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Apresentação
“Os  Antigos,  quando  queriam  prognosticar  o  futuro,  sacrificavam  animais, 

consultavam-lhes as entranhas, e conforme o que viam nelas, assim prognosticavam. Não 
consultavam a cabeça, que é o assento do entendimento, senão as entranhas, que é o lugar 
do amor; porque não prognostica melhor quem melhor entende, senão quem melhor ama. 
(...)  Era  costume  dos  antigos  Portugueses  consultar  as  entranhas  dos  homens  que 
sacrificavam,  e delas conjecturar  e adivinhar  os futuros.  A superstição era falsa,  mas a 
alegoria era muito verdadeira. Não há lume de profecia mais certo no mundo, que consultar 
as entranhas dos homens.  E de que homens? De todos? Não.  Dos sacrificados.  (...)  Se 
quereis profetizar os futuros, consultai as entranhas dos homens sacrificados: consultem-se 
as entranhas dos que se sacrificaram e dos que se sacrificam; e o que elas disserem, isso se 
tenha por  profecia.” Essas  palavras,  Pe.  Vieira  as escreve em seu  Sermão da Terceira  
Dominga do Advento. Sempre as considerei uma orientação importante para a universidade, 
que revela que o critério da pesquisa não deve ser apenas a busca da verdade, mas a busca 
da verdade que liberta, que alivia o sofrimento dos sacrificados. Política e ciência andam 
juntas, e afirmar o contrário é, já, uma postura política. Os juristas, mais que todos, sabem 
disso, pois a pesquisa que eles realizam só se legitima se for eficaz para produzir uma 
ordem justa.

Lembrei-me disso quando reli os resumos dos trabalhos que foram apresentados no 
XVI  Congresso  do  Conselho  Nacional  de  Pesquisa  e  de  Pós-graduação  em  Direito 
(CONPEDI), ocorrido em Belo Horizonte entre os dias 15 e 17 de novembro de 2007. A 
grande maioria dos 415 trabalhos, distribuídos em 28 grupos de trabalho, preocupa-se em 
encontrar soluções para os graves problemas jurídicos brasileiros.

Os números impressionam. Dos 998 associados ao CONPEDI, 505 compareceram 
ao  evento,  no  qual,  repita-se,  foram  apresentados  415  trabalhos.  Poucas  áreas  de 
conhecimento  podem  reunir  tantos  trabalhos  de  qualidade  em  congressos  com  tantos 
participantes. 

O Brasil  conta  hoje  com 61 cursos  de  mestrado  e  21  cursos  de  Doutorado  em 
Direito credenciados pela CAPES, número muito diferente daquele de quando o CONPEDI 
foi fundado, em 1992, ano em que havia no país 17 cursos de mestrado e 5 cursos de 
doutorado.  Em  2004,  quando  os  Anais  do  evento  começaram  a  ser  publicados 
regularmente,  já  eram 48 mestrados e  15 doutorados.  Evidentemente,  a  organização de 
pesquisadores e juristas brasileiros em torno de ideais e projetos comuns, promovida pelo 
CONPEDI, desempenhou um papel decisivo na expansão com qualidade da pós-graduação 
em Direito no Brasil.

Mas os números ainda estão longe do que almejamos. Ainda há muito trabalho a se 
fazer. Precisamos encontrar solução, por exemplo, para a empregabilidade dos mestres e 
doutores que a pós-graduação em Direito forma. A empregabilidade dos mestres depende 
da elevação da qualidade dos cursos de graduação; a empregabilidade dos doutores depende 
da criação de novos mestrados e doutorados, bandeira inafastável para o ensino jurídico 
brasileiro, tendo em visto o crescimento dos cursos de graduação; a empregabilidade de 
ambos depende essencialmente da oferta de condições adequadas de pesquisa para a área. 
Precisamos também garantir maior visibilidade diante da comunidade científica nacional e 
internacional  para  a  pesquisa  que  realizamos,  condição  para  conquistamos  a 
respeitabilidade que merecemos.
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Mas  se  quisermos  enfrentar  esses  problemas,  as  palavras  de  Vieira  são 
significativas. Elas nos ajudam a compreender a própria história do CONPEDI, sem o que 
não é possível construir o nosso futuro. Se quisermos vislumbrar o rumo a que se dirige, é 
preciso levar em conta as contribuições daqueles que se sacrificaram pela pós-graduação 
em Direito  e  pelo  CONPEDI.  É,  pois,  dever  nosso,  se  queremos  vislumbrar  o  futuro, 
recordar o passado nas pessoas dos ex-presidentes do CONPEDI, prof. José Ribas Vieira, 
prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, prof. Leonardo Greco e prof. Raymundo Juliano, 
que desempenharam e ainda desempenham papel fundamental na expansão (quantitativa e 
qualitativa) da pós-graduação. Que o exemplo deles possa nos servir de guia e de estímulo! 

Professor Marcelo Campos Galuppo
Presidente do CONPEDI
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A INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO NO COMBATE À  

BIOPIRATARIA NA AMAZÔNIA 

 

 

Anna Walleéa Guerra Alves*

 
 
 
RESUMO 

A exploração dos recursos naturais é imprescindível para o desenvolvimento de 

qualquer país do mundo, mas a complexidade da crise ecológica global, na atualidade, 

vem transformando a visão de crescimento através da industrialização nos moldes da 

Revolução Industrial para um novo modelo de desenvolvimento denominado de 

“sustentabilidade”. O desenvolvimento sustentável é o caminho encontrado pelo mundo 

para amenizar os impactos devastadores da industrialização, constatando-se que através 

de pesquisas e investimento em biotecnologia é possível reduzir os impactos negativos 

contra o meio ambiente e os recursos naturais, considerados como fonte de riquezas e 

alternativas de crescimento econômico para os seus detentores, proporcionando uma 

perspectiva de qualidade de vida para as presentes e futuras gerações do mundo todo. 

No entanto, este novo paradigma também trouxe consigo uma corrida pela 

monopolização desta fonte de riqueza. Não que seja algo novo, mas se fortaleceu com a 

idéia de uma economia voltada para o meio ambiente natural. O Brasil é campeão em 

biodiversidade e, portanto, detentor de uma inestimável fonte de riquezas naturais, mas, 

infelizmente, também é campeão em biopirataria, apesar da construção de uma 

legislação ambiental forte e completa, mas que enfrenta obstáculos na sua aplicação, o 

que caracteriza a sua ineficácia no combate à biopirataria, especialmente na Amazônia. 
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RESUMEN 

La exploración de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de cualquier país 

del mundo, pero la complejidad global de la crisis ecológica, en el actual tiempo, viene 

transformando la visión del crecimiento con la industrialización en los moldes de la 

revolución industrial para un nuevo modelo del desarrollo llamado del 

“sustentabilidade”. El desarrollo sostenible es la manera encontrada para que el mundo 

aclare encima de los devastadores de los impactos de la industrialización, 

evidenciándose que con la investigación y la inversión en biotecnología es posible 

reducir los impactos negativos contra el ambiente y los recursos naturales, considerado 

como fuente de la abundancia y de las alternativas del desarrollo económico para sus 

detainers, proporcionando una perspectiva de la calidad de la vida para los regalos y las 

generaciones del mundo todos del futuro. Sin embargo, este nuevo paradigma también 

traído obtiene una raza para el monopolização de esta fuente de la abundancia. Que él 

no es algo nuevo, pero si está fortificado con la idea de una economía dirigió hacia el 

ambiente natural. Brasil es campeón en biodiversidad y, por lo tanto, detainer de la 

fuente inestimable de la abundancia natural, pero también es campeón adentro 

biopirataria, aunque la construcción de una legislación ambiental fuerte y completa, 

pero ésa hace frente especialmente a obstáculos en su uso, cuál caracteriza su ineficacia 

en el combate biopirataria, en Amazônia. 

 

PALABRAS-CLAVE 

BIOPIRATARIA; AMAZÔNIA; BIOTECNOLOGIA; LEGISLACIÓN 
 
 
 
A INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO NO COMBATE À BIOPIRATARIA NA 
AMAZÔNIA 
 
 
 

A Revolução Industrial alavancou a problemática ecológica. Através da 

exploração dos recursos naturais, de forma desordenada, os países industrializados 

perceberam que a economia não iria suportar a super exploração do meio ambiente. A 

escassez dos recursos naturais e a emissão de gases tóxicos passaram, então, a serem 
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considerados os grandes vilões da atualidade, onde catástrofes ambientais se revelam 

contra ações antropológicas.  

Apesar de ser imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país, a 

exploração dos recursos naturais deve respeitar os limites que o Planeta impõe. Por isso 

a complexidade da crise ecológica global vem transformando o crescimento econômico 

em um novo modelo de desenvolvimento denominado de “sustentabilidade humana”. 

 

 

1. Desenvolvimento sustentável na Amazônia: desafio ou estratégia? 

 

O desenvolvimento sustentável é fruto de significativas transformações no 

comportamento das sociedades modernas, construindo uma verdadeira “Revolução 

Ambiental” que emergiu como uma mudança necessária para a preservação da própria 

existência humana, tendo em vista a percepção de que o uso incorreto dos recursos 

naturais representa o risco de extinção da humanidade. Portanto, a sustentabilidade 

passou a ser entendida como o caminho para amenizar os impactos devastadores da 

Revolução Industrial, constatando-se que a ciência, a tecnologia e o conseqüente 

investimento na chamada biotecnologia poderiam ser fortes aliados nesta nova era de 

conscientização ambiental.  

Sendo considerados como fonte de riquezas e alternativas de crescimento 

econômico para os seus detentores, a exploração adequada dos recursos naturais 

proporciona uma perspectiva de qualidade de vida para as presentes e futuras gerações 

do mundo todo, mas este novo paradigma também trouxe consigo uma corrida pela 

monopolização desta fonte de riqueza.  

Embora detentor de uma imensa biodiversidade considerada como uma 

inestimável fonte de riquezas naturais, o Brasil também é campeão em biopirataria. 

Especialmente na Amazônia, maior floresta tropical do mundo, a biopirataria 

enfraquece a soberania nacional e enaltece a sensação de violação dos direitos dos 

“povos da floresta”.  

Esta imensa potencialidade biológica presente na Amazônia atiça a cobiça 

internacional. Todos os anos são apreendidos cerca de 40 mil animais silvestres e 

espécies de flora nos portos e aeroportos do país.  
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De acordo com Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do IBAMA, 

“o imenso patrimônio genético da Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal, com potencial 

de uso farmacêutico, cosmético e alimentar, necessita do permanente aperfeiçoamento 

legal, para sua proteção contra o contrabando e apropriação para patenteamento no 

exterior” (fonte: Correio Braziliense de 29 de outubro de 2005). 

Entre os direitos que exigem os cidadãos do mundo estão os deveres de 

contribuir para o combate deste mal tão devastador quanto a poluição e degradação 

ambiental: a biopirataria. Este combate permite uma melhor exploração e utilização dos 

recursos naturais e a aplicação da sustentabilidade nos moldes da nova era mundial. 

Dentre as transformações necessárias para fortalecer a era ecológica é 

imperativo a força da conscientização ambiental global capaz de questionar a ciência e a 

tecnologia; a adoção de medidas socioeconômicas mitigadoras dos impactos negativos 

ao meio ambiente, e a construção de uma legislação eficiente que proporcione a 

prevenção e punição de crimes ambientais, entre eles a biopirataria. 

Eurípedes Ferreira Lins, em sua obra denominada “O Amazonas e seus 

problemas” (2006), expõe uma preocupação quanto à nova lei de concessão de florestas 

públicas que, em nome do desenvolvimento sustentável, está autorizando a exploração 

da Amazônia por um praza de 40 (quarenta anos), inclusive por empresas estrangeiras, o 

que deixa um espaço para o incremento da biopirataria na região. O autor chama, então, 

o Amazonas de “um Estado de todos”, e vai além: 

Afora o aculturamento e uma população indígena, que vem tendo uma 
penetração de brancos, estrangeiros, se dizendo missionários, e que na 
verdade são verdadeiros espiões das chamadas ONGs, na busca de 
nossa flora medicinal e das riquezas minerais, como o ouro, o 
diamante, a cassiterita, etc. Como um humilde caboclo, autêntico 
brasileiro, estou achando que essas tais Organizações Internacionais – 
ONGs – têm o poder quase absoluto nas terras que lhes são cedidas 
pelo Governo da União (LINS, 2006, p. 138-139). 

 

Lins se refere à Lei de Concessão de Florestas Públicas que foi criada 

recentemente, de forma ambígua e temerosa, a Lei n. 11.284/06. Continua o autor, em 

defesa da Amazônia como Patrimônio Nacional e que merece todo o respeito de toda a 

nação, demonstrando a revolta com a referida lei implementada pelo Ministério do Meio 

Ambiente como sendo em defesa de uma Amazônia condenada pela falta de políticas 

públicas de desenvolvimento sustentável: 
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Não convém jamais esquecer de que essas concessões dadas pelo 
Governo Federal para essas falsas defensoras do meio ambiente não 
lhes pertencem no sentido estrito da palavra, e sim pertencem ao 
patrimônio brasileiro, já que o seu patrimônio é sagrado e pertence ao 
nosso país [grifou-se]. (LINS, 2006, p. 139). 

 

2. O Meio Ambiente, a tecnologia e a biopirataria: perspectivas legais. 

 

A problemática ambiental vai além dos cuidados com os recursos naturais e 

com as espécies existentes na Terra. Abrange um complexo de sistemas sociais, 

políticos, jurídicos e econômicos que interferem no desenvolvimento da humanidade. 

Durante séculos o ser humano vem tratando a questão como um meio de estancar o 

crescimento, tentando resolver a crise ecológica com o investimento tecnológico e 

científico. Este investimento tem produzido tecnologias que traduzem um verdadeiro 

arsenal na luta pela sobrevivência da humanidade às intempéries do Planeta, mas não 

conduz à produção de valores que lutem pela qualidade de vida dos sobreviventes. 

A legislação ambiental confronta a necessidade de resguardar o meio 

ambiente de impactos negativos e a urgência em proporcionar o desenvolvimento 

econômico e social no país. O combate aos crimes ambientais, incluindo a biopirataria, 

é visto como uma forma de garantir a sustentabilidade humana. 

O termo BIOPIRATARIA pode ser utilizado para explicar a manipulação 

ilegal das diversas formas de vida encontradas no meio ambiente, mas não só a fauna e 

a flora estão a mercê deste tipo de manipulação, pois a apropriação e monopolização do 

conhecimento que as populações tradicionais detêm no que se refere ao uso dos recursos 

naturais é uma situação real na região amazônica. 

Inicialmente o termo foi utilizado pela Ong RAFI, em 1993. A Ong, 

conhecida atualmente como ETC-Group, utilizou o termo biopirataria para alertar sobre 

a manipulação e patenteamento de recursos biológicos e conhecimento indígena que 

vinha ocorrendo por parte de empresas multinacionais e instituições científicas. 

Apesar de não existir uma conceituação clara do termo, o Instituto 

Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da Tecnologia da Informação e 

Desenvolvimento conceitua-o como: 

(...) o ato de aceder a ou transferir recurso genético (animal ou 
vegetal) e/ou conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 
sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso 
ou da comunidade tradicional, que desenvolveu e manteve 
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determinado conhecimento ao longo dos tempos (prática esta que 
infringe as disposições vinculantes da Convenção das Organizações 
das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica). A biopirataria 
envolve ainda a não-repartição justa e eqüitativa - entre Estados, 
corporações e comunidades tradicionais - dos recursos advindos da 
exploração comercial ou não dos recursos e conhecimentos 
transferidos. 

A tecnologia é um instrumento primordial para a garantia do 

desenvolvimento econômico das nações hodiernamente, mas é importante a imposição 

de normas que assegurem o investimento tecnológico em consonância com a nova 

ordem mundial de sustentabilidade humana, pois não é mais possível sobreviver aos 

mesmos padrões de desenvolvimento que causaram, a partir da industrialização 

acelerada e do urbanismo desordenado, um desequilíbrio ambiental que colocou toda a 

humanidade em risco de extinção. As propostas de desenvolvimento sustentável devem 

consolidar qualquer agenda de crescimento em qualquer ponto do Globo, pois as 

perspectivas de desenvolvimento não podem mais andar na contramão da nova ordem 

mundial: a cidadania ambiental. As  sociedades de risco representam a conseqüência de 

séculos de descaso para com o meio ambiente, entendendo, de acordo com as palavras 

de Enrique Leff, que “o risco ecológico questiona o conhecimento do mundo, onde a 

crise ecológica atual significa um limite real, sendo este, por sua vez, um limite do 

crescimento econômico e populacional, dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades 

de sustentação da vida, da pobreza e da desigualdade social”. (LEFF, 2001).  

Portanto, o desafio humano do século XXI é, sem dúvida, manter o 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico-social e a preservação dos recursos 

naturais esgotáveis. Assim, a tecnologia tem que ser vista como aliada, e não como mais 

um fator de risco para a existência da vida na Terra. 

Com esse intuito deve entende-se o termo BIOTECNOLOGIA, ou seja, com 

o intuito de realmente fortalecer a tecnologia para a vida, explorando a vida como um 

fim e não como um meio. 

Interessante notar que a biotecnologia já representa uma esperança de vida. 

No contexto do Projeto Genoma Humano – PGH – como revela Fiorillo (2002, p. 71), 

milhares de doenças genéticas já foram identificadas graças a este projeto que tem 

revelado a possibilidade de identificar os genes defeituosos do ser humano e buscar 

soluções adequadas para esta descoberta. Além de ser possível entender o DNA vegetal 

e animal, criando, assim, possibilidades para fortalecer a agricultura e a pecuária, além 
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de encontrar medicamentos que podem combater doenças hoje tidas como incuráveis, o 

que é fundamental para a sobrevivência humana. 

No Brasil, a Lei n. 11.105/05, denominada de lei de biossegurança, visa 

estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 

envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, mas não é 

suficientemente clara para regular as possibilidades de manipulação genética no 

contexto da biopirataria, tendo em vista que proíbe a engenharia genética, mas permite a 

manipulação para fins terapêuticos, o que acaba abrindo uma discussão entre os 

cientistas sobre a finalidade terapêutica, nos casos em que se faz necessário a utilização 

da engenharia genética. A partir desta discussão surge a bioética, que movimenta as 

controvérsias e reflexões a respeito das mudanças científicas da medicina e da evolução 

da biologia molecular e das conseqüências biotecnológicas para a humanidade. 

Enfim, as leis que regulamentam o desenvolvimento da biotecnologia não 

são claras e deixam “brechas” para a biopirataria. É importante ressaltar que a 

Convenção de Diversidade Biológica assinada durante a ECO-92 reconheceu que os 

recursos genéticos não devem ser vistos como patrimônio comum da humanidade, como 

querem os países interessados em dominar os recursos dos países mais pobres, tendo em 

vista o valor econômico agregado a estes recursos na atualidade, pois cada nação é 

soberana sobre seus próprios recursos genéticos. Esta Convenção, com base neste 

critério, estabelecem três mecanismos de exploração sustentável, por parte de cada país: 

1. Participar da pesquisa sobre os recursos; 2. Dividir os benefícios financeiros obtidos 

da exploração comercial desses recursos; e 3. Partilhar os benefícios tecnológicos 

obtidos desses recursos. 

De acordo com Fiorillo (2002), cada governo tem o direito soberano de 

regular e fiscalizar seus recursos naturais. O art. 15 da Convenção de Diversidade 

Biológica reconhece: 

(...) os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a 
autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos, como sendo 
pertencente aos Governos nacionais, sujeitos à legislação nacional. 
(Fiorillo, 2002, p. 67). 

 

E ainda, o art. 14 da mesma Convenção, por sua vez, estabelece: 

(...) o acesso à tecnologia e sua transferência a países em 
desenvolvimento (...). No caso de tecnologia sujeita a patentes e 
outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua 
transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e 
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sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de 
propriedade intelectual. (Fiorillo, 2002, p. 67). 

No entanto, a Lei de Patentes (Lei n. 9.279/96) não confere a segurança 

adequada para impedir que países detentores de tecnologia de ponta não usurpem a 

propriedade dos recursos naturais de países mais pobres. A origem destes recursos 

acaba sendo irrelevante quando não se consegue comprová-la de forma concreta, uma 

vez que o produto da manipulação através da biotecnologia torna-se perfeitamente 

adaptada às exigências legais de patentes, caracterizadas pela novidade, inventividade e 

aplicação industrial. 

Mesmo assim, existe algumas poucas tentativas no Brasil de se combater a 

biopirataria, apesar da Amazônia não fortalecer este intuito e ainda garantir a 

exploração de seus recursos de forma ampla, através de legislação própria (Lei n. 

11.284/06). A primeira lei brasileira de combate à biopirataria foi criada em 1997 pelo 

Acre (Lei Estadual n. 1235/97), estabelecendo-se que o acesso a estrangeiros só seria 

permitido através de uma associação a instituição ou empresa brasileira da área de 

pesquisa. Em seguida o Amapá também seguiu esta linha de defesa dos seus recursos, 

com a Lei n. 388/97. 

 

 

3. A biopirataria na Amazônia 

 

A manipulação das populações tradicionais e a usurpação dos 

conhecimentos no uso dos recursos naturais é uma realidade que impera na Amazônia, 

apesar do etnoconhecimento também ser encarado pela legislação brasileira como uma 

riqueza de propriedade nacional, mas que não tem recebido a atenção das organizações 

políticas e econômicas para garantir a eficácia dessa legislação, que é uma forte 

instrumento de combate à biopirataria na região.  

Anos de informações acumuladas pelos povos da região amazônica acerca 

da rica biodiversidade da Amazônia reduz o tempo e o custo de pesquisas importantes, 

pois os indígenas têm informações de plantas que curam que representam uma 

economia de até 80% dos investimentos em pesquisa e produção de um novo produto 

farmacêutico, que podem levar cerca de 10 anos de experimentos e em média US$ 350 
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milhões. Portanto, a biopirataria também é uma grande ameaça ao etnoconhecimento 

amazônico. 

A grande dificuldade em se verificar e combater este crime não está na falta 

de legislação, mas na prática de um ato legal que ocorre após a biopirataria: a patente. 

As patentes são concedidas para invenções por um período de 20 anos. Para caraterizar 

o direito à patente, estas invenções devem ser de uso prático, mostrar um elemento de 

novidade e um passo inventivo. 

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

define como patente: 

(...) um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por 
força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos derivem do 
mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia 
autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como 
fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. 
(fonte:www.inpi.gov.br) 

 

O avanço da biotecnologia e a facilidade de se registrar marcas e patentes 

em âmbito internacional têm provocado um aumento na biopirataria mundial, pois a 

corrida biotecnológica é um imperativo para a construção de uma economia forte e 

atuante no mercado globalizado das sociedades modernas. O que significa um maior 

investimento em pesquisas e tecnologia por parte dos países mais ricos e uma 

dependência intelectual e econômica dos países mais pobres que possuem a matéria 

prima para tal investimento. 

A biotecnologia é um processo tecnológico que permite a utilização de 

material biológico de plantas e animais para fins industriais. Através da biotecnologia é 

possível a identificação de programas que possam condicionar o desenvolvimento 

industrial em diversos setores como agricultura, pecuária, alimentação, saúde e meio 

ambiente, ao critério de sustentabilidade proporcionado hodiernamente pelo mundo 

globalizado. 

A insegurança quanto ao futuro e a ameaça de extinção da humanidade 

conclamam pela mudança de comportamentos e investimentos em tecnologias que 

consigam reverter o quadro de catástrofes que se formam em todas as partes do Planeta. 

Tais catástrofes representam, claramente, o resultado de décadas de descaso com o meio 

ambiente, e consequentemente, de descaso com o próprio ser humano. A transformação 

das perspectivas ambientais, construindo uma “nova ordem mundial” que ousamos 
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chamar de cidadania ambiental, significa a busca por soluções imediatas na tentativa de 

superar os desafios da sustentabilidade. A biotecnologia surge então como uma 

alternativa salvadora, que pode ajudar o ser humano a desafiar os limites do 

conhecimento em prol da sobrevivência humana.  

Imperativo, portanto, a necessidade de leis mais eficazes que possam 

garantir a gestão do patrimônio natural e o desenvolvimento adequado aos padrões de 

sustentabilidade instrumentalizados pela AGENDA 21 na Conferência das Nações 

Unidas em 1992 no Rio de Janeiro. 

A cooperação internacional não tem saído do papel, pois os interesses 

econômicos e políticos superam a idéia de bem comum. A corrida pelo 

desenvolvimento de tecnologias que garantam o topo na lista dos países mais poderosos 

economicamente transformam os princípios assinados diplomaticamente em papel sem 

valor. 

O Tratado sobre Direitos de Propriedade Intelectual da OMC – TRIPS, de 

1995, estabeleceu o direito das empresas terem respeitadas as patentes em todos os 

países membros da OMC, o que permite que estas empresas, geralmente de países 

industrializados que detém uma maior capacitação tecnológica e econômica, utilizem 

estes direitos para piratear o conhecimento indígena e a biodiversidade dos países mais 

pobres do mundo que detém esta imensa fonte de riquezas, mas pouco recurso 

financeiro e baixa capacitação humana para investir em pesquisas. 

A Lei de Patentes precisa ser revista. Para Flávio Montiel: 

(...) Novos acordos devem proibir o patenteamento de organismos sem 
especificação de origem e forma de obtenção, e garantir propriedade 
intelectual às populações que geraram o conhecimento. Seria bem-
vindo também o acréscimo de artigos à legislação de crimes 
ambientais, como forma de dar efetividade ao trabalho de fiscalização. 
É preciso tipificar melhor as penalidades em relação ao tráfico de 
animais e à biopirataria. Hoje, a falta de objetividade põe no mesmo 
banco de réus um traficante internacional e uma idosa que possua um 
papagaio há duas décadas. (fonte: Correio Braziliense de 29 de 
outubro de 2005). 

 

Já a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio; a 

organização civil denominada de Conselho de Informações sobre Biotecnologia – CIB; 

o site www.amazonlink.org e outros sites ligados à biotecnologia têm proporcionado o 

combate à biopirataria na Amazônia, alertando as autoridades para casos de registros de 
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patentes ainda pouco conhecidos como o Cupuaçu e a Andiroba, que trazem prejuízos 

para as comunidades tradicionais que comercializam os produtos na região. A luta 

contra a apropriação e monopolização de conhecimentos e produtos de comunidades 

tradicionais e indígenas na região amazônica tem proporcionado alianças entre a 

sociedade, o Estado e o chamado terceiro setor. O terceiro setor atua como uma ponte 

entre o Estado e a sociedade, pois é composto por instituições como ONGs, fundações e 

associações, com o objetivo de esclarecer a obscuridade que ainda paira sobre a 

biopirataria na região. Entre suspeitas e teorias de conspiração a Amazônia segue 

enfrentando a ameaça da biopirataria. 

O contrabando da fauna e da flora amazônica ganha um reforço com o 

avanço da biotecnologia, pois bastam células in vitro (gotas de sangue, partes de tecidos 

ou folhas, etc.) para o desenvolvimento de técnicas que proporcionem um grande 

impacto na ciência e na tecnologia. 

Com isso, surge o conflito entre o desenvolvimento científico-tecnológico e 

a salvaguarda dos recursos naturais. Tal problemática somente poderá ser encarada com 

um enfoque jurídico, tendo em vista a imensa dificuldade na eficácia da ação policial e 

na fiscalização em um território de imensas proporções como o Brasil e a dificuldade de 

locomoção na região amazônica. 

Apesar da Convenção da Diversidade Biológica assinada em 92 no Brasil e 

da Lei de Patentes registrarem a tentativa de impedir a biopirataria, as leis nacionais não 

conseguem impor um instrumento de defesa que garanta a gestão e a fiscalização de seu 

patrimônio natural, o que acaba causando uma luta silenciosa das indústrias que vêem 

na Amazônia uma riqueza imensurável de alternativas lucrativas para a indústria 

farmacêutica, estética, de alimentos e mesmo para a pesquisa científica. A solução 

encontrada pelo Governo Federa foi abrir as portas na tentativa de garantir um controle 

dessa exploração, mas até o momento não há certeza sobre a eficácia desta lei, ao 

contrário, há muito insegurança quanto ao avanço da biopirataria na região. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Há um vazio jurídico internacional no contexto do combate à biopirataria, 

apesar do princípio jurídico de respeito à soberania interna de cada país. A legislação 

internacional não tem uma aplicação preventiva no combate à biopirataria. O Brasil é 

signatário da Lei Mundial de Patentes, desde 1995, mas esta não prevê o combate à 

biopirataria. Infelizmente, esta lei fortalece a propriedade sobre o material genético às 

nações que conseguem isolar o DNA, desenvolver e registrar a propriedade intelectual 

sem a necessidade de comprovação da origem do material genético.  

Internamente, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98) prevê sanções 

penais e administrativas para os crimes ambientais cometidos por pessoa física ou 

jurídica. No entanto, os lucros da exploração, especialmente quando concernente ao 

desenvolvimento biotecnológico, compensam as punições sofridas por tais criminosos, 

o que leva ao aumento da biopirataria. 

O Cupuaçu é um exemplo claro da falta de ordenamento jurídico capaz de 

combater a biopirataria e da ineficácia da legislação ambiental vigente. A fiscalização 

não impede o desenvolvimento de tecnologias capazes de burlar a lei em prol da 

indústria da biopirataria. O óleo desta planta foi patenteado por um japonês, diretor da 

empresa americana Cupuaçu International, impedindo o Brasil de comercializar o 

princípio ativo do Cupuaçu sem pagar royalties ao país onde a registrou. Este fato é 

muito prejudicial às populações amazônicas que dependem diretamente desta planta 

nativa da região. 

Os malefícios da biopirataria alcançam a cifra de cerca de US$ 2,5 milhões 

para o Brasil. O incentivo ao estudo e desenvolvimento de produtos da biodiversidade 

do país é apontado pelas autoridades brasileiras como uma solução para o combate à 

biopirataria, mas a própria legislação dificulta o acesso dos pesquisadores brasileiros 

aos recursos naturais. Só a indústria farmacêutica movimenta mais de US$ 300,00 

bilhões por ano, e 40% dos medicamentos derivam da exploração dos recursos naturais, 

sendo 1/5 da biodiversidade brasileira. 

A Convenção da Diversidade Biológica, realizada durante a ECO-92 no Rio 

de Janeiro, foi um passo importante para reverter este cenário. A Convenção resultou 

num documento que visa a regulamentação do acesso aos recursos biológicos e a 

repartição dos benefícios oriundos da comercialização destes recursos para as 

populações tradicionais detentoras dos recursos, assegurando a conservação da 

biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a justa repartição dos 
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benefícios da exploração econômica dos recursos genéticos, respeitando a soberania 

nacional. De acordo com o Artigo 8(j) da Convenção, os países signatários são 

obrigados a "respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica", bem como "encorajar a 

repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas". 

Outro importante momento no combate contra a biopirataria no país foi o 

encontro de Pajés de diferentes comunidades indígenas, em dezembro de 2001, que 

resultou na Carta de São Luis do Maranhão. Este documento, entregue à OMPI 

(organização Mundial de Propriedade Intelectual da ONU), questiona toda forma de 

patente que derive de acessos a conhecimentos tradicionais. 

Enfim, o caráter estratégico dos recursos biológicos propõe uma corrida 

pela monopolização destes recursos e do conhecimento das populações tradicionais, 

desenvolvendo o mercado da biopirataria internacional. Este cenário somente poderá ser 

revertido por uma regulação que propicie o uso adequado da biodiversidade para o bem 

da humanidade e benefício de cada nação detentora. O Brasil é privilegiado por uma 

imensa biodiversidade, o que torna imperativo a necessidade de uma legislação 

adequada sobre a exploração dessa riqueza nacional. 
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A CLONAGEM HUMANA NUMA NOVA GRAMÁTICA CONSTITUCIONAL: 

A APLICABILIDADE PRÁTICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Bernardo Abreu de Medeiros∗

 

RESUMO 

Tendo em vista os recentes avanços da ciência, sobretudo na área de manipulação 

genética, a questão da clonagem humana surge como um dos grandes desafios a ser 

encarado. Nesse trabalho buscamos fazer uma análise não só jurídica, mas também 

técnica, ética e moral do tema, tendo como ponto de partida um estudo sobre a Bioética, 

passando pelo surgimento do Biodireito para então chegar à análise da viabilidade da 

clonagem humana em nosso ordenamento jurídico sob o prisma dos direitos 

fundamentais assegurados pela Carta Constitucional de 1988. Finalmente, 

confrontaremos essa realidade com a proposta de uma nova gramática constitucional 

elborada por Günther Frankenberg em sua obra A Gramática da Constituição e do 

Direito. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

BIODIREITO; BIOÉTICA; CLONAGEM HUMANA; DIGNIDADE HUMANA 
 
 

ABSTRACT 

In view of the recent advances of science, above all in the area of genetic manipulation, 

the question of the  human cloning appears as one of the great challenges to be faced. In 

this work we search to make an analysis not only legal, but also technique, ethics and 

moral of the subject, having as starting point a study on the Bioethics development, 

passing for the sprouting of the Bioright, finally arriving at the analysis of the viability 

of the clonagem human being in our legal system under the prism of the basic rights 

assured by the Constitution of 1988. Finally we’ll analize this reality with the proposal 
                                                 
∗  Mestrando em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bolsista 
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of a new constitutional grammar elaborated by Günther Frankenberg in Autorität und 

Integration. Zur Grammatik von Recht und Verfassung 

 

KEY WORDS 

BIOLAW; BIOETHICS; HUMAN CLONING; HUMAN DIGNITY 

 

ANTES DE TUDO O SER HUMANO 

“Não viva nessa terra  
como um estranho 
ou como um turista na natureza. 
Viva neste mundo  
como na casa do seu pai: 
creia no trigo, na terra, no mar, 
mas antes de tudo creia no ser humano. 
Ame as nuvens, os carros, os livros, 
mas antes de tudo ame o ser humano. 
Sinta a tristeza do ramo que seca, 
do astro que se apaga, 
do animal ferido que agoniza, 
mas antes de tudo 
sinta a tristeza e a dor do ser humano. 
Que lhe dêem alegria 
Todos os bens da terra: 
a sombra e a luz lhe dêem alegria, 
as quatro estações lhe dêem alegria, 
mas sobretudo, a mãos cheias, 

                                  lhe dê alegria o ser humano!” 
 
                                                                 Nazim Hikmet 

 

 

INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, a clonagem humana, tida como um dos mais polêmicos e 

inusitados avanços da engenharia genética, tem causado discussões morais, éticas, 

jurídicas e científicas.  

Assinala com propriedade José Alfredo de Oliveira Baracho: 
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“Descobertas fundamentais, no domínio da Biologia, são 
hoje examinadas ao lado dos Direitos Fundamentais, pelas 
repercussões que tem sobre a vida humana, os Direitos e a Cidadania. 
(...) 

Na segunda metade do século XX, a maior parte dos 
progressos médicos acarretaram sérias preocupações entre os 
estudiosos dos Direitos, tendo em vista os diversos domínios que a 
Bioquímica, a Biofísica (...) 

A revolução terapêutica, o desenvolvimento da Bioética e do 
Biodireito, as manipulações sobre a vida, levaram à produção de 
normas jurídicas, sendo que, em certas ocasiões surgem situações de 
emergência de regulações pré ou pára-juridicas.”  1                                            

 

Distintas são as reações encontradas no meio social. Deve-se buscar revelar 

a que ponto a ciência já interferiu e até onde deve passar a interferir no corpo humano, 

num trabalho constante e infindável de harmonização entre Ciencia, a Ética e o 

Direito.2

Este conciso trabalho busca realizar uma análise crítica da clonagem 

humana, levando em conta parâmetros da bioética, o ordenamento constitucional e 

infraconstitucional vigente e a leitura de uma nova gramática constitucional proposta 

por Günther Frankenberg em sua obra A Gramática da Constituição e do Direito. 

 

1. A clonagem humana 

A clonagem é uma forma de reprodução assexuada, feita artificialmente, 

tendo como base um único patrimônio genético. Os indivíduos fruto deste processo 

possuem as mesmas características genéticas do individuo doador dos cromossomos, 

pois um único patrimônio genético pode ser reproduzido diversas vezes. 

A técnica da clonagem pode ser classificada, basicamente, em duas formas, 

isto é, na separação de células de um embrião em seu estagio inicial de multiplicação 

celular; ou então pela substituição do núcleo de um óvulo por outro proveniente de 

uma célula de um individuo já existente. 

                                                 
1  BARACHO, 1997, p. 5 
2  BARBOZA, 2007, p. 185 
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De acordo com a primeira forma de classificação, a separação provocada 

das novas células de um embrião produzirá novos indivíduos exatamente iguais 

quanto ao patrimônio genético, mas diferentes de qualquer outro existente. É o que 

ocorre na natureza quando da geração de gêmeos univitelinos, cuja origem se dá a 

partir de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozóide. Em 1993, o Prof Jerry 

Hall realizou esse experimento com embriões humanos. 

A segunda forma de clonagem, que reproduz assexuadamente um 

individuo igual a outro pré-existente, já foi empregada em mamíferos, como o notório 

caso da ovelha Dolly. 

Esta técnica foi proposta de forma teórica em 1938 pelo Prof Hans 

Speman, Prêmio Nobel de 1935. O primeiro experimento bem sucedido foi realizado 

em 1952 pelos Drs Robert Briggs e Thomas King, do Instituto Carnegie de 

Washington, obtendo assim os primeiros de clones de rãs. 

O grande marco na clonagem se deu, no entanto, em 1996, quando o 

professor Ian Wilmut, do Roslin Institute, chefiando uma equipe de pesquisadores, 

realizou a substituição do núcleo de um óvulo pelo de uma célula mamária oriunda de 

uma ovelha adulta. 

Este fato fez ressurgir o debate sobre a adequação da pesquisa genética, e 

como veremos adiante, as respostas éticas e jurídicas à possibilidade da clonagem 

humana. 

Cremos que a não continuidade da pesquisa representaria um retrocesso ao 

avanço já alcançado, mas como ressalta Adriana Diaféria,  “o devido controle e uma 

orientação voltada a atingir os novos benefícios para humanidade, pois a 

responsabilidade do ser humano, a cada nova descoberta, adquire um maior espectro 

de incidência e, portanto, uma maior possibilidade de gerar conseqüências para toda 

humanidade.”3     

De outro lado, Ronal Doworkin sustenta que não há nada de errado na 

aspiração independente de tornar as vidas das gerações futuras mais longas e mais 

                                                 
3  DIAFÉRIA, 1999, p. 148. 
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repletas de talento e, pro conseguinte, realizações. Em sua obra A virtude soberana 

afirma: 

Pelo contrário, se brincar de Deus significa lutar por 
aprimorar nossa espécie, trazer aos nossos projetos conscientes a 
resolução de aperfeiçoar o que Deus, de maneira deliberada, ou a 
natureza, às cegas, fez evoluir no deocrrer dos tempos, então o primeiro 
princípio do individualismo ético rege tal luta, e seu segundo princípio 
poíbe, na ausência de provas concretas de perigo, que se impeçam os 
cientistas e os médicos de travá-la.4

 

2. A bioética 

A expressão bioética foi utilizada pela primeira vez pelo oncologista e 

biólogo norte americano Van Rensselaer Potter, em seu livro Bioética: uma Ponte 

para o Futuro, publicado em 1971, baseado em seus artigos das décadas de 50 e 60. 

Abordando-a num sentido ecológico, ele a considerava como a “ciência da 

sobrevivência”. Para Potter, a bioética seria uma nova disciplina que recorreria às 

ciências biológicas para melhorar a qualidade de vida do ser humano, possibilitando a 

participação do homem na evolução biológica e preservando a harmonia universal.  A 

bioética, portanto, em sua origem, teria um compromisso com o equilíbrio e a 

preservação dos seres humanos com o ecossistema e a própria vida do planeta.5  

Esse sentido é totalmente diverso do empregado na atualidade, proposto 

por André Hellegers, um obstetra holandês, que passou a considerar a bioética como 

“a ética das ciências da vida”. Com isso, a bioética, como prefere Jean Pierre Marc 

Cergnes, é uma ética biomédica.  

A Encyclopedia of Bioethics, em sua segunda edição, de 1995, conceitua a 

bioética como um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (ética) e 

a define como “o estudo sistemático das dimensões morais das ciências da vida e do 

cuidado da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto 

multidisciplinar”.6

                                                 
4  DWORKIN, 2005, p.644 
5  COSTA, GARRAFA e OSELKA, 1998 p. 15 
6  DINIZ, Maria Helena, 2002, p. 10 
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Maria Helena Diniz, referindo-se a lição de Fermim Roland Schramm 

afirma ser a bioética, num sentindo amplo, uma resposta da ética às novas situações 

oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só dos problemas éticos, 

provocado pelas tecnociências biomédicas e alusivos ao início e fim da vida humana, 

às pesquisas em seres humanos, às formas de eutanásia, à distanásia, às técnicas de 

engenharia genética, às terapias gênicas, aos métodos de reprodução humana assistida, 

à eugenia, à eleição do sexo do futuro descendente, à clonagem humana, à 

maternidade substitutiva etc., como também dos decorrentes da degradação do meio 

ambiente e da degradação do equilíbrio ecológico. Assim sendo, constituiria uma 

vigorosa resposta aos riscos inerentes à prática biotecnocientífica. Como o know-how 

biotecnicocientífico levanta questões quanto à segurança biológica e a transmutação 

dos valores morais, apenas a bioética poderia avaliar seus benefícios, vantagens e 

perigos para o futuro da humanidade.7

Na passagem dos anos 70 aos 80, a bioética se baseou em  quatro 

princípios enaltecedores da pessoa humana. Dois deles, como nos ensina o professor 

Sérgio Ibiapina Ferreira Costa, são deontológicos – não maleficência e justiça – e dois 

são teleológicos - beneficência e autonomia.8

Esses princípios foram inicialmente consagrados em 1978 no Relatório 

Belmont, publicado pela Comissão Nacional para Proteção dos Seres Humanos em 

Pesquisa Biomédica e Comportamental. Seriam racionalizações abstratas de valores 

que decorrem da própria interpretação da natureza humana e das necessidades 

individuais. 

Num panorama de incertezas éticas que pairava sobre a pesquisa científica 

do período, a divulgação do Relatório Belmont significou um verdadeiro divisor de 

águas para os estudos da ética aplicada. A estruturação mínima proposta pelo 

Relatório, representada pela eleição de princípios éticos, foi o marco inicial de que a 

bioética necessitava para sua definitiva estruturação nos centros universitários e 

acadêmicos. Foi, então, a partir da publicação do Relatório que teve início à 

formalização definitiva da bioética como um novo campo disciplinar. O Relatório 

                                                 
7  DINIZ, Maria Helena, 2002, p. 11. 
8  COSTA, GARRAFA e OSELKA, 1998 , p. 15. 
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introduziu três princípios básicos: o respeito às pessoas, a beneficência e a justiça, 

compondo a chamada “trindade bioética”.  

Foi somente com a publicação de Princípios da Ética Biomédica, da 

autoria do filósofo Tom Beauchamp e do teólogo James Childress, em 1979, que a 

bioética consolidou seu poder teórico, especialmente entre as universidades norte 

americanas. Princípios da Ética Biomédica representou a primeira tentativa bem-

sucedida de se instrumentalizar os dilemas relacionados às opções morais das pessoas 

no campo da saúde e da doença ou, nas palavras dos autores, “... este livro oferece 

uma analise sistemática dos princípios morais que devem ser aplicados à 

biomedicina...”.9 A proposta teórica de Beauchamp e Childress trilhava o caminho 

aberto pelo Relatório Belmont alguns anos antes, sustentando a idéia de que os 

conflitos morais poderiam ser mediados pela referência a algumas ferramentas morais, 

os chamados princípios éticos.10

O livro tinha como alvo um público bastante eclético: de médicos a 

professores, passando por enfermeiras, pesquisadores, responsáveis pela elaboração de 

políticas públicas de saúde, estudantes, teólogos e cientistas sócias, entre outros. Essa 

variedade de perspectivas que a obra acreditava poder alcançar já indicava de certa 

maneira o espírito multidisciplinar da bioética deveria tomar. O objetivo do livro foi 

permitir uma análise sistemática dos princípios morais que deveriam nortear a 

mediação de dilemas relacionados à prática biomédica. 

De acordo com a abordagem ética já predefinida pelo Relatório Belmont, 

documento de cuja elaboração Beauchamp havia participado, Princípios da Ética 

Biomédica sugere, então, quatro princípios éticos como alicerce de uma teoria bioética 

sólida: autonomia (o chamado respeito às pessoas), beneficência, justiça e não-

maleficência (desdobramento do princípio da beneficência).11   

No início do século XXI, não restam dúvidas de que a bioética e o 

biodireito não poderão ficar à margem dessa realidade nem do fato de certos conceitos 

jurídicos terem ficado ultrapassados, pois, como bem acentuou Habermas, “na medida 

em que ciência e técnica penetram nos âmbitos institucionais, começam a 

                                                 
9  V. BEAUCHAM e  CHILDRESS, 1979. 
10  DINIZ e GUILHEM, 2002, p 25. 
11  V.  BEAUCHAM e  CHILDRESS, 1979. 
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desmoronar-se as velhas legitimações”12, Isto requer, dentre outros fatos,  uma 

adaptação do direito atual às situações inusitadas engendradas pelo progresso 

biotecnológico; a preservação da ética no direito para que ele e a vida humana possam 

ter evidência; a promoção de uma forma de controle democrático do processo de 

inovação biotecnocientífico e de uma ética da liberdade e da responsabilidade, 

estabelecendo limites exatos de sua licitude, indicando até onde poderá chegar. 

O grande desafio deste século será desenvolver uma bioética e um 

biodireito que corrijam os exageros provocados pelas pesquisas científicas e pelo 

desequilíbrio do meio ambiente, resgatando e valorizando a dignidade da pessoa 

humana, ao considerá-lo como o novo paradigma biomédico humanista, dando-lhe 

uma visão verdadeiramente alternativa que possa enriquecer o diálogo multicultural 

entre os povos, encorajando-os a unirem-se na empreitada de garantir uma vida digna 

para todos, tendo em vista o equilíbrio e o bem-estar futuro da espécie humana e da 

própria vida.13

 

3. A expansão dos direitos fundamentais e o surgimento de um direito à 

proteção do patrimônio genético humano 

A expansão do rol de direitos e garantias fundamentais positivados pelas 

diversas constituições fez com que surgissem diversas classificações e conceituações 

que, por vezes, imprecisões semânticas. 

De acordo com o professor Canotilho, as mais utilizadas são direitos do 

homem e direitos fundamentais, como expressões sinônimas, apenas revelando que 

direitos do homem são direitos válidos para todos os povos em todos os tempos e 

direitos fundamentais são os direitos do homem jurídico-institucionalmente garantidos 

e limitados espaço-temporalmente. Os direitos do homem emergeriam da própria 

natureza humana e daí seu caráter inviolável, intemporal, universal; os direitos 

fundamentais seriam direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.14

                                                 
12  ALMARAZ, 1998, p.20. 
13  DINIZ, Maria Helena.2002, p.766 
14  CANOTILHO, 2003, p. 359 
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De outra sorte, Konrad Hesse sustenta que os direitos fundamentais visam 

a criação e a manutenção dos pressupostos de uma vida na liberdade e na dignidade 

humana, ou ainda, mais especificamente, seriam aqueles direitos que o direito vigente 

qualifica como tais15

Partindo de uma visão distinta, Norberto Bobbio se refere à relatividade 

dos direitos fundamentais, pois, na sua concepção, “o que parece fundamental numa 

época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e 

outras culturas”16  

A história dos direitos fundamentais teve seu nascedouro, segundo Carl 

Schimitt com as declarações formuladas pelos Estados americanos no século XVIII, 

iniciadas pela declaração do Estado de Virgínia, de 12 de junho de 1776, 

prelecionando, verbis: 

            La historia de los derechos fundamentales comienza 
propiamente con las declaraciones formuladas por los Estados 
americanos en el siglo XVIII, al fundar su independencia respecto de 
Inglaterra. Aquí, en verdad, se indica el comienzo – según una frase de 
Ranke – de la Era democrática – más exacto: liberal – y del moderno 
Estado de Derecho liberal-burgués, si bien aquellas declaraciones 
americanas estaban, como ‘Bill if Rights’, en la línea de la tradición 
inglesa. La primera declaración (modelo, según G. Jellinek, ‘La 
declaración de derechos del hombre y del ciudadano’, ed. Alemana, 
pág. 18) fue emitida por el Estado de Virginia e 12 de junio de 1776... 
17

 

Todavia, é com a Revolução Francesa de 1789 que se estabelece um marco 

teórico de concretude da positivação dos direitos fundamentais, pois passa a ser 

consignada de forma precisa a proclamação da liberdade, da igualdade, da propriedade 

e das garantias individuais liberais – a chamada primeira dimensão ou geração de 

direitos. 

Uma segunda geração de direitos, com notada expansão no século XX é a 

dos direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou das 

coletividades, tratados nas Constituições do Estados Sociais, com forte cunho 

                                                 
15  BONAVIDES, 1994, p.514. 
16  BOBBIO, 1992, p 19 
17  SCHMITT,  1992. p. 164.  
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ideológico, vinculados à idéia do princípio da igualdade, que surgiram em decorrência 

das grandes transformações sociais que ocorreram nessa época, reflexos da revolução 

industrial, da luta de classes e do adensamento populacional nas cidades.18

O final do século XX vê surgir uma nova dimensão de direitos – chamados 

de direitos de fraternidade ou de solidariedade, que transcenderiam  o âmbito de 

proteção dos direitos individuais e coletivos para promoção da fraternidade. Paulo 

Bonavides a conceitua como  

 
“um novo pólo jurídico de alforria do homem se 

acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados 
de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses 
de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm 
primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram 
com familiaridade, assinalando-lhes o caráter fascinante de 
coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da 
concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão 
sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à 
comunicação e ao patrimônio comum da humanidade”19

 

Nessa nova dimensão de direitos é que se insere aquele que 

diversoso juristas passaram a denominar direito a proteção do patrimônio 

genético humano. 

 

4. Trato constitucional e infraconstitucional da clonagem humana no 

ordenamento jurídico brasileiro  

 

O texto constitucional positiva este direito em seu artigo 225. De acordo 

com Adriana Diaféria20, ele deve ser entendido com base no supramencionados 

princípios éticos da justiça, da autonomia, da beneficência e da não maleficência. A 

                                                 
18  DIAFÉRIA, 1999, p. 49. 
19  BONAVIDES, 1994, p. 552 
20  DIAFÉRIA, 1999. 
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partir destes, e com um enfoque especial nos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III), na proteção à vida ( art, 5º caput), ao desenvolvimento 

da ordem econômica ( art. 170) e ao incentivo ao progresso científico (art. 218 § 4º) 

estruturou-se o direito a proteção do patrimônio genético humano.  

Destes princípios, o da dignidade humana vem sendo colocado no cerne 

das discussões, e utilizado como fundamentação para posturas tanto favoráveis como 

contrárias à clonagem humana. 

Mas como bem ressalva Heloisa Barboza, apesar da dignidade humana ser 

o princípio supremo de nosso ordenamento, não se pode afirmar, isoladamente e a 

priori, que “a clonagem terapêutica a afrontaria, se considerando que os princípios 

adotados pela Constituição da República, em conjunto, configuram verdadeira clausula 

geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo pelo 

ordenamento”21 Assim, deve-se buscar um ponto de equilíbrio fruto da ponderação dos 

princípios envolvidos tomando por base a pessoa humana. 

Do ponto de vista infraconstitucional, a Lei nº 8.974, promulgada em 5 de 

janeiro de 1995, regulamentando os incisos II e V do § 1º do art. 225 da Constituição 

Federal, estabelecia normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação 

no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, sendo o diploma que 

regulava a matéria em análise até 2005.22  

No que concerne a determinadas condutas de manipulação genética, a Lei 

nº 8.974/94 estabeleceu infrações administrativas (arts. 8º e segs.) e criminais (art. 13).  

No âmbito penal, tipificava como crime a manipulação genética de células 

germinais humanas (inc. I); a intervenção em material genético humano in vivo, exceto 

para o tratamento de defeitos genéticos — mesmo que não se verifique qualquer 

resultado (inc. II) e majorando a sanção de acordo com o resultado causado à vítima (§ 

1º a § 3 º); a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos 

destinados a servirem como material biológico disponível (inc. III); a intervenção in 

                                                 
21  BARBOZA, 2007, p. 198 
22  Em sentido contrário, sustentando que até o advento da Lei 11,105 o assunto da clonagem 
humana era “puramente especulativo no Brasil”, v. SÁ e NAVES, 2007, p. 266 
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vivo em material genético de animais que não constituam significativo avanço científico 

e desenvolvimento tecnológico (inc. IV); a liberação ou o descarte no meio ambiente de 

OGM, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio.  

A técnica utilizada pelo legislador penal, no entanto, era tão inadequada 

que os tipos legais de crime nasceram mortos, sendo certo terem existido no papel por 

uma década sem jamais terem sido aplicados ou, sequer, levados a sério. Apenas para se 

ter uma idéia, os tipos nem mesmo verbo possuíam, limitavam-se a descrever situações 

supostamente indesejadas, mas descreviam-nas de modo tão genérico que acabavam por 

proibir tudo e, ao mesmo tempo, não proibir nada.  

Em 24 de março de 2005 entrou em vigor a nova lei de biossegurança (Lei 

11.105/05), revogando a anterior.  Foi promulgada com o objetivo de estabelecer 

normas de segurança referentes às práticas envolvendo organismos geneticamente 

modificados — OGM — bem assim diretrizes ao avanço científico na área de 

biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 

observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.  

Tal qual a lei revogada, a Lei 11.105 elenca uma série de definições 

conceituais em seu artigo 3º. A partir da leitura deste dispositivo, pode-se evidenciar a 

evolução conceitual pela qual passou a matéria nestes dez anos que as separam. No 

tocante à clonagem, por exemplo, a lei distingue expressamente a clonagem reprodutiva 

da terapêutica (incisos IX e X do art. 3º), distinção esta que inexistia no diploma 

anterior. 

No que concerne à parte penal, a lei tipifica como crimes seis condutas23, 

dentre elas “realizar clonagem humana” 

                                                 
23  São elas 1. utilizar embrião humano fertilizado in vitro para outro fim que não para 
implantação, ou, no caso de embriões inviáveis ou congelados há, pelo menos, 3 (três) anos, 
para a extração de células-tronco para fins de pesquisa ou terapia, e isso com consentimento dos 
“genitores”; 2. praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou 
embrião humano; 3. realizar clonagem humana; 4. liberar ou descartar OGM no meio ambiente, 
em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro 
e fiscalização; 5. utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de 
restrição do uso; 6. produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM 
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Da simples leitura dos tipos legais de crime pode-se verificar que a nova 

legislação não atende aos princípios da moderna dogmática penal. No crime de 

utilização ilícita de embriões, não se pretende, diretamente, a tutela de um bem jurídico, 

e sequer se identifica com clareza o valor que se quer proteger, busca-se por meio de 

norma penal apenas reforçar as regras sobre fertilização in vitro. Não há, assim, que se 

falar que o bem jurídico tutelado é a vida, mesmo porque a Lei de Biossegurança, em 

seu todo, não reconhece vida no embrião pré-implantatório, tendo, inclusive, ensejado a 

propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3510 - proposta pelo então 

procurador-geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, que identifica nas disposições 

legais verdadeira afronta à vida humana, que ele vislumbra nos ditames constitucionais 

a partir da concepção, vale dizer, a partir da conjugação do óvulo e do espermatozóide.  

No crime de prática de engenharia genética em embriões, o legislador de 

forma questionável incriminou toda e qualquer forma de alteração gênica, impedindo 

intervenções terapêuticas já vislumbradas em pesquisas de todo o mundo.  

Na incriminação da clonagem humana, pretende o legislador tutelar a 

individualidade do ser humano, considerando que a duplicação genética de indivíduos é 

atentatória à dignidade da pessoa humana. Entretanto, de se notar que no atual estágio 

das pesquisas científicas, a hipótese de clonagem humana não se apresenta, havendo, no 

máximo, condutas voltadas a esse fim, que não estariam abrangidas pelo tipo, sendo 

que, essas sim, poderiam apresentar algum grau de lesividade.  

Quanto aos crimes voltados à tutela do meio ambiente em face de 

potenciais riscos apresentados pelos OGM, o legislador se limitou a incriminar condutas 

que desobedeçam às normas e posturas na CNTBio, reconhecendo, desde logo, que as 

normas administrativas são frágeis ou insuficientes para a proteção dos valores ético-

sociais cujo risco de lesão foi, ou deveria ter sido, identificado pelo legislador.  

Em conclusão, além das normas penais carecerem de melhor rigor técnico 

em sua elaboração, não se apresentam sistematizadas e nem de longe atendem aos 

                                                                                                                                               
ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela 
CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização.  
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princípios da intervenção mínima e da última ratio. Com tudo isso, o que nos resta 

afinal é reconhecer a entrada em nosso mundo jurídico de mais algumas normas penais 

fadadas a jamais serem aplicadas.  

Finalmente, em relação à clonagem humana, embora haja a expressa 

distinção da clonagem terapêutica e reprodutiva, ao estabelecer as condutas tipificadas 

como crime, o legislador deu a elas o mesmo trato, vedando ambas sob a redação 

“realizar clonagem humana” (art. 26) 

 

5. A análise da clonagem humana por Günther Frankenberg na sua nova 

gramática constitucional. 

 Günther Frankenberg propõe em seu livro uma nova gramática 

constitucional e parte para uma análise empírica da aplicabilidade do princípio da 

dignidade da pessoa humana sob a perspectiva do clone. Inicia sua exposição alertando 

para falta de uniformização normativa européia acerca da manipulação genética 

humana.  Sustenta que “ enquanto a técnica genética não ultrapassar o limite seleção 

embrionária e avançar para clonagem, ela não atinge nenhum limite normativo uniforme 

ao nível inter e supranacional”24

Frankenberg acentua a dificuldade da ética disciplinar o conhecimento 

tecnológico e aponta argumentos opostos para utilização da ética aplicada à questão. De 

uma lado, Jürgen Habermas, que apóia sua critica ao avanço genético tendo por base a 

tese do “domínio escravo dos genes”, pois o clone seria  um escravo, já que alguém teria 

tomado uma decisão irrevogável sobre ele antes mesmo do seu nascimento. 

De outro lado, estaria a polêmica concepção de Peter Sloterdijk, que 

defende a criação de um “parque biológico”, vendo na clonagem uma insurreição contra 

a submissão ao acaso biológico, implicando assim num “planejamento esclarecido a 

favor de uma nobreza talentosa”25

Frankenberg defende assim que a ética pode ser uma bandeira levantada 

para as causas mais diversas e as limitações à pesquisa científica deve encontrar algum 
                                                 
24  FRANKENBERG, 2007, p.323 
25  FRANKENBERG, 2007, p.325 
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tipo de justificação. Surgiriam assim duas linhas de justificação: uma ligada ao conceito 

de igualdade, pois a clonagem humana possibilitaria a produção de alguém não 

completamente humano, mas descarta desde logo essa justificação pois ela estaria 

baseada em supostas reações sociais que seriam efeitos indiretos e presumidos.  

Uma posição mais forte em favor da proibição do clone estaria fundada 

no principio da dignidade humana, mas assinala desde logo a dificuldade na sua 

conceituação. Três seriam as teorias de sua determinação.  

A primeira delas é teoria do dote, segundo a qual a dignidade seria um 

direito natural, e portanto inata. Levando-se em conta esta teoria, não há que se falar em 

impedimento à clonagem em nome da dignidade pois se ela é inata, o individuo clonado 

também já nasceria com ela. 

A segunda teoria é a da prestação, que teria como Luhmann seu principal 

expoente, o ser humano só adquiria individualidade consciente quando se apresentasse 

como parceiro da interação. A dignidade se caracterizaria pela “bem lograda auto-

representação”, mas Frankenberg considera “questionável” esta concepção e a 

descarta.26   

A terceira teoria seria a do reconhecimento, segundo a qual a dignidade 

humana seria adquirida através da relação. Também não se poderia proibir a clonagem 

humana com base nessa teoria pois o clone poderia alcançar a dignidade humana através 

de relações de reconhecimento social. 

Resta então uma tese não interpretada, defendida por Theodor Heuss, 

denominada de “fórmula do objeto”. Assim, o ser humano teria sua dignidade respeitada 

sempre que for tido como fim, e não como meio. No entanto se trata de uma objeção 

empírica, e não teórica, não podenso ser utilizada como marco sistemático e normativo. 

Assim, uma vez desconstruida teoricamente a dignidade humana, 

Frankenberg passa a análise empírica da questão a partir da perspectiva do original e de 

seu clone. 

                                                 
26  FRANKENBERG, 2007, p. 327 
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Do ponto de vista do ser original, deverá prevalecer a sua vontade ou 

consentimento, e nega-la em nome da dignidade humana é substituir a autodeterminação 

pela determinação alheia 

Do ponto de vista do clone, poderia ser atingia a sua individualidade, 

mas Frankenberg rebate essa visão com exemplo dos gêmeos univitelinos, que apesar de 

compartilharem um código genético comum não tem o desenvolvimento de sua 

individualidade impedido. 

Assim, conclui Frankenberg que os que são contrários à clonagem 

humana, não o são com base na dignidade humana, mas com base na dignidade da 

humanidade como um todo. E propõe como solução uma tríade que se apóia num amplo 

debate público, numa solução política, e num compromisso constitucional. 

Em consonância com a idéia de um amplo debate público, o Supremo 

Tribunal Federal promoveu no dia 4 de maio de 2007 uma audiência pública para 

debater a Lei de Biossegurança. 

 

 6. A audiência pública do STF 

O evento, inédito na história da Suprema Corte, visou reunir informações 

científicas para julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 3510), proposta 

pela Procuradoria-Geral da República contra a utilização de células-tronco de embriões 

humanos em pesquisas e terapias. A PGR busca a declaração de inconstitucionalidade 

dos dispositivos por entender que não há permissão legal para a utilização dessas 

células. A audiência pública foi presidida, ministra Ellen Gracie, e pelo relator da 

referida ADIn, ministro Carlos Ayres Britto. 

Diversos especialistas foram ouvidos, dentre eles, O médico Drauzio Varella, 

que dirige, ao longo do Rio Negro, um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras 

para testar no combate a células tumorais malignas e a bactérias resistentes a 

antibióticos; a antropóloga Débora Diniz, diretora-executiva da ONG Instituto de 

Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis) e professora da Universidade de Brasília 

(UnB) e Oscar Vilhena Vieira, advogado especialista em direitos humanos, professor da 
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Escola de Direito da FGV e da PUC-SP e diretor-executivo da Conectas Direitos 

Humanos. 

No presente momento, a ação ainda se encontra em tramitação estando os 

autos conclusos ao relator. 

7. Considerações Finais 

De todo o exposto, podemos concluir que a questão da 

manipulação genética humana é extremamente controversa e seus 

desdobramentos perpassam os campos da moral, da religião, do direito, da 

medicina e da tecnologia. 

Ainda não se conseguiu estabelecer marcos regulatórios seguros, 

pois estes ou são carentes de um mínimo de uniformidade, como assegura 

Frankenberg em relação à Europa, ou são tecnicamente frágeis e sujeitos a 

constantes disputas judiciais como ocorre com nossa legislação nacional. 

Mesmo assim, se tomamos por base o trato da matéria e a 

maturidade do debate em 1995, quando surgiu o primeiro diploma legal para 

regular a matéria no Brasil, eo comparamos com a lei 11.105/05 e o atual 

debate da questão, incluindo a recente audiência pública do STF, vemos o 

quanto já caminhamos. Mas ainda há muito mais por caminhar. 

A análise crítica da questão feita por Günther Frankenberg, em 

que pese sua lamentável tradução para o português, toca em pontos cruciais 

da questão. Se o autor é extremamente feliz na sua problematização, não 

consideramos que também o seja nas conclusões a que chega, já que, a fim 

de descartar a dignidade humana como marco regulatório, constrói um 

conceito muito frágil de dignidade para facilitar sua desconstrução. Dentre 

as três alternativas que apresenta, “solução política” e “compromisso 

constitucional” são tão vagas e amplas que até mesmo a dignidade humana 

que ele refuta pode ser considerada como uma solução política e um 

compromisso constitucional.  
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Parece-nos que um amplo debate público é a chave da questão, 

aliado a uma regulação infraconstitucional dada a maleabilidade a agilidade 

de transformações pelais quais passa o tema. Em sede constitucional, deve-se 

restringir o debate à principiologia norteadora, cabendo o regramento técnico 

à alçada infraconstitucional. 

Uma última questão ainda merece destaque: o trato da clonagem 

humana deve ser dado de maneira distinta, pois sob esta mesma denominação 

encontram-se a clonagem terapêutica, aquela com objetivo de produção de 

células tronco embrionárias para fins terapêuticos, como também a clonagem 

reprodutiva, que é aquela com a obtenção de um indivíduo. Esta última, 

apesar de ser a de maior apelo midiático, está hoje reservada a debates 

puramente teóricos ou com fins cinematográficos, possuindo tantas 

repercussões religiosas que sua liberação é impensável no cenário 

contemporâneo. O debate cientifico e jurídico está focado na clonagem 

terapêutica, tendo em vista o leque de possibilidades curativas que esta 

técnica pode propiciar. Resta-nos acompanhar o amadurecimento do debate, 

buscando que ele seja instruído por um debate livre, esclarecido e 

democrático.       
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RESUMO 

As intensas e rápidas transformações no modo de vida da humanidade através das 

inovações científico-tecnológicas produzem novas situações e relações não previstas 

diretamente no ordenamento jurídico. Surge a necessidade do aplicador do Direito buscar 

adequação normativa fundada em regras e princípios que promovam a dignidade humana. 

Razão do presente é abordar uma temática reflexiva sobre os direitos fundamentais, 

destacando o singular, inalienável e intransferível valor da pessoa humana. A percepção da 

dignidade da pessoa humana como valor-fonte aponta para a responsabilidade ética e 

profissional capaz de produzir e avaliar em sua ação laborativa a essência do bem, do certo, 

do justo e do moral. Portanto, a visão ética permite uma análise crítica da vivência dos 

valores morais e o conseqüente uso da liberdade, da consciência e da norma, sobretudo em 

relação às questionadoras inovações trazidas pelas ciências da vida e os progressos da 

biotecnologia, surgindo neste contexto a bioética. Com o objetivo de coibir abusos e 

proteger os direitos fundamentais da pessoa humana, a bioética busca um diálogo 

interdisciplinar a fim de discernir com clareza até que ponto essas descobertas e inovações 
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podem ou não ferir valores humanos fundamentais. Percebe-se, portanto, a necessidade de 

redimensionar conceitos, aprofundar as discussões para efetivamente oferecer melhores 

soluções jurisdicionais. Desponta, então, o biodireito, que na esteira da aplicação da 

bioética à luz da dignidade da pessoa humana, deverá oferecer à sociedade defesa jurídica 

nas instâncias morais da vida diante das lacunas normativas frente às inovações científico-

tecnológicas e transformações sociais.  
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ABSTRACT 

The intense and fast transformations in the way of life of the humanity through the 

scientific-tecnolological innovations directly produce new situations and relations not 

foreseen in the legal system. The necessity of the applicator of the Right to search 

normative adequacy established in rules and principles that promote the dignity human 

being appears. Approaching a reflexive theme on the basic rights detaching the singular, 

inalienable and not transferable value of the human being is the work reason. The 

perception of the dignity of the human being as value-source points respectly to the 

professional ethical responsibility capable to produce and to evaluate in its labor action the 

essence of the good, certain jair, moral. Therefore, the ethical vision allows a critical 

analysis of the experience of the moral values and the consequence of the use of the 

freedom, the conscience and the norm, on everything in relation to the innovations brought 

for sciences of the life and the progresses of the biotechnology, appearing in this context 

the bioethic. Objectifying to restrain the abuses and to protect the basic rights of the human 

being, the bioethic searchs a dialogue to order to discern clearly with until point these 

discoveries and invonation can or not to wound basic human values. It is perceived, 

therefore, the necessity of reassess concepts, deepening the quarrels effectively to offer 

better jurisdictional solutions. It blunts then the biolaw, that in the mat of the application of 

the bioethic to the light of the dignity of the human being, will have to ahead offer to the 

legal prohibited society in the moral instances of the life of the normative gaps front to the 

scientific innovations and social transformations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das ciências biomédicas surgiram as preocupações a respeito do ser 

humano. A bioética é fruto dessas preocupações que focam os limites humanos: vida 

natural ou vida artificial, manipulação do gene ou eugenia, pessoa ou coisa, morte natural 

ou morte artificial. Essas questões são linhas divisórias, próximas e perigosas. As pulsões 

básicas – vida e morte – do ser humano encontram-se em jogo. A caminhada da 

humanidade em busca de um futuro cujas características ainda nos parecem muito obscuras 

e ameaçadoras precisam ser orientadas com segurança e clareza.  

Diante de certas ameaças do progresso, é preciso estabelecer certos parâmetros 

éticos de conduta: um olhar interdisciplinar que investiga a totalidade das condições 

necessárias para uma administração responsável da vida humana e a preservação de sua 

dignidade.  

Pretende-se, neste trabalho, realçar a responsabilidade do direito na administração 

da vida humana. Frente às várias alterações que o progresso das ciências biomédicas 

provocou na vida social, faz-se urgente uma adequação por parte do Direito ao oferecer 

uma legislação adequada que regule o progresso da ciência e seus efeitos sobre a sociedade, 

sem, contudo romper com parâmetros de conduta humanísticos, razão originária do direito 

que disciplina a vida para que todos tenham vida.  

Cabe, portanto, ao biodireito a pesquisa e o estudo sobre os aspectos que 

fundamentam a normatização do Direito sob a égide da bioética.  

O presente estudo almeja abordar as implicações interdisciplinares que perpassam 

da bioética ao biodireito e despertar a consciência humana para as imprevisíveis 

conseqüências da manipulação da vida e do homem. Visa, ainda, o exame da matéria que, a 

partir do estudo das várias áreas do pensamento, formule-se “um código” de valores capaz 

de nortear a evolução da Ciência para a satisfação do ser humano.  
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O conjunto de valores que norteia a ciência não pode se identificar com um 

paradgima científico dogmático e cair na tentação de tornar-se “deus” de si mesmo. Em 

tese, estão em discussão os postulados éticos que fundamentam as normas. O pensamento 

jurídico, no esforço de tornar real e objetiva tais normas, tem a tarefa de impedir que, numa 

sociedade de consumo, as pessoas sejam levadas a aceitar ou consumir mercadorias que 

aparentam ser benéficas, mas camuflam um interesse ideológico de dominação. Cabe ao 

biodireito caminhar sobre o tênue limite entre o respeito às liberdades individuais e a 

coibição de abusos contra o indivíduo ou contra a espécie humana.  

 

1. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

1.1. Direitos Fundamentais e Dignidade da Pessoa Humana 

 

Os direitos fundamentais se enraízam nas garantias liberais clássicas que advêm das 

conquistas das revoluções inglesas, francesa e americana, dentre outros precedentes 

históricos. Fundamentais são os direitos econômicos, políticos, culturais e sociais (lato 

sensu) e os direitos dos trabalhadores (stricto sensu). Esta última categoria de direito 

resultou das lutas travadas pelas classes trabalhadoras e das transformações sociais geradas 

pelas contradições resultantes da relação capital-trabalho, o que importou, por seu turno, no 

exaurimento do Estado Liberal e no conseqüente surgimento do intervencionismo do 

Estado de Bem Estar Social. 

Nas constituições modernas, os direitos fundamentais ocupam um lugar de 

primazia, a objetivar a materialização do ideal meramente formal de liberdade e igualdade 

forjado pelo liberalismo clássico.1 A nova ordem constitucional exige que as políticas 

públicas sejam implementadas a visar à existência real do homem e da mulher e à 

concretização dos direitos fundamentais. A dignidade, por sua vez, somente é vivenciada, 

plenamente, com a satisfação da cidadania. Para este fim exige dos diversos atores sociais a 

construção de uma sociedade justa, livre e solidária, objetivos somente alcançados, por sua 
                                                 
1 Segundo Antonio E. Perez Luño,  Los Derechos Fundamentales. 6º ed., Madrid: Tecnos, 1995, p. 21, 
“los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al ejercicio del poder político, o sea, garantías 
negativas de los intereses individuales, para devenir un conjunto de valores o fines directivos de acción 
positiva de los poderes públicos”.  
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vez, quando erradicadas a pobreza, a miséria e as desigualdades sociais e regionais, 

conforme prescrevem os incisos III e IV do artigo 3o da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, os direitos fundamentais transformam o indivíduo em cidadão consciente de 

seus direitos e obrigações, cônscio de sua integridade e do compromisso com os destinos da 

sociedade, o que contraria, conseqüentemente, a ideologia que vê no ser humano um 

indivíduo isolado, egoísta e distanciado da solidariedade.2 É nessa linha de raciocínio que 

assinala Antonio E. Perez Luño serem as normas que sancionam o Estatuto dos direitos 

fundamentais em conjunto com aquelas que prescrevem a forma de estado e as que 

estabelecem o sistema econômico decisivas para definir o modelo constitucional de 

sociedade.3 Os direitos fundamentais são, em síntese, a expressão de valores ou decisões 

axiológicas de uma determinada sociedade, consagrada na normativa constitucional ao 

conformar todo o ordenamento jurídico infraconstitucional.4        

O princípio da dignidade da pessoa humana5 ocupa o epicentro do ordenamento 

jurídico e o ser humano é o seu mais importante protagonista. A dignidade humana, para 

ser efetiva, exige o respeito aos direitos fundamentais e impõe a exclusão de qualquer 

espécie de coação ilegal externa que impeça o desenvolvimento da personalidade. É íntima 

a relação entre direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, porque esta é “a 

medida dos direitos” (direitos fundamentais) de tal sorte que, em regra, a violação de um 

direito fundamental estará sempre vinculada à ofensa da dignidade da “pessoa”.6 Nesse 

sentido, o constituinte brasileiro de 1988 foi categórico ao inscrever, no inciso III, do art.1º, 

da Constituição brasileira de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana na categoria 

de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, além de estatuir que a 

existência digna é vetor da ordem econômica, no caput do art. 170.  

 
 
                                                 
2 “O ser humano existe apenas enquanto integrante de uma espécie que precisa do(s) outro(s) para 
existir (rectius, coexistir)”. Cf. Maria Celina Bodin de Moraes. O Princípio da solidariedade, in Os princípios 
da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 169.   
3 Antonio E. Perez Luño, ob. cit. p. 19. 
4  Antonio E. Perez Luño, ob. cit. pp. 22-23. 
5  Cf. Joaquín Arce y Flórez-Valdés.  Los principios generales del derecho y suya formulación 
constitucional. Madrid: Civitas, 1990, p. 149.  
6  Cf. Geddeert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff, p. 1, citado por Ingo Wolfgang 
Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 
104. 
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2. ÉTICA, BIOÉTICA E BIODIREITO: a norma do novo 

 

2.1. Ética, Bioética e Biodireito 

 

Adolfo Sanchez Vasquez define ser ética “a teoria ou ciência do comportamento dos 

homens em sociedade” que investiga os postulados que envolvem a moral. Contudo, é 

preciso diferenciar ética e moral. Enquanto esta se expressa na manifestação do 

comportamento humano em diversos contextos culturais, aquela é empírica, porque busca 

desvendar o comportamento moral da humanidade. O mundo da moral é fático, exterior e 

palpável, a ética, ao revés, terá sempre um método para investigar a experiência dos fatos 

morais. Por isso, é perfeitamente possível falar em “morais” como manifestações históricas 

e contextualizadas de comportamentos humanos.7 A ética tem, por seu turno, uma 

preocupação mais isenta e metodológica ao circunstanciar um objeto a ser investigado com 

pretensão de universalidade.8           

A bioética9 se propõe a estabelecer a conexão entre a vida biológica e a ética. A 

manipulação dos instrumentos científicos e o seu conseqüente emprego na vida humana 

permitem construir um conhecimento “interdisciplinar, ligado à ética, que investiga, na área 

                                                 
7  Segundo Adolfo Sanchez Vasquez, Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004 p. 24, numa 
rápida distinção entre ética e moral, pode-se afirmar que “moral vem do latim mos ou mores“, costume “ou 
costumes”, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. A moral refere-se, assim, ao 
comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. Ética vem do grego ethos, que significa, 
analogamente, “modo de ser”, ou “caráter” e responde a uma disposição natural, mas que é adquirida ou 
conquistada por hábito. 
8  Para v. Domingo Garcia Marzá, Ética de la Justicia, Madrid: Tecnos, 1996, p. 21, a moral se 
constrói a partir de uma práxis cotidiana fundada em contextos particulares e raciocínios subjetivos. A esse 
conteúdo particularista, agrega-se uma exigência de universalidade, que pretende alcançar homens e mulheres 
em qualquer situação. Quer dizer, uma ética universalista, ao perseguir e fundamentar uma exigência 
denominada ponto de vista moral, cuja inspiração se reporta à tradição kantiana.         
9  Segundo Jean-Jacques Israel, Manuel de Droit des Libertés Fondamentales, Paris: L.G.D.J, 1998, p. 
358, o termo bioética é plurívoco. Etimologicamente, a palavra se forma da conjugação de dois termos: bios, a 
vida, e ethos, que significa costume, relacionando a vida, num sentido abrangente, com a moral. De maneira 
mais precisa, a terminologia origina-se do direito americano, porque a tendência a se preocupar com o 
binômio vida e moral se manifesta mais acentuadamente nos países anglo-saxônicos. Na França, a noção de 
bioética é compreendida no sentido mais restrito, aplicando-se aos problemas morais relacionados com a 
biologia e a medicina. Com relação ao seu conteúdo, bioética significa o direito de dispor do corpo 
relacionado à integridade física e a identidade das pessoas.            
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das ciências e da saúde, a totalidade das condições necessárias à administração responsável 

da vida humana, em geral, e da pessoa humana, em particular”.10  

O biodireito se utiliza, metodologicamente, dos estudos da bioética e da biogenética 

e constrói um estatuto jurídico regulador das ações que afetem a vida ao privilegiar a ética 

na condição de vetor primordial da atuação científica. As regras jurídicas devem preservar a 

dignidade humana contra a “coisificação” do ser humano. Por conseguinte, o estudo da 

ciência deixa de ser “um fim em si mesmo” e se transfigura um instrumento a favor da 

integridade dos valores sociais.11 Neste sentido, a Constituição Federal, em seu art. 225, 

parágrafo 1º, inciso II, proclama, ser missão do Estado, “preservar a diversidade e a 

integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético”.12  

 

2.1.1. Ética 

                                                 
10  Cf. Regina Fiúza Sauwen e Severo Hryniewicz, O direito “in vitro”: Da bioética ao biodireito. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 21. Para Maria Helena Diniz, em O estado atual do biodireito. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, pp. 10-11, a bioética seria, em sentido amplo, uma resposta da ética às novas situações 
oriundas da ciência no âmbito da saúde, ocupando-se não só dos problemas éticos, provocados pelas 
tecnociências biomédicas, e alusivas ao início e fim da vida humana, às pesquisas em seres humanos, às 
formas de eutanásia, à distância, às técnicas de engenharia genética, às terapias gênicas, aos métodos de 
reprodução humana assistida, à eugenia, à eleição do sexo do futuro descendente a ser concebido, à clonagem 
de seres humanos, à mudança de sexo em caso de transexualidade, à esterilização compulsória de deficientes 
físicos ou mentais, à utilização da tecnologia do DNA recombinante, às práticas laboratoriais de manipulação 
de agentes patogênicos, como também dos decorrentes da degradação do meio ambiente, da destruição do 
equilíbrio ecológico e do uso de armas químicas. Segundo Vicente de Paulo Barretto, Bioética, biodireito e 
direitos humanos, in Teoria dos Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: 1999, p. 393, é a análise filosófica da 
bioética que permitirá estabelecer os parâmetros racionais, éticos e universais do biodireito, assumindo duas 
dimensões: a) trata-se, no primeiro nível, de desenvolver os argumentos racionais, que possam fundamentar e 
explicar os valores e princípios envolvidos. A bioética, sob esse aspecto, situa-se num nível meta-
deontológico e analítico. Pretende-se, portanto, menos tomar posição, e, em conseqüência, expressar uma 
verdade canônica, e, mais, descobrir os argumentos contraditórios ou tautológicos encontrados no discurso 
bioético; b) no segundo nível, a bioética procura explicitar recomendações objetivas, que contribuam para 
solucionar problemas específicos e circunscritos. Encontram-se, nesse caso, pareceres dos filósofos morais 
sobre problemas de política pública ou decisões judiciais.   
11  No magistério de Elida Séguin, Biodireito, 3ª, edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 39, citando  
Graciela Gutiérrez , o termo bioética significa “el estudio sistematico de la conduta humana en el area de las 
ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los 
principios  y  valores morales”. O biodireito, segundo ainda a autora, p. 43, surgiu como a dimensão moral da 
medicina e, posteriormente, quando começam a surgir os princípios e as regras jurídicas, se transforma em 
biodireito.                    
12  Sobre ética, bioética e biodieito, ver, ainda, a obra de Matilde Carone Slaibi Conti, Ética e Direito 
na Manipulação Genética. Rio de Janeiro: Forense, 2001, especialmente as páginas 1-113.        
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A experiência da moral é universal, comum a todos os homens, em todas as 

sociedades. Contudo, nem todos são capazes de desenvolver a crítica do conteúdo moral: 

esta tarefa cabe à ética. Ainda que muitos empreguem indistintamente os termos moral e 

ética, no âmbito da linguagem filosófica existe uma distinção. O termo “ética” provém do 

grego ethos e significa o hábito ou propriedade de caráter como foi usado por Aristóteles 

em suas investigações sobre as questões do bem e do mal, da virtude, do vício.  

O termo “moral”, na visão de Cícero, jurisconsulto e filósofo romano, provém do 

latim mos, moris, que significa costume, conforme ethos em grego. Nota-se que os termos 

moral e ética têm semelhantes etimologias, sendo usados como sinônimos. Porém, partindo 

de uma visão filosófica, existe alguma diferença conceitual entre ambos, o que se faz 

pertinente destacar em razão dos direitos humanos.  

Moral é a reunião de costumes ou hábitos de um indivíduo ou povo, orientado por 

um princípio genérico de bem ou de correto. Ética é avaliação rigorosa e crítica do conjunto 

de princípios ou regras que permeiam a humanidade. A ética indica caminhos; a moral, por 

seu turno, indica os costumes de um determinado grupo que envolve, exclusivamente, a 

prática.  

No entanto, Regina Sauwen e Severo Hryniewicz destacam que a ética pode referir-

se tanto à prática quanto à teoria sobre a mesma, privilegiando, neste enfoque, a análise 

crítica dos costumes e das condições transcendentais que introduzem um ato humano no 

âmbito da moralidade.13

Ao analisar a ética na abordagem crítica dos costumes de uma determinada pessoa 

ou sociedade, leva-se em consideração o modo como os homens vivem concretamente os 

valores morais, ao apontar suas fraquezas e enaltecer as suas realizações, a partir de um 

critério das condições transcendentais como um dos pressupostos para que um determinado 

ato humano seja introduzido no âmbito da moral ou da ética, avaliando como bem ou mal, 

justo ou injusto, moral ou imoral.  

Destaca-se como pressuposto a liberdade, a consciência e a norma, pois estas 

antecedem ou acompanham a prática de um determinado ato, por isso serem consideradas 

transcendentais. Regina Sauwen e Severo Hryniewicz corroboram essa reflexão ao 

                                                 
13  SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da bioética ao biodireito. 2 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 13 
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afirmarem que “um determinado ato para ser avaliado do ponto de vista de ética, deve ser 

livre, consciente e orientado por alguma norma. Caso contrário, ele será um ato amoral, isto 

é, fora do âmbito da ética”. 14 É importante destacar que tais noções são valiosas tanto nas 

abordagens éticas em geral quanto nas considerações trazidas sobre a bioética e o biodireito 

em particular. 

 

2.1.2. Bioética 

 

Questões éticas perpassam as ciências desde os primórdios até os dias atuais. 

Contudo, há de se perceber que valores e princípios éticos clássicos passaram a ser 

relativizados em diversos âmbitos da ação humana. Os avanços científicos que explodiram 

no meado do século XX produziram grandes questionamentos morais e não é mais 

pertinente aplicar normas antigas aos novos casos.  

Diante de novidades tão marcantes na área da ciência e tecnologia não se pode ficar 

indiferente. É preciso procurar entender o seu significado e buscar o caminho mais 

adequado para conviver com o novo, sem negar a autonomia do ser humano, o respeito a 

sua dignidade frente ao progresso biotecnológico.  

Antônio Moser e André Soares afirmam ser neste contexto que a bioética surgiu.15 

Maria Helena Diniz tem o mesmo entendimento ao afirmar que: 
 
O entrecruzamento da ética com as ciências da vida e com o progresso da 
biotecnologia provocou uma radical mudança nas formas tradicionais de agir dos 
profissionais de saúde, dando outra imagem à ética médica e, conseqüentemente, 
originando um novo ramo do saber, qual seja, a bioética.16

 

A bioética representa a tentativa de compreender o verdadeiro significado da 

novidade ao realçar seus aspectos positivos e alertando os negativos e promover um 

movimento dialógico entre a ética e vida. É essa dimensão dialógica e dialética que faz a 

bioética congregar esforços no campo interdisciplinar, a fim de que profissionais e 

pensadores dos mais diferentes campos do conhecimento humano possam discernir com 

                                                 
14 SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. Op. cit, p. 16. 
15  MOSER, Antônio; SOARES, André Marcelo. Bioética: do consenso ao bom senso. 1 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2006, p. 17. 
16  DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 6. 
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clareza até que ponto uma descoberta e suas implicações podem ou não ferir valores 

humanos fundamentais. 

Contudo, vale destacar que nenhuma liberdade de investigação científica poderá ser 

aceita se estiver em perigo a pessoa humana e a sua dignidade. A Constituição Federal de 

1988 (art. 5º, inciso IX) proclama que a liberdade da atividade científica é um dos direitos 

fundamentais, mas isso não significa que esta liberdade seja absoluta, sem conter qualquer 

limitação, pois há outros valores e bens jurídicos reconhecidos constitucionalmente, como a 

vida, a integridade física e psíquica, a privacidade, etc., que poderiam ser gravemente 

afetados pelo mau uso da liberdade de pesquisa científica.  

Maria Helena Diniz esclarece que em havendo conflito entre a livre expressão da 

atividade científica e outro direito fundamental da pessoa humana, o ponto de equilíbrio 

deverá ser o respeito à dignidade humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, 

previsto no art. 1º, III da Constituição Federal.17 Diante do conflito entre a liberdade das 

experiências científicas e os direitos humanos, torna-se imprescindível a reflexão 

interdisciplinar que abarca a filosofia, a antropologia, a sociologia, a teologia, a genética, a 

medicina, a biologia, o direito, entre outros. O diálogo interdisciplinar permite que os 

problemas individuais e coletivos oriundos do impacto causado pelos avanços biomédicos, 

biotecnológicos, dentre outros, encontrem caminhos que coíbam abusos e protejam os 

direitos fundamentais da pessoa humana e gerações futuras. Neste âmbito, integra-se a 

bioética e o biodireito que, por meio de uma adequada normatização visa manter a real 

validade do biodireito, a saber: “caminhar sobre o tênue limite entre o respeito às liberdades 

individuais e a coibição dos abusos contra o indivíduo e espécie humana”.18

 

2.1.3. Biodireito: a norma do novo 

 

O notório avanço científico do mundo contemporâneo reflete expressiva 

repercussão social, gerando problemas de difícil solução. A existência de conflitos 

geradores de polêmicas é um desafio para os juristas, pois se faz precípua a elaboração de 

                                                 
17  DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 9. 
18  SAUWEN, Regina Fiúza. Da “persona” ao clone. Revista Brasileira de Direito Comparado. Rio de 
Janeiro, 17: 334 e s, 1999. 

80



  

normas que tragam respostas e abram caminhos satisfatórios, atentos às novas necessidades 

e defendendo a pessoa humana.  

Os desafios levantados pela biomedicina fazem despontar no direito uma nova 

disciplina – o biodireito. Maria Helena Diniz conceitua biodireito como sendo o “estudo 

jurídico que toma por fontes imediatas a bioética e a biogenética, tendo a vida por objeto 

principal”. 19

A verdade científica não poderá sobrepor a ética ao direito. Os limites jurídicos 

deverão garantir o avanço das ‘ciências da vida’, sem que haja agressões à dignidade da 

pessoa humana. Neste sentido, “faz-se necessária uma ‘biologização’ ou ‘medicalização’ da 

lei, pois não há como desvincular as ‘ciências da vida’ do direito”. 20

É importante ter-se presente que sua aplicação envolve direito à vida. Trata-se de 

um direito absoluto, fonte de todos os outros direitos subjetivos e igualmente absolutos 

como a liberdade, a personalidade, entre outros. As dificuldades para a normatização 

jurídica frente ao ritmo acelerado em que vão acontecendo as descobertas no campo 

biomédico incidem sobre a própria sociedade, acostumada a produzir normas jurídicas num 

ritmo lento e normalmente defasadas. Na verdade, há um descompasso entre o avanço 

tecnológico e o progresso da sociedade como um todo. Contudo, a sociedade não pode se 

desobrigar de sua responsabilidade junto ao Estado e aos homens da ciência em estabelecer 

caminhos éticos no sentido de que instituições apropriadas produzam normas jurídicas 

adequadas, fundamentadas em amplas discussões no âmbito da bioética.  

A revolução biomédica, associada a um conjunto de outras transformações que vêm 

ocorrendo nas ordens econômica e sócio-política, tende aos poucos a mudar os hábitos 

sociais e seus efeitos são sentidos no campo jurídico com intensidade cada vez maior. O 

direito é o reflexo da vida social e moral. Neste contexto, Regina Sauwen e Severo 

Hryniewicz, afirmam: “Se o direito não considerasse a realidade fática e axiológica 

(relativa aos valores) de uma sociedade, a norma jurídica seria um conjunto de termos ocos 

que viveria uma vida de mentira sem a possibilidade efetiva de realização”. 21

                                                 
19  DINIZ, Maria Helena. op. cit., p. 9. 
20  Ibidem, p. 10. 
21  SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da bioética ao biodireito. 2 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 45. 

81



  

O biodireito nasce para justificar ou solucionar as inovações que a revolução 

biotecnológica vem trazendo. As lacunas da legislação em relação aos fatos novos 

decorrentes da revolução biomédica tornaram o biodireito um dos campos mais polêmicos e 

férteis do direito atual.  

Os sistemas clássicos do direito não apresentam soluções imediatas para a grande 

maioria dos casos concretos. Cabe ao jurista recorrer a valores e princípios que estão acima 

de qualquer revolução social ou científica, para buscar solução adequada. A sociedade atual 

exige cada vez mais do aplicador do Direito uma decisão político-jurídica, ou seja, uma 

opção por valores morais fundamentais contemplados nas normas.  

É possível classificar as normas jurídicas em regras e princípios. No âmbito do 

Biodireito – em que se pretende a defesa jurídica das instâncias morais da vida em face das 

inovações científico-tecnológicas, tendo em vista a promoção da dignidade humana – 

observa-se uma grande evidência de princípios fundamentais. 22

Vale destacar que princípio jurídico é uma norma-fonte dotada de um mandato para 

as demais normas do sistema. Pode-se identificar a atuação principiológica em dois planos 

fundamentais para a concretização da justiça como apresenta Bruno Naves: 
No plano da justificação, os princípios auxiliam a interpretação das regras, 
justificando a formação e a aplicação destas. São intermediários que norteiam 
todo o sistema jurídico. No plano da aplicação, os princípios assumem seu papel 
impositivo, sendo aplicados diretamente para a solução de um caso. 23  
 

Quando adentram as Constituições, os princípios ganham patamar constitucional, 

que se tornam fontes do sistema jurídico nacional. A doutrina especializada reconhece a 

existência de princípios implícitos e princípios expressos no texto constitucional, princípios 

constitucionais expressamente referidos e princípios constitucionais inferidos dos 

enunciados normativo-constitucionais. Ambos teriam igual dignidade jurídica que vinculam 

de igual maneira os destinatários.  

Deve-se atentar para o fato de que, em havendo conflito entre dois princípios, o caso 

concreto determinará qual dos princípios será aplicado e afastará a aplicação de um em 

                                                 
22  ESPINDOLA, Maria Zoe Bellani Lyra. Os princípios constitucionais na aplicação do Biodireito. 
Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8207>. 
23  NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Introdução ao biodireito: da zetética à dogmática. In: SÁ, 
Maria de Fátima Freire de. Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 137. 
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detrimento do outro, sem excluí-lo do ordenamento, pois, em outra situação, o princípio ora 

afastado poderá ser indicado, e o que teve aplicação, poderá não mais incidir.  

A adequada aplicação dos princípios no caso concreto sempre dependerá da opção 

de valores que se pretende realizar, já que “os princípios fornecem indicações gerais de 

comportamento, mas é o valor ético do bem da pessoa como fim último a ser atingido que 

confere o sentido último da ação”. 24

Por isso, deve-se entender que nem todos os princípios fundamentais são válidos 

apenas prima facie: o princípio bioético da não-maleficiência, por exemplo, jamais poderá 

ser afastado no caso concreto, constituindo sempre um dever fundamental prioritário. Da 

mesma forma, jamais poderá ser restringido o princípio biojurídico da dignidade da pessoa 

humana.  

O biodireito não tem a pretensão de proporcionar a completude do ordenamento 

jurídico frente às lacunas produzidas pela novidade e agilidade dos meios biotecnológicos. 

Contudo, é importante alertar que o Biodireito deve “inspirar a política legislativa na 

criação de instrumentos de prevenção e repressão, sempre que necessários à salvaguarda da 

dignidade humana”. 25

Este compromisso pode ser efetivado por meio da difusão de novos princípios, bem 

como de regras precisas, quando a generalidade e a abertura do enunciado principiológico 

necessitar de concretude em face das permanentes e novas ameaças à vida. Pois a vida é o 

objeto principal do biodireito e, sem dúvida, o valor-vida deve ser considerado como valor-

eixo, em que a autonomia privada, a beneficência, a responsabilidade e a dignidade do ser 

humano são princípios jurídicos a serem constantemente interpretados e aplicados com 

requintado bom senso.  

Cabe ao biodireito produzir normas que acompanhem as transformações sociais em 

curso, pensando em estruturas jurídicas de respostas, com o fim de prevenir e solucionar os 

conflitos delas decorrentes e que não encontrem respaldo nas normas da atual legislação 

brasileira. No entanto, é preciso reconhecer que esta tarefa é extremamente árdua, pois 

                                                 
24  SCRECCIA, Elio. Manual do biodireito: fundamentos da ética biomédica. (trad. Orlando Soares 
Moreira). Vol. 1. São Paulo: Loyola, 1996, p. 168. 
25  SILVA, Reinaldo Pereira e. Reflexões ecológicas-jurídicas sobre o biodireito. In: MONDARDO, 
Dilsa; FAGUNDEZ, Pulo Roney Ávila. Ética holística aplicada ao direito. Florianópolis: OAB/SC, 2002, p. 
147. 

83



  

jamais uma legislação conseguirá abarcar tudo e a justiça se faz através da aplicabilidade do 

respeito ao mistério do homem e sua liberdade, sem arbitrariedade.  

 

3. TECNOLOGIA EM FAVOR DA VIDA HUMANA: até que ponto? 

 

 É esse o sentido da preocupação que assola os pesquisadores nessa nova área que 

abrange, independentemente de vontade, a sociedade como um todo. Será que todo o 

avanço biotecnológico alcançado é válido para dar dignidade ao ser humano? Até que 

ponto essa evolução não afronta a ética, a moral e os costumes de uma dada sociedade? No 

dizer de Hans Jonas26 “somente uma ética fundada na amplitude do ser pode ter 

significado”.  E mais: “a promessa da tecnologia moderna se converteu em ameaça, ou esta 

se associou àquela de forma indissolúvel”. 27

 Contemporaneamente, essas questões têm sido trazidas com uma freqüência 

absurda. Os pesquisadores se vêem motivados a alcançar novos resultados para problemas 

outrora sem solução. Sua meta é atingir descobertas que possam ajudar ou auxiliar no 

tratamento ou até mesmo na cura de alguns males. Assim, pergunta-se: “o que pode servir 

de bússola? ” 28  

Nunca se havia experimentado, em escala tão profunda, as modificações oriundas 

dos avanços científicos.  Jürgen Habermas atenta exatamente para o progresso das ciências 

biológicas e o desenvolvimento da biotecnologia. Segundo ele, estas ciências ampliam não 

apenas as possibilidades de ação já conhecidas, mas também possibilitam um novo tipo de 

intervenção. E é nesse ponto que há questionamentos acerca da ética empregada nas 

inovações; da autonomia do indivíduo e do profissional médico e das conseqüências para 

toda uma sociedade. 

 Não é incomum constatar que antigos hábitos, costumes e princípios são, por vezes, 

resgatados de toda a euforia gerada em dado momento. Assim, “só sabemos o que está em 

jogo quando sabemos que está em jogo”. Esse é o cenário atual das inovações que gravitam 

na órbita da medicina, direito, biologia e ética. Comenta-se muito sobre reprodução 
                                                 
26  JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 
Rio de Janeiro: Contraponto. Editora PUC-Rio, 2006, p. 17.  
27  Idem. Op. cit, p. 21. 
28  Idem. Op. cit, p. 21. 
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assistida, células-tronco, “barriga de aluguel”, doação de esperma e óvulo, óvulos 

crioconservados, diagnóstico genético pré-implantacional e mais uma infinidade de 

denominações. Todas essas técnicas, avanços e costumes são resultado da “necessidade” 

trazida pela sociedade. Assim, para cada “vontade” egocêntrica faz-se necessária a 

descoberta de uma solução que melhor se ajuste ao caso.  

O que assusta não é o fato de haver inovação tecnológica na seara humana, mas o 

tipo de sociedade em que se vive. Felizmente ou infelizmente, a questão é que se vive numa 

sociedade onde a produção em função de lucros permanece como o princípio organizador 

básico da vida econômica. Sendo assim, o receio de instrumentalização da vida humana em 

prol do objetivo de lucro é demasiadamente grande. Nesse caso, a instrumentalização não 

se daria apenas na hipótese de comercialização de material genético, órgãos e tecidos 

humanos, mas em se transformar o ser humano como meio na obtenção de um resultado 

entendido como maior. Afirma Jürgen Habermas29 que: 

 
[...] um dia quando os adultos passarem a considerar a composição genética 
desejável dos seus descendentes como um produto que pode ser moldado e, para 
tanto, elaborarem um design que lhes pareça apropriado, eles estarão exercendo 
sobre seus produtos geneticamente manipulados uma espécie de disposição que 
interfere nos fundamentos somáticos da autocompreensão espontânea e da 
liberdade ética de outra pessoa e que, conforme pareceu até agora, só poderia ser 
exercida sobre objetos, e não sobre pessoas. [...] Essa nova estrutura de 
imputação resulta da confusão de limites entre pessoas e coisas [...].  
 

É nesse sentido que Jürgen Habermas30 critica, em parte, essa evolução 

biotecnológica, onde, “quem começa a fazer da vida humana um instrumento e a distinguir 

entre o que é digno ou não de viver perde o freio”. Para fins de ilustração do tema, traz-se à 

exposição o diagnóstico genético pré-implantacional31. Inicialmente desenvolvido para 

evitar o risco de transmissão de doenças hereditárias, pode chegar a ser utilizado para fins 

de “seleção” ou consumeristas. Daí a interferência da ética na medicina. Há casos em que 

                                                 
29  HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? Tradução 
de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 19. 
30  HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugênica liberal? Tradução 
de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 27. 
31  “O diagnóstico genético de pré-implantação torna possível submeter o embrião que se encontra num 
estágio de oito células a um exame genético de precaução. Inicialmente, esse processo é colocado à 
disposição de pais que querem evitar o risco da transmissão de doenças hereditárias. Caso se configure 
alguma doença, o embrião analisado na proveta não é reimplantado na mãe [...]. HABERMAS, Jürgen. Op. 
cit, p. 24. 
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se não houver um padrão procedimental ou uma regulamentação a ser seguida, corre-se o 

risco de praticar uma “atrocidade” em desfavor da espécie humana.  

Nesse âmbito, Jürgen Habermas32, questiona se “é compatível com a dignidade 

humana ser gerado mediante ressalva e, somente após um exame genético, ser considerado 

digno de uma existência e de um desenvolvimento”. E o próprio Jürgen Habermas33 

continua: 
Podemos dispor livremente da vida humana para fins de seleção? Uma questão 
semelhante se faz quanto ao aspecto do “consumo” de embriões (inclusive a 
partir das próprias células somáticas) para suprir a vaga esperança de um dia 
poder-se produzir e enxertar tecidos transplantáveis, sem ter de enfrentar o 
problema de transpor as barreiras da rejeição a células estranhas. Na medida em 
que a produção e a utilização de embriões para fins de pesquisas na área médica 
se disseminam e se normalizam, ocorre uma mudança na percepção cultural da 
vida humana pré-natal e, por conseguinte, uma perda da sensibilidade moral para 
os limites dos cálculos do custo-benefício. Hoje, ainda notamos a obscenidade 
de tal práxis reificante e nos perguntamos se gostaríamos de viver numa 
sociedade que adquire consideração narcisística pelas próprias preferências ao 
preço da insensibilidade em relação aos fundamentos normativos e naturais da 
vida. [...] Com o diagnóstico genético de pré-implantação, hoje já é difícil 
respeitar a fronteira entre a seleção de fatores hereditários indesejáveis e a 
otimização de fatores desejáveis. 
 

Com efeito, o desenvolvimento técnico impõe a necessidade de uma 

regulamentação para as questões atinentes a esses fatos. No entanto, até o presente 

momento, as regras normativas se ajustaram às transformações sociais. De fato, perigoso 

seria esperar que os preceitos surgissem concomitantemente com as mudanças. Espera-se, 

muitas vezes, a resposta da própria sociedade aos fatos advindos do cotidiano científico. 

Ao Direito, como ciência social, resta a árdua tarefa de estabelecer não somente 

normas, mas valores que, naquele determinado momento, são merecedores de tutela. 

Portanto, a mera existência de regras não é suficiente. 34

                                                 
32  HABERMAS, Jürgen. Op. cit, p. 28/29. 
33  HABERMAS, Jürgen. Op. cit, p. 29. 
 
34  Nesse mesmo sentido, registre-se a opinião de Heloisa Helena Barboza, em que “a difícil tarefa de 
estabelecer esses valores tem sido desempenhada pelo Direito, embora o rápido desenrolar dos 
acontecimentos não raro atropele o ordenamento, exigindo do jurista esforço interpretativo para adequar as 
normas existentes às novas situações, mantendo íntegro o sistema vigente, fato que tem se acentuado nas 
últimas décadas graças ao acelerado desenvolvimento tecnológico e biomédico. Cabe ao Direito, através da 
lei, entendida como expressão da vontade da coletividade, definir a ordem social na medida em que dispõe 
dos meios próprios e adequados para que essa ordem seja respeitada”. In: BARBOZA, Heloisa Helena. 
Princípios da Bioética e do Biodireito. Disponível em 
http://www.crmma.org.br/revista/bio2v8/simpo1.pdf. Acesso em 10 set 2007. Desta forma, seria 
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A aceitação ou não de práticas biotecnológicas é fundamentada do seguinte modo, 

de acordo com Habermas35: 
Do ponto de vista sociológico, a aceitação social não deverá diminuir no futuro, 
enquanto a tecnicização da natureza humana puder ser fundamentada pela 
medicina com a expectativa de uma vida mais saudável e mais longa. O desejo 
por uma conduta de vida autônoma une-se sempre aos objetivos coletivos de 
saúde e de prolongamento da vida.  

 

Mesmo assim, não se deve cercear o progresso científico diante do receio de 

instrumentalização do ser humano, mas tornar imprescindível que todas as pesquisas 

tenham como vértice a dignidade da pessoa humana. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito contemporâneo tem assumido um papel social fundamental frente às 

problemáticas que envolvem lesões de direitos materiais relacionados à vida e à saúde do 

ser humano oriundo dos avanços biomédicos e biotecnológicos. Tornou-se precípuo 

destacar que a atual jurisdição brasileira possui ferramentas principiológicas fundamentais e 

o princípio da dignidade da pessoa humana é o fio condutor de todas as relações jurídicas. 

A incorporação de valores, como a liberdade e dignidade à vida foram erigidos à categoria 

de princípio que, na qualidade de norma jurídica imperativa, funciona como vetor na 

criação, interpretação e aplicação destas diretamente ao caso concreto. Os princípios e 

fundamentos constitucionais estão dispostos sistematicamente para a satisfação da 

plenitude real e concreta da pessoa humana.  

A existência de lacunas da legislação em relação aos fatos novos decorrentes da 

revolução biomédica impõe a necessidade ética de utilizar a dignidade da pessoa humana 

para missão de ser instrumento hermenêutico integralizador das situações fáticas. O 

biodireito, por sua vez, se ampara nas reflexões da bioética que inclui tanto as normas os 

critérios de decisão sobre as inovações do progresso do mundo contemporâneo.  

Merece relevo o estudo interdisciplinar entre a ética aplicada e as ciências da vida. 

Observa-se que temas emergentes estão na pauta das discussões dos países em 

                                                                                                                                                     
mais razoável a utilização de princípios ou normas gerais que pudessem ser interpretadas de acordo com o 
desenvolvimento social, moral, cultural e tecnológico de toda a comunidade (naquele determinado momento). 
35  HABERMAS, Jürgen. Op. cit. p. 35. 
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desenvolvimento, o que faz com que os bioeticistas tenham que se debruçar sobre questões 

muito mais significativas e efetivas para a situação social e moral. Assim, o direito, como 

disciplina auxiliar, deve ajudar a efetivar os direitos constitucionais, os princípios e 

garantias fundamentais, bem como orientar as decisões no sentido da efetividade de uma 

ordem jurídica e eticamente correta, pois os valores humanizam as normas e permitem a 

aproximação do valor maior – a justiça. Vale destacar que a diferença entre a bioética e o 

biodireito reside basicamente no método de abordagem do problema. A bioética, por seu 

turno, tem a dimensão dialógica aberta e interdisciplinar para subsidiar o direito na busca 

de parâmetros legais suficientes para embasar as decisões futuras sobre os direitos à vida, 

principal objeto do biodireito. 

A vida é o fundamental de todos os direitos. É a fonte substancial que legitima a 

liberdade e a personalidade. Porém, ao se defender a vida, há diferentes teorias conflitantes 

sobre o início da vida humana e sua continuidade em face de questões polêmicas da 

atualidade, como o aborto, a eutanásia, entre outros. Sob o enfoque da valorização do ser 

humano em qualquer fase do seu ciclo vital, é a sua natureza comum e o que representa que 

deve ser levado em conta, e não a maior ou menor possibilidade de se adequar à categoria 

abstrata da personalidade jurídica codificada no estatuto civil brasileiro. 

A proteção da pessoa é o elemento chave de um constitucionalismo bem entendido e 

constitui a base da convivência estabelecida e de um Estado Social e Democrático de 

Direito. Desse modo, mesmo diante de problemas cuja solução não há regras legais 

específicas, os limites e as possibilidades serão encontrados nos valores éticos que dão 

sentido aos preceitos jurídicos. Contudo, valores são preceitos sujeitos também a mudanças 

no decorrer do tempo. A resposta jurídica a ser aplicada deverá ser respaldada em 

princípios norteadores do direito, alguns consagrados na Carta Magna, pois esses 

transcendem ao caráter histórico que amparam a vida e a dignidade do ser humano em toda 

a sua amplitude.  

Há inúmeros dilemas que implicam avanços científicos e as questões morais e 

éticas. O ritmo das descobertas no campo da biotecnologia, biomedicina e biodireito produz 

imediatas repercussões sociais que, de certa forma, recepcionam os valores culturais e 

morais de uma determinada época. Dessa maneira, a atividade científica não pode ser 

exercida sem o referencial primordial de qualquer ordenamento: a dignidade humana. 
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O biodireito é o instrumento necessário para apresentar respostas aos anseios de 

contentação coletiva sobre temas relacionados à biologia, biotecnologia, medicina e direito, 

a partir dos valores que determinada sociedade, em certo momento, escolheu por considerá-

los fundamentais para a tutela de bens jurídicos. 

Conclui-se que a luta em favor do respeito à dignidade humana deve ser enfrentada 

sem acomodação e com muita coragem, sobretudo pelos profissionais da saúde e do direito, 

para que haja efetividade dos direitos humanos. A consciência e a luta pela efetivação desta 

categoria de direitos é a maior conquista da humanidade, por ser o único caminho para a 

construção de uma sociedade em que prevaleça a justiça e a solidariedade, bem como o 

respeito pela liberdade e dignidade de todos os seres humanos. Assim, a bioética e o 

biodireito estão inseridos nessa luta por serem mecanismos valiosos para a recuperação dos 

valores humanos.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOZA, Heloisa Helena. Princípios da Bioética e do Biodireito. Disponível em 
http://www.crmma.org.br/revista/bio2v8/simpo1.pdf. Acesso em 10 set 2007. 
 
BARRETO, Vicente de Paulo. Bioética, biodireito e direitos humanos. In: Teoria dos 
Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: 1999. 
 
BERNARD, Jean. A Bioética. Tradução de Paulo Goya. São Paulo: Ática, 1998. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do. 31 ed. São Paulo: Saraiva 2003. 
 
CONTI, Matilde Carone Slaibi. Ética e Direito na Manipulação Genética. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001. 
 
DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3 ed. São Paulo: Saraiva 2006. 
 
ESPINDOLA, Maria Zoe Bellani Lyra. Os princípios constitucionais na aplicação do 
Biodireito. Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8207>>. Acesso 
em: 16/08/2007. 
 
FLÓREZ-VALDÉS, Joaquín Arce y. Los principios generales del derecho y suya 
formulación constitucional. Madrid: Civitas, 1990. 
 

89



  

HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugênica liberal? 
Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva: 
2001. 
 
ISRAEL, Jean-Jacques. Manuel de Droit des Libertés Fondamentales. Paris: L.G.D. J, 
1998. 
 
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto. Editora PUC-Rio, 2006. 
 
LEITE, Eduardo de Oliveira. (coord.). Grandes Temas da atualidade: bioética e biodireito. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
 
MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (org). Curso de Direito da Criança e do 
Adolescente. Aspectos Teóricos e Praticas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 
 
MOSER, Antônio; SOARES, André Marcelo. Bioética: do consenso ao bom senso. 1 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2006. 
 
NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Introdução ao biodireito: da zetética à dogmática. In: 
SÁ, Maria de Fátima Freire de. Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 
 
PERDIGÃO, Germana. Bioética: a defesa da vida! 2 ed. Fortaleza: Shalom, 2005. 
 
RALA, Eduardo Telles de Lima. A bioética aplicada no processo civil brasileiro: uma 
análise à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Disponível em: <http://jus2. 
uol.com. br/doutrina/imprimir.asp?id=5571>. Acesso em: 17/08/2007. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 
 
SAUWEN, Regina Fiúza; HRYNIEWICZ, Severo. O direito “in vitro”: da bioética ao 
biodireito. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 
 
SAUWEN, Regina Fiúza. Da “persona” ao clone. Revista Brasileira de Direito 
Comparado. Rio de Janeiro, 17: 334 e s, 1999. 
 
SCRECCIA, Elio. Manual do biodireito: fundamentos da ética biomédica. Tradução de 
Orlando Soares Moreira. vol. 1. São Paulo: Loyola , 1996. 
 
SÉGUIN, Elida. Biodireito. 3. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
 

90



  

SILVA, Reinaldo Pereira e. Reflexões ecológicas-jurídicas sobre o biodireito. In: 
MONDARDO, Dilsa; FAGUNDEZ, Pulo Roney Ávila. Ética holística aplicada ao direito. 
Florianópolis: OAB/SC, 2002. 
 
PEREZ LUÑO, Antonio E. Los Derechos Fundamentales. 6. ed., Madrid: Tecnos, 1995. 
 
MARZÁ, Domingo Garcia. Ética de la Justicia. Madrid: Tecnos, 1996. 
 
MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da solidariedade. In: Os princípios da 
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
 
VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  
 
 
 
 

91



O RECONHECIMENTO E A LEGITIMAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA 

APLICADA AO BIODIREITO. 

 

 
Diogo Luna Moureira*  

 
RESUMO 

O reconhecimento da pessoa humana e a autonomia que dela decorre são problemáticas 

latentes da Modernidade. Seja quando do seu alvorecer com o reconhecimento 

ontológico e axiológico da condição de ser humano, notadamente no que se refere à 

Teoria dos Direitos Naturais, seja quando a Modernidade passa a se auto-refletir, 

criticando-se e buscando respostas diante de inúmeras situações que gradativamente se 

desvelam no cenário social e jurídico (Alta-Modernidade), uma vez que o constante 

desvelar da pessoa humana se torna uma realidade constante. 

Não se pretende com o presente trabalho a análise específica de casos concretos que 

envolvam a interdisciplinaridade entre as Ciências da Vida e o Direito, mas, sim, a 

busca de um fundamento jurídico do qual se desenvolve proposições interpretativas 

envolvendo problemáticas acerca do Biodireito.  

Buscar um fundamento Democrático do Direito Privado na Alta-Modernidade implica 

retomar, criticamente, a análise de determinadas situações jurídicas reconhecendo a 

dignidade da pessoa humana como núcleo em torno do qual o Direito acontece. 

Entretanto, a proposta que se faz com o presente trabalho não é petrificar a dignidade 

humana num conceito axiologicamente elaborado. Pelo contrário, dignidade humana 

implica em respeito, no sentido “atitudinal” do termo (TAYLOR, 1997), sendo que é a 

partir do reconhecimento e legitimação da autonomia privada que se torna possível 

densificar a dignidade num caso concreto, através do discurso, principalmente em 

questões envolvendo as Ciências da Vida.  

O problema central envolvendo o reconhecimento e legitimação da autonomia privada, 

portanto, se centra na conciliação de esferas de liberdades e não liberdades da pessoa 

humana, que desde o amanhecer da modernidade se desvela num constante “sendo”. 

 

 

                                                 
* Mestrando em Direito Privado pela PUC Minas 
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PALAVRAS-CHAVES 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; AUTONOMIA PRIVADA; 

IDENTIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; INTERPRETAÇÃO DO 

DIREITO PRIVADO. 

 

RESUMEN 

El reconocimiento de la persona humana y la autonomia que vienela son problemáticas 

latente de la Modernidad. Sea cuándo del su amanecer con el reconocimiento ontológico 

y valorativo de la condición de ser humano, especialmente en lo que se referi a la Teoria 

de los Derechos Naturales, sea cuándo la Modernidad passa a se auto-reflejar de forma 

crítica y procurar, así, respuestas delante de muchas situaciónes que poco a poco se 

desvela en el escenario social y jurídico (Alta-Modernidad), una vez que el constante 

desvelar de la persona humana se transforma en una realidad constante. 

No es objetivo con el presente trabajo el analise específica de situaciones concretas que 

envolvan la interdisciplinaridad entre las Ciências de la Vida y del Derecho, pero, si, en 

busca del fundamiento jurídico de lo qual se desarolle proposiciones interpretativas 

envolviendo problemáticas acerca del Bioderecho.  

Buscar un fundamiento Democrático del Derecho Privado en la Alta-Modernidad 

implica volver, criticamiente, la avaluación de algunas situaciónes jurídicas, 

reconociendo la dignidad de la persona humana como núcleo alrededor de lo cual el 

Derecho ocurri. Todavia, la proposta que se ha hecho con el presente trabajo no es 

petrificar la dignidad humana en um conceito volorativo elaborado. Pelo contrário, la 

dignidad humana implica en respecho, no sentido “atitudinal” del termo (TAYLOR, 

1997), siendo que es a partir de lo reconocimiento y legitimación de la autonomia 

privada que se torna possible densificar la dignidad en una situación concreta, através de 

lo discurso, principalmente en cuestiónes en que las ciências de la vida son  analizadas, 

interpretadas y limitadas por el Derecho, principalmente em cuestiones envolviendo las 

Ciências de la Vida. 

El problema central envolviendo el reconocimiento e la legitimación de la autonomia 

privada, todavia, se centra en la conciliación de esfera de liberdades e no liberdades de 

la persona humana, que desde lo amanecer de la modernidad se revela en una constante 

“siendo”. 
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PALAVRAS-CLAVES 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO; AUTONOMIA PRIVADA; 

IDENTIDAD; DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA; INTERPRETACIÓN DEL 

DERECHO PRIVADO. 

 
1. INTRÓITO HISTÓRICO: o desenvolvimento da Autonomia. 

  

Com a queda do Império Romano Ocidental em decorrência das invasões 

bárbaras, a Idade Média surge caracterizada pela fragmentação e privatização do Poder 

Político (DUBY, 2004, p. 24), de forma que a individualidade, até então mitigada, perde 

espaço para o abrangente sentido de coletividade e comunitário da Idade Média, eis que 

no medievo a vida da pessoa fica vinculada à idéia de coletivo, de vida familiar. “A vida 

privada é, portanto, vida de família, não individual, mas de convívio, e fundada na 

confiança mútua” (DUBY, 2004, p. 23).  

A organização político-administrativa do Império Romano Ocidental é 

gradativamente reestruturada, de forma que o Poder Político, outrora centralizado, é 

distribuído em núcleos comunitários que passam a concentrar aquilo que é público e que 

é privado. A revolução feudal, portanto, é caracterizada por Georges Duby como a 

Invasão do Privado (DUBY, 2004, p. 24), pelo fato de revelar o encolhimento do espaço 

público pela abertura do espaço privado a toda a organização comunitária. Neste 

sentido: “poder-se-ia dizer que na sociedade que se torna feudal a área do público se 

embota, se encolhe, ao termo do processo, tudo é privado, que a vida privada penetra 

tudo.” (DUBY, 2004, p. 24). 

Assim é que surgem os Feudos, como núcleos comunitários que substituem o 

Estado clássico até então esfacelado. É nos Feudos que se verificava a existência 

concomitante do Poder Público e do Poder Privado emergente. Os castelos Feudais 

representavam esta conjugação, pois dois símbolos, o do Poder Público e o do Poder 

Privado, se faziam presentes: “de um lado a torre, erguida, erigida, emblema do poder 

de coerção, de outro a cerca, a ‘camisa’, como dirá o francês antigo, emblema de 

isenção doméstica”. (DUBY, 2004, p. 33). 

O esfacelamento do Poder Político levou os sujeitos a buscarem os feudos a fim 

de alcançarem algo que substituísse o Estado no que se refere à segurança, estabilidade 

relacional e possibilidade de vida comunitária. Não diferentemente da reestruturação da 

organização política, a sociedade se redefine e se reorganiza de forma estratificada. A 
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idéia de casa, isenção doméstica e cercado traz para a organização política-

administrativa do Feudo a figura do pater como senhor e administrador de tudo o que 

era reunido em seus domínios. Todas as esferas do Poder Político eram reduzidas aos 

mandos dos senhores feudais que conduziam os vieses da vida social e determinava a 

economia fechada, agrária e de subsistência. 

Entretanto, ainda que diante de toda essa invasão do privado, Georges Duby 

conclui que “paradoxalmente, quando a sociedade se feudalizou, houve cada vez menos 

vida privada porque todo o poder se tornara cada vez mais privado” (DUBY, 2004, p. 

39), pois a idéia de vida comunitária sufragava o que de fato torna algo privado, isto é, a 

autonomia1.  

Talvez seja este um dos motivos que impulsionou a indignação de uma classe 

alocada em burgos que, longe dos arbítrios do Poder dos Senhores Feudais e empenhada 

no desenvolvimento de atividades mercantis, buscava o exercício pleno da autonomia, 

com o intuito de conquistar a hegemonia política e econômica. O desenvolvimento do 

comércio, a negação do ócio e a segurança econômica e política eram escopos 

almejados pela burguesia, a fim de que as relações jurídicas pudessem assentar num 

direito unificado, vigente e válido para todos que, voluntariamente, almejassem 

estabelecer relações negociais (autonomia da vontade). 

Gradativamente, os qualificativos da Idade Média vão perdendo espaço para 

uma nova proposta de vida social que emerge graças ao interminável movimento 

relacional do ser humano. A classe burguesa e o seu movimento econômico tiveram 

forte influência em todo processo de redefinição de paradigmas da sociedade, a começar 

pelo movimento político de reestruturação do Estado Estamental para um Estado 

Unificado, embasado num Direito sistematizado que protegesse o indivíduo nas suas 

relações intersubjetivas. 

De outro lado, o movimento econômico encampado pela burguesia visava 

movimentar o mercado e aumentar as transações negociais a fim de combater o ócio e o 

acúmulo de riquezas dos nobres e, consequentemente, movimentar a máquina geradora 

de capitais e a rotatividade dos vínculos negociais. O que a burguesia buscou foi negar o 

ócio (negócio) e desenvolver a produção e o consumo, através do exercício pleno da 

liberdade, notadamente econômica, concretizada na autonomia da vontade. 

                                                 
1  De acordo com Pedro Pais de Vasconcelos, “a autonomia é a liberdade que as pessoas têm de se 
regerem e vincularem a si próprias, umas perante as outras, de prometerem e de se comprometerem.” 
(VASCONCELOS, 2005, p. 15). 
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Após o século XII, reinicia-se o processo de reconstrução do espaço público até 

então privatizado. A centralização do Poder Político nas mãos de um senhor é interesse 

imediato da sociedade, mormente daqueles que viam em tal proposta uma saída para o 

desenvolvimento econômico e o desembaraço político. O Estado absoluto surge nos 

mesmos moldes da organização política medieval já que o castelo substitui os Feudos e 

os senhores feudais são substituídos pelos reis. Não diferentemente da organização 

vigente no medievo, no absolutismo arbitrariedades também eram cometidas pelos reis, 

liberdades eram cerceadas e valores eram impostos, mormente pela então aliada Igreja 

Católica que desde muito vinha conquistando seu espaço e trilhando caminhos em 

direção ao Poder de controle político, econômico e social. 

É na Baixa Idade Média, entretanto, que a pessoa humana é recolocada noutro 

status social, pois aquele ser que em tempos de outrora era um verme que rastejava 

diante de toda a onipotência de um Deus severo e vingativo, toma o lugar do Criador e 

passa a ser o centro do universo. A desprivatização do Poder Público possibilita que a 

pessoa humana assuma a sua individualidade e reconheça a sua natureza ontológica e, 

acima de tudo, axiológica. 

Não há mais um ser submerso nas escuridões dos dogmas, mas sim um ser 

racional, questionador de tudo que existe e capaz de se auto-transformar, a ponto da 

própria natureza ser desafiada pelo desenvolvimento das ciências. Discussões filosóficas 

até então submersas nos domínios cristãos são reabertas e permitem a releitura de 

filósofos clássicos como Aristóteles. 

A reflexão escolástica, mormente pelo pensamento de São Tomás de Aquino, 

revigora a autonomia da vontade do ser humano racional, capaz de entender e refletir, 

por si só, acerca de determinadas situações concretamente existentes. É a partir desta 

experiência fática de autonomia que uma experiência com Deus se torna possível. 

Não diferentemente, os louvores rendidos ao movimento renascentista decorrem 

da própria valorização da liberdade do ser humano racional a quem é conferida a 

capacidade de autodeterminação. Giovanni Picco Della Mirandola, como notável 

exemplo do humanismo renascentista, em seu “Discurso sobre a Dignidade do 

Homem”, apresenta o ser humano como autoconstrutor de si mesmo, desimpedido para 

exercer a sua própria liberdade e fazer escolhas, independentemente de inclinações. Nas 

palavras de Pico Della Mirandola: 
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Estabeleceu, portanto, o óptimo artífice que, àquele a quem nada de 
especificamente próprio podia conceder, fosse comum tudo o que tinha sido 
dado parcelarmente aos outros. Assim, tomou o homem como obra de 
natureza indefinida e, colocando-o no meio do mundo, falou-lhe deste modo: 
“Ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te 
seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas 
aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo 
segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem definida dos outros 
seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não 
constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu 
arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que 
daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem 
terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice 
de ti mesmo, te plasmasses e te informasses, na forma que tivesses 
seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres que são as bestas, 
poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por decisão 
do teu ânimo.” (PICCO DELLA MIRANDOLA, 2001, p. 51-52). 

 

O ontologismo em torno da pessoa humana abre o discurso da Idade Moderna e 

o seu interminável esforço na busca pela conciliação das diferentes autonomias que 

foram ganhando espaço no seio social, a fim de que iguais liberdades pudessem ser 

exercidas.  

A (re) definição, ou melhor, a evolução de uma experiência de autonomia foi 

possível graças aos movimentos filosóficos, científicos e religiosos que valorizavam a 

existência do ser a partir de um conceito ontológico de pessoa. A autonomia do ser 

humano passa a refletir a sua vontade e o seu poder de se apresentar em face dos outros 

indivíduos com quem são materializadas as relações sociais e perante o próprio Estado 

que, nesse momento, não intervém na liberdade dos indivíduos, uma vez que a máxima 

de sua atuação é gerida pelos ditames do laissez faire e do laissez passer. 

A autonomia da vontade é levada à categoria essencial do direito, de forma que 

os Direitos Subjetivos, como decorrentes da estruturação da vontade humana, são 

definidos com rigor e afastados de interferências externas que não da própria vontade 

humana. 

No campo social, destaca-se o movimento da Reforma contra o domínio 

religioso da Igreja Católica, que passa a contestar e questionar dogmas que 

aprisionavam os indivíduos numa clausura moral delimitada pelo Céu e Inferno. A 

dualidade do pensamento e o domínio do medo mantiveram os indivíduos aprisionados 

no ideal comunitário de partilha e de cumplicidade, eis que, como bem adverte Robert 

Muchembled, “produzir a imagem do Mal por meio do que se poderia chamar de 

imaginário coletivo de uma sociedade é algo sempre estreitamente ligado aos valores 

mais atuantes nesta mesma sociedade” (MUCHEMBLED, 2001, p. 32).  
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A cultura sobre o Mal expressa duas situações que são importantes para serem 

destacadas. Uma se refere à manutenção dos laços de dependência da pessoa para com a 

Igreja Católica na medida em que “a acentuação do medo do inferno e do diabo tem, 

provavelmente, por resultado um aumento do poder simbólico da Igreja sobre os 

cristãos mais atingidos por estas mensagens.” (MUCHEMBLED, 2001, p. 36). De outro 

lado, gera o que se pode nomear como processo de manipulação da autonomia já que o 

aumento de poder de Lúcifer “traduz um movimento de conjunto da civilização 

ocidental, uma germinação de poderosos símbolos constitutivos de uma identidade 

coletiva – que não deixa de trazer consigo contradições importantes.” 

(MUCHEMBLED, 2001, p. 32). 

Contra isso, a Reforma impulsiona a valorização do indivíduo e a sua capacidade 

cognoscitiva de interpretar textos sagrados, independentemente da mediação de 

sacerdotes. Conseqüentemente, um dos principais efeitos da Reforma Religiosa, além 

do fortalecimento da autonomia da pessoa, é “o impulso dado ao individualismo, com 

grande repercussão no campo do direito civil, na medida em que contribui para o 

desenvolvimento e a aplicação de um direito geral e igualitário”. (AMARAL, 2006, p. 

118) 

 Aliada à Reforma Religiosa, a Revolução Intelectual redefine conceitos e altera 

paradigmas científicos e jurídicos apresentando novas propostas a esta sociedade e ao 

novo indivíduo que nela nasce. A capacidade racional conferida ao indivíduo possibilita 

o seu desenvolvimento enquanto ser pensante, capaz de tomar, sozinho, as suas próprias 

decisões e posicionar-se no mundo social. 

 Juntamente com a idéia ontológica da existência do indivíduo e os consectários 

imediatos da autonomia da vontade e do individualismo, o Direito Natural, lido a partir 

da razão humana, proporciona o desenvolvimento das categorias dos Direitos Subjetivos 

e a relevância da autonomia da pessoa humana nas relações jurídicas. 

 É na modernidade que o Direito Natural surge embasado na razão humana e 

contesta qualquer forma de direito natural que advenha da natureza ou mesmo da 

vontade divina. É a partir da própria pessoa humana que o Direito Natural brota. 

Conforme salienta Marcelo Galuppo, o Direito Natural, influenciado pelo racionalismo 

individualista, “deixará de ser visto como um dado objetivo e passará a ser considerado 

como uma construção subjetiva, uma vez que o sujeito, e não a comunidade (ethos), 

passa a ser categoria explicativa e operativa básica da sociedade moderna”. 

(GALUPPO, 2002, p. 59) 
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 É importante ressaltar, ainda, que a partir do racionalismo jurídico encabeçado 

por Hugo Grócio e Samuel Pufendorf nasce na modernidade a idéia do Direito Privado 

visto como sistema, ou seja, como um conjunto unitário e coerente de regras que a partir 

de um processo dedutivo poderia ser posto ao caso concreto. Francisco Amaral, ao 

apresentar o rompimento do Direito Privado Moderno com o método Romano, afirma 

que: 

 
Reflexo do racionalismo (rectius, do jusnaturalismo) é a concepção do 
“direito como sistema, dotado de método dedutivo específico, construído a 
partir de conceitos gerais”. No campo do direito privado, liberta o direito 
civil da submissão histórica às fontes do direito romano, abrindo caminho 
para a construção do sistema que hoje domina os códigos. Surgem as figuras 
abstratas da obrigação, do dever contratual, do sujeito de direito, da 
declaração de vontade, do negócio jurídico, doutrinas que o direito comum 
não tinha construído como teorias gerais, e que são princípios jusnaturalistas 
transformados em categorias técnico-jurídicas. (AMARAL, 2006, p. 119) 

  

 O movimento modernista ataca toda forma de aprisionamento humano. A 

subjetividade jurídica é buscada e protegida pelo Direito e pelo Estado que em sua 

primeira manifestação moderna caracteriza-se pelo absenteísmo. O individualismo, a 

autonomia da vontade e a responsabilidade individual ganham relevante importância 

para o mundo jurídico. “A sociedade moderna é, assim, marcada pela instituição do 

homem como sujeito singular, livre e igual, sem vínculos sociais (como acontecia na 

Idade Média) e responsável por si mesmo”. (AMARAL, 2006, p. 121) 

 Contestando os paradigmas liberais de política (Estado absenteísta), de 

economia (capitalismo) e de Direito (individualismo), o reconhecimento da 

desigualdade e a certeza de que mesmo sendo livres os indivíduos teriam dificuldades 

de se mobilizarem socialmente e se igualarem, surgem os movimentos de socialização 

buscando integrar os desiguais a fim de que pudessem desfrutar de uma igualdade 

material e não meramente formal como defendido nos movimentos modernos liberais. 

Mais uma vez, a busca pela co-vivência de iguais liberdades é posta à prova e novos 

discursos jurídicos são revolvidos com o fim de redefinir os contornos da autonomia da 

pessoa humana e os limites da manifestação da vontade. 

 Embalado pelas justificativas de necessidade de intervenção, com o objetivo de 

compartilhar a tão aclamada igualdade, o Estado se fortalece impondo projetos de 

integração das pessoas humanas. Acreditando ser esta a solução para a minimização das 

disparidades decorrentes de liberdades co-existentes.  
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Porém, nem o modelo de Estado Liberal nem de Estado Social conseguiu 

apaziguar o conflito social e filosófico que teve origem no engatinhar da modernidade: a 

co-vivência de liberdades. O fato é que a pessoa humana deve ser vista como um ser 

mutável que não necessita de integração social conforme a variação do movimento 

político e econômico, mas como um ser nascido a partir de uma pluralidade existencial 

que demanda a tutela estatal inclusiva e não integradora. Nas palavras de Marcelo 

Galuppo: 

 
Enquanto o Estado Liberal procurava eliminar os projetos e valores 
divergentes pela imposição dos projetos e valores “dominantes” e o Estado 
Social procurava impor um “projeto alternativo” e arbitrário ao poder 
econômico, integrando mais que incluindo, aqueles historicamente 
excluídos do projeto majoritário, o Estado Democrático de Direito reconhece 
como constitutiva da própria democracia contemporânea o fenômeno do 
pluralismo e do multiculturalismo, recorrendo preferencialmente à técnica 
da inclusão do que da integração. (GALUPPO, 2002, p. 20-21) 

 

 Assim, a partir desse projeto Democrático de Estado e de Direito é que a 

autonomia privada deve ser privilegiada e vista como fundamento democrático do 

Direito Privado da Alta-modernidade. O reconhecimento moderno da pessoa humana e 

a sua valorização no decorrer dos tempos fizeram com que ela assumisse papel central 

na fundamentação do Direito. Nem o individualismo solitário tampouco o socialismo 

aprisionador são formas de inclusão e valorização da individualidade, máxime da 

diferença.  

A inclusão buscada no Estado Democrático de Direito deve ser vista a partir do 

reconhecimento dos variados projetos de vida e a co-vivência entre eles. Como bem 

defende Marcelo Galuppo, a sociedade capitalista favorece o surgimento de uma 

pluralidade de projetos de vida e que “a grande tarefa do direito nessa sociedade será ou 

de eliminar um dos projetos (no Estado Liberal), ou de impor um projeto sobre os 

demais (no Estado Social), ou de permitir a convivência destes projetos (no Estado 

Democrático de Direito)”. (GALUPPO, 2002, p. 71-72) 

 Neste contexto, o Direito no Estado Democrático deve ser visto como um 

sistema aberto de regras e princípios que, em decorrência da sua flexibilidade, tende a 

reconhecer e dar amparo aos mais variados projetos de vida que se revelam na 

sociedade da Alta-Modernidade, graças ao reconhecimento e legitimação da autonomia 

privada.  
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O desenvolvimento das tecnologias e a manipulação da vida pelas Ciências 

trazem à tona inúmeras situações complexas em que o Direito é convocado para 

apresentar possíveis respostas. Nem as Ciências nem o Direito compreendem a 

totalidade da vida humana, e jamais a compreenderão, uma vez que ela se desvela no 

tempo e não tem condições de ser aprisionada num conceito ou numa teoria imutável. 

Ora, se um dia a terra foi o centro do universo ou se o sol ocupou o seu lugar noutra 

época, hoje, não se fala mais em centro, mas numa imensidão descentrada. 

O fato é que a sociedade se desenvolve, as tecnologias se enobrecem, a vida se 

revela a cada dia, em cada tempo e espaço, de forma que o encontro das Ciências da 

Vida com o Direito permite que a pessoa humana produza, nas suas interações 

intersubjetivas, inúmeras situações que, a princípio, causam perplexidade social, como a 

busca pelo Direito de Morrer, pelas técnicas de reprodução assistida, pelo 

aconselhamento genético, redesignação sexual etc. 

Ao Direito, portanto, é dada a missão de construir, deontologicamente, uma 

resposta possível a tais situações humanas. A racionalidade se desloca do campo da 

metafísica para a linguagem, ou seja, para a racionalidade do discurso. É por essa razão 

que no Estado Democrático de Direito é tão relevante à tensão entre faticidade2 e 

validade3, conforme apresentado por Jürgen Habermas. 

 

2. O HOMEM COMO FIM EM SI MESMO: a importância da filosofia de 

Kant na contextualização da Autonomia Privada. 

 

Discorrer sobre a abertura da pessoa humana na modernidade e, propriamente, a 

valorização da sua autonomia sem passar pela filosofia Kantiana é analisar o objeto sem 

se ater ao seu fundamento. Marcelo Galuppo, considerando a relevância da filosofia 

kantiana, considera Kant “o maior filósofo do século XVIII, já que toda a filosofia 

moderna converge para sua obra e toda a filosofia contemporânea parte dela.” 

(GALUPPO, 2002, p. 77). Não diferentemente, Giorgio Del Vecchio assegura que Kant, 

“se não o fundador da Filosofia moderna [...], é certamente o renovador. [...] Ele é sem 
                                                 
2  Faticidade – “caráter histórico e contingente do direito moderno que o liga, indissoluvelmente, 
ao fato de ser um sistema de ação que recorre inclusive a força para sua concretização e, assim, à 
política”. (GALUPPO, 2002, p. 18) 
 
3  Validade – “dimensão de justificativa racional do direito moderno, que o liga, 
indissoluvelmente, à exigência de sua fundamentação, vale dizer, às questões acerca da sua legitimidade e 
justiça, e, assim, à moral moderna”. (GALUPPO, 2002, p. 18-19) 
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dúvida o maior filósofo da nossa era, e talvez de todos os tempos.” (DEL VECCHIO, 

1950, p. 63, tradução nossa)4. 

É a partir da filosofia transcendental kantiana que a filosofia se humaniza no 

homem e nas suas possibilidades deflagradas no reconhecimento da própria 

humanidade. O amadurecer da modernidade coloca o homem no centro das 

problemáticas existenciais e introduz o conceito de autonomia como foco central das 

especulações teóricas, sendo que é a partir da filosofia kantiana que a autonomia é 

introduzida na reflexão filosófica e, necessariamente, movida ao discurso jurídico, uma 

vez que é pela filosofia que possíveis respostas são apresentadas. De acordo com 

Manfredo Araújo de Oliveira (1995), autonomia, na reflexão kantiana, significa “a 

capacidade e a tarefa que caracteriza o homem como homem, ou seja, de 

autodeterminar-se e de autoconstruir-se em acordo com as regras de suas própria razão.” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 119-120). 

Diferentemente da filosofia transcendental idealista e contemplativa do cosmo, a 

filosofia transcendental proposta por Immanuel Kant busca respostas às condições de 

possibilidades que se desvelam no mundo fenomênico, uma vez que “o homem 

moderno não se entende mais como contemplador passivo do mundo, mas como 

construtor ativo, tanto na ordem do conhecimento, como na ordem da ação” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 16). Ao contrário do método analítico do conhecimento em que 

se adota um juízo necessário e universal, partindo da totalidade para a individualidade, o 

método Kantiano percorre caminho oposto, eis que parte do indivíduo para a totalidade 

num verdadeiro reconhecimento de experiências possíveis, revelando a importância da 

subjetividade e autonomia humana nos projetos filosóficos da modernidade. 

A modernidade valoriza o sujeito e a sua autonomia diante das relações que se 

perfazem no mundo prático, assim, a filosofia kantiana, inserida nessa realidade 

moderna, além de ser envolvida nesse movimento de contemplação ativa do sujeito e de 

suas ações possíveis, se contrapõe ao juízo analítico do racionalismo e ao juízo sintético 

a posteriori do empirismo. Kant propõe um juízo do método transcendental que não seja 

necessário como é o caso do juízo analítico, nem contingente, construído apenas pela 

experiência, como é o caso do empirismo, mas sim um método em que se reconhece as 

possibilidades do conhecimento humano, uma vez que se trata de conhecimentos de 

uma experiência possível (juízo sintético a priori), valorizadora da subjetividade. 

                                                 
4  Il Kant, se non il fondatore della Filosofia moderna [...], ne è certamente il rinnovatore. [...]. Egli 
è senza dubbio il più grande filosofo dell`età nostra, e forse di tutti i tempi. 
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É nessa valorização da subjetividade que repousa o que se chamou de reviravolta 

copernicana da filosofia, uma vez que “a filosofia de Kant tematiza com toda clareza 

aquilo que era a tendência oculta da filosofia moderna: a função construtiva da 

subjetividade no conhecimento” (OLIVEIRA, 1995, p. 17). Além do mais, é preciso 

registrar que: 

 
Kant pretende superar o que chamou de dogmatismo da metafísica: o sujeito 
é o elemento decisivo no conhecimento e na ação humanos, pois é o 
elemento de determinação do processo. Sem a ação da subjetividade, o 
conhecimento e a ação são impensáveis e por isso querer tematizá-los sem 
levantar a pergunta transcendental é cair no mais profundo dogmatismo. 
(OLIVEIRA, 1995, p. 17) 

 

O homem é fim em si mesmo, possui valor próprio, inerente a sua própria 

humanidade. A filosofia kantiana realça a posição do homem e redefine o ponto de 

partida da filosofia transcendental, reconhecendo não apenas a subjetividade, mas 

propriamente a alteridade, uma vez que uma das fórmulas secundárias do imperativo 

categórico é o reconhecimento do outro também como fim em si mesmo para orientação 

das ações do sujeito que se interage socialmente: “age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio.” (KANT, 1960, p. 69). 

Não há na filosofia de Kant risco de individualismo, mas sim de uma perspectiva 

de universalidade, de um princípio da humanidade que conduz e direciona as ações 

humanas, limitando o exercício arbitrário da liberdade no mundo sensível, a fim de 

possibilitar a co-existência de iguais liberdades, “pois que se um sujeito é um fim em si 

mesmo, os seus fins têm de ser quanto possível os meus, para aquela idéia poder exercer 

em mim toda a sua eficácia.” (KANT, 1960, p. 71). 

Como bem advertiu Marcelo Galuppo: 

 
Existe uma tendência muito grande por parte dos intérpretes em sobrepor a 
liberdade à igualdade na arquitetônica da moral Kantiana, mas, como 
demonstra Höffe, essa sobreposição não pode ser justificada porque, na 
verdade Kant não formula um princípio da pura liberdade como fundamento 
do direito, mas de um princípio da liberdade igual (Höffe, 1985:176). 
(GALUPPO, 2002, p. 94). 

 

A partir do reconhecimento de que as ações do homem no mundo sensível são 

tendencialmente sujeitas a inclinações, e a fim de conciliar o fato de que “toda vontade 

humana seria uma vontade legisladora universal por meio de todas as suas máximas” 
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(KANT, 1960, p. 74), Kant assume a Autonomia, atrelando-a ao fundamento a priori de 

Dever aplicável ao mundo sensível, de forma que um sujeito verdadeiramente autônomo 

seria aquele que age a partir de uma determinação interna, livre de inclinações, de forma 

que sua ação valeria para todo o ser racional em geral. 

De acordo com Kant, todos os seres racionais estão submetidos à lei “que manda 

que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente como meios, 

mas sempre simultaneamente como fins em si” (KANT, 1960, p. 76), na busca do 

exercício de iguais liberdades. É nesse viés, que surge o conceito de dignidade na 

filosofia kantiana, haja vista que se a natureza humana existe como fim em si mesmo, a 

dignidade certamente deriva da Autonomia do ser racional, capaz de estabelecer o 

espaço e os limites da sua autuação, um ser consciente de si e que se auto-constitui: 

 
A razão relaciona pois cada máxima da vontade concebida como legisladora 
universal com todas as outras vontades e com todas as acções para connosco 
mesmos, e isto não em virtude de qualquer outro móbil prático ou de 
qualquer vantagem futura, mas em virtude da idéia da dignidade de um ser 
racional que não obedece a outra lei senão àquela que ele mesmo 
simultaneamente dá. (KANT, 1960, p. 77). 

 

Como conclui Kant, a “Autonomia é, pois fundamento da dignidade da natureza 

humana e de toda a natureza racional” (KANT, 1960, p. 79). Ao contrário, agir em 

função de algo, não significa agir autonomamente, mas sim heteronomamente, isto é, 

“quando a vontade busca a lei, que deve determiná-la, em qualquer outro ponto que não 

seja a aptidão das suas máximas [...]” (KANT, 1960, p. 86). 

Para Kant há um único direito inato: a liberdade, “na medida em que pode 

coexistir com a liberdade de qualquer outro segundo uma lei universal, é este direito 

único, original, que corresponde a todo homem em virtude da sua humanidade.” 

(KANT, 1994, p. 49, tradução nossa)5. Nesse ponto, em decorrência da conclusão de 

que o homem é fim em si mesmo e os outros com quem ele interage também devem ser 

vistos como fins em si mesmos [Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na 

tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio (KANT, 1960, p. 69)], Kant sustenta que da liberdade 

inata decorrem três conclusões intimamente ligadas a ela: a igualdade inata 

                                                 
5  La libertad (la independencia con respecto al arbítrio constrictivo de outro), en la medida en que 
puede coexistir con la libertad de cualquier outro según una ley universal, es este derecho único, 
originario, que corresponde a todo hombre en virtud de su humanidad. 
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(independência que consiste em não ser obrigado por outros, a não ser aquilo que, 

reciprocamente, pode-se obrigar a si próprio), a integridade em não prejudicar os outros 

e não os obrigar a algo que não queiram6. 

O sentido da universalidade na filosofia kantiana não implica em imposição de 

algo absoluto a todos, mas sim de respeito e tentativa de conciliação das iguais 

liberdades que se perfazem no mundo sensível, problema este que torna a antiga 

filosofia kantiana tão recente e retoma discussões sob novas perspectivas, buscando-se 

rejuvenescidas respostas a partir de velhos pensamentos filosóficos. 

 

3. O FUNDAMENTO DO DIREITO NA ALTA-MODERNIDADE: o 

reconhecimento da Autonomia Privada. 

 

 Pelo esboço histórico traçado na introdução, pode-se afirmar que o fundamento 

do Direito da Alta-Modernidade tem como núcleo de gravidade a pessoa humana e a 

pluralidade de projetos de vida que se apresentam na sociedade, buscando a co-

existência de iguais liberdades que se revelam pela autonomia privada.  

A centralização da pessoa humana no discurso interpretativo do Direito não 

revela uma mudança de paradigma que seja somente privilégio do Direito Privado, pois 

hoje só é possível pensar no Direito se se pensar na dignidade da pessoa humana (art. 

1°, IIII, CR/88), discursivamente contemplada, como fundamento do Estado e foco 

central das fundamentações jurídicas.  

 Mas em que sentido se propõe que a dignidade humana deva ser entendida e 

interpretada? 

Ao contrário do que muito se ouve acerca da dignidade da pessoa humana, 

notadamente fundamentações valorativas que cerceiam o revelar da pessoa no exercício 

da sua autonomia privada, defende-se com o presente trabalho que a dignidade humana 

se revela no discurso, através do procedimento interpretativo em que se parte do 

problema em busca da premissa e não desta para aquele, como se a dignidade humana 

fosse um conceito pré-estabelecido e que estivesse pairando sobre as pessoas. Se é que 

se pode pretender fechar a dignidade humana num conceito. 
                                                 
6  La igualdad innata, es decir, la independencia, que consiste en no ser obligado por otros sino a 
aquello a lo que también reciprcamente podemos obligarles; por consiguiente, la cualidade del hombre de 
ser su próprio señor (sui iuris); de igual modo, la da ser un hombre íntegro (iusti), porque no ha cometido 
injusticia alguna con su anterioridad a todo acto juridico; por ultimo, también, la facultad de hacer a otros 
lo que en si no les perjudica en lo suyo, si ellos no quieren tomarlo así. (KANT, 1994, p. 49). 
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A partir da importância da autonomia privada como meio de tomada de posição 

da pessoa humana em seus vínculos relacionais como ser dotado de capacidade de 

autodeterminação, dignidade se refere à importância da vida cotidiana, isto é, “o nosso 

sentido de merecer respeito (atitudinal)” (TAYLOR, 1997, p. 29). E a isso, o Direito 

deve se ater, de forma que esse respeito só pode ser verificado no caso concreto, 

mediante um discurso deontologicamente motivado, isento de apontamentos axiológicos 

que invariavelmente deturpam o que se pretende dizer com respeito no sentido 

atitudinal.  

Só a transformação da norma em fenômeno pode demonstrar se há ou não 

respeito à dignidade da pessoa humana e se a autonomia privada foi respeitada, 

principalmente quando, num Estado Democrático de Direito, se legitima a pluralidade 

de projetos de vida.  

Definir previamente o conteúdo da dignidade humana, como dito, é tarefa 

impossível, pois só se é pessoa numa rede de interlocução (TAYLOR, 1997), e só o 

exercício da autonomia no discurso é que se pode definir o que se revela a dignidade 

humana.  

Para ilustrar, é imperioso descrever um exemplo posto por Charles Taylor em 

sua obra “As fontes do Self: a construção da identidade moderna” no que tange a 

renunciabilidade de direitos que, por muitos, são tidos como inalienáveis (naturais), v. 

g., o direito à vida. Para muitos, o direito à vida é sagrado e inalienável, pois viver 

corresponde a vida quantitativa, seja a que custo for, ainda que nesta situação a 

eutanásia seja a melhor saída para toda a dor e sofrimento. Não obstante, esta ânsia de 

viver deve ser respeitada, já que nesta situação se revela à determinada pessoa o sentido 

de merecimento de respeito: dignidade. 

De outro lado, pode haver situações em que, para outras pessoas, viver significa 

qualidade, de forma que, neste caso, a eutanásia poderia se tornar instrumento de 

concretização da dignidade, já que ela revelaria o respeito esperado pelo paciente acerca 

da sua vida. Retomando a fundamentação filosófica de Taylor: 

 
De certo modo, falar de um direito universal e natural à vida não parece 
muita inovação. A mudança parece ser uma questão de forma. A maneira 
anterior de expressar o tema era que existe uma lei natural contra tirar vidas 
inocentes. Ambas as formulações parecem proibir as mesmas coisas. A 
diferença, porém, não está no que é proibido, mas no lugar do sujeito. A lei é 
aquilo a que devo obedecer. Ela pode me assegurar alguns benefícios, no 
caso, a imunidade de que também minha vida deve ser respeitada; mas, 
fundamentalmente, estou sob a lei. Em contraste, um direito subjetivo é 

106



alguma coisa em relação à qual o possuidor pode e deve agir para colocá-la 
em vigor. Atribuir a alguém uma imunidade, antes dada pela lei natural, na 
forma de um direito natural é dar-lhe um papel no estabelecimento e 
aplicação dessa imunidade. Agora, sua participação é necessária e seus graus 
de liberdade são correspondentemente maiores. No limite extremo destes, 
pode-se até renunciar a um direito, derrotando assim a imunidade. 
(TAYLOR, 1997, p. 25). 

 

 Desta forma, a princípio, não há que se falar em normas que preservem direitos 

da pessoa tidos por universais, inalienáveis e inatos, por possuir caráter absoluto. Os 

Direitos carregam consigo normas que preservam determinados bens elegíveis numa 

determinada sociedade, mas ao mesmo tempo, tais bens comportam interpretações 

diferentes de acordo com o exercício da autonomia da pessoa sujeita do Direito. O seu 

Direito de escolha e de merecimento de respeito, por exemplo, quando se fala em direito 

à vida, pode ser interpretado, numa outra ótica, como Direito de Morrer. De acordo com 

Maria de Fátima Freire de Sá: 

 
Tradicionalmente, o que se sustenta é que a vida humana constitui bem 
jurídico de titularidade social, não individual, e o princípio da 
indisponibilidade da vida é conseqüência dessa assertiva. Não obstante tal 
afirmação, contemporaneamente, o que se vê é o surgimento de outra 
corrente, contrária à anterior, que afirma a disponibilidade da vida, sendo 
certo que ao seu titular há de ser reconhecida a liberdade de disposição. (SÁ, 
2005, p. 132). 

 

Como diz Taylor: “falar em direito humanos universais, naturais, é vincular o 

respeito pela vida e integridade humana à noção de autonomia. É conceber as pessoas 

como colaboradores ativos no estabelecimento e garantia do respeito que lhes é devido”. 

(TAYLOR, 1997, p. 26). 

 Além do mais, se se tratar um determinado direito subjetivo como inato e 

indisponível, o mesmo deixará de ser direito, e se restringirá à categoria de dever, que 

prescinde da autonomia da pessoa para a sua implementação. O Direito que permite que 

a pessoa humana se interaja na rede de interlocutores no possível discurso jurídico 

democrático trata-se de liberdades subjetivas, isto é, de direito subjetivo, compreendido, 

nas lições de Lúcio Antônio Chamon Júnior como “o reconhecimento argumentativo de 

uma esfera de liberdade” (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 106). 

 É assim que a dignidade da pessoa humana, traçada no texto constitucional como 

princípio do Estado Democrático de Direito, deve ser encarada como fundamento do 

Direito. Não pelo simples fato de estar descrito na Constituição Republicana, mas, sim, 

pelo fato de ser fruto de um gradual processo histórico de construção da pessoa humana 
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e o reconhecimento das diversas manifestações de vida que se fizeram e fazem 

presentes na sociedade em decorrência do exercício da Autonomia Privada.  

Tal pretensão não tende ao reconhecimento de um ser humano como um dado 

ontológico e transcendente ao Direito, muito pelo contrário, o reconhecimento da 

dignidade parte do reconhecimento da formação histórica, social, política e jurídica da 

pessoa humana, que embora formada seja inconstante e mutável, e se apresenta num 

determinado tempo e espaço.  

 É sob esse fundamento da dignidade da pessoa humana que o Direito decorrente 

do modelo Democrático de Direito e Estado se alicerça e se ergue. A dignidade humana 

não deve ser vista tão somente como uma norma do Direito, mas como algo que permite 

que o ordenamento jurídico, nessa perspectiva Democrática, exista. Como já dito 

alhures, pensar no Direito é pensar na dignidade da pessoa humana. Mas então como 

pensar, antes, nessa pessoa humana amparada pelo Direito? 

 Muito embora a afirmação anterior possa parecer que se defenda algo meta 

jurídico, a verdade é que a pessoa humana não é construção de um ordenamento 

jurídico, mas sim de um processo histórico e dialético de definição cultural. Mais uma 

vez é preciso retomar à filosofia de Charles Taylor que defende a tese de que é 

impossível à pessoa humana prescindir daquilo que ele chama de configurações 

incontornáveis, eis que 

 
[...] os horizontes no seio dos quais levamos a vida e a compreendemos têm 
de incluir essas discriminações qualitativas fortes. Em acréscimo, não se 
pretende dar a isso o mero sentido de um fato psicológico contingentemente 
verdadeiro acerca dos seres humanos, algo que talvez pudesse um dia não se 
aplicar a algum indivíduo excepcional ou um novo tipo de ser humano, 
algum super-homem da objetificação desprendida. O que afirmo é que viver 
no âmbito desses horizontes fortemente qualificados é algo constitutivo do 
agir humano, que sair desses limites equivaleria a sair daquilo que 
reconheceríamos como a pessoa humana integral, isto é, intacta. (TAYLOR, 
1997, p. 43) 

 

 Assim, ao responder a pergunta “quem sou eu?” Taylor afirma que parte da 

resposta pode ser dada através de uma compreensão histórica, pois “certos 

desenvolvimento de nossa autocompreensão constituem uma precondição de nossa 

formação em termo de identidade” (TAYLOR, 1997, p. 45) e outra parte se dá pelo 

reconhecimento de que cada pessoa é interlocutor potencial numa sociedade de 

interlocutores, isto é, “alguém com seu próprio ponto de vista ou seu próprio papel, que 

pode falar por si mesmo” (TAYLOR, 1997, p. 46). Não se pode dizer que uma pessoa é 
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pessoa humana porque o Direito assim determinou, mas sim porque há uma série de 

fatos sociais, históricos e propriamente jurídicos que determinam a inclusão dessa 

pessoa no ordenamento e a sua tutela passa a constituir os próprios fins do Direito. 

 É evidente que o Direito na sua realidade institucional também concede a 

qualificação de pessoa à pessoa humana, mas não pelo fato do que ela é (processo 

histórico e dialético), mas sim pelo que ela atua (capacidades jurídicas). Entretanto, 

como se pode perceber, o foco do presente trabalho se centra na manifestação da pessoa 

humana através da sua autonomia privada, ou seja, a sua manifestação a partir daquilo 

que é, ou melhor, daquilo que é sendo, e não porque atua. 

 Para legitimar a segunda colocação de Taylor no sentido de ser pessoa como 

interlocutor numa rede de interlocutores é preciso que a autonomia privada seja 

resguardada, uma vez que sem ela não há que se falar em interlocutor, mas sim em algo 

que não seja um discurso entre locutores, haja vista que a autonomia de um não se faz 

presente. 

 Ser pessoa não é ter apenas um organismo vivo como um coração e um fígado, 

mas só se é pessoa “na medida em que nos movemos num certo espaço de indagações, 

em que buscamos e encontramos uma orientação para o bem” (TAYLOR, 1997, p. 52), 

e mais, só se é pessoa no meio dos outros, pois “um self nunca pode ser descrito sem 

referência aos que o cercam” (TAYLOR, 1997, p. 53). 

 Assim, pode-se concluir que pessoa pressupõe uma rede de interlocução, de 

diálogo, de co-vivência social, de co-existência de iguais liberdades, embaladas no 

exercício da autonomia privada, e não algo que seja definido previamente pelo Direito, 

pois “estudar pessoas é estudar seres que só existem em certa linguagem, ou que são por 

ela parcialmente constituídos” (TAYLOR, 1997, p. 53). Assim, o Direito reconhece as 

pessoas humanas e pode até dotá-las de certas capacidades jurídicas, mas não as criam. 

Diferentemente do fundamento Democrático do Direito da Alta-Modernidade, 

na Modernidade era acirrada a independência individual da pessoa na “rede de 

interlocutores”, uma vez que a intersubjetividade era mitigada em decorrência da 

valorização da autonomização da pessoa: 

 
A cultura moderna desenvolveu concepções de individualismo que retratam a 
pessoa humana como, ao menos potencialmente, um ser que encontra suas 
coordenadas dentro de si mesmo, que declara independência das redes de 
interlocução que o formaram originalmente ou, ao menos, as neutraliza. É 
como se a dimensão da interlocução só tivesse significação para a gênese da 
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individualidade, tal como o andador na creche, e devesse ser deixada de lado 
sem desempenhar nenhum papel na pessoa acabada. (TAYLOR, 1997, p. 56). 

 

Conceber o fundamento Democrático do Estado e do Direito é legitimar a 

atuação dos interlocutores e reconhecer que todos são participadores ativos no exercício 

da autonomia pública e privada. Adotar o direito subjetivo como esfera de liberdades e 

não liberdades é possibilitar a co-vivência das diversas autonomias que se perfazem na 

sociedade pluralista, e assim afirmar que: 

 
A imputação de um direito significa o reconhecimento legitimamente 
sustentável de uma esfera de liberdade que pode ser referida tanto a uma 
esfera privada quanto a uma esfera pública, razão pela qual tais esferas 
podem ser interpretadas como garantidas por direitos institucionalmente 
reclamáveis. (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 108). 

 

A pretensão dos discursos construídos na Alta-Modernidade, assim como em 

todo o desenrolar da Modernidade, é compatibilizar a co-existência entre iguais 

liberdades. Ao contrário da Idade Média em que o público se privatiza reduzindo o 

âmbito de exercício da autonomia privada, e diferentemente do alvorecer da Idade 

Moderna em que o público se distancia do privado consubstanciando a 

irrepreensibilidade da autonomia privada, na Alta-Modernidade o público e o privado 

devem co-existir simultaneamente e serem reciprocamente interpretados, de forma que a 

autonomia privada é exercida por posições de liberdades e não liberdades, 

discursivamente construídas. 

Ora, se a pessoa é reconhecidamente interlocutor em potencial, é através do 

discurso que a autonomia privada pode ser constatada. E o Direito, de acordo com Lúcio 

Antônio Chamon Júnior, deve ser interpretado como “sistema de normas prima facie 

aplicáveis” em que casos são argumentativamente reinterpretados e reconstruídos, longe 

de quaisquer direitos e deveres que sejam “imputados ‘em teste’, ‘em abstrato’ ou ‘em 

regra’.” (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 107). 

É diante do caso concreto que se pode constatar a autonomia privada e a 

inevitável esfera de liberdades e não liberdades, pois “a situação jurídica somente se 

perfaz na medida em que, argumentativamente, se dá o recorte, sempre passível de 

problematizações, a partir do qual será interpretada desde um enfoque jurídico.” 

(CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 107). 

Para isso, em se tratando de interpretação do Direito, se se fizer uma análise 

histórica da evolução do conceito de sistema de direito e do método interpretativo que 
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marcou os alvoreceres da Idade Moderna verificar-se-á que embora a racionalidade 

fosse tão preservada, o método interpretativo adotado, isto é, o lógico-dedutivo, reduzia 

a capacidade do ser humano enquanto ser pensante. Experiências possíveis de um 

mundo oscilante e de uma pessoa humana inacabada eram mitigadas, já que a cultura da 

lógica tendia a prender aquilo que naturalmente é aberto a conceitos pré-determinados, 

como é o caso da própria fluidez da vida e o sentido do que vem a ser “vida boa”. 

O método lógico-dedutivo de interpretação perfazia embalado pelo modelo 

cartesiano de lógica linear fundado no jusnaturalismo e no positivismo jurídico. 

Buscava-se a construção de um sistema jurídico racional dedutivo em que a lógica do 

discurso devia se fazer presente, pois tudo o que escapava à lógica fugia da razão. Desta 

forma, a interpretação lógica do positivismo partia de premissas, inquestionáveis, que 

eram previamente pressupostas, proibindo que o indivíduo viesse a questioná-las já que 

o que importava era a resposta a ser dada ao problema e não a pergunta que ele poderia 

despertar. 

Toda essa forma de interpretação lógico-dedutiva é duramente criticada por 

Theodor Viehweg que, embasado nos estudos de Aristóteles, Cícero e Gian Battista 

Vico, buscou reavivar o estudo da tópica em benefício da atividade interpretativa do ser 

humano, enquanto ser pensante, além de reconstruir o método interpretativo a ser 

aplicado ao próprio positivismo jurídico7.  

No início da sua obra, ao fazer alusão a Vico, Theodor Viehweg descreve como 

desvantagem do método cartesiano (lógico-dedutivo): a perda em penetração 

(superficialidade), o estiolamento da fantasia e da memória, a pobreza da linguagem e a 

falta de amadurecimento do juízo, o que geraria, em suma, a depravação do humano 

(VIEHWEG, 1979, p. 20-21). Em contrapartida, o pensar problemático, por ele 

defendido, permite que o indivíduo não parta de premissas previamente postas para a 

interpretação da norma, mas que tais premissas sejam buscadas diante do problema. 

Como bem descreveu Viehweg, a tópica “proporciona sabedoria, desperta a fantasia e a 

memória e ensina como considerar um estado de coisas de ângulos diversos, isto é, 

como descobrir uma trama de pontos de vista”. (VIEHWEG, 1979, p. 21). 

Nesse diapasão, a esfera de liberdades e não liberdades (o exercício da 

autonomia privada) da pessoa humana não são previamente definidas ou em princípio 

imputáveis, mas argumentativamente construídas, por problemáticas abstraídas do caso 

                                                 
7  De acordo com Theodor Viehweg: “La actual teoria dela derecho puede ser considerada como 
uma complementación de la teoria pura Kelseniana del derecho”. (VIEHWEG, 1991, p. 191) 
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concreto na busca por premissas que não poderão ser petrificadas em conceitos 

determinantes e a todos impostos, mas serão relidos e argumentativamente 

reconstruídos a cada caso. 

Com isso, é perfeitamente plausível adotar a autonomia privada como 

fundamento Democrático do Direito Privado da Alta-Modernidade, e condutor dos 

princípios do Direito Civil, sendo que estes “são normas cujas condições de aplicação 

não são pré-determinadas” (GALUPPO, 178, p. 178), mas argumentativamente 

construídos, já que “princípios, ao contrário de regras, são fluidos e abstratos e precisam 

ser densificados ante o caso concreto por um esforço discursivo-interpretativo, não se 

aplicando em quaisquer situações que reproduzam suas circunstâncias de aplicação.” 

(GALUPPO, 2002, p. 191). 

Toda e qualquer interferência valorativa sobre o preenchimento do conteúdo dos 

princípios jurídicos, bem como a manipulação ou imposição da autonomia privada, 

devem ser contestadas. Princípios não repousam sobre um valor estimável para a 

sociedade, mas a contrario sensu, o princípio é norma e se perfazer diante do caso 

concreto longe de qualquer atividade de ponderação axiológica. Como bem rebate 

Marcelo Galuppo: “enquanto uma norma (como princípio) deve ser avaliada como 

‘válida’ ou ‘inválida’, os valores são objetos de um escalonamento que considera sua 

preferibilidade”. (GALUPPO, 2002, p. 183) 

É por isso que a dignidade humana, ora posta como manifestação do fundamento 

do Direito na Alta Modernidade, aparece no Estado Democrático de Direito brasileiro 

como princípio (art. 1°, III, CR/88). Contudo, a dignidade humana não deve ser vista 

como algo superior a qualquer outro princípio que venha a ser conclamado para o caso, 

e nem pode ser aprisionada numa redoma intocável, uma vez que tal conduta reprimiria 

a autonomia e não possibilitaria que a pessoa exercesse a sua diferença e a sua 

potencialidade interlocutória na rede de interlocutores, mitigando, assim, o modelo 

Democrático de Direito. 

O que não pode ser olvidado, é que a dignidade da pessoa humana é a 

exteriorização de uma realidade histórico-social que foi construída desde o 

reconhecimento do indivíduo, passando pela sua valoração e tentativa de integração, até 

chegar ao modelo atual em que se busca a inclusão da pessoa humana e o respeito a sua 

autonomia. Isso quer dizer que “o Estado Democrático de Direito não pode eliminar 

qualquer projeto ou qualquer valor, mas, ao contrário, deve reconhecer todos os projetos 
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de vida, inclusive os minoritários, igualmente valiosos para a formação da auto-

identidade da sociedade”. (GALUPPO, 2002, p. 21). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. O Substrato processual da dignidade 

humana: a legitimação da Autonomia Privada aplicada ao Biodireito. 

 

 A conseqüência imediata do reconhecimento da autonomia privada é o respeito à 

dignidade humana, eis que assim se torna possível o reconhecimento da potencialidade 

da pessoa humana em se autodeterminar como interlocutor numa rede de interlocutores, 

isto é, como merecedora de respeito. É inegável que a adoção de qualquer postura 

reveladora do exercício de liberdades e não liberdades, argumentativamente construídas, 

possibilitarão que a dignidade seja evidenciada.  

A emancipação da pessoa humana dos grilhões da coletividade e das imposições 

religiosas vigentes na Idade Média, com a inevitável liberação do indivíduo na Idade 

Moderna, possibilitou a criação de uma identidade individual, inerente a cada indivíduo 

no exercício da sua autonomia face às demais pessoas. 

A identidade pressupõe a forma que a pessoa se insere na sociedade e conquista 

o seu espaço de co-vivência social. Numa sociedade plural, reconhecida e amparada 

pelo Estado Democrático de Direito, não há que se falar numa única forma de 

identidade, mas numa pluralidade de identidades, já que aos indivíduos é dada a 

permissão de fazerem suas escolhas e conduzirem a sua forma de vida, atos que 

desvelam o verdadeiro exercício da autonomia privada. Conforme diz Charles Taylor: 

 
Minha identidade é definida pelos compromissos e identificações que 
proporcionam a estrutura ou o horizonte em cujo âmbito posso tentar 
determinar caso a caso o que é bom, ou valioso, ou o que se deveria fazer ou 
aquilo que endosso ou a que me oponho. Em outros termos, trata-se do 
horizonte dentro do qual sou capaz de tomar uma posição. (TAYLOR, 1997, 
p. 44) 

 

A identidade é construída por parte de um processo histórico e parte por um 

processo não histórico (TAYLOR, 1997). O processo histórico definidor da identidade 

diz respeito às pré e auto-compreensões das pessoas na realidade que estão inseridas, 

assim, quando se fala que uma pessoa é adepta a certa religião que proíbe determinadas 

intervenções médicas é preciso que esta escolha seja vista como parcela da sua própria 
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identidade, eis que se trata de uma escolha tida como reflexo da autonomia, e que 

merece ser respeitada como ditame da sua dignidade. 

O processo não-histórico corresponde à auto-afirmação do indivíduo perante os 

outros, ou seja, é sua participação efetiva na rede de interlocução como um ser dotado 

de personalidade própria. Para se ter um exemplo dessa identidade é interessante 

ressaltar o porquê do nome como direito de personalidade, uma vez que só se tem um 

nome porque os outros precisam identificar o outro, “um ser humano tem de possuir um 

nome, porque é preciso que ele seja chamado, isto é, que a palavra seja dirigida a ele.” 

(TAYLOR, 1997, p. 55). E assim, esse nome é parte integrante da identidade e, por isso, 

goza de proteção jurídica, como o fez o Código Civil brasileiro em seus artigos 16 a 18. 

A identidade é reflexo da autonomia privada que permite que o indivíduo seja 

reconhecido na sociedade, compreenda a si e o mundo e estabeleça dado 

comportamento vislumbrado pelo Direito. Se a identidade é o horizonte dentro do qual a 

pessoa é capaz de tomar uma posição e a autonomia é a expressão concreta dessa 

posição, pode-se afirmar que esta concretiza aquela. De acordo com Taylor: “respeitar a 

personalidade envolve como elemento crucial respeitar a autonomia moral da pessoa.” 

(TAYLOR, 1997, p. 26). 

Diferentemente da modernidade que negava a existência de uma rede de 

interlocutores levando à pessoa a encontrar as coordenadas dentro de si mesmas 

(TAYLOR, 1997, p. 56), e buscava impor um modelo de vida comum a todos; a 

identidade, na Alta-Modernidade, pressupõe, também, intersubjetividade, pois a pessoa 

só se identifica quando existem outras pessoas com quem mantém vínculo de 

relacionamento numa rede de interlocuções. Assim, identidade é personalidade 

subjetiva, autonomia e intersubjetividade, razão pela qual, ao interpretar e aplicar as 

normas deve-se reconhecer que não existe um modelo apriorístico de identidade que 

condiciona o exercício da autonomia privada, mas que há identidades exercidas por 

diferentes pessoas que conduzem as suas próprias escolhas, de forma que ao Direito não 

cabe impor ou eleger tais escolhas, mas respeitá-las, limitando o que for necessário. 

Assim, pode-se afirmar que a dignidade da pessoa humana possui um substrato 

processual, que só se verifica diante do caso concreto, seja no respeito à autonomia da 

pessoa seja no seu sentido de merecimento de respeito - dignidade. Na perspectiva do 

Estado Democrático de Direito não só o indivíduo entra em cena nas relações 

intersubjetivas com a sua persona, mas os outros indivíduos que com ele interagem 

aparecem como detentores de igual esfera de liberdades e não liberdades. Assim, nas 
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situações jurídicas que hoje se refazem no campo do Direito reconhece-se algo além da 

própria individualidade, que mescla a autonomia privada com a autonomia pública.  

Os desenvolvimentos das biotecnologias têm provocado uma série de reflexões 

políticas, econômicas, filosóficas e jurídicas em torno das possibilidades que as 

Ciências oferecem, principalmente quando a pessoa humana é o centro de imputação 

dessas possibilidades científicas. O processo histórico-dialético de reconhecimento da 

pessoa humana é inacabável, notadamente quando há interferências científicas nas 

transformações naturais, o que demanda uma redefinição do contexto interpretativo. Na 

Idade Média, por exemplo, em razão da coletividade determinante da vida pessoal, a 

privacidade não era algo do indivíduo, mas reflexo de uma vida familiar. 

Diferentemente, quando a primeira pessoa do singular começa a se descobrir na 

Modernidade, a privacidade se torna inerente ao próprio indivíduo em contraposição às 

interferências externas, uma vez que é ele quem ocupa o centro do universo.  

Entretanto, hoje, em decorrência de inúmeros progressos científicos que 

permitem a invasão genética da pessoa humana, a privacidade é contextualmente 

deslocada daquilo que se é e se apresenta para aquilo que se tem biologicamente e que 

deve ser resguardado, como é o caso dos dados genéticos. 

Todas as propostas biotecnológicas são instigantes e ousadas. A idéia de ser 

possível existir um “doente saudável” ou uma “criança à la carte” ou “marionetes 

genéticas” conduzem os discursos jurídicos a darem passos no escuro, já que as 

possibilidades das Ciências da Vida são abertas. A preocupação dos efeitos das 

biotecnologias não mais se refere apenas às pessoas humanas existentes neste tempo e 

espaço, mas se abre às gerações futuras, o que legitima a interferência da autonomia 

pública em determinadas situações (esfera de não liberdades). 

As discussões jurídicas acerca das possibilidades da biotecnologia devem buscar 

a co-vivência de iguais liberdades através do reconhecimento e a legitimação da 

autonomia privada das pessoas envolvidas na situação conflituosa. Concepções 

valorativas não podem ser utilizadas como fundamento para a construção de possível 

resposta a ser dada ao caso, uma vez que valor não é parte da realidade, mas, de alguma 

maneira, uma projeção daquele que analisa o caso (TAYLOR, 1997, p. 81). 

É evidente que toda pessoa humana tem valores que integram a sua concepção 

de moral, e isso deve ser respeitado, na medida em que preenche o conteúdo da 

dignidade humana naquele caso específico. Não obstante, tal percepção valorativa não 

pode ser imposta a outrem num discurso de aplicação da norma, salvo quando as 
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pessoas subordinadas à decisão partilham dos mesmos valores e entendem sê-los 

integrantes das suas dignidades.  

O reconhecimento do alter passa a fazer sentido nas situações jurídicas 

relacionais, de forma que o direito subjetivo é questionado, uma vez que a alteridade e a 

desmistificação dos baluartes naturalísticos que sustentaram o Direito Moderno como 

pré-ordenamento promovem a releitura dos conhecidos direitos subjetivos.  

 O direito subjetivo que surgiu graças ao processo de ontologização da pessoa e 

da libertação de todos os indivíduos é relido a partir de posturas democráticas, como por 

exemplo, o posicionamento doutrinário adotado por Lúcio Antônio Chamon Júnior cuja 

tese acerca dos direitos subjetivos foi aqui posta (liberdades e não liberdades). Em 

decorrência do peso histórico que carrega o termo direito subjetivo, Pietro Perlingieri 

propõe a substituição do mesmo por “interesse juridicamente tutelado”, já que, de 

acordo com Perlingieri, direito subjetivo é a “expressão de um poder arbitrário” 

(PERLINGIERI, 2002, p. 121-122), pois ele “[...] nasceu para exprimir um interesse 

individual e egoísta, enquanto que a noção de situação subjetiva complexa configura a 

função de solidariedade presente ao nível constitucional.” (PERLINGIERI, 2002, p. 

121). 

A autonomia privada deve ser tida como ponto de partida para as reflexões 

biojurídicas, sendo que a pessoa humana, como alvo de aplicabilidade da ciência e 

sujeita ao Direito, deve participar do processo interpretativo da norma aplicável ao caso, 

ainda que a norma jurídica proíba aquilo que é a sua pretensão. Consentimento 

informado, direito de saber e não saber, direito de viver e morrer, enfim, tudo isso deve 

espelhar a tão defendida esfera de liberdade decorrente da autonomia privada. 

Autonomia privada, porém, não implica em imposição de vontade, mas em 

possibilidade de autodeterminação, de co-vivência de iguais liberdades, de 

reconhecimento legítimo de uma esfera, argumentativamente construída, de liberdades e 

não liberdades, sendo estas decorrentes dos limites postos pelo próprio Direito.  

A vida humana é impossível de ser resumida em conceitos. As certezas 

científicas são transitórias. Os avanços da biotecnologia são passos dados numa 

escuridão de incertezas. E o Direito? Ele não tem condições de resumir em um catálogo 

de normas a tutela de todas as controvérsias biojurídicas. Portanto, nas problemáticas 

decorrentes da reflexão jurídica das biotecnologias, a interpretação e aplicação da norma 

ao caso concreto não deve partir de premissas previamente formuladas para o caso, mas, 
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sim, deste em busca daquelas, reconhecendo e legitimando a autonomia privada como 

fundamento construtivo de identidades presentes no Estado Democrático de Direito. 

Nas lúcidas conclusões de Ronald Dworkin: 

 
O direito não é esgotado por nenhum catálogo de regras ou princípios, cada 
qual com seu próprio domínio sobre uma esfera de comportamentos. 
Tampouco por alguma lista de autoridades com seus poderes sobre parte de 
nossas vidas. O império do direito é definido pela atitude, não pelo território, 
o poder ou processo. [...]. É uma atitude interpretativa e auto-reflexiva, 
dirigida à política no mais amplo sentido. É uma atitude contestadora que 
torna todo cidadão responsável por imaginar quais são os compromissos 
públicos de sua sociedade com os princípios, e o que tais compromissos 
exigem em cada nova circunstância. [...]. A atitude do direito é construtiva: 
sua finalidade, no espírito interpretativo, é colocar o princípio acima da 
prática para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor, mantendo a 
boa-fé com relação ao passado. É, por último, uma atitude fraterna, uma 
expressão e como somos unidos pela comunidade apesar de divididos por 
nossos projetos, interesses e convicções. Isto é, de qualquer forma, o que o 
direito representa para nós: para as pessoas que queremos ser e para as 
comunidades que pretendemos ter. (DWORKIN, 1999, p. 492). 
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RESUMO 
O artigo trata da polêmica questão da utilização de células embrionárias humanas com 

fins terapêuticos, experimento recentemente autorizado pela chamada Lei de 

Biossegurança (Lei 11.105/2005). Referida Lei veio a permitir, pela primeira vez no 

Brasil, que células-tronco de origem embrionária sejam empregadas para fins de terapia 

genética, isto é, que as mesmas sejam utilizadas com o objetivo de curar enfermidades 

pela introdução, no organismo do paciente, de células totipotentes, capazes de dar 

origem a todo tipo de tecido ou órgão do corpo humano, e por isso mesmo aptas a 

substituir as células doentes responsáveis por enfermidades hoje consideradas 

incuráveis, como o mal de Parkinson, o Alzheimer e o diabetes. A autorização, porém, 

veio acompanhada de importantes restrições: de acordo com o artigo 5º da Lei de 

Biossegurança, o embrião do qual as células são retiradas deve ser excedente das 

técnicas de reprodução assistida e não haver sido congelado por um período superior a 

três anos. Tal permissão foi bastante celebrada por um setor da doutrina jurídica, mas 

rechaçada por outros, que vêem nessa autorização uma forma de violação do princípio 

constitucional da dignidade humana e do próprio direito à vida. Com base em uma 

análise constitucional e, sobretudo, jurídico-penal do tema proposto, o presente artigo 

tem por finalidade provar justamente o contrário, isto é: que a proibição da utilização de 

material genético embrionário é o que de fato afronta a vida e a dignidade humanas, 

pois significa deixar morrer pacientes portadores de graves enfermidades degenerativas 
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que poderiam ser combatidas através da experimentação com embriões cujo destino, em 

muitos casos, será certamente a destruição, se não forem empregados para esse fim. 
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RESUMEN 
 
El artículo trata de la polémica cuestión de la utilización de células embrionarias 

humanas con fines terapéuticos, experimento que ha sido recientemente autorizado por 

la llamada Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/2005). Dicha Ley permite, por primera vez 

en Brasil, que células-madre de origen embrionario se empleen para fines de terapia 

genética, es decir, que las mismas se utilicen con el objetivo de curar enfermedades 

mediante la introducción, en el cuerpo del paciente, de células totipotenciales, capaces 

de originar todo tipo de tejido u órgano del cuerpo humano, y por ello capaces de 

sustituir las células dolientes responsables por enfermedades hoy consideradas 

incurables, como el mal de Parkinson, el Alzheimer y el diabetes. La autorización, sin 

embargo, vino acompañada de importantes restricciones: de acuerdo con el artículo 5º 

de la Ley de Bioseguridad, el embrión del que las células se retiren ha de ser excedente 

de las técnicas de reproducción artificial y no haber estado congelado por un período 

superior a tres años. Dicha permisión fue muy bien acogida por un sector de la doctrina 

jurídica, pero ha sido rechazada por otros, que creen que esa autorización es una forma 

de violación del principio constitucional de la dignidad de la persona y del mismo 

derecho a la vida. Con base en un análisis constitucional y, sobretodo, jurídico-penal del 

tema propuesto, el presente artículo tiene por finalidad comprobar precisamente lo 

contrario, es decir: que la prohibición del uso de material genético embrionario es lo que 

de hecho afronta la vida y la dignidad humanas, ya que significa dejar morir a pacientes 

portadores de graves enfermedades degenerativas, que podrían ser combatidas a través 

de la experimentación con embriones cuyo destino, en muchos casos, será seguramente 

la destrucción, si no se emplean para este fin.  
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INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal brasileira, em seu artigo 225, caput, estabelece que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar 

a efetividade desse direito, dispõe que incumbe ao Poder Público preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético (art.225, §1º, II), além de 

controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o ambiente (art.225, §1º, V).  

A simples leitura desses dispositivos evidencia que a Carta Constitucional 

brasileira optou por disciplinar o patrimônio genético do ponto de vista estritamente 

ambiental, assegurando a integridade e a diversidade biológicas dos ecossistemas 

existentes no país, sem contudo fazer referência alguma à intangibilidade do patrimônio 

genético da humanidade1. Essa omissão não significa, porém, que a proteção desse 

importante bem jurídico não seja conforme a Constituição – pelo contrário, a relevância 

da tutela do patrimônio genético humano ressai do próprio quadro axiológico 

constitucional e da concepção de Estado de Direito democrático adotada pelo texto 

fundamental2, que toma por princípio fundamental a dignidade da pessoa humana 

                                                 
1  Nesse sentido, assinala-se com acerto que “a Constituição da República preserva a diversidade e 
integridade do patrimônio genético do País, porém não se trata de capítulo voltado especificamente ao ser 
humano, seja no sentido individual ou coletivo, mas sim diz respeito ao meio ambiente. Em razão disso, 
há que se reconhecer que a legislação pátria vigente sobre o genoma humano surge a partir da 
preocupação com o meio ambiente e não com o homem, de maneira direta” (DIEDRICH, Gislayne 
Fátima. Genoma humano: Direito Internacional e legislação brasileira. In: SANTOS, Maria Celeste 
Cordeiros Leite dos (Coord.). Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: RT, 2001, p.227). 
Também criticam a omissão da Constituição no tocante à tutela do patrimônio genético humano MALUF, 
Edison. Manipulação genética e o Direito Penal. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p.15 e 
SANT’ANNA, Aline Albuquerque. A nova Genética e a tutela penal da integridade física. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001, p.113-114. 
2  Cf. PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2. ed. São Paulo: RT, 1997, p.50 e 
ss. 
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(art.1º, III) e, nesse sentido, impede que condutas que implicam a instrumentalização do 

ser humano possam ser consideradas legítimas. 

O artigo 225, §1º, II e V da Constituição Federal foi primeiramente 

regulamentado pela Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que estabelecia normas para o 

uso das técnicas de engenharia genética e para a liberação, no meio ambiente, de 

organismos geneticamente modificados (OGM), além do que autorizava o Poder 

Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio).  

Dez anos depois, e em razão das inúmeras e constantes evoluções sofridas pela 

matéria, a Lei 8.974/95 foi substituída pela Lei 11.105, de 24 de março de 20053. A 

nova Lei logo ficou conhecida pelo nome de “Lei de Biossegurança”, pelas importantes 

inovações introduzidas em matéria de cultivo e comercialização de organismos 

geneticamente modificados (OGM), mas não se pode olvidar que outro importante 

aspecto que gerou inúmeras discussões em torno à sua aprovação foi a regulamentação 

da experimentação com embriões humanos e a liberação das pesquisas com células-

tronco de origem embrionária (regulado pelo artigo 5º da Lei 11.105/2005). Nesse 

sentido, vale a pena destacar que desde a aprovação do texto inicial pelo Senado, em 

outubro de 2004, a Lei de Biossegurança já gerava polêmica. Com efeito, uma vez 

superado (e devidamente atendido) o interesse em torno à questão da liberação do 

plantio e comércio de alimentos transgênicos no país, a discussão mais acalorada foi 

sobre a legalização das pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. Mas, ao 

final, de nada adiantou a forte oposição por parte do então presidente da Câmara, o 

deputado Severino Cavalcanti (PP-PE), e de toda a bancada de deputados evangélicos, e 

tampouco a resistência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e os 

protestos da Igreja Católica. O projeto foi finalmente sancionado pelo Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva em 25 de março de 2005, entrando em vigor a partir de então como 

Lei 11.105/2005, e revogando em sua totalidade o texto da anterior Lei 8.974/95. 

                                                 
3  A respeito da anterior Lei 8.974/95 e as críticas atinentes ao seu conteúdo, vide, para maiores 
detalhes, CARVALHO, Gisele Mendes de. Tutela penal do patrimônio genético. Revista dos Tribunais, 
v.821, p.435-461, 2004 e A Lei 8.974/95 e a discutível proteção penal do patrimônio genético. Boletim do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, nº 87, 2000, p.14; SILVA FRANCO, Alberto. Por favor, 
senhor Ministro da Justiça (A criminalização das técnicas de engenharia genética). Boletim do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais, nº 26, 1995, p.2. 
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Não resta dúvida de que uma das maiores e mais conturbadas inovações 

introduzidas pela Lei 11.105/2005 foi a matéria constante do seu artigo 5º, isto é, a 

legalização das investigações com material embrionário humano. Nessa trilha, dispõe o 

referido artigo que fica permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e 

não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: que não se 

trate de embriões viáveis ou que, sendo viáveis, tenham sido congelados há três anos ou 

mais, na data de publicação da Lei, ou que, já estando congelados na data de publicação 

da Lei, sejam utilizados após terem completado três anos de crioconservação a partir da 

data do congelamento. Em qualquer caso, a Lei 11.105/2005 determina que é necessário 

o consentimento dos genitores (art.5º, §1º), e que as instituições de pesquisa e serviços 

de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 

deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de 

ética em pesquisa (art.5º, §2º). Por fim, estabelece o artigo 5º, §3º, que é proibida a 

comercialização do material biológico a que se refere este artigo – no caso, as células 

embrionárias de origem humana –, sendo que sua prática implica no crime tipificado no 

artigo 15 da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997 (crime de compra e venda de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo humano, cuja pena prevista é de reclusão, de três a oito anos, 

e multa). 

É verdade que com a inovação introduzida em seu artigo 5º, a Lei 11.105/2005 

deu um importante passo em relação à sua antecessora, pois enquanto a nova regulação 

permite a utilização de células-tronco de origem embrionária para fins de pesquisa e 

terapia, a Lei 8.974/95 entendia que a manipulação genética de embriões humanos era 

delito, sem estabelecer qualquer exceção de caráter terapêutico (art.13, III, da antiga Lei 

8.974/95). Assim, sob a égide do diploma anterior, manipular embriões humanos estava 

proibido e era inclusive considerado crime, fosse qual fosse a finalidade científica 

perseguida. O tempo passou e, com ele, o legislador se deu conta de que o Direito 

necessitava acompanhar os avanços da ciência genética, e não cerceá-la em suas 

descobertas, sobretudo nas descobertas que podem favorecer grandemente a saúde e a 

vida humanas, e nesse sentido decidiu autorizar, através da edição da Lei 11.105/2005, a 

pesquisa e a experimentação com embriões humanos para fins terapêuticos. Foi sem 

dúvida um grande avanço, celebrado em todo o país.  
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Mas tudo isso veio acompanhado de uma importante restrição: para 

experimentos com fins de pesquisa e terapia, só poderão ser utilizados embriões 

congelados há mais de três anos, na data de publicação da nova Lei de Biossegurança, 

ou embriões que já estejam congelados nessa data, mas cujo período de crioconservação 

não supere os três anos, uma vez alcançado esse prazo (é dizer, em março de 2008, 

quando a Lei completa três anos de entrada em vigor). Os inconvenientes dessa 

limitação imposta pelo legislador são de grande transcendência, pois o legislador 

acabou tirando com uma mão o que havia oferecido com a outra: permite a investigação 

com embriões humanos, mas ao mesmo tempo impõe uma incompreensível restrição 

temporal que, dentro de muito pouco tempo, tornará impossível a utilização daquele 

material.  

 
 

1 DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO DO PRÉ-EMBRIÃO IN VITRO 
 
 
A previsão da dignidade da pessoa humana como valor fundante do sistema de 

direitos fundamentais (art.1º, III, CF) implica o reconhecimento do homem como pessoa 

e não apenas como cidadão, outorgando-lhe um núcleo de prerrogativas que o Estado 

não pode deixar de reconhecer, como uma verdadeira esfera de ação dos indivíduos que 

delimita o poder estatal. Trata-se de uma noção relacionada ao valor único e 

incondicionado de todo indivíduo, independentemente de qualquer “qualidade 

acessória” que se lhe possa reconhecer (idade, raça, sexo, religião, etc.), e que se 

manifesta através da autodeterminação consciente e responsável da própria vida, 

levando consigo a pretensão de respeito pelas demais pessoas4. Portanto, o simples fato 

de pertencer à espécie humana impõe tal dever de respeito à pessoa do homem, sem que 

se possa exigir dele qualquer outra condição5.  

A dignidade constitui, portanto, um valor inerente ao homem enquanto pessoa, e 

será violada sempre que os direitos e garantias fundamentais do homem sejam 

lesionados ou postos em perigo. Não constitui propriamente um bem jurídico, mas o 

                                                 
4  Cf. MARTÍN MATEO, Ramón. Bioética y Derecho. Barcelona: Ariel, 1987, p.121. 
5  Cf. ANDORNO, Roberto. La dignidad humana como noción clave en la Declaración de la 
UNESCO sobre el genoma humano. Revista de Derecho y Genoma Humano. Bilbao: Fundación BBV-
Diputación Foral de Vizcaya, nº 14, 2001, p.47 e ROMEO CASABONA, Carlos M. El Derecho y la 
Bioética ante los límites de la vida humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, 
p.44-45. 
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marco valorativo básico em que se inspira a Constituição Federal de 1988, e que 

permite legitimar a tutela penal de novos interesses emergentes, como a identidade 

genética e o direito à inalterabilidade e intangibilidade do patrimônio genético humano, 

frente aos ataques mais intoleráveis derivados do uso abusivo das técnicas de 

engenharia genética6. Por outra parte, é imperioso alertar que, ao recorrer ao respeito à 

dignidade da pessoa humana – valor tão fácil de invocar quanto difícil de definir – o 

jurista deve atuar com especial prudência, pois ao lançar mão de forma desmesurada da 

expressão “contrário à dignidade humana”, corre o risco de converter tal valor em uma 

manuseada, e por conseguinte desvalorizada, categoria jurídica. Para evitar que isso 

aconteça, deve abandonar a postura que busca identificar em toda e qualquer 

intervenção sobre o corpo ou a mente humanos um atentado à dignidade da pessoa 

humana, uma vez que se trata de um valor “extremamente precioso para ser utilizado 

como um sinal de proibição diante de cada intervenção artificial”7. 

A expressa acolhida do princípio da dignidade da pessoa humana pelo texto 

constitucional brasileiro importa a adoção de uma postura claramente personalista pelo 

ordenamento pátrio. Se se aplica essa postura à análise dos bens jurídicos tutelados 

através da incriminação de algumas formas de manipulação genética, isso implica antes 

de tudo definir, do ponto de vista filosófico, o próprio conceito de pessoa que se 

pretende adotar, para a partir daí tecer-se uma trama protetora do ser humano enquanto 

pessoa. Qual deve ser, portanto, o conceito de pessoa adotado pelo legislador? Que 

requisitos devem ser observados para que uma determinada forma de vida humana se 

encaixe nesse conceito? Ou será que toda forma de vida humana deve ser guindada à 

categoria de pessoa e será, conseqüentemente, portadora da dignidade que lhe é 

inerente? 

                                                 
6  Cf. JORGE BARREIRO, Agustín. Los delitos relativos a la manipulación genética en sentido 
estricto. In: ROMEO CASABONA, Carlos María. Genética y Derecho Penal: previsiones en el Código 
Penal español de 1995. Bilbao-Granada: Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaya-Comares, 2001, 
p.64. 
7  Cf. ESER, Albin. ¿Genética, “Gen-ética”, Derecho Genético? Trad. Carlos María Romeo 
Casabona. La Ley. Madrid: La Ley – Actualidad, nº 1, 1996, p.1142. Em idêntico sentido se pronuncia 
também Romeo Casabona, que com absoluta propriedade alerta para fato de que “o recurso cada vez mais 
freqüente a essa categoria nos adverte dos perigos de sua excessiva ‘manipulação’ (são só os biólogos 
manipulam, mas também os juristas e moralistas), que poderiam acabar por esvaziar de conteúdo o valor 
da dignidade humana se não vem acompanhada por um marco jurídico de intervenção preciso, concreto e 
razoável, e se não se tomam primeiro outros instrumentos jurídicos (leia-se direitos fundamentais ou 
preceitos constitucionais) que aportem, bem ou mal, as soluções jurídicas pretendidas ou buscadas” 
(ROMEO CASABONA, Carlos María. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana, 
p.47). 

  125



Ser pessoa não é simplesmente “estar no mundo” ou “existir” como realidade 

física, tal como existem os animais e vegetais. Muito pelo contrário. Ser pessoa 

significa estar no mundo e interagir com ele, pois se trata de um conceito que parte da 

noção de vida humana centrada na capacidade do indivíduo de manter experiência e 

comunicação com os demais, ou de assumir seus próprios atos. Daí porque é importante 

distinguir entre os conceitos de vida, como mera existência físico-biológica, e de 

pessoa, pois pessoa é o titular de uma vida cujo conteúdo não se limita à mera 

existência natural, mas que possui um diferencial em relação a esta: a dignidade 

humana8. Portanto, não é porque a vida humana começa com a fecundação (questão, 

insistimos, puramente biológica) que a mesma deva ser protegida desde o seu início, 

pois “uma coisa é que exista vida nesse sentido, e outra coisa é que a existência desse 

substrato material determine sua proteção absoluta”9. 

Não resta dúvida de que o marco biológico do nascimento é acompanhado pela 

passagem do ser humano a um nível axiológico diferente, e tanto é assim que também o 

ordenamento jurídico responde de maneira diversa às agressões perpetradas após o 

nascimento, cominando penas mais graves ao homicídio que ao aborto. Isso não 

significa que antes do nascimento não exista pessoa, e muito menos vida humana – 

ambos os conceitos podem e devem ser atribuídos ao embrião e ao feto no útero 

materno, embora a agressão operada contra eles não seja sancionada pelo ordenamento 

jurídico-penal com os mesmos rigores das agressões levadas a cabo contra os seres 

humanos já nascidos. Significa tão-somente que após o nascimento, a vida humana 

entra em uma nova etapa biológica, independente da vida materna, e nessa nova etapa – 

e pelo simples fato de tê-la alcançado – o ser humano passa a ser merecedor de uma 

proteção mais efetiva por parte do ordenamento jurídico. Tudo isso vem a corroborar o 

fato de que a vida humana não se reduz à mera existência físico-biológica, mas se 

traduz em uma realidade dotada de um significado especial, que a distingue de todos os 

demais seres vivos: sua dignidade. 

                                                 
8  Ressalte-se que é da autoconsciência do homem de sua própria dignidade que nasce a idéia de 
pessoa, segundo a qual “não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da 
existência” (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p.211). 
9  GRACIA MARTÍN, Luis. In: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; GRACIA MARTÍN, Luis; 
LAURENZO COPELLO, Patricia. Comentarios al Código penal, Parte Especial, t.I. Valência: Tirant lo 
Blanch, 1997, p.29. 
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Demais disso, importa esclarecer que adota-se aqui a teoria genético-

desenvolvimentista e não a teoria concepcista sobre o desenvolvimento intra-uterino, 

razão pela qual opta-se pela distinção entre os conceitos de embrião e pré-embrião ou 

embrião pré-implantatório (denominação que se dá ao ser humano em formação desde a 

concepção até o décimo quarto dia de vida). Essa distinção do ponto de vista biológico 

acarreta necessariamente também uma distinção do ponto de vista axiológico ou 

valorativo, em função do progresso qualitativo que se opera na vida humana em 

formação a partir do momento em que o pré-embrião se torna embrião, é dizer, a partir 

do momento em que o mesmo, cumpridas as duas primeiras semanas de vida, se fixa na 

parece do útero materno, dando início à gestação propriamente dita (nidação). Não resta 

dúvida de que o momento da nidação, assim como o nascimento, supõe um incremento 

da condição humana que implica, por sua vez, um maior respeito e proteção a essa 

forma de vida, cujo desenvolvimento passa agora a ter uma maior estabilidade em 

relação à etapa anterior. E tudo isso se deve a uma série de alterações e acontecimentos 

biológicos vividos pelo pré-embrião, tal como ocorre também após o parto, que 

conquanto seja um dado de caráter estritamente biológico, inaugura uma nova condição 

à pessoa humana – a vida humana independente – que por sua vez dá lugar a 

importantes conseqüências normativas. Por outro lado, o fato de que o pré-embrião 

tenha se fixado no ventre materno também possui um significado especial, já que o 

útero não é apenas um espaço físico mais onde se pode “armazenar” o pré-embrião, tal 

como se faz nos laboratórios. Pelo contrário, o fato de encontrar-se o pré-embrião no 

interior útero materno significa que durante nove meses esse ser humano em formação 

evoluirá até o ponto de converter-se em uma vida humana independente da vida 

materna, enquanto que em um laboratório o pré-embrião pode permanecer meses, anos 

ou inclusive décadas sem jamais chegar a transformar-se em pessoa10.  

                                                 
10  Salientando essa diferença, registra-se que “embora não reste dúvida de que essa denominação 
seja aplicável ao embrião implantado e ao feto, pois para eles o curso da gestação já se iniciou e dará 
lugar normalmente ao nascimento de um novo ser, não é tão simples assim dizer o mesmo em relação ao 
embrião in vitro, posto que requer um ato humano – não reprodutivo em si mesmo – técnico de 
transferência ao útero de uma mulher e sua conseqüente implantação no endométrio” (ROMEO 
CASABONA, Carlos M., op. cit., p.27, nota 31). Mais tarde esse mesmo autor acrescenta ainda que “com 
efeito, qualquer que seja o significado que se outorgue à palavra gestação, não resta dúvida de que ao 
estado do embrião in vitro – inclusive se nesse meio artificial prossegue a divisão-multiplicação celular 
até certo limite – não é possível atribuir-lhe tal condição – a de gestação – reservada ao processo de 
desenvolvimento no útero materno” (op. cit., p.33-34). 
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Esclarecido este ponto, é força concluir que se ao embrião pré-implantatório não 

se lhe deve reconhecer a condição de pessoa humana, e tampouco se lhe pode atribuir a 

dignidade inerente a essa condição, então nada impede que o mesmo seja utilizado para 

fins de manipulação genética, mais exatamente para a consecução de logros 

terapêuticos, como o emprego de células-tronco de origem embrionária procedentes dos 

embriões “sobrantes” das técnicas de reprodução assistida com o fim de investigar a 

possibilidade de cura de enfermidades como o mal de Parkinson e o diabetes, 

recentemente autorizado pela Lei de Biossegurança11. Demais disso, é importante ter em 

conta que entre as alternativas de congelamento e destruição quase garantida desses 

embriões num futuro próximo, e sua utilização para fins terapêuticos, não resta dúvida 

de que esta última é o melhor fim que se lhes pode conferir12. É claro que esse tipo de 

experimentação, como qualquer outro, estaria condicionado à observância de uma série 

de requisitos, como, por exemplo, que realmente esteja justificada a investigação em 

virtude dos resultados que se espera obter; que já estejam esgotados outros métodos 

alternativos, isto é, que não existam outras possibilidades de cura a não ser o recurso aos 

pré-embriões humanos; que o número de embriões utilizados seja o menor possível, 

etc13.  

 

2 O DELITO DE UTILIZAÇÃO ILEGAL DE EMBRIÕES HUMANOS 

(ART.24 DA LEI 11.105/2005) 

 

                                                 
11  Nessa linha, registra-se acertadamente que “se os pais dos embriões não querem mais ter filhos, 
se ninguém com problemas de fertilidade os reclama e se as clínicas se negam a prolongar 
indefinidamente a conservação do embrião, o certo é que as possibilidades de que se convertam em seres 
humanos plenos são nulas. Mas se o embrião humano é excluído do processo de desenvolvimento e não 
se implanta no útero materno não existe razão para que se lhe conceda uma proteção absoluta, ainda mais 
levando-se em conta os possíveis benefícios que podem ser derivados para as pessoas existentes. Nesse 
caso sim se poderia admitir seu uso para investigação” (VELÁZQUEZ, José Luis. Células 
pluripotenciales y ética. In: CASADO, María (Comp.). Estudios de Bioética y Derecho. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2000, p.271).  
12  Nesse sentido, salienta com razão a doutrina especializada que “a existência de dezenas de 
milhares de embriões pré-implantatórios em estado de crioconservação nos diferentes países, cujo fim vai 
ser com quase toda a certeza sua destruição, pode e deve ser utilizada em benefício da humanidade na 
investigação e experimentação para o desenvolvimento terapêutico de células-tronco” (BENITEZ 
ORTÚZAR, Ignacio Francisco. El ordenamiento jurídico ante la clonación de células humanas. 
Cuadernos de Política Criminal. Madrid: Edersa, nº 79, 2003, p.67). 
13  Vide CARVALHO, Gisele Mendes de. Patrimônio genético e Direito Penal. Curitiba: Juruá, 
2007, p.186-187. 
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A Lei 11.105/2005 incrimina em seu artigo 24 a conduta de “utilizar embrião 

humano em desacordo com o que dispõe o art.5º desta Lei”, cominando-lhe uma pena 

de um a três anos de detenção, além de multa. Trata-se de uma inovação instituída pelo 

legislador de 2005, já que do diploma anterior – a Lei 8.974/95 – não constava 

disposição semelhante. Incriminava-se, isso sim, a produção, o armazenamento e a 

manipulação genética de embriões humanos destinados a servir como material biológico 

disponível (art.13, III), mas não o uso irregular dos mesmos.  

“Utilizar” embrião humano, tal como descreve a Lei de Biossegurança, significa 

“usá-lo” ou “empregá-lo” para algum fim, e embora essas palavras aportem consigo o 

desagradável significado de que o ser humano está sendo usado como instrumento para 

a obtenção de fins que lhe são alheios, é exatamente essa, em realidade, a intenção do 

legislador. Como já tratamos de esclarecer anteriormente, a aprovação da Lei 

11.105/2005 se deu em um contexto muito peculiar, em que a sociedade demandava 

urgentemente mudanças legislativas que correspondessem aos recentes progressos 

operados no campo biomédico. Com efeito, tão logo ficou demonstrado que as células 

de origem embrionária podiam ser utilizadas, em virtude de sua totipotencialidade, para 

o tratamento de enfermidades graves como o diabetes, e inclusive degenerativas, como 

o Parkinson e o Alzheimer, para os quais até hoje a cura permanece desconhecida14, a 

opinião pública ao redor de todo o mundo passou a clamar por transformações 

legislativas condizentes com as novas descobertas. Essas transformações, porém, 

certamente passavam pelo polêmico caminho da adoção de uma postura mais liberal, 

que permitisse o uso de embriões humanos para a obtenção das linhagens celulares 

necessárias ao tratamento daquelas doenças. Isso significava que o legislador, 

especialmente o legislador penal, que na década de 90 tinha se ocupado da incriminação 

das condutas relacionadas às técnicas de engenharia genética, muitas vezes através da 

adoção de um Direito Penal preventivo, que tratava de evitar o enorme dano que poderia 

                                                 
14  A respeito, registra-se que com freqüência “são divulgadas diversas experiências promissoras 
com o uso terapêutico de células-tronco embrionárias adultas. A Fundação Fiocruz em Salvador, 
empregando células retiradas da medula óssea e injetando-as em pacientes que desenvolveram a doença 
de Chagas, tem anunciado resultados encorajadores. A USP anunciou, por seu turno, que implantou 
células-tronco em pacientes paraplégicos e tetraplégicos e que, com esta medida, na maioria deles, voltou 
a ocorrer transmissão de estímulos nervosos da parte lesada até o cérebro. Outra instituição nacional 
afirma haver feito um implante de células-tronco para tratar um paciente, vítima de acidente vascular 
cerebral. Na correção de esclerose múltipla, diabetes e outras doenças auto-imunes, tem-se revelado 
resultados animadores” (MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: RT, 
2005, p.161). 
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advir da prática desses experimentos mesmo antes que fossem tecnicamente realizáveis 

– v.g., a clonagem reprodutiva de seres humanos – tivesse que mudar de rumo, adotando 

uma nova atitude, e permitindo uma maior abertura em relação aos progressos 

científicos que de alguma forma pudessem beneficiar a vida e a saúde humanas. Por 

conseguinte, a década posterior foi marcada por uma intensa reforma e modernização 

das legislações nacionais, no sentido de uma maior flexibilidade no tratamento das 

questões relacionadas às manipulações genéticas, particularmente no que diz respeito ao 

uso de pré-embriões humanos para fins terapêuticos.   

No Brasil, como sabemos, essa tendência foi confirmada pela revogação da 

antiga Lei 8.974/95 pela recente Lei 11.105, usualmente denominada “Lei de 

Biossegurança”, em março de 2005. Como já salientado anteriormente, a promulgação 

da nova Lei trouxe novidades, percorrendo os mesmos caminhos de modernização já 

trilhados por outros ordenamentos ao redor do mundo. E foi assim que o legislador 

brasileiro finalmente decidiu autorizar, após um forte clamor popular e um intenso 

debate parlamentar, a experimentação com embriões humanos, desde que observadas 

determinadas condições e finalidades, que logo comentaremos. O legislador, contudo, 

impõe uma restrição à utilização de pré-embriões humanos: que o uso dos mesmos não 

esteja em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da Lei de Biossegurança. A referência 

a esse desacordo entre a conduta incriminada e o disposto no artigo 5º significa que, nos 

casos em que a conduta se amolde ao conteúdo do referido artigo, será atípica, isto é, 

não configurará o tipo do artigo 24, pois a menção a essa hipótese excepcional se trata 

de uma cláusula que se aporta à antijuridicidade da conduta – ou seja, à concordância 

com o disposto no artigo 5º – cuja verificação, contudo, torna o comportamento não só 

lícito como também atípico15. Dito de outra forma, a utilização de embriões humanos 

nos casos estabelecidos pelo artigo 5º da Lei 11.105/2005 não configura crime em razão 

da atipicidade da conduta. 

De acordo com o artigo 5º da Lei 11.105/2005, a que o artigo 24 faz referência, a 

partir da edição da nova Lei fica permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização 

de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes 

condições: que os embriões sejam inviáveis (inciso I), ou sejam embriões congelados há 
                                                 
15  Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral. 7. ed. São Paulo: RT, 
2007, p.363. 
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três anos ou mais, na data da publicação da Lei (no caso, 24 de março de 2005), ou que, 

já estando congelados na data da publicação da Lei, sejam utilizados depois de 

completarem três anos, contados a partir da data de congelamento (inciso II). A Lei 

11.105/2005 determina ainda que, em qualquer caso, é necessário o consentimento dos 

genitores do embrião (parágrafo 1º), e que as instituições de pesquisa e serviços de 

saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas 

deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de 

ética em pesquisa (parágrafo 2º). 

Três são, portanto, os tipos de embriões humanos que poderão ser empregados 

para fins de pesquisa e terapia: 1) os embriões inviáveis; 2) os embriões viáveis já 

congelados na data de publicação da Lei há pelo menos três anos e 3) os embriões 

viáveis que estejam congelados na data de publicação da Lei há menos de três anos, mas 

que deverão esperar que se cumpra esse prazo para sua utilização. Destarte, constata-se 

que o mesmo destino – isto é, a utilização para fins de pesquisa e terapia – é proposto 

pelo legislador para pré-embriões inviáveis e viáveis, do ponto de vista biológico, desde 

que os viáveis sejam considerados “sobrantes” ou “excedentes” das técnicas de 

reprodução assistida. Nessa linha, constata-se que a Lei 11.105/2005 optou por dar a 

essas duas classes de embriões um mesmo fim com lastro em dois critérios principais: 

1) a graduação em relação à intensidade da proteção jurídica do embrião humano (que 

naturalmente deve ser menor em se tratando de embriões in vitro inviáveis ou 

“sobrantes” das técnicas de reprodução artificial que em relação aos pré-embriões in 

útero ou destinados à procriação) e 2) a ponderação dos interesses em conflito, já que o 

que está em jogo é a salvaguarda da saúde ou inclusive da vida de seres humanos já 

nascidos, que poderão vir a ser beneficiados pela utilização terapêutica desses embriões, 

por um lado, e a vida ou existência físico-biológica daqueles embriões inviáveis e 

“sobrantes”, por outro, optando acertadamente o legislador por outorgar maior 

importância à primeira em detrimento da última. Isso faz com que, do ponto de vista 

interpretativo, seja possível falar também numa espécie de “inviabilidade funcional” 

desses pré-embriões que já não podem satisfazer um projeto parental e cujas únicas 
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alternativas são ou manter-se crioconservados por tempo indefinido ou proceder à sua 

destruição (descongelação) a fim de investigar com eles16. 

Isto posto, resta analisar a adequação dos critérios que o legislador estabeleceu 

para o uso dos pré-embriões humanos “sobrantes” das técnicas de reprodução assistida. 

Como já tratamos de anunciar no início dessa exposição, essas limitações impostas pela 

Lei 11.105/2005 ao uso de pré-embriões humanos viáveis traz uma série de 

inconvenientes. Em primeiro lugar, é oportuno indagar que destino deverá ser dado aos 

pré-embriões que não se encontravam congelados na data de publicação da Lei, nem há 

três anos, nem há menos tempo; isto é, o que será dos milhares de pré-embriões 

resultantes das fertilizações levadas a cabo na atualidade, que serão futuramente 

congelados a partir da data de publicação da Lei 11.105/2005? Essa questão, tão 

elementar quanto evidente, não mereceu nenhuma resposta por parte do legislador, que 

só pensou em dar uma pronta solução ao problema dos embriões congelados com 

anterioridade à entrada data de publicação da Lei, ignorando completamente o fato de 

que as técnicas de reprodução artificial continuarão a ser aplicadas livremente no Brasil, 

e que a Lei 11.105/2005 não impôs nenhuma restrição ao número de ovócitos a ser 

transferidos ao útero materno, única medida que poderia evitar o aparecimento de novos 

embriões congelados.  

Dito de outra forma, com o disposto no artigo 5º da Lei 11.105/2005, o 

legislador pretendeu solucionar o problema dos milhares de pré-embriões “sobrantes” já 

congelados nas clínicas de reprodução assistida, mas se esqueceu de que esta é uma 

solução provisória, pois os embriões que serão congelados no futuro não podem ser 

utilizados para experimentação e, portanto, deverão permanecer armazenados sem 

destino certo. Além disso, essa medida não só cria uma série de inconvenientes em um 

futuro próximo, como também põe em evidência a falta de critério na hora de 

determinar o material embrionário humano que poderá ser utilizado para fins de 

pesquisa e terapia, pois não resulta compreensível a razão pela qual o parâmetro 

adotado para permitir que alguns embriões sejam utilizados, e outros não, seja 

justamente o tempo que levem congelados. Que diferença existe entre os embriões que 

                                                 
16  É o que propõe ROMEO CASABONA, Carlos M. El derecho a la vida: aspectos 
constitucionales de las nuevas biotecnologías. Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados 
del Tribunal Constitucional. Madrid: Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2003, p.51. 
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se encontram congelados na data de publicação da Lei 11.105/2005 e os demais, que 

serão congelados após o período-limite de três anos estabelecido pelo legislador17?  Na 

verdade, essa falta de critério na hora de traçar uma distinção entre os embriões que 

serão liberados para experimentação e os que devem permanecer armazenados nas 

clínicas de reprodução artificial acabará revertendo contra o próprio legislador, pois fará 

com que, no futuro, quando as clínicas de reprodução artificial estejam novamente 

abarrotadas de pré-embriões crioconservados sem destino, o mesmo se veja obrigado a 

alterar a legislação mais uma vez, estabelecendo novos prazos, ou melhor, novas 

“idades embrionárias” para a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Daí porque acreditamos que seria mais correto estabelecer que todos os embriões 

sobrantes das técnicas de reprodução assistida, congelados antes ou depois da 

publicação da Lei 11.105/2005, independentemente de sua idade ou viabilidade, 

deveriam ser utilizados para fins de pesquisa e terapia, sem que se estabeleça outra 

restrição a não ser, obviamente, o prévio consentimento dos genitores e a existência de 

um programa de investigação rigoroso, metodologicamente correto e com um conjunto 

de fins científicos claros e contrastados.  

Por outra parte, entendemos ainda que o uso irregular de pré-embriões humanos 

não deveria ter sido alçado à categoria de delito, como o fez o legislador de 200518. Não 

que não seja importante determinar claramente, como estabelece a Lei de 

Biossegurança, as hipóteses em que é permitido o uso de pré-embriões humanos 

inviáveis e “sobrantes” das técnicas de reprodução assistida, e não resta dúvida de que o 

melhor uso que se pode dar a esses embriões é para fins de terapia e pesquisa, dada a 

promissora possibilidade de que possam contribuir de forma decisiva para a melhora da 

saúde e bem-estar dos seres humanos. Resulta bastante preocupante pensar que uma 

falta de regulamentação a respeito desse assunto poderia levar a que pré-embriões 

humanos fossem utilizados para fins completamente inadequados, tais como a mera 

investigação especuladora (v.g., sobre a viabilidade da denominada ectogênese, ou 

gestação fora do útero materno) ou a indústria cosmética. Isso não significa, porém, que 
                                                 
17  Para entender melhor esse absurdo legislativo, basta imaginar a inexplicável contradição gerada 
pelo fato de que, de acordo com esse critério, os embriões congelados no Brasil no dia 23 de março de 
2005 – isto é, um dia antes da data de publicação da nova Lei de Biossegurança – poderão ser utilizados 
para fins terapêuticos passados três anos a partir da data do seu congelamento, enquanto que os embriões 
que foram congelados no dia 25 de março não poderão ser empregados para o mesmo fim, sendo que 
deverão permanecer armazenados por tempo indeterminado.  
18  Vide CARVALHO, Gisele Mendes de, op. cit., p.225-226. 
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esse “mau uso”, ou uso irregular dos pré-embriões inviáveis e “sobrantes” das técnicas 

de reprodução artificial, deva ser necessariamente convertido em delito pelo legislador, 

já que o bem jurídico em jogo nesse caso – a vida ou a mera existência físico-biológica 

de embriões – não merece, a nosso juízo, ser erigido à categoria de bem jurídico-penal. 

E isso pelo simples fato de que não se justifica “a tutela jurídica do embrião enquanto 

tal, senão apenas a tutela do embrião destinado a nascer, ou seja, destinado a converter-

se em pessoa e, portanto, consistente, em concreto e não em abstrato, em uma 

potencialidade de pessoa, isto é, em uma pessoa futura”19. 

Além disso, entendemos que a vida desses pré-embriões, como já tratamos de 

deixar claro no apartado anterior, é uma vida que não passa de mera existência física, e 

que não poderá jamais ser equiparada à vida e à dignidade do pré-embrião destinado a 

ser implantando no útero materno, e muito menos à que possui o ser humano em 

gestação ou já nascido, já que esses embriões não se destinam à reprodução humana, 

pois são inviáveis ou “sobrantes” das técnicas de reprodução artificial, e seu único 

destino é o descarte. Por conseguinte, nossa sugestão é que a utilização de embriões 

humanos em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da Lei de Biossegurança continue 

sendo proibida e sancionada, mas simplesmente como infração administrativa, e não 

como delito. E que tudo isso venha acompanhado por uma rigorosa fiscalização das 

atividades das entidades dedicadas à pesquisa e experimentação com pré-embriões 

humanos, a fim de que se dediquem a investigar com eles exclusivamente com escopo 

terapêutico.  

Em síntese, ninguém discute que o começo da existência biológica do ser 

humano coincide com a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, isto é, com a fusão 

cromossômica dos gametas humanos20, ainda que isso ocorra fora do seio materno. O 

que buscamos sustentar ao longo da nossa exposição, porém, é que “até que o embrião 

                                                 
19  FERRAJOLI, Luigi. La cuestión del embrión entre Derecho y moral. Jueces para la 
democracia, nº 44, 2002, p.11.  
20  Como bem atestam, entre outros, GAFO, Javier. El aborto y el comienzo de la vida humana. 
Santander: Sal Terrae, 1979, p.16-17; LACADENA, Juan-Ramón. Consideraciones genético-biológicas 
sobre el desarrollo embrionario humano. In: ROMEO CASABONA, Carlos María (Ed.). Genética 
humana: fundamentos para el estudio de los efectos sociales de las investigaciones sobre el genoma 
humano. Bilbao: Universidad de Deusto-Fundación BBV-Diputación Foral de Vizkaia, 1995, p.82; 
ESER, Albin. Problemas de justificación y exculpación en la actividad médica. In: MIR PUIG, Santiago 
(Ed.). Avances de la Medicina y Derecho Penal. Barcelona: PPU, 1988, p.39.  

  134



seja implantado no útero, não recebe a proteção do Direito Penal”21. Acredita-se que, 

assim como o Direito Penal não outorga idêntica proteção à vida humana dependente e 

independente, e tal distinção valorativa não implica necessariamente uma debilitação da 

tutela jurídica da vida humana, nada impede que o legislador proteja de forma diversa a 

vida humana antes e depois da nidação – momento que supõe um incremento valorativo 

da existência embrionária – sendo possível que opte, inclusive, por não intervir quando 

se trata da destruição da vida humana até o décimo quarto dia após a fecundação. 

Destarte, não resta dúvida de que o pré-embrião humano constitui forma de vida 

humana, mas isso não significa que lhe deva ser dispensada em toda e qualquer hipótese 

(v.g., fora do útero materno e não sendo destinado à reprodução humana) tutela jurídico-

penal, pois a intervenção penal não pode ser concebida como único instrumento de 

outorga de dignidade e relevância a bem jurídicos (v.g., o nascituro não deixa de ser 

titular do direito à vida porque o aborto tenha sido perpetrado de forma culposa, e, 

portanto, seja impunível segundo a legislação penal pátria). Em alguns casos, o 

legislador penal opta por não atuar justamente com o fim de que o sistema penal não 

termine por cumprir uma função meramente simbólica e negativa, nociva para sua 

própria afirmação e perniciosa para a liberdade humana22. Acredita-se que ao problema 

dos pré-embriões “sobrantes” deva-se aplicar esse raciocínio. Assim, ao Direito 

Administrativo incumbiria a tarefa de limitar o número de embriões a serem produzidos 

e transferidos, contando para tanto com o auxílio das modernas técnicas que permitem 

identificar o número de óvulos que serão submetidos ao processo de fertilização in 

vitro, e de regulamentar o destino daqueles que porventura resultem excedentes. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A diversidade e a integridade do patrimônio genético constituem bens jurídicos 

expressamente tutelados pela Constituição Federal (art.225, §1º, II e V) desde 1988. O 

texto fundamental brasileiro, porém, ocupou-se tão-somente de tutelar expressamente o 

patrimônio genético ambiental, deixando de lado a proteção do genoma humano. 

Contudo, isso não impede que a proteção da integridade e da irrepetibilidade do genoma 
                                                 
21  SOTO LAMADRID, Miguel. La reproducción asistida y la experimentación genética ante el 
Derecho (Tesis doctoral). Buenos Aires: Facultad de Derecho, 1988, p.166. 
22  Cf. PRADO, Luiz Regis, op. cit., p.144. 
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humano possa ser deduzida do texto fundamental como decorrência da concepção de 

Estado de Direito por ele adotada. Assim, é possível concluir que a tutela do patrimônio 

genético da humanidade deflui da acolhida, pela Constituição, do princípio fundamental 

que resguarda o respeito devido à dignidade da pessoa humana (art.1º, III). A dignidade 

humana, assim, não figura no texto constitucional como um bem jurídico a mais a ser 

protegido pelo legislador ordinário; é, antes de tudo, um princípio cuja força normativa 

se esparge sobre todo o ordenamento jurídico, servindo como substrato da tutela dos 

direitos e garantias fundamentais do indivíduo. 

De fato, é enorme a transcendência que esse valor pode ter em matéria de 

manipulações genéticas, mas também é verdade que o apelo excessivo a esse valor pode 

terminar esvaziando seu conteúdo e, conseqüentemente, debilitando sua força. Assim, 

tem-se que é bastante freqüente o recurso à dignidade humana como o objetivo de 

impedir a utilização de embriões humanos para fins de investigação. Invocando uma 

conhecida máxima kantiana, argumenta-se que a pessoa humana não pode jamais ser 

instrumentalizada para o atendimento de fins que lhes são alheios, daí porque se se 

considera que os pré-embriões humanos são pessoas, o respeito devido à sua dignidade 

impediria que os mesmos fossem utilizados para o alcance de qualquer fim, terapêutico 

ou não. Isso nos leva a questionar, portanto, o conceito de pessoa que há de ser adotado 

pelo ordenamento jurídico para que se possa esclarecer corretamente a questão. A nosso 

ver, ser pessoa não é simplesmente “estar no mundo” ou “existir” como realidade física, 

tal como existem os demais animais e vegetais. Muito pelo contrário. Ser pessoa 

significa estar no mundo e interagir com ele, pois se trata de um conceito que parte da 

noção de vida humana centrada na capacidade do indivíduo de manter auto-experiência 

e comunicação com os demais, e de assumir seus próprios atos. Pessoa é, pois, o titular 

de uma vida cujo conteúdo não pode se limitar à mera existência natural, mas possui um 

diferencial que a converte em algo singular: a dignidade humana. Por conseguinte, nem 

sempre que existe vida humana no sentido puramente biológico, esta vida deverá ser 

necessariamente protegida pelo Direito Penal, pois a princípio da ultima ratio que 

governa este ramo do Direito impõe que a pena criminal seja utilizada apenas quando 

for absolutamente necessária para a sobrevivência da comunidade, e, de preferência, só 

na medida em que seja capaz de ter eficácia23.  

                                                 
23  Cf. PRADO, Luiz Regis, op. cit., p.143. 
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Conseqüentemente, não é possível defender que a massa celular em que consiste 

o pré-embrião humano fora do útero materno seja portadora de dignidade, nos mesmos 

moldes da dignidade que se reconhece, com razão, ao embrião já implantado no útero 

materno e ao feto durante a gestação, e muito menos a dignidade que se reconhece ao 

ser humano já nascido. Durante essa etapa da existência humana existe sem dúvida vida 

no sentido estritamente biológico, mas não pessoa humana como tal. Nada impede, 

portanto, que o pré-embrião humano in vitro seja utilizado para fins de manipulação 

genética, mais exatamente para a consecução de logros terapêuticos, como o emprego 

de células-tronco de origem embrionária procedentes dos embriões “sobrantes” das 

técnicas de reprodução assistida com o fim de investigar a possibilidade de cura de 

enfermidades como o mal de Parkinson e o diabetes, recentemente autorizado pela lei 

brasileira após uma intensa polêmica em torno à questão (arts.5º e 24, Lei 11.105/2005). 

Destarte, enquanto um setor da doutrina brasileira considera, do ponto de vista ético, 

que o correto é não utilizar material genético embrionário por considerar que o emprego 

dos embriões para fins terapêuticos afronta a vida e a dignidade humanas24, entendemos 

que o que contraria a ética e a dignidade, na verdade, é deixar morrer pacientes 

portadores de graves enfermidades degenerativas que poderiam ser combatidas através 

da experimentação com embriões cujo destino, em muitos casos, será certamente a 

destruição, se não forem empregados para esse fim. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
ANDORNO, Roberto. La dignidad humana como noción clave en la Declaración de la 

UNESCO sobre el genoma humano. Revista de Derecho y Genoma Humano. Bilbao: 

Fundación BBV-Diputación Foral de Vizcaya, nº 14, p.41-53, 2001. 

BENITEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. El ordenamiento jurídico ante la clonación 

de células humanas. Cuadernos de Política Criminal. Madrid: Edersa, nº 79, p.47-70, 

2003. 

CARVALHO, Gisele Mendes de. A Lei 8.974/95 e a discutível proteção penal do 

patrimônio genético. Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. São Paulo: 

IBCCrim, nº 87, p.14, 2000. 
                                                 
24  Vide, nesse sentido, MINAHIM, Maria Auxiliadora, op. cit., p.164. 

  137



_______. Patrimônio genético e Direito Penal. Curitiba: Juruá, 2007. 

_______. Tutela penal do patrimônio genético. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, 

v.821, p.435-461, 2004. 

DIEDRICH, Gislayne Fátima. Genoma humano: Direito Internacional e legislação 

brasileira. In: SANTOS, Maria Celeste Cordeiros Leite dos (Coord.). Biodireito: ciência 

da vida, os novos desafios. São Paulo: RT, p.214-232, 2001. 

ESER, Albin. ¿Genética, “Gen-ética”, Derecho Genético? Trad. Carlos María Romeo 

Casabona. La Ley. Madrid: La Ley – Actualidad, nº 1, p.1140-1147, 1996. 

_______. Problemas de justificación y exculpación en la actividad médica. In: MIR 

PUIG, Santiago (Ed.). Avances de la Medicina y Derecho Penal. Barcelona: PPU, 1988. 

FERRAJOLI, Luigi. La cuestión del embrión entre Derecho y moral. Jueces para la 

democracia, nº 44, 2002. 

GRACIA MARTÍN, Luis. In: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; GRACIA MARTÍN, Luis; 

LAURENZO COPELLO, Patricia. Comentarios al Código penal, Parte Especial, t.I. 

Valência: Tirant lo Blanch, 1997. 

GAFO, Javier. El aborto y el comienzo de la vida humana. Santander: Sal Terrae, 1979. 

JORGE BARREIRO, Agustín. Los delitos relativos a la manipulación genética en 

sentido estricto. In: ROMEO CASABONA, Carlos María. Genética y Derecho Penal: 

previsiones en el Código Penal español de 1995. Bilbao-Granada: Fundación BBV-

Diputación Foral de Bizkaya-Comares, p.61-108, 2001. 

LACADENA, Juan-Ramón. Consideraciones genético-biológicas sobre el desarrollo 

embrionario humano. In: ROMEO CASABONA, Carlos María (Ed.). Genética 

humana: fundamentos para el estudio de los efectos sociales de las investigaciones 

sobre el genoma humano. Bilbao: Universidad de Deusto-Fundación BBV-Diputación 

Foral de Vizkaia, p.207-216, 1995. 

MALUF, Edison. Manipulação genética e o Direito Penal. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. 

MARTÍN MATEO, Ramón. Bioética y Derecho. Barcelona: Ariel, 1987. 

MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: RT, 2005. 

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2 ed. São Paulo: RT, 1997. 

_______. Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral. 7. ed. São Paulo: RT, 2007. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 

  138



ROMEO CASABONA, Carlos M. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida 

humana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994. 

_______. El derecho a la vida: aspectos constitucionales de las nuevas biotecnologías. 

Actas de las VIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. 

Madrid: Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p.11-

54, 2003. 

SANT’ANNA, Aline Albuquerque. A nova Genética e a tutela penal da integridade 

física. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

SILVA FRANCO, Alberto. Por favor, senhor Ministro da Justiça (A criminalização das 

técnicas de engenharia genética). Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 

nº 26, p.2, 1995. 

SOTO LAMADRID, Miguel. La reproducción asistida y la experimentación genética 

ante el Derecho (Tesis doctoral). Buenos Aires: Facultad de Derecho, 1988. 

VELÁZQUEZ, José Luis. Células pluripotenciales y ética. In: CASADO, María 

(Comp.). Estudios de Bioética y Derecho. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. 

  139



  

CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS ACERCA DA PROBLEMÁTICA DA 
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RESUMO 

O presente trabalho trata de uma abordagem jurídica acerca da problemática da 

anencefalia, se a conduta de antecipação terapêutico do parto de fetos anencefálicos 

pode ou não ser encarada como lícita do tendo por base a legislação pátria. Para tanto, 

faremos algumas considerações sobre os critérios de vida e morte que existam na 

legislação nacional e se o feto anencéfalo pode ou não ser encarado como um ser 

humano vivo e digno de proteção jurídica. Trataremos também uma interpretação 

evolutiva do código penal brasileiro no atual contexto do constitucional, se o mesmo 

atende ou não a atual problemática dos fetos anencefálicos. Além disso, abordaremos os 

argumentos constitucionais contrários e a favor da antecipação terapêutica do parto de 

fetos anencefálicos num possível conflito de interesses entre o feto e a gestante. 

 

PALAVRAS CHAVE 

ANENCEFALIA; INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA; ANTECIPAÇÃO 

TERAPÊUTICA DO PARTO; DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

ABSTRACT 

The present work deals with a legal boarding concerning the problematic of the 

anencephaly, if the therapeutical behavior of anticipation of the childbirth of 

anencephalyc fetus can or can’t be faced as lawful having for base the native legislation. 

For that, we will do some considerations about the criteria of life and death that exist in 

the national legislation and if the anencephalyc fetus can or can’t be faced as an alive 

and worthy of legal protection human being. We will also deal with an evolutionary 

interpretation of the brazilian criminal code in the current constitutionalcontext, if it 

takes care or not of the current problematic of the anencephalyc fetus. Moreover, we 
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will approach the contrary and favor constitutional arguments of the therapeutical 

anticipation of the childbirth of the anencephalyc fetus in a possible conflict of interests 

between the fetus and the pregnant woman. 

 

KEY WORDS 

ANENCEPHALY; EVOLUTIONARY INTERPRETATION; THERAPEUTICAL 

ANTICIPATION OF THE CHILDBIRTH; FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços biomédicos do século XX foram significativos para a prevenção 

e cura de doenças que até então assolavam a humanidade. Da aliança da medicina a 

outras ciências resultou o surgimento de novos aparelhos e técnicas biomédicas, 

permitindo diagnosticar cada vez mais cedo diversas patologias que até então eram 

indetectáveis para as ciências biomédicas, como, por exemplo, a anencefalia1. 

Porém, o descobrimento por parte do homem deste poder contido na 

tecnológica quando aplicado à área das ciências da saúde trouxe novas e delicadas 

questões acerca da existência e necessidade de se imporem limites à pesquisa cientifica, 

principalmente quando se lidam com assuntos como saber quando se inicia a vida ou o 

seu término, enfim dos limites da manipulação da vida.2  

O historiador Eric Hobsbawn destacou essa mudança do paradigma 

hodierno que vivemos citando Claude Lévi-Strauss: 
Você acha que há lugar para a filosofia no mundo de hoje? 
Claro, mas só se for baseada no atual estado de conhecimento e realização 
científicos [...] Os filósofos não podem isolar-se contra a ciência. Ela não 

                                                 
1  “Graças aos avanços alcançados pela medicina, hoje é possível fazer exames pré-natais para 
diagnosticar alguma anomalia, exames como a ultra-sonografia e a amniocentese dão a possibilidade dos 
pais escolherem se desejam levar a gravidez até o fim.” ALMEIDA, Aline Mignon de. Bioética e 
biodireito. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2000, p. 144.  
2  “A questão da manipulação da vida pode ser contemplada a partir de variados ângulos: 
biotecnológico, político, econômico, social, jurídico, moral. Em respeito à liberdade (individual e 
coletiva) conquistada pela humanidade através dos tempos, a pluralidade constatada neste final de século 
XX requer que o estudo bioético do assunto contemplado – na medida do possível e de forma 
multidisciplinar – abranja todas estas possibilidades.” GARRAFA, Volnei. “Direito, ciência e bioética: 
avanços, responsabilidade e respeito à dignidade humana.” In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS. Anais da I conferência Internacional de Direitos Humanos. Brasília: OAB, 
Conselho Federal, 1997, p. 128. 
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apenas ampliou enormemente nossa visão da vida e do universo: também 
revolucionou as regras segundo as quais opera o intelecto.3

A Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da liberdade de 

pesquisa ou liberdade científica como direito fundamental. Todavia, é mister destacar 

que tal princípio não é de forma alguma absoluto. Existem limites ao mesmo que são 

impostos pelo próprio direito4, além da necessidade de harmonização interna daquele 

princípio com os demais princípios positivados implícita ou explicitamente na 

Constituição Federal de 19885. 

O avanço científico inevitavelmente gera repercussões sociais variáveis, 

especialmente quando levam em considerações questões polêmicas como a dos fetos 

anencefálicos. O judiciário brasileiro vê-se cada vez mais abarrotado com demandas 

para antecipação da gestação de tais fetos que seriam totalmente incompatíveis com a 

vida.  

A questão é tão atual que recentemente bateu as portas do Supremo tribunal 

Federal a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54 interposta pela 

CNTS – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Saúde. A dita ADPF nº 54, 

formulada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde – CNTS, trata 

justamente da questão da anencefalia, da possibilidade legítima ou não da antecipação 

terapêutica do parto, questionando especificamente os arts. 124, 126 e 128, I e II, do 

Código Penal Brasileiro em face dos seguintes preceitos fundamentais expressos na 

Carta Magna: a Dignidade da Pessoa Humana (Art 1º, III), a Legalidade, em seu 

conceito mais amplo, da Liberdade e da Autonomia da Vontade (art. 5º, II) e também os 

diretamente relacionados à Saúde (Art. 6º caput, e Art .196). 

                                                 
3  HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 504. 
4  “O interesse científico não pode desconhecer, menosprezar ou violar direitos fundamentais do 
ser humano, ainda que a finalidade da investigação seja a mais legítima em termos de possibilidade de 
aproveitamento e melhoria para as pessoas. Limita-se, portanto, o direito de experimentar livremente para 
proteger o cabedal de direitos daquele que se propõe a ser sujeito da experiência e para proteger a 
dignidade humana em sua expressão social mais ampla.” ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. “Vida Digna: 
Direito, ética e Ciência.” In. ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004, p. 94-95. 
5  “A pretensão de validade absoluta de certos princípios com sacrifício de outros originaria a 
criação de princípios reciprocamente incompatíveis, com a consequente destruição da tendencial unidade 
axio-lógico-normativa da lei fundamental. Daí o reconhecimento de momentos de tensão ou antagonismo 
entre os vários princípios e a necessidade, atrás exposta, de aceitar que os princípios não obedecem, em 
caso de conflito, a uma «lógica do tudo ou nada», antes podem ser objecto de ponderação e concordância 
prática, consoante o seu «peso» e as circunstâncias do caso.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito constitucional. 6ª edição. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 190. 
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Apesar de a jurisprudência pátria já vir lidando com o assunto a mais de 15 

anos o tema encontra-se cada vez mais presente em meio a sociedade, como no caso de 

Marcela de Jesus Galante Ferreira, anencéfala que de 9 meses, que foi retratado na 

revista Veja6, motivo pelo qual se justifica o interesse pelo tema.  

 

1 DA CONCEITUAÇÃO DA ANENCEFALIA 

O professor Luís Roberto Barroso, autor da Petição Inicial da Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 54, define anencefalia como má 

formação fetal congênita por defeito no fechamento do tubo neural durante a gestação, 

de modo que o feto não apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas 

resíduo do tronco encefálico.7  

Destarte, o embrião, feto ou recém-nascido anencéfálicos possuem uma 

chamada malformação congênita. O termo “malformação” é auto-explicativo, 

constituindo formações irregulares do feto, não sendo necessário tecermos informações 

para defini-lo. Todavia o termo congênito carece de algumas considerações. 

Congênito significa que o defeito está presente no feto antes, durante e 

depois de sua concepção. É uma patologia determinada por diversos fatores chamados 

teratogênicos ou teratógenos, que atuam diretamente sobre o ser em formação, 

ampliando a probabilidade de tais patologias. Como exemplos destes fatores, podemos 

citar as diversas radiações, vírus, drogas e doenças maternas existentes8.  

Todavia, comprovadamente os fatores teratogênicos não são as únicas 

causas que incidem e concorrem para que ocorra a anencefalia, outros fatores como 

descendência e etnia também o fazem. 

Senão, vejamos a tabela abaixo: 
Distribuição de fatores de risco diante do percentual de casos de anencefalia e de gestações normais 
                                                 
6  “A menina nunca ouviu um único som e não sabe o que é sentir dor física ou emocional. 
Desconhece o cheiro e o sabor de qualquer alimento. Sobrevive no mais absoluto vazio.” VEJA. A 
menina sem estrela. São Paulo: Editora Abril p. 122-123. Edição 2021, ano 40, nº 32 de 15 de agosto de 
2007. 
7  A Petição inicial da ADPF nº 54 pode ser encontrada em: http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?d=ADPF&s1=54&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THES
OFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADPFN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20. Acesso em 01 de dezembro de 
2005. O Professor Luís Roberto Barroso reitera esta definição da anencefalia em: BARROSO, Luís 
Roberto. “Gestação de fetos anencefálicos e pesquisas com células-tronco: Dois temas acerca da vida e da 
dignidade na Constituição.” In: CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). Direito Constitucional: Leituras 
Complementares. Salvador: Jus PODIVM, 2006, p. 88. 
8  Nesse sentido: FERNÁNDEZ, Ricardo Ramiro. Et al. Anencefalia: um estudo epidemiológico 
de três anos na cidade de Pelotas.  Ciências & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Abrasco, 2005. p. 185-
190. 

143



  

controladas pelos pesquisadores. 
Fator de Risco Casos (nº: 49) Controles (nº: 201) 
Gemelaridade 
Com gemelaridade 
Sem gemelaridade 

 
45 (91.8%) 

4 (8,2%) 

 
195 (97%) 
3 (1,5%) 

Peso do Recém-Nascido 
Muito abaixo do peso 
Baixo peso 
Peso normal 

 
16 (32,7%) 
13 (26,5%) 
9 (18,4%) 

 
1 (0,5%) 
17 (8,5%) 

178 (88,6%) 
Numero de Natimortos nas Gestações 
Sem natimortos 
Com natimortos 

 
21 (42,9%) 
19 (38,8%) 

 
181 (90%) 

8 (4%) 
Números de Abortos Espontâneos 
Sem abortos espontâneos 
Um ou mais abortos espontâneos 

 
31 (63,3%) 
7 (14,3%) 

 
161 (80,1%) 

15 (7,5%) 
Idade Paterna 
10 a 19 anos20 a 40 anos 
41 a 54 anos 

 
3 (6,1%) 

30 (61,2%) 
9 (18,4%) 

 
11 (5,5%) 

163 (81,1%) 
15 (7,5%) 

Malformados na Família 
Com malformados 
Sem malformados 

 
16 (32,7%) 
30 (61,2%) 

 
25 (12,4%) 

166 (82,6%) 
Consangüíneidade Familiar 
Com consangüíneidade 
Sem consangüíneidade 

 
6 (12,2%) 

36 (73,5%) 

 
9 (4,5%) 

180 (89,6%) 
Antepassados 
Caucasóides 
Negróides 

 
36 (73%) 
1 (2%) 

 
118 (58,7%) 
21 (10,4%) 

Zona 
Rural 
Urbana 

 
10 (73,4%) 
39 (79,6%) 

 
15 (7,5%) 

182 (90,5%) 
Tabela retirada do artigo: FERNÁNDEZ, op. cit. p. 185-190. 

 

Nenhum anencéfalo sobreviveu mais que um tempo irrisório quando fora do 

corpo da mãe. Cerca de 75% (setenta e cinco por cento) dos anencéfalos nascem mortos 

e os 25% (vinte cinco por cento) restantes só sobrevivem poucas horas, dias e, em casos 

raríssimos, semanas.  

Em verdade, mais da metade, cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) 

sequer chega a nascer, vindo a falecer ainda durante a gestação. Destarte, conclui-se que 

ocorre total incompatibilidade com a vida extra-uterina9. “Em 65 % (sessenta e cinco 

por cento) dos fetos anencefálicos ocorrerá a morte cardiorespiratória intra-útero,[...]”.10

 É de suma importância compreendermos que, no caso da anencefalia, as 

ciências médicas e biológicas atuam com um grau de certeza absoluto, ou seja, de 100% 

                                                 
9  “Como é intitutivo, a anencefalia é incompatível com a vida extrauterina sendo fatal em 100% 
dos casos. Não há controvérsia sobre o tema na literatura científica ou na experiência médica.” 
BARROSO, op. cit., p. 88-89. 
10  LÔBO, Cecília Érika D’Almeida. A interrupção da gestação de fetos anencefálicos em face 
da dignidade da pessoa humana. Fortaleza, 2005. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005, p. 110. 
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(cem por cento). Das diversas malformações fetais que podem acontecer durante o 

desenvolvimento embrionário, a anencefalia é a mais grave. 

Apesar de manter algumas funções vegetativas, relacionadas ao sistema 

respiratório e circulatório, dependentes da medula espinhal, o anencéfalo nunca terá 

consciência. Carecerá de todas as funções relacionadas ao sistema nervoso central, tais 

como a cognição, a vida de relação, a comunicação, a afetividade e a emotividade. O 

anencéfalo tem aparência grotesca, hedionda e bizarra.  
“A anencefalia caracteriza-se pela ausência de uma grande parte do cérebro, 
pela ausência da pele que teria que cobrir o crânio na zona do cérebro 
anterior, pela ausência dos hemisférios cerebrais e pela exposição do tecido 
nervoso hemorrágico e fibrótico.”11  

Apesar de em alguns casos os olhos do anencéfalo parecerem normais, o 

nervo ótico, comprovadamente, não se estende até o cérebro. Possui a aparência de uma 

rã, com ausência de calota craniana com protusão dos olhos. Não é a toa que, para a 

ciência médica, a descrição da anencefalia é “monstruosidade caracterizada pela 

ausência de cérebro e da medula.”12

Ademais, a gestação de fetos anencefálicos apresenta geralmente 30-50% 

(trinta a cinqüenta por cento) dos casos complicações na gravidez. Pode ocorrer 

macrossomia fetal (fetos grandes e desproporcionais), dificuldade respiratória para a 

gestante, ruptura uterina, embolia de líquido amniótico, atonia uterina pós-parto e outras 

complicações. Destarte, acaba por colocar a própria vida da gestante em risco. 
 [...]cerca de 15 – 33% (quinze a trinta e três por cento) dos anencéfalos 
apresentam outras malformações congênitas graves, incluindo defeitos 
cardíacos, como hipoplasia de ventrículo esquerdo, coarctação da aorta, 
persistência do canal arterial, atresia pulmonar e ventrículo único.13  

 
2 DIREITO À VIDA E O FETO ANENCÉFALO 

Hoje, na atual sociedade pluralista do Estado Democrático de Direito em 

que vivemos dificilmente poderíamos chegar num conceito filosófico de quando se 

daria o início da vida. O professor José Afonso da Silva define a vida da seguinte forma: 

Vida no texto constitucional (art. 5º, caput), não será considerada apenas no 
seu sentido biológico de incessante auto-atividade funcional, peculiar à 
matéria orgânica, mas na sua acepção biográfica mais compreensiva. [...] É 

                                                 
11  SEBASTIANI, Mário. Analisis ético bajo el concepto Del feto como paciente em los casos de 
anencefalia. LexisNexis - Jurisprudência Argentina. Fascículo 4. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 23 de 
julho de 2003, p. 71. 
12  GARNIER, Marcelo e DELAMARE Valery. Dicionário de termos técnicos de medicina. 20ª 
ed. São Paulo:Andrei Editora, 1984, p. 71. 
13  LÔBO, op. cit., p. 39.  
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um processo que se instaura com a concepção [...], transforma-se, progride, 
mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de ser 
vida para ser morte. Tudo que interfere em prejuízo deste fluir espontâneo e 
incessante contraria a vida.14

Muitos são os doutrinadores que defendem a sacralidade e inviolabilidade 

do direito à vida, admitindo-o como um direito e valor moral absoluto15. Todavia, a 

nosso ver tais opiniões nada mais são do que reflexos de concepções pessoais. É dever 

do pesquisador num trabalho científico não só defender suas concepções pessoais e suas 

idéias, mas antes de tudo, manter um compromisso que transborde aquele que mantém 

consigo mesmo, qual seja um compromisso com a objetividade e imparcialidade 

científica. 

Destarte, não iremos aqui caminhar pela mesma vereda na qual o fez o 

Supremo Tribunal Federal que, ao reunir recentemente 22 especialistas em áreas de 

genética, bioquímica, neurociência e biomedicina na primeira audiência pública16 

realizada em sua história, tinha por objetivo justamente oferecer uma resposta a uma 

pergunta que, a nosso ver, pelo menos na atual fase do conhecimento filosófico e 

biomédico, é irrespondível: Quando se dá o início da vida? 

Melhor seria buscar uma resposta ao seguinte questionamento: Quando e em 

que condições deve a vida ser protegida?17

                                                 
14  SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p. 196. 
15  Esse é o posicionamento de Maria Helena Diniz, para a qual “A vida tem prioridade sobre todas 
as coisas, uma vez que a dinâmica do mundo nela se contém e sem ela nada tara sentido. 
Consequentemente, o direito à vida prevalecerá sobre qualquer outro, seja ele o de liberdade religiosa, de 
integridade física ou mental etc.” DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 3ª ed. Aum. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 28. Contrariamente destacamos a posição de José Roque Junges para 
quem “A possibilidade de a vida ser um valor moral absoluto só se daria se a vida nunca entrasse em 
conflito com outros bens e valores e superasse sempre em valor todo bem ou conjunto de bens que 
conflitassem com ela. Ora, isto não acontece. Ocorre antes o contrário.” JUNGES, José Roque. Bioética: 
Perspectivas e desafios. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1995, p. 117. 
16  A imprensa nacional deu grande destaque a essa iniciativa do Supremo e de modo algum 
discordamos dos bons motivos que levaram o mesmo a realizá-la, apenas achamos que se trata de uma 
pergunta irrespondível no momento atual da evolução da humanidade. Conforme destacou Roberto 
Romano, professor de ética da Universidade de Campinas: “O Supremo está numa posição desconfortável 
e estranha. Terá que adentrar um árido debate filosófico e moral que nem mesmo os grandes pensadores 
da humanidade conseguiram chegar perto de resolver.” VEJA. Quando começa a vida. São Paulo: 
Editora Abril, p. 55. Edição 2005, ano 40, nº 16 de 25 de abril de 2007. 
17  “Ao que tudo indica, o debate gerará muitas controvérsias, e não só devido à divergência de 
opiniões mencionadas, mas, principalmente, porque, a meu ver, tanto o Ministério Público Federal quanto 
o STF insistem em situar a discussão em terreno equivocado, negligenciando o verdadeiro ponto central 
da polêmica: o importante não é determinar quando começa a vida, mas sim quando a vida humana deve 
ser protegida.” CARVALHO, Gisele Mendes. Quando deve ter início a proteção da vida humana? (A 
verdadeira questão inerente ao julgamento da ADIN 3.510 pelo STF). Boletim IBCCRIM. Ano 15. 
Nº 176, Julho de 2007, p. 15. 
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Vida e morte nada mais são do que um processo18. Se nasce não apenas para 

a vida mas também, e aliás irremediavelmente, para a morte. Cabe à tanatologia o 

estudo acerca dos critérios para saber se determinado ser está vivo ou morto. A morte 

não é um fenômeno pontual e instantâneo19, mas sim um processo que passa por 

diversas etapas, sendo que, atualmente, o conceito de morte encefálica20, isto é de 

parada total e irreversível da atividade encefálica, é o que atualmente predomina no 

mundo, em detrimento do antigo critério de morte circulatória, que se referia à ausência 

de atividade no coração e, conseqüentemente, do sistema circulatório. 

Nossa legislação, não obstante conter diversos dispositivos que consagram e 

protegem o direito à vida21, não estabelece peremptoriamente o momento em que este 

começa ou termina, de modo que, a melhor forma de estabelecer quando começa ou 

cessa a proteção jurídica à vida é justamente pelo conceito que lhe é excludente, qual 

seja, o conceito de morte do ponto de vista jurídico, isto é da legislação nacional 

vigente. 

No Brasil, a Lei de Transplante de Órgãos e Tecidos (Lei nº 9.434/97) e a 

Resolução nº 1.480 de 8 de agosto de 199722 do Conselho Federal de Medicina tratam 

dos critérios para a constatação da morte. A morte é constatada de acordo com o 

período de tempo no qual o indivíduo permanece em coma aperceptivo, com ausência 

de atividade motora supra-espinhal e apnéia, variando entre a faixa etária de cada 

paciente. 

Senão, vejamos o art. 6º da Resolução nº 1.480/97: 
Art. 6º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias 

para a caracterização de morte encefálica serão definidos por faixa etária, 

conforme abaixo especificado: 

                                                 
18  Nesse sentido: SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Equilíbrio de um pêndulo: bioética e 
a lei: implicações médico-legais. São Paulo: Ícone Editora, 1998, p. 152 
19  “A morte, como fenômeno definidor do fim da pessoa, não pode ser explicada pela parada ou 
falência de um único órgão, por mais hierarquizado e indispensável que ele seja. É na extinção do 
complexo pessoal, representado por um conjunto, que não era constituído só de estruturas e funções, mas 
de uma representação inteira.” FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal.  6ª ed. Rio de Janeiro, 
Editora Guanabara Koogan S.A., 2001, p. 309. “Agora a única certeza é que tudo é uma incerteza na vida. 
Antes sói era cwerta a morte. Agora, como acentuei nem a morte é certa. Deixou de ser um ato (ou um 
desato ou desatino). Passou a ser um processo. Tal qual a vida.” ROCHA, op.cit., p. 13. 
20  Nesse sentido: SÁ, Maria de Fátima Freire de.  Direito de morrer: eutanásia, suicídio 
assistido. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 44. 
21  Maria Helena Diniz destaca que além da tutela constitucional ao direito à vida pelo art. 5º da 
Constituição Federal de 1988, existem instrumentos da lei civil e penal que igualmente tutelam referido 
direito. DINIZ, op. cit., p. 27. 
22  Para ter acesso à esta Resolução vide o seguinte endereço eletrônico:  
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1997/1480_1997.htm. Acesso em 16 de junho de 2007. 
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a) de 7 dias a 2 meses incompletos – 48 horas   

b) de 2 meses a 1 ano incompleto – 24 horas 

c) de 1 ano a 2 anos incompletos – 12 horas 

d) acima de 2 anos – 6 horas 

É vital também que a morte encefálica seja conseqüência de um processo 

irreversível e de causa conhecida. 

Tecnicamente, é mais seguro e plausível afirmar que um paciente está morto 

de acordo com os critérios da Resolução nº 1.480/97 do conselho. Tais critérios são 

simples, objetivos, universais e transparentes, não deixando margem para dúvida acerca 

de sua liceidade. Maria de Fátima Freire de Sá, baseando-se na legislação nacional 

estabelece três critérios para a constatação da morte cerebral: 
I) Em primeiro lugar, verifica-se a história de doença catastrófica – doença 
estrutural conhecida, ou seja, tumores, infecções, acidentes vasculares 
cerebrais, ou causa metabólica sistêmica irreversível, como a hipoglicemia, 
uremia, coma hepático, etc. 
II) Seis horas de observação da ausência de função cerebral são suficientes 
em caso de causa estrutural conhecida, quando nenhuma droga ou álcool 
estejam envolvidos na etiologia do tratamento. Caso contrário, 12 horas, mais 
investigação negativa de drogas, são necessárias. 
III) Ausência de função cerebral e do tronco encefálico: nenhuma resposta 
comportamental ou reflexa a estímulos nocivos na localidade entre a coluna e 
o crânio; pupilas fixas; ausência de resposta oculovestibular ao teste térmico 
com água gelada, que é procedido injetando-a no ouvido para a verificação 
de movimentos oculares; apnéia, que significa a falta de resposta respiratória 
durante oxigenação por dez minutos.23

Carmem Lúcia Antunes Rocha24 destaca que para que se constate a morte 

encefálica deve-se obedece a dois princípios básicos, a saber: a perda da função cerebral 

e a irreversibilidade deste estado, citando a autora os dispositivos normativos taxativos 

do conceito de morte cerebral acima mencionados. 

Destarte, é palmar reconhecer que o feto cuja anencefalia foi diagnosticada 

não está vivo, pois “[...] sequer chega a ter início de atividade cerebral, pois não 

apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, havendo apenas resíduo do tronco 

encefálico.”25 Assim, antecipar o parto de um feto que padece de anencefalia não chega 

a ser crime de aborto, e sim um mero tratamento terapêutico lícito. 

Para que houvesse crime de aborto necessariamente o fato deveria ser típico, 

antijurídico e culpável, porém, no caso do anencéfalo o feto não é considerado vivo 

pelos critérios legais existentes na atualidade, é natimorto, de modo que se este não é ser 

vivo. Por conseguinte não há qualquer afronta ao bem jurídico da vida que protegido 
                                                 
23  SÁ, op. cit., p. 45-46. 
24  ROCHA, op.cit., p. 135. 
25  BARROSO, op. cit., p. 95. 
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pelos tipos penais que regulam a conduta do abortamento. Em suma: o fato é atípico 

pela ausência do bem jurídico protegido pelos tipos penais em questão qual seja a vida 

do feto. 

 

3 PÓS-POSITIVISMO E INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DO CÓDIGO 

PENAL 

Segundo o atual Código Penal brasileiro em seu art. 128 incisos I e II apenas 

em duas ocasiões o aborto pode ser considerado legal, quais sejam a hipótese do aborto 

necessário e a hipótese do aborto sentimental. Pela presença do elemento do tipo “não 

se pune” no caput do dispositivo supracitado, ocorre expressamente hipótese de 

exclusão da antijuridicidade ou da ilicitude do fato, pois “Fato impunível em matéria 

penal é fato lícito.”26 Assim, em quaisquer das duas hipóteses, não há de se falar em 

crime, pois está presente essa cláusula legal de exclusão da antijuridicidade do fato. 

Todavia, é mister ressaltar que o Código Penal brasileiro data da época de 

1940, na qual não havia quaisquer exames que detectassem com precisão a existência de 

uma anomalia como a anencefalia. Destarte, não obstante o código fosse suficiente para 

aquela época, atendendo aos anseios sociais que eram então vigentes, a evolução das 

ciências biomédicas e da própria sociedade fez com que novas e delicadas situações 

como a anencefalia surgissem, causando celeumas enormes aos aplicadores da lei. 

 Já citamos aqui que vários juízes têm concedido alvarás judiciais para que 

possam ser feitas as antecipações terapêuticas dos partos de fetos anencefálicos. Isto se 

dá devido ao contexto atual do constitucionalismo com a superação do legalismo 

positivista. Mas não mediante um retorno à fase metafísica jusnaturalista dos princípios 

na qual estes eram vistos como meras abstrações.  

Vivenciamos uma fase histórica de reaproximação do direito e da ética, um 

momento no qual os princípios não mais são vistos de forma meramente programática, 

mas como verdadeiros postulados de eficácia normativa reconhecida, sendo 

constitucionalmente positivados. A esta fase de hegemonia axiológica dos princípios e 

de uma nova hermenêutica constitucional denominamos pós-positivismo27. 

                                                 
26  JESUS, Damásio E. de. Direito penal. Parte geral. V. 1. 24. ed. ver. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 128. 
27  Nesse sentido Paulo Bonavides destaca que “Em verdade, os princípios são o oxigênio das 
Constituições na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os sistemas constitucionais 
granjeiam a unidade de sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa.” BONAVIDES, Paulo. 
Curso de direito constitucional. 17ª ed. Atual. São Paulo: Malheiros, 07.2005, p. 288.  
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Ocorre a chamada constitucionalização do direito infraconstitucional, pois 

este passa a ser revisto sob um novo prisma interpretativo mediante os princípios 

positivados explícita ou implicitamente na Constituição. As normas infraconstitucionais 

sofrem assim uma verdadeira filtragem constitucional28. 

Deve-se, portanto, interpretar-se o Código Penal à luz dos preceitos 

expostos na Constituição, buscando adapta-lo a presente realidade29, ou seja, deve-se 

buscar um interpretação evolutiva do mesmo, não ficando atado à busca pela vontade 

original do legislador, pois a partir do momento em que é editada a norma passa a ter 

uma vocação e vontade evolutiva e autônoma própria.30  

Verificamos que o Código Penal brasileiro permite o chamado aborto 

sentimental no qual estão em conflito a vida potencial do feto e o sofrimento da gestante 

em vista da concepção ser fruto de estupro. Ora, no caso da anencefalia há drama ainda 

maior, pois a mulher estaria obrigada pelo Estado a suportar uma gravidez que 

sabidamente seria inviável, pois não há qualquer viabilidade de vida extra-uterina. 

Só não o fez o legislador penal em vista de que, conforme aludimos acima, à 

época não haverem exames que detectassem referida anomalia. Urge portanto 

interpretar o Código Penal evolutivamente à luz da Constituição, tendo em vista em 

especial a dignidade da pessoa humana e outros postulados normativos constitucionais 

que trataremos no tópico seguinte31. 

Conforme bem destacou Henry Lévy-bruhl: 
Não se poderá censurar os juristas quando desvirtuam o sentido primitivo de 
um texto, como acontece com freqüência, para permitir que se dê ao 
problema a eles submetido uma solução mais eqüitativa. [...] Para o 
sociólogo, o verdadeiro autor da norma jurídica é menos o seu redator que o 
grupo social cujas aspirações este último traduz, formulando-as. Se assim for 
– desculpo-me por voltar ao assunto, mas ele é de extrema importância - , a 
norma jurídica separa-se rapidamente de seu autor aparente, de seu redator, 
para ter uma vida de certo modo autônoma.32

 

                                                 
28  O termo filtragem constitucional e empregado por Luís Roberto Barroso. Vide: BARROSO, 
Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos da Dogmática 
Constitucional Transformadora. 6ª ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 339-343 
29  “Com efeito, na medida em que a sociedade permanece em constante movimento e 
transformação, os direitos de seus integrantes devem acompanhar as eventuais mudanças, sob o risco de 
se tornarem apenas palavras impressas esvaziadas de significação real.” LOPES, Ana Maria D’Ávila. 
Democracia hoje, para uma leitura crítica dos direitos fundamentais. Passo Fundo: UPF, 2001, p. 55. 
30  Nesse sentido: BARROSO, op. cit., p. 145-146.  
31  Nesse sentido: BARROSO, op.cit., p. 96. 
32  LÉVY-BRUHL, Henry. Sociologia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 113-114 
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4 ARGUMENTOS CONSTITUCIONAIS EM FAVOR DA INTERRUPÇÃO DA 

GESTAÇÃO DE FETOS ANENCEFÁLICOS 

Vimos acima que, se analisarmos a questão da anencefalia do ponto de vista 

da legislação nacional, seja mediante a já existente (Lei nº 9.434/97 e Resolução nº 

1.480/97 do CFM), seja mediante uma interpretação evolutiva do Código Penal, 

chegaríamos à conclusão de que o anencéfalo carece de proteção jurídica por parte do 

ordenamento pátrio. 

Todavia, não podemos deixar de reconhecer que parte significativa da 

doutrina nacional33 se posiciona em sentido contrário, qual seja no de que o início da 

vida se daria já com a concepção e, sendo esta um direito supostamente absoluto e 

inviolável, deveria o anencéfalo gozar de proteção mesmo em face de colidir aquele 

com outros direitos da mãe. 

Segundo o pensamento de Jürgen Habermas sobre o aborto: 
Nessa controvérsia, fracassa toda tentativa de alcançar uma descrição 
ideologicamente neutra e, portanto, sem prejulgamentos, do status moral da 
vida humana prematura, que seja aceitável para todos os cidadãos de uma 
sociedade secular. [...] Somente as posições ideologicamente neutras daquilo 
que é bom para todos podem ter a pretensão de ser aceitáveis para todos por 
boas razões.34  

Destarte, consoante o pensamento de Habermas buscaremos então aqui 

expor alguns argumentos constitucionais a favor da interrupção da gestação de fetos 

anencefálicos com o máximo de neutralidade ideológica possível, buscando uma análise 

com o máximo de objetividade e imparcialidade científica. 

  Assim, vamos admitir então que realmente houvesse uma antinomia real35 

e não meramente aparente36, no caso em questão, qual seja do conflito do direito à vida 

                                                 
33  Nesse sentido: DINIZ, op.cit., p. 49-52; SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: 
investigações político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002, p. 91-
100. 
34  HABERMAS, Jürgen.  O futuro da natureza humana: a caminho da eugenia liberal? São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 44-46. 
35  Importante destacar que a doutrina atual sequer é pacífica acerca da possibilidade de existência 
ou não de antinomias na Carta Magna. Luís Roberto Barroso só admite a existência de antinomias 
aparentes na Constituição. BARROSO, op. cit., p. 212. Já para Francisco Meton Marques de Lima as 
antinomias constitucionais podem também ser reais, porém em caráter excepcional. MARQUES DE 
LIMA, Francisco Meton. O Resgate dos Valores na Interpretação Constitucional: por uma 
hermenêutica reabilitadora do homem como <<ser-moralmente-melhor>>. Fortaleza: ABC Editora, 
2001, p. 214. Raquel Denise Stumm, por sua vez, classifica de antinomias o choque entre regras, ao passo 
que as colisões ou conflitos se dariam entre direitos ou entre direitos e valores elencados estes por 
princípios, justamente em face do pluralismo de idéias típico das constituições. STUMM, Raquel Denize. 
Princípio da proporcionalidade: no Direito Constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1995, p. 76. Jane Reis Gonçalves Pereira estabelece que existem conflitos entre direitos 
fundamentais, e, valendo-se da clássica classificação de Alf Ross, estabelece que são do tipo parcial-
parcial e só ocorrem no caso concreto, nunca em abstrato. PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. 
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do feto com uma série de direitos da mãe. Qual seria a melhor técnica e a melhor 

solução para este conflito entre direitos fundamentais?  

A melhor técnica, a nosso ver, para solucionar tal resposta seria a do 

princípio do balanceamento (balancing)37 que, em sentido estrito, opera com os 

interesses em concreto e não em abstrato, buscando a coerência entre diversos 

princípios e normas que são potencialmente contraditórios. 

Inicialmente, cumpre destacar que a suposta vida que se pretende proteger 

como direito de feto aqui, conforme já comprovamos é inviável do ponto de vista extra-

uterino. Não há margem de erro médico e não há quaisquer chances de sobrevivência. É 

incurável e qualquer técnica ou operação médica seria de todo inócua para auxiliar o 

tratamento. Vê-se logo de início que o tipo de “vida” que aqui se busca proteger é em 

muito questionável. Além disso, lembremo-nos que a vida não é um direito ou princípio 

absoluto, aliás, tais direitos ou princípios, conforme diversos doutrinadores não 

existem38.  

Por sua vez, a gestante cujo feto padece de anencefalia tem um amplo rol de 

direitos fundamentais constitucionalmente positivados em seu favor contrários ao do 

feto. Comecemos por aquele que a nosso ver é o que mais importa, a dignidade da 

pessoa humana, exposto no art. 1º, III da Constituição Federal de 1988.  

De início cumpre destacar que o próprio conceito de dignidade da pessoa 

humana é controverso. Segundo Miguel Reale a justiça “[...]não é senão a expressão 

unitária e integrante dos valores todos de convivência, pressupõe o valor transcendental 

da pessoa humana, e representa, por sua vez, o pressuposto de toda a ordem 

jurídica.”(grifo nosso)39

Ingo Wolfgang Sarlet a destaca como 

                                                                                                                                               
Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudos das restrições de 
direitos fundamentais na teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 221-229. 
36  Esse é o posicionamento de Maíra Costa Fernandes no caso específico da anencefalia. Vide: 
FERNANDES, Maíra Costa. “Interrupção de gravidez de feto anencefálico: Uma análise constitucional.” 
In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. (Org.). Nos limites da vida: aborto, clonagem e 
eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 133-
137.  
37  Sobre o princípio ou técnica do balanceamento (balancing) ou ponderação de interesses vide: 
GARCÍA, Enrique Alonso. La interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 1984, p. 413448; PEREIRA, op.cit., p. 253-295; MARQUES DE LIMA, op.cit., p. 218-
222. 
38  Nesse sentido: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993, p. 105-109. 
39  REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 272. 
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[...]a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano o que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
que assegurem a pessoa tanto como todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.40  

Luís Roberto Barroso41 destaca que a imposição do Estado de brigar uma 

mulher a levar a termo uma gravidez comprovadamente inviável violaria a dignidade da 

pessoa humana tanto em sua vertente da integridade física no que condiz ao direito dá 

mulher ao próprio corpo quanto na sua integridade moral (Art. 5º,X da Constituição 

Federal de 1988), qual seja o direito à vida privada, à liberdade, à intimidade, à imagem.  

Acaba o Estado por infligir verdadeira tortura psicológica à mesma, 

violando sua integridade física, moral e psíquica e, consequentemente, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, verdadeiro centro e fundamento básico de todo preceito 

constitucional relativo à direitos fundamentais,42 o valor-fonte fundamental do direito.43 

Lembremo-nos que o legislador constituinte foi expresso em vedar toda e qualquer 

forma de tortura (art. 5º, III da Constituição Federal de 1988). 

Também o direito fundamental à saúde exposto no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988 acaba por ser violado com a imposição Estatal de fazer com que a 

mulher leve a termo a gravidez do feto anencefálico. Após a criação da Organização 

Mundial de Saúde – OMS em 1946, o conceito de saúde passou a ser o completo estado 

de bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. 

Para Cíntia Lucena44 o direito a saúde teria as qualificações de direito 

subjetivo, individual (de primeira geração), fundamental, social (de segunda geração), 

transindividual (de terceira geração), de quarta e de quinta gerações. Já vimos que as 

                                                 
40  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 4ª ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p. 60. 
Flademir Jerônimo Belinati Martins após destacar uma série de conceitos do princípio da dignidade da 
pessoa humana chega a mesma conclusão em favor da definição de Ingo Wolfgang Sarlet como a mais 
completa. Vide: MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da pessoa humana: princípio 
constitucional fundamental. Curitiba: Juruá, 2003, p. 110-120  
41  BARROSO, op. cit., p. 98. Nesse mesmo sentido: FERNANDES, op. cit., p. 137-138 e 142-143. 
42  Nesse sentido: CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. “Dignidade da Pessoa Humana: o princípio 
dos princípios.” In: SARMENTO, Daniel & GALDINO, Flávio (Org.). Direitos Fundamentais: Estudos 
em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Editora 
Renovar, 2006, p. 133-173. 
43  O professor Miguel Reale se refere a dignidade da pessoa humana desta forma em: REALE, 
Miguel. “A Pessoa, valor-fonte fundamental do Direito” In: REALE, Miguel. Nova fase do direito 
moderno. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 59-69. 
44  Conforme: LUCENA, Cíntia. “Direito à saúde no constitucionalismo contemporâneo.” In: 
ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 245-247. 
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graves seqüelas, tanto físicas quanto psicológicas, que uma gravidez cujo feto padece de 

anencefalia pode trazer a mulher. 

Porém, cumpre aqui relatar que o fato da proibição Estatal à antecipação 

terapêutica do parto no caso em questão acaba por obrigar as gestantes (ao menos 

aquelas que podem arcar com os custos) a recorrerem a meios clandestinos para a 

prática do aborto, o que compromete ainda mais o seu direito fundamental à saúde45. 

Um argumento que frequentemente se levanta a favor da proibição da 

gestação de fetos anencefálicos é o de que os mesmos, apesar de inviáveis do ponto de 

vista extra-uterino poderiam fornecer órgãos para transplantes46, porém tal prática 

violaria a dignidade da pessoa humana da gestante, pois coisificaria o seu corpo 

transformando o mesmo num mero depósito de órgãos frescos.47

Tal argumento vai de encontro ao princípio kantiano de que a dignidade da 

pessoa humana reside justamente na autonomia ética, qual seja, a autonomia da pessoa 

de se autodeterminar e agir conforme sua autodeterminação. Segundo Kant o ser 

humano não possui valor relativo e sim absoluto, é fim em si mesmo devendo ser 

respeitado, não podendo ser meio para a adequação a um fim.  

Vale ressaltar ainda que os argumentos que advogam contrariamente à 

interrupção da gestação de fetos anencefálicos são geralmente baseados no ponto de 

vista religioso. Com a devida vênia, não é de nossa intenção atacar quaisquer religiões 

ou credos neste trabalho, mas apenas rememorar que o Brasil é uma república laica, 

tendo expressamente estabelecido a liberdade religiosa como direito fundamental (art. 

5º, VI da Constituição Federal de 1988) e a laicidade do estado como princípio 

constitucional (at. 19, I da Constituição Federal de 1988). 
                                                 
45  Segundo o Ministro da Saúde José Gomes Temporão “Estima-se em 1,1 milhão o número de 
abortos clandestinos por ano no Brasil. Recentemente, aconteceram mortes em conseqüência de abortos 
mal-sucedidos no Rio e em Belém. E, como as classes de menor renda não tem acesso à informação e aos 
métodos anticoncepcionais, são as mulheres pobres que realizam o aborto em condições inseguras. Para 
as mulheres ricas, o aborto é questão que não se coloca. Elas fazem. Em condições seguras. Pagam R$ 
2.000, R$ 5.000. As mulheres pobres não.” SUPERINTERESSANTE. Superpapo: A vida não começa 
na fecundação. São Paulo: Editora Abril, edição 240 de jun/2007, p. 25. Também nesse sentido vide: 
REDE FEMINISTA DE SAÚDE. Dossiê Aborto – Mortes preveníveis e evitáveis: dossiê. Belo 
Horizonte: rede Feminista de Saúde, 2005, p. 15-33. 
46  O Conselho Federal de Medicina segundo a Resolução 1.752/94 autoriza expressamente 
médicos a fazerem transplantes de órgãos de fetos que padeçam de anencefalia mediante autorização 
expressa dos pais dada, no mínimo, 15 dias antes da data do provável nascimento. Vide: 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/2004/1752_2004.htm. Acesso em 16 de junho 2007. 
47  Esse é o pensamento de Luigi Ferrajoli: “Penalizá-la com a mantença da gravidez, para a 
finalidade exclusiva do transplante de órgãos do anencéfalo significa uma lesão à autonomia da mulher, 
em relação a seu corpo e à sua dignidade como pessoa” FERRAJOLI, Luigi. A questão do embrião 
entre direito e moral. Revista do Ministério Público, Lisboa, nº 94, abril/junho 2003, p. 22.  
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O Estado não deve atuar e legislar em matérias que dizem respeito à 

autonomia dos indivíduos, a sua individualidade e subjetividade, como, por exemplo, o 

direito à liberdade religiosa. Não deve ultrapassar suas fronteiras e atuar nas áreas da 

moralidade e individualidade, pois estaria atuando como meio de imposição tirânica de 

determinados grupos sociais sobre outros, o que viola os postulados básicos dos regimes 

democráticos.  

Cabe ao Estado garantir a igualdade, segurança e o mínimo vital aos seus 

cidadãos, atuando de forma neutra nos campos da moral, ideologia e cultura, não 

invadindo a vida privada das pessoas a não ser para coibir condutas que prejudiquem 

terceiros. Deveras, em uma sociedade pluralista o Estado deve “[...]respeitar e proteger 

tanto os que crêem (seja qual for a crença) quanto os que, simplesmente, não crêem.”48  

Ademais, verifica-se também que na questão da anencefalia, haveria 

flagrante violação ao princípio da liberdade e da legalidade (art. 5º, II da Constituição 

Federal de 1988) impor a estas mulheres que, por um infortúnio vieram a sofrer com a 

sina de terem fetos anencefálicos em seu ventre, obrigatoriamente levassem essa 

gravidez até o final, que, conforme já vimos, só pode ser um a morte do anencéfalo. 

O princípio da legalidade ou da reserva legal é correlato do princípio da 

liberdade, tendo sua origem no “Bill of Rights” das colônias inglesas da América do 

Norte e na “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” da Revolução Francesa. 

Uma faceta do princípio da legalidade se encontra na chamada expressão latina criada 

originalmente por Feuerbach “nullum crimen, nulla poena sine lege”. 

Constitui verdadeira limitação ao jus puniendi estatal, de modo que a lei 

deve definir de modo preciso e cristalino as condutas delituosas, definindo o crime e sua 

sanção, de modo a confinar o poder punitivo do Estado, e impedir que este se valha 

daquele poder de forma arbitrária ou excessiva. 

A interrupção terapêutica da gestação de fetos anencefálicos, de fato, é 

moralmente reprovável por parte de alguns setores da sociedade, porém apenas isto não 

é motivo suficiente para que seja justificada a sanção penal a esta conduta. Ademais, as 

condutas meramente imorais não merecem a tutela do direito penal, quanto mais aquelas 

imorais apenas sob a ótica de um ramo da sociedade. “A moralidade, enfim, é condição 

                                                 
48  FERNANDES, op. cit., p. 131. 
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de relação social, não uma estrutura a ser protegida em si mesma, e jamais emprestaria 

licença política para intervenção do Estado em procedimentos pessoais”49  

Vistos os referidos argumentos constitucionais à favor e contra a 

antecipação terapêutica do aparto do anencéfalo, realizemos agora a ponderação ou 

balanceamento de interesses em concreto. De um lado, conforme vimos está o (suposto) 

direito à vida do feto anencéfalo, que, nos moldes da legislação nacional não tem 

qualquer guarida, ao passo que do outro temos os interesses da gestante personificados 

no princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da legalidade, no direito à 

saúde, sendo também favorável a mesma a questão da laicidade estatal e do pluralismo 

democrático. 

A nosso ver, a resposta torna-se óbvia: Deve-se se assim for do desejo da 

gestante ser permitida a antecipação da gestação terapêutica do parto, pois feito o 

balanceamento, os interesses desta em muito sobrepujam os interesses que o anencéfalo 

(supostamente) possui.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a feitura deste trabalho podemos chegar a algumas conclusões básicas 

acerca da problemática da anencefalia, se afinal é ou não possível a antecipação 

terapêutica do parto nos casos de gravidez de fetos que porventura padeçam desta 

moléstia. 

Conforme vimos, dificilmente se chegará a um resultado conclusivo e 

definitivo de quando começa à vida, de modo que a questão deve ser posta em outros 

termos, qual seja de quando deve o direito impor seu manto protetor à vida, ou seja, 

quando deve haver proteção jurídica ao fenômeno vida. 

Tanto a vida quanto a morte são encaradas como partes de um processo que 

a ciência ainda não definiu e conseguiu delimitar todas as suas particularidades, porém 

nosso ordenamento adota o critério da chamada “morte cerebral”. 

Destarte, o feto que padece de anencefalia não poderia de modo algum ser 

considerado, nos moldes da legislação nacional, como ser vivo, possuindo na verdade 

uma não vida. É o anencéfalo, na definição do Conselho Federal de Medicina, um 

verdadeiro natimorto cerebral. 
                                                 
49  BIANCHINI, Alice. Pressupostos matérias mínimos da tutela penal. São Paulo: RT, 2002, p. 
36. 
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Ademais, cumpre destacar que nosso Código Penal data da época de 1940, 

anterior ao chamado pós-positivismo e ao conceito de filtragem constitucional e 

interpretação evolutiva, de modo que cumpre interpreta-lo de acordo com as exigências 

atuais da sociedade. O legislador não inseriu a conduta da antecipação da gestação de 

fetos anencefálicos no rol das causas do aborto legal (art. 128 do Código Penal) apenas 

porque àquela época não existiam exames que permitiam identificar com precisão se 

determinado feto padecia ou não desta moléstia. 

Ora, sequer haveria então motivo para haver conflitos de direito ou 

interesses fundamentais constitucionalmente protegidos e positivados, pois o anencéfalo 

careceria dos mesmos. Todavia, vimos que mesmo que se admitia tal conflito, o rol de 

direitos da gestante quando conflitante com os (supostos) direitos do anencéfalo em 

muito os supera, autorizando constitucionalmente a conduta da antecipação terapêutica 

do parto. 

Destarte, cumpre que os juristas e legisladores atentem para o caso, que 

realmente se disponham a pôr o dedo na ferida e atuem não de forma parcial, mas de 

forma imparcial em vista do ideal da laicidade e do pluralismo, princípios básicos do 

Estado Democrático de Direito, a fim de garantir às gestantes a sua dignidade enquanto 

mulheres e pessoas humanas. 
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O CONCEITO DE PERSONALIDADE CIVIL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988: UMA ANÁLISE DO STATUS DO NASCITURO 

 

 

Gabrielle Bezerra Sales ∗

 

RESUMO 

O trabalho oferece elucidações acerca da identificação jurídica do nascituro sob o 

prisma da sistemática constitucional. Há um estudo das teorias a respeito dos conceitos 

de pessoa humana em função da existência e supremacia do princípio da dignidade da 

pessoa humana como proteção maior do direito à vida. Esse assunto interessa 

especialmente aos estudiosos da Bioética e do Direito Constitucional, pois levanta 

questionamentos a respeito da tutela da vida, prevista na Constituição Federal de 1988. 

Trata-se de uma verificação das teorias sobre a existência da personalidade civil, bem 

como dos direitos salvaguardados por lei. Finalmente, esse artigo trata das mais 

relevantes teorias da bioética sobre a origem da vida humana, confrontando a relação 

entre os direitos, constitucional e civil, para a formação do conceito de sujeito de 

direito.  

 

PALAVRAS CHAVES:  

NASCITURO; PERSONALIDADE; SISTEMA CONSTITUCIONAL;BIOÉTICA. 

 

ABSTRACT 

This study comes to clear up the identification of the unborn child's juridical discipline 

under constitutional system view. There is a Knowledge of the extension and meaning 

of human being dignity principle, as state fundament, and the life rights, above 

anything. This subject concerns specially students of Bioethic and Constitutional Law, 

because it raises questions about the right to life, foreseen in the Constitution of 

Federative Republic of Brazil. It is a verification of people personality existence, as well 
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as the rights secured by law. Finally this article explores the most important bioethic's 

theories about the origin of human life and compares with the relationship between 

Constitutional and Civil Law to construction of subject concept.  

 

KEYWORDS 

UNBORN CHILD; PERSONALITY; CONSTITUTIONAL SYSTEM;BIOETHICS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A carta constitucional de 1988 inovou ao regulamentar matérias que outrora 

eram confinadas nos limites do direito privado. Trata-se de uma nova tendência no 

constitucionalismo contemporâneo que, mediante a submissão da ordem civil à ordem 

constitucional, intenta uma efetiva aplicabilidade dos preceitos que asseguram os 

direitos fundamentais e, consequentemente, estruturam o Estado social 

constitucionalmente erigido sob a forma democrática. 

Com efeito, a atual jurisdição constitucional transcende o paradigma pré-

weimariano, estabelecendo parâmetros de tutela que se irradiam sistematicamente, tanto 

nas relações econômicas quanto nas privadas. 

Tais relações se tornaram aptas a uma profunda reformulação de seus 

pressupostos tradicionais, alternando o paradigma anteriormente firmado na completa 

autonomia do sujeito e numa suposta neutralidade do Direito e do Estado, pela 

necessária promoção integralizante da Pessoa humana em todas as suas manifestações.   

Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana figura atualmente no 

cenário jurídico brasileiro como a fonte maior de legitimação do sistema, alicerçando 

também a produção normativa civilística que deverá conferir a tutela máxima ao ser 

humano, ressaltando as novas dimensões do conceito de personalidade civil e os 

reflexos desse entendimento sobre todo o sistema jurídico.   

Nesse sentido, o processo de constitucionalização do Direito Privado 

consiste num dos efeitos dessa infiltração dos preceitos constitucionais na totalidade das 

esferas jurídicas, condicionando-as aos contornos de suas diretrizes. 
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

A rigor o processo de constitucionalização do Direito Civil é correlato ao 

abandono da visão individualista-formalista e com o conseqüente enfraquecimento da 

superada dicotomia Direito Público versus Direito Privado1.  

”Sem embargo do patrimônio mínimo garantido, como pode se dar, em boa 
medida, com o bem de família e na impenhorabilidade do módulo rural, a 
disciplina dos defeitos nas relações jurídicas, assim redirecionada, poderá 
captar menos a patologia do status jurídico adstrito ao contrato e ao 
patrimônio e mais a tutela da vida dos reais receptores da norma civil.”2

O abandono da rigidez dessa classificação é indubitavelmente relativo às 

limitações da tutela civilística mediante os avanços da teoria constitucional que serve 

como modo de integração das lacunas do conceito de pessoa natural informado pelo 

Código Civil de 2002, notadamente face às inovações biotecnológicas3.  

O artigo 2º do novo Código Civil brasileiro, seguindo a tendência firmada 

por Clóvis Beviláqua4, conferiu o status de personalidade civil somente aos nascidos 

vivos, resguardando, todavia, os direitos do nascituro. 

Há pertinência, no entanto, em se perguntar a quem é que o legislador da 

revisão do Código Civil de 2002 julgou tutelar quando, perdendo a oportunidade de 

esclarecer os limites da juridicização da vida humana em seus primeiros estágios, 

reafirmou genericamente a terminologia nascituro e, consequentemente, restou por 

permanecer oculto o sentido  normativo que pretendia obter.  

A indagação, desta feita, acerca da delimitação conceitual do nascituro 

ultrapassa a latência da atual legislação civil, projetando-se na necessária discussão dos 

limites da tutela constitucional à vida.  

                                                 
1  SALES, Gabrielle Bezerra. Teoria da norma constitucional. São Paulo: Manole, 2004, P. 20. 
2  FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil à luz do novo Código Civil brasileiro, 
Rio de janeiro:Renovar, 2003, p. 17. 
3  CASADO, María. La Bioética ante las nuevas tecnologias genéticas. In: Los retos de la 
genética em el soglo XXI: genética y bioética. María Casado y Roser Gonzaléz-Duarte(Eds.) Barcelona: 
Edicions de la Universitat de Barcelona, 1999, p. 17.  
4  BEVILAQUA, Clóvis. Código civil comentado, Rio de janeiro: Francisco Alves, 1953, vol 1, 
p. 215. O autor informa que a doutrina concepcionista foi preterida em projeto de lei que culminou no 
Código Civil de 1916 apenas por parecer mais prática. Prossegue ainda afirmando que, no entanto, o 
Código de 1916 enumera várias situações em que o nascituro é reconhecido como pessoa.  
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A respeito, Rocha5 adianta:”Toda atitude, norma, sistema jurídico, social ou 
político que mutile física, moral ou psicologicamente e trate o homem como 
um ser não completo agride o princípio da dignidade humana. O homem é 
inteiro, é ser uno que se multiplica em sua unidade.”  

Inconteste é, portanto, a vida como pressuposto basilar de toda organização 

social política e juridicamente organizada. Desta forma, a vida não pode sofrer 

quaisquer limitações decorrentes de antinomias contidas na forma escalonada de 

regulamentação do sistema jurídico.  

Oportuno lembrar,”O sistema normativo de direito não constitui, pois, por 
óbvio, a dignidade da pessoa humana. O que ele pode é tão-somente 
reconhecê-la como dado essencial daquela construção jurídica, princípio do 
ordenamento e matriz de toda organização social, protegendo o homem e 
criando garantias institucionais postas à disposição das pessoas, a fim de que 
elas possam assegurar a sua eficácia e o respeito à sua estatuição. A 
dignidade é mais um dado jurídico que uma construção acabada no direito, 
porque se firma e se afirma no sentimento de justiça que domina o 
pensamento e a busca de cada povo para realizar as suas vocações e 
necessidades.”6

A tutela jurídica da vida tem, pois, assegurada sua pré-existência a todos os 

demais direitos, antecedendo à formação do próprio sistema7 e justificando todas as 

modalidades de proteção à espécie humana.  

No entanto, a apreensão do conceito da vida, notadamente em suas fases 

limítrofes, é atualmente bastante controverso em função das contínuas inovações da 

biotecnologia8 e das implicações do reconhecimento da supremacia constitucional9 do 

principio da dignidade da pessoa humana10. 

                                                 
5  ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Vida digna: Direito, ética e ciência. In: O direito à vida 
digna. Cármen Lúcia Antunes Rocha(Coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2004, P. 45. 
6  ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Vida digna: Direito, ética e ciência. In: O direito à vida 
digna. Cármen Lúcia Antunes Rocha(Coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2004, P. 
7  FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros Editores ltda, 
1995, p. 40. O autor entende o sistema jurídico: “[...] como uma rede uma rede axiológica e 
hierarquizada de princípios gerais e tópicos, de normas e de valores jurídicos cuja função é a de, 
evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios e objetivos fundamentais do Estado 
Democrático de Direito, assim como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na 
Constituição.” 
8  SHERWIN, Susan. Neew reproductive technologies. In:No longer patient: feminist ethics and 
health care. Philadelphia:Temple, 1992, p. 127. 
9  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil, Revista de Informação 
Legislativa, a. 36, n.141., jan./mar. 1999, p. 100. O autor adverte que atualmente a doutrina civilista não 
pode descuidar da interpretação tendo como base a Constituição e adianta que:”Na atualidade, não se 
cuida de buscar a demarcação dos espaços distintos e até contrapostos. Antes havia a disjunção; hoje , a 
unidade hermenêutica, tendo a Constituição como ápice conformador da elaboração e aplicação da 
legislação civil. A mudança de atitude é substancial: deve o jurista interpretar o Código Civil segundo a 
Constituição e não a Constituição segundo o Código, como ocorria com freqüência.” 
10  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 3.ed. Porto alegre: Livraria do Advogado Ed. 2004, p. 27.  A dignidade 

  164



 

Trata-se de controvérsia que, muito embora tangenciada pelo discurso 

científico, não se restringe somente ao âmbito de suas contribuições. Consiste em algo 

que não se circunscreve completamente ao olhar cientificista, já que não se restringe ao 

pensar utilitarista, instrumental, operacional ou técnico.  

A vida é, na realidade, um conceito que escapa à mera apreciação das 

reações físico-químicas, pois consiste num processo que se afirma em etapas 

sucessivamente dispostas e que tem o seu início no instante em que há a fusão genética 

(pronuclear) dos gametas, masculino e feminino.  

Há, a partir desse instante, a origem do genoma, “Este é um verdadeiro 

manual de instruções para formar o organismo e conduzi-lo a uma possibilidade de 

perpetuamento e transmissão para criar outros corpos semelhantes.”11  

Surge então a identidade genética do indivíduo em toda a sua singularidade e 

já caracteriza o delineamento do ser humano, da pessoa e de todos os possíveis 

desdobramentos quanto à tutela dos direitos a ela concernentes. 

A propósito, “Um ser humano, nas diversas etapas de seu desenvolvimento, 

não é, por natureza, um algo que se converte em alguém, senão que é alguém desde o 

início do seu desenvolvimento12”. 

Surge um novo conceito de pessoa humana extraído da 

transdisciplinariedade entre Direito, Ciência e Bioética, particularmente no que 

concerne ao Direito Civil e o Direito Constitucional e que vai além das relações entre 

governantes e governados13, se projetando nas relações privadas na elaboração de uma 

atuação estatal que, extrapolando os limites dos padrões omissivos, exige a promoção 

integral do fenômeno humano na ordem jurídica.  

Enquanto experiência integradora, a pessoa humana deve ser entendida 

como uma síntese entre essência (estrutura e relações) e existência (realização). 

Consiste, pois, numa categoria que exprime tanto a interioridade quanto a exterioridade, 

                                                                                                                                               
da pessoa humana, segundo o autor, diz respeito à condição humana e consiste num tema que, em sua 
relevância e atualidade, acompanha a própria trajetória da existência humana. 
11  LORA ALÁRCON, Pietro de Jesús. Patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988, São Paulo: Editora Método, 2004, p. 127 
12  HONNEFELDER, Ludger. Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos. Madrid: 
Cuadernos de bioetica.v.III. n.31. jul/sep, 1997, p. 1040-1042. 
13  SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2.ed. Rio de janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006, p. 325. Sarmento defende que:”Numa ordem constitucional efetivamente 
democrática, a liberdade deve ser protegida em ambas as suas dimensões mais importantes: a autonomia 
pública do cidadão, ligada à soberania popular, e a autonomia privada da pessoa, relacionada ao gozo 
sem constrangimentos dos direitos individuais.” 
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isto é, nos termos da lógica dialética que se radica na singularidade absoluta da pessoa, 

suprassumindo a universalidade da essência, mediatizada pela particularidade histórica 

da realização. 

A partir de 1988, no Brasil, a proteção à dignidade da pessoa humana 

envolve um aspecto negativo, no sentido de impedir quaisquer violações, mas também 

outro aspecto positivo, isto é, de assegurar o pleno desenvolvimento da personalidade 

de  cada um dos indivíduos14.  

A aplicação normativa exige, pois, um processo interpretativo que abrange a 

totalidade da grandeza das expressões dos segmentos sociais considerados para a 

concretização da Carta Política de 1988. Faz-se incontestavelmente mister o abandono 

de uma programaticidade silente em virtude da inadiável  informação da Sociedade 

Civil.  

Com efeito, a interpretação15 do conceito de nascituro deve acompanhar as 

novas dimensões do direito fundamental à vida, sedimentando a força normativa16 que 

deve caracterizar o texto constitucional. Ocorre que não há na doutrina uma 

uniformização no tocante à definição de nascituro e nem tampouco acerca do tipo de 

tutela que lhe deve ser assegurada pelo direito brasileiro.  

A doutrina civilista clássica, por seu turno, não acompanha e nem tampouco 

explica as novas dimensões atribuídas ao Homem face ao uso de tecnologias aplicadas à 

vida, especialmente no que se refere ao recente panorama social urdido sob a égide do 

acelerado desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida no Brasil e no mundo.  

Tal lacuna17 carece da face integradora do constitucionalismo hodierno para 

que o fenômeno dos embriões excedentes, criopreservados em clínicas de reprodução 

assistida, possam ter seu stauts definido perante o Direito, afirmando qual é a tutela que 

lhe será assegurada.  

                                                 
14  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 5.ed, Porto alegre: Livraria 
do advogado, 2005, p. 185. 
15  HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional- a sociedade aberta dos intérpretes da 
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição, Porto 
alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1997, p. 14-15. 
16  HESSE, Konrad. A força normativa da constituição, Gilmar Ferreira Mendes(Trad.). Porto 
alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, p. 14-15. 
17  AGUIAR, Mônica. Direito à filiação e bioética, Rio de janeiro: Forense, 2005, p. 34. 
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Afinal, o caso dos embriões congelados é a prova fatal da incompletude do 

sistema jurídico? Ou será preciso reafirmar a sistematicidade18 do Direito para conter 

em seus limites teóricos e práticos a profundidade da mudança social produzida pelas 

novas tecnologias na sociedade contemporânea?19

Quanto à sua estruturação, Larenz20 não admite a contestação da abertura do 

sistema jurídico, enunciando que esse consiste numa pluralidade de normas e princípios 

que o orientam e o tornam dinâmico, estando além da formalidade do modelo piramidal.  

Em virtude da abertura do sistema, é possível reafirmar a necessária 

fundamentação pluridimensional do conceito de pessoa que traduz a complexidade do 

ser humano.  

Ocorre que, sob o signo da conservadora postura patrimonialista, o atual 

Código Civil brasileiro afirma que pessoa natural é todo ser humano considerado como 

titular de direitos e deveres. Repete, nesse sentido, a limitada teoria dos direitos 

subjetivos que só entende sujeito como os entes contemplados pela conservadora 

herança oitocentista.  

O artigo 2º do novo Código Civil repete quase integralmente o artigo 4º do 

diploma legal de 1916. Apenas há a novidade da utilização do termo pessoa em 

detrimento do termo Homem. 

                                                 
18  LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 2. Auflage. Berlin:Springer Verlag, 
1969, S. 487. 
19  CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
Direito. 2.ed. A. Menezes Cordeiro(Trad.). Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 109. “A 
abertura como incompletude do conhecimento científico acresce assim a abertura como modificabilidade 
da própria ordem jurídica. Ambas as formas de abertura são essencialmente próprias do sistema jurídico 
e nada seria mais errado do que utilizar a abertura do sistema na Ciência do Direito ou, até caracterizar 
um sistema aberto como uma contradição em si. A abertura do sistema científico resulta, aliás, dos 
conhecimentos básicos do trabalho científico que sempre e apenas pode produzir projetos provisórios, 
enquanto, no âmbito questionado, ainda for possível um progresso, e, portanto, o trabalho científico fizer 
sentido; o sistema jurídico partilha, aliás, esta abertura com os sistemas de todas as outras disciplinas. 
Mas, a abertura do sistema objectivo resulta da essência do objecto da jurisprudência, designadamente 
da essência do Direito positivo como um fenômeno colocado no processo da História e, como tal, 
mutável. Esta forma de abertura não se encontra necessariamente em todas as outras Ciências, pois o 
seu objeto pode ser imutável; pode haver até aqui uma especificidade da Ciência do Direito: pois as 
especialidades do nosso objeto devem corresponder a especialidades do nosso conceito de sistema e um 
sistema( em sentido objetivo) em mudança permanente é tão imaginável como uma unidade de sentido 
duradouramente modificável. Retira-se, de fato, daqui, que a formulação do sistema jurídico- 
possivelmente em oposição a outras Ciências- nunca pode chegar ao fim, antes sendo por essência, um 
processo infindável; aí reside também um cero sentido prático, derivado do sistema ser aberto.” 
20  LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 2. Auflage. Berlin:Springer Verlag, 
1969, S. 489;  
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Personalidade é, entretanto, entendida como o atributo básico e necessário 

para que se refira ao processo de afirmação do sujeito no âmbito da relação jurídica, isto 

é, no estabelecimento de vínculos de caráter obrigacional.  

Adquirida a personalidade, portanto, o ser humano está, em tese, apto à 

atuação na qualidade de sujeito de direito na prática de atos e negócios jurídicos. Trata-

se de uma apreensão que se limita meramente à afirmação do nascimento com vida para 

a regulamentação do fenômeno vital em todas as suas dimensões.  

Enfim, são pressupostos superados na dinâmica estabelecida pelas 

constatações da embriologia. De fato, o nascimento é o desligamento da criança do 

ventre da mãe, é o momento em que há apenas o amadurecimento do processo     

gestacional e o início de uma nova modalidade/etapa na vida, ou seja, a vida extra-

uterina. 

Consiste num momento que transcende os aspectos fisiológicos, pois apenas 

consolida uma nova feição no processo de afirmação do sujeito que a ordem jurídica 

tem por obrigação tutelar em virtude do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana.  

O artigo 2º do novo Código Civil brasileiro, de fato, admite taxativamente 

que há a salvaguarda dos direitos do nascituro, porém silenciando a respeito de sua 

definição, lança a questão à esfera doutrinária. 

Cria, pois a excentricidade, ou melhor, a excepcionalidade flagrante na 

medida em que, muito embora negue o status de pessoa natural ao nascituro, afirma um 

sistema de direitos, correlatos dos demais entes dotados de personalidade civil, 

conferidos a este ente e inscritos em outros subsistemas: constitucional e penal. 

Dentre as diversas21 teorias que buscam explicar a natureza jurídica do 

nascituro, destaca-se: teoria natalista, a teoria da personalidade condicionada e a teoria 

concepcionista.  

Segundo a teoria natalista, predominante na doutrina pátria, o conceito de 

nascituro é atrelado à sua existência intra-uterina, surgindo tão somente a partir da fase 

da nidação. Carece de personalidade e, deste modo, o nascituro só possui expectativa de 

direito. 

                                                 
21  DAMSCHEN, Gregor; SCHÖNECKER, Dieter. Argumente und Probleme in der 
Embryonendebatte- ein Überblick, In:Der moralischer Status menschlicher Embryonen, Gregor 
Damschen und Dieter Schönecker(Hrsg.), Berlin: Walter de Gruyter, 2003, S. 1-11. 
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Pereira22 entende que:”O nascituro não é ainda pessoa, não é um ser dotado 
de personalidade jurídica. Os direitos que se lhe reconhecem permanecem em 
estado potencial. Se nasce e adquire personalidade, integram-se na sua 
trilogia essencial, sujeito, objeto e relação jurídica; mas, se se frusta, o direito 
não chega a constituir-se, e não há falar, portanto, em reconhecimento de 
personalidade ao nascituro, nem se admitir que antes do nascimento já ele é 
sujeito de direito.” 

Observa-se que, dentre as teorias, aquela que mais se apega à literalidade da 

lei é a natalista, evidenciando ainda os efeitos da era da codificação em sua forma 

interpretativa.  

Consiste num evidente engessamento do sentido23 normativo que acaba por 

invalidar a legitimidade do projeto legislativo tridimensionalista de Reale, na medida 

em que insiste em negar a dinâmica dos fatos sociais, dos valores que os delineiam, bem 

como, a sua observação na aplicação do texto normativo.  

Mais uma vez, o legislador pátrio perdeu a oportunidade de romper com a 

tendência legalista e positivista clássica de supervalorização da lei, como também da 

extraordinária prevalência da atuação do juiz em relação aos demais operadores do 

Direito na prática jurídica nacional.  

De fato, a lei não possui o condão de transformar a realidade social em 

função de seus caprichos, desta feita os conceitos como o de nascituro devem ser 

construídos e reconstruídos baseados na vivência da própria sociedade que, deliberando  

a respeito de si, pode transpor os limites do texto legal, tendo a competência para 

compor a realidade que almeja. 

Nitidamente positivista e patrimonialista é, de fato, a interpretação da 

realidade apresentada pela teoria natalista, visto que, omite a relevância dos direitos da 

personalidade e demais direitos não patrimoniais que não se encontram abrangidos pelo 

próprio artigo 2º da legislação civil brasileira.  

Consiste numa postura doutrinária que fere a sistematicidade da ordem 

jurídica nacional, especialmente quando se refere a uma interpretação que escamoteia a 
                                                 
22  PEREIRA,Caio Mário da Silva. Direito civil- alguns aspectos de sua evolução. Rio de janeiro: 
Forense, 2001, p. 79. 
23  STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica(em ) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito, 7.ed., Porto alegre: Livraria do advogado editora, 2007, p. 67. “O sentido comum 
teórico coisifica o mundo e compensa as lacunas da ciência jurídica. Interioriza- ideologicamente- 
convenções lingüísticas acerca do Direito e da sociedade. Refere-se à produção, à circulação e à 
consumação das verdades nas diversas práticas de enunciação e de escritura do Direito, designando o 
conjunto das representações, crenças e ficções que influenciam, despercebidamente, os operadores do 
Direito. Traduz-se em uma para-linguagem, situada depois dos significantes e dos sitemas de 
significação dominantes, que ele serve de forma sutil, para estabelecer a realidade jurídica dominante. É 
o local dos segredos.” 
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relevância do princípio da dignidade da pessoa humana a partir da Constituição Federal 

de 1988. 

Transcendendo um pouco essa preocupação patrimonialista, a teoria da 

personalidade condicional avança em relação ao novo panorama traçado pelo uso da 

biotecnologia. Para seus representantes, existe pessoa desde a concepção, mas o seu 

reconhecimento é condicionado ao nascimento com vida. 

Pamplona Filho e Araújo24 enfatizam que:”Pessoa humana é todo ser humano 
considerado como sujeito titular de direitos e obrigações. Inevitavelmente, 
para a lei, foi necessário fixar um termo a partir do qual pudesse restar 
caracterizada a existência da pessoa, o momento em que se verifica a 
ocorrência de pressupostos fáticos capazes de evidenciá-la como tal. Assim 
dispôs a codificação civil, em seu art. 2º, quando determinou que a 
personalidade civil da pessoa começa do seu nascimento com vida. Assim, a 
íntima relação entre deter personalidade e ser ssujeito de direitos e 
obrigações.” 

Nesses termos, sem o implemento dessa condição, não há a aquisição da 

personalidade e tampouco capacidade ou exercício de direitos e deveres. A aquisição 

desses direitos estaria sujeito à condição suspensiva, isto é, ao nascimento com vida, a 

personalidade retroagiria ao momento da concepção.  

Cuida-se de uma forma de entender o conceito de personalidade 

gradativamente. O feto não seria deste modo, plenamente considerado como pessoa, 

mas por pertencer à espécie humana, teria a potencialidade para vir a sê-lo. 

Para os defensores desse entendimento é apenas na qualidade de espécime da 

humanidade que se justifica a tutela penal da vida intra-uterina e a curadoria do ventre. 

 Incorrem em erro, quando omitem que a concepção já é tomada como 

pressuposto inicial e desconhecem que:”O nascimento com vida é apenas um ato 

declarativo da personalidade jurídica, ao passo que a concepção é ato constitutivo desta 

mesma  personalidade.”25  

Equivocada e insegura é essa postura doutrinária por abrir ao alvedrio da 

doutrina todas as possibilidades interpretativas do conceito de pessoa jurídica, pois não 

há marcador no desenvolvimento embrionário mais solidamente ancorado em fatos reais 

                                                 
24  PAMPLONA FILHO, Rodolfo; ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Tutela jurídica do nascituro 
à luz da Constituição Federal, Revista de Direito Privado- RDP30, 2007, p. 251-264. 
25  SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. A arte do possível: breves reflexões sobre a 
reprodução humana assistida. In: SILVA, Reinaldo Pereira e; LAPA, Fernanda Brandão.(Org.), Bioética 
e direitos humanos, 2000, p. 158. 
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do que a concepção para o reconhecimento do status de pessoa, sendo todos os demais 

arbitrários e, portanto, passíveis de abordagens preconceituosas.  

Almeida26 ensina:”[...] não há Nação que se preze( até a China) onde não se 

reconheça a necessidade de proteger os direitos do nascituro(Código Chinês, art. 1º.). 

Ora, quem diz direitos, afirma capacidade. Quem afirma capacidade, afirma 

personalidade.” 

A fundamental afirmação da teoria concepcionista se refere à autonomia do 

zigoto. Na realidade, o zigoto, estágio unicelular e originário de todos os membros da 

espécie humana, é detentor e executor autônomo de seu próprio programa genético e de 

seu desenvolvimento.  

Nele, enquanto detentor de um patrimônio genético singularizado já existe 

todas as informações acerca de suas características, tais como: sexo, cor da pele, grupo 

sanguíneo e até mesmo eventuais patologias genéticas de manifestação futura.  

A fecundação é, sem sombra de dúvidas, o marco da vida, a produção de 

uma matéria informada, ou seja, de um material biologicamente informado pela vida.  

Destaca-se na teoria concepcionista, no entanto, dois posicionamentos 

principais que discordam meramente quanto à possibilidade de delimitação do instante 

exato do surgimento deste novo ser humano: a teoria cariogâmica e a teoria singâmica27.  

Para a teoria singâmica a penetração do espermatozóide no óvulo é o 

momento em que há o inicio, ou seja, o disparo do processo irreversível, baseado na 

produção encadeada de reações físico-químicas, para a formação de um ser humano.  

Segundo esse entendimento, a etapa da formação do zigoto seria irrelevante, 

pois já estaria contida no encadeamento das etapas do processo total.  

Em sentido oposto, a teoria cariogâmica compreende o surgimento da vida 

somente após a fusão pronuclear. Consiste no surgimento do código genético mediante 

a morte de outros dois códigos em função do surgimento do processo vital de uma nova 

célula.  

O aspecto relevante é a percepção do processo vital desencadeado pelo 

surgimento de uma célula que tem intrinsecamente o impulso e a força para empreender 

o seu desenvolvimento contínuo, complexo, gradual e coordenado.  

                                                 
26  ALMEIDA, Silmara J.A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
81.  
27  SILVA, Reinaldo Pereira. Introdução ao Biodireito: investigações político-jurídicas sobre o 
estatuto da concepção humana, São Paulo: LTR, 2002, p. 85. 
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Depreende-se que o zigoto não pode, portanto, ser considerado ser humano 

em potencial, sendo potencial tão somente o seu desenvolvimento. 

Almeida28 esclarece:”A personalidade do nascituro não é condicional, apenas 
certos direitos dependem do nascimento com vida, notadamente os direitos 
patrimoniais materiais, como a doação e a herança. Nesses casos, o 
nascimento com vida é o elemento do negócio jurídico que diz respeito à sua 
eficácia total, aperfeiçoando-a.” 

Nesse sentido, incorrem em erro aqueles que desconhecem o alcance da 

interpretação sistemática do teor do artigo 2º do Código Civil brasileiro de 2002. De 

fato, ao afirmar a tutela de direitos do nascituro, empreende o legislador o 

reconhecimento implícito da personalidade daquele que o Código Penal e também a 

Constituição Federal desde 1988 cuida em proteger.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A entronização constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana 

como o fundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil se reflete na 

constitucionalização dos direitos da personalidade, que por seu turno, passam por uma 

profunda reformulação e, consequentemente, atualização para serem alçados a mais alta 

posição intra-sistemática. 

Inegável é que o princípio da dignidade da pessoa humana se tornou o tônus 

da constitucionalidade pátria nas relações jurídicas, pois se trata da consubstanciação 

juridicamente institucionalizada dos direitos da personalidade e dos valores humanistas. 

O problema de qualquer delimitação jurídica e conceitual envolve a 

compreensão global do sistema, evitando interpretações apressadas que desconheçam a 

abrangência dos efeitos das normas principiológicas por sobre as normas dos demais 

subsistemas.   

É, portanto, natural e inconteste a estreita relação entre o princípio da 

dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, os direitos da personalidade e a 

bioética. A justificativa da universalidade desses preceitos se radica na construção 

histórica, social e político-jurídica do conceito de dignidade da pessoa humana no 

Brasil.  

                                                 
28  ALMEIDA, Silmara J.A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
81 
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Trata-se de uma delimitação conceitual que deve escapar dos embustes 

empreendidos pela dogmática civilista que resiste em integrar à idéia de nascituro os 

seres humanos em suas diversas formas de vida(extra e intra-uterina),  resistindo em 

solidificar o sistema jurídico nacional que se afirma indiscutivelmente na pessoa 

humana de forma abrangente e global.  

Finalmente, cumpre esclarecer que teoria concepcionista se posiciona do 

modo mais coerente em relação às normas que compõem o ordenamento jurídico, 

evidenciando um elo essencial com o que vem sendo disposto normativamente ao longo 

da história do Direito brasileiro. 

 Tal evidência serve para corroborar a sua prevalência sobre todas as outras 

teorias que discorrem sobre o problema da delimitação conceitual do nascituro, pois, se 

ampara não somente num ímpeto legislativo de caráter momentâneo, mas expressa a 

vontade geral do povo brasileiro de ver a vida plenamente tutelada.  
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GENOMA HUMANO: EUGENIA E DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA 
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RESUMO 

Os espetaculares avanços no conhecimento do genoma humano resultam em uma clara 

esperança para a detecção, prevenção e tratamento de numerosas enfermidades até agora 

sem solução possível. A grande quantidade de dados genéticos compreendidos no 

genoma humano leva a idéia de homem transparente. No entanto, ao mesmo tempo o 

progresso científico nessa matéria começa a colocar em alerta o homem do século XXI 

sobre sua vulnerabilidade, como espécie e como único dono de seu destino, pois o 

conhecimento por terceiros de sua singularidade genética pode resultar em perigosas 

interferências no âmbito de sua vida privada e social, possibilidades eugênicas e perigo 

de discriminações genéticas, em diversos setores. A nova eugenia se apresenta como 

uma questão médica, próprio da esfera da relação médico-paciente e, por isso, um 

assunto de saúde individual, o direito a nascer saudável. 
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GENÉTICA. 

 

                                                            

RESUMEN 

Los espectaculares avances en el conocimiento del genoma humano resultan en una 

clara esperanza para la detección, prevención y tratamiento de numerosas enfermedades 

hasta ahora sin solución posible. La gran cantidad de datos genéticos comprendidos en 

el genoma humano conlleva la idea del hombre transparente. Mientras tanto y 
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simultáneamente, el progreso científico en esa materia comienza a colocar en alerta al 

hombre del Siglo XXI sobre su vulnerabilidad como especie y como único dueño de su 

destino, pues el conocimiento por parte de terceros de su singularidad genética puede 

resultar en peligrosas interferencias en el ámbito de su vida privada y social, 

posibilidades eugenésicas y peligro de discriminaciones genéticas en diversos sectores. 

La nueva eugenesia se presenta como una cuestión medica, propia de la esfera de la 

relación medico-paciente y, por esta razón, un asunto de salud individual, el derecho a 

nacer saludable. 

  

PALABRAS CLAVES 

GENOMA HUMANO; DATOS GENÉTICOS; EUGENESIA; DISCRIMINACIÓN 

GENETICA. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A genômica é uma das inúmeras tecnologias que apareceram nas últimas 

décadas do século XX. Os impactos dessas tecnologias nas áreas das ciências 

biomédicas e da saúde são enormes. Nos últimos anos, os avanços da engenharia 

genética e da biotecnologia têm permitido transladar o conhecimento sobre a vida 

humana da incerteza e penumbra das elucubrações para a seguridade dos dados 

científicos. Os espetaculares avanços no conhecimento do genoma humano resultam em 

uma clara esperança para a detecção, prevenção e tratamento de numerosas 

enfermidades até agora sem solução possível.  

No entanto, ao mesmo tempo o progresso científico nessa matéria começa a 

colocar em alerta o homem do século XXI sobre sua vulnerabilidade, como espécie e 

como único dono de seu destino, pois o conhecimento por terceiros de sua singularidade 

genética pode resultar em perigosas interferências no âmbito de sua vida privada e 

social. O uso inadequado da informação genética pode gerar perigos e preconceitos 

diversos, tais como: o reducionismo e determinismo genético, eugenismo, 

estigmatização e discriminação por condições genéticas1, bem como a perda ou a 

                                                 
1  SEOANE RODRÍGUEZ, José Antonio. De la intimidad genética al derecho a la protección de 
dados genéticos (parte II). Revista de Derecho y Genoma Humano. Bilbao, n.17, p.137, jul./dez. 2002, 
p.152-154. 
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diminuição da capacidade de autodeterminação, ante a intromissão e o acesso não 

autorizados nas esferas e conhecimentos reservados.  

 
1. GENOMA HUMANO: DA EUGENIA À NEOGENIA 

 

Os descobrimentos modernos sobre o genoma humano e o aperfeiçoamento e 

ampliação das técnicas de reprodução assistida têm aberto uma enorme potencialidade 

instrumental ao pensamento eugênico2.  

Francis Galton é considerado o fundador da eugenia quando no século passado 

definiu o termo eugenics como “a ciência que trata de todos os fatores que melhoram as 

qualidades próprias da raça, incluídas as que se desenvolvem de forma ótima”3. Cumpre 

notar que se costuma distinguir entre dois tipos de eugenia, em função da finalidade a 

que esteja destinada4: eugenia negativa, que é aquela destinada à eliminação (por meio 

do aborto, do emprego de métodos anticonceptivos ou da morte do recém-nascido) de 

uma descendência não desejada, que padeça de graves malformações; e a eugenia 

positiva, que é destinada à seleção de algumas características fisiológicas desejadas.  

Não obstante, com a aparição da biotecnologia da engenharia genética e, em 

particular, com as técnicas de reprodução humana assistida, surge a necessidade de 

reformular o conceito “clássico” de eugenia e reapresentá-lo em outros termos. É o que 

se conhece como neo-eugenia5.  É preciso salientar nesse ponto que a neo-eugenia tem à 

sua disposição estes poderosos meios da biotecnologia da engenharia genética, os quais 

proporcionam um conhecimento cada vez mais amplo e preciso sobre o genoma 

humano da espécie e dos indivíduos. Ressalve-se que tal conhecimento não diz respeito 

                                                 
2  ROMEO CASABONA, C. M. Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas. In: ______. 
(Ed.). La Eugenesia Hoy. Granada: Comares,1999. p.9.  
3  GALTON, F. Inquiry into human faculty. Londres, 1883 apud OSSET HERNÁNDEZ, Miquel. 
Ingeniería genética y derechos humanos. Barcelona: Icaria, 2000. p.119. Não obstante isso, o termo 
eugenia possui longínquos antecedentes históricos. A necessidade de cuidado da raça (genea) aparece já 
na Grécia clássica, nos poemas homéricos, nas tragédias gregas e, inclusive, nas obras de Platão e 
Aristóteles. Além disso, a eugenia desempenhou uma influência considerável na obra de Darwin e sua 
teoria da evolução baseada na supervivência do mais apto: seleção natural (OSSET HERNÁNDEZ, op. 
cit., p.119-120). 
4  Ibidem, p.120. 
5  ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.9. 
CASABONA comenta que THOMAS, V. Les Fondements de L´Eugénisme. Paris: PUF, 1995, p.89, 
entende que a vinculação da eugenia com a biotecnologia poderia perseguir um efeito estigmatizador 
global da mesma. No entanto, na opinião do autor, poderia dar lugar a uma nova eugenia, que, por certo, 
teria pouco em comum com os movimentos “clássicos” (ROMEO CASABONA, Las prácticas 
eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.10); OSSET HERNÁNDEZ, op.cit., p.121. 
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somente a enfermidades orgânicas, mas também a enfermidades mentais, a 

comportamentos considerados desviados, a atitudes, a habilidades e carências6. 

Nesse particular aspecto, cumpre destacar a diferença entre a neo-eugenia e os 

movimentos eugênicos de princípios do século XX, caracterizados por bárbaras práticas 

de esterilização de deficientes físicos ou mentais ou por políticas criminosas de 

eliminação de grupos étnicos (judeus ou ciganos) e de pessoas de determinadas 

orientações sexuais (homoxessuais) praticadas por alguns regimes políticos7. Tais 

pessoas eram concebidas como um problema social e coletivo, cuja solução era 

promovida por cientistas, pensadores, juristas e políticos. A nova eugenia se apresenta 

como uma questão médica, própria da esfera da relação médico-paciente e, por isso, 

como um assunto de saúde individual8, de saúde dos próprios interessados, de um 

direito à saúde – a nascer saudável – em relação a seus progenitores e suas faculdades 

ou liberdades reprodutivas9.   

O ressurgimento das correntes eugênicas – neogenia - apresenta várias frentes 

na atualidade, segundo Romeo Casabona, quer através das análises genéticas, quer das 

técnicas de reprodução assistida ou da engenharia genética10. De início, as análises 

genéticas, por seu valor preditivo - inclusive em indivíduos assintomáticos - e pela 

informação indireta que fornecem sobre os familiares do sujeito submetido às análises, 

podem ter por objetivo fins exclusivamente eugênicos de eugenia negativa, evitando a 

                                                 
6  ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.9. 
7  EGOZCUE, Josep. Aportaciones al debate: medicina predictiva y discriminación. Cuadernos de 
la Fundació Víctor Grífols í Lucas, Barcelona, n.4, p.19-72, 2001. 
8  Nesse sentido, Josep Egozgue crítica o termo eugenia ao mencionar que segundo “Galton (1883) 
a eugenia é uma intervenção social sobre as características hereditárias da população, portanto, se torna 
óbvio, em primeiro lugar, que a eugenia é impossível, porque a eliminação de indivíduos afetados não 
diminui a freqüência de um gene na população, e para incrementar a freqüência de genes que se 
consideram “favoráveis” tem-se que recorrer a uma endogamia forçada; que favoreceria a aparição de 
genes recessivos não desejados e é inaceitável em um Estado democrático. Em segundo lugar, porque a 
genética tem sempre o seu tempo, o que faz que nos organismos com reprodução sexual seja impossível 
fixar os genótipos que se consideram “melhores” em um dado momento”. Afirma, ainda que “a seleção 
de embriões saudáveis, ou a detecção de fetos afetados de uma enfermidade para evitar o nascimento de 
crianças enfermas não é eugenia, posto que se realiza a nível individual. De assim, se poderia qualificar-
se de promoção da saúde” (EGOZCUE, op.cit., p.72). 
9  FLEMING, V.John I. La Ética y el proyecto genoma humano sobre diversidade. Revista de 
Derecho y Genoma Humano, Bilbao, n.4, p.174, 1996. CASABONA afirma que quem assinala nessa 
direção é LUCA Cavalli-Sforza quem cita textualmente “o diagnóstico antenatal de transtornos 
hereditários e da interrupção da gravidez não são exemplos eugênicos, são procedimentos profiláticos”; “ 
em um mundo melhor uma criança teria o direito a nascer saudável”; e “ odemos prevenir o nascimento 
de crianças com algumas das enfermidades mais graves e estendidas e poderíamos eliminar praticamente 
em sua totalidade o nascimentos de crianças com importantes enfermidades genéticas”.(ROMEO 
CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.11) 
10  ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.9. 
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descendência a fim de prevenir a transmissão a ela de enfermidades genéticas de que  

são portadores os progenitores, ou quando o embrião ou o feto são portadores de 

patologias graves11.  

Nessa linha, entre as possibilidades de eugenia negativa enumera-se o aborto 

eugênico. A legislação francesa relativa ao aborto permite que ele seja realizado em 

qualquer momento, caso haja forte probabilidade de que o nascituro seja portador de 

uma afecção de particular gravidade e reconhecida como incurável, no momento do 

diagnóstico (art. L 162-12 do código de saúde pública)12. Nesse caso trata-se de um 

aborto eugênico, muito abusivamente chamado terapêutico, freqüentemente realizado 

em função das características defeituosas do feto13. A interruption thérapeutique de 

grossesse (I.T.G) evoluiu consideravelmente sob a pressão dos meios de detecção de 

anomalias fetais14. 

Segundo consta, entre as motivações que trouxeram a despenalização do 

aborto eugênico se encontra a preocupação de não impor aos pais, quando não à 

sociedade, uma carga muito pesada15. Ademais, outro fundamento desta despenalização 

é representado pela análise segundo a qual a vida da criança seria de tal modo 

defeituosa que não valeria a pena ser vivida16; argumenta-se que “nenhum ser humano 

tem direito a procriar crianças destinadas à desgraça17”. Nesse entendimento, o Tribunal 

Constitucional Espanhol18 considerou que a possibilidade do recurso ao aborto eugênico 

era justificada pela possibilidade de não se utilizar o mecanismo da repressão penal 

quando pesa sobre um cidadão uma carga insuportável. No mesmo sentido, o código 

penal alemão (art.21 8ª) prevê que o aborto eugênico não será punido se o estado 

                                                 
11  Ibidem, p.9. 
12  MATHIEU, Bertrand. Génome Humain et Droits Fondamentaux. Paris: Universitaires d´Aix 
Marseille, 2000, p.75. 
13  Ibidem. 
14  O motivo mais antigo de interrupção de gravidez, ligado à ameaça que esta faz pesar sobre a 
saúde da mãe parece hoje muito arcaico. Fora do problema específico dos pedidos de I.T.G por patologia 
psiquiátrica da mãe, não tem na verdade razão de existir (Étique et décision médicale, Analyse 
sociologique et juridique du fonctionnement d´um comité de vigilance d`um département de gynécologie 
obstétrique de C.H.U., Cahiers de recherches de la MIRE, n.2, jun.1998, p.32 apud MATHIEU, op. cit., 
p.75). 
15  MATHIEU, op. cit., p.75. 
16  Ibidem. 
17  CARREL, Aléxis. L`homme cet inconnu, 1935, Plon, 1942 apud MATHIEU, op.cit., p.75. 
18 Decisão de 11 de abril de 1985 (53/85)(MATHIEU, op.cit., p.75). 
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psíquico da mãe for suscetível de ser gravemente desestabilizado pelo nascimento de 

uma criança deficiente19. 

A indicação de aborto eugênico não é agasalhada pela legislação brasileira20. 

Não obstante, nos países que admitem o aborto eugênico, 

 
[...] Essa indicação permite o aborto quando existem riscos fundados 
de que o embrião ou o feto sejam portadores de graves anomalias 
genéticas de qualquer natureza ou de outros defeitos físicos ou 
psíquicos decorrentes da gravidez. Trata-se de causa de exclusão da 
culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa. Demais disso, 
argumenta-se que não se pode exigir que a mãe dedique sua própria 
vida a cuidar de alguém portador de graves anomalias. Confere-se, 
pois preponderância ao interesse materno de preservar a própria saúde 
ante a vida do nascituro, despojada das garantias mínimas de bem-
estar21 [...]. 
 
 

Nesse contexto, as técnicas de reprodução assistida são ao mesmo tempo um 

eficaz instrumento de eugenia positiva, pois por meio delas é possível à seleção de 

gametas ou zigotos isentos de anomalias ou portadores de características desejadas22. 

Dessa observação segue que é difícil pensar que um casal que se submete a uma 

fertilização in vitro e “solicita um diagnóstico genético pré-implantacional para evitar a 

transmissão a sua descendência de uma enfermidade hereditária, vá a se empenhar para 

que se transfira a mulher um embrião com a patologia que se deseja evitar”23. Por fim, 

atesta-se que a engenharia genética poderá ser utilizada como instrumento terapêutico 

(terapia na linha somática), e também na linha germinal, como procedimento de eugenia 

                                                 
19  Ibidem. 
20  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006. v.2. p.117-118. 
21  Ademais, observa Luiz Regis Prado que “a indicação eugênica tem, na atualidade, campo de 
aplicação bastante limitado. Está subordinada ao atendimento de determinados requisitos – gerais e 
específicos – indispensáveis para a admissão desse tipo de aborto e eventual inclusão do mesmo entre os 
casos de aborto legal. São requisitos gerais: a) prática do aborto por médico; b) realização do aborto em 
estabelecimento hospitalar público ou privado creditado pela Administração Pública; c) consentimento 
expresso da gestante ou de seu representante legal: o consentimento deve constituir a expressão da 
autêntica liberdade de autodeterminação da mulher grávida (consentimento informado)” [...] E os 
requisitos específicos: a) presunção de que o feto nascerá com graves enfermidades físicas ou psíquicas; 
b) prazo para a realização do aborto eugênico: o aborto deve ser efetuado nas vinte e duas primeiras 
semanas da gravidez, prazo hábil para o diagnóstico seguro de certas anomalias e para a solidificação da 
decisão de abortar; c) parecer prévio emitido por dois especialistas distintos dos executores da práticas 
abortiva (PRADO, Curso de direito penal brasileiro, v.2, op.cit., p.118-119). 
22  ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.9. 
23  SÁNCHEZ-CARO, Javier; ABELLÁN, Fernando. Datos de Salud y Datos Genéticos. Su 
Protección en la Unión Europea y en España. Granada: Comares, 2004, p.146. 
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positiva, já que poderá oferecer determinados genes (manipulação genética germinal 

perfectiva ou de melhora), cujas possibilidades ficam abertas ao futuro24. 

Sob outro prisma, observa-se em alguns setores públicos a necessidade de 

adotar uma posição ativa e intervencionista coadjuvante à eugenia. Inclusive, volta-se a 

defender o recurso a métodos coercitivos, especialmente quando a ele se acresce a 

necessidade de estabelecer prioridades quanto às prestações sanitárias e sociais e aos 

custos econômicos em relação aos deficientes ou ao crescimento econômico25. É dizer: 

as enfermidades provenientes de fatores genéticos constituem atualmente uma das 

principais causas de mortalidade no Mundo Ocidental; e essas enfermidades genéticas, 

cujo custo pessoal, social e econômico é realmente ingente, compreendem tanto as 

monogênicas como as multifatoriais26. Mas não é só, pois a apresentação da questão é 

bem simples: se é possível prevenir o nascimento de centenas ou milhares de crianças 

com anomalias ou deformidades, por que não fazê-lo, evitando assim ter que despender 

recursos econômicos e sociais para sua assistência sanitária e social?  

Vêem então alguns nesse ponto, o da coerção, o ponto de encontro da neo-

eugenia com a eugenia dos princípios do século XX, que tão nefasta se mostrou para os 

direitos individuais27. Em que pese a isso, para outros é justamente nesse ponto que se 

encontra um novo conceito de justiça social que abarque a possibilidade de evitar 

determinadas desigualdades naturais, até agora atribuídas ao azar ou à loteria da vida28: 

a seleção natural. É evidente que a pessoa que “sofre de discapacidades (sic), por falta 

de informação genética aos seus progenitores ou por falta de possibilidades de acesso de 

seus progenitores ao aconselhamento genético é objeto de uma injustiça”29. 

No que toca à liberdade reprodutiva se indaga se a obrigação de prevenir 

danos de transmissão genética será suficientemente forte a ponto de justificar que se 

limite de alguma forma a liberdade reprodutiva ou se interfira nela. Nesse tema se 

                                                 
24 ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op.cit., p.9. 
25  Ibidem, p.12. 
26  BLÁZQUEZ RUIZ, Francisco Javier. Derechos humanos y eugenesia. In: ROMEO 
CASABONA, Carlos María (Ed.). La eugenesia hoy. Granada: Comares. Fundación BBV, 1999. p.290. 
Em geral, consideram-se três tipos de enfermidades genéticas em humanos�: a) monogênicas (controladas 
predominantemente por um único gene); b) cromossômicas (provocadas por alterações mais grosseiras do 
genoma, envolvendo a falta, excesso ou alterações na estrutura dos cromossomos ou parte deles); c) 
multifatoriais ou doenças complexas (causadas por vários genes e com papel importante do ambiente). 
27  ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas, op. cit., p. 13. 
28  BUCHANAN, Allen; BROCK, Dan K; DANIELS, Norman; WIKLER, Daniel. Genética y 
justicia. Cambridge University Press, 2002. p.208. 
29  Ibidem. 
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decanta que não se admitem direitos absolutos, ante a possibilidade de evitar ou 

potencializar determinadas condições transmissíveis geneticamente30, isso porque tais 

“decisões ajudam a dar forma à natureza da sociedade em que outros irão viver, o que 

origina certa razão para que a sociedade realize uma tomada de decisões coletiva”31.  

Como conseqüência de tais assertivas, para alguns os esforços sociais por 

prevenir danos de transmissão genética e a liberdade reprodutiva dos indivíduos não 

estão necessariamente em conflito, “já que o previsível é que a maior parte dos pais tem 

um grande interesse no bem estar de seus possíveis filhos e utilizem voluntariamente a 

informação ou as intervenções genéticas disponíveis para prevenir danos ou eliminá-

los.”32

Daí resulta que o âmbito reprodutivo é particularmente vulnerável à adoção de 

práticas discriminatórias para os casais, principalmente quando se pretende impor-lhes 

decisões reprodutivas. Contudo, segundo observa Mathieu33

 
[...] a generalização dos referidos testes pré-natais inscrever-se-ia no 
âmbito de uma política eugênica. Os desenvolvimentos ligados ao 
conhecimento do patrimônio genético do embrião, ou mesmo de um 
futuro embrião, erigido como figura virtual que eventualmente não 
deverá ser criado, modificam a visão que se tem sobre a criança por 
nascer. Essa evolução traduz-se por um enfraquecimento considerável 
da proteção dada ao embrião, sobre o qual os textos jurídicos recentes, 
sobretudo internacionais, mostram-se particularmente evasivos, e por 
uma vontade de fundar em direito o desejo dos pais quanto à 
qualidade de sua futura progenitura. A esses interesses de ordem 
individual, somam-se ainda preocupações, ainda mascaradas de saúde 
pública. A seleção tende a se tornar, nesse sentido, uma prática 
normalizada, no qual aspectos benéficos são valorizados, enquanto 
que seus riscos, tanto em termos de direitos fundamentais e de 
eugenismo, são esvaziados34. 
 

                                                 
30  Pode-se falar de alguns antecedentes nesse sentido. Por exemplo: “é o caso da talasemia, 
amplamente difundida no Chipre, onde o Estado tinha estabelecido um programa de detecção genética 
que obriga os casais que desejam casar-se a obter uma licença ou certificado pré-matrimonial que exija o 
submetimento das mesmas às análises para detectar o gene de citada enfermidade, cujo padecimento 
origina a morte em uma idade muito precoce”(SÁNCHEZ-CARO; ABELLÁN, op.cit., p.143). 
31  BUCHANAN; BROCK; DANIELS; WIKLER, op.cit., p.204. 
32  Ibidem. 
33  MATHIEU, op.cit., p.76-77. 
34  No que concerne ao rastreamento genético antenatal, ele era limitado, nos anos setenta, somente 
à detecção da trissomia 21. O desvio eugênico concernente a esta prática deve-se tanto à extensão das 
doenças diagnosticadas quanto ao aumento dos grupos de população concernida. Como ressalta o 
professor Mattei, deixa-se a medicina individual para tomar uma ação de massa (Cf. L avie em question, 
pour une éthique biomédicale, rapport au Premier ministre, La Documentation française, 1994 apud 
MATHIEU, op.cit., p.77). 
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Segundo essa órbita, para alguns é “mais simples e menos custoso eliminar 

fetos que apresentam imperfeições biológicas, em lugar de elaborar um sistema social e 

um sistema de educação adaptados a essas crianças.”35 Desse modo, a eugenia atual 

voltou a sucumbir a tentações discutíveis ou inaceitáveis36. A imposição, em alguns 

países, das análises genéticas aos casais antes de contraírem matrimônio e a proibição 

deste em função dos resultados das análises são práticas eugênicas coercitivas nas quais, 

certamente, primam objetivos de saúde publica e econômicos mais que de depuração 

racial ou rígidas políticas de planificação familiar com o fim de conter o crescimento 

demográfico, ou de assegurar que o filho ao qual o casal tem “direito” seja saudável, 

inclusive com interferências das concepções culturais sobre o sexo preferido do filho37. 

 

2. GENOMA HUMANO: DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA  

Os avanços da investigação genética permitem antecipar em menor ou maior 

medida a probabilidade de que uma pessoa desenvolva determinada enfermidade. O uso 

que a sociedade pode fazer da referida informação abre muitas portas, as quais em sua 

maioria são positivas, como o é a possibilidade de identificação, prevenção e cura de 

enfermidades hereditárias, porém outras são de caráter negativo, com a possível 

discriminação pelo seu uso, a chamada discriminação genética.  

Nessa linha, fala-se que algumas discriminações atentam não somente contra o 

princípio da igualdade38, mas também contra o da dignidade. São discriminações  

                                                 
35  KNOPPERS, Dignité humaine et patrimoine génetique. Montreal : Faculty of Law, 1991, p.83. 
36  FLEMING, V. John I. La Ética y el Proyecto Genoma Humano sobre diversidade. Revista de 
Derecho y Genoma Humano, n.4, p.174, 1996.  
37  Em algumas culturas, a preferência por filhos varões sobre as mulheres por razões econômicas 
(nessas sociedades os primeiros são considerados produtivos, por se incorporarem muitos jovens ao 
mercado laboral, enquanto que o matrimônio das filhas jovens requer uma mínima capacidade econômica 
da família para reunir o dote consuetudinariamente requerido), tal fato agravado pela limitação imposta 
por meios indiretos de ultrapassar um número determinado de filhos (um na China), o que levou a proibir 
que o diagnóstico pré-natal seja utilizado para conhecer o sexo do feto, salvo para prevenir enfermidades 
ligadas ao mesmo. Assim, o proíbem a Lei sobre Proteção da Saúde Materna e Infantil, de 27 de outubro 
de 1994, da República Popular da China (art.32.2), e da Lei n.57 sobre Técnicas de diagnóstico pré-natal 
(regulação e prevenção de sua utilização abusiva), de 20 de setembro de 1994, da Índia 
(art.5.2).(ROMEO CASABONA, Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas,op. cit., p.13). 
38  O princípio da igualdade e sua possível negação, a discriminação, se têm apoiado historicamente 
em vários aspectos, que se poderiam sintetizar em três. Em primeiro lugar se poderiam mencionar as 
características naturais, tais como: cor da pele ou sexo, principalmente; depois os fatores de caráter 
cultural e social, como religião, nacionalidade ou classe social; e por fim, aspectos jurídicos, por exemplo, 
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fundadas no patrimônio genético, que tendem a considerar a  existência de graus no 

reconhecimento dos direitos ligados à pertença à raça humana39. A Declaração 

Universal da Unesco sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos proíbe a 

discriminação genética  em seu artigo 6º:  

Ninguém poderá ser objeto de discriminações fundadas em suas 
características genéticas, cujo objeto ou efeito seria atentar contra 
seus direitos humanos e liberdades fundamentais e o reconhecimento 
de sua dignidade. 

Nesse sentido, em seu artigo 7º, a Declaração Internacional sobre os Dados 

Genéticos Humanos da Unesco40, observa que   

[...]Dever-se-ia fazer todo o possível para garantir que os dados 
genéticos humanos e os dados proteômicos humanos não se utilizem 
com fins que discriminem - tendo como conseqüência a violação dos 
direitos humanos, das liberdades fundamentais ou da dignidade humana 
de uma pessoa - ou que provoquem a estigmatização de uma pessoa, 
uma família, um grupo ou comunidade.  

 

 A Carta dos Diretos Fundamentais da União Européia41 também contém a 

seguinte disposição, em seu artigo  21:  

Proíbe-se toda discriminação, e em particular a exercida por motivo de 
sexo, raça, cor, origens étnicas ou sociais, ou características genéticas, 
língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou de qualquer outro 

                                                                                                                                               
o status jurídico ou civil emanado da pertença a um o outro tipo de Estado (BOBBIO, N. El tiempo de los 
derechos, 1991, p.48). 
39  MATHIEU, Bertrand. Génome Humain et Droits Fondamentaux,  Paris: Economica, 2000, p.84. 
40  Ricardo Cruz-Coke afirma que: “os temas que contém a Declaração sobre dados genéticos são 
complementários à anterior de 1997, pois agregam aspectos específicos sobre colheita, tratamento, 
utilização e conservação  de dados genéticos e mostras biológicas humana. O texto explica em detalhe os 
princípios bioéticos que permitem prevenir os riscos de aplicações técnicas que podem afetar a 
observância dos direitos humanos, as liberdades fundamentais e o respeito a dignidade humana”(CRUZ-
COKE, Ricardo. “Princípios bioéticos sobre dados genéticos humanos”, Revista de Derecho y Genoma 
Humano, n.19, 2003, p.35) 
41  A Recomendação 11 da Comunidade Européia sobre as repercussões éticas, jurídicas e sociais 
dos testes genéticos assim dispõe: “a) Os dados procedentes de fontes genéticas não se devem utilizar 
para prejudicar ou discriminar injustamente aos indivíduos, famílias ou grupos, nem no contexto clínico, 
nem em outros como os de emprego, de seguros, de acesso a integração social e as oportunidades de bem-
estar geral”. (25 recomendaciones sobre las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de los testes 
genéticos Bruselas 2004, Revista de Derecho y Genoma Humano, Bilbao: Fundación BBV, n.20, 2004, 
p.246). 
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tipo, pertença a uma minoria nacional, patrimônio, nascimento, 
incapacidade, idade ou orientação sexual42 .  

Nas linhas acima escritas, adverte-se quanto à possibilidade de discriminação 

derivada do uso da informação genética sobre o genótipo de uma pessoa, já que a 

correspondente constituição genética, diversa por natureza, pode ser objeto não somente 

de diferenciação, mas também de injustiça43, e por outra parte não será propriamente 

genética, mas de outra natureza, seja qual for a injustiça social44. Como alerta Jervis, a 

partir do  momento em que se é marcado ou etiquetado como desviado,  “esta etiqueta 

passa a  ocultar e negar o fato de que é uma vítima, e absolve de qualquer 

responsabilidade o sistema social”45. 

Cumpre notar que Billing constata haver uma discriminação genética, definida 

de forma rigorosa como uma situação derivada exclusivamente das diferenças 

genotípicas46. A utilização dos diagnósticos genéticos preditivos pode dar lugar também 

a um novo grupo de indivíduos. Tal grupo seria novo e irreal, porque nos referimos “a 

indivíduos que não são propriamente enfermos, porém começam a ser discriminados 

antes mesmo que se manifeste seu genótipo”47. Os indivíduos poderiam ser 

classificados em função de sua predisposição genética, estabelecendo-se hierarquias 

                                                 
42  Ademais, o princípio da não-discriminação vem reconhecido de forma geral no artigo 1º do 
Convênio do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos e Biomedicina (CDHB), ao garantir os direitos 
e liberdades das pessoas em relação às atividades biomédicas, sem nenhum tipo de discriminação. Os 
direitos que o CDHB reconhece especificamente em relação ao genoma humano são:  a proibição de 
qualquer forma de discriminação de uma pessoa por motivo de seu patrimônio genético (art.11); a 
proibição da realização das análises genéticas preditivas das enfermidades genéticas ou das que permitem 
identificar o sujeito como portador  de um gene responsável por uma enfermidade ou detectar uma 
predisposição ou susceptibilidade genética a uma enfermidade, as quais somente poderão realizar-se com 
fins médicos ou de investigação médica e em um contexto de um conselho genético apropriado (art.12). 
As intervenções que tenham por objetivo a modificação do genoma humano somente poderão ser  
realizadas por razões preventivas,  diagnósticas ou terapêuticas, e desde que não tenham como fim a 
introdução de qualquer modificação no genoma da descendência  (art.13). Além disso, não se permitirá a 
utilização das técnicas de assistência médica à reprodução para seleção do sexo da futura criança, salvo 
com o propósito de evitar uma enfermidade hereditária grave ligada ao sexo (art.14). 
43  BLÁZQUEZ RUIZ,  Javier. Derechos humanos y Eugenia. In: ROMEO CASABONA, Carlos 
Maria (Ed.). La Eugenia Hoy. Granada: Comares, 1999, p.164. 
44  BLÁZQUEZ RUIZ,  op. cit., p.164; APARISI MIRALLES, Angela. El proyecto genoma 
humano: algunas reflexiones sobre sus relaciones con el derecho. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997, p.145. 
45  JERVIS, G. Manual Crítico de Psiquiatría. Anagrama. Barcelona. 1977, citado por NEMESIO, 
R: SERRA, I., “Personalidad y socialización”. In: VV.AA., Fundamentos de Sociología, Tirant lo blanch, 
Valencia, 1991, p. 164. Apud: APARISI MIRALLES, op. cit., p.145. 
46  BILLING, P.R., “La libertad y la nueva genética”, El Derecho ante el Proyecto Genoma 
Humano, vol. I, Fundación BBV, 1994, p.243. Apud: APARISI MIRALLES, op. cit.,p.145. 
47  BLÁZQUEZ RUIZ, Javier. Derechos Humanos …, op. cit., p.169. 
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sociais, o que “suporia uma redução da cidadania e a negação do direito fundamental à 

saúde.”48

Segundo o artigo 12 do CDHB: 

 [...] somente poderão fazer-se provas preditivas de enfermidades 
genéticas ou que permitam identificar o sujeito como portador de um 
gene responsável de uma enfermidade, ou detectar uma predisposição 
ou uma susceptibilidade genética a uma enfermidade, com fins 
médicos ou de pesquisa médica e com um assessoramento genético 
apropriado. 

De toda sorte, o uso da informação genética fora da estrita finalidade 

assistencial pode apresentar no futuro imediato problemas éticos e jurídicos de 

extraordinária complexidade, quando incorporado massivamente a suporte informático. 

Observa-se que “o armazenamento e manejo institucional –seja ou não no sistema 

público de saúde – de milhões de dados genéticos de um grande número de cidadãos 

constitui hoje em dia uma ameaça que se vê incrementada pela facilidade de sua 

transmissão através dos sistemas eletrônicos49”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A informação genética oriunda dos dados genéticos, dados proteômicos e 

mostras biológicas humanas constitui uma informação que, indo além do conhecimento, 

desnuda a pessoa humana, porque revela o mais íntimo de sua essência: a constituição 

genética ou genoma individual sua e de sua família.  

As análises genéticas, as técnicas de reprodução assistida e da engenharia 

genética apresentam enorme potencial eugênico, quer através da eugenia positiva ou 

negativa. Inobstante isso, a neogenia deverá ser evitada, quer através da justificativa de 

ser assunto de saúde individual – dos próprios interessados ou através do discurso de 

                                                 
48  SÁNCHEZ-CARO; ABELLÁN, op.cit., p.113. 
49  ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, José María. La aplicación de la firma electrônica y la 
protección de datos relativos a la salud. Revista Actualidad Informática Aranzadi, n.39, abr., 2001, p.4-5. 
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justiça social, porque instrumentaliza o ser humano atentando contra sua dignidade. 

Como lembra Luiz Edson Fachin50: 

[...] Os novos paradigmas civilizatórios não devem se converter em 
espaços de uma barbárie pós-moderna. Um Estado Democrático de 
Direito e uma sociedade com mínimo de justiça econômica recoloca a 
dignidade humana e a igualdade no cenário da ciência e do 
desenvolvimento tecnológico. 

Nessa trilha, não parece justificável em um primeiro momento à realização de 

provas genéticas preditivas, salvo se orientadas à proteção contra riscos concretos à 

saúde das pessoas envolvidas. São vários os fundamentos para essa conclusão, alguns 

das quais merecem destaque.  O primeiro é a necessidade do consentimento informado 

do sujeito em submeter-se às análises genéticas para o conhecimento de sua informação 

genética, bem como o dever de segredo. Outro é o uso do princípio da 

proporcionalidade, a fim de que se estabeleça uma ponderação entre a finalidade 

econômica e laboral de acesso aos dados genéticos e a eventual lesão aos direitos 

fundamentais, em especial à intimidade e privacidade pessoal, como meio de se 

assegurar a igualdade de posições entre interesses contrapostos, a fim de aproveitar os 

aspectos benéficos do uso e acesso à informação genética em diversos setores, 

eliminando-se ao mesmo tempo os negativos.  
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MEIO AMBIENTE E SAÚDE MENTAL: UMA PERSPECTIVA JURÍDICA DA 

SOLIDARIEDADE 

 

 

Jussara Maria Leal de Meirelles∗

 

RESUMO 

Dentre os impactos ambientais mais freqüentes e preocupantes dos dia atuais, encontra-

se a influência do crescimento das cidades sobre a saúde mental humana. Ansiedade, 

estresse pós-traumático e síndrome do pânico são só alguns exemplos das 

conseqüências de uma vida cada dia mais contaminada pela velocidade de informações, 

pela violência de nossos dias, pela pressão de resultados “para ontem”, e tudo o que 

representa um movimento muitas vezes mais rápido do que a mente humana pode 

suportar. Não há dúvida que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como é 

previsto na Constituição da República, é também um meio ambiente que deve 

proporcionar, a todos os seres humanos, uma vida saudável e livre de pressões 

angustiantes. E se isso é uma utopia nos dias de hoje, há que, ao menos, buscar-se 

maneiras de proteger juridicamente as pessoas que são vítimas desse que é, com 

certeza, um impacto ambiental, sem pura e simplesmente declará-las incapazes. Esse 

cuidado solidário que se deve ter, assume contornos jurídicos e seu fundamento é a 

dignidade humana. 
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RESUMEN 

De entre los impactos ambientales más frecuentes y preocupantes de los dias actuales, 

se encuentra la influencia del crecimiento de las ciudades sobre la salud mental 

humana. Ansiedad, estrés postraumatico y síndrome del pánico son sólo algunos 

ejemplos de las consecuencias de uma vida cada día más contaminada por la velocidad 

de informaciones, por la violencia de nuestros días, por la presión de resultados “para 
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ayer”, y todo lo que representa un movimiento muchas veces más rápido que la mente 

humana puede soportar. No hay duda que el medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, tal como se prevee em la Constitución de la República, es también un 

medio ambiente que debe proporcionar, a todos los seres humanos, uma vida saludable 

y libre de presiones angustiantes. Y si eso es uma utopía em los días de hoy, hay que, 

por lo menos, buscar maneras de proteger jurídicamente las personas que son víctimas 

de ese  que es, con  seguridad, un impacto ambiental, sin pura y simplemente 

declararlas   incapaces. Ese cuidado solidario que se debe tener, asume contornos 

jurídicos y su fundamento es la dignidad humana. 

 

PALABRAS-CLAVE 

MEDIO AMBIENTE; SALUD MENTAL; BIODERECHO; INCAPACIDAD; 

DIGNIDAD HUMANA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

       As novidades trazidas pela tecnologia, tanto as mais simples quanto as mais 

complexas, vêm facilitando, cada vez mais, até mesmo as atividades corriqueiras da 

vida humana.  No entanto, por serem  tão eficazes, rápidas e precisas, além de 

perfeitamente descartáveis e substituíveis  por outras mais recentes em pouco espaço de 

tempo, trazem consigo exigências muito mais ágeis do que o cérebro humano foi 

projetado para absorver.  

 

      Sob perspectiva um pouco diversa, a vida atual nas grandes cidades tem trazido 

situações altamente traumatizantes para aqueles vivenciam ou que tenham vivenciado, 

de maneira direta ou indireta, o doloroso impacto de viver no meio ambiente inseguro 

atual.  

       Daí porque, atualmente, vem se observando que muitas pessoas são tomadas 

pelos sentimentos de medo, ansiedade que, de tão intensos, chegam a desencadear 

quadros patológicos, tais como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico e 

transtorno de estresse pós-traumático. Muitos desses casos resultam, significativamente, 

de fatores ambientais, para além das predisposições biológicas e inatas. 
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  No sentido de abrir reflexão sobre esse problema social, necessário, 

inicialmente, lembrar que o meio ambiente que se pretende equilibrado é aquele que dá 

condições de assegurar a sadia qualidade de vida, nesta encontrando-se compreendida, 

evidentemente,  a integridade psíquica de todos. 

 

  Além disso, seguindo o raciocínio crítico, também deve ser registrado que, sob a 

perspectiva essencialmente prática,  a proteção jurídica de pessoas em casos tais pode 

ser realizada mediante a pura e simples aplicação do regime de incapacidades previsto 

no Código Civil. Assim, se absolutamente incapazes, são representadas; se, 

relativamente incapazes, assistidas; e, dessa forma, são mantidas como sujeitos 

abstratos, figuras no intenso tráfico jurídico do qual elas são, também, mantidas à parte,  

em maior ou menor medida. 

 

  Importante lembrar que boa  parte dos quadros patológicos aqui referidos, são 

desencadeados por fatores ambientais, decorrentes da vida atual nas grandes cidades, 

refletindo-se, portanto,  em verdadeiro impacto ambiental. Por isso mesmo, cumpre 

analisar o regime de incapacidades com a devida compreensão do problema e 

solidariedade para com os que padecem de tais efeitos devastadores da vida 

contemporânea. Isso para que a almejada proteção, essencial ao regime de 

incapacidades, não resulte inexoravelmente em interdição, que pode ser interpretada 

como punição a quem já se sente menor e diferente em razão da sua especial 

sensibilidade (ou, do violento impacto) ao que lhe traz a vida atual.  

 

 Uma vez que a sociedade consiga reconhecer que a ansiedade, o pânico, o 

estresse pós-traumático têm, efetivamente, componentes ambientais, embora a 

influência ambiental seja diferente de um indivíduo para outro, o problema passa a ter 

conotação social.  Esse é o primeiro passo para afastar a categorização da lei brasileira 

(e a dicotomia capazes/incapazes), tão incongruente quando se trata de dimensões do 

comportamento humano e das diversas e tão complexas manifestações da mente 

humana. 

 

 E, a partir de uma releitura pautada pela dignidade assegurada na Constituição, 

busca-se alcançar a solidariedade e o cuidado que, ao expressar uma forma responsável 

de se relacionar, assume evidente valor jurídico. 
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1 VIDA ATUAL E  ANSIEDADE: AMBIENTE EQUILIBRADO? 

 

  Ao se voltar o pensamento para o início do século XX, depara-se com uma vida 

repleta de simplicidade e precioso tempo. Deslocar-se a cavalo ou de charrete, 

comunicar-se por cartas escritas cuidadosamente à mão, participar de refeições em 

família, não ser sufocado pelo excesso de informações. Resta, certamente, uma 

nostalgia em se imaginar um mundo assim, embora não se possa de todo esquecer as 

dificuldades daquela época.  

  

  Voltando-se à realidade atual, chega-se à riqueza de aparelhos e serviços 

disponíveis para economizar tempo,  para facilitar o trabalho profissional e doméstico e 

até mesmo o lazer.  Assim, além de máquinas de lavar roupas e louças, fogões a gás e 

elétricos, aspiradores de pó, forno de microondas, espremedores de frutas, cafeteiras 

elétricas,  ferros elétricos e a vapor, tele-entrega, fast food, supermercado virtual (que 

tanto trabalho reduzem e até eliminam);  há também telefones em casa e celulares nas 

ruas (que permitem contato constante), automóveis, aviões, metrôs (que facilitam o 

deslocamento); televisores, internet,   computadores em casa e no ambiente de trabalho, 

CD, DVD, Ipods, MP3, MP4 (que preenchem a vida atual de constantes, novas e 

diversas informações).  No entanto, nota-se aí um verdadeiro paradoxo: com tantas 

facilidades tecnológicas à disposição, muitas pessoas parecem ter mais dificuldades na 

sua vida e na sua rotina1. 

 

  Isso ocorre porque as inovações tecnológicas, muito embora se reconheça sejam 

grandes facilitadoras até mesmo de atividades corriqueiras, trazem consigo exigências 

sempre muito novas e muito mais rápidas do que o cérebro humano foi projetado para 

absorver. Por conta disso, muitas pessoas são tomadas pelos sentimentos de medo e 

ansiedade que, de tão intensos, vêm a desencadear um quadro patológico2.  

 

  Não parece ser esse o meio ambiente que se pretende equilibrado. Mas é esse o 

meio ambiente em que se vive, hoje, e cabe a todos, portanto, a responsabilidade de 

                                                 
1 SILVA, Ana Beatriz B. Mentes com medo: da compreensão à superação. São Paulo:  
Integrare Editora, 2006, p. 209-210.. 
2 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit.,p.210. 
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assegurar o seu equilíbrio e, por via de conseqüência, a integridade psíquica, além da 

saúde física de todos. 

 

  Para assegurar a saúde mental das pessoas que nele vivem, o meio ambiente 

deve ser naturalmente acolhedor, e guardar, ao menos, congruência temporal com a 

velocidade média da mente humana em acompanhar os seus resultados. No entanto, se    

o ambiente em que vivem e trabalham exige que corram, que pensem e ajam 

rapidamente; se elas não conseguem segurança e sossego nem em suas próprias casas; 

se vivem premidas por prazos inexeqüíveis marcados pelo imediatismo das inovações 

tecnológicas, isso traz em si um alerta: as facilidades práticas das quais não se 

consegue, hoje, nem mesmo imaginar a inexistência, certamente aceleraram o processo 

de viver, o que pode ser bem recebido ou não, dependendo das características pessoais 

de cada um. 

 

  O meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 

vida, assegurado constitucionalmente3, deve ser, sem dúvida, o que se demonstra apto a 

manter a integridade psíquica de todos. Se o meio ambiente em que se vive não oferece 

condições para tanto, necessário realizar-se uma leitura compreensiva de eventuais 

conseqüências até desastrosas que esse mesmo meio ambiente pode causar na vida de 

cada um.  

   

  Dentre os resultados psicológicos mais freqüentes que decorrem da vida nas 

grandes cidades, o medo é o que se apresenta com maior evidência. Em suas diferentes 

manifestações e graus de intensidade (ansiedade, angústia, susto, pânico, fobia, estresse 

pós-traumático), indubitável o componente ambiental, ainda que possa, em alguns 

casos, estar vinculado a outros fatores pessoais individuais.  

      

2 O MEDO E SEUS COMPONENTES AMBIENTAIS  

    

  O medo tem como função chamar a atenção do indivíduo para um determinado 

problema, permitindo, desse modo, que se possa enfrentá-lo da melhor maneira. Diz-se, 

                                                 
1. 3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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assim, o medo normal, quando somente apresenta ativação com um bom e razoável 

motivo, diante de um perigo real e não diante de mera eventualidade de perigo, ou 

mesmo da lembrança de um perigo. De igual forma e em igual medida, o  medo dito 

normal, em sua intensidade, é proporcional ao risco, permitindo que o agir seja 

adaptado à situação. Evidentemente, podem ocorrer situações em que o medo se 

apresenta falso, por engano; é o medo “por nada”; mas esses chamados falsos alarmes, 

para serem identificados no nível da normalidade, devem se apresentar ocasionalmente, 

além de serem controláveis4

 

  Se o medo se manifesta sem um razoável motivo, ou se o perigo não é real (é 

imaginário ou é somente uma recordação de algo que aconteceu), ou ainda, se é 

desproporcional ao risco, diz-se que é patológico, em maior ou menor grau. Em suma, 

diz-se o medo patológico quando é excessivo, tanto para ativar-se quanto para 

desativar-se, ou seja, é forte demais, sem flexibilidade, impetuoso, e pode transformar-

se muito rapidamente em pânico. Isso faz com que algumas pessoas sofram do que se 

costuma denominar “medo do pânico”: o indivíduo começa a ficar com medo em 

determinada situação e logo começa a se angustiar pelo receio de que aquele seu medo 

se transforme em pânico completo, incontrolável. Há, também, outras características do 

medo patológico: demora do retorno ao controle e à calma, e facilidade à tendência de 

reiniciar novamente5  

 

  A diferença entre o medo e a fobia está em que a última se caracteriza por um 

medo intenso, podendo chegar ao pânico; esse medo é, por vezes, incontrolável, e 

provoca o evitamento ou a fuga do confronto com objetos ou com as situações que o 

desencadearam, pois se é necessário o confronto, o sofrimento é extremo6. É nesse 

sentido, portanto, que se costuma afirmar que “as fobias não representam um risco de 

vida, mas podem destruir a qualidade de vida”7

  

  É possível, ainda, identificar-se medos não absolutamente normais, mas que, no 

entanto, não atingem o grau de fobias. São os chamados “medos intermediários”, que 

não são nem normais, nem fóbicos. Entretanto, sua perfeita caracterização depende 
                                                 
4 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 13-14. 
5 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 14-15. 
6 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 16-17.  
7 ANDRÉ, Christophe. Psicologia do medo: como lidar com temores, fobias, angústias e 
pânicos. Trad. João Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 17. 
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muito de pequenos detalhes do ambiente8. Assim, uma pessoa que tenha medo de se 

expor, socialmente, pode ter um medo justificado pelo número de pessoas que estará na 

platéia, ou pelo fato de não dominar o assunto, enfim, por motivos que justifiquem um 

receio normal, que desencadeará uma resposta de cuidado maior em relação ao 

enfrentamento. No entanto, se a mesma pessoa tem medo de conversar casualmente 

com duas ou três outras, sejam quem elas forem, o medo caracterizou-se em fobia. Por 

fim, se o medo de se expor tem alguma justificativa para aquele indivíduo (medo de 

falar com uma determinada pessoa, por motivos individuais e pessoais ou 

profissionais), não é considerado medo normal, pois outrem no seu lugar não teria medo 

algum ou, quando muito, teria um ligeiro receio, que poderia demandar maior cuidado 

na conversa; mas também não é fobia, pois o medo é, somente, de falar com aquela 

pessoa; é, portanto, um “medo intermediário”.  

 

  Costuma-se afirmar que os medos considerados patológicos, assim como as 

fobias, resultam de uma dupla influência: de um lado, as predisposições biológicas, 

essencialmente inatas (a herança pode ser familiar individual, mas também pode se 

caracterizar como herança coletiva, da espécie); de outro, as influências ambientais e, 

portanto, adquiridas pelo indivíduo (a sua história pessoal). Considera-se, também, que 

o peso respectivo desses dois fatores de influência é variável, de acordo com as fobias. 

Assim, fobias como as de água, de altura ou de animais, parecem ser muito ligadas a 

fatores genéticos. Porém, outras, como as fobias de direção, podem ser desencadeadas 

por fatores ambientais (após um acidente, por exemplo, em que a pessoa é vítima, 

responsável ou testemunha)9. 

 

  Por outro lado, o medo maior ou menor, infundado ou não, patológico ou fobia, 

sofre influência do ambiente em que se vive e isso faz determinar um maior ou menor 

sofrimento de quem teme. Assim, alguém que vive em área selvagem sofre muito mais 

de medo de cobras do que aquele que vive na cidade; porém, se este que vive na cidade 

sofre de claustrofobia, terá muito mais oportunidades de sofrimento pelo seu temor, em 

face da necessidade de entrar em elevadores e em  outros lugares fechados e pouco 

espaçosos, do que se vivesse em área de mata, mais livremente. 

 

                                                 
8 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 17. 
9 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit. , p. 33-34. 
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  Há, ainda, situações extremas, de “pessoas que passaram por eventos de 

natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica; testemunharam a morte de 

perto; correram risco de vida; vivenciaram momentos de violência ou fatos violentos 

como assaltos, seqüestros, acidentes de carro, desastres naturais, guerras, torturas 

psicológicas e/ou físicas, abusos sexuais etc”10. Boa parte delas, após vivenciar 

situações traumáticas como essas, passam por um tempo de adaptação (em média, 

menos de um mês) em que as experiências dolorosas e “paralisantes” são 

psicologicamente diluídas e, sob certa ótica, cicatrizadas. Infelizmente, para muitas 

outras, “o agente estressor (evento traumático) perpetua-se de forma intensa, 

provocando seqüelas psíquicas em suas vítimas, mostrando sinais evidentes de que ele 

continua vivo na memória”11. É o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), 

caracterizado, resumidamente, por sofrimento psicologicamente significativo, capaz de 

afetar o funcionamento de áreas importantes da vida do indivíduo; sintomas de 

recordações involuntárias e abruptas; respostas fisiológicas similares ao ataque de 

pânico (taquicardia, sudorese intensa, ondas de frio ou de calor, sensação de 

desmaio,falta de ar); e tais sintomas permanecem por mais de um mês (se o período 

sintomático é inferior a um mês, diz-se transtorno de estresse agudo)12.     

      

3 PÂNICO, ANSIEDADE, ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: 

INCONGRUÊNCIA DO REGIME DE INCAPACIDADES  

 
Pessoas não são descartáveis, evidentemente. No entanto, em pânico, ansiosas 

ou estressadas após um trauma, não produzem os resultados que a sociedade produtiva 

espera delas. E então, o que se vê? A mesma sociedade que contribuiu para o estado em 

que elas se encontram, munindo-se de regras e fundamentos para deixá-las, de certa 

forma e em certa medida, à parte. 

 

Se está em pânico, a pessoa não manifesta sua vontade com a atenção devida, 

nem o seu consentimento é tido como livre. Se o seu nível de ansiedade é alto, 

possivelmente não produzirá bem, pois tem pressa; talvez aja por impulso, talvez a 

ansiedade seja tanta que paralise o seu agir. Se está traumatizada, algumas tarefas antes 

simples e corriqueiras, agora lhe parecem impossíveis.  
                                                 
10 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 124. 
11 SILVA, Ana Beatriz B. Silva. Op. Cit., p. 126. 
12 SILVA, Ana Beatriz B. Silva. Op. Cit., p. 130-131. 
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 Sob o ponto de vista  essencialmente prático, a proteção jurídica de pessoas em 

casos tais pode ser realizada mediante a pura e simples aplicação do regime de 

incapacidades previsto no Código Civil13. De modo que, se consideradas absolutamente 

incapazes, continuam a figurar como sujeitos de direitos, porque representadas; e, se 

relativamente incapazes, também são mantidas no sistema categorizado das relações 

jurídicas, pois são assistidas. Dessa forma, a sociedade pode conseguir mantê-las como 

figuras abstratas no grande e variado círculo de negociações, mas, de verdade, deixa-as 

à parte, em grau absoluto ou relativo. 

 

 Porém, há que se recordar que grande parte dos quadros de medo, ansiedade e 

estresse pós-traumático são movidos por fatores ambientais, refletindo-se em 

verdadeiro impacto que a sociedade atual traz consigo na esteira do seu 

desenvolvimento. Logo, nesses casos, a análise do regime de incapacidades deve ser 

permeada de compreensão e solidariedade, levando-se em consideração, evidentemente, 

o grau de intensidade do quadro clínico que se apresente. Isso para que não resulte 

inexoravelmente em interdição que, para além do seu necessário e essencial cunho 

protetivo, poderá caracterizar-se em mais uma punição aos que já padecem de alguns 

dos efeitos mais devastadores da vida contemporânea.  

  

 Poder-se-ia argumentar, em hipóteses de ansiedade, medo ou estresse pós-

traumático, a respeito da incapacidade acidental, prevista no Código Civil Português 

(Decreto-Lei nº 47 344,. de 25 de Novembro de 1966)  a qual, ao contrário das demais 

                                                 
13 Algumas respostas, na dependência da interpretação que se der ao caso 

concreto,  podem ser encontradas na Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, que institui o Código Civil, 
ao dispor nos seus artigos 3º e 4º: 

 
 “ Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil: 
 I –   ...(omissis); 
 II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; 
 III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”  

 
  “Art. 4º . São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 

 I – ...(omissis); 
 II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido; 
  III –  ...(omissis); 
  IV – ...(omissis)”. 
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incapacidades, não afeta o estado da pessoa14. Porque, de acordo com a lei portuguesa, 

quem se encontra acidentalmente incapacitado por qualquer causa passageira que 

comprometa as sua faculdades intelectuais e volitivas, pode pedir a anulação do ato 

jurídico praticado. Tal incapacidade é caracterizada somente durante os momentos em 

que se verificam as suas causas.  

 

No entanto, além da imperiosa necessidade de se bem caracterizar que a pessoa 

não tem o livre exercício de sua vontade porque o seu estado mental, devido a 

deficiências próprias ou influências alheias, não é propício para o efeito, o fato há de ser 

notório ou conhecido da outra parte. Esclarece, ademais, a lei portuguesa, que é notório 

o fato que uma pessoa de normal diligência teria podido notar15

  
 Também reconhecida pela lei italiana16, a incapacidade acidental é admitida 

doutrinariamente no Brasil, ainda que de forma um pouco tímida. Designada por 

incapacidade natural, consiste na incapacidade de entender e de querer, que não está 

judicialmente declarada. Está adstrita  a um determinado ato, para o qual o indivíduo 

não apresentava condições mentais de manifestar livremente a sua  vontade. E existe 

apenas durante os momentos em que é possível verificar suas causas. Para além disso, 

em quaisquer outras situações, a pessoa é considerada perfeitamente capaz.  

 

 Mas o interesse em se proteger o incapaz choca-se com o interesse da outra 

parte que ignorava haver convencionado com alguém que não tinha condições de 

discernir; por isso, a menção doutrinária brasileira sobre a incapacidade natural acentua 

que, a legitimar a faculdade de pedir a anulação do ato, impõe-se que, além da 

incapacidade natural de entender e de querer, seja reconhecido o grave prejuízo ao 

agente, além da má-fé do outro contraente17. E ainda há que se observar que, se a 

                                                 
14  “Art. 257 (Incapacidade acidental)  

2.  A declaração negocial feita por quem, devido a qualquer causa, se encontrava acidentalmente 
incapacitado de entender o sentido dela ou não tinha o livre exercício da sua vontade é anulável, 
desde que o facto seja notório ou conhecido do declaratário.  

3.  O facto é notório, quando uma pessoa de normal diligência o teria podido notar.” 

15 HÖRSTER, Heinrich Ewald. A parte geral do Código Civil Português: Teoria Geral do 
Direito Civil. Coimbra: Almedina, 1992, p. 346-347. 
16  O Código Civil Italiano refere-se à incapacidade de entender e de querer nos artigos 120, 428, 
591, 775, 1389, 1425 e 2046. 
17  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil.  12ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 171. 
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incapacidade natural é aquela que ainda não foi judicialmente declarada, evidentemente 

o dado natural deve corresponder às hipóteses legais, posto que não se admite, no 

regime das incapacidades, interpretação extensiva. 

 

  Casos há de incapacidade sem interdição. O próprio Código Civil Brasileiro 

menciona, no artigo 3º, a causa transitória que impossibilite a manifestação da vontade, 

sem sujeitar à curatela aquele que, por motivo não permanente, teve impedida a sua 

expressão volitiva18.   

 

 Note-se, no entanto, que mesmo para a caracterização da incapacidade acidental 

prevista na legislação portuguesa, o fato deve ser notório ou conhecido da outra parte. 

Essa exigência se dá em razão de que a incapacidade acidental, ao contrário da 

incapacidade de exercício, cuja interdição é levada a registro,  não tem assentamento 

nenhum; logo, para a segurança das relações jurídicas, há que se exigir a notoriedade do 

fato impeditivo ou o conhecimento do mesmo pela outra parte (e não de qualquer 

terceiro), posto que negocia com quem, em princípio, é plenamente capaz19.   

 

 Imagine-se a dificuldade de se comprovar o conhecimento, pela outra parte, de 

sintomas como os de ansiedade, estresse pós-traumático e medo patológico, que podem 

ou não ser percebidos, até porque, em alguns casos, no afã de evitar constrangimentos 

maiores, são disfarçados por nuances comportamentais, até socialmente aceitáveis, 

somente evidenciando-se em casos mais severos.  

 

 Observe-se partes do depoimento de uma paciente de transtorno de ansiedade 

generalizada: “...chego sempre antes da hora marcada...Estou trabalhando, mas sempre 

preocupada com os horários, com as tarefas, com o que o chefe vai me pedir, penso que 

não vou dar conta, que vou ser demitida...”20 Será que o comportamento dela se 

demonstra, realmente, inadequado ao que a sociedade atual pretende na linha de 

produção? 

 

                                                 
18 O artigo 1767, inciso II, do Código Civil Brasileiro, só sujeita à curatela  as pessoas apresentem 
motivos permanentes impeditivos da sua respectiva manifestação de vontade. 
19 HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op cit., p. 347. 
20 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 143. 
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 E outro, de uma universitária, paciente de transtorno de estresse pós-traumático, 

encaminhada a tratamento por seus pais, que não entendiam o comportamento da filha: 

“...no final do ano passado, fui estuprada à noite, numa rua quase deserta...Nunca contei 

nada pra ninguém, pois morro de vergonha de tudo e não quero magoar meus pais”21

 

 E mais um, de paciente com sintomas de ataque de pânico: “Sinto falta de ar, 

dor no peito, meu queixo começa a tremer sozinho, os braços ficam dormentes e a 

sensação é de que vou morrer...Nunca contei nada pra minha namorada e pros meus 

amigos, pois fico com vergonha deles acharem que é frescura minha ou que sou 

fraco”22. 

 

  Sob a ótica doutrinária brasileira, a incapacidade natural também deve vir 

acompanhada do binômio grave prejuízo do agente/má fé do outro contraente, o que, 

muitas vezes não se evidencia de modo tão simples.  

 

Por derradeiro, é de se recordar que o regime legal de incapacidades não 

comporta interpretação extensiva; logo, impõe-se adequar a incapacidade natural às 

hipóteses do regime legal. Assim, a incapacidade natural, no Direito Brasileiro,  está 

vinculada, basicamente, ao discernimento e à manifestação de vontade, previstos na lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A DIGNIDADE DELINEANDO O CUIDADO 

SOLIDÁRIO 

         

As diversas ponderações aqui apontadas têm em si a imediata e natural 

lembrança  do valor do ser humano e do respeito que lhe é devido.  É esse dado 

axiológico representado pelo ser humano que sustenta o viés que deve nortear as 

respostas. 

 

O Direito existe para o homem e o homem é valor. Na precisa e sensível 

observação dos sempre lembrados Francisco Muniz e José Lamartine Corrêa de 

Oliveira, “(...) no caso do ser humano, o dado pré-existente à ordem legislada não é um 

dado apenas ontológico, que radique no plano do ser; ele é também axiológico. (...) O 

                                                 
21 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 133. 
22 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 65. 
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homem vale, tem a excepcional e primacial dignidade de que estamos a falar, porque é. 

E é inconcebível que um ser humano seja sem valer.”23

 
 Esse respeito ao ser humano traduz o fundamento ético que requer toda norma 

jurídica própria de um Estado de Direito. A Constituição de 1988 destaca-o já no seu 

artigo 1º, inciso III24. Logo, as ponderações a respeito do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (previsto expressamente no art. 225 da mesma Constituição 

da República) devem ser levadas a efeito a partir de uma perspectiva integral do ser 

humano, considerando-se a sua necessária e imprescindível sadia qualidade de vida.   

 

 Essa é uma tarefa não pouco árdua nem simples, porquanto se reconheça que o 

impacto trazido pelo meio ambiente atual à saúde mental do ser humano afronta a sua 

dignidade.  

 

 Por isso, necessário considerar, de maneira fundamental e efetiva, que a vida 

humana “não há só a rede de relações sociais. Existem pessoas concretas, homens e 

mulheres. Como humanos, as pessoas são seres falantes; pela fala constroem o mundo 

com suas relações. Por isso, o ser humano é, na essência, alguém de relações 

ilimitadas”25. Logo, para além das categorizações jurídicas  imposta pelo Direito 

Privado Clássico, tais como a do regime de incapacidades, existe gente, vida, dignidade 

humana, valores, sentimentos. E toda e qualquer tendência a categorizar  nuances do 

comportamento, somente distancia a lei da sua finalidade essencial, que é a proteção do 

ser humano na sua integralidade, seja ele calmo ou ansioso, esteja ele tranqüilo, em 

pânico ou sob o efeito profundamente danoso de um estresse pós-traumático. 

  

                                                 
23  MUNIZ, Francisco José Ferreira; OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. O Estado de Direito e 
os Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 532, p. 16, 1980.  
24 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
  I - a soberania; 
               II - a cidadania; 
  III - a dignidade da pessoa humana; 
  IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
  V - o pluralismo político.”  
 
25 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 12a. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999, p. 139. 
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 Se a sociedade reconhecer que a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático 

são, em maior ou menor grau, resultados do meio ambiente em que se vive (muito 

embora possa essa influência variar de pessoa para pessoa), a questão passa a ter 

conotação não mais individual, mas social.  É o primeiro passo para afastar a 

categorização já distante, e alcançar a solidariedade que aproxima, constrói e, acima de 

tudo, cuida.  

 

  Decorrente do afeto, o cuidado é expressão da humanidade. “A 

capacidade de cuidar está enraizada na natureza humana”26 Mas o cuidado não significa 

infantilizar o outro, abrindo margem para que ele possa chegar, mesmo, a se sentir 

inferior; é reconhecer-se solidário e igual, mesmo nas mais inconciliáveis diferenças.  

 

  O cuidado expressa, sem dúvida, uma forma responsável de se relacionar. É 

nesse sentido que assume o seu valor jurídico. O estar presente, preocupar-se, ter 

consideração, valorizar o outro, ouvir, proteger, compreender, enfim, amar. Essa malha 

de afetividade pode ser demonstrada também de maneira ampla e socializada, no 

entendimento compreensivo dos resultados danosos que a vida atual já está trazendo 

para a saúde mental de todos e, infelizmente, para muitos, em grau bastante 

significativo. 

  

              Importa reler as categorias. Importa revisar os conceitos. Importa refletir a 

respeito das disposições legais e dos fatos, sob o manto de valores tão fortes como a 

dignidade e a solidariedade. Somente assim é possível alcançar-se a compreensão 

verdadeira de quem, do quê e em que medida se pretende proteger. 
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RESUMO 

Este estudo destina-se a verificar se a Resolução CFM 1805/06 possui irradiações 

jurídicas relevantes no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, investiga-se o marco 

léxico da bioética na qual se insere a Resolução. Neste marco, a eutanásia e a limitação 

de tratamento são eticamente diferenciadas. A seguir, são analisadas e comparadas duas 

diferentes interpretações jurídicas da Resolução, à luz dos sistemas penal e 

constitucional brasileiros. Argumentar-se-á pela superioridade da leitura que imprime 

plena validade à Resolução, por ser mais adequada ao texto constitucional e apresentar-

se mais protetora dos direitos fundamentais, consoante a noção de interpretação 

conforme a constituição e do postulado normativo da proporcionalidade.  
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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to investigate Brazilian Medical Council Resolution 

1805/06 adequacy to the constitutional and criminal systems. To do this, I will analyze 

and compare two competitive interpretations of the Resolution, and I will argue that one 

of these interpretations is superior to the other, in the light of its potential to protect 

constitutional rights.  
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1 Introdução  

Em novembro de 2006, após diversos debates, o Conselho Federal Medicina 

aprovou a Resolução 1805, na qual permitiu a limitação consentida de tratamento (LTC) 

em pacientes terminais. A resolução torna límpida a postura do conselho profissional 

em um assunto que já era alvo de intensa contestação em variados setores da sociedade 

brasileira. Porém, parece não ser instrumento formalmente hábil a elidir a incidência 

dos enunciados normativos criminalizadores da LTC.  

O artigo que ora se apresenta tem por meta verificar se a Resolução CFM 

1.805/2006 possui irradiações jurídicas relevantes no ordenamento pátrio. Para tanto, 

desmembrar-se-á o estudo em duas partes. Como a Resolução CFM 1.805/2006 tem 

origem em uma premissa terminológica específica, investigar-se-á esse marco léxico 

nos estudos da bioética. Feito isso, partir-se-á para a análise das possibilidades 

interpretativas decorrentes da Resolução CFM 1.805/2006 diante dos sistemas penal e 

constitucional brasileiros.  

2 Bioética: promovendo rigor conceitual  

Nos últimos anos, os estudiosos da bioética têm realizado uma determinação 

léxica de alguns conceitos relacionados ao debate sobre o final da vida. Muitos 

fenômenos que eram englobados pela mesma insígnia passaram a receber nova 

denominação. Neste marco, convém expor os seguintes conceitos operacionais: a) 

eutanásia; b) ortotanásia; c) distanásia; d) tratamento fútil e obstinação terapêutica; e) 

suicídio assistido; f) tratamento/cuidado paliativo; g) recusa de tratamento médico e 

limitação de tratamento. 

O termo eutanásia já foi objeto de diferentes conceituações, muitas bastante 

amplas, que abraçavam formas ativas e omissivas em sujeitos passivos em condições 

muito dissímiles. Atualmente, porém, o conceito tem sido confinado a uma acepção 

bastante estreita, que admite apenas a forma ativa aplicada por médicos a doentes 

terminais cuja morte é inevitável em um curto lapso1. Assim, compreende-se que a 

                                                           
1  Sobre estes distintos conceitos, ver: PESSINI, 
Leo. Distanásia: até quando prolongar a vida? São Paulo: Editora do Centro Universitário São Camilo: 
Loyola, 2001 (Coleção Bioética em Perspectiva, 2). MARTIN, Leonard M. Eutanásia e distanásia. In: 
GARRAFA, Volnei (Org.) Iniciação à bioética. Brasília: CFM, p.171-192. SIQUEIRA-BATISTA, 
Rodrigo; SCHRAMM, Fermin Roland. Eutanásia: pelas veredas da morte e da autonomia. Ciência e 
saúde coletiva, v.9, n.1, p.33 e ss., 2004. McCONNELL, Terrance. Inalienable rights: the limits of 
consent in medicine and the law. Oxford: Oxford University, 2000, p.88. RIBEIRO, Diaulas Costa. 
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eutanásia é a ação médica intencional de apressar ou provocar a morte – com exclusiva 

finalidade benevolente – de pessoa que se encontre em situação considerada irreversível 

e incurável, consoante os padrões médicos vigentes, e que padeça de intensos 

sofrimentos físicos e psíquicos. Do conceito estão excluídas a assim chamada eutanásia 

passiva, eis que ocasionada por omissão, bem como a indireta, ocasionada por ação 

desprovida da intenção de provocar a morte. Não se confunde, também, com o 

homicídio piedoso, conceito mais amplo que contém o de eutanásia. 

A eutanásia admite formas distintas, segundo a voluntariedade, ou seja, o 

consentimento daquele que padece. Pode ela ser voluntária, quando há expresso e 

informado consentimento; não-voluntária, quando se realiza sem o conhecimento da 

vontade do paciente; e involuntária, quando é realizada contra a vontade do paciente. 

Necessário destacar que, no que toca à eutanásia involuntária, há um relevante e 

adequado consenso jurídico quanto ao seu caráter criminoso.  

Por distanásia compreende-se a tentativa de retardar a morte o máximo possível, 

empregando, para isso, todos os meios médicos ordinários e extraordinários ao alcance, 

proporcionais ou não, mesmo que isso signifique causar dores e padecimentos a uma 

pessoa cuja morte é iminente e inevitável2. Em outras palavras, é um prolongamento 

artificial da vida do paciente, sem chance de cura ou de recuperação da saúde segundo o 

estado da arte da ciência da saúde3. 

A obstinação terapêutica e o tratamento fútil estão intimamente associados à 

distanásia. Alguns autores tratam-nos, inclusive, como sinônimos. A primeira consiste 

no comportamento médico de combater a morte de todas as formas, como se fosse 

possível curá-la4, sem que se tenha em conta os padecimentos e os custos humanos 

gerados. O segundo refere-se ao emprego de técnicas e métodos extraordinários e 

desproporcionais de tratamento, incapazes de ensejar a melhora ou a cura, mas hábeis a 

                                                                                                                                                                          
Autonomia: viver a própria vida e morrer a própria morte. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 
22, n.8, p. 1749-1754, ago. 2006.  
2  Este conceito foi extraído do voto do magistrado colombiano Vladimiro Naranjo Mesa, com 
sutis alterações em seu texto. COLOMBIA. Sentencia C-239/97. Disponível em: 
http://web.minjusticis.gov.co/jusrisprudencia. Último acesso em: 5 ago. 2005.  
3  Cf. PESSINI, Leo. Distanásia... Op. cit., p.30. 
4  SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo; SCHRAMM, Fermin Roland. Op. cit., p.33. A expressão cura 
da morte foi cunhada por Leo Pessini. Cf.  PESSINI, Leo. Distanásia... Op. cit., p.331 e ss.  
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agravar sofrimentos, isto é, nos quais os benefícios previsíveis são muito inferiores aos 

danos causados pelo tratamento5.  

Em sentido oposto da distanásia e distinto da eutanásia, tem-se a ortotanásia. 

Trata-se da morte em seu tempo adequado, não combatida com os métodos 

extraordinários e desproporcionais utilizados na distanásia, nem apressada por ação 

intencional externa, como na eutanásia. Liga-se a uma aceitação da morte, pois se 

permite que ela siga seu curso.  

Aliado indissociável da ortotanásia é o cuidado paliativo. Seu ponto de partida é 

também a aceitação da morte, sem emprego de métodos extraordinários e 

desproporcionais. Não significa, porém, o abandono e o esquecimento do enfermo 

terminal, mas a utilização de toda a tecnologia possível para aplacar seu sofrimento 

físico e psíquico. É uma forma de atender o paciente desenganado e sua família, que 

reconhece que o enfermo é incurável e dedica toda a sua atenção a aliviar seu 

padecimento com uso de recursos técnicos apropriados para tratar os sintomas, como a 

dor e a depressão6. 

O cuidado paliativo pode envolver o conhecido duplo efeito, ou seja, em 

determinados casos, o uso de algumas substâncias para controlar a dor e a angústia pode 

aproximar o momento da morte. A diminuição do tempo de vida é um efeito previsível, 

mas não desejado, pois o objetivo primário é oferecer o máximo conforto possível ao 

paciente, sem intenção de ocasionar o evento morte7.  

A recusa de tratamento médico consiste, como a própria expressão torna 

patente, na negativa de iniciar ou de manter um ou alguns tratamentos médicos. Após o 

devido processo de informação, o paciente – ou, em certos casos, seus familiares – 

decide se deseja ou não iniciar ou continuar tratamento médico. O processo culmina 

                                                           
5  PESSINI, Leo. Distanásia... Op. cit., especialmente as páginas 163 e ss.  
6  Este conceito foi extraído do voto do magistrado colombiano Vladimiro Naranjo Mesa, com 
sutis alterações em seu texto. COLOMBIA. Sentencia C-239/97, Op. cit. Ver também: PESSINI, Leo. 
Distanásia... Op. cit., p.203 e ss. 
7  Cf. PESSINI, Leo. Distanásia... Op. cit., p.213; COLOMBIA. Sentencia C-239/97, Op. cit., 
voto do magistrado Vladimiro Naranjo Mesa; QUILL, T. E. et  al. Palliative Treatments of Last Resort: 
Choosing the Least Harmful Alternative.  Annals of Internal Medicine. v.132, n.6, p.488-493, March 
2000. MORAES E SOUZA, Maria Teresa de; LEMONICA, Lino. Paciente terminal e médico capacitado: 
parceria pela qualidade de vida. Bioética. Conselho Federal de Medicina. v.11, n.1, p.83-100, 2003. 
COHEN-ALMAGOR, Raphael. Language and reality in the end-of-life. The Journal of law, medicine & 
ethics. Vol. 28:3, Fall, 2000, p.267-278. 
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com a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou 

Consentimento Informado.  

A recusa pode ser ampla ou estrita, conforme seja admitida em qualquer 

circunstância – por pacientes que podem recuperar a sua saúde com o tratamento que 

recusam – ou em situações bem determinadas de impossibilidade de recuperação da 

saúde com o tratamento. A última hipótese, referida por alguns como limitação 

consentida de tratamento (doravante LCT), possui laços com a ortotanásia. A recusa 

ampla é ainda alvo de muitos debates, ao passo que existe consenso entre os bioeticistas 

quanto à possibilidade de recusa em sentido estrito8. 

Por suicídio assistido entende-se a retirada da própria vida com auxílio ou 

assistência de terceiro. O ato causador da morte é de autoria daquele que põe termo à 

própria vida. O terceiro colabora com o ato, quer prestando informações, quer 

disponibilizando os meios e condições necessárias à prática. O suicídio assistido por 

médico é espécie do gênero suicídio assistido.  

O rearranjo conceitual formulado pelos estudiosos da bioética atinge a antiga 

distinção entre as formas ativa e passiva da eutanásia, que passaram a receber 

denominações distintas. O termo eutanásia aplica-se somente àquela que era conhecida 

como forma ativa. Além disso, a conduta que caracterizava a eutanásia passiva deixou 

de ser visualizada como antiética, para constituir-se em manifestação da autonomia do 

paciente e no dever de respeito por parte da equipe de saúde. No mesmo ensejo, a 

distinção entre a eutanásia e a distanásia permite concluir que medidas excessivas e 

desproporcionais (na relação benefício/prejuízo à saúde e à qualidade de vida do 

enfermo) não devem ser empregadas à revelia da vontade do paciente, tampouco 

correspondem à boa técnica, caso não desejadas pelo doente, seus cuidadores ou pelos 

seus responsáveis legais. 

                                                           
8  A retirada de suporte vital (RSV), a não-oferta de suporte vital (NSV) e as ordens de não-
ressuscitação ou de não-reanimação (ONR) são partes integrantes da LCT. A RSV significa a suspensão 
de mecanismos artificiais de manutenção da vida, como os sistemas de hidratação e de nutrição artificiais 
e/ou o sistema de ventilação mecânica; a NSV, por sua vez, significa o não-emprego desses mecanismos. 
A ONR é uma determinação de não iniciar procedimentos para reanimar um paciente acometido de mal 
irreversível e incurável, quando ocorre parada cárdio-respiratória. Cf. KIPPER, Délio José. Medicina e os 
cuidados de final da vida: uma perspectiva brasileira e latino-americana. In: PESSINI, Leo; GARRAFA, 
Volnei (Orgs). Bioética, poder e injustiça. São Paulo: Loyola, 2033, p.413-414. Consultar, ainda: 
PESSINI, Leo. Distanásia... Op. cit., passim; MORAES E SOUZA, Maria Teresa de; LEMONICA, Lino. 
Op. cit. 
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Diante dessa reestruturação conceitual, tão carregada de conseqüências quanto à 

aceitação ética de alguns comportamentos, cumpre indagar se o ordenamento jurídico 

brasileiro é a elas permeável, ou se, ao contrário, não as admite, nem pode admiti-las.  

3 Revisitando a legislação penal brasileira: a LCT 

3.1 A legislação penal brasileira  

A legislação penal brasileira não extrai conseqüências jurídicas significativas 

das categorizações mencionadas, ressalvado o suicídio assistido. Na seara penal, a 

doutrina comumente menciona que a LCT e a eutanásia estão no mesmo bojo, o 

homicídio. A doutrina compreende na LCT a forma omissiva imprópria e, na eutanásia, 

a forma comissiva do crime. Nessa interpretação, a decisão do paciente ou de sua 

família de descontinuar um tratamento médico desproporcional, extraordinário ou fútil 

não é reconhecida pelo direito penal. O consentimento não possui eficácia normativa 

para salvaguardar de uma persecução penal o médico que respeitar a vontade expressa 

do seu paciente. Não há distinção entre o ato de não tratar um enfermo terminal à sua 

revelia e o ato de intencional e diretamente abreviar-lhe a vida com seu consentimento. 

Ambos são homicídio, que, caso seja reconhecido pelo júri, poderá contar com uma 

causa especial de diminuição de pena (privilégio)9. São distintos, tão-somente, do 

auxílio ao suicídio, também conduta criminosa.  

Essa postura legislativa e doutrinária pode possuir conseqüências graves, pois, 

ao oferecer o mesmo trato para situações distintas entre si, o paradigma legal reforça 

condutas de obstinação terapêutica e acaba por promover a distanásia. O modelo médico 

preconizado pelas citadas normas penais é o paternalista, que se funda na autoridade do 

profissional da medicina sobre o paciente e descaracteriza a condição de sujeito do 

enfermo. Ainda que os médicos não mais estejam vinculados eticamente a esse vetusto 

modelo de relação com o enfermo, o espectro da sanção pode levá-los a adotá-lo. Não 

apenas manterão ou iniciarão um tratamento indesejado, gerador de muita agonia e 

                                                           
9  Essa visão foi corroborada na Recomendação 01/2006, da lavra do Procurador da República 
Wellington Divino Marques de Oliveira, que considerou a normativa do CFM apologia ao crime e 
recomendou sua não-publicação. A título exemplificativo, ver: MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código 
Penal Interpretado. 4. ed. São Paulo, Atlas, 2003. E também: CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 
Parte Especial. v.2. São Paulo, Saraiva, 2003, p.34. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito 
Penal. Parte Especial. v.2. São Paulo: Saraiva, 2003, p.58. BRASIL. Ministério Público Federal -1a Reg. 
Recomendação 01/2006 - WD - PRDC. Disponível em: www.prdf.mpf.gov.br/prdc/legis/docs/exfile.2006 
-11-21.7242563592/attach/REC%2001-2006%20CFM.pdf  Acesso em: 25 nov. 2006. 
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padecimento como, por vezes, adotarão algum não recomendado pela boa técnica, por 

sua desproporcionalidade.  

Quanto ao cuidado paliativo de duplo efeito, a situação é ainda pior, por razões 

notórias. Se um médico for autorizado pelo enfermo a lançar mão dessa técnica, poderá 

abreviar seu tempo de vida. Se o mundo jurídico não oferecer amparo seguro a essa 

ação, o temor de cometer um crime pode ensejar o uso de dosagens medicamentosas 

menores do que o necessário para aplacar o imenso sofrimento físico e psicológico 

daqueles que estão no leito de morte.  

A Resolução CFM 1.805/2006 intenciona solucionar a questão, mas, 

formalmente, é inábil para elidir a incidência das normas penais. Mesmo assim, os 

comandos antagônicos criam um terreno arenoso, um ambiente de insegurança jurídica, 

tanto para os profissionais e estabelecimentos de saúde como para os pacientes e 

familiares. Para piorar o quadro, outros enunciados normativos federais e estaduais 

incidem nos conjuntos fáticos, em um autêntico emaranhado, cujas cores kafkianas são 

acentuadas pelas interpretações drasticamente divergentes, tanto do sistema como de 

cada grupo de enunciados normativos. O resultado é um cenário de absoluta 

insegurança e de incerteza jurídica. Em face desse contexto, cabe indagar se, apesar da 

questão hierárquica, a Resolução CFM 1.805/2006 tem apenas o condão de estremar as 

situações e fixar a posição do órgão de classe, ou se é hábil a influenciar a interpretação 

dos enunciados penais aplicáveis. 

Convém recordar que a Resolução CFM 1.805/2006 não permite nem a 

eutanásia, nem o suicídio assistido, hipóteses sequer cogitadas no texto. Ele se refere 

apenas à LCT e ao cuidado paliativo, admitindo-os apenas quando autorizados pelos 

pacientes ou por seus familiares. Seguem adequadamente vedadas essas duas condutas 

quando involuntárias. A análise que doravante será feita ocorre dentro deste corte 

epistemológico, ou seja, estão fora de exame a eutanásia e o suicídio assistido, bem 

como qualquer conduta (inclusive a LCT e o cuidado paliativo) involuntária. 

3.2 Limitação de Tratamento: outra interpretação possível na moldura do direito 

penal 

É sabido que os enunciados normativos podem receber interpretações 

divergentes e que cada uma pode ser juridicamente adequada, desde que se situe dentro 
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da moldura10. O que se vai apresentar agora é outra interpretação possível do injusto 

penal homicídio, à luz do sistema penal, averiguando-o em interação com elementos 

expressamente valorados pelo Código Penal, quais sejam, a causalidade, a 

intencionalidade e o cunho omissivo ou comissivo da conduta.  

Em primeiro lugar, a LCT é uma omissão de ação que corresponde a um tipo de 

resultado (o homicídio) e não a um tipo de simples atividade. Por isso, trata-se de 

omissão imprópria. Os crimes de omissão imprópria possuem tipos objetivos e 

subjetivos específicos, assimétricos em relação aos crimes de ação e de omissão própria, 

a saber: a) tipo objetivo: a.1.) situação de perigo para um bem jurídico; a.2) poder 

concreto de agir; a.3) omissão de ação mandada; a.4) o resultado típico; a.5) a posição 

de garantidor de quem se omite; b) tipo subjetivo: b.1.) dolo; b.2) imprudência11.  

Quando se tem em conta a LCT, percebe-se que os elementos situação de perigo 

e poder concreto de agir estão presentes, de modo que se deterá atenção nos demais, 

iniciando o exame pelo resultado típico. No crime de homicídio, o resultado típico é a 

morte do sujeito passivo. Para que se configure o crime de homicídio de ação imprópria, 

é necessário que o evento morte seja uma conseqüência causal da ausência de ação 

mandada12. Considerando-se que na LCT o evento morte é inevitável, pois a doença é 

preexistente e encontra-se em estágio para o qual a medicina desconhece a cura ou a 

possibilidade de reversão, conseguindo apenas protelá-lo, com benefícios ínfimos e 

custos humanos altos, a morte será causada primariamente pela condição física do 

paciente, sem atuação de qualquer agente externo.  

Todavia, mesmo que a omissão seja mais um fator no complexo causal 

preexistente da morte, ainda subsiste a possibilidade de ocorrência do crime, pois na 

omissão imprópria não se trabalha com a causalidade real, mas com a hipotética, quer 

dizer, se a ação houvesse se realizado, haveria probabilidade próxima da certeza de que 

o resultado não se produziria. Com a LCT, o resultado poderia ser postergado, não 

evitado. Daí advêm grandes dificuldades e debates, especialmente por haver também 

causas preexistentes. Embora o nexo de causalidade não possa ser afastado de plano (e 

                                                           
10  Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Batista Machado. Revisão Silvana 
Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p.366 e ss.  
11  SANTOS, Juarez Cirino. Op. cit., p.131-132. Texto reproduzido quase integralmente, com leves 
alterações.  
12  Cf. SANTOS, Juarez Cirino. Op. cit., p.132 e ss. 
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nem deva), ele resta muito atenuado, pois a omissão atua secundariamente no 

preexistente processo causal da morte, que seguirá seu curso natural13.  

Antes de observar outro tipo objetivo, a posição de garante, alguns 

esclarecimentos sobre o tipo subjetivo do crime omissivo impróprio. Ao realizar a LCT, 

os membros da equipe médica não têm a intenção primária (vontade e consciência) de 

produzir o resultado morte. A intenção é respeitar o desejo manifesto do paciente ou de 

seus familiares, permitindo que a morte siga seu curso. Aparentemente, não haveria 

dolo, nem imprudência, pois os médicos manteriam seu dever de cuidado, atuando 

segundo padrões objetivos para manter o bem-estar do enfermo. Porém, na omissão 

imprópria, a doutrina tem se posicionado do seguinte modo: 

O tipo subjetivo da omissão de ação própria é o dolo, e da omissão de ação imprópria, o dolo e 
a imprudência. Em ambas as modalidades de omissão de ação, o dolo não precisa ser 
constituído de consciência e de vontade, como nos tipos de ação: basta deixar as coisas 
correrem, com conhecimento da situação típica de perigo para o bem jurídico e da capacidade 
de agir (na omissão de ação própria), mais o conhecimento da posição de garante (na omissão 
de ação imprópria), porque dolo como vontade consciente de omitir ação mandada constitui 
exceção rara (o médico decide recusar o paciente em estado grave sob o argumento de 
inexistência de leito livre)

14. 

Assim, ainda que haja a ausência de consciência e de vontade e a presença de 

padrões objetivos de conduta, poderia configurar-se o dolo na LCT, pois tudo o que se 

faz é deixar as coisas correrem, com conhecimento do perigo e da posição de garante. 

Mas há um ponto crucial, a posição de garante, tipo objetivo dos crimes omissivos 

impróprios. Neste modelo de crime, a omissão somente será relevante, segundo o 

Código Penal, se aquele que se omitiu devesse e pudesse agir para evitar o resultado. O 

dever mencionado não é geral, mas específico. Somente aquele que é titular de um 

dever especial formalmente atribuído – i.e, assumir a posição de garante – poderá ser 

sujeito ativo de um crime omissivo impróprio15. Deve-se perscrutar, então, a quem 

compete definir qual é a extensão do dever médico de persistir em um tratamento de 

prolongamento da vida sem chances de cura ou melhora.  

No Brasil, a atribuição de estipular os deveres do médico foi, por lei federal, 

conferida ao Conselho Federal de Medicina16. Em decorrência, na Resolução CFM 

                                                           
13  Sobre o critério da causalidade e suas controvérsias, ver SANTOS, Juarez Cirino. Op.cit., p.126-
127. 
14  SANTOS, Juarez Cirino. Op. cit., p.139-140. 
15  BRASIL. Código Penal.  art. 13, §2o.  
16  BRASIL. Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957. BRASIL. Lei nº11.000, de 15 de dezembro 
de 2004  Disponíveis em: www.senado.gov.br Último acesso: out.2006.  
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1.805/2006, o CFM demarcou as fronteiras do dever médico de persistir no tratamento 

de pacientes terminais. O limite é justamente a autonomia dos pacientes ou de seus 

familiares, isto é, nesses casos extremos, é dever do médico, mesmo que exista 

aproximação temporal do óbito inevitável, abster-se de agir a fim de reverenciar a 

vontade do enfermo ou da sua família; não é seu dever, muito menos seu direito, manter 

ou iniciar tratamentos dessa índole compulsoriamente. Não se trata, sobremaneira, de 

oferecer o direito aos membros da equipe de saúde de decidirem manter ou não um 

tratamento, mas de instituir o dever de salvaguardar a decisão dos pacientes e 

familiares.  

Então, Resolução CFM 1.805/2006 não está em franco conflito com o direito 

penal. Pelo contrário, ela é a lei em sentido material que define o conteúdo do dever 

médico, conteúdo altamente significativo quando se está diante de crimes omissivos 

impróprios. O CFM fez apenas o que, de acordo com a legislação federal, é da sua 

alçada. Estipulou que o dever médico consiste em respeitar a autonomia do paciente, 

como garante da sua liberdade, e não em prolongar sua vida contra a sua vontade, como 

garante do dever de viver em sofrimento. 

Em face desta leitura, não comete crime de homicídio omissivo impróprio o 

médico que, atendendo à vontade de seu paciente ou, se for caso, de seus familiares, 

suspende ou não inicia tratamento extraordinário ou capaz apenas de prolongar a vida 

do paciente, sem possibilidade de reabilitação ou cura. Entrementes, dada a 

plurissignificação dos enunciados normativos, as outras interpretações expostas seguem 

sendo possíveis na moldura do direito penal. Portanto, a condição dos envolvidos 

continua nebulosa. Portanto, deve-se buscar qual das interpretações está (mais) 

adequada ao ordenamento jurídico como um todo, merecendo especial destaque os 

enunciados constitucionais. A análise em face do texto máximo poderá excluir algumas 

das interpretações, e, quiçá, apontar a resposta certa.  

3.3 Legislação penal e LCT: a necessária filtragem constitucional  
As normas penais não figuram isoladas no ordenamento jurídico, tampouco 

ocupam lugar cimeiro na hierarquia normativa. Por isso, é pertinente avaliar se as 

interpretações supra referidas estão todas em conformidade com os dispositivos 

constitucionais, ou se um olhar constitucionalizado aponta para uma das interpretações 
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como a conforme a Constituição. Realiza-se, então, a indispensável filtragem 

constitucional das possibilidades interpretativas apresentadas17.  

De pronto, deve-se verificar qual é o bem jurídico que a lei penal protege. No 

caso em tela, obviamente, trata-se do direito à vida. O legislador lança mão do seu dever 

de proteção do direito à vida criminalizando as condutas que conduzem à morte alheia, 

de modo consumado ou tentado. A ninguém ocorre sugerir que tais textos legais não 

tenham sido recepcionados pela Constituição de 1988. É também nítido que o 

consentimento da vítima não possui força normativa heterônoma, i.e., não pode elidir a 

aplicação dos textos legais. Na maciça maioria dos casos, a irrelevância do 

consentimento da vítima é plenamente justificável.  

Esses enunciados penais protegem zelosamente o direito que se afigura como 

pré-condição à titularidade e exercício de todos os outros direitos; demonstram a 

valorização e o respeito que uma determinada sociedade lança sobre o valor vida 

humana; trata-se, prioritariamente, de proteger direitos de terceiros. Nem poderia ser 

diferente para o mais vasto feixe de situações. O direito à vida é realmente um direito 

especial, e como tal deve ser tratado, tanto em sua dimensão subjetiva, quanto na 

objetiva18. Ele merece proteção fortíssima. Porém, não é absoluto. Está sujeito a 

raríssimas e estreitas exceções, que somente poderão ser estabelecidas com a mais 

absoluta parcimônia.  

Apesar da estreita admissão de exceções ao direito à vida, é tarefa do intérprete 

considerar os mais variados ângulos, aproximando os enunciados normativos dos 

problemas concretos que pretende solucionar19. O problema concreto em exame é a 

LCT. Não é uma situação banal e simplista na qual uma pessoa decide morrer e a outra 

se omite de evitar, mas de um extrato de pessoas que, em condições nada ordinárias, 

reclamam a possibilidade de renunciar a tratamento médico de prolongamento da vida, 

                                                           
17  Sobre a expressão filtragem constitucional: SCHIER, Paulo Ricardo. Novos desafios da 
filtragem constitucional no momento do neoconstitucionalismo. Revista Eletrônica de Direito do Estado. 
Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, n.4, out/nov/dez/2005. Disponível em: 
www.direitodoestado.com.br.  Acesso em: dez.2006. 
18  Sobre a dimensão objetiva, consultar: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos 
fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3.ed. Coimbra: Almedina, 2004, p.113-170; 
NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p.57-125. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, s/d., p.1025 e ss. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos 
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, passim. 
19  Nesse sentido, ver HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional (selección). Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1983 (Coleção “Estudos Constitucionales”), p.43 e ss.  
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por estarem acometidas por doenças terminais extremamente dolorosas ou por 

enfermidades degenerativas que conduzem à perda paulatina da independência. Ou, 

ainda, por pessoas que, antevendo algumas condições que julgam demasiadamente 

penosas para suportar, manifestam formalmente sua vontade no sentido de não serem 

mantidas em estado vegetativo persistente, ou de não serem submetidas a processos de 

ressuscitação ou a tratamentos extraordinários.  

Nessas situações in extremis, aparecem outros direitos e interesses competidores 

com aquele tutelado pelo texto normativo, e a equação formulada para fundamentá-lo 

constitucionalmente parece inverter-se. Se a regra geral, quando aplicada a um sem-

número de casos distintos, atinge resultados plausíveis e acordes com a proteção dos 

direitos fundamentais e da vivência societária, quando aposta neste outro extremo, 

composto por um grupo bem seleto de casos, torna-se perversa. Começam a adquirir 

grande peso outros direitos e metas societárias, como a liberdade, a privacidade, a 

integridade física, a prevenção do sofrimento, o bloqueio de tratamentos desumanos ou 

degradantes, a dignidade na morte e a memória póstuma. Os direitos dos médicos 

também assumem maior peso nessa situação-limite.  

Para que a criminalização da LCT – quer como homicídio privilegiado, quer 

qualificado – siga conforme a Constituição mesmo nessas condições, deve ser testada 

em face dos postulados normativos que guiam a interpretação constitucional das 

restrições de Direitos Fundamentais. 

Primeiramente, necessário é identificar se as interpretações mencionadas 

restringem Direitos Fundamentais. A criminalização do homicídio, de regra, não 

restringe Direitos Fundamentais da vítima nem de terceiros. Todavia, como 

demonstrado anteriormente, está-se diante de uma situação extrema e singular, na qual 

tomam corpo restrições a alguns Direitos, a saber: 

a) Direito à liberdade/autonomia. a.1) Dos pacientes. A liberdade de 
consciência assegura que os indivíduos possam adotar modos de viver e de 
conduzirem-se acordes com as suas convicções pessoais. Significa que podem 
perseguir suas próprias metas e comportar-se em consonância com os ditames do 
grupo seleto de crenças e opiniões, desenvolvendo livremente a sua 
personalidade, sem a intrusão indevida do Estado. Um paciente, quando opta 
pela LCT, expressa sua liberdade, autodetermina-se. Se optar pelo tratamento 
pleno, também. Querer viver os momentos finais da existência naturalmente, na 
companhia dos seus, em um estabelecimento de saúde ou em seu lar é 
certamente um exercício da liberdade garantida constitucionalmente. Ser 
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compulsoriamente tratado, sem chances de cura, com geração de intenso 
sofrimento, significa uma restrição total da liberdade do sujeito de decidir os 
seus caminhos. Não ser tratado, se assim o desejar, também. Deve-se lembrar 
que a internação compulsória interfere com a liberdade de ir e vir. a.2) Dos 
médicos e profissionais da saúde. Ao adentrar em uma determinada carreira, 
adere-se a um conjunto deontológico típico, especialmente em profissões como a 
medicina, a enfermagem, a psicologia. O profissional não perde a sua liberdade 
de consciência, mas a tem diminuída em muitos aspectos, pois deve comportar-
se segundo o codex da profissão. Em momentos específicos, pode recusar-se, 
por imperativo de consciência, a realizar ou a omitir ações, desde que os direitos 
do paciente mantenham-se assegurados. Uma das regras de ouro das profissões 
da saúde, nacional e internacionalmente reconhecida, é o respeito pela 
autonomia do paciente. Outras são a não-maleficência e a atenção aos melhores 
interesses do enfermo. Obrigar um indivíduo a receber tratamento que não 
apresenta possibilidades de curar, causa mais malefícios do que benefícios e não 
atende aos seus melhores interesses atinge em cheio a liberdade dos 
profissionais da saúde, pois eles são compelidos a desgarrar-se da deontologia 
profissional, muitas vezes à revelia dos ditames das suas consciências.  

b) Direito à privacidade. A Constituição assegura o direito de estar só e de 
tomar decisões íntimas e privadas sem a sombra da coação estatal. Assegura a 
não-exposição da vida integralmente privada e da intimidade de uma pessoa 
contra a sua vontade. Certamente, compelir uma pessoa a receber um tratamento 
médico de prolongamento da vida impede-a de decidir sobre si mesma, sobre 
uma questão que não diz respeito ao Estado ou à sociedade. A face da liberdade 
incluída no direito de privacidade é inteiramente restringida. Ademais, o 
enfermo é obrigado a ficar em estabelecimento hospitalar, onde vários 
componentes de sua intimidade restam prejudicados, pela própria natureza do 
funcionamento da instituição. O contato com os entes queridos diminui, em 
virtude das regras de visitação, quadro que se agrava se o enfermo estiver em 
unidades intensivas. É parte da intimidade e da privacidade vivenciar a morte 
natural junto da família, em local da sua escolha, compartilhando seus 
momentos finais somente com aqueles que julgar devido, sem exposições 
desnecessárias ou indesejadas e sem convivência forçada com estranhos ou com 
a dor alheia. 

c) Direito à integridade psicofísica e à inviolabilidade corporal. Como a 
inviolabilidade do corpo humano é um Direito Fundamental, os atos médicos, 
resguardadas poucas exceções, somente serão lícitos se forem consentidos. Os 
tratamentos de prolongamento da vida são, geralmente, muito invasivos, 
envolvendo dezenas de procedimentos diários.  Se realizados sem a autorização 
do paciente ou de seu responsável legal, constituem gravíssima e completa 
restrição do direito à integridade física bem como, nos casos em exame, à 
integridade psíquica.  

d) Direito de não ser submetido a tratamento desumano ou degradante. 
Tem-se aqui uma proibição, senão absoluta, quase-absoluta, de os Estados 
submeterem os indivíduos a tratamento desumano ou degradante. Os 
tratamentos forçados de prolongamento da vida não apenas dilatam 
temporalmente a duração dos intensos padecimentos advindos da enfermidade, 
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como acrescentam novos, oriundos da total restrição da autonomia e da 
privacidade/intimidade e da intrusão não consentida em corpo alheio, muitas 
vezes mediante procedimentos dolorosos. O tratamento forçado representa a 
imposição de passar por situações degradantes e desumanas não decorrentes 
diretamente da enfermidade ou lesão, mas do alongamento do processo de 
morrer. Mais uma vez, existe total obstrução de um Direito Fundamental. 

Logicamente, as restrições desses Direitos só estarão presentes quando houver 
voluntariedade na LCT. Se realizada involuntariamente, não há restrição, sendo 
pertinente concluir que o injusto penal aplica-se de todo. É exatamente por essa razão 
que estão presentes na interpretação que visualiza a inexistência de crime na LCT o 
poder de agir, a causalidade e o dolo, estando ausente apenas o dever de agir decorrente 
da posição de garante.  

Em havendo restrição de Direitos Fundamentais, estar-se-á diante de hipótese 
típica da aplicação dos postulados normativos20. Neste caso, empregar-se-á o postulado 
da proporcionalidade. Para tanto, parte-se para o levantamento dos fins que se pretende 
angariar com a criminalização da LCT.   

a) Proteção do direito à vida: a.1) É dever do Estado proteger o direito à 
vida, em qualquer de suas dimensões. Os enfermos terminais e os pacientes em 
estado vegetativo permanente estão vivos e devem ser destinatários integrais 
do dever de proteção do direito à vida, pois ele não se atenua na proporção da 
diminuição da qualidade ou da dignidade de vida. Proteger o objeto do direito 
à vida de pessoas especificamente consideradas, bem como manter altos 
padrões do dever de proteção são, claramente, finalidades estatais legítimas. 
a.2) Preservação da sacralidade da vida. Preservar a reverência pela existência 
humana, evitar a banalização dos atos de matar-se e de matar e contribuir para 
a preservação do valor vida são finalidades estatais legítimas. 

b) Proteção dos hipossuficientes. Os pacientes terminais ou acometidos por 
doenças degenerativas debilitantes certamente compõem uma classe de 
hipossuficientes. Além dos padecimentos gerados pela própria doença, sofrem 
com a dependência, com a angústia de ser um peso para familiares, em certos 
casos com o abandono, além de serem alvo dos mais diversos tipos de pressão 
(psicológica, econômica, social). Na mesma linha, os pacientes em estado 
vegetativo permanente podem ser alvo de abuso de seus direitos, seja por 
familiares, seja por equipes e estabelecimentos de saúde. É finalidade estatal 
legítima proteger adequadamente aqueles que se encontram em situação de 
vulnerabilidade.  

c) Preservação dos padrões de ética médica. É também finalidade estatal 
legítima regulamentar o exercício profissional e zelar pela manutenção e 
elevação dos padrões éticos de cada uma, segundo sua natureza e 
especificidades. Todavia, a abstração desta finalidade deve ser considerada em 

                                                           
20  Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003, p.80 e ss.  
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profundidade com a resposta à indagação: qual é o conceito de ética médica 
que se pretende promover? Tal tarefa será realizada, neste estudo, junto à 
verificação da adequação e da necessidade do meio. 

O próximo passo consiste em verificar se existe nexo de causalidade entre o 
meio adotado e os fins perseguidos, considerando a existência de meios alternativos 
menos lesivos aos Direitos.  

O primeiro fim perseguido pode ser desmembrado em três, o direito subjetivo à 
vida, o dever de proteção e a sacralidade da vida. Para angariar cada um, criminaliza-se 
a LCT. O meio está efetivamente conectado à proteção do direito subjetivo à vida. Por 
mais que sejam de monta as restrições operadas nos Direitos Fundamentais, por mais 
que se trate tão só de um prolongamento da vida biológica, é inegável que proibir a LCT 
de enfermos terminais ou incuráveis conduz à manutenção da vida. Existe, pois, nexo de 
causalidade. Embora o meio seja drástico, dotado de excessiva restritividade de outros 
direitos, não é descabido sustentar que a natureza singular do direito subjetivo à vida 
permite o excesso, pois, uma vez devassado, não há retorno ao status quo ante. Além 
disso, a condição de sujeito de direitos depende da inteireza do objeto do direito. 

Outro ângulo do mesmo fim é o dever estatal de proteção do direito à vida. Em 
qualquer sistema jurídico encontram-se esquemas institucionais engendrados para a 
proteção do direito à vida, quer mediante controles preventivos e promocionais, quer 
repressivos. Em sendo um direito delicado, os esquemas protetivos não podem ser 
frágeis nem correr o risco de virem a ser fragilizados. Assim, preservar os sistemas 
estatais de proteção ao direito à vida é muito relevante, admitindo-se a probição de 
matar e a carência de força normativa do consentimento de uma vítima de homicídio. 
Porém, na LCT, os médicos não matam, nem os pacientes suicidam-se. Simplesmente 
permite-se que a morte natural e inevitável siga seu curso, em situações bastante 
insulares, por formas que admitem fiscalização e controle. Se o temor é que a abertura 
venha a aquebrantar a rigidez do esquema, está-se em face de outros dois fins 
elencados, a proteção dos vulneráveis, sobretudo os não-consententes e o perigo da 
ladeira escorregadia, que serão examinados logo adiante.  

No que pertine à sacralidade da vida, o problema posto é a adequação e a 
necessidade do meio para o fortalecimento dos níveis societários de respeito e 
valorização da vida humana. Portanto, criminalizar atos que atentem contra a vida 
humana parece um meio adequado, tanto quanto atividades promocionais, como 
trabalhos de prevenção do suicídio, de contenção da violência e de prevenção do dano a 
si. Mas é preciso ligar o meio à espécie em exame. Ao proibir a LCT, constrangendo 
pessoas a sofrer, restringindo seus Direitos Fundamentais e obrigando outras a fazê-las 
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padecer, pode-se manter a vida, mas dificilmente ampliar a valorização da vida humana. 
É contraditório almejar impingir maior valorização da vida mediante agressão a Direitos 
Fundamentais e instituição de um dever de sofrimento. Se o intuito for educativo, não 
pode o Estado obrigar algumas pessoas a sofrer exasperadamente para ensinar outras a 
zelar por suas próprias vidas, pois o meio, apesar de possuir um sutil nexo de 
causalidade, é o mais restritivo dentre todos os possíveis e instrumentaliza o enfermo 
para obtenção de fins alheios.  

O segundo fim visado é a proteção dos hipossuficientes, centrada na noção de 
que os pacientes terminais são especialmente vulneráveis. Ser hipossuficiente significa 
realmente ser digno de maior proteção. Entrementes, ser digno de maior proteção não 
pode ser sinônimo de ter seus próprios direitos aniquilados ou muito restringidos. O 
meio que as interpretações criminalizadoras preconizam para a proteção dos direitos dos 
vulneráveis dá-se à custa da quase-total supressão desses mesmos direitos, das 
ampliações do sofrimento e da própria condição de vulnerabilidade. Ainda que se 
entenda que há nexo de causalidade entre tutelar os vulneráveis e o meio que os priva de 
seus direitos, como forma de proteger os não-consententes, apenas na total 
impossibilidade de adotar-se outro meio menos lesivo seria apto a justificá-lo. Meios 
menos lesivos existem e mostram-se inclusive mais eficazes.  

Para proteger os pacientes em estado terminal contra ingerências médicas ou 
familiares indesejadas, pode-se adotar padrões de salvaguarda específicos. Um 
regramento detalhado das condutas a serem seguidas por equipes de saúde, familiares e 
instituições hospitalares caso o paciente/responsável legal manifeste a vontade de não 
persistir no tratamento pode assegurar os direitos tanto dos que decidem consentir, 
como dos que não consentem. Na mesma trilha, os padrões de conduta podem gerar 
incremento do bem-estar do paciente, do cuidado médico e, até mesmo, a desistência da 
recusa em tratar-se.  

Essas considerações entrelaçam-se ao terceiro fim exposto. Com a 
criminalização da LCT pretende-se manter os padrões de ética médica. É pertinente 
avaliar qual é a ética médica promovida pela criminalização da LCT. Ao forçar os 
profissionais da medicina e da saúde a empregar tratamentos extraordinários sem o 
consentimento dos pacientes, o conceito de ética preconizado é o paternalista, que 
coloca o profissional da saúde em posição de superioridade em relação ao paciente, 
permitindo-lhe desconsiderá-lo como um ser humano completo e como sujeito de 
direitos. A medicina visualizada é a cartesiana, calcada na metáfora do relógio, na qual 
o ser humano é comparado a uma máquina que deve ser mantida em funcionamento, 
sem preocupação com seus aspectos pessoais e psicológicos. Sua função única seria 
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manter a vida, mesmo que ignore a cultura, a ética, as crenças, as convicções e a 
autonomia dos pacientes, assim como o próprio sofrimento físico e psíquico ensejado. 
Uma medicina onipotente que está autorizada a violar Direitos Fundamentais.  

Por todas essas razões, esse modelo ético é recusado pelos bioeticistas, pelas 
Associações Médicas e por Organizações de Saúde, nacional e internacionalmente. O 
padrão de ética médica hodiernamente veiculado pelos setores especializados tem por 
fundamento a dialogicidade da convivência entre os pacientes e as equipes de saúde, 
instituindo uma relação fundada na informação, na igualdade, no respeito pelos direitos 
do paciente (crenças, tradições, cultura, autonomia). O paciente é visto integralmente, 
não apenas em seu viés biológico, de corpo-máquina, mas também na plenitude de sua 
condição humana.   

Nesse sentido, o padrão ético-profissional adotado é condizente com uma 
Constituição cuja identidade política é a restauração da democracia, com ampla guarida 
do pluralismo e dos Direitos Fundamentais. A concessão de direito aos médicos para 
decidir pelos seus pacientes e para tratá-los à força, em franca afronta aos Direitos 
Fundamentais dos quais são os pacientes titulares, cria um gueto de autoridade 
incontestável, de plenos poderes de um ser humano sobre outro. Nem mesmo a classe 
médica quer tal condição, o que é patente no texto da Resolução CFM 1.805/2006.  

Ademais, para que se promova o modelo de ética médica preconizada pelas 
interpretações criminalizadoras, os profissionais são compelidos a desrespeitar os 
Direitos Fundamentais dos enfermos terminais e a ignorar as regras de ouro da sua 
profissão. Ter o propósito de fazer com que alguém assuma um comportamento ético, 
de deferência pelo ser humano e de compreensão da alteridade obrigando-o a causar o 
sofrimento alheio sem chances de maiores benesses e a ignorar o outro como um ser 
humano cuja integridade corporal é intangível e cuja autodeterminação é elemento 
constitutivo da identidade é, no mínimo, um contra-senso. O fio de causalidade entre o 
fim e o meio rompe-se, permanecendo apenas outra finalidade, o direito à vida dos 
pacientes terminais. É esta a escolha subjacente ao conceito de ética médica fomentado 
mediante a criminalização da LCT e como tal tem de ser trabalhado. 

A pesquisa acurada da legitimidade constitucional dos fins almejados e da 
adequação e necessidade do meio adotado indica que a conjunção desses aspectos 
apresenta-se apenas no que toca ao objeto do direito à vida (alínea a.1, acima). A 
ponderação em sentido estrito há de ser operada, pondo-se de um lado o direito à vida e, 
de outro, os direitos à liberdade, à privacidade, à inviolabilidade corporal e à proibição 
de submissão a tratamento desumano ou degradante, todos de mesma titularidade.  
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O final da frase anterior é da mais alta relevância para a ponderação em sentido 
estrito. Os direitos são todos de mesma titularidade. Já foi visto que direitos de terceiros 
podem ser protegidos mediante salvaguardas específicas, sem enfraquecimento do dever 
estatal de proteção. Estão sendo ponderadas a proteção e a restrição heterônomas 
simultâneas de direitos de mesma titularidade. Ora, devem existir justificativas 
especialmente importantes para restringir direitos fundamentais em nome da proteção 
do próprio titular21.  

Neste caso, os custos humanos ensejados pela medida restritiva são, 
inegavelmente, mais altos do que o benefício que pode produzir. Para manter um 
indivíduo biologicamente vivo, às vezes por curto lapso, cria-se uma não consentida 
ampliação de padecimentos infrutíferos, obtida pela negação de Direitos Fundamentais. 
Exige-se do indivíduo e da sua família um comportamento martirizante, heróico, 
pretendendo-se instituir pela via da sanção penal uma virtude amparada por concepções 
morais abrangentes estranhas ao sujeito e também à equipe de saúde. Exigir que pessoas 
suportem estoicamente tormentos fragorosos para angariar fins que manifestamente não 
são seus é postura inadmissível, tanto quanto coagi-las a encarar a morte de uma 
maneira específica, considerada adequada e correta por um ou alguns grupos sociais.  

Não obstante a relevância intrínseca do direito à vida, os condicionantes fáticos 
presentes na LCT fazem com que os outros direitos horizontalmente colidentes pesem 
mais. Não há como pretender que um benefício tão efêmero possa obter maior peso do 
que a autodeterminação, a privacidade, a inviolabilidade corporal e o direito de não ser 
submetido a tratamento desumano. Fossem diversos os fatos, diverso poderia ser o 
resultado. Se houvesse ação intencional de matar, se houvesse suicídio, se houvesse 
chance de cura ou de melhora, se não houvesse incremento da agonia, a equação 
ponderativa poderia resultar em respostas diversas. Mas os fatos são esses, lida-se 
apenas com o prolongamento sofrido da vida e não se pode exigir que, para que ele não 
se perca, deve o sujeito ser despojado de seus mais elementares direitos. Essa escolha 
cabe ao paciente ou a seus responsáveis legais.  

Em resumo, dentre os fins a serem promovidos, apenas quanto à preservação do 
objeto do direito subjetivo à vida o meio apresenta-se adequado e necessário, 
sucumbindo em relação aos demais. O objeto do direito subjetivo à vida, por seu turno, 
não apresenta peso suficiente diante das condicionantes fáticas da LCT para elidir os 
direitos colidentes. Por todas essas razões, as interpretações criminalizadoras da LCT 

                                                           
21  Acerca da disposição de Direitos Fundamentais, consultar: NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a 
direitos fundamentais. In: MIRANDA, Jorge. Perspectivas constitucionais nos 20 anos da Constituição 
de 1976. Coimbra: Coimbra, 1996.  

  223



mostram-se constitucionalmente inapropriadas. Esta é a solução que obtém maior 
harmonia entre os diversos direitos envolvidos, primando pela maior efetivação possível 
de cada um deles.  

4 Conclusões  

Segundo a legislação federal brasileira, incumbe ao CFM determinar quais são 
os deveres médicos e a sua extensão. Como a Resolução 1805/06 CFM determinou que 
não é dever do médico prolongar a vida do paciente terminal contra a vontade manifesta 
deste ou de seus responsáveis legais, não se configura o crime de homicídio omissivo 
impróprio se ocorrer a LCT. Submetida ao postulado normativo da proporcionalidade, 
essa leitura dos enunciados normativos penais afigura-se mais adequada à Constituição 
da República do que as interpretações criminalizadoras da LCT. 
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O DIREITO À ALIMENTAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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RESUMO 

O direito à inclusão da pessoa portadora de deficiência e a garantia de uma vida digna 

perpassa pelo direito à alimentação adequada, haja vista, que propiciar e assegurar a 

qualidade de vida das mesmas é desdobramento natural do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

A alimentação adequada é indispensável para proporcionar às pessoas portadoras de 

deficiência a possibilidade de vida integral em sociedade, respeitando-se a autonomia e 

a possibilidade de autodeterminar-se, sob pena de estarmos diante da criação de uma 

barreira que crie situações de exclusão. 

No presente trabalho pretende-se demonstrar que o direito à alimentação adequada é 

direito fundamental da pessoa portadora de deficiência, necessário para efetivar e 

possibilitar a inclusão social das mesmas. 

Mesmo que não consagrado expressamente, buscaremos demonstrar que se desdobra 

naturalmente de princípios maiores como a dignidade da pessoa humana e da igualdade, 

bem como, decorrência natural do direito à vida plena. 

Por outro lado, analisaremos dispositivos infraconstitucionais que, de certa forma, 

possibilitam extrair do ordenamento jurídico o direito à alimentação adequada da pessoa 

portadora de deficiência. 

Assim, pretendemos evidenciar que o direito à alimentação adequada é condição para 

garantir à inclusão social da pessoa portadora de deficiência, bem como, garantia do 

direito à vida plena e da possibilidade de convívio pleno em sociedade.  
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ABSTRACT 

The right to the enclosure of the deficiency bearer person and the guarantee of a worthy 

life passes for the right to the adequate food, have sight what provide and assure the 

quality of life of the same is natural implication of the beginning of the dignity of the 

human person.   

The adequate food is indispensable for provide the deficiency bearers persons the 

possibility of integral life in society, respecting itself the autonomy and the possibility 

of itself determinate, under penalty of we be faced with the creation of a barrier that 

creates situations of exclusion.  

In the present work intends to show that the right to the adequate food is fundamental 

right of the deficiency bearer person, necessary for employ and enable the social 

enclosure of the same. 

Even though not consecrated explicitly, we will seek to show that unfolds naturally of 

bigger beginnings as the dignity of the human person and of the equality, like well as, 

natural consequence of the right to the full life.   

On the other hand, we will analyze devices under law that, of certain form, are going to 

extract of the order legal the right to the adequate food of the deficiency bearer person.   

Like this, we intend to show up that the right to the adequate food is condition for 

guarantee to the social enclosure of the deficiency bearer person, as well like, guarantee 

of the right to the full life and of the possibility of full closeness in society.   

 

KEYWORDS 

DEFICIENT;  PHENYLKETONURIA; FOOD; ENCLOSURE 

 

INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente é constituído de fatores físicos, biológicos, psicológicos e 

sociais, os quais podem atuar de forma positiva ou negativa, sobre os seres humanos, os 

quais se enquadram e sobrevivem ou não se enquadram e morrem. 

  O processo de enquadramento poderá, ser facilitado ou complicado pelos 

próprios seres humanos, que por suas atitudes, interferem na vida de outros. 
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 A singela definição de doença que paira na esteira da ausência ou incomodo 

grave da saúde, moléstias, males e enfermidades, são manifestações as quais são 

conhecidas como “sinais e sintomas”. 

 Mais claramente definida pela expressão: 

 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que se pode 

atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de 

raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social”. 1

 

O estudo a seguir tem o intuito de estabelecer quem são as pessoas portadoras de 

fenilcetonúria, bem como traçar parâmetros entre os portadores e a síndrome, bem como 

tratar da enzima e de suas variações, em uma esfera biológica e após tratar do papel do 

estado na proteção da pessoa portadora de deficiência orgânica. 

Traçando um rol de legislações aptas a proteger os fenilcetonúricos, através dos 

Direitos Fundamentais e seus princípios.  

 

1 FENILCETONÚRIA 
 
1.1 Definição 

 
1.1.1    Médica 

 

A definição do termo fenilcetonúria, segundo a Revista Sentidos2, especializada 

em assuntos que tratam de saúde, é tida como sendo:  

 
“Fenilcetonúria: Síndrome hereditária detectável no teste do pezinho. È 
caracterizada pela falta de uma enzima que impede o organismo de eliminar 
fenilalanina, substância presente em alimentos como leite, carne, ovos, 
leguminosas e queijo. Em excesso, é tóxica para o sangue, leva o indivíduo a 
ter convulsões e causa deficiência mental. É preciso seguir uma dieta 
especial, que deve ser iniciada nos primeiros dias de vida, antes que a 
síndrome afete o  sistema nervoso. Ocorre em uma criança a cada 14 mil.” 
 

Os fenilcetonúricos são pessoas que possuem deficiência em seu metabolismo, 

sendo detectada através do teste do pezinho, efetuado em amostras de sangue, coletadas 

após setenta e duas horas de vida do bebê, e uma vez resultando positivo, deve ser 
                                                 
1 Ney Lobato Rodrigues: Gravidez e Ingestão de Fenilalanina uma abordagem bioquímica e seus reflexos 
na proteção da Infância, I.T.E. Bauru, 2002. 
2 OLIVEIRA, Claudete. O  que é, doutor? Revista Sentidos, out./nov.2005,  São Paulo: Áurea Editora, 2005, p. 46. 
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iniciado tratamento, mediante alimentação pobre em fenilalanina, objetivando evitar 

deficiência mental. 

Assim, o fenilcetonúrico deve seguir uma dieta balanceada para que possa ter 

uma vida saudável, o que por conseqüência resulta na prática de atos e hábitos 

diferenciados daquelas pessoas que não tem a ausência desta enzima, logo têm uma vida 

regrada. 

Trata-se de uma síndrome genética, que obriga o seu portador a seguir uma dieta 

especial, com pouca quantidade de fenilalanina. 

E ainda, por corresponder à deficiência não visível é pouco conhecida, além do 

que a sua incidência é bastante pequena: uma criança a cada catorze mil, hoje existindo 

aproximadamente 1% de crianças que são portadoras de fenilcetonúria, e que estão sob 

tratamento em instituições privadas e públicas, de forma adequada.  

A fenilcetonúria é também conhecida como oligofrenia fenilpirúvica3, e significa 

segundo síntese do trabalho de Ney Lobato Rodrigues4, em suma, presença de 

compostos oriundos da degradação da fenilalanina (aminoácido essencial às atividades 

metabólicas regulares do organismo), que é encontrado na urina  - o  fenil-lactato, fenil-

piruvato e fenil-acetato, que são extremamente tóxicos para o ser humano, logo, a 

fenilcetonúria é uma enfermidade que advém da não atuação do metabolismo da 

fenilalanina e manifesta-se através de debilidade mental.           

A expectativa de vida de crianças que possuem esta deficiência genética possui a 

seguinte correspondência; cinqüenta por cento das crianças portadoras desta disfunção 

morrem ao atingir a idade de 20 anos; três quartos, por volta dos seus 30 anos e as 

demais seguirão sua vida com deficiência mental até a sua morte. 

 
1.1.2 Legal 

 
Da obra de Luiz Alberto David Araujo5, que se debruça nos estudos inerentes às 

causas das pessoas portadoras de deficiência, verificamos que o aumento excessivo da 

                                                 
3 A fenilcetonúria (FCU, fenilalaninemia, oligofrenia fenilpirúvica) é um distúrbio hereditário no qual a 
enzima que processa o aminoácido fenilalanina está ausente, acarretando em uma concentração 
perigosamente alta de fenilalanina no sangue. 
4 RODRIGUES, Ney Lobato. Pessoa Portadora de Deficiência: o enquadramento constitucional dos 
fenilcetonúricos. A  proteção da pessoa portadora de deficiência: um instrumento de cidadania. Luiz 
Alberto David Araujo (coord.).  Bauru: EDITE, 2006, p. 45-6. 
5 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. (Série 
Legislação em Direitos Humanos, Pessoa Portadora de Deficiência). 3ª. ed., Brasília: CORDE, 2003, v. 3, 
p. 40.  
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fenilalanina no corpo da criança portadora desta deficiência metabólica pode causar 

debilidade mental irreversível. Esta deficiência é detectada por meio do teste do pezinho, 

aplicada ao recém-nascido; uma vez constada deficiência a criança submete-se a uma 

rigorosa dieta, no decorrer de toda a sua vida; dieta esta pobre em proteínas, sendo muito 

difícil a sua elaboração, face à ausência de indicação da quantidade de fenilalanina na 

composição dos produtos, fixada nas  embalagens.               

 

1.2 Enquadramento como deficiência? 

 

          A indagação freqüente recai sobre o real enquadramento desta síndrome genética 

ao conceito de pessoa portadora de deficiência, o qual pode ser explicitado, embasado na 

obra de Ney Lobato Rodrigues6:  

 
“Deficiência é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano e acarreta o comprometimento de algum ou alguns desses 
segmentos ou de função psicológica, fisiológica ou anatômica. Ocorre em 
virtude de uma limitação física ou mental que nem sempre atinge os limites 
da incapacidade jurídica. A grande maioria das pessoas portadoras de 
deficiências está apta a expressar sua vontade, a exercer seus direitos e os 
quer exercer.”  
 

Torna-se de certa maneira dificultosa a tarefa destinada à tentativa de enquadrar 

esta síndrome genética ao conceito de deficiência, já que assim como as pessoas 

diabéticas, por exemplo, carece apenas seguir uma dieta rigorosa alimentar; para que 

afastem os riscos. 

Por outro ângulo de análise, se as pessoas que portam esta síndrome genética têm 

dificuldades para levar uma vida normal, se não lhes for disponibilizada alimentação e 

tratamento adequados, então se pode afirmar que são portadores de deficiência, e, por 

conseguinte tem o irrestrito direito à proteção e salvaguarda estatal, a fim de que possam 

praticar todos os atos de seu quotidiano.     

 

2 FENILCETONURIA (Oligofrenia Fenilpirúvica) 
 

2.1 Dieta das Crianças Fenilcetonúricas 
 

                                                 
6 Op. cit., p. 36. 
 

231



  

Verifica-se que, o diagnóstico precoce e o tratamento da deficiência mental na 

fenilcetonúria , são elementos essenciais para se obter êxito contra esta patologia. 

Os pacientes que iniciaram o tratamento com uma dieta pobre em fenilalanina 

antes dos dois meses de idade apresentaram desenvolvimento neuro-psico-motor 

próximo da normalidade. Os que iniciaram o tratamento entre oito meses e três anos, 

apresentaram melhora no comportamento duas semanas após o início da dieta. 

Em todos estes estudos ficou evidente uma melhora no comportamento dos 

pacientes já deficientes mentais, desaparecimento ou melhora do quadro convulsivo e 

naqueles em que o tratamento foi instituído até trinta meses de idade foi demonstrado 

aumento de ponto nas provas de inteligência ou de desenvolvimento durante a evolução. 

No Brasil, o médico e professor Benjamim José Schmidt  et al.7 da Escola 

Paulista de Medicina, hoje UNIFESP, relataram os resultados benéficos do tratamento, 

com uma dieta pobre em fenilalanina, iniciados no primeiro mês de vida. Os autores 

ressaltaram a importância de medidas de prevenção de deficiência mental em países 

subdesenvolvidos onde a incidência de deficiência mental é grande. 

O mais importante deste estudo, é manter os níveis sangüíneos de fenilalanina 

em crianças fenilcetonúricas, entre o limite mínimo de 1 mg/dl  e o máximo de 8 mg/dl, 

obtidos com a dieta pobre em fenilalanina, são os ensinamentos de Herman Bickel  et 

al.8    

A orientação do tratamento dietético dos pacientes fenilcetonúricos foi 

idealizado por nutricionistas e pediatras do APAE-SP.  

Utilizou-se, devido a impossibilidade de cálculo individual da quantidade diária 

de fenilalanina, segundo o peso e a idade, padronizando-se em 200 mg de fenilalanina 

diárias para os pacientes menores de um ano de idade e 500 mg a partir desta idade. 

Estas quantidades foram eventualmente modificadas de acordo com os níveis 

sangüíneos de fenilalanina e segundo a evolução dos pacientes. 

Esta dieta utilizada foi modificada pelo médico e pesquisador Fernando José da 

Nóbrega 9da Universidade Federal do Estado de São Paulo- UNIFESP- e um dos 

precursores dos estudos no Brasil sobre a fenilcetonúria em crianças  deficientes 

mentais. 
                                                 
7 Benjamin José Schmidt  et al., Fenilcetonúria: Aspectos Clínicos e Terapêuticos,p.257-260. 

 
8 Herman Bickel et al., Influence of Phenylalanine Intake on Phenylketonuria,p.812-813 
9Fernando José da Nóbrega., Contribuição para o Estudo da Fenilalanina:Incidência entre Deficientes 
mentais Institucionalizados na Cidade de São Paulo,p.167 

232



  

            Realizada a determinação por espectrofotometria dos níveis sangüíneos do 

aminoácido fenilalanina, materno e do recém-nascido e detectado valores acima dos 

normais, imediatamente é suspenso o aleitamento materno ao recém-nascido, iniciando-

se a dieta aplicada as crianças fenilcetonúricos.  

Passemos a estudar a composição do leite humano determinado por Gerard 

Macy10, e pelo bioquímico Orlando Ballarin.11

             Os teores de fenilalanina no leite materno denominado de "leite maduro", isto é, 

produzido após 15 dias depois do parto indo até 10 meses, apresentando a concentração 

de 40,4 mg/100ml. 

 No "leite de transição" produzido 10 dias depois do parto, a concentração de 

fenilalanina é 62,4 mg/100 ml. 

 O "colostro", que aparece 5 dias depois do parto, a sua concentração está em 

torno de 70 mg de fenilalanina/100ml. 

 A apresentação de altas concentrações no leite materno de fenilalanina como 

vem acima, tem como conseqüência, a proibição às crianças fenilcetonúricas de ingerir 

este leite, por medida de precaução, pois se torna difícil, controlar a quantidade de 

ingestão pelo recém-nascido, durante a amamentação.   

 Concluindo: o recém-nascido deve se alimentar por substâncias cujos teores de 

fenilalanina sejam conhecidos.     

 Nos indivíduos normais, a ingestão de fenilalanina por dia está em torno de 

2.500mg  

 Nos fenilcetonúricos a ingestão por dia de fenilalanina, nos dois primeiros meses 

de vida, é de aproximadamente 70mg diários e aos dois anos de idade o requerimento 

diminui para 25 a 30 mg por quilo de peso e as crianças de dois até 10 anos de idade 

requerem uma média de 30 mg por quilo de peso e as crianças entre 10 anos  até  12 

anos é de 27 mg. 

 O tratamento consiste numa dieta com baixo teor de fenilalanina, porém, com 

níveis desse aminoácido, entre 5 - 9 mg/100ml, o suficiente para promover 

desenvolvimento e crescimento adequado dos fenilcetonúricos. 

                                                 
10 Gerard Macy., Composition of human colostrum and milk,p.589-590. 
11 Orlando Ballarin., Notas sobre a bioquímica do leite,p. 12-19. 
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 Estas dietas são desenvolvidas por laboratórios brasileiros, entretanto, estas 

fórmulas são muito onerosas e famílias de baixa condição financeira não têm como 

adquirir estes produtos. 

Uma dieta isenta de fenilalanina, a criança fenilcetonúrica, corre o risco de 

adquirir a Síndrome de Deficiência, caracterizada por eczema grave nas  fases iniciais, 

prostração, ganho de peso insuficiente e como conseqüência,  à desnutrição, além de 

deficiência mental. 

A tolerância à fenilalanina varia de acordo com a idade, peso e grau de 

deficiência enzimática, mas podem ser encontrados em níveis de 250 e 500 mg por dia. 

A ingestão de calorias, lipídeos, vitaminas e minerais deve obedecer às recomendações 

normais estabelecidas nos RDA12, , (Cota Diária Recomendada). 

 

 2.2 Preparação dos Cardápios dos Fenilcetonúricos 

 

A dieta é basicamente composta de fórmulas lácteas, ricas em 

aminoácidos, responsáveis pelo aporte protéico; legumes, verduras e frutas em 

determinadas quantidades. Foram fornecidos às mães impressos com o preparo de uma 

das fórmulas lácteas, com a quantidade de fenilalanina dos alimentos e exemplos de 

cardápios diários de acordo com a idade do paciente, isto é: entre 6 meses a 1 ano; entre 

1 a 3 anos; entre 3  a 6 anos e maiores de 6 anos. 

 Atualmente, o tratamento é realizado exclusivamente por meio de 

alimentação restrita em fenilalanina, suprindo-se, geralmente, as necessidades protéicas 

pelas misturas de aminoácidos livres, isentos de fenilalanina.  

A dieta-terapia da fenilcetonúria é complexa, de longa duração, e requer 

muitas mudanças nas ações por parte do paciente e de sua família. O sucesso no 

tratamento por longo tempo depende exclusivamente da disponibilidade do paciente em 

seguir as recomendações médicas prescritas. 

Há várias tabelas, fórmulas, preparações nutricionais, alimentos que 

contém fenilalanina, alimentos que podem ser substituídos quanto ao teor de 

fenilalanina e cardápios para várias idades de crianças fenilcetonúricas.  

 Alimentos terminantemente proibidos para os fenilcetonúricos são: 

carnes, leites e derivados, ovos e adoçantes artificiais, também denominados de 

                                                 
12 Recommended Dietary Allowances 
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edulcorantes e que causam muitas polêmicas a respeito de sua segurança a longo prazo, 

sendo o ASPARTEME um exemplo deste.  

O aspartame é um adoçante proibido para fenilcetonúricos, em função de 

sua composição, sendo constituído pelos aminoácidos ácido aspártico e fenilalanina.  

 

2.3 Complexidade na Elaboração da Dieta dos Fenilcetonúricos. 

 

Muitas dificuldades são encontradas paras a elaboração de cardápios dos 

fenilcetonúricos, incluindo a preparação das fórmulas especiais chamadas de "papinhas" 

denominadas de ASP e PKU 1(Formulação Láctea Especial), como também , alimentos 

descritos como possuidores de baixo teor de fenilalanina. 

Estes valores são de concentrações empíricas e como não existem no 

Brasil, as substâncias básicas para a manipulação e confecção das fórmulas destas 

"papinhas", fica-se a mercê das importações de tais substâncias e com entraves 

burocráticos, entre elas, as guias de importação. Os produtos industrializados de 

maneira geral não podem ser utilizados por não oferecerem informações sobre a 

quantidade de fenilalanina neles contida, poucos produtos no mercado apresentam 

baixos níveis de fenilalanina, e também, o nível sócio-econômico e cultural das 

famílias, dificultando a compra de alimentos e para piorar mais o quadro vem o 

analfabetismo que muitas vezes nos obriga a desenhar os cardápios na tentativa de 

tornar compreensível a dieta dos fenilcetonúricos. 

No Brasil é recente a decisão do Supremo em trazer nas tabela o 

conteúdo de concentração de fenilalanina nos alimentos, o que é ao nosso ver, um 

grande avanço dos nossos dirigentes da saúde pública. 

 Por outro lado, os alimentos incluídos nos cardápios dos 

fenilcetonúricos, são oferecidos em concentrações modestas. 

 O resultado de tal manobra é que, as calorias provenientes dos alimentos 

e que são as máquinas propulsoras do desenvolvimento infantil, estão em déficit. Isto 

não acontece com países ricos denominados do " primeiro mundo".  

Uma das conclusões é que, prolonga-se o período de duração da dieta, 

pois é necessário que ela se mantenha até o desenvolvimento do sistema nervoso, o que 

se dará por volta dos dose anos de idade, mas é importante ter em mente que não é 

aconselhável ingerir teores excessivos de fenilalanina, pois seu excesso poderá ainda 
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gerar danos intelectuais nessa fase da vida em que o organismo está em processo de 

desenvolvimento, podendo levar a criança ainda a crises convulsivas.      

Do ponto de vista sensorial, estes cardápios, “papinhas”, são misturas que 

possuem odor e paladar desagradáveis e a sua ingestão, que deveria ocorrer em 

pequenas porções durante o decorrer do dia, freqüentemente é feita de uma só vez, com 

prejuízo na utilização biológica e com aumento da metabolização dos aminoácidos por 

via oxidativa. 

 

3 O PAPEL DO ESTADO NA PROTEÇÃO DOS FENILCETONÚRICOS 
 
 

3.1 Proteção Constitucional dos Portadores de Deficiência 
         
 A deficiência no ser humano, em qualquer de suas modalidades, não é um 

assunto recente. Entretanto, a preocupação em prevenir e  proteger o deficiente, são 

temas novos.  

 Na história da humanidade, e no alvorecer do século 19, precisamente, nos anos 

de 1914 a 1918 foi declarada a 1ª guerra mundial e em 1939 a 1945 a 2ª.Estes dois 

acontecimentos foram um divisor histórico, no  estudo das pessoas portadoras de 

deficiência. 

Neste período houve um aumento considerável no número de  deficientes e com 

este agravamento, as cicatrizes físicas e psicológicas ficaram expostas de uma forma 

mais incisiva, exigindo do Estado umas posições de agente protetor.     

Entretanto, há países em que, a preocupação em proteger as pessoas portadoras 

de deficiência, é muito mais efetiva, a despeito de não existir, algum comando em nível 

constitucional, para afiançar essa proteção.    

Infelizmente, no Brasil, apesar de existirem garantias e comando constitucional, 

o assunto é tratado de forma menor pelas autoridades constituídas do nosso país e pelo 

legislador infraconstitucional. 

 O índice elevado de deficientes em qualquer modalidade, no Brasil, certamente 

não foi ocasionado por guerras mundiais. Entretanto, esta estatística apresentada é 

proveniente dos acidentes de trânsito, da desnutrição infantil, da falta de habitação, da 

fome, refletindo na saúde do  brasileiro. Esta calamidade atinge aproximadamente, 10% 

da população, algo em torno de 17 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. 
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 A Constituição do Brasil de 1988 albergou no bojo constitucional, as normas de 

proteção às pessoas portadoras de deficiência. Apesar do sentimento de cidadania e da 

dignidade da pessoa humana, os constituintes de 1988, não conseguiram captar que o 

problema dos deficientes, não se restringia, apenas, a uma proteção visando à integração 

social.  

          O relacionamento do portador de deficiência, muitas vezes, se inicia, com um 

total despreparo dos pais, para receberam um filho nestas circunstâncias. Este fato 

acontece muito, porque, qual mãe ou pai desejaria que seu filho nascesse deficiente?                            

Todos os projetos eleitos defluem para o nascimento de uma criança sem defeito. Este 

obstáculo familiar não é o único, pois o novo ser, vai se deparar mais à frente, e 

conviver num ambiente chamado de sociedade.  

         O que apresentamos até agora está relacionado diretamente com a 

convivência.     

Estamos preparados para manter, conviver e integrar a nova vida desta criança 

marcada como portadora da síndrome da fenilcetonúria, ou da síndrome do 

mongolismo?        

Realmente, é um acontecimento novo apresentado à família e que fatalmente, irá 

causar certo nível de desconforto e ansiedade aos seus componentes familiares.  

Há uma noção desvirtuada na sociedade atual, de que, todas as pessoas 

portadoras de deficiência, são aquelas que estão impedidas de se locomoverem, por 

perda de um membro, um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico com 

paralisação de um dos membros do corpo, perda da visão, perda da audição, perda da 

fala.   

Não é bem assim. Existem inúmeras deficiências tais como, pessoas portadoras 

de deficiência imunológica ou SIDA (síndrome imunológica de deficiência adquirida), 

pessoas portadoras de deficiência mental, pessoas portadoras de várias deficiências 

metabólicas, etc. 

Qual foi a contribuição que o Estado brasileiro plasmou, organizou, acerca da 

integração social?  

Como o Estado definiu as pessoas portadoras de deficiência? 

Analisando-se o ordenamento jurídico que se destina a regular os direitos destas 

pessoas, duas impressões apresentam-se. A primeira delas é que as normas se encontram 

em números reduzidos na Constituição de 1988 e, não obstante serem escassas, elas não 
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são ordenadas por capítulos, constituindo-se em normas esparsas dentro do contexto 

constitucional, o que dificulta o seu estudo. A segunda impressão é que após 14 anos de 

vigência da Carta Magna de 1988, não há por parte do Poder Público, consciência 

efetiva da necessidade de tratar a matéria, de modo justo e responsável.  

 
 3.2 Considerações pontuais, acerca das legislações infraconstitucionais: 
Decretos nºs. 914/93 e 3956/01  
 

 Conforme observado acima, as pessoas que necessitam de alimentação especial 

ou adequada para exercício do direito à vida plena são consideradas pessoas portadoras 

de deficiência, uma vez que necessitam da intervenção estatal para que possam praticar 

todos os atos do dia a dia. 

 A limitação, ou negativa do direito a alimentação adequada da pessoa portadora 

de deficiência acarretará a exclusão da mesma da vida social, uma vez que criará 

obstáculos ou barreiras a convivência natural junto à sociedade. 

 O direito à alimentação adequada não é previsto expressamente pela nossa 

Constituição, contudo decorre diretamente do direito à vida plena, do direito à saúde, do 

direito/dever de inclusão das minorias, bem como, do princípio maior e norteador do 

ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 Desta feita, para integração das normas constitucionais e possibilitar o máximo 

de efetividade aos direitos fundamentais, foi editada a lei 7.853/89, que dispõe sobre o 

apoio das pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. 

 O artigo 2.º da lei estabelece que o Poder Público deverá assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência, inclusive o direito à saúde. 

 Dispõe o parágrafo único da referida lei: 

 
“Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua 
competência e finalidade, aos assuntos objetos desta lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 
 
II – na área da saúde: 
 
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento 
familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do 
parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e 
ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do 
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metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras 
doenças causadoras de deficiência; 
 
d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu adequado 
tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados; 
 
f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas 
portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e 
que lhes ensejam a integração social.” 
 

 

 Como se observa, a norma integradora estabelece a necessidade de 

desenvolvimento de programas que assegurem o tratamento adequado da pessoa 

portadora de deficiência, a fim de assegurar o direito à vida sadia e a inclusão social das 

mesmas. 

 Por sua vez, buscando a viabilização e a efetivação dos direitos elencados na lei, 

o Poder Executivo expediu decreto regulamentar para política nacional de integração da 

pessoa portadora de deficiência que visa à plena integração das mesmas; o 

estabelecimento de instrumentos eficazes que assegurem os direitos básicos das pessoas 

portadoras de deficiência, norteando-se pelo princípio da igualdade, como se observa do 

art. 4.º do Decreto 914/93. 

 O art. 5.º do Decreto 914/93 estabelece as diretrizes da política nacional de 

integração da pessoa portadora de deficiência, explicitando: 

 
“I – estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam o desenvolvimento 
das pessoas portadoras de deficiência; 
 
III – incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas 
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 
educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, 
transporte, habilitação, cultura, esporte e lazer.” 
 

 Constata-se que o Decreto regulamentar fortalece a lei e estabelece a criação de 

mecanismos que acelerem o desenvolvimento da pessoa portadora de deficiência e à 

necessidade de inclusão nas iniciativas governamentais relacionadas à saúde. 

  Assim, em que pese não existir expressamente o direito à alimentação 

adequada da pessoa portadora de deficiência, a análise conjugada do Decreto n.º 914/93 

combinado a lei 7.853/89, fica clara a preocupação com o desenvolvimento e a saúde 

das mesmas, o que evidência a existência daquele direito no ordenamento jurídico. 

             Por seu turno, o Decreto n.º 3.956/01, que promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 
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portadoras de deficiências, aponta a necessidade de detecção e intervenção precoce, 

tratamento, reabilitação, educação, formação ocupacional e prestação de serviços 

completos para garantir o melhor nível de independência e qualidade de vida para as 

pessoas portadoras de deficiência. 

 Note-se, que tanto a legislação infraconstitucional, quanto o tratado 

internacional, tem por objetivo a proteção da pessoa portadora de deficiência em todas 

as dimensões da dignidade, fundado no princípio da igualdade e da não discriminação, a 

fim de se garantir a qualidade de vida, melhor nível de independência e 

desenvolvimento das mesmas. 

 Conclui-se, portanto, que em decorrência dos direitos fundamentais assegurados 

pela Constituição, como por exemplo, o direito a vida plena e o direito à saúde, somado 

as legislações infraconstitucionais integradoras, o direito à alimentação adequada é 

direito básico da pessoa portadora de deficiência, a fim de se garantir seu pleno 

desenvolvimento e independência. 

 Ademais, o direito à alimentação adequada é direito humano, portanto, direito 

inerente a todos os homens e, com mais razão, é direito da pessoa portadora de 

deficiência, uma vez que para realização de uma sociedade mais justa, necessária a 

eliminação de obstáculos e preconceitos que dificultam o desenvolvimento e o pleno 

exercício do direito à vida. 

 Destarte, com base na conjugação dos direitos fundamentais e da legislação 

infraconstitucional, podemos afirmar que a pessoa portadora de deficiência tem direito à 

alimentação adequada e o Estado tem o dever de fornecimento, para que desta forma, se 

concretize a realização de uma sociedade mais justa, livre e igualitária, garantindo- se a 

inclusão efetiva das mesmas no convívio social.      

 

4  AFRONTA CONSTITUCIONAL 

 

O tratamento dispensado pelo Estado às pessoas fenilcetonúricas, sob diversos 

aspectos pode ser considerado como violador a preceitos constitucionalmente 

consagrados, como é o caso dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade 

e da não-discriminação. 

 

4.1  Princípio da Dignidade  da  pessoa humana 

240



  

 

A dignidade da pessoa humana, disciplinada no art. 1º., inciso III da Constituição 

Federal constitui um dos baluartes do Estado Democrático de Direito, se analisado sob o 

enfoque da proteção da pessoa humana.   

Importa asseverar que a dignidade abrange sentimentos pessoais e que o 

ordenamento jurídico, não poderia deixar de fora a proteção de tão “digno” princípio. 

 A dignidade, no dizer de Ingo Wolfgang Sarlet13, mantém estreita relação com as 

manifestações da personalidade humana.  

Então, a preservação dos mais íntimos sentimentos devem ser respeitados, 

porque transcendem a pessoa, atingem o “eu” de cada ser humano, e se o fim buscado é 

o de respeitar a igualdade entre os seres humanos, nada pode ocorrer que estremeça a 

proteção deste direito, seja para qual pessoa for, incluídos portanto, os fenilcetonúricos. 

Com isso, o que não pode haver é qualquer marginalização, seja de que pessoa 

for, sobre qual aspecto for. 

Neste viés, independentemente da natureza da deficiência, que portam as 

pessoas fenilcetonúricas, quer enquadrando-se ao conceito de pessoa portadora de 

deficiência, ou não, o que deve preponderar é a concepção de que todos têm direito a 

um tratamento igualitário, digno; e se para a implementação da efetivação destes 

direitos, medidas precisem ser adotadas pelo Estado, a fim de atingir este desiderato, já 

que antes de tudo, são pessoas, as quais merecem  e precisam da  salvaguarda de sua 

dignidade,  saliente-se que o Estado tem o dever de atuar  para o alcance desta 

finalidade; pois o direito à dignidade constitui previsão constitucional.          

Além disso, verifica-se nos ensinamentos de Lafayette Pozzoli14 que o 

cristianismo ao retomar o ensinamento judaico e grego, procurando aclimatar no 

mundo, pela evangelização, a idéia de que cada pessoa humana tem um valor absoluto 

no plano espiritual,  pois Jesus chamou  a todos para a salvação. 

Desse modo, há muito tempo a preservação da dignidade da pessoa humana vem 

sendo tratada, incutido nos direitos humanos, inclusive verifica-se na obra de Roberto 

                                                 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Trad. Pedro Scherer de Mello Aleixo; Rita Dostal Zanini. Dimensões da 
Dignidade – Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 13-4.  
14 POZZOLI, Lafayette. Pessoa Portadora de Deficiência e cidadania. Defesa dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência. Luiz Alberto David Araujo (coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 185. 
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Bolonhini Júnior15, no item intitulado: “A Dignidade Humana como fonte mater dos 

direitos”, que após as grandes guerras mundiais houve a inserção valorativa que aplicou 

características que enfocam mais a existência que o patrimônio.   

Com isso, a existência digna do ser humano é tema que clama pela atuação 

estatal para que se efetive. 

 

4.2 Princípio da Igualdade 

 

O princípio da igualdade, previsto no art. 5º., “caput” da Constituição Federal, 

consagra a dispensa de tratamento igualitário a todas as pessoas, indistintamente. 

O direito à igualdade, introduzido no ordenamento jurídico, conforme 

classificação doutrinária dos Direitos Humanos, o foi nos direitos de segunda geração, 

surgida a partir da Constituição de Weimar (1919), denominados direitos sociais, 

positivados como direitos econômicos, sociais e culturais, visando igualar os desiguais 

na medida de suas desigualdades. 

Persegue-se adimplir as obrigações de fazer pelo Estado, e que, ao lado dos 

direitos de primeira geração (consagração de relações sociais em geral) e dos de 

terceira geração (consagra a solidariedade, tanto do indivíduo contra o indivíduo, 

quanto da humanidade contra a própria humanidade), conforme Maria Berenice Dias16, 

atinge-se o ápice dos Direitos Humanos, em que todos os sujeitos contra todos os 

sujeitos, para proteger todos os objetos que condicionam a vida humana, fixados em 

valores ou bens humanos, patrimônio da humanidade, segundo padrões de avaliação que 

lhe garantam a existência com a dignidade que lhe é própria.    

Pietro de Jesús Lora Alarcón17 tece precioso comentário, ao tratar do 

entrelaçamento entre a Justiça e a igualdade, no sentido que:  

 
“Acontece que uma fórmula de igualdade reduzida a um tratamento 
equivalente a todos os homens conduz a uma idéia insuficiente e formal de 
Justiça. Uma igualdade nesse sentido, sem distinção de particularidades dos 
indivíduos do todo social, seria irrealizável, visto que não levaria em conta 

                                                 
15 BOLONHINI JÚNIOR, Roberto. Portadores de Necessidades Especiais – As principais prerrogativas 
dos portadores de necessidades especiais e a legislação brasileira.  São Paulo: Editora ARX, 2004, 40-41. 
16 DIAS, Maria Berenice. A Igualdade Desigual. Revista Brasileira de Direito Constitucional. São 
Paulo: Método, nº. 2:51-68, 2003.  
17 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Processo, Igualdade e Justiça. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional. São Paulo: Método, nº. 2,  jul./dez.2003, p. 169.  
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as condições de cada ser humano, seus méritos, probabilidades e 
possibilidade de acesso aos bens sociais (...).” 

 

Da mesma maneira, Paulo Bonavides18 assevera tratar-se um dos elementos 

componentes da idéia de justiça. 

 

 4.3 Princípios da não-discriminação 

 

O princípio da não-discriminação encontra-se resguardado no art. 3º., inciso IV 

da Constituição Federal, segundo o qual todo ser humano tem o direito de não ser 

discriminado, considerada a discriminação sob todos os aspectos. 

Neste âmbito, é possível verificar que a discriminação não pode recair sobre 

qualquer pessoa humana; incluídas por óbvio, aquelas pessoas fenilcetonúricas. 

Assim, não podem sofrer qualquer espécie de marginalização. 

Eugênia Augusta Gonzaga Fávero19 assevera que temos visto em todo o  mundo 

o movimento pela inclusão das pessoas portadoras de deficiência, o qual é muito 

importante  para atingir o direito à igualdade e à eliminação da discriminação. 

    Com isso, é possível afirmar que se tende para o movimento que  busca a 

inclusão das pessoas fenilcetonúricas, igualmente, logo toda e qualquer discriminação 

que porventura tenda a recair sobre estas pessoas deve ser eliminada, de plano. 

 

4.4 Considerações acerca da junção destes princípios para o alcance do 
valor: justiça 
 

Já no preâmbulo da nossa Constituição é possível averiguar os fins colimados 

para a mantença de um ordenado Estado Democrático de Direito, pontuando-se os 

princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade e não-discriminação. 

É possível afirmarmos que embora componham uma cadeia cíclica: dignidade -

igualdade - não-discriminação  ou  igualdade  -  dignidade  -  não-discriminação  ou 

não-discriminação - igualdade - dignidade, ou ainda quantas sejam as variações que 

repercutam sobre um princípio que introduza a firmação dos outros dois  princípios 

acima mencionados, o que pretendemos enfatizar é o fato de que, embora considerados  

                                                 
18 BONAVIDES, Paulo. O Princípio da Igualdade  como limitação à atuação do Estado. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional. São Paulo: Método, nº. 2,  jul./dez.2003, p. 214.  
19 FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das Pessoas com Deficiência –Garantia de Igualdade 
na Diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004, p. 36. 
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no âmbito deste estudo, intrinsecamente relacionados, o princípio da dignidade da 

pessoa humana será sempre o que irá sustentar esta cadeia cíclica, porque este pode 

refletir-se quando da violação tanto de um, quanto do outro princípio (igualdade e não-

discriminação), pois se porventura houver  a violação de um destes dois princípios e não 

resultar no estremecimento da valorização que cada pessoa atribui a si própria, então 

pode-se dizer que inexiste afronta constitucional. 

Trazendo o raciocínio desenvolvido para o tema em análise, pretendemos dizer 

que, se a pessoa fenilcetonúrica, mesmo diante da ausência da atuação estatal (logo 

implementada a violação ao princípio da igualdade e não-discriminação, no primeiro 

caso, por não lhes dispensar tratamento igualitário às demais pessoas não 

fenilcetonúricas; no segundo caso, por conseqüentemente assim agindo estar-lhes 

discriminando, sob a órbita do ordenamento jurídico), mas se mesmo assim os 

fenilcetonúricas não sentirem vergonha, constrangimento, restrição, ou qualquer outro 

impedimento para a usufruição de sua vida digna, para o exercício de suas atividades 

cotidianas, ausente encontra-se a afronta constitucional. 

 

Entendemos que, na seara da proteção das pessoas fenilcetonúricas, a dignidade 

da pessoa humana pode vir a não ser violada, algumas circunstâncias, e portanto 

inexiste afronta constitucional, neste aspecto, muito embora possa haver afronta aos 

dois outros princípios ora  tratados: igualdade e não-discriminação.  

Isto significa a considerada prevalência deste princípio no nosso ordenamento.   

Conclui-se daí, utilizando-nos da assertiva de Flademir Jerônimo Belinati 

Martins20, que o valor da dignidade da pessoa humana, uma vez positivado na 

Constituição Federal de 1988 como fórmulas principiológica, não sendo propriamente 

criação constitucional, mas valor ao qual a Constituição decidiu atribuir máxima 

relevância jurídica, inclusive encontrando-se inserido como princípio fundamental 

constitui-se  a  base para os demais. 

Portanto, conceder a estas pessoas as condições básicas para o exercício de uma 

vida digna corresponde à atuação estatal justa. 

E sob o enfoque do termo justiça averigua-se que esta, é um valor tanto que no 

preâmbulo da Constituição de 1988 é feita menção à justiça, como sendo um dos fins 

almejados pelo Estado Democrático, qualificando-a como valor.  O filósofo 
                                                 
20 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da Pessoa Humana – Princípio Constitucional 
Fundamental. Curitiba: Juruá, 2003, p. 98. 
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Aristóteles21 ressalva em sua obra que: “(...) sempre falamos da justiça como qualidade 

ideal da comunidade, e ela é conseguida quando todas as virtudes estão presentes 

(...).” 

Neste raciocínio, se para atingir a justiça faz-se necessária a presença de todas as 

virtudes, podemos considerar que para se fazer justiça para as pessoas fenilcetonúricas é 

necessário que o Estado adote todas as medidas destinadas ao  que almeja e ao que se 

torna imprescindível para aquela comunidade (aqui entendidos os que portam tal 

deficiência e seus familiares) para afastar quaisquer obstáculos que se implementam ou 

que encontrem-se na iminência de se implementarem, para a usufruição de uma vida 

social digna. 

 

CONCLUSÕES.  

 

O direito de alimentar-se constitui prima facie um direito à perpetuação da 

espécie; sem o alimento o ser humano não sobrevive. Não obstante, alguns carecem não 

apenas de alimentos, mas alimentos adequados, para que possam obter condições de 

sobrevivência digna, como é o caso dos fenilcetonúricos. 

O Estado tem o dever de apoiar, auxiliar, acompanhar, gerir e fornecer todos os 

meios indispensáveis à esta sobrevivência, já que com esta atuação estará 

disponibilizando meios aptos à efetivação de justiça, já que o tratamento adequado às 

pessoas que possuem tal síndrome genética, justapõe a observância dos princípios da 

igualdade e não-discriminação, sedimentado no princípio da dignidade da pessoa 

humana.   

O direito à alimentação adequada, ainda que não previsto expressamente é 

direito fundamental de toda a população e, especificamente, da pessoa portadora de 

deficiência e, assim sendo, a sua efetivação é condição para proteção da dignidade da 

pessoa humana. 

 O direito à alimentação, é direito do portador de deficiência e, dever do Estado 

em prestar e assegurar sua efetivação, sob pena de violação dos preceitos 

constitucionais e do princípio da dignidade humana, norteador do ordenamento jurídico 

constitucional brasileiro. 

                                                 
21 ARISTÓTELES. Política. Trad. Therezinha Monteiro Deutsch Baby Abrão. Coleção Os Pensadores. 
São Paulo: Editora Nova Cultural. 2000. 
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 Ademais, o dever de inclusão, previsto na Constituição brasileira, somente será 

efetivado se ocorrer eliminação de barreiras que impossibilitem a vida plena da pessoa 

portadora de deficiência e, como observado, a ausência de alimentação adequada cria 

obstáculos de desenvolvimento das atividades do cotidiano, ferindo princípios como a 

igualdade e a dignidade. 

 Desta feita, para concretização de uma sociedade justa, livre, solidária e 

inclusivista, apta a receber as pessoas portadoras de deficiência sem discriminações, o 

direito à alimentação enquadra-se no conceito dos direitos fundamentais, devendo o 

Estado assegurar tal direito a fim de garantir, não apenas o direito à vida, mas o direito a 

convivência, possibilitando uma vida plena e digna. 
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DO CORPO NATURAL AO CORPO TRANSFORMADO: UM PANORAMA 

JURÍDICO DO TRANSEXUALISMO  
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RESUMO 

Diversas são as implicações jurídicas sem soluções positivadas que surgem a partir do 

progresso da atividade científica. Como o próprio problema anuncia, trata-se de 

progresso, que pressupõe, naturalmente, movimento, mudança, alteração. Deduz-se, 

portanto, o cerne da discussão: como tratar juridicamente, a partir de institutos e 

classificações estáticas, as repercussões científicas no plano prático - jurídico? A 

classificação dicotômica homem/mulher, tal como concebida no ordenamento jurídico - 

eivada pela aspiração universalizadora e generalizadora da produção jurídica liberal - 

revela a falibilidade dos institutos aculturais e atemporais e constitui, assim, obstáculo à 

tutela dos transexuais à luz da proteção integral da dignidade da pessoa humana. O 

presente artigo buscou apresentar reflexões acerca do transexualismo e de suas 

conseqüências jurídicas, a partir da análise da dificuldade da proteção da dignidade da 

pessoa humana no campo do biodireito, e, também, analisar caminhos possíveis para 

adequar os institutos jurídicos clássicos à realidade social. 

 

PALAVRAS CHAVES  

BIODIREITO; DIGNIDADE HUMANA; PERSONALIDADE; TRANSEXUALISMO.  

 

ABSTRACT 

There are many unsolved juridical implications that are brought up over scientifical 

progress. As the problem itself announces, it is a matter of progress, which estimates, 

naturally, changes. Therefore the main aspect of the discussion is deductible: how to, 

based on the institutes and on statical classifications, treat juridically the scientifical 

repercussions in a practical-legal dimension? The dichotomic classification men/women 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio. Bolsista CAPES. 
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as conceived in the juridical order – contaminated with the generalizing aspirations of 

the liberal juridical production- reveals the fallibility of the acultural  and timeless 

institutes, and thus constitutes an obstacle to the guardianship of the transsexuals 

regarding a full protection of a person’s human dignity. The current article searched to 

present reflections towards transexualism and its juridical consequences, considering 

the difficultness involving an effective protection of a person´s human dignity on the 

biolaw field, and also intended to analise new possible ways to adequate classic 

juridical institutes in to nowadays social reality. 

 

KEYWORDS 

BIOLAW; HUMAN DIGNITY; PERSONALITY; TRANSEXUALISM. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O século XX inscreveu-se na história como marco no avanço da 

atividade científica. Certamente, foi especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, 

que se tornou imperioso o debate acerca dos limites do progresso científico da 

biomedicina e da biotecnologia, e de suas implicações não somente éticas, mas 

principalmente, jurídicas.   

Inúmeras  são as implicações jurídicas sem soluções positivadas que 

surgem a partir do progresso da atividade científica, da biotecnologia e da biomedicina. 

Como o próprio problema anuncia, trata-se de progresso, que pressupõe, naturalmente, 

movimento constante de mudança e alteração. Diante da dinamicidade própria da 

atividade científica tem-se a necessidade de regulamentação jurídica capaz de impor 

limites à ciência com vistas à garantia da dignidade da pessoa humana. Deduz-se, 

portanto, o cerne da discussão: como tratar juridicamente, a partir de institutos e 

classificações estáticas, as repercussões científicas no plano prático - jurídico? 

Entretanto, o equilíbrio que deve ser buscado entre a ciência e a proteção 

da pessoa encontra também uma outra questão a ser enfrentada: a crise paradigmática 

do direito, com a necessidade de sistemas referenciais de proteção da pessoa e de sua 
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dignidade, com especial relevância para os aspectos existenciais, e não somente 

patrimoniais que envolvem os sujeitos. 

Neste contexto, a conceituação dicotômica homem/mulher, cuja 

construção fora pautada pelas aspirações de universalização, generalização e idealização 

características do direito clássico. Este padrão binário imposto para a classificação dos 

sujeitos em relação ao sexo jurídico revela a falibilidade dos institutos aculturais e 

atemporais diante da nova realidade trazida pela possibilidade de redesignação sexual 

de indivíduos transexuais.  

O distanciamento entre a possibilidade jurídica de adequação do 

transexual e a realidade propiciada pelos avanços da atividade médica  e constitui 

obstáculo à tutela dos transexuais à luz da proteção integral da dignidade da pessoa 

humana. 

Na realidade, a dificuldade da utilização de conceitos cunhados sob a 

lógica individualista/patrimonialista para solucionar novas questões – sejam elas 

trazidas pelos avanços tecnológicos ou pela evolução dos valores sociais – não é 

exclusividade do biodireito. Ao contrário, tal dificuldade traduz a falência do dogma 

positivista em si e a necessidade de uma reorientação paradigmática no sentido de 

humanização máxima do ordenamento jurídico e de quebra das tantas generalizações 

que asseveram o individualismo da teoria positivista. 

Diante da perspectiva apresentada, anuncia-se o importante desafio aos 

atuais operadores e pesquisadores do direito: instrumentalizar as formas jurídicas 

tradicionais de que dispomos orientando-se pela lógica includente da proteção da 

dignidade da pessoa humana. Tal tarefa revela-se emergencial diante da inadequação 

das normas abstratas às novas situações problemáticas concretas. Um dos caminhos que 

se mostram viáveis para a concretização da nova postura pretendida é a ampliação da 

chave interpretativa do sistema jurídico através de uma releitura das fórmulas clássicas 

sob a orientação dos princípios constitucionais, com destaque para o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

1.  DO BIODIREITO A UMA INSUFICIÊNCIA PRÓPRIA DO DIREITO 

POSITIVO. 
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Os avanços da atividade científica no séc. XX, especialmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, tornaram imperioso o debate acerca dos limites do progresso 

científico da biomedicina e da biotecnologia, e de suas implicações não somente éticas, 

mas principalmente, jurídicas.   

As atrocidades, torturas e experimentos com seres humanos produzidos 

pelo regime nazista impuseram à comunidade internacional novas pautas de discussão 

acerca dos limites do progresso científico da biomedicina e da biotecnologia, e de como 

criar sistemas cujo eixo central tivesse suas raízes fincadas na noção de proteção 

integral da pessoa. 

Dentro de uma perspectiva geral de tentativa de regulação ética e 

jurídica, diversos são os institutos criados a partir da urgência imposta pelas inovações 

biotecnológicas: Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

Envolvendo Seres Humanos, do Conselho para Organizações Internacionais de Ciências 

Médicas, de 1982;  a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e da Dignidade 

do Ser Humano com respeito às Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção 

sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, de  1997. 

Buscando-se maior especificidade diante das novas situações 

problemáticas, procura-se regular a atuação médica, na tentativa de conciliar a 

importância das pesquisas para a melhoria da qualidade de vida e a observância de 

parâmetros protetores da dignidade humana. Tal tentativa ganha destaque com a 

Declaração Ibero-Latino-Americana sobre Ética e Genética (Declaração de Manzanillo 

de 1996, revisada em 1998); a Declaração Universal da UNESCO sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos,  de 1997; as Resoluções nº 196/96 e 303/001  do 

Conselho Nacional de Saúde,  além da  Lei de Biossegurança, nº 11.105 de 2005 e suas 

diretrizes que englobam desde a questão dos transgênicos, até  a regulamentação das 

técnicas de reprodução assistida.    

Entretanto, nenhum desses instrumentos de que dispomos atualmente é 

suficientemente capaz de solucionar o ponto que ora nos propomos a analisar:  as 

conseqüências jurídicas da cirurgia de transgenitalização para os casos dos transexuais. 

O desafio de solucionar tal questão respeitando-se, acima de tudo, a dignidade humana 

                                                 
1  A primeira traz determinações para a pesquisa em seres humanos e definições terminológicas, 
como, por exemplo, o consentimento livre e esclarecido. A segunda incorpora as determinações da 
primeira, estabelecendo diretrizes para a manipulação das técnicas de reprodução humana.  
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continua e continuará sempre que se fizerem únicas as antigas fórmulas jurídicas para 

sanar o problema. 

O caráter restritivo da dogmática jurídica concebe como ideal a 

possibilidade de um conjunto de categorias ou institutos jurídicos  que sirvam para 

serem aplicadas a qualquer indivíduo a qualquer tempo, independente de circunstâncias 

diversas surgidas a partir das mudanças inerentes à sociedade e ao decurso do tempo. 

Seriam normas que, de tão universais e abstratas, de tão distantes da realidade social, 

seriam atemporais e aculturais. 

  Neste sentido, esclarecedoras são as palavras de Pietro Perlingieri, ao 

alertar para a importância de um jurista comprometido com olhar a realidade concreta, 

uma realidade contextualizada, temporal e cultural:   

 

Não existem instrumentos válidos em todos os tempos e em 
todos os lugares: os instrumentos devem ser construídos pelo 
jurista levando-se em conta a realidade que ele deve estudar. 
(...) o conhecimento jurídico é uma ciência jurídica relativa: 
precisa-se levar em conta que os conceitos e os instrumentos 
caracterizam-se pela sua relatividade e por sua historicidade. É 
grave erro pensar que, para todas as épocas e para todos os 
tempos haverá sempre os mesmos instrumentos jurídicos. É 
justamente o oposto: cada lugar, em cada época terá seus 
próprios mecanismos2

 

É, portanto, de suma importância as diretrizes adotadas pela Teoria 

Constitucional após a Segunda Guerra Mundial, que  tem na construção principiológica 

um dos braços fortes de um sistema democrático alicerçado nos direitos fundamentais. 

O estabelecimento de valores comuns e princípios fundamentais, que se dá no campo 

político, materializa-se no âmbito jurídico através do Direito Constitucional. Dentro do 

contexto principiológico, a dignidade da pessoa humana ocupará papel central no debate 

contemporâneo. Ressaltando a importância de tal opção, Maria Celina Bodin de Moraes 

assim se manifesta sobre a questão: 

 

                                                 
2  Normas constitucionais nas relações privadas. Revista da faculdade de direito da UERJ, n. 6 e 
7, 1998/1999, p. 63-64. 
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Nos Estados democráticos, é na esfera política que são 
reconhecidos os valores comuns e estabelecidos os princípios 
fundamentais. O direito constitucional representa o conjunto de 
valores sobre os quais se constrói, na atualidade, o pacto da 
convivência coletiva, função que, como se viu, já foi exercida 
pelos códigos civis. À diferença, porém, da codificação, 
redigida pelos juristas à luz dos valores de uma classe dirigente, 
os textos constitucionais, ao menos tendencialmente, são 
elaborados por um legislador democrático. De modo que 
ignorar os princípios constitucionais, ou interpretá-los à luz do 
código civil, como ainda hoje, sob considerações variadas, 
alguns têm feito, significa desconsiderar o princípio da 
democracia e tentar substituí-lo pelo da ‘razão lógica’, o do 
cientificismo ou permanecer subordinado à força da tradição. 3

 

 

2. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO EIXO 

CENTRAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

A noção de dignidade da pessoa humana deita raízes no Cristianismo. Do 

Cristianismo vem a noção de que o homem possui um valor inerente, próprio, posto que 

fora criado à imagem e semelhança de Deus. Desta construção resultam dois aspectos 

relevantes: vem daí a primeira concepção de uma dignidade atribuída individualmente, 

além da impossibilidade do homem ser concebido como um objeto.  

São Tomás de Aquino, referindo-se à “dignitas humana”, reafirmou as 

origens da dignidade no homem à imagem e semelhança de Deus, portanto  inerente ao 

homem -  porém como espécie, pois sua existência concreta reside no homem como 

indivíduo – e consignou também que a dignidade é fundada na capacidade de 

autodeterminação, ou seja, na racionalidade inerente à natureza humana. 

Nos séculos XVII e XVIII, a concepção de dignidade  passou pelo 

processo de racionalização e dessacralização, e, em 1788,  Kant constrói as bases de seu 

pensamento sobre a dignidade, revelando-a como fundamentada na autonomia ética do 

                                                 
3 MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e Direito Civil: Tendências, in Revista dos 
Tribunais, vol. 779, 2000, pp. 47-78. 
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ser humano, e, ainda, acrescenta à proibição do Cristianismo do tratamento como objeto 

mais uma: nem o próprio homem pode tratar-se a si mesmo como objeto4.  

Este processo de transformação da concepção de dignidade humana foi 

fundamental para aproximá-la da realidade. Segundo Frankenberg, o ponto crucial da 

idéia moderna de dignidade torna-se, consequentemente, a autonomia moral que se 

revela na autolegislação5. 

Não obstante todos os longos caminhos percorridos  no sentido de 

conceituá-la ao longo do tempo, a dignidade humana somente assumirá relevo em 

meados do século XX, diante de um cenário internacional debruçado sobre a tarefa 

neutralização do legado da Era Hitler e de impedimentos à novas investidas que 

pudessem resultar na mesma catástrofe histórica. 

Surgem, então, diversos diplomas internacionais com a preocupação de 

realocar os direitos da pessoa humana no eixo central de proteção internacional. 

Formando um sistema geral de direitos, destacam-se  instrumentos de proteção gerais e  

regionais, tais como a  Declaração Internacional de Direitos Humanos de 1948, que 

consigna em seu artigo 1º “que as pessoas são nascidas livres e com a mesma 

dignidade”. 

Desde então, a idéia de dignidade inerente ao homem estará presente em 

todos os diplomas, tratados, convenções, e na maioria das cartas constitucionais. Neste 

sentido, temos a Constituição italiana de 1947, que consignou que “todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei”;  a Lei Fundamental de Bonn, 1949, 

que seria o primeiro diploma a colocar a dignidade da pessoa humana “em termos 

mais incisivos”: art. 1, 1 – A dignidade do homem é intangível. Respeitá-la e protegê-la 

é obrigação de todos os poderes estatais; a constituição portuguesa de 1976, que coloca 

                                                 
4  Comum neste ponto uma crítica ao antropocentrismo da concepção kantiana da dignidade 
fundada essencialmente da razão. Como exemplo da pertinência desta crítica, tem-se a questão do meio 
ambiente, pressuposto para uma vida digna, que passa a ter papel de protagonista no debate atual e que 
não se enquadraria no conceito de dignidade e, portanto, não mereceria a mesma proteção. Por todos ver: 
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2001, p.35. 
5  FRANKENBERG, Günther A gramática da Constituição e do Direito . Col. Del Rey 
Internacional. Trad: Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 319. 
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a Portugal como uma República “baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade 

popular [...]”, no mesmo sentido a Constituição espanhola de 1978. 6

A União Européia, na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Européia, consigna a inviolabilidade, o respeito e a proteção à dignidade do ser humano. 

Tal determinação consta no Título II da Constituição Européia, além de outras 

determinações mais específicas inerentes à noção de dignidade.  

No cenário brasileiro, a dignidade da pessoa humana desponta como um 

dos fundamentos da República, consagrada como princípio fundamental no art.1º, III da 

Carta Constitucional de 1988, e concebida como cláusula geral de tutela positiva e 

negativa. A positivação deste princípio como fundamento da República, como um dos 

alicerces do modelo de Estado Democrático de Direito7, revela a opção axiológica de 

rompimento do paradigma individualista/patrimonialista que orientou toda a produção 

normativa liberal, em especial a codificação civilista. 

Frankenberg, ao fundamentar as razões pelas quais somente em meados 

do século XX  a dignidade humana assumiu papel de destaque, traz a idéia de  

concretização de caso ex-negativo8 como produto de uma necessária delimitação de 

conteúdo tomando por base os atos de violação. Na realidade, não haveria um conceito 

de dignidade humana como tal, como poderiam aduzir os filósofos, a dignidade humana 

assumiria contornos cada vez mais fortes na medida em que sofresse violações.  

Mas apenas em parte este raciocínio é procedente. Para embasar o 

critério negativo de delimitação, os exemplos utilizados são evidentemente violadores 

da dignidade: torturas, experimentos científicos com seres humanos, a escravidão e os 

campos de concentração e todo um complexo de atrocidades que caracterizaram a 

                                                 
6  Sobre a evolução da noção de dignidade da pessoa humana, v. MORAES, Maria Celina Bodin 
de. O Princípio da Dignidade Humana. In  MORAES, Maria Celina Bodin de (coord). Princípios do 
Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,  p. 14. 
7  Sobre o papel desempenhado pelo Direito dentro deste modelo de Estado, precisas são as 
palavras de Lenio Streck: “...o Estado Democrático de Direito, tem a característica de ultrapassar não só a 
formulação do Estado Liberal de Direito, como também a do Estado Social de Direito – vinculado ao 
Welfare State neocapitalista – impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de 
transformação da realidade. O Estado Democrático de Direito, ao lado do núcleo liberal agregado à 
questão social, tem como questão fundamental a incorporação efetiva da questão da igualdade como um 
conteúdo próprio a ser buscado garantir através do asseguramento mínimo de condições mínimas de vida 
ao cidadão e à comunidade”. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise.  Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 37. 
8  FRANKENBERG, Günther A gramática da Constituição e do Direito....cit., p. 312. 
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barbárie da Segunda Guerra. Naturalmente, não se pode negar que neste contexto 

houve, sim, um fortalecimento do conceito com base no critério negativo. 

Além disso, a dignidade processa-se, além de em todos os âmbitos da 

vida, por todos os campos do direito9. Ela informa a ordem jurídica como um todo10. 

Deste modo, qualquer  tentativa positiva de conceituação da dignidade jamais pode 

carregar a pretensão de exaurir as possibilidades de proteção e violação. Assim, 

verificar e avaliar a violação em situações sutis – ou porque são efetivamente veladas, 

ou porque demandam um juízo por demais subjetivo – só se torna possível a partir das 

revelações de seus contornos e nuances, somente observadas se consideradas no plano 

concreto, e não a partir da abstração conceitual da norma jurídica. Na realidade, a 

dignidade é matéria de difícil conceituação nas mais diversas áreas do saber: filosofia, 

teologia, sociologia e direito.  

E não poderia deixar de ser. Variadas são as razões da dificuldade de 

definição: polissemia, vaguidade, porosidade do conceito. Mas, Ingo Wolfgang Sarlet, 

assinala o que seria a principal razão de toda essa dificuldade, filiando-se à posição de 

Michael Sachs, da maneira que segue:  

 

 

No caso da dignidade da pessoa, diversamente do que ocorre 
com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de 
aspectos mais ou menos específicos da existência humana 
(integridade física, intimidade, vida, propriedade, etc) mas, sim, 
de uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser 
humano, de tal sorte que a dignidade – como já restou 
evidenciado – passou a ser habitualmente definida como 
constituindo o valor próprio que identifica o ser humano como 
tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito 
para uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o 
âmbito de proteção da dignidade, na sua condição jurídico-
normativa11

 

                                                 
9  E aqui cabe, desde já, assinalar que a dignidade irradia-se por todos os campos do direito, mas 
não existe em razão e apenas na medita deste. 
10  Sobre a situação complexa das diversas áreas jurídicas em que incide a dignidade, em 
conseqüência lógica de sua abrangência no campo da vida, falaremos mais a frente, com alguns casos de 
conflitos de princípios diversos, mas que recebem o mesmo manto protetor da dignidade. 
11  FRANKENBERG, Günther A gramática da Constituição e do Direito....cit., p. 316 
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Assim, não há, como percebemos aqui nestas breves linhas, possibilidade 

de definir limites fixos da dignidade. Entretanto, todos os esforços empreendidos nesta 

tarefa nos permitem elencar alguns postulados fundamentais que resultam do 

desdobramento da dignidade humana. 

Frankenberg irá arrolá-los da seguinte maneira: igualdade, que pode ser 

caracterizada como a proteção contra o tratamento desigual arbitrário; a liberdade, que 

pode ser entendida como a proteção da individualidade, a identidade e a integridade; e a 

social, que é entendida a partir da idéia de que “a garantia da dignidade humana 

assegura, recentemente, a existência no seu mínimo e a dignidade transforma-se, cada 

vez mais, de uma característica humana essencial em um encargo estatal de 

configuração.”12.Ou seja, derivam desta construção as conexões da dignidade com o 

princípio da igualdade, da integridade e da solidariedade. 

O autor alemão informa que são muitos os doutrinadores que tentarão 

buscar a definição partir da conexão do princípio da dignidade humana e seus 

desdobramentos. Maria Celina Bodin de Moraes aprofunda a questão, demonstrando 

que o auxílio deste desmembramento refere-se à possibilidade de conflito entre um 

desses princípios, de idêntica posição hierárquica, cuja solução já é determinada pela 

dignidade, e prossegue explicando que: “somente os corolários, ou subprincípios em 

relação ao maior deles, podem ser relativizados, ponderados,estimados. A dignidade, 

do mesmo modo como ocorre com a justiça, vem à tona no caso concreto, quando e se 

bem feita aquela ponderação.”13

Diante do quadro teórico exposto, analisaremos como se opera a 

dignidade da pessoa humana tomando como base a análise das necessidades fáticas do 

caso concreto do transexualismo e de suas repercussões no campo jurídico, a fim de 

clarificar a compreensão de que somente por intermédio  da interpretação das categorias 

clássicas através da hermenêutica principiológica constitucional torna-se possível 

reexaminar os institutos existentes e promover uma releitura includente que propicie a 

proteção integral do indivíduo transexual. 

                                                 
12  FRANKENBERG, Günther A gramática da Constituição e do Direito....cit., p. 316 
13  MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Dignidade Humana. In  MORAES, Maria 
Celina Bodin de (coord). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,  p. 
17. 
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Ainda que não seja  nossa proposta mergulhar a fundo no presente trabalho 

em todos as faces do complexo fenômeno da  transexualidade, faremos um sintetizado 

relato que servirá para a compreensão dos aspectos jurídicos a serem abordados14. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSEXUALISMO 

 

   O processo de construção do paradigma sexual dominante foi e é 

pautado pela naturalização da concepção dicotômica homem X mulher, capaz de 

produzir um indivíduo não enquadrado nos padrões impostos. E é este mesmo indivíduo 

que, por ser vítima da idealização e universalização de um padrão comportamental, 

torna-se inadequado em diversas vertentes: em relação a ele mesmo, numa relação de 

inadequação psíquica, em relação à sociedade, que deriva da interiorização do padrão 

binário imposto, e uma inadequação jurídica, diretamente relacionada às duas 

anteriores.  

O transexualismo -  fenômeno que carrega a gama de possibilidades de 

inadequação referidas -  caracteriza-se por uma inadequação entre o sexo morfológico e 

o sexo psicossocial do sujeito, sendo classificado medicamente como disforia de 

gênero15.  Qualificada como uma situação permanente de desvio psicológico de 

identidade sexual, a síndrome transexual possui procedimento terapêutico de 

compatibilização das concepções de sexo do indivíduo e a sua morfológica chamado de  

cirurgia de transgenitalização16. 

  As conseqüências jurídicas da redesignação sexual revelam-se polêmicas 

em diversos campos do direito, em conseqüência da modificação da identidade nominal 

                                                 
14  Para uma compreensão aprofundada do tema, v.: BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética x 
Biodireito: Insuficiência dos conceitos jurídicos. In: BARBOSA, Heloisa Helena e BARRETO, Vicente 
de Paulo (org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001;  CHOERI, Raul. 
Transexualismo e identidade pessoal: cirurgia de transgenerização. In: BARBOSA, Heloisa Helena e 
BARRETO, Vicente de Paulo (org.). Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
235-236.; PERES, Ana Paula Ariston Barion. Transexualismo: O Direito a uma nova identidade sexual. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001e KONDER, Carlos Nelson. O Consentimento no Biodireito: Os Casos dos 
Transexuais e dos Wannabes. In: Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 15, jul.-set. 2003. 
15  Na definição do CFM: “desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do 
fenótipo e tendência à auto mutilação e/ou auto-extermínio”. 
16  Sua finalidade terapêutica lhe confere o status de ato de disposição do corpo autorizado. 
Contudo, tal concepção é recente e posterior à Resolução 1.482/ 97 (seguida  Resolução 1.652/02) do 
Conselho Federal de Medicina, que assentou o caráter terapêutico do procedimento, fixou critérios rígidos 
para sua admissão e, ainda, ressaltou a inexigibilidade de autorização judicial.  
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e sexual do sujeito transexual.  A possibilidade de alteração do prenome, em razão do 

art. 58 da Lei nº 6.051 de 1973, e  a mudança do sexo civil no registro público são as 

duas questões sobre as quais nos debruçamos para a análise da adequação entre a nova 

realidade social e pessoal  do indivíduo transgenitalizado e sua situação registral face ao 

padrão binário sexual imposto juridicamente: homem X mulher. 

  A concepção jurídica de sexo civil consiste na representação do sexo 

morfológico externo. A cirurgia de redesignação possui a finalidade de alteração deste 

sexo morfológico externo para que o mesmo reste adequado ao sexo psicossocial.  

  Como então adequar os dados registrais do transexual para que sua 

identidade jurídica esteja em conformidade com a sua nova situação pessoal? Inúmeros 

são os questionamentos que se apresentam diante desta realidade produzia pelo avanço 

da biomedicina e da biotecnologia e não prevista pelo ordenamento jurídico. 

  Argumentos que alegam não haver uma mudança substancial, mas 

somente externa, a partir da cirurgia, se colocam como fundamento para a não 

caracterização de uma alteração efetiva de homem para mulher ou o contrário. Não há 

alteração dos órgãos reprodutores, não havendo possibilidade de realização dos atos 

biológicos característicos de cada gênero. Ao lado da controvertida conceituação de 

homem e mulher aos olhos jurídicos, tem-se a proteção dos terceiros que venham a se 

envolver com o sujeito que sofreu a redesignação. 

  Este último argumento reflete o caloroso debate jurisprudencial que vem 

sendo travado nos tribunais brasileiros. Se é juridicamente possível que, a partir da 

disposição na Lei de Registros Públicos de proteção da não exposição do nome da 

pessoa ao ridículo, como deverá ser feita tal alteração?A retificação no registro deverá 

ou não ser acompanhada de averbação para proteção dos terceiros de boa fé e proteção o 

princípio da veracidade, cujo resguardo é a função registral? 

  Os argumentos que se colocam a favor da alteração dos dados registrais 

são assentados na imperiosidade da dignidade da pessoa humana e de proteção de seus 

desdobramentos, os direitos da personalidade. A não alteração do registro resultaria em 

violação à integridade psicofísica do sujeito e não observância aos direitos à identidade 

sexual.  

Mas, ainda que alterados, a averbação representaria para o indivíduo que 

passou pela cirurgia de transgenitalização a constante possibilidade de ver sua escolha 
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pessoa, sua vida privada devassada e, consequentemente, geraria um paradoxo: a 

medicina orientada pela lógica de proteção da integridade psicofísica proporciona a 

redesignação para sanar os desconfortos psicológicos sofridos pelo sujeito e o direito, 

em flagrante violação ao modelo garantista das necessidades existenciais da pessoa 

humana, faz reviver no indivíduo a sensação de inadequação social. 

  Ao possibilitar juridicamente a existência de apenas duas categorias de 

sexo civil, a mulher e o homem, e analisar a adequação de tais conceitos a partir do sexo 

morfológico, o direito vai além da negação de adequação social do transexual, ele 

determina sua inexistência jurídica, na tentativa de promover sua inexistência social, 

declarando verdadeira guerra contra a sexualidade a o prazer estéril, revelando as 

insistentes raízes de proteção patrimonial do sujeito. 

Certo é que a insuficiência das categorizações sexuais não se resolve 

através da criação de uma de uma terceira categoria (transexual)17. Por mais atraente 

que tal proposta possa parecer aos olhos dos anseios práticos de regulação positivista, 

tal idéia, ao contrário de solucionar a questão, revela-se discriminatória e contraditória, 

uma vez que ao contrário de reconhecer as diferenças, estaria produzindo-as 

juridicamente, em caminho oposto ao reconhecimento que tais sujeitos vêm 

conquistando socialmente. 

Não há racionalidade jurídica na criação desta terceira categoria, 

significando um retrocesso nos avanços já alcançados para a inclusão do transexual, na 

medida em que o  direito, ao incorporar a idéia de que a cirurgia possui finalidade 

terapêutica e considerá-la  lícita, aceitando, inclusive, a idéia de que a mudança do 

nome é fundamental à adequação social e à não discriminação, orienta-se por uma 

lógica de inclusão e de respeito às diferenças.  

  É preciso perceber, também, que a questão da disforia de gênero possui 

na medicina possibilidade de “tratamento”. Ora, a cirurgia tem como objetivo adequar o 

transexual dentro das duas perspectivas médicas concebidas para a definição de sexo: a 

morfológica e a psicológica. Ou seja, aos olhos da medicina, não há mais que se falar 

em transexual após cirurgia, mas sim em homem ou mulher. 

  No registro civil, a pessoa é sexualmente identificada segundo os 

critérios que levaram a medicina a classificá-la, ou seja, se na declaração médica consta 
                                                 
17  Há casos em que o juiz, entendendo que o princípio da veracidade do registro deveria 
prevalecer, violou o princípio da privacidade e determinou que contasse transexual no lugar do sexo.  
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sexo masculino o direito nada mais faz do que ratificá-la juridicamente como tal. Neste 

sentido, torna-se muito claro que o Direito além de não ser, de fato, capaz para tal 

categorização, reconhece sua limitação e utiliza como base a área que reconhece ter a 

legitimidade que não possui: a medicina. 

  Porém, no momento em que a ciência médica determina que, após 

procedimento cautelosamente recomendado, houve de fato alteração no sexo do sujeito, 

o direito, quebrando sua própria racionalidade, resolve ser a área competente para 

renegar a redesignação sexual ignorando, portanto, o princípio ubi eadem ratio ibi 

eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma 

regra de direito). 

  Não se pretende, contudo, desclassificar a atuação jurídica e conferir 

poderes absolutos às recomendações e atuações médicas. Ao contrário, o Direito exerce 

papel fundamental para garantir que a medicina não se contraponha aos  valores 

fundamentais e aos princípios constitucionais, em especial ao da dignidade da pessoa 

humana. E, sobretudo, não se pode esquecer as raízes históricas da proteção da pessoa 

face aos avanços da medicina. 

  Mas no caso da alteração civil do sexo em especial, a medicina, 

entendendo ser transgenitalização fundamental à integridade psíquica do transexual, age 

de acordo com a proteção da dignidade humana, que como já se mostrou anteriormente, 

não pode prescindir da proteção à integridade em sentido amplo, englobando os 

aspectos físicos e psíquicos. 

Não se pretende afirmar que as hipóteses problemáticas delineadas como 

óbices à ratificação do registro não são questões complexas, mas devemos ressaltar que 

o princípio da dignidade da pessoa humana, anteriormente referido como fundamental e 

norteador de todo ordenamento jurídico, não pode ser suprimido em razão das 

incertezas jurídicas. Negar o direito de identificação sexual à pessoa e alijá-la do 

convívio social é, sem dúvida, uma das facetas mais cruéis da insuficiência das 

categorizações jurídicas. 

 

3. UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A RELEITURA DAS CATEGORIAS 

HOMEM X MULHER DENTRO DA PERSPECTIVA INCLUDENTE DE 

PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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Apesar de não existir solução concreta e imediata para inúmeros conflitos 

do campo do biodireito, como o que se apresentou no presente trabalho, a constatação 

de que determinadas qualificações jurídicas tradicionais – como a dicotomia 

homem/mulher – impossibilita a proteção da dignidade humana nos casos e 

transexualismo sinaliza para possíveis caminhos a serem percorridos. 

À luz da ciência jurídica, os estudos sobre a transexualidade insistem em 

desenraizar o fenômeno, tratando apenas de suas conseqüências na medida em que estas 

interessam diretamente ao direito. Entretanto, compreender os fatos juridicamente é 

tarefa que deve estar alicerçada sempre em bases transdisciplinares, para que seja 

possível ver além dos limites impostos pelos dogmas jurídicos. Isto é, torna-se 

imperiosa a tarefa de desvendá-los como desdobramento jurídico daquilo que se 

consolida historicamente no  plano social e político: o paradigma. 

Um paradigma é um “conjunto de perspectivas dominantes em torno da 

concepção do ser, do conhecer e do homem que, em períodos de estabilidade 

paradigmática, adquirem uma autoridade tal que se naturalizam”18.O processo de 

naturalização das concepções possui como principal efeito a atividade crítica e, 

consequentemente,   torna prejudicada a atividade cognitiva. O processo de construção 

do paradigma sexual dominante, como dito anteriormente, consolidou-se a partir do 

processo de naturalização de um padrão binário imposto jurídica e socialmente às 

concepções de sexualidade.  

A proposta de buscar a instrumentalização dos conceitos já existentes à 

luz da dignidade humana como valor máximo da sociedade não significa, precisamente, 

romper com a tradição dogmática, logo não implica diretamente uma reorientação 

paradigmática da moral-sexual19. 

  Mas destaca-se que a tentativa de adequação social  das categorias 

jurídicas através da hermenêutica principiológica constitucional vem se revelando 

                                                 
18  PLASTINO, Carlos Alberto. O primado da afetividade: A crítica freudiana ao paradigma 
moderno. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001, p. 22. 
19  Sobre a construção do paradigma-moral sexual, v.: FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, 
política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.; FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A 
vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1988 e   BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e 
subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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gradativamente como possibilidade viável para garantir a tutela da dignidade da pessoa 

humana, na medida em que se utiliza de institutos mais flexíveis e elásticos, torna-se 

capaz de agregar valores sociais que a norma, com as características que lhe são 

peculiares, não consegue incorporar.  

  Especialmente nas questões do biodireito, onde os avanços da 

biotecnologia e da biomedicina ocorrem em velocidade desafiadora de qualquer 

tentativa de previsão normativa extremamente abstrata, nos parece, na etapa atual, ser a 

hermenêutica a saída adequada senão quisermos fazer da norma letra morta. 

  E que esta hermenêutica constitucional tem na dignidade da pessoa 

humana o eixo fundamental resta consignado nas precisas palavras de Cristina  Queiroz, 

quando alerta para o papel da interpretação à luz da dignidade no âmbito dos direitos 

fundamentais sociais. Assim:  

 

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana como “premissa 
antropológica do Estado constitucional” e “conceito chave de 
direito constitucional” poderá ser chamado a desempenhar, em 
sede de interpretação e aplicação de direitos fundamentais 
sociais, o papel de motor do “desenvolvimento” e 
“aperfeiçoamento” da ordem jurídico-constitucional. Isso tanto 
por “impulso” do legislador político democrático (...), como por 
parte dos órgãos específicos de controle da constitucionalidade, 
genericamente, os tribunais e o poder judicial.20  
 
 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do panorama apresentado, torna-se imperioso notar que a questão 

do biodireito é muito delicada, pois não existe uma solução concreta e imediata para os 

seus conflitos. Vários conceitos devem ser reformulados, ampliados ou restringidos 

buscando adequar os institutos tradicionais à realidade.  

As dificuldades de regulamentação do biodireito não são poucas. A 

ordem jurídica depara-se com novas situações que vão de encontro à estrutura sobre a 

                                                 
20  QUEIROZ, Cristina Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, questões 
interpretativas e problemas de justiciabilidade. Coimbra: Ed. Coimbra, 2006, . p, 156. 
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qual foi construída e se sustenta a ordem jurídica, produzindo o sentimento do se 

pretende afastar a todo custo: a incerteza jurídica. 

Os instrumentos, conceitos jurídicos, cunhados sob a lógica 

individualista/patrimonialista enquadram-se perfeitamente na pretensão 

universalizadora e generalizadora da tentativa de construção de um sistema atemporal, 

aspiração máxima da produção jurídica burguesa.  

Eternizar injustiças para evitar a eternização das incertezas é a 

expressão maior da reprodução jurídica dos valores do liberalismo do séc. XIX. Tais 

institutos continuam a prevalecer contemporaneamente de maneira idêntica, 

absolutamente esvaziados de qualquer conteúdo axiológico voltado para a concretização 

de um sistema jurídico cujo referencial reside na proteção da pessoa e de sua dignidade 

sob todos os aspectos da personalidade. 

Portanto, ao jurista contemporâneo está identificada a tarefa: é preciso 

aproximar os institutos jurídicos clássicos das transformações sociais, no caso aqui 

específico das transformações que ocorrem por intermédio dos avanços alcançados pela 

ciência, para que não se produzam através do direito violações da dignidade da pessoa 

humana juridicamente institucionalizadas. 

 

 

  
REFERÊNCIAS 

 
 
BARBOZA, Heloisa Helena . Bioética x Biodireito: Insuficiência dos conceitos 

jurídicos. In: BARBOSA, Heloisa Helena e BARRETO, Vicente de Paulo (org.). Temas 

de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 1-40. 

 
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

CHOERI, Raul. Transexualismo e identidade pessoal: cirurgia de transgenerização. In: 

BARBOSA, Heloisa Helena e BARRETO, Vicente de Paulo (org.). Temas de Biodireito 

e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 235-236. 

 

264



FOUCAULT, Michel História da Sexualidade I. A Vontade de Saber. Rio de Janeiro : 

Graal, 1988. 

 
FRANKENBERG, Günther A gramática da Constituição e do Direito . Col. Del Rey 

Internacional. Trad: Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 

 
KONDER, Carlos Nelson. O Consentimento no Biodireito: Os Casos dos Transexuais e 

dos Wannabes. In: Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 15, jul.-set. 2003. 

 
MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e Direito Civil: Tendências, in Revista 

dos Tribunais, vol. 779, 2000, pp. 47-78. 

____________________. O Princípio da Dignidade Humana. In  MORAES, Maria 

Celina Bodin de (coord). Princípios do Direito Civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. 

 
PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas. Revista da 

faculdade de direito da UERJ, n. 6 e 7, 1998/1999, p. 63-64. 

PLASTINO, Carlos Alberto. O primado da afetividade: A crítica freudiana ao 

paradigma moderno. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001 

QUEIROZ, Cristina Direitos Fundamentais Sociais: funções, âmbito, conteúdo, 

questões interpretativas e problemas de justiciabilidade. Coimbra: Ed. Coimbra, 2006 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais, Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001 

 
STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise.  Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2004 

 

265



DA DESTINAÇÃO DOS EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS 

 

 

Valéria Silva Galdino∗

 
 

RESUMO 

Com o desenvolvimento biotecnológico, a reprodução deixou de ser um fato natural 

para submeter-se à vontade humana. A Constituição Federal, no § 7º do art. 226, dispõe 

que as pessoas podem recorrer a todos os meios científicos disponíveis para terem 

filhos; contudo, as técnicas utilizadas geram problemas de ordem ética, moral, religiosa, 

psicológica e jurídica, em decorrência da sobra de embriões. A condição do embrião 

excedentário não se enquadra no modelo clássico previsto no Código Civil brasileiro. 

Não há dúvida de que a partir da fecundação já existe vida, e esta ocorre em várias 

etapas, como a morte. É a fase da nidação e da formação do sistema nervoso que 

permite a individualidade humana. Para o transplante de órgãos vitais, considera-se a 

paralisação da atividade cerebral. Tal critério poderia ser adotado em relação às 

pesquisas com os embriões excedentes. Antes da Lei de Biossegurança, o Conselho 

Federal de Medicina disciplinava o assunto. Hodiernamente, o lapso temporal é de três 

anos de congelamento para que os embriões possam ser utilizados para pesquisa ou 

destinados à doação, desde que os genitores autorizem e haja a aprovação do Comitê de 

Ética. Após a publicação dessa Lei, a destinação dos embriões congelados ficou 

dependendo de regulamentação posterior. Discute-se a inconstitucionalidade do art. 5º 

da Lei 11.105/2005. Os defensores desta afirmam que a vida tem início com a 

fecundação, e destruir um embrião contraria o art. 5º da Carta Magna. Não há, porém, 

inconstitucionalidade na Lei de Biossegurança, visto que os embriões destinados à 

pesquisa não têm sistema nervoso. Se não virão, de nenhuma forma, a se tornar seres 

humanos, parece mais do que justo e sensato dar a eles uma finalidade nobre, ou seja, 

permitir que promovam a saúde de milhões de pessoas. 

 

 

                                                 
∗ Advogada em Maringá, mestra e doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, professora da Universidade Estadual de Maringá e do Centro Universitário de 
Maringá. 
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BIOSSEGURANÇA.  

 

ABSTRACT 

With the biotechnological development, the reproduction is under the human will and is 

not a natural event anymore. The Federal Constitution, in § 7º of article 226 establishes 

that people may resort to all available scientific methods to have children. However, the 

techniques used create problems of ethical, moral, religious, psychological and juridical 

orders, resulting from the excess embryos. The condition of the excess embryo does not 

fit into the classical model due to the Brazilian Civil Code. There is no doubt that there 

is life as soon as fecundation takes place, and life occurs in many stages, such as death. 

It is the implantation and the nervous system formation stages which allow the human 

individuality. For the vital organs transplantation, the end of the brain activity is 

considered. This criteria could also be adopted for the excess embryos research. Before 

the Biosecurity Law, the Federal Medicine Council used to regulate this issue. 

Nowadays, there is a time lapse of three years of frozenness, so that the embryos can be 

used for research or destinated to donation, when the progenitors give authorization and 

there is an approval of the Ethics committee. After the publication of this law, the 

destination of the frozen embryos depends on further regulation. The unconstitutionality 

of the article 5 of the Law 11.105/2005 is also discussed. Their defenders affirm that life 

begins with the fecundation and to destroy an embryo contradicts the article 5 of the 

Constitution. However, there is no unconstitutionality in the Biosecurity Law, for the 

embryos which are destinated to research do not have a nervous system. If they are not 

going to become, in any way, human beings, it seems to be more than fare and 

reasonable to give them a noble purpose, such as to promote the health of  millions  

people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ato de procriar é uma das funções mais importantes dos seres vivos. Com 

o desenvolvimento biotecnológico, deixou, porém, de ser um fato puramente natural 

para submeter-se à vontade humana. 

 O desejo de gerar um filho é garantido pela nossa Carta Magna no art. 226, 

§ 7º. Podem, assim, as pessoas recorrerem a todos os meios científicos disponíveis para 

a realização do seu projeto de parentalidade. 

O direito de procriar envolve outros direitos garantidos constitucionalmente, 

como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde e o direito ao planejamento 

familiar. 

O Estado estimula os avanços da medicina reprodutiva, bem como, por meio 

do art. 1.597 do Código Civil brasileiro, legitima a possibilidade de reprodução pelos 

casais que a desejam mas não podem obtê-la pela via natural1. 

Atualmente, as técnicas utilizadas para a reprodução assistida são: a 

inseminação artificial,2 a transferência intratubária de gametas,3 a fertilização in vitro4 e 

a micromanipulação de gametas.5  

                                                 
1  Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e 
oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias 
subseqüentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 
casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a 
qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; 
V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. 
2  Segundo Zeno Veloso, “a inseminação artificial é o processo de reprodução humana pelo qual 
se introduz o sêmen no óvulo, podendo o encontro ser produzido diretamente no órgão genital feminino, 
ou a fecundação ser realizada em laboratório – in vitro –, colocando-se o embrião, posteriormente, no 
útero” (VELOZO, Zeno. Direito brasileiro da filiação e paternidade. São Paulo: Malheiros Ed., 1997. p. 
150). 
 A inseminação artificial pode ser homóloga, quando o material genético é proveniente do casal 
interessado na reprodução, ou heteróloga, quando é oriundo de terceira pessoa diversa do casal 
interessado na reprodução. 
3  A 
transferência intratubária de gametas ou GIFT é um processo de procriação assistida pelo qual os 
gametas femininos são estimulados por hormônios a produzirem óvulos, enquanto os gametas 
masculinos são obtidos normalmente mediante a masturbação. Após essa etapa, são aspirados e, 
posteriormente, introduzidos no interior das trompas, com o auxílio da videolaparoscopia, para 
completar o ciclo de fecundação. In CARDIN, Valéria Silva Galdino; FUJITA, R. K. R. Da destinação 
dos pré-embriões excedentários. In: Tereza Rodrigues Vieira. (Org.). Bioética e sexualidade. 1 ed. São 
Paulo: Jurídica Brasileira, 2004, v. único, p. 55-63. 
4  Conforme 
REINALDO PEREIRA E SILVA, a fertilização in vitro consiste na “técnica de procriação assistida 
mediante a qual se reúnem, extracorporeamente, numa placa de ‘petri’ ou num tubo de ensaio, o material 
genético masculino e o material genético feminino, propiciando a fecundação e a formação do ovo, cuja 
introdução no útero da mulher dar-se-á após iniciada a divisão celular”. (SILVA, Reinaldo Pereira. 
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A difusão dessas novas técnicas gerou problemas de ordem ética, moral, 

religiosa, psicológica e jurídica. 

Silvia Cunha Fernandes assevera que eticamente o embrião não pode, em seu 

desenvolvimento, ser tratado como coisa e a sua utilização industrial ou comercial está 

totalmente proibida. Contudo, a pesquisa em embriões pode ser aceita se trouxer 

progressos de diagnósticos ou terapêuticos e desde que não provoque modificações 

artificiais no genoma humano transmissíveis à descendência. Visa proteger, assim, o 

indivíduo e a espécie humana.6  

A reprodução humana assistida suscita ainda um conflito psicológico, 

porquanto o novo ser deixa de ser da ordem "dada" e ingressa na ordem do "feito", 

tornando-se um ato de vontade materializado mediante técnicas alheias ao controle do 

casal. A alteração na ordem natural dos acontecimentos provoca divagações sobre o 

sentido e o valor desse poder, gerando na psiquê humana uma série de conflitos.7

Do ponto de vista jurídico, faz-se necessária a proteção dos embriões 

humanos excedentes; contudo, algumas considerações devem ser tecidas acerca do 

momento em que se inicia a vida do embrião criopreservado e de quando ele pode ser 

considerado sujeito de direitos, para só então avaliar a possibilidade de utilizá-lo em 

pesquisa, doá-lo ou descartá-lo. 

 

2. DO INÍCIO DA VIDA E DA PERSONALIDADE DO EMBRIÃO 

 

                                                                                                                                               
Análise bioética das técnicas de procriação assistida. Ética e bioética: novo direito e ciências médicas. 
Volnei Ivo Carlin (Coord.). Florianópolis: Ed. Terceiro Milênio, 1998. p. 127). 
 A fertilização 
in vitro pode ser realizada com o material genético do próprio casal interessado ou de uma terceira 
pessoa (doador). 
5  A 
micromanipulação de gametas, ou, como é costumeiramente denominada, a ICSI - Intracytoplasmic 
Sperm Injection (Injeção Intracitoplasmática de Esperma), consiste na injeção direta de espermas, 
colhidos mediante a masturbação ou diretamente dos canais diferentes, epidídimo ou testículos, nos 
óvulos, obtidos mediante estímulos no ovário através de hormônios existentes no útero feminino. 
CARDIN, Valéria Silva Galdino; FUJITA, R. K. R. Da destinação dos pré-embriões excedentários. In: 
Tereza Rodrigues Vieira. (Org.). Bioética e sexualidade. 1 ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2004, v. 
único, p. 55-63. 
6  
FERNANDES, Silvia Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de sua 
regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 104. 
7  FERRAZ, Sérgio. Manipulações biológicas e princípios constitucionais: uma introdução, Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1991, p. 51. 
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O artigo 2º do Código Civil estabelece que “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 

do nascituro”.i

Segundo esse dispositivo legal, o marco inicial da vida assenta-se no instante 

em que ocorre a concepção pelo processo natural de reprodução. Todavia, dúvidas 

podem surgir se a concepção ocorreu em laboratório. 

Diversas são as teorias que tentam estabelecer o marco inicial da vida, sendo 

as principais a concepcionista e a natalista.  

Para os defensores da primeira corrente, a personalidade teria início no 

momento da concepção e não no do nascimento com vida. 

Silmara A. Juny Chinelato de Almeida, ao discorrer sobre a corrente 

concepcionista, afirma que a “personalidade do nascituro é incondicional, não 

dependendo de nenhum evento subseqüente, estando seus direitos personalíssimos 

(vida, liberdade, saúde) garantidos. No entanto, certos efeitos de certos direitos (como 

os patrimoniais) dependem do nascimento com vida. A titularidade dos direitos não 

seria discutida, havendo apenas incapacidade. Já em relação aos direitos patrimoniais, o 

nascimento sem vida funcionaria tão-só como condição resolutiva.”8  

Já os adeptos da teoria natalista9 defendem que a personalidade jurídica 

somente tem início com o nascimento com vida. 

ANA CRISTINA RAFFUL entende que essa teoria não explica por 

completo a situação jurídica do nascituro uma vez que não menciona o porquê do 

reconhecimento de direitos ao nascituro.10

Afirma ainda a autora que, “quando o código menciona colocar a salvo seus 

direitos, o faz fixando esta personalidade como sendo um pré-requisito (art. 2º do 

Código Civil brasileiro) ou mesmo um pressuposto para que se possam adquirir direitos 

e contrair obrigações. Dessa forma, nenhum direito poderia ser resguardado se o 

nascituro não tivesse personalidade. O nascimento com vida não seria uma condição 

suspensiva, mas um pressuposto para aquisição da personalidade jurídica material”.    

                                                 
8  ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito 
constituendo do Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília: a. 25, n. 97, jan./mar. 1988, pp. 181-
190. 
9  Defendem essa teoria: Silvio Rodrigues, Vicente Ráo, Sady Cabral Gusmão, Eduardo Espínola . 
10  RAFFUL, Ana Cristina. A reprodução artificial e os direitos de personalidade. São Paulo: 
Themis, 2000  
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Para Silvio Venosa, “o nascituro é um ente concebido que se distingue de 

todo aquele que não foi ainda concebido e que poderá ser sujeito de direito no futuro, 

dependendo do nascimento”(...)11  

Segundo essa teoria, os direitos assegurados ao nascituro constituem mera 

expectativa de direitos, que serão concretizados em razão do nascimento com vida. 

Os defensores12 da corrente da personalidade condicional asseveram que o 

nascituro teria direitos, todavia estariam subordinados a uma condição suspensiva, que 

seria o nascimento com vida.  

As teorias genético-desenvolvimentistas “condicionam a determinação do 

início da vida à verificação dos fatores fisiológicos capazes de evidenciar a existência 

da individualidade humana, não se podendo falar em indivíduo enquanto inexistir 

diferenciação entre as células do embrião.”13

A primeira fase é denominada período pré-embrionário, tendo início na 

fertilização e findando na terceira semana (pré-embrião ou zigoto). Já a segunda ocorre 

a partir da quarta semana e vai até a oitava (embrião), sendo designada período 

embrionário. Após essa etapa tem-se o período fetal, no qual já houve a nidação, que vai 

da nona semana até o nascimento (feto).14  

Mônica Scaparo assevera que, 
“[...] enquanto não for atingido o estágio de desenvolvimento de oito células, 
não é lícito falar-se da existência de individualidade humana. Até que ocorra 
esse estágio, as divisões executadas nas células (clonagens) têm como 
resultado a geração de diversos indivíduos dotados de idênticas 
características [...] “15

 
Alguns doutrinadores, como Heloisa Helena Barboza, Maria Helena Diniz, 

Sérgio Ferraz, Jussara Maria Leal Meirelles, Mônica Sartori Scarparo, acolhem os 

postulados da embriologia.  

Existem outras teorias que condicionam a existência da vida à implantação 

do embrião no útero materno (que só ocorre entre o 5o e o 6o dia), pois somente a partir 

                                                 
11  VENOSA, Silvio de Salvo – Direito Civil: parte geral, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004 
12  Citam-se: BEVILÁQUA, Clovis; DRAY, Guilherme Machado e CAMPOS, Diogo Leite de. 
13  ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo.  Salvador: 
Revista Jurídica UNIFACS, julho 2007, p. 7 
14  Araújo, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo.  Salvador: 
Revista Jurídica UNIFACS, julho 2007, p. 6 
15  SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização assistida: questão aberta.  1 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1991. p. 43 
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desse momento haverá a possibilidade de geração de um indivíduo. Portanto, após a 

nidação é que se poderia falar em existência humana.16  

Nesse sentido é a lição de Silmara J. A. Chinelato e Almeida, para quem 
“Somente se poderá falar em ‘nascituro’ quando houver a nidação do ovo. 
Embora a vida se inicie com a fecundação, é a nidação – momento em que a 
gravidez começa – que garante a sobrevida do ovo, sua viabilidade. Assim 
sendo, o embrião na fecundação in vitro não se considera nascituro”.17

 
Há também aqueles que entendem só ser possível a identificação da 

individualização humana na fase do blastocisto, ou seja, após os 14 primeiros dias 

posteriores à fecundação, quando se tem a formação rudimentar da organização do 

sistema nervoso central.18  

Segundo Cristiane Beuren Vasconcelos, (...) de acordo com o estádio 

evolutivo do embrião surgem às teorias do pré-embrião, da nidação, do ovo, da 

personalidade condicional e natalista. Os defensores19 dessa teoria visualizam no 

embrião um antes e um depois na aquisição da dignidade humana.20  

Após o exame dessas correntes doutrinárias, chega-se a um impasse quanto 

ao início da vida e da personalidade civil do embrião criopreservado: do ato da 

fecundação em laboratório, da implantação do ovo fecundado no útero da mulher ou da 

formação do sistema nervoso.  

Faz-se necessário ainda distinguir o embrião do nascituro, da prole eventual 

e de pessoa, uma vez que ele não se enquadra no modelo clássico previsto em nosso 

Código Civil.  

O embrião é definido pelo Dicionário Aurélio como "o ser humano nos 

primeiros estágios de desenvolvimento". 21  

Segundo De Plácido e Silva22, nascituro é o “ente que está gerado ou 

concebido, tem existência no ventre materno: está em vida intra-uterina. Mas não 

                                                 
16  MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. 1 ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000. p. 118. 
17  ALMEIDA, Silmara Juny de Abreu Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito 
constituendo do Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília: a. 25, n. 97, jan./mar. 1988, p. 181-
190. 
18  ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião 
extracorpóreo.  Salvador: Revista Jurídica UNIFACS, julho 2007, p. 7 
19 Defende
Paulo: Revista dos Tribunais, ano 94, v. 842, dez 2005, Reinaldo Silva Pereira. Introdução ao biodireito. p. 
18, Jussara Maria leal Meirelles. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica.p.11, Maria 
Celeste Cordeiro. Biodireito: ciência da vida, os novos desafios.p.29 e Heloisa Helena . Novos temas de 
biodireito e bioética. p. 78 
20 VASCO
21 LEMES
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nasceu ainda, não ocorreu o nascimento dele, pelo que não se iniciou sua vida como 

pessoa”. 

Para melhor conceituar e explicar o que vem a ser prole eventual, Jussara 

Maria Leal de Meirelles assinala que “a prole eventual consiste no (s) ente (s) humano 

(s) que pode (m) vir a ser concebido (s); é a prole futura de determinada pessoa (s).”23

Pessoa é o ente ao qual a lei atribui direitos e deveres.  

O nascituro difere da pessoa natural pela ausência da personalidade e 

somente com o nascimento com vida será sujeito de direitos. 

Entende-se por prole eventual aqueles que ainda virão a nascer, mas que já 

possuem seus direitos legalmente assegurados.24

Gisele Mendes de Carvalho adverte que ser pessoa não é simplesmente estar 

no mundo ou existir como realidade física, tal como os animais e vegetais. Significa 

estar no mundo e interagir com ele.25 Não resta dúvida de que o legislador atribui 

valores diferentes conforme o desenvolvimento do ser humano, tanto que a pena do 

homicídio é mais grave do que a do aborto.26  

Assevera ainda a autora que o útero não é apenas um espaço físico como os 

laboratórios; pelo contrário, o embrião no interior do útero evoluirá até o ponto de 

converter-se em uma vida humana independente da vida materna, enquanto que no 

laboratório o embrião pode permanecer meses, anos ou até décadas sem jamais chegar a 

converter-se em pessoa. 27  

O embrião não é nascituro, porque não se encontra em desenvolvimento no 

ventre materno; não é prole eventual, porque já foi concebido; tampouco é pessoa 

natural, porque não nasceu.  

Não há dúvida de que o embrião criopreservado deve ser protegido, contudo 

é inapropriado fazê-lo conforme a exegese do art. 2o do Código Civil, pois que, além de 

estar fora do ventre materno, representa uma expectativa de vida, ou seja, pode se tornar 

ou não uma pessoa. 

                                                                                                                                               
22 SILVA.
23  MEIRE
24 FACHIN, Luis Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1992.   
25  CARVALHO,Gisele Mendes de. Reflexões sobre a clonagem terapêutica e a proteção penal do 
embrião humano. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 94, v. 842, dez 2005, p.391 
26  CARVALHO, Gisele Mendes de. Reflexões sobre a clonagem terapêutica e a proteção penal do 
embrião humano. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 94, v. 842, dez 2005, p. 391-392. 
27  CARVALHO, Gisele Mendes de. Reflexões sobre a clonagem terapêutica e a proteção penal do 
embrião humano. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 94, v. 842, dez 2005, p. 393. 
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Segundo Ana Thereza Meirelles Araújo,  
“A doutrina clássica utiliza o modelo silogístico-subsuntivo, que parte da 
análise da norma vigente para disciplinar o embrião concebido in vitro, 
subsumindo-o à categorização sobre sujeito de direito criada pelo Direito 
Civil. Essa sistematização aponta a pessoa natural, o nascituro e a prole 
eventual como sujeitos de direitos. Assim, o problema da disciplina jurídica 
do embrião extracorpóreo tem como ponto de partida a desnecessária 
tentativa de subsumi-lo a uma dessas categorias...”28  
 

O Conselho Federal de Medicina entende que o embrião fecundado em 

laboratório que se encontra “em estágio de oito células sem desenvolvimento de placa 

neural não pode ser considerado um ser humano. É uma expectativa potencial de vida. 

Assim como também são expectativas de vida os gametas masculinos e femininos, 

isoladamente. São partes que se completam para permitir, através de sua fusão, a mágica 

da vida: o ser humano”.ii  

Não há dúvida de que a partir da fecundação já há vida, contudo é a fase da 

nidação e da formação do sistema nervoso que permite a diferenciação celular, 

reconhecendo a individualidade humana e viabilizando o desenvolvimento do feto para 

logo após o parto se tornar uma pessoa. 

Para a viabilidade dos transplantes de órgãos vitais, adotou-se a paralisação 

da atividade cerebral como critério para determinar o momento do óbito.  

A partir da fecundação já existe vida, e esta não ocorre em um único 

momento, mas em várias etapas, assim como a morte. A formação do sistema nervoso 

poderia ser utilizada como critério para a utilização dos embriões criopreservados para a 

pesquisa, desde que oriundos da sobra da reprodução assistida, uma vez que jamais se 

tornarão pessoas. 

Portanto, o embrião criopreservado deve ter uma tutela jurídica apropriada, 

bem como ter sua dignidade resguardada conforme a sua condição, todavia não nos 

mesmos moldes que o nascituro.  

 

3. DO DESTINO DOS EMBRIÕES EXCEDENTES E DA LEI DE 

BIOSSEGURANÇA – LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005. 

 

Quando um casal procura uma clínica especializada em reprodução humana 

assistida é porque já foram esgotados todos os tipos de tratamento para a procriação. 

                                                 
28  Araújo, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo.  Salvador: 
Revista Jurídica UNIFACS, julho 2007, p. 9. 
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A probabilidade de a mulher engravidar por meio das técnicas de reprodução 

assistida nas primeiras tentativas é pequena, razão pela qual se torna indispensável 

fecundar diversos ovos a fim de que o casal não seja obrigado a repetir inúmeras sessões 

para colheita de materiais genéticos (óvulo e espermatozóide). 

 Para que haja sucesso na procriação artificial, faz-se necessário então um 

número excedente de embriões criopreservados a serem implantados a fim d que ocorra 

a gravidez. 

Dentre os embriões obtidos, alguns não são transferidos, porque não se 

desenvolveram de forma normal (inviáveis), ou, embora sendo normais, ultrapassaram o 

número recomendável para a implantação no útero, evitando-se assim gestação múltipla 

com risco de aborto, parto precoce e outras complicações. 

Alguns doutrinadores são contrários à fecundação de diversos óvulos para 

implantação múltipla, em decorrência da sobra dos embriões criopreservados. 

Antes da Lei de Biossegurança, o Conselho Federal de Medicina, por meio 

da Resolução nº 1.358/1992, determinou que  
“As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozóides, 
óvulos e pré-embriões”. Contudo, “O número total de pré-embriões 
produzidos em laboratório será comunicado aos pacientes, para que se decida 
quantos pré-embriões serão transferidos a fresco, devendo o excedente ser 
criopreservado, não podendo ser descartado ou destruído”. 
 

O Conselho Federal de Medicina29 estabeleceu ainda que, se os cônjuges ou 

companheiros se separassem, fossem acometidos de doenças graves ou se um deles 

viesse a óbito, ficaria a critério daqueles a decisão do destino dos embriões.  

Como se verifica, a resolução acima citada contém normas contraditórias, 

uma vez que não permite a destruição dos embriões, mas autoriza o descarte destes pelo 

casal, se ocorrer a dissolução do casamento ou da união estável, ruptura do vínculo 

matrimonial, enfermidade de um ou de ambos, quando ocorrer à morte de um deles, ou, 

ainda, em caso de doação dos embriões. 

Após essa resolução, muitos doutrinadores se manifestaram no sentido de 

que o embrião, embora tenha sido fecundado em laboratório, não é parte do corpo dos 

doadores, mas sim “[...] um efetivo ser humano, perfeitamente individualizado e que, 

                                                 
29  “No momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, 
por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, 
doenças graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los”. RESOLUÇÃO 
CFM Nº 1.358, DE 1992. 
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portanto, não pode ser objeto de disposição nem sequer de seus progenitores. Ninguém, 

portanto, tem o direito a destruí-lo”.30

A primeira lei que regulamentou as questões relativas ao tema foi a Lei nº 

8.974, de 05 de janeiro de 1995, que proibia a manipulação genética de células 

germinais humanas e a intervenção em material genético humano in vivo, salvo para 

tratamento de defeitos genéticos, respeitando-se os princípios éticos da autonomia e da 

beneficência, conforme aprovação prévia da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança - Ctnbio. Proibiu-se a clonagem por ser contrária à dignidade humana. 

Em 24 de março de 2005, entrou em vigência a Lei de Biossegurança (Lei nº 

11.105), que estabeleceu a destinação dos embriões excedentes, facultando ao casal doá-

los a casais estéreis ou para pesquisas com células-tronco. 

O art. 5º dessa Lei dispõe, in verbis : 
“Art. 5º- É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-
tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por 
fertilização in vitro, e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as 
seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam embriões 
congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei 
ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de 
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 
congelamento. § 1º – Em qualquer caso, é necessário o consentimento 
dos genitores.§ 2º – Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem 
pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão 
submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de 
ética em pesquisa.§ 3º – É vedada a comercialização do material biológico a 
que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da 
Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.”31

 

Essa Lei não permite a criação de embriões com fim específico para a 

pesquisa. Proíbe também as práticas de clonagem humana, de eugenia, bem como a 

comercialização de material biológico. 

Para Luis Roberto Barroso, não permitir que sejam utilizadas células-tronco 

extraídas de embriões produzidos exclusivamente para pesquisas tem uma conseqüência 

ético-jurídica, que é afastar a objeção antiutilitarista segundo a qual "o uso de embriões 

                                                 
30  Cita-se:  MEIRELLES, Jussara, SANTOS, Maria Celeste Cordeiro dos, MOREIRA FILHO, 
José Roberto, BARROSO, Luis Roberto.  YONE FREDIANI tem o mesmo entendimento “[...] a todo 
embrião deve ser resguardado o direito de ser implantado em útero, posto que a única maneira de se 
proteger a vida e a integridade física desse ser em formação é garantir-lhe a implantação, viabilizando, 
por conseguinte, seu desenvolvimento de forma normal e sadia. Via de conseqüência, entendemos que a 
eliminação de embriões importa na interrupção do direito à vida, semelhante à prática abortiva, embora 
exista no ordenamento legal vigente a tipificação dessa figura penal nesse sentido.” 
31  Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, art. 5º e incisos. 
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em pesquisas significaria tratá-los como meios para a realização das finalidades de 

outrem". 32

Algumas controvérsias surgiram acerca desse dispositivo, como, por 

exemplo: o que fazer com os embriões congelados que não se encontram nas condições 

acima especificadas? Existe ou não um critério científico que fundamente o lapso 

temporal de 03 (três) anos adotado pelo legislador? O que são “embriões inviáveis”? O 

§ 1º do art. 5º dispõe que “é necessário o consentimento dos genitores” para a pesquisa 

com células-tronco embrionárias. Como ficaria a questão do consentimento se houvesse 

a dissolução do vínculo matrimonial ou se os embriões fossem abandonados? Deve ou 

não ser criada uma presunção de consentimento? Nos casos de doação, o casal poderá 

pleitear o ressarcimento dos gastos já realizados no tratamento de reprodução assistida? 

Quem será responsável pela obtenção do consentimento dos genitores?  

Outra questão relevante é a garantia da privacidade das pessoas que se 

submetem às técnicas de reprodução assistida. Como os pesquisadores teriam acesso aos 

embriões inviáveis ou congelados há mais de três anos? 

Os embriões congelados após a data da publicação dessa Lei não podem ser 

doados para pesquisa ou para casais estéreos e estão dependendo de regulamentação 

posterior, em decorrência dos incisos I e II do art. 5º da Lei. Tal normatização deverá 

ocorrer até março de 2008.  

Não há nenhuma fundamentação para o lapso temporal de três anos, pois 

algumas crianças nasceram sadias de embriões congelados há mais tempo, como, por 

exemplo, o caso de Alissa, filha de Marcelo Silveira e Alessandra Câmara Silveira, que 

nasceu após 06 anos da implantação de seu irmão gêmeo João Marcelo. Tal fato ocorreu 

na cidade de Ribeirão Preto (SP). 33  

O prazo supracitado oferece um mínimo de segurança, visto que, com o 

passar do tempo, diminui a probabilidade de êxito na reprodução assistida, não restando 

alternativa senão a pesquisa com células-tronco. 

                                                 
32  BARROSO, Luis Alberto. Gestação de fetos ancefálicos e pesquisas com células-tronco: temas 
acerca da vida e da dignidade na Constituição. In Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao 
professor Ricardo Lobo Torres/Daniel Sarmento, Flávio Galdino (orgs.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 694. 
33  Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/RADIS/PDF/RADIS_35.PDF. Acesso em: 
18.set.2007 
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Quanto aos embriões inviáveis, são aqueles sem potencialidade de 

desenvolvimento celular.34 Apenas 30% a 40% dos embriões criopreservados 

excedentes do tratamento de pacientes que conseguiram engravidar têm bom potencial 

reprodutivo; e os de baixo potencial, que representam menos de 10%, são fruto de 

tratamento em que a paciente não engravidou. Aqueles podem ser doados a casais com 

dificuldades de reprodução e sem condições de arcar com os custos de um tratamento. 

Mas, dos mil casais que foram tratados, nenhum autorizou a doação de seus embriões 

para casais inférteis. A maioria deles (60%), tratados na Diason, optaram pela 

destruição dos embriões; os demais (40%) destinaram a doação para pesquisa.35

A doação dos embriões excedentários para casais estéreos poderá implicar a 

instrumentalização de seres humanos, se a fecundação for direcionada à fabricação de 

uma criança destinada à adoção, ainda em estágio embrional.36  

Para a doação dos embriões, deve haver consentimento expresso dos 

responsáveis pelo material genético e dos beneficiários do tratamento, uma vez que não 

haverá vínculo biológico algum, pois o material genético será totalmente estranho ao 

casal receptor, fato que poderá gerar dificuldade na determinação da prova da filiação. 

Havendo discussão e não sendo possível a prova biológica, grande valor terá o termo de 

consentimento, cuja cautela na obtenção deve ser redobrada por parte médico e do 

pesquisador.37

Acerca do tema, Ana Thereza Meirelles Araújo assevera que (...) “não 

parece plausível legitimar a prática da reprodução artificial e imputar a quem a ela se 

submeta o ônus da doação obrigatória de seu excedente para reprodução de outros 

casais. Ademais, é solução que pode não funcionar, tendo em vista que a grande maioria 

dos casais inférteis ou estéreis optará por utilizar seus próprios gametas, seu próprio 

material genético (seja de ambos, seja de apenas um deles). Assim, submeter o 

excedente embrionário à imposição de adoção futura terminará por expô-lo aos riscos 

do congelamento ou descongelamento, conforme o aparecimento dos pais”.38

Em caso de dissolução do vínculo matrimonial ou de abandono, os embriões 

                                                 
34  www.unb.br/acs/unbagencia/ag0407-46.htm. Acesso em 17.set.2007 
35  http://www.comciencia.br/noticias/2005/06/celulas_tronco.htm. Acesso em: 12.09.2007 
36  MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 221. 
37  BORGES JÚNIOR, Edson; OLIVEIRA, Deborah Ciocci Alvarez de. Reprodução assistida: até 
onde podemos chegar? São Paulo: Editora Gaia, 2000. p. 70. 
38  ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo.  Salvador: 
Revista Jurídica UNIFACS, julho 2007, p. 13. 
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devem ser enviados à pesquisa. Quanto ao lapso temporal, poder-se-ia adotar o mesmo 

do congelamento, ou seja, após três anos sem nenhuma manifestação dos genitores os 

embriões seriam destinados à pesquisa pelos próprios médicos. 

Acrescente-se que, mesmo havendo a autorização dos genitores, o § 2º do 

art. 5º da Lei 11.10539 determina que as células não podem ser manipuladas de forma 

irresponsável e sempre dependerão da aprovação do Comitê de Ética da instituição. 

Discute-se ainda a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.105/2005. Os 

defensores da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 3.510 afirmam que a 

vida tem início com a fecundação, e destruir um embrião humano contraria o art. 5ª da 

Constituição Federal, que garante a todos o direito à vida. Para aqueles que entendem 

que a Lei seria constitucional, há vida no momento em que as funções cardíacas e 

cerebrais funcionam simultaneamente. E as pesquisas podem trazer a cura para 

portadores de doenças graves, como o mal de Parkinson e a esclerose múltipla. 40

Para Erickson Gavazza Marques,  
“(...) há que ser feita uma analogia entre o dispositivo da Lei de 
Biossegurança que se pretende seja declarado inconstitucional e a Lei de 
Transplantes de Órgãos (Lei nº 9.434/97). Com efeito, o artigo 3º da Lei de 
Transplantes estabelece as condições necessárias para que possa ser feito um 
transplante de órgão de pessoa morta. E por pessoa morta a Lei de 
Transplantes entende que seja aquela que tenha sido vítima de morte 
encefálica, cuja caracterização é a presença de coma aperceptivo com 
ausência de atividade motora supra-espinal, apnéia e falta de atividade 
metabólica, elétrica e perfusão sanguínea no cérebro (Resolução nº 1.480/97 
do CFM). Ora, se não há vida quando a pessoa é considerada morta, e se esta 
condição ocorre uma vez existente as circunstâncias apontadas na Resolução 
nº 1.480/97, então é forçoso concluir que, para haver vida, é necessária a 
reunião das condições apontadas na Resolução nº 1.480/97, a saber: atividade 
motora supra-espinal, movimentos respiratórios, atividade metabólica, 
elétrica e perfusão sanguínea no cérebro. Se ausentes tais condições, verbi 
gratia como no caso dos embriões excedentes, inviáveis, e congelados há 
pelo menos 3 anos, concluímos não haver vida nessa hipótese. E se não há 
vida, do ponto de vista da Lei nº 9.434/97, por que haveria em se tratando da 
Lei nº 11.105/05?”41

 
Luis Roberto Barroso afirma que acatar a tese da inconstitucionalidade da 

pesquisa com células-tronco seria negar a possibilidade da própria fertilização in vitro, 

                                                 
39  Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 
procedimento, atendidas as seguintes condições: 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que 
realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa 
40  PINHEIRO, Aline, Revista Consultor Jurídico, 9 de outubro de 2005. In: 
http://conjur.estadao.com.br/static/text/38560,1. Acesso em: 13.set.2007. 
41  MARQUES, Erickson Gavazza. É constitucional pesquisar células-tronco a partir de embriões. 
Disponível em: http://genoma.ib.usp.br/noticias/pdf/rep-erickson_marques070420.pdf. Acesso em: 
17.ago.2007. 
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"a não ser que se sustentasse a necessidade de que todos os embriões fecundados fossem 

implantados, o que não é possível.  

Agnes Nishimura afirmou que a “aprovação da Ação de 

Inconstitucionalidade (Adin) da Lei de Biossegurança pelo Supremo Tribunal Federal 

seria um retrocesso para a ciência, à volta ao obscurantismo”.42

Segundo o manifesto pelas células tronco embrionárias, a questão em pauta 

não é determinar a definição científica da vida humana, mas sim o Supremo Tribunal 

Federal julgar a que forma de vida humana o art. 5o da Constituição Federal garante a 

inviolabilidade do direito à vida. Isso em decorrência do fato de que o nosso 

ordenamento jurídico permite o aborto de fetos que representam risco de vida à 

gestante; autoriza as técnicas de fertilização in vitro, que criam embriões 

supranumerários;43 permite ainda a utilização de métodos contraceptivos como o DIU 

(dispositivo intra-uterino) e a pílula do dia seguinte, que impedem a gravidez quando já 

houve a concepção e se formou o embrião. 

Acerca do tema, Patrícia Pranke assevera que,  
“(...) Em diversos países, incluindo o Brasil, o dispositivo intra-uterino (DIU) 
e a pílula do dia seguinte são facilmente aceitos, mas a utilização dos pré-
embriões, como fonte de células-tronco para a pesquisa e a clínica, não. Essas 
situações parecem contraditórias, uma vez que se referem às mesmas células. 
O DIU de progesterona impede a implantação do blastocisto no útero. Uma 
vez que a implantação ocorre a partir do sexto dia, o blastocisto seria quem 
estaria sendo destruído através desse método contraceptivo. A pílula do dia 
seguinte destrói as células até 72 horas após a fecundação. Portanto, os dois 
métodos estariam destruindo as células-tonco embrionárias, tanto quanto 
como se essas células, já produzidas e congeladas, fossem utilizadas para a 
pesquisa clínica. Certamente, a sociedade está diante de um dilema. Se o 
conjunto de células é considerado como um ser humano desde a fecundação, 
antes ainda da implantação no útero, se deveria proibir o DIU, a pílula do dia 
seguinte e o congelamento dos embriões”.44

 

Poder-se-ia afirmar que não há também nenhuma inconstitucionalidade na 

Lei de Biossegurança se considerarmos que a Lei de Transplantes estabelece que, ainda 

que a pessoa esteja viva, mas sem atividade cerebral (Lei nº 9.434/1997), ocorrerá o 

óbito para que os órgãos sejam aproveitados. Logo, os embriões até o 14º dia poderão 

                                                 
42  CRAVEIRO, Rodrigo. As células tronco são uma esperança para o futuro. Disponível em: 
http://www.celula-tronco.com/noticias.php?codigo=97. Acesso em: 19.09.2007. 
43  http://www.ivct.org/pdf/manifesto.pdf. Acesso em: 17.09.2007 
44  PRANKE, Patrícia. A importância de se discutir o uso das células-tronco embrionárias para fins 
terapêuticos. Setembro de 2004. Disponível em: http:// 
www.cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v56n3/a17v56n3.pdf. Acesso em: 16.09.2007 
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ser pesquisados, já que não têm o sistema nervoso embora haja vida desde a 

fecundação.45  

Saliente-se que a destinação dos embriões à pesquisa científica se coaduna 

com o respeito à vida e à dignidade humana, em decorrência de que, se os embriões não 

virão, de qualquer forma, a se tornar seres humanos, não haveria por que deixar de 

atribuir à sua curta existência um sentido nobre, que é promover a vida e a saúde de 

outras pessoas.46 Logo, não há ofensa ao direito à vida, previsto no art. 5º de nossa Carta 

Magna. 

A Lei de Biossegurança, ao permitir a realização de pesquisas com células 

extraídas de embriões excedentários, trouxe a perspectiva de cura para doenças que 

causam sofrimento e a morte de milhões de pessoas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso ordenamento jurídico permite que o processo reprodutivo seja 

realizado artificialmente, por meio da inseminação artificial homóloga ou heteróloga, 

uma vez que o projeto de parentalidade é uma garantia constitucional. Contudo, as 

técnicas utilizadas para tal desiderato geraram problemas de ordem ética, moral, 

religiosa, psicológica e jurídica quanto aos embriões excedentes.  

O Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) não disciplinou a destinação 

dos embriões excedentários. 

O embrião criopreservado não deve ser protegido segundo o modelo clássico 

previsto no Código Civil, porquanto não é nascituro, porque não se encontra no ventre 

materno; não é prole eventual, porque já foi concebido; tampouco é pessoa, porque 

ainda não nasceu. Ressalte-se que ser pessoa não é apenas existir biologicamente, mas 

relacionar-se com o mundo. 

Ele representa apenas uma expectativa de vida, pois pode ficar meses ou 

anos congelado em um laboratório, sem jamais nascer. 

                                                 
45  SARTORI, Ivan Ricardo Garisio. Célula-tronco. O direito. Breves considerações. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 9, n. 781, 23 ago. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7186>. Acesso em: 10 set. 2007. 
46  BARROSO, Luis Alberto. Gestação de fetos ancefálicos e pesquisas com células-tronco: temas 
acerca da vida e da dignidade na Constituição. In Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao 
professor Ricardo Lobo Torres/Daniel Sarmento, Flávio Galdino (orgs.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 696. 
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O marco para pesquisa seria após a nidação e a formação do sistema 

nervoso, ou seja, após o 14º dia, quando se pode falar em individualidade humana, em 

decorrência de que não é mais possível a formação de gêmeos monozigóticos. 

O critério da inexistência de atividade cerebral foi adotado pela Lei de 

Transplantes. Se não há inconstitucionalidade nessa Lei, por que haveria na Lei de 

Biossegurança? 

 Não há inconstitucionalidade também na pesquisa com células-tronco; caso 

contrário seria negar a possibilidade da própria fertilização in vitro. 

 Do ponto de vista ético, os embriões excedentes terão destinação mais nobre 

se forem utilizados para pesquisas do que se forem mantidos congelados 

indefinidamente ou se forem descartados em razão de nossa legislação permitir que haja 

sobras. 

A Lei de Biossegurança, embora discipline organismos geneticamente 

modificados (OGMS), tratou de forma bem sucinta desse tema, que é tão polêmico. Não 

obstante, protege a dignidade do embrião, uma vez que proíbe a sua criação para fins de 

pesquisa, determinando que apenas sejam utilizados os inviáveis e aqueles que 

estiverem congelados há mais de três anos até a data da vigência da Lei, e desde que 

haja anuência dos progenitores e aprovação do Conselho de Ética.  

O próprio Código Penal exclui a punibilidade do aborto no caso de gravidez 

decorrente de estupro, estabelecendo uma valoração moral e jurídica diferenciada entre 

a vida do feto oriundo dessa situação, e a dos demais. Logo, atribuir ao embrião 

natureza de pessoa ou personalidade seria um exagero, uma vez que este poderia 

permanecer indefinidamente como uma potencialidade. Seria razoável, à luz do 

princípio da dignidade humana, conferir ao embrião uma tutela específica, impedindo 

sua criação exclusivamente para pesquisa. 

As pesquisas com embriões podem ser benéficas, não representando nenhum 

problema moral, se for assegurada a dignidade humana; e no caso dos embriões 

excedentários não se está criando vidas humanas para fins de pesquisa e sim utilizando 

os embriões que já existem e que não mais serão destinados à reprodução.  
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DEMOCRACIA ELETRÔNICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Hélio Santiago Ramos Júnior∗

Aires José Rover∗∗

RESUMO

Este artigo tem a finalidade de refletir sobre a democracia na sociedade da informação a 

partir  de  uma  visão  sistêmica,  buscando  verificar  se  a  democracia  eletrônica  se 

apresenta como um sistema teleológico e/ou emergente. Esta classificação é importante 

para compreender a democracia e seu impacto na sociedade através da potencialidade de 

participação  do  cidadão  com  a  utilização  das  tecnologias  da  informação  e  da 

comunicação (TICs) no processo democrático.

A democracia  teve  origem em Atenas,  na  Grécia,  durante  o  período clássico,  onde 

somente uma pequena parcela da população era considerada cidadã, podendo participar 

das  tomadas  de decisões políticas  que eram realizadas  em praça  pública,  conhecida 

como Ágora. Entretanto a maioria da sociedade que era composta por escravos, bem 

como as mulheres, não possuía direitos políticos. 

É oportuno mencionar que a democracia não era a única forma de governo que existia 

na  Grécia,  havia  uma  polis  denominada  Esparta,  onde  a  forma  de  governo  era  a 

oligarquia, ou seja, uma pequena parcela da população que integrava a elite local era 

responsável pela tomada de decisões.

Ao longo dos séculos,  diversos Estados-nações se formaram e passaram a utilizar a 

democracia como forma de governo, de tal maneira que na atualidade a democracia está 

presente nos ordenamentos jurídicos da grande maioria dos países. Com  o 

advento das TICs, e principalmente com a internet e o desenvolvimento do governo 

eletrônico (e-Gov), surge a possibilidade de criação de novos institutos democráticos ou 

sua adaptação em face da democracia eletrônica, que deve ser compreendida em todas 

as  suas  dimensões  tanto  teleologicamente,  como  também  observada  a  partir  da 
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emergência da internet e da participação direta do cidadão na política mediante o uso 

das novas tecnologias.

PALAVRAS-CHAVE

DEMOCRACIA, GOVERNO ELETRÔNICO, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

ABSTRACT

The aim of this article is to promote a study about the democracy in order to verify if 

the electronic democracy can be considered as a teleological and/or an emergent system. 

This  classification  is  important  to  understand  the  democracy  and  its  impact  in  the 

information society through the potentiality of participation of the citizens with the use 

of  the  information  and  the  communication  technologies  (ICT)  in  the  democratic 

process.

The democracy’s origin was in Athens, in Greece, a long time ago where only a bit of 

the population was considered citizen, it means that they were able to participate from 

the taken of decisions in public square known as  Ágora. However the majority of the 

society that was formed for slaves, as well as the women, they were not recognized as 

citizens so that without politic rights.

It is important to mention that the democracy was not the only form of government that 

existed in Greece, it had one polis named Esparta, where its government form was the 

oligarchy and a little group of people integrated the local elite and was responsible for 

the taking of decisions.

Nowadays,  many  countries  have  been formed  and  started  to  use  the  democracy  as 

government  form,  the  democracy  is  still  present  in  the  legal  systems  of  the  great 

majority of them. With the advent of the ICT, and mainly with the InterNet and the 

development of the e-government (e-Gov), the possibility of creation of new democratic 

systems or  its  adaptation  or  evolution for  the  e-democracy to  understand it  in  both 

dimensions,  as  a  teleological  system and  also  observed  from the  emergency of  the 

InterNet and the direct participation of the citizen in the politics by the use of the new 

technologies. 

KEYWORDS

DEMOCRACY, E-GOVERNMENT, INFORMATION SOCIETY.
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INTRODUÇÃO

A sociedade e o Estado passam hoje por novas perspectivas, sendo possível 

construir a idéia de um cidadão mais presente através do chamado governo eletrônico 

que traz consigo não apenas a idéia de tornar mais próxima a relação entre o governo e 

o cidadão, mas também de fortalecer o exercício da cidadania e o processo democrático.

Entretanto,  para  compreender  esta  sociedade  da  informação  em  sua 

complexidade,  é  preciso  estudar  a  democracia  a  partir  de  uma  visão  sistêmica  da 

realidade  social,  buscando  estudá-la  como  uma  forma  de  governo  de  maneira 

interdisciplinar, interagir com outras áreas do conhecimento, seja no âmbito da filosofia 

visando  questionar  se  a  democracia  é  realmente  democrática;  da  ciência  política, 

apontando se a democracia é boa ou má e discutir então qual seria a melhor forma de 

governo; ou mesmo na seara jurídica, no sentido de verificar o respeito e a garantia dos 

direitos políticos dos cidadãos dentro de um Estado Democrático de Direito.

A  teoria  política  a  muito  decifrou  os  limites  do  Estado  moderno, 

caracterizado  que  é  por  um  governo  dos  técnicos,  pelo  crescimento  do  aparato 

burocrático, hierarquizado, e pelo baixo rendimento do sistema democrático apontando 

para  uma  crescente  ingovernabilidade.  Tais  fatores  impediriam  a  participação  dos 

indivíduos na tomada de decisões, seja pela dificuldade de acesso às informações, bem 

como pela dificuldade de compreensão de tais informações (ROVER, 2006a, p. 54).

Assim,  estes  fatos  demonstram  o  processo  contínuo  de  aumento  da 

complexidade do Estado. Isto também é demonstrado pelo aumento quantitativo dos 

órgãos  tradicionais  do  Estado,  bem como  de  outros  institutos  autônomos,  como  as 

empresas  estatais,  como  também  o  aumento  e  diversificação  das  suas  funções 

(GARCÍA-PELAYO, 1996).

Desta forma, pretende-se estudar a democracia como um sistema, tendo em 

vista  o  fenômeno  da  complexidade  que  está  sempre  presente  também  diante  da 

constatação de que o conceito de democracia na contemporaneidade não é o mesmo que 

o  vivenciado  no  período  clássico  em Atenas  em virtude  da  incorporação  de  novos 

princípios e valores pela sociedade a cada momento histórico. 

É  neste  contexto  atual  que  precisamos compreendê-la  como um sistema, 

classificando-a como um sistema teleológico e/ou emergente.

A democracia é um instituto que está presente no ordenamento jurídico de 

muitos países. Percebe-se que todo sistema jurídico é organizado de forma teleológica, 
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de  cima  para  baixo,  onde  as  normas  infraconstitucionais  somente  são  consideradas 

válidas se estiverem de acordo com o que estabelece a lei fundamental do país, não 

podendo contrariá-la.  Esta lei  hierarquicamente superior a qualquer outra norma é a 

Constituição Federal, a qual estabelece, por exemplo, direitos e garantias fundamentais 

do cidadão para a manutenção da convivência pacífica e harmoniosa na sociedade.

Embora  o  processo  democrático  contemporâneo  se  apresente  como  um 

sistema teleológico, de cima para baixo, onde as formas de exercício da cidadania estão 

definidas nos limites da Constituição Federal, a internet, por sua vez, surge como um 

sistema emergente, de baixo para cima, um ambiente democrático e descentralizado que 

permite a participação direta de todos os que estiverem conectados e interessados em 

participar da política e ajudar a construir esta nova sociedade em rede.

A expressão  "sociedade  em rede"  ou  "network  society"  foi  cunhada  por 

Manuel  Castells  a  qual  sintetiza  a  morfologia  desta  nova  sociedade  que  estamos 

vivendo, onde tudo é sistêmico e interconectado. Dentre as transformações sociais que 

afetam  esta  sociedade,  destacam-se  o  uso  da  internet  e  das  TICs  como  fatores 

importantes, que proporcionam uma maior facilidade de acesso e troca de informações 

entre os diversos sujeitos individuais ou coletivos, favorecendo o desenvolvimento de 

fenômenos complexos.

Neste cenário, desenvolve-se o governo eletrônico o qual pode ser definido 

como sendo “a otimização da prestação de serviços do governo, da participação dos 

cidadãos e da administração pública pela transformação das relações internas e externas 

através da tecnologia, da Internet e dos novos meios de comunicação" (FERGUSON, 

2002, p. 104). 

Segundo Rover (2006), "a realidade do chamado governo eletrônico avança 

na  mesma  medida  em  que  ocorre  uma  reforma  silenciosa  do  próprio  Estado  em 

decorrência das demandas da sociedade" (ROVER, 2006b, p. 75).

No que concerne especificamente à democracia eletrônica, o que interessa é 

o  fortalecimento  da  relação  entre  o  governo e  o  cidadão,  e,  dentro  desta  iniciativa, 

percebe-se que a falta de acesso à informação impede o pleno exercício da cidadania, 

pois a cidadania somente pode ser exercida de forma plena se for assegurado ao cidadão 

o acesso às novas tecnologias e à informação democrática e instantânea que no presente 

momento somente existe no ciberespaço.
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Além disso,  "os  princípios  da  publicidade  dos  atos  públicos  e  probidade 

administrativa fazem com que a Internet seja um meio extremamente adequado para não 

apenas publicar o que está sendo feito senão também para funcionar como um canal 

direto de comunicação com cidadãos e contribuintes" (PECK, 2000, p. 117). 

Conseqüentemente, "podemos dizer que quem não estiver conectado a essa 

rede mundial fica fora da vida social, econômica, científica, que desenrola em tempo 

real através dos caminhos da Internet" (ROVER, 2004, p. 29). 

Diante desta realidade, tem-se que o direito ao acesso deve ser assegurado a 

todos os cidadãos visto que "toda a pessoa que estiver excluída do espaço em rede, 

ficará impedida de exercer o controle sobre a administração pública, reproduzindo, no 

mundo virtual, as mesmas desigualdades do mundo corpóreo" (OLIVO, 2004, p.179). 

Aikens já tinha observado que "o governo, na moderna nação-estado, é cada 

vez  mais  complexo.  Em  decorrência,  está  se  tomando  mais  difícil  para  o  cidadão 

manter-se a par dos assuntos de governo, o que é necessário para o adequado exercício 

dos direitos políticos" (AIKENS, 1998, p. 42).

Assim, mais do que antes,  faz-se necessário assegurar a todos o acesso à 

informação governamental e a efetiva participação do cidadão na tomada de decisões 

políticas  visto  que  estes  são  pressupostos  para  a  concretização  de  um  Estado 

Democrático de Direito, e, para tanto, surge a necessidade da adoção de políticas de 

inclusão digital  bem como da implementação do governo eletrônico para atender às 

novas  demandas  da  realidade  social,  criando  condições  que  promovam  o  acesso  à 

informação e a participação de todos neste processo.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  o  uso  da  informática  poderá  contribuir 

significativamente  para  o  fortalecimento  da  democracia,  contribuir  para  uma  maior 

transparência na Administração Pública e propiciar uma participação mais efetiva do 

cidadão no controle do Poder Público ao garantir a todos o acesso à informação e às 

novas tecnologias.

A partir da interação e maior participação do cidadão no governo através do 

uso  das  TICs,  observa-se  que  estas  podem contribuir  para  fortalecer  a  democracia 

através  da  criação  de  mecanismos  ou  novos  institutos  que  permitam  ao  cidadão 

participar do processo político e influir diretamente na tomada de decisões.

O  uso  das  TICs  pelo  cidadão  adquire  grande  relevância  nos  tempos 

hodiernos  em que nos  deparamos diante  da  realidade  do  governo eletrônico  que  se 
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destaca como um fenômeno importante para a consolidação da democracia e prestação 

de serviços públicos de forma mais eficiente.

Não obstante há desafios que precisarão ser enfrentados, pois o problema do 

governo  eletrônico  em  si  não  é  simplesmente  o  fato  de  ser  "eletrônico",  mas, 

principalmente,  por  ser  um "governo"  e,  por  isto  mesmo,  dotado  de  características 

subjetivas  e influências  políticas  que muitas  vezes não leva em consideração o real 

interesse da coletividade.

Outro aspecto é que a informação se destaca como uma riqueza pública, e o 

governo  precisa  gerir  melhor  as  informações  e  o  conhecimento  das  organizações 

públicas para prestar melhores serviços ao cidadão, tais dificuldades se nota em razão da 

própria complexidade das estruturas burocráticas da Administração Pública: 

"A  difusão  das  práticas  de  Gestão  do  Conhecimento  naturalmente  é  um 

processo  complexo  num  país  vasto  como  o  Brasil,  com  sua  estrutura  distribuída 

geograficamente, e com muitas diferenças culturais. É muito difícil romper com essas 

barreiras que ao longo da história da construção do Estado Brasileiro se colocaram e 

que  representam  um  desafio  não  somente  para  o  Brasil,  mas  para  a  maioria  das 

democracias modernas" (SANTOS, 2006, p 325).

Existe  ainda  o  risco  de  que  a  evolução  tecnológica  venha  a  agravar  a 

disparidade  social  entre  as  nações  e  os  indivíduos  (CASTRO,  2006,  p.  326),  ainda 

assim, mesmo diante de inúmeros desafios e incertezas quanto aos impactos do uso das 

TICs,  é  certo  que  o  governo  eletrônico  poderá  atingir  os  seus  objetivos  desde  que 

continue  tendo  como  foco  central  o  cidadão  e,  principalmente,  a  humanização  das 

tecnologias, como bem destacou o professor Dr. Antônio Carlos Wolkmer ao comentar, 

na qualidade de mediador, sobre o uso das TICs na sociedade da informação, durante o I 

Encontro Ibero Latino Americano sobre  Governo Eletrônico e  Inclusão Digital,  que 

aconteceu nos  dias  27 e  28 de junho de 2007,  no auditório  do Centro  de Ciências 

Jurídicas da UFSC.

Discutem-se, na atualidade, diversos modelos de democracia eletrônica com 

a adaptação ou criação de novos institutos nos quais o cidadão aparece como um ator 

importante para o implemento do governo eletrônico, ou seja, caracteriza-se como um 

agente colaborador do Estado que poderá atuar mediante sua participação em consultas, 

fóruns e referendos eletrônicos dentre outras formas de participação.
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Numa  sociedade  complexa,  cada  vez  mais  informatizada,  as  TICs 

desempenham um papel importante na medida em que podem contribuir para fortalecer 

a democracia através da criação de mecanismos ou novos institutos que permitam ao 

cidadão participar  do processo político e influir  diretamente  na tomada de decisões. 

(PETRAUSKAS, 2006, p. 85).

O  processo  democrático  contemporâneo  se  apresenta  como  um  sistema 

teleológico,  de  cima  para  baixo,  onde  as  formas  de  exercício  da  cidadania  estão 

estabelecidas  nos  limites  da  Carta  Magna,  que  em  seu  art.  1º,  parágrafo  único, 

estabelece que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente,  nos termos desta Constituição”, conforme verificaremos mais 

adiante.

A internet, por sua vez, surge como um fenômeno emergente, de baixo para 

cima,  um  ambiente  democrático  e  descentralizado,  onde  todo  cidadão,  que  esteja 

conectado à rede e indignado com os problemas do país, poderá exercer a sua cidadania 

online.

Com  o  intuito  de  assegurar  a  plenitude  do  exercício  da  cidadania,  a 

Constituição  Federal  consagra  a  cidadania  como  um  princípio  fundamental  da 

República Federativa do Brasil. Assegura ao cidadão o direito de receber informações 

de  seu  interesse  particular  ou  de  interesse  coletivo  ou  geral  dos  órgãos  públicos, 

ressalvando apenas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado. 

A aproximação entre o cidadão e a Administração Pública é fundamental 

para o exercício da cidadania e para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. 

Desta forma, há previsão constitucional de regulamentação também no que concerne ao 

acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

bem como a possibilidade de representação contra o exercício negligente ou abusivo de 

cargo, emprego ou função na administração pública. (RAMOS JÚNIOR, 2007).

Percebe-se  que  há  diversos  obstáculos  para  a  construção  da  democracia 

eletrônica,  dentre  eles,  um dos  mais  significativos  é  a  necessidade  de  assegurar  a 

participação  dos  excluídos  neste  processo,  pois  é  justamente  a  participação  dos 

excluídos, que são a maioria, que confere legitimidade ao governo, fazendo com que 

este seja verdadeiramente um Estado Democrático de Direito, o qual possui um sentido 

amplo, conforme ensina a doutrina: 
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“A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um 

processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), em que 

o poder emana do povo, e deve ser exercido em proveito do povo, diretamente ou por 

representantes  eleitos  (art.  1º,  parágrafo  único);  participativa,  porque  envolve  a 

participação  crescente  do  povo  no  processo  decisório  e  na  formação  dos  atos  de 

governo; pluralista, porque respeita a pluralidade de idéias, culturas e etnias e pressupõe 

assim  o  diálogo  entre  opiniões  e  pensamentos  divergentes  e  a  possibilidade  de 

convivência de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um 

processo  de  liberação  da  pessoa  humana  das  formas  de  opressão  que  não  depende 

apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas 

especialmente  da  vigência  de  condições  econômicas  suscetíveis  de  favorecer  o  seu 

pleno exercício”. (SILVA, 2003, p. 119-120).

De plano,  observa-se  que  a  sociedade  brasileira  se  depara  diante  de  um 

problema que é o fato de não estarem garantidos os direitos sociais fundamentais de 

todo indivíduo, principalmente no que se refere à educação para o desenvolvimento de 

uma consciência  cidadão dotada de senso crítico e  filosófico  acerca  da política que 

contribuísse para o efetivo avanço da democracia.

Embora  a  Constituição  de  1988  estabeleça  como  um  dos  objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, em seu art. 3º, inciso III, erradicar a 

pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as  desigualdades  sociais  e  regionais;  vivemos 

numa sociedade onde o Estado não é eficiente em suas atividades e muitas vezes se 

torna incapaz de atender plenamente aos objetivos constitucionais. 

Assim,  diante  de  certa  ausência  de  compromisso  do  Estado  ou  mesmo 

reconhecimento de sua dificuldade de lidar com os problemas sociais do país, surge a 

idéia  de  propor  um  mínimo  ético  como  alternativa  para  resolução  dos  possíveis 

conflitos sociais.

O mínimo ético é defendido pelo movimento do direito alternativo como 

proposta para manter a convivência pacífica e harmoniosa na sociedade, “ao tratar do 

fenômeno  da  exclusão  social,  o  mínimo  ético  propõe  o  implemento  das  condições 

materiais  ao  desenvolvimento  dessas  capacidades  conviviais  pelas  quais  o  próprio 

direito pode se tornar mais eficaz pela via da observância espontânea tornada viável” 

(ARRUDA JUNIOR, 2002, p.86).
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Neste sentido é que se pode dizer que diante da sociedade da informação que 

estamos  vivenciando,  o  Direito  e  o  Estado  precisam  garantir  um  mínimo  ético  na 

internet, garantindo aos ciber-excluídos condições de participação no acesso à internet 

para evitar a exclusão digital. (RAMOS JÚNIOR, 2003).

Para Bercovici (2006), “a cidadania não se limita aos direitos de participação 

política, inclui, também, os direitos individuais e, fundamentalmente, os direitos sociais. 

A  idéia  de  integração  na  sociedade  é,  portanto,  fundamental  para  a  cidadania.  A 

igualação das condições sociais de vida está intrinsecamente ligada à consolidação e 

ampliação da democracia”.

Evidencia-se  a  existência  de  um  grande  paradoxo  na  sociedade  da 

informação uma vez que não se pode falar em democracia ou em governo eletrônico em 

um país marcado por desigualdades sociais, pois o indivíduo que não tem seus direitos 

sociais assegurados, mesmo que tenha acesso à informação e às novas tecnologias não 

terá interesse nenhum em colaborar para a construção de uma sociedade livre, justa e 

igualitária que, para ele, certamente, não passa de uma verdadeira utopia constitucional.

Não obstante  esta  realidade,  a ignorância  do povo não pode servir  como 

justificativa nem como pretexto para impedi-los de participar do processo e de exercer a 

sua  cidadania  de  forma  plena,  sendo  abominável  qualquer  pretensão  no  sentido  de 

limitar esta participação. 

É cada vez mais comum criticar a população menos favorecida pela escolha 

que fazem em relação aos representantes políticos, muito se argumenta que o povo não 

sabe  o  que  é  melhor  para  si.  Não obstante  é  evidente  que  esta  alegação não pode 

justificar a delegação do poder para que outros decidam no seu lugar. 

Também não se admite a pretensão de fazer valer o peso do voto do cidadão 

proporcionalmente ao nível de conhecimento do indivíduo que seria mensurado a partir 

dos anos de estudo. Sob este prisma, percebe-se que o conceito de democracia já teria se 

dissipado há muito tempo porque, neste caso, as decisões seriam tomadas pela minoria 

da sociedade brasileira que detêm o conhecimento.

Além disso, uma vez que vivemos em um país marcado por desigualdades 

sociais onde a maioria da população não tem acesso à educação, não seria justo retirá-

los também a cidadania, impedindo-os de exercê-la plenamente e em flagrante ofensa à 

Constituição Federal.
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A  participação  de  todos  os  cidadãos  é  pressuposto  para  a  democracia 

eletrônica, mas não basta que o cidadão seja incluído no mundo digital e que domine o 

uso das novas tecnologias, é preciso que ele tenha consciência de que a tecnologia não é 

neutra e de que o acesso ao conhecimento lhe confere um determinado grau de poder na 

sociedade em rede, de tal forma que o exercício pleno da cidadania e a influência dos 

cidadãos no processo democrático utilizando as TICs dependerá de em que fase dos 

processos políticos eles podem participar.

Esta contextualização é  importante  para compreender a  democracia  como 

um sistema, tendo em consideração que a democracia contemporânea está passando por 

um  processo  de  transição  em  virtude  do  fenômeno  do  governo  eletrônico  e  do 

reconhecimento  da  potencialidade  do  uso  das  TICs  como  ferramentas  que  podem 

contribuir para fortalecer o sistema democrático.

A questão que surge, é verificar se o espaço virtual onde se desenvolve a 

sociedade em rede está criando ou não um novo sistema democrático na medida que os 

cidadãos  podem  se  organizar  através  da  rede  e  formar  comunidades  virtuais  para 

discutir questões políticas e expor publicamente suas opiniões de forma a influenciar no 

processo de tomada de decisões.

A  democracia  eletrônica,  assim  como  a  democracia  contemporânea,  se 

apresenta necessariamente como um sistema teleológico na medida em que decorre de 

um sistema jurídico preexistente. Além disso, as formas de participação do cidadão e a 

influência que eles possam ter na tomada de decisões dependerá de que fase do processo 

político eles podem participar.

Não obstante à percepção de que a democracia eletrônica pode apresentar 

certas  características  emergentes,  ela  não  pode  ser  considerada  como  um  sistema 

emergente,  porque  sempre  decorre  de  um  sistema  jurídico  que  em  sua  essência  é 

teleológico, mas pode ser considerada como um sistema misto quando passa a adquirir 

características de ambos os sistemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A democracia eletrônica se apresenta como um sistema teleológico que pode 

apresentar características de um sistema emergente, percebe-se que as novas formas de 

participação criadas pelos próprios cidadãos não são oficiais nem vinculantes, pois não 

obrigam os governantes a observá-las na tomada de decisões políticas, por conseguinte, 
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são dependentes de um ordem hierárquica,  em sentido top-down, caracterizando um 

sistema  teleológico,  fundamental  para  que  tais  práticas  tenham  validade  dentro  do 

ordenamento jurídico.

Por  outro  lado,  é  possível  perceber  que  a  emergência  da  internet  e  o 

fenômeno  do  governo  eletrônico  influenciam  consubstancialmente  o  sistema 

democrático enquanto sistema teleológico no sentido da necessidade de adotar políticas 

de inclusão digital para garantir a todos os cidadãos o acesso à informação que também 

é pressuposto para o desenvolvimento de uma democracia eletrônica, de forma que se 

pode entendê-la também como um sistema misto em virtude das práticas dos cidadãos 

que  se  organizam  através  da  rede  e  conseqüente  trazem  a  necessidade  de  sua 

regulamentação pelo Estado Democrático de Direito.

A maior dificuldade de adequação da democracia  ao conceito de sistema 

emergente é que a democracia eletrônica não cria um novo sistema fruto destas novas 

inter-relações dos cidadãos, por exemplo. Isso porque, conforme se observou, as formas 

de participação do cidadão no processo democrático estão limitadas  na Constituição 

Federal e não se admite nenhuma outra forma ou modelo de sistema democrático que 

não esteja previsto em lei.

Todo  sistema  democrático  decorre  de  um  sistema  jurídico  o  qual  é 

organizado sempre de forma teleológica: tais formas de participação do cidadão, seja 

mediante  as  consultas  ou  fóruns  eletrônicos,  somente  vinculam  o  Estado  quando 

reconhecidas como oficiais, pois, a influência e participação do cidadão no processo 

democrático,  tanto  tradicional  quanto  eletrônico,  dependerão  de  em  que  fase  do 

processo de tomada de decisões ele pode participar.

Percebe-se que há diversos desafios para a implementação do governo e da 

democracia eletrônica que passam obrigatoriamente pela inclusão digital e participação 

dos excluídos no processo democrático, bem como há que se destacar a necessidade de 

humanizar  as  tecnologias  para  que  estas  sejam utilizadas  não  como um fim em si 

mesmas  ou como forma de  poder  e  dominação,  mas sim como um instrumento  de 

inclusão, viabilizando a participação de todos e contribuindo para fortalecer o exercício 

da cidadania e o Estado Democrático de Direito.
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RESUMO

Verifica-se a possibilidade de desmaterialização dos títulos e documentos de crédito sob 

forma eletrônica  e  sua aceitação pela  legislação brasileira.  Por  tratar-se  de  tema de 

grande importância ao novo direito empresarial, a não-cartularidade deve ser analisada a 

fim  de  não  gerar  dúvidas  quanto  a  sua  prática  no  mercado.  Assim,  com  a 

desmaterialização dos títulos de crédito, há o surgimento de conseqüências jurídicas tais 

como a responsabilidade civil, a segurança quanto ao erro de transmissão e quanto à 

privacidade, o protesto dos títulos, a prova das obrigações, o protesto por indicação e a 

emissão de tais títulos. Objetiva-se analisar desvantagens que restrinjam sua aplicação e 

avaliar a assinatura digital nos documentos eletrônicos, pois apesar de já haver previsão 

de autenticação, ainda não existe uma lei especial no país, ao contrário de outros países.

PALAVRAS CHAVES

TÍTULOS DE CRÉDITO; DOCUMENTO ELETRÔNICO; DESMATERIALIZAÇÃO; 

INFORMÁTICA.

RÉSUMÉ

Le travail  examine  la  possibilité  d´écarter  la  cartularité  des  effets  de  commerce  et 

documents de crédit, pour les représenter sous forme électronique, et son acceptation 

par  la  législation  brésilienne.  Puisqu´il  s'agit  d´un  sujet  de  grande  importance  au 

nouveau droit des entreprises, la mise à l´écart de la cartularité doit être bien analysée 

afin de  ne pas  produire de  doutes  sur  sa  pratique  au marché.  Ainsi,  ce phenomène 

produit  des  conséquences  juridiques,  soit  des  avantages  soit  des  désavantages,  tels 

comme la responsabilité civile, la sécurité au monde virtuel, les erreurs de transmission, 

le prôtet des titres, la preuve des obligations et l´ émission.

 Advogada. Mestranda em Direito na Faculdade de Direito de Campos (FDC). 
∗ Mestre e Doutor em Direito. Professor Adjunto nas Faculdades de Direito da UFRJ e da UERJ. 
Professor do Programa de Pós-Graduação da UERJ e Professor Permanente do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Campos (FDC).
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MOT-CLÉS

DOCUMENT ELECTRONIQUE; EFFETS DE COMMERCE; INFORMATIQUE. 

INTRODUÇÃO

O  Direito,  procurando  acompanhar  as  evoluções  sociais  que  influenciam 

diretamente nas leis brasileiras, deve procurar sempre observar as normas e verificar se 

elas estão adequadas às necessidades e aspirações da sociedade. A evolução tecnológica 

proporcionada pela informática vem sendo um dos grandes motivos para que os países 

adaptem suas leis à realidade subjacente. Não se poderia mais hoje, na era em que a 

informática predomina de forma até mesmo assustadora no mundo globalizado, deixar 

de incorporá-la à legislação pátria.

Os  títulos  de  crédito  assumem  a  modernidade  e  a  necessidade  de  estarem 

presentes na vida cotidiana, para que possa ser gerada uma maior circulação de riqueza 

no Brasil. Deste modo é relevante a previsão de emissão na forma eletrônica no atual 

Código Civil. Na era virtual, em que as operações são marcadas pela informatização, 

não é mais possível que a matéria ainda continuasse a ser tratada como o envelhecido 

modelo de título de crédito incorporado ao papel, que apesar de ter exercido grande 

importância no passado, hoje não mais pode nem deve ser tratado como fundamental à 

produção de riquezas.

A  importância  da  desmaterialização  e  suas  conseqüências  jurídicas  serão 

abordadas inicialmente no Capítulo 1. No próximo capítulo, serão expostas as vantagens 

e desvantagens dos títulos emitidos por meio eletrônico. Apesar de muitos não se darem 

conta  dessa  nova  modalidade,  há  necessidade  de  adaptação  dos  documentos  à  não-

cartularidade, pois certas mudanças hoje revolucionárias serão imprescindíveis para o 

mercado futuro e para a vida sustentável no planeta.

No Capítulo 3, serão expostas as conseqüências da alteração quanto ao meio em 

que é emitido o título de crédito. Muito se discute sobre a assinatura digital, mas o que 

não é divulgado é que ainda não existe no Brasil uma lei própria que regulamente esse 

instituto. Apesar de haver certificação digital pela Infra-estrutura de Chaves Públicas, 

não há juridicamente uma proteção à “caligrafia subjetiva”, ao contrário do que já é 

realidade  em outros  países,  até  mesmo da  América  Latina.  Examinar-se-á  como se 
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realiza no meio eletrônico a transmissão do crédito, a execução da dívida, o protesto do 

título, as suas conseqüências nos títulos escriturais e a responsabilidade pelo pagamento 

e a responsabilidade civil decorrente da emissão dos títulos por meio eletrônico.
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1 OS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E A CARTULARIDADE

Muitas  das  resistências  que  ainda  havia  sobre  a  eficácia  e  relevância  da 

informática no Direito caíram por terra a partir do uso em larga escala da Internet. 

 Os títulos e documentos de crédito fazem parte dessa nova realidade, destarte, 

exigem do legislador e da sociedade um tratamento específico e consentâneo com os 

avanços científicos.

Deve-se, no entanto, esclarecer que nos títulos causais ou impróprios, além dos 

títulos de crédito, existem os denominados comprovantes de legitimação, os quais na 

maioria das vezes são declarados intransferíveis. 

Waldírio Bulgarelli1 realizou um estudo sobre os comprovantes de legitimação e 

títulos  de  legitimação.  Segundo  o  doutrinador,  comprovantes  de  legitimação  são 

“aqueles em que o direito do titular não deriva do documento, mas de um contrato, mas 

de  um  contrato,  constituindo-se  simples  prova”.  Consideram-se  comprovantes  de 

legitimação,  por  exemplo,  passagens  de  ônibus,  os  recibos  de  depósito  e  fichas  de 

atendimento. Títulos de legitimação são, todavia, documentos transferíveis, probatórios, 

“operando a cessão independente de notificação, ficando, portanto, o devedor obrigado 

a cumprir a obrigação”. São exemplificados neste caso os vales postais. Apesar disso, 

qualquer um desses documentos pode assumir a forma eletrônica, mas tendo em vista a 

importância da primeira categoria, os títulos de crédito terão destaque no trabalho. 

Assim,  a  informática  que  de  início  era  uma  novidade,  muitas  vezes 

desconfortante e desconfiável, posteriormente tornou-se um imperativo como forma de 

aprimorar a qualidade de vida e as relações existentes. Atualmente ainda é um enorme 

desafio a inclusão digital tendo em vista as dificuldades encontradas em diversos setores 

da sociedade para que ela se faça presente.

Passa-se  então,  a  debater  a  desmaterialização2 de  documentos,  até  então 

existentes e necessários para a vida social.

            

1 BULGARELLI, Waldírio. Títulos de Crédito. 11.ed. São Paulo: Atlas, 1995, p.78.
2 Ressalte-se que quando se trata de desmaterialização de um documento, não se quer indicar que não 
mais existe suporte físico para o documento (não-cartularidade), uma vez que o documento eletrônico fica 
inserido em um meio magnético. Diz-se desmaterialização indicando que não mais há a necessidade de 
um suporte físico, em especial a cártula, para que o documento eletrônico possa ter sua validade. Isso 
porque o documento pode ao menos chegar a ser inserido em meio magnético mas os dados podem ficar 
armazenados em um site ou em determinado programa na Internet.
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Tratando sobre a noção de documento, Adriana Valéria Pugliesi Gardino3 cita a 

definição de Stefano Nespor:

O documento pressupõe a escrita. Considera-se escrita qualquer sinal 
(arábico,  numérico,  estenográfico,  datilográfico,  cifrado,  etc...) 
expresso  em qualquer  linguagem,  ou  ainda  por  meios  mecânicos, 
para  que transmita  uma mensagem que  se  conserve  por  um certo 
tempo; sendo por outro lado, irrelevante o suporte físico sobre o qual 
é impressa a mensagem (não é necessário escrever sobre um meio 
móvel e circulável como aqueles cartulares: é possível também existir 
também um documento escrito sobre um muro). Portanto, também o 
documento  informático é  um documento,  enquanto  pressupões  um 
escrito inserto no fluxo eletrônico, gravado na memória de um disco 
rígido ou de um floppy, enquanto os bits são uma espécie de alfabeto.

Quanto ao documento eletrônico, conforme explicação de Ricardo Lorenzetti4, 

ele  pode ser  dividido em duas partes,  uma denominada docência e  a  outra  suporte. 

Trata-se a primeira da capacidade do documento de incorporar e realizar a transmissão 

de uma certa declaração, como por exemplo, a escrita. A segunda é apenas a coisa que 

foi utilizada, ou seja, o papel ou a fita magnética.

Assim,  o  que  diferencia  o  documento  eletrônico  daquele  inserido  em  uma 

cártula é a forma e não a declaração de vontade. O documento possui a mesma validade, 

e por isso, o documento eletrônico deve ser adotado nas mesmas formas do documento 

tradicional,  exceto quanto às suas conseqüências jurídicas,  que devem ser estudadas 

mais  profundamente  em  razão  da  ainda  pouca  utilização  no  mercado  dos  títulos 

eletrônicos, quando comparados ao título tradicional em papel.

Tratando da desmaterialização das operações de crédito, Moema Augusta Soares 

de Castro5, comentou:
Damos  destaque  à  expressão  sem  suporte  de  papel,  porquanto  desde  o 
surgimento da letra de câmbio que uma das suas características básicas tem 
sido a cartularidade. Com o advento da cibernética podemos verificar outros 
importantes  aspectos  da  questão:  a  desmaterialização  das  operações  de 
crédito e débito e o surgimento de nova modalidade de prova documental, a 
da fita magnética.

3 NESPOR, Stefano; CESARIS,  Ada Lucia de.  Internet e la legge. 2.ed. Milão: Ulrico Hoepli, 2001, 
p.56. apud GARDINO, Adriana Valéria Pugliesi. Títulos de crédito eletrônicos: noções gerais e aspectos 
processuais.  In:  PENTEADO,  Mauro  Rodrigues  (Coord).  Títulos  de  crédito:  teoria  geral  e  títulos 
atípicos em face do novo Código Civil  (análise dos artigos 887 a 903): títulos de crédito eletrônicos 
(alcance e efeitos do art. 889 e legislação complementar.). São Paulo: Walmar, 2004,  p.18.
4 LORENZETTI, Ricardo. Comércio Eletrônico. Tradução:Fabiano Menke. São Paulo: RT, 2004, p. 99.
5 CASTRO,  Moema  Augusta  Soares  de.  Cartão  de  Crédito:  a  monética,  o  cartão  de  crédito  e  o 
documento eletrônico. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 24.
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Desta  forma,  quando se  refere  aos  títulos  de  crédito,  logo  se  depara  com a 

iminente necessidade de adequar esse tão antigo instituto aos expedientes praticados no 

mercado atualmente, sendo certo que os títulos de crédito são altamente influentes no 

mundo para o desenvolvimento do mercado de crédito.

Não  se  pode  mais  afastar  o  fato  de  que  as  transações  efetuadas  por  meio 

eletrônico serem bastante úteis e ágeis na vida cotidiana. O que antes era feito somente 

nas agências bancárias, enfrentando filas assustadoras, com gasto de tempo e paciência, 

hoje em não mais que cinco minutos encontra-se resolvido pela Internet.

No presente  estudo tratar-se-á  de  analisar  os  denominados  títulos  de  crédito 

“eletrônicos” que foram inseridos pelo legislador no Código Civil a partir do § 3º do 

artigo  889,  mas  ainda  são  questionados  por  alguns  e  originam dúvidas  sobre  suas 

conseqüências jurídicas, validade e segurança.

1.1 O início da desmaterialização de documentos no mundo

Desde  meados  dos  anos  60  e  na  década  de  70,  para  agilizar  e  garantir  o 

funcionamento e estabelecer a segurança das informações nos computadores utilizados 

para fins militares, os Estados Unidos desenvolveram um sistema de interligação dos 

aparelhos em rede. Este projeto, inicialmente, somente buscava estabelecer um sistema 

de informações descentralizado e independente da cidade de Washington, para que a 

comunicação entre os cientistas e engenheiros militares resistisse a um eventual ataque à 

capital americana durante a Guerra Fria.

Durante a Guerra Fria (décadas de 60/70 e meados da década de 80) um dos 

maiores temores dos norte-americanos era o de perder as informações hospedadas em 

servidores localizados dentro de “quartéis-generais” estratégicos.  Se um ponto fosse 

bombardeado as informações importantes e essenciais não seriam perdidas. Assim, o 

Departamento de Defesa tentou estabelecer um sistema que interligasse vários pontos, 

de forma que não se centralizasse o comando em apenas um local. Para eles, com uma 

Rede onde não há um computador central, no caso de a Casa Branca ser atingida, as 

informações  iriam para  o  Pentágono.  E  se  o  mesmo acontecesse  no  Pentágono,  as 

informações já estariam salvas em outro lugar. Essa Rede era considerada à prova de 

bombardeio,  pois  o  “sistema  não  caía”  caso  um  desses  pontos  desaparecesse  com 

qualquer eventual ataque.
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Inicialmente a Rede era denominada ARPANET e era fechada, ou seja, somente 

os funcionários do Departamento de Defesa tinham acesso a ela. Com o tempo todos 

passaram a utilizar-se dela para enviar mensagens eletrônicas através de correio pessoal 

(o atual e-mail). Posteriormente, a rede de computadores foi chamada de INTERNET, 

provocando enormes alterações na sociedade e, com seu advento, o mundo viu nascer 

um campo inteiramente novo em respeito às relações entre os indivíduos, sejam elas 

pessoais, profissionais, jurídicas ou comerciais.

A primeira lei internacional que tratou do assunto foi a Lei Modelo6, de 1996, 

sobre  o  Comércio  Eletrônico  da  UNCITRAL (The  United  Nations  Commission  on 

International Trade Law), que reuniu diversos países para se que pudesse estabelecer e 

adaptar a legislação. 

A  legislação  do  Mercosul  já  contém  duas  Resoluções7 sobre  o  comércio 

eletrônico, o que demonstra a preocupação da América Latina com o tema. 

O  Chile  instituiu  a  assinatura  digital  e  os  documentos  eletrônicos  da 

administração  estatal  por  meio  do  Decreto  Supremo  nº  81  de  1999,  a  Colômbia 

mediante  a  Lei  nº  527,  de  1999, e  a  Argentina  tratou do  documento  digital  com o 

Decreto nº 427, de 1998. 

A desmaterialização dos títulos de crédito é uma realidade internacional que teve 

seu início juntamente com o desenvolvimento tecnológico e com os avanços das leis e 

estudos doutrinários em diversos países, em decorrência de se estar em um meio em que 

a informatização a cada dia é mais assídua e necessária para o próprio desenvolvimento 

sustentável do planeta.

1.2 A desmaterialização no Brasil

No Brasil,  a  Internet  teve seu início em 1988,  sendo inicialmente restrita  às 

universidades e centros de pesquisa, como nos Estados Unidos. 

6 Aprovada pela Assembléia Geral da ONU - através da Resolução nº 51/162, de 16 de dezembro de 
1996.
7 A Resolução nº 37/2006, trata do reconhecimento da eficácia jurídica do documento eletrônico e da 
assinatura eletrônica no âmbito do Mercosul, e a Resolução nº 34/2006 traça as diretrizes para a 
celebração de acordos de reconhecimento mútuo dessas assinaturas. Capturado do site 
<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/resa06pt.html>. Acesso em 12/03/2007 às 7:14h.
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Posteriormente, em maio de 1995, possibilitou-se a sociedades provedoras de 

acesso a comercialização da Internet, em nota conjunta do Ministério das Comunicações 

e do Ministério da Ciência e Tecnologia8,  onde afirmaram que para tornar efetiva a 

participação da sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso 

da Internet, seria constituído um Comitê Gestor, que contaria com a participação do 

Ministério das Comunicações e  Ministério das  Ciências  e  Tecnologias,  de entidades 

operadoras do sistema, de representantes de provedores de acesso ou de informações, de 

representantes de usuários e de toda a comunidade acadêmica.

O Comitê Gestor da Internet (CGIbr) foi criado a partir do Decreto nº 4.829, de 

3  de  setembro  de  2003,  que  dispõe  dentre  outros  pontos,  sobre  o  uso  e  o 

desenvolvimento da Internet no Brasil9. 

Um dos primeiros passos no aspecto legislativo para a emissão de documentos 

na forma eletrônica se deu em 24 de agosto de 2001, quando foi instituída a MP nº 

2200-2, que criou a Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP Brasil). Há de se ressaltar 

que foi um marco a edição da MP para fomentar significativamente a discussão sobre a 

validade do documento eletrônico, principalmente no que tange aos títulos de crédito, 

matéria em que a cartularidade até então era uma necessidade incontestável.

É certo que antes  da vigência da MP nº  2200-2 já  se tratava do documento 

eletrônico  quanto  à  sua  utilização  no  mercado  de  capitais,  segundo  a  doutrina  de 

Modesto Carvalhosa10, referindo-se às ações escriturais. Este jurista explica que a Lei nº 

6404/76,  estabeleceu no artigo 20 três  tipos de  ações quanto  à  forma:  nominativas, 

endossáveis  e  ao portador.  Posteriormente,  com a  vigência  da Lei  nº  8.021/90,  esta 

modificou o referido artigo e passou em sua nova redação, a estabelecer que as ações 

devem ser obrigatoriamente nominativas, extinguindo as demais formas.

8 Segundo nota conjunta, tem-se no item 1.2 que: “O provimento de serviços comerciais Internet ao 
público em geral deve ser realizado, preferencialmente, pela iniciativa privada”. E em seguida completa o 
item 1.3: “O Governo estimulará o surgimento no país de provedores privados de serviços Internet, de 
portes variados, ofertando ampla gama de opções e facilidades, visando ao atendimento das necessidades 
dos diversos segmentos da Sociedade.”
9 Segundo o artigo 1º do referido Decreto, ao Comitê Gestor fica atribuído estabelecer diretrizes 
estratégicas para o uso e desenvolvimento da Internet no Brasil, para a organização das relações entre o 
Governo e a sociedade, e ainda, “propor novos programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à 
Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, bem como 
estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades constantes de 
agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados”. No inciso VII do art. 1º, tem-se por a atribuição 
do Comitê “adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da 
Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, 
podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere”.
10 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 244/276.
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Modesto Carvalhosa esclarece que as ações escriturais não se caracterizam como 

bens  móveis  por  não  terem existência  material;  são  bens  incorpóreos,  escapando  à 

classificação de bens fungíveis ou infungíveis. Sendo assim, não havendo certificado 

material, as ações escriturais não preenchem os requisitos declaratórios do artigo 24.

Tendo em vista as alegações acima, certo é que quando se passou a emitir um 

documento  pela  forma eletrônica  com amparo  na  legislação brasileira,  um caminho 

novo  se  abriu  no  mercado  empresarial,  onde  as  transações  comerciais  na  Internet 

passaram a ter maior procura, conferindo certa confiança aos negócios, uma vez que os 

documentos eletrônicos passaram a ter validade para todos os fins legais, fossem eles 

públicos ou privados11. Foi então que surgiu a necessidade de se criar outras leis e atos 

normativos  que  pudessem  dar  maior  capacidade  de  utilização  e  circulação  dos 

documentos no meio eletrônico.

Outro  avanço  para  a  desmaterialização  dos  títulos  de  crédito  deu-se  com a 

entrada em vigor do atual Código Civil, em 10 de janeiro de 2003. O Código autorizou 

no § 3º do artigo 889 a emissão dos títulos de crédito através de dados armazenados em 

computador ou outro meio técnico equivalente. Ou seja, basta que conste no título de 

crédito os elementos indispensáveis para sua emissão, previstos no caput do art. 889, 

não  se  importando  o  legislador  quanto  a  forma  que  este  deva  ter.  A intenção  do 

legislador foi diminuir o tempo e o desgaste no comércio, dotando as partes de meios 

capazes para expressar a vontade e realizar o negócio objetivado, sem que para isso haja 

perdas, tanto de tempo e de dinheiro, como danos ao meio ambiente.

Desta forma, como houve autorização para a emissão dos títulos emitidos pela 

forma  eletrônica  com o  mesmo  efeito  da  tradicional,  não  se  poderia  concluir  pela 

improcedência da equiparação do documento eletrônico ao cartular.

É curial lembrar que a Medida Provisória nº 2200-2 de 24 de agosto de 2001, foi 

clara quando equiparou o documento eletrônico ao emitido em cártula,  não fazendo 

distinção entre um e outro para sua validade, in verbis:

Art.  10.  Consideram-se  documentos  públicos  ou  particulares,  para 
todos  os  fins  legais,  os  documentos  eletrônicos  de  que  trata  esta 
Medida Provisória.
§ 1° As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica 
produzidos  com  a  utilização  de  processo  de  certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação 

11 Conforme artigo 10 da Medida Provisória nº 2200-2.
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aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1° de janeiro 
de 1916 - Código Civil12. 

O legislador, nesse ponto, ficou a meio caminho do reconhecimento pleno dos 

títulos chamados virtuais. Admitindo o Código o registro eletrônico como documento, 

no artigo 225, deveria permitir, por coerência, a criação do título de crédito por meio de 

caracteres eletrônicos, desde o momento que é colocado em circulação, está emitido.

A idéia que o título “poderá” ser  emitido a  partir  dos caracteres criados em 

computador está aquém da própria realidade no Brasil, dado que as ações escriturais, 

previstas  na  Lei  de  Sociedades  por  Ações,  são  documentos  que  só  existem, 

efetivamente, no meio eletrônico.

Destarte,  quando  um  título  de  crédito  contenha  a  data  da  sua  emissão,  a 

indicação precisa dos direitos que estão sendo conferidos, a assinatura que afirme a real 

intenção de dar valor àquele documento, e que seja criado por meio eletrônico ou outro 

técnico equivalente, está configurado um novo modelo de documento a ser utilizado 

pela sociedade, de acordo com o que estabelece a Medida Provisória nº 2200-2.

2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DESMATERIALIZAÇÃO 

A  desmaterialização,  para  ser  viável,  deve  possuir  pelo  menos  mais 

vantagens do que desvantagens quanto à sua emissão e quanto às conseqüências 

jurídicas que são proporcionadas. Isso porque não seria viável que todo esforço 

para inclusão da não cartularidade fosse causar desvantagens maiores capazes de 

não fazer prosperar a emissão pela forma eletrônica.

2.1 Vantagens

Como vantagens, podem ser citadas: a) preservação de meio ambiente; b) 

celeridade nos negócios e c) modernidade e praticidade.

a)  O  desenvolvimento  sustentável  do  planeta  é  sem  dúvida  uma 

preocupação  mundial,  que  afeta  direta  e  indistintamente  a  população.  A 

12 Ressalte-se que o referido art. 131 do Código Civil de 1916 corresponde ao artigo 219 do Código Civil 
de 2002, onde se lê que “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras 
em relação aos signatários”.

309



degradação das florestas, o desmatamento, o uso indevido dos recursos naturais 

são apenas algumas dos prejuízos causados a natureza em virtude da necessidade 

do uso do papel  no cotidiano no mundo, e apesar da conscientização global da 

importância  da  preservação  ambiental,  não  são  muitos  aqueles  que  realmente 

fazem alguma coisa para mudar essa situação.

Uma visão prática da desmaterialização pode ser verificada na economia 

de papel que se faria se não houvesse cheques, notas promissórias,  duplicatas e 

demais títulos cambiários em meio físico. É certo que, atualmente, não são muitos 

os estabelecimentos que possuem essa preocupação, mas acredita-se que em breve, 

com  maior  divulgação  dos  resultados  benéficos  advindos  da  responsabilidade 

ambiental,  possa  ser crescente  o  número  de  estabelecimentos  que  efetivamente 

diminuam a  matéria  prima  utilizada,  ajudando  o  homem  a ter um meio mais 

agradável e viável para viver.

b) Não restam dúvidas que um determinado negócio, quando realizado através 

da forma eletrônica, certamente atinge seu fim desejado no meio empresarial com muito 

mais celeridade. Tal assertiva se deve ao fato de que, na prática, a Internet é responsável 

pelo  crescimento  em  negociações,  em  vendas,  nas  transações  financeiras  e  no 

fechamento de negócios creditícios, tudo isso sem qualquer necessidade de emissão de 

cártula, tão necessária anteriormente para a materialização e a comprovação do crédito.

Nos títulos de crédito eletrônicos a circulação atinge o seu auge, uma vez que o 

direito incorporado ao título passa a ter uma dinâmica incomparável ao ser este inserido 

na rede mundial de computadores, gerando ao meio cambial uma enérgica circulação de 

riquezas, objetivo primordial dos títulos de crédito desde a sua origem.

c) A inclusão digital é uma fronteira que vem sendo transposta pelo homem 

moderno, uma vez que a tendência é torná-la cotidiana. Com este desiderato, a emissão 

dos títulos de crédito pela forma “eletrônica” é sem dúvida, um grande avanço na área 

empresarial.

Não há mais a necessidade de contato pessoal entre credor e devedor, pois em 

qualquer lugar do mundo uma transação pode ser celebrada com o uso de assinatura 

digital e sua inserção no título eletrônico com existência apenas virtual,  podendo se 

qualquer das partes desejar, ser impresso em qualquer lugar do mundo sem custo de 

transporte e logística.
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Desta forma, deve-se atentar ao fato de que uma das principais vantagens 

da desmaterialização dos títulos de crédito é sem dúvida a modernização que esta 

causa ao comércio nacional, fazendo com que se proceda à conquista dos ideais 

constitucionais almejados pela sociedade.

2.2 Desvantagens

Como desvantagens, podem ser citadas: a) falta de regulamentação da assinatura 

digital;  b)  insegurança  e  falta  de  privacidade  e  c)  o  custo  elevado  para  sua 

implementação.

a) As assinaturas lançadas em um documento, seja ele eletrônico ou cartular, 

devem  possuir  as  funções  declarativas,  probatórias  e  declaratórias13.  Com  a 

informatização  mundial,  principalmente  no  meio  empresarial,  a  assinatura  autógrafa 

passou a ser substituída pela digital.

Apesar da Medida Provisória nº 2200-2, de 27 de agosto de 2001, ter instituído a 

Infra-Estrutura de Chaves Públicas no Brasil- ICP Brasil não houve, até o momento sua 

aprovação pelo Congresso Nacional. Não diminuindo a importância do avanço da MP 

nº 2200-2 quanto ao tema, o Brasil encontra-se aquém de outros países como Argentina, 

Uruguai, Chile e Espanha, que já regulamentaram o referido instituto e aplicam-no na 

prática comercial.

Encontra-se em andamento perante a Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

7.316/2002,  que  almeja  regularizar  a  assinatura  eletrônica  e  a  certificação  de 

documentos.  Deve  o  Congresso  Nacional  do  Brasil,  com  a  máxima  urgência, 

providenciar  a  aprovação  deste  projeto  para  atender  às  expectativas  da  sociedade, 

adequando o país ao comércio eletrônico.

Conforme  pronunciamento  de  Carlos  Alberto  Rohrmann14:  “Os  dados  que 

trafegam pela Internet e pelas demais redes de computadores não estão, em absoluto, 

13Conforme  ALBERNAZ,  Lister  de  Freitas.  Títulos  de  Crédito  Eletrônicos.  Revista  de  Direito 
Eletrônico.  Petrópolis:  Instituto  Brasileiro  de  Direito  Eletrônico.  v.  VI,  set./nov.  2003,  p.  100. 
“Lembremos que, as assinaturas possuem três funções intrínsecas ao contrato firmado: a) declarativa, pela 
qual se determina quem é o autor da assinatura; b) probatória, pela qual se determina a autenticidade do 
documento e a vontade declarada; e c) declaratória, pela qual se determina que o conteúdo expresso no 
contrato representa  a  vontade de  quem o assinou.  É certo  que as  assinaturas  realizadas de  “punho”, 
manuscritas  em papéis,  fornecem condições  para  o  atendimento  das  3  (três)  funções  que  elencamos 
acima. Mas e quanto à assinatura eletrônica? Para adquirir força probante, o título de crédito assinado 
eletronicamente deve carrear as funções declarativa, declaratória e probatória.”
14 HOHRMANN,  Carlos  Alberto.  Assinatura  Digital.  Disponível  em 
<http://www.direitodarede.com.br>. Acesso em 02/09/2005 às 17:12h.
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protegidos com total segurança contra interceptações indesejáveis”.  Desta forma, uma 

pessoa que não estava presente no momento da celebração de um contrato pode tomar 

ciência sobre o negócio e transmitir informações a pessoas que jamais deveriam saber 

da transação.

b) A falta de segurança e de privacidade quanto à emissão dos títulos pelo meio 

eletrônico fazem certamente com que muitas pessoas ainda não tenham se adaptado a 

essa nova realidade. Verifica-se que a falta de privacidade, apesar de ser uma questão 

importante, principalmente quanto aos documentos na forma eletrônica, não atrapalha 

os consumidores que utilizam a Internet como meio de realização de negócios. 

A  desmaterialização  passa  a  não  ter  a  segurança  necessária  para  sua 

concretização  quando  as  partes  possibilitam  o  acesso  de  terceiros  ao  documento 

eletrônico, gerando assim fraudes, haja vista não ser ainda acessível financeiramente à 

maioria da população programas capazes de ajudar no combate da falta de segurança na 

Internet. Desta forma, para que haja a desmaterialização, e para que esta tenha garantia 

de autenticidade e privacidade, devem ter as partes o cuidado de somente realizarem tal 

operação se estiverem cercadas de cuidados quanto à ação criminosa de terceiros.

c) Uma vez que o sistema de segurança para as partes envolvidas numa operação 

pela Internet ainda tem custo elevado no Brasil, verifica-se que tal procedimento ainda 

não é acessível a todos os empresários e pessoas que desejam envolver-se em operações 

cambiárias  através  do  computador,  apesar  do  acesso  estar  em crescimento  no  país, 

conforme os dados das pesquisas realizadas15.

Para que o procedimento de emissão de títulos de crédito seja realizado de forma 

segura,  alguns  procedimentos  e  equipamentos  são  importantes  para  garantir  a 

autenticidade e a confiabilidade da nova modalidade, tais como possuir uma assinatura 

digital através de certificação digital e ter instalado softwares e hardwares compatíveis 

para a conclusão do negócio.

Tem-se necessário um custo alto para a implementação do sistema, eis que para 

que um empresário esteja apto a utilizar a certificação digital, deverá efetuar gastos com 

eventuais indenizações a terceiros, custos com programas de antivírus e aquisição de 

sistemas novos de segurança com tecnologia avançada. Desta forma, verifica-se que a 

emissão de títulos virtuais tende a ser utilizada por grandes sociedades ou empresários 

15 Dados  da  pesquisa  retirados  do  site  CETIC.BR.  Relatório  TIC  Domicílios.  Disponível  em: 
<http://www.cetic.br>. Acesso em 18/07/2007 às 15:15h. 
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que possuem renda capaz de suprir as necessidades mínimas de segurança e privacidade 

de dados de determinados documentos e títulos inseridos no meio magnético.

3. CONSEQÜÊNCIAS DA DESMATERIALIZAÇÃO 

Várias  são as  conseqüências  advindas  da  alteração  do  suporte  tradicional  de 

emissão, algumas positivas outras negativas, conforme examinado no capítulo anterior. 

Porém, há conseqüências essencialmente jurídicas, decorrentes de temas abordados na 

legislação pátria que devem ser estudados, uma vez que muitas vezes conflitam com 

regras já existentes. Sendo assim, poderão ser constatadas as implicações nos títulos de 

crédito quando inseridos em meio eletrônico e, também, algumas soluções para alguns 

problemas que eventualmente surjam no decorrer do debate.

3.1 Aceitação dos títulos de crédito eletrônicos

A  aceitação  dos  títulos  não  cartulares  poderá  ser  realizada  desde  que  não 

existam  cláusulas  proibitivas;  neste  sentido  consideram-se  inexistentes  aquelas  que 

estipulam juros, proibição de endosso, excludentes de responsabilidades em virtude de 

pagamento  ou  despesas,  que  dispensem ou desobriguem a  observância  de  termos  e 

formalidades estabelecidas em lei e aquelas que ultrapassam os limites fixados em lei, 

seja por reduzir ou extinguir direitos e obrigações oriundas de um determinado ato.

Quando se trata de documentos e títulos eletrônicos, deve-se atentar ao fato de 

que as informações contidas devem ser idênticas aquelas inseridas no meio físico, e, 

desta forma, os requisitos de validade, segurança, transmissão e aceitação devem ser 

comparados àqueles de suporte cartular. 

De acordo com o artigo 371 do Código de Processo Civil, “reputa-se autor do 

documento particular: I - aquele que o fez e o assinou; II - aquele, por conta de quem foi 

feito, estando assinado”. Sendo assim, para que não haja problemas quanto à emissão e 

a  aceitação  dos  títulos  de  crédito  e  documentos  eletrônicos,  deve-se  ressaltar  a 

importância  da  criptografia  para  que  se  proceda  à  autenticidade  e  veracidade  das 

informações passadas ao responsável pelo documento.

Para que este documento de fato seja preservado e seja autêntico utiliza-se a 

criptografia, e somente através de sua utilização, ligada à boa-fé das partes, é que se fará 
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com  que  um  documento  eletrônico  possa  ser  visto  como  um  documento  hábil  a 

transmitir a verdadeira vontade das partes, exprimidas no meio virtual.

Não restam dúvidas que somente diante de uma real manifestação de vontade 

inscrita  no  suporte  eletrônico  é  que  as  partes  estarão  certas  e  verdadeiramente 

conscientizadas que aquele documento, de fato, transcreve a sua intenção de obrigar-se. 

A transmissão dos dados através do meio eletrônico, por motivo da emissão de um título 

de  crédito  deve  ser  também  de  fácil  acesso,  uma  vez  que,  ao  restringir  seu  uso, 

restringe-se a circulação, e com isso se perde uma boa oportunidade de promover de 

forma mais célere a circulação de riquezas.

3.2 Transferência/ Endosso

A transmissão de um título de crédito desmaterializado se dá através do meio 

eletrônico e a emissão é feita praticamente da mesma forma daquela inserida em cártula, 

sendo certo que os requisitos para a emissão são os mesmos do tradicional.

Autonomia,  literalidade,  incorporação  e  cartularidade  continuam  sendo 

requisitos fundamentais para a caracterização do título de crédito e deste modo não há 

que  se  falar  em  qualquer  alteração  quanto  às  conseqüências  jurídicas  advindas  da 

emissão eletrônica. Logicamente, o que passa a ser modificado é o meio da emissão, 

que utiliza o meio magnético e não a cártula.

A transferência do título na forma eletrônica compreende os direitos principais 

e acessórios, seguindo a linha do artigo 893 do Código Civil e os direitos acessórios, 

previstos nos artigos 908 e 909 do mesmo diploma legal.

O endosso nos títulos cartulares tem o objetivo de restringir a circulação de um 

título de crédito em comparação com a circulação dos títulos ao portador, onde basta a 

tradição  ao  novo  possuidor  para  que  este  esteja  legitimado  a  exercer  os  direitos 

cartulares. No título endossável é necessário a assinatura manuscrita no título (verso ou 

anverso) daquele que tem a titularidade do crédito, indicando ou não a pessoa a quem 

deve ser pago aquele documento.

Já existe previsão na legislação especial de títulos de crédito eletrônicos. A Lei 

nº 9.514/97-, através do artigo 6º, institui o Certificado de Recebíveis Imobiliários – 

CRI, caracterizado como nominativo e de livre negociação e que terá a forma escritural, 

sendo que o art. 7º, no § 1º dispõe ainda que  “o registro e a negociação do CRI far-se-
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ão por meio de sistemas centralizados de custódia e liquidação financeira de títulos 

privados.” A Lei  nº  11.076, de 30 de dezembro de 2004, autoriza a  transmissão de 

alguns  títulos  de  crédito  pela  forma  eletrônica,  o  que  pode  se  verifica  no  warrant 

agropecuário  (WA)  e  no  certificado  de  depósito  agropecuário  (CDA).  A  Lei  nº 

11.076/04 trata ainda da circulação eletrônica da CDA e do WA16.

No decorrer da Lei nº 11.076/04 por diversas vezes o legislador trata da forma 

eletrônica do WA e do CDA, como por exemplo, ao versar sobre a retirada do produto: 

“Art. 21: Para a retirada do produto, o credor do CDA providenciará a baixa do registro 

eletrônico do CDA e requererá à instituição custodiante o endosso na cártula e a sua 

entrega.”

Além da possibilidade de transferência eletrônica dos títulos acima referidos, 

quando se trata de cédulas de crédito bancário, a Lei nº 10.931/2004 em seu art. 45 

prevê a possibilidade do redesconto na forma eletrônica:

3.3 Execução

Não restam dúvidas que, em se tratando de títulos de crédito, sua execução será 

possível  quando  houver  o  descumprimento  da  obrigação  e  conforme  seja  ou  não 

necessário o protesto.

A execução é permitida nos principais títulos de crédito através do que dispõe 

o artigo 585, I do Código de Processo Civil, uma vez caracterizados títulos executivos 

extrajudiciais.  É  indispensável  que  um  determinado  titulo  de  crédito  tenha  força 

executiva prevista em lei, o que não ocorre com os títulos atípicos.

Nos casos de haver co-devedores e avalistas, o título deve ser protestado, mas 

para  simples  execução  do  obrigado  direto  e  seu  avalista,  somente  a  execução, 

acompanhada dos documentos que comprovam o crédito basta para que se processe a 

execução.

No caso da execução eletrônica, através de peticionamento eletrônico, deve-se 

verificar como se procede a remessa do documento ao processo. Isto porque, o título de 

16 Art. 17: Quando da 1ª negociação do WA separado do CDA, a entidade registradora consignará em 
seus registros o valor da negociação do WA, a taxa de juros e a data de vencimento ou, ainda, o valor a 
ser pago no vencimento ou o indicador que será utilizado para o cálculo do valor da dívida.
Parágrafo único: Os registros dos negócios realizados com o CDA e com o WA, únicos ou separados 
serão atualizados eletronicamente pela entidade autorizada.
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crédito deve estar anexado à petição inicial, uma vez que é um dos requisitos essenciais 

à propositura da ação, conforme estabelece a legislação pátria17.

A Lei nº 11.419/06, art. 11, determina que os documentos juntados ao processo 

na  forma eletrônica  têm o  mesmo valor  probante  que  os  originais,  e  prevê  que  os 

documentos originais devem ser mantidos pelo detentor até o trânsito em julgado da 

sentença.  Ressalte-se,  também,  que  no  artigo  13  está  previsto  determinado  que  o 

magistrado pode determinar a realização por meio eletrônico da exibição e do envio de 

dados  e  de  documentos  necessários  à  instrução  do  processo,  considerando  cadastro 

público os que contenham informação indispensável ao exercício da função judicante, 

tanto aqueles existentes ou que possam ser criados.

Sendo  assim,  questiona-se  na  ação  de  execução  de  um  título  de  crédito 

eletrônico como o título deva ser juntado ao processo. A Lei nº 11.280/06, que reformou 

parte do Código de Processo Civil - CPC, acrescentou um parágrafo único ao art. 154, e 

neste sentido autorizou que os Tribunais disciplinem a prática de atos processuais por 

meio eletrônicos, sendo estes validados pela ICP –Brasil.

Havendo  um  título  eletrônico,  este  pode  ser  juntado  ao  processo 

eletronicamente,  mas  as  assinaturas  eletrônicas  constantes  no  título  devem  ser 

igualmente acostadas aos autos. Trata-se das assinaturas de todas as partes envolvidas 

naquele título de crédito, inclusive de possíveis avalistas e co-obrigados.

No caso da duplicata, a remessa para aceite pelo vendedor é obrigatória, para 

que seja aposta a assinatura do devedor como sinal que a parte aceitou e reconheceu 

aquela dívida como sendo sua, e somente nos casos estabelecidos em lei é que se pode 

manifestar recusa no aceite.

Resta  salientar  que  o  aceite  poderá  ser  presumido  quando a  duplicata  ficar 

retida ou for devolvida sem o aceite ou um justo motivo de recusa, alheio ao que dispõe 

a Lei, cabendo ainda caracterizar o aceite presumido quando o comprador recebeu a 

mercadoria e mesmo assim não manifestou sua recusa. 

No caso da duplicata emitida pelo meio digital, será enviado eletronicamente 

através da Internet para que o comprador dê seu aceite, e na recusa deste, o vendedor 

encontra-se apto a promover as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

3.4 Protesto

17 Artigo  283  do  Código  de  Processo  Civil:  “A  petição  inicial  será  instruída  com  os  documentos 
indispensáveis à propositura da ação”.
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O protesto registra a impontualidade no pagamento de uma obrigação líquida e 

certa, sendo prova inequívoca do seu descumprimento. Desta forma, não há restrições 

quanto ao título ser eletrônico ou cartular, pois é direito do credor provar que tentou 

receber seu crédito sem o sucesso esperado, uma vez que para isso houve recusa ou 

omissão relativa à conferência do aceite ou do pagamento. 

O protesto é uma forma de pressionar o devedor, pois também se apresenta 

com uma função de cobrança,  tanto  material  como psicológica,  tendo em vista  que 

sendo o título protestado o crédito do devedor passa a ficar restrito.

O protesto de um título de dívida na forma eletrônica encontra-se previsto na 

legislação pátria, e a partir daí, algumas providências devem ser tomadas para que não 

haja problemas com os títulos desmaterializados.

A Lei nº 9492/1997, através do artigo 8º, instituiu a possibilidade da duplicata 

mercantil  e  da  prestação  de  serviços  serem  enviadas  a  protesto  através  da  forma 

magnética:

Art.  8º  Os  títulos  e  documentos  de  dívida  serão  recepcionados, 
distribuídos e entregues na mesma data aos Tabelionatos de Protesto, 
obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. 
Parágrafo único. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos 
das  Duplicatas  Mercantis  e  de  Prestação  de  Serviços,  por  meio 
magnético  ou  de  gravação  eletrônica  de  dados,  sendo  de  inteira 
responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo 
dos Tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas.

A referida legislação, que regulamentou inicialmente somente a remessa 

da duplicata foi de grande importância para a eficiência e inovação do protesto de 

títulos  de  crédito  pela  forma  eletrônica.  Resta  claro  na  legislação,  que  a 

responsabilidade pela indicação do documento a ser protestado é do declarante18, 

devendo estar as partes acolhidas de boa-fé objetiva.

A legislação prevê ainda através na Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, a 

possibilidade de haver o protesto por indicação da cédula de crédito bancário, que, de 

acordo  com o  artigo  41,  “poderá  ser  protestada  por  indicação,  desde  que  o  credor 

apresente declaração de posse da sua única via negociável, inclusive no caso de protesto 

parcial”. Ressalte-se sobre este artigo que no caso de protesto por indicação da cédula 

de crédito bancário, é indispensável a emissão física do título, dispensado apenas seu 

18 O artigo 422 do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
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envio ao cartório para protesto. Ou seja, não tem a cédula de crédito bancário a natureza 

de título virtual.

3.5 Assinatura digital

Ao se proceder à emissão de um título de crédito eletrônico, é indispensável ser 

inserida a assinatura digital no documento, sob pena deste tornar-se inválido, pois um 

dos requisitos essenciais para a sua existência é a assinatura que possa identificar o 

emitente e as partes que nele encontram-se envolvidas.

Através da Resolução nº 36 de 21 de outubro de 2004 do Comitê Gestor da Infra 

Estrutura  de  Chaves  Públicas,  foi  aprovado  o  regulamento  para  homologação  de 

sistemas  e  equipamentos  de  certificação  digital19,  sendo  o  Instituto  Nacional  de 

Tecnologia da Informação- ITI, a entidade responsável pela condução dos processos.

Segundo a referida Resolução, é denominado sistema de certificação digital 

“todo e qualquer programa de computador, ainda que embarcado, que compõe meio 

necessário ou suficiente à realização de Certificação Digital”, e são equipamentos de 

certificação  digital  “todo  e  qualquer  aparelho,  dispositivo  ou  elemento  físico  que 

compõe meio necessário ou suficiente à realização de Certificação Digital”. 

Conforme o § 2º do artigo 10 da MP nº 2200-2, as partes podem reconhecer 

outro  meio  de  comprovação  de  autoria  e  integralidade  em  forma  eletrônica  nos 

documentos,  inclusive  os  que  utilizem  certificados  não  emitidos  pela  ICP-  Brasil. 

Ocorre que, neste caso, deve a sociedade certificadora se responsabilizar pela presunção 

de veracidade no documento assinado pelas partes, bem como as próprias partes, que 

assumem os riscos inerentes à delegação de certificado a primeira.

Fica ainda a indagação de como na emissão eletrônica se fariam alterações num 

título de crédito após ter sido assinado, no que tange, por exemplo, ao endosso?

Certamente não se tem ainda no país um sistema de cofres eletrônicos que 

permitam que o documento  seja  emitido,  alterado e novamente guardado, mantendo 

suas características originais. 

A  utilização  de  hash impediria  tais  modificações,  para  que  possa  ser 

efetivamente dado maior segurança às partes que utilizam a certificação digital como 

meio de assegurar a autenticidade do documento.

19 Das empresas de certificação digital, a mais conhecida é a Certisign, iniciando suas atividades em 1996, 
está  credenciado  pela  ICP-Brasil.  Responsável  por  mais  de  70%  dos  certificados  emitidos  no  país. 
Disponível em <http://www.certisign.com.br>. 
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Deve-se  na  emissão  de  um  documento  eletrônico  verificar  se  haverá 

necessidade de endosso, aval ou qualquer modificação posterior a sua emissão até o 

pagamento, pois, apesar de já haver permissão legal para que alguns títulos de crédito 

sejam emitidos na forma eletrônica, não há ainda, como se viu, uma forma legal de 

alterar o documento parcialmente, não garantindo às partes a devida segurança quando 

há a emissão de um documento e este precisa ser modificado unilateralmente, voltando 

a ser de fato protegido pela autoridade certificadora.

Destarte, havendo a assinatura digital no documento eletrônico, não restam dúvidas de 

que, realizada na forma devida, através de certificação digital, não há que se falar em 

inadequação  da  aposição  da  assinatura  eletrônica  em  títulos  de  crédito  e  demais 

documentos eletrônicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificado,  a desmaterialização dos títulos de crédito no Brasil  foi 

inserida aos poucos no cenário comercial, e o estudo visou verificar se essa prática deve 

realmente se manter no ápice da utilização no mercado mundial, (e espera-se que em um 

futuro próximo alcance o ápice). Não basta ser o novo direito moderno, mas deve ser 

ainda eficaz e acessível a todos os profissionais da área e aqueles que dele utilizam, para 

que a circulação de riquezas tenha uma aplicabilidade prática e não só ideológica de 

atingir a todos, mas que efetivamente possa atender às necessidades do mercado.

Apesar de avanços na matéria, restam questionamentos como se as vantagens 

superam as desvantagens, para que efetivamente os títulos na forma eletrônica sejam 

títulos de fato aceitos pelas pessoas. De nada adiantaria ter a informatização a favor do 

homem  se  não  há  respaldo  legal  e  consciência  na  utilização  na  avançada  forma 

eletrônica e suas conseqüências jurídicas.

Os  títulos  de  crédito  atípicos,  criados  através  de  caracteres  eletrônicos  e 

estabelecidos pela legislação pátria, podem ser efetivamente caracterizados como títulos 

de crédito,  e  para se  entender  que um documento seja  essencialmente  um título  de 

crédito, deve haver manifestação de vontade e boa-fé ao assinar o documento eletrônico. 

Em momento  algum se  pretende  excluir  características  fundamentais  dos  títulos  de 

crédito;  apesar  do  título  na  forma  eletrônica  não  estar  inserido  em  suporte  físico 
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cartular, a intenção em emitir determinado título de crédito deve prevalecer, e assim 

estar munido de seus requisitos indispensáveis, determinados através da lei pátria.

Segurança é um requisito fundamental,  principalmente no que tange ao meio 

eletrônico.  Os  títulos  e  documentos  eletrônicos,  para  que  possam  ter  um  futuro 

garantido  na  sociedade  devem  obedecer  aos  requisitos  mínimos  de  segurança,  que 

apesar ainda demandarem altos custos para sua implementação, devem ser resguardados 

de meios eficientes de não intervenção de terceiros nas práticas comerciais, a fim de 

evitar fraudes e crimes cibernéticos.

Não se pode deixar de concluir que os títulos de crédito eletrônicos mantêm suas 

características próprias, mas em virtude da informatização do comércio, deve-se atentar 

para  o  fato  de  que  nem  todo  documento  eletrônico  e  apto  à  circulação  pode  ser 

caracterizado como título de crédito.

Sendo assim, espera-se que normas e discussões possam ser proferidas quanto 

ao tema para que, de fato, possibilite o seu desenvolvimento de acordo com as atitudes 

tomadas  pela  sociedade,  visando  especialmente  à  maior  circulação  de  riquezas,  à 

modernização da matéria, à preservação do meio ambiente.
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A POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PROCESSOS ELETRÔNICOS E 

A INFORMATIZAÇÃO JUDICIÁRIA
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RESUMO

O trabalho focaliza o dilema da implantação do sistema brasileiro de certificação digital 

(ICP-Brasil)  e  da  informatização  do  judiciário.  A  ICP-Brasil  foi  constituída  pelo 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), em um contexto pleno de críticas. 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) criticou fortemente o 

sistema  em  defesa  de  suas  prerrogativas,  constituindo  um  modelo  alternativo  de 

certificação  digital.  O  conflito  culminou  em  diversas  ações,  inclusive  processos 

judiciais. Mas não houve a solução do impasse. É descrita a implantação do sistema, 

bem como o funcionamento da tecnologia. Depois, são analisados o quadro normativo e 

as  críticas.  O trabalho  deriva  de  uma pesquisa  realizada  por  meio  de  entrevistas  e 

questionários sobre o modelo de certificação digital.  A conclusão é que a discussão 

técnica e jurídica expressa a disputa social que deve ser entendida a partir de uma cadeia 

relacionada com o uso social da tecnologia. Ainda, que a falta de disseminação de uma 

tecnologia de uso geral, para garantia das trocas de informações, atrasa a informatização 

do judiciário.
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ABSTRACT

The paper depicts the dilemmas raised by the implementation of the Brazilian digital 

certificates’ system (Brazil’s PKI) and the process of informatization of its courts. The 

Brazil’s  PKI  was  established  by  the  National  Institute  of  Information  Technology 
* Professor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense (UFF), advogado, 
doutorando em sociologia (Iuperj), mestre em sociologia e direito (UFF). E-mail: 
veronese@matrix.com.br. A pesquisa contou com fomento do Departamento de Pesquisa e 
Documentação da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. A parte técnica foi 
estudada a partir de uma bolsa oferecida pela CertiSign S/A. O trabalho contou com o auxílio de 
Christiana Soares de Freitas (UnB).

322



(“Instituto Nacional de Tecnologia da Informação”, also know by its acronym “ITI”) 

among a context of political turmoil along with a lot of criticism. The Federal Council 

of the Bar Association (“Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil”) made 

especially harsh critics against the system. That was due to its interest in the defense on 

some corporative  prerogatives,  like  the  emission  of  lawyers  IDs.  Also,  it  had  been 

planning  to  launch  its  own  digital  certificates’  system.  The  conflict  grew in  many 

actions, including constitutional and ordinary lawsuits, without any visible solution. The 

paper describes the Brazil PKI system’s implementation process, and the main concepts 

of the technology. Then it analyses the legal framework and the critics delivered upon 

it.  The paper was build from a research made with interviews and a survey inquiry 

about the models of managing digital certificates’ systems. Therefore, it concludes that 

both the technical and the legal debate show a social dispute, which has to be assessed 

from the comprehension of the technology’s social use. Hereafter, the lack of diffusion 

of a general use technology to guarantee data interchanges obviously delays the judicial 

system informatization.

KEYWORDS

DIGITAL CERTIFICATES; E-JUSTICE; INFORMATIZATION; E-LAWYERS.

INTRODUÇÃO

O primeiro problema da relação entre  as tecnologias  da informação e  da 

comunicação  e  os  processos  judiciários,  está  na  dificuldade  de  garantir  segurança 

informacional para os partícipes das lides. Os usuários visualizam a Internet como um 

meio de comunicação sem possuir a noção clara de que ela funciona como um canal 

aberto. Muitas vezes, desconhecem os riscos à privacidade ao qual estão submetidos. 

Uma analogia interessante pode ser feita ao se verificar que os aparelhos de telefonia 

celular,  cuja  operação  se  dá  por  meio  de  sinais  no  espectro  radioelétrico,  utilizam 

criptografia para embaralhar as emissões e garantir o sigilo das conversas telefônicas. 

Este  complicador  pode  ser  compreendido  pela  frase  de  Steven  Levy,  estudioso  da 

história da tecnologia criptográfica na Internet: “we think we are whispering, but we are 

really broadcasting” (LEVY, 2000).
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O problema da segurança nas trocas eletrônicas é uma questão técnica. O 

atual “estado da técnica” é a criptografia assimétrica. Ela se mostrou revolucionária ao 

modo  anterior  de  embaralhar  mensagens:  a  criptografia  simétrica.  A  fraqueza  dos 

sistemas simétricos residia na necessidade de transmissão da chave criptográfica entre 

as partes envolvidas. O ideal seria possuir uma fórmula matemática que usasse duas 

chaves diferentes, sem compartilhamento: uma para cifrar as mensagens e outra para 

decifrá-las.  Resolvido  o  dilema  do  ponto  de  vista  teórico,  o  desenvolvimento 

tecnológico  da  criptografia  de  chaves  públicas  constitui  o  novo  paradigma  para  a 

garantia da segurança na informação.

Apesar da solução, estes novos sistemas criptográficos ainda não atendiam 

os requisitos simbólicos para que fossem considerados como soluções sociais para o 

dilema  da  segurança  da  informação.  A  percepção  de  segurança  não  é  somente  um 

problema técnico.  Ela  é  um problema social.  De  nada adianta  a  existência  de uma 

solução tecnológica que é vista com ampla desconfiança pelos usuários; apesar de ser 

reconhecida como excelente pelos especialistas.  Assim, a  questão central  é entender 

como  uma  solução,  que  visa  efetivar  segurança  técnica,  pode  produzir  segurança 

jurídica. Para este tema, há que ser compreendido o uso social desta tecnologia. Assim, 

para que os práticos do direito possam ser beneficiados por estas soluções técnicas, na 

informatização do seu cotidiano, ela precisa estar na margem de confiança do operador 

médio. É somente desta forma que segurança jurídica poderá ser conferida aos futuros 

processos eletrônicos. O presente trabalho mostra a dificuldade de institucionalização da 

infra-estrutura de chaves públicas (ICP) no processo social da informatização do Poder 

Judiciário. A pesquisa que o subsidia foi composta por seis entrevistas de campo com 

técnicos das autoridades certificadoras (AC). Também foi realizada uma pesquisa por 

meio  de  questionários  com funcionários  de  duas  AC.  Para  chegar  ao  problema  da 

institucionalização  cotidiana  dos  processos  judiciais  eletrônicos,  é  descrito  o 

funcionamento da criptografia de chaves públicas, que possibilita tanto a realização de 

assinaturas  eletrônicas  com  certificação  digital,  quanto  a  cifração  dos  dados. 

Posteriormente, será detalhado como está estruturada a legislação brasileira que instituiu 

o  sistema  nacional  certificação  digital  e  as  críticas  da  comunidade  jurídica,  com 

destaque para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Esta organização normativa 

foi  acompanhada  de  algumas  opções  políticas  e  técnicas,  na  forma  de  um modelo 
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organizacional. Assim, o modelo brasileiro é contrastado com a proposta da OAB e com 

a pesquisa realizada junto aos operadores técnicos das AC. Do conjunto de respostas 

dos  técnicos,  será  extraída  a  conclusão  de  que  os  riscos  operacionais  são  sempre 

presentes.  A  solução  reside  em  seu  possível  controle  social,  que  exige  difusão  e 

conhecimento cotidiano da técnica. Por fim, será analisado o impasse vivido pela com 

sua proposta específica  de política para certificação digital  que,  por contrapor-se ao 

modelo existente,  não se tornou viável  do ponto de vista  social.  O esgotamento do 

problema político  se  deu  com a  aceitação,  por  parte  da  OAB,  do  modelo  geral  do 

governo brasileiro. Uma versão, com a integralidade dos dados, deste trabalho em fase 

de publicação (VERONESE, 2007).

1 FUNCIONAMENTO DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS E USO SOCIAL

A possibilidade de envio de informações sigilosas de forma segura fez com 

que, durante muitos anos, a certificação digital fosse restrita às redes governamentais 

envolvidas  com a  segurança  nacional  ou  militar.  O  campo  de  estudos  de  sistemas 

criptográficos possui um histórico de controle por parte dos governos. Com o advento 

de novos usos sociais para estas técnicas foi feita uma distinção, relacionada com a 

publicação  de  um  padrão  civil  pelo  governo  americano  na  década  de  70,  entre  a 

criptografia civil e a militar.

Assim, o artefato técnico da criptografia obteve um alcance mais amplo do 

que tinha no passado, com seu foco original no segredo. Em especial, ele tornou-se uma 

tecnologia  central  para  a  comunicação  em redes  abertas,  ou  seja,  pela  Internet.  No 

próximo  tópico  serão  apresentados  os  fundamentos  e  os  objetivos  associados  à 

tecnologia.

1.1 Criptografia: inovação social e técnica

Os algoritmos de criptografia estão ligados à idéia primordial de segredo. 

Desde a sua origem, o objetivo era tornar uma mensagem ilegível para uma terceira 

parte. A criptografia se manteve restrita ao uso militar durante muitos anos. Ela não teve 

grande desenvolvimento mesmo como campo de estudos acadêmicos, tendo em vista 

que havia controle na difusão de informações sobre o tema. A sua entrada na vida civil 

só ocorreu a  partir  de 1948 e  1949, que foi  o  biênio  da publicação de dois  artigos 
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seminais de Claude Shannon na “Bell System Technical Journal”. Quase vinte anos se 

passariam até que houvesse o desenvolvimento teórico em prol da criptografia do tipo 

assimétrico. A segunda mudança radical ocorreu com a publicação do artigo de Diffie & 

Hellmann,  “Novas  Direções  na  Criptografia”,  que  serviu  de  base  para  o 

desenvolvimento tecnológico, efetivado por Rivest, Shamir e Adleman, de um sistema 

de criptografia de chaves públicas (BENSOUSSAN & LE ROUX, 1999, p. 14). Desta 

forma,  sem  que  houvesse  a  mudança  de  perspectiva  científica  e  tecnológica,  seria 

impossível pensar em realizar transações bancárias em larga escala pela Internet, por 

exemplo. O problema da certificação digital era resolver a troca segura de informações 

pessoais, comerciais ou bancárias sem que houvesse a violação dos dados. Resolvê-lo 

favoreceria  não  só  o  comércio  eletrônico,  mas  diversos  outros  intercâmbios  pela 

Internet.  Os  tópicos  seguintes  estão  baseados  em  Autret,  Bellefin  &  Oble-Laffaire 

(2002).

Os algoritmos simétricos são baseados em chaves privadas. Assim, o emissor 

cifra a mensagem e o receptor a decifra. Para as duas operações é utilizada a mesma 

chave, gerada por um algoritmo simétrico. Assim, a operação matemática é idêntica no 

cifrar  e  no  decifrar.  Ela  dura  o  mesmo  tempo  e  requer  os  mesmos  meios 

computacionais. O primeiro sistema é o de criptografia simétrica. Ela utiliza a mesma 

chave, gerada a partir de um algoritmo, para cifrar e decifrar a mensagem. Esta chave é 

compartilhada pelo remetente e destinatário. A mensagem original (chamada de texto 

simples),  é transformada em um texto cifrado. O destinatário,  por sua vez realiza  a 

transformação reversa, do texto cifrado para o texto simples. A força de um algoritmo 

de criptografia simétrico reside tão somente no tamanho da chave utilizada. 

O  grande  problema  do  sistema  de  chaves  simétricas  reside  no 

compartilhamento  de  chaves.  Pode-se  imaginar  a  dificuldade  de  manter  relações 

sigilosas  dentre  de  uma  empresa,  por  exemplo.  Se  existirem tantas  chaves  quantos 

funcionários, a gestão delas será uma tarefa complexa no cotidiano dos empregados. Da 

mesma forma, existirão muitas possibilidades de perda e de vazamento das chaves, na 

medida que elas forem compartilhadas entre os vários funcionários. Se elas tiverem que 

ser trocadas sempre, a possibilidade de perda dos dados aumenta, pois sem uma chave, 

não  se  abre  a  mensagem  cifrada.  Se  a  chave  for  única  para  a  empresa  toda,  seu 

vazamento significará exposição total. Em algum momento terá que haver intercâmbio 
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da  chave  entre  emissor  e  receptor.  Se  ela  for  interceptada  por  um terceiro,  toda  a 

comunicação é comprometida. Ainda, este terceiro poderá intervir como se fosse tanto o 

emissor quanto o receptor. Este problema se relaciona profundamente com a ambiente 

das novas tecnologias da informação, quando se verifica o largo uso de redes abertas. A 

criptografia  simétrica  ainda  possui  utilidade.  Ela  é  aceitável  para  uma comunicação 

única,  onde  a  chave  pode  ser  descartada  depois  do  uso.  Ela  serve  também  para 

comunicações  com baixo risco  de  vazamento.  Mas  ela  possui  desvantagens  quando 

aplicada em comunicação contínua. Ela também não permite o sistema de assinatura 

eletrônica,  com autoridades  de  certificação  porque não há  como manter  uma chave 

pública para comparação. Por conta destes problemas é que a criptografia assimétrica se 

afirmou como um sistema confiável. A diferença central do algoritmo assimétrico é que 

ele gera duas chaves (uma pública e outra privada). A operação de cifrar é muito rápida. 

Já  a  operação  de  decifrar  é  muito  lenta.  Agora  será  traçado  o  funcionamento  dos 

sistemas de criptografia de informações e de assinaturas digitais, no sistema de chaves 

públicas.

A criptografia assimétrica consiste na utilização de duas chaves, uma para 

cifrar  e  outra  para  decifrar.  A  partir  do  algoritmo  serão  geradas  duas  chaves,  que 

formam um par único. Uma delas será pública e ficará disponível para o uso geral. A 

outra será privada, mantida pelo titular. A técnica permitiu o aparecimento de um meio 

mais  seguro para a  cifração de informações e,  principalmente,  para a  montagem de 

sistemas  de  certificação  digital  (infra-estruturas  de  chaves  públicas),  que  gerem  as 

chaves públicas em repositórios abertos, bem como emitem as chaves privadas e são 

passíveis de auditoria e controle técnico. A função nova é a produção de assinaturas 

eletrônicas,  passíveis  de  conferência.  Com  esta  função  é  resolvido  o  dilema  do 

compartilhamento de chaves pelos canais de comunicação inseguros. Deste modo, ela 

tornou-se um meio central para a segurança nos tempos atuais da Internet. Em resumo, 

existem duas funções técnicas, que têm importante uso com a criptografia assimétrica: a 

cifração de conteúdos de mensagens (sigilo) e a utilização de certificados digitais, como 

garantia  das  assinaturas  digitais.  Os  certificados,  que  permitem  as  assinaturas,  são 

gerados com chaves criptográficas. A Resolução n. 07, de 12 set. 2001, expedida pelo 

Comitê Gestor da ICP-Brasil, admite quatro graus de certificados de assinatura (A) e de 

sigilo  (S).  A gradação  de  força  (tamanho,  em bits)  é  o  fator  lógico  relevante  para 
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diferenciação das chaves criptográficas. O armazenamento em mídias diferenciadas é 

um elemento central para definição da possibilidade de uso das duas funções técnicas, 

que serão descritas no próximo tópico.

1.2 Aplicações: cifração de mensagens e assinaturas digitais

O primeiro uso é a cifração de mensagens. Para cifrar uma mensagem sem 

que haja risco de interceptação em uma rede aberta, Alice utiliza a chave pública de 

Bob. Após a cifração, esta só poderá ser decifrada com o uso da chave privada dele. 

Para que ela possa ser colocada em prática, há a necessidade da existência das duas 

chaves (pública e privada), geradas pelo mesmo algoritmo assimétrico.

Há  um  modelo  da  operação  com  assinatura,  cujo  uso  pressupõe  um 

algoritmo de “hash” para garantir a integridade da mensagem. Esta é realizada com a 

utilização do par de chaves das duas partes, onde a chave privada, de conhecimento 

apenas do remetente (Alice), assina a mensagem. Esta é também cifrada usando a chave 

pública do destinatário (Bob). Gera-se, ainda, um resumo da mensagem (“hash”): um 

valor único criado a partir de uma operação matemática que permite comparação para 

checar a ausência de alteração do conteúdo. A mensagem é enviada juntamente com um 

certificado  digital  específico  para  o  destinatário  em um pacote.  No  recebimento,  o 

destinatário (Bob) verifica a mensagem comparando o valor desse resumo recebido com 

o valor do resumo gerado pelo remetente.  Além disso, ele checa a assinatura com a 

chave pública do remetente  (Alice)  e decifra a mensagem com a sua chave privada 

(Bob).  Assim,  a  mensagem  trafega  com  segurança  e  garantia  de  identificação  do 

remetente (Alice).

Uma outra opção seria cifrar apenas o resumo da mensagem. A cifração do 

resumo  resolve  a  dificuldade  de  decifrar  mensagens  muito  extensas  (capacidade 

computacional), quando são utilizados os algoritmos assimétricos. Uma outra solução 

seria remeter, junto com o pacote, uma chave simétrica cifrada por meio de criptografia 

assimétrica. Neste caso, usar-se-ia a chave pública de Bob para cifrá-la, tendo em vista 

que o texto só poderia ser acessado por ele, que possui a chave privada para decifrar a 

chave simétrica e, então, decifrar o texto.

A criptografia assimétrica possibilitou a emissão de certificados digitais para 

serem apostos junto com as mensagens e, desta forma, garantirem, por meio de uma 
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entidade  de  certificação  (terceiro  de  confiança),  que  aquela  assinatura  digital  é 

realmente do remetente. A analogia mais simples pode ser feita com uma carteira de 

identidade, cujo uso atesta – por meio de uma entidade terceira numa relação entre duas 

pessoas  – que  um dos partícipes  é  realmente  quem diz ser.  Para  a  realização desta 

operação,  pressupõe-se  a existência  de uma entidade que emite  o certificado digital 

padronizado.  Este  certificado  funciona  como  a  assinatura  digital  e  é  produzida  em 

relação estrita com a chave privada do usuário.

Ainda,  há  a  participação  de  um  terceiro  de  confiança,  envolvido  na 

checagem das mensagens, que é uma autoridade de certificação (AC). Ela fornece os 

certificados,  as  chaves  privadas  e  ainda  mantém  os  repositórios.  Neste  sentido,  o 

sistema de certificação digital funciona como uma pirâmide, que tem no seu vértice uma 

instituição que a audita do ponto de vista técnico (AC-Raiz).

2 A LEGISLAÇÃO E O MODELO DO INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI)

Para  entender  a  institucionalização  do  sistema  de  certificação  digital 

brasileiro, serão demonstrados os antecedentes da atual legislação, bem como as críticas 

dirigidas ao modelo. Estas críticas geraram a modificação da primeira legislação sobre o 

tema e  permitiram o debate  para  redação de  um projeto  de  lei  que,  até  o  presente 

momento, tramita no Congresso Nacional. Esta história setorial facilita a compreensão 

do  dilema  da  OAB e  da  dificuldade  de  expansão  da  informatização  dos  processos 

judiciais no país. Estas dificuldades estão atingindo o seu momento final, tendo em vista 

a edição recente de um conjunto de leis que visam formar um arcabouço jurídico para a 

permissão processual da informatização.

2.1 O sistema brasileiro de certificação digital

É pouco lembrado que antes da Medida Provisória (MP) n. 2.200, de 2001, 

houve a publicação do Decreto n. 3.587, de 05 set. 2000, criando a ICP-Gov, que seria 

uma infra-estrutura de chaves públicas para todas as instituições da União. Entretanto, a 

ICP-Gov não abrangeria os órgãos do Poder Legislativo, do Judiciário e, muito menos, 

serviria para a certificação digital em relação às empresas privadas e à sociedade civil. 

Ela  seria  apenas  uma  infra-estrutura  de  chaves  públicas  para  os  órgãos  do  Poder 
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Executivo federal. Este Decreto foi revogado, por completo, pelo Decreto n. 3.396, de 

05 nov. 2001, abrindo espaço para a constituição da ICP-Brasil. A origem do sistema 

brasileiro de certificação digital é a formação de um ponto central de uma rede que 

serviria ao Poder Executivo federal. Mas, depois, este ponto foi ampliado para atingir 

todo a federação (incluindo os estados e municípios), bem como toda a sociedade.

A MP n. 2.200 de 2001, em sua primeira versão, estruturou a infra-estrutura 

de chaves públicas, localizada no ITI como a única ICP que deveria ser reconhecida no 

Brasil, do ponto de vista jurídico. Houve uma certa polêmica com esta opção, haja vista 

que existiam dúvidas sobre a possibilidade do governo fixar o que valeria, ou não, no 

tocante  à  certificação  digital  por  meio  de  lei.  A  crítica  estava  centrada  na 

impossibilidade  do  Estado  cassar  a  possibilidade  de  que  os  indivíduos  contratantes 

pudessem  eleger  uma  outra  ICP  e  os  certificados  como  válidos  para  uma  relação 

econômica pela Internet.  Ou, mesmo que não fosse uma imposição, que seria pouco 

razoável induzir que haveria um certificado “mais legal” do que outros. As reclamações 

mais fortes vieram da OAB e referiam-se não só aos negócios privados, mas aos atos 

processuais que caminham para serem realizados pelo Internet (protocolo de petições, 

por exemplo). Esta polêmica, no seu aspecto mais normativo, foi sendo pacificada aos 

poucos pela modificação do texto original pelas duas subseqüentes edições da MP, mas 

está longe de ter sido definitivamente resolvido (MARCACINI, 2002; KAMINSKI & 

VOLPI, 2004).

O sistema criado é estruturado como uma pirâmide ou como uma cadeia de 

certificação digital, que tem no seu vértice o ITI. O vértice não significa controle direto 

e sim fiscalização (auditoria técnica) e determinação de procedimentos padronizados 

(regulamentos) pelas entidades que, efetivamente, certificam os cidadãos.

No Brasil optou-se por um modelo que centrou toda uma infra-estrutura sob 

o controle técnico do Poder Executivo federal,  no âmbito do ITI.  Ele foi  criado em 

2000, por meio de um desdobramento do Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA) 

– antigo Centro de Tecnologia para Informática – sediado em Campinas. Inicialmente, o 

ITI, bem como o CenPRA, era vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

havia concentrado, em 1999, todas as unidades de pesquisa em uma única secretaria. 

Antes,  as  unidades  estavam divididas  entre  o  Ministério  e  o  Conselho  Nacional  de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ao CenPRA foi atribuída a função 
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de empreender a infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) com a edição da MP n. 

2.200 de 2001.  Esse  contexto político de criação do ITI  foi  bastante  polêmico.  Em 

primeiro  lugar,  o  Instituto  foi  criado  a  partir  de  uma  MP,  uma  ação  legislativa 

empreendida pelo Executivo.  Vários atores  sociais apresentaram, na época,  posições 

políticas divergentes ao governo.

De um lado, havia aqueles que eram contrários à decisão de centrar o modelo 

no ITI porque se recusavam a se subordinar à fiscalização e ao traçado de diretrizes por 

qualquer órgão da administração pública, Era o caso do Conselho Federal da OAB. Ela 

visava constituir sua própria autoridade certificadora Raiz (AC-Raiz; no caso, a ICP-

OAB)  para  a  informatização  dos  atos  processuais  dos  advogados.  O  seu  alerta  era 

orientado pela defesa das prerrogativas dos vários entes federados, mesclada com uma 

oposição aos equívocos jurídicos do texto legal (MARCACINI, 2007).

Outros críticos, do modo como estava sendo feita a institucionalização da 

ICP-Brasil,  eram ligados  à  comunidade  acadêmica.  O seu argumento  era que como 

foram os cientistas que desenvolveram todo o projeto desde o seu início, no âmbito do 

CenPRA, logo, eles deveriam ter levado o processo adiante (FREITAS & VERONESE, 

2006).

Pode-se  verificar  que  o  tempo  da  tecnologia  não  é  o  mesmo  tempo  da 

política, ou seja, a implementação dos artefatos técnicos tem muitos empecilhos que não 

são apenas de natureza tecnológica. Os artefatos, além de socialmente construídos, são 

aplicados mediante a produção de redes políticas específicas visando à sua utilização. 

Uma vez  pronta,  a  tecnologia  conhece,  além do espaço técnico de sua produção,  o 

espaço jurídico e social. Adiante será tratado do processo de incorporação do espaço 

técnico da criptografia no cenário político nacional. Esse processo abrange mudanças e 

estratégias do espaço jurídico, sem as quais o artefato não é incorporado socialmente e 

não adquire  visibilidade  pública  (LATOUR, 2000;  LATOUR, 1994).  Este  problema 

decorre da certificação digital ter sido criada para um ambiente de uso restrito. Assim, o 

ITI  tinha  como  sua  única  missão  fomentá-la,  tornando-se  um  espaço  técnico 

especializado. A mudança recente é a percepção de que a fixação numa agenda restrita 

não  ajudou  a  popularização  da  tecnologia.  Apenas  a  sua  ampliação  nas  políticas 

públicas  servirá  para  produzir  tal  efeito,  uma  vez  que  ela  precisa  de  usos  sociais 

(aplicações) para ser conhecida. A informatização do Poder Judiciário é certamente uma 
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das políticas públicas que será utilizada para expandir a certificação digital e resolver 

vários impasses de sua difusão. É relevante analisar as críticas ao modelo brasileiro para 

entender como este impasse está estruturado.

2.2 Críticas dirigidas ao modelo brasileiro

No presente tópico serão compendiadas as críticas dirigidas à implantação do 

ITI. Será demonstrado como parte delas foi absorvida na reedição da MP que instituiu o 

Instituto, bem como no Projeto de Lei (PL) n. 7.316, de 2002, que ainda tramita no 

Congresso. A primeira versão da MP foi publicada em 28 jun. 2001. A segunda edição, 

com a correção de detalhes e pequenos ajustes, foi publicada em 27 jul. 2001. Por fim, a 

terceira versão, que marcou a transferência fática para a Casa Civil da Presidência, foi 

publicada em 24 ago. 2001.

Em  relação  à  passagem  da  redação  original  para  a  primeira  reedição 

(segunda  versão  da  MP),  cabe  ressaltar  que  as  únicas  mudanças  diziam respeito  à 

composição  do  Comitê  Gestor  do  ITI.  Este  era  ligado  à  Presidência  da  República, 

apesar do ITI ser submetido ao Ministério da Ciência e Tecnologia. As críticas da OAB 

apenas aumentaram, culminando em diversas ações contra o modo de informatização do 

sistema de petições do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (Rio Grande do Sul) 

e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O centro da polêmica é a necessidade de 

subordinação técnica da OAB ao sistema do ITI. A notícia do “O Estado de São Paulo” 

relata a divergência em relação ao sistema oriundo da MP (CERTIFICAÇÃO, 2005).

A edição da MP não coletou somente críticas porque a OAB, por meio do 

Conselho Federal, organizou os serviços de seu sistema fora da estrutura da ICP-Brasil. 

A  construção  da  ICP-OAB  é  a  evidência  da  discórdia.  Ela  funciona  com  duas 

autoridades certificadoras, que são as seccionais de São Paulo e Minas Gerais. Ela pode 

ser acessada no endereço:  http://cert.oab.org.br. Ainda constitui parte do imbróglio a 

gestão do cadastro nacional de advogados, que é o banco de dados da OAB.

A passagem da  segunda  para  a  terceira  versão  da  MP foi  marcada  pela 

transferência do ITI para a Presidência e fica evidente com a análise dos textos legais. O 

art. 14, da segunda versão, foi modificado, na terceira MP, tendo sido renomeado como 

o art. 16. Neste dispositivo foram atribuídas ao Diretor-Presidente do ITI as mesmas 

competências de gestão que antes eram facultadas ao Ministro. A noção de que houve 
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uma migração do âmbito do MCT para um espaço fora daquele Ministério fica clara 

quando é analisado o art. 17 (que não existia na redação original da Medida Provisória), 

onde estão dois dispositivos de transferência de bens (inciso I, art. 17) e recursos (inciso 

II, art. 17).

Pouco tempo depois, um decreto acomodou o órgão do âmbito da Casa Civil 

da  Presidência  da  República,  ainda que  ele  formalmente  estivesse  no Ministério  da 

Ciência e Tecnologia. Além desta mudança central, foram incluídos novos dispositivos, 

na  MP,  que  buscavam  estruturar  a  nova  instituição.  Eles  diziam  respeito  tanto  à 

formação das diretorias,  como a montagem da procuradoria federal especializada do 

órgão,  conforme exposto  nos  art.  15  e  18  da  nova  redação.  No  campo técnico,  as 

mudanças  diziam  respeito  às  funções  da  ICP-Brasil.  Como  a  modificação  do 

“licenciamento”  de  autoridades  certificadoras  (AC)  para  “credenciamento”.  O  mais 

significativo é notar que houve uma expansão da possibilidade de agendas para o órgão.

Outras  modificações  se  relacionam  com  o  interesse  de  ampliar  as 

competências  e  ações  do  Instituto.  Pode-se  considerar  que  elas  estão  ligadas  ao 

movimento  de  construção  de  uma  política  nacional  para  a  área  de  tecnologia  da 

informação. Este processo tomou corpo no âmbito do último Governo, com a retomada 

de  incentivo  às  empresas  e  órgãos  federais  de  processamento  de  dados.  Além  de 

investimentos  neste  campo,  houve  a  construção  de  políticas  públicas  para  inclusão 

digital e de incentivo ao uso do software livre. Na terceira versão, fica claro que houve a 

conceituação  do  documento  eletrônico  para  atender  às  finalidades  da  Secretaria  de 

Receita Federal e aos órgãos fazendários dos Estados e dos municípios.

As  modificações  consolidaram  o  sistema  piramidal,  onde  o  vértice  é 

representado pelo ITI, alocado junto ao órgão máximo do Poder Executivo (Presidência 

da República) que é o espaço político com maior visibilidade do aparelho estatal. Neste 

modelo, existe uma quantidade de competências atribuída ao Instituto, incluindo desde 

o  traçado  das  políticas  públicas  até  sua  fiscalização  (com  aplicação  de  sanções), 

conforme o novo art. 14 (não existente na versão anterior). Este modelo é condizente 

com a organização administrativa  e jurídica clássica,  onde a direção é  exercida por 

poucos indivíduos, que enfeixam um grande eque de responsabilidades. Há pretensão de 

coesão e lógica em termos de sistema. 
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O modelo proposto pela OAB é distinto. Ele resulta da ausência de um único 

vértice.  Assim,  existiriam  diversos  órgãos  com  competência  para  gerir  os  vários 

sistemas de certificação.  Um exemplo deste modelo é o caso americano,  onde cada 

Estado possui uma entidade raiz. Neste modelo, a interoperabilidade é um ponto central, 

com a formação de certificações cruzadas (“bridges”). A competência é compartilhada e 

atribuída  conforme  o  uso  social  dos  certificados.  Ele  se  aproxima  do  sistema  de 

certificação do tipo PGP (“Pretty Good Privacy”), onde não há uma estrutura principal 

de gerenciamento. O modelo é policêntrico, ou seja, baseado em uma lógica de rede.

É importante mencionar que as críticas resultaram não só na redação de uma 

reedição  modificada  da  mesma MP,  como também na  estruturação  de  um PL,  que 

apararia todas as arestas normativas.  O ponto central  deste debate oscila,  à primeira 

vista, entre as opções na definição de um modelo tecnicamente mais seguro. Para além 

das questões jurídicas  da categoria  dos advogados,  concernentes  às prerrogativas  da 

OAB, existe uma questão de fundo sobre os riscos envolvidos nas escolhas sobre qual 

modelo deve ser montado para prestação dos serviços de certificação digital.

2.3 Políticas de certificação digital

A definição  de  uma política  nacional  para  certificação  digital  decorre da 

percepção específica sobre o desenvolvimento da tecnologia da informação em relação 

ao setor público: há escassez de recursos para investir-se em várias frentes de trabalho. 

A formação de políticas públicas não é somente uma opção intra-estatal. Os atores do 

mercado e  da sociedade civil  são diretamente  implicados  pelas  opções  estatais.  Em 

alguma medida, estes atores não-estatais podem determinar o fracasso ou o sucesso de 

uma política pública acerca do uso social da tecnologia da informação pública.

O  Estado  brasileiro  não  produz  mais  equipamentos  em  quantidade  para 

poder  produzir  uma  política  pública  de  informática  autárquica.  A  necessidade  de 

interconexão entre os órgãos que compõe a administração pública federal requer que 

haja amplo uso de protocolos técnicos padronizados. O quadro se torna mais complexo 

pela  importância  de que  os  sistemas  federais  possam trocar  dados com os  sistemas 

estaduais e municipais de processamento. Desta maneira, a relação com os fornecedores 

de  equipamentos  e  de  programas,  que  são  atores  de  mercado,  demanda  um 

funcionamento efetivo de políticas públicas. Elas não somente devem perseguir o estado 
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da  técnica,  mas  devem  lidar  com  os  desníveis  e  as  assimetrias  das  diversas 

administrações públicas do país.

A sociedade civil  tem também possibilidade de intervir  nos processos de 

formação de políticas públicas sobre as tecnologias da informação aplicadas ao Estado. 

O problema é a dificuldade de lidar com o discurso técnico e seu potencial de legitimar 

posições  políticas e  sociais.  A forma de lidar  com este  problema está relacionada à 

democratização do conhecimento e à existência de espaços públicos de diálogo sobre 

estas políticas públicas. Este problema não é uma exclusividade da área tecnológica. Ele 

é compartilhado por todas as decisões políticas que possuem debates técnicos como 

pano de fundo. A formação de uma esfera pública ativa pode minorar o dilema, além de 

fortalecer as decisões do ponto de vista da sociedade. Logo, a ampliação dos atores 

envolvidos  é  desejável.  Entretanto,  para  que  haja  debate,  nenhum  dos  atores  (seja 

estatal, de mercado ou da sociedade civil) pode atuar como um “veto player”, ou seja, 

possuir a capacidade de inviabilizar as políticas públicas. Deve ser ressaltado que existe, 

em tramitação na Câmara  dos Deputados,  o Projeto  de Lei  n.  7.316, de 2002, para 

resolver diversos problemas. Breve análise dele foi realizada em Veronese (2007).

3 PONDERANDO OS RISCOS: CENTRALIZAÇÃO OU 

DESCENTRALIZAÇÃO?

Os  dois  modelos  possuem  vantagens  e  desvantagens.  O  problema  é 

conseguir avaliar a melhor adequação de um ou de outro sistema à informatização do 

sistema judiciário. Se a questão é a utilização de certificados digitais para o uso em 

processos judiciais, o razoável é que estes sejam acreditados por meio de auditoria de 

um órgão público, tal como ocorre com os produtos perigosos que são avaliados pelo 

Instituto  Nacional  de  Metrologia  e  Qualidade  Industrial  (INMETRO).  Entretanto,  é 

ponderado pela crítica da OAB que apenas ela pode certificar os advogados. Logo, a 

informatização  do  judiciário,  cujos  processos  envolvem advogados,  depende  de  seu 

aval.

Foi feita uma sondagem sobre a percepção de receios e de responsabilidade 

entre  os  funcionários  de  duas  AC  do  sistema  da  ICP-Brasil.  Os  parâmetros 

metodológicos se orientaram pelo estudo de KRIMSKY & GOLDING (1992) Foram 

distribuídos  cerca  de  quarenta  questionários  para  cada  AC,  devolvidos  respondidos. 
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Tanto a identidade das AC, quanto dos seus funcionários foi preservada. A sondagem 

estabeleceu uma escala sobre como os serviços de certificação digital são percebidos 

pelos técnicos implicados. A pressuposição principal é que um sistema é mais seguro, 

na medida em que existem mais esforços para garantir a segurança. As perguntas foram 

construídas para tratar  da percepção de riscos internos e  externos.  O motivo para a 

escolha dos receios foi derivado da crítica, pretensamente técnica, de que o sistema da 

ICP-Brasil apresentaria mais riscos por ser hierárquico. Não é o desenho abstrato que 

produz,  ou  não,  sistemas  seguros.  É  o  uso  social  das  práticas  de  segurança  que  o 

garante.

A pesquisa focalizou na descrição de riscos na perspectiva interna, ou seja, 

da visão dos próprios prestadores em relação aos danos potenciais e às possibilidades de 

responsabilização  individual  e  organizacional  que  poderiam  advir  de  problemas  na 

entrega dos serviços. Está sendo tomado como pressuposto que o ponto de vista mais 

acurado  é  o  que  se  refere  aos  receios  de  danos  percebidos  no  foco  interno,  mas 

partilhado socialmente. Ou seja, os riscos são entendidos como um produto socialmente 

construído. A crítica que poderia advir a esta concepção é de que os danos seriam, 

então, subjetivos. Ela não procede porque as perdas são mensuráveis, apesar dos receios 

possuírem um grau de subjetividade. Se os danos podem ser “objetivados”, os medos – 

subjetivos e construídos no âmbito do grupo social – também o são. Esta concepção 

explica  porque  os  receios  quanto  à  responsabilização  são  maiores  em  relação  às 

organizações do que aos indivíduos, de acordo com a figura abaixo. Quando imerso 

num grupo técnico qualificado, o indivíduo tem noção de que a instituição lhe servirá de 

proteção.

Quatro perguntas trataram dos receios de responsabilidade. Destas, as duas 

primeiras versaram sobre a dimensão organizacional, ou seja, da responsabilidade da 

instituição.  As  duas  últimas  eram  sobre  a  perspectiva  individual.  Tanto  no  caso 

individual, quanto no caso da organização, as perguntas separaram um panorama do 

receio de responsabilização administrativa da possibilidade de atribuição judicial.

No caso da relação de danos possíveis com o sistema, não houve grande 

oscilação na percepção de riscos entre os funcionários das duas AC. A única distinção 

entre a opinião dos dois grupos se refere ao quesito “parceiros”, ou seja, de relações de 

dependência  de sua AC com instituições  externas.  Há uma diferença substantiva  na 
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posição relativa em que a AC “a” possui em relação à AC “b”, que explica a diferença: 

maior necessidade de parcerias.

Das três questões feitas sobre as perdas possíveis no sistema, a primeira era 

acerca  de  problemas  com  “dados,  quebra  de  confidencialidade  e  perda  de 

equipamentos”.  O  objetivo  era  manter  a  percepção  adstrita  aos  equipamentos  e  às 

operações usuais. A segunda questão tratava da expansão destes problemas hipotéticas 

para  as  relações  entre  a  organização  e  os  parceiros  (outras  empresas,  instituições 

públicas,  etc).  Por  fim,  a  terceira  questão  mencionava  os  problemas  financeiros  na 

perspectiva da perda de clientes atuais e potenciais.

Por fim, a diferença relatada em relação à posição diferenciada de uma AC 

para outra fica nítida a partir da percepção de responsabilidade solidária (figura 09). 

Pode-se entender que a AC “a” possui um grau de autonomia em relação ao resto do 

sistema que não existe na AC “b”. Desta forma, os funcionários da primeira AC não se 

sentem tão pressionados, na sua percepção de riscos, com a possibilidade de que sua 

instituição seja obrigada a ressarcir danos em larga escala solidariamente com o sistema 

nacional de certificação.  A percepção de que os riscos existem é muito semelhante, 

entretanto, no âmbito dos funcionários das duas AC.

A conclusão que pode ser extraída desta sondagem é que os funcionários que 

lidam com o sistema nacional de certificação digital, independentemente da posição de 

suas instituições, têm clara visão sobre a responsabilidade da atividade. As instituições 

funcionam como um catalisador de proteção para o bom desempenho destas funções, 

sem  que  haja  a  possibilidade  de  meramente  descarregar  nos  indivíduos  a 

responsabilização possível pelo andamento dos serviços. A percepção externa é muito 

distinta. Como especialistas na operação de sistemas complexos, eles compreendem a 

importância  do  uso  correto  dos  procedimentos  técnicos.  Entretanto,  a  visualização 

acurada  de  uma  observação  externa  –  que  leve  em consideração  que  os  processos 

técnicos são, na verdade, relações sociais – pode aclarar alguns dilemas. A força de um 

sistema de segurança está baseada na sua fiscalização e controle permanente. O fato dos 

técnicos do sistema da ICP-Brasil terem clarividência da sua possível responsabilização 

demonstra o clima de preocupação com a segurança do sistema nacional de certificação 

digital. Na pesquisa não ocorreu uma postura irresponsável dos técnicos de atribuir que 
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o sistema é seguro por si mesmo, abstratamente. Enfim, houve a percepção clara de que 

a segurança é um arranjo social que envolve a fiscalização ininterrupta. 

O  primeiro  dilema  diz  respeito  aos  processos  complexos  que  devem ser 

compreensíveis  além dos  círculos  técnicos.  Para  que  tal  compreensão  ocorra,  deve 

existir disseminação dos conceitos. Para que haja uma opção social legitimada sobre 

segurança, há que ampliar o debate para espaços além do âmbito estritamente técnico. 

É,  enfim,  necessário  ampliar  a  disseminação  da  informação  para  que  haja  maior 

compreensão.

O segundo dilema  é  relativo  à  percepção  social  dos  riscos.  Também foi 

mencionado anteriormente  que os  riscos  “objetivados”  são distintos  dos  receios.  Os 

últimos são carregados de subjetividade. Desta maneira, é importante ouvir os receios 

dos técnicos. Eles demonstrarão que os riscos existem, obviamente, tendo em vista que 

indicam  a  possibilidade  de  danos  para  suas  instituições.  Entretanto,  a  sua  visão  é 

marcada por elementos de quem trabalha com segurança técnica. Há preocupação com a 

responsabilização.  Desta  forma,  pode-se  depreender  dos  dados  e  das  análises 

qualitativas o receio com a responsabilização, que é típica da fiscalização contínua. Ela 

decorre da existência de procedimentos padronizados e claros, conferidos por técnicos 

externos as AC, que possuam competência jurídica e técnica reconhecida. Enfim, o que 

resume a garantia de segurança são os procedimentos de auditoria.

O terceiro dilema se relaciona com a solução dos dois dilemas anteriores. É 

importante conjugar a democratização com uma isonomia – percebida socialmente – 

dos procedimentos de segurança (conferência e acreditação). Um termo para distinção 

do modelo de certificação do sistema nacional  (ITI)  foi  relatado reiteradamente  nas 

entrevistas: “qualificação”. Este adjetivo visa indicar que o certificado digital utilizado 

pelo  sistema  nacional  possui  amparo  legal  e  técnico  diferenciado.  Na  prática,  a 

montagem de um organismo emissor de certificados digitais é bastante simples. O que 

diferencia a emissão de um certificado de outro não é um dado técnico apenas. É uma 

questão de segurança organizacional e estruturação social. Desta maneira, a segurança 

“objetivada”  se  relaciona  com  os  receios  subjetivos.  Para  minorar  os  receios  e 

aproximá-los dos riscos efetivamente existentes, é necessário pensar sobre o problema 

do  funcionamento  cotidiano  e  das  práticas  existentes  no  âmbito  das  instituições.  É 

menos um problema de natureza legal do que um dilema social e técnico.
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Os  dois  modelos  descritos  anteriormente  –  hierárquico  e  “em  rede”  – 

possuem riscos “objetiváveis”. A questão central diz respeito à percepção dos riscos. O 

que diferencia o primeiro modelo do segundo é a possibilidade de interação e difusão de 

suas práticas para várias áreas da vida social com um sistema de auditoria que é geral. O 

modelo da ICP-OAB é proposto em si mesmo, ou seja, sem auditoria externa. O mesmo 

nível de segurança exigida da informatização do judiciário, por exemplo, será o adotado 

pelo  sistema bancário  nacional  e  pela  Secretaria  da  Receita  Federal,  sem distinção. 

Assim, haverá difusão de informação sobre segurança em um sistema compartilhado 

por vários órgãos, ao invés de um sistema específico para a máquina judiciária. Com 

esta  difusão,  mais  atores  serão agregados  ao  debate  sobre  segurança,  melhorando  a 

qualidade do sistema de uso geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DILEMA SOCIAL, POLÍTICO E 

TECNOLÓGICO IMPOSTO À OAB

O Conselho Federal da OAB sofreu um primeiro revés em sua luta por uma 

autoridade certificadora própria com a ativação da autoridade certificadora da Justiça 

Federal  (http://www.acjus.gov.br).  Foi  criada a  AC do Poder  Judiciário  federal,  sob 

controle  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ).  Ela  foi  formada  dentro  do  sistema 

nacional  de  certificação  digital,  com  submissão  às  auditorias  técnicas  do  ITI 

(ASSINATURA DIGITAL, 2005).

Em que pesem as ponderações da OAB, o mercado de certificação parece 

andar rápido. A Serasa, empresa que lida com cadastros bancários, por exemplo, oferece 

os seus préstimos como uma intermediária para o processamento judiciário por meio de 

“agilidade  na  comunicação  com clientes,  Judiciário  e  órgãos  do  Poder  Público  em 

geral”. Outras diversas empresas, credenciadas e auditadas pelo ITI, podem prestar os 

serviços, mesmo sob controle cadastral da OAB.

Este primeiro revés veio acompanhado de outros. Após a criação da AC-Jus, 

foram promulgadas duas medidas legislativas que possuem o potencial de dificultar a 

pretensão  da  OAB  de  institucionalizar  sua  ICP  fora  do  sistema  da  ICP-Brasil.  A 

primeira foi à inserção de um parágrafo no Código de Processo Civil (CPC), prevendo 

que  as  comunicações  judiciárias  eletrônicas  deverão  estar  em conformidade  com o 

sistema da ICP-Brasil. A alteração se deu pela inclusão de um parágrafo único ao art. 
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154, da Lei n. 5.869, de 11 jan. 1973, por meio da Lei n. 11.280, de 16 fev. 2006. 

Assim, aquele parágrafo único do CPC obriga que todos os atos processuais digitais 

devem ser certificados conforme a ICP-Brasil.

A segunda medida que ampliou o dilema da OAB foi à aprovação do PL n. 

5.828, de 2001. Este PL foi sancionado na forma da Lei n. 11.419, de 19 dez. 2006, que 

normalizou  o  processo  eletrônico  brasileiro.  Deve  ser  mencionado  que  o  parágrafo 

único do art. 154, do CPC, foi transformado em parágrafo primeiro pela Lei n. 11.419, 

que acresceu um segundo parágrafo ao art. 154. Este PL teve origem na Câmara dos 

Deputados e  agregou diversas  modificações.  Ele constitui  um passo necessário para 

implementação  prática  da  ICP-Brasil,  tendo  em  vista  que  os  serviços  judiciários 

englobam  uma  enorme  quantidade  de  atos  e  procedimentos.  Desta  forma,  a 

informatização  –  certificada  digitalmente  no  sistema  da  ICP-Brasil  –  permitiria  um 

ganho produtivo em escala que baratearia a tecnologia e o acesso aos seus produtos e 

serviços (leitoras, “smart cards” e gestão de certificados). O Presidente da Comissão de 

Tecnologia  da  Informação,  do  Conselho  Federal  da  OAB,  Alexandre  Atheniense, 

admitiu que a entidade caminharia para o a convergência: “Como alguns tribunais não 

admitem outra certificação que não a da ICP-Brasil,  a OAB decidiu não comprar  a 

briga. A próxima carteira da OAB, que ainda não tem data para entrar em circulação, 

terá  um chip  com certificação  digital  da ICP-OAB e da ICP-Brasil,  garantindo  que 

advogado possa entrar de vez na era do processo virtual” (AGUIAR, 2006).

O imbróglio em relação ao modelo brasileiro de certificação digital parecia 

resolvido. Entretanto, a OAB ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 

3869, de 2007) contra a nova redação do art. 154 do CPC, postergando o problema. 

Como consideração final, cabe ressaltar que a ampliação do uso social desta tecnologia 

somente  aclarará  o  artefato  técnico  para  a  sociedade.  Sem  a  generalização  da 

certificação digital,  haverá mais  dificuldade de se  institucionalizar  políticas  públicas 

para este setor. O problema do sistema da ICP-Brasil não é de risco técnico. É de uso 

social.  A  tendência  é  que  a  polêmica  termine  em  breve,  com  a  expansão  da 

informatização  judiciária.  Mas,  para  que  isto  ocorra,  deverá  ser  formado  o  difícil 

consenso sobre o uso social desta inovação científica e tecnológica.
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TELETRABALHO: O TRABALHO NA ERA DIGITAL
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RESUMO

O processo de reestruturação global da economia, proporcionado pelo desenvolvimento 

científico tecnológico, prenunciam a lenta morte da distância e apontam cada vez mais 

para as relações no mundo virtual, onde os computadores capazes de compreender a 

fala,  ler  textos manuscritos,  executar tarefas  anteriormente desempenhadas por seres 

humanos,  anunciam  uma  nova  organização  social  na  qual  o  desenvolvimento  de 

atividades dependerá cada vez mais de tecnologias - A Sociedade da Informação. 

Neste  contexto,  o  Teletrabalho,  por  contemplar  em  sua  natureza  intrínseca  a 

flexibilidade de tempo e espaço, através da utilização de Tecnologias da Informação e 

Comunicação,  possibilita  alcance  extraterritorial,  daí  afirmar  que  ele  é  a  forma  de 

trabalho que atende as novas exigências da globalização.

Para o Teletrabalho não importa a cor, raça, idade, sexo, deficiência física ou o local 

onde  o  trabalhador  se  encontra,  barreiras  comuns  para  o  mercado  tradicional  de 

trabalho, atuando assim como um fator de inserção de trabalhadores fora dos grandes 

centros  urbanos,  bastando  apenas  a  difusão  das  TIC's  a  locais  que  ainda  não  são 

alcançados por esta  infra-estrutura.  O Teletrabalho é capaz de gerar tanto empregos 

altamente  especializados,  quanto  aqueles  que  demandam  menor  especialização, 

alcançando, portanto, um grande contingente de trabalhadores, inclusive aqueles que 

hoje encontram-se excluídos do mercado de trabalho.
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ABSTRACT

The  process  of  global  reorganization  of  the  economy,  proportionate  for  the 

technological scientific development, prenunciam the slow death of in the distance and 

points  each time  more  with  respect  to  the  relations  in  the  virtual  world,  where  the 

computers  capable  to  understand  say  it,  to  read texts  manuscripts,  to  execute  tasks 

previously played by human beings, they announce a new social organization in which 

the  development  of  activities  will  more  than  depend  each  time  technologies  -  the 

Society on the Information. 

In this context, the Teletrabalho, for contemplating in its intrinsic nature the flexibility 

of  time  and  space,  through  the  use  of  Technologies  of  the  Information  and 

Communication, makes possible extraterritorial reach, from there affirming that it is the 

work form that takes care of the new requirements of the globalization.

For the Teletrabalho it does not import the color, race, age, sex, physical deficiency or 

the place where the worker if finds, common barriers for the traditional market of work, 

acting as well as a factor of insertion of diligent are of the great urban centers, being 

enough only to the diffusion of the TIC's the places that not yet are reached by this 

infrastructure. The Teletrabalho is capable to generate as many jobs highly specialized, 

how  much  those  that  demand  minor  specialization,  reaching,  therefore,  a  great 

contingent of workers, also those that today meet excluded of the work market.

KEYWORDS

TELEWORK; DIGITAL; AGE.

INTRODUÇÃO

As novas formas de organização do trabalho em Teletrabalho exigem, por parte 

dos administradores das organizações, adotar procedimentos diferentes aos utilizados 

anteriormente, em relação ao local, horário de funcionamento, legislação trabalhista e 

previdenciária ou cível, e, conseqüentemente, ao estilo de administração.

As  transformações  tecnológicas  que  interligam  nossos  locais  de  trabalho 

requerem flexibilidade no modo de organizar o trabalho e administrá-lo. Para que as 
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pessoas  mudem suas  maneiras  de trabalhar,  os  gerentes  terão que mudar  a  maneira 

como gerenciam.

O importante na adoção do Teletrabalho é a mudança no estilo administrativo: 

as inovações tecnológicas acarretam modificações profundas nas estruturas sociais com 

reflexos no funcionamento  das  organizações,  ou seja,  uma das  questões  centrais  do 

gerenciamento do Teletrabalho é a mudança de prioridades. Ao invés de pôr em foco o 

número de horas trabalhadas, dá-se mais atenção a questões ligadas ao desempenho. O 

verdadeiro segredo do Teletrabalho bem sucedido está na confiança mútua estabelecida 

entre o gerente e seu subordinado. Porém, grande parte das empresas que adotam o 

Teletrabalho  ainda  continuam  amarradas  aos  mecanismos  clássicos  de  controle: 

supervisão da presença física e do tempo utilizado pelo trabalhador. Este mecanismo 

baseia-se  em  dois  tipos  de  controles:  regras  (o  que  fazer)  e  observação  visual  do 

processo de trabalho (como fazer). O teste eficaz para avaliar a produção do funcionário 

é o resultado.

A prática organizacional costumava determinar que o trabalho da maior parte da 

organização  fosse  descrito  e  definido,  portanto,  cuidadosamente  monitorado  e 

controlado. Na economia do conhecimento o tempo é flexível e o ritmo próprio substitui 

a  velha  necessidade  da  sincronização  de  massa.  Ao  permitir  que  seus  funcionários 

empreendedores,  criativos  e  intuitivos,  se  autogerenciem,  as  empresas  terão  um 

Teletrabalhador mais produtivo e sua revitalização ocorrerá de dentro para fora.

O objetivo da presente texto é somente demonstrar alguns posicionamentos e 

possibilidades existentes com relação ao novo instituto criado a partir das mudanças 

estruturais  sócio-econômicas  passadas  pelas  sociedades  em  face  da  globalização, 

analisando-as profundamente quanto às suas virtudes e críticas.

DESENVOLVIMENTO

Não é possível precisar a origem do Teletrabalho. As primeiras ocorrências de 

trabalho remoto sobre as quais se tem conhecimento foram em 1857, quando J. Edgard 

Thompson, proprietário da estrada de ferro Penn, descobriu que poderia usar o sistema 

privado  de  telégrafo  de  sua  empresa  para  gerenciar  divisões  remotas,  desde  que 

delegasse  a  elas  um controle  substancial  no uso de  equipamento e  mão-de-obra.  A 

organização seguia o fio do telégrafo e a empresa externamente móvel transformou-se 

num complexo  de  operações  descentralizadas.  A outra  experiência  descreve  que  na 
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Inglaterra,  em 1962, foi  criado por Stephane Shirley um pequeno negócio  chamado 

Freelance  Programmers,  para  ser  gerido por  ela  em casa,  escrevendo programas  de 

computador para empresas. Em 1964 o Freelance Programmers já havia se tornado a F. 

Internacional, com mais 4 pessoas trabalhando, e em 1988 era o F.I. Group PLC, com 

mil e cem Teletrabalhadores.

Teletrabalho é uma modalidade de labor realizado pelo trabalhador (autônomo 

ou empregado) em local distinto da empresa, ou, ainda, em local diverso daquele no 

qual os resultados são esperados. 

A  grande  dificuldade  está  exatamente  na  caracterização  deste  novo  tipo  de 

trabalhador,  ou seja,  se  ele  será  um empregado normal,  conforme as  características 

descritas na art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, e assim, regido por todas as 

suas  normas,  ou,  como um novo tipo de trabalhador,  carecedor  de regras  e normas 

próprias.  Por  questões  como estas,  examina-se  a  mudança  nas  relações  de  trabalho 

devido a sua "virtualização". Para alguns juristas o "trabalho virtual" influencia:

a) relações de emprego e relações de trabalho;

b) segurança e medicina do trabalho;

c) jornada de trabalho;

d) poderes diretivo e disciplinar;

e) remuneração;

f) inspeção do trabalho;

g) justas causas;

h) jurisdição trabalhista, com ênfase na EC 45/04;

i) monitoramento dos meios de comunicação como prova da relação de   

trabalho.

A partir desta análise um outro problema surge em função do resultado obtido 

no que tange aos fatos geradores, as alíquotas e ao recolhimento dos pertinentes tributos 

assim como das respectivas contribuições previdenciárias sobre esta nova modalidade.

No tocante à configuração da relação empregatícia, muitos problemas irão surgir 

em face desta nova realidade social. Muitos institutos trabalhistas que são aplicados aos 

empregados  normais  que exercem suas  atividades  dentro das  instalações  físicas  dos 

empregadores, ou seja, sob sua subordinação e/ou gerenciamento diretos, deverão ser 

criados,  modificados,  adapatados  ou não poderão ser  aplicados  a  este  novo tipo  de 
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empregado,  gerando  assim  mais  um  trabalho  tanto  para  nossos  legisladores  como 

doutrinadores e a jurisprudência.

Em tal modalidade laboral, a comunicação do trabalhador com a empresa, ou 

com o tomador dos serviços, envolve, primordialmente, transferências de informações 

codificadas  sob  forma  eletrônica,  ao  invés  de  produção  de  bens  materiais  ou 

manufaturados, fazendo-se extenso uso das telecomunicações e da informática. Pode ser 

desempenhado em domicílio, em centros satélites ou sob a forma de trabalho móvel.

Dentro deste novo cenário o teletrabalhador possui diversos benefícios tais como 

maior economia, mais liberdade, mais flexibilidade e melhor vida social e familiar, etc. 

Com  relação  à  Empresa  ela  também  desfrutará  de  certas  vantagens,  tais  como: 

funcionários mais eficientes e com mais produtividade, atração de recursos, menor giro 

de pessoal, menos absenteísmo, menos estacionamento, custos médicos menores, menos 

licenças  médicas,  eficiência  organizacional,  e por fim, um menor gasto com espaço 

físico.

É possível também enumerar algumas vantagens na visão da sociedade em geral, 

como uma maior potencialização de tecnologias futuras, contribuição para um melhor 

sistema  de  transporte,  acesso  facilitado  a  pessoas  que  apresentam  dificuldades  de 

locomoção,  incorporação  de  incapacitados,  mais  emprego  para  trabalhadores  rurais, 

menos poluição atmosférica, redução do consumo de energia.

Existem  algumas  situações  que  ainda  carecem  de  uma  melhor  análise  e, 

principlamente,  normatização, pois por se tratar ainda de uma realidade nova para o 

mundo econômico-jurídico, nossa legislação pátria não possui muitos dispositivos que 

regulamentam tais relações.

Um  bom  exemplo  que  possui  regulamentação  está  na  possibilidade  do 

trabalhador exercer sua atividades em casa, pois nesse caso concreto a Consolidação das 

Leis  do  Trabalho  (CLT)  permite  o  trabalho  em  domicílio.  Se  houver  relação  de 

emprego, não há diferença entre serviço feito pelo empregado na empresa ou em sua 

casa. Trabalho em domicílio é aquele que pode ser prestado fora da empresa, na casa do 

próprio  empregado  por  conta  do  empregador  que  o  remunere.  O artigo  6º  da  CLT 

estabelece  que  não  há  diferença  entre  o  trabalho  realizado  no  estabelecimento  do 

empregador  e  o  executado  fora.  Isso  pode  ocorrer  desde  que  esteja  caracterizada  a 
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relação de emprego. Porém, há inúmeras outras situações que necessitam urgentemente 

de normatização pois hoje são realidade e padecem pela lentidão legislativa.

Outro problema que pode vir  a surgir  em um primeiro momento,  se trata da 

possibilidade  do  Teletrabalho  interferir  na  habilidade  e  vantagens  do  trabalho  em 

equipe. Porém, não necessariamente, esse problema surgirá, porque há muitas formas 

para que os membros de uma equipe trabalhem juntos sem estarem juntos. Além disso a 

maioria  das  equipes  tem algum  trabalho  que  seja  de  colaboração  pela  sua  própria 

natureza, mas, pelo menos, grande parte dele é feito individualmente. A solução para 

utilizar o Teletrabalho num ambiente de equipe pode estar na organização do trabalho 

de  forma  tal  que  boa  parte  da  atividade  individual  seja  reservada  para  os  dias  de 

teletrabalho e a colaboração ocorrer quando todos estiverem no escritório.

Ademais, existem alguns jurisconsultos assim como sociólogos que admitem a 

possibilidade dos teletrabalhadores chegarem algum dia a um beco sem saída em suas 

carreiras. Contudo, ao mesmo tempo em que muitos acreditam nesta possibilidade, não 

há  reais  evidências  que  comprovem  esta  preocupação,  de  elas  ficarem  "por  fora", 

porque  não  estão  no  ambiente  de  trabalho.  Ressalta-se  a  importância  de  haver 

treinamento tanto para teletrabalhadores quando para os gerentes que incluam sugestões 

sobre gerenciamento de carreira à distância. 

Outra situação desagradável que pode vir a surgir com relação ao Teletrabalho 

está no fato do cônjuge estar em casa quando estiver realizando sua atividades. Todavia, 

a resposta da questão vai depender diretamento do relacionamento do casal. Em alguns 

relacionamentos, ter mais tempo juntos é ótimo; em outros, não. Além disso, depende 

da qualidade da relação e da definição dos limites e papéis entre as partes quando você 

está em teletrabalho. 

Em muitos relacionamentos, o teletrabalho é um benefício concreto porque dá 

ao casal apenas um pouco mais de tempo juntos do que normalmente é possível nos 

lares atribulados de hoje.  Pode ser  alguma coisa tão simples  como tomar o café da 

manhã, almoçar juntos, fazer um lanche à tarde e sair para dar uma volta - ou dar um 

intervalo e fazer outras coisas juntos. É melhor para o casal avaliar o que provavelmente 

acontecerá quando ambos passarem mais tempo em casa como com tudo que se tem 

discutido sobre teletrabalho, o tempo investido em planejamento no início pode evitar 

muitos problemas mais tarde.
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Quanto ao problema da possibilidade do teletrabalhador cair em desânimo em 

face do seu isolamento, é necessário primeiramente se assegurar que as pessoas certas 

foram selecionadas para o teletrabalho. Não é um tipo de serviço para todos. Segundo, é 

necessário cerrtificar-se de que os teletrabalhadores comunicam-se através de recursos 

com acessos adaptados, tais como voice-mail, fax ou e-mail entre tantos outros meios 

disponíveis com a empresa e vice-versa.  Não é porque se está  trabalhando fora  das 

instalações da empresa, que o teletrabalhador precisa perder o contato com ela.

Com  relação  aos  custos  de  se  equipar  e  manter  um  telebralhador,  isto  vai 

depender  basicamente  do  tipo  de  trabalho  executado,  o  número  de  dias  fora  do 

escritório, se o funcionário já tem um computador pessoal e diversos outros fatores. Em 

geral, os custos são menores do que muito empregador supõe. Considere que existem 

custos fixos (ex.: equipamentos,  software etc.)  e custos variáveis (ex.:  despesas com 

comunicações).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No  mercado  globalizado, ocorre  a  extraterritoriedade  do  funcionamento  do 

mercado e do trabalho, que se dá através da rede, de forma virtual. O Teletrabalho pode 

ser  implementado  em qualquer  ponto  do  planeta,  pois  ele  exige  o  cérebro  e  não a 

presença física.

As  empresas  globais  procuram  a  mão-de-obra  que  elas  desejam, 

independentemente  do  local  físico.  Muitas  empresas,  espalhadas  nos  mais  diversos 

locais geográficos, funcionam 24 horas por dia, já que o mercado globalizado funciona 

durante 24 horas e o desenvolvimento tecnológico já permite a planetização do globo 

pela sociedade informatizada.

Estrategicamente,  muitas  delas  se  utilizam do fuso horário  para virtualmente 

prolongar  o  seu  horário  de  funcionamento,  ainda  que  em  outro  continente.  Seu 

desenvolvimento não se restringe aos países do primeiro mundo, é incrementado das 

mais  variadas  formas,  por  iniciativa  empresarial  ou  governamental.  No  âmbito 

governamental,  um ponto em comum é que os diversos governos,  mesmo de países 

como a Índia e a Irlanda, parecem compartilhar algumas metas que são, por exemplo, 

gerar empregos e economizar energia.
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As  múltiplas  estratégias  que  estão  sendo  adotadas  pelas  empresas  no 

redirecionamento  da execução do trabalho,  no sentido da desvinculação do local  da 

realização  das  atividades,  do  local  físico  do  escritório,  apresentam-se  de  maneiras 

variadas e recebem designações diferentes,  mas todas têm em comum a redução de 

custos, a flexibilidade e a agilidade de funcionamento das Corporações.

Há formas obviamente diferentes de trabalho à distância; uma específica para 

cada tipo de atividade. Por exemplo: para trabalhos repetitivos, como transmissão de 

dados, o serviço pode ser feito em casa, via terminal, ou através de uma rede de centro 

satélite, enquanto que, para trabalhos nos quais deve-se ter um contato mais estreito 

com  os  clientes  e  com  os  colaboradores,  os  tipos  hoteling ou  móvel  são  mais 

satisfatórias.

Outro  ponto  de  suma  importância  para  o  estudo  do  presente  tema  é  a 

possibilidade  da  transferência  da  Empresa  para  áreas  menos  valorizadas,  gerando 

consequentemente mais uma redução nos custos operacionais.

Ademais, enfatiza-se também que no mundo cibernético de hoje, nem mesmo 

uma chuva de granizo impedirá a entrega do correio eletrônico, mesmo sob condições 

climáticas adversas, as empresas que utilizam Teletrabalho continuam a funcionar: 

Mais um ponto de grande relevância que impulsiona cada vez mais o estudo do 

tema em voga refere-se ao fato do Teletrabalho ser um mundo novo de oportunidades 

que se abre para os deficientes físicos, impedidos de se deslocarem. Em geral, por sua 

mobilidade  reduzida,  o  deficiente  físico  encontra  inúmeras  dificuldades  para  sua 

integração sócio-econômica. Estas se encontram principalmente no plano das barreiras 

arquitetônicas, que dificultam seu acesso a estabelecimentos e meios de transporte. 

O Ciberespaço possibilita à pessoa deficiente uma perspectiva totalmente nova, 

uma vez que não existe mais obstáculo em sua deficiência, já que como um cérebro 

comunicante, não estará mais limitada a essa noção de espaço como conhecemos hoje. 

Flexibilizando  os  locais  de  trabalho  para  as  pessoas  deficientes  em  casa  ou  nas 

instituições para deficientes graves,  as redes de comunicação permitem a criação de 

oficinas  virtuais  onde  as  pessoas  deficientes  físicas  podem  colocar  seu  valor,  seu 

potencial  sobre todas essas novas formas de trabalho.  As atividades são inúmeras  e 

quase sem limites: telesecretariado, teledesenho, telemarketing, programação, análise de 

sistemas, etc. 
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Quanto às questões ambientais, que na atualidade estão em plena discussão, é 

possível  justificar  a  impulsão  deste  novo  modelo  de  prestação  de  serviços,  pois  a 

redução dos veículos em circulação nas grandes cidades,  especialmente em áreas de 

grande poluição do ar e congestionamento de tráfego é condizente com as expectativas 

de vida e de trabalho para o novo milênio, que busca construir um novo paradigma que 

integre o homem à natureza.

Por fim, há deterninadas divergências mais específicas que ocorrem em relação à 

utilização ou não de tecnologias de informação e comunicação e na periodicidade da 

quantidade  de  horas/mês  despendidas  em atividades  que  são  desenvolvidas  fora  do 

escritório tradicional, que serão analisadas mais profundamente em face da legislação 

trabalhista nacional e estrangeira.

Portanto, tendo em vista a existência de inúmeras razões para sua investigação, 

acrescentam-se  ainda a  ausência  de  maiores  conhecimentos  adequados  por  parte  da 

doutrina especializada sobre o tema, a interdisciplinaridade do objeto por se tratar de 

um assunto muito amplo que engloba diversas áreas da atual sociedade mundial, a falta 

de obras didáticas e de material multiplicador que possam servir de fontes tanto para os 

trabalhadores como para os empregadores e, principalmente, pela falta de leis e normas 

regulamentadoras específicas que visem explicitar e pacificar a Sociedade quanto ao seu 

estabelecimento,  vantagens  e  desvantagens,  principalmente  no  tocante  à  questão  da 

competência da Justiça do Trabalho (material, internacional, etc) e da existência de uma 

relação  empregatícia  entre  as  partes  e  sua  respectiva  tributação  –  contribuições 

previdenciárias, imposto de renda, contribuições sociais,  PIS, etc.
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RESUMO

O presente estudo, busca realizar a reflexão da incidência do Imposto Sobre Serviço na 

cessão do direito de uso das licenças dos programas de computador, especialmente no atual 

estagio de desenvolvimento da tecnologia da informação, onde se implanta em todos os 

níveis de governo, mecanismos de certificação da informação digital dentro da concepção 

do  governo  eletrônico.  Nesta  realidade,  os  programas  possuem  sua  importância 

multiplicada,  como  a  implantação  desta  nova  tecnologia  e  fontes  de  constantes 

transferências de direitos de uso pela própria internet. O presente trabalho, começa com a 

reflexão  sobre  o  que  vem  a  ser  prestação  de  serviço  para  ao  final  demonstrar  a 

impossibilidade de incidência do referido tributo, vez se tratar de obrigação de dar e não de 

fazer.
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PALAVRAS-CHAVES

ISS  IMPOSSIBILIDADE;  SOFTWARE;  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO,  CESSAO  DE 

DIREITO.

ABSTRACT

The present study, it searchs to carry through the reflection of the incidence of the Service 

occupation tax in the cession of the right of use of the licenses of the computer programs, 

especially in the current one I serve as apprentice of development of the technology of the 

information, where if it implants in all the government levels, mechanisms of certification 

of the digital  information inside of the conception of  the eletronic  government.  In this 

reality,  the programs possess its  multiplied importance,  as the implantation of this new 

technology and sources of constant transferences of rights of use for the proper Internet. 

The present work, starts with the reflection on what it comes to be installment of service, to 

the end to demonstrate the impossibility of incidence of related the tribute, time if to deal 

with obligation to give and not to make.

KEYWORDS

ISS  IMPOSSIBILITY;  SOFTWARE;  RENDERING  OF  SERVICES,  CESSAO  OF 

RIGHT.

INTRODUÇÃO

Governo Eletrônico, ou e-gov, do inglês electronic government, é uma tendência 

mundial. Governos de todo mundo têm concentrado forças no desenvolvimento de políticas 

e  definições  de padrões  em termos de tecnologia  da informação e  comunicação  (TIC), 

visando  construir  um alicerce  interoperável  a  fim de  munir  os  cidadãos  com acesso  a 

informações e serviços.  
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Desta forma, acata-se a noção de governo eletrônico como ligada à prestação de 

serviços  públicos  por  meio  eletrônico,  ou  seja,  utilizando-se  recursos  de  tecnologia  da 

informação,  especialmente  a tecnologia da internet,  em caráter  remoto,  e  disponível  no 

sistema vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

As principais funções deste nova Febre Mundial, é a facilidade à comunicação, 

estimular o acesso e fornecimento de informações e serviços públicos para os cidadãos, 

empresas, funcionários públicos e outras entidades governamentais; ampliar a eficiência, 

eficácia e desempenho de processos e programas; permitir  a facilitação e ampliação da 

participação dos cidadãos no processo democrático.    

Neste contexto, onde o software se destaca como ferramenta indispensável para 

a  aplicação  desta  tecnologia,  ganhando  ainda  maior  ressalte  devido  a  necessidade  de 

realização de inúmeras operações de copias via interne, muitas delas onerosas, surgindo a 

indubitável duvida sobre a incidência ou não do Imposto sobre Serviços destas operações 

de cessão do direito de uso.

1. O IMPOSTO SOBRE SERVICOS 

A Constituição Federal em seu artigo 156, inciso III, atribuiu aos Municípios a 

prerrogativa e o dever de instituir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

desde que não compreendidos entre as atividades sujeitas a incidência do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), devendo esta regulamentação ser definida em 

lei complementar.

A condição para aplicação do ISS consubstancia-se na prestação de serviços, 

conforme disposto no Decreto 406/68 em seu art. 8º, reeditado pela Lei Complementar n. 

116, de 31 de julho de 2003.

"Art.  1º  O  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza,  de  
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato  
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda 
que  esses  não  se  constituam  como  atividade  preponderante  do  
prestador." (LC 116/03).
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A prestação de serviço é considerada como uma obrigação de fazer, tendo em 

vista o esforço humano para a concretização de algum projeto que interesse juridicamente a 

um terceiro. Desta forma, o sentido material do ISSQN não contempla nenhuma espécie de 

obrigação  de  dar,  muito  menos  de  não  fazer,  uma vez  que  é  simplesmente  um fazer, 

consoante com os postulados e diretrizes do Direito Privado. 

"O cerne da materialidade da hipótese de incidência do imposto em 
comento não se circunscreve a "serviço", mas a uma "prestação de  
serviço"  compreendendo  um  negócio  (jurídico)  pertinente  a  uma  
obrigação  de  fazer"  (MELO,  Jose  Eduardo  in  ISS  -  Aspectos 
Teóricos e Práticos", 3ª Edição, Ed. Dialética, p. 33).

Por sua vez, a LC 116/03 no intuito de adicionar novas hipóteses de incidência 

do  ISS,  trouxe  em  seu  arcabouço  diversas  alterações,  dentre  elas,  acabou  incluindo 

atividades  que não se  configuram como serviços,  lançando a  previsão  de  cobrança em 

relação ao "licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação". Cuja 

inclusão como atividade sujeita ao ISS parece carecer de fundamento jurídico. 

Lista  de  serviços  anexa  à  Lei  Complementar  nº.  116,  de  
31.07.2003.
1- Serviços de informática e congêneres.
(...)
1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de  
computador.  

Consoante artigo 1º da lei n° 9.609/98, que regula a propriedade intelectual dos 

programas  de  computador,  este  classificando  como  “é  a  expressão  de  um  conjunto  

organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de  

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas (...)”. 

Neste  entendimento,  os  programas  de  computador  podem  ser  considerados 

como obras de conteúdo intelectual, similarmente como ocorre nos textos escritos e nas 

produções  literárias,  estando  sujeita,  por  conseguinte,  ao  mesmo  regime  de  proteção 

intelectual destas.
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Dentre desta ótica prescreve a legislação civil e a lei dos direitos autorais que 

retrata o bem protegido como bem móvel. Logo, o questionamento imediato a cerca da 

impossibilidade do software estar sujeito ao imposto sobre serviços, vez que o mesmo não 

se enquadra na descrição de serviço, pelo contrario denota ser um típico bem móvel.

O Superior Tribunal Federal em manifestações recentes tem entendido que a 

simples inclusão da atividade na lista anexa à LC116/03 que autoriza a tributação do ISS. 

Ela deve possuir características de um serviço, pois, o aspecto material do referido tributo é 

a “prestação de serviço”, e não o desenvolvimento de qualquer atividade.

Há que se fazer uma distinção entre as obrigações de dar e de fazer. O Código 

Civil de 2002 realiza a classificação distinta as obrigações de três maneiras: as de fazer, de 

não fazer, de dar e de restituir.

Uma vez que a prestação de serviços resulta da aplicação de esforço humano 

para a elaboração de alguma atividade, é de fácil conclusão que se trata de uma obrigação 

fazer. Assim, é possível afirmar que o serviço é a atividade especificamente desenvolvida 

para  a obtenção de determinado fim.

(...) é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga 
para com a outra (tomador)  a prestar-lhe  uma atividade lícita,  
material ou imaterial, mediante remuneração.
(...) o objeto da prestação de serviços é uma obrigação de fazer,  
ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e  
pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por  
outrem,  e  que  pode  ser  material  ou  imaterial.(Alves,  Jones 
Figueiredo.  Novo  Código  Civil  Comentado  –  coordenado  por 
Ricardo Fiúza. São Paulo: Ed. Saraiva 2003, pág. 531-532 e 415-
716). 

Dentro desta ótica, o ISS incide única e exclusivamente sobre uma obrigação de 

fazer,  que  é  prestação  de  serviços,  logo  o  imposto  sobre  o  serviço  jamais  poderia 

consubstanciar-se em uma obrigação de dar, que consiste na entrega de uma coisa.
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2. A TRIBUTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SOFTWARE

Com  o  advento  da  tecnologia,  os  sistemas  de  informática  cada  vez  mais 

complexos, demandaram a criação de um novo mercado de desenvolvimento de tecnologia 

digital de informações aplicadas em prol da realização de tarefas cada vez mais complexas. 

Estes programas se multiplicaram e passaram a ser basicamente divididos em 

três  grandes  grupos:  o  primeiro  representado  pelo  programas  desenvolvidos  em escala 

industrial;  o  segundo  pelos  programas  personalizados;  o  terceiro  pelos  programas 

customizados,  na  qual  se  cria  um software  padrão  com peculiaridades  que  se  permite 

molda-lo de acordo com a necessidade dos clientes.

Vislumbrando esta  realidade,  estados  e  municípios  começaram a  travar  uma 

verdadeira  guerra  judicial  na ânsia  de lhe  ver  assegurado o direito  de cobrar  o  tributo 

julgado  como  direito.  Nesta  dissipação  os  Estados  alegavam  que  os  softwares  eram 

considerados  mercadoria,  logo  acarretaria  a  incidência  de  ICMS,  já  os  Municípios 

afirmavam que estes programas configuravam prestação de serviço, foco principal do ISS.

Todavia, esta disputa somente seria resolvida quando fosse definida a verdadeira 

natureza jurídica dos softwares.  

                  Devido a obscura definição a cerca de sua natureza jurídica, restou-se observar a  

classificação do Software que assim era: 

• Pré-instalados: já vêm integrado ao hardware do computador, descartando a 
possibilidade do ICMS; 

• Massificados:  os  chamados  “de  prateleira”, são  Kit’s  de  programas 
produzidos pelas empresas para atender aos diversos tipos de usuários; 

• Por Encomenda: desenvolvidos especificamente para atender ao pedido de 
um determinado usuário; 

• Personalizados:  os  chamados  “customizados”, aqueles  produzidos  por 
solicitação e formulado, a partir de um programa standard para atender as 
necessidades de um cliente em particular. 

Num primeiro momento, em razão dos softwares serem considerados objetos de 

licenciamento ou cessão de direito de uso, estes foram denominados como uma atividade 
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intelectual, configurado como um serviço, uma obra original que exige esforço intelectual, 

excluindo a incidência de ICMS. 

Contudo,  após  inúmeras  discussões  o  STF  se  manifestou  solucionando  a 

questão: os denominados softwares personalizados ou por encomendas seriam tributados 

pelo ICMS, restando ao ISS os softwares de prateleira e massificados. 

Desde  então,  este  vem sendo o  entendimento  da Corte  Superior,  mas não a 

correta e legítima manifestação, vez que, o licenciamento ou cessão de direito de uso não 

são definidos como obrigação de fazer, logo não devem ser tributados .    

Quando se fala em “licenciamento ou cessão de direito de uso de software” está 

se referindo a uma modalidade de transferência ainda que precária do direito de uso de um 

programa de computador.

Os  programas  de  computadores  são  bens  passíveis  de  transferência  para 

terceiros, fato esse comprovado pelos contratos de cessão de direitos e pela análise da Lei 

de propriedade intelectual (Lei 9.609/98) que confere regime de proteção para fins legais 

como bens móveis, bem como ocorre nas obras literárias (art. 2º, 3º e 9º).

Art.  2º  O  regime  de  proteção  à  propriedade  intelectual  de  
programa de computador é o conferido às obras literárias pela  
legislação  de  direitos  autorais  e  conexos  vigentes  no  País,  
observado o disposto nesta Lei.
Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens  
móveis.
Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de  
contrato de licença.

Uma vez que os programas de computador são considerados como bens móveis, 

aplicados  somente  nas  obrigações de  dar,  sua transferência  se  dá  mediante  contrato  de 

cessão de direito ou por contrato de cessão de licença de uso (licenciamento), conforme 

assevera o art. 9º. da Lei de propriedade intelectual.

“O contrato de cessão de direitos de programas de computador é  
o instrumento pelo qual se transferem, total ou parcialmente, os  
direitos patrimoniais do titular da obra a outrem. Já o contrato de 
licença  de  "software",  conforme  ensina  Manoel  J.  Pereira  dos  
Santos, "é uma modalidade de negócio jurídico através do qual  
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alguém, denominado Licenciante, concede a outrem, denominado 
Licenciado, o direito de exploração econômica e/ou utilização do  
programa  de  computador". (AMAD,  Emir  I.  in  Contratos  de 
Software, Editora Renovar, pág. 78/79).

Merece destaque o fato de que a cessão de direito de uso ou de licenciamento, 

ora debatido, referem-se exclusivamente aos programas transferidos de forma temporária, 

preservando-se, assim, a propriedade original do titular.

Neste caso, o detentor do direito sobre o programa cede o direito de uso por 

meio da licença, uma vez que se trata de obrigação de dar, não incidindo ISS sobre esta 

referida  transferência.  Não  há  prestação  de  serviço  e  sim  uma  autorização  permissiva 

onerosa ou não a terceiros de um bem móvel.

“(...) mesmo que a cessão ocorra em um contrato de prestação de  
serviços, sobre a cessão em si, não incidirá ISS, pois não se cuida  
de serviço. Já o serviço a ser realizado como objeto do contrato,  
este  sim,  se  constar  na  competente  lei  complementar,  poderá,  
alias, deverá ser tributado por este imposto.
Quanto à cessão de direito de uso o próprio nome já revela que  
não se cuida de serviço, mas sim, de uma autorização para que  
uma  pessoa  utilize  algo  (material  ou  imaterial)  que  não  lhe  
pertença.
Destarte, à evidência, também as cessões de direito não podem ser  
alvo  de  tributação  do  ISS,  sob  pena  de  inafastável  
inconstitucionalidade.” (SALOMÃO, Marcelo Viana.  O ISS e a 
locação,  a  cessão  de  direito  de  uso  e  congêneres.  In  ISS 
LC/116/2003. Organizado por: MARTINS, Ives Gandra da Silva e 
PEIXOTO,  Marcelo  Magalhães.  Juruá  Editora,  2005,  2º.ed., 
Curitiba, Paraná, pág. 460).

Entretanto,  independente do licenciamento  do programa,  caso o detentor dos 

direitos  autorais  preste  um  serviço  de  consultoria  e  adequação  (customização)  deste 

software  as  necessidades  de  um terceiro,  esta  customização  deverá  recolher  o  referido 

imposto sobre serviço.

Por outro lado, seria objeto de incidência do ISS, a elaboração exclusiva de um 

programa  de  computador  para  determinada  pessoa  sob  o  pálio  de  um  “contrato  de 

desenvolvimento exclusivo de software”. Encontrando esta operação sujeita à incidência do 
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ISS,  consoante o item 1.04 da Lista Anexa da LC 116/003,  in verbis:  "Elaboração de 

programas de computador, inclusive de jogos eletrônicos.”

Uma vez elaborado o programa (software) acima mencionado, a simples cessão 

para uso, ou seu licenciamento de uso para terceiros não será objeto de incidência de ISS, 

tendo  em  vista  que  o  objetivo  único  é  a  obtenção  de  autorização  para  utilização  do 

programa, e não a contratação do serviço de um especialista para elaborar o programa, vez 

que aquela atividade não envolve obrigação de fazer, pelo contrário, imprime nestes atos 

uma típica obrigação de dar.

A previsão da incidência do Imposto sobre Serviços a cerca de uma finalidade 

que não é prestação de serviços, conforme demonstrado é absolutamente inconstitucional e 

fere os conceitos basilares e vigentes do direito pátrio,  conforme muito bem explicita o 

Código Tributário Nacional: 

Art. 110 - A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e  
o  alcance  de  institutos,  conceitos  e  formas  de  direito  privado,  
utilizados,  expressa ou implicitamente,  pela Constituição Federal,  
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito  
Federal  ou  dos  Municípios,  para definir  ou limitar  competências  
tributárias.

O entendimento acerca da impossibilidade da inserção desta atividade na lista 

do Imposto sobre Serviços, provoca uma absoluta deformação dos conteúdos e conceitos 

dos fatores geradores do ISS que é a prestação dos serviços, encontrando assento no art. 

110 do CTN, na Constituição Federal, e nas lições de diversos juristas, dentro os quais os se 

destaca Paulo de Barros Carvalho:

"O imperativo não vem, diretamente, do preceito exarado no art. 110. 
É uma imposição lógica da hierarquia de nosso sistema jurídico. O 
empenho  do  constituinte  cairia  em  solo  estéril  se  a  lei 
infraconstitucional  pudesse  ampliar,  modificar  ou  restringir  os 
conceitos utilizados naqueles  diplomas para desenhar  as faixas de 
competências oferecidas às pessoas políticas. A rígida discriminação 
de  campos  materiais  para  o  exercício  da  atividade  legislativa  dos 
entes tributantes, tendo estatura constitucional, por si só já determina 
essa  inalterabilidade."  (Carvalho,  Paulo  de  Barros  in  Curso  de 
Direito Tributário, Editora Saraiva, 13ª edição, pg. 104).
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Desta  forma,  é  possível  verificar  que  não  há  fundamento  jurídico  para  a 

incidência  de  ISS  sobre  licenciamento  ou  cessão  de  direito  de  uso  de  programas  de 

computação (software) pelo simples fato desta atividade não ser considerada um serviço. 

3. O STF E A INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍTEM 3 DA LC 116/2003

Conforme se observa do exposto a cima, é notório a não incidência de ISS na 

cessão  de  direitos,  desta  forma  como  se  pode  validar  o  item  3  da  lista  anexa  a  Lei 

Complementar? 

Sob o título “serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 

congêneres” (ítem 3), a lista anexa à lei Complementar 116 inseriu as seguintes espécies: 

3.01 (VETADO)
3.02 Cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda. 
3.03  Exploração  de  salões  de  festa,  centro  de  convenções, 
escritórios virtuais,  stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, 
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres,  para realização de eventos ou negócios de qualquer 
natureza.  
3.04 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão  de  uso,  compartilhado  ou  não,  de  ferrovia,  rodovia, 
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de 
uso temporário. 

Tais  espécies  de  serviços  são  congêneres,  ou  melhor,  pertencem  ao  gênero 

“serviço prestado mediante locação, cessão de direito de uso”. Desta feita, a hipótese de 

incidência do ISSQN é a “prestação a terceiros de uma utilidade material ou imaterial  

com  habitualidade  e  de  conteúdo  econômico,  sob  regime  de  direito  privado”. 

(CARVALHO,  Paulo  de  Barros.  A  Natureza  Jurídica  do  ISS.  In:  Revista  de  Direito 

Tributário n. 23-24, p. 146-166). Todavia, ao analisar os referidos subitens não se percebem 

uma clara  definição  de  serviços,  e  sim contratos  jurídicos  que se  manifestam por  uma 

obrigação de dar  e  não de fazer  como pretendia  o  legislador.  E como dito  alhures;  na 

obrigação de dar não há fato jurídico a ser tributado pelo ISS.
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Com base na decisão proferida pelo STF, o Presidente da Republica vetou a 

tributação da atividade de locação de bens móveis, que originalmente constava do projeto 

de lei que deu nova redação à lista anexa à LC 116/03. O referido veto é incensurável na 

sua fundamentação, mas se mostra insuficiente para compatibilizar a lista em referência ao 

entendimento da Corte Maior, e assim, evitar litígios, pois os demais sub itens do item 3, 

além de outros itens da mesma lista, são também inconstitucionais pela mesma razão, vale 

dizer, porque não descrevem serviços, e sim contratos ou atos jurídicos dos quais decorre 

um dar, que não cabe no âmbito constitucional do imposto a que se refere o art. 156, inciso 

III, da vigente Carta Magna.

“Ementa:  TRIBUTO  -  FIGURINO  CONSTITUCIONAL.  A 
supremacia da Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança 
de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS  -  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.  A  terminologia  
constitucional  do  Imposto  sobre  Serviços  revela  o  objeto  da  
tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o 
tributo  considerado  contrato  de  locação  de  bem  móvel.  Em 
Direito,  os  institutos,  as  expressões  e  os  vocábulos têm sentido  
próprio,  descabendo confundir  a  locação de  serviços  com a de  
móveis,  práticas  diversas  regidas  pelo  Código  Civil,  cujas  
definições são de observância inafastável - artigo 110 do Código  
Tributário  Nacional.”  (RE  116121  /  SP  -  SÃO  PAULO, 
Relator(a):  Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/ Acórdão:  
Min.  MARCO  AURÉLIO,  Julgamento:  11/10/2000,  Órgão 
Julgador:  Tribunal  Pleno,  Publicação  DJ 25-05-2001 PP-00017, 
EMENT VOL-02032-04 PP-00669).

 

O Direito  Tributário  não  é  competente  para  ampliar  a  definição  de  serviço 

constitucionalmente  previsto,  modificando  conceitos  e  conteúdos  dos  fatos  jurídicos.  É 

inconstitucional a lei tributária que pretenda dispor que “se considera serviço” algo que a 

esse conceito não se iguala.  

Destarte, o veto presidencial não deveria ter afastado somente o subitem 3.01, e 

sim o item 3 e todos seus subitens, vez que, todo item 3 denota obrigação de dar, ou seja, 

não se trata de serviços.  
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Desta  forma,  sendo  inconstitucional  a  legislação  complementar  federal  que 

autorizou a incidência de ISS sobre locação de bens móveis, toda e qualquer legislação 

municipal  que  tenha  tomado  o  mesmo  rumo,  deverá,  obrigatoriamente,  ter  o  mesmo 

destino. 

Não há dúvida de que esse novo entendimento da Corte Maior é o que melhor se 

aplica a supremacia constitucional como garantia do contribuinte. Melhor dizendo, nada 

justifica  a  inclusão  da  locação  de  bens  móveis  no  conceito  de  serviços  de  qualquer 

natureza. 

Ocorre que a Constituição Federal delegou expressamente a Lei Complementar 

à definição de quais os serviços que serão tributados pelo ISS, entretanto, tal delegação se 

deu apenas no contexto para o apontamento do rol dos serviços sujeitos ao tributo. Logo, 

não se pode pretender a inclusão na lista do ISS de atividades que não estejam abarcadas 

dentro do conceito de serviços, sob pena de inafastável inconstitucionalidade.

CONCLUSÃO

Desta  feita,  denota-se  que  é  completamente  inconstitucional  a  incidência  do 

Imposto  sobre  Serviços  sobre  os  contratos  de  licença  de  uso  ou  cessão  de  direito  de 

programas  de  computação,  (SOFTWARE)  como pretende  a  Lei  Complementar  116 de 

2003,  uma vez  que  esta  tem em seu escopo o dever  de  explicitar  o  teor  das  regras  e 

princípios constitucionais.

Isto posto, as empresas que auferem receitas advindas das vendas de licença de 

uso ou cessão de direito de uso de programas de computador (software), poderão obter o 

reconhecimento da não incidência do Imposto sobre Serviços de tais valores para períodos 

futuros,  bem como poderão reclamar  pela restituição  dos  valores  recolhidos  aos  cofres 

públicos, mediante a propositura de ação judicial própria frente à inconstitucionalidade do 

sub item 1.05 da Lista Anexa constante da Lei Complementar 116 de 2003.
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A INFORMÁTICA COMO INSTRUMENTO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL 

DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA: ESTUDO DE UM CASO 

(ANÁLISE DO SISTEMA EDUCACIONAL HOLOS)

Eduardo Jannone da Silva∗

RESUMO

Não há como negar  o  intenso debate  atual  centrado na integração social  de grupos 

minoritários,  sobremaneira  da  pessoa  portadora  de  deficiência.  Medidas  de 

discriminações positivas vêm sendo adotadas no Brasil e no mundo. Papel de relevância 

ímpar  no  processo  de  integração  social  é  reservado  à  educação  inclusiva,  face  ao 

expressivo cenário normativo pátrio, visando o resgate de valores próprios de cidadania. 

Inquestionável, ainda, é o papel da informática educacional como implementadora de 

ações inclusivas. É nesse sentido que se desenvolveu o HOLOS – Sistema Educacional, 

software de distribuição gratuita e nacional, ferramenta voltada para a democratização 

do  acesso  a  técnicas  de  aprendizagem,  utilizando  os  mais  modernos  recursos  da 

informática.  Agregando  valor  ao  software  restou  disponibilizado  um  tutorial  de 

legislação,  este atinente a direitos e obrigações da pessoa portadora de deficiência - 

forma plausível de disseminar conteúdo jurídico, aproximando os textos normativos das 

famílias, escolas, professores e comunidade, agentes responsáveis e indispensáveis no 

processo de integração social.

PALAVRAS-CHAVE

INCLUSÃO; HOLOS; PESSOA; DEFICIÊNCIA.

ABSTRACT

Nowadays,  it can’t be denied the intense debate focused on the social integration of 

minorities,  in  special  the  groups  with  disabilities.  Positive  actions  are  being 

 Advogado. Mestrando em Direito Constitucional pelo Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de 
Ensino  de  Bauru/SP.  Consultor  de  Legislação  do  Projeto  Cidadão  Especial.  Responsável  pelo 
desenvolvimento do Tutorial Direito e Cidadania – HOLOS – Sistema Educacional.
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implemented in Brazil and around the world. The education, based on the inclusion of 

those groups, has uneven relevance, facing the nominative patriotic scenery, aiming the 

revival  of  citizenship  values.  Besides,  unquestionable  is  the  role  played  by  the 

educational computer science as deployed of inclusive actions. Following that direction, 

the HOLOS – Education System was developed,  a  Brazilian freeware software tool 

directed toward to the democratization of the access to the learning techniques, using 

the most modern resources of computer science. Adding value to software, a tutorial of 

legislation is available, describing the rights and obligations of people with disabilities – 

a  reasonable  form  to  spread  legal  content,  approaching  the  normative  texts  to  the 

families,  schools,  professors  and  community,  which  are  responsible  and  important 

agents in the process of social integration.

KEY-WORDS

INCLUSION; HOLOS; PERSON; DISABILITIES.

1  AÇÕES  DE  INCLUSÃO  EM  BUSCA  DE  REAL  INTEGRAÇÃO:  COMO, 

QUEM E PARA QUE

Certamente um dos temas mais em voga em nossos dias, sobremaneira quando 

se  trata  de  grupos  minoritários  desfavorecidos  socialmente,  repousa  na  análise  e 

significação da expressão integração social. Quais as relações existentes entre esse tema 

e  as  nominadas  ações  afirmativas  ou  discriminações  positivas?  Qual  a  realidade 

brasileira  nesses  particulares,  principalmente  no  tocante  à  pessoa  portadora  de 

deficiência?

Inicialmente, cabe mencionar advertência apresentada por Silva (2005, p. 13), o 

qual busca esclarecer serem as ações afirmativas 

[...]  moderna  postura  estatal  brasileira,  uma  vez  que  leva  em 
consideração  uma  acentuada  mudança  de  valores  antes  ignorados 
(raça,  sexo,  idade,  origem, condição  física  e  mental),  daquele  que 
deseja  obter  as  mesmas  oportunidades  estendidas  aos  mais 
favorecidos.

Tal instrumental, inclusive, vem em consonância com fundamentais disposições 

trazidas pelo constituinte brasileiro de 1988, na medida em que o mesmo buscou fixar, 
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como marcos essenciais a serem perseguidos pelo Estado brasileiro a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e marginalização, reduzindo, 

para  tanto,  as  desigualdades  sociais  e  regionais,  promovendo  o  bem de  todos,  sem 

preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de 

discriminação  -  comando  contido  no  artigo  3°  da  Constituição  da  República  -  em 

perfeita harmonia com a sistemática constitucional.

Nesse sentido, cuidou o constituinte de lançar as bases que servirão de alicerces 

essenciais  a  um  novo  Estado,  sem,  contudo,  pretender  esgotá-las.  Tal  raciocínio  é 

relatado  como de  autoria  do  Ministro  do Supremo Tribunal  Federal  Marco  Aurélio 

Mello, em palestra proferida em novembro de 2001, no Seminário “Discriminação e 

Sistema Legal Brasileiro” (SILVA, 2005, p. 120-121).

Assim,  a  título  de  exemplificação,  quando da  análise  da  redação  vazada  no 

inciso I, do artigo 206 da Magna Carta, percebe-se a clara intenção em garantir seja o 

ensino ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola - comando de inequívoca natureza inclusiva, aglutinadora. 

Vai ainda além o constituinte originário quando, da interpretação do inciso III, 

do artigo 208, assevera ser dever do Estado efetivar o direito a educação aos portadores 

de  deficiência  por  meio  de  atendimento  especializado,  porém,  preferencialmente 

realizado na rede regular de ensino. Aqui, salvo melhor juízo, pode ser vislumbrado 

comando de inquestionável discriminação positiva.

O que se quer dizer com isso é que, indubitavelmente,  já faz parte de nossa 

ordem constitucional comandos de real caráter afirmativo, uma vez que se busca dar 

acessibilidade plena a direitos fundamentais  também às minorias.  Tais  diretrizes são 

facilmente identificadas no corpo de nossa Lei Maior, ao passo que, realizando uma 

análise sistemática da Carta Maga, verificamos tal perfil nos artigos 5°, LXXIV; 7°, 

XX, XXX, XXXI; 23, X; 37, VIII; 170, VII, IX; 203, V; 277, §2°; 230, §2° e 231, 

dentre  outros,  ratificados  em  nosso  sistema  jurídico  infraconstitucional  por  atos 

normativos como a Constituição do Estado da Bahia, de 05 de outubro de 1989 (artigo 

289), Leis 7.853/89, 8.112/90 (artigo 5°, §2°), 8.213/91 (artigo 93), 8.666/93 (artigo 24, 

XX), 9.504/97, Decreto 5.296/04, dentre muitos. 

Logo, uma vez identificada a presença de comandos dessa natureza em nossa 

Constituição, passa a ganhar relevo o caráter útil ou não dessas discriminações positivas 
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na  prática.  Assim,  é  possível  aferir,  desde  logo,  em  nossa  realidade,  serem  tais 

mandamentos salutares ou não? Ou seja, promovem real  integração social? Existem, 

ainda, paralelos dessa prática no direito comparado? 

Com o intuito de buscar um significado seguro da expressão integração social, 

nos socorremos das bem traçadas lições de Ramos (2002, p. 162-163), que desenvolve o 

conceito  em análise  com fundamento na  Teoria  da Integração  Social  de Durkheim. 

Assim, somente existe  integração social “com a freqüência e intensidade de contatos 

sociais”,  contatos  esses  que  implicam  num  comprometimento  entre  as  pessoas  e  a 

ordem social, reforçando um sentimento de pertencimento perante a sociedade, afetando 

positivamente o indivíduo. Logo, é possível concluir, mesmo que de maneira sumária, 

consistir  a  integração  social uma  gama  de  relações  que  habilitam  o  indivíduo  a 

participar como sujeito ativo nas interações sociais.

Conhecedores da noção acima esposada - a qual, repita-se, longe se encontra do 

mais trabalhado conceito da expressão integração social – paradigmática se apresenta a 

questão  da  inclusão  educacional  universitária  dos  afrodescendentes,  vivenciada  nos 

Estados Unidos da América,  inicialmente na década de 70, servindo esta como uma 

primeira abordagem sobre o tema; logo, não definitiva. 

Para Sowell (2004, p. 115-165), um exponencial do tema, tal política afirmativa 

norte-americana não haveria atingido resultado satisfatório, como outras de igual forma 

e fundo, uma vez que não promoveu, como resultado final, real integração social. Aliás, 

prossegue o autor asseverando, nesse particular, que a questão acerca das cotas gera, 

inclusive, privilégios em que a sociedade é prejudicada, uma vez que, por exemplo, não 

consegue formar profissionais habilitados para satisfazer as suas necessidades. 

Outra advertência suscitada por Sowell (2004, p. 01-22) repousa no tempo de 

duração de tais políticas. Em outras palavras, tais medidas que possuem o escopo de 

corrigir  distorções  na  garantia  de  direitos,  deveriam  subsistir  até  o  equilíbrio  da 

realidade de fato para, em seguida, serem extintas. Todavia, o que se tem verificado é 

que as mesmas têm se prorrogado indefinidamente no tempo, mesmo criadas para valer 

por período determinado;  sinal  que,  segundo o estudioso,  aponta  suposta  incorreção 

sistêmica da mencionada política.

Cabe, ainda no campo do direito comparado, mencionar os esforços do governo 

português  em  implementar  políticas  que  objetivam  real  integração  social.  Tal  se 
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verifica pela recente edição do “I Plano de Acção para a Integração das Pessoas com 

Deficiências ou Incapacidade para os anos de 2006 a 2009” - Resolução do Conselho 

de Ministros nº 120/2006, de 21 de Setembro1, tudo em cumprimento à Constituição da 

República Portuguesa2.

Já no Brasil necessário se faz asseverar que tal política é de recente adoção. É 

fato  que  políticas  governamentais  como  o  Programa  Universidade  para  Todos 

(PROUNI)3, o Programa de Inclusão Digital e o Programa de Informática na Educação 

Especial  (PROINESP)4,  dentre  outros,  buscam,  em  seu  âmago,  real  inclusão das 

minorias  para,  assim,  promover  integração  social.  Todavia,  seria  ainda  cedo  para 

análise de resultados? É possível saber se tais ações afirmativas, já em curso no Brasil, 

estão caminhando para o fim maior da integração?

Todos esses questionamentos e constatações são essenciais para verificação da 

assertiva de tal política, que, aliás, só poderá ser mensurada pela efetiva conquista dos 

direitos buscados, traduzidos em exercício de cidadania.

Entretanto,  para que as pessoas (com deficiência ou não) possam usufruir  de 

tecnologias para otimização do processo educacional, como no caso da utilização do 

HOLOS - Sistema Educacional, necessário se faz um pré-requisito: disponibilização e 

acesso  a  computadores,  aliado  a  efetivo  suporte  operacional,  ou  seja,  a  anunciada 

inclusão digital de fato.

Desta feita, é necessário estar cônscio de que medidas de efetiva inclusão devem 

levar a promoção de verdadeira  integração social, quer sejam elas implementadas em 

decorrência de ações afirmativas  ou outros mecanismos de promoção, quer através de 

políticas públicas ou geradas por entidades e iniciativas privadas.

É nesse contexto que o  HOLOS – Sistema Educacional restou criado, ou seja, 

como  meio  de  promover  a  aproximação  entre  dois  pólos  que,  ao  final,  devem 

obrigatoriamente se encontrar: inclusão e integração.

1 “Disponível em: <http://www.lerparaver.com/node/536>. Acesso em: 20 dez. 2007.” 
2 “Número  1  do  artigo  71  da  Constituição  da  República  Portuguesa:  Os  cidadãos  portadores  de 
deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na  
Constituição,  com  ressalva  do  exercício  ou  do  cumprimento  daqueles  para  os  quais  se  encontrem 
incapacitados.”
3 “Disponível em: <http://prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni/>. Acesso em: 20 dez. 2007.”
4 “Disponível  em:  <http://portal.mec.gov.br/seesp/index.php?option=content&task=view&id=74&Itemid=203>. 
Acesso em: 20 dez. 2007.”
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2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO VIA INDISPENSÁVEL À CIDADANIA: 

PANORAMA NORMATIVO PÁTRIO

Segundo dados da UNICEF5, as crianças e adolescentes, com qualquer tipo de 

deficiência,  entre 07 e 14 anos têm o dobro de chances de estar fora da escola,  em 

comparação com as crianças e os adolescentes sem deficiência no Brasil. Esse mesmo 

estudo revela, ainda, que 32,9% da população sem instrução ou com até 03 anos de 

estudo possuem alguma deficiência.

Os adolescentes com deficiência, entre 12 e 17 anos, que apresentam paralisia, 

falta ou amputação de algum membro, ou aqueles que apresentam deficiência mental, 

têm quatro vezes mais possibilidades de estar fora da escola do que os adolescentes sem 

nenhuma deficiência.

Por fim, o mesmo estudo constatou mais uma triste marca, qual seja de que 11 

milhões de pessoas com deficiência, com 15 anos ou mais, não têm nenhuma ou têm 

baixíssima escolaridade. 

Certamente esses índices,  comparados aos de outros países, como nos Estados 

Unidos da América, que iniciaram, em um passado não tão remoto, a prática da inclusão 

educacional das pessoas portadoras de deficiência, deixam muito a desejar e, mais que 

isso,  impõem  a  necessidade  imediata  de  implementação  de  medidas,  em  todos  os 

setores, bem como reforço das já existentes, com o fito de tornar menos sombria essa 

realidade que até então se apresenta em nosso país.

Assim, podem surgir os seguintes questionamentos, tendo em vista tal cenário: 

quais têm sido os avanços, no âmbito normativo, no tocante à inclusão educacional da 

pessoa  portadora  de  deficiência?  Quais  interpretações  vêm sendo atribuídas  a  esses 

textos legais? Para tanto, necessário se faz pontuar no tempo alguns marcos relevantes 

para a compreensão e ponderação da existência, ou não, de reais avanços.

De início é possível citar, nesse particular, que, no século XIX, restaram criados 

dois Institutos,  ambos no Rio de Janeiro.  O primeiro se trata do  Instituto Benjamin 

Constant  (IBC),  fundado  em 1854  com o  nome de  Imperial  Instituto  dos  Meninos 

Cegos, até hoje em funcionamento; aliás, a primeira instituição de educação especial da 

5 “UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. Relatório da situação da infância e adolescência 
brasileiras.  Diversidade  e  Eqüidade.  2003.  Baseando-se  em dados  colhidos  pelo  IBGE para  o  senso 
demográfico de 2000.”
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América  Latina.  O segundo é o  Instituto  Nacional  de Educação de Surdos  (INES), 

fundado em 1857, igualmente ainda em funcionamento.

Em 1988 devemos frisar a promulgação da Constituição da República, ainda hoje 

vigente, Lei Maior de nosso ordenamento jurídico pátrio. Destaque seja dado à redação 

vazada em seu artigo 208, III, o qual determina o  direito das pessoas portadoras de  

deficiência em receber atendimento educacional especializado, preferencialmente na  

rede  regular  de  ensino;  comando  esse,  aliás,  reafirmado  quando  da  edição  da  lei 

8.069/90, também denominada  Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pela 

lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

No ano de 1999, por intermédio do decreto federal 3.298, regulamentou-se a lei 

7.853, também do mesmo ano, que, dentre outras providências, busca nortear caminhos 

para integração social  da pessoa portadora de deficiência, garantindo a ela, inclusive, 

matrícula compulsória em cursos regulares de escolas públicas e particulares.

Já em 2000 destaque seja  dado a dois diplomas normativos que,  dentre outras 

finalidades, buscam auxiliar na implementação dos direitos acima mencionados. Assim, 

veio ao sistema a lei  10.098 que, dentre outras finalidades,  cuida de traçar  critérios 

básicos  para  a  promoção  de  acessibilidade em,  por  exemplo,  prédios  públicos  e 

privados,  mediante a remoção de obstáculos e barreiras. Já a lei 10.048, por sua vez, 

traz  a  obrigatoriedade  da prioridade  no  atendimento  das  pessoas  portadoras  de  

deficiência.  Ambos os diplomas legais resultaram regulamentados,  recentemente,  por 

intermédio do decreto 5.296/04.

O  ano  de  2001  trouxe,  igualmente,  atos  normativos  de  suma  importância  ao 

sistema. Deles cabe ressaltar o ingresso, em nosso ordenamento jurídico (por intermédio 

do decreto 3.956), da nominada Convenção da Guatemala que, dentre outras garantias, 

reafirma  o  direito  da  pessoa  portadora  de  deficiência  em obter educação  inclusiva. 

Além desse diploma cabe, ainda, fazer menção ao  Plano Nacional de Educação e as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, ambos buscando 

ressaltar a necessidade de que todos, pessoa com deficiência ou não, podem aprender 

juntos, sobremaneira com uma educação de qualidade.

Contudo, mesmo frente ao substancial sistema normativo acima demonstrado, o 

fato é que, em nosso país, 40% de todas as crianças e todos os adolescentes que estão 
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fora da escola são meninas e meninos com deficiência6. Logo, é possível concluir que 

somente será possível colocar todos na escola quando, de fato, a educação for inclusiva 

e  o  ensino  de  qualidade;  missão  essa  conjunta  e  de  responsabilidade  de  escolas, 

professores, famílias e comunidades.

Aliás,  a  matricula  da  criança  na  escola  comum  é  o  primeiro  passo  para 

implementação da educação inclusiva; porém, longe de ser o único. Assim,  educação 

inclusiva pressupõe que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de acesso, de  

permanência  e  aproveitamento  na  escola,  independentemente  de  qualquer 

característica peculiar que apresentem ou não. Apenas dessa forma a educação toma 

forma  inclusiva e  cidadã,  em respeito  ao  princípio  constitucional  da  dignidade  da 

pessoa humana.

Cidadania, inclusive definida no Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional 

(DIMOULIS, 2007, p. 50), está atrelada à dignidade da pessoa humana, indicando 

[...] um conjunto de práticas que outorgam ao indivíduo a qualidade 
de  componente  ativo  da  sociedade  [...]  tendo  acesso  sem 
discriminações aos recursos elementares para o exercício de direitos e 
obrigações. 

Ainda, seguindo as definições da obra acima referenciada (DIMOULIS, 2007, p. 

114), temos que a dignidade da pessoa humana é Direito Fundamental, proclamando 

[...]  o valor  distinto  da  pessoa  humana e  tem, como conseqüência 
lógica, a afirmação de direitos específicos de cada ser humano [...] 
objetivo e fundamento dos direitos humanos, dá unidade ao sistema 
constitucional brasileiro.   

Pela relevância, em que pese aqui a abordagem sumária dos conceitos, a cidadania 

restou consignada como princípio e fundamento do Estado Democrático de Direito, ao 

lado da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, II e III da CR).

Logo, o fracasso escolar pode ser tido como o fracasso da escola, da comunidade 

e da família que não conseguem atender as necessidades do aluno - pessoa portadora de 

deficiência.  Assim,  resta  clara  a  responsabilidade  solidária  de  todos  para  com  o 

atingimento  da  educação  plena,  que,  aliás,  é  muito  mais  complexa  que  a  simples 

colocação de crianças em classes comuns, indistintamente.

Desta feita, a educação inclusiva como busca de cidadania é de responsabilidade 

não só da pessoa portadora de deficiência, mas da sociedade como um todo. Uma vez 

6 “UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. Relatório da situação da infância e adolescência 
brasileiras.  Diversidade  e  Eqüidade.  2003.  Baseando-se  em dados  colhidos  pelo  IBGE para  o  senso 
demográfico de 2000.”
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que nosso sistema normativo, como acima visto, apresenta-se posto, cabe a cada um 

buscar implementá-lo. Caso contrário, nosso país permanecerá ostentando índices cada 

vez mais reveladores do não comprometimento com a causa, fato que, inclusive, resulta 

em afronta  flagrante  dos  mesmos  preceitos  normativos  trazidos  à  baila,  como bem 

infere Eugênia Augusta Gonzaga Fávero (2004, p. 51-108).

3  HOLOS - SISTEMA EDUCACIONAL: A INFORMÁTICA DA TEORIA NA 

PRÁTICA

É fato que em nosso dia-a-dia a utilização da informática tem sido cada vez mais 

necessária,  quando  não,  indispensável.  Sem  sombra  de  dúvidas  a  utilização  do 

computador  tem  se  constituído  em  mais  uma  ferramenta  no  processo  de 

desenvolvimento da pessoa, uma vez que se amplia a possibilidade de comunicação, 

criando condições  que  viabilizam a socialização,  favorecendo,  inclusive,  as  técnicas 

educacionais.

Todavia, é uníssona a posição dos estudiosos em inclusão digital no sentido de 

afirmar  que,  indubitavelmente,  a  tarefa  não se  realiza,  única  e  tão  somente,  com a 

disponibilização e acesso a computadores. Necessário se faz criar estrutura que viabilize 

a  operacionalização  dos  sistemas,  manutenção  e  adaptação  de  laboratórios  de 

informática, contando, ainda, com a formação de parcerias para implantação de políticas 

públicas e privadas nesse sentido.

Nesse  panorama de  busca  de  inclusão  digital,  é  imprescindível  mencionar  a 

importância  do  papel  da  informática  educacional,  a  qual  implementará  verdadeiro 

aprimoramento  de  práticas  educacionais  e  criação  de  ferramentas  de  acessibilidade 

digital, primando, sempre, pela popularização desses recursos. 

É nesse ambiente  e com esse intuito  que restou criado o  HOLOS – Sistema 

Educacional,  fruto  do  Projeto  Cidadão  Especial  (Convênio  firmado  entre  a  APAE 

Bauru  e  o  Conselho  Federal  Gestor  do  Fundo  de  Defesa  de  Direitos  Difusos  – 

Ministério  da  Justiça),  real  tecnologia  que  objetiva  promover  a  inclusão  sócio-

educacional,  profissional  e  digital,  sobremaneira  da pessoa portadora de deficiência, 

disponibilizada, em nível nacional, por intermédio de um software gratuito. 
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Assim, cabe ressaltar algumas características do sistema, trazidas no Manual do 

Usuário (APAE DE BURU, 2006, p. 10): 

O  sistema  HOLOS  é  flexível:  possibilita  ao  educador  definir 
parâmetros  em  cada  atividade,  individualizando  a  experiência  de 
ensino e aprendizagem; é abrangente: oferece atividades relacionadas 
às  competências  cognitivas,  sócio-afetivas,  motoras  e  lingüísticas, 
considerando  educando  na  sua  totalidade.  Tais  características 
conferem ao sistema HOLOS um potencial universalizante, podendo 
contribuir com educadores e educandos que, com ou sem deficiência, 
estejam engajados numa situação compartilhada de aprendizagem. 

Parte do presente desafio resta muito bem delineado por Sofia Galvão Baptista 

(2006,  p.  26-27),  em  seu  artigo  de  título  “A  inclusão  digital:  programas 

governamentais e o profissional da informação – reflexões”. Questiona a autora de que 

forma o profissional da área pode adequar seu conhecimento para promoção de inclusão 

digital, criando e desenvolvendo tecnologias da informação e comunicação. Aliás, tal 

constatação vem em reforço à advertência já citada, ou seja, o fato de não bastar seja 

viabilizado, tão somente, acesso a computadores como fundamento de pretensa inclusão 

digital.  Necessário se faz a construção de uma base sólida, uma vez que nosso país 

sofre,  ainda,  marcante  exclusão  social,  principalmente  frente  ao  grande  número  de 

analfabetos, carentes de informação básica para sobrevivência.

Cabe  ressaltar  e  reconhecer  o  trabalho  que  vem  sendo  desenvolvido  pelo 

Governo Federal, por intermédio do  Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e  

Tecnologia, inclusive frente suas propostas firmadas em seu Plano de Inclusão Social. 

Contudo,  os  especialistas  na  área  frisam que  os  recursos  governamentais,  até  então 

disponibilizados, mostram-se insuficientes, fato aliado à escassez de recursos humanos, 

uma vez que os profissionais da área não atuam diretamente na promoção da educação e 

do bem estar social.

Logo, o  HOLOS é proposta real de viabilidade da informática educacional, na 

busca de contribuir para a mudança do panorama acima delineado. Para tanto, foca seus 

desafios na convergência de esforços entre escolas, educadores, famílias e profissionais 

da  informação,  aos  quais  cumpre  a  tarefa  de  otimizar  essa  ferramenta  educacional, 

objetivando concretizar, na prática, os benefícios da informática na formação da pessoa 

como cidadã.
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4  DIREITO  E  CIDADANIA:  INSTRUMENTO  DISSEMINADOR  DOS 

DIREITOS  E  OBRIGAÇÕES  DAS  PESSOAS  PORTADORAS  DE 

DEFICIÊNCIA

Muitos  podem questionar  quanto a  real  validade e  utilidade,  no bojo  de um 

software educacional, de um tutorial de legislações atinentes aos direitos e obrigações 

afetos às pessoas portadoras de deficiência. Quais seriam os proveitos capazes de serem 

extraídos de textos legais que, na opinião de uma grande parcela da sociedade, são tidos 

como de difícil acesso, repletos de termos técnicos, enfim, muito longe do linguajar 

cotidiano? Como obter algum conhecimento acessível frente a tais dogmas?

Certamente  é  fato,  por  mais  que se  queira  sustentar  o  contrário,  que  nossos 

textos normativos são pesadamente marcados por uma linguagem pouco convencional, 

muitas  vezes  de  compreensão  e  interpretação  árdua,  até  mesmo  pelos  próprios 

operadores do Direito. Logo, é por demais penosa e, até mesmo desafiadora, a tarefa de, 

mesmo que paulatinamente, introduzir e aproximar essas realidades aparentemente tão 

opostas e distantes.

Todavia,  mesmo  perante  tão  eloqüente  justificativa,  não  nos  parece 

absolutamente justificável ou razoável o fato de apartar grandes grupos da sociedade do 

conhecimento  de  seus  direitos  e  obrigações,  dentre  esses  muitos  básicos,  passíveis 

inclusive  de  pleito,  pelo  próprio  titular,  perante  as  autoridades  competentes.  Assim, 

aquilo tido como dogma – logo absoluto e inquestionável – talvez não o seja, uma vez 

que posto a conhecimento por intermédio de técnicas de abordagem mais simplificadas, 

algo não tão inexeqüível quanto possa aparentar em um primeiro momento.

De certo modo, hoje é possível afirmar que, quando da opção pelo desafio de 

aproximar o Direito aos seus destinatários, mesmo que de uma maneira simplificada, 

porém não menos digna,  apostou-se por agregar  valor  a  um produto por excelência 

educacional, sem deixar de prezar por seu lado  cidadão, uma vez que conhecimento, 

educação e cidadania de um povo convergem e se completam, gerando real integração.

Desta feita, um tutorial que buscasse reunir os principais diplomas normativos 

federais, afetos aos direitos e deveres das pessoas portadoras de deficiência, exposto de 

forma  escalonada,  auxiliada  por  recursos  de  imagem e  linguagem simplificados,  se 

mostrou como uma opção, dentre muitas outras, capaz de buscar aproximar o Direito ao 
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seu titular, sem qualquer espécie de menosprezo ou desconsideração pela simplicidade 

das informações.  Ou seja,  Direito e Cidadania juntos,  ao alcance daqueles que,  por 

excelência, são seus maiores implementadores: o educador, o educando e a família.

Talvez seja esse o ponto mais adequado para reforço de algumas considerações, 

já  expostas  no  item  anterior,  as  quais  se  apresentam  basilares  e  aplicáveis  para 

compreensão do tutorial em análise.

O  Direito  e  Cidadania,  como  todas  as  demais  atividades  do  software  em 

comento, apesar de concebidas com a finalidade de ser mais um instrumental de busca 

de  oportunidades  para  desenvolvimento  educacional  e  resgate  de  cidadania, 

sobremaneira daqueles que possuem algum tipo de deficiência, a eles não se restringe; 

aliás,  termo  este  que  se  buscou  sempre  afastar  durante  o  desenvolvimento  desse 

trabalho. 

Logo,  todo  conteúdo  do  HOLOS  –  Sistema  Educacional,  incluído  assim  o 

tutorial em exposição, possuí caráter aglutinador, inclusivo e que visa real integração, 

ao  passo  que  disponibiliza  à  coletividade,  como  um  todo,  acesso  amplo  ao  seu 

conteúdo, independente de rotulagem prévia ou algo que o valha. 

Reiteradas tais considerações, imperativo se faz tecer alguns comentários quanto 

aos critérios utilizados para formação do conteúdo do Direito e Cidadania.

Alguns podem, inclusive  de plano e sem muito  esforço de raciocínio,  achar 

haver  compreendido,  por  completo,  o  porquê  da  menção  de  temas  e  direitos  tão 

comumente trazidos à baila por seus operadores, tais como saúde, educação, trabalho e 

reserva de mercado,  dentre outros  -  sempre  com especial  atenção e  foco  na pessoa 

portadora de deficiência. 

O termo achar, especialmente aqui empregado, não deve soar como indicativo 

de demérito ao raciocínio do leitor, em absoluto. Apenas e principalmente foi utilizado 

por ser ele, indubitavelmente, o melhor indicativo da mais verdadeira realidade do que 

ocorre em nossos dias, uma vez que, na prática, grande maioria dos reais titulares desses 

direitos  ditos  mais  comuns  e correntes,  surpreendentemente,  sequer  os  conhecem 

plenamente, quando não os desconhecem por completo.

Com o fito de buscar demonstrar o acima exposto,  tomemos como exemplo, 

inicialmente, a área dos direitos relacionados à saúde.
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Assim, certamente não é de causar espanto (guardadas as diferenças de linguajar 

e terminológicas) a constatação da existência de disposição, inclusive constitucional, de 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado – comando este também reproduzido 

em sede  infraconstitucional.  Logo,  por  maior  que  seja  o  grau  de  desinformação  de 

alguns, ou algo que o valha, estes, se deparando com a necessidade e impossibilidade de 

aquisição  de  um  medicamento,  por  exemplo,  provavelmente  buscarão  socorro  nas 

Unidades de Saúde mais próximas de suas casas.

Todavia,  ainda  abordando  a  área  da  saúde,  seria  também  de  conhecimento 

comum e  induvidoso,  o  fato  da  existência  de  comando legal  garantindo  às  pessoas 

portadoras  de  deficiência  física  grave,  que  não  puderem se  dirigir  pessoalmente  ao 

hospital ou ao posto de saúde, direito a atendimento domiciliar de saúde? (artigo 2°, II, 

“e”, da Lei 7.853/89 e artigo 16, V, do Decreto Federal 3.298/99)

Seria  também  de  amplo  conhecimento  o  fato  de  que,  em  inexistindo,  no 

domicílio da pessoa, tratamento médico necessário e disponibilizado para sua patologia, 

tem ela o direito de acessá-lo em outro município que o tenha, ou até mesmo em outro  

Estado da Federação, correndo por conta desses últimos as despesas com transporte,  

alimentação e hospedagem para tanto? (artigo 2°, II, “e”, da Lei 7.853/89; Portaria SAS 

n° 055/99 e Deliberação CIB n° 01/02 – Tratamento Fora de Domicílio - TFD)

Partindo  agora  para  uma  análise  mais  abrangente  dos  direitos  abordados  no 

tutorial em análise, podemos citar mais dois exemplos, dentre muitos existentes.

Seria  de  conhecimento  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  que,  em 

necessitando de elementos que permitam compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais dessas pessoas, com o objetivo de superar barreiras de 

comunicação,  da mobilidade,  dentre outras,  possibilitando sua plena inclusão social, 

poderão  elas  pleitear  as  nominadas  “ajudas  técnicas”?  Que  essa  figura  normativa 

abrange  próteses,  órteses,  equipamentos  necessários  para  terapias  e  reabilitação, 

maquinarias  e  utensílios  de  trabalho  especialmente  desenhados  para  uso  de  pessoa 

portadora de deficiência, elementos de cuidado e higiene pessoal e, até mesmo, cães-

guia, dentre outros produtos, instrumentos e equipamentos? (artigos 19 a 23 do Decreto 

n° 3.298/99 e artigo 61 do Decreto n° 5.296/04)

É sabido que a pessoa portadora de deficiência, empregada em empresa privada 

e com contrato por prazo indeterminado,  não pode ser dispensada, sem justa causa,  
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exceto se outro empregado portador de deficiência for contratado em seu lugar? (artigo 

93 da Lei 8.213/91) - isso sem falarmos da questão das quotas, bem como das vagas 

reservadas em concursos públicos. (Leis 8.213/91 e 8.112/90, respectivamente)

Logo, frente ao rol exemplificativo acima esposado, passa a se ter real noção da 

gama de direitos já  esculpidos em nível  normativo,  uma vez que,  para realização e 

construção do tutorial  Direito e Cidadania, localizou-se quase uma centena de textos 

normativos,  tomando  por  base  tão  somente  os  de  nível  federal,  sem  levar  em 

consideração os atos administrativos e cartilhas igualmente disponibilizadas.

Assim, quando da navegação no tutorial mencionado é possível verificar, além 

dos temas (e conseqüentes direitos/obrigações) de maior repercussão e incidência – tais 

como  saúde,  educação,  trabalho,  acessibilidade  –  outros  por  vezes  não  abordados, 

todavia,  plenamente  passíveis  de  serem  exercitados  pelas  pessoas  portadoras  de 

deficiência,  como  noções  educação  fiscal,  regras  de  relações  de  consumo,  o 

associativismo, responsabilidades em cooperar para um Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado, dentre outros, além de sugestões de sites para consulta e complementação 

do conhecimento, estes citados em cada item do Direito e Cidadania. 

Além disso, cabe asseverar que o tutorial em comento optou, como se fez com 

as demais atividades do software, por criar e submeter ao uso um material com o maior 

índice possível  de  acessibilidade.  Tal  preocupação veio de encontro à incondicional 

observância da implementação, talvez, do maior e mais importante princípio que nos 

orienta: a dignidade da pessoa humana.

Assim,  o  Direito  e  Cidadania,  como  todo  conteúdo  do  HOLOS  –  Sistema 

Educacional,  preza  pelo respeito e  observância  dos  limites  de compreensão de seus 

usuários – sejam eles pessoas portadoras de deficiência ou não.

Isso é passível de constatação quando da navegação no tutorial em análise, uma 

vez que o usuário pode desfrutar de três níveis (ou graus) de informação sobre o tema 

que pretenda acessar.

Para tanto, em o usuário escolhendo o tema que pretende investigar ele, em um 

primeiro momento, terá acesso a informações pontuais, breves e de fácil compreensão 

sobre o assunto, auxiliadas por recurso visual que facilitará o referido processo.

Somada a essas informações tidas como primárias (nível um), poderá, ainda, o 

usuário optar por maiores informações sobre o tema escolhido, bastando, para tanto, 
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selecionar  o ícone  saiba mais.  Nesse segundo estágio de informação são oferecidas 

maiores explicações sobre o assunto em estudo, citação do correspondente instrumento 

normativo ao direito em foco, bem como sugestões de sites que poderão servir para 

direcionamento e aprofundamento da matéria.

Por fim, o tutorial oferece a seu usuário um terceiro nível de informação, o qual 

guarda  correspondência  ao tema até  então em estudo.  Trata-se  da própria  análise  e 

contato, na íntegra, com o texto normativo, ato administrativo ou material de suporte 

(como as cartilhas, normas técnicas, dentre outras), oferecidos de maneira individual e 

obtidos através de sites oficiais e governamentais.

É  prudente,  de  bom tom e  absolutamente  necessário  informar  que,  frente  o 

dinamismo do Direito, bem como das características de nosso sistema jurídico pátrio, 

esse terceiro nível de informação carecerá, obrigatoriamente, de atualizações a serem 

realizadas pelo usuário, nos moldes do disposto no Manual do software. 

Assim, é da maneira acima exposta que o Direito e Cidadania opta por buscar 

disseminar os direitos e obrigações das pessoas portadoras de deficiência,  ciente, no 

entanto, de que a forma adotada para tanto não é a única, ou talvez a mais efetiva, não 

tendo, assim, a pretensão de esgotar as possibilidades de apresentação do tema, como 

dantes asseverado.

Contudo, imperiosa se mostrava a necessidade do proveito de tal oportunidade, 

uma vez  que,  pela  perspicácia  e  visão  de  conjunto  dos  idealizadores  do  HOLOS – 

Sistema  Educacional,  um  produto,  mesmo  composto  por  atividades  eminentemente 

educacionais,  possuía  espaço  para  contemplar  instrumento  veiculador  de  noções  de 

direitos, todos, inclusive, fortemente marcados pela rubrica do mais puro exercício de 

cidadania. 

Logo, pelo real desconhecimento de seus direitos e obrigações, bem como pela 

ausência  de  políticas  incisivas  para  disseminação  de  tais  informações,  optou-se  por 

agregar  valor  ao software em análise,  constituindo o  Direito e  Cidadania aposta  de 

fomento  para  popularização do  conhecimento  e  busca  de  efetivação  dos  direitos  e 

obrigações das pessoas portadoras de deficiência.

CONCLUSÃO
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Frente ao atual cenário de busca de real integração social entre as pessoas, nela 

inserida  a  tão  propalada  inclusão  educacional,  conclui-se  pela  importante  missão 

auxiliadora  do  HOLOS -  Sistema Educacional,  software  de  livre  distribuição7.  Nele 

resta  concentrado  aquilo  que  de  mais  moderno  existe  em  termos  de  técnicas  de 

abordagem  educacional,  tornados  realidade  pela  informática  computacional, 

direcionados para otimizar as potencialidades de cada indivíduo, sejam eles portadores 

ou não de algum tipo de deficiência.

Buscando  a  disponibilização  de  informações  que,  ao  lado  das  práticas 

educacionais, contribuíssem para a formação de uma consciência cidadã, apostou-se na 

viabilidade  da  elaboração  de  um  tutorial  de  legislações  que,  de  maneira  gradual, 

objetiva, sem, contudo, descuidar da técnica, fosse capaz de traduzir ao usuário a gama 

de direitos e obrigações afetos à pessoa portadora de deficiência, objetivo e forma do 

tutorial Direito e Cidadania.

Da exposição do tema, resta deixar consignada a imperiosa necessidade de se 

trabalhar  para  que a  integração,  em especial  das  pessoas  portadores  de deficiência, 

sejam decorrentes de propostas criativas  de  inserção,  agregando,  para tanto,  valores 

sociais,  assegurando conhecimento de direitos e assumindo responsabilidades,  enfim, 

construindo cidadania.   
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COMO INIBIR O ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS NÃO 

AUTORIZADAS?

Flávio Alves Martins*

RESUMO

Este artigo é uma das análises decorrentes do Projeto de Pesquisa “Proteção e efeitos 

jurídicos  das  novas  tecnologias”  que  desenvolvo  na  Linha  de  Pesquisa  “Relações 

Privadas  Contemporâneas”,  na  Faculdade  de  Direito  de  Campos/UNIFLU.  Trata  do 

impacto  provocado  pelo  recebimento  de  mensagens  eletrônicas  indesejadas  (spam) 

recebidas pela  Internet, importante inovação tecnológica que provocou uma revolução 

na comunicação mundial. A prática de envio de spam, contudo, tem provocado diversos 

danos, causando prejuízos econômicos e sociais, além de representar uma clara violação 

da privacidade do usuário, embutindo um prejuízo patrimonial que nem sempre é notado 

pela  pessoa  comum.  As  grandes  empresas  e  os  provedores  de  Internet, entretanto, 

sofrem com o grande volume de mensagens que circulam na rede e que não possuem 

nenhum  interesse,  representando  apenas  um  gasto  de  tempo  e  de  espaço,  além  de 

prejudicar o seu funcionamento. Assim, este artigo apresenta algumas reflexões acerca 

do tema e soluções para inibir essa prática contemporânea visando, principalmente, a 

responsabilização dos spammers. 

PALAVRAS-CHAVE

INTERNET; SPAM; RSPONSABILIDADE.

ABSTRACT

This  article  is  an  analysis  of  the  project  “Proteccion  and  juridical  effects  on  new 

tecnologys” which I develop at the Research Line “Contemporary Private Relations”, in 

Faculdade de Direito de Campos/UNIFLU. Its deals with a research about the effect of 
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the impact of undesirable electronic messages (spam) received through the Internet, the 

important  technological  innovation  that  transformed  the  world  communication.  The 

practice of sending  spam has caused several economical  and social damages besides 

representing a clear violation of privacy. It also causes damages in properties that are not 

noticed by the public. The big companies and the Internet service Providers have been 

suffering  with  the  large  amount  of  irrelevant  messages  in  the  network  that  only 

represents time and space consuming. The article presents some reflections about the 

theme and gives solutions to inhibit  this  contemporary practice,  pointing toward the 

spammers the responsibility for it.

KEYWORDS

INTERNET; SPAM; RESPONSABILITY.

1. INTRODUÇÃO

 A  Internet é  umas das principais inovações tecnológicas das últimas décadas. 

Provocou  uma  verdadeira  revolução,  com  destaque  no  ramo  da  comunicação,  pois 

possibilita que milhares de pessoas conectadas, por meio de uma rede de computadores, 

comuniquem-se a qualquer hora e de qualquer parte do mundo pelo envio de mensagens 

eletrônicas ou por meio de comunicação on line.

Outra área beneficiada é a das atividades comerciais, com a abertura de um novo 

e  extenso  mercado  consumidor.  Atentos  para  isso,  os  principais  empreendedores 

atendem a essa demanda ao disponibilizar os mais diversos serviços e produtos pela 

Internet.

Contudo, há pessoas que usam a Internet de forma a prejudicar o desempenho da 

rede e, principalmente, os usuários que se conectam. Uma dessas práticas abusivas é o 

denominado spam, fenômeno cuja expansão ganhou a atenção de vários países.

2. A ORIGEM DO SPAM

Das versões à origem da palavra  spam. A mais aceita é aquela ratificada pela 
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Request for Comments - RFC 2635, um  documento que descreve os padrões de cada 

protocolo da Internet1. A história acerca do spam surge de um produto comercializado, 

desde 1937, pela empresa americana Hormel Foods e que consistia em um enlatado de 

carne suína cuja denominação era spiced am. O grupo Monty Python, decidiu fazer um 

quadro em seu programa de TV2 em que uma garçonete descrevendo o cardápio repetia 

a palavra spam várias vezes, pois todos os pratos vinham acompanhados dele. Um grupo 

de  vikings da  mesa  ao  lado começa  a  cantar  “SPAM”  “SPAM”.  Então,  ocorreu  que 

usuários  de  fóruns  de  discussão  ao  receberem  mensagens  (repetidas  e  indesejadas) 

começaram a utilizar o termo. Entretanto,  esse termo só ganhou amplitude em 1994 

quando dois advogados norte-americanos contrataram um programador para difundir a 

mensagem  de  que  se  propunham  a  ajudar  imigrantes  a  conseguir  o  Green  Card e 

divulgaram isto a milhares de usuários que participavam de um fórum de discussão. Foi 

a  primeira  mensagem  enviada  em massa.  A  partir  daí,  essa  prática  começou  a  ser 

difundida e assim todas as mensagens posteriores  que apresentavam o mesmo perfil 

dessa primeira foram chamadas de spam.

3. O QUE É SPAM?

O spam é o envio de mensagens não-solicitadas realizado por correio eletrônico. 

Há vários tipos de  spam. Porém, em sua maioria, essas mensagens são  comerciais, de 

cunho  publicitário.  Nesse  caso,  também  são  chamadas  de  Unsolicited  Commercial  

Email – UCE ou Mensagem Comercial Não-Solicitada.

Em pesquisa realizada pela companhia  Commtouch3, especializada na produção 

de programas anti-spam,  os produtos  mais  oferecidos,  com maior  incidência,  são os 

medicamentos  com  cerca  de  35,5%.  Em  seguida,  produtos  diversos  com 

aproximadamente  12,3%;  material  informático  com  9,5%;  pornografia  com  8,9%; 

anúncios oferecendo créditos com 7,4% e outros de produtos financeiros, com cerca de 

1Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/RFC>. Acesso em: 10 fev. 2007.
2 O programa se chamava Monty Python´s Flying Circus TV Show. Disponível em: 
<http://www.antispam.br/historia/>. Acesso em: 16 mar. 2007.
3 Disponível em:<http://Commtouch Reports February Spam Trends: The EU is Taking Over>. Acesso 
em: 13 dez. 2005.
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7,1%;  Viagra,  5,0%;  ofertas  de  emprego,  1,4%;  cursos  universitários,  1,0%  e 

saúde/bem-estar, 1,0% do tráfego mundial de spam.

Outra modalidade de spam que vem crescendo em ritmo alarmante é o chamado 

phishing.  Essa prática fraudulenta cujo nome deriva do verbo inglês  fishing  (pescar) 

consiste em enganar, ludibriar os usuários a fim de redirecioná-los a sites falsos para que 

forneçam  seus  dados  pessoais  ou  instalem  softwares maliciosos.  Geralmente,  os 

golpistas reproduzem fielmente nos e-mails os sites de bancos, instituições financeiras, 

operadoras de cartão de crédito ou de comércio eletrônico. Segundo Reinaldo Filho uma 

vez  de  posse  dessas  informações,  o  fraudador  as  utiliza  para  fazer  saques  e 

movimentações bancárias ou outras operações (em nome da vítima).

Há  também  o  spam não-comercial,  ou  seja,  o  que  não  possui  conteúdo 

específico. Pode ser identificado pelas mensagens ditas correntes e os boatos na Internet 

(em inglês, hoaxes). Isso não quer dizer que não possa vir a causar prejuízos a alguém: 

há boatos que podem denegrir a imagem de um produto ou de um serviço como ocorreu, 

por exemplo, com a empresa Coca-Cola, em 2003, ao ter que desmentir que o guaraná 

Kuat  não  possuía,  em  sua  composição,  determinada  substância4.  Tudo  porque  foi 

repassado um boato pela Internet.

E, por último, existe o spam cuja única finalidade é a disseminação de vírus pela 

Internet. Os computadores, quando infectados, geram muitos prejuízos e incômodos aos 

usuários e aos provedores de serviços ligados à rede.

Devido ao crescimento dessa  prática  de  spam,  a  figura  do remetente  acabou 

ganhando  relevância,  sendo  denominada  de  spammer.  Ele,  geralmente,  utiliza-se  de 

meios escusos para que suas mensagens não sejam identificadas como spam e os filtros 

eletrônicos não as bloqueiem antes de chegar às caixas de mensagens dos internautas.

4Disponível em:<http://informatica.terra.com.br/virusecia/spam/interna/0,,OI195557-EI2403,00.html>. 
Acesso em: 23 jan. 2007.
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Uma das formas mais comuns de driblar os sistemas de proteção dos correios 

eletrônicos é colocar no assunto (subject) títulos comuns, tais quais “Oi”; “Tudo Bem”. 

Dessa maneira o spam passa despercebido pelos filtros e acaba por invadir as caixas de 

mensagens  e  enganam  o  usuário.   Sendo  assim,  é  importante  a  identificação  do 

spammer,  visto  que,  atualmente,  o  envio  de  mensagens  não-solicitadas  pode  ser 

considerado, em muitos países cuja legislação está mais avançada, um ilícito civil e até 

um ilícito penal. Isto ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, líder mundial na geração 

de  spam (com  mais  de  22%,  em  2005).  Nesse  país,  a  lei  dispõe  que  o  envio  de 

mensagens não-solicitadas,  com conteúdo intencionalmente  enganoso,  pode culminar 

em multa ou pena prisional. 

 Nesse ranqueamento seguem-lhe a Coréia do Sul (21,8%), a China (12,5%) e 

França  (4,4%).   O Brasil,  apesar  de  ainda  não possuir  regulamentação  sobre  spam, 

representa cerca de 3% da produção mundial, evidenciando sua presença nesse tipo de 

prática lesiva e a necessidade de se legislar sobre o assunto.

  

Contudo, um dado recente revelou que se verificar-se em qual região no mundo 

ocorre a  maior produção de  spam, identificar-se-á  a Europa, principalmente,  em sua 

parte ocidental. Países como França, Alemanha e Espanha têm aumentado esses índices. 

Vale dizer que a União Européia possui uma das legislações mais avançadas e rigorosas 

no combate ao spam mas os números impressionam, conforme se observa abaixo5: 

5Disponível em: <http://Commtouch Reports February Spam Trends: The EU is Taking Over>. Acesso 
em: 13 dez. 2005.
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4. DANOS CAUSADOS PELO ENVIO DE SPAM

Em pesquisa realizada pela empresa  Message Labs6 constatou-se que por volta 

de 80% das mensagens enviadas pela  Internet são spam. Transcrevendo esse dado em 

números, representa um prejuízo de 25 bilhões de dólares gastos anualmente.

No  Brasil,  de  acordo  com  dados  fornecidos  pela  Associação  Brasileira  dos 

Provedores  de Acesso,  Serviços  e  Informações  da Rede  Internet  (ABRANET) esses 

gastos chegavam em 2003 a 90 milhões de Reais mensais.7 

No que tange aos danos materiais, a Cartilha de Segurança para Internet (2005), 

regulamentada pelo Comitê Gestor da Internet – CGI no Brasil, demonstra, de forma 

clara e concisa, os principais prejuízos ao usuário da rede mundial de computadores. São 

eles:

6 FAULHABER  in O  combate  à  praga  do  spam. 

<http://.modulo.com.br/commum/docs_iii_pv.jsp?catid=2&objid=4017idiom=o7pág>.  Acesso  em 

20/04/07.
7 MARTINS, Flávio Alves. A defesa do consumidor na rede. In Revista da Faculdade de Direito de 
Campos, 2004.

399



Não-recebimento de e-mails. Boa parte dos provedores de Internet limita o tamanho da 

caixa postal  do usuário no seu servidor.  Conforme o número de  spams recebidos  o 

usuário corre o risco de ter sua caixa postal lotada com mensagens não solicitadas. Se 

isto ocorrer, todas as mensagens enviadas a partir desse momento serão devolvidas ao 

remetente e o usuário não receberá mais  e-mails até que possa liberar espaço em sua 

caixa postal.

Gasto desnecessário de tempo. Para cada spam recebido, o usuário necessita gastar um 

determinado tempo para ler, identificar o e-mail como spam e removê-lo da caixa postal.

Aumento de custos. Independentemente do tipo de acesso à  Internet utilizado, quem 

paga a conta pelo envio do spam é quem o recebe. Por exemplo, para um usuário que 

utiliza acesso discado à Internet, cada spam representa custo da ligação que ele pagará.

Perda de produtividade. Para quem utiliza o  e-mail como ferramenta de trabalho, o 

recebimento de spams aumenta o tempo à leitura de e-mails, além de existir a chance de 

mensagens  importantes  não  serem  lidas,  serem  lidas  com  atraso  ou  apagadas  por 

engano. 

Os provedores de acesso, que são os transmissores de mensagens, também arcam 

com danos como,por exemplo:

Impacto na banda. Para as empresas e provedores o volume de tráfego gerado por 

causa de spams os obriga a aumentar  a capacidade de seus  links de conexão com a 

Internet. Como o custo dos  links é alto, isto diminui os lucros do provedor e poderá 

refletir no aumento dos custos para o usuário. 

Má utilização dos servidores. Os servidores de e-mail dedicam boa parte do seu tempo 

de processamento para tratar das mensagens não solicitadas. Além disso, o espaço em 

disco  ocupado  por  mensagens  não  solicitadas  enviadas  para  um grande  número  de 

usuários é considerável.

Perda de clientes. Os provedores muitas vezes perdem clientes que se sentem afetados 

pelos  spams que recebem ou pelo fato de terem seus  e-mails filtrados por causa de 

outros clientes que estão enviando spam. 

400



Investimento em pessoal e equipamentos. Para lidar com os problemas gerados pelo 

spam, os provedores contratam mais técnicos especializados e acrescentam sistemas de 

filtragem de spam, que implicam compra de novos equipamentos, aumentando os custos 

do provedor. 

Em  relação  aos  danos  morais,  alguns  autores8 dissertam  que  só  o  fato  do 

spammer fazer  uso  do  e-mail,  que  é  uma  informação  pessoal,  transmitindo  uma 

mensagem indesejável e não-solicitada, estaria violando o direito à intimidade e à vida 

privada, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé objetiva. E 

de  forma mais  contundente,  o  destinatário  pode  sofrer  constrangimento  quando,  por 

exemplo, o spam traz conteúdo impróprio como, por exemplo, o pornográfico.

Verifica-se  a  incidência  do  dano social  pouco citado  pela  doutrina,  mas  que 

também  está  presente,  principalmente  em  países  como  o  Brasil,  onde  o  acesso  à 

informação  não  é  tão  simples.  Nota-se  que  grande  parte  dos  custos  utilizados  para 

combater o envio de spam é repassado aos usuários. Destarte, aumenta a distância para a 

classe  menos  favorecida  fazer  parte  do  mundo  digital,  hoje,  tão  valorizado, 

principalmente, pelo mercado de trabalho.

Atualmente,  segundo o  CGI,  o  Brasil  recebe  por  mês  uma  média  de  cem a 

duzentas mil reclamações sobre spams, procedentes de usuários e provedores de acesso. 

Por conta disso, o Comitê criou um modelo para analisar o tráfego de spams nas redes 

do país9. O modelo será baseado em pontos de prova instalados nas redes e o sistema 

prevê  a  implantação  de  dispositivos  de  observação  de  tráfego  na  Internet,  com  a 

intenção de medir os pontos de ocorrência de spam. Dessa forma, o Brasil pode ter uma 

estatística própria para avaliar a circulação de spams. A iniciativa é a primeira elaborada 

no Brasil a levar em consideração ocorrências reais de mensagens indesejadas pois, até 

então, todas as estatísticas eram baseadas em números internacionais ou registradas em 

reclamações de usuários.

8 Vidonho Junior; Silva Neto e Martins.
9 Informação disponível em:< www.modulo.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2007.
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5. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SPAM

O Congresso Nacional ainda não aprovou lei para regulamentar e punir os danos 

provocados ao consumidor pelo envio de spam, porém existem dispositivos legais que 

podem ser aplicados ao problema em questão.

No âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil – CF, em seu art. 

5°, inciso X, que prevê o direito à privacidade quando diz “são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  Observa-se que nossa Carta 

Magna, de forma explícita, assegura ao lesado o direito de ser ressarcido por eventuais 

danos, sejam eles materiais ou morais.

José  Afonso  da  Silva10 define  privacidade  como  “o  conjunto  de  informação 

acerca  do  indivíduo  que  ele  pode  decidir  manter  sob  seu  exclusivo  controle,  ou 

comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a isso poder ser 

legalmente sujeito”. E relembra do juiz americano Cooly que, em 1873, identificou a 

privacidade como o direito de ser deixado tranqüilo, em paz, de estar só:  Right to be 

alone.

A doutrina entende que o fato de o  e-mail pessoal ser utilizado de forma não 

autorizada,  recebendo  material  que  não  fora  solicitado,  representa  uma  invasão  da 

intimidade e privacidade da pessoa vítima de tal prática. Essa violação torna-se evidente, 

principalmente  com  relação  ao  endereço  de  e-mail que  será  objeto  de  spam.  Para 

obterem  os  endereços  de  correio  eletrônico,  os  spammers utilizam-se  de  técnicas 

invasivas,  como  a  utilização  de  cookies,  que  são  pequenos  arquivos  que  ficam 

armazenados no disco rígido do computador do usuário, coletando informações a seu 

respeito como, por exemplo, o seu endereço eletrônico. Esses explícitos coletores de 

informações  pessoais  operam,  usualmente,  sem o  consentimento  do  usuário.  Outras 

10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Malheiros, 2004, p. 205.
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técnicas  são  a  utilização  de  softwares que  contenham  endereços  eletrônicos  e  de 

programas de computador chamados spiders que vasculham a rede captando endereços 

de e-mail.

Vindonho Júnior destaca no art. 5º CF, os incisos X, XII e XIV, que representam, 

conjuntamente,  o  princípio  da  autodeterminação  informativa,  que  está  previsto 

expressamente na Constituição Portuguesa no seu artigo 35: 

[...]  1. Todos os cidadãos  têm o direito  de  acesso aos dados 
informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua 
rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade 
a que se destinam, nos termos da lei.
2. A  lei  define  o  conceito  de  dados  pessoais,  bem como as 
condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, 
transmissão  e  utilização,  e  garante  a  sua  protecção, 
designadamente  através  de  entidade  administrativa 
independente. 
3. A  informática  não  pode  ser  utilizada  para  tratamento  de 
dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação 
partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, 
salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização 
prevista  por  lei  com garantias  de  não  discriminação  ou  para 
processamento  de  dados  estatísticos  não  individualmente 
identificáveis. 
4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em 
casos excepcionais previstos na lei. 
5. É proibida a atribuição de um número nacional  único aos 
cidadãos. 
6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso 
público, definindo a lei o regime aplicável aos fluxos de dados 
transfronteiras  e  as  formas  adequadas  de  protecção de dados 
pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de 
interesse nacional. 
7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de 
protecção  idêntica  à  prevista  nos  números  anteriores,  nos 
termos da lei.

Quer esse princípio que todos tenham sua intimidade respeitada, bem como que 

possuam livre acesso às informações, principalmente aos seus dados pessoais, no meio 

eletrônico.  Ao  contrário  disso,  o  spam revela  a  inobservância  desses  direitos 

fundamentais e ainda coloca os indivíduos como alvos de suas próprias informações 

(principalmente de seus e-mails). Diante disso, continua o autor, não se pode negar que a 
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dignidade humana, tendo como pressuposto a observância dos direitos fundamentais do 

indivíduo, vem sendo desrespeitada.

A Lei nº 8.078/90 que dispõe acerca da proteção do consumidor é considerada 

uma das mais modernas sobre o assunto. Logicamente ela será levada em consideração 

quando o assunto é Internet, tendo em vista que o comércio eletrônico está em ascensão, 

o que aumenta as relações de consumo celebradas por esse meio.

Em relação ao spam existem alguns artigos no Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) para os quais devemos atentar. O art. 39, III, dispõe que “é vedado ao fornecedor 

de  produtos  ou  serviços  enviar  ou  entregar  ao  consumidor,  sem  solicitação  prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, considerando tal prática abusiva” 11. Por 

meio  desse  dispositivo,  pode-se  configurar  o  spam como um ato  abusivo  praticado 

contra o consumidor, uma vez que o spammer acaba impondo sua propaganda por meio 

de um e-mail que não foi solicitado. Da mesma forma, podemos caracterizar também 

uma  violação  à  liberdade  individual,  principalmente  a  de  contratar,  traduzida  no 

princípio da autonomia da vontade. Nesse sentido Lúcia Helena Blum, compara o spam 

publicitário  ao  envio  de  cartões  de  crédito  à  residência  de  pessoas  que  nunca  o 

solicitaram.  Com essa  prática,  as  empresas  intimidam e  compelem o  consumidor  a 

contratar  o  serviço  oferecido  ou  comprar  o  bem ofertado.  O  direito  fundamental  à 

liberdade individual, portanto, não é observado, sendo necessária a aplicação do art. 5°, 

II, da CF: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”.

Ainda sobre a liberdade individual, ressalta-se o art. 6°, II, do CDC que assegura 

a liberdade de escolha, contemplando, portanto, a autonomia da vontade e constituindo 

um artifício  de  proteção  ao  consumidor,  uma  vez  que  lhe  assegura  a  faculdade  de 

receber ou não as mensagens que lhe aprouverem, o que claramente não é respeitado na 

atualidade, ante o envio de mensagem eletrônica sequer cogitado pelo titular da conta de 

e-mail. O CDC ainda traz a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva no seu art. 

11
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6°, IV, promovendo, inclusive, pena para quem a promove, nos temos do art. 67. Não se 

pode deixar de mencionar o art. 43, § 2°, que afirma a obrigatoriedade de o consumidor 

ser  informado  por  escrito  quando  da  abertura  de  cadastro,  ficha,  registro  e  dados 

pessoais  e de consumo, quando por ele não-solicitada.  Assim, podemos concluir  ser 

ilegal  a  prática  dos  spammers que utilizam cadastros  de consumidores,  sem realizar 

nenhuma comunicação de que esse cadastro foi efetuado e, conseqüentemente, sem a 

anuência de quem recebe o spam.

Ademais, o consumidor tem o direito de, ao receber uma mensagem publicitária, 

poder identificá-la  como tal  de forma fácil  e imediata,  conforme o art.  36 do CDC. 

Porém isso não é o que ocorre no meio eletrônico, onde o usuário se vê atraído por um 

título de e-mail, geralmente vinculado a seus gostos ou a quaisquer outras informações 

pessoais, ou ainda, por um título disfarçado, como se fosse uma mensagem pessoal (por 

exemplo, quando no assunto do e-mail vem descrito “Olá, lembra de mim?”). Isso são 

mecanismos  que  visam  impedir  que  o  usuário  perceba  o  caráter  publicitário  da 

mensagem, não passando, na verdade, de uma estratégia para garanti-lo como cliente de 

empresas que abusam do seu direito de promover publicidade.

Vale lembrar  que  o usuário  também se encontra  respaldado pelo  art.  186 do 

Código  Civil,  que  pode  ser  invocado  para  punir  “aquele  que  por  ação  ou  omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral”.

6. PROJETOS DE LEI

O primeiro Projeto de Lei dedicado exclusivamente ao problema do spam foi o 

Projeto de Lei n. 6.210/2002, de autoria do então Deputado Ivan Paixão. Esse projeto 

traz  a  definição  de  spam como  mensagem  não-solicitada  e  estabelece  que  tais 

mensagens deverão preencher certas condições como: serem enviadas uma única vez, 

serem identificadas como tal, conterem a identificação e um endereço eletrônico válido 

do remetente e oferecerem ao destinatário um procedimento simples de opção pelo não 

recebimento. Nota-se que o Deputado adotou o sistema  opt-out, que não traz muitos 
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benefícios ao usuário uma vez que permite que a mensagem não-solicitada seja enviada 

pelo  menos  uma  vez.  O  sistema  opt-out determina  que  o  spammer,  ao  enviar  a 

mensagem solicitada, deve apresentar ao destinatário um mecanismo que permita que 

este  se  retire  de  tal  lista  de  e-mail,  caso  ele  não  deseje  mais  receber  tal  tipo  de 

mensagens. Por outro lado, no sistema opt-in  o usuário opta por entrar num banco de 

dados  para  receber  determinadas  informações,  em vez  de  optar  por  não  recebê-las. 

Como  se  pode  notar,  no  sistema  opt-in, o  usuário  autoriza  o  spammer a  enviar  a 

mensagem, que deixa de ser  não-solicitada.  Enquanto no  opt-out o usuário recebe a 

mensagem e  deve  notificar  ao  spammer que  não deseja  mais  recebê-la.  A doutrina 

repudia esse sistema, pois considera que o simples envio de uma única mensagem que 

não foi autorizada pelo destinatário configura o spam. 

 As palavras de Amaro Moraes Silva Neto interpretando o art. 21 do CC12:

[...]  ao defender nossa privacidade, nossa intimidade,  não diz 
que ela  só  é  inviolável  ao  depois  de  uma segunda  vez.  E é 
evidente, afinal se nossa privacidade pudesse ser violada uma 
única vez, como, então, se falar em inviolabilidade?  Confesso 
que  não  conheço  nenhum  ilícito  (civil,  contravencional  ou 
penal) que só seja punido a partir da segunda vez..

Cinco meses depois o mesmo Deputado apresentou outro Projeto de Lei, o nº 

7.093/2002, que apresenta algumas disposições que estabelecem que o Poder Público 

deverá designar  uma autoridade à  qual  caberá a  fiscalização e  a repressão ao envio 

indevido de mensagens eletrônicas comerciais  bem como à comercialização de listas 

eletrônicas e a montagem de um banco de dados para cadastrar os usuários que não 

desejam receber nenhum tipo de mensagem eletrônica comercial.

O Projeto de Lei nº 21/2004, de autoria do Senador Duciomar Costa, inovou no 

sentido de que foi  o  primeiro  no Brasil  a  adotar  o  sistema  opt-in.  Nesse sistema,  o 

usuário opta por entrar em um banco de dados para receber determinadas informações, 

ou seja, ele autoriza o envio de mensagens. Para Demócrito Reinaldo Filho,  esse é o 
12 SILVA NETO, Amaro Moraes. Spam: abuso de direito ou ilícito civil?
In:<http://www.advogado.com/fas/doutrina.html>. Acesso em: 21 mar. 2006.
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melhor  sistema  para  o  usuário,  uma  vez  que  ele  não  tem  de  desperdiçar  tempo 

preenchendo uma resposta ao remetente da mensagem original. O tempo que transcorre 

entre a resposta negativa do destinatário e o seu efetivo desligamento do banco de dados 

do remetente,  pode ser  suficiente para o recebimento  de inúmeras  outras mensagens 

indesejadas.

 

O referido projeto, no entanto, apresenta inúmeras falhas e o destaque fica por 

conta dos incisos II  e III  do art.  2°,  por considerar  como mensagem eletrônica toda 

aquela que é enviada a partir de computadores instalados no país. Portanto, o spammer 

que  não  está  sediado  em  território  brasileiro  ou  que  se  utilizar  de  um  servidor 

estrangeiro  para  enviar  as  suas  mensagens  não é  abarcado  por  esse  projeto.  Assim, 

torna-se  questionável  a  eficiência  do  sistema  opt-in nesses  termos,  pois  aquele  que 

utilizar um provedor no exterior poderá enviar inúmeras mensagens mesmo que, para 

isso, não tenha sido convidado ou autorizado.

Mesmo  não  havendo  uma  legislação  específica  sobre  o  spam  no  Brasil,  os 

usuários nacionais podem fazer valer seus direitos por meio de legislação existente, visto 

que essa conduta delituosa transgride diversas normas legais. Pode ser enquadrada como 

um ilícito civil, pois fere o art. 186 do Código Civil; uma contravenção penal, na medida 

em que viola o art. 65 da Lei de Contravenções Penais e, ainda, uma prática abusiva 

contra o consumidor, retratada nos artigos 6° e 39 do Código de Defesa do Consumidor. 

Além  dos  citados  dispositivos  legais,  viola  também  o  direito  à  privacidade, 

representando, portanto, uma afronta ao documento de maior relevância dentro do nosso 

ordenamento  jurídico.  Mesmo não sendo ideais,  uma vez que são o reflexo de uma 

época  distinta  da  dos  dias  atuais,  esses  dispositivos  fornecem  uma  proteção  ao 

usuário/cidadão contra essa praga virtual.

7. JURISPRUDÊNCIA

No sistema judiciário brasileiro ainda existem poucas ações decorrentes do envio 

de mensagens não solicitadas. Conseqüentemente,  ainda não se definiu uma linha de 

decisão dos Tribunais.
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Um dos casos notórios relativo ao problema do spam foi o julgado pelo Tribunal 

de  Justiça  do  Rio  Grande  Sul.  Tratava-se  de  um agravo  de  instrumento  no  qual  o 

agravante buscava a concessão de liminar que lhe foi negada no juízo a quo, no sentido 

de que lhe fosse restabelecida a possibilidade de enviar sua newsletter aos seus mais de 

15.000 leitores. Eis a ementa:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DÉCIMA  PRIMEIRA 
CÂMARA CIVEL – TJ AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 
PROIBIÇÃO DE ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. 
SPAM MAIL.  NAO HAVENDO PROVA NOS AUTOS DO 
AGRAVO QUE PERMITA CONCLUIR NO SENTIDO DA 
PRESENCA DO  FUMUS BONI JURIS,  OU SEJA, DE QUE 
AS MENSAGENS ELETRÔNICAS NÃO CARACTERIZAM 
SPAM MAIL,  RAZÃO  POR  QUE  NAO  PODEM  SER 
COIBIDAS,  A  LIMINAR  CAUTELAR  PRETENDIDA, 
PARA  VÊ-LAS  LIBERADAS,  MOSTRA-SE  INVIÁVEL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70003519782, Décima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, 
Julgado em 19/06/2002).

O relator  salientou  que  o  provedor  de  acesso  gaúcho  (réu  da  ação  cautelar) 

também mantinha com os destinatários das  newsletters  relações de consumo e como 

provedor-fornecedor era seu dever preservá-los contra práticas abusivas, dentre as quais 

está  a  de  receberem,  sem  solicitação  prévia,  qualquer  produto  ou  fornecimento  de 

serviço, de acordo com o art. 39 do CDC.

Afirmando que não havia prova nos autos de que os 15.000 leitores tivessem 

manifestado  interesse  em receber  tais  mensagens  eletrônicas,  o  relator  concluiu,  em 

razão disso,  que toda mensagem eletrônica,  enviada de forma indiscriminada,  sem a 

autorização de seus destinatários, caracterizaria spam mail, negando assim, provimento 

ao agravo.

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios há um precedente não 

muito favorável ao problema do spam:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
MENSAGENS  ELETRÔNICAS  INDESEJADAS  OU  NÃO-
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SOLICITADAS.  SPAM,  ILÍCITO  NÃO  CONFIGURADO. 
INCIDÊNCIA  DO  CDC  AOS  NEGÓCIOS  ELETRÔNICOS 
(E-COMMERCE).  APRECIAÇÃO.  PROPAGANDA 
ABUSIVA  OU  ENGANOSA.  INEXISTÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  INAPLICABILIDADE. 
DEMONSTRAÇÃO  DE  CULPA  OU  DOLO.  EXIGÊNCIA. 
INTANGIBILIDADE  DA  VIDA  PRIVADA,  DA 
INTIMIDADE,  DA HONRA E DA IMAGEM. VIOLAÇÃO 
NÃO DEMONSTRADA. 
1.  O  simples  envio  de  e-mails não-solicitados,  ainda  que 
dotados  de  conotação  comercial,  não  configura  propaganda 
enganosa ou abusiva, a fazer incidir as regras próprias do CDC.
2.  A  eventual  responsabilidade  pelo  envio  das  mensagens 
indesejadas rege-se pela teoria da responsabilidade subjetiva.
3.  Não  há  falar  em  dano  moral  quando  não  demonstrada  a 
violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

4. Apelo provido. Sentença reformada.
(Apelação  Cível  N°  2004011115154-2,  Quarta  Turma  Cível, 
Tribunal  de Justiça do Distrito Federal  e Territórios,  Relator: 
Desembargador Cruz Macedo, Julgado em 22/08/2005.).

De acordo  com os  autos,  na  decisão  de  primeiro  grau  a  apelante,  uma casa 

noturna,  tinha  sido  condenada  a  se  abster  de  remeter  as  mensagens  eletrônicas 

indesejadas, com multa diária no valor de R$100,00 em caso de descumprimento, e à 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

O  autor  (apelado)  sustenta  que  recebia  e-mails não  solicitados  contendo 

propaganda da atividade comercial da ré (apelante). Tais propagandas continham fotos 

de mulheres com vestimentas vulgares, ou mesmo nuas, em poses sugestivas e sensuais, 

o  que  lhe  causava  embaraços,  quando  se  reunia  com  seus  clientes  utilizando  seu 

computador portátil com acesso à Internet e até com sua esposa, razão pela qual evitava 

que ela usasse seu computador pessoal. O autor ainda sustenta que solicitou a retirada de 

sua caixa de mensagens da lista da empresa, não tendo sido, no entanto, atendido.

Nas razões recursais, a apelante sustentou que os transtornos alegados pelo autor 

não  passam  de  mero  aborrecimento  próprio  da  vida  em  sociedade,  não  cabendo, 

portanto, danos morais. O relator da apelação reformou a sentença monocrática. Apesar 

de reconhecer a plena aplicabilidade do CDC aos negócios jurídicos entabulados via 
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Internet, ele não entendeu o caso concreto como uma hipótese de propaganda enganosa 

ou abusiva, nas suas palavras:

[...] não se pode reconhecer que a propaganda seja abusiva, pois 
não  se  apresenta  discriminatória  de  qualquer  natureza,  não 
incita à violência, não explora o medo ou a superstição, nem se 
aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
nem  desrespeita  valores  ambientais,  nem  se  mostra  apta  a 
induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 
perigosa  à  sua  saúde  ou  segurança  (art.  37,  §  2º,  do  CDC). 
Conseqüentemente,  inaplicável  in  casu é  a  regra  do  art.  39, 
inciso III, do CDC.

Com relação à  indenização por  danos morais  o  relator  afirma que  o simples 

recebimento  das mensagens indesejadas  não evidenciou qualquer dano à imagem do 

autor.  Como  o  conteúdo  das  mensagens  não  dizia  respeito  ao  próprio  autor  nem a 

divulgação dizia respeito à sua própria personalidade, não há a configuração da violação 

dos valores honra e imagem. A mesma conclusão chega o relator ao examinar os valores 

constitucionais da intimidade e da vida privada, uma vez que não se demonstrou que o 

recebimento dos e-mails indevidos tenha ultrapassado a esfera da estrita intimidade do 

requerente.

Nota-se que o relator não acompanha o entendimento de certa parte da doutrina 

que defende que o simples fato do spammer fazer uso do endereço de e-mail, que é uma 

informação  pessoal,  transmitindo  uma  mensagem  indesejável  e  não-solicitada, 

constituiria uma violação ao direito à intimidade e à vida privada.

O relator termina seu voto afirmando que o desrespeito à intimidade do autor 

deve ser analisado sob o enfoque objetivo da inteligência média do ser humano, caso 

contrário  o  Judiciário  estaria  sujeito  às  mais  sensíveis  suscetibilidades,  próprias  de 

pessoas que destoam completamente no nível médio da sociedade brasileira. 

8. CONCLUSÃO

O spam provoca diversos danos, causando prejuízos econômicos e sociais, além 

de representar uma clara violação da privacidade do usuário. Na prática de envio de 
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mensagens não solicitadas está embutido um prejuízo patrimonial que nem sempre é 

notado  pela  pessoa  comum,  mas  o  é  por  grandes  empresas  e  pelos  provedores  de 

Internet que sofrem com o grande volume de mensagens que circulam na rede e que não 

possuem nenhum interesse representando apenas um gasto de tempo e de espaço, além 

de prejudicar o funcionamento de equipamentos. 

Por esse motivo, ressaltamos a necessidade e a importância da conscientização 

sobre o problema do spam. Os usuários devem passar a buscar o ressarcimento por seus 

danos  e  a  responsabilização  dos  spammers,  contribuindo,  dessa  forma,  para  uma 

possível inibição do envio de  spam. Eles também devem ser instruídos a não repassar 

boatos ou correntes, a evitar fazer cadastros em sites que não prometam divulgar os seus 

dados e a não responder a mensagens de remetentes de  spam. Tais medidas simples, 

entre outras,  são uma forma de educar  o usuário a  como se comportar  diante  desse 

fenômeno,  de modo que sua conduta não venha a estimular  ou facilitar  essa  prática 

abusiva.

A conscientização deve ser, não só dos usuários, mas também do próprio Poder 

Judiciário. Uma nova tecnologia não demanda um novo ordenamento, mas uma nova 

avaliação tecnológica. A solução jurídica existe. Contudo, só poderá ser alcançada se o 

operador de direito que a colocar em discussão tiver noção da tecnologia de que estiver 

tratando. Com esse trabalho de conscientização evitaríamos a repetição de julgados que 

considerem o  spam uma prática saudável, como ocorreu em Campo Grande no Mato 

Grosso do Sul13; o juízo sentenciou que o spamming se compararia à mala direta.

O usuário da  Internet deve estar atento, pois o  spam não se limita apenas ao 

envio  de  mensagens  por  e-mail;  novas  formas  de  spam estão  surgindo,  como  por 

exemplo, o spam por celular ou por telefone, que ainda não ganhou força no Brasil, mas 

que em outros países é bastante expressivo. Nos países desenvolvidos têm se detectado 

uma forma de envio de mensagens não-solicitadas, que se denominou:  one ring call. 

Aqui, computadores utilizam sistemas de discagem automatizados que permitem fazer, 

13 Processo n° 2001.1660812-9. Disponível em: http://www.tj.ms.gov.br
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ao mesmo tempo, inúmeras ligações para números aleatórios. O telefone que deu origem 

à  chamada  é  desconectado  logo  após  a  confirmação  do  primeiro  sinal  sonoro  no 

aparelho do telefone discado, sem qualquer custo, portanto, para quem faz a ligação, já 

que ela é interrompida,  não se completando.  O objetivo aqui não é estabelecer  uma 

comunicação  com  o  destinatário  da  ligação,  mas  apenas  fazer  com  que  essa  fique 

registrada no histórico do aparelho discado. Assim, o dono do aparelho, ao ver o registro 

da chamada no seu histórico de chamadas não atendidas, fica tentado a retornar a ligação 

e quando o faz, acaba ligando para um serviço pago ou para um anunciante comercial 

qualquer. É fácil imaginar a variedade de problemas e prejuízos que esse tipo de envio 

de mensagens não-solicitadas provocará caso se equipare ao volume que hoje é enviado 

por e-mail.

Em relação à questão da regulamentação sobre o spam a doutrina não é pacifica. 

Alguns defendem que o caminho certo é a auto-regulamentação, tendo em vista que 

existem dispositivos na legislação vigente que podem ser aplicados a esse fenômeno e 

que  as  legislações  específicas  dos  países  que  regularam a  matéria  ainda  não  foram 

capazes de deter a expansão do volume de mensagens não-solicitadas na rede mundial 

de computadores.

Outra parte da doutrina, sendo também esse o nosso entendimento,  defende a 

criação de uma regulamentação que possa disciplinar as peculiaridades do  spam. Uma 

vez  que  a  aplicação  das  normas  legais  vigentes  ao  spamming está  excessivamente 

condicionada  à  produção  jurídica,  seja  na  forma  doutrinária,  seja  na  forma 

jurisprudencial. Trata-se, portanto, de um exercício interpretativo que vem sendo feito 

pelos juristas, por meio da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do Direito. 

Assim,  se  são  consideradas  aplicáveis  tais  previsões  legais,  isso  advém  de  uma 

discussão,  ainda  incipiente,  da  qual  acaba  dependendo  a  proteção  dos  particulares 

suscetíveis ao recebimento das mensagens indesejadas.

Embora a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Código 

Civil sirvam como aparatos para punir os responsáveis por esse tipo de prática, não estão 
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adequados à realidade da sociedade de massa do século XXI,  que é muito diferente 

daquela das décadas de 1980 e 1990. Os meios pelos quais são assegurados os direitos 

violados pelo spam não são compatíveis com o nível tecnológico a que chegou o mundo 

globalizado, sendo necessárias novas garantias para que a privacidade e a liberdade dos 

particulares sejam respeitadas.

Não  devemos  esquecer  também que,  de  acordo  com nossa  tradição  jurídica, 

temos a lei como primeira fonte de Direito, trazendo-nos uma segurança jurídica que 

atualmente não encontramos quando a matéria é spam, pois dependemos exclusivamente 

da interpretação dos juristas e dos seus conhecimentos sobre a matéria, que é um assunto 

bastante  técnico.  A  criação  de  uma  lei  específica  irá  contribuir  para  a  difusão  do 

processo  de  conscientização  dos  operadores  do  Direito  e  também  da  sociedade, 

melhorando a eficácia das medidas realizadas para combater esse crescente problema 

contemporâneo.

Vale ressaltar que é absolutamente necessária a existência de uma cooperação 

internacional para solucionar a questão do spam. Devido a inexistência de fronteiras no 

âmbito da Internet, nenhuma medida será completamente eficaz se não for realizada em 

nível internacional. A atuação conjunta de diversos países, especialmente aqueles que 

mais sofrem prejuízos com o envio de mensagens não-solicitadas, mostra-se essencial 

para que haja o aprimoramento das formas de combate ao spam e para que possamos ter 

efetivamente uma redução e uma futura inibição desse tipo de prática.
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A EXCLUSÃO DIGITAL E A FUNÇÃO INCLUSIVA DA ISENÇÃO 

TRIBUTÁRIA

Júlio de Souza Gomes ∗

RESUMO 

O presente artigo visa identificar  as pessoas afrodescendentes como componentes  da 

grande parcela  da população brasileira  que estão excluídas da era da informação.  A 

partir  dessa  constatação,  verificaremos  que  a  inclusão  digital  não  compreende  mero 

acesso à Internet, mas algo mais amplo, e que os direitos fundamentais à informação e a 

comunicação  são  vilipendiados  em  virtude  da  exclusão  digital.  Identificaremos  na 

Constituição Federal de 1988 o princípio da igualdade material como fundamento para 

promoção  da  inclusão  digital  e  a  utilização  da  isenção  tributária  como  mecanismo 

legítimo de implementar a política pública inclusiva de maneira que envolva todos os 

Entes federativos e suas respectivas espécies tributárias.

PALAVRAS-CHAVE

DIREITO TRIBUTÁRIO; ISENÇÃO TRIBUTÁRIA; EXCLUSÃO DIGITAL.

ABSTRACT

The present article seeks to identify the afro descendant people as components of the big 

portion of the Brazilian population that are excluded from the information era. Starting 

from this discovery, we will verify that the digital inclusion is not only the simple access 

to Internet, but something much wider and that the fundamental right to information and 

communication  are  vilipended  due  to  the  digital  exclusion.  We will  identify  in  the 

Federal  Constitution  of  1988  the  material  equality  principle  as  basis  to  the  digital 

inclusion promotion and the utilization of the tributary exemption as a legal way in order 

to  implement  the  inclusive  public  politics  in  such  manner  that  is  involves  all  the 

federative beings and their respective tributary varieties.

  Advogado,  especialista  em  Direito  Tributário  pela  Fundação  “Eurípedes  Soares  da  Rocha”, 
Marília/SP e mestrando em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, Bauru/SP.
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1  INTRODUÇÃO

O enfrentamento das desigualdades sociais vigorantes na sociedade brasileira é 

questão jurídica, na medida em que a Constituição Federal estabeleceu normas, inclusive 

programáticas, que visam a redução e, nalguns casos, até a extinção das mesmas. Com 

isso, a Constituição Federal de 1988, fundamentada na igualdade material, vincula os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário aos preceitos principiológicos que emanam 

da Carta Magna e permeiam toda atividade estatal.

Atualmente, no Brasil e no mundo, encontra-se em andamento uma revolução 

no contexto social, provocada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, 

notadamente a internet, que determinou mudanças profundas e inexoráveis na forma de 

relacionamento das pessoas e destas com o Estado e que tem otimizado o exercício dos 

direitos fundamentais, em especial, os direitos de informação e comunicação previstos 

na Constituição Federal de 1988.

Porém, as novas tecnologias da informação e comunicação não estão ao alcance 

de  todos,  ficando  de  fora  da  efetiva  participação  da  era  da  informação  uma grande 

parcela da população brasileira, notadamente os afrodescendentes que, por já estarem 

excluídos,  historicamente,  do  sistema  sócio-econômico,  ficam  impossibilitados  de 

usufruírem dessas novas tecnologias.

A política pública de inclusão digital então lançada pelo Governo Federal tem 

se  restringido  apenas  na  concessão  de  isenção  tributária  sobre  os  equipamentos  de 

informática e disponibilizado linhas de crédito para aquisição dos mesmos. Entretanto, 

em que pese o visível aumento nas vendas de tais equipamentos (microcomputadores), 

tal medida é tacanha e merece ser ampliada para outros segmentos da economia, os de 

prestação de serviços, por exemplo, que tangenciam com a inclusão digital.
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2   A  MINORIA  DE  AFRODESCENDENTES  E  A  EFETIVA  INCLUSÃO 

DIGITAL

Para Claudia Werneck as minorias excluídas:

São as minorias históricas, no sentido do valor e da abrangência de sua 
causa (ou do simbolismo dessa causa),  da quantidade de indivíduos 
que representam,  de  sua  participação  em alguns  processos  político-
econômicos,  das  injustiças  que  sofreram ou vêm sofrendo e  até  do 
marketing político que as apóia [...]. Percebo como minorias clássicas 
ou históricas (apesar de algumas terem se constituído recentemente) os 
negros,  as  mulheres,  os  portadores  do vírus  HIV,  os  índios,  os  ex-
presidiários, os sem-terra, os meninos de rua, as prostitutas infantis, os 
que passam fome etc. 1

A idéia de minorias excluídas aliada à exigência de favorecimento das mesmas 

vem fixada nas palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha:

[...]  a  exigência  de  favorecimento de algumas minorias  socialmente 
inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos 
arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se 
atingisse a eficácia da igualdade preconizada constitucionalmente na 
principiologia dos direitos fundamentais.2

Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, utilizando-se da força persuasiva das 

pesquisas de campo, comenta:

A revista IstoÉ, de 10 de outubro último [relativo ao ano de 2001], 
publicou estatística do IBGE segundo a qual a população brasileira é 
formada por 24% de analfabetos, sendo que, destes, 80% são negros. O 
DIEESE,  em  relação  a  São  Paulo,  apontou  que,  na  área  do 
desemprego,  22%  são  negros,  enquanto  que  16%  são  brancos.  O 
salário  médio  em São  Paulo,  para  mulher  negra,  é  de  R$.  399,00; 
mulher branca, R$. 750,00; homem negro, R$. 601,00; homem branco, 
R$.  1.100,00.  Na  publicação  ‘Mulheres  Negras  –  Um  Retrato  da 
Discriminação Racial no Brasil’, colhem-se outros dados: formandos 
em  universidades,  de  acordo  com  o  Ministério  da  Educação:  80% 
brancos  e  2% negros.  População  –  como ali  registrado  –  ‘pretos  e 

1 WERNECK,  Claudia.  Sociedade  inclusiva:  quem cabe  no seu  TODOS? 3ª  ed.  Rio  de Janeiro: 
WVA, 2006, p. 193.

2 ROCHA,  Cármen  Lúcia  Antunes.  Ação  afirmativa:  o  conteúdo  democrático  do  princípio  da 
igualdade jurídica. In: Revista Trimestral de Direito Público, nº 15.  São Paulo: Malheiros, 1996, 
p. 85-99.
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pardos’:  45%; 60% das famílias chefiadas  por mulheres negras  têm 
renda inferior a um salário mínimo;  expectativa de vida:  negros, 64 
anos;  brancos,  70  anos;  domicílios  sem esgoto  sanitário:  50%  são 
chefiados  por  negros,  enquanto  26%,  por  brancos;  mortalidade  de 
menores de cinco anos: 76 em mil, em relação aos afro-descendentes; 
45 mil, em relação aos brancos; violência na cidade do Rio de Janeiro, 
cometida pela polícia, de 1993 a 1996: 29% das vítimas são negras, em 
relação a um grupo racial de 8%, 40% de pessoas de ‘cor parda’ em 
um grupo racial de 31%, 29% de brancos em um grupo racial de 60%.3

Portanto,  constata-se e  reconhece-se que no Brasil,  o  grupo de pessoas  excluídas 

socialmente é composto por pobres afrodescendentes. Claro que nesta concepção de exclusão 

social de minorias não se leva em conta o número de pessoas, mas a fragilidade comumente 

histórica desse grupo em razão do modelo sócio-econômico vigente desde então que, aliado ao 

comportamento racista maquiado em termos que lhes pareça moralmente aceitável, houve por 

perpetuar o  estatus quo, comprometendo a capacidade de visualização da opressão racial no 

Brasil.4-5

Essa  grande  parcela  da  população  brasileira,  marcadamente  de 

afrodescendentes, além da exclusão sócio-econômica, passa a sofrer, também, a exclusão 

digital, assim designada por conta da privação ao acesso às tecnologias de informação e 

comunicação.

Daí  porque  sempre  atual  a  indagação  lançada  pelo  então  Presidente 

estadunidense Lyndon B. Johnson que, em 04 de junho de 1965, na Howard University, 

perguntou se todos ali eram livres para competir com os demais membros da mesma 

sociedade em igualdade de condições6. Ora, sob o aspecto da desigualdade, a realidade 

brasileira comportaria uma resposta negativa à pergunta lançada,  já que a parcela da 

população que sofre com a exclusão digital não terá igualdade de oportunidades com 

aquela outra pequena parcela (a mais abastada sócio-economicamente) que já encontra-

3 MELLO, Marco Aurélio Mendes de Faria. Óptica constitucional a igualdade e as ações afirmativas. 
In: Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, nº 34. Bauru: EDIPRO, 2002, p. 15-23.

4 Cf.  Daniel  Sarmento:  “Portanto,  para  promover  os  direitos  fundamentais  dos  afrodescendentes  é 
necessário  combater  nestes  dois fronts  – distribuição e reconhecimento [...].  Hoje,  só  os  cínicos 
podem negar a profunda e odiosa desigualdade entre as etnias que compõem a população nacional, 
bem como a subsistência do racismo no país” (SARMENTO, Daniel.  Livres e iguais: estudos de 
direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 141).

5 Ibidem, p. 151.
6 ROCHA, 1996, p. 85-99.
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se incluída na “era da informação”.7 O estado de exclusão digital diminui em muito a 

possibilidade de o indivíduo galgar melhor posto de trabalho, com melhor remuneração.

Os dados revelados pela pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação 

Getúlio  Vargas  –  FGV/RJ,  juntamente  com  o  Comitê  para  Democratização  da 

Informática – CDI, dão conta de que em 2001, somente 12,46% da população brasileira 

dispunha de acesso em seus lares a computador e 8,31% à internet.8

O  projeto  Computadores  para  Inclusão,  desenvolvido  pela  Secretaria  de 

Logística  e  Tecnologia  da  Informação,  vinculada  ao  Ministério  do  Planejamento, 

Orçamento e Gestão do Governo Federal,9 concluído recentemente, em outubro de 2006, 

informa  que  o  rendimento  mensal  de  34% dos  domicílios  permanentes  do  país  era 

inferior a dois salários-mínimos (R$ 700) em 2005, incompatível com a aquisição de um 

computador pessoal de configuração básica para uso doméstico, cujo preço enconta-se 

ao redor de R$. 1.400. Com esses dados, basta confrontá-los com os dados do salário 

médio da  mulher  e  do  homem negro  no Brasil,  comentada  acima por  Celso  Mello: 

guardada  a  pequena  defasagem do  período  de  realização  das  pesquisas  em testilha, 

conclui-se  que a  população afrodescendente  é  a  que  mais  sofre  com o problema da 

exclusão digital,  pois, percebendo pequeno salário,  não tem condições de adquirir  as 

tecnologias de informação e comunicação indispensáveis à inclusão digital.

Tal  conclusão  é  reforçada  quando  o  citado  projeto  do  Ministério  do 

Planejamento deixa assente que a grande maioria dos usuários [da internet] brasileiros 

pertence aos extratos sociais de mais alta renda, o que representa aproximadamente 10% 

da população brasileira, enquanto que a parcela restante, de renda mais baixa, representa 

um ínfimo percentual da população com acesso à Internet.

Os contornos da exclusão digital vêm, também, delimitados pelo “baixo nível 

educacional  [...]”  estando  a  inclusão  digital  “vinculada  de  forma  crucial  com  a 

alfabetização literária convencional”,  certo,  ainda,  que “as desigualdades de acesso à 

7 A expressão “a era da informação” foi cunhada por Manuel Castells, conforme anota Paulo Rebêlo 
em  artigo  intitulado  de  Inclusão  digital:  o  que  é  e  a  quem  se  destina?.  Disponível  em: 
<http://webinsider.uol.com.br/index.php/2005/05/12/inclusao-digital.html>. Acesso em: 28 set. 2007.

8 Disponível em: <http://www.fgv.br/cps>. Acesso em: 28 set. 2007.
9 Disponível  em:  <http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/computadores-para-

inclusao>. Acesso em: 28 set. 2007.
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infra-estrutura de telecomunicações são ainda maiores. Serviços de telefonia discada por 

linha  fixa  são  oferecidos  a  preços  muito  elevados  para  a  maioria  da  população”, 

conforme informação contida no projeto Computadores para Inclusão acima referido.

Ora, a indispensabilidade das tecnologias de informação e de comunicação na 

vida cotidiana do brasileiro é inconteste, tendo já Rodrigo Baggio asseverado que “a 

humanidade vive o alvorecer de uma nova era, a era da informação”;10 informação esta 

que “não pode mais ser dispensada, quer pela qualidade, quer pela quantidade, pois se 

transformou  em  novo  bem  jurídico,  de  primeiríssima  ordem,  para  o  homem 

contemporâneo”.11

Poder-se-ia  argumentar  que a  necessidade de se promover a  inclusão digital 

toma contornos frívolos  diante  de  tantas  outras  mazelas  que acoimam os  desvalidos 

nacionais, tais como a fome, o analfabetismo e o desemprego. Contudo, tal argumento 

somente partiria de uma visão restrita e amesquinhada do contexto social atual, quando 

se  está  em  andamento  a  chamada  Revolução  da  Informação,  que  modifica 

profundamente as formas de existência, produção, posse, propriedade e transmissão de 

informação e,  portanto,  do conhecimento,  onde  todos os  limites,  quer  seja  políticos, 

geográficos ou temporais estão superados com a nova revolução.12 Não se pode conceber 

a inclusão digital como mero acesso à internet; a inclusão digital é algo bem mais amplo 

do que isso.

Nesse sentido, nos parece necessária a adoção de políticas públicas (até por 

dever  constitucional,  em vista  do  princípio  vinculativo  da  igualdade  material,  como 

veremos adiante) e a mobilização da sociedade civil para promover verdadeiramente a 

inclusão digital e assim, dar cumprimento à Constituição brasileira.

A inclusão digital, através de políticas públicas, da grande parcela da população 

desvalida se mostra ainda mais necessária e urgente na medida em que, concretamente, 

instala-se  um  círculo  vicioso  desencadeado  pela  exclusão  sócio-econômica  que  se 

10 BAGGIO, Rodrigo. Informática e democracia. In:  Revista Byte, nº 11. São Paulo: BYTE, 1995, p. 
130.

11 Cf.  PAESANI,  Liliana  Minardi.  Direito  e  informática:  comercialização  e  desenvolvimento 
internacional do software. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 14.

12 Cf.  CASTRO,  Aldemário  Araujo.  Os  meios  eletrônicos  e  a  tributação.  Disponível  em: 
<http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto=1813>. Acesso em: 28 set. 2007.
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alimentam mutuamente, ou seja, a exclusão sócio-econômica mantém a exclusão digital 

e vice-versa.13

Considere,  ainda,  a  nítida  preferência,  de  tendência  inexorável,  dos  órgãos 

governamentais,  empresas,  instituições  financeiras,  entre  outras,  em  prestarem  seus 

serviços através da internet, propiciando uma “discriminação de facto”14 sobre o grupo 

de pessoas que estão à margem da era da informação, aprofundando, deste modo, as 

desigualdades  sociais  que  tanto  quer  reduzir  a  nossa  Constituição,  levando  ao 

desmantelamento dos direitos sociais arduamente conquistados.15

Se por um lado a manutenção da exclusão digital de parcela significativa da 

população,  formada  preponderantemente  por  afrodescendentes,  agrava  o  já  crítico 

quadro da desigualdade social no Brasil, por outro lado, a inclusão digital não deve ser 

vista  como mera  venda de  microcomputadores  a  preços mais  baratos,  como já  vem 

ocorrendo  com  a  política  de  inclusão  digital  do  governo  federal,  cujo  slogan é 

“Computador Para Todos”, a qual permite o financiamento facilitado para aquisição de 

microcomputadores  no valor de até R$. 1.400,00 e,  ainda,  a isenção de PIS/Pasep e 

Cofins para microcomputadores de até R$. 2.500,00.  A isenção tributária,  conquanto 

seja importante para favorecer a rápida aquisição dos equipamentos de informática pelas 

camadas mais pobres da população, não exaure, em absoluto, o que se espera em termos 

de política inclusiva.

A expressão “inclusão digital” ainda carece de uma conceituação rigorosamente 

epistemológica, mas isso não impede que se tracem algumas de suas características mais 

relevantes  –  e  que  devem nortear  as  políticas  públicas  neste  setor  –  de  modo  que 

preferimos  afirmar  que  a  inclusão  digital  tem  por  finalidade  promover  a  igualdade 

material mediante o resgate das pessoas excluídas, total ou parcialmente, da sociedade 

contextualizada  na  era  da  informação,  capacitando-as  para  o  uso  das  tecnologias  de 
13 Nesse sentido, aliás, são os comentários de William Mitchell e Mark Warschauer, citados por Paulo 

Rebêlo: “Comunidades de baixa renda tendem a atrair menos investimentos em infra-estruturas de 
telecomunicações  e  tecnologias,  gerando  menos motivação de empresas  e  governos.  Em lugares 
assim, há um risco óbvio de diminuir ainda mais as ofertas de bons empregos e serviços para todos 
daquela comunidade”. Disponível em: <http://webinsider.uol.com.br/index.php/2005/05/12/inclusao-
digital.html>. Acesso em: 28 set. 2007.

14 Cf. Daniel Sarmento, 2006, p. 147: “Sem embargo, é certo que abundam medidas que, apesar de 
aparentemente  neutras,  produzem  impactos  nefastos  e  desproporcionais  sobre  a  população 
afrodescendente, de forma incompatível com o princípio da igualdade”.

15 Cf.  COMPARATO,  Fábio  Konder.  A  afirmação  histórica  dos  direitos  humanos.  São  Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 318.
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informação  e  comunicação,  mediante  o  desenvolvimento  do  senso  crítico  sobre  a 

sociedade em que vive, favorecidas por um ambiente físico-comunitário e estimuladas 

pelo empreendedorismo16 e pela construção do conhecimento útil.

Visto isto, iremos, agora, em busca do conteúdo normativo-constitucional da 

inclusão digital que seguiremos no próximo tópico.

3  A OFENSA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE INFORMAÇÃO E DE 

COMUNICAÇÃO EM VIRTUDE DA EXCLUSÃO DIGITAL.

Não se olvida aqui que o tema inclusão digital está contido no capítulo dos 

direitos fundamentais sociais, porque visa, em última análise, o exercício dos direitos de 

informação17 e  comunicação  através  das  novas  tecnologias  existentes  na  era  da 

informação em que atualmente vivemos, justamente por isso que José Afonso da Silva18 

comenta que o direito de informar revela-se um direito individual, mas já contaminado 

de sentido coletivo por conta dos meios de comunicação social ou de massa.

Vidal  Serrano  Junior  leciona  que  o  “direito  de  informar,  na  Constituição 

brasileira,  de  regra,  assume  uma  feição  de  permissão”,19 já  que  a  todo  indivíduo  é 

permitido divulgar informações,  desde que tenha meios necessários para tanto. Aqui, 

ressalta-se  que  a  internet  é  um  meio  disponível  para  divulgação  de  informação, 

sobretudo de bens e serviços que o indivíduo queira comercializar, daí porque ao caráter 

de empreendedorismo que deve assumir a verdadeira inclusão digital.

O direito de informar vem positivado no  caput do artigo 220 da Constituição 

Federal, in verbis:

16 “Segundo o Comitê Gestor da Internet,  6% dos brasileiros com ganho mensal de até R$. 500,00 
usaram a internet para divulgar ou vender produtos ou serviços no ano passado (2006)”. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ul91u326876.shtml>. Acesso em: 28 set. 2007.

17 Cf. Vidal Serrano Junior: “O direito de informação, para que seja completo no seu objeto normativo, 
há de contemplar três variáveis: o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser 
informado [...]. Todavia, cumpre ainda acrescentar que esses três níveis do direito de informação 
apresentam  elevado  grau  de  interdependência”  (SERRANO  JÚNIOR,  Vidal.  A  proteção 
constitucional da informação e o direito à crítica jornalística. São Paulo: FTD, 1997, p. 31).

18 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 252.

19 SERRANO JUNIOR, 1997, p. 31-32.
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Art. 220: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação,  sob  qualquer  forma,  processo  ou  veículo  não  sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Portanto,  se  a  própria  Constituição  brasileira,  como  visto  acima,  permite  a 

divulgação da informação e havendo a internet,  como meio tecnológico disponível para 

tanto, mister que o Estado incremente suas políticas públicas para promover esse direito, 

pois, do contrário, ou seja, a manutenção da exclusão digital implica, também, na obstrução 

do direito de informar, a despeito do comando “não sofrerão qualquer restrição” ter alta 

densidade normativa.

Quanto ao direito de se informar, este é “o direito de recolha das informações 

desejadas”20 e vem prescrito no inciso XIV do artigo 5º, da Constituição Federal, em 

verdadeira desobstrução de caminho a qualquer fonte de informação,21 in verbis:

Art.  5º,  inc.  XIV –  é  assegurado  a  todos  o  acesso  à  informação  e 
resguardado  o  sigilo  da  fonte,  quando  necessário  ao  exercício 
profissional;

O acesso à rede das redes de computadores se dá, na maioria das vezes, para 

recolher informações, pesquisas de dados científicos, profissionais, culturais ou mesmo 

de entretenimento. A Constituição, como visto, assegura esse direito fundamental, mas 

as condições sócio-econômicas da maior parcela da população brasileira não tem acesso 

à internet.

No que tange ao terceiro e último nível do direito da informação, ou seja, o 

direito de ser informado; adverte Vidal Serrano Júnior que este é o direito de ser mantido 

constante  e  integralmente  informado,  mas  que,  apresenta  um  caráter  bilateral,  pois 

implica na obrigação de alguém ou organismo em prestar as informações, obrigação que, 

nestes termos, não existe na Constituição.

Porem, Vidal Serrano Junior adverte que:

20 Ibidem, p. 32.
21 Ibidem, mesma página.
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Tal entendimento, contudo, não é absoluto. É que o artigo 5º, inciso 
XXXIII,  da  Constituição  da  República,  estabelece  que  todos  os 
indivíduos  têm  o  direito  de  ‘[...]  receber  dos  órgãos  públicos 
informações  de  seu interesse  particular,  ou de interesse  coletivo ou 
geral [...]’, donde se extrai que tal dispositivo, conjuntamente com o 
artigo 37, caput e § 1º, também da nossa Carta Magna, prescreve que 
os órgãos públicos têm o dever de prestar informações. Logo, no que 
concerne  às  atividades  públicas,  o  indivíduo  tem  o  direito  de  ser 
mantido constante e integralmente informado.22

Novamente,  verifica-se  que,  dado  o  crescente  e  irreversível  processo  de 

informatização dos órgãos públicos, tais como Tribunais, Secretarias Fazendárias, etc., 

que  passaram  a  cumprir  com o  dever  de  prestar  informações  e  serviços  através  da 

internet, tal processo catalisou a exclusão digital da população desvalida. Não se repudia 

aqui o fenômeno da informatização dos serviços públicos que, aliás, é muito bem vindo. 

O que não se admite é que essa medida de informatização resulte em discriminação, em 

ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que os serviços públicos prestados através da 

internet  propiciam maior comodidade e conforto ao seu usuário que não terá que se 

deslocar  até  o  órgão  público,  enfrentar  filas,  para  obter  a  informação  ou  o  serviço 

desejado, como o faz a maior parcela da população que não dispõe de acesso à internet.

O direito à comunicação, vem assim explicitado por Vidal Serrano Junior:

Assim, o direito de comunicação respeita, de um lado, a preservação 
da  opinião,  da  expressão  e  da  informação,  quando  exteriorizadas 
através de um meio de comunicação de massa,  e,  de outro lado, se 
refere à integração jurídica da existência e do funcionamento desses 
meios de comunicação.23

Quanto ao direito de comunicação, interessa-nos, aqui, uma de suas vertentes, 

qual seja: o direito subjetivo público do indivíduo, conforme positivado em nossa Carta 

Magna, in verbis:

Art. 220: Omissis.
§ 1º – Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena  liberdade  de  informação  jornalística  em qualquer  veículo  de 
comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII 
e XIV.
§  2º  –  É  vedada  toda  e  qualquer  censura  de  natureza  política, 
ideológica e artística.

22 Ibidem, mesma página.
23 Ibidem, p. 30.
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Note que o §1º do artigo 220 da Constituição Federal não especifica o veículo 

de comunicação social  que fica tutelado com a disposição proibitiva nele  contida,  e 

modo que a internet, estanque de dúvida, também se constitui em veículo de informação 

jornalística, sobretudo porque os veículos de radiodifusão, televisivas e a mída impressa 

mantém seus respectivos sítios na internet, inclusive com transmissão de noticiário com 

áudio e vídeo – daí porque a demanda pela inclusão digital implica, também, em meio 

para se exercitar o direito fundamental à informação jornalística.

Verifica-se,  portanto,  que  a  exclusão  digital  impede  o  pleno  exercício  dos 

direitos fundamentais  à informação e à comunicação por parte dos afrodescendentes; 

sobretudo porque a internet24 se revelou importante veículo de massa com possibilidades 

infinitas de obtenção e emissão de informação em caráter mundial, amplitude esta que 

não se encontra em qualquer outro mídia, quer seja, a impressa, o rádio ou a televisão.

Considere, finalmente, que o exercício do direito a informação e a comunicação 

por meio da internet não se dá sem que haja, também, o incremento do direito de opinião 

e do direito de expressão, eis que, “por vezes, esses direitos se acumulam em um único 

titular, qualificando o fenômeno da concorrência de direitos fundamentais”.25

4   O  PRINCÍPIO  DA  IGUALDADE  MATERIAL  COMO  SUPEDÂNEO 

NORMATIVO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Se os direitos fundamentais à informação e a comunicação constituem alvo da 

inclusão digital, tem-se que o direito fundamental à igualdade material é o meio jurídico 

que se funda para promovê-la.

24 Cf. Omar Kaminski: “A Internet pode ser entendida como uma vasta rede internacional composta de 
cerca de 150,000 redes de computadores individuais e milhões de usuários individuais espalhados 
por todo o mundo [...]. É muito difícil mensurar a dimensão da Internet, porque não há um ponto 
central de controle e porque a Rede cresce em uma taxa quase exponencial [...]. A Internet é um 
sistema global, e não nacional, estruturada de forma inerente [...] não é uma rede de computadores, 
mas  sim  a  Rede  das  Redes”  (KAMINSKI,  Omar.  A  Internet  e  o  ciberespaço.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1770>. Acesso em: 28 set. 2007).

25 SERRANO JUNIOR, 1997, p. 24.
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Com o desenrolar da história ocidental, contada a partir  dos séculos XVII e 

XVIII, verificou-se que o princípio da igualdade, formalmente concebido, encerrava um 

instrumento jurídico de manutenção do estatus quo, que bem pode ser ilustrado pela 

célebre frase de Anatole France: “a lei, na sua majestosa igualdade, proíbe ao rico e ao 

pobre  de  furtarem  pão  e  dormirem  debaixo  da  ponte,  e  permite  a  ambos  que  se 

hospedem no Hotel Ritz”.26

Em  vista  disso,  desenvolveu-se  a  concepção  de  igualdade  material27 como 

sendo aquela que postula um tratamento uniforme de todos os homens perante os bens 

da vida, igualdade esta que passa a ter seu foco voltado para “a pessoa de carne e osso, 

que tem necessidades materiais que precisam ser atendidas, sem as quais não consegue 

nem mesmo exercitar as suas liberdades fundamentais”28.

É, pois, nesse contexto histórico que se fez surgir a ambição constitucional da 

concretização  da  igualdade  material29,  mediante  a  erradicação  da  pobreza  e  com  a 

promoção de grupo de pessoas tradicionalmente excluídas da sociedade, como é o caso 

dos afrodescendentes, tendo a Constituição brasileira de 1988 acolhido essa complexa 

desigualdade social com o fim de reduzi-la e, nalguns casos, até extingui-la. E como 

visto  acima,  é  esta  complexidade  que  se  agrava  com  a  exclusão  digital  dos 

afrodescendentes, em um verdadeiro círculo vicioso.

A Constituição brasileira  de 1988, de forte concepção substancialista,  está 

plenamente fundamentada no princípio da igualdade material, cujo artigo 3º (incisos 

III e IV) estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade  e  quaisquer  outras  formas  de  discriminação.  Nos  incisos  do  artigo  23,  a 

Constituição  estabelece  como  competência  comum  administrativa  (correlata  à 
26 Apud SARMENTO, 2006, p. 143.
27 Em sentido oposto, tem-se a manifestação de Manoel Gonçalves Ferreira Filho,  Curso de direito 

constitucional. 32ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 281-282. O referido autor já deixou 
assente sua concepção de Constituição, cuja qual somente se presta à limitação do poder, garantia 
dos  direitos  individuais  e  da  separação  de  poderes,  em  nítido  caráter  procedimentalista,  sem 
possibilidade de transformações sociais, no que se opõe a concepção da Constituição substancialista, 
como é a brasileira.

28 Cf. SARMENTO, 2006, p. 144.
29 Cf.  MELLO,  Cláudio  Ari.  Democracia  constitucional  e  direitos  fundamentais.  Porto  Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004, p. 84.
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competência  legislativa)30 dos  entes  da  Federação:  V  -  proporcionar  os  meios  de 

acesso à cultura, à educação e à ciência; IX - promover programas de construção de 

moradias  e  a  melhoria  das  condições  habitacionais  e  de  saneamento  básico;  X  - 

combater  as  causas  da  pobreza  e  os  fatores  de  marginalização,  promovendo  a 

integração  social  dos  setores  desfavorecidos.  No inciso  VII  do  artigo  170,  consta 

como  princípio  da  ordem  econômica  a  redução  das  desigualdades  regionais  e 

sociais31:

É, pois, em virtude do princípio da igualdade material, verificado inclusive nas 

normas programáticas da Constituição, que o Estado brasileiro resta vinculado32 a uma 

atuação positiva, devendo, com isso, desenvolver políticas públicas para a concretização 

de tal principio, em verdadeiro movimento de inclusão social, onde se localiza, também, 

a inclusão digital aqui preconizada.

Na linha que aqui temos trilhado, a inclusão digital encontra supedâneo jurídico 

no princípio da igualdade material, que é dotado de grande força valorativa e permeia 

por todo sistema jurídico-político33 positivado pela Constituição de 1988.

5  A NECESSIDADE DE AMPLIAR A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA OS DEMAIS 

SEGMENTOS DE BENS E SERVIÇOS RELACIONADOS COM A INCLUSÃO 

DIGITAL

O que temos presenciado hodiernamente é a utilização da extrafiscalidade da 

tributação  como  mecanismo  legítimo  de  intervenção  na  ordem  social,  sobretudo 

mediante  a  concessão  de  isenções  a  determinados  fatos  juridicamente  relevantes  na 

relação tributária com o fim de implementar políticas públicas.

30 Cf. FERREIRA FILHO, 2006, p. 60.
31 Cf. SILVA, 1997, p. 207.
32 Cf. ROCHA, 1996, p. 85-99.
33 Cf.  ROTHENBURG,  Walter  Claudius.  Princípios  constitucionais.  2ª  ed.  Porto  Alegre:  Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2003, p. 21: “Da generalidade e da vagueza decorre a plasticidade que os 
princípios  jurídicos  apresentam,  permitindo-lhes  amoldarem-se  às  diferentes  situações  e  assim 
acompanharem o passo da evolução social”.
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Correspondente ao poder de tributar, o poder de isentar também representa uma 

faceta da soberania estatal34. Porém, a isenção tributária já não pode mais ser vista como 

mera  liberalidade  do  poder  tributante  que,  de  acordo  com  sua  conveniência  e 

oportunidade,  institui  a  isenção  como  se  fosse  verdadeiramente  um  favor  legal  em 

benefício  do  contribuinte35.  Essas  colocações  não  mais  vigoram  em  face  do 

constitucionalismo  contemporâneo,  comprometido  com  valores  substanciais  da 

sociedade, com uma Constituição brasileira dotada de normas programáticas que visem a 

redução das desigualdades sociais.

É nesse contexto, portanto, que se admite a instituição de isenção tributária para 

veicular a política de inclusão digital, tendo assim procedido o Governo Federal, através 

da chamada “MP do Bem” (Medida Provisória n. 252, de 15 de junho de 2005 que se 

converteu  na  Lei  n.  11.196/2005),  em cujo  capítulo  IV,  denominado  “programa  de 

inclusão digital”,  no artigo 28 da Lei  11.196/2005, reduziu a zero36 as  alíquotas das 

contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda, 

a  varejo,  de  microcomputadores,  teclados,  mouse  e  monitor,  quando  vendidos  em 

conjunto. A situação de “alíquota zero” perdurará até 31 de dezembro de 2009 (inc. II, 

art. 30, da Lei 11.196/2005).

O êxito da medida é sentido no aquecimento das vendas de microcomputadores. 

Dados do Programa de Administração de Varejo,  vinculado a Fundação Instituto  de 

Administração da Universidade de São Paulo – USP confirmam que a inclusão digital 

está  impulsionando  o  comércio,  tendo  dobrado  o  volume  e  vendas  praticadas 

principalmente pelas classes consumidoras C e D37.

Nada obstante a importância da medida, até mesmo porque o primeiro passo para a 

inclusão digital é o acesso aos equipamentos (microcomputadores) tecnológicos, temos que a 

política adotada de isenção tributária para promover a inclusão digital deve ser ampliada38 sobre 

34 Cf. BORGES, José Souto Maior. Teoria da isenção tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 30-31.

35 Ibidem, p. 68-69.
36 É pacífico na doutrina o entendimento de que a “alíquota zero” é uma típica isenção. 
37 Disponível  em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ul91u326876.shtml>. Acesso em: 28 

set. 2007.
38 Cf. SILVA, 1997, p. 216: “É necessário ter em vista que o sistema tributário é parte de um sistema 

econômico-social  concreto,  e  qualquer  teoria  de  uma  tributação  justa  que  não  leve  em conta  a 
totalidade do sistema social cai na abstração metafísica”.
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os demais tributos de competência da União,39 dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

principalmente para aliviarem a carga tributária não apenas sobre os bens tecnológicos, mas 

também, sobre os serviços vinculados às tecnologias de informação e comunicação, tais como 

serviços de provedores de acesso à internet, serviços educacionais (cursos livres) de ensino e 

treinamento em informática, cursos profissionalizantes (em módulos avançados) de ensino e 

treinamento em programas profissionais de computador (p.ex. AutoCad) e de manutenção de 

equipamentos de informática.

Portanto, inegável que a isenção tributária é um mecanismo legítimo para correção 

de situações sociais indesejadas40, como é o caso da exclusão digital dos afrodescendentes que 

compreendem a maior parcela da população brasileira. Porém, a isenção não deve abranger 

somente um aspecto da inclusão digital, ou seja, somente a aquisição de equipamentos de 

informática,  deve-se,  também,  lançar  mão  da  isenção  tributária  sobre  todos  os  demais 

segmentos econômicos voltados para a capacitação e educação do indivíduo para que possa, 

efetivamente,  fazer  uso  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  de  maneira 

transformadora, visando à obtenção de renda e a construção do conhecimento útil, evitando-se, 

assim, que seja mero navegador da internet.

6  CONCLUSÃO

Não tivemos qualquer pretensão de esgotamento do tema da inclusão digital e 

tão menos de esgotar o assunto que envolve a isenção tributária e de como esta pode 

desempenhar  um  papel  social  relevante.  Porém,  dos  estudos  que  foram  realizados, 

podemos reconhecer que no Brasil o grupo de pessoas excluídas socialmente é composto 

por pobres afrodescedentes e que essa parcela da população brasileira, além de sofrer 

com a exclusão sócio-econômica, passa a sofrer, também, com a exclusão digital, assim 

entendida o não acesso às tecnologias de informação e comunicação, notadamente, a 

internet.

39 Há um projeto de Lei nº 6.717/2006, de autoria do Deputado Ivo José, em trâmite no Congresso 
Nacional  que  visa  a  isenção  de  tributos  e  contribuições  federais  sobre  receitas  de  prestação  de 
serviços relacionados a programas de inclusão digital.

40 Cf.  SILVA,  Daniel  Cavalcante.  A finalidade  extrafiscal  do tributo  e as  políticas  públicas  no 
Brasil.  Disponível  em: 
<www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/prisma/article/view/218/219>.  Acesso  em:  29 
set. 2007.
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A informação  difundida  através  das  redes  de  computadores,  quer  seja  pela 

quantidade ou mesmo pela qualidade, passou a ser um bem jurídico de primeira ordem e 

o acesso a ela é condição para que as pessoas pobres afrodescendentes tenham igualdade 

de  oportunidades,  daí  a  necessidade  de  se  implementar  política  pública  de  efetiva 

inclusão digital.

A inclusão digital, portanto, tem por finalidade promover a igualdade material 

mediante  o  resgate  das  pessoas  excluídas,  total  ou  parcialmente,  da  sociedade 

contextualizada  na  era  da  informação,  capacitando-as  para  o  uso  das  tecnologias  de 

informação  e  comunicação,  mediante  o  desenvolvimento  do  senso  crítico  sobre  a 

sociedade em que vive, favorecidas por um ambiente físico-comunitário e estimuladas 

pelo empreendedorismo e pela construção do conhecimento útil.

A  exclusão  digital  resulta  na  obstrução  do  pleno  exercício  dos  direitos 

fundamentais à informação e à comunicação, além de gerar desigualdade de tratamento 

dos desvalidos em relação àquela pequena parcela da população que tem acesso à rede 

de computadores e que usufruem, com maior comodidade, dos diversos serviços estatais 

e privados que são disponibilizados eletronicamente.

A  Constituição  Federal  de  1988  fundamenta-se  na  igualdade  material  e 

determina a redução das desigualdades sociais por meio de normas principiológicas e 

programáticas vinculativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, extraindo-se 

daí o fundamento constitucional da inclusão digital.

A  isenção  tributária  mostrou-se  um  mecanismo  legítimo  para  correção  de 

situações  sociais  indesejadas,  como  é  o  caso  da  exclusão  digital  dos  pobres 

afrodescendentes, eis que tem propiciado a aquisição dos equipamentos de informática a 

custos reduzidos. Porém, a isenção não deve abranger somente um aspecto da inclusão 

digital, mas sim, estender-se sobre os demais segmentos da economia que tangenciam 

com a inclusão digital, como os de prestação de serviços de ensino e treinamento em 

informática,  por exemplo, de modo a possibilitar  a plena capacitação para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação a um custo também reduzido.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO JUDICIÁRIO: O POTENCIAL DAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Luciane Moessa de Souza∗

RESUMO

O  presente  trabalho  busca  demonstrar  a  necessidade  de  participação  social  na 

formulação e fiscalização da execução de políticas públicas, em especial no âmbito do 

Poder Judiciário e de que modo as tecnologias da informação podem contribuir para 

este  fim,  nada  obstante  o  problema  da  exclusão  digital.  Procura-se  mostrar  que  a 

participação deve ser amplamente estimulada e exercida de forma transparente, sendo 

imprescindível uma efetiva abertura ao diálogo por parte dos representantes do governo 

e da sociedade civil. Analisa-se o papel do Conselho Nacional de Justiça no sentido de 

canalizar a participação social e exemplifica-se como esta poderia ser implementada.

PALAVRAS-CHAVE

TECNOLOGIAS  DE  INFORMAÇÃO;  PARTICIPAÇÃO  SOCIAL;  PODER 
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ABSTRACT

This  paper  aims to  demonstrate  the  need of  social  participation  on the  making and 

monitoring of the execution of public policies, specially in which concern the courts, 

and  how  the  information  technologies  can  contribute  for  this  purpose,  despite  the 

problem of the technologic exclusion.  It intends to prove that the participation should 

be largely incentived and exercised in a transparent way, and that it is necessary an 

effective openess to dialogue either on the side of the government either on the civil 

society  side.   It  analises  the  role  of  the  Justice  National  Council  in  the  sense  of 

channelize the social participation and indicates examples of how it could happen.

 Mestre em Direito do Estado UFPR, Doutoranda em Direito UFSC. Professora da Faculdade 

Internacional de Curitiba (FACINTER) e Procuradora do Banco Central do Brasil.

433



KEY-WORDS

INFORMATION  TECHNOLOGY;  SOCIAL  PARTICIPATION;  JUDICIARY; 

JUSTICE NATIONAL COUNCIL

1. Introdução 

O presente  trabalho  visa  abordar  a  pouco  explorada  questão  da  participação 

social no Poder Judiciário, bem assim o potencial das tecnologias de informação nesse 

sentido.

De  um  lado,  como  veremos,  existe  razoável  literatura  defendendo  que  a 

implementação  de  mecanismos  de  democracia  participativa  é  a  chave  para  a 

universalização dos direitos fundamentais  prometida pelo nosso texto constitucional, 

havendo,  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  diversos  Conselhos  paritários  em 

funcionamento que constituem uma singela abertura à participação social na formulação 

de políticas públicas em algumas áreas.  De outro, como também veremos, existem já 

diversos exemplos práticos de como a utilização das tecnologias da informação pode 

contribuir para a transparência e eficiência na prestação de serviços públicos.

Além disso, a Emenda Constitucional 45, de 08.12.2004, previu, pela primeira 

vez na história do Judiciário brasileiro, um órgão colegiado em que está prevista (ainda 

que de forma minoritária)  1 a participação de entidades externas ao Poder Judiciário, 

órgão  que  tem  atribuições  de  coordenar  administrativamente  as  instituições 

jurisdicionais,  bem como de  fiscalizar  do  ponto  de  vista  funcional  a  atividade  dos 

magistrado  em  geral:  trata-se  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  entrou  em 

funcionamento em meados de 2005, encerrando agora sua primeira gestão.

Buscaremos trazer luzes, portanto, sobre as potencialidades deste órgão no que 

se refere à participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas voltadas a 

uma atuação mais eficiente,  legítima e democrática  do Poder Judiciário,  procurando 
1 Como se verifica do art. 103-B da Constituição Federal, acrescentado pela mencionada emenda, dos 15 
integrantes do Conselho Nacional de Justiça, 9, isto é, 60% são provenientes do próprio Judiciário, 2 são 
integrantes  do Ministério Público,  2 são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil  e  apenas 2 
seriam representantes da sociedade civil “extra-jurídica”, porém indicados pela Câmara e pelo Senado.
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demonstrar, de outra parte, como a utilização de tecnologias da informação pode e deve 

contribuir nesse sentido.

2. A democracia participativa como instrumento de desenvolvimento e realização 

de direitos fundamentais 

Para AMARTYA SEN, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e conhecido 

por ter formulado uma concepção ampliada de desenvolvimento, que não se restringe ao 

aspecto  meramente  econômico,  as  pessoas  não  devem  ser  vistas  como  meras 

beneficiárias do desenvolvimento, mas como seus agentes 2.

A concepção  de  Estado  Democrático  que  prevalece  na  contemporaneidade  é 

claramente  uma dimensão reduzida de um conceito  material  de democracia.   Como 

anota SARA DA NOVA QUADROS CÔRTES, em realidade, a democracia liberal se 

caracteriza  pela  “supervalorização  dos  mecanismos  de  representação  sem  que  

precisassem  ser  combinados  com  mecanismos  de  participação”  (2003:213). 

Parafraseando BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, afirma ela que “É fundamental  

o  incremento  do  procedimentalismo  participativo  como prática  social  e  não  como 

método de constituição de governo.” (2003:214)

Em  suma,  gestão  democrática  não  se  reduz  à  mera  possibilidade  de  eleger 

aqueles que vão tomar decisões, mas exige também a possibilidade de participar desse 

processo de tomada de decisões, bem assim de fiscalizar a sua implementação.

Para  o  grande  constitucionalista  PAULO  BONAVIDES,  a  democracia 

participativa  é,  na realidade,  a  única  forma de  salvar  da  “falência”  o  nosso regime 

democrático-representativo:

As formas representativas, por obra da depravação que ora mina o sistema governativo 

vigente, tanto no campo executivo como legislativo e quiçá judicial, perderam de todo a 

legitimidade. Conseqüência: sua legalidade se desmorona, sua autoridade se aniquila, 

seus poderes se desmancham, sua ética se decompõe.
2 “Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e  
ajudar uns aos outros.” Desenvolvimento como liberdade.   Trad. Laura Teixeira Mota.   São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005, p. 26.
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Não há como restaurá-la.  Faltando legitimidade não se governa nem se legisla, salvo 

por vias excepcionais. (...)

Urge outra  vez  fazer  legítima  a  lei,  repolitizada  pela  legitimidade;  tal  repolitização, 

todavia, unicamente ocorre, a esta altura da crise nas instituições do Estado brasileiro, 

mediante  recurso  à  introdução  eficaz  dos  mecanismos  plebiscitários  da  democracia 

participativa de primeiro grau, que é a democracia direta ou semi-direta.  (2003:282) 3

Apesar de haver quem entenda que o crescimento das tarefas estatais e, via de 

conseqüência,  a  crescente  complexidade  do  aparato  burocrático  inviabilizariam  a 

participação  social  4,  estamos   de  inteiro  acordo  com a  autora  do  interessantíssimo 

trabalho sobre controle social já citado:

A relação entre o Estado e a sociedade, para privilegiar a participação e a deliberação 

democrática,  há que seguir o caminho da tecnoburocracia para tecnodemocracia, 

ou seja,  estabelecer uma correlação de conflito e mediação entre questões técnicas e 

políticas, entre conhecimento e poder. (2003:215) 5

JOSEPH STIGLITZ, ex-Presidente do Banco Mundial, ao abordar a polêmica 

questão do apoio das instituições internacionais aos projetos de reformas institucionais, 

é mais um dos defensores da participação social e da construção de alguns consensos, 

sob pena de inefetividade de qualquer projeto de mudança. Defende ele que o papel das 

instituições externas que contribuem com recursos ou conhecimentos necessários para 

estes projetos não deve vir acompanhado de exigências que salientem a dependência das 

sociedades  em desenvolvimento  destas instituições.  Ao contrário,  deve-se permitir  a 

elas que assumam a condução do processo, sob pena de ele não se sustentar, por falta de 
3 Mais adiante, segue ele com a mesma veemência que lhe é característica – e com inteira razão: “O 
substantivo da democracia é, portanto, a participação.  Quem diz democracia diz, do mesmo passo,  
máxima presença  de povo no governo,  porque,  sem participação popular,  democracia  é  quimera,  é  
utopia, é ilusão, é retórica, é promessa sem arrimo na realidade, sem raiz na história, sem sentido na 
doutrina, sem conteúdo nas leis.”  Op. cit., p. 283 - grifos nossos.  
4 Este o posicionamento de ninguém menos que MAX WEBER, bem como de NORBERTO BOBBIO. 
Para este último, relata SARA CÔRTES, “o cidadão, ao fazer a opção pela sociedade de consumo de 
massa e pelo Estado de bem-estar social, sabe que está abrindo mão do controle sobre as atividades 
políticas e econômicas por ele exercido em favor de burocracias privadas e públicas.” Afirma ela, com 
total acerto: “estes autores não levam em conta a capacidade da burocracia de absorver a criatividade e o 
conjunto de informações e conhecimentos detidos pelos atores sociais necessários à gestão pública, assim 
como a capacidade destes atores num processo pedagógico compreenderem os meandros e procedimentos 
da institucionalidade regulada pelo direito.” Cit., p. 216.
5 Mais adiante, afirma ela: “A experiência empírica analisada, qual seja, da fiscalização da prestação de  
contas, demonstra não só que há interesse do cidadão na participação, mas que há também capacidade  
para lidar e aprender com a atividade da administração pública estatal.”  Cit., p. 218 – grifos nossos.
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comprometimento.  As instituições externas apenas podem facilitar o processo, mas não 

assumir a responsabilidade por ele, de modo que a participação deve ser fortemente 

incentivada e devem ser disponibilizados todos os meios (educação e informações 

relevantes) para que ela seja significativa (1998:17-18).

Neste  sentido,  é  imperativo  reconhecer  que,  “em  tempos  de  democracia 

participativa,  a  linguagem  do  direito  estatal  moderno,  hermética,  especializada  e  

abstrata,  configura-se  num  obstáculo  à  participação  e  controle  do  Estado  pelo  

cidadão.” (CÔRTES, 2003:216).

Por  último,  importa  ressaltar  a  imprescindibilidade  da  participação  de  entes 

alheios à estrutura estatal no processo decisório: “No dizer de Anna Maria Campos, o  

governo não será capaz de avaliar de maneira isenta o desempenho de sua burocracia;  

esse controle só será eficaz quando realizado pelos cidadãos.” (CÔRTES, 2003:227).

Passemos a descrever, assim, os diferentes mecanismos pelos quais a população 

civil pode interferir no exercício do poder político.

3. As diversas formas de participação e controle social e os obstáculos para o seu 

exercício 

Em primeiro lugar, vamos acompanhar a distinção que VANDERLEI SIRAQUE 

faz entre os conceitos de participação popular e controle social. Este,  mais  restrito,  é 

o controle exercido por pessoas (físicas ou jurídicas) alheias à estrutura do Estado, no 

que concerne à  execução das decisões políticas.  Já a participação popular atine mais 

diretamente  à  tomada  de  decisões  fundamentais pelo  poder  político,  decisões 

referentes à formação de atos normativos do Estado.

Embora ambos sejam formas de exercício da soberania popular, se distinguem 

claramente  quanto  ao  foco:  “Enquanto  a  participação  popular  colabora  para  a 

formação das normas jurídicas estatais, a finalidade do controle social é outra, isto é,  
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aproveitar as regras previamente elaboradas para submeter o Estado a uma posição de  

submissão ao cidadão controlador de seus atos” (2005:100). 

Naturalmente,  tanto  um  como  outro  possuem  caráter  facultativo,  isto  é,  o 

cidadão  tem  a  possibilidade,  mas  não  é  efetivamente  obrigado  a  exercê-los,  muito 

embora tenha todo interesse em fazê-lo.

VANDERLEI SIRAQUE lembra que o “controle social é direito fundamental  

da primeira geração desses direitos, expressando-se no exercício da cidadania, e serve 

de meio para a proteção dos direitos individuais, coletivos e, mais recentemente, dos  

direitos difusos.” (2005:110)  Ele “pode concretizar-se em dois momentos: 1) análise  

jurídica  da  norma  estabelecida  pela  Administração  Pública,  como  a  relação  de  

compatibilidade  com  outras  normas  de  hierarquia  superior;  2)  fiscalização  da  

execução ou  aplicação dessas  normas  jurídicas  ao  caso concreto”,  ao  passo que  a 

participação popular “ocorre antes ou durante o processo de decisão da Administração 

Pública” (2005:112).

   

O autor faz um breve inventário das formas que pode assumir o controle social: 
vistas a processos administrativos e judiciais nos órgãos públicos em que eles estiverem 

disponíveis, leitura do Diário Oficial, requerimento ou petição solicitando certidões ou 

informações  junto  aos  órgãos  públicos,  carta,  denúncias,  representação,  reclamação 

verbal  à  própria  Administração,  ao  Ministério  Público,  ao  Tribunal  de  Contas,  ao 

Legislativo, ações judiciais. (2005:109)

Em seguida, passa a discorrer sobre as principais formas de controle social e 

participação popular, atualmente aplicadas basicamente no âmbito do Poder Executivo, 

quais sejam: o orçamento participativo, o planejamento participativo, os conselhos de 

políticas  públicas,  as  organizações  não-governamentais,  os  meios  eletrônicos,  as 

ouvidorias, os meios de comunicação social.  Abordemos algumas delas, que interessam 

mais de perto ao meio jurídico.

O orçamento  participativo,  ou  seja,  a  “elaboração  compartilhada  da  norma 

jurídica que rege o plano de gastos e receitas do orçamento público” (2005:118), a par 

de ser uma experiência inigualável no fortalecimento da cidadania, também contribui 
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para um melhor gerenciamento de recursos públicos, evitando o desvio e a má aplicação 

de verbas 6.

Neste sentido, merece menção, já que abordaremos em seguida o potencial das 

tecnologias  da  informação  na  democratização  do  Poder  Público,  a  experiência  do 

“orçamento participativo digital”, da Prefeitura de Belo Horizonte  7.  Desde então, o 

Município vem adotando outras consultas públicas virtuais, a exemplo da consulta sobre 

a questão do funcionamento do comércio aos domingos. 

O que SIRAQUE chama de planejamento participativo seria, a nosso ver, um 

conceito mais abrangente que o de orçamento participativo, pois, além de envolver  a 

participação social na definição dos gastos públicos, abrange o momento da elaboração 

de políticas públicas. Trata-se, em suma, de propiciar a participação dos interessados no 

processo decisório, conferindo legitimidade e efetividade ao processo de definição de 

metas para o Poder Público, pois, quando a participação é ampla, certamente haverá 

uma maior fiscalização e acompanhamento da execução daquilo que foi planejado. O 

processo pode ser chamado, como bem assinala o autor, de “planejamento inclusivo”, 

consistindo em “verdadeira revolução na formulação de políticas públicas, tendo em 

vista o seu caráter pedagógico e a inclusão de todos os interessados, sem exceção, na  

sua elaboração.” Para ele,  “o planejamento de longo prazo não pode ficar a cargo  

apenas das  autoridades,  dos  governantes  e  dos  técnicos”  (2005:121),  de modo que 

deveria  ser  propiciada  a  participação  na  elaboração  do  Plano Plurianual,  da  Lei  de 

6 Como aponta VANDERLEI SIRAQUE, o “fundamento político do orçamento participativo está no fato  
de que, se os cidadãos pagam seus tributos, então eles têm o direito de ajudar a decidir como esses  
tributos serão arrecadados e de que forma serão aplicados pelo Poder Público.
Outro fator de grande interesse público na participação dos cidadãos na elaboração do orçamento é a  
promoção da solidariedade entre as pessoas e  a  restrição do tráfico de influências,  do clientelismo 
político, do assistencialismo, tanto na arrecadação quanto nos gastos do dinheiro público.” Op. cit., p. 
118.
7 Trata-se de um mecanismo pelo qual,  ampliando a experiência  do Orçamento Participativo naquele 
Município, o governo Municipal decidiu que 9 grandes obras (de um total de 107 que seriam definidas 
pela população, sendo as demais 98 pelo Orçamento Participativo tradicional) seriam escolhidas pela via 
eletrônica, utilizando-se de urnas instaladas em 150 pontos estratégicos do Município ou pela internet, 
que ficaram disponíveis durante um mês.  Tais obras representavam metade dos investimentos em obras 
com recursos próprios da Prefeitura de BH. “Candidataram-se” 36 obras e participaram da votação das 
obras  cerca  de  10%  dos  eleitores  da  cidade,  tratando-se  de  uma  experiência  inédita  no  cenário  da 
Administração  Pública   Para  maiores  informações,  ver  site  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte: 
www.pbh.gov.br e ainda www.opdigital.pbh.gov.br .
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Diretrizes  Orçamentárias,  da  Lei  do  Orçamento  Anual,  em  todas  as  esferas  da 

Federação.

Por  fim,  no  que  diz  respeito  aos  Conselhos  de  Políticas  Públicas,  importa 

primeiramente  definir  os  Conselhos,  que,  para  SIRAQUE,  são  “órgãos  colegiados 

criados pelo Estado, cuja composição e competência são determinadas pela lei que os  

institui.” (2005:122) Trata-se de uma definição genérica, porque os Conselhos podem 

assumir os mais diversos formatos, podendo prever ou não a participação da sociedade 

civil, por exemplo.  “Quanto à competência, podem ter função normativa, contenciosa 

[julgamento de recursos administrativos], de polícia ou de planejamento e fiscalização  

das políticas públicas.” (2005:122)

No  que  toca  especificamente  aos  Conselhos  de  Políticas  Públicas,  o  autor 

assinala como suas características:

a) Criação por iniciativa do Estado.

b)  Sua  composição  deve  ser  integrada  por  representantes  do  Poder  Público  e  da 

sociedade.

c) Sua finalidade principal é servir de instrumento para garantir a participação popular, 

o  controle  social  e  a  gestão  democráticas  das  políticas  e  dos  serviços  públicos, 

envolvendo  o  planejamento  e  o  acompanhamento  da  execução  dessas  políticas  e 

serviços públicos.

d) As decisões, naquilo que tange ao acatamento ou não do resultado por quem tem a 

capacidade de execução da decisão, poderão ser de caráter deliberativo ou consultivo 

(...)

e) Não-remuneração dos conselheiros, via de regra.

f) Raramente os conselheiros exercem essa função com exclusividade, tendo em vista 

que a maioria dos seus membros tem outras atividades no setor público ou privado.

g) O Poder Público deve disponibilizar a estrutura necessária para garantir a autonomia 

funcional dos conselhos (...)

h)  Os  representantes  do  Poder  Público  nos  conselhos  geralmente  são  técnicos  e  os 

representantes  da  sociedade,  na  sua  maioria,  são  leigos  e  oriundos  de  movimentos 

sociais.

i) As reuniões devem ser em local de fácil acesso para o público, sendo o horário, data, 

local e pauta divulgados com antecedência.
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j)  Os  representantes  da  sociedade  não  devem ocupar  funções  de  livre  nomeação  e 

exoneração no Poder Público ao qual o conselho se propõe a formular a política e o 

controle por determinado período.

l) As atividades dos conselhos estão sujeitas a controle institucional e social.

m)  As  decisões  dos  conselhos,  independentemente  de  serem  consultivas  ou 

deliberativas,  são  equivalentes  aos  atos  administrativos.  Portanto,  estão  sujeitas  aos 

mesmos princípios e regras, dentro da hierarquia normativa, em especial as do art. 37 da 

Constituição.  (2005:123-124)

No que tange à composição, SIRAQUE enfatiza a importância da paridade na 

representação,  não  observada  no  Conselho  Nacional  de  Justiça,  como  visto:  “Os 

conselhos instituídos pelo Estado devem ter a participação de representantes do Poder  

Público  e  da  sociedade  e,  na  medida  do  possível,  paritariamente,  isto  é,  50% de  

integrantes de origem estatal e outros 50% de origem popular.” (2005:128)

Ao analisar o papel destes Conselhos, FERNANDO HERREN AGUILAR bem 

analisa a questão da representatividade:

É desejável, no regime democrático, que integrem, portanto, os órgãos consultivos, as 

diversas entidades interessadas nas medidas, que apresentarão seus pareceres técnicos 

para confronto com eventuais opiniões em contrário.  O peso relativo das categorias 

implicadas  na  deliberação  é  fundamental  para  apurar  se  há  ou  não  equilíbrio  nos 

critérios de decisão. (1999:219) 8

Para ele, isso não tem acontecido na prática dos Conselhos de Políticas Públicas: 

“Entre nós é facilmente detectável que os conselhos quase nunca adquiriram feições de  

fórum de  manifestação  de  interesses  da  sociedade.   E,  quando  permeáveis  a  eles,  

jamais apresentaram um balanceamento desejável entre as categorias interessadas.” O 

que falta, na visão do autor, é a disponibilidade de informações técnicas para que os 

usuários  dos  serviços  públicos  possam  efetivamente  contribuir  para  a  tomada  de 

8 Este elemento é fundamental, pois, como observa o autor, o “fortalecimento do corporativismo é uma 
tendência marcante na sociedade contemporânea (...) Mas não se combate o corporativismo mediante a  
eliminação dos interesses localizados ou na expectativa de que se convertam em reflexo das aspirações  
da  sociedade  como  um  todo.  Uma  das  formas  racionais  de  se  lidar  com  o  corporativismo  numa 
sociedade complexa é dar vazão institucional aos pleitos localizados,  de forma a identificá-los mais  
solidamente e analisar suas repercussões para os diversos segmentos sociais.” Op. cit., p. 220.
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decisões:  “parece-nos  de  enorme  relevância  o  desenvolvimento  de  mecanismos  

institucionais  para  permitir  uma  ‘representatividade  técnica’,  por  assim  dizer,  dos  

usuários, no processo de deliberação sobre assuntos de seu interesse.” (1999:222)

Para  aferir  o  grau  de  contribuição  de  um  determinado  Conselho  na 

democratização de políticas públicas, pensamos ser conveniente nos valer das lições de 

um professor norte-americano que vem se dedicando ao estudo teórico e pesquisa de 

campo sobre o tema. O Prof.  WILLIAM LEACH identifica sete valores que devem 

estar presentes no que ele denomina de “gestão pública colaborativa”: inclusividade; 

representatividade;  imparcialidade;  transparência;  capacidade  decisória;  legalidade  e 

“empoderamento”  (2006:100-110)  9.   Para  considerar,  portanto,  que  um  Conselho 

efetivamente  contribui  para a  democratização das  políticas  públicas no seu setor  de 

atuação, é necessário que todos estes requisitos estejam preenchidos.

Por  fim,  também  tem  uma  importância  fundamental  para  o  nosso  tema  a 

instituição  das  “ouvidorias”,  ora  previstas  pela  Constituição  no  âmbito  do  Poder 

Judiciário (art. 103-B, § 7º), a serem criadas pela União em todos os Estados-membros e 

no  Distrito  Federal.   Trata-se  de  órgãos  encarregados  de  “ouvir  os  reclamos  da 

sociedade, analisar a veracidade destes e encaminhá-los aos órgãos competentes para 

as providências que se fizerem necessárias.” (2005:137) Elas “têm a função de fazer o  

controle  externo  dos  atos  e  a  competência  para  fiscalizar  quando  o  ouvidor  tiver 

autonomia  administrativa  e  funcional  em  relação  ao  órgão  a  ser  fiscalizado.” 

(2005:138).   Para  cumprir  tal  missão,  é  evidente  que  precisam  estar  amplamente 

acessíveis  à  população interessada,  razão pela qual  o  tema atine de perto ao tópico 

seguinte. 

9 Vejamos como ele define cada um desses quesitos: 1) inclusividade significa que o “processo apresenta 
poucas restrições para a participação”; 2) representatividade significa “que os interesses de todos os  
indivíduos afetados são efetivamente defendidos, diretamente ou por representantes”; 3) imparcialidade 
significa que as partes envolvidas são tratadas igualmente; 4) transparência significa que “o processo está 
regido por regras claras e conhecidas de todos”; 5)  capacidade de decisão significa  que o processo 
“permite  aos participantes  exporem suas idéias  livremente,  examinar criticamente  os  argumentos de 
cada um dos outros, identificar interesses comuns e construir uma base de conhecimento compartilhado 
e  capital  social”;  6)  legalidade  implica  em  que  a  legislação  vigente  está  sendo  cumprida;  e  7) 
“empoderamento” significa que o “processo habilita os participantes a influenciar a elaboração das  
políticas” Cit., pp. 101-104) - tradução nossa.
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Ainda uma última palavra merece ser dita em relação aos diversos instrumentos 

de participação social na Administração Pública, principalmente aqueles que envolvem 

a participação presencial, também baseada nos ensinamentos de dois professores norte-

americanos, JUDITH INNES e DAVID BOOHER.  Eles formulam uma rigorosa crítica 

aos  instrumentos  de  participação  pública  previstos  na  legislação  norte-americana 

(notadamente  as  audiências  públicas),  que  não  conseguem  obter  uma  genuína 

participação no processo decisório e/ou no planejamento.  Na prática, freqüentemente 

trata-se de espaços de litigiosidade constante, onde não ocorre o diálogo e a negociação 

dos interesses opostos, sendo realizados apenas para cumprir as exigências legais.  A 

literatura sobre o assunto tem entendido que o problema é que os métodos não estão 

sendo adequadamente utilizados (2004:415-436).

Para os autores, atualmente,  “nós estamos presos à armadilha de pensar que 

participação social envolve cidadãos de um lado e o governo do outro. Esse dualismo  

simplista subjaz aos debates e encoraja a participação adversarial.” Na realidade, a

participação precisa ser  colaborativa e incorporar  não apenas cidadãos,  mas  também 

interesses  organizados,  organizações  com  fins  lucrativos  e  sem  fins  lucrativos, 

planejadores  e  gestores  públicos.  (...)  métodos  de  participação  efetiva  envolvem 

colaboração,  diálogo e interação.  São inclusivos.  Não são reativos,  mas focados em 

antecipar e definir ações futuras. (...) Desafiam o estado atual das coisas e formulam 

questões complexas sobre temas tidos como pacíficos. (2004:421-422)

A  participação  colaborativa,  segundo  os  autores,  incrementa  a 

representatividade  e  legitimidade  em  relação  a  outros  métodos,  mas  para  isso  é 

necessário assegurar que grupos mais fracos estejam devidamente incluídos e assistidos 

para participar dos debates. Além disso, nela não existe o dilema da escolha entre o 

interesse  individual  e  o  interesse  coletivo,  pois  os  diálogos  são  direcionados  para 

conciliar todos os interesses envolvidos, ao contrário dos modelos tradicionais, em que 

não existe este esforço de integração (2004:430).

Em  suma,  não  basta  assegurar  a  participação  social,  é  preciso  assegurar  a 

utilização de métodos pelos quais a manifestação das diferentes visões de grupo possa 
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ser canalizada de forma construtiva, a fim de produzir, com clareza de visão, decisões 

que realmente caminhem no sentido de proteger todos os interesses envolvidos.

4. O potencial das tecnologias da informação na democratização da gestão pública

As tecnologias da informação oferecem evidente potencial de viabilizar novos 

sistemas de gestão na Administração Pública.  Assim, costuma-se falar  em “governo 

eletrônico”, que pode ser definido como “a utilização, por parte do setor público, das  

novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  em  especial  a  Internet,  para  a  

prestação  de  melhores  serviços,  disseminação  de  informações,  controle  das  contas 

públicas,  redução  de  custos  administrativos  e  ampliação  das  possibilidades  de 

participação dos cidadãos na gestão pública.” (QUADROS: 2005, 238) 10  Este último 

plano,  contudo,  parece  ser  aquele  que  foi  menos  enfocado  até  agora  pelos  nossos 

administradores públicos.

Todavia, se existe o intuito de democratizar a gestão pública, a utilização das 

tecnologias  disponíveis  para  permitir  a  amplicação  da  participação  social  na  gestão 

pública  é  uma  necessidade  evidente,  pois,  como  bem  lembra  o  professor  paulista 

VANDERLEI SIRAQUE,  “nem todas as pessoas podem ou estão dispostas a estar  

10 A autora aponta como exemplos,  entre outros,  a prestação eletrônica de informações e  serviços,  a 
prestação de contas públicas, transparência e monitoramento da execução orçamentária, a aquisição de 
bens e serviços por meio da Internet.  Para ela, “o governo eletrônico vai possibilitar o cumprimento das  
atividades públicas de forma mais rápida e barata.” (p. 246).  Contudo, ela salienta a necessidade de 
adoção de algumas cautelas,  pois “governo eletrônico envolve mais do que ter um sítio na Internet,  
porém é apenas uma parcela de um tema ainda mais abrangente: o direito de acesso à informação, que  
contém em si também o direito ao tratamento digno aos administrados, e ao trato honesto dos recursos  
públicos, levando ao cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no 
art. 37 da CF.” (p. 243).  Assim, embora os  sites  estejam “sendo implementados de maneira informal,  
sem um planejamento  mais  cuidadoso”,  trata-se  de  “ato  administrativo  que  necessita  normatização,  
sendo  os  administradores  públicos  responsáveis  legalmente  pelos  efeitos  gerados,  sem  contar  a  
responsabilidade objetiva do Estado.” (pp. 244-245).  “O sítio público – ressalta ela –  pode ser visto  
como uma espécie de publicação e como extensão da área física e do horário de expediente de um órgão  
ou entidade. Um setor self service,  onde o usuário navega. Assim serve, basicamente, a) para divulgação 
de atividades administrativas,  b) como uma espécie de átrio eletrônico,  onde os interessados podem 
encontrar os editais e comunicados que costumeiramente são afixados num mural; c) como biblioteca  
virtual, onde seja possível consultar legislação pertinente, documentos e outras informações; d) como  
setor de expediente, onde o usuário pode preencher e enviar formulários, ‘baixar’ arquivos, encaminhar  
pedidos, consultar procedimentos, multas, efetuar pagamentos, matrículas ou marcar consultas.” (p. 245)
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fisicamente presentes ou a ser integrantes de alguma entidade organizada, até por falta  

de tempo ou de amadurecimento político.” (2005:135) 11

Apenas  para  ficar  no  âmbito  do  que  a  internet  pode  oferecer  em termos  de 

participação  do  cidadão  na  Administração  Pública,  aponta  SIRAQUE  as  seguintes 

possibilidades:

a) acolhimento de sugestões, representações, reclamações, reivindicações, solicitação de 

informações e certidões; b) disponibilização da prestação de contas anual, da execução 

do plano plurianual, do orçamento público, dos convênios e dos contratos públicos; c) 

informações detalhadas referentes aos serviços públicos e ao modo de acesso a eles; d) 

agendas de interesse público,  como audiências,  seminários,  assembléias,  reuniões do 

orçamento  participativo,  do  planejamento  participativo,  culturais;  e)  realização  de 

debates, seminários interativos.(...)

As licitações, concorrências públicas, concursos públicos, lista de cargos em comissão, 

execução das obras públicas poderiam, também, constar em detalhes na rede pública de 

computadores. (2005:135-136) 

É interessante notar que o uso da tecnologia tem sido amplamente disseminado 

para possibilitar a coleta da opinião pública em algo tão irrelevante quanto a escolha de 

quem, dentre dez pessoas que se dispuseram a vender sua privacidade, encerradas numa 

casa, deverá permanecer sob as câmaras de TV e ganhar um valioso prêmio em dinheiro 
12.  Ora, com muito maior razão devemos utilizar os meios tecnológicos disponíveis para 

permitir à população que opine em questões relevantes de interesse geral!

Pode-se indagar, por exemplo, o que é feito das urnas eletrônicas fora do período 

eleitoral? A Justiça Eleitoral dispõe de todo o aparato tecnológico necessário para firmar 

parcerias com estabelecimentos e órgãos públicos onde haja grande fluxo de pessoas 

onde  estas  possam  manifestar  suas  opiniões  em  matérias  de  interesse  geral,  como 

lembrava a Profª. ENEIDA SALGADO em recente troca de idéias.

11 Assim, é imperativo que o Poder Público abra os olhos para o fato de que, atualmente, “é possível a 
realização de debates, audiências públicas, seminários, conferências, sem a presença física das pessoas, 
via internet e emissoras de rádio e televisão interativas, desde que sejam garantidos meios transparentes 
de verificação dos resultados.” Op. cit., p. 135.
12 Se a descrição não foi suficiente para fazer a associação, nos referimos ao que se dá com o famigerado 
Big Brother Brasil, transmitido diariamente e on line pela Rede Globo de Comunicações, durante alguns 
meses do ano.
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5. O desafio da inclusão digital

Como sabiamente observa o Prof. VANDERLEI SIRAQUE, com a multidão de 

excluídos digitalmente que caracteriza a população brasileira, é evidente, porém, que a 

disponibilidade dos meios eletrônicos não poderá se dar de maneira excludente, mas sim 

de forma complementar aos meios tradicionais de comunicação: “o telefone e a velha  

carta  poderiam  ser  instrumentos  essenciais  para  que  a  população  pudesse  fazer  

reivindicações, representações, sugestões e buscar informações de interesse público ou 

particular,  inclusive requerendo certidões, as quais poderiam ser encaminhadas aos 

interessados via correio, mediante carta simples ou registrada.” (2005:136)

Evidentemente,  esta postura não significa que devemos nos conformar com a 

exclusão da maior parte da população dos meios virtuais de comunicação.  Muito pelo 

contrário.  É  imperativo  reconhecer,  em  primeiro  lugar,  como  bem  salienta  LUÍS 

CARLOS CANCELLIER DE OLIVO, que o “Estado é na realidade a única entidade 

com capacidade para expandir a utilização tecnoloógica num curto espaço de tempo às  

mais diversas áreas da sociedade.” (2005: 159) 13

Note-se que “o Brasil é um país com desigualdades sociais tão fortes que corre  

o risco de privilegiar as camadas sociais mais ricas e aumentar a distância entre os  

que têm telefones e computadores e os que não têm”, de modo que “somente com uma 

ação internacional organizada será possível evitar a consolidação da exclusão digital  

nos países em desenvolvimento” (2005:182-183).  Para OLIVO, é possível afirmar que a 

tendência  é  que  “não  existirá  o  direito  à  informação  desvinculado  do  direito  de  

conexão.” (2005:185) 14

13 O autor recorre ao conceito de MANUEL CASTELLS de paradigma tecnológico para caracterizar a 
contemporaneidade, o qual seria caracterizado por cinco traços: 1) “a informação é sua matéria-prima”; 
2)  “penetrabilidade  dos  efeitos  das  novas  tecnologias”;  3)  “lógica  de  redes”;  4)  “flexibilidade”;  5) 
“crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado”  Op. cit.,  p. 
160.
14 Neste sentido algumas iniciativas vêm sendo tomadas no Brasil,  descreve o autor: “O conceito de  
inclusão  digital  que  vem sendo  adotado  no  Brasil,  tanto  na  esfera  governamental  quanto  na  não-
governamental, leva em conta os esforços de fazer com que a maior parte possível das populações das 
sociedades contemporâneas – cujas estruturas e funcionamento estão sendo alteradas pelas tecnologias  
de informática e de comunicação – possa: (a) obter os conhecimentos necessários para utilizar com um  
mínimo de proficiência os recursos de informática e de telecomunicações existentes; (b) dispor de acesso  
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6. Propostas de participação social no âmbito do Poder Judiciário 

Uma  primeira  proposta  que  evidentemente  ampliaria  as  possibilidades  de 

participação social no âmbito do Poder Judiciário é a instituição de uma ouvidoria  on 

line, mediante a qual qualquer cidadão poderia apresentar denúncias de irregularidades 

(ou indícios delas) ou de ineficiências na prestação jurisdicional ao Conselho Nacional 

de Justiça  15.   Imprescindível,  neste  passo,  seria a adoção de um sistema no qual o 

usuário possa imprimir um protocolo que comprove a data e o conteúdo da denúncia 

apresentada.  Dali em diante, ele poderia ser informado por e-mail do processamento da 

mesma, inclusive, eventualmente, sendo convocado a prestar maiores esclarecimentos 

quando necessário.

Também seria de todo conveniente a possibilidade do recebimento de sugestões 

por  esta  mesma via,  além de  uma espécie  de  avaliação  dos  serviços  jurisdicionais, 

mediante o preenchimento de formulário com questões fechadas (com alternativas) e 

abertas, a fim de que o usuário possa fazer observações pertinentes e/ou eventualmente 

fundamentar suas respostas.

 O site do Conselho também deveria ser uma via privilegiada de divulgação de 

informações  de  desempenho das  diversas  esferas  do  Poder  Judiciário  16,  bem assim 

deveria  ser  aberto  um  canal  para  o  recebimento  de  questões  relacionadas  ao 

funcionamento  dos  órgãos  judiciais,  implantando-se,  evidentemente,  um  serviço 

encarregado de respondê-las.

As pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Justiça também poderiam 

ser divulgadas no site, de modo que a população teria acesso direto a todas as iniciativas 

físico regular a esses recursos.” Op. cit., p. 184.
15 Note-se que, entre as competências do Conselho Nacional de Justiça, inclui-se a de “receber e conhecer 
das  reclamações  contra  membros  ou  órgãos  do  Poder  Judiciário,  inclusive  contra  seus  serviços  
auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação  
do poder público ou oficializados”, nos termos do art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal.
16 Também se inclui entre as competências do Conselho: “elaborar semestralmente relatório estatístico  
sobre processos e sentenças prolatadas,  por unidade da Federação, nos diferentes  órgãos do Poder 
Judiciário” (art. 103-B, § 4º, VI, da CF).
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que estão sendo tomadas para melhorar o desempenho da prestação jurisdicional  17, 

inclusive  podendo  formular  sugestões  e  reclamações  relacionadas  aos  assuntos  em 

pauta.

Atualmente,  a  prestação  de  contas  do  Conselho  já  está  disponível  no  site, 

contribuindo para a transparência das suas atividades.  Contudo, evidentemente trata-se 

apenas de uma pequena parte das informações de interesse da população em geral.

Ainda,  deveriam  ser  realizadas  consultas  públicas  sobre  os  diversos  temas 

polêmicos relacionados à Reforma do Judiciário.

Um interessante exemplo a ser seguido, na esfera criminal, é o do Estado do Rio 

de Janeiro,  que criou uma “Delegacia  Virtual” em seu portal,  onde é possível  fazer 

denúncias e registrar ocorrências (FERNANDES: 2000, 08).

O  grande  desafio,  ao  que  parece,  no  que  diz  respeito  à  informatização  de 

serviços no âmbito do Judiciário, parece ser a universalização da mesma, bem como a 

padronização  da  linguagem,  de  forma  a  tornar  os  sites  facilmente  utilizáveis  pelos 

usuários.

Indo além da questão tecnológica, em muito contribuiria para o aprimoramento 

na  gestão  dos  recursos  públicos  a  implementação  de  uma  espécie  de  orçamento 

participativo no âmbito do Poder Judiciário 18, permitindo que ficasse claro de onde vem 

a demanda de recursos e democratizando as decisões de onde estes efetivamente seriam 

aplicados. Evidente que nem toda a população tem condições de discutir o orçamento 

do Judiciário, mas certamente existem entidades , dentro e fora do Judiciário, que o 

17 Ainda se inclui entre as competências do CNJ “elaborar relatório anual, propondo as providências que 
julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho” (art. 103-
B, § 4º, VII, da CF).
18 É de VANDERLEI SIRAQUE a anotação: “A iniciativa do projeto de lei orçamentária é do Poder  
Executivo, mas, antes de o Executivo encaminhar o projeto de lei ao Legislativo para apreciação, análise  
e votação, ele tem de seguir uma série de procedimentos constitucionais e legais.  Por exemplo receber  
as  propostas  orçamentárias  dos  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  das  suas  fundações,  autarquias,  
empresas estatais e de seus órgãos internos.
Essas entidades, antes de enviar suas propostas para a apreciação do Chefe do Executivo, poderiam, em 
tese, formulá-las com a participação dos interessados tanto na receita quanto nas despesas.” Op. cit., p. 
117.
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possuem, como a Ordem dos Advogados do Brasil, as Associações de Magistrados, as 

instituições de ensino e pesquisa jurídicas que se dediquem ao estudo dos problemas 

relacionados à prestação de serviços jurisdicionais, entre outras.

7. Considerações finais

Todas essas medidas – poder-se-ia refutar – nada mais fariam do que dar um 

novo  formato  a  possibilidades  jurídicas  hoje  já  existentes,  pois  a  Constituição  e  a 

legislação vigentes asseguram a todos o direito de petição perante os Poderes Públicos e 

nada impede tampouco a formulação de sugestões de gestão dos órgãos públicos.

Todavia, o fato é que, na prática, os canais de atendimento pessoal nos órgãos 

públicos  são  extremamente  obstruídos,  desconhecidos  da  população  em  geral  e 

dificultosos de serem utilizados 19.  Não existe uma cultura que favoreça a apresentação 

e o acolhimento de denúncias 20 e muito menos de sugestões e é evidente que o fato de 

estas  serem  feitas  via  internet  não  modifica  a  cultura  dos  agentes  públicos.   Ao 

contrário, o simples fato de passar a existir a possibilidade de realizar denúncias, críticas 

e sugestões, de participar do controle da regularidade e da gestão públicas através de um 

canal  gratuito  e  de  fácil  utilização,  como  a  internet  (para  aqueles  que  estão 

“tecnologicamente incluídos”, é claro), demonstra que essa mudança está começando a 

ocorrer, que a abertura à opinião dos usuários dos serviços públicos está passando a 

existir, pois tais meios, obviamente,  estimulam a realização de denúncias, críticas ou 

sugestões.  

Dado que, contemporaneamente,  o tempo é um bem escassíssimo, mormente 

entre  as  pessoas  melhor  instruídas  e  que  têm  acesso  à  internet,  as  quais  podem 

contribuir  apresentando  críticas  e  sugestões  relacionadas  à  prestação  jurisdicional,  a 

utilização da tecnologia para desobstruir o acesso ao controle e participação na gestão 
19 Mais uma vez vamos nos valer das percucientes observações de SIRAQUE: “A grande maioria das 
repartições públicas nem sequer tem protocolo para receber petições, requerimentos, representações ou 
reclamações  dos  cidadãos.  (...)  Os  agentes  da  Administração  acreditam  não  devem  satisfações  à  
comunidade.” Op. cit., p. 173. 
20 O mesmo autor anota: “para corroborar nosso pensamento, evocamos pesquisa realizada pelo IBOPE  
a pedido da organização não-governamental Ação Educativa veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo,  
cujo título diz o seguinte: ‘Maioria no Brasil não exerce o poder político, diz pesquisa.  Estudo mostra  
que 56% não se interessam por influenciar políticas públicas.’” Op. cit., pp. 174-5. 
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do Poder Judiciário significaria ao menos a criação de um canal para as pessoas em tais 

condições influírem na qualidade da prestação jurisdicional.  Como atesta com razão 

VANDERLEI SIRAQUE, o “Judiciário é o Poder mais hermético do Estado e, por  

isso, o mais distante da sociedade.” (2005:168).  Assim, mais ainda que nos outros dois 

poderes, é necessário incentivar a participação e o controle social no seu âmbito.

O exercício da cidadania precisa ser aprendido 21, precisamos adquirir o hábito 

de externar nossas queixas a quem de direito e de exigir que sejam adotadas medidas 

para resolver as causas do mau atendimento prestado pelos órgãos públicos.  Para isso, é 

urgente e necessária a criação de meios  que facilitem o exercício  do direito de 

petição, do direito à informação, do direito ao controle e à participação na gestão 

pública, a qual só existe em função dos interesses do cidadão – e não o contrário, como 

muitas vezes parece demonstrar a atuação dos Poderes Públicos.

Frise-se  que muito  já  se  avançou no Brasil,  nos  três  Poderes,  em termos de 

informatização de serviços, transparência e divulgação de informações no âmbito da 

Administração  Pública.   Um  grande  exemplo  diz  respeito  à  divulgação  das  contas 

públicas, especialmente no âmbito federal 22.  O mesmo não pode ser dito, todavia, em 

relação ao incremento dos meios de participação social.

Quanto  à  população  carente  –  lamentavelmente,  ressalte-se,  majoritária  em 

nosso país – , é evidente que a criação de canais desta natureza pouco contribuirá, num 

primeiro  momento,  para  a  democratização  do  Poder  Judiciário,  pois  existe  aí  um 

problema antecedente  a  ser  resolvido  23:  o  fornecimento  de  educação  de  qualidade, 
21 Como enfatiza Luís Carlos Cancellier de Olivo, citando um professor de Ciência Política da UnB, o 
impacto da internet na implementação da democracia participativa no Brasil pode ser decisivo: “O custo 
reduzido de uma consulta pela internet e os recursos tecnológicos disponíveis podem mudar esse quadro  
com consultas  mais  freqüentes,  viabilizando  realmente  a  democracia  participativa  no país,  acredita  
Octaciano Nogueira.” Cit., p. 165.
22 Anota Luís  Carlos  Cancellier  de Olivo:  “Com a Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  a  tecnologia  da 
informação se torna uma ferramenta de fiscalização dos atos praticados pela administração pública.  
Desde maio passado de 2002, os balanços com todas as despesas e receitas do Poder Público estão 
sendo divulgados na Internet, para acompanhamento pela sociedade.” Cit., p. 174.
23 O  mesmo  autor  observa  que  o  “controle  social  sobre  a  atuação  dos  agentes  públicos  em  uma 
Sociedade da Informação será mais eficaz quanto maior for o número de pessoas conectadas à rede de 
computadores.” Assim, “o direito à conexão é erigido a um direito fundamental dos tempos presentes”. 
Contudo, um “Relatório feito por especialistas da ONU em 17 países no 2000 mostrou que 276 milhões  
de pessoas, ou pouco menos de 5% da população mundial (cerca de 6 bilhões), utilizavam a Internet.” 
Cit., p. 179.  Ainda, “nas classes C, D e E, os números brasileiros são quase semelhantes aos da África” 

450



inclusive capacitando ao uso de recursos tecnológicos, mediante a chamada “inclusão 

digital” – o que é assunto para um outro artigo...

Por fim, é imprescindível que a criação destes canais se faça acompanhar se um 

efetivo manejo das informações ali  colhidas,  mediante a adoção das investigações e 

estudos cabíveis, bem assim fornecendo-se ao cidadão usuário o devido feedback, isto é, 

o retorno que ele merece no que pertine às providências adotadas em relação aos fatos 

que  ele  denunciou  ou  medidas  que  sugeriu.  Os  problemas  atinentes  à  prestação  de 

serviços  jurisdicionais  no  Brasil  são  deveras  complexos  e  a  contribuição  que  a 

participação social pode gerar para a solução dos mesmos não pode e não deve ser 

desprezada.   Somente  assim  poderemos  caminhar  rumo  a  uma  verdadeira 

democratização do Poder Judiciário, no mais amplo sentido da palavra, e subseqüente 

incremento de qualidade e satisfação dos usuários dos serviços jurisdicionais.
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A PRIVACIDADE E OS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO 

PERANTE OS BANCOS DE DADOS PESSOAIS
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RESUMO

O presente artigo aborda a problemática decorrente da utilização da informática para 

captação e tratamento de informações relativas aos indivíduos para formação de bancos 

de dados pessoais. Apresenta teorias sobre o tema, alguns princípios veiculados pela 

Convenção Européia referente aos bancos de dados pessoais e a importância de uma 

legislação específica nacional para evitar a criação e o uso desses bancos de dados para 

fins  ilegítimos,  tendo  em vista  que,  no  Brasil,  à  exceção  de  Código de  Defesa  do 

Consumidor, ainda não há uma legislação específica nesse sentido.
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ABSTRACT

The present article approaches problematic decurrent of the use of computer science for 

captation and the treatment of relative information to the individuals for formation of 

personal data bases. It presents theories on the subject, some principles propagated for 

referring the Européia Convention to the personal data bases and the importance of a 

national specific legislation to prevent the creation and the use of these data bases for 

illegitimate ends, in view of that, in Brazil, to the exception of Code of Defense of the 

Consumer, not yet it has a specific legislation in this direction.
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INTRODUÇÃO

O estudo da proteção do indivíduo face ao mau uso dos bancos de dados 

pessoais  pressupõe  uma breve  contextualização  dentro  do  que  se  chama direitos  da 

personalidade.  Segundo  o  ponto  de  vista  adotado  pela  doutrina,  esses  direitos  são 

tratados  de  forma  geral  ou  fracionados.  Enquanto  categoria  de  direito  geral  de 

personalidade, parte da doutrina o visualiza de modo unitário, como um único direito 

que emana da personalidade humana.

Outra parte, majoritária, prefere fracionar e tipificar esta categoria jurídica 

em  outros  direitos,  de  acordo  com  as  diversas  manifestações  ou  atributos  da 

personalidade do indivíduo.1

Em ambas correntes, não há uma terminologia uniforme para designar as 

manifestações da personalidade humana, seja física, como a integridade corporal,  ou 

abstratamente  considerada,  como  a  livre  manifestação  de  pensamento.  Com  a 

intimidade  ou vida  privada dos  indivíduos,  enquanto  integrantes  da  categoria  maior 

direitos da personalidade, não tem sido diferente.2 A falta de terminologia dificulta a 

definição da natureza  jurídica  desse  direito.  No entanto,  o  que de  fato  importa  é  o 

reconhecimento  de uma tutela  efetiva,  seja  com proteção específica,  seja  através da 

proteção à personalidade como um todo.

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRIVACIDADE

Historicamente,  fala-se  que  os  romanos  não  cuidavam  da  proteção  aos 

direitos  da  personalidade,  mas  sim  de  determinadas  manifestações  isoladas.  Nesse 

sentido, é de ser observado que já havia, em Roma, a tutela de diversas manifestações 

da personalidade, como a intimidade, apenas não apresentando a mesma intensidade e o 

mesmo aspecto que hoje, principalmente devido à diferente organização social da época 

1 “Constatamos que a quase unanimidade dos autores brasileiros, quer publicistas quer privatistas, adotam 
a tipologia dos direitos de personalidade, enumerando-os e fragmentando-os em detrimento da adoção de 
um direito geral de personalidade. Justificam seu posicionamento por entenderem dever ser essa categoria 
de direitos  subjetivos tipificada e  fracionada de acordo com as diversas manifestações  e aspectos da 
personalidade  humana.”  SZANIAWSKI,  Elimar.  Direitos  de  personalidade  e  sua  tutela.  São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 74.
2 “A privacidade assume, portanto,  posição de destaque na proteção da pessoa humana, não somente 
tomada como escudo contra o exterior – na lógica da exclusão – mas como elemento positivo, indutor da 
cidadania, da própria atividade política em sentido amplo e dos direitos de liberdade de uma forma geral.” 
DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 142.
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em relação à atual, e à inexistência de tecnologia e aparelhos que viessem a atacar e a 

violar as diversas manifestações da personalidade humana.3

Vânia  Sciliano  Aieda  ressalta  que  a  intimidade  só  ganha  autonomia 

ideológica  mais  recentemente  com  o  nascimento  da  burguesia  e  o  crescimento  de 

núcleos urbanos:

Na realidade, a intimidade era um privilégio das classes sociais mais altas 
e dos indivíduos que viviam à margem da sociedade, como excluídos de 
toda a sorte, tais como: bandidos, pastores, artistas etc.
À  medida  que  as  condições  sociais  e  econômicas  conduziam  ao 
desenvolvimento dos núcleos urbanos, crescia na burguesia emergente a 
expectativa de proteger a intimidade. Portanto, o direito à intimidade se 
sedimentou como uma aspiração burguesa, transformando um privilégio 
de poucos numa expectativa de muitos 4

Assim, o nascimento do direito à intimidade coincide com a consagração de 

um privilégio de classe social e não como a realização de uma exigência natural de 

todos os homens, afirmação revolucionária dos direitos humanos.5 Como manifestação 

burguesa, apresentou características vinculadas às necessidades e à ideologia da classe 

social que a apadrinhou. Com forte matiz individualista, o direito a intimidade, ou o 

direito  de  estar  só,  termo  atribuído  a  Paulo  José  da  Costa  Júnior6,  desenvolveu-se 

através de reivindicações de espaços exclusivos e excludentes. A industrialização e a 

formação da cultura capitalista proporcionaram a difusão da idéia de privacidade entre 

as demais camadas sociais.

Na segunda metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

as  ameaças  institucionais  à  preservação da  intimidade se  fizeram mais  presentes  na 

medida em que se instaurou um quadro de total vigilância e controle do cidadão através 

3 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 
p. 21/22.
4 AIETA, Vânia Siciliano.  A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 1999. p. 78.
5 Vale ressaltar que, embora os direitos da personalidade tenham ganhado importância com a emergência 
da  classe  burguesa  e  industrial,  “Le  Code  Civil  de  1804  ignorait  les  droits  de  la  personlité.  Deux 
consedérations semblent expliquer cette ignorance. D´une part, la notion de via privée n´avait à l´époque 
du  Code  qu´um contenu  très  limite.  D´autre  part,  lês  mouens  qui  permettent  de  porter  atteinte  à  la 
personnalité étaient infiniment moins nombreux et moins performants qu´ils lê sont aujourd´hui. (...) Ces 
droits ont été dégagés par la jurisprudence, pourrait-on dire au cas par cas, dans le but de proteger la 
persone  dans  son  indivudualité  physique,  psychologique  et  sociale.”  GARÉ,  Thierry.  Le  droit  des 
persones. Paris: Dalloz, 1998. p. 75.
6 COSTA JR., Paulo José da.  O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995.
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da informação. As primeiras  manifestações de uso da tecnologia para tratamento de 

informações pessoais surgiram nessa época. Segundo Vânia Siciliano:

Diversos  aparatos  e  dispositivos  técnicos,  fabricados  com  objetivos 
militares, passaram a servir à vida civil. Alicerçados no chamado princípio 
da fidelidade, os Estados do pós-guerra, impulsionados pela Guerra Fria, 
impuseram  aos  indivíduos  uma  ambiência  de  exacerbado  controle  e 
violação.7

Paralelamente  ao  período  da  Guerra  Fria,  vários  documentos 

internacionais8 foram editados  sobre  a  proteção  da  privacidade,  ocupando  pauta  de 

inúmeras conferências, seminários, encontros e estudos de âmbito internacional.9

2 TEORIAS DAS ESFERAS E DO MOSAICO

Além  de  fatores  históricos,  na  tentativa  de  explicar  os  direitos  da 

personalidade e sua relação com a vida social do indivíduo, surgiram teorias como a das 

esferas, de Hubmann, em que se edificou a jurisprudência alemã de proteção à vida 

privada.  De  acordo  com  Elimar  Szaniawski,  Hubmann,  em  sua  famosa  obra  Das 

Persönlichkeitsrecht,  classificou o direito geral de personalidade em três círculos ou 

esferas concêntricas.

A primeira e mais íntima das esferas, com menor raio, a  intimsphäre, ou 

esfera íntima, constitui o âmbito da vida no qual o indivíduo pode manter-se em total 

segredo diante da coletividade. Nessa esfera, a proteção dá-se em grau absoluto. Apenas 

aqueles que propositadamente lançam ao público aspectos de sua vida privada, de sua 

imagem ou de sua voz, não poderão buscar a proteção da observação alheia. 10

A  esfera  secreta  consiste  no  segundo  círculo  concêntrico,  denominado 

Geheimnisphäre e está ligado à esfera anterior, a Intimsphäre. Essa esfera secreta é mais 

ampla do que a esfera íntima, tendo em vista que naquela participam indivíduos que 

7 Op cit.  p. 201/202.
8 Dentre  esses  documentos  podem ser  citados:  a  Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do 
Homem, que prevê no art. 5º que “toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos a 
sua honra, a sua reputação e a sua vida privada e familiar”;  a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, segundo a qual “12.1. Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua 
família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou a sua reputação. 2. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou ataques.”; e, ainda, a Convenção Européia 
dos Direitos do Homem, que assegura no art. 8º que “1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua 
vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência.”.
9 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 
p. 82.
10 Op. cit.. p. 177
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conhecem determinados  segredos da  pessoa e  destes  fazem parte  na vida  cotidiana. 

Apenas a coletividade, em geral, fica fora dos limites dessa esfera.

Finalmente,  existe  um último círculo concêntrico:  a  Privatsphäre,  que é 

mais amplo do que as esferas anteriores. Nessa esfera, localizam-se as proibições de 

divulgação de fatos cujo conhecimento pertence a um determinado círculo de pessoas 

que não participam obrigatoriamente  da vida do indivíduo e  que conheçam os seus 

segredos.  Enquanto  que  na  esfera  secreta  os  familiares  e  outras  pessoas  ligadas  ao 

indivíduo participam de seus segredos, nessa última esfera, mais pessoas conhecem da 

privacidade do indivíduo, ficando apenas de fora a coletividade quem nada tem a haver 

com a vida dessa pessoa. 11

Paulo José da Costa Júnior ressalta que o diâmetro desses círculos depende 

do modo de ser de cada indivíduo que a ele se integra. Varia conforme o seu status, que 

é a forma pela qual se insere no agrupamento social.  12 José Serpa de Santa Maria 

também chama atenção para a elasticidade dos círculos, que podem, excepcionalmente, 

se contrair aprofundando ou encobrindo mais a intimidade, como também se distender, 

abrindo mais, ou descobrindo-se um pouco. Para este,

A teoria das esferas buscou completar-se com os círculos concêntricos, 
intentando melhor  explicação  para  o  raio  de  ação  oscilável  na  própria 
esfera  do  Privatsphare  (sentido  genérico),  face  a  sua  manifesta 
elasticidade  em  relação  à  vida  pública,  gerando  temerários  conflitos 
quanto  a  sua  linha  divisória.  Especialmente  em  relação  às  pessoas 
famosas,  conhecidas  como  homens  públicos  e  ainda  em  razão  da 
hipertrofia  coeva  e  avassalante   do  interesse  público,  cada  vez  mais 
prevalecente,  sobre  a  vivência  doméstica  individual,  com  os  avanços 
tecnológicos.13

Cumpre fazer referência à teoria do mosaico, cuja idéia, segundo Leonardo 

Roscoe Bessa, foi proposta por Fulgêncio Madrid Conesa, justamente em virtude da 

insuficiência da teoria das esferas para fazer frente a formas novas e sofisticadas de 

ataque à privacidade, como a criação ilegítima de bancos de dados, conforme adiante se 

verá.

Um  dos  aspectos  dessa  teoria  sustenta  que  existem  dados,  a  priori, 

irrelevantes sob o prisma de proteção da privacidade, mas que em conexão com outras 
11 Op. cit. p. 178-179
12 COSTA JR., Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. p. 22.
13 SANTA MARIA, José Serpa de.  Direitos da personalidade e a sistemática  civil  geral.  Campinas: 
Julex, 1987. p. 51.
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informações, também irrelevantes, podem servir para tornar completamente transparente 

a  personalidade  de  um cidadão  “al  igual  que  ocurre  con  las  pequeñas  piedras  que 

forman los mosaicos, que en si no dicen nada, pero que unidas pueden formar conjuntos 

plenos de significado.”14

4 CONCEITO DE PRIVACIDADE

Tanto quanto o conteúdo, não há consenso na denominação e determinação 

dos conceitos de intimidade e privacidade. O direito à intimidade tem sido denominado 

por autores brasileiros como direito ao resguardo, ao recato, ao segredo, à vida ou esfera 

privada ou íntima. Usualmente, costuma-se empregar o neologismo privacidade, cuja 

origem é privacy, em que pese o argumento dos nacionalistas do vernáculo. 15

Quanto aos conceitos apresentados pela doutrina, os melhores parecem ser 

aqueles  que  atentam  para  a  exclusão  do  conhecimento  alheio  de  idéias  e  fatos 

respeitantes à própria pessoa, pois é essa a essência da intimidade. Através de sua tutela, 

limita-se a penetração externa no âmbito que cada um quer manter exclusivamente para 

si, desde que conforme com o interesse público. 16

Para Milton Fernandes, a vida privada é o direito de excluir razoavelmente 

da informação alheia idéias, fatos e dados pertinentes ao sujeito. Este poder jurídico 

atribuído à pessoa consiste, em síntese, em opor-se à divulgação de sua vida privada e a 

uma investigação desta, reduzindo a privacy a um jus prohibitionis, isto é, é um direito 

de  proibir  a  intervenção  ou  o  conhecimento  alheio.17 O  conceito  de  José  Serpa, 

igualando a privacidade à intimidade  lato sensu,  ou vida privada, parece ser o mais 

completo;
é  finalmente  um  modo  específico  de  vivência  pessoal,  isolada,  numa 
esfera  reservada,  consoante  escolha  espontânea  do  interessado, 
primacialmente  dentro  do  grupo  familiar  efetivo,  ou  com  maior 
insulamento,  mas  sempre  sem  uma  notória  forma  de  participação  de 
terceiros, seja pelo resguardo contra a ingerência ou molestamento malevo 
alheio,  seja  pela  utilização  da  faculdade  que  se  lhe  é  atribuída  para 

14 BESSA, Leonardo Roscoe. O consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 91.
15 Segundo Paulo José da Costa, “a expressão exata, em bom vernáculo, é privatividade, que vem de 
privativo. E não privacidade, que é péssimo português e bom anglicismo (vem de privacy).” COSTA JR., 
Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 
p. 25.
16 FERNANDES, Milton. Proteção civil da intimidade. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 90.
17 Op. cit. p. 99.
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razoável  exclusão  do  conhecimento  público,  de  dados,  ações,  idéias  e 
emoções que lhe são peculiares.18

4 O USO DA INFORMÁTICA E A PRIVACIDADE

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico da informática tem abalado toda 

a  estruturação do direito  à  privacidade  e  mostrado como os  sistemas de proteção à 

privacidade  são  frágeis.  Embora  a  Constituição  brasileira  reconheça  o  direito  à 

intimidade como um dos direitos fundamentais da pessoa, no ordenamento interno não 

há  nenhuma  regulamentação  específica  sobre  o  uso  de  sistemas  de  coleta  e 

processamento  de  dados,  de  modo a  prevenir  ou  reparar  possíveis  violações  a  esse 

direito, ficando o tema praticamente a cargo da doutrina.

Há  duas  correntes  que  tratam  do  assunto.  Uma,  negativista,  prega  a 

inexistência de qualquer relação entre os computadores e a vida privada, pois os bancos 

de dados não são uma criação da informática. Milton Fernandes esclarece que, para essa 

corrente, a informática nada trouxe de novo, uma vez que sempre houve, desde que o 

homem existe em sociedade, arquivos e fichários policiais. 19

A  corrente  oposta  responde  que  a  informática  acrescenta  à  coleta,  ao 

tratamento  e  ao  emprego  dos  dados  alterações  quantitativas  tão  importantes  que 

provocam  mudança  qualitativa,  pois,  de  fato,  as  novas  possibilidades  tecnológicas 

trazem o risco à  vida privada,  às  liberdades  individuais  e  mesmo ao equilíbrio  dos 

poderes  políticos  e  dos  grupos  sociais.  Essa  tese  positiva,  acolhida  pelas  maiores 

expressões do pensamento jurídico atual, tornou inexpressiva a idéia contrária. Paulo 

José da Costa Júnior também ressalta que esse processo de corrosão das fronteiras da 

intimidade e o devassamento da vida privada tornou-se mais agudo e inquietante com a 

informática.  O autor  considera que o avanço da era tecnológica não trouxe consigo 

mecanismos paralelos de controle sobre o seu uso desvirtuado, afastando a ética da sua 

aplicação:
As  conquistas  desta  era  destinar-se-iam  em  tese  a 

enriquecer a personalidade, ampliando-lhe a capacidade de domínio sobre 
a natureza, aprofundando o conhecimento, multiplicando e disseminando 
a riqueza, revelando e promovendo novos rumos de acesso ao conforto.

Concretamente, todavia, o que se verifica é que o propósito 
dos inventores, cientistas, pesquisadores sofre um desvirtuamento quando 
se  converte  a  idéia  beneficente  em produto  de  consumo.  A  revolução 

18 SANTA MARIA, José Serpa de.  Direitos da personalidade e a sistemática  civil  geral.  Campinas: 
Julex, 1987. p. 55.
19 Op. cit. p. 225.
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tecnológica, sempre mais acentuadamente, ganha um dinamismo próprio, 
desprovido de diretrizes morais, conduzido por um ‘cientificismo’ ao qual 
são  estranhas  e  mesmo  desprezíveis  quaisquer  preocupações  éticas, 
metafísicas, humanísticas. Torna-se cega e desordenada, subtraindo-se ao 
controle até mesmo dos sábios, que a desencadeiam.20

Embora não tenha surgido com a informática, os bancos de dados pessoais 

foram otimizados  com técnicas  de  armazenamento  e  cruzamento  de  dados  que  ela 

forneceu. Todos os processos de captação, armazenamento, tratamento e difusão das 

informações foram favorecidos pelo uso de computadores que incessantemente vêm se 

superando em capacidade e velocidade de realizar essas tarefas.21

No dia a dia, ainda que de forma sutil, é fácil reconhecer as atividades que 

estão captando dados pessoais dos indivíduos para composição de um banco ou que, 

pelo menos, estejam sendo direcionadas a outras finalidades sem o consentimento da 

pessoa. Em tom profético, José Serpa afirma:

Retumbam,  por  todos  os  quadrantes  das  Nações  Cultas,  um  vigoroso 
alerta,  denunciando a invasão devastadora e  inconsiderada do direito  à 
privacidade  pela  Tecnologia  avançada  das  últimas  décadas,  no  uso 
abusivo do direito à informação, inobstante o reconhecer amplo de certo 
mérito notório que a este é creditado.22

Diante desses fatos, parece não haver dúvida quanto à necessidade de uma 

legislação específica de controle dos dados pessoais. A questão está em fazê-lo de tal 

forma que não se reduza o ritmo de progresso da ciência nem as vantagens que esta 

pode proporcionar à sociedade. Assim,

Por un lado, el debate se centra sobre la protección de los consumidores y 
de los contratantes frente a las nuevas formas de difusión de los datos 
emitidos  a  través  de  las  redes  digitales,  y,  por  outro,  se  habla  de  la 
protección de  las  personas  ante  la  sociedad de la  información.  Ambos 
modelos no son incompatibles, si bien parece lógico que, dado el carácter 
fundamental del derecho a la vida privada, se examinen con prioridad los 

20 COSTA JR., Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. p. 22.
21 Doneda faz a seguinte distinção entre dado e informação: “assim, o ‘dado’ apresenta conotação um 
pouco mais primitiva e fragmentada, como observamos por exemplo em um autor que o entende como 
uma informação em estado potencial, antes de ser transmitida. A informação, por sua vez, alude a algo 
além da representação contida no dado, chegando ao limiar da cognição, e mesmo nos efeitos que esta 
pode apresentar para o seu receptor. Sem aludir ao significado ou conteúdo em si, na informação já se 
pressupõe uma fase inicial de depuração de seu conteúdo – daí que a informação carrega em si também 
um sentido instrumental, no sentido de uma redução e um estado de incerteza. A doutrina não raro trata 
estes dois termos indistintamente.” DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2006. p. 152.
22 SANTA MARIA, José Serpa de.  Direitos da personalidade e a sistemática  civil  geral.  Campinas: 
Julex, 1987. p. 57.
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instrumentos necesarios para otorgar al ciudadano, em cuanto persona y 
antes que como consumidor o contratante, la adecuada protección ante las 
nuevas tecnologias.23

No entanto, na prática, tem se verificado que bancos de dados estão sendo 

criados apenas com o objetivo de armazenar dados pessoais e arquivos confidenciais, 

cujo  principal  fim  é  captar  e  arquivar  a  intimidade  alheia.  Segundo  Hermínia 

Campuzano, “la situación descrita se torna ciertamente más peligrosa con la aparición y 

desarrollo de las autopistas de la information. 24

Nesse cenário, o indivíduo perde sua capacidade de percepção acerca dos 

ataques à sua privacidade e, muitas vezes, começa a achar normal a exposição de fatos 

relativos  à  sua  intimidade.  José  Serpa  descreve  esse  fenômeno  de  nulificação  da 

individualidade:
A crescente desproporção entre o progresso asfixiante dos instrumentos 
técnicos,  do  maquinário  sofisticado  e  o  culto  dos  valores  espirituais, 
evidencia  o  notório  dilema a  que  alude  Buciarelli,  em que  o  povo se 
transforma em massa e o indivíduo é mera peça, possível de numeração, 
dentro  das  grandes  concentrações  industriais,  que  passam  a  acicatar  a 
abdicação da própria privacidade. Neste frio sistema, a personalidade se 
nulifica pela eclipse de seus atributos, pela diluição de seus primaciais 
valores. Como que expulsa de seu insulamento, de sua privacidade, do que 
não  se  apercebe,  quase  sempre,  subjugada  pelos  sentimentos  de 
depreciação,  de  insuficiência,  sufocado  pois  pelo  rolo  compressor  da 
correnteza tecnológica hodierna, de tal sorte que a sua intimidade passa a 
ser reputada de anormal, de excêntrica, passível de censuras.25

Esse sentimento de resignação também é compartilhado por Paulo José da 

Costa  Júnior,  para  quem  o  mais  desconcertante  não  é  a  verificação  objetiva  do 

fenômeno ou a capacidade da tecnologia acobertar, estimular e facilitar o devassamento 

da vida  privada,  mas  é  tomar  conhecimento  de que as  pessoas  condicionadas  pelos 

meios  de  divulgação  da  era  tecnológica  (a  serviço,  portanto,  de  seus  desígnios,  em 

termos  estritamente  apologéticos),  sentem-se  compelidas  a  renunciar  à  própria 

intimidade:
É que a civilização da técnica, identificando o homem com a sua função 
social, transformando-o em insignificante peça da complexa engrenagem 
industrial,  nele  inculca  sentimentos  de  desvalorização.  Ele  se  sente 
esmagado  pelo  anonimato,  pela  diluição  de  sua  individualidade  nas 
grandes concentrações urbanas da era industrial-tecnológica, de sorte que 
a  exposição  de  sua  vida  à  curiosidade  e  controle  alheios  resulta, 
paradoxalmente, na superação de sua mediocridade: ser espionado é, de 

23 TOMÉ, Herminia Campuzano.  Vida privada y datos personales: su protección jurídica frente a la  
sociedad de la información. Madrid: Editorial Tecnos, 2000. p. 55.
24 Op. cit. p. 66.
25 Op. cit. p. 59.
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algum modo, ser importante. Este sentimento a tal ponto foi difundido e 
prestigiado pela filosofia  tecnológica que, nos tempos vertentes,  a vida 
privada,  a  solidão,  é  interpretada  como  um  prazer  vicioso,  índice  de 
excentricidade, sintoma de marginalização e mediocridade.
Aceita-se hoje,  com surpreendente  passividade,  que  o nosso passado e 
nosso presente,  os  aspectos  personalíssimos  de  nossa  vida,  até  mesmo 
sejam  objeto  de  investigação  –  todas  as  informações  arquivadas  e 
livremente  comercializadas.  O  conceito  de  vida  privada,  como  algo 
preciosos, parece estar sofrendo uma deformação progressiva em muitas 
camadas da população.  Realmente,  na moderna sociedade de massas,  a 
existência  da  intimidade,  privatividade,  contemplação  e  interiorização 
vem sendo posta em xeque, numa escala de assédio crescente, sem que 
reações proporcionais possam ser notadas. 26

Para evitar esse fenômeno de “reificação” do individuo, de redução da 

sua individualidade a números e dados dêiticos à espera de alguma utilidade econômica 

ou política, alguns países já editaram leis regulamentando a captação, o armazenamento, 

o tratamento e a difusão de dados pessoais.

5 PRINCÍPIOS PROTETIVOS DA CONVENÇÃO 108/1981

No âmbito da União Européia, foi elaborada a Convenção 108/1981, que 

entrou em vigor em 1985. Essa Convenção buscou assegurar o respeito à vida privada 

em relação aos fluxos comunitários de dados pessoais, através da enunciação de uma 

série de princípios que deveriam ser internados pelos países que a ratificassem. Embora 

não tenha força vinculativa aos Estados europeus, como a Diretiva 2002/58/CE, editada 

posteriormente, a Convenção foi pioneira ao estabelecer princípios, conceitos e direitos 

sobre o tema.

Segundo  José  Adércio  Sampaio,  a  Convenção  definiu  dado  de  caráter 

pessoal  toda  informação  sobre  uma pessoa  física  que  a  identificasse  ou  a  tornasse 

identificável (art. 2º) e distinguiu, para efeito de disciplina, o “fichário automatizado”, 

definido como um conjunto de informações que tivessem sido objeto de um tratamento 

automatizado, concebido com operação efetuada total ou parcialmente com ajuda de 

processos  automatizados:  registro,  aplicação  de  dados  em  operações  lógicas  ou 

aritméticas, sua modificação, extração ou difusão.27

A Convenção reconheceu os seguintes princípios: a) princípio da lealdade: 

de acordo com o qual os dados deveriam ser obtidos por meios lícitos e tratados para 

fins legítimos (art. 5º, a), não podendo ser utilizados de uma forma incompatível com 

26 Op. cit. p. 25.
27 Op. cit. p. 87.
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aqueles fins (art. 5º, b); b) princípio da adequação (ou da pertinência): as informações 

colhidas deveriam ser adequadas, pertinentes e não excessivas em relação a seus fins 

(art. 5º, c e d); c) princípio da temporalidade: tais dados não poderiam ser conservados 

além  do  tempo  necessário  à  realização  de  seus  fins  (art.  5º,  c);  d)  princípio  da 

segurança:  deveriam,  ainda,  ser  protegidos  contra  a  destruição,  bem como contra  o 

acesso, a modificação ou a difusão não permitida (art. 7º).

O art. 8º da Convenção reconheceu alguns direitos que estão relacionados 

aos princípios sobre a matéria. O direito ao reconhecimento da existência de um arquivo 

de  dados,  de  sua  finalidade  e  sua  titularidade  está  relacionado  com o  princípio  da 

publicidade (ou da transparência), pelo qual a existência de um banco de dados com 

dados  pessoais  deve  ser  de  conhecimento  público,  seja  através  da  exigência  de 

autorização  prévia  para  seu  funcionamento,  pela  notificação  de  sua  criação  a  uma 

autoridade; ou pela divulgação de relatórios periódicos.28

De acordo com a Convenção, toda pessoa deve ter direito de acesso ao 

banco de dados no qual  suas informações estão armazenadas,  podendo obter  cópias 

destes registros com a conseqüente possibilidade de controle destes dados. Após este 

acesso  e  segundo  o  princípio  da  exatidão,  as  informações  incorretas  poderão  ser 

corrigidas e aquelas obsoletas ou impertinentes poderão ser suprimidas, ou ainda pode-

se proceder a eventuais acréscimos. Por causa desse princípio, os dados armazenados 

devem ser  fiéis  à  realidade,  o  que  compreende  a  necessidade  que  sua  coleta  e  seu 

tratamento sejam feitos com cuidado e correção, e que sejam realizadas atualizações 

periódicas destes dados conforme a necessidade. 29

Danilo Doneda enumera, ainda, mais dois princípios, o da finalidade e o da 

segurança física e lógica, que, como os demais, ainda que fracionados, condensados ou 

então adaptados, podem ser identificados em diversas leis,  tratados, convenções que 

tratam do tema. Assim, pelo princípio da finalidade, toda utilização dos dados pessoais 

deve obedecer à finalidade comunicada ao interessado antes da sua coleta, tendo grande 

relevância prática, pois é com base nele que se fundamenta a restrição da transferência 

de dados pessoais a terceiros, além do que é possível a estipulação de um critério para 

28 DONEDA, Danilo.  Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 
216.
29 Op. cit. p. 216/217.

463



valorar a razoabilidade da utilização de determinados dados para uma certa finalidade 

(fora da qual haveria abusividade). 30

Pelo princípio da segurança física e lógica, os dados pessoais devem ser 

protegidos contra  os riscos de seu extravio,  destruição,  modificação,  transmissão ou 

acesso não autorizado. Doneda ressalva que a utilização do termo proteção de dados 

pessoais, pois, na verdade, o que se protege é a privacidade da pessoa a que se referem 

os dados:
O desenvolvimento  da  disciplina,  porém,  compreendeu  uma  intrincada 
dialética entre os interesses em jogo, da qual é reflexo esta expressão. A 
bem  dizer,  a  utilização  de  uma  outra  expressão,  que  eventualmente 
revelasse  mais  diretamente  a  conexão  da  matéria  com  a  proteção  da 
privacidade, não seria também uma solução ideal: uma menção direta à 
proteção da privacidade nos dados pessoais correria o risco de ser pouco 
representativa  das  modificações  sofridas  pelo  conceito  de  privacidade 
após  o  advento  de  tecnologias  para  o  tratamento  informatizado  da 
informação. Assim, a idéia de proteção de dados, com o respaldo de sua 
aceitação no discurso público,  acaba por ser a que melhor representa a 
matéria.31

De  acordo  com  Vânia  Siciliano,  nos  países  em  que  a  privacidade  é 

controlada por lei, como a Itália, através do recente Codice in materia di protezione dei  

dati personali, salvo exceções, há, em maior ou menor detalhe, de modo expresso ou 

implícito,  uma definição  de princípios  básicos  a  que  deve obedecer  a  utilização  da 

informática.  Além  da  exigibilidade  de  registro  público  dos  bancos  de  dados  sobre 

pessoas físicas, são reconhecidos, pelo menos, cinco direitos fundamentais do indivíduo 

face à informática, quais sejam:

o  direito  à  intimidade –  consistindo  na  limitação  das  informações 
prestáveis  apenas  aos  fins  específicos  da  fonte  coletora;  o  direito  à 
confidencialidade – visando coibir o acesso às informações de terceiros 
não-legitimados;  o  direito  de  acesso  às  informações  coletadas  a  seu 
próprio respeito – com fins de identificar sua extensão e grau de exatidão; 
o  direito  à  correção  e  eventual  exclusão de informações  inexatas que 
sejam incabíveis ou irrelevantes para os fins propostos pela fonte coletora; 
o  direito  à  prescritibilidade  de informações  de caráter  potencialmente  
danoso, considerando-se o decurso do tempo e a não-repetição de faltas 
análogas ou semelhantes.32

CONSIDERAÇÕES FINAIS

30 Op. cit. p. 216/217.
31 DONEDA, Danilo.  Um código para proteção de dados pessoais na Itália.  In: Revista Trimestral de 
Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 16, 2003. p. 78-99.
32 AIETA, Vânia Siciliano.  A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 1999. p. 230/231.
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No Brasil, à exceção de Código de Defesa do Consumidor, ainda não há 

uma legislação específica instituindo e regulamentando a criação de bancos de dados 

pessoais. Essa lacuna tem proporcionou, nos últimos anos, o vertiginoso surgimento de 

instituições especializadas na captação, armazenamento e comercialização de serviços 

envolvendo dados pessoais, tais como os serviços de SPC33 e SERASA, além daqueles 

mantidos pelas próprias instituições comerciais, financeiras e administradoras de cartões 

de  crédito.  De  fato,  o  uso  indiscriminado  desses  serviços  revela  que  os  benefícios 

econômicos não superam os danos sociais que eles geram.

O remédio constitucional do habeas data, por si, não dá conta de alcançar e 

contornar os problemas envolvendo a manipulação das informações pessoais constantes 

em bancos de dados. A situação carece de institutos processuais mais modernos e ágeis 

que  possam  acompanhar  a  evolução  tecnológica  ou  que,  pelo  menos,  tenham 

mecanismos  de  contrapeso  à  formação  de  bancos  de  dados  que  atentem  contra  a 

privacidade das pessoas. Nesse sentido, o Governo Federal encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 5.870/2005, que pretende regulamentar a atividade de bancos 

de dados no país. Espera-se que, com a aprovação desse Projeto, o Brasil entre no grupo 

de países com procedimentos modernos de proteção da privacidade dos indivíduos. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE INTERNET

Luiz Fernando Kazmierczak∗

RESUMO

No auge da  era  da informação,  onde  as  informações  chegam em tempo real  a  uma 

multidão que se encontra conectada aos mais diversos meios de comunicação, dentre os 

quais, a Internet. A internet, hoje, representa um dos principais meios utilizados para a 

consecução de negócios e atos jurídicos, sendo, por isso, de grande importância o estudo 

do referido tema. Dessa forma, as relações formadas no âmbito da internet, necessitam 

de ser enquadradas na ótica jurídica. E, é exatamente isso que o presente trabalho busca: 

contribuir para o enquadramento jurídico dos fenômenos ocorridos na rede. De forma 

mais precisa, o objeto deste estudo é o de precisar quais as hipóteses de responsabilidade 

civil que podem surgir no âmbito da Internet, em especial, qual a responsabilidade dos 

provedores na circulação destas informações. Para tanto, realizaremos um estudo acerca 

da responsabilidade civil de acordo com a espécie de provedor de internet.

PALAVRAS-CHAVE

RESPONSABILIDADE CIVIL; PROVEDOR; INTERNET.

ABSTRACT

In the peak of the information era, where the information come in real time to a crowd 

that finds itself connected to several ways of communication, among them, the Internet. 

The internet, nowadays, represents one of the major ways used to the achievement of 

businesses and juridical acts, being, because of that, very important the learning of this 

subject. This way, the relations formed in the scope of the internet need to be fit in a 

juridical optic. And this is exactly what the present study searches: to contribute for the 

legal framing of the phenomena occurred in the net. In a more precise way, the object of 

this study is to specify what are the hypotheses of civil responsibility which can appear 

in the scope of the Internet, specially, what is the responsibility of the suppliers in the 

 Advogado. Professor de Direito Penal do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO 
e da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI. Professor de Processo Penal da 
Escola  da  Magistratura  do  Paraná,  núcleo  de  Jacarezinho/PR.  Mestrando  em  Ciências  Jurídicas  da 
Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI.
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circulation of these information. In such way, we will carry through a study about the 

civil responsibility according to the type of the internet supplier.

KEYS-WORDS

CIVIL RESPONSIBILITY; SUPPLIER; INTERNET.

1. Introdução

Para o filósofo italiano Norberto Bobbio,

“não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a 
transformação das condições econômica e sociais, a ampliação dos conhecimentos e 
a  intensificação  dos  meios  de  comunicação  poderão  produzir  mudanças  na 
organização da vida humana e das relações sociais que criem ocasiões favoráveis 
para  o  nascimento  de  novos  carecimentos  e,  portanto,  para  novas  demandas  de 
liberdade e de poderes.”1

Estamos na era da comunicação, onde informações são repassadas em 

tempo real a uma multidão conectada aos mais diversos meios de comunicação, dentre 

os quais, sem dúvida, o mais importante e revolucionário, a Internet, que se originou nos 

meados da guerra fria, como instrumento militar de informação do exército americano, 

objetivando  interligar  todas  as  centrais  de  computadores  dos  postos  de  comando 

estratégicos,  precavendo-se  de  um  eventual  ataque  russo,  era  o projeto  ARPANET 

(Advanced  Research  Projects  Agency)  para  interligar  computadores  militares  e 

industriais.

Inicialmente, estavam interligados a este sistema quatro computadores 

dos estados da Califórnia e de Utah. A grande preocupação dos militares americanos era 

resguardar informações, pois no caso de um ataque a um destes centros a informação 

estaria preservada em outro computador. Era, portanto, imprescindível que não houvesse 

um único centro de controle ou de armazenamento de dados, pois se houvesse apenas 

um centro de informações,  e  esse fosse destruído,  estas  se perderiam.  Era uma rede 

fechada, sob a qual só tinham acesso os integrantes do departamento de defesa norte-

americano. 

1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos N. Coutinho. 10 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
p. 34.
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No  entanto,  o  que  efetivamente  contribuiu  para  o  surgimento  da 

Internet foi o surgimento do seu Protocolo de Comunicação (The Internet Protocol –  

IP), o qual permite que qualquer quantidade de computador seja interligada em rede e 

atue em grupo.

Tomlinson  e  Vinton Cerfe  Robert  Khan inventaram o protocolo  de 

comunicações chamado TCP - “Transmission Control Protocol”, o qual aliado com o IP 

–  “Internet  Protocol”  formaram  o  padrão  da  Internet,  trocando  informações  entre 

máquinas baseadas em tecnologias diferentes2. O Protocolo de Comunicação, também 

conhecido como TCP/IP, utilizado pela Internet, rapidamente disseminou-se no meio da 

informática  fazendo  com  que  no  final  na  década  de  80  houvesse  milhões  de 

computadores e milhares de redes utilizando este sistema de comunicação.

Devido a sua popularização, a Internet hoje representa um dos maiores 

meios  utilizados  para  a  consecução  de  negócios  e  atos  jurídicos,  sendo  de  extrema 

importância o estudo desta temática. No entanto, há indivíduos que a utilizam para a 

prática de delitos das mais variadas espécies, causando enormes prejuízos a bancos e 

instituições financeiras através de desvios de capitais, devassando a intimidade alheia, 

divulgando material  pornográfico ou de caráter discriminatório,  e até disseminando a 

prática de atos terroristas.

Por óbvio que a Ciência do Direito procura ordenar o relacionamento 

humano, com vistas a assegurar, de forma duradoura, um convívio social pacífico. Nesse 

contexto, as relações entre as pessoas, formadas no âmbito da Internet, necessitam de ser 

enquadradas sob a ótica jurídica. Isso é o que o presente ensaio busca: contribuir nessa 

tarefa de enquadramento dos fenômenos jurídicos ocorridos na rede. 

Em uma perspectiva mais detalhada, o objeto de estudo é o de precisar 

quais  as  hipóteses  de  responsabilidade  civil,  contratuais  ou  não,  calcadas  na  teoria 

subjetiva ou objetiva,  que podem surgir  no âmbito da Internet.  A sistematização dos 

possíveis casos de responsabilidade civil será feita por meio da utilização, como critério 

diferencial, dos diferentes direitos que podem ser violados no mundo virtual e, assim, 

servir de fundamento material para uma conseqüente responsabilização.

Destarte,  antes  de  iniciar  a  análise  da  sistemática  jurídica  da 

responsabilidade civil, faz-se mister uma diferenciação entre os provedores de internet, 

2 CECCONELLO, Fernanda Ferrarini G. C. Internet. Juris Síntese n.º 36. São Paulo, 2002. CD-ROM. 
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os quais se dividem em: provedores de acesso, provedores de conteúdo e os hospedeiros, 

podendo, inclusive, as todas estas funções estarem reunidas em um só.

2. Provedores de Internet

Para  entendermos a  questão  da  responsabilidade  dos  Provedores  de 

Internet,  temos de início  que compreender  o conceito  e  a  diferença entre o  que seja 

provedor de acesso, provedor de conteúdo e os chamados provedores hospedeiros, já que 

eles não se confundem por prestarem serviço de natureza diversa. 

O provedor de acesso3 é uma atividade meio, ou seja, um serviço de 

intermediação entre o usuário e a rede. É aquele que presta o serviço de conectar  o 

usuário à Internet.  É o típico contrato de prestação de serviços onde por um lado o 

usuário se responsabiliza pelo conteúdo de suas mensagens e pelo uso propriamente dito, 

enquanto  por  outro  o  provedor  oferece  serviços  de  conexão  à  rede  de  forma 

individualizada  e  intransferível  e  até  mesmo  o  uso  por  mais  de  um usuário.  É  um 

contrato normalmente oneroso e por ter cláusulas arbitradas pelas partes, os seus termos 

são livres, desde que não contenham nada de ilegal. O mesmo se dá, por exemplo, com o 

contrato  para  uso  de  uma  linha  telefônica,  onde  o  usuário  da  linha  é  responsável 

exclusivo pelo uso que faz dela, não se podendo imputar à empresa de telecomunicações 

responsabilidades civis pelas conseqüências do mau uso. 

O  enfoque  legal  dos  provedores  de  conteúdo4 é  bem diferente  dos 

primeiros, estes podem ser conceituados como os que têm a finalidade de coletar, manter 

e organizar informações para acesso  on-line através da Internet, ou seja,  aqueles que 

oferecem informação através de uma página ou site5. 

Outra  espécie  de  provedores  são  os  hospedeiros,  os  chamados 

“Hosting Service Provider”, que têm a função principal de hospedar páginas ou sites de 

terceiros possibilitando seu acesso pelos demais internautas. Esta espécie de provedor 

3 BRASIL,  Ângela  Bittencourt.  Provedores  de  Acesso  e  de  Conteúdo. Pontocom  S/A,  Julho/2004. 
Disponível em: <www.direitonaweb.com.br>. Acesso em: 12 de julho de 2004.
4 Ibid.
5 VASCONCELOS,  Fernando  Antônio  de.  Internet:  Responsabilidade  dos  Provedores  pelos  danos 
praticados. 1 ed. 4. tir. Curitiba: Juruá, 2006. p. 71.
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não influi em momento algum no conteúdo dos sites ou páginas que hospedam, apenas 

dão suporte técnico a fim de que as mesmas possam ser acessadas pelos demais usuários.

Ainda  não  é  pacífica  esta  classificação  dos  provedores  segundo  a 

atividade desenvolvida, pois em muitos casos é difícil o enquadramento de apenas uma 

dessas  modalidades  na  atividade  desenvolvida  como,  por  exemplo,  um provedor  de 

conteúdo que também disponibiliza o acesso à Internet a seus usuários.

Enfim, a natureza jurídica dos provedores e a espécie de serviço por 

eles prestados fazem a diferença no momento de atribuir suas responsabilidades,  que 

poderão  estar  calcadas  na  responsabilidade  subjetiva  ou  objetiva,  contratual  ou 

extracontratual, com aplicação ou não do código consumerista. 

3. Responsabilidade dos provedores de internet

A responsabilidade civil, segundo Pessoa Jorge, é

“um  dos  setores  do  direito  das  obrigações  em  que  se  notam  as  mais  fundas  
divergências de opinião, é sem dúvida o da responsabilidade civil: a fundamentação  
desta,  a sua função, os respectivos pressupostos,  o alcance atribuído a cada um 
deles, os sujeitos e a medida da indenização e muitos outros problemas recebem da  
doutrina soluções por vezes diametralmente opostas, oposição que com freqüência  
se esconde sob uma terminologia uniforme”.6

No que se refere à responsabilidade civil dos provedores de internet 

temos ainda mais divergências e situações conflitantes, mormente por se tratar de uma 

temática nova e dependente de compreensão de termos técnicos.

Há importantes reflexos que poderão afetar os mais diversos usuários 

que  utilizam  a  Internet.  Dentre  inúmeras  questões  possíveis,  analisaremos  a 

responsabilidade dos provedores no tocante aos atos ilícitos praticados por seus usuários 

que causem dano a outrem, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

nesta espécie de relação jurídica.

6 PESSOA JORGE, Fernando de Sandy Lopes.  Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. 
Coimbra: Almedina, 1995, p. 9. 
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Há na  relação  “provedor-usuário”  um duplo  aspecto  com relação  a 

responsabilidade, podendo ser contratual ou extracontratual. A configuração de uma ou 

de outra dependerá do ato que gerará o dano ao usuário.

Assim,  temos  que  se  o  dano  decorrer  de  inadimplemento  de  um 

contrato  celebrado  teremos,  por  conseqüência,  a  responsabilidade  contratual.  Do 

contrário, se o dano resultar de um fato não previsto contratualmente ou inexistente a 

relação contratual teremos a responsabilidade aquiliana.

Em que pese não existir, atualmente, nenhuma lei específica, o Código 

Civil pátrio prevê que a obrigação de indenizar estende-se, solidariamente, àquele ente 

que,  eventualmente,  tenha contribuído para a  ação danosa,  como autor  ou cúmplice. 

Portanto, a análise da responsabilidade civil de um provedor deverá se ater ao papel ou 

função que ele exerça na Internet, o que, por sua vez, determinará o menor ou maior 

grau  de  influência  na  ação  ou  omissão  danosa.  No  entanto,  para  se  aferir  a 

responsabilidade  do  provedor  é  mister  determinar  qual  espécie  do  mesmo,  se  de 

conteúdo, de acesso ou hospedeiro.

3.1. Responsabilidade dos Provedores de Acesso

Quanto  aos  provedores  de acesso,  aquele  que presta  um serviço  de 

intermediação entre o usuário e a rede, ou seja, de conectar o usuário à Internet. É o 

típico contrato de prestação de serviços onde por um lado o usuário se responsabiliza 

pelo conteúdo de suas mensagens e pelo uso propriamente dito, enquanto por outro o 

provedor oferece serviços de conexão à rede de forma individualizada e intransferível.

Fornecedor de bens e serviços, na lição de Claudia Lima Marques, é

“toda  pessoa  física  ou jurídica,  pública  ou privada,  nacional  ou estrangeira,  bem 
como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividades  de  produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”7

7 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumido: o novo regime das relações  
contratuais. 4 ed. ver., atual. e ampl. 2 tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 326.
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O artigo 3°, do Código de Defesa do Consumidor trouxe uma definição 

concisa quanto ao fornecimento de serviços e, portanto, de interpretação mais aberta, 

mencionando apenas o critério de desenvolver atividades de prestação de serviços.

Dessa forma, o provedor de acesso se encaixa no conceito de prestador 

de serviço previsto no supracitado artigo 3°, pois presta um serviço de intermediação 

entre o usuário e a rede, ou seja, de conectar o usuário à Internet, por conseqüência, suas 

atividades e contratos de prestação de serviço ao usuário serão regidos pela legislação 

consumerista.

Os serviços prestados por esta espécie de provedor são, basicamente, 

dois: de acesso à rede, propriamente dito; e serviço de e-mail, o qual é disponibilizado 

ao usuário que se cadastra no provedor.

Assim, no que atina ao serviço de conecção prestado pelo provedor, 

pode ocorrer que, o provedor de acesso ao celebrar o contrato de prestação de serviços 

com o usuário já preveja a hipótese de ocorrer algum dano a este e, previamente, defina 

quais são as suas responsabilidades frente a este fato. Há, dessa forma, uma expressa 

previsão contratual onde o provedor assume, total ou parcialmente, a responsabilidade 

por algum dano causado ao usuário. Nestes termos, ocorrendo dano a um usuário,  o 

provedor assume a responsabilidade pela reparação nos termos do contrato avençado.

Quando  o  dano  advém  do  inadimplemento  de  alguma  cláusula 

contratual  a  responsabilidade  já  estará  definida  neste,  cabendo  apenas  ao  “credor-

usuário” demonstrar a sua ocorrência. Dessa forma, o onus probandi caberá ao provedor, 

o qual deverá provar alguma excludente admitida em lei, como a culpa exclusiva da 

vítima, caso fortuito e força maior.

Nestes termos, a relação contratual existente entre provedor e usuário é 

uma relação de consumo, tendo como amparo legal o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei  8.078/90).  Assim,  uma  característica  importante  da  relação  aqui  analisada  é  a 

hipossuficiência e a vulnerabilidade do usuário frente ao provedor de acesso8, tendo em 

vista que a tecnologia utilizada pelos provedores é de conhecimento técnico de poucos 

fazendo  com  que  o  consumidor  fique  em  uma  posição  de  desvantagem  no  campo 

probatório.  Nestes  termos,  se  faz  mister,  a  inversão  do  ônus da  prova,  passando ao 

8 RÜCKER, Bernardo.  Responsabilidade do provedor de internet frente ao código do consumidor. Jus 
Navegandi, Teresina, a. 7, n. 63, mar. 2003. Disponível em: <http://www.jus.com.br>. Acesso em: 15 de 
junho de 2003.
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provedor a incumbência de demonstrar que o fato não ocorreu ou que está  presente 

alguma excludente de responsabilidade prevista em lei9.

Na prática, dificilmente os provedores de acesso, ao celebrar contratos 

com  seus  usuários,  fazem  qualquer  previsão  contratual  no  sentido  de  assumirem 

responsabilidades  por  danos  causados  aos  contratantes.  Ao  contrário,  é  comum  a 

cláusula de irresponsabilidade do provedor, fazendo com que fique isento de qualquer 

ação indenizatória. No entanto, como a relação existente entre provedor e usuário é uma 

relação de consumo, temos que essa espécie de cláusula é nula nos termos do artigo 51, 

I, da Lei 8.078/90. O Código de Defesa do Consumidor admite neste mesmo artigo a 

limitação  da  responsabilidade  indenizatória  em  situações  justificáveis  quando  o 

consumidor for pessoa jurídica. Em se tratando de consumidor, pessoa natural, não se 

admite qualquer cláusula que restrinja ou exonere o dever de indenizar10.

Dessa forma, a previsão contratual de irresponsabilidade do provedor 

por  fato  de  terceiro  é  nula  de  pleno  direito,  podendo,  em  “situações  justificáveis”, 

quando pessoa jurídica o consumidor, ser limitada a responsabilidade, mas nunca a total 

irresponsabilidade.

Um ponto de grande importância se refere à utilização pelos usuários 

dos  e-mails, ou correios eletrônicos, os provedores de acesso não têm capacidade para 

fiscalizar o teor dos milhares de e-mails que diariamente por ele trafegam. Sendo assim, 

é  impossível  ao  provedor de  acesso  impedir  a  ação  danosa  que  uma  determinada 

informação transmitida através de um correio eletrônico poderá causar.  Por analogia, 

podemos comparar os serviços do provedor de acesso às funções do tradicional correio 

ou dos órgãos responsáveis pela telefonia. O correio nunca poderá ser responsabilizado 

pela  entrega  de  uma  carta  com  conteúdo  difamatório,  assim  como  as  empresas  de 

telefonia jamais poderão ser culpadas por ameaças feitas por telefone.

Ademais, no contrato de prestação de serviços de e-mail, o provedor se 

compromete em resguardar o sigilo do conteúdo da mensagem. Também por analogia, 

qualquer violação desde conteúdo poderíamos ter um enquadramento típico no crime de 

violação de correspondência, art. 151 do Código Penal, pois a diferença entre uma carta 

convencional e o e-mail é apenas o objeto material, nada mais.

9 PEASANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade 
civil. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 84.
10 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 51.
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Destarte,  analisando-se o sistema da responsabilidade no Código de 

Defesa do Consumidor, verifica-se que se aplicam suas regras quando estamos diante de 

uma relação de consumo independente da celebração ou não de um contrato. Portanto, 

na  relação  existente  entre  provedor  de  acesso  e  usuário  temos  a  responsabilidade 

objetiva  daquele,  calcada  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tendo  em  vista  a 

prestação de serviços  exercida ao disponibilizar  o acesso do “consumidor/usuário”  à 

Internet.

Por fim, os provedores de acesso também possuem uma “home page” 

na Internet. Neste momento entendemos que o provedor passa a ter natureza dúplice, 

provedor de acesso e também de conteúdo. Nestes termos, o provedor passa a responder 

por  eventuais  danos  que  possam  advir  do  conteúdo  veiculado  na  página  de  sua 

propriedade.  Assim,  temos  que  além  da  responsabilidade  inerente  a  prestação  de 

serviços de conecção à Rede há, também, responsabilidade por quaisquer atos danosos 

que possam advir de seu portal, no entanto, este aspecto da responsabilidade refere-se 

aos provedores de conteúdo, que serão tratados no tópico seguinte.

3.2. Responsabilidade dos Provedores de Conteúdo

Questão  complexa  é  definir  qual  é  a  responsabilidade  do  provedor 

conteúdo frente ao usuário quando o fato danoso decorre de fato extracontratual, ou seja, 

decorrente da responsabilidade aquiliana.

Afirma Carlos Roberto Gonçalves11 que é objetiva a responsabilidade 

do provedor quando se trata da hipótese de provedor de conteúdo, “uma vez que aloja 

informação transmitida pelo site ou página, assume o risco de eventual ataque a direito 

personalíssimo de terceiro”. 

Esta responsabilidade é estendida tanto aos conteúdos próprios quanto 

aos conteúdos de terceiros.

Quanto  ao  conteúdo  próprio  ou  direto,  os  provedores  são  autores 

respondendo diretamente pelo fato danoso ocorrido. Pode ocorrer que o provedor para 
11 GONÇALVES, Carlos Roberto.  Comentário ao Código Civil: parte especial: direito das obrigações,  
volume 11(arts. 927 a 965). São Paulo: Saraiva, 2003. p. 88.
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tornar  seu  portal  mais  agradável  e,  assim,  conseguir  um número  maior  de  usuários, 

contrata conhecidos profissionais da imprensa que passam a colaborar com o noticiário 

eletrônico  escrevendo  notícias,  efetuando  comentários,  assinado  colunas,  publicando 

fotos  e  notícias.  Estas  condutas  são  passíveis  de  ofender  pessoas,  dessa  forma, 

sujeitando-se à indenização.

No exemplo supracitado, os tribunais vêm decidindo pela aplicação da 

Lei de Imprensa, Lei n.º 5.250/67, quando a ofensa à moral é praticada por jornalista em 

site da Internet12, pois a notícia é a mesma que seria colocada em um jornal impresso. 

Neste caso, muda-se, apenas, o meio pelo qual é difundida. A atitude dos provedores é 

similar  à  dos  editores  de  jornais  quando  oferecem  esta  espécie  de  serviço  a  seus 

usuários, pois prestando informações, atuam como se fossem um diretor de publicações 

de algum periódico, jornal ou revista.

Neste sentido, afirma Antonio Jeová Santos13 que “a responsabilidade 

prevista na lei de imprensa é a mesma para editores de jornais e a estes meios modernos 

de informação”.

Aplica-se à hipótese a Súmula 221 do Superior Tribunal  de Justiça, 

verbis: “São  civilmente  responsáveis  pelo  ressarcimento  do  dano,  decorrente  de 

publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto ao proprietário do veículo de 

informação”.

Para delimitar a responsabilidade de um provedor de conteúdo, ou de 

qualquer outro web site¸ pelas informações nele contidas que possam representar danos a 

terceiros, deve-se, primeiramente, aferir a real possibilidade de controle editorial sobre o 

conteúdo publicado. Melhor dizendo, se existe a possibilidade do responsável pelo site 

ter  ciência  prévia  do  teor  das  informações  que  serão  publicadas,  a  ponto  de  poder 

impedir  a  colocação  no  ar  de  conteúdo prejudicial  a  terceiros,  individualizados  ou 

coletivizados, será dele a obrigação de indenizar aquele que se sentir prejudicado. E se 

não  for  o  próprio  provedor de  conteúdo  o  criador  da  informação,  também  será 

responsabilizado solidariamente com o fornecedor daquela, já que, como editor que é, 

possui livre arbítrio de publicá-la ou não em seu site.

Entretanto, proliferam-se na Internet os portais que possibilitam que o 

internauta  edite  o  conteúdo da  home  page em tempo real,  como ocorre  nos  fóruns 

12 GONÇALVES, op. cit., p. 88.
13 Apud, GONÇALVES, op. cit., p. 89.
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eletrônicos ou páginas de discussões. Nesse caso, o poder de controle prévio sobre a 

informação publicada é retirado das mãos do responsável pelo site, de tal modo que sua 

responsabilidade por  qualquer  conteúdo  prejudicial  desaparece.  Todavia,  caso  haja 

algum lapso de tempo entre o fornecimento da informação pelo internauta ou criador do 

conteúdo e sua publicação na home page, presume-se que o operador do site ou provedor 

de conteúdo possuía condições de realizar uma triagem nas informações a ele dirigidas, 

antes de levá-las ao ar, restando, assim, solidariamente responsável pelo seu conteúdo e 

pelos danos que porventura vier a causar a terceiros.

Dessa  forma,  vê-se  que,  tanto  o  provedor  de  conteúdo  quanto  o 

provedor de acesso, se este mantiver uma página ou site, poderão responder pelos danos 

causados à vítima ou vítimas pelo comportamento danoso. O exemplo figurado acima é 

apenas uma das infindáveis hipóteses que poderão ocorrer neste universo, por isso, não 

seria possível esgotar neste trabalho todas as possibilidades de dano direto causado pelos 

provedores aos seus usuários. Escolhemos o dano moral praticado através de notícias, 

pois a edição de notícia é o recurso comumente utilizado pelos provedores para tornar 

atrativo o conteúdo de suas “home pages” e, por conseqüência, atrair um número maior 

de usuários.

3.3 Responsabilidade dos Provedores Hospedeiros (Hosting)

Quando estamos diante de um provedor hospedeiro,  ou seja,  aquele 

que  hospeda  páginas  (sites)  em  seus  servidores,  muito  se  questiona  acerca  de  sua 

responsabilidade frente ao conteúdo produzido por terceiros. Alguns entendem que este 

poderá ser responsabilizado diretamente pelas atividades de seus clientes em decorrência 

da responsabilidade sem culpa, baseada na teoria do risco; outros, porém, defendem a 

responsabilização calcada na culpa, portanto, subjetiva.

Quanto aos danos provocados por terceiros,  estes podem ocorrer de 

diversas formas e condutas. É comum sua ocorrência em provedores hospedeiros, pois 

estes hospedam páginas de propriedade de terceiros em seus servidores e disponibilizam 

o acesso dos demais usuários a elas. É o que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa 

cria uma “home page” sobre assuntos jurídicos. O simples fato de o site ser criado no 
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computador de seu proprietário não possibilitará que outras pessoas o acessem. Assim, é 

mister que o criador desta página a disponibilize em um  Hosting Service Provider, o 

qual irá hospedá-la em seu servidor permitindo que qualquer usuário da Internet, tanto 

de seu provedor quanto de outros, acesse a página que hospedou.

Pode ocorrer que, o provedor ao disponibilizar espaço de seu servidor 

para hospedagem de uma página, esta poderá ter conteúdo ilícito. Por exemplo, um site 

que possua conteúdo pedófilo ou difamatório, páginas que promovam o racismo, que 

façam apologia ao crime ou a criminoso. O conteúdo da Internet é tão vasto quanto a 

possibilidade de criação da mente humana, podendo ser encontrado sites que versem 

sobre matérias filosóficas e educativas, entretenimento e de diversas áreas da ciência, 

como também páginas cujo conteúdo pode incentivar a prática de crimes, incentivar a 

prostituição e todas as formas de ilícitos.

Há essa disseminação e variabilidade de conteúdos na Internet porque, 

muitas  vezes,  os  autores  e  criadores  das  páginas  se  escondem  no  anonimato 

proporcionado  pela  rede.  Isso  torna  dificultosa  a  identificação  dos  responsáveis  por 

páginas de conteúdo impróprio ou proibido. Este fato faz com que o número de ilícitos 

provocados por meio eletrônico cresça.

Tendo o provedor hospedeiro a função de abrigar ou hospedar o site, 

atuando como um hospedeiro virtual, resta indagar qual a responsabilidade do provedor 

em face do conteúdo das páginas hospedadas em seu servidor.

Vale lembrar que não há interferência do provedor no conteúdo que o 

usuário  coloca na página ou site,  pois se  houver o  provedor  responderá diretamente 

tendo em vista que estaria concorrendo para a produção e,  por conseqüência, para o 

evento danoso.

Para Antonio Jeová Santos14, a responsabilidade dos provedores, nesse 

caso,  somente  ocorrerá  se  atuarem  com  alguma  modalidade  de  culpa,  quando,  por 

exemplo, são informados de que algum site está veiculando algum fato antijurídico e 

infamante e nada fazem para coibir tal prática. A responsabilidade decorre, neste caso, 

do fato de que alertados sobre o site impróprio, preferem mantê-lo a darem baixa ou 

retirá-lo. Assim, o provedor estará atuando com evidente culpa e sua responsabilidade 

será solidária com o autor do site. Conclui o citado autor que os provedores de conteúdo 

14 Apud, GONÇALVES, op. cit., p. 89.
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“serão responsáveis desde que tenham sido notificados do conteúdo ilícito  que estão 

propagando e houver demora para baixar a página ou site15.

No mesmo sentido, Claudia Marini Ísola:

“Muito  se  questiona  a  responsabilidade do  provedor de  armazenamento  que  
hospeda  uma  homepage  que  possua  conteúdo ilícito.  Nessa  hipótese,  da  mesma 
forma  que  ocorre  com  os  provedores  de  acesso,  é  impossível  ao  provedor 
armazenador conhecer o conteúdo de todos os  sites que abriga. Contudo, caso o 
provedor venha a ter ciência comprovada do conteúdo prejudicial de um site por ele  
hospedado, terá que imediatamente suspender a publicação daquela página, para  
não vir a ser responsabilizado civilmente ou até criminalmente por cumplicidade  
oriunda de sua omissão.”16

Ainda, Fernando Antônio Vasconcelos:

“Para  que  o  hosting fosse  responsável,  necessitaria  que  o  usuário,  sentindo-se  
prejudicado, comunicasse que, em determinado local, estaria acontecendo um fato  
antijurídico.  Se,  devidamente  alertado,  o  hospedeiro  não  tomasse  qualquer  
providência,  aí  sim,  seria  considerado  responsável,  pois  teria  se  omitido  na  
prevenção ou coibição de um fato danoso.”17

Por  outro  lado,  há  uma  corrente  doutrinária  no  sentido  de  que  a 

responsabilidade do provedor de acesso é objetiva, calcada na teoria do risco. Assim, o 

provedor seria o responsável direto pelas atividades dos clientes que hospedam seus sites 

em seus servidores.

Este  posicionamento  ganhou  força  com  a  edição  do  Novo  Código 

Civil, o qual trouxe a previsão da responsabilidade objetiva, a qual está presente em 

hipóteses previstas em lei ou em atividades de risco nos termos do parágrafo único do 

artigo 927 do estatuto civil. Essas atividades denominadas de “atividade de risco” devem 

ser o denominador para o juiz definir quais as atividades são de risco no caso concreto, 

pois o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil apresenta uma norma aberta para a 

responsabilidade objetiva. Essa norma transfere para a jurisprudência a conceituação de 

atividade de risco no caso concreto.

Dessa forma, nada impede que a atividade do provedor de conteúdo ao 

hospedar páginas em seu servidor seja considerada atividade de risco pela jurisprudência 

ou que seja editada uma lei neste sentido.

15 Apud, GONÇALVES, op. cit., p. 89.
16 ÍSOLA,  Claudia  Marini.  Responsabilidade  dos  Provedores. Revista  de  Serviços.  Disponível  em: 
<http://www.revistadeservicos.org.br/12/internet.pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2004.
17 VASCONCELOS,  Fernando  Antônio  de.  Internet:  Responsabilidade  dos  Provedores  pelos  danos  
praticados. 1 ed. 4. tir. Curitiba: Juruá, 2006. p. 72
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Ainda mais se analisarmos a Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas, 

preconizada pelos  argentinos,  onde  temos que  o  hosting tem todas as  possibilidades 

fáticas de realizar controle e supervisão dos sítios e páginas sobre seu comando. Assim, 

pode-se inferir, com base nesta teoria, na responsabilização destes provedores tendo em 

vista a capacitação técnica de controle de conteúdo.

Diante desta instabilidade legislativa e jurisprudencial acerca do tema, 

o provedor de Internet, conforme a opinião do advogado Renato M. S. Opice Blum18, 

deverá,  preventivamente,  rever e aditar  os contratos celebrados com seus respectivos 

clientes (hóspedes) de modo a garantir a possibilidade legal da participação conjunta em 

processos  judiciais.  Isso  em função do instituto  da responsabilidade  objetiva,  trazida 

pelo Novo Código Civil e que poderá gerar interpretações nesse sentido, pois o provedor 

seria o responsável direto pelas atividades dos clientes que hospedam seus sites em seus 

servidores.  Exemplificando,  sendo  identificado  um  site  na  internet  de  conteúdo 

difamatório,  o  magistrado  poderá  interpretar  a  norma  como  sendo  o  provedor  o 

responsável primário pelo ato ilegal, o que colocaria em risco tal atividade, caso não haja 

a  possibilidade  da  responsabilização  do  efetivo  causador  do  prejuízo  (hóspede)  no 

mesmo processo.

Havendo previsão contratual entre o provedor de conteúdo e o autor do 

site poderá haver denunciação à lide por parte do provedor a afim de que o autor do site 

também participe  da  demanda  indenizatória  nos  termos  do  artigo  70,  inciso  III,  do 

Código de Processo Civil. Não agindo desta forma, ou seja, sem que haja uma relação 

contratual entre provedor e autor do site, o provedor seria demandado em primeiro lugar 

e após, em sede de ação regressiva, processaria o efetivo causador do dano.

Algumas conclusões acima expostas, baseadas nos dispositivos legais 

de responsabilidade civil hoje existentes, acabaram sendo retratadas no Projeto de Lei n.º 

1.589/99,  elaborado  pela  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  para  normatização  do 

comércio eletrônico. No Projeto citado, os provedores de acesso e de conteúdo foram 

denominados  “intermediários”,  sendo  fixadas  as  diretrizes  para  a  atribuição  de  suas 

responsabilidades frente à oferta de bens, serviços ou informações ao público em geral.

Este  projeto  encontra-se  apensado  ao  Projeto  de  Lei  n.º  1.483/99. 

Após,  a  comissão  especial  destinada  a  proferir  parecer  acerca  deste  último  projeto 
18 BLUM, Renato M. S. Opice. O Novo Código Civil e a internet.  Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 63, 
mar. 2003. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3882>. Acesso em: 17 de julho 
de 2004.
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decidiu apensá-los ao Projeto de Lei n.º 4.906/2001, que posteriormente, fora apensado 

ao Projeto de Lei n.° 6965/2002, e depois ao Projeto de Lei n.° 7093/2002, que está 

aguardando encaminhamento ao Plenário da Câmara dos Deputados para deliberação em 

regime de prioridade.

Caso o Projeto de Lei venha a ser aprovado, sem alteração na sua atual 

redação, os provedores de acesso e de conteúdo estarão, por lei, expressamente isentos 

de  responsabilidade pelo  conteúdo  das  informações  por  eles  transmitidas  ou 

armazenadas, estando, inclusive, desobrigados de vigiá-las ou fiscalizá-las.

Contudo,  o  projeto  traz  duas  exceções  à  não  responsabilização  dos 

provedores de conteúdo. 

A  primeira  hipótese  ocorre  quando  há  uma  falha  de  serviços 

específicos do provedor, que, por exemplo, impeça que o proprietário de um web site 

comercial nele hospedado atualize os preços dos bens que comercializa através daquele 

espaço. É notório que o fornecedor tem a obrigação de cumprir a oferta que publica, 

mesmo  que  ela  esteja  desatualizada  ou  até  errada.  Nesse  caso,  o  fornecedor  e 

proprietário  do  web  site  que  for  prejudicado  em seu  comércio  pela  negligência  ou 

imperícia exclusiva do provedor de armazenamento poderá pleitear frente a este último 

sua indenização. Sendo assim, aquele comerciante que se utiliza os serviços do provedor 

de armazenamento vier a causar prejuízos a terceiros pela impossibilidade de atualizar as 

informações presentes em sua home page, por culpa exclusiva do provedor armazenador, 

poderá  se  voltar  contra  este  para  ser  ressarcido  por  indenização  que  houver  sido 

obrigado a arcar, antecipadamente, frente ao terceiro.

A  segunda  exceção  refere-se  à  responsabilização  civil  e  penal  do 

provedor de armazenamento por co-autoria do delito praticado, se for provado que ele 

possuía  conhecimento  inequívoco  de  que  a  oferta  de  bens,  serviços  ou  informações 

constituía  crime  ou  contravenção  penal  e,  mesmo  assim,  deixou  de  promover  sua 

imediata suspensão.

Cabe aqui ressaltar que o referido Projeto de Lei analisa as condutas 

dos  provedores  de  acesso  e  armazenamento  enquanto  ligadas  à  prática  de  comércio 

eletrônico,  e  não  apresenta  dispositivos  que  versem  sobre  a  responsabilidade do 

provedor  de  conteúdo,  que  são,  por  exemplo,  os  famosos  portais  de  notícias  de 

conhecimento de todos nós. 
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Por fim, o município do Rio de Janeiro editou a Lei n.º 3.644, de 17 de 

setembro  de  2003,  que  obriga  os  provedores  a  fornecer  relação  das  páginas  que 

hospedam, objetivando o combate à pedofilia. Por essa lei, os provedores estabelecidos 

no município  do Rio de Janeiro fornecerão ao Conselho Municipal  da Criança e  do 

Adolescente (CMDCA) uma relação das páginas que hospedam. O objetivo é identificar 

as páginas com conteúdo pedófilo, combatendo a sua prática, e viabilizar a punição dos 

responsáveis por sua elaboração. O descumprimento do disposto nesta lei por parte do 

provedor acarretará multa e até cassação do alvará de funcionamento. Vislumbra-se que 

este  dispositivo  normativo  se  coaduna  com o  projeto  de  lei  supracitado,  pois  pune 

provedor apenas na modalidade omissiva, ou seja, quando ciente de uma página com 

material  pedófilo  armazenada  em  seu  servidor  nada  faz,  adotando  claramente  a 

responsabilidade subjetiva do provedor.

Tendo em vista as considerações acima expostas, há uma tendência da 

legislação e no pensamento doutrinário em se adotar a responsabilidade subjetiva dos 

provedores de conteúdo, em detrimento da responsabilidade objetiva, quanto aos ilícitos 

praticados por seus usuários ou hóspedes. Assim, o provedor de conteúdo somente seria 

obrigado  a  reparar  o  dano  se  concorrer  para  o  mesmo  ou,  se  notificado  do  evento 

danoso, omitir ou retardar na ação de rechaçá-lo.

Portanto, mesmo na ausência de legislação específica sobre a matéria, 

os princípios legais ora existentes já se encontram aptos a delinear a  responsabilidade 

dos provedores e demais atuantes na Grande Rede, devendo sempre ser obedecidos a fim 

de possibilitar  a  pacífica  convivência  de  cada indivíduo nessa  poderosa comunidade 

mundial, onde, da mesma forma como ocorre no mundo dos átomos, o direito de um 

acaba onde começa o direito do outro.

4. Conclusão

Certamente que no momento em que vivemos não há como trazer uma 

solução definitiva  a  todas as questões  mencionadas  no presente trabalho.  O objetivo 

deste ensaio foi trazer algumas ponderações que poderão, a posteriore, servir como meio 

para se alcançar às soluções esperadas.
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Defendemos que os provedores de acesso não podem ser responsáveis 

pelos atos de seus usuários, pois aquele apenas possibilita o acesso destes à rede, não 

havendo qualquer forma de controle dos atos praticados. Dessa forma, não há de se 

imputar  a  um provedor  de  acesso  a  responsabilidade  de  um e-mail  com mensagens 

difamatórias  ou  com ameaças,  pois  não  há  um controle  dessas  mensagens,  pois  se 

existisse um controle de conteúdo destas mensagens haveria uma violação ao direito de 

intimidade de seus autores. No entanto, estes devem responder pelos danos ocasionados 

na prestação de seus serviços, pois se enquadram na definição de fornecedores do artigo 

3° do Código de Defesa do Consumidor.

No  que  tange  o  provedor  de  conteúdo,  temos  que  ao  manter  uma 

página  ou  site,  poderá  responder  pelos  danos  causados,  pois  é  o  próprio  autor  do 

conteúdo que está lá disponibilizado ou está concorrendo para a sua produção.

Por outro lado, complexa é a solução para a responsabilidade para os 

provedores hospedeiros. Do exposto, verificou-se que alguns defendem a aplicação da 

teoria objetiva, calcada na teoria do risco; para outros, a responsabilidade seria subjetiva, 

havendo a necessidade de se demonstrar a culpa do provedor para ser responsabilizado; 

e,  ainda,  propostas  legislativas  com  o  fim  de  isentar  o  provedor  de  qualquer 

responsabilidade pelo conteúdo das informações por eles armazenadas ou transmitidas.

Tendo  em  vista  as  considerações  anteriormente  expostas,  há  uma 

tendência da legislação e no pensamento doutrinário em se adotar a responsabilidade 

subjetiva dos provedores hospedeiros em detrimento da responsabilidade objetiva quanto 

aos ilícitos praticados por seus usuários ou hóspedes. Assim, o  hosting somente seria 

obrigado  a  reparar  o  dano  se  concorrer  para  o  mesmo  ou,  se  notificado  do  evento 

danoso, omitir ou retardar na ação de rechaçá-lo.

Do contrário, para a aplicação da teoria objetiva se faz necessário que a 

atividade de provedor de internet seja considerada “atividade de risco” nos termos do 

artigo 927, parágrafo único, do Código Civil ou a edição de uma lei específica para a 

matéria, pois a responsabilidade subjetiva, como vimos, é a regra e a responsabilidade 

objetiva exceção.

Dessa forma, a aplicação da teoria objetiva na hipótese de provedor 

hospedeiro seria contrária aos aspectos gerais da responsabilidade civil e dos princípios 

do novo Código.

Portanto, mesmo na ausência de legislação específica sobre a matéria, 

os princípios legais ora existentes já se encontram aptos a delinear a responsabilidade 
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dos provedores e demais atuantes na Grande Rede, devendo sempre ser obedecidos a fim 

de possibilitar  a  pacífica  convivência  de  cada indivíduo nessa  poderosa comunidade 

mundial.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DOS PROVEDORES 

PELOS DANOS CAUSADOS ATRAVÉS DA INTERNET

Shandor Portella Lourenço ∗

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto a análise da responsabilidade civil extracontratual 

dos provedores pelos danos causados através da Internet. Para tanto, parte-se do exame 

das diversas modalidades de provedores, bem como das especificidades dos serviços 

prestados por cada um deles. Conhecida a estrutura de acesso dos usuários à Internet, 

busca-se o enquadramento das responsabilidades que recaem sobre todos aqueles que 

praticam ou intermedeiam atos nesse novo tipo de relação, dita cibernética. Ressalta-se, 

ainda,  a  necessidade  de  controle  dos  atos  praticados  através  da  rede  mundial  de 

computadores.  Nesse ponto,  especial  atenção é dada ao trato legislativo conferido à 

matéria,  notadamente aos projetos  legislativos  tendentes a regulamentar  o tema.  Por 

fim,  promove-se  um  breve  estudo  acerca  dos  principais  obstáculos  enfrentados  na 

consolidação de uma política inibitória dos danos praticados pela rede. 

PALAVRAS-CHAVE

PROVEDOR;  RESPONSABILIDADE  CIVIL  EXTRACONTRATUAL;  DANOS 

CAUSADOS PELA INTERNET

ABSTRACT

The goal of this paper is to analyze the extracontractual civil responsibility of service 

providers  for  damages  caused  by  means  of  the  Internet.  For  this  purpose,  an 

examination was conducted of the service providers’ various modalities, as well as of 

the specificities of the services rendered by each of them. With the Internet user access 

structure known, an effort was made to classify the responsibilities that fall to those that 

practice or intermediate acts in this new type of relationship, called cybernetics. It is 

also worth mentioning the need to control the actions taken on the worldwide computer 

 Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos. Bacharel em Direito pela 
UFMG. Advogado da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte.

487



network.  With regards to this issue, special attention is paid to legislative treatment of 

the subject,  especially  legislative  projects  regarding regulation of this  area.  For this 

purpose, a brief study was conducted on the main obstacles faced in the consolidation of 

a policy to inhibit damages caused by the network.

KEYWORDS

SERVICE PROVIDER; EXTRACONTRACTUAL CIVIL RESPONSIBILITY; 

DAMAGES CAUSED BY THE INTERNET.

INTRODUÇÃO

O Direito,  compreendido como fato ou fenômeno social,  surge e evolui a 

partir das novas situações concebidas no seio da própria comunidade. Sob esse aspecto, 

sua eficácia é medida em razão da sua menor ou maior capacidade de reger as relações 

sociais, adequando-se espontaneamente à maneira de ser e de agir da coletividade.

Considerando-se,  nesses  termos,  o  apego  formal  à  legislação  que  lhe  dá 

suporte, tradicionalmente reconhecida no Brasil como principal fonte normativa, não é 

difícil imaginar o quanto tem sido árduo para o Direito Pátrio acompanhar as intensas 

mudanças ocorridas na sociedade, sobretudo as oriundas das descobertas e os avanços 

tecnológicos do mundo moderno.

Nas últimas  décadas,  o  mundo assistiu  a  um intenso e  rápido avanço da 

tecnologia  digital.  A  Internet  passou  a  ser  um  instrumento  importante  no 

desenvolvimento das relações humanas e jurídicas.

A par dos diversos benefícios trazidos por essa tecnologia,  a Internet e a 

digitalização de dados também geraram novos contornos para temas aplicados até então 

de  maneira  simples  na  seara  jurídica,  como  territorialidade,  nexo  causal,  local  da 

infração, entre outros.

A ampliação do número de agentes envolvidos nas relações comerciais  e 

civis em razão da tecnologia adotada, bem como a dificuldade em se apontar os autores 

dos atos praticados no meio virtual,  fomentaram as discussões sobre a atribuição de 

responsabilidades  pelos  danos  causados  por  condutas  praticadas  com  o  auxílio  da 

Internet. 
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Nesse  cenário,  particularizamos  o  estudo  da  responsabilização  dos 

provedores de internet pelas condutas ilícitas praticadas pelos usuários da rede mundial 

de  computadores,  bem  como  a  inquestionável  necessidade  de  controle  dos  atos 

praticados através do meio virtual.

Procuramos analisar, sob esse enfoque, mesmo que de modo perfunctório, os 

fundamentos das teorias que norteiam a responsabilidade civil no direito pátrio para, a 

partir daí, compreendermos o enquadramento das responsabilidades que recaem sobre 

todos  aqueles  que  praticam ou  intermedeiam  atos  nesse  novo  tipo  de  relação,  dita 

cibernética.

Iniciamos  o  estudo  a  partir  do  exame das  várias  espécies  de  provedores 

existentes e o papel desempenhado por cada um deles. A seguir, abordarmos os aspectos 

mais  relevantes  das  normas  já  positivadas  e  atinentes  ao  tema,  de  modo a  aferir  a 

adequação  e  eficácia  da  legislação  quanto  ao  assunto,  inclusive  sob  o  enfoque 

interpretativo da jurisprudência.

Ressalte-se, todavia, que o objetivo do presente trabalho é singelo em face 

do grande desafio que o tema representa. Pretendemos, na verdade, tão somente difundir 

e compartilhar com a comunidade científica algumas das idéias e hipóteses provisórias 

surgidas ao longo dos nossos estudos no Mestrado em Direito Empresarial da Faculdade 

de Direito Milton Campos. Para tanto, a ocasião não poderia ser mais oportuna: o XVI 

Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito no Brasil – 

CONPEDI.

Estamos  convictos  de  que  o  maior  conhecimento  sobre  o  fenômeno  em 

análise depende da constante divulgação e integração dos estudos de todos aqueles que 

se dedicam ao enfrentamento da questão. Essa é, na verdade, a intenção da nossa breve 

exposição sobre a matéria. 

 

1 Os provedores de Internet 

A arquitetura da rede mundial  de computadores impõe necessariamente a 

participação  de  novos  agentes  nas  relações  jurídicas  virtualmente  concebidas.  É 

exatamente nessa seara de novas relações – com o aparecimento de várias figuras até 

então inexistentes para o mundo jurídico – que se insere o provedor de Internet.
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Destaque-se, entretanto, que o provedor de Internet é gênero, do qual são 

espécies: a) o provedor de acesso; b) o provedor de armazenamento de dados; e c) o 

provedor de informações ou, como é mais conhecido, provedor de conteúdo.

Sendo  diferentes  as  funções  exercidas  por  cada  um  desses  agentes,  por 

óbvio, o exame da responsabilidade civil de um provedor deverá se ater ao papel ou 

função por ele exercido na rede, o que, por sua vez, determinará o menor ou maior grau 

de influência numa pretensa ação ou omissão danosa.

1.1. O provedor de acesso

A mais conhecida dessas espécies é o provedor de acesso, responsável pela 

atividade-meio que permite ao usuário final participar da World Wide Web. Sua atuação 

poderia, sob o marco regulatório do Código de Defesa do Consumidor, ser concebida 

como uma prestação de serviço, consubstanciada na oferta dos meios necessários para 

que o cliente possa entrar em contato com o mundo virtual.

Malgrado  a  aparente  conformação  formal  dessa  atividade  ao  regramento 

consumerista, com todas as obrigações e repercussões jurídicas daí decorrentes, é certo 

que, sob um enfoque mais pragmático, o provedor de acesso não possui capacidade de 

fiscalizar o conteúdo dos milhares de dados que são por eles diariamente trafegados. 

Indaga-se,  assim,  sobre  os  efeitos  dessa  natural  barreira  fiscalizatória  em relação  à 

responsabilidade desses intermediários pelos atos praticados por seus usuários.

É interessante a  analogia feita  no caso (Lunney v.  Prodigy),  julgado pela 

Corte de Apelações do Estado de Nova York, em 02.12.1999, entre o papel exercido 

pelo provedor de acesso e os serviços prestados pelo correio e companhias de telefonia. 

A ponderação é aqui exercitada no sentido de se afirmar que, assim como os serviços de 

correio  e  telefonia  não  podem  ser  responsabilizados  pela  entrega  de  uma 

correspondência  ou  ligação  com  conteúdo  ilícito,  o  provedor  de  internet  não  seria 

responsável pela veiculação de informações por seus usuários.

1.2. O provedor de armazenamento de dados
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O  serviço  prestado  pelo  provedor  de  armazenamento  de  dados  difere 

substancialmente da atividade do provedor de acesso. Não se trata aqui da viabilização 

do acesso do usuário final com a internet,  mas sim do “aluguel” de espaço em seus 

discos rígidos para manter o web site de terceiros em atividade na Internet, para acesso 

ao público em geral no meio virtual.

Não obstante a diversidade de atividades, da mesma forma que ocorre com o 

provedor de acesso, os provedores de armazenamento de dados não têm condições de 

monitorar o conteúdo dos sítios por eles armazenados. Na prática, as partes prejudicadas 

por conteúdos ilícitos veiculados nas páginas da Internet, no intuito de cessarem o dano, 

têm notificado os entes responsáveis pela hospedagem do web site. Nesse caso, parece-

nos mais plausível o dever dos prestadores do serviço quanto à eventual omissão na 

hipótese. 

1.3. O provedor de informação ou conteúdo

Destacamos,  por  fim,  os  provedores  de  informação  ou,  como  são  mais 

conhecidos,  provedores  de  conteúdo.  Trata-se,  na  espécie,  dos  famosos  portais  de 

notícias. 

A  análise  da  responsabilização  de  um  provedor  de  conteúdo  passa, 

necessariamente, pelo exame da real possibilidade, ou não, de controle editorial sobre o 

conteúdo publicado. 

Verificada  a  viabilidade  do  web  designer ou  o  responsável  pelo  site ter 

ciência prévia das informações contidas no portal, exigir-se-á controle efetivo quanto à 

publicação de conteúdo prejudicial a terceiros. Também nessa hipótese, a omissão seria, 

a  princípio,  juridicamente  relevante  sob  o  ângulo  reparatório  de  eventuais  danos 

causados.

Tal ponderação se faz necessária à medida que proliferam na rede os portais 

cujo conteúdo está aberto à edição dos próprios internautas em tempo real. Os exemplos 

mais significativos são o  youtube.com, site de veiculação de vídeos produzidos pelos 

usuários  da  rede,  e  o  orkut.com,  site de  relacionamentos  com  possibilidade  de 

publicação de mensagens públicas e criação de comunidades sobre assuntos diversos.
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Sob esse aspecto, chama a atenção o entendimento constante do enunciado 

da Súmula n.º 221 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “São civilmente 

responsáveis  pelo  ressarcimento  de  dano,  decorrente  de  publicação pela  imprensa,  

tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”.   

Não obstante  os  precedentes  que  ensejaram a formação  do entendimento 

jurisprudencial  tenham sido analisados sob o paradigma da lei  de imprensa (Lei  n.º 

5.250/67), é certo que a amplitude do conceito dado à “empresa jornalística” (art. 3º, § 

4º e art. 12, parágrafo único) remetem, ao menos, a uma interpretação analógica sob o 

cabimento dos fundamentos jurídicos ali consignados quanto à situação dos provedores 

de conteúdo.

Diante desse enfoque, é relevante, conforme já mencionado, o argumento de 

que a aplicação do entendimento sufragado pelo STJ seria restrito aos casos em que há a 

existência de controle editorial  quanto ao conteúdo das informações veiculadas  pelo 

portal.  É justamente nisso que reside a peculiaridade dos provedores de informação. 

Neles não há, à míngua de uma legislação específica, assim como ocorre em relação às 

empresas  jornalísticas,  obrigatoriedade  do  redator-chefe,  ou  mesmo  responsável 

brasileiro, quanto à orientação intelectual e administrativa do serviço de notícias1.

Em sentido oposto, entretanto, foi o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina ao julgar caso referente à responsabilidade do provedor por divulgação 

por terceiros de mensagem ofensiva à honra do autor da demanda2. Como fundamento 

da  imputação  da  responsabilidade  indenizatória  do  provedor  de  acesso,  constou  as 

seguintes ponderações: 

(...)  o  nó  górgio  da  questão  é  saber  se  o  provedor  (denominação 

técnica de prestador de serviço) tem responsabilidade pelo conteúdo 

do que divulga, e é nesse ponto que a escassez legislativa, embora 

relevante, não impede a correta análise da matéria (vide art. 4°, da 

Lei de Introdução ao Código Civil).

(...) cumpre investigar se o provedor responde por ato de terceiro que 

se vale dos seus serviços para propagação de conteúdo ofensivo. (...) 

1 Art. 4º da Lei n.º 5.250/67: “Caberá exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientação 
intelectual  e  administrativa  dos  serviços  de  notícias,  reportagens,  comentários,  debates  e  entrevistas, 
transmitidos pelas empresas de radiodifusão”.
2 TJSC - Apelação Cível  n.  2004.012152-0, de Aranagá.  Rel.  Desembargador José Volpato.  Data da 
decisão: 06/08/2004. Publicado no DJSC n. 11.497, edição de 19.08.04. p. 34/35.
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Aqui  não  se  tem  apenas  o  mau  uso  da  Internet  pelo  acesso  às 

informações  disponibilizadas  em  um  servidor,  mas  de  ofensas 

veiculadas em espaço patrocinado de forma direta pelo provedor, em 

página  exclusiva  destinada  a  serviços  locais  (classificados 

eletrônicos),  cuja  responsabilidade  pelo  que  ali  é  divulgado  é 

indubitavelmente da ré, que permitiu fosse ao ar as desairosas notas 

referentes ao autor, ora como velhaco (fls. 12) ou homossexual (fls. 

13).  Não se trata de imposição de censura ao conteúdo eletrônico, 

mas  de  evidente  filtro  nos  serviços  diretamente  prestados  pela  ré, 

como o de classificados.

Competia ao provedor não permitir que se atacasse pessoalmente a 

honra de outrem daquela forma, mormente de um seu cliente, não se 

resguardando  sequer  pelo  direito  ao  rastreamento  da  fonte  das 

ofensas, ou filtrando a qualidade das divulgações publicitárias” (fls. 

57/61).  Portanto,  apesar  de  buscar  a  empresa  ré  se  eximir  de  sua 

responsabilidade, imputando-a a terceiro, autor da mensagem, tem-se 

que a ela competia controlar o conteúdo dos anúncios e mensagens 

veiculados em seu site, vedando aqueles que contivessem mensagens 

ofensivas à imagem, à moral e aos demais direitos da personalidade, 

previstos na Constituição Federal. A alegação de que é impossível a 

triagem das matérias introduzidas no site não isenta a empresa ré da 

obrigação, tendo em vista ser consabido que há inúmeras formas de 

fazê-lo. Se puder qualquer informação e mensagem lesivas à honra e 

à  imagem  das  pessoas  ser  propalada  na  internet,  sem  qualquer 

censura  ou punição,  se estará  iniciando uma era de derrubada dos 

princípios constitucionais que regem todo o ordenamento jurídico e 

que garantem segurança às pessoas e às relações em geral. Tal abuso 

deve ser reprimido com urgência!

Percebe-se pelo conteúdo do julgado nítida preocupação com a função de 

controle  do  conteúdo  das  notícias  e  mensagens  veiculadas  no  mundo  virtual.  Essa 

também tem sido o foco não só das autoridades, mas de todos aqueles que almejam um 

ambiente virtual mais seguro. Todavia, uma conclusão sólida e eficaz sobre a matéria 

depende,  em  nosso  sentir,  do  exame  sobre  a  real  viabilidade,  seja  técnica,  seja 
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econômica, de se atribuir tal ônus aos provedores de informação e, caso possível, qual o 

meio técnico a ser utilizado. É o que nos propomos a abordar no próximo tópico.

2.  Obstáculos  técnicos,  econômicos  e  jurídicos  ao  controle  dos  atos  praticados 

através do meio virtual

Pelo  menos  em  um  ponto  autoridades  judiciárias,  profissionais  da 

informática e doutrinadores do direito virtual concordam: é premente a necessidade de 

controle dos atos praticados pela rede. 

Malgrado uma legislação específica sobre o assunto seja imprescindível à 

construção de uma proposta de ação tendente a coibir e punir os responsáveis pelos 

danos causados através da rede mundial de computadores, é certo que a falta de controle 

dos atos praticados no mundo virtual não depende de uma resposta meramente jurídica. 

Há limites não só jurídicos, mas também econômicos e técnicos. 

2.1. Obstáculos técnicos

Em  relação  à  viabilidade  técnica  de  controle  de  conteúdo  dos  sítios  de 

informação,  é  comum  a  menção  à  metodologia  da  “filtragem”.  Através  desse 

mecanismo, o provedor promoveria o bloqueio de qualquer arquivo vinculado a um tipo 

de informação previamente definida pelo responsável pelo serviço. 

O  funcionamento  desse  mecanismo  de  controle  sofre  críticas  de  três 

naturezas: a) a primeira, quanto à sua ineficácia; b) a segunda, de que o mecanismo 

sempre extrapola os limites específicos para os quais foi criado; e c) que tal controle 

afeta a “neutralidade da rede”, conforme sua concepção mundialmente já aceita.

No que se refere à crítica de que a filtragem seria ineficaz, concordamos que 

essa é uma ponderação bastante consistente. Argumenta-se que há grande facilidade em 

se  burlar  o  funcionamento  desse  mecanismo.  De  fato,  havendo  a  necessidade  de 

preenchimento  de  um  dado  prévio  sobre  o  elemento  a  ser  utilizado  no  bloqueio, 

geralmente vinculado a uma palavra-chave ou endereço eletrônico, a simples alteração 

do nome do arquivo ou de endereço do arquivo já seria suficiente para que o filtro não 

reconhecesse o arquivo a ser bloqueado. 
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A modificação da palavra-chave implicaria, assim, a ineficácia do sistema. 

De outra parte, se a filtragem ocorrer a partir de uma determinada URL, ou seja, pelo 

endereço do arquivo na rede, a simples criação de outra URL para o arquivo acarretaria, 

de mesma forma, a frustração do objetivo almejado. Mesmo nas hipóteses em que a 

filtragem ocorre  a  partir  de  um  web  site,  bloqueando  seu  conteúdo  por  inteiro,  há 

possibilidade  de  se  burlar  esse  controle  através  de  um  “servidor  proxy”,  meio 

informático capaz de iludir o filtro colocado. 

Também é  notória  a  facilidade  de  proliferação  de  fontes  de  arquivos  no 

mundo virtual.  Por  vezes,  um mesmo arquivo é  disseminado não só através  de um 

determinado provedor de conteúdo, mas também através de redes de compartilhamento 

de arquivos (redes peer-to-peer), cujo controle revela-se ainda mais complexo.

Afirma-se, ainda, que a utilização da filtragem acaba por bloquear conteúdos 

legítimos, que não são objeto de qualquer atividade contrária ao Direito. Intimamente 

relacionado a tal assertiva é a alegação de que a filtragem viola a “neutralidade da rede”. 

Por essa concepção, o espaço virtual, por ser cosmopolita e desvinculado de qualquer 

interesse ou valor local, deve ser livre de qualquer delimitação. 

Foi de grande repercussão na mídia nacional e estrangeira o bloqueio do site 

youtube para todos os usuários no Brasil como resposta a uma determinação judicial, 

cujo conteúdo determinava o bloqueio do vídeo em que a modelo Daniella Cicarelli e 

seu  namorado,  Tato  Malzoni,  trocam  carícias  íntimas  em  uma  praia  de  Cádiz,  na 

Espanha3.  Como  não  havia  condições  de  filtrar  os  milhares  de  vídeos  diariamente 

inseridos pelos próprios usuários, a solução foi bloquear o próprio sítio para todos os 

usuários do País. 

Tomando essa  disputa  judicial  como parâmetro,  parece-nos  inequívoco  o 

limite  técnico  dos  provedores  de  conteúdo  desprovidos  de  conselho  editorial  em 

promover o controle perquirido aparentemente de modo simplista pelo Poder Judiciário.

2.2. Obstáculos econômicos 

Discute-se,  ainda,  sobre  a  obrigação  dos  provedores  guardarem  por  um 

determinado lapso temporal os dados das conexões de seus clientes à internet, o que 

3  PETRY, André. O filme proibido de Xuxa. VEJA, São Paulo : Editora Abril, n.º 2.022, 22 ago. 2007.
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auxiliaria não só na identificação, mas também a imputação de responsabilidade aos 

causadores de danos. 

Paralelamente,  cogita-se  da  identificação  dos  usuários  pela  certificação 

digital,  o  que,  na prática,  equivaleria  à  atribuição  de  uma identidade  eletrônica  aos 

internautas. 

Por certo, ambas as medidas, assim como outras, em muito contribuiriam 

para rastrear  as condutas ilícitas  praticadas no meio virtual e para tornar a rede um 

ambiente  mais seguro.  De outra parte,  não podemos desprezar  os custos financeiros 

dessas  ações,  nem  o  impacto  econômico  que  a  implementação  de  tais  medidas 

representaria para os agentes responsáveis por sua execução. 

Segundo  dados  levantados  pela  Associação  Brasileira  de  Provedores  de 

Acesso, Serviços e Informações da Rede Internet (Abranet)4, os custos de implantação 

desses mecanismos seriam em torno de R$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil 

reais) para guardar as informações de acesso por três anos e de R$ 4.200.000.000,00 

(quatro  bilhões  e  duzentos  milhões  de  reais)  anuais  correspondentes  à  certificação 

digital dos trinta e três milhões de usuários brasileiros. 

Computados esses dados, não fica difícil perceber o risco que a imposição 

dessas  medidas  representam  para  o  desenvolvimento  das  atividades  a  cargo  dos 

provedores.  Não  devemos  nos  esquecer  que  a  valorização  da  livre  iniciativa  é  um 

postulado constitucional (art. 170, caput, CF/88) que não deve ser desprezado na busca 

de alternativas para o controle da prática de atos ilícitos pela rede.

2.3. Obstáculos jurídicos

Os obstáculos jurídicos ao controle dos atos praticados pela rede mundial de 

computadores praticamente se confunde com a origem dos estudos sobre a aplicação do 

direito à Internet. 

A primeira metade da década de noventa foi marcada não só pela expansão 

dessa tecnologia de comunicação, mas também pela publicação dos primeiros trabalhos 

jurídicos envolvendo aspectos do mundo virtual.

4 Agência Estado. Azeredo mantém responsabilidade de provedor em crimes de informática. Disponível 
em:  <http://br.noticias.yahoo.com/s/04072007/25/tecnologia-azeredo-mantem-responsabilidade-provedor-crimes-
informatica.html >. Acesso em: 04 jul. 2007.
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Embora sejam inúmeras as especificidades desse objeto de análise jurídica, 

nos  ateremos  a  três  pontos  fundamentais  para  a  discussão  da  responsabilização 

decorrente da utilização da tecnologia virtual. 

O primeiro deles, já tratado anteriormente, mesmo que de modo superficial, 

diz respeito à dificuldade em se apontar a autoria dos atos praticados nesse ambiente. A 

identificação  de  usuários  é  feita  hoje  no  Brasil  quase  que  de  modo  exclusivo  pela 

análise do IP da máquina usada para determinado acesso,  mesmo assim, quando tal 

providência se mostra factível. 

Justamente por essa dificuldade é que as ações indenizatórias, não raro, têm 

se  voltado  contra  os  provedores,  já  que  os  mesmos  são  facilmente  identificáveis  e 

possuem  endereço  físico.  Enquanto  isso,  o  principal  causador  da  lesão  permanece 

impune, em razão da facilidade de anonimato propiciado pela rede.

O segundo obstáculo jurídico, e talvez o mais importante deles, diz respeito 

ao fenômeno conhecido como “desterritorialização”. 

Como  é  sabido,  a  Internet  é  um  fenômeno  globalizado.  Vale  dizer,  foi 

concebida como um meio capaz de comunicar pessoas em diferentes lugares. Embora 

seja fantástica a capacidade dessa tecnologia em aproximar pessoas e fomentar relações 

jurídicas independentemente de barreiras geográficas, é inequívoco que a solução dos 

conflitos advindos dessas relações tornou-se complexa e, por vezes, inviável, justamente 

em função da soberania dos países. 

Tal  fenômeno  é  explicado  com  maestria  pelo  professor  Carlos  Alberto 

Rohrmann5:

O  direito  interno  normalmente  aplica-se  dentro  dos  limites 

geográficos  do  território  de  determinado  Estado  (sem prejuízo  do 

chamado  “território  ficto”  do  Estado).  A  extraterritorialidade  da 

aplicação da lei é uma exceção à regra geral.

Tal  exceção  faz  sentido  por  alguns  motivos,  entre  eles:  o 

conhecimento  e  o  entendimento  do  direito  nacional  por  parte 

daquelas pessoas que vivem em determinado Estado, as dificuldades 

práticas de aplicação do direito de um Estado nos limites territoriais 

de outro (execução das decisões proferidas por cortes de outro país) 

5 ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de Direito Virtual. Belo Horizonte : Del Rey, 2005. p. 11-12.
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e, também, a reação adversa de um Estado quando seus nacionais são 

julgados por cortes estrangeiras.

Por essa análise, percebe-se o quanto será difícil a persecução de um agente 

causador  domiciliado  no  estrangeiro6.  Ademais  disso,  não  raro,  a  virtualização  da 

relação  jurídica  geradora  do  dano  imporá  severas  dúvidas  acerca  do  local  onde  foi 

praticada a conduta ou mesmo onde foi verificado o dano.

Por  fim,  o  terceiro  principal  obstáculo  jurídico  ao  controle  da  Internet 

relaciona-se à incrível velocidade do desenvolvimento tecnológico em contraposição à 

morosidade do processo legislativo.

O  simples  fato  de  não  termos  até  hoje  uma  legislação  específica  sobre 

responsabilidade dos provedores e tipificação de diversos crimes já é forte indício da 

inviabilidade de se controlar a atividade virtual tão somente pelo Direito Positivo. 

Ressalte-se,  contudo,  que  também  não  podemos  desprezar  o  papel 

fundamental  que a legislação exerce sobre as condutas humanas,  mesmo quando há 

evidente  descompasso  entre  a  velocidade  da  atividade  legislativa  e  os  constantes  e 

rápidos avanços da tecnologia. Dada a relevância desse ponto específico de discussão 

do tema, dedicamos a seguir tópico específico sobre o assunto. 

3.  A  responsabilidade  civil  do  provedor  no  direito  positivo  pátrio  e  propostas 

legislativas sobre o tema

À  míngua  de  uma  legislação  específica  sobre  a  responsabilização  dos 

provedores,  o  regramento  clássico  da  responsabilidade  civil  passa  a  ser  o  único 

instrumento  regulatório  aplicável  aos  danos  cometidos  na  rede.  Os  principais 

dispositivos  aplicáveis  ao  tema  são  o  art.  186  (ato  ilícito),  927  (dano),  928,  931 

(responsabilidade objetiva da empresa), 946 e 953 (injúria, difamação e calúnia), todos 

do Código Civil  brasileiro. Também aparece com destaque o regramento contido no 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) para aquelas relações definidas 

como relação de consumo.

6 A lei de introdução ao Código Civil (Dec.-lei 4.657/42) dispõe em seu art. 12 da seguinte forma: “É 
competente a autoridade judiciária brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser 
cumprida a obrigação”. 
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Sucede,  todavia,  que  esses  diplomas  normativos  não  se  mostraram,  na 

prática,  eficazes  e  adequados  à  disciplina  das  relações  originadas  no  meio  virtual, 

sobretudo  no  que  diz  respeito  às  cláusulas  exoneratórias  de  responsabilidade  dos 

provedores naturalmente decorrentes da incapacidade técnica de controle do conteúdo 

dos dados por eles trafegados ou publicados.

Nesse sentido, foi inclusive a decisão judicial proferida no já mencionado 

caso da divulgação de vídeo da apresentadora Daniela Cicarelli pelo Desembargador do 

Tribunal de Justiça de São Paulo7, que, após o cumprimento da liminar anteriormente 

deferida, viu um dos sítios mais populares da rede restar totalmente bloqueado em razão 

da impossibilidade de cumprimento da decisão por outra forma. Nessa oportunidade, 

reconheceu-se não só a incapacidade técnica do método de filtragem, mas também a 

falta de uma legislação específica sobre a matéria. Os termos da referida decisão foram 

os seguintes:

Tomei  conhecimento  do  bloqueio  do  site  Youtube,  para  cumprir 

decisão de minha autoria.

Observo que realmente concedi efeito ativo ao agravo interposto por 

Renato  Aufiero  Malzoni  Filho,  no  sentido  de  serem  adotadas 

providências  que  impeçam o  acesso  dos  internautas  brasileiros  ao 

vídeo das filmagens dos autores da ação [Renato e Daniella Cicarelli 

Lemos]  na  praia  de  Cádiz,  na  Espanha.(...)

O bloqueio do site está gerando uma série de comentários, o que é 

natural em virtude de ser uma questão pioneira, sem apoio legislativo. 

(...)

Todavia, é forçoso reconhecer que não foi determinado o bloqueio do 

sinal  do  site  Youtube.  Essa  determinação,  que  é  possível  de  ser 

tomada  em caráter  preventivo,  como esclarece  o  jurista  português 

JÓNATAS E. M. MACHADO [Liberdade de expressão: dimensões 

constitucionais da esfera pública no sistema privado, Universidade de 

Coimbra, 2002, p. 1123], deve ser emitida com clara fundamentação 

e com total transparência sobre o direito de liberdade de expressão e 

informação,  que  não  comporta  censura  [art.  220,  §  1º,  da  CF]. 

Impedir divulgação de notícias falsas, injuriosas ou difamatórias, não 

constitui  censura  judicial.  Porém,  a  interdição  de  um  site  pode 

7 TJSP. Agravo n.º 472.738-4. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani.
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estimular  especulações  nesse  sentido,  diante  do  princípio  da 

proporcionalidade, ou seja, a razoabilidade de interditar um site, com 

milhares de utilidades e de acesso de milhões de pessoas, em virtude 

de um vídeo de um casal.

No intuito de regulamentar o assunto, encontram-se em tramitação o projeto 

de lei n.º 89, de 2003, da Câmara dos Deputados e os projetos do Senado n.º 137 e 76, 

ambos de 2000.

Mesmo ainda em fase de discussão, o assunto gerou grande polêmica a partir 

de  um substitutivo  apresentado  pelo  senador  Eduardo  Azeredo  (PSDB  –  MG)  aos 

referidos projetos8. A primeira inovação muito discutida diz respeito à idéia de se exigir 

dos internautas um cadastro completo para acessar a rede. Posteriormente, o foco das 

discussões  passou  a  ser  a  obrigatoriedade  do  provedor  em  “informar,  de  maneira 

sigilosa à autoridade policial competente, denúncia da qual tinha tomado conhecimento 

e  que  contenha  indícios  de  conduta  delituosa  na  rede  de  computadores  sob  sua 

responsabilidade”.

Nota-se, portanto, que a definição dos caminhos a serem seguidos, inclusive 

no  plano  legislativo,  ainda  depende  do  amadurecimento  das  propostas  em curso  e, 

inegavelmente,  de  conclusões  mais  sólidas  sobre  as  repercussões  que  os  comandos 

legislativos podem acarretar nos planos econômicos, políticos e jurídicos.

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão  sobre  a  responsabilidade  dos  provedores  de  Internet,  ou  de 

qualquer outro agente participante da cadeia de relações jurídicas que se estabelecem a 

partir do meio virtual não pode ser estudada sob uma ótica que não seja absolutamente 

contemporânea aos tempos vividos. 

Talvez seja a rede mundial de computadores o maior fenômeno tecnológico 

ocorrido no século XXI. A informação passou a ser quase que instantânea e as partes 

8 PINHEIRO,  Daniel.  Projeto  de  lei  quer  “provedor  dedo-duro”.  Disponível  em: 
<http://br.noticias.yahoo.com/s/04072007/25/tecnologia-azeredo-mantem-responsabilidade-provedor-crimes-
informatica.html >. Acesso em: 06 set. 2007.
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responsáveis pelas relações comerciais são hoje separadas tão somente por um clique na 

tela do computador pessoal de cada cidadão.

Diante de tantas vantagens para o indivíduo, é natural que essa maravilhosa 

tecnologia desperte um desejo coletivo da adoção de medidas que impliquem maior 

segurança para todos que operam nesse novo meio de comunicação. Ninguém quer se 

relacionar em um ambiente conhecido não só por suas comodidades, mas também pela 

facilidade de anonimato e impunidade.

Embora  essa  solução  seja  cobrada  constantemente  dos  operadores  do 

Direito, ciência concebida preponderantemente para o controle dos meios sociais, faz-se 

necessário termos em mente que as respostas ao problema dependem da ação conjunta 

de vários setores do conhecimento e da economia. 

Discorremos ao longo do presente trabalho sobre as imensas dificuldades 

enfrentadas nessa  busca,  tentando aproximar  o leitor  dos principais  focos de debate 

sobre o tema. 

Nosso  objetivo,  repetimos,  limitou-se  a  questionar  a  atribuição  da 

responsabilidade pelos atos praticados na internet  aos provedores de acesso. O atual 

estágio de nossas pesquisas deixa transparecer que, mais que um fundamento teórico 

consistente, a responsabilização desses prestadores de serviço tem se justificado em uma 

circunstância  fática  inexorável:  os  provedores  são  facilmente  identificáveis,  já  que 

possuem  endereço  físico  e  meios  concretos  de  participarem do  aparelho  repressivo 

formal do Estado. 

De  outra  parte,  há  cada  vez  mais  países  que  adotam  legislações  para 

resguardar os provedores dessa prática de serem responsabilizados em primeiro lugar. 

Propiciar  um  equilíbrio  ao  tratamento  da  questão  é  fundamental  para  fomentar  a 

inovação tecnológica e expandir o desenvolvimento dessa atividade econômica, o que é, 

inclusive, um postulado do texto constitucional (art. 170, CF/88).

Além disso,  cumpre refletir  que a instabilidade das posições tomadas por 

nossos  tribunais  quanto  ao  assunto  pode  representar  um verdadeiro  desestímulo  ao 

investimento privado no setor.

É inegável a necessidade de controle dos atos praticados pela Internet. Da 

mesma forma, deve-se saber que a construção desse sistema responsabilizatório sofre 

restrição não só de ordem jurídica, mas também econômica, política e tecnológica. 
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RESUMO 

Esse artigo dispõe sobre a compreensão do conceito de soberania ao longo da história e 

do atual debate que se faz em relação ao mesmo termo diante da globalização e dos 

interesses nela considerados - que dependendo da situação concreta resultará ser 

considerada em detrimento ou não do exercício local de poder de cada Estado nação. Os 

contextos do Direito Comunitário e do emergente Direito Internacional Ambiental 

foram escolhidos, razão pela qual subsidiam as considerações feitas à terminologia da 

soberania, propiciando debater suas subdivisões atuais. O objetivo deste artigo é atentar 

para a necessidade dos Estados se adaptarem ao novo Direito Internacional e suas 

diretivas fundamentadas na cooperação, integração e flexibilização, não obstante, 

respeitando o aspecto mais e menos desenvolvido de cada Estado para harmonizar-se às 

noções de compartilhamento. 
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ABSTRACT 

This article talks about the appreciation at sovereign concept along the human history 

and the current debate about globalization terminology considering its interests and  

depending on the real situation in will be resulted in detriment of the local working or 

not, about the each Nation State. The Community Law and the emergent Enviromment 

International Low context were chosen by the reason about what subsidize the 

consideration made about the sovereign terminology, providing to debate its current 

subdivisions. The objective of this article is to attempt for the necessity of the States to 

adjust in the new International Law and its fundamental directives in the cooperation, 

integration and flexibilization , although respecting the aspect more and less developed 

of each State to harmonize on sharing knowledge. 

 

KEYWORDS 

SOVEREIGNTY; NATIONS STATES; INTERNATIONAL LAW; 

COMMUNITARIAN LAW; ENVIRONMENT INTERNATIONAL LAW. 

 

Introdução 

 

 Indiscutivelmente há uma constante oscilação entre determinados conceitos no 

direito interno e direito internacional que perturba o meio social, político e econômico 

do mundo nesses ambientes. A soberania é uma dessas perturbações e sendo a questão 

geopolítica mais discutida mundialmente nos últimos tempos, aguça a uma breve 

revisão histórica de suas acepções, sob o ponto de vista prospectivo e inovador, e acerca 

da posição do Estado nacional, inserindo-as no atual debate sobre as transformações por 

que vem passando o próprio Estado e o conceito de soberania. 

 Da sua origem ao conceito atual o termo passou por várias compreensões, partindo 

de uma rudimentar noção de propriedade, percorrendo atributos pessoal, político e o 

jurídico, até mesmo atributo inerente ao povo. Hoje a acepção tradicional de soberania 

permite ser tratada em modalidades ou subdivisões que denotam concepções locais e 

globais como, por exemplo, a conotação econômica, ambiental e compartilhada que 

visam gestões de questões específicas. Também são a integração, cooperação, 

comunidade, acompanhando as novas versões dada à soberania. 
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 Não obstante ganhar novos horizontes em virtude da globalização, corresponde à 

figura do Estado ou ao ideal de nação, à pessoa do cidadão que forma esta nação e 

posteriormente um Estado. 

 

1. A compreensão do conceito de Soberania ao longo da história da vida dos povos 

 

 Ao estudar a Antiguidade, percebe-se a ausência de soberania no sentido próprio 

do termo, tendo em vista a inexistência de formas de ameaça à excelência do poder 

estatal. Não se conhecia esse conceito até mesmo porque não havia qualquer ação para 

formular uma idéia entorno dessa palavra. Inexistia o fundamento histórico que mereça 

ou algo capaz de trazer à tona a aplicação do instituto. Naquela época não havia 

oposição ao poder do Estado versus outros poderes, mas havia o direito divino revelado 

nas leis de Deus1.  

 Na Idade Média, o poder era fragmentado e não havia a idéia de um Estado 

nacional com um exército, moeda, poder unitário e sequer soberano2. O que se poderia 

chamar à época de soberania aparece com uma diferente conotação: expressava-se na 

noção de propriedade de território. Poder-se-ia dizer que a construção do conceito no 

Ocidente se deu devido a fatos históricos como os conflitos existentes entre os poderes 

da Igreja, do sistema feudal, e dos reis representantes do Estado, nas lutas que se 

travavam para conquistar territórios visando imposição de uma autoridade sob os barões 

feudais (assegurando certa noção de soberania interna) e ao Santo Império Romano 

(assegurando certa noção de soberania externa)3.  

 Neste período surgiram vários centros de poderes independentes, cada um exercia 

o que se poderia designar ‘soberania medieval’. Significava tão-somente determinada 

qualidade investida num Senhor que exercia no seu território um poder, ou seja, 

manifestava superioridade no poder de governo e na produção de leis naquele local. Por 

vezes seus territórios eram conquistados por lutas ou até mesmo negociados. Não havia, 

portanto, a idéia de um Estado-nação com todos os atributos para sê-lo. Paulatinamente 

os Senhores soberanos em seus feudos perdem para o rei essa qualidade. O monarca 

                                                 
1JELLINEK, George. Teoria general del Estado. Ed.5. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econômica, 
1994. 568p. 
2 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, 
t.II. 540 p. 
3 Idem. 
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retira também a autoridade dos Papas. Àquele, devendo somente obediência à vontade 

de Deus torna-se rei absoluto, ampliando desta maneira a esfera de sua competência 

exclusiva com poder real absoluto, outorga divina ao monarca. 

 Esse processo histórico foi a base para a construção conceitual do termo soberania 

que aos poucos viu-se transferir da vinculação da posse de terra à pessoa do rei e para o 

propriamente dito poder real. 

 Nessa conjuntura é que surge o Estado nacional com uma característica antes 

desconhecida: a soberania. Este Estado tem sua forma unitária com poder unificado de 

onde originava toda sua vontade. Seu fortalecimento era importante para assegurar a 

supremacia e toda uma idéia de soberania sistematicamente construída com base num 

Estado moderno centralizado e burocrático. A soberania era, portanto, una, indivisível, 

imprescritível, inalienável. E sua supremacia assegurava oposição aos poderes da Igreja, 

subordinando-os, e ao poder feudal, eliminando mediadores políticos entre os 

indivíduos e o Estado. Daí, respectivamente, os primórdios da dupla face da soberania, a 

externa e a interna4.  

 Jean Bodin, no século XVI, foi o primeiro teórico a determinar o conceito formal 

de soberania como fundamental elemento do Estado. Construiu toda uma Teoria do 

Direito Divino com o intuito de legitimar o poder dos monarcas de Estados absolutistas, 

designando assim o poder supremo da República. Usa para tal, o terno “souverainetè”.  

Para este teórico “a República é um governo justo de muitas famílias e dos que são 

comuns com poder soberano. A soberania é o poder absoluto e perpétuo da República”5. 

A supremacia do poder do Estado surgiu para ele, mais como uma necessidade política 

que teórica justamente por ter vivido num tempo de guerras, mas sua teoria não deixa de 

ser produto da realidade da época. O conceito desenvolvido apresenta-se mais como um 

apelo em prol da independência, da unidade e da ordem do Estado, em defesa da 

soberania como o poder absoluto e perpétuo – porque irrevogável, por tempo 

indeterminado6.  

 Nessa condição de poder absoluto a soberania para Bodin se limitava somente a 

Deus. O poder soberano era dotado de divindades, independência, incondicional e não-

limitado, “a soberania não é limitada, nem em poder, nem em obrigações, nem em 

                                                 
4 COSTA E SILVA, Danielle Cristine. Soberania e Mercosul. 2003.140f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
5 BODIN, Jean. Seis livros sobre a República. [S.I.]: [s.n.], 1576, liv. I, cap. VIII, p.96. 
6 JELLINEK, 1994, p 347. 
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relação ao tempo”7.  É tratada como uma faculdade do soberano legislar, fazer e anular 

leis, independente do consentimento dos súditos. Era o cerne. Ademais a liberdade deste 

encontrava-se limitada pelo direito positivo e ultrapassar essa delimitação era arbitrário 

o que tirava todo o fundamento para governar. Soberania e poder de fazer leis são 

análogos e resultam de uma só pessoa: o príncipe. A lei humana, em oposição à lei 

Divina, era o instrumento para o exercício do poder absoluto. O que era ilimitado, 

portanto era a vontade soberana. Esta vem de uma vontade superior, Divina. Por fim, 

distingue direito e lei, princípio e preceito, e diz que cabe ao soberano dar as leis aos 

homens, mas, não está necessariamente sujeito a elas e sim ao direito divino natural e 

das gentes. 

 A Teoria de Bodin abriu caminho para uma autoridade central nacional, de certo 

trazendo ordem para o caos medieval em que se vivia naquela época. Por isso, suas 

interpretações tornaram-se referência teórica para muitos pensadores modernos. E essa 

idéia teocrática de soberania onde Todo poder vem de Deus fora reformulada mais tarde 

pela doutrina democrática.   

 Posteriormente Thomas Hobbes, fim século XVI, pensador da época que em 

decorrência de sua ligação com as autoridades monárquicas formulou sua doutrina 

enfatizada num poder político independente e superior, contrária àquela “forma de 

governo em que a autoridade, emanada dos deuses ou de Deus foi exercida por seus 

representantes na Terra”8. Focalizou o aspecto primordial do conceito de soberania 

dizendo que “A nação, unida em uma única pessoa, se denomina Estado. Esta é a 

criação daquele grande Leviatã, ou falando com maior respeito daquele Deus mortal, ao 

qual devemos, abaixo do Deus imortal nossa paz e nossa defesa”9. Era o Estado que 

deveria ser tão grande como os homens imaginavam ser. O monopólio, então, era o da 

força e não do legislativo. Era o único legitimado do uso da coerção. Hobbes, então, 

retirou a soberania da conotação jurídica e a introduziu no campo das ciências políticas. 

O direito, então, era a ordem do soberano que não se submetia às suas leis. 

 Ora, Hobbes, filósofo, refletiu que o homem na época primitiva vivia num estado 

de natureza, que todos eram iguais, não obstante essencialmente egoístas, mas titulares 

dos mesmos direitos naturais sem alguma autoridade ou lei que pudesse disciplinar 

                                                 
7 BODIN, 1576, p.181 
8 A definição dada é o conceito de Teocracia retirada do dicionário Aurélio Séc. XXI 
9 HOBBES. Thomas. O Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Solva. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 137. 
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aquela ‘sociedade’. Daí o que ele chama de anarquia, violência, caos. Segundo Hobbes, 

então, para que fossem asseguradas a paz e a defesa comum de todos, era necessário um 

pacto. A criação de um contrato colocaria fim a esse caos, organizando, deste modo, a 

sociedade política que cederia seus direitos naturais a um poder comum, o Estado. 

Submeter-se-iam por medo para criar uma instituição que disciplinaria seus atos em 

benefício de todos. Transferir-se-iam toda força e poder ao Leviatã, reduzindo as 

diversas vontades em uma só, subordinados a uma autoridade comum. Assim, os 

homens dão nascimento ao Estado. 

 Essa concepção de soberania em Hobbes fundamenta-se na liberdade dos homens 

em promover pactos em prol da manutenção da vida, apesar de ter tomado como base a 

teoria da igualdade dos homens e por fim defender o absolutismo do poder como forma 

ilimitada acima da religião e da moral. O contrato social parte da vontade dos 

indivíduos que movidos por interesse consentem na formação do Estado. 

 Interpreta JELLINECK10 que tanto em Hobbes quando em Bodin o conceito de 

soberania em toda claridade tem seu sentido absolutista. Porém, Hobbes é muito mais 

sistemático que Bodin, pois não buscou o conteúdo da soberania no exterior, senão no 

fim mesmo do Estado, e trata de fazê-lo derivar deste fim.  

 Já no século XVIII o avanço tecnológico trazido pela Revolução Industrial trouxe 

por um lado o aumento da concentração de riquezas nas mãos da burguesia e o aumento 

do poder real e por outro a miséria, a insatisfação popular e indignação no meio 

intelectual e filosófico. Fez surgir uma nova ideologia antiautoritarista que pregava o 

fim do absolutismo e das injustiças cometidas pelos tribunais realistas, fazendo a 

apologia à liberdade e à soberania popular. 

 É nesse meio que surgiu os precursores da soberania popular. O filósofo Jonh 

Locke, séc. XVII, aparece defendendo o estado de natureza de Hobbes, mas 

contrapondo à Teoria da soberania absoluta deferindo golpes no absolutismo, 

estabelecendo o fim do direito divino dos reis com a limitação da autoridade do 

governante, pela divisão dos poderes legislativo e executivo, como forma de submeter a 

atuação do Rei ao controle do Parlamento. Vê no Estado ordem e razão. O poder 

soberano é resultado de uma ordem jurídica e o povo é o titular desse poder11. 

                                                 
10 JELLINEK,1994 p. 347 
11 WANDERLEY JÚNIOR, Bruno. Dos Consórcios Intermunicipais de Saúde. 1999. 247f.  Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
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 Locke defende que a melhor forma de governo é a democracia porque nela 

encontra-se o consentimento dos cidadãos, e a monarquia seria admitida se as leis 

fossem elaboradas pelo povo e não por divina faculdade do rei.  

 JULIANA NEUENSCHWANDER12 nos apresenta que a soberania popular de 

Locke é idealizada dentro de um Estado de Direito, um Estado, portanto Liberal, porque 

o fundamenta numa nova racionalidade da burguesia, orientada de acordo com 

princípios econômicos. O povo soberano seriam, neste contexto, os proprietários, logo, 

cidadãos. A suposição de que no estado de natureza a propriedade é um direito natural, 

o que faria todos os homens proprietários, oculta a realidade de uma sociedade que 

transformou a estratificação em diferenças econômicas. 

 Nesse mesmo diapasão apareceu Jean-Jacques Rousseau, um dos mais 

considerados pensadores europeus daquele século XVIII. Apresentou sua tese sobre a 

soberania popular na sua obra “O Contrato Social” de 1761. Segundo sua concepção o 

ordenamento jurídico é senão originário das aspirações humanas trazendo com isso os 

ideais da democracia, de liberdade, igualdade. Soberania, então reside no somatório da 

vontade geral, dos indivíduos enquanto inseridos numa sociedade política.  

 O que se vê é a substituição daquela convicção na natureza humana abstrata do 

homem enquanto matéria e espírito criar o governo dos homens para os homens. O povo 

na luta por conquistas de sua liberdade fez história e a soberania apresenta-se como 

notável ousadia na vida e no pensamento do homem que assumiu o poder de direção 

sobre seus destinos. Aristóteles dizia que “se não é livre e não realiza o ideal de auto-

suficiência, também não pode levar uma vida perfeita com todas as suas belezas e sua 

correspondente felicidade.”13. 

 Essa noção de soberania veio através dos séculos conduzir à idéia de que é 

necessário a sociedade estabelecer uma forma localmente organizada e 

hierarquicamente obedecendo ao seu direito próprio. Não há, portanto, sociedade sem 

poder. Necessário também que esse poder seja exercido pelo Estado e que seja supremo, 

sob pena deste não conseguir alcançar seus desígnios. A esse poder do Estado os 

doutrinadores clássicos denominaram soberania. 

                                                 
12 NEUENSCHWANDER, Juliana Magalhães. História semântica do conceito de soberania: o paradoxo 
da soberania popular. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 
2000, p.38. 
13 ARISTÓTELES. La política. Traducción de Antônio Goméz Robledo. Edición de la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM. México, 1963, p. 82-83. 
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 O sentido atribuído a esse poder do Estado permaneceu ao alcance voltado para 

sua ordem interna, pois não era considerada pelos estudiosos da época numa visão 

externa, visto que a doutrina, principalmente a constitucionalista, fora estabelecida em 

meio à maioria de teóricos políticos desinteressados nas relações entre Estados.  

 Mas, o Estado nacional moderno percorreu todo o século XIX consolidando sua 

legitimidade interna e o reconhecimento internacional de seu poder sobre seu território e 

sobre os indivíduos que ali vivem. E, assim, avançando com a história, também a teoria 

da soberania veio se adequando às circunstâncias dos novos tempos. E é deste modo que 

a idade moderna identifica-se com aquele modelo uno, indivisível, imprescritível e 

inalienável de Bodin. 

 

2. A Soberania e o Direito Internacional restaurados: uma nova visão 

  

 Após a consolidação dos Estados nacionais e o estabelecimento da divisão de 

poderes internamente, os soberanos passaram a reconhecerem-se mutuamente como 

iguais. Nesse contexto produzi-se um grande acordo no centro do mundo14, a Paz de 

Westfália em 1648. Esse acordo configurou o Princípio da Soberania como poder 

supremo, legítimo, confirmado pelo reconhecimento de outros Estados. Foi assim que 

tanto no direito constitucional como no direito internacional a visão de Jean Bodin 

evidenciou-se principalmente nas relações internacionais entre Estados. 

 A lógica do sistema de Wetfália - onde cada Estado é a única autoridade legítima 

sobre o seu território - manteve o cenário internacional equilibrado até o início do séc. 

XX. Não obstante conciliar a intensificação das relações internacionais com tal 

autonomia política de cada ator, o ambiente internacional era um sistema de ordem 

descentralizada com base na reciprocidade, sob a égide dos princípios internacionais 

estabelecidos para a regulação do relacionamento entre os Estados. 

 Essa evolução, no sentido de formatar uma autoridade central internacional 

conheceu duas etapas historicamente importantes: a constituição da Sociedade das 

Nações (1919) e a ONU (1945). Isso correspondeu, concomitantemente, o declínio da 

hegemonia européia sobre a ordem internacional. 

                                                 
14 No séc. XVII a Europa era certamente o centro do Mundo onde eram reunidas as maiores expressões de 
forças políticas e econômicas. Importante analisar que o que acontecia na Europa naquela época era o que 
importava em nível nacional. 
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 A Sociedade das Nações contraria Westfália porque tenta empreender um esforço 

de cooperação através da limitação consensual do arbítrio dos Estados no exercício de 

suas competências. Obviamente o modelo inovador fracassou pela incapacidade da 

Organização internacional criada e dos Estados em estabelecer cooperação 

internacional. 

 A Carta das Nações cria no plano internacional uma espécie de monopólio da 

violência legítima, reservando-se o direito de agir sempre e em qualquer Estado a favor 

da Paz e à segurança internacionais. Na prática a capacidade decisória do seu Conselho 

de Segurança acha-se prejudicada pelo chamado “direito de veto” e nenhuma resolução 

podia ser aprovada no Conselho com voto contrário de qualquer dos seus membros 

permanentes, contrariamente à proposta da Sociedade das Nações. Isso favorece 

estabelecer interesses particularmente questionáveis desses membros, pois impede 

aplicar o direito internacional contra os interesses desse o que faz-se reconhecer que 

essa organização internacional, não obstante ter força militar própria, não tem 

legitimidade o bastante para desempenhar diretamente o seu papel de polícia do direito 

internacional. Disso, pode-se concluir que a igualdade formal dos Estados diante do 

princípio da soberania consubstancia-se na verdade em uma desigualdade entre eles. 

Significa que a soberania da maioria dos Estados sempre se viu ameaçada pela 

possibilidade de ingerência dos Estados mais fortes. Essa significativa vulnerabilidade 

marca o séc. XX. 

 Foi assim que as controvérsias políticas e doutrinárias dos Estados em torno da 

questão da soberania vieram de conseqüências abrangentes e é particularmente discutida 

por autores comprometidos com a visão normativa sobre a política internacional, no 

campo do direito internacional, da teoria política e das relações internacionais nesse 

século. 

 Sem dúvidas, as duas terríveis guerras que abalaram o mundo trouxeram 

conseqüências que fizeram o mundo refletir na necessidade de reconstrução e na 

vontade de se estabelecer condições para uma paz duradoura. Isso fez desencadear uma 

nova concepção de relacionamento entre os Estados que abandonaram o protecionismo 

econômico e o orgulhoso individualismo político em prol de uma nova atitude de 

colaboração.  

 O novo processo se deu, inicialmente, com as soluções para melhorar as relações 

internacionais dos Estados que eram baseadas na intergovernabilidade e com a 
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proliferação de Organizações Internacionais cujos processos decisórios se caracterizam 

pela regra da concordância da maioria em função da qual os Estados soberanos só se 

sentiriam obrigados à tal decisão com seu voto favorável. Permanece neste contexto a 

idéia de soberania como exercício de um poder supremo que não comporta outro igual 

ou concorrente ao seu. Essa era a base do Direito Internacional clássico15. 

 Depois, vieram os movimentos de descolonização16 dos anos 60, conseqüência da 

vontade de desvinculação dos países colonizados de suas colônias. Mormente a esse 

aspecto o resultado foi o surgimento de vários Estados carentes de condições 

econômicas e sociais o que impossibilitou afirmarem-se como independentes. A Nova 

Ordem Econômica viu nesse desequilíbrio o abalo da igualdade dos Estados.  

 Mas a descolonização, que resultou separação e independência de certos 

descolonizados, teve como efeito os ditames do direito internacional clássico que 

permearam no pós guerra fria, quais sejam: o direito à independência e a 

autodeterminação dos povos – princípios emanados pela Carta da ONU. Originalmente 

traduziu-se essa separação e independência num egoísmo internacional. Pode-se citar 

como exemplo, o que ocorrera depois, na década de 70, onde os países em 

desenvolvimento propuseram eliminar a manutenção das práticas de controle de facto 

das antigas potências coloniais da exploração de recursos naturais. É evidente que a 

natureza originalmente econômica do processo foi completamente distinta do conceito 

político de soberania nacional, não obstante reconhecer vinculação estreita entre ambas 

as idéias17.  

 Recentemente os países em desenvolvimento passaram a perceber que esse 

egoísmo que vem da afirmação do direito ao desenvolvimento, dito na Carta das Nações 

Unidas, em termos estritamente econômico, funcionou muito bem nas décadas de 60 e 

70 e que talvez hoje essa noção não traduza a melhor abordagem para o século que se 

inicia. 

 É dessa forma que o mundo vem ajustando-se aos apelos de um pensar global, 

para a sensibilização e a substituição dessa lógica egoísta do interesse estritamente 

interno por uma valoração dos valores comunitários, não obstante o incentivo para 
                                                 
15 ALBUQUERQUE MELLO, Celso de (Coord.). Direito e Globalização, 1: a soberania. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 288. 
16 Movimento emancipatório pós segunda guerra mundial concretizando o direito afirmado na Carta das 
Nações Unidas sobre a auto determinação dos povos artigos 1º, nº 2 e 55º. 
17 SAMPAIO, J. A. L; WOLD, C.; NARDY. A. J. F. Princípios de Direito Ambiental: na dimensão 
internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.9. 
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ações locais integradas. Assim é que cada vez mais vem se concretizando a nomeada 

idéia de solidariedade entre Estados mais e menos desenvolvidos, o que leva o conceito 

de soberania merecer uma releitura, mais congruente com a realidade. 

 

 2.1- As novas concepções de soberania 

 

 O Direito Internacional apresenta-se como “um conjunto de normas que regulam 

as relações externas dos atores que compõem a sociedade internacional visando 

estabelecer a paz, justiça e promover o desenvolvimento”18. E ainda que os Estados 

sejam soberanos determinando, portanto, as regras desse direito, a idéia de solidariedade 

e de consenso têm espaço relevante para a imposição das regras que regem a 

comunidade internacional, i.e, a sociedade internacional sendo descentralizada é regida 

pelo Princípio da Coordenação, mas, assentada no individualismo internacional dos 

Estados que impõe uma ordem jurídica diversa do plano interno desse ator. Esse 

princípio significa que os Estados diante do Direito Internacional possuem uma relação 

interdependente. 

 A polêmica em torno do problema sobre o conceito de soberania divide a doutrina 

entre os adeptos da soberania única e da soberania divisível19. A teoria da soberania 

única reconhece a integração econômica, fenômeno que supera as categorias ordinárias, 

utilizadas pelo Direito Internacional não se assegurando ao conceito clássico de 

soberania como poder absoluto e intangível. A teoria que concebe a divisão da 

soberania visa adequar à realidade comunitária, pois, não obstante o Estado-membro 

continuar a exercer sua competência soberana, de poder coercitivo e de execução 

interna, também exerce seu poder externo de manifestação20. Percebe-se que a soberania 

é um processo e fenômeno relacional porque tanto depende do reconhecimento por parte 

dos outros Estados-Nação como de sua condescendência.  

 Por outro aspecto, internamente sabe-se que há ao menos 3 dimensões do 

exercício da soberania pelos Estados nacionais. Uma soberania econômica21, entendida 

                                                 
18 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 14 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, v I, p.71. 
19 OLIVEIRA, Odete Maria de. União européia: processos de integração e mutação. 1. ed. Curitiba: Juruá, 
2003, p.64. 
20 OLIVEIRA, 2003, p. 65. 
21 Destaque para a moeda própria, regras de intercâmbio comercial com outros Estados, seus impostos e 
taxas aduaneiras. 
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como a capacidade de um Estado definir de forma autônoma os instrumentos para 

administração da sua atividade econômica; uma soberania propriamente política que é a 

faculdade de cada Estado em definir sua estrutura interna. Em terceiro, a soberania 

jurídica22. Desta forma a soberania interna define o Estado-nação como independente. 

 É claro que uma das questões mais excitantes envolvendo o tema referido está na 

manutenção do equilíbrio no que se refere à necessidade de construção de uma ordem 

internacional mais legítima que por um lado respeite esse poder de cada Estado e de 

outro cria mecanismos regulatórios sem causar impactos à soberania de cada um. Disso 

depreende(rá) a remoldagem da definição do conceito e da prática da soberania em 

escala internacional causado pelo fenômeno da globalização - dela saíram várias 

acepções do que venha ser soberania.  

 Mormente as acepções inseridas nos contextos dos Direitos Comunitário e 

Internacional Ambiental, onde a noção até então definida de soberania necessita 

ponderação. No primeiro porque marca uma adequação estratégica econômica e no 

segundo por causa das conseqüências do sistema econômico capitalista mundial.  

 Assim, esses dois momentos históricos podem ser tratados como bases iniciais às 

novas concepções do conceito de soberania, pois refletem fortes golpes no tradicional 

princípio da soberania clássica e no que chamamos Direito Internacional Clássico. 

 

 2.1.1 Direito Comunitário e Soberania Compartilhada  

 

 O Direito Comunitário pode ser definido como ramo de direito cujo objeto é o 

estudo dos tratados comunitários, a evolução jurídica resultante de sua regulamentação e 

a interpretação jurisprudencial das cláusulas estabelecidas nos referidos tratados23.  

 Sabe-se da história da formação da Comunidade Européia que um dos maiores 

óbices para a efetivação da estrutura integracionista é a questão geopolítica, exatamente 

a aceitação do partilhamento da soberania entre os Estados-Partes. 

 Mas, a Comunidade Européia veio e revolucionou o conceito de soberania clássica 

e sob a égide da segurança nacional instituiu o direito comunitário caracterizado por 

                                                 
22 Relativa à capacidade de cada Estado-Nação de ser sujeito de direito internacional para celebrar, de 
forma livre, acordos e tratados internacionais conferindo-lhes legitimidade internacional. Conduta que 
ajuda a definir as regras de convivência entre as diferentes nações, sem que isso implique ingerência.  
23 LOBO, Maria Teresa Cárcomo. Ordenamento Jurídico Comunitário. Belo Horizonte : Del Rey, 1997 
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delegação do exercício de competências do Estado-parte à um poder supranacional, 

permissão mister para a primazia do Direito Comunitário sobre o nacional24.  

 Concernente ao Mercosul, as Constituições do Paraguai e Argentina admitem a 

ordem jurídica supranacional, ao contrário do Brasil e Uruguai. Dessa forma, vigência 

seria imediata como um direito supranacional independente de mecanismos tradicionais 

de recepção, como atualmente acontece25. Mas, Brasil não abandonou o conceito 

clássico de soberania26.  

 A posição da soberania num projeto integracionista é o seu compartilhamento. O 

Mercosul quer consolidar mercado comum, isso só poderá ter efetividade se implicar 

delegar de parte da soberania. Assim, um órgão poderá ditar uniformemente as regras a 

serem cumpridas por todos, instaurando-se a supranacionalidade27. É o que acontece no 

o Direito Comunitário que dá a soberania uma roupagem específica e inovadora. 

Mormente a União Européia percebe-se que foi diante do contexto da guerra fria28 que 

se deu o surgimento de uma Comunidade de nações onde voluntariamente seus Estados 

abriam mão de parte do que ainda restava da clássica soberania para compartilharem de 

um destino comum. Era o início de uma trajetória para restaurar o próprio princípio de 

soberania para uma nova soberania. A estratégia foi estabelecer pequenas concessões 

em que os Estados membros da Comunidade Européia acertaram entre si com intuito de 

conquistar uma posição destacada de poder e legitimidade no cenário internacional. 

Assim, a transferência de autonomia para tomada de decisões sai das esferas nacionais 

para o âmbito da Comunidade. A adoção voluntária de um direito comunitário como lei 

maior no interior do Estado nacional tem resultados positivos e congruentes à noção de 

direito internacional vigente. Pois, diante de terceiros Estados e de organismos 
                                                 
24 LOBO, Maria Teresa Cárcomo, op. cit. e SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos Humanos, 
Globalização e Soberania. Belo Horizonte : Inédita, 1997 
25 JOBIM, Nelson in VENTURA, Deisy (org.). Direito Comunitário do Mercosul. Porto Alegre : Livraria 
do Advogado, 1997. 
26 No Brasil o maior entrave é o art. 4 da CF/88. Em 1994 o então Dep. Nelson Jobim propôs emenda 
constitucional que viabilizava a vigência imediata de diretivas e decisões tomadas por organismos 
internacionais, desde que nos tratados o Brasil tivesse firmado, e consequentemente fossem ratificados 
pelo Congresso, fosse prevista a hipótese de essas decisões serem tomadas por órgãos supranacionais. 
Essa proposta de emenda foi derrotada pelo Congresso na concepção do isolamento econômico brasileiro 
e no conceito ultrapassado de soberania. Sob a ótica moderna do conceito de soberania, Nelson Jobim 
brilhantemente assevera: "No momento em que a sociedade brasileira compreender que a soberania 
nacional é o direito de definir e aceitar a delimitação externa do próprio poder, e que essa decisão possa 
ser tomada soberanamente pelo país, caminharemos seguramente para o processo integracionista". 
27 ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & União Européia – Estrutura Jurídico- 
Institucional. Curitiba : Juruá Editora, 1996. 
28 Conduta afirmativa do pós segunda guerra mundial, em que a tensão era pela oposição Leste-Oeste, ou 
seja, EUA e União Soviética. 
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internacionais a tendência é de que, mediado pelos Órgãos Comunitários, a soberania e 

a autodeterminação dos Estados membros experimente expressivos ganhos. 

 Apesar das considerações feitas ao MERCOSUL que revela tecer tendências 

semelhantes às verificadas na União Européia, a preparação histórica desse continente 

para tal acontecimento foi a longo prazo, diferentemente do que acontece na América 

Latina. A Europa dedicou-se às discussões e empreendimentos que levaram mais de 

cinco décadas desde a Declaração Schuman de 1950, que originou o Tratado de Paris, 

1951, à Maastricht e Amsterdã via Roma29. Isto significa dizer que essa realidade do 

Direito Comunitário Europeu está muito à frente das concepções clássicas do direito 

internacional, pois em sintonia com os princípios da U.E. a comunidade inovou de 

forma particularmente peculiar, sui generis, provocando no Direito Internacional uma 

nova visão. 

 A adaptação dessa fórmula européia ao MERCOSUL não leva em conta a questão 

geopolítica de fundo, a soberania, que ainda é, na América Latina, aos moldes da 

concepção clássica, o que de certo pode ser considerada o motivo do entravamento e 

falta de efetividade de tal organização. O perfil Latino Americano ainda está fora dos 

parâmetros de uma Comunidade como a configurada na U. E.. O espaço egoísta, as 

decisões individuais e autônomas de alguns Estados-partes permitem a ineficiência 

política do MERCOSUL esbarrando na direção convergente da organização. Isso 

porque os assuntos internos dos Estados, que não obstante se unirem e cooperarem, 

estão atrelados demasiado às suas respectivas soberanias. Desta forma, a vontade de um 

bloco econômico eficaz está muito longe das concepções européias de 

compartilhamento de soberania para tal.  

 Por um lado bem particular vislumbra-se visualizar que a magnitude histórica de 

cada Estado facilita identificar, justificar e aceitar a permanência do conceito de 

soberania clássica em muitos deles inclusive o Brasil, em função mesmo do respeito à 

sua maturidade e capacidade política, econômica e social para compartilhar. 

 Mas, o que se sabe é que a soberania está formatada às noções do novo Direito 

Internacional de integrações regionais, de um ordenamento jurídico prevalecente sobre 

o nacional, e de que todos estão em todo lugar do mundo e sob um conjunto de 

elementos catalisadores da reestruturação do conceito, inseridos no fenômeno da 

                                                 
29 O ABC do Direito Comunitário Autor: Klaus-Dieter Borchardt-Documentação Européia. Disponível 
em http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/02/txt_pt.pdf. Acesso 15 set 2007. 
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globalização atual. Neste contexto, não se esgotam as tentativas de redefinir o conceito 

de soberania nacional, em especial quanto ao seu conteúdo. 

 A realidade induz que economicamente a inovação do conceito de soberania 

atende aos interesses imperialistas traduzido numa necessidade social de um novo 

sistema de coexistência global que torna inevitável. Nenhum Estado hoje prospera de 

forma isolada sem as relações internacionais e isolados das mudanças que se prosperam. 

Não pode, portanto, o conteúdo da soberania se ver corrompido por esses fenômenos 

porque a manutenção do seu caráter histórico e jurídico está, por fim, associada às 

manifestações sociais e jurídicas o que faz justamente se preservar as raízes que 

consolidam a noção do que seja o Estado. 

 Mas, se o novo direito internacional submete-se ao mundo globalizado que marcha 

rumo ao progressivo desaparecimento de fronteiras físicas devido a um conjunto de 

elementos favorecedores principalmente do acesso quase instantâneo das informações e 

do conhecimento, as sociedades de posse dessa possibilidade se vêem exigentes de 

todos os segmentos estatais, da tecnologia, dos operadores jurídicos, mercado, consumo, 

sendo, portanto, necessário a interdependência entre os países membros dessa nova 

ordem internacional. Os governos nacionais não conseguem mais resolver 

individualmente problemas econômicos, sociais e ambientais, além do mais, como a 

‘economia globalizada’ faz parte de um contexto maior, refletem em grandes problemas 

internacionais cujas soluções dependem de medidas tomadas também no plano 

internacional. 

 Diante disso, o novo e moderno direito internacional destaca elementos inerentes 

da nova ordem global que são os procedimentos de cooperação, desenvolvimento e 

integração. Torna-se claro a necessidade de se delegar ao direito internacional a tarefa 

de reorganização das atividades globais. Tem, portanto, como contrapartida a conexão 

dos interesses locais coexistindo com os anseios globais30 e os termos cooperação e 

integração estão na base desse comando. 

 

 2.1.2- O Direito Internacional do Meio Ambiente e a Soberania  

 

                                                 
30 RODRIGUES. Alessandra Mahé C. Amazônia: soberania ou internacionalização?2006. 120 f. 
(Monografia conclusão do curso) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Escola de Direito, 
Belo Horizonte, p.44. 
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 Pode-se considerar o Direito Internacional Do Meio Ambiente, ou simplesmente 

DIMA, provocador de outras acepções do conceito de soberania. 

 A importância global dada à temática ambiental pós 1960, foi uma resposta dada 

pela comunidade internacional sobre os problemas percebidos nesta questão. Essa 

deferência presta-se como marco histórico, visto que definidas respectivamente pelos 

principais acontecimentos que daí originaram, a Conferência de Estocolmo (1972, 

Suécia). 

 Esse despertar pelas tragédias ambientais mundiais não pode deixar de levar em 

conta a questão prima facie da soberania. Não obstante, os Princípios internacionais 

declarados na reunião de 1972, que vem formatando as Constituições dos Estados, a 

emergência de um DIMA corrobora, por um lado, à soberania local, no que se refere aos 

recursos naturais locais. Por outro lado há fenômenos em que essa noção de fronteira é 

propositalmente considerada inexistente. Considere imaginável pensar em dividir uma 

unidade ambiental e repartir seus pedaços entre vários Estados31, como a Amazônia. O 

pano de fundo é a disputa entre a exploração vs. a proteção ambiental; fronteiras 

territorial e ambiental. 

 Claro que o esquadrinhamento da terra em Estados soberanos separados por 

fronteiras nacionais justificou-se para a forma de organização de Estados. Estes não 

podem prescindir da existência de uma delimitação física. Seus rios fronteiriços não 

mudam de cor quando suas águas atravessam as fronteiras seguindo seu curso, nem as 

aves, os peixes necessitam de passaportes e vistos de entrada para percorrerem seus 

cursos naturais em outros Estados. Da mesma forma os ventos que transportam poluição 

de um Estado para outro32.  

 A soberania territorial delimita espaços geopolíticos definidos no âmbito Teoria 

Política e Geografia considerando o papel político internacional que as nações 

desempenham em função de suas características geográficas. Mas agora o Meio 

Ambiente é transfronteiriço33, contrapõe-se a qualquer exercício rígido de poder 

doméstico, i.e, a questão ambiental afirma-se através dos arranjos conceituais de 

soberania dentro mesmo das noções de fronteiras, exploração vs. proteção. 
                                                 
31 SOARES, Guido Fernando Silva. A Proteção Internacional do Meio Ambiente. Série Entender o 
Mundo, v. 2. Barueri. S.P.:Manole, 2003, p.13. 
32 Idem 
33 Transfronteiriço é uma classificação atual nascida no Direito Internacional do Meio Ambiente. Sua 
primeira utilização foi para expressar o fenômeno da poluição atmosférica transfronteiriça nas 
regulamentações da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris. 
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A preocupação ambiental, por um lado, é dos países desenvolvidos que 

pretendem a manutenção e conservação das riquezas naturais existente na maioria dos 

países em desenvolvimento, em especial o Brasil, que detêm grande parte dos recursos 

naturais. Ora, os recursos locais, estão em países independentes e soberanos, mas a 

proteção ambiental moderna comandada pelos países desenvolvidos está provocando o 

rompimento dessa barreira ficta dos países e os arranjos conceituais da soberania vêm 

desta forma fundamentar ingerência nesses Estados ferindo sua soberania.  

Há, portanto, de se considerar Estados, como o Brasil que possui um 

ordenamento jurídico conectado ao modelo tradicional de soberania, no entanto, 

confrontando novos imperativos pró meio ambiente, não obstante sua reação, e a de 

outros países em desenvolvimento, de assegurar soberania local dos seus recursos 

naturais perfazendo uma noção prática de soberania afirmativa e soberania 

compartilhada34. 

Essas subdivisões do conceito tradicional de soberania justificam-se pela 

tendência mundial de proteção do meio ambiente, o que configura um novo Sistema de 

relações internacionais entre Estados soberanos. Assim, Antonio Fernando Pinheiro 

Pedro diz que 

(...) impera a Soberania Afirmativa, ou seja, os tratados e 
convenções internacionais não adotam mais um conceito formal 
de autodeterminação ou meramente nominal de soberania 
nacional para traçar linhas de implementação dos seus objetivos. 
Agora, os diplomas internacionais vêm utilizando o conceito 
difuso de “direitos de soberania”, vinculando o exercício da 
soberania a provas materiais de efetivo controle do Estado sobre 
seu território35. 
 

A soberania afirmativa traz uma concepção local de atuação concreta do Estado 

na proteção do seu meio ambiente por meio de políticas públicas coerentes e efetivas na 

conservação e proteção ambiental. A ameaça do descuido fundamentaria a ingerência 

por outros Estados. À reboque trás a problemática questão da intervenção nos Estados 

soberanos com o fim maquiavélico de preservação dos recursos naturais ali existentes.  

                                                 
34 PONTES FILHO, Raimundo Pereira. Soberania na Amazônia Legal sob o enfoque da Doutrina Jurídica 
Ambiental Brasileira. Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. ano 2, n° 2. Manaus: Edições 
do Governo do Estado do Amazonas/Secretaria de Estado e Cultura/ Universidade do Estado do 
Amazonas, 2004. 
35 PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro. Soberania Afirmativa sobre nosso ambiente. Revista Ambiente 
Legal. Direito, Meio Ambiente, Cidadania e Sustentabilidade. Ano 1 – nº 2 – Janeiro/Fevereiro/Março 
2006. p. 28. 
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A globalização traz efeitos negativos ao meio ambiente, mas também uma maior 

cooperação e integração internacional. Assim à noção de afirmação da soberania tem-se 

uma soberania compartilhada. Esse paradoxo é necessário para um equilíbrio de 

interesses. A soberania compartilhada, numa visão pragmática, surge da capacidade de 

escolha de um Estado em compartilhar, ou não, a soberania com outros Estados. Se 

perfaz, entretanto, com o próprio exercício da soberania por um Estado. A exemplo da 

União Européia, não há imposição, ainda que na esfera da ONU. Importa perceber que a 

ingerência não se confunde com soberania compartilhada. Esta é uma verdadeira 

simbiose estratégica-econômica que também pode ter conotação ambiental e não tem a 

intenção de escamotear recursos naturais em outro Estado, o que se poderia entender. 

Assim, a solidariedade sendo foco principal da soberania compartilhada, ante a 

questão ambiental, garante apoio mútuo de estratégias ousadas e aumento de êxito 

afastando decerto a ingerência naquele Estado. Visando gestão específica o 

compartilhamento da soberania tem como fim, nas questões ambientais e econômicas, 

resolver problemas comuns entre Estados vizinhos, principalmente os vulneráveis 

economicamente e politicamente, na manutenção e preservação de seus ecossistemas. A 

exemplo tem-se a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico que pretende uma 

cooperação nesse porte. Edson Damas Silveira relata sobre a intenção do referido 

Tratado: 

(...) desenvolvimento e cooperação parecem ser as palavras de 
ordem do Tratado de Cooperação Amazônica a fim de concretizar 
projetos de interesse comum, merecendo especial atenção aos 
signatários as iniciativas apresentadas por países de menor 
desenvolvimento que impliquem esforços e ações conjuntas das 
partes36. 
 

Deste modo, a soberania pode ganhar novos ares no Brasil que se amolda ao 

novo direito internacional ambiental, rendendo-se à gestão compartilhada, mas sob o 

império da soberania tradicional. 

 

 

 

 

                                                 
36 SILVEIRA, Edson Damas. Direito Sociambiental. Tratado de Cooperação Amazônica. Curitiba: Juruá, 
2005. p. 66. 
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3. Considerações finais 

 

Após a história e a evolução do conceito de soberania em vários contextos, há se 

considerar novo momento, a modernidade. A partir dela um conjunto de elementos 

catalisadores favoreceram a reestruturação do conceito, inseridos no fenômeno 

‘globalização’. 

Sem dúvidas a visão moderna da soberania é a reafirmação do vigor do Direito 

Internacional como um sistema regulador das relações entre sujeitos no plano 

internacional. Ilimitar seu conceito é, em última análise, negar a própria existência do 

Direito Internacional. Refere sugestivamente GOMES CANOTILHO que a soberania é 

por natureza um conceito relativo, na medida em que existe sempre o alter ego soberano 

de outro Estado37. A necessidade de interdependência entre os países membros dessa 

nova ordem internacional faz parte de um contexto que refletem grandes problemas, 

cujas soluções dependem de medidas tomadas também no plano interno. Daí, tais 

elementos catalisadores, inerentes da nova ordem global que são os procedimentos de 

cooperação, desenvolvimento, flexibilização e integração. Não obstante a reorganização 

política econômica sócia de Estados soberanos, dados acontecimentos tem suas 

especificidades como a do Direito Comunitário e agora o DIMA. Ambos fundamentam 

elementos que corroboram ao novo status da soberania modernamente.  

 Diante desse quadro, atenta-se para a lógica internacional de formatar interesses, 

mas também cooperação, integração... O viés econômico, o exploratório dos recursos 

naturais e o da proteção ambiental exigem para cada caso um cuidado específico no 

tratamento do conteúdo da soberania. Não se pode almejar fundamentar, por exemplo, a 

soberania compartilhada como base para a ingerência naquele outro Estado que tem 

potenciais recursos naturais, mas vulnerável economicamente. Assim como não se pode 

fundamentar a soberania afirmativa diante da problemática das questões ambientais 

“glocais”38. 

 Contudo, evidencia-se ainda, e acima de tudo, a predominância da soberania 

clássica em vários Estados, não obstante adotarem especificidades, principalmente da 

soberana compartilhada, o que denota uma abertura para a nova reorganização 

econômica mundial dentro da máxima “pensar global e agir local”. 

                                                 
37 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria do Estado, Coimbra, 1998, p. *. 
38 O termo ‘glocal’ sugere a mistura do global e local ou a máxima ‘pensar global e agir local’. 
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A UNIÃO EUROPÉIA E O DÉFICIT DEMOCRÁTICO: UM ESTUDO A 

PARTIR DE JÜRGEN HABERMAS 

 

 

André Barbieri Souza∗

 

RESUMO 

O presente artigo tem como enfoque o estudo crítico do déficit democrático existente na 

União Européia, a partir das lições de Jürgen Habermas. Dessa forma, serão abordados 

os seguintes temas: cidadania e esfera pública, déficit democrático e o próprio modelo 

europeu. Verifica-se que o conceito de cidadania sofre uma relevante modificação a 

partir do momento que o cidadão passa a ser aquele que exercita efetivamente seus 

direitos, busca o diálogo e a interação nas arenas de debates. Todavia, a própria 

estrutura da União Européia dificulta e, em alguns casos, inviabiliza a participação 

cidadã (plena) nas mais diversas esferas de decisões, fato esse que agrava o déficit 

democrático existente e, conseqüentemente, traz maior dificuldade para a 

implementação de políticas comuns. Sendo assim, verifica-se a não correspondência 

entre o círculo daqueles que decidem em relação ao círculo daqueles que são atingidos 

pelas respectivas determinações.  
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ABSTRACT 

This paper studies the democratic deficit in The European Union (EU) of Jürgen 

Habermas. It examines what constitutes a democratic deficit, the citizenship, the Public 

Sphere and the the EU model. It is observed that the concept of citizenship is clearly 

modified from the moment that the citizen himself goes after his rights in a constant 

search of dialogues and interactions in arena debates. However, The EU´s own structure 
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hinders and in some cases, makes impossible the citizens effective participation in many 

decisions spheres which intensifies the democratic deficit and therefore makes the 

implementation of common policies difficult. This framework concludes that it is 

verified a non correspondence between the ones who decide and the ones who are 

directly affected by those determinations made. 

 

KEYWORDS 

EUROPEAN UNION; DEFICT; JÜRGEN HABERMAS 

 

 

I. Considerações iniciais 

 

O presente trabalho tem como enfoque o estudo crítico do déficit 

democrático existente na União Européia, a partir das lições de Jürgen Habermas. Dessa 

forma, desde já se faz a ressalva para um recorte voltado para o pensamento do citado 

autor para o tema em análise. 

 

A União Européia é o resultado de décadas de evolução no caminho da 

integração.1 A busca por um modelo que possibilitasse a integração das economias 

frágeis e complementares dos Estados europeus do pós-guerra,2 tendo a finalidade de 

assegurar prosperidade e desenvolvimento social crescente, fez com que, atualmente, a 

União Européia seja uma potência, quer seja sobre o enfoque cultural, social, político ou 

econômico.3

                                                 
1  Michel Menjucq defende que: “L’ objectif supérieur est la réalisation de l’intégration 
économique par dês moyens juridiques”. In: Droit international et européen des sociétés. Paris: 
Montchrestien, 2001. p. 119. 
2  Nesse sentido Giuliana Redin afirma: “As transformações ocorridas no último quartel do século 
XX, em especial as que redefiniram o papel do Estado-nação e a participação de novos agentes no cenário 
político internacional, contribuíram para a alteração do conceito de poder das nações, que servia de base 
para a análise das relações internacionais”. In: Direito à autodeterminação dos povos e desenvolvimento: 
uma análise a partir das relações internacionais. Passo Fundo: Méritos, IMED, 2006. p. 135. 
3  No que diz respeito ao aspecto econômico, Manuel Carlos Lopes Porto aponta: “Como exemplo 
particularmente expressivo de uma atitude positiva de integração, sobre cujos benefícios econômicos 
poucas dúvidas se levantarão, podemos apontar ainda a política monetária que está a ser seguida na União 
Européia: vindo a moeda única a constituir, com passos conducentes à união econômica, um meio capaz 
de permitir um melhor aproveitamento das condições que o mercado propiciona”. In: PORTO, Manuel 
Carlos Lopes. Teoria da integração e políticas comunitárias. 2. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1997. 
  p. 214.  
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Juntamente com o estudo do déficit democrático far-se-á uma leitura 

sobre os conceitos de cidadania, esferas públicas, arenas de debates, entre outros. 

 

II. Habermas e a evolução da cidadania. 

 

Jürgen Habermas trabalha a cidadania a partir de vários enfoques. 

Sendo assim, cumpre extrair aquilo que é de relevante para o presente artigo. 

Inicialmente, como marco diferenciador das correntes tradicionais sobre o tema, tem-se 

que: “A identidade da nação de cidadãos não reside em características étnico-culturais 

comuns, porém na prática de pessoas que exercitam ativamente seus direitos 

democráticos de participação e de comunicação”.4 Diante disso, pode-se concluir que a 

cidadania não depende da identidade nacional. 

 

Diante de uma sociedade plural, cada cidadão espera por um 

reconhecimento recíproco, mediante uma visão de igualdade e liberdade. Cada homem e 

cada mulher devem ser reconhecidos mediante um tríplice reflexo: igual proteção e 

igual respeito em sua integridade enquanto indivíduos insubstituíveis, enquanto 

membros de um grupo étnico ou cultural, ou membros de uma comunidade política. 

 

Nesse novo contexto, defende Habermas que a cidadania, atualmente, 

não mais é expressão utilizada “apenas para definir a pertença a uma determinada 

organização estatal, mas também para caracterizar os direitos e deveres dos cidadãos 

(...) O status do cidadão fixa especialmente os direitos democráticos dos quais o 

indivíduo lança mão reflexivamente, a fim de modificar sua situação jurídica material”.5

 

A cidadania abandonou o conceito antigo para uma posição jurídica em 

que cada cidadão reconhece o próximo de forma igualitária; todos passam a assumir 

uma postura ativa, em perspectivas da primeira pessoa do plural, e não mais de meros 

observadores. 

                                                 
4  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 283. 
5  Op. cit. p. 286. 
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II.1. O conceito de esfera pública 

 

Inicialmente a esfera pública6 não é uma instituição ou uma 

organização, ou seja, sequer constitui uma estrutura normativa apta a atribuir 

competências. A esfera pública também não pode ser confundida com a pesquisa de 

opinião, mero quadro estatístico, vez que esta até pode fornecer um determinado reflexo 

da opinião pública, mas não retrata o ambiente de debate, dos prós e contras. 

 

 Habermas define a esfera pública como uma rede adequada para a 

comunicação de idéias, conteúdos, opiniões e posições: “(...) nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto de condensarem em opiniões 

públicas enfeixadas em temas específicos”.7 Dessa forma, pode-se afirmar que a esfera 

pública está materializada no próprio agir comunicativo, através de uma linguagem 

comum. 

 

Esses espaços para a comunicação requerem um agir orientado pelo 

entendimento, compreensão e respeito ao debate, ao diferente, ao diálogo propriamente 

dito. As mais distintas compreensões sobre determinado assunto deve ter espaço para a 

exposição, ao embate, ao diálogo construtivo constante. 

 

Nos espaços públicos de comunicação a circulação de idéias deve 

tender ao espaço amplo, para dessa forma, assegurar uma inclusão não restritiva de 

participantes. O assentimento a temas requer uma controvérsia, um embate racional de 

extensão apta a trazer as mais distintas opiniões sobre específico assunto. Mediante essa 

elaboração racional será verificada a qualidade do resultado, assim como do nível 

discursivo. 

 

                                                 
6  Para o presente trabalho esfera pública será sinônima de arenas de debates, espaços públicos de 
discussões, foros e arenas. 
7  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 92. 
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Diante de sociedades complexas, a esfera pública forma uma estrutura 

intermediária com a função de mediar o sistema político e os setores privados. Na esfera 

pública há uma busca incansável pela influência, não só política, mas também de 

prestígio. O risco que deve ser combatido está personificado nos atores que estão nas 

arenas para representar grupos de interesses: “(...) temos que fazer uma distinção entre 

atores que surgem do público e participam na reprodução da esfera pública e atores que 

ocupam uma esfera pública já constituída, a fim de aproveitar-se dela”.8  

 

III. O aspecto estrutural da União Européia e o déficit democrático 

  

A idéia de déficit democrático decorre não apenas da observação do 

modo de surgimento da integração européia, mas principalmente através da estrutura 

institucional da União Européia, uma vez que essa organização necessita de efetiva 

participação dos cidadãos dos Estados-membros. De imediato, alerta-se para a 

necessidade de se entender como efetiva participação para muito além de meras 

consultas populares esporádicas.  

 

Nas lições de João Mota de Campos, a União Européia possui os 

respectivos órgãos: órgãos de direção política (Conselho da União Européia, por 

exemplo); órgãos de direção, decisão e execução (Parlamento Europeu, a título 

exemplificativo); órgãos de controle (Tribunal de Contas, no campo de controle 

financeiro) e demais órgãos auxiliares.9

 

Para bem demonstrar o déficit democrático resultante da estrutura da 

UE, elegem-se os seguintes órgãos: o Conselho da União Européia e o Parlamento 

Europeu. 

 

O Conselho da União Européia nasceu da fusão do Conselho da 

CECA, do Conselho CE e do Conselho CEEA, nos termos do Tratado de Bruxelas 

                                                 
8  Op. cit. p. 96. 
9  CAMPOS, João Mota de. Manual de direito comunitário. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002. p. 64. 
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(1965). Atualmente, o Conselho da UE incorporou o clássico conceito de órgão 

intergovernamental com caráter representativo, uma vez que os membros desse órgão 

deliberam na qualidade de representantes dos Estados-membros. Nota-se que os 

membros dos respectivos Estados são indicados por esses conforme a matéria a tratar, 

as circunstâncias do momento, a defesa dos interesses nacionais, entre outros. Sendo 

assim, aqueles que arcarão com os efeitos das decisões tomadas no citado Conselho, não 

tiveram a chance de participar, debater e decidir qual caminho a ser trilhado. 

 

O déficit democrático é evidente quando não se possibilita ao cidadão 

refletir sobre determinada questão, independentemente do grau de relevância dessa, o 

que agrava ainda mais o atual quadro, uma vez que muitos dos debates travados no 

Conselho da União Européia são de interesses profundos dos Estados-membros. 

 

A população além de não ter a chance de debater a proposta em tela, 

recebe e tem que cumprir os resultados, assim como as conseqüências advindas daquela, 

quer sejam positivas ou negativas. A ausência da participação popular produz um 

ambiente e um sentimento de descrença, insatisfação e pouco – quando não a ausência – 

de comprometimento para a implementação e o cumprimento das decisões emanadas 

pelo Conselho da UE. O vazio existente entre a possibilidade de uma situação 

materializar-se até a efetiva decisão prejudica todo o processo de integração 

comunitária. 

 

Tem-se no Parlamento Europeu um órgão comunitário democrático, ao 

passo que é eleito pelos cidadãos dos Estados-membros, através do voto direto. 

Todavia, ainda que o Tratado de Maastricht (1992), proporcionou um avanço no que dis 

respeito à função legislativa, como, por exemplo, o instituir de novos domínios para 

procedimentos de co-decisões, o Parlamento continua desprovido de capacidade 

decisória plena. 

 

Para melhor compreensão, o Conselho da União Européia tem a 

prerrogativa de, no procedimento de cooperação, em votação unânime, decidir em 

contrário ao veto do Parlamento Europeu. 
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Em síntese, o Parlamento europeu não possui todas as competências 

que são, comumente, atribuídas às assembléias parlamentares dos Estados-membros, 

além de: apenas em casos determinados participar do poder normativo, possuir 

intervenção limitada no estabelecimento do orçamento comunitário, emitir, quando 

consultado, parecer que, em geral, não são vinculativos, entre outros.10

 

Ainda que possua os respectivos membros eleitos através de votação 

direta, a atuação efetiva do Parlamento em questões cruciais é restrita, quando não 

meramente consultiva, ou seja, o vácuo do déficit democrático continua a existir. 

 

IV. A crítica de Jürgen Habermas ao modelo europeu 

 

Na obra A era das transições, Jürgen Habermas elaborou uma 

construção crítica em face do modelo estruturado pela União Européia. Dessa forma, ao 

abordar a Europa, Habermas analisou o processo de transição pelo qual o continente 

europeu atravessou. Assim, dois campos foram enfocados, quais sejam: os cidadãos e a 

relação desses para com a Europa. 

 

Sempre preocupado com a democracia e com a participação popular 

efetiva, Habermas aponta alguns pré-requisitos para que cidadãos associados entre si 

possam regular democraticamente o seu convívio em sociedade e exercer influência 

política nas condições de vida dessa sociedade, quais sejam: i) a existência de um 

aparelho político competente que auxilie na implementação de decisões obrigatória que 

atinjam a coletividade; ii) o caráter auto-referencial da autodeterminação e da auto-

influenciação política do sujeito coletivo tem que ser claramente definido, uma vez que 

passa a ser possível  atribuir teor obrigatório nas decisões coletivas; iii) a existência de 

uma coletividade de cidadãos aptos a participarem dos processos de formação política 

da opinião e da vontade em benefício do bem-estar comum, sem perder de vista uma 

                                                 
10  Nesse mesmo sentido é a lição de João Mota de Campos. Manual de direito comunitário. 3. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p. 158.  
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administração democraticamente programada que consiga produzir serviços de 

organização e de direcionamento legítimos.11

 

É notória a preocupação com a legitimidade das decisões, assim como 

a respectiva imposição e o cumprimento dessas pela população. Dessa forma, Habermas 

afirma existir um déficit de legitimação a partir da ‘não correspondência dos círculos’. 

Explica-se: há déficit a partir do momento em que aqueles responsáveis pelas tomadas 

de decisões (círculo dos que decidem) não estão em conformidade, correspondência, 

com os que são atingidos pelas respectivas decisões (círculo dos que sofrem com as 

decisões).  

 

Outro aspecto preocupante que ocorre na UE está nos assuntos 

regulados através de negociações interestatais, ao passo que esses são, via de regra, 

subtraídos a uma formação democrática da opinião e da vontade, as quais normalmente 

dependem de arenas nacionais. Por essa razão, afirma Habermas: “Na União Européia, 

o processo decisório constitui ótimo exemplo para esse déficit democrático que surge 

com a transferência dos grêmios decisórios nacionais para as comissões interestatais, 

formadas por representantes dos governos”. 

 

Para Habermas, atualmente, “(...) a União Européia apresenta-se como 

um megaespaço continental, densamente interconectado pelo mercado e pouco regulado 

verticalmente por aparelhos político-administratvios legitimados para tal”.12

 

Uma das soluções para o quadro de deficiência democrática apontado 

pelo pensador está na formação de espaços públicos europeus. Sendo assim, a 

legitimação democrática nasceria do embate conjunto dos processos institucionalizados 

de deliberação, de decisão e de construção informal da opinião através dos meios de 

comunicação de massa nas arenas: “(...) no Estado Democrático de Direito, a infra-
                                                 
11  HABERMAS, Jürgen. Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 105. 
12  Op. cit. p. 117. Na continuidade do raciocínio do pensador, Habermas alerta que: “(...) tais 
arenas de formação pública da opinião e da vontade só existem, atualmente, no interior dos Estados 
nacionais. E não podemos imaginar o espaço público europeu, a ser construído, como uma projeção 
ampliada desse espaço público, pois eles só pode surgir, quando os círculos de comunicação das arenas 
nacionais intactas se abrirem umas às outras”. In: Era das transições. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 
2003. p. 141. 
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estrutura do espaço público preenche uma função ideal, a saber, a transformação de 

problemas relevantes, em nível de sociedade global, em núcleos cristalizadores de 

discursos, permitindo que os cidadãos se refiram simultaneamente aos mesmos temas 

importantes e tomem posição em relação a temas controversos, dizendo sim ou não”.13

 

IV.1. A Europa necessita de uma Constituição? 

Em linhas finais, cumpre verificar se, no pensamento de Habermas, a 

Europa precisa, ou não, de uma Constituição. Na obra A inclusão do outro: estudos de 

teoria política, o citado autor enfrenta a questão sobre a Europa (não) precisar de uma 

Constituição. 

 

A bem dizer, a União Européia é uma organização supranacional, 

desprovida de Constituição e fundada em contratos do direito público internacional, 

sendo que, do ponto de vista do conceito de Estado – amparado sobre o monopólio do 

poder soberano – não se pode afirmar ser um Estado.14

 

Nessa linha, Habermas defende que, “enquanto não existir um povo 

europeu suficientemente homogêneo para formar uma vontade política, não deve 

tampouco haver uma Constituição Européia”.15

 

O raciocínio é extremamente pertinente, pois não se pode falar em 

Constituição uma vez que sequer existe um povo europeu. Não há uma base que 

legitime o Estado a partir de certa homogeneidade, ou seja, de um sentir comum na 

população. 

 

Além do exposto acima, outro ponto precisa ser enfrentado, qual seja, a 

necessidade de se delimitar e definir se o povo de um Estado é expressão meramente 

neutra, ou se está associada a noções de identidade de natureza diversa. 

 

                                                 
13  Op. cit. p. 140. 
14  HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. 2. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2004. p. 183. 
15  Op. cit. p. 184. 
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Além da pergunta que intitula esse item, indaga-se, também, qual seria 

a legitimidade de uma Constituição européia diante do fato de inexistir um povo 

europeu? 

 

V. Considerações finais 

 

A União Européia requer muito mais do que uma estrutura e alguns 

órgãos decisórios, antes disso, necessita de uma legitimação material, de uma idéia que 

afaste o déficit democrático existente. Dessa forma, Habermas defende que: “O estado 

de cidadão do mundo deixou de ser uma simples quimera, mesmo que ainda estejamos 

muito longe de atingi-lo. A cidadania em nível nacional e a cidadania em nível mundial 

formam um continuun cujos contornos podem ser vislumbrados no horizonte”.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume II. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 305. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a cidadania da União Européia, na tentativa de 

contribuir para o estudo da natureza jurídica da cidadania comunitária. Através da 

análise dos conceitos de nacionalidade e cidadania, do estudo da cidadania da União 

Européia (através de seus tratados constitutivos e modificativos), de suas 

nomenclaturas, e, também, da reflexão da forma como esta cidadania se apresenta, 

tentou-se demonstrar o que é e como se apresenta a cidadania da União Européia no 

âmbito do direito comunitário europeu, para vislumbrar sua natureza jurídica. 

Importante ressaltar que, ao se estudar a natureza jurídica da cidadania da União 

européia, ter-se-á como parâmetro a cidadania clássica, ou seja, aquela advinda da 

relação da pessoa humana com um Estado, além de relacioná-la com a comunidade 

internacional que a proporciona. 
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When the nature’s European union citizenship studying was growing, the most 

important aspect was relation with the classical citizenship (which born on the relation 

between the State and the Human), and the relation between this communitarian 

citizenship and the international community. 

 

KEY-WORDS 

NATIONALITY; EUROPEAN UNION CITIZENSHIP; EUROPEAN UNION LAW; 

EUROPEAN UNION 

 
 
INTRODUÇÃO   

 

Ao se discutir a natureza jurídica da cidadania da união européia, tem-se em 

mente a seguinte questão: aquele que possui duas nacionalidades, sendo uma delas 

oriunda de um dos países-membro da União Européia, quantas cidadanias tem? Duas? 

Três?  

Quanto à (às) cidadania(s) advinda(s) da nacionalidade de um dos países-

membros da União Européia, há grandes questionamentos. Seria o cidadão detentor de 

duas cidadanias, as cidadanias do país de origem e a comunitária?  

Caso sim, estas estariam se confundindo, ou até mesmo se substituindo?  

Se não, havia uma nítida distinção entre estas cidadanias e, a partir daí, por que 

não estudar esta nova forma de cidadania?  

Assim, o presente trabalho tem busca analisando, inicialmente, os conceitos de 

cidadania e nacionalidade, conceitos estes que foram de grande valia para entender, 

mais à frente, a natureza jurídica desta cidadania comunitária. 

Após analisar detalhadamente a cidadania da União Européia, nos capítulos 2 e 

3, através de seus tratados constitutivos e modificativos, e tendo como foco a sua 

natureza jurídica, surgiu a distinção entre esta e a idéia de cidadania clássica.  

Considerada, aqui, como cidadania clássica aquela vista e estudada como a 

ligação direta desta e a nacionalidade e, deste modo, o Estado.  

Já a cidadania da União Européia entende-se como aquela que surge através de 

um acordo entre países-membro de uma comunidade de Estados, criando garantias a 

todos os cidadãos nacionais dos Estados-membros desta. Foi a partir daqui que pude 
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fazer um estudo da natureza jurídica da cidadania da União Européia, utilizando-se dos 

tratados comunitários e da doutrina.  

 

1. DA NACIONALIDADE E DA CIDADANIA 

 

No que concerne à nacionalidade e cidadania, é importante que se compreenda 

que estes são institutos distintos e, ao tratar das nacionalidades oriundas de Estados-

membros da União Européia, o conceito de cidadania aparecerá diferenciado do que se 

via na sociedade internacional. Por isto, justifica-se este estudo dos conceitos de 

nacionalidade e cidadania para se compreender mais a frente a cidadania da União. 

 

Inicialmente, há que se estudar o conceito de nacionalidade. Para tanto, ao se 

pensar nesta conceituação, tem-se sempre a relação intrínseca com o Estado.  

Desta forma, Bernardes ensina que  

 
Os fundamentos da nacionalidade são de ordem jurídica e política das 
sociedades, decorrem da organização jurídica das sociedades, daí, 
logicamente, seu conceito está ligado ao conceito de Estado. Assim como só 
podemos falar em nacionalidade, pelo menos na forma em que hoje a 
concebemos, a partir da existência do Estado moderno, que criou a 
necessidade de definir os seus nacionais. (BERNARDES, 1995, p. 57). 

 

Neste sentido, Canotilho (1991) lembra que para que o Estado possa existir, 

necessário se faz a constituição dos seus elementos, os quais são pressupostos para sua 

existência, sendo estes o território, o povo, e o governo.  

Soares corrobora com a conceituação de povo: 

 
O conceito de povo, apesar de sua ambigüidade, compreende a totalidade dos 
que possuem o status da nacionalidade, a qual proporciona direitos e deveres 
recíprocos entre o Estado e o nacional, diferenciando-se dos indivíduos 
submetidos à jurisdição territorial, que por sua vez, além dos nacionais, 
abrangem os estrangeiros e os que estão de passagem pelo território estatal. 
(SOARES, 2004, p. 164) 

  

Soares (2004) não só traz a noção de povo, como determina neste trecho, que a 

nacionalidade se refere ao status que alguém possui, conferindo-lhe direitos e deveres 

recíprocos na sua relação com o Estado ao qual pertence o seu povo, ou seja, do qual é 

nacional. 
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Deste modo, os textos anteriormente citados mostram que o conceito de 

nacionalidade está estritamente ligado ao vínculo jurídico das pessoas com uma 

sociedade político-estatal e ainda, explicam que este vínculo surgirá a partir do que o 

direito positivo estatal definir.  

Alguns Estados definem como nacionais aqueles que são filhos de nacionais, 

chamado de jus sanguinis, pois o direito de nacionalidade surgiu através do “vínculo de 

sangue”. Outros determinam que serão nacionais aqueles que nascerem em solo do 

Estado, denominado de jus soli. Tanto o direito de sangue – jus sanguinis – quanto o 

direito de solo – jus soli – são formas de aquisição da nacionalidade oriundas do direito 

positivo. É o Estado quem determina, através da norma, quais as maneiras para ser 

nacional, não podendo outros estados interferir nem dispor sobre a nacionalidade de seu 

Estado. Assim ensina Zippelius: 

 
O direito internacional exige, contudo, que a atribuição da nacionalidade se 
baseie em critérios objetivos, como, por exemplo, o nascimento no território 
deste Estado, na filiação de um cidadão nacional do Estado, no casamento 
com um cidadão do Estado ou na fixação do domicilio no território do Estado 
(ZIPPELIUS, 1997, p.105). 

 

Sendo assim, percebe-se que o conceito de nacionalidade está diretamente ligado 

com o Estado, pois é ele quem traça seus nacionais e, também, quem com ele mantém 

um vínculo jurídico e político, através das formas legais (Estatais) de aquisição de 

nacionalidade. 

 Ainda na relação entre o povo e o Estado, Bernardes a define incluindo a 

faculdade do Estado de decidir, através de seu direito positivo, quem são seus nacionais: 

 
Enfim, todos aqueles que constituem o povo de um Estado são considerados 
nacionais deste. Fazem parte de um dos seus elementos fundamentais (o 
povo), sem o qual não seria possível a sobrevivência do Estado; e somente o 
direito desse Estado pode dizer quando é que o seu nacional deixa de sê-lo.  
(BERNARDES, 1995, p. 61). 

 

Ao tratar de nacionalidade, é importante também delinear as dimensões de 

nação, que está diretamente ligada ao conceito de povo. 

Soares indica que  
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o conceito de nação avizinha-se ao conceito de povo, mas cabe mantê-lo 
distinto deste, pois representa um conceito de natureza político- sociológica 
mais do que natureza jurídica, vinculando-se ao conceito empírico de 
povo(...). (SOARES, 2004, p. 169) 

 

Desta forma o Estado é quem definirá quem serão seus nacionais através do 

direito vigente internamente no Estado.  É nacional aquele que é integrante do povo de 

um Estado e com este permanece com vínculos jurídicos e políticos, através de 

dispositivos magnos estatais, sendo uma atribuição de direito interno, e nunca 

internacional, conforme Zippelius demonstra: 

 
Um Estado só pode determinar quem são os seus cidadãos nacionais. Não 
pode dispor efetivamente sobre a nacionalidade nos outros Estados. Também 
um Tribunal não pode vincular com força vinculante, para um outro Estado 
que alguém possua ou não a respectiva nacionalidade. Em relação à 
determinação do círculo dos seus próprios cidadãos nacionais, os Estados 
gozam de uma certa liberdade de conformação. (ZIPPELIUS, 1997, p.105). 

 

Neste sentido, a nacionalidade tem seu pressuposto no Estado, estando assim 

necessariamente ligada a este, e ela definirá quem será seu povo, para lhe atribuir 

direitos e deveres. 

Já no que diz respeito à cidadania, muitos autores corroboram com a 

fundamentação de que a cidadania também está necessariamente ligada ao Estado, como 

o atributo de direitos e deveres de pessoas perante este.  

De acordo com esta idéia, Silva ensina que  

 
cidadania, (...), qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das 
pessoas integradas na sociedade estatal, atributo político decorrente do direito 
de participar no governo e direito de ser ouvido pela representação política. 
(SILVA, 1996, p.347) 

 

Berti auxilia na conceituação de cidadania quando diz que: 

 
A cidadania é uma condição ou modo de ser complexo, no qual se mesclam 
seus direitos e suas obrigações que compõem, juntos, um status. Este status 
são condições que compreendem objetivamente, e aqui não à medida da 
capacidade, uma quantidade de posições subjetivas unificadas de uma 
qualificação: e eis o status de cidadão, de membro de uma família, etc 
Esta palavra, cidadão, confunde-se com motivações histórico-jurídico-
política muito diversas. Também esta, como a palavra Estado, pessoa jurídica 
estatal, ente público, é uma expressão sintética, estando a designar aquilo que 
o homem é no confronto com o Estado e também aquilo que não é, ou que 
não tem. É ao mesmo tempo a expressão de potenciamento do homem 
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enquanto reza a participação das organizações do Estado, e uma redução da 
figura humana, das atitudes do homem, enquanto o cidadão pode manifestar-
se, nos confrontos do Estado, nos limites entre os quais aquela cidadania é 
não apenas reconhecida, mas também definida, no campo político e civil das 
leis.1 (BERTI, 1994, p. 378, tradução nossa). 

A cidadania, então, é um conjunto de direitos e obrigações, que, unidos e 

concomitante, fazem surgir o status de cidadão. Mais a frente descreve o confronto do 

cidadão com o Estado, e este é seu papel na constituição do status de cidadão – suas 

definições, limitações, poderes, direitos e deveres.  

Campos também traz à baila a distinção entre cidadania e nacionalidade:  

 
Enquanto o conceito de nacionalidade refere-se à idéia de uma ligação de um 
indivíduo a uma entidade estatal, a cidadania diz respeito ao conteúdo dessa 
relação, ou seja, ao conjunto de direitos e deveres que decorrem daquela 
ligação, ou ao estatuto que regula a participação do indivíduo na sociedade. 
(CAMPOS, 2002, p.69). 
 

Pode-se perceber, diante dos autores supracitados, que cidadania corresponde a 

uma qualidade agregada de direitos e deveres oriundos da relação das pessoas com o 

Estado, entendendo-se que cidadão é o indivíduo que goza dos direitos e deveres civis e 

políticos de um Estado. 

Desta forma, percebe-se que a cidadania – até este ponto – é oriunda da 

nacionalidade e só existe quando o indivíduo for nacional.  

Zippelius, confirmando esta afirmativa, ensina que: 

 
Na democracia, os direitos do cidadão são reservados, tradicionalmente, aos 
nacionais, isto é, a capacidade de participar na vida do Estado através do 
direito de sufrágio ativo e passivo, através do direito de voto e através do 
direito de exercício de cargos públicos; numa palavra: a cidadania ativa, o 
estatuto do cidadão, o status activus(...) 
A direitos especiais do cidadão nacional correspondem deveres especiais do 
cidadão nacional (status passivus) que têm, da mesma forma, fundamento na 
nacionalidade; servem, como exemplos mais importantes, regra geral, a 

                                                 
1  Texto no idioma original: 

  “La cittadinanza è una condizione o modo di essere complesso, in cui si mescolano dei 
diritti e degli obblighi, che compongono nel loro insieme uno status. Gli status sono condizioni che 
comprendono obbiettivamente, e quindi non alla stregua della capacità, uma quantità di posizioni 
soggettive unificate da una qualificazione: ed ecco lo status di cittadino, di membro della famiglia, ecc. 

 In questa parola, cittadino, confluiscono delle motivazioni storico-giuridico-politiche 
abbastanza diverse. Anche questa, come le parole stato, persona giuridica statale, ente pubblico, è uma 
espressione sintetica, stando a designare quello che l’uomo è nei confronti dello stato ed anche quello che 
non è, o che non há. È, allo stesso tempo, l’espressione del potenziamento dell’uomo in quanto reso 
partecipe dell’organizzazione dello stato, ed una riduzione della figura umana, delle attitudini dell’uomo, 
in quanto il cittadino può manifestarsi, nei confronti dello stato, nei limiti entro i quali questa cittadinanza 
è non solo riconosciuta, ma anche definita, nel campo politico e civile, dalle leggi.” 
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obrigatoriedade do serviço militar e a obrigação de estar disponível para 
determinados cargos públicos. (ZIPPELIUS, 1997, p. 104) 

 

Zippelius (1997) se utiliza de direitos e deveres dos cidadãos para demonstrar 

que estes são atribuídos pela existência da cidadania e esta surge e se estabelece na 

nacionalidade.  

Então, a cidadania ocorre através da decretação de nacionalidade, sendo esta 

necessária para existir aquela. Sendo assim, quando se perde a nacionalidade, 

independente do motivo, automaticamente perder-se-á a cidadania, por considerar que 

esta é pressuposto daquela.  

Porém, ao se discutir o cenário comunitário atual, existe uma nova forma de 

cidadania. Esta vem a ser a qualidade ligada a direitos e deveres oriundos da relação de 

pessoas não com um Estado, mas com uma comunidade internacional. 

Desta forma, Meehan explica esta nova cidadania: 

 
Este é um novo tipo de cidadania que está emergindo que não é nem nacional 
nem cosmopolitana, mas que é múltipla no sentido de identidades, direitos e 
obrigações; associadas à cidadania; são expressadas através das instituições, 
Estados, associações voluntárias nacionais e transnacionais, regiões e 
alianças de regiões.2 (MEEHAN, 1993, p.1, tradução nossa) 

 

Segundo Garot (1999), a originalidade dessa atribuição de cidadania comunitária 

consiste em que a cidadania, pela primeira vez na historia da humanidade, é concedida 

fora dos quadros clássicos de sua institucionalização jurídica, ou seja, fora do Estado-

Nação.  

A cidadania advinda de uma comunidade internacional – objeto deste estudo – 

dispõe deveres e direitos aos nacionais dos Estados-membros da Comunidade de 

nações. Não há como não concordar que uma nova espécie de cidadania vem surgindo 

com os blocos econômicos, em especial, a União Européia. Contudo, o conceito de 

cidadania não perdeu sua relação com o Estado, uma vez que a cidadania comunitária 

                                                 
2  Texto no idioma original: It is that a new kind of citizenship is emerging that is neither national 
nor cosmopolitan but that is multiple in the sense that the identities, rights and obligations, associated 
with citizenship, are expressed through institutions, states, national and transnational voluntary 
associations, regions and alliances of regions. MEEHAN, Elizabeth. Citizenship and the European 
Community. London: Sage, 1993. 
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ocorrerá se, e somente se, a pessoa humana possuir a nacionalidade de um dos Estados-

membros da comunidade internacional.  

Assim, conclui-se que o termo “cidadania” vem sofrendo algumas extensões em 

virtude dos agrupamentos de Estado em blocos ou comunidades internacionais, mas, 

ainda assim, está diretamente ligado à existência de um Estado, de tal forma que não há 

no sistema internacional uma cidadania completamente desvinculada da figura estatal, 

ou seja, a cidadania como relação necessária com o Estado ainda persiste, se 

considerarmos que a segunda cidadania (a comunitária) estará condicionada à 

nacionalidade de um Estado-Membro. 

 

2. CIDADANIA EUROPÉIA, CIDADANIA COMUNITÁRIA OU CIDADANIA 

DA UNIÃO? 

 

Ao estudar a cidadania européia, encontra-se, nos livros de Campos(1), uma 

preocupação com as nomenclaturas utilizadas para se referir à cidadania da União 

Européia. 

Este autor repudia a denominação “cidadania européia”, por considerar que tal 

expressão pressupõe uma instituição que deveria, obrigatoriamente, abarcar todo o 

continente europeu. Assim, vejamos, que 

 
a formulação de cidadania Européia, de larga utilização na doutrina, sugere, 
erroneamente a existência de uma entidade politicamente organizada, cuja 
circunscrição abrangeria todo o território europeu. (CAMPOS, 2002, p.79) 

 

De fato, seria excessivamente pretensioso a Comunidade Européia se apossar de 

uma nomenclatura que não diz respeito apenas a sua comunidade, mas a todo o 

continente europeu. Ademais, mesmo que todo o continente europeu fizesse parte da 

Comunidade Européia, o que não é verdade, não classificaria a cidadania como 

européia, pois esta não advém do continente europeu, mas da comunidade de Estados, 

situada neste.  

Assim, Campos sugere a nomenclatura “cidadania comunitária”, considerando-a 

mais adequada, denominado como cidadãos aqueles nacionais pertencentes aos países 

participantes do processo de integração. Nas palavras de Campos: 
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Há autores, aos quais parece assistir razão, que preferem a formulação 
Cidadania Comunitária. Além de precisar a Comunidade como a entidade de 
referência, a expressão compatibiliza-se melhor com a idéia de dinâmica, de 
processo, que caracteriza tanto a integração em curso quanto a própria noção 
de cidadania a ela correspondente. (CAMPOS, 2002, p.79). 

 

Prosseguindo, ainda, com a discussão sobre a nomenclatura apropriada para 

falarmos de cidadania da Comunidade Européia e adotá-la neste trabalho é importante 

recorrer aos tratados comunitários. Estes, ao se referirem à cidadania da comunidade 

européia, não o fazem de forma excludente, porém, trata da cidadania denominando-a 

como “cidadania da União”.  

Assim, a partir do Tratado de Maastricht, surge uma nova terminologia para 

designar esta cidadania sui generis. Esta é denominada de Cidadania da União, a qual 

foi introduzida no sistema jurídico da União Européia pelo Tratado de Maastricht (TM), 

firmado em 1992, em seu título I, artigo B, e depois incorporado pelo Tratado da 

Comunidade Européia (TCE), na parte II, a partir do art. 17: 

 
ARTIGO B, TM: À União atribuem-se os seguintes objetivos: 
(...) 
– o reforço da defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos seus 
Estados-Membros, mediante a instituição de uma cidadania da União; 
(grifos nossos) 

 
ARTIGO 17, I, TCE: É instituída a cidadania da União. (...). (grifos nossos) 

 

Desta forma, percebe-se que a cidadania oriunda da Comunidade Européia é 

tratada pelas normas comunitárias de “cidadania da União”. 

Os demais tratados da União Européia consolidaram esta nomenclatura, uma vez 

que, ao observar o Tratado da União, vê-se que, ao tratar da cidadania, denomina-a de 

cidadania da União. Aliás, o título II deste Tratado se chama “a cidadania da União”. 

Apesar da nomenclatura oriunda dos tratados supramencionados, e daquela 

proposta por Campos, deve-se ter em mente que 

 
o espaço comunitário europeu não se ajusta a um esquema constitucional 
estabelecido, não sendo um Estado unitário, federal ou confederativo, mas 
um complexo de sistemas de governo constituído por instituições comuns e 
Estados-membros. Os Estados-nacionais, mesmo sofrendo a perda de 
expressivas áreas de governabilidade para a comunidade, continuariam a ter 
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um papel importante para a representação dos povos no nível europeu. 
(TOMPSON, 238-240, in CAMPOS, 2002, p.80) 

 

O texto supramencionado vem corroborar com a idéia de que existe um espaço 

comunitário sui generis, o qual não se pode denominar de Estado federativo, nem 

mesmo confederativo. Para tanto, compreende-se que a integração européia gerou e 

desenvolve um sistema político próprio e cada vez mais complexo (Campos, 2002, 

p.81). Não há, assim, como negar a existência da cidadania comunitária.  

Desta forma, e utilizando-se de uma interpretação extensiva do texto supra, ao 

perceber que a comunidade européia é uma nova forma de agrupamento de Estados, 

enraizada de direitos e deveres, diferentemente da estrutura conhecida de Estado ou 

confederação, a melhor forma de caracterizar a cidadania advinda deste alién é, de fato, 

dizer como “cidadania da União Européia”, ou “cidadania da Comunidade Européia”. 

Sendo assim, conclui-se que as nomenclaturas cidadania da Comunidade 

Européia, ou de forma simplificada, cidadania comunitária, e, ainda, cidadania da União 

Européia, são consideradas corretas. 

Ainda no embate teórico, Barel auxilia na discussão: 

 
Podemos, portanto, concordar cm alguns estudiosos alemães, segundo os 
quais a cidadania da União não se configura como um particular status 
tendencialmente reconhecido aos membros de um povo, não existindo hoje 
propriamente um “povo europeu”, mas mais realisticamente como um 
“catálogo de direitos e deveres” garantidos aos cidadãos dos Estados-
membros e transferido à definição da cidadania da União. (BAREL, 2002, 
p.330) 

 

Após analisar o embate teórico quanto à nomenclatura mais correta, utilizar-se-

ão, ao longo deste trabalho, as nomenclaturas “cidadania comunitária”, e “cidadania da 

União Européia”3, pois são estas as utilizadas pela legislação comunitário-européia, e 

por isto consideradas como as mais adequadas e necessárias ao tecnicismo que este 

trabalho requer. 

 

 

3. A CIDADANIA DA UNIÃO EUROPÉIA: UMA NACIONALIDADE COMO 

PRESSUPOSTO DE DUPLA CIDADANIA 

                                                 
3  Ou sua forma simplificada, como se vê nos tratados comunitários, “cidadania da União”. 
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Conforme Leal (2001), o processo de integração econômica, na região européia, 

iniciou-se com a Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA), de 18 de Abril de 

1951, que tinha como pressuposto unir a produção franco-alemã, relativa ao carvão e ao 

aço, ficando sob uma autoridade comum, e aberta à participação de outros países. Em 

25 de março de 1957, foram criadas outras duas comunidades: a Comunidade Européia 

da Energia Atômica (CEEA) e a Comunidade Econômica Européia (CEE).  Todas as 

três comunidades abarcavam, em seus Tratados, fatores econômicos. Em 1965, foi 

assinado o Tratado de fusão que uniu as três Comunidades Européias, apesar de cada 

Comunidade possuir órgãos idênticos e autônomos. Em 1992, foi assinado o Tratado de 

Maastricht (Tratado da União Européia), que proporcionou maior expansão, e, também 

o advento da cidadania da União Européia. 

Com este breve relato histórico, percebe-se que inicialmente a criação 

comunitária visou ao estabelecimento de uma Europa de liberdade puramente 

econômica. Neste momento, a liberdade econômica não era encarada com preocupação 

sobre o substrato humano. A liberdade pessoal era conferida às pessoas 

economicamente relevantes.  

A partir do Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Européia, que se 

restringia a matérias econômicas, passa a abordar outros campos, dentre eles, o político 

e o social. O Tratado de Maastricht traz também inovações sobre cidadania. Nas 

palavras de Henriques: 

 
Assim, com a entrada em vigor do Tratado da União Européia, surge atuante, 
na esfera jurídica dos tradicionais beneficiários das liberdades comunitárias – 
os nacionais dos Estados membros – o conceito e substrato de um cidadania 
que se chama “da União”(atuais artigos 17 e seguintes da CE) ou européia, 
mas que de fato tinha uma inserção sobretudo comunitária, atribuindo-lhes 
“um novo estatuto” e “uma qualidade subjetiva suplementar”. 
(HENRIQUES, 2005, p. 410).  

 

Assim, observa-se que a instituição da União Européia trouxe objetivos de união 

além dos econômicos, dentre eles, os advindos da criação da cidadania da União: 

 
Entre os objetivos perseguidos pela União Européia, nas condições e ritmo 
estabelecidos pelo Tratado que a instituiu e relativos ao princípio da 
subsidiariedade, individuamos o de “reforço da defesa dos direitos e dos  
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interesses dos nacionais dos seus Estados-membros, mediante a instituição de 
uma cidadania da União” (BAREL, 2002 , p.326) 

 

É o que acontece quando retratamos a Comunidade Européia, “num contexto em 

que cidadania, nacionalidade e comunidade cultural misturam-se ideologicamente”. 

(CAMPOS, 2002, p.71). 

Conforme já estudado, o conceito de cidadania comunitária surge a partir do 

Tratado de Maastricht (1992).  

A cidadania comunitária faz com que o cidadão nacional de um Estado-Membro 

da Comunidade Européia possua, além da cidadania oriunda do país o qual a concebeu,4 

uma cidadania da Comunidade Européia. Esta está condicionada àquela, mas são 

completamente distintas, e nunca substitutivas, de tal forma que o cidadão da União 

Européia terá sempre uma cidadania anterior, advinda do Estado-Membro da 

Comunidade Européia do qual é nacional.  

Desta forma, a condição de nacional de um Estado-Membro da Comunidade 

Européia pressupõe duplicidade de cidadanias. Senão vê-se: 

 
A “cidadania dual” tem como efeito permitir uma extensão parcial dos 
direitos do cidadão para além da cidadania nacional. Não afetando senão 
indiretamente os direitos dos cidadãos no seio de seu próprio país, amplia-os 
no espaço supranacional em que ele se insere. Extrapolaria, assim, os limites 
de uma simples cidadania entre Estados, constituindo-se em um modelo 
inusitado de dupla cidadania.(SCHARPT, 1995, p.156). 

 

Após a instituição da cidadania comunitária, em 1992, com o Tratado de 

Maastricht, como tudo que é novo, surgiram muitos questionamentos no que diz 

respeito à duplicidade de cidadania e à possibilidade de substituição das mesmas. O 

Conselho Europeu de Edimburgo de 1992 retirou qualquer dúvida que poderia surgir 

sobre a possibilidade de substituição de cidadanias, no que concerne às cidadanias 

comunitárias e nacionais, e, ainda, retirou a possibilidade de interpretar a cidadania da 

União como cidadania de um Estado-Nação: 

 
Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 1992, conclusões da 
Presidência, anexo I, secção A. As disposições da parte II do Tratado que 
institui Comunidade Européia relativas à cidadania da União conferem aos 
nacionais dos Estados- membros direitos e proteção suplementares 

                                                 
4  A concessão da cidadania virá a partir da nacionalidade, e esta poderá se dar ou por jus 
sanguinis, ou por jus soli.  
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especificados nessa parte. Não substituem de modo algum a cidadania 
nacional. A questão de saber se determinado indivíduo tem a nacionalidade 
de um Estado-Membro será resolvida exclusivamente por referência à lei 
nacional do Estado-Membro em causa. (HENRIQUES, 2005b) 

  

A cidadania é um estatuto de sobreposição, e não de substituição.  

Neste sentido, Eduardo Campos (2002) ensina que os direitos e deveres que 

integram a União não podem prejudicar ou impedir a titularidade e o exercício dos 

direitos (ou a vinculação aos deveres) que cada Estado define na esfera jurídica de seus 

cidadãos.  

Estes direitos de cidadania estão especificamente enunciados nos artigos 

seguintes do Título II do Tratado da Comunidade Européia, como nos ensina Barel: 

 
Estes “gozam dos direitos e deveres e estão sujeitos aos deveres” previstos 
pelo Tratado que institui a Comunidade Européia e, especificamente, pelos 
artigos 18 e 21, que prevêem: 
–  O direito de livre circulação e estabelecimento no território de qualquer 
Estado-Membro, reconhecido por uma norma diretamente eficaz em toda a 
União e de alcance geral, sem nenhuma relação com o exercício de atividade 
profissional; 
–  O direito de voto e de elegibilidade nas eleições municipais do Estado de 
residência, a igualdade de condições com os cidadãos de tal Estado, e nas 
eleições para o Parlamento Europeu; 
–  O direito de apresentar petições ao Parlamento Europeu sobre questões de 
direto interesse que sejam da competência da Comunidade européia; 
–  O direito de apresentar ao Mediador europeu denúncias referentes à má 
administração  das instituições ou órgãos comunitários; 
–  O direito de dirigir-se por escrito, em um das línguas dos Estados-
membros, a cada órgão ou instituição da Comunidade e de receber respostas 
na mesma língua; 
–  O direito dos cidadãos da União que se encontrem em países fora da 
Comunidade, onde o seu Estado de origem não seja representado, à proteção 
diplomática e consular da parte dos outros Estados da União. (BAREL, 2002,  
p. 328) 

 

Com a cidadania comunitária direitos surgiram para estes cidadãos, no entanto, é 

importante ressaltarmos que, conforme ensina Henriques (2005), sob a perspectiva da 

cidadania, nem todos os direitos são inteiramente novos. Isto porque alguns direitos já 

eram estabelecidos anteriormente ao conceito de cidadania da União, tal como o direito 

de petição ao Parlamento Europeu.  

Contudo, muitas são as inovações. Uma das mais marcantes oriundas do direito 

comunitário europeu consiste no tratamento jurídico que se dá à cidadania, uma vez que 
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a cidadania não está juridicamente vinculada aos Estados nacionais, porém, ela se 

afirma também no âmbito comunitário. 

Ainda, há que se discutir uma característica interessante no que diz respeito à 

cidadania da União é que esta não é uma cidadania estática. Isto porque, como afirma 

Henriques (2005), a cidadania da União possui um caráter dinâmico, uma vez que os 

direitos conferidos aos cidadãos comunitários podem ser aprofundados. Basta que o 

Conselho vote, por unanimidade, de acordo com o artigo 22, Tratado da Comunidade 

Européia (TCE): 

 
ARTIGO 22, TCE. A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comitê Econômico e Social, de três em três anos, um relatório 
sobre a aplicação das disposições da presente parte. Esse relatório terá em 
conta o desenvolvimento da União. 
Com base nesses relatórios, e sem prejuízo das demais disposições do 
presente Tratado, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob a consulta 
do Parlamento Europeu, pode aprovar disposições destinadas a aprofundar os 
direitos previstos na presente Parte, cuja adoção recomendará aos estados-
membros, nos termos das respectivas normas constitucionais. 

   

Conforme nos indica o artigo 22 do Tratado da Comunidade Européia, estes 

direitos serão vinculados aos Estados-membros da União Européia, quando poderão ser 

adotados junto às normas constitucionais de cada Estado-Membro, conforme a 

recomendação do Conselho.  

Percebe-se, então, que os direitos inerentes à cidadania da União poderão ser 

aprofundados, ou seja, poderão surgir novos direitos, tornando esta cidadania cada vez 

mais complexa.    

 

4. A NATUREZA JURÍDICA DA CIDADANIA DA UNIÃO EUROPÉIA 

 

 

Apenas com o advento do Tratado da União Européia, na Parte II, instituiu 

expressamente as disposições concernentes à cidadania da União, conforme nos ensina 

Fernandes: 

 
O Tratado da União Européia conferiu, pois, aos nacionais dos Estados 
comunitários direitos civis e políticos e reforçou os direitos econômicos e 
sociais de que aqueles já beneficiavam com base no Direito Comunitário 

 550



  

erigido pelo processo de integração européia (...). (FERNANDES, 2004, p. 
121) 

  

Surge, então, uma norma jurídica comunitária que expressa o requisito para a 

obtenção da cidadania da União. Assim, facilitou o estudo da natureza jurídica desta 

cidadania.  

A seguir, o artigo 17, inciso I, do Tratado da Comunidade Européia (TCE): 5

 
ARTIGO 17, 1 , TCE: É instituída a cidadania da União. 
É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um 
Estado-Membro. A cidadania da União é complementar da cidadania 
nacional e não a substitui. 

 

O Tratado da Comunidade Européia converte o dado sociológico e político da 

nacionalidade em pressuposto de incidência e aplicabilidade de preceituação normativa 

na órbita de validade pessoal das normas sobre a cidadania da União Européia.  

Desta forma, é cidadão da União quem é nacional de um determinado Estado-

Membro da União Européia: os cidadãos da União têm a capacidade de exercício de 

direitos e deveres distintos daqueles oriundos dos Estados dos quais são nacionais. 

Importante ressaltar que, ao falar da União Européia, estamos dizendo de uma 

comunidade de Estados-soberanos, e não de um superestado. Não há, pois, como 

classificarmos uma nacionalidade comunitária, mas apenas a cidadania. Há necessidade 

de uma nacionalidade de um Estado-Membro da União Européia para existência da 

cidadania referida no artigo 17 do Tratado da Comunidade Européia, já citado, pois este 

define que a nacionalidade do Estado-Membro da União Européia é a condição para a 

existência da cidadania da União. 

Desta forma, e para a comunidade européia, cidadania e nacionalidade passam, a 

ser juridicamente co-implicadas.  

Porém, o artigo 17, do Tratado da Comunidade Européia explicita que em 

nenhum momento elas se sobrepõem. Então, este dispositivo sana qualquer dúvida no 

que concerne à possibilidade de substituição de cidadanias – nacional e comunitária – 

deixando claro que a cidadania da União tem caráter de complementaridade da 

cidadania nacional. 
                                                 
5  O artigo 17, inciso I do Tratado da Comunidade Européia corresponde ao artigo 8 do Tratado da 
União Européia, artigo este que foi alterado com a instituição da Comunidade Européia. 
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Todos os europeus nacionais de qualquer Estado-Membro da União Européia 

possui uma nacionalidade, mas ao menos dupla cidadania: a do seu Estado de origem e 

a cidadania comunitária.  

A novidade não se encontra na dupla cidadania, mas no fato de uma das 

cidadanias ser uma “cidadania comunitária”, pois é oriunda de uma organização extra-

estatal, da qual seu país de origem é membro.  

O artigo 17, item 2, do Tratado da Comunidade Européia, traz a enunciação 

genérica atributiva de capacidade individual para exercer direitos e obrigações no 

âmbito da ordem comunitária, este dispõe que “os cidadãos da União gozam os direitos 

e estão sujeitos aos deveres previstos no presente tratado”. 

Percebe-se que a cidadania da União Européia não é um instituto criado pelos 

estados, mas pela Comunidade Européia.  

A surpreendente originalidade do regime jurídico comunitário europeu, no que 

concerne à cidadania comunitária, é posta a descoberto porque antes a cidadania estava 

sempre atrelada à pertinência de uma pessoa a um determinado Estado. 

Conseqüentemente, fora da estrutura orgânica estatal, não poderia haver cidadania. O 

campo de validade das normas sobre cidadania estava exclusivamente no direito estatal. 

Ao se discutir a cidadania no capítulo 2. do presente trabalho informou-se que a 

cidadania está obrigatoriamente ligada a um Estado, e que se extinguiria se fosse 

perdida a nacionalidade, nacionalidade esta que está ligada a um Estado. 

Nota-se que aqui a cidadania, apesar de ser criada pela Comunidade Européia, 

está também ligada – indiretamente – ao Estado. Quando o artigo 17, do Tratado da 

Comunidade Européia, dispõe que será cidadão da União aquele que é nacional de um 

Estado-Membro da Comunidade Européia, estar-se-á legitimando a cidadania da União 

através do Estado do qual o cidadão é nacional. Percebe-se então que a cidadania da 

União Européia, apesar de ser comunitária e não nacional, tem como pressuposto de 

existência uma nacionalidade, tal como a forma tradicional de cidadania.  

Desta forma, podemos dizer que, se um cidadão da União perder a sua 

nacionalidade oriunda de um Estado-Membro da Comunidade Européia, perderá 

também a cidadania comunitária.  

Importante ressaltar que o campo de validade das normas sobre cidadania – que 

estava exclusivamente no direito estatal – agora, ao falar de cidadania da União 
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transfere-se (do direito estatal) para o direito comunitário. Ou seja, os direitos e deveres 

dos cidadãos da União deverão ter validade em todo o espaço comunitário-europeu. 

Assim, percebe-se que têm surgido novas formas de se enxergar a cidadania, 

pelas extensões do conceito, como é o caso da União Européia, onde a cidadania 

comunitária surge a partir de acordos entre Estados, que a criarem, mas sempre ligada à 

existência de um Estado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Inicialmente identificou-se uma conceituação clássica de cidadania e também 

nacionalidade como institutos que, necessariamente, possuíam vínculos com a figura 

Estatal. 

A nacionalidade é a forma jurídico - positiva de ligar pessoas a uma sociedade 

político-estatal. Assim, o direito positivo do Estado definirá quem serão seus nacionais 

e, então, formar-se-á o povo, que é um dos elementos necessários para a existência e 

reconhecimento de um Estado. 

Já a cidadania, como inicialmente foi estudada, é um complexo de direitos e 

obrigações que faz surgir o status de cidadão.  Esta corresponde a uma qualidade 

agregada de direitos e deveres oriundos do vínculo das pessoas com o Estado, 

entendendo-se que cidadão é o indivíduo que goza dos direitos e deveres civis e 

políticos de um Estado. 

Ocorre que uma nova espécie de cidadania vem surgindo, cidadania esta não 

originada do Estado, mas de uma comunidade internacional. Assim, esta nova forma de 

cidadania não é nacional, mas também não pode ser denominada de cosmopolita. 

Para ser cidadão da União basta ser nacional de um dos Estados-membros da 

União Européia. Mas esta cidadania não substitui a cidadania oriunda do Estado-Nação. 

Estão expressas através do crescimento complexo da configuração de uma comunidade 

comum que coexiste com aqueles Estados-membros, através de nacionais dos Estados-

membros que clamam por direitos oriundos do direito positivo comunitário. 

Então, ao discutir a natureza jurídica desta forma de cidadania, questionou-se a 

relação que a cidadania da União possui com o Estado e, também, com sua 

nacionalidade. 
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Percebe-se que a cidadania da União não é semelhante à cidadania nacional e 

não possuem também vínculo jurídico, pois são direitos e deveres distintos e 

resguardados mutuamente. Quando alguém é cidadão da União, possui, previamente, 

uma nacionalidade e uma cidadania, de algum dos países-membros da União Européia. 

Sendo estas formas clássicas de se atribuírem garantias ao povo. A cidadania da União, 

disposta no artigo 17, do Tratado da Comunidade Européia, é atribuída como uma 

segunda cidadania, sendo assim, complementar, e não substitutiva da cidadania 

nacional. 

Todos os europeus oriundos de um Estado-Membro da União Européia possuem 

uma nacionalidade, mas ao menos dupla cidadania: a do seu Estado de origem e a 

cidadania comunitária. Porém sua vinculação com o Estado e a nacionalidade de um 

Estado-Membro existe, mesmo que seja indiretamente, pois é pressuposto de 

surgimento e existência da cidadania da União ser nacional de um dos Estados-

membros da União Européia. Há a cidadania da União, mas não existe a nacionalidade 

da União, pois estamos discutindo uma comunidade de Estados soberanos, e não um 

Superestado. Nota-se aqui que a perda da nacionalidade de um dos Estados-membros da 

União, tem como conseqüência imediata a perda da cidadania da União. Demonstrado 

está o vínculo existente entre a nacionalidade do Estado-Membro e a cidadania da 

União. 

Percebe-se então que esta nova cidadania não está muito distinta da cidadania 

clássica, no que concerne a sua natureza jurídica. A cidadania clássica tem como 

pressuposto de existência uma ligação com um Estado e, mais ainda, uma 

nacionalidade. Quando nos referimos à cidadania comunitária também falamos em um 

pressuposto de nacionalidade. A grande diferença está na multiplicidade de 

nacionalidades, originando apenas uma forma de cidadania. São várias nacionalidades e, 

por isto, diversas identidades, que possuem uma segunda cidadania igual. Esta 

cidadania comunitária fará existir direitos e deveres a todos estes povos, que neste 

momento estarão investidos na figura de cidadãos da União Européia. 

Assim, ao longo deste trabalho, percebe-se que a cidadania da União Européia é 

uma forma inovadora de cidadania, pois trata-se de um complexo de direitos e deveres 

oriundos de uma Comunidade Internacional, e não de um Estado. Trata-se de uma 
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cidadania oriunda de vários Estados e, por isto, vislumbra-se, em uma mesma cidadania, 

várias nacionalidades. 

Mas esta característica não afasta, por completo, o conceito clássico de 

cidadania, uma vez que, ainda assim, a cidadania da União está ligada ao Estado. Tanto 

o é que a extinção da relação da pessoa com o Estado faz perder a cidadania 

comunitária. 

Assim, a grande diferença da clássica cidadania para a cidadania comunitária 

não está em seus direitos e obrigações, nem mesmo no vínculo da cidadania com um 

Estado, mas nas múltiplas nacionalidades (devido aos múltiplos Estados) e, por isto, 

identidades, integrantes de uma segunda e complementar cidadania destes cidadãos.  
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A HARMONIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO MERCOSUL E A 

NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO DE UM IVA FEDERAL NO BRASIL 
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RESUMO 

O sucesso do MERCOSUL, como bloco econômico, exige, entre outras medidas, a 

harmonização da legislação tributária dos paises-membros, inclusive e, principalmente, 

em sede de tributos incidentes sobre o consumo, a exemplo do que já se fez,  há mais 

de  três décadas, na atual União Européia. Assim como  ocorreu continente europeu, 

em que a harmonização dos tributos incidentes sobre o consumo se deu com adoção do 

IVA – imposto sobre  valor adicionado, parece que o caminho do MERCOSUL não 

pode ser outro.    O  grande, empecilho para que esta seja a opção adotada no 

MERCOSUL reside no fato de que o Brasil é o único dos integrantes do bloco que 

ainda não possui um IVA federal. O presente artigo procura mostrar a atual situação da 

tributação do consumo em cada um dos paises-membros do MERCOSUL, assim como 

as origens e as  principais características do IVA. 
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ABSTRACT 

The success of MERCOSUR requires, among other measures, the tax law 

harmonization , mainly on consumption, as European Union has made, more than three 

decades ago. The path to make this goal seems to be the adoption of VAT as the mains 

consumption tax in the MERCOSUR member-countries. The problem to adopt this 

option is  Brazil is the single country in the block that does not have a federal VAT. 
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This article seeks to show the present situation of the consumption taxation in 

MERCOSUR member-countries, as well the origins and features of VAT. 

 

KEY-WORDS 

MERCOSUR; TAX HARMONIZATION; VAT. 

    

                                                                                                  

1. INTRODUÇÃO 

 

A assinatura do Tratado de Assunção, de 1991, que lançou as bases do Mercado 

Comum do Sul, ou ,  mais simplesmente, MERCOSUL,  requentou, no Brasil, um 

antigo debate: a necessidade, ou mesmo, a conveniência e  oportunidade, da criação, 

entre nós, de um imposto sobre o consumo ao estilo europeu, isto é, incidente sobre o 

valor agregado, ou sobre o valor adicionado, mais conhecido pela sigla IVA. 

 

 O IVA se caracteriza pelo fato de incidir sobre o valor adicionado (ou agregado) em 

cada etapa da circulação da mercadoria ou do serviço. Ele se alinha, assim, entre os 

tributos ditos não-cumulativos, a saber, aqueles que, incidentes sobre fatos geradores 

que se desdobram em várias etapas, ou fases, do valor do tributo devido em cada etapa 

se desconta o valor devido nas etapas anteriores.Exemplos típicos de tributos não-

cumulativos são, no Brasil, o imposto federal sobre produtos industrializados,  o IPI, e 

o imposto estadual sobre operações relativas a circulação de mercadorias e serviços de 

transporte e comunicação, o ICMS. 

 

 

2. ORIGENS DO IVA 

 

Esta modalidade de imposto sobre o consumo, originalmente introduzida na 

França, ainda na década de cinqüenta do século XX, foi adotado, posteriormente,  

pela então nascente Comunidade Econômica Européia como uma das primeiras 

medidas de harmonização tributária. As primeiras tentativas de implantação deste 
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imposto, na França, datam de 1936, mas foi somente em 1954 que foi 

efetivamente instituído como taxe sur la valeur ajoutée 1.    

 

VASCO BRANCO GUIMARÃES lembra que, nos anos sessenta, na Europa, 

apenas a França adotava  um imposto de modelo IVA; todos os demais 

paísesainda tributavam a circulação de mercadorias e prestação de serviços com 

tributos cumulativos, ou “em cascata”, cuja adoção causa graves e indesejávesi 

distorções na economia.      

 

Para realizar um diagnóstico, e propor soluções, relativamente à situação da 

tributação   nas transações mercantis, a então Comunidade Econômica Européia 

contratou o economista alemão Fritz Neumark  Segundo GUIMARÃES: 

 

 O estudo realizado concluiu que o sistema de tributação adotado pela 

França, já designado de IVA – Imposto sobre Valor Agregado ou Imposto sobre 

Valor Acrescentado, apresentava característica que respondia ao problema: o 

valor final do produto nunca era agravado pelo imposto, independentemente do 

número de transações em sua produção e circulação até o consumo final.2

 

Da Europa, o IVA rapidamente se espalhou por quase todo o mundo: hoje, adotam 

tributos com inspiração no IVA europeu quase todos os paises da América, onde 

os Estados Unidos figuram como a grande exceção,África e Ásia, de modo geral. 

 

Ainda na América , vale registrar que no Canadá convivem um imposto federal  

de modelo IVA, com impostos  provinciais incidentes nas vendas promovidas 

pelo varejista a consumidor final (sales tax.) Nos EUA, a tributação do consumo 

predominante também é a incidente sobre a venda a consumidor final, a cargo dos 

governos estaduais ou locais. Em 2001, apenas dois Estados americanos, 
                                                 
1  DERZI, Misabel Abreu  Machado. A necessidade de instituição do IVA no sistema 
constitucional tributário brasileiro. In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) Reforma tributária & 
MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.17-30. 
 
2  GUIMARÃES, Vasco Branco.O sistema tributário como fator de integração 
econômica.Disponível em www.plenafisco.com.br/noticiaDetalhe.asp?idNoticia=42 Acesso em 10 
jul 2007 
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Michigan e  New Hampshire,  exigiam IVA sobre as operações mercantis e ,neste 

caso, tão somente as internas, uma vez que a Constituição dos EUA proíbe 

expressamente os Estados de tributar as operações interestaduais sem autorização 

do Congresso3. 

 

Na América do Sul, todos os parceiros do Brasil no MERCOSUL, sem exceção, a 

saber, Argentina, Uruguai e Paraguai, já possuem um IVA nacional. Este fato tem 

sido apontado, com razão, pelos estudiosos do MERCOSUL, como um dos 

principais, senão o principal, obstáculos à harmonização tributária no bloco que, 

por sua vez, é pressuposto inafastável e indiscutível para uma efetiva integração 

econômica, objeto maior do Tratado de Assunção. 

 

Na União Européia (UE), experiência melhor sucedida de bloco econômico que se 

conhece,  a preocupação com a harmonização tributária nos impostos incidentes 

sobre o consumo é antiga. Com efeito, já em 1967,  a então Comunidade 

Econômica Européia, precursora da atual UE  decidiu adotar o IVA como modelo 

de imposto incidente sobre as transações mercantis realizadas dentro do bloco, 

inclusive entre os paises-membro. A Dinamarca o adotou ainda em 1967; a 

Alemanha o fez em no ano seguinte; , A exemplo de Bélgica e Luxemburgo, 

enquanto o Reino Unido somento introduziu a nova sistemática de tributação do 

consumo em 19724.     

 

 

 

3. A TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 

                                                 
3  LEONETTI, Carlos Araújo. O imposto sobre a renda como instrumento de justiça social 
no Brasil. Barureri:Manole, 2003, p. 91. 
4  GUIMARÃES, Vasco Branco.O sistema tributário como fator de integração 
econômica.Disponível em www.plenafisco.com.br/noticiaDetalhe.asp?idNoticia=42 Acesso em 10 
jul 2007 
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No Brasil, embora não tenhamos, a rigor, um IVA, tanto nosso ICMS (que, na 

verdade, são 27, um para cada Estado e para o Distrito Federal), como nosso IPI, 

se assemelham àquele, como impostos não-cumulativos que são. 

 

O Brasil parece que ainda não se conscientizou da imperiosa necessidade da 

adoção de um verdadeiro IVA nacional. Dir-se-á que já houve tentativas neste 

sentido, inclusive materializadas em Propostas de Emenda à Constituição – PEC, 

uma vez que envolve matéria constitucional. É verdade. Entretanto, também não é 

menos verdade, infelizmente  que faltaram a tais propostas defesas com o ardor 

que estas mereciam e, sobretudo, que chamassem a atenção para  a absoluta 

necessidade de o Brasil adotar o IVA como um pressuposto de sucesso para o 

MERCOSUL, e até mesmo para os futuros acordos MERCOSUL- União 

Européia.  

Mas, infelizmente, o que se viu, e continua se vendo, .no Brasil, é o cingimento do 

debate em torno da reforma tributária, em cujo bojo se inclui a criação do IVA, a 

questões  políticas “paroquiais”, menores. 

 

Entre nós,  esta discussão foi reacesa, e assim permanece, há alguns anos, com a 

retomada dos estudos da assim chamada “reforma tributária”, que pretende 

implantar, dentre outras mudanças no ICMS, a tributação no destino. Hoje, a 

tributação, nas operações interestaduais, quanto aos ICMS, obedece a um sistema 

híbrido, sendo repartida entre a origem e o destino, mas com privilegiamento 

daquele. 

 

 

 MISABEL ABREU MACHADO DERZI lembra, com muita proprieddade 

que, apesar de o IVA modelo europeu se assemelhar anos principais impostos 

brasileiros incidentes sobre o consumo, a saber, o IPI, federal, eo ICMS, 

estadual, ambos, como aquele, não cumulativos, conforme determina a própria 

Constituição da República, há distinções entre as duas modalidades 

exacioaninais, dentre as quais destacam-se: anteriores, concedendo, destarte, o 

mesmo tratamento dispensado, no âmbito da União Européia, quanto ao IVA. 
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a) A hipótese de incidência do IVA europeu é mais ambrangente, abarcando,  

não apenas as operações de industrialização mas, também as de circulação 

de mercadorias, em todas as suas fases, além da prestação de serviços.. 

Corresponderia, assim, na prática, à fusão dos nossos atuais IPI, ICMS e 

ISS, municipal, em apenas um só tributo. 

b) A não-cumulatividade que informa o IVA europeu é de cunho 

“financeiro”, sendo mais ampla, portanto que a brasileira, de natureza 

“física”. Como consequencia deste fato, na União Euripéia há, na opinião 

da referida autora,  “uma real desoneração da da produção e da 

comercialização de bens e serviços, fenômeno que não ocorre entre nós 

por causa de obstáculos opostos pela legislagão infraconstitucional, 

embora inexista para isto empecilhos na Carta Magna.”5    

 

 Observe-se, por oportuno, que tal observação data de 1999, quando a 

legislação do ICMS (Lei Complementar 87/96) ainda era muito pouco flexível 

em matéria de crédito do imposto. De lá para cá, é forçoso admitir-se que a 

situação melhorou consideravelmente, embora deva se reconhecer que a não-

cumulatividade que informa o Iva europeu ainda é mais ampla do que a que 

fundamenta o ICMS brasileiro. 

  

Registre-se, ainda que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 42, de 

2003,  o exportador era obrigado a estornar os créditos de ICMS acumulados em 

decorrência da exportção de mercadorias. Esta Emenda assegurou a manutenção e 

o aproveitamento  do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores. 

 O Brasil, como se sabe, tem tres impostos incidentes sobre o consumos, além 

de algumas contribuições. Estes impostos são: o IPI, federal, o ICMS, estadual 

                                                 
5  DERZI, Misabel Abreu  Machado. A necessidade de instituição do IVA no sistema 
constitucional tributário brasileiro. In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) Reforma tributária & 
MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.17-30. 
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e o ISS. municipal. Odistrito Federal, como entidade híbrida que é, pode 

instituir tantos os tributos estaduais, como os muncipais; isto se aplica também 

ao ICMS e ao ISS. 

O IPI e o ICMS, como já foi exposto acima, são tributos que se assemelham: 

ambos são indiretos, não-cumulativos e incidem sobre o consumo. Como 

principal nota distintitiva, ressalta-se que o âmbito de ambrangêngia do ICMS 

é bem mais amplo que o do IPI. Enquanto o imposto estadual incide nas 

operaçoes mercantis em geral, e em todas as suas fases, e ainda na prestação 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o 

IPI somente tributa as importações e as saídas promovidas por 

estabelecimento industrial, ou  a ele equiparado, de produtos industrializados. 

Jáo ISS, muncipal, tributa a prestação de serviços constantes de lista anexa à 

lei complementar federal. 

Além destes três impostos, o consumo, ou a circulação de mercadorias e 

serviços, no Brasil, ainda sofre  tributação por meio da incidência das 

chamadas contribuições especiais, espécie tributária cuja instituição é 

privativa da União, genericamente previstas, no art. 149 da Constituição. 

 

Destas contribuições especiais, sem dúvida, as que mais gravam o consumo 

são a chamada COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP.. A COFINS, 

ou contribuição para o financiamento da seguridade social, foi instituída pela 

Lei Complementar 70/90, com apoio nos arts. 149 e 195, I, b, da Constituição. 

Apesar de, formalmente, incidir sobre o faturamento ou  receita bruta das 

pessoas jurídicas, na prática, a COFINS tributa o consumo, uma vez que seu 

valor é repassado ao preço da mercadoria ou serviço, sendo suportado pelo 

consumidor final. Até há alguns anos a COFINS, era sempre cumulativa. Com 

a Lei  10.833/03, a COFINS se trnas formou em tributo não-cumulativo, com 

o aumento da alíquota. O mesmo já ocorrera em 2002 com a contribuição para 

o PIS/PASEP, por meio da Lei  10.637. A própria Lei 1º.10.833, em seu art. 

10, contudo, excepcionou diversas categorias de contribuintes da 

obrigatoriedade de adeir à nova sistemática de de não cumulatividade (com 

aumento de alíquotas) dos dois tributos. 
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4.  A TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO NO ÂMBITO DO MERCOSUL 

 

 O MERCOSUL, ou MERCADO COMUM DO SUL, foi criado pelo Tratado 

de Assunção, assinado em 26 de março de 1991, entre Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai. No Brasil, este Tratado, após ser referendado pelo 

Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 197, de 25/09/1991,  foi 

promulgado pelo Decreto 350, de 21/11/1991. O Tratado visa a implantação 

de um Mercado Comum, abrangendo os quatro países,  implicando, verbis: 

                 A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, 

através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não 

tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito 

equivalente; 

         O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política 

comercial comum em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e 

a coordenação de posições em foros econômico-comerciais regionais e 

internacionais; 

         A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados 

Partes de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de 

capitais, de serviços, alfandegárias, de transporte e comunicações e outras que se 

acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os 

Estados Partes; 6

Vê-se, assim, que o objetivo do MERCOSUL compreende, numa primeira etapa, 

o estabelecimento de “zona de livre comércio”, com a abolição de barreiras 

tributárias e não tributárias entre os países-membro. Numa segunda fase, o 

Tratado de Assunção prevê  a criação de “união aduaneira”, com a adoção de uma 

                                                 
6  BRASIL. Presidência da República.Decreto 350 de 25.09.1991. Disponível em 
www.presidencia.gov.br.    Acesso em 16 jul 2007 
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“tarifa externa comum”. Isto implica em todos os países-membro adotar as 

mesmas alíquotas nos tributos incidentes sobre o comércio exterior nas transações 

com outros Estados.    

 

Atualmente, o MERCOSUL encontra-se no estágio de “união aduaneira 

imperfeita”, havendo já dado início à  fase de “zona de livre comércio”7, a 

qual também não se encontra ainda em pleno funcionamento.Com efeito, por 

diversas razões, que neste artigo não cabe analisar, ainda persistem várias 

restrições, tributárias e não-tributárias, no comércio intra-bloco. 

    Conforme preleciona  JULIANA KIYOSEN NAKAYAMA, a união 

aduaneira não é plena porque há políticas comerciais diferenciadas no 

universo tarifário (melhor seria dizer, tributário), com produtos na lista de 

exceções.8 Também aqui não há perspectivas, a curto prazo  de que o 

MERCOSUL venha a se tornar uma autêntica união aduaneira.  

Segundo o já exposto na Introdução, dos quatro países-membro do 

MERCOSUL9, apenas o Brasil ainda não tributa o consumo por meio de um 

imposto do tipo IVA de competência do governo central. 

A Argentina possui um IVA federal (impuesto al valor agregado)  que se aplica a 

todas às transações  do processo de produção e circulação de bens e serviços, se 

caracterizando como um tributo indireto, real, não cumulativo, plurifásico e que 

favorece a integração internacional.10

                                                 
7  NOGUEIRA, Alberto. Globalização, regionalizações e tributação: a nova matriz 
mundial Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.164-165.  
8  NAKAYAMA,  Juliana Kiyosen. Reforma tributária: Mercosula & União européia: 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 57. 
9  O ingresso da Venezuela no MERCOSUL ainda depende da ratificação pelos 
Parlamentos dos quatro paises signatários do Tratado de Assunção. 
10  ALTAMIRANO. Alejandro C.Estructura basica del impuesto al valor agrgado (IVA) en 
la Republica Argentina In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) Reforma tributária & 
MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.71-96. 
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Além do IVA, há na Argentina um imposto sobre consumo específico, de 

competência federal, de incidência cumulativa, que grava a fabricaçaào e 

importação de alguns produtos, como tabaco, perfumes, e bebidas alcóolicas.11

 

O IVA paraguaio, por sua vez,  foi instituído em 1992 e, a exemplo de seu 

congênero argentino, também se classifica como plurifásico e não 

cumulativo.12 Além do IVA, o Paraguai também tributa o consumo por meio 

de um impuesto selectivo al consumo, o qual incide sobre uma lista taxativa 

de produtos, tais como tabaco, bebidas alcóolicas, sucos de frutas, 

combustíves derivados de petróleo e outros.13

No Uruguai,  por seu turno, o IVA foi adotado incialmente em 1967, sob a 

denominaçã de impuesto a las vebtas y servicios, sendo reestruturado em 1972.14 

Assim, o Uruguai foi um dos primeiros paises, fora da Eurpopa, a adotar o 

IVA.Caracteriza-se como um imposto plurifásico, não cumulativo, que grava o 

valor agregado em todas as etapas da circulação econômica, e que se apura pelo 

método da subtração, sobre base financeira, pelo sistema ïmposto contra imposto.” 

Ë um imposto nacional, i.é de competência exclusiva do governo central. Os 

Governos Departamentais não têm competência para isntituir e cobrar um tributos 

com este perfil.15  

 

 

5.  O PROBLEMA DA TRIBUTAÇÃO NA ORIGEM OU NO DESTINO 

 

                                                 
11  FERNANDES, Edison Carlos. Sistma tributário do Mercosul. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p. 79-80 
12  BLANCO, Sindulfo. El impuesto al valor agrgadoen el Paraguay. In: BALTHAZAR, 
Ubaldo Cesar. (Org.) Reforma tributária & MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.125-
144. 
 
13  FERNANDES, Edison Carlos. Sistma tributário do Mercosul. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p. 91.  
 
14  VALDES, Nelly. El impuesto al valor agrgadoen el Uruguay. In: BALTHAZAR, Ubaldo 
Cesar. (Org.) Reforma tributária & MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.97-124. 
 
15  Idem, ibidem. 
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Conforme  já exposto, a UE utiliza o IVA desde a década de 1960. Embora haja a 

previsão de que a tributação ocorra no país de origem, nas operações 

internacionais intrabloco, até a agora, devido às dificuldades que a adoção desta 

sistemática implica, vem se utilizando a tributação no destino. 

 

Aliás esta dicotomia, tributação na origem ou no destino, nos tributos sobre o 

consumo, vem desafiando os estudiosos há, pelo menos, décadas,sendo um tema 

recorrente em sede de tributação.   

MISABEL ABREU MACHADO DERZI aponta que  a tributação no Estado de 

Origem é a mais evoluída, do ponto-de-vista da integração político-econômica; 

em contra-partida, é a foma mais complexa, pois exige um rigoroso controle 

interno sobre incentivos e outros benef[icios fiscais concedidos.16  

Até mesmo por esta razão, a UE ainda não adotou o sistema de tributação do 

consumo no Estado de origem, embora, no futuro, se pretenda implantá-lo. Para 

tal, de acordo com propostas da Comissão Européia, é necessário, adotar-se a 

sistemática de compensação financeira, dos Estados preponderantemente 

exportadores aos Estados fortemente importadores, por meio de um Fundo de 

Compensação.17  

Para VALCIR GASSEN, num processo de integração econômica, no qual o 

pressuposto óbvio éa construção de um mercado interno, a adoção do princípio da 

origem é que se revela mais adequada18.   

No que tange, exclusivamente, ao MERCOSUL, conforme observa EDISON 

CARLOS FERNANDES, a Comissão de Aspectos Tributários entende que, pelo 

menos a médio prazo, se adote o sistema de tributação exclusivamente  no Estado 

de destino, com a manutenção das fonteiras fiscais.19

 

6. CONSIDERAÇOES FINAIS 
                                                 
16 DERZI, Misabel Abreu  Machado. A necessidade de instituição do IVA no sistema 
constitucional tributário brasileiro. In: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. (Org.) Reforma tributária & 
MERCOSUL. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p.17-30. 
 
17  Idem, ibidem. 
18  GASSEN, Valcir. A tributação do consumo: o princípo de origem e de destino em 
processos de integração econômica. Florianópolis: Momento atual, 2004, p.213. 
19  FERNANDES, Edison Carlos. Sistema tributário do Mercosul. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p.187. 
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O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não adotou um autêntico 

imposto do tipo IVA, de competência do governo central, incidente sobre o 

consumo. Ainda que se possa afirmar que o país possa sobre viver sem um IVA 

federal, a verdade parece ser no sentido de que  sua criação e efetiva implantação 

certamente terá um importatíssimo papel na harmonização tributária dos tributos 

incidentes sobre o consumo, no âmbito do MERCOSUL.. Além disto, pode-se 

afirmar, também, que a adoção de um IVA federal, pelo BRASIL, ajudará, 

sobremaneira, tanto as relações comerciais inter-blocos UE-MERCOSUL, quanto 

as relações multilaterais BRASIL- UE.  
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RESUMO 

A integração econômica entre países em proximidade regional, histórica e cultural é 

uma alternativa à globalização. A América Latina ainda hesita na formação de um 

bloco econômico, mas vários traços comuns entre os diversos países abrem espaço 

para a integração regional. A formação desses países, baseada numa cultura política 

que absolutiza a segurança nacional, a soberania e a submissão às potências do 

capitalismo central, tendeu ao autoritarismo e crônico déficit de democracia nas 

sociedades latino-americanas. O republicanismo e o presidencialismo dominante na 

cena política, fazem dos países latino-americanos fortes ante suas populações mas não 

no cenário internacional. Isso é compensado por uma afirmação e zelo por aspectos de 

soberania que afetam a segurança jurídica e a inserção responsável no cenário das 

relações internacionais de integração do próprio Continente. Esta se inicia pela 

dimensão comercial e nesse ponto a segurança jurídica tributária é relevante. Apesar 

do caráter vinculante que a legislação tributária tem predominantemente, no caso das 

relações de trocas internacionais isso se vira em discricionariedade do Poder 

Executivo. Sem uma segurança jurídica calcada em lei vinculante, resta apelar para os 

poderes Judiciário e Legislativo, que tendem a uma resistência e nacionalismo ante os 

tratados e acordos internacionais ou não deliberam simplesmente no âmbito das 

demandas nascidas com o processo de integração. Partindo de um perfil comum dos 

países latino-americanos, afirma-se a necessidade de condutas transparentes e 

democráticas para uma integração frutuosa, como resultado da discussão. 

 
                                                 
∗ Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e doutorando em Direito 
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ABSTRACT 

Economic integration among countries in regional, historical and cultural proximity 

remains an alternative to globalization. Latin America still hesitates to establish a 

single economic block, though. However, a series of common aspects among these 

countries give room to regional integration. Their formation is based on a political 

culture of centralized standards of National security, sovereignty and submission to 

central capitalist powers. Thus Latin American societies tended to authoritarianism and 

built a dramatic democratic deficit. Latin American States´ choice of republicanism 

and presidentialism made them steady regarding their people but not in the 

international scene. This is supposedly compensated by the affirmation and zeal for 

some aspects of sovereignty that affect juridical security and a responsible insertion in 

the scenario of international relations of integration in the continent. It begins through 

its commercial dimension, what makes fiscal juridical security relevant. However, it 

remains a totally discritionnary issue; regarding international trade, foreign 

commercial policy rules. Yet, both judiciary and legislative tend to impose resistance 

and nationalism to their view of international treaties and agreements or even neglect 

issues risen by genuine material regional integration. The average Latin American 

profile makes us conclude that States´ conducts aren’t transparent nor democratic 

enough to entame integration as a result of discussion. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A integração regional cujas experiências em curso estão em níveis distintos de 

realização, se dá diante de questões difíceis como a crescente transnacionalidade dos 

mercados, o meio ambiente, a criminalidade e uma resistência de diversos setores 

internos de cada país envolvido. O regional se situa como uma terceira via na tensão 

entre o global e o local, mas suas estruturas e finalidade ainda não convencem quanto a 
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ela ser uma alternativa entre os riscos da globalização e a fragilidade do Estado 

atuando isoladamente. 

  Na América Latina, paises com recente e incerta experiência de soberania, 

vivendo a democracia em espasmos históricos incertos e forjados em republicanismo 

reativo aos vizinhos mais do que numa consciência de cooperação regional ou 

continental, opõem-se veladamente às formas de responsabilização internacional, base 

de uma política de integração. Setores internos, tanto dominantes quanto dominados, 

estão nessa posição, de não alargar para as relações internacionais a(frágil?) segurança 

interna. 

Integração de quê? Estados, mercados ou povos? (Cf. Rawls, 2000, p. 33) 

Diversos  modelos de gestão de territórios, como a regionalização, poderiam ou não 

estar a serviço tão somente de uma nova e aguçada modalidade de acumulação de 

capitais. Isto põe na defensiva crítica setores de interesses nacionais e nacionalistas. Os 

acordos do AMI (Acordos Multilaterais de Investimentos) que postulam uma garantia 

absoluta para as grandes mobilizações de capitais entre países, sem quaisquer óbices 

ou controles ou taxações indicam uma das facetas da integração dos mercados tão 

somente financeiros e de especulação internacional. Primeira dificuldade para um 

direito da integração é que esta envolve atores estatais, corporativos empresariais, 

movimentos sociais e da sociedade civil e indivíduos, nos diversos países envolvidos. 

Essa variedade é inclusive necessária para aferir a intensidade e a legitimidade da 

integração que não pode restringir-se a atos entre governos, o que já é tarefa da 

diplomacia tradicional. Tal variedade de interesses e potencialidades exige novos 

instrumentos normativos e uma nova cultura de segurança jurídica. 

Parece claro que a vivência interna da segurança jurídica político-institucional 

com base em Constituições respeitadas ajuda muito, mas não bastam no plano 

internacional. 

Diante da diversidade de atores, interesses e forças envolvidas, a  segurança 

jurídica passa a ser um dos pilares da integração regional, podendo ser priorizada a 

ponto de deixar em segundo plano a democracia. O fortalecimento desta é 

imprescindível em instituições nacionais e regionais acreditadas, além de práticas de 

governos e posições dos Estados que pactuam uma integração.  

O chamado “déficit democrático” nos processos de integração em blocos  

regionais e continentais tem chamado a atenção de diversos estudiosos, como Mario 
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Losano. A regulação minuciosa e a formação de estruturas burocráticas e de controle 

se impõem exatamente nos diversos processos em curso de integração. As experiências 

de integração ditadas basicamente pela Lex mercatoria prescindindo do alargamento 

dela, a integração, para outras dimensões como a política externa comum, a articulação 

dos movimentos sociais, o diálogo cultural de proximidade ao mesmo tempo em que 

necessitam de segurança jurídica, põe os países em estado de competição que o 

dificulta. 

A regulação burocrática que assume relevo nos projetos de integração regional 

contrasta com a des-regulação que é uma das marcas da globalização. Juridicamente 

esta se baseia numa liberação do indivíduo e agentes privados seja para a mobilização 

de recursos e bens, seja para acumular capitais sem óbices dos Estados. A integração, 

ao contrário, gera estruturas de gestão, negociação e resolução de conflitos que exigem 

mais do direito. 

No presente trabalho se buscará descrever a segurança jurídica que serve à 

integração regional, analisando de modo específico a extrafiscalidade as 

discricionariedades tributárias que o Brasil se arroga. O exercício de uma “soberania 

tributária” protagonizada pelo Poder Executivo é indício de uma possibilidade 

permanente de posição reativa à integração e exercício de certa irresponsabilidade ou 

auto-escusa jurídica que pode se refletir nos demais países da América Latina. O Brasil 

será proposto como tipo para uma crítica das posturas dos demais países latino-

americanos no aspecto da sua política fiscal-tributária e da qualidade e característica 

de seus arranjos internos institucionais, jurídicos e políticos. 

1 A AMÉRICA LATINA: ESBOÇO HISTÓRICO DA INTEGRAÇÃO 

 

 Apesar das diferenças que guardam entre si os países da América Latina têm 

muitos traços em comum. Formam um conjunto com uma experiência de menos de 

200 anos de soberania nacional e herdeiros basicamente de uma mesma cultura 

ibérica1 (luso-espanhola) existe uma notável proximidade cultural entre eles. A 

identidade geográfica pode ser delineada a partir de um composto que envolve a 

Cordilheira dos Andes, a floresta amazônica e a bacia platina. Todos os países da 

                                                 
1 Outras variáveis culturais como as havidas nas guianas (Inglesa, holandesa e francesa) e as grandes 
comunidades de migrantes europeus, árabes e asiáticos-orientais só reforçam o aspecto que a unidade 
cultural ibérica se abra ao respeito e inserção dessas populações e culturas diferenciadas.  
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América do Sul compartilham territorialmente de algum desses elementos integradores 

e, culturalmente, a América Latina como conjunto mais amplo também se harmoniza a 

partir de alguns elementos como a cultura indígena e amálgama de povos de vários 

continentes.  

 As molduras do Atlântico e do Pacífico são os fatores de um distanciamento 

mais que de insulamento desses povos-Estados: a saudade da África e da Europa 

manteve os brasileiros mais na ânsia do retorno do que de construção do nativismo, 

alienados que foram durante muito tempo sua nacionalidade em favor da sua 

“lusitanidade”. Na América espanhola, a formação de estruturas de governo e mesmo 

de Estado nas colônias (universidades, missões com status defendido pela Coroa) uma 

espécie de “estado” colonial com todos os limites do emprego dessa expressão, que ia 

da Califórnia à Patagônia, variando nelas a intensidade do Pacto Colonial, sendo mais 

intenso nas áreas mais ricas. 

 Em termos históricos, a gênese comum ibérica marcou os países atuais, o 

espírito colonizador luso-espanhol que tem sua raiz nas lutas pela Reconquista da 

península ibérica (processo plurissecular de expulsão do invasor árabe dos territórios 

de Espanha e Portugal), que se refletiu provavelmente no trato violento com os povos 

nativos. A modernidade “epocal” das navegações e das descobertas paradoxalmente 

tensionou com o hibridismo da feudalidade transposta da Península Ibérica para a 

América. Matizes sociais e culturais permanecem: exacerbado patrimonialismo, 

relações sociais baseadas no “familismo” patriarcal, a apropriação do público e do 

estatal pelos interesses de classes e privados. Tudo isso emoldurado mais tarde por 

uma aura de republicanismo jacobino mas pouco convincente que marcou a primeira 

formação nacional dos países recém saídos do formato colonial. Mesmo as 

experiências monárquicas longas (Brasil) ou curtas e acidentais (México) não afetaram 

muito esse padrão, o de um republicanismo seletivamente reativo (anticlerical e 

antiespanhol, num de seus momentos iniciais) e acriticamente acomodado ante os 

novos colonialismos.  

 Povos de Estados fortes internamente diante de suas populações e fracos 

internacionalmente diante das sucessivas recolonizações a que foram submetidos pela 

Inglaterra, França e por fim dos Estados Unidos, padecem de uma cultura democrática 

de base. A força ideológica do republicanismo jacobino e positivista teve estratégias 

semelhantes em todos os países: uma sede de renovação conservadora nas cidades, 
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formação de uma classe média urbana burocrática e militar ao mesmo tempo que 

permitia a permanência das estruturas rurais despóticas. Houve uma quase perfeita 

continuidade do sistema colonial  de “encomiendas” ou “ sesmarias” e “datas” em que 

um patriciado rural submetia as populações campesinas em enormes latifúndios, com 

algumas variações nos extremos, tomando-se nestes exemplificativamente o México e 

a Argentina. 

 Presenças de fortes segmentos étnico-raciais subalternizadas pela “Conquista” 

(Indígenas) e pela Escravidão (Negros) dificultaram a formação de Estados baseados 

na unidade étnica típica do Estado-nação westfaliano, aquele da experiência 

continental européia após 1648: um povo, um poder soberano e um território formando 

o Estado-nação como único ator no cenário jurídico-político-diplomático. A elite 

descendente dos antigos colonizadores espanhóis e portugueses permaneceu como 

única, quase tão somente, depositária da unidade nacional. A cavalo em uma ideologia 

de harmonização e homogeneização das diversas raças e etnias usa(va) uma técnica de 

controle social e político que se baseia no patrimônio, na repressão policial e nas 

transições negociadas, quase sempre garantidas por ou a serviço de interesses 

estrangeiros, das potências centrais. 

 Não é de surpreender que a história da América Latina, especialmente a no Sul, 

após as tentativas de formação de uma grande “Pátria comum”, sonho de Simon 

Bolívar, tenha sido feita em grande parte por Estados agindo em acentuado sentido de 

auto-afirmação, soberania ante outros estados e autonomia diante das próprias 

populações. Isso implicou também em alguns elementos como a facilidade na adoção 

de doutrinas e políticas de “segurança nacional” e de militarização das sociedades 

latino-americanas. Os modelos autocráticos e autoritários de governo em muitos países 

da América Latina podem responder anacronicamente à necessidade de simbolizar na 

unidade do “Corpo de rei” de Kantorowicz (1998) o que faltava de unidade nas 

sociedades saídas da “república colonial” ibérica. Na ausência de estruturas de 

representação mais democráticas, a figura de um mandatário que simbolizasse a 

unidade perfeita fazia esse papel, despótico ou apenas presidencial. 

 Mas outro exercício da “unidade” que vem tomando corpo na América Latina, 

a reboque do que acontece globalmente, é a adesão das suas elites intelectuais ao 

“pensamento único” neoliberal.  Para este, a democracia é eleitoral e setorial 

(demarkia de Hayek) esvaziada de conteúdo de discussão política que ponha em risco 
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as condições ótimas para a acumulação de capitais. A segurança é a petrificação e 

absolutização de um modelo único, calcado na plena “irresponsabilidade” do indivíduo 

e dos agentes econômicos e no silêncio imposto aos setores sociais empobrecidos que 

devem ser alvo de uma “destruição criativa” antes de virem forçar o Estado a 

intervenção em nome das carências e necessidades sociais.  

 Pode-se concluir nesse ponto que a experiência comum latino-americana se 

aproxima da eleição da soberania exercida por um Estado forte com um Poder 

Executivo protagonista e uma segurança que assumiu diversos matizes (militar, 

policial, nacional, do Estado etc). Num contexto de abertura de mercados e fluidez das 

fronteiras pelo fato da globalização que torna mais dinâmicos os fluxos de trocas entre 

povos e mercados, esses conceitos de soberania e segurança vão assumindo novas 

características que podem ser, no caso latino-americano, obstáculos ao processo de 

integração econômica, social e política. 

 

2 A SOBERANIA FISCAL-TRIBUTÁRIA E A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 A segurança jurídica que serve à integração, no aspecto especificamente 

tributário (relevante, pois os processos de integração quase sempre têm começado pelo 

comércio, e tendem a permanecer nele), põe em atrito o Estado de direito 

juridicamente responsável e o exercício da soberania como foi classicamente definida, 

como algo “contra” e “em face” do outro estrangeiro. Lynch (2005, p. 31) diz nesse 

sentido: 

 

As relações conceituais entre soberania e Estado de direito, como se 
sabe, são extremamente problemáticas: o primeiro conceito afirma a 
existência de um poder uno, indivisível e absoluto, sediado num 
ente sociopolítico; ao passo que o segundo exprime a necessidade 
de o poder seja pluralista,dividido e limitado. 
 

 

 A discricionariedade surge em decorrência do primado da soberania, da 

necessidade de uma unidade do Estado, garantida hierarquicamente pelo mandatário 

em face dos perigos internos e externos, continua Lynch (id. p. 31). A 

discricionariedade é aquela qualidade do agir estatal e administrativo que, respeitados 

os padrões prévios da lei, opera no aberto das opções de conveniência e oportunidade. 
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Na prática se tem a re-edição sob novas terminologias da “Razão de Estado”, similar 

às “Arcana imperii” de Bobbio (2004), ou seja, da manipulação fora da visibilidade 

pública dos segredos e negócios do Estado pelo Príncipe, um exercício ilimitado da 

soberania na arena da disposição privada dos jogos de poder. Esse modelo de 

condução dos negócios de Estado se bem que disciplinados sob os incrementos das 

práticas democráticas e dos princípios como o da publicidade, legalidade e moralidade, 

persistem nas praxes dos Estados manobrados por tecnoburocratas e legitimados por 

princípios como o da eficiência. Este princípio potenciou em muito o exercício da 

discricionariedade nas administrações públicas, ajudou a excepcionar a estrita 

legalidade que de certo modo engessava as ações da Administração em muitos países 

latino-americanos. 

 O Poder Executivo dos Estados é o motor principal desse modelo republicano e 

presidencial. A formação dos Estados latino-americanos já no ocaso da fugaz 

hegemonia dos Parlamentos2 na Europa do século XIX remete para um republicanismo 

aberto à sedução militar, positivista e burocrático. O resultado foi nascer em toda parte 

na América Latina sociedades com baixa cultura democrática no sentido de dispor de 

meios e instituições parlamentares e legislativas fortes, caso de uma estrutura 

democrática institucional. O presidencialismo se afirmou como modelo de governo em 

todos os países latino-americanos e sem uma evidente expressão cara ao sistema 

americano dos checks and balances de um Judiciário e legislativo fortes e 

independentes. 

 A soberania na sua dimensão tributária é de forte ressonância. Basta se pensar 

que a tributação e a guerra foram, quiçá, as duas primordiais manifestações 

“genéticas” do Estado. Elas são fatores essencialmente exógenos: marcam a relação do 

Estado com o “outro”, o estrangeiro. Mesmo quando essas duas formas de violência (o 

tributo e a guerra) são manejadas contra segmentos internos (minorias, regiões 

separatistas, classes etc) elas identificam um “outro” que é incômodo e que deve ser 

combatido (guerra civil, repressão policial, deportações etc) ou então onerado com 

tributos. Na economia jurídica da Constituição Federal esse par tributo e guerra até 

                                                 
2 No surgimento do Estado Social e mais interventivo em inícios do Século XX, mas especialmente após 
1818 com a Restauração Francesa os Parlamentos europeus (a exceção do britânico) eram frágeis. No 
caso brasileiro, a antipatia perante as “Cortes de Lisboa” que queria recolonizar o Brasil depois da 
desocupação napoleônica da metrópole portuguesa, pode ter marcado um tento em favor da 
centralização do poder no Poder Executivo. 

577



 

aparecem bem relacionados: o artigo 154, inciso II diz que a União poderá instituir: 

“na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos 

ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, 

cessadas as causas de sua criação”. 

 Ainda na economia jurídica da Constituição brasileira, a “soberania” aparece 

logo no Artigo 1°, inciso I, como primeiro fundamento da República. O acento na 

unidade e exclusividade desse princípio vão se reforçando: no art. 2° a “harmonia” 

entre os poderes independentes e no art. 4° inciso I a “independência nacional” como 

primeiro princípio das relações do Brasil na esfera internacional (não poderia ser, 

digamos a “cooperação responsável, livre e autônoma”?). Depois das abundantes 

afirmações da unidade absoluta e indivisível da soberania nacional, soa como 

promessa distante a integração regional. 

 

2.1 A SOBERANIA FISCAL-TRIBUTÁRIA E A DISCRICIONARIEDADE 

 

O Mercosul é ainda uma união aduaneira imperfeita, tendo passado o ano-limite 

de 1994 para a integração, definida pelo Tratado de Assunção sem que isso tenha 

ocorrido. Nesse quadro contextual, as relações entre membros são marcadas pela 

transitoriedade, a inserção de alguns novos membros é ainda gradual, permanece o 

caráter intergovernamental dos acertos, com estruturas institucionais definitivas ainda 

em gestação pois não receberam ainda as competências estatais para resolver  as 

disputas. Ventura (2001, p. 441) afirma  

 

a maior parte dos conflitos continua sendo resolvida através de 
negociações, com predominância do elemento político e das 
vontades nacionais sobre o elemento econômico e a consolidação do 
mercado comum. Essa negociação ocorre [...] através da diplomacia 
presidencial, com fortes traços de informalidade. 
 
 

Relevante ressaltar de começo que no ordenamento tributário brasileiro a regra é 

a vinculação, ou seja, os atos têm de ser regrados na Lei. E entenda-se, Lei 

Complementar, posto o que determina o art. 146 da Constituição brasileira. A 

soberania tributária, a despeito do que se depreende da sistemática do CTN, o Código 

Tributário Nacional, não decorre dessa legalidade ou vinculação à Lei, mas parece que 
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muito mais na discricionariedade política, mormente nas relações internacionais. A 

discricionariedade, qualidade que se distingue da vinculação, tem então um lugar de 

destaque na economia jurídica tributária. O Código Tributário Nacional assevera em 

diversos dispositivos seus esse caráter de legalidade e vinculação à Lei no que diz 

respeito à matéria tributária, mas isso é excepcionado nas trocas internacionais, no que 

diz respeito aos impostos sobre importação e exportação. 

Conexa à discricionariedade está a extrafiscalidade característica dos impostos 

sobre o comércio exterior. O CTN art. 3°, caput, ao definir tributo, realça a sua 

instituição por lei e a sua forma de cobrança “mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. Mas o que interessa delimitar é que as mesmas frágeis 

garantias tributárias dos cidadãos brasileiros não se estendem para as relações com 

outros países nessa mesma matéria tributária. Nesse campo, a discricionariedade e a 

extrafiscalidade predominam.  

Por extrafiscalidade se entende a finalidade dos tributos que não sejam simples e 

imediatamente “fazer caixa”, recolher divisas3, mas que cometa ao tributo um papel na 

política de governo ou de Estado: reduzir ou aumentar exportações/importações, 

beneficiar determinado setor produtivo em detrimento de outro (agricultura em vez da 

indústria), estimular a ocupação do solo rural ou urbano (pelo imposto progressivo 

sobre terrenos sem utilização econômica ou social). Extrafiscalidade é uso do poder de 

tributar não para arrecadar fundos para o tesouro, mas para intervir na ordem 

econômica, como resultado de uma política de governo ou de Estado. As vantagens 

buscadas são mediatas, ao passo que a função fiscal do tributo traz vantagens 

imediatas, como a maior arrecadação. A implementação da soberania tributária passa 

necessariamente pelo manuseio dos elementos da discricionariedade ou da 

extrafiscalidade.  

 Como se apresenta essa reserva de soberania fiscal, no caso brasileiro? Em 

geral se apresenta mirando o “outro” externo, estrangeiro, direta ou indiretamente, 

podendo ser distribuída entre a reserva de legalidade das leis nacionais e como 

atividades ou atos jurídicos discricionários e com motivação extrafiscal. 

                                                 
3 Crítica veraz que pode ser feita à extrafiscalidade tributária nesses tempo de Estados “mínimos”, 
liberais e rentistas é a de que qualquer ação do Estado nessa área visa, pelo menos mediatamente, 
recolher divisas, se não a curto, mas a médio e longo prazo. Assim, mesmo a extrafiscalidade está a 
serviço de gerar rendas fiscais num futuro relativamente próximo. 
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 No primeiro caso, da reserva de legalidade, tem-se a preponderância das leis 

internas em matéria tributária. Isso aparece bem num tratamento analítico do 

ordenamento jurídico. 

No CTN art. 96 a legislação tributária é definida compreendendo “as leis, os 

tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares”.  

 Perigosamente, decretos e tratados estão na mesma faixa legal, no mesmo 

topos. A afirmação legal de uma soberania nacional tributária se acentua no art. 98, 

que preleciona a não deixar dúvida: “Os tratados e as convenções internacionais 

revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes 

sobrevenha.” A aditiva “e”, apesar da vírgula antes, sugere que à 

revogação/modificação sobrevenha lei (interna) que equacione e legalize a tratativa 

internacional, o que se coaduna ao modelo dualista de inserção do Brasil quanto à 

recepção do conteúdo dos tratados e convenções. Estes necessitam passar pela 

chancela legislativa interna. 

 Lembrado que as normas tributárias na disposição da Constituição brasileira 

art. 146 têm status de Lei Complementar, os tratados e convenções internacionais 

incorporados ao ordenamento ser-lhe-iam inferiores, pelo silêncio que há na Carta 

Magna quanto à hierarquia dos Tratados na ordem jurídica interna. Assim, mesmo que 

as disposições tributárias tenham um conteúdo de direitos humanos, no que se 

beneficiaria do Status que lhe dá o art. 5°, § 3° da Constituição brasileira, não sendo o 

Tratado sobre direitos humanos4 propriamente, não se beneficiaria daquele status. 

Permaneceria abaixo da Lei Complementar. 

 No segundo caso, a soberania tributária será baseada nos atos discricionários e 

opções políticas. Já na Constituição brasileira, o art. 62 faculta que por motivos de 

urgência e relevância o Presidente da República edite Medidas Provisórias. Mesmo o 

inciso III do § 1° vedando que as MP’s versem sobre matéria “reservada a Lei 

Complementar”, caso da matéria tributária, o próprio CTN, no art. 97 enuncia as 

ressalvas “discricionárias”: 

  

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

                                                 
4 Segundo interessante trabalho de SCHIER (2006) nem mesmo é pacífica a incorporação dos tratados 
de direitos humanos após a Emenda 45. A partir do princípio do tempus regit actus ele elenca uma série 
de questões jurídicas relevantes referentes aposição desses tratados no ordenamento jurídico interno do 
Brasil. 
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(...)  
II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; (...) 
IV – a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; (negritos 
nossos) 
 
 

 Os artigos 39 e 57 não interessam aqui pois o último está revogado e o primeiro 

refere-se à redução de alíquotas do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos para 

efeito de facilitar planos e programas de habitação. Mas as demais hipóteses das 

ressalvas “discricionárias” interessam pela possibilidade de manejo da “soberania 

tributária” que se traduz exatamente no manejo pelo Executivo das conveniências e 

oportunidades. 

 Os artigos 21 e 26, do Código Tributário Nacional, que se referem 

respectivamente aos impostos de importação e de exportação, trazem o mesmo texto 

que diz: 

 

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 
estabelecidos em lei, alterar alíquotas, bases de cálculo do imposto, 
a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio 
exterior. 
 

 

 Com o advento da Constituição em 1988, o artigo 153, § 1° deste dispositivo 

do CTN apenas se retira a possibilidade do Poder Executivo fazer a alteração da “base 

de cálculo”, permanecendo a possibilidade de manipulação das alíquotas. Assim o 

CTN a as suas disposições discricionárias dos artigos 21 e 26 permanecem válidas com 

a ressalva feita pelo dispositivo constitucional citado.  

 A situação jurídica que se abre é complexa e com largas e confusas ligações 

ante a fluidez e volatilidade das condições cambiais globais, com os ataques 

especulativos e fugas de divisas. Como os “decretos” são legislações tributárias, 

consoante disposto no art. 96 do CTN e, já com a permissão deste, afasta a hipótese da 

vedação do art. 62, §1°, inciso III da Constituição brasileira, fica aberto o exercício da 

discricionariedade no que se refere ao comércio exterior e a política cambial. Com o 

câmbio mantido em flutuação, por exigências dos organismos financeiros 

internacionais e ditadas pelo mercado e suas variações de humor, a intervenção dos 

governos torna-se a única via de controle do câmbio.  
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 O art. 65 do CTN, com redação semelhante diz: “O Poder Executivo pode, nas 

condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas, bases de cálculo do 

imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.” (sublinhado nosso). 

Esse dispositivo versa sobre o imposto sobre operações financeiras, de crédito, de 

seguros e valores e títulos mobiliários, ou seja, operações que muitas vezes são 

acessórias mas de grande importância no resultado final das trocas comerciais 

internacionais. 

 Ajusta-se assim essa perspectiva de reserva de nacionalidade exercida em atos 

de governo o disposto na Constituição brasileira artigo 170, caput e inciso I, que mais 

uma vez ressalta a soberania nacional como um dos princípios da ordem econômica. 

Conclui-se neste ponto afirmando que as diretrizes legais internas em matéria tributária 

no Brasil se inclinam no sentido de, em relações internacionais de trocas de bens e 

serviços, ampliar os poderes discricionários do Poder Executivo. Presumindo que as 

decisões que afetem os atores econômicos dos países do capitalismo central serão 

limitadas pelos próprios afetados, restarão os parceiros mais frágeis. Contra esses se 

pode mais facilmente exercitar atos de poder soberano de caráter extrafiscal e 

discricionário, de conteúdo tributário. 

 No entanto essa discricionariedade encontra respaldo no próprio direito 

originário do Mercosul. Este não é automaticamente incorporado aos ordenamentos 

jurídicos internos do Uruguai e do Brasil, por disposição das respectivas constituições. 

O Protocolo de Ouro Preto, no artigo 42 aumenta o grau de discricionariedade ainda 

mais quando ressalva inclusive sobre a necessidade dessa incorporação das normas 

comunitárias no direito interno de cada um dos membros. In verbis: “As normas 

emanadas dos órgãos do Mercosul [...] terão caráter obrigatório e deverão, se 

necessário, ser incorporados às ordens jurídicas nacionais” (sublinhado nosso). 

 

2.2 A SEGURANÇA JURÍDICA E A FRAGILIDADE DA DEMOCRACIA 

 

Por segurança jurídica se entende um conjunto de práticas institucionais 

jurídicas que proporcionam uma previsibilidade nos negócios e atos jurídicos públicos 

e privados. Tais práticas são baseadas em normas positivas mas atuadas segundo a 

orientação política de aplicação dessas normas. Enfim é a responsabilidade 

institucional pela qual governos e Estados se auto-impõem limites e regras de conduta 
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que reduzam as surpresas e imprevisibilidades danosas aos negócios privados e 

públicos. 

Diversos institutos e garantias constitucionais têm seu paradigma na segurança 

jurídica que historicamente se liga às lutas por direitos da burguesia: o ato jurídico 

perfeito, a coisa julgada, o direito adquirido, a prescrição e decadência, as forma 

solenes para a validade de certos negócios e atos jurídicos. A lista é longa e a ela se 

acrescenta a própria inflação legislativa, a crescente jurisdicização da vida cotidiana 

pela regulação jurídica cada vez mais minuciosa e abrangente. 

Tais institutos formam o “núcleo duro” das Constituições liberais e 

democráticas, e no caso brasileiro alguns deles integram o artigo 5° da Carta Política, 

dos direitos e garantias individuais. Todos eles prestam-se a defesa do status quo, da 

manutenção de situações jurídicas dentro de um dinamismo previsível e, mais 

precisamente, são regras mantenedoras de “estado”. Sua violação pelo Estado ou por 

particulares suscita pronta reação dos titulares de direitos, em geral socialmente 

situados na faixa incluída e hegemônica das sociedades e com direitos ancorados em 

patrimônio. A segurança jurídica traz assim uma parcialidade política, pois está afeta 

àqueles setores sociais e econômicos com direitos a defender. 

No aspecto propriamente tributário, a segurança jurídica se manifesta em 

institutos e princípios como o da anterioridade e anualidade (já excepcionados por 

diversas leis) dos tributos, o da legalidade e das estritas vinculações que pesam sobre a 

administração tributária. Mas esses marcos de segurança jurídica desaparecem no caso 

das relações de trocas internacionais, exatamente o cerne do direito da integração. 

Que a segurança jurídica permanece um ícone inatingível em detrimento do 

dinamismo jurídico que acompanhe as novas demandas sociais por transformação é 

quase certo. Que ela faz um efeito imediato em termos de exigibilidade dentro dos 

ordenamentos jurídicos mais decentes, também é certo. Qual o tipo de segurança 

jurídica necessária à integração regional do tipo que buscam os países da América 

Latina, especialmente no Sul? 

No caso da experiência passada e atual da América Latina, a simples 

positivação de normas protetivas e mesmo a criação de vasto aparelho de aplicação da 

lei não lograriam por si só fazer do Direito uma garantia e fonte de segurança jurídica. 

O que Karl Lowenstein chamou de “insinceridade normativa” de alguns ordenamentos 

cuja base são as “Constituições semânticas”, em geral rígidas e minuciosas, retira a 
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força do Direito de por si só regular de modo coerente e justo a sociedade e o Estado. 

Abrantes e Silva (2005) em lúcido trabalho tratam como “constitucionalização 

simbólica” normas sem possibilidade de concretização, álibis inseridos no texto 

máximo por mera retórica, letras mortas que geram desconfiança e descrédito no 

Estado e sua Constituição, por parte da população e dos diversos atores das relações 

internacionais. Não é essa segurança jurídica de pouca qualidade democrática e 

política a que serve para a inserção responsável na integração regional. 

Citando trecho de declaração da Conferência Episcopal do Equador, Cardenas e 

Chayer (2005, p. 5) trazem que “la democracia solamente es possible en un Estado de 

Derecho donde se protegen los derechos y se determinan las responsabilidades tanto 

de las personas como de los órganos del Poder y de la sociedad”. Os bispos do 

Equador pedem uma cultura da legalidade e da justiça na declaração datada de 24 de 

fevereiro de 2005. Ela identifica vários problemas a serem enfrentados na formação 

dessa cultura de legalidade e justiça, de segurança jurídica: o uso do direito e do poder 

nele presente para a guerra entre grupos, a aplicação da lei de forma seletiva e 

arbitrária, quebra de garantia dos cidadãos a partir de argumentos tendenciosos e 

insustentáveis, direito como via de intimidação injusta.  

O que os bispos do Equador na declaração de 24 de fevereiro de 2005 

diagnosticam faz parte já do novo cenário jurídico e político latino-americano em geral 

da aventura democrática e a realização de um Estado de Direito formal. Tal Estado e 

sociedade que lhe embasa tem a sua dinâmica (ou estática) baseada nas desigualdades 

e na injustiça, em que grupos e classes subordinam e expropriam outras classes. O 

direito nesse contexto servirá apenas para legitimar, através do seu uso seletivo e 

parcial, as injustiças sociais. 

Identificando uma conexão necessária entre segurança jurídica e democracia, o 

prof. Jorge Horácio Schijman (2007, p. 5) no caso específico dos países do Mercosul, 

assevera que “En un mundo globalizado, el Mercosur camina por tiempos dificiles, 

inseguros, de escasa credibilidad, con Estados miembros con fragiles democracias, 

altos índices de corrupción submergidos en propuestas incertas e com segmentos de 

marginación social...” 

A segurança jurídica necessária à integração dependerá das condições de 

democracia e da qualidade desta nos diversos países que a buscam. O chamado “déficit 

democrático” nos processos de integração econômica dos blocos é de afirmação já 

584



 

reiterada por Mario Losano. Iniciadas sob o signo da cooperação comercial para 

enfrentar a concorrência acirrada, desviando-se de particularismos políticos e culturais 

que no caso europeu, tipo mais evidente de experiência de integração, as ações de 

integração prescindem num primeiro momento de conteúdo democrático. A segurança 

jurídica no caso europeu baseia-se, segundo Mario Losano5 numa regulação minuciosa 

produzida por uma tecnocracia, com a participação apenas de governos e mercados.  

O “déficit democrático” da integração na Europa tem um aspecto de 

semelhança com aquela enfrentado pela América Latina pela presença de países da 

Europa do Leste. Países como Polônia, Bulgária, Hungria, República Tcheca, Lituânia, 

Estônia dentre outros, recém saídos do domínio soviético, no processo ocorrido na 

década de 80 e 90, ainda estão ciosos dos poderes nacionais recém conquistados. Não 

querem abrir mão daquilo que na cultura política e democrática das velhas e 

tradicionais democracias se pode relativizar, caso da soberania, agora compartilhada, 

não mais absoluta. 

A segurança jurídica, ao exigir processos legislativos comuns ou, sendo 

nacionais, que guardem a perspectiva de bloco, pede a definição de um poder 

legislativo próprio. No caso do Mercosul, o déficit democrático passa por uma 

ausência desse poder. Confirma a experiência européia de uma integração 

protagonizada por técnicos e produtores. Em trabalho recente intitulado “A persistente 

carência de um poder parlamentar no Mercosul”, Clarissa Franzoi Dri (2005, p. 41 ss) 

identifica uma integração mais que intergovernamental, interpresidencialista.  

A falta de segurança jurídica tem no Mercosul uma raiz na tradição jurídica, 

especialmente no caso brasileiro de reação a qualquer relativização da soberania, ou 

menos que isso, de cooperação mais profunda. Com Protocolo de Ouro Preto, em 

dezembro de 2004, o Tratado de Assunção saiu da fase transitória com a formalização 

do ingresso de Paraguai e Uruguai. O Mercosul passou a ter personalidade jurídica 

mas para Dri (2005, p. 43) “Manteve-se, no entanto, a essência do Tratado de 

Assunção, traduzida na intergovernabilidade. Sem primazia ou aplicação direta das 

normas emanadas do Mercosul, seu caráter obrigatório mostra-se precário”. Segundo a 

autora, a posição brasileira de reação contra uma integração mais profunda choca-se 

com a dos outros países tendentes a uma maior integração econômica. 

                                                 
5 Informações colhidas no Seminário promovido pelo Programa de Pós Graduação em Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba – UFPB com o Prof. Mario Losano, em setembro de 2005. 
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 A discussão jurídica aparentemente técnica num primeiro coup d’oil, a de 

natureza tributária, não parece dizer respeito a discussão sobre democracia. Mas se 

aprofundada a discussão sobre a segurança jurídica que sirva para integração se 

encontrarão Judiciários ciosos das prerrogativas “nacionais” e presidencialismos 

gerentes de patrimônios. Haverá ainda que se recorrer a sociedade e seus valores, ora 

mais “nacionais”, ora mais “latino-americanos”. Isso porque, reafirme-se, na 

experiência comum latino-americana a segurança jurídica não se sustenta só nos 

tradicionais mecanismos das leis e dos seus órgãos de aplicação, ou seja, os Estados 

sozinhos não têm como a garantir a partir de suas estruturas burocráticas. O 

“executivismo” extremo das negociações no Mercosul são um sinal paradoxal de força 

(dos presidentes) e de fraqueza (falta de participação democrática) e a segurança 

jurídica nos processos de integração regionais, ancora-se em outros agentes não apenas 

naqueles mais especificamente econômicos e políticos. 

 A manutenção do alto grau de discricionariedade dos governos na questão 

tributária especialmente nos negócios que envolvem trocas internacionais revela ao 

menos um caráter excessivamente presidencial das democracias latino-americanas. Tal 

trato discricionário afeta inclusive aquela dimensão institucional e jurídica do sistema 

tributário-fiscal que é a predominância da vinculação e da reserva legal. 

 No caso brasileiro, o federalismo que é forma de organização do Estado não 

resiste à erosão produzida pela centralização dos recursos fiscais pela União. Nem 

mesmo a Constituição e as cláusulas pétreas dão a segurança jurídica na área fiscal e 

tributária. Domingues (2004, p. 209) diz  

 
 
A resenha das emendas constitucionais tributárias sugere que o 
nosso federalismo está em crise; que a nossa democracia é 
incipiente. Maiorias circunstanciais forjadas no interesse do Poder 
têm sido arquitetadas de forma que o processo legislativo especial 
de emenda à Carta Magna é ainda mais abreviado do que o das leis 
ordinárias. 
 
 

 A crise do federalismo fiscal pode ser transferida para os negócios 

internacionais.  

 Na denúncia acima, um marco da segurança jurídica que é a Emenda 

Constitucional e o quorum privilegiado para sua aprovação, tornou-se alvo fácil de 

mudanças conjunturais, manipulação de maiorias parlamentares. Se o Parlamento 
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assim passível de manipulação não é fator de segurança jurídica, complete-se com o 

que diz Barroso (1999, p. 213) quando comenta a prolixidade e as minúcias a que 

desceu a Constituição6: “[...] Diz-se muito na Constituição por desconfiança de seus 

intérpretes. Não nos sentimos seguros nas mãos do Judiciário e do Congresso. Quanto 

menos subjetividade se deixar, melhor”.  

A preocupante situação afeta as bases do constitucionalismo, pois segundo 

Barroso se o poder constituinte tinha algo de emancipatório e de renovador, os velhos 

acertos patrimonialistas das classes dirigentes tradicionais no Brasil venceram a 

Constituição com emendas, outorgas, privilégios e favorecimentos que se aparelham 

no Estado. Continua Barroso (1999, p. 215): “A verdade é que, em uma síntese de 

diversos males históricos, acumulamos, nesses primeiros 500 anos, as relações de 

dependência social do feudalismo, a vocação autoritária do absolutismo e o modelo 

excludente da aristocracia”. 

 

3 A DEMOCRACIA E A INTEGRAÇÃO: INTERSECÇÕES. 

 

 A integração regional, a formação de blocos econômicos tem na União 

Européia a sua expressão mais visível atualmente. A competição internacional por 

mercados e o fenômeno da globalização que transforma os fluxos de trocas mundiais 

em algo frenético e tendente ao caótico, desregulado, faz surgir um contraponto 

supranacional, a integração. As respostas simplesmente “nacionais” não têm surtido 

muito efeito nesse cenário econômico. 

Os Estados nacionais procuram exercitar sua soberania nas relações 

internacionais e nos negócios nessa seara a partir de dois princípios, o da credibilidade 

e o da confiabilidade. A segurança jurídica se liga à política, pois o jurídico e o 

político têm em comum aquela pluralidade de que falam Lynch (2005), citado neste 

trabalho, e Arendt (2004). A democracia é um valor fundamental da segurança 

jurídica, pois já Kant na obra Paz Perpétua assenta na estabilidade das relações entre 

povos democráticos que, feitas sob a transparência e a publicidade, são mais bem 

controladas e, portanto, mais seguras. 

                                                 
6 A Constituição da União Européia foi rejeitada por, entre outras razões, França e Holanda, por ser 
demasiadamente minuciosa em seus mais de 450 artigos. 
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No entanto a transparência nas relações entre Estados ainda não se afirmou. As 

chamadas “razões de Estado”, que mantém alguns conteúdos estratégicos sob sigilo de 

diplomatas, técnicos e políticos, ainda persistem7. Ainda há uma reserva contra a 

publicidade e controle democrático sobre a política externa, quando tal reserva só se 

concebe nas negociações, tomando uma distinção interessante que Celso Albuquerque 

Mello (1987, p. 21) vai buscar em Nicolson. E as relações internacionais feitas sob a 

transparência e a publicidade ainda têm um longo caminho a percorrer, segundo Ariosi 

(2000, p. 195) que diz: 

 
 
A heterogeneidade do sistema internacional leva, dessa forma a que, 
mesmo Estados democráticos optem por uma política externa pouco 
transparente e, portanto, mais opaca. A diplomacia aberta ainda se 
apresenta como um ideal a ser alcançado pela sociedade internacional.  
 
 

 O controle da política externa por atores institucionais internos poderia ser a 

oportunidade democrática para o direito e prática de negociação  e políticas 

internacionais mais coerentes com a integração. No caso brasileiro, a aprovação dos 

tratados internacionais é da competência do Poder Legislativo (Constituição brasileira, 

art.49, inciso I) o que garante um controle democrático e constitucional das relações 

internacionais. 

 A doutrina do direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, já 

identificou com Bobbio, que os países que mais invocam a sua liberdade e soberania 

perante as pactuações internacionais, são os que tendem agir internamente com mais 

desrespeito aos direitos humanos.  

 As teorias que aproximam desenvolvimento e democracia encontram muitos 

trabalhos de considerável e inegável valor científico. Dentre outros, Amartya Sen 

(2000), economista indiano e Prêmio Nobel, desenvolve uma ampla pesquisa 

confrontando democracia, liberdade e desenvolvimento econômico e social. A tese de 

Sen é bastante simples: os desastres econômicos e a fome passam cada vez mais longe 

dos países que se organizam de forma democrática e que respeitam e promovem as 

liberdades civis e políticas. 

                                                 
7 A ligação entre diplomacia e segredo pode ser vista no teor no art. 52, inciso IV que dentre as 
atribuições privativas do Senado Federal diz: “aprovar previamente,por meio de voto secreto, após 
argüição em sessão secreta  a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente”. 
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 A tese de Sem, embora focada num contexto microeconômico das 

possibilidades de os indivíduos se proverem de renda e capacidades que os habilitem 

ao consumo, vai buscar no horizonte da democracia e da liberdade, a razão 

condicionante positiva. Ele não aceita os argumentos que opõem a liberdade política e 

a organização do Estado para enfrentar as necessidades econômicas, questionando a 

pretensa e propalada eficácia dos autoritarismos para fazer funcionar bem a economia. 

Os casos isolados que ele cita como a Coréia do Sul em passado recente, Cingapura e 

China, são isso mesmo: casos isolados e cujos sucessos implicam outros fatores que 

não apenas o fechamento institucional. Diz Sen (2000, p. 175) “Tentaremos 

demonstrar que a intensidade das necessidades econômicas aumenta – não diminui – a 

urgência das liberdades políticas” numa das colocações iniciais que faz em 

“Desenvolvimento como liberdade”. 

 Para Rawls (2004) num Direito dos Povos razoável os tratos serão respeitados. 

 Mas ele traça um minucioso esboço das sociedades, povos e estados cujo perfil 

possibilite a inserção responsável numa sociedade dos povos. A qualidade liberal e 

democrática está na base das avaliações que ele faz. Para Rawls, só os povos liberais e 

aqueles que não sendo liberais sejam “decentes”, podem inserir-se numa ordem 

internacional justa e razoável. Ele excepciona desta ordem os “Estados fora da lei” e as 

“sociedades oneradas”, aqueles devendo ser reprimidos e estas, ajudadas segundo 

regras internacionais de assistência, pois não têm condições de sair fora da zona de 

privações e degradação social e econômica. A segurança jurídica no direito dos povos 

firma-se numa qualidade, diz Rawls (2004, p. 33) “Finalmente, os povos liberais têm 

certo caráter moral [...] Como cidadãos razoáveis na sociedade nacional oferecem-se 

para cooperar em termos imparciais, os povos liberais (decentes)(razoáveis) oferecem 

termos de cooperação justos a outros povos”. 

 A integração regional e internacional reproduz em termos ampliados para os 

Estados o exercício das virtudes e condutas cívicas das relações interpessoais dos seus 

cidadãos. Podem-se opor várias reservas a isso, especialmente considerando que 

cidadãos de relevante peso econômico podem alterar agendas de governos. Mas como 

Rawls identifica os atores, práticas e políticas estatais que se não propriamente 

infensos ao convício responsável na esfera regional e internacional, oferecem-lhe 

dificuldades? 

589



 

 Algumas das características mencionadas em “Direito dos Povos” são 

pertinentes à linha de argumentação deste trabalho. Os estados “não liberais” 

exercitam sua soberania contra os outros, fazendo da disputa uma conduta básica (p. 

37) e ao mesmo tempo arrogam-se uma autonomia muito ampla para lidar com o 

próprio povo, inclusive com o emprego da força. Esses Estados movem-se na arena 

internacional segundo um padrão de “irresponsabilidade” buscando no espaço 

internacional anárquico e caótico para eles, apenas as vantagens e as riquezas. 

Tucídides, na Grécia há mais 2 milênios, diz dessa característica das relações 

internacionais o que Gilpin (Apud Rawls, op cit) considera ainda atual. 

 Os Estados não liberais usam de uma racionalidade, seus objetivos de poder e 

de expansão econômica e mesmo territorial, mas sem uma razoabilidade que são as 

possibilidades de reciprocidade nos ganhos com outros estados. Sua estabilidade 

repousa no “equilíbrio de forças” e não no acordo em torno de “razões certas”. Nas 

relações internacionais, os povos não liberais convivem mais com base em modus 

vivendi precário do que em relações de confiança e estabilidade fundadas em práticas e 

instituições do direito e da justiça. A paz que porventura vivem não é a “paz por 

satisfação”, próprios dos cidadãos das sociedades liberais, mas a “paz por poder” ou a 

“paz por impotência”, ou seja, quando dominam irresistivelmente outros povos ou 

quando por outros são irresistivelmente dominados, na tese posta por Rawls. A 

integração ou qualquer outro processo internacional de cooperação permanente ou 

estável exige como contexto, Sitz im leben necessário, se bem não suficiente, a 

democracia com a segurança das práticas e acertos feitos na transparência e no 

exercício das públicas razões.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As múltiplas formas de exercício da soberania pelos Estados têm de se balizar 

externamente pelo respeito à soberania dos demais estados e internamente pelo 

exercício dessa soberania de modo proveitoso aos nacionais. Interessa aos cidadãos e 

seus negócios que a segurança jurídica necessária aos processos de trocas globais, a 

uma integração frutuosa de mercados e mesmo de ações sociais e políticas comuns, 

tenham uma estabilidade assentada na postura responsável dos governos e Estados. 

 Os processos de integração que historicamente têm se iniciado a partir de um 

comércio livre e amparado por condutas jurídicas e tributárias previsíveis dos Estados. 
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A transparência nas práticas e políticas dos Estados é de extrema importância para a 

tranqüilidade dos processos de integração regional. Importante para garantir a situação 

internacional de cada Estado é, estando em bloco, poder manter-se competitivo na 

esfera global, pois a integração regional é um antídoto quanto às possíveis exclusões 

que a globalização pode gerar. 

 Entra a dimensão tributária, que é uma das mais fortes reservas em que se 

tentam resolver a questão da soberania dos Estados. A segurança jurídico-tributária 

não se satisfaz somente em dar garantia aos nacionais, aos cidadãos nos seus negócios 

internos, mas especialmente de ser capaz de inserir-se responsavelmente nos negócios 

internacionais, especialmente nos que envolvam com parceiros regionais. Estes por 

vários motivos, entre os quais as afinidades e proximidades geográficas, históricas e 

culturais, tenderão a manter uma pauta comum de assuntos em matéria econômica. 

 Não obstante a atual quadra democrática porque passam os países latino-

americanos, a segurança jurídica necessária a integração econômica precisa ser de um 

tipo capaz para os variados atores envolvidos na integração. Não só governos ou 

cúpulas de presidentes, embora que não prescindindo destes. As diversas sociedades 

nacionais é que precisam exercitar ações comuns que tornem o processo de integração 

cada vez mais legítimo e crível, pois com o exercício e resultados locais dessa 

integração nos movimentos sociais, a integração não será só de governos e mercados, 

mas de todo o conjunto da sociedade dos países envolvidos, não se desconsiderando o 

papel das trocas comerciais e de serviços. 

A democracia é o lócus amoenus imprescindível para uma segurança jurídica 

verdadeira que brota da responsabilidade jurídica internacional dos Estados. Mais até 

do não mais numa fixidez do direito impossível na dinâmica social e econômica de 

mudanças contínuas e profundas. Democracia que se radica na transparência dos 

processos políticos internos à luz da Constituição e das regras do Estado de Direito. 

 A segurança jurídica apta a dar tranqüilidade à integração assim, não pode 

operar com fórmulas minimalistas apenas. Garantias básicas e vinculantes para os atos 

negociais e sociais praticados pelos diversos atores da integração precisam respaldar-

se no escopo máximo que é o da segurança jurídica ambientada o mais 

confortavelmente possível na transparência e publicidade, nos processos idôneos da 

conduta democrática verdadeiramente republicana dos Estados, governos e sociedades 

envolvidos. 
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ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS DO ACORDO ENTRE O MERCOSUL E A 

COMUNIDADE EUROPÉIA

Daniela Menengoti Gonçalves Ribeiro∗

RESUMO

O trabalho traça um breve perfil da agricultura no âmbito da Comunidade Européia (CE) 

e  analisar  os  reflexos  de  sua  Política  Agrícola  Comum  (PAC)  na  liberalização  do 

comércio mundial do setor. O método de análise é dedutivo. Avalia-se o comportamento 

da  PAC no  âmbito  da  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC),  frente  às  regras 

previstas no Acordo sobre Agricultura da Rodada Uruguai (AARU). Para concluir, se 

analisar-se-á  o futuro da PAC neste início de Terceiro Milênio e as possibilidades  de 

concretização de um acordo entre o Mercosul e o bloco europeu – o que representaria um 

passo  importante  na  direção  do bom-senso  e  do  pragmatismo  no  comércio  agrícola 

internacional.  
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RÉSUMÉ

Cette étude prétend montrer un bref perfil de l’agriculture au sein de la Communauté 

Européenne (CE) et d’analyser les faits de sa Politique Agricole Commune (PAC) dans 

la libéralisation du secteur sur le marché mondial. La méthode d’analyse y est déductive. 

Il évalue le comportement de la Politique Agricole Commune au sein de l’Organisation 

Mondiale  du  Commerce  (OMC),  concernant  les  questions  de  l’AsA  (l’Accord  sur 

l’agriculture de l’OMC). Le thème sur l’avenir de la Politique Agricole Commune en ce 

début du Troisième Millénaire sera abordé ainsi que sur les réelles chances d’un accord 

entre  le  Mercosur  et  l’Union Européenne,  ce  qui  constituerait  un  grand pas  vers  de 

nouvelles perspectives au sein du commerce agricole international. 
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INTRODUÇÃO

Há mais de uma década o Mercosul e a CE têm intenção de realizar uma 

“associação  inter-regional”  que  comportaria  três  eixos  de  diálogo:  o  político,  o 

comercial  e  o  de  cooperação  econômica.1 Em vista  disso  os  blocos  assinaram,  em 

dezembro  de  19952,  o  “acordo-quadro  inter-regional  de  cooperação”  ou  “acordo  de 

quarta geração”3 – instrumento de transição para uma futura “associação inter-regional” 

entre  os  dois  blocos.  O  pilar  básico  desse  processo  seria  a  implementação  de  um 

programa de liberalizarão progressiva dos fluxos comerciais.4 

O  acordo  celebrado  entre  a  CE  e  o  Mercosul5 tinha  como  objetivo 

primordial,  conforme  enunciado  por  Jaeger  Júnior,  “a  preparação  da  associação 

1 “Cet  Accord  cadre  consiste  principalement  en  trois  éléments:  dialogue  politique,  coopération  et  
questions commerciales. Mais son principal objectif est la préparation de négociations pour un Accord 
d’association  interrégionale  entre  l’Union  européenne  (UE)  et  le  MERCOSUR  qui  doit  inclure  la  
libéralisation de tout le commerce de biens et services pour parvenir au libre échange en conformité avec  
les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)”. In: DROGUÉ; RAMOS, 2005, p. 1. 
2 A assinatura do Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação aconteceu em Madri. Na ocasião, a CE 
se encontrava sob presidência espanhola.
3 “Os acordos de quarta geração, assim como os de terceira, têm por fundamento a cláusula democrática e 
seu desenvolvimento ocorre através do diálogo político e econômico regular, da liberalização progressiva 
e  recíproca  dos  intercâmbios  e  da  cooperação  econômica  avançada.  Os  novos  acordos  ampliam 
consideravelmente  o  âmbito  de  cooperação  européia  com os  países  latino-americanos,  pois,  além da 
cooperação  política,  econômica  e  comercial,  está  prevista  a  atuação  em  áreas  como  a  educação,  a 
comunicação, a luta contra o tráfico de drogas, as telecomunicações, a cooperação interinstitucional etc.” 
In: LUQUINI, 2003, p. 290.
4 “Os primeiros vínculos estabelecidos entre ambas as regiões surgiram a partir da assinatura de acordos 
birregionais, de caráter estritamente econômico. Não obstante, a partir da entrada em vigor do tratado de 
Maastricht, em 1992, e da definição da Política Exterior e de Segurança Comum da União Européia, 
foram sendo introduzidos elementos políticos nestes acordos. Assim, a evolução das relações birregionais 
tem por  base  gerações  sucessivas  de  acordos,  assim  como diversos  níveis  de  diálogo  político”.  In: 
LUQUINI, 2003, p. 277.
5 “Este é um acordo misto, pois exigiu a assinatura dos Estados-membros de ambas as partes. É preciso 
lembrar que a UE não tem personalidade jurídica e, portanto, não poderia assinar o acordo-quadro. Em 
ocasiões como esta, a CE representa a UE, mas como esse tipo de acordo transcende aspectos meramente 
comerciais  e engloba assuntos que dizem respeito ao diálogo político e à  cooperação no combate às 
drogas,  que não são da competência da CE,  há necessidade  de os  Estados-membros da UE também 
assinarem o acordo. A mesma situação ocorre com o Mercosul”. In: AMOROSO, 1997. “É verdade que o 
Mercosul está associado a muitos aspectos indubitavelmente positivos e relevantes. O rápido crescimento 
do comércio inter-regional mostra a viabilidade de um forte mercado comum regional. A consolidação da 
prática de consultas entre as autoridades dos países da região indica um quadro muito mas avançado da 
cooperação e das relações diplomáticas e intergovernamentais”. In: OLIVEIRA, Marcos Aurélio Guedes 
de, 2001, p. 71.
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interregional  e  como  principais  tarefas  a  liberalização  gradual  e  progressiva  do 

comércio, ampliar a cooperação econômica e inaugurar um diálogo político regular”.6

De natureza ampla e aberta, o “acordo-quadro” definia os princípios comuns 

que  deveriam  orientar  as  relações  entre  os  dois  blocos  econômicos  e  contemplava 

objetivos  de  aproximação  e  cooperação  nas  mais  variadas  áreas:  comércio,  meio 

ambiente, transportes, combate ao narcotráfico, ciência e tecnologia, entre outros. Sua 

meta  era aprofundar  as  relações  entre  Europa e  América  Latina,  além de  discutir  a 

liberalização do comércio de bens e serviços – até alcançar uma área de livre comércio 

em conformidade com as disposições da OMC.7

Nenhum tema foi excluído a priori do acordo.8 Ficou evidente, porém, que a 

questão de maior sensibilidade para o Mercosul era a tecnologia, enquanto a prioridade 

para a CE era a problemática agrícola.

Mesmo  com  a  assinatura  do  acordo-quadro  foram  mantidas  as  medidas 

restritivas  ao  comércio.  A  Política  Comercial  Comum  (PCC)9 e  sobretudo  a  PAC 

possuem muitos mecanismos protecionistas que são alvo de críticas. A contestação é 

especialmente  intensa  no âmbito  da  OMC, onde o Grupo de  Cairns  –  formado por 

alguns países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, entre os quais os integrantes 

do Mercosul – se opõe frontalmente a tais restrições.

6 JAEGER JÚNIOR, 2006, p. 554.
7 Jürgen  Strube  comenta  que  “os  negociadores  estão  mal  orientados  se  continuarem  esperando  da 
Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  as  soluções  para  suas  questões  em  aberto.  Com  mais 
disposição a concessões e maior flexibilidade de ambos os lados pode-se atingir bilateralmente resultados 
significativamente melhores do que no âmbito da OMC. As negociações devem se concentrar no que é 
alcançável em conjunto neste momento”. In: LVBA. Disponível em: < www.lvba.com.br>. Acesso em: 3 
jun. 2006.
8 Artigo  3o do  Acordo-quadro  de  Cooperação  entre  a  República  Federativa  do  
Brasil  e  a  Comunidade  Econômica  Européia:  “1.  A cooperação  entre  as  Partes  Contratantes  poderá 
abranger ações realizadas no âmbito de acordos de cooperação ou de integração com países terceiros da 
mesma  região,  desde  que  não  sejam  incompatíveis  com  esses  acordos.  2.  Não  excluindo  qualquer 
domínio, serão tomadas em consideração, entre outras, as seguintes ações: - assistência técnica (envio de 
peritos, formação de técnicos em certos aspectos práticos da integração); - promoção do comércio inter-
regional;  -  apoio  às  instituições  regionais,  bem como aos  projetos  e  às  iniciativas  estabelecidos  em 
comum, quer no âmbito do MERCOSUL, quer no âmbito do Grupo do Rio, quer no âmbito do Tratado de 
Cooperação Amazônica; - estudos no domínio das ligações e das comunicações regionais”.
9 “A política comercial comum constitui um dos principais instrumentos das relações externas da União 
Européia. É da competência exclusiva da Comunidade (artigo 133o do Tratado que institui a Comunidade 
Européia). É a contrapartida do estabelecimento de uma União Aduaneira entre os Estados-Membros da 
Comunidade. A política comercial comum implica uma gestão uniforme das relações comerciais com os 
países terceiros, nomeadamente através de uma pauta aduaneira comum e de regimes comuns relativos às 
importações e às exportações”. In: EUROPA. Disponível em: <http://europa.eu.int>. Acesso em: 11 nov. 
2006.
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Até  1999  os  trabalhos  se  limitaram  a  estudos  preliminares  e  troca  de 

informações. Em 1997, após uma análise de impacto, a Comissão Européia propôs aos 

membros da CE um mandato para negociar com o Mercosul. Assim, em 28 de junho de 

1999, no Rio de Janeiro, os chefes de Estado dos integrantes dos dois blocos abriram as 

negociações para um futuro “Acordo de Associação Inter-Regional”.

A primeira reunião do Conselho de Cooperação ocorreu em Bruxelas, em 24 

de novembro de 1999. Nela foi criado o Comitê de Negociações Birregionais (CNB), 

que se reuniu pela primeira vez no ano seguinte, em Buenos Aires. O principal resultado 

do encontro foi a fixação do início das negociações e dos três Grupos Técnicos10 para 

encaminhar as etapas do futuro acordo.11 

O  documento  final  estabeleceu  como  objetivos  as  relações  econômicas, 

comerciais, políticas e de cooperação; o livre comércio entre os blocos; a liberalização 

comercial de forma gradual e recíproca, sem excluir nenhum setor e conforme as regras 

de OMC; e o princípio do compromisso único (single undertaking).

Até 2001 as propostas de liberalização comercial sofreram avanços e recuos, 

refletindo as divergências de interesse das partes. Desde o início das negociações a CE 

deixara  claro  que  haveria  tratamento  diferenciado  para  produtos  “sensíveis”,  em 

10 Os  Grupos  Técnicos  eram  três:  Econômico,  Cultural  e  Social,  e  Técnico  e  Financeiro:  “GT1 – 
Comércio  de  bens,  medidas  tarifárias  e  não  tarifárias,  medidas  sanitárias  e  fitossanitárias,  padrões, 
regulamentos  técnicos  e  avaliação  de  conformidade,  antidumping  e  direitos  compensatórios  e 
salvaguardas, regras de origem, procedimentos aduaneiros e assistência mútua em questões aduaneiras; 
GT2 –  Comércio  de  serviços,  propriedade  intelectual,  medidas  que  promovem  uma  abertura  e  um 
ambiente  não  discriminatório  aos  investimentos;  GT3 –  Compras  governamentais,  política  de 
concorrência e solução de controvérsias”. In: SECEX. Disponível em: <www.desenvolvimento.gov.br>. 
Acesso em: 29 nov. 2006.
11 A III Reunião do Comitê de Negociações Birregionais Mercosul-CE realizou-se em Brasília,  de 7 a 10 
de novembro de 2000. Nessa ocasião, “um progresso significativo foi  registrado no que se refere ao 
futuro diálogo político, sendo que as Partes alcançaram entendimentos sobre vários elementos para um 
projeto de texto conjunto na matéria, a ser incorporado ao futuro Acordo de Associação Mercosul-UE. No 
campo comercial, os negociadores realizaram uma troca substancial de informações e decidiram iniciar 
igualmente  processo  de  preparação  de  projetos  de  textos  de  negociação  em  várias  áreas,  a  ser 
desenvolvido  nas  próximas  rodadas.  [...]  No  tocante  à  Cooperação  Econômica  foi  possível  alcançar 
acordos relevantes nesta ocasião. As Partes decidiram continuar a examinar, durante as próximas rodadas 
de negociações, os meios para elevar o nível dos seus programas de cooperação no contexto da futura 
Associação entre as duas regiões”.  In: MRE. Disponível em: <www.mre.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 
2006.
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especial os agrícolas,12 mas não houve uma proposta compatível com as expectativas do 

Mercosul.

A  partir  dessa  data,  no  entanto,  o  processo  de  negociação  ganhou 

dinamismo.  Em 2003 se  realizou  nova rodada de  propostas  para  a  liberalização  do 

comércio de bens e daí em diante as negociações se concentraram em questões técnicas 

e temas relacionados a serviços, barreiras técnicas e regras de origem, dentre outros. A 

agricultura,  considerada  o  maior  foco  de  discordância,  ficou  para  ser  analisada 

posteriormente. 

No final de 2003, o Mercosul e a CE resolveram aumentar os contatos para 

concretizar o acordo antes da mudança da equipe européia que havia dado início às 

negociações.  Apesar  das  tentativas,  as  partes  não  chegaram  a  um  consenso  e  as 

conversações prosseguiram.

Em 2004, na Reunião Ministerial das Negociações Comerciais Mercosul, os 

ministros reiteraram a prioridade da relação estratégica entre a América Latina e a CE. 

Em função disso foi definida a negociação de um Acordo de Associação Inter-regional 

como  importante  etapa  para  o  fortalecimento  dos  laços  políticos,  econômicos  e 

comerciais entre as partes.

AS PERSPECTIVAS DO ACORDO PARA MERCOSUL E PARA A CE

A  proposta  formalizada  pelo  Mercosul  ficou  aquém  do  anteriormente 

sugerido, repetindo valores de quota oferecidos,13 mas introduziu novas condicionantes:

12 “Carnes bovina, de frango e suína, açúcar, etanol, leite em pó, manteiga, banana, milho, trigo, arroz: 
esses são alguns dos principais produtos que interessam ao Brasil no mercado europeu e que a União 
Européia classifica como sensíveis e, portanto, sujeitos a uma redução menor de tarifas de importação. A 
UE oferece, na melhor das hipóteses, uma quota compensatória de 38 mil toneladas de carne bovina, 36 
mil  t.  de carne de frango e 270 mil t.  de carne suína.  Tais montantes representam menos de 1% do 
consumo europeu  de  cada  um desses  itens”.  In: ÍCONE.  Disponível  em:  <www.iconebrasil.org.br>. 
Acesso em: 25 jan. 2007.
13 “Na área de bens a cobertura foi ampliada para incluir mais de 90% das importações provenientes da 
UE, seja por desgravação completa,  seja pela concessão de preferências tarifárias. Destaque-se que a 
tarifa média é relativamente mais elevada nos países do Mercosul do que a estrutura tarifária da UE – o 
que  reveste  tais  concessões  de  significativo  impacto  na  competitividade  de  empresas  européias  com 
relação a empresas de terceiros países, constituindo efetivo acesso preferencial dos produtos europeus ao 
Mercosul. Ademais, o Mercosul iniciou sua redução a partir da tarifa aplicada – que é, em média, 20% 
menor do que a tarifa consolidada na OMC. Na área de serviços, a oferta do Mercosul foi objeto de 
sucessivas  melhoras  ao  longo  das  negociações  e  contém  virtualmente  todos  os  setores  de  interesse 
prioritário  para  a  UE.  Destaque  para  as  propostas  nos  setores  financeiro  (seguros  e  bancário);  de 
telecomunicações  (acesso  de  operadoras  européias  não-instaladas  no Brasil  ao  mercado  brasileiro  de 
ligações internacionais, desde que a empresa européia esteja interconectada com operadora instalada no 
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[...]  a  oferta  completada  do  Mercosul  [...]  constituiu  esforço 
significativo  dos  quatro  países.  Sua  elaboração  decorreu  de 
permanente processo de consultas internas do Governo brasileiro e da 
sociedade civil, além de ter sido amplamente discutida com os sócios 
do Mercosul. Tais concessões nunca foram feitas em nenhuma outra 
negociação externa do bloco. O objetivo sempre foi o de apresentar 
um pacote  de  concessões  comerciais  que  atendesse  aos  interesses 
prioritários da União Européia nos mercados dos quatro sócios, de 
modo a estimular a parte européia a fazer ofertas significativas com 
perspectiva de real crescimento de volume de comércio nos produtos 
de interesse do Mercosul.14

Nessa ocasião, juntamente com os parceiros do Mercosul, o Brasil reforçou o 

objetivo  estratégico  da  política  comercial  externa  dos  quatro  países,  buscando  um 

acordo justo e equilibrado com o bloco europeu. Tal acordo, no entanto, só será possível 

se gerar ganhos para as duas partes – e o que se observa é que ocorreram concessões 

amplas por parte do Mercosul sem contrapartida da CE. 

Brasil); transporte marítimo internacional; serviços profissionais (cobrindo desde arquitetura e engenharia 
até serviços de computação); serviços ambientais (água e saneamento, controle de poluição ambiental 
etc.); serviços postais (com ampla possibilidade de atuação de empresas européias de correio expresso); 
construção civil;  turismo e distribuição.  O mesmo em relação a investimentos:  a oferta  do Mercosul 
atendeu a praticamente todo o universo de investimentos nos setores primário e secundário da economia. 
Foram mantidas poucas exigências de ordem constitucional ou legal, como a necessidade de registro dos 
investimentos estrangeiros junto ao Banco Central e limitações à aquisição de terras na faixa de fronteira. 
O tratamento  oferecido  ao  investidor  europeu  seria  praticamente  idêntico  ao  concedido  às  empresas 
brasileiras. Em compras governamentais, setor no qual o Brasil relutava em aderir no contexto do Acordo, 
foi oferecido mecanismo de consulta e preferência a fornecedores e prestadores europeus. Tal mecanismo 
abriria a perspectiva de tratamento preferencial com relação a terceiros países em licitações do Governo 
Federal,  desde  que  preservada  a  capacidade  de  compra  como instrumento  de  políticas  industriais  e 
sociais. Apesar destes significativos avanços de nossa parte, que exigiram longo e penoso processo de 
consultas internas e no âmbito do Mercosul, uma primeira avaliação da proposta da UE não demonstra 
uma contrapartida  equivalente  ou mesmo próxima  ao esforço  dos  latino-americanos.  Note-se  que  as 
tarifas européias já são baixas – menos de 4%, em média – e sua eliminação representaria um pequeno 
ganho relativo para o Mercosul. As quotas agora oferecidas pela UE mantêm as condicionalidades de 
vinculação aos resultados da Rodada de Doha para a chamada segunda etapa, de tal forma que cada 1% 
de acréscimo das quotas a ser acordado em Genebra reduziria em 5% a quota birregional da segunda 
etapa.  Dessa  forma,  20% de aumento  da quota  na  OMC, que  não depende  do Mercosul,  eliminarão 
quaisquer ganhos na segunda etapa. Em termos concretos, no caso da carne bovina, a primeira etapa 
prevê quota de 60 mil toneladas para os quatro membros originais do Mercosul, a ser implementada ao 
longo de dez anos. Ao Brasil caberia nesse formato, no primeiro ano, uma quota de 2.400 toneladas. A 
título de comparação, registre-se que o Mercosul já exporta, sem os benefícios de um acordo e pagando 
tarifa plena que chega a 176% ad valorem, cerca de 95 mil toneladas/ano ao mercado europeu. O valor 
econômico das quotas é ainda mais reduzido pelo fato de a UE haver alocado, em sua oferta completada, 
a administração das quotas ao importador europeu. Em serviços, a oferta européia nada acrescenta em 
relação à de maio. Não foi fornecida qualquer indicação quanto à abertura do mercado europeu para 
profissionais prestadores de serviços, um dos poucos pontos em que o Mercosul é demandante nessa área. 
Além disso, permanecem na oferta dois elementos ‘OMC minus’: restrições nos setores bancário e de 
transportes que foram eliminadas pela UE na OMC, mas mantidas nas negociações com o Mercosul.” In: 
MRE. Disponível em: <www.mre.gov.br>. Acesso em: 3 nov. 2006.
14 MRE. Disponível em: <www.mre.gov.br>. Acesso em: 3 nov. 2006.
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No Comunicado Conjunto da Reunião Ministerial Mercosul-CE, redigido em 

setembro de 2005, os ministros reafirmaram a importância da relação estratégica entre 

os blocos e a prioridade que conferem à conclusão de um Acordo de Associação Inter-

regional  ambicioso  e  eqüitativo.  O  acordo  seria  um  instrumento  para  reforçar  as 

relações  políticas,  econômicas  e  comerciais  e  para  reduzir  as  disparidades  sócio-

econômicas entre as duas regiões. Também consta do Comunicado a intenção de criar 

uma área de livre comércio de acordo com as normas da OMC.

De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, 

“os dois lados já conhecem parcialmente as suas limitações e em que pontos ainda é 

possível  flexibilizar.  Áreas  como  investimentos  e  compras  governamentais  (as 

chamadas concorrências públicas) já estariam com as discussões bastante avançadas”.15

Pela  primeira  vez  desde  o  início  das  negociações  o  Mercosul  menciona 

formalmente seu interesse de negociar indicações geográficas.16 Por outro lado, a CE 

aceitaria negociar um tratamento diferenciado para os países do Mercosul no que se 

refere a regras fitossanitárias.17 A definição dessas regras tem importância significativa 

para  o  Mercosul:  na  medida  em que  são  grandes  exportadores  primários,  os  países 

latino-americanos seriam prejudicados se as exigências fitossanitárias dos europeus se 

converterem em barreiras comerciais, impedindo a entrada da produção agropecuária do 

Mercosul  na  Europa.  As  barreiras  fitossanitárias18 são  utilizadas,  em verdade,  para 

proteger a produção primária da CE, não permitindo que produtos mais baratos entrem 

no mercado europeu. A CE exerce um protecionismo acirrado com relação aos produtos 

agrícolas, enquanto o Mercosul protege mais os produtos manufaturados.19 As propostas 

15 FOLHA. Disponível em: <www.folha.com.br>. Acesso em: 5 nov. 2006.
16 “É a medida que visa à proteção da reputação da qualidade de bens originados de uma região geográfica 
específica, por meio da limitação do uso indiscriminado do nome ou indicações do lugar de produção 
para bens produzidos em outras localidades. Um exemplo é o Champagne, um tipo de vinho espumante 
produzido exclusivamente na região de Champagne, na França, em relação a outros vinhos espumantes 
produzidos fora dessa região. Outros exemplos são o queijo francês Roquefort e o italiano Gorgonzola, 
bem  como  os  vinhos  Bordeaux  (francês)  e  do  Porto  (português).” In: ÍCONE.  Disponível  em: 
<www.iconebrasil.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2006. Cita-se, ainda, o fato de o queijo tipo parmesão só 
adotar essa denominação se for produzido em Parma, na Itália – o que provocaria a mudança do nome dos 
queijos produzidos no Mercosul, assim como o de centenas de outros produtos alimentícios.
17 Um  exemplo  é  a  exigência  da  CE  da  rastreabilidade  dos  produtos  importados,  que  consiste  no 
acompanhamento e registro de todos os eventos, ocorrências, manejos, transferências e movimentações 
ocorridos desde sua identificação até seu final. O objetivo da rastreabilidade é permitir o resgate rápido de 
todo o histórico do produto e de seu processo de produção, atuando como mecanismo para a segurança 
alimentar da população. 
18 A definição de barreiras fitossanitárias pode ser encontrada no item 2.1.1 deste trabalho.
19 “O Mercosul, diferentemente da União Européia, não cria um protecionismo ampliado, mas visa ao 
aumento da competitividade das economias dos países signatários. A condição que o Brasil desfruta como 
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até agora apresentadas reforçam essa característica, prevendo sempre maiores prazos – 

ou não prevendo prazo algum – para a liberalização de setores em que os blocos são 

menos competitivos.20

As propostas do Mercosul refletem sua estrutura de produção e de proteção, 

sendo mais generosas no setor agrícola do que no industrial: 

[No] Mercosul, a agricultura é o setor onde a região tem as maiores 
vantagens comparativas do mundo.  O Brasil,  sobretudo, é hoje em 
dia provavelmente a maior senão a segunda maior potência agrícola 
exportadora  do  planeta.  Isso  é  importante  porque  não  é  só  uma 
questão  de  terras  baratas  ou  trabalho  barato.  A  produtividade  do 
Brasil  vem  sobretudo  de  uma  imensa  aplicação  de  tecnologia  de 
ponta  na  agricultura  e  de  uma  organização  agrícola  muito  forte. 
Inclusive,  se  o  Brasil  fosse  um  pouquinho  mais  eficiente  no 
escoamento da produção nas  estradas,  nos  caminhos de  ferro,  nos 
portos etc., seria infinitamente mais produtivo. A soja, que vem de 
Mato Grosso, que é um Estado no centro do Brasil, podia baixar o 
seu preço em 40% se não fosse o preço do transporte.21

Na realidade, as principais fragilidades competitivas dos países do Mercosul 

encontram-se concentradas nos produtos elaborados, com alto valor agregado, e a CE, 

por deter importante parcela do mercado desses países, representa ameaça significativa 

para os produtores domésticos.

Jürgen Strube afirma que

O Mercosul e a União Européia são sócios naturais [...] as relações 
comerciais transitam sobre uma ‘ponte’ sólida que, contudo, já está 
velha  e  não  corresponde  mais  às  exigências  da  globalização  [...] 
Infelizmente, os políticos ainda não conseguiram chegar a um acordo 
sobre os ‘planos de construção’ desta ponte moderna.22 

Além de ultrapassar o aspecto comercial, o acordo entre o Mercosul e a CE é 

considerado uma associação estratégica inédita por tratar-se da primeira experiência de 

global trader não é antinômica com o Mercosul, pois este busca a liberação dos fatores produtivos para 
dentro e para fora”. In: BUENO, 1999, p. 274.
20 “No que diz respeito à oferta do Mercosul, enquanto 60% dos produtos agrícolas e alimentares têm sua 
liberalização prevista até o 8o ano, 60% dos produtos manufaturados têm liberalização prevista para 10 
anos. Já no caso europeu, a proposta é bem diferente: enquanto cerca de 70% dos produtos manufaturados 
têm sua liberalização prevista em até 4 anos, para os produtos agrícolas  não somente a liberalização 
tarifária  é,  em  média,  mais  lenta,  como  também  está  prevista  a  concessão  de  quotas  tarifárias 
preferenciais (cujos valores e condições de aplicação não estão definidos)”.  In: CASTILHO, 2005, p. 
155.
21 VALLADÃO, 2004, p. 3.
22 LVBA. Disponível em: < www.lvba.com.br>. Acesso em: 3 jun. 2006.
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integração  entre  duas  organizações  regionais.23 Ainda  que  a  América  Latina  tenha 

ocupado durante anos um lugar marginal na relação com a CE, a assinatura do acordo 

elevou o Mercosul ao posto de beneficiário e interlocutor. É uma nova fase e pode-se 

considerar  o  acordo  um  modelo  ambicioso  no  sistema  contemporâneo  de  relações 

internacionais  –  duas  regiões  com  diferentes  graus  de  desenvolvimento  decidem 

trabalhar juntas para incrementar relações recíprocas e contribuir para o fortalecimento 

do sistema internacional global. 

Ao  refletir  sobre  as  propostas  do  acordo  entre  o  bloco  europeu  e  sul-

americano, Felix Peña registra que

É uma proposta complexa precisamente por se tratar da associação 
entre  duas  regiões  organizadas,  com  diferenças  em  sua  evolução 
como  processos  de  integração  e  marcadas  disparidades  em  seus 
respectivos graus de desenvolvimento econômico, especialmente no 
plano industrial e tecnológico e de seus mercados.24

Nos dias 6 e 7 de novembro de 2006 ocorreu, no Rio de Janeiro, uma reunião 

entre representantes do Mercosul e da CE para a discussão de um eventual acordo de 

livre  comércio.  Durante  a  reunião  os  representantes  europeus  e  latino-americanos 

concordaram em que as  negociações  devem ser  retomadas  do ponto  em que  foram 

suspensas  em  setembro  de  2004.  O  impasse  se  criou  naquela  ocasião  devido  à 

incompatibilidade  das  propostas:  enquanto  a  CE  reivindicava  que  o  Mercosul 

concedesse acesso a produtos industrializados e serviços, o Mercosul cobrava da CE 

maior liberalização na agricultura. 

A  retomada  das  negociações  entre  Europa  e  América  Latina  foi  objeto, 

ainda, da 6ª Conferência do Foro Empresarial Mercosul-UE, ocorrida nos dias 5 e 6 de 

novembro de 2006, em Buenos Aires. Entre outros pontos, a Declaração de Buenos 

Aires,  emitida  ao  final  da  conferência,  sugere  harmonizar  a  aplicação  de  medidas 

antidumping, liberalizar o comércio de serviços e instituir um marco de previsibilidade 

23 Após sua concretização poderá ser considerado o espaço de livre comércio bi-regional mais amplo do 
mundo.  “A  criação  da  maior  zona  de  livre  comércio  no  mundo,  com  mais  de  700  milhões  de 
consumidores e com um PIB de onze trilhões de euros traria, tanto à União Européia quanto ao Mercosul, 
uma vantagem competitiva importante diante de outras regiões, como a Ásia. Juntas, as duas regiões são 
mais competitivas.  Há anos perdemos não somente crescimento adicional  no comércio bilateral,  mas 
perdemos também chances na globalização, uma vez que nossas empresas não puderam se utilizar desta 
vantagem comparativa”. In: LVBA. Disponível em: < www.lvba.com.br>. Acesso em: 3 jun. 2006.
24 PEÑA, 2005, p. 43.
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para os investimentos estrangeiros, bem como eliminar picos tarifários, barreiras não-

tarifárias e subsídios agrícolas.

Desde o início de 2006 diversas iniciativas foram adotadas, no âmbito das 

instituições  da CE, com vistas  a fortalecer  uma parceria  estratégica  com a América 

Latina. Além disso, com a suspensão da Rodada de Doha, a CE resolveu concentrar 

esforços na celebração de acordos bilaterais de livre comércio. Nesse sentido, conforme 

o  Relatório  sobre  as  Relações  Econômicas  e  Comerciais  entre  União  Européia  e 

Mercosul,  publicado pelo Comitê de Comércio Internacional  da UE em setembro, o 

bloco  europeu  deseja  a  celebração  de  um  ambicioso  Acordo  de  Associação  Inter-

regional com o Mercosul – que vá além dos compromissos assumidos na OMC e inclua 

temas como comércio de serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade 

intelectual, facilitação do comércio e solução de controvérsias.

O próximo encontro entre representantes dos dois blocos deverá ocorrer em 

Bruxelas,  Bélgica,  em 2007. Na oportunidade deverão ser  discutidos o comércio no 

setor automotivo e o comércio agrícola, bem como o corte de alíquotas tarifárias, as 

quotas de exportação e o prazo de implementação das mudanças sugeridas.

A expectativa é de que as futuras reuniões25 reaqueçam as negociações sobre 

a liberalização dos mercados na OMC e fortaleçam os vínculos entre o Mercosul e a CE, 

a fim de que se efetive o acordo.

O ENTRAVE DAS NEGOCIAÇÃOES: O SETOR AGRÍCOLA

O  protecionismo26 agrícola é um assunto polêmico e é difícil imaginar um 

consenso em torno dele. Se de um lado há o interesse dos países em desenvolvimento27 

25 Presente ao 37o Fórum Econômico Mundial, a chanceler alemã Angela Merkel está otimista quanto à 
possibilidade de tirar a chamada Rodada de Doha do beco–sem-saída em que se encontra, mas adverte 
que não se trata apenas de discutir agricultura. “Também nas negociações sobre o setor de serviços e bens 
industrializados necessitamos urgentemente de progressos. Tenho em mente que os interesses essenciais 
das nações industriais estão em jogo, por isso é também preciso encontrar um equilíbrio justo. Temos um 
prazo  não  muito  longo  para  progredir  nas  negociações  e  devemos  aproveitá-lo”.  In:  DEUTSCHE 
WELLE. Disponível em: <http://www.dw-world.de>. Acesso em: 3 fev. 2007.
26 Joseph E. Stiglitz salienta que “os países ricos do Ocidente forçaram as nações pobres a eliminar as 
barreiras  comerciais,  mas  eles  próprios  mantiveram  as  suas,  impedindo  que  os  países  em 
desenvolvimento exportassem seus produtos agrícolas”. In: STIGLITZ, 2002, p. 33.
27 “O Brasil é um dos países mais interessados nas discussões, uma vez que a redução do protecionismo 
agropecuário  das  nações  ricas  abriria  um grande  mercado  para  seus produtos.  Um estudo do Banco 
Mundial prevê que o Brasil poderia ganhar US$ 10 bilhões por ano até 2015 se houvesse um acordo para 
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de liberar o setor e assinar acordos de associação para aumentar suas exportações, de 

outro há fortes lobbies de produtores rurais nos países ricos.

Na medida  em que  a  agricultura  é  usualmente  um dos  setores  que  mais 

sofrem a ação protecionista, o sucesso de qualquer negociação passa pelo acesso aos 

mercados e pela redução dos subsídios ao comércio – o que sem dúvida beneficiará a 

economia dos países do bloco latino-americano.28

Marcos S. Jank e Mário de Q. M. Jales destacam a agricultura

[Como] um dos mais complexos e controversos temas de comércio 
internacional.  Em  todas  as  esferas  de  negociação  –  multilateral, 
hemisférico,  bi-regional,  sub-regional  e bilateral  –  a  intransigência 
dos países em liberar o comércio agrícola tem gerado intenso debate 
e contribuído sobremaneira para o entrave das negociações.29

É curioso que os principais opositores da liberalização do comércio agrícola 

sejam  justamente  os  países  que  não  hesitam  em  apregoar  os  benefícios  do  livre 

comércio em produtos manufaturados e serviços. Como eles não podem negar que a 

liberalização comercial  aumentaria  a eficiência  na alocação de recursos,  defendem a 

tese  de  que  a  agricultura  é  um  setor  onde  os  objetivos  não-econômicos  são  mais 

importantes do que os econômicos. A lista inclui proteção do meio ambiente, segurança 

alimentar, preservação da cultura rural, contenção da migração campo-cidade e, mais 

recentemente, a preservação da paisagem rural como valor estético. Mas a proteção à 

agricultura não tem alcançado o propalado objetivo de multifuncionalidade nos países 

desenvolvidos.

Celso Lafer lembra que

A PAC, por exemplo, não foi bem sucedida em assegurar um nível de 
renda  adequado  para  os  agricultores,  posto  que  a  maioria  dos 
subsídios  acaba  beneficiando  número  relativamente  reduzido  de 
grandes  produtores  rurais,  enquanto  que  os  produtores  nas  zonas 
menos  produtivas  e  ambientalmente  mais  vulneráveis,  como  as 

eliminar  subsídios  e  outras  barreiras  comerciais  nessa  área.  O  valor  da  produção  agrícola brasileira 
aumentaria 34% e sua renda na agricultura cresceria 46%. As exportações teriam um crescimento real de 
28,5% até 2015”. In: CINTRA. Disponível em: <www.imic.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2006.
28 “O agronegócio brasileiro é considerado um dos mais competitivos do mundo, sendo responsável por 
27% do PIB brasileiro,  pela  geração  de 20 milhões  de empregos diretos  (21% da força  de trabalho 
nacional)  e  cerca  de  40%  da  pauta  de  exportações  brasileira”.  In: ÍCONE.  Disponível  em: 
<www.iconebrasil.org.br>. Acesso em: 25 jul. 2006.
29 JALES; JANK, 2003, p.1.
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regiões  de  montanha,  têm  renda  inferior  ao  salário  mínimo  da 
indústria.30 

Além disso, os subsídios e a proteção estimulam a incorporação de terras 

marginais  e  a  exploração  intensiva  das  lavouras,  com  a  utilização  exagerada  de 

fertilizantes, herbicidas e pesticidas.

O  protecionismo  agrícola  das  nações  ricas  tem  comprometido  a 

multifuncionalidade agrícola nos países em desenvolvimento. Os preços deprimidos dos 

produtos agrícolas no mercado internacional aumentam a pobreza rural, estimulando o 

êxodo para as cidades e a exploração predatória de recursos naturais nos países que não 

têm condições de subsidiar sua produção agrícola.

Na opinião do Brasil e de outros países, a inserção da multifuncionalidade na 

reforma  da  PAC  é  uma  tentativa  da  CE  de  institucionalizar  internacionalmente  o 

conceito – o que não passaria de pretexto para a imposição de uma barreira não-tarifária 

de difícil contestação. O objetivo, no fundo, é proteger os setores agrícolas ineficientes 

dos países desenvolvidos à custa dos países em desenvolvimento.

O  que  se  constata  é  que,  apesar  do  progresso  nas  relações  políticas  e 

econômicas entre os Estados-partes do bloco latino-americano, ainda não foi possível 

concentrar  iniciativas em torno de interesses comuns e da efetiva interação entre os 

sócios – o Mercosul continua longe do cotidiano dos latino-americanos.31

É evidente  que  a  liberalização  comercial  entre  a  CE e  o  Mercosul  trará 

oportunidades e riscos para ambos os lados: 

As oportunidades de um bloco poderão se transformar em ameaças 
para o outro, se elas estiverem diretamente em concorrência com o 
comércio  intra-bloco  e  se  este  último  for  resultante  de  uma 

30 Ministério das Relações Exteriores – Brasil, 2005.
31 Para  ilustrar  as  vantagens  de um futuro acordo,  registre-se que  “tanto  para  o  Brasil  como para  a 
Argentina, os maiores incrementos no PIB associam-se a uma liberalização com a União Européia. No 
caso brasileiro, há ganhos de 0,76 ponto percentual no cenário de liberalização Mercosul-União Européia 
em comparação com o cenário Alca. Para a Argentina, a diferença é de quase quatro pontos percentuais a 
favor do acordo com a União Européia. Um dos determinantes da variação de renda (PIB) são os termos 
de troca (preço das exportações/preço das importações). E estes apontam maiores ganhos com o acordo 
Mercosul-União  Européia  do  que  o acordo Alca,  para  o  Brasil  e  a  Argentina.  A análise  dos  fluxos 
comerciais  mostra  que  para  a  Argentina  as  exportações  totais  crescem  relativamente  mais  com  a 
liberalização com a União Européia (diferença de 0,87 ponto percentual em relação ao cenário Alca). Este 
ganho está claramente associado aos fluxos dos setores agropecuários, que crescem cerca de 33% para o 
mercado europeu”. Ao fazer uma análise comparativa do Mercosul com os acordos da CE e da Alca 
verifica-se que “o impacto de um choque tarifário, num ambiente estático, provoca de forma geral uma 
mudança  de  preços  relativos  que  favorece  os  setores  agropecuários.  Considerando  que  os  níveis  de 
proteção incidentes sobre esses setores são maiores no mercado europeu, as variações de renda tendem a 
ser maiores no cenário Mercosul-União Européia”. In: PEREIRA, 2001, p. 4-6.
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combinação de alta proteção com desvantagens comparativas (desvio 
de comércio) [...] A ocorrência de um importante comércio intrazona 
na presença de complementaridade dos dois blocos e de uma elevada 
proteção sugere que a liberalização poderia, de fato, constituir uma 
ameaça  à  produção  doméstica  e  certamente  encontraria  maior 
resistência por parte dos produtores do Mercosul.32

Para a CE33 as áreas mais vulneráveis à concorrência dos países do Mercosul 

são o setor agrícola-alimentar e os intensivos em recursos naturais. Para alguns produtos 

industriais, porém, o Mercosul poderia obter ganhos de mercado com a liberalização – 

seja por deslocamento da produção européia, seja por deslocamento de terceiros países. 

Do lado do Mercosul, a situação é inversa: a maior vulnerabilidade se encontra entre os 

produtos manufaturados.

Os países do Mercosul são mais competitivos do que os europeus em relação 

à maioria dos produtos agrícolas. Um exemplo é o açúcar, produto em que o Brasil34 é 

“privilegiado com boas condições climáticas e baixos níveis salariais e tem, por isso, 

condições ideais de exportação. Isso significa que o Brasil pode produzir a preços com 

os quais nenhum outro produtor pode concorrer”.35

O Brasil36 é também parte do Mercosul, até aqui uma história relativamente 

bem  sucedida  de  integração  regional  e  um  compromisso  aparentemente  firme  e 

duradouro  entre  seus  membros.  O  Mercosul  agrega  uma  dimensão  à  realidade 

internacional de seus participantes, sendo uma força que favorece laços mais fortes na 

América  do Sul,  em todas as  áreas,  especialmente,  embora  não apenas,  na  área  do 

comércio.  Os desenvolvimentos  recentes têm sido expressivos em relação à pujança 

32 CASTILHO, 2005, p. 166-167.
33 “Os países da UE com maior destaque no setor agrícola são, por ordem: França (US$ 53 bilhões), Itália 
(US$ 39 bilhões), Alemanha (US$ 37 bilhões) e Espanha (US$ 30 bilhões). O bloco é o maior importador 
mundial  de produtos  agrícolas  e  o  segundo maior  exportador,  sendo seus  principais  fornecedores  os 
Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. Esses dados fornecem subsídios para afirmar que a agricultura 
ocupa uma posição de destaque na estrutura econômica e social  da União Européia”.  In: ARRUDA; 
SILVA, 2003, p. 2.
34 “A pauta de exportações  do agronegócio  brasileiro à  União Européia,  em 2005, apresentou,  como 
principais produtos: soja em grãos (US$ 2,6 bilhões); farelo de soja (US$ 1,9 bilhão); café em grão (US$ 
1,4 bilhão); celulose (US$ 937,6 milhões) e carne bovina in natura (US$ 798,6 milhões)”. In: Disponível 
em: <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 21 jan. 2007.
35 DEUTSCHE WELLE. Disponível em: <http://www.dw-world.de>. Acesso em: 20 mai. 2006.
36 O Brasil e a União Européia assinaram em 1992, para entrar em vigor em 1995, um Acordo de Terceira 
Geração, com disposições mais completas do que as previstas no antigo Acordo-Quadro de Cooperação. 
O novo Acordo visa ampliar a cooperação nos campos comercial, econômico, científico e tecnológico. 
Esse Acordo de Terceira Geração, embora não estabeleça preferências comerciais, prevê consultas sobre 
questões de natureza comercial de interesse das partes.
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diplomática do Mercosul e à sua capacidade de fomentar o comércio intra-regional e 

com outras regiões do mundo.

É importante registrar o poder de pressão dos agricultores europeus.37 Em 

países  como  a  França,  por  exemplo,  a  questão  agrícola é  um aspecto  cultural  –  é 

histórica a crítica dos produtores rurais franceses ao produtivismo agrícola, bem como 

sua resistência ao neoliberalismo.38 Tal movimento se baseia na reconstrução da idéia de 

camponês.  A  revalorização  dessa  noção  fortalece  vigorosamente  a  posição  da 

Confédération paysanne contra as transformações impostas pela sociedade de consumo. 

Parece  paradoxal  que  um movimento  social  reivindique  um estatuto  pertencente  ao 

passado  –  o  de  “camponês”  –  e  que  traduzia  mesmo  uma  condição  de  miséria  e 

opressão. A realidade e o vigor de tal movimento, porém, revelam a estreita ligação 

entre o passado e o presente na  França. As raízes agrícolas e a tradição alimentar da 

França,  por  sua  vez,  favorecem  a  união  entre  os  camponeses  e  os  consumidores 

urbanos.

Nesse sentido, ao se manifestarem sobre o acordo entre o Mercosul e a CE, 

destacam que

Já se viu que o livre-comércio agrícola com o Mercosul, que exporta 
produtos agrícolas temperados, teria efeitos catastróficos tanto para a 
agricultura européia  quanto  para  o  pequeno  campesinato  e  os 
consumidores locais. Uma medida realmente benéfica para os países 
do Hemisfério Sul – mas isto não diria respeito aos PMA – seria pôr 
fim à escalada tarifária sobre produtos tropicais transformados, a fim 
de deixar às suas economias o valor agregado das raras indústrias em 
que eles podem ter uma vantagem comparativa.39

Outro  recente  exemplo  de  protecionismo  é  o  pacote  de  políticas  para 

incrementar o mercado de etanol, como o álcool de cana-de-açúcar, nos 27 países do 

bloco europeu. Tais medidas incluem novas metas de uso do biocombustível entre os 

estados-membros,  em  parte  substituindo  os  combustíveis  fósseis  e  reduzindo  a 

dependência em relação às importações de petróleo40.

37 “Os europeus absorvem 40% do orçamento da comunidade sob a forma de subsídios, algo próximo a 40 
bilhões de euros. Isso para um setor que responde por apenas 3% do PIB europeu e por 2% da força de 
trabalho”. In: CINTRA. Disponível em: <www.imic.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2006.
38 Entre seus principais militantes encontra-se José Bové, famoso ecologista e antimilitarista.
39 BERTHELOT. Disponível em: <www.diplo.uol.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2006.
40 “Economistas e ex-ministros avançaram a estapafúrdia tese de que o País [Brasil] está condenado a se 
tornar um grande ‘fazendão’. A expansão das commodities (agrícolas, minerais e agora agroenergéticas) 

607



Para alguns diplomatas, a criação de um mercado de álcool na Europa terá 

um impacto direto na produção brasileira, já que os próprios europeus reconhecem que 

terão de importar do Brasil no futuro. Mariann Fischer Boel, comissária européia para a 

Agricultura, no entanto, confirmou que “a Comissão Européia irá subsidiar usinas de 

açúcar que queiram se transformar em usinas de álcool, além de destinar recursos de 

programas de ajuda rural para agricultores que queiram seguir esse caminho”.41

O que se verifica, mais uma vez, é que a chance dos países do Mercosul 

exportarem para a CE é eliminada no exato momento em que é anunciada. Na mesma 

oportunidade  em  que  a  CE  confirmou  a  insustentabilidade  do  setor,  garantiu  a 

concessão de subsídios – antes mesmo da implementação das mudanças.

Nas palavras de Marcos Sawata Jank e André Meloni Nassar,

O  setor  agroalimentar  tem  desenvolvido  papel  estratégico  nas 
economias do Mercosul, tanto por sua configuração atual como pelas 
possibilidades de ampliação de suas fronteiras físicas e tecnológicas. 
A região dispõe de uma oferta muito variada de produtos, abarcando 
desde  aqueles  de  clima temperado  até  produtos  de  clima  tropical. 
Além disso,  de maneira  geral,  o Mercosul  possui  elevados índices 
comparativos  de  eficiência  na  produção  de  commodities 
agropecuárias  e  agroindustriais,  além de apresentar  razoável  oferta 
em  matéria  de  especialidades  agrícolas  que  contam  com  um 
interessante mercado emergente.42

A  PAC  é  um  tema  que  afeta  diretamente  países  com  forte  tradição  na 

agricultura como o Brasil, que tem de competir no mercado internacional com produtos 

e  preços  subsidiados  pelo  governo  europeu.  O  maior  dos  sócios  do  Mercosul,43 é 

produziria a apreciação do câmbio e a desindustrialização, num processo em que o Brasil estaria trocando 
seu “futuro” industrial e de serviços pelo ‘passado’ da dependência de commodities de baixa tecnologia. 
É  curioso  este  esporte  nacional  de  malhar  tudo  o  que  está  dando  certo,  de  empresários  a  setores 
econômicos.  Nossos  ídolos  são  artistas  ou  jogadores  de  futebol,  raramente  empresários  e  nunca 
governantes. Se algo dá certo, ou tem malandragem ou não é tão bom assim. [...] não é o FMI, a Rodada 
Doha, a Alca ou o álcool que estão condenando os setores menos eficientes da nossa indústria, mas sim a 
falta de instituições sólidas e reformas nas políticas públicas. Nossos maiores problemas são internos, e 
não externos.” JANK, Etanol: mitos, exageros e preconceitos, 2007, p. A-2.
41 GLOBO. Disponível em: <www.globo.com>. Acesso em: 5 jan. 2006.
42 JANK; NASSAR, 2000, p. 149.
43 O Mercosul começou com o Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE) assinado em 
julho  de  1986 por  Brasil  e  Argentina.  Em 1988 é  assinado  o  Tratado  de  Integração,  Cooperação  e 
Desenvolvimento entre os dois países, com o objetivo de criar um espaço econômico comum em dez 
anos. Novo impulso foi dado ao processo quando ambas as nações assinaram, em 1990, a Ata de Buenos 
Aires, que fixou a data de 31 de dezembro de 1994 para a conformação definitiva do mercado comum, ao 
qual aderiram posteriormente Uruguai e Paraguai. A 26 de março de 1991 é assinado pelos quatro países 
o Tratado de Assunção, em que os signatários assumem o compromisso de criar o Mercosul até 31 de 
dezembro de 1994. In: PABST, 1998, p. 94.
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importante lembrar que mesmo em nível nacional o Brasil  adotou poucas iniciativas 

para o desenvolvimento do setor agrícola.

Diante  das  dificuldades  para  reduzir  os  subsídios  do comércio  agrícola  é 

fundamental que o Mercosul redobre esforços para efetivar um acordo com a CE. O 

acordo gerou oposição entre os europeus, sobretudo na França, principal beneficiária 

dos subsídios da CE e que apresentou restrições a uma eventual abertura do mercado 

agrícola do bloco ao Mercosul.  O pretexto dos franceses foram questões estratégica, 

incluindo as futuras negociações na OMC e a revisão de políticas, dentre elas a PAC.

Com  base  nestes  argumentos  é  que  se  questiona  o  papel  da  PAC  e  se 

reafirma a importância das negociações do bloco latino-americano junto a CE. Também 

é fundamental adotar uma política agrícola e comercial que restabeleça o bom-senso e o 

pragmatismo na busca de acordos de liberalização e de acesso a mercados nos países 

protecionistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PAC, política instituída pela CE para proteger seus agricultores, criou a 

superprodução no mercado interno e  os  estoques crescentes  dos  principais  produtos 

agrícolas, e compromete quase metade de todos os recursos orçamentários da CE. Além 

de  dificultar  o  acesso  ao  mercado,  a  exportação  subsidiada  afetou  negativamente  o 

mercado internacional, gerando protestos por parte de países concorrentes na produção 

desses itens – na maioria nações em desenvolvimento.

Em contra partida, a ausência de uma política pública para sustentação do 

setor  agrícola,  tanto  no  Brasil  como  no  Mercosul,  enfraquece  as  negociações 

internacionais e os acordos bilaterais – além de prejudicar economicamente o país e o 

bloco.

A liberalização comercial  do setor seria,  inevitavelmente,  uma alternativa 

para  a  diminuição  dos  elevados  custos  de  manutenção  da  PAC.  Os  subsídios  se 

reduziriam, os grandes produtores agrícolas se beneficiariam com as exportações e a 

carga atribuída aos consumidores seria compensada pelos importação de produtos com 

melhor qualidade e menor preço.
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Ainda  os  fatores  culturais,  sociais  e  históricos  que  levam  os  países  a 

perpetuar sua agricultura, através da manutenção da vida rural familiar, da proteção ao 

meio ambiente, do bem-estar animal e segurança alimentar – argumentos utilizados para 

a denominada multifuncionalidade da agricultura  – podem ser usados para justificar 

práticas  potencialmente  inibidoras  do  comércio  agrícola,  adequando-se  na  “caixa 

verde”.

No que tange aos acordos bilaterais entre o Mercosul e a CE, as maiores 

divergências  nas  negociações  para  a  criação  de  uma área  de  livre  comércio  dizem 

respeito às quotas que limitam as importações de produtos agrícolas da América do Sul 

e que foram mantidas pelas instituições de Bruxelas.

A agricultura é o principal foco de interesse do Mercosul nas negociações 

com a CE. O bloco sul-americano visa, em caráter prioritário, à questão de acesso ao 

mercado e à eliminação das medidas de apoio interno e dos subsídios às exportações.

No entanto, são inúmeros os reflexos das medidas de proteção à agricultura, 

tanto para os países europeus, que elevam imensamente seu custo social, quanto para o 

Mercosul e demais países em desenvolvimento, que buscam constantemente, e muitas 

vezes de modo infrutífero, a aproximação do bloco.

O protecionismo agrícola praticado pela CE e os subsídios que impedem a 

concorrência equilibrada no mercado internacional abalam o Mercosul que, apesar de 

ser auto-suficiente na produção de alimentos, depende da exportação do setor agrícola.

O  crescimento  do  comércio  internacional  e  o  acirramento  das  práticas 

desleais de comércio que ameaçam os produtores do bloco sul-americano requerem um 

sistema de defesa comercial  mais ágil.  Os países do Mercosul precisam de políticas 

macroeconômicas  coerentes,  e  não  de  políticas  agrícolas  e  agrárias  contraditórias  e 

confusas.

O forte crescimento da demanda por alimentos, fibras e bioenergia é uma 

oportunidade  que  o  mundo  está  oferecendo  à  agricultura  dos  países  em 

desenvolvimento;  no  entanto,  os  desajustes  das  nossas  políticas  macroeconômicas  e 

setoriais impedem os países de olhar para o horizonte e aplicar medidas que aumentem a 

competitividade do setor agrícola.

O Mercosul e os demais blocos regionais em desenvolvimento não foram 

capazes de criar uma política estrutural para regulamentar a agricultura. Os Protocolos 
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do Mercosul nem ao menos traçam as bases para a formação de uma política neste 

campo. Os governantes estão esquecendo de privilegiar o que há de mais abundante nos 

países latino-americanos.

Ao  contrário,  a  CE  sempre  se  preocupou  em  resguardar  o  setor.  Os 

princípios  que  norteiam  a  PAC  –  unidade  de  mercado,  preferência  comunitária, 

solidariedade e co-responsabilidade financeira – estiverem presentes desde o início da 

formação do bloco e são até hoje as bases sobre as quais se fundam os apoios para 

garantir que a política adotada protegeria os produtores dos estados-membros.

Ainda  que  não-justificados  do  ponto  de  vista  econômico  e  social,  os 

subsídios  aos  produtores  agrícolas,  particularmente  na  CE,  estão  de  certa  forma 

radicados na cultura popular  e no sistema produtivo, que tornam inviáveis  reformas 

radicais em curto prazo.

Neste aspecto o protecionismo ultrapassa as questões econômico-comerciais 

para tocar a esfera político-cultural. Quebrar este paradigma talvez seja o maior desafio 

não somente para o Mercosul, que busca um acordo, como também para todos os países 

que lutam pela liberalização do setor agrícola.

Ainda que a CE considere o Mercosul um grande parceiro no setor agrícola, 

a transposição dos obstáculos para a concretização do acordo não será tarefa fácil. Ao 

Brasil e aos demais membros do bloco latino-americano cumpre reforçar seus ideais de 

cooperação e adotar medidas que valorizem seus produtos. A adoção de uma política 

agrícola eficaz no Mercosul será o primeiro passo para demonstrar que os países que 

compõem o bloco podem dialogar à altura. 

Não bastam palavras. É preciso uma mobilização concreta dos Estados para 

responder às demandas e exigências do mercado internacional. 

Há um longo caminho a  ser  percorrido para a  liberalização do comércio 

agrícola  na  CE.  Não  sobra  outra  alternativa  aos  países  em desenvolvimento  e  aos 

demais blocos regionais, como o Mercosul, além de pressionar, negociar e prosseguir na 

estruturação de um Direito Internacional do comércio agrícola mais justo e equilibrado.
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RESUMO 

Os direitos humanos para atingirem sua finalidade necessitam de efetiva aplicação, isto 

é, devem transcender os textos legais, os costumes, os princípios e se materializar no 

plano fático. A Organização Internacional do Trabalho – OIT, a fim de efetivar a fatia 

dos direitos humanos da qual é responsável, criou um Sistema de Controle de Aplicação 

das suas Convenções Internacionais e Recomendações, o qual, por meio de relatórios 

enviados pelos Estados-membros e por entidades patronais e de trabalhadores, bem 

como reclamações e queixas, avalia a escorreita aplicação de suas normas. 
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ABSTRACT 

Human Rights need effective application to reach their purpose; they must transcend the 

existing legal texts, the customs, the principles and be sensed on a material justice.  The 

International Labour Organization - ILO, in order to accomplish the part of human 

rights under its responsibility, created the System of Permanent Control of Application 

of its International Conventions and Recommendations, which, by reports sent by the 

State-members, employers' and workers' unions, checks the right application of such 

norms. 

 

                                                 
∗  Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará - UFPA 
∗∗  Especialista em Direito Público e pós-graduando em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP – Brasília/DF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os direitos humanos de caráter econômico-social reclamam uma ação estatal, 

diferentemente da abstenção necessária aos de caráter civil-político. Precisam de 

implementação de políticas públicas, uma vez que “o sujeito passivo desses direitos é o 

Estado. É este posto como o responsável pelo atendimento aos direitos sociais”.1

Luigi Ferrajoli ensina que a realização dos direitos depende de possibilidades 

técnicas e políticas. Aos direitos políticos e civis basta a técnica, enquanto aos direitos 

sociais, econômicos e culturais, é necessária a possibilidade política para sua 

realização.2 Esta – possibilidade política –, por não ser instantânea, vai impor aos 

direitos econômicos e sociais realização progressiva, de forma programática, conforme 

o artigo 2º, parágrafo 1º, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, da Organização das Nações Unidas – ONU. 

O direito dos trabalhadores está, certamente, incluído no rol dos direitos sociais, 

pois a dignidade dessa classe depende, principalmente, da implementação de condições 

materiais para seu gozo, isto é, não basta que a lei disponha acerca do valor adequado 

do salário-mínimo se as condições econômicas dos empregadores não são favoráveis 

para tanto. Destarte, é cediço que estes direitos dos trabalhadores necessitam da ação 

estatal para sua efetivação. Outrossim, é necessário que tais direitos sejam 

universalmente reconhecidos e respeitados, a fim de criar uma classe de trabalhadores 

homogênea em dignidade. 

 

2. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT 

 

                                                 
1  FERREIRA FILHO, 2004, p. 50. 
2  FERRAJOLI, 2001, p. 55. 
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Em vias de se encerrar o conflito armado de 1914-1919 (Primeira Guerra Mundial), 

os representantes dos Estados vitoriosos, reunidos no Palais de Versailles, nos arredores 

de Paris, atentaram para o fato de que a paz só poderia ser mantida, afastando de vez 

hipóteses de guerra, no caso de existir uma verdadeira harmonia social, a qual só seria 

possível se os direitos sociais e econômicos fossem garantidos. É de se lembrar que o 

Tratado de Versalhes, que pôs fim a Primeira Grande Guerra, foi assinado em meio a 

uma atmosfera de destruição das bases produtivas, principalmente européias, de 

calamidade pública, de pobreza e de inexistência de garantias efetivas aos direitos 

sociais, por isso a justiça social restou como requisito para a paz universal. Tanto assim 

é que o Preâmbulo da Parte XIII do referido Tratado proclama que a “paz não pode ser 

fundada senão sobre a base da justiça social”. 

Para garantir a paz social, inseriu-se, a partir da mencionada Parte XIII, os 

regramentos de uma entidade que seria responsável pela consubstanciação dos 

princípios fundamentais de proteção do trabalho humano, a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT, a qual, após ter passado por uma reforma em sua Constituição, em 

1944, consagrou-se como um organismo não apenas restrito à regulamentação do 

trabalho e previdência social, mas sim vinculado à nova filosofia de direitos humanos 

fundamentais.3

A OIT se tornou um grande palco de discussões e propostas acerca das garantias do 

mundo do trabalho, que, de acordo com o art. 2º, da sua Constituição, é composta, 

basicamente, por três órgãos: a Conferência Internacional do Trabalho (Assembléia 

Geral), o Conselho de Administração (direção colegiada) e a Repartição – RIT 

(secretaria). Nos órgãos da OIT, têm assento, conforme proposta do inglês Lloyd 

George, representantes de três ordens de interesses sociais: a) trabalhadores, b) 

empregadores e c) governos (princípio do tripartismo), a fim de que as políticas 

negociadas sejam o amálgama composto pelo poder estatal e pelas forças vivas de 

produção.  

 

3. ATIVIDADE NORMATIVA DA OIT 

 
                                                 
3  “Ao emergir da 2ª Guerra Mundial, após três lustros de massacres e atrocidades de toda a sorte, 
iniciados com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais do 
que em qualquer outra época da História, o valor supremo da dignidade humana. O sofrimento como 
matriz da compreensão do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio 
aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos” (COMPARATO, 2003, p. 55). 
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Para garantir a realização dos preceitos insculpidos no preâmbulo de sua 

Constituição, a OIT utiliza-se de tratados, conhecidos por Convenções Internacionais do 

Trabalho, e de Recomendações, que constituem o “Código Internacional do Trabalho”. 

O papel da atividade normativa ganhou maior importância à política de proteção da 

dignidade da pessoa humana no momento da transformação da Organização de mero 

órgão regulamentador da atividade laboral em incentivador da efetivação dos direitos 

sociais e econômicos.4  

Nesse esteio, o professor Arnaldo Süssekind ensina que “com a finalidade de 

preparar e fomentar, no âmbito da competência da OIT, a criação de um direito comum 

a vários Estados, deve a Conferência promover a universalização das normas da Justiça 

Social”.5 Portanto, à OIT, por meio de Convenções e Recomendações, cabe levar regras 

gerais sócio-jurídicas a todos os países-membros, servindo estas como standards 

normativos de garantia dos direitos sociais e econômicos dos trabalhadores. 

 

4. EFETIVIDADE DAS NORMAS DA OIT 

 

Preocupado com a aplicação das Convenções Internacionais do Trabalho e 

questionando o comportamento estatal após a ratificação dos instrumentos normativos, 

Jean-Claude Javillier, Diretor do Departamento de Normas Internacionais do Trabalho 

da OIT, durante o Fórum Internacional sobre Direitos Humanos e Direitos Sociais, 

realizado em 2004, no Tribunal Superior do Trabalho – Brasília (Brasil), diz: 
Mas depois – e isso é importante – o que acontece para as pessoas no país? 
A ratificação supõe que o Estado terá um papel ativo. O que é interessante 
para todos nós é o tripartismo dentro da OIT. Ratifica e, uma vez retornando 
ao seu país, acabou? Não, não é assim; é o início, a vontade de perguntar. 
Vamos lá, se é importante ratificar, vamos ratificar, mas não só para que 
tenhamos um alto nível internacional. Não, porque vem uma dinâmica, ou 
seja, do ato de ratificação vem o tripartismo no âmbito nacional e, também, 
no internacional. O segmento, então, vem depois. Por favor, o importante é 
que a ratificação é também um ato simbólico internacional, um exemplo 
para outras nações, um exemplo de que conhecemos o caminho que deve ser 
seguido. Outras pessoas virão também, mas de uma forma responsável, 
ativa. Acho que implementar não é só ratificar, e sim, posteriormente, 
implementar a vida das normas, incorporar, apropriar-se no terreno nacional 
dessas normas.6

                                                 
4  “A OIT avança, através de suas resoluções, recomendações e convenções, sobre matéria que 
extrapola os limites das condições de trabalho, para abranger, sobretudo, a liberdade de associação ou 
sindical, o combate ao desemprego, a cooperação internacional e a assistência aos países-membros no 
desenvolvimento de sua política social” (BERNARDES, 1989, p. 114). 
5  SÜSSEKIND, 2000, p. 180. 
6  JAVILLIER, 2004, p. 142. 
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Percebe-se, portanto, que a preocupação7 de Jean-Claude Javillier é com a 

realização fática das Convenções Internacionais do Trabalho, isto é, serão elas 

verdadeiramente seguidas após a ratificação pelo Estado-membro? Ou, como diz 

Antônio Augusto Cançado Trindade, serão progressivamente aplicadas?8  

A fim de atingir a efetividade a suas normas, a OIT criou um sistema de controle da 

aplicação de suas convenções e recomendações, por meio do qual monitora as ações 

estatais e, quando preciso, aplica as sanções cabíveis. Percebe-se, então, que não basta à 

OIT que suas convenções sejam válidas, vez que regularmente pactuadas e integradas 

nos sistemas jurídicos internos. Importa, sobretudo, que suas normas tornem-se 

realidade. 

Arnaldo Süssekind apresenta esse sistema como mais uma das inovações trazidas 

pela OIT para a ordem internacional, inclusive, influenciando a instituição de 

mecanismos e procedimentos similares nos demais organismos internacionais.9 O 

sistema apresenta dois vieses: o de controle permanente e o contencioso. Para controlar 

a aplicação escorreita das convenções e das recomendações a OIT instituiu a Comissão 

de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações e a Comissão de Aplicação 

de Normas de Conferência. A Queixa e a Reclamação representam os procedimentos 

contenciosos. 

Importante ressaltar que para a violação da liberdade sindical prescrita pelas 

convenções da OIT existem a Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação 

em Matéria de Liberdade Sindical e o Comitê de Liberdade Sindical. 

 

4.1. CONTROLE PERMANENTE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DA OIT 

 

                                                 
7  A professora mineira Alice Monteiro de Barros cita exemplo que consubstancia a preocupação 
de Jean-Claude Javillier: “A efetividade das convenções internacionais da OIT, mesmo ratificadas pelo 
país, depende, ainda no nosso entendimento de vontade política. Exemplo disso foi a ratificação pelo 
Brasil, em 1934, da Convenção n. 3 da OIT, sobre proteção à maternidade e denunciada em 1962, 
exatamente porque o país não cumpriu o preceito principal dessa norma, ou seja, não transferiu o encargo 
do salário-maternidade para o órgão previdenciário. Se não bastasse, em 1966 o Brasil, novamente, 
ratificou uma outra Convenção da OIT (103) também sobre o mesmo tema e continuou descumprindo-a, 
pois só transferiu o ônus do salário-maternidade para os cofres previdenciários em 1974. A efetividade 
desse direito pressupõe também uma Previdência Social sólida” (BARROS, 2005, p. 110). 
8  Explicando o porquê de serem feitos dois Pactos Internacionais de Direitos Humanos Antônio 
Augusto Cançado Trindade afirma que “... o argumento que serviu de base a esta decisão (...) era o de 
que, enquanto os direitos civis e políticos eram suscetíveis de aplicação ‘imediata’, requerendo obrigações 
de abstenção por parte do Estado, os direitos econômicos, sociais e culturais eram passíveis de aplicação 
apenas progressiva, requerendo obrigações positivas (atuação) do Estado” (TRINDADE, 2000, p. 31). 
9  SÜSSEKIND, 2000, p. 247. 
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O art. 2210, da Constituição da OIT, determina que os Estados-membros apresentem 

à RIT relatório anual acerca das medidas utilizadas na execução das convenções por 

eles assinadas.11 A anualidade da exigência representa o controle permanente da 

aplicação das convenções e recomendações, isto é, o organismo toma conhecimento 

anualmente de como vêm se comportando em matéria de efetivação os Estados-

membros. 

Desde 1919, com a realização da primeira reunião da Conferência Internacional do 

Trabalho, que a OIT adota convenções para regulamentar o mundo do trabalho. Logo, 

desde 1919 que os países signatários têm a obrigação de, anualmente, apresentar 

relatórios. Com o passar dos anos, impossível se tornou que a Conferência 

Internacional, em sessão plenária, procedesse à análise dos relatórios, pois “absorveria 

provavelmente todo o tempo útil da Conferência em detrimento de sua função 

legislativa”.12 Outrossim, os problemas jurídicos apresentados pelos relatórios 

concernentes à aplicação das convenções demandavam uma instância de controle 

técnico, capaz de examinar o assunto sem pressões e interesses de grupos, como sói 

ocorrer na Conferência (composição tripartite). 

Assim, em 1926, com vistas a possibilitar análise técnica e livre de pressões, a 

Conferência, por meio de resolução, aprovou solicitação ao Conselho de Administração, 

a fim de que nomeasse, a título de experiência, comissão técnica constituída por um 

número limitado de personalidades independentes para analisar os relatórios.13 Essa 

comissão técnica passou a se chamar de Comissão de Peritos na Aplicação de 

Convenções e Recomendações e se vinculou à RIT. 

 

4.1.1. Comissão de Peritos na aplicação de Convenções e Recomendações 

 

A Comissão de Peritos, conforme ensina Héctor G. Bartolomei de la Cruz, “tem 

como encargo o exame jurídico dos relatórios governamentais (e eventualmente as 

observações das organizações profissionais), com o apoio técnico do Departamento de 
                                                 
10  Art. 22. Os Estados-membros comprometem-se a apresentar à Repartição Internacional do 
Trabalho um relatório anual sobre as medidas por eles tomadas para execução das convenções a que 
aderirem. Esses relatórios serão redigidos na forma indicada pelo Conselho de Administração e deverão 
conter as informações pedidas por este Conselho.  
11  O art. 19, item 5, letra ‘e’, item 6, letra ‘e’ e item 7, letra ‘b’, incisos III, IV e V, e o art. 35, da 
Constituição da OIT, também prescrevem imprescindibilidade de envio de relatórios. 
12  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
13  SÜSSEKIND, 2000, p. 248. 
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Normas Internacionais do Trabalho”.14 Os integrantes da Comissão de Peritos devem 

ser pessoas livres de qualquer influência de governos, de organizações de trabalhadores 

ou de empregadores, sujeitas apenas às suas consciências, respeitando o princípio da 

Justiça Social. 

A finalidade da Comissão de Peritos é alcançar o cumprimento, por parte de todos 

os Estados-membros, das obrigações decorrentes da Constituição da OIT, a aplicação 

das convenções e a adoção dos preceitos das recomendações, ou seja, fazer com que 

todos os integrantes da OIT ajudem-na a atingir sua finalidade. 

Cabe à Comissão de Peritos examinar: a) as comunicações de caráter informativo 

sobre a observância de certas normas constitucionais; b) as comunicações de caráter 

declaratório, atinentes a obrigações assumidas em relação a convenções que 

possibilitam opções entre dois ou mais regimes jurídicos, exclusão de determinadas 

partes ou limitações no seu âmbito de incidência; c) as comunicações de caráter 

declaratório, referentes à aplicação de convenções ratificadas; d) os relatórios 

anualmente devidos em relação a certo número de convenções ratificadas, que 

constituem o documento básico para a aferição da efetiva aplicação de suas normas 

pelos respectivos países; e) os relatórios devidos por todos os Estados-membros, 

relativos à aplicação (ou dificuldades de aplicação) de convenções e/ou recomendações 

sobre um mesmo tema, escolhidas anualmente pelo Conselho de Administração para um 

estudo geral.15

Além dos relatórios dos Estados-membros, a Comissão recebe também informações 

das organizações representativas sobre o assunto dentro das jurisdições respectivas, pois 

por força do item 2, do art. 23, da Constituição da OIT, os “Estados-membros remeterão 

às organizações representativas, reconhecidas como tais, para os fins mencionados no 

                                                 
14  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 40. O professor Arnaldo Süssekind, ex-integrante da 
Comissão de Peritos, comenta que: “A Comissão de Peritos está constituída de 20 membros de 
nacionalidades diferentes e das diversas regiões do mundo. Eles são eleitos pelo Conselho de 
Administração, por proposta do Diretor-Geral da Repartição, para um mandato de três anos, podendo ser 
reconduzidos, como sói acontecer. A escolha deve recair entre “personalidades eminentes e 
independentes, com grande experiência nas questões de política social e de legislação do trabalho”; e de 
forma alguma os membros “devem ser considerados como representantes de governo e sim 
personalidades independentes que não estejam vinculadas nem a serviços governamentais, nem a 
organizações profissionais. O princípio fundamental do mandato dos membros da Comissão de Peritos, 
como bem acentuou Maria Vardropulos Concil, consiste em dar provas de imparcialidade e objetividade 
e cumprir suas tarefas de maneira completamente independente dos seus respectivos governos e de todos 
os Estados-membros” (SÜSSEKIND, 2000, p. 249). 
15  SÜSSEKIND, 2000, p. 250-251. 

 620



  

art. 3º, cópia das informações e dos relatórios transmitidos ao Diretor-Geral, de acordo 

com os arts. 19 e 22”. Segundo Arnaldo Süssekind: 
Essas cópias devem ser fornecidas antes do encaminhamento dos originais à 
RIT ou, pelo menos, ao mesmo tempo, a fim de propiciar às aludidas 
organizações a oportunidade de remeter seus comentários a Genebra antes 
da Reunião anual da Comissão de Peritos.16

A análise de todos esses relatórios tem por finalidade registrar os avanços e as 

infrações ás convenções e às recomendações, a fim de que a Conferência Internacional 

do Trabalho adote as medidas cabíveis. A Comissão não tem caráter judiciário, isto é, 

não aplica penalidades, apenas relata à instância competente para tanto.17 Conforme o 

art. 22, da Constituição da OIT, esses relatórios devem ser enviados anualmente. 

Contudo, tendo em vista a sobrecarga de trabalho decorrente do aumento das 

ratificações às convenções18, o Conselho de Administração, em 1976, criou novas 

regras ao envio dos relatórios, segundo a qual, o espaçamento temporal a ser observado 

é de quatro anos para as convenções em geral, sendo excetuado apenas nos casos de 

convenções sobre liberdade sindical, trabalho forçado, discriminação, política de 

emprego, trabalhadores migrantes, inspeção do trabalho e consulta tripartite, em que o 

envio deverá ser procedido a cada dois anos.19

A Comissão de Peritos analisa os relatórios por três prismas: da eficácia, da 

legalidade e da efetividade. A eficácia é verificada por meio da demonstração da 

exeqüibilidade das convenções nos Estados-membros. No Brasil, é o caso de analisar o 

processo de ratificação da norma convencional. A legalidade deve ser demonstrada pela 

consonância das normas convencionais com as de direito interno. Não pode existir 

conflito entre o sistema jurídico nacional e o internacional. O art. 27, da Convenção de 

Viena de 1969 sobre Direito dos Tratados prescreve que “uma parte não pode invocar as 

disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (...)”. 

Quanto à efetividade, esta é analisada sob os enfoques de cada tipo de convenção 

                                                 
16  Idem, p. 252. 
17  A Comissão de Peritos colabora também com a ONU quanto a relatórios sobre a aplicação de 
tratados internacionais de direitos humanos, tais como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial. Há também colaboração da OIT com o Conselho da Europa. A Comissão analisa os relatórios dos 
países da União Européia no que tange a aplicação do Código Europeu de Seguridade Social, além de 
participar de forma consultiva no controle da aplicação do Código Social Europeu. 
18  Até o dia 29 de agosto de 2007, 7.524 ratificações a Convenções foram registradas perante a 
RIT. 
19  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
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internacional (auto-aplicável, de princípios e promocionais).20 Se auto-aplicável, saber 

se de fato os preceitos nela contidos têm sido respeitados; se de princípios, procurar os 

programas de ação, as medidas concretas implantadas pelos Estados-membros; se 

promocionais, compreender o alcance de seus efeitos. 

Arnaldo Süssekind explica que: 
Após o estudo individual por parte de cada membro, com a competente 
assessoria de funcionários técnicos da Repartição, as respectivas proposições 
e observações são distribuídas aos demais, para discussão e deliberação no 
pleno da Comissão. As decisões, em geral, são adotadas por consenso; as 
divergências, acaso manifestadas, constam, igualmente, do relatório 
destinado à Conferência, de cuja elaboração é encarregado um dos membros 
da Comissão.21

Feitas as análises, tomadas as devidas medidas e preparado o relatório da Comissão 

de Peritos, este é publicado e encaminhado à Conferência Internacional do Trabalho 

para as necessárias providências. 

Quando se verificar o descumprimento das obrigações decorrentes da Constituição 

da OIT e das convenções, deve a Comissão de Peritos tomar, por etapas, as seguintes 

medidas: primeiro, endereçar ao governo do Estado-membro uma demanda direta, após, 

sugerir um contato direto e, enfim, adotar observações públicas. a) Demanda direta: 

pedido da Comissão de Peritos para que o governo citado como violador das obrigações 

adote medidas com vistas ao cumprimento dos preceitos desrespeitados. “Esse 

expediente não é divulgado e, muitas vezes, antes de sua resposta, o governo atende ao 

solicitado; mas, em outras, aduz considerações procurando justificar sua posição”.22 b) 

Contato direito: meio de a Comissão de Peritos ir junto ao Estado-membro contumaz, 

sempre com sua autorização, por intermédio de um representante designado pelo 

Diretor-Geral da RIT, para obter maiores informações acerca do assunto junto aos 

órgãos do governo e às organizações de empregadores e de trabalhadores e possibilitar o 

cumprimento dos preceitos violados. c) Observações públicas: comentários, inseridos 

no relatório da Comissão de Peritos submetido à Conferência Internacional, acerca da 

violação. É de se ressaltar que o relatório é publicado, logo os comentários serão 
                                                 
20  As convenções podem ser classificadas em: a) auto-aplicáveis (self-executing): quando 
apresentarem regras específicas e claras sobre o assunto que tratam, não necessitando de regulamentação 
por cada país-membro, bastando que estes a ratifiquem para que passem a ser exeqüíveis no âmbito de 
sua soberania. Essa exeqüibilidade imediata, todavia, dependerá do monismo ou do dualismo jurídico; b) 
de princípios: meros arcabouços principiológicos, isto é, não determinam a especificidade das regras 
jurídicas a serem observadas nos países-membros, limitando-se a enumerar princípios que informarão 
futura legislação nacional a respeito; ou c) promocionais ou programáticas: quando fixarem objetivos e 
procedimentos para a consecução dos programas nela contidos. 
21  SÜSSEKIND, 2000, p. 255. 
22  Idem, p. 256. 
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apresentados para todos os membros da Conferência, isto é, todos os integrantes da OIT 

tomarão conhecimento de que um Estado-membro está violando os preceitos do 

organismo. 

Encerrada a fase de procedimentos, a Comissão prepara o relatório a ser enviado a 

Conferência Internacional do Trabalho. 

 

4.1.2. Comissão de Aplicação de Normas da Conferência 

 

Criada juntamente com a Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações, em 1926, tendo em vista a quantidade de relatórios enviados, corolário 

das ratificações processadas, a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência é 

órgão vinculado à própria Conferência Internacional do Trabalho e que tem por fim 

analisar os relatórios enviados pela Comissão de Peritos, antes de levar os assuntos à 

deliberação da Conferência. 

É, em realidade, órgão especializado da Conferência para tratar das violações, por 

parte dos Estados-membros, às obrigações decorrentes da Constituição da OIT e das 

convenções internacionais. É composta por representantes dos governos, dos 

trabalhadores e dos empregadores. Composição tripartite, portanto. 

A Comissão de Aplicação também convida os governos a dar explicações sobre as 

divergências assinaladas no relatório da Comissão de Peritos e sobre as medidas que 

tomaram para dar fim às violações.23 Em cima das manifestações governamentais, na 

forma oral ou escrita, por vezes “se estabelecem vivos debates, nos quais os 

representantes dos empregadores e dos trabalhadores intervêm com freqüência, 

energicamente, acerca da maneira pela qual as convenções são postas em prática...”.24 

Após as discussões necessárias, com base nos relatórios da Comissão de Peritos, a 

Comissão de Aplicação das Normas da Conferência prepara um novo relatório a ser 

submetido à Conferência Internacional do Trabalho. 

Esse relatório assinala: a) a falta de submissão de convenções e recomendações às 

autoridades nacionais competentes ou a ausência de informações a respeito; b) a 

omissão quanto à remessa de relatórios e informações sobre a aplicação das convenções 

ratificadas; c) os casos especiais de aplicação de convenções que permanecem em pauta, 

                                                 
23  SÜSSEKIND, 2000, p. 258. 
24  Idem, p. 258. 
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em relação aos quais os respectivos governos devem enviar relatórios e informações 

pertinentes para discussão na próxima reunião da Conferência; d) as omissões reiteradas 

alusivas à apresentação de relatórios sobre as convenções não ratificadas e as 

recomendações escolhidas para o estudo anual de conjunto; e) os casos de não-aplicação 

continuada de convenções ratificadas, que encerram grande preocupação para os órgãos 

de controle permanente da OIT.25

Deliberado o relatório pela Conferência, este, aprovado ou não, é publicado em 

alguns idiomas e divulgado pelas agências de notícias. Arnaldo Süssekind entende esta 

publicação como uma forma de sanção moral, uma lista negra, que enseja nos países 

mencionados “críticas por parte de parlamentares, estudiosos, organizações sindicais e 

da própria imprensa, motivando a adaptação da legislação ou das práticas nacionais às 

normas das convenções ratificadas”.26

 

4.1.3. Eficácia do Sistema de Controle Permanente de aplicação de normas da OIT 

 

Héctor G. Bartolomei de la Cruz, analisando a presteza do sistema de controle, 

afirma que: 
Operou-se, assim, uma divisão de trabalho entre estes dois órgãos de 
controle regular: a Comissão de Peritos efetua a fase técnica do controle, 
enquanto que a Comissão de Normas da Conferência, de composição 
tripartite, possibilita um diálogo direto com os governos e permite, em cada 
caso em questão, que se sensibilize e se mobilize a opinião pública 
internacional (...) Estes dois órgãos de controle complementam-se 
eficazmente, levando à Comissão de Peritos seu frio exame técnico dos 
casos, enquanto que a Comissão de Normas – que submete suas conclusões 
à Conferência em sessão plenária – aporta o peso moral e a ressonância de 
um foro internacional onde expressam-se, livremente, governos, 
empregadores e trabalhadores.27

De fato, o sistema implantado pela OIT com vistas a efetivar suas normas alcança 

seu objetivo de controle permanente, pois periodicamente está avaliando os Estados-

membros no que concerne à aplicação da Justiça Social pretendida. Consegue, 

tecnicamente, apontar os defeitos nos sistemas nacionais e, por conseguinte, as 

violações perpetradas as obrigações decorrentes das normas convencionais e da 

                                                 
25  Idem, p. 259. 
26  SÜSSEKIND, 2000, p. 259-260. 
27  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 40. 
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Constituição da OIT, para, posteriormente, discutir a matéria assinalada com as forças 

produtivas, governos, trabalhadores e empregadores, e impor as medidas cabíveis.28

 

4.2. PROCEDIMENTOS CONTENCIOSOS 

 

O sistema de controle permanente é apenas uma faceta da OIT com vistas à 

efetivação de seus preceitos. Outra forma de atingir o mesmo objetivo é a utilização de 

procedimentos contenciosos que tem por fim dar cumprimento as obrigações 

decorrentes das convenções internacionais e da Constituição da OIT. São dois os 

procedimentos: a reclamação e a queixa. 

 

4.2.1. Reclamação 

 

A reclamação é um procedimento contencioso disponível às organizações de 

empregadores ou de empregados para levarem ao conhecimento da OIT o desrespeito 

(não-cumprimento satisfatório) a alguma norma convencional ratificada pelo país que 

possui jurisdição sobre elas. Segundo o art. 24, da Constituição da OIT: 
Toda reclamação, dirigida à Repartição Internacional do Trabalho, por uma 
organização profissional de empregados ou de empregadores, e segundo a 
qual um dos Estados-Membros não tenha assegurado satisfatoriamente a 
execução de uma convenção a que o dito Estado haja aderido, poderá ser 
transmitida pelo Conselho de Administração ao Governo em questão e este 
poderá ser convidado a fazer, sobre a matéria, a declaração que julgar 
conveniente. 

O professor Arnaldo Süssekind, sobre quem pode apresentar reclamação, informa 

que é necessário que o “sujeito da relação processual estabelecida seja uma pessoa 

jurídica (confederação sindical, sindicato, associação profissional, etc.) e não uma 

simples organização de fato de empregadores ou de trabalhadores”.29 Destarte, são 

requisitos formais à apresentação da reclamação30 que seja ela comunicada por escrito, 

                                                 
28  “No período de 1964 a 1999, a Comissão de Peritos comprovou que em 2.203 casos, os 
governos de vários países adotaram medidas concretas a fim de harmonizar a legislação e as práticas 
nacionais com as convenções ratificadas. Esta cifra demonstra que o exame anual efetuado 
sucessivamente pela Comissão de Peritos e pela Comissão da Conferência exerce uma influência 
apreciável sobre a aplicação das convenções. Analisados esses dados pelo ponto de vista geográfico, 
observa-se que mais de 150 países (Estados-membros e territórios não-metropolitanos), em outro 
momento, adotaram medidas, em resposta aos comentários formulados pelos órgãos de controle, a fim de 
dar efeito às disposições de uma convenção ratificada” (SÜSSEKIND, 2000, p. 265). 
29  SÜSSEKIND, 2000, p. 266. 
30  O regulamento relativo ao procedimento para a discussão da reclamação pode ser encontrado na 
íntegra no Boletim Oficial da RIT, Genebra, 1981, vol. LXIV, séria A, n. 1, p. 63-65. 
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por uma organização de empregadores ou de trabalhadores, mencionando 

expressamente o art. 24, da Constituição da OIT, indicando cumprimento não 

satisfatório de uma convenção ratificada por um Estado-membro da organização. 

Cabe ao Conselho de Administração analisar tais requisitos. Aprovados, este 

designará um comitê composto de três de seus membros, respeitada a composição 

tripartite, para analisar o mérito. Examinado, o Comitê apresentará um relatório ao 

Conselho de Administração dizendo das medidas tomadas, das conclusões e das 

recomendações para a decisão. 

Vale ressaltar que o procedimento da reclamação tem caráter confidencial, sempre 

realizado a portas fechadas.  

O Conselho de Administração poderá decidir: a) pelo arquivamento da reclamação, 

b) pela adoção do procedimento previsto à queixa, ou c) pela publicação da reclamação 

e de sua resposta, quando houver. 

Assim, quando determinado preceito convencional, devidamente ratificado pelo 

Estado-membro, não for satisfatoriamente cumprido, representantes dos trabalhadores 

ou dos empregadores, poderão ir junto à OIT apresentar reclamação na tentativa de 

contornar a situação. Não havendo resposta positiva do Estado-membro contra o qual se 

apresentou a reclamação ou não sendo a resposta considerada satisfatória pelo Conselho 

de Administração, cabe a este decidir se torna ou não pública a reclamação, juntamente 

com a resposta, se houver (art. 25, Constituição da OIT). 

A publicidade dada à reclamação e, quando houver, à resposta do Estado-membro, 

tem o mesmo escopo do mencionado no item 4.1.2 supra, qual seja, servir como sanção 

moral, pressionando o Estado a satisfatoriamente cumprir com o que se obrigou junto à 

sociedade internacional (OIT). 

 

4.2.2. Queixa 

 

A queixa é uma modalidade de procedimento contencioso utilizada também para 

garantir efetivo cumprimento de normas convencionais, na qual se informa à OIT da 

não adoção de medidas necessárias, por um determinado Estado-membro, ao 

cumprimento de uma convenção por este ratificada. Encontra-se delineada no art. 26 e 

seguintes da Constituição da OIT. 
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Pode ser manejada por qualquer Estado-membro que seja signatário da mesma 

convenção (art. 26, item 1), de ofício pelo Conselho de Administração ou pela 

representação de qualquer delegação à Conferência Internacional do Trabalho (art. 26, 

item 4). 

O professor Arnaldo Süssekind leciona que “o Estado querelante – sujeito ativo do 

procedimento – não precisa invocar qualquer prejuízo direto, seu ou dos cidadãos sob 

sua jurisdição, para formular a queixa”.31 O interesse aqui não é o individual dos 

trabalhadores ou dos empregadores, como na reclamação, mas sim o geral, o 

supranacional, o da sociedade internacional, a qual sofre com o atropelo dos direitos 

humanos por parte dos Estados. 

Héctor G. Bartolomei de la Cruz, sumariamente, apresenta o procedimento previsto 

na Constituição da OIT para a queixa: 
O procedimento previsto é o do contraditório e assegura plenamente as 
garantias do devido processo. As queixas são entregues à Comissão de 
Inquéritos designadas ad hoc em cada caso e composta de personalidade 
independentes de reconhecido prestígio internacional. As conclusões e 
recomendações são publicadas no Boletim Oficial da OIT e podem ser 
objeto de recurso ante a Corte Internacional de Justiça, cuja decisão será 
inapelável (artigos 29, 31 e 32). Em caso que um Membro não cumpra, no 
prazo prescrito, as recomendações da Comissão de Inquérito, ou da decisão 
da Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Administração da OIT 
recomendará à Conferência Internacional do Trabalho as medidas que 
estime convenientes para obter-se o cumprimento das recomendações supra-
citadas (artigo 33). A Constituição não prevê, expressamente, nem sanções 
econômicas, nem a suspensão ou a exclusão do Membro que não acate a 
decisão tomada neste procedimento.32

No relatório redigido pela Comissão de Inquérito, mencionada por Héctor G. 

Bartolomei de la Cruz, além de constar “suas verificações sobre todos os pontos que 

permitam bem medir o valor da contestação”, constarão também “as medidas que 

recomenda para dar satisfação ao Governo queixoso e os prazos, dentro dos quais, as 

mesmas medidas devam ser postas em execução” (art. 28, Constituição da OIT).  

O art. 30, da Constituição, da OIT, prevê ainda a possibilidade de que seja oferecida 

queixa contra o Estado-membro que não submeter uma convenção à autoridade nacional 

competente para lhe conceder eficácia interna. 

Em que pese não se falar, expressamente, em sanções na Constituição da OIT, o 

Conselho de Administração possui ampla latitude para adaptar sua intervenção às 

circunstâncias de cada caso concreto, podendo, quando necessário, endereçar as 

                                                 
31  SÜSSEKIND, 2000, p. 269. 
32  BARTOLOMEI DE LA CRUZ, 1992, p. 39. 
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recomendações aos Membros da Organização, ou, se for indicado, pedir sobre a 

infração atenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, conforme dispõe o art. 

33, da Constituição.33

Ressalte-se que o Estado culpado, conforme o art. 34, da Constituição da OIT, 

“poderá, em qualquer ocasião, informar ao Conselho de Administração que tomou as 

medidas necessárias a fim de se conformar com as recomendações da Comissão de 

Inquérito ou com as da Corte Internacional de Justiça”. O acompanhamento do 

cumprimento das conclusões e recomendações feitas será procedido pelos órgãos do 

sistema de controle permanente de aplicação das normas da OIT, quais sejam: a 

Comissão de Peritos e a Comissão de Aplicação das Normas da Conferência. 

 

4.2.3. Violação de direitos sindicais 

 

O tema “direitos sindicais” se revela de grande vulto para a OIT, pois, sua estrutura 

(item 2 supra) está fundada no princípio do tripartismo. Os direitos sindicais necessitam 

ser livremente exercidos, sem intromissão ou intervenção estatal, para que a 

manifestação de seus sujeitos seja sincera e represente a categoria. Arnaldo Süssekind, 

demonstrando a importância dos direitos sindicais, diz que “o sistema especial de 

controle e proteção dos direitos sindicais se esteia na circunstância de que a liberdade 

sindical é fundamental para o adequado funcionamento dos órgãos de composição 

tripartida da OIT”.34

De nada adiantaria à Conferência Internacional do Trabalho da OIT ter em suas 

sessões representantes dos trabalhadores ou dos empregadores que não estivessem ali 

como mandatários diretos de suas categorias. Assim, em um país de regime autoritário, 

a liberdade sindical, os direitos sindicais são desrespeitados, havendo violenta 

intervenção estatal, o que põe em risco a representação patronal e dos trabalhadores 

junto à OIT. Por isso ser de vital importância à OIT o respeito e a efetividade dos 

direitos sindicais.35  

                                                 
33  SÜSSEKIND, 2000, p. 271. 
34  SÜSSEKIND, 2000, p. 275. 
35  Bernard Gernigon apresenta mais um motivo relevante à proteção aguerrida dos direitos 
sindicais: “Além disso, a liberdade sindical outorga aos trabalhadores um meio para expressar as suas 
aspirações, defender os seus interesses, e reforça, também, o poder de negociação coletiva e, desta 
maneira, restabelece o equilíbrio entre os participantes da negociação coletiva. Assim, a liberdade sindical 
se transforma em uma espécie de fator de saneamento nas relações trabalhistas, contribuindo, deste modo, 
para a paz e a justiça social” (GERNIGON, 2004, p. 228). 
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Sendo assim, reveste-se de fundamental importância o sistema de proteção – 

fiscalização – aos direitos sindicais, podendo-se considerá-lo, talvez, o de maior relevo 

à OIT, uma vez que sem a efetividade destes o próprio organismo teria por inócuas suas 

ações. 

Dentro da estrutura do Conselho de Administração foi criado o sistema de proteção 

aos direitos sindicais. É composta do Comitê de Liberdade Sindical e da Comissão 

(ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical – 

Comissão mista. 

 

4.2.3.1. Comitê de Liberdade Sindical 

 

O Comitê de Liberdade Sindical foi criado em 1951, pelo Conselho de 

Administração, a fim de auxiliá-lo na tarefa de analisar as queixas e as reclamações 

quando o tema for “violação de direitos sindicais”. Arnaldo Süssekind salienta que “a 

expressão ‘queixa’ empregada no ato instituidor do Comitê tem sentido genérico e 

alcança os procedimentos previstos nos arts. 24 a 34 da Constituição”.36 É, portanto, um 

colegiado especial. Enquanto, as demais queixas e reclamações são processadas pelo 

próprio Conselho de Administração, as referentes aos direitos sindicais o são pelo 

Comitê. Sua composição de nove membros é informada pelo princípio do tripartismo, 

ou seja, três representantes dos governos, três de empregadores e três de trabalhadores. 

A despeito de serem indicados pelas suas categorias, os membros integrantes do Comitê 

devem exercer seus mandatos com independência, vinculados apenas às suas 

consciências. 

Para que as queixas e as reclamações sejam regularmente processadas perante o 

Comitê, é necessário que, primeiramente, digam respeito à violação de direitos sindicais 

e que a denúncia seja escrita e oriunda: 
a) de uma organização nacional diretamente interessada na questão; b) de 
uma organização internacional de empregadores ou de trabalhadores que 
tenha obtido o status de entidade consultiva da OIT; c) de outras 
organizações internacionais de empregadores ou de trabalhadores, quando a 
questão afetar diretamente as associações que lhe são filiadas.37

Sobre o pressuposto em razão da pessoa, Bernard Guernigon afirma que: 
... o Comitê não se sente vinculado pela definição nacional de um sindicato 
ou pelo reconhecimento do país de uma organização de trabalhadores ou de 

                                                 
36  SÜSSEKIND, 2000, p. 275. 
37  Idem, p. 276. 
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empregadores. Sobre essa base, por exemplo, as organizações em exílio ou 
em clandestinidade podem apresentar suas reclamações perante o Comitê de 
Liberdade Sindical. Assim foi o caso da UGT, na Espanha, da Solidarnosc, 
da Polônia, e da Confederação de Sindicatos de Coréia. Todos esses 
sindicatos não teriam uma existência legal em seus países, porém, o Comitê 
considerou que suas reclamações eram admissíveis.38

O procedimento ocorre da seguinte forma: a) recebida denúncia (reclamação ou 

queixa) pelo Diretor da RIT, este fará análise prévia acerca dos pressupostos acima 

mencionados (ex ratione personae e ex ratione materiae). Caso os entenda inexistentes, 

poderá, sem ouvir o Comitê, informar a circunstância ao querelante; b) Estando 

preenchidos os pressupostos, o Diretor da RIT transmite, com urgência, as alegações ao 

governo querelado, para que este envie, suas observações ao Diretor. c) Recebidas, ou 

não, as informações, o Diretor encaminha a denúncia ao Comitê de Liberdade Sindical, 

o qual irá novamente analisar os pressupostos. Entendendo-os inexistentes, relatará ao 

Conselho de Administração que encerrará o caso. d) Presentes os pressupostos, o 

Comitê irá analisar o caso, requerendo, quando necessário, informações 

complementares sobre algumas questões. Determinará, também, que a associação 

denunciante se manifeste acerca das observações encaminhadas pelo governo 

denunciado. e) O Comitê pode solicitar que seja utilizado o método do contato direto 

(item 4.1.1.3 supra), assim como o próprio governo denunciado pode requerê-lo. 

Quando não for requerido pelo denunciado, o contato direto só pode ter lugar se 

consentido. f) Durante as sessões do Comitê, que se realizam a portas fechadas, 

analisadas as circunstâncias, podem ser ouvidas as partes, ou uma delas, para obter 

informações mais completas sobre o assunto. g) Feito tudo isso, o Comitê elabora 

relatório, expondo suas considerações e as recomendações a serem tomadas, para que 

seja publicado e submetido ao Conselho de Administração, o qual sendo aprovando é 

publicado no Boletim Oficial da RIT. Tal publicação, além de dar conhecimento a todos 

do caso, serve também como sanção moral. 

A supervisão da aplicação das recomendações feitas pelo relatório aprovado pelo 

Conselho de Administração é feita pela Comissão de Peritos na Aplicação de 

Convenções e Recomendações. Entretanto, caso assim considere, o próprio Comitê 

segue na supervisão, apresentando relatórios sobre os progressos, ou não, verificados ao 

Conselho de Administração. 

                                                 
38  GERNIGON, 2004, p. 233. 
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Ponto importante a destacar é o de que as reclamações e as queixas sobre violação 

de direitos sindicais não precisam ser somente contra membros signatários de 

convenções pertinentes ao tema, conforme especificam os arts. 24 e 26, da Constituição 

da OIT, pois a liberdade de expressão e de associação é princípio fundamental da OIT 

(item 2.2. supra), constante de sua Constituição. Logo, como assinala Arnaldo 

Süssekind, “os países que se filiaram à OIT aderiram à sua Constituição e os que nela 

ingressaram antes da revisão de 1946, ratificaram, em seguida, essa reforma 

constitucional”,39 o que gerou compromisso para eles de respeitar a liberdade sindical, 

independentemente de terem pactuado qualquer convenção a respeito.40

Essa abrangência é fundamental, pois, a despeito de as Convenções Internacionais n. 

87 e n. 98, que tratam de direitos sindicais, terem sido ratificadas por mais de 150 

membros da OIT (total de 177), elas não o foram pelos países mais populosos do 

mundo, quais sejam: Brasil, que não ratificou a Convenção n. 87, Estados Unidos, Índia 

e China, que não ratificaram ambas.41

Quando o membro denunciado não for signatário de convenção sobre direitos 

sindicais, a fiscalização do cumprimento das recomendações feitas pelo Comitê será 

feita mediante requerimento ao Estado de informações. Quando o Comitê entender que 

a violação é de maior gravidade, ao ponto do sistema de controle da OIT não conseguir 

resolver, este submeterá o caso à Comissão ONU-OIT de investigação e conciliação em 

matéria de liberdade sindical, desde que com o consentimento do governo interessado e 

aprovação do Conselho de Administração. 

 

4.2.3.2. Comissão (ONU-OIT) de Investigação e de Conciliação em Matéria de 

Liberdade Sindical 

 

A Comissão de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical – 

Comissão mista – foi criada, em 1950, por um acordo entre o Conselho Econômico e 

Social da ONU – ECOSOC e a OIT, a fim de proteger, inicialmente, a liberdade de 

associação e, posteriormente, salvaguardar a liberdade sindical. 

                                                 
39  SÜSSEKIND, 2000, p. 278. 
40  “Certo é que essa obrigação não alcança todas as normas inseridas nas convenções sobre os 
direitos sindicais, em relação aos Estados que não as ratificaram. Mas há certos direitos e obrigações que 
são incontroversamente emanentes do princípio da liberdade sindical, hoje incluído entre os direitos 
humanos de maio relevo” (Idem, p. 278-279). 
41  GERNIGON, 2004, p. 231. 
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Com a criação do Comitê de Liberdade Sindical, em 1951, o qual passou a analisar 

previamente os casos de violação a direitos sindicais, geralmente os resolvendo, a 

Comissão mista passou a ser chamada apenas em casos de extrema gravidade. Arnaldo 

Süssekind, acerca da análise prévia pelo Comitê, ensina que “desde a criação do Comitê 

de Liberdade Sindical (...) as queixas sobre direitos sindicais são encaminhadas a esse 

Comitê, para um estudo preliminar, antes de o Conselho de Administração decidir sobre 

a remessa à Comissão mista”.42

Lembre-se que o Comitê é apenas um órgão especial do Conselho de Administração 

para examinar as queixas e as reclamações sobre violação a direitos sindicais. Logo, o 

procedimento adotado pelo Comitê o mesmo utilizado pelo Conselho de Administração 

para os demais casos (item 4.2.2 supra). Nesse esteio, no procedimento da queixa, a 

Comissão mista substitui a comissão de inquérito prevista no item 2, do art. 26, da 

Constituição da OIT, e, portanto, a ela cabe investigar a denúncia formulada, analisando 

os fatos e os aspectos jurídicos, podendo, ainda, instar junto ao governo denunciado, se 

houver concluído pela existência de violação a princípio de liberdade sindical, que se dê 

solução adequada a situação verificada – conciliação.43

Terminada a análise fática e jurídica, ouvidas as partes e, se for o caso, as 

testemunhas, a Comissão mista apresentará seu relatório sobre o caso ao Conselho de 

Administração da OIT ou ao Conselho Econômico e Social da ONU – ECOSOC, com 

as conclusões e as recomendações para solucionar as violações encontradas. 44

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de controle de aplicação de normas da OIT, pioneiro no método de 

fiscalização por meio de relatórios enviados pelos Estados-membros e exemplo para os 

organismos internacionais posteriormente criados, apresenta-se como uma forma 

satisfatória encontrada para se efetivar, progressivamente, os direitos humanos 

econômicos e sociais relativos ao mundo do trabalho. 

                                                 
42  SÜSSEKIND, 2000, p. 273. 
43  SÜSSEKIND, 2000, p. 274. 
44  Arnaldo Süssekind acrescenta ainda que: “É reduzido o número de casos apreciados por essa 
Comissão. Em regra, a iniciativa cabe ao Conselho de Administração da OIT que, em raras oportunidade, 
ao tomar conhecimento de reclamações de trabalhadores examinadas pelo Comitê de Liberdade Sindical, 
considerou conveniente instaurar esse procedimento” (Idem, p. 274). 
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O sistema permite a direta participação dos Estados-membros, vez que estes são os 

protagonistas da implementação dos direitos abstratamente gestados no ventre da OIT. 

Permitir que o próprio Estado envie relatórios acerca da sua situação no que tange as 

normas internacionais do trabalho significa respeitar a soberania e crer na boa-fé 

internacional, já que apenas em casos específicos o país recebe membros da entidade 

para fiscalização direta, o que já chega a ser constrangedor perante à sociedade 

internacional. 

Por outro lado, a interação plena com os Estados-membros, não apenas avaliando 

seus relatórios, mas também, e sobretudo, orientando-os como proceder à 

implementação das normas internacionais, implica reconhecer a importância e a 

realidade da cooperação internacional, tanto entre os países como entre estes e os 

organismos internacionais. 

Assim, a cooperação internacional e o diálogo existente na seara da OIT e, 

conseqüentemente, na sociedade internacional tornam férteis os caminhos para a Paz, 

via Justiça Social, como pretendeu o Tratado de Versalhes, já que os Estados-membros 

empenham-se para realizar o programa prescrito em uma Convenção ou dar a devida 

auto-aplicabilidade à norma internacional ratificada. 

É de se concluir também que as sanções aplicadas pela OIT no geral são de caráter 

moral, uma vez que suspender ou eliminar país-membro do organismo seria forma de: 

primeiro, liberá-lo de suas obrigações jurídicas de proteção aos direitos humanos, 

abrindo-se caminho para o arbítrio e o desrespeito; e, segundo, reconhecer o fracasso da 

OIT e da sociedade internacional. A OIT quer, sobretudo, que os princípios e normas 

inspirados na justiça social se universalizem e cheguem, efetivados, a cada rincão 

possível do planeta. 
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RESUMO 

Desde o advento da transnacionalização dos mercados de insumos, produção, capitais, 

finanças e consumo – que em pouco mais de uma década, transformou radicalmente as 

estruturas de dominação política e de apropriação de recursos, subverteu as noções de 

tempo e espaço, derrubou barreiras geográficas, reduziu as fronteiras burocráticas e 

jurídicas entre nações, revolucionou os sistemas de produção, modificou 

estruturalmente as relações trabalhistas, tornou os investimentos em ciência, tecnologia 

e informação em fatores privilegiados de produtividade e competitividade, criou formas 

de poder e influência novas e autônomas e, por fim, multiplicou de modo exponencial e 

em escala planetária os fluxos de idéias, conhecimento, bens, serviços, valores culturais 

e problemas sociais – o pensamento jurídico parece encontrar-se numa situação análoga 

àquela em que se achava o pensamento econômico no término dos tumultuados anos 20; 

ou seja: frente ao desafio de encontrar alternativas para a exaustão paradigmática de 

seus principais modelos teóricos e analíticos, tal a intensidade do impacto gerado por 

todas essas transformações em seus esquemas conceituais, em seus pressupostos 

epistemológicos, em seus métodos e em seus procedimentos. 
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ABSTRACT 

Since the advent of the transnacionalization of the markets of inputs, production, 

capitals, finances and consumption - that in somewhat more than a decade, it 

transformed radically the structures of political domination and of resource 

appropriation, it subverted the notions of time and space, knocked down geographical 

barriers, reduced the bureaucratic and legal frontiers between nations, revolutionized the 

systems of production, modified the structure of the labor relations, made the 

investments into science, technology and information in privileged factors of 

productivity and competitiveness, created the new and autonomous forms of being able 

and influence and, finally, it multiplied in huge way and in planetary scale the flows of 

ideas, knowledge, goods, services, cultural values and social problems - it seems to the 

legal thought to be in an analogous situation to that in what the economical thought was 

found in the end of the riotous twenties years; in other words: in front of the challenge 

of finding alternatives for the exhaustion of its principal theoretical and analytical 

models, such the intensity of the impact produced by all these transformations in its 

schemes is conceptualized in its presuppositions, in its methods and in its proceedings. 

 

KEYWORDS 

TRANSNACIONALIZATION; TRANSNATIONAL COMPANIES; 

EXPROPRIATION OF ASSETS; CONTROVERSY SOLUTION; COMPENSATION. 

  

INTRODUÇÃO 

 

O termo globalização pode ser empregado tanto em relação a um processo 

histórico como a uma mudança conceptual em que ele é – tardiamente e ainda assim 

incompletamente – refletido. A globalização, no primeiro e mais amplos sentido, é 

definida com mais precisão como a concretização do mundo inteiro como um único 

lugar 1 e como surgimento de uma condição humana global. 2   

                                                 
1  ROBERTSON, Roland. Globalization and societal modernization… 47(S), 1987a, p. 38. 
2  Id. Globalization theory and civilization analysis. 1987b, p. 23, v. 17. 
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Domenico DI MASI 3 preleciona que a globalização não é fenômeno recente. 

Aquela de que se fala hoje representa apenas o êxito mais elaborado de uma eterna 

tendência humana de explorar e depois colonizar todo o território que ainda exista, até 

fazer dele um único vilarejo sob controle. A tradução prática dessa tendência se deu de 

várias formas, segundo a criatividade de cada grupo, o seu espírito empreendedor, a sua 

agressividade e a disponibilidade de tecnologias mais ou menos avançadas. Ainda sob 

esse prisma, aponta as dez formas de globalização: 

A globalização como descoberta. A progressiva exploração do planeta e do 

universo para conhecê-lo, mapeá-lo e desfrutar dos seus recursos constitui uma primeira 

forma de globalização. Os grandes exploradores e as grandes explorações – de Ulisses a 

Magalhães, de Colombo a Gagárin, de Armstrong às recentes sondas marcianas – 

deslocaram aos poucos os limites do mundo praticado e modificaram o imaginário 

coletivo, que identificou a Terra primeiro como um continente plano limitado pelas 

colunas de Hércules, depois como um globo imenso e desconhecido e agora como um 

planeta entre outros. 

A globalização como troca. A troca de mercadorias em um raio cada vez mais 

extenso, até abranger o mundo inteiro conhecido, constitui uma segunda forma de 

globalização. Os mercadores da Mesopotâmia, os gregos e venezianos exerceram a sua 

astúcia levantina para penetrar territórios cada vez mais vastos, trocando matérias-

primas e produtos de terras e climas diversos.  

A globalização como colonização. A tentativa de colonizar militarmente os 

povos limítrofes e depois, aos poucos, os povos cada vez mais distantes, até abranger o 

planeta inteiro, constitui numa terceira forma de globalização. O império persa fundado 

do Ciro II, o Grande, ou a Invencível Armada espanhola de Carlos V, sobre cujas terras 

o sol nunca se punha, são dois exemplos históricos desse tipo de globalização, assim 

como os exércitos de Napoleão, o império colonial inglês e, por fim, as frotas 

americanas que sulcam todos os oceanos não para levar a guerra, mas para manter a 

paz, como disse enfaticamente Kennedy sobre o Muro de Berlim. 

Colonizar todos os mercados, invadindo-os com as suas mercadorias, constitui 

uma quarta forma de globalização. Os petroleiros árabes, os estilistas italianos, a Intel 

                                                 
3  DI MASI, Domenico. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. 1999, pp. 
186-94. 
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com os seus microchips, a Bayer com a sua aspirina, a Microsoft com os seus programas 

constituem outros exemplos. 

Expandir o raio de ação e de influência dos seus capitais e das suas moedas 

constitui a quinta forma de globalização. A rede financeira dos banqueiros de Florença, 

a Comunidade Britânica, os tratados de Bretton Woods, o dólar como moeda de 

referência, o euro como moeda unificante são outros tantos êxitos de ordem político-

econômica derivados desse impulso. 

Deslocar parte das próprias estruturas produtivas a regiões cada vez mais 

distantes, criando multinacionais que transpõem as fronteiras e os poderes de cada 

Estado com o superpoder de suas redes operadoras, constitui uma sexta forma de 

globalização.  

Invadir todo o mundo conhecido com as suas idéias constitui uma sétima forma 

de globalização. A Igreja, com os seus missionários; o Iluminismo, com a sua 

Enciclopédia; a América, com a sua CNN, os seus filmes e os seus telefilmes, que 

atingem em tempo real as antenas parabólicas das nossas casas. 

Globalização como regulamento. Criar organismos internacionais para regular 

super partes as políticas de cada país, o seu comércio, os seus conflitos, as pesquisas, a 

defesa do ambiente, da arte, da infância, a polícia, os serviços secretos, as estruturas 

econômicas, sindicais, religiosas, escolares, militares, humanitárias e esportivas 

constitui uma oitava forma de globalização. 

A predisposição das grandes empresas a criar estruturas multinacionais com que 

abrandar, por meio de acordos e trocas internacionais, a perigosa fluidez da competição 

global constitui uma nona forma de globalização. 

A globalização atual. Há, porém, algumas novidades que, somando-se e 

potencializando-se alternadamente, produzem um décimo tipo de globalização, 

exatamente aquele que a maioria das pessoas hoje entende quando escuta ou pronuncia 

a palavra globalização. Eis do que se trata: 

·Pela primeira vez as nove formas de globalização descritas estão todas 

presentes. 

·Pela primeira vez um país poderosíssimo – os Estados Unidos – governa todo o 

planeta e se prepara para colonizar outros. 
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·Pela primeira vez o caminho da unificação política e material foi aplainado por 

duas guerras mundiais e por 40 anos de guerra fria. 

·Pela primeira vez a transferência de mercadorias e pessoas se faz velocíssima 

através dos modernos meios de transporte e a transferência de dados ficou ainda mais 

veloz com as redes de telecomunicação. 

·Pela primeira vez os processos de unificação social e cultural são lubrificados 

pelos mass media e pela informática. 

·Pela primeira vez a humanidade inteira demonstra simultaneamente os mesmos 

medos: da guerra nuclear e da poluição atmosférica, da Aids e dos abalos na bolsa. 

          Os efeitos de tudo isso podem deflagrar-se no plano das relações sociais e 

econômicas, da organização do trabalho e do arranjo político. À medida que as redes de 

telecomunicação ficam mais poderosas, que os produtos são miniaturizados, que os 

transportes ficam mais velozes, que a organização se torna mais eficiente e menos 

labour intensive, a produção e o consumo, o gosto e os sentidos transformam-se em 

fenômenos planetários.  

          O comércio é uma atividade que, além de valorizar economicamente os bens, ou 

seja, os produtos, funcionam como motivo de integração dos povos. Em decorrência 

disso, o mundo contemporâneo está atravessando um período de integração econômica, 

política e social, também conhecido como globalização.  

          Esse processo de diminuição ou até mesmo rompimento de barreiras comerciais, 

estimulando uma maior circulação de bens e serviços a nível mundial, tem feito com 

que as empresas busquem uma ampliação de sua produção, bem como de sua atuação, 

superando os limites fronteiriços dos Estados. 

          As multinacionais têm sido fundamentais para a globalização. Com a crescente 

internacionalização e interdependência entre os países necessário se torna a participação 

das empresas na circulação de recursos econômicos, produtos e principalmente, 

tecnologia. 

          Nos países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, as empresas 

multinacionais estão trazendo mudanças no ambiente cultural, como no oriente, em que 

os costumes ocidentais estão sendo incorporados, principalmente os americanos. Esta 

influência mostra o poder econômico destas empresas. 
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         O modo de atuação das multinacionais ocorre de duas maneiras. A primeira 

decorre da autonomia em relação à matriz das subsidiárias implantadas em vários 

países. As decisões são tomadas de acordo com as necessidades locais, regionais de 

cada unidade fabril, ou seja, o controle de atuação não é controlado pela matriz. 

          Os objetivos dessa modalidade de multinacionais são atender ao mercado 

regional, daí serem chamadas de multinacionais nacionais. 

          Já a segunda modalidade advém quando as filiais e subsidiárias dos outros países 

são totalmente controladas pelas matrizes. 

          A produção dessas unidades é destinada ao atendimento do mercado mundial num 

todo, não somente ao da região.  A produção é basicamente destinada à exportação. 

          Estas filiais praticamente não observam os interesses locais, o que justifica que 

essas empresas sejam chamadas de multinacionais internacionais. 

          É nítida a importância das multinacionais no modelo econômico em vigor, bem 

como os benefícios à população com a difusão de tecnologia de ponta nos países 

subdesenvolvidos. No entanto, há também os fatores negativos. Um deles é a ameaça à 

soberania do Estado, bem como a diminuição natural das preocupações com as 

necessidades da população do país em que se encontram implantadas as empresas. 

          Conforme Luiz Olavo BAPTISTA: 4  

A companhia doméstica tem a sua legitimidade decorrente do ordenamento 
jurídico local conceder-lhe certos direitos e deveres. Essa legitimidade 
deriva, em parte, de ser a sociedade legalmente (ainda que de maneira algo 
mítica) responsável perante pessoas naturais, os acionistas, que seriam 
capazes de controlar a companhia, nos limites definidos pelo direito do seu 
país, para com o qual teriam deveres de lealdade nacional (...), a empresa 
transnacional procura assentar sua legalidade, não no direito interno de um 
Estado, mas sim na aspiração do direito internacional, de que cada governo 
deve dar às pessoas e empresas estrangeiras o mesmo tratamento que dá às 
nacionais. Isso faz com que cada subsidiária possa agir sob a proteção do 
Estado onde se instalou. Mas, quanto à responsabilidade, não há, no âmbito 
do direito de cada país hospedeiro, nenhum acionista para assumi-la, mas 
tão só empregados que dirigem a subsidiária, e, embora pareçam ser 
administradores, não passam de assalariados obedientes aos ditames da 
direção geral da empresa. 

           

Essa insegurança com relação ao respeito à população, bem como a ameaça à 

soberania estatal decorre do fato de que a grande parte da empresa, incluindo a matriz, 

encontra-se fora da jurisdição de um único governo. 

                                                 
4  BAPTISTA, Luiz Olavo. Empresa transnacional e direito. 1987, p. 32. 
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          O amplo poder dos mercados, decorrente da política neoliberal, está se 

revertendo, na verdade, em amplas possibilidades de ingovernabilidade dos Estados, o 

que preocupa o próprio sistema de produção capitalista. O neoliberalismo se caracteriza 

pela não atuação do governo como ente produtor, mas somente como regulamentador e 

controlador da economia. Um bom exemplo é o que vem ocorrendo no Brasil com a 

privatização, seguida da criação de Agências Nacionais responsáveis por determinados 

setores, como petróleo, energia. 

          A prioridade na privatização das empresas, na abertura comercial, na 

desregulamentação e liberalização dos fluxos de capitais têm provocado uma 

diminuição cada vez maior da soberania das nações.     

 Adherbal Meira MATTOS 5 ensina que a integração econômica incentivou a 

fusão de companhias de um mesmo país, por intermédio das empresas multinacionais, 

como defesa contra a ação das grandes empresas internacionais. A esse respeito, é 

válida a citação dos arts. 85 e 86 do Tratado de Roma, que criou a CEE ou EU. É que 

tais dispositivos proíbem qualquer acordo entre empresas, suscetível de afetar o livre 

comércio entre países-membros, que venha por objetivo impedir a concorrência dentro 

do próprio mercado comum.  

 A razão está em que as empresas transnacionais, cuja conceituação ainda é hoje 

um tanto nebuloso, advêm de investimentos feitos no estrangeiro, por meio de capitais 

privados. Dentro da CEE ou EU, verbi gratia as empresas integradas assinam contratos 

em igualdade de condições com os Estados, valem-se de arbitragens internacionais e 

têm direito a recursos.  

 Passaram, assim, tais empresas, a ser destinatárias de algumas normas de Direito 

Internacional, mesmo porque se encontram sujeitas a determinados controles estatais, 

em face da ajuda técnica e financeira de outros Estados. No tocante, v.g., a contratos 

assinados entre Estados e sociedades empresariais estrangeiras, sustenta W. 

FRIEDMANN 6 pertencerem ao âmbito do Direito Internacional, pois os litígios a eles 

relativos são solucionados por arbitragens e seu objetivo comercial se reveste de caráter 

público, que é o desenvolvimento de recursos do Estado receptor.  

                                                 
5  MATTOS, Adherbal Meira. Direito internacional público. 1980, pp. 369-71. 
6  FRIEDMANN, W. Mudança da estrutura do direito internacional. 1971, passim.  
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 As empresas transnacionais advieram da evolução das grandes sociedades 

empresariais, que tiveram intenso desenvolvimento no século XIX, graças ao progresso 

industrial. Eram sociedades que envolviam interesses privados, ao contrário do que 

ocorreu com as companhias dos séculos XVII e XVIII, motivo por que se constituíram 

como pessoas de Direito Privado. Eram formadas por meio de utilização de grandes 

capitais e, pouco a pouco, exerceram injusta pressão econômica no mercado, razão pela 

qual o Estado criou legislação específica, no sentido de coibir injustiças e abusos. 

Visava a legislação estatal a impedir o monopólio e a manter a concorrência. Foi dentro 

desse quadro que se formaram a empresa transnacional, abrangendo, hoje, diversas 

fronteiras políticas. 

 Caso típico de política externa com bases econômicas, com profundas 

repercussões sobre a renda nacional (consumo, poupança e investimento), passaram elas 

a ser consideradas instrumentos e fatores de integração econômica. E esta, ao lado de 

uma economia de escala, incentivou a fusão de companhias de um mesmo país, por 

meio das transnacionais, como defesa contra a ação das grandes empresas 

internacionais. 

 Um dos efeitos negativos apontados decorre da concentração de poder nas mãos 

do país de origem, o que coloca os países receptores ou hospedeiros em condição 

secundária. Temos, também, a dependência da tecnologia (compra de insumos, 

proibição de exportações, remessa de royalties). Outro ponto está em que elas exercem 

um poderoso domínio industrial sobre os países subdesenvolvidos. Afirma-se, ainda, 

que elas, em virtude de sua capacidade de ação e produção, vazam as soberanias 

nacionais.  

 Por outro lado, algumas vantagens são apresentadas. Assim, elas possibilitariam 

o desenvolvimento do capital dos países receptores, mediante a exploração de seus 

recursos naturais, aumento de suas exportações, maiores níveis de emprego e 

transformação da tecnologia desses países, por meio da adoção de técnicas modernas 

adaptáveis. 

 O caráter legal, econômico e político das transnacionais é perfeitamente sensível 

nas comunidades européias. No EURATOM, v.g., há inúmeras empresas comuns 

criadas pelos Estados e pelas transnacionais, em campos de relevância para a indústria 

nuclear. O art. 49 do Tratado de Roma, de 1957, reza que toda empresa desse tipo tem 
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personalidade jurídica própria e goza, no território de todos os países-membros, da mais 

ampla capacidade jurídica reconhecida às pessoas morais pelas respectivas legislações 

nacionais. 

 O mesmo ocorre com a CECA. De acordo com o art. 13 do Tratado de Paris, de 

1951, têm as transnacionais o direito de apelar contra as decisões da Alta Autoridade no 

tocante às violações do Tratado, excesso de poder legal, desrespeito à lei e abuso de 

poder. Verifica-se o mesmo na CEE atual EU. O art. 173 do Tratado de Roma, de 1957, 

dispõe sobre a existência de um direito de apelação, em oposição a pareceres do 

Conselho de Ministros e da Comissão, por parte de qualquer pessoa natural ou legal, 

para quem a decisão ou regulamentação for de interesse direto ou específico. Há 

aspectos semelhantes a estes nas integrações econômicas de outras áreas, como ocorre 

na AELC, ALALC e COMECOM.  

 A denominação inicial de empresa transnacional foi de empresa multinacional. 

A sua origem parece estar nos EUA, na década de 60, quando neste ano foi utilizada por 

David Lilienthal e divulgada pela revista Business Week, em 1963, que publicou um 

estudo sobre elas.  

 A observação que se tem formado é no sentido de que esta denominação teria 

um fim político: o de esconder a sua verdadeira nacionalidade. É que 85% delas são de 

origem norte-americana. A palavra multinacional escondia esse fato, bem como, com 

isso, evitava-se problemas de nacionalismo nos países em que atuavam. 

 A ONU consagrou a expressão transnacional, isto é, de empresas que atuam 

além e através das fronteiras estatais. É mais correto se fosse interpretada ao pé da letra, 

vez que estas empresas não têm muitas nacionalidades. 

 As razões ou os fatores para o aparecimento ou, ainda, o desenvolvimento destas 

empresas são inúmeros: a) as empresas partem pra o exterior à procura de mão-de-obra 

mais barata; b) procuram controlar mercados a fim de facilitar as exportações; c) 

controlam as fontes de fornecimento das matérias-primas; d) evitam a concorrência de 

empresas locais; e) o Mercado Comum Europeu ao eliminar as barreiras alfandegárias 

facilita a penetração das firmas norte-americanas; f) aumentam o seu lucro fazendo o 

superfaturamento do que é importado da matriz, bem como o subfaturamento do que 

vendem à matriz. As compras e vendas são feitas com as próprias filiais a preço 
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preestabelecido, de tal modo que mesmo os governos são incapazes de determinar o 

valor real de suas exportações e importações.  

A relevância das empresas transnacionais decorre de seu imenso poderio 

econômico e dos perigos que elas representam para os países receptores, principalmente 

quando estes pertencem ao terceiro mundo. As empresas crescem em média duas vezes 

mais rapidamente do que a economia dos Estados em que elas operam. Em vários países 

(Canadá, França, Bélgica, Brasil, México e Grã-Bretanha) as empresas transnacionais 

empregam em média 20% da mão-de-obra industrial e fornecem 20% da produção 

industrial. 

Samuel P. HUNTINGTON 7 ensina que uma organização é transnacional ou não 

nacional se ela executa operações importantes, sob orientação centralizada, no território 

de duas ou mais nações. Do mesmo modo, uma organização será chamada 

internacional, em vez de nacional, somente se o controle da organização é 

explicitamente dividido pelos representantes de duas ou mais nações. E uma 

organização é multinacional, e não nacional, somente quando pessoas de duas ou mais 

nacionalidades participam significativamente de suas operações.  

Traço característico e importante na compreensão do conceito de empresa 

transnacional é que sua perspectiva ultrapassa o âmbito nacional. Adota na consecução 

de seus objetivos estratégia central. Dentro dos limites impostos pelas legislações locais, 

a empresa transnacional tenta configurar mercado internacional, englobando vários 

mercados nacionais. Para tanto, apóia-se no fato de que a tecnologia e a organização 

moderna empresarial permitem planejar sua produção, global e independentemente de 

fronteiras nacionais. 

As transnacionais procuram assim atuar com elementos próprios – dando apoio a 

parceiros locais, mas mantendo sua presença nos mercados estratégicos principais, 

criando canais de distribuição de seus produtos, inovações e estratégias em defesa de 

seus interesses particulares -, e ter prestígio para obter a transferência de recursos e de 

tecnologias provenientes de suas matrizes. 8

O papel das transnacionais também tem crescido de forma significativa. Dados 

da UNCTAD (1993) indicam que o faturamento total das multinacionais na área 

                                                 
7  HUNTINGTON, Samuel P. World politics. 1973, passim.  
8  Id. Ibid. 1973, pp. 149-50.  
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industrial, em 1992, chegou a 2,5 trilhões de dólares. Os dados demonstram que cerca 

de 50 por cento do comércio de bens já é realizado por tais transnacionais. 9

A Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados persegue como objetivo 

fundamental melhorar a situação dos povos que mais foram prejudicados com a 

estrutura do comércio mundial e a organização internacional do trabalho de que privam 

hoje em dia. Contudo, a Carta foi concebida como um instrumento de trabalho que 

devia refletir e regular basicamente as relações econômicas entre todos os Estados, isto 

é, entre os países desenvolvidos entre si; entre estes últimos e os países em 

desenvolvimento; entre os Estados de economia centralmente planejada e os 

desenvolvidos de economia de mercado; e entre os países em desenvolvimento. 10

 O conteúdo da Carta é heterogêneo de vários pontos-de-vista. Primeiro, pelas 

matérias tão díspares de que tratam seus artigos: resguardo da soberania estatal, 

comércio, direito do mar, assistência financeira, etc. Segundo, pela natureza diversa das 

suas várias disposições em face do Direito Internacional: algumas expressam regras 

consuetudinárias ou princípios gerais de direito universalmente aceitos, como o artigo 

1 (o direito de cada Estado de escolher o regime político, econômico e social da sua 

eleição) ou o artigo 32 (proibição de coação); outras, como as do artigo 2 (princípio da 

soberania permanente sobre os recursos naturais, nacionalização, indenização, 

regulamentação do investimento estrangeiro e regulação das atividades de empresas 

transnacionais), abordam temas antigos, mas receberam na Carta uma formulação 

concreta mais acorde com as condições contemporâneas e com os interesses dos 

Estados em desenvolvimento, embora os conceitos essenciais que contêm sejam 

aceitáveis, em grau diverso, por todos os grupos de Estados ou por alguns deles, pelo 

que expressam em grau variável o direito internacional vigente nessas matérias; outras 

disposições, como algumas das que contém o próprio art. 2, revelam que algumas 

concepções ou teses tradicionais já não se beneficiam atualmente do opinio juris 

communis, pelo que tais concepções já não podem ser consideradas como constitutivas 

de regras internacionais vigentes; outras mais enunciam postulados que refletem o 

propósito da atual comunidade internacional (e em alguns casos de uma parte 

                                                 
9  THORSTENSEN, Vera. Relações comerciais entre a União Européia e o Mercosul. In: A 
integração aberta: um projecto da União Européia e do Mercosul. Lisboa: IEEI – Instituto de Estudos 
Estratégicos e Internacionais, 1995, p. 292.  
10  WALDHEIM, Kurt et allii. Justiça econômica internacional... 1976, p. 83. 
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importante da mesma) de encontrar novas soluções mediante a consagração de 

princípios ou normas até agora inéditos, como o importante art. 28 sobre a relação que 

deve existir entre os preços das importações e das exportações dos países em 

desenvolvimento; outras mais enunciam meramente um princípio geral, como a 

primeira frase do art. 7, segundo a qual todo Estado tem a responsabilidade primordial 

de promover o desenvolvimento econômico, social e cultural do seu povo; e, finalmente, 

numerosas disposições constituem meramente um guia de conduta recomendado ou a 

expressão de um ideal por alcançar.11

 Em terceiro lugar, as disposições da Carta são diferentes segundo seu grau de 

imperatividade, ou se se quiser, segundo o cumprimento que exigem do destinatário. 

Algumas estão formuladas como verdadeiras obrigações e direitos; outras enunciam um 

dever geral de cooperação, sem serem indicados os meios para alcançar o cumprimento 

desse dever; várias são mais precisas a esse respeito; em alguns casos, se enunciam 

típicas obrigações imperfeitas; e inclusive, em outras disposições, sua própria redação 

indica que se trata de recomendações strictu sensu. 12

 Em quarto lugar, e por último, os destinatários das disposições são diferentes. 

Algumas estão dirigidas para todos os Estados; outras, exclusivamente para os Estados 

desenvolvidos; várias regulam as relações entre Estados desenvolvidos de economia de 

mercado; outras ainda se referem apenas às relações entre Estados em desenvolvimento; 

e uma (no art. 20) alude ao instrumento do comércio entre Estados em 

desenvolvimento.13

 Por todas essas razões, é impossível chegar a uma conclusão geral pertinente 

sobre o valor jurídico da Carta em seu conjunto. A única coisa possível é emitir juízos 

sobre a significação jurídica das suas diversas disposições particulares. Isto requer um 

estudo detalhado dos seus diversos artigos, da relação entre eles, da situação do direito 

internacional preexistente no tocante à matéria que contém a disposição que se analise, 

e das razões e grau da oposição que provocaram, o que, às vezes, exige o exame das 

circunstâncias em que os diversos artigos foram negociados e adotados. 14

                                                 
11  Id. Ibid. 1976, p. 89. 
12  Id. Ibid. 1976, pp. 89-90. 
13  Id. Ibid. 1976, p. 90. 
14  Id. Ibid. 1976, loc. cit. 
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O texto definitivo da Carta reconhece categoricamente a obrigação internacional 

de indenizar. A obrigação de indenizar pela propriedade nacionalizada ou expropriada é 

um princípio geral de direito reconhecido pela legislação de praticamente todos os 

Estados. 15

 Segundo os países industrializados investidores, a indenização em caso de 

nacionalização ou de expropriação deve ser paga conforme ao direito internacional. Os 

juristas desses países sustentam que existe uma norma internacional de caráter 

consuetudinário, de acordo com a qual a indenização deve ser pronta, adequada e 

efetiva. A Resolução 1803 (XVII) da Assembléia Geral das Nações Unidas mencionava 

que o Estado expropriante devia pagar uma compensação apropriada, de conformidade 

com as regras em vigor no Estado que adotasse tais medidas no exercício da sua 

soberania, e de acordo com o direito internacional. 16

 Os Estados em desenvolvimento, por sua vez, sustentam que tal regra 

internacional não existe, visto que a prática estatal, os precedentes e as opiniões 

doutrinárias são de tal modo diferentes e mesmo opostos que faltam neste caso os 

elementos de generalidade e de uniformidade que são essenciais para a existência de um 

verdadeiro costume jurídico. As normas consuetudinárias devem basear-se na aceitação 

de uma forte maioria dos Estados da comunidade internacional e não somente na das 

grandes potências, como pensavam os juristas do século XIX. Os prazos, montante e 

condições da indenização devem ser fixados, segundo os países em desenvolvimento, de 

conformidade com o direito do Estado que expropria, em cumprimento da sua jurisdição 

soberana, à qual estão submetidos de igual forma nacionais e estrangeiros. 17

 Tentou-se depois solucionar a questão do direito aplicável. Conveio-se em tratar 

simplesmente de caracterizar, de qualificar a indenização, isto é, de indicar como devia 

ser esta. Os dois qualificativos que mais se consideraram foram justa favorecido pelos 

países industrializados, e apropriada, apoiada pelos Estados em desenvolvimento. 18

 Os Estados em desenvolvimento opõem-se ao termo justa por julgarem que 

tende a ressaltar em excesso a situação do expropriado: sugere que a indenização deve 

ser justa para o expropriado, sem considerar a situação do Estado expropriante. 

                                                 
15  Id. Ibid. 1976, p. 107. 
16  Id. Ibid. 1976, p. 108. 
17  Id. Ibid. 1976, p. 109. 
18  Id. Ibid. 1976, pp. 95-6. 
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Indenização justa, neste contexto, significa, sobretudo, uma indenização igual ou 

próxima ao valor do bem expropriado, sem levar-se suficientemente em conta grande 

número de circunstâncias próprias do Estado que expropria e que são também 

pertinentes. 19

 Entre outras circunstâncias deve-se considerar, em primeiro lugar, a capacidade 

de pagamento do Estado. Se se houvesse exigido uma indenização próxima ao valor 

comercial, é óbvio que nenhum Estado pobre teria tido a capacidade financeira para 

levar a efeito uma reforma agrária mediante a nacionalização das terras. Outras 

circunstâncias pertinentes são, entre outras, o lapso de tempo durante o qual a empresa 

expropriada explotou o serviço público ou o bem expropriado; a recuperação do 

investimento; se houve enriquecimento ilícito, mormente como resultado de uma antiga 

situação colonial; se os benefícios obtidos eram excessivos; a contribuição da empresa 

para o desenvolvimento econômico e social do país; seu respeito às leis trabalhistas; sua 

política de reinvestimento, etc. Os impostos adequados não são um fator que como tal 

determine o montante da indenização em si, mas que representam um crédito do Estado 

expropriante em face da empresa expropriada que pode compensar-se quando se efetua 

o pagamento. Devido à ação deste fator ou de outros semelhantes, podem ocorrer casos 

em que, de fato, a indenização seja mínima, nula ou mesmo negativa. Mas isto não 

significa, juridicamente, a falta de pagamento de uma indenização. 20

 Pode-se afirmar, em conclusão, que no tocante aos requisitos da indenização, a 

diferença principal entre as duas posições funda-se no significado dos termos justa e 

apropriada, embora a diferença talvez se tenha reduzido devido à qualificação, em 

ambos os casos, de que a indenização é determinada à luz de todas as circunstâncias 

pertinentes.21

 Não há dúvida de que a ampla discussão e os seus resultados representam 

estimável progresso na formulação de regras internacionais importantes em uma matéria 

que se vem discutindo tanto na teoria como na prática, há mais de um século. Os países 

desenvolvidos já não insistiram, nas últimas propostas oficiais que apresentaram à 

Assembléia Geral, em que a indenização devia ser paga de conformidade com um 

direito internacional que neste terreno é vago e incerto; tampouco insistiram na fórmula 
                                                 
19  Id. Ibid. 1976, p. 110. 
20  Id. Ibid. 1976, loc. cit.  
21  Id. Ibid. 1976, p. 111. 
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sacramental dos juristas, sobretudo os anglo-saxões, de que a indenização devia ser 

pronta, adequada e efetiva. Por sua vez, a proposta dos países em desenvolvimento, 

consagrada na Carta aprovada pela Assembléia, reconhece claramente que existe uma 

obrigação internacional de indenizar pela nacionalização ou expropriação de bens 

estrangeiros. 22

Se a empresa expropriada não está de acordo com a indenização fixada, surge o 

problema de saber como se resolve a oposição de pareceres entre ela e o Estado 

expropriante. Os Estados em desenvolvimento sempre têm sustentado que essa 

pendência deve ser dirimida pelos tribunais do Estado expropriante, conforme as suas 

leis, sem que o Estado, de que é nacional a empresa, possa, no exercício da proteção 

diplomática dos seus cidadãos, recorrer à jurisdição internacional para resolver a 

controvérsia. 23

 Por certo, a solução é outra quando o Estado expropriante seja parte de um 

tratado que disponha a solução de controvérsias entre empresas investidoras e os 

Estados anfitriões mediante o recurso a métodos obrigatórios de solução. 24

 Ressalte-se que não existe nenhuma regra de direito internacional geral que 

obrigue os Estados a dirimirem suas controvérsias recorrendo a uma instância ou 

jurisdição internacional, bem como é necessário esgotar os recursos internos antes de 

recorrer a uma jurisdição internacional. Esta é uma regra de direito internacional 

consuetudinário bem estabelecida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Desde a época em que a sociedade internacional era conhecida como comunidade 

clássica até os nossos dias, profundas transformações se deram no âmbito dessa mesma 

sociedade, refletindo no plano jurídico: surgiram novos sujeitos de Direito 

Internacional, passando as organizações internacionais a desempenhar relevante papel 

no contexto das relações internacionais; 

O estágio atual da sociedade internacional, definido como sociedade global, 

impôs uma modificação na estrutura de muitos conceitos políticos, principalmente o da 
                                                 
22  Id. Ibid. 1976, pp. 111-12. 
23  Id. Ibid. 1976, p. 112. 
24  Id. Ibid. 1976, loc. cit. 
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soberania, agora calcado na cooperação, e não na imposição, o que implicou uma 

redefinição do modelo de Estado; 

A progressiva integração entre os Estados pode, com a evolução das relações 

sociais, ocasionar a emergência de uma espécie de novo contrato social, por meio do 

qual os Estados, baseados na premissa de cooperação, apoiados no princípio da 

solidariedade, cedem uma parcela de sua soberania à própria organização ou entidade; 

O fenômeno da globalização, compreendido em sua expressão mais ampla, 

como intercâmbio não só de mercadorias, mas também de informações, ideologia e 

cultura (ou, se se preferir, da transformação de todos esses itens em mercadoria), apesar 

de nem sempre positivo, homogêneo e enorme como nos parece, é uma realidade; 

A integração entre os Estados e a globalização ocasionaram o surgimento da 

proposta de um direito supranacional, a partir sobretudo da defesa de um 

constitucionalismo global, que procura preservar em todos os Estados a observância de 

certos princípios básicos, de defesa de direitos humanos, em uma concepção que retoma 

preceitos do direito natural, só que com base racionalista. O principal obstáculo parece 

residir em um elemento integrante da própria estrutura do direito internacional: a 

inexistência de sanção; 

          Cada vez mais tais princípios são inseridos em Tratados e Convenções, principais 

meios de veiculação do Direito Internacional, o que nos faz imaginar que a criação de 

um direito efetivamente supranacional.  

O impacto tecnológico revoluciona a produção e cria um paradoxo: baratearia os 

produtos em uma ponta e retiraria a capacidade de compra dos consumidores na outra, 

pela ausência crescente de empregos. O consectário desse fenômeno é o caminhar 

destruidor das crises econômicas e políticas pelos países e a crescente concentração de 

renda, que aumenta a distância social em cada país e a distância econômica entre países, 

radicalizando hegemonias e desigualdades.  

No mundo globalizado, a sociedade se fragmenta em um neofeudalismo no qual 

o Estado perde a força e a sociedade se atomiza em grupos econômicos conflitivos e em 

corporações que lutam pelos interesses de seus associados sem levar em conta o 

prejuízo ou os problemas que possam causar, o que diminui a própria significação de 

seus membros, que perdem a riqueza de seu espaço multifacético para se moldar à 

abstração que é denominada de categoria.  
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A grande maioria dos autores contemporâneos 25 defende à luz de vários e 

ponderáveis argumentos, a supremacia do Direito internacional sobre o Direito interno. 

É da própria natureza da ordem jurídica ser universal. O direito não pode ser, como de 

fato não é, regulamentação parcial das relações humanas. 26 Na verdade, não é possível 

conceber que regras de Direito, de um mesmo complexo de validade, sejam aplicáveis 

ao mesmo tempo, quando contraditórias. Uma deverá necessariamente, suplantar a 

outra. E, se não for possível invalidá-la, o responsável pela sua aplicação deverá fazer as 

reparações dos danos decorrentes. 27   

Somente o Direito internacional é capaz de limitar o poder estatal, de modo que 

o Estado não possa impor sua vontade aos órgãos da ordem jurídica internacional. A 

obrigatoriedade de uma lei oposta ao Direito internacional só existe para efeitos internos 

e, quase sempre, provisórios. O Estado prejudicado está autorizado pelo Direito 

internacional comum a exigir a derrogação da mesma lei, ou sua não aplicação, e as 

satisfações, se não for atendido, no caso de que haja danos materiais ou morais a 

reparar.  

O Direito internacional não tem interesse em derrogar normas de Direito interno, 

desde que por estas não seja afetado. Em termos de conhecimento mais que de 

organização, a unidade de um sistema que permite resolver as contradições eventuais 

entre as duas ordens jurídicas, cedendo o Direito interno o passo ao Direito 

internacional, a quem pertence a primazia. Esta supõe o Direito internacional 

delimitando os domínios de validade das ordens jurídicas estatais no tempo e no espaço, 

quanto às pessoas e à matéria que são objeto de legislação.  

A sujeição a uma ordem jurídica é imprescindível para proteger a soberania, 

evitando que esta possa desaparecer; por conseguinte, não somente podem, como devem 

existir normas jurídicas que se imponham aos Estados soberanos, porém seu modo de 

produção tem que ser especial: não devem provir da vontade de um terceiro, mas da 

                                                 
25  KELSEN, Hans. Les rapports de système entre le droit interne et le droit international. In: 
Recueil des Cours, n. 14; VERDROSS, A. Règles générales du droit de la paix. In: Recueil des Cours, 
1929; SCELLE, G. Précis de droit des gens. Paris: Recueil Sirey, 1932-1934, v. II; GUGGENHEIM, 
Paul. Traité de droit international public. Genève: Georg et Cie., 1954, v. II, t. I; BOURQUIN, M. Règles 
générales du droit de la paix. In: Recueil des Cours, n. 35, s/d. 
26  RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. 1997, p. 369. 
27  BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito internacional público: o Estado em direito das gentes. 
1994, pp. 143-44. 
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vontade coordenada de seus próprios sujeitos. Daí que, conjuntamente com o conceito 

filosófico-jurídico de soberania e com a idéia política do sistema do equilíbrio de poder. 

A empresa deixa de ser considerada como a expressão concreta do capitalismo; 

ela aparece cada vez mais como uma unidade estratégica num mercado internacional 

competitivo e como um agente de utilização de novas tecnologias. Não é nem a 

racionalização nem a dominação de classe que a definem melhor; é a gerência de 

mercados e de tecnologia.  

Embora a definição jurídica de empresa transnacional seja difícil, deve-se ter em 

consideração as expressões fora do país de sua sede na medida em que aí está um dos 

pontos essenciais do conceito de empresa transnacional. Deve controlar atividades 

negociais no exterior e ser controlada por uma matriz no exterior e por qualquer meio 

legal a sua disposição que evidencia que somente se enquadrarão entre as empresas 

transnacionais aquelas que utilizam meios legais para exercer suas atividades. 

O juiz deverá apreciar cada caso concreto ao identificá-la. Haverá que tomar em 

consideração, uma série de circunstâncias que poderão não estar expressamente no texto 

legal. Entre tais circunstâncias será sempre de relevância ter em mente a magnitude da 

empresa, o volume de seu ativo, a importância de suas atividades internacionais etc... 28  

O Direito Internacional clássico, pela forma com que contemplava o mundo, 

somente tendo como atores os Estados, não demonstrou ter instrumentos para regular as 

relações entre países pobres e ricos, o chamado direito de desenvolvimento, o direito de 

emprego, a uma melhor distribuição de renda etc. Era preciso considerar outros 

personagens e fatores no cenário internacional. Ajustar-se às ideologias professadas 

pelos diversos Estados. Nesse sentido, fala-se em um novo Direito Internacional, e mais 

precisamente em um Direito Internacional Econômico. 

O Direito Internacional Econômico é um direito ainda não cristalizado devido ao 

seu objeto que é o fato econômico que está em constante transformação. É, por outro 

lado, um direito em expansão que tem cada vez maior importância nas relações 

internacionais e, especificamente, no Direito Internacional Público. O seu crescimento 

deverá conduzi-lo a uma completa autonomia. 29  

                                                 
28  COSTA, Carlos Jorge Sampaio. O código de conduta das empresas transnacionais. 1984, p. 46. 
29  MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito internacional econômico. 1993, p. 86. 
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É prova inquestionável que as concepções e teses dos Estados investidores em 

matéria de nacionalização são hoje repudiadas por grande maioria da comunidade 

internacional, razão por que não podem ser consideradas como normas consuetudinárias 

vigentes e, portanto, tampouco são hoje em dia expressão do direito internacional geral.  

A exigência de que a indenização seja de conformidade com o direito 

internacional ou de que seja pronta, adequada e efetiva, e a obrigação do recurso à 

arbitragem ou à jurisdição internacional em caso de controvérsia, não contam, 

atualmente, com a opinio juris communis, e não se pode sustentar, em conseqüência, 

que formem parte do direito internacional contemporâneo.  

As regras sobre o cumprimento de boa fé das obrigações internacionais, às quais 

tantas importâncias atribuem os Estados investidores, estão na Carta. A única questão 

seria sua colocação no próprio art. 2, mas de forma a não ressaltar somente essa 

obrigação, porém mantendo o equilíbrio com outras obrigações (como a proibição da 

coação) que cabem especialmente aos Estados investidores. O cumprimento de boa fé 

das obrigações internacionais é um princípio geral de direito internacional. 
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RESUMO 

O presente trabalho dedica-se a elucidar a formulação da política agrícola no âmbito da 

União Européia (UE). A problemática central refere-se a dinâmica de tomada de 

decisão, e os agente que interferem neste processo. A mudança do arcabouço 

institucional, reflexo do processo de integração, altera não só a esfera em que são 

articuladas as políticas, como os atores que possuem capacidade de influenciar o escopo 

das negociações. No entanto, a hipótese que se pretende abordar é que, inegável a 

distinção entre o processo de tomada de decisão domesticamente e no seio da União 

Européia, os Estados ainda mantêm instrumentos que possibilitam a ingerência no 

procedimento,  garantindo a manutenção dos seus interesses particulares. A hipótese se 

justifica na estrutura institucionalizada na União Européia, para formular políticas nesta 

seara, e nos aspectos que motivam os Estados a consolidar tal formato. Ambos aspectos 

serão, assim, abordados neste artigo. 
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ABSTRACT  

The present work is dedicated to elucidating the conception of agricultural policy within 

the European Union (EU). The main controversy refers to the dynamics of decision 
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making, and the partakers who interfere in this process. The modification of the 

institutional apparatus, consequence of the integration process, alters not only the sphere 

in which policies are developed, but also the actors capable of affect the scope of 

negotiations. However, the hypothesis to be focused on is that, nonetheless the 

difference between the decision making process domestically and in the EU, states still 

keep instruments that allow the mediation in the procedures, ensuring the preservation 

of its particular interests. The hypothesis is justified by the institutionalized structure of 

the EU, to develop policies in this range, and the aspects that move states to consolidate 

such form. Both aspects will thus be examined in this article. 

 

KEYWORDS 

EUROPEAN UNION; AGRICULTURAL POLITICS; POLICY-MAKING. 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

  Com o intuito de analisar o procedimento de formulação de políticas 

agrícolas no seio da UE o presente estudo traça algumas considerações acerca da 

natureza do Direito Comunitário, bem como dos efeitos decorrentes da delegação de 

prerrogativas estatais no âmbito internacional.  

  Tal linha argumentativa se desenvolve no sentido de justificar a hipótese 

central, que afirma que os Estados-Membros, apesar de discutirem em âmbito 

comunitário as questões agrícolas, não renunciam a mecanismos de controle efetivos 

sobre seu resultado final. O processo de tomada de decisão, nesta seara, se dá por meio 

de uma relação vertical entre os interesses nacionais e as instituições supranacionais que 

agem visando regulamentar e formalizar tal processo. É esta relação uma das causas da 

dificuldade de se alterar a política agrícola da União Européia. O presente trabalho 

ainda irá abordar as outras variáveis que são determinantes no processo de tomada de 

decisão.  

  O estudo partirá de duas perspectivas principais: a estrutura institucional 

jurídica supranacional, que estabelece uma nova abordagem para formulação de 

política, no âmbito da União Européia; e as relações políticas, que influenciam 
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diretamente no processo de decisão, garantindo a participação Estatal - mesmo que 

indiretamente. 

  Além disso, segue uma última seção que tem por escopo justificar a 

própria decisão de comunitarização da política agrícola, bem como de elucidar seus 

efeitos sobre as negociações comerciais internacionais. 

  A tese central é a de que tal posicionamento objetiva atender às 

demandas domésticas relativas às políticas agrícolas, e, ao mesmo tempo, fortalecer o 

posicionamento internacional dos países europeus como um todo. Assim, por meio 

deste modelo institucional, os Estados teriam preservados seus interesses domésticos, e 

se utilizariam da autonomia supranacional da UE para proteger o setor agrário da 

europeu no ambiente internacional.   

 

I - DO DIREITO COMUNITÁRIO E DA NATUREZA JURÍDICA DA UE 

  O paulatino processo de integração europeu caracteriza-se por um 

acirramento dos esforços de cooperação1, que culminou com a formação de uma ordem 

jurídica comunitária. A União Européia (UE) é, dessa forma, uma instituição que 

representa uma modificação dos tradicionais padrões de criação normativa no cenário 

internacional. Compreender sua natureza e as implicações dessa nova ordem jurídica é, 

portanto, de essencial importância para que se possa analisar os atuais desdobramentos 

políticos resultantes desse contexto.  

  Ao se analisar a estrutura da UE pode-se identificar três aspectos de sua 

organização, que, por conferirem a esta instituição um caráter ímpar nas relações 

internacionais, são de primordial importância para a determinação de sua natureza. O 

primeiro deles se refere a sua própria estrutura institucional, que abarca órgãos cuja 

competência e funcionamento estão relacionados a uma perspectiva e interesses 

comunitários, i.e., que se distanciam da óptica interestatal de relacionamento 

                                                 
1  O primeiro esforço de cooperação foi o tratado de constituição da Comunidade Européia do Carvão e do 
Aço (CECA), assinado em Paris, no ano de 1951. Posteriormente, mais duas comunidades formaram um dos pilares 
da integração européia: A Comunidade Econômica Européia (CEE) e a Comunidade Européia de Energia Atômica 
(CEEA – Euratom), ambas estabelecidas a partir dos Tratados de Roma de 1957. Com o decorrer dos anos, outras 
instituições foram sendo criadas e incorporadas às Comunidades, dentre as quais pode-se destacar, sucintamente: o 
Ato Único Europeu de 1986/1987, que consolida as bases para a cooperação no âmbito da Política Externa e de 
Segurança Comum (formando o segundo pilar da integração); e os Tratados de Maastricht (1992) – que criou a União 
Européia – e de Amsterdam (1997) – instrumento que consolida e aprofunda as instituições supracitadas. O quadro de 
atribuições comuns se completa com a cooperação judicial e policial, indispensável para a efetivação e 
implementação das normas daí oriundas.  
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internacional2. Outro aspecto peculiar se refere à transferência de competências para 

seus órgãos, que tradicionalmente se restringem aos domínios dos Estados. Em 

decorrência disso, emerge o terceiro aspecto fundamental de sua organização: a 

constituição de uma ordem jurídica própria, independente das ordens dos Estados-

Membros, que garante inclusive a aplicabilidade direta do direito comunitário, cuja 

primazia garante que não seja modificado por normas de direito nacional3. 

  Assim, o que se pode afirmar é que os Estados-Membros renunciaram a 

certa parcela de sua soberania em favor da Comunidade, o que justifica a criação de um 

ordenamento próprio e diretamente aplicável. Nesse sentido, Borchardt , ao distinguir a 

UE das tradicionais Organizações Internacionais, afirma o seguinte: 
 
(...) a UE também nasceu de um tratado internacional. Todavia, a integração da CE na estrutura 
organizativa da UE afastou consideravelmente esta última de suas raízes internacionais. Com 
efeito, os atos fundadores da CE, que assentam também em tratados internacionais, levaram à 
criação de comunidades autônomas dotadas de direitos soberanos e competências próprias. Os 
Estados-Membros renunciaram a uma parte da respectiva soberania, em favor das Comunidades4.       

 

  Nesse mesmo sentido, elucidativa a colocação do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Européias, em decisão de 1964, no processo Costa/ENEL:  

 
Diversamente dos tratados internacionais ordinários, o Tratado CEE institui uma ordem jurídica 
própria que é integrada no sistema jurídico dos Estados-Membros a partir da entrada em vigor do 
Tratado e que se impõe aos seus órgãos jurisdicionais nacionais. Efetivamente (...) esses 
limitaram, ainda que em domínios restritos, os seus direitos soberanos e criaram, assim, um corpo 
de normas aplicável aos seus nacionais e a si próprios. (...) Resulta do conjunto destes 
elementos que ao direito emergente do Tratado, emanado de uma fonte autônoma, em virtude de 
sua natureza originária específica, não pode ser posto em juízo um texto interno, qualquer que 
seja, sem que perca a sua natureza comunitária e sem que sejam postos em causa os fundamentos 
jurídicos da própria comunidade. A transferência efetuada pelos Estados, da sua ordem jurídica 
interna em benefício da ordem jurídica comunitáira, dos direitos e obrigações correspondentes às 
disposições do Tratado implica, pois, uma limitação definitiva dos seus direitos soberanos, sobre a 
qual não pode prevalecer um ato unilateral incompatível com o conceito de Comunidade. 

 

  Em uma perspectiva mais pragmática, a delegação de atribuições aos 

órgãos comunitários se manifesta pela própria abrangência dos domínios de suas 

políticas (econômicas e monetárias; agrícolas; vistos e imigração; transporte; fiscal; 

emprego; educação; defesa do consumidor, etc.)5. 

                                                 
2  Segue, em seção posterior desse trabalho, uma análise um pouco mais detida acerca dos órgãos da UE, bem 
como dos seus respectivos enfoques e procedimentos de tomada de decisão.  
3  Ver, nesse sentido, BORCHARDT (1999), ABC do Direito Comunitário, pp.23-25; CAMPOS, João Mota 
de (2000), Manual de Direito Comunitário, pp.328-341.  
4  BORCHARDT (1999), ABC do Direito Comunitário, p.25; ver, ainda nesse sentido, CAMPOS, João Mota 
de (2000), Manual de Direito Comunitário, pp. 342-347. 
5  Para um panorama das políticas resultantes do processo de integração, ver CAMPOS, João Mota de (2000), 
Manual de Direito Comunitário. 
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  Como corolário desse posicionamento, é largamente reconhecida a 

aplicabilidade direta dos instrumentos decorrentes das fontes derivadas6 do direito 

comunitário. Assim, reconhece-se a vigência e validade de instrumentos como os 

regulamentos7, decisões8 e diretivas9.  

  Diante desse contexto, o que se percebe é que a criação de uma 

instituição com um ordenamento jurídico próprio e competências bem definidas tem 

uma série de implicações sócio-políticas para os membros da Comunidade, que podem, 

inclusive, repercutir (de forma positiva ou negativa) no jogo político doméstico. 

 

II - A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E O JOGO POLÍTICO 

DOMÉSTICO 

A) As instituições e sua capacidade de interferência no resultado da 

formulação de uma determinada política 

 

  A discussão acerca do papel de instituições10 no jogo político, seja ele 

doméstico ou internacional, perpassa pela dimensão da capacidade de ação quando da 

formulação de uma determinada política: na medida em que fixam um determinado 

padrão de comportamento social, elas acabam por estabelecer quais serão os atores 

envolvidos no processo decisório relativo a uma determinada agenda11.  

                                                 
6  Por fontes derivadas deve-se compreender qualquer instrumento normativo oriundo dos órgãos integrantes 
da UE, dentro do exercício de sua competência – estabelecida pelos Tratados Constitutivos (fontes primárias do 
direito comunitário). 
7  De acordo com o art. 249 do Tratado CE, os regulamentos têm caráter geral (§ 1o); obrigatório em todos os 
seus elementos (§2o); e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros (§3o). Sobre sua aplicabilidade direta, 
ver, dentre outros: Acórdão do TJCE de 14/12/1971, proc. 43/71, POLITI. 
8  De acordo com o artigo 249, a decisão é obrigatória, em todos os seus elementos, para os destinatários que 
designar. No que se refere à sua aplicabilidade, não há dúvidas que ela se dá em relação aos Estados-Membros. 
Entretanto, no que concerne à indivíduos, há alguns pontos obscuros. Nesse aspecto, o TJCE se manifestou, em 
acórdão de 6 de outubro de 1970 (proc. 9/70), caso Franz Grad, favoravelmente à produção desses efeitos na esfera 
individual. Ver, a esse respeito, CAMPOS, João Mota de (2000), Manual de Direito Comunitário, pp. 317-319. 
9  As diretivas são determinações, das autoridades comunitárias competentes, para que certos Estados-
Membros (por ela indicados) alcancem objetivos específicos (resultantes de obrigações comunitárias), sem prejudicar 
a competência das instâncias nacionais para estabelecer a forma e meios de sua implementação (art. 14 do Tratado de 
Paris; arts. 249 e 161 dos Tratados de Roma). Apesar da necessidade de atos nacionais relativos à implementação da 
diretiva, o TJCE reconheceu, no acórdão de 4 de dezembro de 1974, caso Van Duyn, a aplicabilidade das diretivas, 
desde que observadas determinadas condições. Ver, a esse respeito, CAMPOS, João Mota de (2000), Manual de 
Direito Comunitário, pp. 358-359. 
10  No âmbito desse trabalho, instituições serão consideradas como “constrangimentos ou regras socialmente 
aceitas que moldam as interações humanas” (Milner, Helen. Interests, Institutions and Information: Domestic 
Politics and International Relations, 1997, p.18).  
11  Isso decorre do fato de que atuam como um instrumento de mobilização de bias em favor de certos atores, 
a partir do momento em que “determinam como o poder sobre o processo de tomada de decisões é alocado entre os 
atores nacionais” (Milner, Helen. Interests, Institutions and Information: Domestic Politics and International 
Relations, 1997, p.99). 
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  Por exemplo, se o ordenamento confere a capacidade de ação ao 

executivo quando da formulação de uma determinada política, a tendência é a de que 

sejam salvaguardados os interesses ligados a esse ator (sejam seus interesses diretos ou 

os daqueles grupos sociais que estejam a ele ligados12). Se, por outro lado, atores do 

legislativo forem aqueles com maior controle sobre seu processo decisório, 

provavelmente seu resultado final será mais afetado pelos interesses a eles relativos13. 

  No âmbito da União Européia, o que se pode afirmar é que a atuação 

internacional de um ator estará inserida em um conjunto institucional distinto daquele 

que se colocaria caso atuasse apenas na dimensão doméstica14. Os grupos que exercem 

influência no processo de tomada de decisão são diferentes daqueles no âmbito interno, 

assim como os interesses em questão. A relevância de determinado grupo e sua 

capacidade de interferir no processo de tomada de decisão também se altera nesta nova 

estrutura institucional. O resultado no ambiente regional será, por conseqüência, 

dessemelhante das decisões oriundas de negociações domésticas. 

  Durante o processo de negociação de uma política no cenário 

internacional, necessariamente estarão envolvidos representantes dos Estados 

negociadores, que provavelmente não se manifestariam sobre o assunto se este fosse 

discutido apenas no âmbito doméstico. As negociações no nível internacional 

obedecem, portanto, a um conjunto normativo próprio, dotado de procedimentos e 

sanções que lhe são peculiares. A interferência desse arcabouço normativo nos termos 

do acordo não pode ser negada, na medida em que pode privilegiar atores que não 

teriam tal poder caso as discussões ocorressem em outra arena15.  

                                                 
12  Como, por exemplo, determinados setores que sejam grandes financiadores de sua campanha eleitoral.  
13  Sobre a atuação de grupos de pressão e a tomada de decisão em casos de políticas, ver o pioneiro e clássico 
trabalho de OLSON, Mancur. A Lógica da Ação Coletiva, 1999. 
14  Para exposições mais detidas acerca do relacionamento entre política doméstica e internacional, ver, por 
exemplo: MILNER, Helen. Interests, Institutions and Information: Domestic Politics and International Relations, 
1997; EVANS, Peter B,; JACOBSON, Harold K.; PUTNAM, Robert D. (eds.). Double-Edged Diplomacy: 
International Bargaining and Domestic Politics, 1993; MARTIN, Lisa L. Democratic Commitments: Legislatures 
and International Cooperation, 2000; PUTNAM, Robert R. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-
Level Games, 1988; e LAGE, Délber A. Política Doméstica e Barganha Internacional:A política agrícola dos EUA e 
sua atuação em fóruns multilaterais, 2005.  
   
15  A inserção de discussões na agenda internacional pode implicar ainda em constrangimentos decorrentes da 
negociação conjunta de vários de seus pontos (issue linkage). Nesse sentido, pode-se criar uma situação na qual a 
preferência sobre o resultado final da negociação se modifica em virtude de haver muitos outros interesses em jogo. É 
para o que nos atenta o argumento de George Tsebelis, em seu clássico “Jogos Ocultos”, de 1998. Exemplo clássico 
dessa situação é a Rodada de Negociações do Uruguai, que criou a OMC. Como o sucesso de agendas como a da 
propriedade intelectual e de serviços dependia de consenso com relação ao Acordo Agrícola, forçou-se uma situação 
na qual os tradicionais países protecionistas fizeram concessões consideráveis, na medida em que o enrijecimento de 
seu posicionamento prejudicaria suas elites industriais. Para uma análise a esse respeito, ver e LAGE, Délber A. 
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Nesse sentido, o fato de que há a delegação de competências para órgãos 

específicos faz com que sejam inseridos no processo de formulação de suas políticas 

atores que não necessariamente o estariam, caso a decisão fosse tomada exclusivamente 

na arena doméstica16.      

Esta dinâmica de tomada de decisão por instituições supranacionais 

refletiu-se, ainda que inserida dentro da lógica supramencionada, de maneira peculiar 

no que tange as políticas agrícolas, que merece ser destacada. 

As organizações supranacionais e agências substituíram, seguindo o 

processo de integração, a maioria dos sistemas estatais de apoio a agricultura. O 

resultado, no entanto, foi o estabelecimento paulatino de uma aproximação entre o setor 

agrícola dos Estados-membros e a União Européia, ganhando capacidade inclusive de 

influenciar o processo de tomada de decisão no âmbito supranacional. 17

Outro aspecto característico do processo de decisão das políticas 

agrícolas na UE, que o distingue dos demais, é o fato de ser influenciada fortemente por 

aspectos políticos, em detrimento de princípios econômicos. O processo político 

parlamentar opera para trazer a agricultura dentro dos mecanismos de bem estar social, 

ao invés de aborda-la à luz da ordem liberal. A situação social e as demandas da 

população agrária são prioridades, em detrimento dos princípios mercado. A afirmação 

não implica que os interesses de grupos agrícolas definem a política agrícola européia, 

mas as decisões dos governos de enquadrar a política agrícola como um elemento 

intrínseco de sua lógica de bem-estar deu a esses grupos uma influência política 

significativa.18          

 

B) A lógica da delegação e suas implicações na UE 

a) Justificativa teórica 

  Ao analisar as relações entre o Executivo e o Legislativo, Martin nos 

atenta para situações nas quais a delegação de competências se mostra como uma opção 

                                                                                                                                            
Política Doméstica e Barganha Internacional:A política agrícola dos EUA e sua atuação em fóruns multilaterais, 
2005, pp. 176-198.   
16  O que se tem, portanto, é que as instituições podem funcionar como mecanismos de “empoderamento” de 
atores que não se viam contemplados por outros sistemas normativos. Nesse sentido, Milner coloca que as 
instituições teriam 5 poderes básicos, cuja distribuição influenciaria o resultado final do processo, a saber: capacidade 
de controlar a agenda, de propor emendas, de ratificação ou veto, de proposição de referendos e de oferecer 
“pagamentos paralelos” (side payments), MILNER, Helen. Interests, Institutions and Information: Domestic Politics 
and International Relations, 1997, pp.100-105. 
17  Ver WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, 2000, p. 181 
18  WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, 2000, p. 185 
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viável19. Uma exposição um pouco mais detida de sua lógica se faz necessária, na 

medida em que essa fornecerá importantes inferências para argumentos futuros desse 

trabalho.  

  De acordo com seu argumento, o principal aspecto desse tipo de artifício 

se refere ao fato de que a delegação de competências pode ocorrer sem que o ator 

“delegante” perca o controle sobre o processo, i.e., suas preferências não serão, assim, 

desconsideradas por aqueles atores contemplados pela delegação. Há, portanto, uma 

lógica para a utilização desse instrumento, que se coloca como a melhor forma de 

resolver certos tipos de dilemas20.  

A autora argumenta que se podem identificar certos padrões para seu 

uso, que decorrem de problemas de complexidade e incerteza21. Os primeiros seriam 

decorrentes do fato de que é muito difícil que o legislativo consiga vislumbrar e 

controlar os impactos de todas as questões que lhe são colocadas. Dessa forma, pode-se 

fazer a opção de delegar a corpos especializados tarefas das mais distintas, que podem 

ser desde provisão de informações (como nos casos de audiências públicas) à 

competência negociadora (ao executivo, no caso de questões comerciais, por exemplo). 

  Os problemas de incerteza estão diretamente relacionados à questão da 

credibilidade. Muitas vezes a adoção de um comportamento por parte do legislativo 

pode se mostrar ineficiente, na medida em que esse fora adotado sem que houvesse a 

devida avaliação de seus impactos. Para evitar situações como essas, os atores podem se 

valer de mecanismos de delegação pelos quais se institucionaliza a participação de 

outros grupos, que deverão manifestar seu posicionamento perante as demandas 

colocadas (é o que ocorre no caso do sistema de comitês, presente na Comissão 

Européia, que será mais detidamente analisado adiante). 

  Esse instrumento pode ser também utilizado nos casos de formulação de 

políticas centrais para o desenvolvimento do Estado, e para os quais não há como 

assegurar que os interesses daquele grupo que se encontra eleito serão observados no 

longo prazo. Nessas situações, a opção que se coloca é a da criação de um órgão 

independente ao qual será delegada a competência para formular essas políticas. 

Assegura-se, assim, que esse tenha autonomia para tomar suas decisões sem que haja 

interferência do grupo político dominante em um determinado período. Como exemplo 

                                                 
19  Ver, a esse respeito, MARTIN, Lisa, Democratic Commitments, 2000, pp. 29-36. 
20  MARTIN, Lisa, Democratic Commitments, 2000, p. 29. 
21  MARTIN, Lisa, Democratic Commitments, 2000, pp. 31-36. 
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disso pode-se citar o caso de criação de Agências Reguladoras22 e os casos em que o 

Banco Central deixa de se submeter às políticas governamentais. 

  

b) Direito Comumitário e a delegação a órgãos da UE 

  Ao se analisar as instituições da UE, o que se pode perceber é que a 

delegação de competências23, no que tange à matéria comunitária, se dá em dois 

momentos distintos. O primeiro deles é relativo à própria produção normativa, quando 

se pode destacar dois órgãos principais: O Conselho Europeu e a Comissão Européia24. 

O segundo ocorre quando da implementação das mesmas: no caso Europeu, destaca-se 

o Tribunal de Justiça, que tem a competência exclusiva para análise de matéria 

comunitária25. 

  O que se deve destacar, em cada um desses casos, é que os Estados 

renunciam ao controle unilateral sobre determinados pontos da agenda (seja ele durante 

a fase de elaboração ou de implementação de determinada norma) em detrimento de 

órgãos cujos procedimentos decisórios abarcam atores que não estariam nele inseridos 

caso a ação se desse apenas em âmbito doméstico26. Um comportamento como esse não 

é consagrado de forma gratuita: a criação de órgãos que superem a noção clássica de 

soberania é condição para o próprio acirramento do processo de integração27.  

                                                 
22  Pelo menos aquelas que em tese devam tomar suas decisões com bases em critérios eminentemente 
técnicos. 
23  As repercussões da delegação no cenário internacional, bem como suas implicações para o nível de 
juridicidade de uma determinada norma são analisados, com propriedade, nos seguintes textos: ABBOTT, Kenneth 
W. et al. The concept of legalization, 2000a; ABBOTT, Kenneth W. & SNIDAL, Duncan. Hard and soft law in the 
International Governance, 2000b; KAHLER, Miles. Conclusion: the Causes and Consequences of Legalization, 
2000a; KEOHANE, Robert O.; MORAVCSIK, Andrew & SLAUGHTER, Anne-Marie. Legalized Dispute 
Resolution: Interstate and Transnational, 2000. 
24  Segue, em seção posterior, análise mais detida de seu papel e atribuições.  
25  Para uma análise do processo de criação da UE, bem como dos  problemas que ela coloca para as 
tradicionais abordagens de política internacional, ver HUGHES, Barry B., Evolving Patterns of European  
Integration and Governance: Implications for Theories of World Politics. In.: KEGLEY Jr., Charles, Controversies in 
International Relations  Theory, St Martin´s Press, New York, 1995, pp.223-243.  
26  Do ponto de vista da Comissão e do Conselho, a discussão multilateral das políticas adotadas é muito clara, 
na medida em que, respeitadas suas peculiaridades, as decisões são tomadas por integrantes de origens distintas. No 
caso do Tribunal de Justiça Europeu, a delegação é ainda mais radical, na medida em que os Estados perdem 
dramaticamente o controle sobre a implementação e fixação de significados de normas que irão incidir diretamente 
sobre eles. Esse tipo de comportamento Estatal é algo bastante recente na Sociedade Internacional. Para uma 
evolução do sistema normativo internacional, ver: BRANT, Leonardo Nemer C. A Autoridade da Coisa Julgada no 
Direito Internacional Público, 2002; KOSKENNIEMI, Martti. What is International Law for? In.: EVANS, Malcolm 
D. International Law, 2003; MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, 2002; 
PELLET, Alain. The normative dilemma: Will and consent in International law-making. In: The Australian Year 
Book of International Law, 1992; PELLET, Alain. As Novas Tendências do Direito Internacional: Aspectos 
“Macrojurídicos”. In.: BRANT, Leonardo Nemer C (coord.). O Brasil e os Novos Desafios do Direito Internacional, 
2004. 
27  Ao se analisar essa afirmativa, deve-se ter em mente que em momento algum se tomou por dado que a 
integração plena seria a situação ideal perseguida por todos os integrantes da UE. Como se argumentará a seguir, seu 
maior ou menor nível será buscado pelos Estados de acordo com os custos e benefícios que essa poderá lhes trazer ao 
longo do tempo. 
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  Dessa forma, o que se pode concluir é que a criação dos referidos órgãos 

tem repercussões diretas para os interesses dos Estados quando da formulação de 

determinadas políticas28. Resta, portanto, a necessidade de se analisar especificamente a 

formulação da política agrícola no âmbito da UE (objeto do presente trabalho), para que 

se possa estabelecer em que medidas sua discussão em sede comunitária compromete o 

controle por parte dos Estados-Membros.    

 

III – AS INSTITUIÇÕES DA UE E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 

AGRÍCOLA COMUM (CAP) 

 

A) O Caráter dos Principais Órgãos com capacidade Normativa da UE 

 

A União Européia é composta pelos seguintes órgãos: Conselho 

Europeu; Conselho da União Européia; Parlamento Europeu; Comissão Européia; 

Comitê das Regiões; Tribunal de Contas; Banco Central Europeu; Tribunal de Justiça; 

Comitê Econômico e Social; Banco Europeu de Investimento29. 

Como o objeto do presente trabalho se restringe à formulação da política 

agrícola, desnecessária se mostra uma exposição acerca de cada um deles. Dessa forma, 

deve-se focar apenas nas principais instâncias decisórias concernentes à matéria, a 

saber: O Conselho da União Européia30 e a Comissão Européia31. 

                                                 
28  Para um estudo específico acerca da capacidade de modificação, por atores domésticos, das políticas 
comunitárias – via procedimento judicial junto ao Tribunal de Justiça Europeu, ver ALTER, Karen. The European 
Union´s Legal System and Domestic Policy: Spillover or Backlash?, 2000.  
29  Para uma abordagem sucinta das atribuições de cada uma delas, ver BORCHARDT, ABC do Direito 
Comunitário, 1999. 
30  Esse não deve ser confundido com o Conselho Europeu, órgão que reúne, pelo menos duas vezes por ano, 
os chefes de Estado e Governo dos Estados-Membro, para que possam discutir questões relativas à condução do 
processo de integração. A esse respeito, ver: LESSA, Antônio Carlos. A construção da Europa: A última utopia das 
Relações Internacionais, 2003, pp.133-135; BORCHARDT, ABC do Direito Comunitário, 1999, pp. 30-31; 
CAMPOS, João Mota de, Manual de Direito Comunitário, 2000, pp. 110-121. 
31  Apesar de ter influência considerável no procedimento de formulação de políticas – inclusive no caso 
agrícola, para o qual possui comissão específica (AGRI), o Parlamento Europeu ainda não se reveste do mesmo poder 
decisório dos dois órgãos supracitados, motivo pelo qual não será analisado com mais rigor (para informações a esse 
respeito, ver, por exemplo, CAMPOS, João Mota de, Manual de Direito Comunitário, 2000, pp. 139-167). O 
Parlamento vem, contudo, assistindo a constante alargamento de suas atribuições. Nesse sentido, pode-se citar a 
criação do procedimento de co-decisão (ver arts 250 e seguintes do Tratado da CE; BORCHARDT, ABC do Direito 
Comunitário, 1999, pp.72-78). Há ainda, várias discussões que indicam a necessidade de maior legitimação das 
decisões comunitárias. Ver, por exemplo, o documento clássico 428/2001 da Comissão, entitulado: European 
Governance: a White paper, no qual se discute as bases para tornar o procedimento decisório algo mais legítimo e 
democrático; e o Acordo Institucional, celebrado entre o Parlamento, Comissão e Conselho, para que se tenha um 
processo de produção normativa mais coordenado, transparente e legítimo – 2003/C, 321/01, de 31/12/2003. Ver, 
também nesse sentido, REIS, Oswaldo D. R., União Européia: Democracia Consensual? In: ESTEVES, Paulo L. 
(organizador). Instituições Internacionais: segurança, comércio e integração. Belo Horizonte: PUCMinas, 2003, pp. 
283- 303. 
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Preliminarmente à análise de cada um deles, deve-se fazer a seguinte 

observação: em razão de suas diferenças no que concerne à sua estrutura organizacional, 

eles são classificados de forma distinta. Pugna-se pela tese de que o Conselho seria um 

órgão de índole intergovernamental, ao passo que a Comissão se voltaria para uma 

óptica supranacional.  

A diferenciação entre o caráter intergovernamental e supranacional de 

um órgão é feita com vistas ao controle que os Estados têm sobre seu procedimento 

decisório. Quanto mais dependente da vontade de cada um deles, mais próximo o 

organismo está da concepção clássica do Direito Internacional, calcada na idéia 

westiphaliana de soberania. Quanto menor o controle dos Estados sobre o procedimento 

decisório, maior o grau de delegação de competência ao órgão, e mais consistente é o 

nível de integração para a formulação de política – quando isso ocorre, não há dúvidas 

de que a estrutura institucional se aproxima de uma instância supranacional. 

Segue, portanto, uma breve explanação acerca de cada um deles, para 

que se possa justificar o enquadramento que geralmente é dado aos supracitados órgãos.  

   

  a) O Conselho da União Européia (arts. 202 a 210 do Tratado CE) 

  No que tange à sua composição, o Conselho da UE é formado por 

representantes de cada Estado-Membro, na condição ministerial. Cada um desses 

plenipotenciários tem, dessa forma, poder para vincular seu próprio governo. O que se 

tem, portanto, é uma estrutura institucional que demonstra certo grau de 

interestatalidade, na medida em que as decisões serão tomadas com base no interesse 

individual de cada Estado.  

  Deve-se, ainda nesse sentido, atentar-se para o fato de que essa estrutura 

não implica em representantes fixos, com mandato definido. A escolha dos 

representantes dos países é feita com vistas à matéria que é objeto de discussão. Há, 

assim, “Conselhos” específicos para assuntos como transporte, agricultura, social, meio-

ambiente, etc32. 

  O Conselho é presidido rotativamente pelos Estados-Membros, por iguais 

períodos de seis meses. A escolha da ordem dos presidentes é feita com antecedência, 

                                                 
32  Esse tipo de organização reforça a tese da intergovernamentalidade do Conselho: na medida em que se 
faculta a troca de representantes por parte dos Estados, admite-se que os mesmos enviem especialistas para tratar de 
determinado assunto. Esse nível de comprometimento demonstra a centralidade com que os Países encaram a 
questão, bem como da importância que um consentimento acertado tem do ponto de vista de políticas domésticas. 
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observadas as regras do consenso e da alternância entre países “grandes” e “pequenos” 

(art.203, 2, Tratado CE).   

  Em relação à sua competência, cabe destacar o dever de assegurar a 

coordenação das políticas econômicas gerais dos Estados-Membros (art. 202 do Tratado 

CE); e a atribuição para a elaboração do anteprojeto de orçamento da Comissão (art. 

272, 3, do Tratado CE), podendo inclusive recomendar ao Parlamento que dê quitação à 

Comissão quanto à execução do orçamento(art. 276,1, do Tratado CE)33.  

  É importante destacar que suas decisões são tomadas, via de regra, com 

base na maioria, sendo que há ponderação de votos, a qual favorece o poderio dos 

países mais desenvolvidos34. 

  Como se pode ver, apesar de ser um importante pilar do processo de 

integração européia, podendo inclusive editar normas com aplicação direta, o Conselho 

ainda guarda uma dimensão notadamente interestatal, na medida em que se mostra 

muito preso à noção de consentimento dos Estados-Membros35. 

 

  b) A Comissão Européia (artigos 211 a 219 do Tratado CE) 

  De acordo com o que preceituam os artigos 213 e 214 do Tratado CE, a 

Comissão conta com 20 membros – cada Estado-Membro tem um representante; exceto 

Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha, que contam com dois. Além disso, o 

número de comissários pode ser modificado pelo Conselho, quando este deliberar por 

unanimidade36.  

  O mandato dos Comissários é fixo (5 anos), e esses são indicados, de 

comum acordo, pelos Estados-Membros, que indicam também o presidente (que tem 

que ser aprovado pelo Parlamento Europeu)37.  

  O caráter supranacional desse órgão se encontra no fato de que – de 

acordo com o artigo 213,2, do Tratado CE – seus membros são escolhidos em função de 

                                                 
33  A possibilidade de ingerência sobre o Orçamento da Comissão constitui importante instrumento de 
influência, mesmo que informal, de um órgão sobre o outro. Tal inferência será valiosa para corroboração do 
argumento que se segue.  
34  Alemanha, França, Itália e Reino Unido (10); Espanha (8); Portugal, Grécia, Países Baixos e Bélgica (5); 
Áustria e Suécia (4); Dinamarca, Finlândia e Irlanda (3); Luxemburgo (2). Fonte: BORCHARDT, ABC do Direito 
Comunitário, 1999, p. 43. 
35  Para uma exposição mais detida do órgão, ver CAMPOS, João Mota de, Manual de Direito Comunitário, 
2000, pp.91-107.  
36  Importante se destacar que esse se coloca como mais um mecanismo de influência do Conselho sobre a 
Comissão. É nesse sentido, que se pode compreender o maior número de representantes de Estados que, não por 
coincidência, têm maior ponderação de votos no Conselho. 
37  O papel do Presidente foi consideravelmente reforçado pelo Tratado de Amsterdã, ver artigo 219,1, do 
Tratado CE.  
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sua competência, para exercer suas funções com total independência, não se sujeitando 

a instruções ou ao comando de qualquer governo. 

  Como principais atribuições, pode-se citar seu poder de iniciativa em 

matéria de legislações comunitárias e seu papel como “motor da política comunitária”38. 

Além disso, se reconhece à Comissão alguns poderes legislativos, em relação a matérias 

como orçamento, fundos estruturais, auxílios, cláusulas de salvaguarda, etc. Entretanto, 

vastas são suas competências de execução (conferidas pelo Conselho, art.202 do 

Tratado CE). A Comissão, por fim, funciona por meio de organismos 

institucionalizados, cuja atribuição é a análise das propostas e a provisão de 

informações acerca das mesmas39.        

   O que se tem, portanto, é que a Comissão representa um importante 

avanço no sentido de promoção de políticas supranacionais, uma vez que seu 

procedimento decisório não está diretamente atrelado ao consentimento estatal. 

Entretanto, deve-se destacar que ela ainda conserva alguns elementos que permitem um 

certo controle por parte dos Estados, o que será mais bem explorado a seguir. 

 

B) A Formulação da PAC 

 a) Importância da formulação de políticas econômicas 

  A capacidade de produção normativa, e, conseqüentemente a 

competência para promoção de políticas tradicionalmente estiveram intrinsecamente 

ligadas à esfera estatal e à noção de soberania.  

  Dentro deste contexto, as condições gerais da vida econômica de um 

determinado Estado tendem a ser geridas no seio dos governos domésticos. Isso não 

significa, contudo, que o Estado seja o único agente promotor de política econômica40. 

A partir dessa perspectiva, inferências ainda mais elucidativas ainda podem ser feitas: 

ao consagrar determinadas ideologias, as políticas estatais podem atender a certos 

interesses privados, gerando um círculo vicioso que visa à manutenção de certos grupos 

sociais no poder41.  

                                                 
38  Principalmente a partir da solicitação do Conselho (art. 208 CE) e do Parlamento (art. 197,2).  
39  Há, nesse caso, um órgão específico para a Agricultura. 
40  É para o que nos atenta SOUZA, Washington Peluso Albino de, Primeiras Linhas de Direito Econômico, 
5ed., São Paulo, LTr, 2003, pp.236-286. 
41  Ver, da mesma forma, SOUZA, Washington Peluso Albino de, Primeiras Linhas de Direito Econômico, 
5ed., São Paulo, LTr, 2003, pp.316-368. 
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  A conclusão a que se chega, destarte, é a de que a formulação de 

políticas, nesses casos, é a resultante de um jogo de interesses de atores domésticos. 

Como já destacado anteriormente, admitir sua discussão em arenas internacionais 

significa inserir nesse processo agentes que antes não tinham poder decisório42. Isso 

implica, portanto, em custos e benefícios adicionais para os agentes políticos dos países 

envolvidos em um processo de integração.  

  Dada a centralidade da agenda agrícola para o jogo político doméstico na 

Europa – que será discutida adiante – o que se espera é que os Estados relutem ao 

máximo para renunciar à capacidade de controlar a formulação de políticas a ela 

relacionadas43. Dessa forma, plausível é a formulação de uma hipótese inicial que 

indique sua discussão em um órgão de caráter interestatal. Segue, portanto, análise 

acerca da Política Agrícola Comum. 

 

  b) A PAC 

  De acordo com o arcabouço teórico exposto anteriormente, chegou-se à 

hipótese inicial de que os Estados, apesar de discutirem a política agrícola em âmbito 

comunitário, visariam manter um estrito controle em relação à sua formulação. Dessa 

forma, em um primeiro momento, a impressão que se tem é que a PAC seria totalmente 

formulada no seio do Conselho, uma vez que esse é um órgão notadamente interestatal.  

  Todavia, a análise dos fatos nos leva a uma conclusão diversa: a política 

agrícola é criada e implementada pelo que se chama de “Autoridade Comunitária”, 

formada por competências que se estendem tanto ao Conselho quanto à Comissão. 

Além disso, o que se percebe é que a maioria das atribuições se concentra no segundo 

órgão (que detém o controle sobre o orçamento dos programas e a maioria dos 

comandos executivos, principalmente após o Ato Único Europeu de 1987)44.  

  A pergunta que se coloca, portanto, é a de se compreender se tal fato é 

capaz de comprometer a hipótese proposta. Uma análise precipitada pode ensejar um 

entendimento positivo, na medida em que um órgão de caráter eminentemente 

                                                 
42  Sejam eles representantes de outros Estados, grupos de interesse domésticos relativos à matéria ou ainda 
grupos interessados no desfecho das negociações nos casos de entrelaçamento de agendas. Ver, a esse respeito, tópico 
supra sobre delegação de competências e jogo político doméstico.  
43  De acordo com Campos, a PAC “é, sem dúvida, a mais complexa, controversa e dispendiosa das políticas 
comunitárias”  CAMPOS, João Mota de, Manual de Direito Comunitário, 2000, p.631.   
44  Ver, a esse respeito, o documento da Comissão denominado “The agricultural comittees, tools for the  
common agricultural policy”, disponível na hp da Comissão em: www.eu.int, acesso em 12/06/2006.  
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supranacional (a Comissão) concentra os principais poderes em termos de delimitação 

da política agrícola.  

  O argumento aqui defendido, contudo, aponta em outra direção: a 

despeito da teórica independência dos integrantes da Comissão, há, na estrutura 

institucional ora posta, vários mecanismos de controle que garantem um estrito 

acompanhamento por parte dos Estados-Membros.  

 
 No começo das negociações sobre o regime comum para o mercado agrícola, os membros dos 
governos tomavam medidas para controlar o poder. Primeiro eles mantiveram o poder de fixar 
preços para commodities individuais. A Comissão tentou ligar a organização de mercado às 
propostas de políticas estruturais e sociais, mas sem sucesso. Segundo, o poder principal  de 
concordar com legislações mais relevantes ficou restrito ao Conselho de Ministros. Terceiro, 
mesmo as responsabilidades e poder da Parlamento Europeu aumentaram substancialmente no 
decorrer do tempo, seu impacto real no que tange a agricultura foi particularmente limitado. Um 
quarto elemento foi a criação do Comitê Especial para Agricultura. Esse corpo de servidores civis 
nacionais preparam a maioria dos encontros do Conselho de Ministros da Agricultura. Isso ajuda a 
preservar a preeminência dos interesses nacionais no processo político de questões agrícolas, com 
a característica de segmentação. Um quinto elemento é a integração vertical do processo de 
tomada de decisão nacional e supranacional por meio do controle do sistema de Comitê. O 
Conselho delegou a maioria dos seus poderes para implementar a organização de mercado para a 
Comissão, mas instruiu que houvesse consulta aos comitês representando o interesse nacional.  
Para resumir, a política tem sido verticalmente integrada entre mecanismos nacionais e da 
Comunidade, limitando a autonomia da Comissão e retendo certas funções chave para o 
Conselho.45

 

  Uma gama desses mecanismos é decorrente da própria relação entre 

Comissão e Conselho (já elucidada anteriormente) pela qual o segundo delega ao 

primeiro uma série de atividades, além de controlar seu orçamento e o número de seus 

membros.  

 Fatores importantes são resultantes da própria estrutura interna de 

funcionamento da Comissão. No que se refere à formulação de políticas agrícolas, toda 

sua atuação se dá com base nos comitês, que, como se argumentará, funcionam sob o 

estrito controle dos Estados-Membros46.  

  Esses comitês se subdividem em: (i) comitês de gerenciamento47; (ii) 

comitês regulatórios48; e (iii) comitês de aconselhamento49. Nos dois primeiros casos, 

                                                 
45  WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, Oxford University 
Press, 2000, p. 188, tradução nossa. 
46  A própria organização dos Comitês é estabelecida pelo Conselho. A última manifestação nesse sentido foi 
a decisão de 28 de junho de 1999, que selou a atual estrutura de sua atuação (Decisão 1999/468/CE, Official Journal 
L 184, 17/07/1999, p.23). 
47  Representam a maioria dos Comitês Agrícolas, e são compostos por representantes dos ESTADOS para 
tratar de matérias e produtos específicos. Sempre que discutidas questões a eles relativas, manifestam-se em relação 
às medidas de gerenciamento de mercado. 
48  Esses Comitês têm atribuições e funcionamento semelhante ao dos de Gerenciamento. Entretanto, atuam 
em relação à regulamentação de questões mais amplas, tais quais regras para serem aplicadas de forma geral, relativas 
a padrões de consumo alimentar, por exemplo. 
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eles podem barrar a adoção de determinada medida50, ao passo que os últimos apenas 

agem à pedido discricionário da Comissão, e não têm poder de voto. Atuam, portanto, 

em uma dimensão meramente informativa.  

  De forma breve, os comitês de gerenciamento atuam da seguinte forma: 

tomam suas decisões por maioria qualificada51. Se adotada a medida, ela tem sua 

aplicabilidade imediata. Se rejeitada, deve-se comunicar imediatamente ao Conselho, 

quando esse tem um mês de prazo para emendar e aprovar o feito de forma diversa52. 

Caso contrário, pode a Comissão adotá-lo da forma como a proposta inicialmente.  

  Com relação aos Comitês Regulatórios, o procedimento é o seguinte: 

nesses casos, a opinião dos Comitês é ainda mais decisiva, na medida em que a adoção 

de uma proposta por parte da Comissão somente pode ocorrer com a manifestação 

positiva daqueles. Se os Comitês rejeitarem a proposta, ou se não se manifestarem em 

tempo hábil, deve-se imediatamente submeter o feito ao Conselho, e notificar o 

Parlamento. O Conselho deve se manifestar em um período de três meses. Se rejeitar o 

feito, esse volta à Comissão para que se formule uma nova proposta ou para que se 

aguarde outro momento oportuno para sua nova submissão. Se houver manifestação 

positiva ou nenhuma manifestação nesse período, a medida pode então ser adotada pela 

Comissão53. 

  Do exposto, pode-se concluir que a hipótese inicial fora corroborada: 

apesar de ser majoritariamente provida por um órgão a princípio supranacional, o 

procedimento decisório em matéria de política agrícola acusa a existência de uma série 

de mecanismos que oferecem aos Estados as condições para controlar as decisões 

acertadas em seu bojo. Dessa forma, comprova-se a tese de que os Estados desejam 

                                                                                                                                            
49  Com o propósito de estabelecer um diálogo com os grupos sociais afetados, esse tipo de comitê é composto 
por representantes de lobbies e por analistas técnicos, todos indicados pela Comissão, que deverão prover a ela 
informações acerca dos possíveis impactos das eventuais ações por ela promovidas. 
50  Essa pode ser tanto um regulamento, uma diretiva ou uma decisão.  
51  Por “coincidência”, o peso dos votos corresponde àquele adotado no seio do Conselho, ou seja, prioriza os 
interesses dos países desenvolvidos. 
52  Nesse ponto do argumento, duas observações são importantes: a primeira delas refere-se ao caráter 
marcadamente interestatal das decisões dos Comitês, tomadas nos mesmos moldes do procedimento do Conselho. A 
segunda se refere à própria apreciação do feita por esse órgão. Fica claro que, se houver alguma discórdia em relação 
à adoção de uma determinada medida – resultante dos comitês, essa deve ser dirimida no seio de um órgão que 
permite um controle marcante por parte dos Estados (notadamente por parte dos mais desenvolvidos). Assim, 
somente se não houver nenhuma oposição do Conselho é que prevalecerá a proposta do órgão “supranacional”, qual 
seja, a Comissão.   
53  Como se pode perceber, nesse caso o controle da Comissão é ainda mais estrito.  
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manter um alto nível de controle sobre a formulação desse tipo de política, justamente 

em virtude de seu caráter central no jogo político doméstico54.  

 

IV – A PAC E SUAS REPERCUSSÕES PARA AS NEGOCIAÇÕES 

AGRÍCOLAS INTERNACIONAIS 

 

  A exposição feita até o presente momento serviu para argumentar que os 

Estados-Membros da União Européia optaram por discutir multilateralmente a questão 

agrícola (delegando competências a alguns de seus órgãos), desde que mantivessem um 

estrito controle das decisões por eles adotadas. 

  Os argumentos ora colocados não são capazes, contudo, de responder a 

uma pergunta tão relevante quanto à primeira, que se refere à necessidade de se 

compreender as razões pelas quais os Estados optaram por abrir mão de suas 

prerrogativas soberanas para produzir uma política comum. As causas que podem ser 

apontadas para justificar um comportamento como esse são as mais diversas, e, por 

fugirem ao objeto desse trabalho, não serão por ele analisadas. 

  Pode-se, contudo, fazer um rápido panorama atual acerca das 

negociações agrícolas, que possibilitará algumas interessantes inferências que 

justifiquem o aludido comportamento.  

 

A) O tradicional posicionamento da UE durante as negociações internacionais 

 

  Juntamente com os Estados Unidos e o Japão, a UE se caracteriza, 

notadamente a partir da Rodada do Uruguai, por assumir uma postura dramaticamente 

conservadora e protecionista em relação à políticas agrícolas55.  

  Durante a Rodada de Doha de negociações no âmbito da OMC, mais 

latente ficaram os prejuízos decorrentes do posicionamento radical dos Europeus. 

Principalmente em virtude das colocações francesas, temerosas em relação a suas 

                                                 
54  Encontra-se, portanto, elementos suficientes para contestar a própria natureza “supranacional” das decisões 
oriundas da Comissão, o que pode ser feito com mais vagar em trabalhos futuros.  
55  Para um breve panorama acerca dessas negociações, ver JOSLING, Tim; HATHAWAY, Dale. This Far 
and No Farther? Nudging Agricultural Reform Forward.  International Economics Policy Briefs, no. PB04-1, March, 
2004. Ver, também nesse sentido, HERRMANN, Roland; et al. Tariff Rate Quotas and the Economic Impact of 
Agricultural Trade Liberalization in the World Trade Organization. University of Gressen, Germany, march 2001; e 
ainda: MESSERLIN, Patrick. Agriculture in the Doha Agenda. The World Bank Development Research Group, 
working paper 3009, april, 2003. 
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iminentes eleições internas de 2002, rejeitou-se o texto: “reduções, com vistas à 

eliminação gradual, de todas as formas de subsídios à exportação”. Tal fato, como bem 

argumenta Vera Thortensen, comprometeu o desenvolvimento da agenda durante a 

ocasião56.  

  As excusas utilizadas pela UE para seu posicionamento são as mais 

variadas, abrangendo desde assuntos relativos ao papel multifuncional da agricultura até 

mesmo a argumentos de índole ambiental. A título de exemplo, vale citar o 

posicionamento do Conselho de Ministros durante as Negociações de Doha:  

 
A agricultura européia, como um setor econômico, deve ser versátil, sustentável, competitivo e 
espalhado pelo território europeu, incluindo as regiões com problemas específicos. Ela deve ser 
capaz de manter o ambiente do país, conservar a natureza e ser uma contribuição ímpar para a 
vitalidade da vida rural. Ela deve também ser capaz de responder a anseios e demandas dos 
consumidores referentes à qualidade e segurança alimentar, proteção ambiental e do bem estar 
animal57. 

 

B) A Política Comum: justificativas com vistas às negociações 

internacionais 

  Do que fora exposto, pode-se justificar a posição adotada pela UE a partir 

de duas perspectivas. A primeira delas se refere a um certo grau de homogeneidade 

referente à necessidade de proteção para que seus agricultores se mostrem competitivos 

internacionalmente. Dessa forma, a cooperação em termos de política agrícola fica 

facilitada, na medida em que não há, dentro do bloco posicionamentos incompatíveis.  

  Além disso, os Estados da UE se valem de sua condição de bloco de 

integração para aferir ganhos na mesa de negociação: se agirem de forma concatenada, 

conseguirão ter um poder de barganha muito maior do que aquele que obteriam caso 

atuassem isoladamente. 

Nas negociações internacionais, a Comunidade tem insistido que a PAC 

é uma política interna: exportação é um meio de disponibilizar a produção interna 

                                                 
56  THORSTENSEN, Vera. A Declaração de Doha e o Mandato para uma Nova Rodada de Negociações 
Multilaterais na OMC. In.: BRANT, Leonardo Nemer C (coord.). O Brasil e os Novos Desafios do Direito 
Internacional. Rio de Janeiro, RJ: Editora Forense, 2004. pp. 103-126, p.112. Ver, também nesse sentido: 
TANGERMANN, Stefan. Interests and Options in the WTO 2000 Negotiations on Agriculture: Industrialized 
Countries. In.: INGCO, Merlinda; & WINTERS, Alan (editors). Agricultural Trade Liberalization in a New Trade 
Round. World Bank Discussion Paper n.418, September, 2001, pp.111-143.   
57  HEMILA, Kaveli; The EU Perspective on Agricultural Trade Liberalization in the WTO: Position Taken 
by EU Ministers of Agriculture. In.: JOSLING, Tim. Millenium Round of WTO Negotiations and International 
Agricultural Trade. Working Paper no. 96; Helsinki, November, 1999, pp.73-80, p. 76. Ainda do ponto de vista de 
uma perspective européia, ver: BESELER, Hans-Friedrich, A Agenda de Doha para o Desenvolvimento – Uma 
perspectiva européia.In.: BENECKE, Dieter, et al. Brasil na Arquitetura Comercial Global, FGV, RJ, 2003. pp. 77-
103.   
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quando exceder a demanda interna; e importação serve para satisfazer a demanda 

interna quando essa exceder a produção interna. A comunidade resiste em admitir 

qualquer responsabilidade pela instabilidade nas trocas internacionais, mas usa este 

argumento para justificar a proteção do mercado interno.58

  Dessa forma, a adoção de uma política agrícola comum surge como 

corolário tanto de uma necessidade de proteção que se estende por toda Europa quanto 

pela possibilidade de se obter mais força para negociar nas discussões comerciais 

internacionais. 

 

C) Política de bem-estar social e ‘economia moral’ 

Um argumento que se apresenta bastante sustentável para explicar a 

estrutura de tomada de decisão no âmbito das políticas agrícolas, é a abordada por 

Wallace, em sua obra Policy-Making in the European Union. Em contraste com o livre 

mercado, a política agrária da União Européia usa seu poder político para modificar as 

operações do mercado par alcançar resultados que o mercado não atingiria sozinho.59 A 

PAC é tanto um mecanismo político quanto econômico: procura integrar a população 

agrícola nacional na política nacional e transnacional.  

Para compreender essa influência direta de diretrizes políticas deve-se ver 

a PAC como parte integral da Europa Ocidental, que tem o bem-estar social um de seus 

corolários, e a economia regida por padrões de moral. Em outras palavras, tem uma 

racionalidade política.60 O processo de construção de políticas agrícolas na UE consiste 

em sua essência de política contra mercado. Um dos fatores básicos do Estado de bem-

estar social é sua sistemática despreocupada com as conseqüências internacionais, 

transformando as fronteiras em barreiras excludentes, protegidas por paredes de tarifas. 

Os elementos principais da PAC visam, todos, a regulação de mercados 

insulados de competições de importação. O intuito é a preservação das condições 

sociais demandada por este setor, que possuí nítidas desvantagens, se inserida 

internacionalmente no livre comércio. E este bem-estar é priorizado, inclusive mediante 

altos custos operacionais. 

Isso elucida o por que a  PAC se mostrou tão resistente a mudanças ao longo 

do tempo. Dois fatores se destacam. Primeiro, a figura dominante é um aparato 

                                                 
58  WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, 2000, p. 195. 
59  WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, 2000, pp. 186-190 
60  WALLACE, Helen; e WALLACE, Willian. Policy-making in the European Union, 2000, p. 182 
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institucional supranacional para criar as políticas, vinculada a um interesse setorial e 

nacional, como tratado anteriormente. Isso leva a uma inércia considerável na que tange 

a reformulação da PAC. Segundo, a ‘economia moral’61 peculiar da PAC se mostrou 

orientada para o bem estar social, excluindo critérios econômicos e de recursos para 

legitimar as reformas. 

Assim, o que se vê é o funcionamento da dinâmica do processo de tomada de 

decisão trabalhando em uma relação direta da perspectiva nacional e supranacional. Por 

um lado, os governos utilizam-se da PAC para alcançar interesses nacionais. Por outro, 

eles precisam que a PAC tenha autonomia supranacional suficiente para cumprir suas 

funções básicas de insular o setor agrário da Europa Ocidental tanto do ambiente 

internacional, quanto dos esforços para diminuir seu caráter de bem estar social. O 

interesse principal é de insular o setor agrícola europeu, e para tanto, políticas 

supranacionais são precondição. 

Uma mistura incomum de estruturas institucionais européias, valores sociais 

nacionais distintos e racionalidade econômica de legitimidade fizeram da PAC um 

regime peculiar e de resultados dúbios tanto para produtores quanto para 

consumidores.62

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A formulação de políticas econômicas sempre esteve intimamente 

relacionada ao jogo político doméstico. Dessa forma, esforços de integração podem 

significar alterações nesse padrão de relacionamento, na medida em que podem incluir 

outros atores nesse processo.  

  De acordo com essa perspectiva, ao analisar-se o procedimento de 

formulação da Política Agrícola Comum da UE, pode-se argumentar que ele ainda 

guarda uma dimensão notadamente interestatal. Apesar das políticas dos Estados 

                                                 
61  Wallace, em seu argumento, destaca a política agrícola européia das demais políticas comerciais, 
justificando assim o escopo peculiar da PAC. Objetivando o bem-estar social, principalmente do setor agrário, ao 
formular tais políticas, os tomadores de decisão acabam enfrentando conseqüências indesejáveis e, por vezes, 
imprevisíveis em outras arenas, em detrimento da manutenção e estímulo da produtividade interna do setor agrário, 
contrapondo-se aos princípios de livre comércio, como por exemplo, o da preponderância das “vantagens 
comparativas” entre os Estados. Para melhor compreensão do livro comércio internacional, ver KRUGMAN, P. 
Growing World Trade: Causes and Consequences, 1995. 
62  Graves problemas internacionais resultaram da PAC por causa dos grandes subsídios para exportação. O 
protecionismo agrícola, reflete, por exemplo, no preço doméstico das comidas, que chega a ser duas vezes o preço do 
resto do mundo. 
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europeus estarem vinculadas a UE, percebe-se que nesta arena específica, vários são os 

meios de controle estatais. Nota-se que mudança do arcabouço institucional gerada pelo 

processo de integração, por meio do qual se discute questões políticas, foi construído de 

tal modo que não isole as demandas de setores domésticos. 

  Além disso, outras hipóteses incidentais são discutidas. A primeira delas 

aponta para uma possível inefetividade do caráter supranacional da Comissão, ao passo 

que a segunda justifica a adoção de uma política agrícola comum pela similaridade das 

demandas por proteção e pela necessidade de maior poder de barganha nas negociações 

internacionais.  

  Uma outra abordagem, que tem como reflexo o caráter protecionista da 

PAC, é que as políticas neste setor específico são regidas por princípios diversos dos de 

livre comércio. Nesse sentido, as políticas são voltadas para o bem-estar social, 

justificando decisões que possam levar a resultados subótimos, na esfera econômica e 

comercial.  

  Uma avaliação, em termos gerais, das conseqüências da PAC para a 

economia da UE não é objeto deste presente estudo, e só com o passar do tempo seria 

possível uma análise com a devida acuidade. O que se pode concluir é que as políticas 

agrárias no âmbito da UE estão submetidas à ingerência estatal, e são diversos os 

possíveis argumentos e motivos por meio dos quais se fundamenta este formato no 

processo de formulação da PAC. É inegável que uma política liberal ortodoxa seria fatal 

para o setor agrário europeu. No entanto, os resultados objetivos de tais medidas para 

proteger este setor é que são questionáveis. 
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RESUMO 

O presente artigo visa realizar um estudo sobre os acordos de Unitização celebrados 

internacionalmente entre Estados soberanos a fim de solucionarem questões relativas à 

individualização de campos de petróleo e/ou gás que atravessem suas fronteiras, sejam elas 

marítimas (offshore) ou terrestres. Esses acordos serão analisados à luz da teoria das fontes 

do direito internacional público, tendo por base as experiências já existentes neste sentido, 

não podendo olvidar a forma como isto poderia ser efetivado no Brasil. Iniciar-se-á por 

uma incursão histórica sobre o instituto da unitização, passando pelas suas características 

principais e seu procedimento de formação e execução. As cláusulas desses relevantes 

acordos serão enfocadas em análise minuciosa das particularidades do conteúdo dos 

acordos de unitização internacional. Por se tratar de norma jurídica cogente internacional, 

imprescindível que se enquadre esses acordos no ordenamento jurídico internacional, 

ressaltando a natureza de tal direito e os sujeitos internacionais, para só então poder 

estabelecê-los como fonte do direito internacional e analisá-los como norma internacional. 
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ABSTRACT 

The present paper is aimed at accomplishing a study concerning the international 

unitization agreements between sovereign states as a manner to resolve situations related to 

the individualization of oil and/or gas reservoirs that go across their national borders, being 

them in the maritime zones (offshore) or in the terrestrial ones. These agreements will be 

analyzed considering the international public law sources theory, considering yet the 

already existed experiences in this sense, not disregarding the way that this fact could affect 

Brazil. It will begin with an historical incursion over the unitization institute, covering its 

main characteristics and its formation and execution procedures. The clauses of these 

relevant agreements will be analyzed in details, concerning its particularities and its 

contents. Because these agreements are international obligatory rules of law, it is 

indispensable consider them under the auspices of the international law system, focusing 

their nature and the subjects of international law and establishing them as sources of the 

international law. Then, they will be analyzed as international rules.  

 

KEYWORDS 

INTERNATIONAL UNITIZATION; OIL AND GAS; INTERNATIONAL LAW  

 

1. Introdução  

 

É bastante cediço que as reservas de petróleo e gás mundiais não se localizam 

somente dentro das fronteiras estabelecidas geograficamente entre os países. Elas 

comumente atravessam as fronteiras dos Estados e estabelecem-se em regiões fronteiriças 

entre os mesmos, ou seja, uma área detentora de uma reserva de petróleo e/ou gás que 

atravessa as delimitações territoriais de mais de um Estado,  pertencendo a dois ou mais 

sujeitos do Direito Internacional Público (DIP), gera direitos e obrigações comuns na 

consecução de mecanismos legais que definem a questão e delimitam o nível e o grau de 

atuação de cada parte, estruturando os critérios pelos quais a produção e a exploração 

daquele campo deverão se pautar.     

Neste contexto surge o conteúdo jurídico dos acordos unitização, envolvendo 
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aspectos do direito internacional para definir as bases jurídicas da exploração conjunta de 

uma única jazida, a qual, por seu alcance e/ou localização, estende-se por territórios 

pertencentes a dois ou mais Estados. A finalidade primordial da unitização é fazer com que 

a produção de petróleo ou gás seja realizada de forma controlada, sem abusos que 

comprometam a comprometer a produtividade do campo, evitando desperdícios e 

promovendo, por conseguinte, a proteção ao meio ambiente com a não aplicação da regra 

da captura (do inglês rule of capture). 

A relevância hodierna desses acordos evidencia-se, por um lado, pelo grande 

número de campos fronteiriços em todo o mundo e, por outro, pela possibilidade ainda que 

remota, mas admissível, de celebração de um acordo internacional desta natureza pelo 

Brasil. 

A competição excessiva pode gerar danos diversos, não somente ao campo 

especificamente, mas a todo meio ambiente. É por isso que se divide entre os participantes 

de uma região unitizada não só o aproveitamento dos recursos naturais que ela pode 

oferecer, mas, também, as responsabilidades e os riscos. 

 Assim, observando os casos de comunicação dos campos e reservatórios em 

territórios de dois ou mais Estados, os Acordos de Unitização Internacional da Produção e 

Exploração do Petróleo e Gás são os mecanismos convencionais, em consonância com o 

Direito Internacional Costumeiro, que estabelecem e estruturam as regras de proteção dos 

direitos soberanos destes Estados e que visam atender estas ocorrências fáticas.  

O estabelecimento de regras concernentes à exploração e à produção do campo que 

se encontra em territórios de dois ou mais Estados faz-se necessário tendo em vista as 

gravosas conseqüências que podem decorrer do fato da liberalização da produção, como 

ocorria quando se praticava a regra da captura. Em razão disto, no desenvolvimento das 

relações econômicas internacionais, novas práticas têm sido adotadas, dentre as quais os 

acordos internacionais de unitização que determinam as regras a serem aplicadas à 

exploração e produção do petróleo, dividindo os rendimentos e refletindo, sempre que 

possível, a estimativa das reservas contidas nas partes do campo pertencentes a cada uma 

das partes. 

A Unitização Internacional é entendida como um contrato que objetiva a 
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consolidação de negócio jurídico entre sujeitos internacionais de múltiplas áreas ou blocos, 

a fim de permitir que o campo seja eficientemente explorado dentro da perspectiva unitária, 

utilizando-se da divisão de custos e rendimentos, através do estabelecimento de joint 

ventures que realizarão as atividades. A Unitização Internacional torna-se globalmente 

relevante quando permite o eficiente controle da exploração descontrolada de petróleo ou 

gás e estabelece liames jurídicos complexos entre Estados que passam a ter suas 

explorações sob o controle das normas do ordenamento jurídico internacional, para que se 

possa construir e consolidar uma nova prática internacional.  

Além dos fatores jurídicos internacionais que permeiam a análise de seus conteúdos, 

como são exemplos, a delimitação de soberanias e jurisdições, a questão da exploração em 

águas ultraprofundas e o estudo dos tratados que fundamentam os acordos de unitização, 

entre outros, outras matérias integram, indubitavelmente, as discussões puramente técnicas, 

como as concernentes à geologia e à engenharia de áreas sob a superfície terrestre e 

marítima, demonstrando, ambas, a sua alta relevância da unitização para a que economia 

internacional e, como já dito, da prática internacional na exploração e produção de petróleo 

e gás em zonas contíguas. 

 

2. Os Acordos de Unitização Internacional na área de Petróleo e Gás 

 

A unitização, ou seja, a produção conjunta de um reservatório de petróleo e/ou gás 

que se comunica com a área de concessão, de licenciamento ou de propriedade de duas ou 

mais pessoas detentoras de tais direitos pode ser conceituada como uma solução eficaz a 

fim de evitar as gravosas conseqüências da liberalização da produção através da 

determinação de regras imprescindíveis. Neste sentido, “a unitização é a associação de 

operações de desenvolvimento comuns e unificadas de áreas cobrindo, total ou 

parcialmente, um mesmo reservatório ou estrutura geológica” (EZZEL JR e NIBERT, 

1997, p. 2), consistindo no gerenciamento coordenado de todas ou algumas partes de um 

reservatório de óleo e gás pelos proprietários das áreas ou blocos situados sobre o 

reservatório. Sendo assim, finalizar-se-á a sua conceituação para afirmar que a unitização 
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“é uma forma específica de joint-venture em que a cooperação compulsória entre as partes 

é de fundamental importância para o êxito do empreendimento” (TAVERNE, 1996, p. 1-2). 

Um tema que traz certa discussão doutrinária dentro da unitização em si é a que diz 

respeito à natureza que ela assume, se de interesse privado, se de interesse público, se de 

ambos com a supremacia de um, enfim, conclusões que acarretaram paradigmas próprios 

para a figura contratual respectiva no ordenamento jurídico a que pretendemos inseri-la. 

Pois bem, no âmbito internacional acredita-se não haver tanto motivo para 

controvérsia por se tratar a unitização nesta esfera de um ato entre Estados soberanos, 

fazendo gerar direitos e obrigações recíprocos para sujeitos de direito internacional público, 

sendo, assim, pública a natureza dos acordos celebrados. Da mesma assumiria tal 

vestimenta os Acordos pactuados entre um ou mais Estados soberanos e uma entidade 

internacional, no caso a Autoridade Internacional. As razões que balizam este raciocínio 

são as mesmas da anterior, ou seja, em virtude de se tratar de um instrumento jurídico de 

geração de direitos e obrigações para dois ou mais sujeitos do direito internacional público, 

isso sem se comentar a respeito da alta relevância que esses Acordos trazem consigo, seja 

pela otimização de recursos que têm por titulares a comunidade internacional como um 

todo, seja pela devida proteção ao meio ambiente.   

Por fim, resta-se falar das imensuráveis vantagens que a unitização traz para as 

partes envolvidas, para o poder público, para o meio-ambiente e para o próprio campo 

petrolífero ou gasífero. Desta maneira poder-se-á enumerar algumas das mais importantes: 

evitam-se disputas entre as partes, o que poderia prejudicar a explotação eficiente; faz-se 

com que se compartilhe e se faça o melhor uso das informações técnicas, recursos e 

equipamentos; reduzem-se e racionalizam-se custos e investimentos com o objetivo de 

explotar tão eficiente e economicamente for possível o depósito, otimizando a produção; 

evita-se perfurações desnecessárias; obsta-se a queda do fator de recuperação das jazidas; 

protege-se o interesse público; e assegura-se uma maior proteção ao meio-ambiente da 

região. 

Dentro de uma análise do que se encontra inserido nos Acordos de Unitização, 

depara-se com diversas cláusulas extremamente específicas de tais contratos, o que reflete 

em demasia os seus altos graus de especificidade e de tecnicidade.  
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Algumas cláusulas bastante comuns fazem parte destes acordos, tais como a 

referência às partes, ao objeto e a duração do mesmo. Outras são bastante peculiares e 

características, como, por exemplo, as descrições e delimitações do campo e do 

reservatório, as participações (determinações) e futuras redeterminações, a denominação do 

operador da área unitizada, a criação, estabelecimento e composição do comitê de decisões 

da área unitizada, o plano de desenvolvimento da área unitizada, a mora dos participantes 

não-operadores, o direito de retirada, a cessão das participações das partes, etc. São 

exatamente estas cláusulas particulares desses acordos que, por sua extrema relevância e 

especialidade merecem destacado papel no estudo de tais instrumentos legais. 

Tendo sido formada a unificação das operações com a celebração do acordo de 

unitização, a primeira conseqüência que se tem é a divisão das participações entre os 

membros do acordo em porcentagens indivisíveis das produções unitizadas. É essa 

determinação de participação de cada um nas produções da unitização que determinará os 

direitos e as obrigações perante o grupo todo, bem como perante terceiros, inclusive no que 

atine ao pagamento de royalties, tributos, pagamentos, investimentos e divisão dos lucros 

da produção. O Tratado internacional envolvendo os Estados contratantes deve dispor sobre 

tais questões compensatórias, tributárias e obrigacionais. Contudo, a aprovação estatal 

pelos países envolvidos é outra oportunidade para se fixar definitivamente tais pontos, caso 

já não estejam fixados. 

Outro efeito do nascimento desses acordos é a absorção da propriedade das 

informações, equipamentos, serviços, etc., por parte da unidade de operações conjunta 

formada pelos acordos de unitização, desde que adquiridas posteriormente à data do acordo. 

A primeira questão que se ventila quando da constatação de que uma reserva de 

petróleo e/ou gás se estende para além dos domínios soberanos de um determinado país é a 

que concerne ao tamanho dessa área ou a que porção corresponderia, em regiões de duas ou 

mais soberanias, à futura área a ser unitizada. Essa comprovação da região objeto do futuro 

acordo que regerá a exploração e produção na unidade se dará somente após se ter 

informações sísmicas e às vezes informações de poços exploratórios que atestem a 

comunicação das reservas e sua extensão.  

Vários estudos, dependendo do caso, são necessários para se definir os limites do 
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reservatório, porém, corriqueiramente, as partes tendem a incluir uma zona de segurança ao 

redor dos ditos limites, a fim de que se evite posteriormente a redeterminação dos limites da 

área. É bem possível que no decorrer das fases exploratórias e produtivas se verifiquem 

mudanças na extensão da área, seja para maior ou para menor. A revisão do acordo com um 

novo cálculo das participações dos integrantes do mesmo é algo indispensável nesses casos, 

que necessariamente tem de passar pelo crivo do comitê de decisões da unidade.  

Entretanto, a área unitizada pode ser modificada a pedido das partes não unicamente 

por motivações geológicas e técnicas que indiquem um aumento ou diminuição na área 

unitizada, mas sim por motivações estruturais relacionadas com o melhor andamento das 

operações, incluindo áreas que sirvam de base de apoio para a consecução dos objetos 

principais do acordo, assim como que sirvam de estrutura física para projetos comuns de 

distribuição do petróleo e/ou gás extraído. 

A determinação das participações que cada parte possui nas operações unificadas é 

o procedimento mais complexo e técnico da unitização, incluindo-se aí a redeterminação, 

pois se configura na análise de variantes geológicas e componentes físicos diversos, 

variando de caso para caso. O mais comum é a verificação das determinações das partes por 

meio das reservas provadas de cada área, mas outros fatores são freqüentemente utilizados, 

muitas vezes tratando-se de componentes matemáticos consubstanciados em variações 

geológicas. 

Os métodos para se chegar a essas determinações são de livre escolha por parte dos 

membros do acordo, contudo, abrangem sempre estudos geológicos, geofísicos e estudos de 

engenharia da reserva, de modo que se possa ter a mais confiável fonte para a determinação 

de participações que irão basear todo o andamento das operações até o seu fim ou até que 

se faça uma redeterminação. É, por isso, que numa concepção ideal, todos os investimentos 

realizados antes da unitização e mesmo no período pré-unitização deveriam ser 

equacionados e contrabalançados quando da determinação das participações das partes, a 

fim de que efetivamente as participações condissessem à realidade dos fatos. 

A redeterminação, por sua vez, constitui-se de nova análise das participações de 

cada membro da unitização, a partir das inspeções através dos meios competentes, no prazo 

e condições acordadas, qual o quinhão reavaliado a que cada integrante faz jus e que 
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responderá pelos seus direitos e obrigações perante toda a unidade. 

O instituto contratual da unitização presta-se de modo eficiente para a consecução 

dos fins almejados pela indústria do petróleo e reflete a preocupação contratual na busca da 

igualdade entre as partes. Nem sempre as determinações são confiáveis, pois ao passo que 

novas pesquisas se desenvolvem nas regiões unitizadas e algumas descobertas relativas à 

característica do campo vêm à tona, impende-se que sejam refeitas as participações que 

norteiam todo o acordo de unitização. Para tanto se recorre ao aditamento de 

redeterminação, fato comum nestes tipos de contratos. 

A redeterminação diz respeito a inúmeros estudos complexos com diferentes 

metodologias de trabalho e abrange um número de pessoas com distintas capacidades 

técnicas para sua elaboração, tal como ocorre com a própria determinação. Sem mencionar 

o fato de que as redeterminações podem acabar sendo discutidas em mediações, arbitragens 

ou em processos judiciais, em virtude de conflitar interesses quando há a demonstração de 

interpreções diversas sobre as participações dos membros do acordo. Isso tudo demonstra 

que a característica fundamental da redeterminação é o seu elevado custo financeiro. 

Conseqüentemente, é habitual que seja fixado um limite de redeterminações numa 

unitização, geralmente uma ou duas. 

Como o objetivo da redeterminação reside no interesse de assegurar uma certeza 

maior nas participações dos integrantes do acordo de unitização, a redeterminação, por seu 

turno, só é aceita quando finalizada a fase de exploração do campo, ou seja, no momento 

em que já se tem todas as informações indispensáveis para que se possa averiguar a 

presença ou não dos geradores, conforme prevê o direito respectivo. Em sentido oposto à 

orientação de que só é viável a aplicação do instituto quando se tem o conhecimento 

necessário, caminha outra orientação que não reconhece a permissão de redeterminações 

após ter decorrido um certo lapso de tempo na produção unitizada, isto porque as decisões 

envolvendo as redeterminações retroagem ao início do contrato de unitização, 

configurando-se, desta forma, numa difícil tarefa rever todas as participações contratuais 

quando se está perto da finalização da exploração. 

    A coordenação do processo de redeterminação fica a cargo do operador da 

unidade, cabendo àqueles que não concordam com o andamento do processo ou com a 
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feição que as participações possuem, elaborar suas propostas de redeterminação às suas 

expensas. A unanimidade é requerida para a aceitação dos termos da redeterminação de 

maneira voluntária, restando aos insatisfeitos os recursos que o acordo dispuser concernente 

à solução de disputas. 

  

3. Os Acordos de Unitização Internacional à Luz do Ordenamento Jurídico 

Internacional 

 

O Acordo de Unitização Internacional, seus fundamentos e pressupostos, como 

realidade do Direito Internacional tem como fonte as relações jurídicas convencionais de 

sujeitos do Direito Internacional Público. Trata-se de documento firmado entre Estados 

soberanos a fim de instituir a produção, exploração e explotação de petróleo ou gás em um 

campo que possui suas dimensões que vão além dos limites territoriais delimitados para 

cada Estado, se configurando como quase que uma exigência mandamental ao 

cumprimento dos direitos inerentes e correlatos de cada parte envolvida nesse 

compartilhamento de petróleo e/ou gás.  

Como gênero jurídico, o acordo perfaz-se como construção histórica do direito 

internacional aplicado ao petróleo e gás e que se deu a partir da adoção dos primeiros 

acordos celebrados, podendo citar como os mais relevantes e propulsionadores da 

consolidação do direito consuetudinário da não adoção da regra da captura como paradigma 

para os casos em comento, proibindo-se a produção desenfreada e unilateral do campo 

compartilhado, privilegiando-se o respeito aos direitos de todas as partes.  

Estes documentos convencionais, assinados e ratificados pelas partes, possuem 

vigência e eficácia tanto no plano interno quanto no internacional, sendo dotados de caráter 

normativo internacional, status que garante sua obrigatoriedade perante os sujeitos 

internacionais envolvidos. 

A forma pela qual os Acordos são recepcionados nos ordenamentos jurídicos 

internos e a forma de aplicação na efetiva execução de seu objeto, que é a produção 

compartilhada em uma região transfronteiriça, é que são maneiras bastante complexas de 

efetivação, mas que serão analisadas em sub-capítulo próprio que analisará os Acordos 
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Internacionais de Unitização no âmbito petrolíferos como normas jurídicas internacionais. 

A despeito do direito material afirmado nos Tratados de Unitização Internacional, a 

ordem jurídica internacional tem elementos materiais para afirmar o Costume Internacional 

como norma universal, obrigatória para todos. Ainda que nenhum Estado seja obrigado a 

celebrar tais Acordos, estes devem ser confeccionados como forma de assegurar o efetivo 

cumprimento dos direitos de cada Estado e de proteção ao meio ambiente, aspecto 

extremamente relevante no mundo hodierno. 

 

3.1. Os acordos internacionais de unitização no âmbito petrolíferos como normas 

jurídicas internacionais 

 

O Acordo Internacional de Unitização no âmbito petrolífero como as demais normas 

convencionais, ou seja, como Tratado, pressupõe demonstração da forma pela qual é 

celebrado no âmbito internacional, as conseqüências jurídicas dele decorrentes e a sua 

recepção pelos ordenamentos jurídicos nacionais de cada parte. Destaca-se especial 

interesse pelos aspectos da recepção desta espécie de acordo pelo ordenamento jurídico do 

Brasil.  

A compreensão do processo de sedimentação das disposições contratuais do Acordo 

de Unitização, não se restringindo apenas à questão da sua formação, até porque esse 

processo por si só já exige uma gama de componentes técnicos e informações 

indispensáveis, assim como recurso às melhores práticas da indústria do petróleo, mas 

analisando o processo de consolidação do Tratado, os procedimentos de recepção pelos 

ordenamentos jurídicos dos Estados-partes e a entrada em vigor das suas normas. Esta 

construção jurídica revela-se complexa e envolve componentes e variantes do sistema 

jurídico internacional e dos ordenamentos nacionais, sempre buscando afirmar os ditames 

preconizados no Acordo de Unitização Internacional. 

A formulação desse Acordo na esfera internacional caracteriza-se pelos processos 

que lhe dão definição, ou seja, ele é fruto da negociação sobre interesses de dois ou mais 

sujeitos de Direito Internacional, dentro da observância dos procedimentos de elaboração, 

aprovação, ratificação e entrada em vigor previstos na norma internacional, elementos 
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suficientes para dotá-lo de caráter internacional. A partir desta consideração, será possível 

analisar, internamente nos Estados-parte do Acordo, estudar a sua implementação. 

Torna-se imprescindível a caracterização dos Acordos de Unitização Internacional 

como sendo de natureza convencional e parte do ordenamento jurídico internacional, para, 

somente assim, analisar a sua entrada em aplicação e a produção dos seus efeitos, tanto no 

âmbito internacional, como no dos ordenamentos jurídicos dos Estados-parte.  

A partir da definição da natureza das normas que norteiam a produção 

compartilhada de petróleo e/ou gás pelos Estados envolvidos, espera-se abordar os efeitos 

do Acordo de Unitização nos ordenamentos jurídicos dos Estados-parte, verificando que, 

após a instituição dos princípios norteadores da produção unitizada de determinado campo, 

cada Estado deve dar cumprimento às obrigações decorrentes da norma convencional 

perante o outro Estado e adotar legislação própria no ordenamento jurídico pátrio, 

definindo as disposições legais sobre a exploração que se dará diretamente por meio de 

empresas estatais, seja por concessão a particulares, precedidos de licitação, seja por 

licenças concedidas.  

Cabe, assim, a cada Estado garantir a execução do pactuado, sabendo-se 

previamente a maneira como isso se dará, até porque é principio basilar do Direito 

Internacional - o Estado não pode eximir-se de suas obrigações internacionais alegando 

questões de direito interno.  

A Convenção sobre o Direito dos Tratados, de 1969, é taxativa em seus artigos 

relativos à observância dos tratados: “Artigo 26º - Pacta sunt servanda: Todo o tratado em 

vigor vincula as Partes e deve ser por elas cumprido de boa fé”. Enquanto que o Artigo 27º 

estatui sobre o Direito interno e observância dos tratados: “Uma Parte não pode invocar as 

disposições do seu direito interno para justificar o não cumprimento de um tratado. Esta 

norma não prejudica o disposto no artigo 46º”.  

A classificação e a inserção do Acordo de Unitização Internacional na área 

petrolífera e gasífera assevera a aplicação, indubitavelmente, dos princípios inseridos nas 

disposições acima citadas. Um Estado soberano, participante de um Acordo de Unitização 

não pode eximir-se de implementar o pactuado conforme o conteúdo firmado 

internacionalmente, nem pode alegar sua legislação interna como argumento para modificar 
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o estatuído e cair em descumprimento, ensejando as conseqüências cabíveis contra si. 

No mais, como modo inclusive de complementação ao principio já comentado, 

exposto no art. 27 da Convenção de Viena, tem-se, em sede de cumprimento e observância 

do cumprimento dos Tratados Internacionais, o principio da norma pacta sunt servanda, 

que, resumidamente, obriga a partes a cumprirem o avençado de boa-fé.   

O princípio da boa-fé eleva-se ao nível de uma instituição reguladora do conjunto 

das relações internacionais e ganha particular relevo no direito dos tratados. De acordo com 

a fórmula geral, executar de boa-fé significa abster-se dos atos que privem um tratado do 

seu objeto ou do seu fim. Esta concepção pode ser considerada demasiadamente vaga e que 

não caracterizaria o que seria a má-fé, pressupondo a necessidade de clarificação na prática, 

por ser forçosamente abstrata à medida que visa excluir toda prática de fraude a lei e exige 

a fidelidade e lealdade aos compromissos assumidos. 

A execução dos tratados, por conseqüência dos acordos de unitização internacional, 

incumbe a todos os órgãos do Estado, porque a obrigação de executar impõe-se ao Estado 

tomado no seu conjunto como sujeito de direito internacional. A obrigação de execução de 

tratado revela-se mais complexa e mais dificultosa para as partes, uma vez que o objeto da 

execução não é somente a aceitação no plano interno das disposições convencionais, ou 

seja, não será somente a introdução na ordem interna por meio de aprovação legislativa que 

dará os efeitos executórios pretendidos. Dentro da técnica legislativa, o conteúdo 

convencional deve consubstanciar o conteúdo de texto legal de direito interno para que se 

efetive a aplicação junto à outra parte do acordo unitização. 

Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet trazem lições extremamente 

valiosas com relação à tomada de medidas internas para aplicação dos Tratados pelos 

Estados-parte: “Para ser aplicável, um tratado deve conter disposições suficientemente 

precisas e poder inscrever-se nas estruturas de acolhimento jurídicas ou financeiras de 

direito interno. A execução do tratado exige freqüentemente que certas decisões tenham 

sido tomadas no plano nacional; o respeito do tratado pelos Estados só é assegurado se eles 

tomarem efetivamente tais medidas (votação de créditos especiais, adoção de leis ou de atos 

regulamentares, modificações da legislação ou da regulamentação existentes). O conteúdo 

desta obrigação depende do caráter self-executing (auto executório) ou não do tratado”. 
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(1999, p. 212).     

É desta forma que deve ser recepcionado o Acordo de Unitização Internacional no 

âmbito petrolífero, uma vez que necessita das medidas internas de naturezas legislativa, 

administrativa e judicial, para que haja a sua fiel execução e a aplicação de seus 

dispositivos. Complementando acresce autores acima referidos: “(...) os tratados que não 

apresentarem um caráter self-executing não são auto-suficientes e os Estados partes devem 

tomar as medidas internas necessárias à sua execução. (...) A fiscalização do respeito desta 

obrigação efetua-se, regra geral, por recursos à responsabilidade internacional do Estado, o 

que supõe que, não tomando as medidas de aplicação necessárias, o Estado atentou contra 

os direitos garantidos (...) ele não pode invocar as lacunas do seu direito interno para fugir 

aos seus compromissos convencionais (art. 27 da Convenção de Viena de 1969)”. (1999, p. 

213). A Corte Internacional Permanente de Justiça reconheceu, em Parecer de 21 de 

fevereiro de 1925, no caso “Permuta das populações turcas e gregas,” como princípio que 

um Estado “que tenha validamente contraído compromissos internacionais seja obrigado a 

introduzir na sua legislação as modificações necessárias para assegurar os compromissos 

assumidos”.    

No caso específico do Brasil, observa-se que o Acordo necessita ser submetido, 

como todos os demais Tratados, ao referendum do Congresso Nacional (art. 49, I, e art. 84, 

VIII, da CF), e depois da ratificação, que sejam decretados atos regulamentares pelo Poder 

Executivo Federal, em consonância com o exercício do monopólio do petróleo no Brasil 

(art. 177, I da CF), de maneira que possa o regulamento interno estatuir o modo pelo qual 

serão conduzidas as atividades definidas no acordo. 

É bem verdade que, em observância ao §1º do art. 177 da CF, a União poderá 

contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades de pesquisa e a 

lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, observadas as 

condições estabelecidas em lei. Isto quer dizer que tanto poderá a União, por si só, através 

de empresas estatais constituídas para tal fim específico de produção e exploração de 

petróleo, cumprir o Tratado Internacional firmado de produção compartilhada, como poderá 

ela contratar juntamente com particulares, para que esses possam dar a fiel execução 

pretendida. 
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Merece destaque no estudo do Acordo de Unitização Internacional no âmbito 

petrolífero, ainda, a sua definição como norma internacional e o seu fundamento no Direito 

dos Tratados (Law-making treaties), contendo normas de direito público ou como Tratados 

Contratos (contract treaties), contemplando normas de direito privado. Esta é uma 

classificação meramente doutrinária sobre os Tratados, contudo sem revelar conseqüências 

jurídicas relevantes.  

Os tratados, denominados de law-making treaties tem como objetivo a conclusão 

para o estabelecimento de princípios jurídicos universais, tais como os tratados de direitos 

humanos. (VISSCHER, 1963, p. 128 apud MALANCZUK, 1997, p. 37). Para estes 

doutrinadores, os contract treaties não seriam fontes de direito, mas sim meras transações 

legais. Nessa visão classificatória, os Acordos de Unitização Internacional se enquadrariam 

facilmente na condição de contract treaties, porém com algumas características intrísecas 

que permitem concluir que os mesmos são fontes de direito. Ainda que se adote a teoria 

citada por Malanczuk em seu livro “A Modern Introduction to International Law”, não resta 

dúvida quanto ao fato gerador de direitos e obrigações que advém dos Acordos, respaldados 

no costume arraigado na sociedade internacional que reflete uma imensa preocupação com 

um bem energético não renovável, de interesse global, além de deter uma forte justificativa 

ambiental para sua celebração. Malanczuk trata da distinção a ser feita entre os dois tipos 

de tratados, bem como suas consequências da seguinte forma: 

A única distinção entre o “law-making treaty (tratado definidor de normas)” e o 

“contract-treaty (tratado-contrato)” é meramente de conteúdo. Por isso, muitos tratados 

constituem casos cinzentos, tornando-os difíceis de classificar. Um único tratado pode 

conter algumas provisões que são contratuais e outras que são instituidoras de direito. A 

distinção entre os dois não é algo frutífero; (...) Mas é bastante vago e impreciso justificar 

que apenas um deles serve de fonte do direito internacional. A melhor concecpção é encarar 

todos os tratados como fonte de direito. Em qualquer caso, o direito dos tratados se aplica a 

ambos os tipos de tratados. (1997, p. 38) 

É possível, pois, com base nas definições doutrinárias, considerar o Acordo de 

Unitização Internacional no âmbito petrolífero como: tratado bilateral, no que se refere ao 

número das partes; tratados contrato, quanto à natureza das obrigações; e tratados de efeitos 
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limitado, quanto aos efeitos dele decorrentes. Conforme a Convenções sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969 e 1986 considera-se válido o tratado que tem como partes o Estado e/ou 

a Organização internacional, únicos sujeitos dotados de capacidade para tal, devendo seus 

os agentes estarem devidamente habilitados, que haja consentimento mútuo e que o objeto 

do tratado seja lícito e possível. 

 

3.2. O direito internacional aplicável aos casos de depósitos petrolíferos 

transfronteiriços 

 

Os depósitos transfronteiriços de petróleo e/ou gás envolvendo dois Estados 

ensejam a formulação de regras indispensáveis para uma produção otimizada, sendo, 

portanto compartilhada. Todavia, antes da pactuação de tais regras, antes da existência de 

um Acordo de Unitização propriamente dito que albergue todas as expectativas, tem-se no 

âmago do Direito Internacional Público um conjunto de regras que limitam, regulam, 

dispõem e conferem direitos, ações e obrigações, sejam elas positivas ou negativas, aos 

Estados que fizeram descobertas de campos petrolíferos que extrapolam seus limites 

territoriais, estendendo-se para outtros territórios vizinhos. 

O ponto central desse conjunto de regras formulado pelo Direito Costumeiro 

Internacional nas relações internacionais, em se tratando de depósitos transfronteiriços, é a 

proibição da não provocação de danos que podem ser provocados em terceiros países pela 

exploração e/ou produção dos campos referidos. Frank C. Alexander Jr é categórico ao 

afirma que “Most authorities tend to agree that under international law the respective States 

must abstain from undertaking activities, which may cause loss or damage to the resources 

or environment of one another”. (2004, p.1-2).  

A regra geral, deste modo, seria a abolição da tomada de medidas feitas 

unilateralmente, podendo-se considerar uma ruptura do Direito Internacional o exercício de 

tais atividades nessas regiões, de maneira que não se respeite os recursos ou o meio-

ambiente da outra parte envolvida. Ora, sob a ótica técnica e comercial, essa regra geral 

costumeira de Direito Internacional se amolda perfeitamente aos melhores interesses dos 

Estados envolvidos de produzir e desenvolver esses depósitos transfronteiriços de uma 
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maneira cooperativa a fim de que se atinja, financeiramente, os melhores resultados 

possíveis, bem como se tenha a produção realizada com a máxima eficiência possível. 

Por outro lado, Frank C. Alexander Jr (2004, p.1-2) ressalta a importância da 

existência de duas regras gerais de Direito Internacional que são usualmente aplicadas aos 

depósitos transfronteiriços de óleo e às disputas por esses depósitos. O primeiro é o de que 

os Estados têm uma obrigação geral de cooperação para se chegar a um acordo na 

exploração e produção de tais depósitos. O segundo reside no aspecto de que na falta de tais 

acordos, os Estados têm a obrigação de abster-se de realizar atividades que possam causar 

danos aos recursos ou ao meio ambiente de outros Estados, ou seja, tem-se negada a 

aplicação da regra da captura.  

O que ocorre efetivamente é que nenhum Estado é obrigado a unitizar sua produção 

com outro Estado, ainda que se esteja diante do caso de compartilhamento de campos. A 

produção de cada Estado poderá ocorrer até o ponto em que não haja prejuízo para a outra 

parte, pois, a partir do momento em que se constata tal situação, ter-se-á a impossibilidade 

da continuação de tais atividades, baseando-se nas regras gerais já comentadas. É 

extremamente incomum a prática de tais atividades sem qualquer tipo de negociação 

anterior ou pactuação definitiva. Os Estados, geralmente, buscam resolver essas questões 

pela via negocial diplomática, podendo ainda submeter a questão para a Corte Internacional 

de Justiça ou para tribunais arbitrais. No primeiro caso, aplica-se o Direito Internacional, 

enquanto, no segundo, será escolhido o Direito a ser aplicado na disputa. 

Observa-se uma evolução no Direito Costumeiro Internacional que permeia as 

relações concernentes à exploração e/ou produção de hidrocarbonetos. Em estudo realizado 

por professores de Direito Internacional e de Geologia, da Faculdade de Direito e do Centro 

de Recursos Naturais da Universidade do México, foram desenvolvidos nove princípios 

fundamentais para os Tratados Internacionais de Unitização de Petróleo e Gás, 

congregando ainda mais o costume internacional a respeito do Direito Internacional 

aplicável à utilização e conservação de hidrocarbonetos situados em regiões 

transfronteiriças. Thomas A. Reynolds, em seu artigo intitulado “Delimitation, Exploitation 

and Allocation of Transboundary Oil & Gas Depositis between Nation-States”, publicado 

no Jornal de Direito Internacional e Direito Comparativo da International Law Students 
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Association, elencou esses princípios.  

Estes princípios refletem a solidificação de uma construção costumeira pelo Direito 

Internacional frente à ocorrência dos fatos em apreço. O primeiro e o quarto princípios 

fazem menção e guardam estrita semelhança com as duas regras gerais de Direito 

Internacional lançadas neste estudo. Tratam eles do dever de cooperação entre as partes 

com o fim de garantir o contínuo cumprimento dos propósitos e objetivos do Tratado de 

Unitização e do dever de cada uma das partes de se abster da tomada de atividades em sua 

jurisdição e controle que possa causar dano aos recursos naturais ou ao meio-ambiente da 

outra parte, ou ainda que possa causar um desproporcionado risco nesse sentido. 

Os segundos e terceiros princípios se imiscuem nas disposições já mencionadas da 

Convenção sobre o Direito dos Tratados, 1969, mais precisamente em seus artigos 26 e 27, 

respectivamente. O artigo 26 trata do princípio do Pacta sunt servanda, que reza que todo 

tratado vincula as Partes e deve ser por elas cumprido de boa fé. Já o artigo 27 versa sobre o 

Direito interno e observância dos tratados, especificando que uma parte não pode invocar as 

disposições do seu direito interno para justificar o não cumprimento de um tratado. É o que 

vê nos princípios elencados pelo estudo da Universidade do México, já que o segundo 

princípio dispõe sobre o dever de boa fé e boa vizinhança que as partes devem ter no 

exercício de suas atividades, na atuação em mútua coordenação e na estrita observância das 

diretrizes e critérios postos no Tratado de Unitização, e o terceiro aborda o dever da não 

tomada de vantagem por uma das partes, pelo uso de leis ou regulamentos nacionais em 

contraposição ao Direito Internacional, que impediria a racional e proporcional utilização, 

distribuição e conservação dos recursos de hidrocarbonetos transfronteiriços. 

O quinto, sexto e sétimo princípios vistos fazem menção ao dever de informação 

que as partes têm, uma em relação à outra. Esse dever de informar está consubstanciado no 

dever de consulta que as partes têm, de modo a assegurar uma melhor coordenação das 

atividades, que é o principal propósito e objetivo do Tratado de Unitização, assim como 

também no dever das partes de prover as outras de notificações acerca das intenções das 

ações que visam exercer atinentes aos depósitos de petróleo transfronteiriços. O dever de 

troca de informações, documentos e publicações é, acredita-se, o mais relevante dos três 

princípios condizentes ao dever de informação. Ele permite uma melhor produção dos 
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estudos e da própria produção da área compartilhada, sendo resguardada, entretanto, a 

confidencialidade das informações trocadas por meio de condições estabelecidas pelas 

partes. 

O oitavo princípio relata a constante preocupação com a poluição petrolífera e sua 

busca de medidas preventivas, principalmente se se levar em consideração a produção 

desenfreada desses depósitos transfronteiriços. A predominância da regra da captura como 

paradigma, ou seja, a não sujeição aos ditames que aqui foram por demais enfatizados, 

acabaria por sujeitar o meio-ambiente da região à exploração predatória e, por conseguinte, 

aos seus efeitos, extremamente danosos às gerações futuras. 

Por fim, ao tratar dos princípios trazidos como norteadores no processo de 

elaboração dos Tratados de Unitização Internacional no âmbito petrolífero pelos estudiosos 

do Direito Internacional e da Geologia da Universidade do México, tem-se a diretriz 

esculpida como o nono princípio, que é o dever que têm as partes de não tomar nenhuma 

medida unilateral ou bilateral contrária às suas obrigações em acordo com o Direito 

Internacional, quando um depósito transfronteiriço de hidrocarbonetos se estender para 

além das fronteiras comuns de ambos, se estender para o subsolo marinho de um terceiro 

Estado ou se estender para além dos limites reconhecidos como de jurisdição nacional no 

ambiente marítimo.  

Percebe-se, assim, que o mais notável princípio trazido pelo estudo é o do dever de 

cooperação, que, sem sombra de dúvidas, faz com que os outros princípios possam fluir 

naturalmente. O dever de cooperação, quando se trata do compartilhamento de recursos 

naturais, não decorre de nenhuma convenção multilateral a respeito, mas sim, conforme 

preconiza David Ong, de fontes secundárias de direito internacional, como por exemplo, 

resoluções das Nações Unidas, estudos de caso, doutrinadores, etc., senão veja-se: 

Embora o dever de cooperar não derive de nenhuma convenção multilateral ou de 

regras estabelecidas do direito costumeiro internacional, um número de menos autoritárias, 

mas não menos importantes fontes secundárias de direito internacional, incluindo aí as 

resoluções da Assembléia Geral e de outros órgãos da ONU, convenções multilaterais 

relevantes, decisões de casos importantes envolvendo direito internacional e vultosa 

doutrina sobre o assunto propicia intenso apoio à questão de que os Estados têm uma 
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obrigação geral de cooperar na explotação de seus recursos naturais divididos. (1999, p. 

771). 

Rememorando as duas regras gerais de Direito Internacional que são usualmente 

aplicadas aos depósitos transfronteiriços de óleo e às disputas por esses depósitos, tais 

sejam, a de cooperação para se chegar a um acordo na exploração e produção de tais 

depósitos, assim como a de na falta de tais acordos, a obrigação de se abster de realizar 

atividades que possam causar danos, David Ong sintetiza o pensamento aqui já firmado e 

estatui que aspectos específicos do princípio geral que requer a cooperação internacional 

pode ser reformulado em duas regras fundamentais de direito internacional aplicável aos 

depósitos comuns. Essas regras residem, primeiramente, em uma obrigação de cooperar 

para se chegar a um acordo com relação à exploração e produção desses depósitos (embora 

não necessariamente seja através de desenvolvimento conjunto); e em segundo plano, na 

ausência de tal acordo, o que existe é uma obrigação mútua de abstenção de práticas 

concernentes à unilateral exploração e produção do recurso. ... O desenvolvimento conjunto 

por si mesmo, contudo, não é especificamente requerido pelo direito internacional e não 

pode se provar efetivo sem um exercício determinado de vontade política dos governos 

estatais envolvidos. (1999, p. 772). 

Deste modo, pode-se considerar que a doutrina internacional defende que não 

havendo a mútua inação na hipótese de compartilhamento de depósitos petrolíferos, sem 

que haja Acordo para a produção de petróleo, originam-se inevitáveis impactos negativos 

nos recursos naturais e no meio-ambiente do Estado fronteiriço, e, sem que se necessite 

fazer uma divagação forçosa, é viável supor que, a produção de uma reserva 

transfronteiriça, na ausência de Acordo de Unitização Internacional pode gerar violações do 

Direito Internacional. 

 

4. Conclusões  

 

Considerando as indagações deste estudo sobre como resolver o negócio jurídico da 

explotação e exploração do petróleo e gás em campos transfronteiriços através de Acordo 

de Unitização Internacional à luz do Direito dos Tratados, conclui-se pela relevância que 
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reveste os Acordos de Unitização, sejam eles celebrados nacional ou internacionalmente. 

Estes acordos refletem o anseio da Indústria do Petróleo e Gás e mesmo da Comunidade 

Internacional, visto a função motora desta fonte de energia nos modos de produção da 

sociedade global pela produção compartilhada produtiva, eficiente e otimizada. Entretanto, 

com o equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas, sem privilegiar uma em detrimento 

do outra, mas com o respeito de ambos os direitos, origina-se, por conseguinte, outros 

direitos e as garantias necessárias dos contratantes e dos possíveis terceiros que venham a 

sofrer os efeitos do objeto juridicamente tutelado. 

Neste diapasão, o Direito Internacional Público deve se manter sempre presente 

nessas relações estatais a fim de manter o tão almejado equilíbrio na ordem internacional, 

através da preservação do meio-ambiente e do respeito aos direitos que cada Estado tem 

perante suas reservas minerais, ainda mais quando esses direitos estatais se inter-relacionam 

por meio de um campo de petróleo ou gás que, soberanamente, pertence a dois sujeitos 

internacionais. Neste desiderato, a consolidação de um costume internacional e a sua 

conseguinte formalização com a elaboração de normas jurídicas internacionais afeitas (os 

ditos acordos de unitização), conforme se constata atualmente, fornece o substrato jurídico 

tão necessário na indústria do petróleo, permitindo um maior crescimento e melhor 

aproveitamento desta riqueza mineral escassa e não renovável ao mesmo tempo em que 

garante a prevalência dos direitos dos Estados em suas relações. Esse substrato é conferido 

através dos Acordos de Unitização Internacional, que nada mais são do que instrumentos 

jurídicos que objetivam a formação de uma joint venture específica tendo em vista a 

produção compartilhada de um mesmo campo que ultrapassa os limites soberanos de um 

Estado. 

Com base no direito material afirmado no Tratado, a Ordem Jurídica Internacional 

tem os elementos materiais para afirmar o Costume Internacional como norma universal, 

obrigatória para todos. Um sistema jurídico eficiente sobre os acordos de unitização, sejam 

eles internos ou internacionais, torna-se uma necessidade na atualidade. Neste sentido, a 

título de especulação acadêmica e dentro dos limites deste trabalho de caráter monográfico, 

com o fim de contribuir com as reflexões futuras sobre o tema, para um melhor 

abarcamento legal das possíveis situações de comunicação de reservas de óleo que possam 
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ocorrer, sugere-se que: Os países produtores de petróleo e gás aprovem um estatuto legal, 

uma regulamentação ou mesmo um contrato-modelo que versem de forma completa sobre a 

sistemática da unitização, reconhecendo expressamente seu interesse público, como meio 

de evitar gastos físicos e econômicos posteriores, de modo que se permita a unitização o 

mais cedo possível, ainda que seja na fase exploratória; As partes sempre busquem 

inicialmente a unitização por meios pacíficos e voluntários antes de se impor a unitização 

compulsória; seja dado um tempo razoável, porém definido para a aprovação do acordo de 

unitização pela agência competente e especializada; e Seja estipulada a arbitragem para a 

solução do caso e formulação do caso se as partes não chegarem voluntariamente em algum 

acordo.  
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RESUMO 

A sociedade pós-moderna experimenta novos rumos, dentre eles a formação dos blocos 

econômicos. As políticas adotadas pelos Estados devem levar em conta os interesses dos 

indivíduos. Exemplo disso é o que ocorre no seio da União Européia, entretanto, para que 

os objetivos do bloco econômico levem em consideração os interesses de seus destinatários, 

que são os indivíduos, torna-se necessário promover-se um repensar do processo de 

integração europeu, a partir da existência de princípios universais, que legitimem a 

intervenção dos Estados e das Instituições supranacionais nos Estados, sempre levando-se 

em consideração os ideais comunitários. Referida intervenção deve ter como parâmetros a 

observância de um núcleo duro de direitos, a Democracia e os Direitos Fundamentais, de 

forma a respeitar a própria diversidade cultural dos Estados-Membros que compõem o 

processo de integração europeu. 
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ABSTRACT 

The post-modern society experiences new routes, within these the formation of the 

economic regions. The policies adopted by States must take into account the individual 

interests. A good example is what happens deep in the European Union, however, in order 

for the objectives of the economic region to take into account the interest of its receivers, 

the individuals, it is necessary to promote rethinking of the European integration process, 

from the universal principle existence, which legitimates the intervention of the States and 

the supranational institutions in the States, always taking the communitarian ideals into 

account. The related intervention must have as parameter the observation of hard nucleus of 

rights, democracy and the fundamental rights, in order to respect the Member-States own 

cultural diversity that composes the European integration process. 

 

KEY-WORDS 

PRINCIPLE OF NON-INDIFFERENCE. MULTICULTURALISM. DEMOCRACY. 

FUNDAMENTAL RIGHTS. EUROPEAN UNION. 

 
 
 

1. Introdução 

No mundo contemporâneo, a sociedade internacional experimenta grandes 

transformações no sentido de buscar uma maior integração entre os Estados, não somente 

no âmbito econômico, mas no cultural, no social e no democrático, tudo voltado aos 

Direitos Humanos. 

O fenômeno representa uma resposta por parte dos Estados, em relação aos 

horrores vivenciados na Segunda Guerra Mundial, oportunidade na qual os Direitos 

Humanos foram flagrantemente violados, povos segregados, vidas ceifadas, em prol de uma 

suposta supremacia de determinada idéia, além das políticas adotadas pelos Estados, 
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levando em conta o exercício do Poder1, como única matriz para que  pudessem atingir os 

seus objetivos. 

Passada a Guerra-Fria, com o término da dicotomina existente entre os 

Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a 

desintegração desta segunda potência, a queda do Muro de Berlim, o fantástico 

desenvolvimento da tecnologia e o ápice da globalização, pode-se afirmar que a sociedade 

internacional vive um momento único, no qual existe uma conscientização, cada vez maior, 

por parte dos Estados e da própria sociedade internacional, de que as políticas a serem 

adotadas devem levar em conta os interesses dos indivíduos. 

Trata-se de uma renovação aos ideais kantianos da Paz Perpétua, através do 

qual se prega a criação de um Direito Cosmopolita, em que todos os Estados devem 

conviver mediante um ordenamento jurídico único, e as políticas por eles implementadas, 

no âmbito internacional, devem levar em conta os interesses dos indivíduos, seus principais 

destinatários. 

A renovação aos ideais de Kant, na sociedade Pós-Moderna, deve levar em 

consideração a integração entre os povos, respeitadas as diferenças culturais entre os 

mesmos, sendo que as políticas devem levar em consideração não os interesses dos Estados 

mas os dos jurisdicionados. 

No tocante à  integração regional, através da formação dos blocos 

econômicos, o processo é o mesmo, à medida que as políticas integracionistas, com é o 

exemplo da Europa, deixam de lado os aspectos meramente econômicos e comerciais para a 

adoção de outras políticas, sempre voltadas à defesa dos interesses dos indivíduos que, no 

calo da União Européia, são os cidadãos comunitários. 

Assim, urge repensar e elaborar uma nova proposta de integração entre os 

Estados  dentro da sociedade internacional, a partir de premissas básicas e aceitas, como 

sendo um consenso na sociedade internacional e, a partir deste núcleo duro, referente às 

referidas premissas básicas, necessário que haja o deslocamento das políticas a serem 

                                                 
1  Entendido como a prerrogativa que os Estados possuem de fazer com que os demais Estados 
atendam aos seus interesses. O exercício do Poder divide-se em econômico, social, carismático, militar, 
comercial, político, etc. 
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adotadas pelos Estados no sentido de que atendam, diretamente, aos interesses dos 

indivíduos. 

Trata-se do agir conjunto, entre Estados, no sentido de adotarem políticas que 

valorizem os interesses dos indivíduos e, mais, que possibilite a um Estado ou a um 

organismo supranacional poder intervir, diretamente, em uma política de outro Estado, 

sempre na busca da preservação do interesse comunitário. 

Trata-se da proposta lançada por Sidney Guerra2, no sentido de que entre os 

Estados deve haver mais do que mera solidariedade, senão uma verdadeira comunhão de 

interesses, de forma a que todos os Estados e atores da sociedade internacional sejam co-

responsáveis pelo destino da vida humana, o que de certa forma legitima determinadas 

condutas que, em princípio, violariam a soberania de outro Estado. 

O presente artigo, nas cisrcunstâncias, tem por finalidade examinar, à luz do 

Direito da Integração especialmente do contexto da União Européia, os rumos da sociedade 

internacional, neste século, propondo-se um modelo de integração que seja pautado pela 

efetiva observância dos interesses dos cidadãos e com a adoção de valores de consenso, 

respeitando-se a existência de um núcleo duro de Direitos, como a Democracia e os 

Direitos Fundamentais, de forma a valorizar os cidadãos do bloco e de suas próprias 

individualidades, a partir do multiculturalismo. 

 

2. Evolução da Comunidade Européia: Objetivos3 

A construção do bloco econômico europeu, idealizado no Pós-Guerra, a 

partir de Robert Schumann e Jean Monett, buscou a criação, a longo prazo, de uma 

Federação, na Europa, com o objetivo principal de que fosse evitada  a eclosão de uma 

Terceira Guerra Mundial. 

O processo iniciou-se no ano de 1951, com a celebração do Tratado de Paris,  

culminando com a criação da CECA - Comunidade Econômica do Carvão e do Aço -, 

composta pela Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Itália e Luxemburgo. No ano de 1957, 

criaram-se as outras duas comunidades (a CEE - Comunidade Econômica Européia - e a 

                                                 
2  Direito Internacional Ambiental. Freitas Bastos Editora:Rio de Janeiro, 2006. pp. 90/95 
3  Gomes, Eduardo Biacchi. Blocos Econômicos e Solução de Controvérsias: Uma análise comparativa 
a partir da União Européia e Mercosul. JURUÁ:Curitiba, 2005, 2a. Edição. 
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CEEA - Comunidade Econômica de Energia Atômica - através do Tratado de Roma, do 

ano de 1957). 

Com a assinatura desse tratado, os três organismos, CECA, EURATOM e 

CEE, passaram a constituir o ordenamento jurídico do chamado “Direito Comunitário”.  

Com o sucesso do processo de integração europeu, outros países 

demonstraram interesse em participar, dentre eles, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca, 

em 1972; a Grécia, em 1982, e Portugal e a Espanha, em 1986; mais recentemente, em 

1994, a Áustria, a Finlândia e a Suécia passaram a integrar a atual União Européia. 

O  Ato Único Europeu, em 17 de fevereiro de 1986, foi um passo decisivo 

para o desenvolvimento da integração européia, pois promoveu  reformas estruturais nos 

órgãos comunitários e introduziu políticas visando a instituir, ao final de 1992, um mercado 

comum, cujo perfeito funcionamento dependeria da eficácia das decisões dos organismos 

comunitários. 

O mercado comum foi consolidado com a instituição do Tratado de 

Maastrich (1992), que procedeu a uma revisão do Tratado de Roma (1957), e se ocupou 

também de outras questões, dentre as quais a econômica, gerando reflexos nos mais 

diversos âmbitos comunitários e culminando no processo de adoção de uma moeda única, 

através do Tratado de Amsterdã (1997). 

O Tratado de Maastrich criou a União Européia, que resultou na formação 

de uma comunidade política e atua com a finalidade de aprofundar o processo de integração 

europeu. É formada por três pilares: a Comunidade Européia4, os Assuntos de Cooperação 

e Justiça e a Defesa Externa Comum.5

Instituiu-se a cidadania comunitária, garantindo aos cidadãos do bloco o 

efetivo exercício das quatro liberdades de mercado no contexto comunitário: livre 

circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Entretanto, não se trata de uma mera 

cidadania funcional, mas garante aos cidadãos comunitários o efetivo exercício da 

democracia e da cidadania, pois possuem a capacidade eleitoral, ativa e passiva, para 

                                                 
4  Pilar essencialmente supranacional, no qual são adotadas as políticas referentes ao mercado comum. 
5  Nesses outros dois pilares não vigoram as políticas comunitárias; são meras políticas de cooperação, 
onde está presente a intergovernabilidade. 
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votarem e serem votados para o Parlamento Europeu, além exercerem o sufrágio nas 

eleições municipais na localidade em que residam. 

Aos cidadãos comunitários, garante o direito de invocarem a proteção 

diplomática de qualquer um dos Estados-Membros do bloco econômico, desde que se 

encontrem em outro Estado extracomunitário e ali não exista uma representação 

diplomática de seu Estado de origem. 

O Tratado de Amasterdã, 1997, lança as bases para a o lançamento do EURO, 

moeda comum que passou a circular, fisicamente, a partir de 2002. 

Em 2001, foi assinado o Tratado de Nice, tendo ele, atualmente, a finalidade 

de regulamentar o funcionamento do bloco econômico europeu,  uma vez que revogou os 

demais tratados do bloco econômico. Teve por objetivo promover a reformulação das 

instituições comunitárias para a entrada dos novos Estados. 

No ano de 2004, promoveu-se um grande alargamento no bloco europeu, 

permitindo-se que oito países do leste europeu (Polônia, Letônia, Lituânia, República 

Tcheca, Eslovênia, Hungria, Estônia e Eslováquia), além de Chipre e Malta, ingressassem 

no bloco europeu. Em 2007, a Bulgária e a Romênia ingressaram no bloco e a Turquia 

negocia a sua adesão à União Européia. 

No mesmo ano de 2004, foi assinada a  Constituição Européia, que deveria 

entrar em vigor quando todos os Estados-Membros da União Européia viessem a  ratificá-

la, o que garantiria um avanço ao processo de integração europeu. 

 A Constituição Européia tinha por finalidade aprofundar o processo de 

integração, visando ao  aperfeiçoamento das políticas comunitárias, com vistas a, quem 

sabe, futuramente, constituir-se um verdadeiro Estado Europeu.6

   Foram estas as inovações da Constituição Européia: 

a) organização e repartição de competências entre a União Européia e os Estados 

Membros; 

b) repartição das competências entre as instituições comunitárias; 

                                                 
6  Gomes, Eduardo Biacchi. Constituição Européia: A formação de um futuro Estado Europeu? Direito 
Constitucional Europeu: Rumos da Construção. Eduardo Biacchi Gomes e Tarcísio Hardman Reis 
(organizadores). JURUÁ:Curitiba, 2005. Pp. 45 a 55. 
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c) definição das políticas externas entre a União e os demais Estados, 

extracomunitários, bem como um reforço quanto à   estrutura jurídica da União Européia, 

no sentido de conferir-lhes maior autonomia nas políticas da integração. 

Durante a execução dos trabalhos, houve propostas para o estabelecimento 

da natureza jurídica, de Direito Internacional Público, da União Européia7, além da 

alteração de sua denominação para União, de forma a dar a noção de uma maior 

consistência federalista, no bloco econômico. 

No plano da Constituição Européia, ainda,  houve algumas novidades, como 

a inclusão da Carta de Direitos Fundamentais, de forma a reforçar a noção da cidadania 

européia. 

No âmbito externo, foram reforçadas as políticas de ação externa, entre a 

União e os demais países, como as de natureza comercial e de cooperação internacional, 

políticas externas e de segurança comum e de defesa. 

Importante destacar, no plano da Constituição Européia, a adoção de alguns 

princípios, elevados ao nível comunitário, como o respeito aos direitos humanos, Estado 

Democrático de Direito, liberdade de mercado, observância ao Direito Comunitário, 

condições essenciais para que um Estado ingresse no bloco comunitário. 

No Preâmbulo da Constituição Européia, reforçou-se a idéia da observância 

das diversidades culturais, pois, não obstante a história da formação européia estar 

fundamentada na cultura judaico-cristã, reconhecem-se e valorizam-se as diferenças 

culturais, sociais e democráticas de cada um dos vinte e sete Estados-Membros. Trata-se, 

portanto, de uma diversidade cultural, na Europa, valorizando-se a concepção do 

multiculturalismo. 

Infelizmente, o processo da Constituição Européia não foi levado adiante, 

pela negativa da retificação por parte da França e da Holanda, tendo em vista a realização 

do referendum no ano de 2005. No ano de 2007, com a transferência da Presidência do 

Conselho para Portugal, foi proposta a elaboração de um novo Tratado institucional para a  

União Européia, com a finalidade de aprofundar o ordenamento jurídico comunitário, 

                                                 
7  A  União Européia, instituída pelo Tratado de Maastrich, 1992, é composto por três pilares: a 
Comunidade Européia, Políticas de Segurança Externa Comum e Assuntos de Cooperação Judiciária. 
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principalmente no que diz respeito à observância de valores como a Democracia e os 

Direitos Fundamentais. 

 

2.1 Direito Comunitário e Delegação de Competências 

O ordenamento jurídico comunitário é sui gêneris, notadamente, porque 

surgiu a partir do Direito Internacional Público e dele foi se desenvolvendo, de forma a ser, 

atualmente, autônomo, frente ao Direito Internacional Público e frente ao Direito 

Constitucional. 

Quanto ao  Direito Comunitário, permitindo-lhe  a coesão em seu sistema 

jurídico e garantindo um funcionamento harmônico entre este e os ordenamentos jurídicos 

nacionais, revela-se aplicação de três princípios:8

a) aplicabilidade direta da norma comunitária; 

b) uniformidade na aplicação e na interpretação do Direito Comunitário,  

c) primado da norma comunitária sobre as normas nacionais. 

Aos respectivos princípios, há de se agregar o instituto da delegação de 

competências soberanas, através do qual os Estados transferem, temporariamente, 

parcela de sua soberania para as entidades supranacionais, para que venham a adotar 

políticas em nome dos Estados, segundo os interesses da própria União Européia. 

Para possibilitar a caracterização do Direito Comunitário, torna-se 

necessário o apuramento de alguns dos princípios fundamentais que regem tal direito, 

analisando-os dentro do âmbito da União Européia, tendo em vista decorrer dela a 

manifestação mais desenvolvida do Direito Comunitário, na atualidade. 

 O artigo 5º. do TCE estabelece os princípios da proporcionalidade e da 

subsidiariedade, criando uma aproximação entre o povo e o poder, possibilitando que a 

comunidade atue nas questões de competência concorrente quando os atos dos Estados 

membros não forem suficientes, ou quando fique claro que os resultados serão melhores se 

elaborados em um nível comunitário. Porém, sofre este limitações, pelo princípio da 

                                                 
8  Gomes, Eduardo Biacchi e Merlin Gabriel Andrade Comunidade Andina: (In) Existência de um 
verdadeiro direito comunitário, Revista de Direito Internacional e do Mercosul. La Ley, ano 9, n. 1, fevereiro 
de 2005, pp. 33 a 46. 

707



proporcionalidade, não podendo a União exceder-se do necessário para atingir suas metas, 

ou seja, os objetivos do Tratado. 

O Princípio da  subsidiariedade  garante o exercício da Democracia dentro 

do Bloco Econômico, pois no correspondente às matérias de competência concorrente, 

incumbirá, preferencialmente ao Estado-Membro, através de suas Instituições locais, a 

adoção das referidas políticas e, somente na hipótese de que os objetivos não sejam 

alcançados, a União Européia atuará para atingir o fim comunitário. 

Em última instância, referido princípio observa, no contexto comunitário, o 

exercício da Democracia, uma vez que reserva a primazia dos Estados, no sentido de 

adotarem as políticas sobre matérias de competência concorrente, as quais são adotadas no 

contexto local, pois é o Estado que pode, de melhor forma, atender aos interesses de seus 

jurisdicionados, mas os resultados se dão no âmbito comunitário, poque o interesse não é 

meramente local, mas supranacional. 

O princípio da igualdade encontra-se presente no Direito Comunitário, 

também nomeado de princípio da não discriminação, estando disposto do artigo 6º. do 

TUE, dentre vários outros, a partir do qual se assegura a livre circulação de pessoas, no 

interior da Comunidade, assim como igualdade de tratamento. 

O princípio da solidariedade, consubstanciado no artigo 5º. do Tratado de 

Roma, e baseado no princípio  pacta sunt servanda, dispõe a obrigação de os Estados 

Membros  tomarem todas as medidas possíveis a fim de garantir o cumprimento das 

obrigações decorrentes do Tratado ou de quaisquer atos das Instituições Comunitárias. 

O princípio do equilíbrio institucional assegura a não violação da repartição 

de poderes e competências estabelecidas dentro da Comunidade. 

O princípio da uniformidade na interpretação e na aplicação do Direito 

Comunitário estabelece que as regras comuns de uma Comunidade devem ser aplicadas a 

todos os Estados-Membros e, para que sejam elas cumpridas, deve haver, também, um 

direito comum. Através da interpretação do princípio da uniformidade, surgiram vários 

outros conceitos, a saber: 

a) Princípio da primazia do Direito Comunitário – estabelece a obrigatoriedade da 

observância das normas comunitárias no âmbito dos ordenamentos jurídicos nacionais, bem 

como a não derrogabilidade daquelas por estes. Tal princípio fora formulado no Acórdão 
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Costa/Enel, que assegurava a não derrogabilidade e pelo Acórdão Aresto Simenthal, o qual 

dispunha sobre a obrigatoriedade da aplicabilidade das normas comunitárias sobre a 

legislação nacional, por parte do juiz nacional.  

             b)  Princípio da aplicabilidade direta – assegura a produção de efeitos das normas 

comunitárias diretamente na ordem jurídica dos Estados-Membros. Este princípio teve o 

início de sua construção jurisprudencial com o julgado Francovich, e permite a invocação 

da tutela das normas comunitárias, por parte dos cidadãos comunitários, frente aos 

Tribunais Nacionais. 

c) Princípio da uniformidade da interpretação e aplicação das normas 

comunitárias – leva em conta o fato de serem os próprios juizes nacionais os instrumentos 

de aplicação das normas comunitárias e, conseqüentemente, do próprio Direito 

Comunitário, atuando o Tribunal de Justiça como fiscalizador da aplicação e interpretação 

do mesmo. 

O conjunto dos princípios supracitados, junto à idéia de subordinação dos 

Estados Membros aos organismos comunitários, forma o principal elemento do Direito 

Comunitário: a supranacionalidade. 

A idéia de supranacionalidade representa uma evolução frente ao conceito 

de soberania, pois implica a delegação de parcelas de competências soberanas  dos Estados 

-Membros, livremente e por um ato de soberania, em prol da comunidade. 

É graças a tal delegação que se torna possível a adoção de políticas 

comunitárias compatíveis com a legislação interna dos Estados-Membros, sem o que, 

certamente, não seria possível a realização dos objetivos comunitários. 

3. Democracia e Direitos Fundamentais na União Européia 

  Inegável a relação existente entre o Direito Comunitário e os Direitos 

nacionais dos Estados-Membros da Comunidade Européia, conforme expressa Canotilho: a 

Europa experimenta um pluralismo jurídico, no qual temos, de um lado, a “ordem jurídica 

comunitária” e, de outro, os ordenamentos constitucionais dos Estados integrantes daquele 
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bloco econômico, fazendo com que determinadas políticas sejam adotadas em conjunto 

pelos sócios, como as questões decorrentes dos Direitos Fundamentais.9

A Democracia é um dos pilares do processo de integração europeu, 

notadamente, porque um dos requisitos essenciais para a adesão de um Estado-Membro no 

bloco econômico é a observância dos valores de um Estado Democrático de Direito. 

Atualmente, no espaço europeu, existe uma preocupação cada vez maior por 

parte dos Estados na conferência de maior legitimidade à adoção e execução das políticas 

comunitárias, com o intuito de que elas, de forma efetiva, garantam os interesses dos 

cidadãos comunitários que, em última instância, são os principais destinatários das referidas 

políticas. 

A adoção do princípio da subsidiariedade, conforme mencionado acima, 

representa a expressão do ideal democrático na União Européia. 

  No que diz respeito ao processo legislativo, certo é que a União Européia 

ainda encontra certas deficiências, notadamente, porque o Parlamento Europeu, instituição 

de caráter supranacional, com a finalidade representar os interesses dos cidadãos dentro do 

bloco econômico e  composto por até 721 eurodeputados, que são eleitos diretamente, não 

possui, verdadeiramente, um poder legiferante. Dependendo da matéria em discussão, ele 

possui uma competência de co-decisão, co-legislação, ou meramente consultiva. 

Em última instância, quem detém a competência legislativa são os Estados, 

porque isso incumbe ao Conselho, que representa os interesses dos Estados, no bloco 

econômico, o que, de certa forma, representa a existência de um déficit democrático a ser 

abordado mais a frente. 

No espaço comunitário europeu, os Direitos Fundamentais são considerados 

como indivisíveis e universais. Nas circunstâncias, podem ser aplicados dentro do espaço 

comunitário como fora dele. Assim, a União Européia atua em conjunto com os Estados 

visando à proteção dos referidos direitos. 

                                                 
9  J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina:Portugal, 1999, 3ª. 
Edição, pp. 1276 a 1278. 
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 O paradigma europeu, relativamente aos Direitos Fundamentais, foi a 

celebração, no ano de 2000, da Carta Européia dos Direitos Fundamentais da União 

Européia. 

  Em virtude da importância e da relevância que a temática sobre os Direitos 

Fundamentais alcançou no Século XXI, não se pode mais conceber tais direitos em um rol 

expresso e taxativo e. 

Não obstante haja uma tendência de que as normas decorrentes de Direitos 

Fundamentais sejam recepcionadas nos ordenamentos jurídicos nacionais, é uma 

enumeração aberta, uma vez que as normas internacionais, ainda que não recepcionadas são 

direitos fundamentais  em seu sentido material. 

Assim expressa Jorge Miranda10: 
Não se depara, pois, no texto constitucional, um elenco taxativo de direitos 
fundamentais. Pelo contrário, a numeração (embora ser  ser, em rigor, exemplificativa) é 
uma enumeração aberta, sempre pronta a ser preenchida ou completada através de 
novas faculdades para lá daquelas que se encontrem definidas ou especificadas em cada 
momento. Daí poder apelidar-se o art. 16, n. 1, de cláusula aberta ou de não tipicidade de 
direitos fundamentais. 
O atrás evocado 9º. Aditamento à Constituição dos Estados Unidos é a primeira e a mais 
importante das cláusulas abertas e não deixa de ser significativo surgir em referência à 
primeira Constituição moderna, que é também o modelo historicamente mais 
conseguido de constituição liberal. 

 
 Segundo Canotilho, ao fenômeno referente à incorporação das normas de 

Direitos Humanos em “normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e 

garantia à disponibilidade do legislador ordinário”, dá-se o nome de constitucionalização, 

que tem como conseqüência principal a proteção dos referidos direitos mediante o controle 

de constitucionalidade.11

 De outro lado, para o mesmo autor, a fundamentalização “aponta para a 

especial dignidade de proteção dos direitos num sentido formal e num sentido material”.  

No sentido formal, “geralmente associada à constitucionalização, assinala quatro dimensões 

relevantes: (1) as normas consagradoras de direitos fundamentais, enquanto normas 

fundamentais, são  normas colocadas no grau superior da ordem jurídica; (2) como normas 

                                                 
10  Jorge Miranda. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 3a Edição. 
Editora Coimbra:Portugal, 2000, pp. 162 e 163. 
 
11  J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina:Portugal, 1999, 3a 
Edição, p. 354. 
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constitucionais encontram-se submetidas aos procedimentos agravados de revisão; (3) 

como normas incorporadoras de direitos fundamentais passam, muitas vezes, a construir 

limites materiais da própria revisão (...); (4) como normas dotadas de vinculatividade 

imediata dos poderes públicos constituem parâmetros materiais de escolhas, decisões, 

acções e controlo, dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais”.12

No sentido material, por sua vez, leva-nos à idéia de que os Direitos 

Fundamentais compõem um dos pilares da sociedade contemporânea, em um Estado 

Democrático de Direito, sendo, portanto, desnecessária a constitucionalização das referidas 

normas. Segundo Canotilho, a constitucionalidade material é importante para: “(1) a 

abertura da constituição a outros direitos, também fundamentais, mas não 

constitucionalizados, isto é, de direito material mas não formalmente constitucionais (...); 

(2) a aplicação a estes direitos só materialmente constitucionais de alguns aspectoso do 

regime jurídico inerente à fundamentalidade formal; (3) a abertura de novos direitos 

fundamentais (...) Daí o falar-se, nos sentidos (1) e (3), em cláusula aberta ou princípio da 

não ticicidade dos direitos fundamentais”.13

 Um dos objetivos da Constituição Européia era a finalidade de tutelar os 

Direitos Humanos, no âmbito do espaço comum europeu, inserindo a Carta dos Direitos 

Fundamentais no corpo de seu texto e, nas palavras de Adriane Lorentz, o Tribunal de 

Justiça das Comunidades Européias terá a competência para dirimir as questões decorrentes 

de violação às referidas normas, princípios e valores, atribuindo, assim, valores constritivos 

que não estavam presentes na Carta Européia dos Direitos Fundamentais da Europa .14

A Constituição Européia estabelecia, em seu Título II,  os Direitos 

Fundamentais e da Cidadania da União e, segundo Carlos Francisco Molina Del Pozo15, a 

proteção aos Direitos Fundamentais, no espaço comunitário, através dos Tratados de 

Amsterdã, 1997, e de Nice, 2001, sempre dispuseram ser de competência dos Estados, 

                                                 
12  J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina:Portugal, 1999, 3a 
Edição, pp. 354. e 355. 
13  J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina:Portugal, 1999, 3a 
Edição, pp. 355. 
 
14  Autora e artigo citados, p. 104. 
15  La Constitución Europea. Editorial Universitaria Ramón Aceres, Madri, Espanha, 2004, fls. 16 e ss. 
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através de seus dispositivos constitucionais, bem como das disposições contidas nos 

Tratados sobre o tema, a proteção dos referidos direitos. 

  O objetivo da inserção da proteção aos Direitos Fundamentais, no âmbito da 

Constituição Européia, estava traduzido no Preâmbulo da Carta Européia, em que se busca  

uma maior proteção, no espaço comunitário dos referidos direitos, tendo em vista o 

aprofundamento do processo de integração, permitindo-se, assim, uma maior efetividade na 

proteção dos referidos direitos. 

Passariam, dessa forma, a ser protegidos, de maneira eficaz, os direitos à 

dignidade humana, à vida, à integridade da pessoa, à proibição do uso da tortura e de penas 

cruéis e desumanas, além de se garantir o direito à liberdade e à seguridade, à igualdade,  à 

solidariedade, à cidadania e ao acesso á justiça. 

  Nas palavras de Canotilho, existe um patamar mínimo de direitos a serem 

tutelados, tanto pelos Estados como pelos sistemas regionais de proteção, sendo eles: Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos; Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais; Protocolo Facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, além da Convenção 

Européia dos Direitos do Homem.16 Há que se agregar, a partir do ano de 2000, a Carta dos 

Direitos Fundamentais.17

  Assevera Plá Coelho18 que “a proteção dos Direitos Fundamentais é 

entendida como condição inarredável para o reforço da legitimidade da União”, de forma a 

garantir maior legitimidade às políticas adotadas pelas  instituições comunitárias que 

devem, sempre, tutelar os interesses dos cidadãos comunitários. 

Importante destacar que a observância dos Direitos Fundamentais, com a 

inserção da Carta de Direitos Fundamentais, é um dos objetivos a serem concretizados com 

a elaboração do novo texto do Tratado do bloco econômico.  

À medida que os  Direitos Fundamentais e  a Democracia  passem a ser 

tutelados no espaço comunitário existe maior legitimidade para a aplicação dessas normas, 

                                                 
16  J.J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Almedina:Portugal, 1999, 3a 
Edição, p. 485 
17  No âmbito da proteção individual dos Direitos Humanos o cidadão europeu pode ter acesso direito à 
Corte Européia de Direitos Humanos, buscando reparação indenizatória, contra o Estado que tenha ratificado 
a Convenção Européia de Direitos Humanos, na hipótese de violação deste direito. 
18  Rosa Júlia Plá Coelho. Mecanismos de Proteção do s Direitos Fundamentais na União Européia. 
OAB Editora. Brasília, 2005. p.  103. 
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que são supranacionais, tanto nas jurisdições nacionais, pois o juiz nacional também aplica 

o Direito Comunitário, quanto no âmbito do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias, posto que tais direitos, a partir da Constituição Européia, passam a estar 

protegidos no espaço comum europeu. 

4. Multiculturalismo, Ideais Kantianos e o Princípio da Não-Indiferença aplicados 
no contexto europeu 

 
Para o sucesso da integração européia torna-se necessário que sejam 

observados determinados parâmetros, no bloco econômico, como visto acima, ou seja, o 

processo de integração europeu deve estar pautado na existência de valores essenciais, o 

chamado núcleo duro da integração, que são valores universais, únicos e consensados a 

serem adotados pelos Estados, tanto no âmbito supranacional quanto no âmbito 

constitucional, de forma a que o processo de integração possa evoluir com políticas que 

garantam e representem os interesses dos cidadãos comunitários.19

A despeito da existência desse núcleo duro, as diferenças culturais existentes 

entre os Estados-Membros devem ser respeitadas e observadas e, na sociedade pós-

moderna, com o advento da globalização e a própria massificação dos valores culturais, a 

observância da identidade cultural dos povos é um exemplo vivo do exercício da 

Democracia, livre manifestação de pensamento e dos Direitos Fundamentais, à medida que 

a proteção de tais direitos passam do nível constitucional ao nível comunitário. 

No contexto da Democracia Supranacional, com a elevação dos Direitos 

Fundamentais, no mesmo âmbito, torna-se necessária a existência de instituições 

comunitárias que permitam a efetiva participação dos atores sociais no espaço comunitário, 

de forma a ocupar espaços que, antes, eram preenchidos unicamente pelos Estados. 

Habermas20 parte da concepção da constituição de instituições 

supranacionais, a partir da criação de “alianças econômicas”, que são os blocos 

econômicos, como forma de buscar-se maior legitimidade às decisões no âmbito 

internacional. Todavia, adverte que referidas políticas não devem ter objetivos meramente 

                                                 
19  Trata-se, aqui, de uma proposta ao processo de integração europeu, sem nos esquecermos de sua 
importância na seara econômica e comercial, visto que a mola propulsora da integração européia são os dois 
vetores ali mencionados. 
20   A Constelação Pós-Nacional. Ensaios Políticos. Littera Mundi:São Paulo, 2001, p. 69. 

714



econômicos e comerciais, mas devem observar a verdadeira essência da integração, que é o 

indivíduo e, a partir daí, deve-se buscar uma democracia para a Europa. 

Sendo assim, os Estados devem deixar de agir localmente para agir 

globalmente, no contexto comunitário. As políticas locais, adotadas pelos Estados, a partir 

daí, que são ações locais, devem ter como destinatários não somente os seus 

jurisdicionados, mas todo o bloco eocnômico europeu. 

Habermas21 adverte, ainda, que as nações européias se encontram em um 

agir supranacional, em que vigora a observância do multiculturalismo e, portanto “todas as 

nações européias encontram-se entrementes a caminho da sociedade multicultural”. 

Observa que a referida multiculturalização da sociedade européia não ocorre de forma 

pacífica e que a pacificação ocorrerá à medida que sejam adotadas políticas, no âmbito 

supranacional, de inclusão dos cidadãos no contexto supranacional. 

Torna-se necessária a criação de uma sociedade multicultural a partir da 

legitimação de todos os Povos que integram a União Européia, e a democracia é 

pressuposto essencial para que haja a inclusão dos cidadãos no espaço europeu integrado. 

Assevera o mesmo autor22 que, com a crescente multiplicidade, “ fazer 

formas culturais” para que não ocorram tensões sociais é necessário que o “processo 

democrático” seja eficaz no sentido de resolver eventuais conflitos entre os povos. 

Em um mundo sem fronteiras, com a profusão da globalização e da própria 

sociedade de informação em que vivemos, torna-se premente que os Estados passem a 

adotar políticas conjuntas, em prol dos interesses comunitários. 

Assim os Estados devem deixar de lado os ideais do realismo em prol do 

idealismo Kantiano23, no sentido da criação de um verdadeiro Direito Cosmopolita, no 

sentido de que os cidadãos passam a ser verdadeiros cidadãos do mundo, de forma a 

ultrapassar as meras fronteiras do Estado, de forma a valorizar o pluralismo jurídico, ético e 

cultural.  

Com a renovação dos ideais de Kant, legitimam-se as políticas a serem 

adotadas pelos Estados, no sentido de que as mesmas devem levar em consideração os 
                                                 
21  Obra e autor acita citados, p. 93. 
22  A inclusão do outro. Edições Loyola:São Paulo, 2002. p. 141. 
23  Nour, Soraya. À Paz Perpétua de Kant. Filosofia do direito internacional e das relações 
internacionais. Martins Fontes:São Paulo, 204. pp.54/58. 
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interesses dos cidadãos, e existe uma responsabilidade, não somente ética, mas acima de 

tudo jurídica, no sentido de que todos os sujeitos de Direito Internacional são responsáveis 

pela boa condução e adoção de tais objetivos. 

Especificamente, na União Européia, tem-se o Princípio da Solidariedade 

pelo qual, como visto anteriormente, todos os Estados são responsáveis pelo cumprimento 

dos objetivos comunitários. 

Ao Princípio da Solidariedade, agrega-se o Princípio da Subsidiariedade, 

que bem representa a noção de “pensar localmente e agir globalmente”, posto que as 

políticas comunitárias, no âmbito das competências concorrentes, devem ser executadas 

pelos Estados e, somente caso não sejam atingidas, haverá a atuação das Instituições da 

União Européia, pois antes de tudo, referidas políticas locais representam interesses 

supranacionais. 

Para a efetiva aplicação dos referidos princípios é importante agregar-se o 

Princípio da Não-Indiferença que, nas palavras de Sidney Guerra24, de certa forma, 

legitimam a intervenção dos Estados em políticas que tenham por objetivo atender aos 

interesses de toda a humanidade. 

Assevera o autor que a tomada de decisões deve valorizar a idéia de 

cooperação entre os Povos para a “solução de problemas comuns”. De nossa parte diríamos 

que, mais do que a existência de cooperação, é necessária a adoção de verdadeiras políticas 

de integração, no caráter supranacional, de forma a que as políticas a serem adotadas 

venham a representar os interesses dos cidadão e legitimem a adoção de políticas, por parte 

das Instituições Comunitárias ou dos Estados-Membros, no sentido de intervirem em outros 

Estados, quando os interesses dos cidadãos comunitários ou os objetivos do bloco 

econômico não são alcançados. 

Para Sidney Guerra25, o Princípio da Não-Indiferença “tem aplicabilidade 

nos vários assuntos que se manifestam na órbita jurídica internacional (...)”. Assim, na 

União Européia, a partir de valores comuns e de outros valores que estão acima dos 

interesses soberanos dos Estados, os problemas deixam de ser locais e passam a ser 

                                                 
24  Obra e autor anteriormente citados. 
25  Obra e autor acima citados, p. 93. 
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entendidos no âmbito global e, portanto, é dever de todos os partícipes a resolução de tais 

questões. 

A referida moral internacional, conforme assevera o autor26, “se relaciona 

àqueles princípios morais aplicados pelos sujeitos de Direito Internacional Público nas suas 

relações recíprocas, apontando-se como principais a lealdade, a moderação, o auxílio-

mútuo, o respeito, o espírito de justiça e a solidariedade”. 

Como mentor intelectual do referido Princípio, no contexto ambiental, 

utilizamo-nos do mesmo como forma de legitimar a Democracia e os  Direitos 

Fundamentais, na União Européia, a partir de uma sociedade multicultural, na qual são 

respeitados valores essenciais.  

     5. Considerações Finais 

Pensar localmente e agir globalmente é um dos grandes desafios da 

sociedade internacional, neste Século à medida que vivemos em uma sociedade de 

informação, em que as políticas adotadas por um Estado interferem nos demais. 

A razão da formação dos blocos econômicos, representada pelo exemplo 

europeu, é uma forma pela qual os Estados buscam, mediante a adoção de políticas 

comuns, superar os desafios do Estado Nacional e a busca de interesses comuns, em uma 

Comunidade Política de caráter supranacional. 

A legitimação das políticas adotadas pelos Estados e pelas próprias 

Instituições Comunitárias devem levar em consideração os interesses dos cidadãos e, para 

tanto, devem ser observados os valores referentes ao núcleo duro comunitário, Democracia 

e Direitos Fundamentais.  

A questão do multiculturalismo é essencial para a sobrevivência dos ideais 

europeus, tendo em vista que a Europa é constituída por vinte e sete Estados-Membros e 

devem ser respeitados os valores culturais de cada Estado, no espaço comunitário, e, nas 

palavras de Habermas, a Democracia é essencial para a preservação do muticulturalismo, 

como forma de inserção dos cidadãos no contexto comunitário. 

Como forma de materialização de referidas propostas é necessário que sejam 

derrubadas as fronteiras dos Estados e seja adotado, nas palavras de Kant, um verdadeiro 

                                                 
26  Obra e autor acima citados, p. 91. 
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Direito Cosmopolita, de forma a inserir o cidadão, não como um cidadão local, mas um 

cidadão global, o que representa, no âmbito comunitário, a existência de uma cidadania 

comunitária. 

O princípio da Não-Indiferença, construído por Sidney Guerra, é a proposta 

contemporânea que mais possui aplicabilidade prática para se legitimar a adoção de 

políticas que valorizem os interesses dos cidadãos no bloco econômico europeu e 

justifiquem a adoção das políticas comunitárias. 

Com a aplicação do Princípio da Não-Indiferença, resta superada a idéia de 

suposta violação aos interesses soberanos dos Estados, quando da adoção de políticas que 

levem em consideração, em última instância, os interesses dos cidadãos comunitários. 

Nas palavras de Jorge Miranda27, o Princípio da Universalidade é 

fundamental na compreensão dos Direitos Fundamentais, à medida que os direitos 

existentes na ordem jurídica devem ser aplicados a todos, sendo assim titulares de direitos e 

deveres. No espaço comunitário, a aplicação do princípio é o mesmo: todos os pertencentes 

à comunidade política (União Européia) são titulares de direitos e deveres do referido 

estatuto jurídico, não havendo qualquer distinção entre nacionalidade, credo, cor ou 

religião. 

Assim, com a construção do ordenamento jurídico comunitário, pautado nos 

valores mencionados neste artigo, as políticas locais passam a ser consideradas como 

políticas comunitárias (globais), de forma a legitimar, cada vez mais, a inclusão do 

indivíduo no contexto da integração européia. 
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AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS E A PROTEÇÃO DOS 
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RESUMO 

 O presente trabalho aponta as tensões decorrentes do atrito entre os propósitos dos 

direitos econômicos, sociais e culturais e a atuação das instituições financeiras 

internacionais, que determinam regras incompatíveis com a concretização das garantias 

sociais. Pontua que os termos dos ajustes estruturais influenciam diretamente nas 

restrições dos direitos sociais, que por conseqüência geram as drásticas exclusões 

sociais. Nesse contexto, enfoca que a concretização dos direitos econômicos, sociais e 

culturais está condicionada à imposição de maior convergência entre os propósitos da 

ordem econômica mundial e os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e 

culturais de modo a perseguir ajustes com “facetas mais humanas”. 
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ABSTRACT 

This paper points out the tensions arising from the conflict between the purposes of the 

economic, social and cultural rights and the acting of international financial institutions, 

which determine incompatible rules with the concretization of social guaranties. It 

highlights the terms of structural adjustments which influence directly in the restrictions 

of social rights which, consequently, cause drastic social exclusions. Therefore, it 

focuses on the concretization of economic, social and cultural rights which is 
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conditioned to the imposition of greater convergence among the proposals of economic, 

social and cultural rights, so to pursue adjustments with “more human facets”.  

 

KEY WORDS 

INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS; HUMAN RIGHTS;  ECONOMIC, 

SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS.  

 
 
 
1 Introdução 

 

 

  Entre os fatores que acentuadamente influenciam e inviabilizam o 

desenvolvimento social dos vários seguimentos dos países pobres, tem como causa as 

diversas medidas derivadas do Consenso de Washington, incompatíveis com o 

desenvolvimento social tão urgente dessas Nações. Embora a necessidade de efetivação 

das garantias sociais nesses países seja iminente, as condicionalidades impostas nos 

acordos de negociação das dívidas externas e concessões de novos empréstimos 

figuram-se como obstáculos intransponíveis para a concretização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

 O quadro de poucos horizontes propõe a rememoração da inter-relação entre a 

viabilidade de realização dos direitos econômicos, sociais e culturais e a implementação 

de políticas públicas, para registrar que a proteção dos direitos sociais e os ajustes 

estruturais não podem ser vistos de forma segregada, pois existe uma correlação entre a 

marginalização de muitos e a imposição de medidas incompatíveis com o 

desenvolvimento das políticas públicas de ajuste social. 

  Por conseguinte, procura-se analisar a estrutura operacional que regulamenta as 

instituições financeiras internacionais, os efeitos de suas manobras e a falta de interação 

com os princípios de direitos humanos; a correlação entre as condicionalidades e a 

drástica exclusão social; salientar a significação do direito à igualdade e a sua 

interligação com a viabilidade de implementação de políticas públicas, com a pretensão 

de destacar a associação entre os ajustes estruturais e a violação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Desse modo, propugna-se pela necessidade de reafirmar 
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as diretrizes de valorização do ser humano diante do atual quadro de estagnação das 

pretensões sociais. 

 

 

 

2 Da Internacionalização da Ordem Econômica ao Consenso de Washington  

 

 

   Em meio ao flagelo e à desordem econômica originária da Segunda Guerra 

Mundial, a sociedade internacional, aspirando evitar tragédias semelhantes e futuros 

colapsos econômicos, resolveu arquitetar uma nova ordem mundial constituída por 

instituições de envergadura internacional que pudessem regulamentar as matérias 

pertinentes e contornar o desencadeamento de novas crises de proporções globais. 

   Para consolidar essas metas, concomitantemente, internacionalizaram-se os 

Direitos Humanos e a Ordem Econômica. O primeiro, com a constituição da 

Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal de 1948. A segunda, por 

intermédio da composição do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, 

oportunidade na qual se pretendia criar uma terceira organização que pudesse 

regulamentar, também, o comércio mundial. 

     Desse modo, a Conferência intergovernamental realizada na cidade Bretton 

Woods, nos Estados Unidos, entre os dias 1º e 22 de julho de 1944, expressa o primeiro 

empenho concreto objetivando arquitetar um instrumento de integração econômica 

mundial. Participaram representantes dos governos de 44 Estados, que aprovaram os 

documentos que estabelecem as relações econômicas internacionais, instituindo o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), bem como elaboraram 

a recomendação, em que foi destacada a imprescindibilidade de estruturar outros 

instrumentos, ou seja, um terceiro acordo que tratasse da questão da liberação mundial 

do comércio1.   

                                                 
1  DAL RI JÚNIOR, Arno. História do direito internacional. Florianópolis: Boiteux, 2004, 
p.118. 
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  Todavia, com a passagem do tempo a atuação destas instituições adquiriu outra 

tonalidade, que leva Stiglitz2 a considerar que o sentido e os propósitos que envolveram 

a composição das instituições econômicas internacionais eram oportunos, entretanto, 

com o transcorrer dos anos, consolidaram-se como instituições de desígnios destoantes 

dos objetivos iniciais. O direcionamento atribuído ao FMI por Keynes, que salientava a 

falta de êxito do mercado e o papel do Estado na geração de empregos, deu lugar ao 

livre mercado da década de 1980, originário do novo Consenso de Washington, 

elaborado entre o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados 

Unidos, como uma política ‘certa’ para os países em desenvolvimento, que traduziam 

uma política adversa ao desenvolvimento econômico e à estabilização. 

 O chamando Consenso de Washington foi o responsável pela veiculação das 

diretrizes neoliberais no mundo. Foi lançado como proposta para conter a crise 

econômica que assolava os países latino-americanos na década de 80 marcada pelas 

elevadas taxas inflacionárias, pelos déficits públicos crônicos, pela inoperância 

governamental, pelo setor industrial ultrapassado e pela reserva de mercado. Por 

conseqüência, os receituários formulados para suplantar essas dificuldades traduziam-se 

basicamente na liberação comercial, na privatização das empresas públicas, na 

estabilização monetária e no equilíbrio das contas públicas.3  

  No seguimento macroeconômico, o receituário básico em resumo consistia em 

implementar um severo equilíbrio das contas públicas, a ser atingindo mediante rígido 

programa de austeridade fiscal, que condicionava reformas significativas no âmbito 

administrativo, previdenciário e fiscal, além de consideráveis cortes nos gastos 

governamentais, com a diminuição do funcionalismo, privatizações de estatais e 

eliminação de benefícios sociais. No contexto microeconômico, apregoava-se a isenção 

tributária do capital, a desregulação dos mercados, em especial o financeiro, e a 

flexibilização das obrigações trabalhistas, com o intuito de aumentar a competitividade 

internacional do setor produtivo. Além disso, englobava a proposta de melhoramento 

dos aparatos de proteção à propriedade intelectual e à prestação de serviços.4

                                                 
2  STIGLITZ, Joseph E. A globalização e seus malefícios: a promessa não-cumprida de 
benefícios globais. Trad. Bazán Tecnologia e Lingüística. 4. ed. São Paulo: Futura, 2003, p. 42-43. 
3  LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, regionalização e soberania. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2003, p. 65. 
4  LEWANDOWSKI, cit., loc.  
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  Ilustra-se, portanto, que os desígnios da atual ordem econômica mundial estão 

pautados no Consenso de Washington, que em termos gerais adota uma linha para 

gerir a atual economia global, que tem como base a imposição para que os países 

periféricos e semi-periféricos cumpram o receituário das políticas de ajuste estrutural e 

de estabilização macroeconômica, que foram erigidos como pressuposto para a 

renegociação da dívida externa, que abrangem consideravelmente o plano da 

intervenção econômica, acarretando por isso uma considerável desordem no contrato 

social, nos quadros normativos e institucionais.5  

 Com efeito, a internacionalização da ordem econômica decorrida após a 

Segunda Guerra Mundial emergiu com o propósito de reconstrução, todavia tomou 

rumos incompatíveis com o desenvolvimento dos países periféricos em razão das 

repercussões derivadas do Consenso de Washington que serão analisadas nas próximas 

linhas. 

 

 

3 O Receituário do Consenso de Washington como Fator de Exclusão Social 

 

 

   Arraigadas em múltiplas estratégias, a conformação da atual ordem econômica 

mundial vem marcadamente interferindo na efetivação dos direitos econômicos, sociais 

e culturais, provocando a exclusão social sem precedentes. 

 A tragicidade da significação do termo exclusão social é esclarecida por Nunes6 

ao asseverar que “quando se falava de exploradores e explorados, havia que contar com 

estes, porque os explorados estavam dentro do sistema (sem explorados não pode haver 

exploradores), enquanto os excluídos estão, por definição, fora do sistema, como se não 

existissem”. Por seu turno, Bauman7 retrata a marginalização como sendo “a exclusão 

de milhões impossíveis de serem absorvidos pela nova economia global”, que bem 

                                                 
5  SANTOS, Boaventura de Souza. Linha de horizonte. In: SANTOS, Boaventura de Souza (org.). 
A globalização e as ciências sociais. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 38. 
6  NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p.110. 
7 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 83. 
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delimita a condição subumana dos indivíduos despojados pelo atual paradigma 

econômico. 

  Os benefícios assimétricos da economia mundial, bem como a influência das 

instituições financeiras que impõe políticas que motivam as drásticas exclusões 

sociais, são pontuados por Santos8 ao assinalar que as novas feições da economia 

mundial evidenciam que os únicos beneficiários dessa economia nesta década 

restringem-se aos poucos países do Sul, sendo que a esmagadora maioria saiu lesada, e 

uma parte dela chegou a uma situação de colapso, verificável de múltiplas formas 

como: a perda da escassa soberania efetiva dos Estados periféricos, que ficaram mais 

sujeitos aos programas de ajustamento estrutural do Banco Mundial e do FMI; na 

conturbação da ordem interna, na violência urbana, nos motins dos esfomeados, na má 

nutrição e, finalmente, na degradação do ambiente que, se não foi originada pela dívida 

externa, foi quase sempre agravada pela necessidade de aumentar as exportações de 

modo a fazer face aos encargos da dívida.   

  Ao analisar os termos desses ajustes, Chossudovsky9 elucida que desde o início 

dos anos 80 os programas de estabilização macroeconômica e de ajuste estrutural 

determinados pelo FMI e pelo Banco Mundial aos países em desenvolvimento como 

vinculantes para a repactuação da dívida externa têm conduzido centenas de milhões de 

pessoas à indigência.  Esclarece que, as pretensões das instituições encontram-se em 

antinomia com os princípios do acordo de Bretton Woods, pois o objetivo era a 

reconstrução econômica e a estabilidade das principais taxas de câmbio. Por 

conseqüência, o programa de ajuste estrutural tem concorrido largamente para 

desestabilizar moedas nacionais e desmantelar a estrutura econômica dos países em 

desenvolvimento.  

  Chossudovsky10, comenta que igual “cardápio de austeridade orçamentária, 

desvalorização, liberalização do comércio e privatização” foi imposto 

concomitantemente em mais de cem países devedores. As conseqüências danosas 

também não refogem às críticas do autor, que destaca o fato de que os países 

submetidos aos ajustes tiveram a sua soberania econômica e o domínio sobre a política 
                                                 
8  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
10 ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 293-4. 
9  CHOSSUDOVSKY, Michel.  A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do 
Banco Mundial. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Moderna, 1999, p. 26. 
10  CHOSSUDOVSKY, op. cit. p. 28.   
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monetária e fiscal aniquilados; seu Banco Central e Ministério da Fazenda foram 

reestruturados (freqüentemente com a cumplicidade das burocracias locais); suas 

instituições foram anuladas e foi introduzida uma ‘tutela econômica’. Por conseguinte, 

são pontos que descortinam a enfraquecimento dos princípios democráticos, uma vez 

que a conclusão a que se chega é que um “‘governo paralelo’ que passa por cima da 

sociedade civil é estabelecido pelas instituições financeiras internacionais”.  

  O marcante apelo paradoxal desses ajustes é realçado por Chossudovsky11, de 

modo que, apesar de adotado em nome da democracia e do chamado bom governo, o 

programa de ajustes estruturais requer o reforço do aparato de segurança interna: a 

repressão política – em conluio com as elites do Terceiro Mundo – apóia um processo 

paralelo de repressão econômica. Somados aos fatos anteriores, o “‘bom governo’ e a 

manutenção de eleições multipartidárias são condições adicionais impostas pelos 

doadores e credores”. Entretanto, alerta o autor, “a própria natureza das reformas 

econômicas impede uma genuína democratização, isto é, sua implementação requer 

(contrariando o espírito do liberalismo anglo-saxão) invariavelmente o apoio do 

Exército e do Estado autoritário”. Ensejo pelo qual, observa o autor que o “ajuste 

estrutural promove instituições falsas e uma democracia parlamentar fictícia, que, por 

sua vez, patrocina o processo da reestruturação econômica”.  

   Ao focalizar como os vetores da ordem econômica que influenciaram a atual 

conformação social de tantas distorções, Chossudovsky12 refere-se aos planos de ajustes 

estruturais como sendo uma conducente forma de “‘genocídio econômico’ levado a 

cabo pela deliberada manipulação das forças do mercado”. O autor faz um paralelo com  

outros modos de genocídio, em diversos momentos da história colonial, como ocorreu 

nas situações de trabalhos forçados e escravidão, visto que seus reflexos sociais são 

catastróficos, pois esses ajustes comprometem diretamente a sobrevivência de mais de 

quatro bilhões de pessoas. 

   Destarte, verifica-se como os ajustes estruturais têm marcadamente influenciado 

na proliferação da exclusão social, uma vez que as suas determinações são 

irreconciliáveis com os propósitos de desenvolvimento dos países periféricos e semi-

periféricos. 

 
                                                 
11  CHOSSUDOVSKY, cit., loc. 
12  CHOSSUDOVSKY, op. cit. p. 29. 
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4 Inconciliabilidade entre o Receituário do Consenso de Washington e a Proteção 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais  

 

 

  As propostas que fundamentam os direitos econômicos, sociais e culturais estão 

centradas no objetivo de atingir, por meio de ações multifacetárias, o equilíbrio social, 

tomando a distribuição da igualdade material como resultados dessas ações.  

 Assim sendo, para conceituar os direitos sociais, na perspectiva de um direito 

oponível em face do Estado, reporta-se a Silva13,  que delimita o objeto, especifica os 

sujeitos e demonstra a importância desses direitos.  Por conseguinte, direitos sociais 

são: 

 

[...] prestações positivas estatais, enunciadas em normas constitucionais, 
que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 
que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se conexionam com o direito de igualdade. Valem 
como pressuposto do gozo dos direitos individuais na medida em que 
criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade 
real, o que, por sua vez, proporciona condições mais compatíveis com o 
exercício efetivo da liberdade. 

 

 

  Então, depreende-se que os direitos econômicos, sociais e culturais, num 

primeiro momento, dependem de um fazer do ente estatal, de modo que, na maioria das 

vezes esses direitos são realizados por meio de implementação de serviços públicos, que 

possibilitam o fornecimento de bens fluíveis aos administrandos. 

  Como observa Faria14, esses direitos estão condicionados a uma dotação 

orçamentária suficiente para custear as políticas públicas necessárias à sua realização, 

por isso a suficiência orçamentária é “a condição sine qua non de sua materialização”. 

  Acerca da dependência orçamentária na efetivação dos direitos sociais, afirma 

Comparato15 que: 

                                                 
13  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 258. 
14  FARIA, José Eduardo. Estado, sociedade e direito. In: FARIA, José Eduardo; KUNTZ, Rolf. 
Qual o futuro do direito? Estado, mercado e justiça na reestruturação capitalista. São Paulo: Max 
Limonad, 2002, p. 113. 
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[...] a verdade é que a elaboração das garantias dos direitos econômicos, 
sociais e culturais, afora o campo restrito dos direitos derivados do 
contrato de trabalho e da liberdade sindical, ainda está em grande parte 
por fazer-se. Ela deve concentrar-se em torno dos instrumentos próprios 
de realização de políticas públicas, que são os orçamentos. 

 
 
 Assim, embora a plena efetivação dos direitos sociais nos seguimentos dos 

países pobres ainda seja uma realidade distante, verifica-se uma regressão das poucas 

garantias  que foram concretizadas, uma vez que a própria previsão dessas garantias está 

perdendo espaço, conforme expõe Faria16:  

  
 
[...] concebidos para se concretizar basicamente por meio de políticas 
governamentais de caráter compensatório e distributivo, os direitos 
sociais também têm sido mortalmente atingidos pelos processos de 
desformalização, deslegalização e desconstitucionalização, pela 
abdicação de determinadas funções públicas do Estado via privatização 
de serviços essenciais, pela negação da idéia de justiça distributiva via 
ação fiscal e pelo crescente condicionamento de todas as esferas da 
vida pelos valores e regrados do mercado, corroendo os fundamentos 
igualitários da própria democracia. 
 
 
 

A análise dos impactos das determinações derivada dos ajustes na prestação dos 

serviços públicos é pontuada por Silva17 ao esclarecer que “as privatizações de 

empresas públicas, que seguiram a orientação tácita do receituário do FMI, nem sempre 

corresponderam a um aumento na eficiência social, sobretudo aquelas relativas a 

serviços públicos”. Entende assim o autor porque “a busca de maiores resultados 

econômicos, no curto prazo, acabou levando a uma formidável negligência com o 

caráter público da prestação de certos serviços públicos”. Desse modo, elucida que “a 

privatização de setores estratégicos da economia como telecomunicações e energia 

elétrica, sem serem objeto de regulamentações que servissem de salvaguarda aos 

interesses públicos, levou as empresas a buscar a rentabilidade, afastando-se do 
                                                                                                                                               
15  COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. rev. e 
ampl.  São Paulo: Saraiva, 2004, p.  337. 
16  FARIA, cit. loc. 
17  SILVA, Roberto Luiz. Carta de intenções: parâmetro jurídico adequado à reforma estatal 
brasileira? In: SILVA, Roberto Luiz, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (coords.). O Brasil e os acordos 
econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz dos acordos com o FMI. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 74-94. 
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princípio da universalização do atendimento”. As conseqüências desfavoráveis 

mostram-se pelas constantes crises de desabastecimento e pela má qualidade na 

prestação dos serviços. O racionamento de energia bem evidencia a fragilidade das 

estruturas de mercado, em contextos sociais caracterizados pela pobreza de amplas 

camadas da população, que pode conduzir a situações esdrúxulas. Assim sendo, 

observa-se que poucos benefícios trouxeram as privatizações.18

  Para Silva19, “o mercado, a produtividade e a universalidade são conceitos que 

não podem ser reduzidos a simples análise econômica, em países menos 

desenvolvidos”. Infere que a prestação privatizada dos serviços públicos motiva uma 

série de novos riscos, como os abusos de monopólio, a continuidade dos hábitos de 

administração atrelados a um passado em que o Estado era o cliente único e cúmplice 

inerte, o adiamento de inversões decisivas para a atenção de necessidades sociais, cuja 

prestação não é sempre rentável, a articulação de um novo sistema de proteção e 

subsídio à ineficiência, o adiantamento dos direitos dos usuários e o desvirtuamento na 

competição. 

  Em meio a tantas distorções, a incompatibilidade entre a efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais e os ajustes estruturais é tão evidente que o próprio 

Fundo Monetário Internacional entrou em contradição ao tentar justificar a sua atuação. 

Nesse sentido, Trindade20 destaca que o FMI manifestou que “‘não se podem realizar’ 

os direitos econômicos, sociais e culturais ‘na ausência do ajuste estrutural’”. E, 

esclarece que: “os programas apoiados pelo Fundo são os programas dos próprios 

países. Na verdade, eles não podem ter êxito a não ser que contem com o pleno apoio da 

população, incluindo aqueles cujos direitos econômicos, sociais e culturais plenos 

possam ser infringidos”. Este documento foi apresentado pelo FMI em 1991 à 

Subcomissão, que nas considerações de Trindade21 “além de nada convincente, parecia 

padecer de uma contradição inelutável”, pois de “um lado condicionava a vigência dos 

direitos econômicos, sociais e culturais à aplicação dos ajustes estruturais e, por outro 

lado, admitia que a aplicação destes últimos poderia infringir esses mesmos direitos”.  

                                                 
18  SILVA, cit. loc. 
19  SILVA, op. cit., p. 68. 
20  TRINDADE, Cançado Antonio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos 
humanos. vol. III. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2003, p. 320. 
21  TRIDADE, cit. loc. 
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 A marcante influência das Instituições Financeiras Internacionais na negação dos 

direitos sociais levou o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

Organização das Nações Unidas a pronunciar-se em diversos Comentários Gerais, sobre 

a necessidade destes Organismos em adotar uma postura que viabilize a execução de 

políticas públicas dirigidas à efetivação dos direitos sociais. 

  Com efeito, no Comentário n. 222, que trata das medidas de assistência 

internacional, foi destacada que a partir da análise dos relatórios dos Estados-partes 

tornou-se visível o impacto desfavorável dos ajustes estruturais na concretização dos 

direitos econômicos, sociais e culturais que traz particular preocupação para o Comitê, 

por outro lado, reconhece que os programas de ajustes, muitas vezes, são inevitáveis e 

que geralmente envolvem elementos de maior austeridade. Todavia, entende o Comitê 

que os programas de ajustes devem ser conciliados com os propósitos de manutenção 

dos direitos sociais. Essa desejável roupagem dos ajustes estruturais conjugados com a 

preservação das garantias sociais é referenciada como “ajuste com uma face humana” 

ou como a “promoção da dimensão humana do desenvolvimento”, que tem por objetivo 

precípuo tornar elementar, a proteção dos direitos dos excluídos e dos vulneráveis no 

contexto dos ajustes econômicos.23

 Além disso, em diversos comentários têm sido ressalvados as influências das 

estratégias das Instituições Financeiras Internacionais na efetivação de direitos sociais 

específicos, e as respectivas recomendações para que estas instituições busquem inserir 

em suas medidas, propósitos que preservem as garantias dos direitos humanos.  Nesse 

sentido, o Comitê24 assinala que as Instituições Financeiras Internacionais que 

promovem medidas de ajuste estrutural devem assegurar que tais medidas não 

comprometam o direito à moradia. Adverte que precisa direcionar maior atenção à 

proteção do direito à alimentação25, do direito à educação, 26 do direito à saúde e 27 do 

                                                 
22  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. International 
technical assistance measures. Fourth session, Geneva, 1990. 
23  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. International 
technical assistance measures. Fourth session, Geneva, 1990. 
24  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to 
adequate housing. Sixth session, Geneva, 1991. 
25  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to 
adequate food. Twentieth session, Geneva, 26 April-14 May 1999. 
26  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to 
education. Twenty-first session, 15 November-3 December 1999. 
27  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to the 
highest attainable standard of health. Twenty-second session, Geneva, 25 April-12 May 2000. 
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direito à água, nos acordos de créditos, nos programas de ajuste estruturais e em outros 

projetos de desenvolvimento, de modo que, a efetivação desses direitos seja 

promovida.28. Vale destacar ainda que, decorrido vários anos após a emissão dos 

primeiros Comentários Gerais, no mais recente Comentário29, que traça as diretrizes 

para a proteção do direito ao trabalho, constata-se que o teor do apelo para que os atores 

que comandam a ordem econômica atuem de modo a considerar os direitos econômicos, 

sociais e culturais ainda persiste, fato que sinaliza que poucas mudanças, até então, 

foram efetivadas. 

 Destarte, os Comentários Gerais emitidos pelo Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, têm salientado a falta de ressonância das questões sociais na 

implementação das medidas imposta pelas Instituições Financeiras Internacionais. Neste 

contexto, para melhores perspectivas na concreção dos direitos sociais, o Comitê tem 

postulado a exigência de uma visível cooperação entre os atores que comandam a ordem 

econômica mundial e os organismos de proteção dos Direitos Humanos. 

  Por outro lado, a leitura dos relatórios encaminhados pelos Estados-partes, 

demonstra que os ajustes têm comprometido a efetivação dos direitos, econômicos, 

sociais e culturais. Na análise do relatório brasileiro o Comitê30 aponta como fatores que 

dificulta à implementação do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, a extrema e persistente desigualdade social, a imperante injustiça social, a 

recente recessão econômica juntamente com certos aspectos dos programas de ajustes 

estruturais e as políticas de liberalização econômica. Esta mesma inviabilidade de 

efetivar os direitos sociais, em decorrência, dentre outros fatores, dos programas de 

ajustes aplica-se a quase todos os países da América Latina, como demonstra a leitura 

                                                 
28  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to water. 
Twenty-ninth session, Geneva, 11-29 November 2002. 
29  COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. The right to work. 
Thirty-fifth session, Geneva, 7-25 November 2005. 
30 BRASIL 
  C. Factores y dificultades que impiden la aplicación del Pacto 
 15. El Comité observa que las desigualdades persistentes y extremas y la injusticia social 
imperante en el Estado Parte han redundado en contra del ejercicio de los derechos garantizados en el 
Pacto. 
 16. El Comité toma nota de que la reciente recesión económica, junto con ciertos aspectos de los 
programas de ajuste estructural y de las políticas de liberalización económica, han surtido algunos efectos 
negativos en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto, en 
particular, entre los grupos más desvalidos y marginados. In: Compilación de observaciones finales del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 
(1989 - 2004). Disponível em:<http// :www. ohchr.org>.  Acesso em: 11. out. 2005. 
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dos relatórios de países como a Argentina31, a Bolívia32, a Colômbia33, o Equador34, o 

Honduras35, a Nicarágua36, a República Dominicana37, o Paraguai38e a Venezuela.39

                                                 
31  ARGENTINA 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto  
 10. El Comité reconoce las dificultades que ha tenido la economía argentina en los últimos 
cuatro años. El Gobierno ha logrado estabilizar la moneda, pero la ejecución del programa de ajuste 
estructural ha menoscabado el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en 
el caso de los grupos desfavorecidos. In: Compilación de observaciones finales del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 
2004). Disponível em:<http// :www. ohchr.org>. Acesso em: 11. out. 2005. 
32 BOLIVIA  
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 9. El Comité observa que persisten las condiciones econômicas negativas del Estado Parte, 
debido en parte a la estructura relativamente no diversificada de la economía, a los programas de ajuste 
estructural aplicados en Bolivia desde 1985 y al considerable volumen de su deuda externa. 
 10. El Comité reconoce asimismo que los esfuerzos realizados para introducir cultivos lícitos en 
reemplazo de la producción de cocaína en las zonas rurales han obstaculizado la aplicación del Pacto. In: 
Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em: <http// :www. ohchr.org>.  
Acesso em: 11. out. 2005. 
33  COLOMBIA 
 C. Factores y dificultades que se oponen a la aplicación del Pacto 
 8. El Comité observa con profunda preocupación las extremas desigualdades y la injusticia social 
existentes en Colombia, así como el tráfico de estupefacientes, que han dado lugar, entre otras cosas, a um 
grave y generalizado aumento de la violencia en el país. Esta violencia há afectado gravemente el 
reconocimiento de los derechos garantizados por el Pacto. 
 9. El Comité toma nota de que la reciente recesión económica, junto con algunos aspectos de los 
programas de ajuste estructural y las políticas de liberalización económica puestas en práctica por el 
Estado Parte han agravado los efectos negativos que limitan el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales por la población y, em particular, por los más desvalidos y marginados. In: 
Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em: <http// :www. ohchr.org>.   
Acesso em: 11. out. 2005. 
34  ECUADOR 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 8. El Comité toma nota de que el Ecuador ha sufrido recientemente varios desastres naturales, 
como el fenómeno de El Niño, que ha afectado negativamente la aplicación de los derechos garantizados 
en el Pacto. 
 9. El Comité toma nota de que las políticas de ajuste estructural han repercutido negativamente 
en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular de los grupos 
de la sociedad marginados y desfavorecidos. Toma nota especialmente del alto porcentaje del presupuesto 
público anual (cerca del 40%) que se asigna al servicio de la deuda externa, factor que limita fuertemente 
los recursos disponibles para el logro del goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. 
In: Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em:<http// :www. ohchr.org>. 
Acesso em: 11. out. 2005. 
35  HONDURAS 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 9. El Comité toma nota de que los esfuerzos que despliega el Estado Parte para cumplir las 
obligaciones contraídas en virtud del Pacto se ven obstaculizados por el hecho de que se le ha clasificado 
entre los países pobres muy endeudados y por que se asigna al servicio de la deuda externa hasta un 40% 
del presupuesto anual del país. 
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  No emergir de tantas contrariedades, incumbe lembrar que tanto as Comissões 

de proteção dos Direitos Humanos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 
                                                                                                                                               
 10. El Comité también reconoce que las políticas de ajuste estructural en el Estado Parte han 
hecho que la población no pueda ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial los 
grupos vulnerables y marginados de la sociedad. 
 11. El Comité observa que el serio problema de la pobreza en el Estado Parte se ha agravado a 
causa de los efectos devastadores en la infraestructura y en los sectores productivos del huracán Mitch, 
que lê azotara en octubre de 1998, y que el Estado Parte todavía está recuperándose de esos efectos. In: 
Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em: <http// :www. ohchr.org>. 
Acesso em: 11. out. 2005. 
36  NICARAGUA 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 5. El Comité es consciente de que la destrucción material y económica del país a causa de una 
guerra prolongada y grandes desastres naturales, a cuyos efectos se ha añadido el ulterior programa de 
ajuste económico, ha limitado la aplicación de los derechos reconocidos en el Pacto. In: Compilación de 
observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de 
América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em: <http// :www. ohchr.org>.  Acesso em: 11. 
out. 2005. 
37  REPÚBLICA DOMINICANA 
 C.Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 12. El Comité también toma nota de que desde mediados del decenio de 1980 la situación 
económica en la República Dominicana se há deteriorado rápidamente, principalmente a causa de la 
deficiente gestión de la economía y las finanzas públicas por el gobierno anterior. Entre las consecuencias 
de este deterioro cabe mencionar la pesada carga que representa la deuda externa para la economía 
nacional, la necesidad de aplicar programas de ajuste estructural, el elevado índice de inflación, la 
emigración en gran escala de trabajadores calificados, el aumento de la pobreza, la desigual distribución 
de la riqueza entre la población y el ensanchamiento de la brecha entre los ricos y los pobres. Esa 
situación provoca dificultades que obstaculizan la plena aplicación del Pacto en la República Dominicana. 
In: Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). Disponível em: <http//:www. ohchr.org>. 
Acesso em: 11. out. 2005. 
38  PARAGUAY 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto Compilación de 
observaciones finales del Comitê de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de 
América Latina y el Caribe (1989-2004) 
 7. El Comité es plenamente consciente de que la democracia en el Paraguay debe consolidarse y 
de que todavía se tardará muchos años en erradicar completamente las actitudes creadas por decenios de 
dictadura, desigualdades sociales patentes y el latifundismo. Las dificultades económicas que experimenta 
el Estado Parte, el elevado grado de pobreza en todo el país y las obligaciones que impone el reembolso 
de la deuda externa se suman a los obstáculos con que se tropieza para la plena realización de los 
derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. El Comité reconoce asimismo que la 
persistencia en la sociedad paraguaya de actitudes resultantes de uma cultura que consagra la superioridad 
del hombre sobre la mujer no facilita la plena aplicación del artículo 3 del Pacto. Disponível em: <http// 
:www. ohchr.org>.  Acesso em: 11. out. 2005. 
39  VENEZUELA 
 C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
 7. El Comité toma nota de las graves inundaciones que se produjeron en Venezuela en 1999 y 
reconoce sus efectos en la capacidad del Estado Parte para garantizar la realización de los 
derechoseconómicos, sociales y culturales. 
 8. El Comité también observa que la reciente recesión económica y los programas de ajuste 
estructural en Venezuela en los últimos diez años han limitado la capacidad del país para cumplir sus 
obligaciones en virtud del Pacto. In: Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe (1989 - 2004). 
Disponível em:<http// :www. ohchr.org>.  Acesso em: 11. out. 2005. 
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Mundial estão atrelados à Organização das Nações Unidas, todavia não existe uma 

convergência de propósitos. Esse agir em constante tensão é ressaltado por Piovesan40 

ao pontuar que “embora as agências financeiras internacionais estejam vinculadas ao 

sistema das nações unidas, na qualidade de agências especializadas, o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional carecem da formulação de uma política vocacionada 

aos direitos humanos”. Ainda, destaca Piovesan41 que “tal política é medida imperativa 

para o alcance dos propósitos da ONU e, sobretudo, para a coerência ética e 

principiológica que há de pautar sua atuação. A agenda de direitos humanos deve ser, 

assim incorporada no mandato de atuação destas agências”. 

   Trindade42 expõe que na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 

realizada em Viena, no ano de 1993, foi enfatizado que a proteção dos direitos 

econômicos, sociais e culturais não pode ser negligência em razão dos pesados ônus 

decorrentes das dívidas externas. Nesse sentido, a Declaração:  

 

[...] conclamou os Estados a se abster de qualquer medida unilateral que 
impeça a realização plena dos direitos humanos, ‘em particular os 
direitos de toda pessoa a um padrão de vida adequado a sua saúde e 
bem-estar, incluindo alimentação e cuidados médicos, moradia e os 
necessários serviços sociais’. Em particular, a Declaração exortou a 
comunidade internacional a ‘envidar esforços para ajudar a aliviar o 
fardo da dívida externa dos países em desenvolvimento, a fim de 
suplementar os esforços dos Governos de tais países para alcançar a 
plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais de seu 
povo’.  

 
 
  Rememora-se que também na Resolução da ONU, adotada em 1999, pela 

Comissão de Direitos Humanos resolveu que: 

 

[...] o exercício dos direitos fundamentais da população dos países 
endividados à alimentação, à moradia, ao vestuário, ao trabalho, à 
educação, aos serviços de saúde e a um meio-ambiente sadio, não pode 
ser subordinado à aplicação de políticas de ajuste estrutural e a reforma 
econômica geradas pela dívida. (Art.5,1999). 
 

                                                 
40  PIOVESAN, Flávia. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e o sistema 
financeiro internacional. In: SILVA, Roberto Luiz, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (coords.). O Brasil 
e os acordos econômicos internacionais: perspectivas jurídicas e econômicas à luz dos acordos com o 
FMI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 408. 
41  PIOVESAN, cit. loc. 
42  TRINDADE, op. cit., p. 305. 

734



  

 
  Diante desses acontecimentos, que fragmentam a efetivação dos Direitos 

Humanos decorrentes das relações econômicas internacionais,  Piovesan43 postula que: 

 

[...] há que romper com os paradoxos que decorrem das tensões entre a 
tônica includente voltada para a promoção dos direitos humanos, 
consagrada nos relevantes tratados de proteção dos direitos humanos 
da ONU (com destaque ao Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais) e, por outro lado, a tônica excludente 
ditada pela atuação especialmente do Fundo Monetário Mundial, na 
medida em que a sua política, orientada pela chamada 
‘condicionalidade’, submete países em desenvolvimento a modelo de 
ajuste estrutural incompatíveis com os direitos humanos. 
 

 

  Por conseguinte, o Consenso de Washington é a plataforma que regulamenta as 

relações econômicas internacionais. As conseqüências desta nova ordem econômica 

em plena expansão é o aprofundamento das distorções que forma o abismo que 

segrega os poucos privilegiados da “massa humana excedente”, que significa pessoas 

que “não deveriam ter nascido e deveriam morrer o mais rápido possível44. 

 

 

5 Considerações Finais 

 

 

 A avaliação dos impactos dos ajustes estruturais na concretização das garantias 

sociais revela poucas perspectivas diante das atuais circunstâncias.  

 Os desígnios da atual ordem econômica internacional precisam buscar uma 

conciliação entre os ajustes e a preservação dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

como anunciado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que propõe 

um ajuste com uma “faceta mais humana”. 

  As instituições financeiras internacionais compõem a estrutura organizacional 

das Organizações das Nações Unidas, assim os seus membros têm que buscar objetivos 

menos assimétricos. As manobras das instituições financeiras de um lado, e as 
                                                 
43  PIOVESAN, op. cit. p. 409. 
44 MELLO, Celso de Albuquerque. A proteção dos direitos humanos sociais nas Nações Unidas. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, 
internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 221.  
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resoluções dos organismos de defesa dos Direitos Humanos do outro, têm que pretender 

uma sincronia em suas atuações, e não um agir em constante tensão, uma vez que a 

atuação contraditória dos dois seguimentos das Nações Unidas está neutralizando as 

perspectivas reais de efetivação dos direitos sociais. 

  Portanto, resta às instituições financeiras o desafio de modificar o seu plano de 

ação, de modo a convergir com os desígnios dos Direitos Humanos, com o firme 

propósito de buscar uma harmonização entre os Organismos Especializados das Nações 

Unidas, que possa garantir a plena efetivação dos Direitos Humanos. 
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RESUMO 

O eixo temático do presente artigo situa-se no processo de integração mais complexo 

existente na atualidade, a Comunidade Européia, vislumbrado sob a ótica do 

cumprimento do Direito Comunitário. 

Através do método indutivo, são analisadas a estrutura e os limites da chamada “Ação 

por incumprimento”, estabelecida nos artigos 226 a 228 do Tratado da Comunidade 

Européia (TCE), cujo objetivo primordial é o de coibir o cometimento de violações do 

Direito Comunitário pelos Estados-membros da Comunidade Européia. 

Parte-se do pressuposto segundo o qual o desrespeito ao ordenamento jurídico da 

Comunidade Européia implica uma ameaça à sobrevivência do ideal integracionista. 

Neste sentido, o Direito Comunitário oferece mecanismos processuais capazes de forçar 

os Estados-membros ao pronto restabelecimento da ordem legal. Uma das vias mais 

utilizadas para este fim é a chamada “Ação por incumprimento” cujo teor será objeto de 

análise do presente trabalho. 
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Especificamente, o artigo apresentará o conceito do descumprimento para o Direito 

Comunitário (DC), a legitimidade da Ação, suas fases, seus limites e as inovações 

contidas no artigo 228 do Tratado. Por fim, trará as considerações finais evidenciadas na 

pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

COMUNIDADE EUROPÉIA; DIREITO COMUNITÁRIO; AÇÃO POR 

INCUMPRIMENTO. 

 

RESUMEN 

El eje temático de este artículo situase en el proceso de integración más complejo 

existente en la actualidad, la Comunidad Europea, verificado bajo el enfoque del 

cumplimiento del Derecho Comunitario. 

A través del método inductivo, se analizará la estructura y los límites de la Acción por 

incumplimiento, entablada en los artículos 226 a 228 del Tratado de la Comunidad 

Europea (TCE), cuyo objetivo primordial es restringir las violaciones del Derecho 

Comunitario cometidas por los Estados miembros de la Comunidad Europea. 

Se parte del presupuesto según el cual el incumplimiento del ordenamiento jurídico de 

la Comunidad implica una amenaza a la existencia del ideal integracionista.  En ese 

sentido, el Derecho Comunitario ofrece un abanico de mecanismos procesales dirigidos 

a controlar la adecuación del comportamiento del los Estados miembros a la orden 

legal. Una de las vías más utilizadas para ese fin es la Acción por incumplimiento, cuyo 

contenido será objeto de análisis del presente trabajo. 

Específicamente, se presentará el concepto de incumplimiento, la legitimidad de la 

acción, sus fases, los límites y las innovaciones del nuevo artículo 228 del Tratado. Por 

último, serán evidenciadas las consideraciones finales de la investigación. 

 

PALABRAS-CLAVE 

COMUNIDAD EUROPEA; DERECHO COMUNITARIO; ACCIÓN POR 

INCUMPLIMIENTO 
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1. Introdução 

A Comunidade Européia tornou-se realidade graças a uma engenhosa e 

articulada estrutura jurídico-política que lhe serve de sustentáculo.1 A arquitetura 

jurídica constituída, basicamente, pelo Direito Comunitário e seu sistema jurisdicional, 

ganhou vida com o objetivo de regulamentar as relações travadas no âmbito da 

integração, superando os ambiciosos desafios emergentes – principalmente aqueles 

decorrentes de sua inserção nos ordenamentos jurídicos de seus Estados-membros – e 

com disposição de solucionar a chuva ácida de entraves que significa um processo 

dessa magnitude. 

A integração supranacional demanda que a aplicação do Direito Comunitário 

seja fiel, uniforme e estendida a todos os Estados, sob pena de uma grave deformidade 

no conjunto do sistema. De fato, a Comunidade apenas poderá realizar sua missão, 

segundo o estabelecido no artigo 2º do seu Tratado fundacional, se os Estados-membros 

se dispuserem a satisfazer as obrigações derivadas dos Tratados e dos atos enunciados 

pelas Instituições. 

Os textos legais compelem os países signatários a facilitarem à Comunidade o 

cumprimento de dessa missão. De modo que o próprio Direito Comunitário permite à 

organização internacional ativar mecanismos capazes de cessar os casos de 

inobservância ao Direito e forçar os Estados a restabelecerem a ordem legal, haja vista 

que a falta dessa faculdade ameaçaria a sobrevivência do ideal integracionista. 

O caminho típico que pretende restaurar a legalidade comunitária é a chamada 

Ação por incumprimento2, estabelecido nos artigos 226 a 228 do TCE, cujas nuances 

serão objeto do presente trabalho3. 

                                                 
1  A crucial importância do aparato jurídico para a consolidação do processo integracionista 
europeu já foi apontado por Klaus-Dieter Borchardt como mecanismo essencial para a integração por ter 
conseguido “aquilo que, durante séculos, o sangue e as armas não conseguiram”. Ainda, segundo o autor 
esta corresponde “à novidade decisiva que distingue os intentos anteriores de lograr a unidade européia. 
Os meios utilizados não são a violência e a submissão, senão a força do Direito”. In: BORCHARDT, K. 
D. El ABC del Derecho Comunitario. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 2000, p. 57. 
2  Ainda que não seja comum o uso do termo “incumprimento” no vocabulário brasileiro e nos 
dicionários de língua portuguesa existentes no Brasil, o termo encontra-se no Moderno Dicionário 
Michaelis da Língua Portuguesa, sendo definido da seguinte forma: falta de cumprimento. Em Portugal é 
corrente sua utilização, figurando em vários dicionários existentes naquele país. Ainda assim, faz-se 
mister salientar que essa forma foi consagrada como tal em todos os documentos comunitários oficiais da 
língua portuguesa e na linguagem jurídica referente ao tema. Por isso, decidiu-se manter a mesma 
terminologia como sinônima da palavra “descumprimento”. Consultar: MICHAELIS. Moderno 
Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998. 
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2. Conceito de descumprimento 

O conceito de descumprimento não se encontra claramente especificado nos 

Tratados. De modo que, qualquer tentativa de estabelecer uma definição deverá, 

necessariamente, reportar-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias (TJCE), em situado em Luxemburgo. 

Mesmo assim, o que há nos distintos Acórdãos da Corte de Luxemburgo são 

algumas enunciações esparsas sobre as obrigações que vinculam os Estados-membros 

que, observadas atentamente, poderão permitir a visualização da concepção que o TJCE 

apresenta sobre o assunto. 

A conceituação mais completa é datada de 1972, quando o advogado-geral Henri 

Mayras, em suas Conclusões a respeito do processo 39/72, observou que o 

descumprimento significa “tanto o fato de que um Estado-membro promulgue, ou 

mantenha uma legislação, ou uma normativa incompatível com o Tratado ou com o 

Direito Comunitário derivado, como a inexecução por parte do dito Estado – ou 

inclusive a execução incompleta ou tardia – das obrigações que lhe impõem as normas 

comunitárias, normas estas em cuja adoção, ademais, participou o referido Estado”.4

Inclui-se nessa lista de incompatibilidades, o dever de executar os Acórdãos do 

TJCE que, embora possuam caráter declaratório, vinculam o Estado-membro, 

obrigando-o a eliminar todas as incoerências apontadas na própria Sentença de 

Incumprimento e, inclusive, cessar as conseqüências dele derivadas, isto é, reparar os 

danos originados por tal comportamento. 

Nesse percurso, a doutrina tem ensaiado reiteradas tentativas de apresentar uma 

definição do inadimplemento dos Estados no campo do Direito Comunitário. Nessa 

esteira, Palácio González adverte que o descumprimento significa “qualquer tipo de 

infração à normativa comunitária ou qualquer limitação ou obstáculo a sua plena 

                                                                                                                                               
3  Um estudo mais aprofundado do tema encontra-se em: SILVA, Karine de Souza. Direito da 
Comunidade Européia: fontes, princípios e procedimentos. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 
4  TJCE. Conclusiones del abogado general Sr. Henri Mayras presentadas el 11 de enero de 1973. 
Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana. Asunto 39/72. Recopilación de 
Jurisprudencia 1973, p. 39. Uma definição interessante é a de Alfredo Calot Escobar para quem, o 
descumprimento significa “qualquer tipo de infração à normativa comunitária, originária de um texto 
normativo, de uma prática administrativa ou de uma resolução judicial”. CALOT ESCOBAR, A. El 
Procedimiento por Infracción del Derecho Comunitario. Vitória: Consejo General del Poder Judicial y 
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, 1993, p. 158. 

  742



eficácia, produto, seja de um texto normativo, de uma prática administrativa ou da 

atuação do poder judicial”.5

De outro modo, pode-se afirmar que o descumprimento significa a não-

satisfação, inteira ou parcial, por parte dos Estados-membros das obrigações, em caráter 

ampliado, que lhes são incumbidas em função da sua livre manifestação em aderir às 

Comunidades Européias e, conseqüentemente, a inobservância ao Direito que 

inviabiliza o cumprimento da missão comunitária. Na seqüência, serão abordadas 

questões relacionadas à natureza da obrigação violada.  

3. Natureza da Obrigação Violada 

O Tratado da Comunidade Européia, nos seus artigos 226 a 228, apenas dispõe 

acerca da infração de uma obrigação, sem tecer especificações a respeito de questões 

prévias, como, por exemplo, quais são as violações suscetíveis de ensejar esse 

procedimento, qual a natureza da violação, ou quais são as autoridades internas que 

podem ser imputadas pelo descumprimento. Diante desse vazio, o Tribunal de Justiça se 

encarregou de estabelecer, via jurisprudência, as condições e características desse 

mecanismo. Esses ensinamentos encontram-se dispersos em uma série de Acórdãos 

ditados durante décadas pelo Tribunal, mas que, em seu bojo, torna-se possível 

sistematizar uma noção doutrinária a respeito do tema. 

Nessa perspectiva, o TJCE tem matizado algumas condições que, no seu 

entendimento, permitem definir as obrigações que, inobservadas, suscitam a 

imputabilidade do Estado-membro: a) deve tratar-se de uma obrigação preexistente, ou 

seja, anterior à abertura do procedimento;6 b) que seja definida e que o descumprimento 

seja suficientemente caracterizado;7 c) a concretização da infração independe da 

produção do efeito direto da disposição infringida, haja vista que todo e qualquer ato 

normativo do Direito Comunitário que não é diretamente aplicável é igualmente 

obrigatório para todos os países-signatários. 

                                                 
5  PALACIO GONZÁLEZ, J. El Sistema Judicial Comunitario: Perspectiva Institucional, Reglas 
de Procedimiento y Vías de Recurso. Bilbao: Universidad de Deusto, 1996, p. 204. 
6  TJCE. Sentencia de 15 de julio de 1960. Gobierno de la Republica Italiana contra Alta 
Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Asunto 20/59. Recopilación-Selección 
1954-1960, p. 353. Assim sentencia o TJCE: não se pode tratar de “uma obrigação criada pela decisão 
tomada sobre a base de referido artigo, senão de uma obrigação cuja existência é anterior à decisão”. 
7  TJCE. Sentencia de 14 de diciembre de 1971. Comisión de las Comunidades Europeas contra 
República Francesa. Asunto 7/71. Recopilación-Selección 1971, p. 293. 
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A seguir, serão esclarecidos o objeto e a natureza ação. 

 

4. Objeto e natureza do procedimento por incumprimento 

O escopo primordial do procedimento8 em questão não é a imposição de sanção 

ou a proteção de interesses de particulares, e sim a conformidade com o Direito da 

Comunidade,9 ou seja “garantir a aplicação do Tratado”,10 já que esse comportamento 

pode ser atingido antes mesmo da propositura do recurso. 

A ação por incumprimento ajuizado ante o Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias é dotada de natureza tipicamente internacional, ainda que seu regime jurídico 

se distancie do Direito Internacional na tentativa de garantir o seu cumprimento no 

âmbito comunitário. 

São duas as principais peculiaridades do referido mecanismo processual que 

demonstram o afastamento aos preceitos do DIP: 

a) trata-se de um procedimento próprio, institucionalizado, criado com o 

objetivo de assegurar a execução das obrigações estatais, impedindo que o controle 

dessa aplicação permaneça unicamente em mãos dos Estados, confiando a uma 

instituição independente, a Comissão que “desempenha o papel de ministério fiscal 

europeu”;11

b) a competência obrigatória e exclusiva do TJCE para declarar o 

descumprimento do Direito pelo Estado, obviamente o afasta da índole voluntária da 

jurisdição internacional; 

Ainda assim, essa natureza internacional marcou a reforma do artigo 228 do 

TCE, cujo teor, segundo Jiménez Piernas, induz a idéia de que “o remédio comunitário 

mais natural e decisivo contra um descumprimento contumaz do ordenamento 

comunitário devesse ser a anulação do ato e a reparação dos danos aos particulares 

                                                 
8  No Direito Comunitário chama-se “procedimento” ao conjunto de atos estabelecidos pelos 
artigos 226 a 228 do TCE que englobam uma fase administrativa, pré-contenciosa, e outra jurisdicional, 
tipicamente caracterizada como ação. 
9  A aplicação do artigo 228 e o conseqüente início do processo “constitui um dos meios com que 
a Comissão vela para que os Estados-membros apliquem as disposições do Tratado e as disposições 
adotadas pelas Instituições com base nele”. TJCE. Sentencia de 10 de mayo de 1995. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Republica Federal de Alemania. Asunto C-422/92. Recopilación de 
Jurisprudencia 1995, p. I-1097. 
10  Segundo o TJCE, “o objeto de tal recurso é garantir a aplicação do Tratado”. TJCE. Sentencia 
de 14 de diciembre de 1971. Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. Asunto 
7/71. Recopilación-Selección 1971, p. 293. 
11  ISAAC, G. Manual de Derecho Comunitario General. Barcelona: Ariel, 2000, p. 329. 
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prejudicados, muito mais que a multa ou a sanção pecuniária que deixa subsistir – por 

exemplo – um ato ilegal” 12, praticados pelos legitimantes passivos da ação por 

incumprimento conforme será explicitado em seguida. 

 

4.1 Legitimidade ativa e passiva 

Por ser um procedimento destinado à resolução de conflitos de natureza 

internacional, é reduzido o número de entes que podem integrar os pólos ativo e passivo 

da demanda. 

A legitimidade passiva corresponde sempre aos Estados, englobando o 

descumprimento proveniente de qualquer poder, ou seja, do executivo, legislativo ou 

judiciário. Concepção também estendida aos órgãos ou autoridades internas de âmbitos 

central, federal, local ou subestatais.13

A legitimidade ativa corresponderá à Comissão que a exercitará quando 

“considerar que um Estado-membro descumpriu uma das obrigações que lhe incumbe o 

presente Tratado”. A partir de então, a referida Instituição “emitirá um parecer motivado 

a respeito, depois de haver oferecido a dito Estado a possibilidade de apresentar suas 

considerações”.14

No Acórdão C-422/92, o Tribunal de Justiça justifica essa faculdade de início da 

Comissão, argumentando que ela é a Instituição encarregada de vigiar os Estados no 

tocante à aplicação das disposições impostas pelos Tratados e pelas demais Instituições 

comunitárias em virtude destes.15 Portanto, nessa tarefa, inclui-se a prerrogativa de 

demandar um membro comunitário que não atue em consonância com o exigido pela 

normativa supranacional. 

O artigo 227 do TCE garante a mesma legitimação para qualquer Estado-

membro demandar perante o Tribunal de Justiça, caso observe que algum par 

apresentou um comportamento disforme ao Direito da Comunidade. 

                                                 
12  JIMÉNEZ PIERNAS, C. El Incumplimiento del Derecho Comunitario por los Estados 
Miembros Cuando Median Actos de Particulares: Una Aportación al Debate entre Derecho Comunitario y 
Derecho Internacional. Revista de Derecho Comunitario Europeo, Madrid, n. 7, p. 15-48, 2000. 
13  TJCE. Sentencia de 22 de septiembre de 1988. Comisión de las Comunidades Europeas contra 
Irlanda. Asunto 45/87. Recopilación de jurisprudencia 1988, p. 4929; CJCE. Arrêt de la Cour du 13 
décembre 1991. Commission des Communautés Européennes contre République Italienne. Affaire C-
33/90. Recueil de jurisprudence 1991, p. I-5987. 
14  Cf. artigo 226 do TCE. 
15  TJCE. Sentencia de 10 de mayo de 1995. Comisión de las Comunidades Europeas contra 
Republica Federal de Alemania. Asunto C-422/92. Recopilación de Jurisprudencia 1995, p. I-1097. 
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Além da Comissão e Estados, detêm a legitimação ativa, ainda que em caráter 

excepcional, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco Europeu de Investimentos 

(BEI).16

 

4.2 Fases do procedimento 

Segundo dispõe o artigo 226 do TCE o procedimento por incumprimento 

consiste em duas fases: a) a primeira, pré-contenciosa, dotada de caráter administrativo 

que pode ser inaugurada pela Comissão ou por um Estado. Trata-se de uma 

oportunidade para o inadimplente de “por um lado, de cumprir com as suas obrigações 

derivadas do Direito Comunitário e, de outro, de formular adequadamente as alegações 

que, em sua defesa, considere pertinentes ante as imputações da Comissão”.17 A fase 

extrajudicial pode ser inaugurada pela Comissão ou por um Estado-membro.  A 

Comissão é a maîtrise do procedimento. Detém a tarefa de inspecionar todo o trajeto de 

aplicação dos Tratados no espaço comunitário e possui a faculdade de iniciar um 

procedimento por incumprimento. Ela está encarregada de receber, analisar e instruir as 

queixas, sem que isso implique alguma formalidade ou ônus para particulares ou 

Estados; b) fase jurisdicional, tipicamente chamada de recurso ou ação, que será 

interposta perante a jurisdição do TJCE, caso as partes não alcancem um acordo na 

etapa anterior e que se finaliza com a declaração da Sentença. 

A não-observância ao parecer motivado significa o esgotamento de todos os 

mecanismos de solução consensual que oferece a via administrativa, facultando, desse 

modo, à Comissão ou a um Estado-membro a propor o recurso de incumprimento 

perante o Tribunal de Justiça de Luxemburgo. 

Nesse momento, o procedimento ganha a faceta de ação propriamente dita. O 

objetivo primordial da segunda fase, a contenciosa ou jurisdicional, é convencer o TJCE 

a declarar judicialmente que o Estado-membro infringiu uma disposição de Direito 

Comunitário, ainda que os Estados possam buscar, paralelamente, mecanismos auto-

compositivos para resolver a situação. 

Normalmente, os países procuram se conformar à estrutura legal comunitária no 

prazo adequado, na tentativa de escapar da gama de pressões que implicam um processo 

                                                 
16  Na prática, são raros os casos em que o BCI e o BEI figuram como legitimantes ativos. 
17  TJCE. Sentencia de 20 de marzo de 1997. Comisión de las Comunidades Europeas contra 
República Federal de Alemania. Asunto C-96/95. Recopilación de Jurisprudencia 1997, p. I-1653. 
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dessa natureza. Seja internamente, diante de seus cidadãos, seja externamente, diante de 

seus pares ou das Instituições comunitárias, não resulta em nada conveniente ser 

apontado como devedor de suas obrigações. 

A Sentença de incumprimento delimita a fase jurisdicional, decretando o seu 

fim, e resolve o mérito do objeto em litígio. Os Estados deverão observá-la pois, 

conforme reza o artigo 228 do TCE “se o Tribunal de Justiça declarar que um Estado-

membro descumpriu uma de suas obrigações que lhe incumbem em virtude do presente 

Tratado, esse Estado estará obrigado a adotar as medidas necessárias à execução do 

Acórdão do Tribunal de Justiça”. Caso não cumpriam o teor do Acórdão, o Estado em 

questão poderá ser demandado pela segunda vez, como se verá adiante.  

 

4.3. O Procedimento por Incumprimento do Artigo 228, §2º do TCE 

O não-cumprimento na íntegra do Acórdão dá ensejo ao segundo procedimento 

que visa, sobretudo, à realização do teor da Sentença proferida pelo TJCE que constatou 

o nascimento de violação e a necessidade de adoção de medidas adequadas para 

eliminá-la, conforme preceitua o § 2º do artigo 228 do TCE18. 

No passado, não existiam instrumentos que exigissem do Estado a execução do 

Acórdão. A sua obrigação se encerrava no dever imposto pelo antigo artigo 171 que 

induzia o cumprimento sem que houvesse incidência de algum tipo de sanção. O único 

remédio ficava por conta da Comissão que poderia demandar, novamente, o 

inadimplente, desta vez por inexecução de Sentença e não mais por infração ao Direito 

Comunitário.19  

                                                 
18  “§ 2º. Se a Comissão considerar que o Estado-membro em causa não tomou as referidas 
medidas, e após ter dado a esse Estado a possibilidade de apresentar suas observações, formulará um 
parecer fundamentado especificando os pontos em que o Estado-membro não executou o Acórdão do 
Tribunal de Justiça. 
 Se o referido Estado-membro não tomar as medidas necessárias para a execução do Acórdão do 
Tribunal de Justiça dentro do prazo fixado pela Comissão, esta pode submeter o caso ao Tribunal de 
Justiça. Ao fazê-lo, indicará o montante da quantia fixa ou progressiva correspondente à sanção 
pecuniária, a pagar pelo Estado-membro, que considerar adequada às circunstâncias. 
 Se o Tribunal de Justiça declarar verificado que o Estado-membro em causa não deu 
cumprimento ao seu Acórdão, pode condená-lo ao pagamento de uma quantia fixa ou progressiva 
correspondente a uma sanção pecuniária. 
 Este procedimento não prejudica o disposto no artigo 227.” 
19  A segunda demanda não estava prevista nos Tratados de Roma. Na década de 1960, o 
advogado-geral Sr. Lagrange, no processo 7/61 observava, diante do surgimento de casos de inexecução 
dos Acórdãos, que a solução plausível para o problema seria a possibilidade de incoar um novo 
procedimento, dessa vez, para declarar o descumprimento da Sentença do Tribunal e exigir sua execução. 
Tratava-se de uma via jurisprudencial aberta que foi consagrada no famoso caso das Obras de artes cujo 
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Embora, naquela época, houvesse registro de poucos casos dessa natureza, o 

inconveniente da situação estimulou a Conferência Intergovernamental que negociou o 

Tratado da União Européia, a propor a inclusão de uma disposição capaz de compelir os 

Estados a efetivarem o Acórdão de incumprimento.20 Então, foi promovida uma 

modificação no artigo 171 do TCE incluindo a possibilidade concreta de cominação de 

sanção, caso o Estado-membro afetado não tome as medidas que impliquem a execução 

da Sentença do Tribunal no prazo estabelecido pela Comissão que, diante desses 

supostos, poderá submeter o assunto ao Tribunal de Justiça, e indicará o importe que 

considere adequado às circunstâncias para efeitos de multa, devendo ser uma quantia 

fixa ou progressiva a ser paga pelo Estado-membro em questão. 

Na verdade, essa possibilidade que modificou o antigo artigo 171 TCE (atual 

228) foi oriunda da proposta inglesa que considerava absolutamente necessária a adoção 

de medidas de caráter punitivo contra os Estados recalcitrantes da não-satisfação de 

suas obrigações derivadas dos Tratados. Os ingleses apoiavam-se no argumento 

segundo o qual a discricionariedade na execução da Sentença no menor tempo possível 

e de forma completa estava ao alvedrio da boa-fé dos Estados, por isso poderia resultar 

uma realização incompleta do referido dever. 

A fundamentação do novo artigo é proveniente do artigo 211 do Tratado que 

confere à Comissão a faculdade de zelar pela aplicação do direito na Comunidade. A 

esse respeito o entendimento do Tribunal era o seguinte: “corresponde à Comissão velar 

pela execução dos Acórdãos ditados pelo Tribunal de Justiça de maneira que, no 

                                                                                                                                               
demandado era a República Italiana. A reforma de Maastrich aceitou a inclusão do segundo procedimento 
por incumprimento. Consultar: CJCE. Arrêt de la Cour du 19 décembre 1961. Commission de la 
Communauté économique européenne contre République Italienne. Affaire 7/61. Recueil de 
jurisprudence 1961, p. 635; TJCE. Sentencia de 13 de julio de 1972. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Italiana. Asunto 48/71. Recopilación-Selección. 1972, p. 95. 
20  Na verdade, essa idéia foi fruto do amadurecimento de reiteradas discussões ocorridas, 
sobretudo, no seio institucional. Ainda durante a Conferência Intergovernamental de 1991, o próprio 
Tribunal de Justiça propôs que a Comissão fosse facultada a demandar contra um Estado que 
descumprisse o teor do Acórdão. O Parlamento sugeriu, no Projeto de Tratado sobre a União Européia de 
1994, que o TJCE deveria ser competente para impor sanções aos Estados recalcitrantes, cuja 
regulamentação seria objeto de uma lei orgânica. Suscitou, no mesmo documento, a possibilidade de o 
Conselho Europeu, mediante proposta da Comissão ou do Parlamento, suspender determinados direitos 
dos Estados, em caso de grave e constante violação do Direito constatado pelo TJCE. Em 1990, o 
Parlamento reclamava a imposição de sanções contra Estados que não executassem os Acórdãos, dentre 
elas, a suspensão do direito de participar de alguns programas comunitários, cortes de benefícios, 
interrupção de recebimento de determinados fundos. A Comissão também advogou, em diversas ocasiões, 
a regulamentação de um sistema sancionador. In: BLÁZQUEZ PEINADO, M. D. El Procedimiento 
contra los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho Comunitario. Castelló de la Plana: 
Publicacions de la Universitat Jaume I, 2000, p. 134-5. 
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exercício deste poder, a Comissão possa interpor recursos sobre a base do artigo 169 

(atual 226) do Tratado se considerar que o Estado não adotou as medidas necessárias 

para assegurar a execução de uma Sentença ou que medidas adotadas em seu caso a 

esses efeitos não estão condizentes com as obrigações que se derivam da mesma”.21

Nessa linha, com o surgimento do TUE que reformou o § 2º do artigo 171, foi 

estabelecido o seguinte texto: 

“§ 2º. Se a Comissão considerar que o Estado-membro em causa não tomou as 

referidas medidas, e após ter dado a esse Estado a possibilidade de apresentar suas 

observações, formulará um parecer fundamentado especificando os pontos em que o 

Estado-membro não executou o Acórdão do Tribunal de Justiça. 

Se o referido Estado-membro não tomar as medidas necessárias para a execução 

do Acórdão do Tribunal de Justiça dentro do prazo fixado pela Comissão, esta pode 

submeter o caso ao Tribunal de Justiça. Ao fazê-lo, indicará o montante da quantia fixa 

ou progressiva correspondente à sanção pecuniária, a pagar pelo Estado-membro, que 

considerar adequada às circunstâncias. 

Se o Tribunal de Justiça declarar verificado que o Estado-membro em causa não 

deu cumprimento ao seu Acórdão, pode condená-lo ao pagamento de uma quantia fixa 

ou progressiva correspondente a uma sanção pecuniária. 

Este procedimento não prejudica o disposto no artigo 227.” 

Como se pode observar, este parágrafo segundo preservou as mesmas fases 

clássicas do procedimento por incumprimento, permanecendo inalteradas o envio de 

requerimento, a emissão do parecer fundamentado e a demanda perante o Tribunal. 

A iniciativa do procedimento se dará a qualquer tempo, desde que persista a 

inexecução. Ainda nesse caso, o parecer emitido pela Comissão estará atrelado aos 

supostos que levam ao convencimento da inexecução do Acórdão pelo Estado e 

estabelecerá prazos razoáveis para a efetivação das medidas pertinentes. Nesse sentido, 

percebe-se que, no novo procedimento o conteúdo do parecer deve ser mais preciso que 

o do primeiro procedimento.22

                                                 
21  CJCE. Ordonnance du 28 mars 1980. Commission des Communautés Européennes contre 
République française. Affaires jointes 24 et 97/80 R. Recueil de jurisprudence 1980, p. 1.319. 
22  A margem de apreciação que dispõe a Comissão para apontar a existência do descumprimento é 
menos ampla no primeiro procedimento, pois, nesse caso, limita-se a constatar se o Estado adotou ou não 
as medidas necessárias para executar a Sentença. A atuação da Comissão está presidida pelos princípios 
da legalidade, no que se refere à abertura do procedimento e da oportunidade, com relação à incoação de 
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Do mesmo modo, a titularidade do pólo ativo corresponde à Comissão e aos 

Estados, ainda que o Tratado não explicite essa condição.23 Essa afirmação decorre do 

último parágrafo do artigo 228 que, como visto, estabelece que o procedimento se 

estenderá sem prejuízo do disposto no artigo 227. Até porque seria incoerente que o 

Estado apenas guardasse interesse de agir restrito ao primeiro procedimento. Mas, 

obviamente, estes preferem não exercitar essa prerrogativa, pelos mesmos motivos que 

fundamentam sua abstenção quanto ao procedimento dos artigos 226 e 227. 

A novidade do artigo 228 (antigo 171) reside na responsabilidade delegada à 

Comissão de apontar, fundamentalmente, quando inaugurada a etapa jurisdicional, o 

montante, para o efeito de multa, que considera apropriado para exigir do Estado o 

cumprimento do Acórdão. 

Diferentemente do Acórdão declaratório dos artigos 226 e 227, o mecanismo do 

artigo 228 confere ao TJCE o poder de estabelecer uma quantia fixa ou progressiva a ser 

incidida a cargo do Estado até que este adote as medidas convenientes para a efetivação 

do primeiro Acórdão. Por isso, fala-se em contencioso de plena jurisdição que confere 

poderes coercitivos ao Tribunal de Justiça, assemelhando-o a um Tribunal federal.24

Três anos após a entrada em vigor da nova disposição, a Comissão considerou 

pertinente pronunciar-se publicamente a respeito dos critérios que lhe inspiraria para 

fixação da quantia imposta para os Estados. Em 1996, expediu uma Comunicação 

interpretativa sobre a aplicação do artigo 171 do TCE,25 que foi complementada em 

1997 através da Comunicação sobre o método de cálculo da multa coercitiva prevista 

nessa mesma disposição normativa.26

                                                                                                                                               
um novo recurso perante o TJCE. O primeiro princípio “não deixa à Comissão outra margem de ação que 
empreender, de forma sistemática, o procedimento pré-contencioso, dentro de um prazo razoável, em 
todos os casos de inexecução de uma Sentença por um Estado-membro.” In: DIEZ-HOCHLEITNER, J. 
La respuesta del TUE al incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia por los Estados 
miembros. Revista de Instituciones Europeas, Madrid, v. 20, n. 3, p. 894, 1993. 
23  QUADROS, F.; MARTINS, A. M. G. Contencioso Comunitário. Lisboa: Almedina, 2002, p. 
214. 
24  QUADROS, Fausto de; MARTINS, Ana Maria Guerra. Contencioso Comunitário. Lisboa: 
Almedina, 2002, p. 214-5. 
25  DOCE C 242, p. 6. 96/C/ 242/07 de 21.8.96. Nessa comunicação, a Comissão ressalta que, para 
manter a transparência do processo, julgou conveniente pronunciar-se publicamente a respeito da 
aplicação do artigo 228 e, conseqüentemente, sobre a eleição dos critérios pertinentes para indicação das 
sanções pecuniárias. Justifica que “tanto a escolha dos critérios como sua aplicação estarão determinados 
pela necessidade de garantir uma aplicação eficaz do Direito Comunitário”. Não obstante, ressalta que 
poderá apresentar o recurso ao TJCE e abster-se de solicitar a cominação da sanção quando as 
circunstâncias o justifiquem. Nesses casos, deverá fundamentar sua decisão. 
26  DOCE C 63, p. 02. 97/C 63/02 de 28.2.97. 
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Os critérios para solicitação de sanção pecuniária estarão vinculados à gravidade 

da infração, sua duração e à necessidade de assegurar o efeito dissuasório da sanção 

para evitar a reincidência.27 Ainda que considere todo o tipo de violação como grave, 

fixa dois parâmetros para os fins específicos de medi-la: a importância da norma 

infringida e a conseqüência da infração para os interesses gerais e particulares. A 

importância da norma não se vincula tanto à hierarquia como à sua natureza e alcance,28 

fato que, parece bastante sensato. Por outro lado, as infrações que afetem interesses 

gerais, ou seja ao funcionamento da Comunidade, são consideradas mais graves do que 

aquelas que afetam diretamente interesses de particulares e operadores econômicos.29 A 

duração será computada desde o momento da notificação do Acórdão, desconsiderando 

o início da infração. 

Para garantir a aplicação efetiva do Direito Comunitário, é necessária a 

cominação de uma multa dissuasória que evite a persistência da infração e a 

reincidência. De modo que “a imposição de uma multa simbólica privaria de toda 

utilidade deste instrumento complementar do procedimento de infração.”30

A Comissão quando da adoção do método de cálculo para determinar a multa 

coercitiva31 argumentou que “as sanções devem ser previsíveis para os Estados-

membros e calculadas segundo um método que respeite, ao mesmo tempo, o princípio 

da proporcionalidade e o princípio da igualdade de trato entre os Estados-membros”.32

A multa constitui como um ingresso suplementar marginal ou atípico da 

Comunidade e se consubstanciará no importe “calculado por dia de demora, que 

sancione a não execução de um Acórdão do Tribunal começando a contar a referida 

                                                 
27  DOCE C 242, p. 6. 96/C/ 242/07 de 21.8.96. 
28  “Assim, por exemplo, uma infração ao princípio de não-discriminação deverá ser considerada, 
sempre, muito grave, independentemente de que a infração seja devido à violação do princípio 
estabelecido pelo próprio Tratado ou do princípio estabelecido em um regulamento ou diretiva. De uma 
maneira geral, por exemplo, a vulneração dos direitos fundamentais e das quatro liberdades fundamentais 
consagradas pelo Tratado deveriam ser consideradas graves e ser objeto de uma sanção pecuniária que 
esteja em consonância com esta gravidade”. In: DOCE C 242, p. 6. 96/C/ 242/07 de 21.8.96. 
29  De modo que a falta de transposição de uma diretiva sobre reconhecimento mútuo de diplomas 
seria considerada mais grave do que, por exemplo, a falta de reconhecimento de um título profissional.  
30  DOCE C 242, p. 6. 96/C/ 242/07 de 21.8.96. 
31  Sobre o método de cálculo, consultar: MARTÍNEZ LAGE, S. Los Incumplimientos del Derecho 
Comunitario se Pagan (1). Gaceta Jurídica de la C. E., Madrid, n. 133, p. 1-3, 1998; MARTÍNEZ LAGE, 
S. Los Incumplimientos del Derecho Comunitario se Pagan (2). Gaceta Jurídica de la C.E. Madrid, n. 
134, p. 1-3, 1998; SILVA DE LAPORTA, R. La Ejecución de las Sentencias de Incumplimiento por los 
Estados Miembros. Noticias de la Unión Europea, Valencia, n. 178, p. 77-81, 1995. 
32  DOCE C 63, p. 02. 97/C 63/02 de 28.2.97. 
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multa coercitiva a partir do dia da comunicação da segunda Sentença do Tribunal ao 

Estado-membro implicado, até o momento em que ponha termo a infração”.33

É fixada uma base uniforme que tem por fim sancionar a infração vinculando-a 

aos princípios da legalidade e de monopólio de jurisdição. Igualmente, sobrevive o 

poder discricionário da Comissão na aplicação dos coeficientes. Ademais, o montante 

deverá ser um valor razoável para que o Estado possa suportar, mas, ao mesmo tempo, 

deve ser suficientemente elevado para pressioná-lo a regularizar efetivamente sua 

situação. Levando em conta essas observações, aplica-se uma base uniforme, comum 

para todos os países e para todas as infrações, de 500 euros por dia. Entretanto, para que 

os efeitos da sanção sejam de fato dissuasórios, essa base será multiplicada por um fator 

(fator n) que será individual para cada Estado, determinada em função da sua 

capacidade de pagamento cuja aplicação considera o seu produto interno bruto (PIB) e a 

ponderação dos seus votos no Conselho.34

                                                 
33  DOCE C 63, p. 02. 97/C 63/02 de 28.2.97. 
34  O fator n é igual a raiz quadrada do produto do coeficiente do PIB do Estado infrator, dividido 
pelo menor PIB entre os países comunitários, multiplicado pelo coeficiente do número de votos do Estado 
transgressor no Conselho e dividido pelo menor número de votos dentre todos os Estados-membros. Isso 
se traduz na seguinte fórmula:  
      _________________ 
 √ PIB n     X  Votos n 
       PIB min      Votos min 
 
 PIB n = PIB do Estado-membro em questão, em milhões de euros. 
 PIB min = PIB menor dos países-membros. 
 Votos n = Número de votos de que dispõe cada Estado-membro no Conselho segundo a 
ponderação estabelecida pelo artigo 205 do TCE. 
 Votos min = menor número de votos dos Estados-membros. 
 Essa fórmula permite constatar que a Alemanha é o país que possui o fator n mais elevado, ou 
seja, 26,4, enquanto que Luxemburgo, o menor, 1. O fator n dos países é o seguinte: 
 Bélgica = 6,2 
 Dinamarca = 3,9 
 Alemanha = 26,4 
 Grécia = 4,1 
 Espanha = 11,4 
 França = 21,1 
 Irlanda = 2,4 
 Itália = 17, 7 
 Luxemburgo = 1 
 Países Baixos = 7,6 
 Áustria = 5,1 
 Portugal = 3,9 
 Finlândia = 3,3 
 Suécia = 5,2 
 Reino Unido = 17,8 
 De modo que o mínimo de sanção diária da Alemanha será de 13.200 euros por dia; da França, 
10.550; do Reino Unido, 8.900 e assim sucessivamente. E, no caso de uma sanção avaliada grave e de 

  752



Finalmente, para fixar o importe da multa diária, multiplica-se o resultado obtido 

pela aplicação dos coeficientes de gravidade,35 de duração da infração36 e da quantia 

fixa pelo fator n,37 chegando-se à seguinte fórmula: Md = (Tb x Cg x Cd) x n.38

A opção pela quantia fixa ou progressiva vai depender dos objetivos que a 

Comissão pretende alcançar e não se sujeita à comprovação de dano sofrido quer pela 

Instituição, que por Estados ou particulares. A imposição de uma quantia fixa representa 

uma sanção de caráter punitivo, que além de castigar o Estado por haver adotado um 

comportamento ilícito, objetiva dissuadi-lo, como também a seus pares, da abstenção do 

cumprimento das Sentenças do Tribunal. Por outro lado, a condenação ao pagamento de 

uma quantia progressiva procura coagir o Estado a adotar, imediatamente, uma postura 

adequada, tomando as medidas cabíveis para finalizar a infração.39

5. Considerações Finais 

Com efeito, a integração supranacional demanda que a aplicação do Direito 

Comunitário seja em caráter fiel, uniforme e estendida a todos os Estados, sob pena de 

                                                                                                                                               
duração considerável, ou seja, o máximo para Alemanha pode chegar a 791.293 euros e, para 
Luxemburgo, 30.000 euros de multa diária. Nesse sentido, consultar: DOCE C 63, p. 02. 97/C 63/02 de 
28.2.97. Ver, também: MEDÍ, Rostane. Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes. Journal du droit international, 2001, p. 609. 
35  Estará estipulado entre 1 e 20. 
36  O coeficiente multiplicador variava entre 1 e 3. Em 2001, a Comissão fixou o fator “duração” da 
infração (a partir do primeiro Acórdão do Tribunal) em 0,1 ponto por mês de atraso a partir do sétimo 
mês a contar do Acórdão, dentro dos limites fixados na sua Comunicação de 1997. Cf. COMISIÓN DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Decimonoveno informe anual sobre el control de la aplicación del 
derecho comunitario (2001)/COM/2002/0324 final, p. 15. 
37  A esse respeito, é acertada a opinião dos advogados-gerais Sr. Fennelly e Sr. Ruiz-Jarabo, para 
quem o critério “número de votos no Conselho” não deveria ser utilizado para calcular o Fator n. De 
acordo com o primeiro, o número de votos é “o resultado de um acordo político que, na prática, 
renegocia-se cada vez que se admitem novos Estados-membros na Comunidade e, atualmente, na União; 
[...] não há nada no Tratado que indique que essa determinação guarde relação com a capacidade dos 
Estados-membros para pagar o importe das multas coercitivas que lhes imponham”. Para o jurista, o PIB 
seria o único marco de referência para se calcular tal capacidade de pagamento. O outro advogado-geral 
assevera que lhe produz estranheza o fato de inserir o critério do “número de votos” para calcular a 
capacidade de pagamento do Estado infrator. 
38  Md = multa coercitiva diária. 
      Tb =  quantia de fixa, de base. 
      Cg = coeficiente de gravidade. 
      Cd = coeficiente de duração. 
      n = fator obtido em função da capacidade de pagamento do Estado infrator. 
 Cf. DOCE C 63, p. 02. 97/C 63/02 de 28.2.97. 
39  Conforme Javier Diez-Hochleitner, “se a imposição do pagamento de uma quantia fixa constitui, 
como sanção pecuniária, uma medida punitiva que persegue um efeito dissuasivo, a multa coercitiva se 
configura, ao contrário, como uma medida destinada a assegurar o cumprimento da obrigação considerada 
– a execução do Acórdão – e, neste sentido, apresenta-se como uma medida acessória da obrigação 
principal. In: DIEZ-HOCHLEITNER, J. La respuesta del TUE al incumplimiento de las sentencias del 
Tribunal de Justicia por los Estados miembros. Revista de Instituciones Europeas, Madrid, v. 20, n. 3, p. 
856, 1993. 
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uma grave deformidade no conjunto do sistema. O atraso das autoridades nacionais no 

cumprimento de seus deveres compromete o avançar da marcha européia, como modelo 

integracionista mais estruturado, existente no sistema internacional. 

Parece claro que o novo regime jurídico do TUE traduziu-se em importante 

avanço. Entretanto, há de reconhecer que apresenta, ainda, alguns limites, importando 

uma gama variada de problemas que não conseguiram ser resolvidos até o momento, 

nem pela jurisprudência, muito menos pela doutrina. 

O mecanismo traz importantes vantagens são para o esquema político-legal 

comunitário. Primeiro, pela busca de estabelecer um equilíbrio na relação entre os 

efeitos do descumprimento e a pena que o Estado infrator deve suportar por seu 

comportamento; segundo, porque translada à Comunidade a determinação da sanção, 

evitando que os Estados-membros pratiquem a retorsão, e realize a justiça por conta 

própria. Além disso, observa-se que a ameaça de uma sanção pecuniária incita a sua 

execução o quanto antes. 

Não obstante, o esquema defronta-se com alguns limites decorrentes, 

principalmente, da voluntariedade de atuação dos Estados na Comunidade. Assim, a 

cominação de uma sanção que se funda no resgate voluntário do Direito não é o mais 

eficaz mecanismo de garantir a fiel aplicação do direito na Comunidade. 
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ASPECTOS JURÍDICOS DA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ARBITRAL 

ESTRANGEIRA NO BRASIL 

 

 

Fernando Fernandes da Silva•

 

 

RESUMO 

Trata-se de artigo que tem por objeto enfocar a natureza jurídica da sentença arbitral 

estrangeira no Brasil, bem como, a natureza jurídica do processo de homologação das 

sentenças arbitrais. Desta forma, há uma análise da disciplina jurídica das sentenças 

arbitrais em nosso ordenamento, ou seja, o seu tratamento pelo Código de Processo 

Civil e pela Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96). Em especial a sua equivalência com as 

sentenças judiciais. Além disso, uma análise das regras brasileiras pertinentes ao 

processo de homologação e uma análise do objeto deste processo, as suas regras 

processuais e a natureza jurídica da sentença de homologação, com a citação de recentes 

decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

PALAVRAS CHAVES 

ARBITRAGEM; SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA; PROCESSO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS. 

 

ABSTRACT 

This essay focus on the juridical nature of foreign award in Brazil and focus on the 

juridical nature of homologation process of foreign awards. Moreover there is an 

analysis of juridical system of awards in national juridical system, with especial 

approach of Civil Procedure and Award Law (Law 9.307/96). Also that foreign awards 

and judicial decisions are similar juridical institutes. Besides that an analysis about 

national rules relating to the homologation of Tribunal Superior of Justice and the 

analysis about objectives of homologation and procedure rules, and the juridical nature 
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of homologation decision, with references about recent decisions of Tribunal Superior 

of Justice.  

 

KEYWORDS 

ARBITRATION; FOREIGN AWARD; HOMOLOGATION OF FOREIGN AWARDS 

 

 

Introdução 

 

A proposta deste artigo é buscar sistematizar juridicamente a natureza jurídica da 

sentença arbitral estrangeira no Direito Brasileiro e conseqüentemente, sistematizar 

juridicamente o processo de homologação das sentenças arbitrais estrangeiras. Neste 

sentido, abordamos as principais regras relativas à arbitragem e o processo de 

homologação no que diz respeito a sua natureza jurídica, os limites da sentença de 

homologação, as condições da ação do processo de homologação, os requisitos legais a 

serem observados pelo autor, os limites da defesa do réu e as hipóteses de atuação de 

ofício do Superior Tribunal de Justiça que podem acarretar a negação da homologação 

da sentença arbitral estrangeira.  

 

 

I –A Sentença Arbitral Estrangeira 

 

A arbitragem é uma forma pacífica de solução de litígios, em que as partes firmam um 

acordo no sentido de submeter a um árbitro ou vários árbitros a responsabilidade pela 

solução do referido conflito. Conseqüentemente, as partes podem eleger um 

procedimento arbitral previsto no regulamento de uma câmara arbitral ou elaborarem o 

seu próprio procedimento, inclusive com a participação dos árbitros nesta tarefa. O 

acordo de submissão à arbitragem pode ser revestido na forma de uma cláusula arbitral, 

prevista no corpo de um contrato, ou ser celebrado à parte, revestido na forma de um 

contrato. A decorrência lógica do procedimento arbitral é o seu término mediante uma 

decisão tomada por um ou por vários árbitros. Esta é a decisão que irá conter a solução 

pretendida pelas partes.  
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No direito brasileiro, com o advento da Lei 9.307/96 e com as recentes reformas do 

Código de Processo Civil, a decisão dos árbitros, consubstanciada na sentença arbitral, 

possui a mesma natureza jurídica de uma sentença judicial: “Rompendo a tradição legal 

anterior, que se referia à decisão dos árbitros como sendo o ‘laudo arbitral’, a Lei 

9.307/96 fez questão de se referir à decisão dos árbitros como sendo ‘sentença arbitral’, 

fazendo-o consistentemente ao longo do seu texto. Tratar a decisão dos árbitros como 

‘sentença’ reforça a noção do caráter jurisdicional da arbitragem, claramente 

reconhecido pelo legislador pátrio, em que pese algumas opiniões doutrinárias em 

sentido contrário.”1

 

Neste sentido, o próprio direito positivo reconhece a natureza jurídica de título 

executivo judicial das sentenças arbitrais, conforme a regra do art. 31 da Lei de 

Arbitragem: “Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 

mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo 

condenatória, constitui título executivo.” Da mesma forma, temos a regra do Código de 

Processo Civil, que passamos a transcrever: 

 

“Art. 474-N. São títulos executivo judiciais: 

 

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

 

IV – a sentença arbitral;” 

 

A primeira conseqüência desta constatação é a dispensa de homologação das sentenças 

arbitrais nacionais por juizes ou tribunais brasileiros para produzirem os efeitos 

jurídicos nelas contidos. Aliás, esta regra é expressa na própria Lei de Arbitragem nos 

termos do seu art. 18.  

 

A segunda conseqüência, parte da premissa de que as sentenças judiciais são 

mandamentos estatais. Portanto, são cercadas das mais diversas regras que lhes 
                                                 
1  Cf. Rodrigo Garcia da Fonseca. Reflexões sobre a Sentença Arbitral. Revista de Arbitragem e 
Mediação. Número 06, p. 41.  
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conferem uma relevância pública no que diz respeito aos elementos obrigatórios que 

devem integrar o seu conteúdo, bem como, os efeitos jurídicos por elas produzidos. Ao 

verificarmos a Lei de Arbitragem, também, identificamos estes elementos que conferem 

às sentenças arbitrais o status jurídico de mandamento de ordem pública, consagradora 

da solução do conflito, promotora da paz social. Assim, temos o art. 26 que dispõe sobre 

os seus elementos obrigatórios, semelhantes àqueles previstos na sentença judicial; o 

art. 31, já citado, que confere a elas os mesmos efeitos jurídicos da sentença judicial; e o 

art.32, que prevê os casos de nulidade.  

 

A terceira conseqüência decorre da regra do art. 31 da Lei de Arbitragem. Caso a 

sentença arbitral seja condenatória e se uma das partes se recusar a cumpri-la, a outra 

parte poderá exigir a sua execução pelo Poder Judiciário. Por outro lado, se a sentença 

arbitral for declaratória ou constitutiva não há necessidade de submeter a sua execução 

pelo Poder Judiciário, salvo em circunstâncias específicas. Apropriado o exemplo 

trazido por Rodrigo Garcia da Fonseca, neste sentido: “Por exemplo, se em determinada 

arbitragem houver a discussão em torno da propriedade ou da hipoteca de um imóvel, a 

sentença arbitral poderá ser levada diretamente a registro junto ao registro imobiliário, 

sem a necessidade de intervenção do Judiciário. Somente, se o oficial do registro se 

recusar a registrá-la, aí sim se deverá buscar uma ordem judicial para obrigá-lo a efetuar 

o registro devido, pois haverá a necessidade do exercício do poder judicial de coerção 

para forçar a prática do ato de registro.”2 Entretanto, as considerações desta análise não 

se aplicam totalmente às sentenças arbitrais estrangeiras, que segundo nosso 

entendimento devem ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça em quaisquer 

circunstâncias, como veremos em seguida. 

 

Finalmente, não podemos esquecer de mencionar que as matérias, objeto de litígio, que 

podem ser apreciadas pelos árbitros e passam a integrar uma sentença arbitral são mais 

restritas que aquelas que são objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. O art. 1º da Lei 

de Arbitragem dispõe que esta forma de solução de conflito somente poderá ser adotada 

para “dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” 

                                                 
2  Cf. Rodrigo Garcia da Fonseca. Reflexões sobre a Sentença Arbitral. Revista de Arbitragem e 
Mediação. Número 06, p. 50.  
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As sentenças arbitrais estrangeiras, por força do art. 34, parágrafo único, da Lei de 

Arbitragem, são aquelas proferidas fora do território nacional. Assim, conforme, a Lei 

de Arbitragem o critério de distinção entre as sentenças arbitrais nacionais e 

estrangeiras é eminentemente territorial. Por outro lado, o nosso ordenamento jurídico 

confere a elas o mesmo status jurídico das sentenças judiciais, como já explicado em 

relação às sentenças arbitrais nacionais. Vejamos: 

 

“Art. 475-N. São títulos executivo judiciais: 

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

 

 

VI – a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;” 

 

 

II – As Normas Aplicáveis ao Processo de Homologação da Sentença Arbitral 

Estrangeira 

 

O art. 34 da Lei de Arbitragem prevê um duplo regime jurídico de homologação de 

sentenças arbitrais estrangeiras: ou a sentença arbitral é homologada, conforme os 

procedimentos previstos nas regras dos tratados internacionais “com eficácia no 

ordenamento interno” ou ela é homologada, conforme as regras dos artigos 34 a 40 da 

Lei de Arbitragem.  

 

Deve-se esclarecer que o tratado celebrado pelo Governo Brasileiro em âmbito 

internacional é inserido em nosso ordenamento jurídico após a aprovação pelo 

Congresso Nacional3, mediante Decreto Legislativo e promulgada pelo Presidente da 

República, mediante Decreto específico para tal fim.4

 

                                                 
3  Cf. art. 49, inciso I, da Constituição Federal de 1988.  
4  Cf. art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988.  
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A título de exemplo, os principais tratados em vigor no ordenamento jurídico brasileiro 

que têm por objeto disciplinar o processo de homologação de sentenças arbitrais 

estrangeiras são os seguintes: 

 

a) Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais 

Estrangeiras (1958) (aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo número 52 de 

25 de abril de 2002 e promulgada pelo Decreto número 4.311 de 23 de julho de 2002 - 

publicado no Diário Oficial da União em 24 de julho de 2002); 

 

b) Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional (1975) 

(aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo número 90 de 06 de junho de 1005 

e promulgada pelo Decreto número 1902 de 09 de maio de 1996 - publicado no Diário 

Oficial da União em 10 de maio de 1996); 

 

c) Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos 

Arbitrais Estrangeiros (1979) (aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo 

número 93, de 20 de junho de 1995 e promulgada pelo Decreto 2.411 de 02 de 

dezembro de 1997 - publicado no Diário Oficial da União em 03 de dezembro de 2007); 

 

d) Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul (2000) (aprovado 

pelo Decreto Legislativo número 265 de 29 de dezembro de 2000 e promulgado por 

meio do Decreto número 4.719 de 04 de junho de 2003 - publicado no Diário Oficial da 

União em 05 de junho de 2003); 

 

Além dessas convenções o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de diversos tratados 

internacionais que disciplinam matérias de cooperação judiciária e que podem ser 

aplicados nos processos de homologação.  

 

Como já dito, a Lei de Arbitragem prevê também um procedimento específico de 

homologação e que deve ser aplicado, conforme a regra prevista no art. 34 daquela Lei. 

Daí que devemos considerar não apenas a aplicação dos dispositivos da Lei 9.307/07, 

mas todas as regras do ordenamento jurídico brasileiro que são relativas à matéria. 
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Assim, temos o art. 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal de 1988 que 

outorga ao Superior Tribunal de Justiça a competência para homologar as sentenças 

arbitrais estrangeiras; o art. 109, inciso X, também da Constituição que outorga aos 

juizes federais a competência para promover a execução das sentenças arbitrais 

estrangeiras, após a homologação por aquele tribunal (ambas as regras constitucionais 

foram introduzidas pela Emenda Constitucional número 45 de 2004); os arts. 483 e 484 

do Código de Processo Civil que dispõem sobre a condição de eficácia e de execução 

das sentenças arbitrais estrangeiras após a homologação pelo Superior Tribunal de 

Justiça; o art. 15 da Lei de Introdução ao Código Civil que dispõe sobre os requisitos de 

execução de sentença arbitral estrangeira e o art. 17 que prevê os casos de 

impossibilidade de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Em face do art. 483, 

parágrafo único do C.P.C. que determina a observância das regras do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal (leia-se agora: regimento interno do Superior Tribunal de 

Justiça, em decorrência da E.C. nº 45/2004) para a homologação das sentenças 

estrangeiras, integram também o rol das regras relativas à homologação aquelas 

disciplinadas pela Resolução número 22 de 31 de fevereiro de 2004 e pela Resolução 

número 09 de 04 de maio de 2005, aprovadas pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

Ao mencionarmos um duplo regime jurídico de homologação de homologação de 

sentença arbitral estrangeira não defendemos a tese de incomunicabilidade das regras de 

cada regime. Desta forma uma sentença pode ser homologada conforme o procedimento 

de um tratado em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, sem que o Superior Tribunal 

de Justiça deixe de observar, por exemplo, as regras das suas próprias resoluções que 

podem ser complementares àquelas previstas num determinado tratado.  

 

 

III – A Natureza Jurídica do Processo de Homologação da Sentença Arbitral 

Estrangeira 

 

O art. 35 da Lei número 9.307/96 prevê que para “ser reconhecida ou executada no 

Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do 

Superior Tribunal de Justiça.” 
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É claro que a inserção de uma sentença arbitral estrangeira em nosso ordenamento 

jurídico depende de prévia apreciação a ser realizada em processo de homologação, cuja 

competência originária é do Superior Tribunal de Justiça. Deduz-se que no Brasil o 

sistema jurídico de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras é o de delibação, 

isto é o processo de homologação respeita a sentença proferida em relação aos seus 

elementos constitutivos, o conteúdo da sua decisão e a sua eficácia sentencial – por ex. 

declaratória, constitutiva e executiva. Respeitar, no caso, é limitar a jurisdição brasileira 

no sentido de que não compete ao Superior Tribunal de Justiça modificar a sentença: 

“Segundo o juízo de mera delibação, adotado no reconhecimento de sentenças arbitrais 

estrangeiras tanto no direito interno como nas convenções internacionais ratificadas 

pelo Brasil, a contestação ao pedido é limitada. Apenas poderá versar questões de forma 

(v.g., ausência de tradução juramentada – STF, SEC 6.689-1/Áustria) ou de 

regularidade da arbitragem (v.g., prova da convenção arbitral – STF, SEC 6.753-

7/Reino Unido; ausência de citação do réu – STF, SEC 5.378-1/França), vedando-se a 

discussão de aspectos ligados ao mérito da sentença estrangeira, a não ser para 

estabelecer eventual afronta à ordem pública, à soberania nacional e aos bons 

costumes.”5  

 

Em conclusão, a homologação visa conferir caráter executivo a uma sentença 

estrangeira no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de juízo de delibação a ser 

exercido pelo tribunal que não compete conferir caráter constitutivo à sentença que já o 

possui, desde a sua expedição pelo juízo arbitral estrangeiro competente. O objeto da 

homologação, portanto, é verificar apenas os requisitos jurídicos do nosso ordenamento 

jurídico a fim de lhe conferir ou não eficácia neste mesmo ordenamento.  

 

A Resolução número 09 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina o processo de 

homologação, confirma o sistema de homologação por delibação ao prever em seu art. 

9º que a defesa em relação à contestação da homologação, deve-se restringir “sobre a 

autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância dos requisitos 

                                                 
5  Cf. Lauro Gama Jr. O STJ e a Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras: Novas 
Perspectivas?. Revista Brasileira de Arbitragem, número 05, janeiro-março de 2005, p. 63.  
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desta Resolução.” Verifica-se, mais uma vez, que o objeto deste processo não comporta 

julgamento de mérito da decisão a ser homologada.   

 

Disto resulta que objeto do processo de homologação é distinto do objeto do processo 

de arbitragem. Neste processo o objeto é a solução de um conflito com base na 

aplicação ou de um direito material de um Estado, ou das regras da lex mercatória, por 

exemplo. O objeto do processo de delibação é conferir à sentença arbitral a sua eficácia 

no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, não se pode admitir no processo de 

homologação renovação da discussão do conflito perpetrado no processo de arbitragem. 

Este conflito já foi resolvido, com base no direito material escolhido pelas partes.  

 

Conseqüentemente, temos uma nova relação processual decorrente do processo de 

homologação. Portanto, as condições da ação são distintas do processo de arbitragem. 

Aplicando-se a teoria geral do processo brasileiro observamos que a legitimidade ativa 

pode ser conferida a qualquer uma das partes no processo de arbitragem que tenha 

interesse na homologação, mas também pode ser conferida a terceiros, estranhos ao 

processo de arbitragem, que tenham interesse nesta homologação, pois ela poderá 

modificar relações jurídicas que afetam o interesse desses terceiros. O interesse de agir 

decorre do próprio trânsito em julgado da sentença arbitral estrangeira e na necessidade 

de qualquer interessado em que ela produza efeitos jurídicos no ordenamento brasileiro. 

Portanto, o processo de homologação é o instrumento adequado que permite a sentença 

arbitral estrangeira produzir a sua eficácia. No que diz respeito à possibilidade jurídica 

do pedido são as disposições do ordenamento jurídico brasileiro mencionados no item 

anterior, em especial as disposições da Lei de Arbitragem e as Resoluções do Superior 

Tribunal de Justiça, que permitem a concessão da eficácia da sentença arbitral 

estrangeira no território nacional. 

 

 

IV – Os Requisitos para a Homologação da Sentença Arbitral Estrangeira 
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A Lei de Arbitragem prevê que a parte interessada poderá requerer a homologação da 

sentença arbitral, conforme as indicações da lei processual.6 Conforme nossas 

exposições no item anterior, entendemos que a interpretação da lei deve ser no sentido 

de que qualquer interessado poderá requerer a homologação e não somente as partes 

do processo arbitral. O pedido do interessado deve ser consubstanciado na petição 

inicial instruída com os seguintes documentos: 

 

a) A sentença arbitral original ou sua cópia autenticada pelo consulado brasileiro e 

em ambos os casos devem ser acompanhadas de tradução oficial. Neste aspecto 

é natural que a Lei de Arbitragem exija cópia autenticada pelo consulado, 

porque em âmbito internacional as missões consulares exercem funções 

notariais7; 

b) A convenção de arbitragem ou a sua cópia, também, autenticada e em ambos os 

casos devem ser acompanhadas de tradução oficial.8 

 

A defesa do réu não pode contemplar questões de mérito que possam modificar o mérito 

da sentença arbitral, como já expomos em relação ao sistema de delibação. Neste 

sentido, a Lei de Arbitragem, em seu art. 38, é clara ao delimitar as hipóteses que 

podem ser alegadas em defesa. Todas elas estão sustentadas em questões consideradas 

de ordem pública pelo nosso ordenamento jurídico, a exemplo da incapacidade das 

partes à época da celebração da convenção de arbitragem; da falta de notificação do 

árbitro; e da violação do contraditório que impossibilita a ampla defesa, dentre outras 

hipóteses. 

 

O art. 39 da Lei de Arbitragem, também, cuida das hipóteses em que a homologação 

pode ser negada. Entretanto, em tais casos a responsabilidade pela sua argüição cabe de 

ofício pelo próprio Superior Tribunal de Justiça: 

 

a) Os litígios que conforme o seu objeto não podem ser resolvidos por arbitragem. 

Esta regra é claramente conexa ao art. 1º da Lei que dispõe que a arbitragem 

                                                 
6  Cf. art. 37, “caput”, da Lei 9.307/96. 
7  Cf. Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1963).  
8  Nas alíneas “a” e “b” conferir o art. 37, incisos I e II da Lei 9.307/96. 
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somente pode contemplar litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Neste item, cremos que o Superior Tribunal de Justiça nos próximos casos 

relativos a homologação tenderá ser mais flexível. Isto porque, nos últimos anos 

duas decisões importantes foram proferidas por aquele tribunal que resolveram 

algumas controvérsias acerca das fronteiras entre o significado de direito 

patrimonial indisponível e direito patrimonial indisponível.  

 

O primeiro julgado, refere-se ao Recurso Especial 612.439 que admite a adoção do 

juízo arbitral nos casos em que o Estado afigura-se como explorador da atividade 

econômica em sentido estrito, isto é, nas mesmas condições em que o particular atua. 

Esta forma de atuação está disciplinada pelo art. 173 da Constituição Federal. Confira 

excerto do acórdão mencionado: 

 

 “Sob essa perspectiva, submetida a sociedade de economia mista ao regime jurídico de 

direito privado e celebrando contratos situados nesta seara jurídica, não parece haver 

dúvida quanto à validade de cláusula compromissória por ela convencionada, sendo 

despicienda a necessidade de autorização do Poder Legislativo a referendar tal 

procedimento. 

 

Em outras palavras, pode-se afirmar que, quando os contratos celebrados pela empresa 

estatal versem sobre atividade econômica em sentido estrito – isto é, serviços públicos 

de natureza industrial ou atividade econômica de produção ou comercialização de bens, 

suscetíveis de produzir renda e lucro – os direitos e as obrigações deles decorrentes 

serão transacionáveis, disponíveis e, portanto, sujeitos à arbitragem. Ressalte-se que a 

própria lei que dispõe acerca da arbitragem – art. 1º da Lei n. 9.307/96 – estatui que “as 

pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”(decisão publicada no DJ em 14/09/2006).9

 

O segundo julgado, refere-se ao Recurso Especial nº 742.252 que permite a adoção de 

arbitragem em temas de Direito do Trabalho, em especial à possibilidade de levantar o 

                                                 
9  Cf. acórdão do Recurso Especial 612.439 (Recorrente: AES Uruguaiana Empreendimentos 
Ltda. e recorrida: Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEE). Voto do Ministro João Otávio de 
Noronha.  
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saldo do FGTS na Caixa Econômica Federal. Vejamos, também, excerto do acórdão a 

respeito: 

 

“Ademais, não prospera a suposta violação aos arts. 1º e 25º da Lei de Arbitragem em 

razão da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Revela-se inaceitável a postura da 

CEF consistente na recusa em liberar o levantamento do saldo do FGTS ao trabalhador 

despedido sem justa causa, configurada a despedida imotivada, não há como se negar o 

saque sob o fundamento de que o ajuste arbitral celebrado é nulo por versar sobre 

direito indisponível. O princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas milita em 

favor do empregado e não pode ser interpretado de forma a prejudicá-lo, como pretende 

a recorrente.” (decisão publicada no DJ em 01 de agosto de 2005).10  

 

b) A decisão contida na sentença arbitral ofende a ordem pública nacional. Nesta 

hipótese aplica-se, também, a regra do art. 17 da Lei de Introdução ao Código Civil, 

segundo a qual não se aplicam no Brasil lei, ato ou sentença que ofenda a soberania, os 

bons costumes e a ordem pública. Esta é uma regra clássica de Direito Internacional 

Privado Brasileiro que se refere a situações de salvaguarda do interesse público nacional 

frente a atos estrangeiros. Por outro lado, como são recentes as atribuições conferidas ao 

Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria ainda não temos clareza do ponto de vista 

jurisprudencial qual ou quais as interpretações dadas por aquela Corte sobre ordem 

pública.  

 

 

Considerações Finais 

 

Ao buscarmos neste artigo sistematizar as principais regras referentes à natureza 

jurídica da sentença arbitral estrangeira e o processo de homologação das sentenças 

arbitrais no ordenamento jurídico brasileiro, verificamos a extensa regulamentação da 

matéria dada por este ordenamento. Existem regras de ordem constitucional e infra-

constitucional, com lei específica sobre o tema e regras esparsas em outras leis. Além 

disso, os tratados em vigor em nosso ordenamento jurídico, mencionados no item II. 
                                                 
10  Cf. acórdão do Recurso Especial 742.252 (Recorrente: Caixa Econômica Federal – CEF e 
recorrida: Pedro Eleutério dos Santos. Voto do Ministro Castro Meira. 
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Neste sentido, a principal conclusão que verificamos é a diminuição da liberdade do 

particular em elaborar as suas próprias regras e procedimentos referentes à arbitragem 

em relação a uma crescente intervenção legislativa do Estado sobre e a matéria. 

Conseqüentemente, cada vez mais a doutrina se ampara nos conhecimentos de Teoria 

Geral do Processo para elucidar temas de arbitragem.  
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RESUMO 

Uma das mais criticadas políticas exteriores adotadas pelo Governo Americano é a 

Ação Preventiva na qual os Estados Unidos atacam antes de serem atacados. Este 

trabalho visa analisar as medidas contidas nesta estratégia do governo americano, seus 

efeitos, influência e possíveis violações relacionadas ao Direito Internacional, resultado 

direto de pesquisas realizadas pelos autores. Inicialmente, analisou-se a evolução 

histórica e política no cenário internacional e os acontecimentos mais recentes que 

levaram o governo americano a tomar tal estratégia como base para sua política de 

segurança nacional. Pesquisaram-se as diversas posições dos principais países, sejam 

potências ou em desenvolvimento, quanto a política do governo americano, buscando 

identificar aqueles Estados que apóiam ou apoiaram a adoção desta política, como 

Espanha e, principalmente, Inglaterra  e aqueles que a criticam como França, Alemanha 

e Rússia. Busca-se também analisar as justificativas apresentadas pelos estadunidenses 

sob o prisma do Direito Internacional constatando-se em que linhas de conduta e 

dispositivo tais medidas violam os princípios e regras do Direito Internacional e em 

quais circunstâncias (fáticas e jurídicas) os EUA têm legitimidade para exercer tal 

medida. Os efeitos proporcionados pela política da Ação Preventiva do governo 

americano apresentam grande relevância para a sociedade internacional, justamente por 

não se poder prevê-los em sua totalidade. A legitimidade e os limites para a 

implementação de tal política torna-se um requisito lógico para que se preserve um dos 

pilares fundamentais do Direito, qual seja a segurança jurídica e a cooperação pacífica 

entre os Estados.  

 
                                                 
• Professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Viçosa/MG. Doutora em Direito 
Público/Direito comunitário pela Universidad de Alcalá. E-mail: jmatadiz@yahoo.com.br.  
∗ Acadêmico de Direito da Universidade Federal de Viçosa. Bolsista do programa PIBIC/CNPq. 
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PALAVRAS CHAVES 

AÇÃO PREVENTIVA; DIREITO INTERNACIONAL; PAX MUNDIAL. 

 

RESUMEN 

Una de las más criticadas políticas exteriores adoptadas por el Gobierno Americano es 

la Acción Preventiva en la cual los Estados Unidos atacan antes de que sean realmente 

atacados. Este trabajo visa analizar las medidas contenidas en esta estrategia del 

gobierno americano, sus efectos, influencia y posibles violaciones relacionadas al 

Derecho Internacional, y es el resultado directo de las investigaciones realizadas por los 

autores. De inicio, fueron estudiados la evolución histórica y política en el escenario 

internacional y los acontecimientos más recientes que llevaron el gobierno americano a 

considerar tal estrategia como base para su política de seguridad nacional. Se 

investigaron además las diversas posiciones de los principales países, sean éstos 

considerados desarrollos o en vías de desarrollo, con relación a la política del gobierno 

americano, buscando identificar aquellos Estados que apoyan o apoyaron la adopción de 

esta política, como España y, principalmente, Inglaterra y aquellos que la critican o 

criticaron como Francia, Alemania y Rusia. Fueron analizados también los 

razonamientos presentados por los estadunidenses bajo el prisma del Derecho 

Internacional, constatándose en que puntos tal medida afronta los principios y reglas del 

Derecho Internacional y en que puntos los EUA tienen legitimidad para ejercer tal 

medida. Los efectos proporcionados por la política de la Acción Preventiva del gobierno 

americano presentan gran relevancia para la sociedad internacional, justamente por que 

no se consigue preverlos en su totalidad. La legitimidad y los límites para la 

implementación de tal política exigen la adopción de criterios jurídicos para que se 

preserve uno de los pilares fundamentales del Derecho, cual sea, la seguridad jurídica y 

la cooperación pacífica entre los Estados. 
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PREEMPTIVE ACTION; DERECHO INTERNACIONAL; PAX MUNDIAL . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A política externa norte-americana tem sido alvo de variadas críticas por parte 

da sociedade internacional. Nos últimos anos, uma das mais criticadas políticas 

exteriores adotadas pelo Governo Americano é a Ação Preventiva na qual os Estados 

Unidos atacam antes de serem atacados. Essa política substituiu a doutrina da dissuasão. 

Implementada pelo governo do presidente Harry Truman em 1947, a estratégia 

da dissuasão não permitiu que se estourasse um conflito de proporções inimagináveis 

entre os Estados Unidos da América e a antiga União Soviética. Ambos os países 

tinham consciência de que um ataque ao país inimigo implicaria em um contragolpe, 

visto que ambos eram capacitados para realizar o que Geraldo Lesbat Cavagnari Filho1 

denomina de o “segundo golpe”. Desta forma, o objetivo dos países em conflito não 

apontava para atacar diretamente o inimigo, mas sim destruir a sua intenção de atacar.  

Como bem destaca Mata Diz, “as relações internacionais até este momento 

vinham sendo discutidas de forma a respeitar-se o equilíbrio entre as diferentes 

entidades políticas soberanas, mesmo que de uma maneira teórica e distanciada dos 

padrões empíricos ideais para o fomento da verdadeira amizade entre as nações.”2

Com os ataques às duas torres gêmeas de Nova York, em setembro de 2001, a 

política externa americana sofreu uma reformulação de conteúdo e forma vinculada às 

teorias bélicas de Clausewitz.3 Em toda a sua história, poucas vezes os estadunidenses 

tiveram o seu território atacado. Tanto nas Primeira e Segunda Guerra Mundial, quanto 

na Guerra Fria, o território americano não foi diretamente abalado e em pleno século 

XXI, uma história de total segurança interna é completamente destruída por um inimigo 

de difícil identificação, imprecisa localização, bem amparado tecnicamente e que ataca 

sem hora e local determinados. 

                                                 
1  FILHO, Geraldo Lesbatt Cavagnari, O Argumento do Império, disponível em: 
http://www.unicamp.br/nee/argumento_do_imperio3.htm, acesso em: 22-04-07. 
2  MATA DIZ, J. B. A Nova Teoria do Ataque Preventivo formulada pelos EUA pode ser 
considerada legítima?, Trabalho apresentado na Disciplina de Iniciación a la práctica de 
Derecho Internacional e publicado nos Anales del X Congreso de Derecho Internacional de la Fundación 
Ortega y Gasset, Madrid, 2003, (mimeo) 
3  DINIZ, Eugenio: Clausewitz e a Teoria do Balanço Ataque-Defesa, trabalho apresentado no 
REDES 2002 – Pesquisa e Educação em Estudos de Defesa e Segurança, Brasília, 7 a 10 de agosto de 
2002 
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Necessitando apresentar uma resposta contundente a tal agressão, o governo 

norte-americano apresentou um Plano de Segurança4 cujo conteúdo resta delimitado 

pela Ação Preventiva (preemptive action) na qual “quem se converter em uma ameaça 

potencial ou eminente para os estadunidenses deve ser imediatamente neutralizado”5. 

Servindo de base de sustentação para as invasões do Afeganistão (2001) e do Iraque 

(2003), a guerra preventiva demonstrou o poderio bélico norte-americano para a 

sociedade internacional. 

De maneira a legitimar a política preventiva face aos possíveis ataques, os 

Estados Unidos utiliza-se de sua posição de hegemonia no cenário mundial como 

argumento para o processo de tomada de decisões quanto à necessidade de estabelecer 

um “novo” direito de guerra. Neste contexto, alguns doutrinadores discutem como se dá 

a violação dos princípios e normas do Direito Internacional pela adoção da citada 

política. 

 

2. ANÁLISE DOS FATORES QUE DERAM ORIGEM À TEORIA 

PREVENTIVA 

   

A análise da Preemptive Action sob o foco do Direito Internacional depende de 

uma compreensão adequada desta estratégia. Muito se tem falado e escrito sobre esta 

estratégia da política internacional dos Estados Unidos da América. Entretanto, na 

maioria das vezes, a abordagem deste assunto é influenciada por questões políticas, 

econômicas e sociais, sem uma abordagem jurídica, visando compreender a estrutura e 

fundamentos desta medida. 

  Uma compreensão desta estratégia elevada ao nível de doutrina pelo Governo 

Bush, depende de uma compreensão de contexto histórico político do surgimento da 

mesma.  

  Anteriormente à adoção da Ação Preventiva as estratégias utilizadas pelos 

estadunidenses eram a da contensão e da dissuasão, esta última mais evidente no 

                                                 
4  The National Security Strategy of the United States of America. September 2002, National 
Security Council and The White House, extraído do site: http:// www.whitehouse.gov/nsc, acessado em 
29 de setembro de 2004. Reeditado anualmente, com pequenas modificações.  
5  JÚNIOR, Manuel Cambeses. A Doutrina da Ação Preventiva, disponível em: 
http://www.esg.br/publicacoes/artigos/a080.html, acesso em: 21-04-07. 
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período da Guerra Fria. A primeira correspondia a medidas tomadas para garantir os 

objetivos dos EUA. Desta forma era preciso manter “bases” de influência espalhadas 

por todo o mundo de modo que fosse possível impedir qualquer surgimento de uma 

potência capaz de fazer frente ou desafiar os americanos. Exemplos disso são o apoio 

concedidos do governo americano a muitos golpes militares ocorridos na América 

Latina no século passado. 

  A segunda política, como dito anteriormente foi amplamente aplicada no período 

da Guerra Fria. Naquele contexto as relações mundiais de força se apresentavam 

bipolares tendo-se de um lado a antiga União Soviética e do outro tínhamos os Estados 

Unidos. O mundo assistia perplexo uma corrida armamentista cujo resultado se 

mostrava imprevisível. Ambos os países eram detentores da tecnologia de produção de 

armamentos nucleares e de destruição em massa de modo que um conflito entre tais 

Estados poderia atingir dimensões inimagináveis. Da mesma forma, ambos tinham 

consciência de que um ataque acarretaria uma resposta da outra parte visto que eram 

capazes de mesmo atingidos responder a um ataque. “A existência de um equilíbrio do 

terror acarretou como corolário, que fosse evitada uma confrontação direta entre os 

Estados Unidos e a União Soviética e, consequentemente, o desencadear de uma nova 

guerra mundial”. 6

  Após o fim da Guerra Fria o cenário da relação de forças no âmbito mundial se 

apresentou unipolar de modo que os Estados Unidos não mais possuíam nenhuma 

potência bélica capaz de ameaçá-los. Deste modo a questão da segurança interna passou 

a não mais freqüentar o epicentro dos objetivos dos governos americanos.  

  A maior preocupação passou a ser a consolidação dos EUA como única potência 

mundial, reforçando seu poder de influência por todo o mundo na década de 80 e 

estabelecendo um crescimento econômico, na década de 90, capaz de financiar esse 

esforço de implantação de “bases” estratégicas em diversas regiões do globo. O 

principal objetivo passou a ser o surgimento da Pax Americana em um âmbito mundial 

e não mais regional. 

  Entretanto, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu estarrecido o maior 

atentado terrorista da história e que viria a provocar uma reformulação na política 

internacional dos Estados Unidos. 
                                                 
6   JUNIOR, Manuel Cambeses, A Doutrina da Ação Preventiva, extraído de 
http://www.esg.br/publicacoes/artigos/a080.html em 14/08/2007 
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  As ações dos terroristas mostraram que apesar das agências de inteligência e do 

poderio bélico que os estadunidenses possuem, eles não são completamente eficientes 

para deter o terrorismo. Constatou-se que contra o terrorismo as estratégias de 

contenção e dissuasão são ineficazes, já que não há um país ou uma área específica a ser 

combatida. 

   Os atentados terroristas em Nova York, Washington e Pittsburg, exigiram do 

governo americano uma resposta rápida, afim de que a população sentisse que as 

providências para evitar um novo ataque seriam tomadas. 

 Um ano após tal tragédia, em setembro de 2002, o governo Bush apresentou a 

“Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América” (NSS) e neste 

documento pela primeira vez fala-se abertamente na doutrina da Ação Preventiva ao 

afirmar que “os Estados Unidos, se necessário, agirá preventivamente”7 para prevenir 

contra países ou terroristas que tenham a intenção de realizarem atentados ou se 

utilizarem de armas de destruição em massa contra os Estados Unidos. 

 O NSS pode ser definido como um “compreensivo relatório escrito sobre a 

estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos da América” 8. Anteriormente ao 

NSS 2002 teve-se o National Security Council 68 (NSC 68). Este último, no entanto, 

serviu como direcionamento das estratégias de segurança nacional adotadas pelos 

Estados Unidos no período da Guerra Fria.  

 Entendido o contexto histórico do surgimento da teoria da Preemptive Action, 

deve-se compreender a estrutura desta política internacional. 

 M. Elaine Bunn9 afirma que a ação preventiva não se apresenta como uma 

estratégia nova adotada pelo atual governo americano. O debate aberto e a exposição 

desta política de segurança nacional seriam as novidades presentes desde 2002. 

 Um exemplo apresentado pelo coronel do exército americano Harold H. Worrel 

Jr. 10 seria a Guerra dos Seis Dias na qual Israel se encontrava ameaçado explicitamente 

                                                 
7  The National Security Strategy of the United States of America. September 2002, National 
Security Council and The White House, pag.15,  extraído do site: http:// www.whitehouse.gov/nsc, 
acessado em 29 de setembro de 2004. Reeditado anualmente, com pequenas modificaçoes. 
8  Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986, 560 U.S. Code, 
vol.404a, sec 603 (1986) 
9  BUNN, Elaine M. Preemptive Action: when, how, and to what affect?, disponível  em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0QZY/is_200/ai_n13803171/print, acesso 
em:14/08/2007 
10  WORREL JR., Harold, Preemptive Action – Setting the left and right limits, USAWC Strategy 
Research Project, pag.5 e 6. 
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pelos governos da Síria, Egito e Iraque, sendo necessário o uso da força militar com o 

objetivo de impedir um ataque iminente e restaurar a segurança naquele país. 

Outro exemplo apontado pelo mesmo autor seria a Crise dos Mísseis em Cuba 

em 1962. Diante daquela situação os EUA ameaçaram invadir o país caribenho caso os 

mísseis não fossem retirados pela União Soviética. Depois de um acordo diplomático 

entre os dois países, o problema foi resolvido de forma pacífica sem a necessidade de 

intervenção militar. 

Com este último exemplo passa-se a compreender que a estratégia da Ação 

Preventiva não se resume exclusivamente a intervenções militares. A Secretária do 

Estado Americano Condoleezza Rice afirmou que “esta abordagem tem que ser tratada 

com muito cuidado. Ela não dá uma luz verde para os Estados Unidos ou qualquer país 

agir antes de se esgotar todos os outros meios, incluindo a diplomacia. A ameaça tem 

que ser muito grave. E os riscos da espera têm que ser muito maiores que o risco de 

agir.” 11

 

3. ELEMENTOS CONDICIONANTES PARA A APLICAÇAO DA TEORIA 

PREVENTIVA: PRIMEIRA APROXIMAÇAO  

 

A adoção das medidas preventivas abrange uma série de fatores que perfazem a 

estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Há várias áreas que compõem tal 

medida. O uso da força, portanto, deve ser o último recurso a ser utilizado. Outros 

meios poderiam ser diplomáticos, políticos e econômicos. Worrel 12apresenta uma 

escala com quatro desdobramentos (spill-over) que poderiam ser utilizados para a 

análise da Ação Preventiva: 

1) O primeiro seria o uso diplomático, econômico ou informacional que possibilitaria 

deter ou limitar ameaças de modo que os meios militares não seriam necessários; 

2) O segundo desdobramento seria uma amostra de forças e ataques limitados contra 

alvos específicos para deter qualquer ameaça ou um sistema hostil aos EUA; 

                                                 
11  CONDOLEEZZA RICE, Remarks on the President’s National Security Strategy, Waldorf-
Astoria, Nova York, NY, 1º de outubro, 2001. 
12   WORREL JR., Harold, Preemptive Action – Setting the left and right limits, pág. 16 e 17. 
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3) O penúltimo grau de atuação seria o uso ataques militares em alta escala incluindo o 

uso de força aérea, terrestre e naval a fim de combater as ameaças e alcançar 

determinados objetivos; 

4) O último desdobramento seria uma combinação de todas as medidas acima citadas, 

para destruir ameaças a interesses vitais dos estadunidenses. 

 Os países alvos da doutrina objeto deste estudo, são aqueles que compõem o 

“eixo do mal”, termo utilizado pelo presidente americano em seus discursos. Estes 

países apresentam algumas características em comum quais sejam: 

- brutalizam seu próprio povo; 

- desrespeitam as normas internacionais; 

- ameaçam os países vizinhos; 

- estão determinados em adquirir armas de destruição em massa; 

- patrocinam o terrorismo por todo o globo; 

- rejeitam os valores humanos básicos.13

 

Dentre estes países alvo estaria o Iraque, Iran, Coréia do Norte, Líbia, Síria e até 

mesmo Rússia e China. 

A elevação da doutrina da Preemptive Action pelos EUA se baseia legalmente 

no art. 51 da Carta das Nações Unidas, na qual se garante aos países membros da ONU 

que “nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual 

e coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, 

até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a 

manutenção da paz e da segurança internacionais”14. 

 O fundamento legal, portanto, se apresenta como o instituto da legítima defesa 

assegurada neste artigo. Caracterizar-se-ia uma legítima defesa antecipada15 e estaria 

contextualizada diante de uma ameaça iminente de um ataque de um país hostil ou de 

                                                 
13  BUNN, Elaine M. Preemptive Action: when, how, and to what affect?, disponível  em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0QZY/is_200/ai_n13803171/print, acesso 
em:14/08/2007. 
14  Carta das Nações Unidas 
15  O conceito de legítima defesa apresentado pelo prof. Celso D. Albuquerque estipula que dita 
medida deve ser “uma noção complementar, permitindo a conciliação da manutenção de proibição do 
recurso à força e o direito internacional do Estado à existência em um período de não efetividade do 
sistema de segurança coletiva estabelecida pela ONU. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito 
Internacional Público. 1º volume, 15ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
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terroristas. A iminência deste ataque se apresenta como o ponto de discórdia entre 

aqueles que defendem esta postura do governo americano e aqueles que são contrários à 

mesma. 

  Condoleezza Rice afirma que “as novas tecnologias requerem um novo 

pensamento sobre quando uma ameaça realmente se torna ‘iminente’. Nós devemos 

adaptar o conceito de ameaça iminente em relação às capacidades e objetivos de nossos 

adversários de hoje.” 16. 

 Michael Waltzer17 afirma que para a caracterização da iminência deve-se 

comprovar a existência de três elementos: “uma manifestação com o objetivo de atacar, 

um grau de preparação ativa que faça da intenção de atacar um possível perigo e uma 

situação geral, em que a espera, ou qualquer ação que não seja a guerra, aumente o risco 

grandiosamente”. 

A polêmica quanto a Ação Preventiva está justamente no fato de não se terem 

sido formulados – juridicamente – requisitos ou condicionantes claros a serem 

cumpridos para que se possa utilizar, de modo anterior a um ataque, a força militar. O 

ponto chave para ser discutido é o conceito de iminência. Pelo fato de, no documento 

norte-americano NSS 2002, não se ter uma definição clara de iminência, corre-se o risco 

da relativização deste conceito permitindo-se que a argumentação se baseie na legítima 

defesa antecipada como pretexto para uma agressão a um país, alicerçada em interesses 

outros que não se apóiem na defesa especificadamente contra uma ameaça. 

Após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos obtiveram apoio 

mundial para invadir o Afeganistão em 2001 e combater os focos terroristas lá 

existentes. Entretanto, dois anos mais tarde o governo americano invadiu o Iraque 

alegando ser este Estado uma ameaça à segurança e aos interesses do povo americano.  

No próprio artigo que serve como fundamento jurídico para a implementação da 

doutrina da Preemptive Action, ou seja, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas 

constata-se que o instituto da legítima defesa é garantido até que o Conselho de 

Segurança da ONU tome as medidas necessárias para a manutenção da paz e da 

segurança internacionais.18

                                                 
16  CONDOLEEZZA RICE, Remarks on the President’s National Security Strateg. 
17  WALZER, Michael, Just and Unjust Wars, Nova York: Basic Books, 1977, pág. 81. 
18  Carta da ONU, art.51 
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Na invasão do Iraque em 2003, tal preceito jurídico não foi respeitado visto que 

o Conselho de Segurança, a priori, não aprovou o uso da força no caso em tela. Países 

como França e Alemanha, defendiam a aplicação correta da Resolução 1441 do 

Conselho de Segurança da ONU. O objetivo em questão era o desarmamento do Iraque. 

Para tal, defendia-se um ataque após uma inspeção de agentes da ONU responsáveis 

pela fiscalização e comprovação da existência ou não destes armamentos de destruição 

em massa.  

Valendo-se do argumento de que, em prol da segurança nacional os Estados 

Unidos não esperariam tal inspeção, o Iraque foi invadido em 20 de março de 2003. 

Quatro anos mais tarde, ainda não se localizou nenhum armamento no território 

iraquiano que poderia apresentar qualquer ameaça a segurança dos estadunidenses. 

A guerra no Iraque é, portanto, um exemplo clássico em que a estratégia da 

Ação Preventiva deve ser posta em prática sem descuidar-se dos possíveis impactos 

sobre a ordem jurídica internacionalmente “estabelecida”. Se houvesse outros objetivos 

como a destituição de um governo tirano, há outros meios que permitiriam alcançar tais 

metas sem a utilização da força da guerra que mata dezenas de inocentes diariamente e 

arrasa e desola um país. 

 Worrel apresenta uma série de critérios extraídos do NSS 2002 que comporiam 

os requisitos para uma ação de legítima defesa antecipada com menores riscos de 

ilegitimidade: 

- uma clara, específica e iminente ameaça à segurança nacional (terroristas e Estados 

hostis); 

- uso da força controlado; 

- uma causa justa; 

- uma análise dos riscos; 

- uma ação que não implica somente no uso da força; 

- uma ação que não seja somente pretexto para uma agressão; 

- uma ação deliberada.19

 

Estes requisitos poderiam ser adotados como balizamentos normativo-políticos 

que viessem, em maior ou menor grau, estabelecer critérios para a construção de uma 
                                                 
19  WORREL JR., Harold, Preemptive Action – Setting the left and right limits, pág. 08 e 09. 
 

  780



 

teoria preventiva e, conseqüente, ações de estratégia e defesa baseadas em premissas de 

inegável valor jurídico.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os ataques de 11 de setembro de 2001 exigiram uma mudança completa na 

política externa americana para que se combatesse o terrorismo e se evitasse tragédias 

como aquelas ocorridas naquele ano. 

A implementação da doutrina da Preemptive action, é legitima, visto que como 

Estado soberano que é, o Estados Unidos tem o direito de se defender em caso de um 

ataque ou forte ameaça. 

Entretanto a caracterização desta ameaça tem que ser precisa e qualquer uso da 

força, respeitando a Carta das Nações Unidas, deve ser primeiramente debatido no 

Conselho de Segurança da ONU para que seja considerado legítimo baseado em 

requisitos como os elencados acima. 

  O descumprimento de tal dispositivo da legislação internacional provocaria uma 

insegurança jurídica, política e social no âmbito internacional de modo que a freqüência 

de tal descumprimento acarretaria em um desprestígio do Conselho de Segurança da 

ONU, perdendo este órgão sua razão de existência, qual seja, a administração das 

relações entre os Estados a fim de garantir a paz e a segurança internacionais. 

  Os Estados Unidos afirmam que a segurança nacional daquele país representa a 

segurança mundial. Contudo, após a análise da Ação Preventiva, conclui-se que a 

aplicação ilegal da mesma provocaria uma insegurança internacional e poderia provocar 

um caos no cenário mundial.  

  A estratégia estudada, aplicada legalmente, é totalmente legitimada pelo art. 51 

da Carta da ONU. Entretanto, se desrespeitado tal dispositivo, o país que assim a 

utilizou é merecedor de repreensão pela comunidade internacional e pela ONU. 
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ONG INTERNACIONAL 

CLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS. 

 

Gislaine Caresia* 

 

RESUMO 

Provindo da denominação em inglês Non-Governmental Organizations (NGO), o termo 

ONG tem sua origem nas Nações Unidas, onde foi pela primeira vez utilizado como 

referência a organizações supranacionais e internacionais (Menescal, 1996, p. 21). Na 

resolução 288 (X), de 1950, do Conselho Econômico e Social, ONG foi definida no 

âmbito das Nações Unidas como sendo uma organização internacional a qual não foi 

estabelecida por acordos governamentais. 

Esse contexto original explica a desajeitada generalidade da expressão, que de início 

incluiriam um amplo espectro de instituições não governamentais consideradas aptas a 

participar de algum órgão da ONU. Com o posterior crescimento do número, dos tipos 

de organizações e de suas mais variadas formas de atuação no campo internacional, fez-

se necessário estabelecer novos critérios de padronização internacional para 

classificação e conceituação dessas entidades, como também, a criação de organismos 

específicos de consulta às entidades Não Governamentais no Sistema das Nações 

Unidas.  

Desta forma, o presente artigo tem como objetivo identificar as diversas formas de 

cooperação das ONGs Internacionais com o Sistema das Nações Unidas, bem como, a 

classificação desenvolvida pela ONU para definir o conceito de organização não 

governamental e  demonstrar os critérios de participação nos organismos formais da 

ONU, como o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), o Departamento de 

Informação Pública (DIP) e Serviço de Enlace Não Governamental das Nações Unidas 

(NGLS). 

Por último, pretende-se trazer ao debate as propostas de reforma da ONU que 

permitiriam um maior acesso dos atores não-estatais, inclusive as ONGs, no sistema das 

Nações Unidas. 
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PALAVRAS-CHAVE 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL INTERNACIONAL; NAÇÕES 

UNIDAS. 

 

ASBTRACT 

Coming from the English Non-Governmental Organizations (NGO), the term NGO has 

its origins in the United Nations, where it was first used in reference to supranational 

and international organizations (Menescal, 1996, p. 21). NGO was defined in the realm 

of the United Nations in resolution 288 (X), of 1950, of the Economic and Social 

Council, as an international organization not set up by governmental agreements. 

This original context explains the awkward generality of this expression, which would 

first include a broad spectrum of non-governmental institutions considered fit to 

participate in an UN body. With its later growth in number, types of organizations and 

most varied forms of operation in the international sphere, new internationally standard 

criteria had to be set up to classify and appraise such entities, as well as specific 

consultation agencies had to be created for Non-governmental entities in the United 

Nations system.  

Thus, the article herein aims at identifying the several forms of cooperation of 

International NGOs with the United Nations System, as well as the classification 

developed by the UN do define the concept of non-governmental organization and 

demonstrate the criteria of participation in the UN forma bodies, such as the Economic 

and Social Council (ECOSOC), the Public Information Department (DIP) and the UN 

Non-governmental Connection Service (NGLS). 

Lastly, one intends to bring to the debate proposals to reform the UN, that may be able 

to allow a greater access of non-state actors, including ONGs in the United States 

system. 

 

KEY WORDS 

ORGANIZATION NON-GOVERNMENTAL INTERNATIONAL; UNITED 

NATIONS. 
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1. Introdução 

 

A tradição internacional das organizações da sociedade civil remonta a meados 

do século XIX, com a criação da Cruz Vermelha e outras federações. Desde então, as 

ONGs são reconhecidas internacionalmente como participantes essenciais na luta pela 

paz e pela justiça mundial (VIEIRA, 2001. p.116). 

Mais de cinqüenta ONGs Internacionais surgiram dessa época até o fim da 

primeira guerra mundial. A existência delas foi ostensivamente desprezada pelas 

Conferências de Haia de 1899 e 1907 e apenas informalmente considerada pela Liga 

das Nações. O reconhecimento internacional veio, de forma indireta, com a Carta das 

Nações Unidas em 1945 (LEMOS, 2001. p. 63). 

 Hoje, as ONGs em todo o mundo, são milhões. Seu exato número é de difícil 

avaliação. Parte de seu trabalho é feito por voluntários e parte por quadros 

profissionais, sustentados por doações de particulares, de empresas, de governos e de 

organismos internacionais. Atuam em toda sorte de pesquisa e programas de ação de 

caráter humanitário ou relacionada com preocupações ambientais. Um bom número 

delas são suficientemente grandes, ricas e prestigiadas pra afetar políticas de Estados 

soberanos. 

Segundo Liszt Vieira (2001, p.125), “a contribuição das ONGs Internacionais é 

multifacetada: mobilizam recursos para refugiados e para projetos de desenvolvimento, 

colaboram para assistência humanitária em situações de emergência. Também 

desempenham um papel de influência ao engajarem-se em trabalhos de educação e de 

assistência social. São perseverantes em exigir dos governos ações mais conscientes no 

nível nacional e multilateral para fixar altos padrões de direitos humanos e ambientais, 

estabelecer e manter a paz e para atender aspirações e necessidades básicas dos 

cidadãos”. 

Em termos de serviços de saúde, educação e promoção social e econômica de 

comunidades pobres, rurais e urbanas, as ONGs, somadas em todo o mundo, já 

totalizam mais ações que diversos órgãos da ONU, e, em alguns países, mais do que os 

respectivos governos.  

Na avaliação de Bill Pace (1997, p. 2), do Movimento Federalista Mundial, está 

havendo um aumento enorme do envolvimento das ONGs nas tomadas de decisão, na 
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elaboração de tratados e de políticas no plano internacional, e um aumento 

extraordinário da participação de grupos de cidadãos: 

“Na área de paz e questão humanitária, por exemplo, se você for a qualquer 

operação humanitária no planeta, ou operação para manutenção da paz, encontraremos 

mais representantes da OXFAM, Médicos sem Fronteiras, organizações de direitos 

humanos, organizações religiosas, de refugiados do que representantes de governos” 

(entrevista para a WFM, em Nova York, em abril de 1997). 

Logo, embora os Estados nacionais continuassem a ser as unidades 

organizadoras dos acordos internacionais, as ONGs e os movimentos sociais passaram 

a intervir crescentemente na agenda das negociações, tornando-se componentes 

essenciais nos assuntos de interesse global. 

As ONGs Internacionais têm, em geral, duas grandes oportunidades de 

influenciar politicamente: a) por meio de pressão (as ONGs podem tentar influenciar a 

postura adotada pelos governos nacionais nas negociações internacionais); b) em 

segundo lugar, por intermédio de presença ativa como observadoras cadastradas no 

sistema da ONU (as ONGs acompanham o processo de discussão, freqüentemente em 

coalizão com outras ONGs, influenciando assim outras delegações governamentais). 

Sendo assim, o presente trabalho pretende identificar os critérios de 

classificação e os mecanismos de participação das ONGs no Sistema das Nações 

Unidas, e debater as proposta de reforma que visam ampliar a participação dos atores 

não estatais na ONU. 

 

2. Atuação das ONGs na Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

As organizações de cidadãos desde a fundação da ONU em 1945 exercem uma 

participação ativa não só como consultora, mas também, como importantes parceiras na 

execução das ações dessa entidade1.  

 Como já foi dito, o próprio termo ONG, que provém da denominação inglesa 

Non-Governmental Organizations (NGO), foi mencionado em seus primórdios, na 

resolução nº 288(X), de 1950, do Conselho Econômico e Social para referir-se a 

organizações supranacionais e internacionais. Nos termos da citada resolução, uma 
                                                           
1  A própria forma que abre a Carta das Nações Unidas – “nós, os povos”- foi resultado da 
participação das ONGs na Convenção de São Francisco . 
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ONG se define como “qualquer organização que não seja estabelecida por uma 

entidade governamental ou por um acordo intergovernamental”(Menescal, 1996, p. 21). 

Ao longo dos anos, as ONGs foram ganhando papel consultivo em várias 

agências e fundos das Nações Unidas, e hoje além de colaborar no trabalho de campo, 

monitoram reuniões da ONU fornecendo assistência humanitária, pessoal 

especializado, informação local, voz para os povos sem representação, como os índios, 

além de fiscalizar o cumprimento, por parte dos governos, de tratados internacionais2. 

 As ONGs também se tornaram muito mais ativas no processo multilateral de 

elaborações de políticas, como se percebeu nas reuniões preparatórias e na participação 

na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -UNCED, 

em junho de 1992, no Rio de Janeiro, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

em Viena, em junho de 1993, e na IV Conferência Mundial sobre as Mulheres em 

Beijing, em setembro de 1995. Da mesma sorte, em assuntos econômicos e sociais, 

ocorre uma significativa expansão no que se refere ao engajamento das ONGs. 

 Além das Conferências, as ONGs promovem ainda campanhas internacionais 

que influenciam na elaboração de políticas globais, como também mantêm presença 

destacada em outras áreas: a Cruz Vermelha reúne-se quinzenalmente com o 

Secretário-Geral da ONU; o Departamento de Assuntos Humanitários mantém reuniões 

regulares com um comitê de ONGs para discutir casos complexos de emergência3. 

 Este aumento considerável nos últimos anos do interesse da ONU em relação as 

ONGs (e vice-versa), apontam mudanças na orientação política da ONU, com uma 

abordagem centrada nos atores não-estatais4, mas conferindo, maior relevância à 

participação das ONGs. 

 

2.1. Classificação Internacional das Organizações Não Lucrativas (ICNPO) 

 

                                                           
2  VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização.São Paulo: 
Record, 2001.p116. 
3  Ibid., p  118. 
4  Vale ressaltar que não se deve confundir atores não-estatais e ONGs. Essa última é uma das 
categorias de atores não-estatais. O termo atores não-estatais é mais amplo e incluí ao lado das ONGs 
(non-governmental organizations), as BONGs (business-oriented non- governmental) e as GONGs 
(Governement--oriented non- governmental). 
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Em decorrência do crescente interesse dos países em dimensionar o caráter e o 

papel das organizações não lucrativas em suas economias, surgiu a Classificação 

Internacional das Organizações Não Lucrativas (ICNPO – International Classification 

of Nonprofit Organizations), um produto resultante do trabalho conduzido pelo Centro 

de Estudos da Sociedade Civil da Universidade John Hopkins, em parceria com o 

Departamento de Estatística da ONU -United Nations Statistics Division (UNSD) 

responsável pelo Padrão Internacional de Classificação Setorial.5

Com base na definição de Salamon e Anheier, o setor não lucrativo é 

classificado pelo ICNPO, como aquele formado por entidades que possuam as 

seguintes características: a) Organizações – institucionalizadas de alguma forma; b) 

Privadas – devem ser formalmente separadas do setor governamental; c) Sem fins 

lucrativos – os eventuais superávits produzidos pela instituição não podem ser 

repartidos entre os diretores; d) Auto-governadas – devem ser geridas 

independentemente de outras organizações; e) Voluntárias - devem envolver algum 

grau de participação voluntária. 

A Classificação Internacional das Organizações Não Lucrativas (ICNPO), 

organizou também, as atividades do setor não lucrativo numa estrutura básica de 12 

grupos, divididos em 30 subgrupos de acordo com sua atividade. Desta forma, 

apresenta sugestões de detalhamento das atividades sem a definição de um padrão 

comum, por entender que esse nível de detalhamento deve ser modelado para acomodar 

as particularidades das organizações não lucrativas dentro de cada país. São eles: 

Grupo1: Cultura e recreação 

Cultura e arte; esporte; recreação e clubes. 

Grupo 2: Educação e Pesquisa 

Educação superior; outras em educação; pesquisa. 

Grupo 3: Saúde 

Hospitais e clínicas de habilitação; casas de saúde; saúde metal e intervenção 

em crises; outras em saúde. 

                                                           
5  O Padrão Internacional de Classificação Setorial (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities – ISIC) é o sistema de classificação de todas as atividades 
econômicas das Nações Unidas e tem como gestor o Departamento de Estatística da ONU. Utilizada para 
classificar dados estatísticos nos campos da população, produção, emprego e outras estatísticas 
econômicas, a ISIC tem por finalidade principal estabelecer uma classificação uniforme das atividades 
econômicas produtivas. 
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Grupo 4: Assistência e promoção social 

Assistência social; emergência e amparo; auxílio à renda e sustento. 

Grupo 5: Meio ambiente 

Meio ambiente; proteção à vida animal. 

Grupo 6: Desenvolvimento e Moradia 

Desenvolvimentos sociais, econômicos e comunitários; moradia; emprego e 

treinamento. 

Grupo 7: Serviços legais, defesa de direitos civis e organizações políticas 

Organizações de defesa de direitos civis; serviços legais; organizações políticas. 

Grupo 8: Intermediárias filantrópicas e de promoção de ações voluntárias 

Fundações financiadoras; outras intermediárias e de promoção do voluntariado. 

Grupo 9: Internacional 

Atividades internacionais. 

Grupo 10:  Religião 

Associação e integrações religiosas. 

Grupo 11: Associações profissionais, de classe ou sindicatos. 

Organizações empresariais e patronais; associações profissionais; organizações 

sindicais. 

Grupo 12: Não classificado em outro grupo 

Não classificada anteriormente. 

As organizações não lucrativas, assim definidas e classificadas, podem ter uma 

variedade de formas legais ou organizacionais como, por exemplo, associação, 

fundação, empresa, etc., e são criadas para uma variedade de finalidades. Elas podem 

ser criadas para fornecer serviços que beneficiem pessoas ou empresas que as 

controlam ou financiam, por razões filantrópicas ou de assistência social, para fornecer 

bens e serviços para outras pessoas necessitadas; também para oferecer serviços de 

saúde e educação por uma taxa que não vise lucro; ou ainda podem promover os 

interesses de grupos de pressão, específicos, em negócios ou política.  

No Brasil, o Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas 

(CETS FGV-EAESP), com base no Sistema de Classificação Internacional das 

Organizações Não Lucrativas (ICNPO), criou um sistema próprio de classificação 

adaptado para a realidade de nosso país, e está desenvolvendo através do projeto 
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pioneiro intitulado Mapa do Terceiro Setor6 a classificação das organizações 

brasileiras. 

As classificações estatísticas das Nações Unidas são utilizadas atualmente pela 

maioria dos países. Uma parte do trabalho de cooperação internacional em 

classificações é o de assegurar a harmonização e padronização, de modo que as 

classificações estatísticas em termos internacionais sejam comparáveis dos níveis 

regionais ao nível nacional.  

 

2.2. Mecanismos Formais de Participação no Sistema das Nações Unidas 

 

A Organização das Nações Unidas desenvolveram vários mecanismos de 

cooperação com as ONGs e com a sociedade civil em geral. Esta cooperação pode 

adotar várias formas: pode ser formal ou informal; operativa e orientada à ação ou mais 

centralizada na realização de políticas. São considerados mecanismos formais de 

participação àqueles estabelecidos com: o Conselho Econômico e Social (ECOSOC); o 

Departamento de Informação Pública (DIP); e o Serviço de Enlace com as ONGs. 

O Conselho Econômico e Social e o Departamento de Informação Pública são 

os principais órgãos das Nações Unidas que mantém vínculos oficiais com as ONGs. O 

Serviço de Enlace com as ONGs, estabelecido em 1975, é outro ponto de contato muito 

importante entre o conjunto do sistema da ONU e estas organizações. Este serviço tem 

contribuído para divulgar informações sobre o sistema das Nações Unidas e seu 

trabalho junto à sociedade civil. 

 2.2.1. Conselho Econômico e Social (ECOSOC) 

 A Carta das Nações Unidas, focaliza no artigo 71 as contribuições formais das 

ONGs nos acordos com o Conselho Econômico e Social (ECOSOC). 

Art. 71 O Conselho Econômico e Social poderá entrar em entendimentos 

convenientes para consulta com Organizações Não Governamentais que se 

ocupem de assuntos no âmbito da sua própria competência. Tais entendimentos 

poderão ser feitos com organizações internacionais e, quando for o caso, com 

                                                           
6  MAPA do Terceiro Setor: Manual sobre organizações não lucrativas do sistema  de contas 
nacionais Johns University em cooperação com a United Nations Statistics Division. Fundação Getúlio 
Vargas. São Paulo, 2003.Disponível em: <http: // www.mapa.org.br>. Acesso em: 03 fev.2007. 
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organizações nacionais, depois de efetuadas consultas com o membro das 

Nações Unidas interessado no caso. 

 Este artigo e os acordos estabelecidos pelo ECOSOC formam a base para 

consulta de ONGs com governos na ONU e fixam diretrizes para a relação do 

Secretariado na ONU com essas entidades (Vieira, 2001, p.128). 

 Atribuições do ECOSOC: o ECOSOC é um organismo intergovernamental da 

ONU7, composto por 54 membros, que coordena o trabalho internacional na esfera 

social e econômica. Segundo a Carta das Nações Unidas, o ECOSOC é o órgão 

diretamente responsável pela consulta com as ONGs. 

Mais recentemente, em julho de 1996, depois de três anos de negociações o 

ECOSOC revisou seus ajustes para as consultas com as ONGs. O resultado foi a 

Resolução1996/318, adotada na XLIX Reunião Plenária daquele Conselho (a qual 

modernizou a norma da anterior resolução 1296 (XLIV) do ECOSOC, adotada em 23 

de maio de 1968). Além de revisar os ajustes para as consultas das ONGs junto a este 

Organismo, regularizou os ajustes por dar crédito as ONGs para as conferências de 

ONU, agilizou o processo de solicitar a ECOSOC o “status consultivo”, e decidiu que 

as ONGs nacionais seriam aptas para solicitá-lo.  

Um segundo resultado da revisão de ECOSOC de julho de 1996 foi a Decisão 

1996/297, que recomendou que a Assembléia Geral examinasse, em sua 51º sessão, a 

questão da participação de ONGs em todas as áreas de trabalho da ONU, à luz de 

experiência obtida através do ajuste consultivo entre ONGs e ECOSOC. Como 

conseqüência, no Grupo Especial de trabalho da Assembléia Geral buscando o 

fortalecimento do Sistema da ONU, formou-se um subgrupo de ONGs. Este subgrupo é 

o encarregado de examinar os problemas de acesso das ONGs, particularmente com 

respeito à Assembléia Geral. 

Para Vieira (2001, p. 130), “o novo interesse recíproco entre ONU-ONG, e a 

participação cada vez mais massiva das ONGs nas conferências, contribuiu para a 

decisão do ECOSOC de promover a revisão geral do sistema da ONU para consultas 

com as ONGs. Esta revisão forneceu para a ONU, Estados-membros e ONGs a 

                                                           
7  A Organização das Nações Unidas tem seis órgãos principais: a Assembléia Geral, o Conselho 
de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Administração Fiduciária, a Corte 
Internacional de Justiça e a Secretaria. 
8  Consultative Relantionship between the United Nations and Non-Governamental Organizacions. 
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oportunidade de estabelecer um novo padrão de cooperação, instituindo-se novas regras 

e procedimentos para deliberação com as ONGs. 

A Resolução 1996/3, fixa também, as regras para sua participação nos encontros 

do ECOSOC e órgãos subordinados, determina funções do Comitê do ECOSOC sobre 

as ONGs e especifica os termos da consulta das ONGs com o secretariado da ONU. 

          Categorias de ONGS junto ao ECOSOC: a resolução estabelece três categorias: 

Categoria I- organizações com um status consultivo geral:  para ONGs 

Internacionais cuja atuação se refira à maior parte da agenda do ECOSOC; 

Categoria II- organizações com um status consultivo especial:  para ONGs que 

tenham especial competência em alguns campos de atividades do ECOSOC; 

Categoria III- Status “roster”- organizações incluídas na Lista:  para ONGs cuja 

competência lhes credencie a dar contribuições ocasionais ao trabalho da ONU. 

Soares (2000, p. 50), explica que as regras do ECOSOC revelam três 

preocupações essenciais: a) possuírem as ONGs os mínimos atributos de uma pessoa 

jurídica de direito interno, com um estatuto, uma sede, meios financeiros a descrição de 

seu objetivos; b) serem as ONGs independentes dos Governos dos Estados segundo 

cujas leis foram constituídas ou em cujo território encontram suas sedes; c) terem elas 

por finalidade institucionais, de maneira total ou parcial, os mesmos objetivos das 

Organizações Internacionais onde se credenciam como observadores. 

Para assisti-lo em suas tarefas, o Conselho formou um Comitê 

Intergovernamental para as ONGs, composto por 19 Estados-membros, que analisa o 

“status consultivo” ou “roster” das ONGs junto ao ECOSOC, examina o trabalho das 

organizações já registradas com “status consultivo” e resolve questões gerais referentes 

as elas. Este é o único comitê intergovernamental no sistema da ONU cujo propósito 

exclusivo é gerenciar as relações com ONGs. 

Procedimento: as ONGs que desejarem obter algum “status” deverão enviar 

uma solicitação que será supervisionada pelo Comitê Intergovernamental para 

Organizações Não Governamentais no ECOSOC, que se reúne anualmente. O Comitê 

recomenda ao ECOSOC as organizações que deverão obter uma das três categorias 

estabelecidas (geral, especial e lista). A recomendação será remetida ao ECOSOC que 

será o encarregado de tomar a decisão final. Para iniciar o processo de solicitação de 

status, a organização deve enviar uma carta de intenções a Sessão de ONGs do 
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Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais. A carta levará o timbre da 

organização e deverá ir assinada por seu secretário geral e seu presidente. Uma vez 

recebida esta carta, a Sessão de ONGs enviará à organização, os documentos de 

solicitação que incluí um questionário e todos os materiais de apoio. 

 Requisitos: entre outros requisitos exigidos, as atividades da organização devem 

guardar relação com o trabalho do ECOSOC. A ONG deve contar com um mecanismo 

democrático para tomada de decisões, deve estar reconhecida oficialmente pelos 

organismos governamentais competentes de seu Estado de origem há pelo menos dois 

anos antes da solicitação. Os recursos básicos da organização devem provir em sua 

maioria das contribuições de filiados nacionais ou outros componentes, ou de membros 

individuais cuja origem deve ser de boa fé. 

 Obrigações: uma vez registradas com um status geral ou especial, as ONGs têm 

de apresentar um relatório das suas atividades a cada quatro anos ao ECOSOC, que, por 

sua vez, poderá revogar o registro da ONG que deixar de apresentar relatório ou que 

atuar contrariamente aos objetivos da Carta da ONU. 

O reconhecimento como entidade consultiva outorga diversas vantagens 

práticas, como obtenção de passes para entrar nos recintos das Nações Unidas, assistir 

as reuniões e interagir com os governos, os funcionários e com a Secretaria (também 

pode solicitar sua associação junto ao DIP) e ser ainda, é credenciada automaticamente 

nas grandes conferências, para participar desde as etapas de preparação até a 

possibilidade de influir nas decisões adotadas. 

É importante ressaltar que a obtenção de status consultivo de uma ONG junto à 

ONU não equivale à incorporação desta no sistema das Nações Unidas nem outorga à 

organização associada de nenhum tipo de privilégio, imunidade ou condição especial. 

 Atualmente, cerca de 3.000 ONGs detém algum tipo de status junto ao 

ECOSOC. Entre elas, apenas 12 ONGs  brasileiras. 

 2.2.2.Departamento de Informações Públicas (DIP) 

A importância de trabalhar com e através das ONGs como parte integral das 

atividades de informação da ONU foi reconhecida quando o Departamento de 

Informação Pública das Nações Unidas (DIP) se estabeleceu pela primeira vez em 

1946. A Assembléia Geral, em sua resolução XIII, deu instruções ao DIP e as suas 

sucursais para: 
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“... ajudar ativamente e promover os serviços nacionais de informação, as 

instituições educativas e outras organizações governamentais e não governamentais 

encarregadas de difundir informação sobre a ONU. Para este e outros objetivos, deverá 

dispor de serviços de consulta eficaz, proporcionar ou informar aos conferencistas e 

facilitar o acesso a suas publicações, documentários, filmes, pôsteres e outro material 

para ser utilizado por estas agencias e organizações”. 

Atualmente, mais de 1500 ONGs com importantes programas de informação 

que interessam às Nações Unidas estão associadas ao DIP proporcionando valiosos 

vínculos com pessoas de todo o mundo. O DIP ajuda essas ONGs para que tenham 

acesso e difundam informações sobre os assuntos em que as Nações Unidas participam 

para permitir ao público compreender melhor os objetivos da Organização Mundial9. 

Em 1968, o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), através da Resolução 

1279 (XLIV) de 21 de maio, incubiu o DIP de associar as ONGs, tendo em conta a letra 

e o espírito da Resolução 1294 (XLIV) de 23 de maio de 1968, que, estipulava que uma 

ONG “... se compromete a apoiar o trabalho das Nações Unidas e fomentar o 

conhecimento de seus objetivos e atividades de acordo com seus próprios princípios e 

propósitos e a natureza ao alcance de sua competência e suas atividades”. 

Formas de cooperação: as ONGs associadas ao DIP difundem informações 

sobre as Nações Unidas para seus membros, difundindo, portanto, conhecimento e 

apoio para a Organização em suas bases. Esta difusão inclui: a publicação das 

atividades da ONU ao redor do mundo em assuntos como paz e segurança, 

desenvolvimento econômico e social, direitos humanos, assuntos humanitários e de 

Direito Internacional Público, promoção das normas da ONU, e dos anos internacionais 

estabelecidos pela Assembléia Geral, sobre os assuntos referentes aos principais 

problemas da humanidade. 

Esta cooperação permite a partilha de informações valiosas sobre questões 

prioritárias das Nações Unidas e a sua difusão a todos os níveis, para atrair a atenção do 

mundo para assuntos importantes que se colocam à humanidade. O DIP e as ONGs 

colaboram regularmente, promovendo o cumprimento das iniciativas da ONU e dos 

                                                           
9  Seção DIP/ONG: Disponível em: http://www.un.org/spanish/aboutun/OMGs/welcome.htm. 
Acesso em: 20 de Abr.de 2007. 
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anos e décadas internacionais proclamados pela Assembléia Geral e publicando as 

atividades da ONU sobre temas que são alvo da preocupação mundial.  

Critérios para associação: as organizações elegíveis para se associarem com o 

DIP são aquelas que: a) apóiem e respeitem os princípios da Carta da ONU; b) atuem 

unicamente sem fins lucrativos; c) tenham demonstrado interesse nos assuntos das 

Nações Unidas e tenham provado sua capacidade de alcançar amplos setores de 

audiência ou audiências atualizadas tais como educadores, representantes de meios de 

comunicação, encarregados da adoção de políticas e da comunidade empresarial; d) 

tenham o compromisso e os meios para fazer chegar a um público mais programas de 

informação efetivos sobre as atividades da ONU, publicando boletins, informes e 

folhetos, organizando conferências, seminários e mesas redondas, ou chamando a 

atenção dos meios de comunicação. 

Procedimento: uma ONG que cumpra os critérios estabelecidos deverá mandar 

uma carta oficial desde sua sede ao chefe da sessão ONG, Departamento de Informação 

Pública, expressando seu interesse em associar-se ao DIP. A carta deve estabelecer as 

razões pelas quais a organização solicita tal associação e descrever com brevidade seus 

programas de informação. Acompanharão esta carta pelo menos seis amostras de 

recentes materiais informativos, de relevância para Nações Unidas, que tenham sido 

produzidos pela organização solicitante. Valorizar-se-á especialmente na solicitação da 

apresentação as referências de Departamentos e Programas e Agências Especializadas 

da ONU e/ou de Centros e Serviços de Informação de Nações Unidas-CINUs. 

Uma vez que se complete o processo de solicitação, o Comitê DIP para as 

Organizações Não-Governamentais examinará as solicitações em suas sessões 

programadas. Notificar-se-ão de imediato aos solicitantes os resultados das decisões do 

Comitê. Convidar-se-ão, as ONGs associadas a designar seus representantes no 

Departamento de Informação Pública. Assim como no ECOSOC, a associação de uma 

ONG com o DIP não constitui sua incorporarão ao sistema de Nações Unidas.  

2.2.3.Serviço de Enlace Não Governamental das Nações Unidas (NGLS) 

O NGLS é um programa inter-organizacional autônomo que foi fundado em 

1975 com o objetivo de proporcionar e facilitar uma cooperação construtiva entre o 

sistema da ONU e a comunidade das ONGs. O NGLS também financia e facilita a 

participação de representantes de ONGs de países em desenvolvimento em 
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conferências da ONU e demais acontecimentos. O programa de difusão de informação 

e comunicação do NGLS proporciona uma extensa gama de publicações, boletins 

informativos e informes, às ONGs de todo o mundo. O NGLS não oferece o status 

consultivo, entretanto as ONGs podem solicitar o recebimento dos boletins do NGLS e 

ser incluídas em sua base de dados. 

 

2.3. Cooperação com demais Organismos do Sistema da ONU 

 

Além dos mecanismos formais de participação, muitos departamentos das 

Nações Unidas, assim como fundos, programas e organismos especializados têm 

desenvolvido seus próprios mecanismos de colaboração com as ONGs.  

A colaboração de diversos órgãos das Nações Unidas está baseada em projetos e 

tarefas operacionais conjuntas e no intercâmbio de informação. As relações informais 

proporcionam uma grande quantidade de informação às Nações Unidas (principalmente 

à Secretaria e aos processos intergovernamentais) e facilitam o trabalho de seqüência 

dos projetos realizados com determinadas metas e objetivos a nível mundial. Muitas 

dessas relações não necessitam de status oficial, uma vez que são mais flexíveis. As 

relações informais não proporcionam as ONGs associadas a possibilidade de participar 

de forma direta nos processos intergovernamentais, uma vez que esta colaboração não 

substitui a associação de caráter oficial com as Nações Unidas. 

 

2.4. ONGs brasileiras com atuação no Sistema das Nações Unidas 

 

Não se sabe ao certo quantas ONGs nacionais exercem algum tipo de atividade 

na área internacional, uma vez que são vagos, incompletos ou indisponíveis os cadastros 

e estatísticas sobre essas entidades. Dados mais precisos, embora limitados, resultam do 

cadastro mantido pela Associação Brasileira de ONGs (ABONG). O trabalho intitulado 

“ONGs: um perfil”, publicado pela própria ABONG como resultado de pesquisa 

realizada entre 270 filiadas, revela que apenas 1,63% do total dessas entidades 

declararam seu âmbito de atuação como internacional. 

Embora um número pequeno de organizações se declarem ONGs de atuação 

internacional, um fato curioso é que entre 30% e 70% dos orçamentos da ONGs 
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pesquisadas advêm de financiamentos de agências internacionais de cooperação, 

agências multilaterais e bilaterais. 

Em relação a ONU, como já foi dito, entre as 3.000 ONGs com algum status 

consultivo junto ao ECOSOC, somente 12 são brasileiras, sendo que: 6 com status  

consultivo especiais Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

(FASE); Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM); Rede Brasileira de 

Desenvolvimento Humano; Fundação Oásis Cidade Aberta (FOCA); Instituto 

Qualivida; Associação Latino-americana de desenvolvimento Industrial; 1 com status 

consultivo geral (Legião da Boa Vontade); e 5 incluídas na lista (Fundação do Museu 

do Homem Americano; Grupo para a Defesa dos Ecosistemas do Baixo e Médio 

Amazonas(GEDEBAM); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas; 

Instituto de Ação Cultural; Associação Pernambucana de Defesa da Natureza).10

Apesar desse baixo número, as ONGs nacionais exerceram ampla participação 

nas últimas grandes Conferências da ONU, principalmente na Rio 92. Mas é na 

execução de programas junto a organismos especializados da ONU que as ONGs 

brasileiras melhor se destacam.  

Entre as ONGs brasileiras com maior atuação internacional podemos citar: 

Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente; Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase);  Associação Brasileira de ONGs 

(ABONG); Instituto Sócioambiental (ISA). 

 

3. Reforma da ONU e as Organizações Não Governamentais 

 

De todos os lados, surgem vozes conclamando por reformas na ONU. A idéia é 

que a reforma não se limite à questão da participação no Conselho de Segurança, por 

mais importante que seja este ponto. Os temas de responsabilização e democracia estão 

sempre em pauta. O que se invoca é o controle político legal das atividades 

supranacionais da ONU, para evitar que ela se transforme na ditadura de poucos sobre 

muitos (Vieira, 2001 p161). 

White (1997, p.18), justifica a importância das reformas e de garantir “maior 

acesso dos atores não-estatais, inclusive as ONGs, no sistema da ONU. Sem essas 
                                                           
10 ECOSOC Participação das ONGs: Disponível em: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/. 
Acesso em: 20 de Abr. de 2005. 
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reformas, as Nações Unidas serão corretamente acusadas de apresentarem duplo 

padrão, de promoverem democracia nos países mas não dentro de suas próprias 

instituições”.   

Atualmente diversas mudanças no funcionamento da Organização das Nações 

Unidas, vêm sendo debatidas pela própria entidade, a começar pelo fim da dependência 

financeira, pelo aumento do número de países no Conselho de Segurança, pela extinção 

do poder individual de veto, pela eleição de representantes para o Parlamento Mundial 

e pelo atrelamento à ONU de organismos como Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, liderando um grupo de 12 

personalidades mundiais, apresentou em junho de 2004, na XI Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), sugestões sobre como 

reformar a ONU para que a entidade seja mais aberta à atuação de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e propôs a criação de um fundo internacional para financiar a 

participação da sociedade civil de países em desenvolvimento. 

O grupo de consultores coordenado pelo ex-presidente, conhecido como a 

“Comissão Cardoso”, foi criado, a pedido da própria ONU, para estudar como as 

Nações Unidas poderia ser transformada para incluir a participação de ONGs e do setor 

privado em seu sistema. O “Grupo Cardoso” recomenda que a Assembléia Geral, antes 

de suas reuniões principais, ofereça às organizações não-governamentais audiências 

interativas e, além disso, construa canais permanentes de interface com essas mesmas 

instituições11. 

O grupo não é o único que avalia a reforma da ONU.  Um outro comitê estuda 

mudanças no Conselho de Segurança da Organização. 

No total, existem 30 propostas de reformas sobre como superar o déficit 

democrático da organização. A “Comissão Cardoso" também propõe, um novo sistema 

de credenciamento das ONGs na ONU, tentando despolitizar o processo e fixando 

regras básicas para que a sociedade civil possa participar do debate internacional. Outro 

objetivo é o de solucionar as tensões entre governos e sociedade civil, (de um lado, 

alguns governos não se mostram contentes ao ter de dividir as reuniões com 
                                                           
11 ALVES PEREIRA, Antônio Celso. Apontamentos sobre a Reforma do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas-Anais do XVI Encontro Preparatório do CONPEDI - Campos dos Goytacazes: 2007.  
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representantes de ONGs), porém, os Estados, ainda manteriam a palavra final sobre 

quais ONGs poderiam fazer parte dos debates, sugestão criticada por representantes da 

sociedade civil. 

 Segundo Fernando Henrique Cardoso (2004), “A governabilidade global não é 

mais de domínio único dos governos, a maior participação da sociedade ajudaria a 

moldar o multilateralismo. Isso é uma necessidade, não uma opção. A ONU só 

conseguirá essa ajuda se for reformada. Propomos uma mudança de paradigma no 

funcionamento da ONU. A sociedade civil não deve ser vista como ameaça, mas como 

forma de revigorar a ONU. O número de ONGs credenciadas na ONU passou de 800, 

em 1990, para 2,4 mil, este ano. Além disso, uma fatia entre 20% e 30% do orçamento 

da ONU vai para projetos que são conduzidos por ONGs e um terço do dinheiro da 

UNICEF vem de atores não estatais” (O Estado de São Paulo, 2004). 

Para Grzybowski (2004, p.12), diretor-geral do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (Ibase), "existem algumas iniciativas oficiais no sentido de uma 

reforma geral no funcionamento da ONU, e também dos cinco países que integram 

permanentemente o Conselho de Segurança, em termos de veto, mas as propostas da 

sociedade civil são mais radicais do que elas”. O tema sobre a necessidade da reforma 

da ONU e dos órgãos relacionados, como FMI, OMC e Banco Mundial, está com 

discussão centralizada na agenda da ONU.  

Na realidade, não são as Nações Unidas que têm mudado, mas sim o mundo. A 

sociedade civil passou a desempenhar um papel muito mais importante nos processos 

de deliberação, de formulação política, de informação, de opinião pública mundial 

assim como também nos assuntos das Nações Unidas. 

 

4. Considerações Finais 

 

Até recentemente as ONGs Internacionais eram consideradas instituições de 

apoio aos Estados junto à Organismos Internacionais. Agora constituem um corpo 

próprio12, e por meio delas são estabelecidas conexões diretas com os povos do mundo. 

Realizam tarefas de âmbito local e nacional e atuam internacionalmente, seja através de 
                                                           
12  Mesmo adquirindo direitos e deveres perante a ordem internacional, sabemos que as ONGs 
Internacionais não poderão ser consideradas pessoas jurídicas de Direito Internacional Público, por não 
serem dotadas de capacidade jurídica para estabelecerem Acordos Internacionais, característica  
fundamental das pessoas jurídicas de Direito Internacional Público. 
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sua participação no Sistema das Nações Unidas ou influenciando nas importantes 

decisões da política mundial. 

Os interesses e modalidades de ações das ONGs são variados: formulam novas 

idéias; defendem novos direitos; protestam, e mobilizam a opinião pública; produzem 

análises jurídicas, científicas, técnicas e de políticas públicas; modelam compromissos 

por parte de governos e de organismos internacionais, e os implementam e monitoram; 

conseguem modificar instituições e leis etc13.  

Face ao exposto, as Nações Unidas estão diante de um novo desafio, o de criar 

um novo sistema de credenciamento que garanta uma participação mais efetiva das 

ONGs junto aos organismos especializados da ONU e possibilite maior acesso e 

influência nas deliberações da Organizações da Nações Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
13  CARESIA, Gislaine. Estudos de Direito Internacional - Volume VII - Anais do 4º Congresso 
Brasileiro de Direito Internacional. Wagner Menezes (coord.).Curitiba: Juruá, 2006. 
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RESUMO 

O Mercosul, enquanto bloco de integração regional, constitui-se em um ambiente de 

articulação política externa, que ainda não avançou institucionalmente em direção a um 

espaço supranacional e, portanto, comunitário. Não obstante tenha ampliado seus 

propósitos para um “Mercosul Social”, a questão relativa a circulação de pessoas ainda 

é tratada dentro da lógica da soberania dos Estados-partes, que compreende o 

estrangeiro enquanto um fator de produção, o que não abrange a dimensão do propósito 

visado pelo Mercosul da justiça social, que se debruça em uma lógica socioambiental, 

portanto, regional e não local. O Parlamento do Mercosul, instituído pela Decisão 23 de 

2005 do CMC, embora contemple a importância do pensar coletivo e comunitário, não 

ampliou sua estrutura para a efetivação de um espaço público regional, onde o tema da 

migração econômica possa ser tratado além da relação nacional x estrangeiro ou como 

um “fator de produção”. 
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ECONÔMICA 

ABSTRACT  

The Mercosul, as an economic bloc, is a regional place of foreign politics articulation, 

that doesn’t still struggled toward a community environment. Besides, has expanded 

your proposals to a “Social Mercosul”, the issue around de free circulation of people 

continuous to be understood inside the logic’s sovereignty of the member states. So, the 

foreign is treated as a productive factor, that doesn’t means the dimension of the social 

fair proposal, while a social-environmental logic, that is a dimension regional and not 

place. The Mercosul Parliament, instituted of the decision n. 23 of 2005 of CMC, 

although consider the importance of collective and communitarian thinking, didn’t 

extant the your structure of regional space public, where the issue of economic 

migration can to be treat behind of national x foreign relationships or as a “productive 

factor”. 

 

KEYWORDS 

MERCOSUL PARLIAMENT; REGIONAL INTEGRATION LAW; ECONOMIC 

MIGRATION 

INTRODUÇÃO 

O tema a respeito da migração econômica intra-regional no Mercosul ou da 

regularização de uma livre circulação de pessoas nesse âmbito prescinde de uma 

compreensão de um Mercosul com caráter supranacional, isto é, comunitário. Todavia, 

diante da estrutura institucional do Mercosul, integracionista, portanto, dirigida ao 

interesse de Estado na política internacional, a questão acerca da circulação de pessoas 

no Mercosul, não obstante o bloco inclua dentre seus propósitos o da justiça social, não 

é tratado como tema fundamental, exceto no que concerne ao contexto da “livre 

circulação de fatores de produção”. Atualmente, o tema a respeito da circulação 

migratória no Mercosul é remetido à instância da soberania interna dos Estados-parte, 
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no contexto das premissas do direito internacional privado. Assim, o migrante 

econômico intra-regional do Mercosul é compreendido como um fator de produção, 

condição que lhe retira a possibilidade de participar da esfera pública como um sujeito 

de direitos e de, portanto, agir.  

Compreender o migrante econômico intra-regional do Mercosul como sujeito de 

direitos dentro do âmbito do bloco, primeiro, é pensar em um Mercosul comunitário. E 

isso exige o amadurecimento institucional do Mercosul, não somente como esforço dos 

Estados-Parte em regular a questão através de um contexto comunitário, mas pela 

evolução do sistema jurídico do Mercosul a uma instância supranacional, reconhecida e 

defendida dentro das estruturas administrativas estatais. 

Com o Parlamento do Mercosul, criado através da Decisão n.º 23 de 2005 do 

Conselho do Mercado Comum, que institui seu Protocolo Constitutivo, busca-se 

ampliar a estrutura institucional do Mercosul à instância da representação popular 

parlamentar, no sentido de contribuir para o desenvolvimento do processo de integração 

e suas normas e pelo estímulo à formação da consciência coletiva de valores cidadãos e 

comunitários para a integração. Todavia, é possível pensar, a partir da instituição do 

Parlamento do Mercosul, no estabelecimento de um bloco com caráter comunitário, que 

reflita o caráter supranacional de sua instituição?  Portanto, é possível pensar na 

existência de um espaço público regional? O artigo se propõe a refletir sobre essas 

questões, a partir do tema da migração econômica intra-regional do Mercosul e da 

compreensão do conceito de minoria, capaz ou não de ser extensivo a esse contingente 

populacional, dentro de um contexto regional. 

1. A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO MERCOSUL E AS DIFICULDADES 

PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO SUPRANACIONAL 

A sociedade internacional no século XX é marcada pelo nascimento das 

organizações internacionais de integração regional, surgidas da aproximação associativa 

econômica entre Estados, com pretensão e capacidade para minimizar os efeitos das 

relações assimétricas e de vulnerabilidade típicas do cenário internacional e, portanto, 

como nova estratégia para a manutenção do equilíbrio da “balança de poder” das 
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relações internacionais1. Portanto, os blocos de integração regional representam uma 

modalidade bastante peculiar de sociedades organizadas dentro da sociedade global. 

Levando-se em consideração o desenvolvimento social-político-econômico 

desigual dos países do globo, as premissas em que se assentam as diferentes 

organizações de integração econômica regional não são homogêneas e, portanto, não 

permitem um conceito único capaz de definir a natureza jurídica associativa dos blocos 

de integração. Ou seja, existe uma larga distância conceitual entre associação 

comunitária2 e integracionista, que orientam, respectivamente, segundo a doutrina e a 

prática a respeito, de um lado, o modelo da União Européia e, de outro, o modelo do 

Mercosul. No modelo comunitário, a relação associativa dos Estados aproximar-se-ia de 

uma “confederação de Estados”, todavia, diferente dessa uma vez que os Estados 

manteriam a independência nas relações internacionais, mas sempre com respeito 

hierárquico a um conjunto normativo supranacional querido e reconhecido pela 

associação comunitária, ou seja, a primazia de um direito acima do Estado, definido por 

“direito comunitário”.  

As marcas deixadas pela colonização européia sobre a África, parte da Ásia e 

América Latina e Central e pelo imperialismo econômico europeu e estadunidense do 

final do século XIX e início do século XX sobre esses povos foram determinantes para 

seu respectivo subdesenvolvimento econômico e social. Portanto, a compreensão de 

espaço público e “comunidade” entre esses os povos, leia-se, Estados, é, como cediço, 

significativamente diferente levando-se em consideração a tradicional dicotomia 

centro/periferia, o que também se reflete em diferentes níveis de associações de 

integração regional no globo.  

                                                 
1  Sobre o tema ver KEOHANE, Robert e NYE, Joseph em Power and interdependence. 3th ed. New 

York: Longeman, 2001. 
2  Celso Albuquerque Mello (2001, p. 47), no seu Curso de Direito Internacional Público, vol. 1, cita a 

distinção elaborada por Ferdinand Tonnies sobre sociedade e comunidade. Essa distinção estaria 
alicerçada na intensidade do vínculo psicológico entre os grupos sociais. A comunidade representaria a 
vontade orgânica que conduz os indivíduos à uma participação mais profunda na vida em comum. 
Trata-se de uma cooperação natural anterior a uma cooperação consciente entre seus membros.  De 
outro lado, a sociedade representaria a organização voluntária voltada a um fim. Nas palavras de 
Freyer, a comunidade seria extra-histórica, tendo apenas a permanência, possuindo aspecto 
eminentemente natural. A sociedade, segundo esse autor, a sociedade é histórica e formada por grupos 
heterogêneos que possuem entre si uma “tensão de domínio”. 
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Em nações tão débeis do ponto de vista social e econômico como as latino-

americanas, que, inclusive, sofreram o desgaste institucional oriundo dos golpes de 

Estado da segunda metade do século XX, a compreensão de “interesse comum”, que 

orienta a associação dos países europeus, perde-se consideravelmente. Segundo 

Kaplan3, “o que ocorre na constelação ‘democratização/desenvolvimento/integração’ e a 

possibilidade de transformações desejáveis em sua totalidade e em seus componentes e 

suas inter-relações, se entrelaçam com a problemática do Estado, e de seus laços e 

interações na ordem internacional (formas de concentração do poder, divisão do 

trabalho, a escala mundial), com as sociedades política e civil dos países da região, e 

com o caminho/estilo do desenvolvimento que se aplica”. Portanto, se os próprios 

Estados-parte são débeis enquanto instituição, não conseguem estabelecer um laço 

comunitário em torno de sua instituição, ou seja, “sem comunidade entre elites 

dirigentes e grupos dominantes e maiorias dominadas e mais ou menos 

marginalizadas”4, quiçá no âmbito associativo com estados tão débeis do ponto de vista 

social, político e econômico. Com essas deficiências se estruturou a aproximação 

aduaneira entre os países do Mercosul. 

O Tratado de Assunção de 1991, que instituiu o Mercosul enquanto organização 

de integração regional permanente, contemplou como finalidade primordial o 

estabelecimento de um “mercado comum”, primado pela livre circulação de bens, 

serviços e fatores de produção. Em que pese todas as discussões acerca do alcance das 

normas do Mercosul em relação aos Estados-parte e, portanto, da compreensão dessa 

instituição enquanto uma organização de integração regional com ou sem caráter 

supranacional, a ênfase normativa em torno da questão do comércio internacional, e a 

própria estrutura institucional do Mercosul, composta por órgãos administrativos dos 

Estados-parte para representar seus interesses, dificultam a compreensão desse ambiente 

enquanto um ambiente comunitário de caráter supranacional. Essa realidade é retratada 

e chancelada pelos tribunais nacionais dos Estados-parte em relação à aplicação das 

normas produzidas em âmbito do Mercosul. 

                                                 
3  KAPLAN, Marco. Democratización, desarrollo nacional y integración regional en América 

Latina. IIDH, 1997, p. 10-11. 
4  Idem, 1997, p. 24. 
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Dentro do núcleo duro que orienta o Mercosul, ou seja, a questão aduaneira, 

portanto, da chamada “baixa política” do ponto de vista tradicional das relações 

internacionais, questões de ordem cogente ou difusa, representativas de uma esfera 

indiscutivelmente comunitária, das quais, meio ambiente, direitos coletivos e sociais, 

estão presentes dentro da normativa do Mercosul. Essa é a característica da 

interdependência nas relações internacionais5, que impulsiona a relativização da 

soberania estatal e erige a importância da primazia do direito internacional no tocante a 

regras cogentes. Todavia, embora o Mercosul tenha ampliado sua abrangência para 

tratar dessas questões, não significa que a estrutura do Mercosul represente um espaço 

democrático que permita o enfrentamento das questões comunitárias, dentro de uma 

perspectiva comunitária, mas sim individualista e nacionalista6. 

A estrutura institucional deliberativa e com capacidade decisória do Mercosul 

foi moldada pelo Protocolo de Ouro Preto, de 1994, através do Conselho do Mercado 

Comum, do Grupo Mercado Comum, bem como da Comissão do Comércio do 

Comércio do Mercosul7. O primeiro, composto pelos Ministros das Relações Exteriores, 

da Economia ou equivalentes dos Estados-parte, segundo o artigo 3º do Protocolo, tem a 

função política de conduzir o processo de integração e tomar decisões para assegurar os 

objetivos do Tratado de Assunção. Esse órgão manifesta-se por decisões, reputadas 

obrigatórias aos Estados-parte8. O segundo, considerado órgão executivo do Mercosul9, 

é composto por quatro membros indicados do governo, obrigatoriamente vinculados ao 

Ministério das Relações Exteriores, da Economia, ou equivalentes, e do Banco Central 

dos Estados-parte, e manifesta-se através de resoluções, também reputadas obrigatórias 

aos Estados-parte10. O terceiro, composto por oito membros designados pelos Estados-

parte, sendo quatro alternados e quatro permanentes, tem dentre suas principais funções, 

                                                 
5  KEOHANE; NYE, op.cit. 
6  Através do Estado, a elite governante e a fração hegemônica da oligarquia manejam as relações 

internacionais, especialmente para o estreitamento dos vínculos com as metrópoles, impedindo que 
nada interfira com eles e tratando de externar-lhes o máximo proveito. Essa tendência dominante não 
exclui a emergência de conflitos entre governos e grandes empresas dos países latino-americanos e das 
metrópoles, em relação ao grau de soberania efetiva que os Estados locais pretendem manter e a 
repartição do excedente internamente produzido (KAPLAN, op. cit,, p. 37).  

7  Artigos 1º e 2º do Protocolo de Ouro Preto.  
8  Artigos 3º, 4º e 9º do Protocolo de Ouro Preto. 
9  Artigo 10º do Protocolo de Ouro Preto. 
10  As atribuições do GMC estão dispostas no artigo 14 do Protocolo de Ouro Preto. Sobre a 

obrigatoriedade ver o artigo 15, do Protocolo. 
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além de velar pela condução da política aduaneira, a importante atribuição tomar as 

decisões vinculadas a administração e aplicação da tarifa externa comum e dos 

instrumentos da política comercial. Esse órgão também foi o primeiro ambiente para 

conhecer de reclamações apresentadas por particulares11 no âmbito do sistema de 

solução de controvérsias12 e manifesta-se por diretrizes, também obrigatórias aos 

Estados-parte. 

Como é evidente, muito embora o esforço do texto normativo em atribuir o 

caráter obrigatório às decisões emanadas desses órgãos, o Mercosul nasceu desprovido, 

naquele momento, de possibilidades materiais no sentido de sustentabilidade da 

chamada supranacionalidade. Isso, porque esses órgãos deliberativos, com funções bem 

delineadas na esfera dos acordos executivos13 de caráter econômico e comercial, 

nasceram desprovidos do caráter comunitário, representativo do interesse mais 

imperativo e comum às organizações sociais dispostas nas respectivas estruturas 

estatais. Em outros termos, desprovidos da essência democrática que tutela e representa 

o coletivo, o soberano. A representação parlamentar, feita através da Comissão 

Parlamentar Conjunta estava restrita a um órgão observatório, na concepção do 

Protocolo de Ouro Preto, de 1994, portanto, sem independência para propor projetos de 

normativas14, senão através do órgão executivo, o GMC. Sua atuação estava 

diretamente relacionada à preocupação do Mercosul em harmonização de suas 

normativas à legislação interna dos países. Esse órgão foi extinto com a criação do 

Parlamento do Mercosul, em 2005 e vigor em 2007, cuja análise específica encontra-se 

no último título desse trabalho. 

Quando da instauração do Mercosul, o Foro Consultivo e Social representou o 

ambiente de um tímido pluralismo, constituído por representantes de setores 

econômicos e sociais dos Estados-parte. Esse órgão, similar a previsão em relação à 

Comissão Parlamentar Conjunta, atua como um foro consultivo e tem competência para 

                                                 
11  Artigos 16 ao 21, do Protocolo de Ouro Preto. 
12  Matéria regulada no Protocolo de Olivos, de 2004. 
13  Acordos firmados entre os Estados, no âmbito da política externa, dentro das competências do Chefe 

de Estado, e, segundo a Constituição Federal, artigos 4º, I, e 84, VIII, que não causem compromissos 
gravosos ao país. 

14  Artigo 26, do Protocolo de Ouro Preto. 
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propor recomendação através do GMC15. Quando de sua instituição, o Foro Consultivo 

e Social foi “considerado um dos avanços mais significativos da estrutura institucional 

do Mercosul no que se refere à questão social de forma ampla”16. 

Muito embora o Tratado de Assunção, de 1991, contemplasse dentre as 

finalidades para o processo de integração a melhora da “qualidade de vida dos 

habitantes da região”, mediante “o desenvolvimento econômico com justiça social”, não 

contemplou nesse programa uma gama social, de direitos sociais, ou coletivos, ou 

individuais. O chamado “Mercosul Social” foi instituído pela Decisão 62 de 2000, que 

criou a Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social e Econômico, 

para ampliar a discussão sobre o desenvolvimento social em âmbito do Mercosul. Nessa 

perspectiva se insere a Decisão 03/07 do CMC, que cria o Instituto Social do Mercosul, 

com o objetivo de contribuir no âmbito da Reunião de Ministros e Autoridades de 

Desenvolvimento Social do Mercosul, com a consolidação da dimensão social do 

Mercosul e na promoção da superação das assimetrias regionais17. Essas questões 

também serviram para instruir o Grupo Mercado Comum, através da Decisão do CMC 

nº 22 de 2006, a trabalhar para a evolução da integração comunitária, levando em 

consideração, dentre outros aspectos, assuntos sociais e livre circulação, em termos 

abrangentes. 

Portanto, o direito produzido em âmbito do Mercosul sempre foi compreendido 

dentro do contexto da produção da política externa, presente, inclusive, nos termos da 

estruturação institucional e política do Mercosul. Sem a característica de um direito 

supranacional, as normas produzidas em âmbito do Mercosul com alcance frente aos 

nacionais dos Estados-parte, segundo a orientação jurisprudencial dos Estados-parte18, 

têm sua aplicabilidade condicionada às tradicionais regras de direito internacional 

relativas à incorporação de tratados19. Em que pese o caráter cogente de regras 

                                                 
15  Artigos 28 a 29 do Protocolo de Ouro Preto. 
16  Portal Oficial do Mercosul. Disponível em www.mercosur.org.uy. Acesso em 12/09/07. 
17  Esse instituto foi fruto dos trabalhos da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul, criada 

através da Decisão 11 de 2003 do Conselho Mercado Comum, para auxiliar na consecução de suas 
finalidade, bem como promover a integração entre o CMC, o Foro Consultivo e Social e as Reuniões 
Especializadas.  

18  Segundo Informe sobre la Aplicación del Derecho do MERCOSUR por los Tribunales Nacionales 
(2004). Secretaría del MERCOSUR e Fundación Konrad Adenauer, 2005. 

19  Sobre a temática ver PEROTTI, Alejandro Daniel. Habilitación constitucional para la integración 
comunitaria. Fundación Konrad Adenauer, 1997. 
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produzidas em âmbito do Mercosul, relativas ao programa “Mercosul Social”, como a 

Carta Sociolaboral20 assinada em 1998, e diante do conteúdo programático desses 

dispositivos, não se cogita, no teor expresso dos documentos do Mercosul com essa 

natureza, a superação da doutrina da incorporação dos tratados para efeitos de 

aplicabilidade no sistema interno dos Estados21. 

Em 2004 foi incluído na estrutura institucional do Mercosul, o Centro Mercosul 

de Promoção do Estado de Direito, através da Decisão 24 do Conselho do Mercado 

Comum. Esse órgão foi constituído com a finalidade de avaliar e reforçar o 

desenvolvimento do Estado, a governabilidade democrática e todos os aspectos 

vinculados aos processos de integração regional, com especial ênfase no Mercosul22. O 

Centro Mercosul de Promoção do Estado de Direito, bem como o Foro Social e 

Econômico do Mercosul, evidentemente representam a abertura do Mercosul à 

participação da sociedade civil ao ambiente da integração regional, cuja preocupação 

também se manifesta nas reuniões especializadas do Conselho do Mercado Comum, 

voltadas a tratar a questão do gênero, da juventude, da agricultura familiar, entre outros 

temas. Todavia, não detém, do ponto de vista institucional, capacidade para ampliar a 

pluralidade e a representação política dentro dos órgãos com legitimidade normativa. 

Com a instituição do Parlamento do Mercosul, através da Decisão do CMC n.º 

23 de 2005, inaugurado na cidade de Montevidéu em 2007, se consolida uma nova fase 

mais democrática do Mercosul. Todavia, é possível compreender, a partir desse 

momento, o surgimento de uma concepção de Mercosul comunitário, cuja característica 

deve ser a respectiva supranacional?  Portanto, é possível pensar na existência de um 

espaço público regional? 

                                                 
20  O preâmbulo da Carta Sociolaboral, de 1998, declara que “a integração envolve aspectos e efeitos 

sociais cujo reconhecimento implica a necessidade de prever, analisar e solucionar os diferentes 
problemas gerados, neste âmbito, por essa mesma integração”, bem como reconhece o fato de que todos 
os Estados-parte são signatários das principais convenções internacionais e regionais sobre direitos 
humanos e, em especial, do trabalhador. Por isso, tem como finalidade promover a igualdade entre 
trabalhadores nacionais e estrangeiros do ponto de vista das condições laborais e direitos coletivos e 
sociais.  

21  Sobre o tema ver VENTURA, Daisy. As assimetrias entre o Mercosul e União Européia. São Paulo: 
Manole, 2003.  

22  MERCOSUR/CMC/DEC. 24/04. Disponível em <www.mercosur.org.uy>. Acesso em 17/09/2007. 
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Para responder a essas questões será abaixo analisado o caso da migração 

econômica intra-regional do Mercosul. 

2. A LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO MERCOSUL: NORMATIVA 

MERCOSULINA E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS ESTADOS-PARTE 

Diferentemente do que ocorre em relação a União Européia23, o tema da 

migração intra-regional entre os cidadãos dos Estados-parte do Mercosul é tratado como 

questão da ordem do direito internacional privado, que remete à égide da soberania 

estatal absoluta a competência para tratar a respeito da recepção de migrantes. As 

normativas derivadas em âmbito do Mercosul, ao tratarem do tema ratificam a 

exclusividade de um Direito Internacional Privado para tratar a questão migratória. 

O Tratado de Assunção de 1991, ao instituir o Mercosul, contemplou como 

finalidades a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, portanto, não previu 

a dimensão social24, pelas concepções abertas da “promoção do indivíduo”, “da 

proteção da pessoa humana” ou pelo expresso reconhecimento de uma “livre circulação 

de pessoas”. Essa livre circulação de pessoas representa a possibilidade do nacional que 

se sente privado no seu país dos elementos indispensáveis ao seu bem estar, quer 

considere-se o trabalho, os serviços públicos, o desenvolvimento da sociedade 

organizada, a segurança pública, dentre outros fatores, de livremente transcender 

fronteiras em busca desse objetivo.  

Em âmbito do Mercosul, destaca-se o Acordo sobre Regularização Migratória 

Interna de Cidadãos do Mercosul, Bolívia e Chile, de 06/12/02, Decisão 28/02 do CMC, 

que reafirma a faculdade dos Estados no que concerne a concessão de residência 

temporária ou permanente ao estrangeiro de país do Mercosul, em conformidade com as 

categorias migratórias previstas em suas legislações internas25. Acordo para Residência 

                                                 
23  O Tratado de Maastrich, de 1992, que inaugurou o conceito de “cidadão europeu”, contemplou o 

propósito da livre circulação de pessoas e o estruturou dentro de três patamares: a união das 
comunidades européias, a política e segurança comum e a cooperação em âmbito da justiça e dos 
assuntos interiores. 

24  Embora “contenha uma expressa referência ao objetivo do desenvolvimento com justiça social, 
expressão que já moveu estudos quanto à elaboração de uma Carta Social do MERCOSUL ou a 
ratificação de um elenco comum de convenções da OIT”. JAEGER JR., Augusto. Mercosul e a livre 
circulação de pessoas. São Paulo: Ltr, 2000. 

25  Artigo 3º. 
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dos Nacionais do Mercosul, Bolívia e Chile, de 06/12/02, Decisão 28/02 do CMC, que 

prevê o direito de residência no país receptor até a regularização do visto permanente. 

Em relação às regiões fronteiriças, destaca-se o acordo bilateral entre Brasil e Uruguai, 

incorporado pelo Decreto Legislativo nº 907/2007, para permissão de residência, estudo 

e trabalho aos nacionais brasileiros e uruguaios de região fronteiriça. A declaração 

sociolaboral do Mercosul, por sua vez, trata superficialmente da questão acerca dos 

trabalhadores migrantes e fronteiriços, limitando-se a reconhecer o princípio da 

igualdade de tratamento e não discriminação ao trabalhador migrante, pressupondo ao 

Estado receptor a livre iniciativa a respeito das condições de admissibilidade.  

Destacam-se outras normativas relativas à migração intra-regional, das quais: a 

Resolução n.º 75/96 do GMC, que reconhece o documento de identidade do nacional de 

país do Mercosul como hábil para seu ingresso e saída em outro país do Mercosul; a 

Resolução 131/94, sobre a circulação de veículos comunitários no território do Mercado 

Comum, ampliada pela Resolução 35/02; a Decisão 45 do CMC, de 14/12/00 que 

aprova o Acordo de Dispensa de Tradução de Documentos Administrativos para efeitos 

de Imigração entre os Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República 

do Chile; os Acordos Contra o Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do 

Mercosul e a Republica da Bolívia e a República do Chile, de 16/12/04, aprovado 

mediante Decisão 37 do CMC. Além dessas normativas, poder-se-ia citar outras, como 

as que tratam do reconhecimento de diplomas e títulos acadêmicos entre os cidadãos 

dos Estados-parte do Mercosul. Sempre, naturalmente, ressaltando-se a necessidade de 

incorporação dessas normas no âmbito dos Estados para a respectiva aplicação, em 

respeito ao exclusive interesse normativo dos Estados e ao seu conjunto de regras de 

direito interno26. 

A normativa em âmbito do Mercosul acerca da circulação de pessoas, não 

obstante toda a pretensão e ações já concretizadas no sentido de instituir um “Mercosul 

Social”, ao tratar superficialmente da questão acerca da circulação de pessoas no 

Mercosul, enfatiza tacitamente a premissa que orienta o instituto do direito internacional 

                                                 
26  Ver estudo de Susana Novick sobre o quadro comparativo na evolução normativa constitucional dos 

países do Mercosul a respeito do tema migratório, constante do trabalho intitulado “El proceso de 
integración del MERCOSUR: de las políticas migratorias y de seguridad a las trayectorias de los 
inmigrantes”. 
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privado acerca da questão migratória, que trata o tema à luz da política e dos interesses 

internos dos Estados, ou seja, remete o tema à questão de soberania interna do Estado.   

Portanto, o indivíduo no âmbito do Mercosul é compreendido como um fator de 

produção, ou seja, um elemento econômico, em cuja lógica se debruça a política 

migratória dos Estados, exceto no que concerne à questão dos refugiados, cuja natureza 

jurídica da proteção é de direitos humanos, portanto, imperativa em relação aos Estados 

do Mercosul considerando-se sua tradição na ratificação dos principais tratados sobre 

direitos humanos. 

Então, pode-se afirmar que está presente um grande abismo no propósito 

delineado de um Mercosul Social? Ou simplesmente regular princípios relativos à não 

discriminação e proteção do trabalhador migrante (que migra em condições legais 

estabelecidas exclusivamente pelos critérios do Estado receptor), diga-se, sem aplicação 

imediata nos Estados-parte, uma vez que sujeitos à incorporação nos sistemas internos, 

seria o suficiente para estabelecer um Mercosul social? 

Para responder a essas questões, o primeiro passo é compreender o migrante 

econômico intra-regional do Mercosul enquanto um sujeito de direito e o status 

político/jurídico em que se enquadra e/ou deveria se enquadrar no que concerne ao 

Mercosul. 

3. O MIGRANTE ECONÔMICO LATINO-AMERICANO: UMA MINORIA 

REGIONAL?  

Muito embora o Mercosul tenha incluído em sua pauta de preocupações políticas 

o aspecto social, no sentido de promover ao que chama de “fraternidade entre os povos 

latino-americanos”, como visto, sua instituição política/jurídica não permitiu ainda a 

prática supranacional, tampouco o desenvolvimento de um direito comunitário. Sem um 

regramento especial a respeito da migração no Mercosul, a respectiva migração 

econômica intra-regional é tratada sob a égide do interesse de Estado, cuja política 

migratória leva em consideração os fatores produtivos do país, a questão da segurança 

nacional, seguridade social, políticas públicas, identidade nacional, dentre outras.  
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Assim, o migrante econômico intra-regional do Mercosul está sujeito ao sistema 

jurídico interno do Estado receptor, que, embora em relação aos estrangeiros esteja 

orientado por padrões de direitos humanos internacionais decorrentes da tradição dos 

países sul-americanos em ratificar importantes tratados de direitos humanos, não o erige 

à condição de sujeito de direito para fins de sua admissão e incorporação nas estruturas 

de proteção do Estado. Isto é, para efeitos do Direito de Integração do Mercosul, a livre 

circulação de pessoas não é uma realidade projetada ou concretizada. Assim, dentro da 

concepção contratualista do Estado, que chancela o imperativo da autodeterminação dos 

Estados, sob a carapaça do princípio da autodeterminação dos povos, é fácil 

compreender a questão migratória como uma questão de Estado. Todavia, não é tão 

óbvio compreender essa relação “eu” e o “outro” dentro de uma perspectiva 

comunitária, ainda que em uma realidade menos evoluída que é a integração do 

Mercosul, já que orientada pelo propósito de justiça e desenvolvimento social. 

Com isso, embora no plano dos fatos a migração intra-regional na América do 

Sul e Caribe, sem incluir a parcela de migrantes clandestinos, represente o contingente 

de 25 milhões de pessoas, tendo aumentado em 4 milhões de 2000 até 2005, e portanto, 

12% da migração em nível mundial27, essa parcela da população, em se tratando do 

percentual que toca os países integrantes do Mercosul, está fora do espaço público tanto 

nacional, quanto regional. Primeiro, porque dentro do Estado receptor é o estrangeiro e, 

segundo, porque em âmbito regional não há espaço público para a questão do migrante 

econômico. 

Por espaço público, Arendt compreende a “esfera pública: o comum”, ou seja, 

que “conta com a presença simultânea de inúmeros aspectos e perspectivas nos quais o 

mundo comum se apresenta e para os quais nenhuma medida ou denominador comum 

pode jamais ser inventado”28. Ou seja, “ser visto e ouvido por outros é importante pelo 

fato de que todos vêem e ouvem de ângulos diferentes”29. Se é condição para o mundo 

comum que todos estejam interessados em um mesmo objeto, a despeito das diferenças 

de posições e perspectivas diversas, como afirma Arendt30, pensar no Mercosul 

                                                 
27  Sobre esses dados ver o relatório do ano de 2006 sobre Migração Internacional, do Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografia – Divisão de Población da CEPAL. 
28  ARENDT, Hannah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 67. 
29  Idem, 2004, p. 67. 
30  Idem, 2004, p. 67. 
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enquanto um espaço público regional é pensar em um Mercosul comunitário. Do 

contrário, ou seja, “se não se pode discernir a mesma identidade do objeto”, isto é, a 

realidade do mundo comum, onde os que estão à sua volta sabem ou vêem o mesmo na 

mais completa diversidade e que podem ser vistas por muitas pessoas, numa variedade 

de aspectos sem mudar de identidade, os homens tornam-se, segundo a autora, 

inteiramente privados31.  

Portanto, pensar em um Mercosul enquanto um “espaço público” é, 

evidentemente, permitir que todos aqueles que estão inseridos nesse espaço, ou que 

tomam um lugar nesse espaço, possam agir, comunicar-se, expressando sua diferença32.   

O migrante econômico intra-regional do Mercosul, que busca um lugar no 

chamado “espaço público” mercosulino, pode ser então compreendido como uma 

minoria? Ora, se no que concerne ao Mercosul os migrantes são segregados à dicotomia 

nacional x estrangeiro, são privados de um espaço público, ou seja, de um mundo 

comum, pois não podem ser vistos e tampouco agir.  

Na doutrina não há um uniforme significado do conceito de “maioria” ou 

“minoria”. No pós Segunda Guerra Mundial o Conselho Econômico e Social das 

Nações unidas criou a Sub-Comissão de Prevenção de Discriminação e Proteção de 

Minorias, cujo nome foi alterado em 1999 para Sub-Comissão de Prevenção de 

Discriminação e Proteção de Direitos Humanos. Essa preocupação com a 

vulnerabilidade das minorias em relação aos seus direitos humanos também  norteou o 

teor do artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas 

de 1966, que é dedicado especificamente para as minorias. Em 1992 a Assembléia Geral 

das Nações Unidas adotou a Declaração de Direitos de Minorias segundo a 

Nacionalidade ou Etnia, Religião e Minoridades Lingüísticas. Por minorias, de maneira 

geral, são compreendidos aqueles grupos de etnia, religião ou comunidades lingüísticas 

não dominantes, que podem não necessariamente ser minorias numéricas. As 

                                                 
31  Idem, 2004, p. 67. 
32  “A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto de igualdade e 

diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus 
ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não 
fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a 
existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender” (ARENDT, op. 
cit., p. 188). 

  815



comunidades migrantes ou refugiados, por exemplo, estariam inseridas nesse 

contexto33.  

Todavia, o teor do artigo 27 do Protocolo Internacional de Direitos Civis e 

Políticos ao referir que: “Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou 

lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do 

direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida 

cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua”; destaca o 

direito da minoria a sua diversidade, compreendida dentro do contexto do Estado-nação, 

mas sem destacar a dimensão da esfera pública ou participação dessa minoria nesse 

espaço comum. Sem a participação na esfera pública, a minoria está segregada a esfera 

privada. O artigo 27, contudo, não tem pretensão exaustiva, mas sim exemplificativa no 

que diz respeito a questão das minorias, mas faz referência a pessoas e não nacionais. O 

termo “pessoas” é tão abrangente que não exclui imigrantes trabalhadores permanentes 

ou não, inclusive clandestinos. Segundo Michalska34, o Comitê de Direitos Humanos 

das Nações Unidas, destacou que o artigo 27 garante direitos subjetivos e que os 

Estados-parte são obrigados, mediante medidas positivas, a proteger a identidade, a 

cultura e o modo de vida particular das minorias, e aumentar a efetiva participação dos 

membros da minoria nas decisões comunitárias que os afete.  

Não obstante, Michalska35 enfatiza que na União Européia o migrante 

econômico europeu é compreendido dentro de sua condição de trabalhador e não de 

minoria. Destaca ainda, que a proteção internacional de minorias e trabalhadores 

migrantes em um nível universal não é e pode não ser efetiva. Isso, não apenas diante da 

vasta disparidade nas situações sociais e econômicas dos Estados, bem como na suas 

políticas. Migrantes trabalhadores são protegidos por instrumentos referentes a não 

cidadãos, bem como por instrumentos concernentes a direitos econômicos e sociais. 

Segundo essa autora, eles parecem que assim seriam melhor protegidos que as minorias 

tradicionais36. Evidentemente, não se trata de uma resposta satisfatória quando se pensa 

                                                 
33  Disponível em <http://www.minorityrights.org>. Acesso em 20/09/2007. 
34  MISCHALSKA, Ana. Migrant Workers as a ‘New’ Minority. In: CASTERMAS-HOLLEMANP, 

Monique; HOOF, Fried Van; SMITH, Jaqueline. The role of the nation-estate in the 21st century: 
human rights, international organizations and foreign policy. The Hague: Cambridge, 1998, p. 142-143. 

35  Idem, 1998, p. 146-148. 
36  Idem, 1998, p. 150. 
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no conceito de espaço público e, portanto, de ação pelo discurso, ou seja, de ver e ser 

visto em sua diferença e participar da vida pública. 

4. PERSPECTIVAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UM ESPAÇO PÚBLICO 

REGIONAL PARA A PROTEÇÃO DO MIGRANTE-ECONÔMICO LATINO-

AMERICANO ATRAVÉS DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

A Decisão nº 23 do Conselho do Mercado Comum, de 9/12/2005, aprovou o 

protocolo de criação de um Parlamento do Mercado Comum, estabelecido em maio de 

2007, na cidade de Montevidéu, como órgão independente da estrutura organizacional 

do Mercosul e com o objetivo de ampliar o processo de integração. Dentre as razões 

expressadas no preâmbulo do protocolo, destaca-se a importância de se criar “um 

espaço comum capaz de refletir o pluralismo e as diversidades da região”, no sentido de 

“contribuir para as democracias, a participação, a representatividade, a transparência e a 

legitimidade social no desenvolvimento do processo de integração e suas normas”37.  

Portanto, com clara perspectiva comunitária. 

Embora o Parlamento do Mercosul tenha mantido o objetivo da Comissão 

Parlamentar Comum no sentido de estimular a harmonização das legislações nacionais 

nas áreas pertinentes, foi-lhe atribuída a competência de agilizar, em âmbito 

supranacional, a incorporação das normativas do Mercosul aos respectivos 

ordenamentos jurídicos internos, que demandam essa aprovação legislativa. Para isso, o 

artigo 4º, 12, do Protocolo Constitutivo, estabelece que todos os projetos de normas o 

que requeiram aprovação legislativa por parte dos países, serão encaminhados pelos 

órgãos decisórios do Mercosul ao Parlamento para que este dê um parecer. Uma vez 

aprovado o projeto de norma, o Poder Executivo do país encaminhará diretamente ao 

Legislativo do Estado, simplificando o processo de incorporação. 

Em relação à representação dos parlamentares do Mercosul38, o Protocolo prevê 

que estes serão eleitos como órgãos de representação de seus povos, diga-se, 

exclusivamente de seus Estados, e eleitos em segundo o sistema eleitoral de seus 

                                                 
37  Disponível em <http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 

17/09/2007. 
38  O artigo 5º, 2,  do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul estabelece que a qualidade de 

Parlamentares do Mercosul aos representantes dos povos no Parlamento. 
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Estados, pelos respectivos nacionais39. Não obstante, dentre os propósitos do 

Parlamento, estatuída está a representação dos povos do Mercosul, respeitando-se sua 

pluralidade ideológica e política, a promoção do desenvolvimento sustentável da região 

com justiça social e respeito à diversidade cultural de suas populações, pela participação 

dos atores da sociedade civil no processo de integração, pelo estímulo à formação da 

consciência coletiva de valores cidadãos e comunitários para a integração40. Isso 

significaria dizer que a própria representação política do Parlamento do Mercosul 

deveria ir além da representação de Estado no ambiente de discussão do Mercosul, ou 

seja, deveria compreender a representação do Mercosul, enquanto uma comunidade, em 

que pese o regimento interno do Parlamento, aprovado com 173 artigos em 06/08/2007, 

prever a ampla participação da sociedade nos debates, bem como a criação de 10 

comissões técnicas41.  

Aliás, dentre os princípios do Parlamento está o da “promoção do 

desenvolvimento sustentável no Mercosul e o trato especial e diferenciado para os 

países de economias menores e para as regiões com menor grau de desenvolvimento”. 

Não se pode compreender a sustentabilidade dentro de uma perspectiva fronteiriça, mas 

sim, transfronteiriça. Não pode compreender o trato especial a economias menores e 

para regiões com menor grau de desenvolvimento, sem uma análise socioambiental, que 

represente a superação do interesse do Estado em prol do comunitário.  

O Parlamento do Mercosul, enquanto espaço público, aproxima-se em sua 

estrutura a um espaço privatizado, ou seja, da política externa que, segundo Everts42, 

permanece incompatível com a democracia. O autor justifica dizendo que “essa 

incompatibilidade tem como base três características centrais da política externa: 

interesse vital; barganha e falta de envolvimento”. 

                                                 
39  Artigo 1º e 6º do Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
40  Artigo 2º Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul. 
41  “Essas comissões tratarão de diferentes temas, como assuntos institucionais, internacionais e inter-

regionais, educação, saúde, políticas de emprego, seguridade social, direitos humanos, meio ambiente, 
habitação, segurança e infra-estrutura. E poderão realizar reuniões públicas com organizações da 
sociedade civil, setores produtivos, organizações não-governamentais e movimentos sociais. A 
simplicidade, a oralidade, a informalidade, a participação e a economia processual são os princípios que 
devem ser observados nas audiências publicas”. Senado Federal. Disponível em < 
http://www.senado.gov.br/comunica/agencia/mercosul/not50.htm>. Acesso em 01/09/2007.  

42  EVERTS, Philip. Democracy and foreign policy. In: CASTERMAS-HOLLEMANP, Monique; HOOF, 
Fried Van; SMITH, Jaqueline. The role of the nation-estate in the 21st century: human rights, 
international organizations and foreign policy. The Hague: Cambridge, 1998, p. 412-413. 
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As migrações econômicas intraregionais do Mercosul, uma vez tratadas dentro 

da seara da política externa, e não dentro de uma concepção comunitária, não poderão 

ser compreendidas dentro do espaço socioambiental em que se insere. Por perspectiva 

socioambiental compreende-se o “pluralismo repleto de diversidade social, cultural e 

natural”43, capaz de superar o individualismo homogeneizados, que marca a política 

externa.  

Portanto, falar em espaço público que possa atender a uma parcela da sociedade 

que integra os países do Mercosul, segregada à um espaço privatizado onde está despida 

de ação e de se fazer ver e ouvir, é, necessariamente compreender que a sustentabilidade 

só é possível mediante a noção da perspectiva socioambiental dos atores dentro da 

sociedade e a importância do racionalismo comunitária. 

O Parlamento do Mercosul deveria, portanto, ver superada a noção de 

sustentabilidade e integração pela chamada representação de Estado em um espaço 

regional de deliberação, norteado pelos critérios da tradicional política externa, mas 

sim, constituir-se em um centro de representação do comum, do espaço público 

regional, que, evidentemente, está muito além do particularismo do Estado. 

Compreender a parcela de migrantes econômicos intra-regional do Mercosul como uma 

minoria, é, sem dúvida, permitir a ampliação do espaço público do nacional para o 

regional, e promover a possibilidade de superação de uma estrutura míope que não se 

abriu para o olhar comunitário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A normativa em âmbito do Mercosul acerca da circulação de pessoas, não 

obstante toda a pretensão e ações já concretizadas no sentido de instituir um “Mercosul 

Social”, ao tratar superficialmente da questão acerca da circulação de pessoas no 

Mercosul, enfatiza tacitamente a premissa que orienta o instituto do direito internacional 

privado acerca da questão migratória, que trata o tema à luz da política e dos interesses 

internos dos Estados, ou seja, remete o tema à questão de soberania interna do Estado.  

                                                 
43  HOEKEMA, André J. Hacia um pluralismo jurídico formal de tipo igualitário. In. El outro derecho. 

n. 26-27. Bogotá: ILSA, p. 80. 
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O fato é que a questão migratória em âmbito do Mercosul é tratada fora de um 

contexto comunitário, o que se reflete pela característica do Mercosul enquanto bloco de 

integração regional, voltado ao tratamento da política externa de cooperação. O 

migrante econômico em âmbito do Mercosul é desprovido de um status político/jurídico 

de sujeito de direitos. Por mais que o Mercosul inclua dentre seus propósitos a 

promoção da justiça social, ou contemple um chamado “Mercosul Social”, segrega o 

migrante econômico à privação, já que sua condição é regulada inteiramente por um 

espaço público de que não participa, que é o Estado-nação receptor, de que é 

estrangeiro.  

O Parlamento do Mercosul, por mais que se inspire em um projeto comunitário 

de ampliação do Mercosul integracionista à participação da sociedade civil, dirigido no 

propósito de fraternidade entre os povos sul americanos, e que contemple fórmulas 

democráticas para estimular a integração normativa entre os Estados-parte, está 

estruturado sobre uma lógica integracionista assentada no particularismo do Estado. 

Compreender a parcela de migrantes econômicos intra-regional do Mercosul como uma 

minoria, é, sem dúvida, permitir a ampliação do espaço público do nacional para o 

regional, e promover a possibilidade de superação de uma estrutura míope que não se 

abriu para o olhar comunitário. Contudo, a estrutura concebida do Parlamento do 

Mercosul inibe a participação dessa parcela da sociedade regional, que jamais poderá 

ser representada enquanto subsistir a representação de Estado e, portanto, o elemento 

nacional interessado, dentro da estrutura parlamentar. 
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RESUMO 

O título Pensar Globalmente e Agir Localmente: O Estado Transnacional Ambiental em 

Ulrich Beck, indica objetivos focados na busca por aproximação entre colaboração, 

Solidariedade e participação, imbricadas na questão ambiental. Ulrich Beck é, 

atualmente, um dos autores mais respeitados no que diz respeito à discussão da nova 

realidade mundial pós-industrial. A variável ambiental é o pano de fundo para a 

concretização do compartilhamento solidário de responsabilidade entre os espaços 

públicos e os espaços privados, com o objetivo de garantir um futuro com 

sustentabilidade. O método a ser utilizado, para a pesquisa, é o indutivo e para o relato é 

o dedutivo. 
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The title Think Globally and Act Locally: The Environmental Transnational State in  

Ulrich Beck indicates objectives focused on the search to increase collaboration, 

solidarity and participation, which overlap with the environmental issue. Ulrich Beck is 

currently one of the most respected authors in relation to the discussion of the new 

global post-industrial reality. The environmental issue forms the backdrop for the 

concretization of a solidary sharing of responsibility between the public and private 

spaces, with the aim of guaranteeing a future with sustainability. The method to be used 

for the research is the inductive method, while for the report, the deductive method is 

used. 

 

KEY WORDS 

 GLOBALIZATION; TRANSNATIONAL; COOPERATION; ENVIRONMENT AND 

SOLIDARITY. 

 

INTRODUÇÃO 

É de Ulrich Beck o termo utilizado como tema para o XVI Encontro 

nacional do Conselho nacional de Pós-Graduação em Direito – CONPEDI, em especial 

na sua obra Qué es la globalización: Falácias del globalismo, respuestas a la 

Globalização1, principalmente comentando Roland Robertson2. O local e o global, 

sustenta Robertson, não se excluem mutuamente.  Pelo contrário, o local deve ser 

entendido como um aspecto do global.  

A Globalização de acordo com Ulrich Beck, significa também aproximação 

e mútuo encontro das culturas locais, as quais se devem definir de novo no marco desta 

nova realidade mundial. A síntese verbal “Globalização” expressa ao mesmo tempo 

aquela exigência por excelência da teoria cultural contemporânea. Conforme Ulrich 

Beck, não é exagerado afirmar que a linha divisória que separa a nova e culturalmente 

aceita “Sociologia da Globalização” de, por exemplo, outras questões mais antigas da 

teoria do sistema mundial, é decorrência da constatação de que o universal é fruto do 

particular3. 

                                                 
1 BECK, Hulrich. Qué es la globalización: falácias del globalismo, respuestas a la globalización. p. 
98. 
2 Especialmente na obra Globalization: social theory and global culture, editada em Londres, pela 
Sage, em 1992. 
3 BECK, Ulrich. Que és la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, p.80. 
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Pensar globalmente e agir localmente, é preciso considerar que as 

generalizações em nível mundial, assim como a unificação de instituições, símbolos e 

modos de conduta e a nova ênfase, descobrimento e, inclusive, defesa das identidades 

culturais não constituem nenhuma contradição, segundo o sociólogo alemão. 

Assim, é natural que o Estado Constitucional Moderno, concebido para atuar 

em Ambiente internalizado e confortado pela Soberania do conflito internacional, passe 

a sofrer um crescente processo de obsolescência4. 

O objetivo do presente artigo, portanto, é demonstrar como o autor alemão 

trabalha a passagem do Estado Nacional e dos conflitos internacionais para o Estado 

Transnacional e para as relações de colaboração solidária e sua importância para a tutela 

do Ambiente em escala global. 

A hipótese trabalhada aponta para o termo Pensar Globalmente e Agir 

Localmente como substituição gradativa dos pressupostos teóricos modernos por 

suportes ligados ao novo Ambiente globalizado. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

Logo de início deve-se destacar a proposta do sociólogo alemão Ulrich Beck 

com relação à substituição das relações “internacionais” de conflito e/ou disputa por 

relações “Transnacionais” de Solidariedade e Cooperação. 

O autor alemão aponta que a dita “Globalização” põe o tema da 

compreensão e organização da Sociedade novamente na ordem do dia dentro do debate 

público, e isso com uma urgência que não se conhecia desde o marxismo e as disputas 

sobre a luta de classes5. 

Em outras palavras, a Sociedade mundial formada a partir da planetarização 

promovida pela hegemonia capitalista consolidada a partir de 1989, remete ao um 

“mundo novo”, uma espécie de continente não investigado que se abre a uma terra de 

ninguém Transnacional, a um espaço intermediário entre o nacional e o local. Como 

conseqüência, Ulrich Beck indica o surgimento de uma faixa de ação própria das 

Sociedades mundializadas. Isso pode ser percebido na relação dos Estados nacionais 

                                                 
4 Sobre o tema ler: CRUZ, Paulo Márcio. Soberania e superação do Estado Constitucional Moderno. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1431, 2 jun. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/ 
texto.asp?id=9955>. Acesso em: 27 ago. 2007. 
5 Beck, Ulrich. La mirada cosmopolita o la guerra es la paz, p.97.
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para com as empresas multinacionais, o que acaba vinculando um possível futuro 

Direito Transnacional, por conta da persecução da criminalidade Transnacional, as 

possibilidades de realização de uma política cultural Transnacional, as possibilidades de 

ação dos movimentos sociais transnacionais, entre outros. 

Muitos autores, como Jean-Marie Guéhenno, vêm o advento da era global 

como o fim do Estado Nacional e, com ele, o fim da Democracia. Acrescenta Ulrich 

Beck, que o autor francês prevê que enquanto a Solidariedade e os interesses comuns 

deixam de ter um lugar de acolhida, vem abaixo a bonita ordem da Sociedade na qual as 

diferentes violências estão incluídas umas nas outras em forma de pirâmide. Já não 

existem grandes decisões das quais possam derivar pequenas decisões, nem fronteiras 

das quais emanem regulamentos específicos. Assim como as comunidades já não estão 

mais “contidas” na região, a própria região já não está mais abarcada pelo Estado 

nacional. A pequena decisão já não deriva da grande. A crise do poder determinado 

espacialmente encontra, desse modo, sua expressão na busca por decisões. As decisões 

já não são mais tomadas de forma linear, no sentido de que cada corporação possui uma 

competência bem definida, mas sim se decompõem em diferentes fragmentos e o 

tradicional debate político, as disputas sobre princípios e diretrizes, ideologias ou o 

ordenamento social se pulveriza. Isso é o fiel reflexo do processo de fragmentação do 

processo de decisão, com a sua progressiva profissionalização e “desestatização”6. 

Ghéhenno aponta o exemplo dos Estados Unidos, que figuram na vanguarda da 

organização institucional do poder. Naquele país é possível observar-se perfeitamente o 

esgotamento da lógica das instituições estatais modernas em si mesmas e como a 

própria política está-se vendo arrastada por esse processo de dissolução.7  

Ulrich Beck chama a posição de Ghéhenno de “neosplenglerismo francês da 

era global”, por ser a expressão de uma restrição mental inconfessada: não se pode e 

nem se quer elaborar teorias sobre uma arquitetura nova para o Estado, que substitua a 

construção constitucional moderna do político e da Democracia como mero 

procedimento. Ulrich Beck diz que contra este vírus mental do necessário não há nada 

                                                 
6 BECK, Ulrich. Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, p. 
153. 
7 GUÉHENNO, Jean-Marie. El fin de la democracia: la crisis política y las nuevas reglas del juego. 
Barcelona: Paidós, 1995, p.41.  
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tão importante – e que ele prescreve seja feita por cada um pelo menos três vezes ao dia 

– como a pergunta implacável sobre quais são as alternativas possíveis. 

O vírus mental citado por Ulrich Beck acomete grande parte dos juristas 

brasileiros, por exemplo. Muitos constitucionalistas brilhantes se recusam, 

sistematicamente, a “sair” do Estado Constitucional Moderno8. Estão apegados a ele de 

maneira umbilical. 

O conceito de Estado Transnacional, trazido por Ulrich Beck, é uma das 

alternativas possíveis ao fenecimento do Estado Constitucional Moderno e à 

Globalização. Aponta ainda que há uma racionalização subjacente: o Estado 

Constitucional Moderno está não só antiquado, mas também é irrenunciável como 

espaço público garantidor das políticas internas e internacionais de transição, o que 

configurará politicamente o processo de Globalização e o regulará 

“Transnacionalmente”. 

O Estado Transnacional será um Estado forte, cujo poder de configuração 

política é fruto de respostas cooperativas solidárias à Globalização9. Infere ainda Ulrich 

Beck, que com estas premissas é possível conceber, e desenvolver, Estados 

transnacionais como “utopias realistas”10, como teorizado por Giddens, de uma terceira 

via contra os bloqueios mentais do monopólio político constitucional moderno e a 

horrorosa representação de um Estado mundial imperial cujas pretensões de poder não 

podem tornar-se realidade. 

A alternativa apresentada pelo autor alemão reivindica a reformulação e 

reforma do espaço político internacional franqueador de uma nova arquitetura completa 

da soberania e de sua identidade. Mas sua realização dependeria de uma condição 

prévia: os Estados, como espaços públicos de colaboração e Solidariedade, deveriam 

estar, como na inflexão de Jurgen Habermas11, implicados perceptivelmente no plano 

político interno em processos de colaboração que vinculem uma comunidade estatal 

obrigatória. A pergunta decisiva seria, portanto, se nas Sociedades civis e no âmbito das 

                                                 
8 Sobre o tema ler: CRUZ, Paulo Márcio da, e SIRVENT, José Francisco Chofre. Ensaio sobre a 
necessidade de uma teoria para a superação democrática do Estado constitucional moderno. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1431, 2 jun. 2007. Disponível em: < 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8276&p=2>. Acesso em: 23 ago. 2007. 
9 Beck, Ulrich. democracia y sus enemigos: textos escogidos, p.183.
10 A palabra relativiza o sentido de utopia, indicando que ela pode ser “alcançável”. 
11 HABERMAS, Jurgen. Más allá del Estado nacional. Ciudad de Mexico: Editora Fondo de Cultura 
Econômica, 1998. 
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políticas públicas de regimes que se movem em grandes espaços pode surgir a 

consciência de uma necessária Solidariedade cosmopolita. Somente sob esta pressão por 

mudanças eficazes em nível de política interior da consciência civil se poderia mudar 

também, rapidamente, a auto-compreensão de atores capazes de atuar globalmente no 

sentido de que se compreendam cada vez mais como membros de uma comunidade que 

não tem outra alternativa, que a colaboração solidária e a superação recíproca dos 

interesses próprios. 

Semelhante mudança de perspectiva, que iria desde as relações 

internacionais até uma política Transnacional própria, não se poderia esperar das elites 

governantes se nas respectivas esferas públicas não se articulasse igual preocupação por 

cima e mais além das fronteiras nacionais e se não existe nenhum interesse sério por 

parte dos diferentes grupos sociais aptos a gerar opinião nesse sentido.12 A pior omissão 

seria a daqueles pesquisadores que acreditam ser o Estado Constitucional Moderno o 

melhor que o homem poderia produzir. Dito de outra maneira, o Estado Transnacional, 

para Ulrich Beck, só seria possível a partir da consciência e conscientização sobre a 

necessidade de uma nova arquitetura estatal pós-moderna. 

O modelo do Estado Transnacional seria andrógino ou híbrido, no qual se 

combinariam e fundiriam outra vez, de maneira ideal, características fundamentais que 

talvez parecessem excluir-se reciprocamente na arquitetura atual. O Estado 

Transnacional seria, em primeiro lugar, um “não Estado nacional moderno” e, portanto, 

também “não Estados territoriais” (pelo menos no sentido estrito).  

Em segundo lugar, o Estado Transnacional negaria o Estado Constitucional 

Moderno e se libertaria da armadilha territorial e da soberania moderna e se teria assim 

um conceito de Estado que: a) (re) conheceria a globalidade em sua dimensão plural 

como elemento fundamental irreversível e b) tornaria a norma e a organização do 

Transnacional na chave de uma redefinição e revitalização do político (e não só 

enquanto Estado, mas também enquanto Sociedade Civil).13

Em terceiro lugar, o Estado Transnacional não seria “internacional” ou 

“supranacional” (não seria, portanto, um Estado mundial regional) porque, em 

                                                 
12 Beck, Ulrich. Politicas Ecologicas en la Edad del Riesgo: antídotos, la irresponsabilidad 
organizada, p. 37.
13 Beck, Ulrich. Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización, p. 
139.
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semelhante configuração – da organização internacional, do multilateralismo ou da 

política multisetorial no seio de um sistema supranacional – o Estado Constitucional 

Moderno continuaria sendo o ponto de referência para o jogo de adversários do 

internacionalismo moderno, do jogo de alianças oportunistas no multilateralismo e das 

políticas autônomas multisetoriais. O Estado Transnacional deveria ser visto como 

modelos de colaboração e Solidariedade interestatal. 

Mas a diferença fundamental está radicada no fato de que, no interior da 

teoria dos Estados Transnacionais (que Ulrich Beck faz questão seja expresso no 

plural), o sistema de coordenadas políticas já não seria resultado da delimitação e do 

contraponto nacional, mas fluiriam ao longo dos eixos da Globalização/localização14. 

E, em quarto lugar, os Estados transnacionais seriam ao mesmo tempo 

globais e locais, por terem como seu princípio diferenciador o da inclusão social. 

Com relação a outros modelos de colaboração interestatal, o modelo de 

Estado Transnacional seria notado no seguinte – e isso, segundo o autor alemão, é 

importante ressaltar mais uma vez -: com essa concepção, a globalidade se converteria, 

de maneira irreversível, em fundamento do pensamento e da prática política. No modelo 

aproximativo do Estado Transnacional de Ulrich Beck ocupariam lugar de destaque a 

Teoria Política e a política da era global, que poderiam dizer adeus à necessidade 

fictícia de uma época política que transfigurou o Estado Constitucional Moderno15. Com 

a proposta do Estado Transnacional como arquitetura pós-moderna16, é provável que 

haja mais perguntas do que a capacidade de respondê-las. 

Ao discutir os pilares básicos para a discussão sobre o Estado Transnacional, 

Ulrich Beck alerta que, ao nos colocar-se na trincheira contra a Globalização e reagir-se 

utilizando o protecionismo, além de ser uma atitude fadada ao fracasso como 

significaria também se agir como cegos e mudos diante dos brotes de esperança que são 

anunciados como “possíveis” alternativas ao colapso. Estas oportunidades históricas, 

que facilmente poderiam ser perdidas ou abortadas, são vistas como o trauma da 

                                                 
14 BECK, Hulrich. Qué es la globalización: falácias del globalismo, respuestas a la globalización, p. 
91. 
15 Beck, Ulrich. La Europa cosmopolita : sociedad y política en la segunda modernidad, p.127.
16 Sobre o tema ler: CRUZ, Paulo Márcio da, e SIRVENT, José Francisco Chofre. Ensaio sobre a 
necessidade de uma teoria para a superação democrática do Estado constitucional moderno. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1431, 2 jun. 2007. Disponível em: < 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8276&p=2>. Acesso em: 23 ago. 2007. 
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violência da modernidade estatal nacional constitucional, que pode ser suavizado ou 

isolado. Eis o primeiro pilar. 

A humanidade encontrar-se-ia no umbral de uma Sociedade cosmopolita, 

apesar das catástrofes possíveis. Ao não ver as possibilidades que se apresentam com a 

Globalização, se estaria numa espécie de fixação pouco realista pela catástrofe.17 Seria 

importante acrescentar que um “decidido ceticismo” com relação ao “otimismo 

precipitado” de uma pacificação da Sociedade mundial seria a necessária condição 

prévia para uma efetiva compreensão do que seria possível com o Estado Transnacional. 

A pergunta seria: como são possíveis as formas de Sociedade em uma “visão 

cosmopolita”? O segundo pilar pediria esta resposta, ou seja, através da colaboração e 

da Solidariedade transnacionais nas dimensões econômica, política, jurídica, cultural, 

ambiental, etc. A modernidade funcionou a partir do princípio de que em um mundo de 

atores nacionais só uma forma de lograr a estabilidade: através do equilíbrio, através do 

medo, ou da hegemonia. Para Ulrich Beck, na idade da Globalização, a alternativa é a 

seguinte: perda de Soberania ou colaboração e Solidariedade Transnacional. 

Ambos axiomas ensejariam a ampliação das bases de discussão do Estado 

Transnacional segundo os seguintes aspectos: 

a) Reconhecimento da Sociedade mundial e sua dinâmica. No marco 

paradigmático do Estado Constitucional Moderno, as teorias que tratam sobre a 

dinâmica Transnacional do capital, do trabalho, da cultura e da Sociedade, 

representariam quase uma declaração de guerra, apesar de não existir nenhum inimigo. 

Mas a política estatal nacional constitucional fica sem seus alicerces, o que de certa 

maneira pareceria ser ainda pior, porque a Globalização seria tomada como quase um 

Estado de guerra (imperialismo, americanização) e a resposta seria o protecionismo, ou 

pelo menos as carcomidas ideologias modernas dela fariam uso. Na argumentação 

política Transnacional a Globalização seria entendida como politização, ou seja, que o 

grau de imbricação alcançada se converte na base de re-orientação e reorganização do 

espaço político. A partir desse argumento, seriam considerados negativos, e assim 

abandonados, dois princípios fundamentais do Estado Constitucional Moderno: a 

equação Estado-Sociedade e a vinculação a um território concreto do Estado, 

transpondo-se a um principio Cooperação Estado-Coletividade. 
                                                 
17 Beck, Ulrich. La individualización: el individualismo institucionalizado y sus consecuencias 
sociales y políticas, p. 207.
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b) Colaboração e Solidariedade Transnacional. Não existiria qualquer 

resposta uni-estatal à Globalização. A política exclusivamente nacional-estatal seria a 

mais falsa, ou seja, terá maiores custos (e aqui “custos” não devem ser entendidos como 

apenas econômicos). A atitude solitária do Estado Constitucional Moderno destruiria a 

política estatal, enquanto que a colaboração Transnacional a reavivaria. 

Do nacional-nacional ao global-local. O marco de referência teria mudado. 

A proposta seria “pensar globalmente e agir localmente”. O núcleo do pensamento 

político não seriam as pretensões de soberania nem tampouco as limitações de 

identidade, mas a “translocalização” ao interior do nexo da Sociedade mundial, assim 

como da globalidade e as globalizações ecológicas, econômicas, culturais e 

sociológicas. Seriam fundamentais os novos conceitos chave de Política e Sociedade18. 

c) Províncias da Sociedade Mundial. A oposição excludente segundo o 

padrão do Estado Constitucional Moderno nacional de diluiria diante da oposição 

inclusiva dos rincões, lugares ou “províncias” da Sociedade mundial.19 Oposição 

inclusiva significaria o ponto de referência comum da Sociedade Mundial (o 

reconhecimento da mesma) e a especial “translocalização” ao interior desta através da 

ênfase, da entrada em cena e o estímulo às particularidades regionais. Com relação à 

dimensão trabalhista, isto poderia desembocar no fato de que as regiões não 

competiriam entre si, buscando no mercado mundial a mesma posição que buscam as 

outras. Mas sim cada região buscaria seu espaço-tempo econômico, solidariamente 

entendido e respeitado pelas outras regiões, sem o concurso da competição excludente e 

própria da era que está sendo ultrapassada. 

d) Inequívoca multiplicidade. Transnacional significaria também 

transcultural – a condição de que o Estado Transnacional reconheça a não identidade 

entre Estado e Sociedade. O significaria isso para a auto compreensão cultural? 

Considerando-se que Sociedade Mundial significa “multiplicidade sem unidade” e 

Sociedade nacional “unidade com multiplicidade limitada, então Estado Transnacional 

significa “inequívoca multiplicidade”. Com isso o autor que dizer que, mais além da 

Globalização e da localização, se reconheceriam e experimentariam variantes de cultura 

global e cultura local no nexo da Sociedade Mundial. Deste modo, o eixo global-local se 

converteria num eixo ampliado local-localmente. 
                                                 
18 BECK, Ulrich. Qué es la globalización: falácias del globalismo, respuestas a la globalización, p. 93. 
19 Beck, Ulrich. Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización.
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e) Centralização e descentralização. Os Estados transnacionais deveriam ser 

entendidos no caráter simultâneo da centralização e da descentralização. Não só se 

reconheceria a pluralidade de atores transnacionais, mas também que a eles se 

reconheceria uma responsabilidade política. Por isso, assistir-se-ia á formação de 

imbricações transnacionais junto com a delegação de poder e responsabilidade na 

Sociedade Civil Transnacional20. A estas formas de descentralização do poder e da 

responsabilidade se opõem as formas de centralização. Por exemplo: o poder de decidir 

sobre a concentração de poder ou sobre pautas básicas de caráter social e ecológico é 

algo que se deve conseguir, ganhar e conquistar de maneira Transnacional. 

f) Rivais das corporações transnacionais. Os Estados Constitucionais 

Modernos padecem de uma enfermidade mortal: a hemorragia fiscal. Os Estados 

transnacionais deverão também conter os perigos fiscais para desenvolver capacidades e 

competências de índole política e sócio-política.21 Um Estado Transnacional europeu 

poderia, neste diapasão, após a adoção do Euro, ir controlando, paulatinamente, as 

correntes de divisas especulativas através de um imposto mínimo – o denominado 

imposto Tobin22 -. Dentro deste referente, se poderia buscar e utilizar pontos de partida 

nos quais não só os Estados nacionais, mas também as empresas internacionais 

incorrem em contradição. Por um lado, estas empresas querem livrar-se do paternalismo 

estatal e defendem políticas de minimalização do Estado. Por outro, não podem deixar 

de reconhecer que, tendo em conta a dinâmica de crise do mercado mundial, o espaço 

Transnacional é algo que estas empresas podem calcular através de simples 

coordenadas23. Com efeito, a pobreza sem fronteiras não só elimina os pobres, mas, ao 

final, também acaba eliminando os mercados e os ganhos financeiros; 

g) Novos cenários do Estado Transnacional (Soberania inclusiva e novo 

medievo): O debate sobre o Estado Constitucional Moderno de origem nacional ou o 

multilateralismo continua girando em torno do fato de que os Estados Nacionais cedem 

sua Soberania (seu direito autônomo de impor sua legalidade) e sua autonomia (suas 

decisões sobre os meios coercitivos) para poder desenvolver as instâncias superiores das 

correspondentes concentrações de poder. A repartição de Soberania é pensada e 

                                                 
20 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global: amor, violencia y guerra, p. 129.  
21 Beck, Ulrich. Ecological politics in an age of risk, p.69.
22 Proposta para tributação dos Movimentos Especulativos de Capitais no mercado global. 
23 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global, p. 77.
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explorada dessa forma, como um jogo no qual se deve renunciar a algo em nome de 

uma instituição supranacional. A idéia de Estado Transnacional deveria ser entendida, 

ao contrário, como um jogo ganhador. Através da colaboração e da Solidariedade 

surgiria um plus de Soberania que favoreceria a estas duas coisas de uma só vez: à 

concentração de poder Transnacional e aos Estados locais unidos por esta concentração 

de colaboração e Solidariedade. Na segunda metade da modernidade abriu-se a 

possibilidade, por mais irônico que possa parecer, de configurações políticas que 

apresentam traços medievais. Os Estados transnacionais deveriam compartilhar as 

lealdades de seus súditos com outras autoridades regionais e da Sociedade mundial, por 

uma parte, e, por outra, com autoridades sub-estatais e sub-nacionais. Este “novo 

medievalismo” significaria que os laços e identidades sociais e políticos deveriam ser 

pensados em mútua imbricação, dentro de pontos de referência globais, regionais e 

locais. Este enigmático jogo global permitiria também duas leituras distintas. A primeira 

seria a seguinte: o globalismo neoliberal dilui o esqueleto institucional nacional da 

modernidade.24 A segunda, por sua vez, seria esta: o reverso da oposição neoliberal 

seria o apoio das formas de pensamento, ação e vida transnacionais. A política do 

mercado mundial cria, mesmo contra muitos de seus próprios atores, estruturas sociais 

transnacionais na medida em que a política estatal entenderia – e aprenderia a utilizar – 

a Globalização como uma forma de rejuvenescimento e de se produzir um up grade de 

civilização; 

h) Ambiental: A colaboração e a Solidariedade Transnacional também são 

as palavras de ordem para uma tutela global e eficaz do Ambiente. A intensificação do 

fenômeno da Globalização apresenta desafios importantes aos Estados e exige uma 

readequação qualitativa e estratégica do Direito, pois este enquanto mera técnica de 

controle social, emanado de um ente isolado no planeta, já não dá mais respostas 

minimamente eficazes para assegurar um futuro com mais sustentabilidade para toda a 

comunidade de vida e em escala global. 

O que infelizmente se constata na atual Sociedade do Risco25 é que o 

equilíbrio ecológico jamais será o mesmo no planeta, pois o mundo já atingiu os limites 

mais críticos e ameaçadores da sua trajetória. Estas ameaças decorrem do esgotamento 

                                                 
24 Beck, Ulrich. Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, p. 89. 
25 Tal terminologia “Sociedade de risco” é extraída da obra marco sobre o tema: La sociedad del riesgo, 
do  sociólogo alemão Ulrich Beck. 
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dos recursos naturais não renováveis, da falta de distribuição eqüitativa dos bens 

ambientais, do crescimento exponencial da população, da pobreza em grande escala, do 

surgimento de novos processos tecnológicos excludentes do modelo capitalista. Todos 

estes fatores contribuem com a consolidação de uma ética individualista e 

desinteressada com o outro, com o distante, com as futuras gerações e com um 

desenvolvimento sustentável. 

Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais e 

isoladas, mas de uma especial sensibilização também globalizada, que contribua com a 

internalização de novas práticas e atitudes, principalmente nas ações dos Estados. Só 

com a criação de um Estado Transnacional Ambiental é que será possível a construção 

um compromisso solidário e global em prol do Ambiente para que seja assegurada de 

maneira preventiva e precautória a melhora contínua das relações entre o homem e 

natureza. 

Michel Bachelet é enfático ao afirmar que: “A menos que a Sociedade 

internacional aperfeiçoe e, sobretudo, aplique as normas de uma Solidariedade 

multissectorial à escala de todos os habitantes do planeta, populações inteiras 

desaparecerão pura e simplesmente pelos efeitos conjugados da sida e dos jogos da 

economia mundial26”.  

O mundo caminha em direção ao colapso pela constatação míope da crise 

ecológica, vez que tanto a Sociedade como os governantes que elaboram e 

implementam importantes políticas públicas, ainda não conseguem na maior das vezes 

pensar globalmente os problemas ambientais. A pauta de preocupações ainda encontra-

se restrita aos problemas locais. Falta uma sensibilização adequada das pessoas para a 

real dimensão da crise ecológica e da sua ameaça à garantia da vida no planeta. 

Para situar a gravidade da atual crise ecológica global, Canotilho adota a 

idéia de uma segunda geração de problemas ecológicos, não mais preocupada apenas 

com os problemas de âmbito local, mas também com os seus efeitos combinados por 

vários fatores e com as suas implicações globais e duradouras, como ocorre no caso da 

destruição da camada de ozônio, aquecimento global. Estes desafios estão a exigir uma 

especial sensitividade ecológica da comunidade global para que não sejam 

                                                 
26 BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direito Ambiental em questão, p. 19. 
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comprometidos de forma insustentável e irreversível os legítimos interesses das futuras 

gerações27.  

Por isso é fundamental a consolidação de um Estado Transnacional de 

proteção do Ambiente, estruturado como uma grande teia de proteção do planeta, regido 

por princípios ecológicos e que assegure alternativas e oportunidades democráticas mais 

inclusivas, participativas e emancipatórias. 

Ao estudar os postulados jurídico-analíticos para a compreensão dos 

problemas ambientais e o papel dos Estados, Canotilho destaca a importância do 

“postulado globalista” o qual, em resumo, significa que: a proteção do Ambiente não 

deve ser dar levando em consideração tão somente os sistemas jurídicos, devem também 

ser considerados, os sistemas jurídico-políticos, aqui compreendidos, as escalas 

internacionais e supranacionais, a fim de atingir um stantard ecológico satisfatório, 

entre os diversos agentes estatais e não estatais, bem como a Sociedade.  

Nesta mesma linha de raciocínio também explica Leff que hoje o conceito de 

Ambiente se defronta necessariamente com estratégias fatais de Globalização e que a 

reinvenção de um mundo (conformado por uma diversidade de mundos) que “abre o 

cerco da ordem econômica-ecológica globalizada”. Destaca que “o princípio de 

sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma 

condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial 

ecológico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero 

humano28”.  

Essa idéia de um ‘direito de Ambiente mundial’ não dispensa e muito menos 

exclui o papel dos Estados e das instituições locais, desde que se consiga alcançar um 

patamar protetivo mínino do Ambiente, conforme inicialmente destacado. 

O Direito Ambiental é a maior expressão de Solidariedade que corresponde à 

era da Cooperação internacional, a qual deve manifestar-se ao nível de tudo o que 

constitui o patrimônio comum da humanidade. Assim, somente com a consolidação de 

um verdadeiro Estado Transnacional Ambiental, como estratégia global de Cooperação 

                                                 
27 CANOTILHO, Joaquim José Gomes, Direito Constitucional Português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: CANOTILHO, Joaquim José 
Gomes e LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Ambiental Constitucional Brasileiro, p. 02. 
28 LEFF, Henrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder, p. 31.  
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e Solidariedade, é que será possível assegurar um futuro com mais justiça e 

sustentabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido é importante destacar a proposta do sociólogo alemão Ulrich 

Beck com relação à substituição das relações “internacionais” de conflito e/ou disputa 

por relações “transnacionais” de Solidariedade e Cooperação29. 

O sociólogo alemão aponta que a “Globalização” põe o tema da 

compreensão e organização da Sociedade, por ele identificada como “Sociedade de 

risco”, novamente na ordem do dia dentro do debate público, e isto com uma urgência 

que não se conhecia desde o marxismo e as disputas sobre a luta de classes. 

Como relatado neste artigo, o grande conjunto de interesses mundiais, que 

se convencionou chamar de Globalização, potencializada pela hegemonia capitalista 

consolidada com o fim do denominado Segundo Mundo (liderado pela extinta União 

Soviética), nos remete a uma Nova Ordem Mundial, uma área desconhecida, a ser 

investigada, que se abre a uma terra de ninguém Transnacional, a um espaço 

intermediário entre o nacional e o local. A conseqüência indicada por Ulrich Beck 

seria o surgimento de uma faixa de ação própria das Sociedades mundializadas.30  

O autor alemão chama a atenção para a relação dos Estados nacionais para 

com as empresas multinacionais, o que acaba tornando possível a criação de um 

Direito Transnacional, por conta da persecução da criminalidade Transnacional, as 

possibilidades de realização de uma política cultural Transnacional, as possibilidades 

de ação dos movimentos sociais transnacionais e o compartilhamento solidário de 

responsabilidade para a proteção global de toda a comunidade de vida, dentre outros, 

como foi visto no desenvolvimento do presente trabalho. 

Os ataques ao potencial democrático de monitoramento em meio a crises 

vêm de todos os lados. A soberania dos parlamentos e governos nacionais se reduz, e 

em escala mundial faltam meios políticos democráticos para estabilizar o frágil 

sistema de uma economia de livre mercado. O sistema do capitalismo assim avançado 

                                                 
29 BECK, Ulrich. Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, 
p.153. 
30 BECK, Ulrich. Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, p. 121. 
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revela ser absolutamente destrutivo31. A fome e a miséria aumentam e a extensão do 

consumo de recursos e da destruição do Ambiente produz, em continuação 

quantitativamente ampliada, podem determinar um colapso em escala global. 

É importante destacar a proposta de Ulrich Beck com relação à substituição 

das relações “internacionais” de conflito e/ou disputa por relações “transnacionais” de 

Solidariedade e Cooperação. 

Ulrich Beck, ao assinalar que a lógica judaico-cristã que se faz passar por 

universalismo ocidental da ilustração e dos Direitos Humanos, mostra que a mesma 

nada mais é do que a opinião de homens brancos ocidentais, que oprimem os direitos 

das minorias étnicas, religiosas e sexuais enquanto impõem de maneira absoluta seu 

“metadiscurso” com pretensão hegemônica. 
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INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR NO 

MERCOSUL  
 
 

Guilherme Perez Cabral∗
 
 

RESUMO 

Objetiva-se, com o presente artigo, refletir sobre a integração educacional – o direito da 

integração no campo da educação – especificamente no âmbito do ensino superior, dentro 

de uma perspectiva emancipatória do fenômeno integrativo – que valorize a dimensão 

humana e que tenha o homem como referência central – e, a partir disto, analisando as 

experiências atuais do Processo de Bolonha e do incipiente Setor Educacional do 

Mercosul, tomar referida perspectiva emancipatória da integração – a considerar e 

concretizar, como pontos essenciais, a qualidade, a pertinência, a equidade e a cooperação – 

como elemento fundamental para o desenvolvimento social, cultural, político e econômico 

da sub-região que forma o Mercosul. 
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ABSTRACT 

The goal of this article is to reflect upon educational integration – the integrational law into 

the education system – specifically at the higher education ambit, within a integration’s 

emancipative perspective – which values the human aspect and that has mankind as central 

reference – and, from it, to analyze the current experiences of the Bologna Process and the 

Mercosul’s Educational Sector, taking the mentioned integration’s emancipative 

perspective – to consider and to concretize, as key factors, the quality, the pertinence, the 

                                                           
∗ Advogado da PUC-Campinas. Graduado em Direito pela PUC-Campinas e Mestrando em Direito pela 
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equity and the cooperation – as the main element to social, cultural, political and social-

economic  development of the sub region that forms the Mercosul. 

 
KEYWORDS 

LAW; INTEGRATION; EDUCATION; HIGHER EDUCATION 

INTRODUÇÃO 
 
 

Propõe-se uma discussão acerca da integração educacional no ensino superior, como 

elemento fundamental a ser considerado no âmbito do Mercosul, com vistas ao 

desenvolvimento dos Estados Partes1 – Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai – verificando-

se, então, as possibilidades da educação superior neste processo integrativo sub-regional.  

 

Cabe destacar, porém, que uma proposta integrativa nesse sentido não exclui outros 

Estados ligados ao Mercosul – a saber, os Estados Associados, Chile e Bolívia2 – tampouco 

os demais países latino-americanas, cuja realidade econômica, social e, dentro desta, 

educacional, apresenta muitos traços de similaridade. 

 

Reconhece-se, assim, que o ensino superior, locus de geração, sistematização, 

transmissão e socialização do conhecimento – por meio das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão – constitui elemento central e propulsor de uma integração que valorize a 

dimensão humana, isto é, cuja referência seja o homem, como sujeito de sua história. 

 

Para tal discussão, parte-se da análise do quadro geral da educação superior latino-

americano, dentro do qual se insere a sub-região, e dos impactos neste da globalização 

capitalista. Em seguida, discute-se o fenômeno integrativo, buscando-se a valorização da 

dimensão humana, e destacando-se, dentro desta ótica, o prisma educacional.  

 

                                                           
1  A Venezuela encontra-se em processo de admissão como Estado Parte, tendo sido assinado, em 
04/07/2006, o Protocolo de sua Adesão 
2  Chile e Bolívia associaram-se ao Mercosul, respectivamente, por meio dos Acordos de 
Complementação Econômica no 35, de 25/06/1996 e no 36, de 17/12/1996. 
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A integração educacional, especificamente no âmbito do ensino superior, é, então, 

analisada na experiência européia do Processo de Bolonha e no incipiente Setor 

Educacional do Mercosul. A partir disto, discute-se os pontos considerandos fundamentais 

para uma integração educacional, no ensino superior, no âmbito do Mercosul. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
1.1. O Conhecimento na Sociedade Capitalista 

 

Mostra-se a sociedade liberal-burguesa marcada por uma racionalidade econômica 

instrumental, marginalizadora, que, em nome da produtividade, oprime e coisifica o 

homem. Assim, eivados desta razão, o desenvolvimento das tecnologias e da ciência, a 

produção e a utilização do conhecimento, prestam-se não à emancipação da humanidade, 

mas, pelo contrário, a serviço do capital, a interesses econômicos e à busca do maior lucro.  

 

Colocando-se o conhecimento como questão central nas relações de poder, 

apresenta-se como ponto fundamental para o desenvolvimento social e econômico, o acesso 

da população à educação e, na dialética reflexão e ação, o compromisso desta com a 

solução das necessidades e dos problemas enfrentados pela comunidade. 

 

De fato, no atual quadro mundial, os baixos níveis educacionais dos países 

periféricos e sua inaptidão para soluções endógenas aos problemas socioeconômicos 

constituem óbices para o desenvolvimento do grupo social, e, mais que isto, um fator de 

crescente dependência econômica, política, cultural e ideológica das economias centrais. 

 

Tal realidade, é importante ressaltar, está se tornando ainda mais perversa, na 

dinâmica de um mercado internacional, em que a própria educação se torna mercadoria e 

em que, nos países não-desenvolvidos, à “fuga de cérebros” acrescenta-se a “exportação” 

dos serviços educacionais – que podem colocar em risco os sistemas educacionais destes 

Estados, impondo modelos educacionais e culturais impróprios às peculiaridades nacionais. 
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1.2. O Ensino Superior Latino-americano 

 

O ensino superior nos países que formam o Mercosul, imersos na realidade da 

América Latina – e, portanto, em situação de subordinação, quando não de marginalização, 

no quadro mundial, enfrentando problemas de miséria, desigualdade social e não atendendo 

às necessidades básicas da população – pode ser analisado dentro do contexto desta região. 

 

Destaca-se, assim, no âmbito dos sistemas de educação superior dos países latino-

americanos, que, não obstante sua grande expansão na segunda metade do século XX, 

acompanhando, aliás, um fenômeno mundial, permanecem apresentando grandes déficits. É 

importante notar, nesse período, uma geração de reformas que se caracterizaram: 

 

por mudanças nos modelos de financiamento, exigência de 

eficiência por meio da implantação de sistemas avaliativos e 

pressões por relações mais estreitas com o setor produtivo. Em 

grande parte da dos países da América Latina as transformações 

derivadas dessa geração de reformas tiveram lugar na década de 90, 

exceto o Chile, cuja reforma começou nos anos 80.3

 

A agenda prioritária dessa geração de reformas coincidiu, em grande parte, com os 

paradigmas do Banco Mundial. Trata-se de instituição que, contrapondo paradigmas da 

UNESCO – que, partindo da educação como um serviço público, tem concentrado sua 

posição em três grandes marcos: a qualidade, a pertinência e a internacionalização – 

personifica uma racionalidade instrumental, enfatizando pontos como a diversificação 

institucional, a privatização, a anulação da gratuidade no ensino superior e uma maior 

integração com o mercado e não com o mundo do trabalho. 

 

                                                           
3  GARCÍA GUADILLA, C. Balance de la Década de los ’90 y Reflexiones sobre las Nuevas Fuerzas 
de Cambio em la Educación Superior. In Molis M. (org.). Las Universidade em la América latina: 
Reformadas o Alteradas? La Cosmética del Poder Financeiro. Buenos Aires: CLACSO, 2003, p. 22. 
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Assim, no final do século XX, sob os impactos da realidade histórica capitalista e 

globalizada, configura-se um panorama da educação superior na América Latina4 de 

expansão das matrículas – com uma taxa média regional ao redor de 20% da população na 

faixa etária correspondente, muito inferior, porém, à dos países desenvolvidos (60%). 

 

As instituições de ensino superior, por seu turno, seguem um processo de 

crescimento e diversificação, tendo passado de setenta e cinco em 1950 a mais de cinco mil 

na década de 90, sendo que destas, todavia, somente, oitocentas são universidades. Destaca-

se, nesse crescimento, a ampliação da participação do ensino privado. Com efeito, a média 

de matrículas neste setor, na região, apresenta-se ao redor de 40%, sendo que em países 

como o Brasil, Chile e Colômbia o ensino superior privado ultrapassa os 50%. 

 

Ressalta-se, por outro lado, a restrição dos gastos públicos em ensino e pesquisa, 

sendo o investimento estatal nestas áreas, em média, respectivamente, de 0,8% e 0,5% do 

PIB. De qualquer forma, verifica-se que a produção do conhecimento mantém-se nas 

universidades públicas, que detêm 75% das matrículas nos níveis de mestrado e doutorado. 

 

Tais tendências de expansão quantitativa, privatização, diversificação institucional, 

restrição de gastos públicos, não proporcionaram, todavia, como se pode concluir, a solução 

de problemas básicos de acesso, equidade, qualidade e financiamento. Presos, então, a essas 

dificuldades, deixam os países latino-americanos e, entre eles, os membros do Mercosul, 

de, por meio das instituições de ensino superior – os mais ricos nichos intelectuais sociais – 

concretizar uma produção e socialização de conhecimentos indispensáveis para o 

desenvolvimento equilibrado e pleno da sociedade. 

 

Todavia, no contexto de diagnósticos tão próximos, em relação às dependências 

históricas e aos problemas educacionais, ressaltando, aqui, o ensino superior, torna-se 
                                                           
4  Todos os números informados no item 1.2, referentes a tal panorâma de crescimento, diversificação, 
privatização, gastos públicos, etc, foram extraídas de GARCÍA GUADILLA, 2003 e SEGREGA, Francisco 
López. El Impacto de la Globalización y las Políticas Educativas em los Sistemas de Educación Superior de 
América Latina y el Caribe. In Molis M. (org.). Las Universidade em la América latina: Reformadas o 
Alteradas? La Cosmética del Poder Financeiro. Buenos Aires: CLACSO, 2003, p. 17 a 37. 
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fundamental, a construção conjunta de soluções. Assim, visando um desenvolvimento 

equilibrado e uma globalização sem subordinação, a integração regional e, no âmbito da 

correspondente sub-região, o Mercosul, pode desempenhar um papel de destaque. 

 

2. POR UMA OUTRA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 
2.1. A Integração Econômica 

 

Diante da importância dos fatores econômicos nas relações internacionais, dirigidas 

por uma racionalidade instrumental, e no processo de composição de forças entre os 

Estados no espaço mundial, tornou-se, então, um aspecto central, a integração econômica. 

 

Reconhece-se, por um lado, que a integração pode ocorrer em diversos campos – 

político, econômico, social, etc. – constituindo um processo “em princípio global: cada 

aspecto necessita dos demais e influencia neles”5. Por outro lado, não se pode negar, no 

contexto da sociedade capitalista, a primazia dada aos fatores econômicos em detrimento, 

muitas vezes, dos aspectos sociais e humanos. 

 

O fenômeno integrativo, assim, no âmbito da ordem capitalista mundial, concretiza-

se, primordialmente, como integração econômica. 

 

No contexto atual, ao lado da maior potência mundial, os Estados Unidos – 

adotando um paradigma liberal de integração, no âmbito do continente americano, de uma 

zona de livre comércio, desfavorável aos países latinos, como se observa, em relação ao 

México, na constituição do NAFTA, e na proposta de uma Aliança de Livre Comércio das 

Américas – destaca-se, como modelo mais avançado de integração, a União Européia, onde 

já se vê, inclusive, a utilização de uma moeda única. 

 

                                                           
5  ALEIXO, José C. B. Integração na América latina. Revista de Informação Legislativa. Brasília: 
ano 21, no 81, jan./mar. 1984. Suplemento, p. 26. 
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No âmbito da América Latina, além das tentativas de integração econômica por 

meio da Associação Latino-americana de Livre Comércio (ALALC) e Associação Latino-

americana de Integração (ALADI), notam-se, como experiências sub-regionais, na América 

do Sul, o Pacto Andino e o Mercosul, buscando-se o desenvolvimento equilibrado e 

harmônico dos países, cuja influência na economia mundial mostra-se mínima. 

 

2.2. A Dimensão Humana da Integração 

 

Embora se possa reconhecer a predominância da questão econômica como ponto de 

partida para os contatos internacionais e a importância da discussão do crescimento 

econômico por meio da integração, tais fatores não podem reduzir esta à economia e, no 

quadro de uma sociedade capitalista, à racionalidade do lucro. 

 

Com efeito, mesmo para o fortalecimento dos blocos econômicos, outros fatores 

devem ser considerados no fenômeno integrativo, como a convergência política e cultural, 

e, numa sociedade dita do conhecimento, o desenvolvimento da educação. 

 

Todavia, como instrumento para solução da situação de pobreza e subordinação da 

maioria dos países, como os latino-americanos, o que se propõe, não é apenas a 

consideração de outros fatores, além do econômico, para o fortalecimento do processo 

integrativo, mas, para além disto, uma outra integração e, nesse sentido, uma outra 

racionalidade no seu desenvolvimento: uma integração cuja referência central seja o 

homem, assumindo-se uma razão emancipatória, em que passe a prevalecer, sobre os 

conceitos de concorrência e competitividade, noções como solidariedade e cooperação. 

 

Enfim, reconhecendo que o expansão dos mercados nacionais, a adoção de tarifa 

aduaneira única, a presença de órgãos transnacionais não proporcionam, por si só, o 

desenvolvimento equilibrado do grupo social, faz-se fundamental pensar-se uma integração 

que, pautada numa razão humanista, atue em todos campos necessários ao atendimento das 

necessidades legítimas dos homens e ao desenvolvimento de suas potencialidades. 
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A ampliação dos horizontes, na análise do fenômeno integrativo, superando um 

reducionismo econômico, permitiria aos países não desenvolvidos um crescimento 

equilibrado e, diante de terceiros, uma atuação em bloco, participando, numa relação de 

não-subordinação, das relações internacionais. 

 

É essa integração de que se fala quando se busca, a partir da solução, em conjunto, 

de problemas educacionais, o desenvolvimento da sub-região que forma o Mercosul, e, 

porque não, da América Latina como um todo. Enfim, no âmbito dessa visão humana da 

integração, deve-se destacar o papel fundamental a integração educacional. 

 

3. A INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Trata-se a educação de aspecto cuja importância começa a ser percebida pelos 

processos integrativos, “que si bien mantienem em la economía uma actuación estelar, se 

expanden hacia otros horizontes”6. 

 

Nota-se isso no Processo de Bolonha, que, embora não subordinada à legislação da 

integração econômica da Europa, tem, na União Européia, uma liderança, e, no âmbito do 

Mercosul, em seu Setor Educacional. Tais processos, embora tragam horizontes de uma 

integração solidária, com outra racionalidade, efetivam-se, quando não vinculados 

formalmente ao fenômeno integrativo econômico, pelo menos no quadro da economia 

capitalista, fundada na razão instrumental. 

 

3.1. Processo de Bolonha 

 

Como marco na proposta de integração educacional, verifica-se o denominado 

Processo de Bolonha, um processo político-educacional que busca a construção de uma 

                                                           
6  PIZZOLO, Calogero. Globalizacion e Integracion: Ensayo de uma Teoria General. Buenos Aires: 
EDIAR, 2002, p. 22. 
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área européia de ensino superior, a partir da constatação da importância fundamental da 

educação superior para a construção de uma Europa unida e forte. 

 

Teve por embrião a Declaração de Sorbonne (1998) – por meio do qual Ministros de 

Educação da França, Alemanha, Grã Bretanha e Itália manifestaram a intenção de criar um 

espaço europeu do conhecimento, “não só do Euro, dos bancos e da economia” e assim, a 

necessidade de renovação da educação superior européia, respondendo às novas exigências 

sociais – iniciando-se, formalmente, com a Declaração de Bolonha (1999), assinada por 29 

Ministros da Educação da Europa, nem todos de países vinculados à União Européia. 

 

Nesse documento reconhece-se a “necessidade de criar uma Europa mais completa e 

alargada, nomeadamente considerando e dando solidez à sua dimensão intelectual, cultural, 

social, científica e tecnológica”, assim como que a Europa do conhecimento constitui um 

fator “imprescindível ao crescimento social e humano, um elemento indispensável à 

consolidação e enriquecimento da cidadania Européia, capaz de oferecer aos seus cidadãos 

as aptidões necessárias para enfrentar os desafios do novo milênio”7. 

 

Assim, prevê o estabelecimento, até 2010, do espaço europeu de educação superior, 

com a declaração dos seguintes objetivos: a adoção de um sistema de graus acadêmicos 

comparáveis e compreensíveis; a adoção de um sistema baseado em dois ciclos (graduação 

e pós-graduação); o estabelecimento de um sistema uniforme de créditos acadêmicos; o 

incentivo à mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores (programas de 

intercâmbio); o fomento da cooperação européia em matéria de qualidade; e a promoção da 

dimensão européia do ensino superior. 

 

Por meio dos Comunicados de Praga (2001) e Berlim (2003), foram incluídos novos 

objetivos: a promoção da aprendizagem ao longo da vida; o maior envolvimento das 

instituições de ensino e dos estudantes na configuração da área européia de educação 

                                                           
7  Declaração de Bolonha, 1999. Documento disponível em http://www.bologna-
bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF. Acesso em 19/09/2007. 
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superior; a promoção da atratividade do espaço europeu do ensino superior; e promoção de 

vínculos mais estreitos entre o espaço europeu de ensino superior e o de investigação, 

alargando, deste modo, o sistema de dois ciclos, com a inclusão do doutoramento. Assim: 

No fundo, a ‘Declaração de Bolonha’ é o registro formal de um 

importante processo que visa criar uma sólida convergência na 

educação superior européia, a fim de que esta responda adequada e 

eficientemente aos problemas, oportunidades e desafios gestados pela 

globalização da economia. Daí a necessidade de adaptar os currículos 

às demandas e às características do mercado de trabalho, impulsionar 

a mobilidade de estudantes, professores e funcionários e, não menos 

importante, tornar a educação superior atraente no mercado global”8. 

 
Trazendo a dimensão intelectual, social e científica à integração, enriquecendo e 

consolidando a cidadania européia busca-se, também, tornar o sistema educativo mais 

eficiente e competitivo, competitividade esta relacionada à atratividade aos próprios 

europeus e à comunidade internacional, recebendo-se mais estudantes – permitindo não só 

mais divisas, mas também posição de destaque no contexto político e cultural mundial. 

 

Há, portanto, nesse processo tendências distintas, quiçá contraditórias: ao lado da 

solidariedade e cooperação acadêmica e da busca de solução de problemas comuns – 

empregos, mobilidade de cidadãos, diversidade cultural e eficiência do ensino superior – o 

aumento da competitividade, no contexto da globalização neoliberal e da razão do mercado 

na qual a Europa esta imersa, considerando a educação não só como importante fator de 

fortalecimento econômico, político e cultural, mas também uma notável fonte de capital. 

 

Vale ressaltar que, frente à tendência de “mercadorização” da educação, os 

envolvidos no Processo de Bolonha se posicionaram no sentido de que é o ensino superior 

                                                           
8  DIAS SOBRINHO, José. Dilemas da Educação Superior no Mundo Globalizado. Sociedade do 
Conhecimento ou Economia do Conhecimento? São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p. 04. 
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um bem público, “que é e deverá permanecer uma responsabilidade pública”9, destacando, 

ainda, que “a qualidade do Ensino Superior e da investigação é, e deve permanecer, uma 

marca fundamental da atratividade e competitividade internacional da Europa”10. 

Enfim, coloca-se, a questão de até onde prevalece, nesse processo de reformas, uma 

razão emancipatória, com foco no ator humano, e até onde tal discurso perderá espaço para 

uma racionalidade instrumental. Ou como menciona Dias Sobrinho, resta saber 

 
qual é, para além da retórica, a real contribuição que essa 

universidade que emerge da Declaração de Bolonha dará à 

construção de uma sólida cidadania européia. A questão é saber até 

que ponto essa reforma universitária fortalecerá a racionalidade 

instrumental e os mandamentos mercantis, ou, se, ao impulsionar o 

desenvolvimento material, ao mesmo tempo estará dando maior 

densidade aos processos de democratização, de aprofundamento do 

sentido do bem comum, de convivência e tolerância num espaço de 

grande diversidade e de marcadas contradições11. 

 
3.2. MERCOSUL: Para Além da Integração Econômica 

 

Constitui o objetivo geral do Mercosul a integração econômica, mediante a 

formação de um mercado comum, considerando, no Preâmbulo de seu documento 

constitutivo – o Tratado de Assunção (1991) – que “a ampliação das atuais dimensões de 

seus mercados nacionais, através da integração constitui condição fundamental para 

acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça social”. 

 

                                                           
9  Comunicado de Praga, 2001. Documento disponível em http://www.bologna-
bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/010519PRAGUE_COMMUNIQUE.PDF. Acesso em 19/09/2007. 
10  Ibid. 
11  DIAS SOBRINHO, 2005. 
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Coloca Lafer que o Mercosul, “é, na verdade, uma plataforma de inserção 

competitiva numa economia mundial que simultaneamente se globaliza e se regionaliza em 

blocos”12. Nota-se, portanto, seu traço e racionalidade econômica e instrumental. 

 

Ressalta-se, porém, como traz Guadilla, no contexto desse acordo econômico, terem 

sido efetivadas explícitas políticas de integração educacional, embora com resultados não 

muito alentadores. Menciona que “Embora o Mercosul seja também um tratado comercial, 

na etapa inicial de sua constituição, deu-se relevância aos aspectos culturais e educacionais, 

dentro da inquietação compartilhada de se alcançar um desenvolvimento com equidade”13. 

 

Com efeito, por meio da Resolução 07/91, o Conselho do Mercado Comum14 criou, 

como órgão encarregado da coordenação das políticas educacionais da região, a Comissão 

de Ministros da Educação dos Países Membros do MERCOSUL. 

 

Ainda em 1991, foi assinado por aludidos ministros, o Protocolo de Intenções, 

prevendo, entre seus considerandos: “Que a Educação tem um papel fundamental para que 

esta integração se consolide e se desenvolva” e “Que o fator humano e a qualidade dos 

habitantes da Região constituirão uma sólida garantia de êxito no processo de integração”15. 

Diante disso, consideraram imprescindível, para facilitar a consecução dos objetivos do 

Mercosul, o desenvolvimento de programas educacionais nas seguintes áreas: formação de 

consciência social favorável à Integração; capacitação de recursos humanos que contribuam 

para o desenvolvimento econômico; Integração dos Sistemas Educacionais16. 

 

Passou, assim, a funcionar o chamado Setor Educativo do Mercosul, cuja missão é: 
                                                           
12  LAFER, 1993, p.24 apud RAMOS, André de Carvalho. Direitos Humanos e MERCOSUL. In 
CASSELA, Paulo Borba (coord.). MERCOSUL: Integração Regional e Globalização. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2000, p. 889 
 
13  GARCÍA GUADILLA, 2003, p.20. 
14  Constitui o órgão superior do Mercosulm (Art. 3 do Protocolo de Ouro Preto). 
15  MERCOSUL. Protoloco de Intenções, 1991. Disponível em 
www.sic.inep.gov.br/index.php?option= com_docman&task= doc_download&gid=203&lang=br. Acesso em 
19/09/2007. 
16  Ibid. 
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Conformar un espacio educativo común, a través de la concertación 

de políticas que articulen la educación con el proceso de integración 

del MERCOSUR, estimulando la movilidad, el intercambio y la 

formación de una identidad y ciudadanía regional, con el objeto de 

lograr una educación de calidad para todos, con atención especial a 

los sectores más vulnerables en un proceso de desarrollo con justicia 

social y respeto a la diversidad cultural de los pueblos de la región17. 

 

Observa-se, como áreas de atuação para a construção do espaço acadêmico regional, 

no ensino superior, o reconhecimento, a mobilidade e a cooperação interinstitucional.  

 

No campo do reconhecimento, verifica-se o Mecanismo Experimental de 

Acreditação de Cursos de Graduação (MEXA). Visando o reconhecimento recíproco de 

títulos de graduação, para fins acadêmicos e desde que atendidos critérios de qualidade 

acordados, foi implantado, como explica sua denominação, experimentalmente, entre 2003 

e 2006, contando com a participação de algumas instituições de ensino da Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, aplicando-se a cursos de medicina, engenharia e 

agronomia. Recentemente, definiu-se a inclusão dos cursos de Arquitetura, Enfermagem, 

Odontologia e Veterinária. 

 

Com relação à mobilidade, tem-se o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional 

para Cursos Credenciados – MARCA, associado às carreiras acreditadas por meio do 

MEXA, busca promover intercâmbios de estudantes, docentes, pesquisadores e gestores 

educacionais. A primeira etapa do projeto promoveu, no segundo semestre de 2006, a 

mobilidade de um pequeno número de estudantes entre cursos de agronomia. 

 

                                                           
17  MERCOSUL. Plan del Setor Educativo del Mercosur 2006-2010. Disponível em 
http://www.mercosul.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&Itemid=32&lang
=br. Acesso em 19/09/2007. 
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Notam-se, ainda, no campo da integração educacional, Protocolos assinados pelos 

países membros como o “Protocolo de Integração Educacional para Prosseguimento de 

Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos Estados Partes do Mercosul” (1996) e o 

“Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades 

Acadêmicas nos Países Membros do Mercosul” (1999). 

 

Trata-se, como se pode concluir, de ações incipientes, que demonstram, no contexto 

de uma integração de natureza prioritariamente econômica, uma proposta integrativa 

educacional, ainda no começo de sua caminhada – como, aliás, o próprio Mercosul. 

 

4. PONTOS FUNDAMENTAIS DE UMA INTEGRAÇÃO EDUCACIONAL 

EMANCIPATÓRIA NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR NO MERCOSUL 

 

Como já aludido, propõe-se, como instrumento para o desenvolvimento da educação 

dos países do Mercosul e, partir daí, para p atendimento das necessidades legítimas de sua 

população – encerrando, assim, inclusive, fundamento para o crescimento econômico e o 

ingresso em condições de igualdade na economia mundial – uma integração educacional, 

destacando-se o espaço da educação superior, o mais rico e fértil nicho intelectual social e o 

local, por essência, da produção, sistematização e socialização do conhecimento. E isso 

num contexto integrativo, fundado numa outra racionalidade, emancipatória e humanista. 

 

Para tanto, tem-se, já, como ponto de partida, o Setor Educacional do Mercosul, 

podendo-se se valer, ainda, dos subsídios do Processo de Bolonha. Tais fenômenos 

integrativos, embora vinculados ao contexto do mercado global, trazem, como já tratado, 

algo da racionalidade emancipatória, ao expandir a integração para outros horizontes, 

reconhecendo a importância da questão educacional, fugindo ao reducionismo econômico. 

 

Cabe ressaltar, ademais, a necessidade de se fugir da postura instrumental e 

privatista do Banco Mundial, mostrando-se, desta maneira, extremamente válidas, no 

campo educacional internacional, as contribuições da UNESCO. 
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Diante disso, colocam-se, então, como pontos fundamentais, fortemente 

entrelaçados, a serem considerados e concretizados no quadro de uma integração 

educacional sub-regional no Mercosul, a proporcionar o desenvolvimento das 

potencialidades e atender às legitimas necessidades de sua população: a qualidade, a 

pertinência, a equidade e a cooperação no âmbito da educação superior. 

4.1. Qualidade 

 

A qualidade deve ser entendida como a aptidão da educação superior para a 

consecução dos objetivos que lhe são próprios. Há de ser compreendida no quadro geral da 

educação como o processo de desenvolvimento das capacidades do homem – como sujeito 

de sua educação e de sua história – e, por conseguinte, do grupo social como um todo. 

 

Efetiva-se ao possibilitar a atualização das potencialidades do homem bem como, 

no seu contexto social, o exercício da cidadania, como participação plena na sociedade e o 

preparo para o mundo do trabalho, assegurando, então, o desenvolvimento da comunidade. 

 

4.2. Pertinência 

 

Nesse sentido, apresenta-se fortemente vinculada à qualidade, a questão da 

pertinência, que, entendida a partir e com vistas ao ser humano, é verificada na relação 

íntima entre a produção, sistematização e transmissão do conhecimento e a emancipação do 

homem, visto em seu contexto histórico-social, de seus entraves internos e externos. 

 

O ensino superior e a pesquisa pertinentes devem estar intimamente ligados à 

solução dos problemas cotidianos, contribuindo para o desenvolvimento social equilibrado 

e solidário. Implica, portanto, na geração endógena e socialização de conhecimento, capaz 

de interpretar e dar soluções às especificidades da região, e, portanto, de construir 
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“capacidades endógenas e consolidar os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a 

democracia e a paz em um contexto de justiça”18. Vale ressaltar, nesse sentido, que: 

 

Não se trata somente de adequar-se aos novos requerimentos da 

globalização, da sociedade do conhecimento e da informação, mas, 

ainda, de construir entendimentos sobre a concepção de uma 

educação que seja mais apropriada às realidades de cada um dos 

nossos países e ao conjunto latino-americano.19

 

A pertinência assegura, então, ao ensino superior, a atratividade, numa perspectiva 

interna, ao mesmo tempo em que permite seja agregado conhecimento aos bens e serviços 

produzidos internamente. Desse modo, não só reduz a “fuga de cérebros”, como garante, ao 

possibilitar o um desenvolvimento tecnológico, econômico e social – concretizando uma 

“estratégia econômica alternativa”20 – a empregabilidade dos cidadãos. 

 

4.3. Equidade 

 

O desenvolvimento da educação, como instrumento social emancipatório, somente 

pode ser entendido num quadro de justiça social e, desta forma, quando baseada no 

princípio fundamental da igualdade de oportunidades de acesso e permanência à escola. 

 

Todavia, conforme já explicitado, observa-se que o atual quadro de crescimento 

quantitativo da educação superior latino-americana, além de desacompanhado da 

qualidade, apresenta-se insuficiente e marginalizador. Assim, há que se buscar, fugindo à 

                                                           
18  UNESCO. Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação. 1998. 
Disponível em http://www.interlegis.gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/2003062016193 
0/20030623111830/. Acesso em 19/09/2007. 
 
19  DIAS SOBRINHO, 2005, p. 18. 
20  AROCENA, Rodrigo. Las Reformas de la Educación Superior y los Problemas del Dessarolo em 
América latina. Educação & Sociedade. Universidade: Reforma e/ou Rendição ao Mercado? Campinas: 
CEDES, v. 25, no 88, 2004. Número Especial, p. 930. 
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visão mercadológica, a superação das desigualdades educacionais, possibilitando o acesso à 

educação superior de qualidade à população marginalizada. 

 

4.4. Cooperação solidária 

 

A cooperação solidária encerra outra esfera da internacionalização que, não se 

confundindo com a visão economicista, tem, como meta, a redução das desigualdades 

dentro do bloco e o crescimento equilibrado dos membros, o que pode ser efetivado por 

meio da transferência de tecnologia e conhecimentos bem como por meio da mobilidade, 

ou seja, do intercâmbio e professores, estudantes e pesquisadores. 

 

Em relação à aludida mobilidade, vale mencionar, como favoráveis instrumentos à 

sua efetivação, os mecanismos de acreditação – que, ademais, devem permitir, sem 

prejuízo das diversidades culturais, a fixação de critérios de qualidade dentro da região. 

 

Assim, a partir da aproximação cultural e do intercâmbio científico, desenvolve-se 

um senso de cidadania e solidariedade latino-americana, fundamental para a participação, 

em bloco, das relações internacionais, sem subordinação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma integração que assuma uma postura crítica, criativa, em relação à educação 

superior, considerando, numa perspectiva emancipatória, as questões da qualidade, 

pertinência, cooperação e equidade – e que, assim, fuja da ideologia do capital – constitui 

chave para a satisfação das necessidades materiais dos países do Mercosul, proporcionando 

um salto qualitativo de uma sub-região que se mostra, atualmente, desigual, subordinada e 

multiplicadora de miséria, para um espaço do Conhecimento socialmente equilibrado. 
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A partir daí, pode-se pensar, estendendo tal proposta aos demais países da região – 

cujo diagnóstico histórico, social e econômico, como já mencionado, traz grandes pontos 

em comum – uma América do Sul ou mesmo uma América Latina do Conhecimento.
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A QUESTÃO DA PERSONALIDADE INTERNACIONAL DAS EMPRESAS 

MULTINACIONAIS  

 

 

Jomara de Carvalho Ribeiro∗

RESUMO 

A personalidade jurídica é instituto basilar de toda sociedade. O ordenamento 

internacional reconhece como seus sujeitos de direito apenas os Estados, sujeitos 

primários, e as Organizações Internacionais, sujeitos derivados. A emergência de novos 

participantes nessa sociedade demanda uma atualização de suas regras e instituições 

para melhor satisfação de suas necessidades. A Globalização trouxe a proliferação de 

Empresas Multinacionais que detêm grande poder econômico – por vezes maior que 

economias de dezenas de países. Esse poder econômico acaba se sobrepondo à 

soberania dos Estados, especialmente aqueles menores e vulneráveis. Por isso, a 

urgência em estabelecer o alcance dos direitos e deveres dessas empresas no direito 

internacional moderno. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PERSONALIDADE JURÍDICA; EMPRESAS MULTINACIONAIS; 

GLOBALIZAÇÃO 

 

ABSTRACT 

Legal personality is a fundamental institution in every society. The international order 

recognizes as its subjects only States, primary subjects, and the International 

Intergovernmental Organizations, secondary subjects. The emergence of new actors in 

this society demands a review of its rules and institutions to better satisfy its necessities. 

                                                 
∗  Mestre em Direito Internacional e Comunitário pela PUC Minas. Professora de Direito Internacional e 
Pesquisadora da FADOM. Professora de Direito Comercial Internacional da UIT. 
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Globalization has brought about the proliferation of Multinational Corporations which 

hold a great deal of economic power – sometimes greater than the economies of dozens 

of States. Such economic power ends up superseding the States’ sovereignty, especially 

the small and vulnerable ones. Thus, there is urgency in setting the rights and 

obligations of these corporations according to the modern international law. 

 

KEY WORDS 

LEGAL PERSONALITY; MULTINATIONAL CORPORATIONS; 

GLOBALIZATION 

 

1 INTRODUÇÃO 

A personalidade é conceito básico da ordem jurídica e, atualmente, todos os 

sistemas jurídicos internos reconhecem as pessoas físicas, assim como as pessoas 

jurídicas de direito público e privado, enquanto sujeitos de direito.1  

Por que, então, na ordem jurídica internacional a questão da personalidade 

jurídica permanece embrionária e restrita, mesmo sabendo-se da importância de sua 

definição para a manutenção dessa mesma ordem?2

Após séculos de estudos doutrinários e discussões calorosas sobre o tema, os 

debates ainda persistem. Afinal, há possibilidade de inclusão de novos sujeitos para o 

direito internacional? Bom, já houve a inclusão – a despeito de muita resistência - das 

Organizações Internacionais (OI’s) ao hall, conquanto até o início do século XX eram 

apenas os Estados.   

Quais poderiam ser, então, os demais sujeitos? As teses mais preponderantes 

envolvem a personalidade jurídica internacional dos Indivíduos, das Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) e das Empresas Multinacionais. 

                                                 
1  SHAW, Malcom, 2000, p.137. DINIZ, Maria Helena, 2000, p.82. 
2  Sobre a dubiedade do direito internacional no que tange à personalidade jurídica ver, 
CARREAU, Dominique, 1994, p. 395 Et seq. 
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Neste estudo, deixa-se os Indivíduos e as ONG’s e toma-se como alvo de análise 

as Empresas Multinacionais,3  por serem elas capazes até mesmo de sobrepujar o poder 

decisório de diversos Estados, considerados soberanos. 

Adota-se como premissa a definição de Empresa Multinacional (EM) elaborada 

pelo Instituto de Direito Internacional, como sendo “aquela organização constituída de 

um centro de decisão localizado em um país e por centros de atividades, dotados ou não 

de personalidade própria, situados em um ou em vários outros países”.4

 Ademais, este estudo apresenta outros dois termos controversos - além das 

expressões, ‘Personalidade Jurídica Internacional’ e ‘Empresa Multinacional’, quais 

sejam: ‘Soberania’ e ‘Globalização’. 

A realização da pesquisa para este artigo compreendeu o exame de bibliografia e 

jurisprudência pertinentes, além de dados obtidos em sítios eletrônicos do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD). 

 

2 A POLÊMICA QUE CIRCUNSCREVE A PERSONALIDADE JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

 
Em 1949 a Corte Internacional de Justiça (CIJ) proferiu a seguinte declaração: 

“Os sujeitos de direito, em qualquer sistema jurídico, não são necessariamente idênticos 

em sua natureza ou na extensão de seus direitos e sua natureza depende das 

necessidades da comunidade.”5  

Nesse notório parecer, a CIJ se referia à personalidade jurídica das Nações 

Unidas, mais especificamente, à sua capacidade de demandar reparações e exercer 

proteção diplomática em favor de seus funcionários perante tribunais internacionais. 

                                                 
3  Segundo Stazjn. Empresa, é instituição econômica que visa a organização e desenvolvimento de 
atividades de produção e distribuição de bens e serviços nos mercados, criação de riquezas ou utilidades 
(STAZJN, Raquel, 2004, p.177). O termo Multinacional se refere a uma situação na qual uma pessoa que 
tem laços de ligação com vários Estados – quer um laço territorial, quer um laço pessoal, ou mesmo a 
ligação devido à escolha voluntária da lei aplicável a uma atividade (DALLIER, Patrick, PELLET, Alain, 
QUOC DINH, Nguyen, 2000). Utiliza-se como termo sinônimo para Empresa Multinacional, a 
Corporação Transnacional. Ver JESSUP, Philip C., 1956, p. 12 e et seq, acerca dos termos Transnacional 
e Internacional.  
4  DALLIER, Patrick, PELLET, Alain, QUOC DINH, Nguyen, 2000, p. 627. 
5  Opinião Consultiva sobre Reparações de Danos Sofridos a Serviço das Nações Unidas, CIJ, 
1949, 174 International Law Reports, p. 178.  
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 Entretanto, esse entendimento acabou tornando-se referência para diversos 

debates sobre a questão de ser sujeito de direito internacional público.6  

De fato, o tema tem sido alvo de intensas discussões doutrinárias por décadas 

seguidas e desde a metade do século passado, tem-se verificado a influência de diversos 

atores no sistema internacional7 - o que não significou a inserção desses diversos atores 

na condição de sujeitos de direito internacional, detentores de direitos e deveres 

jurídicos na ordem internacional. 

Segundo Dixon e McCorquodale, quanto mais os Estados são analisados como o 

centro do direito internacional menor a probabilidade de ampliar a noção de quem são 

os sujeitos de direito internacional.8 Isto porque os Estados são reconhecidamente os 

sujeitos primários de direito internacional público.9 Eles, e apenas eles, detêm a 

personalidade jurídica internacional em sua plenitude, sendo capazes de celebrar 

tratados, demandar em tribunais de jurisdição internacional, adquirir direitos e 

obrigações na esfera internacional, gozar de imunidades e privilégios diplomáticos em 

jurisdições nacionais, participar de organizações internacionais públicas, entre outras.10  

Malanczuk pondera que a consideração dos Estados como sujeitos únicos e 

originários de direito internacional público, decorre do Positivismo Jurídico que 

predominava no século XIX.11 No início do século XX, Oppenheim declarava que o 

Direito das Nações era fundado no consentimento mútuo dos Estados e não de seres 

humanos, portanto, os Estados eram exclusivamente os sujeitos de direito 

internacional.12

Obviamente que, com o surgimento das Organizações Internacionais (OI’s),13 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial, esse posicionamento tornou-se 

ultrapassado e a noção de sujeito de direito internacional adequou-se, com fins de 

                                                 
6  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, 2002, p. 1 et seq; SOARES, Guido Fernando Silva., 
2002, p.149. 
7  BRONWLIE, Ian, 1997, p.73; CARVALHO, Leonardo Arquimino, 2003, p. 34. Texaco 
Overseas Petroleum Company v The Libyan Arab Republic, 1977, 53 International Law Reports, p. 389. 
8  DIXON, Martin ; MCCORQUODALE Robert, 2003, p. 131-132. 
9  REZEK, J. Francisco, 2005, p. 151; HIGGINS, Rosalyn, 2001, p. 39, CASSESE, Antonio., 
2001, p.69. 
10  BROWNLIE, 1997, p.71; SOARES, Op. cit .p., 143-150. 
11  MALANCZUK, Peter, 1999, p.91. 
12  OPPENHEIM, L., 1961, p. 19. 
13  Tem-se como Organização Internacional (OI) as associações voluntárias de Estados, criadas a 
partir de um tratado internacional. Portanto organizações intergovernamentais. 
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abarcar aqueles organismos, cuja relevância para a ordem jurídica internacional 

mostrou-se irrefutável.14  

Mas, quando se considera a extensão da personalidade jurídica das OI’s, 

verifica-se que os Estados ainda continuam sendo os únicos sujeitos plenos. Eles 

concedem uma personalidade limitada às OI’s, através de tratados internacionais, para 

que elas possam exercer suas competências. Bem distante da amplitude das 

prerrogativas inerentes à personalidade jurídica estatal. 

Daí volta-se àquela afirmação da CIJ, mencionada alhures, e, indaga-se: como 

ocorre a atribuição da personalidade jurídica internacional? Através de normas 

específicas ou de teorias políticas? Ou seria através de critérios factuais? 

Ao que tudo indica, não há uma determinação objetiva sobre o surgimento dessa 

personalidade jurídica, trata-se, ainda, de uma área nebulosa na ordem jurídica 

internacional. Muito diferente do que ocorre no direito interno dos Estados, onde há 

definições específicas sobre quem são seus sujeitos de direito, e previsões sobre a 

personalidade e a capacidade jurídicas. 

Mas, mesmo nos sistemas internos, ser reconhecido como sujeito de direito não 

significa a mesma coisa em todos os casos. Sujeitos diferentes terão direitos e deveres 

diferentes de maneiras diferentes. Shaw exemplifica, citando que um indivíduo é capaz 

de cometer um homicídio, já uma sociedade empresária não tem essa capacidade.15

Sendo a personalidade jurídica crucial, a continuar essa visão ortodoxa, de que 

os sujeitos únicos do direito internacional são os Estados soberanos, tendo como 

derivados as OI’s, mesmo diante do crescimento do número de outros participantes no 

sistema internacional, esse sistema pode estar comprometendo sua própria continuidade. 

Neste ensaio, pretende-se conduzir a discussão em torno de uma personalidade 

limitada para as Empresas Multinacionais (EM’s), talvez, até mais limitada que a das 

OI’s. Não se almeja defender a ‘soberania' das EM’s, nem tampouco crucifica-las pelas 

agruras causadas pela Globalização, e, sim, analisar sua influência no sistema 

internacional, questionar seus direitos e deveres, bem como os meios de responsabiliza-

las por suas condutas. 

 

                                                 
14  MALANCZUK, Peter. 1997. p, 92. 
15  SHAW, Malcom N., 2000, p. 137-139. 
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3 GLOBALIZAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DAS EMPRESAS     
MULTINACIONAIS 

 
 A expressão Globalização tem sido citada há vários anos e compreende diversas 

dimensões, de conceitos e premissas, dependendo da finalidade de sua utilização. 

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), Globalização é: 

 

 “a interdependência econômica crescente entre os países do mundo, 
provocada pelo aumento do volume e da variedade das transações 
transfonteiriças de bens e serviços, assim como dos fluxos 
internacionais de capital, ao mesmo tempo que pela difusão acelerada 
e generalizada da tecnologia.” 16

 Em diversas ocasiões, o ex Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 

demonstrou preocupação em relação à dissonância entre a realidade do mundo global 

em que vivemos atualmente e as instituições nele existentes. Segundo Annan, essas 

instituições deveriam ser atualizadas com fins de melhor atenderem às demandas da 

Globalização. 17  

 A preocupação do ex Secretário Geral da ONU se fundamenta na constatação de 

que a interdependência econômica crescente não se esgota na economia. Ela produz 

efeitos em todos os demais setores, acarretando mudanças sociais, políticas e jurídicas. 

Conseqüências positivas por um lado, como, aceleração do desenvolvimento 

internacional, melhor aproveitamento da produção, facilidade no acesso à informação, e 

negativas por outro, como, aumento das desigualdades sociais e econômicas, terrorismo 

internacional, desastres ambientais, epidemias mundiais, entre outras. 

 É possível citar diversos efeitos, visíveis ou não, desse fenômeno considerado 

irreversível. Entretanto, aqui, buscar-se-á verificar um deles: a proliferação das 

Empresas Multinacionais, uma vez que dados da UNCTAD apontam que nunca houve 

presença tão robusta de EM’s em tantos países do mundo.18  

                                                 
16  IMF. World Economic And Financial Surveys,  World Economic Outlook . May 1997 p.03, 
disponível em http://www.imf.org/external/pubs/WEOMAY/chapter1.pdf. Acesso em: 
11/07/2006. 
17  An Agenda for Peace. UNDOC A/47/277-S/24111, para. 17, 1992, disponível em: 
http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Acesso em: 11/07/2006. Millennium Report of the 
Secretary-General  (A/54/2000), disponível em http://www.un.org/millennium/sg/report. Acesso 
em: 11/07/2006. 
18  Sobre o crescimento das EM’s no mundo ver: UNCTAD, 2005,  p. 100-150, disponível em 
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf e UNCTAD, 01/12/05, disponível em: 
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 A multiplicação das EM’s é devido à abertura dos mercados ao capital 

estrangeiro, que incentivou as grandes companhias a investirem em economias de 

outros países.19  

 Na década de 70, quando esse fato iniciou-se, houve muitas críticas por parte dos 

países em desenvolvimento por temerem a interferência e a dependência causada por 

essa ‘invasão’.20 Ultimamente, a questão inverteu-se. Os governos dos Estados disputam 

esse investimento acirradamente, através de concessões de isenções fiscais, garantias 

trabalhistas e outros benefícios – tudo para ganhar as EM’s em seus territórios e assim 

gerar mais empregos e dividendos para a economia estatal.21

 Por conseguinte, os Estados acabam cedendo aos interesses das EM’s, tendo sua 

soberania econômica e financeira diluída e seu poder fragmentado diante da 

interdependência da Globalização.22  

 A figura abaixo traz uma ilustração de um fenômeno que ocorre com freqüência 

nos dias atuais. Ao observá-la questiona-se: quem regula a subsidiária da EM 

estabelecida no Estado B? O Estado B, o Estado A ou a Matriz do Estado A? 

                                                                                                                                               
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20057_en.pdf. Acesso em: 12/07/2006. O sítio eletrônico 
da UNCTAD apresenta estatísticas com as 100 maiores EM’s não-financeiras consoante a quantidade de 
recursos estrangeiros alocados: 
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2005top100_en.pdf; há também as 50 
maiores EM’s financeiras: 
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2005top50_totalassets_en.pdf. A tabela 
com as 50 maiores EM’s não-financeiras dos países em desenvolvimento, consoante os recursos 
estrangeiros alocados traz 03 empresas brasileiras no ranking: a Petrobrás, em 8º lugar, a Companhia Vale 
do Rio, em 23º e a Metarlugica Gerdau SA em 31º:  
http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2005top50_en.pdf.  Acesso em 12/07/2006. 
19  Sobre investimentos internacionais diretos e indiretos, ver: SORNARAJAH, M., 2004. 
20  HENKIN, Louis, 1979, p. 207-211. 
21  IMF. World Economic And Financial Surveys,  World Economic, April 2005 p.129, disponível 
em: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/01/pdf/chapter3.pdf. Acesso em: 
12/07/2006. 
22  WILLETS, Peter., 2005, p., 429-432. 
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       Figura 1 – Conexões de Autoridade 
       Fonte: BAYLES, John; SMITH, Steve, 2005, p. 431. 

 Em um primeiro momento afirma-se: o Estado B, onde a EM está incorporada. 

Porém, ao se observar as setas de autoridade, concluí-se que, é muito provável que 

ocorra choque de soberania entre os Estados A e B, visto que a subsidiária da EM 

tenderá a cumprir as regras estabelecidas pela sua matriz, estabelecida no território de 

um outro Estado. 

 Essa é apenas uma circunstância em que os Estados, especialmente aqueles em 

desenvolvimento e os menos desenvolvidos, tornam-se vulneráveis quando se trata de 

‘influência exercida pelas EM’s’.23

 Ressalte-se que há outros casos, verificados pela própria UNCTAD24 e por 

diversas ONG’s.25  

4 A URGÊNCIA DE UMA REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA AS 
EMPRESAS MULTINACIONAIS 

 
                                                 
23  Willets menciona uma situação em que ocorre perda do controle estatal sobre os fluxos 
financeiros, visto que as EM’s podem adotar práticas como ‘transferência de preços’ sem que o Estado 
sequer tome conhecimento do fato. Essa prática consiste na alteração dos preços de importação e 
exportação de produtos entre as empresas visando à evasão fiscal. Assim, se um Estado aumenta sua 
carga de tributos a EM poderá modificar o valor do produto para exportação entre suas subsidiárias para 
arrecadar menos, sem que a intervenção do controle estatal. WILLETS, Peter, 2005, p. 430. 
24  ENDERWICK, Peter, 2005. Disponível em: 
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20055a3_en.pdf. Acesso em 11/07/2006. KOBRIN, 
Stephen, 2005. Disponível em http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20051a3_en.pdf.  Acesso 
em 11/07/2006. 
25  Umas das ONG’s mais ativas é a International Center for Corporate Accountability, cujo sítio 
eletrônico é: http://www.icca-corporateaccountability.org/. Esta ONG busca conscientizar as 
EM’s a se tornarem cidadãs mundiais e adotarem posturas éticas e códigos de conduta. Outras seriam: 
Investor Responsibility Research Center, cujo sítio eletrônico é: http://www.irrc.org e Ethical 
Globalization Initiative, sítio eletrônico: http://www.eginiative.org. 
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 Diante do exposto nos capítulos anteriores, é questionável o porquê da não-

consideração das EM’s enquanto sujeitos de direito internacional para fins de 

regulamentação e controle de suas condutas. 

 Stern defende uma regulamentação específica para a Globalização na esfera 

internacional. A autora argumenta que a regulamentação da Globalização não implica 

na extinção dos Estados, muito pelo contrário, “o direito internacional é criado pelos 

Estados. Portanto, para o direito internacional ter legitimidade e força, os Estados 

devem existir e serem efetivos.”26

 Slaughter acredita que a Globalização será regulada por ‘Redes de Contato 

Governamentais’. Para ela, a visão tradicional do Estado unitário não mais procede. O 

Estado não está desaparecendo, mas, se desagregando e, o corolário dessa desagregação 

é o surgimento das ‘Redes de Contato Governamentais’. Por isso, muito mais eficaz do 

que criar instituições formais para controlar a Globalização, dever-se-ia concentrar e 

incentivar o incremento dessas ‘Redes de Contato’, uma vez que estamos na Era da 

Informação.27

 Dallier et al expõem objetivamente sobre as EM’s e explicam que não se trata de 

impor a essas empresas “o respeito a um direito preexistente, mas de conscientizar os 

sujeitos de direito internacional das insuficiências do direito positivo tanto interno como 

internacional.”28  

 Acrescem os autores que, a permanecer como está, a possibilidade para as EM’s 

manipularem as legislações nacionais é considerável e o direito internacional não às 

atinge, pois, tratam-se de entidades de direito interno. Por isso, a importância do 

reconhecimento da personalidade jurídica de direito internacional de tais entidades.29

 Há atitudes sendo tomadas, dentre elas destaca-se o trabalho da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em conjunto com diversas 

ONG’s e EM’s para a elaboração de Códigos de Conduta aplicáveis a essas empresas.30 

Esses Códigos consistem em um conjunto de diretivas e princípios - inspirados no 

                                                 
26  STERN, Brigitte., 2001, p.247-268. 
27  SLAUGHTER, Anne-Marie, 2001, 177-205. 
28  DALLIER, Patrick, PELLET, Alain, QUOC DINH, Nguyen. Op. Cit., p. 628. 
29  Ibidem, p. 628. 
30  UNCTAD, 2005. Disponível em: http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf. 
Acesso em 10/07/2006. 
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Global Compact criado pela ONU31 - que devem ser observados tanto pela matriz 

quanto pelas subsidiárias espalhadas pelos países. Contudo, têm caráter recomendatório, 

isto é, sua observância não é exigida. 

 A partir da OCDE também houve a negociação de um Acordo Multilateral sobre 

Investimentos, que, todavia, não foi aprovado pelo número necessário de Estados. Os 

críticos apontam que esse acordo beneficia apenas os Estados desenvolvidos e se olvida 

das demandas dos menos desenvolvidos.32

 Nos Estados Unidos, o Judiciário tem conhecido ações apresentadas por 

cidadãos de outros países contra EM’s. Eles pleiteiam reparações de danos causados por 

violações de direitos humanos perpetrados por subsidiárias de EM’s americanas em 

outros Estados, utilizando como fundamento jurídico o Alien Torts Claim Act 

(ATCA).33

 O Órgão Judicante entende que o ATCA pode ser aplicado para situações em 

que os agentes não são entes estatais, desde que esses agentes tenham agido como se os 

fossem.34 Essa linha de raciocínio é mesmo interessante: ‘mesmo que não seja o Estado, 

desde que esteja agindo como se o fosse’.  

 Ainda que empresas multinacionais sejam consideradas como entes privados 

elas podem agir como se fossem entidades públicas. A questão é que diversas EM’s 

possuem um poder econômico muito maior do que o de muitos Estados.35 Por isso, 

acabam interferindo na condução dos assuntos estatais, ainda que de maneira disfarçada. 

Acobertadas pelo Governo agem sem que possam ser responsabilizadas na esfera 

internacional, pois, não são sujeitos de direito internacional. 

 Aguirre assevera que os status das EM’s no ordenamento internacional deve 

mudar. Mesmo sendo entes privados, elas possuem deveres a serem cumpridos. Esses 

                                                 
31  O Global Compact da ONU é um projeto que surgiu em 1999, constituído de 10 princípios e que 
busca unir os empresários mundiais à organização, suas agências e à sociedade civil na busca por uma 
responsabilidade social corporativa. Ver sítio eletrônico: www.unglobalcompact.org. 
32  KWAKWA, Edward, 2001, 227-246. 
33  DHOOGE, Lucien J. Georgetown Journal of International Law, Fall 2003, p.3 et seq.  
34  ACEVES, William J.,American Journal of International Law April, 1998, 309 et seq. 
35  A ONG Global Policy apresenta em seu sítio eletrônico artigos científicos e dados estatísticos 
sobre as EM’s: www.globalpolicy.org/socecon/tncs. Sobre a relação PIB Estatal e Lucro de EM’s ver: 
http://www.globalpolicy.org/socecon/tncs/tncstat.htm.  Em 2000, os rendimentos da General Motors só 
não ultrapassavam os rendimentos de 7 países do mundo: EUA, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, 
França e Holanda. 
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deveres estão dispostos no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais.36

 Em que pese a intenção dos Estados, principalmente os desenvolvidos, na 

mudança desse status, não haverá mudança alguma. A impressão é de que os Estados 

temem a inclusão de novos sujeitos para o direito internacional por causa da soberania 

que lhes é peculiar.37  

 Será mesmo que eles perderiam ‘soberania’ ao reconhecer as EM’s como 

sujeitos derivados de direito internacional e lhes criasse um estatuto próprio? E, afinal, o 

que vem a ser ‘soberania’ em um mundo global? Pois, é sabido que “não há no direito 

internacional um termo mais embaraçoso que ‘soberania’.”38  

 Koskenniemi expõe que no direito internacional moderno, ‘soberania’ 

desempenha uma função análoga àquela da liberdade no discurso liberal interno. Porém, 

segundo ele, é impossível definir ‘soberania’ de uma maneira que caiba na atual 

percepção de completa liberdade subjetiva do Estado e ao mesmo tempo em sua 

submissão objetiva aos limites de tal liberdade.39   

 Se a ‘soberania’ consiste em liberdade e limitação para o Estado, então é 

perfeitamente cabível o reconhecimento de personalidade jurídica às empresas 

multinacionais, na medida em que a atribuição dessa personalidade permitirá ao Estado 

exercer sua soberania, com liberdade e limitação. 

 Perante todas as observações aqui apresentadas, finda-se, com o clamor por 

mudança na concepção da personalidade jurídica internacional. Mudança compatível 

aos tempos em que vivemos e que possibilite a conjugação: liberdade econômica com 

responsabilidade social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar do crescimento do número de participantes na sociedade internacional, o 

direito internacional ainda persiste em considerar como seus sujeitos apenas os Estados, 

sujeitos primários, e as OI’s, sujeitos derivados. 

                                                 
36  AGUIRRE, D., 35 California Western International Law Journal Fall 2004, p. 53 et seq. 
37  DALLIER, Patrick, PELLET, Alain, QUOC DINH, Nguyen. 2000, p. 629. 
38  KAPLAN, Morton A.;KATZENBACH, Nicholas de B.,1964, p. 149. A respeito de soberania no 
direito internacional moderno, ver: FERRAJOLI, Luigi, 2002 e JACKSON, John, 2006, p57-78. 
39  KOSKENNIEMI, Martti, 2005, p.300-302. 
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 O temor em perder sua soberania leva o Estado a ignorar a urgência de uma 

regulamentação específica para as Empresas Multinacionais. Fenômeno conseqüente à 

Globalização e que se prolifera a cada dia. 

 Por que esse temor do Estado? Por que a insistência na manutenção de um 

conceito hermético de personalidade jurídica internacional diante de uma sociedade 

dinâmica? Como afirma Ferrajoli, “O Estado já é demasiado grande para as coisas 

pequenas e demasiado pequeno para as coisas grandes.”40 A criação de um estatuto 

próprio para as EM’s e sua elevação à condição de sujeitos de direito internacional não 

tornariam os Estados menos soberanos, mas, lhes dariam força e eficácia. 

 

REFERÊNCIAS 

ACEVES, William J.Doe v. Unocal. 963 F. Supp. 880. U.S. District Court, C.D. Cal., 
March 25, 1997. American Journal of International Law, April, 1998. 
 
AGUIRRE, D., Multinational corporations and the realisation of economic, social and 
cultural rights, 35 California Western International Law Journal, Fall 2004. 
 
An Agenda for Peace – Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peace-Keeping, 
Report of the Secretary-General, UNDOC A/47/277-S/24111, para. 17, 1992. 
Disponível em: http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. Acesso em: 11/07/2006. 
 
BRONWLIE, Ian. Princípios de direito internacional público.  Lisboa: fundação 
Calouste Gulbekian, 1997. 
 
CARREAU, Dominique. Droit international, 4 ed. Paris:  Pedone, 1994. 
 
CARVALHO, Leonardo Arquimino. Introdução ao estudo das relações 
internacionais. Porto Alegre: Síntese, 2003.  
 
CASSESE, Antonio. International law. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
 
Corte Internacional de Justiça. Opinião Consultiva sobre Reparações de Danos Sofridos 
a Serviço das Nações Unidas, CIJ, 1949, 174 International Law Reports.  
 
DALLIER, Patrick, PELLET, Alain, QUOC DINH, Nguyen. Direito internacional 
público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian.  2000. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro - 1º V. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
 

                                                 
40  FERRAJOLI, Luigi, 2002, p.50. 

  870



DIXON,Martin ; MCCORQUODALE Robert. Cases & materials on international 
law, 4th. Edition, Oxford University Press, 2003. 
 
DHOOGE, Lucien J. The alien tort claims act and the modern transnational enterprise: 
deconstructing the mythology of judicial activism. 35 Georgetown Journal of 
International Law, Fall 2003. 
 
ENDERWICK, Peter. Attracting “desirable” FDI: theory and evidence. In UNCTAD, 
Transnational corporations journal, Volume 14, Number 2, August 2005. Disponível 
em: http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20055a3_en.pdf. Acesso em 11/07/2006.  
 
FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. 
 
HENKIN, Louis. How nations behave. Law and Foreign Policy. Nova Iorque: Council 
on Foreign Relations, 1979. 
 
HIGGINS, Rosalyn. Process and problems.  London: Oxford, 2001. 
 
IMF. World Economic And Financial Surveys,  World Economic Outlook  - A Survey 
by the Staff of the International Monetary Fund, May 1997 p.03. Disponível em 
http://www.imf.org/external/pubs/WEOMAY/chapter1.pdf. Acesso em: 11/07/2006. 
 
IMF. World Economic And Financial Surveys,  World Economic Outlook  - A Survey 
by the Staff of the International Monetary Fund, April 2005 p.129. Disponível em: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/01/pdf/chapter3.pdf. Acesso em: 
12/07/2006. 
 
JACKSON, John. Sovereignty, the WTO, and changing fundamentals of 
international law. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
 
JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1956.  
 
KAPLAN, Morton A.;KATZENBACH, Nicholas de B. Fundamentos políticos do 
direito internacional. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964.  
 
KOBRIN, Stephen. The determinants of liberalization of FDI policy in developing 
countries: a cross-sectional analysis, 1992-2001. In UNCTAD, Transnational 
corporations journal, Volume 14, Number 1, April 2005. Disponível em 
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20051a3_en.pdf.  Acesso em 11/07/2006. 
 
KOSKENNIEMI, Martti. From apology to utopia. The structures of international legal 
argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
 
KWAKWA, Edward. Regulating the international economy: what role for the state? In 
BYERS, Michael (Ed.). The role of law in international politics. Oxford: Oxford 
University Press, 2001 
 

  871



MALANCZUK, Peter. Akehurst’s modern introduction to international law, 7th ed. 
London: Routledge, 1999. 
Millennium Report of the Secretary-General “We the Peoples: the role of the United 
Nations in the 21st century”(A/54/2000). Disponível em 
http://www.un.org/millennium/sg/report. Acesso em: 11/07/2006. 
 
OPPENHEIM, L. Tratado de derecho internacional publico – Tomo I. Barcelona: 
Bosch, 1961. 
 
REZEK, José Francisco. Direito internacional público, 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. 
 
SHAW, Malcom. International law, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2000. 
 
SLAUGHTER, Anne-Marie. Governing through government networks. In BYERS, 
Michael (Ed.). The role of law in international politics. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. 
 
SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional público. São Paulo: 
Átlas, 2002. 
 
SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment, 2nd. Edition, 2004. 
 
STAZJN, Raquel, em Teoria jurídica da empresa, São Paulo:Atlas, 2004. 
 
STERN, Brigitte. How to regulate globalization? In BYERS, Michael (Ed.). The role of 
law in international politics. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
 
Texaco Overseas Petroleum Company v The Libyan Arab Republic, 1977, 53 
International Law Reports. 
 
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A personalidade e capacidades jurídicas do 
indivíduo como sujeito do direito internacional. In ANNONI, Danielle (Org). Os novos 
conceitos do novo direito internacional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
 
UNCTAD, Prospects for foreign direct investment and the strategies of 
transnational corporations, 2005-2008, 01/12/05. Disponível em: 
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20057_en.pdf. Acesso em: 12/07/2006.  
 
UNCTAD, Transnational Corporations Journal, Vo. 14, No.3, December, 2005. 
Disponível em: http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20059_en.pdf. Acesso em 
10/07/2006. 
 
WILLETS, Peter. Transnational actors and international organizations in global politics. 
In BAYLES, John; SMITH, Steve. The globalization of world politics, 3rd. Oxford: 
Ed.OUP, 2005.  
 

  872



ESTADO: CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 

    

Luís Alexandre Carta Winter∗

Marcos  Wachowicz *∗

 

RESUMO 

O presente estudo aborda os fenômenos de integração econômica entre Estados, 

buscando novas reflexões sobre a concepção clássica de soberania como poder supremo 

do Estado, independentemente de qualquer limitação, indivisível e inalienável. A partir 

da noção clássica e histórica de soberania amplia-se a discussão no Estado moderno, 

tornando necessárias releituras de seus conceitos para adaptá-los no fenômeno de 

integração, de supranacionalidade. Neste sentido se promove uma leitura critica do 

pensamento jurídico que construiu o conceito e a identidade do Estado moderno 

calcado no trinômio povo-nação-soberania.  Desta forma busca-se a construção de uma 

base doutrinaria consistente para compreender as inúmeras transformações ocorridas 

em especial a partir do final dos anos 80 para uma compreensão dos múltiplos aspectos 

que afetaram os relacionamentos entre o Estado e a sociedade e entre países, atingindo 

questões ambientais, econômicas, sociais e de segurança. 
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RESUMEN 

El presente estudio acerca a los fenómenos de la integración económica entre los 

estados, busca nuevas reflexiones en el concepto clásico de la soberanía en cuanto a sea 

supremo capaz del estado, independientemente de cualquier limitación, indivisible e 

inalienable. A partir de la noción clásica e histórica de la soberanía es la pelea 

extendida en el estado moderno, nuevos conceptos para adaptarlos en el fenómeno de la 

integración, del supranacionalidad. En esta dirección si promueve una lectura critica del 

pensamiento legal que construyó al concepto y a la identidad del estado moderno  

fundado nos conceptos de pueblo, nación e soberanía. Así se busca a construcción de 

un nuevos conceptos de derecho internacional para entender las transformaciones 

ocurridas en especial de finales de los años 80,  para una comprensión de los aspectos 

múltiples que habían afectado las relaciones entre el estado y la sociedad y los países en 

sus aspectos ambientales, económicos, sociales y de la seguridad. 

 

PALAVRAS CLAVE 

ESTADO. SOBERANIA. DERECHO INTERNACIONAL 

 

 

1. Contextualização 

 Os fenômenos de integração econômica entre Estados estão cada vez mais 

presentes. Se de um lado a globalização da economia leva a que os Estados se sintam, 

crescentemente, dependentes uns dos outros, de outro lado, em razão até mesmo deste 

comércio global, tem-se um processo de integração econômica entre estes Estados.  

  Neste contexto, a idéia clássica de soberania, como poder supremo do Estado, 

independente de qualquer limitação, indivisível e inalienável, começa a levantar 

dúvidas.  

  A criação de um ordenamento jurídico dentro de um bloco econômico 

desenvolvido por órgãos funcionando com caráter permanente, tomando decisões 

vinculantes não só para os Estados, como também para cidadãos e empresas, leva a que 
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os sistemas jurídicos se sobreponham num mesmo espaço territorial e a que os 

indivíduos se sintam duplamente vinculados.  

O Estado deixa de ser dono de algumas das suas políticas, que, historicamente, 

eram suas, perde a jurisdição sobre certas matérias, é obrigado a harmonizar a sua 

legislação com a dos restantes Estados, partes no fenômeno de integração, e, isto é o 

mais importante, muitas vezes, sem o seu consentimento (caso das decisões tomadas 

por maioria quando se defronta com a supranacionalidade). 

Diante deste fato, a pergunta que muitas vezes já foi formulada: Será que a 

noção clássica e histórica de soberania aplica-se ao Estado moderno, em toda a sua 

completude?  Ou: tornar-se-á necessário proceder a uma releitura do conceito para 

adaptá-la ao novo contexto que se configura? As outras questões, o Estado e a nação 

também se ligam, embora, por definição, sejam distintos, da noção da soberania. É 

evidente reconhecer-se que estas noções não foram construídas de maneira uniforme. 

Para responder a estas questões, é interessante iniciar-se a abordagem pelos 

componentes históricos e pela visão clássica da soberania - no tempo e no espaço.  

 

2. Construção de um conceito 

 A noção de um governo centralizado que satisfizesse, além das questões 

temporais, também as espirituais, e que representasse, simultaneamente, a idéia de uma 

unidade, com a queda do império romano, passou a ser uma busca constante. O próprio 

Corpus Iuris Civilis não deixa de ser fruto de uma idealização da unidade que havia na 

Roma Imperial. 

 De fato, se for desdobrado o poder da pessoa do imperador, na época do 

Dominato, nota-se que ele era o primo inter pares (primeiro entre iguais); princips 

senatus(líder do senado); pontifex maximus (supremo sacerdote) título, que, depois, 

passa ao Papa, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império; tribunicia 

potestas (poder de tribuno da plebe); imperatur1 (governante, comandante, no sentido 

                                                 
1 MEIRA, Silvio A.B. Curso de Direito Romano – História e Fontes. SP: Saraiva, 1975, p. 105, discorre que a 
palavra imperator provém do dialeto OSCO. Era título honorífico que, ao fim da República, os soldados 
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militar). Em conseqüência, podia desautorizar os governadores das províncias, reverter 

decisões judiciais dos magistrados, podia condenar à morte ou revogar essa decisão, 

exigir absoluta obediência de qualquer cidadão e, finalmente, era inviolável, 

(sacrosanctitas)2. 

O símbolo SPQR, que significava Senatus Populusque Romanus (O Senado e o 

Povo Romano), foi utilizado, durante toda a história romana, como o símbolo da nação; 

mesmo durante o Império, eram o Senado e o Povo que representavam Roma. 

 Com a invasão dos povos bárbaros, quebra-se a unidade do império, mas não a 

idealização dessa unidade, nem tão pouco desapareceu o poder espiritual e este se 

assentava na idéia de universalidade da religião católica, já que há um só Deus e, por 

isso, deve haver unidade em todas as coisas3. Tentativas, mais tarde, para restaurar essa 

unicidade, foram feitas com o Império Carolígio e, principalmente, com o Sacro 

Império Romano Germânico. 

 É claro que ainda havia o Império Romano do Oriente e este, derrotando no 

século VI, os Ostrogodos arianos que dominavam a península italiana, passaram a 

exercer, por duzentos anos, um sufocante poder sobre o papado. Ocorre que em 751, os 

lombardos, capturam Ravena, capital da Itália bizantina. Esse fato, embora ameaçasse o 
                                                                                                                                              
costumavam conceder por aclamação aos seus generais. César foi cognominado imperator, muito embora não 
dispusesse das mesmas atribuições e prerrogativas que mais tarde foram concedidas a Augusto. Imperator, ao fim 
da República, era o comandante supremo das forças militares. César, em conseqüência desse título, tinha assento no 
Senado em cadeira superior à dos cônsules (curul). 
2 MEIRA, p.106, reforça isso ao afirmar pelas lex de império os imperadores recebem, por ocasião de sua 
investidura, todos os poderes: o Imperium proconsulare lhes outorgava atribuições de chefe supremo do exército e 
de administração de províncias que, durante a República, pertenciam aos governadores provinciais; tribunicia 
potestas, que na República fora privilégio dos tribunos da plebe. A iniciativa de projetos de leis para aprovação 
pelas assembléias populares e de senatusconsultos a serem votados pelo Senado, deixou de ser atribuição típica dos 
tribunos, transferindo-se para o Príncipe; Pontifex Maximus, ou seja, chefe do Colégio dos Pontífices, a mais alta 
autoridade religiosa romana e, por fim, ao tempo de Domiciliano, os poderes de censor através da preafectura 
morum.. 
3 Mais do que isso, os próprios bárbaros sentiam a necessidade de codificação e de redação a regular o cotidiano 
entre os Romanos e os Bárbaros, com um viés nitidamente Romano, como, exemplificando, entre os Ostrogodos, o 
Código de Teodósio, de 438, entre os Visigodos, Breviário de Alarico, de 506, ou, ainda, entre os Borgúndios, a Lex 
romana Burgundiorum. Por outro lado, embora em um primeiro momento isto não fosse claro, estes fatos 
contribuíram para  o desaparecimento da personalidade das leis em favor do princípio da territorialidade das leis. A 
idéia de unidade sempre foi um ponto presente na história. MOMMSEN, Theodor. História de Roma, RJ: Editora 
Delta,1962, p.322, lembra quando da unificação do governo em Roma, por Júlio César este novo Estado necessitava 
de um culto comum que fosse condizente com o pensamento ítalo-helênico e de um código geral de leis superiores 
aos estatutos municipais. Contudo, aquilo de que precisava já existia. No campo da religião, os homens passaram 
séculos fundindo o culto itálico ao helênico, seja adotando exteriormente, seja acomodando interiormente as 
diferente concepções de deuses; e, graças a esse caráter flexível dos deuses da Itália, havia pouca dificuldade em 
transformar Júpiter em Zeus, Vênus em Afrodite, e, da mesma forma, todas as idéias essenciais da fé latina em suas 
correspondentes helênicas. 
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papado, libertou-os da dependência dos imperadores gregos4, a quem, reitere-se, até 

então, os papas tinha que obedecer ou sofrer5.  

 Não surpreende, portanto que já na época do Papa Gregório o “Grande”, tenha 

se desenvolvido a idéia que era ela, Igreja, quem detinha a autoritas, a supremacia6. O 

Império deveria estar a serviço da Igreja. E tal já ficava bem claro anteriormente em 

missiva enviada pelo papa Gelásio (492-496) ao Imperador Anastácio, que se 

considerava um leal cidadão do império e declarava que “como romano nato, eu amo, 

respeito e honro o imperador romano”, mas deixava claro o limite de sua obediência7, 

como salienta ainda DUFFY, p. 38: 

Existem, augusto imperador, dois poderes principais que governam o 
mundo: a sagrada autoridade dos bispos e o poder real. Dentre eles, o 
poder sacerdotal é muito mais importante, pois há de prestar contas 
dos próprios reis dos homens perante o julgamento de Deus. Vós 
sabeis, dileto filho, que, embora ocupeis o lugar de maior dignidade 
sobre a raça humana, deveis sujeitar-vos à fé dos que foram 
encarregados das coisas divinas e neles ver o meio de vossa salvação. 
Sabeis que vos é necessário, em matéria concernente à recepção e à 
reverente administração dos sacramentos, ser obediente à autoridade 
eclesiástica, em vez de desejar sujeitá-la à vossa vontade. 

 Os lombardos tentaram conquistar Roma, encontrando forte oposição por parte 

do Papado, que pede auxílio aos francos. Pepino, rei dos francos, derrota os 
                                                 
4 RUSSEL, Bertrand. História da Filosofia Ocidental. Vol. II. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1977, p.95 
sustenta que apesar de livres do julgo dos Imperadores de Bizâncio, os papas preferiam os gregos aos lombardos por 
várias razões. Primeiro a autoridade dos imperadores era legítima, enquanto que os reis bárbaros, a menos que 
reconhecidos pelos imperadores, eram considerados como usurpadores. Segundo, os gregos eram civilizados. 
Terceiro, os lombardos eram nacionalistas, ao passo que a Igreja mantinha o internacionalismo romano. Quarto, os 
lombardos haviam sido arianos e, mesmo depois de sua conversão, conservavam ainda algum ódio. 
5Mas o conflito entre a posição do Imperador do Oriente e o papado já se verificava por ocasião do Concílio de 
Calcedônia, que condenara o monofisismo, segundo o qual Jesus Cristo tinha apenas a natureza divina. DUFFY, 
Eamon. Santos & Pecadores – História dos Papas. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998, fls. 38 salienta que 
opondo-se à doutrina do Concílio da Calcedônia, vastas regiões do império aderiram a essa teologia de natureza 
única(o monofisismo), particularmente o Egito, onde ela contava com o apoio de muitos monges do deserto. Na luta 
por manter unidos os seus fragmentados domínios, os sucessivos imperadores orientais não podiam se dar ao luxo 
de desdenhar ou hostilizar o sentimento monofisista, muito menos no Egito, o celeiro de todo o império, de modo 
que se empenharam desesperadamente na busca de um compromisso. Em 484, Acácio, o patriarca de 
Constantinopla, adotou uma teologia pró-monofisita. O Imperador Zeno o apoiou e Roma rompeu sua comunhão 
com Constantinopla. Esse cisma duraria trinta e cinco anos. 
6 Em seu Dictatus Papae (1075) afirmava que só o pontífice romano pode ser justamente considerado universal. Ele 
é o único cujo nome deve ser pronunciado dentro das igrejas. Aquele que não estiver com a Igreja romana não deve 
ser considerado católico. Sobre esse assunto ver LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval, Bauru: 
Edusc,2005, p. 267.  
7 Segundo DUFFY, p.38, os papas deviam detestar os reis bárbaros e aspirar a vínculos mais sólidos com o império 
católico. Na prática, porém, os imperadores eram suspeitos, apoiavam a heresia. Tal desconfiança levou o papado a 
distinguir cada vez mais claramente o secular do sagrado e a opor resistência a toda pretensão imperial de 
autoridade sobre a Igreja. 
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lombardos8, mas foi seu filho, Carlos, quem os derrotou definitivamente, e, como 

prêmio, é coroado, na noite de Natal de 800, pelo Papa Leão III, Imperador. 

 

3. A restauratio et translatio Imperii 

 É interessante ressaltar o anseio, à época, da necessidade de um governante que 

restaurasse “o nome do pai”, isto é, a autoridade a que todos estariam submetidos. 

Moisés Romanazzi TORRES9 sustenta que  

A coroação de Carlos Magno, na noite de Natal de 800, numa 
restauratio et translatio Imperii, isto é, pretendendo representar não 
apenas a restauração do Império no Ocidente, mas a 
transferência,(grifo nosso) já que os bizantinos haviam perdido a 
dignidade imperial (episódio da perda da visão do filho da imperatriz 
Irene, por mando dela), do Império Romano do Oriente para o 
Ocidente, correspondia a culminância de um processo de 
aproximação, entre Roma e os francos, iniciado na época de Clóvis e 
decisivamente alavancado quando da mudança dinástica. 

 Jacques le GOFF10 argúe a tríplice vantagem vista por Leão III em dar a coroa 

imperial a Carlos Rei dos Francos: 

Aprisionado e perseguido por seus inimigos em Roma ele precisava 
ver sua autoridade restaurada de fato e de direito por qualquer um 
que pudesse impor autoridade a todos sem contestação: um 
Imperador. Chefe de um Estado temporal, o Patrimônio de São Pedro, 
ele desejava ver esta soberania temporal corroborada por um rei 
superior a todos os demais –tanto em título quanto de fato. Enfim, 
junto com uma parte do clero romano, pensava em fazer Carlos 
Magno um imperador para todo o mundo cristão, incluindo Bizâncio, 
a fim de lutar contra a heresia iconoclasta e estabelecer a supremacia 
do pontífice romano sobre toda a Igreja. Carlos Magno se deixou 
convencer e coroar em 25/12/800, mas só se defrontou com Bizâncio 
para obter reconhecimento de seu título e de sua igualdade. O acordo 
foi firmado em 814, alguns meses antes de sua morte. Os francos 

                                                 
8 RUSSEL, p. 95, discorre que o Papa Estevão III, em 754, a fim de fugir dos lombardos, atravessou os Alpes e 
visitou Pepino, ocasião em que se fez um convênio muito vantajoso para ambas as partes. O Papa necessitava de 
proteção militar, mas Pepino precisava de algo que somente o Papa poderia conceder: a legitimação de seu título 
de rei e lugar do último dos merovíngios. Em troca disso, Pepino concedeu Ravena ao Papa, bem como todo o 
território do anterior Exarcado da Itália. Como não se podia esperar que Constantinopla reconhecesse essa doação, 
produziu-se a separação política do Império oriental. O papa, detentor do poder espiritual, passa a também governar 
terras como qualquer governante, tendo poder temporal, exatamente o inverso do caminho até então percorrido.  
9TORRES, Moisés Ramanazzi. O Império na Idade Média Latina, disponível em 
http://www.anpuhes.hpg.ig.com.br/ensaio24.htm acesso em 06/11/2005.  
10LE GOFF, p. 45/46. 
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devolveram Veneza, mantendo as terras do norte do Adriático e o 
“basileus” reconheceu o título imperial de Carlos Magno. 

 O Império restaurado permaneceria a serviço da Igreja e o poder imperial seria 

então regido por normas de âmbito moral e religioso. O problema foi que este Império 

não durou muito, seguindo os costumes francos, os netos de Carlos Magno dividiram o 

Império Carolíngio em três grandes reinos: Carlos o Calvo governaria a Francia, Luís o 

Germânico a Germânia e Lotário a Lotarígia, que incluía Aix e Roma, estes se 

fragmentaram11.  

 

4. O Sacro Império Romano-Germânico 

 Foi um período em que toda a Europa estava enfraquecida. Ataques dos 

normandos, magiares, sarracenos12. Nesta época, a Germânia é reunificada nas mãos de 

Henrique I, duque da Saxônia. Seu filho, Oton I, derrota os magiares em 955, salvando 

a cristandade. Neste período, em Roma, João XII13 enfrenta intrigas e problemas 

políticos. Para fazer frente a eles, socorre-se de Oton14, e em 962 coroou-o Imperador 

do Sacro Império Romano-Germânico15/16.  

                                                 
11 Este é um dos grandes problemas na alta Idade Média. R. STRAYER, Joseph. As Origens Medievais do Estado 
Moderno. Portugal: Gradiva, p18/19, sustenta que a forma dominante de organização política na Europa ocidental 
foi o reino germânico, antítese daquilo que é um estado moderno. Baseava-se em um sistema de lealdade a pessoas, 
e não a conceitos abstratos ou a instituições impessoais. Um reino era constituído por todos aqueles que aceitavam 
um determinado homem como rei, ou que, nas sociedades mais estáveis, reconheciam o direito hereditário de uma 
determinada família a reinar. Estes reinos careciam de continuidade no tempo e de  estabilidade geográfica. (...) 
Não é possível encontrarmos, em tais sociedades,  instituições que funcionem de forma regular, nem sinais de 
soberania. O rei existia para resolver casos de emergência, e não para dirigir um sistema legal ou administrativo. 
Falava em nome do seu povo com os deuses, conduzia-o na batalha com outros reis, mas cada comunidade resolvia 
os seus próprios assuntos internos. A segurança provinha da família, da vizinhança e do senhor, não do rei.  
12 RUSSEL, p. 103, lembra que embora a conquista da Itália pelos sarracenos tenha sido evitada pelos bizantinos, os 
costumes estavam bastante degradados, o próprio papado se torna quase que hereditário. No começo do século X os 
romanos mais poderosos eram o Senador Teofilacto e sua filha Marozia, esta foi amante, mãe e avó de papas. Um de 
seus netos foi João XII. 
13Tendo sido eleito Papa com apenas 18 anos de idade e, na vinda de Othon, contava com 25 anos.  
14 DUFFY, p. 84, discorre que em troca do apoio as eleições papais seriam obrigatoriamente referendadas pelos 
representantes do imperador e os papas teriam de jurar fidelidade a ele.  
15 Le GOFF, p. 52, lembra que tal qual Carlos Magno, Oto I não viu em seu Império senão o Império dos Francos – 
limitado aos países que o tinham reconhecido como rei. As campanhas militares que empreende contra os bizantinos 
visam apenas ao reconhecimento de seu título, o que vem a ocorrer em 972, num tratado estabelecido pelo 
casamento de seu filho mais velho com a princesa bizantina Teofânia. Igualmente, ele respeita a independência da 
Frância ocidental. 
16 Embora nominalmente tenha durado até 1806, o Sacro Império nunca foi um estado nacional, mas sim uma mera 
confederação e os príncipes eleitores tinham a função de eleger o Rei da Germânia, para só depois, ungido pelo Papa, 
tornar-se o Imperador. O número de eleitores só foi estabilizado pela Bula Dourada de 1356, do imperador Carlos IV 
em sete grandes eleitores, a saber: O Arcebispo de Mainz; o Arcebispo de Trier; o Arcebispo de Colônia; o Rei da 
Boêmia; o Conde Palatino do Reno; O Duque da Saxônia e, finalmente, o Marquês de Brandenburgo. 
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 A idéia da unidade desaparece rapidamente com a deposição do Papa João XII, 

por Oton II, forçando a eleição de pessoas favoráveis à causa do imperador, bem como 

a prerrogativa deste para nomear bispos17. Começa a haver a disputa entre o papado e o 

imperador, na chamada questão das investiduras18. Essa disputa acabou por enfraquecer 

a ambos, no terreno político, embora, a Igreja tenha conseguido a prerrogativa de 

indicar seus bispos. 

5. Disputas de poder: O Imperador e o Papa 

 No terreno do direito, essa disputa teve grandes conseqüências para a 

delimitação do conceito de poder e de legitimidade, base do Estado moderno. De um 

lado, o papado, sustentando uma potestas indirecta ratione pecati (poder indireto 

devido ao pecado) e que possuía por ser o vigário não só de Pedro, mas também de 

Cristo, não apenas a chefia de toda a Igreja, mas o direito de, em caso de pecado, 

intervir no poder temporal depondo reis e imperadores e mais, segundo TORRES19, à 

época de Inocêncio IV (1243-1254)  

Ser vicarius Christi e caput da Igreja não se referia somente a uma 
autoridade de caráter carismático; esta qualidade introduzia a uma 
ordem propriamente jurídica, a dos poderes legados no passado por 
Cristo e seus sucessores, cujos papas eram os herdeiros legítimos – a 
potestas plena. Este poder, de caráter essencialmente espiritual na 
origem, tornou-se um verdadeiro poder político. Tal temática era 
particularmente ilustrada pela simbologia dos dois gládios. Era o 
papa quem detinha os dois: o espiritual e o temporal; o imperador 
apenas usava o gládio temporal sob a delegação do pontífice. Todo o 

                                                 
17 Uma das razões pelas quais havia essa preocupação era que a igreja controlava parcelas significativas da renda. 
DUFFY, p. 89 sustenta que mais do que instituições espirituais, os mosteiros e bispados eram corporações sociais e 
políticas imensamente ricas, controlavam vultosas rendas e tinham um peso proporcional nos cálculos dos reis. 
Nenhum governante podia se dar ao luxo de fazer pouco de tal poder ou deixá-lo incontrolado. Em toda a Europa, 
os governos vigiavam de perto a escolha de bispos e abades. Os mosteiros e outras igrejas fundados por reis ou 
príncipes a eles pertenciam, e suas rendas geralmente ficavam a disposição desses “proprietários” leigos. O 
controle do governante era simbolizado na cerimônia de consagração de um bispo, durante o qual o rei (ou o seu 
representante) entregava-lhe o báculo e o anel de ofício. Tal “investidura leiga” haveria de tornar-se o foco do 
ataque do papado reformista à interferência secular em assuntos espirituais. 
18 Disputa entre o Papa Gregório VII e o Imperador Henrique IV. Encerrada com o Papa Calisto II e Henrique V. 
Para resolvê-la, Calisto escreve ao imperador Henrique, não temais que a Igreja te vá tirar qualquer direito, pois 
não ambicionamos a glória imperial. Queremos que a Igreja se dê o que é de Cristo, e ao imperador se dê o que é 
do imperador. Se quiseres ouvir-nos, alcançarás o apogeu de teu poder imperial e, justamente, a glória do reino 
eterno. Com a Concordata de Worms em 1122, o imperador abriu mão de seu direito de escolher bispos. LE GOFF, 
p.90, discorre que em Worms, o imperador reservou ao papa a investidura “pelo báculo e pelo anel”, prometeu 
respeitar a liberdade das eleições e consagrações, mas conservou a investidura “pelo cetro”do poder temporal dos 
bispados. 
19 TORRES. O Império na Idade Média Latina, disponível em http://www.anpuhes.hpg.ig.com.br/ensaio24.htm 
acesso em 04/12/2005. 
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poder vem do Alto para as mãos dos papas e se estes delegam ao 
imperador a utilização do poder político é para que ele, em sua 
própria pessoa, não se sirva deste poder, mas governe em função da 
Igreja.(grifo nosso) Assim o poder civil podia ser fundado somente no 
poder religioso. Tal era a expressão final da doutrina pontifícia da 
plenitude de seu poder.  

  

  Por outro lado, o poder do imperador, ainda segundo TORRES20, que, com 

apoio da Escola de Bolonha21   

precisava o sentido em que aceitava receber a coroa imperial das 
mãos do papa: a eleição dos príncipes conferia ao rei dos romanos o 
pleno exercício dos direitos imperiais; a sagração nada acrescentava 
de constitutivo a essa dignidade, tendo apenas um caráter moral 
marcado pela tradição. 
... 
como era no antigo Império Carolíngio, também no Sacro Império a 
pessoa do imperador deveria  reunir todos os aspectos religiosos e 
políticos do poder. 
... 
O imperador era a lex animata in terris (a lei viva sobre a terra): não 
a fonte do direito; mas seu guardião, seu defensor e executor. Ele era, 
a esse título, a encarnação mesma da lei divina. Por outro, ele era o 
herdeiro direto de César e Augusto. Estas diversas autoridades o 
permitiam, não somente subtrair o Estado à dominação da Igreja, mas 
reformar a própria Igreja, reconduzir seus ministros ao estado 
original de pobreza e de submissão à autoridade política, conforme o 
ensinamento paulino. 

 

6. As primeiras noções de soberania: a plenitudo potestatis    

  A disputa entre quem detinha a plenitudo potestatis, traduzindo-se na idéia de 

que o poder consiste na faculdade de ditar normas imperativas, eventualmente 

                                                 
20 TORRES. O Império na Idade Média Latina, disponível em http://www.anpuhes.hpg.ig.com.br/ensaio24.htm 
acesso em 04/12/2005. 
21 O curioso é que dentro da Escola de Bolonha surge a Escola dos Glosadores com o objetivo de ir contra o 
Imperador. Sobre este fato MOREIRA ALVES, José Carlos, Direito Romano, vol.I, RJ: Forense, 4ªed., 1978, p. 75, 
sustenta que Irnério, deu nova orientação ao ensino jurídico em Bolonha, fundando a Escola dos Glosadores, por 
duas razões: a primeira razão de ordem política (nesta época, os partidários do imperador da Alemanha lutavam 
contra os do Papa; deste era aliada a Condessa Matilde de Tuszien, que incumbiu Irnério de aprofundar o estudo do 
direito romano, tendo em vista que, sendo ele direito nacional, serviria de elemento de combate ao direito 
estrangeiro); e a segunda razão, motivo de natureza econômica (neste tempo, observa-se o desequilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico da Itália e as acanhadas normas jurídicas então em vigor; para eliminá-lo, bastava a 
utilização do direito romano). 
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derrogatórias de preceitos preexistentes, se o Papa ou o Imperador22 passa a ser 

aproveitada pelos juristas medievais, no século XIII, que, assistindo ao despertar das 

cidades e principados livres principalmente no norte da Itália23, introduziram uma 

noção de entidade que superiorem non recognescens24 ou seja, que não se sujeita ao 

senhor feudal local e, em certos casos, nem mesmo ao Imperador.  

 Será no Decreto Papal Pastoralis Cura (1313) a utilização primeira, como 

expressão legal, do conceito de soberania nacional, onde se negava a universalidade do 

poder do Imperador25. 

 Daí, para a expressão Suprema potestas superiorem non recognoscens (poder 

supremo que não reconhece outro acima de si) relatada, dentre outros, por Luigi 

FERRAJOLI,26, ter sido apenas uma adaptação27. 

                                                 
22 Apesar disso, para LE GOFF, p.268, A hegemonia do imperador à cabeça da Cristandade era mais teórica do que 
real. Combatido muitas vezes na Alemanha, contestado na Itália, ele é em geral ignorado pelos príncipes mais 
poderosos. Desde o período otônida, os reis da França não se consideravam de nenhuma maneira submetidos ao 
imperador. 
23 Importante lembrar o papel da Liga Lombarda na batalha de Legnano em 1176, derrotando as forças do Imperador 
Frederico Barba-Roxa. RUSSEL, p. 141, salienta que no conflito entre o Império e o papado, o desenvolvimento das 
cidades livres foi o que se revelou de mais importante nessa longa luta. O poder do imperador estava associado ao 
já decadente sistema feudal; o poder do Papa, embora ainda em ascensão, dependia, em grande escala, da 
necessidade que o mundo tinha dele como antagonista do imperador e, portanto, decaiu, quando o Império deixou 
de constituir ameaça; mas o poder das cidades era novo, resultado do progresso econômico e fonte de novas formas 
políticas. LE GOFF, p.90, salienta que ao combater um ídolo de pés de barro, um poder anacrônico como o do 
imperador, o papa negligenciou – chegando por vezes a favorecer – a emergência de um ovo tipo de poder, o dos 
reis. O conflito entre o mais poderoso deles, Felipe o Belo, rei de França, e o papa Bonifácio VIII, terminou com a 
humilhação do pontífice, esbofeteado em Agnani (1303) e exilado, e com o “cativeiro” do papado em Avinhão 
(1305-1376). Os poderes espiritual e temporal estavam efetivamente separados. 
24 KRITSCH, Raquel, em artigo Rumo ao Estado Moderno: As raízes medievais de alguns de seus elementos 
formadores, publicado na Revista de Sociologia e Política n.23, p.103-114, de nov. 2004, citando Francesco 
Calasso, que o uso mais remoto, provavelmente em 1208, é atribuído ao canonista inglês Alan. Na glosa de uma 
carta decretal do Papa Alexandre III, a respeito da distinção entre jurisdição espiritual e jurisdição civil,(tratava-se 
de uma disputa entre Henrique II e Thomas Becket) Alan retomou a questão da origem do poder imperial. Esse 
poder, segundo ele, é derivado do espiritual. Se assim não fosse, argumentava o Imperador não seria responsável 
perante o Papa, que o julgava e o depunha e, prossegue o que se diz do Imperador deve ser dito também de 
qualquer rei ou príncipe não subordinado a ninguém, que tem tanto direito em seu reino quanto o Imperador no 
Império. 
25 O episódio é narrado por Raquel KRITSCH. Em 1312, Roberto, o Sábio, resistiu às forças do Imperador Henrique 
VII, quando este estava em campanha na Itália. Foi, então, acusado de traição, com o argumento de haver incitado 
os toscanos e lombardos a rebelar-se contra as forças imperiais e a expulsar a administração germânica do Norte 
da Itália. O rei siciliano foi citado, recusou-se a comparecer perante o tribunal imperial de Pisa e foi condenado 
por crime de lesa-majestade.Como o reino da Sicília era, nominalmente, feudo do Papado, Roberto levou o 
problema ao Papa, que consultou vários juristas eminentes. Em 1313, Clemente V editou o decreto papal Pastoralis 
cura, aderindo oficialmente ao ponto de vista, até então teórico, de que o rei é soberano em seu território e não 
pode ser citado ante o tribunal de nenhum outro rei nem ante o do Imperador. Como rei, não poderia cometer alta 
traição contra nenhum outro rei, por não ser súdito. 
26 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 1. 
27 A expressão original era rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator (o rei, que não reconhece 
nenhum outro poder acima de si, tem, no âmbito do próprio reino, os mesmos poderes que tem o imperador sobre 
todo o Império). 
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  A essa época, a escolástica28, retomando a filosofia aristotélica, dá o cabedal e a 

bênção necessários para repor o homem no centro do sistema, lançando as bases para o 

individualismo do Renascimento.  

A sua doutrina vai ter implicações na concepção nascente de soberania, que vai 

surgir como conceito marcante da autonomia dos principados em face do Papa e do 

Imperador. 

 

7. A doutrina do poder descendente e a legitimidade 

 A questão da legitimidade do poder, nesta disputa, pode ser sintetizada, na visão 

de Raquel KRITSCH, citando Egídio ROMANO na doutrina do poder descendente29/30

                                                 
28 Principalmente devido a sua grande crença na dialética e no raciocínio silogístico. LE GOFF, p. 346, sustenta que 
o método escolástico é, em primeiro lugar, a generalização do velho procedimento, empregado notadamente em 
relação à bíblia, das “questiones et responsiones”(questões e respostas). Mas colocar problemas, por os autores 
“em questões”, no plural, levou a que fossem colocados “em questão”, no singular. Nesse primeiro momento, a 
escolástica foi o estabelecimento de uma problemática. Passou em seguida a ser um debate, a “disputa”, e aqui a 
evolução, consistiu em que, ante o puro argumento de autoridade, o recurso à razão ganhou importância crescente. 
Enfim, a disputa acabava-se com uma” conclusio”(conclusão) dada pelo mestre. AQUINO, Tomás, Questões 
discutidas sobre a verdade,  Coleção “Os Pensadores”, SP: Ed. Abril, 1985, p. 20 e seguintes, trabalha exatamente 
com essa lógica. 
29 Esta doutrina se referia à fórmula evangélica da sagração de São Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no 
céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, foi invocada, várias vezes para afirmar a jurisdição tanto 
religiosa quanto secular da Santa Sé. 
30 Aqui é importante fazer-se uma ressalva: a disputa à época de Edígio Romano (1247-1316) dizia respeito ao 
conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Felipe, o Belo, rei da França. Luís  A. de Boni, na introdução da obra de 
ROMANO, Egídio. Sobre o Poder Eclesiástico, Petrópolis: Ed.Vozes, 1989, p.12, discorre que à primeira leitura 
pode-se talvez pensar que Egídio simplesmente retoma a disputa teórica da época das investiduras, com aqueles 
mesmos argumentos tantas vezes repetidos pelos medievais. Tal impressão é enganosa. Os argumentos e os 
exemplos são os mesmos, mas o mundo é outro: a questão posta não é mais a da relação entre o papa e o imperador 
dentro de uma única cristandade; trata-se agora de definir qual a relação entre o poder eclesiástico e o civil na 
constituição de novos estados soberanos; é necessário redefinir competências entre a autoridade religiosa 
supranacional e as autoridades civis nacionais que neste momento se afirmam. Ainda de BONI, p. 16,  realça que no 
século XIV, Egídio não pode negar um âmbito específico da ação do Estado, nem o direito à existência. O Estado é 
uma exigência da natureza, como diz a tradição aristotélico-tomista, à qual, porém, Egídio acrescenta: é exigência 
da natureza enquanto voltado para aquele que é o fim superior da natureza: a salvação do homem. Na realidade, 
não passa de um momento intermediário dentro de um ordenamento maior; é um degrau superior ao qual tendem 
necessariamente os homens, a fim de verem satisfeitas suas necessidades terrenas, mas não passa disto. O fim, para 
o qual tende, sequer  o pode descobrir por si mesmo; encontra-o através da Igreja, instituída para conduzir a este 
fim e revelá-lo aos homens. Sem o ordenamento à Igreja, torna-se impossível pensar no Estado, seria o mesmo que 
abstraí-lo do universo. Se Egídio Romano não tem dúvidas em posicionar-se a favor do Papado, João QUIDORT 
(1270-1306) , em sua obra Sobre o Poder Régio e Papal, Petrópolis: Vozes, 1988, se posiciona de modo diferente, 
criticando os defensores do poder direto do papa em questões temporais Luís A. de Boni também fez a introdução a 
esta obra e, sintetizando o pensamento de QUIDORT, no capítulo XVIII, p.32/33 discorrendo que se o papa não se 
encontra na origem do poder episcopal, muito menos na do poder temporal. Este provém imediatamente de Deus, do 
mesmo modo que o espiritual, e tendo sujeito e objetos próprios. Se em questões de fé o rei é instruído pelo papa, 
não o é na condição de rei, mas na de simples fiel; não acontece o mesmo, porém, em questões do exercício da 
autoridade civil, onde o monarca não conhece ninguém que lhe seja superior. Caso contrário, se o rei dependesse 
do papa para legislar, haveria então um governo papal, e não real, reduzindo-se o monarca a simples ministro do 
papa. 
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Essa doutrina do poder descendente, porém teve mais de uma versão. 
Em rigor, a idéia de Deus como fonte do poder é funcional para 
qualquer das pretensões políticas em jogo na Idade Média, 
especialmente a partir do século XIII: 
1) na versão tradicional, mais útil aos papas, o sucessor de São Pedro 
seria o transmissor da autoridade concedida por Deus. Esse é o 
sentido da sagração dos governantes seculares pelo Papa; 
2) em uma versão alternativa, o poder seria concedido por Deus 
diretamente aos governantes (doutrina que será a base teológica do 
absolutismo nos séculos XVI e XVII), derivando, claramente, das 
pretensões dos imperadores; 
3) em uma terceira interpretação, o poder seria concedido por Deus 
ao povo e destes aos reis ou imperadores. Essa doutrina é de 
inspiração tomista. 

 

  Se a legitimidade31 para governar, qualquer que fosse a concepção adotada, 

estavam postas, ou seja, ela passaria, sempre, por Deus, as condições básicas para a 

constituição do Estado também, ainda que com a estrutura feudal32. Joseph R. 

STRAYER33 as salienta:  

O aparecimento de unidades políticas persistentes no tempo e 
geograficamente estáveis, o desenvolvimento de instituições 
permanentes e impessoais, o consenso em relação à necessidade de 
uma autoridade suprema e a aceitação da idéia de que esta 
autoridade deve ser objeto da lealdade básica dos seus súditos. 
 

  Claude LEFORT34, sintetiza essas transformações, argumentando que 

                                                 
31 Mesmo o poder temporal derivaria, isto é, se legitimaria, pela vontade de Deus, considerando-se o caráter 
eminentemente de fé existente ao longo de toda a Idade Média, já que a própria coroação era uma cerimônia de 
sagração em que o Imperador ou mesmo o rei, era “ungido”. LE GOFF, p. 270 salienta que sobre esta questão 
religiosa de reis e imperadores que o primeiro meio empregado em sua política para este fim foi a sagração e a 
coroação, cerimônias religiosas que faziam deles o ungido do Senhor, o “rex a Deo coronatus”(rei coroado por 
Deus). A sagração é um sacramento. Era acompanhada de aclamações litúrgicas, as “laudas regiae”(louvações 
régias) , o reconhecimento solene pela Igreja do novo soberano, inserido na hierarquia celeste. Elas proclamavam a 
harmonia cósmica do Céu, da Igreja e do Estado. 
32 Para LE GOFF, p.84, o feudalismo é o conjunto de laços pessoais que unem entre si, hierarquicamente, os 
membros das camadas dominantes da sociedade. Tais laços apóiam-se numa base “real”: o benefício que o senhor 
concede a seu vassalo em troca de um certo número de serviços e de um juramento de fidelidade. Em sentido estrito, 
o feudalismo é a homenagem e o feudo. O senhor e seu vassalo uniam-se pelo contrato vassálico mediante a 
prestação de homenagem(...) recorrendo a uma fórmula do tipo: “Senhor, passo a ser vosso homem”. (...) A 
concessão do feudo pelo senhor ao vassalo era feita numa cerimônia, a investidura, que consistia num ato 
simbólico, na entrega de um objeto, após o juramento de fidelidade e a homenagem. 
33 R. STRAYER, p.16. 
34 LEFORT, Claude, em artigo intitulado Nação e soberania, do livro A crise do Estado-Nação. RJ: Civilização 
Brasileira, 2003. 
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A unidade política que se desenha no final da Idade Média é o reino. 
O monarca não se contenta em manifestar sua independência de fato 
em relação ao imperador; proclama que não há ninguém acima dele 
na ordem temporal e apresenta-se como o fiador da união de um povo 
e da permanência da comunidade do reino.  
... 
Ora, no reino concebido como corpo político – o que o império nunca 
foi – investe-se uma missão espiritual. (...) o reino torna-se capaz de 
assimilar a simbólica da Igreja, de sorte que os súditos do monarca, 
qualquer que seja o seu lugar na hierarquia, representam os membros 
do corpo político, enquanto ele mesmo representa a cabeça. Essa 
imagem comporta uma dupla significação: é imagem de um corpo 
natural, réplica do corpo humano, corpo funcional, e também aquela 
de um corpo místico. 
... 
É importante, enfim, assinalar os laços que foram criados entre, de 
um lado, a ideologia religiosa e o projeto imperial, e, de outro, o 
Iluminismo. Diversos historiadores mostraram o quanto foi precoce a 
reativação do ideal da cidadania antiga, que encontrava sua melhor 
expressão na fórmula “Pro patria mori”; uma fórmula que ganhava 
nova ressonância na medida em que “morrer pela pátria” significava 
igualmente morrer por Deus e pelo rei. Mas foi preciso esperar pelo 
século XVI para dimensionar a mudança em uma Europa onde o 
fortalecimento de alguns grandes reinos parecia ter apagado o mito 
do império. 

 

 Há um deslocamento conceitual entre o papel exercido pelo soberano, pelo rei, 

da Idade Média, com o aparecimento da teoria da soberania. Livrando-se da sombra do 

Imperador e do Papa, quando consolidado o poder real, no dizer de BOBBIO35, “o mais 

importante entre os iura do rei, por ser aquele que o tornava justamente rei, consistia 

em administrar a justiça com base nas leis consuetudinárias do país”. Introduzida a 

idéia de Soberania, “o novo rei é soberano na medida em que faz a lei e, 

consequentemente, não é por ela limitado, encontra-se supra legem36”. 

 Com o crescimento do comércio, fortalecimento das cidades surge uma nova 

classe, que, embora demorasse ainda séculos para se impor ao poder, tinha o interesse 

de uma estabilidade para seus negócios: os burgueses. Para ela e para os demais, a 

                                                 
35 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, vol. II, 14ª. Ed., Brasília: UnB, 2004, p.1182. 
36 BOBBIO. Dicionário de Política, p.1182. 
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estabilidade somente poderia existir com uma burocracia mais estável e, 

principalmente, na prerrogativa do rei em aplicar a justiça37, através de seus tribunais38. 

 Presente a base histórica para a formação dos elementos conceituais de 

legitimidade39 e soberania40, o próximo passo natural foi a inter-relação destes 

conceitos com os elementos constitutivos do Estado41, construção de uma identidade. 

8. Construção de uma Identidade – o Estado e seus elementos constitutivos 

 Para construir um Estado42, dentro dos seus elementos constitutivos, históricos, 

têm-se, tradicionalmente, como elementos objetivos, povo, território, e governo.  

                                                 
37 Há um retornar àquela idéia do Império Romano, de um poder Imperium proconsulare, mesmo que atenuado, 
com a tribunicia potestas, 
38 Segundo R.STRAYER, J., p. 69, nos séculos XII e XIII, o objetivo fundamental, quer dos soberanos, quer dos 
membros responsáveis da sociedade, tinha sido o de aumentar a competência e o prestígio dos tribunais, de forma 
que a maioria dos conflitos pudesse ser resolvida por meios pacíficos. Fora necessário exercer uma pressão 
constante sobre os ricos e os poderosos para os levar a aceitar a jurisdição dos tribunais, e nenhum governo estava 
disposto a correr o risco de enfraquecer os procedimentos legais estabelecidos. Mas os barões, os prelados e os 
municípios rapidamente perceberam que, se acedessem a jogar segundo as novas regras, se podiam opor mais 
eficazmente ao governo por meio de ações de obstrução legal do que pela resistência armada. 
39 Dentre as várias definições de legitimidade, BOBBIO. Dicionário de Política, vol. II,  p.678, ao referir-se quanto 
a estrutura política e social, crença na legitimidade e ideologia, sustenta que “o termo Legitimidade designa, ao 
mesmo tempo, uma situação e um valor de convivência social. A situação a que o termo se refere é a aceitação do 
Estado por um segmento relevante da população; o valor é o consenso livremente manifestado por uma comunidade 
de homens autônomos e conscientes. O sentido da palavra Legitimidade não é estático, e sim dinâmico: é uma 
unidade aberta, cuja concretização é considerada possível num futuro indefinido, e a realidade concreta nada mais é 
do que um esboço deste futuro. Em cada manifestação histórica da Legitimidade vislumbra-se a promessa, até agora 
sempre incompleta na sua manifestação, de uma sociedade justa, onde o consenso, que dela é a essência, possa se 
manifestar livremente sem a interferência do poder ou da manipulação e sem mistificações ideológicas”. 
40 ARON, Raymond, Paz e Guerra Entre as Nações, Clássicos IPRI, Brasília: Editora UnB, 2002, 886, considera 
que a soberania pode ser, ao mesmo tempo, como fundamento tanto da ordem intra-estatal, como da interestatal. 
Segundo ele, diz-se que um Estado é soberano porque, dentro de seu território, o sistema legal que postula, ou com 
o qual se confunde, é a instância suprema – exceção feita às regras consuetudinárias, obrigatórias para todos os 
Estados “civilizados”, e às obrigações constantes de convenções ou tratados. Esse sistema só está em vigor, 
entretanto, dentro de um espaço limitado, aplicando-se apenas às pessoas de uma certa nacionalidade. Portanto, se 
a soberania é absoluta, a ordem dentro do Estado é essencialmente diferente da ordem interestatal, porque a 
primeira implica a sujeição a uma única autoridade, que a segunda exclui. 
41 R. STRAYER, J., p.65, ressalta que em 1300, porém, não se sabia muito bem quem era independente e quem não 
o era, não sendo fácil traçar fronteiras muito claras numa Europa que até então só conhecera a existência de 
esferas de influência que em parte se sobrepunham e a flutuação das zonas fronteiriças. Os grandes reinos do 
Ocidente tinham talvez núcleos sólidos, mas nas suas margens havia zonas cuja incorporação no estado estava em 
discussão: Gales e a Escócia, no caso da Inglaterra, e a Bretanha, a Guyenne, a Flandres e os restos do antigo 
reino do Centro, no caso da França. A Inglaterra conquistou o País de Gales, mas não conseguiu absorver a 
Escócia; a França conquistou a Guyenne, anexou a Bretanha e vários pequenos territórios situados ao longo de sua 
fronteira oriental, mas não conseguiu apoderar-se da Flandres. (...) Em menor grau, o mesmo resultado foi 
atingindo na Alemanha e na Itália, embora de forma mais modesta e menos estável. Na ausência de reinos 
poderosos, cada principado alemão e cada cidade italiana pretendiam impor a sua soberania. Pequenas guerras, 
alianças matrimoniais e partilhas de heranças vinham contribuir para que o número e o tamanho dos estados 
sofressem violentas flutuações.  
42 MELLO, Celso de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, vol I, 13ª.ed., RJ: Renovar, 2001, p. 
373, discorre que a palavra “Estado” se origina do latim “status” (“estar de pé”, “a idéia de uma certa estabilidade de 
situação”). Na Antiguidade e Idade Média a palavra “status” era a “boa ordem” (“status reipublicae”) No século XIII 
significa “estrutura jurídica”. Na Idade Média, o Estado urbano é denominado “Civitas” e a monarquia territorial é 
chamada de “regnum”. A palavra “respublica” era usada para a reunião de fiéis e foi Maquiavel, em sua obra “O 
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 Na idéia de povo há uma idéia seletiva, vez que exclui dentro de uma 

população, parcelas desta. Daí a identificação com nação, mas não a nação longínqua 

dos indo-europeus, ou mais tardiamente, dos povos germânicos, eslavos, etc.  

A nação43 que se identifica com o Estado, origina-se como um fenômeno 

secundário das invasões bárbaras.  Estas invasões, violentas44, em um segundo 

momento, buscaram também o saque às cidades romanas, provocando uma retirada de 

boa parte da nobreza para suas propriedades rurais, onde, a princípio, estariam salvos45.  

Neste deslocar, os patrícios romanos levavam consigo, além de seus pertences, 

toda uma infra-estrutura, para, se possível, ausentar-se o menos possível da região em 

que passaram a viver.  

E levando-se ainda em consideração a peste negra do século IV, muitas 

profissões passaram a rarear, levando aos Imperadores às tornar obrigatoriamente 
                                                                                                                                              
Príncipe”, 1513, quem utilizou a palavra, pela primeira vez, no seu sentido moderno, “de uma entidade política geral 
situada acima dos regimes particulares”. 
43 ARON, em Paz e Guerra Entre as Nações, p. 385/6, sustenta que uma nação é sempre o resultado da história, 
uma obra dos séculos; nasce por meio de provas, a partir de sentimentos experimentados pelos homens, mas com a 
influência da força, a força de uma unidade política que destrói as unidades preexistentes, ou a força do Estado que 
ordena as regiões e as províncias.(...) a nação passava, no fim do século XIX, pela obra-prima da história, a 
realização com êxito de um esforço secular. Os homens criavam juntos uma cultura e, por um plebiscito cada dia 
renovado, decidiam viver em conjunto. (...) A vontade afirmada pelas nações tornou-se uma expressão de orgulho 
coletivo, uma pretensão de superioridade. Como as nações soberanas estão engajadas numa competição de 
potência, as conquistas tiveram sua intensidade aumentada, em vez de ser atenuada. As guerras entre os monarcas 
transformaram-se em guerras entre os povos. Os homens passaram a acreditar que o destino das culturas era 
jogado nos campos de batalha, juntamente com a sorte das províncias. 
44 Para ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, 3ª.ed., SP: Ed. Brasiliense, 1991, p. 
108/109, salienta que “a primeira grande onda começou com a momentosa marcha através do Reno gelado na noite 
de inverno de 31 de dezembro de 406, por uma informal confederação de suevos, vândalos e alamanos. Poucos anos 
depois, em 410, os visigodos, sob as ordens de Alarico, saquearam Roma”.  
45 Em face da difícil situação política existente em um Império quase que nominal, no entender de GEARY, Patrick 
J. O Mito das Nações – A Invenção do Nacionalismo, SP: Conrad Editora do Brasil, 2005, p. 124, para os 
inquietos proprietários de terras provincianos, a presença dos bárbaros era uma bênção. A manutenção dos 
exércitos bárbaros era muito menos dispendiosa do que a dos exércitos provincianos tradicionais, e aparentemente 
os bárbaros causavam menos problemas para os agricultores. Além disso, os comandantes bárbaros geralmente 
respondiam melhor aos interesses locais e estavam mais dispostos a negociar com as aristocracias provincianas. ... 
os membros da aristocracia provinciana ocidental tendiam a colocar os interesses locais acima de um ideal efêmero 
de unidade imperial. Por outro lado, a curiosa divisão entre os bárbaros e romanos no tocante às terras, tornaram 
àqueles primeiros “guardiões” da lei romana. Sobre esse fato, ANDERSON, Perry, op.cit., p. 110/111, discorre que 
para as comunidades invasoras, a primeira questão fundamental a ser decidida, depois de suas vitórias em campo, 
era a da disposição econômica das terras. A solução adotada normalmente era um modelo próximo às práticas 
romanas (...) O regime de “hospitalitas”. (...) Derivado do velho sistema de aquartelamento imperial. (...) A 
distribuição de terras sob o sistema de “hospitalidade” provavelmente afetava a estrutura da sociedade romana 
relativamente pouco: dado o pequeno número de conquistadores bárbaros envolvidos, os “sortes” – ou lotes a eles 
distribuídos – jamais cobriram senão uma certa porção dos territórios sob seu governo. (...) Por outro lado, (...) os 
“sortes” não eram partilhados totalmente pelos guerreiros germânicos que chegavam. Pelo contrário, todos os 
pactos entre romanos e bárbaros referentes às divisões de terras, envolviam apenas duas pessoas: o proprietário de 
terras de província e um sócio germânico. (...) Dentro de mais ou menos uma geração, uma aristocracia germânica 
estava consolidada sobre a terra, com um campesinato dependente abaixo dela. Estavam lançadas as sementes para 
a criação de um novo modelo a substituir o Império, como unidade territorial.  
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hereditárias46. Esta infra-estrutura contava com o apoio de ourives, escribas, 

marceneiros, carpinteiros, pedreiros47.   

A vida passou a girar em torno da terra. Não há mais escravos pessoais, mas 

servos da gleba. Criam-se costumes, o passado comum é abandonado, e forma-se uma 

nova história, comum a todos. Se o laço que os une é a terra, abandona-se o princípio 

do ius sanguinis48 (nacionalidade dada em razão da filiação) romano, para o ius soli 

(nacionalidade dada em razão do local de nascimento). 

 Claude Lefort49, citando Ernest Renan historiador do século XIX, em uma 

conferência pronunciada em Sorbonne, em 1882, intitulada  

“O que é uma nação” retraça a história das divisões da Europa 
desde o fim do império romano e das invasões germânicas, para 
indicar os caminhos pelos quais a França, a Alemanha, a 
Inglaterra e a Espanha conquistaram uma existência nacional, que 
é a fusão de populações que os compõe (...) pelo sucesso da 
mestiçagem. Foi depois da ruína do império romano e da 
conversão dos bárbaros ao cristianismo que se constituíram 
grupamentos que pouco a pouco adquiriram a memória de uma 
vida comum, mas aceitaram também esquecer sua origem étnica e 
a língua fala outrora. (...). O conceito de raça, segundo ele, foi 
inventado por motivos belicistas. A língua incitou à reunião dos 
homens, mas não lhe é necessária, com demonstra o fato de que os 
Estados Unidos e a Inglaterra, ou os países da América Latina, 

                                                 
46  LE GOFF, p. 35, sustenta que fato social, a ruralização é o aspecto mais espetacular de uma evolução que vai 
imprimir à sociedade do Ocidente medieval um traço essencial que permanecerá arraigado nas mentalidades por 
muito mais tempo do que na realidade material: a compartimentação profissional e social. A fuga de certos ofícios e 
a mobilidade da mão-de-obra rural tinham levado os imperadores do Baixo Império a tornar obrigatoriamente 
hereditárias certas profissões, e encorajado os grandes proprietários a fixar na terra os colonos que substituíam os 
escravos – cada vez menos numerosos. Permanecer opor-se-á a mudar e, sobretudo, ao conseguir mudar. O ideal 
será uma sociedade de “manants”, de “manere”, ficar, uma sociedade estratificada, horizontalmente 
compartimentada.
47 Mais tarde, isto irá criar as corporações de ofício.    
48 Em Roma o indivíduo era qualificado segundo sua posição, seu status. Há três: o status libertatis, que era 
conferido pela mãe, se esta fosse escrava, o filho também o seria; o status civitatis, isto é, a condição de civis, 
habitante de uma civitas, que era conferida pelo pai, em não sendo a criança escrava; e o status familiae, que era sua 
posição na família, que poderia ser sui iuris ou alieni iuris. Pelo Edito de Caracala, em 212, estendeu-se a quase 
todos os habitantes do império a cidadania romana. Sobre este Edito, COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga, SP: 
Ed. Martin Claret, 2006, p. 410/11, salienta que esta cidadania romana foi estendida aos habitantes do império para 
generalizar a cobrança do imposto do vigésimo sobre as alforrias e as sucessões, que os peregrini não pagavam. 
Ademais,  a distinção entre peregrinos, latinos e cidadãos não desapareceu inteiramente, pois a encontramos ainda 
em Ulpiano e no Código; parecia natural, com efeito, que os escravos libertos não se tornassem logo cidadãos 
romanos, mas passassem por todas as antigas categorias que separavam a servidão do direito de cidade. Vê-se, 
também, por certos indícios, que a distinção entre terras itálicas e terras provinciais subsistiu ainda por bastante 
tempo. (...) Desse modo, a urbe de Tiro, na Fenícia, ainda depois de Caracala, continuou gozando, por privilégio, 
do direito itálico; e a conservação dessa distinção se explica, pelo interesse que os imperadores tinham em não se 
privar, por vontade, dos tributos que o solo provincial pagava ao fisco. 
49 LEFORD, Claude em artigo intitulado Nação e soberania, da obra A crise do Estado-Nação, ob.cit, às  fls.59/60 
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seja a Espanha, seja Portugal, falam a mesma língua e ao mesmo 
tempo formam nações diferentes, enquanto a Suíça pôde reunir 
populações que falam quatro línguas distintas. A religião também 
não é suficiente para assegurar os fundamentos de uma 
nacionalidade moderna, pois não há religião de Estado: pode-se 
ser francês, inglês, alemão, sendo-se católico, protestante, 
israelita ou não praticando culto algum. 

   

  Às fls. 62/64 prossegue perguntando: O que é nação?  

Essa questão, tal como colocada desde o final do século passado, 
é muitas vezes ligada a esta outra: como se formou a nação? 
Nação é um produto da História. A nação só merece seu nome a 
partir do momento em que se afirma como soberana, seja que ela 
já tinha uma forma no quando do reino medieval, temos que 
reconhecer que ela coincide com a existência de um território 
delimitado por fronteiras sobre o qual se exerce uma autoridade 
soberana. Na falta dessa característica, o termo não designaria 
nada mais que uma etnia, isto é, uma população cujos membros 
tem a mesma origem, distinguem-se pelo uso de uma mesma língua 
e pelo apego aos mesmos costumes. Assim, a idéia de soberania e 
aquela de nação parecem associadas. Essa observação, todavia, 
deve ser corrigida: a idéia de soberania nasce, com efeito, na 
Europa, bem antes que se apoie na existência ou suposta 
existência da nação. Ela surgiu de um conflito entre duas 
autoridades (...): o papa e o imperador.  

  
 Quem era soberano como resultado da disputa entre papa e o imperador foi o 

rei. O deslocamento do poder soberano para o povo como sinônimo de nação é um 

fenômeno muito mais recente, decorrente da Revolução Francesa. 

 
Claude Lefort, às fls.70/71 afirma que 

 A idéia de que a soberania reside na nação – uma idéia que 
Siéyès defendeu rigorosamente, antes mesmo que fosse impressa 
na Declaração – esconde uma ambigüidade. Por um lado, quando 
há transferência explícita da soberania de um antigo para um 
novo depositário, a representação do Um corre o risco de se 
manter. (...) Ora, uma vez afirmado que o povo não tem ninguém 
acima dele mesmo, que nem alguém nem alguns têm o direito de 
comandar, não se pode entender que ele esteja acima das leis, 
dessas leis que seus representantes, devidamente mandatados por 
ele, elaborarão e hão de elaborar? Que representação fazer do 
povo, uma vez que lhe foi concedida uma autoridade que excede 
qualquer instituição? Reformulemos a questão. O rei soberano 
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dispunha efetivamente de meios de exercício da potência; ao 
contrário, a qualificação do povo como soberano não dá a 
conhecer as condições de exercício de sua potência. 

   

  Já, Adauto Novaes50, discorrendo sobre as noções de Estado, Nação e Soberania 

sustenta que  

historicamente explicáveis, Estado e Nação parecem ter um 
destino comum: criar a ideologia dos tempos modernos, que é o 
conceito de soberania (nacional ou popular). É esse conceito que 
dá conteúdo concreto à idéia de Estado, que supõe a existência de 
uma vontade comum dos indivíduos e, portanto, unidade ideal: [e 
isso que atribui coerência e legitimidade ao poder do Estado: a 
soberania “racional e necessária” que emana da vontade o povo – 
“realização histórica d Espírito” – e da nação. O Estado é, na 
expressão de Hegel, a organização concreta do Espírito de um 
povo, do qual é a revelação. O Estado é, portanto, a forma visível 
da soberania, e que, por isso mesmo, atribui-se o poder de 
resolver à base da violência, quando a ideologia falha, qualquer 
conflito surgido na sociedade, uma vez que povo e Estado 
representam a mesma realidade, isto é, “vontade comum” e 
“unidade racional”. Negação da multiplicidade do múltiplo, o 
Estado é expressão lógica do Um, que se separa do corpo da 
sociedade, tornando-se instância exterior e superior. 

 

 Construíram-se conceitos, mesclando a idéia de Estado, Nação e Soberania 

como condições indissociáveis para o Estado-Nação.  

A idéia de soberania, como vimos, surgiu de um Decreto Papal - a Pastoralis 

Cura (1313), mas, faticamente, a primeira exposição sistemática de soberania é 

atribuída a Jean Bodin, no século XVI, na obra “Os Seis Livros da República”. 

  A isto, Alberto Ribeiro de BARROS51 sustenta  

ao tratar da estrutura da sociedade política, Bodin reconhece a 
existência de três normas: a lei moral, que o indivíduo aplica a si 
mesmo; a lei doméstica, que é exercida no seio da família por um 
indivíduo, o chefe de família, em relação a seus dependentes, a 
esposa, os filhos e os servos; e a lei civil, que regula as relações 
entre as várias famílias. Entre essas três normas, responsáveis 
pela ordenação e conservação da sociedade política, a lei civil 

                                                 
50 NOVAES, Adalto. Artigo intitulado A invenção e a crise do Estado-Nação. Na obra A crise do Estado-Nação. 
RJ, Civilização Brasileira, 2003, p. 17/18. 
51 BARROS, Alberto Ribeiro. A teoria da Soberania de Jean Bodin. São Paulo, Unimarco Editora, 2001, p.233. 

890



aparece como a mais importante, por se a norma suprema em 
matéria de prescrição ou proibição. 
A lei civil, por sua vez, é dividida em três partes: o comando 
(imperium), a deliberação (consilium) e a sanção(executio). O 
comando supremo (summum imperium), do qual as outras partes 
da lei civil derivam, se manifesta de inúmeras maneiras, mas mais 
especificamente em quarto ações: na criação de magistraturas e 
na atribuição de suas funções; na promulgação e revogação das 
leis; na declaração da guerra e no estabelecimento da paz; na 
atribuição de penas e recompensas. São ações consideradas os 
principais direitos da soberania, pois possibilitam ao seu detentor 
as condições necessárias para governar a sociedade política. 

 

E, às fls. 334, prossegue:  

o poder da sociedade política, para ser considerado soberano, tem 
de ser perpétuo e absoluto. O adjetivo perpétuo indica a 
continuidade que o poder deve ter ao longo do tempo. Se tiver uma 
restrição cronológica, por mais amplo que possa ser, não pode ser 
considerado soberano. Trata-se da afirmação do princípio de 
continuidade temporal do poder público. Os juristas medievais já 
haviam proclamado a propriedade imortal da pessoa do rei com 
expressões como “o rei não morre jamais”, “o rei esta morto! 
Viva o rei”, desviando a atenção da inevitável ordem da natureza 
física, do corpo material do rei, para se fixar no caráter metafísico 
da realeza, que sempre permanece. 

 

  BARROS ressalta às fls, 23 que o conceito de soberania serviu como 

justificativa jurídica para o processo de centralização administrativa e judiciária, de 

concentração do poder político, já que apresentava a idéia de que em toda a sociedade 

política deve haver uma esfera última de decisão “um único centro de comando, livre 

de qualquer intervenção, interna ou externa, que imponha normas aos membros dessa 

sociedade, de maneira exclusiva e de acordo unicamente com sua vontade”. 

 Observe-se que ainda o poder está aglutinado em torno da figura do monarca. A 

expressão Estado, tal como hoje é usada, corre a partir de MACHIAVEL.  

  Norberto BOBBIO52, interpretando o pensamento de Bodin sustenta que  

O poder soberano consiste eminentemente na capacidade de fazer 
leis, isto é, de estabelecer as normas gerais que interessam a toda 

                                                 
52 BOBBIO, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. 10ª. Brasília, UnB, 1997, p.98. 
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a comunidade. Das duas uma: ou o povo não tem o poder de 
legislar, e o Estado não é misto (será aristocrático, se esse poder 
pertencer ao senado; monárquico, se pertencer ao rei); ou então o 
poder pertence ao povo – e o Estado é democrático. A afirmativa 
importante, na passagem citada, é a de que além dos atributos – a 
perpetuidade e o caráter absoluto -, a soberania é também 
indivisível. O soberano – seja um monarca ou uma assembléia – 
ou tem todo o poder, ou não tem poder. Quando o poder está 
dividido, o Estado perde unidade, e com ela a estabilidade. Ou o 
Estado é uno ou não chega a ser um Estado. 

   

  Às fls. 96, BOBBIO explica o que Bodin entende por poder perpétuo e absoluto.  

Contrariamente ao que se pensa de modo geral, poder absoluto 
não quer dizer poder ilimitado. Quer dizer simplesmente que o 
soberano, detentor do poder de fazer leis válidas em todo o país, 
não está sujeito a essas mesmas leis, porque “não pode dar ordens 
a si mesmo”. Contudo, como todos os outros seres humanos, o 
soberano está sujeito às leis que, não dependem da vontade dos 
homens – isto é, às leis naturais e divinas. Na escala ascendente 
dos poderes, o poder do soberano terrestre não é o mais alto; 
sobre ele está a “summa potestas” de Deus, de quem dependem as 
leis naturais e divinas. Outros limites ao poder soberano são 
impostos pelas leis fundamentais do Estado – que hoje 
chamaríamos de leis constitucionais. Por exemplo: a lei que, numa 
monarquia, estabelece a sucessão ao trono: “O príncipe não pode 
revogar as leis que tratam da própria estrutura do reino, dos seus 
fundamentos, as quais estão vinculadas à coroa, e a ela 
indissoluvelmente unidas. O que quer que um príncipe decida, 
nesta matéria, seu sucessor tem pleno direito de abolir tudo o que 
se tenha feito em prejuízo daquelas leis sobre as quais se apoia a 
própria majestade soberana”. 
Outro limite ao poder soberano é imposto pelas leis que regulam 
as relações privadas entre os súditos, especialmente as relativas à 
propriedade: “Se o príncipe soberano não tem o poder de 
ultrapassar os limites das leis naturais, estabelecidas por Deus – 
de que ele é uma imagem – só poderá tomar os bens alheios se 
tiver motivo justo e razoável: mediante compra, troca ou confisco 
legítimo; ou para a salvação do Estado... Não havendo as razões 
mencionadas, o rei não poderá apropriar-se da propriedade 
alheia, dispondo da mesma sem o consentimento do proprietário”.
  

 
  Evidentemente que esta construção não se deu sem traumas, já que a própria 

Igreja, nesta fase final da Idade Média, manteve-se e, nos dizeres de LE GOFF, p.93,  
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A terceira realização da monarquia centralizadora foi levada a 
cabo pelo Papado. Tal sucesso deveu pouco ao poder temporal do 
Papa, baseado territorialmente no pobre Patrimônio de São 
Pedro. Foi ao assegurar sua autoridade sobre os bispos, e 
sobretudo ao drenar – não sem despertar vivos protestos, por 
exemplo, na Inglaterra e na França – os recursos financeiros da 
Igreja, ao encabeçar a codificação do direito romano, que o 
papado, no século 12 e sobretudo no 13, tornou-se uma monarquia 
supranacional eficaz. Esta monarquia não somente resistirá ao 
exílio de Avinhão mas afirmará seu poder sobre a Igreja. 

 

 Este poder, somado a uma nova peste negra (após 1378), acarretará 

conseqüências e um apoio de príncipes interessados na não drenagem das riquezas das 

Igrejas localizadas em seus territórios, apoiando, de maneira ostensiva, novos 

movimentos religiosos, considerados heréticos pelo Papado, mas que conseguiram se 

consolidar, fortalecendo, desde modo, o próprio domínio destes príncipes sobre 

assuntos nacionais. Há a reforma protestante53. 

 

9. A reforma protestante. 

Os séculos XIV-XVII vivem novo furor religioso. Se a escolástica deu o 

impulso inicial para a discussão do Estado feudal, este pensamento “engessante”, 

segundo seus detratores, começa a dar lugar a um humanismo. E os sonhos e desafios 

herdados pelos Otônidas, na intenção de submeter à Itália ao domínio do Imperador 

Alemão, causam ressentimentos amargos de ambos os lados54. De um lado, o 

menosprezo alemão pela “licenciosidade” e “leviandade” italiana. Do lado italiano, o 

horror aos frios e fanáticos alemães. Mas aqui há um somatório de fatores até então 

ausentes: se ao longo da Idade Média, existiram inúmeras heresias, (Arianismo, 

Maniqueísmo, Pelagianismo, para citar algumas até o século VI, ou ainda a cruzada 

contra os Albineges, os Cartários), há, durante cerca de setenta anos (durante o século 

XIV - XV), o grande cisma do Ocidente, com um Papa em Avignon e outro em Roma, 

                                                 
53 A Escolástica já não é suficiente. Seus defeitos se evidenciam. RUSSEL, p. 143, argúe que os defeitos do método 
escolástico são os que decorrem, inevitavelmente, quando se dá demasiada ênfase à dialética. Estes defeitos são: 
indiferença pelos fatos e pela ciência, crença no raciocínio em matérias em que somente a observação pode decidir, 
e preocupação indevida pelas distinções e sutilezas verbais. 
54 Lembrar da Liga Lombarda 
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isto auxilia, ao norte dos Alpes um novo fervor religioso, como uma reação ao 

paganismo do Renascimento. Finalmente, o desgaste da luta secular entre o Papa e o 

Imperador, com a derrota deste último, teria que produzir novos frutos. 

 A oportunidade, para livrar-se do domínio Papal, criando uma Igreja nacional 

mais afável aos governos locais mostra-se sedutora, e, mostrar a verdade, e que esta 

verdade perdurasse, teria que culminar com a associação de três fatores: a Igreja, o 

Estado e um novo ator, a Academia.  

É, inicialmente, na Academia, onde os debates tiveram início, William de 

Ockham, Marsílio de Pádua, começam a romper com a Escolástica, influenciando toda 

uma nova geração; como o papado necessitava de verbas, cobra pelas indulgências.   

A reação a estas, conta com circunstâncias históricas favoráveis: o local uma 

Universidade nova, “menina dos olhos” do eleitor do Sacro Império, determinado a 

proteger a produção científica daí resultante e sem as raízes históricas daquelas antigas 

Universidades; o indivíduo, um monge agostiniano, alemão: Martinho Lutero. 

Norberto BOBBIO sustenta que com a implantação da idéia de soberania, a 

grande mudança  

consiste, pois, no fato de que o direito, que anteriormente era 
dado, agora é criado; antes era buscado, pensado na justiça 
substancial, agora é fabricado com base na racionalidade técnica, 
na sua adequação aos objetivos. Esta estatização do direito ou 
esta redução de todo o direito a uma simples ordem do soberano, 
esta legitimação do ius não pelo iustum, e sim pelo iussum, 
corresponde a uma profunda revolução espiritual e cultural que, a 
partir da Reforma, atinge também a organização leiga da 
sociedade, que tem como elemento central a vontade. Assim como, 
no céu, Deus é tão onipotente que tudo o que Ele quer é justo e é 
do seu fiat que depende a própria ordem natural e não da 
participação na sua razão, também na terra o novo soberano cria 
o direito e, em último caso, pode permitir a exceção ao regular 
funcionamento do ordenamento jurídico55. 

  

                                                 
55 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, p. 1182. 
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 Em parte, como conseqüência da Reforma, tem-se novos conflitos - A Guerra 

dos Trinta anos, resolvidos pela Paz de Westfália que acabou acarretando novas e 

importantes relações de poder. 

 

10. A Paz de Westfália 

  Entre os dias de 15 de maio a 24 de outubro de 1648, os principais 

plenipotenciários europeus assinaram nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück um 

grande tratado de paz que fez história: a Paz de Westfália. Com ela puseram fim a 

desastrosa Guerra dos Trinta anos. Acordo este baseado no respeito ao equilíbrio dos 

poderes entre os estados europeus que passou a imperar no mundo desde então. 

  Foram dois eclesiásticos que elaboraram os termos de paz: o cardeal de 

Richelieu e o cardeal Mazarino, juntos com diplomatas protestantes suecos, como 

Johan Axelsson Oxenstierna e Johan Adler Salvius, além de Hugo Grotius e 

Maximiliano von Trauttmansdorff (representando o Império dos Habsburgos). 

 Para Arnaud Blin56 sustenta que este tratado, juntamente, com os tratados de 

Münster e de Osnabrück, teve quatro conseqüências imediatas: Acabaram 

definitivamente com o conflito; redesenharam o mapa geopolítico da Europa, 

deslocando seu centro de gravidade do centro-sul (Espanha, Áustria) para o ocidente e 

o norte (França, Países Baixos, Grã-Bretanha, Suécia); liquidaram a idéia medieval da 

cristandade como uma comunidade coesa; e procuraram manter o equilíbrio das 

potências e o respeito à soberania nacional. 

 Arnaud Blin57 argúe que para evitar novos massacres que os artífices da paz 

vestfaliana instauraram o princípio que, de início, repousava na idéia do cujus régio, 

ejus religio, segundo a qual a religião do príncipe era a do povo. E, ao manterem intacta 

a política, mas não os territórios os acordos ali firmados possibilitaram aos agentes do 

tabuleiro articular alianças que podiam variar infinitamente. (...) O mapa geopolítico 

delineado em 1648 permaneceu sensivelmente o mesmo até hoje, pelo menos em linhas 

                                                 
56 Blin, Arnaud. Autor da La Paix de Westphalie ou la naissance de l’Eurpope politique moderne.  Artigo Trinta 
anos de guerra criam uma Nova Europa, publicado na revista História Viva, n.42, abril 2007, p. 68/72. 
57 Artigo Trinta Anos... p. 70. 
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gerais, ilustrando o êxito do trabalho realizado pelos autores da ordem vestfaliana. 

 Esta ordem só começa a ser abalada efetivamente após a segunda grande guerra. 

Começa-se a falar em crise do Estado. 

 

11. Considerações finais 

Neste curto percurso algumas valiosas lições devem ser tomadas: a primeira e 

mais óbvia, é que os conceitos foram se moldando ao longo da história e a idéia do 

Estado-Nação calcada no trinômio povo-nação-soberania serviram a um contexto 

histórico que hoje está se modificando.  

Há novos atores.   

As transformações que transcorreram no Mundo nos últimos anos, em especial a 

partir do final dos anos 80, afetaram múltiplos aspectos dos relacionamentos entre o 

Estado e a Sociedade e entre os países, atingindo questões que vão desde o meio 

ambiente, passando pela segurança, até questões sociais e econômicas.  

Vemo-nos diante da figura de um Estado falido que, para a simples operação de 

compra de um produto, submete-se a um processo de licitação pública58 e a morosidade 

entre esta e a efetiva contratação, encontra-se na repetição contínua desta operação 

mastodôntica e defasada tecnologicamente, em um paradoxo com a iniciativa privada, 

munida de tecnologia de ponta e liberta de tais restrições.  

A real necessidade do Estado pauta-se em sua importante função social. Associar-

se e enfrentar os desafios do capitalismo59 moderno parece ser o caminho. 

 
Referências 
 
                                                 
58 Dado o princípio da legalidade e da moralidade pública. 
59 DREIFUSS, René. op. cit. p. 234, sustenta que “o welfare-state acabou. As cifras são estonteantes, em termos do 
número de desempregados, de excluídos. Irlanda, Espanha e Argentina compartilham, nesse momento, além do 
gosto pelos cavalos, índices de desemprego superiores a 20%. A questão é saber o quanto disso é recuperável e em 
que condições e que possibilidades os grupos humanos organizados terão para exigir modificações neste sistema, 
que está transformando seres humanos em agentes de produção descartáveis. Infelizmente, estamos assistindo à 
criação de duas Terras: uma, com aproximadamente 2 bilhões de pessoas computadorizadas, vinculadas por 
intermédio dos recursos da eletrônica; e outra, com 6 bilhões de pessoas, em condições que variam dos diversos 
graus de miséria, da pobreza, até os grupos remediados, que subsistem em condições precárias. Esse é um dos 
cenários possíveis, caso não haja modificações sérias capazes de evita-lo. 
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RESUMO 

A intenção do presente trabalho foi tratar, primeiramente, da relação das normas 

brasileiras com as Convenções Internacionais da OEA, ONU e UE. Assim, trabalhou-se 

com princípio da autonomia da vontade nos contratos internacionais, expondo os pontos 

negativos de sua não utilização pela Lei de Introdução ao Código Civil. Por outro lado, 

diante dos textos da Convenção do México de 1994 e da Convenção de Viena de 1980, 

que, diga-se de passagem, adotam tal principio, questionou-se o porquê da indiferença 

do Congresso Nacional em relação a evolução normativa internacional. Numa 

perspectiva de direito comparado, comentou-se também sobre a Convenção de Roma de 

1980. Neste contexto, este artigo destaca ainda os efeitos imediatos das respectivas 

ratificações da Convenção da OEA e da ONU perante o ordenamento jurídico brasileiro 

numa perspectiva presente num dos princípios básicos da nossa Carta Constitucional, 

vale dizer, o desenvolvimento nacional previsto no artigo 3º do Texto Constitucional, 

assim como sua inserção nas políticas integracionistas inserida no artigo 4º do mesmo 

diploma legal. 
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RÉSUMEN 

La intención del actual trabajo era ocuparse de la relación de las normas brasileñas del 

comercio internacional con las normas de las Convenciones de la OEA, ONU e UE. 

Así, el principio de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales fue 

trabajado, exhibiendo los puntos negativos de su no uso por la Ley de la Introducción al 

Código Civil brasileño. Por otra parte, delante de los textos de la Convención del 

México de 1994 y de la Convención de Viena de 1980, que adoptan tal principio, no 

hay razón para la indiferencia del congreso nacional en la relación al tema considerado. 

En una perspectiva de la jurisprudencia comparativa, también fue comentado respecto a 

la Convención de Roma de 1980. En este contexto, este artículo todavía separa el efecto 

inmediato de sus ratificaciones respectivas antes del sistema legislativo brasileño en una 

actual perspectiva en uno de los principios de base de nuestra Constitución, valle decir, 

el Desarrollo Nacional previsto en el artículo 3º del Texto Constitucional y suya 

inserción en las políticas  integracionistas insertadas en el artículo 4º del mismo 

estatuto.  

 

PALABRAS-LLAVE 

COMERCIO INTERNACIONAL; DESARROLLO; CONVENCIÓN DE MEXICO DE 

1994; CONVENCIÓN DE VIENA DE 1980; CONVENCIÓN DE ROMA DE 1980. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

 Trata-se de um artigo jurídico que tem por escopo realçar a posição das normas 

brasileiras, sobre contratos internacionais de comércio, frente algumas Convenções 

Internacionais. Para tanto, buscou-se demonstrar de forma clarividente, o atraso que o 

direito interno brasileiro, especialmente no que se refere a lei aplicável aos contratos 

internacionais, encontra-se diante dos textos internacionais. 

 No desenvolvimento, foram feitas pesquisas bibliográficas, legislativas e, 

paralelamente, visitas a sites de organismos internacionais, como serão demonstradas ao 

longo deste estudo. 

 Independentemente das opiniões ao contrário, são evidentes as contribuições que 

o comércio internacional traz para o desenvolvimento da sociedade atual, tanto na esfera 
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internacional quanto nacional, a exemplo dos empregos, da economia, dentre vários 

outros benefícios. 

 Todavia, a partir do instante que ele não é acompanhado de regras jurídicas 

eficientes e justas, de políticas econômicas condizentes com nossa realidade, com uma 

participação governamental séria e integrada a uma visão cosmopolita dessa relação 

entre comércio e desenvolvimento, certamente aumentará a desigualdade existente em 

todos os setores que compõem a sociedade civil.  

 Neste sentido, BARRAL alerta que  

 
[...] o comércio internacional pode ser um instrumento estratégico para o 
desenvolvimento. O sucesso de sua utilização, entretanto, dependerá de 
fatores institucionais e sociais que não são inerentes nem derivados das 
práticas comerciais1. 
 

 Sem dúvida alguma, o direito interno tem que se adequar ao contexto 

internacional para buscar melhorar a condição que o Brasil se encontra atualmente no 

tocante a sua participação no comércio mundial.  

 Por conta disso, este artigo tentará demonstrar os efeitos maléficos que são 

causados no comércio internacional brasileiro pelo fato da nossa legislação não se 

adequar no contexto jurídico internacional. Ressaltar-se-á que alguns aspectos das 

Convenções Internacionais aqui tratadas não foram abordados, caso contrário, haveria o 

risco de fugir dos objetos deste trabalho, a exemplo da falta de adequação das nossas 

normas ao contexto jurídico internacional.  

 

1. Lei de Introdução ao Código Civil: 

 

 Longe de buscar esgotar este tema, procurar-se-á, a partir deste tópico, estudar e 

entender as diretrizes básicas que envolvem um dos temas mais antigos e, por muitos 

internacionalistas, considerado como sendo o principal objeto de estudo do DIPr.: o 

conflito de leis com fundamentado nas regras de conexão. 

 O Direito Internacional Privado representa, na atualidade, uma das áreas 

jurídicas que mais cresce e se aprimora. Tal desenvolvimento se deve, em grande parte, 

                                                 
1  BARRAL, Welber. A influencia do Comércio Internacional no processo de Desenvolvimento. 
In BARRAL, Welber; OTÁVIO PIMENTEL, Luis (Org). Comércio Internacional e Desenvolvimento. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 12. 
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à imensa integração existente na sociedade contemporânea entre os povos, via 

globalização econômica, social, cultural, política, fato que acaba por refletir, 

inevitavelmente, nas relações jurídicas. 

 Chamando a atenção para este fato, Maristela Basso dispõe que 
 

Isso tudo tem feito com que a atenção dos juristas, principalmente nos 
últimos tempos, se volte aos problemas de direito internacional privado com 
mais insistência, haja vista a necessidade, em tais casos, de se determinar 
qual a lei competente para solucionar a relação jurídica em questão, quando 
esta envolve dois ou mais Estados 2.  

  

 As regras de conexão são normas indiretas ou indicativas, vale dizer, leis que 

não resolvem o caso concreto propriamente dito, mas, tão somente, indicam o corpo 

normativo aplicável (seja ele nacional ou estrangeiro).  

 Para facilitar o entendimento da matéria, torna-se interessante iniciar tal estudo a 

partir da classificação da relação jurídica dentre um rol de categorias, localizando, em 

seguida, a sede jurídica desta situação, para, finalmente, identificar e, 

conseqüentemente, determinar corretamente o Direito a ser aplicado no caso concreto. 

 Só para se ter uma idéia, através da qualificação jurídica vislumbra-se se tal caso 

versa acerca do estado ou da capacidade da pessoa, da situação de bens, das obrigações 

(contratuais ou não contratuais), das sucessões, dentre outros. 

 Posteriormente, identificar-se-á a sede jurídica, ou seja, o local em se situa o 

elemento de conexão, responsável pela determinação do direito vigente, o que, nas 

palavras de Dolinger, é considerado como sendo “a ligação, o contato entre um caso 

concreto com ligação internacional e a respectiva norma que vai regê-la”3.  

 Quando um Estado, por meio de suas respectivas legislações, adota um 

determinado elemento de conexão em relação à pessoa física, por exemplo, o direito 

aplicável às relações deste indivíduo estará vinculado ao respectivo estatuto pessoal 

adotado por aquele país.  

 Desta forma, estatuto pessoal nada mais é do que o fato determinador do direito 

aplicável às suas relações pessoais de direito privado com conexão internacional4. 

                                                 
2  TAMAGNO, Maristela Basso. Da aplicação do direito estrangeiro pelo juiz natural:o direito 
internacional privado à luz da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 2. 
3  DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: (parte geral). 5 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 262. 
4 Idem, p. 125-126. 
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Portanto, no presente estudo, observar-se-á um procedimento composto por três etapas a 

fim de se solucionar um determinado conflito de leis.  

 O primeiro passo, portanto, consiste na própria adequação da relação jurídica, 

procedendo-se, em seguida a localização da sede ou do elemento de conexão, 

identificando-se, por fim, o direito aplicável. Em todas as disciplinas jurídicas, a 

conceituação e a classificação dos seus componentes fáticos e jurídicos são de 

fundamental importância para a boa e justa aplicação das normas jurídicas e com o DIPr 

também não é diferente. 

 Diante disso, mostra-se necessário saber o que é a Autonomia da Vontade, para, 

num momento posterior, estudá-lo em face das normas de Direito Internacional Privado 

brasileiras. 

 

2- Art. 9º da LICC e a Autonomia da Vontade nos Contratos Internacionais: 

 

 A Autonomia da Vontade começou a ser estudado e utilizado por vários 

jusprivatistas em meados dos séculos XVIII e XIX, através das obras de Demolombre e 

Laurent, incluindo-se Hauss, baseando-se em que tudo se resumia na questão de fato, 

mais que qualquer questão de direito. 

 Assim, diante de uma situação conectada a mais de um ordenamento jurídico, as 

partes poderiam escolher a legislação aplicável àquela relação jurídica privada com 

caráter internacional. Todavia, como esclarece Samtleben, citado por Nádia de Araújo,  

 

o princípio da autonomia da vontades foi consagrado na obra de Teixeira de 
Freitas, que, apesar do caráter visionário e inovador para à época, não 
conseguiu estancar a forte corrente territorialista que prosperou nas 
codificações  latino-americanas de então. Por isso, os Tratados de 
Montevidéu de 1889 e 1940, o Código Bustamante e a legislação interna dos 
países-membros do Mercosul não contemplam o princípio da autonomia de 
vontade 5. 

 

 Tratando-se de DIPr brasileiro, encontramos vários posicionamentos a respeito 

da permissão ou não da utilização deste princípio nos contratos internacionais. Isto pode 

                                                 
5  ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais: autonomia da vontade, mercosul e convenções 
internacionais. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 71. 
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ser explicado pela redação do artigo 9º da LICC, que, diga-se de passagem, faz parte de 

uma Lei de 1942, ou seja, a “atual” Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro. 

 De um lado, verificamos a presença da corrente tradicionalista, daqueles que 

entendem não haver a possibilidade das partes escolherem o direito aplicável ao 

contrato internacional.   

 Nesta esteira, encontramos MARISTELA BASSO, GRANDINO RODAS, 

ESTHER ENGELBERG, AMÍLCAR DE CASTRO e OSIRIS ROCHA. Neste sentido, 

AMÍLCAR DE CASTRO, citado por ESTHER ENGELBERG, esclarece que  

 

Como ficou visto, os contratos em geral são essencialmente dominados pela 
liberdade das convenções, mas isso não quer dizer que as partes possam 
fugir do direito que lhes deve ser imposto, escolhendo outro mais de seu 
agrado, e sim apenas que, dentro de certos limites, mais ou menos amplos, 
traçados por disposições imperativas, as disposições facultativas deixam à 
vontade dos particulares a regulamentação contratual de seus interesses 
privados, o que é coisa muito diferente de escolha do direito por autonomia 
da vontade... 

As partes não fazem direito por sua vontade, nem podem escolher direito à 
vontade; na esfera do direito primário, ou na esfera do direito internacional 
privado, estão sempre à mercê do direito, independentemente de sua vontade 
efetiva, sem essa vontade, ou contra essa vontade. Pode-se dizer que, em 
matéria de obrigações convencionais, a vontade das partes tem a liberdade 
de pássaro na gaiola: mover-se em certos limites, mas em qualquer direção 
encontra barreira intransponível6. 

 

 Na mesma linha de raciocínio, a própria Esther Engelberg, corroborando os 

entendimentos anteriores, anota que 

 

O art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil tem caráter imperativo e não 
comporta a acolhida doutrina da autonomia da vontade, em matéria de 
Direito Internacional Privado. Há algumas exceções ao disposto no artigo 
supra-citado e dentre elas merecem menção os contratos de trabalho que 
obedecem aos dispositivos legais do lugar onde o trabalho for executado e 
os contratos de transferência de tecnologia, que são regulamentados pelo 
direito interno pátrio, sem levar em consideração o direito conflitual7. 

 

 Por mais que haja respeito ao conhecimento jurídico da autora, há que se 

discordar parcialmente de suas assertivas. Em primeiro lugar, porque, segundo a 

                                                 
6  ENGELBERG, Esther. Contratos Internacionais do comércio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, 
p. 23. 
7 Idem, p. 24. 
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primeira parte do trecho transcrito, afirma-se que não há autonomia de vontades no 

direito brasileiro nos termos da LICC.  

 Ora, se não há essa liberdade de escolha, não se pode asseverar que os contratos 

de trabalho, bem como aqueles de transferência de tecnologia, são exceções à regra. Isto 

porque eles são regidos por legislações próprias, como a CLT e a Lei 7.064/82 e não 

pela LICC. 

 Explicando tal problemática a professora Lorena Vasconcelos Porto, 

compartilhando o mesmo posicionamento de Maurício Godinho, ambos citados por 

OLIVEIRA, esclarecem  

 

a regra geral está contida na Súmula 207 do TST (critério da lex loci 
executionis, ou seja, aplica-se a lei do local da execução do contrato 
trabalhista), que prevê o mesmo que a Convenção de Havana de 1928 (ou 
Código Bustamante). Em relação aos trabalhadores abrangidos pela Lei 
7064/82, há uma regra específica que diz que os respectivos contratos 
regidos pela legislação mais favorável ao trabalhador, que pode ser a do 
Brasil, onde foi celebrado o pacto, ou do país estrangeiro, onde são 
executados os serviços. A comparação entre as ordens jurídicas, para 
determinar-se qual é a mais favorável, é feita com relação a cada matéria, 
consoante a denominada teoria do conglobamento. Assim, são analisadas as 
normas relativas a cada matéria (v.g., férias, remuneração, saúde e segurança 
no trabalho, etc.), e aquelas que são mais favoráveis em seu conjunto são as 
aplicáveis. Desse modo, pode ser que se apliquem as normas brasileiras com 
relação às férias (porque mais benéficas ao empregado) e as normas 
estrangeiras com relação à remuneração (se estas forem mais favoráveis). 
Mas com relação aos demais trabalhadores, não abrangidos por essa lei, 
prevalece o critério da Súmula 2078. 

 

 Nádia de Araújo reconhece que, para que a autonomia da vontade possa ser 

utilizada, seria necessário que a LICC fosse derrogada no que tange às obrigações 

contratuais. Para isto, se fundamenta na Convenção da V CIDIP. Assim, 

 
as partes precisam ser cautelosas quando da redação de uma cláusula desse 
tipo no contrato internacional, pois os tribunais brasileiros não enfrentam a 
questão diretamente, nem parecem ter abraçado as teses pró autonomias 
defendidas mais recentemente, na esteira das modificações da legislação no 
plano internacional. Só quando a LICC for modificada, ou for adotada a 
Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicavel aos Contratos 

                                                 
8 OLIVEIRA, Mateus S. Disponível em  
 <http: www.trinolex.com.br/artigos_view.asp?icaso=artigos&id=2418>. Acesso em 09/08/2006.  
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Internacionais (México), a incorporação do princípio da autonomia da 
vontade ao direito brasileiro estará garantida9.  

 

 A propósito, no tocante à Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável 

aos Contratos Internacionais de 1994, tal temática será abordada no próximo tópico, 

motivo pelo qual não haverão maiores comentários neste momento. 

 Por fim, autores como STRENGER, RANGEL DOS SANTOS, NÁDIA DE 

ARAÚJO e MARIA L. M. GRANZIERA enfretam a questão da liberdade de se ecolher 

uma lei mais interessante ao contrato de uma forma um tanto quanto diversa da corrente 

tradicional.  

 Segundo estes doutrinadores, a liberdade de escolha da legislação aplicável 

poderá ser efetuada desde que ocorra dentro dos limites impostos pela ordem pública 

bem como pelas normas imperativas. Ademais, alguns entendem que tal escolha poderá 

ocorrer quando a legislação estrangeira eleita pelas regras de conexão assim permitir. 

 Por isso,  STRENGER, fundamentando seu posicionamento em Campos Batalha 

e Oscar Tenório, doutrina que  

[...] assiste razão ao conhecido publicista Campos Batalha, porquanto apesar 
de não ter a Lei de Introdução reproduzido o preceito que admitia a 
estipulação das partes, para formular apenas a regra do jus loci contractus, 
não fez incluir qualquer proibição expressa da aplicação da teoria da 
autonomia da vontade. 

Nesse sentido, o entendimento de Oscar Tenório, para quem se o princípio 
fundamental é o da lei do país em que se constituírem as obrigações, não há 
dúvida de que a autonomia da vontade regerá as obrigações se for ela 
admitida pela lei competente, pois o sistema de direito internacional privado 
no Brasil é de modo a entregar as obrigações, com naturais restrições da 
ordem pública, à lei de sua constituição10. 

 

 Conseqüentemente, afirmar-se-á que apesar da terceira lei poder instituir tal 

faculdade. Todavia, este posicionamento não merece prosperar dentro do que está sendo 

discutido no presente trabalho, posto que, a partir do momento que uma Lei determina 

tal coisa, não há faculdade senão dentro do que foi determinado por ela.  

                                                 
9  ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais e a jurisprudência brasileira: lei aplicável, 
ordem pública e cláusula de eleição de foro. 3 ed. São Paulo. LTr, 2002, p. 208. 
10  STRENGER, Irineu. Autonomia da vontade em direito internacional privado brasileiro. 
São Paulo: RT, 1968, p. 202. 
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 Sendo assim, no caso citado por STRENGER, mesmo que haja tal faculdade, as 

partes estarão, antes de mais nada, seguindo o que as regras de conexão determinaram, 

vale dizer, aplicando uma outra lei, fato que difere da liberdade das partes escolherem 

um direito que lhes seja mais interessante na relação contratual internacional. 

 

3. Convenção do México de 1994: 

 

 Desde a década de 1950 recomeçaram os trabalhos visando à codificação das 

legislações de direito internacional privado dos Estados da América Latina, objetivando 

uma uniformização de suas respectivas normas.  Em 1971, a Assembléia Geral da OEA 

convocou a Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional 

Privado, seguindo exemplo da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. 

 Até hoje, no âmbito da OEA, foram realizadas sete “CIDIPs”, vale dizer, 

Conferências de Direito Internacional Privado, ressaltando que o objeto de estudo deste 

tópico refere-se justamente à V CIDIP. Conforme explica NÁDIA DE ARAÚJO,  

 

após a CIDIP IV, e com base nas resoluções ali aprovadas, o Comitê para 
Assuntos Jurídicos da OEA  resolveu adotar várias ações com o objetivo de 
preparar a agenda da CIDIP V, o que inclui a elaboração e envio de 
questionário sobre a situação do tema nos ordenamentos jurídicos dos países 
da organização11. 

 

 Isto porque, com o incessante fluxo de capitais, tecnologia, serviços, 

importações, exportações e o crescente número de contratos internacionais, não havia 

mais como impor barreiras ao desenvolvimento de normas jurídicas que visassem 

regulamentar tal realidade. 

 Dessa forma, a V CIDIP foi realizada no México em 1994. No que diz respeito à 

sua aplicabilidade, refere-se especificamente aos Contratos Internacionais. Tal 

convenção estabelece dois critérios para a definição de um contrato internacional. O 

primeiro é territorial, ou seja, quando a residência ou o estabelecimento das partes se 

situar em países-membros diversos. Já o segundo se refere ao contrato quando esse tiver 

                                                 
11  ARAÚJO, Nádia. Contratos Internacionais: autonomia da vontades, mercosul e convenções 
internacionais. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 172. 
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pontos de contatos objetivos com mais de um Estado-parte, algo muito comum nos 

contratos celebrados via internet. 

 Por fim, no que tange à lei aplicável, contemplou-se como regra o princípio da 

autonomia de vontade, quase na mesma forma estabelecida pela Convenção de Roma, 

acolhendo-se, inclusive, o dépeçage voluntário, a escolha de uma lei sem vínculo com o 

contrato, a possibilidade de sua modificação posterior e a admissão da escolha tácita, 

quando evidente. 

 Neste sentido, o artigo 7º deste Texto Internacional contem a seguinte redação:  

Artículo 7 - El contrato se rige por el derecho elegido por las partes.  El 
acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de 
ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la 
conducta de las partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su 
conjunto.  Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una 
parte del mismo. - La selección de un determinado foro por las partes no 
entraña necesariamente la elección del derecho aplicable.    
Artículo 8 - En cualquier momento, las partes podrán acordar que el contrato 
quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el que 
se regía anteriormente, haya sido o no éste elegido por las partes.  Sin 
embargo, dicha modificación no afectará la validez formal del contrato 
original ni los derechos de terceros.    
(Artigo 7- O contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo 
das partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência 
de acordo expresso, depreender-se de forma evidente da conduta das partes e 
das cláusulas contratuais, consideradas em seu conjunto. Essa escolha 
poderá referir-se à totalidade do contrato ou a uma parte do mesmo. 
A eleição de determinado foro pelas partes não implica necessariamente a 
escolha do direito aplicável. 
Artigo 8- As partes poderão, a qualquer momento, acordar que o contrato 
seja total ou parcialmente submetido a um direito distinto daquele pelo qual 
se regia anteriormente, tenha este sido ou não escolhido pelas partes. Não 
(obstante, tal modificação não afetará a validade formal do contrato original 
nem os direitos de terceiros) Tradução Nossa. 
 

 Se por um lado a Convenção do México Inovou no âmbito legislativo das 

Américas através da adoção do princípio da autonomia da vontade, por outro, deixou de 

tratar temáticas extremamente relevantes, já no contexto da formação e elaboração, a 

exemplo da proteção dos consumidores. Por conta disso, a própria Nádia de Araújo12 

chama atenção para este detalhe, conforme se nota nos seus comentários: 

Para o Direito Internacional Privado, os contratos internacionais de consumo 
despertam duas questões que precisam de regulamentação específica: a da lei 
aplicável e a da competência internacional. A regulamentação interna de cada 

                                                 
12  ARAÚJO, Nádia. Contratos Internacionais e Consumidores nas Américas e no Mercosul: 
análise da proposta brasileira para uma convenção interamericana na CIDIP VII. In PIMENTEL, Luis 
Otávio, ESPLUGES MOTA, Carlos e BARRAL, Welber (ORG) . Direito Internacional Privado: união 
européia e mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 130. 
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Estado é ineficiente para cuidar da matéria. O ideal seria a elaboração de 
regras através de convênios internacionais para garantir a uniformidade das 
regras nos países das Américas, facilitando o comércio da região, a exemplo 
do que já ocorreu na Europa... Além disso, o sistema interamericano ficará 
completo, pois a Convenção Interamericana de Direito Aplicável aos Contratos 
Internacionais (México,1994) não cuida dos contratos internacionais 
envolvendo os consumidores. 

 

 Eis uma questão tratada nas próximas duas Convenções e que merecem a ser 

comentadas. Tal fato, apesar de esta incipiente, a par de todas as discussões calorosas 

sobre este tema na doutrina e no meio acadêmico, ainda não está solidificada no âmbito 

da OEA. 

 

4. A Convenção de Viena de 1980: 

 

 Tratando-se de comércio internacional, não é de hoje que o contrato de compra e 

venda é o mais freqüente dentre todos celebrados no contexto internacional. Por conta 

disso, a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, 

também conhecida como UNCITRAL, celebrou, na data de 11 de Abril de 1980, a 

Convenção de Viena de 1980. 

 O escopo básico deste Convênio Internacional é buscar padronizar as normas 

sobre a compra e venda internacional de mercadorias. Desta feita, assim fazendo, evita-

se que os operadores do comércio internacional se deparem com a pluralidade de 

ordenamentos jurídicos nacionais de direito internacional privado dos Estados, cada um 

dotado de uma solução diferenciada.  

 Este texto, apesar de ser específico no tocante à mercadorias, não as define com 

precisão. Todavia, utiliza-se de alguns parâmetros que facilitam e auxiliam nesta tarefa. 

Em primeiro lugar, Fala-se em bens móveis corporais, tangíveis, excluindo-se assim, 

aspectos vinculados a propriedade intelectual, por exemplo. 

 Os artigos 30/53, especificam as obrigações do comprador e do vendedor. O 

caráter internacional do contrato, segundo seus dispositivos, repousa sobre o princípio 

da territorialidade, haja vista que a internacionalidade está baseada no fato dos 

contratantes terem residência em países distintos, porém, ambos signatários. Na 

hipótese de uma das partes, possuir mais de um estabelecimento, prega-se que será 

utilizado aquele que contenha um vínculo mais estreito com a transação comercial. 
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 Mas e se a residência de uma das partes estiver situada num país que não seja 

signatário da Convenção? Ela será aplicável desde que as normas indicativas deste 

Estado remitam a lei de uma nação que é parte do mesmo. 

 Necessário ressaltar que não são todas as compras e vendas internacionais de 

mercadorias que são abrangidas pelo texto internacional. Como exemplo, cita-se 

algumas matérias previstas no artigo 2º, como as compras e vendas para uso pessoal, 

familiar, de títulos mobiliários, de embarcações, aeronaves, dentre outros. 

ESPLUGUES MOTTA, destaca as matérias cobertas pela convenção, destarte, nos 

explica que  

 
El Convenio no regula todos los aspectos del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías. Como dicen sus arts. 4 y 5 gobierna, 
exclusivamente: a) La formación del contrato de compraventa; b) los 
derechos y obligaciones del vendedor y del comprador derivados del mismo 
y, consecuentemente,; c) las consecuencias derivadas del iincumplimiento 
de dichas obligaciones. Ello significa que fuera del âmbito de aplicación del 
Convenio quedan cuestiones tan relevantes como, la capacidad de obrar de 
los contratantes y los efectos del contrato sobre la propriedad de las 
mercancías vendidas13.  
(O Convênio não regula todos os aspectos do contrato de compra e venda 
internacional de mercadorias. Com dizem seus arts. 4 e 5, aplica-se, 
exclusivamente: a) a formação do contrato de compra e venda; b) os direitos 
e obrigações do vendedor e do comprador derivados do mesmo e, 
consequentemente,; c) as conseqüências derivadas do descumprimento de 
tais obrigações. Isso significa que fora o âmbito de aplicação do Convênio 
ficam questões relevantes, como a capacidade de trabalhar dos contratantes e 
os efeitos do contrato sobre a propriedade das mercadorias vendidas) 
Tradução Nossa. 

 

 Em relação a natureza das normas vinculadas a Convenção e, 

consequentemente, ao direito aplicável aos contratos de compra e venda de mercadorias, 

eis que destacar a presença do princípio da autonomia da vontade, como se nota através 

da redação do artigo 6º, vejamos: “Las partes podrán excluir la aplicación de la presente 

Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a 

cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos”14. 

 Através deste dispositivo, as partes podem eleger a lei que seja mais adequada 

ao interesse das mesmas na transação internacional. O legislador, ao mesmo tempo em 

que buscou unificar a compra e venda internacional, preservou o princípio da autonomia 

                                                 
13  PIMENTEL, Luis Otávio, ESPLUGES MOTA, Carlos e BARRAL, Welber (ORG). Direito 
Internacional Privado: união européia e mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 15. 
14  Disponível em <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/CISG-s.pdf >. Acesso em 
25/09/2007. 
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da vontade. ESPLUGUES MOTTA, discorrendo sobre este princípio, faz o seguinte 

comentário:  

 
Este objetivo, sin embargo, se combina com el reconocimiento de la libertad 
que acompaña a las partes en el ámbito del comercio internacional. Reflejo 
directo de este princípio, es la suberdinación de la aplicación del Convenio 
de Viena a la voluntad de las partes, ya sea ésta directa o indirecta15. 
Este objetivo, todavia, se articula com o reconhecimento da liberdade que 
acompanha as partes no âmbito do comercio internacional. Reflexo direto 
deste princípio é a subordinação da aplicação do Convênio de Viena a 
vontade das partes, sendo esta direta ou indireta (Tradução Nossa).  

 

 Como única exceção a este princípio, tem-se o disposto no artigo 12, vale dizer, 

a obrigatoriedade de se celebrar um contrato por escrito, quando assim exigir o corpo 

normativo interno de algum Estado Signatário que, nunca é demais ressaltar, tenha feito 

esta ressalva no momento da ratificação do Tratado. Eis sua redação:  

 
No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la 
Parte II de la presente Convención que permita que la celebración, la 
modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa 
o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención se 
hagan por un procedimiento que no sea por escrito, en el caso de que 
cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un Estado Contratante 
que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente 
Convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni 
modificar sus efectos16. 
Não se aplicará nenhuma disposição do artigo 11, do artigo 29, nem da Parte 
II da presente Convenção que permita que a celebração, a modificação ou a 
extinção por mútuo acordo do contrato de compra e venda ou da oferta, a 
aceitação o qualquer outra manifestação de intenção se faça por um 
procedimento que não seja por escrito, no caso de qualquer das partes 
tenham seus estabelecimento num Estado Contratante que haja feito uma 
declaração fundamentada no artigo 96 da presente Convenção. As partes não 
poderão estabelecer exceções a este artigo nem modificar seus efeitos 
(Tradução Nossa). 
 

 

 Desta feita, tal princípio somente não será utilizável quando houver esta 

exigência. Caso contrário encontrar-se-á mais uma Convenção que venha a viabilizar 

cada vez mais as negociações internacionais através da adoção da autonomia da 

vontade.  

                                                 
15  PIMENTEL, Luis Otávio, ESPLUGES MOTA, Carlos e BARRAL, Welber (ORG). 
Compraventa Internacional de Mercaderías: La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 
internacional de mercaderías. In  Direito Internacional Privado: União Européia e Mercosul. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 16. 
16  Disponível em <http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/CISG-s.pdf> . Acesso em 
25/09/2007. 
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5. A Convenção de Roma de 1980: 

 

 Atenta às mutações ocorridas no cenário do comércio internacional, os países 

Europeus, por conta própria, celebraram, na data de 19 de junho de 1980, a Convenção 

de Roma sobre o direito aplicável às obrigações contratuais.  

Como parte do processo de unificação jurídica da União Européia, tal Convênio 

Internacional tem, como objetivo básico, no mesmo sentido da Convenção de Viena de 

1980 e do México de 1994 (esta, por sua vez, com um texto mais restrito no que tange 

às matérias abordadas), de padronizar a legislação no tocante aos contratos 

internacionais, buscando-se, assim, dar uma maior estabilidade e segurança jurídica às 

relações comerciais. 

Convém lembrar que esta convenção adota, como um dos princípios basilares da 

sua estrutura normativa, a autonomia da vontade. Por conta disso, o artigo 3º prega nos 

seus quatro incisos que  

1. O contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes. Esta escolha deve ser 
expressa ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato ou das 
circunstâncias da causa. Mediante esta escolha, as partes podem designar a lei 
aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato.  

2. Em qualquer momento, as partes podem acordar em sujeitar o contrato a 
uma lei diferente da que antecedentemente o regulava, quer por força de uma 
escolha anterior nos termos do presente artigo, quer por força de outras 
disposições da presente Convenção. Qualquer modificação, quanto à 
determinação da lei aplicável, ocorrida posteriormente à celebração do 
contrato, não afecta a validade formal do contrato, na acepção do disposto no 
artigo 9º, nem prejudica os direitos de terceiros.  

3. A escolha pelas partes de uma lei estrangeira, acompanhada ou não da 
escolha de um tribunal estrangeiro, não pode, sempre que todos os outros 
elementos da situação se localizem num único país no momento dessa escolha, 
prejudicar a aplicação das disposições não derrogáveis por acordo, nos termos 
da lei desse país, e que a seguir se denominam por «disposições imperativas».  

4. A existência e a validade do consentimento das partes, quanto à escolha da 
lei aplicável, são reguladas pelo disposto nos artigos 8º, 9º e 11º17.  

 
 A autonomia da vontade no plano desta Convenção apresenta sob um duplo 

aspecto, a saber, o material e o conflitual. No plano material, encontramos os contratos 

onde as partes podem proporcionar o conteúdo principal do acordo através dos contratos 

tipos e da lex mercatoria. De outro lado, no plano conflitual, a autonomia da vontade se 
                                                 
17  Disponível em http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_pt.htm>. Acesso em 
24/09/2007. 
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apresenta através da indicação de uma Lei estatal, seja de Direito Internacional Privado, 

seja por regulamentos arbitrais ou de Convenções Internacionais. 

 No plano conflitual, a lex mercatoria somente poderá ser utilizada por meio da 

autonomia da vontade, se, porventura, a legislação estatal assim o permitir. Isto porque 

sua adoção não tem caráter absoluto, convém lembrar que o Convênio de Roma estipula 

inúmeras exceções para adoção da liberdade de escolha das regras de direito, equidade, 

princípios gerais do direito ou costumes e práticas comerciais. 

 Poderá ainda ser aplicada na forma direta ou indireta. No primeiro caso, a 

legislação estatal atua de forma complementar, ao passo que, no segundo, ela serve não 

só como complemento, mas também, só permite a utilização da lex mercatoria se esta 

não entrar em conflito com normas imperativas da lex contractus.  

 A respeito das normas materiais imperativas, há que se ressaltar um importante 

papel desempenhado por elas no sentido de limitar a utilização da  lex mercatoria, com 

o propósito de se evitar fraudes legislativas. ISABEL REIG FABADO, discorrendo 

sobre tais normas, anota que  

Una vez decidida la cuestión de la ley aplicableal contrato debe tenerse em 
cuenta la existência de determinadas normas que deben, bien aplicarse, bien 
ser tomadas em consideración,  con independencia de cuál sea esa ley estatal 
aplicable al fondo del mismo...Así, pues, estas normas tratan de amparar, 
entre otros, una serie de valores e intereses del ordenamiento juridico de 
referencia, que, en materia de contratos, se traducen en la garantía del 
equilibrio de posiciones o en la protección de la parte débil (trabajadores o 
consumidores), así como la atención a los fines de la política socila y 
económica de un Estado, que, en materia contractual, aparecen vinculados a 
la salvaguarda del moedelo de mercado patrimonio histórico, o política 
exterior18. 

(Uma vez mais, decidida a questão da lei aplicável aos contratos, deve-se ter 
em conta a existência de determinadas normas que devam ser tomadas em 
consideração e aplicadas, independentemente de qual seja a Lei estatal 
aplicada ao fundo do mesmo...Assim, pois, estas normas tratam de amparar 
uma série de valores e interesses do ordenamento jurídico de referência, que, 
em matéria de contratos, se traduzem na garantia do equilíbrio de posições 
na proteção da parte fraca (trabalhadores ou consumidores), assim como 
atenção aos fins que a política social e econômica de um Estado, que, em 
matéria contratual, aparecem vinculadas a salvaguarda do modelo de 
mercado histórico ou política exterior) tradução nossa.  

  

                                                 
18  REIG FABADO, Isabel. La Ley Aplicable en los Contratos Internacionales em el Âmbito de la 
Unión Europea. In PIMENTEL, Luis Otávio, ESPLUGES MOTA, Carlos e BARRAL, Welber (ORG) . 
Direito Internacional Privado: União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p. 
61. 
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 Outras questões muito relevantes, referem-se a possibilidade das partes 

escolherem o direito aplicável, dentro do contexto conhecido como fracionamento, 

várias leis no mesmo contrato. 

 Assim, por exemplo, as partes poderão regulamentar as cláusulas de hardship ou 

força maior por um corpo normativo e, por outro lado, as obrigações de preço e 

pagamento, por outro. Nesta mesma linha, um fato que merece comentários, nos termos 

do ítem 2 do artigo 3º é no tocante ao momento da escolha da legislação aplicável, vale 

dizer, as partes poderão escolher a legislação aplicável, antes, durante ou depois da 

celebração do contrato principal. 

 Verificar-se-á ainda, a possibilidade de escolha da legislação aplicável pode 

ocorrer na via judicial. Se, por acaso, as partes não elegerem o direito aplicável, o órgão 

judicante irá, depois de uma profunda análise do contexto da situação, elegê-lo 

conforme o sistema normativo que contenha um vínculo mais estreito com o caso 

concreto. 

 Por fim, necessário lembrar, que a Convenção de Roma, dentre inúmeros assuntos 

que não serão tratados nestes breves comentários para não fugir a temática do presente 

trabalho, foi além da Convenção Interamericana de Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais de 1994, pois, em seu artigo 5º, abordou temas como a proteção aos 

consumidores de forma paralela e limitativa da autonomia da vontade. 

 

Considerações Finais: 

 

 Independentemente de todas as críticas levantadas neste estudo, mister lembrar o 

papel deste trabalho. Ao invés de se levantar críticas demasiadas, sem proposições 

construtivas, tem-se a intenção de destacar alguns questionamentos para se refletir até 

que ponto o meio jurídico poderá ajudar o Comércio Internacional brasileiro. 

 As normas brasileiras estão defasadas no tocante à realidade internacional no 

que se refere às normas sobre comércio internacional. Com isso, é bom lembrar, não se 

trata de uma realidade somente do corpo normativo brasileiro, mas, sim, de vários 

ordenamentos jurídicos nacionais e internacionais também. 
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 A par de todas as discussões a respeito da possibilidade da liberdade das partes 

na escolha do direito aplicável aos contratos internacionais, é preciso contextualizar a 

realidade atual, tanto política, quanto econômica, jurídica e social, que os países da 

América Latina estão vivenciando. 

 Por isso, no caso brasileiro, restaram algumas questões ainda não explicadas, a 

exemplo do porque da não adoção do princípio aqui estudado através da respectiva 

ratificação da Convenção da OEA. Ainda, porque o projeto PLS 4905-94 que adotava o 

princípio abordado e que foi apresentado ao Congresso Nacional para reforma da LICC 

foi retirado de lá?  

 Se os benefícios alcançados pela Lei 9.307/96 através da adoção da autonomia 

da vontade são incontestáveis, porque o Brasil não pode ter duas legislações que 

viabilizem juntamente as transações internacionais dos nossos empresários, abrangendo 

não só a Lei de Arbitragem mas também a própria LICC? 

 São fatores que, aliados a outras questões como a corrupção, o excesso da 

tributação, a falta de estrutura logística brasileira, certamente prejudicam o bom 

andamento do nosso comércio exterior. 

 Em relação à Convenção de Viena de 1980, que atualmente conta com 70 países 

mebros, importante frisar que o Brasil, segundo o relatório da UNCITRAL disponível 

no seu site19, até hoje não ratificou este documento internacional, situação que 

assemelha e muito ao que já vem acontecendo com outras Convenções Internacionais. 

 Aliado a isso, o governo poderia lucrar cada vez mais com uma maior 

participação no comércio internacional20(através de uma evolução normativa das 

relações comerciais internacionais), aumentando seu poder de barganha nas negociações 

multilaterais internacionais, o que, de fato, influiría de forma direta na política interna 

brasileira.  

 Para efeitos de esclarecimento em 2002, o Brasil tinha uma participação de 1% 

do comércio mundial, estando envolvido em 10% dos litígios no Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC, na maioria dos casos como reclamado. 

                                                 
19  Disponível em 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. Acesso em 10 de 
Setembro de 2007. 
20  BARRAL, Welber (Org). O Brasil e a OMC. 2º ed. Curitiba: Ed. Juruá, 2002, p. 18.  
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 Somando-se a estas contribuições, salienta-se que a Constituição Federal do 

Brasil de 1988, logo em seu preâmbulo, realça a proteção à dignidade da pessoa humana 

e, conforme consta no artigo 3º, II, à garantia do desenvolvimento nacional como um 

dos objetivos fundamentais.  

 Tendo em vista que o aparato jurídico é um meio por excelência para 

implementar tais políticas (não sendo o único), observar-se-á que uma das formas de se 

aproximar deste objetivo fundamental da República brasileira seria, justamente, adequar 

nossas leis internas, inclusive a Carta Margna, às Convenções Internacionais que 

possibilitem concretizar estes objetivos.          

 Chamando atenção para este fato, Quintão Soares  entende que  

 

A globalização internacional dos problemas, abrangendo o princípio da 
autodeterminação dos povos, o sistema de garantias dos direitos 
fundamentais, o princípio da subsidiariedade e dos mecanismos de proteção 
dos recursos e do meio ambiente, demonstra que a constituição jurídica do 
centro estatal, territorialmente delimitado, permanece como carta de 
identidade política e cultural e uma mediação normativa necessária de 
estruturas básicas de justiça de um Estado democrático de direito. 

Essa carta de identidade necessita, todavia, articular-se com outros direitos, 
gradativamente vinculantes e preceptivos hard law ou flexíveis soft law, 
progressivamente forjados por novas unidades políticas, tais como União 
Européia, o Mercosul, o Nafta, a unidade africana e outros blocos políticos e 
econômicos21. 

 
 Com base neste raciocínio, concluir-se-á que a adoção do texto da Convenção de 

1994, promovida pela OEA, assim como o texto da Convenção de Viena de 1980, da 

ONU, seria uma ótima oportunidade de se atingir o desenvolvimento almejado no art. 

3º, II da CF/88. Conseqüentemente, a autonomia de vontade seria adotada, revogando-

se, de imediato, os preceitos do artigo 9º da LICC. 

 Na seqüência do artigo 3º, o legislador, por meio do artigo 4º do texto 

constitucional brasileiro, buscou ressaltar a prevalência dos direitos humanos nas 

relações internacionais, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, 

assim como a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da 

América Latina. 

                                                 
21  QUINTÃO SOARES, Mário Lúcio. Constitucionalismo e Estado. In ALMEIDA FILHO, 
Agassiz e FILHO, Francisco Bilac M. P. Constitucionalismo e Estado. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
53. 
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 Nesta esteira de integração, a jurídica também não pode deixar de ser 

contextualizada, afinal de contas, diante de um mundo globalizado, os países da 

América Latina estão sentindo a necessidade de se buscar esta integração em todos os 

seus níveis por meio da formação de novas alianças regionais.  

 Por conta disso, BIACHI GOMES anota  que  

 
A América Latina vive um  momento histórico peculiar, à medida que os 
Estados não podem competir isoladamente no contexto da sociedade global. 
A formação de blocos econômicos, com a adoção de políticas 
desenvolvimentistas que não estejam voltadas aos aspectos meramente 
econômicos, é de vital importância ao futuro dos Estados da América 
Latina22. 

  

 Aponta-se, destarte, para a necessidade de se alcançar um equilíbrio entre os 

interesses de toda a sociedade civil dentre os interesses públicos e privados, de modo a 

garantir que todos possam exercer os direitos constitucionalmente assegurados e 

beneficiar-se dos efeitos positivos que regras de comércio internacional proporcionam 

às suas dignidades pessoais e sociais.   

 Porém, voltando-se ao caso brasileiro, o projeto que seria responsável pela 

incorporação da Convenção firmada na V CIDIP ainda não foi enviado ao Congresso 

Nacional pelo Poder Executivo e, embora represente o amadurecimento da posição 

tomada pelo Brasil ao assinar tal tratado, até hoje, 12 (doze) anos depois desta 

assinatura, perduramos na mesma situação. E, quanto a Convenção de Viena então, 

nada mais nada menos que vinte e sete anos depois de sua celebração ela não está em 

vigor no Brasil. 

 Estamos diante de uma realidade em que não podemos sonhar com medidas 

salvadoras dos nossos governantes, com estratégias isoladas em prejuízo do cenário 

internacional.  Chamando atenção para este fato, BARRAL discorre no sentido de que 

“Tarefa urgente, portanto, é o debate público sobre as alternativas de desenvolvimento 

alcançáveis pelo Brasil para, a partir daí, delinear a sua correta inserção no comércio 

internacional”23. 

                                                 
22  BIACHI GOMES, Eduardo. Políticas Integracionistas e Desenvolvimento da América 
Latina in BARRAL, Welber; OTÁVIO PIMENTEL, Luis (Org). Comércio Internacional e 
Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 257. 
23  BARRAL, Welber. A influencia do Comércio Internacional no processo de Desenvolvimento in 
BARRAL, Welber; OTÁVIO PIMENTEL, Luis (Organizadores). Comércio Internacional e 
Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 35. 
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 Está mais do que na hora de desenvolvermos debates públicos envolvendo todos 

os segmentos da sociedade civil brasileira envolvida com comércio internacional e, não 

somente o jurídico. A evolução de qualquer segmento está diretamente ligada a dos 

outros, caso contrário, ficaremos diante de uma situação em que nossas normas sobre 

comércio internacional continuarão desatualizadas no tocante as principais normas 

internacional desta matéria e, paralelamente, os efeitos colaterais deste fato vão 

continuar refletindo em toda a sociedade civil brasileira. 
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PANORAMA DOS DIREITOS HUMANOS NAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS. 

 

 

Paulo César Manduca∗

 

RESUMO 

Os Direitos Humanos são uma síntese da cultura política ocidental dos últimos 250 anos. 

Eles surgiram na Europa com as primeiras noções de direito através do pensamento 

liberal durante o Iluminismo e se espalharam para as regiões de hegemonia cultural 

européia através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Houve um longo 

caminho até que os valores contidos na Declaração fossem estendidos a todas as 

categorias de pessoas. O objetivo desse ensaio é fazer alguns apontamentos sobre a 

importância dos Direitos Humanos para as relações internacionais, particularmente no 

cenário atual do conflito ocidente versus mundo árabe. A expectativa é de centralizar o 

foco em dois aspectos do tema: 1 – sobre a universalidade dos Direitos Humanos e 2 – 

sobre a instrumentalidade política dos Direitos Humanos. 

 

PALAVRAS CHAVE 

DIREITOS HUMANOS; RELAÇÕES INTERNACIONAIS; ONU; LIBERALISMO 

 

ABSTRACT 

The Human Rights are a synthesis of the occidental political culture of last 250 years. 

They had appeared in the Europe by the liberal though during the Illuminist era and they 

had spread for any regions under European hegemony by the Declaration of the Rights 

of the Man and the Citizen. However. It had a long way until the values contained in the 

Declaration were extended to all categories of people. The objective of this assay is to 

make some notes on the importance of the Human Rights for the international affairs, 

particularly in the current context of occident versus Arab world conflict. So it 
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underlines two aspects of the subject: 1 – the Human Rights like universal values and 2 - 

Human Rights like a political instruments toward cultural hegemony. 

 

KEYS WORDS 

HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL AFFAIRS; UNITED NATIONS 

ORGANIZATION (UNO);  LIBERALISM. 

 

Introdução  

O objetivo desse ensaio é fazer alguns apontamentos sobre a importância dos 

Direitos Humanos para as Relações Internacionais, particularmente no cenário atual do 

conflito Ocidente versus mundo árabe. A expectativa é de centralizar o foco em dois 

aspectos do tema: 1 – sobre a universalidade dos Direitos Humanos e 2 – sobre a 

instrumentalidade política dos Direitos Humanos. 

O leitor atento já deve ter percebido que este não é um ensaio jurídico, uma vez 

que não se detém no debate acerca dos condicionamentos jurídicos de um certo conjunto 

de leis ou de princípios, nem da interpretação dos Direitos Humanos a partir da teoria 

das gerações de direitos que tornaram os Direitos Humanos um guarda-chuva para a 

legitimação de uma série de reivindicações ligados aos direitos sociais e 

instrumentalizados por movimentos sociais no Brasil. No entanto, para os efeitos desse 

ensaio, Direitos Humanos são considerados aqueles decorrentes da tradição do debate 

político internacional e a partir dos principais documentos sobre o tema: a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1897), os 14 pontos de Woodrow Wilson (1918) 

e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

 

1 – O Direito Internacional, os Direitos Humanos e a política internacional. 

Ainda que o foco não seja jurídico, vale uma reflexão inicial acerca do Direito 

internacional.  

Para qualquer analista de relações internacionais, Direitos Humanos são temas 

que se inscrevem no campo do pensamento idealista, aquele que atribui ao Direito 

Internacional um papel preponderante nas relações entre Estados. A própria existência 
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de um Direito Internacional poderia ser questionada se a perspectiva for outra. A visão 

mais ortodoxa do campo realista questiona se haveria a possibilidade de um Direito 

Internacional que não fosse o direito dos vencedores? 

Os limites da escola Idealistas são assinalados historicamente pela ineficácia de 

qualquer dispositivo legal que limite a soberania dos Estados. Não há na História 

qualquer unidade política que tenha infringido qualquer dispositivo no campo do Direito 

Internacional e que tenha manifestado livremente o reconhecimento da legitimidade de 

qualquer instância externa a ele para julga-lo. Apenas nas situações de conflito, quando 

o vencedor acaba por impor ao derrotado o ônus de qualquer decisão. Entre os exemplos 

dessa situação pode-se citar o tribunal de Nurenberg que julgou os crimes de guerra 

cometidos pelos perdedores, mas nem se quer tocou no caso dos crimes cometidos pelas 

potências vencedoras ou os de seus aliados.  

O Direito Internacional tem avançado no campo do criminal e comercial em 

função das diversas convenções e tratados bilaterais ou multilaterais e do Tribunal Penal 

Internacional. O fenômeno recente das organizações internacionais tais como 

Organização Mundial do Comércio (OMC) também contribuem para o incremento do 

Direito Internacional pois, dessas experiências surgiu vasta gama de normas e de 

práticas jurídicas.  

O Direito internacional é fruto, sobretudo de convenções. Como resultado de 

convenção, toda norma é aceita pelo Estado automaticamente ao aderir elas. No 

conjunto, o Direito Internacional, apesar de todo avanço que representa nos últimos 50 

anos, não tem sido suficiente para promover uma reorganização do mundo, das relações 

interculturais ou mesmo das relações do homem com a natureza. Essa constatação está 

presente nas várias propostas de reformulação da ONU que não foi criada para ser uma 

instância com poderes supra-estatais, mas que parece ter se arrogado esse papel 

atualmente. 

Como o objeto principal do DI é o Estado (ou a alguém protegido ou vitima de 

um estado) e os Estados se protegem da intervenção de outrem através do estatuto da 

soberania, cabe destacar que a norma só se impõe mediante uma submissão voluntária 

do Estado em forma de adesão. O problema começa no fato de que a própria adesão 
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pode ser revertida pelo Estado no acaso de mudança do regime político e a ascensão de 

uma nova elite política que denuncie aquela convenção como um prejuízo aos interesses 

nacionais. Isso não é incomum.  

Em segundo problema se manifesta pela pouca possibilidade que o sistema 

internacional oferece de impor qualquer pena ao Estado infrator. No máximo a uns ex-

chefes de estado ou a militares já desprovidos de poder. Por outro lado, o resultado de 

um impasse geralmente dispara um contencioso que envolve a negociação política, e 

então, a ultima instância do DI não é uma instância aplicadora da norma, mas a própria 

política.  

É possível observar esse fenômeno na atualidade com relação à nacionalização 

das refinarias de petróleo na Bolívia. Ainda que o governo boliviano venha infringindo 

normas e contratos, a possibilidade de se acionar as cortes internacionais é mais um 

entre tantos instrumentos de pressão política utilizáveis pelos países atingidos e uma 

negociação diplomática. Com efeito, trocas e concessões em outros assuntos acaba tendo 

maior possibilidade de levar ao consenso do que o recurso à norma. Daí decorre que, se 

um Estado tem recursos de poder desproporcionais em relação aos outros (uma potência) 

a imposição de uma norma a ele é um problema ainda maior.  

A outra face do Direito Internacional é aquela que se constitui no resumo de 

séculos de cultura e de valores morais. E, mais que em qualquer outro campo das 

relações internacionais, o DI depende de uma sociabilidade entre as culturas para poder 

se realizar. É nesse campo que se inserem os Direitos Humanos, uma vez que eles são a 

maior fonte de valores de sociabilidade reunidos pela cultura ocidental. 

O Bill of Rights inglês de 1689 e a Constituição dos Estados Unidos são 

documentos que marcam o nascimento do Liberalismo, mas a universalização de uma 

determinada gama de valores articulados sob o título de Direitos Humanos pode ser 

creditada á Revolução Francesa que foi capaz de disseminar através da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789) os fundamentos de uma certa noção de direito 

desenvolvida tanto pela matriz religiosa quanto pelo pensamento racional do 

Iluminismo. A declaração que contém 17 artigos é um resumo do pensamento iluminista 

e liberal do século XVIII. Juntos Iluminismo e Liberalismo promoveram um ataque 
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duplo e frontal ao absolutismo: primeiro ao artifício irracional da legitimação do poder 

do monarca que era obtida a partir do caráter divina do soberano, o segundo ataque foi à 

falta de limites do poder do Estado sobre os indivíduos. Não á toa os casos que 

mobilizam o sistema internacional de proteção aos Direitos Humanos estão ligados ao 

cerceamento da liberdade (política, de culto ou de expressão) e ao extermínio impelido 

por questões étnicas, culturais-religiosas e de modo de vida, geralmente tendo o estado a 

impor o horror a grupos e a indivíduos. 

Vale abrir parênteses para dizer que onde o Liberalismo teve influência 

determinante na formação social e política do Estado, a aceitação dos Direitos Humanos 

foi conseqüência direta. Mas para que esse processo chegasse onde chegou foram anos 

de luta social e política dos setores sociais progressistas incluindo os sindicatos e os 

partidos de base operária. Claro que não se pode esquecer os incontáveis genocídios 

praticados por nações européias na África durante o período colonial (que, aliás, vai até 

1960), nem esquecer que as mulheres francesas só conquistaram direito ao voto em 

1944, mais de 150 anos depois da Revolução Francesa. A questão que se coloca é se 

países fora da tradição liberal ou mesmo, fora do raio de exercício da hegemonia cultural 

ocidental podem incorporar tais valores e, se a resposta for afirmativa, de que forma isso 

se processa. 

 

2 – Os Direitos Humanos na história recente das relações internacionais. 

A história recente dos Direitos Humanos está intimamente ligada às tragédias 

humanitárias do século XX. São essas as situações que despertam a consciência coletiva 

(ou a opinião pública) de forma a colocar o tema na agenda política. Nesse contexto, 

destacam-se grandes momentos: a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e os 

conflitos recentes, sobretudo a chamada guerra contra o terror. 

A Primeira Guerra Mundial1, entre os anos de 1914 e 1918, foi um evento 

marcado por uma espécie de desencantamento do mundo moderno. Na primeira guerra 

operou-se uma verdadeira revolução tecnológica na arte de combater. Foi então que 

foram utilizadas armas de extermínio em massa, como a metralhadora, os gases 
                                                 
1 Um bom trabalho sobre a Primeira Guerra é Tuchman, Barbara Wertheim. Canhões de agosto . Rio de 
Janeiro : Objetiva, 1994 
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venenosos, os aviões e etc. A extensão, a duração e a intensidade do conflito 

despertaram os europeus (em menor escala os americanos) para a tragédia humanitária 

que representou. A primeira grande guerra apontava o retrocesso da sociedade européia 

aos estágios de barbárie anteriores ao iluminismo, da renascença e da democracia. Das 

cinzas da guerra surgiu um movimento no sentido de se valorizar qualquer mecanismo 

para evitar a repetição do flagelo. A guerra havia sido cruel, mas deveria ser a última.  

Nesse sentido, Woodow Wilson, presidente dos Estados Unidos entre 1912 e 

1920 lançou os princípios que deveriam pavimentar a estrada para uma nova era de paz 

nas relações internacionais. Esses ficaram conhecidos como os "14 Pontos do Presidente 

Wilson." 

A plataforma para a Paz de Wilson: 1) abolição da diplomacia secreta; 2) 

liberdade dos mares; 3) eliminação das barreiras econômicas entre as nações; 4) 

limitação dos armamentos nacionais "ao nível mínimo compatível com a segurança"; 5) 

ajuste imparcial das pretensões coloniais, tendo em vista os interesses dos povos 

atingidos por elas; 6) evacuação da Rússia; 7) restauração da independência da Bélgica; 

8) restituição da Alsácia e da Lorena à França; 9) reajustamento das fronteiras italianas, 

"seguindo linhas divisórias de nacionalidade claramente reconhecíveis"; 10) 

desenvolvimento autônomo dos povos da Áutria-Hungria; 11) restauração da Romênia, 

da Sérvia e do Montenegro, com acesso ao mar para Sérvia; 12) desenvolvimento 

autônomo dos povos da Turquia, sendo os estreitos que ligam o Mar Negro ao 

Mediterrâneo "abertos permanentemente"; 13) uma Polônia independente, "habitada por 

populações indiscutivelmente polonesas" e com acesso para o mar; e 14) uma Liga das 

Nações, órgão Internacional que evitaria novos conflitos atuando como árbitro nas 

contendas entre os países.  

Nesses 14 pontos Wilson dava conta de todas as questões pendentes no contexto 

do pós-guerra, mas o centro da proposta era a instalação de uma instância de 

negociações internacionais que se encarregaria de apaziguar qualquer contencioso antes 

que estes se transformassem em conflitos. Além disso, essa instância poderia dar vazão 

às demandas que surgiam e que haviam de alguma forma influenciado a Primeira 

Guerra. Ao estabelecer uma forma de resolver as disputas de forma pacífica, Wilson 

 924



acreditava que poderia evitar o flagelo das guerras e isso daria as condições para se 

avançar nas questões mais profundas da convivência humana. 

O movimento de Wilson resgatava uma visão de mundo de influência kantiana 

que entendia a possibilidade da paz através do Direito. Daí o termo idealista cunhado 

pelos críticos dessa visão. Idealismo tem duas dimensões. Na primeira, o idealista 

considera a humanidade e suas obras na perspectiva de uma espécie naturalmente 

pacífica e cooperacionista, a segunda entende que os conflitos de interesses entre os 

estados e nações poderiam ser resolvidos na esfera do Direito. Na questão, por exemplo, 

do colonialismo cabe a pergunta: haveria possibilidade de conciliação entre os impérios 

coloniais e nações colonizadas ou, como disse o personagem de Eliot (em Crime na 

Catedral): – “que paz pode haver entre o martelo e a bigorna?” 

O ideário de Wilson só poderia ser realizado através de dois mecanismos não 

concorrentes entre si: 1- Através de uma espécie de uma espécie de estado internacional, 

acima das soberanias nacionais. A Liga das Nações (ou Sociedade das Nações) foi um 

embrião dessa idéia. A Liga foi idealizada durante as negociações do tratado de 

Versalhes (1919) e passou a existir de fato em 1920. No entanto, a Liga foi vítima da 

instabilidade gerada pelo próprio Tratado de Versalhes e pelas dificuldades impostas 

para a recuperação da Alemanha no pós-guerra. Em 1925 a Alemanha foi aceita entre os 

membros da Liga, mas em 1933, a ascensão de Hitler ao poder desencadeou o retorno do 

conflito.  

2 – Outro caminho para viabilizar a paz duradoura seria o diálogo entre as 

culturas. Essa idéia se baseia na premissa de que quanto maior a integração cultural e de 

valores, maiores as possibilidades de entendimento entre as nações. Vale destacar que 

essa premissa apareceu na história recente em duas vertentes distintas, uma liberal e 

outra socialista. A idéia de que um estado nação democrática reconhece outro estado 

nação democrático como parceiro e que o ambiente entre eles é naturalmente de 

cooperação decorrente dos valores liberais e da democracia que oferece um mecanismo 

de controle direto do estado pelo povo. Ora, como o povo não tem interesse em que haja 

guerra, pois é o povo que sofre suas conseqüências, os estados democráticos seriam 

pacíficos por natureza. No campo socialista também se desenvolveu a idéia de que dois 
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estados socialistas desenvolveriam naturalmente laços de cooperação em função da 

identidade ideológica (trabalhador contra trabalhador) e do caráter não imperialista do 

estado socialista. Para ambos os casos, o século XX foi um verdadeiro iconoclasta. 

Afinal foi a democracia que levou Hitler ao poder em 1933, em 1959 a China anexou o 

Tibete e em 1968, os tanques do pacto de Varsóvia jogaram por terra qualquer 

possibilidade de autonomia da Tcheco-Eslováquia.  

Se a Primeira Guerra chocou pelo grau de brutalidade, a Segunda Guerra levou a 

brutalidade aos confins da Terra. 

As atrocidades da Segunda Guerra começaram antes mesmo da declaração 

formal de guerra tanto na frente oriental (a Guerra do Pacífico) quanto na européia. No 

dia 26 de abril de 1937 a cidade basca de Guernica sofreu um bombardeio das forças 

franquistas e da Alemanha durante a guerra civil espanhola. Foi um verdadeiro massacre 

que abriu caminho para uma série de outros. Em julho do mesmo ano de 1937, ocorreu a 

invasão japonesa das províncias do norte e leste da China. A partir de dezembro de 1937 

seguiu-se um período de atrocidades cometidos pelos militares japoneses contra a 

população chinesa que ficou conhecido como o "estupro de Nanquim". O saldo dos 

saques, torturas, fuzilamentos, estupros e toda a sorte de atrocidades teria sido de cerca 

de 300 mil civis chineses.  

A Segunda Guerra Mundial começou formalmente com a invasão alemã à 

Polônia (01 de setembro de 1939) e com o bombardeio japonês a Pearl Harbor (7 de 

dezembro de 1941). Dentre os inúmeros casos de flagelo da Segunda Guerra, o 

holocausto judeu tornou-se o mais simbólico. O holocausto foi um complexo conjunto 

de práticas do estado alemão contra uma minoria étnica/religiosa que envolveu a 

perseguição, a expropriação, o confinamento, a escravização e, por fim, o extermínio em 

massa de judeus nos campos de concentração. Outros grupos passaram pelo mesmo 

flagelo. Foram eles: testemunhas de Jeová, comunistas, prisioneiros de guerra, ciganos e 

homossexuais. Mas o caso dos judeus é absolutamente emblemático, pois, além do 

holocausto, gerou também o problema dos refugiados, uma categoria de perseguidos que 

surge em todas a situações de conflito. 
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As duas guerras paralelas (européia e do pacífico) terminaram em 1945. A 

primeira terminou com a rendição alemã após a invasão dos aliados a Berlim e a 

segunda prolongou-se até o lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagazaki 

em 06 e 09 de agosto respectivamente.  

Mais uma vez, o desafio central dos líderes para o período pós-segunda guerra 

era a estabilização da paz. Mais uma vez, as iniciativas se concentraram na 

institucionalização de arranjos políticos e de segurança que imprimissem grau razoável 

de estabilidade ao sistema internacional. Nesse contexto, os Direitos Humanos foram 

colocados na agenda como uma forma de cimentar uma gama de valores éticos mínimos 

e comuns às nações. Após a tragédia da guerra, os Direitos Humanos seriam um mínimo 

razoável ao qual todas as nações deveriam se comprometer. 

A ONU foi criada em 1945 por decisão dos líderes das duas superpotências e do 

primeiro ministro inglês Wilston Churchil. Quando a instituição tomou forma, ela estava 

composta por uma Assembléia Geral de todos os membros, pela Corte Internacional de 

Justiça, pelo Conselho Econômico e Social e pelo Conselho de Segurança (CS), o órgão 

mais influente da ONU. O CS é composto apenas por cinco países com assento 

permanente e com poder de veto. Eles (Estados Unidos, Rússia- ex-URSS -, Inglaterra, 

França e China) que representava o “pentagrama de poder mundial”, expressão de Henry 

Kissinger (secretário de estado dos Estados Unidos entre 1973-78 ) para definir o grupo 

de países com autoridade para compor o CS. Além desses cinco, outras 10 cadeiras são 

ocupadas temporariamente, eleitas pela Assembléia Geral.  

O poder de veto exercido exclusivamente pelos membros permanentes sempre 

impediu que qualquer discussão hostil ao interesses das cinco potências fosse objeto de 

deliberação tanto do CS quanto da Assembléia Geral. Assim, nos seus 60 anos de 

existência, a ONU não teve qualquer iniciativa capaz de se confrontar com as grandes 

violações dos Direitos Humanos, mesmo tendo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 como uma de suas maiores contribuições para a divulgação de um 

conjunto de valores para todas as culturas e nações. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos conta com 30 artigos que 

coincidem nos pontos fundamentais com os princípios liberais divulgados pela Carta de 
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1789, tais como liberdades de expressão, locomoção e organização. Mas o artigo 29 é 

essencial para se entender as intenções subjacentes. O artigo 29 traz a expressão 

“sociedade democrática” e, de fato, a maior inovação da Declaração de 1948 é a 

associação definitiva entre Direitos Humanos e democracia.  

Para se entender as contradições inerentes ao papel da ONU, é necessário 

entendimento mínimo sobre o Sistema Internacional do pós-guerra.  

A estabilidade do sistema internacional foi conseguida através da submissão do 

mundo às duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra: Estados Unidos e União 

Soviética. Esse período foi caracterizado por Bipolaridade.  

Entre as características essenciais da bipolaridade estão o “equilíbrio de terror” e 

a Guerra Fria.  

Para falar do “equilíbrio do terror” vale um breve recuo para o fim da Segunda 

Guerra. Em 1945, os Estados Unidos haviam desenvolvido uma arma até então 

imaginado apenas em ficção científica. O bombardeamento do Japão em 1945 foi 

seguido por uma série de testes nucleares norte-americanos no Atol de Bikini no sul do 

Pacífico. A estratégia dos Estados Unidos era mostrar para o mundo e, particularmente 

para os soviéticos, a sua superioridade militar e tecnológica. De fato, ninguém poderia se 

contrapor ao nascente poderio nuclear norte-americano até que os soviéticos 

desenvolvessem sua própria bomba nuclear em 1949. A partir daí, estabeleceu-se a 

paridade de poder (o equilíbrio do terror) entre as duas potências o que foi essencial para 

que uma não quisesse atacar a outra. Afinal, qualquer agressão levaria a uma retaliação 

imediata no mesmo nível. Daí pra frente, as duas superpotências passaram a disputar a 

dianteira no número de ogivas e nas tecnologias paralelas, tais como a tecnologia de 

propulsão necessária para a construção de mísseis. Essa corrida armamentista pautou 

todo o desenvolvimento científico e tecnológico no pós-guerra, até o colapso total da 

União Soviética que não conseguiu acompanhar a dinâmica norte-americana nessa área. 

A guerra fria é uma expressão bastante eficaz para caracterizar a relação entre as 

potências e dessas com as outras nações no período da bipolaridade. Ela revela uma 

guerra não declarada e uma luta por expandir a influência sobre o território controlado 

pelo outro lado. Ao mesmo tempo, é bom notar que o sistema tratou de evitar o 
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confronto direto entre as superpotências sob o risco de isso descambar para uma guerra 

nuclear.  

A “guerra fria” é simbolicamente inaugurada com o discurso de Harry Truman 

(presidente norte-americano entre 1945-53) em 1947, ocasião em que disse “quem não 

está conosco, está contra nós” (resumo da Doutrina Truman).  

Do lado soviético uma doutrina com a mesma conformidade disciplinou a 

atuação dos países sob influência soviética. Nos dois blocos, no entanto, as 

superpotências tinham um preço a pagar pela liderança inconteste.  

A guerra fria explica em grande medida opções das mais estranhas. Uma delas, 

foi o apoio norte-americano ao regime branco que instaurou o apartheid na África do 

Sul. Mas os exemplos são numerosos: apoio e promoção dos golpes militares por toda a 

América latina. - alguns desses regimes foram absolutamente genocidas, principalmente 

no Chile e na Argentina. No Oriente Médio pode-se citar inclusive os massacre de 

Shabra e Shatila (1981-82) quando acampamentos de refugiados palestinos no Líbano 

foram dizimados com a conivência do exército de Israel liderado por Ariel Sharon. Os 

Estados Unidos jamais permitiram que seu aliado preferencial na região fosse levado ao 

Tribunal Penal Internacional. Como se vê, em nenhuma dessas situações a Carta dos 

Direitos Humanos pode ser levada em consideração. Ainda assim, podem ser observadas 

algumas e decisivas situações em que a Carta deu legitimidade para as demandas de 

conteúdo humanitário e político na Assembléia Geral da ONU. Dentre elas, a 

condenação do racismo e a luta pela descolonização da África, fatos que permitiram um 

crescente apego das nações aos valores contidos na Carta no pós-Segunda Guerra.  

 

3 - Nova ordem internacional e o renascimento dos Direitos Humanos 

Durante o ciclo da bipolaridade a estabilidade esteve assegurada, pois o sistema 

promoveu a submersão dos conflitos de ordem cultural/religiosa/nacionalista – à política 

baseada na lógica do conflito comunismo/socialismo versus capitalismo/liberalismo. 

O fim desse ciclo permitiu a emergência de uma vasta gama de conflitos latentes 

há muito esquecidos.  
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Ainda que o fim da guerra fria tenha gerado um clima de otimismo em relação à 

paz mundial, e, de fato muitos contenciosos puderam ser resolvidos desde então. Mas 

um conflito em particular mostrou o quão insipiente era o sistema internacional e suas 

instituições, métodos e tradições para superar os conflitos. Foi o conflito ali mesmo na 

Europa decorrente da fragmentação da Iugoslávia. 

Na verdade foram duas guerras de fragmentação da Iugoslávia. A Federação 

Iugoslava (que significa eslavos do sul) surgiu na Primeira Guerra e se consolidou com o 

apoio soviético na Segunda Guerra. A morte do grande líder fundador – Marechal Tito 

em 1980 – e o fim da URSS, levou à fragmentação da federação a partir de 1991. A 

região da Bósnia-Herzegovina passou a ser disputada em uma violenta guerra entre os 

anos de 1992 e de 1995. Sucessivos planos de paz e armistícios propostos pela ONU e 

pela Europa não foram eficazes para proteger a população Bósnia. De forma que, 

quando chegaram as tropas de paz ONU e da OTAN, depois que o CS adiou 

sistematicamente a intervenção, os mortos já chegavam a 200 mil pessoas com mais de 1 

milhão de refugiados. Já o conflito no Kosovo (1999) começou com a repressão do 

governo iugoslavo aos movimentos de autonomia naquela província. As notícias sobre 

os massacres e a limpeza étnica que repetiam a tragédia da Bósnia levou a Europa e os 

Estados Unidos a uma intervenção independente do CSONU. A quebra da soberania 

através do direito de ingerência e a obrigação da intervenção humanitária diante dos 

genocídios, como aqueles que acontecem em diversas regiões da África ou mesmo os 

bombardeios da OTAN sobre Belgrado para pôr fim à limpeza étnica no Kosovo estão 

muito longe de serem temas consensuais na política ou mesmo no Direito Internacional. 

Ainda que o Tribunal Penal Internacional tenha sido acionado para punir os crimes de 

guerra, ficou mais que confirmada a fragilidade da paz e dos Direitos Humanos. 

A nova situação internacional, portanto não representou de forma nenhuma a 

emergência de um sistema mais sofisticado no sentido de resolver conflitos e promover 

os Direitos Humanos. Na verdade, ainda não se tem muito claro o que organiza o mundo 

pós-guerra fria. Seria o poder imperial da única superpotência restante? Seria o ambiente 

de cooperação entre as nações e o apego á regras e princípios disseminados através das 

organizações internacionais? Seria a submissão total a uma ONU remodelada? 
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Além disso, é preciso saber que tipos de conflitos permanecem: pobres x ricos, 

Ocidente x Oriente ou “bons” contra “maus” como quer os presidente George W. Bush?  

Pode-se avançar na resposta a essas questões, particularmente no que diz respeito 

aos Direitos Humanos, vale a pena observar o problema em duas fases. A primeira 

contempla o renascimento, ainda que tímido dos Direitos Humanos e da democracia 

como referencial político no governo do presidente Jimmy Carter (1977-1981). À época 

já mostrava o esgotamento da guerra fria como referencial de conduta dos países. Afinal, 

ao final da década de 1970 a Europa já estava reconstruída e o Japão e a Alemanha 

haviam adquirido status de potência econômica no cenário internacional. Além disso, 

outras brechas haviam surgido no sistema, particularmente o grupo dos “Não Alinhados” 

que eram refratários ao alinhamento automático com as superpotências. 

A partir de Carter, os Estados Unidos reverteram sua tradicional posição de apoio 

aos regimes que traçaram democracia e Direitos Humanos por segurança e 

anticomunismo. Iniciou-se então uma pressão sobre as ditaduras latino-americanas para 

se restabelecer e, para justificar essa pressão, lançou-se mão do argumento da defesa da 

democracia e dos Direitos Humanos. Em 1981, Carter não foi reeleito. A presidência 

norte-americana passou para Ronald Reagan (1981-1989) que tentou restabelecer a 

guerra fria, mas a URSS já dava seus últimos suspiros. Com Bill Clinton, os Estados 

Unidos e a Europa transformaram a imposição dos Direitos Humanos em prioridade.  

Desse período pode-se listar a democratização da América latina e a resolução do 

apartheid na África do Sul como exemplos bem sucedidos de imposição de valores 

universais. Por outro lado, a questão árabe-palestina e a questão africana tornaram-se 

explosivas. 

A segunda fase tem a ver com a emergência do terrorismo árabe e o agravamento 

das tensões entre o mundo árabe e o Ocidente. 

Política colonialista e imperialista da Europa e dos Estados Unidos no oriente 

médio desde a Primeira Guerra Mundial ajuda muito a explicar o grau de instabilidade 

política da região. À época, as potências européias avançaram sobre a região dividindo o 

espolio do império Turco-Otomano e, mais tarde a região tornou-se uma das zonas de 
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fricção da guerra fria, com Israel apoiado pelos Estados Unidos e o nacionalismo árabe 

apoiado pelos soviéticos.  

 

4 – Ocidente versus mundo árabe na questão dos Direitos Humanos 

Quando a guerra fria já estava nos estertores, a revolução iraniana deu novo rumo 

ao conflito regional. 

Sintomaticamente a revolução xiita de 1979 foi prenuncio do que viria a ser o 

principal conflito na fase posterior à bipolaridade.  

O historiador Samuel P. Huntington tratou desse tema em seu livro “O Choque 

de Civilizações” de 1997 (Editora Objetiva). Nessa obra, Huntington aponta que o vazio 

de diferenças ideológicas marcantes no horizonte das relações entre as nações seria 

preenchido com as diferenças de cunho cultural/religioso, o que resultaria em um choque 

de civilizações. De forma as diferenças no tratamento das questões políticas, religiosas e 

sociais que há (segundo o autor) entre essas duas culturas seria o novo foco de tensões 

no mundo atual. 

O livro de Huntington estabeleceu uma polêmica entre os principais analistas de 

questões internacionais, mas, poucos anos depois, parece que ele quase previu a guerra 

contra o terror proclamada pelos EUA após o ataque às Torres Gêmeas em 11 de 

setembro de 2001. 

O terrorismo é uma forma de ação política que emprega a violência para causar o 

terror e induzir o inimigo a atender as suas reivindicações. Assim, pela lógica, quanto 

maior a comoção e o estado de terror causado pela ação, tanto maior a chance de se 

atingir os objetivos e isso explica o fato de que os alvos sejam mais a população civil do 

que militares ou gente de governo. A Europa dos anos de 1970/80 passaram por período 

de intensa atividade de grupos terroristas de esquerda (Baader-Meinhof na Alemanha, 

Brigadas Vermelhas na Itália, etc.) e nacionalistas (IRA no Reino unido, ETA na 

Espanha etc.). Grupos palestinos agem desde 1972, ocasião da invasão da vila olímpica 

de Munique durante os jogos daquele ano. O terrorismo palestino, no entanto, sempre 

visou alvos israelenses. Outras ocorrências de terrorismo árabe até então se limitavam à 

luta anticolonial e os alvos estavam limitados aos colonizadores. 
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O terrorismo de grupos árabes dos anos 90 (a Al Qaeda foi responsabilizada 

pelos ataques às embaixadas norte-americanas no Quênia e Tanzânia em 1998, mas o 

primeiro ataque ao World Trade Center foi em 1993.) se diferencia dos demais pela 

pulverização de alvos. Além disso, nenhum grupo conseguiu a projeção e a sofisticação 

de atividades globais como a Al Qaeda.  

A Al Qaeda é organização não vinculada a um Estado ou a um projeto nacional 

como os grupos palestinos ou os grupos ou a uma ideologia, mas a uma causa 

transnacional, que tem a matriz religiosa fundamentalista como fator aglutinador. Seu 

método de ação vem sendo o de promover ações terroristas contra alvos ocidentais em 

diversas partes do mundo. A eficiência das ações da Al Quaeda podem ser medidas pelo 

grau de prejuízos causados aos países listados entre seus alvos, porém sua ações levaram 

à estigmatização da enorme população árabe e muçulmana espalhada pelos países da 

Europa e pela América do Norte e, se havia um déficit de sociabilidade entre o ocidente 

e os árabes em função das diferenças culturais, esse déficit transformou-se num fosso. 

Os episódios violentos decorrentes das charges de Maomé publicadas em 2005 em um 

jornal dinamarquês o atestam. Mas não só, as tentativas do Brasil em colocar na agenda 

internacional a proteção aos homossexuais encontraram oposição uníssona entre os 

países de tradição islâmica. Enquanto isso, homossexualismo e prostituição (como 

práticas sexuais não aceitas pela religião) continuam sendo considerados crimes em 

quase todos esses países para os quais são estipuladas penas de crueldade e escárnio. 

No que diz respeito aos Direitos Humanos, o cerne das diferenças está na não 

separação entre Estado e religião nas sociedades muçulmanas. Ora, como a religião lida 

com verdades supremas e dogmas impositivos, ao se fundir com o Estado sobram poucas 

oportunidades de exercício das diferenças de comportamento e das liberdades de ação. 

Assim, as leis religiosas tendem a se tornar legislação corrente. À medida que a religião 

determina papeis fixos para categorias sociais – veja o papel da mulher nas sociedades 

islâmicas como exemplo - ela impõe limites sociais à ascensão das mulheres que são 

refratários à toda noção de direito acumulada nas sociedades ocidentais nos mais de 

duzentos anos desde a Revolução Francesa.  
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Em função desse fosso crescente, a questão que se coloca é por onde passa a 

construção de uma nova sociabilidade entre Ocidente e mundo árabe?  

Não há respostas fáceis ou prontas para esse problema, mas para começar a 

responder é necessário avançar em duas outras questões. A primeira é se a construção da 

paz entre as nações não depende de valores universais? Em caso afirmativo, há um risco 

imenso de que não haja compatibilidade do islã com uma ampla fatia do que se 

consideram Direitos Humanos. Há aqueles que defendem a convivência entre as nações 

com respeito às suas diferenças uma vez que padrões razoáveis de convivência não 

devem ser atingidos a partir da homogeneização das sociedades. Mas seria admissível 

para os dois lados uma espécie de relativização dos Direitos Humanos seguindo a 

conveniência de cada situação? Não é exatamente essa a prática dos governos das 

potências ocidentais que se relacionam com ditadores para ter acesso a petróleo ou a 

uma posição estratégica conveniente? 

O episódio da condenação de Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos, pelo 

Ayatolá Komeini e outros casos de aplicação da lei islâmica Sharia para casos em que 

estão presentes questões estritamente religiosas, consciência ou de diversidades de 

comportamento parecem negar essa possibilidade. Esses casos têm despertado a opinião 

publica no Ocidente democrático e os governos estão sendo obrigados a reverem suas 

relações com tais países. 

A segunda questão está na instrumentalização dos Direitos Humanos como forma 

de controle político das nações árabes. E sobre isso, há outros exemplos históricos, como 

já citado, quando os Estados Unidos abriram mão usar sua influência para fazer valer a 

Carta de 1946 e, em troca apoiaram toda sorte de genocidas - fardados ou não - 

ocupados com o anticomunismo. Nessa lista pode-se citar desde o Shá do Irã deposto em 

1979, as ditaduras militares latino-americanas e o regime branco do apartheid da África 

do Sul que teve sobrevida graças aos bancos e capitais norte americanos até o final da 

década de 1980. 

Depois, de resolvido o problema do comunismo, Washington passou a impor os 

Direitos Humanos como defensores universais de seus princípios até que uma nova 

guerra surgisse no front norte-americano. No contexto da guerra contra o terrorismo, 
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pode-se citar os chamados “vôos da CIA”, operações clandestinas de prisão e deportação 

de pessoas em solo europeu para a prisão de Guantânamo à revelia de todos os 

procedimentos de justiça e em desacordo com a Convenção de Genebra. Aí entra a 

conivência certa de vários governos europeus. Será que se estariam reproduzindo a 

mesma lógica da guerra fria, agora substituída pela guerra contra o terrorismo, no 

embate entre Ocidente x mundo árabe no que se refere aos Direitos Humanos?  

Ainda que os governos da Europa e dos estados Unidos devam explicações, a 

resposta é não, uma vez que atualmente o problema que está restrito ao diálogo entre 

governos e o confronto de seus arsenais. As relações Ocidente com o mundo árabe são 

antes de tudo, resultado de um confronto das sociedades e das culturas. O grau de 

comunicabilidade de cada canto do mundo nos impele a conhecer outras culturas e isso 

nos choca ou nos consterna. Foi por isso que essas questões afloraram e dominaram o 

debate na conferência de intelectuais da 15ª Conferência da Academia da Latinidade 

(realizada em Amã, em abril de 2007). Ainda que nem no mundo intelectual tais 

questões estejam resolvidas vale encerrar com as idéias que o filósofo francês Alain 

Touraine expôs no evento. Ele aponta que os valores universais são os mecanismos pelos 

quais se estabelece uma comunicação entre diferentes culturas e que, sem eles, é a guerra 

que aparece como alternativa. 2  

 

Conclusão 

Os Direitos Humanos são uma síntese da cultura política ocidental dos últimos 

250 anos. Eles surgiram na Europa com as primeiras noções cristãs humanistas de 

direito, evoluíram através do pensamento liberal durante o Iluminismo e se espalharam 

para as regiões de hegemonia cultural européia através da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Houve um longo caminho até que os valores contidos na 

Declaração fossem estendidos a todas as categorias de pessoas (gênero, classes, grupos 

étnicos etc.). Nesse processo, as grandes crises, tais como as catástrofes humanitárias 

decorrentes da Primeira e da Segunda Guerras mundiais, geraram oportunidades de 

institucionalização de sistemas de defesa dos Direitos Humanos. A Carta de 1946 é um 
                                                 
2 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1604200704.htm 
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exemplo crucial. Nela observa-se a inclusão do direito a uma sociedade democrática no 

conjunto dos direitos liberais das revoluções do século XVIII.  

A associação entre democracia e Direitos Humanos jamais foi quebrada no 

ideádio Ocidental desde então. No pós-Segunda Guerra, no entanto, a disputa de 

influência entre as superpotências no contexto do sistema internacional bipolar, 

suplantou a Carta dando prioridade ao caráter estratégico das alianças e à solidariedade 

ideológica. Com efeito, viu-se um verdadeiro fosso entre o discurso corrente de defesa 

dos valores liberais pelos países ocidentais e as suas práticas políticas. Nesse contexto o 

apoio norte-americano às ditaduras militares latino-americanas e ao regime do apartheid 

são explicitamente contraditórias com os princípios da Carta.  

Quando a questão da guerra fria estava superada, o renascimento dos Direitos 

Humanos como valor universal continuou esbarrando na incapacidade do sistema 

internacional em implantar mecanismos para a defesa de populações inteiras à mercê de 

abusos em todos os continentes ou mesmo de superar o modo instrumental com o qual o 

Ocidente, particularmente os Estados Unidos e seus aliados mais próximos lidam com os 

Direitos Humanos no contexto da guerra contra o terrorismo.  

Superada a bipolaridade, o mundo parece estar dividido através de inúmeros 

conflitos de cunho não mais ideológico, mas cultural/nacional/religioso. As diferenças 

entre o Ocidente democrático liberal e as culturas religiosas árabes e suas teocracias 

encontra-se hoje no centro do debate sobre direitos humanos. Há de se reconhecer que 

tais valores refletem a visão ocidental do assunto, mas como poderiam as sociedades 

ocidentais que construíram tais noções de direitos através da luta social e política dos 

últimos dois séculos aceitar a relativização desses valores? Ou seja, os Direitos 

Humanos que são a ponte para o resgate das populações em situação de flagelo 

representam também o abismo entre Ocidente e mundo árabe. 
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A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA E A  

CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Sidney Guerra∗

 

RESUMO 

O Direito Internacional vem ganhando terreno na seara dos Direitos Humanos a partir da 

hecatombe da Segunda Guerra Mundial, pois a proteção dos direitos passou a constituir 

relevante interesse no mundo; daí a existência de um Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

Insurge o Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao sustentar que o ser humano é 

sujeito tanto do direito interno quanto do direito internacional, dotado em ambos de 

personalidade e capacidade jurídicas próprias.  

O tema passou a ser tratado como uma verdadeira revolução, na medida em que teria 

colocado a pessoa humana em plano elevado no Direito Internacional. A multiplicidade de 

instrumentos internacionais no pós-Segunda Guerra levou a uma nova evolução da proteção 

internacional dos direitos humanos. 

A pessoa humana é destinatária de várias normas internacionais, mas, para que possa 

efetivamente ser sujeito de direito internacional, é mister que lhe sejam conferidos direitos 

e lhe sejam proporcionados os meios e ações que os assegurarem.    

Os indivíduos têm direitos internacionais próprios e a titularidade destes os constitui em 

sujeitos de direito no mesmo nível em que os Estados e Organizações Internacionais.  

Assim, os direitos do homem, que tinham sido e continuam a ser afirmados nas 

Constituições dos Estados, são hoje reconhecidos e proclamados em nível internacional 

ensejando uma conseqüência que abalou literalmente a doutrina e a prática do direito 

internacional.  

                                                 
∗  Pós-Doutor, Doutor e Mestre em Direito. Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
Professor Titular e Coordenador de Pesquisa Jurídica da Universidade do Grande Rio. Professor do Programa 
de Mestrado da Faculdade de Direito de Campos. Membro da Inter American Bar Association, da Sociedade 
Brasileira de Direito Internacional, do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e da 
Associação Nacional de Direitos Humanos, Ensino e Pesquisa. Advogado no Rio de Janeiro. 
sidneyguerra@ufrj.br e sidneyguerra@terra.com.br  
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ABSTRACT 

Since the massacre of the Second World War, International Law  has been enlarging its use 

in the area of Human Rights, as the protection of these rights started to constitute relevant 

interest in the world; therefore an International Right of the Human Rights exists. 

The International Law of Human Rights asserts that the human being is a subject both for 

internal and international rights, endowed with, in both of them, legal personality  and 

capacity.  

The subject started to be treated like a true revolution, as the human person was put in high 

level in the International Law. The multiplicity of international instruments after the second 

War led to a new evolution of the international protection of the human rights. 

The human person is subject of several international rules, but, in order to be effectively a 

subject of international right, it is necessary that he is given some rights and that ways and 

actions to secure those rights are provided.   

Individuals have international rights and that makes them subjects of right in the same level 

as the States and International Organizations. 

So, the rights of the man, which had been and still are being affirmed in the Constitutions 

of the States, are today recognized and proclaimed in international level, resulting a 

consequence that literally shook the doctrine and the practice of the international right. 
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INTERNATIONAL LAW; HUMAN RIGHTS; PROTECTION OF THE HUMAN 
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I. Introdução  

 

A discussão sobre Direitos Humanos vem-se ampliando no mundo de modo 

significativo e envolvendo vários aspectos. Se no passado a questão era irrelevante, hoje 

constitui objeto de grande preocupação para todo o mundo, principalmente a partir da 

Declaração de 1948: 

“A noção de direitos inerentes à pessoa humana encontra expressão, ao 

longo da história, em regiões e épocas distintas. A formulação jurídica desta noção, no 

plano internacional, é, no entanto, historicamente recente mormente a partir da adoção da 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. As raízes que hoje entendemos por 

proteção internacional dos direitos humanos remontam, contudo, a movimentos sociais e 

políticos, correntes filosóficas, e doutrinas jurídicas distintos, que florescem ao longo de 

vários séculos em diferentes regiões do mundo”.
1   

Canotilho, a respeito da proteção internacional dos direitos humanos, 

enfatizou que não obstante a tradição de algumas dimensões internacionais na proteção dos 

direitos da pessoa, o direito internacional clássico considerava o indivíduo como estranho 

ao processo dialético normativo deste direito. Hoje, a introdução dos standards dos direitos 

do homem no direito internacional  – garantia e defesa de um determinado standard para 

todos os homens – obrigou ao desenvolvimento de um direito internacional 

individualmente referenciado. Para lá da proteção diplomática e da proteção humanitária, 

desenvolve-se uma teoria jurídico-contratual internacional de justiça, tendo por objetivo 

alicerçar uma nova dimensão de vinculatividade na proteção dos direitos do homem. Aqui 

se vêem inserir entre outros, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Protocolo Facultativo Adicional ao Pacto de 

Direitos Civis e Políticos e a Convenção Européia de Direitos Humanos”.
2   

Neste sentido, cada vez mais se vem apregoando mudanças no 

comportamento de Estados e das pessoas em defesa de uma maior proteção a estes direitos.  

                                                 
1  CANÇADO TRINDADE. Antônio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 
Volume I. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997, p. 17. 
 
2  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996, p. 669. 
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Após a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, durante a qual o mundo teve 

a oportunidade de assistir a uma série de barbaridades envolvendo milhares de pessoas, 

sentiu-se a necessidade de se criarem mecanismos que pudessem garantir proteção aos seres 

humanos. A partir daí floresce uma terminologia no Direito Internacional, relacionando-o 

aos Direitos Humanos: o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

O moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do 

pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos 

humanos da era Hitler e à crença de que parte destas violações poderia ter sido prevenida se 

um efetivo sistema de proteção internacional dos direitos humanos já existisse, o que 

motivou o surgimento da Organização das Nações Unidas, em 1945.
 3

No ano de 1948 a Declaração Universal de Direitos Humanos proclama 

direitos para todas as pessoas independentemente de sexo, cor, raça, idioma, religião, 

opinião etc.  

Por isso, Fernando Quintana discriminou por fases ou etapas, a composição 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, inserindo-a na primeira: 

“podemos distinguir tres fases o etapas las cuáles pueden igualmente 

aplicarse a la composición del International Human Rights Law:  

La primera, corresponde a la etapa de definición y codificación de las 

normas sobre derechos humanos la cuál aparece principalmente cristalizada en los 

documentos que componen la llamada Carta internacional de derechos humanos de la 

ONU;  

la segunda, se relaciona a las actividades de promoción, mientras que la 

tercera a la protección de los derechos humanos.  

Es decir, una etapa legislativa en donde se establece el contenido y/o 

definición de cada uno de los derechos; una outra fase, de promoción, de estudios, 

seminarios, cursos y publicaciones, como también, a tareas de asistencia técnica; y por 

último, la etapa de protección internacional, tendiente a controlar el respecto y efectivo 

cumplimiento de los derechos humanos, a través de la implantación de Grupos especiales 
                                                 
3  BUERGENTHAL, Thomas apud PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 140. 
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de expertos (los Comités de derechos humanos) y de medidas procedimentales adecuadas 

para investigar ‘comunicaciones’ (denuncias) de violaciones a los derechos humanos”.
 4

Os Direitos Humanos passam a constituir objeto de um ramo autônomo do 

Direito Internacional Público, com  instrumentos, órgãos e procedimentos de aplicação 

próprios caracterizando-se essencialmente como um direito de proteção.
5
 Nesse sentido, é 

que o presente artigo tem por escopo estabelecer considerações sobre a proteção 

internacional da pessoa humana e a conseqüente consolidação do direito internacional dos 

direitos humanos.  

 

 

II. A proteção internacional da pessoa humana  

 

O direito internacional clássico não reconhecia a condição da pessoa como 

sujeito de direito, ao contrário, a visão era extremamente restritiva onde era deferida essa 

condição (de sujeito de direito) apenas para os Estados, isto é, a sociedade internacional era 

considerada uma sociedade eminentemente interestatal. 

O quadro que se apresenta hoje é completamente distinto onde são 

acrescentados novos sujeitos de direito internacional.6

A pessoa humana é destinatária de várias normas de Direito Internacional e 

para que possa ser sujeito de direito internacional, é mister que lhe sejam conferidos 

direitos e lhe sejam proporcionados os meios para assegurá-los.  

Nesse propósito Jiménez Aréchaga:
7
  

                                                 
4  QUINTANA, Fernando. La ONU y la exégesis de los derechos humanos. Porto Alegre: Sérgio 
Fabris, 1999, p. 32. 
5  CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, op. cit., p. 20-21: “o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos afirma-se em nossos dias, com inegável vigor, como um ramo autônomo da ciência jurídica 
contemporânea, dotado de especificidade própria. Trata-se essencialmente de um direito de proteção, marcado 
por uma lógica própria, e  voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos e não dos Estados. ... e que o 
reconhecimento de que os direitos humanos permeiam todas as áreas da atividade humana corresponde a um 
novo ethos de nossos tempos”. 
 
6  Nesse sentido GUERRA, Sidney. Direito internacional publico. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2007. 
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“La verdadera piedra de toque de la personería jurídica internacional del 

indivíduo es atribuirle no sólo ciertos derechos que lo beneficien sino también los medios 

de asegurar su ejecución y observancia, a su propia instancia y sin la  mediación de un 

Estado”. 

Para ratificar sua afirmação, se vale de alguns exemplos:  

“No hay nada en la naturaleza del Derecho Internacional que le impida a 

este orden jurídico atribuir derechos a las personas naturales y concederles acceso directo a 

procedimientos para hacerlos valer. Prueba de ello es que en el pasado varios tratados 

concidieron a los individuos personería internacional activa. Así pueden mencionarse, entre 

otros: I) La Corte Centroamericana de Justicia, establecida por el Tratado de Washington de 

1907, que concedía a los ciudadanos de los cinco Estados centroamericanos locus standi 

ante la Corte; II) Los tribunales arbitrales establecidos después de la Primera Guerra 

Mundial para conocer en las demandas interpuestas contra los gobiernos de los Estados 

vencidos por los nacionales de las Potencias Aliadas y Asociadas que habían sufrido 

perjuicios durante la guerra...”  

E prossegue, referindo outros posteriores à Segunda Guerra Mundial que 

transformaram as relações internacionais: 

 “Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se establecieron 

comisiones de reclamaciones ante las cuales los particulares reclamaron por perjuicios 

sufridos a consecuencia de las hostilidades.   En 1981 se estableció el Tribunal Arbitral Irán 

– Estados Unidos como parte de los acuerdos celebrados entre los dos países después de la 

crisis de los rehenes en Teherán. Ante el Tribunal los particulares perjudicados por la crisis 

han presentado sus reclamaciones sin que haya sido necesaria la intervención de los 

gobiernos”. 

De acordo com a classificação apresentada sobre os sujeitos que se 

manifestam na ordem jurídica internacional, o indivíduo é largamente citado nos dias de 

hoje, associando-se tal fato à internacionalização dos direitos da pessoa humana. 
8  

                                                                                                                                                     
7  ARÉCHAGA, Jiménez. Derecho internacional público. Tomo II. Montevidéo: Fundación de 
Cultura Universitaria, 1995, p. 39.   
8  MELLO, Celso Albuquerque. Direitos humanos e conflitos armados. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997, p. 3 adverte:  “A expressão Direitos do Homem refere-se obviamente ao homem, e com direitos só se 
pode designar aquilo que pertence à essência do homem, que não é puramente acidental, que não surge e 
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Mas, como e por que, houve uma mudança significativa neste processo?  

Até o século XIX essa idéia era rejeitada sendo o individuo relegado sempre 

a um plano inferior.  

Como já tivemos a oportunidade de assentar9, e a despeito de toda a 

influência exercida pelos “fundadores” do direito internacional, esse movimento acerca do 

processo de internacionalização dos direitos humanos se inicia com o direito humanitário e 

com a formação da Liga das Nações e da própria criação da Organização Internacional do 

Trabalho. 

Em relação ao primeiro, o Direito Humanitário, evidencia-se que essas 

normas são aplicadas quando temos o envolvimento de Estados em conflitos armados e que 

garantem a proteção para os envolvidos no combate, isto é, militares que foram presos, 

doentes, feridos e até mesmo os civis que também são vitimados em situações como essas. 

Propõe-se, assim, estabelecer um regramento próprio para uso contenção da violência em 

situações de guerra. 

No que tange a Liga das Nações, esta foi concebida para viabilizar melhores 

circunstâncias para os Estados, e por conseqüência, para o indivíduo, na medida em que 

deveria assegurar a cooperação, a paz e a segurança internacional. 

Finalmente, não se pode olvidar da Organização Internacional do Trabalho 

que propugnava pelas melhores condições de trabalho e bem-estar do trabalhador. 

Como assevera Piovesan10, esses institutos contribuíram, cada qual a seu 

modo, para o processo de internacionalização dos direitos humanos seja ao assegurar 

padrões globais mínimos para as condições de trabalho no plano mundial, seja ao fixar 

como objetivos internacionais a manutenção da paz e segurança internacional ou ainda para 

proteger direitos fundamentais em situações de conflito armado. Esses institutos rompem 

com o conceito tradicional que concebia o Direito Internacional apenas como a lei da 

comunidade internacional dos Estados e que sustentava ser o Estado o único sujeito de 

Direito Internacional. 

                                                                                                                                                     
desaparece com a mudança dos tempos, da moda, do estilo ou do sistema; deve ser algo que pertence ao 
homem como tal”. 
9  GUERRA, Sidney. Direito internacional público. 3.ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007. 
10  PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 134 
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Somado a todos esses aspectos, após a 2ª Grande Guerra Mundial, houve 

uma profunda alteração no plano das relações internacionais em razão da criação da 

Organização das Nações Unidas. 

A idéia de se criar a ONU surgiu durante a 2ª Guerra Mundial pelos Estados 

que estavam em luta contra o eixo nazista formado pela Alemanha, Itália e Japão, e que 

apresentavam grandes preocupações em relação à proteção dos direitos da pessoa humana 

como se verifica logo no preâmbulo da Carta.11  

A Carta da Organização das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 

1945 e tem como propósitos principais a manutenção da paz e a segurança internacional; 

fomentar as relações amistosas entre as Nações baseadas no respeito e na igualdade de 

direitos e autodeterminação dos povos; cooperar na resolução de problemas internacionais 

de caráter econômico, cultural e humanitário; estimular o respeito dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais. 

Com efeito, o caminho estava preparado para uma grande mudança no 

sistema westfaliano das relações internacionais que reconhecia o Estado como único sujeito 

internacional.  

Em 10 de dezembro de 1948, foi proclamada a Declaração Universal de 

Direitos Humanos, que enuncia direitos fundamentais para todas as pessoas 

independentemente de sexo, cor, raça, idioma, religião, opinião etc.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada “como ideal 

comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações, a fim de que os indivíduos e 

órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela 

educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por 

                                                 
11  O preâmbulo da Carta das Nações Unidas assim dispõe: “Nós, os povos das Nações Unidas, 
resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 
vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, da 
dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das 
nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações 
decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o 
progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para tais fins praticar a 
tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e 
a segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a força 
armada será usada a não ser no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o 
progresso econômico e social de todos os povos. (...) 

945



  

medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e sua 

aplicação, tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos 

territórios colocados sob sua jurisdição.”  

Consolida-se, portanto, o movimento de internacionalização dos direitos 

humanos, onde as relações dos Estados com seus nacionais deixam de ter apenas o interesse 

doméstico e passam a ser de interesse internacional. 

    
 

III. Os direitos humanos no plano internacional 

 

O século XX foi marcado pelas trágicas conseqüências para a humanidade 

advindas da eclosão de grandes conflitos mundiais sendo correto afirmar que numa 

violação de direitos humanos sem precedentes, a segunda guerra tornou-se um marco de 

afronta à dignidade da pessoa humana.  

Foi então no pós-guerra que os direitos da pessoa humana ganharam extrema 

relevância, consagrando-se internacionalmente, surgindo como resposta às atrocidades 

cometidas durante a 2ª Guerra Mundial, especialmente aos horrores praticados nos campos 

de concentração da Alemanha nazista. 

A doutrina racista sobre a “pureza ariana” serviu de justificativa para 

perseguições, cárceres e execuções em massa de judeus, eslavos e outras populações pelo 

exército de Hitler, tendo resultado no extermínio de milhões de pessoas.  

A Segunda Guerra havia deixado um rastro incomensurável de destruição e 

afronta aos valores mais essenciais do ser humano, como nas palavras de Lafer:  

“En la dinámica del totalitarismo el ‘todo es posible’ parte del supuesto 

previo de que los seres humanos son superfluos. Esa premisa contesta la afirmación 

kantiana de que el hombre, y sólo él, no puede ser empleado como medio para la 
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realización de un fin porque es un fin en sí mismo, puesto que a pesar del carácter profano 

de cada individuo, el individuo es sagrado, ya que en su persona palpita la humanidad.” 12

Verifica-se então no pós-guerra que o foco da atenção passa para os estudos 

dos direitos humanos onde a análise da dignidade humana ganha relevo no âmbito 

internacional, consolidando a idéia de limitação da soberania nacional e reconhecendo que 

os indivíduos possuem direitos inerentes à sua existência que devem ser protegidos.13  

A pessoa humana era relegada sempre a um plano inferior e no pós 2ª 

Grande Guerra Mundial, uma profunda alteração se deu, em razão dos Direitos Humanos 

terem sido internacionalizados, a começar pela criação da ONU.  

A Organização das Nações Unidas se estabeleceu com a finalidade de 

preservar as futuras gerações do “flagelo da guerra”, devendo, portanto, estar envolvida em 

todas as grandes crises existentes no âmbito da sociedade internacional. 

De fato, as Nações Unidas, tem sua atuação voltada para a manutenção da 

paz e para a segurança internacional como também, para a valorização e a proteção da 

pessoa humana. 

Evidencia-se, que para alcançar estes propósitos fundamentais, a ONU deve 

adotar os seguintes princípios:  

a) a Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os 

seus membros; 

b) todos os membros deverão cumprir de boa-fé as obrigações assumidas de 

acordo com a Carta; 

c) todos os membros deverão resolver suas controvérsias por meios 

pacíficos, de modo a não ameaçar a paz, a segurança e a justiça internacionais; 

d) todos os membros deverão evitar o uso da força contra a integridade 

territorial ou independência política do Estado; 

e) todos os Membros devem dar assistência em qualquer ação patrocinada 

pela ONU; 

                                                 
12  LAFER, Celso. La reconstrucción de los derechos humanos: Un diálogo con el pensamiento de Hannah 
Arendt. México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 54 
13  GUERRA, Sidney. Temas emergentes de direitos humanos. Rio de Janeiro: FDC, 2006. 
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f) para assegurar a paz e a segurança internacional a ONU fará que todos os 

Estados, mesmo os não-membros, ajam de acordo com os princípios contidos na Carta; 

g) nenhum dispositivo da Carta autoriza a ONU a intervir em assuntos que 

dependam essencialmente de jurisdição interna de qualquer Estado. 

 

No plano das Nações Unidas, os direitos humanos ganharam uma Comissão 

que funcionava no âmbito do Conselho Econômico e Social: a Comissão de Direitos 

Humanos da ONU. 

O Conselho Econômico e Social formado por 54 Estados (eleitos pela 

Assembléia Geral por 2/3 dos Estados presentes e votantes por um período de 3 anos) que 

atuam através de comissões na América Latina, na Europa, na África, na Ásia e no Extremo 

Oriente.  

O grande objetivo do Conselho é de criar as condições de estabilidade e 

bem-estar que se fazem necessárias para as relações pacíficas entre as nações, baseadas no 

respeito ao dogma da igualdade de direitos e à livre determinação dos povos. 

Suas funções englobam assuntos de caráter econômico, social, cultural e 

sanitário, bem como os que digam respeito à observância dos direitos humanos, tendo em 

vista assegurar o bem-estar dos indivíduos e o respeito às liberdades fundamentais para 

todos.  

Baseado nos objetivos e funções do Conselho Econômico e Social é que a 

Comissão de Direitos Humanos pautou sua atuação no sentido de propor recomendações, 

elaboração de relatórios sobre a proteção dos direitos humanos, rechaçando, inclusive, toda 

forma de discriminação.  

A Comissão de Direitos Humanos conta com alguns grupos de trabalho que 

tem por finalidade apresentação de estudos e atuação efetiva nos vários assuntos relativos 

aos direitos humanos, tais como:  

i) Grupo de trabalho sobre detenção arbitrária; 

ii) Grupo de trabalho encarregado para a elaboração de um protocolo adicional para o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Culturais e Sociais; 

iii) Grupo de trabalho para elaboração de projeto relativo ao direito dos povos indígenas; 

iv) Grupo de trabalho sobre detenção arbitrária; 
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v) Grupo de trabalho sobre o direito ao desenvolvimento 

vi) etc. 

 

Os direitos humanos ganham força sob a égide da Organização das Nações 

Unidas onde foram produzidos vários tratados internacionais para a proteção dos referidos 

direitos. 

A começar pela já mencionada Declaração Universal de Direitos Humanos e 

a produção normativa do Pacto de Direitos Civis e Políticos e do Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; a Convenção sobre discriminação racial; a Convenção 

sobre os direitos da mulher; a Convenção sobre a tortura; a Convenção sob os direitos da 

criança etc. 

Assim é que se inicia a denominada fase legislativa dos direitos humanos 

sob a batuta das Nações Unidas com a elaboração de um quadro normativo extenso que 

procura efetivamente vincular a Organização Internacional com os seus propósitos bem 

como, com certas disposições contidas em seu ato de criação. 

A proteção internacional dos direitos humanos defere no sistema onusiano, 

um status e um standart diferenciado para o indivíduo, isto é, apresenta um sistema de 

proteção à pessoa humana, seja nacional ou estrangeiro, diplomata ou não, um núcleo de 

direitos insuscetíveis de serem derrogados em qualquer tempo, condição ou lugar.   

Inaugura-se, portanto, um sistema onde os instrumentos de proteção dos 

direitos do indivíduo levam em consideração o reconhecimento, em termos planetários, da 

dignidade da pessoa humana.  

É a partir desse reconhecimento, que se dá no plano internacional, que são 

estabelecidas medidas de conteção e de abusos que são praticados especialmente pelos 

próprios Estados. 

Essa “codificação” internacional em matéria de direitos humanos ocorre 

principalmente pelo fato do próprio Estado ser o maior violador destes direitos.  

Celso Mello afirma que existem duas principais razões para a pessoa ser 

considerado sujeito internacional:  

“a) a própria dignidade humana, que leva a ordem jurídica internacional a 

lhe reconhecer direitos fundamentais e procurar protegê-los e  
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b) a própria noção de Direito, obra do homem para o homem. Em 

conseqüência, a ordem jurídica internacional vai se preocupando cada vez mais com os 

direitos do homem, que são quase verdadeiros direitos naturais concretos.” 
14

 

Com efeito, reafirma-se aqui que a proteção internacional da pessoa humana 

não faz distinção à nacionalidade ou país de origem de uma pessoa, isto é, o sistema 

internacional não procura proteger apenas os que possuem proteção diplomática ou 

determinada categoria de pessoas ou nacionais e sim todos indiscriminadamente. 

Isso porque a própria Declaração de Direitos de 1948 apresenta uma 

dinâmica universalista em matéria de direitos humanos ao estabelecer que todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que possuem capacidade para gozar os 

direitos e liberdades sem distinção de qualquer espécie, raça, sexo, cor, língua, opinião 

política ou qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou 

qualquer outra limitação de soberania. 

A Declaração de 1948 é um documento extremamente importante por ter 

concebido de forma pioneira a previsão de vários direitos da pessoa humana no plano 

internacional embora, tenha recebido severas críticas, especialmente em razão de não ser 

um documento internacional que vincule o Estado em seu cumprimento. 

A Declaração, que foi adotada por uma resolução das Nações Unidas por 

meio de sua Assembléia Geral, não se apresentava como um documento de natureza 

obrigatória para os Estados signatários. 

 De toda sorte, o documento demonstra claramente a intenção da 

sociedade internacional em conceber normas no plano internacional que fossem contrárias 

as práticas de aviltamento da dignidade humana.  

Salcedo valendo-se de manifestação da Corte Internacional de Justiça, 

datada de 1980, assevera que mesmo tendo sido concebida por uma resolução no âmbito da 

                                                 
14  MELLO, Celso Albuquerque. Curso de direito internacional publico. 11.ed. Rio de Janeiro:1997, p. 
738. 
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Assembléia Geral das Nações Unidas, não resta dúvidas que a Declaração de 1948 se 

apresenta como um higher law não podendo ser desprezada essa condição.  

Assim é que de maneira tardia a Corte Internacional de Justiça 

reconheceu o seu estatuto superior na sentença proferida em 24 de maio de 1980 sobre o 

pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerã: 

“o fato de provar seres humanos abusivamente da liberdade e submetê-

los, em condições penosas, a coação física é manifestamente incompatível com os 

princípios da Carta das Nações Unidas e com os direitos fundamentais enunciados na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem.”  15

Sem embargo, a Declaração de Direitos de 1948 enuncia em seu artigo II 

que “toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidas na 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição.”  

A Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, também estabelece 

a previsão de direitos de diferentes categorias e que traduzem a grande preocupação com a 

dignidade da pessoa humana.   

Posteriormente surgem o Pacto de Direitos Civis e Políticos e também o 

Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos no ano de 1966, que entram em 

vigência no ano de 1976. 

Depreende-se, pois, que a vida e a dignidade da pessoa humana passam a 

ocupar lugar de destaque e privilegiado fazendo com que ocorresse uma “grande 

codificação” em matéria de direitos humanos.  

Não se pode olvidar do Protocolo Facultativo do referido Pacto, que 

complementa o mecanismo de garantia e monitoramento da implementação dos 

dispositivos do Pacto de Direitos Civis e Políticos, ao permitir a apresentação de petições 

individuais ao Comitê pelas pessoas que são vitimas de violações dos dispositivos 

constantes do citado documento internacional.   
                                                 
15  SALCEDO, Juan Antonio Carillo. Curso de derecho internacional público. Madrid: Tecnos, 1991, 
p. 131. 
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Vale lembrar que a petição ou comunicação individual só será admitida se o 

Estado responsável pela violação dos direitos tiver ratificado o Pacto e o Protocolo 

Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, reconhecendo assim, a 

competência do Comitê para tal.  

No que tange ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os 

Estados-partes devem adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e 

cooperação internacional, nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 

disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 

pleno exercício dos direitos reconhecidos no documento internacional, a saber: 

remuneração justa; trabalho; educação; nível de vida que seja adequado; participação na 

vida cultural etc. 

Para alcançar os objetivos listados acima, o Pacto estabelece que os povos 

podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das 

obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional. 

Fato curioso é que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

prevê uma série de direitos para o indivíduo, ao passo que o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Econômicos e Culturais consagra um rol de deveres para os Estados. 

Sem embargo, com o vasto número de documentos internacionais que 

foram produzidos sob os auspícios da ONU em matéria de direitos humanos, fez com que a 

dignidade da pessoa humana passasse a se inserir entre os principais interesses da sociedade 

internacional.  

Há, portanto, uma visão de que a sociedade internacional forma um todo e 

os seus interesses predominam sobre os dos Estados individualmente.  

Cançado Trindade também teve oportunidade de afirmar a importância da 

matéria, assinalando que os Direitos Humanos adquiriram grande dimensão no crepúsculo 

do século XX: 

“Al aproximarnos al final del siglo, se expande considerablemente la 

agenda internacional de los derechos humanos, en un escenario mundial marcado por 

profundas redefiniciones políticas y socio-económicas. ... La agenda internacional 
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contemporánea de los derechos humanos se há enriquecido considerablemente con un 

énfasis especial en los derechos económicos, sociales y culturales, además de la 

incorporación de nuevos temas, como desarollo y derechos humanos y medio ambiente, 

derechos humanos  y grupos vulnerables, violencia en razón del género, entre otros. A la 

luz del reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos como conquista 

definitiva de la civilización, estos temas ciertamente atraerán considerable atención en los 

próximos años.” 16

Outra conseqüência relevante da internacionalização desses direitos 

relaciona-se com a soberania dos Estados17, cuja noção vai sendo alterada de forma 

sistemática18, ou seja, os direitos humanos deixam de pertencer à jurisdição doméstica ou 

ao domínio reservado dos Estados.  

Inúmeros mecanismos de proteção na ordem jurídica internacional foram 

concebidos a partir de então, tais como: a criação de um sistema de relatórios, a criação de 

um sistema de queixas e reclamações interestatais, a criação de uma Comissão de Direitos 

Humanos etc. 

No plano regional verifica-se movimento similar quando da criação da 

Comissão Européia de Direitos Humanos, da Corte Européia de Direitos Humanos, da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

A partir dessa grande mudança que ocorre no plano internacional é que o 

Estado pode ser responsabilizado por violação aos direitos humanos. 19

 

                                                 
16  TRINDADE, Antonio Augusto cançado. La proteccion internacional de los derechos economicos, 
sociales y culturales en el final del siglo. El derecho internacional en un mundo en transformacion. 
Montevideo: Fundacion de Cultura Universitaria, 1994, p. 345-346. 
17  Destaca-se neste propósito a obra organizada por GUERRA, Sidney, SILVA, Roberto. Soberania: 
antigos e novos paradigmas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
18  Em igual sentido PIOVESAN, Flávia, op. cit., p. 175: “Os Direitos Humanos se converteram em 
tema de legítimo interesse internacional, transcendente ao âmbito estritamente doméstico, o que implicou no 
reexame dos valores da soberania a autonomia absoluta do Estado. A universalização dos direitos humanos 
fez com que os Estados consentissem em submeter ao controle da comunidade internacional o que até então 
era de domínio reservado.” 
19  Essas mudanças fizeram que MELLO, Celso Albuquerque, op. cit., p. 9: afirmasse que “ O direito 
ou dever de ingerência é quase que a morte da soberania estatal em matéria de direitos humanos.” 
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IV. Considerações finais  

 

Os direitos humanos que pertenciam ao domínio constitucional estão em 

uma migração contínua e progressiva (internacionalização) para uma dirigência 

supranacional, que os estão elegendo e acomodando suas tensões em padrões primários 

supranacionais.  

Na busca incessante do reconhecimento, desenvolvimento e realização dos 

maiores objetivos por parte da pessoa humana e contra as violações que são perpetradas 

pelos Estados e pelos particulares, o Direito Internacional dos Direitos Humanos têm-se 

mostrado um instrumento vital para a uniformização, fortalecimento e implementação da 

dignidade da pessoa humana.  

Dessarte, a dignidade da pessoa humana vem constituindo um verdadeiro 

valor na sociedade internacional e que deve, impreterivelmente, servir de orientação a 

qualquer interpretação do Direito Internacional Publico, isto é, do direito que a 

regulamenta.  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos afirma-se em nossos dias, 

com inegável vigor, como um ramo autônomo da ciência jurídica contemporânea, dotado 

de especificidade própria. Trata-se essencialmente de um direito de proteção, marcado por 

uma lógica própria, e voltado à salvaguarda dos direitos dos seres humanos e, não, dos 

Estados. 20

Destes topoi, solidifica-se o reconhecimento de que os direitos humanos 

permeiam todas as áreas da atividade humana e corresponde a um novo “ethos” de nossos 

tempos. 

                                                 
20  Na mesma direção GARCIA-MECKLED, Saladin. The human rights ideal and international human 
rights law. The legalization of Human Rights. London: MPG, 2006, p. 14: “a form of public international law 
creating rights for individuals and duties for states, as well as domestic and international remedies for 
violation of rights and failure of duties. (…) Human rights provisions are those which give entitlements to 
individual persons, individually or in some cases collectively, to make legal claims before public authorities 
and where the legal support for these claims is said to respect these individuals, entitlements as human 
persons.” 

954



  

De fato, a dignidade da pessoa humana passa a ser considerada como núcleo 

fundamentador do Direito Internacional dos Direitos Humanos entendido como o conjunto 

de normas que estabelecem os direitos que os seres humanos possuem para o desempenho 

de sua personalidade e estabelecem mecanismos de proteção a tais direitos.   
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PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS ÁGUAS CONTINENTAIS: A CAMINHO 

DE UMA GESTAO SOLIDARIA DAS ÁGUAS 

 

Solange Teles da Silva∗

 

 

RESUMO 

A proteção internacional das águas continentais desenvolveu-se no contexto do direito 

internacional público no sentido de uma “divisão” de usos e interesses. O avanço dos 

conhecimentos científicos provocou uma mudança nessa visão e assim a necessidade de 

considerar a bacia hidrográfica em vista de uma gestão integrada das águas. O objetivo 

deste artigo é analisar a proteção internacional das águas doces continentais como 

recursos naturais compartilhados, destacando o Tratado de Cooperação Amazônica e as 

perspectivas de uma gestão conjunta das águas na Bacia Amazônica. Assim, serão 

analisadas, em uma primeira etapa, as declarações internacionais sobre água que 

sublinham a necessidade de uma cooperação para a gestão global das águas e, em um 

segundo momento será estudada a evolução da proteção internacional das águas através 

da lógica do soft law – Regras de Helsinque e de Berlim – e as convenções 

internacionais, em particular a Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização dos 

Cursos d’Água Internacionais para fins distintos da Navegação de 1997. Em seguida, o 

Tratado de Cooperação Amazônica será objeto de análise, destacando-se as 

potencialidades para implementar uma gestão solidária nas águas da Bacia Amazônica.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

ÁGUA; DIREITO INTERNACIONAL; TRATADO DE COOPERAÇÃO 

AMAZÔNICA 

 

RESUME 

La protection internationale des eaux continentales s’est développée dans le contexte du 

droit international public, dans le sens du « partage » des usages et intérêts. 

                                                 
∗ Doutora em direito ambiental pela Universidade Paris I – Panthéon-Sorbonne. Professora do Mestrado 
em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. Coordenadora do Projeto de Pesquisa 
“Direito, Recursos naturais e conflitos ambientais: o Tratado de Cooperação Amazônica”, CNPq – Brasil. 

957



L’avancement des connaissances scientifiques a provoqué un changement dans cette 

vision et ainsi le besoin de la prise en compte du bassin hydrographique pour en vue 

d’une gestion intégrée des eaux. L’objectif de cet article est d’analyser la protection 

internationale des eaux douces continentales en tant que ressources naturelles partagées, 

mettant en relief le Traite de Coopération Amazonienne et les perspectives d’une 

gestion conjointe des eaux dans le Bassin Amazonien. Ainsi on analysera, dans une 

première étape, les déclarations internationales sur l’eau qui mettent en accent le besoin 

d’une coopération pour une gestion globale des eaux et, dans un deuxième moment on 

étudiera l’évolution de la protection internationale des eaux par le biais de la logique du 

soft law – Règles de Helsinki et de Berlin – et les convention internationales, en 

particulier la Conventions des Nations Unies sur l’Utilisation des Cours d’ Eau 

Internationaux a des fins autres que la navigation de 1997. Ensuite le Traite de 

Coopération Amazonienne sera objet d’analyse mettant en relief les potentialités pour 

mettre en place une gestion solidaire des eaux du Bassin Amazonien. 

 

MOTS-CLES 

EAU; DROIT INTERNATIONAL; TRAITE DE COOPERATION AMAZONIENNE 

 

INTRODUÇÃO  

 

A proteção internacional das águas continentais desenvolveu-se a partir do 

direito fluvial, tendo como fundamento uma série de convenções regionais, notadamente 

bilaterais, limitando-se em sua origem a regular as relações entre Estados para assegurar 

uma divisão de interesses ou de usos como a navegação e a hidroeletricidade. Assim, 

cada curso de água internacional que possuía uma determinada importância foi objeto 

de um regime particular. Em razão do crescimento de demandas de recursos hídricos 

fronteiriços em quantidade e em qualidade, ocorreu uma evolução desse direito em 

direção a equação dos problemas da poluição global das águas e da sua repartição 

eqüitativa (SILVA, 2003, p. 56). A proteção internacional das águas continentais 

aparece assim como objeto de um direito emergente que ultrapassa a visão da proteção 

ou da regulamentação de um aspecto específico em relação a um curso de água 

internacional, área de exercício da soberania territorial (COSTA, 2006). Trata-se de um 

direito que se inspira no direito ambiental internacional e objetiva alcançar uma gestão 
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solidária e eqüitativa das águas ao disciplinar as relações que se estabelecem entre os 

Estados e as atividades desenvolvidas em seus respectivos territórios. Nesse sentido é 

possível indagar-se sobre como alguns tratados, em particular, o Tratado de Cooperação 

Amazônica pode ser utilizado como um instrumento capaz de construir uma visão 

conjunta dos países e respectivas populações amazônicas de gestão das águas da Bacia 

Amazônica, respeitando as diversidades sociais e ambientais da Região. 

Antes, porém de iniciar tais reflexões, uma distinção terminológica é necessária. 

Trata-se de distinguir recurso hídrico e água. A expressão “recurso hídrico” não se 

refere à totalidade das águas, mas ao conjunto de águas que se encontram disponíveis, 

ou que podem vir a ser mobilizadas, para satisfazer em quantidade e em qualidade uma 

demanda identificável em um local durante certo período (Unesco/WMO, 1992). 

Atividades humanas como a agricultura, a indústria, a navegação, a pesca, os serviços 

entre outros dependem da disponibilidade de uma determinada quantidade e qualidade 

de água para o seu desenvolvimento, ou seja, dependem dos recursos hídricos. Pode-se, 

portanto afirmar que recursos hídricos constituem quantidade e qualidade de água, 

passível de ser utilizada em determinado espaço territorial e temporal para manutenção 

da vida e para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas. A água é um 

elemento natural renovável que encontramos na natureza em três estados físicos – 

líquido, sólido (gelo) e gasoso (vapor) – e pode ser classificado como água doce, 

salobra e salina.1 Em termos de repartição no planeta terra, as águas salgadas e salinas 

formam os oceanos e mares (97,5%) e águas doces (2,5%) se apresentam sob a forma de 

calotas polares, geleiras e neves eternas (68,9%); águas subterrâneas (29,9%), a 

umidade dos solos e as águas dos pântanos (0,9%), e água doce dos rios e lagos (0,3%) 

(REBOUÇAS, 2006, p. 7).  

O objeto desse artigo é analisar a proteção internacional das águas doces 

continentais, particularmente os cursos d’água internacionais, recursos naturais 

compartilhados (CALASANS, 1998), destacando-se o Tratado de Cooperação 

Amazônica e as perspectivas de uma gestão conjunta das águas na Bacia Amazônica. 

Assim, serão estudadas, em um primeiro momento, as declarações internacionais sobre 

águas, que enfatizam a necessidade de cooperação para uma gestão global das águas e, 

em uma segunda etapa, será estudada a evolução da proteção internacional das águas 

                                                 
1 De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2004 a água doce é a que tem salinidade inferior ou igual 
a 0,5%, a água salobra tem sua salinidade entre 0,5% e 30% e, a salina, salinidade superior a 30%. 
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através da própria lógica do soft law – Regras de Helsinqui e de Berlim – e das 

convenções internacionais, destacando-se a adoção da Convenção das Nações unidas 

sobre a Utilização dos Cursos de Água Internacionais para fins Distintos da Navegação 

de 1997. Será então objeto de análise o Tratado de Cooperação Amazônica, ressaltando-

se as potencialidades para propiciar uma gestão solidária das águas na Bacia Amazônica 

e os desafios que devem ser enfrentados para tanto. 

 

 

1. QUESTÕES AMBIENTAIS, ÁGUAS E RECURSOS HÍDRICOS  

 

Historicamente, é possível observar que algumas Conferências internacionais 

marcaram as discussões sobre a adoção de estratégias para equacionar questões 

ambientais, e particularmente a problemática relacionada ao recurso natural água – 

quantidade e qualidade da água, acesso à água potável, saneamento. Dentre essas 

conferências no seio do sistema onusiano destacam-se: a) as conferências internacionais 

que trataram da questão ambiental em sua globalidade: a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo/72), a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/92) e a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo (Rio+10/ 2002); b) as conferências 

internacionais que abordaram questões específicas das águas e recursos hídricos: a 

Conferência das Nações Unidas sobre Água em Mar del Plata de 1977, a Conferência 

Internacional sobre Água e Meio Ambiente de Dublin em 1992.  

Na Conferência de Estocolmo de 1972 o meio ambiente ocupou uma posição 

central nos debates e a problemática da água também foi abordada (Resolução 2994 

(XXVII)). A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada 

nessa conferência, estabeleceu que o homem tem o direito fundamental ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente 

para as gerações presentes e futuras (princípio 1) e preconizou que os recursos naturais 

da terra, dentre os quais a água, devem ser preservados em benefício das gerações 

presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento (princípio 2). 

Todavia, foi a Conferência das Nações Unidas sobre a água de Mar del Plata 

(1977), na Argentina que tratou especificamente da temática água, dando ênfase ao 
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abastecimento em água potável e saneamento nos países em desenvolvimento 

(A/RES/32/158). Afirmou-se que “todos os povos, quaisquer que sejam seu estágio de 

desenvolvimento e suas condições sociais e econômicas, tem direito ao acesso à água 

potável em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas”. O relatório 

dessa conferência consagrou ainda como princípio fundamental a cooperação na 

valorização dos recursos compartilhados e adotou o objetivo de avaliar as 

conseqüências das diversas utilizações da água sobre o meio ambiente e de incentivar as 

medidas de luta contra as doenças de origem hídrica e proteger os ecossistemas. Em 

1980, a Assembléia Geral das Nações unidas proclamou a década de 1981-1990 como a 

Década internacional da água potável e do saneamento (A/RES/35/18), como uma 

resposta a tomada de consciência da importância das questões relacionadas à água.  

A Conferência internacional sobre água e meio ambiente em Dublin (1992) 

adotou a Declaração sobre água e Desenvolvimento Sustentável que afirmou a 

necessidade de valorizar e otimizar a utilização dos recursos hídricos.  

Princípio n° 1 - Água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para 

manutenção da vida, o desenvolvimento e o meio ambiente;  

Princípio n° 2 - O desenvolvimento e a gestão da água devem ser 

baseados no enfoque participativo, envolvendo os usuários, planejadores e 

políticos em todos os níveis;  

Princípio n° 3 - As mulheres têm um papel central na provisão, gestão e 

preservação da água;  

Princípio n° 4 - A água tem um valor econômico em todos os seus 

múltiplos usos e deve ser reconhecida como um bem econômico. 

Em junho de 1992, na Conferência do Rio/92, foram adotadas a Declaração das 

Nações unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, consagrando princípios como 

o desenvolvimento sustentável, o direito das futuras gerações, o princípio de precaução, 

os princípios de participação e informação, além da cooperação internacional e, a 

Agenda 21, uma agenda de trabalho para enfrentar os problemas ambientais no século 

XXI, cujo capítulo 18 trata da proteção dos recursos hídricos destacando as seguintes 

áreas de programas a serem desenvolvidos: a) desenvolvimento e manejo integrado dos 

recursos hídricos; b) avaliação dos recursos hídricos; c) a proteção dos recursos 

hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos; d) abastecimento de água 

potável e saneamento; e) água e o desenvolvimento urbano sustentável; f) água para a 
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produção de alimentos e desenvolvimento rural sustentáveis; g) impactos da mudança 

do clima sobre os recursos hídricos. 

Em 2000, a Declaração do Milênio das Nações unidas afirmou a necessidade de 

acabar com a exploração irracional dos recursos hídricos, formulando estratégias de 

gestão da água no nível regional, nacional e local, permitindo notadamente assegurar o 

acesso eqüitativo e uma distribuição adequada. Essa declaração fixou o objetivo de 

reduzir pela metade o número daqueles que não tem acesso à água potável até o ano de 

2015 (A/55/L.2). Assim, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em 

Joanesburgo (2002) forneceu aos Estados membros das Nações unidas a ocasião de 

definir os meios para realizar os objetivos da declaração do Milênio. A Declaração de 

Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável reafirmou o compromisso da 

comunidade internacional com o desenvolvimento sustentável, a partir da concepção da 

indivisibilidade da dignidade humana. Foram estabelecidas metas, prazos e parcerias 

para ampliar o acesso a requisitos básicos tais como água potável e saneamento. Estima-

se que mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável e dois mil milhões vivem 

sem condições sanitárias básicas e as Nações Unidas prevêem que mais de 2,5 mil 

milhões de pessoas, vão enfrentar a falta de água dentro de 25 anos. O objetivo é, 

portanto, de reduzir para metade o número de pessoas que vivem sem água canalizada e 

sem acesso a serviços sanitários, até 2015.  

Destaque-se que ainda em 2002, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais estabeleceu uma relação entre direitos humanos e água e outorgou 

reconhecimento expresso ao direito à água, aprovando a Observação Geral n. 15 

(E/C.12/2002/11)2. A Assembléia Geral das Nações unidas proclamou então em 2004 a 

década internacional de ação “Água, fonte de vida”(2005-2015) (A/RES/58/217), cujo 

objetivo é chamar a atenção da comunidade internacional sobre as questões referentes 

aos recursos hídricos e sobre a execução de programas e de projetos referentes a água 

em busca do desenvolvimento sustentável.  

 É possível extrair do debate internacional sobre água, a partir de uma análise 

dessas conferências além de outros encontros internacionais, como os Fóruns Mundiais 
                                                 
2 “11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in 
accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted 
narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a 
social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the 
right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future 
generations.”  
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sobre Água (Marraquesh, 1997; Haia 2002; Quioto 2003; México 2006), a existência de 

um discurso sobre uma crise global em matéria de águas doces e uma busca de 

princípios gerais para sua gestão e proteção.  

A importância de textos internacionais como estes, ou seja, de declarações, que 

constituem o chamado “soft law” é que eles representam um instrumento precursor da 

adoção de regras jurídicas obrigatórias, estabelecem princípios diretores da ordem 

jurídica internacional e com o tempo vão adquirindo a força de costume internacional, 

ou ainda propugnam pela adoção de princípios diretores no ordenamento jurídico dos 

Estados. Mas é necessário indagar-se sobre quais são os interesses que estão na base da 

formulação de tais princípios: considerações de ordem ambiental, consagração do 

direito humano à água, ou regulamentação dos diversos usos econômicos?  

 

 

2. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

 

As expressões “recursos hídricos internacionais”, “recursos hídricos 

compartilhados”, “recursos hídricos transfronteiriços” são sinônimas e referem-se às 

águas compartilhadas entre dois ou mais Estados, sejam elas atmosféricas, superficiais 

ou subterrâneas. As águas internacionais superficiais dividem-se em rios e lagos 

internacionais, sem esquecer as vias artificiais. Os rios internacionais podem separar os 

Estados e são chamados de rios internacionais contíguos ou eles podem atravessar o 

território de vários Estados, e nesse caso denominando-se rios internacionais sucessivos.  

A noção de rio internacional evoluiu em direção do reconhecimento, pela 

doutrina, da bacia hidrográfica internacional. As “Regras de Helsinque” referentes à 

utilização das águas dos rios internacionais, adotadas em 1966 pela Associação de 

Direito internacional na 52ª Conferência de Helsinque, teve um papel fundamental na 

formulação da regra da utilização equitativa e razoável das águas transfronteiriças bem 

como para o desenvolvimento de regras de proteção das águas continentais, recursos 

naturais compartilhados. De acordo com as Regras de Helsinki, a bacia de drenagem 

internacional definia-se como “uma zona geográfica que se estende entre dois ou vários 

Estados e é determinada pelos limites da área de alimentação do sistema das águas, 

incluindo as águas de superfície e as águas subterrâneas, que escoem em uma 

embocadura comum”.  
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A Convenção das Nações unidas sobre a Utilização dos Cursos de Água 

Internacionais para fins Distintos da Navegação de 1997 não adotou nem o conceito 

estreito de rio internacional, nem a definição ampla de bacia hidrografia internacional 

(MCCAFFREY, 2001). Essa convenção estabeleceu que, o curso de água internacional 

é “um sistema de águas de superfície e de águas subterrâneas que constituem, pelo fato 

de suas relações físicas, um conjunto unitário e chegam normalmente a um ponto 

comum” (SILVA, 2003, p. 58-59) se parte dele estiver situado em diferentes Estados. 

Essa definição exclui dois tipos de aqüíferos, os que não são recarregáveis e aqueles que 

não estão ligados a um corpo de água.  

Diante do lento processo de ratificação dessa convenção, como também pelo 

fato de nem todas as águas continentais compartilhadas constituírem objeto de um 

tratado internacional específico ratificado por todos os Estados da bacia hidrográfica 

internacional e, portanto, necessitarem aplicar o costume internacional nessa seara, a 

Associação de Direito internacional procedeu a uma revisão das Regras de Helsinki, 

adotando em 2004 as Regras de Berlin. Estas retomam a definição de bacia de 

drenagem internacional e também consideram que as mesmas regras devem ser 

observadas para as águas subterrâneas. Há o reconhecimento da integridade ecológica 

das águas em suas três dimensões – biológica, química e física. Apesar de 

reconhecimento da importância do costume internacional em matéria de conflitos e 

envolvendo cursos de água internacional e direcionando bases para uma gestão solidaria 

das águas doces internacionais, a análise do presente estudo será centrada nas 

convenções internacionais. 

Nesse sentido, observam-se duas categorias de convenções internacionais em 

matéria de cursos de água internacionais: a) aquelas que resultam da diversificação da 

utilização das águas compartilhadas; b) aquelas que estabelecem regras gerais sobre a 

utilização dos cursos de água internacionais. Analisaremos assim em um primeiro 

momento, acordos referentes a essa “divisão” dos rios internacionais e convenções 

sobre a proteção dos cursos de água internacionais contra a poluição e sua gestão e, num 

segundo momento a Convenção das Nações Unidas sobre a Utilização dos Cursos de 

Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação (1997). 

 

2.1. DA NAVEGAÇÃO À UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS PARA FINS DE 

HIDROELETRICIDADE 
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No que diz respeito aos textos internacionais que regulamentam a divisão dos 

usos dos rios internacionais, é possível citar aqueles que estabelecem regras sobre a 

navegação e aqueles cujo objeto principal é o potencial hidroelétrico. A utilização 

espacial do rio internacional, ou seja, a navegação foi o primeiro domínio de 

intervenção dos tratados. Na América Latina é possível citar, por exemplo, o tratado de 

1851 entre o Brasil e o Peru proclamando a liberdade de navegação sobre a “rede 

fluvial” da Amazônia. Mas, é com a Convenção de Barcelona sobre o regime das vias 

navegáveis de 1921 que é reconhecido universalmente o princípio da liberdade de 

navegação. Trata-se ainda de uma visão tradicional da utilização dos rios internacionais. 

A partir do final do século XIX, numerosas foram as convenções e tratados 

sobre a utilização das águas a fins de hidroeletricidade. Os rios constituíam uma fonte 

de energia e era necessário construir um regime jurídico permitindo compartilhar a força 

das águas fronteiriças. A maior parte dessas convenções, bilaterais, buscou uma solução 

para a planificação conjunta das águas do rio internacional pela “divisão” da força das 

águas. É possível citar, por exemplo, a Convenção concluída entre o Brasil e o Paraguai 

para a construção da barragem binacional de Itaipu em 26 de abril de 1973 que 

reconheceu o princípio da proporcionalidade da divisão da força motriz. Na realidade, 

buscou-se repartir proporcionalmente a força motriz a partir de dois elementos, o débito 

do rio e a declividade do terreno.  

 Mesmo se as barragens representam um interesse crucial para o 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas, não é possível negligenciar os 

impactos ambientais irreversíveis que por vezes são ocasionados. A Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí na Região Amazônica constitui exemplo dessa realidade. Essa barragem foi 

construída sobre o Rio Tocantins a 300 Km ao sul de Belém, no Estado do Pará, em 

uma zona tropical para fornecer energia ao Programa de Mineração “Grande Carajás” e 

aos projetos industriais. Se bem que a decisão de desflorestamento da área do 

reservatório tenha sido tomada antes do preenchimento do lago, tal desflorestamento 

prévio não foi completamente realizado e assim, uma área de 2.850 km2 de floresta 

tropical foi inundada. A grande produção e decomposição de matéria orgânica 

provocaram a degradação das águas e a produção de metano – gás a efeito estufa. Além 

disso, essa barragem provocou impactos na esfera local, como a modificação do modo 

de vida das populações indígenas e das minorias étnicas vulneráveis, a destruição do 
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habitat natural dos peixes, dos animais e das plantas, bem como a movimentação de 

quarenta mil pessoas. Podemos estimar ainda os impactos globais como a perda de 

espécies raras da fauna e da flora que contribuiu para a redução da biodiversidade.  

 

2.2. DA PROTEÇÃO E GESTÃO DOS CURSOS DE ÁGUA INTERNACIONAIS 

 

Os processos de industrialização e de urbanização sem planejamento também 

contribuíram para a deterioração dos recursos hídricos transfronteiriços. E nesse 

contexto, buscou-se através de convenções internacionais a proteção e a gestão dos 

cursos de água internacionais. Um dos exemplos mais significativos desse processo na 

Europa foi a adoção das Convenções sobre a Proteção do Rio Reno. Na América Latina, 

os exemplos mais significativos dos tratados que institucionalizaram a valorização 

comum da bacia e a cooperação são o Tratado da Bacia do Prata e o Tratado da 

Cooperação Amazônica.  

O Tratado da Bacia do Prata assinado em 28 de abril de 1969 pela Argentina, 

Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, entrou em vigor em 14 de agosto de 1970 e fixou as 

linhas gerais de um plano de cooperação entre os Estados ribeirinhos. Trata-se do 

primeiro esforço para transformar os limites territoriais em fronteira de cooperação 

desenvolvendo assim a integração dos Estados da bacia. O artigo 1º do tratado 

estabelece que as partes contratantes devem concentrar esforços para promover o 

desenvolvimento harmonioso e integração física da bacia, inclusive das áreas de 

influência direta e ponderável. O objetivo de integração se estende a toda bacia e 

ultrapassa a questão dos recursos hídricos. Para tanto, incumbe aos Estados partes 

promover a identificação das áreas de interesse comum e realizar estudos, programas e 

obras para alcançar a utilização racional dos recursos hídricos por meio da regularização 

dos cursos de água e de seu aproveitamento múltiplo e eqüitativo (al. “b”, par.único, art. 

1º ). Essa cooperação consiste também em outras ações como a preservação da vida 

animal e vegetal, a melhoria das interconexões fluviais, a implantação de indústrias que 

possam auxiliar o desenvolvimento da região da bacia, a implementação de ações 

conjuntas em matéria de educação, saúde e luta contra as doenças, bem como estudos e 

programas para um melhor conhecimento da bacia (SILVA, 2003, pp. 66-68). O 

Tratado da Bacia do Prata serviu de modelo para a elaboração do Tratado de 

Cooperação Amazônica, esse último, todavia, não se pautou em uma perspectiva 
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integrada do território da bacia hidrográfica, mas optou por uma visão fragmentada, 

buscando a integração do território amazônico no interior do território de cada Estado 

parte (CAUBET, 1984), como será aprofundado a seguir, 

 Antes de realizar, todavia, um estudo do Tratado de Cooperação Amazônica, 

necessário realizar algumas considerações sobre a Convenção das Nações Unidas sobre 

a Utilização dos Cursos de Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação, a 

Convenção de Nova Iorque adotada pela Assembléia das Nações unidas em 21 de maio 

de 1997.  

 

2.3. CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS 

CURSOS DE ÁGUA INTERNACIONAIS PARA FINS DISTINTOS DA 

NAVEGAÇÃO 

 

Após vinte anos de discussão no seio da Comissão de direito internacional, o 

texto dessa convenção conseguiu codificar as regras de direito costumeiro e estabelecer 

normas que podem servir de base para a negociação de futuros acordos e atualização 

dos acordos já existentes. Ela estabeleceu quatro tipos de normas gerais em matéria de 

usos dos cursos de água internacionais: a) princípios e regras gerais aplicáveis a todos 

os cursos de água internacionais; b) regras procedimentais sobre a implementação das 

regras gerais; c) regras materiais sobre a proteção, a preservação e a gestão das águas 

continentais; d) dispositivos sobre os acordos entre Estados do curso de água, ou seja, 

os Estados no território dos quais se encontra uma parte de um curso de água 

internacional. 

 Entre os princípios consagrados por essa convenção encontra-se o principio da 

utilização eqüitativa e razoável dos cursos de água internacionais: 

“Os Estados dos cursos de água utilizam sobre seus respectivos territórios os 

cursos de água internacional de maneira eqüitativa e razoável (...) tendo em vista 

alcançar utilização e vantagens ótimas e sustentáveis – levando-se em conta os 

interesses dos Estados do curso de água – compatíveis com as exigências de uma 

proteção adequada do curso de água” (al. 1, art. 5º). 

Os fatores pertinentes para determinar uma utilização eqüitativa e razoável são os 

seguintes: a) os fatores naturais; b) as necessidades econômicas e sociais dos Estados do 

curso de água; c) a população ribeirinha; d) os efeitos da utilização sobre outros Estados 
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do curso de água; e) as utilizações em potencial; f) a conservação, a proteção, a 

valorização e a economia na utilização dos recursos hídricos como também o custo das 

medidas tomadas, g) a existência de outras opções, de valor comparável, susceptíveis de 

substituir uma utilização particular (art. 6).  

Em ausência de um acordo ou de um costume em sentido contrário, nenhuma 

utilização de um curso de água internacional tem prioridade sobre as restantes (al. 1, art. 

10) e em caso de conflito deverão ser observados os princípios da utilização eqüitativa e 

razoável (art. 5) bem como a obrigação de não causar danos significativos aos outros 

Estados do curso de água internacional (art. 7), considerando-se a satisfação das 

necessidades humanas vitais (al. 2, art.10). (SILVA, 2003, p. 74-76) 

 

 

3. O TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA E A BACIA AMAZÔNICA 

 

 O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi assinado aos 3 de julho de 1973 

em Brasília pelos Estados da Região Amazônica – Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela – e entrou em vigor aos 2 de agosto de 1980. Dos 

países da Região Amazônica, apenas França que também compartilha o bioma 

amazônico através da Guiana francesa – departamento ultramarino francês – não é parte 

do tratado. O objetivo desse tratado, de acordo com o seu art. 1º é a promoção da 

cooperação em favor do desenvolvimento sustentável da região, refletindo as 

preocupações sobre a necessidade de equilíbrio entre o crescimento econômico e a 

preservação do meio ambiente. As partes contratantes devem assim realizar esforços e 

ações conjuntas para promover o desenvolvimento de seus territórios respectivos. 

Apesar de o texto trazer a necessidade de ações integradas, a noção de integração é 

reservada ao planejamento do território de cada Estado e a afirmação da soberania 

precede a de cooperação (CAUBET, 1984). Na realidade, esse tratado surgiu como uma 

resposta dos países amazônicos em face de uma possível “internacionalização” da 

Amazônia e também como uma necessidade de integrar os esforços individuais em 

ações regionais e multilaterais (MENDEZ, 1993). 

A Bacia Amazônica, nos territórios dos países parte, bem como qualquer 

território de uma das partes que, pelas suas características geográficas, ecológicas ou 

econômicas, se considere estreitamente vinculado à mesma constituem o campo de 
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aplicação do presente tratado. Em outras palavras, considera-se a Bacia Amazônica em 

toda sua extensão. Estudo definindo uma proposta de delimitação dos limites 

geográficos da Região Amazônica, área na qual se aplica esse tratado, foi realizado por 

peritos em seminário organizado pela Comissão Européia em colaboração com a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - CCP Ispra, 7-8 de Junho de 2005. 

Três critérios foram utilizados: o hidrográfico, o ecológico e o biogeográfico. O 

resultado foi a proposta de uma delimitação da Amazônia sensu latissimo em cinco sub-

regiões: uma sub-região central (Amazônia sensu stricto) e quatro sub-regiões 

periféricas: Andes, Planalto, Guiana e Gurupí.  

A regra da unanimidade é fixada para toda decisão importante referente às 

diretivas fundamentais da política comum nessa bacia, respeitando-se os direitos de 

cada país de explorar exclusivamente seus recursos naturais em seus respectivos 

territórios e respeitando-se as regras de boa vizinhança e do direito internacional. Uma 

das peculiaridades desse tratado é que há uma preocupação com a preservação 

ambiental: a preservação do meio ambiente, a conservação e o uso racional dos recursos 

naturais são consagrados como objetivos primordiais do tratado. Aliás, esse tratado 

estabelece que as partes contratantes deverão realizar esforços para a utilização racional 

dos recursos hídricos nos rios amazônicos, tendo em vista a importância e 

multiplicidade de funções que os rios amazônicos desempenham no processo de 

desenvolvimento econômico e social da região (art. V). O texto destaca ainda a função 

dos rios amazônicos como vínculo eficaz de comunicação entre os Estados ribeirinhos e 

o Oceano Atlântico, incentivando a realização de ações nacionais, bilaterais ou 

multilaterais para o melhoramento e habilitação dessas vias navegáveis (art. VI).  

Todavia, fazendo um balanço da implementação dos objetivos do tratado, 

através de uma análise de sua estrutura institucional, é possível verificar que “a contar 

da data de sua assinatura (1978), o TCA despediu 10 anos até constituir a Comissão 

Especial para Saúde (CESAM); 11 para instalar as Comissões Especiais para Assuntos 

Indígenas (CEAIA), para Meio Ambiente (CEMAA) e Ciência e Tecnologia (CECTA); 

12 anos para criar a Comissão Especial de Turismo (CETURA); 13 para implementar a 

de Transporte, Infra-estrutura e Comunicação (CETICAM) e 19 anos para estabelecer a 

de Educação (CEEDA).” (COSTA-FILHO, 2003, p. 385). Tudo isso demonstra a 

urgência em decisões e ações mais ágeis em função dos avanços científicos e da 

compreensão dos problemas desafiantes da Amazônia continental. 
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As águas na Amazônia, por exemplo, devem ser apreendidas em toda a sua 

extensão e complexidade, ou seja, as águas não apenas como vias de comunicação, ou 

fonte de produção de energia, mas as águas como recursos indissociáveis da floresta e 

da biodiversidade e, portanto uma analise de todo o seu ciclo e relação com o bioma 

amazônico e os modos de ser e viver das populações amazonicas. Como assinala 

COSTA, é necessário compreender em primeiro lugar que “parcela significativa da água 

da Amazônia (60% do escoamento dos rios retornam ao sistema) encontra-se sob a 

forma gasosa na atmosfera, retida na floresta ou em precipitação, isto é, ‘trabalhando’ 

para a sustentação do complexo” (COSTA, 2003, p.315). Como destaca o autor, é 

necessário assim considerar as duas faces do significado estratégico das águas na 

Amazônia: a interação entre a biosfera e a atmosfera contribuindo para o “equilíbrio” 

complexo do sistema e também sua função de recursos natural vital para o sistema 

físico-biótico. Em segundo lugar, é fundamental a avaliação da água como local, meio 

natural-suporte no qual se encontra grande expressão do material genético, ou seja, 

como um repositório genético especifico, cuja “diversidade biológica ultrapassa 

largamente o quadro mais conhecido das espécies que nelas vivem, como os peixes, os 

quelônios etc.” (COSTA, 2003, p.316). 

Assim, buscando fortalecer a estrutura institucional do TCA foi adotado, em 

Caracas aos 14 de dezembro de 1998, o Protocolo de Emenda ao Tratado de 

Cooperação Amazônica, em vigor em 2 de agosto de 2002. Criou-se a Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), organização internacional dotada de 

personalidade jurídica, sendo competente para celebrar acordos com as Partes 

Contratantes, com Estados não-Membros e com outras organizações internacionais. Na 

VI reunião dos chanceleres do Tratado de Cooperação Amazônica, em 6 de abril de 

2000 em Caracas, o Presidente Fernando Henrique Cardoso sublinhou que “Talvez a 

mudança mais importante, para a qual muito contribuiu o TCA, tenha sido a 

consolidação irreversível de uma consciência ambiental. Hoje estamos convencidos de 

que a única forma de desenvolvimento que nos interessa é a sustentável, aquela que se 

faz mediante a utilização racional dos recursos naturais, através de uma integração 

inteligente entre o ser humano e a natureza”. É, portanto, necessário que esse discurso 

não reste letra morta e que Secretaria Permanente com sede em Brasília, inaugurada em 

dezembro de 2002 e encarregada da implementação dos objetivos do Tratado possa 
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orientar efetivamente as ações dos países da Região Amazônica. Tais ações tem como 

fundamento a cooperação internacional.  

Nesse sentido o Plano Estratégico da OTCA previu, entre outras ações, a 

formulação e a implementação de um Programa Regional para a Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos da Bacia Amazônica. O Projeto de Gestão Integrada e Sustentável 

dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas considerando a 

Variabilidade e a Mudança Climática (GEF Amazonas OTCA/Pnuma/OEA) 

desenvolvido desde outubro de 2005 e com o apoio dos Países Membros, é um 

importante componente desse programa. Seu objetivo é o fortalecimento do âmbito 

institucional para planejar e executar as atividades de proteção e gestão sustentável do 

solo e dos recursos hídricos na bacia do rio Amazonas. Nesse sentido é fundamental que 

tanto a biodiversidade, quanto a sociodiversidade da região seja levada em consideração 

na construção de uma visão conjunta de gestão da bacia hidrográfica.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há uma necessidade da gestão das águas internacionais através de uma visão 

solidária da bacia hidrográfica e não apenas de uma parcela de um rio voltado a 

determinados usos. Isso requer que as águas de uma bacia compartilhada por diversos 

países, como é o caso da Bacia Amazônica, sejam gerenciadas considerando-se as 

diversidades, notadamente os diversos atores envolvidos. Se por um lado, os diversos 

aspectos físicos, geográficos e ecológicos devem ser considerados para a gestão das 

águas dessa bacia, particular atenção deve ser dada à questão da várzea, ecossistema de 

interface terrestre aquático, ponto mais frágil do bioma amazônico, dada a sua intensa 

ocupação e exploração econômica. Por outro lado, é fundamental que sejam construídas 

estratégias de gestão levando-se em consideração a participação das comunidades 

tradicionais indígenas e não-indígenas e os modos de utilização das águas por essas 

comunidades. A sociodiversidade tem um papel essencial a exercer na construção de 

uma visão conjunta das águas dessa bacia. Necessário será, portanto assegurar uma 

participação de tais comunidades na definição e implementação de políticas públicas 

solidárias para o uso das águas e desenvolvimento sustentável da região.  
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A REGULAÇÃO DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO E A FRUIÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E 

CULTURAIS 

 

Thiago Jabor Pinheiro∗

 

 

RESUMO 

As notas divulgadas pelas agências de classificação de risco influenciam o acesso ao 

crédito por parte de países e indivíduos ao redor do mundo, causando efeitos que 

ultrapassam fronteiras e são potencializados pela internacionalização da economia. A 

atuação dessas agências causa impacto na possibilidade de fruição de direitos sociais, 

econômicos e culturais, pois afeta a capacidade dos Estados de financiarem políticas 

destinadas à garantia desses direitos a seus cidadãos. Nesse contexto, surpreende que a 

regulação da atividade das agências tenha sido deixada a cargo de instituições não-

estatais, em um claro movimento de privatização da regulação, especialmente evidente 

nas relações econômicas internacionais. O trabalho pretende demonstrar a relação 

existente entre a atuação dessas agências e a garantia de direitos, defendendo um maior 

envolvimento dos Estados na regulação das agências, de forma a garantir que os 

instrumentos regulatórios incorporem preocupações com os direitos fundamentais dos 

indivíduos. 

 

PALAVRAS CHAVE 

RISCO; CRÉDITO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; REGULAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The rates disclosed by rating agencies influence the access of countries and individuals 

worldwide to credit, causing effects that cross borders and are hightened by the 

internationalization of economics. The activities of such agencies cause impacts in the 

possibility of assurance of social, economic and cultural rights, since it affects the 

capacity of states to finance policies destined to guarantee rights to its citizens. In that 
                                                 
∗ Mestrando em Direito e Professor Assistente da Universidade de Brasília. Membro de Grupo de Estudos 
“Direito, Economia e Sociedade”, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Advogado com 
atuação no mercado financeiro e de capitais. 
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context, it is surprising that the regulation of rating agencies has being established by 

non-state actors, in a clear movement of privatization of the regulation, especially 

evident in international economic relations. This work intends to demonstrate the 

relation between the activities of rating agencies and the guarantee of rights, advocating 

a greater involvment of states in their regulation, seeking to assure that regulatory 

instruments incorporate concerns with individuals’ fundamental rights. 

 

KEYWORDS  

RISK, CREDIT; FUNDAMENTAL RIGHTS; REGULATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em maio de 2007, os jornais noticiaram que a agência de classificação de 

risco Fitch Ratings elevou a avaliação de crédito soberano do Brasil de BB para BB+. 

Essa alteração deixou o país a um nível de alcançar o chamado “grau de investimento”, 

chancela dada aos países em que a agência considera seguro investir1. As notícias 

destacaram que a nova classificação foi recebida com euforia pelas autoridades públicas 

brasileiras, e qualificada pelo Secretário do Tesouro Nacional como uma conquista 

significativa2.  

A classificação “grau de investimento” dada a um país, uma determinada 

entidade ou produto equivale a uma recomendação de investimento, e reflete a 

percepção dos analistas de que são mínimos os riscos de interrupção do pagamento da 

dívida ou de uma moratória do devedor. Ao serem assim avaliado, países ou empresas 

em geral passam a ter acesso a linhas de crédito mais atraentes no mercado 

internacional, podendo obter melhores condições e juros mais baixos em seus 

empréstimos. A mesma classificação dada a um produto ou a um ativo o torna 

imediatamente atraente para os investidores, pela percepção de segurança. Aproximar-
                                                 
1  As notas de classificação de risco dadas pelas agências variam de D (pior qualidade possível) a 
AAA (melhor qualidade possível). As quatro melhores notas, AAA, AA, A, e BBB-, recebem a 
denominação de “grau de investimento”. Cf. HILL, Claire A. Regulating the Rating Agencies. 
Washington University Law Quarterly. Vol. 82, Issue 1, 2004. p. 44. 
2  FOLHA ONLINE, “Agência eleva classificação e deixa Brasil a um passo de grau de 
investimento” (http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u117005.shtml); O ESTADO DE SÃO 
PAULO, “Melhora da nota para BB+ deixa País a um passo do grau de investimento” 
http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=353713. Consultados em 16 de julho de 2007. 
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se dessa categoria significa ter acesso mais fácil a crédito no mercado internacional. 

Afastar-se dela, sofrendo um rebaixamento na classificação, tem o efeito contrário: 

fecham-se as portas e o crédito se torna mais escasso e, portanto, mais caro. 

Um exemplo desse fenômeno de rebaixamento generalizado e dos possíveis 

efeitos negativos das avaliações ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2007, 

quando explodiu a bolha do mercado imobiliário americano. Por anos a fio, as dívidas e 

hipotecas desse mercado foram utilizadas para a estruturação de produtos financeiros 

vendidos a investidores e fundos privados. Esses ativos recebem o nome de obrigações 

de dívida colateralizada (da expressão inglesa “collateralized-debt obligations”). 

Por se tratarem de produtos exóticos e relativamente novos, sua atratividade 

para o mercado dependia de que fossem percebidos como investimentos seguros, e 

atuação das agências de classificação de risco foi fundamental para que tais produtos 

pudessem conseguir a confiança dos investidores3. As agências passaram a trabalhar em 

parceria com as instituições financeiras, auxiliando na estruturação de operações que 

pudessem obter notas altas na avaliação de riscos. Essas notas altas fizeram com esses 

ativos se tornassem populares, passando a compor a carteira de diversos investidores. 

A partir de julho de 2007, no entanto, o desaquecimento do mercado 

imobiliário americano levou à inadimplência generalizada, o que iniciou um processo 

de quebras em cadeia. Rapidamente, espalhou-se a percepção de que os produtos não 

possuíam o grau de segurança que as agências divulgavam, e que na verdade a 

qualidade do crédito garantido era bastante inferior à avaliação. A queda no valor desses 

produtos levou a efeitos desastrosos, causando problemas a bancos e fundos de 

investimento ao redor do mundo. Os efeitos negativos da crise atingiram países como a 

Alemanha e a Austrália4. Para os analistas, o papel dessas agências, que conferiram 

boas avaliações a ativos inseguros, foi determinante na extensão e profundidade da 

crise. 

As agências internacionais de classificação de risco são empresas privadas 

que operam globalmente, conectadas a instituições financeiras, bancos de investimento 

e bolsas de valores. Diariamente, analisam e ranqueiam os mais diversos instrumentos 

                                                 
3  BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS. The Role of Ratings in Structured 
Finance. BIS, 2007. p. 22. 
4  WALL STREET JOURNAL ONLINE. How Rating Firms’ Call Fueled the Subprime Mess. 
(http://online.wsj.com/article/SB118714461352698015.html?mod=hpp_us_whats_news). Consultado em 
28.9.2007. 
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de crédito, avaliando e classificando o nível de confiança que o mercado pode depositar 

na capacidade de empresas e países de cumprirem suas obrigações financeiras. 

Atualmente, o mercado mundial é dominado por três dessas agências: Moody’s, 

Standard & Poor’s e Fitch Ratings que, juntas, detêm cerca de 94% do mercado5.´ 

A definição dos critérios de avaliação utilizados por essas agências é feita de 

forma privada, com métodos muitas vezes protegidos por direitos de propriedade 

intelectual6, sem qualquer controle para evitar conflitos de interesse ou exigir 

transparência. Acrescente-se a isso o fato de que o mercado em que atuam apresenta 

elevado grau de concentração, e que não existem instrumentos regulatórios 

internacionais que delimitem o escopo de atuação dessas agências. 

Chama atenção, no cenário descrito, o fato de que a avaliação e a emissão de 

uma nota para a qualidade do crédito de países ou empresas por parte dessas agências 

privadas, componentes de um mercado altamente concentrado e isolado, tenha efeitos 

tão relevantes a ponto de determinar a qualidade, o preço e as condições do crédito a 

que esse países ou empresas terão acesso. 

No que se refere às economias nacionais, os efeitos dessas avaliações muitas 

vezes se transmitem para o âmbito interno, pois a sua melhora ou deterioração 

dependerá das políticas econômicas adotadas pelos países. Esse movimento afeta 

seriamente a condução da política macroeconômica nacional, bem como a capacidade 

das nações de financiarem suas atividades essenciais. E isso pode causar efeitos 

negativos na garantia e no exercício de direitos por parte de seus cidadãos, em especial 

no caso dos países em desenvolvimento, cujas economias dependem fortemente da 

manutenção da confiança dos mercados internacionais7. 

                                                 
5  HILL, Claire A. Regulating the Rating Agencies. Washington University Law Quarterly. Vol. 
82, Issue 1, 2004. p. 60. 
6  CHAMPSAUR, Amélie. The Regulation of Credit Rating Agencies in the U.S. and the E.U.: 
Recent Initiatives and Proposals. LL.M. Paper. Harvard Law School. Seminar in International Finance. 
May 2005. p. 9. 
7  MARTÍNEZ, Juan, SANTISO, Javier. Financial Markets and Politics: The Confidence 
Game in Latin American Emerging Economies. International Political Science Review, Vo. 24, No. 3. 
p. 365. 
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O presente trabalho é uma iniciativa de interpretar juridicamente a atividade das 

agências internacionais de classificação de risco. Inicialmente, o problema será 

colocado como parte de uma tendência maior de privatização e fragmentação da 

regulação financeira internacional, tendência que se agravou nos últimos anos. 

Em seguida, será abordada a distinção entre instrumentos de intervenção direta ou 

indireta na política econômica, demonstrando como as classificações de risco, muito 

embora não sejam instrumentos clássicos de política econômica e não sejam 

implementadas por Estados, podem se enquadrar como instrumentos indiretos de 

intervenção na economia, manejados de forma difusa pelas percepções dos atores do 

mercado financeiro internacional e com grau muito limitado de influência por parte do 

país avaliado e afetado. 

 Pretende-se demonstrar, também, que a eficácia das classificações e sua aceitação 

generalizada representam um equilíbrio delicado entre fidúcia e coerção, que define 

padrões internacionais de convergência de medidas de política econômica8. Na 

conclusão, serão formuladas propostas iniciais para a reforma desse sistema, 

pretendendo ressaltar o papel dos Estados em garantir que esses instrumentos 

incorporem preocupações jurídicas relacionadas à garantia dos direitos fundamentais. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

 
1.1 Regulação Financeira Internacional – Fragmentação, Despublicização e 

Auto-Regulação 

 
Dada a importância dos serviços prestados pelas agências internacionais de 

classificação de risco, e a profundidade dos efeitos de suas avaliações sobre a 

disponibilidade de crédito e a capacidade dos países de definirem suas políticas 

macroeconômicas, parece surpreendente que inexistam esforços concentrados para 

regular juridicamente as atividades de tais agências por parte dos Estados e dos 

organismos internacionais econômicos formados por Estados, em especial o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). 

                                                 
8  WEBB, Michael. Understanding the Patterns of Macroeconomic Policy Co-ordination in 
the Post-War Period. In.: STUBBS, Richard and UNDERHILL, Geoffrey (orgs.). Political Economy 
and the Changing Global Order. New York: St. Martin’s Press, 1994. p. 177. 
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Em âmbito internacional, a única iniciativa de formulação de princípios e 

normas para regular o funcionamento das agências de classificação de risco não partiu 

dos atores mencionados, mas da IOSCO – International Organization for Securities 

Commissions (Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários), 

organização que congrega as Comissões de Valores Mobiliários de diversos países. É 

relevante notar que a IOSCO é uma organização privada que se desenvolveu a partir de 

uma associação surgida em Quebec, no Canadá, em 1984, e que ganhou relevância no 

mercado internacional ao longo dos anos9. 

Em dezembro de 2004, a IOSCO divulgou o seu Code of Conduct 

Fundamentals for Credit Rating Agencies (Código de Condutas Fundamentais para 

Agências de Classificação de Risco ou Código IOSCO), estabelecendo padrões de 

comportamento recomendáveis para essas entidades. Dentre outros assuntos, o Código 

trata da qualidade e integridade das avaliações, das situações de conflito de interesses, 

da transparência na divulgação das informações e da independência dos analistas10. O 

desenvolvimento do Código foi resultado de procedimentos e discussões internas no 

âmbito da organização, que definiram os critérios importantes e os formataram em um 

conjunto de diretrizes a serem seguidas pelas agências. 

Uma das características principais do Código é seu caráter não obrigatório. 

Ou seja, sua adoção por parte das agências é voluntária, e não existe qualquer sanção ou 

desvantagem formal em não adotá-lo. Não obstante, em relatório produzido em 

fevereiro de 2007, a IOSCO concluiu que as principais agências de classificação de 

risco do mundo, incluindo as três agências dominantes acima citadas, adotaram Códigos 

de Conduta praticamente idênticos ao modelo divulgado11. 

A ampla aceitabilidade do Código IOSCO, apesar de estar restrita à 

atividade das agências internacionais de classificação de risco, reflete características 

fundamentais das mais recentes iniciativas de regulação do mercado financeiro 

internacional e suas transações, que têm seguido padrões comuns de formulação e 

implementação.  

                                                 
9  MARAUHN, Thilo. Introduction: The Regulatory Dilemma in International Financial 
Relations. In.: GROTE, Rainer and MARAUHN, Thilo. The Regulation of International Financial 
Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 15. 
10  IOSCO, Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, 2004.   
11  IOSCO, Review of Implementation of the IOSCO Fundamentals of a Code of Conduct for 
Credit Rating Agencies – Consultation Report, 2007. p. 8. 

979



 

Em geral, essas iniciativas não partem de Estados ou organismos 

internacionais tradicionais. Muito pelo contrário, surgem a partir de organizações 

formadas por entes privados ou organismos reguladores dos governos nacionais que 

passam a conduzir relações diretas com suas contrapartes em outros países. A união 

dessas entidades dá origem a instituições internacionais que passam a funcionar como 

espaços de coordenação internacional dos órgãos reguladores nacionais, mas que não 

tomam a forma de organizações internacionais em sentido clássico12. A IOSCO é um 

exemplo dessas instituições. Outros exemplos são a IAIS - International Association of 

Insurance Supervisors (Associação Internacional de Supervisores de Seguro) e a HFA 

Hedge Funds Association (Associação dos Fundos de Hedge). 

O principal objetivo dessas organizações é a formulação de regras 

padronizadas de funcionamento dos mercados financeiros de cada país, daí a 

importância da participação e coordenação das agências reguladoras nacionais, que 

posteriormente implementam as normas definidas em seus países por meio de 

instrumentos normativos específicos editados no exercício de sua competência. 

A formulação desses códigos de conduta é movida pela idéia de que a 

aproximação das regras e padrões de regulação criará dinâmicas internas similares, e 

poderá substituir a miríade de regras domésticas, facilitando a integração dos mercados 

nacionais ao sistema financeiro internacional13. Nesse movimento, o direito 

internacional em sua forma clássica perde seu significado, pois é substituído por regras 

oriundas de instituições que refletem um conjunto específico de preferências restritas ao 

setor em que atuam, o que faz emergirem diferentes regimes regulatórios relativamente 

isolados e diferenciados, e que não se coordenam ou relacionam com o corpo normativo 

do Direito Internacional Público14.  Em um passo seguinte, essas regras passam a 

influenciar a forma como os Estados regulam a atividade econômica internamente. 

Um exemplo desse movimento são as regras emanadas do Comitê da 

Basiléia, que definem dentre outras coisas a reserva de capital que as instituições 

financeiras devem possuir para que possam operar de maneira segura. O Comitê da 

                                                 
12  MARAUHN, Thilo. Introduction: The Regulatory Dilemma in International Financial 
Relations. In.: GROTE, Rainer and MARAUHN, Thilo. The Regulation of International Financial 
Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 14. 
13  CHIMNI, B. S. International Institutions Today: An Imperial Global State in the Making. 
European Journal of International Law, Vol. 15, n°1, 2004. p. 7. 
14  KOSKENNIEMI, Martii. The Fate of Public International Law: Between Technique and 
Politics. The Modern Law Review, Vol. 70, n° 1, January 2007. p. 9. 
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Basiléia é um organismo formado por representantes dos Bancos Centrais das principais 

nações industrializadas, e funciona ligado ao BIS – Bank of International Settlements 

(Banco Internacional de Compensações)15. As regras definidas pelo Comitê da Basiléia 

são amplamente adotadas por instituições financeiras, e tornam-se obrigatórias a partir 

de seu transplante para as jurisdições internas. É o que acontece no Brasil, por exemplo, 

em que as regras do Comitê da Basiléia são implementadas por meio de Resoluções do 

Conselho Monetário Nacional e de Circulares editadas pelo Banco Central do Brasil. 

Além de sua fragmentação e de sua origem não estar diretamente ligada aos 

interesses públicos dos Estados, essas iniciativas regulatórias partilham ainda outra 

característica, que é a de confiarem em larga medida em instrumentos de auto-

regulação. Esses instrumentos, que não são editados por uma autoridade com poder 

normativo de forma a garantir sua obrigatoriedade e fiscalizar sua aplicação, apelam 

para vantagens e sinergias que podem surgir a partir da coordenação das regras para 

alcançarem aplicabilidade prática. Daí surge a explicação para o sucesso do Código 

proposta pela IOSCO às agências internacionais de classificação de risco, que adotaram 

as diretrizes estabelecidas sem que fossem compelidas a fazê-lo. 

As vantagens dos instrumentos de auto-regulação e o apelo que possuem 

junto aos atores do mercado financeiro internacional decorrem principalmente da idéia 

de que é melhor para uma entidade com atuação internacional ser regulada por seus 

pares do que por governos. A literatura observa ainda duas outras vantagens: o fato de 

que a auto-regulação incorpora expertise técnica no processo de regulação e a superior 

aceitabilidade de regras que são estabelecidas mediante um processo de participação 

direta das entidades reguladas16.  

Os problemas desse modelo se tornam claros se considerarmos esses 

elementos supostamente vantajosos. O processo de surgimento da auto-regulação, 

porque essencialmente privado e aberto somente para as entidades reguladas, que 

participam das negociações, resulta em um procedimento nada transparente, sobre o 

qual não incide qualquer controle democrático por parte das populações dos Estados 

                                                 
15  BARR, Micahel S. and MILLER, Geoffrey P. Global Administrative Law: The View from 
Basel. European Journal of International Law, Vol. 17, No. 1, 2006. p. 18.  
16  MARAUHN, Thilo. Introduction: The Regulatory Dilemma in International Financial 
Relations. In.: GROTE, Rainer and MARAUHN, Thilo. The Regulation of International Financial 
Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 16. 
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cujos órgãos reguladores se engajam nessas negociações17. Nesses fóruns, passa a 

prevalecer a opinião especializada, que orienta a formulação de regras que privilegiam 

estratégias de investimento18. 

Voltando ao caso da IOSCO e seu Código, é simples verificar como se dá 

esse processo. Uma união das Comissões de Valores Mobiliários de diversos países 

negocia e acorda um conjunto de princípios aplicáveis às atividades de agências 

internacionais de classificação de risco. Ao assim agirem, essas Comissões atuam livres 

de qualquer controle por parte das populações ou dos mecanismos democráticos de seus 

países de origem, determinando seus posicionamentos de acordo com as preferências de 

agentes burocráticos especializados19. Desse processo de negociação, surgiu um Código 

amplamente adotado pelas agências, e que orienta a atividade de classificação de risco. 

A partir desse Código, essas agências vão gerar índices e avaliações que afetarão 

diretamente a vida das populações dos países, que, como se viu, não tiveram qualquer 

participação no processo que o gerou.  

 

1.2. Intervenção Direta ou Indireta – Fidúcia ou Coerção 

 

 Na parte anterior do trabalho, foram delineadas as características 

principais do ambiente regulatório do sistema financeiro internacional em geral, e da 

atividade das agências internacionais de classificação de risco em particular. A partir 

dessas características deve-se investigar como poderiam ser classificados esses 

instrumentos regulatórios, de acordo com a forma como afetam as decisões de política 

econômica dos países integrados ao sistema. 

Nesse contexto, a política econômica é tomada como o conjunto de regras 

jurídicas que estruturam o funcionamento dos mercados20. São decisões políticas, 

                                                 
17  MARAUHN, Thilo. Introduction: The Regulatory Dilemma in International Financial 
Relations. In.: GROTE, Rainer and MARAUHN, Thilo. The Regulation of International Financial 
Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 14-15. 
18  CASTRO, Marcus Faro de. Instituições Econômicas: Evolução de Seus Elementos 
Constitucionais da Sociedade de Mercado. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n° 6, jul/dez 2006. 
p. 59. 
19  CASTRO, Marcus Faro de. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais: Uma Abordagem Pós-
neo-clássica. Revista Jurídica da Casa Civil, Vol. 7, n° 75. 2005 (por se tratar de documento em formato 
HTML, disponível na Internet, não é possível fazer referência à numeração de páginas). 
20  CASTRO, Marcus Faro de. Instituições Econômicas: Evolução de Seus Elementos 
Constitucionais da Sociedade de Mercado. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n° 6, jul/dez 2006. 
p. 42. 
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tomadas pelos legisladores e reguladores, que são traduzidas em normas e regras, e que 

afetam o funcionamento da economia. Ocorre que nem sempre essas normas e regras 

recebem tratamento pela doutrina jurídica, e muitas vezes não são analisadas em 

conjunto com as exigências dos ideais de justiça trazidos pelo Direito21. 

Para que se possa superar essa omissão da literatura jurídica, deve ser 

utilizada uma perspectiva teórica que permita dar contornos jurídicos à forma como 

esses instrumentos regulatórios internacionais afetam e intervêm na formação das 

políticas econômicas dos países. A perspectiva adotada também deve permitir uma 

visão mais clara dos mecanismos que obrigam os países a aceitarem essa intervenção, e 

a adotarem políticas alinhadas à prática internacional mesmo quando podem trazer 

conseqüências não desejáveis para suas populações. 

O ponto de partida escolhido é a tipologia desenvolvida por Marcus Faro de 

Castro, que distingue os instrumentos de intervenção estatal na política econômica entre 

diretos e indiretos. Os instrumentos de intervenção direta são implementados por meio 

da atuação normativa, e possuem caráter eminentemente coercitivo. São compostos por 

normas que regulam utilidades e serviços públicos, e a regulamentação da atividade 

privada por meio de licenças e vedações. 

Os instrumentos de intervenção indireta, por outro lado, não atuam de forma 

imediata sobre a atividade econômica, mas sobre a disponibilidade e o fluxo de recursos 

monetários. Os instrumentos indiretos não necessariamente envolvem a atuação 

normativa do Estado, editando leis e normas. Por isso mesmo, poderão ter caráter 

coercitivo, quando envolvam tal atuação, de que é exemplo especialmente evidente o 

sistema tributário. As leis e normas de Direito Tributário estabelecem mecanismos que 

taxam os cidadãos e empresas, retirando recursos do mercado e causando efeitos que 

podem ir além da mera coleta de tributos. 

Os instrumentos indiretos poderão também ter caráter fiduciário. Nesses 

casos, a atuação do Estado não se dá por meio da edição de regras, mas por sua 

participação como agente em um mercado essencialmente privado, submetendo-se à 

mesma lógica dos demais atores. Um exemplo dessa intervenção indireta sob a forma 

fiduciária ocorre quando o Banco Central do Brasil, procurando influenciar a taxa de 

câmbio flutuante, atua na compra ou venda de moeda estrangeira, influenciando a 
                                                 
21  CASTRO, Marcus Faro de. Instituições Econômicas: Evolução de Seus Elementos 
Constitucionais da Sociedade de Mercado. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n° 6, jul/dez 2006. 
p. 43. 
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cotação. Outro exemplo ocorre nas operações de mercado aberto, em que o Estado 

compra ou negocia títulos da dívida pública22. 

 A tipologia de Marcus Faro de Castro, inicialmente desenvolvida para 

explicar as formas de atuação dos Estados sobre as economias nacionais, pode ajudar a 

compreender e analisar, no plano internacional, como os instrumentos regulatórios do 

sistema financeiro internacional exercem influência sobre a forma como os Estados 

gerem suas políticas econômicas no âmbito interno. 

Para essa tarefa será de especial utilidade a noção de mecanismos de 

intervenção indireta na política econômica, por meio de seu caráter fiduciário. A noção 

de instrumento de intervenção indireta é útil tendo em vista a ausência de um ator no 

sistema internacional que possa exercer poder normativo cogente, intervindo de forma a 

gerar obrigatoriedade. Somente poderão ser aplicados, portanto, instrumentos indiretos. 

A noção de fidúcia completa o quadro explicativo, pois na ausência de normas de 

caráter coercitivo, ganha relevância no sistema financeiro internacional o papel da 

confiança que um ator deposita no outro como elemento determinante.  

Parece claro, diante da tipologia citada e de sua tentativa de transposição 

para o plano internacional, que as avaliações formuladas e divulgadas pelas agências 

internacionais de classificação de risco poderiam ser entendidas como mecanismos 

indiretos de intervenção na política econômica dos países, por meio da canalização e 

parametrização das opiniões difusas dos agentes do mercado financeiro internacional 

sobre as condições econômicas de um determinado país. Esses mecanismos e sua 

funcionalidade são fundados essencialmente no caráter fiduciário das relações 

creditícias internacionais e das relações de cooperação e coordenação monetária entre os 

Estados. 

A referência a um caráter “essencialmente” fiduciário reconhece, no entanto, 

que os índices de avaliação de risco soberano são dotados de um elemento velado que 

pode ser entendido como de coerção. Esse elemento é, ao mesmo tempo, causa e 

conseqüência de larga aceitabilidade das avaliações das agências como variável 

fundamental nas decisões de investimento e na concessão de crédito aos países. 

A recente e dramática radicalização da integração dos mercados financeiros 

nacionais em um sistema financeiro internacional faz que quanto maior e mais ampla a 

                                                 
22  CASTRO, Marcus Faro de. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais: Uma Abordagem Pós-
neo-clássica. Revista Jurídica da Casa Civil, Vol. 7, n° 75. 2005. 

984



 

integração existente entre os diferentes mercados nacionais, mais difícil e caro se torna 

aos Estados a adoção de políticas econômicas que se desviem desses parâmetros e 

padrões de organização da economia23. Passa a ser grande a pressão de credores, 

investidores, outros países e de organizações internacionais para que os Estados adotem 

políticas comuns e padrões de funcionamento que repliquem os modelos adotados 

internacionalmente.  

 Nesse movimento, a larga aceitabilidade de padrões internacionais e a 

freqüente submissão dos países à lógica dos instrumentos regulatórios do sistema 

financeiro internacional, mesmo às custas de preferências internas, sugere que existem 

mecanismos informais de coerção atualmente em funcionamento no sistema financeiro 

internacional. Esses mecanismos informais, baseados em uma estrutura de prêmios e 

penalidades de origem reputacional, permitem a garantia de validade e aplicabilidade 

dessas regras. 

O cumprimento e a adoção voluntária dessas normas pelos países sinaliza ao 

mercado internacional um comprometimento e leva ao incremento de sua reputação. O 

incremento é premiado com a melhora de sua classificação na escala de risco trazendo 

os benefícios já referidos e atraindo uma gama de investidores internacionais que se 

sentem mais confortáveis com um ambiente normativo e institucional que lhes é 

semelhante. 

O não cumprimento, por outro lado, é punido com o rebaixamento ou a 

atribuição de avaliações negativas, que causam danos à reputação e possuem efeitos 

semelhantes a bolas de neve, afastando credores e investidores 24. Torna-se claro, dessa 

forma, o elemento coercitivo velado que é associado à interferência das classificações 

de risco na política econômica dos países. Esse elemento coercitivo que, em última 

análise, gera e garante a aplicabilidade dos padrões internacionais, se origina da 

dinâmica do mercado, e não de normas oficialmente constituídas25. 

 

                                                 
23  WEBB, Michael. Understanding the Patterns of Macroeconomic Policy Co-ordination in 
the Post-War Period. In.: STUBBS, Richard and UNDERHILL, Geoffrey (orgs.). Political Economy 
and the Changing Global Order. New York: St. Martin’s Press, 1994. p. 176. 
24  SIMMONS, Beth A. Money and The Law: Why Comply With the Public International Law 
of Money? Yale Journal of International Law, Vol. 25, n° 2, 2000. p. 324. 
25  SIMMONS, Beth A. Money and The Law: Why Comply With the Public International Law 
of Money? Yale Journal of International Law, Vol. 25, n° 2, 2000. p. 342. 
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1.3. Alternativas para Regulação das Agências Internacionais de Classificação 

de Risco 

 

A partir do que foi descrito até o momento, é forçoso reconhecer a possibilidade 

de que as classificações e suas conseqüências gerem conflitos que se traduzam em 

embates para a formulação das decisões de política econômica interna. De um lado, os 

países em desenvolvimento sofrem pressões internas para garantir a seus cidadãos os 

direitos sociais, econômicos e culturais considerados essenciais e incluídos em suas 

Constituições. 

Do outro lado, no mercado internacional, os detentores de ativos ou créditos 

pressionam para que o país adote políticas econômicas ortodoxas e que reproduzam o 

cenário jurídico internacional. Essas políticas ortodoxas em geral representam cortes de 

gastos e reforçam a possibilidade de que o país consiga saldar obrigações financeiras 

anteriormente assumidas26.  

Diante desse pano de fundo, verifica-se que as classificações elaboradas e 

divulgadas pelas agências internacionais de classificação de risco causam efeitos 

concretos, desequilibrando esse embate, desafiando a liberdade de um país de definir 

soberanamente a orientação de sua política econômica e a liberdade de seu povo de 

gozar de seus direitos e buscar realizar livremente suas preferências.  

Esses desequilíbrios são mais claros e particularmente agudos nos países em 

desenvolvimento, e parecem sempre favorecer a perspectiva dos credores 

internacionais, cujas expectativas convergem e se adaptam à opinião emitida pelas 

agências internacionais de classificação de risco. Isso porque quanto mais um país 

alinha sua política econômica com os interesses de seus credores, maior é a 

possibilidade de obter notas melhores nas avaliações das agências de classificação de 

risco, facilitando futuras negociações para a obtenção de novos créditos ou de 

refinanciamento de suas obrigações. 

Por outro lado, ao privilegiarem uma política econômica baseada no crescimento 

de despesas internas, redirecionando recursos para consecução de objetivos 

redistributivos a para a garantia de direitos, em detrimento do pagamento de suas 

obrigações internacionais, os países em desenvolvimento tendem a obter classificações 
                                                 
26  CASTRO, Marcus Faro de. Instituições Econômicas: Evolução de Seus Elementos 
Constitucionais da Sociedade de Mercado. Revista de Direito Empresarial, Curitiba, n° 6, jul/dez 2006. 
p. 58. 
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menos favoráveis, dificultando o acesso ao crédito no mercado internacional. Nesse 

caso, compromete-se até mesmo a capacidade desses países de continuarem 

promovendo políticas sociais, para cujo custeio não podem se valer somente dos 

apertados orçamentos nacionais, necessitando recorrer ao crédito. 

Pelo que foi dito, torna-se evidente a conclusão de que as avaliações das 

agências internacionais de classificação de risco afetam a possibilidade de fruição de 

direitos sociais, econômicos e culturais por parte das populações, especialmente nos 

países em desenvolvimento, já que causam forte influência nas políticas econômicas 

adotadas e determinam a quantidade de recursos financeiros disponíveis para que esses 

países implementem políticas que garantam e expandam esses direitos. 

Uma possível solução para esse problema pode estar na modificação do regime 

regulatório internacional aplicado às agências de classificação de risco. O primeiro 

passo seria procurar promover alterações nos critérios e parâmetros utilizados na 

avaliação e na formação da classificação dada a cada país, com a ampliação das 

variáveis levadas em consideração na nota atribuída. Nesse primeiro momento, seria 

necessário exigir maior transparência dos mecanismos de cálculos utilizados pelas 

agências. 

A partir disso, novas variáveis poderiam ser incluídas nesses mecanismos. Tais 

variáveis poderiam atribuir algum peso à capacidade do país de garantir direitos sociais, 

econômicos e culturais a seus cidadãos, à extensão em que o país aplica regras de 

proteção ambiental, responsabilidade social de suas empresas e etc. A incorporação 

dessas variáveis exigira esforços para a criação de critérios de parametrização e 

quantificação dos direitos humanos, que permitissem a avaliação de desempenho dos 

países na implementação desses direitos, em áreas que geralmente são refratárias a tais 

critérios objetivos27.  

No âmbito de atuação dos Estados, duas medidas poderiam ser tomadas. Em 

primeiro lugar, seria importante um maior envolvimento das autoridades públicas em 

discussões que levem à criação e ao estabelecimento de organismos, tratados e 

instrumentos jurídicos internacionais que procurem estabelecer um ambiente regulatório 

internacional para a atuação das agências de classificação de risco e também do sistema 

financeiro internacional como um todo. 

                                                 
27  Essa discussão sobre parametrização de direitos vem sendo desenvolvida no âmbito do Grupo 
de Estudos “Direito, Economia e Sociedade” da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. 
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Esse envolvimento teria de ser acompanhado por um comprometimento com a 

implementação e aplicação dessas regras por parte dos governos, pois se as grandes 

agências de classificação atuam internacionalmente, o fazem a partir de bases 

localizadas dentro de jurisdição de um ou outro Estado, em que essas regras poderiam e 

deveriam ser observadas. 

Em segundo lugar, caberia aos Estados a criação de critérios de transparência 

para o direcionamento da participação de seus agentes em negociações internacionais 

que envolvam matérias relacionadas às agências. Em geral, essas negociações são 

conduzidas em condições de isolamento, como no âmbito da IOSCO, sem que a 

população e as organizações interessadas dos países participantes possam interferir e 

verificar o cumprimento das agendas de interesse público. 

Outra medida importante, sugerida por Marcus Faro de Castro em outro 

contexto28, seria tornar mais relevante a atuação dos órgãos judiciais internacionais, 

incorporando a seus estatutos a possibilidade de julgarem a atuação das agências e seus 

efeitos durante crises econômicas, bem como a eventual apuração de sua 

responsabilidade no caso de equívocos ou medidas injustificadas em suas avaliações 

causarem impactos negativos aos países. Nesses julgamentos, teriam de ser 

incorporadas discussões sobre a implementação e o cumprimento de tratados de direitos 

humanos, sociais, econômicos e culturais, atenuando o aspecto fragmentado das 

jurisdições desses tribunais e organizações29. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se intentou demonstrar, a atuação das agências internacionais de 

classificação de risco causa influência marcante na capacidade dos países, em especial 

dos países em desenvolvimento, de desenvolverem políticas que garantam que seus 

cidadãos possam gozar dos direitos sociais, econômicos e culturais que lhes são 

garantidos. 

Vivendo em delicado equilíbrio, esses países se vêm na situação em que a 

adoção dessas garantias, ao comprometerem sua saúde financeira junto a seus credores, 

                                                 
28  CASTRO, Marcus Faro de. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais: Uma Abordagem Pós-
neo-clássica. Revista Jurídica da Casa Civil, Vol. 7, n° 75. 2005. 
29  KOSKENNIEMI, Martii. The Fate of Public International Law: Between Technique and 
Politics. The Modern Law Review, Vol. 70, n° 1, January 2007. 
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equivaleria a lançar o país em uma espiral descendente em que o crédito se torna cada 

vem mais escasso e caro, piorando a avaliação das agências e dando início a um novo 

ciclo de incapacidade financeira. A adoção de políticas de redução de gastos para se 

adequar às expectativas de credores e investidores, por outro lado, tem o potencial de 

afetar a qualidade de vida de suas populações. 

Esse delicado equilíbrio tem como árbitros privilegiados as agências 

internacionais de classificação de risco, cuja atuação praticamente determina a posição e 

a reputação de um país no sistema financeiro internacional. As decisões e avaliações 

divulgadas pelas agências são utilizadas pelos atores que compõem esse sistema, e 

funcionam como um instrumento indireto para influenciar as decisões internas de 

política econômica, baseado essencialmente na fidúcia de credores e investidores, mas 

que trazem embutido um forte componente de coerção reputacional. 

Diante disso, é fundamental que a regulação da atividade dessas agências seja 

realizada com mais ênfase pelos Estados e organismos internacionais por eles 

compostos, e não por um conjunto de princípios oriundos de organizações privadas 

formadas por especialistas e que dão ênfase à auto-regulação. É fundamental, também, 

que sejam ampliados os critérios adotados na classificação. 

A partir de reformas direcionadas no sentido mencionado, estaria aberto o 

caminho para uma ampliação do campo de variáveis observado pelas agências de 

classificação de risco no momento de definir as notas dos países, mediante a 

implementação de instrumentos de regulação de alcance internacional, mas firmemente 

ancorados na atuação das jurisdições nacionais para seu cumprimento, e atentos aos 

direitos sociais, econômicos e culturais. 

A implementação desses instrumentos de regulação teria interessante efeito de 

trazer para dentro do sistema financeiro internacional preocupações com justiça social e 

direitos humanos, tornando-as parte do conjunto de informações a serem consideradas 

na tomada de decisões de investimento. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADAS A PRODUÇÃO DE 

SOFTWARE: EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA NA GRADUAÇÃO/PÓS 

GRADUAÇÃO UNIFLU-FDC, PARA PRODUÇÃO DE TEXTO ACADÊMICO-

CIENTÍFICO.

 

Amaro Ribeiro de Oliveira∗

Auner Pereira Carneiro∗

RESUMO

Devido às  inúmeras  dificuldades  observadas  na aquisição,  manuseio e  adequação de 

dados, o que inclui os meios para a produção de texto acadêmico-científico, o projeto 

visa  a  elaboração  de  ferramentas  tecnológicas  que  facilitem,  viabilizem  a  produção 

desses trabalhos, tentando suprir as lacunas deixadas pela deficiência nos conhecimentos 

básicos  de  informática,  metodologia  e  linguagem científica  adequada.  Também,  visa 

ampliar  a  disponibilidade  de  acesso  a  equipamentos,  dados  e  meios  gerada  pela 

manipulação de mercado, inibindo a produção de trabalhos acadêmicos.  O projeto se 

orienta em contribuir para o desenvolvimento da ética e das atitudes científicas, evitando 

a mediocridade do reprodutivismo não científico.

PALAVRAS-CHAVE

FERRAMENTAS  TECNOLÓGICAS.  DEFICIÊNCIA  NOS  CONHECIMENTOS 

BÁSICOS  DE INFORMÁTICA.  DESPREPARO EM INFORMAÇÕES  TÉCNICAS 

DE BIBLIOTECONOMIA E DO IDIOMA COM REDAÇÃO CIENTÍFICA.

ABSTRACT

Had to the innumerable difficulties observed in the acquisition, manuscript and adequacy 

of data, what it includes the half ones for the production of academic-scientific text, the 

project it aims at the elaboration of technological tools that facilitate, make possible the 

production of these works, trying to supply the gaps left for the deficiency in the basic 

knowledge of computer science, methodology and adjusted scientific language. Also, it 
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aims at to extend the access availability the equipment, data and ways generated by the 

manipulation of market, inhibiting the production of academic works. The project if 

guides in contributing for the development of the ethics and the scientific attitudes, 

preventing the mediocrity of the not scientific reprodutivismo.

KEY-WORD

TECHNOLOGICAL TOOLS. DEFICIENCY IN THE BASIC KNOWLEDGE OF 

COMPUTER SCIENCE. UNPREPAREDNESS IN INFORMATION TECHNIQUES 

OF BIBLIOTECONOMIA AND THE LANGUAGE WITH SCIENTIFIC WRITING.

INTRODUÇÃO

Objetiva-se  elaborar  ferramentas  automatizadas  de  informática,  que 

contenham  informações  de  metodologia  e  formatação  facilitando  sobremaneira  uma 

redação científica dentro dos padrões ABNT  de produção de texto acadêmico-científico.

As novas tecnologias, os meios dispostos pela mídia informatizada, devem 

trabalhar  de  modo  integrado  compilando  dados  e  auxiliando  a  produção  do 

conhecimento. É inadmissível a manutenção de paradigmas e paradoxos que vedem a 

eficácia da produção de conhecimento realizado por estes meios. 

Os avanços tecnológicos,  cuja  finalidade  precípua é  minimizar  o  trabalho 

humano, maximizando resultados, nem sempre são difundidos, em sentido lato, portanto, 

apenas uma pequena parcela da sociedade tira proveito dessas facilidades.

Observa-se que a tecnologia aplicada é muito cara, obviamente sob o ponto 

de vista geral. Somando-se a isso temos vários interesses em jogo, posto que são raros 

aqueles que se voltam ao desenvolvimento social.  Esse desinteresse social impede o 

investimento  em conhecimento e tecnologia.  Porém, é fato que,  o conhecimento  e a 

tecnologia aplicada são partes de um caminho para uma sociedade mais  equilibrada, 

mais justa, portanto muito mais feliz, por razões óbvias.

Fonte: Projeto de Pesquisa – Mestrado. Direito e Cientificidade. Grupo de 
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CAPÍTULO I – A PRODUÇÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS

A carência de ferramentas tecnológicas que incentivem a produção da pesquisa 

científica  é  muito  grande.  Também  é  verdade  que  a  falta  de  conhecimento  em 

informática,  associado  à  carestia  dos  equipamentos  e  softwares  são  elementos 

impeditivos à produção de trabalhos científicos.

Verifica-se  que  não  há  disponibilidade  de  softwares  e  hardwares  alocados  à 

comunidade  acadêmica  e  mesmo  aos  veteranos.  Uma  significativa  perda,  pois,  a 

velocidade de decisões e da própria tramitação do conhecimento aplicado não é célere o 

suficiente para se tornar solução para os problemas da vida moderna.

Objetivando  suprir  parte  dessa  lacuna,  pretende-se  com essa  iniciativa,  ainda 

muito modesta, incentivar a produção de trabalhos acadêmico-científicos. Quiçá um dia 

seja possível contar com um enorme banco de dados, fonte de consulta para a produção 

de conhecimento científico.

O trabalho é restrito, ao uso individual, porém levou-se em conta as melhores 

ofertas de softwares e a disponibilidade dos mesmos para a maioria dos usuários, com o 

menor  custo,  buscando-se  o melhor  custo x benefício,  portanto  ele  vem baseado na 

plataforma Windows, utilizando o pacote Microsoft Office.

Dentro  do  Office  é  identificado  o  editor  de  texto  Word,  que  com a  devida 

inserção de linhas de código em Visual Basic, ganha funções como automatizar algumas 

tarefas, por exemplo: a geração de folhas padrão de um trabalho acadêmico (capa, folha 

de rosto, folha de aprovação etc), a geração de referências (as mais comuns pelo menos), 

notas de rodapé e por último, tudo formatado conforme as normas ABNT  pertinentes.

Para realizar o fichamento, utiliza-se um banco de dados em Access. A vantagem 

da utilização de um banco de dados é o resgate das informações inseridas no mesmo. 

Pode-se dessa forma interagir  com vários filtros  disponíveis e sacar do aplicativo as 

informações de nosso interesse. É possível fichar toda uma biblioteca na sua diversidade.

Dentro desse mesmo banco de dados temos um módulo para estruturar os nossos 

projetos de pesquisa, é a nossa matriz analítica.

Os aplicativos são compatíveis entre si podendo os dados serem transportados de 

um para o outro, facilitando a composição do trabalho final.
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CAPÍTULO II – O Projeto em Execução: Orientação por Infovia nas atividades 

educativas através de Equipes Interativas “Online”.

2.1 - As atividades técnicas de levantamentos de dados através de leituras orientadas são 

registradas  de  forma simultânea  com fichamentos  de  coletas  de  dados  Manual  e  no 

Banco de Dados Informatizado.

Exemplo de Fichas: Procedimentos Bibliográficos e Documental

Fig. Nº 01 – Fichas de coleta de dados - modelos

Fonte: Projeto de Pesquisa – Mestrado. Direito e Cientificidade. Grupo de 
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2.2 – Aplicativos para aplicação de trabalhos técnico-científicos para a produção do 

conhecimento na universidade.

Exemplos: Acesso ao Aplicativo

Fig. Nº 02 - Software
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2.3 – Etapas e Fases da orientação científica aos trabalhos de Monografia, Dissertação e 

Tese

Fig. Nº 03 – Esquema de Desenvolvimento Operacional

Fonte: Projeto de Pesquisa – Mestrado. Direito e Cientificidade. Grupo de 
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2.4 – Metodologia – Métodos e Técnicas de investigação sócio-jurídica – histórico-

crítica. Enfoque  educativo de reconstrução Social.

Fig. Nº 04 – Metodologia

Fonte: Projeto de Pesquisa – Mestrado. Direito e Cientificidade. Grupo de 
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2.5 – Sumário: Estrutura básica da produção textual do projeto de investigação sócio-

jurídica

Fig. Nº 05 – Estrutura
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2.6 – Sistema de Informações: Fluxo lógico

Fig. Nº 06 – Fluxo
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2.7 – Referências do Projeto

Fig. Nº 07 – Leitura Básica
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  finalidade  maior  desse  trabalho  seria  disponibilizar  aos  pesquisadores, 

ferramentas necessárias para que ele se atenha à produção do trabalho em si, não se 

preocupando com detalhes técnicos formais do texto (formatação).

Além  da  inserção  dos  módulos  automatizados  através  de  linguagem  de 

programação, os aplicativos em foco, permitem opções e outras orientações facilitando, 

reduzindo custos e tempo.

Busca-se, enfim, reduzir ao máximo a tarefa de elaboração de um trabalho 

acadêmico-científico, porém ao pesquisador resta o sopro da vida, o elemento primordial 

personalíssimo  na  produção  do  conhecimento.  Nas  expressões  da  complexidade,  da 

instabilidade e da intersubjetividade como características desta passagem tecnológica no 

século XXI.

Fonte: Projeto de Pesquisa – Mestrado. Direito e Cientificidade. Grupo de 
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A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA 

JURÍDICA: OLHANDO O DIREITO SOB OUTRO VIÉS

Bárbara Gomes Lupetti Baptista*

RESUMO

O principal enfoque deste trabalho é tentar  expor as relevantes contribuições que as 

ciências  sociais  podem  fornecer  à  pesquisa  jurídica.  Para  fazê-lo,  parto  de  uma 

experiência pessoal, vivenciada durante a elaboração da minha dissertação de mestrado, 

intitulada “O Princípio da Oralidade às avessas: um estudo empírico sobre a construção 

da verdade no processo civil brasileiro”, cujo resultado me permitiu olhar o Direito sob 

outro viés e, por isso, enxergar aspectos e mecanismos do nosso sistema judiciário que 

eu não teria percebido se não tivesse me valido do diálogo produtivo que me permiti 

fazer com as ciências sociais. A interdisciplinaridade na pesquisa do Direito tem sido 

cada vez mais valorizada e a proposta aqui explicitada caminha nesse diapasão.

PALAVRAS CHAVES

DIREITO; INTERDISCIPLINARIDADE; METODOLOGIA; PESQUISA

RÉSUMÉ

L’approche  principale  de  ce  travail  est  d’essayer  de  montrer  les  importantes 

contributions que les sciences sociales peuvent fournir à la recherche juridique. Pour le 

faire,  je  pars  d’une  expérience  personnelle,  vécue  pendant  l'élaboration  de  ma 

dissertation de maîtrise dont le titre est “le principe de l'oralité à l’envers: une étude 

empirique sur la construction de la vérité dans le procès civil brésilien” dont le résultat 

m'a permis de regarder le droit par un autre biais et, ainsi, d'entrevoir les aspects et les 

mécanismes de notre système judiciaire que je n'aurais pas perçus si je ne m’étais pas 

permise de me servir du dialogue productif des sciences sociales. L'interdisciplinarité 

dans la  recherche  du  droit  est  de  plus  en plus  mise  en  valeur  et  la  proposition  ici 

explicitée marche à ce diapason .

MOT-CLÉS:

DROIT; INTERDISCIPLINARITÉ; MÉTHODOLOGIE ; RECHERCHE

1006



1. INTRODUÇÃO 

A proposta principal deste trabalho é tentar expor as relevantes contribuições 

que as ciências sociais podem fornecer à pesquisa jurídica. Para fazê-lo, parto de uma 

experiência  pessoal,  vivenciada  durante  a  elaboração  da  minha  dissertação  de 

mestrado1, cujo resultado me permitiu olhar o Direito sob o viés antropológico e, por 

isso,  enxergar  aspectos  e  mecanismos  do  nosso  sistema  judiciário  que  eu  não  teria 

percebido se não tivesse me valido da pesquisa de campo2 que realizei e do diálogo 

produtivo que me permiti fazer com as ciências sociais.

Utilizar  ferramentas  de  outras  áreas  do  conhecimento  –  no  meu  caso,  da 

Antropologia - parece-me fundamental para repensar a estrutura do Direito e a forma 

como ele se manifesta.  O Direito precisa analisar e (re) pensar as suas práticas e, para 

tanto, precisa se abrir às contribuições de outras áreas do conhecimento, sob pena de, 

por  se  fechar  demais,  não  conseguir  dar  conta  dos  seus  próprios  institutos  e,  por 

conseguinte,  dos  seus  problemas,  dos  seus  paradoxos  e  das  suas  crises.  Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (2004, p.18) nos remetem a essa temática,  destacando que 

“toda operação, por mais rotineira e rotinizada que seja, deve ser repensada, tanto em si 

mesma quanto em função do caso particular.”.

O meu esforço em tentar dialogar com a Antropologia adveio especialmente do 

contacto que tive a oportunidade de desfrutar com o Professor Roberto Kant de Lima, 

advogado e antropólogo, e com a Professora Maria Stella de Amorim, socióloga, ambos 

Professores do Programa de Pós-graduação da Universidade Gama Filho, onde cursei o 

mestrado em Direito. Mas não só. Penso que algo antecedeu (e justificou) esse encontro.

Hoje, revendo a minha trajetória pessoal e profissional, entendo que o que me 

fez buscar uma nova (diferente) forma de compreender o Direito foi a necessidade que 

eu tinha de encontrar respostas, que o Direito não me fornecia, seja nas Leis, nos livros 

1 O título da dissertação, defendida, em maio de 2007, no âmbito do Programa de Pós-graduação em 
Direito  da  Universidade  Gama  Filho,  sob  a  orientação  do  Professor  Roberto  Kant  de  Lima,  é:  “O 
Princípio da Oralidade às avessas: um estudo empírico sobre a construção da verdade no processo civil 
brasileiro.”. 
2 Fazer  trabalho  de  campo  é  conviver  intensamente  com  o  objeto  de  estudo;  é  vivenciá-lo 
(MALINOWSKI,  1984). Nas palavras de Kant de Lima, “o ponto central do método etnográfico é a 
descrição  e  a  interpretação  dos  fenômenos  observados  com  a  indispensável  explicitação  tanto  das 
categorias ‘nativas’ como aquelas do saber antropológico utilizado pelo pesquisador [...] A convivência e 
participação na vida dos grupos costuma-se denominar  observação participante [...]”.  (Kant  de Lima, 
1983).  Para visualizar  como fazer  etnografia,  utilizando-se  da  observação participante,  ver:  FOOTE-
WHYTE, 1975, p. 77-86.
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ou nos  manuais,  sobre  a  sua  própria  estrutura  e  sobre  os  seus,  nitidamente  falhos, 

mecanismos de funcionamento. Como estudante do Direito e, ao mesmo tempo, como 

advogada - ou seja, operadora efetiva no campo - eu estranhava muito a discrepância 

abissal verificada entre o discurso dogmático e a realidade empírica. “Ler” os livros de 

Direito era, ou melhor, é, completamente diferente de “ver” a sua materialização nas 

práticas judiciárias. Ocorre que, para mim, hoje, com a estrutura de pensamento que eu 

construí a partir do contacto com as ciências sociais, não me parece estranho que assim 

seja. Eu entendi que o Direito visa ao “dever-ser” e, nesse sentido, se concebe como um 

ideal que não tem ou não precisa ter qualquer compromisso com a realidade. Mas, antes, 

quando  eu  me  iniciei  no  campo,  era  incompreensível  pensar  o  Direito  de  forma 

absolutamente desatrelada do cotidiano forense. 

A minha vivência como advogada e a falta de respostas para práticas diárias 

realizadas a todo o instante nos Tribunais não me parecia plausível e acho que foi essa 

sensibilidade e essa percepção que me fizeram ir em busca dos obscuros desse campo e 

tentar perceber qual era o mecanismo que permitia que o Direito assim se estruturasse. 

Quer dizer, eu queria compreender o porquê de as pessoas não estranharem o fato de os 

livros  apontarem  algo  completamente  diferente  daquilo  que  acontecia  nos  muros 

circunscritos dos Tribunais. A pesquisa de campo foi o que me permitiu entender um 

pouco melhor isso e outros fatores mais, que pretendo compartilhar nesse trabalho. Ver 

o Direito sob outra perspectiva que não a sua própria, foi - e tem sido - uma experiência 

muito rica para mim e tem facilitado bastante a compreensão sobre a minha atividade e 

sobre a sistemática do meu campo de atuação. 

Por derradeiro, ressalto que o método adotado na minha pesquisa busca revelar 

não apenas os obscuros, mas também os “óbvios” do campo, eis que estes, nem sempre 

são descritos  ou explicitados nos manuais  e  livros jurídicos,  sendo,  ocasionalmente, 

conhecidos  por  um  número  limitado  de  pessoas,  em  geral,  aquelas  que  atuam 

rotineiramente nos Tribunais. Assim, a partir dessa proposta descritiva, vez ou outra, o 

texto pode parecer, para alguns, traçar meras obviedades do Judiciário, no entanto, trata-

se de um mecanismo proposital. A sociedade não está socializada com o Direito, não 

conhece as suas regras e, por conseguinte, não legitima as suas práticas. Entendo que 

uma forma viável de minimizar essa distância que separa o que deveria estar próximo, 

por ser complementar – os Tribunais e a sociedade – é tornar conhecidos e explícitos os 

rituais judiciários.
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O  Direito,  freqüentemente,  encoberta  os  óbvios,  pelo  fenômeno  da 

naturalização, sendo certo que explicitá-los, a meu ver, nesse contexto, parece bastante 

relevante. O viés antropológico permitiu-me enxergar além dos muros da dogmática, 

facilitando uma visão macro, ou interdisciplinar, do nosso sistema judiciário. A tradição 

do ensino jurídico, dogmático, fecha as perspectivas do conhecimento. O Direito é 

por demais hermético, daí a dificuldade de reconhecer e legitimar outros campos do 

conhecimento, mesmo sendo cediço o fato de se tratar, o Direito, de uma disciplina 

que não pode se compreender a partir de sua própria estrutura, lógica e sistemática 

interna. 

2.  A  NATURALIZAÇÃO:  UM  FENÔMENO  PRÓPRIO  DO  CAMPO 

JURÍDICO

A mim sempre pareceu “estranho” o convívio harmônico e natural de dois tipos 

absolutamente distintos de formação predominantes no campo do Direito: a educação 

formal, estabelecida na graduação, nas universidades; e a educação informal, presente 

no cotidiano forense, nos Tribunais.

“Estranhar”  o  objeto  de  investigação,  “relativizar”  o  campo  estudado, 

“desnaturalizar” as práticas judiciárias e o discurso oficial  do Direito seriam, para 

um antropólogo, questões básicas e cruciais para o sucesso da pesquisa.  Entretanto, 

para  um  advogado  ou  qualquer  outro  membro  de  formação  jurídica,  socializado 

nesta área, tais requisitos constituem verdadeiros empecilhos à pesquisa e foram, no 

meu caso, a maior dificuldade enfrentada. 

Primeiro, porque não compreendemos exatamente o que essas categorias – 

estranhar, relativizar e desnaturalizar – significam; e, segundo, porque a formação 

jurídica  está  fulcrada  em  “certezas”  e  “verdades  irrefutáveis”,  ao  contrário  das 

ciências sociais, onde nada é definitivo ou permanente. 

Aos  poucos,  fui  entendendo  que  a  essência  do  meu  estudo  deveria  estar 

fundamentada na necessidade de distanciamento do meu objeto. Para compreendê-

lo, eu deveria valorizar os dados da realidade, desprendendo-me dos marcos teóricos 

que fundamentaram a minha formação em Direito. Logicamente, foi – e ainda é – 

extremamente difícil para mim, desconstruir as verdades reveladas durante a minha 

formação e as “certezas” do Direito, fincadas e internalizadas em mim de uma forma 
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bastante  marcante,  mas ter  isso em mente  já foi  um caminho importante,  que me 

levou ao reconhecimento  da importância  de questionar  e  entender  o porquê de as 

coisas serem ou se expressarem de determinado modo3.

O questionamento e a relativização são categorias que aprendi na Antropologia e 

que, de alguma forma, representam a valoração do discurso do interlocutor, ou seja, 

daquele que está nos ajudando a enxergar o campo a partir da perspectiva de quem está 

inserido nele. No Direito, a importância disso se multiplica, uma vez que a única forma 

oficialmente difundida de compreender o sistema é lendo livros e manuais de pessoas 

“autorizadas”  a  escrever  sobre  determinados  assuntos,  independentemente  de  a 

realidade das práticas judiciárias nos mostrar, todos os dias, que o que está nos manuais 

não existe nos Tribunais.

Nesse  contexto,  chama  a  atenção  e  influi  sobremaneira  na  formação  dos 

operadores do Direito,  o fato  de essa disciplina  se reconhecer  como um conjunto 

normativo  ideal.  Vincular o Direito ao campo do “dever-ser” é um equívoco que o 

estudo das práticas judiciárias, segundo o método antropológico, ajuda a explicitar. 

O  mundo  do  “dever-ser”  deve  estar  atrelado  a  uma  preocupação  filosófica,  não 

jurídica. O Direito é um campo prático, que existe para administrar os conflitos entre 

as pessoas,  seres  de carne  e osso,  que precisam ter  os  seus  problemas  cotidianos 

administrados  pelos  Tribunais.  Garapon  (1997,  p.  180)  destaca  que  “um  direito 

demasiado ideal é muitas vezes inaplicável”, de modo tal que “o distanciamento entre o 

direito dos livros e o direito vivido tornou-se perigoso”, tendo em vista que, para ele, a 

distorção entre o que a lei determina e o que a prática realiza causa uma “anomia”, 

decorrente não da ausência do Direito, mas do seu “caráter demasiado abstrato”.

Oportuno destacar  que,  também nesse  contexto,  a  Antropologia  dá  a  sua 

contribuição,  pois  a  pesquisa  de  campo  é,  nada  mais  nada  menos,  do  que  a 

possibilidade de vivenciar a materialização empírica do Direito, deixando de lado o 

que os códigos prevêem e o que as Leis determinam para explicitar o que, de fato, as 

pessoas vinculadas ao campo dizem que sentem e vêem acontecer todos os dias.

O  mundo  jurídico  é  estabelecido  e  legitimado,  internamente,  como  uma 

esfera à parte das relações sociais, ocorre que, em realidade, o Direito não pode ser 

estudado de forma dissociada do seu campo social de atuação porque ele é parte do 

3 Sobre a influência da formação escolar – no caso, a formação jurídica – na construção do pensamento e 
da cultura de um determinado grupo, ver BOURDIEU (1987) e BERMAN (1996). 
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controle  social.  Em  sendo  assim,  o  Direito  não  pode  ser  visto  como  um  saber 

“monolítico” (KANT DE LIMA, 1983). 

O  mundo  jurídico,  portanto,  não  deveria  se  constituir  de  um  saber 

especializado, uma vez que a sua lógica e o seu ordenamento se difundem e atingem 

todas as esferas e camadas sociais. Todavia, é assim que o campo funciona e isto faz 

com  que  a  produção  desse  saber  específico  implique  em  um  tremendo 

distanciamento  formal  da  realidade,  que  não  se  constitui  de  configurações 

normativas ideais,  como o Direito prevê. Assim, a realidade acaba, nesse sistema, 

tendo que se adaptar ao Direito, cuja função é - em vez de administrar conflitos - 

regular o comportamento social (KANT DE LIMA, 1983).

Estudar  as  práticas  judiciárias  me  permitiu  ver,  justamente,  além  da 

concepção limitada dos códigos, leis e manuais. Eu pude observar, subsidiada pela 

Antropologia, as diversas representações sociais de um mesmo instituto jurídico. No 

caso do meu  objeto de  pesquisa -  Princípio  da Oralidade  -  indo a  “campo” pude 

perceber que a dogmática lhe empresta definição única, abstrata e geral,  ao passo 

que  a  empiria  demonstra  a  existência  de  significados  distintos  para  a  sua 

materialização4. Só a empiria nos dá um consenso sobre como as coisas, de fato, se 

dão  no  mundo  prático.  E  esse  consenso  advém  dos  interlocutores,  ou  seja,  das 

pessoas  que  vivenciam as  práticas  sobre  a  qual  se  está  estudando.  No Direito,  a 

dogmática faz parecer que o objeto de estudo não é real; parece que o saber que você 

busca está em outro lugar; superior; ideal e inacessível; o que nos faz pensar que o 

próprio Direito se coloca nesse patamar de certa forma impalpável; exclusivo; não 

pragmático.

3. A CONSTRUÇÃO DO SABER JURÍDICO

4 É muito curioso o que ocorre quando comparamos o discurso dogmático com o empírico porque na 
dogmática  a  oralidade  tem  uma  conotação  imensamente  positiva,  ao  passo  que  no  discurso  dos 
operadores, que lidam com a oralidade em seu cotidiano, ela é opostamente vista com uma conotação 
negativa. É tida como algo que atrapalha o bom andamento do processo e que não tem destinação, de 
fato, útil. Ademais, as distintas representações que a oralidade recebe, de acordo com o tempo e o espaço 
em que se materializa, quer dizer, na 1ª instância ou na 2ª instância, em uma audiência ou no gabinete de 
um magistrado, não são consideradas nos livros jurídicos, mas aparece de forma muito clara na pesquisa 
empírica.
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O Direito se reproduz através de “doutrinas”, que constituem o pensamento 

de pessoas autorizadas a trabalhar academicamente determinados assuntos. O saber 

jurídico não é científico, é dogmático. Berman (1996; p. 18), ao estudar a formação 

da tradição jurídica no Ocidente, aclara diversos pontos sobre a questão do Direito 

como sendo um saber  “dogmático”,  definindo-o como um campo  no  qual  não  se 

incluem  somente  as  instituições  legais,  as  ordens  legais,  as  decisões  legais;  mas 

também tudo aquilo que os especialistas  em leis  dizem acerca dessas instituições, 

ordens  e  decisões  legais,  tratando-se,  pois,  de  um “meta  direito”.  No  Direito,  o 

conhecimento advém da interpretação das leis e as pessoas autorizadas a interpretar 

as leis são os próprios juristas.

A doutrina,  principal formadora da construção do “saber jurídico”,  é uma 

criação advinda ou dos Tribunais – através da jurisprudência – ou dos renomados 

estudiosos do Direito – os Juristas - que estabelecem de que forma as normas devem 

ser  interpretadas.  As  versões  consagradas  são  “a  matéria-prima  sobre  a  qual  se 

edifica” a formação jurídica, que se limita a avançar a partir delas, sem, no entanto, 

questioná-las (KANT DE LIMA, 1997).  

Vale  dizer  que,  mais  especificamente  do que “doutrina”,  o  que existe  no 

Direito são correntes doutrinárias. Ou seja, sobre quase todo tema jurídico existem 

grupos, compostos de pessoas renomadas no campo, que interpretam as leis de uma 

forma  peculiar  e  distinta  e  que  se  contradizem  mutuamente.  Estes  grupos  são 

formados  por  juristas  reconhecidos  que  escrevem  sobre  o  mesmo  assunto  e, 

necessariamente,  o  fazem  de  forma  contraditória;  e,  também,  por  ministros  e 

magistrados  que,  ao  proferirem  as  suas  decisões  nos  processos  também  criam 

“doutrina”,  tanto  que,  comumente,  revistas  jurídicas  especializadas  publicam,  na 

íntegra,  sentenças ou acórdãos proferidos em processos judiciais.  As mencionadas 

correntes doutrinárias formam o conhecimento jurídico, isto é, constituem o “saber 

jurídico”. 

Significa dizer que sempre há a possibilidade de existirem, ao menos, duas 

formas  distintas  e  contraditórias  de  se  interpretar  um  dispositivo  legal  e,  é 

justamente isso, que faz com que, em muitas ocasiões, o Direito seja uma loteria. Se 

você conseguir que a sua ação seja distribuída para um juiz que interprete a lei de 

forma a atender aos seus interesses, a sorte está com você; todavia, se por acaso a 

sua ação for distribuída para um juiz que interprete a lei de forma a não atender aos 
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seus  interesses,  o seu caso estará  perdido.  E tudo isso é legítimo  porque é  assim 

mesmo que o Direito funciona. A norma é abstrata e exige interpretação subjetiva e 

particular.

Por organizar-se através de categorias universalizantes, o Direito possibilita 

uma luta interna do campo para ver qual das possíveis interpretações das normas terá 

a melhor aceitação. A literalidade da lei não é vista como o instrumento propiciador 

do  acesso  universal  das  pessoas  ao  Direito  –  característica  das  sociedades 

democráticas - ao revés, é vista como simplória. (MENDES, 2003).

O campo do Direito é, logo, um campo de luta, de disputa de opiniões, onde 

uns ganham e outros perdem. A consagração no interior do campo do conhecimento 

exige uma concorrência pela legitimidade que, por sua vez, destaca os que alcançam 

o reconhecimento intelectual,  dos demais. Bourdieu (1987) nos convoca à reflexão 

quando deixa no ar a assertiva: “O projeto intelectual de cada um dos contestantes 

tem outro conteúdo que não seja a oposição ao projeto do outro?”. 

Transpondo isso ao  Direito,  verificamos  que,  de  fato,  a  preocupação dos 

“doutrinadores”  em legitimar  o  seu  saber  é  maior  do  que  o  compromisso  com o 

conteúdo daquilo  que sustentam. Muitas  vezes,  a  competição pela consagração se 

resume  ao  contraditório  de  teses  por  si  só,  em  vez  de  representar  um  efetivo 

comprometimento com a produção intelectual. Os “juristas” disputam a produção do 

“saber jurídico” de forma tal que - a busca desse mencionado  status de criador de 

um conhecimento exclusivo e único – leva à mútua desqualificação. Ou seja, ganhar 

a disputa interna do campo pela criação do “saber jurídico” supõe, necessariamente, 

desqualificar  a  tese  oposta;  e  esse  inesgotável  duelo  de  opiniões  resulta  em 

contradições e anulações recíprocas5.

5 Para exemplificar, considero oportuno transcrever trecho de um voto vencido, proferido em 2003 por 
um Ministro do STJ, nos autos de um processo, no qual fica clara essa disputa interna do campo, ao qual 
me referi, bem como essa necessidade de afirmar um “saber” específico; em geral, vinculado a um cargo 
de poder:  “Sr. Presidente, li, com extremo agrado, o belíssimo texto em que o Sr. Ministro Francisco 
Peçanha Martins expõe as suas razões, mas tenho velha convicção de que o art. 557 veio em boa hora, 
data venia  de S. Exa.  Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles 
que não são Ministros deste Tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. 
Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme 
minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja 
respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. Ministros Francisco Peçanha Martins e 
Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim.  E o STJ decide assim,  porque a 
maioria de seus integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de 
Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá 
lições.  Não  somos  aprendizes  de  ninguém.  Quando  viemos  para  este  Tribunal,  corajosamente 
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Esta natural possibilidade de entendimentos contraditórios sobre as normas 

– além de criar incongruências e paradoxos no sistema - permite, ainda, que a sua 

concretização se dê de forma particularizada - não universal - o que leva também à 

desigualdade.  O  princípio  do  contraditório  está  internalizado  no  campo  de  uma 

forma irremediável,  sendo certo  que  essa característica  se  reproduz,  inclusive,  na 

formação  do  saber  jurídico.  É  cediço  que  o  contraditório  é  uma  garantia 

constitucional,  prevista  no  art.  5º,  inciso  LV,  da  CF/88,  sendo  categorizado,  pela 

dogmática, como um princípio democrático, um princípio de “justiça”, tendo em vista 

que incorpora  a  necessidade de que  se  dê  ciência  a  cada litigante  de todos os  atos 

praticados (ou determinados) pelo Juiz e pelo adversário. Entretanto, a representação 

empírica do contraditório não é bem esta. De fato, o que se verifica é que, no sistema 

contraditório,  há  um estímulo  de  conteúdo  relativamente  “bélico”,  onde  a  oposição 

necessária de argumentos prevalece. A tese de uma parte é privilegiada em prol da outra 

e  a  suposta  “síntese”,  característica  de  um  processo  tipicamente  dialético,  é,  no 

contraditório,  nada mais nada menos, do que a decisão arbitrária da autoridade,  não 

decorrendo, de forma alguma, de um raciocínio logicamente construído, mas do poder 

que emana do Juiz. 

O  contraditório  é,  portanto,  caracterizado  pelo  dever  das  partes  de  se 

contradizerem. Trata-se de um instrumento que possibilita ao Juiz a eleição de teses e 

que,  conseqüentemente,  afasta  as  partes  do  diálogo,  uma  vez  que  se  sustenta  na 

oposição de pontos de vista, em que, obrigatoriamente, apenas um sairá vencedor, seja 

ele a parte de um processo, seja um Jurista defendendo uma determinada interpretação 

legal.  A aplicação desigual da lei é, nesse sentido, legitimada pelo próprio sistema. 

(KANT DE LIMA, 1995; DAMATTA, 1979).

Daí  surgem,  inclusive,  as  situações  previstas  por  DaMatta,  quanto  à 

necessidade de cada cidadão se utilizar de suas relações pessoais para se “safar” do 

manifesto desequilíbrio entre a previsão legal – de cunho teórico - e a viabilidade de 

cumprimento  das  leis  –  de  cunho  prático.  O  “sabe  com  quem  está  falando” 

(autoridade)  e  o  “jeitinho  brasileiro”  (malandragem)  são  formas  situadas  entre  o 

“pode”  e  o  “não  pode”  que  os  indivíduos  encontraram  para  conviver  com  um 

assumimos  a  declaração  de  que  temos  notável  saber  jurídico -  uma  imposição  da  Constituição 
Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, 
minha investidura obriga-me a pensar  que assim seja.  Peço vênia ao Sr.  Ministro Francisco Peçanha 
Martins, porque ainda não me convenci dos argumentos de S. Exa. Muito obrigado.”. 
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regramento universalizante e repressor e para enfrentar as contradições e paradoxos 

dele oriundos, notadamente, no caso do Direito, o fato de o mesmo fato ser julgado 

de  forma  absolutamente  distinta  dependendo  do  magistrado  que  irá  julgá-lo. 

(DAMATTA, 1979; 1984). Este campo acredita em leis perfeitas e universais que, 

ao regularem as relações sociais, submeterão as pessoas que a elas não se adequarem 

à  repressão,  como  se,  no  Brasil,  as  leis  representassem  um  contrato  social  que 

assegura uma convivência pacífica e consensual entre todos os contratantes. 

É assente que em sociedades igualitárias, nas quais, de fato, a democracia se 

estabeleça  -  o  que não é  o  caso do Brasil,  onde sequer  vigora,  efetivamente,  um 

Estado Democrático de Direito - as regras são internalizadas pelos sujeitos, tendo em 

vista que, na verdade, eles são ativos no processo de normalização. Em sociedades 

desiguais  como  a  nossa,  tradicionalmente  elitistas  e  hierarquizadas  (KANT  DE 

LIMA, 1995), as regras são fruto de imposição e de arbitrariedade; sendo, portanto, 

exteriores  aos sujeitos às quais  se aplicam.  Leis  são – em sociedades  desiguais  – 

motivo  de  ameaça,  pois  a  sua  aplicação  pressupõe,  necessariamente,  uma 

interpretação particularizada, cujos resultados são imprevisíveis. A lei, portanto, não 

é um instrumento de proteção de todos porque é desigualmente aplicada (AMORIM, 

KANT DE LIMA, MENDES; 2005).

Daí surge, ainda, um outro fator importante para a compreensão do Direito, 

qual  seja,  a  tutela  do  cidadão  pelo  Estado,  representado  na  pessoa  do  Juiz.  A 

necessidade de um terceiro – alheio ao processo – ter o poder de decidi-lo no lugar 

das partes diretamente nele envolvidas, provém da tradição paternalista e tutelar da 

sociedade  brasileira  e  está  arraigado na cultura  jurídica de forma irremediável.  A 

idéia de que as pessoas não conseguem, não devem e, portanto, não podem resolver 

os seus problemas e os seus conflitos, sozinhas - sem a intervenção estatal - é algo 

que marca a cultura jurídica de uma forma impressionante, de maneira que impedir 

ou até minimizar a intromissão da tutela jurisdicional na vida particular dos cidadãos 

é quase um ato de “anarquia”. 

Em uma sociedade altamente hierárquica, como a brasileira, a existência de 

uma autoridade decisória – que haja de forma “paternalista” – é fulcral. Ademais, o 

próprio fato de os indivíduos se reconhecerem como desiguais – como inferiores a 

quem por eles decide – faz com que a necessidade de um terceiro seja, igualmente, 

decisiva.
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Nesse sentido, essa concepção também reforça a idéia de o Direito se auto-

identificar como a solução de todos os males sociais e, conseqüentemente, se colocar 

em um lugar privilegiado na estrutura social, o que repercute, outrossim, na forma 

como os próprios operadores do campo se reconhecem e, especialmente, no poder e 

na  autoridade  que  emanam  desse  ramo  do  conhecimento.  Tanto  é  assim,  que  os 

Tribunais,  através de seus magistrados,  não se definem como administradores  dos 

conflitos sociais que lhe são encaminhados, mas como “pacificadores de conflitos”. 

Além dessas questões, considero relevante salientar, nesse tópico, a forma 

como  o  Direito  se  constrói  metodologicamente.  Trata-se  de  uma  área  onde  a 

metodologia  utilizada  nas  pesquisas  é  meramente  reprodutora,  o  que  advém,  me 

parece, do fato de, nesse ramo do conhecimento, os dados serem considerados como 

verdades sedimentadas, estabelecidas e incontestáveis, de modo que aos operadores 

não pode mesmo restar outra alternativa, senão reproduzir o que já está pronto.

Nesse sentido, os trabalhos jurídicos em geral – mesmo os acadêmicos - são 

recortes que reproduzem tudo o que já fora produzido sobre o mesmo tema e que 

fora escrito por pessoas consagradas (reconhecidas) no campo, sendo que o número 

de autores consagrados citados no trabalho é proporcional à qualidade do mesmo6 e 

a  suposta  originalidade  existe  quando  se  busca  assuntos  equivalentes  no  “direito 

comparado”, o que significa dizer, quando se busca a doutrina estrangeira. 

Ocorre  que,  o  estudo  comparado  no  Direito  é  absolutamente  distinto  do 

estudo comparado na Antropologia. Sendo o Direito um campo em busca de ideais, 

“comparar”  para  o  Direito  significa  ir  atrás  de  um  padrão  ideal.  Busca-se  o 

paradigma  internacional  e  se  não  existirem  no  Direito  brasileiro  as  mesmas 

características daquele, reformula-se o brasileiro, a fim de adequá-lo aos padrões do 

estrangeiro, o que, na maioria das vezes, não garante êxito, já que se “importam” os 

institutos sem previamente analisar a sua adequação à realidade7.

6 Michel Foucault (2003; p. 76-77), descrevendo como o domínio do saber se firmava na Idade Média, 
ressalta a disputatio (disputa) como um dos mais célebres rituais de autenticação desse saber. Constituía-
se,  a  disputatio, num ritual  de  “afrontamento  de  dois  adversários  que  utilizavam a  arma  verbal,  os 
processos retóricos e demonstrações baseadas essencialmente no apelo à autoridade”; o que, aliás, nos 
lembra o atual contraditório. Foucault destaca, abordando o tema, algo que tem íntima relação com o que 
eu asseverei  sobre a falta de criatividade do Direito,  dizendo que: “[...]  quanto mais autores um dos 
participantes  tivesse  a  seu  lado,  quanto  mais  pudesse  invocar  testemunhos  de  autoridade  [...]  mais 
possibilidade ele teria de sair vencedor.”. 
7 Fernanda Duarte (2007) destaca e ratifica as questões ora explicitadas de forma bastante objetiva, 
ressaltando:  “[...]  De um lado, tem-se a produção doutrinária,  marcada pela lógica da repetição que 
decorre de uma tradição reprodutora de conceitos, categorias e estruturas, descoladas da realidade social 
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Na  Antropologia  não  é  assim.  Comparar,  para  a  Antropologia,  significa 

contrastar, isto é, ver o que é essencialmente diferente e, eventualmente, semelhante. 

Inexiste, nesse sentido, uma preocupação de cunho valorativo. A Antropologia busca 

a comparação a fim de compreender e de repensar as suas próprias categorias, não a 

fim de copiar o que encontra no objeto comparado. 

O  conhecimento  jurídico  é  atualizado  de  forma  a  não  produzir 

transformações, mas cópias. Conhecer, nesse campo, equivale a deixar as coisas tal 

como estão e não intervir na sua forma de atuação. 

Para mim, ao contrário. Explicitar as representações práticas dos institutos 

jurídicos  é  a  melhor  forma  de  compreendê-los  e  a  Antropologia  possibilita  isso: 

analisar, empiricamente, os institutos jurídicos e, com isso, entender as suas distintas 

categorizações para, então, se for o caso, conhecendo-os, transformá-los. O que eu 

sempre  li  nos manuais  de Direito  eu jamais  tive a  oportunidade  de vivenciar,  até 

mesmo porque não existe um manual sobre as práticas judiciárias ou sobre as rotinas 

dos Tribunais, de forma que conciliar isso era a minha porfia.

Busquei  contacto  com  a  Antropologia,  conforme  salientei  anteriormente, 

porque eu não conseguiria dar conta de uma pesquisa que não trouxesse nada novo e 

que simplesmente  reproduzisse a  lógica  vigente  no campo,  o  que,  aliás,  como se 

pode notar, não tem ajudado muito no aprimoramento do Direito. Eu não conseguiria 

escrever sobre institutos jurídicos sem conciliá-los às rotinas dos Tribunais. A mim, 

pareceu impossível escrever uma dissertação de mestrado sem escrever sobre algo 

que eu sei que acontece e que não se vê registrado em livros ou manuais jurídicos. 

4. A PESQUISA DE CAMPO NO DIREITO

Descrevi outrora que, antes de iniciar propriamente a pesquisa de campo, eu 

tive de entender em que consistia este tipo de trabalho porque no Direito a empiria é 

bastante  frágil,  limitando-se,  nosso  conhecimento,  ao  aprendizado  das  leis,  dos 

procedimentos e dos nomes dos autores que devemos ler quando queremos estudar 

determinados assuntos. 
brasileira. Em geral, essa doutrina se contenta apenas em dar notícia (ainda que com argumentação bem 
apresentada e articulada) do debate que se passa no mundo ocidental, pretendendo incorporá-lo de forma 
automática, no Brasil, como se o seu registro em texto escrito, bastasse para nos “atualizar” e civilizar, 
colocando nossos autores em sintonia com o que se pensa alhures [...]”.
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Absorvi, em contacto com uma literatura própria das ciências sociais, que, 

para fazer trabalho de campo, eu deveria, antes de tudo, ir ao Tribunal e ouvir o que 

as pessoas envolvidas em um processo judicial tinham para dizer a respeito do meu 

tema,  no  caso,  a  manifestação  do  Princípio  da  Oralidade  no  Processo  Civil 

Brasileiro. Estas pessoas seriam os meus interlocutores (ou informantes), e a minha 

pesquisa adviria da representação que estas pessoas têm sobre o campo estudado. 

Além disso,  aprendi  que  deveria  descrever  e  explicitar  o  tema  de  forma 

absolutamente  imparcial,  ou  seja,  eu  não  poderia  jamais  induzir  os  meus 

entrevistados a responderem aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu deveria estar crua 

de idéias e pensamentos que pudessem influenciar a minha pesquisa; eu deveria estar 

aberta  aos  interlocutores  e  os  meus  pontos  de  vista  não  poderiam  influir  na 

investigação, pois o campo me daria tudo o que fosse preciso para a realização do 

meu trabalho. Isso foi o mais complicado. 

Além de conhecer  previamente  a  doutrina jurídica,  eu tinha internalizado 

algumas representações sobre as práticas judiciárias que eu vivenciava diariamente 

na  minha  profissão,  portanto,  me  desligar  de  tudo  isso,  iniciar  o  trabalho  e  não 

interpretar os meus dados segundo as minhas convicções foi muito difícil. A título 

ilustrativo,  narro  um fato  curioso  que  me  ocorreu.  Como se  fosse  algo  natural  e 

imprescindível à pesquisa, eu preparei modelos de questionários padronizados para 

entrevistar  os interlocutores,  a respeito da manifestação da oralidade no processo. 

Elaborei  diferentes  questionários  de  acordo  com o  perfil  do  entrevistado:  fiz  um 

modelo de perguntas para juízes de varas cíveis; outro para juízes de 2ª instância; 

outro  para  partes;  outro  para  advogados  e  outro  para  testemunhas.  Concatenei  o 

questionário  de  tal  forma  que  a  segunda  pergunta  pressupunha  uma  resposta 

específica à primeira e assim sucessivamente. O questionário apontava, com clareza, 

que eu tinha um padrão para as respostas, como se eu soubesse exatamente o que 

tinha de ser respondido e, mais, como se eu estivesse disposta a induzir as respostas 

para o caminho que me interessava. 

Se o meu orientador não tivesse me alertado,  eu teria,  sem me dar conta, 

funcionado como um típico inquisidor do Tribunal do Santo Ofício, não como uma 

pesquisadora, e, certamente, os meus dados estariam completamente desvirtuados do 

contexto  real.  Nesse  sentido,  desconhecer  as  metodologias  das  ciências  sociais  e 
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estar tão vinculada ao modo de (re) produção em que se fundamenta a pesquisa no 

Direito foi um complicador para mim.

Chamam a  atenção,  também,  algumas  questões  que enfrentei  diretamente 

em campo, nas entrevistas com os magistrados. Por exemplo, em relação à ausência 

de questionários – dos quais, logicamente,  eu desisti após o evento “inquisitorial” 

acima narrado - os magistrados entrevistados não compreendiam a possibilidade de 

eu não ter perguntas previamente fabricadas para contextualizar o tema. Além disso, 

não compreendiam o porquê das  minhas  perguntas,  “tão óbvias  e  possíveis  de se 

encontrar em qualquer manual de Direito”.

Tentei explicitar o meu objeto, não apenas para esse Juiz, mas para muitas 

pessoas  da  área,  entretanto,  obviamente,  não  fui  compreendida.  A  metodologia 

voltada à pesquisa de campo é desconhecida no Direito. 

Percebi claramente que a idéia preponderante do campo era a seguinte: se o 

meu  trabalho  não  era  a  reprodução  do  pensamento  de  alguém  considerado 

importante pelo Direito, ele não era jurídico. Cheguei a pensar – e, na verdade, até 

hoje tenho essa impressão - que algumas pessoas do campo jurídico assimilaram o 

meu trabalho muito mais como uma aventura cênica pelos corredores do fórum do 

que como uma dissertação defendida em um curso de Mestrado em Direito. 

Ocorreu, algumas vezes, durante a minha pesquisa, de alguns magistrados 

que  me  conheciam  como  advogada  se  sentirem  constrangidos  em  responder  a 

determinadas perguntas que eu fazia.  Eles ficavam pouco à vontade em esclarecer 

questões  que  lhes  pareciam  óbvias.  Eu  perguntava,  por  exemplo,  em  que  atos 

processuais a oralidade se materializa e eles diziam: “Ah Doutora, como a Senhora 

já sabe ...”.  

Outro dado importante observado na pesquisa de campo – ainda em relação 

às  entrevistas  com  os  juízes  -  diz  respeito  à  influência  que  a  formação  jurídica 

universitária,  já citada neste  texto,  exerce sobre os seus operadores (BOURDIEU, 

1987). Alguns dos juízes por mim entrevistados estão de tal forma condicionados a 

se utilizarem de doutrina e de conceitos de autores já consagrados para ratificar os 

seus pensamentos, que não conseguiam opinar livremente na entrevista, quer dizer, 

sem fazer menção a algum jurista em quem apoiassem a idéia que sustentavam. É 

como se a informação que me concediam somente me servisse se fosse avalizada por 
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alguém  de  renome,  a  quem  eles  necessitavam  fazer  referência  expressa,  como 

argumento de autoridade.

Nesses momentos, em que estive com juízes assim, tinha na minha cabeça a 

idéia de que, para eles, dar entrevistas era como proferir uma sentença, porque eles 

tinham  uma  convicção  formada,  mas  precisavam  fundamentar  esta  convicção, 

comprovando, com o discurso dogmático, que o que diziam tinha fundamento.   

Isto ocorreu mais de uma vez, sendo emblemático um fato que vivenciei. 

Em  uma  determinada  entrevista  agendada  com  uma  juíza,  aconteceu  algo  muito 

curioso.   Eu marquei  para uma data  e  quando cheguei,  ela  me pediu  desculpas  e 

disse que não estava preparada, que havia esquecido, solicitando-me que retornasse 

um outro  dia.  Agendamos  uma nova data  e  eu  saí  do gabinete  sem compreender 

exatamente o que significava ela “não estar preparada”. Retornei no dia designado e 

me surpreendi sobremaneira: ela havia estudado com afinco o princípio da oralidade 

para  me  conceder  a  entrevista.  Havia  lido  vários  livros  de  doutrina,  sublinhado 

algumas notas e estava com todo o material preparado na hora em que cheguei. Tudo 

estava  sobre  a  sua  mesa.  A  entrevista  foi  mecânica,  com citações  de  autores  do 

início ao fim e, obviamente, embora a magistrada tenha sido inigualável em termos 

de atenção e cortesia, não colaborou com a pesquisa da forma como eu esperava. 

A  atitude  desses  entrevistados  me  ajudou  a  perceber  três  questões 

fundamentais  para  entender  a  estrutura  do  campo:  1)  a  necessidade  pessoal  dos 

juristas  de  saberem sempre  todas  as  respostas,  ou  seja,  a  impossibilidade  de  não 

conhecerem algum assunto jurídico;  o que – no decorrer  da pesquisa – verifiquei 

tratar-se de uma exigência, inclusive, para o exercício do cargo de juiz; 2) o fato de 

que a opinião no Direito só tem legitimidade se estiver fundamentada na doutrina; 3) 

a circunstância de os juristas, efetivamente, não saberem como se faz uma pesquisa 

empírica, porque, diante do comportamento, demonstraram que, a seu ver, eu estaria 

ali para testar o seu conhecimento, ou para investigá-los, enfim, para saber algo que 

eles não poderiam, em hipótese alguma, desconhecer.

Este  traço  assinala  um relevante  aspecto  da  cultura  jurídica  brasileira:  a 

ameaça  pelo  estigma  do  desconhecimento,  do  erro  ou  da  ignorância.  Ainda  que 

todos saibam que é impossível para qualquer ser humano conhecer todo o sistema 

normativo,  desconhecê-lo  é  uma  marca  que,  no  curso  da  pesquisa,  percebi  estar 
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vinculada a certo status exigido pelo campo e que serve como álibi para aqueles que 

estão inseridos se distinguirem dos excluídos.

O fato é que, mesmo no fim da pesquisa, eu não consegui fazer as pessoas 

inseridas  no  campo  do  Direito  entenderem  que  o  meu  objetivo  era  explicitar  os 

implícitos;  que  o  meu  interesse  não  era  definir  a  oralidade  segundo  a  doutrina 

jurídica que já existe sobre o tema, mas explicitá-la como uma categoria que possui 

representações distintas no campo e que eu não poderia, para estudar o instituto, me 

prender a uma única categoria do tema, qual seja, a dogmática. Era preciso ouvir as 

pessoas,  distinguir  as  representações  do campo e descrever  o  que as  diferenciava 

para, assim, compreendê-las de forma mais completa e, com isso, repensá-las.

Eu demorei muito para compreender a metodologia das pesquisas realizadas 

nas ciências sociais e ainda apresento muitas dificuldades, todavia, aprendi algo com 

a pesquisa: que as categorias do campo, em realidade, não existem. Elas constituem 

uma construção e, para identificá-las, nós temos de olhar “debaixo” delas, ou seja, 

desnaturalizá-las,  pois  é  “estranhando”  que  se  reconhece.  Pensei  as  categorias, 

então, como sendo os conceitos ou os significados das práticas judiciárias, a partir 

da perspectiva dos interlocutores. 

Quanto à necessidade de “explicitação”,  lembrei-me de que na vida sempre 

aplicamos um “jargão” que diz: “o melhor caminho para não resolver um problema é 

fingir que ele não existe” e do quanto isto tem relação com o estudo do Direito no 

Brasil.  Tive  a  certeza  de  que,  descrevendo  as  práticas  judiciárias,  os  problemas 

obscuros  do  campo  jurídico,  inevitavelmente,  apareceriam.  Hoje,  terminada  a 

pesquisa, ratifico: enquanto não existirem estudos voltados a essa interlocução com 

as  metodologias  das  ciências  sociais,  não  enxergaremos  as  incongruências  deste 

campo e as repercussões sociais de suas rotinas. 

Descrevi  práticas  institucionalizadas  no  Direito,  que  todos  aqueles  que 

vivenciam o cotidiano dos Tribunais conhecem, que são básicas e corriqueiras para 

quem lida com as rotinas forenses, mas que, sem a explicitação, se tornam um saber 

exclusivo de quem as experimenta. Tais práticas só existem dentro dos muros dos 

Tribunais, pois, dali para fora, ninguém as compreende, tanto porque sobre elas não 

se escreve, quanto porque, quando se escreve, o que se descreve é completamente 

diferente do que se realiza.   
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O Direito faz parte da vida dos cidadãos. Ele influencia o seu cotidiano e, 

portanto,  as  pessoas  precisam  ser  socializadas  com  as  suas  regras,  com  a  sua 

estrutura  e  com  o  seu  funcionamento.  Sem  isso,  o  Direito  não  conseguirá  a 

legitimidade  que  busca.  Nesse sentido,  descrever  o  óbvio  é  uma  forma  de  tornar 

conhecidos os mecanismos do Direito.

Por fim, destaco o último – mas não menos tortuoso - obstáculo que tive de 

enfrentar na tentativa de vivenciar o Direito a partir de um outro (novo) olhar.

Estruturar o texto e começar a escrever foi problemático e isto, mais uma vez, 

tem  a  ver  com  a  formação  jurídica.  No  Direito,  quando  se  pensa  em  escrever 

qualquer coisa define-se, a priori, um “marco teórico” para o trabalho. Tanto que, a 

primeira  fase de  uma pesquisa  jurídica  é  a  elaboração  do índice.  Sem um índice 

previamente definido não há forma de se começar um trabalho acadêmico no campo 

do Direito. Nas ciências sociais, ao revés, inexiste “marco teórico”. São os dados da 

pesquisa  empírica  que  estruturam  o  desenvolvimento  do  trabalho.  A  realidade 

investigada é que dá vida ao texto a ser escrito.

A razão de tal disparidade é simples: no Direito a realidade deve se adequar à 

teoria.  As leis  são padronizadoras  do comportamento  social  e,  conseqüentemente, 

tudo o que está entrelaçado nesse campo possui certezas prévias. A essência desse 

“campo”  é  “doutrinária”  e  -  como  o  próprio  significado  da  palavra  doutrina 

(ensinamento)  aponta  -  trata-se,  este  campo,  de  um  meio  em  que  a  pretensão  é 

sempre ensinar por se supor que não há mais nada para se aprender. 

Em sendo  assim,  no  Direito,  os  dados  da  realidade  que  não  ratifiquem  o 

“marco teórico” previamente definido para o trabalho devem ser dele expurgados: 

fecha-se os olhos para a sua incontestável existência. Há um desejo muito presente 

no  campo  de  manter  os  fatos  à  distância  em  procedimentos  jurídicos  e,  nesse 

contexto,  o Direito  acaba se afastando,  cada vez mais,  da estória  real  e  completa 

(GEERTZ, 1998). Como, aliás, fazem os advogados quando se deparam com uma 

“tese” que não atende aos seus interesses; simplesmente fingem que ela não existe e 

buscam outra que lhes tenha serventia.   

Nas ciências sociais, a realidade não se sujeita a coisa alguma. A realidade 

fala; a realidade se apresenta; e cabe ao pesquisador, apenas, explicitá-la. 

Quando eu me vi perdida entre esses dois métodos, meu orientador, mais uma 

vez,  acalmou-me,  dizendo-me  que  eu  deveria,  simplesmente,  “ouvir  os  dados  do 
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campo, porque eles têm vida; eles falam”. Entendi e internalizei o significado disso. 

A dificuldade  perdurou porque eu não estava,  efetivamente,  socializada  com essa 

forma de pesquisar, entretanto,  compreender  essa idéia foi  o pontapé fundamental 

para  que  eu  pudesse  –  finalizado  o  campo  –  iniciar  a  sua  descrição  de  forma 

sistemática e organizada. 

Enfim,  reputo  importante  descrever  que  viver  entre  o  Direito  e  a 

Antropologia,  dois  campos  aparentemente  antagônicos,  mas,  de  fato, 

complementares,  aguçou  a  minha  sensibilidade  para  os  problemas  teóricos  que 

limitam  o  sistema  jurídico  a  exercer,  na  prática,  a  sua  função:  dar  às  pessoas  a 

solução  “justa”  que  elas  buscam  para  os  seus  problemas.  O  ensino  jurídico  é 

“manualesco” e eu necessitava da vitalidade do mundo das práticas. Sem dúvida, foi 

essa  a  mais  fundamental  contribuição  que  me  foi  dada  pela  Antropologia:  a 

possibilidade  de  trabalhar,  academicamente,  questões  que  estão  fervilhando  nos 

Tribunais, porém o próprio campo obscurece. Fernanda Duarte (2007), mais uma vez, 

colabora,  ajudando  a  compreender  o  Direito  e  sua  dificuldade  de  lidar  com  essas 

questões:
“Se olharmos o que os livros falam do Poder Judiciário, de sua essencialidade 
para  a  manutenção  da  democracia  e  proteção  dos  direitos  fundamentais 
(Sampaio, 2002), e se olharmos para a própria compreensão que a corporação 
judicial  tem de  si  não  se  enxergará  nenhuma intencionalidade  maquiavélica, 
explicitada como um complô orquestrado pela toga contra o estado democrático 
de direito. Trata-se, creio eu, de algo mais profundo, mascarado por um processo 
reprodutor das práticas que vigoram no campo jurídico e que destoam, em muitas 
das vezes, da herança moderna do mundo ocidental. Ao comporem o habitus do 
campo, são compartilhadas por todos seus integrantes, não se refletindo só nos 
juízes. Entretanto, como o exercício da autoridade estatal é feita pelo juiz, sua 
participação se torna protagonista, a quem se imputam os “resultados” do sistema 
jurídico. [...] Assim, é preciso investigar para além do que a doutrina jurídica 
ensina e para além da compreensão do que a própria magistratura diz ter de sua 
“missão”.  È  necessário  desvendar  os  mecanismos  lógicos  que  operam  essa 
desigualdade e ao mesmo tempo a tornam invisível.”.

O que a Antropologia nos fornece, através de sua metodologia, são formas de 

descobrir o que está encoberto pelo fenômeno da “naturalização”. Através do campo, 

pude perceber que o conhecimento produzido a partir da análise dos dados colhidos na 

pesquisa  é  legítimo  não  por  advir  do  poder  ou  da  autoridade  de  alguém,  mas  por 

representar exatamente aquilo que as pessoas envolvidas no sistema pesquisado pensam 

a respeito de suas categorias e instituições. Desse modo, a mim pareceu que o campo 

possibilita a percepção de uma realidade “viva”, dinâmica, uma vez que os fatos estão 
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acontecendo enquanto se procede à pesquisa; ao passo que o estudo abstrato do Direito, 

formalizado pela dogmática, por ser estático e, especialmente, por não ouvir aqueles que 

estão diretamente envolvidos com o objeto da pesquisa, não corresponde à realidade 

investigada, daí a sua ilegitimidade. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reputo oportuno manifestar,  neste momento final do trabalho, que a minha 

preocupação nunca foi solucionar os problemas do Judiciário, nem mesmo criticar as 

suas posturas. A minha proposta foi a de explicitar,  do ponto de vista pragmático, 

como  o  Direito  se  materializa  no  cotidiano  dos  Tribunais.  Acredito  que 

demonstrando,  às  claras,  exatamente  como  a  Justiça  se  estrutura,  se  organiza  e 

administra os seus conflitos, estarei  possibilitando,  ainda que de forma indireta,  o 

aperfeiçoamento do sistema vigente. A minha idéia foi, simplesmente, descrever a 

realidade do Judiciário,  tendo em conta os pontos de vista de todos os envolvidos 

nessa estrutura: os que julgam e os que são julgados.

Acredito  que  as  considerações  manifestadas  neste  trabalho  seriam  melhor 

visualizadas e compreendidas se eu descrevesse alguns dados da pesquisa empírica 

que efetivamente realizei no âmbito do Judiciário Estadual. No entanto, este espaço 

objetivava,  apenas,  apontar  linhas  gerias  sobre  a  relevância  do  diálogo  entre  o 

Direito e a Antropologia. 

A imensa carga de trabalho que assola o Judiciário automatiza os operadores do 

campo, impedindo-os de pensar sobre suas próprias atividades e, no caso específico dos 

magistrados, sobre o resultado da jurisdição que prestam. A  pesquisa  de  campo 

procede, justamente, à observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem no mundo 

real,  bem como à coleta  de dados referentes aos mesmos e,  finalmente,  à  análise  e 

interpretação  desses  dados,  com  base  numa  fundamentação  teórica  consistente, 

objetivando compreender e explicar o problema pesquisado.

Nesse âmbito, explicitar os rituais judiciários tem de ser o foco prioritário da 

pesquisa  -  mesmo  que  tal  metodologia  seja  incomum  no  campo  jurídico  –  porque 

somente descrevendo e desnaturalizando (ou desconstruindo) as supostas “certezas” do 

Direito,  será  possível  repensar  a  estrutura  processual  vigente  e  entender  os  seus 
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mecanismos,  de forma a, talvez, possibilitar  que se dê início ao seu aprimoramento. 

Sem entender isso, não haverá como sequer tentar efetivar transformações eficazes.

Percebo que, normalmente, os trabalhos jurídicos – inclusive os acadêmicos - 

priorizam explanar os motivos pelos quais a idealização dogmática do Direito não se 

materializa. Esta, efetivamente, não foi a minha idéia. 

Na pesquisa realizada, eu pretendi desnudar (ou enxergar além) determinadas 

categorias  fixas  e  imutáveis  do  Direito,  utilizando-me,  através  do  método 

etnográfico, de mecanismos de neutralidade e distanciamento que propiciaram uma 

pesquisa  atrelada  à  realidade.  A  Antropologia  permitiu  que  eu  ultrapassasse  as 

fechadas  visões  do  campo  do  Direito  e  vislumbrasse  o  mundo  empírico  dos 

Tribunais. 
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RESUMO

O ensino jurídico no Brasil segue predominantemente um viés positivista que não raro 

confunde direito e lei, e normalmente considera o fenômeno jurídico como um evento 

autônomo, passível de apreensão e compreensão por categorias jurídicas. Nestas duas 

últimas décadas, entretanto, desenvolveu-se um movimento critico do ensino jurídico 

que  busca  aproximar  o  direito  das  demais  ciências  humanas  e  sociais  e  procura 

fortalecer o papel do docente-pesquisador na formação de juristas. Paradoxalmente, este 

movimento não se fez acompanhar de uma evolução positiva no ensino praticado nas 

faculdades de direito do país. O estudo de casos e a análise interdisciplinar indicam 

caminhos possíveis  para a superação desta crise.  O texto apresenta um projeto  para 

desenvolvimento  de  estudo  de  casos  a  partir  de  um caso  real  de  venda  de  órgãos 

humanos pela internet. Objetiva aproximar professores e alunos da técnica de estudo de 

casos, e viabilizar sua progressiva adoção em cursos de direito como ferramenta para 

melhorar o processo de aprendizagem.
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ABSTRACT

Judicial  Studies  teaching  in  Brazil  usually  follows  the  positivist  approach,  which 

predominantly confuse justice and the law itself, and normally considers the juridical 

phenomena as  an autonomous event,  which  can be apprehended and understood by 

juridical  categories.  In  the  last  two  decades,  however,  a  critical  movement  for  the 

juridical studies has arrived: it aims to approach the juridical studies with the human 

sciences,  and tries  to  give  to  the  lecturer/researcher  a  stronger  role  in  the  juridical 

sciences scholar formation.  Paradoxically,  this movement  does not cause a positive 

evolution  in  the  teaching  practice  in  the  law  schools.   Case  studies  and  an 

interdisciplinary approach indicate  possible  solutions to  surpass  this  crisis.  The text 

presents a project for developing case studies starting from a real case of human organs 

commerce by internet. It aims to introduce the case studies technique to teachers and 

scholars,  allowing  its  progressive  adoption  in  judicial  studies  courses,  as  a  tool  to 

effectively improve the learning process. 

KEYWORDS

JUDICIAL  STUDIES;  CASE  STUDIES;  HUMAN  ORGAN  COMMERCE;  E-

COMMERCE

 INTRODUÇÃO

A prática  dominante do ensino jurídico no Brasil ainda reflete uma concepção 

positivista que confunde direito e lei  e estuda o fenômeno jurídico como um evento 

autônomo, passível de apreensão e compreensão apenas por categorias jurídicas. Este é 

também o perfil clássico exigido em concursos públicos e nos exames para ingresso na 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Embora seja este o ensino típico, tradicional,  desenvolvido nas faculdades de 

direito, em centros universitários ou universidades, é possível perceber nas últimas duas 

décadas  um  movimento  crítico  do  ensino,  pesquisa  e  prática  jurídicas,  que  busca 
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aproximar o direito das demais ciências humanas e sociais e procura fortalecer o papel 

do docente-pesquisador para a formação de juristas. Desenvolvem-se estudos que têm 

por objeto o ensino e a pesquisa do direito, para a formação de juristas e não práticos do 

direito. 

Neste mesmo período, paradoxalmente, o direito e o ensino jurídico, parecem 

enfrentar uma crise sem precedentes que,  conforme pontua Rodrigues (2005, p. 35), 

apresenta  múltiplos  aspectos:  crise  estrutural,  dos  paradigmas  político-ideológico  e 

epistemológico; crise funcional, do mercado de trabalho e de identidade e legitimidade 

dos operadores do direito; crise operacional, administrativa e acadêmica.  

Em meio a inúmeros questionamentos imprescindíveis para a superação desta 

crise, o ensino do direito e a pesquisa que lhe é inerente, parecem indicar, entre outros, 

dois caminhos possíveis: a interdisciplinaridade e o estudo de casos. 

A interdisciplinaridade tem sido apontada como um caminho necessário para a 

compreensão  plena  dos  fenômenos  social  cada  vez  mais  multifacetados,  mas  ainda 

precisa enfrentar a hegemonia do conhecimento científico especializado que teria sido 

responsável pelo grande salto qualitativo nas pesquisas ditas “científicas” no século XX. 

Além disso, enfrenta desafios próprios,  ligados a pelo menos três diferentes ordens: 

problemas  concernentes  à  organização  e  coordenação  das  pesquisas;  desafios 

relacionados à comunicação entre pesquisadores de diferentes disciplinas; os relativos à 

natureza científica e epistemológica da pesquisa desenvolvida; problemas relacionados 

à certificação científica das pesquisas desenvolvidas (Teixeira, 2004).

O estudo de casos desenvolve-se de forma insipiente no ensino jurídico de países 

que seguem a tradição jurídica continental, como o Brasil, em que predomina o método 

dedutivo. Segundo indica Fragale filho (2004, p. 64), tem sido o método mais comum 

de  ensino  na  universidades  norte-americanas,  onde  também  é  denominado  método 

socrático,   desde  que  defendido  com  sucesso  em  Harvard  logo  após  a  guerra  da 

secessão.  Suas  vantagens  têm  sido  alardeadas  por  possibilitar  alternativas  aos 

tradicionais métodos das aulas expositivas e conferências, que não estimulam os alunos 

e favorecem sua apatia,  dificultando o aprendizado.   Sua utilização em larga escala 

ainda é um desafio no Brasil, e demanda treinamento e prática dos próprios docentes 
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para romper com práticas estabelecidas nos cursos jurídicos brasileiros,  desafios que 

este projeto pretende enfrentar.  

O  presente  artigo  apresenta  um  projeto  para  desenvolvimento  de  estudo  de 

casos, a partir de um caso real de venda de órgãos pela internet, que será desenvolvido 

por uma equipe multidisciplinar de professores e alunos, com vistas a subsidiar estudos 

para adoção progressiva deste método nos cursos de direito, para melhorar o processo 

de ensino/aprendizagem. 

A equipe é formada por seis professores de diferentes áreas do conhecimento: 

filosofia, serviço social, direito, medicina, computação e economia, e alunos destes seis 

que  serão  selecionados  e  comprometem-se  a  participar  voluntariamente  do  projeto, 

dedicando  ao  mesmo  pelo  menos  04  (quatro)  horas  de  estudo  semanais,  além  de 

freqüentar  pelo  menos  85% de todas  as  aulas  semanais,  de  duas  horas  de  duração, 

voltadas ao desenvolvimento e solução do caso.

1. PROPOSTA PARA UM ESTUDO DE CASOS

1.1. Título – Comércio de Órgãos Humanos Via Internet 

1.2. Descrição do Caso

Em 14 de dezembro de 2003 as TV brasileiras noticiaram o retorno da África do 

Sul de três irmãos pernambucanos que teriam viajado àquele país para a extração de um 

rim vendido no Brasil, que seria retirado e transplantado em hospital na África do Sul. 

A apuração  do  caso  levou  os  investigadores  a  uma  quadrilha  que  aliciava  pessoas 

pobres na periferia do Recife, convencendo-as a vender um rim em troca de dinheiro. A 

ação revelou um mercado negro de venda de órgãos no Brasil onde a comercialização é 

vedada,  mas  a  doação,  mesmo  em  vida,  é  permitida. 

www.pernambuco.com/diario/2003/12/14/urbana, acessado em 19/05/2007.
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Uma rápida pesquisa na Internet revela, contudo, a existência da oferta voluntária de 

órgãos anunciados por pessoas que motivadas por questões econômicas decidem pôr à 

venda  um rim  ou  outro  de  seus  órgãos  “suplementares”,  e  o  interesse  na  compra, 

motivada pela esperança de um transplante que pode significar a volta à vida. 

A  título  do  exemplo,  no  Inforum  –  Comunidade  de  Comunidades  Virtuais, 

www.inforum.insite.com.br foi possível visualizar as ofertas abaixo, também noticiadas 

em  www.atibaiaclassificados.com.br/vende-se/outros/,  ambos  acessados  em 

19/05/2007. 

“Sou da cidade de Bauru, interior de São Paulo e por motivos de extrema necessidade  

financeira estou disposto a vender um de meus rins. Tenho 25 anos, completamente  

saudável  e  sem  envolvimento  com  drogas  ou  álcool.  Meu  sangue  é  A+  e  tenho  

disponibilidade  de  viagem  imediata  para  qualquer  lugar”.  

Preços e demais condições serão combinadas pelo e-mail vendorim@yahoo.com.br “

“Ola, não sei mais o que fazer tenho 2 filhos e preciso muito de ajuda financeira pois  

um deles tem síndrome de West adquirida com 3 dias de vida após uma pneumonia,  

tenho que terminar minha casa e ter um meio de transporte para que eu possa estar 

fazendo o tratamento para que eu possa estar fazendo dele, por isso  estou fazendo de 

tudo  que  eu  posso  ate  vender  um  dos  meus  rins  e  ou  partes  de  outros  órgãos  

(fígado/pulmão/cornea),  só  entrem em contato  quem realmente  tiver  disposto  a  me  

ajudar pois estou fazendo uma troca de necessidade de saúde, tenho 31 anos, não bebo  

e sou bem saudável e forte” 

A  revista  Época,  em  sua  Edição  n.  414,  de  24/04/06,  seção  Medicina,  abordou 

diretamente  o  assunto  em uma  reportagem  intitulada  “Supermercado  de  órgão”.  O 

Brasil,  por  sua  vez,  teve  destaque  negativo  em  artigo  divulgado  no  site 

http://www.elmundo.es/cronica/2004/429/1073310910.html, que o relacionou como um 

dos países onde o tráfico de órgãos é mais comum.  
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A situação  foi  tratada  também pelo  Jornal  Laboratório  do  Curso  de  Jornalismo  da 

UNIDERP – Campo Grande (MS), que em 30 de julho de 2003 noticiou “Segundo o 

aposentado, o dinheiro é para quitar as dívidas e custear o tratamento médico da esposa. 

Diante as dificuldades, Elias Lemos explica que o valor do rim é de R$ 80 mil ou R$ 

100 mil, e o da córnea é de R$ 250 mil”.

O fenômeno não é exclusivo de países subdesenvolvidos, como denuncia a foto abaixo, 

mas estes são atingidos de forma mais direta, na medida em que a oferta costuma ter 

motivação econômica. A discussão é atual e demanda analise profunda porque atinge 

dois importantes direitos fundamentais: a vida e a saúde. 

Figura 1: Venda de órgãos humanos

http://www.thesun.co.uk/article/0,2007010118,00.html  - 08/janeiro/2007,

acessado em 19 /05/07.

1.3.  Justificativa para o Caso Proposto
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A transferência de órgãos humanos é uma realidade que pode ser verificada em 

diferentes circunstâncias: doação própria ou de familiares, em vida ou após a morte, 

para  fins  humanitários,  científicos  ou  por  solidariedade  ao  próximo;  tráfico 

internacional de pessoas ou seqüestro para a retirada de órgãos; comércio de órgãos 

realizado  por  grupos  organizados  que  aliciam  ou  mediam  “vendedores”  e 

“compradores”  de  órgãos;  oferta  de  órgãos  por  pessoas  que  decidem,  por  razões 

normalmente financeiras, vendê-lo a pessoas que dele necessitam para dar continuidade 

à sua vida. 

Essa prática, embora antiga, vem adquirindo novos contornos com a expansão da 

Internet, que possibilita a oferta simultânea a milhões de pessoas de um produto que se 

deseja  vender,  sem  que  seja  necessária  a  mediação  de  ninguém,  diminuindo  as 

possibilidades de controle sobre a atividade. 

Também  o  desenvolvimento  de  novas  drogas  imunossupressoras  e  técnicas 

cirúrgicas  que  diminuem a  rejeição,  ampliam as  possibilidades  de  compatibilidades 

entre os pacientes e aumentam o tempo de vida útil do órgão da retirada à implantação 

em  outra  pessoa,  acabam  por  facilitar  o  processo.  Nesse  contexto  a  compreensão, 

normatização,  definição e  avaliação  de políticas  públicas  adequadas  para  resolver  a 

questão são urgentes e necessárias. 

O descumprimento da lei e a ausência de punição efetiva fazem desaguar na 

polícia  e,  após,  no  Judiciário,  a  questão,  dando  à  mesma  contornos  sociais  que  a 

situação parece ignorar. 

As situações supra mencionadas implicam na transferência de órgãos humanos, 

mas merecem tratamentos distintos. O caso apresentado para análise envolve o anúncio 

e a oferta voluntária de rins e outros órgãos por pessoas saudáveis que, motivadas por 

necessidade financeira, decidem vender parte vital de seu corpo, ofertando-o na Internet 

a pessoas que vêem na oferta a chance mais plausível de lhes garantir a vida. Embora a 

solução  jurídica  possa  parecer  fácil,  uma  vez  que  a  legislação  infraconstitucional 

brasileira  impede  a  venda  de  órgãos,  a  realidade  é  muito  mais  complexa  e  a 

compreensão e julgamento do caso possibilita uma análise interdisciplinar envolvendo 
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conceitos  da  antropologia,  filosofia,  sociologia,  bioética,  informática,  tecnologia, 

economia, política e direito. 

No  Brasil  o  caso  está  regulado,  entre  outras,  pela  Lei  n.  10.211/2001  que 

disciplinou a doação de órgãos e permitiu o procedimento entre vivos não parentes, mas 

especialistas alertam para a ineficácia da lei, uma vez que o interesse convergente das 

partes interessadas dificulta o controle estatal, prejudicado também pelo fato de que a 

oferta  de  órgãos  pela  Internet  aproxima  os  interessados,  sem  que  seja  necessária 

qualquer mediação. 

Desde uma concepção que se pretende universal, a comercialização de órgãos 

parece  ser  incompatível  com  a  defesa  e  proteção  dos  direitos  humanos,  mas  essa 

posição teria que estar sustentada na existência de um consenso mínimo universal do 

que  sejam  direitos  humanos,  bem  como  na  aceitação  de  sua  supranacionalidade, 

questões ainda não resolvidas que merecem investigação. 

Embora eticamente reprovável, a comercialização de órgãos é prática oficial de 

alguns Estados, como a China, onde prisioneiros são obrigados a “doar” seus órgãos, 

além de ser socialmente aceita em países pobres como a Índia, ou convenientemente 

ignorada, como no Brasil. Seus fundamentos variam da sacralidade do corpo humano à 

inalienabilidade da vitalidade humana e devem ser explicitados para que se possam ter 

posições claras a respeito do assunto. (Diniz, 2001). 

O caso  demanda a  conceituação  da ética,  bem como a  análise  de  diferentes 

dimensões  éticas  do  atores  envolvidos:  a  ética  dos  profissionais  responsáveis  pela 

captação  de  órgãos  e  das  equipes  transplantadoras;  a  ética  individual,  revestida  na 

responsabilidade  e  limite  à  autonomia  de  cada  cidadão;  a  ética  coletiva,  de 

responsabilidade  da  comunidade;  e  a  ética  pública,  de  responsabilidade  do  Estado 

(Passarinho, Gonçalves e Garrafa, 2003). 

A situação também impõe uma reflexão em torno do princípio da dignidade 

humana como fundamento do Estado brasileiro, sua efetiva proteção, bem como e o 

caráter  relativo  ou  absoluto  desse  conceito  diante  da  realidade  sócio-econômica 

brasileira. Ainda dentro do contexto constitucional, serão necessárias reflexões relativas 

à  esfera  de  autonomia  privada  do  indivíduo  e  às  diferentes  teorias  que  lhes  dão 
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sustentação, especialmente a teoria liberal que refuta a interferência do Estado na esfera 

individual, dando ao indivíduo o direito de resistir. 

Será necessário  também enfrentar o papel do mercado na oferta e procura destes 

bens e analisar propostas de defensores da legalização do comércio de órgãos como 

forma de eliminar o mercado negro de órgãos e garantir a eficácia de políticas públicas 

de transplante e o controle desta atividade pelo Estado. 

O estudo multidisciplinar da situação deverá ainda evidenciar a vulnerabilidade 

dos sujeitos envolvidos e incentivará o aluno a discutir o papel do Estado em países sub 

desenvolvidos  e  em  desenvolvimento,  bem  como  a  necessidade  de  ali  se  fixarem 

políticas públicas que assegurem a dignidade das pessoas,  seja  para lhes possibilitar 

condições sociais mínimas de vida, seja para lhes assegurar uma política de saúde eficaz 

que lhes possibilite  a  terapêutica  adequada,  dentro dos parâmetros legais  existentes, 

eliminando o mercado negro de comércio de órgãos no país. 

No caso em tela o meio pelo qual se realiza o negócio é muito relevante, uma 

vez  que  evidencia  a  influência  da  tecnologia,  em especial  da  Internet,  na  vida  das 

pessoas, ao mesmo tempo em que exige que a necessidade de o Direito  observar as 

mudanças  nos  relacionamentos  humanos  (contratos  eletrônicos,  e-mail,  assinatura 

digital,  processo  eletrônico)  e  entender  como  suas  estruturas  teóricas,  definições 

técnicas  e  princípios  necessitam  se  adequar  ou  mesmo  se  adiantar  na  previsão  de 

situações ou problemas. 

A Internet neste caso envolve um provedor de conexão full time à rede mundial 

por  meio  de  um  backbone,  que  possibilita  a  pessoas  de  diferentes  nacionalidades 

estabelecerem  através  de  conexões  ponto-a-ponto  conhecidas  como  links,  uma 

comunicação da qual nasce o anúncio da venda e a oferta da compra de um órgão. 

Existem diferentes tipos de provedores (de acesso, de informação, de conteúdo e 

de serviço, gratuito), cada qual com funções e atribuições definidas. O presente estudo 

de caso discutirá como é possível através da própria Internet mapear os interessados 

(vendedor  e  receptor)  e  descrever  mecanismos  que  podem auxiliar  na  identificação 

destes  usuários da rede mundial de computadores, que se comunicam por diferentes 

formas, tais como  e-mail,  sites, fórum,  chats, listas  de discussão ou debate, além do 
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spam,  ou  e-mail  indesejado,  recebido  pela  Internet  sem  consentimento  prévio  ou 

solicitação do destinatário. 

A Internet não inaugurou a oferta de venda de órgãos, mas acabou por dar maior 

alcance e efetividade ao processo, além de possibilitar que a comercialização se faça 

diretamente  entre  os  interessados.  A  situação,  portanto,  merece  também  análise 

constitucional relativa à liberdade de informação, limites éticos da Internet, controle de 

informação,  participação  e  responsabilização  dos  diferentes  atores  de  ferramentas 

virtuais. 

O caso enfim é reflexo de uma dada realidade cuja apreensão é necessariamente 

multidisciplinar.  A  busca  da  solução  justa  exige  análise  interdisciplinar  e  postura 

refratária  a  pré-conceitos,  um exercício  essencial  a  alunos  e  pesquisadores  da  área 

jurídica.

2. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho apresenta uma proposta para estudo de casos que será desenvolvido 

na  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Paraná,  de  forma  experimental,  nos  moldes 

definidos a seguir,  com resultados previstos para o segundo semestre de 2008. Seus 

resultados poderão auxiliar estudos para a adoção, ainda que de forma subsidiária, do 

método de estudo de casos no curso de direito e/outros cursos na instituição, além de 

iniciar alunos em projetos de pesquisa multidisciplinares, cada vez mais exigidos pela 

sociedade. 

A equipe é formada por seis professores e 06 grupos de 03 alunos, provenientes 

de cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento: filosofia, serviço social, 

direito, medicina, computação e economia. Professores vincularam-se graciosamente ao 

projeto  e  alunos  destes  seis  cursos  serão  selecionados  e  se  comprometem  a  dele 

participar  voluntariamente,  dedicando  ao  mesmo  pelo  menos  04  (quatro)  horas  de 

estudo semanais, além de freqüentar pelo menos 85% de todas as aulas semanais, de 

duas horas de duração, voltadas ao desenvolvimento e solução do caso. O projeto será 

executado conforme descrito no plano de trabalho. 
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3. PLANO DE TRABALHO

Meta 01 - Levantamento e seleção de casos que ilustram a oferta voluntária de 

órgãos na Internet e sua comercialização entre as pessoas diretamente interessadas ou 

seus familiares e amigos.

Meta 02 – Mapeamento e eleição pelos professores dos aspectos éticos, sociais, 

jurídicos, médicos, tecnológicos e econômicos que o projeto prioritariamente abordará, 

levando-se em conta diferentes áreas do conhecimento para a compreensão e análise do 

caso. 

Meta 03 – Delineamento dos aspectos específicos de cada área de conhecimento 

que  será  abordados  no  trabalho,  levando  em  conta  a  profundidade  que  se  deseja 

demonstrar ser possível realizar com a utilização desta ferramenta metodológica. 

Meta 04 – Problematização dos aspectos éticos, políticos e econômicos do caso, 

para instrumentalizar a discussão e análise dos alunos. 

Meta  05 -  Análise  e  sistematização  de  todo o  material  coletado  de  forma a 

favorecer o debate do caso, evidenciando relações existentes entre a pobreza e a defesa 

da vida, com a finalidade de defender políticas públicas que auxiliem a solução do caso 

em questão. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A seriedade da crise  do ensino jurídico no país  comporta  medidas  de curso, 

médio e longo prazo que devem ser discutidas com diferentes órgãos da sociedade civil 

e política. O ensino jurídico tradicional, contudo, tem raízes distintas, ligadas à própria 

crise  do  positivismo  e  à  função  do  direito  e  do  sistema  judiciário  na  sociedade 

contemporânea. Neste contexto, iniciativas que priorizem a participação do aluno na 
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construção  do  saber  jurídico  e  a  visão  interdisciplinar  dos  fenômenos  devem  ser 

incentivadas,  para  que  se  possa  transpor  a  barreira  do  conhecimento  jurídico,  no 

caminho  para  a  construção  de  um  novo  saber  jurídico  inserido  na  sociedade  que 

pretende compreender e regular. 
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O USO DE HIPÓTESES NA PESQUISA JURÍDICA

Daniel Nicory do Prado*

RESUMO

O presente trabalho discute o emprego de hipóteses na pesquisa jurídica, a partir da 

teoria  do  conhecimento  conhecida  como  “falibilismo”,  formulada  por  Karl  Popper. 

Apresentam-se, de início, sucintas considerações sobre ciência e investigação científica, 

de acordo com a concepção epistemológica de Popper, para quem todo conhecimento 

humano  consiste  em meras  hipóteses  acerca  dos  fatos,  permanentemente  sujeitas  à 

crítica e ao aperfeiçoamento, sendo a investigação científica um processo por meio do 

qual  se  tenta  refutar,  da  forma  mais  rigorosa  possível,  uma  hipótese  inicialmente 

formulada a  respeito  de  um problema do conhecimento.  Em seguida,  aplica-se  esta 

concepção ao conhecimento jurídico, e demonstram-se as possibilidades de condução da 

pesquisa jurídica como processo de testagem de hipóteses.

PALAVRAS-CHAVE

PESQUISA JURÍDICA; HIPÓTESES; TESTABILIDADE.

ABSTRACT

This work analyzes the use of conjectures in Law research, following Karl Popper's 

falibilistic  epistemology.  First,  are  presented  breif  considerations  on  science  and 

scientific investigation, according to Popper's theory, that all human knowlegde consists 

in  mere  conjectures  formulated  about  facts,  always  subject  to  criticism  and 

improvement.  Scientific  investigation  is  a  process  by  which  the  researcher  tries  to 

refute, in the most rigorous way, a conjecture concerning a theoritical problem. This 

conception is then applied to Law studies, and some possibilities of conducing a Law 

research as a trial and error method are demonstrated.

* Advogado, servidor do Ministério Público Federal, mestrando em Direito Público pela Universidade 
Federal da Bahia, membro suplente do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute o emprego de hipóteses na pesquisa jurídica, 

a partir da teoria do conhecimento formulada por Karl Popper. Seu objetivo é oferecer 

uma contraposição ao pensamento de alguns metodólogos, para os quais a utilização de 

hipóteses testáveis, como critérios orientadores da pesquisa, seria inapropriado para as 

ciências sociais aplicadas, em especial para a ciência jurídica1.

Como ponto de partida, considera-se que a formulação teórica de Popper, 

para quem todo conhecimento humano é meramente hipotético e, como tal, está sempre 

sujeito a crítica, a aperfeiçoamento e, em última análise, a refutação, sendo passível de 

substituição por outros modelos teóricos mais adequados, batizada de “falibilismo”, é 

aplicável a todos os ramos do conhecimento, inclusive ao Direito, mesmo que não se 

aceite o caráter científico da produção do conhecimento jurídico.

Embora  se  apresente  como contraposição,  o  presente  ensaio  não  será 

estruturado em torno das idéias contrárias ao emprego de hipóteses, pretendendo refutar 

cada uma delas.  Ao contrário,  tentar-se-á expor como o falibilismo de Popper pode 

informar os estudos do fenômeno jurídico, orientando investigações, e como, partindo 

dessas específicas premissas epistemológicas, o teste de hipóteses faz sentido. Prefere-

se, apenas, oferecer os resultados desse trabalho à comunidade científica, para que ela 

própria conduza a necessária comparação crítica dos dois modelos teóricos.

1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

É importante iniciar esta seção com um esclarecimento: sempre que se 

mencionar a “ciência moderna” ou a “investigação científica”, ter-se-ão em conta as 

concepções  de  Boaventura  de  Sousa  Santos,  especialmente  quanto  à  tese  de  que  a 

ciência,  embora  tenha  se  estabelecido  como  forma  privilegiada  e  totalitária  de 

1 ver RODRIGUES, Horácio Wanderley. Metodologia da pesquisa nos cursos de Direito: uma leitura 
crítica. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO. 14., 2005, Fortaleza. Anais eletrônicos... Fortaleza: CONPEDI, 2005. 
Disponível em: <http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Horacio%20Wanderlei%20 
Rodrigues.pdf>  Acesso em: 05 jul. 2007.
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conhecimento, não exclui a validade epistemológica de outras formas concorrentes, e 

por ela marginalizadas durante a vigência do paradigma da modernidade2. Com isso, 

fazem-se as mesmas ressalvas aos critérios organizadores desta forma de produção do 

conhecimento, um dos quais consiste na radical separação entre sujeito e objeto, e na 

conseqüente neutralidade, depois reformulada como imparcialidade, do cientista.

A crítica pós-moderna ressalta que a pretensão de neutralidade axiológica 

do paradigma da modernidade, além de se demonstrar insustentável com o decurso do 

tempo,  tinha  um vício  intrínseco:  a  ciência  moderna  esqueceu  que,  ao  pretender-se 

imune aos valores, estava, ela própria, pautada pelos “valores estritamente espitémicos 

(...)  de conhecimento,  objectividade e  verdade”3.  Em outras  palavras:  assim como o 

ateísmo é  também uma crença,  e  o  absenteísmo é também uma posição política;  a 

neutralidade  axiológica  é,  inevitavelmente,  um  valor.  Mais  do  que  isso,  o  “valor” 

neutralidade  é  subjacente  às  estratégias  específicas  do  projeto  da  modernidade,  que 

pretendiam conhecer,  não tanto  para compreender,  mas para  dominar  e  modificar  a 

realidade. 

A  conseqüência  da  aceitação  dessa  neutralidade  cognitiva  pode  ser 

resumida na seguinte afirmativa: a ciência, em si mesma considerada, não é boa nem 

má; como tal, os conhecimentos por ela produzidos podem ser usados para o bem ou 

para o mal, mas os resultados socialmente danosos não podem ser imputados a quem os 

produziu, somente a quem os aplicou4.

Assim, muito embora se reconheça a imparcialidade como essencial  à 

produção do conhecimento científico (de que nem os teóricos do paradigma emergente 

abriram  mão),  tem-se  em  conta  que  ela  não  significa  a  indiferença  axiológica  do 

cientista nem o seu distanciamento dos fatos investigados. A imparcialidade, antes de 

tudo, é uma exigência de honestidade intelectual para o pesquisador, graças à qual é 

possível que ele submeta a hipótese por si formulada (num momento criativo em que a 

2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006.; 
SANTOS, Boaventura de Sousa  (org.). Conhecimento prudente para uma vida decente.‘Um Discurso 
sobre as Ciências’ revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
3 ANDRÉ, João Maria. Ciência e valores: o pluralismo axiológico da ciência e o seu valor epistémico. In: 
SANTOS,  Boaventura  de  Sousa  (org.).  Conhecimento  Prudente  para  uma  Vida  Decente:  ‘Um 
Discurso sobre as Ciências’ revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. p. 373-388
4 LACEY, Hugh. A ciência e o bem-estar humano: para uma nova maneira de estruturar a actividade 
científica. Tradução de Maria Inês Rocha e Silva Lacey. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). 
Conhecimento Prudente para uma Vida Decente: ‘Um Discurso sobre as Ciências’ revisitado. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. p. 471-493.
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confluência de sua subjetividade é inevitável e até desejável) à concorrência de outras 

explicações para o mesmo fenômeno, bem como aos próprios dados empíricos,  para 

testar seu poder explicativo.

Popper esclarece que a objetividade do cientista não é condição sine qua 

non para  a  produção  do  conhecimento,  visto  que  seus  resultados  depois  serão 

submetidos à crítica da comunidade científica e, só então, o que resistir ao crivo da 

intersubjetividade  passará  a  ser  aceito,  e  somente  enquanto  não  surgir  uma  crítica 

demolidora5, mas ele mesmo adverte que a forma mais provável de garantir o sucesso, 

ainda que temporário, de uma teoria, é agir com imparcialidade, com a qual o próprio 

cientista, antes de submeter seu trabalho ao mundo, testa rigorosamente as hipóteses, 

com os melhores recursos de que dispõe e, só quando não as derruba, passa a oferecê-

las como explicações satisfatórias de uma determinada realidade.

1.1 – Pesquisa científica como resolução de problemas.

A pesquisa  científica  é  uma atividade  intelectual  destinada  a  resolver 

problemas, para os quais o conhecimento disponível, no momento histórico em que se 

situa o pesquisador, não dá uma solução satisfatória. 

A  definição  proposta,  embora  pareça  simples,  carrega  uma  série  de 

sutilezas: primeiro, há diversas atividades intelectuais que não consistem na resolução 

de um problema,  mas no acúmulo de informações  existentes  sobre  um determinado 

tema, sem aquela finalidade específica, com o objetivo de ampliar os conhecimentos de 

quem as  desenvolve,  consistindo  somente  em aprofundamentos  de  estudos,  não  em 

pesquisas6; segundo, há o risco de um pesquisador iniciar a investigação, crendo que 

não  há  resposta  satisfatória,  quando  o  problema  em  questão  existe  apenas  no 

conhecimento por ele acumulado, e não no conhecimento disponível, ou seja, decorre de 

sua defasagem, não de uma inquietação vigente na comunidade científica; terceiro, o 

pesquisador, ao considerar insatisfatórias as soluções correntemente apresentadas para o 

problema em questão,  precisa se  certificar  se  essa  constatação não decorreu de sua 

incompreensão das teorias vigentes7.

5 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Tradução de Estevão de Rezende Martins, Apio Cláudio 
Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2004. p. 16-17.
6 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: 
teoria e pratica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 21.
7 BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. Tradução de 
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Uma questão crucial relacionada à definição do problema é a viabilidade 

da pesquisa. Assim, quanto mais ambiciosa for a questão a solucionar, é mais provável 

que o investigador não consiga dar conta daquilo a que se propôs. Por isso, sugere-se, 

em especial ao pesquisador iniciante, que delimite com bastante precisão o problema a 

investigar, o que envolve um exercício de humildade. O cientista deve estar consciente 

de suas limitações,  e só se propor a pesquisar aquilo que estiver a seu alcance.  Por 

exemplo,  pode  não  ser  possível  encontrar  o  equilíbrio  entre  a  função  social  da 

propriedade e a livre iniciativa,  mas pode ser  viável  identificar  se uma determinada 

atividade  de  especulação  imobiliária,  num  determinado  momento  histórico,  numa 

determinada região, configura um desrespeito a essa mesma função social8.

Ademais, Wayne Booth, Gregory Colomb e Joseph Williams chamam a 

atenção para uma distinção singela, mas nem sempre percebida, que pode evitar muitos 

mal-entendidos:  a  diferença entre  um problema prático e  um problema de pesquisa. 

Dizem os autores que, enquanto um problema prático surge na realidade vivencial  e 

gera  custos  indesejáveis,  um  problema  de  pesquisa  é  sempre  um  problema  de 

insuficiência ou inadequação do conhecimento a respeito de uma determinada questão, 

que pode ser um problema prático9. 

Por isso, embora não haja uma relação necessária entre as duas espécies 

de  problema (um dificílimo problema de  pesquisa  pode  não ter  repercussão  prática 

alguma  na  vida  da  esmagadora  maioria  da  população  mundial),  a  importância  e  a 

agudeza do problema prático que pode estar subjacente ao problema de pesquisa são 

decisivas para a sua avaliação de acordo com outro critério decisivo: sua relevância.

Essa é uma questão especialmente polêmica quando se trata de pesquisas 

científicas financiadas pelo Estado, seja pelo pagamento de bolsas aos investigadores, 

seja  pela  própria  manutenção de  cursos  gratuitos  de pós-graduação  stricto  sensu.  A 

importante preocupação com o retorno que a universidade deve dar à sociedade, que a 

sustenta com o pagamento de impostos, sem a qual o investimento público corre o risco 

de ser desperdiçado em inúteis demonstrações de erudição, não deve se tornar a ditadura 

do  imediatismo  prático,  em  que  toda  e  qualquer  investigação  para  a  qual  não  se 

anteveja,  de  plano,  um  problema  real  subjacente,  será  severamente  criticada  como 

Henrique A. Rego Monteiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 79.
8 GUSTIN; DIAS. Op. Cit. p. 73.
9 BOOTH; COLOMB; WILLIAMS. Op. Cit. p. 66-67.

1044



“academicista”  ou  “auto-referente”.  Por  isso,  não  se  pode  perder  de  vista  que  uma 

investigação teórica, que no curto prazo interessa apenas à comunidade científica, pode 

servir de fundamento para o desenvolvimento de inúmeras outras pesquisas, essas sim 

destinadas à resolução de problemas práticos, que seriam impossíveis sem aquele prévio 

aporte epistêmico.

Conclui-se que um problema, para ser objeto de uma pesquisa, deve ser 

um problema atual do conhecimento, cuja resolução seja viável, para o pesquisador que 

a ele se dedica, e relevante e útil, não só para o próprio cientista, mas para a comunidade 

que o envolve, ainda que imediatamente seja apenas a própria comunidade científica 

daquele ramo especializado. 

1.2 – O papel da hipótese como orientadora da investigação.

Sem  esquecer  as  diversas  concepções  metodológicas  disponíveis  na 

atualidade (racional-dedutiva, empírico-indutiva, dialética), adotar-se-á, para orientar o 

presente  ensaio,  a  proposta  de  Karl  Popper  (hipotético-dedutiva),  decorrente  da 

premissa de que todo o conhecimento científico consiste em conjecturas, continuamente 

submetidas a teste que, enquanto não forem derrubadas pela crítica, poderão ser aceitas 

como “verdadeiras”, ou, mais precisamente, como melhores aproximações possíveis da 

verdade.  Esse  conhecimento  hipotético  que,  valendo-se  de  uma  metáfora  jurídica, 

“nunca transita em julgado”, é reflexo da essencial falibilidade humana10. Assim, toda 

teoria é uma explicação imperfeita sujeita a crítica (se não for formulada em termos que 

a permitam, nem sequer pode ser vista como científica11) e, mesmo que o investigador 

tenha a improvável fortuna de formular uma hipótese que corresponda perfeitamente à 

verdade12, nenhum membro da comunidade científica, nem ele próprio, terá como sabê-

lo. Popper ressalta que a tradição de pensar o conhecimento como conjectura, sempre 

10 O próprio Popper, apesar de não ser jurista, fez uma afirmação curiosamente semelhante. cf. POPPER, 
Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New 
York: Routledge, 2006. p. 33. 
11 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Tradução de Estevão de Rezende Martins, Apio Cláudio 
Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva.  3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2004. p. 16.
12 O conceito popperiano de verdade é a “verdade-correspondência”, ou seja, a adequação dos fatos às 
afirmações que sobre eles são feitas. Por isso, é um conceito que pressupõe a existência de uma realidade 
objetiva comum para além das percepções humanas; não por acaso, ele chama essa idéia de “teoria da 
verdade  objetiva”.  cf.  POPPER,  Karl.  Conjectures  and  Refutations:  The  Growth  of  Scientific 
Knowledge. 7. ed. 1. reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 302-309.

1045



passível de aperfeiçoamento, começou com o filósofo grego pré-socrático Xenófanes13. 

A hipótese é uma resposta provisória proposta pelo investigador para a 

solução  do  problema.  O  momento  da  formulação  da  hipótese  é  um  ato  criativo, 

influenciado pela  formação  e  pelas  preferências  pessoais  do pesquisador,  no qual  a 

imparcialidade  exigida  do  cientista  é  dispensável  e,  pior,  pode  até  ser  danosa  ou 

castradora, impedindo a formulação de hipóteses mais ousadas ou transgressoras. Essa 

imparcialidade, como se verá a seguir, ganha todo o sentido no momento da testagem 

das hipóteses. 

Popper resume o seu método como sendo aquele em que, a partir de uma 

hipótese  formulada  (enunciado  universal),  deduzem-se,  para  testá-la,  enunciados 

particulares acerca dos fenômenos para os quais ela foi pensada, e, se tais enunciados 

forem rejeitados pelas evidências empíricas, levarão, por conseqüência, à rejeição da 

própria hipótese de pesquisa. Esse método foi batizado de hipotético-dedutivo, tendo em 

vista  a  centralidade,  atribuída  pelo  próprio  autor,  às  hipóteses,  que  difere  tanto  do 

método indutivo (pois Popper descrê da possibilidade de generalizar teorias a partir de 

enunciados  particulares),  como  do  método  dedutivo  cartesiano  (que  pressupõe  ser 

possível  à  razão  humana  alcançar  a  verdade,  o  exato  oposto  do  falibilismo 

popperiano)14.  Tais  métodos  seriam  os  principais  exemplos  do  “otimismo 

epistemológico” que inspirou o nascimento da ciência moderna15.

A rejeição de Popper aos tradicionais métodos indutivo e dedutivo faz 

lembrar a crítica fenomenológica segundo a qual nem a observação pura nem a razão 

pura são capazes de produzir, por si só, a teoria científica, visto que o pensamento é 

sempre pensamento  de alguma coisa,  e  que os  fenômenos observados já  são,  desde 

sempre, objeto de um conhecimento que os procura16.

Miracy Gustin e Maria Tereza Dias relacionam como “fontes de onde se 

originam as hipóteses”17 a observação, os resultados de pesquisas anteriores, as teorias 

científicas e a intuição, sendo que, para esta última, as autoras supõem que “apenas aos 

13 POPPER, Karl. Tolerancia y Responsabilidad Intelectual. Hispanic American Center for Economic 
Research. Online Library.
14  POPPER, Karl. Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hengenberg e Octanny 
Silveira da Mota. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 33-34.
15 cf. POPPER, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. 
reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 7. 
16 MERLEAU-PONTY, Maurice.  Fenomenologia da Percepção.  Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 56.
17 GUSTIN; DIAS. Op. Cit. p. 79.
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pesquisadores com grande experiência seja permitida a utilização”18, visto que “apesar 

de referidas em várias  obras de metodologia,  neste curso prefere-se que os 'simples 

palpites' não sejam utilizados como fonte de origem das hipóteses”19. No item 2, que 

trata  da  formulação  de  hipóteses  na  pesquisa  jurídica,  discutir-se-á  com  mais 

aprofundamento o papel da intuição para a pesquisa científica.

1.3 – Teste da hipótese: refutação ou confirmação.

Depois de formulada a hipótese, o que rigorosamente deveria acontecer 

no  início  da  investigação,  deve-se  partir,  nos  termos  propostos  por  Popper,  para  o 

momento decisivo:  o teste  das hipóteses.  Embora esta questão venha a ser  estudada 

mais  pormenorizadamente  no  item 2  do  presente  ensaio,  é  importante,  pelo  menos, 

situar o leitor em termos gerais.

Testar  a  hipótese consiste  em colher  dados empíricos  para verificar  o 

poder  explicativo  daquela  conjectura  acerca  do  fenômeno  estudado,  bem como  em 

compará-la ao maior número possível  de modelos explicativos concorrentes,  para se 

certificar de que aquela é a que dá uma resposta mais satisfatória.

O objetivo da testagem da hipótese não deve ser primordialmente a sua 

confirmação, com a colheita de dados empíricos convenientes; ao contrário, deve ser a 

confrontação  mais  rigorosa  possível  com dados  e  com teorias  rivais  que  poderiam 

desautorizá-la  ou  desmenti-la.  Só  então,  quando  o  pesquisador,  esgotando  todas  as 

possibilidades ao seu alcance, verificar que não conseguiu refutar a conjectura proposta, 

ou, ainda que ela tenha sido abalada parcialmente, não há nenhum outro modelo teórico 

mais satisfatório, poderá apresentá-la à comunidade científica.

Embora  esta  seja  a  conduta  mais  intelectualmente  honesta,  Popper 

tranqüiliza os metodólogos que poderiam perguntar: e se o pesquisador não seguir esse 

procedimento, e sonegar os dados contrários à sua tese? Sua resposta é clara: 

a objetividade da ciência não é uma matéria dos cientistas individuais, porém, 
mais  propriamente,  o  resultado social  de  sua  crítica  recíproca,  da  divisão 
hostil-amistosa de trabalho entre cientistas, ou sua cooperação e também sua 
competição.  Pois  esta  razão  depende,  em  parte,  de  um  número  de 
circunstâncias sociais e políticas que fazem possível a crítica20

18 Ibidem. p. 79.
19 Ibidem. p. 79.
20 POPPER, Karl.  Lógica das Ciências Sociais. Tradução de Estevão de Rezende Martins, Apio 
Cláudio Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
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Faz-se apenas uma ressalva: embora o sucesso da ciência não dependa, 

em absoluto, da imparcialidade e do rigor deste ou daquele cientista, o sucesso pessoal 

do investigador dependerá de sua precisão na testagem das hipóteses, visto que, se não a 

fizer, a crítica da comunidade científica será fácil, abundante e contundente, o que pode 

ser evitado, em grande medida, se o pesquisador descartar as afirmações cuja fragilidade 

ele mesmo consiga perceber21.

2 – O USO DE HIPÓTESES NA PESQUISA JURÍDICA

Aceita a tese popperiana da centralidade da hipótese na construção do 

conhecimento científico, há que se discutir o seu uso na pesquisa jurídica. Com efeito, 

aqui se entende que, mais do que a hipótese, é central para a investigação científica o 

problema a ser investigado, visto que a conjectura nada mais é do que uma resposta 

provisória ao problema proposto, que deverá ser testada. Se, para Popper, sem hipóteses 

testáveis não há pesquisa científica, também se pode afirmar com segurança que, sem 

problemas atuais do conhecimento, não há hipóteses testáveis.

Sendo  assim,  deve-se  perguntar:  que  importância  deve  ser  dada  às 

hipóteses na pesquisa jurídica? Se o raciocínio de Popper for adotado com seriedade, a 

investigação não pode começar antes que se tenha uma hipótese testável acerca de um 

problema vigente na ciência jurídica. Desta forma, põe-se ao pesquisador a necessidade 

de desenvolver consideráveis estudos e observações preliminares antes da redação do 

projeto de pesquisa, para que já possa apresentar, junto com a proposta de investigação 

de um problema, a hipótese que a irá orientar.

Como se  observa que,  na  prática,  muitas  vezes não há hipótese,  nem 

mesmo um problema científico corretamente delimitado, o método hipotético-dedutivo 

pode parecer dificilmente aplicável pelo investigador da ciência do Direito.

Como  resolver  então  o  problema  do  pesquisador  em  Direito, 

especialmente o iniciante, que queria seguir a concepção popperiana, aceita no presente 

ensaio? O que fazer, já que nem sempre é possível ou, quando o é, bem sucedida, a fase 

de estudos preliminares, que seria ideal? Com efeito, pesquisadores experientes podem 

Brasileiro, 2004. p. 23.
21 POPPER, Karl. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. 7. ed. 1. reimp. 
London; New York: Routledge, 2006. p. 34.
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dispensar  essa  “fase  preliminar”,  já  que  o  conjunto  de  seus  estudos,  reflexões  e 

pesquisas anteriores podem consistir já nessa intelecção prévia suficiente à formulação 

de uma hipótese testável.

Se o pesquisador iniciante não consegue formular uma hipótese e precisa 

entregar seu projeto de pesquisa, ao invés de fazer uma conjectura precária, apenas para 

cumprir as exigências formais de apresentação de sua proposta, sendo que, na prática, só 

irá formular a hipótese no curso da investigação, propõe-se aqui uma alternativa, não 

contemplada expressamente pela literatura nacional sobre metodologia: o pesquisador 

pode expor o problema no projeto, admitir que ainda não formulou hipótese alguma, e 

incluir, como fase preliminar, dentro do cronograma da própria investigação, o período 

no qual desenvolverá determinados estudos e observações destinados especificamente à 

formulação da hipótese, a partir da qual, aí  sim, começará a desenvolver a pesquisa 

propriamente dita.

Essa medida poderia reduzir a discrepância comumente verificada entre 

os  manuais  de  redação  de  projetos  e  de  desenvolvimentos  de  pesquisas  e  as 

investigações realizadas na prática22.

2.1 – Formulação da Hipótese

No  pensamento  de  Popper,  o  processo  de  testagem  das  hipóteses 

configura a etapa mais importante da investigação científica. No entanto, para o autor, o 

momento da formulação da hipótese não diz respeito à lógica do conhecimento, embora 

possa interessar à psicologia da ciência. O epistemólogo austríaco entende a formulação 

da hipótese como um ato eminentemente criativo, comparável à produção artística, no 

qual todos os elementos da vida do cientista contribuem, conscientemente ou não, para a 

construção da teoria23.

A visão popperiana, acerca do momento de criação da teoria científica, 

parece contemplar já uma concepção pós-moderna de ciência, mas ao mesmo tempo se 

afasta dela. Isto porque, se de um lado Popper considera a intuição determinante para 

formular  a  hipótese,  como  também  podem  ser  os  valores  do  cientista  e  todas  as 

circunstâncias  de  sua  formação,  por  outro,  sustenta  que,  como  problema 

22 BOOTH; COLOMB; WILLIAMS. Op. cit. passim.
23 POPPER, Karl. Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hengenberg e Octanny Silveira 
da Mota. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 32.

1049



epistemológico, o momento de formulação da hipótese é irrelevante, preocupando-lhe 

apenas a fase posterior, a de testes, refutações ou possíveis confirmações. Em síntese, 

Popper admite que não há neutralidade axiológica na formulação da teoria científica, 

mas entende que o momento em que se a formula não é propriamente científico!

No  entanto,  a  visão  de  Popper  já  é  suficiente  para  os  propósitos  do 

presente ensaio. Sendo assim, como se formula uma hipótese? Já se mencionou, no item 

1.2,  que  Miracy Gustin  e  Maria  Tereza  Dias  relacionam,  como possíveis  fontes  de 

hipóteses, a observação, os resultados de pesquisas anteriores, as teorias e a intuição, 

sendo que, no caso da última, as autoras consideram que “simples palpites” não devem 

orientar  uma  investigação,  somente  sendo  permitido  o  recurso  à  intuição  a 

pesquisadores muito experientes.24

Embora seja bastante castradora da criatividade do pesquisador, a idéia 

de  Gustin  e  Dias  pode  ser  mais  aceita  como  um pedido  de  precaução  aos  jovens 

cientistas, não como uma interdição; além disso, é relevante o seu esclarecimento de 

que  a  intuição  pura  costuma  ser  confundida  com  a  síntese  dos  conhecimentos 

acumulados  ao  longo  do  tempo  e  que,  num  determinado  momento,  se  manifesta 

inteiramente e com clareza ao pesquisador25.

Por outro lado, as metodólogas da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG)  dão pronunciado  destaque  à  fundamentação  das  hipóteses  de  pesquisa  em 

teorias  precedentes,  pois,  ainda  mais  do  que  nos  outros  casos,  ficará  claramente 

demonstrada  a  sua  vinculação  ao  marco  teórico  da  investigação,  aumentando  a  sua 

consistência26.

Quanto  a  esse  aspecto,  não  se  pode  negar  a  total  pertinência  do 

comentário,  com  uma  ressalva:  a  preferência  de  Gustin  e  Dias  por  hipóteses 

provenientes de teorias precedentes é bastante plausível quando o pesquisador estiver 

fazendo “ciência normal”. Thomas Kuhn define como “ciência normal” a atividade de 

pesquisa que se desenvolve no interior de um paradigma, partindo de marcos teóricos 

coerentes com as premissas fundamentais daqueles, orientada à resolução de problemas 

que se entende poder solucionar com o instrumental paradigmático disponível. Kuhn 

esclarece  que  a  “ciência  normal”  é  a  atividade  a  que  a  esmagadora  maioria  dos 

24 GUSTIN; DIAS. Op. Cit. 79.
25 Ibidem. p. 80.
26 Ibidem, p. 79.
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pesquisadores dedica quase toda a sua vida acadêmica e sua produção intelectual.

Contrapondo-se à  idéia de “ciência  normal”,  Kuhn afirma que podem 

ocorrer “revoluções científicas” quando o paradigma vigente não consegue dar respostas 

satisfatórias  aos  problemas  do  conhecimento.  Tais  problemas,  quando  resistentes  à 

explicação paradigmática, são vistos como “anomalias”, cuja multiplicação leva à crise 

daquele paradigma. Nesse momento, explicações alternativas para toda uma classe de 

problemas podem surgir para, caso sejam aceitas pela comunidade científica, substituir 

o  paradigma  em  declínio,  passando  a  servir  como  pontos  de  partida  para  novas 

investigações da “ciência normal”, como novos paradigmas.

Nas revoluções científicas, a intuição e a criatividade serão cruciais, visto 

que a educação científica forma o pesquisador para desenvolver “ciência normal”, e não 

para subverter o paradigma que influenciou sua própria formação.27

O  que  seria  uma  revolução  científica  para  o  Direito?  Um  excelente 

exemplo parece ser a grande discussão, hoje em curso, acerca do Direito Animal. Com 

efeito,  diante  do amplíssimo problema “animais  podem ser  considerados sujeitos  de 

direitos?  Em  caso  afirmativo,  quais  deles?”,  se  o  pesquisador  partir  do  paradigma 

dominante  (antropocêntrico),  para  formular  a  hipótese,  ela  será,  com  altíssima 

probabilidade,  negativa.  Para  uma  resposta  que  vise  a  compreender  animais  como 

titulares de direitos subjetivos, talvez seja necessária uma reformulação tão grande das 

premissas  que  a  “ciência  normal”  não  consiga  dar  conta.  Desse  modo,  intuição  e 

criatividade pesarão enormemente  e o pesquisador estará se propondo a iniciar  uma 

“revolução  científica”,  com  todos  os  riscos  e  dificuldades  envolvidos,  desde  a 

resistência da comunidade acadêmica às inovações paradigmáticas à desconfiança de 

alguns dos próprios partidários da idéia.

Desta forma, quer-se concluir que o problema escolhido determinará o 

próprio  esforço  a  ser  desenvolvido  pelo  pesquisador  para  elaborar  a  hipótese.  Em 

muitos casos, poderá ser mais contido e atuar com os conhecimentos disponíveis na 

ciência normal, como preferem Gustin e Dias; noutros, precisará deixar a criatividade 

solta, para formular a conjectura que deseja para orientar sua investigação. 

2.2 – Confrontação da hipótese com hipóteses alternativas

27 KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e 
Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. passim.
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Para quem adota a epistemologia falibilista de Popper, cada conjunto de 

fenômenos  que  possua  uma explicação  correntemente  aceita,  pode  ser  teorizado  de 

forma bastante diferente, talvez até oposta, com base em premissas e leis fundamentais 

diferentes, e, para que as teorias rivais sejam ambas compreendidas como científicas, 

devem ser passíveis de refutação.

Nisso consiste o denominado “critério de demarcação” de Popper. Para o 

autor, a distinção entre a ciência e a metafísica está na testabilidade e refutabilidade dos 

enunciados  da primeira,  em oposição à  irrefutabilidade  da segunda.  Observe-se  que 

Popper  não  pretende,  como  ele  próprio  declara,  aniquilar  a  possível  veracidade  da 

metafísica, negar-lhe seu espaço, como fizeram os positivistas, mas apenas situá-la em 

campo diferente28.

Mais  uma vez,  pode-se identificar  alguma afinidade  entre  Popper  e  a 

concepção pós-moderna de ciência proposta por Boaventura de Sousa Santos, por não 

defender o conhecimento científico como única forma válida de saber, ao contrário das 

idéias  tipicamente  totalitárias  e  excludentes  sobre  a  ciência,  que  deram a  tônica  do 

paradigma da modernidade29.

Se o que confere estatuto científico a uma teoria é a sua capacidade de 

ser testada em sua correspondência com a realidade, tem-se que a base da refutabilidade 

de uma teoria será empírica. No entanto, não se derruba um modelo teórico, ainda que 

frágil,  para  instituir  o  nada  em  seu  lugar.  Por  isso,  uma  das  atividades  mais 

caracteristicamente científicas será o estudo comparativo de duas ou mais teorias acerca 

de um mesmo conjunto de fenômenos, com a submissão de ambas a testes rigorosos, 

após os quais será possível dizer qual delas foi mais resistente à refutação e, como tal, 

mais satisfatória para as condições atuais do conhecimento.

Sendo assim, qualquer teste sério de uma hipótese deve levar em conta a 

existência de hipóteses concorrentes, mesmo que elas sejam apenas o extremo oposto 

lógico da primeira,  nunca antes formuladas nesses termos por nenhum cientista e, a 

partir disso, submetê-las aos mesmos testes ou, pelo menos, testar a hipótese formulada 

e  comparar  seus  resultados  aos  resultados  anteriormente  obtidos  pela  comunidade 

científica, na testagem da hipótese rival.

28 POPPER, Karl. Lógica da Pesquisa Científica. Tradução de Leônidas Hengenberg e Octanny Silveira 
da Mota. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 36.
29 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
passim.
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Pois bem, um bom exemplo de confrontação entre hipóteses, na pesquisa 

jurídica,  seria,  diante  do  problema,  “as  taxas  de  reincidência  são  maiores  entre  os 

condenados a que espécie de pena?”, a formulação das hipóteses “os condenados às 

penas privativas de liberdade reincidem mais” ou “os condenados às penas restritivas de 

direitos reincidem mais”.  Muito embora apenas uma delas possa ser assumida como 

hipótese de pesquisa, os testes devem permitir, pelo menos implicitamente, a conclusão 

de que a hipótese rival é mais ou menos sustentável.

Aqui há ainda a freqüente dificuldade de delimitação do problema. Como 

proposto  no  exemplo,  o  problema  está  muito  amplo.  Desta  forma,  podem  ser 

inconsistentes  os  testes  das  hipóteses,  visto  que,  embora  ambos  os  fatos  sejam 

juridicamente  enquadrados  como “reincidência”,  são  muito  diferentes  os  indivíduos 

que,  de um lado,  cometem roubos depois de terem cumprido penas alternativas  por 

furto, daqueles que, de outro, praticam estupro depois de terem cumprido pena de prisão 

por  homicídio.  Existem,  ainda,  outras  variáveis  importantes,  a  saber,  a  eventual 

ocorrência de prisão processual ou o cumprimento de penas restritivas de direitos sem 

condenação ou formação de culpa, possível nos crimes de menor potencial ofensivo, 

que não produzem os efeitos jurídicos da reincidência.

Diante  disso,  a  pergunta  passa  a  ser  a  seguinte:  qual  o  objetivo  da 

presente  pesquisa?  Se  for,  como  se  supõe,  constatar  qual  espécie  de  sanção  penal 

cumpre melhor a função de ressocialização, poder-se-á reformular o problema, para, por 

sua vez, permitir testes mais confiáveis às hipóteses rivais.

Usando o mesmo exemplo, poder-se-ia dizer: “dentre os condenados pela 

prática do mesmo tipo penal, pode-se verificar maior taxa de reincidência entre os que 

cumpriram qual espécie de sanção penal?”, para chegar às conjecturas: “entre os que 

cumpriram penas privativas de liberdade” ou “entre os que cumpriram penas restritivas 

de  direitos”.  Aqui  sim,  as  hipóteses  rivais  podem  ser  confrontadas  com  mais 

consistência. 

De todo modo, há sempre a possibilidade de maior ou menor delimitação 

do problema, em que, por exemplo,  o pesquisador pode estudar  o caso de todos os 

crimes que admitem as duas espécies de sanção penal,  ou restringir-se a apenas um 

deles, como o furto ou o estelionato, por exemplo; bem como o estabelecimento das 

balizas espaço (Brasil, Bahia, Salvador)-temporais (século XX, década de 1990, ano de 
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1999) da investigação.

2.3 – Confrontação das hipóteses com os dados da realidade

Assumindo a  centralidade da hipótese e a  importância  da comparação 

entre explicações concorrentes do mesmo conjunto de fenômenos, pode-se começar a 

tratar  propriamente  do  teste  das  hipóteses,  o  momento  decisivo  da  investigação 

científica, segundo o pensamento de Karl Popper.

Nesse ponto, pode-se incluir a discussão acerca de um problema típico da 

pesquisa  jurídica:  a  coleta  de  dados.  Respeitáveis  profissionais  defendem  que,  na 

ciência jurídica, a técnica mais apropriada é a pesquisa bibliográfica, ou, no máximo, a 

pesquisa documental de legislação e jurisprudência. Excluir-se-iam, nessas análises, as 

pesquisas de campo, supostamente inadequadas ao objeto da ciência jurídica.

Para quem possui uma visão assim restrita da investigação jurídica, pode 

parecer  difícil  verificar  a  base  empírica  da  ciência  do  Direito.  No  entanto,  mesmo 

quando se tratar de pesquisas eminentemente teóricas, poder-se-á identificá-la. Como 

exemplo,  suponha-se  o  problema:  “qual  era  a  posição  predominante  na  doutrina 

brasileira,  acerca do enquadramento da culpabilidade,  no campo da Teoria Geral  do 

Delito, durante os anos que precederam a outorga do Código Penal de 1940?” ao qual se 

dirigem  as  seguintes  hipóteses:  “a  culpabilidade  era  enquadrada  como  um  dos 

elementos  do  crime”  ou  “a  culpabilidade  era  enquadrada  apenas  como  um  dos 

pressupostos de aplicação da pena”.  Mesmo nesse caso,  em que rigorosamente nem 

seria necessário recorrer à legislação (pois, em última análise, é uma investigação que 

pode  ter  por  objetivo  verificar  justamente  como  aquela  concepção  doutrinária 

predominante influenciou a legislação subseqüente), tem-se uma realidade a recorrer, no 

caso, a realidade da literatura jurídica publicada nos anos 1930.

Qual  seria  o procedimento  do cientista?  Primeiro,  identificar  todos os 

doutrinadores que tenham publicado manuais de Direito Penal, textos específicos sobre 

a  teoria  do  crime ou  trabalhos  monográficos  sobre  a  culpabilidade  naquela  década; 

segundo, e aqui começam as possibilidades de contestação de uma ou de outra hipótese, 

relacionar  os  autores  por  sua  importância,  de  acordo com as  funções  exercidas  em 

tribunais superiores, com o reconhecimento obtido na advocacia, com as cátedras, os 

cargos de coordenação e de direção exercidos nas faculdades de Direito, com o número 
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de  livros  vendidos  e  de  edições  publicadas,  com  a  freqüência  com  que  as  obras 

apareciam na bibliografia dos programas das disciplinas de Direito Penal das faculdades 

de Direito da época, etc.; terceiro, observar a posição de cada um dos autores quanto à 

questão  da  culpabilidade  na  teoria  do  crime;  quarto,  decidir,  diante  das  evidências 

levantadas,  qual  hipótese  (predomina  a  culpabilidade  como  elemento  do  crime, 

predomina a culpabilidade como pressuposto da pena) foi rejeitada com mais veemência 

e, por conseqüência, qual deve ser provisoriamente aceita. 

Dito isso, viu-se que, mesmo nas pesquisas inteiramente bibliográficas, 

as  hipóteses  podem  ser  testadas  em  sua  conformidade  com  a  realidade.  Tal 

procedimento  pode  ser  desenvolvido,  de  forma  muito  parecida,  nas  pesquisas  cujo 

objetivo  seja  identificar  o  entendimento  de  um  tribunal  superior,  ou  as  eventuais 

mudanças  de  entendimento  de  um  período  a  outro,  a  partir  da  análise  de  sua 

jurisprudência.

Agora, tratar-se-á dos tipos de pesquisa menos aceitos pela metodologia 

jurídica tradicional, mas que despontam com cada vez mais importância na atualidade30, 

em  especial  para  os  pesquisadores  que  compreendem,  como  objeto  da  ciência  do 

Direito, não a norma jurídica, mas a conduta humana em interferência intersubjetiva31: 

são  eles  a  pesquisa  de  campo e  a  pesquisa  documental  com outras  fontes  além da 

legislação e da jurisprudência (como registros estatísticos oficiais, atas de reuniões e 

assembléias  de  órgãos  públicos  ou  entidades  representativas,  boletins  e  livros  de 

ocorrências de instituições, etc.). 

É  possível  a  pesquisa  de  campo  em  Direito?  Mesmo  para  os 

normativistas  mais  ferrenhos,  é  bastante  plausível  o entendimento  segundo o qual  a 

pesquisa de campo pode ser relevante, pelo menos, nas investigações relacionadas com 

as normas consuetudinárias. Com efeito, nada melhor do que a realização de entrevistas, 

a  aplicação  de  questionários,  ou  até  do  que  a  observação  participante,  para  poder 

verificar se e como, numa dada sociedade, uma prática social, reiterada ao longo dos 

anos, das décadas e dos séculos, ocorreu com tanta regularidade que,  com o tempo, 

passou a provocar reações cada vez mais hostis aos comportamentos desviantes para, 

em  seguida,  ser  aceita  por  aquela  comunidade  como  norma  de  direito,  de  cujo 

30 Ver, a esse respeito, GUSTIN; DIAS. Op. Cit. passim.
31Por exemplo, o professor argentino Carlos Cossio, cf. MACHADO NETO, Antônio Luiz. La Teoría 
Egológica. In: ______. Fundamentación Egológica de la Teoría del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 
1974 –Cap. IV. P 79-133.
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descumprimento passam a advir conseqüências jurídicas, ou seja, as sanções aplicadas 

pelas instituições de controle social. 

Além da  inegável  relevância  da  pesquisa  de  campo nas  investigações 

sobre direito costumeiro (visto que não existirão fontes escritas a serem consultadas que 

traduzam, com a mesma riqueza dos procedimentos de campo, o conjunto de fenômenos 

estudados), ela costuma ser empregada com sucesso nas pesquisas destinadas a verificar 

a efetividade de determinada norma escrita, bem como a rejeição social a determinadas 

condutas legais, ou ainda a aceitação social de determinadas condutas ilegais.

Observe-se, ainda, a questão da pesquisa documental em fontes diversas 

da legislação e da jurisprudência. A pesquisa documental, em Direito, costuma ser alvo 

de dois grandes mal entendidos: para os pesquisadores iniciantes, é muito comum achar 

que a coleta e análise de legislação e de jurisprudência seria uma espécie de pesquisa 

bibliográfica,  enquanto a pesquisa documental  a outras fontes (como os documentos 

oficiais  mencionados  acima),  por  envolver  o  deslocamento  físico  do  pesquisador  a 

arquivos e instituições, seria uma espécie de pesquisa “de campo”.

Afastada  essa  dupla  incompreensão,  pode-se  perceber  que todas  essas 

fontes de pesquisa são “documentais”. Sem embargo, diante da diferente freqüência de 

seu emprego na pesquisa jurídica e dos diferentes propósitos dos pesquisadores ao se 

valer  de  cada  uma  delas,  optou-se,  no  presente  ensaio,  por  dividir  a  pesquisa 

documental  em  “pesquisa  legislativa  e  jurisprudencial”  (a  mais  comum,  quase 

inafastável do Direito) e “pesquisa documental em outras fontes”, menos utilizada, mas 

nem por isso menos importante.

Como  confrontar  os  dados  coletados  nessa  espécie  de  pesquisa 

documental? Retomando o exemplo do item 2.2, tendo em vista o problema “dentre os 

condenados  pela  prática  do  mesmo  tipo  penal,  pode-se  verificar  a  maior  taxa  de 

reincidência  entre  os  que  cumpriram  qual  espécie  de  sanção?”  e  as  hipóteses  “os 

condenados às penas privativas de liberdade reincidem mais” ou “os condenados às 

penas restritivas de direitos reincidem mais”, como proceder?

O  exemplo  dado  envolve  uma  testagem  relativamente  simples: 

delimitados com cuidado o universo (balizas espaço-temporais) e a amostra da pesquisa 

(que  pode  exaurir  o  universo,  ou  ser  parcial  –  aleatória  ou  intencional),  bastará 

identificar,  dentro  da  amostra,  quantos  indivíduos  cumpriram  penas  restritivas  de 
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direitos, e quantos cumpriram penas privativas de liberdade, para, percebendo quando a 

reincidência  foi  mais  freqüente,  rejeitar  uma  das  hipóteses  e  confirmar,  ainda  que 

provisoriamente, a outra.

Mesmo num caso simples como esse, inúmeras decisões metodológicas 

podem resultar em conclusões divergentes. Por exemplo: qual deve ser o critério para 

verificar a “reincidência mais freqüente”? A análise de todos os casos de reincidência 

em Salvador, no ano de 2006, a partir dos quais será verificada a espécie de sanção 

penal a que o réu fora submetido anteriormente? A análise das penas extintas, por seu 

cumprimento integral, em 2001, em Salvador, e dos casos daqueles sentenciados que, 

até 2006, vieram a reincidir? Levar-se-á também em conta a reincidência dos liberados 

condicionais? Embora formalmente não constituam reincidência, poderão também ser 

considerados os casos de cometimento de novos crimes por indivíduos beneficiados 

pela transação penal ou pela suspensão condicional do processo? Em que classificação 

entrarão  os  réus  que,  durante  o  processo,  tenham ficado  presos  (seja  em flagrante, 

preventivamente  ou  temporariamente),  mas  foram  condenados  a  penas  alternativas: 

entre os que cumpriram pena de prisão ou pena restritiva de direitos?

2.4 – Refutação ou confirmação de uma hipótese

Procedidos  todos  os  testes  possíveis,  com  o  melhor  instrumental 

disponível  e  todo  o  rigor  que  se  espera  da  atividade  científica,  chega  o  ápice  da 

investigação, que será a principal conclusão exposta no relatório de pesquisa: saber se a 

hipótese foi refutada ou confirmada.

Nos termos propostos por Popper, a refutação é muito mais significativa 

do que a confirmação, ou melhor, a confirmação é uma precária admissão de que, até o 

momento,  foi  impossível  refutar  a  hipótese  de  pesquisa.  Essa  postura  de  Popper  é 

inteiramente  coerente  com a sua concepção falibilista  do conhecimento  humano.  Se 

todo o conhecimento não é mais do que um conjunto de conjecturas aguardando a prova 

pela qual não passarão, nada mais natural do que achar que o falseamento da hipótese 

pode ser conclusivo, mas nunca a sua confirmação.

E na pesquisa jurídica? Retomando os exemplos anteriores, se a hipótese 

para o problema do enquadramento da culpabilidade na teoria do delito, no panorama 

doutrinário dos anos 1930, for “predominava o entendimento de que a culpabilidade era 
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elemento do crime”, ela será refutada conclusivamente se nenhum manual de Direito 

Penal  a  trouxer  ou a  identificar  como predominante.  Ao contrário,  a  hipótese  pode 

parecer  confirmada  se  a  maioria  dos  manuais  e  trabalhos  monográficos  assim 

asseverarem. No entanto, é sempre possível que o pesquisador não tenha relacionado 

todos os autores, ou tenha atribuído pesos desconformes à relevância de cada um deles, 

para chegar à conclusão. Se a rejeição é definitiva, a aceitação não o é. E mesmo a 

rejeição,  Popper é bastante enfático, é sempre para aquelas determinadas aplicações, 

podendo não se repetir em outros casos.

No exemplo da reincidência, uma pesquisa que leve em conta o fato de, 

dentre  os  reincidentes,  um  maior  número  ter  cumprido  penas  alternativas,  em 

comparação aos que cumpriram penas de prisão, confirmando uma hipótese, pode ter 

sido  feita  sem  considerar  que,  naquele  período,  uma  quantidade  muito  maior  de 

indivíduos foi condenada a penas restritivas de direitos e que, proporcionalmente, há 

mais  reincidentes  entre os condenados às penas restritivas  de liberdade.  Às vezes o 

pesquisador  pode  ser  iludido  pelo  rigor  empregado  na  investigação,  e  considerar 

infalíveis suas conclusões. No entanto, há sempre outros aspectos por desvendar, que 

podem iluminar de forma inteiramente diversa o problema de pesquisa. 

Há uma questão muito importante, responsável tanto pela confiabilidade 

dos resultados da pesquisa, como por sua eterna refutabilidade: como não há um único 

método estabelecido de antemão como o mais adequado para o desenvolvimento de 

cada  investigação,  toda  pesquisa  científica  envolve  um  conjunto  de  decisões 

metodológicas que pode, em maior ou menor grau, se provar equivocado, seja no seu 

curso, seja apenas muitos anos depois da publicação e da larga aceitação dos resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente trabalho, pretendeu-se expor, com a brevidade possível, a 

teoria faliblista do conhecimento humano, formulada por Karl Popper, e sua aplicação à 

realidade  da  ciência  jurídica.  A  partir  dessa  aplicação,  faz  sentido  falar  no  uso  de 

hipóteses como critérios de orientação, como fios condutores da pesquisa jurídica.

Neste breve ensaio, que resultou de um estudo mais aprofundado acerca 

do problema da imparcialidade do cientista e do jurista no processo de testagem das 
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hipóteses, tentou-se narrar as principais etapas da investigação científica, de acordo com 

o método hipotético-dedutivo, não de forma abstrata, mas com a maior riqueza possível 

de exemplos adequados à pesquisa jurídica.
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ENSINO E PESQUISA APLICADOS AO DIREITO: UMA REFLEXÃO A 

PARTIR DO PROJETO DE PESQUISA “DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS E 

CIDADES”

Fabiane Lopes Bueno Netto Bessa∗

RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  ponto  central  a  análise  do  projeto  de  pesquisa 

Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social das Empresas e Cidades, com 

duração prevista de 3 anos (abril/2006 a março/2009). A partir experiência obtida no 

ano e meio de existência do projeto, discute a tentativa de integrar a atividade de ensino 

e pesquisa realizada no âmbito do Curso de Graduação em Direito, do Programa de Pós-

Graduação em Direito Econômico e Socioambiental e do Programa de Pós-Graduação 

em Gestão Urbana, todos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como esforço 

de uma abordagem multidisciplinar dos temas propostos. Examina, ainda, a interação 

entre  pessoas  em  estágios  de  conhecimento  diversos  (ensino  médio,  graduação, 

mestrado) e os limites e possibilidades das atividades acadêmicas de ensino e pesquisa 

como  forma  de  compreensão  e  promoção  do  desenvolvimento  sustentável.  O 

desenvolvimento do estudo se subdivide em quatro partes: a descrição do projeto, os 

limites  encontrados,  a  síntese  dos  resultados  parciais  da  produção  científica  e  a 

discussão quanto às perspectivas de ampliação e integração dos aspectos anteriormente 

desenvolvidos.
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ABSTRACT

This article aims to discuss teaching and legal research, based on the research project 

called “Sustainable  Development,  Corporate  Social  Responsibility  and  Cities” 

scheduled  to  run  for  three  years  (april/2006  to  march/2009).  In  the  light  of  the 

experience acquired since the beginning of the research project, the article discusses the 

attempt to integrate the activity of teaching and research carried out in law school, in the 

Post-Graduation Program in Economical and Socioenvironmental law, and in the Post-

Graduation  Program in Urban  Management  at  the  Pontifical  Catholic  University  of 

Paraná. It also  makes an effort to adopt a multi-disciplinary approach of the proposed 

topics and examines the interaction among students in different levels of knowledge 

(high school, law school and master degree students) and the limits and opportunities of 

teaching and law research as a mean to promote sustainable development .The study 

comprises four parts: the description of the project, its limits, the scientific production 

aftermath and the speculation about ways to enlarge and integrate the topics previously 

analysed.

KEY-WORDS

TEACHING, LEGAL RESEARCH, PROJECT-BASED APROACH, SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT.

INTRODUÇÃO

O ensino e a pesquisa aplicados ao Direito são temas necessários, sempre 

atuais  e  constituem um vasto campo de estudo,  o  qual  permanece  em grande parte 

inexplorado. 

O estudo aqui desenvolvido, que direciona-se ao Grupo de Trabalho 12 do 

CONPEDI - Ensino Jurídico e Metodologia da Pesquisa Aplicada ao Direito - optou 

pela  reflexão  gerada  no  ano  e  meio  de  existência  do  projeto  de  pesquisa 

Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social das Empresas e Cidades o qual 

tem duração prevista de três anos (abril/2006 a março/2009), no entendimento de que a 

tendência à abordagem exclusivamente teórica e abstrata que tão fortemente marca a 

formação dos profissionais do Direito acaba por relegar a segundo plano a discussão 
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sobre  o  dia  a  dia  da  atividade  docente,  que  revela  as  dificuldades,  as  lacunas  na 

formação  (dos  professores,  inclusive),  os  questionamentos  provocados  pelas  novas 

demandas  sociais,  tecnológicas,  ambientais,  entre  outras  –  aspectos  que  desafiam a 

forma como pensamos, ensinamos e pesquisamos o direito.

Assim, não obstante a presença do substrato teórico, o principal intuito deste 

trabalho  é  estimular o  diálogo  e  compartilhar  questionamentos,  percepções  e 

experiências,  na  expectativa  de  que  possamos  melhor  compreender  os  limites  e 

obsolescências de nossas práticas, e avançar na aproximação entre estudo e pesquisa no 

âmbito do Direito e as diferentes necessidades que desafiam o conhecimento e a prática 

jurídica.

O projeto  de pesquisa  serve,  assim,  como apoio para que a  discussão se 

atenha à  realidade  em lugar  do âmbito  exclusivo das  idéias,  e  para que o tema do 

desenvolvimento sustentável seja o fio condutor da reflexão, orientando-a a partir da 

idéia central de integração: ente pesquisa e ensino, entre as duas linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Direito e entre este e o Programas de Pós-Graduação 

em Gestão Urbana (que passará a ser referido pela sigla PPGTU) e respectivos projetos 

de pesquisa, entre alunos de ensino médio, de graduação e de mestrado, entre diferentes 

visões dos temas tratados.

Para tanto, o desenvolvimento do estudo se subdivide em quatro partes: a 

descrição  do  projeto  e  sua  inserção  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito 

Econômico e Socioambiental, os limites encontrados, a síntese dos resultados parciais 

da produção científica e a discussão quanto às perspectivas de ampliação e integração 

dos aspectos anteriormente desenvolvidos.

A fim de facilitar a referência ao projeto de pesquisa cujo título é bastante 

longo,  o  mesmo  será,  a  partir  deste  momento,  referido  como  projeto  SEC – 

considerando seus três temas centrais: sustentabilidade, empresas e cidades.

1 SÍNTESE DO PROJETO DE PESQUISA 

O propósito  de  tornar  fluida  a  leitura  e  de  atender  ao  limite  de  páginas 

definido para a apresentação do trabalho levou à seleção e condensação dos itens e 

subitens do projeto SEC que tratam do conteúdo relevante para o fim de permitir  a 
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análise a ser desenvolvida, afastando detalhes quanto ao cronograma, materiais e outros 

aspectos cuja omissão não venham a prejudicá-la.

1.1 ESTADO DA ARTE E JUSTIFICATIVA 

Numa retrospectiva histórica do desenvolvimento como tema de relevância 

mundial, Fabio Nusdeo (2002, p.14-15) identifica a década de 40 como o momento em 

que, sob o forte impacto  das guerras mundiais,  ficou evidente  que as desigualdades 

econômicas e a falta de acesso aos bens sociais são fortes fatores de risco para a paz 

mundial.

Como  conseqüência,  surgiram  iniciativas  voltadas  à  compreensão  do 

fenômeno do desenvolvimento, que naquele primeiro momento, foi associado direta e 

exclusivamente ao crescimento econômico – o que é ilustrado pela utilização do PIB e 

do  PIB  per  capta  como  referências  para  o  estudo  e  acompanhamento  do 

desenvolvimento dos países.

A constatação de que o crescimento econômico não guardava relação direta 

com a distribuição da riqueza produzida e, portanto, não implicava em maior acesso das 

pessoas aos bens sociais (ao contrário, houve uma tendência ao aprofundamento das 

desigualdades  sociais)  levou  ao  questionamento  do  que  se  poderia  entender  como 

“eficiência” do ponto de vista do bem estar das populações, e a novas tentativas de 

compreender o fenômeno e desenvolver formas de mensuração do desenvolvimento e 

das  desigualdades  na  distribuição  de  renda.  Do  ponto  de  vista  do  Direito,  merece 

destaque  o  reconhecimento,  pela  comunidade  internacional,  dos  direitos  sociais, 

econômicos,  culturais  e  ao  desenvolvimento  como  direitos  humanos  (PERRONE-

MOISÉS,  1999)  e  o  tratamento  dado ao tema pela  Constituição  Brasileira  de  1988 

(SILVA, 2004).

Espelham  esta  nova  etapa  o  coeficiente  de  GINI  e  o  Índice  de 

Desenvolvimento  Social  -  IDS,  evidenciando  uma  ampliação  na  percepção  e  na 

abordagem do tema, e o reconhecimento de outros vários fatores como necessários para 

uma adequada compreensão do fenômeno. Atualmente, os esforços para apreensão dos 

fenômenos  envolvendo  o  desenvolvimento  expressam-se  através  do  Índice  de 

Desenvolvimento Humano-IDH e do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero - 

IDG cuja composição se dá a partir de diversos indicadores – contemplando inúmeros 
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outros aspectos como escolaridade, saneamento básico, mortalidade infantil e acesso aos 

fluxos  de  informação  (PNUD,  2000).   Destaca-se,  neste  sentido,  a  importância  dos 

trabalhos de Amartya Sen – particularmente na obra que lhe conferiu o Premio Nobel de 

Economia: “Desenvolvimento como liberdade”(2000). 

Paralelamente, o intensivo uso da natureza, os inúmeros acidentes causando 

sérios danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, a constatação da inexistência de 

fronteiras políticas para os danos ambientais (poluição transfronteiriça, chuvas ácidas, 

acidentes nucleares, etc.) e da relação direta entre as questões ambientais e a atividade 

econômica levaram à conclusão de que desenvolvimento e sustentabilidade devem ser 

abordados de forma sistêmica e supranacional. 

Tal  constatação  impôs  o  questionamento  quanto  à  sustentabilidade  dos 

modelos de produção e  consumo que ainda hoje  predominam,  impulsionando novas 

iniciativas  que  desembocaram  na  histórica  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o 

Meio  Ambiente  Humano  (que  ocorreu  em  Estocolmo  em  1972)  e  na  não  menos 

relevante Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

também chamada de Cúpula da Terra – realizada em 1992 no Rio de Janeiro, além de 

inúmeras  outras  conferências  mundiais  tratando  de  aspectos  mais  específicos,  que 

marcam o  amadurecimento  das  pesquisas  e  o  reconhecimento  da  indissociabilidade 

entre sustentabilidade e desenvolvimento.

Assim, o Relatório Brundtland1 define desenvolvimento sustentável - e não 

se pretende, nesta contextualização, aprofundar as discussões que envolvem as possíveis 

definições,  nem  as  controvérsias  quanto  à  viabilidade  de  um  desenvolvimento 

plenamente sustentável (SOARES, 2003, p. 77)2 - como “o desenvolvimento que atende 

às  necessidades do presente,  sem comprometer  a  capacidade  de as  futuras  gerações 

atenderem às próprias necessidades”.

Em resumo, o caminho trilhado mundialmente na apreensão do que seja e de 

como promover o desenvolvimento  revela que de seu ponto de partida estritamente 

econômico,  reconheceu-se  (1)  a  insuficiência desse  referencial,  incorporando-se 

aspectos e indicadores voltados ao acompanhamento de dimensões sociais, (2) a direta 

relação entre economia e meio ambiente, de modo que um traduz possibilidades e 

1 Elaborado a partir das conclusões e estudos que sucederam a Conferência de Estocolmo.
2 Neste sentido, SOARES indica uma vasta gama de questões e terminologias envolvidas: crescimento 
sustentável, utilização sustentável, economia sustentável, sociedade sustentável,etc.
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impõe  limites  ao  outro,  e  (3)  que,  na  atualidade,  falar  em sustentabilidade  ou  em 

desenvolvimento  sustentável  pressupõe  o  reconhecimento  do  denominado  tripé  da 

sustentabilidade –  cujas  três  bases  são  a  sustentabilidade  econômica,  social  e 

ambiental3 – onde a própria imagem do tripé evidencia que, na falta de uma das bases, o 

objeto não se sustenta.

Tais concepções se fazem presentes na ordem constitucional brasileira, que 

estabelece uma clara  e  necessária  relação entre objetivos  de política econômica  e  o 

desenvolvimento nacional – como fica expresso, por exemplo, numa análise sistemática 

dos art. 3o, II, e III; 170, VII; 174, 219 e 225 da Constituição de 1988.

Por isso mesmo, as questões que envolvem o desenvolvimento sustentável 

não podem ser vistas sob uma abordagem estritamente jurídica. E aqui merece atenção 

um aspecto essencial da pesquisa: o recurso aos profícuos estudos iniciados nos Estados 

Unidos por Ronald Coase, Guido Calabresi e Trimarcchi e que foram ampliados por 

Richard Posner, Gary Becker e Henry Manne – fundadores do movimento (ou teoria, 

segundo  alguns)  de  Law  and  Economics, que  estuda  a  importância  do  direito  na 

determinação dos resultados econômicos (ZILBERSZTAJN e SZTAJN 2005).

Abordando de forma interdisciplinar o complexo de relações envolvendo as 

instituições jurídicas, econômicas e a teoria das organizações - uma vez que empresas (e 

organizações em geral), mercados e instituições têm uma importância fundamental para 

a  compreensão  da  Economia  e  do  Direito  (ZYLBERSZTAJN e  SZTAJN,  2005)-  o 

movimento de Direito e Economia traz grande contribuição a uma compreensão mais 

realista das estruturas, mecanismos e influências entre esses diferentes saberes e práticas 

e,  por  isso  mesmo,  pode  ser  de  grande  valia  na  regulação  jurídica  e  na  produção 

normativa,  bem como  para  subsidiar  a  atividade  judicial  na  busca  de  formas  mais 

efetivas de promoção do desenvolvimento sustentável. 

O atual contexto social,  econômico e ambiental,  e os estudos envolvendo 

Direito,  Economia e organizações trazem novas direções e  percepções em relação à 

atividade empresarial, gerando novas demandas da sociedade, do Estado e mesmo do 

meio empresarial mais progressista, no sentido de que as empresas se conscientizem dos 

3 Lima (2001) alerta para outros critérios, como o adotado por Ignacy Sachs (1993) para quem  seriam 
cinco as dimensões de sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial (equilíbrio na distribuição 
de  atividades  econômicas  e  assentamentos  humanos)  e  cultural  (respeito  às  especificidades  de  cada 
ecossistema e cultura local).
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impactos  que  causam  e  do  papel  essencial  que  desempenham  na  viabilização  de 

modelos de produção e consumo que melhor se harmonizem com um desenvolvimento 

mais sustentável,  visando também uma sustentabilidade empresarial  a longo prazo e 

cuja literatura, particularmente na área de gestão empresarial é crescente e diversificada, 

a exemplo dos trabalhos desenvolvidos por D’Isep (2004), Grayson e Hodges (2003), 

Ost  (1995),  Smith  (1993),  Tachizawa  (2002)  entre  tantos  que  poderiam  ser 

acrescentados.

Surge,  assim,  o  que  já  vem  sendo  denominado  por  muitos  como  um 

movimento da (ou pela) responsabilidade social das empresas, como a 

Forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento  de  metas  empresariais  compatíveis  com  o 

desenvolvimento  sustentável  da  sociedade,  preservando  recursos 

ambientais  e  culturais  para  gerações  futuras,  respeitando  a 

diversidade  e  promovendo  a  redução  das  desigualdades  sociais 

(Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social).

Esse movimento acaba por trazer conseqüências para o universo do Direito e 

da  auto-regulação  do  mercado,  como o  condicionamento  da  realização  de  negócios 

jurídicos à submissão a processos de certificação como a SA 8000, voltada à proteção 

de direitos laborais. 

No caso,  a  empresa  que pretende  obter  a  certificação  se  compromete  ao 

cumprimento das Declarações Tripartites da OIT, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e da legislação trabalhista nacional e a somente contratar com fornecedores 

que também assumam o compromisso de cumprimento das normas laborais. Com isso 

(1) as operações comerciais passam a promover os direitos laborais e, em garantia: (2) 

vinculam  as  partes  contratantes  à  submissão  a  fiscalizações  de  cumprimento  pela 

entidade  certificadora  (uma  variável  privada  do  poder  de  polícia  -  típico  da 

Administração  Pública),  (3)  a  empresa  certificada  assume  perante  a  instituição 

certificadora  o  compromisso  de  adotar  mecanismos  que  garantam  ao  empregado  a 

possibilidade de reclamação, cujo procedimento inicia perante a própria empresa e que, 

(4) além de desenvolver uma espécie de “contraditório” cria também uma (5) “instância 
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recursal”  da  qual  participa  a  certificadora  como  “órgão  julgador”  de  denúncias  de 

descumprimento de compromissos relacionados à certificação.

No  mesmo  sentido,  a  efetivação  da  responsabilidade  social  empresarial 

promove uma rediscussão dos valores que devem nortear a atividade empresarial além 

da  estrita  eficiência  e  obtenção  de  lucro  imediato  e,  com olhos  postos  no  tripé  da 

sustentabilidade, traz à tona questionamentos quanto ao trinômio propriedade-liberdade-

responsabilidade e quanto à função social da empresa (BESSA, 2006). 

Completa-se a contextualização da pesquisa com a inserção de seu terceiro 

tema nuclear: a relação entre sustentabilidade, responsabilidade social das empresas e o 

meio urbano,  tendo em vista  que a  cidade  é  o  primeiro núcleo de “pertencimento” 

político e social, em torno do qual orbitam a atividade industrial, comercial, financeira e 

de prestação de serviços – tornando-se local privilegiado de crescimento econômico e 

concentração de serviços públicos (hospitais, universidades, etc.)  e, conseqüentemente, 

forte núcleo de atração migratória.

Mais  que  isso,  é  principalmente  nas  cidades  que os  impactos  ambientais 

(poluição  do  ar,  sonora,  visual),  sociais  (violência  urbana,  déficit  habitacional,  alta 

concentração de desempregados e de demandas por serviços e equipamentos públicos) e 

econômicas (concorrência entre cidades, guerras fiscais, influência do poder econômico 

nas  políticas  públicas)  se  apresentam  de  forma  mais  concreta,  e  onde  há  maior 

proximidade  do  cidadão  com  os  centros  de  decisão  política  e,  portanto,  maior 

possibilidade  de  participação  democrática  na  formulação  de  políticas  públicas 

(REZENDE; CASTOR , 2006) – cuja efervescência e complexidade são abordados com 

propriedade por Munford (1998) e Castells (2000), entre outros.

Assim,  o  esforço  de  compreender  as  interações  entre  desenvolvimento 

sustentável  e  responsabilidade  social  das  empresas  se  mostra  particularmente 

interessante  na  perspectiva  do  pensar  globalmente  e  agir  localmente  (merecendo 

observar  que tal  perspectiva integra  o projeto  desde sua criação,  não se tratando de 

adaptação ao tema central do CONPEDI).

Assim  como  no  campo  dos  Direitos  Humanos  houve  uma  progressiva 

ampliação – partindo dos direitos individuais até o reconhecimento de direitos políticos, 

econômicos, culturais, ao meio ambiente, etc.-, a abordagem econômica da promoção 
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destes direitos e de “mensuração” do desenvolvimento também sofreu um significativo 

alargamento, conforme observado na introdução deste projeto.

Se muitas  são as críticas feitas  à ciência do Direito e aos profissionais  e 

pesquisadores  da  área  (NOBRE,  2005)  -  excesso  de  formalismo,  distanciamento  da 

realidade, isolamento acadêmico, caráter mais focado nas decisões judiciais que em uma 

ampla percepção do fenômeno jurídico - tais criticas mais evidenciam a necessidade de 

os  operadores  do  Direito  ampliarem  seu  foco  de  atuação  -   menos  reducionista  e 

centrada na reparação de danos já ocorridos (que se mostra mais cara e menos efetiva) e 

mais voltada à valorização do potencial promocional, educativo e preventivo do Direito.

A estes fatos, acrescenta-se a necessidade de uma maior compreensão dos 

reflexos do Direito sobre a Economia e sobre as empresas – e a recíproca é também 

verdadeira,  conforme  observa  Elizabeth  Farina,  no  prefácio  do  livro  Direito  & 

Economia  –  análise  econômica  do  Direito  e  das  Organizações  (ZILBERSZTAJN e 

SZTAJ, 2005, p.XIII):

No entanto, a compreensão das relações entre justiça e eficiência 

vai se tornando cada vez mais premente. O arcabouço legal e seus 

instrumentos de  enforcement fornecem um conjunto de incentivos 

aos  tomadores  de decisão  econômica,  definem estratégias  e  têm 

efeitos  não  triviais  sobre  a  eficiência  econômica.  Arranjos 

institucionais  não  são  neutros  em  relação  ao  uso  dos  recursos 

econômicos,  como  gostariam  os  economistas  para  justificar 

modelos  que  não  contemplam  tais  especificidades.  Decisões 

judiciais que buscam fazer justiça desdobram-se em efeitos sobre a 

eficiência econômica. 

(...) incentivos que criam empregos e geram renda, vão muitos além 

das grandes variáveis macroeconômicas e exigem dos formuladores 

de política crescente compreensão dessa área do conhecimento em 

que se mesclam Direito e Economia.

Assim, este estudo apresenta alguns aspectos cuja relevância pouco a pouco 

começa a ser reconhecida no meio acadêmico do Direito (SALOMÃO FILHO, 2005; 

ARIDA, 2005), e coincidem com alguns  resultados pretendidos neste estudo, entre os 

quais:  (1)  a  aproximação  interdisciplinar  entre  Economia,  Administração,  Direito  e 
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meio  ambiente  –  ainda  insipiente  no  meio  jurídico,  (2)  o  desenvolvimento  de  uma 

abordagem que  combine  práticas  organizacionais,  técnicas  regulatórias  e  valorações 

jurídicas,  contribuindo de  maneira  concreta  para  o  trato  nas  questões  envolvendo o 

desenvolvimento  sustentável  e,  em  decorrência,  a  ampliação:  (3)  da  percepção  do 

fenômeno jurídico  diante  de  seus  desdobramentos  extrajurídicos,  (4)  das  formas  de 

atuação dos profissionais do direito, enfatizando a prevenção e a cooperação4, e (5) dos 

critérios de avaliação de resultados das práticas jurídicas - transcendendo o tradicional 

vencer ou perder uma batalha jurídica - a partir do reconhecimento do profissional do 

direito como um ator de fundamental  importância na promoção do desenvolvimento 

sustentável – onde o que está em jogo é muito mais que uma disputa judicial.

1.2 OBJETIVOS 

O projeto de pesquisa tem por objetivo geral estudar, a partir das referências 

trazidas pelo movimento de Direito e Economia, de teorias sobre a regulação jurídica e 

de  ferramentas  e  mecanismos  associados  à  gestão  da  responsabilidade  social  das 

empresas,  as  possíveis  interações  entre  tais  mecanismos  na  promoção  da 

sustentabilidade das cidades.

Para  alcançar  o objetivo geral,  serão trabalhados objetivos  específicos ao 

longo  do  estudo  proposto,  que  consistem  em  (1)  discutir  aspectos  metodológicos 

relevantes tendo em vista que a pesquisa envolverá outros saberes que não os de caráter 

estritamente  jurídico  e  outras  metodologias,  como  o  estudo  de  caso;  (2)  analisar 

conceitos e instituições fundamentais relacionados aos temas trabalhados na pesquisa e 

identificar  interfaces  relevantes  com conceitos  e  instituições  jurídicas;  (3)  realizar  a 

análise comparativa entre algumas práticas, mecanismos e instrumentos típicos das três 

áreas do conhecimento (Direito, Economia e Administração) e que se mostrem úteis e 

adequados para uma abordagem dirigida à promoção da sustentabilidade das cidades; 

(4) verificar, a partir de estudos de caso e especialmente a partir dos instrumentos e/ou 

critérios de análise de resultado adotados pelo meio empresarial (e eventualmente pelo 
4 E aqui, merece destacar que o “jogo democrático” do direito, que já vem sendo aprimorado com o 
crescente recurso ao uso de indicadores para avaliação de resultados e planejamento de políticas públicas, 
pode contar  com a valiosa colaboração da Teoria dos Jogos (MARINHO,2005)  -  típico exercício  de 
técnicas de decisão adotado no campo das organizações, auxiliando na melhor compreensão do processo 
decisório  dos  agentes  econômicos,  de  modo  a  favorecer  uma  atuação  regulatória  mais  realista  e 
potencialmente mais eficiente. 
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Poder Público Municipal), se e como ocorre a interação entre empresas, Município e 

sociedade civil organizada na aplicação orquestrada de tais mecanismos, instrumentos e 

práticas.

1.3 METODOLOGIA E ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO

A primeira  etapa  do  projeto,  desenvolvida  durante  todo  o  ano  de  2006, 

consistiu em reuniões realizadas  todas as terças-feiras,  das 17h 30min às 19h, onde 

houve a discussão de textos relacionados ao desenvolvimento sustentável, seguidas de 

reuniões onde foram realizadas exposições feitas pela coordenadora do projeto sobre 

aspectos  teóricos  e  ferramentas  de  implementação  da  responsabilidade  social  das 

empresas – também seguidas de discussão pelo grupo.

No primeiro semestre de 2007, retomou-se a leitura e discussão de textos – 

agora  sobre  a  questão  urbana,  passando-se  novamente  a  exposições  feitas  pela 

coordenadora, especificamente sobre a política urbana e seus instrumentos jurídicos.

A cada início de semestre, novos alunos são integrados ao grupo, e, para que 

haja certa uniformização dos conhecimentos, as primeiras 2 ou três reuniões do segundo 

semestre de 2006 e do primeiro semestre de 2007 retomam os temas tratados. 

No  segundo  semestre  de  2007  a  dinâmica  das  reuniões  foi  alterada, 

priorizando a organização e sistematização dos conteúdos estudados e a identificação 

dos periódicos e eventos onde o grupo pretende submeter trabalhos – o que fez com que 

as reuniões assumissem a característica de reuniões de trabalho.

Para evitar que o novo bolsista do PIBIC Jr e os demais participantes que 

integraram o projeto no segundo semestre ficassem ausentes do processo, no mês de 

agosto foram feitas reuniões separadas com os novos integrantes (nas sextas-feiras) para 

uniformização  dos  conhecimentos  e,  a  partir  de  setembro,  passou-se  novamente  à 

realização de reuniões nas  terças feiras,  agora com duração de duas horas,  sendo a 

primeira hora voltada a exposições da coordenadora seguidas de discussões e a segunda 

hora destinada à orientação para a produção científica dos antigos integrantes.

Ainda,  e  com a  finalidade  de  demarcar  com clareza  o  espírito  que  deve 

orientar a participação no projeto, foram propostos os seguintes “princípios do projeto 

SEC”:  humildade intelectual (o conhecimento não é instrumento  para exercício do 

poder ou de autopromoção);  respeito às diferenças (divergir sem intimidar/agredir); 
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respeito  ao  tempo  das  pessoas (pontualidade,  não  monopolização  da  palavra); 

valorização  da  curiosidade  e  espontaneidade (linguagem  acessível,  respeito  às 

dúvidas e ao grau de conhecimento dos participantes);  cooperação (responsabilidade 

com as tarefas assumidas e aplicação dos princípios); eficiência (decorrente dos demais 

princípios).

Dos  quatro  objetivos  específicos  propostos,  foi  concluído  o  objetivo  1 

(discutir aspectos metodológicos relevantes e outras metodologias, como o estudo de 

caso)  e  parcialmente  desenvolvidos  os  objetivos  2  (analisar  conceitos  e  instituições 

fundamentais  relacionados  aos  temas  trabalhados  na  pesquisa:  foram  estudados  os 

temas  relacionados  ao  desenvolvimento  sustentável,  à  responsabilidade  social  das 

empresas e à questão urbana), 3 (realizar a análise comparativa entre algumas práticas, 

mecanismos e instrumentos típicos das três áreas do conhecimento: foram realizados 

alguns estudos e discussões sobre Análise Econômica do Direito e das Organizações) e 

4 (verificar... se e como ocorre a interação entre empresas, Município e sociedade civil 

organizada na aplicação orquestrada dos mecanismos e instrumentos de promoção da 

responsabilidade social das empresas:  houve tentativa frustrada de consulta a órgãos 

públicos e entidades de representação empresarial  (relatadas no item a seguir)  e foi 

realizada entrevista com o secretário de finanças do Município de Curitiba).

2 LIMITES ENCONTRADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A proposta de trabalhar em equipe traz consigo diferentes limites de maior 

ou menor relevância. O primeiro se apresentou ainda na elaboração do projeto SEC, 

uma vez que a intenção era de contar com professores de outras áreas – em especial da 

Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Serviço Social e 

do  PPGTU,  do  qual  a  coordenadora  do  projeto  faz  parte  (antes  como  professora 

colaboradora e atualmente como professora convidada).

Foram realizados contatos  com a coordenação dos  cursos mencionados – 

quando houve a indicação de pesquisadores cuja área de interesse se aproximasse com a 

do projeto  SEC. A partir  dos contatos,  uma professora de Ciências Contábeis e  um 

professor de Economia passaram a freqüentar o grupo e trouxeram uma colaboração 

valiosa, que será examinada no item 4 deste trabalho. 
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Quanto  aos  limites  encontrados,  dois  foram os  fatores  que  se  mostraram 

determinantes  para  dificultar  a  participação  de  outros  professores.  Um  deles  foi  a 

inexistência  de  algum  projeto  nos  programas  consultados,  cujo  tema  apresentasse 

afinidade com o projeto SEC. Mas o fator principal foi o excesso de demanda sobre os 

professores pesquisadores – que faz com que eles concentrem sua atenção nos projetos 

do seu próprio programa. 

Neste  sentido,  identificou-se  uma  grande  dificuldade  de  conciliação  de 

horários,  considerando  o calendário  das  aulas  na  graduação e  na  pós-graduação,  os 

projetos de pesquisa já desenvolvidos pelos professores em suas respectivas áreas, as 

reuniões  (de  colegiado e  relativas  a  outras  atribuições  assumidas  pelos  professores) 

além das  orientações  (tanto  na  graduação  como  na  pós-graduação)  e  submissão  de 

projetos para instituições de fomento à pesquisa, como o CNPq. 

Mas as exigências crescentes quanto à produção científica e aos critérios que 

ela deve seguir apresentaram-se como fatores determinantes. Em primeiro lugar porque, 

segundo os critérios de avaliação da Capes, ela deve ser fortemente direcionada à linha 

de  pesquisa  do  programa  ao  qual  pertence  o  professor  e  é  desaconselhável  a 

participação dos professores em muitos projetos de pesquisa pela dispersão que isso 

implica – de modo que a integração entre professores de diferentes programas não só 

não contribui para sua avaliação como chega mesmo a prejudicá-lo, salvo se houver 

uma forte  articulação  entre  os  programas  no  sentido da  construção conjunta  de  um 

projeto de pesquisa multidisciplinar. 

Tentativa  neste  sentido  não  foi  feita,  mas  é  possível  inferir  que  tal 

articulação formal é de difícil  viabilização pelos motivos já expostos nos parágrafos 

anteriores  e  porque  o  diálogo  e  integração  entre  diferentes  programas  são  pouco 

freqüentes (para não dizer inexistentes) – embora tal afirmativa baseie-se em opiniões 

pessoais e de professores de outros programas, bem como em comentários informais em 

publicações sobre o tema, e não em pesquisa efetivamente realizada para examinar esta 

questão.  

Outro  aspecto  observado  foi  a  existência  de  ciclos  na  participação  dos 

alunos.  Quanto  aos  alunos  da  graduação,  há  uma  considerável  mobilidade:  muitos 

iniciam o projeto, mas acabam desistindo ou faltando muito, principalmente em razão 

de aprovação em estágios em escritórios de advocacia ou no serviço público – que na 
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atualidade são fundamentais para o futuro profissional dos estudantes de direito, e que 

inclusive ajudam na continuidade dos estudos, pois é bem conhecida a inadimplência no 

ensino superior privado.

 Aqui cabe a ressalva de que optou-se por não fazer um processo seletivo e 

não  adotar  a  assinatura  de  um  termo  de  compromisso  do  aluno  relativo  à  sua 

participação no projeto, no entendimento de que a motivação para a participação deve 

ser o interesse pela pesquisa e não o compromisso firmado – até porque, na prática, não 

haveria  instrumentos  eficazes  para  forçar  o  cumprimento  do  “termo”  além  do 

compromisso moral, que não depende de formalidades.

Alguma mobilidade ocorre,  também,  em relação aos alunos do mestrado, 

mas  principalmente  quando  estes  passam  a  dedicar-se  de  maneira  mais  intensa  à 

elaboração da dissertação, considerando ainda, que há alunos que não têm dedicação 

exclusiva ao mestrado e que, portanto, precisam conciliar a elaboração da dissertação 

com os compromissos profissionais – que são priorizadas em detrimento do projeto de 

pesquisa.

Quanto aos alunos do PIBIC Júnior, dois fatores para a mobilidade foram 

observados:  o  primeiro  traduz-se  na  experiência  com  um  aluno  cujas  atividades 

extracurriculares eram muito intensas (cursos de línguas, esportes, etc.) e, talvez por 

estas serem permanentes foram priorizadas, levando ao abandono do projeto. O outro 

fator  foi  a  seleção  de  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio  –  pois  tais  alunos 

ingressaram no projeto na metade do segundo ano e concluiram na metade do terceiro 

ano. Ocorre que como o terceiro ano do ensino médio é de fundamental importância 

para a aprovação no vestibular, a participação no projeto não se mostra prioritária – o 

que parece bastante compreensível, considerando as fortes implicações do vestibular na 

vida dos alunos. Tal fator foi considerado pela coordenação do PIBIC Júnior no último 

processo  seletivo,  quando  somente  foram  selecionados  alunos  do  primeiro  ano  do 

ensino médio.

Em relação à pesquisa propriamente dita, as maiores dificuldades ocorridas 

até o momento foram as tentativas de pesquisa em sítios da Internet para identificação 

das  ações  e  ferramentas  de  promoção  da  responsabilidade  social  adotadas  pelas 

empresas  e  entidades  representativas  da  classe  empresarial,  por  falha  no 

desenvolvimento da metodologia pela coordenadora do projeto, uma vez que tal tarefa 
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foi atribuída aos alunos de PIBIC Júnior que tiveram dificuldade na sua realização pelo 

excesso  ou  imprecisão  das  informações  contidas  na  Internet,  ao  que  se  associou  a 

desistência de um dos alunos do PIBIC Júnior no início do ano de 2007 e a dedicação da 

outra aluna a seus estudos para o vestibular. 

Tal dificuldade levou à mudança de metodologia, optando-se pela realização 

de  consulta  a  órgãos  públicos  municipais  e  entidades  representativas  do  meio 

empresarial cuja atuação relaciona-se ao tema: Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná,  Associação  Comercial,  Fundação  de  Ação  Social  de  Curitiba,  Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento  Econômico e Social,  Secretaria  Municipal  do Meio 

Ambiente, Instituto Municipal de Administração Pública.

Entretanto,  esta  nova metodologia  também não obteve êxito,  seja  porque 

após o contato telefônico os órgãos/entidades solicitaram comunicação por escrito – que 

não obtiveram resposta – seja pela dificuldade de contato com pessoas responsáveis 

pelas áreas de interesse, exceção feita à entrevista realizada pelo aluno de graduação do 

PIBIC com o Secretário de Finanças do Município.

3 RESULTADOS PARCIAIS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Além da produção do material conceitual e dos seus efeitos sobre as pessoas 

envolvidas na pesquisa, os resultados esperados inicialmente, em termos de produção 

acadêmica eram os seguintes:  (1) orientação de 3 projetos de iniciação científica (um 

em cada ano de duração da pesquisa) e de duas dissertações de mestrado; (2) submissão 

de, pelo menos, 5 artigos para revistas; (3) submissão de 4 trabalhos para apresentação 

em eventos científicos.

Até o momento, os resultados obtidos foram: (1) orientação de 6 projetos de 

iniciação  científica  (PIBIC  e  PIBIC  Junior),  3  já  concluídos  e  3  em  curso:  (1.1) 

orientação de 1 projeto de iniciação científica para o ensino médio (PIBIC Júnior) – 

aluna  Amanda  Carolina  de  Rodrigues  (que  obteve  o  2º.  Lugar  na  apresentação  de 

posters); (1.2) orientação de 1 projetos de iniciação científica (PIBIC)5 – aluno Saulo de 

Tarso  Silvestre  Sanhueza  Manriquez.;  (1.3)  orientação  de  1  projeto  de  iniciação 

científica (PIBIC) vinculado ao projeto de pesquisa “Grandes Projetos Urbanos – do 

5 Regulação jurídica, políticas públicas municipais e responsabilidade social das empresas. Início: 2006
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PPGTU6 - aluna Adriana Drabeski; (1.4) 2 orientações em curso de projetos de iniciação 

científica (PIBIC) – alunos Tarso Silvestre Sanhueza Manriquez7 e Adriana Drabeski8; 

(1.5) 1 orientação em curso de projeto de iniciação científica para o ensino médio já 

concluído (PIBIC Júnior);  (2) submissão/publicação de  5 artigos para revistas:  (2.1) 

submissão de 2 artigos para revistas - produção conjunta da professora coordenadora 

com os alunos Saulo de Tarso Silvestre Sanhueza Manriquez9 e Caroline Sampaio de 

Almeida10 (ambos  aguardando  resposta);  (2.2) publicação  de  1  artigo  em  revista  - 

produção  conjunta  de  3  mestrandas  integrantes  do  projeto:  Ana  Cristina  Casara, 

Carolina B. Suarez e Ana Maria J.B.Faria11; (2.3)  publicação de 2 artigos em revista – 

produção  individual  de  mestranda  integrante  do  projeto  -  Adriana  Estigara1213 (3) 

apresentação de 5 trabalhos em eventos científicos:  (3.1) produção conjunta de duas 

alunas integrantes do projeto de pesquisa – Ana Cristina Casara e Ana Cristina M.B. 

Polli14; (3.2) produção individual de Ana Cristina Casara15; (3.3) produção individual de 

Ana Maria J.N. Faria16; (3.4) produções individuais da coordenadora do projeto1718.

4 O  PROJETO  DE  PESQUISA  E  A  REFLEXÃO  SOBRE  ENSINO  E 

PESQUISA  APLICADOS  AO  DIREITO  E  ORIENTADOS  AO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

6Grandes projetos urbanos: uma análise a partir da Agenda 21 e da Agenda Habitat. Início: 2006.
7 Regulação jurídica municipal, livre concorrência e responsabilidade social das empresas. Início: 2007.
8 Desenvolvimento sustentável e políticas públicas. Início: 2007.
9 Regulação  jurídica,  políticas  públicas  municipais  e  responsabilidade  social  das  empresas.  Revista 
Scientia Iuris (2007).
10 Responsabilidade  social  das  empresas:  um enfoque  a  partir  das  sociedades  anônimas.  Revista  de 
Direito Empresarial (2007).
11 Aguas subterraneas: um instrumento de desenvolvimento sustentável para o MERCOSUL. Revista de 
Derecho Internacional y del Mercosur (2006).
12 Desenvolvimento Sustentável e as Políticas Públicas. Consulex (2007).
13 Do Mercado de Carbono em face da lei econômica da oferta e da procura (2007).
14 A  necessidade  de  adoção  de  Acordos  Internacionais  para  a  garantia  dos  Direitos  dos  Refugiados 
Ambientais. Congresso Internacional de Direito Ambiental, 2007, São Paulo. 
15 A conjugação de instrumentos internacionais de direitos humanos e de direitos ambientais em defesa 
dos refugiados ambientais do clima. Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2007, Curitiba.
16 O  principio  poluidor  pagador  e  a  internalização  dos  custos  ambientais.  I  Congresso  de  Direito 
Socioambiental, 2006, Curitiba.
17 Aspectos comparados da responsabilidade social das empresas no âmbito das relações de trabalho. 
Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 2007, Curitiba.
18 Desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental das empresas e turismo. 11o. Congresso 
Internacional de Direito Ambiental (2007).
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Além de atender  os  objetivos  apresentados no item 1.2 deste  trabalho,  o 

projeto SEC pauto-se pelo esforço de promover a integração entre as duas linhas de 

pesquisa existentes no Mestrado em Direito Econômico e Social: (a) Estado, Atividade 

Econômica e Desenvolvimento Sustentável e (b) Sociedades e Direito, e  entre alunos 

da  graduação,  do  mestrado  e  do  ensino  médio  a  partir  dos  três  eixos  centrais  da 

pesquisa: desenvolvimento sustentável, responsabilidade social das empresas e cidades.

Pretendia-se,  igualmente  a  aproximação  entre:  (1)  a  disciplina 

“Sustentabilidade Econômica e Socioambiental”ofertada pela coordenadora do projeto 

no Mestrado em Direito, (2) a disciplina “Políticas Públicas, Atividade Econômica e 

Desenvolvimento Sustentável” que passará a ser ofertada no Doutorado em Direito em 

2008, (3) os projetos de iniciação científica  PIBIC e  PIBIC Júnior. 

Em  conseqüência  da  participação  da  coordenadora  do  projeto  como 

professora  no  PPGTU  -  cujos  temas  voltados  à  gestão  urbana  são  de  absoluta 

pertinência  para a  pesquisa  desenvolvida  no projeto  SEC -  buscava-se,  ainda,  (4)  a 

aproximação  com pesquisas  desenvolvidas  no  PPGTU através  do  projeto  PIBIC da 

aluna da graduação no tema “Grandes Projetos Urbanos: uma análise a partir da Agenda 

21 e da Agenda Habitat”19 (que acaba de ser concluído) e (5) a interação informal com 

professores do referido programa, através de exposições feitas por eles em reuniões do 

projeto SEC, e de consulta a tais professores sobre temas relacionados à política urbana.

A participação permanente no grupo do professor Carlos Magno Bittencourt 

(professor  de Economia  da PUC-PR cuja  tese de doutorado desenvolveu-se sobre  o 

tema  “A Informação  e  os  Indicadores  de  Sustentabilidade:  um Estudo  de  Caso  no 

Observatório  Regional  Base  de  Indicadores  de  Sustentabilidade  Metropolitano  de 

Curitiba  -  Orbis  Mc”)  e  a  participação  durante  um  semestre  de  professora  Marisa 

Albuquerque  (professora  de  Ciências  Contábeis  cuja  dissertação  de  mestrado  dizia 

respeito  à  contabilidade  ambiental)  foram  pontos  fortes  na  tentativa  de  abordagem 

multidisciplinar.

19 Além de participar das reuniões do projeto SEC, onde expôs alguns temas comuns ao 

seu projeto PIBIC, a aluna teve a oportunidade de interagir com alguns professores e 

alunos do PPGTU e de reproduzir os conhecimentos obtidos junto aos integrantes do 

projeto SEC.
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No mesmo sentido,  e ainda que em menor intensidade,  a participação de 

professor  Harry  Bollman  (da  Engenharia  Ambiental  e  integrante  do  PPGTU),  e  do 

mestrando  do  Programa de  Pós-Graduação  em Administração  de  Empresas  Ricardo 

Vogel,  que  esteve  em  reunião  do  projeto  discorrendo  sobre  Riscos  na  Atividade 

Empresarial foram também resultados positivos, ainda que incipientes, na abordagem 

multidisciplinar dos temas desenvolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção subjacente à elaboração e desenvolvimento do projeto SEC foi a 

de  trazer  para  a  realidade  acadêmica,  ainda  que  de  maneira  singela,  algumas 

perspectivas do desenvolvimento sustentável, tanto na pesquisa teórica como na atitude 

dos integrantes na consecução dos objetivos: (1) realizar a abordagem teórica dos temas 

na perspectiva do tripé da sustentabilidade: econômica, ambiental e social, (2) orientar o 

projeto para a inclusão (aqui viabilizada na forma da participação de alunos tanto do 

ensino médio, como da graduação e do mestrado), (3) sensibilizar os participantes para 

a  importância  da  abordagem  multidisciplinar  (o  que  se  realizou  tanto  através  da 

discussão de textos tratando de metodologia em diferentes áreas do conhecimento como 

através das exposições de professores e mestrando de outros programas), (4) enfatizar a 

integração de temas, alunos em diferentes níveis de aprendizado e experiência pessoal e 

de diferentes  programas de pós-graduação visando a  familiarização,  desmistificação, 

estímulo à pesquisa e a aproximação de diferentes áreas do saber.

Ainda  que  de  forma  limitada,  pelas  razões  anteriormente  expostas,  tal 

propósito foi alcançado e reflete-se na produção científica dos integrantes e na postura 

inclusiva e de valorização de diferentes abordagens e perspectivas no trato teórico dos 

trabalhos desenvolvidos.

Uma  das  possíveis  formas  de  superação  da  mobilidade  dos  alunos  da 

graduação e  de permitir  que professores  da pós-graduação interajam com alunos da 

graduação sem que tal interação se dê na forma de aulas (particularmente porque as 

turmas  de  direito  são  numerosas,  demandando  tempo  do  professor  que  sofre  forte 

pressão  para  a  produção científica),  mas  fortalecendo  justamente  a  característica  do 

professor  de  pós-graduação,  que  é  a  dedicação  à  pesquisa,  seria  permitir  que  a 

participação em projetos de pesquisa servisse como alternativa às disciplinas optativas 
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(denominadas módulos temáticos), de modo que a pesquisa integraria de forma mais 

duradoura a formação do aluno (deixando de concentrar-se no momento de elaboração 

do trabalho de conclusão de curso) e possibilitaria  ao professor  de pós-graduação a 

atuação mais direcionada à pesquisa, deixando de atuar em sala de aula nas disciplinas 

curriculares, mas integrando-se à graduação diretamente através da pesquisa.

REFERÊNCIAS

ARIDA, Persio. Direito e Economia- parte 4. In: NOBRE, M. O que é pesquisa 

em Direito? São Paulo: Quartier Latin, 2005, p.141-151.

BESSA, Fabiane L. B. Netto.  Responsabilidade social das empresas: práticas 

sociais e regulação jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2006. 

CASTELLS, Manuel, A Questão Urbana.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

D’ISEP,  Clarissa  F.  M.  Direito  ambiental  econômico  e  a  ISSO 14000. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

GRAYSON,  David;  HODGES,  Adrian.  Compromisso  social  e  gestão 

empresarial. São Paulo: Publifolha, 2003.

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Disponível 

em: <http://www.ethos.org.br > Acesso em: 11 set. 2007.

LIMA, Luiz H. Controle do patrimônio ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. 

Uerj, 2001.

MARINHO,  Raul.  Prática  na  Teoria  –  aplicações  da  teoria  dos  jogos  e  da 

evolução aos negócios. São Paulo:Saraiva, 2005.

MUNFORD, Lewis. A cidade na história. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

NOBRE,  Marcos  (Org.)  O que  é  pesquisa  em  Direito? São  Paulo:  Quartier 

Latin, 2005.

NUSDEO, Fábio. A definição e a medida do desenvolvimento. In: SALOMÃO, 

Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. 

1079



ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS  -  PROGRAMA  DAS  NAÇÕES 

UNIDAS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO.  Relatório  do  Desenvolvimento 

Humano 2000. Lisboa: Trinova Editora, 2000.

OST, François. A natureza à margem da lei – a ecologia à prova do Direito. (A 

natureza apropriada) Lisboa: Instituto Piaget, 1995.

PERRONE-MOISÉS,  Cláudia.  Direitos  humanos  e  desenvolvimento:  a 

contribuição  das  Nações  Unidas.  In:  AMARAL  JR.,  Alberto;  _____.  O 

cinqüentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. São Paulo : 

Edusp, 1999.

REZENDE,  Denis  A.;  CASTOR,  Belmiro  V.J.  Planejamento  Estratégico 

Municipal:  empreendedorismo  participativo  nas  cidades,  prefeituras  e 

organizações públicas. 2 ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

SALOMÃO. Direito e Economia - parte 4.1. In: NOBRE, M. O que é pesquisa 

em Direito? São Paulo: Quartier Latin, 2005, p.151157.

SEN, Amartya.  Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000.

SILVA,  Guilherme C.  A.  Direito  ao  Desenvolvimento.   São  Paulo:  Método, 

2004.

SOARES,  Guido  F.S.  A  proteção  internacional  do  meio  ambiente.  Barueri: 

Manole, 2003.

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa 

– estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2002.

ZYLBERSZTAJN,  Decio;  SZTAJN,  Rachel. Direito  e  Economia  –  análise 

econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

1080



A FILOSOFIA DO DIREITO, A EFICIÊNCIA, O ESPECIALISTA E O 

FILME “O CLUBE DO IMPERADOR”*

Rogério Monteiro Barbosa**

   Felipe Amorim Machado***

RESUMO

A partir dos conceitos percebidos na obra weberiana, exemplificados no filme “O CLUBE 

DO IMPERADOR”, o presente texto demonstra o desinteresse de alunos por disciplinas 

teóricas, em especial a Filosofia do Direito. Tendo por pano de fundo uma reflexão sobre o 

papel  da  educação  na  modernidade,  analisa-se,  com  fulcro  na  teoria  weberiana,  a 

racionalidade burocrática, demonstrando a imprescindibilidade do princípio da eficiência e 

a especialização em qualquer organização moderna. Com isso, evidencia-se ao longo do 

texto a inversão de paradigmas, segundo a qual se passa a buscar pelo homem técnico ao 

invés  da  antiga  idéia  do  homem sábio.  Nesse  contexto,  trabalha-se  a  idéia  do  cálculo 

utilitarista,  que se  fixou em todas as  organizações,  sejam públicas  ou privadas,  que se 

traduz pela busca dos fins sem se preocupar com a ética acerca dos meios, importando tão 

somente se estes são adequados. Por derradeiro, situa-se a Filosofia do Direito e outras 

disciplinas afins, dentro desse contexto, reafirmando o seu importante papel na reflexão 

acerca do mundo, e também sobre a legitimidade do direito.

PALAVRAS CHAVES

FILOLOSOFIA DO DIREITO; EDUCAÇÃO; BUROCRACIA; EFICIÊNCIA.

ABSTRACT

From  the  concepts  perceived  in  the  weberian  work,  exemplified  in  the  movie  "THE 

EMPEROR's CLUB", the present text demonstrates the disinterest of pupils for theoretical 
* Dedicamos este artigo ao Dr. Marcelo Campos Galuppo, professor que tem se dedicado a oferecer mais 

sabores do que saberes a seus alunos.
** Mestrando em Teoria do Direito pela PUC Minas, bolsista pela CAPES e Diretor Executivo do IHJ/MG.
*** Graduando em Direito pela PUC Minas e Diretor Presidente do IHJ/MG.
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disciplines, specially philosophy of law. Having as background a reflection on the role of 

Education in the present days, the bureaucratic rationality, demonstrating the importance of 

the principle of the efficiency and the specialization in any modern organization will be 

analysed based on the weberian theory.  Having this in mind, the inversion of paradigm of 

the  search  for  the  technician  man  instead  of  the  old  idea  of  the  wise  man  is  proven 

throughout  the  text.  In  this  perspective,  the  text  works  on  the  idea  of  the  utilitarian 

calculation,  fixed in  all  organizations,  either  public  or  private,  and is  expressed  in  the 

search  of  the  ends with  no  worries  about  the  ethics  concerning  the  meanings.  Finally, 

philosophy of law , and other similar disciplines, are inside this context,  reaffirming its 

important role in the reflection concerning the world, and also the legitimacy of the law

KEY-WORDS

PHILOSOPHY OF LAW; EDUCATION; BUREAUCRACY EFFICIENCY.

Introdução

Dificilmente,  um  texto  científico,  por  uma  influência  metodológica  positivista, 

expõe  experiências  pessoais.  Aduzir  percepções  próprias  foge  aos  padrões  científicos 

esperados  de  objetividade  e  imparcialidade.  Abordar  emoções  ou  uma  determinada 

qualidade pode soar como “poesia”, como doxa em lugar de episteme. O que é inaceitável. 

Não obstante isto, de certa forma, esta será a nossa proposta. Levando-se em consideração 

nossa  vivência  em uma determina  área do saber,  pretendemos  expor uma situação que 

consideramos problemática e que merece uma adequada reflexão. Nossa intenção é ajudar a 

desvelar  uma certa  realidade  que  tantas  vezes  é  desprezada  pelas  sagradas  autoridades 

científicas. Abordaremos o pouco interesse pela Filosofia do Direito, considerando aspectos 

teóricos, mas, essencialmente, partindo de aspectos vivencias pessoais.

Uma pequena discussão acerca da educação pode muito nos revelar sobre o nosso 

horizonte ético. A partir da “sala de aula” é possível se descobrir se, atualmente, as virtudes 

são  valorizadas,  qual  importância  é  dada  ao  ensino  pelos  alunos  e  qual  tem  sido  a 

repercussão  de  tal  situação  junto  aos  docentes.  Uma  experiência  instigante  e  bastante 
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reveladora  é  conhecida,  provavelmente,  pela  maioria  dos  professores  de  Filosofia  do 

Direito1. De um modo geral, os alunos questionam a necessidade de a mesma constar em 

suas  grades  curriculares.  Não é  raro o desinteresse.  Sem a mínima necessidade de nos 

atermos às estatísticas, já que não é esse e nosso propósito, e por isso, delas prescindiremos, 

afirmamos que a maior parte dos alunos tem pouquíssimo interesse pela disciplina. Uma 

minoria  gosta,  mas acha pouco “útil” e,  raramente,  alguns realmente a ela se dedicam. 

Enfim, para quase todos, é praticamente incompreensível que se deixem de fora da grade 

disciplinas  que  são  “mais  atuais,  mais  práticas”,  que  tem  uma  importância  urgente  e 

explícita e que lhes proporcionaria uma intervenção imediata na realidade social para se 

consumir  a  carga  horária  com  debates  que  podem  ser  até  “inteligentes”,  mas, 

indubitavelmente, “inúteis”.

Lecionar  com  este  pano  de  fundo  é  um  desafio.  Não  é  fácil  lidar  com  um 

confrontamento  que  é  tão  nevrálgico.  Não  porque  atinja  um  questionamento  sobre  a 

qualidade da aula ou a empatia com os alunos, mas sim porque mira a própria legitimidade 

da disciplina. E em face dessa situação, um certo distanciamento pode e, amiúde, se instala 

entre professores e alunos. O que é bastante compreensível, já que um bem intencionado 

professor acaba tendo, desde o início, à sua frente, uma apática e, muitas vezes, resistente 

turma de alunos. Já pelo lado destes, a percepção é a que um quase quixotesco professor 

lhes faz perder tempo. 

Com isso, uma constante falta de sincronia pode acabar sendo gerada. Começa com 

a consciência do professor que tem a certeza de estar transmitindo um conhecimento que, 

desde sua origem ocupou-se de assuntos extremamente relevantes para a humanidade, e 

alcança um público que, convicto de suas necessidades, dispensa a Filosofia. 

Entretanto,  e  este  é  um aspecto  importante,  há  que  se  ter  muito  cuidado  ao  se 

analisar  e  lidar  com esta  realidade.  É  bastante  compreensível  que  uma resignação,  um 

desalento e até certa animosidade atinja os professores. É normal que quem se ocupe do 

“pensar” sinta-se incomodado com um possível “não-pensar”. Mas é exatamente aí que é 

1 Falaremos especificamente da disciplina Filosofia do Direito por ser a que mais temos 

experiência.  Mas  a  situação  que  descreveremos  não  é  muito  diferente  em  disciplinas  como 

Hermenêutica e Sociologia Jurídica.
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preciso refletir ainda mais. Tratar o desinteresse dos alunos pela Filosofia do Direito com 

um distanciamento pejorativo e sem a devida reflexão pode revelar que faltou um pouco 

de...  reflexão  de  quem  o  fez.  Não  nos  parece  muito  sábio  tratar  os  problemas  que 

enfrentamos  no  ensino  do  direito  como se  estivéssemos  em uma  posição  privilegiada, 

alheios ao mundo recalcitrante em que vivemos. Muito pelo contrário. É preciso refletir e 

mergulhar no problema. 

Afinal,  o  que  poderia  estar  por  traz  do  tipo  de  demanda  dos  alunos  de  cursos 

jurídicos?  Não  seria,  inclusive,  uma  ótima  oportunidade  de  reflexão  filosófica,  esta 

questão?  Ou vamos nos  debruçar  soberba  e  elegantemente  sobre  Platão,  Kant  e  tantos 

outros; discutir com profundidade e maturidade problemas do mundo contemporâneo, mas 

cessaremos a reflexão ao nos depararmos com a vida concreta de jovens alunos, que, muitas 

vezes,  estão mais interessados (o que não nos parece uma heresia)  em ganhar dinheiro 

rápido? Não aceitamos a posição do professor que em seu magnífico saber despreza os 

dilemas daqueles que lhes estão muito próximos.

Entendemos que é preciso se afastar de preconceitos e juízos fáceis e abordar o 

assunto com mais cautela e com o devido foco que nos parece adequado. 

É muito claro que, atualmente, a educação não é vista como uma possibilidade de 

transformação  pessoal,  de  enriquecimento  cultural,  etc.  Se  há  algum  tempo  atrás,  a 

formação universitária tinha um valor em si, hoje, e não é preciso muita pesquisa para se 

perceber isso, o que importa é a possibilidade de instrumentalização que a mesma pode 

proporcionar.  Gerações  mais  “experientes”  de  professores  relatam esse  fato  com certa 

melancolia. O que nos revela que é uma situação relativamente recente. Entretanto, embora 

possa ter se agudizado com a globalização, provavelmente, trata-se de um fenômeno que 

remonta a tempos mais longínquos e que, por isso, pretendemos abordá-los aqui. 

Antecipando  uma  possível  conclusão,  entendemos  que  por  trás  desse 

comportamento dos estudantes,  esconde-se um tipo de racionalidade que é peculiar  aos 

tempos modernos e que acaba por definir um comportamento que rechaça tudo que lhe 

possa ser um empecilho. Exatamente por isso, a resistência dos alunos.

Para explicar estas questões, valer-nos-emos do filme O CLUBE DO IMPERADOR 

como um bom e interessante exemplo do que estamos discutindo aqui.  Ao mesmo tempo, 
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teceremos alguns comentários sobre a modernidade e as análises que Max Weber faz da 

mesma.

Max Weber

Weber é um autor fundamental para se compreender o Ocidente. Suas análises sobre 

o Direito formal burguês, a formação do Estado moderno, o surgimento do capitalismo e a 

racionalidade instrumental, todos típicos da modernidade, são importantíssimas para quem 

pretende estudar e analisar o mundo ocidental.  A influência de sua obra é enorme. Em 

artigo que procura analisar o reconhecimento e a repercussão de algumas obras para as 

ciências  sociais  brasileiras  nos  século  XX,  Schwartzman  (2003,  p.  253)  menciona  que 

Economia e Sociedade,  de Weber, foi considerada a mais importante obra sociológica do 

século, de acordo com pesquisa realizada pela International Sociological Association.

Obviamente,  analisar  o pensamento de Weber é tarefa assaz complicada,  dada a 

abrangência  e  profundidade  de  sua  obra.  O  que  faremos  a  seguir  são  pequenas 

considerações  que  serão  pertinentes  para  o  propósito  de  se  discutir  algumas  mudanças 

ocorridas no ocidente como o advento da modernidade.

Weber preocupa-se em analisar a sociedade a partir da ação de sujeitos individuais. 

Ou seja,  para ele,  não são as interpretações  coletivistas  que melhor  explicam o mundo 

social, mas sim aquelas que levam em conta a prioridade e primazia do indivíduo que liga 

sua  ação  à  ação  de  outros:“o  termo  ação  social  será  reservado  à  ação  cuja  intenção 

fomentada  pelos  indivíduos  envolvidos se  refere  à  conduta  de  outros,  orientando-se  de 

acordo com ela” (WEBER, 1989, p. 9). Definição que ensejou críticas de alguns autores2. 

Crítica que é refutada por Argüello (ARGÜELLO, 1999, p 338 - 339) que nega a tese da 

“racionalidade instrumental” e pelo próprio Weber:

De qualquer modo, é um tremendo mal-entendido supor que uma metodologia 
individualista  pressupõe também um sistema individualístico  de valores.  Uma 

2 Esta é a posição de Habermas (HABERMAS, 1997, p. 369 e ss.) Segundo ele, Weber 

identificou apenas um aspecto da ação social, olvidando, exatamente, a sua característica principal 

que é a ação comunicativa, que por sua natureza é intersubjetiva.
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opinião  tão  errada  quanto  confundir  a  tendência  relativamente  inevitável  dos 
conceitos sociais adquirirem um caráter racional, baseando-se na crença de que 
motivos  racionais  ou  que  o  racionalismo  pode  ser  positivamente  avaliado 
(WEBER, 1989, p.29).

Em outras  palavras,  a  análise  de Weber não seria  uma defesa nem, sequer,  um 

reducionismo individualista da ação, mas, principalmente, uma metodologia.

Outro aspecto metodológico valiosíssimo em Weber é o conceito de tipo ideal. Para 

Weber, podemos atribuir sentido a uma ação história, situada no tempo e no espaço, assim 

como  podemos  trabalhar  metodologicamente  com  o  tipo  ideal,  “conceitual  de  sentido 

subjetivo, atribuído a um ator hipotético num dado tipo de conduta.” (WEBER, 1989, p. 9-

10). O conceito do tipo ideal permitirá que essa metodologia seja utilizada por autores em 

quaisquer  sociedades,  pois,  a  mesma não leva em conta,  como uma espécie  de padrão 

normativo  fixo  que  pode  ser  exportado  irrestritamente,  características  locais.  E, 

conexionando  os  dois  conceitos  citados,  temos  que  “a  construção  de  uma  ação 

rigorosamente racional, de acordo a fins, por causa da sua clara inteligibilidade e falta de 

ambigüidade racional, serve à sociologia como um tipo ideal”. (WEBER, 1989, p. 12)

Na introdução de seu famoso livro A ética protestante e o espírito do capitalismo, 

Weber nos mostra que “somente na civilização ocidental, haverem aparecido fenômenos 

culturais dotados (como queremos crer) de um desenvolvimento universal em seu valor e 

significado.”  (WEBER,  1996,  p.1).  Assim  foi  com  o  desenvolvimento  da  ciência,  do 

capitalismo, do Estado moderno, do Direito formal burguês.

Para  Weber,  não  há  como  separarmos  o  advento  dos  Estados  modernos  do 

surgimento  do  capitalismo  e  do  Direito  formal.  Ao  discorrer  sobre  as  origens  do 

capitalismo, diz o autor que 

entre os fatores de importância incontestável, encontra-se as estruturas racionais 
do direito e da administração. Isto porque o moderno capitalismo racional baseia-
se, não só nos meios técnicos de produção, como num determinado sistema legal 
e numa administração orientada por regras formais. Sem esta, seriam viáveis o 
capitalismo  mercantil  aventuroso  e  especulativo,  e  ainda  toda  espécie  de 
capitalismo  politicamente  determinados,  mas  não  o  seria  empresa  racional 
alguma sob iniciativa particular, com capital fixo e baseada num cálculo seguro 
(WEBER, 1996, p. 10) 

Características que, segundo ele, são exclusivas do ocidente. 
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Para  compreendermos  a  racionalização  do  Direito,  dois  aspectos  devem  ser 

considerados.  Primeiro,  “a  racionalização  foi  possível  somente  a  partir  de  um 

distanciamento do pensamento mágico e, por conseguinte, de uma racionalização ética da 

imagem do mundo” (ARGÜELO, 1999, p. 160). Além disso, 

para o direito, o aparecimento das religiões de redenção possibilitou a separação 
definitiva  entre  preceitos  jurídicos  e  normas  religiosas...outrossim,  a 
racionalização do direito torna-se possível quando se processa um distanciamento 
total dos preceitos religiosos ou éticos. Moral e direito assinalam complexos de 
racionalidade distintos (ARGÜELLO, 1999, p. 160).

E  em  segundo  lugar,  também  de  acordo  com  Argüello,  todo  o  processo  de 

racionalização da economia e do direito levaram a sociedade para uma grande valorização 

da eficiência e uma possível desumanização da sociedade. (ARGÜELLO, 1999, p. 161). 

Assim, por trás do desenvolvimento do Estado moderno e do capitalismo estaria 

presente um tipo de racionalização, cuja característica seria a adequação de meios a fins. 

Nesse processo, a pedra de toque para verificar e assegurar seu sucesso é o princípio da 

eficiência. Seja na administração pública, seja na empresa capitalista, o critério avaliativo 

de uma ação racional é a eficiência dos agentes envolvidos na ação. Mas com relação à 

eficiência,  necessárias  se  fazem outras  considerações.  Antes,  porém,  algumas  palavras 

sobre  a  importante  análise  weberiana  acerca  dos  tipos  de  dominação  e  suas  correlatas 

formas de legitimidade.

Para Weber, “o Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o 

homem” (WEBER, 2002, p. 57). Sendo assim, surge a questão de se saber como é que os 

dominadores conseguem submeter os dominados à suas vontades. Em outras palavras, de 

onde nasce a autoridade que permite esse tipo de relação? Quais são suas razões internas? 

(WEBER, 2002, p. 57)

Segundo o autor, existem três tipos puros de dominação legítima: a tradicional, a 

carismática e a burocrática. A primeira se caracteriza pela força do passado, pelo caráter 

sagrado da tradição pelos costumes, pelo “hábito, enraizado nos homens, de respeitá-los” 

(WEBER, 2002, p. 57) É exercido pelos patriarcas ou senhores de terras. A segunda, a 

carismática, alicerça-se nas qualidades e na força pessoal de um indivíduo que é capaz de 
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aglutinar  ao  redor  de  seu  carisma,  devoção  e  subordinação.  A  terceira  forma  é  a 

burocrática, que tem como fundamento de autoridade, a crença na legalidade.

Existe, por fim, a autoridade que se impõe em razão da “legalidade”, em razão da 
crença na validez de um estatuto legal e de uma “competência” positiva, fundada 
em  regras  racionalmente  estabelecidas  ou,  em  outros  termos,  a  autoridade 
fundada  na  obediência,  que  reconhece  obrigações  conformes  ao  estatuto 
estabelecido. Tal é o poder como o exerce o “servidor do Estado” em nossos dias 
e como o exercem todos os detentores do poder que dele se aproximam sob esse 
aspecto. (WEBER, 2002, p. 57-58)

Com relação a este tipo de dominação, há um aspecto muito relevante no que diz 

respeito à sua forma de atuação. Quando, em Economia e Sociedade (WEBER, 2004) vai 

explicar o tipo de dominação burocrática, que é o típico das organizações modernas, pois é 

o  que  mais  e  melhor  ajusta  os  meios  aos  fins,  Weber  nos  fala  também de  uma outra 

característica, além da legalidade, que lhe é peculiar e que lhe faz superior às demais:

A  razão  decisiva  do  avanço  da  organização  burocrática  sempre  foi  sua 
superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma. A relação entre um 
mecanismo burocrático plenamente desenvolvido e as outras formas é análoga à 
relação entre uma máquina e os métodos não-mecânicos de produção de bens. 
Precisão,  rapidez,  univocidade,  conhecimento  da  documentação,  continuidade, 
descrição, uniformidade,  subordinação rigorosa,  diminuição de atritos e  custos 
materiais  e  pessoais  alcançam  o  ótimo  numa  administração  rigorosamente 
burocrática  (especialmente  monocrática)  exercida  por  funcionários  individuais 
treinados,  em  comparação  a  todas  as  formas  colegiais  ou  exercidas  como 
atividade honorária ou acessória. (WEBER, 2004, p.212)

E esta superioridade técnica que Weber nos fala é medida pela eficiência de seus 

procedimentos e de seus executores. Não se fala aqui em valores da ação, nem se discute 

seus fins. Pensa-se tão somente no grau do êxito que ela é capaz de obter. O critério é 

meramente técnico. O que importa é saber se o cálculo da ação foi feito da maneira mais 

adequada  ao  fim  já  estabelecido,  se  foi  estritamente  racional  e,  principalmente,  se  foi 

eficiente:

A  peculiaridade  da  cultura  moderna,  especialmente  a  de  sua  base  técnico-
econômica, exige precisamente esta “calculabilidade” do resultado. A burocracia 
em seu desenvolvimento pleno encontra-se, também, num sentido específico, sob 
o princípio sine ira ac studio. Ela desenvolve sua peculiaridade específica, bem-
vinda ao capitalismo, com tanto maior perfeição quanto mais se “desumaniza”, 
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vale  dizer,  quanto  mais  perfeitamente  consegue  realizar  aquela  qualidade 
específica que é louvada como sua virtude: a eliminação do amor, do ódio, e de 
todos  os  elementos  sentimentais,  puramente  pessoais  e,  de  modo  geral, 
irracionais,  que  se  subtraem  ao  cálculo,  na  execução  das  tarefas  oficiais. 
(WEBER, 2004, p.213)

Sendo assim, já que a principal qualidade é a sua calculabilidade, na organização 

burocrática, sob o princípio da eficiência, não importa muito se uma ação é ética ou não. 

Importa  que  ela  alcance  o  resultado  almejado.  Se  os  meios  empregados  foram  os 

apropriados  para  o  êxito  daquela  ação  e  em  sua  execução,  o  cálculo  implicava  em 

desconsiderar  algum  valor  social,  tudo  bem.  Na  dominação  burocrática,  a  própria 

burocracia e sua necessária eficiência legitimam tal conduta.

Weber  chama  o  homem  que  desempenha  as  funções  racionais  na  dominação 

burocrática de “profissional” e de “especializado” (WEBER, 2004, p. 230). E aqui surge 

uma questão interessante. Para Weber, os efeitos da dominação burocrática são perceptíveis 

em várias  esferas  sociais.  Mas  em uma delas  ela  é  particularmente  relevante:  sobre  a 

educação  e  a  formação  do  profissional  especializado  (WEBER,  2004,  p.  230).  E  um 

importante  reflexo desse  efeito diz  respeito  ao prestígio e  ao objetivo da educação em 

diferentes tipos de dominação. O essencial é entendermos que diferentemente dos outros 

tipos, cujo objetivo era o homem culto, na dominação burocrática, o objetivo é o homem 

especializado.  Prevalece  a  qualidade  da  especialização  em  detrimento  da  “qualidade 

cultural”, assim como a idéia de utilidade passa a ser relevante no processo educacional do 

especialista. (WEBER, 2004, p. 232). 

A burocratização oferece o ótimo de possibilidade para realizar o princípio da 
repartição  do  trabalho  administrativo  segundo  aspectos  puramente  objetivos, 
distribuindo-se as tarefas especiais entre funcionários especializados, e que cada 
vez mais se aprimoram na prática contínua. (WEBER, 2004, p. 213) 

E como Weber nos explica, “objetividade” nesse contexto significa calculabilidade 

e impessoalidade (WEBER, 2004, 213). Desse modo, do profissional especialista passa a 

ser exigido apenas que seja eficiente, que otimize tempo e recursos, que alcance com a 

maior  precisão  possível  seus  fins  almejados,  seja  na  administração  pública,  seja  na 

administração privada.
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Do que foi  falado, dois conceitos são correlatos e  interdependentes:  eficiência  e 

especialização.  Não é  difícil  de se imaginar que a  eficiência  sempre fora um princípio 

valorizado. Em qualquer época e em qualquer tipo de ação, ser eficiente e conseguir atingir 

o fim esperado, obviamente, sempre fora bem visto. Mas o que os tempos modernos e, 

especialmente, a estrutura burocrática traz como novidade é que a eficiência passa a ser 

reconhecida como um critério que reforça a própria estrutura de poder. Se no outros tipos 

puros, havia uma legitimidade baseada na tradição ou no carisma que, de certa forma, se 

mantinha intactas independentemente da eficácia da ação de seus líderes, já que o que lhes 

autorizava não dependia desse sucesso, por sua vez, a dominação burocrática depende, de 

forma  inarredável,  do  êxito  de  seus  agentes,  que  mais  lograrão  êxitos  quanto  mais 

especialistas  forem,  já  que  esta  característica  aumenta  suas  chances  de  sucesso.  Na 

organização  burocrática,  os  profissionais  especialistas  precisam,  de  forma  racional, 

adequando meios a fins, e contando com a formalidade legal que lhes proporciona certeza e 

precisão, perseguir a obtenção do sucesso de suas ações para alcançar o reconhecimento 

social.

Com o que foi visto, com a dominação burocrática e o desencantamento do mundo, 

a  legitimidade  das  organizações  públicas  ou  privadas  está  dissociada  de  valores,  de 

contextos éticos e de finalidades estranhas à própria ordenação racional  das mesmas.  E 

como falamos anteriormente, talvez possamos, a partir do pensamento weberiano, começar 

a desvelar situações da educação em nosso presente: 

Atrás de todas as discussões atuais sobre os fundamentos do sistema educacional 
encontra-se, em algum ponto decisivo, sempre a luta, condicionada pelo avanço 
irrefreável  da  burocratização  de  todas  as  relações  de  dominação  públicas  e 
privadas e pela importância cada vez maior do conhecimento especial,  entre o 
tipo do “homem especializado” e a antiga idéia do “homem culto”.  (WEBER, 
2004, p. 232)

Certamente, as repercussões deste tipo de sistema de ensino nos cursos jurídicos e 

em outros cursos são muito grandes. Não é à toa que as chamadas “humanidades” não são 

muito festejadas na atualidade. Mas, antes de falarmos mais sobre este assunto, queremos 

trazer o exemplo do filme “O CLUBE DO IMPERADOR” que pode muito nos valer nessa 

discussão sobre a eficiência e a especialização. 

1090



No filme O CLUBE DO IMPERADOR, Mr. Hundert é um professor que representa 

aquilo que Weber chamou de homem culto. Em suas aulas de história, ensina conteúdos da 

Civilização  Ocidental  Greco-Romana,  como  filosofia,  literatura  e  política.  Para  ele,  a 

educação é um fim em si mesmo que, obviamente, proporciona ganhos, mas que sempre 

giram ao redor da temática educacional, do desenvolvimento ético e cultural.  Assim, para 

Hundert,  a  educação  tem  como  funções  a  formação  do  caráter,  a  aquisição  de 

conhecimentos culturais, a disciplina, etc. Mr. Hundert leciona levando em consideração 

que cumpre o principal objetivo que uma instituição de ensino deve ter: a promoção da 

educação como um fim que se encerra em sim mesmo. Um professor virtuoso, reconhecido 

por sua dedicação e por suas qualidades intelectuais. Um exemplo para os alunos e para os 

outros professores. 

Quando morre o diretor da escola St. Benedict, Mr. Woodbridge, o nome que mais 

se  adequava  para  ocupar  o  cargo  era  o  de  Hundert,  em  razão  de  seus  predicados  já 

mencionados. Ele era o símbolo das qualidades culturais, o paradigma do professor honesto 

e dedicado. Entretanto, para sua surpresa, a diretoria da escola opta por indicar uma outra 

pessoa para dirigir a escola, o professor Ellerby. Este, de acordo com o entendimento da 

direção, ao contrário de Hundert, estaria mais comprometido com a gestão financeira da 

instituição, que àquela altura, era o que mais os interessava. De maneira nenhuma, Mr. 

Ellerby aparece como um promotor das virtudes da educação. No entanto, possui, aos olhos 

da direção, a virtude mais apropriada para uma organização ordenada racionalmente e que 

precisava melhorar sua gestão econômica: a eficiência. Frise-se, eficiência na gestão. Além 

disso, mais do que um professor que se tornara diretor, Ellerby parece adquirir o status de 

um especialista, no caso um administrador, com funções e finalidades bem distintas das de 

um mestre educador. Assim, entre um diretor comprometido com as virtudes, que daria 

ênfase  à  ética,  ao  conhecimento  e  a  formação  do  caráter  dos  alunos,  e  um,  cujas 

características são a eficiência e a calculabilidade na consecução de resultados, preocupado 

com a contabilidade da instituição, a escola acaba preferindo o segundo.

Há  nessa  escolha  uma  questão  muito  importante,  pois,  afinal,  o  que  lhe  está 

subjacente é a predominância da figura do especialista e do princípio da eficiência. Frio, 

racional, calculista e estratégico, Ellerby é uma típica figura da burocracia. E no filme é 

1091



muito interessante como esta escolha representa uma distinção entre a importância que é 

atribuída às virtudes e à eficiência. Não que, necessariamente, ambas não possam caminhar 

juntas. Mas, no entanto, em nome da eficiência, as virtudes podem ser sacrificadas. Se o 

novo diretor conseguisse levantar os recursos financeiros que a escola necessitava de forma 

eficaz, teria exercido bem sua função. Não interessava, nem mesmo, quais os meios seriam 

empregados. Também não se tratava de uma questão moral. Se houve um sacrifício, como 

fica claro no filme, de um professor que tinha a legítima expectativa de dirigir a escola, 

assim como se houve, também, uma atitude desleal de Elleby para com Hundert, estas são 

contingências  que  podem  fazer  parte  da  estratégia  burocrática,  já  que  “é  uma  das 

incumbências principais dos gerentes dirigir e redirecionar os recursos disponíveis de suas 

organizações, tanto humanos quanto não-humanos, da maneira mais eficiente possível para 

atingir esses fins”.(MACINTYRE, 2001, p. 55)

Emotivismo e Burocracia

MacIntyre chama a atenção para o fato ter sido Max Weber um dos autores que 

melhor  percebeu  esta  problemática  de  se  “instrumentalizar”  pessoas  na  realização  de 

determinados projetos. Para MacIntyre, por trás desse tipo de relação está uma concepção 

de filosofia moral que ele denomina de emotivismo (2001, p. 21 e ss.). A característica do 

emotivismo é que na falta  de um critério  racional  unificador3 de nossos juízos morais, 

apelamos para decisões pessoais  e emotivas.  “Emotivismo é a doutrina segundo a qual 

todos os juízos morais não passam de expressões de preferência, expressões de sentimento 

ou atitudes, na medida em que são de caráter moral ou valorativo”. (MACINTYRE, 2001, 

p. 30) Segundo o autor, subjacente ao emotivismo estaria um tipo de sociologia, um tipo de 

conteúdo social, cuja característica seria a indistinção entre relações sociais manipuladoras 

e não-manipuladoras. E assim seria porque, como os juízos morais, para o emotivismo, não 

podem recorrer a uma validação impessoal, objetiva e racional, eles se baseiam apenas em 

preferências pessoais. Não se pode recorrer a critérios impessoais porque estes não existem. 

3 Na modernidade não há um  telos unificador como fora a política para os gregos e a 

religião na Idade Média. 
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“Estas idéias serão sempre equívocos. A única realidade do discurso distintamente moral é 

a tentativa da vontade de alinhar as atitudes, sentimentos, preferências e opções do outro 

com as suas”. (MACINTYRE, 2001, p. 53) 

Para MacIntyre, predomina nas organizações burocráticas este tipo de relação social 

que  não  distingue  relação  manipuladora  de  não-manipuladora.  Aliás,  seria  um aspecto 

intrínseco à racionalidade burocrática, adequar meios a fins de maneira econômica e eficaz. 

(MACINTYRE, 2001, p. 55)

No filme, fica claro que com a ascensão de Ellerby, o afastamento de Hundert e sua 

posterior  volta  à  escola4,  não  se  discute  a  pertinência  da  escolha  do  novo diretor  pela 

comunidade escolar. A não ser os diretamente envolvidos, os demais não problematizam a 

questão. É claro que se pode entender isso como uma simples opção do diretor do filme. No 

entanto,  parece-nos  que não é  um dado de  somenos  importância.  Entendemos  que  seu 

significado  principal  é  a  tendência  generalizada  dos  tempos  atuais  da  prevalência  do 

especialista, do princípio da eficiência, enfim, da racionalidade burocrática.

CONCLUSÃO

No início  deste  texto,  mencionamos  o desinteresse  dos  alunos  pela Filosofia  do 

Direito. Dissemos que era uma questão que ensejava reflexão. Posteriormente, analisamos, 

a partir do pensamento de Weber, a racionalidade burocrática. Com esta, foi possível ver 

que o princípio da eficiência e a especialização são requisitos imprescindíveis para se atuar 

em qualquer  organização  moderna,  seja  pública  ou  seja  privada.  A  partir  do  filme  O 

CLUBE DO IMPERADOR, tivemos um bom exemplo de como a eficiência se sobrepõe, 

caso seja necessário, às virtudes. Ao final, dissemos que este é um sinal dos tempos atuais, 

possivelmente, irrenunciável. Ou seja, vivemos em uma sociedade em que sua engrenagem 

burocrática está posta e precisa se realimentar a todo tempo com o bom funcionamento de 

suas peças. E isso realmente pode ser assustador. Em nome da celeridade, da otimização de 

recursos  e  da  precisão,  a  administração  estatal  e  capitalista  podem  acabar  cometendo 

4 Hundert, ao ser preterido na escolha da direção, deixa de lecionar na escola. Passados 

alguns anos, retorna à mesma.
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atrocidades e, constantemente as comete, já que no cálculo para se alcançar os fins pré-

estabelecidos, todos os meios podem ser usados, inclusive, de forma manipulada, o próprio 

ser humano. Corremos o constante risco de vivermos em realidades distópicas5. 

Na política a situação é complicada. Não é novidade para ninguém, e nos referimos, 

de um modo geral, a todo o ocidente, que, na atualidade, constantemente aceita-se desvios 

éticos de políticos, desde que eles tenham eficientemente promovido o resultado que os 

eleitores esperavam. Mais um sintoma da dominação burocrática. 

Na racionalidade burocrática, que se legitima pela própria eficiência de suas ações, 

o  especialista  ganha  um  importante  destaque,  já  que  ele,  melhor  do  que  um  simples 

diletante, terá mais condições de manipular os meios e de bem calcular sua estratégia para 

alcançar os resultados esperados. Naturalmente, sendo assim, há uma tendência presente 

ainda hoje,  de  disciplinas  muito  específicas,  serem muito  valorizadas  pelos  alunos  que 

“conhecem bem o mundo em que vivem”. E, exatamente por isso, o ânimo para se estudar 

Filosofia do Direito poder não ser muito forte. Prefere-se uma formação puramente técnica. 

Os cursos de Direito padecem dessa pressão. 

Para finalizar, queremos destacar, brevemente, o papel que a Filosofia do Direito 

pode ter neste contexto. 

Como falamos, a burocratização em que vivemos é um dado irrenunciável. E para 

um tipo de dominação que recorre à legalidade para se legitimar, afastando-se de questões 

éticas,  impulsionando  “suas  peças”  a  um  bom  funcionamento,  certamente  dispensa-se 

reflexões filosóficas,  que lhes  são inúteis.  E realmente  são.  Não parece que a  filosofia 

pretenda dar algum conhecimento específico que instrumentalize as pessoas para obterem 

mais sucesso, manipular melhor os meios, etc. Mas é exatamente por isso que a Filosofia do 

Direito é importante. Por não ser útil a uma desumanização do mundo jurídico, por não 

servir ao poder e por se propor a questioná-lo. Aliás, pensando bem, podemos concordar 

com Chauí que a Filosofia pode até ser útil:

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se 
deixar guiar pela submissão às idéias dominantes e aos poderes estabelecidos for 

5 Exemplos de distopias encontramos em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (2003) e 1984, 

de Gorge Orwell. (1998)
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útil; se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for 
útil;  se  conhecer  o sentido das criações humanas nas artes,  nas ciências  e  na 
política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem 
conscientes de si e duas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade 
para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os 
saberes de que os seres humanos são capazes. (CHAUÍ, 2002, p. 18)

E à  Filosofia  do  Direito  pode  caber  um papel,  também “útil”,  no  processo  de 

reflexão  acerca  da  legitimidade  do  direito,  que  no  Estado  democrático  exige  outros 

processos  legitimatórios  como  a  participação  popular  que  mantém  a  “legitimidade  do 

ordenamento vinculada à força do melhor argumento” (BARBOSA, 2004, p. 189). Assim 

evidenciando-se  que  a  legitimação  não  se  reduz,  mais,  a  uma  mera  habilidade  de  se 

produzir resultados esperados.

Para  finalizar,  concluímos  que  é  preciso  teimar.  Não  com  resignação  ou  com 

animosidades. Mas, quem sabe, para vencermos a resistência quanto à Filosofia do Direito, 

devamos encará-la mais por curvas do que por retas. Quem sabe devamos apresentar aos 

alunos, em sinal de total respeito por seus anseios e desejos, e por coerência com o papel 

que já aduzimos à Filosofia do Direito, mais sabores e menos saberes. Ou, como já disse 

Barthes, oferecer-lhes a experiência da “Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber, um 

pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível” (BARTHES, 2004, p. 47).
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RESUMO

A  pesquisa  explora  a  hipótese  de  que  as  desigualdades  características  da  sociedade 

brasileira  evidenciam-se  na  construção  dos  discursos  jurídicos,  acerca  da  categoria 

igualdade jurídica, em sede do Supremo Tribunal Federal. Apesar de no nível do discurso e 

do  habitus  dos juristas não se permitirem a continuidade das desigualdades no plano do 

direito, este trabalho buscará demonstrar, ao desconstruir os argumentos dos ministros que 

compõem e compuseram a Corte, que a falta de racionalidades na construção das decisões 

com base no contraditório leva a uma contrariedade funcional do sistema jurídico que não 

permite  consensos  mínimos  para  a  ruptura  de  um processo histórico  de  reprodução de 

privilégios na “cidadania” brasileira. Para tanto, trabalhará com a análise semiolinguística 

do  discurso  jurisprudencial,  como  uma  nova  proposta  metodológica  de  estudo 

jurisprudencial, referente a igualdade jurídica disponível no Supremo Tribunal Federal, no 

recorte da imunidade parlamentar.

PALAVRAS-CHAVES

SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL;  IGUALDADE  JURÍDICA;  IMUNIDADE 

PARLAMENTAR; ANÁLISE DO DISCURSO.

RESUMO

La ricerca presenta un`ipotese: le ineguaglianze che caratterizzano la società brasiliana si 

presentano  nella  costruzione  dei  discorsi  giuridici  del  Supremo  Tribunal  Federal. 

Nonostante i discorsi e il  habitus  dei teorici giuridici brasiliani ci  informano non avere 
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Doutorando em Letras UFRJ. Advogado. E-mail:rafaiorio@ig.com.br.
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ineguaglianze  giuridica  in  Brasile,  questo  testo  presenterà  e  dimostrarà,  atraverso  una 

proposta metodologica fondata nell` analisi semiolinguistica del discorso giurisprudenziale, 

che  c`è,  in  nostra  reppublica,  un  processo  storico  riproduttore  dei  privilegi.  Perchè, 

veramente,  il  nostro  sistema  di  costruzione  decisoria  giurisprudenziale  non  permette 

consenso ugualitario. Il tema scelto, inizialmente, per dimostrare la formazione del discorso 

del Supremo Tribunal Federal di questa ugualità brasiliana serà l` imunità parlamentare.

PAROLE CHIAVE

SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL;  UGUALITÀ  GIURIDICA;  L`IMUNITÀ 

PARLAMENTARE; ANALISI DEL DISCORSO.

INTRODUÇÃO

O presente texto, que pretende ser uma síntese dos trabalhos “Supremo Tribunal 

Federal  e  Sociedade Brasileira:  legitimando  a  desigualdade  jurídica  ou a  diferença?” e 

“Supremo Tribunal Federal e Sociedade Brasileira: legitimando a desigualdade jurídica ou 

a diferença?  Entre privilégios e prerrogativas” apresentados respectivamente na Reunião 

da  Associação  Brasileira  de  Antropologia  de  2006  e  na  Reunião  de  Antropologia  do 

Mercosul de 2007, discute alguns aspectos abordados no projeto de pesquisa  “Supremo 

Tribunal  Federal  e  Sociedade  Brasileira:  legitimando  a  desigualdade  jurídica  ou  a  

diferença?”1,  desenvolvido  no  âmbito  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da 

Universidade  Gama  Filho/RJ.   Este  trabalho  também se  apresenta  como  um ponto  de 

inserção entre duas experiências concretizadas nesse Programa. De um lado, evidenciam-se 

as reflexões travadas no Laboratório de Análise Jurisprudencial LAJ/UGF, em 2005, no 

projeto  “Jurisdição Constitucional e Democracia: o processo civil  como estratégia de 

poder do Supremo Tribunal Federal2”, onde foram trabalhadas as relações entre Poder e 

1 Observe-se, porém, que no momento, a pesquisa ainda se encontra na fase de levantamento jurisprudencial, 
o que impossibilita, por óbvio, a comunicação final de seus resultados. Entretanto  já é possível apresentar-se 
uma semântica doutrinária sobre o  panorama sobre as representações doutrinárias a respeito da problemática 
da igualdade jurídica  que servirá de suporte para a análise das  decisões selecionadas.
2 Os resultados dessa pesquisa foram publicados em obra coletiva denominada “Os Direitos à Honra e à 
Imagem pelo Supremo Tribunal Federal- Laboratório de Análise Jurisprudencial”, pela Editora Renovar, em 
2006.
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Direito, percebidas no momento da aplicação do direito (normas jurídicas) pelo Supremo 

Tribunal  Federal.  Naquela  oportunidade,  propôs-se  uma  leitura  do  processo  enquanto 

estratégia  de  poder  voltada  para  legitimar  a  atuação  da  Corte.  De  outro,  inspira-se  na 

dinâmica  e  na  carga  crítico-reflexiva,  com  abordagens  oriundas  da  Sociologia  e 

Antropologia  Jurídicas,   desenvolvida pelos  projetos que trabalham as  “Relações  entre 

tribunais e sociedade: acesso à justiça e ao direito e ao devido processo legal”, sob a 

coordenação  dos  Profs.  Maria  Stella  de  Amorim e  Roberto  Kant  de  Lima.  Importante 

ressaltar ainda que o projeto se insere como um sub-projeto na pesquisa sobre "Sistemas de 

Justiça Criminal e Segurança Pública, em uma perspectiva comparada: administração de 

conflitos  e  construção  de  verdades",  aprovado  com  recursos  do  PRONEX  (FAPERJ-

CNPq). 

A problemática proposta explora a hipótese de que as desigualdades que marcam 

a sociedade brasileira também se reproduzem no ordenamento jurídico, não só no nível 

legal, mas em especial, no plano da jurisdição constitucional3, onde o papel desempenhado 

pelo  Supremo  Tribunal  Federal/STF  -  corte  que   ocupa  “as  posições  mais  altas  na 

hierarquia do campo jurídico” (ROCHA,  2003:108) -  demarca, em definitivo, a ausência 

de elementos racionais  que permitam identificar a desigualdade e a diferença, enquanto 

fatores de violação ou de sustentação, respectivamente, do Estado Democrático de Direito. 

Nesse escopo, indaga-se sobre  a “racionalidade” que autoriza os tratamentos diferenciados 

para  o  STF.  Há  causa  “legítima”  para  a  não  observância  da  isonomia  formal?  Ou  a 

expressão “tratamento diferenciado” é usada de forma meramente retórica? Será que na 

práxis do STF esse "justificado" se justifica? Quais são os elementos necessários para se 

configurar uma situação "justificada"? As condições pessoais dos sujeitos envolvidos são 

consideradas? Em quais termos? Ou trata-se de reproduzir a desigualdade na aplicação da 

lei  sob o   manto  autorizativo da  expressão  “tratamento  diferenciado”?  Que  modelo de 

igualdade  adotamos?  A  universalista  francesa,  estabelecida  no  caput  do  art.  5º  da 

CRFB/88?  Ou  individualista  norte-americana,  que  baseia  teoricamente  as  decisões 

judiciais?4

3 Por  jurisdição  constitucional,  entende-se   toda  atividade  judicial   voltada para  aplicação,  pelo juiz,  de 
normas constitucionais (Grupo de Estudos “A jurisdição constitucional e a democracia”, 2003). TAVARES 
(1998), apontando um problema terminológico na definição de jurisdição constitucional,  apresenta conceitos 
amplos e restritos da categoria.
4 Quanto as estruturas desses modelos interessante observar CARDOSO (2002) e TAYLOR (2000).
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O principal objeto de  investigação, mediante análise jurisprudencial,  é  um grupo 

de  decisões proferidas por esta  Corte – chamadas de  acórdãos – que materializam no 

campo jurídico as representações de seus juízes sobre a problemática abordada. Tem-se, 

como ponto de partida julgamentos que adotam em sua fundamentação (consideradas como 

as  razões  de  decidir)  a  “expressão  tratamento  diferenciado”,  relacionada  ao  princípio 

constitucional da igualdade. E pretende explicitar o significado das categorias igualdade e 

tratamento  diferenciado/justificado,  buscando  revelar  a  ideologia  político-social  da 

jurisprudência produzida por nossos Tribunais a esse respeito e os mecanismos discursivos 

utilizados para a sua construção. 

Feitas  essas  primeiras  considerações  a  fim  de  contextualizar  o  presente  texto, 

seguem  algumas  reflexões  sobre  a  atividade  jurisdicional  enquanto  representações  do 

mundo e a apresentação do debate dogmático5  sobre o princípio da igualdade que circula 

no  campo jurídico,  como também no  momento,  recorta-se  a  investigação  para  o  STF, 

através  do  estudo  de  sua  jurisprudência  (decisões),  e  a  problemática  da  construção  da 

igualdade  jurídica,  na  sociedade  brasileira,  projetada  no  debate  sobre  as  chamadas 

“prerrogativas”  (construções  legais  que  estabelecem  tratamentos  distintos  para  certas 

“classes”  de  pessoas  e  doutrinariamente  justificadas  como  legítimos  substitutos  dos 

privilégios).  Para tanto,  optou-se,  em uma primeira  etapa da pesquisa,  por se fazer um 

recorte na temática da imunidade parlamentar.

As decisões judiciais podem ser compreendidas de muitas maneiras diferentes. No 

particular, duas são as possibilidades que melhor se ajustam a esse trabalho. De um lado as 

decisões são representações que os juizes fazem do mundo e  de outro são a resposta dada 

pelo Judiciário ao conflito que a sociedade a ele remete.  Essas representações/respostas 

interferem  diretamente  na  função  social  dos  órgãos  judiciais  e  o  real  papel,  por  eles, 

desempenhado. Determinam assim suas relações com a sociedade. 

Em uma abordagem recorrente na doutrina jurídica pátria, jurisdição significa o 

poder-dever, traduzido em monopólio do Estado, de solucionar os conflitos que permeiam 

as  relações  sociais  e  que  naturalmente  não  atingem  a  auto-composição,  sendo,  pois, 

necessária a intervenção de uma “terceira vontade”, em substituição à vontade das partes. 
5 Utiliza-se aqui a expressão dogmática jurídica como equivalente à  doutrina jurídica – que no campo jurídico 
significa “o estudo  de caráter científico que os juristas realizam a respeito do direito, seja com o objetivo 
meramente  especulativo  de  conhecimento  e  sistematização,  seja  com o  escopo  prático  de  interpretar  as 
normas jurídicas para sua exata aplicação” (DINIZ, 1994:284).
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Esse terceiro é o Estado-juiz, que de forma definitiva decide e pacifica no plano jurídico a 

controvérsia que lhe é submetida. 

Entretanto, a compreensão da jurisdição nos termos expostos, e por conseqüência 

do papel esperado dos juízes, não se presta “a administrar e solucionar conflitos, pois estes 

não são vistos como um acontecimento comum e próprio da divergência de interesses que 

ocorre  em qualquer  sociedade.  Pelo  contrário,  aqui  os  conflitos  são visualizados  como 

ameaçadores  da  paz  social,  e  a  jurisdição,  longe  de  administrá-los,  tem  a  função  de 

pacificar a sociedade, o que pode ter efeito de escamoteá-los e de devolvê-los, sem solução 

para a mesma sociedade onde se originaram” (AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES, 

2005: xxvi). 

Há,  assim,  uma  desfuncionalidade  do  sistema  judicial  que  resulta  em 

distanciamento entre o juiz e a sociedade/cidadão e que concorre também para um sistema 

que  reproduz  vertiginosamente  conflitos  judiciais,  materializados  em  um  número 

inadministrável de processos6, negando-se ao fim o acesso à justiça e ao direito – garantias 

fundantes do Estado Democrático de Direito.

Por  outro  lado,  é  certo  que  a questão  da  igualdade  ou  de  sua  falta   tem 

atormentado  o  homem,  desde  tempos  muito  antigos.  O  problema  das  desigualdades 

internas, inerentes ao ser humano, bem como o problema das desigualdades externas inspira 

reflexão  e  investigação,  nas  mais  diversas  áreas  do  conhecimento  humano.  Inclusive, 

produz visões de mundo da mesma forma diferentes, que repercutem em culturas distintas 

com  organização social e sistemas políticos também distintos. E nas sociedades ocidentais, 

os sistemas jurídicos são marcados pela tentativa de aproximar duas lógicas paradoxais: a 

que regula a desigualdade social e a que regula a igualdade jurídica. 

A primeira proveniente do mercado, fundada em critérios de desigualdade e, a 

segunda, proveniente do direito advindo de conquistas liberais do século XVIII, tal como 

ocorre  em  todas  as  manifestações  históricas  do  paradigma  de  Estado  Democrático  de 

Direito, fundado em critérios de igualdade. Entretanto, a despeito das peculiaridades que tal 

paradoxo apresente  em diferentes  sociedades,  nelas  a  desigualdade  jurídica  é  rejeitada. 

6 Uma amostragem desses números, no STF,  pode ser encontrada no Banco Nacional de Dados do Poder 
Judiciário – BNDPJ, disponível em: < http://www.stf.gov.br/bndpj/stf/MovProcessos.asp>. Acesso em: 11 de 
maio 2006. 
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Porém, no Brasil à revelia do que está escrito na Constituição vigente7, as desigualdades 

jurídicas  inscritas  em leis  é  objeto  de  discursos  “naturalizados”  e  de  justificativas  que 

padecem de compreensão e de explicação para cidadãos bem informados, sendo muitas das 

vezes “mascaradas” em uma retórica de proteção à diferença, contribuindo-se assim para 

um esmaecimento da aversão republicana aos privilégios.

No que toca à igualdade jurídica, muitas são as questões doutrinárias  suscitadas. 

À  guisa  de  exemplo,  pode-se  arrolar:  a  dificuldade  semântica  de  compreensão  de 

significados; a necessidade de um juízo de comparação para melhor precisar seu sentido; as 

tênues  relações  entre  igualdade  e  diferença;  o  papel  desempenhado  pela  igualdade  no 

Estado Democrático de Direito, entre outros mais. 

No particular,  considerando-se o objeto de pesquisa eleito – decisões judiciais  e 

suas representações da igualdade jurídica8 - chama-se atenção para o problema semântico. 

De plano, a produção literária sobre o tema, aponta para o fato de não existir um acordo 

7 Em retrospectiva histórica, é na primeira Constituição Republicana, de 24 de fevereiro de 1891, que se fez 
introduzir o princípio da igualdade jurídica. Estabelecia, então,  o § 2°, do art. 72: “Todos são iguais perante a 
lei. A  República não admite privilégio de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens 
honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliários e de conselho”. 
A norma constitucional  significou mera vedação retórica a privilégios individuais,  sem contudo implicar 
ruptura real  com as práticas sociais  que  desigualavam as pessoas, com por exemplo: a escravidão (PRADO, 
2005).  As  demais  Constituições  repetiram o  preceito,  embora  o  mesmo passe  a  ter  outra  especificidade 
normativa na Constituição de 1988. Para além da cláusula geral de igualdade no caput do art. 5°,  na Carta de 
88, há ainda uma série de normas constitucionais que derivam diretamente do princípio da igualdade e que 
imprimem  as  diretrizes  jurídicas  de  determinadas  relações  jurídicas.  A  título   ilustrativo,  em  ordem 
cronológica,  pode-se indicar: a vedação de distinção em razão de origem, raça, sexo, cor , idade, credo e 
quaisquer outras formas de discriminação (art.3°, IV);  a igualdade de gênero  (art. 5º, I ); entre o cidadão e a 
lei penal (art.  5°,  caput) a igualdade jurisdicional (art. 5°, XXXVII,   LIII,  LIV,  LXXIV) a igualdade nas 
relações trabalhistas (art. 7°, XXX e XXXIV) ; a igualdade entre brasileiros natos e naturalizados (art.12, § 
2°);  idêntico valor do voto (art.14,  caput); a igualdade de acesso ao serviço público (art. 37, I ,II e VIII); 
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do serviço público (art. 39); entre 
o Fisco e o contribuinte (arts. 145, §1° e 150,II);  a justiça social como diretriz para a ordem econômica e para 
ordem social   (art,  170,  VII  e  art.  193,  respectivamente);  a  universalidade da prestação dos serviços  da 
seguridade social (art. 194 e art. 196); a igualdade na educação (art. 205 e 206, I e III); igual valor e proteção 
às manifestações culturais (art.215,  §1°);e  a igualdade nas relações familiares (art. 226, §§2° e 5° e art. 227, 
§ 6°). Mesmo assim, em descompasso com o regramento constitucional, a legislação pátria não se atualizou 
com o nosso texto constitucional,  mantendo-se ainda em nosso ordenamento privilégios (Cf.   KANT DE 
LIMA– Tradição Inquisitorial no Brasil, da Colônia à República: da devassa ao inquérito policial. religião e 
Sociedade, vol 16, no 1-2, pp 94-113).
8 A  questão  da  representação  judicial  se  relaciona  diretamente  com  o  problemática  da  hegemonia 
interpretativa que é  o que ao final está em disputa no Judiciário. “As normas jurídicas são gerais, porém de 
interpretação particularizada. Para tanto, é preciso que tais regras sejam interpretadas. A interpretação é vista 
como um instrumental pelo qual se explicita o “verdadeiro” significado da norma jurídica. Não interessa o 
conteúdo da norma e sim a interpretação que se dá a ele, porque vale o que está implícito. Daí uma disputa 
permanente,  que  é  comum em nosso meio jurídico,  pela  maior  autoridade interpretativa  de  determinada 
norma. Não interessam os fatos, mas sim as interpretações e só quem está no topo da pirâmide é quem sabe de 
tudo, inclusive o significado de cada segmento desigual” (MENDES, 2003:102).
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quanto ao seu conteúdo. Carecendo de uma dimensão substantiva,  muitas vezes ela própria 

é confundida com outros valores, como a justiça e a liberdade, daí resulta a multiplicidade 

de  classificações  da  igualdade,  conforme  os  valores  dos  quais  se  aproxime9.  Essa 

imprecisão de sentido se potencializa quando a inteligibilidade da igualdade se veicula em 

um juízo de comparação. Desta forma, sustentam alguns que precisar a noção de igualdade 

pressupõe  o  enfrentamento  de  três  questionamentos  básicos:  “igualdade  para  quem?; 

igualdade para quê?;  igualdade de quê?” (SEM, 2001). 

O debate brasileiro, no campo jurídico, sobre o tema não é muito farto e nem 

mesmo chega a enfrentar esse aspecto relacional da igualdade (SILVA, 2003). Na verdade, 

o aspecto que mais salta aos olhos é a “lógica da repetição” de autores  que se constrói à 

margem da vida real10. Esse debate integra uma sabedoria convencional11, marcada, pelo 

menos, por duas “correntes”12.  Estas, ao reforçar a falta de consenso sobre a igualdade, 

compõem  sua  semântica  jurídica,  e  praticamente  reduzem  o  problema  a  termos 

argumentativos13. São elas: I) o discurso da desigualdade naturalizada em igualdade; II)  o 

discurso da igualdade como tratamento diferenciado.

No discurso da desigualdade naturalizada em igualdade é sustenta que a negação 

da igualdade não implica necessariamente sua violação. Com raízes nos ensinamentos de 

Ruy Barbosa, na célebre “Oração dos Moços” (MENDES, 2003), admite-se que a medida 

da  igualdade  é  a  desigualdade  que  se  integra,  incorporando-se  à  sabedoria  jurídica 

convencional.  A  desigualdade  é  assim  naturalizada,  não  causando  repúdio,  como 

criticamente registra MENDES (2003). Até hoje, repete-se que “[...] na igualdade o seu 

oposto não a nega, senão que muitas vezes a afirma. Aí está o paradoxo da igualdade. A 

9  Cf. DELACAMPAGNE (2001) e POJMAN e WESTMORELAND (1997). 
10 As contribuições de autores que se debruçaram sobre a realidade das relações sociais brasileiras  - tais como 
DA MATTA (1979) e  CARVALHO (2002) são, em geral,  excluídas do campo jurídico. Como exceção que 
confirma a regra KANT DE LIMA (2004),   AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES ( 2005) e MENDES 
(2003).
11 Essa sabedoria convencional é resultado da  “produção - dos discursos, ideologias e fundamentos” que “é 
apropriada  com  exclusividade  por  um grupo  ou  corpo  de  especialistas,  o  qual  estabelece  os  limites  da 
produção e circulação dos discursos relativos aos valores de seu campo” (ROCHA, 2003:101).
12 De forma provocativa, utiliza-se um vocabulário corriqueiro e natural do campo que integra a sabedoria 
convencional jurídica e que nos seus silêncios exprime a lógica do contraditório que organiza a forma de 
produção do conhecimento jurídico no Brasil  (AMORIM, KANT DE LIMA, MENDES, 2005).
13 A problemática do discurso e de sua desconstrução é discutida no subprojeto de pesquisa “A desconstrução 
dos discursos do Supremo Tribunal Federal acerca da igualdade jurídica”, conduzido pelo Prof. Rafael Iorio, 
e integra o  Grupo de Pesquisa Jurisdição Constitucional e Democracia UGF/CNPQ, sob coordenação da 
autora.
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desigualdade nem sempre é contrária à igualdade [...]” (LOBO TORRES, 1995: 261-262, 

grifou-se). Reflete-se uma ética de sociedade hierarquizada que, “por sua vez, naturaliza a 

desigualdade  entre  os  membros  de  diferentes  segmentos  sociais,  e  o  faz  fática  e 

juridicamente. Neste sistema, os segmentos sociais são desiguais e complementares, como 

num  todo  composto  por  partes.  A  desigualdade  é  tomada  como  sinônimo  de 

dessemelhança” (MENDES, 2003:101).

No  discurso da igualdade como tratamento diferenciado há uma distinção sutil. 

Não se fala mais em desigualdade, porém, entende-se que o princípio não exige tratamento 

idêntico, em quaisquer circunstâncias, para todas as pessoas. Sob inspiração tupiniquim da 

construção  da  Suprema Corte  Norte-Americana  sobre  a  Equal  Protection  of  the  Laws  

Clause (CASTRO,  1983  e  SILVA,  2003),  já  que  as  leis,  sob  o  aspecto  funcional 

classificam situações,  discriminado-as,  para submetê-las à disciplina destas ou daquelas 

regras é preciso indagar quais as discriminações juridicamente intoleráveis e quais as que 

têm abrigo no ordenamento jurídico, a fim de apurar a violação ao princípio da igualdade 

jurídica.  Desta  forma,  o  princípio  constitucional  da  igualdade  pressupõe  um  dever  de 

igualdade para  o Poder Público, desdobrando-se em tratamento igualitário se as situações 

consideradas  apresentarem circunstâncias iguais  e autorizando  tratamento diferenciado, se 

as situações forem diversas. Para aqueles que compartilham dessa representação, entende-

se  que os critérios que norteiam a adoção de tratamento legal diferenciado devem observar 

três diretrizes básicas: a) determinação constitucional para tratamento igual, se não houver 

autorização constitucional para a adoção de  tratamento diferenciado ; b) a exigência de 

tratamento diferenciado pressupõe a existência de situações essencialmente diferentes; c) o 

tratamento  diferenciado  deve  se  revelar  em  harmonia  com  a  totalidade  da  ordem 

constitucional  .E  não  havendo  uma  justificativa  razoável  para  a  adoção  do  tratamento 

diferenciado, tem-se configurada a violação ao princípio da igualdade, e a manutenção da 

desigualdade jurídica14. A chave argumentativa reside na idéia do tratamento diferenciado 

14 Segue uma sistematização exemplificativa de hipóteses em que há a violação à norma isonômica:  “I - A 
norma singulariza atual e definitivamente  um destinatário determinado, ao invés de abranger uma categoria 
de pessoas, ou uma pessoa futura e indeterminada.II - A norma adota como critério discriminador, para fins 
de  diferenciação  de  regimes,  elemento  não  residente  nos  fatos,  situações  ou  pessoas  por  tal  modo 
desequiparadas. É o que ocorre quando pretende tomar o fator “tempo” - que não descansa no objeto - como 
critério diferencial. III  - A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção a fator de discrímen 
adotado que, entretanto, não guarda relação de pertinência  lógica com a disparidade  de regimes outorgados. 
IV - A norma supõe  relação de pertinência lógica existente em abstrato, mas o discrímen estabelecido conduz 
a efeitos contrapostos ou de qualquer modo dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente. V - A 
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justificado que, ao ser invocado, rompe com a possibilidade de comparações entre iguais, 

pois remete a idéia de diferença, e, por conseqüência, afasta a desigualdade jurídica15.

As sutilezas argumentativas que informam as duas “correntes”,  confirmam que a 

problemática da igualdade jurídica não se resolve facilmente, sequer no plano dos discursos 

ou das representações judiciais. Descartando-se o esforço de  legitimação16 do discurso da 

igualdade naturalizada em desigualdade, posto que violador  prima-facie do mandamento 

igualitário,  pretende  ser  reconhecido  como  legítimo  o  discurso da  igualdade  como 

tratamento diferenciado. Porém, permanece o impasse a ser equacionado.

Se a falta de determinação semântica do valor de igualdade o sujeita a várias críticas 

que acabam por  obscurecer e questionar a legitimidade do esforço de racionalização da 

atividade jurisdicional, exercida nos casos envolvendo o princípio da igualdade;  percebe-se 

também  que  a  não-caracterização  da  violação  ao  princípio  deverá  ser  criteriosamente 

examinada à luz do caso concreto apresentado e das circunstâncias fáticas que envolvem os 

sujeitos considerados – o que remete a um alto grau de discricionariedade judicial, baseado 

em elementos meramente argumentativos.

Assim,  por  um lado,  critérios  apriorísiticos  se  limitam a  tracejar  os  indícios  de 

potencial  agressão,  a  qual  se  evidenciará  após  a  efetiva  avaliação  do  tratamento  legal 

escolhido, de suas conseqüências perante o ordenamento constitucional e de sua relação 

com a qualidade pessoal dos sujeitos envolvidos. Por outro a ausência total de uma pauta 

implica  num sistema de baixa racionalidade,  onde não é possível  explicitar  as escolhas 

feitas pelo julgador e que se presta a perpetuar  situações de privilégios, reforçando-se, em 

sede judicial, a naturalização da desigualdade.

Além do mais, dentro de um regime constitucional republicano,  agravado por um 

descompasso entre os tribunais e suas funções sociais, a naturalização da desigualdade não 

interpretação da norma extrai dela distinções, discrimens, desequiparações que não foram  professadamente 
assumidos por ela de modo claro, ainda  que por via implícita” (BANDEIRA DE MELLO, 1993: 47-48).
15 É importante registrar também a relação entre igualdade e discriminações odiosas. Estas, para a  doutrina 
jurídica  pró-tratamento  diferenciado,  podem  ser  configuradas  quando  se  “[...]  adota  como  critério 
diferenciativo um dado da natureza independente e indeterminável pela vontade humana, a exemplo de raça, 
sexo,  filiação,  nacionalidade,  etc.,  determinado  pelo  simples  fato  do  nascimento,  ou  então,  quando  a 
discriminação legislativa interfere com direitos considerados fundamentais, e por isso mesmo assegurados de 
modo explícito ou implícito na Constituição” (CASTRO, 1983:75). E apesar da possibilidade de tratamento 
diferenciado,  há determinados fatores de desigualação – chamados de discriminações  odiosas -  que, em 
princípio, seriam repudiados. Porém, se houver uma justificativa válida para o tratamento, articulada com a 
finalidade da lei, não se reconhece a existência de agressão ao princípio da igualdade.
16 Legitimação aqui deriva do consentimento, isto é, da imposição não arbitrária da vontade de um campo 
social por estruturas discursivas de dominação, conforme BOURDIEU (1989, 1992, 2004).
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só leva a acirrar os efeitos perversos do paradoxo mencionado, como alimenta a criação de 

novos paradoxos, como por exemplo, a admissão de um Estado tutorial, “compensador” das 

desigualdades sociais, detentor de direitos fundamentais que deveriam ser conferidos aos 

cidadãos,  considerados  livres  e  iguais  pelos  mesmos  institutos  que  os  tutelam  e  que 

fragilizam o exercício responsável da autonomia do sujeito, enquanto titular de direitos e 

deveres recíprocos. Ao cabo, essa situação impede que novas formas de relações sociais 

sejam  travadas  na  sociedade,  posto  que  inexiste  ambiente  propício  para  rupturas  e 

mudanças.  Perpetua-se  e  reproduz-se  desta  forma  a  desigualdade  em nossa  sociedade, 

traduzida em privilégios e exclusões17.

A constatação de decisões judiciais que admitem e referendam um tratamento não-

igualitário, remetem ao  conceito de violência simbólica18 , pois assumem um discurso cuja 

finalidade  não  revelada  é  assegurar  a  perpetração  de  privilégios  arraigados  em  nossa 

sociedade hierarquizada, os quais não são reconhecidos como tal.

Enfim,  essa  situação  de  dubiedade  perante  a  igualdade  jurídica  justifica  uma 

investigação sobre as representações que os tribunais fazem a seu respeito, como tentativa 

de explicitar os discursos de reprodução de hierarquização social que circulam no campo 

jurídico.

1. A JURISPRUDÊNCIA COMO OBJETO DE INTERESSE INVESTIGATIVO

De  forma  sistematizada,  podemos  dizer  que  a  relevância  do  estudo  da 

jurisprudência do STF se dá por três razões principais. A primeira caracteriza-se pela quase 

17 “Consequentemente,  na ausência de demarcação definida e estruturada em torno de eixos explícitos de 
legitimação da desigualdade, cabe a todos – mas,  principalmente, às instituições encarregadas de administrar 
conflitos no espaço público – em cada caso,  aplicar  particularizadamente  as regras  disponíveis  – sempre 
gerais, nunca locais – de acordo com o status de cada um, sob pena de se estar cometendo injustiça irreparável 
ao  não  se  adequar  à  desigualdade  social  imposta  e  implicitamente  reconhecida.  Desigualdade  esta 
inconcebível  juridicamente  em qualquer República  constitucional,  mas cuja existência,  nesse  contexto  de 
ambigüidade  em que  nossa  sociedade  se  move,  goza  de  confortável  invisibilidade”  (KANT DE  LIMA, 
2004:51).
18 A violência simbólica  nada mais é do que a articulação de um instrumental de poder para, ao naturalizar os 
discursos  pelo  domínio  da  linguagem,   convencer  aos  agentes  sociais  de  que  determinada  realidade  é 
verdadeira e legítima porque não é arbitrária. A violência simbólica dispensa a violência física por conseguir 
os mesmos efeitos de maneira mais eficaz. A naturalização das crenças realizada pelo domínio da linguagem 
impondo uma estrutura de pensamento específico (habitus) faz com que os dominados, diferentemente da 
arbitrariedade física, não percebam as imposições que lhes estão sendo colocadas, criando desta forma uma 
estabilidade maior na manutenção do poder do campo (BOURDIEU, 1989, 1992, 2004).
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inexistência de estudos pátrios que levem em consideração este aspecto (jurisprudência) do 

rito judiciário.

O  quanto  significa  uma  decisão  de  um  juiz?  No  meio  jurídico,  as  decisões 

judiciais  não  têm  sido  contempladas  com  expressivo  interesse  investigativo.  No  meio 

acadêmico,  pouca  é  a  literatura  produzida,  marcando-se  alguns  esforços  no  sentido  de 

construir ferramentas de investigação que nos ajudem a melhor compreender e explicar o 

processo de tomada de decisões e a própria decisão do juiz em si,  enquanto objeto  de 

reflexão19.  No campo profissional, associado aos operadores do direito, as decisões, em 

geral, são manejadas apenas como “argumento de autoridade” 20 que se prestam a reforçar 

as teses sustentadas pelas partes em juízo ou mesmo a  própria decisão tomada pelo juiz. 

Tal constatação de todo não nos surpreende, vez que nosso sistema jurídico alinha-se ao 

modelo  romano-germânico,  onde  classicamente  se  relega  a  uma  posição  de  menor 

relevância o papel da jurisprudência no sistema de fontes do direito, reduzindo-se o juiz a 

figura de um simples “aplicador” da lei.

A segunda razão sustenta-se no fato de que as decisões proferidas pelas cortes 

materializam, no campo jurídico,  as representações de seus juízes sobre a problemática 

abordada, cristalizando e formalizando uma relação no campo jurídico, que se traduz na 

chamada prestação jurisdicional.

Do  magistrado,  contudo,  não  se  pode  exigir  neutralidade  ideológica  absoluta, 

traduzida em total abstenção de seus sentimentos, convicções pessoais e biografia, porque 

toda decisão é baseada em uma das interpretações possíveis, em uma escolha, consistindo 

na  expressão  de  uma  vontade,  através  da  adaptação  do  texto  normativo  aos  fatos  e 

ocorrências singulares da vida, efetivada por um ser humano (que é o juiz).

Nesse sentido, toda decisão possui certa carga ideológica e todo magistrado possui 

uma maneira própria de dizer o direito - um estilo de redação - dentro das possibilidades 

próprias da técnica de decisão que a dogmática processual  impõe. Sua decisão, que antes 

era ato de linguagem subjetivo da autoridade, ao ser publicada, passa para a esfera pública, 

19 Como esforço de ruptura com essa indiferença,  Cf.  DUARTE et al.  (2006);   VIEIRA (2002 e 2006); 
KROENER (2006) e FARO DE CASTRO e RIBEIRO (2006).
20 A  doutrina  jurídica  denomina  tal  uso  das  decisões  dos  tribunais  como  “eficácia  persuasiva”  da 
jurisprudência.
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daí advindo sua existência jurídica. E tratando-se de um ato de vontade de um Estado que 

se pretende democrático, deveria direcionar-se para a legitimação da intervenção judicial.

A última  razão caracteriza-se  pela  jurisprudência  retratar,  na  concretização  do 

discurso pelos juízes, a problemática entre o tribunal e a sociedade; pois é uma prática da 

imposição da autoridade estatal para os conflitos sociais na busca pelo “credo jurídico” de 

se solucionar as controvérsias. Chamamos atenção aqui para o fato de que o habitus do 

campo tem a crença de que o conflito social pode ser “solucionado” através de um processo 

movido pelas partes em desacordo que provocam o Estado-juiz (que deteria, pela lei, o 

monopólio da força), para resolver este conflito e, desta forma, “restaurar ou restabelecer a 

paz social  fraturada”.   Na compreensão do campo,  o  conflito  social  é  reduzido a  uma 

categoria  técnico-processual  abstrata  (pois  se  distancia  dos  fatores  reais  do  conflito), 

denominada lide, que se ajusta a qualquer tipo de conflito social. A lide é compreendida 

como  um  conceito  (problema)  que  deve  ser  solucionado  ou  resolvido,  mas  não 

administrado.  Assim, o conflito, para ingressar no sistema judicial, se transforma em lide. 

A lide, pelo processo, é solucionada pelo juiz e o conflito é devolvido à sociedade. Como 

resultado, esta categoria lide não permite a administração dos conflitos que permeiam a 

sociedade.  Aliás,  esta  crença  do  campo  jurídico  deriva  de  uma  outra  que  acredita  ser 

possível existir uma sociedade pacificada, isto é, sem conflitos.

2. O PERCURSO METODOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO

Como  sinalizado  anteriormente,  pretendemos  apenas  explicitar  o  percurso 

metodológico que temos construído a fim de darmos conta de nossa problemática.

Registrando  a  carência  da  existência,  entre  nós,  de  uma  metodologia  já 

consolidada, própria para o trato da jurisprudência, e entendendo a pesquisa jurisprudencial 

como  empírica,  optamos  em  realizar  análise  de  casos,  combinando  levantamento 

quantitativo e qualitativo de processos já decididos. A análise dos casos é presidida por 

dois aspectos :  1) ausência de consenso mínimo sobre o reconhecimento dos elementos 

justificadores  do  tratamento  diferenciado  -  o  que  implica  desigualdade  "retoricamente 
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atualizada" em diferença; 2) o paradoxo gerado pela lógica do contraditório que controla as 

decisões judiciais.

O primeiro desafio encontrado foi delimitar o universo de  investigação, já que o 

STF decide anualmente milhares de processos21 e não se sabe de plano quais dentre eles são 

os efetivamente  relevantes.

Descartando a pesquisa no Diário da União22, vez que de difícil acesso e manejo, 

pois todos os exemplares, em geral diários, em princípio deveriam ser lidos, optamos por 

realizar o levantamento jurisprudencial das decisões, no sítio oficial do STF23, aplicando-se 

os  filtros  de  refinamento  de  busca  lá  disponíveis.  Este  levantamento  foi  sendo 

sucessivamente  alargado  mediante  a  combinação  e  tabelamento  de  diferentes  palavras-

chave consideradas  estratégicas  para  a  pesquisa.  Hoje  temos um universo  experimental 

composto por 60 decisões. 

Definidos os casos a serem considerados, nos deparamos com o segundo desafio: 

como proceder a essa análise. No particular, entendemos que  dois momentos devem ser 

tomados em conta. O primeiro, voltado para a compreensão jurídica do caso sob análise. O 

segundo  dirigido  à  realização  da  análise  do  discurso  jurídico,  isto  é,  do  discurso  das 

decisões.

Quanto  à  compreensão  jurídica,  adotamos  um formulário  de  análise  onde  são 

privilegiados os principais aspectos do caso, revelados a partir da decisão. Busca-se assim o 

estabelecimento de um contexto jurídico mínimo que permita ao pesquisador construir uma 

representação do caso sob enfoque jurídico. Essa compreensão leva em conta as seguintes 

variáveis:  CONTEXTO (problema/situação/debate);  DATA DA DECISÃO; RELATOR; 

TIPO DE AÇÃO; MODALIDADE DE JURISDIÇÃO (competência originária/derivada – 

controle  difuso/concentrado);  POLO ATIVO; POLO PASSIVO; ÓRGÃO JUDICANTE 

(pleno/turma/monocrática);  MATÉRIA  APRECIADA  (questão  de  direito  julgada); 

RESULTADO (procedente/improcedente – deferimento/indeferimento); PLACAR ( quem 

e quantos votaram).

21 As  estatísticas  oficiais  do  STF se  encontram disponíveis  em sua  página  institucional.  Disponível  em: 
<www.stf.gov.br>.Acesso em: 20 maio 07.
22 O Diário da União (DOU) é o veículo oficial de publicação impressa  das decisões proferidas pelo STF.  É 
ele que tem a força de intimar as partes dos processos e de dar publicidade às decisões do Tribunal.
23 Disponível em: <www.stf.gov.br>.
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O  segundo  momento  situa-se  no  estudo  dos  gêneros  textuais,  ou  em  outras 

palavras, busca perceber quais devem ser os limites do gênero textual judicial, explicitando 

o modo de organização deste tipo de discurso24. 

No caso do gênero a ser analisado (judicial), deparamo-nos com textos em que o 

ato  decisório  se  dá  através  do  confronto  dialético,  realizado  pelo  magistrado,  entre  os 

elementos discursivos - normativos ou não - indiciários, probatórios, assertórios e fáticos 

constantes  do  processo,  cujo  resultado  é  a  produção  do  discurso  decisório,  através  da 

publicação do texto em si  da decisão.  É esta  decisão que externará a interpretação e a 

aplicação do Direito, àquele caso concreto, seguindo uma estrutura formal interna, definida 

em lei25, onde se vê bem demarcados  relatório, fundamentação e dispositivo.

Sendo uma das espécies de discurso jurídico26,  o discurso decisório tem como 

característica o cunho performativo. Ele é capaz de modificar situações jurídicas e é dotado 

de oficialidade, publicidade, racionalidade e circularidade27. No particular, a circularidade é 

a característica que mais nos interessa e, no discurso decisório, ela pode ser apreendida na 

medida em que cada nova decisão é capaz de criar uma nova realidade de linguagem dentro 

do  universo  jurídico.  Observamos  ainda  que  este  discurso  deve  ser  dotado  de 

imparcialidade e isenção, nos moldes no ordenamento jurídico vigente, bem como, com 

relação à Língua Portuguesa, de logicidade e de correção lingüísticas.

Cumpre mencionar que é através dos fatos que se ligam os sujeitos do discurso, 

envolvidos no processo decisório, e que cada parte trará uma espécie própria de discurso - 

factual ou normativo - incumbindo ao juiz a produção de um terceiro discurso, fruto da 

união dos dois primeiros aliado à valoração e interpretação deste, dotando a realidade de 

uma carga de juridicidade.
24 Cf. LIMA (2006).

25
 O  art.  458  do  Código  de  Processo  Civil  determina  que  “são requisitos  essenciais  da  sentença:   I - o 

relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as 
questões de fato e  de direito;  III - o  dispositivo,  em que o juiz  resolverá as  questões,  que  as  partes  lhe 
submeterem”.
26 O  discurso  jurídico  decorre  do  discurso  normativo  -  que  se  afigura  primário  -  e  dele  extrai  sua 
fundamentação,  mas  não  se  esgota  apenas  em  argumentos  técnicos  das  partes  principais  -  autor,  réu, 
ministério  público  -  ou  secundárias  -  peritos,  assistentes  técnicos  -  mas  das  mais  variadas  experiências 
humanas, num sentido jurídico.
27 Cf. BITTAR (2003).

1110



O ato  de decidir  não  deveria  ser  mecânico,  pois,  além de ser  integrado pelos 

elementos específicos do saber jurídico,  dependem intrinsecamente da linguagem, como 

modo de expressar  a  autoridade do julgado,  objetivando compor os  diversos  interesses 

envolvidos.  Para  isso,  se  utiliza  tanto  de  signos  lingüísticos,  quanto  de  signos  não-

lingüísticos;  de elementos verbais e não-verbais,  escritos,  fonográficos,  fotográficos etc, 

para fins de criar a norma a ser aplicada no caso individualmente considerado. 

Nesse  sentido,  se  afigura  relevante  a  linguagem utilizada  pelo  magistrado  ao 

proferir uma decisão judicial28, em especial, diante do princípio constitucional do acesso à 

justiça e do dever de fundamentação das decisões judiciais29. Entre a linguagem natural e a 

jurídica  se  interpõe  a  linguagem  normativa  e,  o  discurso  decisório  é  permeado  por 

elementos fáticos, sendo informado pelo rito, pelo discurso normativo e pelos discursos 

argumentativos das partes. O discurso jurídico tende, ainda, ao discurso burocrático - típico 

de qualquer marcha procedimental - que se afigura sintético em relação à norma (discurso 

primário), sendo, ao mesmo tempo, primário com relação ao próprio discurso decisório30.

3.  UMA  PROPOSTA  DE  ANÁLISE  DO  DISCURSO  JURÍDICO  ATRAVÉS DO 

ESTUDO  DOS  GÊNEROS  SITUACIONAIS  E  VISADAS  DISCURSIVAS 

PROPOSTAS POR PATRICK CHARAUDEAU.

Por outro lado, toda decisão pressupõe uma prática de linguagem, impondo-se 

mencionar que o discurso decisório é polifônico (pois resulta do somatório das vozes e 

discursos de diversos atores), sendo possível dele se extrair diversas cadeias de discursos, e, 

28 Decisão  aqui  é  empregada  como gênero,  dispondo  o  mesmo  de  três  espécies:  despacho,  decisão  ou 
sentença. De forma simplificada, podemos dizer que os depachos são os atos que dão andamento ao processo 
e  não  ostentam  conteúdo  decisório.  As  decisões  ostentam  conteúdo  decisório,  porém  não  encerram  o 
processo. As sentenças também com conteúdo decisório finalizam o processo, encerrando o caso  para o juiz 
que as proferiu. O art. 162 do Código de  Processo Civil explicita cada uma dessas modalidades.

29
 O princípio do acesso à justiça está configurado especialmente no art. 5o., inciso XXXV   da Constituição 

de  1988  e  o  dever  de  fundamentar  as  decisões  no  art.  93.,  inciso  IX.   Os  dispositivos  citados  têm, 
respectivamente,  a seguinte redação: Art.  5o.  inciso” XXXV - a  lei  não excluirá  da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito”; art. 93 . IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões [...]”.
30 Cf. BITTAR (2003).
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contemporaneamente,  faz  surgir  um  novo  discurso,  pelo  que  também  se  apreende  a 

faticidade  dos  conflitos  sociais.  Nesse  sentido,  nos  chama  a  atenção  a  ideologia  que 

permeia  esse  discurso,  revelando-se  na  representação  social  que  o  magistrado  faz  das 

normas que deve aplicar e do conflito que lhe é submetido.

Entre  os  diversos  estudiosos  do  tema,  Patrick  Charaudeau  é  o  que  melhor  se 

adequa a explicitar  a ideologia  concretizada no discurso do STF acerca da igualdade e 

desigualdade jurídica.

A metodologia proposta por Charaudeau situa-se na moldura da chamada Teoria 

Semiolinguística  do  discurso,  pois  se  alinha  a  uma  tradição  de  estudo  dos  gêneros 

deliberativos  e  da  persuasão  codificados  pela  retórica  aristotélica.  Parte-se  de  uma 

problemática  da  organização  geral  dos  discursos,  fundamentando-se  em um projeto  de 

influência do EU sobre o TU em uma situação dada31, e para qual existe um contrato de 

comunicação32 implícito de interação social. 

A perspectiva de Charaudeau associa os seguintes fatores:

31 As situações dadas para o presente estudo seriam os julgamentos do Supremo Tribunal Federal acerca da 
temática da igualdade jurídica.
32 Para  Charaudeau  contrato  de  comunicação  é  “um conceito  central,  definindo-o  como o  conjunto  das 
condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja a sua forma, oral ou escrita, 
monolocutiva ou interlocutiva). È o que permite aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um ao 
outro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato (identidade), reconhecerem o objetivo 
do ato que os sobredetermina (finalidade), entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca 
(propósito) e considerarem a relevância das coerções materiais que determinam esse ato (circunstâncias).” Cf. 
CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2004).
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a) a análise da situação – aborda os gêneros do discurso associados às práticas sociais, 

consideradas na estrutura das forças simbólicas (habitus)33 estabelecidas e reproduzidas no 

campo de poder34 no qual situa-se o estatuto de cada autor;

b) o discurso performatizado – o discurso e o estatuto do autor são reproduzidos consciente 

e/ou inconscientemente pelo locutor na enunciação do que é dito;

c) a semilolimguística – o texto produzido é resultado de processos em que os sujeitos 

comunicantes  se  relacionam  em  ação  de  influência  sobre  o  TU  perpassando  diversas 

finalidades e situações comunicativas35.

Assim Patrick CHARAUDEAU (1992:47):

O sujeito, ser individual mas também social necessita de referências para 
se  inscrever  no  mundo  dos  signos  e  significar  suas  intenções.  Logo, 
apóia-se  numa memória  discursiva,  numa memória  das  situações,  que 
vão normatizar o comportamento das trocas linguageiras, de modo que se 

33 Categoria criada por Pierre Bourdieu para definir a estruturação de um raciocínio próprio da relação e 
práticas dos agentes sociais e seus campos, de forma a legitimar e criar o campo sobre o qual agem. Esse 
modo de pensar específico dos agentes de um campo de poder é historicamente construído, evoluindo em 
novas  formas  de  adaptação  e  reforço de  suas  convicções,  sem,  contudo  serem atingidos  seus  princípios 
essenciais. Ele procura ser maleável aos anseios dos agentes impedidos de adentrar ao campo a fim de que 
possam se manter as relações de poder como legítimas. Interessante observar quanto ao habitus jurídico o que 
diz Álvaro da Rocha: “Esta noção é de extrema utilidade para se compreender a mecânica da resistência dos 
juristas, especialmente os magistrados, às mudanças no campo, cuja existência e manutenção a formação do 
seu ‘habitus’ induz, quer dizer, o treinamento dos juristas, em especial os juízes, para sua ação no campo 
jurídico deve fazê-los acreditar na possibilidade de existência de um espaço social e mental onde se efetive a 
imparcialidade, aonde não cheguem as pressões sociais externas. O conjunto de disposições pessoais criadas 
já na graduação em Direito, muitas vezes já preparada por uma trajetória de vida ligada às carreiras jurídicas 
de familiares, e completada nos primeiros anos da carreira, leva os juristas a desenvolver profundamente um 
‘habitus’ judicial que envolve toda uma visão do mundo através de categorias jurídicas, criando um universo 
autônomo fechado às pressões externas, imunes a tais questionamentos que têm como ilegítimos, por virem de 
fora  do  campo  jurídico,  originando-se  nos  interesses  e  lógicas  próprios  aos  demais  campos.”  ROCHA 
(2003:104-105).

34 Consideramos campo como um espaço social de relações de força, traduzidas na disputa de poder entre os  
agentes sociais, dotado de regras e conhecimentos específicos (habitus) para a estruturação das relações de  
poder. Nas palavras de Pierre Bourdieu: “O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio de  
dizer  o  direito,  quer  dizer,  a  boa distribuição  (nomos)  ou  a boa  ordem,  no qual  se  defrontam agentes  
investidos de competência ao mesmo tempo social  e  técnica que consiste  essencialmente  na capacidade  
reconhecida  de  interpretar  (de  maneira  mais  ou  menos  livre  ou  autorizada)  um  corpus  de  textos  que  
consagram a visão legítima, justa, do mundo social. É com esta condição que se podem dar as razões quer  
da autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da  
ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas.” BOURDIEU (1992:89).
35 Para depreender o panorama acerca dos diversos sentidos dados a expressão situação comunicacional Cf. 
CHARAUDEAU e MAINGUENEAU (2004:450). Patrick Charaudeau a associa a questões extralingüística, 
separando-a de contexto intralingüístico. Entretanto, para o presente trabalho não será feita esta cisão, pois os 
dois são sempre necessários às significações das frases. Sendo assim, contexto e situação comunicacional, 
aqui, serão expressões sinônimas.
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entendam  e  obedeçam  aos  “enjeux”  (expectativas)  discursivos,  que 
persistem na sociedade e estão a guiar  os comportamentos  sociais,  de 
acordo com contratos estabelecidos.  Ex. Um discurso político pode se 
realizar como um debate, um comício, uma entrevista, um texto escrito, 
um papo amigável do candidato, com direito a tapinhas nas costas etc. 
Cada realização vai exigir uma forma diferente que está de acordo com a 
situação.

Essa  influência  do  EU  sobre  o  TU36,  denominado  princípio  de  influência, 

caracteriza-se como um ato de linguagem da relação que o EU (locutor) objetiva ou visa no 

TU (receptor)  como um efeito,  pedido,  ordem ou,  na  perspectiva  de  nosso  objeto,  da 

imposição de uma decisão de autoridade. 

O  mecanismo  aqui  descrito  denomina-se  de  visadas,  ou  seja,  finalidades 

concretizadas no discurso a partir do princípio da autoridade do EU. São elas:

a) visada prescrição – EU mandar e o TU deve fazer;

b) visada solicitação – EU solicitar e o TU deve atender;

c) visada instrução – EU fazer saber fazer e o TU querer saber;

d) visada demonstração – EU fazer saber com provas e o TU aceitar prova e fazer.

Para Charaudeau a situação comunicacional (que se dá pela enunciação) atrela-se 

ao fenômeno da organização das categorias da língua, ordenando-as através dos modos de 

organização  descritiva,  narrativa  e  argumentativa  do  texto,  de  maneira  a  expressar  as 

posições do EU (locutor), princípio da influência, nas relações de posição de fala com o 

interlocutor  (TU).  Desta  forma,  teríamos  três  funções,  ou  comportamentos  dos  atores 

falantes na encenação discursiva, do modo enunciativo: alocutivo (relação de influência), 

elocutivo  (revelação  do  ponto  de  vista  do  TU)  e  delocutivo  (retomada  da  fala  de  um 

terceiro).

Sob este escopo conceitual, resolvemos, então, por fim, adotar um ponto de vista 

enunciativo  da gramática  apresentada por  Charaudeau.  Esperamos,  em nossa  busca  por 

explicitar  os  objetivos  e  conceitos  relevados  nos  discursos  (jurisprudência/decisões)  do 

STF, colaborar para o desvelamento dos propósitos e relações hierárquicas vividas pela 

36 Neste  trabalho  a  influência  que  desejamos  observar  é  a  do  Supremo Tribunal  Federal,  enquanto  voz 
colegiada (polifonia), e dos Ministros que o compõe, enquanto vozes individuais (monodia), em relação as 
partes (TU) que eles se dirigem.
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Corte, em outras palavras, projetar as posições e visadas do EU, Corte ou Ministros, com o 

TU, partes ou sociedade. 
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RESUMO

A  concepção  da  pesquisa  nos  cursos  superiores  reclama  uma  ressemantização  dos 

parâmetros do processo de produção do conhecimento. Objetivando implementar uma 

prática  de  pesquisa  processualizada  criou-se  um  grupo  de  estudos  na  Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais – PUCMINAS – aplicando-se uma metodologia 

de pesquisa diferenciada que tem como norte a teoria neo-institucionalista do processo, 

com a implementação uma forma compartilhada de produção do conhecimento entre 

alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Os resultados dessa experiência 

indicam  que  a  emancipação  intelectual  do  aluno  da  graduação  pode  ser  alcançada 

quando se oportuniza sua interferência ativa no processo de aprendizagem, entendendo-

se a pesquisa como produção e não como reprodução de conhecimento. 

PALAVRAS CHAVES

PRODUÇÃO  DO  CONHECIMENTO;  PROCESSO;  TEORIA  NEO-

INSTITUCIONALISTA DO PROCESSO; PESQUISA. 

ABSTRACT

The  conception  of  the  research  in  the  superior  courses  complains  to  revise  of  the 

parameters of the process of production of the knowledge. Objectifying to implement 
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one practical  one of  “processualizada”  research a  group of  studies  in  the  Pontificia 

Univerdade  Católica  de  Minas  Gerais  -  PUCMINAS -  applying  a  methodology  of 

differentiated research that has as north the neo-institucionalista theory of the process, 

with the implementation a shared form of production of the knowledge between pupils 

of the after-graduation and graduation course. The results of this experience indicate 

that the intellectual emancipation of the pupil of the graduation can be reached when if 

given its active interference in the learning process, understanding itself it research as 

production and not as knowledge reproduction.

KEYWORDS 

PRODUCTION OF THE KNOWLEDGE; PROCESS; NEO-INSTITUCIONALISTA 

THEORY; RESEARCH

INTRODUÇÃO

Os debates acerca do processo de ensino/aprendizagem revelam que, desde a 

implantação dos cursos jurídicos no Brasil até a época atual, ainda não se atingiu um 

modelo capaz de abrigar de forma harmônica as práticas docente e discente no ensino e 

na pesquisa.

Não  há  dúvida  de  que  em  termos  de  espaço  físico  e  espaço  discursivo 

evoluiu-se muito desde o Decreto de 1827 até a atual Resolução nº 9 de 2006. A questão 

é  saber  o  quanto  se  evoluiu  em termos  de  autonomia  intelectual  e  caminhos  para 

alcançar essa  autonomia num processo de retrocarga constante dessas  dimensões do 

conhecimento.

Visando contribuir para a implementação da indisssociabilidade do ensino e 

da pesquisa em moldes democráticos teve início na PUC-Minas os trabalhos de um 

grupo  de  estudos  que,  reunindo  alunos  da  graduação  e  da  pós-graduação 

implementaram  o  desenvolvimento  de  pesquisas  adotando-se  uma  metodologia 

diferenciada com base na teoria neo-institucionalista do processo.

Essa  metodologia  entende  como  necessária  a  construção  de  uma  espaço 

processualizado  na  construção  do  conhecimento,  que  proporcione  a  produção  do 
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conhecimento  afastando-se  a  vetusta  prática  da  reprodução  quase  mecânica  da  fala 

oficial do Estado nos cursos jurídicos. Com essa prática, o aluno da graduação atua de 

forma ativa e orientada de em co-participação com professores e pesquisadores (alunos 

dos cursos de mestrado e doutorado) cientes da falibilidade de suas conclusões que 

deverão estar constantemente abertas à crítica.

Na redação  deste  artigo  fez-se  um esboço  perfunctório  da  concepção  de 

pesquisa desde a implantação dos cursos jurídicos no Brasil e da necessidade de sua 

ressemantização. Em seguida procurou-se trazer uma análise do princípio constitucional 

da  indissociabilidade  do  ensino,  pesquisa  e  extensão  sob  o  enfoque  da  teoria  neo-

institucionalista para introduzir o relato da experiência colocada em prática pelo Grupo 

de Estudos José Alfredo de Oliveira Baracho.

1 ENSINO JURÍDICO NO BRASIL – PRODUÇÃO  versus REPRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO

O Ensino Jurídico no Brasil sofreu, desde sua implantação em 1827, os mais 

acirrados debates em torno de seu papel social, sua estruturação e da composição de sua 

grade  curricular1.  Nascido  da  necessidade  de  formação  de  quadros  políticos  e 

administrativos  que  consolidassem  a  independência  nacional,  seu  desenvolvimento 

sempre  foi  marcado  por  crises  constantes,  ao  sabor  das  políticas  e  das  ideologias 

vigentes,  refletindo  de  forma  indelével  na  conformação  dos  estudiosos  e  dos 

profissionais de carreira jurídica, em suas várias áreas de atuação, às expectativas da 

sociedade.

Os diversos instrumentos de regulação que se sucederam ao longo dos quase 

179 anos desde a implantação dos cursos jurídicos no Brasil, sempre se defrontaram 

com  a  dificuldade  de  dar  ao  processo  de  formação  intelectual  e  profissional  um 

direcionamento científico, livre de influências políticas voltadas para a manutenção do 

poder dominante.

Bastos (2000,  311) aponta  que no Brasil,  a  implantação da pesquisa  como 

prática  acadêmica  nos  cursos,  especialmente  os jurídicos,  era  evitada devido ao seu 
1 Desde a Lei de 11 de agosto de 1827 que criou os Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais (um na cidade de São 
Paulo e outro na de Olinda),  sucederam-se 12 (doze) regulamentações até a atual Resolução nº 9, do CNE/CES. 
(Ensino Jurídico OAB – 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília, DF: OAB, Conselho Federal, 1997, p. 187).

1120



potencial de transformar-se numa ação crítica e de questionamento das instituições e dos 

códigos. Daí porque toda referência à prática da pesquisa só recentemente (a partir da 

Constituição Brasileira de 1988) veio ser compreendida como indissociável da prática 

do ensino. Segundo o autor:

[...] o incentivo à formação jurídica ou à pesquisa não é uma política do 
próprio poder público para criar mecanismos da ordem. que acompanhem e 
viabilizem  as  mudanças  da  própria  ordem,  mas  um  conjunto  de  ações 
residuais  de  interesse  localizado,  destinado  a  superar  circunstancias 
específicas

Com efeito, privilegiando a técnica e evitando a ciência, as preocupações com 

o desenvolvimento  de pesquisa  nas  regulamentações  dos  cursos  jurídicos  brasileiros 

bem como as ações políticas nesse sentido, visavam a formação qualificada de docentes 

para os cursos superiores, mantendo-se o aspecto pragmático e de natureza dogmática 

voltado para a profissionalização mais do que para o pensamento crítico.

Uma análise atual da carência de professores existente à época da implantação 

dos cursos jurídicos no país2, gerando a preocupação com a formação de quadros de 

especialistas  para atuação no ensino sem maiores preocupações com pesquisa  como 

produção de conhecimento, nos leva a duas importantes constatações: a total falta de 

planejamento  da  ação  de  implantação  dos  cursos  jurídicos,  de  caráter  político 

imperialista,  e a  dissociação completa  da ação de implantação desses  cursos  com o 

objetivo proposto que, segundo Schwarcz (1993:142), era a de substituir a hegemonia 

estrangeira criando um quadro autônomo de atuação e pensamento jurídico próprio da 

nação de independência recente.

Passados mais de cem anos daquele quadro político, e sob a vigência de uma 

constituição  democrática  que  determina  a  indissociabilidade  do  ensino,  pesquisa  e 

extensão, somados aos diversos órgãos e mecanismos de fiscalização das universidades, 

que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, nada há que justifique a falta de 

implementação  de  programas  que  efetivem  a  proclamada  indissociabilidade, 

alimentando-se um sistema de absorção e reprodução do conhecimento que, no campo 

jurídico tem como matriz a fala oficial do Estado.

Some a isso que, em tempos atuais a concepção de ensino e pesquisa recebeu 

uma carga de problemas próprios da modernidade com os quais ainda não se cogita 
2 
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solucionar  de  forma  eficiente,  dentre  os  quais  se  aponta  o  avanço  tecnológico 

facilitando o acesso às mais diferentes formas de informação e comunicação, porém de 

forma desregrada e um crescente processo de expansão dos cursos jurídicos. 

A expansão dos cursos, a partir da década de 90, veio acirrar uma cadeia de 

“crise” multifacetada: crise do direito, crise das instituições superiores de ensino, crise 

do ensino jurídico, crise do poder judiciário e crise do próprio Estado, a par de não 

haver resolvido o desequilíbrio de acesso dos jovens brasileiros ao ensino superior. 

Essa  problemática,  que  torna  ineficiente  as  propostas  de  aquisição  de 

autonomia  intelectual  no  ensino  superior,  já  não  pode  ser  atribuída  a  carência  de 

especialistas, antes talvez ao processo de formação dos envolvidos na administração e 

consecução de políticas de implementação de acesso e desenvolvimento da educação. 

Nesse sentido Bastos (2000 : 331):

[...]  não nos parece correto diagnosticar as fraquezas e a insuficiência  de 
nossos  projetos  e  programas  de  pesquisa  como  simples  resultado  das 
mazelas  dos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação,  da  carência  de 
professores  e  alunos  com  dedicação  integral,  da  ausência  de  bolsas  de 
estudos  e  da  insuficiência  das  bibliotecas.  Estes  fatores  conjunturais  de 
manifestação  superficial  são  apenas  indicadores  aparentes  da  crise  das 
nossas próprias instituições políticas e dos princípios e regras jurídicas que 
lhes compete implementar. Na verdade, a crise do ensino jurídico reproduz a 
crise do Estado, a crise das nossas instituições, e especialmente a crise do 
Poder  Judiciário  e  da  Universidade.  A  superação  da  crise  implica, 
necessariamente,  a  superação  da  crise  do  Estado,  a  identificação  de 
mecanismos que permitam que o ensino jurídico não apenas reproduza o 
conhecimento oficial, mas produza  conhecimento jurídico criativo.

O quadro de crise do ensino jurídico no Brasil encontrou já na Portaria MEC 

1.886,  de  30  de  dezembro  de  1994  (novas  diretrizes  curriculares)  uma  primeira 

sintetização dos parâmetros de qualidade e eficiência, ética e compromisso social nos 

moldes  do  paradigma democrático  instituído  pela  Constituição  Federal  de  1988,  ao 

determinar o princípio da indissociabilidade do ensino da pesquisa e extensão.

Ainda em 1994, a Lei 9.206 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – atribuiu competência ao Conselho Federal 

para colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, opinando, previamente nos 

pedidos  apresentados  aos  órgãos  competentes  para  criação,  reconhecimento  ou 

credenciamento desses cursos.
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Em busca do efetivo aperfeiçoamento desse modelo democrático de educação, 

a Lei 9.394 de 20.12.1996 instituiu novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelecendo  os  instrumentos  para  a  consolidação  de  uma  educação  baseada  nos 

princípios de liberdade, e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (art. 2º).

Destaca-se dentre as ações e instrumentos estabelecidos a reestruturação do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a criação do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e da Câmara Superior de Educação (CSE). Esses órgãos 

são incumbidos de autorizar, reconhecer e avaliar as Instituições de Ensino Superior, 

bem como de fixar os currículos mínimos de graduação válidos para todo o país, e os 

Padrões de Qualidade e as Diretrizes Curriculares.

Nesse  contexto,  o  Conselho  Nacional  de  Educação,  através  da  Câmara  de 

Educação  Superior  editou  a  Resolução  nº  9,  de  29.01.2004,  fixando  as  Diretrizes 

Nacionais para os cursos de graduação em Direito, revogando a Portaria 1.886/96, e 

reestruturando os Eixos de Formação em que deve se assentar o Projeto Pedagógico. 

Destaca-se,  por  fim o  Sistema Nacional  de  Avaliação  Superior  (SINAES), 

criado  pela  Lei  10.861  de  14.04.2004,  formado  por  três  componentes  principais:  a 

avaliação  das  instituições,  dos  cursos  e  do  desempenho  dos  estudantes,  além  dos 

instrumentos  complementares,  quais  sejam:  a  auto-avaliação,  a  avaliação  externa,  o 

ENADE (Exame Nacional  de Ensino),  as  Condições de Ensino e  os  instrumentos  e 

formação.

Constata-se,  entretanto,  que  a  pesquisa  continua  sendo  compreendida  e 

praticada  como  “reprodução”  e  não  como  “produção”  do  conhecimento  pela  total 

ausência  de  processualidade  (co-participação)  no  processo  de  construção  e 

esclarecimento, vulnerando o princípio constitucional da indissobilidade proclamado na 

Constituição Federal.

2  O  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  INDISSOCIABILIDADE  DO 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
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O  ensino  jurídico  na  positividade  em  vigor  desde  a  promulgação  da 

Constituição Brasileira de 1988, conforme o expressamente disposto em seu artigo 207, 

caput3,  não  pode  ser  ministrado  de  forma  dissociada  da  pesquisa  e  da  extensão.  A 

aplicação  desse  dispositivo  legal  demanda  reflexão  (e  inflexão)  sobre  o  papel 

pedagógico da pesquisa, bem como de sua função e finalidade,  para a partir  daí ser 

desenvolvida metodologia adequada à concretização dos objetivos do Estado Brasileiro.

Esse princípio constitucional aplicado na formação intelectual dos cidadãos 

será determinante na consecução do êxito da proposta constitucional de edificação de 

uma sociedade livre, justa e solidária, pela redução das desigualdades e erradicação da 

pobreza, com o desenvolvimento nacional sem qualquer preconceito ou discriminação4. 

Nesse quadro, é imperioso o repensar do modelo educacional utilizado dentro da grande 

maioria dos cursos de Direito, baseado no ensino por meio de técnica de memorização 

da legislação (dogmática), cujo acesso se dá através de aulas expositivas nas quais se 

limita a comentar essa normatividade. 

Em relação  à  pesquisa,  também se  faz  necessária  a  análise  do  papel  da 

monografia como trabalho de conclusão de curso, a qual é, na maioria dos casos, o 

único momento de contato com a pesquisa por parte do discente. A identificação da 

inadequação do modelo tradicional e das propostas de democratização do ensino, agora 

como modo de aquisição de conhecimento emancipatório, é o que nos propomos a fazer 

a seguir.

1.1 A  metodologia  tradicional  do  ensino  e  pesquisa  nos  cursos  de  direito: 

hierarquização e paternizalização da relação professor/aluno

Uma  análise  do  histórico  da  instalação  dos  cursos  jurídicos  no  Brasil, 

apontado anteriormente, revela que nosso sistema educacional na área do Direito foi 

todo fabricado a partir de relações de poder hierarquizadas, com objetivo de formação 

de uma elite dirigente com perfil autoritário para assumir os comandos da nação. Nesse 

quadro,  cabia  à  estrutura  da  Universidade,  na  qual  destacamos  a  postura  dos 

professores, um distanciamento físico e intelectual em relação aos alunos, trabalhando 

3 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão.
4 Conferir art. 3º da Constituição Brasileira de 1988.
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um sistema de imposição de idéias, com objetivo de sua repetição impensada, sempre 

adequada aos  modelos adotados por cada projeto  pedagógico5.  Assim foram criadas 

gerações  inteiras  de  bacharéis  aptos  ao  modelo  de  simples  reprodução  de  uma 

dogmática jurídica irrefletida, cujo principal objeto da aquisição do conhecimento era o 

do acesso aos cargos públicos, nos quais o autoritarismo imposto durante a graduação 

poderia ser repetido, agora com a inversão do papel do acadêmico, de dominado para 

dominador6.

Para a concretização de tal modelo, foi adotado um sistema de produção de 

conhecimento por acumulação de informações transmitidas de forma mecanizada pelos 

mestres,  não  objetivando  qualquer  espaço  para  crítica  por  parte  dos  alunos.  Até  a 

estrutura do espaço físico e o vestuário formal dos “lentes” expressavam os degraus que 

dividiam  a  posição  do  professor,  colocando-o  num  nível  acima  do  aluno,  tudo  a 

representar simbolicamente a hierarquia imperante nesse campo do conhecimento.

Morais  (1995:55)  aponta  que  as  relações  universitárias  entre  professor  e 

aluno,  em  parte  por  influência  de  teorias  que  defendiam  que  a  escola  seria  um 

prolongamento da família, ainda são paternalizadas no sentido de espera do aluno pelo 

fornecimento da informação por parte do professor, sempre numa busca incessante do 

aliviar das angústias pela promessa de certezas dogmáticas que impedem o pensar. Essa 

segurança transmitida, ao invés de trazer uma evolução no aluno, só o mantém em um 

perene estado de infantilização, por impedi-lo de buscar seus próprios caminhos para a 

construção do conhecimento. Dessa forma, por essa proteção excessiva, mantém-se uma 

relação  de  tirania,  por  fazer  o  aluno  acreditar  na  imprescindibilidade  das  idéias  do 

mestre para definição do seu caminho intelectual.

Nesse  sistema,  não  há  necessidade de constante  atualização  por  parte  do 

professor, que poderia manter-se num estado de repetição constante de sua experiência 

profissional, sem qualquer momento de abertura crítica a respeito dessa prática7.

5 Conferir, nesse sentido, importante diagnose efetuada por Marcos Abílio Domingues. (Ensino Jurídico:  
entre a competência e a habilidade, p. 73).
6 Importantes considerações sobre o tema podem ser encontradas no estudo de Gabriel Chalita sobre a 
obra  Discurso da Servidão Voluntária,  de autoria do francês Etienne de La Boétie, ao preceituar que a 
perpetuação de modelos tiranos dá-se por adesão do dominado, seja pela influência da educação recebida 
que  impede  seu acesso  ao  conhecimento  de  outros  modos  de  vida,  seja  porque  deseja  participar  da 
estrutura da tirania, por espelhar-se na figura do opressor-tutor, além do desejo de usufruir de parte das 
benesses a ele conferidas. (O Poder: reflexões sobre Maquiavel e Etienne de La Boétie, p. 112). 
7 Guilherme Wagner Ribeiro posiciona-se nesse sentido, apontando, ainda, que a utilização da reprodução 
das experiências prático-profissionais em sala de aula não parte de nenhuma metodologia científica. (A 
comunicação científica, as novas tecnologias e o ensino jurídico, p.71).
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Com a Constituição Brasileira de 1988 e a adoção da proposta popular de 

instituição  de  um  Estado  Democrático  de  Direito8,  as  aqui  citadas  concepções 

tradicionais  não  podem  ser  mantidas.  Tanto  é  assim  que,  em  relação  ao  sistema 

educacional universitário, foi determinada a indissociabilidade entre ensino e pesquisa 

no sentido de superação da vetusta estrutura autoritária que historicamente imperou no 

ensino  do  Direito  demandando novas  metodologias  de  ensino  e,  principalmente,  de 

pesquisa  para  a  efetivação  do  comando  constitucional,  mas  todas  obrigatoriamente 

vinculadas a uma teoria democrática de construção do conhecimento. 

Alcançar esse objetivo envolverá, necessariamente,  os estudos que se tem 

desenvolvido a respeito da democracia e das novas formas de relação que esse modelo 

de viver permite as quais não poderão ser mais baseadas em estruturas incompatíveis 

com  o  plano  democrático,  de  vertentes  paternais,  hierárquicas,  verticalizadas  e 

impositivas,  mas  devendo  antes  se  mostrar  dialógicas,  horizontalizadas  e 

incessantemente críticas.

1.2 O tímido papel do trabalho de conclusão de curso na construção democrática 

do conhecimento universitário

O  Ministério  de  Educação  e  Cultura  (MEC),  utilizando  de  sua  função 

normatizadora  supletiva  da  legislação,  no  sentido  de  concretização  do  comando 

constitucional de obrigatoriedade de instalação de pesquisa nos cursos de Direito, por 

meio da Portaria 1.886/1994 que fixava as diretrizes curriculares e o conteúdo mínimo 

dos cursos jurídicos, inseriu a apresentação e defesa de monografia final perante banca 

examinadora, como requisito obrigatório para obtenção do título de bacharel em Direito. 

Essa Portaria foi revogada e substituída em 2004 pela Resolução nº 9 do 

Conselho Nacional da Educação e Câmara de Educação Superior que, em seu artigo 10 

manteve a necessidade de apresentação de um Trabalho de Curso como componente 

curricular obrigatório suprimindo de sua redação da expressão “monografia”.

A  inserção  do  Trabalho  Final  de  curso  como  componente  curricular 

obrigatório  lastreou-se  na  criação  de  um  instrumento  verificador  do  conhecimento 

acumulado pelo aluno ao longo do curso mais do que na implementação de canais de 

8 Art. 1º, caput: A República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito [...].
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pesquisa,  forma  de  condução  à  autonomia  intelectual  ao  aluno.  Contudo,  tal 

determinação foi um bom começo para a implementação da indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa como determinado na Constituição, embora com uma interface tímida 

face aos horizontes abertos pelas teorias democráticas do processo.

A monografia de final de curso é construída de forma individual pelo aluno 

através  de  metodologia  de  pesquisa  baseada,  principalmente,  em  coleta  e  análise 

bibliográfica. 

Escolhido  o  tema,  a  partir  de  um  problema  formulado  pelo  próprio 

acadêmico, parte esse para uma busca junto às fontes bibliográficas pré-selecionadas em 

conjunto  com  seu  professor-orientador,  no  sentido  de  testificação  das  hipóteses 

formuladas por ocasião de seu projeto de pesquisa9. Após todo o trabalho de pesquisa, 

reflexão e redação, o texto redigido é revisto pelo professor-orientador e, por fim, é 

submetido à apresentação oral para avaliação da banca examinadora. Percebe-se, aqui, 

uma estrutura ainda bastante monológica que também é adotada em outros trabalhos 

científicos no nível da pós-graduação, tais como na dissertação de mestrado e tese de 

doutoramento. A idéia é, a partir do primeiro passo dado por esses modelos, pensar em 

uma forma de ampliação do diálogo, tão caro ao sistema democrático, na produção do 

conhecimento.

2 PROCESSUALIZAÇÃO  DO  ESPAÇO  DE  PRODUÇÃO  JURÍDICO 

CIENTÍFICA

A necessidade de adaptação das metodologias de ensino jurídico, inclusive 

as voltadas para a pesquisa, a partir da entrada em vigor da proposta democrática no 

Brasil,  nos levam a pensar sobre novas teorias que possam informar uma técnica de 

construção do conhecimento para superar o sistema hierárquico-monológico da solitária 

pesquisa  bibliográfica.  Nesse  sentido,  buscando  aproximar  a  graduação  e  a  pós-

graduação  e  horizontalizar  a  relação  entre  pesquisadores,  foi  criado  o  “Grupo  de 

Estudos José Alfredo de Oliveira Baracho”, cujos contornos teóricos e a metodologia 

(como procedimentos técnicos) utilizada, serão agora apresentados.

9 Conferir o excelente manual das professoras Lusia Ribeiro Pereira e Martha Lourenço Vieira,  Fazer 
Pesquisa é um problema?
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2.1 A adoção, na pesquisa, dos três níveis da epistemologia e a utilização de todas 

as suas bases morfológicas

Leal (2006) defende que o conhecimento científico só pode ser construído 

(ao invés de doado), a partir da adoção dos três níveis epistemológicos10 que identifica a 

partir das relações entre  sujeito-objeto,  consciência-existência e  linguagem-mundo. 

Tais níveis são operacionalizados pelos modos de produção do pensamento científico, 

que podem ser identificadas nas seguintes bases morfológicas: técnica, ciência, teoria e 

crítica11.

Na  produção  do  conhecimento,  o  nível  epistemológico  da  relação  entre 

sujeito-objeto, está presente na aquisição de informações individualmente pelo aluno, 

seja no momento em realiza solitariamente seus estudos, seja no próprio ambiente de 

sala de aula, quando apreende dados transmitidos de acordo com a dinâmica empregada 

pelo professor, numa estrutura comunicacional geralmente baseada no monólogo.

Essa acumulação de dados, imprescindível para qualquer ponto de partida na 

construção de produção cientifica  passa  por um segundo momento,  quando o aluno 

assume o papel de hermeneuta, interpretador das informações anteriormente colhidas. 

Podemos identificar aqui, o nível da consciência-existência quando então, através de 

associações lógicas os dados colhidos serão significados pelo próprio depositário, a fim 

de que construa sua compreensão.

Ambos  os  níveis  expostos  fazem  parte  da  elaboração  tradicional 

dogmatizada do conhecimento jurídico, base inclusive da redação da monografia como 

Trabalho de Conclusão de Curso, na acepção que descrevemos anteriormente.

O que agora se sugere, é o avanço ao nível da relação linguagem-mundo, ou 

seja,  aquela  na  qual  o  produto  da  conscientização  da  existência  da  informação  é 

formalizado através de proposições escritas e assim ofertado para a crítica científica, 

considerando a perene falibilidade de todo o conhecimento humano. Só assim poderão 

ser apontadas novas conjecturas na construção do pensamento, a ensejar evolução dos 

10 Epistemologia,  utilizada  aqui,  no  sentido  de  estudo  sistemático  e  geral  do  conhecimento  humano 
(LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo, p. 222).
11 Bases morfológicas aqui no sentido de conceitos fundamentais, gerais e básicos para a construção do 
conhecimento. Conferir sobre o assunto, LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo, p. 55-61 e 
222-227.
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resultados por novas teorias que tentarão se mostrar mais resistentes aos testes críticos 

pelos quais não resistiram as anteriores (POPPER, 1999: 23-33). 

A partir desse nível é possível romper-se com a secular sina da formação de 

bacharéis  meramente  repetidores  de  um suposto  saber  não  questionado,  baseado  na 

prática  e  na  casuística,  pelo  exercício  de  uma  perene  auto-ilustração  a  partir  do 

momento em que a crítica científica também é construída pelos destinatários do produto 

da pesquisa (LEAL, 2005: 190).

A  operacionalização  dessa  proposta,  na  elaboração  de  uma  técnica 

(metodologia)  adequada  à  efetivação  do  comando  constitucional  da  associação 

necessária, mas de modo democrático, entre ensino e pesquisa, encontra viabilidade na 

teoria neo-institucionalista do processo, proposta por Leal.

2.2 A teoria neo-institucionalista como informadora do processo de construção do 

conhecimento

Gonçalves, entendendo a técnica como procedimento, ou seja, o conjunto de 

meios adequados para consecução de resultados desejados, anota que essa deve passar 

pela ciência para que se faça de forma racional (1992: 22-26). Essa ciência, por sua vez, 

como conjunto acumulado de conhecimentos para esclarecimento do pesquisador, tem 

na teoria a forma de organizar o pensar sobre os dados que a compõem como resultante 

da atividade de pesquisa. Assim, para a produção da técnica é necessário partir-se de 

teorias  que  informam  a  ciência  em  questão,  ou  que  esses  procedimentos  sejam 

submetidos à crítica, no sentido de reflexão sobre seus resultados. Percebe-se, portanto, 

que as citadas bases morfológicas  da epistemologia possuem uma relação cíclica de 

retro-alimentação perene.

A citada teoria do processo de Rosemiro Pereira Leal (2006b: 9-11) propõe a 

democratização  da  linguagem a  partir  de  uma  principiologia  auto-crítica  específica 

(contraditório, ampla defesa e isonomia). Segundo seu autor, por essa teoria é possível a 

efetivação de uma democracia radical pela auto-inclusão de todos os indivíduos numa 

sociedade perenemente em construção (LEAL, 2005c: 1-8) por seus próprios membros. 

Essa democracia, por sua vez, é fundada na garantia de fruição de direitos fundamentais 
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necessários para o auto-esclarecimento, construídos e efetivados a partir da linguagem 

como fator que diferencia o homem dos demais animais (LEAL, 2006a:96).

O grande  salto  efetuado  pela  citada  teoria,  o  que  nos  leva  a  pensar  sua 

utilidade para o campo da educação, é a percepção de que a construção dos significados 

tem de passar  por  uma epistemologia  linguagem-mundo que  permita  uma constante 

crítica dos conteúdos da fala (LEAL, 2006a:5). 

Nos ambientes de sala de aula ou de produção científica, não há mais espaço 

para a  vedação do questionamento,  já  que o que se  visa  é  a  incessante  busca pelo 

esclarecimento. A citada principiologia básica, por sua vez, é meta e forma da auto-

inclusão, porquanto organiza a participação do aluno, oportunizando-lhe a manifestação 

livre de seu pensamento (contraditório), de forma irrestrita (ampla defesa), igualando a 

importância  de  seu  discurso  ao  do  mestre  e  demais  ouvintes  (isonomia),  já  que  o 

processo de aprendizagem é distribuído de forma igualitária para todos os participantes. 

De acordo com Leal (2006a:10), [...] “O ‘eu’ e ‘outro’ da cidadania não deferem na 

acepção processual da democracia, porque tanto um quanto o outro estão equiparados 

por uma legitimação pré-decidida processualmente na base constituinte de direitos à sua 

própria inclusão no sistema jurídico [...].

O papel do professor nesse quadro é o de organizador do debate, aquele que 

em primeiro  lugar  (não necessariamente)  leva o tema para a discussão,  sendo aqui, 

também um aprendiz porquanto, ao submeter sua fala à crítica irrestrita, livrando-se de 

qualquer  barreira  que  torne  impermeável  falseabilidade  de  suas  posições,  permite 

também o esclarecimento com apontamento de aporias em seu discurso provocando a 

evolução do nível da discussão, assimilação, deliberação e produção do conhecimento.

Em relação à pesquisa, especificamente,  a horizontalização entre mestre e 

aluno, pelo tratamento isonômico de ambos numa relação não mais hierarquizada e de 

poder, mas de coordenação sinérgica, é capaz de produzir resultados textuais nos quais 

se percebe uma real consciência e compreensão do sentido que se quer transmitir pela 

fala formalizada.
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2.3 A metodologia do “Grupo de Estudos José Alfredo de Oliveira Baracho” – uma 

experiência inédita na graduação e pós-graduação da PUC-Minas.

A  aplicação  da  teoria  neo-institucionalista  do  processo  no  campo 

educacional, visando o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa aplicada num 

espaço  democrático  para  a  construção  do  conhecimento,  foi  operacionalizada  pela 

iniciativa do Prof. Dr. Fernando Horta Tavares, com a criação de um grupo de estudos 

que recebeu o nome de “Grupo de Estudos José Alfredo de Oliveira Baracho”.

Esse grupo de estudos é formado por alunos da graduação e do Programa de 

Pós-Graduação em Direito (mestrado/doutorado) da Faculdade Mineira de Direito da 

PUC Minas - campus Coração Eucarístico - em Belo Horizonte (MG).

Um dos objetivos da criação do grupo de estudos foi a integração da vida 

acadêmica dos alunos da graduação e da pós-graduação no desenvolvimento sistemático 

e de forma integrada de pesquisa científica. Vislumbra-se que a integração dos vários 

níveis de graduação resulta em vantagens recíprocas, representando para os alunos pós-

graduandos a  oportunidade  de  aquisição de  experiência  na  orientação  de  grupos de 

pesquisa,  elemento  essencial  para  seu  futuro  acadêmico,  e  para  os  graduandos  a 

aquisição de  experiência  em pesquisa  não restringindo essa  prática  à  elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso, de forma solitária e comandada pela obrigatoriedade 

curricular. 

A sinergia entre pesquisadores de diferentes graus acadêmicos visa, ao final, 

após  divididos  os  interessados  em  sub-grupos  temáticos,  a  produção  semestral  de 

artigos  jurídicos,  para  publicação  em revistas  tradicionais  e  eletrônicas,  bem  como 

apresentação em seminários abertos ao público, tudo com o fim de oferecimento desse 

produto à crítica de toda comunidade acadêmica.

Destacam-se como etapas dentro da metodologia de pesquisa em questão: a) 

num primeiro momento, o recrutamento através de convocação e a distribuição em sub-

grupos  coordenados  por  alunos  da  pós-graduação,  de  acordo  com  temas 

problematizados por estes sugeridos para início da pesquisa; b) divididos os grupos, há 

seleção  conjunta  de  bibliografia  (num  primeiro  momento  sugerida  pelo  professor-

coordenador geral e pelo mestrando coordenador do sub-grupo), estabelecendo-se prazo 

para leitura; adquiridos os dados a partir da bibliografia preliminarmente definida, são 
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realizadas reuniões para discussão dos conteúdos,  confecção de sumário do artigo e 

divisão do trabalho final de pesquisa; c) finalizado o texto, esse é submetido à crítica 

conjunta do grupo, na qual o mestrando coordenador assume o papel de condutor do 

debate;  d) revisado o texto pelo professor-coordenador geral,  esse é apresentado em 

seminário para a comunidade acadêmica, em mais um momento em que é oportunizada 

crítica de seu conteúdo; e) por fim, após nova revisão, é encaminhado para publicação, a 

fim formalizar e divulgar as idéias para submete-las novamente à crítica por parte da 

comunidade.

A dinâmica  aqui  divulgada  sugere  a  construção  de um espaço aberto  de 

horizontalização, no qual o aluno da graduação tem oportunidade de participação ativa 

na busca do esclarecimento do conhecimento a respeito do tema pesquisado, discutindo 

dúvidas, posições originais, críticas aos autores pesquisados, tudo em conjunto com o 

grupo de trabalho, na qual o mestrando tem a função de condutor. Aqui, quebra-se o 

monólogo  da  monografia,  já  que  o  debate  é  sempre  constante,  e  as  idéias  são 

submetidas a vários testes de certificação quanto à sua resistência a críticas. 

O  autoritarismo  da  exposição  sistemática  de  conteúdos  disciplinares 

(reprodução de conhecimento) é substituído por uma forma democrática de construção 

do conhecimento que leva os participantes, por meio desse constante questionamento 

sobre as próprias idéias e sobre o conteúdo apreendido, a assumirem a responsabilidade 

por sua auto-emancipação, já que não podem mais apoiar-se a não ser em si mesmos, 

reconhecendo a importância da crítica para abertura de outras e novas perspectivas que 

conduzirão a novas pesquisas. 

Essa é a proposta de unificação do ensino à pesquisa compreendida de forma 

indissociável  num  espaço  processualizado,  ou  seja,  a  aprendizagem  pela  pesquisa 

compartilhada  como  forma  de  amadurecimento  científico  do  aluno  e  do  professor, 

quebrando  o  modelo  dogmatizado  do  saber  pela  busca  constante  do  auto-

questionamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A  prática  da  pesquisa  nos  cursos  jurídicos  brasileiros  carece  de  melhor 

definição dos papéis docente e discente, bem como definição da atuação e integração 

dos diversos níveis de esclarecimento e produção do conhecimento científico, em seus 

diferentes níveis (graduação, mestrado e doutorado).

A indissociabilidade entre o ensino pesquisa e extensão deve ser repensada e 

teorizada,  a  fim  de  se  afastar  a  velha  concepção  do  aluno  como  receptor  de 

conhecimento e do professor como transmissor e detentor de informações.

A  experiência  levada  a  efeito  pelo  Grupo  de  Estudos  José  Alfredo  de 

Oliveira Baracho, pela iniciativa do Prof. Dr. Fernando Horta Tavares – em um trabalho 

pioneiro de conectividade da graduação e da pós-graduação da PUC-Minas -, emprega a 

processualidade democrática, inserta na Teoria neo-institucionalista do processo. Nestas 

bases,  na qual  a  incessante submissão à crítica  é fator  de fundamental  importância, 

procura-se  demonstrar  a  constante  construção  de  um  espaço  democrático  para  a 

estruturação e esclarecimento do conhecimento, fundamentada na idéia de que se deve 

levar em conta a co-participação e horizontalização da prática pedagógica.

Agir localmente implica a abertura de espaços discursivos para construção 

do  conhecimento  e  à  crítica  constante,  e  em  esferas  cada  vez  mais  amplas 

(acadêmica/comunidade),  das  conclusões  científico-teóricas  aí  problematizadas,  as 

quais redundarão em novos problemas que, pelo processo de retro-carga permitirão a 

evolução das idéias e das teorias produzidas, afastando-se a prática pedagógica da mera 

reprodução  de  conhecimentos  dogmáticos  e  herméticos,  técnica  autoritária  e 

ultrapassada de concepção do ensino no horizonte do mundo da vida acadêmico. 
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A CONSTRUÇÃO DO OBJETO CIENTÍFICO - OBSTÁCULOS 

EPISTEMOLÓGICOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CIENTÍFICO 

NA PESQUISA EMPÍRICA DO DIREITO 

Francisco Ubiratan Conde Barreto Junior∗

RESUMO

Este artigo visa tratar a temática da metodologia científica que é aplicada na análise do 

Direito enquanto fenômeno social e também da falta, na grande maioria das pesquisas 

realizadas na área do direito, de um direcionamento para a prática empírica na análise 

deste campo do conhecimento. Partindo desta idéia inicial tem-se o desenrolar de uma 

série  de  questões  que  daí  advirão,  tais  como:  O  quanto  é  importante  a  prática 

metodológica de viés empírico na produção acadêmica do direito? Quais as principais 

razões para a escassez de trabalhos com esta referência? Como a pesquisa científica é 

tratada nesta área de conhecimento? São questões obviamente muito importantes para o 

pesquisador  afeto  a  este  campo,  mas  esse  artigo  não  tem  por  objeto  principal  se 

debruçar com profundidade sobre este tema. O que nos importará neste artigo será o 

tipo metodológico, os obstáculos e a forma epistemológica que deve ser dada quando do 

efetivo embate de uma prática empírica. 

Dentro  desta  perspectiva  faz-se  necessário  a  leitura  mais  atenta  de  um  importante 

teórico do campo da sociologia que atende pelo nome de Pierre Bourdieu. A sua análise 

categórica, métrica, preocupada com os entraves que aparecem para o pesquisador na 

construção de sua pesquisa científica, desde a análise do fato até a construção do objeto 

científico, é de fundamental relevância para a construção do trabalho que se realiza na 

pesquisa  científica,  seja  ela  na  graduação  ou  nos  cursos  de  pós-graduação.  Outros 

autores  são  utilizados  no  enfrentamento  dos  obstáculos  que  se  apresentam  ao 

pesquisador como, por exemplo, Gaston Bachelard, mas o pilar principal sob o qual se 

apoiará o texto será a obra de Pierre Bourdieu. 

 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense 
(PPGSD-UFF) no período 2007/2008.
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PALAVRAS-CHAVE

PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO; OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS. 

ABSTRACT

This  article  intends  to  treat  the  theme of  the  scientific  methodology applied  in  the 

analysis of the law as a social phenomenon and also the lack, in the great majority of the 

researches accomplished in the area of the law, of a conduct to de empirical practice in 

the analysis  of this knowledge field. Starting with this initial  idea there can be seen 

different issues concerning to this, so as: How important is the methodological practice 

with an empirical bias in the academicals production of the law? How is the scientific 

research treated in this area of knowledge? This are concerns obviously very important 

to  the  surveyor  connected  with  this  area,  but  this  article  has  no  primarily  purpose 

investigate this matter. This article will be focused in the methodology, the obstacles 

and the epistemology that is faced when we do an empirical practice. 

Inside this perspective comes the necessity of a more attempt lecture from an important 

researcher of the sociology who is Pierre Bourdieu. His categorical analysis, metrics, 

concerned with the obstacles  that  emerge to the surveyor  in the construction of the 

scientific research, since the analysis  of the fact until the construction of the scientific 

object, it is of a fundamental relevance to the construction of the work that is made in 

the  graduate  or  in  the  under-graduate  courses.  Other  authors  are  used  in  the 

understanding of the obstacles that comes to the surveyor, such as, for example, Gaston 

Bachelard,  but  the  main  structure  in  which  the  article  will  be  settled  is  the  Pierre 

Bourdieu bibliography.   

KEYWORDS

EMPIRICAL RESEARCH IN LAW; EPISTEMOLOGICAL OBSTACLES.

1. INTRODUÇÃO

Ao pensar na realização de um trabalho de metodologia científica e tendo em 
vista a vasta (e fraca) bibliografia que é apresentada para os pesquisadores nos mais 
variados  moldes  nas  prateleiras  de  livrarias  ou  nas  bibliotecas  universitárias,  o 
profissional que pretende se especializar num efetivo debate sobre a pesquisa com um 
viés empírico no ramo do direito é apresentado a uma diversidade de impossibilidades 
ou modos de como não fazer a sua pesquisa científica. 
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Isto decorre do fato de que o direito, entendido como ciência, e sendo assim, 
possuidor de um campo autônomo de conhecimento, bem como detentor de um objeto 
de pesquisa  próprio,  se  limita  a  obter  um debate  doutrinário  na construção de suas 
“pesquisas  científicas”  –  na  grande  maioria  das  instituições  de  ensino  é  esta  a  sua 
vertente.  Não é  negado  aqui  o  caráter  importantíssimo  da  dogmática  no  campo do 
direito mas quando nos deparamos com a possibilidade ou o anseio do pesquisador de 
empreender uma nova leitura/ponto de vista sobre determinado aspecto do direito ou da 
sua efetiva implementação no mundo em que vivemos temos que nos servir de uma 
série  de  novas  práticas  e/ou  aprendizagens  que  talvez  conheçamos  pouquíssimo ou 
desconheçamos em absoluto. 

Em decorrência disto é este artigo no sentido de se debater, através da leitura 
de um dos mais respeitados autores da sociologia contemporânea – Pierre Bourdieu – 
quais são os elementos principais que afloram aos olhos do pesquisador quando este se 
dispõe  a  analisar  um  fato  e  daí  construir  um  diálogo  científico.  Sendo  assim,  foi 
buscado conhecer um pouco mais sobre o autor. Partindo dos textos mais conhecidos 
dele, empreendeu-se uma busca por outra literatura – do próprio autor ou que tratassem 
da  sua  obra  –  que  possibilitasse  conhecer  melhor  as  suas  ideologias,  quem  foi  e 
fundamentalmente aprender mais sobre o ofício do pesquisador. 

O  desenvolvimento  deste  trabalho  será  feito  da  seguinte  maneira:  Após  a 
apresentação  do  autor  e  de  seus  principais  trabalhos,  bem  como  as  condições  e  o 
contexto  em  que  o  mesmo  escreveu  a  sua  obra,  será  feito  uma  análise  sobre  os 
desenvolvimentos obtidos com os seus trabalhos. Desta forma visamos preliminarmente 
realizar  um  enquadramento  do  autor  de  forma  sucinta,  mas  fundamental  para  o 
desenvolvimento  do  presente  texto,  pois  assim  seremos  capazes  de  entender  os 
fundamentos sob os quais se dão as temáticas a serem apresentadas. 

Já numa segunda parte do trabalho e a título de conclusão apresentaremos os 
desenvolvimentos do autor para a pesquisa metodológica. Assim, poderemos já com as 
idéias  previamente  esboçadas  entender  quais  são  os  elementos  realizadores  desta 
metodologia e quais são as suas principais decorrências. 

2. A OBRA DE PIERRE BOURDIEU 

2.1. BIOGRAFIA

Pierre Bourdieu nasceu em Denguim, na França, em 1º de agosto de 1930 e se 
graduou em filosofia em Paris no ano de 1951. Começa primeiramente a lecionar como 
professor em Moulins mas acaba interrompendo o ofício para prestar serviço militar na 
Argélia. No ano de 1958 assume o cargo de professor-assistente na Faculdade de Letras 
em  Argel.  Em  1960 integra-se  ao  Centro  de  Sociologia  Européia,  do  qual  torna-se 
secretário geral em 1962.

Na  década  de  70 é  convidado  por  uma  série  de  instituiçoes  de  renome 
internacional  para  nelas  lecionar  e  por  este  motivo  passa  pelas  Universidades  de 
Harvard e Chicago e o Instituto Max Planck de Berlim. É consagrado Doutor honoris  
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causa das  Universidades  Livre  de  Berlim  (1989),  Johann-Wolfgang-Goethe  de 
Frankfurt (1996) e Atenas (1996). Morre em Paris, em 23 de janeiro de 2002.

2.2. CONTEXTUALIZANDO PIERRE BOURDIEU

Pensar um autor e a sua obra – principalmente um autor de renome e tamanha 
relevância  como  é  o  caso  de  Pierre  Bourdieu  –  além  de  ser  tarefa  extremamente 
trabalhosa, dada a vasta gama de conceitos que ele desenvolveu em seu trabalho, é uma 
tarefa que também merece uma leitura contextual sobre o porquê de sua obra. 

Este  questionamento  introdutório  se  refere  ao  momento  em  que  o  mesmo 
realizou o seu trabalho, tentar saber quais eram os seus interlocutores, quais eram as 
aspirações deste autor, enfim, panoramizar a época da produção científica do autor e 
tentar uma melhor compreensão sobre as suas realizações. Assim, tentaremos efetuar 
uma leitura  sobre  o  momento  que  o  cercava  e  quais  os  principais  desdobramentos 
reflexivos para a obra do autor.

Até os anos 50, época que contava o autor seus 20 anos e fazia a sua entrada na 
vida acadêmica a partir de sua graduação em filosofia, o existencialismo imperava na 
produção filosófica. Em decorrência disto temos que há uma primazia da existência 
sobre  a  essência,  isto  faz  com  que  o  homem  seja  definido  pelo  seu  ser  sem 
possibilidades  de  definições  a  priori.  Esta  definição  prima  pela  compreensão  da 
experiência  dos  indivíduos  em  detrimento  da  preocupação  com  as  questões 
epistemológicas.  

Na  formação  de  novos  filósofos  –  Pierre  Bourdieu  é  um  deles  –  há  um 
questionamento  sobre este  tipo de enquadramento.  Questionando essa teorização,  os 
estudantes passam a perguntar sobre a possibilidade de racionalizar historicamente o 
conhecimento  científico  -  sem  dúvida,  aqui,  Augusto  Comte,  tido  como  pai  da 
sociologia e do positivismo, exerceu grande influência para estes novos leitores já que 
no fim do século XIX valorou-se bastante a idéia de que os dados observáveis eram 
extremamente relevantes para a análise de dois momentos, o enfrentamento do objeto e 
a análise do objeto construído. 

Estava deixada de lado nesta época a idéia da construção do objeto, tendo por 
base  seus  pressupostos  e  análises  dos  obstáculos  no  enfrentamento  de  questões 
relevantíssimas  para  esta  mesma construção.  Nesta  época,  Gaston  Bachelard  (1884-
1962) se apresentava como fiel crítico do tipo de prática que ora se empreendia e entre 
as suas críticas podemos citar como exemplo a sua fala de que “a ciência não tem a 
filosofia  que  merece”,  criticando  inclusive  a  falta  de  dedicação  ao  trabalho  de  se 
debruçar  sobre  um  objeto  e  analisá-lo  de  maneira  concreta  para  a  produção  de 
conhecimento.  Bachelard queria tratar  os conceitos  de forma temporal,  histórica,  de 
maneira que conjugado a uma perspectiva relativa estariam libertos desta tradição que a 
filosofia existencialista lhe empregava. 

Esta crítica assume posição fundamental para a quebra da tradição que ora se 
apresentava,  pois  resulta  numa construção  de uma epistemologia  histórica  capaz de 
insistir numa tentativa de se enxergar os obstáculos epistemológicos que se apresentam 

1139



para  daí  se  construir  o  objeto  científico  juntamente  com  a  relação  aos  princípios 
teóricos. É o que na época se chamou de racionalismo aplicado.

A sociologia, por sua vez, tratava a questão do a priori de forma desconfiada 
pois entendia ser necessário, para a efetivação de uma análise científica, se levantar o 
debate sobre a importância da construção do objeto científico. 

Este contexto gera, na época da formação de Bourdieu e dos filósofos de sua 
geração como Derrida e Foucault,  uma “revolta” contra esta  forma ortodoxa que se 
estabelece na academia de maneira que passam a refletir criticamente sobre as novas 
indagações. 

A fenomenologia de Edmund Husserl e Martin Heidegger, autores alemães que 
obtiveram grande êxito no debate filosófico da época, importou repensar uma gama de 
questões que não se apresentavam como sendo importantes para o existencialismo. “A 
fenomenologia prometia, sobretudo pôr fim à ignorância filosófica no que concernia às 
ciências humanas, mas procurando evitar a armadilha do positivismo: nem especulação 
remota nem reduplicação da ciência, ela ambicionava ser um discurso fundador porem 
respeitoso da experiência.”1. 

A  partir  desta  corrente  de  pensamento,  novos  questionamentos  acerca  do 
enquadramento numa teorização que se posicionaria de maneira pré-reflexiva com o 
mundo da vida,  engendrando assim novas possibilidades  de pensamento  e reflexões 
sobre o objeto científico. Paralelo a este fato está o surgimento de novos pensadores no 
campo da filosofia com as mudanças que foram apresentadas no sistema universitário 
francês durante a década de 60. Mudanças estas que são: A criação de novos cargos e a 
implementação de novos métodos de seleção que acabaram por criar novas maneiras de 
ser filósofo, pois os pensadores não mais estariam vinculados a um cargo de sucessão e 
a uma filiação a corrente de pensamento com vistas a obter essa titulação.

Toda esta conjuntura que se apresentava na França quando da formação de 
Bourdieu  talvez  não  seja  suficiente  para  o  seu  trabalho,  pois  ainda  não  vimos  o 
pensamento inicial do autor sobre a sociologia e o que o faz trabalhar neste campo de 
estudo.

Bourdieu menciona em uma de suas obras que “nosso desprezo pela sociologia 
era redobrado pelo fato de que um sociólogo pudesse presidir a banca examinadora de 
filosofia e nos impor seus cursos, que a nosso ver não valiam nada, sobre Platão ou 
Rousseau  (...).  À  época  existia  apenas  uma  sociologia  empírica  medíocre,  sem 
inspiração  teórica  nem  empírica”2.  Esta  visão  reflete  como  o  trabalho  acerca  da 
sociologia, tida como ciência menor se comparada a filosofia, era visto na época. 

Como já vimos, a partir de sua formação filosófica e bastante influenciado por 
autores como Gaston Bachelard, Georges Canguilhem e Husserl. Bourdieu, no começo 
dos seus trabalhos, Bourdieu ambiciona elaborar uma tese sobre filosofia, mas abandona 
esta idéia em prol de seus estudos sobre a sociologia e a etnologia. Ao prestar o serviço 
militar e exercer a sua docência na faculdade de Argel, outros pontos de vista lhe foram 
1 Louis Pinto, Pierre Bourdieu e a Teoria do Mundo Social, Editora FGV, Rio de Janeiro, 2000, p 25.
2 Idem, p. 31.
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apresentados, tais como a forma de ser da sociedade tradicional, a forma como era a 
sociedade cabila e quais eram as transformações que se apresentavam nestas sociedades.

No ano de 1961, data de sua nomeação para a Faculdade de Lille, Bourdieu 
volta-se para pesquisas em ciências sociais, dando uma guinada brusca na sua carreira 
em direção ao estudo mais afastado da filosofia. A sua produção científica, na época e 
posteriormente,  é feita direcionada para os estudos sobre ensino e reflexões sobre o 
método sociológico,  Le métier  de  sociologue.  Préalables  épistémologiques,  trabalho 
publicado  em  1968  pela  École  des  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales  e  Mouton 
Éditeur é o exemplo deste trabalho3.

Em 1964, ao tomar posse como diretor na renomada École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, já passa a ocupar lugar de destaque na França através de suas 
pesquisas e debates.  Pesquisas  e  mais  pesquisas são feitas  consubstanciadas  em sua 
produção  teórica  ao  passo  que  este  lança  um  periódico  denominado  Actes  de  La 
Recherche  em  Sciences  Sociales em 1975  com  finalidade  de  incrementar  o  debate 
existente no campo da sociologia. Aprofunda nos anos seguintes os estudos em diversas 
áreas, tais como a arte, a literatura, a política, o direito, a oposição masculino-feminino 
etc.

No  desenrolar  do  trabalho  tentaremos  trabalhar,  sobretudo  com  o  método 
científico que Bourdieu apresenta nos seus trabalhos. Sendo assim, as obras A Profissão 
de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas e O Poder Simbólico parecem as mais 
adequadas à resolução do tipo metodológico que o autor pretendeu realizar. É a partir da 
primeira obra que começamos o presente estudo.

3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

3.1. A ANÁLISE DOS FATOS CONJUGADA AS TÉCNICAS DE RUPTURA

No livro A Profissão de Sociólogo – Preliminares  epistemológicas,  no qual 
Pierre Bourdieu escreveu em co-autoria com Jean-Claude Chamboredon e Jean-Claude 
Passeron, ele estabelece, primeiramente, que o pesquisador, ao construir o fato contra a 
ilusão do saber imediato, deve ter com o que ele chama de uma sociologia espontânea, 
ou seja, a ilusão do saber imediato. Este é o ponto de partida na construção do objeto 
científico. Para vencer este primeiro obstáculo epistemológico ele propõe uma série de 
técnicas de ruptura que a seguir adentraremos com mais clareza.

A influência que o senso comum exerce sobre o pesquisador do campo das 
ciências humanas é entendida por Bourdieu demasiada forte para o seu trabalho pois ele 
diz ser as ciências humanas – direito e sociologia, por exemplo – experiências muito 
próximas do pesquisador na sua vida cotidiana e isto gera um enorme obstáculo a ser 
enfrentado. Este senso comum deve ser combatido pelo pesquisador na sua análise pois 
ele  pode ter  uma leitura  diferente do fato a que ele está  submetendo o seu esforço 
interpretativo.

3 O trabalho foi publicado no Brasil pela Editora Vozes sob o título A Profissão de Sociólogo – 
Preliminares Epistemológicas.
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Bourdieu elenca como um elemento importante para o pesquisador tratar o fato 
em  análise  com  a  idéia  de  ilusão  da  transparência  que  seria  o  dever  que  os 
pesquisadores têm de, ao penetrar no mundo social agir como quem penetra num mundo 
desconhecido fugindo assim da sua própria consciência valorativa. Aliado a isto está 
também a idéia do princípio da não-consciência que vem a ser uma condição sine qua 
non para a prática metodológica, pois visa a obter do pesquisador a idéia de que quando 
enfrenta  o  fato  a  ser  estudado  deve  ir  ao  seu  encontro  desvinculado  de  pretensões 
implícitas de valorações pois isto desvirtuaria a pesquisa científica sobremaneira. Nesse 
sentido, são as palavras do autor: “o princípio da não-consciência (...) não é a descrição 
das atitudes, opiniões e aspirações individuais que tem a possibilidade de proporcionar o 
princípio explicativo do funcionamento de uma organização, mas a apreensão da lógica 
objetiva da organização é que conduz ao princípio capaz de explicar, por acréscimo, as 
atitudes, opiniões e aspirações” 4.

 Outro ponto importante destacado pelo autor é o fato de que, na construção da 
teorização e evidentes respostas à temática que se quis pesquisar, o pesquisador deve se 
ater a conceitos que lhe são inerentes e não tentar enveredar por explicações alheias ao 
seu campo de estudo. Isto quer dizer que o pesquisador deve, na busca pelo resultado do 
seu empreendimento, primar pela análise sociológica dos fatos, por mais que a resposta 
não lhe seja clara pois é aí que pode residir o objeto de sua análises, a valoração na 
pesquisa de conceitos alheios a sua formação e seu campo de trabalho podem lhe valer o 
que chama Bachelard e Bourdieu endossa de “ineficácia epistemológica”.

Há um outro risco enunciado pelo autor, de origem formalística na descrição 
dos fatos,  que pode também tornar-se um entrave para a análise dos fatos.  Estamos 
falando do poder da linguagem. Bourdieu vem tratar de forma crítica as preocupações 
que cercam os sociólogos sobre a linguagem que se deve usar tanto na descrição dos 
fatos quanto no mundo onde estes fatos ocorrem. Por certo, a linguagem empregada no 
mundo  em  que  ocorrem  estes  fatos  é  a  linguagem  comum,  afastada  de  regras 
formalistas,  num  processo  que  pode  sem  sombra  de  dúvidas  gerar  uma  série  de 
interpretações  através  de  seus  jogos  de  palavras.  Todavia,  Bourdieu  parece  mais 
interessado na crítica que deve ser feita quando da interpretação dos fatos e logicamente 
da linguagem que lhes é aplicada. Assim, estaria ele reinterpretando as diversas figuras 
de linguagem que apareceriam num dado contexto, criticando-as e derivando as mesmas 
para um sentido conexo ao tema em estudo. Entende o autor ser mais prudente para as 
ciências  sociais  definir  e  aplicar  um  corte  epistemológico  capaz  de  realizar  a 
interpretação científica na sua forma estrita possibilitando assim a análise de forma clara 
e centrada no fato a ser estudado.

O pesquisador afeto às ciências sociais (aonde inclui-se o direito) lida com um 
tipo de ciência que afeta a todos os seus companheiros do dia-a-dia, e isto possui uma 
decorrência  muito  perigosa  para  ele  quando  das  suas  análises  sobre  determinados 
assuntos. Estamos falando aqui do que o autor chamou de “a tentação do profetismo”. O 
que  Bourdieu  busca  dizer  aqui  é  que  no  desenrolar  de  nossa  vida,  enquanto  seres 
humanos submetidos a uma prática social, somos apresentados a uma série de questões 
e temas que estão nos jornais, nas revistas etc. temas como violência, miséria, exclusão 
social, justiça... Estes temas, ao serem debatidos por pessoas no seu cotidiano refletem o 
4 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon e Jean-Claude Passeron, A Profissão de Sociólogo –  
Preliminares Epistemológicas, Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, 2002, p. 29.
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que Bourdieu caracteriza como se cada indivíduo se sentisse “um pouco sociólogo”. 
Entretanto, o pesquisador, neste contexto, deve estar atento a tentação do profetismo e 
não  cair  numa  lógica  de  “achismos”  pois  como  Bourdieu  diz:  “Se,  como  afirma 
Bachelard,  “todo  químico  deve  combater  em si  o  alquimista”,  assim  também  todo 
sociólogo deve combater em si próprio o profeta social que, segundo as exigências de 
seu público, é obrigado a encarnar”5

Esta postura, que foi apresentada até o presente momento, de se manter crítico 
quando  da  análise  dos  fatos  e  na  resposta  das  investigações  que  daí  derivam,  tem 
também  decorrentes  quando  se  fala  da  tradição  teórica  apresentada  em  outras 
perspectivas já realizadas. Esta tradição teórica é o que Bourdieu encara como sendo um 
continuísmo tradicionalista  que para o autor  também deve ser criticado. Não que as 
perspectivas  outrora  realizadas  sejam  infrutíferas  na  análise  de  seus  objetos  mas 
pertenceram ao seu tempo no enfrentamento de seus problemas e o que o pesquisador 
deve fazer hoje em dia é, tendo os pressupostos eruditos por conta de suas análises e 
também irem além nas suas pesquisas, enfrentando os novos problemas que não foram 
objeto de estudo dos teorizadores mais antigos. 

Finalmente,  aduz  Bourdieu  que  quando  da  análise  sobre  a  teoria  do 
conhecimento de uma ciência social - ciência que poderia dizer-se no caso do direito 
como uma ciência viva e em constante mutação – o pesquisador como forma de pensar 
o domínio deste campo de trabalho deve dissocia - lá da teoria do sistema social, pois os 
pesquisadores,  na  visão  do  autor,  teriam uma  forte  inclinação  para  uma  teorização 
universal abarcadora de todas as possíveis interpretações da sociedade, mas devemos 
nos  ater  a  um  enfrentamento  da  problemática  que  ora  nos  apresenta  quando  da 
interpretação de um fato científico como não sendo aquele capaz de integrar  toda a 
teorização do conhecimento científico, mas talvez aquele em que podemos interpretar 
de forma parcial. Sobre este obstáculo leciona Bourdieu que: “A teoria do conhecimento 
sociológico, como sistema de regras que regem a produção de todos os atos e discursos 
sociológicos possíveis,  e somente destes, é o princípio gerador das diferentes teorias 
parciais  do  social  (...)  e,  por  conseqüência,  o  princípio  unificador  do  discurso 
propriamente  sociológico  que  não  deve  ser  confundido com uma teoria  unitária  do 
social” 6. 

3.2. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO CIENTÍFICO

No item anterior vimos que Bourdieu trata da temática da ruptura com o senso 
comum e dos entraves imediatos que cercam o pesquisador quando da análise dos fatos. 
Neste item trataremos especificamente da questão da construção do objeto científico 
que o autor mesmo define como: “O que conta, na realidade, é a construção do objeto, e 
a eficácia de um método de pensar nunca se manifesta tão bem como na sua capacidade 
de constituir objetos socialmente insignificantes em objetos científicos ou, o que é o 
mesmo,  na  sua  capacidade  de  reconstruir  cientificamente  os  grandes  objetos 
socialmente importantes, apreendendo-os de um ângulo imprevisto”7.

5 Pierre Bourdieu et alli, A Profissão de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas, op. cit., p, 37 
6 Pierre Bourdieu et alli, A Profissão de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas, op. cit., p, 43.
7 Pierre Bourdieu. O Poder Simbólico, 8ª ed, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2005, p. 20.
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A partir da comparação das temáticas do objeto real (ligado a percepção do 
senso comum) e do objeto  da ciência  (ligado a  um sistema de relações construídas 
propositalmente),  temos que o autor entende que não é possível  dissociar da prática 
metodológica  a  noção  dos  objetos  reais  pré-construídos.  Atento  a  um  tema 
importantíssimo  na  comunidade  científica  –  a  visualização  clara  do  objeto  a  ser 
analisado – menciona o autor que não pode o sociólogo adotar um objeto de realidade 
social como se o objeto fosse dotado de realidade sociológica. Isto quer dizer que deve 
o  pesquisador  na  sua  vida  operar  com  ideologias  e  objetos  de  análise  que  sejam 
efetivamente questionados.

Seguindo a orientação de Bachelard de que “o sentido do vetor epistemológico 
parece-nos perfeitamente nítido. Vai, com toda a certeza do racional ao real e não da 
realidade ao geral, como o professavam todos os filósofos de Aristóteles a Bacon”8, 
Bourdieu tenta dar um posicionamento mais claro para os pesquisadores ao realizarem 
seus ofícios na construção de hipóteses que guiem o trabalho de pesquisa e os resultados 
que serão tirados da experiência. Esta questão é tratada pelo autor de maneira sugestiva 
para os pesquisadores no sentido de que mesmo que a hipótese de trabalho seja diversa 
do resultado auferido deve o pesquisador respeitar o resultado da pesquisa e não influir 
na sua construção, pois a hipótese, carregada que está de teoria, pode mesmo assim estar 
indicando caminho diverso ao que a pesquisa do objeto científico demonstrou.  

Este tema tem enfoque importante nos estudos sobre a construção do objeto 
científico  para  Bourdieu,  pois  ele  vê  um  vazio  muito  grande  entre  a  teoria  e  a 
metodologia empregada. Enxerga o autor que esta divisão se constitui uma oposição 
epistemológica a divisão do trabalho científico, incorrendo os pesquisadores de campo e 
professores de gabinete em seres isolados do debate que deve ser feito por ambos de 
forma a construir-se um trabalho mais bem elaborado.

Encara  também  Bourdieu  o  tema  da  falsa  neutralidade  das  técnicas  de 
percepção do objeto científico. Entende ele que por mais que a pesquisa e as técnicas 
que a cercam não sejam neutras,  deve o pesquisador,  no seu trabalho,  exercer  uma 
espécie de “interrogação sociológica” às suas próprias interrogações na pesquisa, não 
agindo de forma ingênua,  mas de maneira viva,  perspicaz  com os elementos  que o 
cercam.  Bourdieu  dá  exemplo  neste  tópico  das  entrevistas  que  são  realizadas  pelos 
pesquisadores e da quantidade imensurável de respostas que podem advir dela, mesmo 
nos mais fechados dos questionários. 

Devemos ao analisar um objeto científico ter em mente que o objeto científico 
é consciente e metodicamente construído e é necessário conhecer esses elementos para 
fazermos  as  interrogações  que  sejam  capazes  de  construirmos  as  técnicas  que 
efetivamente  “leiam” o objeto  com as suas  reais  respostas.  A metodologia  deve ser 
capaz  de  construir  hipóteses  que  obtenham verdadeiramente  uma visualização  mais 
clara do objeto de pesquisa.

O  modelo  a  ser  implementado  também  possui  aqui  neste  contexto  uma 
relevância muito grande, pois é com ele que embasaremos a pesquisa teórica que será 
apresentada. A lição de Bourdieu aqui é a seguinte: “Sem dúvida, temos o direito de 
designar por modelo todo sistema de relações entre propriedades selecionadas, abstratas 
8 Gaston Bachelard. O Novo Espírito Científico, Edições Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, 1968, p. 13.
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e simplificadas, construído conscientemente com a finalidade de descrição, explicação 
ou previsão e, por conseguinte,  plenamente controlável; mas com a condição de não 
empregarmos sinônimos deste  termo para dar a  entender que,  nesse caso,  o modelo 
possa ser algo diferente de uma cópia que faz pleonasmo com o real e que, ao ser obtida 
por simples procedimento de ajustamento e extrapolação, não leva de modo algum ao 
princípio da realidade que imita”9.

4.  O  ENSINO  JURÍDICO  NO  BRASIL  –  UM  OLHAR  SOBRE  A  PÓS-
GRADUAÇÃO

O ensino jurídico no Brasil – olhando estritamente para a pós-graduação strictu 
sensu  - está construído de forma bem sólida se o compararmos com outras áreas das 
ciências sociais aplicadas como podemos ver pelos dados da CAPES em tabela abaixo:

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) 
Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-

graduação 
Total M D F M/D Total M D F 

ADMINISTRAÇÃO 
(ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO) 

95 48 3 24 20 115 68 23 24

ARQUITETURA E URBANISMO 
(ARQUITETURA E URBANISMO) 

17 9 0 0 8 25 17 8 0

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
(CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
I) 

10 4 0 1 5 15 9 5 1

COMUNICAÇÃO (CIÊNCIAS 
SOCIAIS APLICADAS I) 

29 16 0 0 13 42 29 13 0

DEMOGRAFIA (PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL / 
DEMOGRAFIA) 

2 0 0 0 2 4 2 2 0

DESENHO INDUSTRIAL 
(ARQUITETURA E URBANISMO) 

9 8 0 0 1 10 9 1 0

DIREITO (DIREITO) 60 39 0 0 21 81 60 21 0

ECONOMIA (ECONOMIA) 49 18 0 13 18 67 36 18 13

MUSEOLOGIA (CIÊNCIAS 
SOCIAIS APLICADAS I) 

1 1 0 0 0 1 1 0 0

PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL (PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL / 
DEMOGRAFIA) 

20 11 0 4 5 25 16 5 4

SERVIÇO SOCIAL (SERVIÇO 
SOCIAL) 

25 16 0 0 9 34 25 9 0

TURISMO (ADMINISTRAÇÃO, 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 

6 5 0 1 0 6 5 0 1

9 Pierre Bourdieu et alli, A Profissão de Sociólogo – Preliminares Epistemológicas, op. cit., p, 68.
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TURISMO) 
Total de CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 323 175 3 43 102 425 277 105 43

Data Atualização: 05/09/2007 

Cursos:
     M - Mestrado Acadêmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional 

Programas:
     M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado,

     M/F - Mestrado Acadêmico / Mestrado Profissional,
     D/F - Doutorado / Mestrado Profissional,

     M/D/F - Mestrado Acadêmico / Doutorado / Mestrado Profissional 

São  81  cursos  de  direito  entre  cursos  com  mestrado  e  com  mestrado  e 
doutorado,  o  que  denota  estar  a  área  em  franca  produção  científica  e  com  a 
possibilidade  de  novas  realizações dentro  da academia.  Todavia,  ainda são raros  os 
casos em que temos uma vertente direcionada a uma produção voltada para a prática 
empírica  antenada  na  realidade  de  nossas  instituições  e  no  cotidiano  de  nossa 
população.  Cabe  aqui  a  menção  ao  fato  de  que  esta  ciência,  por  ser  uma  ciência 
profundamente marcada com as práticas de uma comunidade ansiosa por mudanças e 
reflexões  positivas  por  parte  do  corpo  legislativo  e  judiciário,  merece  uma  maior 
dedicação por parte de nossos pesquisadores para a crítica e indagação de que tipo de 
direito está se fazendo e quais os caminhos que poderão efetivamente mostrar a verdade 
da atuação de nossas instituições. Este é o intuito ao se conjugar a obra de um sociólogo 
como  Bourdieu  com  a  cautela  que  se  deve  ter  na  verificação  de  uma  construção 
científica pois o trabalho passa por uma série de novos crivos e direcionamentos que o 
pesquisador  encontra  na  sua  busca  por  entender  esse  mundo  em  que  o  direito  se 
encontra.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sede de conclusão, gostaria de apresentar a nossa impressão sobre a obra 
do  autor  Pierre  Bourdieu  e  também  entender  o  seu  debate  no  campo  da  pesquisa 
científica. Pareceu-me, cabe aqui mais uma vez ressaltar, que Pierre Bourdieu exerceu e 
ainda exerce, no campo da pesquisa científica,  profunda transformação no olhar dos 
pesquisadores. Tendo em vista a maneira com que se deu a sua carreira e como foi feito 
o seu trabalho, nos afigurou a realização de um acadêmico que soube dar respostas às 
questões  importantíssimas  que  as  ciências  sociais  e  as  ciências  humanas  aplicadas 
souberam indagar,  posto que quando de sua formação científica  havia uma série  de 
descaminhos para a produção científica nestas áreas do conhecimento.

Foi este trabalho uma visão sucinta do muito que Pierre Bourdieu produziu em 
vida mas foi buscado aqui dar enfoque no trabalho metodológico e nos seus entraves 
inicias na construção do objeto científico aliado a uma visualização do modo que deve 
ser encarada uma pesquisa empírica no direito, ao invés da prática consolidada no Brasil 
de uma leitura do direito dissociada de sua realidade social, nos parece muito frutífera a 
leitura dessas preliminares por parte dos pesquisadores do direito pois é a metodologia 
científica da pesquisa nos é uma ideologia apartada de nosso cotidiano.
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As tarefas como o pensar relacional, o questionamento sobre o senso comum, a 
construção das hipóteses,  a objetivação participante figuram como novos parâmetros 
para o empreendimento de futuras pesquisas no campo das ciências sociais.  Todo o 
rigor  metodológico  e  toda  a  sapiência  com que  Bourdieu  enfrenta  estes  problemas/ 
obstáculos são caminhos para a construção de futuros empreendimentos empíricos no 
direito.

Este  debate,  aliado a  uma busca por  entender  o  direito  enquanto  fenômeno 
mudado pela sociedade e com práticas que refletem nesta, terá, partindo destas breves 
análises  introdutórias  sobre  o  cuidado  na  construção  do  fato  e  do  objeto  científico 
poderá fielmente abrir um novo campo de possibilidades aos cientistas ligados neste 
campo.

Concluo com o pensamento de Pierre Bourdieu que, ao debater acerca da obra 
de  Durkheim,  menciona  que  este  falava  ser  necessário  tratar  os  fatos  sociais  como 
coisas e Pierre Bourdieu diz que o seu enfoque está justamente em “tratar como”, ou 
seja, perguntando e indagando sempre acerca da construção do objeto científico, esse é 
o papel dos pesquisadores que pretendem encontrar as suas respostas dentro de uma 
ciência viva como é o caso das ciências humanas.
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A INTEGRAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O 

ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA FORMAÇÃO DOCENTE

Ivan Dias da Motta∗

RESUMO

Este artigo propõe a investigação da responsabilidade da pós-graduação stricto senso em 

direito com a formação de professores de direito, em tempos de expansão da oferta da 

graduação e da constatação do baixo desempenho dos alunos egressos destes cursos. As 

proposições elaboradas neste artigo têm por base: dados recentes do MEC, CAPES, 

INEP e  OAB;  os  estudos  especializados  sobre  o  tema da  formação  docente  para  a 

educação  superior,  com  a  identificação  de  mitos  e  categorias  estruturantes;  as 

experiências  de  modelos  de  integração  entre  Pós-Graduação  e  Graduação, 

particularmente preocupadas com a Formação Docente nestas atividades integradoras; a 

proposição  de  um objeto-modelo  de  operacionalização  da  integração  dos  níveis  de 

ensino  superior  como  sugestão  para  o  debate.  Em  sede  de  conclusões,  traz-se  a 

desmistificação de alguns temas no discurso de qualidade do ensino superior jurídico e 

propõe ações para a comunidade científica do direito.

PALAVRAS CHAVES

FORMAÇÃO  DOCENTE,  ESTÁGIO  DE  DOCÊNCIA,  PÓS-GRADUAÇÃO, 

ENSINO JURÍDICO, GRADUAÇÃO EM DIREITO.

ABSTRACT

This article  considers the inquiry of the responsibility of the after-graduation stricto 

sense in right with the formation of right professors, in times of expansion of it offers of 

the graduation and the constatation of overhead of the pupils egresses of these courses. 

The proposals elaborated in this article have for base: recent data of the MEC, CAPES, 

INEP and OAB; the studies specialized on the subject of the teaching formation for the 
 Professor permanente do Programa de Ciências Jurídicas do CESUMAR – Centro de Ensino de Maringá; 
Curso de Mestrado em Direito na Área da Tutela Jurídica Constitucional dos Direitos da Personalidade. 
Líder do Diretório de Pesquisa em Direito Educacional, Epistemologia e Ensino Jurídico.
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superior education, with the identification of myths and estrutucturals categories; the 

experiences  of  models  of  integration  between  After-Graduation  and  Graduation, 

particularly worried about the Teaching Formation in these activities integrators; the 

proposal of a object-model of operacional of the integration of the levels of superior 

education as suggestion for the debate. In headquarters of conclusions, it is brought not 

myths of some subjects in the quality speech of legal superior education and considers 

action for the scientific community of the right.

KEYWORDS

TEACHING  FORMATION,  TEACHER  STAGY,  AFTER-GRADUATION,  LAW 

GRADUATION.

INTRODUÇÃO

O objeto  da  presente  comunicação  encontra-se  no  espaço social  da  crise  do ensino 

jurídico no Brasil nas últimas décadas. Os atores sociais discutem o campo de tensões 

das causas entre público-privado, estatização-mercantilização, expansão-retração, status 

profissional-proletarização,  etc1;  outros  discutem os  efeitos  éticos  e  sociais  para  os 

bacharéis em direito, a banalização da profissão, os custos sociais do mau exercício, 

etc.2 Outros  ainda  defendem  a  necessidade  tanto  da  expansão  quanto  os  efeitos 

benéficos da formação de mais bacharéis.3

O tema investigado diz respeito a um dos atores neste espaço social: os Programas de 

Pós-graduação credenciados pela CAPES na área de direito e sua relação/integração 

com a Graduação e a Formação Continuada. Dentro deste tema, o compromisso legal 

dos Programas de Pós-graduação com a formação de docente, que teoricamente fariam a 

diferença no quadro de soluções da crise do ensino jurídico no País.

A  CAPES  como  agência  de  regulação,  supervisão  e  avaliação  da  Pós-graduação 

mantêm-se na linha da integração entre os níveis de ensino e aumenta, no ano de 2007, 

sua função para cuidar da formação docente da educação básica. A lei n. 11.502, de 11 
1 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Pensando o ensino do direito no século XXI. Diretrizes curriculares, 
projeto pedagógico e outras questões pertinentes. Florianópolis: Fundação Boiteux. 2005.
2 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa.  Ensino jurídico, literatura e ética. Brasília: OAB Editora, 2006.
3 SOUZA, Paulo Renato. Revolução Gerenciada: educação no Brasil, 1995-2002. São Paulo: Prentice 
Hall. 2005. CASTRO, Cláudio de Moura. Crônicas da Educação Vacilante. São Paulo: Rocco. 2005. 
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de julho de 2007 cria a chamada Nova Capes agregando à tradicional função junto à 

pós-graduação, a função de induzir e fomentar, na educação básica, a formação inicial e 

continuada  de  profissionais  de  magistério.  A  função  tradicional  permanece  para 

coordenar  e  avaliar  a  pós-graduação  e  estimular  a  formação  de  recursos  humanos 

altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e no atendimento da 

demanda dos setores públicos e privados.

Em seu papel avaliativo/indutor a CAPES, através dos critérios de qualidade fixados nas 

fichas da avaliação trienal dos Programas, induz o compromisso com a formação do 

aluno, tanto para a pesquisa como para a docência. A atual ficha da avaliação trienal 

(ano base 2006), complementada pelo Comitê da Área de Direito, induz em diversos 

momentos  da  avaliação  a  importância  da  integração  com  a  graduação,  indicando 

atividades e componentes curriculares nos quais seria objetivada a integração, bem com 

a produção intelectual para a melhoria da qualidade do ensino.

A pesquisa seguiu um roteiro metodológico multifacetário:

1. Primeiro momento,  a empiria é necessária quando possível4,  assim fizemos a 
comparação dos dados fornecidos pelo INEP/ENADE, referente à graduação das 
Instituições de Ensino Superior (IES) pertencentes ao sistema nacional da Pós-
Graduação em Direito, a fim descrever um quadro de relações possíveis entre 
desempenho da graduação e existência de um Programa de Pós-graduação. Não 
foram consideradas algumas distorções notórias como o boicote pelos alunos em 
algumas  instituições,  já  que  o  objetivo  é  construir  um  cenário  a  partir  dos 
resultados oficiais;

2. Segundo momento,  busca-se  na  literatura  especializada  sobre  a  formação  de 
professores  para  o  ensino  superior,  a  identificação  de  possíveis  categorias 
estruturantes do debate acerca das causas da qualidade da docência neste nível 
de ensino. A busca se faz em outras áreas do conhecimento, porque as pesquisas 
acerca  da  Formação  do  Docente  de  Direito  são  embrionárias  para  o  fim de 
propor categorias para um debate nacional sobre o tema5;

3. Terceiro momento, a investigação constatou modelos operacionais nacionais e 
estrangeiros que promovem a integração entre os níveis de ensino superior, bem 
como antecipando, em alguns casos, a opção profissional para a carreira docente 
no aluno de graduação. Diante dos dados obtidos, apresentamos segundo nossa 

4 Menção ao artigo do Prof. FRAGALLE, Roberto. Quando a empiria é necessária?. Artigo apresentado 
no  XV  Congresso  Nacional  do  CONPEDI,  em  Manaus.  Disponível  em 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/ 
5 A literatura sobre a formação de professores em escala nacional no ensino jurídico é embrionária na 
condição de Espaço Social.  Em 2005, a Associação Brasileira de Ensino de Direito – ABEDi cria o 
Grupo de Trabalho (GT) para seu Congresso Anual com o tema Formação Docente. Assim, nasce um 
espaço de âmbito nacional para o debate científico da Formação do Docente de Direito, que precisa ser 
estruturado e definir seus atores. No âmbito do CONPEDI o tema da formação docente é discutido no GT 
sobre “Ensino Jurídico e Metodologia da Pesquisa Aplicada ao Direito”, e dada amplitude temática do 
grupo,  não  se  vislumbrou  a  formulação  de  uma  política  para  a  Formação  Docente  dos  atores  deste 
importante espaço social da ciência do direito no Brasil.
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percepção do problema um modelo de operacionalização da integração baseado 
na realidade educacional jurídica brasileira6.

Ressaltamos,  por  fim,  que  o  presente  artigo  é  fruto  de  pesquisa  em andamento  no 

Diretório  de  Pesquisa  de  Direito  Educacional,  Epistemologia  e  Ensino  Jurídico  do 

Programa de Mestrado do Centro Universitário de Maringá – CEUMAR. O objetivo é 

propor o tema para a comunidade científica do Direito no Brasil, e sugerir a criação do 

espaço social para o debate e a troca de experiências.

 1 DESEMPENHO  DA  GRADUAÇÃO  NO  UNIVERSO  DAS  IES 

CREDENCIADAS PELA CAPES NA ÁREA DE DIREITO

 

A Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior  –  SINAES,  com o objetivo de assegurar  o processo nacional  de 

avaliação  das  instituições  de  educação  superior,  dos  cursos  de  graduação  e  do 

desempenho acadêmico de seus estudantes7. Mantêm-se no parágrafo 1º, art. 3º da lei os 

critérios de avaliação da Pós-graduação determinados pela Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. No art. 5º impõe o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.

Pensando em desempenho, as relações entre graduação e Programas de Pós-graduação 

começam a ser possíveis para a área de direito. Em data de 31 de maio de 20078, o INEP 

divulgou os resultados da avaliação do ENADE dos cursos de direito o que permitiu a 

indagação:

As  IES  credenciadas  para  oferta  de  Programas  de  Pós-Graduação  em  Direito 

possuem resultados positivos superiores no ENADE em suas graduações?

Segundo os dados da CAPES9, tem-se 60 (sessenta) IES credenciadas para oferta de 

Programas de Pós-graduação em Direito.  Estabelecendo a relação entre os dados do 

ENADE/INEP, tem-se os seguintes resultados:
6 Utilizamos como realidade o cenário apresentado no Relatório Final da Secretaria de Ensino Superior do 
MEC, através do grupo de trabalho MEC-OAB, nomeado pelas Portarias 3381/2004 e 484/2005. 
7 SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à regulamentação / 
[Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira]. 4 ed., ampl. Brasília: Institito 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007.
8 Disponível em http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/edusuperior/enade/news07_09.htm.
9 Disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/criterios/avaliacao_trienal_2007.html.
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GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

   
Conceito
CAPES

Conceito
 ENADE Categoria

Programa IES UF M D F Graduação Administrativa
Ciência Jurídica FUNDINOPI PR 3 - - 5 Pública
Direito UEM PR 3 - - 5 Pública
Direito UERJ RJ 6 6 - 5 Pública
Direito USP SP 6 6 - 0 Pública
Direito UNESP/FR SP 4 - - 5 Pública
Direito Ambiental UEA AM 3 - - 0 Pública
Direito Negocial UEL PR 4 - - 5 Pública
Ciências Jurídicas UFPB/J.P. PB 3 - - 5 Pública
Direito UFAL AL 3 - - 4 Pública
Direito UFBA BA 4 4 - 5 Pública
Direito UNB DF 5 3 - 5 Pública
Direito UFMG MG 5 5 - 5 Pública
Direito UFPA PA 4 4 - 4 Pública
Direito UFPE PE 5 5 - 4 Pública
Direito UFPR PR 6 6 - 1 Pública
Direito UFRN RN 3 - - 5 Pública
Direito UFRGS RS 5 5 - 5 Pública
Direito UFSC SC 6 6 - 4 Pública
Direito (Direito E Desenvolvimento) UFC CE 4 - - 0 Pública
Direito Processual UFES ES 3 - - 5 Pública
Biodireito, Ética E Cidadania UNISAL SP 3 - - 3 Privada
Ciência Jurídica UNIVALI SC 3 - - 3 Privada
Ciências Jurídicas CEUMAR PR 3 - - 3 Privada
Direito UCB DF 3 - - 3 Privada
Direito UniCEUB DF 3 - - 3 Privada
Direito FDV ES 3 - - 4 Privada
Direito PUC/MG MG 5 5 - 4 Privada
Direito FDMC MG 3 - - 0 Privada
Direito UNAMA PA 3 - - 2 Privada
Direito UNICAP PE 3 - - 4 Privada
Direito PUC/PR PR 4 4 - 2 Privada
Direito FIC PR 3 - - 3 Privada
Direito UNIBRASIL PR 3 - - 2 Privada
Direito PUC-RIO RJ 5 5 - 4 Privada
Direito UGF RJ 4 4 - 2 Privada
Direito UNESA RJ 4 4 - 3 Privada
Direito UCAM RJ 3 - - 3 Privada
Direito PUC/RS RS 5 5 - 3 Privada
Direito UNISINOS RS 5 5 - 3 Privada
Direito UCS RS 3 - - 3 Privada
Direito URI RS 3 - - 4 Privada
Direito ULBRA RS 3 - - 2 Privada
Direito UNISC RS 3 - - 3 Privada
Direito PUC/SP SP 5 5 - 5 Privada
Direito UNIMEP SP 3 - - 3 Privada
Direito UNISANTOS SP 3 - - 3 Privada
Direito UNIMAR SP 3 - - 2 Privada
Direito UNIFIEO SP 3 - - 2 Privada
Direito UNIMES SP 4 4 - 2 Privada
Direito UNITOLEDO SP 3 - - 3 Privada
Direito Constitucional UNIFOR CE 4 4 - 3 Privada
Direito Da Sociedade Da Informação FMU SP 3 - - 3 Privada
Direito Político E Econômico UPM SP 3 - - 5 Privada
Direito Processual E Cidadania UNIPAR PR 3 - - 2 Privada
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GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

   
Conceito
CAPES

Conceito
 ENADE Categoria

Programa IES UF M D F Graduação Administrativa
Direitos Coletivos E Cidadania UNAERP SP 3 - - 2 Privada
Função Social Do Direito FADISP SP 3 - - 3 Privada
Ciências Criminais PUC/RS RS 3 - - 3 Privada
Direito FDC RJ 3 - - 0 Privada
Direito FEESR SP 4 - - 0 Privada
Sistema Constitucional De Garantia De Direitos ITE SP 4 4 - 0 Privada

Conforme informado na introdução deste trabalho, não se excluiu as instituições cujos 

alunos não participaram do ENADE, seja por boicote seja por não participar do Sistema 

Federal de Ensino Superior. A partir da tabela acima, elaborou-se as seguintes relações:

11,67%

1,67%

16,67%

31,67%

15,00%

23,33%

0 1 2 3 4 5

F aixa C onc eitual do E NADE  - 0 A  5

P erc entual Total das  IE S  c om P rog ramas  de P ós -G raduaç ão

Para  a  finalidade  do  presente  artigo,  agrupou-se  as  Instituições  de  Ensino 

Superior/Programas de Pós-Graduação, segundo situação de fragilidade da graduação: 

a)  faixa  de  0 a  2,  INSUFICIENTE,  já  que  receberão  Comissão  de Verificação  das 

Condições de Oferta, nomeada pelo MEC/INEP para o fim de supervisão; b) faixa de 3 

a 4, REGULAR; e c) faixa de 5, SUPERIOR.  

 
FAIXA CONCEITUAL (ENADE) PERCENTUAL SITUAÇÃO

0 a 2 30% INSUFICIENTE
3 a 4 47% REGULAR

5 23% SUPERIOR

Assim, o cenário é no mínimo preocupante para 30% dos Programas de Pós-Graduação 

do País. Para 47% dos Programas de Pós-Graduação tem-se um campo de melhorias. E 
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para 23% dos Programas de Pós-Graduação que possuem resultado superior em suas 

graduações,  resta  o  compromisso  com  a  comunidade  em  geral  como  centro  de 

excelência a ser estudado. Visando a categorização dos dados obtidos na tabela acima, 

elaborou-se  novos  cenários  por  categoria  administrativa  de  IES:  em  pública  e  em 

privada.  

15,00%

5,00%
0,00% 0,00%

20,00%

60,00%

0 1 2 3 4 5

F aixa C onc eitual do E NA DE  - 0 A  5

P erc entual Total das  IE S  P úblic as

Assim, o cenário é preocupante para 20% dos Programas de Pós-Graduação em IES 

PÚBLICA do País.  Para 20% dos Programas de Pós-Graduação em IES PÚBLICA, 

tem-se um campo de melhorias. E para 60% dos Programas de Pós-Graduação em IES 

PÚBLICA, que possuem resultado superior em suas graduações, resta o compromisso 

com a comunidade em geral como centro de excelência a ser estudado.

FAIXA CONCEITUAL (ENADE) PERCENTUAL SITUAÇÃO
0 a 2 20% INSUFICIENTE
3 a 4 20% REGULAR

5 60% SUPERIOR

1154



10,00%

0,00%

25,00%

47,50%

12,50%

5,00%

0 1 2 3 4 5

F aixa C onc eitual do E NADE  - 0 A  5

P erc entual Total das  IE S  P rivadas

Assim,  para  os  Programas  de  Pós-Graduação  em  IESs  PRIVADAS,  o  cenário  é 

preocupante  para  35%; para  60%,  tem-se  um campo de  melhorias,  e  para  5%, que 

possuem  resultado  superior  em  suas  graduações,  resta  o  compromisso  com  a 

comunidade em geral.

FAIXA CONCEITUAL (ENADE) PERCENTUAL SITUAÇÃO
0 a 2 35% INSUFICIENTE
3 a 4 60% REGULAR

5 5% SUPERIOR

É notório que diversos fatores influenciam diretamente os resultados apresentados pelo 

ENADE,  que  não  estão  vinculados  ao  fato  da  IES  possuir  um  Programa  de  Pós-

Graduação em Direito. Por outro lado, a apresentação destes números permite apenas a 

afirmação  de  que  algumas  IES,  embora  possuam  um  Programa  de  Formação  de 

Docente,  certificados  pela  CAPES,  enfrentam  em  suas  graduações  problemas  de 

desempenho de seus alunos. Os cursos que estão na faixa conceitual de 0 a 2, segundo 

informações publicadas no site da OAB Nacional10 em data de 26/09/2007, sofrerão 
10 MEC divulga lista de cursos jurídicos que sofrerão supervisão. Brasília, 26/09/2007 – O ministro da 
Educação, Fernando Haddad, divulgou hoje (26) a lista das instituições que oferecem cursos de Direito 
com desempenho abaixo do esperado. No cruzamento das notas do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) e no Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), 37 
instituições registraram conceito inferior a 3 e índice de aprovação no exame da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) inferior a 10% do total de inscritos oriundos de cada curso.
Além dessas 37 instituições, outras 52 também tiveram desempenho abaixo do indicador 3 nos conceitos 
do Enade e IDD. O total das 89 instituições receberá um comunicado do MEC cobrando justificativas 
para  o  baixo  desempenho  dos  cursos.  Elas  terão  prazo  de  dez  dias  para  justificar  os  resultados  e 
especificar  as  medidas  e  providências que se propõem a adotar  para superar  as  deficiências.  Caso a 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação considere insuficientes as explicações e as 
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visitas pelo INEP/MEC para verificação in loco das reais condições de oferta, apontadas 

pelo relatório do ENADE. 

Diante  deste  primeiro  sistema  de  avaliação  e  visibilidade  dos  resultados  alcançados 

pelas  IES,  os  atores  sociais  serão chamados a  opinar.  Isto  é,  trata-se  de um espaço 

estruturado de posições onde os atores sociais travam relações, fazem alianças e lutam 

entre si e com atores externos capazes de interferir no arranjo espacial desse campo. 

Conforme Bourdieu,

A noção de espaço contém, em si, o princípio de uma apreensão relacional do mundo 
social:  ela afirma, de fato,  que toda a realidade que designa reside na exterioridade 
mútua dos elementos que a compõem. Os seres aparentes, diretamente visíveis, quer se 
trate  de indivíduos quer  de grupos,  existem e subsistem na e pela  diferença,  isto é, 
enquanto ocupam posições relativas em um espaço de relações que, ainda que invisível 
e sempre difícil de expressar empiricamente, é a realidade mais real (ens realissimum, 
como dizia a escolástica) e o princípio real dos comportamentos dos indivíduos e dos 
grupos. (1996: 48-49). 

Para o tema em análise neste artigo, a constatação de problemas na graduação de 30% 

das  IES  formadoras  de  docentes  em  direito,  sinaliza  para  a  necessidade  de 

enfrentamento destas questões, ao menos naquilo que compete ao Programa de Pós-

Graduação: formação de recursos humanos altamente qualificados para a docência de 

grau superior e para a pesquisa.

2 DA  FORMAÇÃO  DE  DOCENTES  PARA  O  ENSINO  SUPERIOR: 

QUESTÕES CONCEITUAIS

Em  artigo  que  considero  paradigmático  para  o  tema  abordado  ANA  MARIA  DE 

OLIVEIRA  CUNHA,  TAITA  TALAMIRA  RODRIGUES  BRITO  e  GRAÇA 

APARECIDA CICILLINI11, reúnem a bibliografia que introduz os problemas sobre a 

formação do docente do ensino superior. O título já constata a visão da situação atual: 

medidas propostas, poderá instaurar processo administrativo.
Das 89 instituições de ensino superior, quatro são do Distrito Federal. Das 37 piores instituições, 17 estão 
no Estado de São Paulo e outras 12, no Rio. Essas com piores avaliações ofereceram no último vestibular, 
juntas,  mais  de  38 mil  vagas.  Dessas,  93% estão  em universidades  e  centros  universitários  que  têm 
autonomia para aumentar e diminuir vagas sem depender de autorização do MEC. Se forem levados em 
consideração  os  89  cursos  na  mira  do  ministério,  foram  quase  61  mil  vagas.  Disponível  no  site 
http://www.oab.org.br/noticia.asp?id=11273.  
11 Disponível em www.anped11.uerj.br 29ª. Reunião anual.
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DORMI  ALUNO  (A)...  ACORDEI  PROFESSOR  (A):  INTERFACES  DA 

FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO ENSINO SUPERIOR.

As autoras identificam alguns pontos emblemáticos na formação do docente do ensino 

superior, segundo nossa leitura:

1. Historicamente a missão da universidade de formar profissionais, legitimou 
“profissionais”  ao  exercício  da  docência  no  ensino  superior,  relegando  o 
conhecimento  pedagógico,  o  conhecimento  didático  e  o  conhecimento  da 
profissão de professor12;

2. A  constatação  que  os  Programas  de  Pós-graduação  estão  calcados  na 
pesquisa e não da docência, principalmente no campo das profissões liberais. 
A  deficiência  vem  sendo  identificada  e  alguns  Programas  incluem  a 
disciplina de Metodologia do Ensino Superior como forma de amenizar o 
vazio na formação para a docência, o que não a supre uma vez que se faz 
necessário a experimentação do processo13. 

3. A constatação,  através de depoimentos,  da necessidade de criação de um 
espaço para esta formação do docente universitário, que não tem ocorrido na 
formação inicial (graduação), bem como na formação pós-graduada.

Selecionamos dois trabalhos: um na área de administração de empresas e outro na área 

de enfermagem, como material que traduz as preocupações das profissões liberais com a 

angústia  da  formação  do  docente  frente  às  pressões  da  sociedade/mercado  por 

profissionais melhores.

O primeiro texto é fruto da pesquisa e da vivência de HELOISA HELENA CIQUETO 

PERES, MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE e PAULINA KURCGANT14 como 

ensino da enfermagem. O foco da pesquisa realizada pelas autoras está na percepção dos 

pares acerca dos aspectos formativos e identificadores da Docência em Enfermagem. As 

categorias por elas estruturadas permitem a reprodução da pesquisa em qualquer campo 

do conhecimento, bem como uma autoavaliação, por isso a menção neste trabalho.

As  autoras  propõem  4  (quatro)  categorias  para  a  percepção  do  docente  no  ensino 

superior:

12 MASETTO, Marcos T. Formação pedagógica do docente do ensino superior e paradigmas curriculares. 
p. 455-470. in: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite. Formação de Educadores. Artes e técnicas – ciências e 
políticas.  São Paulo:  Editora UNESP. 2006. Insere neste rol  de conhecimentos o importante tema do 
Currículo,  já  que  todas  as  reformas  universitárias  estão  sendo trabalhadas  segundo matrizes  teóricas 
baseadas em currículos, diretrizes e princípios, que afetam diretamente a atividade docente, mesmo em 
seu  cotidiano.  Noções  acerca  do  novo  modelo  de  supervisão,  regulação  e  avaliação  do  MEC  é 
fundamental para entender-se  docente e dar sentido ao seu fazer profissional.
13 Neste  aspecto  as  autoras  indicam o  trabalho de  FERNANDES,  C.  M.  B.  Formação  do  Professor 
Universitário:  tarefa de quem? In: MASETTO, M. (Org.) Docência Universitária.  Campinas,  Papirus, 
1998. p.95-112.
14 PERES, H.H.C. A percepção dos docentes universitários à respeito de sua capacitação para o ensino da 
enfermagem. Rev.Esc.Enf.USP, v.32. n.1, p.52-8, abr. 1998.
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• Percepção dos docentes quanto à capacitação técnica; A pesquisa aponta para a 
necessidade dos docentes superarem a dicotomia entre teoria e prática criando 
espaços de vivência profissional dentro das IES para suplantarem os limites da 
técnica com formação continuada.

• Percepção  dos  docentes  quanto  à  capacitação  teórico-científica;  A  pesquisa 
aponta a carência na formação promovida pela Pós-graduação desta área, indica 
a  necessidade  de  capacitação  continuada  pelas  IES,  bem  como  espaços  de 
intercambio de experiências entre docentes, e um referencial teórico adequado 
para as abordagens pedagógicas. 

• Percepcão dos  docentes  quanto à  capacitação pedagógica;  Dada importância 
para o presente trabalho a citação literal faz-se necessária:

Acreditamos ser essencial que sejam estimuladas reflexões a respeito da capacitação 
docente  na  área  de  enfermagem,  considerando-se  os  aspectos  do  conhecimento,  da 
competência,  da  predisposição,  das  atitudes,  dos  valores,  e  os  aspectos  relativos  ao 
ambiente específico, filosofia e estrutura organizacional do ensino, para que haja uma 
conscientização crítica da realidade educacional, e conseqüentemente, uma renovação 
da ação dos professores no processo ensino-aprendizagem.

Cônscios  desta  realidade  do  ensino  superior,  reconhecemos  que  as  universidades 
públicas, na maioria das vezes, valorizam primordialmente a pesquisa em detrimento do 
ensino,  não  oferecendo  infra-estrutura  e  assessorias  pedagógicas,  nem  mesmo 
incentivos e subsídios para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos docentes na área 
educacional.

• Considerações dos docentes quanto à identificação com o ensino. A pesquisa 
aponta a necessária superação da idéia naturalizada da escolha de uma profissão 
depender  de  uma  vocação  inata.  A  identidade  profissional  decorre,  para  as 
autoras,  da  percepção  pelo  Docente  de  suas  características  individuais,  sua 
história de vida e suas relações sociais, que determinarão a superação da mera 
transmissão de informações, para a função concreta de educar o outro. 

Tem-se nestas conclusões da pesquisa de PERES, LEITE e KURCGANT, os reflexos 

psicológicos dos Profissionais que acordam Docentes, frente aos resultados alcançados 

no cotidiano do  ensino  superior  e  às  pressões  cada  vez  maiores  da sociedade  e  do 

mercado. Mais, uma vez aparece a necessidade da criação de espaços para discussões da 

Formação do Docente do Ensino Superior.

O segundo texto referencial é fruto da pesquisa do professor GILBERTO TEIXEIRA, 

sob  o  título  A QUESTÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS15, que colocou como objeto e método de sua pesquisa os seguintes 

aspectos:

Quais são os fatores institucionais, profissionais e pessoais que interferem no processo 
de formação continuada dos professores? Quais são os canais de informação utilizados 
pelo professores para buscar e recuperar informações técnico-científicas e pedagógicas 
atualizadas? Como as políticas governamentais, dirigidas à atualização do docente de 

15 Disponível em http://spu.autoupdate.com/ler.php?modulo=7&texto=221.
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ensino superior, interferem no seu processo de formação continuada? Existem restrições 
ao  processo  de  formação  continuada  na  Universidade?  Quais  são  os  aspectos  que 
possibilitam ou impedem a ocorrência  do processo de formação continuada? Enfim, 
existem condições objetivas e subjetivas que propiciem a implementação de um projeto 
de formação continuada que tenha como pressuposto a reflexão coletiva sobre a prática 
docente desenvolvida na sua universidade? 

Tendo  como  objetivo  principal  conhecer  o  processo  de  formação  continuada  dos 
professores da USP  relacionado à formação técnico-científica e pedagógica, mediante 
os variados tipos de canais de informação, e tomando os questionamentos acima como 
norteadores  da investigação,  buscamos realizar  um estudo quantitativo e qualitativo, 
coletando os dados em dois momentos complementares: mediante análise documental e 
aplicação de questionários a 164 docentes ,  mestres  e doutores,  lotados na USP em 
1998. A pesquisa foi executada por mestrandos e doutorandos como parte  da disciplina 
Didática Do Ensino de Administração I e II.

Assim, constata-se na pesquisa de TEIXEIRA que seu espaço de reflexão está dentro do 

Programa  de  Pós-graduação  e  voltada  para  a  realidade  interna,  ou  seja,  pensar  as 

dificuldades,  angústias  e  percepções  dos  seus  pares.  As  soluções  apresentadas  são 

primorosas na busca do agir coletivo:

Apesar das tensões,  das crises e das contradições a que esse panorama remete, mas 
acima  de  tudo  respeitando  a  postura  teórica  que  adotamos  neste  estudo,  devemos 
acreditar na possibilidade de dar novo significado ar e desmistificar a prática docente 
na Universidade. 

Isso para nós representa, entre outras coisas, propor ações concretas, mesmo sabendo 
que as resistências a elas também serão concretas. 

A partir desse entendimento e dada a importância da formação docente para a qualidade 
do  ensino,  a  valorização  e  a  profissionalização  docente,  a  constatação  de  que  a 
formação continuada dos professores das Universidades Publicas  ocorre num contexto 
de  insatisfação  instigou-nos  a  propor  um  Programa  Institucional  de  Formação 
Continuada que ,tendo como pressuposto a reflexão coletiva sobre a prática docente 
instituída na Universidade, permita:

1-organizar  semestralmente  um  Fórum  de  Reflexão  sobre  a  Prática  docente 
desenvolvida nas Universidades Públicas; 

 2-manter  lista  de  discussão,  via  INTERNET, sobre  questões  relacionadas  à prática 
acadêmica (ensino, pesquisa e   extensão); 

 3-organizar  anualmente  oficinas  didático-pedagógicas  intrauniversidades  e 
interuniversidades; 

 4-organizar e manter em cada Universidade uma Biblioteca Virtual sobre capacitação e 
aperfeiçoamento de Professores; 

 5- buscar subsídios junto ao Ministério da Educação (CAPES) para implantar em cada 
universidade pública  uma  infraestrutura necessária à realização de vídeoconferências e 
de outras atividades relacionadas à   troca de informações não presenciais entre pares e 
para  apoio de concursos academicos  via midia eletrônica;

6- criar um banco de dados que reúna a produção acadêmica, bem como informações 
sobre  projetos  de  extensão e  pesquisa  científica  em andamento ou concluídos  pelos 
professores da Instituição;
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7-  elaborar  o  perfil  das  necessidades  informacionais  dos  professores,  visando  à 
potencialização de espaços existentes nas Universidades para a formação continuada 
dos docentes.

 Tem-se na fala do Prof. GILBERTO TEIXEIRA uma verdadeira agenda para criação 

dos espaços de interação e promoção da Formação do Docente de Ensino Superior. 

Sabemos que a Formação Docente é apenas um dos caminhos para a melhoria do ensino 

superior  no  Brasil,  mas  entendemos  que  é  um dos  elementos  fundamentais  para  a 

construção deste processo. Neste sentido, a integração entre Pós-graduação, Formação 

Continuada (lato sensu) e Graduação precisa ser pensada e organizada. Para os limites 

desta  comunicação,  abordaremos  no  próximo  tópico  o  aspecto  organizacional 

(estruturante).  Em  futuras  pesquisas,  a  discussão  conteúdos  da  formação:  a) 

fundamentos teóricos, b) sistemas educacionais (currículos e diretrizes);  e c) didática. 

3 ALTERNATIVAS  OPERACIONAIS  PARA  A  INTEGRAÇÃO  ENTRE 

PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO

Nas pesquisas realizadas de modelos de integração identificou-se três modelos que se 

constituem  adequados  para  a  realização  da  atividade  de  Formação  Docente  do 

Programa. São eles:  a) o modelo de Estágio de Docência instituído pela CAPES no 

Programa  de  Suporte  à  Pós-Graduação  de  Instituições  de  Ensino  Particulares  – 

PROSUP;  b)  o  modelo  de  mentoria  e  atividades  integrativas  do  Preparing  Future 

Faculty Program, movimento realizado entre as Universidades nos Estados Unidos da 

América;  c)  o  modelo  de  mentoria  e  intervenção  direta  do  Portal  do  Professor  da 

UFSCar, através do Programa de Mentoria. 

3.1 MODELO DE ESTÁGIO DE DOCÊNCIA - PROSUP

Dentro os programas de fomento da Pós-graduação da CAPES o PROSUP instituiu a 

vinculação  da  formação  docente  ao  bolsista  pós-graduando  como  obrigatória.  

Cria,  portanto,  a  necessidade da  operacionalização  da  integração  entre  os  níveis  de 

ensino  superior.  A portaria  129/2006,  de  13  de  dezembro  de  2006,  aprova  o  atual 

Regulamento  do  Programa  de  Suporte  à  Pós-Graduação  de  Instituições  de  Ensino 
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Particulares.  Em seu artigo 19,  tem-se a regulamentação da atividade obrigatória  de 

Estágio de Docência, nos seguintes termos:

Art.  19.  O  estágio  de  docência  é  parte  integrante  da  formação  do  pós-graduando, 
objetivando a preparação para a docência, a qualificação do ensino de graduação e será 
obrigatório para todos os bolsistas do PROSUP, obedecendo aos seguintes critérios:
I – para o programa que possuir os dois níveis, mestrado e doutorado, a obrigatoriedade 
ficará restrita ao doutorado; 
II - no programa que possuir apenas o nível de mestrado, ficará obrigada a realização do 
estágio;
III - as Instituições que não oferecerem curso de graduação, deverão associar-se a outras 
instituições de ensino superior para atender as exigências do estágio de docência;
IV  -  o  estágio  de  docência  com  carga  superior  a  60  (sessenta)  horas  poderá  ser 
remunerado a critérios da Instituição, sendo vedada à utilização de recursos repassados 
pela CAPES;
V - a duração mínima do estágio de docência será de um semestre para o mestrado e 2 
(dois) semestres para o doutorado;
VI - compete à Comissão de Bolsa/CAPES, registrar e avaliar o estágio de docência 
para fins de crédito do pós-graduando, bem como a definição quanto à supervisão e o 
acompanhamento do estágio;
VII - o docente de ensino superior que comprovar tais atividades, ficará dispensado do 
estágio de docência;
VIII  -  as  atividades  do estágio de docência deverão ser  compatíveis com a área  de 
pesquisa do programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando;

IX  -   havendo  específica  articulação  entre  os  sistemas  de  ensino  pactuada  pelas 
autoridades competentes, e observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, 
admitir-se-á a realização do estágio docente na rede pública do ensino médio.

Há um estímulo para que o modelo de Estágio de Docência seja atividade obrigatória de 

formação nos Programas, vinculados ou não a fomentos da CAPES ou internos à IES. 

Esta indução fica evidente nos critérios de avaliação das fichas de avaliação trienal, 

entre  outros  o  critério  II  –  Corpo  Docente,  item 5,  que  mensura  a  participação  do 

Docente do Programa nas atividades da graduação, e alerta para a excessiva carga ao 

docente  permanente,  que  pode  afetar  seu  papel  de  pesquisador.  A  integração  deve 

ocorrer  preferencialmente  por  atividades  (espaços)  institucionalizadas  e  não  pela 

atuação individual dos docentes do Programa junto à graduação:

Participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na GRADUAÇÃO (no 
caso de IES com curso de graduação na área), com particular atenção à repercussão que 
este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG. [item de avaliação]

(Avaliar  a  participação  dos  docentes  nas  atividades  de  ensino  na  graduação  e  de 
iniciação científica. Considerar as implicações positivas dessa participação, e também 
os efeitos  negativos,  sob a ótica  das  necessidades  e interesses  do programa de PG, 
decorrente de eventual excesso de dedicação dos docentes a tais atividades. Cada área 
deve definir suas exigências neste nível de atuação) [recomendações da CAPES]

Esse item trata da relação orgânica que o nível stricto sensu da pós-graduação deve ter 
com  os  demais  níveis  de  ensino,  especialmente  a  graduação,  a  partir  de  inserções 
através de ensino, pesquisa e extensão. Deve ter também ser verificado se a IES não 
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está exigindo uma demasiada participação dos docentes nas atividades da graduação. 
[recomendações do Comitê da Área de Direito]16 

Pensar modelos de operacionalização da integração entre os níveis de ensino superior a 

partir do Estágio de Docência, há que se ter alguns pilares:

• Estágio  de  Docência  é  atividade e  não  disciplina da  matriz  curricular  do 
programa, sua finalidade é proporcionar experimentação ao pós-graduando das 
atividades de ensino;

• Estágio  de  Docência  quando  exigido  pelo  Programa  deve  integralizar  os 
créditos finais do Curso de Doutorado ou Mestrado;

• O estágio de docência deverá ter vinculação à área de pesquisa do Programa e 
ao  projeto  do  pós-graduando,  o  que  revela  a  necessária  vinculação  de  seu 
orientador à graduação.

3.2 MODELO DE MENTORIA PFF – PREPARING FUTURE FACULTY

Como  exemplos  de  realização  de  ações  que  se  utilizaram  da  aproximação  entre 

Programas de Pós-Graduação e Graduação, nominado de PFF (The Preparing Future 

Faculty Program)17 e envolveu inicialmente 43 instituições de graduação, que fornecem 

Doutores e pesquisadores de suas instituições e mais 250 Instituições-sócias.  O eixo 

central do PFF é preparar alunos para o ingresso na Graduação. 

A implantação do PFF ocorreu em três fases distintas: a primeira foi de 1993-1997 que 

tinha por finalidade a elaboração de modelos alternativos para esta preparação, mas que 

estivessem próximos da realidade exigida pela comunidade; a segunda fase de 1997-

2001 ocorreu com a institucionalização dos modelos adotados e finalmente, a terceira e 

última fase  em 1998-2001 quando os  departamentos  de matemática  das Graduações 

participantes,  começaram  a  desenvolver  projetos  científicos  em  colaboração  com 

associações de Professores de Física, Química, Matemática, Ciência da Computação, 

num processo de interatividade exigida pelos projetos. Este mesmo modelo fora depois, 

utilizado em outras áreas do conhecimento.

O PFF trabalha num sistema de “mentorias” cuja formação é constante, como aqueles 

que irão dirigir as atividades na ponta do processo. Entre as principais atividades deste 

processo temos: promoção de fóruns para as diversas instituições para discutir e refletir 

16 Disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/criterios/avaliacao_trienal_2007.html.
17 Disponível em www.preparing-faculty.org. Acessado em 15/09/2007 às 20:00 hs.
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sobre  as  atividades  de  seus  profissionais,  fórum para  que  os  alunos  de  Doutorado 

possam falar sobre as suas carreiras e as possíveis conexões com os seus cursos de 

graduação, curso de disciplinas com perspectivas multiculturais,  seminários e fóruns 

profissionais  para discutir  sobre  a  gestão  das  instituições  de graduação,  revisão das 

linhas de pesquisa do doutorado para fornecer informações resultantes de experiências à 

estudantes  que  estejam  planejando  suas  carreiras  acadêmicas  e  suporte  para  os 

estudantes da graduação com reuniões e apresentações em conjunto com as instituições. 

Podemos observar que o PFF não abrange somente a fase de preparação para o ingresso 

na  graduação,  mas  envolve o  processo  como um todo,  num conjunto  de  atividades 

informativas, formativas e de pesquisas, onde o problema estudado, será sempre aquele 

que se apresenta pela realidade atual e as dificuldades reais dos estudantes, em todos os 

seus ciclos. Aos estudantes da graduação e pós-graduação (doctoral studentes), o PFF 

oportuniza  um  contato  direto  com  uma  formação  contínua  e  sempre  próxima  da 

realidade que este irá encontrar quando de sua formação, intercâmbio de conhecimento 

entre os estudantes do ciclo médio e aqueles que aspiram o mundo acadêmico, assim 

como conhecer e participar, mesmo que temporariamente, de atividades conjuntas das 

instituições  participantes  do  programa,  e  que  podem  apresentar  uma  realidade 

totalmente  diferente  daquela  ao  qual  está  vinculado,  oportunizando  assim,  um 

conhecimento mais abrangente, multicultural, multidisciplinar e que contribui de forma 

significativa para a sua formação acadêmica e pessoal.

3.3 O PROGRAMA DE MENTORIA DA UFSCar PARA O ENSINO BÁSICO

A pesquisa promovida pelo Programa de Apoio à Extensão Universitária da UFSCar 

envolve extensão e pesquisa na área de Formação de Educadores. O relato de REALI, 

TANCREDI e MIZUKAMI18, dá uma dimensão do modelo do Programa de Mentoria 

do Portal dos Professores da UFSCar, que embora voltado para a educação básica, o 

modelo pode ser  pensado para capacitação de docentes iniciantes  na graduação que 

estejam ou não cursando Mestrado ou Doutorado.

18 REALI, Aline M. de M. R., TANCREDI, Regina M. S. P., MIZUKAMI, Maria da Graça. Construindo 
uma  comunidade  de  aprendizagem  docente:  o  Programa  de  Mentoria  do  Portal  dos  Professores  da 
UFSCar  em  perspectiva.  p.  151-175.  in:  BARBOSA,  Raquel  Lazzari  Leite  (org.).  Formação  de 
educadores: Artes e técnicas – ciências e políticas. São Paulo: Editora UNESP. 2006. 
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A experiência desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), através 

do  Portal  dos  Professores  da  UFSCar  (www.portaldosprofessores.ufscar),  trabalha 

também com o método de “mentorias”, onde professores mais experientes acompanham 

os professores menos experientes, assim como se encarregam da formação de novos 

“mentores”.  É  uma  integração  “construtivo-colaborativa”  com  a  utilização  da  Web 

como instrumento de promoção, disseminação, e transformação de conhecimento. Entre 

outras  possibilidades,  a  Web,  neste  processo  utilizado  pela  UFSCar,  disponibiliza: 

atendimento individualizado aos participantes, minicursos desenvolvidos on-line, seção 

de Biblioteca e Publicação, Glossário Educacional, seção de Traduzindo Conhecimentos 

Científicos  em  Saberes  Escolares,  e  seção  Escolas  Livres,  proporcionando  uma 

interatividade  através  da  modalidade  de  EAD,  e  com  isso,  outro  conhecimento 

resultante deste processo de participação coletiva, e a possibilidade de uma formação 

“contínua e compartilhada”. É um processo aberto e dinâmico de aprendizagem e troca 

de  conhecimento  entre  os  participantes,  mas  no  caso  da  UFSCar,  a  finalidade  do 

programa é a formação contínua de Professores que ainda estão ativos nas classes de 1ª 

a 4ª série do Ensino Fundamental.

Comparando os dois programas do PFF e da UFSCar,  não entrando na questão das 

abrangências,  mas  sim  das  finalidades  do  processo,  podemos  observar  que  as 

alternativas  para  uma  aproximação  entre  a  Pós-Graduação,  a  Graduação  e  demais 

interessados na busca de uma formação contínua, é possível e nem sempre envolvem 

fórmulas mirabolantes,  mas processos  de ação-participação  coletiva,  onde  o aspecto 

tempo é diferenciado para as categorias de professores envolvidos no processo,  “uma 

vez que o tempo da pesquisa e o das necessidades das professoras iniciantes e mentoras  

não  é  o  mesmo”,  pois  a  pesquisa  das  mentoras  exige  tempo  para  reflexão,  e  os 

professores iniciantes precisam “solucionar problemas da prática”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos relatos aqui comunicados, tem-se duas conclusões que servem de base para 

ações propositivas:

a) A crise do ensino superior em direito pode ter como causa direta a Formação do 

Docente de Direito, já que se constata inclusive nas IES que são credenciadas 
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perante  a  CAPES  para  esta  finalidade  graduações  com  baixo  desempenho 

acadêmico no Exame Nacional de Desempenho do Estudante de Direito;

b) A  literatura  especializada  da  pesquisa  educacional,  bem  como  pesquisas 

educacionais de outras áreas do conhecimento, aponta a necessidade da criação 

de um espaço para a melhoria da formação do docente do ensino superior. Na 

área jurídica, o tema da expansão da oferta tem monopolizado as atenções, no 

entanto resta discutir o campo da profissão docente que se abriu e se consolida 

no Brasil.

Refletindo sobre as conclusões e os modelos identificados acima, propõe-se um modelo 

flexível  que  compõe  atividades  formativas  e  os  diversos  atores  em formação  e  em 

pesquisa. A proposta é a criação de núcleo permanente de integração entre o Programa 

do Mestrado, o Lato Sensu e a Graduação, envolvendo de forma direta os docentes e 

discentes  das  três  formações,  num  processo  contínuo  de  transformação  de 

conhecimento.  Este  núcleo permanente  seria  operacionalizado  com a  criação de um 

Seminário Permanente Integrado.

A  finalidade  do  Seminário  Permanente  Integrado  é  ser  uma  estrutura  formadora  e 

gestora  de  atividades  para  incentivo  à  qualificação  do  Quadro  de  Docentes  da 

Graduação e Pós-Graduação; incentivo e orientação à Pesquisa Acadêmica; e núcleo de 

gestão  de  atividades  externas  e  necessárias  à  existência  do  Programa de  Mestrado, 

realizando a integração entre Graduação e Pós-Graduação. O Seminário, em conjunto 

com os seus membros poderia propor, por exemplo:

1. Mini-Cursos de aperfeiçoamento docente, a ser ministrado por Professores do 
Programa e  por  Alunos  do  Stricto  Sensu,  dentro  das  áreas  de  pesquisas  do 
Mestrado, ou ainda, nas áreas sugeridas pela Graduação e Lato Senso, desde que 
exista ligação direta ou tangencial à linha de formação do Quadro Docente do 
Programa Stricto Sensu.

2. Mini-Cursos das áreas de conhecimento e concentração proposta na Graduação e 
disponibilizado  aos  alunos  da  graduação,  como forma de  integração  entre  o 
Programa  Stricto  Sensu  e  a  Graduação.  Estes  Mini-Cursos  poderiam  ser 
ministrados pelos Alunos Regulares  do Programa,  como parte de sua prática 
docente.  Estes  Alunos,  e  agora,  futuro  Professores,  seriam acompanhados  e 
avaliados pelos seus respectivos orientadores e também teriam como feed back, 
a  avaliação  realizada  pela  Coordenação  do  Curso  de  Graduação,  junto  aos 
Alunos participantes do evento.

3. Realização  de  Cursos  de  Extensão  à  comunidade  acadêmica  em geral,  com 
temas recentes, polêmicos e importantes para a formação cultural da sociedade, 
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onde  estaríamos  integrando  a  pesquisa  voltada  às  exigências  da  sociedade, 
realizando uma socialização do conhecimento.

Ao  final  de  cada  uma  das  atividades,  teríamos  a  realização  de  um  Seminário  de 

Avaliações,  onde  os  participantes  poderiam  realizar  uma  apreciação  dos  resultados 

obtidos,  as dificuldades didáticas e pedagógicas encontradas,  assim como apresentar 

mudanças necessárias nas relações entre orientador e orientando, para um maior grau de 

satisfação  dos  resultados.  Tanto  os  aspectos  positivos,  quanto  os  negativos,  seriam 

objetos de avaliação e as mesmas, seriam encaminhadas como sugestão para estudos 

mais aprofundados pelo Seminário Permanente Integrado. Ao receber estas avaliações e 

sugestões o Seminário Permanente Integrado deverá executar o seguinte procedimento:

1. Estudo criterioso das sugestões e avaliações e a propor que as mesmas sejam 
estudas  pelo  grupo,  com a  busca  de  fundamentações  teóricas  e  científicas  e 
possíveis soluções destes problemas.

2. De posse  destes  estudos,  o  Seminário  Permanente  Integrado deverá  elaborar 
nova  atividade  externa,  observando  na  sua  realização,  a  solidificação  dos 
aspectos positivos já avaliados anteriormente, e a correção daqueles que foram 
avaliados  de  forma negativa.  É da natureza da didática  e  da  pedagogia,  que 
diante  da  dinâmica  da  própria  sociedade,  e  da  heterogeneidade  das  turmas, 
novos problemas serem apresentados e inicia-se o novo ciclo de seminários e 
avaliações.

Sendo  assim,  teríamos  um processo  contínuo  de  propostas  formadoras,  a  aplicação 

através da realização destas propostas, a avaliação de resultados pelo grupo, envolvendo 

a todos os pesquisadores, assim como a possibilidade de uma prática docente constante 

dos alunos regulares do Programa.
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A GESTÃO DA ONIPOTÊNCIA:

ENSINAR DIREITO A INICIANTES

José Rodrigo Rodriguez∗

RESUMO

Este texto discute o processo de aprendizado do Direito a partir das teorias de Jacques 

Marpeau e Philippe Meirieu, com destaque ao ensino a alunos iniciantes. A partir das 

características do processo de aprendizado, apresenta algumas conseqüências para a 

estruturação do currículo e das disciplinas jurídicas, discutindo o exemplo concreto da 

matéria Introdução ao Direito.

PALAVRAS CHAVE

DIREITO; INTRODUÇÃO; APRENDIZADO.

ABSTRACT

This article studies Law learning process using Jacques Marpeau e Philippe Meirieu’s 

theories,  focusing  on  the  problems  of  beginners.  After  describing  Law  learning 

process, it  presents the consequences of the description to the construction of Law 

curricula and of individual discipline. Finally, it discusses the concrete example of the 

discipline Introduction to Law.

KEYWORDS

LAW; INTRODUCTION; LEARNING.   

1. Introdução

Ensinar no primeiro ano de uma Faculdade é uma experiência peculiar que não tem 

sido discutida com a atenção devida, pelo menos no campo do Direito. Especialmente 

 Direito GV e CEBRAP/Núcleo Direito e Democracia
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no Brasil, em que a bibliografia sobre o processo de aprendizado do Direito ainda é 

escassa  e  em que  o  diálogo  entre  os  pedagogos  e  juristas  é  incipiente,  há  pouco 

material para auxiliar o professor a refletir e elaborar suas experiências em sala de 

aula. 

Este  texto  é  minha  tentativa  de  refletir  sobre  meus  primeiros  anos  de  experiência 

docente (2002-2007) em cinco instituições diferentes, em que sempre me concentrei 

em matérias de primeiro ano (Introdução ao Direito, Teoria Geral do Direito Privado, 

Introdução à Filosofia), combinadas com matérias de segundo e terceiro ano (Direito 

das Obrigações e Contratos, Direito do Trabalho). Será dado destaque à experiência do 

curso de Introdução ao Direito para Economistas, que ajudo a ministrar na FGV de São 

Paulo desde 20041,  pois  as  opções metodológicas  que adoto nele  pretendem ser  o 

resultado das reflexões sobre minha prática docente.  

É importante dizer que grande parte de minha carreira docente vem se desenrolando 

sem qualquer acompanhamento pedagógico e sem um espaço institucional em que eu 

pudesse elaborar e debater minhas escolhas. A partir de 2005, já na FGV, as reuniões 

de metodologia de ensino da Escola de Direito de São Paulo (Direito GV) começaram 

a desempenhar este papel, bem como as reuniões de acompanhamento de curso da 

Escola de Economia da FGV-SP. Foi na Direito GV que comecei a tomar contato com 

o debate pedagógico, processo ainda em curso e do qual esse texto é o primeiro fruto. 

Esta circunstância do ensino superior em Direito no Brasil é central para este trabalho 

em três níveis. Primeiro, ela explica minhas escolhas teóricas ao debater estes temas, 

orientadas pelas minhas necessidades de professor e não por uma tradição organizada 

de pensamento sobre ensino universitário  no campo do Direito.  A partir  de minha 

percepção  de  alguns  problemas,  busquei  as  referências  teóricas  deste  texto 

(especialmente  em  Jacques  Marpeau  e  Philippe  Meirieu)  para  formular  algumas 

1 O curso tem uma carga horária bastante pesada (três aulas de 1´40 por semana) o que permitiu que ele 
fosse  dividido  em  módulos  que  tratam  de  Introdução  ao  Direito,  Direito  Econômico,  Direito 
Empresarial e Tributário e Direito Penal Econômico. Cada módulo fica sob a responsabilidade de um 
Professor diferente. 
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questões que me incomodam e conseguir debatê-las para além do plano das conversas 

pessoais e informais. 

Em segundo lugar,  e  essa  é  a  questão  central  para  minha  reflexão:  este  texto  irá 

apresentar o ensino no primeiro ano de Faculdade como um processo de “gestão da 

onipotência” dos alunos. Por isso mesmo, para que eu fosse capaz de escrevê-lo, foi 

preciso refletir  também sobre  a  “gestão  da onipotência”  do professor.  Vejo  minha 

prática profissional como a atividade de colocar os alunos face a face com o novo para 

desafiar  sua  visão  de  mundo.  Meu  papel  é  criar  oportunidades  para  que  eles 

reconstruam suas representações e atinjam outro patamar de conhecimento.

Se assim é, devo servir de exemplo. Ao me arriscar a escrever este texto, inusitado em 

minha trajetória  intelectual  (pelo menos até o momento),  correndo o risco de falar 

sobre temas nos quais não sou especialista, espero incentivar todos os meus alunos a 

fazerem o mesmo nas atividades que lhes forem propostas e durante suas vidas. Como 

este texto irá mostrar, correr riscos diante de questões e problemas desconhecidos não 

é apenas fonte de medo e insegurança, mas também fonte de prazer. Ao passar por 

uma situação de risco, sentimo-nos mais capazes, satisfeitos em ter superado aquela 

dificuldade  e  enriquecidos  pela  experiência.  Aumentamos  nosso  repertório  de 

representações e soluções para os problemas, o que nos permite pensar que seremos 

capazes de fazer frente a riscos futuros, o que contribui para diminuir o medo do futuro 

e do desconhecido.

É claro que, para levar até o fim o intento de pensar a onipotência do professor seria 

preciso, talvez, renunciar à primeira pessoa de que me utilizo e dar voz aos alunos, 

presentes no texto apenas como objeto da minha própria fala. De qualquer maneira, 

acredito  que  a  explicitação  desta  característica  do  texto;  seu  caráter  abertamente 

parcial, talvez minore esse inconveniente ao deixar claro que este é o relato de um 

indivíduo  que,  logo  de  início,  faz  questão  de  assinar  seu  texto  e  não  se  pretende 

portador de um único ponto de vista, mas de um ponto de vista legítimo entre outros.

*          *          *
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Na primeira parte deste artigo, vou apresentar as evidências que me levaram a pensar o 

ensino a iniciantes com um processo de “gestão da onipotência”.  Em seguida,  vou 

apresentar  minhas  escolhas  pedagógicas  do  curso  de  Introdução  do  Direito, 

relacionando-as  com  a  reflexão  que  tenho  feito  sobre  o  tema  deste  texto.  Nas 

considerações finais, vou retomar os resultados obtidos e colocar alguns pontos para 

debate, sempre a partir dos problemas com que me deparei na prática.

2. Senso comum e agressividade

O aspecto mais surpreendente de minha prática docente foi lidar com a agressividade 

dos  alunos  no  processo  de  aprendizado.  Minha  experiência  particular,  sempre  em 

estabelecimentos  de  ensino  superior,  certamente  contribui  para  aumentar  minha 

perplexidade.  Em sete  anos  de  carreira  docente,  o  problema praticamente  não  foi 

discutido nas  instituições  de ensino  às  quais  estive  vinculado.  No entanto,  mesmo 

assim, pelo menos no que diz respeito à minha carreira antes da GV, este texto conta a 

história de um professor que tem tentado obter as respostas necessárias para lidar as 

dificuldades de seu cotidiano. 

Infelizmente  não tenho  documentado  organizadamente  as  manifestações  agressivas 

dos alunos, pois faz pouco tempo que consegui formular este problema desta forma. 

Mas mesmo assim, arrisco dizer que, normalmente, tais manifestações se dirigem:  a) 

ao modo de ensinar (“Por que devo fazer isso? Para que serve esta atividade?”); b) à 

matéria ensinada (“Para que preciso aprender isso? Para que serve esta matéria?”); c) à 

pessoa do professor (“Por que você está fazendo isso comigo? Para que você serve?”). 

Não vou seguir  nessa  linha  de  investigação,  mas  parece  razoável  pensar  que  esta 

agressividade possa ser potencializada (i) pelo tipo de disciplina ensinado (mais ou 

menos crítica e informativa) e (ii) pelo tipo de aluno. Quanto a este segundo ponto, 

explico. Um aluno de direito provavelmente estaria mais disposto a aceitar a idéia de 

racionalidade própria do direito; o aluno de economia, não necessariamente. A idéia de 

uma  racionalidade  própria  ao  direito  reforça  a  importância  do  jurista  como  o 

especialista de uma ciência e, nesse sentido, ficar a par dos “segredos” do direito serve 
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de porta de entrada para um universo fechado que lhes dará acesso, no futuro, a certas 

posições e funções. Na prática, não senti ainda essa diferença entre turmas de Direito e 

Economia, mas minha experiência comparativa é muito limitada.  

Retomando o fio da exposição, cabe esclarecer que, para os fins deste artigo, não vou 

considerar as manifestações de insatisfação que estejam ligadas, de fato, a falhas do 

professor ou deficiências da disciplina, pois me interessa compreender a agressividade 

como estado normal dos alunos; como parte essencial do processo de aprendizado. Em 

minha experiência pessoal, a dificuldade em encarar este fenômeno desta forma levou-

me a  erros  de  avaliação  sobre  o  desempenho  dos  alunos,  sobre  meu  desempenho 

pessoal e sobre o modo de conceber e ensinar algumas das disciplinas que ministrei. 

De  certa  forma  ambos,  professor  e  aluno,  precisam saber  controlar  sua  frustração 

adiando a satisfação em nome do processo de aprendizado. 

Em minha  experiência  pessoal,  em  condições  normais  alunos  iniciantes  tendem  a 

reagir agressivamente com mais freqüência do que alunos mais avançados no curso, 

daí  a  peculiaridade  do  ensino  no  primeiro  ano  de  Faculdade.  Trata-se  de  uma 

impressão apenas, que careceria de observação e pesquisa mais atenta. De qualquer 

forma, neste momento do curso, o objetivo central é tirar os alunos do senso comum e 

introduzi-los  a  um  modo  de  pensar  novo,  característico  da  ciência  estudada.  Na 

disciplina Introdução ao Direito para Economistas, cujo objetivo central é apresentar o 

Direito e sua racionalidade específica, não é diferente. 

Uma observação paralela: Não vou problematizar o termo “senso comum” neste texto, 

a despeito da importância pedagógica e política dessa tarefa. Se olharmos a sala de 

aula como uma realidade complexa, ao construir um senso comum o professor realiza 

uma manobra de inclusão/exclusão de grupos de alunos; ou da sala toda se o recorte 

for muito infeliz. Como ficará claro adiante, acho difícil deixar de pressupor um certo 

senso comum para começar a dirigir-me a uma classe. É preciso pressupor saberes já 

presentes para  construir o programa da disciplina e para iniciar o processo de ensino. 

Só  assim  será  possível  projetar  a  construção  de  saberes  para  além  desse  “senso 
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comum”.   No entanto,  também me parece evidente  que pode haver vários “sensos 

comuns”  numa  classe  e  meu  poder  de  recortar  esse  universo  não  pode  passar 

despercebido, tampouco pode se pretender definitivo ou completamente unilateral. É 

preciso  ajustar  esta  pressuposição,  enriquecê-la  no  convício  com os  alunos  e  com 

colegas  que  ensinam  a  mesma  turma,  além  de  outros  meios  que  favoreçam  a 

sofisticação e a abertura de meu discurso. 

A reflexão sobre a onipotência do professor que, neste texto, ficará truncada, precisa 

passar por esses problemas para ser feita a contento. Se o exercício do poder de definir 

o que é o senso comum (ou seja, do poder de definir os interlocutores de meu discurso) 

pode  se  mostrar  excessivamente  excludente,  parece-me  que  ele  tem  potenciais 

positivos. Ele pode criar a oportunidade de o aluno ter que lidar com algo que está 

“fora” dele e é independente de sua vontade e de seu controle. Esta possibilidade é 

positiva, pois é desse ponto de vista “externo” que virão as provocações para que os 

indivíduos  coloquem  em  questão  seu  saber  naturalizado  e  sejam  capazes  de 

reorganizar suas representações.2   

Retomando o fio da meada, dizíamos que ensinar direito é ensinar uma linguagem 

especializada. O Direito é uma esfera separada da Política, da Economia, da Arte etc, 

e, portanto, é composto de papéis sociais específicos (juízes, advogados, promotores, 

doutrinadores  etc)  e  de  um  modo  de  pensar  peculiar;  uma  racionalidade  própria. 

Ensinar Direito significa, entre outras coisas, fazer com que o aluno compreenda a 

função destes papéis sociais, especialmente no que se refere ao seu modo de pensar. 

2 Para uma discussão radical da relação entre aluno e professor, que aponta para o efeito negativo de um 
professor sábio, que se coloque acima dos alunos e desconsidere sua inteligência, ver Jacques Rancière, 
O mestre  ignorante.  Cinco  lições  sobre  emancipação  intelectual,  Belo  Horizonte:  Autêntica,  2005. 
Discutindo a obra de Joseph Jacotot, Rancière mostra que o papel do professor é criar oportunidades 
para  que  o  aluno  exercite  suas  capacidades  e  emancipe-se  intelectualmente,  tornando-se  capaz  de 
aprender sozinho; capacidade, aliás, que todos temos e que não depende da instituição de ensino. Para 
que esse processo se desenvolva, é preciso que o mestre trate os alunos como igualmente inteligentes a 
si mesmo e não os subordine à sua sabedoria. Para uma crítica radical da escolarização como supressão 
da autonomia dos sujeitos, que se tornam incapazes de tomar em suas mãos os destinos de sua própria 
educação, veja-se Ivan Illich, Une societé sans école, Paris: Édition du Seuil, 1971. 
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Em minha experiência, a maior dificuldade em ensinar Direito é justamente essa: fazer 

com que os alunos deixem de pensar nos termos da linguagem comum e passem a 

utilizar os termos em seu sentido especializado no contexto de raciocínios jurídicos. É 

difícil  explicar  a  iniciantes  porque  termos  como  “pessoa”,  “coisa”,  “contrato”, 

“propriedade” mudam de sentido quando utilizados tecnicamente. Ao que tudo indica, 

esta  ação,  voltada  para  a  desconstrução  do  senso  comum,  gera  insegurança3 nos 

alunos. É como se eles perdessem parte de sua capacidade de lidar com o mundo e 

ficassem perplexos diante de uma realidade que resiste à sua capacidade de figuração. 

Talvez por isso eu tenha me deparado com outro fenômeno, que me parece correlato 

àquele que estamos discutindo: a dificuldade dos alunos iniciantes de prescindirem de 

esquemas, resumos e questionários fornecidos pelo professor com o fim de explicitar 

exatamente o conteúdo que se pretende trabalhar e a forma em se pretende fazê-lo. A 

cobrança de raciocínios complexos e a solução de problemas que envolvam mais de 

uma possibilidade (diante, p. ex., da diversidade de teorias que permitem equacioná-lo 

de várias formas), provocam insegurança e desconfiança em relação ao professor, à 

matéria e ao modo de ensinar. 

Esta agressividade foi uma surpresa para mim, especialmente no começo de minha 

carreira  docente.  Minha  formação  em  filosofia,  especialmente  a  leitura  de 

Fenomenologia do Espírito de Hegel, já apontava para o fato de que o processo de 

formação de um sujeito implica em rupturas com maneiras de pensar arraigadas e, a 

cada nova etapa do processo de ascensão ao saber do “espírito”, é preciso destruir um 

determinado aparelho conceitual; que sempre se revela insuficiente.4 

3 É importante deixar claro que não acredito que os alunos cheguem seguros de si mesmos ao curso; que 
o senso comum lhes garanta, necessariamente, um instrumental adequado para compreender o mundo. 
Utilizo o termo de forma relativa, para contrapor um estado de equilíbrio a um estado de desequilíbrio 
provocado por um estímulo que desafia as representações do aluno. Evidentemente, este processo não 
ocorre apenas na sala de aula. Ao contrário, é provável que os alunos que ingressam no curso ainda 
adolescentes  estejam  passando  por  um  processo  de  desestabilização  profunda,  que  abarca  vários 
aspectos de suas vidas, ao qual a faculdade acrescenta novos elementos. Este seria mais um fator a ser 
considerado na construção das disciplinas e do currículo do primeiro ano.  
4 G. W. F. Hegel, Fenomenologia do Espírito, Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
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Da mesma forma, algumas leituras em psicanálise me ensinaram que o narcisismo é 

um dos principais obstáculos ao conhecimento, pois faz com que o sujeito não abra 

mão  do  que  sabe  para  abraçar  o  desconhecido.5 No  mesmo  sentido,  a  idéia  de 

“desequilíbrio”  de  Piaget  apontava  para  este  aspecto  negativo;  destrutivo  do 

conhecimento.  Segundo  Piaget,  o  desenvolvimento  mental  é  auto-regulado  e  se 

desenvolve com a formação e a destruição constante de estruturas, as quais entram em 

desequilíbrio diante de novos elementos. O educador deve garantir que o desequilíbrio 

ocorra sempre para que novas estruturas se formem e o processo de aprendizado não 

estanque.6 

Apesar  dessas  referências  teóricas,  eu  não tive  sucesso  em pensar  a  agressividade 

adequadamente. Estes autores ou tratavam da questão em alto grau de abstração, ou, 

como no caso de Piaget, não me permitiam ver com clareza a relação entre aluno e 

professor,  especialmente  o papel  ativo do professor  na produção e  no lidar  com a 

agressividade que eu estava vivenciando. 

Após  fazer  algumas  leituras,  encontrei  um  instrumental  útil  para  pensar  meus 

problemas em  O Processo Educativo, Jacques Marpeau. Utilizando as teorias de D. 

Winnicot, psicanalista inglês, Marpeau ajudou-me a dar forma aos problemas que eu 

estava enfrentando. Tem sido especialmente útil para mim sua formulação do processo 

de conhecimento como marcado por “crises” que desafiam a onipotência do aluno e 

despertam sua agressividade. 

Para Marpeau, a crise gera uma desorganização, pois desafia as capacidades do sujeito, 

que  tende  a  adotar  uma  postura  defensiva  diante  do  desconhecido.7 A  crise  gera 

estados de “desconforto”,  “mal-estar” e “tensão” que precisam ser trabalhados para 

que  o  sujeito  seja  capaz  de,  a  partir  da  crise,  atingir  outro  patamar.  Marpeau 

esquematiza este processo da seguinte forma:
5 Paul Ricoeur, Técnica e não-técnica na Interpretação In: O Conflito das Interpretações, Rio de Janeiro: 
Imago, 1978.
6 Jean Piaget,  The Psychology of Intelligence, London: Routledge, 2001; Lauro de Oliveira Lima,  A 
Construção do Homem Segundo Piaget (Uma Teoria da Educação), São Paulo: Summus, 1984.
7 Jacques Marpeau, O Processo Educativo. A construção da pessoa como sujeito responsável por seus  
atos, Porto Alegre: Artmed, 2002, p. 54 e ss.
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Segurança (estado  estável)  ⇒ Desorganização (perda  dos  referenciais 

anteriores)  ⇒ Insegurança,  Mal-Estar (perda  de  uma  imagem  estável  da 

continuidade  de  si  mesmo,  risco  de  desmoronamento)  ⇒ Indecidibilidade 

(espaço  transicional  e  tolerância  ao  paradoxo)  ⇒ Homeostasia (tentativa  de 

retorno a um equilíbrio)  ⇒ Reorganização da “relação com” (construção de 

novos referenciais) ⇒ Tranqüilidade.8

O autor mostra que a capacidade de gerir situações de crise leva o indivíduo a sentir-se 

capaz de lidar com frustrações e com os limites da realidade. Após superar a crise, o 

sujeito vê-se capaz de abarcar uma realidade que julgava ininteligível a partir de suas 

percepções anteriores e, assim, pode ver a si mesmo como um ser em mutação, capaz 

de lidar com crises futuras; e não como alguém que se sente ameaçado pelo novo; uma 

vítima das circunstâncias.9 

No entanto, a antecipação de um possível fracasso; o medo diante do risco de dano, 

que está sempre presente em uma crise, pode impedir que o sujeito deixe uma posição 

de  segurança.  O  indivíduo  pode  preferir  uma  situação  estável  de  fracasso  a  uma 

situação instável de medo, pois na situação de fracasso ele não precisa colocar-se em 

uma situação de emergência: permanece em terreno conhecido.10 

A resistência em enfrentar o risco de uma crise nascida no processo educacional (ou na 

vida)  liga-se  à  onipotência  do  sujeito,  que  se  pretende  capaz  de  evitar  qualquer 

frustração. O educador, segundo Marpeau, deve ajudar o sujeito a perceber que a crise 

e  a  superação  da  crise  provocam  prazer  e  não  apenas  desprazer.  Não  é  preciso 

estacionar em razão do medo. Como vimos acima, sair de uma crise muda a relação do 

sujeito consigo mesmo, com o mundo à sua volta e com o desconhecido. Faz com que 

ele se sinta capaz de lidar com o novo por não se sentir mais ameaçado por ele.

8 Idem, ibidem, p. 55.
9 Idem, Ibidem, p. 56.
10 Idem, Ibidem,  p.57.
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O educador não deve ver a si mesmo, exclusivamente, como um agente da frustração. 

Seu papel não é provocar frustrações e esperar, passivamente, que o aluno seja capaz 

de lidar com elas por si mesmo. Ele deve gerir, trabalhar a desilusão do aluno para que 

ele não assuma uma postura defensiva ou entre em um processo de desestruturação.11

A saída da ilusão de um estado de onipotência, o qual oculta as conseqüências 

reais do ato, faz com que o indivíduo descubra seu poder de destruição de si 

mesmo e do outro. Esse momento de tomada de consciência dá origem a uma 

enorme angústia; nesse momento, ele deve contar com um acompanhamento 

que  o  tranqüilize  para  se  sentir  capaz  de  aceder  de  modo  progressivo  à 

capacidade de gerenciar  de forma simultânea seu poder de destruição e seu 

poder de criação. A repressão da onipotência é insuficiente para permitir que o 

sujeito  efetue  um trabalho de  elaboração  que possibilitará  a  descoberta  dos 

efeitos  potencialmente  destruidores  de  seu  poder,  enquanto  a  experiência 

tranqüilizadora de seu poder de criação for inexistente ou insuficiente. Através 

da  emergência  da  consciência  das  conseqüências  sobre  o  outro  e  de  uma 

capacidade de solidariedade relatada por Winnicott, o sujeito poderá aceder à 

responsabilidade de seus atos com relação ao outro. Para que essa tomada de 

consciência  não  seja  traumatizante,  deve  se  realizar  em  um  espaço  com 

conseqüências limitadas, contidas; dessa forma, a energia da pulsão poderá ser 

experimentada e domesticada, tanto em sua vertente destruidora como em sua 

transformação em desejos, permitindo um investimento criativo na realidade. 12

3. A gestão da onipotência: situações-problema

Nessa  ordem de  razões,  o  educador  é  um agente  de  “contenção”  das  crises,  mas 

também é um de seus protagonistas. Seu papel é lidar com a frustração dos alunos, mas 

também de provocá-la,  de desafiar  o conhecimento  estabelecido e propor ao aluno 

atividades que permitam que ele renove as categorias mentais com que pensa o mundo. 

11 Jacques Marpeau, Ob. Cit., p.69.
12 Idem, Ibidem, p. 71.
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Compreender e concretizar em práticas educativas estas duas atividades do professor - 

desencadear e conter a crise - parece-me crucial para o processo de conhecimento.

Marpeau  dá  algumas  pistas  para  pensar  este  problema.  Afirma  que  as  atividades 

educativas devem ser análogas a um jogo, pois o aluno não deve imaginar que ele 

esteja  globalmente em risco na atividade proposta.  A crise deve desencadear-se de 

forma controlada para evitar que o aluno resista ao processo e permaneça estacionado 

em seu estágio de saber. 13  

No  jogo,  ele  irá  vivenciar  uma  experiência  de  risco  e  incerteza  no  descontrole, 

abandonando  a  posição  de  onipotência.  Ao  fazê-lo,  irá  perceber  que  não  se  pode 

possuir tudo o que se deseja e encontrará prazer no jogo em si mesmo. Ainda segundo 

Marpeau, o narcisismo, a resistência à frustração, impede que a pessoa jogue, pois ela 

não  consegue  admitir  a  possibilidade  de  perder;  de  abandonar  sua  posição  de 

onipotência e entregar-se a um prazer gratuito. Trata-se de exercitar esta capacidade, 

que implica em adiar a satisfação e vivenciar um estado de risco de fracasso. 14 

Mas como um professor pode criar uma atividade capaz de produzir uma crise que 

resulte  em aprendizado?  Como construir  e  planejar  dispositivos  didáticos  que  não 

levam o aluno a uma postura defensiva? Como e possível gerir a onipotência do aluno, 

lidando com a frustração e a recompensa de modo produtivo, sem colocar o sujeito em 

risco?

É claro  que  não  há  uma resposta  única  para  esta  questão,  no  entanto,  em minha 

reflexão  pessoal,  o  conceito  de  “situação-problema”  de  Philippe  Meirieu  ajuda  a 

organizar as idéias e a apontar caminhos para tornar mais concretas as discussões que 

realizamos até agora.15 O professor deve construir dispositivos didáticos que coloquem 

os alunos diante de uma situação-problema, ou seja, uma situação de complexidade 

calculada que chama o indivíduo para a ação. Nas palavras de Meirieu, o professor 

deve “criar enigmas” que os alunos sintam vontade de desvendar. 
13 Jacques Marpeau, Ob. Cit., p. 73.
14 Idem, Ibidem, p. 75-76. 
15 Philippe Meirieu, Aprender ... Sim, Mas Como? Porto Alegre, Artmed, 1998.
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Estes  enigmas  devem ser  construídos  a  partir  das  representações  já  presentes  nos 

indivíduos.  Não se  trata  de  substituir  um conjunto  estanque de  representações  por 

outras,  mas  buscar  transformá-las  a  partir  da  experiência  do  indivíduo  posto  em 

situação. O aluno deve utilizar suas capacidades para resolver o problema novo e sentir 

necessidade dos novos conhecimentos. Eu diria que o papel do professor é “criar a 

necessidade  do  saber”  por  meio  dos  dispositivos  didáticos  que  elaborar.  Meirieu 

afirma que a atividade deve se integrar ao “projeto” do sujeito, deve mobilizá-lo na 

solução de um problema. 

um sujeito  faz progressos quando nele se estabelece um conflito  entre duas 

representações,  sob  pressão  do  qual  é  levado  a  reorganizar  a  antiga  para 

integrar elementos trazidos pela nova. É claro que este conflito se manifesta, na 

maioria das vezes, exteriormente: trata-se então de uma discordância com um 

colega,  com o professor  ou com o Manual escolar...  mas esse conflito só é 

desencadeador de progresso se a socialidade for de alguma forma interiorizada, 

se o sujeito fizer sua a contradição para vencê-la. Não basta, portanto, dizer a 

um aluno  que  ele  está  errado,  também não  basta,  como  se  acredita  muito 

freqüentemente, mostrar-lhe isso com obstinação, é preciso que ele interiorize 

essa  constatação,  é  preciso  colocá-lo  em  situação  de  experimentá-la 

pessoalmente.16

Como fazer isso? O conhecimento, para Meirieu, é a interação entre certo nível de 

informações e um projeto. O conhecimento é estabilizado por certas representações: 

para que o conhecimento evolua, é preciso desestabilizá-las. Os dispositivos didáticos 

propostos  devem  desafiar  estar  representações,  levando  o  aluno  a  examinar  sua 

pertinência.  17 Podem-se  fornecer  elementos  que  não  se  enquadrem  em  suas 

representações, ou levá-lo a fazer previsões diante de uma situação-problema que irão 

levá-los necessariamente ao fracasso. 

16 Idem, Ibidem, p. 59.
17 Philippe Meirieu, Ob. Cit., p. 59-60.
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Meirieu não trata do problema da resistência às situações-problema, do sujeito que se 

nega  a  colocar-se  na  situação  proposta  e  se  aferra  a  suas  representações  antigas, 

agredindo o dispositivo didático, a matéria e, por vezes, ao professor.  Mesmo assim, 

esse modo de pensar o processo de ensino permite colocar o problema de forma mais 

precisa. De qualquer forma, ele diz que a situação deve ser “acessível e ao mesmo 

tempo difícil”; o aluno deve ser capaz de dominá-la aos poucos, “sem explorá-la de 

uma só vez nem dispor da solução antecipadamente.”

É no momento em que o aluno tem o sentimento de que pode conseguir, em 

que entrevê uma hipótese, mas ainda não consegue atingi-la e resta algo a fazer, 

que inicia a sua ação, inicia a sua ação de penetrar no segredo.18

Meirieu traça algumas características dos dispositivos didáticos capazes de colocar um 

indivíduo diante de uma situação-problema. Em primeiro lugar, diz ele, é preciso fazer 

com que o aluno utilize capacidades que ele já possui tendo em vista uma determinada 

operação mental  que se deseja  que o aluno se torne  capaz de fazer.19 O aluno irá 

utilizar  a  indução,  a  dedução,  a  dialética  (capacidade  de  compreender  sistemas 

conceituais  complexos)  e  a  criatividade;  as  quatro  operações  mentais  básicas 

apontadas  pelo  autor,  para  lidar  com  a  atividade  proposta  e,  diante  do  enigma 

construído pelo professor, rearticular suas representações. 

4. Conseqüências para a estruturação de uma disciplina

Diante  do  que  foi  visto  até  aqui,  parece  claro  que  uma disciplina  e  as  atividades 

planejadas  para  os  alunos  devam  ser  pensadas  como  um  episódio  na  experiência 

daquele aluno, algo que seja acessível às representações com as quais ele figura o 

mundo. Só assim será possível imaginar que o aluno irá se envolver naquela atividade 

e naquela matéria. Sem retomar em detalhes tudo que foi visto até aqui, talvez seja 

razoável dizer que uma disciplina deve criar dispositivos didáticos que desestruturem o 

sujeito, colocando-o diante de obstáculos que desafiem seu senso comum, no entanto, 

18 Idem, Ibidem, p. 92.
19 Idem, Ibidem, p. 111 e ss. 
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ela  precisa  partir  desse  senso  comum;  precisa  ser  acessível  ao  seu  estágio  de 

conhecimento.

Paradoxalmente, o que é determinante em uma aprendizagem é o “já-existente” 

ou, mais precisamente, os pontos de apoio nos quais, no sujeito e através dele, 

vêm se articular novos saberes e savoir-faire. 20

Por  isso,  mesmo,  parece-me  que  a  escolha  das  situações  problemas  a  serem 

trabalhadas  precisa,  de  um lado,  estar  a  serviço  daquilo  que  o  professor  pretende 

ensinar e, de outro, dos interesses e capacidades dos alunos. Do ponto de vista das 

operações mentais a serem mobilizadas, Meirieu afirma que é importante “estreitar” o 

programa  para  focar  em algumas  “noções-núcleo”,  que  representam  as  aquisições 

conceituais fundamentais, que permitirão aos alunos dar sentido às informações que 

receberem durante o curso e durante sua vida.21 Para planejar os dispositivos didáticos, 

trata-se de pensar que instrumento deve-se dar aos alunos, que documentos, objetos 

devem ser mobilizados para a atividade?

A  forma  que  a  atividade  irá  assumir  e  os  instrumentos  envolvidos  devem  estar 

relacionados com a noção-núcleo que se deseja ensinar. Ao falar da necessidade de 

compreender  sistemas  conceituais  complexos,  Meirieu  diz  que  é  preciso  criar  um 

dispositivo em que 

o  confronto  aprofundado  de  diferentes  conceitos  relacionados  entre  si  seja 

necessário para a realização da tarefa solicitada; o sujeito deve poder ocupar 

sucessivamente  a  posição  de  cada  elemento  a  fim  de  interiorizar  suas 

interações... A situação comum mais próxima dessa atividade é sem dúvida o 

jogo, tão pouco utilizado pela Escola, apesar de todas as possibilidades que ele 

oferece:  dramatizações  (...)  onde  cada  aluno  representa,  por  sua  vez,  um 

personagem ou uma força social ou política; jogos de tarefas (...) onde cada um 

se encontra investido num tipo de discurso na construção de um texto; jogos de 

20 Philippe Meirieu, Ob. Cit., p. 129.
21 Idem, ibidem, p. 118 e ss.
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oposição (...) onde se deve descobrir na classe a posição contrária à sua (...). 

Todos os jogos aqui são concebíveis, na medida em que são uma espécie de 

“teatralização” de um sistema conceitual e permitem, pela rotação de posições, 

chegar à apreensão do mesmo.22

Uma  observação  lateral:  à  primeira  vista,  boa  parte  dos  dispositivos  didáticos 

desenvolvidos  na  Direito  GV  (que  foram  descritos  em  vários  outros  textos  dessa 

coletânea) pode ser enquadrada nas espécies de jogos citados por Meirieu (simulações, 

estudos de caso, role-plays etc). A seleção de cada uma destas atividades (ou outras); a 

construção dos dispositivos didáticos deve variar em função da noção-núcleo que se 

deseja  ensinar  que  vai  mobilizar  estas  e  não  aquelas  operações  mentais.  Meirieu 

esquematiza a construção do dispositivo didático da seguinte forma:

 

Fonte: Philippe Meirieu, Aprender ... Sim, Mas Como? Porto Alegre, Artmed, 1998, p.180.
22 Philippe Meirieu, Ob. Cit., p. 115-116. 
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Um aspecto não tratado pelo autor, que me parece essencial para pensar este problema, 

é  o  tempo  disponível  para  ensinar  as  noções-núcleo  plasmadas  em  dispositivos 

didáticos que (se tudo der certo), irão levar os alunos a entrarem e saírem das crises, 

essenciais  ao  processo  educativo.  Parece-me  necessário  tentar  calcular  o  impacto 

desestruturante que a atividade pode gerar, se bem que a própria idéia de fazê-lo soe 

estranha. No entanto, só assim parece possível projetar o tempo necessário para que o 

sujeito receba o estímulo, o processe, ou seja, reelabore suas representações e, como 

resultado, mude de patamar de conhecimento. 

 Mas como fazer isso? Como fazer isso pensando nos alunos individualmente e neles 

como classe, posto que seja certo que cada um deles irá reagir de maneira diferente ao 

estímulo e levar mais ou menos tempo para elaborá-lo? Não parece ser possível fugir 

da necessidade de pressupor um determinado senso comum, uma mentalidade média 

de  fundo,  ao  encontro  da  qual  a  situação-problema  deverá  ser  lançada.23 Parece 

razoável supor que quanto maior o conhecimento do professor sobre a classe e maior 

sua  experiência  acumulada,  mais  esta  projeção  será  capaz  de  figurar  a  realidade 

daquele  grupo.  Com  esta  projeção  em  mãos,  será  possível  lidar  com  os  casos 

individuais  em particular,  conforme as  dificuldades  forem aparecendo.  No entanto, 

insisto, em minha experiência profissional, não tenho conseguido abdicar de um senso 

comum pressuposto, que vai sendo adaptado se a convivência com o grupo de alunos 

assim  o  permitir,  que  funciona  como  padrão  orientador  no  planejamento  dos 

dispositivos didáticos.   

5. Um exemplo concreto

A disciplina Introdução ao Direito para Economistas foi pensada com essas reflexões 

em mente. Não vou descer aos detalhes de todas as noções-núcleo trabalhadas, nem 

dos  dispositivos  didáticos  utilizados,  pois  isso  demandaria  muito  espaço.  Vou  me 

concentrar no primeiro módulo do curso e na primeira noção-núcleo que se pretende 

ensinar e discutir os expedientes utilizados neste processo. Lembremos que este é o 

23 O senso comum pressuposto deve levar em conta o fato de que os alunos,  provavelmente,  estão 
experimentando em suas vidas um momento de mudanças e questionamentos (ver nota 3).
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primeiro  momento  do curso,  logo após  a  aula de apresentação,  em que se  fala  do 

programa, da estrutura geral da disciplina, das regras de comportamento e das formas 

de avaliação. 

Este primeiro momento da disciplina foi pensado para durar três encontros de 1’40. A 

noção-núcleo selecionada é a  norma jurídica e os objetivos didáticos são: a) mostrar 

que uma norma jurídica é a regulação em abstrato de fatos concretos que venham a 

ocorrer no futuro; b) mostrar que aplicar uma norma a um fato concreto não é um 

procedimento mecânico;  c) mostrar que construir  uma norma implica sempre certo 

grau de imprecisão.  Para ensinar esta noção, são propostas aos alunos as seguintes 

tarefas, feitas em duplas ou grupos durante a aula:

1. Considere a norma seguinte,  parte de uma convenção de Condomínio, e 

responda à questão: 

São  proibidos  animais  domésticos  neste  condomínio.  Multa: 

quinhentos reais por mês de permanência do animal. 

Pedro mora no condomínio em questão e tem um aquário de peixes. Pergunta-

se: Pedro deve pagar a multa ao condomínio? 

2. Considere o aviso seguinte, colocado na porta de um restaurante, e responda 

à questão: 

É proibida a entrada de cães. 

Paulo é cego e quer entrar no restaurante com um cão-guia. A norma se aplica a 

ele?

Para o bom desenvolvimento do dispositivo didático utilizado, pressupõe-se que os 

alunos sejam capazes de identificar conceitos em abstrato e sejam capazes de comparar 

tais conceitos com objetos em concreto, julgando sobre a pertinência ou não de um 

conceito  a  um  objeto.  Esta  capacidade  é  essencial,  pois  as  normas  jurídicas  são 
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compostas de universais,  conceitos abstratos  que procuram figurar objetos reais.  O 

exercício exige a avaliação do resultado de aplicação de conceitos abstratos a objetos 

em concreto.   

Aparentemente, a atividade de aplicar a norma ao caso concreto é simples e permite 

que  se  discuta  sua  estrutura  e  o  modo  pelo  qual  a  norma  é  construída.  Esta  é  a 

representação  que  pressuponho  estar  sendo utilizada  pelos  alunos:  a  norma é  uma 

construção  abstrata  que  deve  ser  aplicada  com  precisão  aos  casos  concretos.  No 

entanto, e esse é o obstáculo que a atividade pretende criar, o resultado da aplicação 

seca soa injusto, estranho, contrário ao senso de justiça dos alunos, fazendo-os duvidar 

da pertinência de sua representação da aplicação das normas. Ter um peixe no aquário 

e pagar multa para o condomínio; ser proibido de entrar no restaurante com um cão 

guia: ambos os resultados costumam incomodar. 

Essa impressão de injustiça irá alimentar as atividades das duas próximas semanas, 

destinadas a discutir a função e a estrutura das normas jurídicas, bem como a atividade 

de aplicação, ambas com maior grau de detalhe. Ao falar da função e da estrutura das 

normas na segunda semana, com base em textos de manuais jurídicos, os alunos são 

levados a perceber como se constrói uma norma e perceber que ela visa a resolver 

problemas futuros por meio de uma proposição abstrata. Para este fim, basta que os 

alunos reorganizem sua capacidade de lidar com conceitos abstratos, percebendo que 

as normas são compostas  de universais.  Relembrando a atividade da aula anterior, 

percebem como funciona, esquematicamente, a atividade de aplicação.

 Na terceira semana, o tema é a aplicação. O primeiro objetivo da aula é procurar 

soluções para a sensação de injustiça que o resultado da aplicação produzira. Para isso, 

os alunos terão lido um texto sobre interpretação jurídica que discute a necessidade de 

aplicar a norma tendo em vista sua finalidade e o conjunto das normas do ordenamento 

jurídico.  Será  possível  discutir  outras  soluções  possíveis  para a  aplicação daquelas 

normas, por exemplo, postulando que sua finalidade é manter o sossego e a higiene do 

condomínio/restaurante. Desta forma, nem o peixe, nem o cão treinado teriam dado 
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lugar à violação da norma, pois não produziriam barulho, perturbação ou problemas de 

higiene.  Desta  forma,  será  possível  perceber  que  a  atividade  de  aplicação  não  é 

puramente mecânica e trabalha com uma margem de indeterminação, mesmo no caso 

de normas aparentemente simples e claras.

A  atividade  foi  pensada  para  durar  três  semanas,  ou  melhor,  os  debates  sobre  a 

atividade  foram  pensados  para  durar  esse  tempo  para  que  os  alunos  possam  se 

aproveitar do “enigma” criado, que irá motivá-los a ler os textos propostos e participar 

das discussões. A aposta, que tem dado resultados nos últimos anos, é que os alunos 

sintam necessidade de mais conhecimentos para fazer frente ao incômodo produzido 

na primeira aula. Nas três semanas de convivência com o enigma, abordado de pelo 

menos dois aspectos diferentes (estrutura e função das normas/aplicação), pretende-se 

que os alunos tenham tempo suficiente para entrar em crise e sair dela. Ao percorrerem 

o itinerário esquematizado por Marpeau, que pode resultar na mudança de patamar no 

conhecimento  dos  alunos,  o  modo  de  pensar  a  aplicação  das  normas  jurídicas  é 

alterado: o aluno começa a compreender como funciona a racionalidade do direito.

Não é incomum que tal  percepção gere uma sensação de revolta contra o Direito. 

Alguns alunos não se conformam com o que está acontecendo e afirmam que o Direito 

não passa de “opinião subjetiva”, que “tudo depende do juiz”, que “não se pode ter 

segurança dessa forma” etc. Essa sensação, que instaura uma nova crise (ou pode ser 

vista como a prorrogação da primeira) permite que se discuta o papel da estrutura do 

Judiciário  como forma de diminuir  a  incerteza  do direito,  o  papel  da  doutrina,  da 

jurisprudência  e  da  própria  lei  como  instrumentos  para  conter  a  incerteza  e  abre 

espaço,  inclusive  para  introduzir  debates  mais  teóricos  sobre  o  realismo  norte-

americano e outras escolas de pensamento. Mas isso nos levaria a expor outras noções-

núcleo a serem apresentadas aos alunos por meio de novos dispositivos didáticos e 

novas situações-limite. Não há espaço para desenvolver estes novos problemas aqui.

6. Considerações finais

1186



Este  artigo  procura  dar  forma  à  minha  percepção  da  agressividade  dos  alunos  no 

processo  de  aprendizado  do  direito.  Especialmente  quando  se  trata  de  alunos 

iniciantes, encontrei muita resistência e insegurança nas disciplinas que ministrei,  o 

que me levou a procurar referências que me permitissem formular o problema e buscar 

meios  para  lidar  com  ele.  As  referências  que  encontrei  fizeram-me  pensar  a 

agressividade  como  resultado  normal  do  processo  e  a  percebê-la  como  motor  do 

mesmo.  Daí  a  formulação  do  ensino  do  direito  como  um  processo  de  gestão  da 

onipotência em que o professor, de forma controlada, provoca crises em seus alunos, 

levando-os a duvidar de suas representações por meio de dispositivos didáticos que 

veiculem uma situação-problema.  Esta situação chama o aluno à ação e o induz a 

duvidar  de  seu  modo  de  pensar  em  função  de  um  obstáculo  que  resiste  à  sua 

capacidade de figuração.

A organização de uma disciplina deve ser pensada como um conjunto de dispositivos 

didáticos  destinados  a  ensinar  algumas  noções-núcleo,  processo  que  implica  na 

mobilização de certas representações que se relacionam com um determinado patamar 

de conhecimentos. As situações-limite que instauram as crises, motor do processo de 

aprendizado, devem ser organizadas tendo em conta o tempo necessário para que os 

alunos possam reagir e conviver com o enigma que elas instauram, movimentando-se 

para obter conhecimentos que os ajudem a lidar com o incômodo que sentem. 

Este processo de gestão da onipotência, que se alimenta da resistência e da coragem de 

enfrentar o novo, desencadeia atos de agressividade que podem ser canalizados para o 

processo de aprendizado, alimentando novas atividades, novos dispositivos didáticos 

que  se  encadeiam  para  que  se  possa  ensinar  uma  série  de  conceitos-núcleo.  A 

capacidade  de  suportar  as  agressões  dos  alunos;  e  de  lidar  com sua  sensação  de 

insegurança são essenciais para que professor leve adiante seus objetivos didáticos. O 

ensino de direito para iniciantes, em especial, coloca estas capacidades à prova. 
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RESUMO

No contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro a educação, como proposto 

ideário constitucional, é direito de todos e dever do Estado. No que tange à educação 

superior,  o  dever  do Estado efetiva-se  mediante  a  garantia  de  acesso  a  níveis  mais 

elevados  de  ensino.  Com  isso,  a  aspiração  da  sociedade  na  busca  pela  graduação 

superior vem sendo satisfeita através da criação e ampliação de cursos superiores em 

faculdades  públicas  e  privadas;  a  esse  processo  convencionou-se  chamar  de 

democratização  do  direito  de  acesso  ao  ensino.  O  ensino  jurídico  não  foge  a  este 

estatuto, ampliando seu acesso a novos sujeitos – anteriormente à margem do ensino 

superior  –  com  suas  peculiaridades  sociais,  culturais  e  econômicas,  alterando 

gradativamente o perfil daqueles que demandam o curso de direito. Esse fenômeno vem 

trazer novas relações de aprendizagem no decorrer do processo de ensino. Ao mesmo 

tempo essas novas relações começam por gerar uma outra perspectiva na construção do 

conhecimento. Isto tem feito com que as relações até aqui consideradas competentes e 

eficazes já  não o sejam mais,  sinalizando a necessidade de repensar  a relação entre 

professor-aluno no curso de direito.
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ABSTRACT

In the context of Brazilian’s Democratic State the education is considered people’s right 

and duty of the State. With reference to superior education, the duty of the State will be 

accomplishes by guarantee to access higher levels of education. The society aspirations 

in the superior  education have been satisfied through creation and improvement  the 

superior  courses  in  public  and  private  Colleges;  process  called  democratization  of 

access to education. Legal education does not run away to this statute, extending its 

access for new citizens - previously on the fringes of superior education - with theirs 

social, cultural and economic peculiarities, modifying gradually the profile of demand 

for legal education. This phenomenon bring new relations of learning in the education 

process. At the same time those new relations starts generating others perspectives in 

the  construction  of  knowledge.  This  has  made  incompetent  and  inefficient  the 

traditional  relations,  signaling  the  necessity  to  rethink  the  relationship  between 

professor and student in legal education context.

KEYWORDS

PROFESSOR-STUDENT RELATIONSHIP;  DEMOCRATIZATION;  LEGAL 

EDUCATION.

INTRODUÇÃO

Não é  recente  a  preocupação  com a  ensinagem do  direito.  Karl  Engisch  já 

manifestava, no início do século passado, as dificuldades que os professores de direito 

enfrentavam  para  introduzir  o  conhecimento  jurídico  nos  jovens  estudantes  recém 

chegados à academia (ENGISCH, 2004, p.11). No Brasil do século XXI percebem-se as 

dificuldades no ensino jurídico em um prisma relacionado com o aumento da demanda e 

do  número  de  vagas,  com a  crescente  heterogeneidade  deste  público  que  acessa  a 

faculdade de direito. Esta ampliação tem justificativa no texto constitucional, que prevê, 

no que tange à educação superior, o dever do Estado em garantir o acesso a níveis mais 

elevados  de  ensino.  Assim  ocorre  a  ampliação  e  facilitação  do  acesso  aos  cursos 
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superiores  em  faculdades  públicas  e  privadas;  processo  que  recebe  o  nome  de 

democratização do acesso ao ensino.

O ensino jurídico, não fugindo da tendência, ampliou seu acesso, permitindo a 

instrução superior de novos sujeitos, anteriormente à margem deste ensino. Estes novos 

sujeitos,  com  suas  peculiaridades  sociais,  culturais,  econômicas,  dentre  outras,  que 

fazem  parte  de  sua  condição  humana,  alteram  gradativamente  o  perfil  dos  que 

demandam o curso de direito. 

Esse fenômeno acaba por trazer novas relações de aprendizagem no decorrer do 

processo de ensino. Ao mesmo tempo essas novas relações começam por gerar uma 

nova construção do conhecimento. Isto tem feito com que as relações entre professores 

e alunos até aqui consideradas competentes e eficazes, já não o sejam mais. 

Em um momento onde se discute a chamada crise do ensino jurídico, torna-se 

importante analisar alguns reflexos que a ampliação do acesso à faculdade de direito 

ocasiona na relação entre discentes e docentes no processo de ensino da ciência jurídica, 

constituindo-se no objeto do presente artigo. 

Para consecução da tarefa que se propõe, inicialmente será feita uma análise do 

conceito de democratização do ensino e de sua evolução no contexto Brasileiro. Depois 

será observado quem são os novos sujeitos que demandam a academia jurídica. Em 

seguida,  buscar-se-á  demonstrar  a  importância  das  interações  e  experiências  do 

indivíduo na formação da condição humana do sujeito  para,  depois,  analisar  alguns 

aspectos que a presença de novos sujeitos no contexto da democratização do acesso no 

ensino jurídico trouxe para as relações entre professores e alunos.

1 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO I: DO 

BRASIL IMPÉRIO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A idéia de uma Universidade democrática não é recente em nosso país. Mas o 

entendimento de democratização vem evoluindo gradativamente através das décadas. 

Esta  evolução pode  ser  acompanhada observando-se  a  caminhada  das  academias  de 

direito no Brasil.
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A trajetória do ensino jurídico no país inicia-se ainda no início do século XIX, 

no Brasil Império, com a instalação de faculdades de direito nas cidades de Olinda e 

São  Paulo  (CUNHA,  2003,  P.152).  Pretendia-se  fornecer  uma  opção  para  que  a 

demanda encontrasse no Brasil  a educação necessária,  para que pudesse se tornar  o 

futuro intelectual e governante brasileiro. Assim, o recebimento de ensino foi facilitado, 

vez  que  não  seria  mais  necessário  viajar  até  a  Europa  para  conseguir  instrução 

(CUNHA, 2003, P.153). Não se trata ainda de democratização, mas da instalação dos 

cursos de direito, que representou uma primeira conquista social.

Na primeira metade do século passado, quando da criação do Ministério da 

Educação  e  Saúde  no  primeiro  governo  Vargas,  o  foco  brasileiro  das  discussões 

concentrava-se no fomento ao ensino fundamental e gratuito que atingisse a todos que 

dele necessitavam, já se pensando um modelo de ensino público e privado (SILVA, 

2001, p. 269). Observava Anísio Teixeira que tentava-se quebrar barreiras advindas de 

teorias  de  superioridade  entre  indivíduos  por  critérios  de  capacidade  econômica, 

ideologias, orientação religiosa ou características morfológicas (TEIXEIRA, 1968, p. 

13).

Nesta época os cursos de direito não apresentavam vagas suficientes para sua 

demanda,  que  efetivamente  aumentava.  Julgava-se  que  o  ensino  superior  seria 

democratizado apenas pelo aumento do número de vagas, situação que não modifica o 

perfil do aluno: representantes de uma parcela da sociedade com influências econômica 

e  política  adentravam  nas  academias,  repetindo  a  tendência  dos  anos  anteriores 

(ROSAS, 1986, p.41). O ensino jurídico, bem como todo o ensino superior, compunha-

se num modelo estratificado, estamental e sedimentado na cultura brasileira, onde só 

determinados  representantes  da  população poderiam freqüentar  academias  de ensino 

superior.

Sobre o ponto,  Boaventura de Sousa Santos esclarece que esta concepção de 

universidade “propunha-se à produção de um conhecimento superior ainda elitista, para 

atender  uma  pequena  minoria,  também elitista”  (SANTOS,  1999,  p.  210).  Mas  tal 

conceito  exclusivista,  no  contexto  de  uma sociedade  de  classes,  como é  o  caso  da 

sociedade brasileira, potencializava o isolamento e a distância entre setores sociais, o 

que principiou uma crise a qual o autor lusitano chamou de crise de legitimidade. “A 

crise de legitimidade ocorre assim, no momento em que se torna socialmente visível que 
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a  educação  superior  e  a  alta  cultura  são  prerrogativas  das  classes  superiores,  altas” 

(SANTOS, 1999, p. 211). Ao tomar consciência da situação, a parcela marginalizada da 

sociedade clama por mudanças, pressionando – ainda que de forma tímida – o governo a 

fornecer educação superior. Neste contexto, se entende democratização do ensino não 

só pela ampliação de escolas, mas também como uma tentativa de mudanças do statu 

quo estabelecido, com a reivindicação de grupos marginalizados pela sua presença nas 

Universidades.

Já na segunda metade do século XX, identificou-se uma crise no sistema 

educacional superior brasileiro, a qual foi objeto de reforma na estrutura universitária, 

que  promoveu uma ampliação  das  academias.  Foram criados  órgãos  de  fomento  à 

pesquisa na busca pela excelência do ensino e da pesquisa, além de alguns programas e 

políticas públicas de inserção na academia (SILVA, 2001, p. 271). Esta foi a primeira 

grande expansão do ensino superior no Brasil, demonstrada por dados do INEP (2006), 

revelando que passou-se de 93 mil alunos matriculados em 1960 para 425 mil em 1970. 

Naquela  época,  o  projeto  era  instalar,  ampliar  e  equipar  as  Universidades 

públicas, bem como incentivar ao ensino privado. Neste contexto, a democratização do 

ensino  possuía  duas  vertentes:  a  democratização  interna,  relacionada  com  anseio  à 

autonomia administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES) e a democratização 

externa,  já  indicando  um contexto  de  igualdade  de  oportunidades  de  acesso,  e  não 

apenas na ampliação de vagas (ROSAS, 1986, p. 44). 

A situação foi mantida  praticamente  inalterada  dos anos finais  da década de 

1970 até a promulgação da Constituição da República vigente.

2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO II: 

DO TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1988 AOS DIAS ATUAIS

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CR) 

apresenta uma nova perspectiva para a democratização do ensino superior no país. O 

Estado brasileiro passou a ter dentro de seus objetivos, estatuídos no art. 3º da CR, o 

dever  de  garantir  o  desenvolvimento  nacional  e  erradicar  a  pobreza  e  a  extrema 
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desigualdade social. O legislador constituinte fez constar no inciso V do art 208 da CR 

que a  efetivação do dever  do Estado em fornecer  educação superior  será  feita  pela 

garantia  de  “acesso  aos  níveis  mais  elevados  de  ensino,  da  pesquisa  e  da  criação 

artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 2007).

Nesta época ocorreu um segundo período de grande expansão da Universidade 

(ainda hoje atuando e refletindo efeitos), representado pelo rápido aumento do número 

de IES, sobretudo entre os anos de 1995 e 2005 (SANTOS, 2005, P.109). No campo 

jurídico, observamos que em 1991 existiam 184 (cento e oitenta e quatro) escolas de 

direito no País (OAB, 1993, p. 110). Em 2006 ultrapassamos os 1.000 (mil) cursos de 

direito autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (INEP, 2006). Somente 

no Estado de Minas Gerais, nos últimos 16 anos, passamos de 19 (dezenove) escolas 

(OAB, 1993, p. 110) para 125 (cento e vinte e cinco) cursos de direito (INEP, 2006). 

Assim, o sujeito da demanda tem oportunidade de acesso mais amplo ao ensino jurídico, 

tanto nas capitais quanto no interior dos Estados.

Este aumento, visivelmente maior do que o crescimento da população brasileira 

no mesmo período, acabou por gerar preocupações de várias ordens e esferas, como o 

excesso de escolas, a mercantilização do ensino jurídico, a saturação do mercado de 

trabalho e também preocupações quanto à qualidade dos cursos e critérios de seleção 

dos novos alunos. 

O conceito de democratização também sofreu modificações, trazendo uma nova 

perspectiva. Democratizar não pode ser mais entendido como o fornecimento de vagas. 

Estas existem! Podem não ser na forma idealizada constitucionalmente,  ou seja,  não 

necessariamente  gratuitas  e  bem distribuídas no território  nacional,  para diminuir  as 

desigualdades  sociais.  Também não englobam todos os  segmentos e  grupos sociais, 

como entende Boaventura de Sousa Santos ser o ideal (SANTOS, 2006, p. 67), mas 

existem.  Basta  o  sujeito  ser  aprovado  nos  critérios  de  seleção  para  adentrar  na 

faculdade1. 

Assim  democratizar  não  pode  ser  mais  apenas  fornecer  acesso  à  academia 

jurídica.  Deve-se  evoluir  a  compreensão.  Garantir  o  acesso  a  níveis  mais  altos  de 

educação inclui também a permanência destes alunos na faculdade. E mais, sobretudo 
1 Não se tem a intenção de discutir as formas e critérios de seleção de novos alunos. Apenas se enumera 
algumas, diversas do tradicional vestibular,  que provocam debates: análise de currículo, resultado em 
exames governamentais do ensino de segundo grau, obtenção de novo título e transferência entre cursos 
de graduação.
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no ponto que evidencia-se ser o mais debatido atualmente, democratizar mantendo a 

qualidade do ensino jurídico neste mercado tão ampliado e complexo, proporcionando a 

possibilidade  de  consecução  dos  objetivos  dos  futuros  profissionais  do  direito, 

permitindo que este aluno gradue-se e possa exercer, com qualidade, suas novas funções 

na sociedade.

3 OS NOVOS SUJEITOS DA DEMANDA DO ENSINO JURÍDICO

Em curso espaço de tempo, o ensino jurídico teve um aumento superior a cinco 

vezes o seu total, como visto acima. Estas vagas supriram uma demanda existente que 

necessitava do curso de direito. Neste momento, em que se afirmou a entrada de novos 

sujeitos nas academias jurídicas, se faz importante observar quem são estes sujeitos que 

agora dispõem do ensino superior em direito.

A  peculiaridade  brasileira,  com  graves  problemas  sociais,  divididos  não 

uniformemente  ao longo da grande extensão territorial  do país,  revela perturbadores 

contrastes, sobretudo na falta de concretização dos direitos fundamentais. Esta dinâmica 

impõe  aos  membros  da  sociedade  brasileira  a  necessidade  de  qualificação  ou  re-

qualificação para melhor inserção no mercado de trabalho, aspirando à melhoria de sua 

qualidade  de  vida.  O  curso  de  direito  representa  para  muitos  a  oportunidade  de 

crescimento  e  sobrevivência  financeira  e  social,  significando,  no  entendimento  de 

Eduardo Bittar, “o meio social pelo qual a pessoa adquire conhecimentos formais para 

seu engajamento social. A qualificação do indivíduo faculta a ele o desenvolvimento de 

suas habilidades a ponto de torná-lo socialmente produtivo, engajando-o em relações 

sociais e laborais.” (BITTAR, 2001, p. 16).

Como conseqüência  direta  do  aumento do  número de  vagas,  modificou-se  o 

perfil  do  alunado  que,  como  visto,  até  metade  do  século  passado,  era 

predominantemente  composto  por  indivíduos  herdeiros  de  uma  cultura  tida  como 

legitimada pela sociedade brasileira (CUNHA, 2003, p. 154).

Esta  nova  realidade  de  demanda  vem  influenciando  o  ensino  superior, 

principalmente na hipótese desses novos alunos, anteriormente sem chance de educação 

superior,  constituírem maioria  dos alunos nos tempos atuais.  Como já se referiu em 
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outra  oportunidade  (PEREIRA,  2006,  p.480),  onde  foram  observadas  a  origem  e 

condições socioeconômicas, realidade sociocultural e trajetória escolar, existem alunos 

representantes da classe trabalhadora, constituída tanto pelo aluno trabalhador quanto 

pelo  filho  do  aluno  trabalhador,  constituída  também de  alunos  que  fazem parte  da 

primeira  geração  de  seu  núcleo  familiar  a  adentrar  no  ensino  superior.  Tornam-se 

gradativamente  maioria  na  escola  de  direito,  começando  por  reivindicar  um ensino 

coerente  com o  seu  projeto  social  de  vida.  Outros  trabalhos  também apontam para 

resultados  no  mesmo  sentido,  com  grande  presença  de  alunos  trabalhadores  nas 

faculdades (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 226). Estes  alunos  advindos  de 

uma demanda diferenciada encontram vagas para receberem sua instrução superior.

Por outro lado, considerando-se a diversificação dos alunos, deve-se observar 

que o professor também se encontra inserido em um novo contexto. Evidencia-se que, 

crescendo o número de vagas para discentes, abrem-se novas oportunidades de trabalho 

para toda uma demanda docente, que cresce a cada ano.

Por imposição governamental  (BRASIL, 2006) ou por critérios pessoais e de 

mercado, começa-se a exigir dos professores ou dos futuros professores uma melhor 

qualificação ou re-qualificação e também a titulação para adentrar  e  permanecer  no 

mercado de trabalho da docência jurídica (MOURA, 2006). 

Assim está caracterizado o novo contingente, composto por alunos e professores, 

que demanda pelo curso de direito. Já se refletiu em outra oportunidade sobre este novo 

professor  de direito que demanda pelo mercado de trabalho atual  (MOURA, 2006), 

permanecendo aqui o foco no novo discente que busca o ensino jurídico,  com suas 

particularidades que acabam por heterogeneizar e influenciar as relações no ambiente 

universitário.

Neste momento, é necessário entender-se como este contingente diversificado 

que  ingressa  na  escola  de  direto  é  capaz  de  promover  uma  mudança  na  relação 

professor-aluno, e como estes novos sujeitos receberam influencias do meio em que 

vivem.

4 A INFLUÊNCIA DO MEIO PARA A FORMAÇÃO DO SUJEITO
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No momento em que se percebe, cada vez mais, que a população brasileira, com 

características mais heterogêneas, busca ensino superior para adentrar ao mercado de 

trabalho mais capacitada (OAB, 1992, p. 22; OAB, 1996, p. 130), almejando a melhoria 

em sua condição social (ARRUDA Jr., 1989, p. 79), percebe-se a modificação do perfil 

do alunado. A faculdade de direito não é mais um ambiente tão restrito quanto o era no 

início do século passado. Os representantes atuais daqueles indivíduos agora dividem 

espaços  com indivíduos  anteriormente  marginalizados,  ocasionando  a  majoração  da 

diversidade cultural no ambiente universitário jurídico.

Este quadro implica em algumas considerações. As origens dos indivíduos e a 

forma como interagiram com o mundo são distintas.  Inseridos  em contextos  sociais 

singulares, o entendimento de mundo e de conhecimento destes indivíduos também é 

diferente.

Esta visão de diversidade reflete no ensino, pois cada sujeito que se encontra 

diante  do  professor  pode  apresentar  experiências  distintas  do  colega  ao  lado.  Nas 

palavras  de  Hannah  Arendt,  isto  ocorre  porque  os  aspectos  sociais,  econômicos  e 

culturais de cada indivíduo se tornam imediatamente uma condição da existência do ser 

humano (ARENDT, 2005, p. 17). Tudo o que foi criado pelo homem, bem como o que 

já existia na Terra condiciona o ser humano, tornando-se parte de seu mundo.

Além das condições nas quais a vida é dada ao homem na Terra 
e,  até  certo  ponto,  a  partir  delas,  os  homens  constantemente 
criam  as  suas  próprias  condições  que,  a  despeito  de  sua 
variabilidade  e  sua  origem  humana,  possuem  a  mesma 
condicionante das coisas naturais. O que quer que toque a vida 
humana  ou  entre  em  duradoura  relação  com  ela,  assume 
imediatamente o caráter de condição da existência humana. É 
por isto que os homens, independentemente do que façam, são 
seres  condicionados.  Tudo  o  que  espontaneamente  adentra  o 
mundo  humano,  ou  para  ele  é  trazido  pelo  esforço  humano, 
torna-se parte da condição humana. O impacto da realidade do 
mundo sobre a  existência  humana é  sentido e  recebido como 
força condicionante. A objetividade do mundo – o seu caráter de 
coisa ou objeto – e a condição humana complementam-se uma à 
outra; por ser uma existência condicionada, a existência humana 
seria impossível sem as coisas, e estas seriam um amontoado de 
artigos incoerentes, um não-mundo, se esses artigos não fossem 
condicionantes da existência humana. (ARENDT, 2005, p. 17).
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Seres humanos inseridos em contextos diferentes, colocados involuntariamente 

para o convívio comum, acabam por revelar suas peculiaridades. Evidentemente que a 

forma de ver o mundo é única para cada indivíduo. Mas a forma na qual indivíduos que 

compõem o mesmo grupo social,  como o dos  alunos trabalhadores,  por  exemplo,  é 

influenciada por fatores condicionantes da existência humana é similar,  principiando 

neste grupo experiências similares diversas de outros grupos, como o dos alunos não 

trabalhadores. No exemplo, todos os alunos trabalhadores necessitam trabalhar para se 

manter na faculdade, não importando qual tipo de trabalhos realizam.

Então  pode-se  pensar  na  existência  concomitante  de  vários  grupos  com 

características similares entre seus membros, mas bastante diversas das características 

de outros grupos, tudo em razão das experiências que condicionaram a existência dos 

membros destes grupos.

Inserindo-se estes grupos sociais com características diversas num grupo maior, 

de todos os alunos de uma turma do curso de direito, por exemplo, levam-se para este 

novo grupo maior as peculiaridades culturais dos grupos sociais ali inseridos, que fazem 

parte de suas relações anteriores ao acesso à Universidade, que condicionaram estes 

elementos,  promovendo  a  inclusão  de  traços  heterogêneos  no  novo  grupo  maior 

formado.

Uma vez estabelecido este grupo diversificado, manter-se um diálogo idealizado 

para um grupo restrito e homogêneo, compromete a eficácia da interação deste grupo, 

acabando  por  determinar  uma  modificação  das  relações  entre  os  sujeitos,  para  se 

(re)estabelecer o diálogo eficaz.

No contexto universitário, com a maior diversificação de sujeitos, causada pela 

ampliação  do  acesso,  ocorre  a  natural  diversificação na  relação  entre  o  professor  e 

alunos  vindos  de  grupos  sociais  diversos,  com  conseqüências  no  processo  de 

ensinagem, refletindo na produção do conhecimento, na qualidade do ensino jurídico e 

no próprio aprendizado.

Muitos estudos procuram mostrar os aspectos biológicos e cognitivos que esta 

interação com o mundo, que fará parte da condição humana do indivíduo, começa a 

ocorrer nos primeiros dias de vida. O sujeito em formação, conforme estudado por Jean 

Piaget,  estabelece  desde  o início  de  sua  vida  relações  com o  meio  ambiente.  Estas 
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relações influenciam o sujeito interferindo no próprio comportamento futuro daquele 

indivíduo,  constituindo seus limites  no campo do desenvolvimento  moral  (PIAGET, 

2002,  p.63).  Assim,  as  normas  de  conduta,  valores  pessoais,  experiências  de  vida, 

imaginação e expectativa dos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, 

acompanham-nos ao longo de suas existências, refletindo em seus futuros julgamentos e 

comportamentos morais na produção do conhecimento.

Outro  pensador  que  observou  o  que  aqui  se  trata  é  Liev  Semiónovitch 

Vygotsky2, que trabalha a importância do meio cultural e das relações entre indivíduos 

na definição de um percurso de desenvolvimento da pessoa humana. O sujeito, além de 

ativo,  é  interativo,  relacionando-se  com  o  meio  ambiente  em  que  está  inserido 

(VIGOTSKI,  2002, p.71). Esta interação fará parte  de seu desenvolvimento e estará 

presente ao longo de sua vida, constituindo as condições de sua existência.

Estes estudos demonstram a importância das experiências do sujeito para sua 

formação. No instante em que o contingente que demanda por ensino jurídico sofre uma 

diversificação (PEREIRA, 2006, p. 480) e, sendo esta diversificação conseqüência das 

interações  anteriores  do  sujeito  com  o  meio  ao  qual  está  inserido,  o  ambiente  de 

trabalho  do  docente  sofre  um  impacto  cultural,  representado  pela  composição 

heterogênea de saberes, perspectivas, espaços, tempos, anseios e problemas diversos, 

bem como da forma como estes sujeitos convivem com a diversidade em sala de aula.

Neste  novo  universo  estabelecido,  os  antigos  procedimentos  de  ensino, 

instituídos para a instrução de um contingente homogeneizado, não conseguem mais ser 

eficazes  no  atendimento  ao  público  heterogêneo  atual,  atingindo  a  produção  do 

conhecimento no ensino jurídico.

5 APONTANDO  REFLEXOS  DA  DEMOCRATIZAÇÃO  NA  RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO

Neste  novo  quadro  desenhado,  algumas  considerações  possuem  lugar.  A 

primeira delas diz respeito ao conceito de igualdade quando aplicado aos alunos num 

2 Optou-se pela grafia do sobrenome “Vygotsky” conforme contida no original Russo, ao invés da grafia 
“Vigotski” como aparece na tradução brasileira da obra utilizada.
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contexto  democratizado.  É  certo  que,  como  disse  Boaventura  de  Sousa  Santos,  a 

procura pelo ensino superior deixou de ser apenas a procura de excelência e passou a ser 

também  a  procura  de  democracia  e  igualdade,  representando  para  todo  um  novo 

contingente de sujeitos a chance de inserção social e a melhoria de suas condições de 

vida (SANTOS, 1999, p. 212).

Mas esta busca pela igualdade deverá ocorrer de forma singular, não passando 

pela desconsideração da diferença existente entre os indivíduos. Ao contrário, a crise na 

educação é agravada pela tentativa de se igualar diferenças (ARENDT, 2000, p. 229). 

Uma  vez  que  se  verifica  a  presença  de  representantes  de  convívios  anteriormente 

diversos, tratá-los sob o prisma de uma antiga igualdade não é benéfico nem eficaz para 

o ensino. Para Hannah Arendt o conceito de igualdade desempenhou na comunidade um 

papel singular para o agravamento da crise da educação: 

muito mais que a igualdade perante a lei, mais, também, que o 
nivelamento  das  distinções  de  classe,  e  mais  ainda  que  o 
expresso  na  frase  ‘igualdade  de  oportunidade’,  embora  esta 
tenha uma maior importância em nosso contexto, dado que [...] o 
direito  à  educação  é  um  dos  inalienáveis  direitos  cívicos. 
(ARENDT, 2000, p. 228)

Desta situação de tentativa de igualdade advêm conflitos na relação professor-

aluno.  O que se espera no ensino contemporâneo do direito é que se permita a este 

contingente heterogêneo recém-chegado à academia, manter sua individualidade, sem 

que se proceda a uniformização e prevalência dos aspectos e saberes já estabelecidos 

pelo  grupo  que  anteriormente  freqüentava  a  academia  jurídica  com  exclusividade, 

respeitando-se a coletividade heterogênea e a individualidade de cada membro. Deve ser 

permitido também que este público permaneça diversificado dos demais, mantendo sua 

identidade e sua condição humana. Sobre o tema, Jürgen Habermas:

O mesmo respeito para todos e cada um não se estende àqueles 
que são congêneres, mas à pessoa do outro ou dos outros em sua 
alteridade.  A responsabilização  solidária  pelo  outro  como um 
dos nossos se  refere ao "nós"  flexível  numa comunidade que 
resiste a tudo o que é substancial e que amplia constantemente 
suas  fronteiras  porosas.  Essa  comunidade  moral  se  constitui 
exclusivamente pela idéia negativa da abolição da discriminação 
e do sofrimento, assim como da inclusão dos marginalizados - e 
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de  cada  marginalizado  em  particular  -  em  uma  relação  de 
deferência  mútua.  Essa  comunidade  projetada  de  modo 
construtivo  não  é  um  coletivo  que  obriga  seus  membros 
uniformizados  à  afirmação  da  índole  própria  de  cada  um. 
Inclusão não significa aqui  confinamento  dentro do próprio e 
fechamento  diante  do  alheio.  Antes,  a  "inclusão  do  outro" 
significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a todos - 
também e justamente àqueles que são estranhos um ao outro - e 
querem continuar sendo estranhos. (HABERMAS, 2002, p. 7).

Assim,  um  ensino  jurídico  democratizado,  com  anseios  de  eqüidade,  deve 

proceder de forma a permitir a coexistência entre os indivíduos dentro da diversidade. 

Respeitar as diferenças e não fazê-las sucumbir diante da tentativa de retorno a uma 

igualdade pré-estabelecida  anteriormente.  É  a  escola  e  o  professor  que  precisam de 

modificar  suas  posturas  diante  da  diversidade  e  não o aluno que  deve tolher  a  sua 

condição humana para se adequar a uma realidade que não é sua. Só assim o saber 

jurídico,  respeitando  esta  nova  realidade  social,  terá  condições  de  conceber  um 

conhecimento eficaz.

Um outro apontamento relaciona-se com a preocupação de qualidade do ensino 

jurídico.  A  democratização  do  ensino  não  causou,  mas  agravou  um  problema  na 

faculdade de direito: “a preparação para o curso superior tem que ser proporcionada 

pelos próprios cursos superiores, cujos currículos padecem, por isso, de uma sobrecarga 

crônica,  a  qual  afeta por sua vez a qualidade do trabalho ali  realizado” (ARENDT, 

2000, p. 228).

Pelos critérios de escolha e de concorrência para ingresso em IES públicas e nas 

IES privadas, o ensino médio, dito científico até época recente, passa por um momento 

apenas de reprodução do conhecimento, com o foco principal nos exames de ingresso 

nas Universidades. Em algumas situações, desconsidera-se que o ensino não é um fim, 

mas  um  meio  para  a  consecução  dos  objetivos,  fazendo-se  do  ensino  médio  um 

ambiente  voltado  exclusivamente  para  promover  o  ingresso  do  aluno  no  ensino 

superior.  Os  alunos  nos  primeiros  períodos  do  curso  de  direito  ainda  mantém  esta 

escrita,  sobretudo pela diferença de maturação intelectual,  inerentemente  diversa em 

cada indivíduo (PIAGET, 2002, p.24).
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Com isso, as dificuldades na relação professor-aluno se potencializam quando 

presentes  sujeitos  diversificados  apresentando  desenvolvimento  intelectual  variado  e 

sem preparo prévio para produção científica.

Quanto ao desenvolvimento, Theodor Adorno já se manifestou sobre os sujeitos 

que  demandam  o  ensino,  afirmando  existirem  indivíduos  altamente  dotados,  os 

medianamente dotados e os praticamente desprovidos de talentos (ADORNO, 2003, p. 

170). O desafio então é produzir o conhecimento em um ambiente onde se encontram 

estes indivíduos e suas peculiaridades de desenvolvimento. Sem se pretender quebrar 

uma eqüidade entre os diversos sujeitos, é possível ao professor atingir grande parte dos 

alunos, promovendo a construção do conhecimento jurídico, inclusive aos considerados 

desprovidos de talentos aos olhos de Adorno, pois, como o próprio autor disse, o talento 

pode ser apreendido pelo sujeito: 

O talento não se encontra previamente configurados nos homens 
[...]; em seu desenvolvimento, ele depende do desafia a que cada 
um é submetido. Isto quer dizer que é possível conferir talento a 
alguém.  A  partir  disso  a  possibilidade  de  levar  cada  um  a 
aprender por intermédio da motivação converte-se numa forma 
particular  do  desenvolvimento  da  emancipação.  (ADORNO, 
2003, p. 170).

Outro reflexo que se faz mencionar relaciona-se com a questão do acesso ao 

ensino jurídico. Já se afirmou que este ensino se encontra democratizado no sentido de 

permitir acesso a grupos que encontravam-se à margem na academia. Entretanto, vários 

outros  grupos  ainda  não  se  fazem incluídos  ou,  quando  presentes,  não  se  mostram 

representativos quantitativamente dentro do universo acadêmico.

Para  se  tentar  modificar  a  questão,  alguns  programas  governamentais  foram 

criados com o objetivo de fomentar o ensino superior àqueles que não teriam condições 

de arcar com os custos de sua educação. Estas políticas públicas alcançam tanto a escola 

privada, quanto a escola pública que, em grande parte, ainda detém um predomínio de 

indivíduos que anteriormente determinavam um ensino homogeneizado. 

Num momento em que se discute abertamente, em projetos de lei, sistemas de 

cotas  embasados  em  critérios  sociais,  econômicos  e  étnicos  de  inclusão,  como  a 

destinação  de  50% das  vagas  das  universidades  públicas  para  sujeitos  oriundos  do 

ensino médio público (SANTOS, 2005, p.71), a questão levantada toma outros rumos.
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Parte  da  discussão  que  se  trava  está  em  relação  a  capacidade  deste  novo 

contingente permanecer na faculdade, bem como de manutenção da qualidade do ensino 

nas IES públicas. Por ser mais complexo, este ponto merece um debate maior por parte 

da sociedade. Não se pretende defender aqui nenhuma posição. Mas não se pode ignorar 

que o sistema de cotas poderá ser  uma realidade em futuro próximo. E, neste caso, 

melhor  que  o  ensino  jurídico  esteja  preparado  para  sua  ocorrência,  pois  deverá  se 

adaptar ao novo contingente para manter ou ampliar sua qualidade.

Não é objeto do presente artigo discutir se as medidas são certas ou equivocadas. 

Apenas se observa que, se aprovadas as propostas, vão trazer novas perspectivas para o 

ensino  do  direto.  Talvez  um  equilíbrio  maior  dentro  de  uma  diversidade,  com  o 

crescimento de grupos sub-representados nas IES, bem como se permitirá a inserção de 

um contingente  que  ainda  encontra-se  à  margem  do  ensino  superior.  Dentro  desta 

perspectiva,  potencializar-se-á  a  heterogeneidade,  aumentando  a  importância  de  se 

repensar a relação entre docentes e discentes.

Diante destes apontamentos, observa-se que cabe ao profissional docente lidar 

com estas e com outras dificuldades. E os caminhos nesta lida não são fáceis, pois deve-

se considerar uma diversidade social que majora a importância da discussão sobre as 

relações professor e alunos e modifica a Academia Jurídica, que agora representa uma 

sociedade diversificada. Isto acontece porque “a universidade é uma instituição social. 

Isso significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz 

parte” (CHAUÍ, 2001, p. 35). 

Neste contexto de sociedade complexa, onde esta complexidade se faz presente 

dentro do ambiente de trabalho docente, mostra-se necessário tomar conhecimento da 

diversidade para se garantir realmente o acesso a níveis mais elevados de educação. Ou 

seja, deve-se “procurar conhecer o universo cognitivo e cultural dos alunos e, com base 

nisso,  desenvolver  processos  de  ensino  interativos  e  participativos”  (PIMENTA  e 

ANASTASIOU, 2005, p. 104).

Sendo  assim,  estando  mais  diversificada,  os  conhecimentos  jurídicos  são  de 

outras esferas, inseridas numa realidade social que precisa também ser contemplada, 

para  que  este  novos  saberes  possam  coexistir  numa  sociedade  que  se  pretende 

democrática,  sendo  esta  a  principal  herança  legada  pela  democratização  do  ensino 

jurídico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um mundo cada vez mais competitivo, onde o ser humano tenta progredir 

pela assimilação e  agregação de conhecimento,  cada vez mais  o ensino superior se 

torna  instrumento  deste  progresso.  O  curso  de  direito  sintetiza  e  representa  na 

sociedade a consecução de objetivos relacionados com melhorias na qualidade de vida. 

Isto  é  permitido  dentro  de  um  contexto  constitucional,  que  garante,  ainda  que 

teoricamente para alguns, acesso a níveis mais elevados de educação. 

O crescente  número de  Escolas  de  Direito,  autorizadas  nos  últimos  anos  no 

Brasil, aliado às exigências governamentais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional,  lastreadas nos paradigmas de igualdade e  democracia  contidos no Estado 

Democrático  de  Direito,  contribuem para  a  modificação  do  perfil  dos  sujeitos  que 

demandam por ensino jurídico.

No  decorrer  dos  anos,  o  termo  democratização  do  ensino  sofreu  natural 

evolução,  partindo de uma significação que  contemplava  o aumento no número de 

vagas, para chegar no conceito atual, que privilegia o acesso e permanência de grupos 

anteriormente à margem no âmbito do ensino superior.

Neste  sentido,  o  ensino  superior  foi  democratizado,  não  da  forma  como 

idealizado  –  público,  gratuito  e  para  todos  os  grupos  irrestritamente  –  mas  foi  (e 

continua  sendo gradativamente)  democratizado.  Com isto,  permitiu-se  acesso  a  um 

novo contingente de sujeitos, cada vez mais heterogêneos, que agora fazem demanda 

por ensino jurídico, lutando por sua inserção participativa nos processo decisórios da 

sociedade. Este contingente merece e precisa de condições para desenvolvimento de 

seu potencial e somente com uma perspectiva que entenda os aspectos singulares das 

condições de existência dos alunos, será possível repensar a relação entre professor-

aluno.

A preocupação com a democratização agora é fomentar um ensino eficaz no 

aspecto qualidade, que permita ao futuro profissional inserir-se no mercado de trabalho, 

cada  vez  mais  competitivo.  Continuar  com  um  ensino  antigo,  moldado  para  outra 
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realidade, que não consiga compreender a complexidade social que o cerca, não é mais 

adequado e eficaz. E o processo que abriu as portas das academias jurídicas para novos 

sujeitos é irreversível e tende a aumentar, modificando ainda mais o contingente que 

nelas adentram.

Novas  posturas  apareceram  no  relacionamento  entre  professor-aluno  neste 

ensino jurídico democratizado. Uma vez que novos sujeitos entram na academia não se 

pode pretender ignorar a diversidade e tampouco condicioná-la em uma realidade que 

não  é  a  sua.  Inserção  social  é  diferente  de  modificação  social  para  se  adequar  as 

diferenças ao grupo pré-estabelecido. 

O assunto levantado, por sua riqueza e dimensão, ainda carece de estudos mais 

aprofundados. Mas já é possível observar que os professores precisam repensar suas 

posturas para conseguir coexistir e permitir a coexistência num ambiente tão diverso, 

buscando sempre a qualidade e eficácia de seu ofício. Aceitar a mudança e conhecer a 

realidade  dos  grupos  diversificados  que  compõe  o  alunado,  faz  parte  da  nova 

perspectiva do trabalho docente, para se atingir aos objetivos de qualidade do curso de 

direito. Afinal, um ensino superior sem qualidade não cumpre o anseio social, nem os 

ditames constitucionais de acessibilidade.

Sendo a universidade uma instituição social, que realiza e exprime a sociedade 

na qual está inserida, a diversidade trazida pela democratização, ao refletir seus aspectos 

na relação professor-aluno, modificando toda uma situação social existente, sinaliza um 

clamor por mudanças  nos conceitos de igualdade e democracia,  na busca ao ensino 

jurídico que atenda a sociedade contemporânea.
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PAUTAS PARA A UTILIZAÇÃO DO QUADRO-NEGRO:

RECURSO AUDIOVISUAL NO CURSO DE DIREITO

Magno Federici Gomes∗

RESUMO

A presente  reflexão  tem a  finalidade  de  analisar  a  utilização  do  quadro-negro  pelo 

professor de Direito, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Talvez o objetivo 

deste  estudo  seja  por  demais  ambicioso,  mas  não  deixa  de  ser  uma  tentativa  de 

sistematizar condutas que possam ser aplicadas por educadores que amam o que fazem, 

que  desejam  desestruturar  idéias  pré-concebidas  e  que  iniciam  processos  de 

transformação em seus tutelados.  Este  artigo visa o educador que,  atento aos outros 

recursos  audiovisuais,  reconhece  a  importância  do  tradicional  quadro-negro  e  suas 

vantagens,  principalmente  quando  emprega  a  aula  expositiva  como  técnica 

preponderante,  estando  preparado  a  qualquer  eventualidade  que  possa  vir  a  ocorrer 

dentro  da  sala  de  aula,  bem  como  para  o  uso  de  outro  auxiliar  plurissensorial. 

Obviamente, nem todas as técnicas apresentadas neste artigo poderão ou deverão ser 

utilizadas no curso de Direito. Todavia, o uso do quadro-negro no ensino superior pode 

acarretar excelentes resultados no processo de ensino e aprendizagem, desde que sejam 

observadas as pautas ora sugeridas.

PALAVRAS-CHAVE

ENSINO  JURÍDICO;  DIDÁTICA  GERAL;  QUADRO-NEGRO;  PAUTAS; 

UTILIZAÇÃO.

RESUMEN

La presente  reflexión  tiene  por  finalidad  analizar  la  utilización  de la  pizarra  por  el 

profesor de Derecho, facilitando el proceso de enseñaza y el aprendizaje. Tal vez, el 

objetivo de este estudio sea demasiado ambicioso, pero no deja de ser un intento de 

sistematizar  conductas  que  puedan  ser  empleadas  por  educadores  que  aman lo  que 
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hacen,  que  desean  desestabilizar  ideas  ya  concebidas  y  que  inician  procesos  de 

transformación en sus tutelados.  Este  artículo está  hecho para el  educador que,  con 

atención a los demás medios audiovisuales, reconoce la importancia de la tradicional 

pizarra  y  sus  ventajas,  en  especial  cuando  utiliza  la  clase  expositiva  como  técnica 

preponderante, estando preparado para cualquier eventualidad que se pase en el aula, sin 

perjuicio  del  empleo  de  otro  auxiliar  sensorial.  Obviamente,  ni  todas  las  técnicas 

presentadas en este artículo podrán o deberán ser usadas en la licenciatura de Derecho. 

Sin embargo, el empleo de la pizarra en la enseñanza superior puede generar excelentes 

resultados en el proceso de aprendizaje, si respetadas las sugerencias de orientaciones 

de este artículo.

PALABRAS-CLAVE

ENSEÑANZA  JURÍDICA;  DIDÁCTICA-GENERAL;  PIZARRA; 

ORIENTACIONES; EMPLEO.

INTRODUÇÃO

A presente reflexão tem a finalidade de analisar a utilização do quadro-negro 

pelo professor, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Talvez o objetivo deste 

estudo seja por demais ambicioso, mas não deixa de ser uma tentativa de sistematizar 

condutas que possam ser aplicadas por educadores que amam o que fazem, que desejam 

desestruturar idéias pré-concebidas e que iniciam processos de transformação em seus 

tutelados.

Este  artigo  visa  o  educador  que,  atento  aos  outros  recursos  audiovisuais, 

reconhece a importância do tradicional quadro-negro e suas vantagens, principalmente 

quando emprega a aula expositiva como técnica preponderante,  estando preparado a 

qualquer eventualidade que possa vir a ocorrer dentro da sala de aula, bem como para o 

uso de outro auxiliar plurissensorial.

Sabe-se que método é o caminho ideal percorrido pela mente, não físico, sendo 

uma maneira  de  pensar,  como por  exemplo  os  métodos  de  produção,  construção  e 

ampliação do conhecimento. O método pode ser indutivo ou derivado da observação, 
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pelo qual fatos isolados se conectam entre si, fazendo uma posterior generalização, o 

que se denomina de tratamento estatístico. O método dedutivo parte do geral para cair 

no particular,  ou seja,  o conceito estudado é,  posteriormente,  dividido em partes.  O 

método  indutivo-dedutivo  é  uma  composição  entre  os  dois  anteriores.  O  método 

dialético,  segundo  Hegel,  parte  de  uma  verdade  (tese)  que  será,  necessariamente, 

contestada ou negada (anti-tese/antítese), para se chegar ao resultado final (síntese), que 

não deixa de ser a nova tese.

Existem, ainda, os métodos de ensino que servem para garantir a transmissão do 

conhecimento,  isto  é,  transmissivo-expositivo.  O transmissivo  originou-se  na  escola 

tradicional  e  tem por  objetivo a  transferência  de informações aos  alunos.  O ativo é 

derivado da escola nova, segundo o qual o professor é um mediador entre alunos e 

conhecimento; e dá ênfase ao construtivismo. Para Alonso:

[...] o método é um constructo em cuja estrutura são adotadas uma série de 
decisões a fim de abordar o decurso de uma ação, é evidente que os fins 
deveriam ser determinantes do método. [...] Após chegar a um acordo sobre 
os fins, viria a discussão mais propriamente técnica que procuraria articular 
metodologias coerentes ideologicamente com eles e capazes de atingi-los em 
algum nível1.

Com isso, técnicas são maneiras de percorrer o caminho ideal do método. O 

método pode se tornar  técnica  se  somente uma técnica  é  utilizada.  De maneira  que 

método  expositivo  é  diferente  de  aula  expositiva.  A  técnica  pode  ser  presencial 

(individual, coletiva ou mista) ou à distância. A técnica presencial pode ser centrada no 

professor (exposição e demonstração dos conteúdos) ou no aluno. A técnica presencial 

centrada  no  aluno  pode  ser  individual  (quando  o  discente  a  realiza  sozinho  – 

observação,  leitura,  instrução  programada,  programas  de  computador  e  estudos  de 

texto), individual-coletiva (estudo dirigido, aulas dialogadas entre professor e alunos, 

bem como experimentação em laboratórios com participação efetiva dos discentes) e 

coletiva (trabalhos em grupo, com atividades sócio-interacionistas – seminários, painéis, 

mesas-redondas, workshops, debates, projetos interdisciplinares).

Os discentes, quando em sala de aula,  ouvem e pensam, para que captem as 

informações passadas pelos docentes.  Todavia, os alunos podem aprender mais com 

1 ALONSO, Ángel San Martín.  O Método e as decisões sobre os meios didáticos.  In: SANCHO, Juana 
María.  Para uma tecnologia educacional. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: ArtMed, 
1998, 2001 – 2. reimpressão. Cap. 3, p. 77-78.

1209



aquilo  que  visualizam,  transformando  as  informações  em  conhecimento.  Após  a 

transferência  da  informação,  o  conhecimento  manifesta-se  por  meio  da  tradução  e 

reconstrução de signos, sinais, símbolos, outras formas representativas, idéias, discursos 

e teorias.

As  novas  tecnologias,  além  de  facilitarem  o  acesso  à  informação,  podem 

favorecer a expressividade, participação, criatividade e o próprio processo de ensino e 

aprendizagem. Nesse contexto, aprendizagem é um processo interno e continuado de 

evolução, sendo uma relação do sujeito com o novo, uma mudança de comportamento 

visível, por meio da aquisição de habilidades, competências e conhecimento. Ensino, 

por  outro  lado,  também  é  um  processo,  sempre  intencional,  de  estimulação  e 

provocação da aprendizagem, fragmentando os conteúdos de seus contextos naturais.

Portanto, a educação, entendida como processo contínuo, individual ou coletivo, 

de  desenvolvimento  pessoal  inserido  pela  Sociedade  e  fundado  no  cotidiano  do 

discente,  deve  ter  ciência  que  o  conhecimento  evolui  pela  possibilidade  de  sua 

integração  em  um  contexto  global  e  não  apenas  pela  sofisticação,  abstração  ou 

formalização. A produção de conhecimento está intimamente vinculada à percepção da 

realidade, ao pensamento crítico e à linguagem.

Segundo Piletti (2004), Ferreira e Silva Júnior (1975; 1986), existem pesquisas 

informando que o aprendizado vincula-se preponderantemente à visão (83%) e que a 

qualidade dos dados retidos está ligada às atividades realizadas pelo aluno depois do 

aprendizado, ou seja, absorve-se 50% do que se vê e escuta, 70% do que se ouve e logo 

discute e 90% do que se escuta e logo realiza ou escreve. Além disso, a possibilidade de 

retenção de informações é maior se o método de ensino visual se combina com o oral, 

pois, após 3 horas, retém-se 85% das informações e, depois de 3 dias, 65% das mesmas, 

o que é bem superior aos resultados dos métodos exclusivamente oral ou visual.

Nesse ínterim, os recursos audiovisuais aparecem como instrumento das técnicas 

de ensino e aprendizagem, podendo aumentar a eficiência dos procedimentos didáticos. 

Destaca-se que os mesmos são, então, apenas meio e não fim. Nesse sentido, “podemos 

identificar os recursos audiovisuais com os tradicionais materiais didáticos, entendendo-

se por isso todos os auxiliares ou meios “materiais” que se dirigem,  inicialmente, aos 

órgãos sensoriais”2.

2 PARRA,  Nélio.  As  Técnicas  audiovisuais  no  ensino.  In:  CASTRO.  Amélia  Domingues  de;  et  al. 
Didática para a escola de 1º e 2º graus. 4. ed. São Paulo: Pioneira-Instituto Nacional do Livro / MEC, 
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De maneira que:

No aspecto “ensino” propriamente dito, os relatos históricos assinalam que, já 
na antigüidade, as salas de aula eram dotadas de equipamentos e recursos, 
como  mapas,  globos,  cartas  murais  sobre  astronomia,  tábuas  de  grande 
tamanho que faziam as funções de quadro-negro, e aparatos para o ensino de 
aritmética3.

É  fato  incontroverso,  então,  que  a  aprendizagem  não  decorre  de  elemento 

exclusivamente  sensorial,  já  que  necessita  de  estruturas  mentais  mais  complexas  e 

elaboradas do que a já  citada,  mas nada impede a facilitação ou a maximização da 

retenção das informações através dos recursos audiovisuais.

No que toca a classificação dos meios em questão:

Os recursos  audiovisuais  podem ser  classificados  de  variadas  formas,  de 
acordo com o critério adotado. Edgar Dale apresenta os recursos didáticos, 
isto  é,  os  recursos  de  ensino-aprendizagem,  ordenados  em  uma  escala 
contínua na qual, em um dos pontos extremos aparecem os recursos mais 
concretos e no outro os mais abstratos (simbólicos). Portanto, os recursos são 
escalonados de acordo com a maior ou menor proximidade destes extremos: 
de um lado o concretismo e o realismo, do outro o simbolismo4.

Entretanto, a classificação predominante no Brasil é a de Parra (1972; 1976), 

pela qual os materiais auxiliares do processo de ensino e aprendizagem dividem-se em 

três categorias diferentes,  tendo em vista o sentido empregado. A primeira,  recursos 

visuais, que somente utilizam a visão (códigos digitais escritos e analógicos: icônicos, 

esquemáticos  e  abstratos-emocionais).  A  segunda,  recursos  auditivos,  que  precisam 

exclusivamente da audição (códigos digitais orais e analógicos). A terceira e última, 

recursos audiovisuais propriamente ditos, que apelam tanto para os estímulos visuais 

quanto auditivos.

Enfim, o quadro-negro ou lousa, independentemente de sua cor (verde, bege ou 

branca), é um símbolo visual (abstrato) na classificação Dale, enquanto se inclui nos 

recursos visuais, em conformidade com a categoria taxonômica de Parra.

1. JUSTIFICATIVA
1976, p. 77.
3 PARRA, Nélio. Metodologia dos recursos audiovisuais: estudo fundamentado na psicologia genética 
de Jean Piaget. São Paulo: Saraiva, 1974, 1977 – 2. reimpressão, p. 17.
4 HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003 – 6. reimpressão, 
p. 235-236.

1211



Pedagogia é a ciência que trata da educação em sua totalidade. E didática é a 

disciplina  que  orquestra  as  outras  ciências  educacionais,  estudando  o  fenômeno 

educacional. Para Masetto, por outro lado, didática “é uma reflexão sistemática sobre o 

processo  de  ensino-aprendizagem  que  acontece  na  escola  e  na  aula,  buscando 

alternativas  para  os  problemas  da  prática  pedagógica”5.  Dessa  forma,  é  obrigatório 

reconhecer a validade dos recursos audiovisuais e forçoso estudar tais meios, de forma a 

desenvolver os mesmos e maximizar o seu potencial de utilização.

Ademais,  já  se  demonstrou,  conforme  Piletti  (2004),  Ferreira  e  Silva  Júnior 

(1975;  1986),  que o aprendizado,  para  as  pessoas  sem limitações,  está  intimamente 

conectado  à  visão,  mais  precisamente  em 83% dos  conteúdos  assimilados,  e  que  a 

retenção de informações é maior se o método de ensino visual é usado conjuntamente 

com o oral. Na lição de Haidt:

Em  geral,  o  professor  usa  o  quadro-de-giz  durante  a  aula  expositiva, 
enquanto desenvolve  a  explicação.  À medida que explica  o  conteúdo,  vai 
anotando no quadro os dados mais importantes da exposição, que precisam 
ser ressaltados, visualizados e fixados6.

A aula expositiva, “em geral, baseia-se na apresentação oral de um tema, pelo 

professor, e pode contar com maior ou menor participação dos alunos, dependendo da 

proposta e dos objetivos de ensino”7. Não se entrará no mérito, positivo ou não, da aula 

expositiva, mas, neste momento, abre-se um parêntesis para dizer que a aula expositiva 

é um dos procedimentos centralizadores mais utilizados e difundidos no meio escolar 

brasileiro. De qualquer forma, é necessário ter em mente que a aula expositiva constitui 

técnica  cuja  utilização  tem  seu  importante  lugar  no  processo  educativo.  É  preciso 

esclarecer, contudo, que não é o único. Como exemplo de outras ações centradas no 

5 MASETTO, Marcos Tarciso. Didática: a aula como centro. 4. ed. São Paulo: FTD, 1997, p. 13.
6 HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003 – 6. reimpressão, 
p. 238; em sentido equivalente  MASETTO, Marcos Tarciso.  Competência pedagógica do professor 
universitário.  São  Paulo:  Summus,  2003,  p.  124;  CARLINI,  Alda  Luiza.  Procedimentos  de  ensino: 
escolher e decidir. In: SCARPATO, Marta (Org.). Os Procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. 
São Paulo:  Avercamp, 2004. Cap. 2,  p.  38;  ABREU, Maria Célia Teixeira Azevedo de; MASETTO, 
Marcos Tarciso. O Professor universitário em aula: prática e princípios teóricos. 3. ed. São Paulo: MG 
Editores Associados, 1983, p. 78.
7 CARLINI, Alda Luiza. Procedimentos de ensino: escolher e decidir. In: SCARPATO, Marta (Org.). Os 
Procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. São Paulo: Avercamp, 2004. Cap. 2, p. 38.
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professor que também podem se valer do quadro-negro, pode-se citar a aula dialogada e 

o debate com a turma toda, coordenado pelo professor.

Outro  motivo  para  o  estudo  sobre  o  quadro-negro  é  que  ele  é  característica 

universal  em qualquer  sala  de aula,  podendo-se presumir  sua existência  no referido 

ambiente acadêmico, pois é facilmente encontrado. Além disso, é o recurso visual mais 

empregado  pelos  docentes,  já  que  se  trata  de  evidente  auxílio  e  apoio  ao 

desenvolvimento das aulas. Nesse sentido, a doutrina manifesta-se:

Muitos professores não gostam e até evitam usá-los, pois eles mancham as 
mãos e a roupa, mas seu valor educacional é substancial, mesmo em nossa 
era eletrônica. Os educadores do século XIX apreciavam o valor do quadro-
negro.  Em 1841,  Josiah  Bumsted  escreveu:  “O inventor  ou  introdutor  do 
quadro-negro merece ser  classificado entre  aqueles que mais  contribuíram 
para  o  ensino  e  a  ciência,  se  não  entre  os  melhores  benfeitores  da 
humanidade”8.

Ferrés (2001) destaca que os recursos audiovisuais tradicionais não podem ser 

marginalizados, informando que se deve “tirar vantagem daquilo que cada meio é capaz 

de oferecer”9, e demonstra a importância do quadro-de-giz ao dizer que:

É  o  meio  mais  acessível,  mais  econômico,  mais  fácil  de  usar.  Tem  os 
inconvenientes de que a informação não é permanente e de que o professor 
deve  dar  as  costas  aos  alunos  enquanto  nele  escreve  ou  desenha.  Mas  é 
extremamente  funcional  para  esquematizar  ou para  transmitir  informações 
diretas,  simples;  por  exemplo,  para  demonstrar  o  que  são  duas  linhas 
paralelas.  Também  para  que  os  alunos  possam  praticar  ou  expor 
conhecimentos que devem ser divididos com a turma10.

Ademais, Wittich e Schuller acrescentam:
8 LOWMAN, Joseph.  Dominando as técnicas de ensino.  Tradução de Harue Ohara Avritscher. São 
Paulo:  Atlas,  2004,  p.  148;  em  sentido  equivalente  WITTICH,  Walter  Arno;  SCHULLER,  Charles 
Francis. Recursos audiovisuais na escola. Tradução de Gastão Roberto Coaracy; Joana Elazari Coaracy. 
3. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1964, p. 56.
9 FERRÉS,  Joan.  Pedagogia  dos  meios  audiovisuais  e  pedagogia  com  os  meios  audiovisuais.  In: 
SANCHO, Juana María. Para uma tecnologia educacional. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto 
Alegre: ArtMed, 1998, 2001 – 2. reimpressão. Cap. 5, p. 138.
10 FERRÉS,  Joan.  Pedagogia  dos  meios  audiovisuais  e  pedagogia  com  os  meios  audiovisuais.  In: 
SANCHO, Juana María. Para uma tecnologia educacional. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto 
Alegre: ArtMed, 1998, 2001 – 2. reimpressão. Cap. 5, p. 139; em sentido equivalente WITTICH, Walter 
Arno; SCHULLER,  Charles Francis.  Recursos audiovisuais  na escola.  Tradução de Gastão Roberto 
Coaracy; Joana Elazari Coaracy. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1964, p. 56; PILETTI, 
Claudino.  Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004 – 5. reimpressão, p. 158;  PARRA, Nélio. As 
Técnicas audiovisuais no ensino. In: CASTRO. Amélia Domingues de; et al. Didática para a escola de 
1º e 2º graus. 4. ed. São Paulo: Pioneira-Instituto Nacional do Livro / MEC, 1976, p. 81; PARRA, Nélio; 
PARRA, Ivone Corrêa da Costa. Técnicas audiovisuais de educação. 3. ed. São Paulo: Edibell, 1972, p. 
89.
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Mesmo nesta moderna era do espaço, o quadro-negro continua a ser um meio 
básico para a apresentação de fatos. Os professores poderão empregá-lo com 
maior  eficiência,  se  compreenderem  de  maneira  mais  completa  as  suas 
características,  flexibilidade  e  oportunidades  que  oferece  para  a  instrução 
eficiente11.

Piletti apresenta, ainda, outras vantagens da lousa:

• Pode  ser  utilizada  facilmente:  não  exige  habilidades  especiais  nem 
equipamentos dispendiosos.

• Facilita a correção e as alterações nos assuntos apresentados.
• Torna possível participação efetiva da classe: os alunos podem escrever 

na lousa.
• É um recurso econômico12.

Ademais da otimização do tempo do docente,  a  ausência de custos extras,  a 

permissão de rápidas correções e alterações na apresentação, ser versátil por permitir 

ampla participação dos discentes, Parra acrescenta que “a preparação dos materiais é 

feita rapidamente,  não exigindo longo planejamento, como acontece,  freqüentemente 

com outros veículos”13. Além disso:

O quadro-negro tem demonstrado,  através  de pesquisas,  sua superioridade 
sobre  muitos  outros  recursos  audiovisuais.  Seu  uso  conveniente, 
especialmente considerando as limitações da escola brasileira em termos ed 
[sic]  equipamento  e  materiais  audiovisuais,  é  medida  das  mais 
recomendáveis. Planejar com antecedência a apresentação, dinamizá-la com 
técnicas novas, incentivar a participação dos alunos, são procedimentos que o 
professor deve adotar para tirar o máximo proveito do quadro-negro14.

De forma que a correta utilização do quadro-negro pelo educador pode apoiar 

sua  exposição,  atrair  a  atenção  dos  educandos  para  o  que  é  mais  adequado, 

11 WITTICH, Walter Arno; SCHULLER, Charles Francis.  Recursos audiovisuais na escola. Tradução 
de Gastão Roberto Coaracy;  Joana Elazari Coaracy. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 
1964, p. 56.
12 PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004 – 5. reimpressão, p. 158-159; em 
sentido  equivalente  PARRA,  Nélio.  As  Técnicas  audiovisuais  no  ensino.  In:  CASTRO.  Amélia 
Domingues de;  et al.  Didática para a escola de 1º  e  2º graus.  4.  ed.  São Paulo:  Pioneira-Instituto 
Nacional do Livro / MEC, 1976, p. 81-82;  PARRA, Nélio; PARRA, Ivone Corrêa da Costa.  Técnicas 
audiovisuais de educação. 3. ed. São Paulo: Edibell, 1972, p. 89-90.
13 PARRA,  Nélio.  As  Técnicas  audiovisuais  no ensino.  In:  CASTRO.  Amélia  Domingues  de;  et  al. 
Didática para a escola de 1º e 2º graus. 4. ed. São Paulo: Pioneira-Instituto Nacional do Livro / MEC, 
1976, p. 81.
14 PARRA, Nélio;  PARRA, Ivone  Corrêa  da Costa.  Técnicas audiovisuais  de educação.  3.  ed.  São 
Paulo: Edibell, 1972, p. 95.
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principalmente o que se deseja explicitar  com detalhes,  facilitando a compreensão e 

fixação dos diversos conteúdos da disciplina e aumentando, ainda, o aproveitamento das 

lições pelos discentes. Em conclusão, o quadro-negro é um excelente meio visual, se 

empregado corretamente,  já  que  pode  servir  para  a  apresentação  direta  de  qualquer 

conteúdo ou assunto dos currículos escolares.

2. OBJETIVOS

Sabe-se que habilidade é a capacidade de resolução de atividades habituais. Por 

sua vez, competência é uma mobilização de habilidades com conhecimentos prévios e 

atitudes, manifestada em prazo razoável, para se solucionar problemas novos e situações 

práticas complexas. Com isso, um dos objetivos específicos seria o desenvolvimento de 

habilidades  e  competência,  em  menor  grau,  no  uso  da  lousa;  oferecendo  uma 

contribuição aos educadores do Direito, no sentido de maximizar a eficácia dos meios 

visuais, principalmente quanto ao uso diário do quadro-negro.

Portanto, Ferreira e Silva Júnior (1986; 1975) demonstram, com propriedade, os 

objetivos deste estudo, ao pesquisarem os outros recursos audiovisuais:

Devemos  então  procurar  sair  do  “tradicional  colorido”,  passando  a 
estabelecer uma “pedagogia audiovisual”.
Os diferentes componentes da situação de ensino apresentam, de acordo com 
Robert M. Gagné, oito funções:
1. apresentar o estímulo;
2. dirigir a atividade e a atenção do aluno;
3. fornecer um modelo para o comportamento final desejado;
4. fornecer elementos insinuadores externos;
5. orientar a direção do pensamento;
6. induzir a transferência do conhecimento;
7. avaliar o rendimento da aprendizagem;
8. proporcionar “retroalimentação”.
A  linguagem  oral,  recurso  do  processo  de  ensino-aprendizagem  mais 
utilizado pelo professor, pode ser bastante auxiliada por outros recursos que 
estimulem outros sentidos.
Os sentidos são a ligação entre o homem e o mundo exterior e, se pensarmos 
numa “ecologia da aprendizagem”, devemos criar um ambiente que permita 
estimular  o  maior  número  de  sentidos  possível.  Estudando os  cinco mais 
importantes sentidos do homem, cientistas concluíram que a visão é o que 
apresenta maior possibilidade percentual de aprendizagem15.

15 FERREIRA, Oscar Manuel de Castro; SILVA JÚNIOR, Plínio Dias da.  Recursos audiovisuais no 
processo ensino-aprendizagem. São Paulo: EPU, 1986, p. 4; nesse sentido FERREIRA, Oscar Manuel 
de Castro; SILVA JÚNIOR, Plínio Dias da.  Recursos audiovisuais para o ensino. São Paulo: EPU-
Instituto Nacional do Livro / MEC, 1975, p. 3.
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Em resumo, o objetivo específico principal deste artigo é descrever o quadro-

negro, bem como algumas técnicas de ensino que o transformam em auxiliar visual de 

extrema importância no ensino.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Primeiramente, é essencial verificar se na sala de aula existe quadro-negro. Tal 

preocupação parece irrelevante, porque, como já foi mencionado, a lousa é o recurso 

visual mais facilmente encontrado no ambiente acadêmico.

Conforme  Wittich  e  Schüller  (1964),  em  uma  sala  de  aula  ordinária,  são 

necessários de 4,5 a 6 metros lineares de lousa. Além disso, para que a mesma seja 

aproveitada  em  sua  totalidade,  é  importante  levar  em  consideração  as  seguintes 

características:

1. Deve proporcionar o máximo contraste entre o fundo e as linhas traçadas 
ou símbolos escritos. Ou seja, a superfície deve “expor” uma boa imagem a 
giz.
2.  Deve  eliminar  o  brilho.  Êste  é  um  dos  problemas  mais  comuns  das 
superfícies polidas dos quadros tradicionais, ou das superfícies com as quais 
se tem pouco cuidado [sic].
3. Deve ser fácil de apagar ou limpar sem deixar “fantasmas” ou nódoas. Isto 
é válido tanto para giz branco quanto colorido.
4. A côr deve combinar com a sala,  sendo ao mesmo tempo eficiente em 
têrmos de apresentação visual.  Encontram-se bons quadros em côr pastel, 
verde ou amarelo, e em preto [sic].
5. Deve ser montado de maneira a ficar fàcilmente [sic] ao alcance do braço 
da criança. A altura em que é colocado varia segundo o grupo de idade dos 
alunos que o usam16.

Em segundo  lugar,  para  Wittich  e  Schuller  (1964),  bem como para  Wiman 

(1973) e Parra e Parra (1972), o prévio planejamento da utilização do quadro-negro 

deve ser feito pelo educador, que também deve pensar se o mesmo é o recurso visual 

mais  adequado para  transmitir  determinado assunto,  bem como se  a  lousa deve ser 

assessorada por outros meios audiovisuais. Elaborar um layout prévio é importante, para 

que o tempo da aula seja considerado. Assim, o professor poderá ser orientado em sua 

preleção, de maneira limpa, agradável e organizada.

16 WITTICH, Walter Arno; SCHULLER, Charles Francis.  Recursos audiovisuais na escola. Tradução 
de Gastão Roberto Coaracy;  Joana Elazari Coaracy. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 
1964, p. 57-58.
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Em terceiro lugar e ainda na lição de Wittich e Schüller  (1964),  antes de se 

utilizar o quadro-negro, o mesmo deve estar completamente limpo. O professor deve 

limpá-lo  com  movimentos  verticais  de  apagador,  de  cima  para  baixo,  para  que  os 

detritos resultantes caiam no porta-giz. Apesar de limpo, o quadro-negro conserva a 

aparência  gizada,  o  que  não  causa  problemas.  Em  virtude  de  tal  fato,  existe  um 

procedimento  para  o  quadro-de-giz  novo ou recém lavado,  segundo Wiman (1973), 

onde  se  reveste,  suavemente,  a  lousa  inteira  com  giz  deitado.  Após  se  apagar  a 

cobertura, o quadro estará pronto para a utilização. Essa preparação facilita os futuros 

apagamentos e evita as marcas “fantasmas”17.

É  obvio  que  tais  informações  referem-se  ao  quadro-de-giz,  mas  as  mesmas 

também podem ser aplicadas ao quadro-branco de pincéis, com bom senso do professor 

e algumas particularidades. A principal particularidade é que a preparação do quadro-

branco deve ser feita com um óleo especial que permite o uso dos pincéis, sem deixar as 

mesmas marcas “fantasmas”.

Em quarto  lugar,  Wittich  e  Schuller  (1964),  Parra  e  Parra  (1972)  e  Wiman 

(1973) destacam que o tamanho e estilo da letra devem ser adequados, ou seja, a letra 

tem que ser suficientemente grande e legível para que todos os discentes a vejam e o 

estilo deve ser simples, em maiúsculas e minúsculas, para facilitar a legibilidade. As 

letras maiúsculas somente servem para ressaltar a palavra dentro do todo.

Em  quinto  lugar  e  em  conformidade  com  Masetto  (2003),  cada  recurso 

audiovisual  apresenta  regras  próprias,  mas  é  possível  citar  alguns  aspectos  gerais 

inerentes a todos eles. O primeiro deles, mais importante para o quadro-negro, é que 

nenhum meio auxiliar deve ser usado para a escrita e leitura de textos muito longos. 

Servem, simplesmente, para a exibição de esquemas, roteiros de aula com itens chave 

que serão tratados. Aconselha-se, ainda, a não colocar todas as palavras-chave de uma 

só vez nos recursos, apresentando separadamente cada uma. Para isso:

Cobrir  palavras  ou  desenhos  com tiras  de  papel  é  um recurso  de  que  o 
professor  pode  lançar  mão  para  apresentar  um  sumário  ou  mesmo  uma 
ilustração, parte por parte, evitando assim a dispersão da atenção da classe 

17 Antes de usarse, los pizarrones nuevos o recién lavados deben prepararse. Este proceso consiste en  
recubrir todo el pizarrón pasándole suavemente un gis cortado a lo largo. Una vez que se borra esta  
cubierta el pizarrón está listo para ser empleado. La preparación del pizarrón facilita la operación de  
borrar y ayuda a prevenir las marcas fantasmas que se forman cuando los pizarrones no se preparan  
adecuadamente (WIMAN, Raymond V. Material didáctico: ideas prácticas para su desarrollo. Tradução 
de Jorge Brash. México-DF: Trillas, 1973, p. 38).
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para outros pontos que não estão sendo focalizados no momento. Esta técnica 
requer um preparo anterior à entrada dos alunos em classe18.

Assim, “a regra básica é não escrever no quadro nada que não seja importante, 

nada  a  que  o  professor  não  se  referiria  em algum detalhe,  e  nada  excessivamente 

longo”19. Em síntese, as funções do quadro-negro, para Piletti, são:

• Apresentar esquemas, resumos, quadros sinóticos.
• Registrar dados.
• Visualizar idéias através de desenhos.
• Transcrever e resolver exercícios.
• Apresentar graficamente os tópicos complexos e abstratos20.

Lowman (2004), ao explicitar essas peculiaridades, diz:

Muitos  excelentes  professores  escrevem  rotineiramente,  em  um  canto  do 
quadro, um esquema ou uma lista de palavras-chaves para a aula do dia, antes 
de  começar  a  aula.  Isso  fornece  uma  prévia  útil  do  que  está  por  vir. 
Entretanto, o professor não deve escrever uma grande quantidade de coisas 
no quadro,  antes da aula.  Os estudantes  vão simplesmente  copiar  tudo no 
começo da aula,  sentar  atrás e  relaxar.  É o processo de escrever  sobre  o 
quadro  durante  a  aula  que  prende  a  atenção  dos  alunos  e  os  impele  a 
organizar o conteúdo21.

Ainda nesse ponto, Carvalho (1987) apresenta outras técnicas que podem ser 

empregadas corriqueira e eficientemente no quadro-negro:

[...] em algumas situações especiais, pode ser preparado antes da aula ou no 
final desta. Usa-se escrever o sumário antes de começar a exposição quando, 
pela complexidade do assunto e pela inter-relação das suas diversas partes, 
convém apresentar  de início e  integralmente  o esquema básico,  para uma 
visão  de conjunto,  antes  de se proceder  à  análise  de  cada parte  do tema. 
Quando, ao contrário, a matéria da aula é fácil e simples, pode-se explicá-la 
sem auxílio do quadro, e, depois, com a colaboração dos alunos, sintetizá-la 
no  quadro-de-giz.  [...]  Muito  freqüentemente  ainda  podemos  adotar  um 
sistema que dá excelentes resultados. Escrevem-se no quadro, no princípio da 
aula,  os  itens  essenciais  ou  pontos-chave,  localizando-os  apropriadamente 
(conforme nosso planejamento quanto à disposição dos dados), e deixam-se 
entre  eles  os  espaços  convenientes  para  serem  preenchidos  no  momento 
oportuno, ou seja, quando chegar a vez de expô-los. Têm-se, assim, vários 

18 PARRA, Nélio;  PARRA, Ivone  Corrêa  da Costa.  Técnicas audiovisuais  de educação.  3.  ed.  São 
Paulo: Edibell, 1972, p. 94-95.
19 LOWMAN, Joseph.  Dominando as técnicas de ensino. Tradução de Harue Ohara Avritscher. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 149.
20 PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004 – 5. reimpressão, p. 158.
21 LOWMAN, Joseph.  Dominando as técnicas de ensino. Tradução de Harue Ohara Avritscher. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 149.
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pontos de apoio,  que nos ajudarão a não ter falhas de memória durante a 
exposição, as quais são mais comuns quando terminamos de explicar um item 
e  temos  de  passar  para  o  item seguinte.  Acresce  que,  com esse  sistema, 
evitamos  desvios  do  assunto  principal  e  longas  digressões,  assim  como 
facilitamos a apreensão orgânica do tema por parte dos alunos22.

Em sexto lugar, Parra e Parra ensinam que:

Ao escrever ou desenhar no quadro-negro, não fazê-lo em silêncio mas falar 
e  escrever  imediatamente  para  fixar  melhor  os  conceitos  e  facilitar  o 
acompanhamento pela classe. Não dar as costas totalmente para os alunos; 
procurar escrever um pouco de lado, falando e olhando, constantemente, para 
a classe. Ao explicar um assunto, verifique constantemente sua posição de 
modo  a  não  prejudicar  a  visibilidade  dos  alunos.  [...]  Uns  dos  pontos 
negativos mais comuns na utilização do quadro-negro refere-se à colocação 
de sumários e quadros sinóticos. [...] O sumário, a não ser em casos especiais, 
deve crescer no quadro-negro à medida que a aula se desenvolve23.

Em sétimo e oitavo lugares, respectivamente, “use o quadro da esquerda para a 

direita, seguindo uma certa ordem na disposição dos elementos escritos ou desenhados 

dentro da área” e só “utilize o giz de cor de forma funcional, para salientar ou destacar 

uma palavra, frase ou parte de um desenho”24.

Em nono, segundo Wittich e Schuller (1964) e Parra e Parra (1972), a lousa é 

um excelente instrumento para visualização de idéias, embora o professor não possua 

habilidade artística para desenhar. Entre as possibilidades ilimitadas de ilustração na 

lousa, estão os desenhos simples ou esquemáticos, o desenho por molde recortado em 

papelão grosso ou madeira, o desenho por molde perfurado por pontos, o desenho mais 

elaborado  com  auxílio  de  projetor,  os  dois  últimos  em  casos  especiais,  e  o 

aproveitamento de ilustrações em papel coladas no quadro, para uso de fluxogramas.

Em décimo lugar, Parra e Parra (1972) informam que a elaboração de retas e 

círculos, na ausência de réguas e compassos, podem ser, tranqüilamente, realizados por 

barbantes ou pedaços de madeira. Para a reta horizontal deve-se impregnar o barbante 

com  giz,  após  a  afixação  nas  extremidades  desejadas.  Para  um  traçado  de  linhas 

verticais  paralelas,  pode-se  fazer  um  dispositivo  de  papelão  ou  madeira,  com 

22 CARVALHO, Irene Mello. O Processo didático. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getulio 
Vargas, 1987, p. 155.
23 PARRA, Nélio;  PARRA, Ivone  Corrêa  da Costa.  Técnicas audiovisuais  de educação.  3.  ed.  São 
Paulo: Edibell, 1972, p. 91.
24 HAIDT,  Regina  Célia  Cazaux.  Curso  de  didática  geral.  7.  ed.  São  Paulo:  Ática,  2003  –  6. 
reimpressão, p. 238.
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perfurações, onde se insere o giz. Para o círculo deve-se pregar uma extremidade no 

quadro, fazendo-se a volta completa com a outra extremidade que possui o giz.

Por fim, Piletti  sintetiza os procedimentos essenciais  no emprego do quadro-

negro:

• Limpar totalmente a lousa antes de qualquer utilização.
• Começar a escrever na parte de cima da lousa.
• Usar o apagador no sentido vertical, de cima para baixo.
• Não dar as costas totalmente para os alunos: escrever um pouco de lado 

e falar ao mesmo tempo que escreve para manter a atenção dos alunos.
• Escrever de forma legível e com letra grande.
• Usar giz de cor para dar ênfase a uma palavra ou a parte de um desenho. 

As cores mais adequadas são o vermelho, o amarelo, o azul e o verde.
• Usar giz de cor para mostrar relações ou distinguir parte de um todo.
• Repartir  a  lousa  em  três  partes:  na  primeira,  fazer  uma  síntese  do 

assunto do dia e nas outras, da esquerda para a direita, dar uma visão 
global da matéria25.

Finalmente, salienta-se que:

O ato de escrever sobre o quadro-negro concentra a atenção do estudante na 
aula. Pesquisas indicam que a maioria dos estudantes universitários copiará, 
em suas anotações, virtualmente tudo o que o professor escrever no quadro 
(Howe,  1980).  O  quadro-negro  é  um  lugar  excelente  para  se  escrever 
palavras-chaves  ou  nomes,  se  não  por  outra  razão,  para  aumentar  a 
probabilidade  de  os  estudantes  aprenderem  a  soletrá-las  corretamente. 
Infelizmente,  alunos  omitem  algumas  vezes  as  palavras-chaves  quando 
tomam notas,  especialmente “não”,  “nem”,  e  o prefixo  “des-” ou “in-”,  e 
perdem completamente o significado do assunto da aula. É, portanto, melhor 
ter o cuidado de escrever as declarações negativas no quadro26.

Com  isso,  apresentou-se  o  que  a  doutrina  especializada  menciona  sobre  as 

técnicas de emprego do quadro-negro, que podem, tranqüilamente, ser usadas no curso 

de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Obviamente, nem todas as técnicas apresentadas acima poderão ou deverão ser 

utilizadas no curso de Direito. Todavia, o uso do quadro-negro no ensino superior, mais 

precisamente  no  ramo  jurídico  que  emprega  a  aula  expositiva  como  técnica 
25 PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004 – 5. reimpressão, p. 159.
26 LOWMAN, Joseph.  Dominando as técnicas de ensino. Tradução de Harue Ohara Avritscher. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 148.
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preponderante,  pode  acarretar  excelentes  resultados  no  processo  de  ensino  e 

aprendizagem, desde que sejam observadas as seguintes pautas:

1. O recurso visual do quadro-negro deve ser tratado com cuidado, para evitar 

danos à sua estrutura, que venham a impedir as futuras utilizações.

2. A apresentação dos conteúdos na lousa deve ser preparada previamente, como 

um dos elementos integrantes do plano de aula. Para isso, pode ser utilizado um layout 

prévio.

3. Antes de começar seu uso, o quadro-negro deve estar completamente limpo. 

O apagador deve ser utilizado em movimentos verticais de cima para baixo, para evitar 

a dispersão de detritos resultantes da limpeza e facilitar as ações do docente, já que a 

resistência será compensada pela força da gravidade.

4. A letra do docente deve ser suficientemente grande e legível para que todos os 

discentes a vejam e o estilo deve ser simples, em maiúsculas e minúsculas, para facilitar 

a legibilidade. As letras maiúsculas somente servem para ressaltar a palavra dentro do 

todo.  Além disso,  a  letra deve ser  cursiva,  resguardando a  de forma para quando a 

primeira não for legível.

5. Cores variadas podem ser usadas, mas sem excessos. Em geral limitadas a três 

ou quatro e servem para dar ênfase a uma palavra ou a uma parte de um desenho, da 

mesma  forma  que  as  letras  maiúsculas,  ou,  ainda,  para  demonstrar  relações  entre 

conteúdos. As cores mais adequadas para escrever assuntos ordinários são a preta e a 

azul e para ressaltar a importância de conteúdos são a vermelha e a verde, levando-se 

em consideração um quadro-branco. Se o quadro for negro, os gizes branco ou azul 

devem ser empregados para assuntos correntes, enquanto que o vermelho ou o amarelo 

para conteúdos extraordinários.

6. O quadro-negro deve ser dividido em várias partes, usando, para isso, três ou 

quatro  traços  verticais,  dependendo  do  tamanho  da  lousa.  Em cada  parte,  deve  se 

escrever  com  limpeza  e  ordem,  começando  bem  em  cima  e  usando  as  frações  da 

esquerda para a direita. Na primeira, deve-se fazer uma síntese ou sumário do assunto 

do dia e nas outras, da esquerda para a direita, dar uma visão global e detalhada da 

matéria, ou seja, síncrese e análise de conteúdos, respectivamente. Preenchidas todas as 

partes, deve-se apagar a primeira parte, com exceção da síntese esquemática, e assim 

por diante, repetindo-se a operação, caso necessário.
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7. Na primeira parte esquerda e no início da aula, deve se colocar a data no alto e 

apresentar o esquema geral que será tratado (síntese ou sumário). Essa parte não deve 

ser  apagada  no  curso  das  atividades,  permanecendo  escrita  durante  toda  a  aula.  O 

professor deve identificar,  por meio de símbolos previamente  explicados  a turma,  o 

tópico que está sendo tratado, bem como os superados. Por exemplo, o docente pode 

colocar um ponto na frente do item que está sendo ensinado, cortando-o logo depois de 

ministrado e seguindo, assim por diante, em todos os assuntos sucessivos do roteiro.

8.  O  educador  deve  evitar  longas  transcrições,  não  ficando  em  silêncio  ao 

escrever no quadro-negro. Assim, o professor deve se dirigir à sala enquanto escreve, 

permanecendo-se em posição parcialmente lateral, ou seja, não ficando completamente 

de costas para a turma. Quando simplesmente fala, deve olhar, exclusiva e diretamente, 

para os alunos.

9.  Qualquer  conteúdo  apresentado  na  lousa  deve  ter  um  título  simples, 

esclarecedor e de poucas palavras. As legendas sempre devem ser concisas e legíveis e 

as frases têm que ser curtas e com poucas linhas. Desse modo, nunca escreva na lousa 

nada que não seja importante.

10. Durante a aula expositiva ou outro procedimento didático, o educador deve 

ter cuidado com a boa visibilidade do quadro, escrita legível e organização do espaço, 

ficando ao lado do mesmo quando estiver utilizando-o, para permitir a visualização do 

meio auxiliar pelos educandos.

11. Ainda durante a explanação dos assuntos, o docente sempre deve alternar a 

escrita sintética com exposições orais dialogadas, porque o quadro-negro é um apoio às 

mesmas  e  não  substituição  destas.  É  a  ação  de  escrever  sobre  a  lousa,  durante  a 

apresentação  verbal,  que  aumenta  a  aprendizagem,  atenção  e  fixação  dos  alunos, 

obrigando-os  a  organizar  os  conteúdos  ministrados.  Além  disso,  o  educador  deve 

incentivar a participação dos educandos, inclusive na utilização do quadro.

12. Nada impede, ainda, que no transcurso da exposição oral sejam apresentados 

sub-esquemas  dos  conteúdos.  Nesses  roteiros  acessórios  dos  itens  da  primeira  parte 

imutável  do  quadro-negro  (síntese  esquemática  ou  sumário),  aconselha-se  que  os 

mesmos  sejam  organizados  apropriadamente,  segundo  um  prévio  e  imediato 

planejamento quanto à disposição dos futuros dados. De modo que entre os sub-itens 
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devem ser  deixados  espaços  convenientes  para  posterior  preenchimento  em ocasião 

oportuna, isto é, quando chegar o momento de expô-los.

13. O quadro-negro é um ótimo instrumento para vislumbrar idéias. Apesar do 

professor de Direito, em geral, não possuir habilidades artísticas, os desenhos simples 

ou esquemáticos devem ser empregados com freqüência, para fins de contextualização, 

dramatização e  visualização das  situações  fáticas  apresentadas  nas  aulas  aos  alunos, 

aumentando o interesse.  Em questões processuais,  o docente pode e deve abusar de 

fluxogramas horizontais ou verticais que indiquem o procedimento aplicável à espécie 

estudada. Com relação ao desenho com moldes e projeções, pensa-se que não existe 

necessidade desse tipo de atividade no curso de Direito, porque, no ensino superior, as 

retas, desenhos, círculos e linhas verticais não precisam ser exatas, bastando a imagem 

aproximada para se conseguir os resultados desejados, ante o conhecimento prévio dos 

discentes. Ademais e atualmente, existem quadros-brancos quadriculados, o que facilita 

o trabalho do docente para desenhar as retas ou linhas.

14.  Os quadros-sinóticos  também podem ser empregados na lousa,  já que as 

exposições resumidas e comparativas, em forma de tabela, com ou sem linhas e chaves, 

tem evidente aplicação no âmbito do curso de Direito, principalmente quando se tentar 

apresentar as relações, semelhanças e diferenças entre institutos jurídicos.

15. Finalmente,  o educador reflexivo e ético, que produz saberes construídos 

individualmente,  deve  direcionar,  selecionar  e  organizar  os  conteúdos  pertinentes, 

ajudar a compreender o significado da informação, apresentar parâmetros valorativos e 

resolver  os  problemas  apresentados  pela  prática,  formando  um  sistema  ideológico 

particular de qualidade nos discentes. Está claro que a mudança não será imediata, mas, 

aos  poucos,  pode  ser  iniciado  um  processo  de  transformação  crítica  sobre  o 

conhecimento do ser humano, bem como sobre o conteúdo técnico. Um dos recursos 

didáticos  para  a  consecução  de  tais  metas  pode  ser  o  quadro-negro,  desde  que 

empregado adequadamente.
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ENSINO E RACIOCÍNIO JURÍDICOS: ENSINAR OU ENSINAR A PENSAR?

Marcel Moraes Mota∗

RESUMO

Ensinar  significa  mostrar  um  sentido.  Portanto,  a  atividade  de  ensinar  envolve 

necessariamente o uso da linguagem, que é requerida, v.g., para descrever ou compreender 

alguma coisa. Para ensinar Direito, o professor deve estimular os estudantes a desenvolver 

seus próprios pensamentos sobre problemas jurídicos. As mais relevantes questões jurídicas 

devem ser resolvidas usando-se noções de argumentação jurídica, logo é muito importante 

que  os  estudantes  sejam  encorajados  a  usá-las  sempre  que  forem  úteis.  O  estudo  da 

argumentação  jurídica  mostra  por  que  argumentos  formais  não  são  suficientes  para 

encontrar uma solução para problemas jurídicos. É importante também que o professor siga 

as  regras  de  racionalidade  na  sala  de  aula,  de  sorte  que  os  resultados  das  técnicas 

empregadas possam ser mais efetivos. 

PALAVRAS-CHAVES

ENSINO JURÍDICO, RACIOCÍNIO JURÍDICO, METODOLOGIA.

ABSTRACT

To teach means to show a meaning. Therefore, the activity of teaching necessarily  involves 

the use of the language, which is required, e.g., to describe or to comprehend something. In 

order do teach law, the professor must stimulate the students to develop their own thinking 

about  legal  problems.  The  most  relevant  juridical  questions  ought  to  be  solved  using 

notions from legal reasoning, so it is quite important that the students may be encouraged to 

use  them whenever  they  are  helpful.  The  study  of  legal  reasoning  shows  why  formal 

 Mestrando em Direito  (Ordem Jurídica  Constitucional)  pela  Universidade Federal  do Ceará.  Advogado. 
Bolsista CAPES.
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arguments are not enough to find a solution for legal problems. It is also important that the 

professor follow the rules of rationality in the classroom, so the results of the employed 

techniques can be more effective. 

KEYWORDS

LEGAL EDUCATION, LEGAL REASONING, METHODOLOGY. 

1 Introdução 

A atividade de ensinar insere-se, necessariamente, em um contexto comunicacional. 

Não é possível expor uma teoria, examinar um instituto jurídico, promover um debate sobre 

um caso controverso, sem lançar mão do  medium  linguístico. O verbo “ensinar” vem do 

latim  insignare,  que pode ser  decomposto em  in  +  signare,  o que permite  concluir  ser 

ensinar  uma  ação  que  busca  ir  ao  interior  (in) do  sinal  (signale)  ou  sentido.  Logo,  o 

professor, ou aquele que ensina, seria quem contribui para que o aluno alcance o sentido de 

algo. Buscar o sentido de alguma coisa importa uma atividade de compreensão, mediada 

através da linguagem. Dessa forma, todas as questões relativas ao uso da linguagem em 

contextos  sociais  são  pertinentes  às  indagações  sobre  o ensino  de  disciplinas  jurídicas, 

assim como ao ensino em geral. 

Embora a utilização da linguagem seja comum ao ensino de qualquer disciplina, 

ainda  que  seja  uma  linguagem  artificial,  os  usos  que  se  fazem  dela  podem  diferir  a 

depender do objeto ao qual ela se refere, ou da intenção com que ela é empregada. 

Com efeito, a linguagem pode ser usada tão-somente para descrever uma relação de 

causalidade  entre  fenômenos  naturais,  como  também  pode  servir  para  buscar  o 

convencimento  de  alguém  sobre  uma  questão  que  não  admite  certeza  conclusiva.  No 

primeiro caso, sobreleva o raciocínio teórico, de feição descritiva. No segundo, é necessário 

o uso da razão prática.
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Em  ambos  os  casos,  raciocínios  teóricos  e  práticos,  o  pensamento  segue  uma 

estrutura semelhante1. O pensamento pode ser considerado como raciocínio, se houver, pelo 

menos, uma premissa e uma conclusão, assim como uma relação de fundamentação entre 

elas. Observe-se que a conclusão pode, em outro raciocínio, ser uma premissa inicial, o que 

evidencia a existência de cadeias de premissas. As premissas e conclusões são apresentadas 

através de proposições, que consistem no significado de orações lingüísticas. 

Em relação à estrutura do raciocínio,  dois aspectos  devem ser considerados.  Do 

ponto de vista formal, examina-se a passagem da premissa, ou das premissas, à conclusão. 

Sob o ângulo material, cumpre examinar o conteúdo das premissas. 

Na  argumentação  jurídica,  os  raciocínios  jurídicos  podem ser  examinados  tanto 

segundo o aspecto formal, como em relação ao aspecto material. Porém, os raciocínios que 

tratam  do  conteúdo  das  premissas  a  serem  utilizadas  em  um  silogismo  dialético  são 

predominantes no estudo das disciplinas jurídicas, uma vez que as controvérsias sobre qual 

padrão normativo deve ser aplicado constituem, não raro, o cerne dos problemas jurídicos 

examinados. 

A importância do estudo das condições de racionalidade na argumentação jurídica 

deu lugar às teorias da argumentação jurídica racionais contemporâneas. Conforme uma 

teoria procedimental da argumentação jurídica, são estabelecidas as regras discursivas com 

base nas quais se pode avaliar a racionalidade de uma decisão judicial. 

O ensino jurídico deve, portanto, ser capaz de apreender a importância da linguagem 

na ciência do direito, por ser, a um só tempo, disciplina prática e compreensiva. Ademais, 

no trato das disciplinas jurídicas particulares,  não se deve perder de vista o aspecto da 

racionalidade  da  argumentação  jurídica,  que,  afinal,  é  exigida  pela  fórmula  política  do 

Estado Democrático de Direito. 

A questão disjuntiva proposta, sobre ensinar ou ensinar a pensar demanda algum 

esclarecimento. Segundo uma interpretação meramente literal, a questão não teria sentido, 

pois seria difícil mesmo imaginar ensinar algo, sem que, em contrapartida, quem estivesse 

1 Nesse sentido, v. COPI, Irving Marmer. Introdução à lógica. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre 
Jou, 1974. p. 21. 
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aprendendo deixasse de desenvolver algum pensamento com raciocínio. Logo, a expressão 

“ensinar a pensar”, tão corrente entre os educadores, deve ser entendida como um estímulo 

do docente ou raciocínio levado a cabo pelo aluno. Urge, ainda, precisar que não é qualquer 

pensamento  que  deve  ser  encorajado,  pois  existem  pensamentos  soltos,  que  nada 

compartilham da natureza de raciocinar. Assim, “ensinar a pensar” vem a indicar a atitude 

pedagógica de estimular, no corpo discente, o desenvolvimento de raciocínios próprios em 

relação à disciplina estudada, evitando-se que o aluno caia na passividade de reproduzir 

pensamentos alheios, sem qualquer senso crítico. 

Sem dúvida, alguém pode raciocinar muito bem, sem nunca ter se dado ao trabalho 

de estudar as regras de raciocínio, ou aspectos de uma teoria da argumentação jurídica2. 

Isso, contudo, não pode servir de pretexto para afastar o interesse teórico pelas teorias da 

argumentação e por algumas questões referentes à filosofia da linguagem. 

A relação entre ensino e raciocínio jurídicos será abordada, neste trabalho, de três 

maneiras.  De  início,  cumpre  abordar  o  aspecto  compreensivo  da  ciência  do  direito. 

Posteriormente,  serão  examinadas  algumas  noções  sobre  a  racionalidade  no  trato  de 

questões jurídicas.  Por fim, convém apresentar algumas reflexões relativas à aula sobre 

direito, tema fundamental da metodologia do ensino jurídico. 

2 Compreensão do direito 

A  ciência  do  direito  pode  ser  classificada  entre  as  ciências  compreensivas,  ou 

culturais, em oposição às ciências explicativas, ou naturais. No estudo do direito, demanda-

se,  entre  outras  coisas,  a  compreensão  do  significado  dos  textos  normativos.  Não  é 

suficiente a proposta meramente descritiva do direito, de acordo com a qual o trabalho da 

dogmática jurídica seria apresentar um conjunto de “proposições jurídicas”3, susceptíveis 

de juízos de verdade ou falsidade, sobre o ordenamento jurídico. 

O texto  da  norma,  como objeto  cultural,  apresenta  um sentido.  Quem ensina  o 

direito  deve,  portanto,  apontar  o  sentido  da  norma.  O  processo  hermenêutico  de 
2 ATIENZA, Manuel.  As razões do direito:  teorias da argumentação jurídica. Tradução de Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. 2. ed., São Paulo: Landy, 2002. p. 17. 
3 KELSEN, Hans.  Teoria pura do direito.  Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 80.  
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determinação dos significados da norma é inesgotável, porquanto o sentido de um objeto 

cultural é inesgotável4.    

A compreensão de algo se realiza na linguagem. O conhecimento do direito implica, 

de  necessidade,  a  compreensão  de  textos  normativos,  expressos  através  da  linguagem. 

Além  disso,  a  argumentação  com  base  em  padrões  normativos  implícitos  também  se 

desenvolve, necessariamente, através de uma linguagem. Dessa forma, impende concluir 

que o conhecimento do direito, como qualquer modalidade de conhecimento, realiza-se no 

interior do medium lingüístico. 

A linguagem,  na  discussão  filosófica  atual,  deixou  de  ser  entendida  como uma 

terceira  coisa  que  se  interpõe  entre  o  sujeito  cognoscente  e  o  objeto  cognoscível,  nos 

moldes no paradigma “coisificante” da filosofia da consciência5.  

Procura-se, então, superar a “ingenuidade da metafísica clássica”6, que se baseia no 

dualismo essência e existência. Conhecer o direito, no paradigma da filosofia da linguagem, 

não consiste  na busca da “essência”  da  norma,  já  posta  na idealidade do ordenamento 

jurídico, pelo legislador. A compreensão do texto normativo é um processo aberto e perene, 

cujos resultados vão-se modificando com o tempo, formando-se novas interpretações, razão 

por que do mesmo texto normativos brotam diferentes normas. Deixa-se de lado, assim, a 

concepção essencialista de que existiria o sentido correto da norma, por trás da imperfeição 

de sua tradução lingüística. 

Sobre a relação entre compreensão e interpretação, Heidegger observa:

Na compreensão, a pre-sença projeta seu ser para possibilidades. Esse  ser para 
possibilidades, constitutivo da compreensão, é um poder-ser que repercute sobre 
a  pre-sença  as  possibilidades  enquanto  aberturas.  O  projetar  da  compreensão 
possui  a  possibilidade  própria  de  se  elaborar  em  formas.  Chamamos  de 
interpretação essa elaboração7. 

4 Nesse sentido, v. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 31-42. 
5 A respeito, v. STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica jurídica e(m) crise:  uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 145 et seq. 
6 OLIVEIRA,  Manfredo  Araújo  de.  Reviravolta  lingüístico-pragmática  na  filosofia  contemporânea.  São 
Paulo: Loyola, 1996. p. 13. 
7 HEIDEGGER, Martin.  Ser e tempo I. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. 13. ed., Petrópolis: 
Vozes, 2004. p. 204. 
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Interpretar,  portanto,  consiste  no  processo  de  elaborar  em formas.  Elaborar  em 

formas, por sua vez, vem a ser a atribuição de significados ao Ser. Por essa razão, diz-se 

que  o  pre-sença,  ou  Dasein,  é  aberto  para  possibilidades.  São  as  possibilidades 

interpretativas do Ser que se compreende. 

A  partir  de  contribuições  da  hermenêutica  filosófica  heideggeriana,  Gadamer 

fundamente o caráter criativo da compreensão do direito. 

Considerando  que  a  hermenêutica  jurídica  enquadra-se  na  unidade  do  problema 

hermenêutico8,  Gadamer  aplica  à  compreensão  do  direito  o  conceito  de  círculo 

hermenêutico9. 

Ao examinar o texto da norma, o intérprete projeta previamente um significado em 

relação a ele. Essa projeção prévia, que faz parte da pré-compreensão do intérprete, está 

sujeita a formulação de novas projeções, à medida que se busca o sentido do texto. Em 

determinado  momento  historicamente  situado,  atribui-se  um  significado  ao  texto 

normativo,  concretiza-se  uma  norma.  Ocorre  que  essa  atribuição  de  significado  não  é 

definitiva, pois está sujeita a uma nova projeção e, assim, uma nova interpretação, o que 

caracteriza  o  círculo  em  espiral.  Verifica-se,  assim,  a  fusão  entre  o  horizonte  de 

compreensão do intérprete e as projeções de sentido plasmadas no texto. Em cada caso 

concreto, propiciam-se condições históricas para uma nova atribuição de sentido. Quem 

interpreta  o  direto  assume  a  condição  de  produtor  de  sentido  e,  por  isso  mesmo, 

desincumbe-se de uma tarefa criativa. 

Observa-se a compreensão do direito, tanto no processo institucionalizado de sua 

aplicação,  como  na  perspectiva  da  dogmática  jurídica,  que  possui  orientação  prática10, 

voltada para a solução de questões jurídicas.

O ensino da dogmática  jurídica  lida com casos  jurídicos reais  ou hipotéticos.  É 

interessante que o estudo dos textos normativos seja acompanhado de reflexões sobre sua 
8 GADAMER,  Hans-Georg.  Verdade  e  método:  traços  fundamentais  de  uma  hermenêutica  filosófica. 
Tradução de Flávio Paulo Meurer. 4. ed., Petrópolis: Vozes, 1997. p. 488. 
9 Ibid., 1997. p. 400 et seq. 
10 ALEXY, Robert.  Theorie der Grundrechte,  Baden-Baden: Suhrkamp, 1994. p. 27 e GUERRA FILHO, 
Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 67-69.
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aplicação. E de fato é assim que se desenvolvem os cursos de direito, exemplos práticos são 

apresentados, como forma de esclarecer algumas interpretações possíveis da norma. Trata-

se  de  um expediente  louvável,  quando praticado  a  partir  da  devida  clareza  conceitual. 

Devem-se evitar, é claro, interpretações de dispositivos controversos tendentes a conferir-

lhes sentido único, havendo alternativas razoáveis, pois seria uma compreensão limitadora 

do direito, muito distante da idéia regulativa de “ensinar a pensar”.  

3 Raciocínios jurídicos e argumentação jurídica

É possível raciocinar sobre o direito, quer através da lógica formal, quer através de 

uma perspectiva não-formal. 

Sem dúvida, a lógica formal aplica-se ao direito, mas qualquer tentativa de reduzir 

os  raciocínios  com  respeito  ao  direito  aos  limites  dela  acabará  por  ser  considerada 

insuficiente.  O silogismo judicial  caracteriza-se  por  apresentar,  como premissa maior  a 

norma e, como premissa menor, o fato concreto. Segundo uma compreensão mecânica da 

aplicação  do  direito,  a  decisão  judicial  se  resumiria  ao  procedimento  lógico  de  extrair 

dessas premissas a conclusão, através da operação de subsunção. 

O encaixe da premissa menor na premissa maior é regido pela lógica formal.  O 

problema  maior,  contudo,  reside  na  determinação  do  conteúdo  das  premissas  a  serem 

empregadas no silogismo normativo. Além disso, a aplicação do direito envolve uma cadeia 

de raciocínios cujo momento final  pode ser  reconstruído com o auxílio da estrutura do 

silogismo. Por isso, o silogismo judicial representa um modo extremamente simplificado de 

descrever a aplicação do direito. 

Na esfera da justificação externa (externe Rechtfertigung11) das decisões, busca-se a 

correção das premissas. Para isso, é necessário investigar-lhes o conteúdo. Diferencia-se, 

logo,  da  justificação  interna  (interne  Rechtfertigung12),  que  cuida  apenas  da  inferência 

lógica entre premissas e conclusão. 

11 ALEXY, Robert. Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 
der juristische Begründung, Baden-Baden: Suhrkamp, 1991. p. 283. 
12 Ibid., 1991. p. 273. 
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No direito constitucional, dada a existência de muitas normas constitucionais com 

estrutura de princípio, o problema da justificação externa da premissa normativa aplicável 

mostra-se com toda sua agudeza. Freqüentemente, é necessário o recurso a ponderações e 

ao procedimento da proporcionalidade. 

No  caminho  percorrido  em direção  à  justificação  externa,  são  vislumbrados  os 

raciocínios jurídicos, que se enquadram, de modo geral, na categoria dos raciocínios não-

formais, a que se referiria a lógica não-formal, ou lógica material. 

Os  raciocínios  não-formais  se  desenvolvem  no  campo  da  argumentação13.  A 

argumentação  ocorre  justamente  onde  não há  espaço para  a  demonstração.  Se  se  pode 

demonstrar algo através de raciocínios formais, são formuladas provas. Na argumentação, 

não se pode provar algo, apenas construir uma ou algumas soluções possíveis. 

Na argumentação jurídica,  então,  apresentam-se os  raciocínios  dialéticos,  que se 

contrapõem  aos  raciocínios  analíticos14.  Os  raciocínios  dialéticos,  ou  não-formais,  são 

engendrados para persuadir, ou convencer. Sobre eles, não há coercividade lógica, como 

ocorre  em  relação  aos  raciocínios  analíticos,  típicos  do  campo  das  demonstrações 

científicas.  

O  caráter  controvertido  dos  raciocínios  jurídicos,  ou  entimemáticos,  implica  a 

existência de alternativas de solução. Em face do problema da pluralidade de decisões, 

indaga-se qual seria o critério para definir a melhor solução para o caso concreto. 

Na  perspectiva  da  nova  retórica,  os  raciocínios  jurídicos  são  julgados  por  sua 

razoabilidade, pela capacidade de obter o consentimento dos outros. Semelhante é a tese da 

racionalidade como aceitabilidade15. 

Problema central da argumentação jurídica consiste na fundamentabilidade racional 

dos juízos de valor. Saber o que é razoável, ou não, envolve valorações. Essas valorações 

13 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: nova retórica. Tradução 
de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 15-17. 
14 PERELMAN, Chaïm.  Lógica jurídica: nova retórica. Tradução de Vergínia K. Pupi, São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 2. 
15 AARNIO, Aulis. The rational as reasonable: a treatise on legal justification. Dordrecht: D. Reidel. 1987, p. 
188 et seq. 

1233



devem  ser  justificadas  racionalmente.  Para  isso,  recorre-se  aos  procedimentos 

argumentativos formulados de acordo com o que prescreve uma teoria procedimental da 

argumentação jurídica. 

Raciocinar sobre questões jurídicas significa raciocinar sobre o que é devido, de 

acordo  com  as  normas  válidas  de  um  ordenamento  jurídico.  Por  isso,  os  raciocínios 

jurídicos  são  espécies  de  raciocínios  práticos,  que  se  caracterizam  por  estabelecerem 

parâmetros aptos a guiar a ação humana. Dessa forma, compreende-se que os raciocínios 

jurídicos  articulam-se  com  os  raciocínios  morais.  O  discurso  jurídico  é  especial16 em 

relação ao discurso moral, entre outras razões, por vincular-se à lei, aos precedentes e à 

dogmática jurídica. Interessante notar que os elementos morais também estão presentes na 

conceituação do direito, seguindo-se a tese não-positivista17, ou pós-positivista. 

Os raciocínios jurídicos, que se estruturam em um discurso jurídico, formariam uma 

argumentação jurídica tanto mais racional quanto fosse o grau de observâncias das regras 

do discurso. 

De modo bastante sucinto, as principais regras do discurso dispõem que deve haver 

um  grau  máximo  de  claridade  lingüístico-conceitual,  um  grau  máximo  de  informação 

empírica,  um  grau  máximo  de  universabilidade  e  um  grau  máximo  de  ausência  de 

prejulgamentos18.  

4 Algumas reflexões sobre o ensino de disciplinas jurídicas

Aquele que se propõe a ensinar algo sobre o direito pode recorrer a diversas técnicas 

de ensino. Nos cursos de graduação, predominam as aulas expositivas. No âmbito da pós-

graduação, costuma-se dar mais espaço à participação do aluno, seja através de seminários, 

como através de discussões sobre os temas que formam o objeto da disciplina ministrada, 

de sorte que o aspecto monológico do ensino cede lugar em face das técnicas dialógicas. 

16 ALEXY, Robert, ob. cit., 1991. p. 263 et seq. 
17 Id. Begriff und Geltung des Rechts, 4. ed., München: Karl Alber GmbH, 2005. p. 17. 
18 Id.  El concepto y la validez del derecho. Tradução de Jorge M. Seña. 2. ed., Barcelona: Gedisa, 2004. p. 
176. 
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Na argumentação jurídica, da mesma forma como na argumentação geral, podem 

ser distinguidos três elementos: o orador, o discurso e o auditório19. 

Nas  aulas  expositivas,  o  professor  apresenta-se  como orador.  Nos  seminários,  a 

posição de orador é ocupada pelos discentes. Nas discussões, tanto o professor como os 

alunos são oradores. 

No primeiro caso, o corpo de alunos forma o auditório, porquanto compreende o 

conjunto  de  pessoas  que  o  orador  quer  influenciar.  No  segundo  caso,  o  auditório  é 

composto pelo professor e demais colegas. Por fim, nos debates envolvendo professor e 

alunos,  todos ocupam a posição de orador quando se manifestam,  permanecendo como 

membros do auditório, quando ouvem. 

O orador  deve buscar  a  atenção do auditório.  Deve utilizar  diversos  meios  para 

persuadir, ou convencer a comunidade de espíritos a que se dirige. Se o orador utilizar um 

discurso pouco atraente, não será capaz de obter a adesão do auditório. Em razão disso, 

chega-se à conclusão que a aula deve ser adaptada ao conjunto de pessoas a que se dirige. 

Portanto, a profundidade dos temas a serem apresentados pelo professor está em relação 

direta com a aptidão do corpo discente. Um conjunto de alunos mais qualificados forma um 

ambiente mais favorável ao ensino de qualidade. 

De  outra  parte,  a  compreensão  dos  textos  normativos  em  que  se  baseiam  as 

disciplinas da dogmática jurídica só tende a enriquecer-se com a participação de um maior 

número de pessoas na discussão de seu conteúdo. Isso porque o horizonte de compreensão 

é  ampliado,  com as  projeções  de  sentido lançadas  por  todos  que assumem o papel  de 

intérprete. Por esse motivo, a utilização de técnicas dialógicas de ensino é recomendável. 

Seguindo-se  a perspectiva  de uma teoria  processual  da argumentação jurídica,  é 

possível  fundamentar  a  existência  de  mais  de  uma  solução  correta  para  os  casos 

controvertidos. 

19 Sobre a relação entre orador e auditório, v. PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, ob. cit., 
2002. p. 20 et seq. 
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É certo que o problema dos casos difíceis  se apresenta com mais freqüência no 

direito constitucional. No direito ordinário, a pluralidade de decisões se apresenta em grau 

bem menor. 

O ensino  do direito  cumprirá  sua missão se  levar  a  sério  o  caráter  dialético  do 

raciocínio  jurídico,  no marco de uma teoria  racional  do discurso jurídico.  Com isso,  a 

discussão sobre quais raciocínios devem prevalecer deve ter em vista as regras do discurso. 

Dentre essas regras, cumpre destacar as regras sobre igualdade e liberdade na ação 

de argumentar  em um discurso.  As aulas  sobre  disciplinas  jurídicas  tendem a ser  mais 

proveitosas para os alunos, se lhes for aberta a possibilidade de participação. 

Ocorre que não é qualquer participação que tende a produzir resultados racionais na 

discussão de problemas jurídicos. Desde logo, não faz sentido franquear participação ao 

aluno, se o ambiente de sala de aula for contaminado pelo temor reverencial em relação ao 

professor. Nesses casos, a participação costuma ser infrutífera, vez que os estudantes não se 

sentem com a devida liberdade de apresentar posições divergentes. Essa inibição reduz a 

racionalidade das discussões. 

Como conseqüência natural da liberdade de participação, ela não pode ser imposta 

ao aluno. Obrigar  um aluno a  participar  de um debate não deixa de ser  uma violência 

pessoal.  Situação  totalmente  diversa  é  incentivá-la.  A participação  por  coação  deixa,  é 

claro, de ser livre e, por isso mesmo, produz resultados menos valiosos. 

Por fim, cumpre mencionar um aspecto relativamente negligenciado na condução de 

debates  em  sala  de  aula.  Devem  ser  observadas  as  regras  sobre  o  encargo  da 

argumentação20.  Uma vez  observadas  tais  regras,  evitam-se  manifestações  inadequadas, 

pois, v.g., quem quiser atacar uma afirmação que não faz parte da discussão deve apresentar 

uma razão para isso.

5 Conclusões

1. Ensinar significa apontar o sentido de algo, de modo que o uso da linguagem é 

necessário;

20 Ver ALEXY, Robert. Theorie der juristischen Argumentation, p. 362. 
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2. No ensino do direito, a linguagem é utilizada sobretudo para o desenvolvimento 

de raciocínios dialéticos;

3. O professor deve promover no corpo discente a atitude de pensar, de modo que o 

aluno desenvolva raciocínios próprios;

4. A ciência do direito tem cunho compreensivo, razão pela qual a inesgotabilidade 

do sentido está presente;

5.  Os  raciocínios  jurídicos  podem  ser  estudados  na  perspectiva  de  uma  teoria 

racional  da argumentação jurídica,  em cujo  âmbito  se  desenvolvem os raciocínios  não-

formais, para os quais a lógica formal é insuficiente;

6. As técnicas de ensino do direito devem dar conta do caráter compreensivo das 

disciplinas jurídicas;

7.  As discussões em sala  de aula serão tanto mais  frutíferas,  quanto estejam de 

acordo com as regras de racionalidade.  
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FAVELAS E DECISÕES JUDICIAIS: POR UMA ABORDAGEM 

COMPREENSIVA DA FORMAÇÃO DE JUÍZES

Rodolfo Noronha

RESUMO

Muito têm se avançado na realização de acesso à justiça, especialmente no Brasil. A 

aprovação da emenda constitucional 45, também conhecida como emenda de reforma 

do judiciário, significa um avançado passo nesta direção. Igualmente, a teoria do Direito 

tem progredido, no sentido de repensar os caminhos da ciência jurídica. Entretanto, um 

ponto parece ter permanecido inerte, mesmo em tempos turbulentos quanto o assunto é 

Poder Judiciário: a formação dos juízes.

Neste  artigo,  procura-se  aproveitar  a  trajetória  de  um  projeto  social,  o  Balcão  de 

Direitos, que atuou em favelas da cidade do Rio de Janeiro por exatos dez anos. Nesta 

prática, pôde-se perceber que em muitas questões em o Poder Judiciário foi provocado, 

respondeu  com  vigor  técnico.  As  soluções  apresentadas  não  eram  diferentes  das 

esperadas: perfeitas  juridicamente.  Mas ainda assim, elas não representavam nem ao 

menos o que as partes interessadas desejavam.

Procurando na teoria do Direito, encontrou-se repouso no pensamento de Hans Kelsen. 

As  normas  aplicadas  eram tecnicamente  satisfatórias,  mas  não  se  alcançava  justiça 

substantiva. Pois, como explica o autor, existe uma margem de discricionariedade que 

serve de fonte ao juiz para escolher entre diferentes normas a aplicar em cada caso. A 

tese aqui em questão é que, sendo esta margem de ação preenchida por preconceitos, a 

sentença judicial será, ela mesma, preconceituosa; partindo de pontos de vista errôneos, 

a decisão será juridicamente perfeita, mas factualmente equivocada. A intenção maior é, 

portanto,  provocar  um  campo  da  pesquisa  e  do  ensino  jurídico  que  considere  a 

necessidade  de  levar  à  formação  de  juízes  elementos  outros  que  não  somente  o 

conhecimento técnico.  Em última análise,  trata-se de se utilizar conceitos antigos (a 

teoria kelseniana) para fazer o novo, repensar os juízes que queremos.

PALAVRAS-CHAVE

ACESSO À JUSTIÇA; FORMAÇÃO DE JUÍZES; FAVELAS
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ABSTRACT

Access  to  justice  have  been  advanced,  especially  in  Brazil.  The  approval  of  the 

constitutional emendation 45, also know as emendation of judicial reform, seems a step 

forward this direction. Equally, the law theory  has been proceed, to reconsider the ways 

of juridical science. Meanwhile, a point seems like to stand inactive, even in turbulent 

times when the subject is Judicial Power: the judges formation.

In this article, its demand to utilize the trajectory of a social project,  the ‘Balcão de 

Direitos’, who act for ten years in ‘favelas’ of Rio de Janeiro city. In this practice, we 

can acknowledge that in a lot of questions were the Judicial Power was challenged, it 

was  responded whit  technical  strength.  The solutions  and decisions  was  technically 

perfect. Anyway, they don’t was representative not even what the people wants.

Searching in the law theory, we can find anchorage in the tninking of Hans Kelsen. The 

law applied was technically satisfied, but don’t  reach substantive justice.  As Kelsen 

says, does exist an area of discretion as a fountain to the judge to choose which different 

rules he can apply in which case. The thesis here is that, whit this area of discretion 

fulfill  of  prejudices,  the  judicial  sentence  has  been  also  a  prejudice,  going  through 

wrong points of sight, the judicial decisions have to be juridical perfect, but in fact a 

mistaken. Our bigger intention is, in so far, to provoke a field of research and of the 

juridical  teaching who consider the necessity of bring to the judges formation other 

elements  over the technical  knowledge.  In last  thinking,  is  to use old concepts (the 

Kelsen’s theory) to do the new, rethink the judges we want.

KEYWORDS

ACCESS TO JUSTICE; JUDGES FORMATION; FAVELAS.

Introdução

O presente  artigo tem como intenção  principal  despertar  a  reflexão sobre  os 

efeitos sociais das decisões judiciais. Não se trata de discutir a técnica jurídica utilizada, 

nem ao menos tecer considerações sobre hermenêutica, propriamente. Também não se 

trata de construir uma nova teoria da decisão. Mas sem dúvida, elementos tanto de um 

quanto de outro estarão presentes.
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Isto por que o que se deseja aqui é discutir  a partir  de casos enfrentados no 

âmbito de um projeto social, o Balcão de Direitos1, que entre 1996 e 2006, realizou 

atendimentos  sócio-jurídicos  em  favelas  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  De  sua 

experiência,  muitas  reflexões  podem  ser  apontadas.  Neste  momento,  queremos 

aproveitar uma delas: como decidem os juízes quando tratam do contexto específico de 

favelas. A hipótese a ser trabalhada diz respeito à influência da forma como se percebe 

este tipo de espaço, verificar se existem motivos para acreditar se essa influência, de 

alguma forma, interfere neste processo decisório.

Para isso, utilizaremos primeiramente as reflexões de Hans Kelsen (1984), e sua 

“Teoria Pura do Direito”, para coletar pistas sobre a ação dos juízes: estão inteiramente 

livres em sua função, podendo julgar de acordo simplesmente com suas concepções de 

mundo, ou existem limites estreitos na sua ação? Ou ainda, existe uma outra forma de 

decisão,  nem  tão  aberta  assim,  mas  que  pode  esconder  essas  percepções  sobre  o 

discurso da técnica? Sem a intenção de resolver estas questões neste momento, o que 

seria tarefa de uma pesquisa empírica ainda a se desenvolver,  pretende tão somente 

ventilar essa questão a partir da análise kelseniana.

Em seguida, analisemos ainda que brevemente alguns dos casos encontrados na 

trajetória do projeto supra citado. O Balcão de Direitos, por ter permanecido por dez 

anos atuando em diversas favelas, pôde encarar situações que podem deixar ainda mais 

pistas  sobre como decide o juiz,  em se  tratando deste  tipo de espaço.  Em seguida, 

analisemos o que pode caracterizar uma favela, para tentar extrair algum elemento que 

seja ao mesmo tempo distintivo deste tipo de espaço, e saber se ele pode então interferir 

na produção de sentenças judiciais. 

1. Kelsen e o ato de vontade

Os positivistas do século XIX defendiam uma posição ainda hoje lembrada. O 

direito deve ser interpretado de forma a afastar qualquer elemento extra-jurídico do ato 

de julgar. Ou seja, a aplicação da norma deve se dar de maneira estritamente técnica. 

Neutralidade  e  segurança  jurídica  são  valores  fundamentais  para  a  integridade  do 

sistema jurídico. A fórmula de aplicação do direito é, de certa maneira, muito simples: a 

ciência jurídica deve alcançar uma maneira técnica de se dizer o direito, deixando de 

lado quaisquer outros elementos, tais como opiniões, filiação política, percepções, etc. 

1 O projeto atuou em diversas favelas da cidade, entre elas: Rocinha, Complexo da Maré, Cantagalo, 
Babilônia, Chapéu Mangueira, Pavão/Pavãozinho, Acari, Cesarão e Santa Marta.
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Trata-se da busca por uma ‘melhor razão’, por uma racionalidade exclusiva, que tende a 

alcançar o melhor resultado jurídico através de operações mentais.

Mas  um  nome  entre  os  positivistas  se  destacou  no  início  do  século  XX, 

exatamente por que grande parte de seu trabalho vinha de encontro com essa percepção. 

Hans Kelsen ainda hoje é estudado como o pensador jus-positivista que foi; mas talvez 

não seja correto confundi-lo com um defensor da norma pela norma, ou como um autor 

que afirma ser a tarefa de interpretação uma ação mecânica estritamente técnica.

O que estamos lembrando aqui é que, apesar de se concentrar em sua “Teoria 

Pura  do  Direito”  como  uma  teoria  pura,  ou  seja,  mergulhada  nos  conceitos  e  no 

funcionamento estritamente jurídico (e consequentemente distante das demais ciências) 

do Direito,  Kelsen nega a possibilidade de se dizer a ‘melhor razão’ através de um 

exercício puramente racional e jurídico.

Para entender tais afirmações, vejamos mais de perto sua obra. Ao falar sobre a 

interpretação,  Kelsen  a  distingue  como  “uma  operação  mental  que  acompanha  o 

processo de aplicação (grifo nosso) do Direito no seu progredir de um escalão superior 

para um escalão inferior”  2. Esta equação diz respeito, primeiramente, à sua validade 

(determina  que  se  trata  de  um  ato  de  vontade  com  força  normativa,  cujo  não 

cumprimento pode acarretar sanção). Em segundo lugar, diz respeito tanto à sua forma 

quanto,  em  certos  casos,  seu  conteúdo.  À  autoridade  competente  –  e  mais 

especificamente,  juízes –  cabe seguir  essa  determinação.  Mas como Kelsen explica, 

“Esta determinação nunca é, porém, completa. A norma do escalão superior não pode 

vincular em todas as direcções (sic) (...) o acto (sic) através do qual é aplicada.  Tem 

sempre que ficar uma margem (grifo nosso)” 3. O que o autor explica é que existe uma 

dose  de  discricionariedade,  de  incerteza,  de  espaço  para  escolha  pela  autoridade 

judicante, mesmo que dentro de um “quadro ou moldura a preencher por este acto (sic) 

(...)  Mesmo uma ordem o mais pormenorizada possível  têm de deixar àquele que a 

cumpre ou executa uma pluralidade de determinações a fazer” 4. Essa é mais uma crítica 

aos antecessores de Kelsen, que diziam haver apenas um razão, um tipo de razão a ser 

seguida; um tipo de positivismo de razão única, de melhor razão.

Essa  relativa  indeterminação  pode  ser  intencional  ou  não  intencional.  Na 

primeira  forma,  a  intencionalidade  está  na  admissão  de  diversas  variáveis  a  serem 

2 Opus cit., pg. 463.
3 Idem.
4 Idem.
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observadas por quem executa determinada ordem. Muitas vezes é o contexto local, onde 

a  norma  abstrata  se  transformará  em  decisão  concreta,  que  indicará  os  melhores 

caminhos  de  cumprimento.  O  próprio  autor  narra  ilustrações  desta  categoria.  Uma 

ordem judicial, por exemplo, que determine sobre a prisão de alguém, não terá como 

conteúdo os detalhes do ato a ser realizado, como data, hora e forma. Aquele que a 

cumprir é que deve decidir entre diferentes caminhos a seguir. Segundo o próprio autor, 

não  pode  ser  diferente;  em  primeiro  lugar,  neste  tipo  de  indeterminação,  ela  é 

intencional, este espaço de interpretação deve existir, para que aquele que executa a 

norma (seja, no exemplo, a polícia, seja em outra situação, o juiz a aplicando a norma 

no  caso  concreto)  escolha  dentre  as  possibilidades  que  em sua  análise  seja  a  mais 

adequada ao contexto em questão. A norma é polissêmica pois tem que ser assim, para 

facultar um espaço de escolha e de adequação a quem decide.

O  que  nos  interessa  dizer  é  que  há  um  espaço  de  discricionariedade 

intencionalmente destinado a ser preenchido por quem é competente para tal. A segunda 

modalidade, de indeterminação não intencional, tem relação com as próprias limitações 

da linguagem. “O sentido da norma não é unívoco, o órgão que tem de aplicar a norma 

encontra-se perante várias significações possíveis” 5. É a armadilha da linguagem, uma 

expressão pode conter significados diversos, dependendo de quem a interpreta,  e do 

momento  em  que  a  interpreta.  Trata-se  de  ambigüidade,  e  não  necessariamente 

polissemia, posto que não se conhece (já que a indeterminação aqui é não intencional) 

os possíveis significados da norma. De uma forma ou de outra, cabe a quem exerce a 

tarefa de julgar determinar que tipo de moldura será utilizada em que tipo de caso.

O autor afirma ainda que “a interpretação de uma lei não deve necessariamente 

conduzir a uma única solução como sendo a única correta possível, mas possivelmente a 

várias soluções que – na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm 

igual  valor  (...)  dizer  que  uma sentença judicial  é  fundada na lei,  não significa,  na 

verdade, senão que ela contém dentro da moldura ou quadro que a lei representa – não 

significa que ela é  a norma individual, mas apenas que é  uma das normas individuais 

que  podem  ser  produzidas  dentro  da  moldura  da  norma  geral”  6.  Isto  se  aplica 

especialmente  quando  “duas  normas,  que  pretendem  valer  simultaneamente  (...)  se 

5 Opus cit., pg. 465.
6 Opus cit., pg. 467.
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contradizem total ou parcialmente” 7. Qual a melhor norma? Qual a melhor razão? Não 

se trata realmente de um desenho interpretativo linear, mas multiforme.

Duas conclusões importantes  para retomarmos nosso estudo sobre favelas  na 

cidade do Rio de Janeiro, e a partir dele, refletir sobre decisões em questões jurídicas 

em favelas.  A primeira delas diz respeito à impossibilidade de se alcançar a melhor 

decisão  jurídica  através  de  uma operação  mental  de  resultado  único.  Alcançar  essa 

‘melhor  razão’,  como  desejavam  os  positivistas  do  século  XIX  (e  como  desejam 

também muitos positivistas dos tempos atuais), é tarefa inglória; “A questão de saber 

qual é, de entre as possibilidades que se apresentam nos quadros do Direito a aplicar, a 

‘correcta’  (sic),  não é sequer  (...)  uma questão de conhecimento  dirigido ao Direito 

positivo,  não é um problema da teoria do Direito,  mas  um problema de política de 

Direito  (grifo nosso)”  8. Lembrando, a norma escolhida não é  a  norma a se escolher, 

mas uma das normas, uma das interpretações possíveis. Direito não é ciência exata.

A  segunda  conclusão  preliminar  é  que  existe  um  espaço  de  escolha,  uma 

margem de discricionariedade, deixada de forma intencional ou não; o fato é que existe. 

Não estamos aqui a defender o apego estritamente técnico do juiz,  pela sua própria 

impossibilidade intrínseca às normas (seja pela intencionalidade, seja pela ambigüidade 

da comunicação). Também não defendemos seu contrário, que os juízes devam ter uma 

margem ainda maior de ação, que devem agir de acordo pura e simplesmente com seus 

interesses e suas percepções de mundo. Não se trata disso. A ambigüidade é um fato, e 

como conseqüência, a discricionariedade. Um mesmo caso concreto pode ser julgado de 

maneiras diversas, todas elas juridicamente perfeitas. O que faz a diferença é com o que 

se  preenche  este  espaço  de  ação.  E  isso  vai  ocasionar  em  decisões  jurídicas  mais 

próximas ou afastadas dos contextos sociais em questão.

2. O que faz da favela, favela?

Localizamos a ambigüidade e a discricionariedade,  com o auxílio luxuoso da 

teoria kelseniana. Dissemos que em havendo uma margem não-jurídica (a sentença é ato 

de vontade, como ensina Kelsen) que orienta decisões jurídicas, devemos verificar quais 

são os componentes, quais elementos entram nesta margem. Os elementos jurídicos – as 

normas  a  serem  aplicadas  e  as  técnicas  –  nos  são  conhecidas.  Essa  segunda  e 

complementar  etapa  é  que  parece  ser  extremamente  variável;  alcançar  o  correto, 

7 Opus cit. Pg. 466.
8 Opus cit., pg. 469.
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segundo Kelsen, é um problema da política do Direito9; é essa política que alimenta essa 

margem de ação, de escolha entre diferentes normas de igual força. Vai se alterar de 

acordo com cada pessoa que ocupa a posição de julgar, de acordo com sua origem, suas 

orientações  filosóficas  e  filiações  políticas.  Naturalmente,  estes  não  são  elementos 

explícitos, facilmente localizáveis. Uma pesquisa empírica poderia dar conta da tarefa 

de mapear as diferentes visões de mundo, e localizar como elas operam na escolha entre 

razões irmãs (como contraponto à razão única ou ‘melhor razão’), entre normas de igual 

valor aplicáveis em casos determinados.

Essa tarefa empírica não é o nosso esforço atual. Até por que, e esta é a tentativa 

do presente trabalho, necessita de uma fase anterior, que capte pistas sobre contextos 

sociais  específicos que justifiquem uma variação de escolhas (decisões  judiciais,  no 

caso) de acordo com a compreensão do contexto local. Nos propomos a aproveitar as 

experiências do Balcão de Direitos, buscando em sua história algumas dessas variações. 

Antes, precisamos conhecer um pouco melhor sobre o contexto que estamos falando. 

Precisamos saber afinal do que estamos tratando quando falamos sobre favelas no Rio 

de  Janeiro,  para  tentar  localizar  algum  elemento  distintivo  que  justifique  essas 

variações.

Procuramos definir afinal do que estamos tratando quando utilizamos o termo favela. 

Assim, é importante investigar as percepções sobre o espaço de favelas, lugar comum 

no Rio de Janeiro, mas ainda longe de uma definição clara sobre o que afinal significa. 

Portanto, não ousa resolver o problema de uma definição; pelo contrário, o esforço é o 

de demonstrar a complexidade que o termo encerra, e assim, a dificuldade em defini-la e 

diferenciá-la em relação a outros espaços da cidade. Ainda assim, e esperançosamente, 

mesmo reconhecendo seus limites, busca rastrear algumas pistas que possam ajudar em 

uma  definição.  A  idéia  central  se  divide  em  duas  tarefas:  procurar  eliminar  as 

percepções correntes provenientes do senso comum, de um lado; e buscar parâmetros 

mínimos de definição, que não encerrem o assunto (afinal, além das possíveis objeções 

acadêmicas, sempre restará lugar para o morador de favelas obstar definições externas), 

mas que possibilitem a comparação e distinção com outras áreas.

Ao  invés  de  procurar  pelas  definições  e  seus  defensores,  procurou-se  atuar 

diretamente com as críticas já existentes a estes tipos de definições. Ganha-se em tempo 

e substância. Uma primeira visão tradicional facilmente percebida é a de que ‘asfalto & 

9 Vide nota 8.
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favela’  compõe  uma  dualidade  inexorável,  separadas  por  uma  distância  sócio-

econômica, que as dissocia profundamente. Bernardo Sorj (2003) procura subverter essa 

visão, afirmando que “Essa visão se sustenta tanto na tendência natural de pensar em 

oposições como na sua capacidade de mobilizar sentimentos morais e preconceitos. Mas 

não se sustenta na realidade social” 10. Para defender este raciocínio, segue discorrendo 

brevemente  sobre  a  formação  da  favela  no  Rio  de  Janeiro,  como  uma  espécie  de 

categoria  social  que  cristaliza  sua  imagem calcada  na  forma  como se  apresenta  na 

origem,  mas  que  se  transforma  profundamente  ao  longo  do  tempo,  segundo  ele, 

“perdendo suas características originais (...). De um fenômeno populacional marginal, 

passou a representar uma parte relevante da cidade” 11. O mesmo autor segue tratando 

das dificuldades em se estabelecer a favela como uma categoria permanente e cristalina: 

“Na prática, hoje no Rio de Janeiro, sob o ponto de vista legal e sócio-econômico, é 

difícil de ser identificada a distinção entre favela e bairros de baixa renda urbanizados, a 

não ser  pela associação tradicional  de certos  conjuntos habitacionais  à denominação 

‘favela’” 12.

Essa idéia nos ajudará mais à frente, pois contém um elemento importante para 

estabelecer o que é favela, a ‘associação tradicional’ a qual se refere. Por ora, é mister 

nos  concentrar  no que o autor  define como dificuldade de distinção entre  favelas  e 

bairros de baixa renda. Bernardo Sorj traz ainda uma reflexão que ajuda a desmistificar 

a  percepção que restringe  esta  distinção à  categoria  sócio-econômica.  Naturalmente, 

entender  favelas  simplesmente  como  espaços  pobres  em  muito  facilitaria  nosso 

trabalho. Entretanto, a questão é mais profunda. Parecem existir elementos outros. De 

qualquer forma, o que o autor nos mostra é que essa caracterização pelo viés sócio-

econômico  não dá  conta  do recado.  Citando  pesquisa  realizada  pelo  núcleo Favela, 

Opinião e Mercado do Iser – Instituto de Estudos da Religião - chega a resultados que 

tomam de assalto essa visão tradicional: “51,3% dos moradores pertencem à classe C, 

24, à classe B (dos quais 17,3% fazem parte da classe B2 e 6,8% da classe B1) e, 

surpreendentemente, 2,5% à classe A2. Apenas menos de 1% pertence à classe E” 13. A 

estimativa atual da população vivendo em favelas é de cerca de 2 milhões de pessoas; 

10 Opus cit., pg. 93.
11 Opus cit., pg. 94.
12 Opus cit., pg. 95.
13 Opus cit., pg. 96.

1246



2,5% deste total seriam em torno de 50.000 pessoas. 24% (classe B) seriam, portanto, 

cerca de 480.000 pessoas.

Tal pesquisa se utilizou do Critério Brasil de Classificação Social, que considera 

os bens de consumo e moradia do grupo entrevistado para estabelecer essa classificação. 

Além de derrubar a visão tradicional de que favelas são o locus da pobreza (e somente 

isso), essa pesquisa nos dá mais pistas para definir melhor afinal, do que se trata uma 

favela.  Em  primeiro  lugar,  por  que  registra  que  a  porcentagem  de  moradores 

proprietários nas  favelas  é  muito superior  à  média  do restante  da cidade:  90%. Em 

segundo  lugar,  pois  registra  que  em  termos  de  bens  de  consumo  individuais 

(eletrodomésticos e utensílios do lar), essa população analisada se coloca em outro lugar 

na pirâmide social em relação ao que era esperado. Mas em se tratando de bens de 

consumo  coletivos,  ou  mais  ainda,  de  serviços  públicos  estatais,  essas  áreas  são 

caracterizadas  exatamente  pelo  inverso.  A conclusão  à  qual  chega  Bernardo  Sorj  é 

exatamente  neste  sentido:  “No  que  depende  da  capacidade  pessoal  ou  familiar  de 

adquirir  bens  de  consumo  individual,  os  moradores  de  favela  estão  relativamente 

incluídos, mas continuam excluídos dos bens de consumo coletivo. E dá ainda outra 

pista: A associação de favela à violência fez renascer o estigma de morar na favela, o 

que  leva  muitas  vezes  seus  moradores  a  fornecerem outro  endereço  de  moradia  ao 

procurarem emprego” 14. 

Essa  dificuldade  de  definição  –  se  centrada  no  viés  sócio-econômico  ou  na 

dualidade asfalto &  favela – é exposta por Marcos Alvito (2007). Ele demonstra que 

segundo dados recentes, a população de favelas ocupa lugar significativo em termos 

proporcionais de população na cidade do Rio de Janeiro: o Censo 2000 registrou que 

haviam 1.092.783 pessoas morando em favelas para uma população de 5.851.914 no 

município do Rio de Janeiro. As favelas,  neste momento, representavam 18.67% do 

total  da  população.  Mais  ainda,  mostra  que  entre  1990  e  2000,  o  crescimento  da 

população em favelas se deu na ordem de 2,4% ao ano neste município, enquanto que o 

restante da cidade cresceu 0,38%, ou seja, a um ritmo seis vezes maior; é de se imaginar 

que não se trata de uma minoria, um pequeno grupo incrustado na cidade, mas sim de 

uma população que ocupa posição importante em seu desenho urbano, o que se reflete 

em diversas manifestações que de uma forma ou de outra, contribuem para a vida da 

cidade: urbanísticas, mundo do trabalho, lazer, transportes, e finalmente, produção de 

14 Opus cit., pg. 97.
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justiça.  Vale lembrar que, seguindo esses dados e projetando para o ano de 2007, a 

população de moradores em favelas, neste ano, seria de cerca de 1.276.370 pessoas, 

enquanto que a população do restante da cidade hoje seria de 4.885.723, e a da cidade 

total,  seria  de 6.162.093. A proporção de moradores de favela na cidade do Rio de 

Janeiro seria de 20,7%. A cada 5 cariocas, um mora em favelas. 

As formas tradicionais de definição de favelas não se mostram suficientes para 

dar conta de toda a sua complexidade. Mas então afinal, quando falamos em favelas, do 

que estamos tratando? E mais ainda, por que então estamos tratando de favelas? Que 

tipo de significação este título encerra para requerer olhar especial? Qual, ou melhor, 

quais significados trazem consigo, para que mereçam atenção? Por que se tratam de 

contexto específico, cuja percepção varia? A afirmação central do presente trabalho é a 

de que as favelas no Rio de Janeiro compõem um cenário complexo, mas não é o único. 

Qualquer reforma que objetive possibilitar acesso à justiça a esse e outros grupos deve 

atentar para estes aspectos.  Procura-se demonstrar essas afirmações de duas formas: 

analisando mais de perto o contexto que estamos aqui chamando de favela, sabendo se 

existem afinal características distintivas e em caso positivo, quais são; e mais à frente, 

procurar perceber se esses fatores distintivos e complexificadores de relações podem 

interferir na aplicação de normas (nos dizeres kelsenianos, na interpretação). Se acima 

dissemos do que não se trata a favela, agora é mister que se diga, ou ao menos tente 

dizer com alguma chance de acerto, do que se trata.

Tem-se procurado definir  favelas através de quatro conjuntos de indicadores: 

renda média, questões fundiárias (relação de posse e/ou propriedade fundiária) serviços 

públicos  (presença  e  qualidade)  e  o  estigma  que  as  cerca  e  marca  seus  habitantes. 

Centremo-nos, para os efeitos deste trabalho, somente neste último. A premissa aqui 

apresentada é que essas áreas são alvo de percepções que ao longo da história ajudaram 

na  construção  de  sua  imagem pela  sociedade  como espaços  a  serem temidos.  Esse 

estigma tem profunda ligação com suas histórias constitutivas e processos formativos. 

Ao  final  do  presente  artigo,  queremos  verificar,  com  a  ajuda  dos  casos  reais 

selecionados, se este estigma pode ter interferido na operação jurídica, na escolha entre 

normas em casos envolvendo pessoas em favelas.

Por estigma, pretende-se trabalhar com a noção de Erving Goffman, tanto em 

relação à percepção grega, que entende estigma como a marca ou impressão empregada 

como identificação de degenerescência, como uma espécie de aviso sobre o mal que tal 
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pessoa ou grupo carrega consigo; quanto em uma de suas representações a partir da Era 

cristã:  a  alusão  médica  ao  distúrbio,  ao  anormal,  ao  desviante.  Estigma  tem  aqui, 

portanto,  uma  dimensão  valorativa.  Mas  para  além,  procura-se  perceber  também 

estigma  como  símbolo.  Estabelecer  como  pessoas  ou  grupos  são  percebidos  na 

sociedade e por elas mesmas. O que se deseja demonstrar aqui é que um dos elementos 

definidores de um espaço como “favela” tem profunda relação com sua história, sua 

constituição e sua presença ao longo do tempo. Ressalte-se também que este caráter, 

este estigma, de certa forma influencia os outros elementos distintivos aqui empregados 

(renda e qualidade de serviços essenciais). Já que estamos falando que esse estigma foi 

criado a partir e como conseqüência do processo de formação das favelas na cidade do 

Rio de Janeiro, precisamos recorrer a essa história para, primeiramente, identificar se 

realmente este estigma existe; e em segundo lugar, entender a sua extensão. Localizar 

afinal do que se trata, e se realmente é definidor de significações de um tipo de espaço.

O ‘mito de origem’ da favela é demonstrado por Marcos Alvito e Alba Zaluar 

(2004), a partir da narrativa da constituição da primeira favela, o morro da Providência, 

na  ocasião  conhecido  como  “morro  da  Favela”.  Tal  descrição  dá  conta  de  que  tal 

ocupação se originou da permissão proferida pelo Ministério da Guerra aos veteranos 

do episódio histórico conhecido como Guerra de Canudos para ali se alocarem. Neste 

primeiro  momento  (a  campanha  de  Canudos  terminou  em 1º  de  outubro  de  1897), 

portanto, a ocupação da encosta foi não só permitida, mas desejada, como solução para 

a  desmobilização  de  um  grande  contingente  de  pessoas.  Em  seguida,  os  autores 

resgatam outro documento datado de apenas três anos mais tarde (4 de novembro de 

1900),  uma carta  do  delegado  da  10ª  circunscrição  ao  chefe  de  polícia,  Dr.  Enéas 

Galvão, onde aquele responde a reclamações emitidas pela população através de um 

jornal  popular  da  época  (o  Jornal  do  Brasil)  referentes  ao  morro  da  Providência, 

segundo ele, “infestado de vagabundos e criminosos que são sobressalto das famílias no 

local designado, se bem que não haja famílias no local designado” 15. Desde seu início, a 

favela assume uma conotação de espaço indesejado. O delegado da 10ª circunscrição 

afirma  que  se  trata  de  um  espaço  “infestado  de  vagabundos  e  criminosos”,  que 

sobressaltariam as famílias do local (a favela),  se houvessem  famílias no local. Nesta 

pequena frase, já descarrega toda uma percepção, lembremos, motivada e corroborada 

por reclamações em um jornal de grande circulação na época. Daí, já se tira uma parte 

15 Opus cit., pg. 8.
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da  percepção  que  esses  espaços  provocavam  do  lado  de  fora:  ao  delegado,  não  é 

possível compreender que existam famílias naquele local.

Talvez essa representação não seja motivada por condutas concretas; talvez o 

seja por outros fatores distintivos, ao qual desejamos desvelar. Ele prossegue: “... é ali 

impossível de ser feito o policiamento porquanto nesse local, foco de desertores, ladrões 

e praças do Exército, não há ruas, os casebres são construídos de madeira e cobertos de 

zinco,  e não existe  em todo o morro um só bico de gás...”  16.  E assim, o espaço é 

definido,  em 1900,  pelo  delegado  (necessário  lembrar,  movido  principalmente  pelo 

imaginário popular). A favela, já desde então, é tida como um espaço de presenças e 

ausências: presença do caos, da desordem, de tipos sociais indesejados; e ausências de 

moral, de higiene, de valores importantes (expressos na ‘ausência’ de famílias). Incrível 

como este pequeno trecho, uma coleção de frases seguidas, denota fortemente como este 

espaço era percebido.

A seguir, o mesmo delegado começa a propor um cerco, de ao menos “80 praças 

completamente armadas” 17; mas completa, dizendo que para ser efetivo, o cerco deve 

contar com a ajuda da Diretoria de Saúde Pública, para que a mesma possa proceder a 

“demolição de todos os pardieiros que em tal sítio se encontram, pois são edificados 

sem a respectiva licença municipal e não tem as devidas condições higiênicas”  18. A 

favela como lugar de tudo o que é negativo: da sujeira e do crime, da insalubridade e da 

desordem. A mesma mão que permitiu a ocupação da encosta é a mão que propunha seu 

violento banimento.

Prosseguindo, os referidos autores demonstram que estes espaços, caracterizados 

como ‘favelas’,  eram tidos pela polícia e alguns setores da população como “locais 

perigosos e refúgios de criminosos”  19. Entretanto, essa idéia não era necessariamente 

verdadeira, ou comprovada pelos fatos. Marcos Bretas (1997) demonstra que ela cai à 

primeira brisa. Levantando os dados criminais da época, desmente essa percepção ao 

mostrar que a distribuição dos tipos de crimes em diversas das regiões da então capital 

federal  é  muito  semelhante.  Não  haviam,  de  fato,  áreas  mais  ou  menos  perigosas; 

haviam áreas percebidas como mais ou menos perigosas. Ou seja, a percepção da favela 

16 Idem.
17 Idem.
18 Opus cit., pg. 9.
19 Opus cit., pg. 10.
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com espaço de degenerescência, para além dos dados factuais, era uma percepção, que 

imprimiu o estigma do lócus privilegiado de vagabundos e bandidos. 

3. Escolhendo entre razões irmãs: casos encontrados no Balcão de Direitos

De acordo com essa digressão histórica, podemos dizer que em sua origem, a 

favela traz consigo um elemento de estigma; trata-se de um espaço  percebido como 

perigoso,  repleto de ausências.  Talvez esta  percepção seja  encontrada ainda hoje.  E 

talvez possamos localizar essa intervenção do estigma, caráter distintivo (ao lado dos 

demais que,  por ora,  não poderemos discorrer  longamente,  mas que seriam a renda 

média, a questão fundiária e os serviços públicos disponíveis – qualidade e presença) 

deste  tipo de espaço em algumas decisões judiciais  coletadas  na história  do projeto 

Balcão de Direitos.

Selecionamos então alguns casos em que essa percepção é aparente. Mais uma 

vezes, importante citar a necessidade de uma pesquisa empírica, que se utilize das pistas 

aqui  levantadas  para  determinar  se  de  fato  a  percepção  da  favela  como  espaço 

estigmatizado  interfere  diretamente  nas  sentenças  judiciais.  O  que  fazemos  por 

enquanto  é  simplesmente  utilizar  ilustrações,  possibilidades  muito  claras  desta 

conclusão. Alguns dos casos aqui narrados são específicos, aconteceram uma vez. Mas 

as soluções encontradas (que, sob certa perspectiva, não significaram soluções, pois não 

produziram resultados nas relações em discussão), a abordagem dos casos (operação de 

escolha entre as normas a partir de um referencial que entende a favela como espaço 

estigmatizado), se tornou recorrente.

3.1 Operação do estigma: cidadão de segunda categoria

Vejamos agora um efeito mais prático do estigma operando como obstaculizador 

da produção de serviço básico. Em certo caso, uma cliente chegou a um dos núcleos de 

atendimento  após  ter  sido  agredida  em um posto  de  saúde.  Orientada  sobre  como 

proceder para registrar a ocorrência,  pouco tempo depois retornou, afirmando que o 

delegado  do  plantão  recusava-se  a  fazer  o  registro.  Uma  ligação  da  advogada 

coordenadora do núcleo, lembrando-o de suas obrigações e de que se tratava de uma 

cidadã,  necessitada  de  prestação do  estado de  serviço  que é  seu  direito  e  dever  da 

Polícia Civil, fizeram com que o mesmo reconsiderasse e, por fim, realizasse o registro 

de ocorrência. Ou seja, não havia nenhum elemento real que o impedisse de fazer o seu 

trabalho, apenas a aparente percepção de que aquela mulher não teria direito àqueles 

serviços pelo fato de se tratar de moradora de favela.
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Não  estamos  aqui  caindo  na  armadilha  de  chamar  policiais  civis  de 

preconceituosos;  uma afirmação  desta  envergadura  exigiria  um esforço  bem maior, 

como já citamos.  Menos ainda estamos dizendo que os juízes,  da mesma forma, se 

negam a julgar questões de pessoas moradoras de favelas. Não é esse o núcleo do objeto 

ora pesquisado. Mas tão somente a idéia aqui é trazer á discussão o fato de que muitas 

vezes, tais pessoas (que carregam o estigma de “favelados”, e de favela como o espaço 

das ausências,  consigo) não conseguem exercer direitos da forma como precisam. E 

desta  feita,  esse  contexto  específico  generalizável  deve  ser  considerado  no  ato  de 

observar os casos concretos, com base na lei abstrata, e produzir justiça. A questão aqui 

demonstrada é que, no discurso do delegado de polícia, tratava-se de pessoa moradora 

de favela, e como tal, imersa em um contexto de ausências (tal qual o delegado da 10ª 

circunscrição, revelado por Marcos Alvito e Alba Zaluar,  que não obstante os dados 

criminais na época, 1900, condenavam aquela área á própria sorte). O que ficou patente 

é que o delegado a considerava uma espécie de cidadã de segunda categoria; e como tal, 

o estado por ele representado nada devia prestar.

Mas este caso sozinho ainda não é forte o bastante sequer para sabermos se há 

aqui  uma  pista  da  operação  do  estigma  como  orientador  da  margem  de 

discricionariedade,  no  momento  de  se  interpretar  a  norma.  Precisamos  de  outras 

situações, e vamos a elas.

3.2 ‘Direito de laje’

Direito de laje é um termo inventado, no sentido de que não há previsão legal20 

para o mesmo.  Refere-se a uma expressão comum em favelas,  a laje.  Explica-se:  o 

desenho  ‘tradicional’21 de  favelas  faz  com que  as  casas  não  tenham  muito  espaço 

horizontal  disponível.  Por  se  tratarem,  via  de  regra,  de  ocupações  urbanas  que não 

seguem (em algum momento de suas histórias) as normas gerais de urbanização, sua 

densidade  é  intensa.  Fora  do  ambiente  de  favela,  o  espaço  lateral,  não  construído, 

constitui importante valor econômico e social: é ali que são realizadas festas, encontros 

de família, momentos de sociabilidade. Da mesma forma, o espaço lateral pode adquirir 

valor  econômico:  pode  significar  um espaço a  mais  para  a  construção  (no  caso  de 

20 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, versa sobre “Direito à Superfície”, em seus artigos 21, 22, 23 e 
24, finalmente consolidando relações já existentes.
21 Já se tratou aqui sobre as dificuldades em se generalizar o termo “favela”. Ressalte-se que a forma de 
manifestação urbana das favelas varia, em especial entre planas (horizontais) e verticais (em encostas de 
morros). Ainda assim, aqui generalizamos mesmo assumindo os riscos de cometer incorreções, pois 
levamos em consideração muito mais as suas características em comum do que suas diferenças.
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crescimento dos filhos, por exemplo, ampliação da área construída, fracionamento para 

venda ou aluguel, entre outros).

Caso estejamos assumindo que na favela há pouco espaço lateral entre as casas, 

mas  que  as  mesmas  necessidades  sociais  e  econômicas,  acima  enumeradas,  estão 

presentes  (muitas  vezes  agravadas  seja  pela  pouca  presença  de  outros  espaços  de 

sociabilidade como clubes e praças, seja pela necessidade econômica de se dispor de 

uma área a mais na casa), o cidadão morador de favelas procura achar uma solução. 

Muitas vezes a solução é a laje, a parte superior da casa, que pode ser “batida” (ou 

“virada”), tornando a laje mais um piso, viabilizando a ocupação e novas construções.

Portanto,  a  laje  é  um  espaço  de  valor  sócio-econômico  elevado  em  uma 

favela.Não estamos defendendo o crescimento vertical das favelas: em sendo espaço em 

que (mais uma vez, generalizamos injustamente, mas com grandes chances de estarmos 

certos) não estão presentes as normas de construção, em sendo construções irregulares, 

essas construções são, a princípio, perigosas para quem as ocupa e para quem circula 

por  perto.  Estamos  apenas  chamando  a  atenção  para  o  fato  de  que  existem,  estão 

presentes  no  cotidiano  dessas  pessoas,  e  como  tal,  constituem relações  –  sociais  e 

jurídicas.

Vejamos  alguns  dos  casos  observados  no  Balcão  de  Direitos:  certa  vez,  um 

senhor de nome José22, pedreiro, profissional liberal,  portanto sem maiores proteções 

previdenciárias quando desejou se aposentar, decidiu ‘bater’ a laje e fracionar a área, 

vendendo para duas outras pessoas, quase ao mesmo tempo. As duas obras terminaram 

também quase na mesma época. Qual não foi a surpresa de Seu José quando descobriu 

que  um  dos  imóveis  ali  construídos  se  transformou  em  um  “forró”;  o  outro,  se 

transformou em uma Igreja evangélica. Conhecidamente, tanto o forró quanto a Igreja 

tem suas atividades no período noturno, ou seja, quase ao mesmo tempo. Cada atividade 

em muito atrapalhava a outra, e é claro, a família de Seu José sentia-se prejudicada por 

ambas.  Preocupados  em  tocar  seu  negócio,  cada  um  dos  comerciantes  instalados 

recusou-se a um primeiro diálogo, contaminado por fortes emoções que envolviam o 

incômodo  conflito.  Ainda  como  agravante,  o  acesso  a  ambos  os  estabelecimentos 

comerciais era comum.

Tendo procurado o Balcão de Direitos, Seu José foi orientado a seguir para o 

Juizado Especial  Cível  mais  próximo. Idealmente,  o Juizado tem como princípios a 

22 Preferimos não citar os nomes reais das pessoas envolvidas.
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oralidade, a celeridade, a economia processual, a simplicidade e a informalidade, ou 

seja, significaria o órgão mais adequado para tratar a demanda.

Mais uma vez,  Seu José e sua família  se viram surpresos ao verem que seu 

processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, com base no artigo 267, inciso VI 

do Código de Processo Civil: faltava legitimidade23 das partes. Nem Seu José, nem os 

novos proprietários  dos imóveis  construídos na laje,  possuíam o registro do imóvel. 

Assim, uma questão formal simplesmente impediu que a demanda seguisse seu curso 

judicial. Certamente o juiz permaneceu plenamente satisfeito pelo cumprimento de seu 

dever; embora mesmo carecendo de um documento, cuja ausência é típica em contextos 

de favela, a relação de posse (já  que não de propriedade) permaneceu.  A decisão é 

juridicamente perfeita: a norma escolhida está na moldura (para utilizar uma expressão 

kelseniana). Mas ainda assim, o conflito continuou, ignorando as formalidades exigidas 

pela lei. Utilizando seus critérios de escolha da norma a ser aplicada no caso concreto, 

talvez o juiz em questão tenha ignorado que por se tratar de área de favela, a questão 

fundiária é um dos fatores determinantes, ou seja, têm-se a posse, mas normalmente não 

se tem a propriedade do imóvel.

Importante frisar que outros casos semelhantes ocorreram, alguns com o mesmo 

fim: extinção do processo sem resolução de mérito; outros, de forma bem diferente: o 

juiz demonstrou conhecer minimamente o contexto social das favelas, e, apoiado em 

outras  normas  de  igual  valor  (especialmente  as  que  tinham relação  com os  citados 

princípios  dos  Juizados  Especiais  Cíveis),  deram  seguimento  à  ação,  chegando  a 

resolver sobre seu mérito.

O que faz com que um juiz  escolha entre uma opção e  a  outra,  extinguir  o 

processo ou deixá-lo seguir seu curso (e finalmente avaliar o conflito em questão) é 

exatamente a indeterminação da norma, a margem de discricionariedade que Kelsen nos 

alertava. Como se preenche este espaço, parece agora ficar mais claro, ao menos nestes 

casos.

3.2 Incompreensão do contexto local

Quando falamos, mais acima, sobre a margem de discricionariedade que alguém 

que ocupa lugar de decisão possui, pela indeterminação intrínseca à norma, buscamos 

23 Aqui, toma-se de empréstimo da gramática jurídica o termo legitimidade, que possui significado 
diferente em relação ao seu uso sociológico ou mesmo corriqueiro. Legitimidade processual significa, em 
poucas palavras, a capacidade de exigir a participação do Poder Judiciário na aplicação de uma lei; tal 
capacidade, neste tipo de caso, é determinada pura e simplesmente pela presença do referido documento.
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apoio  na  teoria  kelseniana.  O  que  estamos  a  discorrer  longamente  é  sobre  o 

preenchimento desta área de manobra.  Dependendo de como uma pessoa ou espaço 

social é percebido, essa percepção influenciará na escolha (interpretação) da norma a ser 

aplicada.  Não  se  trata  de  ser  tendencioso.  Havendo  discricionariedade,  procuramos 

nossas  próprias  referências  pessoais  para  decidir  entre  diferentes  opções  24.  Com os 

juízes, não é diferente.

Quando falamos em favela, falamos em estigma como fator distintivo. Os casos 

narrados  até  o  momento  têm certo  destaque  para  uma compreensão  do  local  como 

negativo.  Ao anunciar  que utilizaríamos  o conceito  de estigma de Erving Goffman, 

dissemos que este significava tanto o prenúncio de degenerescência (ou seja, uma carga 

necessariamente depreciativa), mas também como marca, símbolo distintivo. O próximo 

caso mostra que nem sempre a percepção do lugar é depreciativa, mas se afastada de sua 

realidade, também gera decisões (a escolha entre diferentes normas, diferentes razões 

irmãs) igualmente afastadas do que se espera como uma decisão justa, ou ao menos 

adequada ao conflito em questão.

Outro  caso  chamou  a  atenção  da  equipe,  dessa  vez  em  outra  comunidade. 

Tratava-se de mais uma venda de laje, dessa vez para apenas uma pessoa. A questão, a 

causa da disputa, era mais ou menos a seguinte: o vendedor havia vendido a laje, mas 

não a parede. A casa era em formato de “L”, com um cômodo no segundo andar, bem 

ao lado da laje que havia sido vendida. O primeiro impulso do comprador foi  o de 

levantar  as  paredes  de  sua  futura  casa  seguindo e  completando-a  com a  parede  do 

cômodo do segundo andar.  Caso contrário,  a  área construída teria  dimensões muito 

diminutas (o ‘projeto’ inicial do comprador já era tímido: tratava-se de uma casa com 

apenas um cômodo e um banheiro).

Entretanto, e pelo lado da vendedora da laje, contava um detalhe crucial: 

o tal cômodo do segundo andar era, justamente, o único banheiro da casa. E a ventilação 

só era permitida exatamente para o lado em que estava a laje: havia outras casas nas 

laterais  da  casa  original.  Ao  construir  seguindo  a  parede,  o  comprador  acabaria 

24 Aqui, nos aproximamos da corrente de pensamento sociológico do interacionismo simbólico: as 
primeiras interações sociais nos fazem aprender sobre o comportamento humano, e criam expectativas 
para as próximas interações. É nessas interações anteriores, portanto, que buscamos referências para as 
seguintes, criamos expectativas e procuramos respostas a elas. Não queríamos nos aprofundar neste tema 
aqui, mas de fato, ele suporta algumas das idéias apresentadas. Ver BERGER, Peter. LUCKMAN, ????. 
Construção Social da Realidade.
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adquirindo uma vista privilegiada, pelo basculante, de um dos recantos mais íntimos da 

casa da vendedora.

Tratava-se de um conflito que, sem perceber (observar) o contexto social 

específico, mas comum em favelas, dificilmente se conseguiria provocar soluções que 

fossem de fato justas. Este caso seguiu o caminho judicial (ao contrário do anterior, não 

foi extinto preliminarmente, sem resolução de mérito). A sentença: construa-se para o 

outro lado, aumentando o ‘terreno’. Só que o terreno era a laje, ou seja, o teto da casa. 

Não haveria como ampliar a laje sem invadir a parede da casa vizinha. Nova solução 

judicial: destrua-se a parede do vizinho. Nenhuma dessas resoluções foi respeitada pelos 

litigantes (aqui,  caberia uma bela discussão sobre efetividade, mas sobre a qual não 

estamos interessados agora). Não conhecer o contexto local levou a este juiz a escolher 

entre normas,  processo juridicamente  perfeito,  mas que em nada satisfez às pessoas 

interessadas.

3.3 O início do processo judicial

Este caso – na verdade, conjunto de casos - talvez seja o que mais caracteriza a 

operação do estigma para a escolha da norma a ser aplicada, quando estamos falando de 

favelas no Rio de Janeiro.

Como  aprendido  nos  períodos  iniciais  do  curso  universitário  de  Direito,  o 

processo somente começa quando é realizada a chamada citação positiva; somente se 

inicia  um  processo  judicial  quando  se  consegue  realizar  a  citação  judicial  à  parte 

contrária. Assim, o estado se organiza na forma de oficiais de justiça, dotados de fé 

pública (ou seja, o que afirmam é admitido como verdadeiro para o processo) que vão 

executar as citações, entre outras atividades. Sem citação não há processo

Pois bem. Muitos processos sequer são iniciados, pela inexistência de citação 

judicial.  Muitos  oficiais  de justiça  não cumprem os  mandados,  por incapacidade ou 

incompreensão daquele contexto local25. Em certa medida, isso se deve por conta do 

desenho urbano das favelas que é, via de regra,  desordenado, e cada endereço é de 

difícil localização se não se conhece bem o local. É possível observar citações negativas 

25 Louve-se, entretanto, o árduo trabalho de diversos oficiais de justiça que tornam o ajuizamento de ações 
possível; há aqueles que buscam estabelecer relações com personagens de referência nas comunidades em 
que farão a citação, conseguindo assim cumprir seu papel. O Balcão de Direitos, especialmente através do 
Agente de Cidadania (liderança local, conhecida e reconhecida na favela, que trabalhava no projeto), já se 
prestou muitas vezes a esse tipo de assessoria voluntária; recentemente, começa-se a recorrer 
sistematicamente às associações de moradores para o cumprimento das citações. A UPMMR – União 
Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha – celebrou parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, com este fim.
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(quando não se conseguiu encontrar o réu da ação) pela alegação de que a localidade, o 

endereço,  ‘não foi  encontrado no mapa’. Da mesma forma,  a  incompreensão desse 

contexto leva a muitos simplesmente a afirmarem que  ‘trata-se de área de risco’, e, 

portanto, não puderam cumprir a ordem. O mesmo estado que, com uma mão promove 

políticas públicas de urbanização/assentamento urbano insuficientes (como visto mais 

acima, é um dos caracteres distintivos do espaço de favela), com a outra, afasta esses 

atores da distribuição de justiça. Se essas situações específicas não são reconhecidas, 

muitos processos sequer começam, ou não podem seguir em frente. Assim, permanecem 

dúvidas sobre a eficácia das sentenças judiciais, a capacidade de uso de coerção (uso 

legítimo  e  legal  da  força).  Notem  que  não  se  está  entrando  na  discussão,  por  ser 

desnecessária neste momento, sobre a presença de grupos armados organizados, como o 

tráfico de drogas e milícias armadas. É certo que esse é um elemento importante, e que 

acaba prejudicando a ação estatal em contextos de favelas; contribuem significamente 

na produção e reprodução do estigma, mas transcendem o estigma. É certo que muitas 

citações  não  são  cumpridas  por  se  tratar,  naquele  momento,  de  área  com  conflito 

deflagrado,  entre  policiais  e  criminosos,  ou  entre  criminosos  e  criminosos.  Mas  as 

barreiras não estão somente aí limitadas.

O que desejamos demonstrar com este conjunto de casos que estavam presentes 

na prática do Balcão de Direitos, e que se tornaram sistemáticos, especificamente sobre 

a  citação  judicial,  é  que  estes  citados  oficiais  de  justiça  escolheram,  dentro  de  sua 

discricionariedade,  pela  norma  que  lhes  parecia  mais  adequada  para  o  momento. 

Poderiam ter escolhido por outra (como a citada na nota 25). Igualmente, ambas são 

juridicamente perfeitas.  Não existe uma escolha governada pela ‘melhor razão’, pois 

como ensina Kelsen, este não é um problema do Direito, mas sim, um problema da 

política do Direito. Não devemos discutir sobre a melhor regra jurídica, mas sobre o que 

preenche o espaço de discricionariedade, a margem de manobra que, neste tipo de caso, 

os oficiais de justiça possuem para fazer cumprir  as sentenças judiciais.  Chama-se a 

atenção mais uma vez para o fato de que, sem a citação judicial, não há processo; não 

havendo  processo,  não  há  prestação  jurisdicional  do  estado.  Não se  realiza  justiça. 

Estando essa margem de decisão, de discricionariedade,  preenchida pelo estigma do 

espaço de favela, este poderá ser um espaço com mais uma ausência,  a ausência de 

justiça.

Considerações finais
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Para alguma conclusão possível no momento, é patente que existe uma margem 

de ação, de decisão, no interior das decisões jurídicas. Elas não são menos jurídicas, ou 

juridicamente imperfeitas,  se não compreendem o contexto social  específico sobre a 

qual  estão  decidindo.  Mas,  quanto  mais  distantes  deste  contexto  (ou  quanto  mais 

próximas  à  percepção  estigmatizada,  e  portanto  errônea,  destas  localidades),  mais 

distantes estarão as sentenças do ideal de justiça substantiva.

A  forma  de  seleção  de  juízes  no  Brasil,  por  concurso  público,  privilegia  o 

conhecimento técnico26. Na verdade, trata-se do principal critério de entrada no Poder 

Judiciário. Então, de certa forma, talvez seja correto pensar que é isso o que o estado 

brasileiro  exige  de seu representante  no ato de julgar:  que realize  com eficiência  a 

função de aplicar normas.

Entretanto,  a lição de Kelsen é  bem enfática.  As normas contém em si  uma 

indeterminação, intencional ou não, que deve ser preenchida de alguma forma, para que 

ocorra a decisão judicial. Em se tratando de favelas cariocas, a situação se torna ainda 

mais complexa. Pois o esforço para definir este espaço nos mostrou que, ao longo da 

história,  mas  também nos  dias  de  hoje,  esta  não  é  nem de  longe  tarefa  fácil.  Pelo 

contrário,  as  percepções  tradicionais  a  vêem como um espaço de  ausências,  espaço 

distante da moral e da lei, e repleto de tipos criminosos. Assim, ignora-se o complexo 

heterogêneo que compõe o tecido social urbano de uma das maiores cidades do país. A 

favela  não  é  exceção  (embora  não  seja  a  regra,  não  precisamos  ser  por  demais 

cartesianos), ela faz parte da cidade, seja pela sua dimensão física/espacial, seja pela 

relevância  desempenhada  na  vida  carioca.  Ignorar  essa  complexidade  é  recorrer 

novamente nos erros do passado; é fazer justiça pela metade, prestar justiça incompleta.

Não basta aos nossos juízes terem completa formação técnica, pois as decisões 

não são meramente técnicas. Não podemos agir como os positivistas do século XIX, e 

nos esconder nas técnicas, afirmando não ser possível agir de outra forma. A própria 

indeterminação normativa permite essa margem de manobra. A formação dos juízes 

deve ser ainda mais completa. Como se pode admitir julgar questões sobre um contexto 

social  sem conhecê-lo? Sem ter visto de perto suas tensões,  suas necessidades,  mas 

também suas potencialidades? Caso continuemos a preencher essa discricionariedade de 

estigmas,  continuaremos  afastando o  estado (representado pelo  Poder  Judiciário)  da 

população.  Essa  oposição  sociedade  x  estado  não  é  positiva  para  ninguém.  Pelo 

26 Ver especialmente ZAFFARONI, 1993.
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contrário,  é  destruidora.  Falamos sobre o contexto de favelas,  por três motivos:  por 

termos  a  oportunidade  de  avaliar  decisões  judiciais  (através  do  projeto  Balcão  de 

Direitos); por poder localizar o estigma como elemento distintivo (e gerador de escolhas 

nada agradáveis para o alvo da prestação jurisdicional); mas também por poder utilizar 

um contexto específico generalizável. Estamos falando de favelas, mas poderíamos usar 

a mesma discussão para outros grupos sociais. O que se defende aqui é que se abra as 

portas do Poder Judiciário para a sociedade que o circunda, as relações que ele julga, 

para que, utilizando o conhecimento técnico, possa de fato produzir justiça substantiva, 

conectada às reais demandas da sociedade.
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POR UMA DOCÊNCIA JURÍDICA EMANCIPATÓRIA: CONTRIBUIÇÕES 

FREIREANAS AO ENSINO JURÍDICO

Teodoro Adriano Zanardi∗

RESUMO

Este artigo desenvolve a crítica ao ensino jurídico brasileiro a partir de uma perspectiva 

da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. Confronta, assim, as mazelas do método 

positivista que privilegia a reprodução acrítica com as propostas educativas de Freire. 

Para tanto, percorre os problemas de um ensino que fracassa frente às exigências do 

mítico  mercado e  perante as demandas apresentadas  pela  realidade brasileira.  Nesse 

contexto, apresentam-se o mito da caverna de Platão e uma passagem do filme Matrix 

para  ilustrar  o  papel  do  professor  de  Direito  na  construção  de  uma  educação  que 

valorize  os  sujeitos  envolvidos  (educador  e  educando).  Assim,  somente  a  partir  da 

horizontalização da relação educador-educando, o conhecimento construído na sala de 

aula poderia propiciar um conhecimento jurídico transformador. 

PALAVRAS-CHAVES

PAULO FREIRE; ENSINO JURÍDICO; EMANCIPAÇÃO.

RESUMO

This article develops the juridical teaching in Brazil from a perspective of the Paulo 

Freire´s  Pedagogy of the Opressed. Comparing the problems creates by the positivst 

method that privileges the reproduction without criticism to the educative proposal of 

Freire.  For  that,  the  educations  problems  failed  in  front  of  the  requirements  of  a 

mythical market and their demands presented in the Brazilian reality. In this context, 

remember the myth of th cave of Platão and a scene of the movie Matrix to illustrate the 

function of the teacher  of Law in the construction that  values are involved citizens 

(educator and educating).Thus, only from the equality of between educator-educating, 

 Professor de Direito Civil da PUC Minas e na Universidade Federal de Ouro Preto. Graduado e Mestre 
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the  knowledge  would  be  constructed  in  the  classroom  and  propriciated  the  law 

knowdlege capability of  transformation.

PALAVRAS-CHAVES

PAULO FREIRE; JURIDICAL TEACHING; EMANCIPATION.

INTRODUÇÃO

Em meu primeiro qüinqüênio no ofício de professor de Direito, minha 

insatisfação  com a  metodologia  positivista,  que  privilegia  o  discurso  “apolítico”  do 

professor, que releva a legislação à condição de Bíblia Sagrada, ficou mais evidente. As 

salas de aulas das faculdades de Direito têm sido local privilegiado para a reprodução de 

uma  interpretação  jurídica  fruto  de  uma  análise  descontextualizada  do  fenômeno 

jurídico, onde a teoria se desvincula da prática, onde se oculta o caráter ideológico da 

jurisprudência, da doutrina e da legislação.

O fracasso da metodologia do ensino jurídico, que hoje predomina nas 

faculdades de Direito, está demonstrado de forma incontestável, seja pela quantidade de 

reprovados em exames como os da Ordem dos Advogados do Brasil ou para ingresso na 

magistratura1, seja pelos serviços prestados à população, seja ainda na construção de um 

Direito que tenha suas raízes na realidade brasileira.

No  entanto,  a  discussão  de  uma  metodologia  que  supere  essas 

mazelas;  que  privilegie  a  construção  crítica  do  conhecimento  jurídico  tem passado 

distante das preocupações dos professores de Direito, de modo geral. Por outro lado, as 

estatísticas do fracasso, a todo o momento, são apresentadas.

Diante  disso,  qual  é  a  postura  que  nós,  docentes,  tomamos?  Há 

efetivamente uma reflexão sobre os motivos desses fracassos? Há autocrítica daquilo 

que se passa em sala de aula? Serão os Educandos os culpados? Será que a metodologia 

utilizada  na  construção  do  conhecimento  jurídico  é  compatível  com  a  realidade 

brasileira?

Não tenho respostas para todas essas perguntas, mas exponho minhas 

propostas para uma docência jurídica que seja testemunha da tentativa da construção do 

1 Vale ressaltar que tais exames não colaboram para o debate da qualidade do ensino, já que, por vezes, se 
preocupam apenas em aferir a quantidade de informações que o candidato pode reter, não verificando 
efetivamente o caráter qualitativo do conhecimento.

1261



conhecimento  de forma democrática  e emancipatória,  possibilitada por um ambiente 

onde o diálogo e a criticidade estejam sempre presentes.

2. AS MAZELAS METODOLÓGICAS DO ENSINO JURÍDICO

2.1. O positivismo

A metodologia do ensino jurídico no Brasil é herdeira do positivismo 

tanto  sociológico2 quanto  jurídico.  O  primeiro  fica  bem  retratado  nas  elaborações 

silogísticas e mecanicistas elaboradas em sala de aula, onde a lei, mesmo sem qualquer 

relação com a Justiça, é a premissa maior, tendo como solução para qualquer problema 

a mera subsunção dos fatos  à  lei.  Silogismo lógico que reduz o Direito  a fórmulas 

matemáticas. 

Por  outro  lado,  motivado  pelo  interesse  de  afastar  o  jurista  da 

subjetividade política, o positivismo jurídico se propôs a depurar a Ciência Jurídica de 

seu conteúdo ético-moral, dando-lhe um caráter puramente formal. O Direito passou a 

estar restrito a pura validade formal das normas (Como se fosse possível esvaziar o 

Direito de seu caráter ético, político ou moral).

Bobbio  explica  que  “na  linguagem  positivista  o  termo  ´direito´  é  

então absolutamente avalorativo, isto é, abstendo-se absolutamente de formular juízos  

de valor” (1999, 131). Característica que está igualmente impregnada na docência que 

se nega a realizar análise da ideologia das normas postas. Dessa forma, o ensino jurídico 

tornou-se excessivamente dogmático e alheio às dimensões não normativas do Direito. 

(MACHADO, 2005, p. 121) 

Baseada numa retórica liberal, o ensino jurídico encontra-se envolvido 

em esquemas deterministas, onde, reduzido ao normativismo, o Direito é o  deve ser, 

mas não se discute as razões pela qual ele não é, ou seja, a discussão gira em torno de 

garantias que existem, mas não são efetivadas. Concepção que pode ser reduzida ao 

brocardo freqüentemente utilizado pelo discente: na prática, a teoria é outra.

2.2. O patrimonialismo

Ocorre que a perversidade positivista vai além desse esquema. Sua 

perversidade  reside  no  paradigma  patrimonialista  que  se  encontra  muito  bem 
2 Löwy assevera que a hipótese fundamental do positivismo é a de que a sociedade humana é regulada por 
leis naturais, ou por leis que têm todas as características das leis naturais, invariáveis, independentes da 
vontade e da ação humana, tal como a lei da gravidade ou do movimento da terra em torno do sol: pode-
se até procurar criar uma situação que bloqueie a lei da gravidade, mas isso se faz partindo de que essa lei 
é totalmente objetiva, independente da vontade e da ação humana. (1998, p. 35-36)
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estruturado dentro da sociedade capitalista. O manto positivista se presta ao papel de 

ocultador  da ideologia  burguesa que privilegia  o  ter pelo  ser,  na  medida em que  a 

pessoa  é  protegida  através  da  proteção  de  seus  bens,  não  se  protegendo  o  ser 

diretamente pela sua dignidade. 

O ensino jurídico, assim, se vê diante de um desafio: como colocar a 

pessoa no centro de um ordenamento que privilegia o capital, o acúmulo de riquezas, a 

exclusão? Como desvelar as ideologias que permeiam o Direito através do positivismo 

reinante?

Diante disso, o ensino jurídico se vê impotente em resolver questões 

que envolvem a valorização da pessoa frente ao patrimônio. Em que pese a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 trazer a dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República,  o professor de Direito tende a traduzir  esse princípio em 

mero objetivo, princípio político ou até mesmo numa utopia, naquilo que se traduz em 

sonho impossível. Leitura do Direito que revela o caráter fatalista da estrutura em que 

este está inserido.

Sem  se  desvelar  as  estruturas,  os  condicionamentos  e  o  próprio 

fatalismo  capitalista  que  se  encontram por  trás  de  interpretações  que  privilegiam a 

proteção do patrimônio em detrimento da pessoa; o ter em detrimento do ser; a vontade 

do  “mercado”  em  detrimento  do  homem  como  ser  histórico,  não  será  possível  o 

conhecimento jurídico crítico.

3. CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS

Os problemas indicados na docência jurídica não são novos3, nem são 

os únicos. Sempre foram motivos de embates em salas de aula e de professores. Por 

isso, o pensamento freireano se constitui instrumento indispensável à construção de uma 

docência  emancipatória.  Freire  oferece  ao  docente  que  busca  um  ensino  crítico  e 

emancipatório alternativas à libertação dos grilhões em que se encontram presos.

Para alcançar a criticidade, elemento indispensável na construção do 

conhecimento,  o  Educador  deve  abandonar  o  modelo  bancário  de  educação4,  onde 
3 Estranhamente  Bittar  indica  problemas  atuais  da  pedagogia  do  Direito  (ensino  que  privilegia  uma 
relação  formal,  autoritária  e  improdutiva,  resumido à  monótona e mecânica leitura  de leis,  recheada 
oportunamente com comentários do próprio professor) como mazelas do passado. (2001, p. 87)
4 Freire (2005, p. 67) explica  que a educação bancária consiste no ato de depositar,  de transferir,  de 
transmitir valores e conhecimentos. Sob esse modelo, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 
aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão – a absolutização da ignorância,  que constitui  o que chamamos de alienação da ignorância, 
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ensinar é um ato de transferência de conhecimento. Pautado nesse modelo, o professor 

de  Direito  reifica  o  discente,  domesticando-o  através  da  exigência  da  repetição  do 

conteúdo. Nesse contexto, há a promoção de uma educação alienante e frustrante que 

desvincula o Direito dos problemas sociais que o discente vivencia.

Freire  alerta  que  se  se  aceitar  que  o  professor  é  o  sujeito do 

conhecimento, o aluno deve ser o objeto (1996, p. 23), então, o primeiro é o que forma e 

o segundo, o objeto por ele formado, um paciente que recebe conhecimentos-conteúdos-

acumulados pelo sujeito que sabe e que transfere aos alunos.  A educação,  portanto, 

implicaria numa “busca realizada por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o 

sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por isso, ninguém educa  

ninguém”. (FREIRE, 2006, p. 28)

O Educando,  no ensino jurídico tem sido tratado como uma tabula 

rasa,  em consonância  com sua  raiz  etimológica,5 que  deve ser  formado  segundo às 

exigências do mitológico mercado6.

Através  de  discursos  monológicos,  muitas  vezes  permeados  de 

proibições de perguntas no decorrer da exposição, o professor de Direito apresenta suas 

verdades (ou verdades a que aderiu acriticamente) “domestica” a realidade, o Direito e o 

aluno.  Assim,  torna o presente e  o passado estáticos  e  o futuro previsível.  Torna o 

homem  escravo  da  natureza,  já  que  desconsidera  sua  intervenção  na  História  ao 

desprezar a intervenção do aluno na construção do conhecimento. O professor se revela 

um ser sem dúvidas, concluso e acabado.

Para ilustrar minha crítica ao paradigma vigente na docência jurídica, 

relembro a passagem do Livro VII da República de Platão (1980, p. 317/321):

Platão descreve um grupo de homens presos desde a infância numa 

caverna, algemados de tal maneira que só lhes é dado olhar sempre a parede em frente. 

Nessa parede, veriam as sombras de homens que caminham entre eles e uma fogueira 

que  queima  ao  longe,  projetando  uma  escassa  iluminação  vindo  do  fundo  do 

segundo a qual esta se encontra sempre no outro. 
5 “Aluno” tem origem do latim,  onde a corresponde  ad “para” e  luno,  que deriva da palavra  lumni, 
significa “luz”. Portanto, aluno quer dizer para luz. Vale ressaltar que há grande confusão do significado 
etimológico da palavra, já que, por vezes, busca-se a origem do prefixo  a na língua grega (ausente), 
mescla-se numa mesma palavra o grego e o latim, traduzindo-a como sem luz, sem conhecimento.
6 Ocorre que nem para isso a educação bancária tem se prestado, tendo em vista que os alunos não têm 
obtido sucesso no ingresso nem dos exames da OAB, que se presta a exigir do aluno, em sua primeira 
fase, a pura repetição acrítica de conteúdos.
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subterrâneo.  Esse  grupo  só  poderia  enxergar  as  sombras  daqueles  homens  que  ali 

transitam e seus objetos, surgindo e se desfazendo diante deles. 

Acreditavam  que  as  imagens  que  apareciam  aos  seus  olhos  eram 

verdadeiras, tomando o espectro pela realidade. A sua existência era, pois, inteiramente 

dominada pela ignorância. 

Se alguém resolvesse libertar um daqueles de seus grilhões e o levasse 

ainda que arrastado para longe daquela caverna, indaga Platão, o que poderia correr? 

Num primeiro momento, chegando do lado de fora, ele nada enxergaria, ofuscado pela 

extrema luminosidade do Sol. Mas, logo que se adaptasse, ele desvendaria aos poucos 

as manchas, as imagens, e, finalmente, os objetos que o cercava. Conheceria a luz, e a 

realidade por ela trazida, e decifraria as distorções trazidas pelo mundo de sombras em 

que vivia. 

No entanto, Platão explica que se ele voltasse à caverna para explicar 

a realidade aos outros prisioneiros, no intuito de promover mudanças no conhecimento 

destes,  ele  teria  problemas,  já  que  à  escuridão,  inadaptado  em  razão  da  cegueira 

provocada por sua aventura fora da caverna, ele seria motivos de risos e reprovação, ou 

seja, seria incompreendido.

Por vezes, na docência jurídica, o professor atua como este homem 

que, liberto dos grilhões da ignorância (?), deseja levar a boa nova (seu conhecimento) 

aos seus alunos, seres que vivem num mundo de ilusões.

Ora, o ensino jurídico deve estar vinculado à realidade; realidade que 

é vivida também pelos Educandos. Assim, o Educador deve respeitar os saberes dos 

Educandos  como  forma  de  estabelecer  a  intimidade  entre  os  saberes  curriculares 

fundamentais e a experiência social dos Educandos (FREIRE, 2003, p. 30).

Por que não discutir as implicações jurídicas e sociológicas da legião 

de excluídos dos mais elementares direitos?

Nessa mesma trilha, o Educador deve, inelutavelmente, tentar com os 

Educandos desvelar as opções ideológicas do Direito, deixando de lado a neutralidade 

consagrada pela chamado positivismo jurídico de Hans Kelsen7.
7 Kelsen (2000) entendeu ser indispensável fixar os limites do estudo da ciência do Direito. Sua reação 
coloca a eficácia da norma livre das interferências alienígenas à ciência do Direito, surgindo o que ele 
mesmo denominou de princípio da pureza. Seu esforço se centra na manutenção de uma neutralidade 
científica aplicada à ciência do Direito.Como ciência social, o objeto do Direito é a regulação das relações 
sociais, sendo que a opção pela proteção de determinado bem jurídico é questão ideológica que passo ao 
largo  de  qualquer  pretensa  neutralidade.  Vale  pontuar  que  numa  sociedade  capitalista,  a  adoção  do 
positivismo jurídico, com sua opção pelo conhecimento descritivo de normas, se traduz na reprodução 
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Uma docência  jurídica  emancipatória  não  pode  admitir  um Direito 

neutro, descomprometido, apolítico. Mas somente a denúncia do caráter ideológico do 

Direito, que se encontra travestido de neutralidade, não basta para esse desvelamento, já 

que  numa  sociedade  hegemonicamente  burguesa,  esses  conteúdos  e  valores  estão 

ocultados.

Na  construção  do  conhecimento,  Educador  e  Educando  devem, 

criticamente, conhecer as estruturas que sustentam o ordenamento jurídico para, então, 

transpor os limites que estas lhes impõem, distanciando-se delas para admirá-las8.

Apresentar  o  caráter  ideológico  do Direito  é  uma das  tarefas  mais 

árduas do Educador, já que ele próprio se encontra impregnado de pré-compreensões 

dogmatizantes  que  o  impedem  de  desvelar  as  estruturas  que  condicionam  sua 

consciência9. Assim, não é papel do Educador emancipar o Educando, nem libertá-lo. 

Será mediado pela construção do diálogo crítico do objeto cognoscível que se dará o 

desvelamento, a consciência crítica.

Para Freire,  “não há docência sem discência, as duas se explicam e  

seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem á condição de  

objeto,  um do  outro.  Quem ensina  aprende  ao  ensinar  e  quem aprende  ensina  ao 

aprender” (2003, p. 23).

Assim,  uma  metodologia  do  ensino  jurídico  libertadora  e 

emancipatória deve desocultar a pretensa neutralidade. Nessa desocultação da ideologia, 

a consciência crítica deve se fazer presente, sendo fruto da história dos educandos, de 

sua autonomia.

Essa  conscientização  parte  da  compreensão  da  realidade,  dos 

problemas e seus nexos causais. É a partir  das relações do homem com a realidade, 

resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão. 

Vai  dominando  a  realidade,  como  sujeito  histórico.  Vai  humanizando-a.  Vai 

acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor (FREIRE, 2005, p. 51).

descritiva dos valores burgueses nelas internalizados (MACHADO, 2005, p. 129).
8 Admirar é penetrar no que foi admirado e olhar de e por dentro, separando seus significados. È sair da 
superfície do conhecimento. (FREIRE, 2006, p. 44).
9 Marx já deixava claras as preocupações com as circunstâncias que condicionam a educação ao afirmar 
que o Educador precisa ser educado, sendo que somente através de uma práxis revolucionária se daria a 
mudança da consciência e das circunstâncias (1998, p. 100).

1266



A consciência não é algo que domina o sujeito de fora para dentro 

mágico ou metafísico.  É só a partir  da consciência de seu papel  na História  que se 

possibilita ao cidadão a discussão de sua problemática. 

Uma docência jurídica emancipatória deve se orientar no sentido da 

humanização  da  relação  Educandor-Educando,  na  crença  no  poder  criador  dos 

Educandos, no repúdio à domesticação destes. Domesticação que os reifica. Consiste, 

enfim, na superação da própria Educação Bancária, que se resume no ato de explicar 

como aplicar normas de condutas acriticamente e guiada por critérios misteriosos sob o 

manto de uma pretensa neutralidade.

Essa Educação Bancária, que caracteriza o ensino jurídico, parte da 

premissa  que  o  Educando  deve  ser  domesticado,  sendo  um  recipiente  vazio  a  ser 

preenchido com as prescrições legais já consagradas. Prescrições doadas pelo fatalismo 

de uma sociedade de mercado que transfere seus valores através de um monólogo que se 

traduz na negação do sujeito construtor de seus direitos.

Assim,  o  ensino  jurídico  tradicional  se  fundamenta  num  saber 

matematizado  que  soluciona  conflitos  sociais  a  partir  de  valores  patrimonialistas. 

Valores que se naturalizaram a tal ponto que oprimem o surgimento de novas soluções. 

A superação dessas soluções matematizadas só pode ser viabilizada 

pela  construção  de  uma  consciência  crítica,  emancipada,  através  de  um  processo 

dialógico  e  libertador.  É  através  do  estabelecimento  da  democracia,  do  diálogo,  do 

respeito aos saberes dos Educandos é que o ensino jurídico cumprirá o seu papel de 

formação de Educandos democráticos,  que tenham apreço por valores  humanísticos, 

que contribuam para a construção de um Direito plural. 

Efetivamente,  não  sei  como  se  pode  compreender  a  Democracia 

através de discursos monológicos e autoritários? Como conceber o processo judicial, 

como já ouvi em vários auditórios, construído entre as partes se nem ao acadêmico de 

Direito é possibilitada o questionamento, a intervenção no processo de aprendizagem? 

Como  se  prega  o  respeito  às  minorias  através  do  desrespeito  às  visões  de  mundo 

distintas  trazidas  pelos  Educandos?  Como se  explica  o  acesso  à  informação  com a 

retenção das avaliações dos Educandos?

A  docência  emancipatória  deve  ter  compromisso  com  um  ensino 

dialógico que fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana (FREIRE, 

2005, p. 16). Tendo em vista a pretensão da ciência jurídica em regular conflitos e reger 
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as relações sociais, somente a partir de uma relação dialógica em que a legislação e a 

interpretação das normas sejam fruto de um movimento de busca relacional entre as 

diferentes  interpretações  de  mundo  é  que  o  ensino  jurídico  seria  efetivamente 

legitimado pela sua construção.

Somente com um vínculo estreito entre conscientização e diálogo é 

que se pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos 

Educandos.

É através do diálogo, que se desenvolve uma relação horizontal entre 

Educandor-Educando, que se constrói a consciência crítica. O diálogo nasce de uma 

matriz crítica, gerada pela criticidade. É o momento privilegiado de reflexão dos seres 

cognoscentes sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem (FREIRE, 1987, p. 123).

O diálogo,  permeado pela  consciência  crítica,  é  a  reconciliação  do 

homem consigo mesmo, com sua história e com a sociedade. No entanto, o diálogo não 

pode excluir o conflito, sob pena de ser um diálogo ingênuo (GADOTTI,  in  FREIRE, 

1979, p. 13).

Uma docência jurídica emancipatória pressupõe essa horizontalização, 

onde  Educador  e  Educando,  emancipados  por  uma consciência  crítica,  fruto  de um 

processo  dialógico,  revelem  suas  demandas  e  estabeleçam  de  forma  clara  suas 

contradições. As pretensões de validade dos diversos discursos e demandas surgidas na 

sala de aula devem estar presentes nesse processo de construção do conhecimento.

O  ensino  jurídico  não  é,  portanto,  ato  de  benevolência,  pois  seu 

conteúdo e valores não podem ser de posse exclusiva de um dos sujeitos que participam 

do processo, nem dádiva. Deve se reconhecer que Educando é ser cognoscente, com 

experiências sociais valiosas na construção do conhecimento. 

As  interpretações  do  Direito  devem  ser  encaradas  como 

possibilidades,  a  lei,  a  doutrina e  a  jurisprudência  devem ser  integradas à  realidade 

vivida  e  submetidas  à  crítica  como  forma  de  superação  de  uma  compreensão 

mecanicista do próprio Direito.

Nessa  luta  pela  emancipação  do  Educando  é  preciso  que  este  se 

convença  de  sua  responsabilidade  total,  com  a  superação  da  alienação.  Mas  o 

rompimento com essa alienação não se dá individualmente ou por interesses puramente 

individuais. Essa superação não é fruto de uma consciência crítica individual, mas do 

encontro dos sujeitos mediatizados pelo conhecimento jurídico e social. 
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Não se pode deixar de lado, ao falar da construção de uma docência 

jurídica emancipatória, no papel da linguagem jurídica. Motivada por uma ideologia que 

ignora  o  cidadão,  a  linguagem  jurídica  propositadamente  exclui  a  maioria  dos 

destinatários/intérpretes  das  normas  da  compreensão  dos  signos  jurídicos.  O Direito 

adota uma linguagem para ocultar seus valores e, por outro lado, demanda a necessidade 

de  tradutores,  representantes  de  uma  elite  burguesa,  verdadeiros  sacerdotes,  que  se 

dizem os únicos que conseguem compreender os comandos legais.

Freire  denuncia  que  a  ocultação  da  realidade,  com  o  uso  da 

linguagem, é uma das manhas, das armadilhas da ideologia.

Somente  uma  linguagem  que  busque  a  intimidade  com  os  signos 

utilizados pelo Educando, que fale com o Educando, permitirá a participação de sujeitos 

capazes de partilhar intersubjetivamente seus mundos de vida. 

A familiarização com a linguagem popular não significa a renúncia da 

linguagem jurídica, mas a união do abstrato da teoria com o concreto da prática dos 

Educandos.

A  desocultação  das  ideologias,  indispensável  à  emancipação  do 

operador  do  Direito,  deve  se  dar  dialogicamente,  portanto,  de  forma  inteligível  aos 

participantes, sendo construída pelos Educandos e Educadores na sua prática social e na 

interpretação do Direito. 

Para  concluir  passo a  apresentar  outra  alegoria,  o desvelamento  do 

mundo pelo personagem Neo do filme Matrix. No filme, ao contrário do humano que se 

libertou e voltou para a caverna, como já foi narrado, aqueles que têm consciência do 

mundo  real,  só  enxergam  uma  possibilidade  de  libertação  do  ser  humano:  ver  a 

realidade com os próprios olhos; vivê-la para que ela seja descontruída e reconstruída 

sob  o  olhar  do  sujeito  em libertação.  Na  tomada  de  consciência  de  Neo,  só  lhe  é 

indicado  o  caminho,  percorrê-lo  ou  não  é  uma  escolha  dele.  Nesse  processo  de 

libertação não há transferência de conhecimento; os sujeitos são mediados por esse, a 

intervenção daquele que indica o caminho é diretiva num sentido de auxiliar o processo 

emancipatório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  horizontalização  da  relação  entre  os  sujeitos  que  participam  do 

processo educativo é pressuposto para a construção do conhecimento, especialmente, no 

1269



campo  das  Ciências  Sociais  Aplicadas  como  é  o  caso  do  Direito.  Essa  relação, 

permeada pelo diálogo crítico, propiciaria um ensino jurídico que estaria em sintonia 

com as demandas da sociedade.

A Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire traz o diálogo entre sujeitos 

críticos como meio hábil de libertação e intervenção na História. Um professor que se 

propõe  democrático  estaria  melhor  preparado  para  a  docência  jurídica  se  estivesse 

atento ao pensamento freireano, pois abandonaria o papel de detentor do conhecimento 

e enfrentaria as narrativas jurídicas como possibilidades que devem ser relacionadas 

com a realidade vivida. E, nessa relação dialética, haveria o repúdio ao determinismo 

próprio da próprio do positivismo e da interpretação mecanicista que retira do Direito 

seu conteúdo libertador.
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RESUMO 

Este artigo tem como foco a contribuição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores na proteção e preservação do meio ambiente. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 bem como o Protocolo de Quioto e a Agenda 21, em 

conjunto, dispõem sobre a necessidade de preservar o meio ambiente para as futuras 

gerações, o chamado desenvolvimento sustentável. Visando este objetivo, aqueles 

instrumentos normativos elencam alguns mecanismos e práticas capazes de reduzir a 

degradação ambiental. A Agenda 21, integrando os princípios de proteção e preservação 

ambiental mundialmente reconhecidos, estabelece ser o transporte automotivo uma 

importante fonte de desenvolvimento econômico, social e cultural, porém, em 

contrapartida, constata a necessidade de um efetivo controle da poluição causada pelos 

diversos tipos de veículos. É neste contexto que o IPVA ingressa no ordenamento 

jurídico-constitucional brasileiro na tentativa de contribuir como mais um mecanismo 

coercitivo de redução de emissão de gases causadores de efeito estufa na atmosfera. 
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ABSTRACT  

This article focuses on the contribution of the Tax on the Property of Vehicles (Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA) in the protection and 

preservation of the environment. The Brazilian Constitution of 1988 as well as the 

Kyoto Protocol and Agenda 21, in set, makes use on the necessity to preserve the 

environment for the future generations, so called sustainable development. Aiming at 

this objective, those normative instruments provide some mechanisms and practices 

capable of reducing environmental degradation. Agenda 21, integrating the principles of 

world-wide recognized environmental protection and preservation, establishes to be the 

automachine transport an important source of economic, social and cultural 

development, however, on the other hand, it evidences the necessity of an effective 

control of the pollution caused for the diverse types of vehicles. It is in this context that 

the IPVA enters the Brazilian legal-constitutional order in the attempt to contribute as a 

coercitive mechanism of reducing of the greenhouse effects in atmosphere. 

 

KEYWORDS 

ENVIRONMENT; IPVA; SUSTAINABLE DEVELOPMENT; AGENDA 21 

 

RÉSUMÉ 

Cet article se concentre sur la contribution de l'Impôt sur la Propriété des Véhicules 

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) dans la protection et la 

conservation de l'environnement. La Constitution brésilienne de 1988 aussi bien que le 

protocole de Kyoto et l´Agenda 21, dans l'ensemble, décrétent la nécessité de préserver 

l'environnement pour les futures générations, prétendu développement durable. Visant 

cet objectif, ces instruments normatifs fournissent quelques mécanismes et pratiques 

capables de réduire la dégradation environnementale. Agenda 21, intégrant les principes 

de la protection et de la conservation de l'environnement dans le monde entier 

identifiées, établit que le transport est une source très importante pour le développement 

économique, social et culturel, cependant, d'une part, il démontre la nécessité d'une lutte 

efficace contre la pollution causée pour les types divers de véhicules. C'est dans ce 
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contexte que l'IPVA est écrit dans l'ordre legal-constitutionnel brésilien dans la tentative 

de contribuer comme un mécanisme coercitive pour la réduction d´effet  en atmosphère. 

 

MOT-CLÉS 

ENVIRONNMENT; IPVA; DEVELOPPEMENT DURABLE; AGENDA 21  

 

I – INTRODUÇÃO. 

 

A reflexão da sociedade em torno de seus rumos para o futuro, e a perene 

conscientização ambiental, tem provocado transformações significativas no rumo da 

humanidade, mediante o paulatino abandono da postura egocêntrica e individualista da 

sociedade atual. Nota-se a necessidade de adoção de medidas legislativas ou 

administrativas adequadas para controlar, limitar, reduzir ou evitar atividades que 

provoquem emissões nocivas à atmosfera e outros efeitos ambientais adversos ao meio 

ambiente. 

Inobstante a adoção de normas tendentes à proteção do meio ambiente no 

ordenamento jurídico pátrio, na prática, percebe-se a prevalência dos interesses políticos 

e/ou econômicos dos entes que constituem a Federação em detrimento da 

implementação de políticas públicas que garantam efetivamente o desenvolvimento 

sustentável e o direito fundamental do homem ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, observando, dessa forma, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. 

É cediço que todos os poderes do Estado estão, precipuamente, constrangidos à 

observância dos cânones constitucionais, superpostos à sua atuação orgânica, no 

presente artigo busca-se demonstrar o descaso da Administração Pública Mineira quanto 

à sua obrigação de tutelar o equilíbrio ambiental ao instituir imposto de caráter 

extrafiscal, in casu, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

com fins arrecadatórios, desconsiderando, todavia, a sustentabilidade como estratégia 

fundamental de sua implementação. 

No intuito de promover uma verdadeira mudança de atitude da civilização e dos 

seus hábitos predatórios, os quais comprometem não só o futuro das próximas gerações, 

mas o próprio equilíbrio do planeta, os autores propugnam o abandono, pelo aplicador 
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do Direito, dos esquemas esboçados na lei instituidora do IPVA, mediante um processo 

hermenêutico que dê prevalência aos princípios constitucionais ambientais frente à 

legislação tributária, com o propósito de promover sua integração normativa a um 

conjunto harmônico e coerente de preceitos. 

 

II – DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 

 

 A Constituição Federal/88 incorporou ao ordenamento jurídico pátrio a premente 

necessidade de proteção ao meio ambiente, consagrando, como obrigação do Poder 

Público e de toda a coletividade, a defesa e garantia de efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações1. Destarte, 

para entender o universo socioambiental, previsto, sobretudo, no Art. 225 da CF/88, é 

preciso, conhecer suas potencialidades e reconhecer-se nele, individual e coletivamente, 

sob pena de esgotamento dos recursos naturais do planeta e o malogro das poucas, mas 

maciças, políticas de sustentabilidade ambiental2. 

Nenhuma novidade haveria, em realidade, ao destacar a importância do meio 

ambiente à sobrevivência humana, à sadia qualidade de vida da população, à 

permanência na Terra das presentes e futuras gerações, eis que somos, todos, 

dependentes do ambiente em que estamos inseridos. Para tornar clara esta assertiva, a 

Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de defender o ambiente como 

política pública obrigatória, cabendo-lhe preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais, considerados por Edis Milaré como “aqueles que garantem o funcionamento 

dos ecossistemas e contribuem para a salubridade e higidez do meio ambiente”3

 Dentro desse contexto, consoante Alexandre de Moraes, o Art. 225 da CF/88 

deve ser interpretado em consonância com o Art. 1º, inciso III, do mesmo diploma legal, 

que consagra como fundamento da República o princípio da dignidade da pessoa 

humana, o Art. 3º, inciso II, que prevê como objetivo fundamental da República o 

                                                           
1 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional. São 
Paulo: Atlas, 2002, p. 1998. 
2 TRIGUEIRO, André (Coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão 
ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 
3 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: RT, 200, p. 216. 
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desenvolvimento nacional, e, por fim, o Art. 4º, inciso IX, que estipula que o Brasil 

deve reger-se em suas relações internacionais pelos princípios da cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade, de maneira a permitir maior efetividade na 

proteção do meio ambiente4. 

Não obstante o dever de preservação e conservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, atualmente estamos vivendo uma intensa crise ambiental, 

proveniente de uma sociedade de risco, deflagrada, principalmente, a partir da 

constatação de que as condições tecnológicas, industriais e formas de organização e 

gestões econômicas da sociedade estão em notório conflito com a qualidade de vida. 

Verifica-se que a crise ambiental contemporânea configura-se, essencialmente, no 

esgotamento dos modelos desenvolvimentistas levados a efeito nas últimas décadas, 

sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando a política americana baseada no 

padrão de consumo quantitativo (american way of life) se consolidou como parâmetro 

de mensuração do nível de conforto e desenvolvimento de um país5, trazendo em seu 

bojo a devastação do meio ambiente e a escassez dos recursos naturais em nível 

planetário, manifestadas principalmente por acontecimentos globais como o efeito 

estufa, a chuva ácida, a perda da biodiversidade, o desmatamento, a poluição do ar, a 

exaustão do solo, a erosão e a morte dos rios e dos lagos. 

 Com efeito, a superação da crise ambiental implica não apenas conciliar o 

desenvolvimento econômico-social com a proteção do meio ambiente - garantindo, 

assim, o chamado desenvolvimento sustentável -, mas, sobretudo, promover uma 

verdadeira mudança de atitude da civilização e de seus hábitos predatórios, que 

comprometem não só o futuro das próximas gerações, mas o próprio equilíbrio do 

planeta. Daí a patente necessidade de implementação e/ou aprimoramento, pela 

Administração Pública, das políticas e medidas direcionadas à sustentabilidade do 

desenvolvimento econômico-político-social; à produção de combustíveis 

biodegradáveis; à criação de fontes renováveis de energia; ao desenvolvimento de 

sistemas de transportes mais eficientes, menos poluentes e mais seguros; ao uso de 

meios de transporte que minimizem os impactos adversos sobre a atmosfera; ao acesso 

às novas tecnologias de transporte implementadas, etc.. 

                                                           
4 op. cit. 
5 RUTKWOSKI, et all. Brazilian Development x Environmetal Issues: Water Problematization 
Trajectory. Congresso Interamericano: Caracas, 1997. 
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III – PROTOCOLO DE QUIOTO. 

 

Face à necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento, fundado na 

solidariedade social, capaz de conduzir à proteção (concreta) do meio ambiente e à 

promoção (efetiva) da qualidade de vida, o Brasil firmou, como signatário, na 

Convenção de Mudanças Climáticas da ONU, realizada em dezembro de 1997, o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, mais conhecido como Protocolo de 

Quioto6, pelo qual os países signatários comprometeram-se a reduzir suas emissões de 

gases prejudiciais à camada de ozônio, de forma a preservar o meio ambiente e 

promover o desenvolvimento sustentável. 

 Tal documento estabelece a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2) - 

principal responsável pelo efeito estufa -, cabendo aos países signatários a limitação e 

redução da emissão de poluentes, por meio de cotas diferenciadas. O fim primeiro do 

Protocolo é a responsabilidade comum dos países signatários pela diminuição das 

emissões de gases de efeito estufa nos países industrializados e pela desaceleração do 

crescimento das emissões de tais gases nos países em desenvolvimento, ainda que os 

industrializados, ou considerados “desenvolvidos”, tenham maior obrigação de limitar e 

reduzir suas emissões. 

 Dentre outras obrigações, cabe a cada parte signatária o implemento de políticas 

e medidas capazes de promover a limitação e redução da emissão de dióxido de carbono 

(CO2) e, via de conseqüência, garantir o desenvolvimento sustentável, tais como: 

 
“vi. O estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a 
promoção de políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases 
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal7; 
vii. Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa 
não controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes”.8

 

IV – AGENDA 21. 

 

                                                           
6 O Protocolo de Quioto é o resultado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas. Oficialmente, entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. 
7 "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a Camada de 
Ozônio, adotado em Montreal, no dia 16 de setembro de 1987, e com os ajustes e emendas adotados 
posteriormente. 
8 Art. 2º do Protocolo de Kyoto, que trata das políticas e medidas a serem adotadas pelos países 
signatários do acordo. 

1278



 No intuito de conjugar o desenvolvimento com o meio ambiente, os 

representantes dos países participantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (RIO-92) aprovaram a Agenda 21 Global, na qual estão 

indicadas as grandes linhas de ação que devem ser seguidas para satisfazer as 

necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, obter ecossistemas melhor 

protegidos e gerenciados e construir um futuro mais próspero e seguro.9

A Agenda 21, voltada não só para os problemas prementes de hoje, reflete um 

consenso mundial e um compromisso político no nível mais alto no que diz respeito a 

desenvolvimento e cooperação ambiental; cabendo aos governantes - no âmbito global, 

nacional e local -, o êxito de sua execução, mediante estratégias, planos e políticas 

nacionais em prol da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Nos termos do 

Capítulo 28 da Agenda 21 Global, faz mister implementar, também, uma Agenda 21 

local10 tendo como base de ação a construção, operacionalização e manutenção da infra-

estrutura econômica, social e ambiental local, estabelecendo políticas ambientais locais 

e prestando assistência na implementação de políticas ambientais nacionais; vez que a 

participação e cooperação das autoridades locais são fatores determinantes para o 

alcance dos objetivos nacionais e, via de conseqüência, globais. 

Nessa vertente, a Agenda 21 Brasileira11 é um processo e instrumento de 

planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável e que tem como eixo 

central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e 

o crescimento econômico. A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira não só entrou na 

fase de implementação assistida pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável (CPDS), como também foi elevada à condição de Programa do Plano 

Plurianual, PPA 2004-2007, pelo atual governo; no intuito de garantir a força política e 

institucional necessária à construção do Brasil Sustentável, estando coadunada com as 

                                                           
9 Documento Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
10 Agenda 21 Global, Art. 28.1. Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm suas 
raízes nas atividades locais, a participação e cooperação das autoridades locais será um fator determinante 
na realização de seus objetivos. As autoridades locais constroem, operam e mantêm a infra-estrutura 
econômica, social e ambiental, supervisionam os processos de planejamento, estabelecem as políticas e 
regulamentações ambientais locais e contribuem para a implementação de políticas ambientais nacionais 
e subnacionais. Como nível de governo mais próximo do povo, desempenham um papel essencial na 
educação, mobilização e resposta ao público, em favor de um desenvolvimento sustentável. 
11 Dois documentos compõem a Agenda 21 Brasileira: "Agenda 21 Brasileira - Ações Prioritárias", que 
estabelece os caminhos preferenciais da construção da sustentabilidade brasileira, e "Agenda 21 Brasileira 
- Resultado da Consulta Nacional", produto das discussões realizadas em todo o território nacional. 
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diretrizes da política ambiental do Governo, transversalidade, desenvolvimento 

sustentável, fortalecimento do Sisnama12 e participação social, adotando referenciais 

importantes como a Carta da Terra. 

 No tocante à proteção da Atmosfera, mediante a redução e limitação das 

emissões de dióxido de carbono (CO2), a Agenda 21 Global prevê, em seu Capítulo 9, a 

necessidade de desenvolvimento sustentável também no setor de transportes, haja vista 

ao papel essencial por ele desempenhado no desenvolvimento econômico e social, assim 

como à crescente emissão de gases poluentes na atmosfera13. Objetiva, assim, a 

elaboração e promoção de políticas eficazes, no que diz respeito a custo/benefício, para 

limitar, reduzir ou controlar as emissões nocivas à atmosfera e outros efeitos ambientais 

adversos do setor dos transportes.14

 Destarte, cabe à Administração Pública desenvolver sistemas de transportes mais 

eficientes, menos poluentes e mais seguros; facilitar, nos planos nacional e regional, o 

acesso a tecnologias de transporte seguras, eficientes (inclusive quanto ao uso de 

recursos) e menos poluentes; estimular o uso de meios de transporte que minimizem os 

impactos adversos sobre a atmosfera, enfim, desenvolver ou aperfeiçoar mecanismos 

que integrem a área dos transportes, com vistas a reduzir os efeitos do transporte sobre o 

meio ambiente. 

 

V – NOVAS TECNOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

É cediço que a poluição atmosférica é, atualmente, o maior problema da Terra, 

face à incessante emissão de partículas nocivas e produtos poluentes, que resultam na 

degradação da qualidade ambiental, afetando desfavoravelmente o meio ambiente, 

prejudicando a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criando condições 
                                                           
12 SISNAMA: Sistema Nacional do Meio Ambiente, instituído pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 
1981, regulamentada pelo Decreto n.º 99.274, de 06 de junho de 1990. 
13 Agenda 21 Global, Art. 9.13. O setor dos transportes tem papel essencial e positivo a desempenhar no 
desenvolvimento econômico e social, e as necessidades de transporte sem dúvida irão aumentar. No 
entanto, visto que o setor dos transportes também é fonte de emissões atmosféricas, é necessário que se 
faça uma análise dos sistemas de transporte existentes atualmente e que se obtenha projetos e 
gerenciamento mais eficazes dos sistemas de trânsito e transportes.  
14 Agenda 21 Global, Art. 9.14. O objetivo básico desta área de programas é elaborar e promover políticas 
ou programas, conforme apropriado, eficazes no que diz respeito à relação custo/benefício, para limitar, 
reduzir ou controlar, conforme apropriado, as emissões nocivas para a atmosfera e outros efeitos 
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adversas às atividades sociais e econômicas. As emissões de combustíveis fósseis no 

setor de transporte individual, por sua vez, são grandes responsáveis pela poluição 

urbana, posto que sua queima produz enormes quantidades de dióxido de carbono 

(CO2), resultando no denominado “efeito estufa”. 

Não obstante, somos o país com a melhor tecnologia de abastecimento de 

veículos automotores, vez que o álcool combustível, largamente utilizado na frota 

nacional, é derivado do açúcar, sobre o qual incide o processo de fotossíntese, ou seja, 

quando um veículo automotor “queima” álcool, ele devolve à atmosfera o dióxido de 

carbono (CO2) retirado do ar pela cana-de-açúcar; decorrendo daí o título de 

combustível limpo a ele atribuído. 

O Programa Brasileiro do Álcool Combustível15 teve origem em 1975, dois anos 

após o Brasil ser assolado pela primeira crise do petróleo. Para enfrentar as enormes 

despesas com a importação de petróleo, o governo federal buscou fontes internas de 

energia, no intuito de substituir os combustíveis derivados do “ouro negro” mais 

utilizados na frota nacional: diesel; óleo combustível e gasolina. O álcool de cana-de-

açúcar foi a alternativa ideal à substituição da gasolina. 

Todavia, no final dos anos 80 o governo federal passou a reduzir os subsídios ao álcool 

combustível e o preço se aproximou do preço da gasolina. A desregulamentação do 

setor, atrelada à melhora do comércio internacional de açúcar, fez com que os 

produtores optassem por exportar açúcar, em detrimento da produção do álcool 

combustível. As reservas estratégicas de álcool combustível foram totalmente 

consumidas, sem, contudo, haver a reposição no mercado. A partir de então, ocorreu o 

desabastecimento de álcool combustível em algumas regiões do país, culminado na 

perda do valor venal dos veículos automotores movidos a álcool e, via de conseqüência, 

na drástica diminuição de sua produção. 

                                                                                                                                                                          
ambientais adversos do setor dos transportes, levando em conta as prioridades do desenvolvimento, bem 
como as circunstâncias específicas locais e nacionais e aspectos de segurança. 
15 O Programa Brasileiro do Álcool Combustível – PROÁLCOOL - foi um programa bem-sucedido de 
substituição em larga escala dos derivados de petróleo. Foi desenvolvido para evitar o aumento da 
dependência externa de divisas quando dos choques de preço de petróleo. De 1975 a 2000, foram 
produzidos cerca de 5,6 milhões de veículos a álcool hidratado. Acrescido a isso, o Programa substituiu 
por uma fração de álcool anidro (entre 1,1% a 25%) um volume de gasolina pura consumida por uma 
frota superior a 10 milhões de veículos a gasolina, evitando, assim, nesse período, emissões de gás 
carbônico da ordem de 110 milhões de toneladas de carbono (contido no CO2), a importação de 
aproximadamente 550 milhões de barris de petróleo e, ainda, proporcionando uma economia de divisas da 
ordem de 11,5 bilhões de dólares. Informação disponível em: 
<http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool.htm>. Acesso em 22 de setembro de 2007. 
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A ausência de uma política efetiva de governo que garantisse a produção de 

álcool combustível e a continuidade do abastecimento fez com que a população 

brasileira desacreditasse na potencialidade de uma tecnologia genuinamente nacional, 

com baixíssimos impactos no meio ambiente; inobstante o disposto no Art. 3º da CF/88, 

que prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a garantia do 

desenvolvimento nacional.16

Ocorre que, face às atuais tecnologias empregadas pelas montadoras veiculares, 

a produção de automóveis comerciais leves com motores bicombustíveis (que 

funcionam tanto a álcool quanto à gasolina) vem crescendo assustadoramente na 

indústria automobilística brasileira. De igual modo, a demanda internacional pelo álcool 

(combustível limpo) vem aumentando consideravelmente, face ao interesse na adição do 

mesmo à gasolina, como meio de conter a poluição. Mesmo porque, a tendência 

mundial é a valorização de produtos ambientalmente limpos, selos de origem e selos 

verdes, em observância aos tratados e acordos internacionalmente firmados por diversos 

países, para fins de diminuição da emissão dos gases causadores do aquecimento global. 

A utilização de veículos com motores flexíveis (multi-combustível), tecnologia 

eminentemente nacional, tem caráter decisivo na redução das emissões de poluentes 

veiculares, vez que, trata-se o álcool de um composto oxigenado, além de ser um 

produto renovável (pode ser produzido a partir de diversas matérias primas vegetais) e 

independente do petróleo, com impacto ZERO de carbono (não promove o efeito 

estufa). 

 Afora o já mencionado, em uma sociedade cujo sistema de produção é 

visceralmente ligado à matriz energética gerada pelo “ouro negro”, na qual petróleo 

caro significa inflação alta e, conseqüentemente, crescimento econômico menor, 

caminhar para a auto-suficiência em combustível para suprir carros, indústrias e cidades 

é o sonho de qualquer governante. Foi assim com o Proálcool, conforme já mencionado, 

e promete ser assim com o biodiesel17, nova tecnologia nacional e “menina-dos-olhos” 

do governo Lula, capaz de reduzir em 78% as emissões líquidas de dióxido de carbono 

(CO2). 

 

                                                           
16 Disponível em: <http://www.comciencia.br/>. Acesso em 18 de setembro de 2007. 
17 Combustível natural usado em motores diesel, produzido através de fontes renováveis, que atende as 
especificações da ANP – Agência Nacional do Petróleo.  
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 Ademais, o incentivo ao combustível renovável, seja ele álcool ou biodiesel, tem 

o condão de, dentre outros efeitos, estimular a agricultura nacional, promover o 

desenvolvimento sustentável – já que o biodiesel e o álcool são menos poluentes que os 

demais derivados do petróleo, beneficiar o país com os mecanismos de incentivo 

financeiro previstos no Protocolo de Quioto, além de alavancar a geração de empregos e 

o assentamento de famílias no campo, diminuindo, assim, as desigualdades regionais e 

sociais, conforme previsto, expressamente, nos Arts. 3º, inciso II, e 170, inciso VII, da 

Constituição Federal/88. Interessante observar que o desenvolvimento sustentado,  

 
“segundo essa ótica, produz, inclusive resultados econômicos positivos, que 
chegam a percentagens expressivas do Produto Interno Bruto (PIB), já que os 
parâmetros brandos também geram atividades empresariais e demandam 
mão-de-obra qualificada, nos campos do planejamento, da indústria de 
controle da poluição, da construção civil, da pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias, da informática, do setor público e outros”.18

 

 Desta feita, não restam dúvidas de que caminhamos para a substituição do 

petróleo como principal fonte de energia, sendo que o período de transição entre a 

economia do petróleo e a dos combustíveis limpos já se dá com os versáteis modelos 

flexíveis desenvolvidos no Brasil. 

 

VI – DA CONSECUÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO POR MEIO DO PODER 

DE TRIBUTAR DO ESTADO. 

 

Nos termos do Art. 2º da Lei n.º 6.938/81, “a Política Nacional do Meio 

Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

econômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção à dignidade humana”. E, 

para o alcance do seu desiderato, visa à compatibilização do desenvolvimento social 

com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; a formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental 

                                                           
18 ZULAUF, Werner. A ideologia verde e outros ensaios sobre o meio ambiente. São Paulo: Geração 
Editorial, 1995, p. 27. 
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e do equilíbrio do Planeta Terra, cabendo ao Poder Executivo incentivar as atividades 

voltadas ao benefício do meio ambiente. 

Como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente, faz necessário 

frisar o disposto na Lei n.º 8.723/93 – que dispõe sobre a emissão de poluentes por 

veículos automotores -, por prever a obrigação dos fabricantes de motores e veículos 

automotores e os fabricantes de combustíveis em tomar as providências necessárias para 

reduzir os níveis de emissão de gases poluentes nos veículos comercializados no País. 

Ressalta-se o disposto em seu Art. 11, pelo qual “o uso de combustíveis automotivos 

classificados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) como de baixo potencial poluidor será incentivado e priorizado, 

especialmente nas regiões metropolitanas”. 

 É nesse contexto que o Estado lança mão da tributação, como instrumento hábil 

à realização dos seus fins, compreendendo a instituição de “um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos da sociedade”19. Haja vista que “o direito ambiental é um direito 

sistematizador, que faz articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência, 

concernentes aos elementos que integram o ambiente. Procura evitar o isolamento dos 

temas ambientais e sua abordagem antagônica”20. 

Na atual conjuntura econômica e social, o direito tributário tem sido bastante 

utilizado como ferramenta de auxilio à preservação ambiental e ao desenvolvimento 

econômico, por meio da instituição de tributos que têm como principal objetivo 

desestimular a produção e o consumo de bens danosos ao meio ambiente. Corroborando 

esse entendimento, o autor Tim Lang afirma que: 

 
"nos últimos 15 anos, os impostos têm sido vistos como algo de mau, que 
estimula alguns Estados ‘ama’ ineficientes. O que é preciso reafirmar é que 
os impostos são socialmente necessários, mas a sua eficácia é determinada 
pela forma como são aumentados e pelo seu uso. Deveriam providenciar 
incentivos de forma a melhorar a normatização da proteção do ambiente e 
fundos para reestruturar a economia de um modo sustentável e mais 

                                                           
19Preâmbulo da Constituição Federal/88. 
20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 6 ed., São Paulo: Malheiros, p.89. 
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eqüitativo, e permitir à sociedade fazer coisas que, de outro modo, não 
poderiam ser atingidas individualmente".21

 

Conseqüentemente, algumas políticas de tributação ambiental têm sido 

gradativamente desenvolvidas no Brasil, como ocorre, por exemplo: 1) com a 

contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) prevista no Art. 177, § 4º, 

da CF/88, que seria a "primeira green tax do Brasil"22 -, a qual incide sobre o setor de 

combustíveis, desestimulando o consumo dos combustíveis mais nocivos ao meio 

ambiente, através de um sistema de tributação graduada, de acordo com os danos 

ambientais de cada combustível, nos termos do Art. 5º da Lei n.º 10.336/01; 2) o IPI 

Verde dando crédito presumido para zerar a alíquota do imposto na indústria de 

reciclagem de plástico, 3) o ICMS ecológico em vários estados, inclusive em Minas 

Gerais, etc.. 

Nesse passo, ao contrário da imposição tributária tradicional, que tem fins 

puramente ligados ao custeio dos serviços públicos, o denominado tributo extrafiscal 

também poderia ser utilizado nessa ligação entre direito ambiental e direito tributário. 

Afinal, a extrafiscalidade, além de incentivar ou repreender determinadas atividades por 

parte dos agentes econômicos, destina os recursos para fins diversos ao da simples 

arrecadação para o erário. Conforme evidenciado pelo autor Hely Lopes Meirelles, 

 
"a extrafiscalidade é a utilização do tributo como meio de fomento ou de 
desestímulo a atividades reputadas convenientes ou inconvenientes à 
comunidade. (...) através da agravação do imposto podem-se afastar certas 
atividades ou modificar-se a atitude dos particulares reputadas contrárias ao 
interesse público, como pelo abrandamento da tributação pode-se incentivar a 
conduta individual conveniente à comunidade"23. 

 

Obedecendo ao interesse social, a propriedade, sobre a qual incide o princípio da 

função social, é um excelente contexto para a tributação ambiental. Exemplo disto 

denota a instituição do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, 

                                                           
21LANG, Tim; HINES, Colin. O novo protencionismo: protegendo o futuro contra o comércio livre. 
Traduzido por Elisabete Nunes. Lisboa: Istituto Piaget, 1994. in BIANCHI, Patrícia Nunes Lima. Meio 
Ambiente: Certificações Ambientais e Comércio Internacional.Curitiba: Juruá, 2002, p. 93. 
22FERRAZ, Roberto. Tributação e Meio Ambiente: O Green Tax no Brasil (A Contribuição de 
Intervenção da Emenda 33/2001), in: MARINS, James, Tributação e Meio Ambiente, Curitiba: Juruá, 
2002, p. 102. 
23 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6 ed, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 158. 

1285



no Estado de Minas Gerais e em outros estados da Federação, o qual pode sofrer 

graduações em sua alíquota de acordo com o grau de poluição que o automóvel produz. 

 Com efeito, a extrafiscalidade atua como meio de fomento ou desestimulo às 

atividades beneficentes ou não à sociedade, uma vez que atinge fins diversos, 

abrangendo os setores da economia, comércio, política, cultura e, por óbvio, de proteção 

aos recursos naturais; promovendo, assim, uma conscientização geral por parte de todos 

os entes envolvidos no processo de cidadania. Revela-se a importância do caráter 

extrafiscal do tributo, como relevante ferramenta de proteção e preservação ambiental, 

na medida em que promove a mudança de comportamento dos indivíduos, por meio de 

incentivos econômicos, tais como alíquotas diferenciadas de impostos. 

 

VII – DA INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

 

A Administração Pública mineira, movida pela cupidez ou pela ignorância, tem 

se descurado de cumprir sua obrigação de tutelar o equilíbrio ambiental, omitindo-se 

quanto ao implemento de iniciativas políticas, tributárias, fiscais e credíticias, isoladas 

ou não, capazes de incluir a sustentabilidade como estratégia fundamental de sua 

implementação. 

A CF/88 conferiu aos Estados-membros da Federação e ao Distrito Federal a 

competência para instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA), segundo dispõe seu Art. 155, inciso III, ressalvando, inclusive, em seu §6º, 

inciso II, a possibilidade de fixação de alíquotas diferenciadas em função do tipo e da 

utilização24 – cuja redação restou acrescentada pela Emenda Constitucional n.º 42/2003. 

Importante mencionar que, já nos idos anos de 1975, o Imposto sobre a Propriedade de 

                                                           
24 CF/88 - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) 
III - propriedade de veículos automotores. 
(...) 
§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 42, de 19 de dezembro de 
2003). 
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 42, de 
19 de dezembro de 2003). 
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n.º 42, de 19 de dezembro de 2003). 
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Veículos Automotores havia se consolidado na legislação tributária do Estado de Minas 

Gerais, por meio do Art. 3º, inciso III, da Lei n.º 6.763/75; apesar de, somente em 1985, 

ter sido instituído na legislação mineira, por meio da Lei n.º 9.119/85. 

Desde a regulamentação do IPVA, as normas atinentes ao imposto devido 

anualmente pelos proprietários de veículos automotores vêem sofrendo, paulatinamente, 

alterações, de forma a adequarem-se às finalidades que ditaram a sua instituição, 

sobretudo no que diz respeito ao caráter extrafiscal conferido ao mencionado tributo. 

Nesse passo, mister ressaltar a inovação trazida pela Lei n.º 12.735/97, ao prever, em 

seu Art. 7º, §6º, a redução em 30% (trinta por cento) da base cálculo do veículo 

automotor movido a álcool, visando à garantia do meio ambiente economicamente 

equilibrado, tal e qual previsto na Constituição Federal/88. Nas palavras do então 

deputado Ronaldo Vasconcellos, “impõe-se ao poder público o dever de incentivar a 

utilização de veículos pouco poluidores e impõe-se ao Governo do Estado ajudar o 

Governo Federal a implementar política de apoio ao uso do álcool, combustível 

tipicamente nacional e, essencialmente, ambiental”25. 

Ocorre que, em total dissonância com a política ambiental engendrada pela 

CF/88, no ano de 2003, o então representante do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais encaminhou o Projeto de Lei n.º 1.079/03 à Assembléia Legislativa do Estado, 

propondo alterações substanciais à Lei n.º 12.735/97, então em vigor. Vale registrar as 

premissas esboçadas pelo proponente quanto à “necessária” redução do desconto 

percentual conferido à base de cálculo do IPVA referente aos veículos automotores 

movidos a álcool, face à perda de receita tributária do Estado, bem como a necessidade 

de se acrescentar no texto do dispositivo em comento, a expressão: “exclusivamente 

movido a álcool etílico hidratado”, como forma de evitar interpretação que possa gerar 

prejuízo à arrecadação do imposto, dada à nova tecnologia empregada nos veículos 

bicombustíveis26. Por certo, as razões fomentadoras do Projeto apresentado tinham 

como fim, único e exclusivo, a proteção do Tesouro mineiro e a manutenção do caráter 

arrecadatório do imposto, não obstante seus fins sabidamente extrafiscais. 

 Tal medida corrobora o entendimento de que  

 

                                                           
25  Emenda n.º 34 ao Projeto de Lei nº 1.425/97. Disponível em: <http://hera.almg.gov.br/>. Acesso em 
18 de setembro de 2007. 
26 Disponível em: <http://hera.almg.gov.br/>. Acesso em 18 de setembro de 2007. 
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“o tributo não tem nenhuma função social. O povo recebe apenas – e às vezes 
– o efeito colateral, em serviços públicos, dos tributos que é obrigado a 
entregar ao governo, pois a verdadeira função do tributo é a manutenção dos 
detentores do poder e atender às benesses oficiais, aos privilégios que os 
cidadãos de primeira categoria (governantes) têm em relação aos de segunda 
categoria (o povo em geral). O tributo é apenas o principal instrumento de 
domínio governamental.”27

 

 Destarte, não obstante às modificações propostas pela Comissão de Defesa do 

Consumidor e do Contribuinte28 e pela Comissão Administração Pública29, o Projeto de 

Lei n.º 1.079/03 foi aprovado em turno único, acrescentando-se no texto do Art. 7º, §6º, 

a expressão “exclusivamente movido a álcool etílico hidratado combustível”, mantendo-

se, todavia, o percentual de redução da base de cálculo do imposto30. 

 

VIII – DA INTEGRAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 

 

 Completa e vigente a norma, as novas regras atinentes ao IPVA passaram a ser 

aplicadas pelos órgãos executivos, pelas autoridades administrativas e, especialmente, 

pelo Poder Judiciário estadual. Todavia, a contrário senso, a Lei n.º 14.937/03 consagra 

valores dissonantes àqueles abarcados pelo conjunto normativo tendente a consagrar os 

princípios e normas elementares à consecução de um Estado de Direito Ambiental, por 

meio do implemento e/ou aprimoramento das políticas e medidas direcionadas ao uso 

sustentável dos recursos naturais, a fim de prevenir e, principalmente, reparar os 

enormes estragos já causados ao Planeta Terra. 

                                                           
27 MARTINS, Ives Gandra da Silva, em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, veiculado no dia 
27 de janeiro de 2005, no painel Tendências/Debates. 
28 “Em que pese aos bem lançados argumentos do Governo Estadual, evidenciando o ganho que tal 
alteração traria para a arrecadação estadual, entendemos que, nesse caso, razões extrafiscais devem ter a 
precedência. A defesa do meio ambiente é providência que se impõe, bem como a proteção do interesse 
nacional, consubstanciado no estímulo à produção de um combustível renovável baseado em cultura apta 
a ser desenvolvida com facilidade na maior parte do território nacional. Assim é que propomos a 
supressão do dispositivo que trata dessa matéria, com a conseqüente manutenção da redução em 30% da 
base de cálculo para veículo a álcool”. Disponível em: <http://hera.almg.gov.br/>. Acesso em 18 de 
setembro de 2007. 
29 “A tributação, que tem como meta primordial a suficiência da receita pública em face dos 
compromissos do Estado, não pode desconsiderar outros objetivos perseguidos pela sociedade e pelo 
Estado. O incentivo à utilização de veículos que usem o álcool etílico hidratado como combustível é 
postura que deve ser mantida, tendo em vista que sua produção e seu uso em massa favorecem o 
desenvolvimento sustentável em nosso país”. Disponível em: <http://hera.almg.gov.br/>. Acesso em 18 
de setembro de 2007. 
30 Lei n.º 14.937, de 23 de dezembro de 2003. 
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 Nesse sentido, faz-se mister a interpretação do arcabouço normativo atinente à 

matéria, no intuito de investigar a essência da vontade legislativa, não apenas na 

exteriorização verbal, mas naquilo que é sua força interior e o poder de seu comando 

(ainda que transcendendo à lei); mantendo-se, todavia, nos limites das valorações 

fundamentais do ordenamento jurídico pátrio e dos tratados internacionais em que a 

República Federativa seja parte. 

 
“Ainda que mal elaboradas sejam as leis, com visível atraso em relação ao 
momento histórico; ainda que apresentem disposições contraditórias e 
numerosas lacunas ou omissões, ao jurista caberá, com a aplicação de seu 
conhecimento cientifico e técnico, revelar a ordem jurídica subjacente. Em 
seu trabalho deverá submeter as regras à interpretação atualizadora, 
renovando a sua compreensão à luz das exigências contemporâneas; deverá 
expungir, não considerar, as regras conflitantes com outras disposições e que 
não ajustem à índole do sistema. Preencher os vazios da lei mediante o 
emprego da analogia e da projeção dos princípios consagrados no 
ordenamento”31. 

 

Ademais, por ser falsa a idéia de que o legislador entrega à sociedade uma 

ordem jurídica pronta e aperfeiçoada, “toda norma jurídica tem de ser interpretada, 

porque o direito objetivo, qualquer que seja a sua roupagem exterior, exige seja 

entendido para ser aplicado, e neste entendimento vem consignada a sua 

interpretação.”32. Há que se lançar mão, então, do processo hermenêutico, pelo qual, o 

intérprete, combinando os diversos meios de interpretação, poderá extrair o correto 

entendimento da lei, com o propósito de promover sua integração normativa a um 

conjunto harmônico e coerente de preceitos. 

Neste contexto, o exacerbado apego ao legalismo pelos aplicadores do Direito e 

a adoção do modelo de subsunção da norma ao fato concreto mostram-se totalmente 

insuficientes à implementação de políticas que favoreçam o uso sustentável dos recursos 

naturais. Posto que a vontade legislativa não decorre do isolamento das emissões 

estanques, mas da conjugação dos princípios que se completam e que se esclarecem. 

Parte-se do pressuposto que a lei não existe de forma isolada, e por conta disso não pode 

ser entendida isoladamente. 

Desta feita, a par de certo que todos os poderes do Estado estão, precipuamente, 

constrangidos à observância dos cânones constitucionais, superpostos à sua atuação 
                                                           
31 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 97. 
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orgânica, o aplicador do Direito deve severa obediência à Constituição Federal/88, 

como lei hierarquicamente maior, cabendo ao juiz cumprir o ordenamento 

constitucional, ainda que denegando aplicabilidade à lei infraconstitucional, tendo em 

vista a realidade social a que se destina. Assim, a fim de se penetrar no âmago da Lei n.º 

14.937/03 – que trata do IPVA, identificar o seu verdadeiro sentido e adaptá-la à 

finalidade humana, premente a necessidade de se restringir a amplitude da expressão 

inserida em seu Art. 7º, §6º (“exclusivamente” a álcool etílico hidratado combustível), 

alargando, por conseguinte, o campo de incidência da norma aos veículos 

“bicombustíveis”, a fim de que a disposição nele contida coincida com o espírito da lei. 

Isto porque, nos termos do Art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, “na aplicação 

da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

comum”; desconsiderando-se, portanto, a vontade do legislador, face à consagração dos 

métodos teleológico e histórico-evolutivo no citado dispositivo. 

 Ainda que assim não fosse, a incompetência do legislador ao criar lei 

sobejamente irregular, dissociada dos cânones constitucionais elencados nos Arts. 1º, 

inciso III; 3º, inciso II, 4º, inciso IX; 218 e 225 da CF/88, com o fim precípuo de 

promover e majorar a arrecadação tributária, constitui um escárnio ao sentimento e à 

vida do povo e impõe, dada à imoralidade inerente aos desígnios em que foi editada. Por 

certo, entendemos que não cabe ao aplicador do Direito, em princípio, abandonar os 

esquemas esboçados na lei vergastada, ainda que considerado o seu caráter injusto, mas, 

sim, alcançar resultados positivos mediante os trabalhos de interpretação do Direito 

objetivo, sobretudo, das normas constitucionais, no intuito de eliminar a antinomia de 

valores, princípios e critérios entre a Lei n.º 14.937/03 e o ordenamento jurídico pátrio. 

Haja vista que, “o direito ambiental é um direito sistematizador, que faz articulação da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência, concernentes aos elementos que integram o 

ambiente. Procura evitar o isolamento dos temas ambientais e sua abordagem 

antagônica”33. 

 Desta feita, faz-se premente a completa harmonia entre os dispositivos da lei que 

trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e os demais 

princípios e regras que compõem o ordenamento jurídico vigente, a fim de que seja 

                                                                                                                                                                          
32 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 
124. 
33 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 6 ed., São Paulo: Malheiros, p.89. 
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mantida a unicidade no sistema jurídico, mediante o respeito à hierarquia constitucional 

e o atendimento às necessidades sociais que o Estado tem por missão garantir. 

 

IX – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 A preocupação com a proteção e preservação do meio ambiente e o 

compromisso dos Estados com o indeclinável respeito a esse direito fundamental da 

humanidade têm promovido a mudança de inúmeros paradigmas acerca da relação do 

homem com o seu meio. A Constituição Federal/88 dispõe que a função social do 

Estado Brasileiro é alcançar o bem comum que, por sua vez, visa assegurar os direitos 

fundamentais do homem e, dentre esses, está inserida a defesa, preservação e garantia 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.  

 A realização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe 

a atuação conjunta dos três Poderes da União, no âmbito federal, estadual e municipal, a 

fim de garantir que as normas destinadas à proteção e à preservação do meio ambiente 

sejam efetivamente concretizadas. Por certo, o emprego dos tributos com fins 

extrafiscais constitui importante instrumento para a proteção e preservação do meio 

ambiente, mormente se considerado seu caráter pedagógico na mudança de 

comportamento dos indivíduos, via estímulo de certos comportamentos e atividades que 

beneficiem o meio ambiente. Nesse prisma, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) pode e deve ser usado como incentivador da proteção do meio 

ambiente sem descuidar-se do desenvolvimento econômico, através da adoção de uma 

tributação pró-ambiente, fomentando, assim, o desejado desenvolvimento sustentável. 

Todavia, movida pela cupidez ou pela ignorância, a Administração Pública 

mineira tem se descurado de cumprir sua obrigação de tutelar o equilíbrio ambiental, 

omitindo-se quanto ao implemento de iniciativas políticas, tributárias, fiscais e 

credíticias, isoladas ou não, capazes de incluir a sustentabilidade como estratégia 

fundamental de sua implementação. 

Desta feita, convencidos de que as questões ecológicas constituirão o horizonte 

comum de todas as demais questões que envolvem a humanidade e conscientes de que o 
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destino da Terra é também o destino do homem34, faz-se premente a sinergia entre o 

direito tributário e o estímulo à utilização de veículos pouco poluidores (multi-

combustível), como ferramenta de auxílio à preservação ambiental e ao 

desenvolvimento sustentável de nosso país. 

                                                           
34 BOFF, Leonardo. Ética da Vida. Rio de Janeiro: Sextante, 2005. 
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JUSTIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS 

VOLTADAS AOS AFRODESCENDENTES NO BRASIL 

 

 

Alexandre E. Bach∗

 

RESUMO 

Mesmo depois de cerca de quatro décadas após o surgimento do Estatuto dos Direitos 

Civis (Civil Rights Law) de 1964 nos EUA,  a discriminação em relação aos 

afrodescentes ainda é visível. A análise de tal experiência, principalmente a partir da 

obra de JOAQUIM B. BARBOSA GOMES1 corrobora, portanto, para a constatação da 

ineficácia de procedimentos clássicos de combate à discriminação, baseados, 

principalmente, em atos legislativos.  Perante tal ineficácia, surgiram nos EUA as ações 

afirmativas, também chamadas de discriminações positivas, um conjunto de políticas 

voltadas a mitigar a desigualdade, a discriminação e o preconceito existente em relação 

à parcela negra e afrodescendente da população, bem como, para aumentar suas 

possibilidades de fruição de direitos fundamentais básicos. No mesmo sentido, no Brasil 

tais políticas foram criadas. Porém, não vemos tais políticas prosperarem, mesmo diante 

de comandos constitucionais explícitos no sentido de combate à pobreza, à 

marginalização e à desigualdade. Propomos-nos, portanto, a discutir a existência e 

justificação das políticas afirmativas destinadas aos afrodescendentes no Brasil, sua 

coadunação com os comandos constitucionais, especialmente o princípio da igualdade; 

sua legitimidade, face o princípio da proporcionalidade e a possibilidade de as referidas 

políticas contribuírem para a formação de uma nova forma produção do conhecimento 

jurídico que implique em abertura do sistema. Neste sentido, objetivamos mostrar que 

as políticas em comento podem contribuir, ao funcionar como cláusulas de abertura, 

para a conquista de uma ordem jurídica aberta e informada por regras, normas e 

princípios, uma vez que as mesmas implicam em novas formas de produção do direito, 

desvinculadas da simples idéia de subsunção e de um sistema hermético de normas. 
                                                 
∗ Alexandre Eleutério Bach: graduando em Direito pelas Faculdades do Brasil – Unibrasil. Integrante do 
PROINC, Programa de Iniciação Científica da referida Faculdade, sob orientação e colaboração  do Prof. 
Ms. Ozias Paese Neves. 
1 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa e (o) princípio constitucional da igualdade: o direito 
com instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. RJ:Renovar, 2001. 
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ABSTRACT 

Even after about four decades after the appearance of the Statute of the Civil laws  

(Civil Rights Law) of 1964 in the USA, the discrimination in relation to the 

afrodescendings is still visible. The analysis of such experience, mainly starting from 

JOAQUIM B. BARBOSA GOMES' work corroborates, therefore, for the verification of 

the inefficacy of classic procedures of combat to the discrimination, based, mainly, in 

legislative actions.  Before such inefficacy, they appeared in the USA the affirmative 

actions, also calls of positive discriminations, a group of politics to mitigated the 

inequality, the discrimination and the existent prejudice in relation to the black portion 

and afrodescendings of the population again, as well as, to increase their possibilities of 

fruition of basic fundamental rights. In the same sense, in the such a political Brazil was 

created. However, we don't see such politics prosper, even before explicit constitutional 

commands in the combat sense to the poverty, to the marginalization and the inequality. 

We intend, therefore, to discuss the existence and justification of the affirmative politics 

destined to the afrodescendings in Brazil, his/her accord to the constitutional 

commands, especially the beginning of the equality; his/her legitimacy, face the 

beginning of the proportionality and the possibility of the referred politics contribute to 

the formation of a new one forms production of the juridical knowledge that implicates 

in opening of the system. 

In this sense, we aimed at to show that the politics in I comment on can contribute, 

when working as opening terms, for the conquest of an open and informed juridical 

order for rules, norms and beginnings, once the same ones implicate in new forms of 

production of the right, disentailed of the simple idea of subsunction and of a hermetic 

system of norms. 
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INTRODUÇÃO 

Nos propomos a falar de políticas afirmativas. No entanto, gostaríamos de fazer 

algumas observações preliminares acerca dos preconceitos e dos argumentos negadores 

da legitimidade das referidas políticas públicas. Argumentos que, na esteira de idéias 

sobre a igualdade como a kantiana – essencialmente formal, porquanto afirma que todos 

os homens teriam a mesma dignidade, independentemente de suas situações existenciais 

concretas – tentam nos convencer da ilegitimidade das referidas ações. Além de se valer 

de uma idéia essencialmente formal de igualdade, tentaremos demonstrar que tais 

argumentos são frutos, especialmente de uma tradição jurídica na qual se nota forte 

influência de princípios liberais - ideário que defende que a igualdade se dá apenas 

perante à lei - e o fato de a pesquisa jurídica se dar, no mais das vezes, somente no 

âmbito da lei.  

 A igualdade é tida como um direito fundamental, como tal, tem o mister de 

proteger a dignidade humana. Não são mais plausíveis, portanto, idéias de igualdade 

como a que surgiu e se desenvolveu entre os gregos antigos, que apesar de viverem num 

regime democrático, admitiam o trabalho escravo e a exclusão das mulheres. Também 

não se conforma com os comandos constitucionais atuais a idéia de igualdade vivida e 

buscada durante a Revolução Francesa, já que convivia com o colonialismo e a 

escravidão nas colônias. Portanto, urge a conquista de novos conteúdos para o comando 

constitucional da igualdade, porém, mais afinados com a proteção da dignidade humana.  

Face aos comandos constitucionais, mormente os presentes entre os objetivos da 

República do Brasil e os demais princípios constitucionais, nos parece que a idéia de 

igualdade a ser perseguida na atualidade é a da igualdade material. Para se lograr tal 

espécie de igualdade, especialmente face à desigualdade concreta dos cidadãos, a 

concentração de renda, e a desigual distribuirão e fruição de oportunidades de educação 

e trabalho na sociedade brasileira, necessário se faz a criação de políticas públicas – tais 

como as que instituíram as políticas afirmativas - aptas garantir o gozo e a fruição de 

direitos fundamentais básicos que possam garantir o mínimo de dignidade à todas as 

pessoas.  

 

DESENVOLVIMENTO 
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Já fazem quase duas décadas da proclamação da Constituição Federal vigente e 

não vemos grandes avanços sociais na luta pela conquista da igualdade. Não obstante a 

importância do princípio da igualdade para a seara das relações jurídicas 

contemporâneas, gostariamos de frisar, por sua vez, que, se volvermos um olhar mais 

atento para seu alcance, efetividade e realização, veremos que tal garantia não vem se 

prestando para efetivas e maiores conquistas sociais, especialmente no que diz respeito 

aos afrodescendentes. 2 Não se trata, pois, de uma questão de eficácia ou normatividade 

do princípio da igualdade, pois como norma constitucional tem poder de gerar efeitos 

jurídicos, regular perfeitamente uma relação jurídica, bem como, ser instrumento para a 

aplicação de sanções. O que não podemos deixar de constatar, porém, é o fato de que o 

Brasil é um país com um grande percentual de população afrodescendente que, no plano 

da existência concreta, não tem condições materiais para gozar uma vida com 

dignidade, ou seja, com educação de qualidade, acesso à saúde, trabalho digno, etc3. 

Diante deste quadro, somos impelidos a perguntar: O que é igualdade? Será esta uma 

mera questão semântica? De que igualdade estará falando a Constituição em seu artigo 

quinto? A Constituição Federal de 1988, ao garantir a igualdade a todos, estará se 

referindo à igualdade material ou apenas à igualdade formal – aquela garantida 

abstratamente, ou seja, por leis gerais e abstratas, que ignoram as diferenças concretas e 

os condicionamentos sociais reais -  já garantida desde as revoluções burguesas nas 

Constituições modernas?4  

                                                 
2 (...) a exclusão social surge como um dado ‘natural’, quase como variável fixa, a conformar a estrutura 
da sociedade brasileira a despeito das mudanças nos modelos e padrões de desenvolvimento. Neste 
sentido, a velha exclusão social não desaparece. O problema dos baixos níveis de renda e instrução se 
mantém, mas agora sob nova forma. (...) Ainda que mais visível, a nova exclusão mal consegue esconder 
a manifestação velha da exclusão. Na realidade ela intensifica aquela exclusão associada a baixos níveis 
de renda e de instrução ao reproduzir níveis de consumo abaixo do mínimo necessário e bloquear a 
ascensão profissional, oferecendo empregos precário (CAMPOS, André; POCHMANN Marcio; 
AMORIN Ricarco; SILVA Ronnie [et. al]. Atlas da exclusão social no Brasil: dinâmica e manifestação 
territorial (vol. 2). SP: Cortez, 2003. p. 54.) 
3 Veja-se: GOMES, Joaquim Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito 
Constitucional Brasileiro. In, Revista de Informação Legislativa. p 139. 
4 “Por encerrar um essencial ao Estado Democrático, a igualdade foi amplamente perseguida pelas 
revoluções burguesas do século XVIII. Tamanha foi sua importância que foi “concebida para o fim 
específico de abolir os privilégios característicos do ancien regime e para dar cabo às distinções e 
discriminações baseadas na linhagem, na posição social (...)”. Uma idéia de igualdade explicitamente 
contrária a qualquer modalidade de privilégios oriunda de posições sociais ou de títulos de nobreza. Tal 
idéia, por sua vez, floreceu e “firmou-se como idéia chave do constitucionalismo que floresceu no século 
XIX e prosseguiu sua trajetória triunfante por boa parte do século XX”. Com o triunfo do liberalismo, e 
principalmente da idéia do Estado com ente responsável pelas condições de mercado, livre concorrência e 
de institutos como a autonomia da vontade, a idéia de igualdade, contudo, se restringe a uma situação de 
igualdade perante à lei. Para BARBOSA GOMES, “segundo este conceito de igualdade que veio dar 
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Ao tratar dos direitos fundamentais – núcleo essencial do sistema jurídico atual – 

a Constituição garante também a igualdade como direito fundamental. Mas qual será o 

conteúdo de tal igualdade? Será a igualdade almejada pelos burgueses no período 

revolucionário francês, iniciado em 1789? Será a igualdade vivida durante o período 

colonial no Brasil, que convivia com o voto censitário e a exclusão das mulheres dos 

sufrágios? Será a igualdade vivenciada durante o período militar (1964-1985) no Brasil? 

A idéia de igualdade expressa na Constituição não é uma norma cujo significado 

está pronto e acabado, ademais,  a idéia de igualdade não está explícita na Constituição. 

É, antes, uma garantia que deve ser construída a partir da vivência social em cada 

momento histórico. Destarte, a igualdade a que se refere a Constituição brasileira não é 

a mesma almejada no século XVIII. Não é fruto de um juízo sintético a priori ou de um 

postulado resultante de um conceito universal e abstrato. Seu conteúdo não será logrado 

sem se atentar para a dinâmica social brasileira, posto que agora falamos de uma ordem 

jurídica aberta. Um sistema aberto de normas e princípios, no qual os valores vividos e 

desejados pela sociedade devem informar a construção do conteúdo das normas 

jurídicas.  

 

Ao tratar do ordenamento jurídico, EROS GRAU  o apresenta como um sistema 

aberto de normas e princípios, ou seja, uma “ordem teleológica de princípios gerais 

do direito. (...) A conexão aglutinadora das normas que compõe o sistema jurídico – daí 

sua unidade – encontra-se nos princípios gerais do direito (de cada direito)”. Percebe-se 

aí a importância dos princípios, tal qual o da igualdade. Lembremos, por sua vez, que os 

princípios são espécies de normas. Estas, as normas,  “compreendem um gênero do 

qual são espécies, as regras e os princípios”5. EROS GRAU destaca especialmente a 

importância da normas, pois estas não seriam esgotadas nos enunciados lingüísticos.  

Para o referido autor  

 

                                                                                                                                               
sustentação jurídica ao Estado burguês,  a lei deve ser igual para todos, de distinções de qualquer 
espécies. A igualdade, neste contexto, é tida como uma situação que nega qualquer forma de privilégio ou 
tratamento diferenciado”. Não esqueçamos que tal idéia de igualdade, amplamente difundida pelos 
revolucionários burgueses na França pós-revolução de 1789, convivia com o colonialismo e com a 
escravidão nas colônias. (GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa e (o) princípio constitucional 
da igualdade: o direito com instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. RJ: Renovar, 
2001, pp. 1-2.) 
5 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. SP: Malheiros, 2005. p 22 
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“é necessário que se esclareça, a esta altura, que tomo a interpretação como atividade 
que se presta a transformar disposições (textos; enunciados) em normas; a interpretação 
é o meio de expressão de conteúdos normativos das disposições, meio através do qual o 
Juiz desvenda normas contidas (...) Por isso, podemos dizer que as normas resultam da 
interpretação e podemos dizer que elas, enquanto disposições, não dizem nada – elas 
dizem o que os intérpretes dizem que elas dizem.”6  

 

Ao analisarmos obras como o Atlas da exclusão social no Brasil, constataremos, 

que o nosso país, especialmente sob o ponto de vista de sua formação histórica, possui 

um quadro social é alarmante, notadamente em virtude da concentração de renda, da má 

distribuição das terras agricultáveis – concentração fundiária – e do fato de o grosso da 

população estar na linha da pobreza ou abaixo desta. Tal fato nos ajudará assim, a 

compreender e constatar que a noção de igualdade garantida e desejada pela 

Constituição Federal é a da igualdade material. Ademais, se atentarmos para os 

objetivos da República, constantes no art. 3º da Constituição7, veremos que a nossa 

Carta Magna ordena expressamente o combate à pobreza e a erradicação das 

desigualdades sociais e regionais. Portanto, é nítida a noção de igualdade material. 

Desta feita, perguntamos: não é um comando constitucional explícito o dever de 

combate às desigualdades?  Não é dever do poder público e da sociedade criar 

mecanismos destinados a garantir e fomentar a conquista da igualdade material? Não 

seriam, neste contexto, as políticas afirmativas, políticas públicas coadunadas com tal 

desiderato? 

No que tange as políticas afirmativas voltadas à população afrodescendente, é 

importante, antes de qualquer julgamento de sua legitimidade, verificarmos a tônica 

social na qual se insere tal parcela da população, ou seja,  destacarmos quais as reais 

condições materiais e de vida destes cidadãos. A grosso modo, podemos dizer que tais 

pessoas correspondem a 45% da população brasileira e vivem, em sua maioria, em 

situação de pobreza extrema8. Neste sentido, ao se referir a tal parcela da população, 

                                                 
6 Idem, p.95  
7 “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I- Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II- Garantir o desenvolvimento nacional; 
III- Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV-Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”.(Constituição da República.  VADMECUM, 2006. Copyright 2006. Edições 
Vértice. 
8 GOMES, Joaquim Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito Constitucional 
Brasileiro. In, Revista de Informação Legislativa. p. 129. 
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JOAQUIM B. BARBOSA GOMES afirma que as políticas afirmativas tornam-se, na 

atual conjuntura, um tema de importância relevante, especialmente, pelo nosso “gritante 

e envergonhador quadro social” 9, bem como, porque nossa sociedade é composta por 

uma parcela significativa da população com ascendência africana, que “além da 

discrimação, esteve historicamente excluída do acesso aos meios de produção e de 

qualquer expectativa de ascensão social.”10. Aliás, não esqueçamos o fato de que o 

escravagismo durou mais de 300 anos no Brasil e tal prática foi legitimada pelo 

ordenamento jurídico.11 No entanto, abolida a escravidão, o tratamento desumano para 

com os afrodescendentes não parou. Novas formas de controle social surgiram. Se a 

violência e o controle sobre os negros foram explícitos durante o período colonial, após 

a abolição, com urbanização e a industrialização, especialmente com o início da 

produção fabril, os modos de controle social sobre tal população mudaram. Neste 

sentido, EVANDRO DUARTE destaca que durante o período colonial os símbolos do 

poder punitivo da sociedade eram as “Ordenações: o pelourinho, o chicote, o tronco, os 

grilhões, a senzala, etc. (...)”12. Após a libertação dos escravos tivemos o 

desenvolvimento de uma economia urbana. “A urbanização requeria uma nova 

organização do controle social para além das mãos do senhor, ou seja, a constituição de 

um espaço público para a punição, público no sentido de que não seria mais exercido 

pela iniciativa privada dos senhores do interior da unidade produtiva”13. O sistema de 

controle saía da esfera privada dos senhores de engenho e produtores de café e se 

instalava nas cidades, agora sob nova roupagem, a criminalização. No ambiente urbano, 

o Direito Penal é que cuidou do controle desses brasileiros infortunados. Para 

entendermos melhor as lições de EVANDRO DUARTE, basta lembrarmos o fato de 

                                                 
9 Idem, p. 130. 
10 Ibidem, p. 130 
11 Cabe lembrarmos ainda, que a legislação pátria limitou o acesso à propriedade durante muitas décadas, 
até séculos, fato que pode ser verificado se olharmos atentamente para o que representou a Lei de Terras 
(1850), que tornou o acesso a propriedade possível apenas pela compra, excluindo pobres e escravos, com 
o fito de se manter o caráter exportador da economia colonial; a matança de negros e afrodescentes que 
representou o ataque governamental ao Quilombo de Palmares (1644 e 1645). Fatos históricos que, além 
de nos auxiliar na conquista de uma melhor compreensão histórica da formação da sociedade brasileira, 
reforçam a tese de que o Direito pátrio serviu, historicamente, para legitimar o status quo vigente. (Veja-
se: WOLKMER, Antônio Carlos. História do direito no Brasil. 3ed. RJ: Forense, 2002.) 
12 DUARTE, Evandro Charles Piza. Criminologia e racismo. Curitiba: Juruá, 2002. p. 158; apud 
(KÖERNER, p. 69-70) 
13DUARTE, Evandro Charles Piza. Op. cit. p.167 
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que condutas como a vadiagem, a prática de capoeira e outras práticas próprias da 

cultura africana foram criminalizadas e duramente repreendidas. 

Superada tal fase histórica, a citada parcela da população ainda enfrenta graves 

problemas para conquistar uma vida digna. Daí, no contexto atual, a urgência de 

pensarmos e concebermos políticas aptas a promover a inclusão social e a promoção da 

dignidade de tal parcela da população que historicamente foi excluída. A Constituição 

brasileira revela grande preocupação com a preservação da dignidade da pessoa 

humana. Neste sentido, a protege contra qualquer ataque ou ameaça. Tal proteção se 

revela também com o tratamento dispensado aos direitos fundamentais, direitos cuja 

fruição e gozo são pressuposto básico para a conquista da dignidade. Dizer que um 

direito é fundamental significa, além do mister de proteger a dignidade humana, dizer 

que o referido direito recebe uma proteção diferenciada do sistema jurídico. Significa 

dizer também que o mesmo implica num regime jurídico de proteção diferenciada. No 

texto constitucional, podemos identificar também tal preocupação com os direitos 

fundamentais já que: (i) possuem uma situação topográfica privilegiada, pois aparecem 

no Título II ; (ii) os referidos direitos integram o rol das cláusulas pétreas, que é a 

proteção máxima do sistema jurídico; (iii) integram o rol das cláusulas constitucionais 

sensíveis, cláusulas que uma vez vulneradas ensejam a deflagração de situações 

excepcionais de intervenção. 

A realização de um direito fundamental14, contudo, não se esgota nestes prismas 

supra indicados. A preocupação com a dimensão material dos referidos direitos nos faz 

reperguntar pela dimensão existencial do alcance de sua proteção normativa, ou seja, 

sua efetividade na garantia de um mínimo existencial que promova condições dignas de 
                                                 
14 Como se vê, os direitos fundamentais, tais como o direito à igualdade, à vida, à dignidade, etc,. 
realizam uma espécie de abertura hermenêutica do sistema jurídico. Não é mais suficiente, portanto, 
falarmos em subsunção de normas oriundas de um sistema hermético e hierárquico. Tais direitos 
fundamentais realizam uma cláusula de abertura do ordenamento jurídico, ou seja, trazem a baila a idéia 
de que as normas jurídicas e seu significado são construídos historicamente, segundo os anseios e 
problemas específicos de cada povo e tempo. Daí podermos dizer, como Paulo SCHIER, que “os direitos 
fundamentais não nascem de uma só vez, nem de uma vez por todas”. Dada esta tarefa fundamental, 
podemos dizer que a Constituição dá guarida aos direitos fundamentais como especial forma de proteção 
tanto das (a) liberdades fundamentais, expressas como campos de liberdade individual que implicam a 
não interferência pública ou de outrem; (b) dos direitos fundamentais que implicam em prestações 
positivas (como a garantia de saúde e educação) e atuação normativa, como a proteção ao trabalhador; (c) 
bem como, a proteção de garantias processuais e institucionais como o direito de petição, acesso à justiça. 
O que é importante, porém, é vislumbrarmos que estes vários significados e propósitos dos direitos 
fundamentais não se excluem, antes, se complementam, pois a abertura semântica do texto constitucional 
se opera justamente quando novos significados, especialmente relativos à proteção da dignidade humana, 
são construídos.  
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vida.  Em consulta feita por J. J. GOMES CANOTILHO ao judiciário português, o 

referido mestre lusitano perguntou a alguns membros do Judiciário de seu país se estes 

não concordavam com a noção, segundo a qual, a garantia de igualdade exigia 

condições mínimas e, portanto, alguma forma de prestação social, como forma de 

resguardar a dignidade humana, tal como o direito ao alimento. A resposta obtida foi 

que os direitos fundamentais já seriam condição de luta por uma dignidade mínima, 

explicitando clara postura absentista do Judiciário, ou seja, uma nítida influência liberal 

oitocentista. 15

Não obstante a importância da proteção normativa dos direitos fundamentais, 

pensamos que estes implicam em atuação estatal, quer por programas sociais básicos, 

quer por atuações normativas. Os direitos fundamentais são normas constitucionais, ou 

seja, dotados do mais alto grau de hierarquia dentro do sistema jurídico. Por que então 

tanta dificuldade em se lograr a efetivação das normas constitucionais que se dirigem a 

proteção da dignidade da pessoa humana?16 Dada a proteção diferenciada, alhures 

explicitada, não importariam também os direitos fundamentais numa espécie de 

interpretação diferenciada? Não poderíamos falar também de uma aplicação 

diferenciada, superando a simples idéia de subsunção, própria do positivismo jurídico? 

Como lograr tal aplicação, mais afinada com a proteção da dignidade da pessoa 

humana?17   

                                                 
15Joaquim J. Gomes CANOTILHO, em palestra proferida por ocasião do IX Congresso Ibero-americando 
de Direito Constitucional – VII Simpósio Nacional - realizado em Curitiba, nos dias 11,12,13,14 e 15 de 
Outubro de 2006. 
16 Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, veja-se LUÍS ROBERTO BARROSO,  op. cit, 
p.381.  Para o referido autor, a existência de tal princípio torna imperativa a realização de um mínimo 
existencial que garante uma vida com dignidade, implicando, deste modo, em ações que garantam direito 
à renda mínima, saúde básica, educação fundamental e o acesso à justiça.  . Para FRANCISCO 
AMARAL, citando LOPEZ-V; L. MONTES, devemos encarar os direitos fundamentais “como objeto de 
especial garantia em face do Estado. Os direitos fundamentais seriam um núcleo ou círculo mais restrito 
de direitos humanos especialmente protegidos pela Constituição” AMARAL, Francisco. Direito Civil: 
Introdução. 6.ed. RJ: Renovar, 2006. p. 255. 
17 Na tentativa de definir direitos fundamentais, podemos destacar a existência de critérios formais, que se 
valem do critério topográfico e do critério da proteção especial. Também podemos citar o esforço 
representado pelos que se valem do critério material, mais preocupado com a proteção da dignidade 
humana. No que se refere aos critérios formais, o primeiro (topográfico), pode-se afirmar que leva em 
conta o locus, ou seja, a localização de tais direitos. Uma vez que estão presentes no título II da 
Constituição, seriam gravados como cláusulas pétreas. Além do que, o próprio constituinte deixou claro 
que os referidos direitos têm eficácia plena e aplicabilidade imediata. Importante, contudo, é lembrarmos 
que existem direitos fundamentais fora do Título II, o que implica no fato de que a sua utilização não 
pode dar-se de maneira isolada, e também, que não podemos ignorar  a produção de outras normas 
infraconstitucionais que também tenham por tarefa a proteção indicada no Título II da Constituição 
Federal. Já o segundo critério formal (o critério da proteção especial) toma por base a proteção 
diferenciada que os direitos fundamentais merecem. Deveríamos, para identificar possíveis direitos 
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Através de prestações sociais mínimas e outras formas de atuação estatal no 

sentido de se proteger a dignidade humana, pensamos que se possa lograr uma espécie 

de abertura hermenêutica do sistema jurídico. Não é mais suficiente, portanto, falarmos 

em subsunção de normas oriundas de um sistema hermético e hierárquico. Os direitos 

fundamentais, são aptos, neste sentido, a realizar uma cláusula de abertura do 

ordenamento jurídico. Apesar de terem vários significados, pois temos várias 

concepções e definições acerca de direitos fundamentais, estas não se excluem, antes, se 

complementam, pois a abertura semântica do texto constitucional se opera justamente 

quando novos significados, especialmente relativos à proteção da dignidade humana, 

são construídos.18  

Se levarmos em conta o critério material de definição dos direitos fundamentais, 

que se pauta em critérios que prezam pela proteção da dignidade (que julgamos 

importante, pois se presta para identificarmos possíveis direitos fundamentais presentes 

fora do Título II da Constituição Federal) poderemos considerar como direito 

fundamental todo aquele direito vinculado à dignidade humana, com especial fito de 

protegê-la e realizá-la. Neste sentido, todo direito fundamental teria aplicação 

diferenciada, porquanto, tem por função proteger situações existenciais nas quais a 

dignidade esteja ameaçada, exigindo atuação estatal, seja com políticas afirmativas, seja 

com prestações sociais mínimas. Insistimos, pois, que tal aplicação diferenciada – dado 

o telos de proteção da dignidade humana - justificaria, portanto, a criação de 

discriminações positivas, ou seja, tratamentos diferenciados aos hipossuficientes, no 

sentido de igualar suas oportunidades de fruição de garantias sociais básicas. 

A aplicação diferenciada dos direitos fundamentais exige atuação estatal, seja 

por prestações existenciais com intuito de garantir um mínimo existencial, seja por 

alguma atuação normativa no sentido de proteger os hipossuficientes. No Brasil temos 

dois exemplos claros de atuação estatal em tal sentido. Falamos do Código de Defesa do 
                                                                                                                                               
fundamentais fora do Título II, verificar quais direitos que estão fora do referido catálogo e gozam de 
proteção representada pela rigidez constitucional, porquanto impliquem procedimento especial de 
modificação.  
18 Os direitos fundamentais tiveram um papel importante nas revoluções burguesas, também na conquista 
de um Estado Democrático de Direito e tem especial importância na atualidade, porém, com novo 
significado, o alcance da justiça social.  Dada esta tarefa fundamental, podemos dizer que a Constituição 
dá guarida aos direitos fundamentais como especial forma de proteção tanto das (a) liberdades 
fundamentais, expressas como campos de liberdade individual que implicam a não interferência pública 
ou de outrem, como (b) dos direitos fundamentais, estes que implicam em prestações positivas (como a 
garantia de saúde e educação) e atuação normativa, como a proteção ao trabalhador. Bem como, a 
proteção de garantias processuais e institucionais como o direito de petição, acesso à justiça. 
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Consumidor, destinado a proteger o consumidor, parte mais vulnerável nas relações de 

consumo. Também tivemos a criação da CLT, consolidação de leis destinada a proteger 

o obreiro, parte mais fraca nas relações de produção. Tais criações legislativas são 

exemplos de que já existem intervenções estatais no Direito brasileiro no sentido de se 

proteger alguns cidadãos em situações em que se encontrem mais vulneráveis. São 

grandes conquistas sociais, porém, não são suficientes. Tais atuações estatais devem ser 

ampliadas no sentido de abranger também as situações existenciais nas quais a 

dignidade humana esteja ameaçada. Devem, portanto, também importar na criação de 

práticas jurídicas que impliquem em formas de proteção diferenciada. 

Do mesmo modo como no contexto da criação do CDC e da CLT, a atuação 

normativa estatal pode, no que tange aos direitos fundamentais, regulamentá-los, 

restringi-los, ou mesmo estendê-los àqueles que não possuem condições materiais de 

gozá-los. No que diz respeito às políticas afirmativas voltadas aos afrodescendentes, 

pensamos que a atuação estatal no sentido de criar discriminações favoráveis a uma 

parcela da população, o que implica em restrição no gozo de certos direitos ao restante 

dos cidadãos, estaria justificada constitucionalmente. Isto porque, face o princípio da 

proporcionalidade, se busca a criação de algumas situações jurídicas nas quais se facilita 

e possibilita a fruição e gozo de determinados direitos a uma parcela da população, que 

sem a referida intervenção, dificilmente poderia usufruir de tais direitos, como o acesso 

às Universidades. Tal atividade de regulamentação e restrição dos direitos fundamentais 

deve, por sua vez, respeitar o princípio da preservação do núcleo essencial do direito 

restringido e, especialmente, possuir razoável justificativa constitucional.  

A criação de políticas afirmativas implica na restrição do gozo de alguns direitos 

ao restante da população, mas não na supressão da possibilidade de gozo do referido 

direito, pois preserva o núcleo do direito restringido, possibilitando que os demais 

cidadãos continuem a gozar deste direito. A restrição de direitos representada pela 

criação de políticas afirmativas não é e não pode ser considerada um empecilho para a 

fruição de qualquer direito fundamental, pois, no caso de, por exemplo, criação de cotas 

para afrodescentes nas Universidades, estas representam muitas vezes, cerca de 20% do 

número total de vagas existentes. Também no caso de criação de vagas em concursos 

públicos, vagas em cargos públicos eletivos, ou em empresas privadas, tais práticas 
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discriminatórias tem por fito a perseguição de outros valores constitucionais, e não 

representam óbice para a fruição dos mesmos direitos para as demais pessoas.   

Tal restrição de direitos resultante das políticas afirmativas também parece ser 

razoável. LUIS ROBERTO BARROSO, ao tratar do princípio da proporcionalidade, 

reitera que “é razoável o que seja conforme à razão, supondo equilíbrio moderação e 

harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponde ao senso comum, 

aos valores vigentes em dado momento ou lugar”19. Parece-nos, assim, que as restrições 

de direito que implicam as políticas afirmativas respeitam o princípio da 

proporcionalidade, porquanto, o referido princípio é “um parâmetro de valoração dos 

atos do poder público para se aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente 

a todo ordenamento jurídico: a justiça.”20 Ao tratar do princípio da proporcionalidade 

na restrição de direitos, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO nos fala que toda 

restrição a qualquer direito fundamental por norma infraconstitucional deve atender a 

um pressuposto lógico, ou seja, ter uma finalidade constitucional razoável que autorize a 

diferenciação/discriminação e ser proporcional.21   

Desta feita, nos parece que as políticas afirmativas em comento respeitam o 

princípio da razoabilidade, pois, ao se balizar nas situações reais e concretas de 

desigualdade material, podemos falar das seguintes justificativas: (i) a necessidade da 

medida; (ii) adequação meio-fim; (iii) razoabilidade na quantidade da medida 

restritiva.22 Isto porque, segundo BARROSO,  “a atuação do Estado na produção de 

normas jurídicas normalmente far-se-á diante de certas circunstâncias concretas; será 

determinada a realização de determinados fins, a serem dirigidos pelo emprego de 

determinados meios”23, neste sentido, seriam importantes, na análise de qualquer 

atuação estatal, “os motivos (circunstâncias de fato), os fins e os meios.24

Considerando os índices oficiais, especialmente os que demonstram a quase 

inexistência de negros e afrodescendentes em Universidades25; considerando o exercício 

de cargos como gerência, direção e prepostos em empresas privadas, também 
                                                 
19 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6.ed.  SP: Saraiva, 2004. p. 224. 
20 Idem, p. 224. 
21 Veja-se: DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Revista Trimestral de Direito Público, nº 1, p. 170. 
22 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: Fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformada. 6.ed. SP: Saraiva, 2004. p. 373 
23 GOMES, Joaquim Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito Constitucional 
Brasileiro. In, Revista de Informação Legislativa, p. 139 
24 Idem, p.139 
25 Ibidem, p. 139 
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constataremos a quase inexistência de afrodescendentes no exercício dos referidos 

cargos. Importante também é vermos os índices que tratam da população carcerária, 

pois poderemos ver que o grosso de tal população é negra.  

Falamos em discriminações positivas, porquanto forma de promover a igualdade 

material de pessoas que se encontram em situações materiais desiguais, tomando por 

base as situações reais de desigualdade econômica e social. A grosso modo, toda e 

qualquer restrição de direito fundamental só será legítima se derivar de lei e se tiver por 

finalidade a proteção de outro direito fundamental de titularidade individual ou coletiva, 

ou ainda, a proteção de um bem ou valor constitucionalmente protegido, como a 

dignidade humana. Daí podermos falar que qualquer restrição de direito, e aqui nos 

referimos às discriminações positivas em especial, só será razoável e proporcional se 

tiver alguma justificação constitucional, ou seja, se houver necessidade da referida 

restrição face aos mandamentos constitucionais e as situações fáticas vividas pela 

sociedade. As discriminações positivas, enquanto restringem a fruição de direitos por 

alguns, protegem e tornam efetivas as expectativas de gozo de direitos por outros. 

Justifica-se sua proporcionalidade na medida em que servem de instrumento para 

proteger a possibilidade de fruição de direitos que, devido às péssimas condições de 

vida da maioria da população afrodescendente, nunca poderiam ser usufruídos, como o 

acesso às universidades. Fato que é fácil percebermos se olharmos para os índices de 

afrodescendentes cursando cursos superiores em nosso país. 

No que diz respeito à quantidade da medida – requisito fundamental do princípio 

da proporcionalidade – podemos destacar que toda a intervenção restritiva no campo do 

gozo dos direitos fundamentais deve ser mínima, ou seja, a quantidade da medida 

restritiva também deve ser razoável, pois não pode implicar na criação de programas 

exclusivos, políticas privativas, ou mesmo, tratamentos diferenciados não justificados 

faticamente pela inferioridade econômica, discriminação social ou racial.  

A criação de políticas afirmativas que impliquem em discriminações positivas 

está, portanto, em coadunação com os comandos constitucionais de luta pela igualdade, 

combate a pobreza e luta contra qualquer forma de discriminação e marginalização. Tais 

políticas afirmativas estão, assim, legitimadas por expressa disposição constitucional, 

uma vez que as ações no sentido de combate a pobreza resultam de um juízo de valor 

emanado do próprio poder constituinte. Ademais, possuem justificativa constitucional 
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também porque respeitam os limites, materiais e formais, impostos a qualquer restrição 

a direitos. A atividade de restrição do gozo de determinados direitos da população não 

afrodescendente, em face da proteção de outros interesses e princípios também 

constitucionalmente protegidos se torna assim, uma atividade de ponderação de valores 

constitucionais com legitimidade na própria Constituição. 

Ao se prestarem como ferramenta para a busca de igualdade material, as 

políticas afirmativas voltadas aos afrodescendentes podem ser importantes para (i) 

superar, no ordenamento jurídico, uma concepção meramente formal e abstrata da 

igualdade, tida tradicionalmente como isonomia. Também, para (ii) superar a postura 

meramente absentista do Estado, pois para a efetiva garantia e tutela da dignidade de 

toda pessoa humana, as prestações positivas ou prestações sociais mínimas se tornam 

imperativas. São, portanto, também formas de criação e igualação de oportunidades, 

bem como, políticas redutoras da discriminação e majorantes das expectativas de 

inclusão social. Também podem ser consideradas (iii) formas razoáveis de justificar a 

implementação de discriminações positivas, ou seja, práticas que impliquem em 

tratamentos discriminatórios, porém, pautados na realidade desigual dos cidadãos. São 

práticas que consideram as desigualdades reais e, assim, podem efetivamente ser 

instrumento hábil para se promover o aumento de oportunidades de inclusão social pelo 

trabalho, educação, moradia, etc. 

 As políticas afirmativas, neste contexto, também são importantes para explicitar 

as diferenças, contradições e antagonismos existentes na sociedade através do direito, 

ou seja, fazendo com que o direito seja um palco de lutas no qual se explicitem os 

diversos atores sociais, seus anseios, interesses e lutas, bem como, suas condições 

socioeconômicas e materiais peculiares. Neste sentido, CLÈVE assevera que  

 

Importa, todavia, captar as classes sociais como portadoras e agentes das lutas 
sócio-políticos. A sociedade não pode ser concebida como um corpo sem 
fraturas e sem conflitos. Estes, em verdade, são a própria motriz da história, o 
que nem sempre é  reconhecido pelo saber jurídico tradicional, que tende a 
analisar o direito com um corpo-sujeito dotado de princípios axiológicos e 
enunciados normativos capazes de garantir a ordem.26

 
 

                                                 
26CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito e os direitos. 2.ed. SP: Max Limond. 2001, p. 157. 
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Ao realizar a explicitação dos conflitos existentes entre diferentes segmentos e 

classes sociais, e seus diferentes anseios, as referidas políticas acabam denunciando os 

discursos e as práticas jurídicas e sociais que tentam, no mais das vezes, se valer da 

idéia de igualdade na tentativa de se mascarar as desigualdades concretas existentes na 

sociedade. Cabe, portanto, também fazermos aqui a denúncia de que as críticas às 

políticas afirmativas se valem de idéias arcaicas e burguesas do princípio da igualdade. 

Baseadas numa idéia de igualdade meramente formal surgem argumentos como: i) que a 

criação de políticas afirmativas implicará em novas formas de discriminação e 

segregação racial; (ii) que serviços públicos – como a educação e saúde – devem ter 

caráter universal e laico, nunca podendo privilegiar apenas uma parcela da população; 

(iii) as práticas representadas pelas políticas afirmativas somente atingiriam alguns 

afrodescendentes, apenas uma pequena parcela da população negra, razão pela qual, não 

são legítimas, pois excluem o grosso da referida parcela da população.  

Mas novamente perguntamos: O que é ser igual numa sociedade de indivíduos 

de condições econômicas muito diferentes? Será que os afrodescentes devem esperar 

todos lograrem uma efetiva igualdade material para somente então poderem gozar dos 

serviços públicos básicos, como saúde, moradia e educação de qualidade? 

Sabemos que é impossível todos alcançarem a igualdade econômica através das 

políticas aqui discutidas. Porém, como novas formas de produção do saber jurídico, tais 

políticas são aptas a resguardar o mínimo de dignidade às pessoas mais marginalizadas. 

Almejar a igualdade pode ser traduzido, portanto, em almejar e lograr um mínimo de 

dignidade; alcançar, por prestações sociais mínimas, as mínimas possibilidades de gozo 

e fruição de serviços básicos como saúde, educação e moradia. 

 As políticas afirmativas constituem-se num mecanismo efetivo de se fomentar a 

luta pela igualdade material, mas também, e principalmente, em forma de promoção da 

dignidade humana. Para JOAQUIM BARBOSA GOMES, “a essas políticas sociais, que 

nada mais são do que tentativas de concretização da igualdade substancial ou material, 

dá-se a denominação de ação afirmativa”27, pois,  implicam em atuações positivas do 

Estado, não uma simples postura absentista. 

Para JOAQUIM BARBOSA GOMES, as políticas afirmativas “visam combater 

não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação 
                                                 
27 GOMES, Joaquim Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo Direito Constitucional 
Brasileiro. In, Revista de Informação Legislativa. p. 130.  
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de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade”.28 Acertada, portanto, a 

lição do referido autor, especialmente quando este associa a idéia de igualdade material 

às políticas afirmativas, classificando estas, como meio de se fomentar a promoção da 

igualdade. Nesse desiderato, as políticas afirmativas poderiam se constituir, em forma 

de luta contra as várias formas de dominação e opressão, e embasar muitas prestações 

positivas “pautadas na necessidade de se extinguir ou pelo menos mitigar o peso das 

desigualdades econômicas e sociais e, consequentemente, de promover a justiça 

social”29.  

Objetivamos, pois, explicitar que as políticas afirmativas voltadas aos 

afrodescendentes tornam-se, na atual conjuntura política, uma tentativa idônea de 

efetivação de prestações mínimas voltadas para a população afrodescendente, conquanto 

formas de tentar preservar a dignidade de toda pessoa humana. A consagração 

normativa dessas políticas sociais representa, assim, um momento de ruptura com o 

modo de produção do Direito iniciado na França após a revolução de 1789. Podem vir a 

ser mais um esforço no sentido de ruptura com o modelo de Estado absentista, portanto, 

podem ser vistas como políticas públicas aptas a contribuir para a formação de um novo 

modo de produção do Direito, enquanto implicam em novas práticas e posturas 

jurídicas. Inauguram, pois, a produção de um saber a partir do qual o “Estado abandona 

sua posição de neutralidade e de mero espectador dos embates que se travam no campo 

da convivência entre os homens e passa a atuar ativamente na busca da concretização da 

igualdade positivada nos textos constitucionais”30. 

As políticas afirmativas voltadas às pessoas afrodescendentes se inserem num 

novo contexto de juridicidade. Implicam em novas posturas, não neutras, mas 

comprometidas com os valores constitucionais voltados à proteção da dignidade da 

pessoa humana. Não obstante o fato de o positivismo jurídico ser ainda uma prática 

constante, as políticas afirmativas abrem caminhos para novas práticas jurídicas.  

 

Se o direito dominante contemporâneo é o direito do Estado, ou seja, o que o Estado 
reconhece como tal, os direitos [nos referimos ao direito alternativo e aos vários 
direitos expressos como garantias na Constituição] no plural são uma arma política que 

                                                 
28 Idem, p. 132 
29 Ibidem, p.131 
30 GOMES, Joaquim Barbosa. Op. cit. p.132 
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serve de bandeira de luta para os partidos, os juristas participantes e as classes populares 
reivindicarem sua transformação31. 
 

 
Neste sentido, pensamos que as políticas afirmativas podem vir a se constituir no 

que CLÈVE chama de “produção de um saber jurídico participante, inserido na 

historicidade, resultado de uma relação de conhecimento do jurista com o mundo e, 

voltando-se para o futuro, apto a formular conceitos teórico-práticos para mudá-lo” 32. 

Tal iniciativa se constitui numa forma especial de se alargar o uso e as possibilidades do 

direito, uma vez que “não descarta o aparato normativo oficial. Antes, procura alargar 

seus postulados democráticos. Trata-se então, no dizer de Saavedra LOPES, de utilizar 

o direito e os instrumentos jurídicos postos a disposição do cidadão, mas os orientando 

para que assumam uma dimensão emancipadora”33. Assim, não se “intenta advogar uma 

livre criação do direito à margem das fontes previstas no ordenamento jurídico (...), pois 

não se intenta despojar o legislador de sua função, nem libertar o poder Judiciário de sua 

vinculação ao direito escrito, senão promover uma política jurídica ou judicial permitida 

já pelas possibilidades do mesmo ordenamento jurídico”34. Tal uso do ordenamento, por 

sua vez, não deve ser feito sem a devida cautela face o positivismo e seus ideais de 

“imparcialidade do juiz, cientificidade da aplicação do direito, neutralidade da lei”35, 

afastamento do judiciário das questões políticas e de sua completa inconseqüência com 

as questões sociais urgentes. 

Práticas de tamanha envergadura, como as que implementam novas políticas 

afirmativas, são aptas a promover uma nova juridicidade, pois surgem “criando nova 

cultura jurídica, desmistificando e desconstruindo velhos mitos”36, ampliando o campo 

de atuação do direito, pois são políticas públicas aptas a mostrar também que “a luta 

pela democratização da sociedade política passa obrigatoriamente pelo direito”. É 

possível, assim, compreender melhor a célebre expressão do Prof. Clèmerson CLÈVE, 

segundo o qual, o direito é um palco de lutas, pois “cristaliza não apenas as vitórias da 

classe hegemônica, como também as vitórias, ainda que difíceis, dos demais setores da 

                                                 
31 CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito e os direitos. 2.ed. SP: Max Limond. 2001, p. 201. 
32 Idem, p. 201. 
33 Ibidem, p. 202. 
34 Ibidem, p. 203 
35 Ibidem,  p. 206 
36 Ibidem, p. 205 
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sociedade.”37 Daí o fato de o referido professor afirmar que “o direito não é só opressão; 

é igualmente o signo da libertação. Daí porque cabe perfeitamente falar em uso 

alternativo do direito: o uso do direito orientado no sentido de reforçar o caráter 

emancipatório e democrático da juridicidade”38. 

Implementar políticas afirmativas pode significar também, o ponto de partida 

para a ampliação hermenêutica do conteúdo da igualdade material. A partir da 

implantação de tais políticas, no mais das vezes por um viés normativo, podemos 

descobrir novos desdobramentos e implicações dos princípios constitucionais 

informadores da ordem jurídica, posto que “os pontos de partida normativos sofrem 

toda a sorte de construção hermenêutica e argumentativa com o sentido de reforçar a 

extensão dos espaços democráticos do direito” 39. 

Impõe-se, portanto, uma nova leitura dos ditames constitucionais, pois não cabe 

ao ordenamento jurídico apenas tentar conformar-se aos referidos ditames a partir de um 

controle de constitucionalidade negativo de leis e decretos normativos. Deve-se, por 

outro lado, instrumentalizá-los, ou seja, dar à Constituição e às suas normas, uma real 

efetividade, principalmente às garantias individuais, tal qual a da igualdade. Para tal 

processo, bem como para o uso alternativo do direito, CLÈVE afirma que “a 

transformação do direito depende, pois, de dois momentos. Primeiro, o momento pré-

legislativo. Aqui trata-se de buscar a noção de direitos como um instrumento de luta”40, 

mais que, isso, garantias de dignidade. “Afinal, os direitos humanos não constituem, 

sempre, o direito positivo, eles são, todavia, a expressão de uma política que visa 

invadir o espaço jurídico impondo conquistas. Este é o momento instituínte. É o 

momento plural.”41

 Muito grande é a gama de direitos e valores aos quais a Constituição vigente dá 

guarida. Nesta, se destaca a opção por um Estado Democrático de direito e o 

compromisso com a dignidade do homem. Neste sentido, as políticas afirmativas em 

tela vem representar também a possibilidade de construção de uma nova juridicidade 

comprometida com a realização de garantias aptas a promover a dignidade de toda 

                                                 
37 Idem, p. 205 
38 Ibidem, p. 205 
39 Ibidem, p. 206. 
40 Ibidem p. 206. 
41 Ibidem, p. 206 
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pessoa. Falamos neste sentido, em novas práticas jurídicas. CLÈVE, por sua vez, nos 

fala de uma nova práxis alternativa.Tal práxis é destacada pelo autor, uma vez que 

 
Uma Constituição democrática é uma fonte inesgotável de argumentos que 
podem ser utilizados com o sentido de democratizar o direito, inclusive, se for o 
caso, para o fim de negar aplicação à lei que viole o valor protegido pela Lei 
Fundamental. 42

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Ibidem, p. 207 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As políticas afirmativas aqui tratadas podem, portanto, se constituir num marco 

para a conquista de novas formas de interpretação, compreensão e aplicação dos direitos 

fundamentais, especialmente, para a garantia de igualdade e de dignidade da pessoa 

humana. Pensar a igualdade é uma tarefa urgente, mormente frente às gigantescas 

desigualdades existentes na sociedade brasileira. Nesta tarefa, pensamos ser também o 

Direito um campo do saber fecundo para o desenvolvimento de idéias e práticas 

voltadas à conquista de uma sociedade democrática, na qual, a perseguição de valores 

como o respeito à pluralidade, à diversidade, e outros cânones da Democracia, são 

tarefas inafastáveis. Somente lograremos um regime democrático sólido, quando de fato 

se resguardar a dignidade de toda pessoa. Nesta tarefa, a perseguição da igualdade 

material é de importância ímpar, e impõe atuação dos poderes públicos e de toda a 

sociedade. Como historicamente os afrodescendentes foram excluídos das 

possibilidades de ascensão social, acesso aos meios de produção e fruição de direitos 

fundamentais, oportunidades estas, que foram sempre acessíveis às classes mais 

favorecidas, importante se faz agora, uma prática jurídica que lhes possibilite – através 

de algumas facilidades – o gozo e fruição de direitos fundamentais que historicamente 

lhes foram negados. 

 Por derradeiro, é sempre bom lembrarmos as sábias  palavras de MARTIN 

LUTHER KING,  

...I have a dream that one day on the red hills of Geórgia the sons of formens 
slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together at the 
table of brotherhood (...) I have a dream that my four little children will one day 
live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by 
the content of their character.43

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 MARQUES, Amadeu. Password English. SP:Ática, 1992. p 103 Apud:USA Today, Friday, Jan. 17, 
1986 
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ACESSIBILIDADE: A INCLUSÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 

SOB UM PONTO DE VISTA FILOSÓFICO 

 

Àlvaro dos Santos Maciel∗

Fabiana Polican Ciena∗∗

 

RESUMO 

O artigo percorre um viés filosófico e dispõe acerca da ética e da filosofia da libertação 

esculpida nos países subdesenvolvidos com enfoque crítico e direcionado à temática 

abordada. Demonstra o alijamento a que se estão submetidos os deficientes físicos e 

investiga a possibilidade de praticar políticas de inclusão, tal como a acessibilidade, e 

dessa forma, atingir o exercício prático da democracia. A problemática é atual, haja 

vista que conforme os dados das Instituições Governamentais, há um número 

significativo de indivíduos que estão excluídos do convívio social. É apresentada a 

necessidade de implementação de políticas públicas e interdisciplinares que se adéqüem 

à inclusão dos deficientes físicos para que assim possam usufruir dos direitos 

fundamentais que lhe são garantidos constitucionalmente.  

 

PALAVRAS CHAVES 

INCLUSÃO SOCIAL, DEFICIENTE FÍSICO, ACESSIBILIDADE. 

 

ABSTRACT 

The article covers a philosophical bias and makes use concerning the ethics and the 

philosophy of the release sculptured in the underdeveloped countries with a critical 

thematic and directed approach to the boarded one. It demonstrates the exclusion which 

the physical disable people are submitted and investigates the possibility to practice 

inclusion politics, as the accessibility, and consequently, to reach the practical exercise 

of the democracy. The problematic one is current, since that the data of the 

Governmental Institutions demonstrates that there are significant numbers of individuals 

that are excluded from the social conviviality. It is presented the necessity of the 
                                                 
∗ Aluno especial do Mestrado da FUNDINOPI. Pós-graduado pela Universidade Estadual de Londrina. 
Professor da UNIFIL. Advogado. 
∗∗ Mestranda da FUNDINOPI. Pós-graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Professora 
voluntária da FUNDINOPI. Advogada. 
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implementation of public politics and interdisciplinary that becomes adequate to the 

inclusion of the physical disable people so that they can usufruct of the basic rights that 

are guaranteed constitutionally. 

 

KEYWORDS 

SOCIAL INCLUSION, PHYSICAL DISABLE PEOPLE, ACCESSIBILITY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo contemporâneo vivencia a dilatação de violências oriundas de 

intolerâncias e dogmatismos em inúmeros países e, vivência ainda, a miséria e exclusão 

social em várias outras sociedades marcadas pela indiferença, pelo ceticismo e 

individualismo.  

O conceito de libertação e inclusão social está no pensamento crítico da 

realidade latino americana, que visa uma ética que envolva a parte mais carente e 

oprimida desta sociedade marcada por contrastes. 

Para tanto, demonstra-se que nem todas as éticas estão aptas para detectar 

esta problemática e especificá-lo a contento. Denota-se que a ética da libertação é a que 

está mais amadurecida para tratar acerca do desenvolvimento do problema ora 

apresentado. Dentre outros pensadores que trabalham com a ética da libertação, baseia-

se em Enrique Dussel. 

Ao teorizar seus posicionamentos percebe-se a integração com a temática 

abordada, uma vez que há constante círculo vicioso de exclusão nos mais diversos 

segmentos sociais. 

É pensando na vitimização e exclusão dos deficientes físicos na sociedade 

brasileira que se desenvolve este trabalho. Pois se verifica através de dados coletados 

juntos a Institutos Governamentais que esta classe não tem sido integrada na sociedade 

de modo a atingir a isonomia legal e social perante aos demais indivíduos. 

Apontam-se artigos constitucionais e legislação infraconstitucional 

revelando que os ditames jurídicos têm, gradativamente, deflagrado um avanço em prol 

da inclusão da classe de deficientes físicos. Contudo, revela-se ainda, a responsabilidade 

estatal de se garantir o cumprimento efetivo dos direitos de todos os indivíduos, bem 
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como a criação de políticas públicas na tentativa de se concretizar o exercício prático da 

democracia. 

 

1 BREVE NOÇÃO SOBRE A ÉTICA DA LIBERTAÇÃO SOB O ENFOQUE 

DE ENRIQUE DUSSEL 

Um problema ético está implícito na história da América Latina, e advém de 

uma interdisciplinaridade de conflitos que resulta no deflagramento de vítimas e reflete 

na exclusão de classes, tais como o pobre, o assalariado, a mulher submissa ao marido 

da sociedade machista, os idosos, os deficientes físicos, dentre outros. 

Enrique Dussel, marcado pelas influências de Heidegger, Lévinas e Ricoeur, 

explora a temática através de sua obra intitulada Ética da Libertação, em que apresenta 

a necessidade de superação da ordem aplicada, ou seja, visa um rompimento com o 

modelo tido como eurocêntrico, para que uma nova conjuntura seja instituída e haja a 

possibilidade de inclusão consubstanciada na realidade latino-americana de países 

subdesenvolvidos.1

Consoante as idéias expostas pelo autor, para a consumação dessa ruptura, o 

“Outro”, também chamado de alter, representado por uma parte significativa da 

humanidade encontrada na América Latina, Ásia e África, onde estão os 

verdadeiramente excluídos, exerce função proeminente, já que a necessidade de 

viabilizar essa “libertação” somente ocorrerá com o reconhecimento da pessoa 

considerada enquanto pessoa.2

A dignidade do “Outro” – daqueles que são considerados como Totalidade, 

porém estão em locos periféricos – deve transcender a condição particularizada e 

romper com o paradigma vigente na sociedade brasileira, dentre outros países 

subdesenvolvidos. 

Ao considerar, especialmente, a condição humana de “um ser diferenciado 

de todos os demais seres da natureza, porque é o único dotado de liberdade, inteligência 

e vontade, esta diferença nos faz ‘dignos’ da condição humana.”3

                                                 
1 DUSSEL, Enrique. Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão. Trad. Ephraim Ferreira 
Alves, Jaime A. Clasen, Lúcia M. E. Orth. Petrópolis: Editora Vozes, 2002, p. 89-299.
2 Ibidem, p. 530 et seq. 
3 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Os direitos naturais do homem e da família. Notas y Documentos. 
Venezuela, 63-64, p. 179/192, Jan/Dez 2002, p. 179. 
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Ademais, cumpre ressaltar acerca da extensão do princípio constitucional da 

dignidade humana, que apresenta um sentido de ambigüidade e vagueza da expressão, 

pois se deduz que este discurso legal, socioideologicamente construído, detém lacunas 

do que deva ser entendido como “dignidade da pessoa humana”.4 Entretanto, pela 

análise do critério de dignidade, para certo número de pessoas, de certa localidade, 

pode-se pontuar contornos e visualizar determinadas condições de ‘libertação’ do 

excluído, que não atingiria a Totalidade, o que torna o princípio ineficiente, mormente 

pela ausência de proteção das pessoas que não possuem condições de dignidade.5  

Afirma DUSSEL que a filosofia latino-americana deve adotar a ética que se 

formula a partir da teoria do “face-a-face”, e preconiza: 
Na passagem diacrônica, desde o ouvir a palavra do Outro até a 
adequada interpretação (e a filosofia não é senão saber pensar 
reduplicativamente essa palavra injetando-lhe nova mobilidade 
desde a consciência crítica do mesmo filósofo), pode ver-se que o 
momento ético é essencial ao método mesmo. Somente pelo 
compromisso existencial, pela práxis libertadora no risco, por um 
fazer próprio, discipularmente, o mundo do Outro, pode ter-se 
acesso à interpretação, conceituação e verificação de sua 
revelação.6
 

A partir de um relato experimentado por Rigoberta Menchu7, reitera 

DUSSEL que o marco inicial da Ética da Libertação: 
(...) acontece mais-além da ontologia, do mundo e do ser vigente ou 
dominador ou da comunidade de comunicação hegemônica. O ponto 
de partida é o Outro, mas não simplesmente como outra 'pessoa-
igual' na comunidade argumentativa, mas ética e inevitavelmente 
(apoditicamente) desde o Outro em algum aspecto dominado 
(principium oppressionis) e afetado-excluído (principium exclusionis), 
desde a experiência ética da 'exposição' no face-a-face: 'Chamo-me 
Rigoberta Menchu', ou o 'Eis-me aqui!' de Lévinas.8

                                                 
4 LOWENTHAL, Anamaria Valiengo. Exame da expressão ‘a dignidade humana’ sob o ângulo de uma 
semiótica jurídica. In: POZZOLI, Lafayette; SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Org.). Ensaios em 
homenagem a Franco Montoro: humanista e político. São Paulo: Loyola, 2001. p. 333. (Coleção Instituto 
Jacques Maritain do Brasil).  
5 Ibidem. 
6 DUSSEL, Enrique. América Latina - Dependencia y Liberación. Buenos Aires, Fernando Garcia 
Cambeiro, 1973, p. 121 
7 Texto elaborado por Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchu y así me nació la conciencia, Siglo 
XXI, México, 1981. 
8 SIDEKUM, Antonio. Informe - O Programa do Diálogo da Ética do Discurso e a Filosofia da 
Libertação, Libertação-Liberación. Campo Grande - MS, N.1 (Ano 3) jan/dez 1993, p. 163-166. 
Conforme Dussel, "A ética ontológica parte do já sempre do mundo pressuposto; a Ética do Discurso 
parte da já sempre pressuposta comunidade de comunicação; a filosofia latino-americana do 'nós estamos' 
[formulada por Scannone] parte de uma cultura sapiencial popular afirmada e analisada desde uma 
interpretação hermenêutica. A Ética da Libertação tem por ponto de partida, em troca, a 'exterioridade' do 
horizonte ontológico ('realidade' mais além da 'compreensão do ser'), o mais além da comunidade de 
comunicação ou de uma mera sabedoria afirmada ingenuamente como autônoma ('estando' concreta e 
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Logo, resta estabelecido como marco inicial de sua teoria o afetado, o 

dominado e o excluído. O afetado é o que sofre as conseqüências de um acordo válido 

alcançado. Ser dotado de consciência que é afetado é reflexo de um processo de 

libertação. Destarte, o ponto de partida radical é "(...) a situação na qual o/a afetado/a 

não tem consciência de ser afetado/a. Tal é o escravo que acredita ser por 'natureza' 

escravo.”9 O dominado é o afetado dentro de um sistema, como a mulher sob o 

machismo, a classe operária sob o capitalismo. O excluído: "Por último há afetados que 

estritamente estão ou não em relação de dominação, e que são excluídos (há, 

efetivamente, graus de exterioridade e subsunção)"10, como o pobre excluído do 

processo produtivo, bem como os deficientes físicos faticamente excluídos da 

convivência social democrática. 

Para Dussel, que corrobora neste aspecto os ensinamentos de Heidegger, a 

análise ontológica deve ser aplicada ao mundo do afetado, do dominado e excluído, mas 

que não se deve vê-lo tão somente sob o foco da exterioridade formal, sendo necessário 

prestar uma atenção positiva à sua realidade enquanto exterioridade cultural.11

A ética da libertação norteia os povos culturalmente empobrecidos para a 

superação de suas misérias, e, para tanto, Dussel propõe a ética material ao inverter 

sistemas convencionais formais que se associam a governos ditatoriais e sistemas 

políticos totalizadores.12

Estabelece que a conscientização crítica do indivíduo oprimido deriva de 

“(...)um processo ético 'material': a vida é o tema, o meio, o objetivo, a alegria alcançada 

(...) situando-se no 'lugar' de onde a crítica ética é possível,  como é evidente, o sujeito é 

tal quando se torna origem da transformação da própria realidade.”13

Verifica-se, portanto, que se trata de um processo concreto e objetivo, e de 

acordo com as lições de TORRES: 
Descobrir-se oprimido só começa a ser processo de libertação 
quando esse descobrir-se oprimido se transforma em compromisso 
histórico..., inserção crítica na história para criá-la... Conscientização 

                                                                                                                                               
historicamente reprimida, destruída em seu núcleo criador, sendo marginal e dificilmente reproduzível, 
ignorar estes fatos é cair em uma 'ilusão')." Ibidem, p. 155. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Citando inúmeros capítulos do relato de Rigoberta, comenta Dussel que "(...) o Outro oprimido e 
excluído não é uma realidade formal vazia: é um mundo pleno de sentido, uma memória, uma cultura, 
uma comunidade, o 'nós-estamos-sendo' como realidade 'resistente'." Ibidem, p. 156. 
12 DUSSEL, 2002, opus citatum, p. 93-145. 
13 Ibidem p. 440. 
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implica esta inserção crítica no processo, implica um compromisso 
histórico de transformação.14

 
Entende-se que a abertura de um novo sistema se concretiza como práxis 

construtiva de libertação, decorrente de razão estratégica, visão ético-discursiva e 

dotada de instrumentos que se articulem de modo a beneficiar a coletividade e efetivar a 

democracia.  

Neste sentido, DUSSEL assevera que: 
(...) a participação dos não-participantes não se efetua por simples 
'inclusão' na mesma comunidade, mas por criação da nova, onde os 
antigos 'afetados-dominados-excluídos' são agora parte plena (...) 
Por isso não se trata nem de mera afirmação ontológica da 
Lebenswelt (seja hegemônica como em Taylor, seja popular como 
em Scannone), nem de mera transcendentalidade (Apel) ou 
universalidade (Habermas) do dado, que é afirmação reflexiva do 
'Mesmo', mas da afirmação da exterioridade (do afetado-dominado-
excluído) na relação com o sistema que o nega, e, desde a potência 
dessa afirmação do Outro, a negação da negação (analética), para 
culminar na superação a uma nova situação de justiça e igualdade 
(eminentia ana-dialética).15

 
Por conseguinte, a consciência da efetividade do direito e da justiça, percorre 

o caminho da consciência do “Outro”, analisado em sua individualidade e considerado 

como pessoa humana, dotada de dignidade e não apenas enquanto valor.16 Todavia, para 

emanar a libertação há a necessidade de convergência entre o “Outro” e ele mesmo, 

considerada como ato ou procedimento prático pelo qual o não-livre passa a ser um 

agente da liberdade.17  

O princípio ‘Liberte hic et nunc o oprimido!’ que traduz-se em ‘Faça com 

que o atingido/excluído também participe!’ exige a realização de um procedimento em 

prol da coletividade.18  

Para Dussel, o homem perfeito, plenamente realizado em seu poder-ser, é a 

medida que mede todo o projeto humano ontológico e será aquele que por sua plenitude 

antropológica e por sua bondade abre-se ao “Outro” como outro que é, não por motivos 

                                                 
14 TORRES, C. 1992. La praxis educativa de Paulo Freire, Gernika México, apud DUSSEL, opus 
citatum, p. 441. 
15 SIDEKUM, Antonio. Informe - O Programa do Diálogo da Ética do Discurso e a Filosofia da 
Libertação, Libertação-Liberación. Campo Grande - MS, N.1 (Ano 3) jan/dez 1993, p. 163. 
16 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos costumes. Tradução Paulo Quintela, Lisboa, 
1986, p. 77. 
17 DUSSEL, Enrique. Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão. Trad. Georges I. Massiat. 
São Paulo: Paulus, 1995, p. 111. 
18 Ibidem, p. 117. 
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fundados em seu próprio projeto de Totalidade, mas por um amor que ama primeiro 

alternativamente: ‘o amor-de-justiça’.19  

Visando ao resgate do sentido de filosofar face aos atuais fenômenos da 

mundialização, da globalização e da vitimização, é de valia destacar o pensamento de 

Francisco Miró Quesada:  
Toda autêntica racionalidade conduz à libertação humana. Neste 
sentido o pensamento latino-americano contribui para esclarecer o 
sentido último do filosofar e mostrar a relação profunda entre 
racionalidade e condição humana. A filosofia latino-americana, 
culmina nesta direção, em um verdadeiro humanismo, no único 
humanismo que merece seu nome: um humanismo universal, 
aplicável a todos os seres humanos e que, em conseqüência, só 
pode realizar-se na prática mediante a libertação de todos os 
oprimidos do mundo.20

 
Trata-se, portanto, de uma concepção racional de que todo ser humano deve 

ser respeitado integralmente em sua alteridade e de que a filosofia promove, 

constantemente, desafios visando à promoção e qualificação dos exercícios éticos de 

liberdade de cada pessoa em todos os lugares. 

Destarte, a ética e a filosofia da libertação revelam-se elaborações teóricas 

contributivas para o fortalecimento da democracia ao incluir a minorias que clamam por 

igualdade a todo instante. 

 

2    A INCLUSÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ATRAVÉS DA 

ACESSIBILIDADE 

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE), de 2001, há no Brasil, 24,6 milhões de pessoas portadoras de 

deficiências (PPDs). Destas, mais de 9 milhões são portadoras de algum tipo de 

deficiência física. 

Para o Instituto, portador de deficiência física é aquele que "tem alguma das 

seguintes deficiências: paralisia permanente total; paralisia permanente das pernas; 

paralisia permanente de um dos lados do corpo; falta de perna, braço, mão, pé ou dedo 

polegar."21

                                                 
19 Ibidem, p. 43. 
20 QUESADA, Francisco M., Posibilidad y limites de una filosofia latinoamericana, in VÁRIOS. La 
Filosofia en América..., p. 167-172; Constança Marcondes CESAR, Filosofia na América Latina - 
Polêmicas. Reflexão. Campinas, N. 30 (Ano 9) set-dez 1984, p. 51-56 e Raul FORNET-BETANCOURT, 
Problemas Atuais da Filosofia na Hispano-América. São Leopoldo, Ed. UNISINOS, 1993. 
21 Acesso em 24.09.2007. 
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Pela pesquisa foi revelado que a cada 100 brasileiros, no mínimo 14 

apresentam limitações de ordem física ou sensorial. Por outro lado, os dados revelam a 

exclusão praticada no país, afinal, nem todos têm possibilidade de acesso a emprego, 

educação, saúde, lazer, dentre outros direitos fundamentais. 

É essencial para o exercício da democracia que as políticas públicas, 

portanto, introduzam a política da acessibilidade para que se garanta a inclusão dos 

deficientes físicos (denominado “Outro” sob a concepção filosófica de Dussel) ao gozo 

dos direitos usufruídos pela maioria.   

Deve-se ressaltar que a inclusão social dos deficientes físicos que 

faticamente são excluídos da sociedade brasileira é um desafio, e demonstra um viés 

suficientemente crítico, haja vista que a sociedade latino americana já é resultado da 

exclusão eurocêntrica, e mesmo assim a população brasileira não está integralmente 

livre das políticas alijatórias pelas implicações que a própria exclusão interna 

desencadeia, ou seja, é o Outro excluindo o outro. 

Nos Estados Democráticos modernos, as pessoas portadoras de deficiência 

têm proteção garantida por lei que visa à inclusão nos mais variados segmentos sociais, 

seja na acessibilidade, na educação, seja no mercado de trabalho, dentre outros. 

A acessibilidade é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), através da norma NBR 9050/94, que dispõe acerca da “Acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço mobiliário e equipamentos 

urbanos – A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbano.” 

A gênese da Política Pública ora denominada Acessibilidade se deu em 

1981, quando as Nações Unidas declarou como o Ano Internacional dos Portadores de 

Deficiência. Em 03.10.1982, através da Resolução 37/82, a Assembléia Geral das 

Nações Unidas, foi aprovado o Programa de Ação Mundial para Pessoas Portadoras de 

Deficiência, eqüalizando o direito das pessoas com deficiência às mesmas 

oportunidades que os demais cidadãos além de usufruir das melhorias nas condições de 

vida resultantes do avanço econômico e social. 

Este programa demonstra o significado de impedimento, deficiência, 

incapacidade, que são definições da Organização Mundial de Saúde – OMS, como 

                                                                                                                                               
Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm> 
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também aponta os conceitos de prevenção, reabilitação e equiparação de oportunidade, 

que são incorporados à discussão, dos quais destacam-se: 
Impedimento – Situação desvantajosa para um determinado 
indivíduo, em conseqüência de uma deficiência ou de uma 
incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que 
é normal em seu caso (em função de idade, sexo e fatores sociais e 
culturais) (...) O impedimento está em função da relação entre as 
pessoas incapacitadas e seu ambiente. (...) Essa relação ocorre 
quando essas pessoas enfrentam barreiras culturais, física ou 
sociais que a impedem de ter acesso aos diversos sistemas da 
sociedade à disposição dos demais cidadãos. O impedimento é, 
portanto, a perda ou a limitação das oportunidades de participar na 
vida da comunidade na igualdade de condições com os demais. 
Equiparação de oportunidades é o processo mediante o qual o 
sistema geral da sociedade –  como o meio físico e cultural, moradia 
e transporte, serviços sociais e de saúde, oportunidade de educação 
e de trabalho, vida cultural e social, inclusive instalações desportivas 
e de lazer – se torna acessível a todos.22

 
Deste modo, constata-se que o impedimento está no ambiente e nas barreiras 

criadas neste que impedem a pessoa deficiente física de deter isonomia de 

possibilidades e igualdade de direitos. 

Adriana Romeiro de Almeida Prado enfatiza que: 
(...) não é possível pensar em uma cidade que não se proponha a 
rever seu planejamento discutindo programas/ações com metas para 
facilitar a circulação, a interação, promovendo a inclusão das 
pessoas com deficiências e aquelas com mobilidade reduzida, que 
por conta de alguma limitação temporária (...) se vêem limitadas.23

 
E conclui: 

O objetivo da acessibilidade é permitir um ganho de autonomia e de 
mobilidade a um número maior de pessoas, até mesmo àquelas que 
tenham reduzido a sua mobilidade ou dificuldade em se comunicar, 
para que usufruam os espaços com mais segurança, confiança e 
comodidade .24

 

Sandra Lia Símón destaca: 
Assegurar a essa significante parcela da população bens e direitos é 
obrigação do Estado, que deve zelar ela concretização dos direito 
fundamentais de todos os cidadãos, sempre pautados na cidadania e 
na dignidade da pessoa humana. Para tanto, respaldado pelo 
princípio da igualdade, deverá expedir norma que garanta o usufruto 
desses bens e o gozo desses direitos.25

 
                                                 
22 CUNHA, Edílson Alkmin da (trad.). Programa de ação mundial para as pessoas com deficiência. 
Brasília: Corde, 1996. 
23 ARAÚJO, Luiz A. D. e Prado, Adriana R. A. Defesa dos direitos das pessoal portadores de 
deficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 9. 
24 Ibidem,  p. 11. 
25 ARAÚJO, Luiz A. D. e Simón, Sandra L. Defesa dos direitos das pessoal portadores de deficiência. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 280 et seq. 
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Diversos diplomas legais brasileiros têm surgido com o intuito de promover 

a inclusão social dos deficientes físicos. 

A Constituição Federal de 1988 através dos artigos 227 e 244 garante a 

acessibilidade às cidades, às edificações e aos transportes. 
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência (CF, art. 227, § 2º). 
 
A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente 
existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência, conforme o disposto no Art. 227, § 2º. (CF, Art. 244). 
 

Em dezembro de 2004 foi publicado o Decreto nº 5.296, que regulamenta a 

Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas 

acompanhadas por crianças de colo e a Lei nº 10.098 de 19 de dezembro, de 2000, que 

pode ser considerada o Estatudo de Acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. O conceito de acessibilidade adotado pelo Decreto é amplo e 

envolve um macro sistema, desde via de acesso, calçada, terminal, veículo até 

capacitação de pessoal. 

O Programa de Acessibilidade, dentre outros aprimoramentos como 

facilitação de acesso nas edificações públicas ou privadas, no espaço público, 

logradouros e seu mobiliário, na educação, nas comunicações e sinalização, investe 

também no sistema de transportes, desde o embarque até o desembarque de passageiros, 

ao garantir direito de ir e vir – um dos direitos primordiais do cidadão estabelecido na 

Constituição Federal – com segurança e autonomia, a partir do qual tantos outros 

direitos são decorrentes. Percebe-se, dessa forma, que o desenvolvimento deste projeto 

significa melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano do país. 

Devido à dimensão territorial do Brasil, suas peculiaridades regionais, 

geográficas, econômicas, culturais e infra-estruturais, o Inmetro tem realizado estudos 

aprofundados, que visam diagnosticar a realidade do país e encontrar as melhores 

soluções técnicas para que o Programa de Acessibilidade.26

                                                 
26Acesso em 15.09.2007. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/acessibilidade.asp>  

1323



Percebe-se que a legislação nacional que protege a pessoa portadora de 

deficiência é incisiva. Logo, SIMÓN conclui: 
É necessário, contudo, que tanto o Estado como a sociedade firmem 
políticas de observância irrestrita dessa legislação. A Instituição do 
Ministério Público tem importante papel neste sentido, porque, mais 
do que simplesmente auxiliar na conscientização dos atores sociais, 
na compreensão do motivo pelo qual devem ser instituídas essas 
formas de proteção, tem mecanismos que possibilitam a efetividade 
concreta dessa legislação.27

 
A maior parte dos ambientes sejam construídos ou não, apresenta barreiras 

visíveis e invisíveis. Constituem-se barreiras visíveis os impedimentos concretos, 

entendidos como a falta de acessibilidade dos espaços. As invisíveis compõem a forma 

como as pessoas são vistas pela sociedade, na maior parte das vezes representada pelas 

suas deficiências e não pelas suas potencialidades.28

A responsabilidade pelo Urbanismo é interdisciplinar. Porquanto, arquitetos, 

engenheiros, projetistas e designers devem atentar-se a forma de conceber os espaços de 

modo a concretizar as garantias constitucionais dos deficientes físicos. 

A acessibilidade deve estar presente nas edificações, no meio urbano, nos 

transportes e nas suas mútuas interações, conforme a exigência legal.  

O objetivo da acessibilidade é permitir um ganho de autonomia e de mobilidade a uma 

gama maior de pessoas, até mesmo àquelas que tenham reduzida a sua mobilidade ou 

dificuldade em se comunicar, para que usufruam dos espaços e das benesses que os 

ambientes podem lhe proporcionar.29

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade brasileira ocupa uma posição de “exclusão” se comparada à 

filosofia da Totalidade Eurocêntrica. Contudo, internamente, a própria sociedade não 

está suficientemente adequada para lidar as diversidades e políticas de inclusão das 

minorias, o que deflagra uma progressão de vitimização. 

É fato que o ordenamento jurídico tem se aperfeiçoado visando à integração 

e equiparação de direitos de todos os cidadãos. 

                                                 
27 ARAÚJO, Luiz A. D. e Simón, Sandra L. opus citatum, p. 281. 
28 PRADO, Adriana R. A. Acesso em 27.09.2007. 
Disponível em: <http://www.entreamigos.com.br/textos/acessibi/ambacess.htm>  
29 ARAÚJO, Luiz A. D. e Prado, Adriana R. A. opus citatum, p. 11. 
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A Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 37/52, em 

dezembro de 1982, criando o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com 

Deficiência, e consta que, no mundo, pelo menos uma a cada dez pessoas é portadora de 

alguma deficiência e a presença da deficiência repercute pelo menos 25% de toda a 

população. Esse mesmo documento ressalta que, em países em desenvolvimento, o 

percentual estimado das pessoas com deficiência vai para 20%, e, se incluídos famílias e 

parentes, os efeitos adversos da deficiência podem afetar 50% da população.30

Deste modo, a acessibilidade tem que estar presente principalmente nas 

habitações, pois é expressivo o número de pessoas que restam excluídas da sociedade e 

ficam isoladas em suas residências, e, em muitos casos, limitadas ao espaço do próprio 

quarto, uma vez que não dispõem de portas suficientemente largas, banheiros 

parametrizados para circulação de uma cadeira de rodas.31

A falta de condições mínimas bem como a não disponibilização dos direitos 

que lhe competem, faz com que os deficientes físicos estejam impedidos de circular 

pelas ruas da cidade, utilizar o transporte coletivo ou entrar nas edificações públicas e 

privadas, sendo obrigadas ao alijamento social, sem garantias de direitos 

constitucionalmente fundamentais, ao sucumbir o direito de ir e vir, o que desencadeia a 

denegatória do acesso à educação, à saúde, ao trabalho e ao lazer.32

Revela-se importante o envolvimento prático interdisciplinar de diversas 

áreas governamentais, sociais e empresariais, para a criação, manutenção e fiscalização 

de políticas públicas que minimizem a exclusão visando à gradativa extinção e a 

implantação concreta da igualdade de oportunidades para a totalidade dos indivíduos o 

que por certo atingirá o escopo máximo do que é ser democracia. 
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O PLANEJAMENTO URBANO COMO AÇÃO AFIRMATIVA PARA 

INCLUSÃO SOCIOESPACIAL+
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RESUMO 

O processo de urbanização no Brasil se deu de forma desordenada, tendo produzido 

desigualdades socioespaciais. O espaço urbano foi controlado pelo mercado imobiliário 

e por políticas urbanas inadequadas. Conseqüentemente, houve uma segregação 

territorial. A população de baixa renda foi levada a viver em regiões periféricas e 

geralmente ilegais, onde não existe ou são prestados de forma precária serviços públicos 

básicos. Face à discriminação de cunho econômico na configuração do espaço urbano, o 

Estado deve implementar políticas públicas adequadas e sensíveis às questões da 

desigualdade sociespacial. Por meio do planejamento urbano é possível enfrentar 

problemas emergenciais envolvendo a questão da moradia, por meio de projetos 

inovadores, que podem ser caracterizados como ações afirmativas.  

 

PALAVRAS CHAVES 

PLANEJAMENTO; DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL; AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

ABSTRACT 

The process of urbanization in Brazil occurred of disordered form, and produced social 

and space inequalities. The urban space was controlled for the real estate market and 

inadequate urban politics. Consequently, it had a territorial segregation. The low-

income population has gone to be taken to live in peripheral and generally illegal 

regions, where it does not exist or are given of precarious form basic public services. 

                                                 
+ Esse texto é resultado das discussões do Grupo de Trabalho Democracia Participativa do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas/OPUR, tendo sido apresentado no XIV Seminário Internacional de Inclusão 
Social da PUC Minas. Faz parte ainda do projeto de dissertação da primeira autora. 
* Mestranda do Programa de pós-graduação em Direito PUC Minas. Pesquisadora do Núcleo Jurídico de 
Políticas Públicas/OPUR. Bolsista da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. 
** Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito PUC Minas. Coordenadora do Núcleo Jurídico 
de Políticas Públicas/OPUR 
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Face to the discrimination of economic in the configuration of the urban space, the State 

must implement adequate and sensible public politics to the questions of the space 

inequality. By means of the urban planning it is possible to face emergencies problems 

involving the question of the housing, by means of innovative projects, that they can be 

characterized as affirmative actions 

 

KEYWORDS 

PLANNING; SPACE INAQUALITY; AFFIRMATIVE ACTIONS. 

 

 

1 Introdução 

 

 

O crescente processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma a produzir 

intensas desigualdades socioespaciais. O espaço urbano foi controlado pelas regras do 

mercado imobiliário, por leis que faziam excessivas exigências de padrões técnicos e 

por políticas urbanas inadequadas, alheias às necessidades e aos problemas sociais, o 

que causou uma segregação territorial. 

A população de baixa renda obrigada a viver em regiões periféricas foi privada 

de serviços públicos básicos. 

O Estatuto da Cidade possibilita medidas inovadoras para a promoção de 

inclusão social no espaço urbano. Problemas emergenciais envolvendo a questão da 

moradia podem ser combatidos por meio de medidas pontuais que podem ser 

classificadas como ações afirmativas de combate da discriminação econômica no espaço 

urbano. 

Políticas urbanas adequadas e sensíveis às questões da desigualdade sociespacial 

são extremamente necessárias diante da realidade brasileira, onde vigora as violações ao 

direito fundamental de igualdade e ao princípio da dignidade humana. 
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2 O papel estratégico do planejamento urbano na redução das 

desigualdades socioespaciais. 

 

 

O termo urbanização designa a concentração urbana, segundo Mukai (1998). 

Não se trata do aumento da área urbana, senão do aumento populacional em tais áreas 

em detrimento das rurais. 

O processo de crescimento urbano foi fortemente influenciado pelos interesses 

privados e pela tradicional noção de propriedade como direito público subjetivo, 

merecedor de proteção jurídica e insusceptível de limitações.  

Como conseqüência, verificou-se no solo urbano um processo de exclusão social 

que reproduz discriminações sociais, sobretudo de cunho econômico e étnico. 

Indivíduos que já se encontram socialmente excluídos acabam inseridos em um 

processo de segregação territorial. 

O dossiê da crise social no Brasil revelou que em 2001 70 milhões de pessoas 

viviam na linha da pobreza, número que representava, na época, 41% da população, 

aproximadamente. A maior parte desse contingente de pessoas não possui recursos 

econômicos suficientes para adquirirem imóvel residencial urbano adequado. 

A impossibilidade de acesso à moradia urbana pelos mecanismos de mercado, 

somada à falta de políticas habitacionais adequadas, levou a população de baixa renda a 

viver em regiões periféricas, onde não existe ou são prestados de forma precária 

serviços públicos básicos (como os de saneamento, transporte, saúde, educação, energia, 

correios). 

Soma-se a esse problema o fato de que tais pessoas enfrentam preconceito em 

razão do local em que moram, o que acarreta dificuldades no acesso ao trabalho e ao 

crédito.  

Há ainda que se destacar que a exclusão territorial não se relaciona somente ao 

fator econômico, já que a questão da pobreza no Brasil se encontra atrelada à questão 

racial1.  

                                                 
1 Biologicamente não é possível afirmar que existam mais de uma raça humana. O termo raça 
é empregado no presente trabalho em uma conotação sociológica, em que os grupos de 
pessoas são separados de acordo com suas etnias e com os problemas que delas decorrem. 
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Segundo a pesquisa do IBGE realizada em 2003, a distribuição percentual do 

rendimento do 1% mais rico no Brasil, por cor, 86,8 % pertence a pessoas brancas, 

enquanto na distribuição do rendimento dos 10% mais pobres, 67,8 % são de pessoas 

pretas e pardas. 

Entre morros e favelas e os bairros luxuosos há, por um lado, uma enorme 

distância entre as condições estruturais e uma distância espacial por vezes mínima. 

A questão do crescimento urbano é, em grande medida, um problema de 

ilegalidade urbana: o fenômeno da ilegalidade urbana não pode ser mais ignorado, 

especialmente quando se sabe que a maioria da população urbana – entre 40% e 70% - 

vive ilegalmente nas cidades brasileiras, em favelas, loteamentos irregulares e 

clandestinos, cortiços, etc. “(FERNANDES, 2001, p. 26)”. 

As práticas de ilegalidade não se restringem aos pobres. Mas as implicações 

sociais que decorrem dessa questão, especialmente quando se trata desse grupo de 

pessoas, demandam um estudo que reconheça o espaço ilegal (especialmente os 

ocupados por grupos pobres) como espaço cujos problemas carecem de solução. 

Cabe lembrar que a ilegalidade perpetrada pelos pobres foi incentivada por uma 

legislação que era alheia às necessidades desses2.  

Não se pode simplesmente ignorar a ilegalidade, mas reconhecê-la como parte 

dos problemas gerados no processo de urbanização brasileira.3

O reconhecimento das favelas e dos loteamentos irregulares e clandestinos nos 

mapas das cidades brasileiras foi tardio. “Até a década de 70, o conflito era intenso e 

houve inúmeras expulsões coletivas por todo país” (FERNANDES, 1998, p.133). 

A favela era enfrentada como questão de marginalidade. Longe de tentar 

satisfazer as necessidades mínimas de infra-estrutura da população expulsa das favelas, 

                                                 
2 Além disso, deve-se ressaltar que o papel importante cumprido pelas leis elitistas e 
socialmente inadequadas que têm historicamente desconsiderado as realidades dos processos 
socioeconômicos de produção da moradia, exigindo padrões técnicos e urbanísticos 
inatingíveis, acabando por reservar as áreas nobres e providas de infra-estrutura para o 
mercado imobiliário destinado às classes medias e altas, e ignorando assim as necessidades 
de moradia dos grupos menos favorecidos. (FERNANDES, 2002, p. 53). 
3 O planejamento, conceituado como instrumento de democratização da gestão da cidade, 
quebra e se contrapõe ao pensamento tradicional de planejar a cidade de forma parcial, 
considerando apenas a cidade legal, reconhecida pelo registro e contornos da burocracia 
estatal, perpetuando a segregação e a exclusão da população que vive à margem da 
legalidade na cidade real. A definição das políticas públicas e das prioridades de investimento, 
em função da realidade local e da manifestação da população, confere a legitimidade 
necessária para inverter a ordem da destinação dos recursos, das obras e serviços públicos 
para atender os reais interesses da população. (SAULE JÚNIOR, 1998, p.62). 
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os projetos visavam retomar as áreas das favelas que haviam se tornado 

economicamente valiosas. As pessoas removidas eram levadas para áreas distantes, o 

que as deixavam insatisfeitas.  

“Não deve haver sombra de dúvida quanto ao fato de que o planejamento 

necessita ser referenciado por uma reflexão prévia sobre os desdobramentos do quadro 

atual – ou seja, por um esforço prognóstico”, como ressalta Souza (2003). 

O planejamento urbano assume o papel de mecanismo de efetividade de direitos 

fundamentais, na medida em que se compromete com a necessidade de redução das 

desigualdades sociais. 

Ao promover o acesso ao solo urbanizado, o planejamento urbano materializa 

diretamente os direitos fundamentais à moradia e à propriedade, e indiretamente outros 

direitos fundamentais sociais, tais como o direito à saúde e à educação, eis que tais 

serviços geralmente não são prestados nas regiões periféricas e isoladas. 

Se a urbanização foi em grande medida fruto de circunstâncias, o planejamento 

oferece espaço para possibilidade de escolha dos rumos que se pretende que as regiões 

urbanas tomem, por meio da capacidade regulatória do Estado.  

 

 

3 Inclusão social e ações afirmativas no Brasil 

 

 

Não se pode cogitar a existência de uma sociedade livre e justa em que haja 

marginalização decorrente de discriminações ilícitas.  

A proibição jurídica da desigualdade que decorre do direito constitucional de 

igualdade, não basta para efetivação desse direito. Negar a desigualdade não implica em 

atingir a igualdade, especialmente em uma sociedade em que os contrastes sociais se 

fazem tão visíveis. 

O princípio da igualdade permeia a Constituição de 1988, como se pode 

verificar, p.ex., no texto preambular, no caput do art. 3º e em seus incisos III e IV e no 

art. 5º em seus incisos XLI e XLII. As aspirações sociais refletidas no 

constitucionalismo demandam a materialização do princípio, de forma a assegurar a 

justiça social. 
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A evolução da concepção do princípio da igualdade levou à conclusão de que a 

igualdade jurídico-formal entre os homens é insuficiente para efetivação desse 

princípio.  

Por conseguinte, o Estado não pode adotar uma postura neutra diante das 

questões sociais, mas assumir uma postura ativa, de forma a oferecer instrumentos 

capazes de possibilitar que a sociedade se desenvolva de forma igualitária e 

democrática.  

A pretensão de efetiva igualação entre os homens tem como pressuposto o 

reconhecimento das desigualdades naturais, e como objetivo a eliminação das 

desigualdades artificialmente impostas. “A diferença promove a singularidade, sem 

abrir mão da pluralidade” (PORTELLA, 1999, p. 40). 

A igualdade aristotélica partia do reconhecimento da existência de desigualdades 

entre os homens. Contudo, Aristóteles diferencia a igualdade entre os mais virtuosos 

entre si e a igualdade entre todos os seres da comunidade. A amizade existente entre os 

homens virtuosos era, entre eles, a igualdade aritmética. Mas a unidade da polis era 

concebida por Aristóteles pela igualdade geométrica, implicando em uma hierarquia 

entre os indivíduos. 

A convivência harmônica na polis dependia, pois, da existência de apenas um 

projeto de vida, não sendo dado aos participantes da comunidade exercer escolha do 

projeto de vida individual. 

Tal concepção da igualdade é legitimadora da exclusão social. Faz-se necessária 

a construção de uma igualdade aritmética entre os homens, capaz de oferecer a todas 

mínimas condições de respeito aos direitos fundamentais e de desenvolvimento 

individual dentro da comunidade. 

A discriminação pode ser definida como a realização, por ente público ou 

privado, de distinção entre pessoas segundo critérios fundados em características, 

atributos ou orientações da pessoa. Tanto pode constituir-se como instrumento de 

privação da aquisição ou do exercício de direitos (hipótese em que será ilícita), como 

decorrer da necessidade juridicamente justificável da circunstância concreta ou 

constituir-se como meio de promoção da igualdade (circunstâncias em que será lícita). 
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Freqüentemente a ação discriminatória constitui-se como forma de perpetração 

de desigualdades4. A discriminação territorial pode ser considerada como meio de 

manutenção das desigualdades econômicas dentro do espaço urbano. Os loteamentos de 

bairros luxuosos e bairros centrais são geralmente realizados de forma a não permitirem 

que moradias populares ali se estabeleçam, na tentativa de isolar os pobres do espaço 

elitizado. 

A exclusão territorial, antes mencionada, é resultante de segregação sócio-

econômica. A urbanização guiada pelas regras de mercado empurrou a população de 

baixa renda para regiões periféricas, subdesenvolvidas, irregulares e ilegais. 

Há de se ressaltar ainda que tal grupo de pessoas não é desigual apenas pela 

questão econômica, já que grande parte dele é composta por afro-descendentes. 

Diante da imperativa necessidade de resposta à segregação territorial devem ser 

oferecidos mecanismos, tais como as ações afirmativas, capazes de oferecerem, em 

curto prazo, resposta a problemas urgentes gerados pela urbanização.  

Os Estados Unidos foram pioneiros na adoção das ações afirmativas, seguidos 

por diversos países do mundo. 

Os fatores desigualadores passaram a ser levados em conta na implementação 

das atividades estatais, de sorte a evitar a manutenção das desigualdades sociais. Tais 

medidas governamentais receberam a denominação de “race sensitive measures”. 

Em princípio, as ações afirmativas se constituíram como um incentivo para que 

tanto nos setores públicos quanto nos privados as decisões fossem tomadas levando-se 

em conta o ideal de que a composição dos membros do quadro de trabalhadores no 

mercado de trabalho e de alunos nas escolas refletisse a desigualdade social. 

No fim da década de 60 e início da de 70, verificou-se que as ações afirmativas 

na forma de encorajamento e incentivo não surtiram efeitos relevantes. O instituto 

passou, então, a ser concebido como impositivo de atuação dos agentes públicos e 

privados. 

                                                 
4 Nas suas múltiplas manifestações, a discriminação constitui a valorização generalizada e 
definitiva de diferenças, reais ou imaginárias, em benefício de quem as pratica, não raro como 
um meio de justificar um privilégio. Discriminar nada mais é do que insistir em apontar ou em 
inventar diferenças, valorizar e absolutizar essas diferenças, mediante atividade intelectual 
voltada à legitimação de uma agressão ou de um privilégio. (GOMES, 2001, p.18). 
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Desde a Revolução Francesa já se clamava pela igualdade de oportunidades. 

Contudo, a igualdade de oportunidades é o objetivo perquirido, que só pode se efetivar 

se há igualdade de condições para que as pessoas possam usufruir de tais oportunidades. 

Na disposição de solo urbanizado no mercado imobiliário há uma aparente 

igualdade de oportunidades. Porém, grande parte da sociedade brasileira não possui 

igualdade de condições para adquirir tais imóveis. 

“A Ação Afirmativa é, pois, a expressão democrática mais atualizada da 

igualdade positiva promovida na e pela sociedade, segundo um comportamento positivo 

normativa ou administrativamente imposto ou permitido”. (ROCHA, 1996). 

Segundo o conceito utilizado por Gomes5 é possível que se conceba a 

implementação de ações afirmativas por meio de políticas de ordenamento territorial, 

que, ao levarem em conta as desigualdades e segregações, tenham em vista a correção 

das distorções verificáveis no espaço urbano, por meio do planejamento.  

Os projetos que visam transformar prédios abandonados em moradia popular  

são  uma das medidas que se enquadram no conceito de ação afirmativa. Trata-se de 

uma medida que transforma um imóvel que desrespeita a função social de propriedade – 

já que se constitui como um espaço não utilizado, que tem um alto custo social – em 

moradia popular para pessoas desabrigadas ou que vivem em condições físicas abaixo 

das aceitáveis. 

Trata-se, pois, de atuação positiva do Estado que, no exercício do planejamento, 

combate de forma pontual o problema da segregação territorial, e possibilita o acesso à 

moradia, à propriedade e à condições de vida digna. 

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o edifício Rizkallah Jorge, tombado e 

abandonado, foi reformado e transformado em moradia, abrigando hoje cento e sessenta 

e sete famílias. Os imóveis foram financiados pela Caixa Econômica Federal, em 

prestações baixas que são pagas pelos atuais moradores. 

                                                 
5 Conjunto de políticas públicas e privadas, de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero e de origem nacional, 
bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por 
objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a 
educação e o emprego.(...). Em síntese, trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão 
concebidas por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência 
jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo constitucional universalmente 
reconhecido – o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os seres humanos têm 
direito. (GOMES, 2001, p.40-41). 
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Tal medida combate a exclusão territorial e a discriminação econômica que se 

fazem presentes na configuração das estruturas das cidades brasileiras. Com isso é 

viabilizado aos beneficiários de tais medidas o acesso a bens públicos fundamentais. 

As distorções possibilitadas, em grande parte, pela noção individualista do 

direito de propriedade, devem agora ser combatidas com vistas ao atendimento de 

interesses transindividuais (sociais, ambientais, coletivos, dentre outros), e à função 

social que a propriedade urbana deve exercer.  

 

 

4 Estatuto da Cidade: em que medida concretiza a inclusão social 

 

 

Após um intenso processo de negociação do projeto de lei federal de 

desenvolvimento urbano denominado "Estatuto da Cidade", que começou no início da 

década de 90, a Lei Federal n.10.257/2001 foi sancionada. 

Ao regulamentar o capítulo da Constituição Federal de 1988 que trata da política 

urbana (artigos 182 e 183 da CF/88), a referida lei ofereceu o suporte jurídico 

necessário ao planejamento urbano. Trata-se de política regulatória, eis que estabelece 

normas para o funcionamento e implementação de equipamentos urbanos. 

O Estatuto da Cidade consiste, pois, em um marco para o Direito Urbanístico 

brasileiro por oferecer possibilidades jurídicas efetivas para que a ordenação, o 

planejamento e a estruturação regional se contraponham ao desordenado fenômeno da 

urbanização. 

Aliados aos instrumentos constitucionais já existentes, os instrumentos novos 
6criados pelo Estatuto da Cidade possibilitam ao Poder Municipal uma intervenção 

direta na construção de uma ordem urbana juta e democrática.  

                                                 
6 No primeiro conjunto – dos novos instrumentos urbanísticos – a evidente interação entre 
regulação urbana e a lógica de formação de preços no mercado imobiliário é enfrentada 
através de dispositivos que procuram coibir a retenção especulativa de terrenos e de 
instrumentos que consagram a separação entre o direito de propriedade e potencial construtivo 
dos terrenos atribuído pelas legislação urbana. A partir de agora, áreas vazias ou subutilizadas 
situadas em áreas dotadas de infraestrutura estão sujeitas ao pagamento de IPTU progressivo 
no tempo e `a edificação e parcelamento compulsórios, de acordo com as destinação prevista 
para a região pelo Plano Diretor. A adoção deste instrumento pode representar uma luz no fim 
do túnel para as cidades que em vão tentam enfrentar a expansão horizontal ilimitada, 
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Alguns dos novos instrumentos urbanísticos visam combater problemas como o 

da especulação imobiliária e impor o cumprimento da função social da propriedade 

urbana. Dentre eles podem ser citados: a aplicação extrafiscal do IPTU progressivo, a 

imposição de desapropriação como forma de sanção e pagamento por meio de títulos da 

dívida pública, a determinação de edificação, parcelamento e utilização compulsórios, o 

direito de superfície e a outorga onerosa do direito de construir. 

Ademais, a inserção de instrumentos de garantia da gestão democrática e a 

exigência de participação popular em todas as fases do processo de elaboração do plano 

diretor no âmbito do Poder Público Municipal expressam o princípio da soberania 

popular e oferecem uma forma se fortalecer a democracia participativa. 

Abriu-se espaço para que juristas, planejadores, administradores, arquitetos e a 

sociedade civil buscassem de forma integrada soluções inovadoras para os problemas 

urbanísticos. 

Ao invés de se permitir que o capital imobiliário continuasse determinando 

livremente que grupo de pessoas ocuparia as áreas urbanas estruturalmente 

privilegiadas, o planejamento urbano passa a exercer o papel diretivo. 

Müller (2000, p.22) ressalta que “a democracia é uma das formas de Estado 

que, no plano da ética política, não são compatíveis com a exclusão”. O Estatuto da 

Cidade, ao enfatizar a necessidade de que a gestão da cidade se dê de forma 

democrática, estabeleceu uma forma de inclusão social. 

 

 

5 Conclusão 

 

 

Certo é que medidas particulares ou isoladas não são capazes de solucionar os 

complexos e consideráveis problemas urbanos, tais como o da segregação territorial, 

nem tampouco suas causas (exclusão social, liberalismo econômico, discriminações 

ilícitas, especulação do capital privado, etc.).7

                                                                                                                                               
avançando vorazmente sobre áreas frágeis ou de preservação ambiental, que caracterizam 
nosso urbanismo selvagem e de alto risco. Rolnik, Raquel. 2001. 
7 Mas tudo indica que os perdedores da globalização superam em muito o número de 
ganhadores, conforme evidenciam a agudização da miséria individual e o surgimento de 
regiões inteiras, de países inteiros (...) por assim dizer esquecidos pelo mercado mundial. 
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Mas essa possível crítica não retira a legitimidade de tais soluções, conquanto 

estejam envolvidos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à educação, ao lazer, 

dentre outros. 

A consciência da complexidade e da gravidade dos problemas que se pretende 

enfrentar e de que a urbanização continuará a acontecer de forma intensa nas próximas 

décadas – sendo que 90% desse crescimento ocorrerá em países em desenvolvimento 

(FERNANDES, 2001) – reafirma a necessidade de se oferecer respostas imediatas a 

pessoas que vivem atualmente em condições subumanas. 

A Constituição de 1988 adotou a democracia participativa e princípio da 

soberania popular. Contudo, além de não terem acesso a moradia dentro do espaço 

urbano melhor estruturado, os economicamente excluídos foram deixados à margem do 

planejamento urbano, não podendo exercer papel de participantes ativos nesse processo. 

Schattschneider, citado por Viana (1996, p.12) destaca que “90% da população não 

participam dos grupos de pressão, o que pode sugerir até mesmo um sistema estável 

sem representação”. 

Em face de problemas tão graves e complexos faz-se necessária a adoção de 

medidas capazes de oferecer respostas aos problemas urgentes causados pela 

urbanização. 
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RESUMO 

O texto tem por objetivo discutir o nexo de causalidade entre a participação popular no 

processo de planejamento urbano das cidades brasileiras, regulada pelo Estatuto da 

Cidade, Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, e a efetividade do direito à cidade 

sustentável, garantido pelo artigo 182 da Constituição Republicana de 1988. Por um 

lado, a participação popular aumenta a legitimidade do texto da lei na medida em que 

atua diretamente sobre seu juízo de justificação, como sustenta Habermas. Por outro, 

pode funcionar como um hábil instrumento democrático de contestação das decisões 

político-jurídicas estatais, como sustenta Pettit. Por isso, sustentamos que o direito 

fundamental à cidade sustentável, ou seja, a que cresce economicamente em harmonia 

com o meio ambiente e sem exclusão social, pressupõe planejamento urbano 

participativo. Primeiro, (i) porque sendo as decisões urbanísticas decisões políticas sua 

racionalidade é demonstrada pelas preferências populares, ou seja, daqueles que são 

destinatários das prestações civilizatórias do Estado, nas palavras de Muller. Segundo, 

(ii) porque a normatividade da lei urbanística é concretizada pela adequação do texto da 

lei à realidade que esta regula ou âmbito da lei, segundo Müller. 
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ABSTRACT 

This assay aims to discuss the relation between Brazilian cities participatory urban 

planning, regulated by the City Statute, Law n. 10.257, 2001, and the effectiveness of 

the sustainable city right, guarantee by the 1988 Republican Constitution. On one hand, 

the popular participation increases the legitimacy of the law text because acts directly 

over the justification judgment, as sustained by Habermas. On the other hand, it can 

work as a good democratic contestatory instrument of political and juridical state 

decisions, as sustained by Pettit. Due to this, we agree that the sustainable city 

fundamental right, considered the right to develop economically with environmental 

harmony and without social exclusion, presupposes participatory urban planning. At 

first (i) because as urban decisions are politics their rationality is demonstrated by 

popular preferences or by those who are the civilatory state actions beneficiaries, in 

Müller words. Second, (ii) because the normatively of urban law become concrete when 

the law text is adequated to the reality that it regulates (law ambit according to Müller) 

 

KEYWORDS 

PARTICIPATORY URBAN PLANNING; SUSTAINABLE CITY RIGHT; 

EFECTIVINESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 

  

I - INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, desde a chegada dos colonizadores portugueses a mais de 

quinhentos anos, sempre teve uma história conturbada e antidemocrática de ocupação 

do espaço urbano.1 Desde a ocupação do solo urbano para fins de defesa militar e 

exploração econômica de extrativismo vegetal no século XVI, passando pela exploração 

                                                 
1  Podemos destacar três grandes etapas em relação à ocupação do território no Brasil: a primeira 
ocorrida entre os anos de 1530 a 1570 com a fixação da população no sul do atual Estado da Bahia e com 
a fundação da cidade do Rio de Janeiro. A segunda etapa, cronologicamente situada no período 
compreendido entre os anos de 1580 e 1640, que resultou na formação de inúmeras vilas e cidades ao 
longo do litoral norte brasileiro. E finalmente, a terceira etapa, compreendida entre 1650 e 1720 com a 
fundação de dezenas de vilas ao longo do litoral do nordeste até o litoral do atual Estado de São Paulo, 
resultando na firmação de duas grandes cidades: São Paulo e Olinda. 
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do ouro no final do século XVII2 e, em seguida, a produção e exportação cafeeira no 

século XVIII3, a Administração Pública no Brasil nunca teve um programa bem 

definido de planejamento urbano do seu território. 

Para agravar esse quadro de descaso com a questão do planejamento 

urbano, desde meados dos anos cinqüenta, com o fim da segunda Guerra Mundial, não 

só o Brasil, como também a grande maioria dos países no mundo vem enfrentando um 

fenômeno global que é a intensificação desenfreada da urbanização das cidades. 

Fernandes (2001) chega a afirmar que a urbanização é o fenômeno mais importante em 

nível global ocorrido no século XX, tendo em vista a abrangência e as mudanças 

econômicas e sociais provocadas. 4  

No Brasil, especialmente nos últimos vinte e cinco anos, a urbanização 

tem ocorrido de maneira mais acelerada e intensa que nos países europeus, com o 

conseqüente aumento da população das áreas urbanas e a diminuição da população nas 

áreas rurais. Segundo Fernandes (2001, p.11) “cerca de 80% da população brasileira 

vive atualmente nas cidades, sobretudo nas áreas metropolitanas”. Este fenômeno tem 

refletido diretamente na vida dos cidadãos, pois a ocupação muitas vezes desordenada 

do espaço urbano tem causado prejuízos ao desenvolvimento sustentável das cidades, 

exigindo do Poder Público, em todas as esferas federativas, uma intervenção direta nos 

mais variados níveis.  

Dentre os muitos problemas causados pela ocupação desordenada das 

cidades, podemos citar como os mais graves: (i) o acesso ilegal da propriedade 

imobiliária, criando grupos sociais pobres e marginalizados; (ii) o alto custo da 

disponibilização de serviços essenciais à população pelo Poder Público, como sistema 

de transporte adequado, implantação de postos de saúde, escolas com instalações físicas 

                                                 
2  A intensificação do povoamento no Brasil ocorreu em direção ao interior do país, a partir da 
descoberta do ouro e a sua conseqüente exploração nos atuais Estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Goiás.   
3  Essa dinâmica de plantio cafeeiro possibilitou a formação de um parque industrial diversificado 
e bastante desenvolvido no Estado de São Paulo, o que continua até hoje, sendo o principal pólo industrial 
brasileiro.  
4  Importante ressaltar, segundo Silva (2006), que o termo “urbanização” deve ser adotado para 
designar o processo pelo qual a população urbana cresce em proporção superior à população rural. Logo, 
não se trata de um mero crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana, em que, 
considera-se uma sociedade urbanizada quando a população urbana do país ultrapassar a marca de 50%.  
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adequadas, e segurança pública que atenda de forma satisfatória aos cidadãos, e 

finalmente (iii) o entrave à implantação de políticas públicas que visem o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus 

habitantes. 5

A crise generalizada de falta moradias dignas e a proliferação de formas 

de ilegalidade urbana no que diz respeito aos processos de acesso ao solo e a moradia, 

produzidas pela combinação entre a falta de políticas habitacionais adequadas e a 

ausência de opções suficientes e acessíveis oferecidas pelo mercado imobiliário, são ao 

mesmo tempo resultados e causas de vários dos problemas urbanos enfrentados pelos 

Municípios. A proliferação de formas de ilegalidade nas cidades, especialmente no 

contexto da economia informal, tem gerando conseqüências econômicas danosas, como 

a exclusão social e segregação espacial dos munícipes, característica marcante dos 

países em linha de desenvolvimento. Cada vez mais, a população pobre das grandes 

cidades brasileiras mora em locais afastados dos centros comerciais dos Municípios, 

geralmente nas cidades que fazem parte da respectiva região metropolitana. Fernandes 

(1998) chega a apontar que de 40% a 70% da população dos grandes centros urbanos 

dos países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, vivem, sob a perspectiva da 

legislação urbanística, ilegalmente nas cidades.  

Portanto, não há como ignorar que legalidade e ilegalidade são duas 

faces do mesmo processo social de produção do espaço urbano brasileiro. A ilegalidade 

urbana tem de ser compreendida não apenas nos termos da dinâmica entre sistemas 

políticos e mercados de terras, mas também em função da natureza da ordem jurídica 

em vigor. 

Identificando esses graves problemas, a Constituição da República de 

1988, especialmente no artigo 182 e a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, auto 

denominada de Estatuto da Cidade, vêm trazer novas possibilidades para os entes 

federados, especialmente os Municípios, para a regulação urbana das cidades através do 

Plano Diretor.  

Assim, o Estatuto da Cidade determina nos artigos 43, 44 e 45 que os 

debates sobre a política urbana deve ocorrer sob a forma de uma gestão democrática das 

                                                 
5  Sobre função social da cidade, ver Ferrnandes (2006), Pinto (2005) e Saule Júnior (1997).  
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cidades, onde o Poder Público passa a incluir a sociedade civil no palco dessas 

discussões. Neste sentido, o Estatuto da Cidade vem atender à orientação constitucional 

de Estado Democrático de Direito, que valoriza não só a democracia representativa, 

como também a democracia participativa.   

A tendência da Administração Pública em sobrepor seus atos ao 

consentimento do cidadão, vem sendo gradativamente, substituída por novos modelos 

de gestão do interesse público, em que o papel do cidadão é valorizado como 

colaborador, co-gestor e fiscalizador das atividades governamentais. Neste sistema de 

elaboração normativa, o horizonte cívico do cidadão é ampliado, passando do simples 

direito de escolher seus governantes (democracia representativa) para a maneira como 

quer ser governado (democracia participativa), através de legislações urbanísticas que 

tendem e ser mais eficazes e prudentes. Cittadino citada por Fabre (2003) reforça esse  

entendimento ao afirmar que diferentemente das leis morais, o direito positivo e o seu 

potencial coercitivo precisam obter legitimidade através de um procedimentos 

legislativos democráticos.  

Assim, será abordada adiante uma breve discussão do planejamento 

urbano sob a perspectiva democrática das teorias de (i) Philip Pettit e (ii) Jurgen 

Habermas, para em seguida (iii) analisar a possibilidade de adequação dessas teorias na 

busca da efetivação do direito à cidade através da participação da sociedade civil na 

gestão do planejamento urbano das cidades.   

 

 

II – A TEORIA DE DEMOCRACIA COMO CONTESTABILIDADE DE PHILIP 

PETTIT 

 

Neste tópico será adotado como paradigma as idéias de Philip Pettit 

(2003) acerca da democracia como contestabilidade, tendo em vista que podem ser 

perfeitamente adotadas à nossa realidade.  

Pettit (2003) inicialmente ressalta a importância de todas as autoridades, 

no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não basearem suas decisões 

em interesses particulares, de tal forma a garantir a liberdade dos indivíduos através da 

busca dos verdadeiros anseios da população. O próprio texto constitucional é claro neste 
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aspecto ao afirmar no artigo 3º, inciso IV que um dos objetivos de nossa República é 

promover o bem de todos. Noutro giro, também o artigo 183 do mesmo diploma 

constitucional diz expressamente que um dos objetivos da política de desenvolvimento 

urbano é o bem-estar dos indivíduos.   

Porém, a maior preocupação de Pettit é demonstrar como um indivíduo 

pode externar sua aprovação ou sua reprovação perante uma decisão tomada pela 

Administração Pública. Segundo o autor, o consentimento individual (per capta) 

explícito de cada cidadão se tornaria um ideal inacessível. Por outro lado, se o 

consentimento individual implícito com a decisão do Poder Público, em que não exista 

nenhuma manifestação por parte da população, for considerado suficiente, mesmo que a 

decisão não tenha sido arbitrária, não basta para um governo democrático. 6   

Por isso, Pettit (2003) afirma que a não-arbitrariedade da Administração 

Pública requer menos consentimento e mais contestabilidade. Em outras palavras, 

quanto mais dialógica for uma Administração Pública, menor a tendência de serem 

cometidas arbitrariedades, pois, apesar da democracia estar vinculada a um 

consentimento, ela parte mais de um modelo que seja contestatório do que      

consensual. 7  

Vivemos em uma sociedade que é plural, onde os atores sociais 

convivem com várias maneiras de pensar e expressar. E tratando-se de política urbana, 

esta constatação é bem característica, tendo em vista que os interesses dos diversos 

grupos sociais - como os do setor imobiliário, o do movimento dos sem-casa e o Poder 

Público - podem ter convicções completamente divergentes sobre um mesmo assunto. 

Segundo Pettit (2003) muitas das vezes os atores sociais estão agindo no 

‘piloto automático’, permitindo que a decisão pública se materialize segundo rotinas 

mais ou menos não sujeitas a exames críticos. Preocupado com esta falta de alternativas 

inovadoras para o exercício da democracia, Pettit lança as bases para sua teoria. 

Inicialmente trabalha com a idéia de (i) República deliberativa, que é a base para a 

contestação. Em seguida, a traz argumentos para a (ii) República inclusiva, como voz 

para a contestação. E finalmente, a (iii) República responsiva, que no caso torna-se um 

fórum para a contestação.  

                                                 
6  Sobre possibilidade da formação de sujeitos coletivos, ver PETTIT, Philip (2007, p.145-153) 
7  PETTIT, Philip. Democracia e contestabilidade. (completar referência) apud SHAPIRO, Ian. 
Political Criticism [Criticismo político]. Berkeley: Calif: Universaty of Califórnia Press, 1990, p. 266. 
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Em relação à República deliberativa, o autor formula duas formas 

possíveis para que a decisão pública permita uma base de contestação para os cidadãos. 

Uma delas seria a forma de decisão através de barganhas, em as partes envolvidas no 

processo busquem um acordo com base em seus próprios lobbies. A segunda delas, 

seria a tomada de decisão através de debates, em que os participantes cheguem a um 

acordo sobre qual seria a melhor resposta às deliberações reconhecidas como relevantes. 

Pettit (2003) critica severamente a forma de fazer política através de barganhas, uma 

vez que aquele que tiver maior lobbie tem maior capacidade de negociação. Neste 

aspecto, discordamos do autor, pois, o poder de barganha, desde que seja voltado aos 

fundamentos da Constituição da República, faz parte das discussões democráticas. 

Assim, entendemos que a conjugação de ambas as formas – poder de barganha e 

debates para se chegar a um acordo – são absolutamente legítimas em uma discussão 

democrática. 

Se duas grandes comunidades pertencentes a aglomerados bastante 

pobres estão em debate com a Administração Pública Municipal afim de que esta 

destine verbas do seu orçamento para a abertura de ruas e implantação de equipamentos 

públicos nos respectivos locais, nada mais legítimo que a comunidade que apresentar os 

melhores argumentos racionais, ou seja, fazer seu lobbie seja a destinatária de tais 

verbas. Esta forma de exercício da democracia como contestabilidade, denominada por 

Pettit como República deliberativa, possibilita aos cidadãos formularem 

questionamentos em que a força do argumento mais relevante deva prevalecer. 8  

Porém, a República deliberativa basta apenas para um plano abstrato de 

contestação. Logo, para que seja possível o exercício desta, é necessária a existência de 

uma República que seja inclusiva, onde o cidadão disponha de canais para que sejam 

ouvidas suas contestações. Em outros termos, é preciso que a sociedade civil disponha 

de espaços públicos para fazer com que seus anseios cheguem às autoridades 

competentes e que as contestações acerca das decisões já tomadas pelo Poder Público 

possam ser expressas.  

O Estatuto da Cidade dá mostra clara desse modelo de democracia ao 

determinar, por exemplo, no artigo 43, que na gestão democrática das cidades serão 

                                                 
8  Cf. PETTIT, Philip. (2007, p.93) o discurso se refere ao tipo de revezamento, na tentativa de 
resolver um problema e para o que as partes entram com considerações ou razões inferencialmente 
relevantes. Discursar é raciocinar junto com os outros.    
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garantidos instrumentos como: órgãos colegiados em todos os níveis da Federação, 

debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse 

urbano e iniciativa popular na elaboração de planos de desenvolvimento urbano.  

O Município de Belo Horizonte, por exemplo, quando da elaboração de 

seu Plano Diretor no ano de 1996 9, realizou tanto na esfera do Poder Executivo, quanto 

do Poder Legislativo, inúmeras consultas à população na intenção de canalizar seus 

verdadeiros anseios. E, à primeira vista, tem sido um procedimento que tem tido 

resultados satisfatórios. Veja o caso dos portadores de necessidades especiais: a redação 

original da Lei Municipal nº 7.165 de 27/08/1996 – Plano Diretor de Belo Horizonte – 

não constava expressamente a necessidade de intervenções urbanísticas para diminuição 

de barreiras arquitetônicas aos referidos portadores. Porém, logo na primeira revisão da 

lei municipal, foram inseridas inúmeras modificações no sentido da melhoria da 

acessibilidade daquela classe, o que é perfeitamente compreensível. Ao se consultar os 

Anais da I Conferência para a revisão do Plano Diretor10, é nítida a participação efetiva 

e bem organizada dos portadores de necessidades especiais, fazendo valer a força do 

associativismo.  

Finalmente, Pettit (2003) lança a última e terceira base para a teoria de 

um Estado que seja democrático no sentido contestatório, que é a República responsiva. 

Nesta terceira condição de contestabilidade, os indivíduos precisam não só estar seguros 

de uma base e de um canal para contestação, como também necessitam que se lhes 

garanta um fórum, onde sejam devidamente ouvidas as contestações que vierem ou 

quiserem fazer. 

Neste tópico, a questão central de Pettit é saber quais procedimentos são 

necessários para que o povo tenha suas contestações devidamente ouvidas, e quais 

resultados satisfazem àqueles que apresentam essas contestações. Entendemos que a 

primeira pergunta do autor não foi suficientemente respondida. Entretanto, Pettit 

ressalta a importância dos indivíduos se organizarem para formar alianças em torno de 

identidades grupais e ser-lhes garantido o direito de tentar convencer a opinião pública e 

a esfera política sobre seus pontos de vista.  

                                                 
9  A íntegra do Plano Diretor de Belo Horizonte pode ser encontrada no sítio eletrônico 
www.pbh.gov.br 
10  Os Anais da I Conferência para a revisão do Plano Diretor podem ser encontrados no Acervo da 
Prefeitura de Belo Horizonte-MG.  
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De certa forma, este procedimento tem ocorrido com maior freqüência 

em relação aos movimentos sociais dos sem-casa ou das associações de moradores de 

um determinado bairro nas discussões sobre a política urbana municipal.  

Mesmo que nem todos os desejos desses grupos sejam satisfeitos, ao 

menos eles têm a oportunidade de se expressarem perante as instituições públicas e os 

demais setores da sociedade na busca por seus objetivos. Certamente, essa luta 

incessante pelo direito à cidade em algum momento trará benefícios concretos, seja pelo 

aprimoramento das discussões, seja pela efetividade de tal direito. E é exatamente neste 

ponto que Pettit (2003) discorre sobre o segundo ponto de sua pergunta, afirmando que, 

mais do que ganhar ou perder, em um debate democrático, o mais importante é que 

exista sempre eqüidade nas decisões tomadas pelo Poder Público, onde nenhuma das 

partes, ao apresentarem seus argumentos racionais e legítimos, seja absolutamente 

desprovida de suas reivindicações.  

Assim, se um determinado município dá prioridade à revitalização das 

áreas centrais, não é interessante do ponto de vista democrático que os bairros distantes 

a essa região central fiquem totalmente desprovidos de investimentos públicos para o 

mesmo fim. A alternativa mais viável na busca de cidades mais planejadas e com 

melhor qualidade de vida é possibilitar discussões abertas entre a sociedade civil e o 

Poder Público, onde as decisões sejam tomadas a partir de um consenso. Para tanto, será 

abordado no próximo capítulo as contribuições teóricas de Jürgen Habermas sobre a 

teoria do discurso.  

 

 

III - A TEORIA DE DEMOCRACIA DELIBERATIVA DE JÜRGEN 

HABERMAS E AS CONTRIBUIÇÕES PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DA CIDADE 

 

A teoria do discurso de Habermas (1997) dá especial importância à 

participação da sociedade civil na formação legislativa, através de um método 

discursivo racional. 11

                                                 
11  Para conferir críticas à teoria do discurso de Jürgen Habermas, ver Streck (2006). 
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A teoria discursiva habermasiana passa a exercer um papel de 

fundamental importância para o planejamento urbano das cidades, na medida em que 

busca dar legitimidade às decisões da Administração Pública, através do exercício do 

poder político em que fazem parte o próprio Poder Público e a sociedade civil 

organizada.  

Inicialmente, Habermas (2007) formula apontamentos das vantagens e 

desvantagens sobre o modelo republicano e sobre o modelo liberal de democracia. Em 

seguida, sugere um terceiro modelo de democracia, que ele mesmo denomina de 

democracia deliberativa. 12 Observe: 

 
O terceiro modelo de democracia que me permito sugerir baseia-se nas 
condições de comunicação sob as quais o processo político supõe-se capaz 
de alcançar resultados racionais, justamente por cumprir-se, em todo o seu 
alcance, de modo deliberativo. [...] A teoria do discurso acolhe elementos de 
ambos os lados [modelo de democracia republicana e modelo de democracia 
liberal] e os integra no conceito de um procedimento ideal para o 
aconselhamento e tomada de decisões. Esse procedimento democrático cria 
uma coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e 
discursos sobre a justiça, além de fundamentar a suposição de que sob tais 
condições se almejam resultados ora racionais, ora justos e honestos. 
(HABERMAS, 2007, p. 279) 

  

Para tanto, são imprescindíveis instrumentos que permitam uma maior 

participação da sociedade em detrimento de velhas fórmulas que privilegiam a 

representatividade, tal como já apontava Muller (1998) ao se referir à baixa legitimidade 

do ‘povo ativo’. 

Recorrendo a mecanismos da teoria de democracia deliberativa, é 

preciso, dar nova interpretação ao paradigma jurídico do Estado Democrático de 

Direito, não mais sob uma noção puramente ética, própria do comunitarismo, nem como 

uma questão isolada de concretização dos direitos fundamentais, afeita ao liberalismo, 

mas a partir da tensão e da concorrência entre essas duas concepções. É justamente dela 

que o direito retira sua legitimidade, passando a cumprir um papel de estabilizador de 

expectativas de comportamentos e tornando-se fator de integração social. 

Sob essa perspectiva discursiva de produção legítima do direito, novos 

horizontes para as políticas de gestão democrática das cidades tornam-se 

imprescindíveis, já que as velhas formas não são mais satisfatórias. Segundo Santin 

                                                 
12  Sobre a teoria de democracia deliberativa de Jürgen Habermas, ver Cottoni (2000). 
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(2003), trata-se de uma nova orientação para a ação administrativa municipal, a qual 

legitimará o exercício do poder político pela gestão das decisões publicas, rompendo as 

barreiras burocráticas que separam o Município do cidadão.   

A teoria de democracia deliberativa de Habermas (2007) traz uma 

proposta procedimental, onde, através do discurso e do uso público da razão na busca de 

um consenso, os indivíduos buscam as soluções para determinada demanda extraindo 

fundamentos na própria realidade. Para Cattoni (2000), a teoria discursiva de Habermas 

corresponde a um modelo de sociedade descentrada, em que o conteúdo normativo 

surge da própria estrutura das ações comunicativas.  

Neste aspecto, a teoria habermasiana aproxima-se da teoria de Pettit, ao 

garantir maior liberdade aos indivíduos, no instante em que garante que as normas de 

direito correspondem a uma emancipação do indivíduo, contrapondo-se à dominação 

muitas vezes irracional do próprio Estado. A sociedade passa a ter a possibilidade de 

participar na gestão pública, diminuindo o número de decisões administrativas que não 

refletem os anseios sociais. Logo, ao se aplicar estes conceitos teóricos ao modelo 

trazido pelo Estatuto da Cidade de gestão democrática das cidades, percebe-se que as 

legislações moldadas sob as singularidades individuais, começam a ser gradativamente 

discutidas no âmbito de um espaço público não estatal, aberto às diversas demandas da 

população.  

Para Habermas (1997), a deliberação pública é capaz de provocar um 

efeito de legitimação, na medida em que o sistema jurídico não mais responde às 

necessidades e reivindicações da população. Em outras palavras, os indivíduos não se 

vêm representados nos representantes do Poder Legislativo, e também não sentem 

melhor confiança do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida nos chefes do 

Poder Executivo. Cittadino (2003), ao citar Habermas, leciona que a validade das 

normas jurídicas depende de seu acordo com o mundo cotidiano vivido, o que é próprio 

do agir comunicacional. É a partir de uma discussão prática, extraída da realidade, que 

as normas do direito, e também as normas da política urbana, estarão habilitadas a 

governar o que realmente deve ser feito, dentro da ordem de prioridades.  

Sob esta perspectiva, a gestão democrática da cidade tem como principais 

benefícios: (i) conferir legitimidade aos atos da Administração Pública na medida em 

que esta divide a responsabilidade das políticas públicas com a própria sociedade; outro 
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beneficio é (ii) o fortalecimento da democracia participativa, na medida em que reserva 

um leque de instrumentos para a participação dos cidadãos nas tomadas de decisão do 

Município, e finalmente (iii) possibilita maior fiscalização na destinação das verbas 

públicas, com maior tendência de que a Administração Pública seja mais eficiente, nos 

termos do artigo 37 da Constituição da República.  

 

IV - PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À CIDADE 

  

 Os direitos fundamentais sociais surgiram, constitucionalmente, no 

Brasil somente no século XX com o advento da Constituição de 1934, padecendo já 

naquele tempo da enfermidade da ausência de efetividade das normas constitucionais.  

 Esse fenômeno, que avança como um carcinoma no ordenamento 

jurídico até hoje, trouxe, como de fato ainda traz, inúmeros efeitos colaterais para a 

consolidação de um Estado democrático de Direito. Basta ver o mau funcionamento da 

saúde, da previdência, da moradia e da educação no Brasil.  

 Ocorre que, apesar de toda a relevância que o tema enseja este estudo 

não pretende analisar a eficácia ou não de todos os direitos sociais enumerados no artigo 

6º da Constituição (1988), sob uma perspectiva ampla e ilimitada. Isto é, a fim de 

delimitar o objeto de análise optou-se por analisar a concretização de um direito 

fundamental de cunho social ainda renegado pela doutrina pátria, sobretudo se 

comparado ao tempo e às obras dedicados a outros direitos sociais. 

 Trata-se, pois, de um estudo sobre o direito à cidade sustentável sob um 

viés participativo. O propósito aqui, pois, é entender como um direito social que padece 

do vício da inefetividade pode ser efetivado pela participação popular? Isto é, seria 

correto sustentar que, quanto maior a participação, mais ampla e efetiva será a norma de 

direito fundamental? 

 Para se chegar a uma resposta que seja satisfatória, mas que de maneira 

alguma pretende exaurir o tema, é preciso lembrar que o Estatuto da Cidade, ao 

estabelecer no artigo 2º, inciso I, como diretriz geral de política urbana a promoção do 

“direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 
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ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações.” já elevou o direito à 

cidade à condição de direito fundamental. 

 Além disso, não se pode olvidar da redação do artigo 5°, § 2º, da 

Constituição da República, ao estabelecer que os direitos e garantias expressos na 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos Tratados Internacionais em que a República Federativa do Brasil 

participe. 

 Com isso, pretende-se dizer que: 

 
O direito à cidade é um novo direito fundamental positivado, oriundo da 
fonte legitimadora das normas constitucionais da política urbana, que 
incorporam a emenda popular de reforma urbana apresentada na Assembléia 
Nacional Constituinte, que já apontava a necessidade do reconhecimento 
constitucional dos direitos urbanos. (ROLNIK; SAULE JÚNIOR, 2OO2, 
p.32) 
 
 

 Uma vez assegurado e incorporado ao texto constitucional, portanto, o 

direito fundamental à cidade passa a ser a chave da política urbana brasileira, ao garantir 

que os direitos fundamentais a propriedade, a moradia, ao meio-ambiente equilibrado, 

ao transporte, ao trabalho e lazer, dentre outros, 13 se tornem objetos de concretização e 

efetivação estatal.  14

 Não é outra, aliás, a atual tendência da teoria dos direitos fundamentais, 

pela qual se exige a consubstanciação do direito à cidade, de forma que o mesmo deixe 

de ser uma garantia apenas no seu aspecto formalista.  

 Este, contudo, não é um objetivo simples, tampouco célere. Como todas 

as garantias fundamentais, o direito à cidade passa por um processo de aperfeiçoamento 

e materialização verdadeiramente complexo.  

 Fora todos os obstáculos já inerentes a seu pleno reconhecimento, 15 

pode-se destacar que a sua eficácia, além da presença de um componente técnico 

jurídico, precisa estar complementada por um componente cultural, consubstanciada na 

demanda social.  (MAGALHÃES, 2006) 

                                                 
13  Para saber mais acerca da conexão lógica entre direitos fundamentais, ver a teoria da 
indivisibilidade dos direitos humanos em Piovesan (2004) e Magalhães (2003). 
14  Há uma vasta literatura acerca da diferença e conceituação dos termos “eficácia” e 
“efetividade”. Para tanto, sugere-se Nobre Júnior (2005). 
15  A escassez de recursos é um exemplo claro. 
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 Essa conclusão parece mais clara nas palavras de Härbele citado por 

Bonavides (2004), ao dizer que 
[...] essa efetividade não é automática, nem espontânea; não decorre 
unicamente de “uma ordem abstrata de eficácia ou da eficácia vinculante de 
um texto”, mas se prende a uma pluralidade de interpretes, sendo, portanto, 
resultado complexo e cheio de riscos de processos pluriarticulados de 
interpretação, de numeroso participantes: dos destinatários e titulares dos 
direitos fundamentais, enfim, de toda res publica como cultura desses 
direitos. (BONAVIDES, 2004, p. 597) 
 

 Colocado de uma forma mais direta, sustentamos que os direitos urbanos 

universalmente declarados nada valem se os mesmos não são passíveis de aplicação na 

comunidade na qual o cidadão vive, e mais, se sua cidadania e suas peculiaridades não 

são reconhecidas. 

 Arendt adverte 

 
O parodoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide com o 
instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral – sem uma 
profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se 
especifique – e diferente em geral, representando nada além da sua 
indivisibilidade absoluta e singular, que privada da expressão e da ação 
sobre um mundo comum, perde todo o seu significado. (ARENDT, 1989, p. 
325) 
 

 Talvez, um dos maiores dilemas do direito constitucional 

contemporâneo, seja exatamente a transcendência da esfera abstrata orientada para a 

concretude das normas e exercício dos direitos constitucionalmente garantidos. 

 Seja como for, não se pode desconsiderar o papel do Estado nessa 

atribuição legal, uma vez que na condição de garantidor e detentor dos instrumentos 

institucionais para a efetivação e aplicação das normas constitucionais - dentre elas o 

direito à cidade – cumpre a ele, Estado, o papel basilar no processo de efetivação dos 

direitos fundamentais, elaborando e gerenciando políticas públicas como meio de 

efetivação dos referidos direitos. 

Entretanto, esse papel estatal de pouco valeria se concebido de modo 

insensível à participação popular na gestão do direito à cidade sustentável. Como já 

destacado na parte inaugural desta pesquisa, a tese aqui é clara: se uma política pública, 

que é meio de efetivação de direitos fundamentais, descarta a pluralidade dos 

participantes dos discursos racionais no seu processo de elaboração, mais distante estará 

da concretização dos direitos sociais.  
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Podemos destacar duas razões para sustentarmos estes argumentos: o 

primeiro porque o direito não se confunde com a efetivação a qualquer preço. Em outras 

palavras, não se trata de uma relação de utilitarismo pura e simplesmente. Em segundo 

porque, como já se manifestava Rousseau (2005), através da noção de vontade geral, 

Kant (2001) por via do imperativo categórico, e Habermas (2005) pelo princípio U, da 

moralidade pós-convencional e democrática, o ponto crítico do direito está na sua 

legitimidade, entendida como a projeção do indivíduo à condição de co-legislador às 

normas a que deverão obediência.     

É nesse sentido que a gestão democrática é compreendida como aquela 

que busca a legitimidade das políticas públicas urbanísticas através da delegação das 

decisões aos próprios afetados, ou seja, os cidadãos em geral.  

Nesta linha de raciocínio, o individuo passa a fazer parte da formação do 

processo decisório, começando a dar maior credibilidade a própria Administração 

Pública e a cumprir de maneira mais espontânea as decisões por ela emanadas.  

Para Moreira Neto (2000), é comprovado que as decisões públicas 

compartilhadas com os seus destinatários são cumpridas com mais empenho e com 

menos resistência. Esta mudança de paradigma certamente contribui para que o cidadão 

não se sinta apenas um destinatário da norma jurídica – in casu as normas de 

planejamento urbano da cidade – mas também um co-autor, um partícipe na elaboração 

legislativa. (HABERMAS, 1997, p. 227) 

 

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A gestão urbana das cidades no Brasil requer uma forma diferente de 

atuação política das formas antes adotadas. É necessária maior transferência de poder da 

esfera Estatal para a sociedade civil, bem como, mecanismos que possibilitem de fato a 

oportunidade do cidadão de contestar e opinar nas deliberações sobre os rumos da 

política urbana do Município em que vive. 

 Devem ser criados canais de diálogo onde as pessoas possam de fato 

compreender, de forma crítica, a dimensão jurídica, econômica e social dos processos 

de desenvolvimento urbano da cidade, para que possam também opinar sobre esta 
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matéria.  

Além do mais, o Poder Público, especialmente o municipal, precisa 

entender que a abertura dos debates com a sociedade civil visa aprimorar a discussão, 

canalizando as principais demandas da população com vias ao desenvolvimento 

sustentável da cidade, fazendo com que essas demandas, depois de aprovadas, sejam de 

fato efetivadas, de modo que não se tornem um fardo muito pesado para o governo 

local. 

A legitimidade das discussões sobre a política urbana virá através dos 

debates e das deliberações, seja em audiências ou consultas públicas, em órgãos 

colegiados de política urbana, ou qualquer outro meio capaz de proporcionar à 

sociedade civil canais de comunicação para uma gestão da cidade realmente inclusiva.  

Para que a gestão urbana da cidade seja de fato democrática, os setores 

implicados precisam ser organizados, fortes e representativos, para que possam 

participar das decisões e avaliações, de modo a interferirem na gestão da política e da 

elaboração normativa, e para que as demandas dos vários setores da sociedade sejam 

atendidas e seus interesses representados.  

Como abordado anteriormente, Jürgen Habermas está mais centrado no 

discurso de aplicação e justificação da lei, focando sua teoria de democracia deliberativa 

em uma argumentação racional comunicativa entre os participantes do debate.  

Segundo Habermas (1997), as regras do direito não correspondem às 

aspirações democráticas das comunidades. Por isso, a importância da abertura do 

diálogo entre a administração e seus administrados com vistas a uma gestão realmente 

democrática das cidades, que possibilita a abertura de um espaço público não-estatal de 

discussões.  Por sua vez, a validade das normas da política urbana vai depender das 

discussões práticas do dia-dia, uma vez que a dinâmica dos problemas existentes nas 

cidades é muito grande, não sendo razoável que a discussão para a resolução destes 

problemas seja dada a um grupo pequeno de pessoas.  

Já Philip Pettit concentra suas atenções na maneira como o cidadão pode 

expressar, de maneira concreta, sua aprovação ou reprovação pelos atos administrativos 

emanados pelo Poder Público, e dessa maneira, fazer com que a democracia seja um 

modelo próximo do cotidiano da sociedade. Para o autor, a participação efetiva dos 
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indivíduos no sistema democrático, através dos canais de comunicação, faz com que o 

Estado tome decisões que reflitam o interesse público em detrimento do interesse 

particular.  

As teorias de Pettit e Habermas aproximam-se no que se refere ao uso da 

linguagem, pois, aquele a utiliza como meio de contestabilidade das decisões das 

instituições públicas, formando uma espécie de contraditório entre a sociedade civil e o 

Estado, enquanto que este a utiliza como meio de se chegar a consensos através de 

argumentos racionais válidos, formulados em ambientes públicos não estatais.  

 Contudo, ambos reconhecem que ao lado do poder coercitivo do Estado, 

a participação popular é um efetivo instrumento de garantia de direitos, posto que 

aumenta a legitimidade e, conseqüentemente, a efetividade das leis. As leis urbanísticas 

com mais razão, sofrem diretamente os efeitos dessa participação seja em função de sua 

natureza política, o que elimina a existência uma única possibilidade ordenação do 

espaço urbano, seja em razão da necessidade de controle e monitoramento dos planos 

urbanísticos que devem ser dinâmicos para acompanharem de forma eficiente as 

modificações sociais, econômicas e físicas do contexto urbano. 

Finalmente, conclui-se que os dispositivos referentes à gestão 

democrática municipal, presentes no Estatuto da Cidade, têm maior probabilidade de 

atingirem seus objetivos, que é o direito à cidade, quando embasados em uma sociedade 

civil que tenha reais oportunidades de participação nas decisões políticas, pautadas em 

mecanismos de discursos racionais e de meios de contestação, de tal forma que esta 

mesma sociedade possa ser capaz de governar a si própria, buscando soluções viáveis 

para os problemas de âmbito local, para, em seguida, discutir democraticamente a 

solução dos problemas  urbanísticos de âmbito geral.   
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RESUMO 

A lei nº. 9.795 de 27 de Abril de 1999 estabeleceu como conceito da educação 

ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa 

da qualidade do meio ambiente, devendo o Poder Público, em níveis federal, estadual e 

municipal, incentivar a ampla participação da escola, das universidades e de 

organizações não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não-formal. Destaca-se o papel das Universidades 

neste tipo de ensino, vez que são um canal de embasamento teórico, possuindo maior 

conhecimento da comunidade onde estão inseridas. O Projeto Cidadania Ativa do curso 

de direito constitui-se numa prática de responsabilidade socioambiental desenvolvida 

pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR cuja premissa básica é integrar os corpos 

docente e discente no desenvolvimento de atividades voluntárias voltadas para a 

conscientização de direitos nas comunidades, objetivando fortalecer a cidadania. No 

Projeto Cidadania Ativa são desenvolvidos 31 programas dentre os quais quatro inserem 

em seu conteúdo a educação ambiental, quais sejam: educação jurídica comunitária que 

trabalha a orientação jurídica em doze áreas, inclusive a legislação e a educação 

ambiental; educação jurídica para infância e juventude que trabalha os direitos e deveres 

da criança e do adolescente, estando presente também a educação ambiental; estatuto da 

cidade que trabalha no desenvolvimento de pesquisa do ambiente construído, com base 

na legislação ambiental; Programa gestão ambiental através do qual os alunos 

voluntários desenvolvem palestras sobre temas ambientais atuais como a Agenda 21 e o 

desenvolvimento sustentável. Os resultados advindos desses programas apontaram que 

a educação ambiental é transformadora, proporcionando a verdadeira cidadania e a 
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conscientização do desenvolvimento sustentável para a qualidade de vida presente e 

futura.   

 

PALAVRAS-CHAVES 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL; POLÍTICAS PÚBLICAS; CIDADANIA. 

 

ABSTRACT 

The law nº. 9.795 of 27 of April of 1999 not-deed of division established as concept of 

the ambient education the educative practical actions and directed to the sensitization of 

the collective on the ambient questions and to its organization and participation in the 

defense of the quality of the environment, having federal, state and municipal the Public 

Power, in levels, to stimulate the ample participation of the school, the universities and 

not-governmental organizations in the formularization and entailed execution of 

programs and activities the ambient education not-deed of division. The paper of the 

Universities in this type of education is distinguished, time that are a canal of theoretical 

basement, possessing bigger knowledge of the community where they are inserted. The 

Project Active Citizenship of the right course consists in one practical one of 

socioambiental responsibility developed by the University of Cortaleza - UNIFOR 

whose basic premise is to integrate the faculties and learning in the development of 

voluntary activities come back toward the awareness of rights in the communities, 

objectifying to fortify the citizenship. In the Project Active Citizenship 31 programs are 

developed amongst which four insert in its content the ambient education, which are: 

communitarian legal education that works the legal orientation in twelve areas, also the 

legislation and the ambient education; legal education for infancy and youth that works 

the rights and duties of the child and the adolescent, being present also the ambient 

education; statute of the city that works in the development of research of the 

constructed environment, on the basis of the ambient legislation; Program ambient 

management through which the voluntary pupils develop lectures on current ambient 

subjects as 21 Agenda and the sustainable development. The happened results of these 

programs had pointed that the ambient education is transforming, providing to the true 

citizenship and the awareness of the sustainable development with respect to the quality 

of present and future life 
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INTRODUÇÃO 

 
 O paper relata a prática da educação ambiental informal através das experiências 

vividas no Projeto Cidadania Ativa da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, cujo 

objetivo é integrar os corpos docente e discente no desenvolvimento de atividades 

voluntárias e políticas públicas voltadas para a comunidade. O projeto constitui-se numa 

prática de responsabilidade socioambiental, despertando para um espírito cívico na 

ânsia de uma sociedade menos desigual.      

 

Numa visão inovadora, sensível e consciente, a Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR instituiu no âmbito do Centro de Ciências Jurídica da Unifor, sob a direção do 

Professor Francisco Otávio de Miranda Bezerra, o Projeto Cidadania Ativa em 2001, 

com a colaboração dos Professores Ana Paula Araújo de Holanda e João Alves Silva. A 

premissa é fortalecer a cidadania nas comunidades periféricas de Fortaleza, 

conscientizado-as do exercício dos seus direitos e do cumprimento dos seus deveres, 

enquanto cidadãos.  

 

O compromisso das Universidades não se limita à promoção da inclusão social 

por meio da oferta de ensino de qualidade ao maior número possível de pessoas. 

Existem outras atividades que podem ser trabalhadas junto à comunidade para que esta 

amplie seu conhecimento e consiga melhores oportunidades de inserção social, como é 

o caso deste Projeto.  

A interdisciplinaridade é trabalhada nos trinta e um (31) programas do projeto, 

que funcionam com um orientador voluntário, envolvendo os cursos de direito, 

administração, psicologia e arquitetura. Alunos e professores, reunidos a cada semestre, 

elaboram cursos, palestras, seminários, apostilas e cartilhas para crianças, jovens e 

adultos que atuarão como agentes de cidadania, repassando o conhecimento adquirido 
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para sua comunidade. Na realidade para ser considerado cidadão pleno é necessário 

conhecer os seus direitos e tutelá-los quando necessário, bem como cumprir com os 

seus deveres.    

 

O Projeto Cidadania Ativa – Universidade de Fortaleza 

 
O Curso de Direito da Unifor supera o objetivo de proporcionar o ensino de 

qualidade na medida em que desenvolve um projeto pautado num comportamento 

humanitário, estimulando a conscientização dos direitos, da cidadania e da 

democratização do acesso à justiça (BEZERRA, 2003).   

 

Os 31 Programas inseridos no projeto são: Educação Jurídica Comunitária; 

Porta de Entrada; Educação Jurídica Para a Infância e Juventude; Estatuto da 

Cidade; Serviço de Solução Extrajudicial de Disputas – SESED; Direito e 

Comunicação para as Comunidades; Populações Carcerárias; A delegacia é Nossa; 

Gestão Ambiental; Mulher e Ação Afirmativa; Comunidades Indígenas; Saúde Pública 

como Direito Fundamental; Trabalho e Sociedade; Direitos Civis Para o Exercício da 

Cidadania; Educação em Direitos Humanos; Direito e Psicologia; Direito Social do 

Consumidor; Direito do Terceiro Setor; Direito e Empreendedorismo; Inserção Social 

do Idoso; Assistência e Seguridade Social; Ética Profissional e Responsabilidade Social; 

Conselhos de Classe e Sociedade; Orientação Tributária e Justiça Social; Educação Para 

o Trânsito; Ensino Jurídico e Concretização de Direitos; Acesso à Justiça e Mudança 

Social; Aconselhamento Jurídico Patrimonial: Partilhas e Dissoluções; Populações 

Rurais; Planejamento Familiar; Poder Político e Cidadania. 

Os quatro programas destacados trabalham a educação ambiental informal. A 

cada semestre letivo são selecionadas algumas escolas públicas para receber um curso 

de educação ambiental com abordagem interdisciplinar, com enfoque na legislação 

ambiental (Lei nº 9.795/99); Agenda 21 Local; Desenvolvimento Sustentável; 

reciclagem; coleta seletiva de lixo.  
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Na condição de colaboradora da criação do Projeto Cidadania Ativa, Holanda 

(2003, p. 17-18) discorre que o projeto consiste em capacitar novas lideranças 

comunitárias, com o intuito de: 
a) formar multiplicadores da conscientização da cidadania, fornecendo 

substratos jurídicos aplicáveis ao contexto e as demandas comunitárias; 

b) cumprir os compromissos institucionais da UNIFOR em sua amplitude 

acadêmica, a serviço da sociedade; 

c) ampliar a dimensão sócio-pedagógica do curso de Direito, habilitando-o 

a ser referência regional e nacional do ensino jurídico; 

d) formar o discente a partir do conhecimento técnico-jurídico, com bases 

humanísticas. 

 

Nesse contexto, os alunos são os canais para “ensinar cidadãos a serem 

cidadãos”. No Programa Porta de Entrada, os assistidos da comunidade atendidos no 

Escritório de Prática Jurídica - EPJ são acolhidos pelos alunos voluntários, levados para 

uma sala onde recebem orientações de como funciona o escritório e que a Unifor dispõe 

do Serviço de Solução Extrajudicial para dirimir os conflitos, trabalhando a mediação, a 

conciliação e a facilitação de diálogo, programa também inserido no projeto com 

participação dos alunos voluntários e um professor mediador ou conciliador de 

conflitos. Abaixo fotos dos alunos do programa Educação em Direitos Humanos com a 

comunidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      Fotos 1 e 2: Programa Educação em Direitos Humanos                          
 
 

O compromisso das Universidades não se limita à promoção da inclusão social 

por meio da oferta de ensino de qualidade ao maior número possível de pessoas. 

Existem outras atividades que podem ser trabalhadas junto à comunidade para que esta 
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amplie seu conhecimento e consiga melhores oportunidades de inserção social, como é 

o caso deste Projeto.  

 
Nessa ação de cidadania participam cerca de 400 voluntários a cada semestre 

letivo. São alunos dos cursos de direito, administração, psicologia. Oportunidade em 

que o corpo discente da Universidade tem o privilégio de trabalhar sua oratória bem 

como exercer o seu papel de responsabilidade social levando o conhecimento até a 

comunidade. Alguns alunos que se destacam no projeto, devido a sua capacidade e 

desenvoltura para a área docente, são convidados a serem orientadores dos programas.  

 

As estatísticas revelam os benefícios que a comunidade recebe a cada semestre 

letivo. Conforme o quadro abaixo, é possível verificar o número de beneficiados na 

comunidade e de alunos voluntários: 

 

 
Semestre  Nº de 

Programas 
Alunos 

Voluntários 
Nº de beneficiados 

da comunidade 
2005.1 19 306 1.464 
2005.2 23 344 1.619 
2006.1 16 356 1.692 
2006.2 12 318 1.261 
2007.1 14 296 2.401 

                        Quadro 1. Estatística dos semestre 2005.1 – 2007.1. Elaborado pelos autores. 
 
 
 

O Curso de Direito da Unifor é hoje uma referência nacional entre os 1.046 

cursos existentes, dado o seu caráter humanista e inovador. Além do Projeto Cidadania 

Ativa, a Universidade de Fortaleza desenvolve diversos outros projetos sociais voltados 

para a comunidade como: o Escritório de Prática Jurídica – EPJ; o Núcleo de Atenção 

Médica Integrada - NAMI; a Clínica Integrada de Odontologia; a Escola de Aplicação 

Yolanda Queiroz, dentre outros.    
 

Na visão da Fundação Edson Queiroz, cujo slogan é “Ensinando e Aprendendo”, 

sempre há o que fazer, renovar, ensinar e aprender no Processo educativo. A sua missão 

nunca se esgota. Além da Universidade de Fortaleza, que se constitui no seu primeiro 
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projeto social, a Fundação mantém diversas ações de responsabilidade social 

desenvolvidas no campus, em comunidades circunvizinhas e extra-campus. 

 

Nos projetos sociais, “o saber transpõe os muros devolvendo benefícios à 

comunidade e o conceito de sala de aula é ampliado influenciando o estudante a 

compreender o impacto de suas ações” (Relatório Social da Fundação Edson Queiroz, 

2004). 

 

No quadro 2 estão presentes outros programas sociais desenvolvidos pela 

Fundação Edson Queiroz junto à Universidade de Fortaleza - UNIFOR: 

 
 

NAMI – Núcleo de Atenção 
Médica Integrada 

Criado em 1978, promove atendimento de saúde de natureza 
preventiva e primária. São desenvolvidas várias ações 
destinadas à população carente. 

Escola de Aplicação Yolanda 
Queiroz 

Criada em 1980, foram alfabetizados mais de sete mil 
crianças. Cerca de 550 crianças recebem educação gratuita, 
do Jardim I até a primeira série do Ensino Fundamental.  

NUSPA – Núcleo de Serviços 
em Psicologia Avançada 

Criado em 1988, oferece à comunidade serviços de 
atendimento psicológico, individual e grupal, sendo 
considerado uma clínica-escola. Anualmente são 
beneficiadas 3.645 pessoas, contribuindo também na 
formação prática dos alunos do curso de Psicologia sob a 
coordenação de professores especializados. 

EPJ – Escritório de Prática 
Jurídica 

Conveniado com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, 
proporciona assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. 
Criado em 2000, é também campo de estágio obrigatório 
para os alunos concludentes do curso de direito. Em parceria 
com o Projeto Cidadania Ativa, funcionam dois programas: 
Porta de Entrada e SESED.   
 

Clínica Integrada de 
Odontologia 

Objetiva proporcionar a formação prática dos alunos do 
curso de odontologia bem como o atendimento gratuito à 
população, nas áreas de cirurgia, endodontia, periodontia, 
prótese, ortodontia, odontopediatria e radiologia. 

Projeto Jovem Cidadão Criado pelo Centro de Ciências da Saúde – CCS com o 
intuito de sensibilizar a comunidade acadêmica, alunos e 
professores da Universidade para que possam contribuir 
voluntariamente com a melhoria de pessoas que estão 
necessitando de apoio e assistência, em locais como 
hospitais, casas de saúde, centros de reabilitação. 

Projeto Educação e Saúde Estudantes voluntários do curso de Pedagogia ministram 
aulas de português, matemática e procedimentos lúdicos às 
crianças e adolescentes portadoras de Insuficiência Renal 
Crônica. 

NAE – Núcleo de Atividades 
Estratégicas 

Busca levar o conhecimento e tecnologia para promover a 
formação e desenvolvimento de pequenos negócios. 
Funciona no Centro de Ciências Administrativas.  

 Quadro 2. Projetos Sociais da Universidade de Fortaleza. Fonte: direta. 
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 A Universidade de Fortaleza, premiada pela Abril Editora em parceria com o 

Banco Real em 2006, com o II Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante, na 

categoria destaques regionais, não se limita em desenvolver atividades assistenciais, 

mas sim construir, através de práticas pedagógicas, um cidadão que trabalhe pelo bem 

comum, tendo competência para diagnosticar problemas e elaborar soluções viáveis no 

cenário em que atue. O curso de direito propõe uma nova forma de ensino, 

proporcionando no Projeto Cidadania Ativa que os alunos cheguem junto da 

comunidade, pratiquem um exercício humano da sua profissão, levando a sua teoria 

adquirida em sala de aula.   

 

 Após esta pesquisa é possível afirmar que a grande responsabilidade social de 

uma Universidade é formar cidadãos socialmente responsáveis. A instituição 

universitária, como todo local onde se faz educação, é o espaço de experiências atuais, 

de formulação de expectativas e de construção de um futuro melhor. 

 
 

Educação Ambiental Não-Formal à luz da Lei 9.795/99 

 

O marco referencial adotado é a Política Nacional de Educação Ambiental 

instituída com a aprovação da Lei nº 9.795 de abril de 1999. O texto legal possui vinte e 

um artigos, distribuídos em quatro capítulos que tratam: da Educação Ambiental; da 

Política Nacional de Educação Ambiental; da Execução da Política Nacional de 

Educação Ambiental e disposições finais. Esse diploma veio regular a educação 

ambiental no Brasil. 

A lei conceitua, em seu artigo 2º, a educação ambiental como componente 

essencial e permanente da educação nacional. Determina que o poder público, as 

instituições educativas, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA, os meios de comunicação de massa, as empresas, entidades de classe, 

instituições públicas e privadas e a sociedade como um todo têm a incumbência de 

promover a educação ambiental. 
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Nos ensinamentos de Barbieri (2004, p. 77):  

 
A educação ambiental deve estimular as pessoas a serem portadoras de 
soluções e não apenas de denúncias, embora estas devam ser as primeiras 
atitudes diante dos desmandos socioambientais. Deve também produzir 
mudanças nas suas próprias condutas, modificando, por exemplo, seus 
hábitos de consumo. (grifo nosso) 
 
 

É nesse cenário que o Projeto Cidadania Ativa prepara “agentes de cidadania” 

para que transmitam o conhecimento que adquiriram aos seus filhos, familiares e 

amigos. Dos trinta e um programas existentes, quatro trabalham a educação ambiental 

não-formal, que são: educação jurídica comunitária; educação jurídica para infância e 

juventude; estatuto da cidade e gestão ambiental. Em todos eles é dado o enfoque no 

meio ambiente como um direito fundamental e o dever de todo o cidadão de preservá-lo 

para as gerações futuras, conforme o mandamento do artigo 225 da Carta Constitucional 

de 1988; Desenvolvimento Sustentável e o aquecimento global; Agendas 21 Global, 

Nacional e Local; Evolução da Educação Ambiental no mundo e as principais 

Conferências; Dicas para um consumo sustentável, dentre outros. 

 

Nos quatro programas foram recepcionados os objetivos da educação ambiental 

alinhados no artigo 5º da Lei 9.795/99, quais sejam: democratização das informações 

ambientais; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica dos problemas 

ambientais e sociais; a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania; o fortalecimento da cidadania e a solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

No semestre 2007.1 o programa Gestão Ambiental beneficiou 880 professores 

da rede municipal de ensino de sete municípios cearenses. Foi elabora a cartilha: 

Educação Ambiental e Agenda 21 Local: estratégias para a efetivação do 

desenvolvimento sustentável. Oito alunos voluntários, sendo sete do curso de direito e 

uma do curso de economia da Unifor, orientados pelas professoras Bleine Queiroz 

Caúla e Dayse Braga Martins, ministraram a palestra para os docentes. 

A educação ambiental é o elemento essencial para a implantação do 

desenvolvimento sustentável, por meio de estratégias para a promoção do 
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conhecimento, compreensão, habilidades e motivação, para assim adquirir atitudes, 

mentalidades e valores necessários para lidar com questões e problemas ambientais. 

Esse modelo de desenvolvimento com sustentabilidade é a solução para acabar com a 

rota da miséria, exclusão socioeconômica e degradação ambiental, pois visa 

compatibilizar necessidades de desenvolvimento das atividades econômicas e sociais 

com necessidades de preservação ambiental (DIAS, 1999). 

O artigo 7º da lei 9.795/99 enuncia que na esfera de ação da Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA estão inseridos: os órgãos do SISNAMA; as instituições 

educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino; os órgãos públicos da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e as ONG’s com atuação em 

educação ambiental. No que pertine a educação superior, ficou facultada a criação de 

uma disciplina específica em educação ambiental nos cursos de pós-graduação, 

conforme o parágrafo 2º do artigo 10 da lei.  

 

O artigo 13 do mesmo diploma dispõe que a educação ambiental não-formal as 

ações e práticas educativas de sensibilização da coletividade no tocante a defesa e a 

qualidade do meio ambiente, ficando o poder público, nas três esferas de governo, na 

incumbência de incentivar a participação da escola, da universidade e de organizações 

não-governamentais na elaboração e execução de atividades de educação ambiental não-

formal. É nesse cenário que o Projeto Cidadania Ativa está inserido, conscientizando os 

cidadãos sobre os problemas ambientais e que eles podem participar como atores sociais 

na busca de soluções. 

 

 A educação ambiental deve ser promovida de maneira a estimular a 

solidariedade, a igualdade, o respeito aos direitos humanos primando por uma 

transformação humana e social que resulte no desenvolvimento de um senso crítico, 

mas essa questão implica em considerar que os processos educativos surtam resultados 

é necessário alguns pressupostos relevantes como: continuidade, estrutura física e 

material adequadas e o firme compromisso com o conhecimento e sua difusão. A forma 

adequada de promover a educação ambiental está associada ao despertar, instigar e 

aprimorar os indivíduos para a sua capacidade de reflexão dos problemas (MAMEDE, 

2003). 
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 Embora o Brasil seja o único país da América Latina que tem uma Política 

Nacional específica para a Educação Ambiental - PNEA e que tenha ocupado, dentre 

175 países, a 11ª posição no índice global de sustentabilidade ambiental, divulgado em 

2005 pelas Universidades de Yale e Columbia nos Estados Unidos, os avanços na 

educação ambiental formal foram tímidos. Alguns professores ainda não receberam 

formação complementar conforme preconiza o texto legal. Os recursos destinados à 

educação continuam sendo mal-aplicados (DIAS, 2006).   

 

 Esse diagnóstico foi confirmado em pesquisa realizada entre janeiro a junho de 

2007, com 880 professores das escolas públicas de sete municípios cearenses: Fortaleza, 

Maracanaú, Maranguape, Viçosa do Ceará, Caucaia, Quixadá e Pacatuba. Os dados dos 

questionários contendo 136 perguntas foram tabulados no Software Sphinx Léxica 2000, 

conforme o gráfico 1:  

 
 
CAPACITAÇÃO PROFESSORES EM EA (7) x Capacitação Professores em EA (76)

143 Não resposta
356 Não Existe
381 Existe

Não resposta Não tem importância Pouco importante
Importante Muito importante  

 
Gráfico 1: Cruzamento da existência de capacitação para os professores em EA (P.07) e o nível de 
importância de capacitação dos professores em EA (P.76). Fonte: CAÚLA, 2007. 
 
  

Quanto as variáveis existe/não existe, os resultados mostram que somando o 

número de professores que responderam não existir capacitação em educação 

ambiental com o número de não resposta, ultrapassam os 381 que afirmaram que 

existe capacitação dos professores em educação ambiental. Esse resultado vem 

corroborar com a falta de recursos destinados à educação, incluindo-se aqui a ambiental.  

 

Quanto as variáveis: muito importante, importante, pouco importante e não 

tem importância, a maioria acredita ser muito importante a capacitação dos 

professores para trabalhar a educação ambiental.  
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No que pertine a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, elevado 

número de professores revelaram que existe, conforme se depreende do gráfico 2:  

 
PNEA(4)

Não resposta 185 
Não Existe 203 
Existe 492 

 
 
Gráfico 2: Política Nacional de Educação Ambiental (P.04). Fonte: CAÚLA, 2007. 
 
 
 Este resultado é importante, pois implica dizer que a maioria tomou 

conhecimento que existe uma política de educação ambiental, o que instiga os 

professores lutar pelos seus direitos, exigirem cursos, treinamentos e material educativo 

na área ambiental. 

 
A Responsabilidade Social das Universidades 

Á luz de mudanças cada vez mais velozes, o século XXI é marcado com o 

surgimento de uma sociedade mais responsável, mais crítica, mais consciente, onde a 

figura do Estado fragiliza-se ao mesmo tempo em que o sentido de cidadania se 

fortalece não podendo a educação ficar despercebida. Merece destaque o papel relevante 

das Universidades nessa seara, uma vez que funcionam como laboratório durante a 

formação acadêmica dos futuros profissionais do mercado. É nelas que estão 

depositadas as esperanças de uma sociedade igualitária e que prime pela justiça.   

  

A responsabilidade social das Universidades implica nos deveres e obrigações a 

serviço do desenvolvimento da comunidade onde está inserida. As práticas sociais vão 

além da conduta legal da instituição, de atividades filantrópicas ou do apoio à 

comunidade. Significa mudança de paradigma, com uma perspectiva de gestão focando 

a qualidade das relações e a geração de novos valores. É importante estimular e 

sensibilizar os alunos para a temática, influenciando-os para as práticas futuras, na 

condição de jovens profissionais.  
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 Tachizawa (2002, p. 287-288) aponta algumas das principais estratégias de 

gestão ambiental e de responsabilidade social que podem ser aplicáveis às Instituições 

de Ensino Superior: “os projetos sociais em meio ambiente; educação; saúde; cultura; 

de apoio à criança e o adolescente; em voluntariado e a imagem ambiental para fins de 

marketing”. 

Mister que as Universidades não só contribuam para o avanço do conhecimento 

científico e tecnológico, mas também que suas atividades de pesquisa estejam voltadas 

para a solução de problemas e demandas da comunidade em que está inserida. Daí 

porque elas têm, a partir dos seus três eixos – o ensino, a pesquisa e a extensão, um 

papel relevante no desenvolvimento das práticas da Responsabilidade Social, numa 

abordagem ética-profissional. Por isso os projetos de responsabilidade social 

desenvolvidos nas Instituições de Ensino Superior - IES contribuem significativamente 

para o combate à desigualdade existente no país.  

No universo de 880 professores de escolas públicas, perguntado quais 

instituições tem a responsabilidade de promover a educação ambiental, o resultado 

apontou como muito importante: poder público; meios de comunicação e 

universidades. As variáveis trabalhadas foram: não tem importância; pouco importante; 

importante e muito importante, conforme se observa no quadro 3: 

Poder Público 59a(128)
Meios de Comunicação 62a(131)
Universidades 60a(129)
Sociedade Civil 65a(134)
SISNAMA 61a(130)
Empresas públicas 64a(133)
Empresas privadas 63a(132)
Outros 66a(135)
Conjunto

Não resposta Não tem
importância

Pouco
importante

Importante Muito
importante

TOTAL

196 23 47 183 431 880 
221 24 62 165 408 880 
217 22 53 187 401 880 
229 26 74 152 399 880 
246 23 43 174 394 880 
219 26 62 184 389 880 
234 32 76 170 368 880 
495 19 33 94 239 880 

2057 195 450 1309 3029 7040  

Quadro 3. Instituições responsáveis em promover a educação ambiental. Fonte: CAÚLA, 2007. 

 

Este resultado vem corroborar com a necessidade das Universidades 

desenvolverem projetos de educação ambiental formal e informal. O próprio dispositivo 
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da Lei de Educação Ambiental permitiu a criação de uma disciplina específica de 

educação ambiental nos cursos de Pós-graduação.  

A organização das Nações Unidas – ONU lançou durante o Fórum Econômico 

Mundial em janeiro de 1999, o Programa Global Compact que reúne nove princípios 

aceitos internacionalmente que versam sobre o respeito aos direitos humanos e aos 

trabalhadores, a proteção ao meio ambiente e a luta no combate a corrupção.  

A proposta é firmar um pacto global para atuação das empresas em todo o 

mundo, com uma plataforma baseada em nove valores fundamentais, inspirados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho e na Agenda 21. A adesão é voluntária e 85 empresas 

brasileiras já aderiram, dentre elas a Copel, ISAE/FGV, Klabin, O Boticário e 

Nutrimental, todas com sede no estado do Paraná. 

As Universidades também participam do programa, cuja função precípua é a 

educação e motivação de líderes, incentivo de parcerias, desenvolvimento de pesquisas 

e coordenação técnica de eventos sobre o programa da ONU. Na área de educação, o 

ISAE/FGV é signatário do Global Compact e primeira instituição no Brasil a colocar 

em todos os seus cursos de MBA Executivo disciplinas que tratam das questões da ética 

e da responsabilidade social em nível empresarial. Essa medida tem assento no fato de 

que todas as profissões interagem com o meio ambiente e atualmente passam por 

constantes ajustes para se tornarem sustentáveis, e, por conseguinte menos prejudiciais 

ao ambiente.  

O objetivo é fazer a inclusão de Universidades mundialmente engajadas, com o 

fito de mudar a mentalidade da sociedade e do empresariado, conscientizando-os das 

questões relacionadas ao meio ambiente, ao trabalho ou à corrupção, passando 

necessariamente pela Educação. A universidade funciona como um canal onde as 

empresas viabilizam suas ações sociais e proporcionam a sensibilização dos nossos 

alunos, que na condição de futuros empresários poderão adotar esse modelo no âmbito 

da gestão das suas organizações. 
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Considerações Finais 

 As Universidades, sejam públicas ou privadas, não podem se eximir do seu 

papel de responsabilidade social, pois trabalham a formação de novos cidadãos. A 

Unifor é uma instituição de ensino superior que vem cumprindo com o seu papel de 

responsabilidade social com o desenvolvimento de projetos sociais voltados para a 

comunidade, merecendo destaque o Projeto Cidadania Ativa que presta relevante 

contribuição na disseminação do trabalho voluntário junto ao seu corpo docente e 

discente. A instituição em tela vem desenvolvendo diversas ações sociais, seja na área 

jurídica, na saúde, cultura, esporte, educação. 

O Projeto Cidadania Ativa tem atingido dois objetivos que são precípuos à sua 

função: propiciar um maior suporte na formação acadêmica dos alunos dos diversos 

cursos oferecidos e em especial aos bacharéis em Direito e atender a demanda social a 

partir dos anseios das comunidades beneficiadas pelos trinta e um programas sociais. Os 

cidadãos alcançados pelo projeto são multiplicadores de cidadania a partir do momento 

em que repassam o conhecimento adquirido para sua comunidade e interferem como 

agente modificador da sua realidade. É um modelo que outras instituições poderiam 

adotar como exemplo de cidadania, integrando professores e alunos na realizam de 

atividades sociais.  

As Universidades que tenham qualidade, sejam autônomas e compromissadas 

socialmente, estarão em condições de promover a produção do conhecimento, a 

inovação tecnológica e formar não só profissionais, mas cidadãos plenos. A 

responsabilidade social não se restringe a obediência das leis ou ofertas de empregos, 

mais importante é construir uma sociedade mais justa e melhor para todos, sendo a 

Universidade o laboratório gerador de políticas públicas direcionadas à educação 

ambiental, proteção dos direitos humanos, qualidade do ambiente de trabalho, Agenda 

21, desenvolvimento sustentável.   
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RESUMO 

Especialmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da edição das 

Leis Federais nº 10.048 e 10.098, ambas do ano 2000, complementadas pelo Decreto nº 

5.296/04, o planejamento urbano das cidades tem o dever jurídico de contemplar as 

formas e adaptações necessárias a fim de garantir a mais ampla acessibilidade às 

pessoas portadoras de deficiência, bem como planos de ação para tornar tais medidas 

eficazes, através da implementação de políticas municipais de acessibilidade. Neste 

artigo, na verdade uma continuação do trabalho apresentado no XVI Encontro 

Preparatório, realizado em Campos dos Goytacazes, visa-se relatar e analisar a 

experiência ocorrida em quatro Municípios do norte do Estado do Rio de Janeiro sobre 

acessibilidade, a partir da atuação do órgão estadual do Ministério Público que, através 

da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo de Campos, instaurou alguns inquéritos 

civis públicos com a finalidade de investigar possíveis desrespeitos à legislação vigente 

sobre acessibilidade em tais Municípios. 
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ABSTRACT 

Especially after the Federal Constitution from 1988 enactment and the edition of the 

Federal Laws nº 10.048 and 10.098, both of year 2000, complemented by the Decree nº 

5.296/04, the cities urban planning have the juridical duty to contemplate the necessary 

forms and adaptations in order to guarantee the most accessibility to the people with 

deficiency, as well as the actions plans to make efficient that steps, through the 

implementation of accessibility municipal policies. In this article, in truth a continuation 

of the job presented in XVI Preparatory Meeting, carried out in Campos dos 

Goytacazes, it is aimed at to narrate and analyse the experience occurred in four towns 

from the north of the Rio de Janeiro State about accessibility, and the performance of 

the state agency of the Department of Justice that, through the Second Prosecutor of the 

Collective Tutelage from Campos Gist, inception some public civil inquiries with the 

purpose to investigate possible disrespects to the ruling laws about accessibility in that 

towns. 

 

KEYWORDS 

URBAN LAW; ACCESSIBILITY; PEOPLE WITH DEFICIENCY; MUNICIPAL 

PUBLIC POLICIES. 

 

Introdução 

O presente artigo é mais um fruto do projeto de pesquisa intitulado “A 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência no Município de Campos dos 

Goytacazes/RJ”, desenvolvido pelos autores junto ao Grupo de Pesquisa de Acesso à 

Justiça e Tutela de Direitos da Faculdade de Direito de Campos (FDC), sob a 

coordenação do Prof. Dr. Leonardo Greco. O trabalho de pesquisa foi iniciado no início 

deste ano e já produziu como primeiro resultado o artigo “A questão da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência e a atuação do Ministério Público Estadual na 

Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ”, apresentado no XVI Encontro Preparatório do 

CONPEDI, realizado em Campos dos Goytacazes, no mês de junho de 2007. Este 

primeiro artigo retratou aspectos mais teóricos e legislativos da proteção jurídica 

conferida às pessoas portadoras de deficiência, analisando desde a legislação 
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internacional à municipal de Campos dos Goytacazes sobre o assunto; atenção especial 

foi dada ao papel desempenhado pelo Ministério Público na defesa dos interesses do 

portador de deficiência; por fim, foi feita uma abordagem acerca da questão da 

acessibilidade sob uma perspectiva local, enfatizando a atuação do Ministério Público 

Estadual na Cidade de Campos dos Goytacazes, que instaurou quatro inquéritos civis 

públicos em quatro municípios da região norte do Estado do Rio de Janeiro, 1 para tratar 

de possível desrespeito à legislação vigente referente à acessibilidade. Encerrou-se este 

primeiro artigo com a advertência de que se tratava de apenas um “primeiro e parcial 

resultado das investigações”. 

No artigo que ora se apresenta, os autores entram numa segunda fase da 

pesquisa, cuidando-se em analisar detidamente as cláusulas dos compromissos de 

ajustamento de conduta firmados entre o Ministério Público Estadual e os Municípios 

investigados, quais delas foram cumpridas e quais não foram, a atuação do Ministério 

Público e as perspectivas futuras, além das conclusões e críticas pessoais dos 

pesquisadores. Após um breve embasamento teórico-legislativo a respeito da obrigação 

estatal na proteção dos interesses das pessoas com deficiência e a demonstração 

inequívoca do despreparo das cidades no trato da problemática, mergulha-se na análise 

concreta dos compromissos firmados e nos resultados até então produzidos. 

 

1. Normas de proteção aos interesses das pessoas portadoras de deficiência 

Primeiramente, convém analisar uma questão de nomenclatura: pessoas 

portadoras de deficiência ou pessoas portadoras de necessidades especiais? 

Sinceramente, os autores não estão preocupados com esta questão, que consideram de 

importância teórica reduzida e de nenhuma relevância prática. Na apresentação do 

artigo anterior no XVI Encontro Preparatório do CONPEDI, algumas respeitáveis vozes 

aconselharam a substituição da expressão “portador de deficiência” pela expressão 

“portador de necessidades especiais”, que daria uma conotação mais simpática, não 

soando discriminatório. Com todo o respeito, não pensam os autores dessa forma. Pelo 

contrário, a opinião de Hugo Nigro Mazzilli reflete com precisão a visão aqui 

defendida: 

                                                 
1 São eles: Campos dos Goytacazes (ICP nº 096/06), São Fidélis (ICP nº 128/06), São João da Barra (ICP 
nº 130/06) e São Francisco de Itabapoana (ICP nº 132/06). 
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Sem desconsiderar que pessoa com necessidades ou direitos especiais é 
expressão de maior abrangência (p.ex., um idoso pode não portar deficiência 
alguma, mas, certamente, tem necessidades ou direitos especiais), por outro 
lado vemos com ceticismo essas meras alterações de nomenclatura, que 
muitas vezes fazem mudanças fáceis, mas mascaram verdades. Enquanto a 
sociedade e os governantes acreditarem que, com mera mudança de 
terminologia fazem-se progressos, mudaremos nomes de “menores” para 
“crianças e adolescentes”, mas os problemas continuarão os mesmos. Dizer 
que uma pessoa é portadora de deficiência não constitui discriminação: de 
fato, se uma pessoa tem uma limitação qualquer, física ou mental, por 
exemplo, isso é uma deficiência, é algo que lhe está faltando, o que, aliás, é 
algo muito comum, pois sabemos que mais de dez por cento da população do 
mundo têm algum tipo de deficiência. Devemos é combater a discriminação 
com ações positivas; não recorrer a eufemismos. 2 (grifo nosso). 

 

Portanto, não sendo a terminologia uma preocupação principal deste 

trabalho, é possível que sejam ambas as expressões indistintamente utilizadas ao longo 

da exposição. 

A preocupação com a pessoa portadora de deficiência é assunto recente, 

surgido a partir da década de 1970. Na verdade, as normas de proteção começam com a 

Resolução nº 3.447 da ONU, que aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, surgindo pela primeira vez o conceito de pessoa deficiente, assim entendido 

como sendo “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, 

as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma 

deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas e mentais”. Em âmbito 

interno, a Constituição da República de 1988 congrega importantes dispositivos de 

promoção de interesses e inclusão social das pessoas com necessidades especiais.3 

Destacam-se, para fins deste trabalho, os mandamentos constitucionais explicitados nos 

artigos 227, parágrafo 2º e 244 da CR, por tratarem diretamente da questão da 

acessibilidade, a seguir transcritos: 

 
Art. 227, § 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e 
dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência. 

                                                 
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 16. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 521. 
3 São as seguintes as referências constitucionais às pessoas portadoras de deficiência: artigos 7º, XXXI; 
23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV e V; 208, III; 227, § 1º, II e § 2º e 244. Cf. MAZZILLI, Hugo Nigro. 
Op. cit., p. 515-516. Cf. ainda, RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. As normas constitucionais de tutela das 
pessoas portadoras de deficiência. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, ano 12, nº 47, p. 145-198, abr-jun. 2004. 
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Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 
uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim 
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o 
disposto no art. 227, § 2º.4

 

Em matéria de acessibilidade as normas federais de maior importância são as 

Leis Federais nº 10.048 e 10.098, ambas de 2000 e o seu Decreto regulamentador de nº 

5.296/04. Esta é a principal base infraconstitucional de proteção aos interesses das 

pessoas com deficiência no que se refere à promoção de sua acessibilidade. A propósito, 

é importante ver a definição legal de acessibilidade, matéria da qual cuidou a Lei nº 

10.098, em seu art. 2º, I, in verbis: 

 
Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.5

 

Quando se fala em acessibilidade, fala-se em urbanismo e, 

conseqüentemente, em ambiente construído, não podendo ser esquecida a garantia 

fundamental prevista no art. 5º, XV, da CR, que trata do direito à livre locomoção em 

território nacional (direito de ir e vir), que é restringido quando se impõem barreiras 

físicas e outros obstáculos às pessoas portadoras de deficiência, impedindo-as de 

circularem livremente pelas ruas, praças, estabelecimentos, prédios públicos e demais 

locais de acesso público.6

Tratando do direito à eliminação de barreiras arquitetônicas, o Prof. Luiz 

Alberto David Araújo leciona que: 

 
As barreiras arquitetônicas representam grande obstáculo a integração das 
pessoas portadoras de deficiência. A arquitetura nacional ainda não atentou 
para a questão da pessoa portadora de deficiência, especialmente o problema 
da sua locomoção. As prefeituras municipais continuam autorizando a 
construção de edifícios públicos sem rampas de acesso, com degraus, 

                                                 
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 12 set. 2007. 
5 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm>. Acesso 
em: 11 set. 2007. 
6 Sobre o direito de locomoção da pessoa portadora de deficiência cf. FIGUEIREDO, Guilherme José 
Purvin de. Direito de locomoção da pessoa portadora de deficiência no meio ambiente urbano. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, nº 23, p. 67-90, jul-set. 2001. 
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impedindo a entrada de cadeiras de rodas, o mesmo se diga dos banheiros, 
sem a largura necessária para a entrada da referida cadeira etc.7

 

Por sua vez, o Decreto nº 5.296/04 ocupou-se em definir quem são as 

pessoas portadoras de deficiência, classificando-as de acordo com o tipo de deficiência 

apresentado: deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla. Além disso, o 

Decreto definiu as condições gerais de acessibilidade, determinando em seu art. 9º que: 

 
Art. 9º  A formulação, implementação e manutenção das ações de 
acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: 
I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva 
de recursos para a implantação das ações; e  
II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores 
envolvidos.8

 

Por fim, o citado diploma legal elencou critérios sobre como implementar a 

acessibilidade arquitetônica e urbanística, bem como aos serviços de transporte 

coletivo, o acesso à informação e à comunicação. A partir daí podem os Estados-

membros e os Municípios estabelecer normas de sua competência com vistas à 

promoção de interesses e a inclusão social desta classe de pessoas. 

A respeito da competência legislativa municipal, já no primeiro artigo pelos 

autores elaborado, foi abordada a questão da constitucionalidade das leis municipais que 

tratam da proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, diante da 

redação do artigo 24, inciso XIV da Carta Magna, que trata da competência concorrente 

e não inclui os entes federativos municipais. Novamente reiteram os autores a sua 

posição quanto à importância de poderem os Municípios legislar sobre proteção e 

inclusão social das pessoas com deficiência no que se refere a assuntos de interesse 

local. Outrossim, como já enfatizado, as questões de acessibilidade são questões de 

planejamento urbano, devendo ser tratadas com profundidade no âmbito das 

cidades/municípios, afinal de contas, conforme leciona Lauro Luiz Gomes Ribeiro, 

                                                 
7 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência.  3. ed. 
rev., ampl. e atual. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
– CORDE, 2001. Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/corde/protecao_const1.asp#SUMARIO>. Acesso em: 12 set. 
2007. 
8 BRASIL. Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 08 de 
novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 12 set. 
2007. 
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ninguém mora na União ou no Estado e sim no Município; é nele que os problemas 

ocorrem diariamente: falta de calçamento, transporte não adaptado, esgoto a céu aberto 

etc.9

A partir das normas gerais estabelecidas pelo Poder Legislativo Federal, o 

Estado do Rio de Janeiro editou algumas normas estaduais de grande importância. Em 

especial destaca-se o Capítulo VII do Título VIII da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, que trata especificamente dos “Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência”. 

Com a expressa autorização legislativa dada pela Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro,10 o Poder Legislativo Municipal de Campos também se esmerou na 

edição de normas de proteção aos interesses das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, a fim de lhes conferir a mais ampla acessibilidade em âmbito local. 

Destacam-se as seguintes leis: 

a) Lei nº 6.491, de 11 de dezembro de 1997 – torna obrigatória a construção 

de rampas de acesso para deficientes físicos em construções imobiliárias destinadas a 

espetáculos públicos, aeroportos, hotéis, estabelecimentos de ensino, supermercados e 

museus; 

b) Lei nº 7.236, de 24 de maio de 2002 – reserva 5% (cinco por cento) das 

vagas de estacionamento de veículos para deficientes físicos; 

c) Lei nº 7.794, de 15 de dezembro de 2005 – dispõe sobre a adaptação de 

listas de preços e cardápios, em bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos 

similares, ao uso por deficientes visuais e ainda os principais pontos de ônibus do 

Município. 

Quanto à atribuição do Ministério Público para cuidar dos interesses das 

pessoas portadoras de deficiência, a partir da edição da Lei nº 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, não mais restaram dúvidas sobre a obrigatoriedade de sua atuação, haja vista 

tratar-se tais interesses de espécie de interesse coletivo ou difuso. De acordo com 

Patrícia Bertolin: 

 

                                                 
9 RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Op. cit., p. 179. 
10 Art. 352 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro – “Lei municipal disporá, com vistas a facilitar a 
locomoção de pessoas portadoras de deficiência, a previsão de rebaixamentos, rampas e outros meios 
adequados de acesso, em logradouros, edificações em geral e demais locais de uso público, bem como a 
adaptação das já existentes”. BRASIL. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/PageConsEst?OpenPage. Acesso em: 12 set. 2007. 
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A referida lei dispôs sobre a responsabilidade do Poder Público no sentido de 
assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, dentre os quais se incluem a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
previdência social e o amparo à infância e à maternidade, dentre outros, 
estabelecendo medidas que devem ser levadas a efeito em cada uma dessas 
áreas.11

 

Sendo assim, plenamente amparada na legislação nacional constitucional e 

infraconstitucional vigente, louvável a iniciativa do órgão do Ministério Público 

Estadual, através da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo de Campos, em 

promover inquéritos civis públicos em municípios da região a fim de verificar possíveis 

desrespeitos à legislação vigente sobre acessibilidade. Vale ressaltar que a atuação do 

MPE foi provocada pela Deputada Estadual Geogette Vidor, que, em visita a Campos, 

constatou flagrante desrespeito à legislação pertinente, devido à ausência de espaços 

públicos devidamente adaptados às pessoas portadoras de deficiência, tais como: 

calçadas impróprias para a circulação, hotéis sem aposentos devidamente adaptados, 

prédios públicos sem a mínima acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e 

todo um quadro de obstáculos àqueles que mais têm direito à sua remoção. Em todos os 

quatro inquéritos civis públicos foram celebrados compromissos de ajustamento de 

conduta com os Municípios investigados, sendo que nos Municípios de São Fidélis, São 

João da Barra e São Francisco de Itabapoana, os prazos para cumprimento das cláusulas 

continuam em vigor. Não obstante, algumas medidas já foram tomadas, sobretudo pelo 

Município de São João da Barra, restando pendentes muitas outras. Com relação ao 

Município de Campos dos Goytacazes, o prazo esgotou-se em 28 de julho de 2007. A 

seguir, através de uma visão panorâmica dos inquéritos civis, examinar-se-ão as 

cláusulas dos termos de ajuste e a atuação concreta dos quatro Municípios com vistas a 

cumpri-las dentro do prazo. 

 

2. Panorama dos inquéritos civis e da atuação do Poder Público municipal nos 

quatro Municípios investigados 

Após a realização da pesquisa teórico-legislativa, partiram os autores do 

trabalho para a pesquisa de campo, cumprindo a metodologia inicialmente planejada. 

Em primeiro lugar, foram analisados os quatro inquéritos civis públicos que tratam do 
                                                 
11 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência nas relações de 
trabalho. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 32, nº 123, p. 193, jul-
set. 2006. 
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tema da acessibilidade. Conforme já foi dito, em cada um dos procedimentos 

investigatórios foi realizada uma audiência pública e, nesta, celebrado um compromisso 

de ajustamento de conduta com o Poder Público municipal investigado. De um modo 

geral, as cláusulas são as mesmas, com algumas poucas variações de conteúdo, apenas 

os prazos para cumprimento do ajuste é que são diversos. O primeiro inquérito civil 

instaurado foi o de nº 096, na cidade de Campos dos Goytacazes, tendo sido realizada 

audiência pública no dia 28 de julho de 2006. A audiência foi presidida pelo Promotor 

de Justiça Dr. Marcelo Lessa Bastos, titular da 2º Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva do Núcleo de Campos, e pela Deputada Estadual Georgette Vidor. Foram 

convidadas e estiveram presentes representantes do Poder Público Municipal de 

Campos, representantes do CREA/ANFEA, além de representantes de entidades de 

amparo à pessoa portadora de deficiência e da sociedade civil organizada. Na 

oportunidade, foi celebrado um compromisso de ajustamento de conduta nos seguintes 

termos: 

 
a) O Município se compromete a, no prazo de 1 (um) ano, adaptar 
equipamentos urbanos (ruas, praças etc.) às necessidades das pessoas 
portadoras de deficiência, no que tange à construção de rampas para 
cadeirantes e pisos diferenciados para deficientes visuais, iniciando 
imediatamente a partir das principais ruas da cidade; b) no mesmo prazo, se 
compromete a realizar as adaptações necessárias nos prédios públicos sob a 
administração do Poder Executivo, instalando sistemas de leitura em braile e 
sistemas sonoros nos elevadores; c) também dentro de 1 (um) ano, o 
Presidente da Câmara se comprometeu a providenciar a acessibilidade do 
prédio sede do Poder Legislativo; d) com relação ao comércio em geral, 
comprometeu-se o Município a, na próxima renovação anual dos alvarás, 
notificar o interessado de que, no ano seguinte (2008), somente serão 
concedidos (renovados) alvarás caso fique comprovado que o 
estabelecimento está devidamente acessível às pessoas portadoras de 
deficiência, salvo casos excepcionais, a serem resolvidos pelo titular da Pasta 
concedente, aí compreendidos todos os ramos comerciais, shopping centers, 
lojas, restaurantes, hotéis etc., incluindo nessas adaptações rampas, 
elevadores com sinais sonoros e leitura braile, cardápios em braile, banheiros 
públicos adaptados, quartos adaptados, vagas de estacionamento privativas 
etc., no que couber; e) compromete-se o Município, por conseguinte, a, no 
ano de 2008, não conceder mais nenhum alvará a nenhum estabelecimento 
comercial que não esteja devidamente adaptado às pessoas portadoras de 
deficiência; f) da mesma forma, compromete-se o Município a, a partir desta 
data, não conceder mais aprovação a nenhum projeto para construção de 
prédios novos, residenciais e comerciais que não estejam adaptados às 
pessoas portadoras de deficiência, atendendo a todas as normas técnicas 
vigentes (por exemplo, rampas, elevadores com sinalização em braile e sinais 
sonoros, banheiros etc.), no que couber; g) com relação ao sistema de 
transportes, comprometeu-se o Município a elaborar um estudo que vise a 
alcançar os objetivos delineados na audiência, discutindo o assunto com o 
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setor, bem como apresentar as notícias no prazo de 1 (um) ano, devendo fazer 
o mesmo com relação aos prédios já construídos. 

 

Todos os prazos estabelecidos no TAC correm a partir da data da audiência, 

podendo-se afirmar que venceram em 28 de julho de 2007. Outrossim, também ficou 

acordado que na medida em que forem sendo cumpridas as cláusulas, comprometem-se 

o Município e a Câmara Municipal a noticiar o MP de tal cumprimento. 

Ainda em relação ao inquérito civil nº 096/06, por solicitação do Secretário 

Municipal de Obras foi designada uma nova audiência pública para rediscussão das 

cláusulas do TAC. Esta audiência deveria ter ocorrido no dia 19 de julho de 2007, 

porém, por motivos diversos, foi adiada, primeiramente, para o dia 17 de setembro de 

2007 e, na seqüência, remarcada para o dia 09 de novembro de 2007 às 14:30h na sede 

do órgão do Ministério Público Estadual de Campos. Os pesquisadores/autores deste 

artigo foram convidados e tomarão parte das futuras negociações e compromissos 

tendentes a proporcionar a mais ampla acessibilidade aos portadores de deficiência. 

Enquanto não se realizar a audiência pública marcada para o mês de 

novembro, por ordem do Promotor de Justiça que preside o feito, nenhum procedimento 

será adotado em virtude do término do prazo estipulado inicialmente no TAC, ação esta 

que será definida na audiência a se realizar no dia 09 de novembro. Vale registrar que, 

até o presente momento,12 não consta dos autos nenhuma notícia encaminhada pelo 

Município de Campos em cumprimento às cláusulas pactuadas no TAC, tudo levando a 

crer que ainda não foram adotadas medidas concretas a fim de dar cumprimento aos 

compromissos assumidos. 

Passa-se, agora, a analisar o inquérito civil público nº 128/06, que se refere 

ao Município de São Fidélis. O principal acontecimento ocorrido foi a realização de 

audiência pública no dia 22 de novembro de 2006, que contou também com a 

participação de representantes do Poder Público Municipal de São Fidélis, de 

representantes do CREA/ANFEA, além de outros representantes da sociedade civil 

organizada. Pelo Chefe do Executivo municipal foi reconhecida a necessidade do 

cumprimento das normas concernentes à acessibilidade, no entanto, apresentou como 

principais empecilhos a falta de recursos e a sobrecarga do Município com relação à 

                                                 
12 A fim de certificar tais informações, os autores estiveram na sede do órgão do Ministério Público 
Estadual em Campos examinado os inquéritos civis públicos no dia 27 de setembro de 2007.  
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necessidade de realizações de políticas públicas, que deveriam ser divididas com o 

Poder Legislativo e os Governos Estadual e Federal. Na seqüência foi celebrado 

compromisso de ajustamento de conduta, adotadas as mesmas cláusulas que 

compuseram o acordo celebrado com o Município de Campos, porém, com algumas 

distinções no que tange aos prazos para cumprimento. Pelo Promotor de Justiça foi 

determinada a suspensão do curso do feito, pelo prazo de 1 (um) ano enquanto aguarda 

pelas notícias acerca do cumprimento do TAC. 

Atualmente o inquérito civil nº 128/06 encontra-se, ainda, com seu curso 

normal suspenso, que perdurará até o dia 22 de novembro de 2007. Infelizmente, não 

há, até o presente momento, nenhuma informação, por parte do Município de São 

Fidélis, noticiando sobre possível cumprimento das cláusulas pactuadas no TAC 

celebrado dia 22 de novembro do ano anterior. 

O inquérito civil nº 132/06 foi instaurado em 10 de agosto de 2006 para 

apurar as possíveis irregularidades em relação à legislação vigente sobre acessibilidade 

existentes no município de São Francisco de Itabapoana. A audiência pública foi 

realizada no dia 29 de novembro de 2006, contando com a participação de 

representantes do Poder Público municipal e da sociedade civil organizada. Pelo 

Secretário Municipal de Fazenda foi dito que a acessibilidade é uma das preocupação do 

Município, embora haja dificuldades, sobretudo pelo fato de o Município de São 

Francisco de Itabapoana não ter sido planejado, mas desmembrado de outro Município. 

O Secretário esclareceu, ainda, que está notificando os proprietários que fazem uso do 

espaço público de forma indevida. Após todas as discussões, foi celebrado compromisso 

de ajustamento de conduta, em muitos aspectos semelhante aos compromissos 

celebrados com os Municípios de Campos e São Fidélis. No entanto, é digna de menção 

especial a cláusula que trata do serviço de transporte urbano. O Município informou que 

já havia previsto esta situação no novo plano diretor, comprometendo-se a, quando 

aprovado pela Câmara, remeter cópia ao Ministério Público Estadual. Quanto às demais 

cláusulas, estas foram mantidas, sendo apenas alterados os prazos para seu devido 

cumprimento e, da mesma forma que nos Municípios vistos anteriormente, até o 

momento nenhuma notícia quanto ao cumprimento das cláusulas do TAC foi prestada 

ao Ministério Público. 
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Vislumbra-se certo alento e uma saudável expectativa por parte da população 

alvo quando se passa a examinar a situação do Município de São João da Barra. Tal 

como nos demais Municípios, também para São João da Barra foi instaurado um 

inquérito civil público autônomo (ICP nº 130/06). Uma audiência pública foi realizada 

no dia 29 de novembro de 2006 (mesmo dia em que realizada a audiência pública no 

Município de São Francisco de Itabapoana). Presentes representantes do Poder Público 

Municipal e da sociedade civil organizada, pelo Procurador-Geral do Município foi 

demonstrado receptividade, salientando a importância do direito constitucional de ir e 

vir. Pela Chefe do Executivo municipal foram apontados os avanços quanto aos projetos 

desenvolvidos e os convênios firmados com a APAE para o repasse de recursos mensais 

e outros atendimentos (merendas, remédios, uniformes etc.). Na seqüência, foi também 

celebrado compromisso de ajustamento de conduta nos moldes e com as mesmas 

cláusulas dos termos anteriormente referidos, exceto pela inclusão de uma cláusula 

diversa (cláusula j) e muito peculiar, a seguir transcrita: 

 
Compromete-se o Município a adquirir cadeiras especiais (anfíbias) para 
garantir o acesso das pessoas portadoras de deficiência às praias, deixando-as 
disponíveis aos usuários na orla, adquirindo as primeiras unidades já para o 
próximo verão. 

 

São João da Barra é um Município litorâneo, possuindo uma extensa orla 

marítima, dentre as quais as praias de Grussaí e de Atafona, muito procuradas em 

períodos de férias, sobretudo no verão. O fato é que o Município de São João da Barra 

prometeu e cumpriu a cláusula j do TAC, adquirindo as chamadas cadeiras anfíbias para 

facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência às praias. Além disso, conforme 

notícia veiculada na página eletrônica da Prefeitura de São João da Barra e acostada aos 

autos do ICP nº 130/06 às fls. 335/336, no dia 24 de junho de 2007, foi inaugurada, na 

praia de Grussaí, uma passarela de aproximadamente 132 (cento e trinta e dois) metros 

para acesso dos portadores de deficiência até a beira-mar, além da entrega de três 

cadeiras anfíbias para facilitar o deslocamento e o banho de mar. 

No que pertine às demais cláusulas do TAC até o momento não há registro 

nos autos acerca do seu cumprimento, encontrando-se, atualmente, suspenso o curso do 

feito até o dia 29 de novembro de 2007 à espera das notícias prometidas. Em todo caso, 

é possível afirmar, sem nenhuma dúvida, que o Município de São João da Barra é o que 
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mais vem se preocupando com a realização de medidas concretas de acessibilidade 

dentre os quatro municípios investigados. 

Por fim, cabe ressaltar a atuação do CREA-RJ que, por meio de seu Grupo 

de Trabalho sobre Acessibilidade, vem promovendo a realização de audiências públicas, 

seminários, cartilhas e outros eventos e materiais a fim de dar cumprimento e 

aplicabilidade às normas estabelecidas pelo Decreto nº 5.269/04. Em especial, pela 

organização do Seminário Técnico sobre Acessibilidade, realizado na Faculdade de 

Direito de Campos, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2007. Na oportunidade, foram 

apresentados pelos técnicos do CREA os instrumentos necessários para a elaboração do 

Plano de Ação a ser desenvolvido pelos Municípios participantes. 

Após este breve panorama, onde foi apresentado um quadro atual dos 

trabalhos e das medidas municipais até então concretizadas, passa-se às considerações 

finais. 

 

Considerações finais 

Em linhas de considerações finais, entendem os autores que, não obstante a 

existência de normas federais, estaduais e até municipais satisfatórias, com destaque 

para o Decreto nº 5.296/04, ainda restam pendentes a elaboração de políticas públicas 

municipais eficazes. Este artigo retrata apenas mais um exemplo do despreparo da 

sociedade ao lidar com a urbanização das cidades de modo a atender satisfatoriamente 

os interesses daqueles que sofrem por portarem algum tipo de deficiência. A idéia de 

uma cidade acessível a todos ainda está longe de ser concretizada. A iniciativa do órgão 

do Ministério Público Estadual da cidade de Campos se apresenta como uma forma de 

pressão da autoridade para que ações concretas sejam tomadas pelos Municípios 

envolvidos, no entanto, muitos meses já se passaram desde a realização dos 

compromissos de ajustamento de conduta e até agora quase nenhuma novidade foi 

apresentada como resposta. Infelizmente, na opinião dos autores, tudo parece estar 

caminhando para um pedido de prorrogação de prazo por parte dos interessados e, 

então, caberá analisar quais serão as providências adotadas pelo Ministério Público. 

Embora a legislação vigente sobre acessibilidade imponha a realização de 

medidas concretas pelo Poder Público, há fatores objetivos que invariavelmente 

dificultam tais empreitadas, em especial, o sempre presente problema da falta de 
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recursos financeiros por parte dos Municípios. A baixa capacidade orçamentária de 

muitos Municípios não lhes permite reunir condições de arcar com custos adicionais 

num curto espaço de tempo. Contudo, havendo a necessidade de solucionar a questão da 

falta de acessibilidade, afigura-se como necessária a redistribuição dos recursos 

orçamentários e a reserva de percentual (talvez 5%) do orçamento público municipal 

para o atendimento às obras de favorecimento à acessibilidade; talvez através da 

concessão de incentivos fiscais, enfim, algo precisa ser feito. 

Outra vez mais, assim como já fora feito no artigo anterior, é necessário 

advertir que o trabalho de pesquisa seguirá o seu curso, com os autores participando da 

audiência pública que ocorrerá no dia 09 de novembro de 2007, a fim de decidir o 

futuro do procedimento nº 096/06 (Município de Campos dos Goytacazes). Este, 

portanto, pode ser entendido como um segundo resultado parcial das investigações e, 

espera-se, na próxima produção intelectual dos autores, sejam apresentadas novas 

medidas concretas realizadas pelos Municípios em questão, ou então, quem sabe, uma 

atuação ainda mais enérgica por parte do órgão estadual do Ministério Público com 

atribuição para atuar nos feitos. 
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O IMPACTO DA GLOBALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS URBANAS: UMA POSSIBILIDADE DE APROXIMAR A CIDADE 

À CIDADANIA. 

 

         Cintia Maria Scheid∗

 

RESUMO 

O trabalho objetiva analisar como é possível aproximar a cidade à cidadania a partir do 

impacto da globalização na elaboração das políticas públicas urbanas. A globalização, 

enquanto fenômeno multifacetado de matriz econômica, tem abrangência heterogênea 

ao criar ou acentuar disparidades entre os países centrais e os países periféricos, na 

medida em que atua de fora para dentro em cada nação sem considerar suas 

necessidades e peculiaridades. Nesse sentido, o que se verifica com a globalização é 

justamente um enfraquecimento do Estado nacional, que na sua esmagadora maioria 

não participa das decisões que lhe dizem respeito e afetam diretamente, o que é 

determinado, em realidade, pelas empresas globais. Diante de tal cenário, resta ao 

Estado-nação a desregulamentação e a flexibilização de suas estruturas para que não 

seja expurgado da nova ordem mundial, minando a democracia e deslegitimando suas 

instituições. Observar essa situação desde a perspectiva do espaço urbano implica 

analisar a cidade desde suas conformações espaciais e, por conseguinte, sociais, para, 

assim, identificar as demandas que decorrem do impacto da globalização na 

urbanização das cidades. Com efeito, as políticas públicas urbanas estão sendo 

formatadas para atender às exigências estruturais decorrentes da globalização, o que 

ocorre em detrimento daquela parcela da cidade que não conta – e jamais contou - com 

políticas públicas provedoras de infra-estrutura básica para sua sobrevivência. Nesse 

contexto é que surge o espaço local como possibilidade de insurreição da cidadania 

ativa, em que a participação social passa a ser o vetor de uma nova ordem social como 

contraponto à ordem global que se impõe. No âmbito das cidades, a participação do 

                                                 
∗ Mestranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC – Área de concentração: Direitos 
Sociais e Políticas Públicas - Linha de Pesquisa: Políticas Públicas de Inclusão Social. Especialista em 
Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Registradora Civil e 
Tabeliã de Notas na comarca de Bom Jesus, RS. Endereço eletrônico: cintiascheid@via-rs.net. 
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cidadão na elaboração das políticas públicas urbanas é o resgate da cidadania, de forma 

que o planejamento urbano passa ser a expressão democrática da cidade. 

 

PALAVRAS CHAVE 

GLOBALIZAÇÃO; POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS; CIDADANIA. 

 

RESUMEN 

El trabajo busca analizar la posibilidad de aproximación de la ciudad a la ciudadanía a 

partir del impacto de la globalización en la elaboración de las políticas públicas urbanas. 

La globalización, entendida como un fenómeno con diversas matices e de cuño 

económico, tiene inserción heterogénea, pues crea o acentúa las disparidades entre los 

países centrales y los países periféricos, en la medida que actúa desde fuera hacia el 

interior de cada nación sin considerar sus necesidades y peculiaridades. Así que se 

puede verificar con la globalización una debilitación del Estado-nación, que en su gran 

mayoría no participa de las decisiones que les dice respecto y que les afectan 

directamente, lo que es determinado, en realidad, por las empresas globales. Delante de 

tal escenario, cumple al Estado-nación la desregulación y la flexibilización de sus 

estructuras para que no sea alijado de la nueva orden mundial, socavando la democracia 

y deslegitimando sus instituciones. Observar esa situación desde la perspectiva del 

espacio urbano significa analizar la ciudad desde sus aspectos espaciales y, por lo tanto, 

sociales, para, entonces, identificar las demandas que devienen del impacto de la 

globalización en la urbanización de las ciudades. En efecto, las políticas públicas 

urbanas están siendo formateadas para atender a las exigencias estructurales que 

devienen de la globalización, lo que pasa en detrimento de la parcela de la ciudad que 

no cuenta – y jamás lo ha contado - con políticas públicas proveedoras de estructura 

básica para su supervivencia. En ese contexto es que surge el espacio local como 

posibilidad de insurrección de la ciudadanía activa, en la cual  la participación social 

pasa a ser el vector de una nueva orden social como contrapunto a la orden global que 

se impone. En el ámbito de las ciudades, la participación del ciudadano en la 

elaboración de las políticas públicas urbanas es el rescate de la ciudadanía, de manera 

que la planificación urbana pasa ser la expresión democrática de la ciudad. 
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PALABRAS CLAVE 

GLOBALIZACIÓN; POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS; CIUDADANÍA. 

 

 

INTRODUÇÃO. 

 

O fenômeno da globalização é um processo que se apresenta como arrebatador e 

inexorável, desafiando governos, culturas e países no que respeita às suas identidades e 

particularidades, seja pela força com a qual avança, seja pela amplitude com que ocorre. 

Nesse sentido, conceituar a globalização não é tarefa simples, quanto menos fácil. É 

uma questão polissêmica, que ainda não encontrou um consenso acerca de seu preciso 

sentido, mas que pode ser definida, num sentido amplo, como o conjunto de processos 

de naturezas diversas que afetam diferentes setores sociais, numa dinâmica de 

interdependência essencialmente econômica entre nações, alterando a compreensão de 

tempo e espaço através da intensidade com que se dão os fluxos de capital, informação, 

bens e pessoas num mundo considerado, por isso, cada vez mais sem fronteiras.   

 

Essa dinâmica global, contudo, tem abrangência heterogênea, na medida em que 

sua fórmula única de atuar não leva em consideração as peculiaridades de cada país. 

Dessa forma, seu impacto será determinado, por um lado, pela intensidade com que o 

processo de globalização ocorre numa dada nação e, de outro, pela capacidade de reação 

dessa nação frente aos imperativos globais. Essa dialética acaba refletindo, de forma 

inequívoca, a posição que cada nação possui na hierarquia mundial e, 

conseqüentemente, os impactos mais ou menos negativos da globalização. 

 

Nesse contexto, àqueles países que não ocupam o protagonismo nessa hierarquia 

resta a adoção do modus operandi imposto pelo sistema global, do que decorre um 

inevitável enfraquecimento do Estado-nação, pois este se vê obrigado a desregular e 

flexibilizar suas estruturas de modo a permitir o fluxo de capital e informação 

determinado pela lógica globalista. Por conseguinte, as instituições estatais se 

deslegitimam, passando a sofrer uma crise de identidade que compromete a democracia. 
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As cidades não estão alheias a essa situação. Com efeito, a explosão 

demográfica é um fator inexorável, cuja característica mais marcante é a sua localização 

predominante nos países periféricos. Tendo em vista que a globalização econômica 

tende a acirrar ainda mais as desigualdades entre estes e os países centrais, a explosão 

demográfica toma proporções preocupantes, e os grandes centros urbanos passam a ser 

a expressão concreta dos efeitos maléficos da globalização.  

 

O sentido mais direto do impacto da globalização nas cidades se dá justamente 

na urbanização, na medida em que as cidades têm que responder às demandas globais 

de estruturação físico-espacial, sob pena de serem alijadas do cenário global. Nesse 

contexto é que as políticas públicas urbanas se direcionam a esses desígnios, orientando 

o investimento público para uma concepção de planejamento urbano pontual e 

fragmentado, que se concentra naquela versão da cidade supostamente capaz de atender 

aos requisitos de uma cidade global. A conseqüência direta desse processo é o 

esquecimento daquela parcela da cidade (e da sociedade) que sobrevive em condições 

precárias em locais urbanos sem infra-estrutura, e que constituem o que efetivamente 

deveria ser alvo das políticas públicas urbanas.  

 

Os efeitos desse processo, contudo, podem ser revertidos quando há políticas 

sociais e urbanas integradoras, mas para isso impõe-se que se reconheça a existência 

dessas duas cidades dentro de um só. Impõe-se, assim, a construção de uma consciência 

acerca da cidade real com as demandas populares, o que se consegue com a participação 

da sociedade envolvida, pois esta que é capaz de trazer à tona as verdadeiras 

necessidades da cidade. Dessa forma, as políticas urbanas cobram um novo paradigma 

de ampliação da democracia e da cidadania, através de um processo democrático de 

discussão capaz de levar à conformação de uma cidade para todos, onde o planejamento 

urbano e suas respectivas políticas públicas refletem o poder local da cidade.  

 

É nessa direção que o presente trabalho aborda a possibilidade de aproximar a 

cidade à cidadania a partir da globalização, analisando, inicialmente, a crise do Estado-

nação em face da globalização, para então, verificar como a globalização impacta a 
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urbanização das cidades, e, finalmente, identificar a possibilidade da cidade ser o lócus 

do exercício da cidadania mediante a elaboração de políticas públicas urbanas. 

 

 

1. A GLOBALIZAÇÃO E A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO. 

 

Para compreender a crise do Estado-nação em face da globalização, há que se ter 

presente que a globalização não é uma decorrência natural de um progresso tecnológico 

e econômico incontrolável. Na medida em que seu móvel é econômico, ela é produto de 

uma política deliberada, cujas metas sempre foram conhecidas e calculadas. A trajetória 

da globalização, tal como a conhecemos atualmente, iniciou, segundo Martin & 

Schumann (1999, p. 152), após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ocidental, 

para fazer frente às conseqüências daí advindas, celebrou com os Estados Unidos o 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), no qual ficou estabelecido, pela primeira 

vez, um regime comum e internacional de comércio. Assim 

 

Cada acordo, cada lei, foi aprovado por governos e seus 
parlamentos, cujas deliberações removeram as barreiras 
alfandegárias, permitindo o livre trânsito de capital e 
mercadorias, por cima das fronteiras nacionais. Da 
liberação do comércio de divisas, dentro do mercado 
europeu, até a expansão contínua de acordos como o 
GATT, sobre tarifas e comércio internacional, os políticos 
dos países industrializados do Ocidente sistematicamente 
criaram condições com as quais já não sabem lidar. 
(MARTIN & SCHUMANN, 1999, p. 17) 
 

Nesse contexto é que o neoliberalismo se mostra como a sua outra face, na 

medida em que somente é possível a transnacionalização econômica se o mercado puder 

agir por ele mesmo, o que significa abstenção do Estado, pois não pode haver barreiras 

à livre circulação. Para isso, impõem-se medidas de desregulamentação, de liberalização 

e de privatização - e aí pouco importa o setor – o que é incentivado pelas agências 

multilaterais (FMI, BM, OMC), quando não imposto aos países ditos ‘em 

desenvolvimento’ como condição para não serem expurgados da almejada aldeia global: 

é a “disciplina dos Estados através do mercado” (MARTIN & SCHUMANN, 1999, 

p.102). O que interessa, portanto, é que o mercado possa atuar por ele mesmo (ou por 
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aqueles poucos que o manejam) sem que o Estado-nação interfira. Disso decorre sua 

submissão às ‘normas’ globais, com a conseqüente corrosão de suas instituições e o 

comprometimento da sua legitimidade perante os seus cidadãos. Por isso 

 

Se os governos, em todas as questões cruciais do futuro, 
nada mais conseguem senão apontar os imperativos da 
economia transnacional, toda a política torna-se uma farsa, 
uma demonstração de impotência, e o Estado democrático 
perde sua legitimação como tal. A globalização converte-
se em cilada para a democracia. (MARTIN & 
SCHUMANN, 1999, p. 20) 
 

Nessa direção, Boaventura de Sousa Santos, citado por Pedro Hespanha (2002, 

p. 168), salienta que a credibilidade da confiança garantida pelo Estado-nação se 

encontra minada, não somente porque os riscos e os perigos se globalizaram e se 

tornaram incontroláveis por parte do Estado-nação, mas também porque se tornaram 

evidentes as limitações estruturais dos mecanismos legais até então usados por ele para 

controlar esses riscos e perigos globais. 

 

Conseqüentemente, aqueles que negociam no mercado financeiro global é que 

acabam decidindo sobre o destino de nações inteiras. Com efeito, os ‘julgamentos’ das 

agências internacionais sobre os riscos dos países, podem custar muito a essas nações, 

desprovidas de qualquer ingerência nesse processo e cuja política se reduz à mera 

expectadora dos acontecimentos daí decorrentes. Nesse sentido, a sujeição às diretrizes 

do mercado financeiro global torna-se um assalto à democracia, além de colocar em 

risco as conquistas sociais do século XX (MARTIN & SCHUMANN, 1999, p. 69), na 

medida em que caberia ao Estado-nação a proteção dos direitos básicos dos indivíduos 

mediante a promoção de políticas públicas e econômicas.  De fato, 

    

Os impactos da globalização reorientam o Estado e os 
interesses das elites dominantes, conferindo-lhes 
perspectivas não territoriais e extranacionais. O Estado 
reformula seu papel em função de variáveis econômicas 
exógenas, como expansão do comércio mundial, políticas 
macroeconômicas e maior mobilidade do capital. 
(VIEIRA, 2001, p. 246) 
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Com isso, o vínculo que ligava umbilicalmente o Estado à nação começa a se 

romper, pois o processo de globalização enfraquece visivelmente a autonomia decisória 

dos Estados-nacionais, debilitando-os de tal forma que já não têm mais como defender 

os respectivos direitos sociais, deixando de ser o lugar básico da cidadania. Os cidadãos 

perdem a proteção de seus direitos sem adquirir proteção adequada no plano 

internacional, já que não existe, ainda, uma estrutura institucional internacional capaz 

de garantir a defesa dos direitos humanos. (VIEIRA, 2001, p. 222; 237)  

 

Como advertem Martin & Schumann (1999, p. 314), a decadência da capacidade 

de controle do Estado-nação sobre o mercado global permite que o pêndulo se incline 

cada vez mais para o lado de quem detém o capital. É o primado da economia sobre a 

política. A conseqüência mais flagrante desse contexto global em que poucos 

determinam a vida de muitos, é justamente a concentração de riqueza cada vez maior 

nas mãos desses poucos - cada vez menos em quantidade - em detrimento da 

subsistência daqueles muitos - cada vez mais em quantidade, principalmente nos países 

subdesenvolvidos. Com efeito, 

 

Os impactos negativos da globalização econômica em 
países da periferia são muito amplos e manifestam-se de 
forma muito visível. Agravados, muitas vezes, pelas 
políticas de ajustamento estrutural, eles manifestam-se, 
quase sempre, na desestruturação de sistemas pobres mas 
fiáveis de segurança básica, na alteração radical das 
oportunidades conhecidas de investimento e de emprego e 
na demissão da função regulatória do Estado na vida 
econômica, daquilo que ela tinha (quando tinha) de 
positivo, ou seja, a proteção contra os desmandos do 
capitalismo selvagem. (HESPANHA, 2002, p. 181) 

 

Por conseguinte, o esvaziamento das estruturas formais de poder político, em 

proveito de estruturas extremamente concentradas de poder econômico, é inevitável, 

comprometendo a democracia, que passa a figurar somente no plano da formalidade. 

Gera-se um círculo vicioso de impotência política e institucional, perpetuando e 

acentuando o hiato entre a extrema pobreza e a extrema riqueza. (DOWBOR, 2001, p. 

6) 
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Essa disparidade social é responsável, nas palavras de Pedro Hespanha (2002, p. 

182), “não só por uma particular vulnerabilidade aos processos de globalização, como 

ainda por um desigual e contraditório impacto desses processos nos diferentes sectores 

da sociedade” [sic]. Nesses termos, como realça o autor, os segmentos menos dotados 

da sociedade possuem menos capacidade de resistência ou de negociação diante dos 

efeitos da globalização, e, por isso, sofrem os impactos mais destrutivos desse processo. 

 

Assim, o que se tem evidenciado é que as desigualdades na distribuição da 

riqueza estão se agravando, pois, em que pese a intensificação do capital e do trabalho 

provocada pela transnacionalização da economia e da extensão dos mercados, as 

chances de melhorar as condições para uma vida minimamente digna se mostram cada 

vez menos acessíveis para a maioria da população. (HESPANHA, 2002, p. 161) 

 

A globalização, portanto, consolida a desigualdade, e evidencia seu caráter 

contraditório, ao, simultaneamente, potencializar a riqueza (ainda que para muito 

poucos), por um lado, e excluir amplos setores sociais e territoriais, de outro lado. Com 

efeito, esse sistema econômico globalizado faz com que se rompa “a histórica aliança 

entre sociedade de mercado, o Estado-Providência e a democracia que fundou o 

projecto de modernidade do estado nacional” [sic] (HESPANHA, 2002, p. 162). Disso 

decorre um processo de erosão da soberania, que repercute na cidadania, na medida em 

que os cidadãos são excluídos das decisões que ultrapassam o nível nacional.  

 

A globalização transferiu para o nível global uma série de processos de 

transformação social e econômica, sem que haja um governo mundial, o que desemboca 

num vazio de governabilidade, onde ninguém enfrenta realmente as contradições 

globais, gerando uma incapacidade de resposta às necessidades cotidianas (DOWBOR, 

2001, p. 8). Conforme refere Dowbor, parafraseando o relatório das Nações Unidas, "O 

Estado-nação tornou-se pequeno demais para as grandes coisas, e grande demais para as 

pequenas" (DOWBOR, 1995, p. 6).  
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2. ALGUNS ASPECTOS DA URBANIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA 

GLOBALIZAÇÃO. 

 

O processo de globalização da economia, acompanhado das transformações na 

comunicação, no tempo e na distância, afetaram, de um modo geral, as formas de se 

produzir, consumir, gerir, informar e pensar. Todavia, se é no âmbito local ou regional 

que essas atividades ocorrem concretamente, ou seja, no dia a dia das pessoas que ali 

vivem, é no âmbito global que as atividades estratégicas dominantes, em todos esses 

planos, estão organizadas.  

 

Dessa dialética, surgem efeitos que afetam diretamente a urbanização das 

cidades, e, por conseguinte, seus cidadãos. A urbanização das cidades, nessa nova 

ordem mundial, deve ser analisada desde a perspectiva dos postulados da globalização 

econômica, para se verificar de que forma isso afeta a composição físico-espacial das 

cidades e o respectivo reflexo nos aspectos de organização social.  

 

Com efeito, a formatação das cidades modernas é o reflexo da reprodução do 

capital. Em termos de Brasil, isso fica evidente quando se analisa o surgimento da 

população urbana, impulsionada pela industrialização a partir de 19401.  Foi entre as 

décadas de 1940 e 1980 que o país teve seu mais intenso ritmo de urbanização, em que 

a taxa de urbanização salta de 26,35%, em 1940, para 68,86%, em 1980, havendo uma 

verdadeira inversão do lugar de residência da população brasileira (SANTOS, 1994, p. 

29).  

 

Esse ritmo de urbanização acentuado não ocorreu sem deixar marcas. A 

passagem de uma população rural para uma população predominantemente urbana 

acarretou a expansão periférica e precária das cidades. Esse processo de industrialização 

propulsor da urbanização não incluiu no seu custo de reprodução da força de trabalho 

(salários) o custo da ‘mercadoria habitação’, fixado pelo mercado privado. O então 

                                                 
1  Consoante Milton Santos (1994, p. 27), o termo ‘industrialização’ não pode ser tomado em 
sentido estrito, tão somente como a criação de atividades nos lugares, mas sim no seu significado mais 
amplo, enquanto processo social complexo, onde se incluem a formação de um mercado nacional, os 
esforços de equipamento do território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo em diversas 
frentes, impulsionando a vida de relações e ativa do próprio processo de urbanização.  
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novo cidadão urbano, operário da indústria brasileira, não ganha o suficiente para pagar 

o preço da moradia fixado pelo chamado mercado formal. Aliado a isso, as obras de 

infra-estrutura urbana alimentam a especulação fundiária e a não democratização do 

acesso a terra para moradia (MARICATO, 2000, pp. 158,159), na medida em que 

priorizam a implantação de infra-estrutura para a produção e para o capital. A 

conseqüência disso é o assentamento periférico, informal e precário dessa nova parcela 

da população urbana, resultando na proliferação de processos informais de 

desenvolvimento urbano como uma das principais características do processo de 

urbanização. 

 

Nesses termos, a segregação urbana que presenciamos atualmente é resultado de 

décadas de desenvolvimento urbano irregular, decorrente da busca pela moradia urbana 

por parte da população de baixa renda. Ao mesmo tempo em que essa cidade informal 

se concretizou a revelia das determinações urbanísticas dos planos diretores e das leis 

pertinentes, o Poder Público e a sociedade, de uma forma geral, não se sensibilizaram a 

ponto de tomar, oportunamente, medidas acautelatórias e preventivas que evitassem a 

situação consolidada e caótica em que hoje se encontram os grandes centros urbanos. O 

resultado disso é a existência de duas cidades dentro de uma só: a cidade formal/regular 

e a cidade informal/irregular. A existência dessas duas realidades antagônicas e auto-

excludentes na cidade é o que Borja e Castells chamam de “dualidade intra-

metropolitana” (2000, p. 57). 

 

Se de um lado a urbanização no Brasil se caracteriza pela informalidade, produto 

de uma urbanização intensa provocada por uma industrialização tardia e pelo descaso 

do poder público com a questão habitacional, por outro lado a globalização agrava ainda 

mais esse cenário, pois na sua lógica a cidade deve ser tratada como mercadoria.  

 

Nas palavras de Otilia Arantes (2000, p. 28), “a globalização faz com que as 

cidades sejam geridas não como negócio, mas para o negócio”. Nessa ótica, o 

planejamento urbano deve ser concebido tendo em vista o ambiente competitivo 

internacional em que a cidade está inserida, desde uma perspectiva estratégica para 

vencer a corrida pela pseudo-inserção no circuito global. Disso resulta que a cidade 
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deve ser urbanizada conforme as necessidades das atividades globais, mediante 

“atributos específicos que constituem insumos valorizados pelo capital transnacional” 

(VAINER, 2000, p. 79), tais como aeroporto internacional de grande porte, espaços para 

convenções e feiras, hotéis de padrão internacional, edifícios que comportem as 

atividades globais, com infra-estrutura de comunicação que possibilitem a conexão com 

qualquer parte do mundo o tempo todo.  

 

A conseqüência perversa desse cenário é que os investimentos públicos em 

políticas urbanas acabam priorizando os espaços urbanos capazes de suprir a demanda 

global. Nesse diapasão, as políticas urbanas no contexto da globalização são 

fragmentárias, na medida em intervêm pontualmente para instalar processos que 

transformam os locais para atender aos interesses daqueles que se beneficiam do 

processo de globalização. A contrapartida disso é o aumento da informalidade urbana2.  

Assim,  

 

As políticas urbanas globais desenham um processo de 
intervenção que propõe a construção de um espaço 
simbólico que cumpre funções e práticas de prestígio das 
elites globais, para quem é determinado o uso do espaço. 
De fato, o espaço urbano local é transformado em espaço 
urbano global. (...) Propõem um espaço social hierárquico 
que acolhe e distingue os grupos globais que participa, dos 
fluxos de turismo internacional e isola os moradores 
locais, que fazem a sua vida no lugar. Constroem, pois, 
espaços de diferenças sociais, onde cada grupo fica 
hierarquicamente localizado em diferentes posições do 
espaço. (EGLER, 2006, pp. 8, 9) 

 

Há um deslocamento entre as matrizes que fundamentaram o planejamento e a 

legislação urbanos, no Brasil, e a realidade sócio-ambiental das cidades, em especial o 

crescimento da ocupação ilegal (MARICATO, 2000, pp. 121 e 122). A exclusão 

urbanística, representada pela gigantesca ocupação ilegal do solo urbano, é ignorada na 

representação da ‘cidade oficial’. O mais significativo das chamadas cidades globais é 
                                                 
2  Para se ter uma idéia da dimensão desse problema, entre 1995 e 1999 houve um crescimento de 
aproximadamente 4,4 milhões de domicílios no Brasil enquanto uma estimativa mostra que apenas 
700.000 moradias, aproximadamente, foram produzidas pelo mercado (IC, 2000). (Maricato, 2000, p. 
162) 
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que estão conectadas às redes globais, mas internamente estão desconectadas daqueles 

setores de suas populações locais considerados funcionalmente desnecessários ou 

socialmente perturbadores. Os efeitos desse processo, contudo, podem ser revertidos, 

segundo Borja e Castells (2000, p. 57), quando há políticas sociais e urbanas 

integradoras, mas para isso impõe-se que se reconheça a existência dessa “dualidade 

intra-metropolitana”.  

 

 

3. A ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS COMO FORMA 

DE APROXIMAR A CIDADE À CIDADANIA. 

 

O planejamento urbano no Brasil é pautado por uma ausência de 

comprometimento com a realidade social, na medida em que as políticas públicas 

urbanas têm se dirigido a uma parte da cidade apenas: aquela que representa a 

consolidação de determinados interesses de ordem econômica. Com isso, resta órfã uma 

importante parcela da cidade (e da sociedade), originando a chamada “dualidade intra-

metropolitana”. A globalização, por seu turno, só vem a agudizar essa situação, pois 

incentiva a intervenção fragmentária na urbanização das cidades naquelas áreas e 

naqueles setores que mais convêm para a nova ordem mundial, gerando uma situação de 

segregação espacial e social urbana de dimensões assustadoras.  

 

O reconhecimento dessa realidade é condição sine qua non para que se possa 

iniciar um processo de transformação nas cidades. De fato, as políticas urbanas cobram 

um papel importante na ampliação da democracia e da cidadania, e para isso é preciso 

construir a consciência da cidade real com as demandas populares (MARICATO, 2000, 

p. 168). Essa é premissa para a articulação na direção de uma nova estrutura espacial e 

social das cidades, pois é isso que permite elaborar novos paradigmas para as políticas 

urbanas capazes de inverter o processo de deterioração da qualidade de vida nas cidades 

(BORJA E CASTELLS, 2000, p. 57). Assim é que  

 

A construção da nova matriz urbanística passa pela 
eliminação da distância entre planejamento urbano e 
gestão. (...) É óbvio que não é possível reverter o rumo do 
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crescimento das cidades sem reverter os rumos das 
relações sociais. A construção de um novo paradigma 
urbano faz parte da luta por uma nova sociedade, mas 
enquanto tal interessa destacar aqui a sua especificidade, 
em que acreditar que há sempre uma dimensão universal 
no particular, pois é aí que o cotidiano é reconhecido e 
abre a oportunidade de remeter a consciência a maiores 
vôos. (MARICATO - p. 169) 

 

O planejamento urbano democrático, caracterizado pela elaboração de políticas 

públicas urbanas que têm na sua origem o reconhecimento das necessidades sociais, 

cumpre um papel crucial nesse processo de reconstrução da cidadania nas cidades, 

impondo-se a criação de condições para a abertura de espaços receptores do exercício 

democrático da cidadania na cidade. Falta, portanto, a legitimação do planejamento 

urbano pela participação social, pois somente os afetados pela exclusão é que podem 

dar os subsídios adequados para a conformação da melhor política urbana inclusiva a 

ser desenvolvida.  

 

Nesse contexto, a participação social na elaboração das políticas públicas 

urbanas é protagonista, e seu exercício deve se dar de forma a legitimar as intervenções 

urbanas a serem feitas. Não há que se falar, portanto, na criação de novos instrumentos 

de planejamento urbano, pois já há diversos deles previstos para intervir nesse processo 

de exclusão social. O que falta é buscar as causas da desigualdade urbana na práxis, pois 

se tivessem os setores excluídos mais poder, o instrumento ideal de reformulação 

urbana para uma cidade inclusiva já teria sido aplicado. Dessa forma, o processo de 

formulação participativa nas diretrizes do planejamento urbano pode ser mais 

importante que o planejamento propriamente dito, na medida em que cria um espaço 

público que se legitima pela participação dos interessados na elaboração de um 

planejamento urbano que atenda as necessidades reais da sociedade afetada. 

(MARICATO, 2000, pp. 178,179) 

 

O ponto de partida da prática democrática passa a ser a própria sociedade, vista 

como origem do poder, pois não há cidadania sem participação nas decisões políticas da 

polis e sem solidariedade entre seus membros (VIEIRA, 2001, p. 78), em que a cidade 

recupera a dimensão mais expressiva da política e da democracia, pois a elaboração de 
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políticas urbanas com base na participação social representa uma importante evolução 

da democracia representativa para uma democracia participativa. É aí que reside a 

possibilidade de alcançar um patamar em que as políticas urbanas sejam amplas, e não 

fragmentadas, onde o poder local se mostra como o supedâneo para o início da 

transposição da exclusão social-urbana vivenciada até então, pois, conforme Dowbor 

(1995, p. 4), na medida em que a população urbanizada é organizável, os espaços locais 

podem abrir uma grande oportunidade para a sociedade retomar as rédeas do seu 

próprio desenvolvimento. 

 

Contudo, o poder local, em face da dimensão e da complexidade que esse 

processo legitimador da cidadania na urbanização das cidades está a demandar, 

necessita instrumentar-se e articular-se, e é justamente na estrutura do Estado que 

encontrará os instrumentos para o seu exercício e para a realização de seus anseios, e é 

na articulação com a esfera global, mais especificamente com as organizações civis 

transnacionais, que encontrará o respaldo necessário para sua amplificação no mundo 

globalizado. Conforme Hermany, “a consolidação de um novo paradigma de cidadania 

não prescinde do modelo de Estado nacional, tampouco nega o processo de 

globalização” (2007, p. 252).  

 

Assim, embora o Estado-nação se mostre em declínio, ele não está superado. Ao 

contrário, a sua estrutura é fundamental para a garantia da cidadania ativa (VIEIRA, 

2001, p. 47), pois a atuação da sociedade, notadamente no que diz respeito à sua 

participação, bem como os princípios norteadores das políticas públicas (inclusive as de 

desenvolvimento urbano), estão postos nas cláusulas estabelecidas pela Constituição, 

enquanto produto da atuação estatal. É nessa direção que a Constituição deve ser vista  

 

(...) como elemento estruturador da ordem jurídica em 
todas as esferas de poder e articulação, o que implica uma 
abordagem compatível com a esfera nacional. Neste 
aspecto, deve-se verificar a compatibilidade das decisões 
públicas tomadas em nível local com os pressupostos 
inseridos na Carta Constitucional. (HERMANY, 2007, pp. 
253, 254)  
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É, pois, possível identificar nessa dinâmica global-local alguns efeitos 

emancipatórios, que se constroem desde uma maior consciência da sociedade no que diz 

respeito à necessidade de se articular para fazer frente aos efeitos perniciosos da 

globalização, notadamente o enfraquecimento do Estado-nação. Por isso, 

 

A análise do poder local, como estratégia organizacional 
do espaço sociopolítico assume destaque, principalmente 
em função do contexto de crise do espaço político 
nacional e de globalização dos mercados e das relações de 
poder. O que pode parecer contraditório, ou seja, o 
fortalecimento do poder local justamente no contexto 
da globalização, constitui, isso sim, uma estratégia de 
cidadania de manutenção do controle social sobre as 
decisões públicas e de alternativa para a concretização 
dos princípios constitucionais neste novo paradigma. 
(HERMANY, 2007, p. 259) (grifo nosso) 

 

No que se refere à articulação do poder local com as organizações com atividade 

transnacional, importa ressaltar a possibilidade de “criação de uma globalização 

alternativa, uma globalização ‘a partir de baixo’, que se contrapõe à cooptação dos 

governos pelas forças do mercado” que embasam a globalização dominante “a partir de 

cima”, conforme refere Liszt Vieira, citando Falk, ao se assegurar normas que regulem 

as operações das forças transnacionais do mercado (VIEIRA, 2001, p. 248). Nesse 

sentido, no que diz respeito à exclusão espacial-social urbana, a Agenda Habitat II, 

resultado da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, em 

1996, na cidade de Istambul, é o reflexo da consciência da comunidade internacional 

acerca da relevância da questão urbana para o futuro do mundo, e se traduz numa 

plataforma de princípios que devem se traduzir em práticas.  

 

Por fim, como advertem Borja e Castells (2000, p. 65), para renovar o papel 

específico das cidades num mundo de urbanização generalizada, deve haver uma 

relação dinâmica e criativa entre o local e o global, mediante a distinção entre a 

urbanização e a cidade, em que a urbanização se refere à articulação espacial de 

população e atividades, enquanto a cidade implica um sistema específico de relações 

sociais e de instituições políticas de auto-governo que possibilitem o exercício da 

cidadania na cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A globalização impôs ao mundo e, especialmente, aos países de menor 

envergadura econômica, a adoção de certas medidas que acabaram resultando na erosão 

da soberania e no comprometimento da democracia, na medida em que decisões antes 

atinentes ao âmbito do Estado-nação passaram a ser tomadas em nível transnacional e 

basicamente por atores que não têm qualquer comprometimento com o bem estar de um 

Estado-nação: as empresas globais.  

 

Os impactos desse fenômeno se fazem sentir por toda a parte, e os custos sociais 

são suportados, em realidade, pelos países periféricos, onde a cidade é a expressão 

visível desse processo, seja porque o aumento do desemprego oriundo da lógica da 

reestruturação da produção através da automatização gerou um nível de desemprego 

assustador, desprovendo grande parte da população de recursos para fazer frente às suas 

necessidades mais básicas, como a habitação, seja porque o processo de globalização, 

ao exigir que as políticas públicas urbanas se orientem para os investimentos em infra-

estrutura que proporcionem o fluxo global de capital e informação deixam de lado 

aquele setor da cidade para onde se dirige a grande parte da população carente.  

 

O reconhecimento dessa situação é o ponto de partida para que as políticas 

públicas urbanas sejam democráticas e integradoras, através da participação do cidadão 

num processo amplo de discussão acerca das reais necessidades urbanas. Ao 

potencializar a co-gestão entre o Estado e a sociedade, ou seja, entre o público e o 

privado, é possível minimizar os efeitos perversos decorrentes da nova ordem mundial 

em que as cidades estão inseridas. Nesse sentido, o papel das organizações 

transnacionais fortalece o trabalho realizado em nível local, pois ao fornecerem 

parâmetros e princípios norteadores dessa nova dinâmica, amplificam as reais questões 

urbanas para o nível internacional. 
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Com efeito, o que se demanda é uma redefinição dos papéis do Estado, da 

sociedade civil e do espaço público em face da realidade globalizada em que está 

inserida a sociedade contemporânea, onde o poder local exerce papel fundamental. 

 

Nesse contexto, a globalização possibilita, ainda que de forma oblíqua, a 

construção do espaço local mediante a participação do indivíduo como protagonista no 

processo de reconstrução da cidade democrática, aproximando, assim, a cidade à 

cidadania. 
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RESUMO 

O direito de propriedade urbana tem seu exercício regulado por normas públicas de uso 

e ocupação do solo, estabelecidas com o objetivo de preservar a qualidade de vida na 

cidade. O planejamento urbano, através do Plano Diretor definirá a função social da 

cidade a fim de que o espaço urbano seja apto a funcionar como palco das políticas 

públicas essenciais à proteção da dignidade da pessoa humana. O Estudo de Impacto de 

Vizinhança é um importante instrumento de controle da eficiência das normas 

urbanísticas e ambientais, posto que possibilita a aferição, no caso concreto, do 

atendimento aos comandos essenciais ao convívio na cidade. 
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Public rules of land using regulate the property in order to assure the quality of life in 

the city. The urban planning, through the proper instrument, will define the city’s social 

function so that the urban territory acts as the space for the public politics to garantee 

human being dignity. The Neighborhood Impact Study (EIV) is an important 

controlling instrument to check the efficiency of urban and environmental norms,  

taking the real case to verify the way that make possible living together in the city. 

 

KEY WORDS 

NEIGHBORHOOD IMPACT STUDY; URBANISM; URBAN PLANNING; PUBLIC 

POLITICS; CITY STATUTE  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A grande evolução tecnológica no último quartel do século passado, sobretudo 

dos meios de transporte e de comunicação, maleabillizou as fronteiras culturais, 

econômicas e sociais. A industrialização da economia transferiu o pólo gerador de 

riquezas do campo para a cidade, por via de conseqüência, cada vez mais pessoas foram 

atraídas pela maior oferta de empregos e de serviços, migrando da zona rural para a 

urbana. As pessoas se concentraram ao redor das grandes aglomerações urbanas em 

busca de uma melhor qualidade de vida. O incremento das políticas públicas de saúde, 

saneamento, educação, transporte e habitação mudou sensivelmente o perfil dessas 

cidades. O fenômeno da urbanização é inegável e irreversível. 

A estrutura do direito de propriedade foi alterada para acompanhar as 

mudanças da relação sociais. Não se cuida mais de um direito com perfil absolutista, 

mas de um direito definido de acordo com os objetivos sócio-ambientais, que passam a 

informar as normas relativas a seu uso, gozo e fruição, conferindo-lhe seu valor dentro 

do Estado Democrático de Direito. O Estado, chamado a promover ações voltadas para 

o convívio social pacífico passa a delimitar os contornos legais da utilização legítima da 

propriedade, em especial da propriedade urbana. Esta postura do Estado se mostra 
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inevitável, ante os diversos interesses que residem na cidade, não se tratando aqui de 

conceituação liberal ou social de atuação estatal. É uma necessidade. 

 

DIREITO DE PROPRIEDADE  

O regime jurídico da propriedade no Brasil tem sede constitucional, sendo 

conferida à União competência para editar normas de direito civil para regular as 

relações privadas sobre a propriedade. Assim é que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso XXII, assegura o direto de propriedade, para logo a seguir, no inciso 

XXIII, condicioná-lo à sua função social. A nova ordem constitucional alterou o próprio 

conteúdo do direito de propriedade, que só existirá nos termos de sua função social, 

conforme definido por normas de ordem pública, como observa José Afonso da Silva1: 

O princípio da função social da propriedade tem sido mal definido na 

doutrina brasileira, obscurecido, não raro, pela confusão que dele se faz 

com os sistemas de limitação da propriedade. Não se confundem, porém. 

Limitações dizem respeito ao exercício do direito,  ao proprietário, 

enquanto a função social interfere com a estrutura do direito mesmo.” (os 

grifos não são do original) 

 

A nova feição do direito de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro 

deriva, não apenas do fato de se ter inserido, pela via constitucional, o conceito de 

função social na própria concepção do direito. A mais profunda alteração na estrutura 

do direito de propriedade está no reconhecimento de que o ser humano é parte da 

natureza, sendo, portanto, necessária a proteção ao meio ambiente equilibrado e a 

manutenção da qualidade de vida, como forma de garantir o seu direito mais 

fundamental, que reflete o princípio inspirador da Constituição Cidadã, a dignidade da 

pessoa humana. 

                                           
1  SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 65. 
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Nesse sentido, as palavras de Márcia Dieguez Leuzinger2, que cita a doutrina 

de Antonio Herman Benjamin e José Afonso da Silva: 

O direito de propriedade, assim, assumiu modernamente caráter limitado, 

que se vem delineando através de normas restritivas impostas pelo Estado 

em prol do interesse social, fundamentadas no dever estabelecido 

constitucionalmente, de que a propriedade atenda aos interesses e  

necessidades coletivos 

Observa Antônio Herman Benjamin; 

As regras de vizinhança encontram fundamento na máxima de que o direito 

de um estanca no direito de outrem, com o explícito ‘propósito de facilitar o 

convívio social’, já os deveres de cunho coletivos, diversamente, são 

decorrência das exigências da convivência em sociedade, refletindo 

preocupações mais complexas e difusas; em muitos casos, apresentam uma 

origem comum, a função social da propriedade. 

De fato, no princípio do Século XX, surge outro feixe de restrições, agora 

sob o amparo da função social da propriedade, que atua, conforme destaca 

José Afonso da Silva, ‘na própria configuração estrutural do direito de 

propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na 

predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens’. É 

nesse contexto funcional que mais aparece e justifica-se a proteção do 

meio ambiente (a Reserva Legal, as Áreas de Preservação Permanente, o 

controle das emissões poluidoras etc.). 

Assim, sendo, o direito de propriedade, embora previsto 

constitucionalmente como direito fundamental, sofre restrições 

decorrentes não mais apenas de regras de vizinhança, mas também da 

necessidade de que a propriedade cumpra sua função social, aí inserida a 

chamada “função socioambiental”, tendo em vista o direito fundamental 

                                           
2  LEUZINGER, Márcia Dieguez. Meio Ambiente – Propriedade e Repartição Constitucional 
de Competências, ADCOAS – Editora Esplanada: Rio de Janeiro, 2002, p.58 
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de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da 

Constituição Federal de 1988).”3 (os grifos não são do original) 

 
A conotação absoluta que se deu ao direito de propriedade, em especial no 

Código de Napoleão e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi reflexo 

da situação política e econômica da época. Buscava-se construir um ordenamento 

jurídico que impedisse o retorno de privilégios monárquicos e medievais, bem como dar 

garantias à nova   classe   burguesa   que   tomava   o   poder.  Como  observa  Gustavo   

Tepedino     “a codificação, como todos sabem, destinava-se a proteger uma certa ordem 

social, erguida sob a égide do individualismo e tendo como pilares nas relações 

privadas, a autonomia da vontade e a propriedade privada”4. Esta situação se modifica 

com o passar dos anos, cedendo o Estado Liberal seu lugar ao Estado intervencionista 

que traz consigo a idéia de função social a ser atrelada aos diversos institutos jurídicos 

privados, “procurando proteger e atingir objetivos sociais bem definidos, atinentes à 

dignidade da pessoa humana e à relação das desigualdades culturais e materiais”5.  

O próprio conceito de função social da propriedade, conforme ressaltado por 

Gustavo Tepedino, é um “conceito relativo e historicamente maleável, de acordo com a 

távola axiológica inspiradora da doutrina e do sistema positivo de cada época”6. Este 

princípio condiciona as relações privadas, de forma que não se admite mais como 

legítimo o exercício do direito de propriedade que viole a dignidade humana. É neste 

sentido que Maria Celina Bodin de Moraes7 afirma 

É, com efeito, este o princípio ético-jurídico capaz de atribuir unidade 

valorativa e social. Tal é, justamente, a medida de aplicação do princípio da 

                                           
3  BENJAMIN, Antônio Herman V. “Direito de propriedade e meio ambiente”. In Anais da 
XVI Conferência Nacional da Ordem dos Advogado do Brasil”. Apud, LEUZINGER, op. cit., 
p. 58 
4  TEPEDINO, Gustavo. “Temas de direito civil”. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2001, p. 
201. 
5  TEPEDINO, op. cit., p. 201. 
6  TEPEDINO, Gustavo. “A nova propriedade (o seu conteúdo mínimo, entre o CC, a 
legislação ordinária e a Constituição)”. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 306. p. 73-78, jul./set. 1997. 
7  MORAES, Maria Celina Bodin de. “Constituição e direito civil: tendências”. RT, São Paulo, 
ano 89, v. 779, p. 46-63, set. 2000. 
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dignidade da pessoa humana: a ponderação, a ser feita em cada caso, entre 

liberdade e solidariedade, termos que stricto sensu, são considerados 

contrapostos. De fato, a imposição de solidariedade, se excessiva, anula a 

liberdade; a liberdade desmedida é incompatível com a solidariedade. 

Todavia, quando ponderados, seus conteúdos se tornam complementares: 

regulamenta-se a liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da 

relação de cada um com o interesse geral, o que, reduzindo a desigualdade, 

possibilita o livre desenvolvimento da personalidade de cada um dos 

membros da comunidade. 

 
Esta é a idéia de socialização do direito privado trazida por Michele Giorgiani8, 

que leciona: 

Não se deveria duvidar, por outro lado, seja dito incidentalmente, que a 

atividade econômica privada já transcende as fronteiras das relações entre 

os indivíduos, e penetrou no centro do corpo social através das dilatadas 

dimensões da empresa econômica e através da possibilidade de satisfazer 

um número e uma variedade de necessidades antes nem mesmo imagináveis. 

Esta “socialização” já impregnou intimamente todos os institutos do 

Direito Privado, e não somente a propriedade, que mais freqüentemente 

chamou a atenção da doutrina. 

 

É neste cenário que se coloca a visão atual acerca do direito de propriedade nas 

cidades, ou seja, a propriedade urbana. Deve ela se sujeitar às normas de ordem pública 

e interesse social. Vale observar que já  a Constituição Mexicana de 1917 e a 

Constiuição de Weimar, em 1919,  positivavam a função social da propriedade ao 

determinar esta última que “a propriedade obriga. Seu uso deve, ao mesmo tempo, 

servir o interesse da comunidade”. No Brasil, o Código Civil de 2002 consagra 

expressamente esta nova realidade, ao dispor em seu artigo 1.228, § 1º que 

                                           
8  GIORGIANNI, Michele. “O direito privado e as suas atuais fronteiras”. Tradução Maria 
Cristina de Cicco. RT/ Fasc. Civ., São Paulo, v. 747. p. 35-55, jan. 1998. 
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 o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 

bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 

 RELAÇÕES CIVIS E NORMAS URBANÍSTICAS 

Neste ponto impõe-se definir o que seja direito de vizinhança e mais, os limites 

de atuação das normas civis que regulamentam as relações entre vizinhos, das normas 

urbanísticas que disciplinam o uso e ocupação do solo, e, ainda, das normas ambientais, 

estas últimas que visam a proteger a qualidade de vida e o meio ambiente sadio. Nessa 

tarefa, José Afonso da Silva analisa as relações do direito urbanístico com o direito civil 

e o direito de construir: 

O direito de construir tem diversas conexões com o Direito Urbanístico. Há 

até concepções, como vimos, que consideram aquele como parte deste. 

Mas, como nota Hely Lopes Meirelles, o Direito Urbanístico “não se 

confunde com o direito de construir, nem com o direito de vizinhança, 

embora mantenham íntimas conexões e seus preceitos muitas vezes se 

interpenetrem, sem qualquer colisão, visto que protegem interesses diversos 

e se embasam em fundamentos diferentes. Realmente, o direito de construir 

e o direito de vizinhança são de ordem privada e disciplinam a construção e 

seus efeitos nas relações com terceiros, especialmente com os confinantes, 

enquanto o direito urbanístico ordena o espaço urbano e as áreas rurais 

que nele interferem, através de imposições de ordem pública, expressas em 

normas de uso e ocupação do solo urbano ou urbanizável, ou de proteção 

ambiental, ou enuncia regras estruturais e funcionais da edificação urbana 

coletivamente considerada.”9  

 

                                           
9  SILVA, op. cit., p. 41/42 
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As normas civis que regulamentam as relações entre vizinhos têm como 

objetivo evitar o uso nocivo da propriedade em prejuízo de outrem. Para isso, entende-

se que a inobservância à legislação urbanística indica a utilização desconforme da 

propriedade. Mas não se pode admitir que o direito de vizinhança esteja compreendido 

pelas normas de uso e ocupação do solo. São coisas distintas: uma cuida de regrar a 

relação entre vizinhos, a outra de regulamentar a utilização da propriedade em função da 

coletividade. O Código Civil de 191610, em vigor até meados de Janeiro do ano de 

2002, já dispunha sobre direito de vizinhança, adotando o princípio da normalidade para 

limitar a utilização da propriedade. 

Hely Lopes Meirelles assim apresentava a questão11: 

“O conceito de normalidade no direito de construir abrange todas as 

formas e modalidades de uso da propriedade. Normal é o exercício do 

direito de construir sem lesão para a vizinhança : anormal é toda 

construção ou atividade que lese o vizinho na segurança do prédio,  ou no 

sossego ou na saúde dos que o habitam. Tudo que prejudica a vizinhança 

além dos incômodos próprios da comunidade entende-se anormal e, 

portanto, enquadrável no conceito de mau uso da propriedade, repudiado 

pelo direito(Código Civil, art. 554).” 

 

O Novo Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, manteve o mesmo tratamento da legislação anterior ao dispor sobre direito de 

vizinhança nos artigos 1.277 e seguintes. 

Ao tratar-se da utilização da propriedade urbana, quer sob a égide do Código 

Civil anterior, quer agora, sob o manto do novel Código, a interpretação das normas 

sobre direito de propriedade devem se dar conforme a Constituição. 
                                           
10  Seção V 
 Dos Direitos de Vizinhança do Uso Nocivo da Propriedade 
 Art. 554.  O proprietário, ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da 
propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam.  
 Art. 555.  O proprietário tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou 
reparação necessária, quando este ameace ruína, bem como que preste caução pelo dano iminente.  
 
11  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. Malheiros: São Paulo, 2000, p. 16. 
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Assim, o direito de propriedade só é protegido pelo sistema legislativo 

brasileiro se atender à sua função socioambiental, o que implica, diretamente na 

redefinição do uso normal da propriedade. 

 

 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

A Lei Federal nº 10.257, de 10.7.2001, o Estatuto da Cidade, foi editada em 

complementação aos artigos 182 e 183, ambos artigos da Constituição Federal, que 

cuidam da política urbana. Esse verdadeiro marco regulatório urbanístico estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 

prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. Neste trabalho destaca-se a relevância do Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV como forma de execução da política urbana. Como observa Celso 

Antonio Pacheco Fiorillo12: 

“Mais importante instrumento de atuação no meio ambiente artificial na 

perspectiva de assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

Constituição Federal, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) tem como 

objetivo compatibilizar a ordem econômica do capitalismo (art. 1º, IV, e 

170 da Constituição  Federal) em face dos valores fundamentais ligados 

às necessidades de brasileiros e estrangeiros residentes no país justamente 

em decorrência do trinômio vida – trabalho – consumo.”(os grifos não são 

do original) 

 

A legislação urbanística tradicional atribui ao Zoneamento a função de garantir 

a proteção da população em relação aos usos incômodos, à medida que estabelece zonas 

homogêneas, no interior das quais apenas determinados usos são permitidos. Todavia o 

Zoneamento por si só não é capaz de garantir a proteção da qualidade de vida de alguns 

bairros. O Estatuto da Cidade, ao traçar as diretrizes gerais para o desenvolvimento da 

política urbana, forneceu a base para a definição do uso normal da propriedade urbana, 

                                           
12 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. “Curso de Direito Ambiental Brasileiro”. 3ª  Edição 
Ampliada, Editora Saraiva, São Paulo, 2002, p.219. 
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considerando-se que a ordenação e o controle do uso do solo devem ter como objetivos 

evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos 

incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou uso 

excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura correspondentes, a deterioração 

das áreas urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental (art. 2º). Como observa 

João Lopes Guimarães Júnior13: 

“Quando essas preocupações ganham o status de “diretrizes gerais da 

política urbana”, o Poder público assume diretamente a tarefa de impedir o 

uso nocivo da propriedade urbana, que é exatamente o conteúdo do direito 

de vizinhança disciplinado no Código Civil.” 

 

Não se pode pretender utilizar o EIV para impedir a concessão de licença com 

fundamento em interesses particulares, que devem ser resolvidos em outra seara. 

Ademais, o exercício do direito de propriedade, só é legítimo e defensável se 

observadas as regras da normalidade que serão aferidas de acordo com os padrões locais 

e comuns de utilização do imóvel. 

Ressalte-se a posição de João Lopes Guimarães Junior14 que propõe a analogia 

do EIV com o Estudo de Impacto Ambiental, visto que ambos têm a mesma 

preocupação em relação à avaliação das alterações do meio ambiente em função de um 

empreendimento. 

O EIV, todavia, tem seu campo de atuação bastante restrito. A uma porque 

deve ser utilizado para proteger uma área bem limitada sob a definição de “vizinhança”, 

evitando que o mau uso da propriedade prejudique o equilíbrio desse pequeno 

“ecossistema urbano”. A duas, porque não se pode sustentar, como afirmara Paulo de 

Bessa Antunes15, que “o EIV nada mais é do que um EIA para a área urbana”. O próprio 

Estatuto da Cidade, em seu artigo 38, antes transcrito, deixa clara a distinção entre estes 

                                           
13  GUIMARÃES JR., João Lopes. Direito Urbanístico, Direito de Vizinhança e Defesa do Meio 
Ambiente Urbano, in Revista de Direito Ambiental, ano 6, n. 23: São Paulo, RT, Julho/Setembro, 2001,  
p. 115 
14  GUIMARÃES JR., op. cit., p. 122 
15 ANTUNES, Paulo de Bessa. “Direito Ambiental”. Editora Lumem Júris. 6ª edição. 2002, p. 310. 
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dois relevantes instrumentos de controle ambiental e urbanístico, ao textualmente 

admitir a realização de ambos nas hipóteses em que a legislação ambiental assim o 

exigir. Por óbvio, ambos são instrumentos com sede constitucional destinados à 

manutenção da qualidade de vida, mas, insista-se, o EIV tem como objetivo avaliar o 

impacto resultante de determinado projeto no funcionamento de um núcleo urbano 

imediatamente próximo, tendo-se como parâmetro a utilização normal da propriedade 

urbana, conforme definido nas legislações de uso e ocupação do solo. O EIA, por sua 

vez, tem espectro de atuação mais amplo, preocupando-se em avaliar a utilização 

racional e equilibrada dos recursos naturais por ocasião da instalação e funcionamento 

de projetos urbanísticos, industriais ou  agrícolas de grande porte, visando à proteção do 

meio ambiente.  

 

O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA INSTRUMENTO DA 

POLÍTICA URBANA 

O EIV é feito para avaliar previamente os impactos que determinado 

empreendimento irá causar no cotidiano de determinada localidade, chamada pelo 

Estatuto da Cidade como vizinhança, que pode ser uma rua, várias ruas ou um bairro, 

mas considerados como uma unidade de vizinhança, conceito urbanístico que deve ser 

aplicado, para se evitar o equívoco de envolver o Poder Público na disputa de interesses 

financeiros entre particulares na limitação recíproca de seus direitos sobre a propriedade 

urbana. 

Como bem observa Lucélia Martins Soares16: 

Estamos tratando de empreendimentos ou atividade de tal porte ou 

relevância que podem conturbar o equilibrado andamento de uma região 

com seu simples surgimento. A Administração Pública, embora não proíba 

a construção da obra ou exploração da atividade, tenta intervir de maneira 

a evitar que haja perturbação no cotidiano daqueles que habitam na região, 

ou, pelo menos, tenta amenizar ao máximo a intensidade daquela. 

Novamente, aqui o Poder público intervém para limitar a liberdade daquele 
                                           
16  SOARES, Lucélia Martins. Estatuto da Cidade – Comentários à Lei nº 10.257/2001, p. 294 
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proprietário da esfera privada, na tentativa de adequar a construção ao 

meio no qual será inserida, ou vice-versa. É que muitas vezes, por conta do 

aparecimento de um empreendimento dm determinada região, o Poder 

público deve aumentar a rede de serviços colocados à disposição no local. 

Daí a exigência da elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, 

previsto no artigo 36, da Lei 10.257/2001. 

 

As conclusões do Estudo de Impacto de Vizinhança poderão conduzir à 

aprovação do empreendimento ou atividade, estabelecendo, contudo, condições ou 

contrapartidas para seu funcionamento, ou mesmo à inviabilização do projeto. No EIV 

deve-se levar em conta os impactos resultantes da implantação do novo projeto na 

vizinhança que sobrecarreguem as condições atuais ambientais (impermeabilização 

excessiva do terreno, aumento de temperatura), paisagísticos (impacto sobre paisagens 

de morros, dunas, vales, vista para frentes de água), econômicos (impactos sobre o 

comércio e serviços locais, ou sobre a produção de pequenos agricultores) e sociais 

(perda de empregos ou renda, sobrecarga de equipamentos públicos) e do sistema viário. 

A lei municipal que regulamenta o Estudo de Impacto de Vizinhança deve contemplar 

todas essas dimensões, ultrapassando o simples ressarcimento à cidade da sobrecarga 

sofrida com o investimento. O Estudo de Impacto de Vizinhança poderá também exigir 

alterações no projeto do empreendimento, como diminuição de área construída, reserva 

de áreas verdes ou de uso comunitário no interior do empreendimento, alterações que 

garantam para o território do empreendimento parte da sobrecarga viária, aumento no 

número de vagas de estacionamento, medidas de isolamento acústico, recuos ou 

alterações na fachada, adequação de publicidade, etc. Por outro lado, o EIV poderá 

concluir pela necessidade de se prestar uma contrapartida, para viabilizar o 

empreendimento, de molde a compensar o transtorno causado à coletividade em virtude 

da implantação do novo projeto, podendo-se exigir, por exemplo: no caso de 

adensamento populacional, áreas verdes, escolas, creches ou algum outro equipamento 

comunitário; no caso de impacto sobre o mercado de trabalho, postos de trabalho dentro 

do empreendimento, ou iniciativas de recolocação profissional para os afetados; no caso 
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de empreendimento que sobrecarregue a infra-estrutura viária, investimentos em 

transportes coletivos, entre outros. 

O EIV tem como finalidade precípua oferecer segurança aos interessados sobre 

o alcance dos efeitos – positivos e negativos – do empreendimento, para a fixação de 

eventuais conseqüências jurídicas, sendo verdadeiro instrumento de justiça social, pelo 

que deve ser elaborado de forma técnica e imparcial, dando-se publicidade e garantindo 

o direito de participação dos interessados. O Estatuto da Cidade traça as normas gerais 

sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança, que dependerá de lei local, editada de acordo 

com a competência constitucional conferida aos Municípios para dispor sobre uso e 

ocupação do solo, para ser exigível, sendo de se destacar que se pode transportar para o 

EIV todo o regime jurídico do EIA. 

Observe-se, que antes mesmo da edição do Estatuto da Cidade vários 

Municípios já cuidavam do Estudo de Impacto de Vizinhança. Embora algumas 

diferenças terminológicas possam ser verificadas, a essência é a mesma, garantir o uso 

normal da propriedade urbana em benefício da qualidade de vida da pessoa humana. Na 

cidade do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica Municipal já previa o Relatório de Impacto de 

Vizinhança, bem como o Plano Diretor Decenal, Lei Complementar nº 16/92, sem, 

contudo, existir até o momento lei que regulamente o instituto. Todavia, para que se 

possa dar executoriedade ao novo instituto previsto no Estatuto da Cidade é necessário 

que se edite lei municipal na qual se definam essencialmente: 

a) O conteúdo do Estudo de Impacto de Vizinhança, incluindo os casos em que será 

exigido ou dispensado em vista do porte ou da natureza do empreendimento a ser 

construído ou ampliado; 

b) O exame da adequação ou compatibilidade do empreendimento com as 

características locais; 

c) Os impactos no meio ambiente natural ou construído, incluindo ruídos (poluição 

sonora), reflexos na infra-estrutura já instalada (rede de água, esgoto, gás, telefonia e 

energia elétrica); 

d) Os impactos no sistema viário e aumento da demanda local por transportes públicos; 
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e) As medidas compensatórias ou mitigadoras dos possíveis reflexos no meio ambiente 

local; 

f) Os prazos e procedimentos a serem observados; 

g) A competência dos órgãos municipais incumbidos de sua aprovação; 

h) Os critérios que tornem efetiva a participação popular no processo de aprovação do 

relatório de impacto de vizinhança 

 

CONCLUSÃO 

O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV é importante instrumento trazido 

pelo Estatuto da Cidade para a preservação da qualidade de vida nos centros urbanos. O 

legislador federal editou norma que vai ao encontro da demanda local, visto que vários 

municípios, no exercício de sua competência constitucional para legislar sobre matéria 

de interesse local, já haviam traçado normas para verificar o impacto de 

empreendimentos de médio e grande porte na sua área de influência. É fundamental que 

se observe o verdadeiro objetivo do Estudo de Impacto de Vizinhança, qual seja a 

verificação dos reflexos de determinada construção, instalação ou atividade em seu 

entorno, considerando-se os interesses da coletividade. O EIV deve servir como 

instrumento de análise do projeto apresentado, de molde a fornecer os dados necessários 

à adoção das medidas mitigadoras que compatibilizarão o aproveitamento que se 

pretende dar à propriedade urbana, que deverá ser exercida de acordo com a função 

social definida para a propriedade e para a própria cidade.  

O EIV está situado no tênue limite entre o direito privado, que regula a relação 

entre vizinhos no exercício de seu direito de propriedade, e o direito público, que 

estabelece as limitações urbanísticas e ambientais para o exercício deste mesmo direito, 

considerando-se, no entanto, os interesses da coletividade. 

De conseguinte, as conclusões do EIV serão utilizadas pelo Poder Público à 

época do licenciamento da obra ou atividade, ou mesmo em juízo como prova técnica 

da inobservância das normas urbanísticas, ao passo em que poderá, também, servir 

como base de ações indenizatórias pelos prejuízos causados em função do uso nocivo da 
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propriedade, considerando-se não mais a coletividade, mas os efeitos incidentes em 

determinada propriedade.  

Deve-se, contudo, estar atento para que o instrumento criado para a defesa de 

interesses difusos não seja utilizado de forma distorcida para defender interesses 

privados contrários ou favoráveis a determinado empreendimento. A função do EIV é 

verificar o impacto do projeto na área na qual se insere e não servir como instrumento 

oficial em brigas menores entre vizinhos. 

 

....oo0oo....
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MUNICÍPIOS, URBANISMO E PROTEÇÃO AMBIENTAL: UM DIÁLOGO 

INDISPENSÁVEL À SUSTENTABILIDADE. 

 

Cyntia da Silva Almeida Willemam∗

 

RESUMO 

O presente estudo traduz a preocupação da autora com os problemas decorrentes da 

convivência do homem no meio ambiente, afinal são inúmeras as questões ambientais 

decorrentes do crescimento e da formação das cidades no Brasil. Nesse contexto, a 

gestão municipal assume importância fundamental para o desenvolvimento das cidades, 

das cidades, sua atuação deve buscar promover a integração do homem com a natureza 

e reduzir os seus desequilíbrios. O ensaio tem por escopo levantar alguns aspectos 

inerentes a necessidade de dialogo entre os atores das áreas ambientais e urbanísticas no 

âmbito da municipalidade para a busca de um real desenvolvimento sustentado. A 

proposta é promover uma discussão acerca da imprescindibilidade deste diálogo na 

esfera municipal para a promoção de uma sadia qualidade de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

MEIO AMBIENTE; MUNICÍPIOS; URBANISMO; DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. 

 

ABSTRACT 

The present study translates the author's concern with the current problems of the man's 

coexistence in the environment, after all they are countless the current environmental 

subjects of the growth and of the formation of the cities in Brazil. In that context, the 

municipal administration assumes fundamental importance for the development of the 

cities, of the cities, his/her performance should look for to promote the man's integration 

with the nature and to reduce their unbalances. The rehearsal has for mark to lift some 

inherent aspects the need of I dialogue among the actors of the environmental and town 

planning’s areas in the extent of the municipality for the search of a fact sustained 
                                                 
∗ WILLEMAM, Cyntia da Silva Almeida. Advogada, Conselheira Tutelar no Município de Campos dos 
Goytacazes, Mestranda em Políticas Públicas e Processo pela UNIFLU-FDC, integrante do Grupo de 
Pesquisa Institucional: Desenvolvimento Municipal e do Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental da 
Faculdade de Direito de Campos. Contato: cyntiadsa@yahoo.com.br; cyntiadsa@gmail.com. 
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development. The proposal is to promote a discussion concerning the essentiality of this 

dialogue in the municipal district sphere for the promotion of a healthy life quality.  

 

KEYWORDS 

ENVIRONMENT; MUNICIPAL DISTRICT; URBANIZATION; MAINTAINABLE 

DEVELOPMENT  

 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo que criamos hoje, como resultado de nosso 
pensamento, tem agora problemas que não podem ser 
resolvidos se pensarmos da mesma forma que quando o 
criamos.” (Albert Einstein) 
 

Na atualidade, um elenco significativo e instigante de problemas 

ambientais aparece com destaque entre os temas que mais interessam estudiosos e 

lideranças de diferentes áreas. É na cidade que se concentram as atividades, serviços e 

bens, é na cidade que o homem busca melhorar de vida, realizar seus sonhos, 

progredir... 

A partir dessa realidade compreende-se a importância do urbanismo não 

somente como ferramenta de planejamento da cidade, mas também como instrumento 

planejador do próprio desenvolvimento socioeconômico de determinado espaço 

artificial, o qual não pode ser dissociado do espaço natural e de seus elementos 

fundamentais para a manutenção da interdisciplinariedade que abraça o tema. 

“A cidade depende do uso dos bens ambientais para sua sustentabilidade, 

e, o meio ambiente, da sustentabilidade do seu uso pela cidade. Em ambos os casos 

trata-se da mesma busca: viver e deixar viver...” 1

 

1. MUNICÍPIO 

“É o município inicialmente instituição não imaginada pelo 
legislador, nem ungida pela vontade dos detentores do poder, 
mas é obra da natureza.”2

 
                                                 
1 WOLFF, Simone. Estatuto da Cidade: A construção da sustentabilidade. Disponível em: 
www.planalto.gov.br. Acesso em 01 de julho de 2007.
2 CASTRO, José Nilo de. A emergência do tribalismo urbano. Revista Brasileira de Direito Municial-
RBDM. Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 8, n. 23, p. 11-24, jan./mar. 2007. 
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Historicamente, o surgimento das cidades está vinculado à evolução do o 

homem no período pré-histórico, que percebe o necessário apossamento de cavernas 

para abrigar-se e proteger-se diante da insegurança dos espaços abertos.  

Ademais, como ser sociável, desde os primórdios o homem percebeu a 

necessidade de uma vida conjunta em grupos organizados. A própria fragilidade 

humana nos impôs a vida coletiva e o grupo era essencial para o desenvolvimento. 

Enfim, a existência de cidades pode ser constatada desde os primeiros tempos. 

Roma e Atenas são sempre lembradas por serem consideradas berço de 

civilizações, dada a influência e hegemonia em relação a outras civilizações de sua 

época. As conquistas militares dos romanos e as descobertas dos gregos são até hoje 

reconhecidas. 

É nesse contexto que o município surge como unidade político-

administrativa. É na República Romana onde detectamos os primeiros traços de 

municipalidade, face a necessidade de manutenção de um domínio pacífico das cidades 

conquistadas pelos exércitos. Estabelecia-se uma barganha, em que os vencidos 

submetiam-se as regras daqueles que pela força conquistaram o domínio. O Senado 

Romano, desde que estabelecida essa sujeição e a obediência as leis romanas, 

proporcionava nesses territórios algumas prerrogativas que caracterizavam certa 

autonomia. Era possível que uma comunidade derrotada pudesse inclusive eleger seus 

governantes e gerir a cidade, a concessão de tais privilégios aferiam a estas a condição 

de Municípios e, baseado em tais privilégios e de acordo com o grau de autonomia 

concedido pelo Senado Romano, existiam duas categorias de municípios: municipia 

caeritis e municipia foederata. 

Tipicamente, os municípios foram estabelecidos no Reino de Leão, onde 

se registra a dicotomia de concelhos perfeitos, caracterizados pela existência da 

magistratura jurisdicional, que era o caso de Lisboa e Santarém, dentre outros, e de 

concelhos imperfeitos, sem magistrados. 

Como legado do Reino de Leão, o Reino de Portugal herdou suas 

instituições municipais, aos núcleos de vizinhos unidos por interesses comuns foram 

concedidos forais ou cartas de liberdade, que os possibilitava meios para defenderem-

se do domínio pela nobreza. Tais cartas eram quase que contratos estabelecidos entre 

governante e povo, pois somente assim tinham condições de obter garantias contra a 

prepotência dos nobres. 
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1.1. O Município no Brasil-Colônia 

O município brasileiro no período colonial praticamente reescreveu a 

comuna portuguesa, que desempenhava funções políticas, editava suas próprias leis, e 

assumia as atribuições políticas, administrativas e judiciais. 

No período de vigência as Ordenações que regeram o Brasil até 1822, 

nossa municipalidade era constituída uniformemente por um presidente, três vereadores, 

dois almotacéis e um escrivão, e além desses, um juiz de fora vitalício e dois juízes 

comuns também eleitos como os vereadores. 

Nesse período os ideais municipalistas não foram muito disseminados, a 

idéia centralizadora que regia as capitanias abafou um pouco do sonho de autonomia 

nos povoados. Mas, ainda assim, as Municipalidades mantiveram, de certo modo, 

alguma iniciativa e influencia na organização e estruturação política vigente. 

 

1.2. O Município na Constituição Política do Império de 1824 

No período imperial, o município não conseguiu se livrar completamente 

das limitações impostas pelo Reino de Portugal. Mas há de se ressaltar sua participação 

decisiva no processo de luta pela independência. 

A Constituição de 1824 inaugura um novo tratamento aos municípios no 

Brasil, essa própria antes de outorgada pelo Imperador, foi submetida a aprovação da 

Câmaras Municipais do país e seu preâmbulo apresentava-a como resultado das 

aspirações de nosso povo. 

Nesse período percebe-se que as funções das câmaras estava vinculada as 

questões de organização dos municípios, entretanto o poder municipal estava submetido 

ao controle dos Conselhos Gerais, pelos presidentes da Província e pelo Governo 

Central. 

“O centralismo provincial não confiava nas administrações 
locais, e poucos foram os atos de autonomia praticados pelas 
Municipalidades, que distantes do poder central e desajudadas 
pelo governo da Província, minguavam no seu isolamento, 
enquanto os presidentes provinciais cortejavam o imperador, e o 
imperador desprestigiava os governos regionais, na ânsia 
centralizadora que impopularizava o Império.”3

 

                                                 
3 Meirelles, Hely. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006 , p.37. 
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Tal sujeição não permitia ao município “sequer a autonomia prevista nas 

Ordenações e nos antigos forais, perdendo parte de sua importância pela centralização 

efetuada no Império”4. 

 

1.3. O Município nas Constituições de 1891, 1934 e 1937 

Equivocadamente, ao ser proclamada a República, o Decreto n° 1, de 15 

de novembro de 1889, declarou os Estados-membros soberanos, ao invés e autônomos, 

como é comum nas federações. Daí os demais equívocos ocorridos em diversas 

Constituições Estaduais (São Paulo, Bahia, Piauí) ao repetirem o erro. 

O Governo Provisório, através do Decreto n° 510 de 22 de julho de 1890, 

determina que os Estados se organizem legalmente, de forma a assegurar a autonomia 

municipal em tudo que dissesse respeito ao seu peculiar interesse. 

Predomina durante a primeira fase da República o coronelismo, que 

transformava as municipalidades em feudos privados, que somente elegia prefeitos de 

acordo com o coronel o local. 

Com a revolução de 1930, o Decreto n° 19.398 de 11 de novembro de 

1930 é suspensa a autonomia municipal em relação a eleição dos prefeitos, que passam 

a ser nomeados livremente pelos interventores federais nos Estados-membros. 

A Constituição de 1934 faz renascer o município, estipulando sua 

autonomia fundamentada no peculiar interesse, e trazendo de volta a eletividade do 

prefeito. 

Com o golpe ditatorial de 1937, concentrou-se os poderes no Executivo 

Federal, ferindo a autonomia tanto dos municípios quanto dos Estados-membros. No 

período ditatorial, os municípios tiveram menos autonomia que no período colonial ou 

imperial, porque não havia eletividade local ou sequer algum órgão que representasse os 

interesses e canalizasse as reivindicações da população local. 

 

1.4. O Município nas Constituições de 1946 e 1967 

A campanha de pregação pelo municipalismo tem grande repercussão na 

Constituinte de 1946, impregnando a política do Estado Novo. Nesse contexto, surge a 

proposta de uma República Municipalista baseada na separação de poderem em âmbito 

                                                 
4 COSTA, Nelson Nery da. História do município no Brasil. Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, 
ano 95, V. 347, p. 222. 
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municipal. Assim, a Carta de 1946, reinaugura os valores democráticos, prestigiando a 

instituição municipal fundada na autonomia política. 

Nesse lapso, reconstituiu-se, também as “noções de autonomia 

administrativa, baseada na idéia do peculiar interesse, bem como da organização dos 

serviços públicos locais”. 

A Constituição de 1946 reinaugura os valores democráticos, restaurando 

e revigorando a autonomia estabelecida em três linhas básicas: política; financeira e 

administrativa (art. 28). A estrutura constitucional prestigiava a instituição municipal 

não somente pela distribuição eqüitativa de renda mediante ampliação da participação 

do ente local nas finanças, como também dava as municipalidades condições para 

organizarem os serviços locais. 

No período de 1964 a 1970, não obstante os esforços dos constituinte, as 

amarras do autoritarismo ainda  marcavam presença.  Logo, o golpe militar, ascende o 

autoritarismo das Forças Armadas, restabelecendo a distribuição do poder nas mãos de 

militares.  

Com efeito, a Carta de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1/69 fragiliza 

os municípios em termos políticos e administrativos, a nova força centralizadora 

mantêm o regime federativo e a autonomia municipal, entretanto, restringe as 

conquistas. Os municípios voltam a estar subordinados financeiramente à União, que 

passa a concentrar a maior parte da receita pública, impondo as municipalidades uma 

condição vergonhosa de dependência. As municipalidades tornam-se entes vulneráveis 

politicamente perante o Estado-membro, conseqüência das hipóteses de intervenção 

estadual. 

No período de 1970 a 1984, ainda sob a égide da Emenda Constitucional 

nº 1/69, os Municípios continuaram reféns da União, dada a sujeição que deviam manter 

com relação à linha centralizadora do Governo Federal. 

No período de 1984 a 1988 surgem amplas perspectivas, a sociedade 

começa a se organizar ensejando uma maior abertura política. Iniciam-se os 

movimentos populares pró-constituinte e as campanhas municipalistas, aflorando uma 

sensibilização em prol da democracia. 

 

1.5. O Município na Constituição de 1988 e seu tratamento no atual cenário nacional. 
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Com a edição da Constituição Federal de 1988, os municípios sofrem 

profundas transformações, principalmente no que tange as características específicas no 

Brasil. 

“O caráter especial que esse teve em nosso País, ao longo do 
desenvolvimento histórico e das transformações institucionais, 
fez com que se distanciasse de qualquer outra entidade local no 
mundo. Os diversos aspectos e peculiaridades fizeram com que 
fossem finalmente reconhecidos no texto constitucional suas 
singularidades e autonomias”5. 
 

É na Carta de 1988 que o constituinte restabelece por inteiro a autonomia 

política municipal, prescreve tratamento privilegiado à entidade local, e estabelece, 

ainda, sua competência para elaboração da lei orgânica6, alçando, formalmente, a 

sustentação da autonomia no pilar do interesse local.  

Gabriel Dezen Junior, ao citar Uadi Lamego Bulos, diz que a autonomia 

se identifica por aspectos essenciais, são eles: 

“a) a capacidade de auto-organização (a entidade federativa deve 
possuir Constituição própria); 
b) capacidade de autogoverno (eletividade de seus 
representantes políticos); 
 c) capacidade de autolegislação (poder de edição de normas 
gerais e abstratas pelos respectivos Legislativos); 
d) capacidade de auto-administração (prestação e manutenção de 
serviços próprios).”7. 

 

Vislumbrando essa autonomia e a ordem legal vigente,podemos dizer que 

o município é uma pessoa jurídica de direito público interno (inciso III do art.41 do 

Código Civil Brasileiro), dotado de plena capacidade civil para exercer direitos e 

contrair obrigações em seu próprio nome. Sendo assim, o Município possui vida 

própria. 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles: 

“O Município no mundo moderno diversificou-se em estrutura e 
atribuições, ora organizando-se por normas próprias, ora sendo 
organizado pelo Estado segundo as conveniências da Nação, que 
lhe regula a autonomia e lhe defere maiores ou menores 
incumbências administrativas no âmbito local.”8

                                                 
5 COSTA, Nelson Nery da. Op. Cit., p. 228. 
6 Art. 29 da Constituição Federal de 1988. 
7 DEZEN JUNIOR, Gabriel. Curso Completo de Direito Constitucional. Brasília: Vestcon. 2a Ed. 2003. 
pág.12. 
8 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit.  p. 35. 
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No que tange essa autonomia, partindo da premissa de que a vida 

efetivamente acontece nos municípios, ousamos dizer que tudo pode ser de interesse 

local. Afinal, “o cidadão nasce, cresce e vive no município. É neste ente que convive e 

relaciona-se com os demais integrantes da comuna, e ali que necessita, cobra e reclama 

pela prestação de serviços estatais, independentemente do pacto federativo pré-

existente”9. Entenda-se interesse local, como “aquele que se refere de forma imediata 

às necessidades e anseios da esfera municipal, mesmo que, de alguma forma, reflita 

sobre necessidades gerais do Estado-Membro ou do país”10. 

 

2. PROTEÇÃO AMBIENTAL E MUNICÍPIOS 

O Município, como ente da federação, é portador de autonomia, 

decorrente do disposto no art. 1° da Carta Magna11 e da capacidade de eleger o 

chefe do Executivo e os representantes do Poder Legislativo local, além de 

alcançar uma administração própria no que diz respeito ao seu peculiar interesse. 

Em exposição sobre o tema, Toshio Mukai diz que: 

"O município, dentro de sua autonomia constitucional para 
legislar em matéria administrativa, e para atuar, em 
conseqüência, no exercício de seu poder de polícia, pode 
restringir liberdades e até mesmo a propriedade, em 
benefício da coletividade local visando proteger a saúde, o 
meio ambiente e até mesmo a vida dos munícipes. Pode e 
deve, posto que se trata aí do desenvolvimento do princípio 
do poder-dever do administrador público." ( Toshio Mukai, 
RDP 79/ 125) 
 

A integração dos Municípios no Estado Federado à partir da nossa atual 

Constituição reconhece a capacidade dos Municípios de se auto-organizarem, 

elaborando, eles próprios, a sua Lei Orgânica, ampliando suas competências que até 

então lhes eram outorgadas. Essa autonomia municipal assenta-se em várias 

capacidades próprias do Município, entre elas a capacidade normativa própria, ou 

                                                 
9 BRUNO, Reinaldo Moreira. Parceria público-privada nos municípios. Revista Brasileira de Direito 
Municipal-RBDM. Belo Horizonte, ano 6, n. 17, p. 51 
10 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito constitucional Tributário. São Paulo. Malheiros, 2004, 
p. 158. 
11 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)” 
(Grifei) 
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capacidade de auto-legislação, mediante a competência para elaboração de leis 

municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar.  

Na concepção constitucional vigente a autonomia municipal abarca uma 

amplitude do âmbito do território a que está sediado. O Município "desempenha 

atividades de caráter local, a que se inserem no contexto geral do desenvolvimento e 

bem-estar nacionais"12.  

Diante das disposições constitucionais em que estão elencadas as 

competências dos Municípios extraímos que a ele compete prover, defender e preservar 

o meio ambiente nos termos do art. 2313 e 225 da Constituição Federal.  Dispõe ainda, o 

art. 30 da Carta Maior: 

“Compete aos Municípios: 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
II- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.” 
 

Dessa forma, comprovando-se o predominante interesse local é possível 

se estabelecer normas municipais sobre o meio ambiente, vez que compete ao 

Município zelar por assuntos de preponderância local, nestes incluindo-se a preservação 

do meio ambiente e seu aproveitamento de maneira racional.  

É o "interesse local" que definirá a competência municipal nas questões 

ambientais em consonância com a competência concorrente da União, dos Estados e do 

Distrito Federal em legislar sobre proteção ao meio a meio ambiente. 

Ensina Hely Lopes Meirelles que interesse local : 

"se caracteriza pela predominância ( e não pela exclusividade) 
do interesse para o Município, em relação ao do Estado a da 
União. Isso porque não há assunto municipal que não seja 
reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é 
apenas de grau e não de substância"14. 
 

Sendo assim, o que define e caracteriza o "interesse local" é a 

predominância do interesse da atividade local sobre o do Estado e da União. Tratando-

se de assunto que toca o Município, a ele cabe regulamentar a matéria, como assunto de 

seu interesse local. 

 

                                                 
12 FILHO, Diomar Filho, in Autonomia Municipal na nova Constituição, Revista dos Tribunais, set. 1988, 
vol. 635, pg.37. 
13 Elenca a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
14 MEIRELLES, Hely. Direito de Construir. São Paulo: Malheiros,1993, pág.120. 
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2.1. Os municípios e a qualidade de vida 

“Talvez nenhum conceito seja mais antigo, antes mesmo de ser 
definido, do que qualidade de vida. Talvez nenhum seja mais 
moderno do que a busca de qualidade de vida. Ainda mais 
moderna é a crítica e a redefinição do conceito de qualidade de 
vida”.15

 
Dispõe o art. 225 da Constituição Federal: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações.” 
 

No atual contexto jurídico, o Município tem o papel de atuar com vistas à 

redução das desigualdades econômicas e sociais existentes em seu território buscando 

especialmente a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. 

O legislador constituinte, ao tratar da qualidade de vida na Lex Mater, 

nos traz a concepção de que estamos diante do instrumento a canalizar a participação 

dos diferentes agentes na transição para o desenvolvimento sustentável. 

Afirma Paulo Afonso Linhares que: 

“qualidade de vida pode ser entendida como a possibilidade de 
satisfação das necessidades e expectativas do cidadão, (..) é a 
faculdade que têm as pessoas de fazer escolha, das quais 
resultam um conjunto de capacidades que, nos planos individual 
e coletivo, são realizáveis por cada uma dessas pessoas segundo 
aquilo que entendem ser a melhor forma do viver.”16

 
Nesse sentido, ao tratar de qualidade de vida, partimos da concepção de 

direitos defendida por Sarlet17, onde tal conceito estaria vinculado a diversos direitos 

fundamentais, inclusive o direito ao meio ambiente sadio. 

A proteção ambiental como direito fundamental teria como foco “tutelar 

a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma de 

                                                 
15  BUARQUE, Cristovam. Qualidade de vida: a modernização da utopia. Lua Nova Revista de Cultura 
Política. São Paulo CEDEC, 1993, n° 31 p. 157., p. 157. 
16 LINHARES, Paulo Afonso. Direitos Fundamentais e qualidade de vida. São Paulo: Iglu, 2002, p. 27-
28. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 
1998, p.36. 
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direito fundamental da pessoa humana”18. Ademais, o meio ambiente deve ser 

compreendido na atualidade como uma extensão do direito à vida, um contraponto de 

sobrevivência e solidariedade. 

Partindo da premissa que o Direito Ambiental na sociedade de risco19 é 

entendido como conjunto de regras, princípios e políticas públicas, busca a 

harmonização do homem com o Meio em que vive, percebemos as cidades como foco 

de estudo de diversos doutrinadores que defendem uma leitura urbano-ambiental nesses 

espaços. A cidade é um tema, ou melhor, um espaço, que envolve aspectos naturais; 

culturais, artificiais entre outros e por isso a necessidade de se abraçar seu estudo com a 

municipalidade e a proteção ambiental. 

Na atualidade, os doutrinadores tem entendido o conceito de meio ambiente 

de uma forma ampla, abarcando as transformações humanas e sua adaptação ao meio 

natural. 

As cidades são o resultado das modificações impostas pelo ser humano 

ao meio ambiente natural. Assim, partimos da premissa que o meio ambiente não é, e 

nem deve ser, entendido apenas como o meio natural, um pedaço da Terra, intocado, 

onde a natureza é separada do homem. Entendemos que como qualquer espaço onde 

vivemos, havendo a interação homem/natureza e as modificações advindas dessa 

relação, devemos notar que o ser humano é mais uma espécie integrante do conjunto das 

espécies vivas da Terra. 

Nesse sentido, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, expõe: 

“O meio ambiente, entendido em toda sua plenitude e de um 
ponto de vista humanista, compreende a natureza e as 
modificações que nela vem introduzindo o ser humano. Assim o 
meio ambiente é composto pela terra, a água, o ar, a flora e a 
fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos subjetivos 
e evocativos, como a beleza da paisagem ou a lembrança do 
passado, inscrições, marcas ou sinais de fatos naturais ou da 
passagem dos seres humanos. Desta forma, para compreender o 
meio ambiente é tão importante a montanha como a evocação 
que dela faça o povo.” 20

 

                                                 
18 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p.58. 
19 LEITE, José Rubems Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na sociedade de Risco. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 11-29. 
20 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O dano socioambeintal e sua reparação. Disponível em: 
www.italolopes.com/ucb/auxiliar/aux_dano_socioambiental.pdf. Acesso em: 15 de junho de 2007. 

1436



  

Aduz, ainda, Estela Neves e André Tostes: 

 “Meio ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de um 
ser...ou de um grupo de seres vivos... os elementos físicos..., os 
elementos vivos..., elementos culturais..., e a maneira como 
esses elementos são tratados pela sociedade. Compõem também 
o meio ambiente as interações destes elementos entre si, e entre 
eles as atividades humanas. Assim entendido, o meio ambiente 
não diz respeito apenas ao meio natural, mas também às vilas, 
cidades, todo o ambiente construído pelo homem.”21

 
Podemos concluir então que, a noção de meio ambiente equilibrado, 

perpassa pela qualidade do local onde vivemos, incluindo a cidade e sua qualidade de 

vida. “O cidadão nasce, cresce e vive no município”22, e como autoridade que se 

encontra mais próxima do cidadão, não há como negar a sua condição e seu poder dever 

de proteger o meio ambiente sob a ótica conceitual aqui defendida. 

 

3. URBANISMO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 

A Carta de Atenas nos traz que urbanismo é “o conjunto de medidas 

estatais destinadas a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores 

condições de vida ao homem na comunidade”. 

Sob uma análise interdisciplinar, o urbanismo se atribui de cuidar da 

organização das cidades, tutelando a ordem urbana, disciplinando os problemas de 

convivência e traçando normas que proporcionem uma melhor organização do espaço, 

considerando as característica e especificidades de cada local. 

Assim, “o urbanismo tem por fim estudar as diferentes alternativas para 

solução da angústias produzidas pela falta de gerenciamento qualificado no crescimento 

do espaço urbano”23. Sua finalidade está em estabelecer uma cooperação para a 

expressão do desejo coletivo e necessário na organização do meio ambiente, natural ou 

artificial, nos espaços habitáveis. Para isso, explica Meireles, que a disciplina atua 

através de normas de duas ordens: 

“normas técnicas de planejamento e construção, recomendadas 
pelas ciências e artes que lhe são tributárias, e normas jurídicas 
de conduta social, exigidas e impostas pelo ordenamento legal 
vigente. As primeiras disciplinam a utilização do solo, o traçado 

                                                 
21 NEVES, Estela; TOSTES, André. Meio Ambiente: Aplicando a Lei. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 92 
22 BRUNO, Reinaldo Moreira. Op. Cit., p. 51. 
23 GOMES, Rosangela. A função social da propriedade urbana. In Temas de Direito Ambiental - Coleção 
José do Patrocínio. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de Campos, 2006. 
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urbano, as áreas livres e os espaços verdes, as edificações, o 
sistema viário, os serviços públicos e o que mais se relacione 
com a ordenação espacial e a organização comunitária”24. 
 

 Nesse contexto é que podemos perceber a íntima relação entre 

Urbanismo e Direito enquanto ciência, a atuação do primeiro depende das imposições 

abraçadas pelo segundo. Ou seja, o Urbanismo depende das limitações impostas pelo 

direito urbanístico, pois somente assim de faz possível a ordenação das cidades, 

considerando ecologia, proteção ambiental, condições e qualidade de vida humana. 

A necessidade de proteção ao meio ambiente foi apresentada como 

problema global em 1972 na conferência de Estocolmo e, à partir daí, vem se mantendo 

no rol de preocupações mundiais nos últimos tempos. 

Dessas preocupações surgiram muitas propostas com vistas à amenizar e 

tentar solucionar a crise ambiental, naquela que hoje é conhecida como “sociedade de 

risco”. Tem prevalecido, justificadamente, a proposta do desenvolvimento sustentável, 

consagrada na ECO-92, o marco o abandono da visão antropocêntrica. 

Henri Acselrad, extraindo conceito do relatório de Brundtland, expõe que 

“desenvolvimento sustentável é aquele que se propõe a satisfazer as necessidades 

presentes sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras”25

José Afonso da Silva apregoa que Meio ambiente é: 

 “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e 
cultuais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida 
em todas as suas formas”26. 
 

 No mesmo sentido: 

“Na expressão meio ambiente encontram-se significados 
diversos e não apenas a representação mais comum que remete 
ao habitat natural do homem, ou seja, a flora e a fauna, o solo e 
a água; mas encontra-se também aí compreendido seu modus 
vivendi; seu alcance vai além dos aspectos ecológicos, 
abrangendo aspectos culturais, históricos, antropológicos... .”27

 

                                                 
24 MEIRELES, Hely Lopes. Op. Cit., 2006, p. 513. 
25 ACSELRAD, Henri. Sustentabilidade, Espaço e Tempo. Niterói: UFF/PGCA, 2000, p.97. 
26 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 2. 
27 WOLFF, Simone. Estatuto da Cidade: A construção da sustentabilidade. Disponível em: 
www.planalto.gov.br. Acesso em 01 de julho de 2007.
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Os conceitos acima demonstram claramente que o meio ambiente abarca 

a presença do homem e de suas ações como elemento integrante, é isso que nos impõe 

uma análise das questões ambientais citadinas de maneira interdisciplinar. 

 

3.1. Estatuto da Cidade 

No Brasil, é longo o histórico legislativo sobre política de 

desenvolvimento urbano, entretanto a matéria urbanística era tratada de forma isolada.28

José dos Santos Carvalho Filho conceitua política urbana como “conjunto 

de estratégias e ações do Poder Público, isoladamente ou em cooperação com o setor 

privado, necessárias à constituição, preservação, melhoria e restauração da ordem 

urbanística em prol do bem-estar das comunidades”29. 

A Constituição Federal de 1988 nos trouxe pela primeira vez uma visão 

de política de desenvolvimento urbano, estabelecendo nos arts. 182 e 183 uma política 

constitucional para as cidades. 

No art. 21, XX, o legislador constitucional atribuiu a União, competência 

para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano”, sendo assim em 10 de julho 

de 2001 foi publicada a Lei n° 10.257-Estatuto da cidade-, que regulamenta os arts. 182 

e 183 da Constituição, estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana. 

A competência dos municípios para executar a política de 

desenvolvimento urbano, nos termos fixados na referida lei, foi constitucionalmente 

atribuída no art. 30, inciso VIII30, com vistas a ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Não há como ignorar que “o crescimento urbano afeta o meio 

ambiente”31, os efeitos do desenvolvimento são visíveis e identificáveis de plano nas 

cidades. Assim, o Estatuto da cidade traz diversos instrumentos legais para gestão das 

                                                 
28 Sobre o histórico, ler: Estatuto da Cidade, da editora Malheiros, 2003, Coord. Adilson de Abreu Dallari 
e Sergio Ferraz, p. 27-43. 
29 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade: Lei 10.257, de 10.7.2001 
e MP 2.220, DE 4.9.2001. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 12. 
30 “Art. 30 - Compete aos Municípios: 
(...);  
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso;” 
31 BORATTI, Larissa Verri. Perspectivas de uma agenda urbano-ambiental: Pressupostos do 
Planejamento e Gestão do Meio ambiente Urbano. , p. 618. Anais do 10° Congresso Internacional de 
Direito Ambiental. 
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cidades, vislumbrando a qualidade de vida das presentes e futuras gerações32, tais como: 

planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social; planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões. 

Para cumprir o planejamento municipal, o Estatuto prevê, ainda, os 

seguintes instrumentos: plano diretor; disciplina do parcelamento, uso e ocupação do 

solo; zoneamento ambiental; plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamento 

anual; gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos 

de desenvolvimento econômico e social. Todos regidos por legislação própria dos 

municípios, observado o que dispõe o Estatuto da Cidade. 

Sem a pretensão de explanar com exaustão, passemos à uma breve 

análise, do plano diretor como meio de desenvolvimento urbano integrado, que se 

caracteriza como instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de cada município 

 

 

 

3.1.1. Plano Diretor 

O plano diretor é um instrumento que visa o desenvolvimento e expansão 

urbana. Em nível municipal, é definidor dos limites, faculdades e obrigações ligadas as 

normas e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global, considerando aspectos 

físicos, sociais, econômicos e administrativos do locus. 

Hely Lopes diz que o plano diretor “deve ser a expressão das aspirações 

dos municípios quanto ao progresso do território municipal no seu conjunto 

cidade/campo”, funcionando como “instrumento técnico-legal definidor dos objetivos 

de cada Municipalidade, e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para 

orientar toda atividade da Administração e dos administrados nas realizações públicas e 

particulares que interessem ou afetem a coletividade”33. 

Podemos dizer que o plano diretor é o plano urbanístico em nível local, 

nunca podendo ser considerado um projeto executivo de obras. Na verdade, o plano 

                                                 
32 Verificamos que no inciso I do art. 2° do Estatuto da Cidade o Legislador ordinário repete a expressão 
do art. 225 da Carta Magna, entendemos, assim, que deve ser dado para tal a mesma interpretação no 
sentido de bem intergeracional essencial a uma sadia qualidade de vida justamente porque visa a 
manutenção do equilíbrio.  
33 MEIRELES, Hely Lopes. Op. Cit., 2006, p. 538-593. 
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diretor, engloba as exigências da comunidade local para o desenvolvimento e o 

progresso, por isso será a norma que ordenará e coordenará as prioridades nas 

realizações governamentais e o crescimento citadino em prol da sociedade. 

Importante mencionar que o plano diretor é obrigatório nas cidades com 

mais de vinte mil habitantes; as integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; aquelas onde o Poder Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4° do art. 182 da Constituição34. 

“As condições previstas no Plano Diretor devem conter instrumentos 

para melhorar a qualidade de vida, a injustiça social e o desenvolvimento das atividades 

econômicas”35, dessa feita, não há como afastar a interpretação e a visão sistêmica, que 

são imprescindíveis para a proposta apresentada no Estatuto da Cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A perspectiva de associar desenvolvimento urbano com preservação do 

meio ambiente é recente e, nesse ideal, os municípios tem papel de crucial importância. 

A necessidade de se repensar o sistema legal da cidade surgiu com a Constituição 

Federal de 1988 e a mudança de paradigmas tornou-se indispensável. 

A crise ambiental vivida nos últimos anos tornou essencial a busca por 

assegurar o desenvolvimento sustentável, cuja principal característica reside na possível 

conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e a promoção da 

qualidade de vida humana. 

 “O Direito Ambiental contemporâneo exige uma postura pró-
ativa, que se antecipe aos problemas (...). Por isso, a 
compreensão da necessidade ambiental do envolvimento com as 
cidades e com projetos urbano-ambientais que tenham estes 
pressupostos é um enorme desafio dos gestores públicos e da 
cidade sustentável, exigindo maturidade institucional, ousadia e, 
sobretudo, capacidade de partilhar saberes, reconhecendo, na 
pluralidade, a fonte de inspiração e o norte para atuação pratica 
que impliquem efetivamente em cidades mais justas, mais 
humanas, mais saudáveis, mais felizes, para todos que nela 
vivem.”36

                                                 
34 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.” 
35 SANTOS, Maurício Barbosa dos. Estatuto das Cidades: Uma arma contra os inimigos., p.168. 
36 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Temas de Direito Urbano-Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 
262. 
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O direito ao meio ambiente (ecologicamente equilibrado) é um direito 

fundamental da pessoa humana integrante da denominada terceira geração dos direitos 

fundamentais. Sendo assim, a proteção do meio ambiente contemporaneamente 

considerado é um dever do Estado (e do município como ente federativo) e da 

coletividade. 

O desenvolvimento não pode ser visto acima de todos os princípios na 

ordem estatal, os municípios como entes mais próximos, devem pautar toda sua atuação 

no respeito a real significância de sustentabilidade urbana. 

“O desenvolvimento das cidades, da distribuição da população 
em seu território físico, da distribuição das atividades 
econômicas que se desenvolvem no âmbito do município e das 
áreas a ele contíguas, tem de dar-se com base no planejamento 
de modo a prevenir os usos incompatíveis que geram distorções 
no crescimento urbano. Além do que é dever do poder público 
planejar o crescimento urbano de maneira não implicar 
desequilíbrio ambiental presente e futuro, tendo em vista o 
princípio da sustentabilidade.”37

 
Por fim, considerando que o direito à qualidade de vida dos cidadãos no 

ambiente urbano interfere diretamente na administração da cidade, acreditamos e 

defendemos o papel dos municípios como ente capaz de cumprir a sistematização 

necessária a proteção ambiental com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

                                                 
37 BORATTI, Larissa Verri. Op. Cit., p. 620. 
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O ESPAÇO LOCAL E A POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE URBANA: A NECESSIDADE DE 

PENSAR GLOBALMENTE E AGIR LOCALMENTE 

 

Daniela Gomes ∗  

Ricardo Hermany ∗∗

 

 

RESUMO 

A regulamentação dos dispositivos constitucionais da política urbana (arts. 182 e 183 da 

CF/1988) e o surgimento do Estatuto da Cidade propiciaram um olhar renovado aos 

temas da função social da cidade e da propriedade, do desenvolvimento urbano 

sustentável e principalmente da participação da população nas decisões locais, 

enfatizando a necessidade de relações sinérgicas entre Estado e sociedade. A Lei 

10.257/01, também conhecida como lei do meio ambiente artificial, estabelece 

interfaces entre a política urbana e a política ambiental, especialmente ao regular o uso 

da propriedade em prol do equilíbrio ambiental, bem como remete ao município sua 

implementação através do Plano Diretor. A propriedade deixa de ser absoluta e passa 

por um processo de flexibilização, devendo cumprir seu papel social e ambiental, 

privilegiando o fim coletivo. Frente a isso, questiona-se a possibilidade de efetivação da 

função socioambiental da propriedade urbana, em face do Estatuto da Cidade e da 

Constituição Federal de 1988. O procedimento metodológico para a consecução da 

pesquisa permeia a observação dos artigos de lei, destacando como hipóteses de solução 

da problemática os instrumentos abarcados no Estatuto, podendo ao final ser validadas 

ou falseadas. A efetivação da função socioambiental da propriedade passa 

indiscutivelmente pela aplicação dos instrumentos da lei (a elaboração do Plano Diretor, 

a implementação do IPTU progressivo no tempo, a desapropriação, dentre outros). 

Ressalta-se a gestão democrática compartilhada como o principal instrumento apto ao 
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desiderato, uma vez que é na co-participação do ente público aliado à sociedade que se 

configura um novo padrão de relação entre Estado-Sociedade, cujo alicerce está na 

participação dos cidadãos. É na ampliação de possibilidades de apropriação do espaço 

público pela sociedade que se consolida a idéia de democratização das decisões 

públicas, possibilitando a concretização da função socioambiental da propriedade 

urbana.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

FUNÇÃO SOCIAL; MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL; URBANO. 

 

ABSTRACT 
 
The regulation of the constitutional devices of the urban politics (art. 182 and 183 of the 

Federal Constitution of 1988) and the sprouting of the Statute of the City propitiated a 

renewed view in the subjects of the city and property social function, in the sustainable 

urban development and mainly in the participation of the population in the local 

decisions, emphasizing the necessity of synergic relations between State and society. 

The law 10.257/01, also known as artificial environment law, establishes interfaces 

between the urban politics and the environment politics, especially by regulating the use 

of the property in favor of the environment balance, as well as, making the city 

responsible for its implementation through the Managing Plan. The property stops being 

absolute and passes through a flexibilization process, and must fulfill its social and 

environmental role, privileging the collective goal. Thus, the possibility of effectiveness 

of the social environmental function of the urban property is questioned, in face of the 

Statute of the City and the Federal Constitution of 1988. The methodological procedure 

for the achievement of the research is in the comments of the law articles, showing as 

solution hypotheses of the problematic the instruments present in the Statute, being able 

in the end to be validated or to be falsified. The effectiveness of the social environment 

function of the property passes undoubtedly through the application of the law 

instruments (the elaboration of the Managing Plan, the implementation of the 

progressive IPTU in time, the dispossession, amongst others). It is standed out the 

shared democratic management as the main instrument apt to the desideratum, once it is 

in the co-participation of the State allied to the society that configures a new standard of 
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relation between State-Society, which foundation is in the participation of the citizens. It 

is in the magnifying of possibilities of public space appropriation for the society that is 

consolidated the idea of democratization of the public decisions, making possible the 

concretion of the social environmental function of the urban property.  

 

KEY-WORDS 

SOCIAL FUNCTION; ARTIFICIAL ENVIRONMENT; URBAN. 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Ao meio ambiente é reservado um lugar de destaque no mundo jurídico. A 

Constituição Federal de 1988 garante o meio ambiente equilibrado como um direito 

fundamental das presentes e futuras gerações. Nesse contexto de proteção ambiental- 

constitucional, as cidades, compreendidas como ambiente artificial, encontram tutela 

jurídica no capítulo da política urbana, base do Estatuto da Cidade. 

 

A Constituição Federal de 1988 constituiu um marco histórico no direito 

brasileiro ao estabelecer um conjunto de direitos sociais e coletivos voltados a garantir, 

além dos direitos fundamentais a cada cidadão, o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e passou a exigir que, para ser protegida, toda propriedade 

cumpra a função social e ambiental. Com a regulamentação de alguns dispositivos 

constitucionais através do Estatuto da Cidade, a problemática do ambiente urbano e da 

função socioambiental da cidade e da propriedade tornou-se cada vez mais presente, 

seja em função da necessidade de um ambiente sustentável, seja devido à 

conscientização acerca da urgência de preservação do ecossistema. 

 

Dessa forma, o presente artigo pretende investigar a possibilidade de efetivação 

da função socioambiental da propriedade urbana em face da Constituição Federal de 

1988 e do Estatuto da Cidade, utilizando-se de referencial teórico em Milton Santos e 

Boaventura de Sousa Santos. De tal forma, busca-se, em um primeiro momento, 
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verificar a transformação da propriedade individualista e absoluta em uma propriedade 

de cunho socioambiental para, em seguida, analisar o Estatuto da Cidade como 

instrumento capaz de viabilizar o desenvolvimento urbano sustentável e a gestão 

democrática participativa. Por fim, serão abordados os instrumentos capazes de 

promover a efetivação da função socioambiental da propriedade urbana. 

   

 

1. A PROPRIEDADE URBANA: DO INDIVIDUAL AO SOCIOAMBIENTAL 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito individual de propriedade 

encontra-se tutelado no art. 5°, inciso XXII, em contraponto ao direito estabelecido no 

art. 5º, inciso XXIII da Constituição Federal de 1988, de que a propriedade atenderá à 

sua função social. O binômio público-privado evidencia a transformação da 

propriedade-direito para a propriedade-dever, ou seja, há a flexibilização do direito de 

propriedade em face de preocupações sociais e ambientais, geradas pela inadequada 

utilização do solo. 

 

O direito individual de propriedade, como um direito fundamental de primeira 

geração, no contexto em que se reconhece a segunda geração de direitos fundamentais, 

só pode ser exercido observando-se sua função social, e, com o aparecimento da terceira 

geração de direitos, deve observar igualmente a função ambiental.1 Dessa forma, o 

direito à propriedade absoluta, como era entendida, não pode mais assim ser tratado. O 

proprietário passa a ter que cumprir com a função social e ambiental da propriedade, 

seja ela rural ou urbana. 

                                                           
1 Os direitos de primeira geração decorrem da necessidade de defesa contra os poderes do Estado, em 
busca de direitos de liberdade. São considerados de cunho individualista, pois pautam pela não-
intervenção na esfera privada, ou seja,  são direitos de cunho negativo. Em contrapartida, os direitos de 
segunda geração são cingidos pelo princípio da igualdade num processo de socializar o Estado, criando 
consciência da necessidade de proteção da sociedade e não apenas do indivíduo. Surgiram em decorrência 
da constatação de que a liberdade não garantia o gozo dos direitos de primeira geração, atribuindo-se 
assim comportamento ativo ao Estado na busca de justiça social, tendo-se, dessa forma, uma dimensão 
positiva, visto que há liberdade, mas por intermédio do Estado. Já os direitos de terceira geração são 
pautados na solidariedade e na fraternidade, almejando um ambiente saudável e ecologicamente 
equilibrado, desprendendo-se da figura do homem como indivíduo, tendo por característica a titularidade 
coletiva ou difusa. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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A propriedade privada e a função social da propriedade também são princípios 

da ordem econômica, estabelecidos no art. 170, incisos II e III da Constituição Federal 

de 1988. Esses princípios têm por finalidade assegurar a existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, demonstrando a importância da função social para a ordem 

econômica, visto que, sob esse mesmo título, no capítulo da política urbana, encontram-

se as diretrizes que são regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. 

 

  A Constituição Federal, ao tratar da política urbana, nos seus arts. 182 e 183, ora 

disciplinados pela lei do meio ambiente artificial (Estatuto da Cidade), deixa explícito 

que a propriedade urbana, embora seja um direito fundamental, deverá atender à sua 

função social e, em caso de não ser atendida, estará suscetível de desapropriação. Nesse 

mesmo sentido, ainda sob uma perspectiva constitucional, destaca-se que o meio 

ambiente artificial tem tutela revelada pelo art. 225, centrada na dignidade da pessoa 

humana, princípio fundamental elencado no art. 1.º, pois, enquanto proteção geral do 

meio ambiente (seja ambiente natural ou artificial), tutela também a vida. Tal 

dispositivo se relaciona diretamente às cidades, sendo impossível desvincular da política 

urbana o direito à qualidade de vida, à dignidade da pessoa humana, a um ambiente 

sadio e sustentável, bem como à preocupação quanto ao uso da propriedade, atendendo 

ao bem coletivo, ao bem-estar dos cidadãos e ao equilíbrio ambiental. 

 

Com a regulamentação dos dispositivos constitucionais pelo Estatuto da Cidade, 

a propriedade urbana passa a ter uma função tanto social quanto ambiental. Ela não é 

simplesmente considerada um imóvel no qual incidem impostos, mas destina-se 

principalmente à concretização do direito à moradia, assegurando a dignidade da pessoa 

humana e a busca ao bem comum, tornando-se imperioso superar a clássica dicotomia 

entre direito público e direito privado.  

 

Não há como dissociar a função social da tutela ambiental de que trata o art. 225 

da Constituição Federal, de tal forma que se interpreta, nitidamente, através desse 

dispositivo, que a propriedade urbana é um bem comum do povo, um bem jurídico da 

coletividade. A propriedade privada, em um panorama de inserção das normas de direito 

ambiental na caracterização dos institutos de Direito Privado, deixa de ser um vínculo 
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jurídico individual e absoluto estabelecido entre uma pessoa e um bem, para apresentar-

se como um vínculo jurídico coletivo, difuso na sua espécie, que se estabelece entre 

pessoas indeterminadas e um bem de uso comum, sem deixar de ser um bem de 

titularidade privada. 

 

Por sua vez, a lei de introdução ao Código Civil, no seu art. 5°, diz que "na 

aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum", sendo possível através disso visualizar que a função social, de forma 

alguma, fere o direito à propriedade, quando em atendimento aos fins sociais e aos 

interesses da coletividade. Nesse sentido, utilizando-se do Código Civil, no título 

atinente à propriedade, percebe-se, no art. 1.228, § 1.°, que a propriedade deve ser 

exercida levando-se em conta as finalidades econômicas e sociais, de modo a preservar 

a fauna e a flora, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 

artístico. De outra forma, deve ser evitada a poluição do ar e das águas, o que vem a 

corroborar com a idéia de que a função ambiental da propriedade está implícita ao 

direito de propriedade. 

 

Na realidade, o novo Código Civil de 2002 introduziu a função social da 

propriedade, ao estabelecer que o direito de propriedade deve ser exercido com suas 

finalidades econômicas e sociais. Em outras palavras, a propriedade de base 

individualista substitui-se por uma propriedade de finalidade social.2 Ocorre que a 

propriedade prevista pelo Código Civil de 1916 era de cunho individualista. Com o 

novo Código Civil há uma transformação de tal instituto, a fim de se adequar aos 

preceitos constitucionais, conjugando a propriedade com a função social e ambiental. 

 

Nessa mesma linha, no art. 1.231 que versa sobre a presunção de plenitude e 

exclusividade do direito à propriedade, se percebe uma flexibilização desse instituto, 

cedendo vez à função social, tornando-se evidente que outras normas que não as 

constitucionais também remetem direta ou indiretamente ao cumprimento da função 

social. Nesse sentido, o direito de propriedade tem passado por profundas alterações, 

visando a adequar-se aos novos direitos tutelados pela ordem jurídica, dentre os quais 
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destacam-se os direitos difusos de ordem ambiental. As transformações do direito de 

propriedade o fazem um direito renovado, por adquirir contornos socioambientais 

conforme dispõe a Constituição Federal de 1998 e o novo Código Civil.3  

 
O Código Civil é, por excelência, o conjunto de normas que visa a regular as 
relações privadas entre particulares. Por muito tempo, foi considerado a base 
para o entendimento e regulação da Propriedade. Com o advento da expansão 
da regulação da Propriedade no âmbito constitucional, o entendimento da 
Propriedade no Ordenamento Jurídico Brasileiro requer uma análise conjunta 
das normas de Direito Civil e dos dispositivos constitucionais, buscando a 
integração dos mesmos.4  

 

Destaca-se que o novo Código Civil, embora insuficiente, já vincula a função 

socioambiental ao direito de propriedade, tendo em vista que o absolutismo da 

propriedade representa ameaça ao meio ambiente. Entretanto, cumpre salientar que o 

Código Civil não deixa explícita, em seus artigos, menção à função socioambiental da 

propriedade. 

 

Conforme Fachin, “o absolutismo no exercício da propriedade sofreu a 

intervenção de idéias que progressivamente construíram a doutrina denominada função 

social da propriedade”. Em sua concepção, “todo homem tem direito a ser proprietário 

da terra, mais em razão de seu trabalho do que em consideração de um título”.5

 

 O constituinte reconhece na propriedade uma dúplice finalidade: individual e 

social. Há uma função pessoal, na qual a propriedade é um direito com o fim de servir à 

pessoa. Há também uma função social, em que a propriedade é bem comum da 

sociedade. A função social denota os deveres do detentor da propriedade privada para 

com os demais homens e com a sociedade; desses deveres, derivam seus limites. A 

propriedade não é direito ilimitado e absoluto, senão um direito limitado pelos deveres 

sociais.6

                                                                                                                                                                          
2 CHEMERIS, Ivan Ramon. A função social da propriedade: o papel do Judiciário diante das invasões de 
terras. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, p. 38. 
3 CAVEDON, Fernanda de Salles. Função social e ambiental da propriedade urbana. Florianópolis: 
Visualbooks, 2003, p. 173. 
4 Ibidem, p. 176. 
5 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea. Porto Alegre: Fabris, 
1988, p. 19. 
6 NALINI, José Renato. Ética ambiental. 2. ed. rev. atual. e ampl. Campinas-SP: Millennium Editora, 
2003, p. 169-170. 
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 Em razão desse entendimento, a função socioambiental a ser cumprida pelo 

proprietário do imóvel urbano exprime o dever de utilização da propriedade, embora de 

forma privada, em proveito de toda a sociedade, uma vez que a justa titularidade de tal 

direito depende do equilíbrio entre o interesse individual e o interesse da coletividade, 

caracterizando a função social a ser cumprida. De outra parte, essa mesma obrigação 

que se estende ao proprietário, além de ser social, estabelece uma outra faceta, 

característica da própria condição humana (do homem como parte integrante do meio 

ambiente), representada pelo dever de proteção e preservação ambiental.  

 

 A propriedade-direito e a propriedade-função são uma só face do princípio da 

função socioambiental da propriedade. A propriedade definiu-se no sentido do 

individual para o social e ambiental, perdendo, para tanto, o caráter individualista e tal 

fato se deve à incorporação do princípio da função social da propriedade no 

ordenamento jurídico. Dessa forma, a questão que se coloca é: como efetivar a função 

socioambiental da propriedade urbana em face do Estatuto da Cidade e da Constituição 

Federal de 1988? 

 

 

2. O ESTATUTO DA CIDADE 

 

 

 As preocupações com o ambiente urbano e o planejamento urbano remontam 

ao final do século XIX e início do século XX, com as intervenções sanitaristas. No 

final dos anos 70, o planejamento urbano, nos moldes tradicionais, começa a ser 

questionado em função da emergência de movimentos sociais urbanos, que 

pretendiam uma Reforma Urbana. A Emenda Popular da Reforma Urbana, 

encaminhada à Constituinte de 1988, resultou no capítulo da Política Urbana na 

Constituição Federal de 1988. Com isso, viabilizaram-se novos instrumentos de 
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controle do uso adequado do solo, trazendo o conceito fundamental de “Direito à 

Cidade”, como direito fundamental difuso.7  

 

 Com a aprovação da Constituição, a luta era pela regulamentação dos 

instrumentos da Política Urbana, em função da necessidade de controle e ordenamento 

das cidades. Surge, então, como projeto de lei, em 1990, o Estatuto da Cidade que 

somente foi aprovado em 2001.  

 

 Com base no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), também denominada lei 

do meio ambiente artificial, entende-se que para que a sociedade possa usufruir desse 

“direito à cidade” há a necessidade de que a cidade e a propriedade cumpram sua 

função social. A função social da cidade e da propriedade passa a ser objetivo da 

Política Urbana, uma vez que o fundamento da lei do meio ambiente artificial gira em 

torno da adequada utilização do solo.  

 

 O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e de interesse social 

que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do 

bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Suas principais diretrizes são a 

garantia de cidades sustentáveis, do direito à terra urbana e da cooperação entre 

governo e sociedade. Para atingir os objetivos e alcançar as diretrizes apontadas, o 

Estatuto estabelece uma série de instrumentos (parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação, dentre outros) e aponta o 

Plano Diretor como meio de regulamentar e adequar a lei do meio ambiente artificial à 

realidade de cada município. Como o principal elemento de concretização do Estatuto 

da Cidade e de seus objetivos, surge a gestão democrática da cidade, que coloca na 

participação da população o elemento basilar de legitimação de políticas públicas 

locais. 

 

 Cabe destacar que não poderia ser outro o ponto de partida do Estatuto da 

Cidade que não fosse a propriedade urbana. Historicamente, é através do não-acesso à 

propriedade que se revelou o crescimento das desigualdades sociais, é em função dela 
                                                           
7 RICARDO, Beto; CAMPANILI, Maura (Orgs.). Brasil socioambiental: desenvolvimento, sim: de 
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que se verifica a ocupação desordenada e predatória do solo urbano e a tão crescente 

especulação imobiliária. Nesse cenário, com base no Estatuto da Cidade, só 

interessam dois tipos de propriedade, analisadas conforme a sua utilização, de acordo 

com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. A primeira propriedade é aquela 

que atende à função socioambiental, tem tutela no art. 5° da Constituição e no capítulo 

da propriedade do Código Civil, apresenta-se, de regra, como sustentável e revela-se 

como objetivo a ser alcançado em todas as propriedades. A segunda é a propriedade 

que não atende à função socioambiental, caracterizando-se por ser insustentável, na 

qual incidem os instrumentos do Estatuto e para a qual se discute o problema de sua 

efetivação. Essa última propriedade é o ponto de partida deste artigo. 

 

 O espaço urbano, principalmente nas últimas décadas, vem se caracterizando 

por aprofundar as diferenças sociais, ocasionando um movimento paradoxal: o espaço 

que une é o mesmo que separa os homens. No entender de Milton Santos, ao passo 

que as cidades crescem, aumenta a distância entre os homens. A proximidade física, 

proporcionada pelo convívio nas cidades, não elimina o distanciamento social que 

reflete uma falsa unidade. “Os progressos de nossa infeliz civilização conduzem mais 

e mais a uma sociedade atomizada por um espaço que dá impressão de reunir”.8 

Frente a essa realidade, o Estatuto da Cidade permite um modo de percepção global 

dos problemas urbano-ambientais, possibilitando e instrumentalizando uma possível 

resolução desses problemas em âmbito local.  

 

 Com base nos apontamentos subscritos, da passagem de uma propriedade 

absoluta para uma propriedade-função (social e ambiental) e do surgimento do 

Estatuto da Cidade, procurar-se-á verificar os instrumentos abarcados na lei do meio 

ambiente artificial, aptos a efetivar a função socioambiental da propriedade urbana. 

  

 

 

                                                                                                                                                                          
qualquer jeito, não. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p.303-305. 
8 SANTOS, Milton. Pensando o Espaço do Homem. 5. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2004, 34. 
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3. A EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

URBANA 

 

 

Na tentativa de responder ao questionamento proposto, após destacar a função 

social e ambiental da propriedade urbana e da cidade como objetivo fundante da Política 

Urbana, procurar-se-á enfatizar que a funcionalização da propriedade urbana vai muito 

além dos instrumentos traçados pelo Estatuto da Cidade, em seu Capítulo II (IPTU 

progressivo no tempo, desapropriação, dentre outros). Assim, analisar-se-ão, o Plano 

Diretor, a Gestão Democrática da Cidade e os Conselhos Municipais, como ferramentas 

indispensáveis para efetivar a função socioambiental da propriedade e possibilitar a 

sustentabilidade urbana. 

 
 
3.1. O plano diretor municipal 

  

 

O Plano Diretor é tratado pelo constituinte no título da Ordem Econômica, 

capítulo da Política Urbana, art. 182, onde se encontram as atribuições e as diretrizes 

gerais do Plano Diretor. No Estatuto da Cidade, ele está previsto como instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, no art. 4º, inciso III, alínea 

“a”. É especificado, em capítulo próprio, dos arts. 39 a 42, nos quais o legislador ratifica 

as funções constitucionais do Plano Diretor. 

 

O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras que 

orientam a ação dos agentes construtores e utilizadores do espaço urbano. O objetivo 

desse Plano não é resolver todos os problemas da cidade, mas ser instrumento para 

definição de estratégias, servindo também de base para uma gestão pactuada da cidade. 

Assim, mais do que um documento técnico, distante dos conflitos reais que caracterizam 

a cidade, o Plano Diretor passa a significar espaço de debate para os cidadãos e de 

definição de opções. Trata-se de um processo de construção coletiva da cidade.9  

                                                           
9 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e 
cidadãos. 2. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002, p. 42. 
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  Ao Plano Diretor incumbe a tarefa de estabelecer metas e diretrizes da política 

urbana, assim como fixar os critérios de verificação do atendimento da função 

socioambiental da propriedade. Cabe salientar que o município também deve observar 

os princípios constitucionais fundamentais que norteiam o Plano Diretor: a função 

social da propriedade, as funções sociais da cidade, os princípios da igualdade e da 

justiça social, da participação popular e do desenvolvimento sustentável. 

 

  Para que haja aprovação e aplicação do Plano Diretor, como instrumento social e 

ambiental que é, em sua formulação devem ser observados alguns pressupostos. Nesse 

sentido, deve ser aprovado por lei Municipal, devendo ser integrado ao plano plurianual, 

às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual (art. 40, §1°). Outro pressuposto é a 

promoção de debates, audiências e consultas públicas como condição obrigatória para 

aprovação das leis orçamentárias e conseqüente aprovação do Plano Diretor pela 

Câmara Municipal. Logo, deve haver uma gestão orçamentária participativa (art. 40, 

§4°, I). 

 

  Como requisito e também condição de validade, a lei que instituir o Plano 

Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos (art. 40, § 3°). Dessa forma, no 

processo de elaboração, fiscalização e implementação do Plano Diretor, os Poderes 

Legislativo e Executivo municipais devem garantir a publicidade e o acesso de qualquer 

interessado aos documentos e às informações produzidas (art. 40, § 4°, II e III). 

Contudo, a principal garantia, senão a mais importante, é a participação da população, 

assegurada no inciso I, do § 4°, do art. 40 do Estatuto da Cidade. Essa participação da 

população nas questões de interesse local se transforma de requisito constitucional à 

condição obrigatória de validade do Plano Diretor, configurando-se em condição basilar 

no processo de discussão, elaboração e implementação10.  

 

Na elaboração do Estatuto da Cidade, o legislador buscou privilegiar o espaço 

local (Município), pois, por ser o ente mais próximo dos cidadãos, tem mais condições 
                                                           
10 O Ministério das Cidades, através do Conselho das Cidades, editou diversas resoluções sobre o plano 
diretor, destacando-se duas: a Resolução 34, de 01 de julho de 2005, acerca do conteúdo mínimo do 
referido plano; e a Resolução 25, de 18 de março de 2005, enfatizando a temática da elaboração 
participativa, ponto relevante para a presente abordagem. 
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de proceder a uma gestão compartilhada, criando canais de acesso para a efetiva 

participação popular nas decisões da administração pública, propiciando aliar 

democracia participativa à democracia representativa. Significa dizer que, ao se 

construir o Plano Diretor na esfera local, sendo este legitimado por “todos”, se 

estabelece entre os diferentes agentes locais um pacto. Nesse entendimento, "o Plano 

Diretor deixa de ser o plano de alguns para ser de todos, construído a partir da 

participação dos diferentes setores sociais". Para tanto, o Plano Diretor configura-se 

num pacto legitimado por todos e para todos.11  

 

Conforme estabelece o Estatuto da Cidade no art. 41, o Plano Diretor é 

instrumento obrigatório para Municípios com população acima de vinte mil habitantes. 

A lei também estabeleceu essa obrigatoriedade para aqueles Municípios situados em 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em áreas de interesse urbanístico, ou 

em áreas sob influência de empreendimentos de grande impacto ambiental. Municípios 

que não se incluem em qualquer dessas categorias, precisam dispor de Plano Diretor se 

houver pretensão de aplicar os instrumentos da política urbana. Ressalta-se que, mesmo 

em pequenos Municípios, por vezes, considerados mais rurais do que urbanos, a 

ordenação do território através do Plano Diretor é importante, uma vez que possibilita o 

implemento de políticas públicas voltadas ao controle do crescimento desordenado do 

Município. 

 

  Por fim, cabe frisar que o Plano Diretor é um dos instrumentos mais importantes 

do Estatuto da Cidade, no desenvolvimento de políticas públicas participativas, na busca 

da efetivação da função social e ambiental da cidade e das propriedades urbanas. 

Também se caracteriza por ser instrumento viabilizador da concretização de uma 

distribuição espacial eqüitativa, capaz de satisfazer os interesses locais, de proporcionar 

um desenvolvimento sustentável pautado na justiça social, com vista ao bem comum. 

 

 

3.2. Gestão compartilhada: poder público e participação popular 

 
                                                           
11 OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da cidade: para compreender. Rio de Janeiro: 
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O Estatuto da Cidade inovou ao privilegiar a participação dos cidadãos nas 

decisões de interesse público, através da gestão democrática. A participação popular, 

abordada na lei do meio ambiente artificial, não está expressa em nenhum dispositivo 

constitucional, mas pode ser aduzida em face do parágrafo único do art. 1° da 

Constituição Federal, que estatui que "todo o poder emana do povo". De tal forma, o 

princípio democrático está inserido na Constituição brasileira, pois, emanado o poder do 

povo, será exercido de forma direta ou indireta por meio de representantes eleitos, 

acolhendo assim, postulados da democracia representativa e participativa, uma vez que 

possibilita aos cidadãos liberdade de participação no processo político. 

 

 O Estatuto da Cidade incorpora a gestão democrática como uma diretriz geral da 

política urbana, por meio do inciso II do art. 2°. O capítulo IV da lei é dedicado 

inteiramente à gestão democrática da cidade, de tal forma que a participação popular 

assume papel de destaque e de extrema relevância na gestão dos recursos urbanos. Essa 

participação encontra lugar em todas as dimensões da política urbana, desde a 

formulação do Plano Diretor, sua implementação e suas revisões periódicas. Também é 

garantida a gestão democrática, a partir da constituição de órgãos colegiados de política 

urbana, debates, audiências, consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse 

urbano e iniciativa popular em projetos de lei, planos e programas que visem ao 

desenvolvimento urbano (art. 43). 

 

 É importante frisar que a lei privilegiou o poder local, acarretando a 

descentralização de algumas decisões Federais e Estaduais para o Município, 

privilegiando a co-participação do ente público aliado à sociedade, primando por uma 

co-responsabilidade na criação do Plano Diretor e na aplicação dos instrumentos 

capazes de efetivar a função social e ambiental da cidade e da propriedade.12 “É na 

ampliação de possibilidades de apropriação do espaço público pela sociedade” que se 

consolidam a idéia de democratização das decisões públicas e a idéia de controle social, 

“superando a concepção tradicional de que o Estado, representado no espaço local pelo 

                                                                                                                                                                          
IBAM/DUMA, 2001, p. 18. 
12 Ibidem, p. 16. 
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Município, deva suprir e resolver integralmente as demandas da sociedade, enquanto 

esta permanece numa posição de sujeito passivo das políticas públicas”.13

 

Com o Estatuto da Cidade e sua adaptação à realidade local, através do Plano 

Diretor, configura-se um novo padrão de relação entre Estado e sociedade (pautado na 

sinergia Estado-Sociedade), cujo alicerce está na participação dos cidadãos, de suas 

comunidades e de suas organizações, em parceria com múltiplos atores sociais 

articulados. A esse novo protótipo combinam-se descentralização e integração, 

atribuindo-se a idéia de responsabilidade social.14  

 

A democratização das ações públicas, principalmente na esfera municipal, 

incorpora uma nova dimensão à gestão urbana. A população ganhou espaço para 

intervir diretamente na organização do seu espaço de vida, o que significa uma 

integração entre gestão da cidade e democracia participativa. Dessa forma, na 

implementação das diretrizes gerais e dos instrumentos da política urbana, o poder 

público municipal tem o dever jurídico de agir. A esse dever jurídico do ente público 

corresponde uma obrigação que se estende aos cidadãos, ou seja, no momento em que a 

concretização dos instrumentos trazidos pela lei do meio ambiente artificial se impõe ao 

poder público e à coletividade, fica estabelecida uma co-responsabilidade que reflete no 

papel que o cidadão tem frente à aplicação das políticas públicas locais. 

 

 Para Kliksberg, o avanço em direção à democracia participativa requer um 

profundo redesenho do Estado, que substitua o modelo burocrático alheio aos cidadãos. 

Há a necessidade de abrir o Estado à participação cidadã, de descentralizar, de favorecer 

formas de co-gestão social. O progresso rumo à descentralização está cada vez mais 

claro, uma vez que, em muitos casos, os municípios apresentam melhores condições de 

ajustar a administração às necessidades dos cidadãos.15

 

                                                           
13 HERMANY, Ricardo. (Re) Discutindo o espaço local: uma abordagem a partir do direito social de 
Gurvitch. Santa Cruz do Sul: EDUNISC: IPR, 2007, p. 295-296. 
14 FRANCO, Augusto de. Pobreza e desenvolvimento local. São Paulo: A e D, 2002, p.61. 
15 KLIKSBERG, Bernardo. O desafio da exclusão: para uma gestão social eficiente. São Paulo: Fundap, 
1997, p.63. 
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 Uma política pública realmente eficiente e eficaz tem como centro a pessoa 

humana. Para o desenvolvimento da pessoa humana, ou seja, da vida, há a necessidade 

de um ambiente saudável. Portanto, as políticas públicas também devem ser voltadas 

para a proteção do que cerca o homem e essa proteção, conforme ressaltado 

anteriormente, não é apenas dever do ente público, mas um direito-dever da sociedade. 

A Constituição Federal de 1988 propiciou a criação de instrumentos que permitem a 

participação cada vez mais ampla da população na defesa e na promoção dos interesses 

coletivos. Por sua vez, o Estatuto da Cidade amplia essa participação para todos os atos 

da política pública municipal. Cabe, agora, aos cidadãos a tarefa de exercer esses 

direitos e abrir caminho para uma democracia participativa, de agir localmente, tendo 

em vista a promoção de um efetivo ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e as futuras gerações. 

 

 

3.3. Conselhos Municipais  

 

 

Em relação à gestão urbano-ambiental, é importante destacar que os últimos 

anos, precisamente os anos 90, foram marcados pela institucionalização e difusão dos 

Conselhos Municipais como canais de democratização da gestão pública local e de 

aumento da eficiência e eficácia das políticas públicas. Urge salientar que a participação 

da sociedade na formulação e na gestão de políticas públicas foi legitimada 

institucionalmente com a Constituição Federal de 1988, quando foram estabelecidas a 

soberania e a cidadania como fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

 

Acredita-se que o funcionamento efetivo dos Conselhos Municipais significa 

uma gestão mais transparente do poder público, ao permitir que a sociedade acompanhe 

suas ações de maneira mais próxima. O sentimento de pertencimento, a ser estimulado 

no espaço local, permite a aproximação social dos munícipes em prol de interesses 

comuns, favorecendo a construção da responsabilidade social, contribuindo para a 

efetividade do controle social, do implemento de políticas públicas adequadas às 

demandas locais, assim como propiciando uma gestão sustentável do meio ambiente 
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artificial. A inserção desses mecanismos de participação pode possibilitar, portanto, a 

prática da democracia participativa de forma constante e regular. 

 

Dessa forma, os canais criados na esfera pública - a exemplo dos Conselhos 

Municipais e de outros instrumentos trazidos pelo Estatuto, como audiências públicas, 

orçamento participativo, dentre outros - podem fazer da política um campo de exercício 

e consolidação da democracia. Os Conselhos Municipais, principalmente os Conselhos 

Municipais do Meio Ambiente, são canais institucionais com potencialidade expressiva 

na constituição da interação entre governo e sociedade. Em primeiro lugar, isso se deve 

ao contato dos atores locais entre si e com os representantes governamentais, o que 

propicia o aprofundamento sobre a realidade dos problemas urbano-ambientais da 

cidade, como também estabelece alianças e parcerias entre esses atores sociais na busca 

de soluções. Dessa forma, acredita-se que através dos Conselhos Municipais do Meio 

Ambiente seja possível buscar a implementação da sustentabilidade urbana e viabilizar 

a função socioambiental da propriedade urbana. Os Conselhos Municipais, nesse 

sentido, representam locais de solidarização, conscientização e sensibilização ambiental. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Não se almejou, com esse artigo, esgotar o tema da função socioambiental da 

propriedade urbana; apenas se pretendeu instigar novos olhares ao cenário urbano, com 

base na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade, possibilitando questionar 

os meios disponíveis para implementar a função socioambiental da propriedade urbana.   

 

 A propriedade urbana tem passado por profundas transformações, que se iniciam 

com a Constituição Federal de 1988, passam pela Reforma Urbana trazida pelo Estatuto 

da Cidade e vão muito além do estabelecido no capítulo da propriedade, do Código 

Civil de 2002. A propriedade é “flexibilizada”, deixando de ser absoluta para tornar-se 

uma propriedade-dever, de cunho socioambiental. 
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 Sendo a propriedade urbana o fundamento nuclear do Estatuto da Cidade, e o 

atendimento à função socioambiental seu objetivo, não se poderia deixar de questionar 

acerca das condições e dos instrumentos para que a propriedade urbana cumpra sua 

finalidade socioambiental. Assim, com base no Estatuto da Cidade, verificou-se que os 

instrumentos expostos na lei devem ser regulamentados e implementados pelos 

municípios. Para que isso ocorra, além de contar com o Plano Diretor, há que se ter uma 

Gestão Democrática Compartilhada. De tal forma, a resposta acerca da possibilidade de 

implemento da função socioambiental da propriedade urbana e de uma cidade 

sustentável não reside apenas nos instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano, 

mas também na aplicação prática da gestão democrática, através da participação da 

população e de organizações da sociedade civil, seja através de Audiências Públicas, da 

participação em Conselhos Municipais ou através de outros meios disponíveis. 

 

 Dessa forma, procurou-se enfatizar que, através da participação da população, de 

um adequado Plano Diretor - condizente com a realidade municipal -, bem como do 

implemento dos Conselhos Municipais, há como efetivar a função socioambiental da 

propriedade urbana e tornar a cidade sustentável. O que se propõe inicialmente com o 

Estatuto da Cidade é o despertar, o sensibilizar, o solidarizar para o fato dos deveres 

fundamentais dos cidadãos. São muitos os caminhos e instrumentos, mas todos passam, 

necessariamente, pela aliança sociedade-Estado e pela conscientização da co-

responsabilidade social. 
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DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 Daniella Maria dos Santos Dias∗

 

RESUMO 

Desenvolvimento sustentável e democracia são temas intrinsecamente relacionados. 

A efetividade do paradigma do desenvolvimento sustentável pressupõe análise 

contextualizada sobre os desafios que o Estado Democrático de Direito deve enfrentar 

para a consecução da qualidade de vida e da dignidade humana. 

A democracia é regime político sem o qual o Estado não pode enfrentar os problemas 

decorrentes do modelo econômico e todas as complexas conseqüências oriundas da 

globalização sobre as estruturas estatais. 

A concretização do desenvolvimento sustentável depende da ampliação da soberania 

popular, da criação de espaços democráticos participativos, de novos modelos 

organizativos e de novas instituições que considerem a dimensão intergeracional da 

dignidade humana e da proteção ao meio ambiente. Em outras palavras, depende da 

criação de novos mecanismos democráticos deliberativos que, paralelamente aos 

institutos da democracia representativa, justifiquem e legitimem o modelo democrático. 
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RESUMEN 

Desarrollo sostenible y democracia son temáticas directamente relacionadas.  

La efectividad del paradigma "desarrollo sostenible" implica análisis del contexto actual 

y de los desafios que el Estado Democrático del Derecho debe enfrentar para la 

realización de la calidad de vida y de la dignidad humana. 
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La democracia es régimen político que el Estado debe utilizar para el enfrentamiento de 

los problemas causados por el modelo económico y todas las complejas consecuencias 

que la globalización genera sobre las estructuras estatales. 

La implementación del desarrollo sostenible dependerá del alargamiento de la soberanía 

popular, de la creación de espacios democráticos participativos, de nuevos modelos 

organizativos y de nuevas instituciones que lleven en consideración la dimensión  de la 

dignidad humana y la protección del medio ambiente para las presentes y futuras 

generaciones. 

 

PALABRAS-CLAVE 

DEMOCRACIA; DESARROLLO SOSTENIBLE; GLOBALIZACIÓN; 

CIUDADANÍA; DIGNIDAD HUMANA 

 

INTRODUÇÃO  

Pensar em desenvolvimento sustentável e democracia como termos 

intrinsecamente relacionados implica considerar os desafios a serem enfrentados pelo 

Estado para a consecução da dignidade humana, em perspectiva intergeracional, diante 

das complexas e intrincadas conseqüências geradas pelo modelo econômico 

transnacional, caracteristicamente global, sobre as estruturas estatais. É sob essa 

perspectiva que indagamos: como o Estado pode colaborar efetivamente para a 

construção de uma sociedade democrática que consiga localmente concretizar 

qualidade de vida e, transnacionalmente, cooperar na busca de respostas para 

problemas globais? 

 

DESENVOLVIMENTO 

Qualquer análise coerente que se queira realizar sobre a expressão 

desenvolvimento sustentável - as possibilidades fáticas para sua implementação, deve 

partir de uma reflexão sobre o contexto atual. Isso significa considerar que a sociedade 

global vem passando por transformações paradigmáticas, fruto do desenvolvimento e 

consolidação da economia tecnológica avançada, que geraram grandes impactos sobre 

as relações laborais (marcadas pela flexibilização, pela desregulamentação, pela 

precariedade, pela informalidade), sobre as possibilidades de concretização dos 
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objetivos do Estado assistencial (Welfare State), sobre a articulação das relações entre 

política e Direito nos Estados nacionais. 

A cidadania, categoria nuclear do modelo de organização jurídico-política da 

modernidade, não ficou incólume às transformações produzidas pela globalização. 

A globalização, fenômeno de mundialização dos processos econômicos, 

diretamente relacionada ao desenvolvimento e consolidação da economia tecnológica 

avançada, conseguiu produzir a integração das atividades econômicas em âmbito 

mundial, gerando, por sua vez, múltiplos e complexos processos.  

A globalização se expressa como um processo civilizatório de alcance mundial, 

um novo ciclo de expansão do capitalismo, cuja dinâmica, ritmo e expansão se 

sobrepuseram às fronteiras nacionais, desligando-se dos controles políticos e jurídicos, 

desvinculando-se do modelo econômico estatal, tornando-se o capitalismo sem raízes, 

sem território. A globalização revela conjunto de transformações econômicas, mas não 

se restringe a estas. Giddens afirma que a globalização, além de ser econômica, também 

é política, cultural, tecnológica (2001, p. 23). 

A mudança no modelo de organização do capitalismo tem reflexos múltiples 

sobre as instituições jurídico-políticas. Sem poder realizar como antes o controle sobre 

as atividades econômicas em seu território, o Estado perde o amplo poder em gerenciar 

e intervir nas atividades econômicas. Em outras palavras, o modelo econômico 

transnacional acaba por gerar a dependência dos Estados sobre as instâncias econômicas 

internacionais e sobre as forças do mercado global, e neste sentido, o Estado perde parte 

da capacidade de controle sobre suas iniciativas de governo e também sobre os seus 

programas políticos. Este fato atinge a possibilidade de controle do Estado sobre as 

políticas públicas, assim como afeta sua capacidade de intervir e dirigir a economia 

nacional, o que causa uma perda de soberania. 

A “transformação” ou limitação da soberania é acompanhada da falta de eficácia 

de modelos normativos, aquebrantando a força normativa constitucional e diminuindo a 

vivência e garantia dos direitos fundamentais. Em outras palavras, o verdadeiro 

descompasso causado pelas transformações do modelo econômico capitalista global 

sobre o Estado-nação se expressa diretamente na falta de eficácia, e porque não dizer, de 

função, de várias instituições jurídicas. 
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O enfraquecimento da soberania estatal é acompanhado da diminuição da 

vivência da democracia, pois o Estado perde grande parte da capacidade em propiciar 

instrumentos e espaços para o exercício da democracia. Por conseqüência, a utilização 

dos processos decisórios democráticos e dos mecanismos participativos diminui. 

O debilitamento do Estado e da democracia são acompanhados da erosão do 

sentido da cidadania, que se torna fragmentada e plural frente às diferentes situações 

dos cidadãos, ou melhor, frente aos diferentes gradientes de cidadania - assim como se 

torna uma cidadania “formal”, estreitamente relacionada ao exercício do direito de voto. 

Os efeitos provocados pela globalização sobre as estruturas do Estado-nação 

servem como contraponto à análise sobre a possibilidade de compatibilizar os objetivos, 

as diretrizes e os conteúdos que a expressão desenvolvimento sustentável alberga. Os 

parâmetros e diretrizes contidas em textos constitucionais que têm por meta traçar 

planos, programas que conciliem o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento 

social e a proteção dos recursos naturais acabam por ter baixo nível de efetividade em 

razão da debilidade do Estado frente às forças do mercado global. 

Se as bases do Estado Assistencial estão fragmentadas, deve-se buscar novas 

perspectivas e paradigmas para solucionar os problemas produzidos em razão do 

modelo econômico global. É preciso buscar novas bases para o entendimento e solução 

dos problemas da atualidade, bases essas que transponham o território nacional e 

abarquem o planeta. 

Os esforços objetivando a mudança em paradigmas científicos, educativos, 

jurídicos, políticos e econômicos estão relacionados com a necessidade premente em 

modificar os rumos do crescimento econômico. Como salienta Beck, “... Es preciso 

reformular en nuevos términos teóricos y políticos la cuestión transcendental de la 

justicia social en la era de la globalización” (Beck, ¿Qué es la globalización?, 1998, p. 

22). 

A concretização da Justiça Social na atualidade depende de um 

redirecionamento dos rumos do capitalismo global para que se possa implementar a 

democracia, proteger os direitos humanos e implementar um modelo de 

desenvolvimento econômico que seja sustentável. 

O deslocamento do poder político para a sociedade mundial ocasionou uma 

divisão de poder político entre Estados e a sociedade civil. Os Estados precisam 
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assumir, em âmbito interno e em âmbito internacional, funções de negociação, de 

concertação de interesses, em um marco democrático que propicie a solução de 

conflitos. Desta maneira, talvez, consigam propiciar espaços democráticos que impeçam 

que a democracia se esvazie de sentido, ou mesmo, que a soberania popular seja 

reduzida somente a um ritual para a confirmação das opções políticas tomadas em 

níveis nacional e internacional. É preciso que os Estados assumam a função de propiciar 

espaços para que os cidadãos possam decidir os rumos de suas vidas dentro de um 

processo de negociação com novos atores sociais. 

Os Estados, apesar do debilitamento de sua soberania, devem assumir seu papel 

na globalidade para determinar os rumos do processo de globalização, influindo neste 

processo que Beck chama de “subpolitização” da política. Em outras palavras, os 

Estados precisam negociar nos espaços globais a existência de processos democráticos, 

ambientes legitimadores da globalização, enquanto múltiplos processos que não se 

restringem à base econômica.  

A manutenção de um sistema democrático requer um controle sobre o mercado 

econômico liberalizado, espaços democráticos que consigam garantir a vivência dos 

direitos humanos, da igualdade, da cidadania. Trata-se de objetivo que depende 

principalmente da atuação dos Estados, pois estes têm hoje papel fundamental para 

conseguir a recuperação da política em âmbito global. 

A concretização do desenvolvimento sustentável tem relação direta com o 

desafio político de criação de espaços democráticos em âmbito global, pois o 

desenvolvimento sustentável só pode ser implementado se for em ambientes 

democráticos. Entretanto, o paradigma do desenvolvimento sustentável também requer 

uma nova perspectiva.  

Nenhuma proposta em torno do desenvolvimento sustentável se tornará 

concreta se não considerar que as soluções para os problemas devem ser 

produzidos a partir do âmbito da sociedade local, considerando todas as 

transformações que a sociedade global tem sofrido em função das mudanças 

estruturais do capitalismo. 

Em âmbito interno, como forma de enfrentar os fenômenos econômicos e 

políticos produzidos pela globalização, o Estado precisa redimensionar seus fins e suas 

instituições jurídico-políticas, assim como resgatar o sentido da política, da democracia 
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e da cidadania. A necessidade de novas instituições e de novas organizações em âmbito 

nacional que possam abordar e solucionar as problemáticas presentes é pauta obrigatória 

para o enfrentamento desta crise paradigmática por que passa o Estado Democrático de 

Direito haja vista a insuficiência dos modelos organizativos e de suas instituições para 

solucionar os problemas da atualidade. 

O redimensionamento das funções estatais pressupõe modificações em suas 

instituições jurídicas sob nova perspectiva, sob novo paradigma que considere a 

dimensão intergeracional dos direitos humanos, da dignidade humana, da proteção ao 

meio ambiente e da qualidade de vida, assim como estas instituições devem ser capazes 

de enfrentar e responder aos paradoxos jurídicos gerados pela globalização, com novas 

funções, com novos objetivos. Essas transformações necessárias no sistema institucional 

devem se produzir considerando a dimensão política na sociedade globalizada, já que o 

poder político deixa de estar centrado no Estado e passa a ser compartilhado por outras 

instituições de caráter transnacional. 

O redimensionamento das funções estatais depende de mudanças paradigmáticas 

a se consolidar sob uma nova cultura jurídica, uma nova forma de perceber, de 

compreender, de interpretar e de solucionar os problemas em âmbito estatal. 

A crise da democracia deve ser enfrentada com mais democracia!  

É responsabilidade dos Estados comprometerem-se para efetivar as cartas 

constitucionais como forma de proteção à democracia, aos direitos humanos. Os 

Estados precisam tornar efetivas as cartas constitucionais. Precisam criar garantias 

eficazes para a proteção dos direitos humanos, para promover os direitos sociais como 

condição ao desenvolvimento econômico e ao progresso. 

O Estado deve ser o gestor do bem geral, pois objetiva a realização da Justiça 

Social. E para a concretização da Justiça Social, o Estado deve buscar mecanismos para 

concretizar a liberdade e a igualdade como forma de reduzir as desigualdades sociais e 

econômicas que atingem o cerne da democracia. 

Os órgãos estatais têm liberdade de conformação das políticas públicas para a 

realização dos direitos sociais. Todavia, devem buscar concretizar, implementar tais 

direitos, maximizando sua eficácia ao propiciarem as condições materiais necessárias à 

sua implementação.  
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No caso brasileiro, a total vinculação do poder público no sentido de 

implementar os direitos sociais se deve ao fato de que são direitos fundamentais, 

dotados de aplicabilidade imediata, não podendo ser relativizados ou considerados 

como "categorias de direitos" que não fazem parte do plexo de direitos fundamentais 

dispostos no texto constitucional, consoante posicionamento de alguns doutrinadores. 

Em verdade, a simples existência de conjunto de determinações constitucionais 

referentes à realização de direitos sociais, econômicos, culturais impõe, por si só, a 

exigibilidade do cumprimento por parte do poder estatal das diretrizes, dos dispositivos, 

das disposições principiológicas que tratam da consecução de aludidos direitos.  A 

importância dos direitos fundamentais sociais se reforça pelo fato de integrarem os 

elementos essenciais do texto constitucional, não podendo sofrer qualquer tipo de 

modificação, incluindo-se no rol das cláusulas pétreas. 

A questão da implementação dos direitos fundamentais sociais é tema 

importante dentro da análise das funções do Estado, ator principal para impor o controle 

político sobre a economia. O Estado precisa forjar instituições e mecanismos para o 

enfrentamento das complexas questões geradas pela globalização, dentre elas, as 

profundas desigualdades econômicas que se revelam nos espaços sociais, sob a forma 

de tantas outras desigualdades. 

A proteção aos direitos fundamentais, e, principalmente, aos direitos sociais, é 

condição sem a qual os Estados, na atualidade, não conseguirão enfrentar a crise da 

democracia, que está diretamente relacionada às mutações econômicas globais, que cada 

vez mais geram injustiça social. 

Como condição de enfrentamento da crise democrática, é necessário, no caso 

brasileiro, que se dê máxima efetividade aos direitos sociais como condição para o 

desenvolvimento humano, como condição para a existência de um regime democrático. 

É importante considerar que a Constituição Federal instituiu o Estado Democrático de 

Direito, que deve buscar a realização da igualdade material por meio da implementação 

de condições mínimas de vida para todos. E esse objetivo não pode ser concretizado 

sem a realização da democracia. 

Somente por meio da maximização dos direitos sociais, somente por meio da 

efetividade de direitos econômicos, sociais, culturais, pode o indivíduo exercer sua 

liberdade e, por conseqüência, assumir sua condição de cidadão.  
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A cidadania não pode ser mais analisada como questão formal, como mera 

previsão legal. A cidadania política é insuficiente para o enfrentamento dos problemas 

globais, como anteriormente analisados. A esta deve se ajuntar a cidadania real, 

capacidade de exercício de liberdades civis e políticas no espaço social, em 

comunidade, como reflexo do desenvolvimento da personalidade humana. A vivência 

da democracia depende de um novo vínculo social, um vínculo baseado na 

solidariedade social, que permita aos indivíduos atuarem em sociedade e participarem 

politicamente dos projetos políticos estatais. 

Estado de Direito e democracia estão intrinsecamente relacionados. Estado de 

Direito só o é à medida em que for democrático. O poder político que o Estado enfeixa 

deve ser legitimado pelo povo, e isto se concretiza por meio de políticas públicas e 

processos de participação democráticos de forma que os cidadãos possam participar da 

resolução dos problemas nacionais, e, principalmente, através de processos decisórios 

democráticos que possibilitem solucionar questões locais e regionais (processos 

decisórios em que os interesses são “concertados” por Estado e sociedade). 

As transformações que o Estado Democrático de Direito precisa realizar no 

sentido de legitimar e fundamentar o seu poder político estão relacionadas a uma nova 

ética pública e também à realização de novas funções que o Direito deve expressar. 

Estas transformações estão relacionadas com a modificação sobre a perspectiva jurídica 

que hoje se tem de cidadania e de soberania popular. Cidadania e soberania popular são 

conceitos que precisam ser "elastecidos", transformados, reconstruídos face às 

transformações produzidas na sociedade global 

A ampliação da soberania popular, como condição de legitimidade da 

constituição, dependerá da forma como se reconhece a soberania. Se o sentido de 

soberania deve ser ampliado, o exercício democrático não pode permitir a exclusão.  

A democracia não pode ser uma democracia formal. Deve espelhar o nexo entre 

Estado Democrático de Direito e soberanos: o povo. A democracia precisa aproximar a 

relação entre Estado e povo, como forma de legitimação do poder político, como forma 

de concretização da liberdade e da igualdade. 

O redimensionamento do Estado de Direito em bases democráticas depende de 

uma nova cultura jurídica que está intrinsecamente relacionada a um novo marco moral 

e político, em que se reflete a expressão sustentabilidade ou desenvolvimento 

  1471



sustentável. Este novo marco moral e político tem como núcleo central, como “núcleo 

duro”, a dignidade humana, enquanto valor político justificador das atuações estatais, 

que deve ser revisitado, que deve ser analisado sob nova conjuntura e espaço: o da 

sociedade global,  o da globalidade. 

Podemos afirmar que este novo marco moral - o do desenvolvimento 

sustentável, embasado na proteção à dignidade humana, em todas as suas dimensões, 

situa toda a interpretação do sistema jurídico, dos direitos, em uma nova ética pública. 

O que se quer afirmar é que o sentido da sustentabilidade e com ela, a necessária 

proteção à dignidade humana, à qualidade de vida de todos, conformam uma nova 

dimensão moral pública. 

Esta nova dimensão moral pública, esta nova ética pública, traduzida na idéia de 

proteção à dignidade humana para as gerações presentes e futuras, revela-se em regras 

jurídicas, em princípios estruturantes do sistema jurídico, direcionando a atuação estatal 

e servindo de limite à atuação e legitimação do poder político. O sentido da 

sustentabilidade como condição para proteção à dignidade humana em sua dimensão 

intergeracional determina a atuação do poder político, legitima o poder, assim como 

serve de base justificadora à organização política no sentido de garantir, de efetivar este 

novo conteúdo ético, moral, por meio da garantia de direitos. Ou seja, a atuação estatal 

está pautada em um marco moral público - o da sustentabilidade, que se racionaliza no 

Direito, que serve como instrumento para propiciar a concretização da dignidade 

humana em todas as suas dimensões. Todos os direitos relacionados ao sentido e ao 

valor da dignidade humana são instrumentos para efetivação da expressão 

(desenvolvimento sustentável), e dependem da atuação estatal, da estrutura jurídica 

estatal para sua efetivação. 

O Estado, enquanto instituição política, deve atuar no sentido de potencializar ao 

máximo a dignidade humana no seio da sociedade, não somente em razão da 

importância do ser humano enquanto ser que pensa, decide, transforma e concretiza 

objetivos, mas sobretudo enquanto ser social, que necessita de espaços democráticos, de 

espaço de diálogo, espaços esses que só se tornam factíveis enquanto espaços 

democráticos se a vivência da dignidade humana se realiza sob o âmbito interno, da 

individualidade, das virtuais capacidades que podem ser expressas em sociedade. Em 

suma, a atuação do Estado deve se dar no sentido de desenvolver ambas dimensões da 
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dignidade, que configuram o sentido do ser humano, enquanto homem e enquanto 

cidadão, no espaço social. As funções e prestações estatais devem garantir ao máximo a 

dignidade humana como forma de consolidação da democracia, do diálogo, de 

exposição dos conflitos, assim como forma de proteção à personalidade humana. 

A forma de consolidação da democracia depende da atuação política estatal e da 

conformação de seu poder, da racionalização do poder político, no sentido de garantir as 

liberdades como instrumento para a plena participação e poder de decisão dos 

indivíduos em bases igualitárias. Só assim o Estado pode justificar-se e reinterpretar 

suas funções enquanto agente articulador de espaços democráticos pluralistas, onde os 

conflitos se expressam para que se busquem consensos. Desta forma, o Estado passa a 

assumir inovadora posição política na sociedade global, servindo de elemento basilar 

para traduzir em pautas políticas e em pautas jurídicas as reivindicações surgidas dos 

conflitos da sociedade global. 

Por outro lado, a concretização da dignidade humana é um projeto político que 

também diz respeito à sociedade, aos cidadãos. Trata-se de um valor ético que se 

incrementa no âmbito político. É na vida pública e em espaços democráticos que se 

pode desfrutar de direitos e garantias fundamentais, onde há participação política para a  

resolução dos problemas sociais, onde a dignidade humana toma expressão na 

autodeterminação, na autonomia pessoal do sujeito moral em tomar parte de diálogos e 

na tomada de decisões sobre os rumos do processo político. 

Em razão das análises realizadas no que diz respeito aos complexos efeitos 

produzidos pela globalização sobre o Estado e sobre a democracia, consideramos que, 

apesar da sustentabilidade do modelo democrático, em sua feição representativa, sofrer 

questionamentos face às significativas transformações nos ambientes social e político, a 

constatação do déficit democrático frente às transformações econômicas, sociais, 

políticas impulsiona maior abertura democrática, a criação de novos mecanismos que, 

paralelamente aos institutos da democracia representativa, justifiquem e legitimem o 

modelo democrático. 

Se o modelo democrático representativo já não serve para solucionar e 

direcionar as decisões políticas estatais de forma eficiente, o exame crítico e a 

transformação do modelo de democracia representativa dependem da busca de novos 

paradigmas que legitimem a atuação estatal, o que dependerá de profundas 
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transformações das instituições políticas. Destarte, instituição chave para a redefinição e 

transformação desse modelo democrático é a compreensão da cidadania sob outro 

paradigma que não seja o liberal-burguês, que limita o sentido de ser cidadão ao 

exercício do direito do voto e ao conjunto de direitos legalmente reconhecidos pelo 

Estado. 

A cidadania necessita ser compreendida como construção, como transformação, 

como processo de conquista no espaço social. A necessidade de abertura de novas vias 

participativas surge como resposta à consideração de que o sistema democrático 

depende, para a sua legitimidade, da existência de espaços de informação, de 

deliberação, de reflexão, de debates, do surgimento do conflito como possibilidade para 

um processo decisório que englobe Estado e sociedade.  

O modelo participativo se apresenta, então, como um caminho aberto, prenhe de 

possibilidades a incluir os cidadãos no processo decisório e também resgatar a 

legitimidade das instituições democráticas em uma sociedade global, com contrastes e 

contradições. Porém, não só a legitimidade e a representatividade são funções 

suficientes para uma transformação significativa dos espaços democráticos e para a 

efetiva ampliação de canais participativos, objetivando o resgate da cidadania. Os 

"resultados" qualitativos vão depender da efetiva representatividade dos cidadãos e do 

próprio processo de tomada de decisão política, o que dependerá significativamente dos 

canais difusores da informação e do nível de consciência, de conscientização e de 

comprometimento dos cidadãos no sentido de refletir sobre os temas objeto de debates 

dentro dos processos decisórios paralelamente à existência de efetivas descentralização 

político-administrativa e democratização da administração pública. 

A legitimidade democrática das instituições políticas e do próprio sistema 

político dependem de um processo deliberativo democrático, em que a comunidade, o 

grupo de cidadãos, vislumbrem nos ordenamentos jurídicos, no Direito, nas políticas 

públicas - que devem funcionar como "espelho" das diretrizes e dos valores dispostos 

no sistema jurídico, os valores éticos que aquela comunidade entende serem justos. A 

essência da legitimidade é o consenso, que está relacionado com o sentido da 

democracia.  Legitimidade não é o resultado final, mas sim o processo. É no processo 

deliberativo que compreende cidadãos e o Estado, que se inicia um processo de adesão, 

de integração, de diálogo, de consenso. 
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O marco moral público - o da sustentabilidade - vem racionalizar o poder e o 

Direito, objetivando a concretização da dignidade humana em todas as dimensões, o que 

pressupõe a existência de marcos democráticos deliberativos, de espaços de conflito e 

de consenso, como forma de integrar o cidadão no espaço público, potencializando sua 

capacidade de decisão e autonomia em sociedade. 

A democracia deliberativa se caracteriza por ser um modelo de procedimento de 

tomada de decisões coletivas, em que as deliberações se consolidam sobre um processo 

argumentativo em que deve existir o diálogo e o espaço para debates. A deliberação é o 

resultado desse processo discursivo dialógico em que as partes discutem e decidem em 

condições simétricas sobre as medidas e políticas a serem adotadas. 

A democracia deliberativa não se restringe ao procedimento político. Tem 

conteúdo substancial e pressupõe a existência de valores políticos como igualdade e 

liberdade. O ideal democrático pressupõe processo decisório em que o consenso se 

realiza de forma livre após um processo deliberativo isento de coações ou mesmo de 

estímulos externos. Sob esta perspectiva, liberdade e igualdade se perfazem no processo 

deliberativo, no processo de tomada de decisões em bases democráticas. 

A democracia deliberativa se constrói por meio de mecanismos participativos 

que ponham a administração, o poder público em contato com os cidadãos, permitindo a 

interação, o diálogo. Isto requer a abertura da administração pública para os espaços 

democráticos. Para a democratização da política é necessária a democratização da 

administração, o que depende da abertura de canais participativos em âmbito interno e à 

sociedade. 

A administração pública pode abrir espaços para participação democrática por 

meio de mecanismos que combinem informação, deliberação e capacidade de 

intervenção dos cidadãos nos processos de decisão. E isso se faz possível porque a 

administração realiza sua atuação a partir de um planejamento, que se define por meio 

da discussão, do diálogo, do debate. Logo, é no processo de planejamento, na definição 

das decisões concretas que se cria espaços para que os cidadãos possam influir 

concretamente sobre as decisões públicas. A transformação da própria estrutura 

organizacional da administração pública e da forma em conceber e realizar o debate 

para a busca de soluções para os temas públicos  propiciará uma organização que deixa 

de ser hierárquica para tornar-se uma administração interativa, que pauta o diálogo 
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como a base social para a busca de soluções técnicas, potencializando ainda mais a 

eficiência. 

O processo deliberativo, ao permitir processo de discussão e reflexão, possibilita 

vislumbrar os conflitos subjacentes a uma determinada problemática. Pensar em 

democracia deliberativa implica considerar que a participação dos cidadãos pressupõe a 

definição das prioridades futuras, a eleição de alternativas para políticas públicas, pois 

são aqueles que, juntamente com os governantes, terão a oportunidade de decidir 

efetivamente sobre os assuntos coletivos que lhes afetam. 

É importante considerar que não existe receita, modelo fechado, cartilha 

determinada que possibilite processos deliberativos democráticos. Todavia, sabe-se que, 

diante das mudanças provocadas pela economia tecnológica avançada sobre o espaço 

social, sobre o meio ambiente, sobre a qualidade de vida das pessoas, uma mudança na 

perspectiva do significado de cidadania e dos deveres do cidadão passa por uma 

mudança de postura dos indivíduos e também por uma revisão das instituições políticas, 

dos seus paradigmas, de suas estruturas. 

 Ao pensarmos que na atualidade sobrevivemos em uma sociedade de risco, 

como bem explicado por Beck, precisamos assumir posturas adequadas frente ao 

problema da degradação ambiental global e aos assuntos complexos relacionados com 

as mudanças provocadas pelo capitalismo tecnológico avançado, que atingem 

diretamente a qualidade de vida e o núcleo duro do Estado Democrático de Direito: a 

dignidade humana. 

 É necessário que incorporemos novos mecanismos institucionais que 

consolidem estruturas deliberativas democráticas. Em outras palavras, pelo próprio 

sentido de processo, de construção, de devir que expressa a democracia, cabe buscar 

novas alternativas, inovações institucionais que possibilitem a aproximação da 

cidadania ao sentido de comprometimento com a causa pública, forjando uma nova 

responsabilidade política. 

A democracia precisa ser compreendida como o alargamento de espaços de 

discussão, de críticas, de tomadas de decisão que se realizam por meio de instituições 

democráticas estatais e também no seio da sociedade civil. O reconhecimento da 

existência de diversos centros de poder no Estado e paralelos ao Estado, do pluralismo 

político, é condição sine qua non para a reflexão e contextualização da democracia na 

atualidade. 
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O grande desafio democrático se revela na ampliação e no reconhecimento por 

parte do Estado de espaços democráticos não estatais como forma de legitimação e 

reconhecimento da democratização do Estado. 

Ao tratar do significado, do sentido que a expressão Estado Democrático de 

Direito engloba, devemos partir do pressuposto que compreender o significado de 

Estado Democrático de Direito implica refletir sobre os marcos jurídicos atuais para a 

implementação do desenvolvimento sustentável e o exercício democrático. 

O princípio do desenvolvimento sustentável, disposto no capítulo referente ao 

meio ambiente e referenciado também no capítulo da política urbana, é diretriz que 

impõe a busca de uma nova via desenvolvimentista no Estado Democrático de Direito. 

Todavia, esta diretriz, se acuradamente interpretada, em seus pressupostos e conteúdos 

valorativos, propõe a implementação de um novo paradigma de desenvolvimento 

econômico, com efeitos profundos nos valores culturais, sociais e jurídicos. De fato, a 

simples leitura do artigo 225 da Constituição Federal, ao afirmar categoricamente o 

direito de todos ao meio ambiente equilibrado para presentes e futuras gerações, permite 

reflexões várias sobre seu conteúdo valorativo, que traz implícita a proposta de uma 

justiça intergeracional. 

O princípio do desenvolvimento sustentável é norma direcionadora da política 

ambiental, da política econômica, da política urbana. Trata-se de proposta expressa em 

documentos internacionais, e que, positivada no texto constitucional brasileiro, propõe 

novo conteúdo ético para fundamentação da atuação política, pois ao propor nova via de 

desenvolvimento que seja equitativo, prudente e duradouro, intenta a realização de 

mudanças estruturais no modelo de desenvolvimento, de forma que este atenda às 

necessidades sociais e expresse os interesses humanos. Sem dúvida alguma, o 

paradigma do desenvolvimento sustentável vem alargar, vem "elastecer" o sentido da 

dignidade humana e da proteção aos direitos fundamentais, ao propor o bem-estar e a 

qualidade de vida para todos, em distintas perspectiva e temporalidade (dimensões 

presente e futura). 

O desenvolvimento sustentável expressa uma proposta de correção nos rumos do 

sistema econômico por meio de estratégias e instrumentos que possibilitem a 

concretização da expressão por meio do desenvolvimento econômico, do 

desenvolvimento social e da proteção ambiental. Estas três vertentes estruturais, para 
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serem concretizadas, dependem de uma intervenção estatal na ordem econômica para 

que o modelo econômico consiga orientar a produção em bases sustentáveis. 

 As estratégias em torno do desenvolvimento sustentável dependem de um 

processo de cooperação entre os poderes públicos e a sociedade e também, da 

cooperação internacional (entre os Estados), pois pensar em desenvolvimento 

sustentável pressupõe mudanças quanto à interação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, satisfação das necessidades básicas, elevação da qualidade de vida e 

proteção aos ecossistemas. 

O sistema jurídico deve conformar suas instituições jurídicas com o sentido mais 

profundo que o desenvolvimento sustentável requer: uma correção no rumo do 

desenvolvimento econômico, que deverá se refletir em princípios, conceitos e políticas 

públicas. Neste sentido, é necessário dotar de operacionalidade diretivas, princípios e 

conceitos que muitas vezes se quedam no plano formal. É preciso compreender que as 

instituições e paradigmas que serviram à conformação do modelo industrial já não mais 

se adequam às necessidades atuais. Destarte, nossa sociedade precisa de soluções e de 

políticas que possam reverter os rumos do desenvolvimento econômico, novos 

paradigmas que dêem a funcionalidade necessária a instituições jurídico-políticas, que 

sejam concebidas em outra perspectiva que não a que considera os recursos naturais 

como algo infinito (na perspectiva do modelo econômico, não se contabiliza as 

externalidades causadas à natureza durante o processo produtivo). 

A satisfação de necessidades básicas como alimentação, educação, saúde, 

habitação, água potável, infra-estrutura sanitária, transportes públicos, segurança 

pública, condições dignas de trabalho, seguridade social, liberdade de participação 

política se relacionam às metas para a melhoria das condições de vida. Todavia, estas 

necessidades básicas, vitais, configuram-se em direitos imprescindíveis para a vivência 

da liberdade, da autonomia do ser humano, e concomitantemente, representam a base 

para o exercício das potencialidades humanas. É o alargamento das opções, das 

capacidades humanas, em dimensões sociais, culturais, ambientais, políticas que 

propiciará a conscientização e a capacitação de todos para atuar em espaços 

democráticos, objetivando a implementação do paradigma do desenvolvimento 

sustentável. 

O direito ao desenvolvimento, a ser entendido como modelo econômico que 

propicia o alargamento das opções, das capacidades humanas e a realização do bem-
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estar geral, da qualidade de vida para todos, é condição sine qua non para vivência da 

sustentabilidade. Somente por meio de políticas que modifiquem os rumos do 

desenvolvimento econômico se fará factível, na maioria desses países considerados do 

Terceiro Mundo, a vivência do direito ao desenvolvimento, e por conseqüência, a 

vivência do sentido da cidadania – a cidadania ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Condição para a sustentabilidade do desenvolvimento é a democratização do 

Estado, um Estado presente e atuante para a realização da sustentabilidade. A 

sustentabilidade ambiental, a realização de um desenvolvimento que seja sustentável 

requer, em primeiro lugar, a vivência da cidadania, processos participativos que 

possibilitem a incorporação dos cidadãos nos processos de desenvolvimento, já que o 

princípio do desenvolvimento existe para o homem e pelo homem. Neste sentido, a 

sustentabilidade política é condição sine qua non para a sustentabilidade ambiental e 

social. De forma mais incisiva, afirmamos que a concretização do artigo 225, caput  

depende da vivência do Estado Democrático de Direito 

Sob o paradigma do desenvolvimento sustentável, a necessidade de um Estado 

atuante e ao mesmo tempo democrático - um Estado Democrático de Direito - é um 

desafio, pois implica a implementação de políticas públicas inteligentes que objetivem a 

melhoria da qualidade de vida das camadas populacionais desfavorecidas - os 

hipossuficientes - políticas que insiram os bens ambientais no cálculo econômico do 

processo produtivo e que consigam conservar o capital natural para as presentes e 

futuras gerações. 

O paradigma do desenvolvimento sustentável vem propor uma nova 

governabilidade para os espaços locais, produzindo novas formas de relações entre 

Estado e sociedade civil. É no espaço local, na dimensão política local onde melhor se 

pode propiciar a participação cidadã, objetivando a concretização do desenvolvimento 

sustentável. São os municípios os locais mais adequados para a implementação do 

desenvolvimento sustentável integral. 

O desenvolvimento local, a ser impulsionado pelo poder público, dependerá da 

forma em que se implementará a gestão ambiental, da forma como o poder público vai 

comprometer-se para reduzir os efeitos das desigualdades sócio-políticas e econômicas, 

que se expressam sob a forma de condições indignas de sobrevivência. Tudo dependerá 
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da forma como o poder público irá atuar para combater a degradação sócio-ambiental 

que afeta a vivência da cidadania. 

Se considerarmos que o âmbito municipal é o espaço em que os cidadãos podem 

consolidar espaços de debate, de diálogo com os poderes públicos, podemos concluir 

que a democracia é regime político sem o qual os poderes públicos municipais não 

poderão enfrentar os desafios provocados pela globalização. Em outras palavras, os 

poderes públicos municipais só poderão ser considerados legítimos se conseguirem, 

dentro do processo decisório democrático, atender às expectativas da população e 

enfrentar os desafios e as complexidades, frutos da globalização, que se refletem nos 

espaços locais sob a forma de crises, problemas e grandes conflitos. 

Sem pluralismo político, sem solidariedade social, sem mecanismos 

participativos que possibilitem a paulatina tomada de consciência sobre os problemas, 

crises e questões ambientais, e também processos de gestão democrática por meio de 

políticas públicas que possibilitem a co-participação da sociedade, dificilmente se 

poderá vivenciar práticas sustentáveis, até porque é por meio da participação dos 

cidadãos que se viabiliza a reflexão sobre os problemas locais, sobre as necessidades e 

anseios sociais, culminando com a busca de novas soluções para o presente e para o 

futuro. Não se forjando processos decisórios democráticos, impossível a implementação 

do desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende levantar hipóteses para discussão de uma possível 

responsabilidade do Município de Belo Horizonte, ou do Estado de Minas Gerais ou do 

Poder Judiciário, pelos impactos e danos gerados ao meio ambiente decorrentes da 

urbanização e verticalização do Bairro Belvedere III, situado na cidade de Belo 

Horizonte. 

Para tanto, será necessária a análise dos aspectos jurídicos que legitimaram a 

verticalização do bairro, as avessas da legislação existente, sem o devido estudo 

ambiental, contrariando, inclusive, limitação administrativa (tombamento da Serra do 

Curral) existente, o que prejudicou de diversas maneiras o meio natural da cidade, 

interferindo na qualidade de vida de seus habitantes. 

Procurou-se demonstrar a responsabilidade do poder público pela gestão urbana 

sustentável, conciliando o meio ambiente natural e o construído, de forma a 

proporcionar o desenvolvimento econômico, sem, contudo, depredar o patrimônio 

ambiental 
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This paper intends to raise hypotheses for a possible State responsibility derived of the 

environmental impacts and damages caused by the urbanization and the vertical growth 

of the Belverdere III neighborhood, in Belo Horizonte city.  

Therefore, the analysis of the legal aspects that authorized the vertical growth of the 

neighborhood will be necessary, since it didn’t respect the existing law, without 

environmental impacts research, not considering, also, administrative restraint (Serra’s 

do Curral record as historic and environment site), what harmed in diverse ways the 

natural way of the city, intervening in the quality of life of its inhabitants.  

We will try to demonstrate the State responsibility that is based on the non-observance 

of the urban-environment planning, what is necessary to reach a sustainable city, 

conciliating the natural environment and the constructed one, providing ways to 

economic development, without, however, depredate the ecological patrimony.  

 

KEYWORDS  

URBANIZATION; URBAN AND ENVIROMENTAL PLANNING; STATE 

RESPONSABILITY. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 atribuiu caráter constitucional ao planejamento urbano, 

imprimindo nos arts. 182 e 183 as diretrizes para construção da política urbana, que 

deve ser desenvolvida em conformidade com as disposições constitucionais, inclusive 

preocupando-se com a proteção ao meio ambiente. 

O presente trabalho pretende demonstrar que, em decorrência da não 

observância do planejamento urbano-ambiental, a verticalização do bairro Belvedere III 

acarretou inúmero impactos e danos ao patrimônio ambiental da cidade, prejudicando a 

qualidade de vida da população. Diante da vários indícios de irregularidade da 

aprovação do loteamento, evidenciaram-se elementos que demonstram a necessidade de 

responsabilização do poder público, com vistas a recuperar os danos e investir, 

principalmente em políticas de educação e saúde, para minimizar os danos irreparáveis. 

Para a adequada análise do campo de investigação delineado, cujo núcleo de 

interesse é o próprio homem com toda a sua multiplicidade de anseios, valores, culturas 
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e histórias, a investigação a ser empreendida, não se cingiu a um único caminho 

metodológico, sob pena de serem elaborados juízos incompletos. Desta maneira, 

utilizou-se de três métodos de pesquisa para promover um estudo mais denso e integral 

do argumento que é o objeto da pesquisa a ser desenvolvida: método técnico-jurídico; 

método histórico, bem como o estudo interdisciplinar. 

 

2 PLANEJAMENTO URBANO 

 

O Brasil vivenciou um processo de urbanização intensa em meados do século 

XX, que se deu no mesmo período em que houve grande estímulo para o 

desenvolvimento econômico do país, caracterizado pela migração da população das 

áreas rurais para os centros urbanos, o que culminou com a expansão e, muitas vezes, 

um crescimento desordenado das cidades. 

Para se avaliar o número de pessoas recebidas nos centros urbanos, “entre 1970 

e 1980, estima-se a migração rural-urbana em torno de 15,6 milhões de brasileiros” 

(MARTINE, 1990).  

Esse fenômeno de intenso deslocamento concentração da população nas regiões 

urbanizadas do país pode ser demonstrado pelo gráfico abaixo (Graf.1): 

 
O processo de concentração da população nas cidades se mostra em contínua 

progressão, como se verifica no gráfico acima. Inclusive, como assevera Marcos Abreu 

Torres (2001, p. 201), “o conceito de zona rural tende a desaparecer em virtude do 

processo de urbanização territorial. As cidades exercem um poder econômico e cultural 
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tão fortes que tais zonas estão se tornando uma extensão do ambiente urbano, divididas 

sob dois aspectos funcionais: o agrícola e as áreas de interesse ambiental.” 

O aumento abrupto da população nas cidades provocou diversos problemas 

urbanos com os quais se convive até os dias de hoje. Basta dar uma volta pelos 

logradouros públicos de qualquer grande cidade brasileira para se deparar com as 

conseqüências maléficas dessa urbanização descontrolada: depredação do patrimônio 

ambiental, ocasionando uma escassez de áreas verdes, a poluição dos rios, do ar,visual, 

sonora, além de outras; dificuldades de abastecimento adequado de água potável, de 

coleta de esgoto doméstico e de implantação de serviços de saneamento; a segregação 

social-urbana, acentuando o abismo entre as classes sociais, uma vez a classe social 

economicamente menos favorecida encontra maior dificuldade de ser atendida pelos 

serviços públicos oferecidos nas cidades (transporte, saúde, educação, dentre outros). 

É importante ressaltar que a urbanização massificada das cidades ocorreu, no 

Brasil, num período em que as ações governamentais estavam voltadas para o 

desenvolvimento econômico e industrial do País. Dessa forma, apesar de existir 

preocupação com o planejamento urbano, não se buscava conciliar o crescimento das 

cidades com a preservação do patrimônio ambiental. 

Esse crescimento populacional nos centros urbanos se deu, na maioria das vezes, 

de forma desmedida, desacompanhado de uma legislação eficiente para regulamentar o 

parcelamento do solo, uma vez que o interesse econômico era o principal definidor da 

política de zoneamento urbano e, conseqüentemente, para a edição de leis sobre o 

assunto. Segundo o professor Edésio Fernandes (1998, p. 222), “o crescimento das 

cidades brasileiras foi determinado fundamentalmente por interesses privados”. 

Há que se ponderar ainda que o caráter individualista da propriedade, 

considerado como a autonomia das pessoas em dispor dos seus bens conforme lhes 

aprouvesse, foi se desmistificando aos poucos, e tomou expressivo impulso a partir da 

promulgação da Constituição de 1946, pois, a função social da propriedade ganhou 

status de “princípio vetor do Direito Público” (MUKAI, 1988, p.60) e a Constituição de 

1988 solidificou seus contornos, impondo à propriedade restrições em prol dos 

interesses da coletividade.  
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Conforme ensinamentos de José Afonso da Silva (2001, p. 45) a Constituição da 

República de 1988 “busca superar o liberalismo pela configuração de um Estado 

Democrático de Direito, com marcado assento nos valores que emanam dos direitos de 

2ª geração (valores sociais) e de 3ª geração (a solidariedade).” 

O texto constitucional de 1988 trouxe novos rumos para o planejamento urbano, 

instituindo-o como uma obrigação do administrador público, com o objetivo de 

“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar 

de seus habitantes” (BRASIL,1988). Além disso, a Constituição da República imprimiu 

caráter fundamental ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dessa 

forma, se mostra como importante marco para a solução das questões trazidas pela 

urbanização, que apesar de muito discutidas antes de sua promulgação, foram abafadas 

pelo regime ditatorial. Contudo, a regulamentação da política urbana expressa nos arts. 

182 e 183 da Constituição veio apenas em 2001, com a promulgação do Estatuto da 

Cidade, materializado como importante instrumento da política urbano-ambiental de 

desenvolvimento e planejamento. 

O Direito Urbanístico passou, então, a ser considerado como “a disciplina que 

visa também a proteção do meio ambiente. A arte de arranjar as cidades sob aspectos 

demográficos, econômicos, estéticos e culturais, tendo em vista o bem do ser humano e 

a proteção do meio ambiente”. ( BALTAZAR apud MUKAI, 1988, p. 38). 

 

2.1 A urbanização e o direito ambiental 

 

O planejamento urbano não pode estar desconectado das preocupações com o 

meio ambiente. A proteção do meio ambiente tornou-se objeto de discussões 

internacionais, tendo em vista que a exploração predatória dos recursos naturais trouxe 

consciência da exigüidade desses recursos e a noção de que o homem, para sua 

sobrevivência, inclusive como parte integrante do meio ambiente precisa de preservá-lo. 

A realidade do nosso País1 exige dos administradores um esforço enorme no 

sentido de harmonizar o meio ambiente natural com o meio ambiente construído, para 

                                                 
1 “No Brasil, quase um terço da população vive com até meio salário mínimo per capita. Em termos 
absolutos são cerca de 49 milhões de pessoas. Acrescenta-se a este grupo as pessoas sem rendimento, 
chega-se à estimativa de 54 milhões de pessoas que podem ser consideradas “pobres”. Também dentro do 
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que se atinja um desenvolvimento econômico da cidade, propiciando a melhoria das 

condições humanas dos seus habitantes, oferecendo mais oportunidades para a parcela 

economicamente desfavorecida, e, em contrapartida, atuando para que o patrimônio 

natural não seja dilacerado, o que causaria a redução da qualidade de vida dos cidadãos. 

Segundo Maria Cristina A.D. De Ávila (2000, p. 210), “o progresso faz parte de 

nossa vida, mas ao produzi-lo não podemos esquecer que o meio ambiente é a clave 

mestra, devendo ser preservado para o bem estar de toda a humanidade, para a nossa 

segurança, e até mesmo visando a dignidade da raça humana, que é um bem 

personalíssimo, acima de muitas barreiras”. 

O homem como integrante do meio, merece a proteção do Estado que deve 

buscar oferecer melhores condições de vida, o que abarca tanto a questão econômica 

como a dos aspectos ambientais. Sob essa perspectiva, o planejamento urbano “não trata 

somente do melhoramento viário e higiênico, como em outros tempos” (MUKAI, 1988, 

p. 39) e cabe ao Estado implantar políticas urbanas que conciliem o desenvolvimento e 

a proteção dos recursos naturais. O Plano Diretor, instrumento consagrado pela 

Constituição de 1988, adquiri, assim, relevante papel na construção da cidade 

sustentável. As diretrizes do plano diretor devem ser elaboradas pelos administradores e 

pelos cidadãos, considerando as necessidades locais e assim, evitando que ele seja 

utilizado como “um facilitador de interesses do mercado imobiliário” (SILVA; 

ARAÚJO, 2003, p. 63) 

 

3 A VERTICALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE III 

 

O loteamento do bairro Belvedere III se deu de forma conturbada e é objeto de 

discussões judiciais até os dias de hoje. O quadro 1 demonstra os fatos que envolveram 

a criação do bairro: 
Data Fato Observações 

relevantes 

                                                                                                                                               
país as diferenças são acentuadas: no Nordeste, a proporção de pessoas que vive com até um salário 
mínimo é de quase 51%, enquanto no Sudeste não chega a 18%. 
Segundo o relatório da ONU, tem sido mais fácil conseguir progressos rápidos nos países que forneceram 
serviços de saúde reprodutiva, planejamento familiar e que aumentaram a cobertura e a qualidade da 
educação, promovendo a igualdade entre os sexos.” IBGE Relatório ONU. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/03122002relatorio_onu.shtm 
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Anos anteriores Desapropriação de área para a criação da 
Reserva do Cercadinho  

  

1950 Ação Judicial reivindicando a propriedade da 
área desapropriada pelo Estado. 

  

1960 Tombamento da Serra do Curral    
1973 Reserva do Cercadinho passou a ser de 

responsabilidade da COPASA. 
  

1978 A empresa Comercial Mineira S/A moveu ação 
contra o DNER e DER, alegando ser 
proprietária da área. 

  

1978 Primeira ação judicial envolvendo a liberação 
do loteamento 

  

1980 Pedido de aprovação do parcelamento da área 
enviado para a prefeitura 

  

1983 Ex-presidente da COPASA alertou que era 
necessário verificar se parte da área objeto do 
pedido de loteamento, era de propriedade do 
Estado, desapropriada para a proteção do 
manancial do córrego do cercadinho. 

  

1984 Procuradores Municipais questionam a 
comprovação da propriedade do irmãos 
Guimarães (Comercial S/A) 

  

1985 Promulgação da lei 4.034, que tratava sobre a 
ocupação e o uso do solo urbano 

Área era definida como Zona de 
Expansão Urbana- Zoneamento 
que dispunha sobre área não 
parcelada indicando uma 
ocupação sujeita à aprovação da 
prefeitura. 

1988 Em 07/07, o engenheiro responsável pelas 
obras solicitou novo processo de aprovação 

Segundo dados da Associação 
dos Moradores do Bairro 
Belvedere: Omitiu todas as 
folhas que falavam das 
pendências e irregularidades que 
constavam no processo anterior. 

1988 Em, 09/07 a procuradora do Município frisou a 
necessidade de esclarecimento quanto à 
sobreposição da planta loteada com o 
terreno do Estado. 

  

1988 Em, 05 de dezembro o loteamento foi 
aprovado.  

O então prefeito, Sérgio Ferrara, 
assinou na própria planta 
apresentada pelos 
empreendedores a alteração no 
zoneamento da área do bairro 
Belvedere. O novo zoneamento 
caracterizava a área como Zona 
Residencial 4, Zona residencial 
4B e Zona Comercial 3.  

1989 Comissão de Zoneamento encaminhou à 
prefeitura proposta de alteração do coeficiente 
de ocupação 
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1989-1990* (data 
estimada)  

Associação dos Moradores do Bairro 
Belvedere, com o apoio do então Prefeito, 
Pimenta da Veiga, ajuizou ação para discutir 
essa alteração no zoneamento.  

  

1990 Promulgação do Decreto 6690, que estabeleceu 
como categorias de uso permitidas no bairro a 
Zona residencial2 ZR2, Zona comercial 1 ZC1 
e Setor Especial1 SE1 (compreende os espaços 
sujeitos à preservação).  

  

1990 Tombamento do alinhamento montanhoso da 
Serra do Curral, que vai do bairro Barreiro ao 
bairro Taquaril 

  

1992 Perímetro do tombamento foi definido em 
30km2  

  

1992 Comercial Mineira ajuizou ação contestando o 
Decreto 6690 e obteve ganho de causa. 

  

1994 Juiz da ação proposta pela Associação dos 
Moradores liberou o loteamento. 

Empreendedores conseguiram a 
liberação pela prefeitura de 
alvarás para a construção de 18 
projetos.  

1995 Decisão judicial excluiu da área do Belvedere 
III do tombamento e ratificou as características 
do zoneamento como ZR-4 e ZC-3. 

  

1996 Promulgação da nova Lei de Uso e Ocupação 
do Solo- Lei 7.166. 

A lei inseriu o bairro no 
zoneamento ZP-3 (Zona de 
Proteção 3).  

1998 Início das Obras   
2000 Intenso número de obras no local, que era 

considerado o maior canteiro de obras do país. 
  

2003 Bairro contava com 80% de área construída e 
90% dos apartamentos ocupados 

  

Quadro 1: Cronologia dos fatos que envolveram a criação do bairro Belvedere III 

Fonte: AMORIM; S. J. M. Moreira, A. G. Guimarães e A. D. Diniz 

Verifica-se pela análise dos acontecimentos, possíveis irregularidades na 

aprovação do loteamento e, conseqüentemente na verticalização do bairro, que 

acarretaram inúmeros impactos para a cidade de Belo Horizonte. 

 

3.1 Os impactos ambientais gerados na cidade de Belo Horizonte 

 

Para demonstrar quais os impactos ambientais gerados pela verticalização do 

Bairro Belvedere, foi necessária a utilização estudos realizados por autores de outras 

áreas que não a jurídica, principalmente, os de Flávia P. Amorim e os de S. J. M. 

Moreira, A. G. Guimarães e A. D. Diniz. A discussão proposta exige o auxílio de 
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disciplinas complementares que alinhavam os argumentos, permitindo uma 

compreensão mais completa e legítima sobre o assunto. 

Os estudos apontaram vários impactos ambientais comprovados, além de 

sugerirem a existência de outros, que ainda são objetos de discussões e pesquisas. 

S. J. M. Moreira, A. G. Guimarães e A. D. Diniz (p.5-6), apontam como os 

impactos mais relevantes os seguintes: 
1- A ocupação em uma importante faixa de domínio hidrogeológico;  
2- A verticalização sobre a zona de formação cársticas (SANTOS, 2001); 
3- A redução da área verde destinada à preservação vegetal (SMMAS, 
2001) 
4- Destruição da vegetação local: o desmatamento total de áreas verdes 
(campo cerrado) para construção das edificações.  
5- Expansão urbana ao longo da bacia do Córrego Cercadinho.  
6- Os empreendimentos demandam aterros e terraplanagem que 
descaracterizam a paisagem. Esta ação acarreta ainda, no transporte de 
sedimentos para o sistema de drenagem pluvial local.  
7- A verticalização do bairro causou violenta obstrução à visualização da 
Serra do Curral; 
8- Emissão de efluentes na rede de drenagem pluvial; 
9- A Lagoa Seca, além de receber a água pluvial oriunda do bairro, e do 
BH Shopping, e ter sua área reduzida em virtude do zoneamento aplicado ao 
bairro, e por ser considerada como Zona de Proteção Ambiental, em 
conformidade com a legislação urbanística, jamais poderia ter sido alvo de 
parcelamento, conforme pode ser verificado no artigo 16 § VI, cap. III, da 
Lei 7.166/96; 
10- A impermeabilização do solo: a edificação dos lotes contidos no 
Belvedere III ocasionou uma intensa impermeabilização dos terrenos, 
comprometendo a manutenção da recarga dos aquíferos que abastecem a 
bacia hidrográfica do Córrego Cercadinho. Deste modo, a impermeabilização 
do solo inviabiliza a infiltração de água da chuva, quebrando o ciclo natural 
de recarga dos aqüíferos e o abastecimento da bacia hidrográfica do Córrego 
Cercadinho”.  

Flávia P. Amorim acresce a esses impactos a influência no trânsito, pois houve 

com a urbanização do bairro um aumento do volume de veículos automotores que 

trafegam pela região. A autora aponta que, apesar da elaboração de estudos de impactos 

no trânsito para implantação do BH Shopping, o mesmo não ocorreu para a implantação 

do Belvedere III, e coloca que “o esgotamento das vias de acesso à cidade de Nova 

Lima e os bairros da região sul é o resultado da falta de planejamento e estudo de 

impactos dos empreendimentos novos. O adensamento automotivo é um fato 

preocupante na medida em que os poluentes lançados no ar provenientes da queima de 

combustível são maiores quanto for a concentração de carros e mais tempo eles 

permanecem funcionando” (AMORIM, 2007, p.127).  
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Os autores consultados ainda apontam que a verticalização do bairro criou uma 

barreira para a circulação dos ventos, contribuindo para o aumento da temperatura na 

cidade, mas, alertam que ainda não há comprovação científica nesse sentido. 

Alguns pesquisadores assinalam que as alterações climáticas influenciam no 

incremento de diversas doenças e se mostram como uma “nova categoria de perigo para 

a saúde, destacando-se principalmente as mudanças sistemáticas induzidas pelo homem 

no sistema natural e outros processos que sustentam a saúde e a vida" (CIÊNCIA HOJE, 

2006) 

4. ANÁLISE DA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DO ESTADO  

 

4.1 A responsabilidade do Estado 

 

A noção de responsabilidade do Estado se configura em um dos pilares no 

Estado de Direito. Perquirindo-se a origem da responsabilização do Estado, perceber-se 

que nos Estados absolutistas não se admitia a possibilidade de indenização em virtude 

de danos causados pelo Estado, uma vez que o direito se fundava na vontade dos 

governantes, sendo que o regime abria as portas para a arbitrariedade, pois não continha 

garantias para os súditos. (ROUBIER, [19], p.120-121) e nem tão pouco limites para o 

exercício de poder pelos governantes.  

Com as alterações histórico-sociais e com a conseqüente adoção do modelo de 

Estado de Direito, reconheceu-se a possibilidade do Estado causar lesões à esfera 

juridicamente protegida de outrem, uma vez que “a idéia de responsabilidade do Estado 

é uma conseqüência lógica inevitável da noção de Estado de Direito. A trabalhar-se 

com categorias puramente racionais, dedutivas, a responsabilidade estatal é simples 

corolário da submissão do Poder Público ao Direito.” (MELLO, 2005, p.923). 

A teoria da responsabilidade do Estado, que em um primeiro momento, atrelada 

à doutrina civil, avaliava a culpa do agente público, expandiu-se até a adoção da 

responsabilidade objetiva, que impõe o dever de indenizar verificando-se o dano ao 

patrimônio de outrem e nexo causal entre este dano e o comportamento do Estado.  
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A atual Constituição Federal estabelece, no artigo 37, § 6º2, que as pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos são 

responsáveis pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Assegura, ainda, o 

direito (poder-dever) do Estado de ingressar em juízo para pleitear do agente o valor 

pago a título de indenização no caso de ação culposa ou dolosa deste. 

A idéia de responsabilização objetiva do Estado está fundamentada no risco 

administrativo, já solidificada em nosso ordenamento jurídico. É caracterizada, com 

ensina Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, por “ato comissivo, positivo do agente 

público, em nome e por conta do Estado, que redunda em prejuízo a terceiro, 

conseqüência de risco decorrente de sua ação, repita-se, praticado tendo em vista 

proveito de instituição governamental ou da coletividade em geral” (MELLO, p. 956). 

A responsabilidade subjetiva do Estado, apesar de não ser a regra, ainda 

encontra esteio em nosso ordenamento jurídico. Essa modalidade é aplicada nos casos 

de omissão e “só pode ocorrer na hipótese de culpa anônima, da organização e 

funcionamento do serviço, que não funcionou ou funcionou mal ou com atraso, e atinge 

os usuários dos serviços ou os nele interessados” (MELLO, p. 956). 

Apesar de já solidificada a idéia de responsabilização objetiva do Estado por 

lesões causadas a terceiros, algumas atividades estatais ainda não foram abarcadas por 

esta idéia, como no caso dos atos legislativos e jurisdicionais. Todavia, há uma forte 

tendência em se alargar o âmbito da responsabilidade do Estado para todas as suas 

esferas de Poder, o que coaduna com os fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.  

Em relação aos atos legislativos, grande parte da doutrina e jurisprudência 

adotam a responsabilidade por danos gerados por leis inconstitucionais, afastando a 

responsabilização dos atos legislativos constitucionais. Já em relação aos atos 
                                                 

2 Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
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jurisdicionais, o entendimento aponta que tais atos podem gerar a responsabilidade do 

Estado, apesar da dificuldade em configurá-los. A previsão constitucional que impõe ao 

Estado o dever de indenizar o condenado por erro judiciário, deve ser considerada de 

forma ampla, abrangendo tanto ao atos de natureza penal quanto os de natureza cível. 

É importante considerar que o Poder do Estado é uno e indivisível, ocorrendo 

apenas a separação de órgãos e especialização de funções (AZAMBUJA, 1994, p. 179). 

Por esta razão, deve-se dispensar a todos os Poderes tratamento equânime, inclusive 

para assegurar a independência e harmonia entre eles.  

 

4.2 A responsabilidade por dano ambiental  

 

Em sede de dano ao meio ambiente, a Lei Federal 6.938/81 estabeleceu a 

responsabilidade objetiva, sendo necessária apenas a comprovação do dano e nexo de 

causalidade entre a conduta e o ato lesivo. 
Art.14- § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente (grifos nossos). 

A Constituição Federal consagrou, no art. 2253, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito fundamental, indispensável para a proteção da 

vida e da dignidade da pessoa humana, e a responsabilidade por lesões a ele causadas é 

“colocada em um princípio de co-responsabilidade” (BARACHO JÚNIOR, 1999, 

p.179). O §3º desse artigo confere à necessidade de reparação do dano ao patrimônio 

ambiental o status de diretriz constitucional. Como bem de uso comum do povo sua 

proteção merece relevância e, portanto, justifica a atribuição de responsabilidade 

                                                 
3 . Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 
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objetiva baseada no risco integral “em razão do interesse público marcante” 

(BARACHO JÚNIOR, p. 1999, 318). 

Verificada a existência do dano, a reparação poderá se dar de duas formas, como 

determina o dispositivo legal acima transcrito: indenização, em espécie pecuniária, ou 

reparação do dano retorno ao status quo). 

Muitos doutrinadores4 e magistrados ainda consideram a possibilidade de 

responsabilidade do Estado por danos ambientais apenas quando este realizar a conduta 

positiva (ação), sendo o poluidor, não se admitindo a responsabilidade por omissão. 

Todavia, vários sãos os motivos pelos quais não concordamos com esse entendimento.  

O meio ambiente, patrimônio coletivo, exige do Poder Público ações no sentido 

de protegê-lo, inclusive determinadas em lei5. Em decorrência da relevância do bem 

meio ambiente, a Carta Magna consagrou como dito acima, o princípio da co-

responsabilidade. Entendemos por co-responsabilidade aquela que é compartilhada pelo 

o Estado e por toda a coletividade, exigindo-se esforços em comum para a proteção do 

patrimônio ambiental e, em caso de lesão, serão penalizados os agentes causadores 

individualmente ou solidariamente6. A proteção coletiva só será possível se promovidas 

ações no sentido de educar a população, e para tanto, é fundamental o papel do poder 

público.  

                                                 
4 “Quanto à responsabilidade do Estado, pode ele agir como poluidor, e só nesta condição pode ser 
responsável por danos ambientais. Ações propostas contra empreendedores privados que tentaram 
responsabilizar genericamente o Estado (por exemplo, por ter se omitido de fiscalizar ou por ter 
concedido licença para a atividade) sem o estabelecimento do nexo de causalidade concreto e preciso, não 
prosperaram. (HORTA, Augusto, p. 3). 
5 Lei 6.938/81- Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
 III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos 
recursos ambientais;  
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
VIII - recuperação de áreas degradadas;  
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  
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Responsabilizar o Estado por todos os seus atos danosos, comissivos ou 

omissivos, significa, sobretudo, ampliar seu caráter democrático, uma vez que implicará 

em uma atuação isenta e idônea de seus agentes.  
“Não se pode pensar em outra malha senão a malha realmente bem apertada 
que possa, na primeira jogada da rede, colher todo e qualquer possível 
responsável pelo prejuízo ambiental. É importante que, pelo simples fato de 
ter havido omissão, já seja possível enredar agente administrativo e 
particulares, todos aqueles que de alguma maneira possam ser imputados ao 
prejuízo provocado para a coletividade” (FERRAZ, apud BARACHO 
JÚNIOR, 1999, p. 320.) 

Nesse sentido, podemos mencionar decisão do TJRS que em sintonia com os 

princípios do Estado Democrático de Direito, considerou Estado do Rio Grande do Sul 

e o Município de Porto Alegre responsáveis por se omitirem em proteger o meio 

ambiente: 
DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 
POR DANO AMBIENTAL – SOLIDARIEDADE DOS DEMANDADOS: 
EMPRESA PRIVADA, ESTADO E MUNICÍPIO. CITIZEN ACTION. 
1 – A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável direto, o 
responsável indireto ou contra ambos, pelos danos causados ao meio 
ambiente, por se tratar de responsabilidade solidária, a ensejar o 
litisconsórcio facultativo. Citizen action proposta na forma da lei. 
2 – A omissão do Poder Público no tocante ao dever constitucional de 
assegurar proteção ao meio ambiente não exclui a responsabilidade dos 
particulares por suas condutas lesivas, bastando, para tanto, a existência do 
dano e nexo com a fonte poluidora ou degradadora. Ausência de medidas 
concretas por parte do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de 
Porto Alegre tendentes, por seus agentes, a evitar a danosidade 
ambiental. Responsabilidades reconhecidas.grifos nossos (TJRS- 1ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal) 

Na esteira da teoria da responsabilidade civil do Estado, verifica-se que o poder 

público deve ser responsabilizado por sua omissão, quando dessa resultar lesão ao 

patrimônio ambiental, devendo-se comprovar sua culpa in ommitendo 

(responsabilidade subjetiva).  

Importante pontuar que o significado de meio ambiente há muito superou aquele 

“compreendido como o habitat natural do ser humano (flora, fauna solo e água); hoje 

também se entende por meio ambiente o modus vivendi do homem, abrangendo 

aspectos culturais, históricos e antropológicos (WOLFF,  apud TORRES, p. 198). 

Assim, a responsabilidade é decorrente de qualquer lesão ao meio ambiente assim 

considerado, o que engloba, inclusive, o planejamento urbano. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 
IRREGULAR. ÁREA DE MANANCIAIS. RESPONSABILIDADE DO 
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MUNICÍPIO E DO ESTADO. PODER-DEVER. ARTS. 13 E 40 DA LEI N. 
6.766/79. 
1. As determinações contidas no art. 40 da  Lei n. 6.766/99 consistem num 
dever-poder do Município, pois, consoante dispõe o art. 30, VIII, da 
Constituição da República, compete-lhe "promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 
2. Da interpretação sistemática dos arts. 13 da Lei nº 6.766/79 e 225 da CF, 
extrai-se necessidade de o Estado interferir, repressiva ou 
preventivamente, quando o loteamento for edificado em áreas tidas como 
de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais.  
3. Recurso especial provido. grifos nossos (STJ-T2, REsp 333056 / SP, Min. 
Rel. Castro Meira, DJ 06.02.2006) 
 

Assim, é poder-dever do Estado agir buscando a prevenção de lesão ao meio 

ambiente, inclusive, promovendo a devida consciência ambiental, por meio da 

educação, e a omissão pode caracterizar sua responsabilidade. 

 

4.3 O Estado de Minas Gerais ou o Município de Belo Horizonte ou o Poder 

Judiciário podem ser responsabilizados pelos danos ambientais gerados pela 

verticalização do bairro Belvedere III? 

 

Como exposto acima, a aprovação do loteamento e a verticalização do bairro 

foram objetos de discussões em todos os âmbitos (na sociedade civil e nos Poderes do 

Estado). Os estudos mais recentes demonstram que essa verticalização irregular, gerou 

danos para o meio ambiente: 

1- Danos a Serra do Curral, inclusive com a descaracterização da paisagem 

local; 

2- Destruição da vegetal local; 

3- Comprometimento do complexo hidrológico importante para o 

abastecimento da cidade de Belo Horizonte. 

 

No âmbito do Poder Executivo Municipal, ficou claro que a aprovação se deu 

desrespeitando aspectos legais da lei e uso ocupação do solo vigente na época, de forma 

um tanto quanto obscura. Os indícios de irregularidades são evidentes, pois a assinatura 

da aprovação do loteamento a alteração do zoneamento do local foram feitos na própria 

planta apresentada pelos empreendedores. 

O Município, durante a gestão do prefeito Eduardo Azeredo, ingressou com ação 

de anulação de registro de loteamento, alegando que esse foi feito de forma ilegal.  
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Todavia, a sentença na 1ª instancia foi desfavorável para Município, o que 

ocasionou o reexame necessário, conforme ditames processuais. A Prefeitura de Belo 

Horizonte alegou a necessidade de cancelamento dos registros fundamentando-se, 

principalmente, na nulidade do registro, pois esse apresentava vícios formais de 

sobreposição de assinaturas do prefeito à época da aprovação, conforme prescrição do 

art. 23, da Lei 6.766/79; na ausência de oitiva da Comissão Especial de Zoneamento 

(prevista pelo Decreto Municipal 4.997/85); na ausência de apresentação do RIMA e do 

EIA; na ausência de oitiva do Instituto Estadual de Floretas; na rapidez da aprovação do 

projeto (28 dias); violação do art. 13 da Lei 6.766/79  

A decisão de 2ª instância7 manteve a sentença a quo, refutando os argumentos 

levantados pela municipalidade. Em relação à sobreposição de assinaturas, o relator do 

caso, Desembargador José Domingues Ferreira Esteves, não reparou a decisão de 1ª 

instância sob o argumento de que o “documento objeto do laudo pericial trazido aos 

autos pelo Município de Belo Horizonte não foi o original”. Ponderou, ainda, que o ex-

prefeito declarou que todas as assinaturas referentes ao loteamento eram suas.  

Em relação a oitiva da Comissão Especial de Zoneamento, alegou o relator que, 

apesar da existência de previsão da oitiva por norma municipal, a sua ausência não “tem 

o condão de eivar de nulidade a aprovação do loteamento denominado Belvedere III. 

(...) Independentemente do teor do parecer que poderia ser produzido pela referida 

comissão, o prefeito poderia ter aprovado o loteamento, pois a Comissão Especial de 

Zoneamento não estava investida do poder de veto de projetos de loteamento”. 

O relator coloca que a ausência do RIMA do EIA e da oitiva do Instituto 

Estadual de Florestas não torna a aprovação ilegal, visto que tais requisitos não eram 

necessário à época. Em seu voto, sustenta que “o laudo pericial foi conclusivo no 

sentido de que o loteamento aprovado atende aos requisitos do Plano de Ocupação do 

Solo e não se infere nenhuma das hipóteses impeditivas previstas pelo art. 18, da Lei 

Municipal 4.034/85, assim como não ofendido o art. 14, § 1º da mesma norma”.  

Flávia Amorim (2007, p. 64-65) demonstra vários fatores que impediriam a 

edificação do bairro, por haver risco de grave prejuízo ao meio ambiente:  

“O bairro foi edificado em área de maior concentração de mananciais 
aqüíferos da região metropolitana. Os lençóis são muito superficiais e muito 

                                                 
7 TJMG, AC 1.0024.95.030370-1/001, Rel. Des. José Domingues Ferreira Esteves, DJ 28/11/206.  
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sensíveis a poluição proveniente de urbanização. Os mananciais da região 
compõem a sub-bacia do Cercadinho, que alimenta o Ribeirão Arrudas. 
Diante da importância do Córrego do Cercadinho, o Conselho de Política 
Ambiental (COPAM) do Estado de Minas Gerais aprovou o enquadramento 
desse córrego como classe especial. Nesse tipo de classificação não são 
tolerados lançamentos de águas residuárias domésticas, industriais, lixo e 
outros resíduos sólidos, entre outras substâncias”  

 
A autora coloca ainda que “a Sociedade Brasileira de Geologia produziu um 

parecer geológico que aconselhava não edificar na área. (AMORIM; 2007,p. 79)” 

Apesar de entendimento judicial em sentido contrário, verifica-se que a 

ocupação se deu em desacordo com o estipulado em lei, ferindo o disposto no art. 188, 

IV, V, VIII e IX, da Lei 4. 034.  

Caberia, conforme determinações do art. 13 da Lei 6.766, ao Estado de Minas 

Gerais disciplinar o loteamento realizado pelo Município no caso, pois se trata de área 

de interesse especial, localizada aos pés da Serra do Curral, tombada e 1960, com a 

finalidade de conservação do seu valor cultural, paisagístico, histórico e ambiental e 

também área localizada em limites de Município. 

Constata-se que a responsabilidade pelos danos ambientais gerados em 

decorrência da verticalização do bairro Belvedere III pode ser atribuída, em grande 

parte ao Município de Belo Horizonte, por descumprimento da legislação vigente no 

ano da aprovação do loteamento. Além disso, verifica-se que o Estado de Minas Gerais 

também poderia ser responsabilizado por não ter atendido à determinação contida no 

art. 13, da Lei 6.766.  

                                                 
8 O art. 18 da Lei 4.034 assim dispunha: 
Art. 18 Não será permitido o parcelamento do solo urbano em terreno: 
I - alagadiço e sujeito à inundação, antes de tomadas as providências para assegura-lhe o escoamento das 
águas; 
II - aterrado com materiais nocivos à saúde pública, sem que tenha sido previamente saneado; 
III - com declividade igual ou superior a 30% (trinta pode cento); 
IV - onde, em virtude das condições geológicas, for desaconselhável fazer-se edificações; 
V - considerado necessário à preservação ecológica; 
VI - onde a poluição impeça condições sanitárias, até sua correção; 
VII - total ou parcialmente florestado, sem prévia manifestação dos órgãos competentes; 
VIII - contíguo a mananciais, cursos d'água, represas e demais recursos hídricos, sem prévia manifestação 
dos órgãos competentes 
IX - necessário ao desenvolvimento do Município, à defesa das reservas naturais, à preservação de 
interesse cultural e histórico e à manutenção dos aspectos paisagístico, de acordo com o planejamento 
urbano municipal. 
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Pode-se vislumbrar ainda uma possível responsabilidade do Poder Judiciário, 

pois a decisão acima transcrita se mostra incongruente com os resultados das pesquisas 

consultadas que apontam a importância da região, considerando suas características 

hidrológicas e geográficas (mencionaram, inclusive, relatório publicado na época, por 

instituição idônea, desaconselhando a ocupação). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, há indício de que a urbanização e a verticalização do bairro 

Belvedere III se deu de forma irregular o que gerou danos ao meio ambiente, alterando 

negativamente as condições de vida dos habitantes da cidade de Belo Horizontes. 

Fica clara a necessidade de providências do poder público no sentido de reverter 

os estágios da depredação no local9 e de investimentos em toda a cidade, buscando-se 

minimizar os danos irreversíveis causados ao patrimônio ambiental. Nesse sentido, 

merecem destaque a necessidade de investimentos em políticas públicas de educação e 

de saúde (as alterações climáticas provocam o aumento de algumas doenças e população 

necessita de um sistema de saúde capaz de fornecer o tratamento adequado.) 

O planejamento urbano-ambiental se mostra necessário, inclusive com o 

incremento da participação popular na gestão urbana, almejando o desenvolvimento 

sustentável da cidade, e afastando a interferência de interesses do shadow state10. 
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PLANO DIRETOR, PARTICIPAÇÃO POPULAR E RESPONSABILIDADES 
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RESUMO 

O Plano Diretor é um meio para se alcançar o desenvolvimento de uma cidade e, 

sobretudo, alcançar o chamado desenvolvimento sustentável dos sistemas urbanos. Com 

tal finalidade, formam-se comissões especiais com o fito de se avaliar a aplicação 

material do Plano. Tudo com vistas à formação de uma ordem jurídico-urbanística que 

não permaneça unicamente na forma de plano. Com a finalidade de se democratizar e 

aprofundar as discussões do processo de execução do Plano seria necessário promover 

encontros abertos à participação popular para avaliar as políticas, planos e programas. 

No entanto, com referência aos distintos níveis de tomada de decisões para 

implementação dos planos referidos, chegou o momento de se responsabilizar o prefeito 

municipal por omissões não justificáveis quanto à execução do plano. Em nosso sistema 

jurídico a participação popular é necessária e, ademais, existem meios jurídicos para se 

buscar a intervenção do Judiciário na responsabilização por omissão do Chefe do 

Executivo Municipal. 

 

PALAVRAS CHAVES 

PLANEJAMENTO URBANO; GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE; 

EXECUÇÃO DO PLANO; RESPONSABILIDADES. 

 

RESUMEN 

El ‘Plan Director’ es un medio de se buscar el desarrollo de la ciudad y, sobretodo, 

cumplir con lo que sea el desarrollo sostenible de los sistemas urbanos. Por esto se 
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forman comisiones especiales con la participación popular buscando la plena aplicación 

material del Plan Director. Todo para que se forme una orden jurídico-urbanista que no 

se quede unicamente en forma de plan. Con el fin de democratizar y profundizar las 

discusiones del proceso de ejecucion del Plan sería necesario encuentros abiertos a la 

participación de la sociedad para la evaluación de las políticas, planes y programas. No 

obstante, con referencia a los distintos niveles de toma de decisiones para implementar 

referidos planes,  ha llegado el momento de plantearse la posibilidad de que se pueda 

imputar directamente la responsabilidad a el jefe del Ejecutivo municipal por omisiones 

sin justificativas. En nuestro sistema jurídico la participacion popular es necesaría y 

además existen medios jurídicos para se buscar la intervención del Judiciario en la 

responsablización del intendente por omisión en la ejecución del plan.  
 

PALAVRAS-CLAVE 

PLANEAMIENTO URBANO;  PARTICIPACIÓN POPULAR; DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE; RESPONSABLIDADES.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

           O Estatuto da Cidade, lei 10257/2001 fixou as diretrizes gerais da política 

urbana e inovou ao estabelecer a obrigatoriedade da existência de plano diretor não 

apenas para as cidades que tenham mais de 20.000 habitantes (art. 182, § 1º da CF/88), 

como previsto constitucionalmente, mas também para as cidades que integrem regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, áreas de especial interesse turístico, inseridas na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional, ou ainda municípios nos quais o Poder 

Público Municipal pretenda utilizar os instrumentos do parcelamento ou edificação 

compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
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tempo ou desapropriação como pagamento mediante títulos de divida publica (art. 41). O 

plano diretor traduz assim a idéia do planejamento urbano.1

 

             A questão do planejamento tornou-se crucial para o pleno 

desenvolvimento da cidade e, sobretudo de seu desenvolvimento sustentável. Quanto a 

primeira vertente, ou seja, a de que o planejamento deveria ser a mola mestra para o 

desenvolvimento das cidades, não é novidade. Desde a década de 20, a experiência 

americana, firmada a partir dos anos 30, influenciou deveras nosso desenvolvimento 

urbano. O Plano Agache, no Rio de Janeiro e as idéias de Le Corbusier, a cidade passou 

a ser concebida entre algo que se situava entre a filosofia social e a racionalidade 

técnica. Portanto, formas arcaicas de ocupação do solo cederiam lugar às reais 

necessidades urbanas. Nesse compasso, também foi importante a figura de Lucio Costa, 

o qual propôs a modernização da cidade em face de suas necessidades e peculiaridades.2

 

             O planejamento tornou-se instrumento de vital importância para a ação 

planejada de autoridades públicas, sobretudo as municipais. O prefeito deve possuir um 

plano de ação que se coadune com o planejamento local (plano diretor), a leis 

orçamentárias e o plano plurianual. Deve igualmente considerar a lei orgânica local. E, 

como bem afirmou José Afonso da Silva, “esses instrumentos, coordenados com o plano 

diretor, na verdade, funcionam também como instrumentos de execução deste.”3

 

           A ação planejada nada mais é do que uma tentativa de se efetiva uma ação 

previamente calculada com o fito de se alcançar objetivo determinado ou determinável. 

O planejamento coletivo realizado pelo Estado configura-se como verdadeiro 

gerenciamento público almejando atingir o interesse coletivo em sua plenitude e, no caso 

                                                 
1  Em relação ao planejamento urbano na zona costeira cf. SILVA, Solange Teles da. Planejamento 
urbano na zona Costeira. In Anais do Congresso Nacional do CONPEDI 2006 
 http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Solange%20Teles%20da%20Sil
va.pdf, acessso em 30.09.2007. 
 
2  QUEIROZ RIBEIRO, Luiz César de e CARDOSO, Adauto Lucio (organizadores e autores). 
Plano diretor e gestão democrática da cidade. In Reforma Urbana e gestão democrática: promessas e 
desafios do Estatuto da Cidade.Rio de Janeiro: REVAN: FASE, 2003, p. 103-105.  
3  SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 148. 
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do urbanismo, com intuito de harmonizar estruturas edilícias e comerciais. Isso para 

melhorar a qualidade de vida da coletividade, mormente com vistas à atingir o 

desenvolvimento sustentável. 

 

         Outro problema importante que merece a atenção é a questão do 

detalhamento do Plano Diretor. A observação se determinado item fixado no projeto foi 

ou não realizado comprova a efetividade do plano. José Afonso da Silva aconselha não 

ser o plano muito minucioso, pois a atuação concreta deveria ser relegada aos planos 

executivos. Contudo, provou-se que essa teoria não é muito acertada, sobretudo a partir 

dos problemas ocorridos em plano diretores genéricos, como o do Município de Santos, 

que sofreu revisão em vista de sua extrema generalidade.  

 

         O mais adequado é a construção de um plano diretor detalhado, a fim de que 

seus executores tenham real noção do que se quer alcançar com a implantação de suas 

metas. O plano genérico perde-se no tempo e, via de regra, não é executado. Isso sem 

contar que a omissão das autoridades não podem ser levadas em consideração, em vista 

do alto grau de abstração do instrumento diretor, que deveria ser cartilha minuciosa das 

ações de autoridades governamentais. 

 

         Correto está Bernardes ao expor que o detalhamento é importante para os 

que devam implementar as políticas de desenvolvimento urbano nas cidades, “pois 

devem entender de maneira correta os dispositivos e objetivos inseridos na lei e formatar 

adequadamente os instrumentos passíveis de implantação em seus municípios.”4

 

          O planejamento é instrumento acertado para aumentar a qualidade de vida 

populacional e coordenar políticas para o atingimento do chamado desenvolvimento 

sustentável. Nesse sentido, o desenvolvimento das cidades deverá respeitar os limites da 

sustentabilidade, quer dizer, deverá ser realizado com “ordenação, sem caos e 

                                                 
4  BERNARDES, Cláudio. Plano diretor estratégico, lei de zoneamento e atividade imobiliária em 
São Paulo. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005, p. 17. 
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destruição, sem degradação, possibilitando uma vida digna para todos”5. O direito a 

cidades sustentáveis significa portanto “um direito coletivo da população a cidades 

sustentáveis, ou seja, o direito ao acesso a condições de vida urbana digna, ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e aos equipamentos e serviços públicos”6

 

           O Estatuto da Cidade foi inovador ao instituir as diretrizes de política 

urbana prevendo a necessidade da ampla participação popular na formulação do plano 

diretor, como também a garantia à gestão democrática da cidade. Desta forma esse artigo 

buscará realizar uma discussão sobre a participação popular na formulação e 

implementação do plano diretor, ou seja, do planejamento participativo, bem como 

realizar uma reflexão sobre a responsabilidade do Poder Público em assegurar tal 

participação no planejamento urbano. 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

           Nos termos do artigo 1º, bem como inciso XII do art. 29 da Constituição 

Federal nosso sistema democrático tornou-se semidireto, conferindo aos cidadãos o 

direito de se manifestarem na confecção do Plano Diretor. Contudo, esse poder 

conferido ao povo não se exaure nesse único momento. A fiscalização tornou-se outro 

direito conferido aos mesmos a fim de tornar efetivo os dispositivos contidos no referido 

instrumento. 

 

  Isso é o que se denomina planejamento participativo, o qual conta com a 

contribuição e fiscalização popular para ser definitivamente implementado. Essa 

possibilidade também não se encerra unicamente nas ações do Executivo, a quem 

caberia grande parte das ações, mas também o Legislativo, ao aprovar emendas e leis 

que sejam necessárias para a efetivação do direito a uma cidade sustentável. 

                                                 
5  MEDAUAR, Odete: “comentarios dos arts. 1º a 3º” IN: ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; 
MEDAUAR, Odete (coord.). Estatuto da cidade: Lei n. 10.257, de 10.07.2001. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 18. 
6  SILVA, Solange Teles da. Políticas Públicas e Estratégias de Sustentabilidade Urbana. In Hiléia 
– Revista de Direito Ambiental da Amazônia n. 1, agost-dezembro 2003, p. 131. 
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  Nesse diapasão, o Estatuto da Cidade propôs três maneiras básicas para 

garantir a participação e fiscalização popular previstos nos incisos do parágrafo 4º do 

artigo 40. Referidos incisos viabilizam:  

I - a convocação da população e associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade para participação de audiência públicas. Essa prática tem sido adotada em 

diversos municípios sem, contudo, alcançar uma participação satisfatória. Na pratica, 

parte das normas elaboradas nos planos diretores não conta ainda com uma efetiva 

participação popular.  

II – publicidade relativa aos documentos e informações produzidos. Este princípio já é 

decorrência do que prescreve o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal. Porém, 

sempre importante reforçar sua existência e possibilidade de se exigir das autoridades 

esclarecimentos que possam ser necessários a quem quer que seja.  

III – é conseqüência lógica da acessibilidade popular aos atos e documentos públicos, 

disponibilizando aos indivíduos a vista aos documentos e informações oriundos do 

processo de formatação das políticas do plano. 

 

          Essa é a forma de participação popular prévia na formatação do plano 

diretor e de seus instrumentos. Porém, de nada adiantaria um processo de participação 

popular sem a respectiva possibilidade de exigir das autoridades competentes a 

implementação das políticas e planos lá consignados7. O que se quer, em verdade, é 

realçar o aspecto “finalístico” do plano, uma vez que seu intuito é atingir uma cidade 

sustentável, uma localidade capaz de comportar, a contento, moradores já instalados e 

aqueles que estão em vias de ali permanecer. As propostas contidas no plano em 

harmonia com os instrumentos legislativos correspondentes – leis orçamentárias e plano 

plurianual – compõem metas a serem atingidas de fato. Não podem se perder ao vento, 

como promessas vãs, fruto da demagogia que teve como protagonistas governadores e 

prefeitos inescrupulosos, do passado e do presente, responsáveis pela configuração atual 

                                                 
7  Em relação ao controle de políticas publicas pelo judiciário cf. SILVA, Solange Teles da.: 
Espaço urbano e ações civis públicas. In SALLES, C. A. de; SILVA, S. T. da; NUSDEO, A. M de O. 
Processos coletivos e tutela ambiental. Santos: Leopoldianum, 2006, pp. 315-330. 
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de alguns municípios brasileiros com situação irreversível quanto à situação caótica em 

que se encontram. 

 

             O direito dos indivíduos opinarem e controlarem a Administração na 

efetivação de atos e medidas premeditadas em prol do interesse coletivo já 

transformados em construção legislativa, compreendida, in casu, nos planejamentos 

locais e regionais, envolvem a responsabilidade pública, emanada da própria 

Constituição. Como bem observou Dromi, na mesma proporção que o poder cresceu, o 

controle também deve aumentar, com grau evolutivo do próprio Estado de direito. 8

 

3. RESPONSABILIDADE GOVERNAMENTAL 

  

           Essa participação popular não é algo inusitado ou novo previsto em nosso 

ordenamento jurídico. Trata-se de artifício para pôr em prática as promessas políticas e 

viabilizar a infra-estrutura necessária para a cidade sustentável, tal qual já eram dispostas 

nos documentos preparatórios da Conferência sobre Meio ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro, ECO/92. 

 

            A Agenda Habitat, nas palavras de Saule Junior, já enfatizava a 

necessidade da participação popular para a transparência dos planos urbanos, isso porque 

o parágrafo 179 preconiza que “os governos devem garantir o direito de todos os 

membros da sociedade de participar ativamente dos assuntos da comunidade em que 

vivem e garantir a participação na adoção de políticas em todos os níveis.” O Art. 180 

ainda releva o papel dos indivíduos como atores políticos de suas comunidades, de 

maneira a tornar viável a institucionalização da participação popular.9

 

  A Resolução nº 15, de 3 de setembro de 2004, do Conselho das Cidades – 

CONCIDADES, iniciou uma campanha nacional em prol da realização de planos 

diretores participativos. Seu intuito era o de construir cidades includentes, democráticas 

                                                 
8  DROMI, José Roberto. Derecho subjetivo y responsabilidade publica. Madri: Ed. Grouz, 1986, 
p. 20. 
9  SAULE JUNIOR, Nelson . Direito à cidade.... 
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e sustentáveis. Preconizava também a participação popular de todos os segmentos no 

planejamento e gestão das cidades. Antes disso, a Resolução nº 13, de 16 de junho de 

2004, sustentava a necessidade de construção de uma nova política urbana com 

participação da sociedade de todo o País. Propunha e criação de conselhos 

representativos em todas as esferas de governo. Este conselho deveria ter autonomia 

para seu pleno funcionamento, inclusive com a composição de uma secretaria executiva 

com dotação orçamentária própria. 

 

  Esses mecanismos têm como propósito garantir a participação da 

população local, em um primeiro momento, sem exclusão de outros atores sociais, no 

processo de aprovação do plano diretor. Porém, diante do fato que os planos diretores já 

estão formatados por ter se encerrado o prazo para a aprovação da sua respectiva lei no 

ano passado10, presume-se que a mesma sociedade civil organizada, mantenha sua 

coesão para exigir das autoridades a implementação das medidas propostas na lei do 

plano diretor. 

 

  Assim como existe um conteúdo mínimo11 a ser incluído no Plano Diretor 

Participativo e, no mesmo diapasão, um prazo para o mesmo ser apresentado em forma 

de lei, nos termos do Estatuto da Cidade, os mesmos mecanismos devem ser transpostos 

em termos de se exigir das autoridades governamentais a materialização dos projetos 

incluídos no referido plano municipal. 

 

  A improbidade administrativa, portanto, deve ser transposta para os casos 

em que ficar comprovada omissão do prefeito na hipótese de não se dar cumprimento 

aos dispositivos do Plano. Certamente, deve-se considerar que o Executivo possui um 

momento discricionário para implementá-lo, além de estar atrelado às lei orçamentárias 

para a realização da obra ou concretização de determinado serviço. Contudo, como já 

referido, os planos devem ser elaborados conjuntamente, isso porque seria um 

                                                 
10  O art. 50 do Estatuto da Cidade previu que os Municípios, com mais de 20.000 habitantes e os 
integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que não tivessem um plano diretor na data 
de entrada em vigor da lei (09/10/2001)deveriam aprová-lo em um prazo de 5 anos (09/10/2006). 
11  Cf. art. 42 do Estatuto da Cidade (conteúdo mínimo do plano diretor). 
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desproposito existir um plano diretor gerado sem a observância das leis orçamentárias, 

eis que seria inexeqüível e de fácil alegação seu descumprimento pelas autoridades 

locais. 

 

  Outro relevante aspecto que deve ser notado é que o plano diretor deve 

criar modos de operacionalizar a gestão democrática da cidade. Assim como deve 

permitir uma participação popular efetiva, de acordo com o que previa as Resoluções 

mencionadas do CONCIDADES. Isto quer dizer que devem existir reuniões periódicas 

com setores estratégicos de determinada comunidade a fim de acompanhar o progresso 

das medidas implementadas ou não. A participação do Ministério Público também é de 

suma importância para a tomada de medidas cabíveis quando se constate omissão 

culposa ou mesmo dolosa do Chefe do Executivo. Sabe-se que o acompanhamento é 

imprescindível para garantir aos setores existentes na sociedade sua efetiva participação 

e cobrança das autoridades para que a função social da propriedade que se configurou no 

Estatuto da Cidade seja definitivamente posto em prática. 

 

            Cabe sublinhar, outrossim, que essa cobrança é incipiente em termos de 

responsabilização das autoridades locais. Não há notícias de que um chefe do Executivo 

local tenha sido responsabilizado por sua omissão em face da execução do plano diretor. 

O que existe até então é uma previsão genérica de que cabe à sociedade a mobilização 

para “acompanhar e avaliar o processo de implementação do Plano Diretor, com vistas à 

sua atualização de acordo com a dinâmica do crescimento do município.” 12

 

4. A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO 

 

  Nosso sistema jurídico prevê alguns mecanismos para condenar a inércia 

legislativa ou mesmo executiva no que tange à efetivação de atos administrativos ou 

mesmo normativos. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, prevista no 

parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, prevê que deve ser dada ciência para 

                                                 
12  Extraído, em 12 de abril de 2007,  do site: 
http://www.cidades.gov.br/planodiretorparticipativo/index. 
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a adoção de providências necessárias à implementação de normas e, se for omissão do 

Executivo, trinta dias para fazê-lo. 

 

  No âmbito dos direitos individuais, de nacionalidade ou mesmo de 

cidadania criou o mandado de injunção. Contudo, tanto um como o outro são 

instrumentos não muito empregados e a sua utilidade têm sido questionada pela 

doutrina. Entretanto, tal situação vem se modificando, notadamente no que diz respeito 

ao mandado de injunção. Se por um lado, ele pode ter pouca probabilidade de ser aceito 

em sede de omissão de autoridades no cumprimento de medidas em prol da efetivação 

do plano diretor, por outro lado, observando-se recente decisão do STF sobre mandado 

de injunção em relação à greve no serviço publico, destaque-se que ficou clara a 

necessidade de que o mandado de injunção não tenha mero caráter declaratório e seja 

censurada a ação daqueles que por omissão transgrediram a supremacia do texto 

constitucional. Poder-se-ia, portanto vislumbrar a possibilidade de um mandado de 

injunção em caso de cidades com mais de 20.000 habitantes que ainda não aprovaram 

seu plano diretor. O desrespeito à Constituição por inércia legislativa, quer dizer, o 

efetivo “estado de mora (inconstitucional) do poder legislativo” não deve frustrar o 

exercício de direitos, impondo-se assim que o mandado de injunção seja “visto e 

qualificado como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas 

em sua eficácia pela inaceitável omissão” do legislativo13. 

 

  Em face da inexecução das medidas contidas no plano diretor, parece ser 

mais adequado responsabilizar por improbidade administrativa as autoridades 

governamentais diante de sua omissão, sobretudo por ter sido contemplada a garantia da 

participação popular na fiscalização de sua implementação14.   

                       O Estatuto da Cidade buscou regulamentar além da obrigatoriedade de 

criação do plano no prazo, a necessidade de participação popular. Ele contemplou ainda 

prazo máximo para elaboração do Plano Diretor para os Municípios que especifica em 

                                                 
13   Voto do Ministro Celso de Melo, MI/708-DF, 19/09/2007. 
14   Parágrafo 4º do art. 40, combinado com o inciso VI do art. 52 do Estatuto da Cidade. 
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seu art. 41. A não observância de tal obrigatoriedade acarretaria na imputação da pena de 

improbidade administrativa.  

  A Lei 8429/92 indicou três categorias de improbidade distintas15, cada 

qual sob um conjunto determinado de sanções a serem imputadas ao agente que 

descumprir as determinações do Estatuto. Apesar do mesmo não indicar qual seria a 

improbidade específica a que se subsumiria o chefe do Executivo Municipal que o 

violasse o preceito, entende-se que não existiria a chamada violação penal, pois o § 4º do 

art. 37 da Constituição Federal identifica o ato de improbidade, tal qual o praticado, 

pode ou não corresponder a um crime, mormente devido à expressão contida in fine na 

norma que preceitua a sanção sem prejuízo da ação penal cabível. Isso foi reforçado pelo 

artigo 12 dessa lei que prescreve ampla gama de sanções ao agente que descumprir 

preceitos que possam ser enquadrados nas hipóteses que especifica. 

  A omissão, não há dúvidas, subsume-se no prescrito pelo art. 50 c/c art. 

52, VII do Estatuto da Cidade. A não aprovação pelo Prefeito do plano diretor ou mesmo 

a falta da revisão estabelecida a cada dez anos implica em sua responsabilização. Assim 

também, pelo que preceitua os incisos VI, bem como pelo descumprimento dos demais 

incisos, os quais se referem a ações que devem estar prescritas no plano diretor, incorre 

em improbidade administrativa. 

  O Prefeito pode ser enquadrado entre as pessoas que podem ter cometido 

ato de improbidade contra a Administração (art. 1º), pois se trata de agente público que 

exerce transitoriamente, por eleição, mandato por prazo determinado (art. 2º). Não há 

dúvidas que pode ser sujeito passivo da improbidade prescrita na Lei de Improbidade. 

Como agente público goza de prerrogativas próprias do cargo que ocupa. Nos termos do 

inciso X do art. 29 da Constituição deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

onde se encontra seu município, no que se refere ao aspecto criminal, o que não exclui 

outras responsabilidades decorrentes de seu cargo. 

                                                 
15  A lei identifica atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito; que causam 
prejuízo ao erário; que atentam contra os princípios da administração pública. 

 

1515



  A improbidade, portanto, pode redundar em infrações de ordens diversas 

que podem ser apuradas por autoridade administrativa ou mesmo pelo Ministério 

Público correspondente. A representação pode ser iniciada por qualquer pessoa (art. 14) 

a fim de se apurar a prática do ato de improbidade. Esta deve indicar, após sua 

qualificação, as informações sobre o fato, autoria e provas, a fim de que se aprecie os 

elementos para eventual responsabilização. A perda do mandato, como uma das penas a 

serem aplicadas, somente pode ser decidida em plenário da respectiva Câmara 

Municipal, na forma indicada pela lei orgânica local. 

  Apesar das possibilidades que a Lei oferece, o chefe do Executivo local 

possui grande número de argumentos que podem evitar a sua respectiva cassação e 

punição, sobretudo questões relacionadas à sua aprovação. Conforme afirmou José 

Afonso da Silva, o plano diretor pode ter emendas de parlamentares ou mesmo ser 

rejeitado. Se o plano deixou algo a desejar caberia aos vereadores procurar seu 

aperfeiçoamento, em prol do crescimento e desenvolvimento ordenado da comunidade. 

Rejeitar é uma possibilidade, porém nem sempre se revela medida satisfatória. 16

  Nessas condições, o Prefeito pode ser responsabilizado por improbidade 

administrativa, nos termos da Lei 8429/92. Porém, sua eventual responsabilização 

implica no reconhecimento de que a omissão deveu-se única e exclusivamente a ato que 

deveria praticar e não praticou. Certamente concorrem inúmeros fatores em prol de sua 

absolvição e não responsabilização, sobretudo pela morosidade e desinteresse de 

parlamentarem municipais em assuntos relacionados a planos municipais de ordenação 

do território.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 147. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Planejamento é instrumento adequado para atingir o que se denomina 

desenvolvimento sustentável das cidades, bem como traçar diretivas e regras a fim de se 

obter um harmônico conjunto arquitetônico na circunscrição municipal.  

 

5.2. O planejamento participativo foi concebido, em um primeiro momento, para 

garantir a participação popular na confecção do plano diretor. Essa participação foi 

estendida, de acordo com a interpretação do próprio artigo 52 do Estatuto da Cidade para 

a fiscalização das autoridades governamentais na efetivação do mesmo. 

 

5.3. Foram previstos mecanismos insuficientes para que a sociedade civil se reúna em 

forma de um comitê de avaliação periódico do cumprimento dos dispositivos elencados 

no Plano Diretor. A população enfrenta dificuldades para formar um Comitê ou mesmo 

um Grupo de acompanhamento dos resultados da gestão municipal relacionada ao plano 

diretor. 

 

5.4. A responsabilização de autoridades por omissão no cumprimento do Plano Diretor 

está prevista no art. 50, VI do Estatuto da Cidade. O Prefeito incorre em improbidade 

administrativa na hipótese de não estar atento ao que preconiza o Plano e deve envidar 

todos os esforços em sua concretização, sobretudo por ter sido aquele realizado 

juntamente com as leis orçamentárias. 

5.5. O Prefeito pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, nos termos da 

Lei 8429/92. A responsabilização implica no reconhecimento de sua omissão quanto ao 

atendimento das diretrizes do plano diretor. A gestão democrática da cidade dá 

titularidade ao conselho das cidades para que inicie esse procedimento de 

enquadramento do chefe do Executivo municipal que não cumprir o que o plano 

estabeleceu.    
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PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA COMO IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO 

DA CIDADE  

 

Fabianne Manhães Maciel∗

 

RESUMO 

O papel do Estado ao longo do Historio foi bem diversificado, ora com um caráter 

interventor, e ora com uma postura de regular o mínimo necessário. Esta última postura, 

adotada inclusive no modelo neoliberal, proporcionou grandes déficit no setor de 

infraestrutura, desequilíbrios socais, altas taxas de desemprego, alta fragmentação social 

e instabilidades devido à ampla abertura ao mercado internacional. Para firmar ajustes 

entre os setores público e privado, visando atender ao desenvolvimento do indivíduo, da 

sociedade e do país, necessário se fez a introdução de novas diretrizes 

instrumentalizadas por meio de novas formas jurídicas, sendo uma delas o modelo da 

parceria público-privada. No entanto, este modelo de contratação não deve ser visto de 

modo isolado, cabendo uma análise em companhia de legislações urbanísticas, tendo em 

vista a possibilidade de implementação de infraestruturas que não haviam sido 

efetivadas ao longo do tempo. Apreciar a parceria público-privada e o Estatuto da 

Cidade é buscar saídas para um Estado em falência fiscal, possibilitando conceder ao 

parceiro privado, através da utilização de certos instrumentos jurídicos do próprio 

Estatuto como forma de uma contraprestação interessante a este parceiro. Somente 

vivenciando uma interpretação e aplicação conjunta dos instrumentos jurídicos à 

disposição do Estado aliado a vontade política, que poderá ser garantido o 

desenvolvimento prometido à população brasileira. 
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Catching a glimpse at the state development in history its possible to perceive that it is 

often seen as an inspector or, sometimes, as a political structure only concerned in 

minimum regulations. This last mentioned posture, mainly adopted by the liberal state 

model, has provided many infrastructure disadvantages, many social problems, high 

unemployment rates and social instabilities caused by the wide-open international 

market. In that way, the adjusts between the public and private sectors, aiming the 

individual, the estate and the public development, need to be supported upon new law 

structures, one of which is the partnership model realized by the state in combination 

with private enterprise. However, its important to have in mind, that this model can’t be 

seen in an isolated way, but as a part of a structure made of many institutes assisted by 

town planning laws. The partnership between de public and private sectors combined 

with the City Statute is the answer for a State affected by tributary problems, providing 

to the private partner many law instruments incentive. In fact, the promised 

development to the Brazilian population will only be reached enforcing the law 

instruments an the political will. 

 

KEYWORDS 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP; CITY STATUTE; DEVELOPMENT 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema da parceria público-privada sempre esteve imbuído de muitas 

indagações, principalmente pelo fato de ser um modelo de contratação entre o setor 

público e o privado bem recente no ordenamento. Pela inerente importância do assunto, 

aliada a uma tentativa de se buscar uma saída para a falência fiscal do Estado, visando 

atender as demandar por infra-estrutura e urbanismo da população brasileira, tem-se que 

enfrentar diversos obstáculos, dentre eles a fixação da aplicação deste modelo. 

Assim, as diretrizes para fixação de uma parceria público-privada atendem a 

uma demanda que as demais contratações entre o Poder Público e o setor privado não 

era atendida, qual seja, a contratação de serviços/obras que não possuíam 

correspondente lucratividade que atrairia um parceiro. 
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Foi nesse contexto de incertezas e necessidade de efetivação de um investimento 

em infra-estrutura, que a muito o Estado não conseguia cumprir, que surgiu o modelo de 

parceria público-privada. 

 Incontestavelmente a posição do Estado ao longo da história vem se alterando, 

passando por modelos diferenciados, seja de provedor de todas as necessidades da 

sociedade, seja como mero espectador, regulando e intervindo o mínimo possível.  

É indubitável que a as legislações de cunho administrativo foram se modificando 

de acordo com o modelo de Estado que se apresentava, porém, mesmo com a introdução 

de legislações sobre licitações e concessões, se fazia necessário um texto que atendesse 

a requisitos outros que não eram suportados pelos antigos atos normativos. 

Dessa forma, um dos objetivos deste trabalho está em evidenciar a superação do 

panorama de um modelo de Estado interventor, que consegue ofertar, ele próprio, as 

demandas da população, para um modelo de Estado que busca ofertar ao setor privado 

determinadas atividades da qual não conseguiria desempenhar. 

Foi necessário traçar ainda, que mesmo com o afastamento deste Estado para o 

atendimento das demandas da população, visando principalmente o desenvolvimento 

econômico, não poderia este mesmo Estado deixar de consagrar a liberdade somada a 

livre iniciativa e a livre concorrência como forma de incrementar a economia e a 

sociedade brasileira, garantindo o direito ao desenvolvimento pleno. 

A idéia defendida é que os déficits sociais e econômicos surgidos com a nova 

conjuntura nacional e internacional de globalização e neoliberalismo poderão ser 

diminuídos com investimentos em parceria público-privada, e conseqüentemente a 

garantia direito fundamental ao desenvolvimento. 

No entanto, um aspecto muito importante necessitava ser cogitado, quais seriam 

os meios para efetivação desta ordenação urbana, cabendo uma análise aos instrumentos 

no plano físico, econômico, desenvolvimento econômico e social, tributários e 

financeiros, e ainda, os jurídicos e políticos. 

Foram consideradas, posteriormente,  as dimensões da correlação que pode ser 

feita entre o Estatuto da Cidade e a parceria público-privada, preferindo uma análise da 

ocupação do espaço urbano brasileiro marcado por déficit habitacional, deficiência de 

qualidade dos serviços de infra-estrutura, serviços de transporte deficientes e poluentes, 

agressão ao meio ambiente com ocupação irregular, por exemplo, e a tentativa de 

correção de tais erros com um processo de urbanização.  
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Mesmo que o surgimento da legislação urbana não seja recente e mesmo que a 

Constituição da República de 1988 tenha destinado um capítulo à Política Urbana, foi 

necessário o surgimento do Estatuto da Cidade para somar novas diretrizes gerais para a 

política urbana. 

Por outro lado, várias tentativas práticas surgiram com o passar do tempo, 

buscando diminuir este déficit de ordenação urbana como a ocorrida em Porto Alegre, 

nos Consórcios Intermunicipais e as operações urbanas consorciadas.  

Todas as indagações e perspectivas apresentadas neste trabalho consideram a 

mudança do modelo de Estado e a sua responsabilidade na garantia do 

desenvolvimento, porém, sem fechar os olhos para uma realidade de falência estatal, e 

por isso, a busca de instrumentos jurídicos que possibilitariam não apenas a diminuição 

do déficit social ocasionado pelo ínfimo investimento em infraestrutura ao longo da 

história, mas também a tentativa de manutenção dos parcos recursos públicos do qual 

dispõe o Estado, sempre com vistas ao bem-estar e realização humanas. 

 

 

 

1 - DESENVOLVIMENTO 

 

A posição do Estado ao longo da história vem se alterando, passando por 

modelos diferenciados, seja de provedor de todas as necessidades da sociedade, seja 

como mero espectador, regulando e intervindo o mínimo possível.  

A análise deste papel se faz importante na medida que cada modelo de Estado 

possui uma deficiência e produz conseqüências nem sempre agradáveis à população. 

Desta forma, apreciar a evolução dos modelos de Estado é requisito essencial 

para se concluir a respeito do cenário do surgimento das parcerias público-privadas. 

Em primeira análise, pode-se configurar o período do mercantilismo ao Estado 

Liberal, no qual desde a Revolução Francesa a sociedade tem se questionado sobre qual 

papel que deveria o Estado desempenhar, por conta disso, devido à sucessão de 

demandas sociais, o Estado passou a assumir modelos visando a atender tais anseios. 

Deve-se frisar que essa seqüência de formas adotada pelo Estado ocorreu devido 

à impossibilidade de oferecer respostas a uma sociedade cada vez mais dinâmica e 

participativa. 
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O maior divulgador do mercantilismo foi Adam Smith através do livro “The 

Wealth of Nations”, publicado em 1776, cuja tradução o denominou como “A riqueza 

das Nações”.1 Através de sua análise e crítica ao modelo mercantilista reforçou a idéia 

de que mesmo procurando sempre um protecionismo alfandegário e comercial, não 

estava o Estado procurando desenvolver suas manufaturas locais; pelo contrário, o 

objetivo era apenas o acúmulo de metais nobres fosse no interior do país fosse em 

colônias devido ao grande impulso dos descobrimentos marítimos no século XVI, ou 

seja, as demandas agraciadas como modelo eram as da aristocracia e da burguesia, e 

esta última sempre subjugada à primeira. 

Devido às severas críticas ao mercantilismo, Adam Smith inaugurou uma nova 

era do pensamento econômico denominada de Escola (ou Economia) Clássica. Este 

pensamento também denominado de liberalismo produziu um novo modelo de Estado 

denominado de Estado Liberal. 

Para este novo modelo de Estado inaugurado por volta de 1776 preconizava o 

não-intervencionismo. Pensava Smith que as Nações apenas poderiam acumular 

riquezas se proporcionassem a possibilidade aos indivíduos, através de seus governos, 

de conduzirem e perseguirem seus interesses pessoais sem amarras econômicas 

impostas pelo Estado. Entendia que a partir do momento que cada indivíduo busca seus 

próprios interesses, a economia se ajustaria através do princípio da oferta e procura, 

beneficiando, deste modo, a sociedade como um todo. O Estado deveria, portanto, ser o 

aparelho de que se serve o homem para alcançar, na sociedade, a realização de seus 

fins.2  

O absolutismo monarca e a ideologia de liberdade do indivíduo, apesar de 

opostas, acabaram por marcar a primeira noção de Estado de Direito, onde se verificava 

a preponderância do interesse burguês. 

A burguesia, utilizando-se dos argumentos do direito natural, acabou por 

diminuir os poderes do monarca e destruir os privilégios dos nobres feudais decadentes.  

A partir do momento em que o Estado buscava limitar a sua atividade ao 

mínimo necessário, estava se concedendo uma maior estima à esfera privada, 

concedendo ao indivíduo a possibilidade de alcançar seus objetivos particulares sem 

estar limitado aos ditames do Estado.  

                                                 
1 SMITH, Adam. Recherches sur la nature et les causes de la richesse dês nations. Biographique par 

Adolphe Blanqui. Paris: Guilhaumin, 188. Traduction de German Garnier revié et precede d` une 
notice. 
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Deve-se assinalar que cabia ao Estado apenas a garantia de uma ordem pública, 

para manutenção da liberdade do indivíduo, para que este não viesse a sofrer restrições 

por um outro indivíduo. O interesse público, deste modo, era apenas a conservação das 

liberdades individuais, e, como cabe ao Estado atender ao interesse público, deveria o 

mesmo se comportar como mero garantidor de tais liberdades; cabendo ao indivíduo, 

por seu turno, saber como utilizar-se desta liberdade, conforme proferiu Vierkandt 

determinando que só tem valor à liberdade como condição prévia, como base de um 

procedimento ativo e criador, mediante o qual o Homem, sem o estorvo de qualquer 

pressão estranha, e sem o encadeamento de uma baixa paixão, siga as suas próprias 

aptidões.”3

A Revolução Francesa fez consolidar a burguesia como classe dominante, e, 

como dito anteriormente, através de formulações teóricas que tinham como base os 

direitos naturais formularam seus princípios para tal revolta social. Porém, a ideologia 

burguesa apenas generalizou a divulgada liberdade a todos os integrantes da sociedade 

com a finalidade de alcançar o poder político. 

Entretanto, com o poderio político em suas mãos, não mais se fazia necessário 

colocar em prática a ideologia divulgada estendendo a liberdade a todos os homens; 

pelo contrário, na prática as decisões políticas apenas visavam à ideologia de classe. 

Tendo em vista a prática de decisões políticas voltadas única e exclusivamente 

com o objetivo de atender os anseios da burguesia, foi necessária a elaboração de novo 

modelo teórico de pensamento econômico e, conseqüentemente, de novo modelo de 

Estado. 

Em virtude de na prática as decisões políticas não atenderem os anseios de toda 

uma sociedade, se fazia necessário criar um modelo em que esta liberdade do indivíduo 

introduzida pelo Estado liberal fosse traduzida na possibilidade de este interferir da 

formação da vontade do próprio Estado, nas suas escolhas políticas. Muda-se, portanto, 

o foco de um princípio liberal para um princípio democrático, fazendo surgir a chamada 

democracia de massas ou igualitária.  

A Primeira Guerra Mundial fez com que os teóricos passassem a discutir o real 

alcance desta liberdade prolatada pelo liberalismo. Afinal de contas, que liberdade seria 

                                                                                                                                               
2 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 41. 
3 VIERKANDT, Alfred. Staat und Gesellschaft in der Gegenwart. Zweite verbersserte Auflage. Leipzig, 

von Quelle & Meyer, 1921, p. 99 apud BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 6. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996, p. 60. 
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esta que teria como contrapartida a escravidão dos trabalhadores, opressão e fome da 

população? 

Não cabia mais à sociedade o discurso de liberdade se esta não estivesse unida 

aos postulados de justiça social e econômica. Bem salientou Herbert Samuel 

estabelecendo que não pode haver verdadeira liberdade se o homem for confinado e 

oprimido pela pobreza, pelo excesso de horas de trabalho, pela insegurança da 

subsistência (...). Para ser verdadeiramente livre, deve ser libertado também dessas 

coisas. Em muitos casos, somente o poder da lei poderia conseguir isso. Mas lei pode, 

muitas vezes, significar mais liberdade.4

No âmbito econômico, com a falência do modelo liberal surgiu com a Segunda 

Revolução Industrial o pensamento econômico dos denominados neoclássicos, de 

acordo com o qual o Estado deveria desenvolver um papel parcial na economia, 

passando a sofrer abalos que se refletiam em diversos anseios sociais em face da 

opressão crescente à classe trabalhadora. 

Portanto, de um lado existia o pensamento neoliberal com influências da Escola 

Clássica, prevendo que o Estado não deveria intervir na economia, devendo adotar o 

princípio do Estado-mínimo, tendo como principal defensor Friedrich Hayek, que se 

embasava no ideal de que o Estado não pode ser empresário. 

Este Estado possuía como pilar a democracia, devendo ser esta o caminho para o 

alcance das finalidades sociais. Conforme Paulo Bonavides, democracia seria: “[...] a 

conciliação de classes, acordo de energias humanas, quando a sua colaboração mútua se 

faz livre, e por isso mesmo entretecida de entusiasmo e boa vontade.”5

No Estado Social, com base no interesse público é possível o Estado intervir em 

interesses individuais na esfera econômica. 

Porém, com o crescente papel a ser desempenhado pelo Estado, passa-se a 

operar uma “confusão definitória do que seja a esfera do público (do interesse comum, 

do alcance geral) e o que seja estatal propriamente dito.”6

Esta confusão oriunda da transferência de responsabilidade para o Estado acabou 

por gerar a ausência de uma responsabilidade cidadã, de acordo com o qual os 

indivíduos deixam de exercer seus deveres e contribuições para uma sociedade melhor, 

                                                 
4 SAMUEL, Herbert. From red to green. Bahro. p. 221-222 apud VINCENT, Andrew. Ideologias 

políticas modernas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, p. 51. 
5 BONAVIDES. Op. cit., nota 2, p. 175. 
6 VALLE, Vanice Lírio do. Parcerias público-privadas e responsabilidade fiscal: uma conciliação 

possível. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 12. 
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transferindo para o Estado a obrigação de atender a todos os anseios da população. O 

fato de o ser humano declinar de sua responsabilidade pessoal privilegiando a 

responsabilidade coletiva acabaria por gerar irresponsabilidades. 

As legislações que surgiram com o advento desta nova ideologia de Estado não 

eram uma tradução de generosidade burguesa, e nem mesmo a acepção de uma 

responsabilidade irrestrita por parte do Estado, pelo contrário, era o reflexo da 

necessidade de sobrevivência da própria burguesia que se via principalmente 

bombardeada com a ideologia socialista que influenciava a classe operária. 

Mais do que nunca era necessário que o Estado fixasse suas escolhas para 

investimento de recursos públicos não apenas visando atender demandas imediatistas, 

mas também visando os efeitos destes investimentos no futuro. 

Certo é que o Estado Social oferecia de um grande perigo, que era a índole dos 

governantes e suas conseqüentes escolhas, e devido à dependência dos indivíduos para 

com o Estado devido a sua natureza intervencionista e conseqüente impossibilidade 

daqueles suprirem suas necessidades sem a ajuda deste, fez com que a sociedade se 

sujeitasse às escolhas dos governantes.  

Infelizmente, tais escolhas muitas vezes foram trágicas, ocorrendo 

desvirtuamento do poder por parte dos governantes, devido a estes deterem o controle 

da função social e acabarem por utilizar a mesma em proveito próprio, ocasionando 

corrupção e em alguns casos a destruição do próprio indivíduo, como ocorreu no 

totalitarismo. 

Neste novo cenário, surge o denominado Estado Democrático de Direito, 

proporcionado ao povo interferir nas escolhas dos investimentos públicos e controlar a 

aplicação concreta destes. 

Deste modo, a visão do espaço público se modifica em face da possibilidade de 

participação popular, “que decerto não mais se pode confundir pura e simplesmente 

com o Estado.”7

Este modelo de Estado foi incorporado pela nossa Carta Magna vigente, apesar 

de alguns doutrinadores8 discordarem da expressão, preferindo adotar “Estado de 

Direito Social e Democrático”, visando à proteção às liberdades individuais e ao bem 

                                                 
7   BONAVIDES. Op. cit., nota 02, p. 16. 
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirizações e outras formas. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2002, p. 25. 
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comum, buscando que o princípio democrático se expresse no controle da 

Administração Pública exercida pelo povo. 

O que se pretende é um Estado sem atuar na economia, ressalvada sua atuação 

nos casos de relevante interesse econômico e de segurança nacional, que deverão ser 

definidos em lei. 

A Constituição de 1988 deve ser vista como fruto da movimentação da 

sociedade civil, marcando o início da reconstrução do governo democrático, 

preconizadora do modelo do Estado Democrático de Direito, substituindo o modelo do 

Estado do Bem-Estar Social que estava em decadência no mundo. 

Nunca é demais dizer que a dilapidação do Estado brasileiro começou com a 

ditadura militar propiciando uma abertura à ideologia neoliberal, que já estava 

concretizada nos países desenvolvidos. Deste modo, os efeitos econômicos da onda 

globalizante somado ao pensamento neoliberal, de não intervencionismo estatal, oferece 

suporte suficiente para o sepultamento do modelo providencialista e um retorno ao 

antigo modelo econômico liberal do séc. XIX. 

A regra a ser seguida pelo país seria a auto-regulação da economia pelas forças 

de mercado, ficando apenas para o Poder Estatal a regulamentação do mínimo 

necessário para a garantia da lei e da ordem pública. 

O auge do pensamento neoliberal, no Brasil,  se deu no governo Collor, pois, 

acreditava a população que, votando em Fernando Collor, a pregação neoliberal faria 

diminuir a má distribuição de renda e situações precárias nas políticas sociais. A base 

deste pensamento era uma reação contra o Estado intervencionista e de Bem-Estar. 

Após as vitórias políticas devido à ideologia neoliberal, esta começou a perder 

impulso, refletindo em déficits nas balanças comerciais, desindustrialização, 

desequilíbrios socais, altas taxas de desemprego e instabilidades devido à ampla 

abertura ao mercado internacional.9

A sociedade deixada de herança por este modelo possui extrema fragmentação 

social, com excluídos em sua maioria e beneficiários do progresso econômico em sua 

minoria. 

Em decorrência de toda a mudança empreendida, o Estado não consegue mais 

responder de forma eficaz a estas novas condições da sociedade. Aliado à ideologia 

neoliberal, preferiu-se a proclamação da liberdade de serviços em nome da eficiência e 
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da qualidade, refletindo maciçamente em terceirizações para entes privados os serviços 

públicos.  

Esta atribuição estatal de regulador, conforme Vital Moreira, nasce devido a 

fatores como: (i) redução do papel econômico do Estado, (ii) a privatização de empresas 

públicas, (iii) a diminuição dos poderes regulatórios, (iv) a liberalização dos setores 

anteriormente sujeitos a regime exclusivo público e privado, (v) a limitação ou 

eliminação de serviços públicos e (vi) o fomento da concorrência nacional e 

internacional.10

Quando se pensa em delegação, não é possível excluir a delegação de serviços 

públicos indiretos mesmo que de forma tácita. 

O que se pretende é a aliança entre as vantagens provenientes da capacidade 

empresarial com a realização de fins de interesse público, no qual o Estado apenas 

determinará as finalidades a serem atingidas quando a atividade for de relevância  

coletiva. 

Norberto Bobbio afirmou que o “Estado de hoje está muito mais propenso a 

exercer uma função de mediador e de garante, mais do que a de detentor do poder de 

império.”11 O Estado tem uma obrigação de regular o setor econômico, e para alguns, 

também o setor social,12 visando ao desenvolvimento humano, porém, esta sua função 

deverá ser exercida não necessariamente através da figura do Estado provedor, mas por 

um Estado financiador. 

Para firmar ajustes entre os setores público e privado, seja lucrativo ou não, 

visando a atender o desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do país, necessário se 

faz à introdução de novas diretrizes instrumentalizadas por meio de novas formas 

jurídicas. 

Em conseqüência da necessidade estatal foi editada a Lei nº 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995, regulando as concessões e permissões e mais recentemente, a Lei nº 

                                                                                                                                               
9 SADER, Emir. A hegemonia neoliberal na América Latina. In: SADER. Emir; GENTILI, Pabro (Orgs.). 

Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
10 MOREIRA, Vital. Serviço público e concorrência: a regulação no sector eléctrico. In: Os caminhos da 

privatização da administração pública. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 223-247. 
11 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 4. ed. 1987, p. 26 apud OLIVEIRA, Gustavo 

Henrique Justino de. Estado contratual: direito ao desenvolvimento e parceria público-privada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 91. 

12 Michel Crozier defende uma regulação também do setor social, incluindo neste a educação, saúde e 
assistência social. CROZIER, Michel. Estado modesto, estado moderno: estratégia para uma outra 
mudança. Brasília: FUNCEP, 1989, p. 99-101. 
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11.079/2004, regulando a parceria público-privada, espécie do gênero delegação por 

concessão. 

Constatando-se a falência do Estado brasileiro e sua impossibilidade de 

atendimento a demanda de infra-estrutura, buscou-se uma nova alternativa para 

solucionar de uma única vez o atendimento ao interesse coletivo e o fomento à atividade 

econômica, arruinada com a estagnação do modelo neoliberal, sendo o modelo de 

parceria público-privada uma das saídas encontradas pelo Estado. 

Para Jorge Miranda, entendem-se como direitos fundamentais os direitos ou 

posições jurídicas subjectivas das pessoas enquanto tais, individual ou 

institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, 

seja na Constituição material – donde, direitos fundamentais em sentido formal e 

direitos fundamentais em sentido material.13

Apesar da busca incessante de se firmar a co-responsabilidade dita 

anteriormente, ainda recai sobre o Estado o papel de indutor, promotor e garantidor do 

desenvolvimento nacional, inclusive com sede constitucional.14

Dentro da idéia de desenvolvimento encontra-se a pessoa humana, cabendo  à 

organização – mormente por meio de seu aparato administrativo – exercer ações em 

número, extensão e profundidade suficientes para bem desincumbir-se da obrigação 

constitucional de realizar um dos valores que fundamentam a República Federativa do 

Brasil: a dignidade da pessoa humana.15

Não é permitido ao Estado fixar sua atuação visando apenas ao desenvolvimento 

econômico, devendo fixar também suas diretrizes no homem, em seu cidadão. Pode-se 

afirmar, que qualquer que venha a ser a intervenção estatal, que busque as prestações de 

cunho social, buscando principalmente a efetivação dos direitos fundamentais, deixando 

de lado uma possível assunção de um modelo socialista, deverá e será apoiado. 

Deste modo, o direito ao desenvolvimento apregoado pela Carta Magna vigente 

passa pela consagração da liberdade somada a livre iniciativa e a livre concorrência 

como forma de incrementar a economia e a sociedade brasileira. 

                                                 
13 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 1988, 

t. 4, p. 7. 
14 BRASIL, Constituição Federal, 1988, art. 3º, II. 
15 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Estado contratual: direito ao desenvolvimento e parceria 

público-privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 94. 

1529



  

Deve-se deixar claro que a escassez de recursos públicos não pode ser 

justificativa para que o Estado se afaste de sua responsabilidade, cabendo a este, ações 

de fomento, regulações e parcerias. 

Devido à previsão constitucional no §2º do artigo 5º, afirmando que os direitos e 

garantias expressos na Constituição de 1988 não excluem outros decorrentes de tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, se faz necessária à 

análise da Declaração sobre direito ao desenvolvimento da Organização das Nações 

Unidas (ONU), concluindo-se também, tratar o direito ao desenvolvimento com um 

direito fundamental decorrente do preceito constitucional anteriormente exposto. 

A Declaração mencionada estabeleceu que o “desenvolvimento é um processo 

econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento do 

bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação 

ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí 

resultantes.”16

Segundo esta Declaração, cabe aos Estados, conforme o artigo 2º, inciso 3º, o 

direito e o dever de formular políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento, 

visando constantemente o aprimoramento do bem-estar de toda a população e de todos 

os indivíduos, com base em uma participação ativa, livre e significativa no 

desenvolvimento e na distribuição eqüitativa.  

Por última análise à Declaração, afirma-se o reconhecimento da pessoa humana 

como participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento,17 afastando a idéia 

de um Estado garantidor, e ratificando um modelo de co-responsabilidade entre os 

cidadãos e o poder estatal. 

O direito ao desenvolvimento se insere nos direitos fundamentais de terceira 

dimensão,18 que expressam valores atinentes à solidariedade e à fraternidade, cuja 

titularidade seja difusa ou coletiva, sendo fruto de reivindicações à proteção de grupos 

humanos, povos, nações, coletividades regionais ou étnicas. 

Este rol de direitos foi sedimentado pela doutrina, como os que tratam do 

desenvolvimento, da autodeterminação dos povos, da paz, do meio ambiente, da 

                                                 
16 Preâmbulo da Declaração, que foi adotada pela Resolução 41/128, da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, de 04 de dezembro de 1986. 
17 Art. 2, inciso 1, da Declaração sobre direito ao desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. 
18 Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os direitos de “primeira geração seria a dos direitos de 

liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, completaria o lema da Revolução 
Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos 
humanos fundamentais. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 57. 

1530



  

qualidade de vida, da conservação e utilização do patrimônio comum da humanidade e 

da comunicação.19

A promoção do desenvolvimento tem que estar aliada à realização da dignidade 

da pessoa humana, ampliando-se os aspectos que deve pautar a gestão pública, se 

acolhendo ações de natureza política, econômica, social, ambiental, cultural, etc. 

Deve-se inserir a parceria público-privada como um instrumento para a 

efetivação do direito ao desenvolvimento, preconizado em nossa Carta Constitucional, 

conforme previsto no inciso VII do artigo 4º da 11.079/2004. 

Sendo assim, é obrigatório que os projetos prevejam as referidas vantagens 

socioeconômicas, afastando a possível preocupação do instituto apenas atender a 

questões financeiras. Mais do que isso, é necessário que os benefícios econômicos e 

sociais sejam o ponto central da escolha pela parceria público-privada. 

Deste modo, os déficits sociais e econômicos surgidos com a nova conjuntura 

nacional e internacional de globalização e neoliberalismos poderão ser diminuídos com 

investimentos em parceria público-privada, e conseqüentemente a garantia direito 

fundamental ao desenvolvimento.  

Sofrendo o Estado Brasileiro na década de oitenta uma grave crise financeira e 

sua capacidade de financiar obras de infra-estrutura e investimento em serviço público 

foi enfraquecida. Deste modo, necessidades da sociedade como construção de rodovias, 

hidrovias, redes de distribuição de água e coleta de esgoto, gasodutos, etc., não mais 

eram atendidos pelo Estado. 

A única saída naquele momento para o país era a desestatização com a 

delegação dos serviços públicos econômicos à iniciativa privada. Essa desestatização 

englobava tanto a redução do tamanho do Estado, tornando-o adequado para 

desempenhar suas tarefas essenciais;20 quanto à privatização, sendo esta a transferência 

para o setor privado e ao livre mercado de todas as atividades indevidas ou 

excessivamente estatizadas.21

                                                 
19 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 1998 p. 57-68. 
20 Essa redução do Estado recebe a denominação inglesa de downsizing. 
21 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Prefácio. In: SOUTO, Marcos Jurema Villela. 

Desestatização – privatização, concessões, terceirizações e regulação. 4º ed. ver. atual. e ampl. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

1531



  

Esta desestatização em sentido lato teve reflexos na Constituição Federal de 

1988, que acabou por receber emendas, bem como a edição de leis22 com a finalidade de 

possibilitar na prática este momento. Uma das mais importantes edições de leis visando 

à desestatização, quiçá a mais importante, foi a Lei nº 8.987/95, denominada como Lei 

de Concessões de Serviços Públicos, tendo sido posteriormente complementada pela Lei 

nº 9.074/95. 

Com o grande avanço das concessões no país, se fez necessária a edição de leis 

que regulassem a relação entre o concedente, concessionário e usuário, visando a 

instituir regras para estas atividades concedidas ao setor privado, fazendo surgir diversas 

agências reguladoras com tal finalidade. 

Na referida onda de desestatizações, o recebimento de tais serviços públicos se 

fazia tão interessante que ao setor privado não lhe era necessário qualquer tipo de 

suporte financeiro pelo Estado, pelo contrário, era o setor privado que repassava um 

valor de outorga estabelecido em licitação para o Estado, recebendo apenas as tarifas 

pagas pelos usuários durante o prazo de vigência do contrato. Toda a estrutura montada 

de desestatização parecia alcançar seu real objetivo: tornar o Estado mais leve, 

possibilitando a este investir nas atividades que não ofereciam lucros à iniciativa 

privada, como regiões mais pobres do país, bem como às atividades onde não seria 

possível a obtenção de tarifas devido a sua vedação como a construção de presídios. 

Entretanto, o objetivo a ser perseguido não foi o alcançado. O Estado Brasileiro 

se encontrava mesmo após as desestatizações feitas durante a década de noventa em 

crise fiscal, submetido a uma grave dívida interna e externa taxada com juros da 

magnitude que toda a população tinha conhecimento, acrescentada à frustração da 

população de não ter serviços públicos básicos oferecidos pelo Estado, ou quando 

oferecidos em situação precária.23

A saída buscada pelo Estado era a adequação entre o atendimento às demandas 

populacionais de infra-estrutura, que previam altos custos, e a escassez de recursos 

orçamentários. Neste contexto surgiu à parceria público-privada no Estado Brasileiro. 

Ao contrário das privatizações, nas quais o papel do Estado se limita, 

basicamente, à regulação e à supervisão das atividades desenvolvidas pelo setor 

privado, nos programas de parceria público-privada o Estado assume a liderança e busca 

                                                 
22 A Lei Federal nº 8.031/90, instituiu o Programa Nacional de Desestatização, prevendo a transferência 

de empresas, bens e serviços do setor público para a iniciativa privada.  
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alianças com o setor privado, para que este participe em uma ou mais etapas de um 

processo de investimento. 

 

2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ocupação do espaço urbano brasileiro se faz marcada por déficit habitacional, 

deficiência de qualidade dos serviços de infra-estrutura, serviços de transporte 

deficientes e poluentes, agressão ao meio ambiente com ocupação irregular, por 

exemplo, diminuição da segurança, etc. 

Todos os reflexos destas desordens urbanos precisavam ser corrigidos pela 

urbanificação, mediante a ordenação dos espaços habitáveis – de onde se originou o 

urbanismo como técnica e ciência, que busca corrigir os desequilíbrios urbanos. Em sua 

concepção original, o urbanismo era conhecido como a arte de embelezar cidades, 

porém, recentemente, seu conceito se aproximou de um sentido social, no qual seu 

objetivo é o bem-estar coletivo, através de uma legislação, de um planejamento e da 

execução de obras públicas que permitam o desempenho harmônico e progressivo das 

funções urbanas elementares.24

Por seu turno, a Constituição Federal de 1988 ofereceu bastante atenção à 

matéria urbanística fixando diretrizes ao desenvolvimento urbano (art. 21, XX e 182), 

tratando da preservação ambiental (art.s 23, III, IV e VII; 24, VII e VIII; e 225), de 

planos urbanísticos (art. 21, IX; 30, VIII; e 182), além do tratamento à função social da 

propriedade. O Estatuto da Cidade veio somar oferecendo diretrizes gerais para a 

política urbana, conforme previsto nos arts. 21, XX, 182 e 183 da Constituição Federal 

de 1988. 

A Constituição Federal de 1988 preferiu instituir um planejamento urbano não 

apenas para a manutenção de uma diretriz para alcance de uma cidade ordenada, mas, 

em sentido mais amplo, proporcionou traçar diretrizes para a satisfação dos próprios 

interesses coletivos. 

Porém, para um planejamento que alcance sua finalidade, não basta sua 

formulação, mas a fixação do seu real cumprimento a curto, médio e longo prazo. Para 

                                                                                                                                               
23 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As parcerias público-privadas: PPP`s no direito positivo brasileiro. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 1. n. 240, p. 106, abr.jun/2005.    
24 24 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 27/31. 
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que isso ocorra, se faz mister analisar o respeito à função social da propriedade, que por 

sua vez deve caminhar junto com os interesses coletivos, sem sobrepor-se a eles. 

A função social da propriedade está prevista expressamente na Constituição 

Federal de 1988 nos artigos 5º, XXIII, 170, III e 182, devendo ser considerada não 

apenas um princípio constitucional, mas também a existência de uma natureza política, 

ideológica e social.  

Propôs o Estatuto da Cidade que seus instrumentos, em especial o plano diretor, 

concedesse efetivação ao princípio da função social da propriedade, podendo ser dito 

que as diretrizes fixadas no artigo 2º do referido Estatuto possuem o conteúdo mínimo 

da função social da propriedade. 

Com o desenvolvimento do processo civilizatório, as necessidades humanas se 

mostraram ilimitadas o que ocasionou conflitos no seio da sociedade, tendo sido uma 

aposta do legislador infraconstitucional a edição da Lei nº 10.257/2001, como forma de 

alcançar a harmonia e solidariedade entre as classes proprietária e não-proprietárias, 

buscando, principalmente, a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sócias da 

propriedade. 

Porém, infelizmente, o Estatuto da Cidade não tem conseguido alcançar o fim 

que se propôs, devendo a sociedade brasileira repensar sua aplicação e visualizar novos 

caminhos para obter a ordenação urbana necessária para o desenvolvimento do país. 

Até este momento o que foi dito se baseou na constatação de déficits sociais e 

econômicos por uma decorrência histórica determinando uma crise de financiamento do 

Estado desde a década de oitenta, impossibilitando o investimento necessário em obras 

de infra-estrutura e de serviços públicos. 

Ultrapassado um período de desestatização, nas décadas de oitenta e noventa, 

com a delegação de serviços públicos à iniciativa privada, no qual estes podiam 

representar grande potencial de lucratividade, possibilitando a desnecessidade de 

suporte financeiro por parte do Estado e o pagamento de uma outorga estabelecida na 

licitação, o que se apresentou no cenário brasileiro foi um Estado mais leve e com mais 

recursos para investimento em atividades prestacionais insuscetíveis de exploração 

lucrativa pela iniciativa privada.25

                                                 
25 ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Parcerias Público-Privadas: PPPs no Direito Positivo Brasileiro. 
In: GARCIA, Flávio Amaral (Coor.) Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo estado 
do Rio de Janeiro. Volume XVII. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. pág.51/52. 
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Porém, a desestatização mencionada não se mostrou eficiente para evitar a 

manutenção de uma crise fiscal, devido à dívida interna e externa. O questionamento 

que se apresenta é: como superar esta crise fiscal? Para Alexandre Santos Aragão26 a 

solução é o crescimento do país, que deve vir acompanhado de reformas e ampliação de 

infra-estrutura. 

Entretanto, mais uma vez o Estado esbarra em outro problema: como realizar o 

investimento em infra-estrutura se o mesmo não possui condições de financiamento. 

A quase ausência de investimento em infra-estrutura, possibilitou um caos no 

meio urbano, fazendo proliferar loteamentos irregulares e clandestinos, favelização, 

ausência de saneamento básico em algumas regiões, poluição generalizada, proliferação 

de lixões, precariedade nas vias de escoamento da produção, etc. 

A tentativa do Estado em diminuir o déficit apresentado foi à instituição da 

parceria público-privada, em uma tentativa de divisão de custos para a instalação de 

infra-estrutura necessária para o crescimento brasileiro, já que o Estado como narrado, 

não possuía recursos financeiros para faze-lo e a iniciativa privada não interessava o 

investimento isolado em virtude da tarifa ser insuficiente, ou até mesmo inexistente, 

para cobrir os custos e alcançar o lucro. 

Por outro lado, o Estatuto da Cidade tendo estabelecido as diretrizes da política 

urbana, pode ter mais efetividade quando da utilização da parceria público-privada 

visando atender aos seus objetivos, principalmente os traçados nos incisos I, III, IV e V, 

do artigo 2º do referido Estatuto. 

Em uma análise restrita aos instrumentos jurídicos e políticos dispostos pela Lei 

nº 10.257/2001, pode-se observar a combinação de alguns com a estipulação de uma 

parceria público-privada.  

Pensar em parceria público-privada para efetivar as diretrizes do Estatuto da 

Cidade é antes de tudo identificar que caberá principalmente aos Municípios um esforço 

político na tentativa de estipular lei local acompanhando a Lei nº 11.079/2004, uma vez 

cabe a este Ente da Federação, conforme determinado pela Lei 10.257/2001, a 

estipulação de Plano Diretor, que orientará a atuação do poder público e da iniciativa 

privada na construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços públicos 

essenciais, visando assegurar melhores condições de vida para a população. 

                                                 
26 Idem, pág. 52. 
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Contudo, apenas alguns Municípios de grande porte poderão fixar 

individualmente contratos de parceria público-privada, principalmente, em virtude da 

vedação da regra geral de que os contratos não deverão ser inferiores a vinte milhões de 

reais. 

Desta forma, o modo mais fácil de alcance dos municípios de pequeno e médio 

porte estabelecerem contratos de PPP, seria a criação primeiramente de consórcio 

intermunicipais, para a superação de alguns obstáculos como a impossibilidade técnica, 

bem como a necessidade de racionalizar custos. 

Seria possível para atender as demandas por infra-estrutura sem disponibilizar 

capital público nos contratos de PPP, a estipulação de contrapartida que envolva a 

outorga de direitos sobre bens públicos dominicais (os bens que comportam uma função 

patrimonial ou financeira, pois destinam a assegurar rendas ao Estado), previsto no 

inciso IV do artigo 6, da Lei 11.079/2004, que poderia ser feita através da concessão de 

um direito de superfície ou na concessão de direito real de uso. 

Com esta possibilidade, principalmente de concessão de direito de superfície é 

possível sua utilização em projetos habitacionais de interesse social, cuja contrapartida 

seria cessão temporária e voluntária do domínio de determinada área pública de 

interesse do parceiro privado para, por exemplo, a instalação de uma fábrica, fazendo 

com que este tenha diminuição nos custos do empreendimento, devido à desnecessidade 

de aquisição do terreno. 

Outra possibilidade de contrapartida possível de ser estipulada em contrato de 

parceria público-privada seria a concessão de outorga onerosa do direito de construir, 

autorizando o direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico 

adotado, em troca investimentos privados em infra-estrutura. 

Atender os objetivos traçados pelo Estatuto da Cidade não se mostra tarefa fácil, 

bem como congregar a utilização dos instrumentos deste Estatuto com a Parceria 

público-privada se mostra desafiador; porém não pode mais o Estado apenas criar 

institutos, deve efetiva-los, para que, conseqüentemente consiga alcançar o ordenamento 

urbano necessário diminuindo déficits sociais e econômicos, visando o pleno 

desenvolvimento brasileiro. 

O papel do Estado tem que ser visto por um outro enfoque. Para isso é 

necessária uma conjugação de esforços no sentido de proporcionar o desenvolvimento e 

a garantia dos direitos fundamentais que vem sendo afetados em face da quase ausência 
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de infraestrutura proporcionada pelo Estado. Porém, não será apenas com a criação de 

novos modelos de contratação administrativa, nem mesmo a criação de instrumentos de 

ordenação urbana que a sociedade conseguirá diminuir o déficit histórico. Somente 

vivenciando uma interpretação e aplicação conjunta dos instrumentos jurídicos a 

disposição do Estado, aliada a vontade política, que poderá ser garantido o 

desenvolvimento prometido à população brasileira. 
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DIREITO À MORADIA – DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. 

 

Gabriela Neves Gallo∗

 

RESUMO 

O meio ambiente é composto pelo meio ambiente natural e o meio ambiente artificial ou 

urbano, onde se concentra a maior parte da população mundial. 

No Brasil, com o início do processo de industrialização na década de 30, começaram a 

surgir os problemas e as carências de infra-estrutura nas cidades, pois, se anteriormente 

os interesses econômicos se concentravam no campo, com a industrialização passa a 

haver um acelerado deslocamento populacional para a cidade. 

Como conseqüência, tivemos o crescimento desordenado das cidades, desrespeitando a 

qualidade de vida da população, ficando o ordenamento urbanístico em segundo plano, 

na maioria das vezes feito no improviso ou com intuito de remediar uma situação já 

estabelecida. 

Esta ocupação desordenada e injusta dos centros urbanos obrigou a população mais 

carente a procurar locais cada vez mais afastados para morar, onde, via de regra, as 

propriedades são mais baratas exatamente por serem carentes em infra-estrutura urbana, 

em flagrante desrespeito ao direito humano social à moradia. 

O Direito Humano à moradia é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, 

que precisa ser implementado através de políticas públicas habitacionais sólidas, como 

modo de amenizar as históricas diferenças sociais no país, garantindo o bem estar de 

todos e a preservação do meio ambiente.   
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ABSTRACT  

The environment is composed both by the natural environment and the artificial 

environment, in which one most of world’s population lives. 

In Brazil, since the 30’s with the beginning of industrialization process, the cities started 

to suffer of the lack of public services, mostly because of the massive dislocation of 

people from the agriculture areas to the cities, resulting in the disordered growth of those 

cities. And the urban issues, as the occupation and delimitation of new neighborhoods, 

were left aside. 

Those issues have pushed the poor population away of the downtown areas, to the far 

ones, cheaper but also untouched by public services. 

The human right of a decent home has to be a guarantee, as it is postulated by brazilian 

constitution, with an public effort by creating solid policies, that may solve the historical 

problem of social differences and the preservation of environment as if the welfare state. 

 

 KEYWORDS 

HUMAN RIGHTS; ENVIRONMENT; PUBLIC POLICIES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É na cidade que vive nos dias de hoje a maioria da população brasileira. A gestão 

democrática, eqüitativa e justa deste espaço é um desafio ainda sem solução. Via de 

regra, o que encontramos é uma parcela da população da cidade vivendo legalmente, 

usufruindo plenamente da infra-estrutura urbana e outra parcela vivendo na ilegalidade, 

à margem da cidade legal, excluída e impossibilitada de usufruir o aparelhamento 

urbano. 

A histórica ausência de políticas consistentes de reforma agrária no Brasil 

ocasionou o êxodo rural e a conseqüente explosão demográfica nas cidades brasileiras. 

Com o início do processo de industrialização na década de 30, começaram a surgir 

os problemas e as carências de infra-estrutura nas cidades, pois, se anteriormente os 
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interesses econômicos se concentravam no campo, com a industrialização passa a haver 

um acelerado deslocamento populacional para a cidade. 

Nesse contexto, coube ao Estado a criação de condições gerais para o 

desenvolvimento urbano, as quais foram tomadas quando já havia se iniciado um 

processo descontrolado de urbanização. As políticas públicas empregadas na tentativa de 

conter o crescimento desordenado das cidades se mostraram excludentes e de caráter 

discriminatório, gerando mais pobreza, marginalização, déficits habitacionais e 

degradação ambiental. 

O prisma pelo qual se enxergava as questões relativas à propriedade era sempre 

individualista, de direito privado. O Direito Civil era a base na solução dos problemas 

relativos à propriedade, sendo a intervenção da Administração Pública sempre feita de 

forma acessória. 

O foco estava na propriedade imobiliária e a preocupação maior era em se 

resguardar os direitos inerentes à compra e venda de lotes, sua regulamentação e registro 

nos cartórios competentes. 

Uma mudança na ótica sobre os loteamentos ocorreu com o advento do Decreto-lei 

nº 271 de 28/2/1967, o qual previa a subordinação do parcelamento do solo urbano à 

apreciação dos Municípios, para que pudessem se adequar às necessidades locais 

permitindo um “desenvolvimento urbano equilibrado”. 

No entanto, no decorrer dos anos, essas medidas teriam se revelado insuficientes, 

e, loteamentos irregulares passaram a se formar nas cidades. 

Frente à urbanização crescente, novas leis foram promulgadas na tentativa de 

ordenar o uso e ocupação do solo urbano, como foi o caso da lei nº 6.766/79 em vigor 

até hoje. Mas a tentativa de padronização na construção do espaço urbano onerou o 

preço das terras regulamentadas, condenando a população carente a morar nas periferias. 

Claro que não podemos atribuir este fato somente à falha da legislação, pois a 

modernização da economia causou grande impacto demográfico nas cidades, acelerando 

o parcelamento do solo, o qual, na maioria das vezes, era realizado sem o devido 

controle urbanístico. 
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Como conseqüência, tivemos o crescimento desordenado das cidades, 

desrespeitando a qualidade de vida da população, ficando o ordenamento urbanístico em 

segundo plano, na maioria das vezes feito no improviso ou com intuito de remediar uma 

situação já estabelecida. 

A especulação imobiliária contribuiu para a ocupação desordenada e injusta dos 

centros urbanos no Brasil.  

A valorização das áreas providas de infra-estrutura urbana, ou seja, onde já foi 

feito investimento de dinheiro público, acarreta o aumento do valor venal dos imóveis e 

consequentemente de seus alugueres. Tal fato obriga a população mais carente a 

procurar locais mais afastados dos centros urbanos para morar, onde, via de regra, as 

propriedades são mais baratas exatamente por serem carentes da infra-estrutura 

mencionada. Ou seja, ao se eximir da responsabilidade de prover infra-estrutura básica 

nestas regiões, o Estado foi coadjuvante no processo de consolidação de assentamentos 

informais, clandestinos e precários nas cidades. 

O conhecimento do modo e contexto histórico em que se deu a ocupação do espaço 

urbano no Brasil são essenciais para a compreensão do processo sistêmico de violação 

dos direitos humanos no país, principalmente no tocante ao direito à moradia. Pois, a 

falta de acesso a uma moradia digna pela população mais carente tem total relação com 

o padrão de urbanização das cidades. 

O Direito Humano à moradia é um direito fundamental, garantido 

constitucionalmente, que precisa ser implementado através de políticas públicas 

habitacionais sólidas, como modo de amenizar as históricas diferenças sociais no país, 

garantindo o bem estar de todos e a preservação do meio ambiente. 

Neste artigo, pretende-se discutir a evolução desse direito humano social na 

história e as dificuldades relativas à sua concreção. 

 

 

2. DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
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A primeira pergunta que se faz é se existe diferença entre os termos “Direitos 

Humanos” e “Direitos Fundamentais”. A questão aqui é de enfoque, os Direitos 

Humanos têm um enfoque internacional, enquanto que os Direitos Fundamentais seriam 

os Direitos Humanos positivados, ou seja, a partir do momento que os direitos humanos 

são acolhidos pela legislação interna dos países (constitucionalidade) são denominados 

Direitos Fundamentais. Não existem diferenças estruturais e sim tradições históricas. 

Portanto, “Direitos Fundamentais”, “Direitos dos Homens”, “Direitos Humanos”, 

“Direitos Humanos Fundamentais”, “Direito Subjetivo Público” são expressões 

comumente usadas para designar a mesma coisa. 

Tal heterogeneidade de expressões também aparece na Constituição Brasileira, que 

ao positivar os Direitos Humanos constantes das Declarações e Convenções de que o 

país passou a ser signatário, usou os termos: “Direitos Humanos” (art. 4°, inc. II), 

“Direitos e Garantias Fundamentais” (epígrafe do Titulo II e art. 5°, § 1°), “Direitos e 

Liberdades Constitucionais” (art 5°, inc LXXI) e “Direitos e Garantias Individuais” (art 

60, § 4°, inc.IV). 

No entanto, mesmo que essas expressões pareçam sinônimas elas podem ser 

diferenciadas, uma vez que “Direitos Humanos” são válidos para todos os homens de 

todos os povos em todos os tempos, enquanto que, os “Direitos Fundamentais” seriam os 

jurídico e institucionalmente garantidos, limitados no espaço e no tempo, ou seja, 

vigentes (positivados) em uma dada ordem jurídica estabelecida. 

Cristiane Derani ensina que “a garantia dos direitos fundamentais não significa 

uma confirmação declaratória de um ‘direito natural’, mas o reconhecimento 

constitutivo de um direito reiterado de um complexo dado do agir humano” e explica 

que os direitos fundamentais não são inerentes a natureza humana, “mas o resultado de 

fatores sociais que permitiram e até mesmo impuseram a sua cristalização sob forma 

jurídica, explicitando sua relevância para o desenvolvimento das relações sociais”. “Um 

direito é fundamental quando seu conteúdo invoca a construção da liberdade do ser 

humano”1.    

                                                 
1 DERANI, Cristiane. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: Direito Fundamental e principio da 
atividade econômica, in Temas de Direito Ambiental e Urbanístico, p. 92.  
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Os Direitos Fundamentais “são desdobramentos dos conceitos jurídicos de 

dignidade, liberdade e igualdade. Acrescente-se a estes conceitos, os conceitos de 

objetivos estatais e de estrutura vinculados à democracia, ao Estado de Direito e ao 

Estado Social e obtém-se, então, um sistema conceitual, que abriga a fórmula principal 

da racionalidade do direito moderno”2. 

O direito à vida é direito humano fundamental do qual derivam todos os outros. 

Toda vez que nos depararmos com um direito que vise proteger a liberdade, igualdade, 

bem-estar, dignidade e em última instância a vida humana, estaremos diante de um 

Direito Fundamental. O gozo do direito à vida é condição indispensável para o gozo dos 

demais direitos.  

3. OS DIREITOS HUMANOS 

 

Os Direitos Humanos são UNIVERSAIS, INDIVISÍVEIS e INTER-

RELACIONADOS. Não obstante haver discordância entre os doutrinadores quanto à 

divisão/classificação desses direitos eles são comumente divididos em Direitos Humanos 

de 1ª, 2ª e 3ª geração. 

 

3.1. Direitos Humanos de Primeira Geração 

 

São os Direitos Civis e Políticos. A origem da proteção desses direitos se dá com a 

Declaração da Independência dos EUA em 1776, a qual afirmava a liberdade de todos os 

homens e a existência de direitos inalienáveis, consagrando a idéia do individualismo. 

Tal tendência se reafirma com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 

1789 – Revolução Francesa e seguidas declarações de direitos constantes das 

Constituições Francesas subseqüentes (1791, 1793 e 1795), culminando com a 

Constituição Francesa de 1848, que previa a abolição da pena de morte e a proibição da 

escravidão, marcando o fim do período monárquico francês com a proclamação da 

República. 

                                                 
2 ALEXY, Robert Apud DERANI, Cristiane, Ob. cit., p. 91 
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Os direitos chamados de primeira geração eram direitos que procuravam 

resguardar os cidadãos dos excessos do Poder Estatal, ou seja, visavam proteger as 

chamadas liberdades públicas ou direitos humanos individuais. Eram exercidos contra o 

Estado e com abstenção deste. 

Assim surge o Estado de Direito, no século XVIII, como um contra-golpe aos 

excessos dos governantes. 

   

3.2 – Direitos Humanos de Segunda Geração 

 

A segunda geração dos direitos humanos visa à proteção da coletividade. Esses 

direitos começam a surgir principalmente após a Primeira Guerra Mundial, onde 

milhares de judeus foram massacrados pelo holocausto, despertando a necessidade de se 

proteger paralelamente ao valor da liberdade (exercida contra o Estado opressor), o valor 

da igualdade (a ser alcançada por intermédio do Estado).  

Nascem nesse momento os direitos humanos sociais, culturais e econômicos, como 

direitos de segunda geração ou direitos coletivos. 

A concretização da proteção dos Direitos Humanos se dá com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948. Tal documento significou a generalização da 

proteção dos Direitos Humanos no plano internacional. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi precedida em meses pela 

Declaração Americana dos Direitos Humanos, a qual inovou, ao prever um sistema de 

recurso aos tribunais que foi incorporado na Declaração Universal. 

Esse importante documento internacional de proteção aos Direitos humanos, traz em 

seus arts 3º a 20 a proteção dos direitos civis, dentre eles o “direito de propriedade”; no 

art. 21 cuida dos direitos políticos; e a partir do art. 22 o rol dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. 

No entanto, esses direitos coletivos não devem ser confundidos com os direitos 

difusos ou transindividuais, os quais surgiriam mais tarde como direitos de terceira 

geração. 

 

1545



3.3 – Direitos de Terceira Geração 

 

São direitos humanos de terceira geração, os direitos à paz, à autodeterminação dos 

povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à qualidade 

de vida, à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, dentre outros. 

Note-se que o alvo da proteção desses direitos são grupos humanos (povo, nação), são 

direitos de titularidade coletiva ou difusa. Daí serem chamados de direitos de 

solidariedade. 

 

4. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Como dissemos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 foi um 

marco na construção do sistema de proteção internacional dos Direitos Humanos. No 

entanto, sabemos que as Declarações não têm o condão de tornar vinculante para os 

países suas disposições. 

Diante disso, em 1966 foram elaborados dois Pactos (que têm características de 

Tratados e Convenções vinculantes): o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de 

Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. 

O argumento utilizado para a elaboração de dois pactos ao invés de um foi o de 

que são direitos distintos.  

Os Direitos Civis e Políticos seriam jurisdicionados (positivados), exigíveis em 

juízo, de realização imediata, com “prestação negativa” (abstenção) do Estado, passíveis 

de monitoramento e realizados contra o Estado.  

Já os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não poderiam ser objeto de ação, 

portanto, não jurisdicionados, de realização progressiva no tempo (conforme meios à 

disposição do Estado), através de prestações positivas do Estado (políticas públicas) e de 

difícil monitoramento, principalmente, na dimensão individual. 

Apesar dos argumentos apresentados, tal classificação é de cunho reducionista. 

Cabe salientar, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, considerou o 

direito à propriedade como um direito humano em seu art. 17. No entanto, quando da 

1546



edição dos Pactos tal direito foi retirado do rol dos direitos civis protegidos, virando um 

tabu. 

 

5. DIREITO À MORADIA – DIREITO FUNDAMENTAL 

 

5.1. Constituição Federal de 1988 

 

A Constituição brasileira internalizou a proteção dos Direitos Humanos, criando 

um sistema regional de proteção desses direitos, positivando-os de modo a torná-los 

fundamentais. 

O art. 5º da CF/88 traz o rol dos direitos e deveres individuais e coletivos (Título 

II, Capítulo I), garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e 

à propriedade. Tal rol de direitos não é exaustivo, pois o parágrafo 2º do mesmo artigo 

deixa claro que os direitos e garantias expressos na Constituição, não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Mesmo assim, a Emenda Constitucional nº 26/2000 determinou a redação do art. 6º 

(Título II, Capítulo II) da CF/88, incluindo os direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, e a assistência aos desamparados. 

Diante disso, claro está que o direito a moradia é um Direito Fundamental, uma 

vez que foi positivado pela Constituição Brasileira, cabendo ao Estado protegê-lo e 

implentá-lo através de leis e políticas públicas. 

 

5.2. A problemática da concreção desse direito fundamental no espaço urbano 

brasileiro. 

 

Já falamos da ocupação desordenada das cidades brasileiras como reflexo do êxodo 

rural e do início da industrialização na década de 30. A omissão do Poder Público no 
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exercício de sua atividade fiscalizadora e promotora do desenvolvimento urbano nos 

trouxe à situação atual de injustiça social, pobreza e degradação do meio ambiente. 

No entanto, as questões que se impõem são: Como promover o direito fundamental 

a moradia, uma vez que se trata de direito de cunho social, o qual depende de uma 

prestação positiva da atividade estatal para sua realização?; Sendo também o direito à 

propriedade um direito considerado fundamental conforme disposto no art. 5º da CF/88, 

como advogar pela regularização das áreas urbanas ocupadas de maneira clandestina ou 

irregular, de modo a garantir a moradia dessa população carente e excluída? 

A resposta passa obrigatoriamente pela análise do conceito da função social da 

propriedade e da função social da cidade. 

  

5.2.1. Direito de Propriedade – Restrições. 

 

“O direito de propriedade, o mais importante e mais sólido dos direitos subjetivos, 

o direito real por excelência, é o eixo em torno do qual gravita o direito das coisas”3. 

A norma jurídica nasce com a necessidade do homem em viver em sociedade, 

regrando, portanto, as relações entre as pessoas. 

A partir do momento que o homem adquire bens, os quais se prestam a satisfazer 

suas necessidades, esses denominam-se bens da vida, sendo protegidos pela norma 

jurídica mencionada, a qual, regulando o convívio em sociedade, define as pretensões 

legítimas através do ordenamento jurídico criando-se o que se denomina direito 

subjetivo. 

“Quem se diz dono da coisa, diz também que nenhum outro é dono do mesmo 

objeto e, por conseguinte, quem quer que pretenda extrair alguma utilidade dele 

encontrará oposição ou resistência do primeiro. Todos os demais interesses ficarão em 

face do aludido bem subordinados ao interesse do verdadeiro dono”4. 

                                                 
3 Monteiro, Washington de Barros, Curso de Direito Civil, 32ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 88. 
4 Júnior, Humberto Theodoro, Terras Particulares, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1999, p. 3. 
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O direito de propriedade é ainda, um direito real por excelência, pois refere-se à 

utilização imediata do bem, ou seja, a relação do titular com a coisa, a qual é oponível a 

todos os demais indivíduos. 

Nessa relação, o titular do direito tem o domínio sobre a coisa, a disponibilidade do 

bem jurídico, sendo menos importante a posição do sujeito passivo da relação jurídica, 

ou seja, não se faz necessária a atividade de outrem para seu exercício pleno. 

O artigo 1.228 do Código Civil brasileiro diz: “O proprietário tem a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha”5. 

“O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar (jus utendi), 

que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e utilizá-la da maneira que 

entender mais conveniente, podendo excluir terceiros de igual uso. O segundo é o direito 

de gozar ou usufruir (jus fruendi), que compreende o poder de perceber os frutos 

naturais e civis da coisa e aproveitar economicamente seus produtos. O terceiro é o 

direito de dispor da coisa (jus abutendi), de transferi-la ou aliená-la a outrem a qualquer 

título. Envolve o poder de consumir o bem, de dividi-lo ou gravá-lo. Não significa, 

porém, prerrogativa de abusar da coisa, destruindo-a gratuitamente, pois a própria 

Constituição Federal prescreve que o uso da propriedade deve ser condicionado ao bem-

estar social. O último (quarto) elemento é o direito de reaver a coisa (rei vindicatio), de 

reinvindicá-la das mãos de quem injustamente a detenha”6. 

No entanto, a visão sobre o Direito de Propriedade vem sofrendo grande mudança 

no decorrer da história da humanidade, evoluindo de uma concepção individualista de 

propriedade privada, para uma visão publicista desta, ou seja, sob o aspecto coletivo 

dando-se ênfase ao seu fim social.  

“No direito romano, a propriedade tinha caráter individualista. Na Idade Média 

passou por uma fase peculiar, com dualidade de sujeitos (o dono e o que explorava 

                                                 
5 Negrão, Theotônio e Gouvêa, José Roberto F., Código Civil e legislação civil em vigor, 23ª ed., São 
Paulo, Saraiva, 2004, p. 279. 
6 Gonçalves, Carlos Roberto, Direito das Coisas, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2001, p. 82. 
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economicamente o imóvel, pagando o primeiro pelo seu uso). Após a Revolução 

Francesa, assumiu feição marcadamente individualista”7. 

Com a mudança do século, adquiriu um maior caráter social com a contribuição 

das encíclicas papais. 

A evolução do direito de propriedade consiste no fato deste não ter mais o caráter 

absoluto e inatingível que antes lhe era atribuído, hoje tal direito não é mais tão 

individualista como antigamente, tem de ter uma finalidade social. 

A própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que diz ser o direito de 

propriedade inviolável, trata de restringir seu exercício, condicionando-o ao 

cumprimento de sua função social, ou seja, a utilização passa a ser compulsória, não 

sendo mais permitido o não-uso da propriedade. 

É a subordinação do direito individual ao interesse coletivo, numa aplicação clara 

do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O Poder 

Público estabelecerá qual a função social da propriedade visando o bem estar de todos. 

As restrições constitucionais atinentes ao direito de propriedade encontram-se no 

Título VII, Capítulo II, artigos 182 e 183, que versam sobre a política urbana. 

O artigo 182 da CF estabelece os objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público Municipal, com vistas a 

ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo, assim, o bem- 

estar de todos. Para tanto preceitua: a obrigatoriedade da elaboração de um plano diretor 

aprovado pela Câmara Municipal para as cidades com mais de vinte mil habitantes (§ 1º 

do art. 182 da CF); condiciona o cumprimento da função social da propriedade urbana 

ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor (§ 2º do art. 182 da CF); dispõe sobre as desapropriações de imóveis urbanos 

mediante prévia e justa indenização em dinheiro (§ 3º do art. 182 da CF); e faculta ao 

Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, 

exigir a utilização adequada dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, 

criando instrumentos para compelir os proprietários a fazê-lo, tais como, o parcelamento 

                                                 
7 Ibid, p. 86. 
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ou edificação compulsórios, imposto progressivo e desapropriação com pagamento feito 

com títulos da dívida pública (§ 4º, I, II e III do art. 182 da CF).  

O artigo 183 da CF por sua vez, estatui as regras para o usucapião urbano.  

Visando a regulamentação dos artigos supra mencionados, surge a Lei n. 

10.257/01, O Estatuto da Cidade, verdadeiro marco no direito urbanístico, estabelecendo 

diretrizes gerais da política urbana, destacando a competência legislativa do município e 

consagrando o uso da propriedade urbana para atender o bem coletivo. 

Outras leis infraconstitucionais restringem o direito de propriedade, tais como, o 

Código Florestal, Código de Minas, Lei de Parcelamento do Solo, Lei de Proteção ao 

Meio Ambiente, dentre outras. 

Apesar das mudanças na conceituação e alcance do direito de propriedade, o qual 

teve seu exercício pleno vinculado ao cumprimento da função social da propriedade, os 

Códigos Civis continuam opondo a posse à propriedade e o Judiciário ao aplicar e 

interpretar tais dispositivos diante de um caso concreto onde há oposição entre elas 

privilegia a propriedade em detrimento da posse. 

“A segurança da posse é um ponto central do direito à moradia e à terra pois sem 

ela – independentemente se formal ou informal – o direito à moradia vai estar em 

permanente ameaça, e o risco de despejo ou deslocamento forçado será sempre 

iminente”8

 

5.2.2. Justicialidade do Direito Social a Moradia. 

 

A subjetividade é requisito indispensável à justicialidade de um direito. 

Os direitos sociais têm natureza coletiva, dependem e regram situações a serem 

criadas pelo Poder Público e sua eficácia está relacionada a uma atuação conjunta dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Sim, os direitos sociais são direitos públicos subjetivos e devem ser alcançados 

através da justiça distributiva, vez que não são fruíveis individualmente. 

                                                 
8 ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio (organizadores e co-autores). Direito à moradia e 
Segurança da Posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p.35. 
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Como exemplo desses direitos citamos o direito à educação, cuja concretização 

depende da instituição do ensino obrigatório e gratuito que é responsabilidade do Estado. 

Note-se que, a ação individual proposta com o intuito de gozar tais direitos não 

resolve, pois gera desigualdade no tratamento. Como exemplo citamos as ações 

individuais para conseguir remédios caros, para tratamento específico, cujo 

fornecimento é obrigatório por parte do Estado. O impetrante da ação individual alcança 

seu objetivo, mas isso em nada colabora na implementação do direito fundamental a 

saúde. 

Existem distintos remédios jurídicos a serem utilizados na defesa dos direitos 

sociais, tais como, a Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

Para criar uma situação nova, justa e com benefício para todos, se faz necessário 

compelir o Estado a criar e implementar Políticas Públicas, no caso do direito a moradia, 

Políticas Públicas habitacionais. 

As políticas públicas “são programas de ação governamental que resultam de 

processos ou conjunto de processos – eleitoral, legislativo, administrativo, orçamentário, 

judicial – juridicamente regulados, visando a coordenar os meios à disposição do Estado 

e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados”9. 

As políticas públicas são “metas coletivas conscientes”10, definem e norteiam a 

ação do Estado, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize sua atuação. 

As fases de implementação de uma política pública segundo a ciência política são: o 

agendamento, a construção de alternativas, a decisão, implementação e a avaliação. 

Além disso, para que uma política pública alcance dimensões ideais deve ter bem 

estabelecidos seus objetivos, os meios para alcançá-los, o tempo de duração do programa 

e por último a seleção de prioridades, pois, em se tratando de política pública o Estado 

sempre terá que lidar com a escassez de recursos. 

                                                 
9 BUCCI, Maria Paula Dallari. Aula ministrada em 09/11/2006 no curso de mestrado em Direito 
Ambiental da UNISANTOS. 
10 Assman, Hugo Apud Bucci, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas, São Paulo: 
Ed. Saraiva, 2002, p.241. 
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Nesse contexto, o direito funciona como instrumento para a atuação estatal, ele é a 

“musculatura”11 a “caixa de ferramentas12” na implementação da política pública. “É 

impossível compreender-se o Estado e orientar sua dinâmica sem o direito e a política, 

pois toda a fixação de regras de comportamento se prende a fundamentos e finalidades, 

enquanto a permanência de meios orientados para certos fins depende de sua inserção 

em normas jurídicas”13

A questão habitacional e de uso e ocupação do solo urbano, figuram dentre os 

inúmeros problemas enfrentados pelo Estado na gestão das cidades. Para que a 

administração publica consiga promover justiça social, cidadania e a sustentabilidade 

das cidades brasileiras, terá obrigatoriamente que se debruçar sobre essas questões. 

Para isso contará com uma legislação específica (“caixa de ferramentas”), 

destinada à questão urbana como uma espécie de molde da cidade ideal ou desejável. 

Com relação ao contingenciamento de recursos, os quais juntamente com a 

vontade política são indispensáveis à proposição e implementação da política pública, 

esses devem ser programados conforme Título VI da CF/88 que rege as Finanças 

Públicas e o Orçamento. 

É papel do Poder Judiciário aplicar justiça distributiva, forçando a criação e 

implementação de Políticas Públicas, promovendo as reformas sociais necessárias. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo o Direito à moradia um Direito Fundamental, a promoção de Políticas 

Públicas de habitação e organização do solo urbano são indispensáveis ao 

desenvolvimento de cidades sustentáveis. 

A defesa de direitos sociais como o Direito à Moradia exigem a atuação conjunta 

do Executivo, Legislativo, Judiciário e da Sociedade Civil como um todo. 

                                                 
11 BUCCI, Maria Paula Dallari. Aula ministrada em 09/11/2006 no curso de mestrado em Direito 
Ambiental da UNISANTOS. 
12 idem 
13 Dallari, Dalmo de Abreu Apud BUCCI, Maria Paula Dallari. Ob.cit. p. 242. 
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A propriedade deve cumprir sua função social e sendo a segurança da posse um 

ponto central no caminho para a concretização do direito à moradia nos centros urbanos 

brasileiros, esta também deve ser garantida. 

Apesar do fortalecimento do Direito à moradia nas normas internacionais e no 

direito brasileiro, este direito continua a ser brutalmente violado no Brasil. Os sujeitos 

desse direito devem continuar demandando os governos nacionais e locais com vistas a 

reverter essa situação através da implementação de Políticas Públicas. 
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RESUMO 

Este trabalho baseia-se na experiência do processo de elaboração do Plano Diretor 

Participativo de Santo Antônio de Pádua, município situado na região noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro. Tem por objetivo principal apresentar como foi abordado, no 

âmbito do Projeto de Lei do Plano Diretor, a relação da cidade com o Rio Pomba, em 

torno do qual a área urbana, historicamente, se estruturou. A partir de um caso concreto, 

pretende-se: (a) contribuir para o debate sobre os aspectos controversos da legislação 

ambiental e urbana, do ponto de vista local e suas implicações no Município; (b) refletir 

sobre o papel do planejamento local para a redução dos impactos da urbanização, 

particularmente em áreas de preservação permanente; (c) discutir alternativas possíveis 

para o desenvolvimento sustentável, com a utilização de instrumentos de indução do 

desenvolvimento urbano. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PLANO DIRETOR; LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANA; ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE; INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO.  

 

ABSTRACT 

This work is based on the preparation process of the Participatory Master Plan of Santo 

Antônio de Pádua, a municipality located on the Northeast region of the Rio de Janeiro 

State. Its main objective is to present, within the Master Plan Law Project, the approach 
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on the relationship between the City and the Pomba River, whose surroundings are 

historically where the urban area was structured. Based on a real case-study it is 

intended: (a) to contribute to the debate on the controversial aspects of the urban and 

environmental legislation, from the local standpoint and its implications in the 

Municipality; (b) to reflect on the role of local planning on the reduction of urban 

impacts, particularly in permanent preserved areas; (c)  to discuss possible alternatives 

to sustainable development, through the use of urban development induction 

instruments. 

 

KEY-WORDS 

MASTER PLAN; ENVIRONMENTAL AND URBAN LEGISLATION; 

PERMANENT PRESERVED AREAS; URBAN DEVELOPMENT INDUCTION 

INSTRUMENTS. 

 
 
Introdução 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal aprovada em 2001, representa um marco para 

a política urbana brasileira. Ainda que, desde a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/88, cidades com mais de 20.000 

habitantes já estivessem obrigadas a elaborar seus Planos Diretores, pode-se afirmar que 

foi o prazo fixado naquele documento para cumprimento da determinação 

constitucional, juntamente com uma grande campanha nacional coordenada pelo 

Ministério das Cidades, que levou boa parte dos municípios brasileiros a se dedicarem 

na tarefa do planejamento urbano. 

A experiência recente de elaboração de planos diretores no Brasil, com a ênfase 

dada para a participação social na compreensão dos problemas e formulação das 

propostas, representou rica oportunidade para se debater e melhor conhecer as 

especificidades locais do processo de urbanização brasileiro, os conflitos sócio-espaciais 

e ambientais decorrentes, e as alternativas para o desenvolvimento mais equilibrado das 

cidades. 

O trabalho aqui apresentado baseia-se na experiência de técnicos do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal – IBAM no processo de elaboração do Plano 
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Diretor Participativo de Santo Antônio de Pádua, no Estado do Rio de Janeiro, no qual 

assessorou a Prefeitura Municipal1.  

O município de Santo Antônio de Pádua tem sua urbana principal organizada ao 

longo de um rio de importância regional, com território atravessado por duas faixas de 

terra ao longo de cadeias montanhosas onde se localizam jazidas minerais que 

desencadearam, nas últimas décadas, um expressivo processo econômico baseado na 

extração e beneficiamento de pedras. Dentro desse quadro, inúmeras questões tiveram 

que ser pensadas em relação às dimensões ambiental, social, econômica, urbanística e 

jurídica para estruturar a proposta do Plano Diretor. Tudo isso exigiu o enfrentamento 

da complexa discussão sobre aspectos controversos da legislação ambiental e urbana, 

particularmente no que se refere a áreas de preservação permanente dentro do perímetro 

urbano. 

Neste trabalho, busca-se compartilhar um pouco dessas discussões em torno de 

um caso concreto. Para tanto o texto está estruturado em três partes principais: a 

contextualização do município e do processo de elaboração do Plano Diretor; a 

interpretação da legislação ambiental e urbana que fundamentou o Plano Diretor; e as 

propostas indicadas para o tratamento da relação cidade-rio. 

 

1. Santo Antônio de Pádua – contexto atual e os desafios do Município no processo 
de elaboração do Plano Diretor Participativo 

O Município de Santo Antônio de Pádua integra a região noroeste fluminense, 

localizando-se à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, na divisa dos estados do Rio 

de Janeiro e Minas Gerais. É cortado pelo Rio Pomba e está limitado pelos Municípios 

de Miracema, São José de Ubá, Cambuci e Aperibé, no Estado do Rio de Janeiro, e 

Recreio e Pirapetinga, em Minas Gerais. 

A ocupação do território paduano é caracterizada por uma área urbana principal, 

estruturada às margens do Rio Pomba, e diversos pequenos núcleos urbanos distribuídos 

ao longo da Estrada de Ferro Leopoldina ou das Rodovias RJ-116 e RJ-186 que 

 
1 A assessoria técnica do IBAM ocorreu no período de julho a dezembro de 2006, tendo sido concluída 
com a entrega do Anteprojeto de Lei que foi convertido na sua totalidade no Projeto de Lei encaminhado 
pelo Executivo à Câmara Municipal. O trabalho realizado foi baseado na realização de Oficinas Técnicas 
com o Grupo de Trabalho constituído por representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo e 
Sociedade Civil, reuniões setoriais e comunitárias e Audiências Públicas. Os autores deste trabalho 
participaram da equipe do IBAM como Coordenador Técnico (Barandier) e Consultora Jurídica 
(Fontenelle).  
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atravessam o Município. Apesar da extensão territorial relativamente grande, cerca de 

600 km2, os núcleos urbanos são razoavelmente articulados com a Sede Municipal 

através das rodovias, configurando um conjunto disperso, porém ligado à área urbana 

principal que concentra serviços, comércios e órgãos públicos. A distribuição da 

população no território obedece a uma proporção de cerca de 60% vivendo na Sede e 

cerca de 40% distribuídos pelos Distritos. 

A dinâmica demográfica de Santo Antônio de Pádua, cuja população no ano 

2.000 era de 38.692 habitantes (IBGE, Censo 2.000), foi marcada por um processo de 

esvaziamento nos anos 70, quando ocorreu decréscimo populacional no Município e em 

toda a região na qual está inserido. Nas décadas seguintes, porém, a população de voltou 

a crescer, tendo sido registradas taxas de crescimento anual por volta de 1,6%. Foi nesse 

mesmo período que se verificou a expansão do setor das pedras decorativas, envolvendo 

atividades de extração e beneficiamento, que hoje é fundamental para a economia local. 

Apesar da tradição rural, ligada à pecuária leiteira e à agricultura, sobretudo de 

tomate, 76% da população é urbana. Sem dúvida alguma, é um município que está, 

ainda, se urbanizando, requerendo muita atenção para que esse processo não venha 

resultar em novas formas de assentamentos com precárias condições de infra-estrutura e 

habitabilidade, tão comuns em tantas cidades brasileiras. Trata-se de um município de 

pequeno porte, mas que já apresenta desafios significativos para o planejamento e 

gestão urbana. Neste sentido, o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo 

representou um momento particularmente interessante para organização das 

informações sobre a cidade, até então muito dispersas, e de discussão de alternativas 

para o desenvolvimento urbano, num ambiente bastante novo em relação às práticas até 

então mais comuns de construção das políticas públicas locais. 

O processo de elaboração do Plano Diretor Participativo foi pautado pela 

identificação e compreensão de alguns desafios principais do Município, sintetizados 

em cinco eixos de trabalho: (a) valorizar o patrimônio natural e cultural de Santo 

Antônio de Pádua; (b) desenvolver a produção mineral com sustentabilidade; (c) 

potencializar as atividades rurais tradicionais e agro-ecológicas; (d) promover o 

saneamento ambiental e o ordenamento do território; (e) estruturar a gestão urbana e do 

território com participação e controle social. O entendimento desses grandes eixos de 
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trabalho é resultado das análises do processo de ocupação do território, dos problemas 

existentes, das potencialidades do município e dos cenários possíveis para o futuro. 

A relação da cidade com o Rio Pomba foi um dos temas colocados no centro do 

debate sobre as estratégias para valorização do patrimônio natural e cultural de Santo 

Antônio de Pádua. Historicamente, a cidade se consolidou junto às margens do rio e “de 

costas” para ele. A formação e a consolidação da cidade ocorreram, portanto, por meio 

de processos que levaram à supressão de vegetação das margens do rio, à vedação de 

acessos, e à ocupação de áreas sujeitas a inundação. Deve-se registrar, entretanto, que, 

devido ao próprio tamanho da cidade, a área efetivamente urbanizada ao longo do rio 

não é tão extensa nem tão densa, o que certamente torna menos graves os impactos 

decorrentes da ocupação urbana. 

O Plano Diretor procurou estabelecer diretrizes para reversão dessa lógica e 

consagrou instrumentos de regulação e indução do uso e ocupação do solo que poderão 

interferir decisivamente para a consolidação de um novo padrão urbano-ambiental. 

Essas diretrizes e instrumentos, bem como seus fundamentos jurídicos e urbanísticos, 

serão discutidos com mais detalhes ao longo deste trabalho. 

A discussão sobre a importância do setor das rochas para economia local e os 

impactos ambientais e urbanos de suas atividades foi também intensa e suscitou um 

debate mais amplo sobre como o município se reconhece e como deseja ser reconhecido 

no futuro. Entretanto, Santo Antônio de Pádua é identificada com a produção 

agropecuária e como instância hidro-mineral e que, atualmente, possui algumas 

indústrias instaladas também importantes para a economia local. Assim, o Plano Diretor 

buscou enfatizar, embora reconhecendo a relevância das atividades de mineração e 

reafirmando a necessidade de garantir, na legislação municipal, as condições para o seu 

funcionamento, que o município deva apostar na diversificação de sua economia, 

mesmo com as limitações de estar localizado numa região pouco dinâmica. 

O aprimoramento da legislação urbanística foi outra vertente do trabalho de 

elaboração do Plano Diretor. A proposta encaminhada à Câmara Municipal já 

apresentava a proposta de zoneamento urbano e definição dos parâmetros urbanísticos 

principais de ocupação do solo. Garantir essa ancoragem no Plano Diretor foi uma 

decisão fundamental, já que as leis urbanísticas não estavam sendo elaboradas 

simultaneamente e ficariam para um momento posterior. 
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A legislação urbanística vigente em Santo Antônio de Pádua no período da 

elaboração do Plano Diretor era de 1981, não condizente com as questões urbanísticas e 

ambientais de hoje. Buscou-se trabalhar uma lógica de planejamento urbano que 

solucionasse a complexidade da cidade atual, de suas diferenças internas, e que 

permitisse a compatibilização dos padrões de urbanização com as condicionantes 

geográficas e ambientais e a preservação dos valores naturais e culturais.  

Algumas constatações e considerações balizaram a construção das propostas 

incorporadas ao Plano Diretor de Santo Antônio de Pádua especialmente no que diz 

respeito à relação da cidade com o rio. Dentre elas, destacam-se: a)  o Rio Pomba é um 

bem natural de valor ambiental e cultural inestimável; b) a cidade Santo Antônio de 

Pádua consolidou-se ao longo das margens desse rio e limitada, dos dois lados, por 

cadeias de morros; c) a legislação ambiental federal prevê faixas de proteção de 100 

metros para rios do porte do Pomba, cidade foi construída sem que tal restrição fosse 

cumprida; d) o município adotou os 15 metros previstos na Lei Federal de Parcelamento 

do Solo Urbano como área a ser preservada nas margens do rio; e) parte da cidade foi 

construída dentro do que seriam as faixas de 100 metros de proteção do Rio Pomba, aí 

incluídos: edifícios públicos; equipamentos urbanos; igrejas; estabelecimentos 

comerciais e de serviços; edificações de valor histórico e cultural, inclusive a Câmara de 

Vereadores, tombada provisoriamente pelo órgão estadual de patrimônio; e centenas de 

moradias; f) a legislação urbanística vigente no município é bastante permissiva quanto 

aos parâmetros construtivos admitidos, inclusive para os terrenos situados às margens 

do rio, sendo possível, em toda a cidade, a ocupação de 100% dos lotes e podendo as 

edificações chegarem até 8 pavimentos; g) embora os parâmetros urbanísticos sejam 

generosos, a dinâmica imobiliária da cidade é restrita e somente em alguns casos 

isolados esse direito de construir foi utilizado integralmente. 
 

Nesse contexto, a abordagem da relação cidade-rio no Plano Diretor buscou se 

desprender da discussão mais genérica e limitada sobre o tamanho da faixa de proteção 

aplicável nas margens do Rio Pomba, para uma análise atenta do caso concreto e das 

alternativas possíveis para lidar com o passivo existente e consolidado. Assim, o caso de 

Santo Antônio de Pádua, referência do trabalho aqui apresentado, caracteriza-se pela 

tentativa de desenvolvimento urbano baseado numa relação mais equilibrada e 

sustentável da cidade com o Rio Pomba. Para tanto, buscou-se, a partir das diversas 
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discussões e fóruns do processo de elaboração do Plano Diretor Participativo, 

estabelecer as mediações possíveis entre a legislação ambiental e urbana vigente e a 

realidade objetiva de uma cidade de mais de cem anos. 

 

2. A função sócio-ambiental do direito de propriedade: a aplicação do Código 
Florestal nas áreas urbanas 
 

2.1. A Constituição de 1988 e o princípio da proteção meio ambiente urbano 

A proteção do meio ambiente e a política de desenvolvimento urbano foram 

previstas como princípios constitucionais nos artigos 225 e 182.  Em certas situações 

pode ocorrer um aparente conflito entre estes princípios, como na elaboração do Plano 

Diretor Participativo de Santo Antônio de Pádua no que se refere à proteção das áreas 

de preservação permanente – APP em zonas urbanas já consolidadas, com edificações 

residenciais e comerciais, conjuntos habitacionais de valor histórico e cultural e 

exploração de atividade econômica.  

As APP são consideradas bens ambientais e conceituadas como a área marginal 

ao redor dos rios, lagos, lagoas, ilhas e reservatórios artificiais, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar 

das populações humanas2. 

A CRFB/88 trouxe modificações no ordenamento jurídico, em especial, quanto 

ao exercício do direito de propriedade, à proteção ambiental e à elevação do Município 

a ente político3.  O direito de propriedade foi funcionalizado, a tutela jurídica do meio 

ambiente foi alçada à categoria constitucional como direito fundamental e os 

Municípios, além das atribuições já consagradas, adquiriu competência para se auto-

organizar através da Lei Orgânica4 e elaborar o Plano Diretor, definindo a função social 

da cidade e o bem-estar de seus habitantes5. 

 

2.2. O direito de propriedade 

 
2 Código Florestal e Resoluções do CONAMA no. 302 e 303, de 20 de março de 2002. 
3 Artigos 5o. XXIII, 170, III e VI; 225 e 29 da CRFB/88. 
4 Artigo 29 da CRFB/88. 
5 Artigo 182 § § 1o. e 2o. da CRFB/88. 
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Tradicionalmente, o exercício do direito de propriedade era visto como absoluto, 

perpétuo e ilimitado, desde a consolidação do direito romano no século V a.C, passando 

pelo Código Civil Francês do século XIX, o Brasileiro de 1916 até a publicação da 

CRFB/88 e do Código Civil de 2002, ambos prevendo o princípio da função sócio-

ambiental da propriedade.  

Hoje, o direito de propriedade é garantido se o titular do domínio exerce-o 

segundo a finalidade para o qual foi instituído.  Se a propriedade estiver localizada em 

área urbana, será o Plano Diretor que decidirá a forma de utilizá-la, de acordo com o § 

2o. do artigo  182 da CRFB/886. 

O princípio da função sócio-ambiental da propriedade urbana expresso nos 

artigos 5o. XXIII; 170, III e VI e 182 § 2o. foram concretizados pelo Código Civil de 

2002, que expressamente diz no seu artigo 1228 § 1o.:  
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo a garantir que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
 

Por tal motivo, depreende-se que o princípio constitucional da funcionalização 

do direito de propriedade explicitado pelo Código Civil deva atender a três finalidades: 

a econômica, a social e a ambiental.  

 

2.3. Funcionalização do direito de propriedade 

Entende-se que após o fenômeno da funcionalização do direito de propriedade, 

esta não mais possui um significado, mas vários, conforme a categoria do objeto 

tutelado. A publicização do direito de propriedade significa a prevalência do interesse 

coletivo sobre o individual, com a participação dos indivíduos nos processos decisórios 

e a disseminação de informação entre todos, visando a implementação do processo de 

democratização.7

Neste contexto deve ser compreendida a função ambiental da propriedade.  

Exemplifica-se com o caso concreto de Santo Antônio de Pádua – quando o Poder 

Público Municipal decide planejar a utilização de espaços territoriais localizados em 
 

6 Artigo 182 § 2o. da CRFB/88: “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. 
7 FONTENELLE, Miriam. A função ambiental da propriedade e unidades de conservação. In: Revista da 
Faculdade de Direito de Campos, ano II, n. 2 e ano III, n. 3, Campos dos Goytacazes – RJ: Ed. FDC, 
2001/2002. 
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APP onde também co-existem os direitos fundamentais de moradia8 e o exercício de 

atividades econômicas9 poderá ocorrer dificuldade na identificação de qual função da 

propriedade predominará a econômica, a social ou a ambiental.  Sabendo-se de antemão 

que o Plano Diretor deverá conformar-se com a legislação vigente. 

As APP são disciplinadas pelo Código Florestal, que distingue área rural de 

urbana, sendo estas regidas pela Lei federal de Parcelamento do Solo Urbano, Plano 

Diretor e Leis Municipais.  Ocorre conflito entre estas normas federais?  Qual o 

afastamento das FMP em relação ao Rio Pomba -  os 100 (cem) metros previstos no 

Código Florestal10 ou os 15 (quinze) metros estabelecidos pela Lei de Parcelamento do 

Solo Urbano11 e pela legislação municipal?   

O desafio dos técnicos que elaboram o Plano Diretor foi a integração das leis 

ambientais, como o Código Florestal, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e a 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação com a Lei nº. 6766, de 19 de 

dezembro de 1979, que disciplinou o Parcelamento do Solo Urbano e a Lei no. 10.257, 

de 10 de julho de 2001, que instituiu o Estatuto da Cidade.  Esta Lei trata da execução 

da política urbana estabelecendo normas de ordem pública e interesse social que 

regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade trouxe diretrizes e instrumentos, como planos nacionais, 

regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social; planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregionais; planejamento municipal; institutos tributários e financeiros; institutos 

jurídicos e financeiros e estudo prévio de impacto de vizinhança, que possibilitam a 

conciliação do planejamento urbano com a proteção dos recursos ambientais – naturais, 

artificiais e culturais. 

 
8 Artigo 6o. da CRFB/88. 
9 Artigo 170 da CRFB/88. 
10 Artigo 2o. “a”5 – “Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios d\ou de qualquer curso d’água desde o seu 
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: de quinhentos metros para os cursos d’água 
que tenham de duzentos a seiscentos metros de largura.” 
11 Artigo 4o. III – “Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: ao longo das 
águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 
legislação específica.” 
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Numa visão ambiental, o professor Ronald Pietre considera impossível a 

observância da FMP do Código Florestal em área urbana, notadamente por conta do 

movimento expansionista das cidades.  Diz o professor: 
Com o intuito de proteger as matas ciliares, o artigo 2º do Código Florestal 
considera faixa marginal dos rios como área de preservação permanente. 
Para um rio com até dez metros de largura, exige-se uma faixa marginal de 
trinta metros. Sendo a largura superior a dez metros, a faixa marginal será 
maior. Praticamente impossível exigir a observância dessa faixa marginal 
dentro de uma área urbana, sem prejudicar a expansão das cidades.12

 
Em outra dimensão – a de integração das normas urbanísticas e ambientais nas 

APP das zonas urbanas consolidadas, é possível o planejamento municipal utilizar-se de 

instrumentos de indução de desenvolvimento urbano, como a transferência do direito de 

construir estabelecido no artigo 35 do Estatuto da Cidade13 ou o direito de preempção 

previsto no artigo 25 do mesmo diploma legal14.  É necessário a identificação da cidade 

real, corrigindo seus problemas ambientais/sociais/econômicos, com a tentativa da 

construção da cidade sustentável.15

É neste contexto que se pode analisar a função ambiental da propriedade.  Os 

bens ambientais conceituados como bens de uso comum das pessoas devem ser 

utilizados de forma a que todos os indivíduos possam deles usufruir. 

 

2.4. Função ambiental de áreas florestadas 

A função ambiental da propriedade consiste na proteção dos bens ambientais, 

dentre eles, as áreas florestadas16, e tal a assertiva diz respeito à preservação da 

 
12 PIETRE, Ronald. O Código Florestal e as Zonas Urbanas.  In: Revista de Direito Ambiental, n. 43, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2006, pág. 357. 
13 Artigo 35 do Estatuto da Cidade: “Lei municipal, baseada no Plano Diretor, poderá autorizar o 
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura 
pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente 
quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de implantação d equipamentos urbanos, 
preservação de imóveis de interesse ambiental e de servir para programas de regularização fundiária.” 
 
14 Artigo 25 do Estatuto da Cidade: ”O direito de preempção confere ao Poder Público municipal 
preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa”. 
15 15 A Cidade sustentável representa um elemento de grande importância no mundo de hoje, quando a 
visão do homem em relação ao meio em que habita demonstra claramente uma evolução do seu modo de 
agir e o planejamento do Poder Público Municipal deve assegurar aos cidadãos o reconhecimento e o 
exercício de seus direitos – o desempenho das atividades econômicas, o exercício do direito de 
propriedade e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na opinião de José Antônio 
Tietzmann e Silva. 
16 Estas áreas são protegidas pelo Código Florestal, a Lei no. 4771, de 15 de setembro de 1965. 
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qualidade de vida da presente e futuras gerações, conforme determinado no artigo 225 

da CRFB/88 que garante a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

De acordo com esta perspectiva, existe uma função ambiental para a 

propriedade, que consiste na utilização dos recursos naturais de forma a não 

comprometer a qualidade de vida da população, o que ocorreria se houvesse uma 

exploração permanente e incontrolada desses recursos.  Existem alguns instrumentos de 

gestão ambiental para a manutenção do equilíbrio ecológico, destacando-se dentre eles 

as áreas ambientalmente protegidas17 e as unidades de conservação18.  

A sustentabilidade dos recursos ambientais - naturais, artificiais ou culturais, de 

forma socialmente justa e economicamente viável, está regulamentada nas leis 

ambientais, em especial, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o Código 

Florestal, a Lei de Recursos Hídricos e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

 

 

2.5. O Código Florestal 

A legislação ambiental, em especial o Código Florestal define as áreas de 

preservação permanente – APP nos artigos 2o. e 3o.19 a serem interpretadas segundo os 

princípios constitucionais e a proteção dos direitos fundamentais, conforme o 

pensamento de Marinoni. 20

As áreas de preservação permanente são conceituadas como aquelas previstas 

nos artigos 2o. e 3o. do Código Florestal, cobertas ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das pessoas. 

Os incisos do artigo 2o. desta lei considera como floresta de preservação 

permanente as áreas situadas na faixa marginal entre 30 (trinta) a 500 (quinhentos) 

metros dependendo da metragem do recurso hídrico.  No caso de Santo Antonio de 

 
17 As áreas ambientalmente protegidas previstas no Código Florestal são: áreas de preservação 
permanente; reserva legal e servidões florestais. 
18 As unidades de conservação foram instituídas pela Lei no. 9985, de 18 de julho de 2000. 
19 As APP do artigo 2o. são discriminadas nos incisos do artigo 2o., enquanto as do artigo 3o. em razão de 
sua beleza, valor histórico ou fragilidade devem ser criadas por ato do Poder Público. 
20 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
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Pádua a faixa marginal de proteção deverá ser de 100 (cem) porque o Rio Pomba tem 

entre 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura, de acordo com o número 3 da 

letra “a “ do artigo 2o. do Código Florestal.   

O parágrafo único do artigo 2o. do Código Florestal, que foi modificado pela Lei 

no. 7803/89 faz a distinção entre área urbana e rural, embora no final do texto 

recomende a aplicação dos mesmos parâmetros em ambos os casos, quando diz 

textualmente: 
”No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos, definidos por lei municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 
observar-se-á o disposto nos respectivos Planos Diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.” 

 

A correta hermenêutica do artigo 2o. do Código Florestal é explicada pelo 

professor e juiz de direito Ronald Pietri21: 
Esse parágrafo único é taxativo ao colocar que “no caso de áreas urbanas”, 
será observada a legislação municipal.  Consta na parte final do parágrafo 
único a expressão “respeitados os princípios e limites a que se refere este 
artigo.” O que seriam esses “princípios e limites”?  Estaria o legislador 
municipal obrigado a repetir as mesmas disposições normativas existentes 
nas alíneas do artigo 2o do Código Florestal?  Claro que não.  Se fosse 
assim, não haveria necessidade do próprio parágrafo único. 

 

O Código Florestal é aplicável nas zonas urbanas já consolidadas.  Nestes 

espaços territoriais é preciso um olhar para a cidade real e tentar induzir o seu 

desenvolvimento sócio-econômico e ambiental de forma a não comprometer a qualidade 

de vida e o bem-estar de seus habitantes.  

  

2.6. O Município de Santo Antonio de Pádua e a Proteção do Meio Ambiente 

O texto constitucional estabelece no artigo 225 que todos temos direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para esta e as futuras gerações, enquanto que o artigo 

182 prevê que a política urbana é executada pelo Poder Público Municipal, com o 

objetivo de materializar a função social da propriedade urbana e o bem-estar da 

população através do Plano Diretor.  

 
21 PIETRI, Ronald. O Código Florestal e as Zonas Urbanas. In: Revista de Direito Ambiental, n. 43, São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
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Uma situação preocupante de Pádua é a ocupação destas FMP com moradias e 

prédios comerciais, outros com valor histórico e cultural construídos ao longo dos 

tempos, inclusive em áreas alagadiças, além do exercício da atividade econômica de 

extração e beneficiamento de pedras.  A solução adequada para esta questão é a 

utilização do Estatuto da Cidade, com algum de seus instrumentos de indução de 

desenvolvimento urbano, como, o zoneamento ambiental e urbanístico, além do direito 

de preempção e a transferência do direito de construir previstas no Estatuto da Cidade. 

Ao mesmo tempo, Santo Antonio de Pádua tem competências e atribuições 

próprias, com o dever de elaborar seu Plano Diretor e de proteger o meio ambiente, 

segundo o artigo 23, VI e VII da CRFB/88 e de legislar sobre interesse local, 

suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, além de legislar com 

exclusividade sobre ordenação do solo urbano, respectivamente incisos I, II e VIII do 

artigo 30 do texto constitucional. 

No caso da análise das normais ambientais federais, estaduais e municipais que 

incidem no território do Município de Santo Antonio de Pádua tem-se um aparente 

confronto de dois princípios – o da proteção do meio ambiente no artigo 225 da 

CRFB/88, em especial a tutela jurídica das APP – as faixas marginais de proteção 

existentes ao longo do Rio Pomba, e o desenvolvimento de atividades urbanas, como 

direito à moradia estabelecido no artigo 6o. da CRFB/88, além do exercício de 

atividades econômicas, como a extração e processamento de pedras, fundamentadas no 

artigo 170 do texto constitucional. 

As APP, como já especificado, estão disciplinadas tanto na Constituição – caput 

do artigo 225; 225 § 1o. II e § 4o. do artigo 22522 como no artigo 2o. do Código Florestal 

e sua utilização dependerá do consentimento dos órgãos ambientais.  Conclui-se que nas  

áreas urbanas consolidadas prevalece a competência do Município para legislar e atuar 

no solo urbano, segundo o inciso VIII do artigo 30 da CRFB/88 e o parágrafo único do 

artigo 2o. do Código Florestal.   

 

2.7. O papel dos Municípios nas áreas urbanas 

 
22 O Poder Público tem o dever de manter o meio ambiente protegido; preservar e restaurar os processos 
essenciais e a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional que só pode ser explorada na forma da lei 
– o Código Florestal e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  
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Os Municípios tendo sido elevados à categoria de ente político, ou seja, 

estruturando-se politicamente, elaborando a Lei Orgânica e estabelecendo o Plano 

Diretor para definir o seu planejamento, além das autonomias administrativa, política, 

financeira e legislativa23 têm a obrigação de executar a política de desenvolvimento 

urbano e de proteger o meio ambiente nas zonas urbanas. 

O artigo 32 do Código Tributário Nacional distingue área urbana, onde é 

cobrado o IPTU e  rural onde o imposto exigido é o ITR, mas as Resoluções CONAMA 

no. 302 e 303/2002 estabelecem, respectivamente no artigo 2o. V e 2o. XIII que área 

urbana consolidada é aquela que atende aos seguintes critérios: definição legal pelo 

Poder Público; existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-

estrutura urbana: malha viária com canalização de água; rede de abastecimento de água; 

rede de esgoto; distribuição de energia elétrica e iluminação pública; recolhimento de 

resíduos sólidos urbanos; tratamento de resíduos sólidos urbanos; e densidade 

demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 

A própria Constituição de 1988 distinguiu a tutela jurídica da área urbana, que 

será explicitada pelo Plano Diretor da área rural24. Desta forma, entende-se que o 

Código Florestal é aplicado em área rural florestada, já nas áreas urbanas consolidadas 

será utilizada a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o Código de Águas. 

A aplicação do Código Florestal numa visão de estrita legalidade,  Pádua  ficaria 

congelada no tempo e no espaço – não haveria locais de moradia, nem de exercício de 

atividade econômica.  Se assim fosse, como seria mantida a qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentado previstos na Agenda 21?25

Diante do desafio, como se pensar em planejamento urbano e desenvolvimento 

de políticas públicas municipais em Santo Antônio de Pádua?   

Como elaborar o Plano Diretor de Pádua em relação às áreas de preservação 

permanente?  Respeitando-se os 100 (cem) metros de afastamento das margens do Rio 

Pomba, proibindo as moradias, edificações para fins comerciais e de valor histórico e 

cultural já existentes e consolidadas? Ou procura-se uma solução conciliatória numa 

 
23 Artigos 29 e 30 da CRFB/88. 
 
24 A Lei da Reforma Agrária e a Lei da Política Agrícola. 
25 O Código Civil de 2002 funcionalizou o direito de propriedade estabelecendo três funções para o seu 
exercício: a econômica, a social e a ambiental. 
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interpretação sistêmica das normas vigentes?  A interpretação das normas ambientais 

numa visão biocêntrica permite a integração da Lei nº. 6766/79 com o Código de 

Águas, respectivamente prevendo no inciso III do artigo 4o. que para edificação nos 

loteamentos ao longo das águas dormentes será obrigatória a faixa non aedificandi de 

15 (quinze) metros de cada lado; e no artigo 14 os nos terrenos reservados banhados 

pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 (quinze) 

metros para a parte da terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias.  

Chega-se à conclusão que nas áreas urbanas consolidadas aplica-se a Lei do 

Parcelamento do Solo e o Código de Águas e a legislação municipal.  Ou seja, a 

legislação municipal deverá traduzir as condições concretas da cidade respeitando os 15 

(quinze) metros de faixas marginais de proteção para edificações e atividades 

econômicas já consolidadas. 

Para novos licenciamentos ambientais e urbanísticos, a legislação ambiental 

deverá ser interpretada restritivamente para impedir a degradação dos recursos 

ambientais e garantir a qualidade de vida da população.  

As APP devem conformar-se com o estabelecido no Plano Diretor e na 

legislação municipal de uso e ocupação do solo, com as determinações da Lei de 

Parcelamento Urbano26, em que o afastamento das faixas marginais de proteção é de 15 

(quinze) metros, segundo o inciso III do artigo 4o., desde que a área localize-se dentro 

do perímetro urbano, não seja de área de risco27 e já esteja degradada. 

Tanto é possível este entendimento que está tramitando no Congresso Nacional 

o Projeto de Lei instituindo o Estatuto da Responsabilidade Territorial estabelecendo 

como novidades: i. a utilização das APP dependerá do consentimento dos Municípios; 

ii.o licenciamento ambiental e urbanístico será integrado; iii. a faixa marginal de 

proteção passará a ser de 15 m (quinze metros).28

 Estas modificações são necessárias, mas na prática, os Municípios participam 

do licenciamento ambiental através da concessão do alvará de localização do 

empreendimento e licenciam urbanisticamente a obra, daí a providência do duplo 

licenciamento passar a ser integrado e o Poder Público Municipal licenciar as APP, 

 
26 Lei no. 6766/79. 
27 Incisos I aV do parágrafo único do artigo 3o. vedam o parcelamento do solo em certas áreas. 
28 A Resolução CONAMA no. 369/05 já regula a utilização das APP por motivo de utilidade pública e 
interesse social. 
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desde que possua Plano Diretor, zoneamento econômico-ecológico e trabalhar com a 

Agenda 21 Local.  Reforça a atribuição municipal o afastamento de 15 metros das FMP, 

distinguindo a área rural – onde vigora o afastamento dos números 1 a 5 da alínea “a” 

do artigo 2o. do Código Florestal, da área urbana, onde vige o afastamento de 15 metros 

previsto no inciso III do artigo 4o. da Lei do Parcelamento do Solo Urbano. 

 

3. Desenvolvimento urbano e valorização do rio Pomba – as propostas do plano 
diretor de Santo Antônio de Pádua29

O texto que consolidou as propostas para Santo Antônio de Pádua no Projeto de 

Lei do Plano Diretor Participativo foi estruturado com a intenção de caracterizar-se 

como uma agenda positiva para a cidade. Evitou-se ao máximo trabalhar a partir das 

restrições, das negativas, das proibições, para se tentar, sempre que possível, apresentar 

orientações e alternativas para lidar com os problemas identificados e planejar as 

situações desejadas. Dentro dessa lógica, foram desenhadas as propostas para orientar o 

desenvolvimento urbano de modo compatível e, mais do que isso, aliado 

intrinsecamente às estratégias para valorização do Rio Pomba. 

O problema da ocupação das margens do Rio Pomba é reconhecido pelos 

gestores locais e pela população como relevante, porém há uma série de fatores 

envolvidos nessa questão que resultam em conflitos de interesse. Como já explicitado 

anteriormente, a cidade se formou em torno do rio, o que significa dizer que justamente 

nas suas margens estão localizados as edificações e os conjuntos de valor histórico e 

cultural mais relevantes, as áreas de concentração comercial, muitas residências e é 

também onde o preço da terra é mais elevado. A questão central aqui é que está se 

tratando de uma situação existente, de uma cidade construída ao longo de anos, e isso 

não pode deixar de ser considerado pelos instrumentos de planejamento, sob pena de se 

tornarem peças inviáveis diante da realidade. 

Assim, para tratar o caso concreto, buscou-se combinar um conjunto de 

propostas que pudessem, de algum modo, representar uma mediação entre diferentes 

expectativas sobre as possibilidades de utilização dos terrenos ao longo do rio, que 

fossem concebidas a partir de um olhar ambiental, na perspectiva da preservação e 

valorização do rio, que fossem urbanisticamente adequadas considerando a cidade 

existente, e que tivessem ancoragem jurídica. 
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Com a intenção de iluminar o problema e explicitar as possibilidades para 

enfrentá-lo, o Plano Diretor definiu, dentro do perímetro urbano, uma zona entre as 

margens do Rio Pomba e os eixos viários paralelos às mesmas, denominada Zona de 

Proteção do Rio Pomba – ZPROPOMBA. Trata-se de uma zona urbana que 

compreende duas faixas de terrenos, uma ao longo de cada margem do rio, cujas 

larguras variam em função dos traçados das vias que também as delimitam. A primeira 

decisão, então, foi criar uma zona cujos limites fossem claramente identificáveis, não 

uma linha imaginária difícil de ser monitorada e preservada, a partir da qual as demais 

propostas para estabelecer um novo padrão para a relação cidade-rio seriam articuladas. 

Essa definição inicial reflete também a preocupação que norteou a elaboração do 

Plano Diretor em relação às condições objetivas de aplicação da norma. É importante 

observar que o município de Santo Antônio de Pádua encontra-se num estágio de 

desenvolvimento em que o processo de crescimento tem se traduzido na maior 

complexidade de sua realidade urbana. Evidentemente seu aparato institucional precisa 

também ser reforçado para dar conta das novas dinâmicas, demandas e conflitos, bem 

como permitir a implementação com qualidade das políticas públicas. Dentro desse 

contexto, de perspectiva do fortalecimento institucional, para o que o Plano Diretor 

contribuiu bastante, era fundamental que as definições mais essenciais de controle 

urbanístico pudessem ser bem assimiladas tanto pelos agentes que constroem a cidade 

como pela administração pública que deverá licenciar e fiscalizar esse processo. Deve-

se lembrar que só o fato de reconhecer as diferenças internas da cidade e propor um 

novo zoneamento, dando conta das distintas dinâmicas intra-urbanas, o Plano Diretor já 

estava introduzindo um alto grau de inovação para o município, que até então operava 

com uma legislação urbanística em que os parâmetros urbanísticos eram os mesmos 

para toda a cidade. 

Delimitada a ZPROPOMBA, a preocupação passou a ser estabelecer o que seria 

admissível construir nos terrenos ali situados. Duas situações extremas balizavam as 

discussões: a mais restritiva seria entender que o Código Florestal incide plenamente 

sobre a área, o que significava dizer que praticamente toda a zona deveria ser 

considerada área de preservação permanente, pois estaria dentro da FMP de 100 metros; 

a alternativa mais permissiva seria manter os parâmetros urbanísticos vigentes na 

legislação municipal que admitiam construções de até 8 pavimentos e ocupação de 
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100% do terreno, garantido afastamento de 15 metros do rio, o que representava uma 

possibilidade de adensamento muito grande. 

A caracterização da ZPROPOMBA baseou-se na premissa de que, nas áreas 

urbanas, as APP devem conformar-se segundo o estabelecido no Plano Diretor – 

instrumento básico da política urbana de acordo com a Constituição Federal – e na 

legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Cabe, portanto, à 

esfera municipal, a tarefa de transpor as normas gerais para a realidade local, 

considerando as situações existentes e consolidadas. Tal interpretação, porém, não 

abstém o Município do dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente 

para esta e para as futuras gerações, como já visto no item anterior. 

O tratamento a ser dado à ZPROPOMBA deveria, portanto, ainda que 

reconhecendo a da cidade tal como se apresentava, induzir a um novo padrão de 

ocupação para a área. Por outro lado, deveria espelhar as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano pactuadas no processo participativo e que foram organizadas, 

no Projeto de Lei do Plano Diretor, em cinco temas prioritários: (a) preservação e 

valorização do patrimônio natural e cultural; (b) promoção do saneamento ambiental; 

(c) inclusão territorial e moradia; (d) promoção da mobilidade e acessibilidade; (e) 

qualificação dos espaços urbanos. 

Especificamente em relação ao Rio Pomba e à ocupação de suas margens, as 

diretrizes incorporadas no Plano Diretor apontam para ações diversas, tais como:efetivar 

a regularização fundiária das situações irregulares na ZPROPOMBA; controlar a 

ocupação como meio para estabelecer uma nova relação da cidade com o principal 

recurso hídrico da região; implantar, nas áreas não urbanas, um corredor ecológico ao 

longo do Rio Pomba que garanta a proteção de suas margens; promover a desocupação 

de áreas sujeitas a inundação e em situação de risco; desenvolver projetos para as áreas 

não urbanizadas da ZPROPOMBA visando à implantação de áreas de lazer. 

Procurou-se-se, a partir dessas diretrizes mais gerais, orientar a política urbana 

para tratar o passivo urbano-ambiental e estabelecer uma nova lógica de ocupação do 

território. A proposta desenhada no Plano Diretor de Santo Antônio de Pádua, 

reconhecendo a situação fática da área urbanizada, articula o zoneamento urbano com a 

previsão de instrumentos urbanísticos e indicação de projetos urbanos prioritários para 
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induzir, ao longo do tempo, a liberação de áreas ao longo do Rio Pomba e permitir a 

reversão da lógica de urbanização vigente que nega o próprio rio. 

Na ZPROPOMBA, a definição das regras básicas para parcelamento, uso e 

ocupação do solo levaram em consideração a devida distinção entre as áreas já 

urbanizadas e as ainda vazias. Buscou-se, assim, sair da discussão genérica de qual o 

tamanho da faixa de proteção a ser considerada, para investir na proposição de diretrizes 

e parâmetros aplicáveis e que possam vir a contribuir de modo objetivo para a proteção 

e valorização do rio. Fora do perímetro urbano, reforçou-se, aí sim, a faixa de cem 

metros, tal como estabelecido no Código Florestal, com a diretriz para criação do 

corredor ecológico do Rio Pomba. 

Para reverter o processo de urbanização das margens do rio, o Plano Diretor 

impediu a possibilidade de novos loteamentos ou desmembramentos em toda a 

ZPROPOMBA e passou a admitir novas construções somente nas áreas já urbanizadas e 

delimitadas na Lei. As áreas ainda não urbanizadas, segundo o que dispõe o Plano 

Diretor, não poderão receber nem mesmo novas construções e deverão ser objeto de 

ações que visem a recomposição de matas ciliares, implantação de áreas de lazer, entre 

outras que contribuam para a proteção do Rio Pomba e sua valorização. 

Quanto aos parâmetros urbanísticos a serem observados para as novas 

construções nos terrenos das áreas já urbanizadas da ZPROPOMBA, o Plano Diretor 

reduziu, significativamente, os índices admitidos com a intenção clara de não estimular 

o adensamento junto às margens do rio. Assim, ficou estabelecido o coeficiente de 

aproveitamento de 1,00 para os terrenos ali situados, bem como taxa de ocupação 

máxima de 50% e gabarito de 2 pavimentos.  

Paralelamente, foi previsto no Plano Diretor a possibilidade de utilização do 

instrumento da transferência de potencial construtivo no município, sendo os terrenos 

situados na ZPROPOMBA caracterizados como transferidores. Mesmo reconhecendo a 

necessidade de uma melhor organização institucional e das informações sobre os 

imóveis para a boa aplicação desse instrumento, sua previsão sinaliza para alternativas 

possíveis para indução do desenvolvimento urbano. A intenção foi instituir um 

mecanismo que, combinado com diversos outros instrumentos e ações, possa promover 

o desadensamento da ocupação da ZPROPOMBA e a liberação de áreas para que a 

cidade possa vir a se integrar de modo mais harmonioso com o Rio Pomba. 
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Além da transferência de potencial construtivo, incide sobre a ZPROPOMBA o 

direito de preempção, sendo, assim como aquele instrumento, uma alternativa para o 

Poder Público Municipal adquirir terrenos junto ao rio e poder vir a implantar projetos 

que privilegiem o uso público da área.  

Outra proposta do Plano Diretor que poderá influir significativamente na 

dinâmica urbana e na relação cidade-rio é a criação da Zona de Renovação Urbana que 

abrange um imenso próprio de municipal – antiga pista de pouso da cidade – e seus 

terrenos lindeiros. Essa área já vem sendo trabalhada pela Prefeitura como local 

adequado para implantação de novos equipamentos urbanos municipais e também para 

viabilizar a implantação de instituições que possam aumentar a influência de Santo 

Antônio de Pádua na região. O Plano reforçou essa linha de ação prevendo a 

estruturação, ali, de uma nova centralidade, que segundo negociações em curso, poderá 

abrigar o novo Fórum, uma universidade, além de outras instituições. A consolidação 

dessa área poderá representar a diminuição do interesse sobre terrenos situados na 

margem do rio onde está o centro da cidade. 

Na verdade, o Projeto de Lei do Plano Diretor trata de inúmeras questões 

relativas ao desenvolvimento urbano do município de Santo Antônio de Pádua que 

precisam ser compreendidas como um todo, pois resultam em propostas que estão 

articuladas para que os seus habitantes possam ter qualidade de vida..   
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DIREITO À MORADIA EM FORTALEZA/CE 

 

Henrique Botelho Frota∗

 

RESUMO 

O presente artigo trata da regularização fundiária no contexto da nova ordem jurídica 

brasileira. Aborda suas diversas concepções, quais sejam da regularização jurídica, da 

urbanização e da regularização urbanística, indicando uma quarta concepção 

multidimensional, integrando as três primeiras. Procede-se a uma análise da fundamentação 

jurídica da regularização fundiária na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei Federal nº 

10.257/2001. A seguir, é feita uma abordagem sobre a irregularidade urbana em 

Fortaleza/CE e o agravamento da crise na cidade. Por fim, é analisado o processo de 

revisão do Plano Diretor de Fortaleza no contexto das reivindicações pelo direito à moradia 

e regularização fundiária. 

 

PALAVRAS CHAVES 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; MORADIA; FORTALEZA/CE 

 

ABSTRACT 

The present article treats the land regularization in the context of the new legal Brazilian 

order. It boards his several conceptions, what they are of the legal regularization, of the 

urbanization and of the town planning regularization, indicating a fourth multidimensional 

conception, when three first ones are integrating. One proceeds to an analysis of the legal 

reasons of the land regularization in the Brazilian Constitution of 1988 and in the Federal 

Law nº 10.257/2001. Next, there is done an approach on the urbane irregularity in Fortaleza 

/ CE and the aggravation of the crisis in the city. Finally, there is analysed the process of 
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revision of the Master plan of Fortaleza in the context of the claims by the right to the 

dwelling and land regularization. 

 

KEYWORDS 

LAND REGULARIZATION; HOME; FORTALEZA/CE 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da informalidade urbana vem se manifestando com maior 

intensidade a partir do século XX no Brasil, já que foi nesse intervalo que ocorreu o grande 

crescimento das cidades brasileiras. Uma forte característica desse processo tem sido a 

segregação social no espaço urbano, que tem como um de seus componentes a dificuldade 

de acesso à moradia. 

No Município de Fortaleza, o grande número de famílias vivendo em favelas, 

áreas de risco e outras formas de assentamentos informais demonstra a dualidade marcante 

na cidade. A legislação urbanística mostra-se incapaz de acompanhar o ritmo das mudanças 

e de oferecer resposta às reivindicações populares. 

Diante dessa problemática, a regularização fundiária emerge como uma 

alternativa de política pública para o tratamento de áreas já ocupadas de forma irregular 

pela população de baixa renda. A seguir, serão abordadas as concepções de regularização 

fundiária mais difundidas, bem como os fundamentos jurídicos – constitucionais e legais – 

dessa política pública. Em seguida, far-se-á uma abordagem do histórico da informalidade 

urbana em Fortaleza e da participação das comunidades organizadas no processo de revisão 

do Plano Diretor. 

 

1 A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMO ALTERNATIVA NO 

TRATAMENTO DA INFORMALIDADE URBANA 

 

1.1 Regularização fundiária: sentidos e dimensões 
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Em razão do termo “regularização fundiária” não ser empregado conforme um 

mesmo entendimento pelos pesquisadores e, principalmente, gestores públicos, faz-se 

necessário que haja uma definição de como ele será trabalhado nesse artigo. 

Alfonsin (2006) destaca três concepções bastante comuns de regularização 

fundiária: a regularização jurídica, a urbanização dos assentamentos e a regularização 

urbanística.  

No primeiro caso, há uma redução da política pública a ações de cunho jurídico 

que busquem a legalização da posse ou propriedade dos imóveis ocupados. Essa 

intervenção é, inegavelmente, de grande relevância para a efetivação do direito à moradia, 

tendo em vista que garante uma segurança jurídica, afastando o medo da reintegração de 

posse. Além disso, “trata-se de um fator desencadeante de uma série de iniciativas 

familiares de melhoria da casa e iniciativas comunitárias de melhoria do ambiente do 

assentamento” (ALFONSIN, 2006, p. 57). 

Contudo, é importante fazer a crítica ao reducionismo, pois não se pode 

conceituar o todo com base apenas em uma de suas partes. A regularização jurídica 

isoladamente não é capaz de tratar a informalidade urbana, pois não se trata apenas de 

legalizar a relação jurídica para legitimar a posse dos moradores. A irregularidade atinge 

outras dimensões, tais como falta de infra-estrutura urbana, dificuldade de acesso a serviços 

públicos, má qualidade dos assentamentos do ponto de vista ambiental, desconformidade 

urbanística das edificações, dentre outras. 
Essa concepção de política de regularização fundiária – assumida pelas 

instituições internacionais, como o Banco Mundial, e que vem sendo imposta em 

vários países – que supõe a legalização do mercado informal de terra e o 

reconhecimento de títulos de propriedade individual para os habitantes dos 

assentamentos informais como meio de transformar as economias urbanas, 

desconsidera os demais fatores que geram esta situação de ilegalidade e 

informalidade dos assentamentos urbanos. 

Conferir um título de propriedade urbana para os grupos sociais que vivem em 

permanente estado de pobreza, sem atender a outras necessidades, como a 

implantação de infra-estrutura, oferta de equipamentos públicos – como escolas e 

postos de saúde – e a efetiva possibilidade de trabalho e geração de renda, será 

um benefício temporário (SAULE JUNIOR, 2004, p. 346).  
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A segunda concepção apontada por Alfonsin (2006), a da urbanização de 

assentamentos, confere maior importância às intervenções físicas nos assentamentos com o 

objetivo de promover uma melhor ordenação do solo e a melhoria das condições de 

habitabilidade. De fato, há uma demanda latente por obras públicas capazes de promover 

melhores condições de vida para as famílias ocupantes de assentamentos irregulares. 

Projetos de saneamento ambiental, construção ou reforma de habitações, instalação de 

equipamentos urbanos, tais como creches e postos de saúde, e ampliação das áreas públicas 

são necessários e muito bem vindos. 

É preciso, contudo, evitar novamente o reducionismo já que a urbanização não 

é a única e completa forma de tratamento da irregularidade urbana. Em muitos casos, os 

investimentos públicos acarretam a valorização dos imóveis, podendo provocar uma 

expulsão dos moradores através de ações de reintegração de posse ou despejos forçados. 

Por fim, a regularização urbanística visa a adequar a legislação de uso e 

ocupação do solo com a finalidade de inserir os assentamentos informais no campo da 

legalidade urbana. Nesse aspecto, as zonas especiais de interesse social (ZEIS) têm sido 

utilizadas para estabelecer uma regulação com parâmetros específicos de ocupação para 

cada uma das comunidades. Também, esse zoneamento especial confere uma maior 

segurança contra a especulação imobiliária, já que determina o uso residencial como 

preponderante, podendo limitar, inclusive, a unificação de lotes. 

As três concepções, em verdade, evidenciam dimensões de um processo que se 

revela pluridimensional (ALFONSIN, 2006, p. 60). Para a autora: 
 regularização fundiária é o processo conduzido em parceria pelo Poder Público e 

população beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social de 

uma intervenção que prioritariamente objetiva legalizar a permanência de 

moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, 

acessoriamente, promove melhorias no ambiente urbano e na qualidade de vida 

do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania pela 

comunidade sujeito do projeto (ALFONSIN, 1997, p. 24) 

 

2.2 Fundamentos jurídicos da regularização fundiária 
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A promulgação da Constituição Federal de 1988, inegavelmente, representou 

um avanço em termos de positivação e proteção dos direitos humanos fundamentais. Tal 

resultado, porém, não ocorreu por acaso, estando diretamente relacionado à abertura 

democrática que se operava no contexto histórico em que a atual Carta Magna foi 

produzida. Influenciada pelo desejo nacional de participação popular, a Assembléia 

Nacional Constituinte (1986 – 1988), através do artigo 24 de seu Regimento Interno, 

possibilitou o envio de propostas de emendas populares ao Projeto de Constituição, desde 

que subscritas por mais de trinta mil eleitores e apoiadas por, no mínimo, três entidades 

civis. 

Com a participação de mais de 12 milhões de eleitores, foram apresentadas 122 

propostas de emendas populares sobre temas como participação popular, direito dos 

trabalhadores, reforma urbana, reforma agrária, direito das populações indígenas, direito 

das crianças, educação, saúde e direito das populações negras (MELO, 2001; SAULE 

JÚNIOR, 2002). 

A participação social foi intensa, o que resultou nos diversos avanços trazidos 

pela Constituição Federal promulgada em 1988. No tocante à Política Urbana, pela primeira 

vez em uma Carta Constitucional brasileira tratou da questão em capítulo específico, graças 

à mobilização do Movimento pela Reforma Urbana, que reuniu mais de 130 mil assinaturas 

(SOUZA, 2003). Embora a emenda popular tenha sofrido alterações durante os debates da 

Assembléia Constituinte1, os artigos 182 e 183, que compõem o Capítulo da Política 

Urbana, representam um avanço sem precedentes históricos. 

A conformação do direito urbanístico e da disciplina da propriedade à função 

social marcam uma ruptura com a concepção absolutista do direito da propriedade ainda 

arraigada em muitos diplomas legais e, principalmente, na estrutura sócio-cultural 

brasileira. A previsão de instrumentos de indução e até mesmo sanção para aqueles que não 

dão cumprimento à função social de seus imóveis urbanos, tais como o parcelamento, a 

                                                 

1  A emenda popular da reforma urbana previa a possibilidade de usucapião de imóveis públicos e 
estabelecia a área de 300 m2 para o usucapião especial urbano, dentre outros pontos não acolhidos pela 
Constituinte. 
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edificação e a utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação 

sanção, demonstram o caráter impositivo da nova ordem constitucional no que tange à 

efetivação da Política Urbana. 

A regularização fundiária ganhou destaque constitucional com a previsão do 

usucapião especial de imóvel urbano, no artigo 183. A finalidade da nova modalidade do 

antigo instituto é facilitar a aquisição da propriedade para as famílias de baixa renda que 

utilizam os imóveis ocupados para fins de moradia. Os requisitos da boa-fé e do justo título 

não são exigíveis nesse caso. A prescrição aquisitiva, por sua vez, é de cinco anos, um 

prazo inferior ao exigido pelas modalidades ordinária e extraordinária do usucapião. Por 

outro lado, a Constituição estabelece requisitos inéditos, como a área máxima do imóvel em 

250 m2, a impossibilidade de aquisição de propriedade por meio do usucapião urbano por 

mais de uma vez e a não existência de outro imóvel urbano ou rural em nome do 

adquirente. Tais exigências revelam uma preocupação com a exploração desse instrumento 

jurídico para fins de especulação imobiliária, o que poderia conduzir a um verdadeiro 

mercado paralelo de imóveis urbanos. 

Ainda em sede constitucional, pode-se encontrar fundamento para a 

regularização fundiária quando o artigo 3º da Carta Magna estabelece como objetivos 

fundamentais do Brasil: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...]  III - 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 

Também, não se pode negligenciar o direito social à moradia consagrado pelo artigo 6º da 

Constituição de 1988, tampouco o princípio da isonomia constante em diversas passagens 

de seu texto, a exemplo do caput do artigo 5º. 

Partindo para uma análise da legislação infra-constitucional, é de se destacar a 

Lei Federal nº 10.257/2001, o chamado Estatuto da Cidade, visto que é uma das mais 

importantes produções legislativas no que tange à disciplina da Política Urbana. A referida 

lei é fruto da competência da União Federal para produzir normas gerais de direito 

urbanístico, conforme determinação do artigo 24 da CF/88. 

Dentre as diversas diretrizes gerais da Política Urbana, o artigo 2º do Estatuto 

da Cidade consagra a regularização fundiária, conforme passagem que se segue: 
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Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

[...] 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso 

e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais. 

Com a finalidade de viabilizar seu programa, o Estatuto da Cidade traz uma 

série de instrumentos jurídicos que devem ser utilizados pelo Poder Público Municipal ou 

pela sociedade civil a fim de tornar a regularização fundiária uma realidade. Tanto 

instrumentos de legalização da posse como o usucapião e a concessão de uso especial para 

fins de moradia, vetada e posteriormente disciplinada pela Medida Provisória 2.220/2001, 

quanto mecanismos de regularização urbanística como é o caso das zonas especiais de 

interesse social (ZEIS), compõem esse quadro de possibilidades em torno da integração dos 

assentamentos irregulares à cidade formal. Não convém, no presente trabalho, examinar 

cada um desses institutos de forma pormenorizada. No exame das reivindicações sociais no 

Município de Fortaleza, entretanto, haverá um enfoque maior em relação à ZEIS tendo em 

vista sua difusão em massa. 

No âmbito da gestão do patrimônio da União, a recente Lei Federal nº 

11.481/2007 autoriza o Poder Executivo, por meio da Secretaria do Patrimônio da União, a 

executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos 

bens imóveis da União, bem como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive 

de assentamentos informais de baixa renda. A norma segue a tendência constitucional, 

consagrando a função social da propriedade pública. 

Para Fernandes (2006), a nova ordem jurídico-urbanística brasileira estabelece 

como crucial o papel dos municípios, já que são eles os principais responsáveis pela 

Política Urbana. 
Nesse contexto, é de crucial importância que os municípios promovam uma 

ampla reforma de suas ordens jurídicas, de acordo com os novos princípios 

constitucionais e legais, de forma a aprovar um quadro de leis urbanísticas 

condizentes com o paradigma da função social e ambiental da propriedade e da 
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cidade. Nesse contexto, é fundamental que os municípios confrontem a questão 

da informalidade urbana não como a exceção à regra, mas como uma questão 

estrutural e estruturante dos processos de crescimento urbano, requerendo, ao 

invés de políticas marginais e isoladas, um conjunto de políticas e programas 

integrados e compreensivos (FERNANDES, 2006, p. 25).  

A seguir, será dado enfoque à realidade do Município de Fortaleza, capital do 

Estado do Ceará, bem como às modificações operadas nos últimos anos no contexto social 

de lutas pela efetivação do direito á moradia adequada e no âmbito jurídico com a revisão 

do Plano Diretor. 

 

2 FORTALEZA EM QUESTÃO: UMA CIDADE CINDIDA PELA 

IRREGULARIDADE 

 

Com uma população estimada em 2.417.920 (dois milhões, quatrocentos e 

dezessete mil, novecentos e vinte) habitantes, o Município de Fortaleza ocupa hoje a quarta 

posição entre as metrópoles brasileiras, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Salvador2.  

Tal realidade decorre de um processo intenso de urbanização pelo qual vem 

passando o Estado do Ceará há algumas décadas, com impactos mais significativos sobre a 

capital. Bernal (2004) e Gondim (2007) apontam que os períodos de seca foram fatores de 

grande motivação dos fluxos migratórios para Fortaleza3. Durante esses períodos, o 

governo de estado adotou uma política de frentes de trabalho para construir obras públicas 

na cidade, especialmente até 1958, quando houve uma maior descentralização das obras 

para outros municípios.  
A concentração de um grande número de pessoas sem recursos e sem condições 

adequadas de higiene e saneamento acarretava epidemias e toda sorte de 

problemas sociais, levando o governo a impor restrições à circulação dos 

“flagelados” [...]. É provável que o confinamento espacial, espontâneo ou 

                                                 

2  Dados disponíveis em <www.ibge.gov.br/cidadesat/>. Acesso em: 11/09/2007. 
3  As maiores secas registradas no Ceará foram as de 1877-79, 1888, 1900, 1915, 1932, 1952, 1958, 
1980-84 e 1992-93. 
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forçado, esteja associado à formação das primeiras favelas de Fortaleza, no início 

da década de 1930: Pirambu, Cercado do Zé Padre, Mucuripe e Lagamar 

(GONDIM, 2007, p. 103) 

Embora as secas sejam registradas desde o século XIX, o crescimento 

demográfico de Fortaleza só ocorre de forma mais expressiva a partir da década de 1930, 

em razão do decréscimo das taxas de mortalidade e da diminuição do fluxo migratório para 

a região norte do Brasil, dentre outros fatores. Essa realidade é evidenciada pelos números. 

Em 1920, a população de Fortaleza era em torno de 78 mil habitantes. Quarenta anos 

depois, em 1960, a capital atingiria mais de meio milhão de habitantes (GONDIM, 2007), 

um crescimento superior a 540%. Passados mais quarenta anos, o Censo Demográfico do 

IBGE no ano de 2000 identificou uma população de 2.138.234 habitantes, o que 

correspondia a 28,82% da população do Ceará à época (IBGE, 2000). 

O aumento da população, associado à incapacidade do poder público em 

responder às demandas por moradia, saneamento e equipamentos urbanos e também à 

estrutura sócio-jurídica que, na maioria das vezes, condiciona a utilização da terra à 

aquisição da propriedade ou de um outro direito real através do sistema de compra e venda, 

fez com que Fortaleza chegasse ao século XXI com graves problemas de exclusão.  

Para Silva (1992), o contingente composto por segmentos sociais de baixa 

renda ou sem renda alguma fica impossibilitado de ter acesso à habitação em forma de 

mercadoria em razão do valor praticado pelo setor formal.  “Assim, este contingente que 

constitui parte do Exército Industrial de Reserva (EIR), soluciona a seu modo esse 

problema, optando, ou melhor dizendo, acatando para si a única via possível de sobreviver 

abrigado” (SILVA, 1992, p. 104). Tal análise é compartilhada por Brandão (2001, p. 79): 
Os indicadores apontam, cada vez mais para a impossibilidade de participar do 

mercado formal de moradias em face dos baixos salários e da instabilidade no 

emprego. Esse quadro tem levado os setores populares a resolverem, 

predominantemente, sua necessidade de moradia através da autoconstrução, 

assumindo para si o ônus da reprodução da sua força de trabalho. Os baixos 

salários restringem o mercado de locação ou compra de moradias populares e os 

trabalhadores buscam o auto-empreendimento em moldes não capitalistas, na 

maioria das vezes associado à ocupação de terrenos públicos ou particulares. 
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Em estudo realizado pela Fundação João Pinheiro (2006) com base nos dados 

do Censo Demográfico 2000, o Município de Fortaleza apresenta um déficit habitacional 

básico de 77.615 unidades, correspondendo a 63,10% do déficit da Região Metropolitana4. 

Esse valor não é inequívoco, havendo quem registre uma realidade ainda mais grave. 

Bernal (2004), por exemplo, aponta um déficit de 160.000 unidades habitacionais. O déficit 

habitacional básico é composto pela soma dos domicílios rústicos, dos domicílios 

improvisados e da coabitação familiar. 
Domicílios rústicos não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, 

o que resulta em desconforto para seus moradores e risco de contaminação por 

doenças e devem, portanto, ser repostos [...]. 

[...] O conceito de domicílios improvisados engloba todos os locais destinados a 

fins não-residenciais que sirvam de moradia, o que indica claramente a carência 

de novas unidades domiciliares. 

O componente coabitação familiar compreende a soma das famílias conviventes 

secundárias que vivem junto a outra família em um mesmo domicílio e das que 

vivem em cômodos cedidos ou alugados. As famílias conviventes secundárias são 

constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência e que residem em um mesmo 

domicílio com outra família, denominada principal (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2006, p. 9-8). 

 Importante ressaltar que a maior parcela da coabitação familiar e dos 

domicílios improvisados está concentrada na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. 

Nesse intervalo, encontra-se 80,28% do déficit, enquanto que na faixa de 3 a 5 salários 

mínimos a coabitação e os domicílios improvisados correspondem a 9,78%. Considerando 

níveis de renda ainda mais elevados, a demanda diminui, sendo correspondente a 6,58% e 

3,37% para as faixas de 5 a 10 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos, 

respectivamente. Em todos os municípios da região metropolitana essa concentração do 

                                                 

4  A Região Metropolitana de Fortaleza é composta atualmente por 13 municípios: Aquiraz, Caucaia, 
Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e 
São Gonçalo do Amarante.  
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déficit é verificada, chegando a ser de 95,63% na faixa de menor renda no Município de 

Chorozinho. 

Os dados confirmam a realidade empiricamente constatada pela população de 

baixa renda. De fato, a demanda por moradia é um dos componentes da segregação social 

na cidade. Os impactos da ausência de infra-estrutura, equipamentos urbanos, unidades 

habitacionais e demais direitos fundamentais associadas à moradia recaem com maior 

intensidade sobre a parcela mais pobre da população, mormente aquela situada na faixa de 

renda de 0 a 3 salários mínimos. 

A distribuição do déficit conforme apresentada é resultado de uma combinação 

de fatores que torna bastante difícil a inserção da população mais pobre no mercado 

imobiliário formal. Questões como desemprego e subemprego, custo do transporte, valor de 

troca da terra urbana, especulação imobiliária e ônus da construção civil estão associados 

diretamente à problemática na medida em que condicionam as possibilidades de uso dos 

imóveis urbanos. 

Para Brandão (2001, p. 80), essa radiografia da precariedade de condições 

“situa a habitação no leito por onde se desenvolvem as experiências de organização e luta 

nos bairros”. Aponta a autora que a exclusão no que tange ao acesso à moradia leva à 

formação espontânea de favelas, mas também conduz a um patamar de organização mais 

qualificada do movimento popular, o que pode ocasionar ocupações planejadas de terra. 
Uma outra forma de ocupação, que não a espontânea, é a ocupação planejada. 

Compreendemos aqui a ocupação planejada como uma das formas mais 

avançadas de luta pela moradia que veio a emergir com muita expressão, não só 

em Fortaleza, a partir de meados dos anos 80. 

A terra é estrategicamente tomada, de preferência à noite; os lotes são 

demarcados e imediatamente ocupados com barracos improvisados com madeira, 

plástico, papelão, tecidos etc., onde as famílias se instalam com alguns pertences. 

Nesse caso, a ação é planejada pelas lideranças com antecedência. O mais 

importante nas ações de ocupações planejadas é o seu impacto, e ele depende 

diretamente da capacidade de organização dos seus autores (BRANDÃO, 2001, 

p. 161). 
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Desde a década de 1980, o número de ocupações irregulares, sejam espontâneas 

ou planejadas, vem aumentando consideravelmente em Fortaleza, como evidencia Bernal 

(2004, p. 159): 
Em 1985, no município de Fortaleza, existiam 234 favelas com 64.035 

domicílios, 70.450 famílias e 352.250 pessoas residentes. Em 1991, os números 

passaram para 313 favelas com 98.258 domicílios, 108.145 famílias e 540.720 

habitantes. Em 2002, o número de favelas já ultrapassa 614, mais 82 áreas de 

risco, com mais de 700 mil pessoas vivendo em situação de exclusão [...]. 

As favelas, porém, não são as únicas formas de expressão da irregularidade 

urbana no Brasil. Saule Júnior (2004, p. 340) aponta diversas outras situações decorrentes 

da exclusão sócio-jurídica a que está submetida grande parte da população brasileira. Para o 

autor, ao lado das favelas estão: a) as ocupações de prédios vazios em regiões centrais das 

cidades; b) ocupações coletivas ou individuais de espaços vazios sob pontes e viadutos; c) 

loteamentos irregulares e clandestinos; d) conjuntos habitacionais irregulares implantados 

pelo próprio Poder Público, por associações comunitárias ou empreendedores privados; e) 

cortiços instalados em imóveis precariamente adaptados para serem alugados a famílias de 

baixa renda. Em Fortaleza, essa constatação tem bastante fundamento, tendo em vista que o 

Município iniciou, no ano de 2006, um projeto para regularizar a situação de vinte e oito 

conjuntos habitacionais construídos, nos últimos vinte anos, pela própria administração 

pública com inúmeras irregularidades. 

 

3 A REVISÃO DO PLANO DIRETOR E A LUTA PELA REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA EM FORTALEZA 

 

No ano de 2006, a administração municipal de Fortaleza iniciou a revisão do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, tendo em vista que o plano vigente data de 

1992. O processo já começou polêmico, uma vez quatro anos antes a gestão anterior havia 

contratado uma consultoria para realizar os trabalhos de revisão. Contudo, os movimentos 

populares alegaram a inexistência de participação popular, o que vai de encontro ao 

disposto no artigo 40, § 4º, do Estatuto da Cidade. Outras acusações pesaram sobre o 

projeto, como a não incorporação de instrumentos da Política Urbana, inexistência de um 
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tratamento para as áreas verdes e desvios de verbas por parte da consultoria contratada. 

Diante das acusações, o Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra 

o Município e a referida equipe de consultores.  

Ao assumir, em 2005, a atual prefeita decidiu deflagrar um novo processo de 

revisão na tentativa de contemplar as reivindicações populares, o que veio a se chamar 

Plano Diretor Participativo de Fortaleza. Após um longo período de audiências e 

congressos, a minuta de lei encontra-se na iminência de ser encaminhada à Câmara 

Municipal. 

Dentre as principais bandeiras dos movimentos sociais e populares está a 

política habitacional e de regularização fundiária. Nesse sentido, houve uma forte demanda 

para que fossem demarcadas ZEIS em todo o território municipal, em especial, nas áreas 

mais bem servidas de infra-estrutura urbana em razão da pressão sofrida pelos 

assentamentos irregulares para que deixem o espaço livre para futuros empreendimentos 

imobiliários. A minuta, em razão de tamanha reivindicação, conta com mais de cem zonas 

especiais de interesse social. 

Há, no que se pode inferir, um aprendizado e uma apropriação por parte dos 

movimentos sociais e populares dos instrumentos de regularização fundiária. Essa 

pedagogia vem sendo a mola mestra de um processo de mudanças no cenário político local. 

A utilização de mecanismos jurídicos aliados à participação popular tem certamente 

qualificado as intervenções das comunidades organizadas, o que acarreta em uma maior 

possibilidade de disputa das políticas públicas. 

Contudo, é preciso olhar com cautela a enorme quantidade de solicitações de 

ZEIS nas mais diferentes áreas da cidade. Ao que parece, há uma expectativa de que esse 

zoneamento especial traga grandes soluções para a vida dos moradores de assentamentos 

informais. Por outro lado, ainda se verifica uma incompreensão do instrumento, já que ele 

foi demandado inclusive para áreas que apresentam vulnerabilidades ambientais. 

No outro lado do processo, verifica-se que muitos planejadores urbanos 

recusam-se a participar dos debates públicos alegando que não cabe à população tomar 

decisões acerca da política urbana. Com uma postura tecnicista e excludente, tais 

profissionais afastam-se daquilo que o Estatuto da Cidade tem, talvez, de mais 
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fundamental, a participação popular na formulação, execução e fiscalização de políticas 

públicas. No caso da regularização fundiária, essa participação é essencial para que haja 

bons resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A regularização fundiária desponta na nova ordem jurídico-urbanística 

brasileira como uma grande alternativa de política corretiva voltada para os assentamentos 

urbanos irregulares. Sua concepção pluridimensional é capaz de dar respostas às várias 

repercussões da informalidade na vida das famílias submetidas a essa situação. 

Em Fortaleza, durante o processo de revisão do Plano Diretor, o que se 

verificou foi um amadurecimento dos movimentos sociais e populares com a apropriação 

do Estatuto da Cidade como aliado jurídico na luta pela moradia adequada. O Município é 

marcado por um forte viés segregacionista, com o surgimento acelerado de favelas e outras 

formas de ocupação irregular do solo urbano. Diante de tamanha disparidade, as 

comunidades de baixa renda têm percebido que a organização comunitária é capaz de fazer 

com que suas demandas sejam ouvidas pelo Poder Público. 

Contudo, a dificuldade de integração entre planejadores urbanos, juristas e 

movimentos populares tem conduzido a disparidades entre as reivindicações e o potencial 

das políticas de regularização fundiária. É preciso um maior diálogo, sendo crucial a 

superação dos preconceitos. A disciplina constitucional e do Estatuto da Cidade exigem 

uma postura democrática de todos aqueles que trabalham no planejamento e execução de 

políticas públicas nas cidades. Esse é um desafio que precisa ser vencido para que a 

reforma urbana seja de fato efetivada. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR: POLÍTICAS PÚBLICAS E 

ACESSO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
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RESUMO 

A educação inclusiva no ensino superior é direito fundamental da pessoa humana, 

atendidos os requisitos de mérito e capacidade, e se dá mediante a implementação, por 

parte do Poder Público competente, de uma série de medidas quantitativas e qualitativas 

na educação para evitar a exclusão de minorias, dentre as quais as pessoas portadoras de 

deficiência. Dessa forma, a acessibilidade, a partir da adaptação arquitetônica das sedes 

das Instituições de Ensino Superior, da aquisição de equipamento específico e a 

ampliação do número de professores especializados, são ferramentas necessárias para 

atingir o apoio especializado previsto em lei, para que a educação seja, de fato, 

inclusiva, adequando-se o portador de deficiência ao ambiente social universitário.  

 

PALAVRAS-CHAVES 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA; ENSINO SUPERIOR; POLÍTICAS PÚBLICAS; 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; AÇÕES AFIRMATIVAS. 

 

ABSTRACT 

The inclusive education in college is a fundamental natural human right, obeying the 

requisites of merit and capacity, which occurs with the implementation, by the 

responsible Public Power, of a series of quantitative and qualitative measures in 

education to avoid the exclusion of the minority of students, among them, people with 

deficiency. Consequently, the accessibility, beginning with the architectonic adaptation 

of the College institutions, the acquisition of specific equipment and increasing in the 

number of specialized teachers are necessary tools to achieve the particular support 
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predicted by the law, so that the education be, in fact, inclusive, being adjusted in the 

social college environment to the people with deficiency.        

 

KEYWORDS 

INCLUSIVE EDUCATION; COLLEGE; PUBLIC POLITICS; FUNDAMENTAL 

RIGHTS; AFFIRMATIVE ACTIONS 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Nada há, de fato, que se compare à nova vida que a contemplação de uma terra 
estranha descortina ao homem afeito à reflexão. Embora eu siga sendo sempre a 
mesma pessoa, creio ter mudado até os ossos. Vi muitas coisas, e refleti ainda mais: o 
mundo vai se abrindo mais e mais, e, mesmo aquilo que já sei há muito tempo, 
somente agora faz-se de fato meu. Que criatura de saber precoce e prática tardia é o 
homem !1

 

 

 Goethe, nas palavras em epígrafe, descreve suas experiências de viajante ao se 

aventurar num país estrangeiro, o que faz com entusiasmo, estranhamento, curiosidade e 

fascinação. Na viagem, o célebre escritor tece uma metáfora dos diversos e possíveis 

encontros daquele que está aberto à reflexão, deparando-se numa terra estranha. 

Assim também com a educação inclusiva. As diversas experiências 

internacionais têm resvalado no Brasil e provocado inúmeras mudanças. Mudanças tão 

profundas que têm estimulado uma série de políticas públicas voltadas à desconstrução 

de um processo de segregação da pessoa com deficiência, construindo um projeto de 

educação inclusiva com características e princípios definidos, dilatando o processo de 

inclusão do espaço escolar para um espaço social mais amplo, a fim de garantir à pessoa 

portadora de deficiência direitos fundamentais sempre existentes, mas pouco efetivados, 

tal qual a criatura de saber precoce e prática tardia apontada por Goethe na epígrafe 

acima.  

                                                 
1 GOETHE, J.W. Viagem à Itália – 1786/1788. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
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E essa segregação da pessoa portadora de deficiência não se vislumbra apenas na 

educação escolas, mas também no âmbito das Universidades e de outras Instituições de 

Ensino Superior – IES.  

Portanto, pretende-se neste trabalho tecer considerações sobre o direito à 

educação inclusiva nas IES como um direito fundamental da pessoa portadora de 

deficiência, sem perder de vista a abordagem das providências que devem ser tomadas 

pelos poderes públicos competentes para a plena garantia de sua inclusão social nessa 

esfera de Ensino. 

 

 

 

1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO SUPERIOR COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece que a educação é um 

direito de todos (art. 205), embora seja a efetividade a maior preocupação que repousa 

sobre esse dispositivo constitucional, especialmente em favor da pessoa portadora de 

deficiência.  

O direito à educação, como é cediço, está incluso no rol dos direitos humanos 

como se observa em diversos Tratados Internacionais 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 

1948, assegura, em seu artigo 2º, o princípio da não-discriminação por motivo de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opiniões, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou 

qualquer outra condição, inclusive a situação política, jurídica ou nível de autonomia do 

território a que pertençam as pessoas. 

 No início dos anos noventa, a Assembléia Geral das Nações Unidas adotou a 

Declaração sobre direito das minorias (dezembro de 1992), enfatizando a necessidade 

de discriminação em detrimento da proteção de minorias, numa aparente afirmação de 

que somente indivíduos – e não grupos – deveriam ser tratados em base de igualdade 

(WUCHER, 2000, p. 95). 

 A declaração de 1992 impõe ao Estado a adoção de medidas positivas, de 

discriminação positiva, exigindo ações específicas para a proteção das minorias, assim 
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conceituados “todos os grupos sociais que são considerados inferiores e contra os quais 

existe discriminação.” (SÉGUIN, 2001, p. 1) 

 A proteção das minorias aparece, assim, na evolução das dimensões dos direitos 

humanos. 

    A consagração dos direitos humanos nada mais é do que a busca pela segurança 

dos direitos do Homem. Isso, à evidência, passa pela busca do Estado de Direito. As 

gerações de direitos humanos aparecem em forma de declarações e, quando inseridas 

num Texto Constitucional, acabam por ser conceituadas como Direitos Fundamentais. 

 Se os direitos humanos de primeira geração, surgidos com as revoluções 

burguesas dos séculos XVII e XVIII, fruto do liberalismo e do iluminismo, são 

marcados por estabelecerem ampliação das liberdades individuais frente ao Estado, os 

de segunda geração surgem a partir das doutrinas sociais que exigem a intervenção do 

Estado para igualar os indivíduos em condições desiguais. 

 A terceira geração, por sua vez, corresponde aos direitos de solidariedade, de 

superação entre um mundo dividido entre Estados desenvolvidos e Estados 

subdesenvolvidos, da necessidade de uma globalização política e do direito à 

democracia2. 

 A Revolução Burguesa inaugurou o Estado Liberal, baseado no primado do 

individualismo, na autonomia privada e na proibição da intervenção estatal, inclusive no 

âmbito legislativo. 

 Os anos 30 marcam, especialmente no Brasil, uma profunda intervenção do 

Estado na economia, resultando fenômenos conhecidos por dirigismo contratual. E o 

Direito assiste a uma profunda intervenção por parte do Estado. O legislador deixa de 

simplesmente estabelecer as regras do jogo, passando a uma função de determinação de 

metas a serem alcançadas, estabelecendo programas a serem cumpridos. É o 

aparecimento de normas programáticas. 

   Impõe-se uma carga de valores sociais voltados a proteger a pessoa humana. 

Tais valores devem ser conseguidos a partir de ingerências estatais nas relações 
                                                 
2 Modernamente, a doutrina apresenta a classificação de direitos fundamentais de primeira, segunda e 
terceira gerações, baseando-se na ordem histórica cronológica em que passaram a ser 
constitucionalmente reconhecidos: 1ª geração – direitos civis e políticos; 2ª geração – direitos 
econômicos, sociais e culturais; 3ª geração – direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam um 
meio ambiente equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação 
dos povos e a outros direitos difusos. Observa-se que Celso Lafer classifica esses mesmos direitos em 3ª e 
4ª gerações, dizendo que transcendem a esfera do indivíduos  considerados em sua expressão singular, 
recaindo,  exclusivamente, nos grupos primários e nas grandes formações  sociais. 
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jurídicas privadas. É o Estado interventor, e os espaços antes privados, passam a fazer 

parte do projeto constitucional de promoção da dignidade humana. 

   O dogma da completude dos antigos códigos já não sobrevive frente aos valores 

e princípios estabelecidos pelos novos Textos Constitucionais, colocando-se em xeque o 

dogmatismo exegético. 

   Os modelos de contratação de moradia, diante da nova concepção de Estado, 

precisaram ser repensados, fazendo com que para leis especiais sejam estas questões 

deslocadas (Lei de locação). De igual forma as novas relações de consumo, fazendo 

emergir o Código de Defesa do Consumidor buscando uma melhor tutela nas relações 

de consumo frente à vulnerabilidade do consumidor. Assim também acontece com o 

surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado a partir da necessidade de 

se proteger melhor os interesses da criança e do adolescente. 

   É a fase estatutária. 

   Tudo isso evidencia que a vulnerabilidade de certos grupos de pessoas atrai a 

especial proteção do Estado, e o novo direito deve ser assim repensado e compreendido 

como um fenômeno histórico e cultural, forjado na tensão dialética entre a norma e o 

fato. 

 As ações afirmativas entram neste contexto. Como ressalta David Araujo (2006, 

p. 208) 

 
...a Constituição Federal, ao tratar do princípio da igualdade, regra mestra de todo o 
sistema, determinou que todos são iguais perante a lei. Ao garantir a igualdade 
formal, o art. 5º cuidou, desde logo, de impedir que determinadas situações sejam 
prestigiadas sem  qualquer correlação lógica. É verdade que ao lado da igualdade 
formal, trouxe a igualdade material, demonstrando que determinadas pessoas, 
categorias, enfim, alguns grupos mereceriam uma proteção especial, distinta da 
proteção ordinária trazida pela Lei Maior. 

 

 Para Selma Regina Aragão (2001, p. 130), “a igualdade de direitos, ou a 

igualdade civil, é uma igualdade de possibilidades...”.  

 E é neste contexto que se enquadram os portadores de deficiência3, que 

corresponde à vultosa média de 10% (dez por cento) da população do Estado brasileiro, 

conforme dados da Organização Mundial da Saúde – OMS . 

                                                 
3  Cumpre trazer à baila o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 
7.853/89, que trata da Política Nacional para a Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência, 
considera-se: “I- deficiência- toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
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 Para colocar todos os membros da sociedade em condições de igualdade, 

necessário se faz o favorecimento de uns em detrimento de outros. 

 Daí o apelo moderno às ações afirmativas, que na definição do Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa Gomes (2001, p. 20), podem ser definidas 

como 

 
...políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional 
da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, 
de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a 
igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, 
e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. 

  

 O Estado, em tais condições e para a realização da igualdade material, abandona 

a posição de neutralidade, afasta-se de sua postura estática e busca, por meio de 

políticas públicas, a realização da igualdade jurídica e social de seus cidadãos. 

 

1.1 Fundamentos constitucionais da tutela das minorias 

 

 O apelo a um Estado Republicano e Democrático é expressamente insculpido 

como princípio fundamental do Estado brasileiro (art. 1º, da CF), lembrando-se que a 

                                                                                                                                               
considerado normal para o ser humano; II- deficiência permanente- aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probalidade de que se 
altere, apesar de novos tratamentos; e; III- incapacidade- uma redução efetiva e acentuada da 
capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos 
especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.”  
A lei busca trazer, de modo não taxativo, modalidades de deficiência conforme dispõe o artigo 4º do 
citado decreto regulamentar. “Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções;  II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; IV - deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  d) utilização dos recursos da comunidade;  e) saúde e segurança; f) habilidades 
acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;  V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” 
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marca da república é igualdade entre as pessoas e que a marca da democracia é a 

participação de todos nas diversas esferas do Estado. 

 Apresenta, ainda, a Constituição, como vetor fundamental, a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III) e como objetivo fundamental, a construção de uma 

sociedade solidária (art. 3º, I) e a redução das desigualdades sociais (art. 3º, III), com a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos (art. 3º, IV). 

 Como direito fundamental, apresenta a Lei Maior a igualdade (art. 5º, caput), 

dentre outros. 

 Todas estas matrizes expressas da Constituição exigem a adequada e necessária 

proteção dos direitos das minorias. 

    A norma de extensão dos direitos e das garantias fundamentais (art. 5º, §2º, da 

CF), aliada ao primado da prevalência dos Direitos Humanos, como regra do art. 4º, II, 

da Constituição de 1988, certamente colaborou para a incorporação de outros direitos e 

garantias decorrentes da ratificação de Tratados firmados pelo Estado brasileiro que têm 

por proteção o direito das minorias, assim entendidos como de matéria de direitos 

humanos ao propiciar a realização da dignidade da pessoa. 

 Tratados, são acordos internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes e 

se constitui na principal fonte do direito internacional. O termo “tratado” é genérico e é 

usado para incluir as Convenções, os Pactos, as Cartas e os demais acordos 

internacionais4. 

 Com relação aos tratados de direitos humanos, como os que visam a proteção 

das minorias, desnecessária a ratificação interna, por força do dispositivo constitucional 

do art. 5, § 1º (corrente monista), em que pese o Supremo Tribunal Federal não 

acompanhar esse entendimento, exigindo, para a validade interna do Tratado, a 

expedição de Decreto Presidencial publicando-o junto ao Diário Oficial. 

 Também no que diz respeito à hierarquia dos tratados que cuidam da proteção 

das minorias, por força do art. 5º, § 4º da Constituição Federal, por disporem sobre 

matéria de direitos humanos, têm hierarquia de norma constitucional, desde que 

aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos e por três quintos dos 
                                                 
4 A disciplina e a regulação dos Tratados internacionais celebrados entre Estados se dá através da 
Convenção de Viena (concluída em 23.05.69, tendo o Brasil a assinado em 1969, mas ainda não a 
ratificado), denominada “Lei dos Tratados”. Pela Convenção de Viena, os tratados internacionais apenas 
se aplicam aos Estados-partes, ou seja, aos Estados que expressamente consentiram na sua criação, não 
podendo, sequer, o Estado-parte, invocar disposições de seu direito interno como justificativa para o não 
cumprimento do tratado. 
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votos dos respectivos membros. Apresentam, outrossim, aplicabilidade imediata (§1º do 

art. 5º). 

Todavia, não se pode perder de vista, como pondera Regina Maria Fonseca 

Muniz, que os diplomas internacionais que orientam a matéria de acesso e 

universalidade da educação podem se sujeitar à carência de efetividade, já que não 

existe propriamente um órgão forte que fixe sanções e tutele tais direitos no plano 

internacional. As Declarações, por si só, pelo menos enquanto permanecem no âmbito 

do sistema internacional, não dão efetividade aos direitos humanos fundamentais, pois 

formulam direitos morais não sancionáveis. (MUNIZ, 2002, p. 78). 
 Em face de tais dispositivos constitucionais, notadamente da norma insculpida 

no art. 208, III, da Constituição Federal, que assegura, como dever do Estado, o 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, não resta dúvida 

de que a educação especializada e inclusiva, é direito fundamental, especialmente no 

cerne do ensino superior, atendidas as exigências de capacidade e de mérito conforme 

será abordado oportunidade. 

 Como um direito fundamental, e educação inclusiva deve ser protegida. 

 

2. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM PROL DA PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR. 

 

 Pouco tem se discutido no âmbito jurídico-doutrinário acerca da inclusão do 

portador de deficiência nas Universidades e em outras IES, sendo farto, por outro turno, 

o material abordado acerca do direito subjetivo à educação escolar. Todavia, verifica-se 

que também na esfera educacional do ensino superior existe o direito à inclusão social. 

 A educação superior, ao lado da fundamental e do ensino médio, constitui-se no 

pilar do Estado Democrático de Direito, pois sem embargo de dúvidas tem vistas à 

formação do cidadão que será responsável pelo futuro e pelo desenvolvimento desse 

ente. 

 
O Estado terá um regime democrático se o governo que o dirigir, além de possuir 
legitimidade, ou seja, apoio da sociedade civil, estiver submetido às regras 
procedimentais que definem a democracia, particularmente a liberdade de expressão e 
a existência de eleições livres. O regime político, entretanto, será substantivamente 
mais ou menos democrático dependendo do tipo de sociedade civil a que estiver 
ligado. Se se tratar de uma sociedade civil ampla, diversificada, e razoavelmente 
igualitária, a democracia será substantiva. Em contrapartida, se se tratar de uma 
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sociedade civil ela própria autoritária, na qual as diferenças de classe são enormes e 
os valores democráticos, débeis, a democracia tenderá a ser meramente formal. Uma 
sociedade para ser democrática precisa não apenas de instituições estatais 
democráticas — particularmente de uma constituição e de todo um sistema legais que 
garantam os procedimentos democráticos — mas também de uma sociedade civil em 
que as contradições existentes, embora reais, não sejam insuperáveis. (BRESSER-
PEREIRA, 1995, p. 101-102) 

 

 Ela pode ser tanto promovida pelo Poder Público como pela iniciativa privada5, 

e abrange os seguintes cursos (arts. 44, 45, da LDB): cursos seqüenciais por campo de 

saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; cursos de graduação, abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo; cursos de pós-graduação, compreendendo programas 

de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 

instituições de ensino; cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.  

 Na esfera superior de educação é oferecido mais do que as bases do 

conhecimento; tem-se em vista a formação e disseminação do conhecimento, o 

desenvolvimento do saber científico, sem perder de foco a busca pela criação e 

efetivação de melhorias sociais6. Logo, depreende-se que a educação superior tem 

natureza pública, haja vista as principais finalidades apontadas. 

                                                 
5 O Art. 7º da LDB dispõe que “O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: I 
- cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; II - 
autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; III - capacidade de 
autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal”. 
6 A Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei nº 9.394, de 20/12/96) vai além ao prescrever em seu artigo 43 
que: “A educação superior tem por finalidade: I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a 
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade 
e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V - suscitar 
o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.”  
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 Dessa forma, não se pode sequer cogitar da exclusão de determinados setores da 

sociedade desse processo de desenvolvimento científico e do saber, notadamente por 

motivos de desigualdade, fato esse que não seria diferente no seio da República 

Federativa do Brasil. 

 
(...)deve haver compromisso do Estado e da sociedade no sentido de 
proporcionar aos “excluídos” socialmente o acesso ao ensino superior, até em 
razão de, através desse comportamento, não apenas diminuir as desigualdades 
existentes no nosso país, mas também visando o desenvolvimento do Brasil 
(FARIA, 2005, p. 93) 

 

 A inclusão no âmbito do ensino superior pode ser inferida a partir da análise do 

acervo normativo pátrio, especialmente no âmbito da Constituição Federal e da Lei de 

Diretrizes e Bases, diplomas esses que, em diversos dispositivos, dispõem acerca da 

acessibilidade universal. 

 Também cumpre destacar a decretação do Plano Nacional de Educação pelo 

Congresso Nacional, instrumento esse aprovado pela Lei nº 10.172, de 09/01/01, cujo 

objetivo é a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência no ensino superior, tanto que estabelece como uma das diretrizes e metas a 

criação de  
 

políticas que facilitem às minorias, vítimas de discriminação, o acesso à educação 
superior, através de programas de compensação de deficiências de sua formação 
escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condições 
nos processos de seleção e admissão a esse nível de ensino. 

  

E não é só, na década de 1990, dois documentos internacionais tornaram-se 

referência da inclusão educacional: a Declaração Universal de Educação para Todos, 

realizada em 1990, em Joimten na Tailândia; e a Declaração de Salamanca sobre 

Princípios, Políticas e Práticas em Educação Especial, produzida pela Unesco em 1994, 

na Espanha, propondo que todas as crianças, sempre que possível, deveriam aprender 

juntas em programas pedagógicos individualizados, independente da condição 

intelectual, física, emocional e social. 

 O art. 3º da Declaração Universal de Educação para Todos, traz a necessidade de 

universalizar o acesso à educação como forma de melhorar a sua qualidade, bem como 

de tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. Especificamente quanto às 

pessoas portadoras de deficiência, rezando que 
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5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 
acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 
integrante do sistema educativo. 

  

A Declaração de Salamanca de 1994, que trata dos Princípios, Política e Prática 

em Educação Especial, caracteriza-se por trazer diretrizes às ações afirmativas no 

âmbito da educação do portador de necessidades especiais, sendo importante destacar 

que essa resolução editada pela ONU fomentou, desde a sua criaçao, a modificação das 

políticas públicas destinadas à educação inclusiva dessas minorias.  

 Em sede constitucional, no Brasil verifica-se que a eqüidade educacional 

almejada tem assento no art. 208, V, bem como decorre do princípio fundamental da 

dignidade humana (art. 1º, III) e do objetivo fundamental de redução das desigualdades 

sociais (art. 3º, III), não deixando a LDB de retratar tais princípios no plano 

infraconstitucional7. 

 Destaque-se que, em um primeiro momento, o acesso à educação superior não se 

reveste do caráter de direito público subjetivo. Existem certas qualidades exigidas 

daquele que procura ingressar na IES (seja pública ou privada), quais sejam, a 

capacidade subjetiva e o mérito do candidato(art. 44, II, da LDB), de forma que, 

preenchidas, impõem-se ao Estado o dever de garantir a educação naquele nível. 

 
A garantia de acesso (entrada, ingresso), condicionada ao mérito, supõe seleção e, por 
via de conseqüência, classificação diante de um número finito de vagas. O ensino 
superior, diversamente do que ocorre em relação aos níveis fundamental e médio, não 
se destina a todos, ainda que este último deva ser progressivamente universalizado, a 
título gratuito. (RANIERI, 2000, p.241) 

 

 Como bem explicita RANIERI, não se trata ab initio de um espaço de 

aprendizagem para todos, haja vista a necessidade do preenchimento dos pressupostos já 

tratados. Contudo, impende frisar que, observados esses requisitos, a inclusão deve ser 

preconizada em prol do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 

                                                 
7 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 
1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a 
dignidade da pessoa humana; Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: (...) III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
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 Igualdade é um dos fundamentos da educação inclusiva. Igualdade não significa 

tornar igual, “não é nivelar nem uniformizar o discurso e a prática, mas exatamente o 

contrário: as diferenças, em vez de inibidas, são valorizadas.”(SANTOS; PAULINO, 

2006, p.12) 

 Assim, a educação inclusiva busca, como princípio básico,  
 
...a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em arenas educacionais e, com 
isso, elevar ao máximo o nível de participação, coletiva e individual, de seus 
integrantes. Baseadas nestes ideais democráticos, as propostas inclusivas são 
revolucionárias, pois almejam incondicionalmente, uma estrutura social menos 
hierarquizada e excludente, tendo como base o argumento de que todos temos o 
mesmo valor, pelo simples fato de sermos humanos. E que, por isso mesmo, todos 
precisamos ser considerados e respeitados em nossa maneira subjetiva e única de 
existir. (SANTOS; PAULINO, 2006, p.12) 

  

   A participação é, assim, a essência de toda proposta de inclusão. 

 Por isso, é possível definir inclusão no ensino superior como sendo todo o 

aparato que tenha vistas à limitação do processo de exclusão bem como a maximização 

da participação do jovem universitário dentro do processo educativo e científico, 

afastando-se, assim, toda espécie de barreira para o desenvolvimento do conhecimento. 

 E é com esse espírito que se busca extirpar quaisquer formas de discriminação 

negativa em detrimento dos portadores de necessidades especiais, que, como afirma 

POZZOLI,  

 
“compõem um segmento da sociedade tantas vezes marginalizado pela vida e pela 
injustiça social, para o qual geralmente se lança, sem perceber, o olhar desatento de 
ser humano sem deficiência ou até cheio de perversidade, reconhecendo-as como 
seres humanos e, sem a menor cerimônia, muitas vezes, ignorando-as como cidadãs.” 

 

 Apenas para efeitos de registro, dados do ano de 2005, colhidos pelo Ministério 

da Educação e da Cultura – MEC atestam que 3.887.022 de alunos, apenas 5.078 são 

deficientes. Os motivos que atestam esse índice risível podem ser observados em função 

de discriminações decorrentes de vestibulares que excluem do processo seletivo pessoas 

portadoras de deficiência, ausência de profissionais intérpretes na linguagem de libras 

presente em salas de aula, falta de impressoras em braile, barreiras arquitetônicas e etc. 

 Ou seja, a falta de ambiente social adequado é o fator preponderante que 

bloqueia a inclusão do portador de deficiência no ensino superior público ou privado, 

especialmente aqueles com problema de audição, de fala ou de visão, razão pela qual o 
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Estado não pode olvidar essa situação devendo atuar em prol dessa minoria por meio de 

ações afirmativas adequadas para a consecução do princípio da igualdade material.  

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E A INCLUSÃO DO PORTADOR DE DEFICIENTE 

FÍSICO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Conforme salientado em outra oportunidade, a educação (inclusiva) faz parte do 

rol de direitos fundamentais que merecem especial atenção do Estado. Em outros 

termos, o Estado não pode permanecer neutro quando se trata de incluir os portadores 

de deficiência nos mais altos graus de ensino do país, atendidos os requisitos legais. 

Busca-se, assim, uma posição ativa do Estado por meio de ações afirmativas que 

garantem às minorias, como os portadores de deficiência, o amplo acesso no campo da 

educação superior, já que barreiras arquitetônicas e falta de profissionais e 

equipamentos adequados podem automaticamente extirpar quaisquer possibilidades 

desse grupo de pessoas participarem do processo educacional no âmbito das 

Universidades e de outras IES. 
 
A avaliação do “sucesso” da implementação de políticas públicas na área da 
Educação tem, como critério científico e político, a efetivação de três condições 
educacionais: 1) a democratização do acesso e da permanência dos alunos – criança, 
jovem e adulto – na escola, traduzida em números, tendo como referência o 
atendimento de todos (as), uma vez que esta variável traduz, de forma objetiva, a 
efetivação do direito social à Educação; 2) a qualidade de ensino adotada pelo 
sistema pelo sistema educacional como uma variável da permanência, pois se o 
ensino e a escola forem considerados pelo aluno “(des)qualificados”, ele ali não 
permanece. É importante considerar, no entanto, que a categoria “qualidade” traduz 
um conceito histórico-social, não havendo, científica e pedagogicamente, uma 
“qualidade” em si, ou seja, não existe uma “escola de qualidade” independentemente 
do contexto social e histórico em que está inserida; 3) gestão democrática da 
educação: esta diretriz de avaliação é polêmica, porém quero sustentar que ela é o 
eixo norteador que, nas políticas públicas, pode nos permitir conceituar e identificar a 
“boa escola” e a escola para e de todos. É esta variável que dá a mais socialmente 
justa condição de avaliação da qualidade do acesso e da permanência das crianças, 
jovens e adultos nas escolas. E, sem dúvida, é ela também que nos divide, hoje, em 
grupos de concepções político-educacionais distintas. (ARELARO, 2003, p. 13-14) 

 

Porém, uma análise mais aprofundada do assunto permite depreender que no 

âmbito do Estado brasileiro, cuja forma é a federativa, existem diversas competências 

que devem ser respeitadas entre os entes da federação, tanto para tratar da educação, 

quanto da inclusão dos portadores de deficiência, como será abordado a seguir. 
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3.1 Federalismo e educação inclusiva: a quem compete a efetividade das medidas 

assecuratórias da educação inclusiva. 

 

   Federação é forma pela qual o Estado se organiza política e administrativamente. 

Liga-se, assim, à divisão do exercício do Poder dentro do território. Os Estados, de 

modo geral, ou são Unitários ou são Federais. O Estado brasileiro é do tipo Federal. 

  Federação é a forma em que, num mesmo território e sobre as mesmas pessoas, 

coexistem simultânea e harmonicamente pelo menos duas categorias de ordenamentos 

jurídicos – o central e os regionais. Incidem, num mesmo território, dois poderes 

políticos diferentes, cada qual atuando dentro de um âmbito específico delimitado pela 

Constituição. 

   Pressuposto do Estado Federal é a descentralização político-administrativa do 

exercício do poder. Logo, pressuposto é que os componentes do Estado Federal tenham 

autonomia. Autonomia é o mesmo que capacidade política e significa a capacidade de 

agir dentro de um círculo preestabelecido pela Constituição.  

  Vem fundada em três aspectos: a) a auto-organização – capacidade para elaborar 

seu próprio conjunto legislativo: Constituições Estaduais, Leis Orgânicas Municipais e 

do Distrito Federal; b) autogoverno – consistente na eletividade de seus Executivos e 

Legislativos locais; c) auto-administração – consistente na capacidade de compor, cada 

componente do Estado Federal, seu próprio corpo funcional, bem como na possibilidade 

de receberem da Constituição Federal um leque de competências próprias nas áreas 

administrativas, legislativas e tributárias 8. 

   A organização federal de Estado pressupõe a adoção de regras que disciplinem, 

entre os diversos componentes do Estado Federal, a atuação de cada um deles na 

legislação, na administração e na tributação. Isso é a chamada repartição de 

competências. Tal é feita em dispositivos constitucionais, dotados da necessária rigidez 

para que as regras de partilha possam ser duradouras. 

 No que diz respeito à técnica de repartição de competências legislativas e 

administrativas, o legislador constituinte levou em consideração o princípio da 

predominância de interesses. Assim, cabe à União matérias e questões onde 

                                                 
8 “Enquanto poder jurídico, competência pode ser entendida, especificamente, como poder juridicamente 
estabelecido para criar normas (ou efeitos jurídicos) por meio e de acordo com certos enunciados” 
(FERRAZ JÚNIOR, 1994, 16). 
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predominam interesses gerais; aos Estados, as matérias onde predominam interesses 

regionais e, aos Municípios, os assuntos de interesse local. Ao Distrito Federal, dado o 

seu aspecto híbrido, caberão as matérias de interesse regional e local. 

 Também é de se observar que o constituinte, na divisão de competências 

administrativas e legislativas, levou em consideração outros pontos. 

Primeiro, destacou a atuação em campos específicos para cada unidade da 

federação: a) com enumeração de poderes para a União: em matéria administrativa – art. 

21, da CF (competência exclusiva) e em matéria legislativa – art. 22, da CF 

(competência privativa); b) com poderes remanescentes aos Estados, em matéria 

legislativa e administrativa – art. 25, §1º, da CF; c) com competência supletiva dos 

Estados, que exercitarão competência legislativa plena para atender suas peculiaridades, 

quando inexistente a lei da União sobre as matérias do art. 24, da CF; d) com 

competência exclusiva ao Município, para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 

30, I, da CF); e) com competência suplementar aos Municípios, para suplementar a 

legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II, da CF); f) com competência 

suplementar aos Estados e Distrito Federal, para suplementar a legislação da União 

sobre as matérias do art. 24, da CF;  g) com competência reservada do Distrito Federal, 

consistente na somatória das competências legislativas dos Estados e dos Municípios 

(art. 31, §1º, da CF).  

Em segundo lugar, a possibilidade de delegação de competências legislativas da 

União, conforme regra do parágrafo único do art. 22, da CF. 

Em seguida, mencionam-se áreas comuns de atuação paralela, para a União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, em matéria administrativa, conforme regra do 

art. 23, da CF (competência comum). 

Ainda, cumpre salientar a questão das áreas de atuação legislativa concorrente, 

para a União, Estados e Distrito Federal, conforme regras dos §§ 1º a 4º do art. 24, da 

CF (competência concorrente). 

  Assim, em matéria de repartição de competências, também é possível afirmar 

que dois foram os critérios de distribuição de competências adotados pela Constituição 

Federal: a) um critério de distribuição horizontal de competências; b) um critério de 

distribuição vertical de competências. 

Pelo critério horizontal, o legislador constituinte se vale das chamadas 

competências exclusivas e privativas. Já pelo critério vertical, certas competências são 
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atribuídas a determinados entes da federação, estabelecendo-se regra para o seu 

exercício simultâneo. Pense em um condomínio de edifício onde todos podem se utilizar 

da mesma área de lazer. Pelo critério vertical de distribuição de competências, são 

fixadas competências comuns, concorrentes, supletivas e suplementares9. 

Entretanto, os dispositivos constitucionais mencionados não esgotam a matéria 

de competência dos entes federativos. O artigo 211 da Constituição Federal, v.g., traz 

outro rol de competência, o qual, aliás, reflete-se de suma importância para o presente 

estudo: as competências em matéria educacional. 

 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 
infantil.  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
médio.  
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão 
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.  

 

 A União Federal, como se infere do dispositivo constitucional em referência, não 

detém nenhuma competência prioritária como os demais entes, motivo pelo qual sua 
                                                 
9 b.1.) comum – também chamada de competência cumulativa ou paralela. São atribuídas, no art. 23 da 
CF, competências a todas as entidades federativas sobre determinadas matérias, estando as entidades no 
mesmo nível hierárquico, podendo a mesma matéria ser tratada por dois ou mais entes federativos ao 
mesmo tempo, sem que a ação de um inviabilize a ação do outro, pelo contrário, a própria Constituição 
alimenta a idéia de uma atuação de todos ao mesmo tempo, como se vê do parágrafo único do mesmo 
artigo. Trata-se de competência do tipo material ou administrativa, embora para administrar tais assuntos, 
muitas vezes a entidade federativa necessite legislar à respeito; b.2.) concorrente – prevista no art. 24 da 
CF, trata-se de competências legislativas distribuídas entre União, Estados e Distrito Federal, mesmo que 
os parágrafos de referido artigo silenciem à respeito do Distrito Federal. Neste tipo de competência, a 
Constituição (§1º) atribui à União a prerrogativa de fazer a norma geral sobre os assuntos tratados nos 
diversos incisos do artigo. Aos Estados e Distrito Federal cabe o papel de implementar a norma 
especificando-a para atender suas respectivas particularidades (§§ 2º e 3º); b.3.) supletiva – também 
chamada de competência legislativa plena, significa que mesmo a União não fazendo a norma geral, tal 
qual lhe faculta o art. 24. § 1º, aos Estados e Distrito Federal cabe legislar sobre as matérias do art. 24, de 
maneira a atender especificamente suas particularidades (§3º, do art. 24). Nada impede, entretanto, que 
feita a norma específica pelo Estado ou  pelo Distrito Federal, a União faça a norma geral. Nesta hipótese, 
havendo colidência entre as normas da União e do Estado (ou Distrito Federal), de duas uma: ou uma das 
normas invadiu competência que não é sua; ou fica suspensa a norma estadual, somente naquilo que 
contrariar a norma federal.; b.4.) suplementar – é a hipótese prevista no §2º do art. 24, onde se vê que as 
matérias elencadas no art. 24 deverão ser tratadas de forma geral pela União, podendo os Estados e o 
Distrito Federal especificá-las para atender as suas respectivas particularidades. Diferencia-se, portanto, 
da competência supletiva. Enquanto na supletiva a União ainda não fez a norma geral, na suplementar a 
norma geral já existe. 
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atuação deverá ser supletiva e redistributiva, em qualquer nível de ensino, embora sua 

participação tradicionalmente passe a ser mais importante no Brasil em relação ao 

ensino superior, embora não seja exclusiva, dado que os outros entes se ocupam com 

matérias prioritárias, mas podem dispor sobre neste nível de ensino. 
 
Sob a coordenação da União, todos os entes políticos poderão atuar na educação 
infantil, e no ensino fundamental, médio e superior, atendida a seguinte regra: 
Municípios prioritariamente no ensino fundamental e no educação infantil; Estados e 
Distrito Federal no ensino fundamental e médio. (RANIERI, 2000, p. 99) 

 

 Assim, tendo em vista tratar-se de competência material comum, é possível o 

exercício da competência em sede de ensino superior pelo Estado, Distrito Federal e 

Município, embora seja mais viável relegar-se tal incumbência à União Federal. É esse 

inclusive o teor do art. 5º, § 2º, da LDB, que reza  
 

Art. 5º (...) § 2º. Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 
primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando 
em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades 
constitucionais e legais. 

 

 Nesse mesmo diapasão, os entes da federação estão materialmente incumbidos, 

por força do artigo 23, II e V, da CF10, a cuidar da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência (inciso II), proporcionando-lhes os meios de acesso à 

educação (inciso III). Tais encargos são partilhados entre todos os demais componentes 

da Federação, no âmbito da competência comum (art. 23, da CF) 11. 

3.2 Implementação e propostas de ações afirmativas para inclusão da pessoa 

portadora de deficiência no ensino superior. 

 

 Em vista de todo o exposto, não restam dúvidas de que o Estado deverá, por 

meio de qualquer de suas esferas, promover e fomentar a inclusão da pessoa portadora 

de deficiência nas IES, sejam elas públicas ou privadas. 

                                                 
10 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...) V 
- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
11 (...) o exercício das competências materiais comuns deverá ser presidido pelo ideal de colaboração entre 
as pessoas político-administrativas. É certo também que as normas que se editarem com vistas a 
proporcionar a cooperação desejada obrigarão também a União. (ALMEIDA, 2005, p. 133) 
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 O que se observa na prática, todavia, é a falta de efetividade dos comandos 

legais, constitucionais, e até internacionais, que regulam a matéria, demagogia esta 

insustentável. 

 A jurisdição é, sem dúvida, elemento de inclusão social e mecanismo integrador 

e concretizador dos princípios e normas estabelecidos como fundamentais pela 

Constituição do Estado. Assim, a defesa do direito fundamental à educação inclusiva, se 

dá, num último apelo, com a atividade integradora do Poder Judiciário, através da tutela 

individual do mandado de segurança e do mandado de injunção, e da tutela coletiva 

através do mandado de segurança coletivo, do mandado de injunção coletivo e da ação 

civil pública. 

 Logicamente essa não é a melhor solução, pois o Estado deve se antecipar a essa 

situação extrema de conflito jurisdicional, proporcionando o acesso universal à 

educação superior. 

 Não se deve olvidar, contudo, que de forma tímida o Brasil vem adotando 

medidas de inclusão em favor das pessoas portadoras de deficiência não só no ensino 

fundamental e médio, mas também no ensino superior. 

 É o caso do Projeto instituído pelo MEC denominado PROGRAMA INCLUIR 

que visa à política de acessibilidade plena em favor das pessoas portadoras de 

deficiência, embora somente adstrito ao âmbito das Instituições Federais de Educação 

Superior – IFES, promovendo-se ações para que garantam o acesso pleno de pessoas 

com deficiência a essas instituições; apoiar propostas desenvolvidas nas IFES para 

superar situações de discriminação contra os estudantes com deficiência; fomentar a 

criação e/ou consolidação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

ensino superior; implementar a política de inclusão das pessoas com deficiência na 

educação superior; promover a eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, 

arquitetônicas e de comunicações.  

 Dessa forma, as IFES que pretenderem obter uma fatia do total financiável, que 

no último edital atingiu a cifra de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), devem 

apresentar propostas com o objetivo de garantir acessibilidade, tais como: Adequações 

arquitetônicas para acessibilidade física (rampa, barra de apoio, corrimão, piso tátil, 

elevador, sinalizadores, alargamento de portas e outros); Aquisição de equipamentos 

específicos para acessibilidade (teclado Braille, computador, impressora Braille, 

máquina de escrever Braille, linha Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro, e 
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outros); Aquisição de material didático específico para acessibilidade (livros em áudio, 

Braille e falado, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros); 

Aquisição e adaptação de mobiliários; Elaboração e reprodução de material pedagógico 

de orientação para acessibilidade; Formação para acessibilidade (cursos e seminários).  

 Note-se que o Programa Incluir não é ideal, dado que o valor do investimento 

não é alto, e as IES que podem participar somente são aquelas de natureza federal. 

Contudo, trata-se de uma iniciativa que, devidamente explorada, deverá atingir outras 

IES que não possuam tal natureza, democratizando-se de forma cabal o acesso à 

educação. 

 Com efeito, consoante destacado no tópico anterior, todos os entes políticos 

podem exercer a competência administrativa acerca da educação, notadamente da 

acessibilidade da pessoa portadora de deficiência, de forma que, dentro dos limites de 

sua competência, também poderá proporcionar localmente a acessibilidade, e em 

havendo sucesso, estenderá o exemplo em âmbito global. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se, portanto, que a educação inclusiva no ensino superior, em prol da 

pessoa portadora de deficiência, é direito fundamental, o que se vê dos princípios e 

normas tanto constitucionais como fulcradas na legislação infraconstitucional e 

internacional, em que pese esse grupo de pessoas sintam diretamente os efeitos nefastos 

da exclusão tendo em vista a falta de adaptação do ambiente social universitário, seja 

em razão de limites arquitetônicos, seja por falta de intérpretes ou equipamentos 

específicos para propor a plena acessibilidade dessa minoria. 

 Dessa forma, por meio de ações afirmativas e políticas públicas o Estado, por 

meio de qualquer de seus entes políticos, deve proporcionar medidas que garantam esse 

direito fundamental à pessoa portadora de deficiência, evitando-se, assim, o manejo da 

instância judiciária para consecução desse interesse. 
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O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E O  

 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

 

Isaac Ribeiro de Moraes∗ 

 

RESUMO 

O processo de urbanização trouxe para as cidades dois problemas graves: a exclusão 

social e a especulação imobiliária. No sentido de reverter a degradação do meio 

ambiente urbano, o Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257, promulgada em 10 de julho 

de 2001, dá ao administrador municipal os instrumentos necessários para planejar a 

cidade que desejamos e controlar o uso da propriedade, a fim de que não prejudique a 

qualidade de vida dos cidadãos. Dentre os vários instrumentos estabelecidos na lei, este 

artigo analisa o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, um instituto fundamental para 

se evitar a implantação de empreendimentos ou atividades potencialmente causadoras 

de degradação à vizinhança imediata e ao meio ambiente urbano. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

ESTATUTO DA CIDADE; ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA; DIREITO 

URBANO-AMBIENTAL. 

 

RESUMEN 

El proceso de la urbanización trajo para las ciudades dos problemas serios: la exclusión 

social y la especulación de las propiedades inmobiliarias. En la dirección para invertir la 

degradación del ambiente urbano, el Estatuto de la Ciudad - la ley federal del Brasil no. 

10.257, promulgada en 10 de julio de 2001, da al administrador municipal los 

instrumentos necesarios para planear la ciudad que deseamos y controlar el uso de la 

propiedad, de modo que no dañe la calidad de la vida de los ciudadanos. Entre los 

instrumentos establecidos en la ley, esto artículo analiza el Estudio del Impacto de la 

Vecindad - EIV, instituto básico para prevenir la implantación de empresas o de 

                                                 
∗ Mestrando da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, com concentração na Área de Direito 

Ambiental. Engenheiro formado pela UNESP – Guaratinguetá e Bacharel em Direito pela UNIBAN. 
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actividades potencialment causadoras de la degradación a la vecindad inmediata y al 

ambiente urbano.  

 

PALABRAS-CLAVE 

ESTATUTO DE LA CIUDAD; ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA VECINDAD; 

DERECHO URBANO AMBIENTAL. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas as preocupações com relação à qualidade de vida nas 

cidades têm se intensificado, haja vista que o adensamento populacional, sem o devido 

planejamento, tem gerado uma série de conseqüências negativas à vida urbana, tais 

como, enchentes, tráfego intenso de veículos, sobrecarga do transporte urbano e todo o 

tipo de poluição (ar, água e visual).  

 

De acordo com o Relatório da Situação Mundial das Cidades 2006/07, do 

Programa da Organização das Nações Unidas, este ano pela primeira vez na história, a 

população das cidades passará a de áreas rurais1. Assim, mantendo-se os índices de 

crescimento e de urbanização, o Brasil em 2020 possuirá 55 milhões de pessoas vivendo 

em favelas.  

 

Sem sombra de dúvida, isso é preocupante, pois, além da exclusão social gerada 

pela expansão horizontal das cidades em periferias despidas de equipamentos urbanos e 

comunitários, observa-se também no processo de urbanização a valoração de áreas 

nobres e a especulação imobiliária, que promove a verticalização das edificações, o 

parcelamento do solo e, por conseqüência,  a sobrecarga das estruturas urbanas já 

estabelecidas. Edis Milaré2 (2005, p. 717) expressa esta mesma preocupação ao apontar 

que: 

                                                 
1  Programa das Nações Unidas, para Assentamentos Humanos (UN-Habitat), relatório 
apresentado na abertura do Fórum Mundial Urbano – Vancouver/Canadá. Fonte: Agência Estado – 
17/06/06. 
2  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. 
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Os elevados índices de urbanização e, inversamente, os baixos níveis 
de urbanismo vêm criando situações insustentáveis para o Poder 
Público e a coletividade. O inchaço doentio dos centros urbanos 
(aumento desregrado da população) não tem encontrado o contrapeso 
das estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, transporte e 
lazer), gerando-se daí formas endêmicas de males urbanos. E – o que é 
pior – o fascínio das cidades e a concentração populacional crescem 
sem o necessário controle quantitativo e qualitativo desse crescimento.  

 

Dentre os vários instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade, cabe destacar 

o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), visto tratar-se de um instituto ainda pouco 

conhecido e aplicado nos municípios brasileiros, que, no entanto, mostra-se 

fundamental para a prevenção de um potencial desequilíbrio urbano-ambiental causado 

por empreendimento ou atividade urbana. 

 

Este artigo abordará a problemática urbana apontada por Edis Milaré, 

enxergando no Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV um veículo importante para a 

promoção de um meio ambiente urbano equilibrado, essencial à qualidade de vida nas 

cidades. 

 

1. O Planejamento Urbano e as Cidades Sustentáveis 

 

Com objetivo de promover o planejamento urbano nas cidades brasileiras, bem 

como controlar e eliminar os problemas causados pelo fenômeno da urbanização, a 

Constituição Federal de 1988 privilegiou este tema no Título VII – Da Ordem 

Econômica e Financeira, Capítulo II, Artigos 182 e 183, estabelecendo a necessária 

regulamentação das diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano e o Plano 

Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, 

obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes. 

 

Cumprindo o que está estabelecido na Constituição, em 10 de julho de 2001, foi 

promulgada a Lei Federal 10.257, denominada Estatuto da Cidade, que “estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o 

equilíbrio ambiental”. Ao se analisar o enunciado da lei e as diretrizes gerais 
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estabelecidas no Estatuto da Cidade observa-se uma clara preocupação do legislador 

com relação à harmonização entre os fatores econômicos3, ambientais e sociais urbanos, 

onde exatamente esta integração caracteriza a garantia do direito a cidades sustentáveis4. 

 

Assim, a Política Urbana estabelecida no Estatuto da Cidade busca a aplicação 

de instrumentos que reduzam os males da urbanização, promovendo o urbanismo5 

necessário a qualidade de vida em nossas cidades.  

 

Há de se levar em conta que a política de desenvolvimento urbano sistematizada 

no Estatuto da Cidade deve ser um processo de melhoria contínua, se adequando as 

mudanças (econômicas, sociais e ambientais) geradas pelo adensamento populacional. 

Neste sentido, tal missão torna-se comprometida, caso não se disponibilize os recursos 

humanos e materiais necessários para que as Prefeituras apliquem o que estabelece a lei. 

Lembrando que o Estatuto da Cidade apenas define as diretrizes gerais, cabendo aos 

municípios a regulamentação dos vários artigos da lei, para que se crie assim o 

dispositivo necessário para aplicação dos instrumentos do controle e planejamento 

urbano.  

 

Neste mesmo sentido, Edis Milaré (2005, p. 707) nos alerta: 

 

A Política Nacional Urbana , além de ser instrumento eficiente, é 
ainda um processo contínuo voltado para a melhoria constante da 
qualidade de vida das nossas cidades. Todavia, a sua eficácia será 
alcançada apenas se os Municípios estiverem aparelhados para o 
desempenho das responsabilidades e dos encargos que a Constituição 
Federal e o Estatuto da Cidade lhes cometem. 

 

Portanto, fica clara a necessidade de investimento nos municípios para que a 

legislação seja devidamente aplicada, ressaltando que, no caso do planejamento urbano, 

deverá haver também uma mudança na cultura política dos gabinetes municipais, visto 
                                                 
3  Apesar da Constituição Federal de 1988 estabelecer a Política urbana no Título VII – Da Ordem 
Econômica e Financeira, os aspectos sociais e ambientais também fazem parte deste conceito e sua 
análise e aplicação deve ser integrada com os vários outros temas tratados em nossa Carta Maior.   
4  Art. 2o. , I. da lei 10.257/01: “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.” 
5  (...) urbanismo objetiva a organização dos espaços habitáveis visando à realização da qualidade 
de vida humana. José Afonso da Silva (2006, p. 31) 
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que a maioria das prefeituras costuma adotar uma postura corretiva com relação aos 

problemas urbanos e a nova legislação busca promover, além das corretivas, ações 

preventivas que controlem e restrinjam o uso da propriedade em prol do bem coletivo e 

do meio ambiente urbano equilibrado essencial para nossa sadia qualidade de vida (art. 

225, CF/88). Outra questão que reforça a necessidade da atuação pro-ativa em nossas 

cidades é que as ações corretivas promovidas pelas Prefeituras geram o “estresse 

urbano” e prejuízos de toda a monta para os governos e principalmente para a vida 

citadina.  

 

Assim sendo, pode-se afirmar que os vários instrumentos sistematizados pelo 

Estatuto da Cidade dão ao Administrador Municipal as condições necessárias para 

planejar a cidade que desejamos, corrigindo os problemas existentes e prevenindo um 

desenvolvimento urbano sem controle que comprometa a garantia do direito a cidades 

sustentáveis.   

 

Quanto a aplicação do Estatuto da Cidade, cabe ainda realçar a complexidade 

que envolve as ações de preservação, recuperação e revitalização das áreas urbanas, cuja 

dinâmica em muito se difere do meio ambiente natural, requerendo do poder público 

ações integradas multidisciplinares que ao mesmo tempo crie restrições à ocupação do 

solo, organize a circulação e estabeleça medidas legislativas de respeito à convivência 

nas cidades, tendo por objetivo básico desenvolver da melhor maneira possível o que 

estabelece a Carta de Atenas, ou seja, dar aos cidadãos condições favoráveis de 

habitação, trabalho e lazer.6

 

Feitas estas considerações, pode-se afirmar que depois da Constituição Federal 

de 1988 e do Estatuto da Cidade, não há mais como o poder municipal ignorar o direito 

do cidadão a uma vida digna e ao meio ambiente equilibrado, bem como este mesmo 

meio ambiente passou a ser o patrimônio necessário a garantia da vida no planeta, como 

nos ensina José Afonso da Silva (1999, p. 818) “ (...) a qualidade do meio ambiente se 

                                                 
6  As três funções fundamentais para cuja realização deve velar o urbanismo são: 1o.) habitar; 2o.) 
trabalhar; 3o.) recrear-se. Seus objetos são: a) a ocupação do solo; b) a organização da circulação; c) a 
legislação” Cf. Le Corbusier, princípios de Urbanismo (La Carta de Atenas), pp. 145-146. In SILVA, 
José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 31. 
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transformara num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, 

recuperação e revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para 

assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. Em 

verdade, para assegurar o direito fundamental à vida”.  
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2. O Estatuto da Cidade e o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV 

 

O EIV é um instituto estabelecido no Capítulo II – Dos Instrumentos da Política 

Urbana, Seção XII, artigos 36, 37 e 38 do Estatuto da Cidade e depende de lei municipal 

que defina os empreendimentos e atividades privadas ou públicas que merecerão sua 

aplicação. Estabelecida a lei, os empreendimentos e atividades nela relacionados estarão 

condicionados ao estudo dos efeitos positivos e negativos que os mesmos possam 

causar a qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades e 

somente após a análise e aprovação do EIV serão autorizadas as licenças de Construção, 

ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. 

 

De acordo com o artigo 37 do Estatuto da Cidade, o EIV deverá analisar, no 

mínimo, as seguintes questões: 

 

a) O Adensamento populacional; 

b) Os equipamentos urbanos e comunitários; 

c) O uso e ocupação do solo; 

d) A valorização imobiliária; 

e) A geração de tráfego e demanda por transporte público; 

f) A ventilação e iluminação; 

g) A paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Reiterando o que estabelece a lei, este conteúdo é mínimo7, no entanto, ao se 

regulamentar o EIV, o Município deve se atentar para as particularidades locais e 

                                                 
7  “Exemplificativamente, sugere-se que as atividades urbanas causadoras de (a) poluição visual, 
(b) poluição sonora, e (c) as estações de rádio base de celulares, bem como empreendimentos urbanos de 
(a) loteamentos com um número de hectares compatível com o impacto gerado à cidade respectiva, (b) 
condomínios, contendo um número de economias que geram impactos, dependendo da cidade e (c) 
hipermercados e shopping centers, além das mudanças de zoneamento, sejam identificadas na Lei 
Municipal como sujeitas ao EIV, na hipótese da legislação municipal não exigir EIA para as mesmas; as 
operações urbanas consorciadas devem ter EIV, por força do que dispõe o art. 33, V, do Estatuto da 
Cidade.”  PRESTES (2005, p. 241) 
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regionais, complementando os quesitos a serem analisados, como, por exemplo, a 

geração de lixo, poluição do ar, sonora, etc. Ainda com relação ao conteúdo mínimo 

estabelecido na lei, Marcos Maurício Toba8 (2004, p. 236) nos alerta: 
 

Em síntese, os conteúdos mínimos definidos pela lei para 
implementação do estudo prévio de impacto de vizinhança não podem 
perder de vista os objetivos fundamentais do instituto – quais sejam, 
os de prevenir os efeitos negativos do empreendimento. 

 

 Pode parecer obvio, o que nos alerta Marcos Maurício Toba, mas a cultura 

desenvolvimentista apreciada na maioria dos municípios brasileiros privilegia apenas os 

efeitos positivos que um empreendimento ou atividade podem trazer à população, como 

por exemplo o aumento da taxa de emprego, o desenvolvimento do comércio, o acesso a 

novos serviços, etc., ignorando as seqüelas que o novo empreendimento pode causar a 

vizinhança e ao meio ambiente. 

  

Por outro lado, apesar dos aspectos negativos merecerem uma maior atenção no 

EIV, não há também como ignorar que o processo de adensamento populacional gera 

um déficit habitacional, de trabalho e lazer. Assim, torna-se imprescindível uma análise 

apurada da relação risco-benefício envolvida na implantação do empreendimento ou 

atividade impactante à vizinhança imediata e à vida urbana, devendo prevalecer o bom 

senso e a melhor solução para a comunidade e o meio ambiente.  

 

Carla Canepa (2007, p. 227) em sua obra Cidades Sustentáveis realça bem esta 

questão, ao apontar o desafio da aplicabilidade do EIV em nossas cidades: 

 

O grande desafio, entretanto, é conseguir chegar a uma equação 
satisfatória entre os ônus e os benefícios de cada empreendimento, 
visando não só a sua vizinhança imediata, mas também o conjunto da 
população. Pois muitos empreendimentos (aliás, qualquer 
empreendimento) causam impactos, mas são também  fundamentais 
para o funcionamento da cidade. 

 

                                                 
8  TOBA, Marcos Maurício. In MEDAUAR, Odete & ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de 
(Coordenação). São Paulo. Estatuto da Cidade: Lei 10.257, de 10.07.2001: Comentários. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
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Ainda com relação aos efeitos negativos, cabe ao empreendedor apresentar no 

EIV medidas compensatórias que minimizem os impactos a vizinhança. Este 

procedimento poderá reforçar os efeitos positivos numa avaliação conclusiva com 

relação à aprovação do empreendimento. 

 

Portanto, para se aplicar adequadamente o EIV, faz-se necessária uma visão 

sistêmica e completa da cidade, pois o excesso de restrições em determinadas áreas 

pode tanto inibir como segregar para as periferias os empreendimentos e atividades 

fundamentais para o funcionamento da cidade, locais estes, por vezes, com piores 

condições de acesso e infra-estrutura, prejudicando uma população de baixa renda, que 

não possui voz ou mesmo conhecimento dos prejuízos ambientais que poderão ser 

gerados com o novo empreendimento. 

 

Embora não seja mencionado no Estatuto da Cidade, assim como o EIA- 

RIMA9, o EIV deve conter um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, que, a partir 

das conclusões do EIV, declarará os impactos ambientais potenciais que o novo 

empreendimento causará a vizinhança imediata e na sua área de influência. No entanto, 

cabe ainda destacar o art. 38. do Estatuto da Cidade que prescreve: “A elaboração do 

EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental”, visto que este último é muito 

mais abrangente10. 

 

Seguindo os mesmos procedimentos do EIA-RIMA, o parágrafo único do Art. 

36 do Estatuto da Cidade estabelece o Princípio da Publicidade para os documentos 

                                                 
9  Usado com freqüência nos procedimentos licenciatórios do IBAMA  e dos órgãos estaduais de 
Meio Ambiente, o EIA-RIMA tem sido adotado também por alguns municípios em obediência à 
resolução CONAMA 237/97, que reformulou o sistema de licenciamento ambiental no país e abriu 
espaço para o exercício licenciatório do Município. Em síntese, os requisitos básicos são: a existência de 
um órgão ambiental na estrutura organizacional da Administração Pública local, um Conselho de Meio 
Ambiente com função deliberativa, um quadro técnico disponível (próprio ou contratado), entes estes que 
estariam articulados num Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA, criado por lei. MILARÉ, 
Edis (2005, p. 713). 
10  Vanêsca Buzelato Prestes (2005, p. 241) defende a idéia de compatibilização entre o EIA e o 
EIV: “O Estatuto da Cidade criou o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que não se confunde com o 
EIA e não o dispensa. Contudo, ambos são instrumentos de gestão que precisam ser compatibilizados. 
Sendo o Município licenciador ambiental e exigindo o EIA para o empreendimento ou e atividade 
respectiva, não cabe também a exigência do EIV. No termo de referência do EIA deve constar os estudos 
que seriam exigidos para o EIV.” 
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integrantes do EIV , que deverão ficar disponíveis para a consulta pública. Com relação 

a este tema, Edis Milaré (2005, p. 714) prevê: 

 

O EIVI-RIVI está destinado a suscitar interesse crescente da 
população e, com certeza, será um fator poderoso para mobilizar a 
comunidade e desencadear a participação democrática desejada pelo 
Estatuto da Cidade. Aliás, a Política Urbana, por ser de alto interesse 
da polis, é um espaço aberto para a cidadania participativa. Da 
proposta do empreendimento, passando pela audiência pública, até a 
decisão final, há um caminho longo e cheio de percalços a seguir.  

 

Apesar do EIV não exigir textualmente a audiência pública, tal questão 

encontra-se explicitada no inciso XIII do artigo 2o. do Estatuto da Cidade, sendo esta 

uma diretriz a ser aplicada nos processos de implantação de empreendimentos ou 

atividades com efeitos potencialmente negativos. 
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3. Conclusões Articuladas: 

 

3.1. A partir da Constituição Federal de 1988 a legislação brasileira teve grandes 

avanços no sentido disponibilizar ao Poder Público Municipal os instrumentos 

necessários ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana.  

 

A eficácia da lei 10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, depende ainda de uma 

série de regulamentações municipais e principalmente investimentos humanos e 

materiais, a fim de desenvolver a cultura do planejamento urbano, sob foco de ações 

preventivas que garantam o direito a cidades sustentáveis. 

 

3.2. Assim como o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV é um instituto importante no sentido de inibir empreendimentos ou 

atividades que causem danos ao equilíbrio ambiental, tratando-se de um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Infelizmente, o 

EIV não condiciona a sua aprovação em audiências públicas, tratando-se de um objetivo 

a ser almejado na gestão democrática das cidades. 
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PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA GARANTIR UMA MELHOR 

QUALIDADE DE VIDA EM BELÉM 

 

Lygia Amaral de Oliveira∗

 

RESUMO 

A aquisição do solo em Belém pode ser percebida através de diversas épocas que 

relatam a história de várias famílias que migraram de várias regiões do território 

brasileiro em busca de terra para morar. Neste contexto tomaram “preferência” pelas 

margens dos rios e dos canais que banham e adentram a cidade. Percebe-se, então, 

nestes locais a formação das cidades irregulares também conhecidas como bairros 

periféricos, os quais não receberam dos entes públicos devida atenção para a ordenação 

do espaço urbano, provocando a desvalorização do imóvel e o esquecimento do poder 

público durante longuíssimo tempo. Atualmente, o poder público vem trabalhando em 

parceria, aplicando o planejamento e a gestão, visando um desenvolvimento sócio-

espacial e ambiental, baseado nos instrumentos jurídicos para garantir uma melhor 

qualidade de vida na grande Belém. Neste sentido, buscou-se analisar o Conjunto 

Residencial Paraíso dos Pássaros, a maior área de reassentamento do Projeto de 

Macrodrenagem da Bacia do Una, onde foi possível observar a regularização do solo, 

oferecendo as famílias remanejadas o direito a moradia com qualidade de vida e a 

sociedade um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A análise foi realizada a 

partir de levantamento de dados históricos, políticos, econômicos e jurídicos específicos 

para o caso em comento. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PLANEJAMENTO, ESPAÇO URBANO, QUALIDADE DE VIDA 

 

ABSTRACT 

The acquisition of land in Belém can trace back to remote periods when families from 

various regions, in Brazil, have migrated in search of lands for housing. Migrating in 

this regard, these families have resettled along the river banks, and canals that extend to 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Ambiental pela UEA. Especialista em Planejamento e Desenvolvimento de Áreas 
Amazônicas pelo NAEA-UFPA 
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the city. These illegal or unregulated settlements have lead to the formation of 

neighborhoods along the periphery. Over the years, these neighborhoods have not been 

represented by public entities that are charged with the responsibility of urban planning. 

Consequently, the prices for houses have devaluated, and the presence of public 

authority has been completely absent for years. Through collaborative efforts, public 

entities are currently apply planning and management techniques, with the goal of 

attaining socio-spatial and environmental development that is based on legal 

instruments, which seek to ensure improvements in the quality of life in Belém as a 

whole. Within this context, this study has sought to analyze the conjunto residencial 

Paraíso dos Pássaros, which is the larger part of the resettlement area of the 

Macrodrenagem da Bacia do Una project. With this focus, it has been possible to 

observe issues pertaining to land regularization that has sought to allow resettled 

families the right to an improved quality of life, and better environmental qualities. This 

analysis is based on the collection of historic, policy, economic and legal data that are 

specific to the case in question. 

 

KEY-WORDS 

PLANNING, URBAN PLANNING, QUALITY OF LIFE 

 

INTRODUÇÃO 

 

O planejamento e a gestão do meio ambiente urbano devem ser trabalhados com 

enfoque democrático a partir da participação popular, cabendo ao Poder Público garantir 

aos cidadãos qualidade de vida, usando novas lentes para um desenvolvimento 

sustentável nas cearas social, econômico, cultural e ambiental na e da cidade. Os entes 

públicos juntamente com os cidadãos são responsáveis para proporcionar a sociedade 

um bem-estar ao optarem por um desenvolvimento alicerçado nos princípios legais 

previstos na Constituição Federal de 1988, nas normas infra-constitucionais, na Agenda 

21 local. 

A idéia de desenvolver este tema provém da percepção de que planejar o urbano 

é garantir as presentes e as futuras gerações uma melhoria da qualidade de vida em 

sociedade. A gestão também é ponto fundamental para a ordenação do espaço urbano, 
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os governantes são os grandes responsáveis em promover na cidade o desenvolvimento 

ecologicamente equilibrado a todos os seres humanos.  

De sorte que, o Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMBU) objetivou 

garantir a dignidade das pessoas que antes moravam em palafitas através de um projeto 

de reurbanização, inserido-as na cidade regular, através do remanejamento para o 

Conjunto Residencial Paraíso dos Pássaros (CRPP), garantindo com isso os 

equipamentos públicos em um meio ambiente urbano saudável. 

Um dos objetivos do PMBU foi a construção do CRPP, mas essa realização só 

se tornou viável com a ajuda de vários atores sociais (Governo do Estado do Pará, 

Prefeitura Municipal de Belém, BID, Universidade, movimentos sociais, participação 

das comunidades). Foi necessário também, equilibrar uma luta de interesses políticos, 

sociais e econômicos no campo urbano, onde o capital simbólico de cada participante 

serviu para decidir sobre que tipo de instrumentos seriam trabalhados para melhorar a 

qualidade de vida das famílias remanejadas para o CRPP. 

A metodologia adotada é composta de pesquisa bibliográfica, sendo analisados 

documentos e artigos jurídicos, e, especialmente, documentos relativos ao Projeto de 

Macrodrenagem da Bacia do Una, o qual foi implementado pelos entes públicos em 

parceria com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BIRD), com base no plano 

diretor urbano do município de Belém, para estagnar os efeitos da degradação do meio 

ambiente provocados pela ausência de saneamento básico nas ocupações irregulares. 

 

1 O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E SEUS ASPECTOS 

JURIDICIZADOS 

1.1 PRINCÍPIOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS RELACIONADOS À 

MANUTENÇÃO DO BEM-ESTAR URBANO 

 

Pensarmos o direito à cidade é de extrema importância, devido ao crescimento 

demográfico da população urbana nas últimas décadas1, o qual passou a ocasionar 

                                                 
1 IBGE (2001, apud PORTELA, 2005, p. 68). 
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problemas sérios advindos das ocupações irregulares2 (invasões), dos vários tipos de 

poluição e da destruição gerada no meio ambiente.  

O primeiro problema foi com o desmatamento das margens de canais e de rios, 

para assentamento das famílias “carentes”, um segundo tipo de problema surgiu com o 

tipo de moradia sem infra-estrutura, como saneamento básico (esgoto, fossa séptica, 

coleta de lixo), despejando seus resíduos sólidos diretamente nos cursos d´água, 

acarretando para a poluição do meio ambiente hídrico, e o terceiro problema não ficou 

apenas no campo social ou ambiental, mas também jurídico de como oferecer qualidade 

de vida aos cidadãos, assegurando o direito da dignidade da pessoa humana. O meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental necessário que garante a 

todas as pessoas uma sadia qualidade de vida. 

Em tal diapasão, a Constituição Federal de 1988 inovou ao inserir no Capítulo II 

o tema Da Política Urbana, expressa nos arts. 182 e 183, difundindo no surgimento do 

Estatuto da Cidade, Lei nº10.257, de 10 de julho de 2001, que disciplinou as diretrizes 

gerais, de suma importância para atuação do Poder Público municipal na proteção e na 

ordenação para o desenvolvimento sustentável das cidades, visando gerar a preservação 

e a proteção do meio ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida de todas as 

pessoas. 

 O direito à cidade se constitui num direito coletivo visando integrar os cidadãos 

ao meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado, garantindo à inclusão social das 

comunidades periféricas, através do acesso a infra-estrutura, principalmente, 

saneamento básico como canalização de esgotos e de fossas sépticas para coleta de 

resíduos sólidos domésticos, evitando desta forma a poluição de canais e de rios da 

cidade, detendo assim os efeitos da degradação ambiental no meio urbano, já que o ser 

humano está inserindo na natureza, fazendo parte do ecossistema. 

 De acordo com o direito à cidade se analisa em linhas claras os princípios 

urbanísticos e ambientais importantes para a garantia e a manutenção do bem-estar 

                                                 
2 Conhecidas como conglomerados que dão forma à realidade urbana brasileira, caracterizando-se pelo 
auto-índice de concentração demográfica nos bairros periféricos, provocado pelo fluxo migratório de 
pessoas com baixa renda, que formam os assentamentos espontâneos e irregulares para o habitat, mas 
sem qualquer tipo de perspectiva para obter uma qualidade de vida durante longos anos. Diferem-se da 
cidade regular, onde no espaço físico as pessoas compartilham dos bens e serviços públicos, acarretando 
explicitamente numa desigualdade sócio-espacial, socioeconômica e sócio-cultural entre os cidadãos 
brasileiros. 
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urbano: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da função social da 

propriedade, princípio da prevenção-precaução.  

 

1.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 se instaurou no Brasil uma nova 

ordem jurídica, garantido a todos a validade das normas ao estabelecer princípios e 

regras aplicados aos direitos fundamentais dos seres humanos. Estas prerrogativas 

devem ser materializadas promovendo a dignidade, a liberdade e a igualdade entre todas 

as pessoas. 

 Os direitos e as garantias fundamentais assumiram posição de destaque na 

ordem jurídica, tendo a prevalência dos direitos humanos art.5°, § 3, da CF/88, 

acrescentado com EC n° 45, de 8.12.2004, os preceitos adotados pelo Congresso 

Nacional brasileiro terão eficácia imediata e equiparados às emendas constitucionais. 

Neste sentido, Motta Filho (2005, p. 131) se posiciona: 

 
Petrificam-se, ainda mais, os tratados e convenções internacionais acerca 
dos direitos humanos, sendo certo que, nestes casos, o Supremo Tribunal 
Federal deve reconhecer que eles serão mais do que leis ordinárias e menos 
do que normas constitucionais originárias. Mais do que leis ordinárias 
porque são normas constitucionais. Menos do que normas constitucionais 
originárias porque se submetem ao controle de constitucionalidade como 
ocorre com as emendas constitucionais. 

 

Assim sendo, cabe ao Estado Democrático de Direito intervir para garantir a 

dignidade da pessoa humana na cidade, através das prestações positivas, absolutamente 

necessárias ao exercício dos direitos fundamentais, por estar ligado diretamente à 

preservação da vida em geral, pois ter vida significa ter moradia, alimentos, trabalho, 

saúde, educação, lazer, segurança, preservação da natureza etc. assegurados pelo Poder 

Público. 

O exercício pleno da cidadania é compreendido com a efetivação de todos os 

direitos, que possam garantir à dignidade e o bem-estar coletivo dos cidadãos em 

condições de igualdade e de justiça social. Cabe ao Estado, então, oferecer condições 

favoráveis à coletividade, para que esta possa se desenvolver socioeconômica, sócio-

cultural e sócio-ambiental. 
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Para que essas condições sejam concretizadas é preciso pensar num 

planejamento que promova o desenvolvimento sustentável de todas as pessoas, 

contando-se com a eficiência na gestão deste planejamento, ou seja, o ente público 

municipal deve se desempenhar de acordo com suas responsabilidades administrativa e 

civil, buscando sempre oferecer soluções para os devidos problemas urbanísticos.  

Para Jelin (1996, p. 21) a alteridade representa, “neste sentido, as comunidades e 

as culturas, em sua diversidade, dão sentido e conteúdo ao princípio abstrato da 

igualdade. A igualdade reside, na realidade, em ser membro de culturas diversas e 

particulares”. 

Refletindo sobre os espaços periféricos da cidade que na maioria das vezes são 

ocupados por famílias “carentes”, ou melhor, menos favorecidas economicamente, 

percebe-se certo tipo de dificuldade ou descaso do Poder Público em oferecer a infra-

estrutura como, por exemplo, o saneamento básico ou mesmo a água potável. Mas, este 

cenário tem sofrido profundas transformações, alicerçadas em normas nacionais e 

internacionais, com metas a serem alcançadas pelos entes públicos e privados, através 

de instrumentos normativos como é o caso do plano diretor e do planejamento, visando 

o bem-estar da população local e a proteção do meio ambiente urbano, garantindo a 

todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à sadia qualidade de vida 

e também ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. 

Duarte (1996, p. 178) trata da definição de cidade: 

 
Uma cidade, hoje, como na Antiguidade, é composta por um conjunto de 
funções: habitação, trabalho, transporte, lazer. Essas funções, acionadas 
pelas diversas formas de energia, fazem com que a cidade tenha vida. Então, 
a cidade é um grande ecossistema, vivo, pulsante, integrado e como tal deve 
ser tratado. 
 

A função social da cidade deve promover a todos os cidadãos o pleno 

desenvolvimento urbano, respeitando a diversidade coletiva, envolvida pro projetos que 

sirvam para promover a função social da propriedade na cidade. 

 

1.1.2 Princípio da função social da propriedade 
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 O Código Civil brasileiro de 1916 não explanou sobre a função social da 

propriedade, apresentando no art. 524 um direito garantia individualista do proprietário 

com poderes de usar, gozar e dispor de seus bens. 

A função social da propriedade foi introduzida em nosso ordenamento jurídico a 

partir da Constituição Federal de 1934, que passou a restringir o direito de propriedade 

ao interesse social da coletividade, onde as relações de vizinhança estabelecidas na 

legislação civil tinham que adequar-se ao interesse social concretizado nas limitações 

urbanas à propriedade particular. 

Neste sentido, o novo Código Civil (Lei n° 10.406/02) no artigo 1.228, parágrafo 

único, dispõe que o direito de propriedade possui finalidades econômicas e sociais, 

voltado a se preocupar com o equilíbrio ecológico que é um direito fundamental de 

todos. 

Derani sustenta (2002, p. 63): 

 
O princípio da função social da propriedade é distinto das disposições sobre 
limitação do uso da propriedade privada. Não se trata de limitar o desfrute 
na relação de propriedade, mas conformar seus elementos e seus fins 
dirigindo-a ao atendimento de determinações de políticas públicas de bem-
estar coletivo. Esse comportamento decorre do entendimento de que 
propriedade é uma relação com resultados individuais e sociais 
simultaneamente com os objetivos jurídicos. 

 

Importante destacar a colocação de Tepedino (1989, p. 75): 

 
Vale dizer, é a própria Constituição, nos princípios e objetivos fundamentais 
da República, a determinar que a função social seja conceito vinculado à 
busca da dignidade humana e à redistribuição de rendas, através da 
igualdade substancial de todos. 

 

Isso explica que a função social tornou-se direito fundamental na Carta Magna 

de 1988, que inseriu os arts. 182 e 183 que dispõem sobre a política de desenvolvimento 

urbano, segundo as diretrizes gerais fixadas em lei, executadas pelo poder público 

municipal. 

Ressalta-se que a Lei nº 10.257/01 veio disciplinar as diretrizes gerais para o 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade na cidade para garantia do bem-

estar de seus habitantes. Assim sendo, em pleno século XXI percebemos a importância 
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dada pelo legislador sobre a função social da propriedade imbricada com o 

desenvolvimento social, econômico, ambiental da cidade. 

No que tange ao crescimento acelerado e desordenado da cidade de Belém, 

transformada em metrópole, esta passa por sérios problemas sociais, tais como: 

educação, saúde, trabalho e moradia. Após algumas décadas da abertura de fronteiras 

para “povoar” à Amazônia. Nota-se nos arredores da cidade um número elevado de 

submoradias, localizadas nas ocupações irregulares, onde o cidadão passou o viver sem 

infra-estrutura, ou melhor, sem a dignidade humana, prevista no art.1º, III, da CF/88. 

“Neste sentido, o crescimento demográfico e a não-absorção de parte daquele 

contingente no mercado de trabalho contribui para o agravamento do problema 

habitacional, bem como para o aumento das invasões de terra na RMB” (ALVES, 1997, 

p. 41). 

Para que a função social da propriedade nas cidades realmente cumpra o seu 

papel é imprescindível que toda a população urbana tenha acesso a moradia, transporte 

público de qualidade, saneamento básico eficiente, cultura, lazer, saúde, segurança 

pública, educação, trabalho digno que garanta sua subsistência, enfim, que todos tenham 

seus direitos fundamentais garantidos.  

Percebe-se que para garantir esses direitos coletivos, os entes públicos e 

privados devem agir oferecendo qualidade de vida aos cidadãos com acesso a infra-

estrutura num meio ambiente urbano saudável. 

 

1.1.3 Princípio da prevenção-precaução 

 

 É preciso que o Poder Público municipal, com enfoque nos problemas locais, 

divida responsabilidades com outros entes públicos e privados em prol de erradicar à 

degradação ambiental e à marginalização socioeconômica. Esta parceria serve para 

propor a transformação necessária na vida do cidadão. 

 A mudança no comportamento humano requer tempo e dedicação, assim como  

deter e inverter os danos causados ao meio ambiente, para que ocorra a transformação 

social, econômica e ambiental, é preciso que os entes públicos e os cidadãos se 

responsabilizem pelo desenvolvimento  sustentável. 
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 Dantas discorre (2003, p. 217): “Deste modo, os instrumentos destinados a se 

evitar a concretização do ilícito devem ser prestigiados, tanto pelos órgãos federais e 

estaduais, quanto pelos municípios”. 

 O Poder Público municipal é capaz de promover soluções para os problemas que 

advêm das cidades irregulares, utilizando-se dos instrumentos legais tais como: 

educação ambiental, art.2°, X, da lei 6.938/81, licenciamento ambiental (EIA/RIMA), 

Resoluções do CONAMA, art. 225, caput da CF/88, Agenda 21. Todos esses 

instrumentos são necessários para a preservação do meio ambiente à coletividade. 

 Dantas menciona ainda (2003, p. 218): “Vale dizer, todo e qualquer cidadão é 

tão responsável pela defesa ambiental- especialmente a prevenção a danos- quanto o são 

os entes públicos”. 

 De todo modo, as políticas públicas devem inserir no planejamento o princípio 

da precaução como mais um instrumento viabilizador de proteção ao meio ambiente. 

 Podemos destacar que o PMBU foi extremamente necessário para frear os 

efeitos negativos no meio ambiente, causados pela ausência de esgotos e de fossas 

sépticas nas cidades irregulares, tendo como um dos objetivos gerais o saneamento 

básico. 

 Derani dispõe que (2001, p. 171): “O princípio da precaução está ligado aos 

conceitos de afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de 

sustentabilidade ambiental das atividades humanas”.  

 

2 DESENVOLVIMENTO URBANO E PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

2.1 O ESTATUTO DA CIDADE COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE URBANO 

 

A Constituição Federal explana no art.1º sobre o Estado Democrático de Direito, 

baseada, no entanto num sistema econômico capitalista voltado para o social para 

garantir a dignidade da pessoa humana, de acordo com os incisos III e IV, do referido 

artigo. 

Destarte, a cidade deixa de ser vista somente para preservar os bens particulares 

ou interesses individuais, passando as normas constitucionais serem usadas com o 

objetivo de alcançar a função social da cidade e da propriedade, o interesse é visto pelo 
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legislador constituinte como coletivo, voltado para uma sociedade mais solidarista, 

consoante os arts. 170, III; 182,  que visam uma política urbana voltada para o 

desenvolvimento econômico e o art. 225 que prevê o desenvolvimento urbano baseado 

no meio ambiente ecologicamente equilibrado, através da atuação do Poder Público e da 

coletividade. 

 O Estatuto da Cidade, Lei nº10.257/01, teve sua aprovação pelo Senado depois 

de onze anos de tramitação, tal instituto disciplina sobre as diretrizes gerais de 

competência legislativa da União (art. 24, I, da CF/88), cabendo ao Poder Público 

municipal executá-las no seu respectivo plano diretor para que aconteça  o 

desenvolvimento urbanístico, concomitante os objetivos fundamentais previstos no art. 

3º da Lei Maior. 

 A lei nº 10.257/01, art. 1º, parágrafo único, estabelece normas de ordem pública 

e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem comum, 

a relação proprietário e propriedade deixa de ser um direito subjetivo individual, 

passando a ser uma relação de conteúdo entre o uso da propriedade urbana, em prol do 

interesse coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 

 Daí chegar-se à conclusão de que já tendo previstos os intrumentos jurídicos na 

Lei federal, cabe ao município contribuir para a realização de um desenvolvimento 

sustentável na cidade, adequando o seu plano diretor segundo as necessidades locais. 

 

 2.2 PLANO DIRETOR E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 

 

O Plano Diretor é instrumento importante para a ordenação do espaço urbano, 

devendo ser elaborado e usado visando às melhorias sociais, econômicas e ambientais 

na cidade. Destarte, o planejamento escolhido pelos entes públicos e privados, contando 

com a participação popular deve resultar de atos decisório que sirvam para alcançar um 

desenvolvimento sustentável mais justo e igualitário a todos os cidadãos.   

Assim sendo, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o interesse individual já 

que o planejamento urbano é produzido com a participação popular ou das associações 

locais, enaltecendo a lei do plano diretor (PORTELA, 2005, p. 135). 

A lei 7.603, de janeiro de 1993, versa sobre o plano diretor urbano do Município 

de Belém, com forma ampla sobre planejamento e gestão que devem ser utilizados pelo 

município em projetos como foi o caso do PMBU. Verificando-se aí, a concretização de 
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diversas normas, tais como: da política habitacional com a construção do conjunto 

residencial Paraíso dos Pássaros, da preservação do meio ambiente ao drenar os canais 

de acesso à baía do Guajará, oferecendo saneamento urbano, abastecimento de água, 

saúde, educação, dignidade de vida as famílias “carentes” antes moradoras das 

ocupações irregulares sem qualquer perspectiva de políticas públicas para as áreas 

periféricas de Belém. 

Este projeto de saneamento, sem dúvida, foi um grande avanço para a cidade de 

Belém que conseguiu reverter um quadro crítico de exclusão e de marginalização social 

de sua população local. Contudo, ainda falta muita coisa a ser feita, pois o Projeto de 

Macrodrenagem da Bacia do Una apenas trabalhou com treze bairros periféricos e 

construiu somente um conjunto residencial. O primeiro passo já foi dado, mas falta 

muito para se alcançar o ideal que é constantemente renovável, já que a cidade se 

transforma no tempo e no espaço moldada pela vontade do cidadão que tende a estar em 

profunda mudança com o meio habitado. E como o ser humano se relaciona e depende 

da natureza é nosso dever proteger um meio ambiente urbano ecologicamente 

equilibrado. 

 

2.3 A ORDENAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO MUNICÍPIO DE BELÉM: 

ANÁLISE DO PMBU 

 

 A cidade de Belém, localizada no estado do Pará, desde o período militar, sofreu 

influências dos grandes projetos que tinham como slogan o desenvolvimento econômico 

do Brasil e da Amazônia Legal3, chegando a apresentar um crescimento demográfico 

para a formação dos conglomerados urbanos. Este crescimento acelerado se representa 

numa diversidade espacial, social e econômica, no que diz respeito ao uso do solo 

urbano. Toda esta diversidade serve de referência histórica e estrutural que este trabalho 

se dispõe a abordar para compreender as atuais propostas voltadas para a ordenação do 

espaço urbano de Belém. 

As propostas de desenvolver a cidade se fundamentam em vários argumentos de 

caráter normativo e social. A primeira análise é de que as normas evoluíram no tempo, 

conforme as necessidades políticas, econômicas e sociais, se consagrando com o 

                                                 
3 A Amazônia Legal brasileira é constituída pelos estados de Roraima, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão (Oeste do Meridiano 44). 
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advento da Constituição Federal de 1988, garantindo como direitos fundamentais à 

propriedade e a dignidade da pessoa humana. Estes direitos foram concretizados com o 

Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMBU). Uma segunda análise é perceber 

que o tão almejado desenvolvimento citadino deve assegurar a qualidade de vida num 

meio ambiente ecologicamente equilibrado a todas as pessoas. 

O Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una teve início em 19924, após um 

Relatório de Estudo de Avaliação dos Impactos Ambientais do Projeto Una (1987). E 

seu término aconteceu em 2005, com o último Relatório Longitudinal fornecido para o 

BID. 

O PBMU teve como objetivo solucionar o problema das inundações nas zonas 

baixas da bacia do Una, dotar os moradores de infra-estrutura adequada em termos de 

vias de acesso, cobertura das redes de água potável, esgoto sanitário, pluvial e coleta de 

lixo, proporcionando a esta população condições ambientais mínimas para a melhoria da 

qualidade de vida. Tudo isso foi possível consoante com o plano diretor local, Lei 

7.603/93, que contribuiu para a ordenação do espaço urbano de Belém. 

Não se trata aqui somente do que foi alcançado pelo PMBU, o que realmente 

importa é a continuação de políticas públicas eficientes, oferecendo às áreas de baixadas 

reordenadas esses e outros objetivos concretizados. Além da valorização da participação 

social como forma de democratização da gestão, trabalhando os interesses coletivos da 

comunidade no espaço urbano habitado, permitindo assim a qualidade de vida aos 

cidadãos.  

 Na realidade o CRPP foi a maior área de loteamento planejado pelo PMBU, para 

inserir as famílias remanejadas das ocupações irregulares num espaço físico que garanta 

um desenvolvimento sustentável saudável, com o uso coletivo dos equipamentos 

públicos urbanos, por exemplo, linha de ônibus, creches, escolas, unidade básica de 

saúde, posto de polícia militar, feira, praças, serviço de água e esgoto. 

O PMBU, ao construir o CRPP com esses equipamentos e serviços públicos, 

cumpriu com o dever de oferecer às famílias remanejadas o direito a moradia digna, que 

está umbilicalmente ligada ao desenvolvimento e à preservação do meio ambiente 

urbano em prol da coletividade. 

                                                 
4 Ano da Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), originando a 
Declaração do Rio e das Convenções sobre Mudanças Climáticas e da Diversidade Biológica. 
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Portanto, observa-se que no CRPP o direito à moradia com dignidade de vida 

num meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 182; 225, da CF/88) foi 

proporcionado às famílias remanejadas das baixadas de Belém. Mas, este estudo de caso 

só é o começo para o desenvolvimento citadino, pautado num planejamento e numa 

gestão democrática. Tornando-se evidente a necessidade de cada vez mais se investir 

em políticas públicas no campo da habitação para suprir as carências sofridas pelas 

cidades irregulares que crescem em número na área urbana da cidade de Belém. 

Duas observações emanam da leitura do Relatório Final de Projeto (PCR)5, com 

relação especial na produção e concretização do saneamento do meio ambiente e da 

melhoria da qualidade de vida, propostas pelos atores sociais na implementação do 

PMBU. Nota-se claramente os desafios e os resultados para se concretizar a ordenação 

do espaço urbano em condições ambientais adequadas para a melhoria da qualidade de 

vida da população da área da bacia do Una (PORTELA, 2005, p. 124). 

É preciso relatar que os desafios para a implantação do PMBU foram diversos 

nos campos social, político, econômico e ambiental, para que fossem alcançados os 

objetivos gerais do desenvolvimento e saneamento do meio ambiente nos bairros 

periféricos da cidade de Belém. 

Em síntese, o desafio social não se limitou a oferecer à coletividade o que ela 

tem direito, mas foi preciso embutir uma consciência dos seus direitos em busca de um 

crescimento não só externo como também interno de si e do seio familiar. O 

desenvolvimento do espaço urbano estará em harmonia quando todas as pessoas, 

passarem a usufruir dos serviços sociais públicos, oferecidos pelo Município que 

trabalha os princípios da erradicação da pobreza e da marginalização, com um só 

objetivo de redução das desigualdades sociais. O desafio político enfrentado pelo 

PMBU está concentrado nos grupos, ou melhor, nos atores sociais (Governo do Estado 

do Pará, Prefeitura Municipal, BID, movimentos sociais, igrejas, universidades etc.) ao 

estabelecer parcerias tanto para o planejamento, quanto para a gestão em prol de um 

desenvolvimento justo e igualitário. O desafio econômico está relacionado com o 

Contrato de Empréstimo assinado entre o BID e o Governo do Estado para execução do 

                                                 
5 O Relatório Final de Projeto, também chamado Project Completion Report (PCR), foi um 
memorando do Órgão Executor apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), principal financiador da obra PBMU. O memorando ficou pronto em março de 2005, 
justamente com o final da grande obra, versando sobre o Projeto de Drenagem, Vias, Água e 
Esgoto das Zonas Baixas de Belém (Projeto Una).  
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PMBU. O desafio ambiental consistiu principalmente na amplitude do alcance social, 

com a elaboração e a implementação de políticas públicas que otimizaram a 

educação ambiental na comunidade local.  

Estes objetivos são permanentes e de longo prazo. Num primeiro momento de 

construção da ordenação do espaço urbano no município de Belém, obtiveram-se bons 

resultados, contudo não se trata aqui somente do que foi alcançado pelo PMBU, o que 

realmente importa é a continuação de políticas públicas eficientes, oferecendo aos 

cidadãos a tão almejada qualidade de vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cumpre-se observar que o Estado Democrático de Direito atua de forma 

descentralizada, delegando poderes à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para atuarem da melhor forma para o desenvolvimento econômico, social, 

cultural e ambiental no território brasileiro, respeitando os direitos e garantias da 

coletividade para obtenção de uma vida mais justa e igualitária. 

Com fulcro nesse exemplar nasceu a constatação da necessidade de um estudo 

aprofundado sobre a parceria entre os entes públicos e privados para a ordenação do 

espaço urbano no município de Belém. O PMBU foi analisado de modo geral para se 

chegar aos principais pontos que nortearam o presente estudo que teve como objetivo 

demonstrar que é possível garantir qualidade de vida aos cidadãos, bastando para isso 

eficiência na gestão, contando com a ajuda de diversos atores sociais para colocar em 

pratica o planejamento urbano. 

No caso em comento, num primeiro ponto, a qualidade de vida foi alcançada não 

só pelas famílias remanejadas para o CRPP, mas também por toda a coletividade, pois 

através do PMBU os bairros periféricos receberam infra-estrutura como saneamento 

básico, reduzindo a poluição e a degradação dos canais e dos rios que adentram e 

banham a cidade de Belém. 

O segundo ponto, o direito à moradia digna foi concretizado com a criação do 

CRPP, oferecendo à coletividade os equipamentos públicos necessários para o cotidiano 

do cidadão. E por último, a importância de se perceber que o Direito Urbanístico está 

inserido no Direito Ambiental, que por certo ambos precisam ser relacionados e 
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concretizados para se ter desenvolvimento urbano com qualidade de vida num meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

E para se garantir a qualidade de vida na cidade de Belém, os entes públicos 

podem programar a manutenção das políticas públicas com base nos instrumentos 

jurídicos no antes, durante e depois do referido projeto e dos que ainda estão por vim, 

com objetivo de frear os efeitos da degradação ambiental e promover uma qualidade de 

vida justa e igualitária a todos os cidadãos na cidade.  
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MORADIA DIGNA NA CIDADE 

 
Maria Amélia da Costa 

 

RESUMO 

O direito à moradia constitui um direito fundamental social e ao mesmo tempo um 

direito humano. É um direito reconhecido internacionalmente em diversos documentos 

e amparado pela Constituição da República. A pesquisa possui caráter documental e 

bibliográfico, tendo referências a documentos nacionais e internacionais, legislação 

nacional e à melhor doutrina nacional. Procurou-se demonstrar que o direito à moradia é 

elemento de grande importância para o desenvolvimento dos espaços urbanos. 

Entretanto, qualquer atuação no sentido de sua efetivação deverá sempre ter como 

destinatário final a pessoa humana, conforme os padrões internacionais determinados 

pelos documentos de ordem internacional, os fundamentos da República, a fim de 

cumprir os objetivos desta República, determinados por sua Constituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO À MORADIA; DIREITO À CIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 
ABSTRACT 
 
The right to housing constitutes a basic social right and, at the same time, a human right. 

This right is internationally recognized in several documents and supported by the 

Republic Constitution. The research posses a documentary and a bibliographical 

character, making references to national and international documents, national 

legislation and to the greatest national doctrine. An was made to demonstrate that the 

right to housing is a quite important element or the development of urban spaces. 

However, any action in order to accomplishment must always have as final recipient the 

human person, according to international patterns ruled by internationally accepted 

documents, the basis of the Republic, in order to achieve the objectives of this Republic, 

determined by its Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A moradia é identificada como sendo uma das funções urbanísticas, ao 

lado da circulação, do trabalho e do lazer das pessoas1. É ainda, uma necessidade básica 

do viver humano. O homem mora. Sua casa representa seu abrigo físico e seu lar, abrigo 

da intimidade, da vida em família, das memórias. Mas a necessidade de morar é uma 

necessidade que depende da terra, do espaço físico, para ser exercida. Então, de certa 

forma, o direito à moradia vai depender das tutelas jurídicas pelas quais se protege a 

terra, em especial, o direito de propriedade. 

 Por conta dessa relação existente entre o direito de morar e o direito 

sobre a terra, é que surgem as questões que fazem com que o direito à moradia hoje, no 

mundo todo, seja um direito a que um grande número de pessoas não tem acesso. 

Morar, todos moram. Mas o que se quer e o que se deseja ao ser humano é uma moradia 

digna. 

 Além de ser um problema para o ser humano individualmente, a 

moradia irregular é um problema que importa a toda a cidade. A grande concentração de 

pessoas no espaço urbano faz com que as políticas destinadas a promover a habitação 

regular não consigam dar conta de suprir as necessidades, isso sem contar que a má 

distribuição de renda favorece a exclusão de pessoas pobres dos padrões de 

regularidade, fazendo com que estas pessoas passem a habitar em condições subumanas 

de existência. Não é difícil verificar que nas áreas onde a moradia é irregular e 

indignamente exercida não há a adequada presença do Estado, o que tem por 

conseqüência o estabelecimento de núcleos de violência, e, em muitos casos, estas 

moradias ocupam áreas de proteção ambiental, prejudicando todos os habitantes da 

cidade, e também áreas de risco à própria integridade física de seus habitantes.  

 Assim, é possível dizer que os problemas relacionados à moradia, 

principalmente à moradia de pessoas mais pobres, influenciam de maneira crucial a 

realidade das cidades ao redor do mundo na contemporaneidade. Para que o problema 
                                                 
1 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p. 748. 
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seja entendido e se apresente alternativas de abordagem e busca de soluções, é preciso 

traçar linhas a respeito da relação existente entre direito e propriedade, para se ter idéia 

de como a propriedade hoje pode ser posta a favor do direito à moradia, e do conceito 

de moradia digna e adequada vindas da aplicação do princípio da dignidade humana a 

este direito e de documentos internacionais de direitos humanos sobre o tema. Isto irá 

fornecer uma base interpretativa das normas de direito urbanístico para a efetivação do 

direito à moradia nas cidades brasileiras. 

 

1. O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO À MORADIA 

 

 Não é novidade dizer que a má distribuição de renda no Brasil é a 

grande responsável por inúmeros problemas sociais que este país enfrenta, e de igual 

maneira, ela influencia o exercício do direito de moradia, de forma digna e adequada, já 

que implica numa má distribuição de terras. Conforme lembra Letícia Marques Osório2, 

a desigual distribuição de terras na América Latina é um dos fatores responsáveis pelo 

aumento da marginalização dos segmentos mais vulneráveis da população, que têm seu 

acesso a terra e aos serviços essenciais de infra-estrutura diminuídos, situação que 

contribui para a proliferação dos assentamentos precários e irregulares e das condições 

impróprias de moradia. 

 O direito de propriedade é uma das expressões máximas do 

liberalismo, uma das garantias do Estado Moderno, ao lado da liberdade e da igualdade 

perante a lei. A idéia liberal da propriedade como fruto do trabalho humano vem do 

pensamento de John Locke3. No liberalismo, o poder fica, portanto, relacionado à 

propriedade, propriedade esta que se concentra na mão dos cidadãos livres, iguais e 

proprietários, o que significa que, desde que a propriedade seja adquirida mediante um 

contrato entre partes livres e iguais ela será legítima. Embora John Locke tenha 

teorizado que a terra se destina à produção, o capitalismo a transforma em bem jurídico, 

                                                 
2 OSÓRIO, Letícia Marques. Direito à Moradia Adequada na América Latina. In ALFONSIN, Betânia e 
FERNANDES, Edésio. Direito à Moradia e Segurança da Posse no Estatuto da Cidade. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2006, p.18. 
3 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo. Tradução de E. Jacy Monteiro. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 227-229. Para John Locke, a propriedade é originária do 
trabalho humano, que, por si, já é propriedade exclusiva do trabalhador. É identificada como principal 
“matéria” da propriedade a própria terra. 
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atribuindo a ela um valor de troca, e assim, a terra deixa de ser apenas a provedora de 

necessidades e seu acúmulo passa a significar reserva de valor. 

 No decorrer da história, após as conquistas liberais, houve diversos 

movimentos que procuraram relativizar essa idéia absoluta da propriedade, como as 

idéias socialistas, que negavam a propriedade de bens essenciais à manutenção da vida, 

como a terra, e a Igreja, que se manifestou através da Encíclica Rerum Novarum, 

dizendo que à propriedade não bastava ser legítima, mas tinha de ser também justa, e 

para isso, era necessário a intervenção do Estado.  

 Tais opiniões exerceram influência no surgimento do chamado Estado 

do bem-estar social, em que a propriedade era passível de proteção, mas, em casos 

específicos, poderia ser excepcionada, como, por exemplo, através de desapropriações 

(que não implica, necessariamente, em perda patrimonial, pois é indenizada, ou então é 

aplicada como punição). Também aí se começa a se pensar, ao menos juridicamente, na 

função social da propriedade. 

 A história demonstrou que, de fato, muito pouco foi feito para 

socializar a terra, apesar das previsões constitucionais da função social da propriedade e 

da reforma agrária. Carlos Frederico Marés4 ressalta que o fenômeno do Estado Social 

de Direito em toda a América Latina ocorre, mas sempre associado a ditaduras, o que o 

impediu de avançar significativamente no que diz respeito à questão da melhor 

distribuição de terras. Esta forma de Estado pressupõe uma ordem fundiária mais justa e 

organizada e o que se observou foi que os grandes latifúndios permaneceram por serem 

seus donos os detentores do poder político. 

 No Brasil, a propriedade, inclusive a urbana, sempre serviu à 

especulação, mesmo quando à custa das necessidades humanas, ficando a composição 

da cidade brasileira marcada pela especulação imobiliária, e a prova disso é o cenário 

urbano que o Brasil possui. O problema da moradia, portanto, também tem fundamentos 

neste quadro histórico, e a moradia inadequada é, sem sombra de dúvidas, um grande 

problema para as cidades brasileiras. 

 Apesar de constituir ressalva no artigo 5.º, XXIII da Constituição da 

República (que, no mesmo artigo, inciso XXII garante o direito de propriedade, e neste 

inciso XXIII a condiciona a uma função social), há certa dificuldade na compreensão do 
                                                 
4 MARÉS, Carlos Frederico. A Função Social da Terra. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2003, p. 87. 
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que venha a ser exatamente a função social da propriedade. E dizer que a propriedade 

deve cumprir uma função social faz pressupor que se saibam, ao menos, quais os 

problemas sociais existentes que se vinculam, de alguma forma, à propriedade, senão a 

intenção fica vazia de sentido e se torna inoperante. Do ponto de vista da eficácia, a 

função social corre o risco de não se perfazer, permanecendo apenas como uma intenção 

da lei, como bem adverte Jacques Távora Alfonsin5, no trecho de artigo de sua autoria, a 

seguir: 

 
O que aí parece um mero jogo de palavras tenta denunciar como imprópria, no 
mínimo, uma postura ideológica corriqueira, em matéria de interpretação de 
princípios, particularmente este da função social, avessa a valores sem os quais 
nunca chegaram a “principiar” nada – passe a redundância – limitados a um 
papel que, em vez de legitimar o exercício de um direito na concretude fática 
das suas conseqüências – às vezes trágicas – sobre outras pessoas e sobre o 
território das cidades, legitima a sua ineficácia, quase sempre reduzida a 
intenção, promessa ou programa, não tanto pela vagueza do seu enunciado, 
mas, muito mais, pela estreiteza daquela cultura privatista que entende como 
“normal” na sua forma de ver “sujeitos de direito” e “coisas”, de forma 
conceitual e abstrata. 

 

 Assim, para que a função social da propriedade seja uma realidade 

busca-se a quebra do paradigma da propriedade absoluta, uma vez que esta compromete 

o ideal de realização de justiça social. A começar pelos objetivos elencados no artigo 3.º 

da Constituição, que são a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 

garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos sem qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito, não há como negar que a função social da propriedade 

integra o quadro de medidas que levam a atingir estes objetivos, ainda que vagos os 

conteúdos destas disposições. Sinalizar que a propriedade possui uma função social 

significa dizer que ela rompe com a qualificação pura e simples de direito individual, 

que favorece apenas um indivíduo em detrimento da vida de todos os demais, e na 

realidade atual, pode-se dizer até em detrimento da vida de outras espécies. Ao conferir-

lhe função social, a propriedade deverá passar a ser compreendida para além do 

conceito individual, aquele que permite com que seja utilizada como seu dono bem 

entender ou até mesmo que não seja utilizada se esta for a sua vontade. A função social 

                                                 
5 ALFONSIN, Jacques Távora. A Função Social da Cidade e da Propriedade Privada Urbana como 
Propriedade de Funções. In ALFONSIN, Betânia e FERNANDES, Edésio. Op. Cit., p. 43. 
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não vai apenas obrigar à propriedade a constituir uma base de produtividade, nem 

deverá ser confundida com uma simples limitação administrativa. Atribuir à 

propriedade uma função social é passar a entendê-la como verdadeiro suporte da vida 

humana, onde todos estabelecem seu direito de sobrevivência, e utilizar este princípio 

nas atividades estatais, tanto legislativa, quanto executiva e judiciária. Desta forma a 

função social integrará não apenas a realização de justiça social, mas também a 

preservação da terra necessária ao equilíbrio do meio ambiente e a manutenção da vida 

em todos os seus aspectos.  

 Todo este entendimento servirá para compor a base de interpretação da 

Constituição favorável a realização da função social da propriedade, servindo em 

primeiro plano como elementos norteadores os objetivos fundamentais da República e, 

posteriormente, todos os demais dispositivos constitucionais que envolvam os direitos 

meta-individuais de qualquer ordem. 

 No que tange especificamente à função social da propriedade urbana, a 

Constituição apresenta norma que diz que esta cumprirá a sua função social quando 

atender às exigências expressas no plano diretor – o § 2.º do artigo 182. O § 4.º do 

mesmo artigo prevê sanções para o solo urbano não edificado, não utilizado, 

subutilizado ou não aproveitado adequadamente, o que não deixa de ser uma imposição 

para que se dê melhor aproveitamento à propriedade urbana, uma vez que sua 

ociosidade vai de encontro ao princípio da função social. 

 Apesar da imposição da função social não interessar aos titulares da 

propriedade, há que se levar em conta que o direito de propriedade é um direito que, ao 

ser assegurado a um indivíduo, exclui um número infinito de outros indivíduos, e esta 

assertiva aponta para a realidade em que a concentração do espaço urbano fica na mão 

de quem possui maior poder econômico e isso, consequentemente, torna inviável os 

destinos dos demais indivíduos no tocante ao acesso a terra.6 De qualquer maneira, há 

que se valorizar o solo mais do que a propriedade, tendo em vista a sua essencialidade 

para a sobrevivência humana, como afirma Ricardo Lira7 no trecho que segue: 

 
O solo é incomensurável em seu valor, tanto para particulares quanto para o 
povo em seu conjunto. Neles se radicam a fonte de alimentação das gentes, as 
riquezas criadoras dos instrumentos elementares para a satisfação das 

                                                 
6 ALFONSIN, Jacques Távora. Op. Cit., p. 47. 
7 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 312. 

1644



incontáveis necessidades vitais, e todo o sistema habitacional dos seres 
humanos. Dele se extraem as substâncias curativas e de fortalecimento, as 
possibilidades inesgotáveis de recreio e lazer, e, sobretudo, nele se exerce 
basicamente a liberdade essencial do homem de ir e vir. 

 

 Possuindo o solo urbano tanta importância, como se vê, acaba 

exigindo, por parte do Estado, providências em sua regulamentação a fim de que seu 

uso não seja motivo de geração de injustiças e misérias, e ficando assegurado o mínimo 

necessário para a sobrevivência humana digna de cada pessoa. 

 A previsão constitucional da função social da propriedade urbana, no 

artigo 182 e parágrafo 2.º, pode acabar sendo identificada como uma limitação 

administrativa, pois condicionada a um instrumento de política urbana (o Plano 

Diretor). Mas não deve ser considerada assim, apenas. Muito mais do que simples 

limitação, a função social deve atuar como princípio que gera condições limitadoras de 

seu uso, uma vez que, segundo Eros Grau8, o fundamento da propriedade não pode ser 

separado da condição de seu uso, a propriedade não pode ser usada de modo contrário à 

utilidade social, e a função social será condição para que seja preservado o direito do 

proprietário.  

 Associá-la às intervenções administrativas, também não é uma solução 

técnica, já que não há necessidade das limitações serem legitimadas pela função social, 

mas sim, pelo interesse público. E quando a referência é ao direito à moradia, um direito 

social, nem sempre o interesse é público. Por vezes a situação que gera a aplicação do 

princípio da função social da propriedade é de um grupo apenas. Desta forma, a função 

social da propriedade existe para se realizar a justiça social, o que pode ser feito através 

de limitações administrativas ou de uma incidência de princípio sobre o direito de 

propriedade. 

 O Estatuto da Cidade apresenta diversos instrumentos que podem ser 

utilizados a fim de se dar à propriedade uma função social. Alguns destes instrumentos 

vão garantir às pessoas um direito tal que torne a posse do local onde habita segura. Um 

dos aspetos que compõem a noção de moradia digna é a segurança da posse, e 

dispositivos do Estatuto (e em alguns outros dispositivos, como a Medida Provisória 

2.220 de 04 de setembro de 2001) permitem que isto seja feito, garantindo a 

                                                 
8 GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano. Regiões Metropolitanas, Solo Criado, Zoneamento e Controle 
Ambiental, Projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 65. 

1645



determinadas pessoas que não mais vivam em uma situação de risco. A inclusão destes 

instrumentos que garantem à segurança da posse da terra numa lei que trata de política 

urbana dá a exata noção de quanto importante é a questão da moradia para as cidades. 

 

2. MORADIA DIGNA E ADEQUADA 

 

 Uma vez que visto que a propriedade, apesar de ser um direito 

fundamental, que como tal precisa ser plenamente assegurado, deve estar direcionada a 

atender a uma função social, e que é importante entender esta relação entre propriedade 

e moradia, pois o direito à moradia é um direito que depende da terra, espaço físico, 

para ser exercido, é preciso que se diga o que é moradia adequada, ou que, pelo menos, 

se considere alguns aspectos que este conceito envolve. 

 A moradia que o direito social previsto no artigo 6.º as Constituição 

assegura não pode ser outra senão a moradia adequada. Neste qualificativo “adequada” 

se incluem diversos aspectos, desde os técnicos até os jurídicos e culturais, e por isso a 

moradia adequada deverá corresponder também ao um conceito de moradia digna, uma 

vez que serve ao ser humano. Desta forma, é importante dar dois enfoques ao direito à 

moradia: um relacionando-o com o princípio da dignidade humana, para que se entenda 

o que seja uma moradia digna, e outro ressaltando outros aspectos constantes em 

documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que ajudam a compreender o 

conceito de moradia adequada. 

 

2.1 MORADIA DIGNA 

 

 Primeiramente, no que consiste a moradia digna?  

 Dignidade é um conceito que depende do conceito de pessoa. É um 

valor a que se tem recorrido freqüentemente a fim de dar ao direito uma interpretação 

que favoreça o ser humano levando em conta a sua dimensão de pessoa acima de 

qualquer outra, esforço que tem sido imprimido pelo direito contemporâneo, tanto no 

aspecto normativo quanto no aspecto jurisdicional, numa movimentação direcionada a 

uma atuação ética. Nesta atuação ética, por vezes, se vislumbra a necessidade de se 

abdicar de princípios de liberdade outrora conquistados, e se percebe que a ética da 
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autonomia e da liberdade fica substituída pela ética da solidariedade. É o movimento de 

adequação do direito à realidade tal qual se apresenta através das decisões políticas.9 E é 

nesse movimento que a dignidade humana, traduzida em princípio, tem interferido em 

composições legislativas, decisões judiciais e definição de políticas.  

 Hoje o enfoque na dignidade não é dado apenas na pessoa humana 

considerada individualmente, tal como o fundamento da dignidade humana foi 

consagrado pelo pensamento kantiano, em que o homem é um fim em si mesmo. De 

fato, é nessa dimensão individual que é protegida a dignidade, e esta é a mais 

importante, mas, é impossível negar a dimensão coletiva da existência humana e, a 

partir disto, pode ser considerada uma dimensão transindividual da dignidade. A 

dimensão transindividual, entretanto, não pode ser privilegiada em detrimento da 

dimensão individual; a admissão da dimensão transindividual da dignidade não é 

autorizativa do sacrifício da dignidade individual em favor da comunidade.  

 Esta condição plural da pessoa, que dá embasamento a uma dimensão 

transindividual da dignidade, é justificada, como afirma Hannah Arendt10, pelo fato dos 

homens serem os mesmos, ou seja, seres humanos, sem que nenhum seja exatamente 

igual ao outro que exista ou venha a existir (Arendt fala da “paradoxal pluralidade de 

seres singulares). A dignidade humana só faz sentido, portanto, no âmbito da 

intersubjetividade, e fatos dirigidos a um determinado grupo não afetam, pois, a 

dignidade deste grupo, mas de cada pessoa que o compõe, individualmente.  

 A menção e o entendimento sobre a dimensão transindividual da 

dignidade não tem como propósito a diminuição da dimensão individual, nem pode. 

Mas esta compreensão é extremamente necessária para o entendimento da realidade 

jurídica, pois o ser humano vive numa inafastável condição de coletividade, e é 

extremamente útil para se entender o porquê de os direitos sociais estarem 

fundamentados, também, no princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Os direitos baseados num princípio de igualdade guardam relação com 

o princípio da dignidade humana, como afirma Sarlet11, pois constitui pressuposto 

                                                 
9 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos 
Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 71. 
10 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p. 16, 189. 
11 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.89. 
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essencial para o respeito à dignidade humana a garantia de isonomia de todas as 

pessoas, isonomia correspondente tanto à igualdade formal, pela qual todos são iguais 

perante à lei, quanto à igualdade material, correspondente a uma atuação estatal positiva 

na promoção da igualdade de existência digna. 

 Os direitos sociais são direitos que, de certa forma, implicam em 

prestações concretas e, por isso, dependem de uma fonte de custeio. Como nem todos 

podem prover a si próprios o que lhes garanta os direitos sociais, em especial o direito à 

moradia, o que se vê é que muitas pessoas vivem em condições precárias de habitação, 

condições verdadeiramente miseráveis, marcando a paisagem das cidades ao redor de 

todo o mundo. O enfrentamento deste problema, fazendo uma interpretação dos direitos 

sociais com o devido respeito ao princípio da dignidade humana faz com que se otimize 

as regras que dispõem sobre estes direitos. 

 As regras de direito urbanístico, por exemplo, podem ser aplicadas 

tendo em vista apenas os aspectos urbanísticos da cidade, uma aplicação que não faria 

sentido, pois excludente. Qualquer atitude relacionada a grupos sociais vulneráveis, 

excluídos pela má distribuição de renda e de terras têm de ser bem pensada e executada, 

para que haja o mínimo de danos a serem causados àquelas pessoas. Tal modo de 

aplicação das leis fica coerente não apenas com o ordenamento jurídico brasileiro, que 

coloca a pessoa humana num patamar elevado de valor, mas com normas e 

recomendações internacionais que dispõem a respeito do tema. A aplicação do direito, 

desta forma, é a única para se atingir a satisfação de um direito à moradia de forma 

digna. 

 

2.2. O DIREITO INTERNACIONAL E A MORADIA ADEQUADA 

 

 A norma constitucional brasileira garante o direito à moradia, que não 

pode ser interpretado de outra forma a não ser como moradia adequada. Mas, como já 

dito, a moradia adequada envolve diversos aspectos, até mesmo culturais. Assim, é de 

grande valor a referência às normas internacionais que tratam do assunto, pois elas 

procuram delinear, de forma geral (uma vez que são feitas para serem aplicadas a 

diferentes culturas), padrões de adequabilidade das moradias. 
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 A preocupação internacional com o tema também é reflexo da 

globalização. Hoje, tudo o que acontece ao redor do mundo tem sérias implicações 

ambientais e sociais em todo o planeta, ou, pelo menos, a curto prazo, a outras cidades 

ou países ao redor de um determinado lugar. Situações extremas de miséria são 

identificadas como um perigo, primeiramente para a vida das pessoas que se encontram 

naquela situação, mas também para toda a comunidade internacional. A miséria carrega 

consigo a degradação ambiental, a violência, a propagação de doenças e até guerras. 

 A questão das cidades, e dos assentamentos humanos é uma das 

grandes preocupações dos organismos internacionais e muito sobre isso se discute. Mais 

do que nunca se observa o crescimento da população urbana, e o reconhecimento de que 

o direito à cidade é um direito de todos é uma das fortes recomendações do Fundo de 

População das Nações Unidas. Por isso a grande preocupação com o direito à moradia 

destas pessoas, em sua maioria, pobres. 

 O direito à moradia é reconhecido pela comunidade internacional, 

expressa ou implicitamente, em diversos documentos, podendo citar, a título de 

exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração sobre Progresso 

e Desenvolvimento Social, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A Declaração do Rio 

de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e a agenda que institui, Agenda 

21, trazem informações importantes sobre desenvolvimento sustentável, o que implica 

diretamente em ações deste sentido sobre as políticas públicas voltadas à moradia. 

 Especificamente sobre moradia, são dois documentos: a Declaração de 

Vancouver e a Declaração de Istambul para Assentamentos Humanos, e as respectivas 

agendas, Habitat I e II.  

 A Declaração de Istambul veio reafirmar os compromissos da 

Declaração de Vancouver. Ela é um documento político que reafirma as parcerias 

internacionais e o compromisso de, através destas parcerias, proporcionar o 

melhoramento do padrão de vida e de liberdade através da solução de problemas 

relacionados à questão da moradia. Sua formulação também possui grande influência do 

estabelecido na Agenda 21 a respeito do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável. Em seu preâmbulo estabelece os propósitos da Agenda Habitat, colocados 

como de igual importância, que são a promoção de “Moradia Adequada para Todos” e 
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“Desenvolvimento de Assentamentos Humanos Sustentáveis em um Mundo em 

Urbanização”. 

 A Agenda Habitat é o documento destinado à realização da 

implementação, monitoração e avaliação de atividades voltadas à promoção do direito à 

moradia – Plano Global de Ação – , para satisfazer os compromissos firmados na 

Declaração de Istambul. 

 Toda ação recomendada pela Agenda Habitat é pautada pelo respeito à 

pessoa humana em primeiro lugar. Ela preceitua que a visão ética, política, ambiental, 

econômica e espiritual dos assentamentos humanos deverá ser baseada nos princípios da 

igualdade, solidariedade, parceria e dignidade da pessoa humana, dá ênfase ao princípio 

da erradicação da pobreza, que se baseia no objetivo de atender às necessidades básicas 

dos seres humanos e permitir que todos tenham acesso a vidas sustentáveis e seguras, 

através de empregos e trabalhos produtivos e escolhidos livremente, e destaca também a 

preocupação com a família, orientando que o planejamento dos assentamentos humanos 

deve considerar o papel construtivo da família em seu desenvolvimento e 

gerenciamento. De igual forma, ressalta que as moradias adequadas também são 

instrumentos de proteção da família, e por isso reconhece como obrigação dos governos 

permitir que as pessoas obtenham um lar. 

 A Agenda Habitat também apresenta um Plano Global de Ação, onde 

incluem-se as estratégias para sua implementação. Neste plano são identificados os 

pontos de maior importância que dizem respeito à moradia adequada e assentamentos 

humanos sustentáveis, seguidos da ação correspondente para sua realização. 

 Dois outros documentos internacionais também se referem de forma 

importante ao direito à moradia: são os Comentários Gerais do Comitê dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, o n.º 4, que trata da moradia adequada, e o n.º 7, 

que trata da moradia adequada dando enfoque à proteção contra os despejos 

forçados. 

 O Comentário n.º4 traz alguns pontos importantes na definição de 

moradia adequada, considerando não apenas o abrigo, mas todo o seu entorno, 

como um local seguro e digno que proporcione condições dignas de vivência. 

Assim, várias fatores são elencados para compor estas exigências, e dentre eles, 
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se destaca, a segurança jurídica da posse, ou seja, a garantia da posse do local de 

moradia contra qualquer ameaça ou violência. 

 O Comentário n.º 7 trata da proteção à moradia no que concerne 

aos despejos forçados. Não só aqueles baseados na ilegalidade mas também os 

relacionados a modificações no desenho urbano ou pela implantação de outros 

empreendimentos justificados pelo desenvolvimento e progresso urbanos. Assim, 

o Comentário faz suas recomendações e, no caso de serem inevitáveis os 

despejos, que sejam feitos com base em critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, fora o total apoio às pessoas que estejam sofrendo com a 

situação. 

 Estes documentos citados dão alguma noção de como é 

importante o tema da moradia no cenário internacional e, além disso, fornecem 

ao direito nacional parâmetros para a efetivação do direito à moradia. 

 Em todos estes documentos fica registrado que qualquer atuação 

deve ser feita com respeito à pessoa humana, razão única do motivo de tanta 

proteção. Os documentos internacionais agem, portanto, ao lado da legislação 

nacional como instrumentos destinados à diminuição da miséria e efetivação dos 

direitos fundamentais sociais e humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A distribuição da propriedade da terra constitui motivo para um 

fenômeno segregatório. Assim, muitas pessoas no mundo ficam excluídas do 

acesso a terra, ocupando-a de forma irregular, e a moradia então passa a 

constituir um problema para a cidade e um desafio a quem busca efetivar este 

direito. É um direito que, ao ser efetivado, portanto, faz efeito em dois sentidos: 

no sentido de atender a cada ser humano individualmente e no sentido de cumprir 

com a sustentabilidade das cidades. 

 A propriedade sofreu modificações no que tange à legislação e à 

vontade da Constituição, e não se admite mais a propriedade ociosa. Isto legitima 
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os governos a atuarem numa linha de justiça social juntamente com os 

instrumentos de política urbana previstos pelas leis, em especial, o Estatuto da 

Cidade, e outras de conteúdo afim. É uma atitude urgente, tendo em vista que as 

cidades crescem e a ameaça ambiental e social que representa este crescimento é 

assunto muito sério que mobiliza diversos setores da sociedade e instituições de 

nível nacional e internacional. 

 Diminuição de miséria e desigualdades é objetivo da República 

Federativa do Brasil insculpidos na Constituição, e a efetivação do direito à 

moradia, fazendo valer a função social da propriedade e da cidade, é fator que 

contribui para este objetivo. Mas, como dito, não há que ser a moradia nem as 

melhorias urbanas que a favorecem, feitas a qualquer custo. Há que se considerar 

sempre o “custo humano”. Por isso, toda a atuação neste sentido deve ser pautada 

pelo respeito a princípios normas que consideram a pessoa como destinatário de 

todo processo. 

 Assim conclui-se que uma atuação comprometida com o 

princípio da dignidade da pessoa humana é o caminho prudente para que, 

aplicando-se as normas urbanísticas, se possa efetivar o direito à moradia de 

maneira digna e adequada. 
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RESUMO 

O novo paradigma da gestão urbano-ambiental resgata a cidade e os diferentes espaços 

municipais, onde as pessoas vivem e se relacionam e os problemas se manifestam,  como 

locais de suporte à formulação e implementação de políticas, onde é possível priorizar e 

articular ações governamentais, considerando as condições físicas, urbanas e ambientais 

desses espaços intraurbanos e intramunicipais e a sua interação com a organização social. 

As novas experiências em gestão pública devem voltar, portanto, seu foco para a relação 

governo / sociedade. 

Este artigo discorre sucintamente sobre os antecedentes da atual política urbana nacional e 

descreve a proposta metodológica do Ministério das Cidades que propicia aos municípios o 

atendimento aos preceitos legais instituídos, na questão da participação da sociedade para 

elaboração do Plano Diretor Participativo (PDP), procurando avaliar seu potencial para 

contribuir com o aperfeiçoamento democrático na construção das políticas urbanas locais, 

observando a nova ordem jurídico-urbanística brasileira.  

 

PALAVRAS-CHAVE  

PLANO DIRETOR; PARTICIPAÇÃO POPULAR; POLÍTICA URBANA 

  

ABSTRACT 

The new paradigm of urban and environmental management takes back the city and their 

different spaces, where people live and relate and where the problems emerge, as places for 

support of the making and implanting policys, where it is possible privilege and articulate 
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the action of the local govern, considering the physical, urban and environmental conditions 

of the intra-urban and intra-government spaces and their interaction with the social 

organization. So, the new experiences of public management must focus on the relation 

government / society. 

This article makes a brief description of the antecedents of the brazilian actual urban policy 

and describes the methodological proposal for the local government to attend the rules 

concerning the participation of the society in the making of the Participative Master Plan 

(PDP) and tries to evaluate the potencial of that process for the democratic perfectionning 

of the building of urban local policys, according the new urban and juridical brazilian 

dispositions.    

 

KEYWORDS 

MASTER PLAN; POPULAR PARTICIPATION; URBAN POLICY 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos políticos, econômicos e sociais ao longo da nossa história têm 

como resultado a criticidade da extensão da pobreza, da desigualdade e da exclusão social 

no país, percebida com especial clareza nas grandes cidades, como descrito por 

MARICATO (2001). A complexidade do tema – multidimensional e multicausal, e a sua 

gravidade, fazem com que se debrucem sobre ele promotores e estudiosos das políticas 

públicas, buscando formas de combate a situações extremas de precariedade, assim como 

formas de inversão de processos de exclusão que propiciem o resgate dos grupos de risco e 

o fortalecimento daqueles que se situam no seu limiar, procurando dotar a ambos de 

capacidade e autonomia para a manutenção de patamares mínimos de vida digna e ascensão 

social. Segundo VEIGA e CARNEIRO (2005), o resultado da combinação dos vários 

processos, sintetizados acima, é a profunda modificação do ambiente em que opera a 

administração pública, pressionando a sua gestão. 
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A política urbana é, historicamente, reprodutora de desigualdades sócio-

espaciais e segregação. De acordo com OLIVEIRA (1994), trata-se de um complexo 

processo de luta social. Os esforços para mudança das políticas sociais e das políticas 

territoriais – urbana e ambiental,  têm como referência novos paradigmas instituídos a partir 

da Constituição Federal de 88 (CF 88), buscando, sob o prisma da sustentabilidade, 

produzir espaços mais justos e mais humanos. 

 

No que tange à política urbana, a CF 88 inovou ao abordar o tema no art. 182, 

estabelecendo claramente o vínculo do direito de propriedade à sua função social, com o 

Estado definindo essa função e, conseqüentemente, o seu conteúdo econômico, por meio da 

elaboração do Plano Diretor Municipal, em processo legislativo regular e participativo. 

Mais do que faculdade ou obrigação do poder público, a regulamentação do uso da 

propriedade e a aprovação de um Plano Diretor representam a criação de um novo direito, o 

direito coletivo ao planejamento urbano, que traz implícito no seu bojo a busca do bem 

estar social dos cidadãos. Os processos de democratização e descentralização decorrentes 

desse novo cenário revalorizam o papel dos governos locais e colocam em foco a 

participação da sociedade na formulação e implementação das políticas públicas. 

 

No que tange à política ambiental, a Constituição garante o direito a todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF 88), preconizando o 

conceito da sustentabilidade.  

 

O novo paradigma da gestão urbano-ambiental resgata a cidade e os diferentes 

espaços municipais, onde as pessoas vivem e se relacionam e os problemas se manifestam,  

como locais de suporte à formulação e implementação de políticas, onde é possível 

priorizar e articular ações governamentais, considerando as condições físicas, urbanas e 

ambientais desses espaços intraurbanos e intramunicipais e a sua interação com a 

organização social.  
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Com relação à questão da participação da sociedade, FUNG COELHO e 

NOBRE (2004) afirma que as experiências atuais dos minipúblicos1 fortes e empoderados 

indicam (...) que os públicos da democracia participativa podem ser realizáveis sob algumas das 

condições contemporâneas. PAOLI e TELLES (2000) relatam que é possível vislumbrar,  

no cenário das transformações em curso, alternativas de uma 

regulação democrática das relações sociais através de arenas 

públicas que confiram legitimidade aos conflitos e nas quais a 

medida de justiça e a regra de equidade venham a ser alvo de uma 

permanente negociação capaz de firmar os direitos como 

parâmetros no reordenamento de economia e sociedade. 

 

As novas experiências em gestão pública devem voltar, portanto, seu foco para a 

relação governo / sociedade, na qual se destacam os conceitos de descentralização, 

flexibilização, participação, parcerias, intersetorialidade, territorialidade, responsabilidade 

pública, com o Estado assumindo o papel de articulador para a produção e implementação 

de políticas públicas. Busca-se, assim, o equilíbrio entre a visão tecnocrática e a política, a 

reversão do insulamento técnico e burocrático e a redistribuição do poder, favorecendo a 

democratização das relações entre Estado e sociedade. LUMAMBO e COELHO e MELO 

(2005) asseguram que o arcabouço institucional começou a ser apresentado como um fator 

determinante para desencadear uma sinergia entre Estado e sociedade e, até mesmo, 

fomentar a participação cívica. 

 

Este artigo discorre sucintamente sobre os antecedentes da atual política urbana 

e descreve a proposta metodológica do Ministério das Cidades (MCidades), enquanto 

arranjo institucional proposto que propicia aos municípios o atendimento aos preceitos 

                                                 
1  “... ativistas, fundações e mesmo alguns acadêmicos interessados em melhorar a qualidade da esfera 
pública têm perseguido uma ordem de projetos mais modestos. Esses esforços altamente manufaturados 
confiam na criação de instâncias de esferas públicas aperfeiçoadas, freqüentemente fora do “pano cru”. Elas 
reúnem cidadãos, às dúzias, às centenas ou aos milhares, mas certamente não aos milhões ou às dezenas de 
milhões, em deliberações públicas organizadas de maneira autoconsciente. Seguindo Robert Dahl, chamarei 
esses esforços de minipúblicos.” (FUNG, COELHO e NOBRE. 2004). 
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legais instituídos a partir da CF 88 e da Lei Federal 10.257, de 10/07/2001, denominada 

Estatuto da Cidade (EC), relativa à questão da participação da sociedade na elaboração do 

Plano Diretor Participativo (PDP), procurando avaliar seu potencial para contribuir para o 

aperfeiçoamento democrático na construção das políticas urbanas locais, observando a nova 

ordem jurídico-urbanística brasileira.  

 

ANTECEDENTES 

 

O século XX foi marcado por uma expressiva alteração na estrutura 

socioeconômica brasileira, correspondente à maciça migração campo-cidade. Os dados 

censitários mostram que, de um país essencialmente agrário nos anos 1900, com 91% da 

população vivendo na área rural, o Brasil passa a essencialmente urbano em 2000, com  

mais de 81% da população vivendo em cidades.  

 

Nesse processo, os anos 30/40 foram marcos significativos. O poder político e a 

economia baseados nas oligarquias rurais entram em crise, deflagrando a Revolução de 30 e 

chegando, em 1937, à instalação do Estado Novo. O desenvolvimento econômico, antes 

fundado nas atividades agro-exportadoras, passa a focar a industrialização e a substituição 

de importações, através de um Estado fortemente intervencionista. Apoiando a política 

econômica, o Estado implanta uma legislação trabalhista instituindo direitos sociais e 

privilegiando a população urbana formalmente empregada. A população rural e os 

trabalhadores informais foram excluídos destes benefícios. O populismo, como estilo de 

governo, e suas conseqüências são bem descritos por WEFFORT (1980).  

 

O processo de industrialização, concentrado nas grandes cidades, acirrou o processo de 

urbanização levando grandes contingentes de população a buscarem melhores condições de 

vida. No entanto, se havia políticas econômicas bem definidas, o mesmo não ocorria com a 

questão urbana. Deixou-se a cargo da iniciativa privada a produção dos espaços urbanos, 

regida pela especulação imobiliária. Segundo FERNANDES (1998), ... os interesses 

privados conduziram o processo de expansão urbana., provocando a expansão caótica das 
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periferias, totalmente desprovidas dos serviços e equipamentos básicos. Como lembra 

SOMARRIBA (1992),  

por serem menos numerosos, terem idéias mais claras e homogêneas 

de seus objetivos e possuírem mais recursos para agirem 

concertadamente, os grupos dominantes possuem melhores 

oportunidades de acesso ao Estado e habilidade superior para 

defender e reproduzir o poder, comparativamente às camadas 

populares. (...) Numa sociedade como a brasileira, caracterizada 

pelo grande acúmulo de miséria, crescentemente localizada no meio 

urbano, e por um sistema político afeito ao autoritarismo, ao 

populismo e ao corporativismo, são enormes os desafios à produção 

de políticas sociais mais abrangentes, voltadas para as camadas 

populares. 

 

Como resultado desse processo, crescem os desequilíbrios regionais, proliferam 

os assentamentos periféricos e precários, desequilibra-se o sistema econômico gerado pelo 

rápido crescimento, com supremacia do capital transnacional e surto inflacionário, aumenta 

a pobreza e a desigualdade social. A economia urbano-industrial entra em crise e surge uma 

verdadeira mobilização política popular, pressionando por reformas estruturais, tanto do 

ponto de vista da qualidade do meio ambiente urbano como do desenvolvimento econômico 

e dos processos de democratização social e político. A instabilidade social, política e 

econômica conforma o contexto em que se instala o regime autoritário, com o golpe de 64, 

em reação à ameaça representada pela ativação política à sobrevivência do capitalismo, 

procurando legitimar-se pelo projeto de construir uma grande nação, novamente por meio 

da ação intervencionista do Estado, de acordo com O´DONNELL (1986). 

 

Os anos 70 e 80 assistem a mudanças que afetam o Estado, a economia e a sociedade. O 

Brasil assiste ao “milagre econômico”, à exposição da face autoritária do regime, à 

explosão dos índices de crescimento econômico e, em paralelo, à concentração de renda e 

capital, conforme relatado em DINIZ (1985). O caráter elitista e excludente do modelo de 
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desenvolvimento econômico, privilegiando a acumulação em detrimento da equidade, 

ampliou a desigualdade social. Os processos de urbanização criam bolsões de pobreza e 

marginalidade nos grandes centros. Conforme FARIA (1983), o processo de 

desenvolvimento recente no Brasil acarretou maior concentração da população urbana, 

insuficiência crescente na criação de empregos industriais e concentração da pobreza 

urbana nas áreas metropolitanas do país. Os focos de inquietação, a deserção de setores de 

apoio ao regime, o novo sindicalismo pressionando pelo exercício da livre cidadania 

levaram à abertura controlada pelo alto e ao processo de redemocratização, que culmina 

com a Constituição de 1988.  

 

A CF 88, ao declarar os municípios entes federativos autônomos e aumentando, 

assim, seu poder, estabelece uma nova correlação de forças intergovernamentais. Os 

governos locais ganham força, ampliando sua agenda e mudando seu papel, deixando de ser 

meros executores de ações dos níveis centrais de governo. Na questão urbana, os 

movimentos sociais urbanos contribuíram de forma decisiva, retomando a ação paralisada 

em 64. A CF 88 é a primeira Constituição brasileira a incluir a política urbana em seus 

artigos 182 e 183. MENICUCCI (2002) assevera que  

o poder municipal no Brasil teve suas funções bastante ampliadas...o 

que o torna responsável pelas principais ações que permitam 

assegurar a qualidade de vida dos munícipes....Esse processo ganha 

consistência quando a população se articula em busca de 

soluções...a partir de suas necessidades, assumindo papel ativo e 

colaborando nessa identificação dos problemas e de 

alternativas...Daí que a cidade se coloca como o local privilegiado 

para a ação... por ser um espaço definido territorial e socialmente. 

 

A partir dos anos 90, o cenário é marcado por mudanças econômicas e 

científicas (avanços tecnológicos, globalização, maior complexidade da sociedade, 

ampliação dos direitos sociais, crises econômicas sucessivas, neoliberalismo, dilema entre 

ajuste fiscal e gastos sociais), com reflexo direto no papel do Estado e na formulação de 
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políticas públicas, levando a uma mudança no paradigma da gestão pública, que passa a 

incorporar critérios como descentralização, participação social, valorização do local diante 

do global, em novas relações Estado / mercado / sociedade: o Estado como mediador entre 

o mercado e a sociedade, entre a eficiência / acumulação e a equidade / justiça social. 

SANTOS (1986) assevera que os processos econômicos e sociais serão sempre mediados 

pelas instituições políticas, levando a diferentes trajetórias de desenvolvimento  

 

De acordo com DINIZ (1997), 

observou-se, portanto, o esgotamento simultâneo de um dado 

modelo de desenvolvimento econômico, de seus parâmetros 

ideológicos e do tipo de intervenção estatal...Tais considerações 

colocam em evidência a necessidade de se definirem novas formas 

de gestão, mediante a criação de mecanismos e instrumentos que 

viabilizem a cooperação, a negociação e a busca de consenso. 

Trata-se de uma mudança de enfoque, capaz de ampliar as 

condições de eficácia governamental 

 

Isso propiciou, por meio da pressão do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, 

após 10 anos de discussões, a aprovação do EC, que instituiu o tripé sustentabilidade, 

gestão democrática do acesso à terra e participação popular. 

 

O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP) 

 

A criação do MCidades vem apoiar a construção de uma política nacional de 

desenvolvimento urbano, promovendo uma campanha nacional pela implementação do EC 

e divulgando a metodologia dos chamados Planos Diretores Participativos (PDPs), que 

inaugura um novo paradigma no planejamento urbano, superando a elaboração de planos e 

projetos pelos níveis superiores de governo, de viés tecnocrático, enfatizando a 

proximidade com a realidade local e a participação popular. 
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Se as cidades, em especial as metrópoles, são o lugar das oportunidades, são 

também o lugar da concentração de renda, da desigualdade, da exclusão. Os processos de 

produção do espaço segundo a lógica do modelo de desenvolvimento econômico e a 

ausência de uma regulação adequada têm resultado em conflitos de usos nos espaços 

municipais, conflitos visualizados concretamente na ocupação irregular praticada por ricos 

e pobres, na ocupação de áreas inadequadas, de preservação ou de risco, no adensamento  

excessivo, comprometendo a ambiência urbana e descaracterizando o patrimônio ambiental 

e o patrimônio histórico e cultural. As cidades crescem exclusivamente segundo o mercado, 

privilegiando regiões de renda mais alta, em muitos casos mantendo vazios terrenos bem 

servidos de infra-estrutura e serviços urbanos em função de especulação imobiliária e 

reproduzindo a exclusão social em ocupações periféricas, irregulares e destituídas de infra-

estrutura básica, espaços públicos e equipamentos sociais. LEMOS (2001) afirma que  

o  urbano é a síntese do diverso, a síntese do acesso a coisas muito 

diferenciadas... que aglomera não apenas pessoas e construções, 

mas...aglomera serviços e acessibilidades...”urbanizar socialmente” 

uma região é criar um modelo de serviço localmente 

produzido....estando naquela região, o indivíduo tenha uma 

acessibilidade completa e efetiva a serviços locais e não-locais. 

 

O PDP se apresenta, neste contexto, como o instrumento que fornece a principal 

orientação para o município trilhar, visando seu desenvolvimento futuro, de modo a 

garantir que esse desenvolvimento aconteça associado à preservação do patrimônio 

cultural, histórico e dos recursos ambientais e à melhoria da qualidade de vida de todos os 

cidadãos. É uma lei aprovada pela Câmara Municipal, que passará a regular o processo de 

crescimento e desenvolvimento do município. O PDP não é um trabalho exclusivamente 

técnico, apesar de levar em conta parâmetros e critérios técnicos e legais, mas 

fundamentalmente político, envolvendo a participação popular e ampla negociação entre os 

diversos atores que interagem no espaço municipal – empreendedores, poder público e 

cidadãos. Os interesses são os mais diversos, muitas vezes conflitantes e o consenso nem 

sempre possível. Mas o interesse público e o bem estar coletivo devem fundamentar sempre 
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as negociações, buscando o equilíbrio entre interesses e direitos individuais e coletivos, 

através da articulação entre a administração pública, os agentes econômicos e a sociedade 

civil. 

 

São três os principais fundamentos legais do PDP: a CF 88, que define o Plano 

Diretor como sendo .. o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

urbana, ...que tem como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes. (art. 182, § 1º, Capítulo II - Da Política Urbana); o 

EC, que regulamenta os artigos sobre política urbana da CF 88; e a Lei Orgânica 

Municipal, lei maior do município.  

 

O EC estabelece condições para a elaboração do Plano Diretor, fundamentadas 

no desenvolvimento sustentável, na qualidade de vida e na inclusão social, com tratamento 

de áreas urbanas e das áreas rurais. Enfatiza o cumprimento da função social – utilização de 

cada propriedade segundo não apenas o interesse individual, mas, acima deste, o interesse 

coletivo; cria instrumentos para a implementação da política urbana; institui a 

obrigatoriedade da participação da população na elaboração e na implantação do Plano 

Diretor; e estabelece sanções ao prefeito que o descumprir. 

 

Os instrumentos para a implementação da política urbana, institucionalizados 

pelo EC, são ferramentas que o município pode adotar para corrigir distorções territoriais 

decorrentes da interação entre o mercado e a regulação. Os instrumentos previstos são i) de 

natureza urbanística - regulamentação do uso e ocupação do solo, combate à especulação 

imobiliária, gestão social da valorização da terra; ii) de regularização fundiária  - 

urbanística e jurídica; iii) de gestão democrática: participação dos cidadãos no processo de 

definição da política urbana (conselhos, audiências, consultas públicas), entre outros. 

 

Com relação ao conteúdo do PDP, se destacam: i) os princípios gerais, ou 

fundamentos para o desenvolvimento do município; ii) os objetivos, ou metas a serem 

atingidas; iii) as diretrizes específicas, ou caminhos para a política urbana e para as 
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políticas setoriais; e iv) o processo de gestão do desenvolvimento municipal, incluindo aí a 

mobilização e a participação dos cidadãos. 

 

São princípios fundamentais, a função social da propriedade, a sustentabilidade 

e a participação popular. Neste contexto, a sustentabilidade tem um significado sócio-

ambiental, que preconiza o usufruto dos benefícios urbanos por todas as classes sociais. 

GRAZIA e QUEIROZ (1986) afirmam que 

a cidade pode ter a sua sustentabilidade socioambiental ameaçada, caso 

os interesses privados de uns coloquem em risco os recursos necessários à 

reprodução das condições de vida dos outros.(...) A ameaça à 

sustentabilidade urbana que vivemos é resultado da supremacia dos 

interesses privados, individuais, sobre os sociais, coletivos. (...) Apenas o 

aprofundamento da democracia poderá viabilizar a sustentabilidade 

urbana para o conjunto da sociedade brasileira. 

 

São objetivos centrais, a organização do espaço municipal integrando atividades 

urbanas e rurais e distribuindo benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a 

proteção ambiental e cultural, o bem estar dos cidadãos, a gestão democrática. BRASIL 

(2004) lembra que o conceito de territorialidade utilizado na relação com a gestão social vai 

além daquele exclusivamente geográfico para abarcar sua concepção mais ampla, como 

espaço vivido. Dessa forma, a territorialidade é incorporada à lógica de formulação e 

implementação de políticas sociais. Quanto à relevância da variável territorial nas políticas 

sociais com vistas à inclusão social, a autora destaca a possibilidade de sobreposição de 

desigualdades socioespaciais e socioeconômicas, o que vem permitir a identificação mais 

precisa de universos de intervenção, na medida em que são cruzadas informações quanto a 

déficits habitacionais, degradação ambiental, carências em infra-estrutura e acesso a bens e 

serviços públicos, insuficiência de renda, situações de ilegalidade fundiária, segregação, 

violência e criminalidade, dentre outras. 
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As diretrizes devem enfatizar os aspectos físico-territoriais, sendo a ocupação e 

uso do solo um tema central no Plano Diretor. As demais diretrizes setoriais – sociais, que 

têm suas estruturas já definidas nas diversas esferas de governo, e econômicas que, nesse 

contexto globalizado, muitas vezes fogem ao controle da administração municipal – serão 

abordadas na medida em fornecem a estrutura básica e o suporte para que a política urbana, 

de exclusiva competência do município, se concretize. MENICUCCI (2002) define a 

intersetorialidade como um enfoque necessário para o tratamento dos complexos temas que 

implicam a questão urbana, como  

uma nova maneira de abordar os problemas sociais, enxergando o 

cidadão em sua totalidade e estabelecendo uma nova lógica para a 

gestão da cidade, superando a forma segmentada e desarticulada 

como em geral são executadas as diversas ações públicas 

encapsuladas nos vários nichos setoriais que se sobrepõem às 

subdivisões profissionais ou disciplinares. Significa tanto um esforço 

de síntese de conhecimentos como de articulação de práticas, 

buscando unificar o modo de produção de conhecimento e as 

estratégias de ação tendo como meta a inclusão social. 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PDPs 

 

O EC, em seu artigo 40, § 4º, estabelece que os poderes Executivo e Legislativo 

garantirão a participação dos diversos segmentos da sociedade no processo de elaboração 

dos planos diretores municipais e a publicidade e o acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos.  

 

BOSCHI (1999) lembra que  

as chances de sucesso das experiências locais de bons governos são 

proporcionais à qualidade e à densidade da representação dessas 

estruturas de mediação ou representação, apostando nos efeitos 

multiplicadores dessas iniciativas, quando perduram no tempo, 
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gerando mais capital social e apontando para uma perspectiva de 

recuperação do papel do Estado a partir de uma ótica 

descentralizada. 

 

No artigo 43, o EC define, dentre outros, como instrumentos para a gestão 

democrática a efetiva participação da sociedade civil na gestão da coisa pública, pautada 

nos princípios da transparência, ética, independência, solidariedade e credibilidade. O 

artigo 52, estabelece que o prefeito e outros agentes públicos envolvidos incorrem em 

improbidade administrativa se não garantirem o processo participativo e o cumprimento do 

plano diretor.  

 

Para propiciar a participação exigida pelos preceitos legais, o MCidades 

desenvolveu uma metodologia cujo eixo principal é a negociação entre os diversos atores 

presentes no município, sempre balizada pelos critérios técnicos e jurídicos. A previsão 

legal de instrumentos não garante, por si só, a manifestação e a participação ampla de todos 

os cidadãos, com respeito ao planejamento e gestão das cidades e do território municipal. 

Daí a necessidade de um arranjo institucional adequado para a indução e o fortalecimento 

dessa participação, estabelecendo regras claras para os momentos de discussão e os 

momentos de sistematização, os fóruns consultivos e os deliberativos, os canais 

permanentes e os temporários nesse processo (Plano Diretor Participativo – Guia, 2004:43). 

 

O processo e o conteúdo mínimo do PDP, recomendados pelas Resoluções n. 

25/2005 e 34/2005 do Conselho das Cidades (ConCidades), consolidaram a metodologia 

divulgada pelo MCidades no Guia editado em 2004, contendo os princípios e as diretrizes 

para elaborar e revisar planos diretores municipais, assim como o formato dos mecanismos 

para a participação da sociedade nessa elaboração. Esse conjunto de orientações conforma 

o arranjo institucional proposto e tem sido a principal referência para as administrações 

municipais, profissionais, pesquisadores, órgãos e entidades nas três esferas de governo 

envolvidos com a elaboração de planos diretores. 
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O arranjo institucional proposto pode ser interpretado como resultado e reflexo 

tanto dos movimentos em direção à ampliação da democracia na construção das políticas 

públicas, como também do direcionamento político do governo federal e de suas equipes, 

imprimindo sua marca na construção de um novo cenário nacional para a política urbana. 

Nas palavras do então ministro Olívio Dutra (guia, 2004:9), o guia editado 

...não esgota o tema: ele convida e convoca a discutir, pensar e 

trabalhar. Nada substituirá, no trabalho que temos pela frente, a 

criatividade e o engenho dos políticos, dos técnicos especialistas e 

dos líderes locais aos quais cabe, em conjunto, elaborar os Planos 

Diretores das cidades brasileiras, nos próximos anos. Pretende 

apenas colaborar com aqueles que estando engajados nesta tarefa, 

poderão se beneficiar da experiência já acumulada em nosso imenso 

país. 

 

Na sua concepção, a metodologia propõe a criação de um espaço público que 

congregue cidadãos para participar da elaboração do Plano Diretor Municipal, política 

pública de desenvolvimento urbano, em fóruns de discussão e deliberação participativas, 

enfatizando a incorporação dos setores em desvantagem e o combate à captura do 

legislativo e do executivo por setores detentores de maiores recursos econômicos, sociais e 

políticos, remetendo à concepção de minipúblicos, referida por COELHO e NOBRE 

(2004). O processo é conduzido pelo Executivo Municipal, em articulação com o 

Legislativo e deve representar um pacto firmado entre a sociedade e os poderes Executivo e 

Legislativo. PAOLI e TELLES (2000) enfatizam que  

o interesse público não é a emanação, sem mediações, da 

participação popular. Muito ao contrário disso, a abertura de 

espaços de representação e participação teve, entre outras coisas, o 

efeito de demolir a ficção de uma homogeneidade e unidade interna 

atribuída ao “pólo popular”, visto como portador de virtude política 

e vocação redentora. Na verdade, o campo democrático de conflito 
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... é também o cenário no qual surge e se explicita a diversidade que 

atravessa o universo popular. 

 

A deliberação pública para a construção do Plano Diretor envolve quatro etapas 

seqüenciais, distintas e inter-relacionadas, que podem ser retomadas em qualquer momento 

do processo, caso necessário. A primeira rodada abrange a discussão da realidade municipal 

pelos seus cidadãos, apoiada pelas informações técnicas a respeito do assunto, expostas de 

forma clara e acessível, para a identificação de problemas e potencialidades e manifestação 

de preferências. A partir do conhecimento técnico e comunitário integrado, realiza-se uma 

segunda rodada de discussões para identificação dos principais temas ou eixos estratégicos 

que o Plano Diretor deverá contemplar, para os quais serão definidas diretrizes, ações, 

instrumentos, já em um processo de tomada de decisões. Na terceira rodada, são negociadas 

as propostas definitivas para cada tema, para composição do anteprojeto de lei, apresentado 

em audiência pública. Finalmente, encaminhado o anteprojeto à Câmara Municipal, o 

Legislativo abre para uma quarta e última rodada de discussões, visando o ajustamento final 

e a aprovação do Plano Diretor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Diretor é um processo de transformação da cidade, o qual só é possível 

trilhar com a cooperação de todos. A sua elaboração não é um fim, mas um meio para a 

instauração de um processo de planejamento participativo e a sua implementação deverá 

contemplar a possibilidade da adaptação constante à dinâmica urbana. A aprovação do 

Plano Diretor cabe à Câmara Municipal, no contexto do processo legislativo usual, e 

depende de uma negociação política entre o Legislativo, o Executivo e a comunidade. No 

seu desenvolvimento, o que deve ser buscado não é apenas o documento em si, mas a 

capacidade de transformar os municípios em ambientes socialmente mais justos. 

 

Nesse aspecto, pode-se concluir pela contribuição positiva que o arranjo 

proposto pelo Ministério das Cidades representa para a boa governança, elevando a 
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legitimidade do poder local e promovendo maior justiça e eficácia na formulação de 

políticas. Isso acontece na medida em que enfatiza a necessidade de que todo o processo 

permita e propicie a participação ampla e irrestrita de cidadãos e segmentos da sociedade, 

de forma a espelhar a territorialidade dos atores sociais no município, com foco nas 

comunidades de menores recursos, constituindo um canal de manifestação para os setores 

excluídos. Destaca-se a importância de uma ação estruturada de mobilização popular, para 

incluir os que estão historicamente excluídos dos processos decisórios, com a utilização de 

linguagens diferenciadas, assim como a utilização de canais de comunicação de amplo 

alcance e de publicização durante todo o processo. 

 

O rebatimento do arranjo proposto nos municípios vai requerer atenção especial. 

A diversidade de realidades e contextos municipais fará com que o aprofundamento 

democrático ocorra em graus e intensidades variados. Por constituir referência no nível 

federal, com a flexibilidade necessária para abranger a heterogeneidade do universo dos 

municípios brasileiros, sua implementação vai estar subordinada à competência das equipes 

locais ou de técnicos especialistas contratados, à vontade política dos governos e das 

lideranças locais e à capacidade e cultura locais para a mobilização e o associativismo. Este 

é um campo aberto a estudiosos e pesquisadores, tendo à disposição um rico material, como 

resultado desse movimento nacional para a construção democrática da política de 

desenvolvimento urbano brasileira. 

 

No entanto, a participação social, por si só, não produz, necessariamente, formas 

mais democráticas de relação entre governos e sociedade. Existem riscos e limites que 

devem ser combatidos, de forma a evitar que a participação se transforme apenas em uma 

formalidade a cumprir. Como lembra GOMÀ (2004), 

as principais coordenadas sócio-econômicas e culturais que 

fundamentaram durante mais de meio século a sociedade 

industrial estão se transformando de maneira profunda e 

acelerada....estamos testemunhando a transformação de uma 

época... o Estado é submetido a pressões intensas e simultâneas de 
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globalização e descentralização, a crise da representação política 

tradicional conduz tanto ao neopopulismo de caráter autoritário 

como a toda uma gama de experimentos de inovação democrática, 

de alta intensidade participativa. 

 

O grande desafio colocado nesse processo é o aprendizado para a convivência 

com a multiplicidade de interlocutores envolvidos na convivência democrática nos espaços 

públicos de participação e o reconhecimento da legitimidade dos seus diversos interesses, 

com vistas à negociação, às alianças e à construção de consensos possíveis. 
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LEGISLAÇÃO X PAISAGEM URBANA - ESTUDO DE CASO DA CIDADE DE 

TIRADENTES, MG. 

 

Marina Salgado∗

RESUMO 

O fio condutor deste artigo são as novas formas urbanas originadas com a acelerada 

expansão das cidades, tema recorrente principalmente nas cidades coloniais mineiras, 

pois estas possuem um núcleo a ser preservado e o seu desenvolvimento deve respeitá-

lo e ao mesmo tempo dialogar com seus edifícios e sua morfologia urbana.  

Percebe-se que geralmente, a expansão urbana agride diretamente os centros históricos, 

tanto a sua paisagem, interferindo a partir da volumetria, das tipologias, e áreas verdes 

das novas edificações, quanto a sua malha urbana através do parcelamento do solo e 

forma de implantação da edificação no lote que na maior parte das vezes não segue a 

regulamentação, ou esta é inadequada. 

A partir desta problemática, a proposta do presente artigo será explorar o impacto das 

novas formas urbanas na paisagem do núcleo histórico tombado da cidade de 

Tiradentes. Esta vem sofrendo com a “invasão” dos turistas, tanto aqueles que se 

hospedam nas pousadas como principalmente os que adquirem ou aí constróem seus 

imóveis, contribuindo para uma constante modificação da estrutura da cidade. Isso 

ocorre, a partir da mudança de uso de alguns edifícios, geralmente residenciais 

transformados em comerciais, e através do desenvolvimento de bairros novos, ambos 

para atender a demanda do turismo.  

A Vila colonial Oitocentista possuiu seu desenvolvimento baseado na adaptação do seu 

tecido a topografia, criando vários efeitos de perspectiva que encontram-se atualmente 

ameaçados pela expansão desenfreada. Assim, percebe-se a naturalidade com que a 

cidade se desenvolveu no início de sua ocupação. Porém atualmente, com a especulação 

imobiliária presente nas cidades, o desrespeito e a necessidade crescente de maior 
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aproveitamento do solo visando o lucro, tem transformado nossas cidades em 

verdadeiros “mercados a céu aberto” nos quais os terrenos e os imóveis são as principais 

mercadorias. Esta acelerada expansão em Tiradentes tem acarretado uma perda da 

unidade da cidade como um todo, principalmente em seu tecido e na sua paisagem, que 

não encontram subsídio na legislação vigente na cidade. 

 

PALAVRAS CHAVES 

MORFOLOGIA URBANA; PAISAGEM; PRESERVAÇÃO; PATRIMÔNIO; 

POLÍTICA PÚBLICA. 

 
 
ABSTRACT 

 The object of this article are the new urban forms originated from the fast enlargement 

of the cities. This is a recurrent fact, specially in the colonial cities of the state of Minas 

Gerais, since these have a center to be conserved and their development must respect it 

and, at the same time, interact with their buildings and their urban morphology. 

One notices that, in general, the urban enlargement offends the historical centers 

directly, changing not only their cityscape through the volumetry, typology and the 

green areas of the new buildings, but also their urban fabric, through the land division 

and the building implantation in lots without any kind of regulation. 

Based on the problem mentioned before, the purpose of this article is to explore the 

impact of the new urban forms on the cityscape of the recorded historical center of 

Tiradentes. This city has been suffering “invasion” by tourists, not only guests at small 

inns but mainly the people who buy or build real estate, contributing to the constant 

change of the city struture. This happens because of change in the function of some 

buildings and also through the development of new neighborhoods. Both changes take 

place in order to meet the demands of the tourism industry.  

The 18th century colonial vilagge had its development based on the adaptation of its 

urban struture to its topography, originating many perspective effects that nowadays are 

threatened by the uncontrolled enlargement. The real state speculation –the growing 
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necessity for maximum use of the ground for profits– have made our cities a real “open 

market” where the terrain and the real estate are the main goods. This fast enlargement 

in Tiradentes has been damaging the unity of the whole city, mainly in its urban fabric 

and cityscape. That will be analyzed on the grounds of  the evolution of the urban 

morphology.  

 

KEYWORDS 

URBAN MORPHOLOGY; CITYSCAPE; PRESERVATION; PATRIMONY; PUBLIC 

POLITICS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho proposto terá como ponto de partida a apresentação da cidade de 

Tiradentes de um modo geral através de sua localização e acessos, aspectos sócio-

econômicos, características geográfica, entre outros. Após esta analise, será apresentado 

um breve histórico da colonização brasileira, pois somente a partir desta, pode-se 

entender a ocupação do interior do território brasileiro e a formação de suas primeiras 

vilas, como Tiradentes, por exemplo. 

O próximo item analisará a evolução urbana da cidade tendo como base os mapas 

de quatro períodos  distintos: Século XII até primeira metade do século XIX, 1939, 

1980 e 1999.  

A partir desta análise será realizado um estudo do contraste entre as formas 

urbanas dos novos bairros com as do centro histórico avaliando a qualidade da paisagem 

do núcleo. Assim, será realizado um recorte para definir um bairro que ilustre 

claramente o impacto do desenvolvimento urbano na paisagem do núcleo histórico da 

cidade –bairro Alto da Torre.  

A análise das ações de tombamento e das normas e critérios do IPHAN serão o 

embasamento para a crítica do artigo. A partir desta será possível propor 

regulamentações urbanísticas para as novas formas urbanas, por meio principalmente, 

de diretrizes para o parcelamento do solo, para que estas interfiram de maneira positiva, 

agregando valor a paisagem do núcleo histórico. A intenção não é impedir a expansão 
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urbana, limitando seu crescimento, porém direcioná-la para um desenvolvimento mais 

consciente de sua inserção. 

 

 

 
 
 
2. DESENVOLVIMENTO – O DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
TIRADENTES 

A cidade de Tiradentes 

 

FIGURA 1: Localização da cidade de Tiradentes 
Fonte:<http://www.brazilonboard.com/estados/pt
/mg_turistico.asp 

A cidade de Tiradentes é a sede do 

município localizado no Estado de Minas 

Gerais, na zona geográfica denominada 

Campos das Vertentes. Esta encontra-se 

situada na região Centro Sul do Estado,  

quase divisa com o estado do Rio de Janeiro 

ocupando uma área de 7.915 Km².1

Em 2000, de acordo com o senso do 

IBGE, Tiradentes possui 5.755 moradores, 

sendo 4.163 destes residentes em áreas 

urbanas e 1.592 em áreas rurais.  

 

As atividades econômicas que impulsionam a economia municipal são as 

relacionadas ao turismo, seja em serviços de alimentação ou de hospedagem, seja na 

produção e comércio de artigos artesanais. 

A serra de São José constitui o grande referencial geográfico do município, 

atravessando o território municipal em sentido nordeste-oeste, constituindo uma barreira 

entre as terras situadas mais ao norte e a sede de Tiradentes, localizada ao sul da Serra.  

                                                           
1 FJP, 1981. 
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A chegada às Minas 

A expectativa de encontrar metais preciosos na colônia portuguesa deu início a 

penetração em direção ao interior do Brasil no final do século XVI. Até este período os 

esforços da Metrópole estavam voltados às zonas litorâneas, não se aventuraram em 

direção aos sertões. Este fato pode ser explicado porque os portugueses não tinham a 

intenção de fixar raízes na colônia, eles queriam apenas enriquecer e voltar para o reino, 

diferentemente dos espanhóis.  HOLANDA (1936) discorre sobre esta comparação:  
(...) o esforço dos portugueses distingue-se principalmente pela 
predominância de seu caráter de exploração comercial, repetindo assim o 
exemplo da colonização na Antigüidade, sobretudo da fenícia e da grega; os 
castelhanos, ao contrário, querem fazer do país ocupado um prolongamento 
orgânico do seu.2  

A descoberta do ouro no final do século XVII e posteriormente a sua extração vai 

causar um esvaziamento tanto de regiões do litoral da colônia quanto de Portugal em 

busca do novo Eldorado. Florival Cáceres discorre sobre esta migração:  
Em apenas dez anos, 300 mil pessoas, de uma população de 3 milhões, 
deixaram o reino e se dirigiram para o Brasil. Portugal parecia se despovoar. 
Certas regiões portuguesas quase ficaram sem habitantes, e a Coroa 
portuguesa foi obrigada a editar leis proibindo a emigração para o Brasil.3

A crescente descoberta de novas minas de ouro e o grande contingente de pessoas 

que se encaminharam para esta região, como descrito acima, desencadeou várias brigas 

e guerras pela posse das jazidas. Devido a esta situação, a Coroa percebeu que um 

governo com sede no Rio de Janeiro, dificilmente conseguiria controlar e dar assistência 

a esta região. Assim, em 9 de novembro de 1709 em carta régia foi criada a Capitania de 

São Paulo e Minas do Ouro.4  

 

A formação da cidade de Tiradentes 

O Arraial Velho do Rio das Mortes teve de início um rápido crescimento, sendo 

elevado a condição de vila em 19 de janeiro de 1718 com o nome de vila de São José 

del Rei, em homenagem à D. José, filho do rei D. João V. 

                                                           
2 HOLANDA, 1936, P. 98. 
3 CÁCERES, 1993, p.88. 
4 BARBOSA, 1979, p. 98-99. 
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No início da formação da cidade de Tiradentes, observam-se duas grandes áreas 

localizadas no extremo da vila que precediam a entrada dos viajantes, o largo das Forras 

e a Praça das Mercês que possuíam características espaciais de terreiros, local de 

transição entre as estradas e as ruas, entre o espaço civilizado, urbano e a mata.5 Nestes 

locais, as tropas tomavam banho e trocavam a roupa antes de entrar no povoado. 

Através desta informação, percebe-se que a vila inicialmente se restringia as áreas 

situadas próximas a esta praça e este largo, estabelecendo-os como ponto articulador da 

configuração urbana da vila. Depois a vila de São José vai se desenvolver rapidamente e 

já em 1729 conta com  5.419 escravos, 17 lojas, 106 vendas e 75 ofícios.6

Na primeira década do século XIX o núcleo urbano principal já se encontrava 

consolidado. As principais igrejas, a câmara, a cadeia, o chafariz de São José já haviam 

sido construídos. A cidade crescia e as construções se adaptavam ao contorno da 

natureza, os acidentes e as irregularidades do terreno eram harmoniosamente 

incorporados a estrutura da vila. A Vila desenvolveu-se próximo a Serra de São José, 

tendo esta como pano de fundo do cenário urbano, podendo ser vista de qualquer ponto 

da Vila.  

 

A evolução da forma urbana de Tiradentes 

Primeiro período: século XVII até metade do século XIX 

As conseqüências sócio econômicas e políticas da extinção do ouro de aluvião  na 

Vila de São José vão ser notadas: a vila se desenvolvia rapidamente até o período de 

decadência do ouro, a partir daí esta vai sofrer um esvaziamento. Uma explicação para 

este fato foi a expressiva imigração para o meio rural, devido a necessidade de 

desenvolvimento de uma economia agrária.  

Em 1826 a vila possuía 1.193 habitantes, sendo 836 livres e 357 cativos, destes 

327 eram negros e 30 pardos. Em 1837, onze anos mais tarde, a vila passa a contar com 

uma população de 760 almas, o que corresponde a um decréscimo de 433 pessoas.7 Em 

                                                           
5 BITTENCOURT, 1999, p. 131. 
6 FROTA, 1993, p. 155. 
7 CAMPOS, 1998. p. 129/130. 
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1848, a vila foi suprimida pela lei nº 360 de 30 de setembro, que incorporou seu 

território ao município de São João Del Rei, que permaneceu por apenas um ano.8 A lei 

mineira nº 1092 de 1860 elevou a Vila de São José à condição de cidade, sob o nome de 

São José Del Rei, que seria substituído por Tiradentes em 1889, tão logo é proclamada a 

República, em homenagem ao alferes Joaquim José da Silva Xavier. 

A configuração da malha urbana da vila de São José até a primeira metade do 

século XIX, demostra a importância das Igrejas na sua conformação, pois a maior parte 

do arruamento serve de ligação entre estas. Assim, o núcleo urbano inicial até primeira 

metade do século XIX, encontrava-se bem concentrado, apresentando alguns poucos 

quarteirões de tamanhos e formas variadas resultantes do traçado irregular das vias. O 

casario se situava na testada do lote liberando grandes vazios arborizados no seu 

interior, característica comum encontrada no núcleo setecentista de Tiradentes até o 

início do século XXI.  

 

Segundo período: 1939 

Apesar da decadência, no início do século XX a presença do SPHAN –Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional– foi tombado o acervo arquitetônico e 

paisagístico da cidade de Tiradentes em 1938. Posteriormente, houve também o 

tombamento de edificações isoladas, tanto religiosas quanto civis. Pode-se citar como 

exemplo a Capela de São João Evangelista inscrita no Livro de Belas Artes em 1964 e o 

Museu Padre Toledo  tombado em 1952. 

                                                           
8 BARBOSA, 1995, p. 510. 
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FIGURA 2 – Croqui do traçado da cidade de 
Tiradentes no século XVII até primeira metade do 
século XIX 
Fonte: Fundação João Pinheiro, 1980. 
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FIGURA 3 – Croqui do traçado da cidade de  
Tiradentes 1939 
Fonte: Fundação João Pinheiro, 1980. 

Comparando-se a malha urbana da cidade até a primeira metade do século XIX 

com a de 1939, período que corresponde a fase de decadência do ouro da cidade de 

Tiradentes, percebe-se que não houve modificações significativas na sua morfologia 

urbana, sendo apenas  iniciado o traçado de ruas que serão consolidadas posteriormente, 

como pode-se observar no mapa de 1980. 

A grande transformação na malha urbana de Tiradentes foi a instalação da estrada 

de ferro paralela ao Rio das Mortes, no final do século XIX, o que vai induzir na 

incipiente expansão do núcleo setecentista de Tiradentes para esta direção. Este eixo sul, 

saída para Barbacena e Lavras vai se estender além da linha férrea, possibilitando 

posteriormente a ocupação desta região pelos Bairros Várzea de Baixo e Alto da Torre. 

 

Terceiro e quarto períodos: 1980 e 1999 
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        ACESSO 3
PARA SÃO JOÃO DEL REI

        ACESSO 3
PARA ÁGUAS SANTAS

Até primeira metade
do século XIX

1939

1980

LEGENDA:

 
FIGURA 4 – Croqui do traçado da cidade de  
Tiradentes 1939 
Fonte: Fundação João Pinheiro, 1980. 

LEGENDA:

1980

1939

Até primeira metade 
do século XIX

    ACESSO 4
PARA GRITADOR

        ACESSO 3
PARA SÃO JOÃO DEL REI

        ACESSO 3

PARA ÁGUAS SANTAS

     ACESSO 2
PARA BARBACENA

   ACESSO 1
PARA PRADOS

1999

 
FIGURA 5 – Croqui do traçado da cidade de  
Tiradentes 1939 
Fonte: Monumenta, 2001. 

Em 1999 observa-se a ocorrência de expansão em vários eixos, consolidando 

bairros já existentes e formando novos num total 7 bairros -Pacu, Mococa, Cuiabá, 

Parque das Abelhas, Cascalho, Alto da Torre e Várzea de Baixo- além do núcleo 

histórico. 

Será realizado um recorte no tecido urbano de Tiradentes tendo como foco o 

bairro Alto da Torre para que seja feito um estudo detalhado dos impactos destes no 

núcleo, analisando aspectos que dizem respeito à legislação, ao diálogo entre traçado e 

topografia e entre edifício e espaços livres comparando os dois objetos de estudo: o 

centro histórico e o bairro. 

 

O bairro Alto da Torre 
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Bairro Alto
 da Torre

      

 Rua Herculano
José dos Santos
      

 
FIGURA 6 – Detalhe bairro Alto da Torre. 
Fonte: Monumenta, 2001. 

O bairro Alto da Torre é 

caracterizado por ausência de 

permeabilidade, pois sua malha viária não 

é acessível ao núcleo histórico devido a 

existência das barreiras físicas: Rio das 

Mortes e a linha férrea. 

A topografia acidentada contribui 

para esta deficiência. A única via de 

acesso, Rua Herculano José dos Santos, 

originária da Avenida Israel Pinheiro 

caracteriza-se como área de declividade 

acentuada.  

Este bairro, assim como o Várzea de Baixo,  caracterizam-se como uma 

fragmentação na malha urbana da cidade como um todo, o que contribui para a 

desestruturação e periferização da estrutura urbana. Assim, o traçado do bairro esta 

implantado no sentido contrário às curvas de nível, o que leva a formação de vias 

íngremes.  

 
FIGURA 7 – Vista do Bairro Alto da Torre a partir 
do Adro da Matiz de Santo Antônio. 
Fonte: Acervo particular da autora, 2006. 

O bairro encontra-se situado em um 

terreno elevado, diferentemente do bairro 

Várzea de Baixo, assim, possui uma vista 

privilegiada da serra São José e da cidade como 

um todo. A partir desta também pode-se avistar 

o bairro, com sua grande torre de comunicação, 

de várias partes da cidade, até mesmo da Matriz 

de Santo Antônio. 

Percebe-se que a visada deste bairro é um contraste marcante para todo o centro 

histórico e este exemplo ilustra a pouca preocupação da adequação das novas ocupações 

com o perímetro tombado da cidade. A análise das ações do tombamento e a reduzida 
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preocupação com o entorno tem recebido inúmeras considerações, como se observa a 

seguir. 

 

3. DESENVOLVIMENTO – A LEGISLAÇÃO 

 Análise das ações de tombamento no brasil 

A ação do tombamento foi iniciada no Brasil com a criação do SPHAN em 1936 

sendo o seu principal instrumento jurídico. Este é descrito por Luciana Rocha no 

seguinte parágrafo: 
O tombamento é um ato administrativo do poder público que visa à 
preservação do patrimônio cultural. É caracterizado pelo reconhecimento do 
valor do bem e sua inscrição em um dos quatro Livros de Tombo –I. 
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; II. Histórico; III. Das Belas Artes e 
IV. Das Artes Aplicadas.9

  As políticas de preservação tem ocupado papel de grande importância na 

gerência das cidades, cuja idéia de conservação do patrimônio tem sido objeto de várias 

transformações ao longo dos séculos. Primeiramente valorizava–se o monumento 

histórico isolado, sem considerar o seu entorno e a morfologia onde está inserido, ou 

seja, o patrimônio é como um elemento autônomo na cidade, excepcional –O SPHAN 

foi criado baseado neste conceito de patrimônio. A idéia de valorização de monumento 

isolado é enfatizada por CASTRIOTA: 
De fato, inicialmente, concebia-se o patrimônio arquitetônico como uma 
espécie de “coleção de objetos”, identificados e catalogados por peritos como 
representantes significativos da arquitetura do passado e, como tal, dignos de 
preservação, passando os critérios adotados aqui normalmente pelo caráter de 
excepcionalidade da edificação, à qual se atribuía valor histórico e/ou 
estético.10

Isso pode ser facilmente percebido na França na figura de Haussmann que como 

prefeito da cidade destrói parte de sua malha urbana em nome da higiene, do trânsito e 

da valorização de alguns excepcionais monumentos, atendendo aos ideais de 

modernização da época e aos valores  da burguesia.  Ele dizia: “ (...)cite pelo menos um 

monumento antigo digno de interesse, um edifício precioso para a arte, curioso por suas 

lembranças, que minha administração tenha destruído, ou de que ela se tenha ocupado 

                                                           
9  FERNANDES, 2002,p. 17. 
10 CASTRIOTA, 1999, p. 135. 
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senão para desobstruí-lo e dar-lhe o maior valor e a mais bela perspectiva possível.11 

Assim, nota-se a preocupação com o critério de valorizar apenas o excepcional, não 

reconhecendo a importância da  preservação do conjunto urbano. 

A ampliação do conceito de conservação do monumento histórico para a 

conservação deste e de seu entorno, vai ser marcada pela figura de Gustavo Giovannoni 

(1873 – 1947) que dizia que na maioria dos casos “isolar ou destacar um monumento é 

o mesmo que multilá-lo, pois o entorno do monumento mantém com ele uma relação 

essencial”12. Assim a “fase de consagração” do monumento histórico chega ao fim por 

volta da década de 1960. Pode-se citar também como marco, a Carta de Veneza que em 

1964 expande o conceito de monumento histórico, considerando o monumento 

inseparável do meio em que está inserido, expresso no artigo 1º: 
Artigo 1º - A noção de monumento histórico compreende a criação 
arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de 
uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 
acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações mas também 
às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação 
cultural.13

Porém, percebe-se que este conceito ampliado de patrimônio não é levado em 

consideração, principalmente no que diz respeito à paisagem. As novas áreas, que em 

geral não tombadas, não possuem uma legislação de Uso e Ocupação do Solo que 

respeite a paisagem a ser preservada dos núcleos históricos, o que será analisada a 

seguir. CASTRIOTA defende neste sentido: 
Pensar na cidade como um “patrimônio ambiental” é pensar, antes de mais 
nada, no sentido histórico e cultural que tem a paisagem urbana em conjunto, 
valorizando o processo vital que informa a cidade e não apenas monumentos 
excepcionais isolados.14

Assim, a utilização do instrumento de tombamento de edificações isoladas não 

se mostra mais eficiente para colaborar na preservação do patrimônio das cidades. O 

tombamento deve ser combinado com outros mecanismos legais de proteção além de 

serem incorporados no planejamento urbano. 

 

                                                           
11 CHOAY, 2001, p. 175. 
12 CHOAY, 2001, p. 201. 
13 CARTA DE VENEZA, 1964. 
14 CASTRIOTA, 1998, p. 03. 
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A legislação vigente 

O IPHAN –Instituto do patrimônio histórico e Artístico Nacional– em uma 

revisão em maio de 1997 propôs critérios e normas para a proteção do sítio histórico de 

Tiradentes. Assim a cidade foi dividida em 8 setores de acordo com a conformação que 

apresentam e com a história de ocupação de cada um deles. As normas e critérios tem 

como princípio: 
a manutenção da lógica de ocupação e desenvolvimento da cidade  - o modo 
como os lotes se subdividem, a formação das quadras, as relações entre as 
áreas mais densamente ocupadas e as tradicionalmente menos ocupadas - 
garantindo, ao mesmo tempo, o predomínio das edificações mais antigas na 
paisagem e o que resta do cinturão verde contíguo ao traçado urbano 
tradicional.15

Os setores de interesse para o presente artigo são os de número 1 e 8, 

representados pelo núcleo histórico e bairro Alto da Torre respectivamente. 

A primeira diretriz apresentada neste documento relata as “regras gerais para 

todos os setores”, onde no item VI discorre sobre os projetos de novas edificações e 

acréscimos: 
Para os projetos de obras novas ou de acréscimos  com áreas 
significativas, que possam interferir na visibilidade e ambiência dos 
monumentos tombados individualmente, ou que possam comprometer a 
vegetação do lote, deverá ser apresentado estudo específico referente a sua 
interferência na paisagem, com montagem sobre fotos tiradas de pontos 
importantes da cidade.16

A partir desta diretriz observa-se a importância atribuída ao monumento isolado, 

à ambiências individuais em detrimento da preservação do edifício e seu entorno, da 

paisagem urbana.  

Normas específicas para o núcleo histórico –Setor 1 

Às condições de desmembramento são permitidas neste setor para lotes com área 

superior a 1.200 m², o que resulta em um lote mínimo de 600m², sendo a testada mínima 

de 10m e a profundidade mínima de 40m. Além disso, os lotes que possuírem frente 

para duas ruas, especificamente a Rua direita e a Rua Ministro Gabriel Passos, será 

permitido o desmembramento de lotes com área mínima de 1000m², sendo que os lotes 

                                                           
15 IPHAN, 1997, p.40-41. 
16 IPHAN, 1997, p.44. 
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com área de 600m² deverão estar voltados para a Rua direita e o de 400m² para a outra 

rua citada. 

Estas normas pressupõem um estudo morfológico da evolução do parcelamento 

para através deste definir o tamanho do lote padrão encontrado no núcleo histórico, 

verificando assim a viabilidade do desmembramento de lotes com área de 1.200m². 

Porém este trabalho não apresenta tal estudo o que sugere o desconhecimento da 

morfologia urbana da cidade de Tiradentes. 

Se a proposta de desmembramento fosse realizada neste quarteirão ocorreria um 

problema significativo para a paisagem do núcleo histórico. Este diz respeito a perda da 

relação espaço construída e espaço vazio onde percebe-se hoje uma distinção marcante 

entre estes –espaço construído concentrado na testado do lote e espaços vazios 

acontecendo nos quintais, além de largos e praças em meio ao casario. Esta relação 

garante a configuração de uma paisagem harmoniosa e respeitosa com o meio ambiente, 

proporcionando qualidade ambiental ao espaço. Com o desmembramento isso seria 

perdido pois os quintais seriam substituídos por edificações. 

As normas de afastamentos frontal e lateral de uma ocupação nova são de 10m e 

3m respectivamente. Esta diretriz desconhece também os aspectos morfológicos do 

núcleo histórico de Tiradentes, desrespeitando a paisagem urbana ai existente a medida 

que a obrigatoriedade destes afastamentos acarretam uma quebra na estrutura urbana 

presente no centro. Esta estrutura apresenta-se de forma coesa –como apresentado 

anteriormente no estudo morfológico– onde todas as edificações estão implantadas na 

testada do lote, formando um conjunto harmônico a partir do qual a rua é delimitada.  

 

Normas específicas para o bairro Alto da Torre –Setor 8 

As normas do bairro Alto da Torre quanto ao desmembramento permite este 

instrumento apenas para lotes com área superior a 1.000m² resultando em um lote 

mínimo de 500m². Esta diretriz não condiz com a realidade do bairro, pois este como 

dito na análise anterior foi destinado a uma população de baixa renda. O 

desmembramento proposto para este setor não corresponde a realidade apresentada, pois 

este instrumento permite sua aplicação apenas para lotes com área superior a 1.000m², 
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porém não existem no loteamento do bairro lotes nestas proporções. Assim a aplicação 

do desmembramento neste setor torna-se inviável. 

Para ocupações novas só é permitido construir apenas um pavimento, e os 

afastamentos frontais acompanham a mesma norma destinada ao núcleo histórico –

mínimo de 10m, porém observa-se que estas normas não estão sendo seguidas neste 

bairro. 

A taxa de ocupação para lotes até 500m² é de 40%, ou seja a área máxima 

permitida para a projeção da construção é de 200m², sendo esta também a área 

construída máxima, pois só é permitido edificações de um pavimento. Porém os lotes 

deste bairro possuem em média 300m², a partir da taxa de ocupação estipulada seria 

permitido construir uma edificação térrea de 120m², o que representa uma área pequena 

para a classe que vem se instalando no bairro. A FIG. 69 apresenta claramente que a 

taxa de ocupação das edificações é superior aos 40% permitidos. 

No que diz respeito aos afastamentos não existe nenhuma norma quanto a 

afastamentos laterais e dos fundos, apenas o frontal que deve ser de 10m. Este ocorre  

de maneira desordenada, ora existe afastamento –geralmente inferior aos 10m– ora não 

existe. Se este instrumento fosse aplicado a realidade existente, a descontinuidade da 

paisagem permaneceriam devido a existência de edificações com  afastamentos 

variados. 

No que diz respeito à interferência na paisagem a única preocupação é com 

relação as caixas d’água das novas ocupações relatada no item 4 “[...]abrigar as caixas 

d’água, nos telhados ou em elementos da composição do prédio, evitando que fiquem 

expostas no alto, interferindo na paisagem.” Assim percebe-se que o fator estético-

funcional esta relacionado apenas ao elemento das caixas d’águas não importando 

novamente o estudo morfológico de ambos os setores estudados, ou seja a relação entre 

os edifícios e o espaço vazio e entre o traçado e a topografia. Naide Correia discorre 

sobre este tipo de estudo como sendo: 
Um dos meios de se examinar a configuração de uma paisagem urbana é 
reconhecer as formas existentes e estabelecer ligações entre essas formas e os 
fenômenos que as originaram e que as modificaram, num processo 
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ininterrupto. A disciplina que permite esse exame da paisagem, no tempo, 
através das formas que a compõem é a Morfologia Urbana. 17

Portanto este conjunto de normas e critérios sugere que não existe por parte de 

seus elaboradores a consciência do impacto destas novas formas urbanas no núcleo 

histórico que só podem ser percebidos através do estudo da morfologia urbana do local. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise apresentada identificou as principais deficiências contidas nas normas 

e critério do IPHAN de 1997, que se baseiam no reconhecimento da estrutura urbana 

existente naquele período. A proposição para a implantação de novos modelos de 

parcelamento e suas modalidades –desmembramento e remembramento– bem como 

modelos de uso e ocupação do solo, entretanto, não são inspirados nos tipos 

morfológicos existentes no mesmo período.  

Desta forma, à estrutura urbana típica dos traçados espontâneos coloniais são 

propostas novas formas de ocupação do solo, com recuos laterais e frontais, recursos 

urbanísticos que começam a vigorar no início do século XIX e são referenciados nos 

modelos funcionalistas do século XX. A constatação é de que caso sejam implantados 

vão contribuir para a perda das características e qualidades do centro histórico de 

Tiradentes. 

Por outro lado, o desconhecimento das características tipo-morfológicas do 

bairro Alto da Torre, típico do parcelamento regular composto de lotes de 360m², 

destinado ao abrigo da população de baixa renda, pode também levar à perdas. Neste 

caso, os modelos urbanísticos propostos estimulam o  remembramento dos lotes e 

consequentemente, a sua valorização imobiliária com possível processo de gentrificação 

da população local, como citado anteriormente. Outra previsível conseqüência seria a 

criação de novas periferias implantadas em áreas menos valorizadas do município 

destinadas à estes moradores. 

Diante destes aspectos, sugere-se a revisão destas normas e critérios de 1997, 

pois há possibilidades de se elaborar modelos baseados nos conceitos de revitalização 

                                                           
17 SILVA, 2001, p.15. 
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urbana e preservação da paisagem. Apresenta-se a seguir, algumas diretrizes e conceitos 

que deveriam nortear intervenções urbanísticas em áreas que são detentoras de 

patrimônio histórico-cultural.   

A primeira sugestão é de que todo o território da cidade seja reconhecido como 

uma paisagem. A conceituação de Sílvio Soares Macedo sobre paisagem reflete a 

importância de se propor normas e critérios conscientes da história da formação da 

cidade e sua dinâmica ao longo do tempo: 
[...] a paisagem é considerada, então, como um produto e como um sistema. 
Como um produto porque resulta de um processo social e ocupação e gestão 
de determinado território. Como um sistema, na medida em que, a partir de 
qualquer ação sobre ela impressa, com certeza haverá uma reação 
correspondente, que equivale ao surgimento de uma alteração morfológica 
parcial ou total.18

Outro aspecto significativo é sobre a morfologia urbana e a constatação de que a 

forma da cidade é composta por tecidos urbanos. Estes são definidos como o conjunto 

de edificações semelhantes com relação a implantação, volumetria, estilo e construídos 

na mesma época.  O traçado também deve ser considerado podendo distinguir entre 

orgânico ou ortogonal, por exemplo.  

A Segunda diretriz seria, então, a elaboração de um estudo morfológico com a 

identificação dos diversos tecidos urbanos da cidade. A definição destes tecidos 

possibilita a elaboração de normas e critérios que refletem os índices da ocupação 

existente e suas possíveis transformações, não considerando a cidade como um todo 

estático e uniforme. Além disso, em cada tecido urbano é necessário a identificação dos 

tipos principais que caracterizam esta ocupação, compostos pelos lotes, quarteirões, 

tanto as suas dimensões quanto sua forma no espaço.  

A partir do estudo acima deverá ser analisado o tipo mais recorrente em cada 

tecido, ou seja, o “modelo ideal” que reflete o existente, a “radiografia” de um modelo 

desenvolvido para aquele local. Esta identificação possibilitará a elaboração de normas 

visando a preservação da unidade da cidade, pois deste modelo poderão ser feitas 

simulações que indiquem as densidades possíveis e como serão implantadas no espaço, 

considerando aspectos relativos a volumetria e possíveis interferências no núcleo 

                                                           
18 SILVA, 2001, p.12. 
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histórico. Identificadas as densidades, define-se então, as Leis de Uso e Ocupação do 

solo condizentes com a realidade da cidade. 

Observa-se que a paisagem urbana de Tiradentes é valiosa dentro do contexto 

mineiro pois é um representante de uma vila colonial de Minas Gerais. Porém, o que 

percebe-se é que o processo de adensamento urbano, populacional e construtivo, além 

da regulamentação urbana insuficiente, está a todo momento, descaracterizando a 

paisagem do núcleo histórico de Tiradentes. 

A especulação imobiliária e a marcante presença da mídia enfatizando o 

“cenário elitista” da cidade colaboram neste aspecto. A característica econômica 

prevalecente no desenvolvimento das cidades e no patrimônio é enfatizado por 

CASTRIOTA: 
(...) se esse processo de transformação acompanha a história das cidades, com 
cada geração intervindo sucessivamente no tecido preexiste que recebe como 
herança, com a vitória do capitalismo, e principalmente com o 
desenvolvimento mais recente, passa a predominar na ocupação urbana quase 
que unicamente o valor econômico-especulativo, em detrimento de todos os 
outros valores humanos, simbólicos, políticos, etc.19

A agressão destas transformações urbanas tem sido reforçada pelo descaso da 

administração pública com relação a manutenção da paisagem urbana. Este aspecto é 

claramente percebido nas normas e critérios elaborados pelo IPHAN apresentados 

anteriormente, que simplesmente desconhecem a formação da cidade e sua dinâmica ao 

longo do tempo.  SILVA (1997) relata a ação dos agente públicos e suas posturas frente 

ao Planejamento Regional e a Política Ambiental: “Eles interferem nas configurações 

do território e nos processos que as produzem, demostrando que, apesar de não se 

constituírem como planos paisagísticos, resultam na criação de novas paisagens.” 

Assim, percebe-se a importância que os municípios desempenham na 

preservação do patrimônio ambiental urbano, pois são eles os responsáveis pela 

elaboração dos Planos diretores e da Lei de Uso e Ocupação do Solo que regulamentam 

e orientam o desenvolvimento da cidade.  

O caso de estudo –bairro Alto da Torre– é apenas um exemplo dentre vários, não 

só em Tiradentes, mas em cidades do Brasil como um todo, da falta de planejamento e 

                                                           
19 CASTRIOTA, 1998, p. 03. 
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de conhecimento da importância da paisagem dentro do cenário de uma cidade. É 

necessário que a paisagem seja incorporada no vocabulário e na vida dos cidadãos, não 

como um elemento ligado apenas a estética, mas sim, como um espelho do conjunto de 

todos os processos que ocorrem na cidade.  

Esta dificuldade de reconhecimento da paisagem é descrito por Maria Glória 

Lanci da Silva na seguinte passagem: “A tarefa de reconhecer os valores sociais da 

paisagem, porém, é bastante árdua, visto que vivemos em um meio cultural que tem 

uma experiência indireta e distante da paisagem.” Além disso, a acelerada velocidade 

das transformações dificulta a apreensão da paisagem, pois esta encontrasse em 

processo de constante mudança que ocorre por “substituição de camadas”.   

Assim, devido a este dinamismo característico  da paisagem urbana, não se pode 

impedir o desenvolvimento da cidade e sua renovação, porém, deve-se orientá-lo para 

que o meio ambiente urbano cresça de forma equilibrada, fazendo com que os interesses 

econômicos de determinadas classes não prevaleça sobre a coletividade.  

Partindo da análise realizada pode-se apontar algumas ações ou estratégias gerais 

que contribuam para a preservação do patrimônio ambiental urbano: 

1. Conscientização da população à respeito da importância do patrimônio cultural e 

natural do município através da “educação patrimonial”, principalmente no que diz 

respeito ao conceito de paisagem; 

2. Deve-se sempre priorizar os conjuntos urbanos em detrimento do edifício isolado, a 

cidade deve ser entendida como uma soma de elementos dinâmicos; 

3. Os instrumentos de preservação devem ser direcionados tanto para o núcleo 

histórico quanto para as novas formas urbanas visando a melhoria da qualidade do 

meio urbano como um todo; a cidade percebida como a articulação de todas as 

partes formando um todo unificado; 

4. A participação popular deve ser sempre estimulada, não sendo possível a realização 

de intervenções e a elaboração de leis sem a colaboração dos habitantes da cidade. 

5. Os instrumentos de política urbana devem dialogar com as políticas de 

preservação do patrimônio –Plano diretor, Lei de Usos e Ocupação do Solo, Código de 

Obras e Posturas, Normas e Critérios do IPHAN– para que o resultado das intervenções 
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seja mais eficiente. O instrumento do parcelamento do solo é decisivo para a qualidade 

paisagística pois é a partir deste que será definido o futuro da ocupação da cidade 

através do arruamento, dimensões e forma de lotes e quarteirões,  larguras de vias, ou 

seja, o seu desenho. 

Se as normas e critérios para o sítio histórico de Tiradentes não possuírem uma base 

de estudo aprofundado, como sugerido, em pouco tempo a imponente paisagem da 

cidade desaparecerá. Neste sentido a carta de Ouro Preto relata sobre a questão da 

intervenção no patrimônio:  
“deve superar a abordagem histórico-estilística e ser trabalhada dentro de 
uma concepção que integre as questões sócio-ecomômicas, técnicas, estéticas 
e ambientais, devendo-se considerar qualquer intervenção sobre o patrimônio 
como uma ação sobre o presente e uma proposta para o futuro”.20

Assim, o presente artigo sugere ações que apontam para a conscientização da 

importância da paisagem e da sua preservação. Sugere-se que este estudo seja 

aprofundado a fim de criar critérios de avaliação da qualidade da paisagem urbana, o 

que facilitará a elaboração das leis de uso e ocupação do solo de muitas cidades 

históricas brasileiras. 
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A FUNÇÃO DA PROPRIEDADE E O DIREITO SOCIAL  

À MORADIA NA CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA 

 

Paulo Fernando Duarte Ramos∗

 

RESUMO 

A realidade indica o caminho da urbanização como fator preponderante na ocupação 

social do espaço global, ou seja, a população urbana supera a população rural como 

fenômeno natural, acelerado pela globalização. Nesse contexto, a busca do mundo da 

vida, enquanto luta pela sobrevivência e por espaço de moradia, dá-se notavelmente na 

cidade. Portanto, é no âmbito local que assumem importância a propriedade e o direito 

social à moradia, como fundamentos da cidadania, trazendo à tona conflitos entre o 

individual e o coletivo, conflitos estes que devem ser enfrentados pelo conjunto da 

sociedade, numa ação pautada pelo Princípio de Subsidiariedade em face da 

incapacidade do Estado em atender as demandas sociais com a agilidade e mobilidade 

com que se criam. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PROPRIEDADE; DIREITO SOCIAL; MORADIA; CIDADANIA; PRINCÍPIO DE 

SUBSIDIARIEDADE 

 

RESUMEN 

La realidad indica el camino de la urbanización como el factor preponderante en la 

ocupación social del espacio global, es decir, la populación urbana sobrepasa la 

populación rural como fenómeno natural, acelerado por la globalización. En este 

escenario, la busca del mondo de la vida, mientras lucha por la supervivencia e por el 

espacio de morada, tiene lugar notablemente en la ciudad. Por esa razón, es en el ámbito 

local que asumen importancia la propiedad y el derecho social a la morada, como 

esencial a la ciudadanía, haciendo apuntar conflictos entre lo individual y lo colectivo. 

Conflictos estos que deben ser enfrentados por el conjunto de la sociedad, por medio de 
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una acción con fondo en el Principio de Subsidiariedad frente la incapacidad del Estado 

en satisfacer las demandas sociales con la agilidad y movilidad en que se producen. 

 

PALABRAS-CLAVE 

PROPIEDAD; DERECHO SOCIAL; MORADA; CIUDADANÍA; PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD 

 

 

1. Introdução 

 

Neste trabalho pretende-se abordar alguns aspectos ligados ao tema da 

propriedade e da moradia, sem pretensão de alcançar a profundidade que estes têm em 

obras clássicas e antológicas da literatura social, filosófica e de direito, porém, com 

objetivo de analisar fatores influentes que se mostram permanentes e atuais em qualquer 

situação, local ou global. Isso ocorre em virtude da ligação direta entre propriedade, 

moradia e o homem, uma vez que a propriedade não existe sem um proprietário1, que a 

tem no interesse de estabelecer sua moradia, como uma necessidade fundamental e 

essencial à cidadania. Pode-se afirmar que a moradia própria se coloca acima do direito 

positivado por tratar-se de um direito social puro.  

 

Um dos primeiros pontos a destacar é que a palavra propriedade utilizada 

neste trabalho diz respeito à propriedade do solo urbano, uma vez que a palavra 

propriedade não tem um significado unívoco, ou seja, não se constitui numa instituição 

única revelando-se um conjunto de instituições distintas, relacionadas a diversos tipos 

de bens, móveis ou imóveis. Na mesma intenção, é importante diferenciar a moradia 

própria, buscada pelo não proprietário, da propriedade que já pertence àquele dela 

apropriado para fins acumulativo ou especulativo. A função da propriedade urbana 

merece análise no sentido de pautar como se apresenta na realidade local, em face da 

sua função social como princípio Constitucional, frente ao direito social à moradia 

                                                 
1 CRETELLA JUNIOR. José. Curso de Direito Romano. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 153. 
“Propriedade é o direito ou faculdade que liga o homem a uma coisa, direito que possibilita a seu titular 
extrair da coisa toda utilidade que esta lhe possa proporcionar”. 
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como direito social nascido puro, ora condensado2, forte na sua origem e, por isso 

mesmo, independentemente das determinações do Direito e encontrando concretude por 

soluções próprias, ainda que na ilegalidade e exclusão, como o é nas cidades brasileiras, 

onde a ocupação irregular do solo urbano representa mais que 50% das moradias.  

 

Analisar questões quanto aos conceitos de propriedade de alguns e de 

como ou por quê se contrapõe ao anseio de moradia de outros, ainda que pertencendo 

esta ao gênero daquela, são pertinentes ao trabalho proposto, uma vez que tanto a 

propriedade quanto a moradia revestem-se de suma importância social e como essência 

da cidadania, onde a privação de direitos é a síntese da exclusão social e inseparável da 

questão da cidadania, como bem ensina João Pedro Schmidt3, na obra em que trata 

destas questões.  

 

O aspecto da função econômica da propriedade deve ser levado em conta 

como preponderante frente às regras liberais. Talvez por isso, desde épocas em que a 

economia-mundo4 era restrita a um continente, até agora, quando o processo de 

globalização intensifica-se, o aspecto econômico sobrepõe-se ao social no sentido de 

tornar inacessível para alguns o bem da vida, ou seja, a própria moradia, em virtude da 

apropriação acumulativa e de especulação que transmutam a função da propriedade, 

rotulada à razão social, mas que se reflete individual, com notável destinação econômica 

de produção dada à propriedade urbana. 
                                                 
2 HERMANY, Ricardo. (Re)Discutindo o Espaço Local: uma abordagem a partir do direito social de 
Gurvitch. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007, p.37/38. O autor destaca a tipologia do direito social em 
Gurvitch, (1932) identificando os seguintes tipos: “I - Direito Social puro e independente: que em caso 
de conflito são superiores ou equivalentes à ordem jurídica do Estado; II - Direito Social puro sujeito à 
tutela do Estado: não gozam de coação incondicional e são autônomos, mas em caso de conflitos se 
inclinam e dão preferência à ordem jurídica do Estado; III - Direito Social autônomo anexado pelo 
Estado: postos a seu serviço ou por incorporação dentro dele (Estado) como serviço público 
descentralizado ou pela simples elevação ao domínio privilegiado de direito público; IV - Direito Social 
condensado no direito estatal democrático”. Ou seja, ao fazer parte da norma positivada o direito social 
puro torna-se direito social condensado. [nosso grifo]. 
3 SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de inclusão. In 
REIS et LEAL (Org.). Direitos Sociais & Políticas Públicas: desafios contemporâneos. Tomo VI. Santa 
Cruz do Sul: Edunisc, 2006, p. 1758/59. “(...). O termo carrega implicitamente a temática da 
desigualdade, pois falar em excluídos remete automaticamente a uma situação de privação em relação 
aos excluídos. Além disso, o termo é inseparável da questão da cidadania, por se referir a direitos e 
benefícios dos quais parcela dos cidadãos é privada.” 
4 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 3.ed. 
São Paulo: Cortez, 1997, p. 289. Utiliza o termo “economia-mundo” para designar a globalização da 
economia, que “junto com a explosão demográfica (urbana) e a degradação ambiental, são vetores de 
problemas fundamentais do espaço-tempo mundial”.  
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Por outro lado, o Estado, como garantidor desta cidadania, mostra-se 

ineficiente e ineficaz no atendimento de uma demanda social estimulada por razões e 

necessidades da globalização e do consumo, onde a habitação é produto essencial e 

eminentemente local. Nesse viés, parte da sociedade encontra seus próprios meios para 

que tal aquisição seja alcançada como necessidade de inserir-se no espaço global, ou de 

identificar-se como cidadão, relacionando o local de moradia transparente no endereço 

de domicilio, na cidade e município onde vive e recebe influência global. Daí o 

questionamento: a sociedade como um todo, a par de encontrar suas próprias soluções 

de moradia, ainda que contra o Direito na busca pela propriedade, não deveria também 

ser chamada a legalizar a situação que cria? Ou esta tarefa deve continuar adstrita ao 

poder público como até agora? Poderia o Estado compartilhar suas prerrogativas 

constitucionais com a sociedade? Será essa a forma indicada?  

 

Com estes parâmetros pretende-se a abordagem do tema para estabelecer 

pontos de partida para o entendimento e debate.      

 

 

 

 

2. A Supremacia da propriedade individual em relação ao direito 

social de moradia  

 

Originalmente concebida com eminente característica individual, 

exclusiva, perpétua e absoluta, a propriedade contemplava-se no “utendi fruendi et 

abutendi, na plena in re potestas”, de Justiniano, como expressão do direito natural de 

propriedade, em que só cidadãos podiam ser proprietários, ou seja, a propriedade 

“quiritária”5 servia, desde então, como elemento de distinção de classe (ou, o que é 

pior, de cidadania), peculiar ao “cives romani”,  que era garantida por uma ação civil, a 

“rei vindicatio”, dispondo o proprietário de poder integral, individual e intransferível 

                                                 
5 CRETELLA JUNIOR (1973), p. 159, ensina que: “Chama-se quiritária porque é própria dos romanos, 
os quirites (de Quirino, nome de Rômulo depois de sua morte. Cures é a cidade dos sabinos. Quirites são 
os sabinos, elemento étnico que se fundiu com a população romana dos primeiros tempos).”  
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sobre a coisa. Distinguia classes pois a propriedade era direito exclusivo do cidadão 

romano - sobre terreno romano , adquirida por modo convencional - a quem também era 

exclusivo o usucapião como “modus acquirendi” não convencional.          

 

Para Eros Roberto Grau6: “(...) a concepção romana, que justifica a 

propriedade por sua origem (família, dote, estabilidade do patrimônio), sucumbe diante 

da concepção aristotélica, finalista, que a justifica por seu fim, seus serviços, sua 

função”. Sob este prisma, o sistema que reconhece e protege a propriedade privada, 

inclusive contra o Estado (público), vê a introdução do conceito de função social, 

explica Grau: “passa a propriedade, assim, a ser vista desde uma prospectiva 

comunitária, não mais sob uma visão individualista.”7 Questiona-se: qual será esta 

concepção comunitária? Quem é que dita estas escolhas e regras? Certamente não é a 

massa dos não proprietários que buscam sua moradia no exercício pleno (independente) 

de direito social puro (José Luiz Bolzan de Morais, 1997)8.   

 

Resta evidente que a situação fática da questão da propriedade em seu 

sentido individualista permanece forte no contexto liberal, quando promovida por uma 

ordem econômica que privilegia a propriedade em seu sentido acumulativo e de 

produção, sem mostrar interesse em torná-la comunitária, em que pese seja a busca 

primordial de um indivíduo pertencente a grupo social (dos não proprietários ou sem 

moradia), como direito social deste universo de pessoas.   

   

Para Morais9, o direito social surge paralelamente às transformações 

sociais, devidas ao processo de industrialização, acarretando alteração radical no modo 

de vida moderno, quais sejam: surgimento e crescimento acelerado das classes operárias 

e o processo de urbanização (reflexo da concentração do trabalho do modelo industrial). 

                                                 
6 GRAU, Eros Roberto. Direito Urbano: Regiões Metropolitanas, Solo Criado, Zoneamento e Controle 
Ambiental, PL de Desenvolvimento Urbano. São Paulo: RT, 1983, p.63. 
7 Ibidem, p. 66. 
8 MORAIS, José Luis Bolzan de. A Idéia de Direito Social: O pluralismo jurídico de Georges Gurvitch. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.53, explica: “(...) uma ordem jurídica que esteja subsumida 
em duas perspectivas fundamentais para que possa configurar, realmente, uma ordem de integração, 
quais sejam: a. Pureza. O direito social retira sua eficácia de sua própria legitimidade como ordem 
normativa auto-instituída. b. Independência, sua plena autonomia, ou mesmo, sua soberania como 
ordem normativa desvinculada daquela própria ao Estado”.[grifo nosso]. 
9 MORAIS, (1997), p.31. 
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Na distinção da visão individualista e social (comunitária), aponta o autor que o termo 

“direito social” surge como contraponto à idéia individualista arraigada nas profundezas 

do campo jurídico e univocidade estatal. Surge nos séculos XVIII a XIX, “Um debate 

próprio à diferenciação de um direito societário em contraposição ao individualismo 

tradicional”10. Segundo o autor “direito social” é termo usado por George Gurvitch 

(1932)11 como “jus sociale naturale”, e completa: “É no século XVIII que se colocam 

definitivamente frente a frente o individualismo jurídico e a teoria do direito social”. 

Prossegue: “A idéia do direito social é, portanto, um produto essencialmente dos 

tempos modernos, (...), um pensamento acerca de um outro direito ligado não mais ao 

indivíduo isolado, mas ao(s) grupo(s) social(is), o(s) qual(is) integra”12.     

 

Cabe destacar que, neste contexto, a propriedade urbana e a moradia são 

elementos de base, visto sua relação direta com a necessidade natural de abrigo e lugar 

de descanso, bem como base física de todas as coisas materiais. Morais explica que o 

direito social “(...) surge como reação ao projeto liberal – direito individual – em crise, 

aliado à profusão das doutrinas socialistas de re-inserção social deste indivíduo 

isolado de seu contexto sócio-histórico”13. Inicialmente patrocinado pelo Estado, como 

regulador e promotor do bem-estar social (welfare state), “(...) é o direito social, 

também, que, embora muitas vezes visto tão só como conjunto de regras próprias à 

disciplina das relações de trabalho e à organização das questões relativas à seguridade 

social, é proposto por Gurvitch como uma espécie de auto-regulação comunitária, 

privilegiadamente alheia à normatização estatal.”14  

 

Pode-se ler, pelo autor, um alerta para uma visão limitada do direito 

social, ligado à idéia de política social do Estado, ou seja, com normas estatais próprias, 

como a regulação das relações de trabalho e seus consectários, como previdência, 

aposentadoria, ao que se pode acrescentar o uso do solo, habitação, trabalho, lazer, etc.. 

                                                 
10 Ibidem, p.30. 
11 GURVITCH, Georges. L’Idée du Droit Social. Notion et système du droit social. Histoire doctrinale 
depuis le xvii siècle jusqu’á la fin du xix siècle. Paris: Libraire Du Recuel Rirey, 1932. 713p. Apud. 
MORAIS (1997), p.30. 
12 Ibidem, p. 30. 
13 MORAIS (1997), p. 33. 
14 Ibidem, p.33. 
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É dizer, um direito social como concessão, como benesse, limitada ao desejo do Estado 

e não ao anseio do cidadão. 

 

Não resta dúvida alguma que o direito à moradia é direito social 

condensado (Gurvitch, 1932), como disposto no artigo 6º de Constituição da República 

Federativa do Brasil, a partir da EC nº.26 de 14.02.2000, e que a propriedade deve ter 

função social, conforme disposto no artigo 5º, inc. XXIII, e artigo 170, inc. III. Mas 

como se apresenta a propriedade? Não basta estar escrito na lei que deve ter função 

social para “ser” realidade. Qual será a função da propriedade quando não tem função 

social? Estará permanecendo exclusiva e individualista? É provável que sim.  

 

Talvez seja por isso que o direito social à moradia, mesmo que 

condensado, permanece puro nas ações dos não proprietários que encontram meios, 

ainda que ilegais, de concretude do direito natural. Pode-se afirmar que a tentativa de 

transmutação do conceito de propriedade de supremacia individualista para coletiva, 

implementado por dispositivos constitucionais, não a dissociou do aspecto econômico 

ainda predominante. Cabe analisar se este sentido econômico justifica-se e, ainda, se se 

sobrepõe frente ao social.     

 

3. A função econômica da propriedade como bem de consumo ou de 

produção 

 

Na obra em que aborda o tema da função social da propriedade em face 

dos dispositivos da Constituição brasileira, José Diniz de Moraes15(1999) critica aqueles 

que defendem a idéia de que “(...) quem cumpre ou deve cumprir a função embutida na 

propriedade é o proprietário da coisa”; bem como aquelas teorias no sentido “(...) de 

que o bem objeto do direito de propriedade é que tem função social”, propondo, com 

Perlingieri16, que a disciplina da situação subjetiva de propriedade pode ser feita 

tomando em consideração tanto o sujeito quanto o objeto, assim como ambos, mas isto 

                                                 
15 MORAES, José Diniz de. A Função Social da Propriedade e a Constituição Federal de 1988. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p.126.  
16 PERLINGIERI, Pietro. Introduzione alla Problematica della “Proprietà”. Nápoles: ESI, 1982. Apud 
MORAIS, Ob. cit. p. 126 
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não implica dizer seja o sujeito ou o bem que tenha função social, pois “(...) esta é 

elemento da situação jurídica subjetiva”, ou, numa expressão moderna, é elemento do 

direito subjetivo de propriedade e sua realização é que vem valorada como social, e não 

o bem ou o sujeito.  

 

Deste modo, a configuração de função social contida no artigo 182, § 2º 

da Constituição brasileira, de que “cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, estaria 

negando a realidade local dos parcelamentos irregulares que, não vislumbrados nos 

planos diretores, trazem efetiva função social a determinadas propriedades urbanas, 

públicas ou particulares, que, se ociosas, certamente não estão cumprindo qualquer 

função social.  

 

Afastada a questão social, resta a destinação econômica dos bens para 

uma análise da função da propriedade, entendida como sua utilidade ou finalidade 

específica e determinada, tendo como premissa o dizer de Aristóteles17, para o qual, 

“Todas as coisas se definem pelas suas funções; e desde o momento em que elas percam 

os seus característicos, já não se poderá dizer que sejam as mesmas, apenas ficando 

compreendidas sob a mesma denominação”. Significa dizer: o que define a propriedade 

é a função real que desempenha e não o contrário, ou seja, se estiver realizando-se 

socialmente (por exemplo: um loteamento popular, mesmo que irregular) poderá ser 

chamada de propriedade social. Por outro lado, apenas denominar e atribuir-lhe dever de 

função (social) serve somente para rotular sob a mesma denominação, mas não torna 

real a situação. Logo, se não tem função social, vislumbra-se, então, apenas uma 

utilidade econômica àquela propriedade.   

 

Neste viés, propõe-se a distinção da propriedade, enquanto moradia, 

como utilidade de bem de consumo ou bem de produção, onde bens de produção, são 

aqueles próprios para a produção de outros bens (de consumo) ou empregados no 

processo produtivo, enquanto bens de consumo, ao contrário, são aqueles destinados a 

satisfazer necessidades ou utilidades estritamente individuais. Tal distinção, refere 
                                                 
17 ARISTÓTELES. A Política. Trad. De Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Atena, 1999, p.13. Apud  
MORAES (1999), p.82.  
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Moraes, não se fundamenta na natureza ou consistência dos bens, mas na sua destinação 

econômica e “(...) tem relevância jurídica, uma vez que os bens voltados à atividade 

econômica estão sujeitos a regime jurídico diferente.”18Complementa dizendo que 

apenas os bens de produção estão sujeitos ao princípio da função social, e que os bens 

de consumo e os bens de uso continuam a ser atribuídos aos particulares para satisfação 

exclusiva de suas necessidades, de estrita função econômica, obedecendo regras de 

mercado, de oferta e demanda. O autor critica o mestre Orlando Gomes quando este 

refere que, “Só os apedeutas estendem aos bens de uso o princípio da função social, 

falando em função social da propriedade edilícia ou, até mesmo, dos bens duráveis”.19 

Entende Moraes, contrariamente, que “toda propriedade apta a satisfazer determinada 

função social, num determinado momento e lugar, atrai para si essa obrigação social 

de satisfazê-la.”20, acrescentando que “(...) em verdade, o texto constitucional não 

permite aquela distinção que se faz entre ‘propriedade dotada de função social’ e 

‘propriedade dotada de função individual’, e aquela vai pronunciadamente dirigida à 

propriedade dos bens de produção e apenas excepcionalmente à propriedade 

individual, no tocante ao excedente, sobretudo àquele para fins de especulação ou 

acumulação”.21  

 

Ensina Moraes que a função econômica e a função social são dois 

conceitos que não se confundem, embora possam interpenetrar-se e que, “o interesse 

econômico que acompanha a noção de função social só vai até o nível imediatamente 

inferior a outros interesses superiores, podendo muitas vezes – e não são poucas – até 

ser preterido”. Prossegue: “(...) a Constituição aponta como fim da ordem econômica 

assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social, de modo que 

num eventual conflito entre ditames da justiça social e a atividade econômica, esta, 

indubitavelmente, terá, em regra, de ceder o passo àqueles, já que a fundamenta.”22 

Procura deixar claro que a propriedade pessoal protegida constitucionalmente não se 

identifica nem se confunde com a propriedade individual, egoística, de que é titular o 

                                                 
18 MORAES (1999), p.145.  
19 GOMES, Orlando. A Função Social da Propriedade, in Anais do XII Congresso Nacional de 
Procuradores de Estado. p. 59. Apud, MORAES, (1999), p.145.  
20 MORAES (1999), p.146. 
21 MORAES (1999), p.150. 
22 Ibidem, p.149. 
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sujeito particular (ou público), pois “(...) a Constituição garante a propriedade pessoal 

que tem por função social a realização da dignidade humana e não uma propriedade 

privada destituída de função social, a qual teria apenas uma função individual”23, ou 

seja, não protege a propriedade com exclusiva utilidade econômica, especulativa.  

 

De modo que, nas palavras de Moraes,  

“(...) a destinação econômica serve tão somente como um dos 
elementos qualificados para se determinar a função social concreta e 
específica a que deve atender cada tipo de propriedade, seja em sentido 
positivo – v.g., o da propriedade pessoal, a qual deve ser idônea a 
atender àquelas necessidades pessoais do titular da situação jurídica 
subjetiva e de sua família – seja, em sentido negativo, isto é, aquelas 
necessidades que não podem ser satisfeitas por um determinado tipo de 
propriedade – v.g., especular, (...), negando-se a vende-lo”24. 
 

 Assim pode-se dizer, como modo acumulativo e de especulação 

econômica, que a propriedade perde função social.    

 

Não deveria ter, portanto, a razão econômica com este escopo 

supremacia sobre a razão social, qualquer que seja o argumento. É esta uma das razões 

que impede o alcance da moradia para aqueles não proprietários, em sua maioria 

cidadãos com insuficientes recursos financeiros para aquisição por modo convencional, 

a quem resta o exercício do direito social por meio de “modus acquirendi” não 

convencional, ainda que, por vezes, contrário aos ditames de legais emanados por um 

Estado que “(...) tem a dominação como forma de poder nas relações sociais com os 

cidadãos, o que estabelece uma desigualdade entre cidadãos e Estado e entre grupos e 

interesses politicamente organizados”25.  

 

No entanto, não é o que se constata na realidade local, onde o surgimento 

dos loteamentos irregulares é conseqüência direta da apropriação do espaço imobiliário 

somente, ou primordialmente, com interesse econômico. O Estado, ao revés, inibe a 

iniciativa social quando deveria promover ação para impedir a especulação econômica a 

                                                 
23 Ibidem, p.149. 
24 Ibidem, p. 152. 
25 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. 3.ed. 
São Paulo: Cortez, 1997, p. 314. 
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fim de promover a cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamento 

Constitucional do Estado Democrático de Direito.  

 

4. A construção da cidadania como direito social e o Princípio de 

Subsidiariedade  

 

Ao analisar o conceito de cidadania a partir do enunciado: “Cidadania é 

a pertença passiva e ativa de indivíduos em um Estado-nação com certos direitos e 

obrigações universais em um específico nível de igualdade (Janoski, 1998)”, Liszt 

Vieira26 refere que se deve entender “pertença a um Estado-nação” como o 

estabelecimento de uma personalidade em um território geográfico. Assim, pode-se 

admitir este território como sendo o espaço local, onde a pessoa mantém suas relações 

em sociedade e com o Estado, inserido num espaço global do qual sofre influência, no 

momento em que estabelece sua moradia como fator de identidade e localização do 

homem.  

 

Quanto ao segundo elemento do conceito, explica Vieira que a cidadania 

é constituída por direitos passivos de existência, legalmente limitados, bem como por 

direitos ativos “que propiciam a capacidade presente e futura de influenciar o poder 

político”27. Facilmente presume-se que no rol destes direitos podem ser incluídas todas 

as manifestações e ações do cidadão no exercício de direito social, como por exemplo, a 

concretude da moradia, mesmo que de modo não convencional28. Essa maneira de 

aquisição, mesmo que não legal, assume legitimidade por ser, a moradia, inerente aos 

direitos fundamentais da dignidade humana, sendo que as ações nesta forma servem 

para influenciar o Estado, enquanto poder político. 

 

                                                 
26 VIEIRA, Liszt. Os Argonautas da Cidadania. São Paulo: Record, 2001. p.34. 
27 VIEIRA (2001), p.34. 
28 Aqui se refere, principalmente, à ocupação e à usucapião como modo não convencional de aquisição da 
propriedade imobiliária, onde as invasões e loteamentos ilegais representam as ocupações (considerando 
imóvel sem função social como sendo imóvel abandonado) e as posses a justo título em loteamentos 
irregulares, que se resumem na usucapião. Estes institutos jurídicos junto com outros, permanecem atuais 
e são identificados desde o Direito Romano, quando as formas de aquisição de propriedade eram: 1 – 
Ocupação (coisa abandonada); 2 – Acessão (construção, edificação); 3 – Usucapião (posse com  justus 
titulus, justa causa e bona fides); 4 - Adjudicação (feita pelo magistrado); e, 5 – Por Lei (especifica, em 
nome do proprietário); como bem explica CRETELLA JUNIOR (1973), p.186/193.     
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Prossegue o autor: “A terceira idéia-força da definição exclui o caráter 

informal ou particularista dos direitos de cidadania, que necessariamente devem ser 

direitos universais promulgados em lei e garantidos a todos. Pessoas e coletividades 

podem possuir seus próprios imperativos morais, costumes ou mesmo direitos 

específicos, mas estes só se tornarão direitos de cidadania se forem universalmente 

aplicados e garantidos pelo Estado”29. É dizer, direitos que devem atingir a 

universalidade das pessoas, em todos locais, não bastando a norma, mas sim a 

realização garantida da norma.  

 

Referindo à igualdade, Vieira aduz que esta se traduz na “(...) forma, 

garantindo a possibilidade de acesso aos tribunais, legislaturas e burocracias”. Fala no 

sentido de igualdade de oportunidades e equilíbrio entre direitos e deveres com 

limitações, sem supremacias de uns sobre outro, de modo que se pode incluir o acesso à 

moradia e propriedade, acesso ao estudo ou lazer, como elementos de igualdade, sendo 

ao mesmo tempo direito de uns e dever de outros. Ressalva não se tratar de igualdade 

completa, “mas em geral garante-se aumento nos direitos dos subordinados em relação 

às elites dominantes”30, o que significa um sentido de eqüidade e de atribuir 

prerrogativas especiais aos menos cidadãos (não proprietários), possibilitando 

aproximá-los dos privilegiados detentores do poder especulativo e acumulador do 

estoque imobiliário; como por exemplo, ao promover a legalização de um parcelamento 

de solo contrário às normas existentes para os demais parcelamentos, em sede de 

regularização fundiária. Completa dizendo: “os direitos e obrigações de cidadania 

existem quando o Estado valida as normas de cidadania e adota medidas para 

implementá-las”31. Cabe questionar: a cidadania, enquanto realização de direitos, deve 

depender, então, do Estado? E estará o Estado implementando-a?  

 

Quem responde é Lênio Luis Streck32 ao dizer: “Estamos, assim, em face 

de um sério problema: de um lado temos uma sociedade carente de realização de 

                                                 
29 VIEIRA (2001), p. 35. 
30 VIEIRA (1997), p.34. 
31 Ibidem, p.36. 
32 STRECK, Lênio Luiz. (Hermenêutica jurída e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 3ª ed.rev.ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.39.  
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direitos e, de outro, uma Constituição Federal que garante estes direitos de forma mais 

ampla possível.”, complementando ainda: 

“Se na Constituição se coloca o modo, é dizer, os instrumentos 
para buscar/resgatar os direitos de segunda e terceira gerações, via 
institutos como substituição processual, ação civil pública, mandado de 
segurança coletivo, mandado de injunção (individual e coletivo) e tantas 
outras formas é porque no contrato social – do qual a Constituição é a 
explicitação – há uma com fissão de que as promessas da realização da 
função social do Estado não foram (ainda) cumpridas.”33

 

A quem cabe, então, a realização da promessa? Streck justifica e 
demonstra a transferência das decisões para o âmbito do Poder Judiciário ao expor: 

 “(...) em face da democracia delegativa que vivemos, de cunho 
hobbesiano (O´Donnell), no interior do qual o legislativo é atropelado 
pelo decretismo do Poder Executivo, também não temos garantidos o 
acesso à produção democrática das leis e dos procedimentos que 
apontam para o exercício dos direitos previstos na Constituição”34.  
Explica: “O que ocorre é que, se no processo constituinte optou-se por 
um Estado intervencionista, visando uma sociedade mais justa, com 
erradicação da pobreza, etc., dever-se-ia esperar que o Poder Executivo 
e o Legislativo cumprissem tais programas especificados na 
Constituição. Acontece que a Constituição não está sendo cumprida. As 
normas-programa da Lei Maior não estão sendo implementadas. Por 
isso, na falta de políticas públicas cumpridoras dos ditames do Estado 
Democrático de Direito, surge o judiciário como instrumento para o 
resgate dos direitos não realizados. Por isso a inexorabilidade deste 
‘sensível deslocamento’.”35

 

Realmente, no Brasil, quem vem dando uma resposta efetiva no sentido 

da realização e concretização do direito social condensado é o Poder Judiciário. Neste 

viés e para demonstrar as possibilidades de atuação jurisdicional, Streck refere-se, em 

estudo comparado, à importante decisão do Tribunal Constitucional de Portugal que 

aplicou a cláusula de “proibição do retrocesso social” inerente/imanente ao Estado 

Democrático e Social de Direito, nos seguintes termos: “(...) a partir do momento em 

que o Estado cumpre (total ou parcialmente) as tarefas constitucionalmente impostas 

para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir (ou 

deixa de constituir apenas) numa obrigação positiva para se transformar e passar 

também a ser uma obrigação negativa. O Estado que estava obrigado a atuar para dar 

                                                 
33 Ibidem, p.39.  
34 Ibidem, p.54. 
35 STRECK (2001, p.55).  
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satisfação ao direito social, passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a 

realização dada ao direito social. (Acórdão n.39/1984 do Tribunal Constitucional da 

República Portuguesa).”36 Aflora neste caso que o Poder Judiciário, ao invés de obrigar 

o Estado-executivo a realizar o direito social, obrigou-o a não agir contra a realização 

do direito social implementada pela própria sociedade. No sentido de que o Estado deve 

respeitar a iniciativa fundamentada no exercício do direito social puro.  

   

O citado jurista reforça sua tese afirmando não ser segredo,  

“(...) que, historicamente, o Direito tem servido, 
preponderantemente, muito mais para sonegar direitos do cidadão do 
que para salvaguardar o cidadão (vide favelas, impunidade, leis 
protecionistas, etc.). À evidência, a simples elaboração de um texto 
constitucional, por melhor que seja, não é suficiente para que o ideário 
que o inspirou se introduza efetivamente nas estruturas sociais, 
passando a reger com preponderância o relacionamento político de seus 
integrantes. A efetivação do Direito (e dos direitos) passa, 
necessariamente, por este deslocamento do centro de decisões – no 
âmbito do Estado Democrático de Direito – dos Poderes Legislativo e 
Executivo para o âmbito do Judiciário.”37  
 

De fato, o ordenamento urbanístico fundamentado em premissas e 

interesses econômicos como antes referido mostra-se como obstáculo para a 

implementação da moradia acessível aos não proprietários. Assim sendo, a simples 

menção constitucional de dever social à propriedade não é suficiente para torná-la real.  

 

Propõe-se, nesses termos, que o Estado-juiz sirva menos para obrigar a 

ação ou realização do direito pelo Estado, que tem se mostrado insuficiente para tal 

tarefa, e mais para garantir os referidos direitos ativos da sociedade que propiciam a 

capacidade presente e futura de influenciar o poder político, quando exercidos por 

aqueles ditos menos cidadãos (não proprietários) no seu espaço de cidadania (local), na 

realização de direito social puro, ainda que de modo ilegal, como é no caso das 

ocupações ou na implementação de loteamentos irregulares, em face do direito social 

condensado que lhes assiste, numa ação fundamentada no Princípio de Subsidiariedade.  

 

                                                 
36 Ibidem, p.55. 
37 Ibidem , p.58/59.  
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Neste sentido, José Alfredo de Oliveira Baracho38 conceitua 

subsidiariedade como princípio pelo qual as decisões devem ser tomadas no nível 

político mais baixo possível, isto é, por aquelas que estão o mais próximo possível das 

decisões que são definidas, efetuadas e executadas. Explica o autor que o Princípio de 

Subsidiariedade está relacionado com a situação constitucional definida nas 

competências dos entes que compõem o tipo de estado consagrado (unitário, 

autonômico, regional ou federal) e o processo de descentralização política e 

administrativa.  

  

A fundamentação para a legitimidade da ação da sociedade no espaço 

local vem na observação de Baracho, ao dizer que, “o melhor clima das relações entre 

cidadãos e autoridades deve iniciar-se nos municípios, tendo em vista o conhecimento 

recíproco, facilitando o diagnóstico dos problemas sociais e a participação motivada e 

responsável dos grupos sociais na solução dos problemas, gerando confiança e 

credibilidade”39.  

Ainda que autores como João Pedro Schmidt,40 alertem para o risco do 

clientelismo, da vulnerabilidade dos governos locais, às pressões de grupos, o 

despreparo dos agentes e burocracia geral, como problemas da descentralização 

decorrente do viés municipalista da Constituição de 1988,  Baracho, por sua vez, propõe 

a repartição de competências ao referir que “vincula-se à compreensão do princípio de 

subsidiariedade, pelo que o Estado deve transferir ou delegar às coletividades os 

poderes que têm capacidade de exercer”41. Para o autor, a definição de subsidiariedade 

nas diversas formas de atividade social, não pode ter como meta destruir ou absorver os 

membros do corpo político, mas desenvolvê-los e propiciar que possam agir em clima 

de liberdade criativa.  

 

                                                 
38 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O Princípio de Subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p.92.  
39 Ibidem, p.19. 
40 SCHMIDT, João Pedro. Gestão de Políticas Públicas: aspectos conceituais e aportes para um modelo 
pós-burocrático e pós-gerencialista. In REIS et LEAL (Org.). Direitos Sociais & Políticas Públicas: 
desafios contemporâneos. Tomo VII. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. 
41 BARACHO (1996), p.32. 
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German J. Bidart Campos42 afirma que o princípio de subsidiariedade 

preconiza que é injusto e ilícito adjudicar a uma sociedade maior o que é capaz de fazer, 

com eficácia, uma sociedade menor. Entende ainda o autor tratar-se de princípio de 

justiça, de liberdade, de pluralismo e de distribuição de competências, através do qual o 

Estado não deve assumir por si as atividades que a iniciativa privada e grupos podem 

desenvolver por eles próprios, devendo auxiliá-los, estimulá-los e promovê-los.  

Complementa Baracho dizendo que, “o princípio de subsidiariedade assemelha-se a 

uma repartição de competência entre sociedade e Estado. Ao mesmo tempo, impede o 

avanço intervencionista do Estado, exigindo deste ajuda e promoção das atividades 

próprias do pluralismo social.”43

 

Recomenda ainda que é pela redefinição da repartição de competências 

entre o Estado e os cidadãos, o privado e o público, que se estabelecerá novo equilíbrio 

social, esclarecendo que “(...) o Estado só deve agir, por ele próprio, quando existe 

necessidade real, que não tenha sido atendida por qualquer coletividade ou grupo de 

cidadãos. O Estado não é substituto eventual dos atores omissos, pelo que deve velar 

pela garantia do bem comum, sem substituir as ações possíveis dos cidadãos, capazes 

de corresponder ao interesse geral”44. Sustenta Baracho que a idéia de subsidiariedade 

está assentada na concepção de uma sociedade plural, dotada de sentido mais amplo do 

que aquele proposto pela democracia, pois visa não somente à diversidade de opiniões, 

mas à variedade de capacidade de atuação, com efetivação dos fins individuais e 

sociais45.  

 

Por fim, na idéia e concretude da moradia como direito social e no 

princípio de subsidiariedade, a tarefa de transmutação do conceito individualista da 

propriedade para a realização social deve ser atribuída à sociedade nas ações do grupo 

de interesse (etre assemble - ser conjunto), que pode ser multifacetado e multidisciplinar 

                                                 
42 CAMPOS, German J Bidart. Teoria del Estado, Los Temas de la Ciência Política. Buenos Aires: Ediar, 
1991, p.40. Apud, BARACHO (1996), p.47.   
43 Ibidem, p.43. 
44 BARACHO (1996), p.65. 
45 Ibidem, p.89. 
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para atingir um propósito democrático, podendo ser composto por diversos segmentos – 

inclusive o Estado, Ongs, universidades, associações, etc.. Na explanação de Hermany46: 

 “Pelo princípio de subsidiariedade, a sociedade civil 
deve assumir um papel significativo nas atividades de controle e nas 
propostas de regulação do convívio, sem olvidar, contudo, a importância 
do Estado, seja em relação aos princípios constitucionais (...) seja para 
viabilizar o maior número de instrumentos que permitam o 
desenvolvimento de uma sociedade pluralista capaz de concretizar o 
princípio da cidadania e dignidade da pessoa humana”.  

 
Palavras do autor ao encontro da realização do direito social condensado 

por meio da ação da sociedade como fato normativo47 no exercício de direito social 

puro48. Como explana:   

“É nesta ótica, de um direito produzido pela própria 
sociedade, uma regulação autônoma de cada grupo, alheia ao direito 
estatal, que Gurvitch pretende ancorar sua idéia de direito social, não 
apenas como regulação de uma parcela das relações sociais, tais as 
relações de trabalho ou as das questões relativas à seguridade social 
(...).”49.   

 
Com efeito, o direito produzido na concretização da moradia nos 

loteamentos irregulares, alheios às normas estatais, legitima-se como direito social 

fundamentado na construção da cidadania e dignidade da pessoa humana no espaço 

local, conforme disposto no artigo 1º, incisos II e III da Constituição da República 

Federativa do Brasil.     

 

 

5. Conclusão 

 

                                                 
46 HERMANY, Ricardo. (Re)Discutindo o Espaço Local: uma abordagem a partir do direito social de 
Gurvitch. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007, p. 284. 
47 Fatos normativos “são fatos sociais que têm a capacidade de, por sua tão-só existência, apreenderem 
valores positivos e, assim, produzirem condições mínimas de justiça (...) deve, além da sua durabilidade 
temporal, ser, desde sua origem, penetrado por valores jurídicos e materiais atemporais”; “(...) ele deve 
poder se justificar como tal: os valores que ele encarna devem se justificar como valores positivos, se 
afirmar como atrelados à justiça e servindo ao ideal moral.” GURVITCH (1932), p.129. Apud MORAIS 
(1997), p.42. 
Este conceito – fatos normativos – carrega a idéia de um valor jurídico e moral; são as ideés actions 
(idéias ação). MORAIS (1997), p.41. 
48 MORAIS (1997), p.50. Ensina: “(...) é puro na medida em que não busca recurso em uma sanção 
incondicionada e, é independente quando, em caso de conflito com o direito estatal, ele se coloca em 
igualdade com este.”  
49 MORAIS (1997), p. 35. 
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“A este individualismo monolítico que se produz seja 
como direito de coordenação (direito privado), seja como direito de 
subordinação (direito público), é preciso opor – para dar conta das 
novas realidades, tais como a automização da sociedade econômica, o 
desenvolvimento do sindicalismo e das convenções coletivas, o 
surgimento de uma sociedade internacional – um direito social que se 
compreenda como um direito de integração”. (OST, François. Entre 
Droit et Non-Droit: l´intérêt. Bruxelles: Facultes Saint-Lois. 1990. p. 
164)50.  
 

Concluímos com Morais, referindo-se ao pensamento de Gurvitch como 

epistemológico, na busca de um sistema inovador, uma mudança de paradigma, como 

meio e forma de atingir os objetivos da dignidade humana. Propõe atacar o sistema 

clássico na base, ou seja, na concepção econômica em relação ao privado e de 

subordinação às regras do direito público. Uma construção de cidadania a partir do 

direito social exercido pela própria sociedade como um direito de integração.   

 

A manifestação de Ost, sabe-se hoje, não atingiu o ideal, ainda falta o 

surgimento da sociedade internacional, não no sentido espaço-geográfico, mas no 

sentido de identidade de fins e de direitos universais, um cidadão universal no sentido 

de que em qualquer local e nação tenha reconhecida e realizada sua cidadania, onde a 

palavra tenha o mesmo sentido, significado e alcance, reunidos e representados na 

sociedade local.  

 

A situação atual identifica a necessidade de organização institucional da 

sociedade local que enfrente a questão de subordinar o individual (econômico) ao 

social, promovendo uma ruptura com conceitos individualistas, acumulativo e 

especulativo, atacando o sistema na base, por meio de exercício do direito social, 

independentemente do Estatal. No âmbito local, fundamentalmente, este enfrentamento 

reflete-se na aquisição da moradia (por modo convencional ou não), como identidade da 

pessoa com seu espaço próprio, seu refúgio, seu repouso, sua caverna, de modo a tornar-

se um cidadão como o eram os romanos, identificados por terem o direito de 

propriedade.          

 

                                                 
50 Ibidem p. 57. 
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Defende-se que os mecanismos (fatos normativos) encontrados pela 

sociedade, para alcançar seus desejos de bem estar, legitimados pelo direito social puro, 

mesmo que de modo contrário ao direito público, não devem encontrar no Estado um 

ente subordinador e dominador, uma vez que a cidadania é a plenitude de direitos e 

deveres em relação aos demais cidadãos, acima do ente estatal. Cabe à sociedade, sim, 

as ações de solucionar e mesmo legalizar as situações que cria.        

 

O Estado, por sua vez, pode integrar ações do privado e público por meio 

da aplicação e concretização de políticas públicas fundamentadas no Princípio de 

Subsidiariedade, ao criar oportunidade e espaço público para estas organizações sociais 

locais, transferindo aos destinatários a realização de seus próprios destinos e construção 

da própria cidadania sem que o Estado perca suas prerrogativas e hegemonia.  
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A ENFITEUSE E FUNÇÃO SOCIAL DO SOLO URBANO: A 

REGULARIZAÇÃO LOCAL E POPULAR 
 

Paulo Henriques da Fonseca∗

 

RESUMO 

A propriedade imobiliária urbana e rural sempre teve um lugar de destaque nas relações 

jurídicas privadas e agora com as novas disposições legais e princípios do direito 

urbanístico, deixa de ser um absoluto quanto ao livre e individual dispor do proprietário 

individual, para se submeter às exigências da função social da propriedade. Um instituto 

de direito real bastante antigo, a enfiteuse, que consiste na bipartição da propriedade em 

domínio direto e útil já traduzia a finalidade social da propriedade quando a destinava 

para a edificação e plantio, a ocupação e aproveitamento mais intenso dos fundos rurais 

e urbanos, cindindo a unidade do domínio. Muitas cidades brasileiras têm seu sítio 

urbano em áreas cujos negócios jurídicos sobre imóveis se dão sob o pálio legal desse 

instituto em acentuado processo de caducidade e constitucionalmente destinado à 

extinção. O Código Civil de 2002 já não o traz no rol dos direitos reais e prevê sua 

extinção. São conhecidos como os “Patrimônios de Santos”, administrados localmente 

por Igrejas paroquiais, em regime de relativa proximidade e diálogo com a população no 

que diz respeito à gestão de interesses e negócios com imóveis. Pensando um urbanismo 

popular e aberto à regularização e ordenamento do uso do solo urbano, essa situação 

precisa ser discutida e deliberada, pois a extinção da enfiteuse beneficiará a quem? Os 

atuais ocupantes que cumpriram com a finalidade do instituto ou os especuladores e 

detentores de grandes estoques de solo urbano, os especuladores?. O direito urbanístico 

ou o direito a uma cidade justa e sustentável foi constitucionalizado no Brasil e uma 

série de leis, a principal delas a Lei 10.257/2001, o Estatuto da Cidade dentre outras 

favorece um tratamento legal, judicial e administrativo tendente à regularização como 

inclusão social e não como simples regulação técnica, burocrática e excludente. Esta 
                                                 
∗ Professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e advogado.  Mestre em Direitos 
Humanos pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em Direito pela Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA). 
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tende a se basear numa “cidade ideal”  e um urbanismo elitista e inacessível às classes 

populares e médias, extremamente oneroso. Partindo de várias coincidências quanto á 

função social da propriedade no instituto da enfiteuse e do direito à cidade justa e 

sustentável, procedendo a uma interpretação do quadro normativo referente ao novo 

direito urbanístico, como resultado se admite uma recuperação das formas de gestão da 

enfiteuse como via de regularização e acesso à formalização “popular” dos fundos 

urbanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

REGULARIZAÇÃO URBANA; ENFITEUSE; PROPRIEDADE;  INCLUSÃO 

SOCIAL. 

 

RÉSUMÉ 

La propriété immobilière urbaine et rurale a toujours eu une place remarquable dans les 

relations juridiques privées et, maintenant, avec les nouvelles dispositions légales du 

droit urbanistique, n’est plus un absolu quant à la volonté libre et individuelle du 

propriétaire, en étant également soumise aux exigences de la fonction sociale de la 

propriété. Un institut de droit réel assez ancien, l’emphytéose, une sorte de bipartition de 

la propriété en domaine direct et utile, traduisait déjà la finalité social de la propriété 

quant celle-ci était censée de servir à l’édification et à la plantation. Or, l’occupation et 

usage plus intense des fonds ruraux et urbains avait lieu à travers la séparation de 

notions d’unité et de domaine. Une série de villes brésiliennes ont leur site urbain en 

aires dont les négoces juridiques immobiliers ont eu lieu sur l’égide légale de cet institut 

en processus aigu de décadence et constitutionnellement destiné à la disparition. Le 

Code Civil de 2002 ne présente plus l’emphytéose dans la partie des instituts de droits 

réels et, par ailleurs, prévoit son extinction. Les dits « Patrimoines de Saints » sont 

administrés par les Églises paroissiales, en régime de proximité relative et dialogue avec 

la population en ce qui concerne la gestion des intérêts et des négoces avec les 

immeubles. Penser à un urbanisme populaire et ouvert à la régularisation de l’usage des 

sols urbains, veut dire que cette situation a besoin d’être discutée et délibérée. A qui doit 
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l’emphytéose bénéficier ? Les occupants actuels qui ont accompli les obligations ou bien 

les spéculateurs, détenteurs de grands stocks de sol urbain ?  Le droit urbanistique ou le 

droit d’une ville juste et soutenable, a été objet de constitutionnalisation au Brésil. De 

même, une série de lois – loi 10257/2001, l’Estatuto da Cidade, entre autres – favorise 

un traitement légal, judiciaire et administratif qui tend à la régularisation en tant que 

moyen d’assurer l’inclusion sociale et non seulement une régulation technique et 

bureaucratique. Celle-ci tend à se baser sur une ville idéale et sur un urbanisme élitiste et 

inaccessible aux classes populaires et moyennes ; un processus inexorablement très 

coûteux. A partir des nombreuses coïncidences en termes de fonction sociale de la 

propriété dans l’institut de l’emphytéose et dans le droit de la ville juste et soutenable, et 

d’après une interprétation du cadre normatif de ce nouveau droit urbanistique, on admet 

qu’une récupération des formes de gestion de l’emphytéose comme voie de 

régularisation et accès à la formalisation populaire des fonds urbains est un choix 

raisonnable. 

 

MOT-CLÉS 

RÉGULARISATION URBAINE;  EMPHYTEOSE ; PROPRIÉTÉ ; INCLUSION 

SOCIALE. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

A globalização tem sua vertente espacial com base em uma rede de cidades, as 

“praças globalizadas”, o que faz o novo direito urbanístico situar-se naquela zona 

intermédia entre o global e o local. Paradoxalmente global e local se encontram e se 

intersecionam no ambiente das cidades, algumas mais que outras, mas todas elas 

servindo à nova forma de organização espacial das populações que em alguns países já 

se concentram quase que totalmente na cidade “real” ou “virtual”. A urbanização afetou 

inclusive o campo. As áreas rurais servem a cidade para fins de lazer, de proteção 

ambiental tendo perdido o papel de provedor-mor das cidades. A reordenação destas 

passou a ser fundamental para o cidadão, um direito humano e ambiental, e ao mesmo 
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tempo uma possibilidade aberta para uma nova e crescente regulação legal sobre a vida 

cotidiana. 

A regularização urbana é exigência constitucional visando cidades sustentáveis 

que traz conseqüências no âmbito público e privado. O artigo 182, § 1° da Constituição 

Federal, exige o plano diretor nas cidades com mais de vinte mil habitantes, impõe 

restrições e exigências aos direitos dos particulares para o cumprimento da função social 

da propriedade urbana mediante o aproveitamento do solo conforme o plano diretor. 

Inclusive com a possibilidade de perdimento da propriedade pela sub-utilização do solo 

e sujeição ao imposto progressivo pelo mesmo motivo. 

 Algumas questões jurídicas e de natureza política e social despontam nesse 

movimento de regularização do solo urbano. Um primeiro ponto é o caráter elitista dessa 

regularização e do urbanismo como um todo, com pouca consideração pela dimensão 

popular da cidade. Ainda problemático é considerar regularização como escrituração ou 

formalização nos Registros de Imóveis, típicos de uma cultura jurídica marcada pelo 

patrimonialismo que impõe uma cumulativa regulação técnica e burocrática sobre um 

direito fundamental que é a moradia, conforme artigo 6° da Constituição Federal. As 

cidades “regularizadas” são um direito ou um ônus a mais para os cidadãos? O novo 

urbanismo é algo democrático ou mais um lance da regulação autoritária? 

 A questão adquire dimensão importante pois é direito humano e fundamental a 

moradia estável e o direito de permanecer, não só o liberal-burguês direito de “ir e vir” 

dos mercadores e “vilões” que não se queriam prender às glebas feudais mas circular 

livremente com seus bens e mercadorias. Liberdade semelhante é a pedida para os 

“capitais voláteis” um fantasma da economia financeira mundializada a por em risco 

projetos/políticas econômicos nacionais. 

 Interessante é o caráter pouco popular e mesmo autoritário que a regulação da 

cidade assume podendo lançar largas faixas da população na clandestinidade e nas 

soluções à margem do direito pela dificuldade de exercê-lo, ou porque ele é na verdade 

dever apenas, não direito. O urbanismo e a regulação segregadora em que se baseia são 

fatores de crescente exclusão jurídica. 
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 As recentes críticas levantadas pela sociologia ao novo urbanismo e sua 

tendência reguladora e disciplinadora, baseada no zoneamento funcional, nas técnicas de 

confinamento em espaços privados, aparecem na análise de Bauman (1999). Cidades 

dominadas por um “Plan dictateur” era o sonho de Corbusier que queria “limpar” as 

cidades do elemento infecto da história descuidada. Segundo Bauman, o sonho do 

urbanista moderno era o de uma cidade nova, ditada pela lógica fria de espaços 

segregados, feita sob os escombros das antigas cidades que se fizeram assimilando 

tradições divergentes na sua arquitetura eclética. Limpar a cidade dessa história caótica 

de ocupação insalubre e desordenada, implicaria a demolição de várias delas e o 

surgimento de outras planejadas, radiantes, a realização da “cidade ideal”. Nela, a função 

prevalece sobre o espaço e este tanto mais ordenado quanto inóspito e estranho ao 

cidadão que perderá todos os “pontos de encontro” entre si e assim não haverá mais 

possibilidade para o caos e a contestação. A cidade ideal é não raras vezes um vazio 

local a serviço da mobilidade global. 

 O modelo de urbanismo funcionalista e regulador de Le Corbusier é moderno e 

próprio para formar as “praças globalizadas”, cidades-plataforma que em rede seriam a 

nova forma de gestão de territórios. Nelas, a matéria-prima do tempo é que conta, não do 

espaço propriamente: tem-se que favorecer a velocidade e o fluxo, não a permanência. 

Isso suscita, conforme Harvey (2004), a reação de Leon Krier,  projetista urbano, 

conselheiro do Príncipe Charles. Para Krier, o monofuncionalismo produz cidades 

“frias”, artificiais e que só crescem em extensão, altura e distância. O modelo é 

antiecológico e marcado pela pobreza simbólica. Para Krier a boa cidade forma-se por 

“multiplicação”, quarteirões que facilitem a proximidade, o diálogo e possam ser 

percorridos a pé, verdadeiras “comunidades urbanas completas e finitas”. Diz Harvey 

(2004, p. 70) “Krier, tal qual outros pós-modernistas europeus, busca a restauração e 

recriação ativa de valores urbanos ‘clássicos’ tradicionais”. A cidade real volta a ser base 

do urbanismo, sem negar todas as vantagens que a gestão moderna e reguladora trouxe 

em determinados momentos, como cita Harvey (2004, p. 72) no sucesso da reconstrução 

das cidades após a Segunda Guerra. 
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 A partir desse conjunto somatório de cidade real, recriação ativa de valores 

clássicos tradicionais, é que se busca focar a “enfiteuse” como forma remanescente de 

regulação do espaço urbano. O instituto, a partir do qual se fazem negócios de 

transmissão de imóveis mediante escritura particular precisa ser conhecido e considerado 

pelas ações de regularização urbanística que tenha uma preocupação com o local, e 

novas formas de  fazer direito. O caráter perpétuo da enfiteuse se coaduna com uma das 

características do direito fundamental da moradia que é a perpetuidade e a permanência. 

No presente trabalho se deixará de lado a enfiteuse gerida pela União, Estados e 

Municípios e Distrito Federal, que se subordinam à legislação especial. Focar-se-ão as 

enfiteuses privadas, procurando indagar sobre seu potencial de regularização popular do 

solo urbano, da adequação do instituto à função social do uso do solo urbano e sobre as 

conseqüências de sua extinção sem uma política e práticas locais que garanta a 

regularização e o atendimento dos fins do instituto. 

1 A ENFITEUSE E A SUA FUNÇÃO SOCIAL 
 
 

O que é a enfiteuse? Como ela historicamente se articula com as finalidades de 

um direito das cidades quanto ao uso do solo? O que o instituto tem de inovador que 

permita a sua revitalização? Ou de retrógrado que exija a sua extinção? Extintas as 

enfiteuses, a quem aproveitará e a quem caberá gerir as aquisições de titularidade que 

garantam a função social proposta pelo instituto? O direito à moradia poderia estar 

sujeita ao uso temporário do solo conforme o novo direito de superfície que na opinião 

de alguns veio para substituir a enfiteuse? 

 A enfiteuse, também chamada “aforamento” ou “emprazamento” é uma cisão no 

direito de propriedade, a mais profunda delas, pois rompe o “domínio” em “útil” e 

“direto”ou “eminente”. O domínio “útil” fica com o enfiteuta ou foreiro e descendentes, 

perpetuamente. O proprietário ou “senhorio” permanece com o domínio direto ou 

eminente, que termina por ser muito frágil, desaparecendo o animus proprietatis 

inclusive em muitos deles, por conta do caráter perpétuo da enfiteuse. A relação jurídica 

basilar se dá entre senhorio e foreiro ou enfiteuta. As obrigações sobre este quase se 
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resumem ao pagamento do foro, cânon ou pensão anual, de irrisório valor e, menos 

irrisório, o pagamento do “laudêmio” nas alienações ou transmissões do domínio útil.  

Existe a enfiteuse urbana e a rural, aquela obriga o foreiro a edificar e esta, a 

plantar. É portanto um instituto jurídico de que se serviram os colonizadores para povoar 

e fazer aproveitar os solos no Brasil, sendo que as enfiteuses rurais são atualmente de 

ínfima importância, ao contrário das urbanas. O comércio jurídico e a dinâmica da 

ocupação do solo se unem para dar sustentação ao instituto, gerido no geral por 

particulares ou “fabriqueiros”, pessoas da própria comunidade que conhecem os limites 

e dimensões de cada um dos Patrimônios e promovem a ocupação, cobrança dos foros e 

solução de conflitos eventuais. A enfiteuse estava prevista no Código Civil de 1916 e 

desapareceu do novo Código de 2002, ainda que a enfiteuse de direito público 

permaneça forte, são os chamados “terrenos de marinha”, muito valorizados pela sua 

localização nas áreas litorâneas além de outros fundos rurais e urbanos, cujos foros e 

laudêmios se pagam à União principalmente e são regulados pelo Decreto-Lei 7.937/45 

e 9.760/46. 

 Grande número de cidades no Brasil se levanta sobre Patrimônios “de Santos”, 

áreas de terra destacadas das fazendas por doações antigas feitas à Igreja, a principal 

detentora de domínios diretos e concedente de domínios úteis. A enfiteuse consiste numa 

cisão profunda no instituto de propriedade entre domínio direto e domínio útil causa o 

que espécie nos defensores mais ciosos da propriedade como ícone de segurança jurídica 

e estabilidade das relações imobiliárias centradas num único sujeito, o proprietário. O 

instituto em comento tem uma estrutura negocial bastante plural e comunitária, 

envolvendo diversos atores e a vizinhança. Nesse sentido se dirigem as críticas ao 

instituto, desconsiderando sua proximidade teleológica com a decantada e atual “função 

social da propriedade”, juntamente com o seu traço característico de perpetuidade.

 Em torno da ermida ou da capela barroca rural nasceu grande parte das cidades 

brasileiras, que se falta aqui o quantitativo em termos estatísticos, depende isso muito 

mais do silêncio ou omissão que cerca (propositalmente?) a questão. O sítio urbano é 

liberado da Fazenda mediante doação ao “Patrimônio do Santo”, isso cai no 

conhecimento de todos e começa a ocupação gradativa de parcelas desses Patrimônios, 
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formando a grande Praça em torno da Matriz ou da ermida. Aí está o embrião de muitos 

centros urbanos, principalmente nas áreas de colonização mais antigas no Brasil e outros 

países que adotaram um direito proveniente das mesmas bases romano-germânicas. A 

doação original que constituía o fundo enfitêutico liberava do domínio do Senhor 

privado, do fazendeiro, a área em torno das ermidas e capelas, abria a possibilidade de 

instalação de relações proto-urbanas, relativamente livres do fazendeiro e sob a direção 

do Cura ou Pároco. Em certo sentido, tem-se aí o embrião de uma cidadania urbana com 

o exercício do poder local numa ambiência mais aberta, não estritamente vinculada às 

lealdades clientelísticas das relações com o fazendeiro ou coronel, sob o contraponto do 

poder da Igreja paroquial. 

 Diversos problemas cercam o instituto: a concorrência registral entre as 

secretarias das Paróquias que titularizam os antigos e vastos “Patrimônios” e os 

Cartórios de Imóveis que vêm minguar os atos de registro formais e difíceis para a 

população em geral. A variedade de modalidades de registros públicos e privados, a 

substituição das anotações constantes nos chamados “Registros do Vigário” pelo 

Registro Público, se deu numa sucessão de leis, que terminou com a Lei 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, a Lei dos Registros Públicos, mas ficando diversos “Patrimônios de 

Santos” fora da matrícula e regularização nesse novo contexto legal dos registros.  

Não se pretende aqui abordar todas essas questões em profundidade mas tão 

somente no ponto de que esse antigo instituto está na gênese do uso social e coletivo do 

solo, transcende o conceito individual e oponível erga omnes da propriedade e se 

reencontra com as recentes inovações publicísticas do direito das cidades, como sejam a 

função social da propriedade e a gestão local dos problemas específicos quanto ao uso 

do solo urbano. 

 O Código Civil de 2002, estatuto jurídico para negócios entre particulares, tem 

importantes reflexos na ordem jurídico-urbanística, assim dispôs no seu art. 2.038: 

 

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, 
subordinando-se as já existentes, até sua extinção, às disposições do 
Código Civil anterior, Lei 3.071, de 1° de janeiro 1916, e lei 
posteriores. 
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§ 1° Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso: 
 
I – cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões do bem 
aforado, sobre o valor das construções e plantações; 
II – constituir subenfiteuse. 
 
§ 2° As enfiteuses dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por 
lei especial. 
 
 

O instituto jurídico da enfiteuse entra em crise com a ADCT art. 49 e essas 

disposições do novo Código Civil de 2002. É um instituto jurídico em acelerado 

processo de caducidade não tanto pelo conteúdo jurídico que porta, mas certamente pela 

desqualificação de um dos titulares deste direito, a Igreja. Esse fato jurídico da 

caducidade acelerada do instituto também se liga globalmente a uma ideologia de 

segurança jurídica calcada na propriedade individual com repercussões locais na gestão 

do solo urbano de muitas cidades. Basta pensar a cidade como conjunto plural de 

situações jurídicas, para se evitar o que os projetistas e urbanistas técnicos abstratamente 

consideram como sendo as únicas formas legítimas de regularizar e dar sustentabilidade 

às cidades. A tecnoburocracia urbanística desqualifica como arcaicas e pré-modernas as 

formas e “artes” de organização do espaço fora da funcionalidade e rentabilidade. 

A função social da propriedade aparece em vários dispositivos da Constituição 

Federal, no artigo 5°, inciso XXII, no artigo 170, inciso II e no já mencionado artigo 

182. Consiste jurídica e politicamente em que? Primordialmente na perda do caráter 

absoluto da propriedade e no estabelecimento de uma espécie de “servidão social” sobre 

ela, obrigando-a a conectar-se com a valorização do trabalho, as relações justas e não 

egoísticas com os demais usuários do solo e a vedação do abuso da propriedade em vista 

das tutelas sobre o meio-ambiente, o direito de vizinhança e o uso econômico do solo. O 

“social” segundo Arendt (2004) é uma dimensão nova que se fortalece com o 

enfraquecimento das dimensões públicas e privadas que marcavam pela sua nítida 

distinção, o período pré-moderno. Funda-se o social nas “necessidades” das grandes 

massas mais que nas “liberdades” individuais. 

 A função social da propriedade resulta na manutenção do instituto como algo de 

direito para os particulares mas sob os limites e tutelas de ordem pública impostas pelo 
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Estado e seu conjunto normativo e regulador. Emblematicamente, a função social assim 

definida como uma espécie de tertius genus entre os direitos eminentemente privados ou 

públicos, assemelha-se esquematicamente à enfiteuse no sentido de que esta é uma cisão 

profunda no direito de propriedade, dando-lhe uma característica para além da mera 

disposição individual e absoluta. 

 No caso específico da enfiteuse, a função social radica-se em elementos bastante 

objetivos, quais sejam: a perpetuidade e permanência do direito real, que se coaduna 

com a natureza e finalidade do direito à moradia e ocupação do solo, a modicidade dos 

foros, em geral de valores irrisórios e a gestão local e consensual do instituto. Outro 

dado é o da proximidade entre atores envolvidos no pacto enfitêutico, o fato de ambos 

situarem-se no mesmo ambiente e território, radicados e com interesses calcados nas 

relações diretas de vizinhança, o que reveste de confiança a relação, não só segurança 

jurídica com base em procedimentos formalizados e revestidos às vezes apenas de 

artificialismos burocráticos sem maior conexão com a realidade. 

 

2 A ENFITEUSE E A REGULARIZAÇÃO “POPULAR” NAS CIDADES 

 

 A forma eminentemente “local” de gestão da enfiteuse, em geral a cargo de 

populares com largo conhecimento da realidade dos imóveis e da história da cidade, 

merece um tratamento jurídico apropriado. A regularização urbanística que considere 

essa forma jurídica deixa de ser a tão somente imposição de obrigação de escrituração 

formal, por instrumentos públicos sempre muito caros e inacessíveis à população. 

Precisa-se de uma regularização popular, formas de controle e organização do espaço 

urbano acessíveis à população que não tenha por pressuposto a “cidade ideal” e a 

política fundiária assentada só na propriedade formalizada, mas na propriedade e os usos 

reais do solo urbano. A própria lei civil dá o devido valor aos documentos particulares 

tais como os que registram negócios jurídicos feitos nas transmissões de direitos 

enfitêuticos, como o caso do disposto no artigo 107 do Código Civil “A validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir”.  
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O art 108, reza “Não dispondo a lei em sentido contrário,  a escritura pública é 

essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o 

maior salário mínimo vigente no País” (sublinhado nosso). Mas é notável a 

burocratização e cartorialização das práticas nessa área do acesso à regularização da 

propriedade e do uso do solo. Impõe estabelecer uma distinção entre regulação, que 

decorre de atos e práticas normativas previamente agendados, e a regularização. 

 Sendo a enfiteuse uma cisão na propriedade, permanecendo o domínio direto ou 

“eminente” com o senhorio, a ela não poderia se aplicar inequivocamente a o que 

prescreve o Código Civil no art. 1.245 “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis”. A transferência da propriedade 

em sentido próprio e sujeito ao rigor do dispositivo citado deveria ser do domínio 

completo, formado pelo direto ou eminente e o útil, do qual é titular o enfiteuta ou 

foreiro. A finalidade da lei civil é dar à vontade e aos interesses uma segurança a partir 

de parâmetros e não burocratizar e estatizar as relações jurídicas a tal ponto que a 

cidadania para sobrevier precise operar na margem da lei e das formas nela 

estabelecidas. A forma e a prova dos negócios não podem prevalecer ao próprio negócio 

jurídico. 

 Suspeita-se de que a crescente regulação do cotidiano, pela “inflação legislativa” 

e a burocratização dos atos e formas jurídicos, segundo Boaventura Sousa Santos (2005), 

é parte do projeto da modernidade que se compromete com o capitalismo. A pretensa 

segurança jurídica gerada pela formalização dos negócios com imóveis, se tinha aquele 

caráter em favor do cidadão comum, parece mais uma exigência do mercado de ter às 

mãos maiores recursos de segurança hipotecária, por exemplo. Ou então de a 

administração tributária e fiscal ter uma base mais líquida, certa e ampla para a 

tributação e controle espacial da população, independente dos benefícios que a nova 

ordem urbanística e racional possa trazer para as populações, como a ampliação de 

serviços e equipamentos públicos. 

 Clara é a posição de Sunfeld (2003, p 58) ao dizer que entre urbanismo e pobreza 

as relações vão desde a o conflito até o desprezo, a negativa de que as relações jurídicas 
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urbanísticas possam se dá na pobreza e na carência. Para Sunfeld, o direito urbanístico 

não pode se basear apenas na propriedade ou no aspecto econômico como se só se 

pudesse ter uma cidade sustentável na abundância de recursos. As ações em vista da 

regularização e sustentabilidade urbanística guardam proximidade com a exclusão e sua 

lógica própria de lançar nas faixas marginais os segmentos sociais que não podem 

custear por sua própria inclusão. 

 Para uma ordem urbanística popular e não elitista que precisa ser incrementada, 

não bastam as formalidades das audiências públicas para a discussão do Plano Diretor 

quando as normas de competência técnica se sobrepõem ao conhecimento comum das 

pessoas e suas necessidades. O discurso técnico muitas vezes silencia o ético, mormente 

quando exercitado em ambiente “não civil” e parcial. No urbanismo elitista, o solo 

urbano é, como diz Sunfeld (2003, p. 58) “Objeto de ações clandestinas (invasões de 

imóveis públicos, de espaços comuns, construções irregulares, ocupação de glebas não 

urbanizadas e áreas protegidas) e de relações informais (transações de “posses”, 

instalações de serviços e equipamentos públicos em favelas)”. O urbanismo elitista 

produz em larga medida o seu antípoda, a clandestinidade e ilegalidade. 

 A regularização inclusiva não seria então apenas a “disciplinarização” das 

populações marginais, fora do mundo “jus-urbanístico”, mas a facilitação do acesso 

popular à propriedade formal mediante a simplificação da legislação e das competências 

burocráticas. Estas ainda operam abstratamente a partir de um modelo de “cidade ideal”, 

à margem das necessidades reais da cidade. Mas não se pode ignorar a realidade que 

advirá de uma tão somente regularização a posteriori, sem qualquer disciplina prévia. Os 

casos precisam ser localmente decididos. 

 

 

Ou seja, o processo de favelização nas cidades brasileiras é contínuo, 
portanto previsto. Com base nisto, se a administração pública se 
limitar a remediar o que está ferido de morte sem, contudo, partir para 
uma atuação pró-ativa no sentido de planejar a expansão da cidade 
e evitar que áreas urbanas sejam ocupadas sem nenhuma 
atenção às exigências mínimas para a sustentabilidade das 
cidades e a qualidade de vida de seus moradores, não será 
apenas a regularização fundiária suficiente para distribuir 
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justiça e inclusão sociais. O mal já estará feito e retomar um 
planejamento adequado, caso este exista na prática, é tarefa 
quase impossível. (MENDONÇA, 2006, p. 14) 

 

 

 O urbanismo popular não pode ser a rejeição aos que se intentem as ações 

necessárias para a sustentabilidade das cidades, mas ressalva que a imputação de 

irregularidade recaia sobre os segmentos sociais e econômicos mais fracos no uso do 

solo da cidade. Os marcos legais de simplificação da legislação, como vetor de inclusão 

e regularização, já existem. Precisam ingressar no jus-urbanismo na forma de uma 

doutrina ou de uma dogmática jurídica própria que vença a orientação estritamente 

formal para os negócios imobiliários.  

 O Código Civil mesmo, cioso repositório das regras veiculadoras de segurança 

jurídica nos negócios privados, abre a possibilidade de exceção ante as exigências 

estritas de formalização conforme se afirmou neste item anteriormente, com finalidade 

de facilitar a inclusão e o acesso à segurança das formas, ou a dispensa destas.  

2.1 A REGULARIZAÇÃO POPULAR E A REGULAÇÃO LEGAL: 

DIFERENÇAS 

 

 A regulação é o direito à serviço da “boa ordem” mediante a aplicação de uma 

racionalidade que segundo Boaventura de Sousa Santos (2005) tem como fim assegurar 

uma ordem favorável ao capitalismo. A modernidade que nasce sob o signo da 

emancipação se converte em regulação cada vez mais, servindo o direito secundária e 

transitoriamente para a imposição de uma racionalidade reguladora  enquanto a ciência e 

da tecnologia não podem fazê-lo. Na modernidade capitalista, o direito vai 

(re)produzindo os papéis do estado e do mercado, reduzindo o da sociedade. É a 

regulação jurídica a serviço de uma “boa ordem” conformista. 

 A regularização, embora situada no mesmo campo semântico, pode opera em 

duas vertentes: a disciplinarização coercitiva e a inclusão contratada. Na primeira se tem 

a aplicação da força do estado e do mercado para corrigir via sanção as condutas 

desviantes do padrão pré-fixado. Na segunda, abre-se para os que estão fora da 

regularidade e da faixa de inclusão, as possibilidades de ingresso nos novos parâmetros 
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normativos, mediante a recepção criativa. Esta segunda acepção mais propriamente 

afeita ao presente trabalho é a que parece crescer, retomando a intenção originária da 

regulação, que segundo Boaventura Sousa Santos, é a emancipação social e não ficar o 

controle pelo controle, mas prover as “estratégias da confiança” de mecanismos eficazes. 

Podem ser visualizadas as diferenças no seguinte quadro: 

 

Quadro I - Diferenças aproximadas entre regulação e regularização. 

 REGULAÇÃO REGULARIZAÇÃO 

Cidade que visa Cidade “ideal” Cidade “real” 

Padrão normativo usado lei em abstrato Norma para o caso concreto 

Padrão do discurso técnico-burocrático ético-comunitário 

Pressuposto de aplicação Hegemonia da norma-forma Harmonia norma-fato. 

Modo de aplicação Coercitiva, impositiva. Consensual, dialógica. 

Forma de existência Prévia ao fato Simultânea e posterior ao fato 

Características Homogeneidade, funcionalidade Diversidade, multiplicidade 

Forma administrativa  Vinculação estrita Discricionariedade 

Conseqüências diretas Exclusão ou enquadramento Inclusão (contratada), adequação 

Pressuposto econômico Abundância e afluência de 

recursos 

Escassez de recursos 

Direção da aplicação Vertical,dominância técnica 

(sobre) 

Horizontal: conselhos, audiências

A Lei 10.257/2001 de modo corajoso incorporou vários elementos de uma 

“urbanística popular” cuja presença no ordenamento jurídico deve influir na 

interpretação e aplicação do direito. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano 

prevista no art 10 da Lei em comento é sinal disso: a ocupação coletiva e desordenada, 

os chamados “cortiços” não são mais uma prática absolutamente marginal. Os ocupantes 

de baixa renda têm um remédio jurídico para a regularização, que não se orienta pela 

estrita individuação de cada quinhão dos ocupantes e determina a criação de um 

condomínio indivisível a ser administrado de modo bastante democrático das decisões 

por maioria simples de votos. É o condomínio popular. 
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 O Estatuto da Cidade assinala pela lógica da regularização, o reconhecimento da 

“cidade real” antes que à regulação em vista da “cidade ideal”. No art. 2 do Estatuto da 

Cidade, apesar dos aspectos restritivos da maioria dos dispositivos, aparecem nos incisos 

XIII, XIV e XV. O primeiro, juntamente com o inciso II, estabelece a audiência pública 

municipal para a população interessada se manifestar quanto os projetos e 

empreendimentos que venham a lhe afetar o cotidiano. O inciso XIV fixa como diretriz a 

adoção de procedimentos práticos de facilitação da regularização fundiária e urbanização 

em áreas ocupadas por populações de baixa renda, inclusive mediante normas especiais 

de edificação, uso, urbanização e ocupação do solo. O inciso XV ao quadro normativo-

legal a simplificação da legislação sobre uso, parcelamento, ocupação do solo e normas 

edilícias em vista da redução dos custos e ampliação da oferta de lotes para habitação.  

Os artigos 55 e 56 do Estatuto da Cidade, alteraram a Lei 6.015/73 dos registros 

públicos, para regularizar imóvel usucapido de loteamento irregular, confirmando para o 

caso, a regra de que a irregularidade não traga vantagens ou aproveite a quem deveria tê-

la sanado. A usucapião, bem como a sentença judicial ou termo administrativo de 

concessão de uso especial para fins de moradia, prescindem para a sua efetivação, da 

regularidade do parcelamento ou da edificação. Outros dispositivos do Estatuto da 

Cidade se orientam nessa direção de uma normatização emancipatória e inclusiva, 

mesmo que permaneçam fortes elementos de regulação. 

Sobre o Estatuto da Cidade, em especial a parte que trata das diretrizes, diz Mora 

(2005, p. 181) “Podemos afirmar que, sintetizando as 16 diretrizes, que o Estatuto da 

Cidade, ao pretender assegurar uma cidade para todos, focaliza principalmente 

instrumentos de Regulação do Uso do Solo para coibir a especulação imobiliária e a 

desorganização espacial”. Até aqui o autor se mantém no urbanismo “regulado” em vista 

da “cidade ideal”, mas logo acrescenta, em continuação, como finalidade social “A 

regularização da posse da terra para assegurar o direito à cidade de grandes contingentes 

situados fora do mercado fundiário” (id). 

 A Lei 11.124/2005 que trata da habitação popular ou de interesse social também 

se orienta por essa atenção às necessidades e situações reais, já consolidadas ou cuja 
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consolidação não venha a impor encargos excessivos às populações de baixa renda e que 

precisam de moradia. 

 

 Art. 4o A estruturação, a organização e a atuação do SNHIS devem 
observar: 

 I – os seguintes princípios: 

a) compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais 
políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de 
inclusão social; 

b) moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

c) democratização, descentralização, controle social e transparência 
dos procedimentos decisórios; 

d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação 
direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à 
terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade; 

 

 As novas formas legais de tradução dos direitos sociais como o da moradia e 

“direito à cidade” como alguns autores vêm tratando o tema do urbanismo passa pela 

assunção de termos como inclusão e controle social, democratização e descentralização. 

Isso inclui ainda, conforme a lei em comento, no mesmo artigo 4°, inciso II, a adoção de 

instrumentos jurídicos de regularização com acessibilidade, ao estabelecer a diretriz: “e) 

incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à 

moradia”. O artigo 23 da Lei 11.124/2005, no § 1°, inciso VI por sua vez deixa 

facultativo no caso de ações de políticas públicas de acesso à moradia popular, a 

lavratura de escritura pública.          

 

VI – para efeito do disposto nos incisos I a IV do caput deste artigo, 
especificamente para concessões de empréstimos e, quando houver, 
lavratura de escritura pública, os contratos celebrados e os registros 
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cartorários deverão constar, preferencialmente, no nome da mulher. 
(Sublinhado nosso). 

 A legislador ordinário começou a se dar conta da dificuldade dos atos formais de 

registro. A segurança jurídica em torno do símbolo que se transformou a propriedade 

imobiliária urbana e rural veda o acesso às formalidades caras e estranhas ao cidadão 

comum. Para se ter uma idéia, o registro de um imóvel que recebeu a primeira edificação 

e vai assim averbar ou então escriturar a primeira edificação, percorre um iter aflitivo 

para o cidadão comum. 

 As ações envolvem desde a edilidade, localizar plantas e zonas, pagar impostos 

etc. 

 Além da Prefeitura, para os atos de licenciamento, alvará de construção e 

definitivo “habite-se”, ocorre a intervenção do CREA, Conselho Regional de Engenharia 

e Arquitetura, que taxa a edificação com o ART, Anotação de Responsabilidade 

Técnica. A Previdência Social, pela Lei 8.212/91 impõe no artigo 47, inciso II que o 

proprietário de obra de construção civil apresente ao Registro de Imóvel, a Certidão 

Negativa de Débito, CND. Isso implica em pagamento de contribuição conforme o 

artigo 30 da mesma lei, à Previdência Social, pois é uma das fontes de seu custeio. Nesse 

caso cabe registrar a ressalva do inciso VIII do artigo 30 que excepciona da cobrança 

daquela contribuição social os imóveis unifamiliares edificados sem mão-de-obra 

assalariada, feitos em regime de mutirão ou outro cooperativo. 

 No SRI, Serviço de Registro de Imóveis, uma infinidade de taxas e emolumentos 

referentes às averbações na matrícula de origem, lançamento de todos os negócios não 

registrados, como transmissão por escritura particular. Isso gera uma situação curiosa: 

tantos quantos tiverem sido os negócios à margem do lançamento no SRI, devem 

averbados e “desaverbados” para efeito da “continuidade dos registros”. Claro que a 

cada operação dessas são pagos os emolumentos. 

 

2.2 – A REGULARIZAÇÃO LOCAL E POPULAR: REPROPONDO AS 

PRÁTICAS E MÉTODOS COTIDIANOS  
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 As práticas cotidianas e aparentemente marginais ou laterais são modos de gestão 

que as populações encontraram para se inserir na cidade. No que diz respeito à ordem 

urbanística e a gestão dos espaços, interessante denúncia faz Bauman (2001). Para ele a 

regulação moderna dos espaços opera no sentido de tornar os espaços públicos “não 

civis”, inóspitos e hostis ao cidadão comum. Exemplifica ele essa nova estética 

urbanística pela Praça de La Défense em Paris: um enorme quadrilátero vazio, entre 

edifícios monumentais que desaconselha qualquer permanência, pois as pessoas só 

devem “passar”, não ficar. 

 As políticas de regulação do espaço público podem orientar-se pelo 

enclausuramento das pessoas nos espaços privados, o único mundo deixado para o 

desfrute das pessoas o mais sendo espaço da insegurança e do medo. Bauman cita outro 

tipo de espaço público “não civil”: os templos de consumo, onde uma multidão de 

indivíduos que se fecha sobre si mesmo coexistem num agregado mas que cada um é 

individualmente um consumidor. São os shoppings centers, espaços em que as lealdades 

e laços tradicionais como as amizades são descartadas, as interações sociais são banidas 

e a multidão de indivíduos apenas pratica o prazer de comprar. 

 A cidade justa e sustentável não será realizada a partir, claro, dessas bases. A 

uniformidade, entretanto, nos padrões de urbanização das “cidades globais”, aquelas que 

formam entre si uma rede de trocas, chama a atenção. Daí que emerge a importância das 

formas locais de gerar a cidade, as intervenções dos atores locais e cujos vínculos de 

pertença com a cidade garantam para esta um padrão de permanência ante a volatilidade 

e rapidez das trocas, intercâmbios e transformações, típicas, segundo Bauman, da 

“modernidade líquida”. 

 O direito urbanístico se caracteriza por seu campo de aplicação eminentemente 

“local”. A cidade sustentável mesmo se virtualizando na rede das cidades globais e seus 

fluxos dinâmicos de trocas de bens, serviços e pessoas, permanece como o fundamento 

do “local”. Nesse sentido é que as necessidades da “cidade real” devem ser tratadas nas 

estratégias do fazer local. Ribeiro e Strozenberg (2001, p. 18) falam das pautas positivas 

de reinvenção da cidade diante do esgaçamento das formas de regulação tradicionais, 
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dentre estas pode se citar a burocratização que cerca e efetiva a regulação do uso do solo 

urbano. 

 O dinamismo da cidade desafia de modo contínuo as tentativas da autoridade em 

regulá-la, pois o argumento que usam, o do “interesse público” pode não ser o mais 

verdadeiro (id. p. 49).É o mercado quem comanda efetivamente o uso do solo e serve-se 

da regulação apenas no sentido de tornar mais valioso o solo urbano através da 

segregação das classes no espaço urbano. O uso seletivo do solo decorre do 

encarecimento para o qual servem os “recuos” determinados pela norma, as áreas non 

aedificandi e a padronização dos imóveis. Isso expulsa os pobres para as áreas mais 

distantes. 

 A habitação popular, baseada no uso intensivo da área torna a moradia barata e a 

proximidade entre todos tem suas conveniências próprias da vida popular e comunitária. 

A regulação urbanística cresce quando a cidade passa a ser alvo da inversão de capitais, 

vencida a fixação das reformas apenas no campo, fruto da “vocação agrícola” do Brasil. 

O que era lugar do vício, da vagabundagem e da preguiça, a cidade, torna-se 

investimento rentável. Daí regulá-la de modo preciso e capaz de fazê-la render e 

responder aos investimentos nela feitos. Primeiramente as ações ficaram no 

“paisagismo”, para depois ingressarem nas disposições propriamente urbanísticas. 

 Se a regulação “total” é nefasta e irreal, a conformação do espaço habitável a 

uma regulação urbanística é algo necessário. Questionável pode ser o teor com que as 

regras urbanísticas se apresentam e não o seu objeto que é a ordenação em vista de uma 

cidade “justa”. O direito além de ser coercitivo deve produzir satisfação, resolver e 

ordenar. Se o direito estatal falha, sem cumprir essa função, surgem outras formas de 

fazê-lo. Diz Ribeiro e Strozeberg (2001, p. 70): “é inegável que há uma série de práticas 

definidas fora dessa fonte [direito estatal] e às vezes até contra ela. Em muitas ocasiões 

tais manifestações se consolidam, adquirindo certa estabilidade pela prática reiterada [...] 

acabam tendo um grau de validade no mundo concreto”. 

 Se existem práticas, “artes de fazer” mesmo transgressor como bem discorre 

Michel de Certeau (2004) capazes de realizar os fins desejados, elas se impõem. São 

novas construções jurídicas, ou apenas novos empregos de velhas construções, que 
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ganham eficácia à margem do direito estatal. O direito urbanístico apenas estatal tende 

mais a lançar na ilegalidade a realidade, especialmente aquela que se adaptou à pobreza, 

do que tutelar e resolver de modo inclusivo. O pluralismo jurídico é o contexto 

legitimador de certas condutas da sociedade que escapam da regulação do Estado e do 

mercado. 

 Como nenhuma comunidade vive sem normas, sendo inviáveis ou imprestáveis 

as normas estatais, a saída popular é se auto-reger e normatizar, por um direito flexível e 

pouco ou nada institucional. Wolkmer, citado por Ribeiro e Strozenberg (2001, p. 71) 

que “No caso das denominadas normas urbanísticas, o efeito excludente da legislação 

oficial, extremamente rigorosa para determinada realidade, ajudou a fomentar uma série 

de questões próprias junto às camadas populares”.  A saída lateral pela via da 

informalidade foi uma das formas com que se resistiu a uma regulação excludente e 

impopular. A concorrência de imposições do direito civil, administrativo, tributário, 

registral, ainda não consolidados no direito urbanístico, faz com que a regularização 

popular encontre formas coerentes para manter o direito à moradia fora dos ônus 

artificiais que se multiplicam. 

 Nesse campo da regulação urbanística, a Constituição brasileira de 1988, artigo 

30, pôs na competência dos Municípios por se tratar de questão de “interesse local”. O 

Estatuto da Cidade recomenda em vários dispositivos a participação e autonomia 

popular na discussão dos instrumentos da política urbana. Tal orientação se acentua no 

caso das populações em situação peculiar de uso do solo urbano: a estas se deve mais 

ainda dar autonomia exercitando-a a partir dos órgãos locais de decisão. A decisão 

pública, não só a audiência pública, é o que se busca atingir ao final, para a 

implementação de uma cidade real, justa e sustentável. 

 Assim emerge com força o local, a possibilidade de intervenção direta e rápida 

no entorno. Diferentemente é a intervenção apenas reguladora local, da legislação 

anterior ao Estatuto da Cidade. Conforme a Lei dos Parcelamentos de Solo (6.766/79) 

por exemplo, prevê que a norma seja mais exigente como é o caso do artigo 4°, inciso II, 

que dá aos Municípios poder “determinar maiores exigências” quanto às dimensões dos 

lotes urbanos que na Lei geral fixa em 5 metros a frente mínima de um imóvel. Ou seja, 
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as ressalvas da Lei são quanto uma discricionariedade que obrigue com mais rigor no 

que diz respeito aos padrões de configuração métricas dos imóveis urbanos. Tal 

economia jurídica baseada na coerção como instrumento de disciplinarização da cidade 

se encontra em vias de ser superada. 

A mesma Lei 6.766/79, art. 18, § 4° diz que “O título de propriedade será 

dispensado quando se tratar de parcelamento popular, destinado ás classes de menor 

renda, em imóvel declarado de utilidade pública,...” (alterada pela Lei 9.785/99). Ou 

seja, repete um quase bordão nas normas que tratam da dimensão popular do urbanismo, 

caso da população de menor renda: a dispensa de maiores formalidades para 

regularização de sua situação de moradia. 

Às permissivas da lei faltam “sujeitos de direito” que as utilizem. Os pobres 

diante do direito são apenas “sujeitos de necessidade” como ressaltam Ribeiro e 

Strozenberg. Não tendo documentos e registros formais de seu direito e nem sequer o 

ânimo de que possuem direitos, se auto-excluem das soluções fortes e definitivas, caso 

das decisões judiciais. O senso comum que move as populações à margem da cidade 

“justa” e lançados na ilegalidade pelo urbanismo regulado e regulador, leva ao apego de 

meios de formalização precários mas os únicos acessíveis: documentos de registro das 

Associações de Moradores, contas de água e luz, dentre outros menos encontradiços. 

Bela a descrição que Boaventura Sousa Santos (1988) faz da dinâmica do “Direito de 

Pasárgada”, formas jurídicas populares de gerir interesses, com especial atenção para o 

“direito de lage” das favelas do Rio de Janeiro, que existe ao arrepio da assepsia do 

urbanismo elitista. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cidade sustentável e justa se radica mais na acomodação da diversidade de 

situações em que foi forjada do que numa regulação disciplinadora gestada nos 

gabinetes. Uma dessas situações refere-se à segurança jurídica possível e acessível aos 

vastos segmentos da população que exercitam um dos atos daquela segurança que é a 

formalização e registro dos negócios com imóveis. A moradia é mais que o aspecto 

econômico e formal, é direito humano e cultural. 
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 Os registros formais e impostos pelo direito estatal não têm ainda uma 

organicidade e unidade que as altas funções e preocupações que enformam o novo 

urbanismo parecem sugerir. A concorrência de burocracias públicas e privadas (ou um 

híbrido delas) torna impraticável às classes populares e ao dinamismo das ações na 

cidade a observância das normas que cercam a regularização fundiária e registrária.  

 Uma saída popular que é antiga e sintonizada com a função social do uso do solo 

desde sua instituição é a enfiteuse. O instituto em processo de acelerada caducidade 

decretada pela Lei Maior, ADCT, art. 49 e Código Civil de 2002. Trata-se de uma 

raríssima situação em que um instituto jurídico é condenado à morte sem que sejam 

previstas formas de operar a transição de modo positivo para um novo status quo, ainda 

mais quando sua finalidade (edificar e plantar) diz respeito às funções sociais que a 

propriedade deve desempenhar. Mas os instrumentos documentais próprios da enfiteuse, 

como o Contrato, a escritura particular e as anotações de pagamento de foros e 

laudêmios, continuam sendo utilizados como a única forma de registro acessível a 

muitas famílias em vastas regiões do Brasil, mormente as mais pobres. 

 A formalização é apenas uma das dimensões da cidade “justa” e sustentável. Mas 

na variante em envolve moradia e direito imobiliário, passa a ter um aspecto de direito 

fundamental. Tal formalização deveria ser sistematizada num sistema único e não em 

várias burocracias concorrentes e simultaneamente onerosas para o exercício da 

segurança jurídica atinente ao direito da moradia. Atentando para as regras que prevêem 

formas menos exigentes para a regularização do uso do solo urbano, da moradia e 

habitação popular, deduz-se a possibilidade de que, na gestão do interesse local, as 

municipalidades regularizem ou disciplinem sem ônus adicionais, a utilização de 

instrumentos de registro e formalização de uso corrente entre a população em 

cooperação com o Serviço de Registro de Imóveis. A gestão compartilhada desse 

registro só não deveria onerar dupla ou triplamente a população, em especial a mais 

carente. 

  O pluralismo das situações na cidade permite o recurso ao pluralismo das formas 

jurídicas que melhor ajudem na consecução dos objetivos da “cidade justa”. Os 

instrumentos jurídicos de gestão documental da enfiteuse, onde o instituto é forte e 
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característico das práticas locais de negócios e registro de imóveis, pode ser reinventado 

e servir para a gestão local do solo urbano. Por práticas locais se entendam as que 

guardem uma dimensão comunitária. Os esquemas de confiança locais, se devidamente 

tutelados segundo critérios mais amplos de interesse público (“popular”), cumprem a 

contento as finalidades da norma e a função social precisamente definida para o caso do 

uso do solo urbano. 

 Pluralismo de situações solicita razoavelmente o correspondente pluralismo 

jurídico. Em recente trabalho Hermany (2007) sinaliza a emergência de um “direito 

social” no sentido de práticas de reconhecimento jurídico legitimadas pela sociedade e 

não tanto pela coação típica do direito estatal. A construção de decisões públicas, 

socialmente reconhecidas, ainda que não exclua a tutela estatal que caracteriza os 

“direitos sociais” de tipo prestacional, surge como uma necessidade cultural, 

especialmente quando as formas estatais de regulação e tutela falecem de sentido e 

credibilidade. Apesar de reticente quanto às possibilidades de um espaço público local 

emancipado e efetivamente apto à parceria e controle dos agentes políticos, a posição de 

Hermany (2007) quanto a validade de formas consensuais de direito geridas localmente 

se mantém. O espaço local de decisão não é democrático nem jurídico apenas na medida 

em que se conforma às regras gerais do ordenamento, mas principalmente quando é 

capaz de gerar consenso eficaz. 

 No caso do novo urbanismo, importante contribuição adviria da adoção de 

estratégias locais e populares de regulação/regularização, com instrumentos válidos, e a 

partir de um consenso social legitimador, não caberia ao Judiciário proceder à 

regularização judicial em substituição a uma política pública local. A enfiteuse, com os 

seus registros locais, contribui para um sistema local e participado de gestão da cidade 

sustentável e democrática. 

 A adoção de um “Simples” urbanístico, uma taxação que unisse todos os 

encargos que pesam sobre a regularização formal dos imóveis urbanos seria um passo 

importante na consolidação de uma urbanística popular. Esta não mais seria a simples 

condenação das formas precárias de inserção na cidade e construções fora do padrão, 

mas ação de efetiva inclusão social. Esse “Simples” urbanístico pode se orientar na base 
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por uma série de procedimentos já experimentados pela comunidade na gestão de seus 

negócios com o solo urbano, entre os quais a enfiteuse e o somatório de práticas de 

formalização da moradia e do uso do solo. 
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A EXISTÊNCIA DIGNA E A ESSÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

MORADIA 

                                                                                                     

                                                                                                           Priscila Cavalcante∗

 

RESUMO 

A existência digna encontra-se no seio das mais altas indagações filosóficas e 

teológicas. Na esfera jurídica, o ordenamento internacional, bem como diversas 

constituições nacionais instituíram a dignidade da pessoa humana como princípio 

basilar. Sustentar a dignidade, porém, exige o respeito aos direitos fundamentais, com 

destaque, neste trabalho, ao direito à moradia. Refletindo o anseio da comunidade 

política pela sua efetivação, o direito à moradia fora formalmente integrado ao 

ordenamento brasileiro pela emenda constitucional 26 de 2000. A moradia adequada, 

como direito fundamental, indispensável à vida humana digna, vem se fortalecendo no 

planejamento das políticas públicas, na legislação e na jurisprudência. Neste contexto, 

entendido como um direito humano, examinar-se-ão os seus fundamentos jurídicos, a 

partir dos parâmetros de sua positivação internacional e previsão constitucional, como 

direito social passível de tutela por ações coletivas.  

 

PALAVRAS CHAVES 

DIGNIDADE; MORADIA; DIREITO SOCIAL E METAINDIVIDUAL. 

 

ABSTRACT 

The dignified existence is found in the core of the highest philosophical and theological 

indagations. In the legal field, the international system, as well as many national 

constitutions have instituted the human being dignity as a fundamental principle. 

Sustaining the human dignity, however, demands respect to fundamental rights, 

highlighting, in this paperwork, the right of housing. Reflecting the political 

community’s concern for its effectiveness, the right to housing was formally integrated 

into the Brazilian law system through the Constitutional Amendment 26/2000. The 
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adequate housing, as a fundamental right, indispensable to a worthy human life, has 

been strengthened in the public policy planning, in the legislation and law precedents. In 

this context, understood as a human right, it will be examined its legal foundations, 

from its international and constitutional prevision, as a collectively protected social 

right.              

                   

KEY WORDS 

DIGNITY; HOUSING; SOCIAL AND COLLECTIVE RIGHTS. 

 

INTRODUÇÃO 

As reflexões do presente texto sustentam-se sobre a convicção de que a dignidade é o 

valor supremo da existência humana, cuja compreensão perpassa por indagações 

filosóficas e teológicas. Enquanto a sua natureza desperta infindáveis lucubrações, a sua 

proteção encontrou guarida, não apenas no ordenamento jurídico internacional, nos 

tratados internacionais de direitos humanos, como também em sistemas constitucionais 

de matrizes culturais diversas.  

 

O pleno respeito à esfera da dignidade exige a tutela de direitos individuais, 

socioeconômicos e coletivos. Neste diapasão, surge o direito à moradia, como abrigo 

do ser e indispensável ao seu pleno desenvolvimento. As próprias possibilidades de 

escolha que o indivíduo enfrenta, ao longo de sua jornada, são fortemente influenciadas 

pela dinâmica da sua habitação. Em contrapartida, a ausência ou deficiência de um 

ambiente seguro pode mutilar a sua existência digna e a sua autopercepção como pessoa 

humana.      

 

O poder público, ao atender às necessidades vitais e, por conseqüência, aos objetivos 

constitucionais de inclusão social e desenvolvimento econômico, deve priorizar a 

distribuição equânime dos recursos públicos, direcionando-os, inclusive, à construção e 

regularização de moradias.  

 

Neste mister, a contribuição do Direito é incontestável. Primeiro, compreendendo a 

natureza do direito à moradia, em suas dimensões social e coletiva. Segundo, 
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colaborando com a formação de elos entre os diversos Poderes, haja vista que a sua 

concretização depende do entrelaçamento entre a atuação administrativa do Poder 

Executivo, a fiscalização do Ministério Público, a configuração de um arcabouço 

legislativo coerente e eficaz e a tutela judicial célere e efetiva. 

 

1 PROLEGÔMENO À EXISTÊNCIA DIGNA 

A doutrina cristã medieval, em contraposição à ontologia clássica, introduziu o homem 

como centro do universo,1 e, por conseqüência, a liberdade, vislumbrada em sua 

complexa natureza de dependência (o agir obediente segundo as leis de Kant) e 

independência, ou “possibilidade de seguir suas próprias tendências, a própria 

inclinação, o próprio desejo, a propensão e a corrente da própria natureza, o impulso da 

própria vontade.”2 Situada na essência do homem, mutilá-lo da liberdade é privá-lo da 

própria vida.  

 

A liberdade é um elemento que distingue a pessoa do indivíduo. Este é uma categoria 

de ordem natural, enquanto aquela é uma categoria espiritual3 e axiológica, uma obra 

prima (poiema), esculpida à imagem e semelhança de Deus. Por esta leitura, a 

compreensão do ser requer a existência do supra-pessoal,4 em decorrência da limitada 

cognição acerca da natureza humana, o que seria possível apenas a um ser divinamente 

desvelado.    

 

A pessoa consubstancia-se como uma unidade própria, com valor intrínseco, composta 

de corpo, mente e espírito, em meio à heterogeneidade de pessoas e ambientes em 

mutação.5 A consciência da sua dignidade revela um fim em si mesmo, envolto em 

                                                 
1  BERDIAEFF, Nicolas. 5 Méditations sur l´existance. Solitude, Société et Communauté. Trad. 
Irène Vildé-Lot. Paris: Fernand Aubier, 1936, p. 16.  
2  STRENGER, Irineu. Dimensão filosófica da liberdade. Revista Brasileira de Filosofia, São 
Paulo, v. XI, fascículo 44, p. 447, out/dez, 1961. 
3  BERDIAEFF, op. cit., p. 165-166.  
4  Ibid., p. 166. Ver também HARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10. ed. Trad. Roberto 
Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 18-19. 
5  GARDAIR, M. J. La Nature Humaine. Paris: Lethielleux, 1896, p. 255.  
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liberdade e independência de ação, e não um meio utilizado por outrem para satisfação 

de seus propósitos.6   

 

O eu humano é primitivo, ao contrário do que afirmara Descartes (cogito, ergo sum), o 

ser não provém de algo externo, nem mesmo do pensamento, mas pré-existe a ele.7 

Fundamentada no racionalismo, a ciência moderna consagrou o homem como sujeito 

epistêmico-insular, desqualificando-o de seu caráter empírico. Buscava-se um 

conhecimento objetivo e rigoroso, sem a interferência dos valores humanos ou 

religiosos, o que alicerçou a dicotomia sujeito\objeto.8 Entendia-se a dignidade, sob esta 

perspectiva, como o substrato da autonomia individual.9

 

Atualmente, contudo, diante da simbiose homem-natureza, o objeto tornou-se uma 

continuação do sujeito, de modo que “todo conhecimento é auto-conhecimento.”10 

Sujeito e objeto mostram-se menos em uma posição antagônica e mais como um 

continuum.11 O homem, neste contexto, possui a capacidade de dialogar e amar, ou seja, 

transcender o ser em si. Extrapola-se, por conseguinte, o individualismo e os direitos 

formais, norteando-se para a consecução de uma vida plena e digna.  

 

1.1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Etimologicamente, dignidade (Würde) é a abstração do substantivo valor (wert)12 e, 

para Von Wintrich, refere-se ao homem que, enquanto criatura ético espiritual, pode, 

por sua própria natureza, consciente e livremente, auto determinar-se, formar-se e agir 

sobre o mundo que o envolve.13  

 
                                                 
6  BERDIAEFF, op. cit., p. 176. KANT, Emmanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. 
Trad. Lourival de Queiroz Henkel. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 78. 
7  BERDIAEFF, op. cit., p. 93. SEGADO, Franciso Fernanández. La dignité de la personne em 
tant que valeur suprême de l’ordre juridique espagnol et en tant que source de tous lês droit. Revue 
Française de Droit Constitutionnel, Paris, n. 67, p. 465, juillet, 2006. 
8  SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2006, 
p. 80.  
9  AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização da Dignidade da Pessoa Humana. Revista 
USP. São Paulo, n. 53, p. 92, mar/maio, 2002. 
10  SANTOS, op. cit., p. 83.  
11  Ibid., p. 45.  
12  SEGADO, op. cit., p. 455.  
13  VON WINTRICH apud SEGADO, op. cit., p. 454.  
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Há quem defenda ser a dignidade um conceito supra jurídico, significando um apelo à 

essência da natureza humana. Outros a traduzem como a capacidade de decisão livre e 

racional acerca de qualquer conduta, desde que respeitados os outros e obedecida uma 

postura coerente à escolha efetuada.14 Pode-se distinguir ainda quatro dimensões da 

dignidade humana:15 (i) teológica: a ligação do ser humano a Deus, em sua imagem e 

semelhança; (ii) ontológica: o atributo da inteligência, racionalidade, liberdade e auto 

consciência; (iii) ética: a autonomia moral, diante de qualquer norma ou modelo de 

conduta; (iv) social: a estima de um comportamento positivamente valorizado, privado 

ou público, na vida em sociedade.  

 

Um aspecto a destacar da dignidade é a projeção dos direitos invioláveis, sobretudo, em 

declarações de matrizes culturais diversas, o que confere unidade de sentido e de 

concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais; o outro, é a compreensão do 

ser real, imbuído em seu cotidiano, da qual decorre a garantia da proteção ao trabalho, 

às minorias, aos deficientes, à intimidade pessoal e à habitação.16  

 

O pós-guerra elevou a dignidade da pessoa humana a cerne axiológico constitucional e 

valor supremo no seio da ordem jurídica,17 o que se refletiu no texto da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, cujo artigo 1o expõe: “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência 

devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.”  

 

A constituição do Iran de 1979 estatuiu que “a pessoa, a vida, os bens, os direitos, a 

dignidade, o domicílio e o trabalho das pessoas são invioláveis.” A constituição de 1976 

é a primeira da história portuguesa a declarar a dignidade humana como base do 

                                                 
14  SEGADO, op. cit., p. 462. 
15  As dimensões foram elaboradas por Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. Derechos fundamentales de 
la persona. (Droit fondamentaux de la persone) (Commentaire à l’article 10 de la Constituition). In: 
ALZAGA, Orcar (Org.). Comentario a las Leyes Políticas, tome I. Madrid: Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1984, p. 113-114, apud SEGADO, op. cit., p. 462-463. 
16  MIRANDA, Jorge. A Constituição Portuguesa e a Dignidade da Pessoa Humana. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, n. 45, ano 11, p. 85, out/dez, 2003.  
17  SEGADO, op. cit., p. 451. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu 
artigo 6o proclama que “todos os cidadãos, sendo iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas 
as dignidades, colocações e empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção além 
daquela de suas virtudes e de seus talentos.” 
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ordenamento jurídico. A pessoa é vista como fundamento e fim da sociedade e do 

Estado.18 Consagra não apenas a dignidade individual (art. 1o), mas também, assim 

como o artigo 3o da Constituição italiana, a dignidade social (art. 13o), demonstrando 

que a proteção integral do ser demanda um sacrifício do ter, a partir da atuação estatal 

com vistas a corrigir a desigualdade na distribuição de oportunidades.19  

 

O artigo 10 da Constituição espanhola proclama em sua alínea 1 que “a dignidade da 

pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da 

personalidade, o respeito à lei e aos direitos dos outros são o fundamento da ordem 

política e da paz social.” 

 

A Lei Fundamental alemã de 1949 inicia seu texto, esclarecendo que “a dignidade do 

homem é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público.” A 

intangibilidade conferida pela Lei Fundamental gerou uma polêmica doutrinária entre 

aqueles que defendem a dignidade como princípio absoluto e aqueles que vislumbram 

uma dupla estrutura: regra e princípio. O conteúdo da regra decorreria da ponderação 

realizada em seu princípio; absoluta seria a regra e não o princípio, jamais se podendo 

falar em princípios absolutos.20  

 

A Constituição Russa de 1993 previu expressamente em seu artigo 12 que “a dignidade 

da pessoa é protegida pelo Estado. Nada pode justificar seu abatimento.” Nesta mesma 

linha, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, de 2000, consagrou que “a 

dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida.” 

 

Percebe-se claramente um mandamento de proteção, a ser seguido pelo poder estatal. O 

poder, em sua origem e exercício, é inseparável da idéia de atuação racional ou limitada 

(modus),21 cuja elasticidade repousa nos direitos fundamentais.  

 
                                                 
18  MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 81.  
19  Ibid., p. 88. 
20  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 72-73 e ALEXY, Robert. Teoria de 
Los Derechos Fundamentales, Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: CEPC, 2002, p. 106 et seq. Cf. 
SEGADO, op. cit., p. 478.  
21  ECO, Umberto. Interpretação e Superinterpretação. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 31. 

 1747



  

O preâmbulo da Constituição Sul Africana proclama serem os valores fundamentais da 

sociedade a “dignidade humana, a consecução da igualdade e o avanço dos direitos 

humanos e liberdades”.22

 

Na constituição brasileira, a dignidade é um princípio que exige uma interpretação 

concretizadora e condiciona o legislador, assim como o órgão jurisdicional, em sua 

modelação infraconstitucional. Os bens jurídicos tutelados no caput do artigo 5o 

correspondem ao pressuposto e as conseqüências da dignidade. O seu pressuposto é a 

vida. As conseqüências são a segurança, propriedade, liberdade e igualdade.23

 

1.2 A EXPANSÃO DAS CAPACIDADES 

A palavra pessoa, em latim, significa máscara, referindo-se à representação teatral. Por 

esta máscara, o homem penetra no mundo e se protege dele. Por trás dela, guarda a sua 

essência, da qual emana sensibilidade, vontade e capacidade de agir no mundo.24  

 

A capacidade é a possibilidade real de se efetuar escolhas e alcançar objetivos, o que 

reflete o próprio processo de desenvolvimento que, segundo Amartya Sem, pode ser 

traduzido como a expansão da liberdade substancial, a saber, da capacidade do ser 

humano de levar o tipo de vida que valoriza ou tem razões para valorizar. 25  

 

                                                 
22  A constituição sul-africana, em sua seção 26, assim dispõe: “(1) Everyone has the right to have 
access to adequate housing. (2) The state must take reasonable legislative and other measures, within its 
available resources, to achieve the progressive realization of this right. (3) No one may be evicted from 
their home, or have their home demolished, without an order of court made after considering all the 
relevant circumstances. No legislation may permit arbitrary evictions.” No caso CCT 11/00 - The 
Government of the Republic of South Africa v. Irene Grootboom – expôs a Corte Constitucional: “The 
Constitution will be worth infinitely less than its paper if the reasonableness of state action concerned 
with housing is determined without regard to the fundamental constitutional value of human dignity”. 
 Disponível em: <http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2798.PDF>, p. 61. Acessado 
em 25 de novembro de 2006). 
23  AZEVEDO, op. cit., p. 92. Acrescente-se ainda que assegura a constituição a todos, uma 
existência digna (caput do artigo 170), o incentivo a uma família adequadamente planejada (artigo 226, § 
6o) e a proteção à criança e ao adolescente (227, caput). (SARLET, op. cit., p. 62). 
24  BERDIAEFF, op. cit., p. 17. GARDAIR, op. cit., p. 327-328. 
25  “A capacidade (capability) de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de 
funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a 
liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamento (ou, menos formalmente 
expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos).” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, p. 94-95). Cf. FURTADO, 
Celso. Pequena Introdução ao Desenvolvimento: enfoque interdisciplinar. 2. ed. São Paulo: Nacional, 
1981, p. IX. 
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Em termos sociais, a capacitação dos indivíduos envolve avaliações e decisões. O 

consenso alcançado dependerá de debates e discussões acerca das prioridades de uma 

determinada sociedade. O objeto desse trabalho partiu justamente de uma escolha: o 

direito fundamental à moradia. Obviamente, não enaltecido como superior aos demais, 

mas essencial à plena realização das capacidades humanas. No seio do lar (oikos), é que 

inicialmente a personalidade é formada. O interesse em perquirir a sua essência não é 

trazer à baila uma discussão inócua, mas demonstrar as diversas possibilidades de se 

tutelar este fundamental direito protegido constitucionalmente.   

 

O direito à moradia, como direito social, caracteriza-se, basicamente, por ser um 

crédito26 do indivíduo em relação ao Estado, uma exigência na promoção do bem estar 

social. A sua concretização efetiva-se mediante a execução de políticas públicas que 

amparem os desfavorecidos.27 O Estado, ao assegurar constitucionalmente o direito à 

moradia, assumiu uma obrigação jurídica, e não apenas um compromisso moral. Os 

seus cidadãos, assim, são credores do direito a uma existência digna, de modo que o seu 

direito subjetivo deve ser resguardado por garantias a sua realização efetiva.  

 

O direito subjetivo confere ao seu titular o direito a um determinado ato, em face de um 

dever de outrem de praticá-lo. O direito subjetivo integra o conteúdo do direito 

fundamental e conduz a uma relação entre o titular e os destinatários. Assim, no que diz 

respeito ao direito à moradia, o indivíduo tem o direito subjetivo perante o Estado a ter 

uma moradia adequada assegurada, e o Estado tem o dever de tutelar este direito 

(legislativa, administrativa e judicialmente) e de se abster de qualquer conduta que o 

viole.28

                                                 
26  “Os direitos de crédito são o solo sobre o qual floresce a capacidade, complemento 
indispensável das liberdades no e contra o Estado” (CLÉVE, Clemerson Merlin. A fiscalização abstrata 
da constitucionalidade no Direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 316, grifo 
nosso). 
27  Política pública, segundo a lição de Fábio Konder Comparato, consiste em uma atividade, 
definida como uma série de atos de tipologia variada que possuem o mesmo escopo e são organizados em 
um programa, a longo prazo, que visa atender às necessidades, geradas por uma economia de massa, 
disciplinar a atividade empresarial e organizar o serviço público. A importância das políticas públicas 
reside no fato de serem os instrumentos governamentais para a realização dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos do homem. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p. 46, grifo nosso). 
28 Orlando Gomes o
jurídicas. Designaria tanto a faculdade de agir como o poder conferido ao sujeito com vistas a alcançar 
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Duguit,29 porém, contestou o conceito de direito subjetivo por considerá-lo de difícil 

definição e metafísico. O homem não teria direitos, mas apenas deveres. Haveria 

também situações jurídicas em que pessoas se encontram ativa e passivamente. Seria o 

direito subjetivo apenas projeção do direito objetivo.30 Em contraposição, defende 

Comparato serem os direitos sociais, nos quais se inclui a moradia, direitos públicos 

subjetivos exigíveis e justiciáveis e não mera concessão do governo para os cidadãos. O 

exercício da cidadania dependeria da sua efetivação.  

 

O direito à moradia, por este prisma, seria um direito subjetivo público,31 em 

decorrência da sua previsão constitucional e por ter o cidadão o direito de exigi-lo do 

Estado. O direito à moradia não necessariamente pressupõe a propriedade, entendida 

como titularidade e tradicionalmente disciplinada pelo Direito Civil. Havendo garantia 

da propriedade, contudo, imprescindível a sua funcionalização constitucional. 

 

As garantias do Estado Social, por sua vez, exigem um Estado politicamente ativo no 

desempenho de suas funções distributivas, tendo por fim a efetivação de compromissos 

firmados com os diversos grupos componentes do substrato social e a concretização dos 

valores constitucionalmente vinculantes.32

 

No que concerne especificamente ao direito à moradia, deve o Estado regulamentar as 

atividades do setor privado referentes à política habitacional, à propriedade imobiliária e 

aos deslocamentos involuntários, além de dispor sobre os sistemas de financiamento de 

habitação de interesse social, os instrumentos tributários e os regimes de concessão de 

                                                                                                                                               
determinado fim. (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
93-94). 
29  DUGUIT, Pierre Marie Nicola Léon. Las transformaciones del derecho publico y privado. Trad. 
Jaen Ramon e Adolfo G. Posada. Argentina: Heliasta SRL Editorial, s/d, p. 175.  
30  GOMES, op. cit., p. 96. 
31  Cf. Márcia Zollinger, seguindo a lição de Perez Luño, adota a terminologia direito público 
subjetivo para designar os direitos do cidadão a não intervenção do Estado na sua esfera de liberdade e 
não a atuação positiva do ente público na efetivação dos direitos sociais. (ZOLLINGER, Márcia. 
Proteção Processual aos Direitos Fundamentais. Salvador: Juspodium, 2006, p.47).   
32  FERRAZ JR, Tércio Sampaio, DINIZ, Maria Helena e GEIRGAKILAS, Ritinha A. S. 
Constituição de 1988. Legitimidade, Vigência, Eficácia e Supremacia. São Paulo: Atlas, p. 55-56. 
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moradia.33 Para tanto, a Administração deve promover políticas públicas de inclusão 

social e desenvolvimento econômico, priorizando a distribuição equânime dos recursos 

públicos. 

 

Destaque-se que o desenvolvimento não ocorre espontaneamente, mas deve ser 

provocado racionalmente, ou seja, necessária a vontade de se desenvolver, por 

intermédio da adoção de políticas adequadas ao momento histórico e vinculadas à 

exploração das potencialidades econômicas de cada região.34

 

A plena expansão das capacidades envolve a correção da desigualdade, gerada pela 

liberdade de desenvolvimento do mercado, e pressupõe a intervenção do aparato estatal 

na esfera privada. A atuação do poder público deve ser programada e baseada em 

fatores como a interdependência dos objetivos sociais, o orçamento real disponível e, 

sobretudo, a consecução do bem-estar geral.  

 

Em suma, com o intuito de defender e atender aos interesses da população, 

imprescindível a atuação do Estado, cujo objetivo é “manter o modo paradisíaco da vida 

em grupo, traduzido modernamente nas teorias que consagram os fins atuais do Estado 

no dualismo: bem-estar e desenvolvimento econômico.”35  

 

O moderno Estado é sujeito de prestações, para o atendimento das necessidades vitais e 

intervencionista, em sua interferência na produção de bens, na regulação do consumo e 

na fiscalização da iniciativa privada. Não se concebe o desenvolvimento real sem que a 

população tenha suas necessidades vitais, como a moradia, atendidas. 

 

2 A ESSÊNCIA DO DIREITO À MORADIA 

 

                                                 
33  GODOY, Luciano de Souza. O direito à moradia e o contrato de mútuo imobiliário. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 45.  
34  Pode-se enfatizar, neste mister que, “ao Estado do desenvolvimento, cumpre, sobretudo, a função 
de promover esta vontade, conscientizando a respectiva população da sua realidade e estimulando uma 
conduta baseada na ‘aspiração ao desenvolvimento através de um programa político com o fim de elevar 
o nível de vida das massas’” (BRITO, Edvaldo. Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio 
Econômico. São Paulo: Saraiva, p. 52-53). 
35  Ibid, p. 5. 
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O Direito à moradia foi consagrado pelo ordenamento brasileiro pela emenda 

constitucional 26 de 2000. Esta emenda expressa a manifestação da competência 

Parlamentar para alterar a Constituição e reflete os anseios da sociedade pela efetivação 

de tão relevante direito, além de exprimir a ideologia abarcada pelo modelo 

constitucional adotado no período da redemocratização. 

 

A moradia adequada é um direito que vem sendo construído no seio da comunidade 

política e se adensando pela legislação e pela jurisprudência.36 Neste contexto, 

entendido o direito à moradia como um direito humano e fundamental, examinar-se-á a 

sua essência como direito social passível de tutela por ações coletivas.  

 

No seio da ONU, o direito à moradia é considerado um direito humano e os Estados 

membros têm o dever de assegurá-lo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

considerada a primeira inspiração do direito à moradia como um direito humano, assim 

prescreve em seu artigo XXV: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família, saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis (...).”37

 

O artigo 11 do Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo 

Brasil, pelo Decreto Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991, estabelece que "Os 

Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de 

vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 

moradia adequada, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida.” Tal 

                                                 
36  Comparato, com supedâneo na doutrina alemã, distingue os direitos humanos e os direitos 
fundamentais. Os direitos humanos integram o gênero do qual fazem parte todos os direitos 
indispensáveis à dignidade humana, ao passo que os direitos fundamentais são os direitos humanos 
reconhecidos pelas autoridades detentoras do poder político de editar normas, no plano interno e 
internacional. Neste sentido, os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados nas 
constituições, nas leis e nas convenções internacionais (COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação 
histórica dos direitos do homem. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 46). 
37

  Posteriormente, outros documentos como a Declaração sobre Assentamentos Humanos de 
Vancouver (1976), a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986) e a Agenda 21 sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (1992) estatuíram o direito à moradia como um direito humano. Na França, 
por exemplo, o direito à habitação é considerado direito fundamental: “Il faut attendre la loi du 22 juillet 
de 1982 (dite loi Quillot) pour que soit défini, pour la première foi dans notre législation, le droit à 
l´habitat, en tant que ‘droit fondamental’ ‘s´exeçant dans le cadre des lois qui le régissent“ (CHARVIN, 
Robert, SUEUR, Jean-Jacques, FARJAT, Gerard. Droit de l´homme et libertés de la personne. 12. ed. 
Paris: Litec, 1997, p. 158, grifo nosso).  
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dispositivo expõe a interdependência entre o direito à moradia e outros direitos do 

homem.   

 

2.2 O DIREITO À MORADIA COMO DIREITO SOCIAL 

O direito à moradia pode ser considerado um direito social,38 e como tal, caracterizado 

por sua dimensão positiva, o que significa que deve ser garantido pelo Estado, ao 

propiciar melhores condições de vida ao cidadão e implementar a igualdade material 

entre todos. Neste sentido, compete ao Estado brasileiro assegurá-lo aqueles 

desprovidos de moradia ou habitantes de lugares precários.  

 

Em decorrência do seu caráter social, o direito à moradia dificilmente poderá ser 

individual e equanimente tutelado, pois exige uma atuação harmônica da coletividade, 

assim como dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As iniciativas para sua 

efetivação podem ser tomadas, inclusive, nos planos nacional e internacional de maneira 

conjugada.39

 

No seio dos direitos humanos, Bobbio distingue ainda entre liberdades e poderes. Pode-

se entender as liberdades como direitos individuais tradicionais, ou seja, obrigações 

negativas, abstenção de determinado comportamento proveniente de pessoas e de 

órgãos públicos. São direitos garantidos quando o Estado não intervém. Os poderes 

configuram-se como imposição de uma conduta ou obrigações positivas a outrem, 

inclusive órgãos públicos. Os poderes são direitos que demandam uma intervenção do 

Estado com intuito de corrigir as desigualdades geradas pela liberdade difundida no 

setor privado.40  

 

Os direitos sociais estão incluídos nesta categoria. Estes são chamados por Alexy de 

direitos a prestações em sentido estrito (direitos sociais fundamentais), tendo por 

                                                 
38  Confrontar com GODOY, ao comentar diversos autores que entendem o direito à moradia como 
direito individual do cidadão. (GODOY, op. cit., p. 45). 
39  COMPARATO, Fabio. Konder. Proteção, Promoção e Violação dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais: a Responsabilidade do Estado no Direito Interno e no Direito Internacional. In: 1° 
Encontro Brasileiro de Direitos Humanos. Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Centro de 
Estudos, Série de Eventos 8, 2001, p. 138. 
40  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003, p. 23-25.  
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sujeito passivo o Estado e por objeto um bem que o indivíduo poderia obter dos 

próprios particulares no mercado, se detivesse meios financeiros suficientes.41

 

Carl Schmitt enxerga nos direitos sociais uma diferente estrutura dos direitos 

fundamentais em sentido próprio. Consoante seu entendimento, os direitos sociais não 

podem ser ilimitados, pois demandam uma prestação do Estado e pressupõem uma 

organização estatal a que se incorpora o sujeito titular do direito.42  

 

Canotilho visualiza uma separação entre os direitos fundamentais garantidos como 

direitos a atos negativos e a atos positivos. O primeiro desdobra-se em três: (i) direito 

ao não impedimento por parte dos entes públicos de determinados atos; (ii) direito à não 

intervenção dos entes públicos em sistemas jurídicos objetivos; (iii) direito à não 

eliminação de prestações jurídicas. No que concerne aos atos positivos, podem ser 

direitos a uma ação positiva de natureza fática ou normativa.43

 

Políticas públicas concretas são necessárias para a implementação destes direitos. A 

insuficiência de recursos é um topos que deve ser erodido, na medida em que se priorize 

programas de fomento à moradia adequada, invertendo o direcionamento do orçamento 

público. As políticas públicas já existentes devem ser melhoradas e jamais retroceder. A 

reforma agrária é uma antiga política necessária para o exercício do direito ao trabalho, 

à moradia, à função social da propriedade, à alimentação, enfim, à existência digna de 

milhões de pessoas que habitam as zonas rurais e migram para a zona urbanas. O 

exercício da cidadania efetiva, portanto, depende de uma referência territorial e de 

facilidade de acesso a bens, serviços e emprego.  

 
                                                 
41  ALEXY, op. cit., p. 482.  
42  Define Schmitt os direitos fundamentais em sentido próprio: “Los 
derechos fundamentales en sentido propio son, esencialmente, derechos del hombre individual libre, y, 
por cierto, derechos que él tiene frente al Estado.” (SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Trad. 
Franciso Ayala. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 170). Posteriormente, os diferencia dos directos 
sociais: “Según su estructura lógica y jurídica, tal derecho se encuentra en contraposición con los 
auténticos derechos fundamentales y de libertad, siendo por eso erróneo el hablar indistintamente de 
‘derechos fundamentales’ (Ibid., p. 174). 
43  O direito à moradia seria um direito de ação positiva de natureza normativa, pois exige uma 
ação positiva do Estado e já se encontra tutelado no ordenamento jurídico brasileiro, não apenas na 
Constituição Federal, mas na própria legislação infra-constitucional. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 6. Ed. Lisboa: Almedina, 2002, p. 1126-1127). 
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Ademais, a efetivação dos direitos sociais requer a plena satisfação das necessidades 

humanas.44 Estas podem ser classificadas em individuais, comuns e coletivas. As 

necessidades individuais são supridas com o próprio esforço individual. Às 

necessidades comuns o homem atende por intermédio do agrupamento com outros e não 

isoladamente. São necessidades que, embora individuais, são comuns a vários 

indivíduos unidos na soma de seus esforços e recursos. As necessidades coletivas 

envolvem interesses da sociedade e não podem ser atendidas apenas pelo esforço 

individual.45 Nesta categoria, enquadra-se a moradia, assegurada constitucionalmente, 

que deve ser também examinada como um direito coletivo, sobretudo em situações em 

que o indivíduo não pode implementá-lo por esforço próprio. 

 

2.3 A NATUREZA METAINDIVUDUAL DO DIREITO À MORADIA 

Os direitos coletivos46 são igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro em 

suas diversas modalidades. Como direitos coletivos lato sensu se subdividem em (i) 

essencialmente coletivos ou transindividuais, cuja natureza é indivisível e pertencem a 

uma coletividade. Estes, por sua vez, podem ser direitos difusos, caracterizados pela 

indeterminabilidade dos sujeitos, ligados por uma circunstância de fato; e coletivos 

stricto sensu, que pertencem a pessoas determinadas ou determináveis (grupo ou 

categoria), ligadas por uma relação jurídica-base; (ii) ficticiamente coletivos, que são 

direitos individuais comuns com tratamento coletivo (individuais homogêneos).47

 

                                                 
44  “Se a diferença detectada por M. J. A. Roig, de que a necessidade satisfeita evita um dano 
enquanto o desejo satisfeito obtém um benefício, for transposta para todas as condições jurídicas em que 
se dá o acesso à terra (posse, propriedade, detenção ou o “habitat” dos índios) é bem de ver que, enquanto 
a “expansão do capital” sobre aquele espaço físico, seja no campo, seja a cidade, depende apenas do 
tamanho de sua capacidade econômica e do desejo de quem o titula (benefício para ele), a alimentação e a 
moradia dos “sem-terra” e dos “sem-teto”, sem poder aquisitivo (agora pelo jeito tornado permanente), 
revela o mais agudo estado de necessidade que, se não satisfeito, não tem como deixar de provocar dano” 
(ALFONSIN, Jacques Távora. O acesso à terra como conteúdo de direitos humanos fundamentais à 
alimentação e à moradia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003, p. 53-54).  
45  BRITO, op. cit., p. 4-5. 
46  “Trata-se dos chamados direitos fundamentais coletivos, isto é, direitos coletivos das 
organizações, cujo escopo directo é a tutela de formações sociais, garantidoras de escopos de liberdade e 
de participação. No seio da sociedade plural e conflitual. Existem também direitos fundamentais de 
exercício coletivo, ou seja, direitos cuja titularidade é individual, mas cujo exercício só coletivamente se 
pode afirmar (ex. direito de greve)” (CANOTILHO, op. cit., p. 387). 
47  LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo: RT, 2003, p. 67-68 e 
ABELHA, Marcelo. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004, p. 35-36.  
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Processualmente, podem ser assegurados por intermédio das ações coletivas, estatuídas 

no Código de Defesa do Consumidor e na Lei 7.347/85. Com efeito, vale mencionar o 

Projeto de Código de Processo Coletivo Brasileiro e o Anteprojeto de Código Modelo 

de Processos Coletivos Para Ibero-América que ampliarão a tutela jurisdicional 

coletiva.48  

 

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da defesa em juízo dos interesses 

transindividuais, utilizou o termo ação coletiva,49 cujos legitimados são as associações 

civis, o Ministério Público e outros entes públicos co-legitimados. A ação da Lei 

7.347/85, da mesma forma, visa à tutela dos interesses metaindividuais: difusos, 

coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos,50 como o meio-ambiente, os 

consumidores, o patrimônio cultural e natural, a moradia, dentre outros.  

 

A titularidade do direito à moradia é do grupo de indivíduos que pode ir a juízo 

demandar sua efetivação por intermédio de associações ou da atuação do Ministério 

Público. Estas ações que visam à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos podem ter a forma de ação civil pública (Lei 7.347/85) ou outra ação 

coletiva. Coletiva será a ação fundada nos artigos 81 e seguintes do CDC (Lei 

8.078/90), que verse sobre a defesa de interesses transindividuais.51

 

                                                 
48  Consoante o Projeto de Código de Processo Coletivo Brasileiro, a tutela jurisdicional coletiva 
pode ser exercida por intermédio da ação civil pública, da ação coletiva passiva, do mandado de 
segurança coletivo, do mandado de injunção coletivo e das ações populares, sem prejuízo de outras ações 
criadas por lei. Relevante pontuar ainda que o artigo 2º do Anteprojeto de Código Modelo de Processos 
Coletivos Para Ibero-América, ao tratar da demanda coletiva, estabelece a necessidade de existência dos 
requisitos da prevalência (das questões comuns sobre as individuais) e da utilidade (da tutela coletiva no 
caso concreto) nas ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos. (GRINOVER, Ada 
Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos autores do Anteprojeto. 
8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004,  p. 866-867). 
49  Ibid.,  p. 850. 
50  LENZA, op. cit., p. 157. O artigo 4° da Lei 7347/85 foi alterado pelo Estatuto da Cidade 
permitindo o ajuizamento de ação cautelar para tutelar à ordem urbanística. 
51  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. São Paulo: RT, 2005, p. 21. A doutrina 
esclarece que o termo ação civil pública tecnicamente não é o mais correto, pois a titularidade da ação 
nem sempre é de um ente público (MP, União, Estado e Municípios) e nem sempre se tutela no processo 
um interesse público. Por outro lado, ela é pública no sentido de consagrar um amplo espectro de 
interesses sociais, permitindo seu acesso à justiça. Pedro Lenza assevera que tecnicamente não seria 
correto classificá-la como civil, penal, muito menos pública. O correto seria denominá-la ação coletiva 
típica ou em sentido estrito para a proteção de direitos difusos e coletivos em sentido estrito e ação 
coletiva em sentido lato para a tutela dos direitos individuais homogêneos. (LENZA, op. cit., p. 156-158). 
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A ação civil coletiva pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer. Em geral, o pedido imediato terá natureza 

condenatória lato sensu. Ademais, como bem estatui o art. 83 do CDC, visou o 

legislador conferir positivação ao princípio da efetiva e adequada tutela jurídica 

processual de todos os direitos consagrados no Código.52

 

Em suma, pela fundamentação brevemente exposta acima, o direito à moradia, pode ser 

considerado um direito humano, fundamental, social e metaindividual, passível de tutela 

por ação coletiva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dignidade é valor supremo da existência humana. A partir dela, projetam-se direitos 

invioláveis, consubstanciados em declarações internacionais e constituições de 

arcabouços culturais diversos, o que confere unidade ao sistema dos direitos 

fundamentais. Respeitá-la, no entanto, demanda a compreensão do ser real, inserido em 

seu cotidiano e a expansão de sua capacidade de escolha e ação, o que engendra, 

conseqüentemente, a abolição progressiva da indignidade. 

 

As condições sob as quais vivem as pessoas não contempladas com uma moradia 

adequada são intoleráveis. O alívio da atual situação coaduna-se com a concretização de 

mandamentos já largamente positivados. Sem perder de vista a legalidade, o intuito do 

trabalho foi mostrar o amplo amparo legislativo, fomentar a execução administrativa e a 

tutela judicial.  

 

O direito fundamental à moradia configura-se como essencial à plena realização das 

capacidades humanas, sobretudo considerando que, no seio do lar, é que inicialmente a 

personalidade é estruturada. Em virtude de sua extrema relevância, o ordenamento 

estatui diversas possibilidades de tutelá-lo.  

 

O Direito à moradia foi consagrado pelo sistema brasileiro pela emenda constitucional 

26 de 2000, e, posteriormente, se adensando pela legislação e pela jurisprudência. Neste 

                                                 
52  GRINOVER, et al., op. cit., p. 838. 
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contexto, entendido o direito à moradia como um direito humano e fundamental, 

examinou-se a sua essência como direito social passível de tutela por ações coletivas.  

 

O direito à moradia, considerado um direito social, deve ser garantido pelo Estado, ao 

propiciar melhores condições de vida ao cidadão e implementar a igualdade material 

entre todos. Em virtude do seu caráter social, o direito à moradia dificilmente poderá ser 

individual e equanimente tutelado, haja vista exigir uma atuação equilibrada da 

coletividade, assim como dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 

Ademais, vislumbrou-se, na sua essência, um direito metaindividual, dispondo de 

instrumentos jurídicos que possibilitem sua inserção no contexto do desenvolvimento 

econômico e do planejamento urbano, sobretudo tendo em vista uma ampla dimensão 

do direito à moradia adequada como indispensável a uma existência digna.  
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REFLEXÕES SOBRE A EFETIVIDADE DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

Simone Reissinger∗

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo refletir sobre algumas dificuldades apontadas por 

doutrinadores e magistrados para a efetivação dos direitos fundamentais sociais, 

inseridos na Constituição Brasileira de 1988. Serão analisados os seguintes problemas: a 

carga eficacial das normas que tratam dos direitos sociais, pois há quem sustente que se 

tratam de meros dispositivos programáticos, sem eficácia;  ainda no âmbito da eficácia 

desses direitos, outra dificuldade apontada é a efetividade do direito social pretendido 

pelo cidadão através da via judiciária, questionando-se a justicialidade dos direitos 

fundamentais sociais, isto é, se aqueles direitos podem ser exigidos perante o Poder 

Judiciário; mesmo quando os magistrados avançam, ao querer dar efetividade aos 

direitos sociais pleiteados, outro obstáculo se põe: qual o conteúdo desses direitos? 

Quais prestações podem ser exigidas da Administração Pública?; a visão dos juristas, 

isto é, a forma como interpretam os dispositivos constitucionais sobre direitos sociais, 

também se torna um entrave para a efetividade desses direitos, pois ainda estão 

vinculados à uma hermenêutica formal e individualista; tendo em vista que os direitos 

sociais são prestacionais, outra dificuldade que se impõe é a escassez de recursos frente 

à elevada necessidade de serviços que a Administração Pública tem que prestar; aliado a 

esse embaraço se encontra o novo modelo de Administração Pública, proposto a partir 

da década de 90, com o neoliberalismo, buscando um Estado mínimo, que passa a ter 

um papel mais regulatório do que de execução. Por fim, diante dessas dificuldades, 

pretende-se discutir sobre o planejamento estatal e a necessidade da participação 

popular nesse processo, justificando-se pela imprescindibilidade do orçamento público 

para realização dos serviços que instrumentalizam os direitos sociais. 

 

                                                 
∗ Advogada, professora da PUC Minas, campus Serro, mestranda da área de concentração Direito Público 
na PUC Minas, pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas/OPUR do Programa de Pós-
graduação em Direito e da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas vinculada ao Grupo de Trabalho 
Administração Pública Dialógica.  
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PALAVRAS-CHAVE 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS; PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO; 

PARTICIPAÇÃO POPULAR.  

 

ABSTRACT 

The present article has for objective to reflect about some pointed difficulties for 

thinkers of the justice for the materialization of the social fundamental rights, inserted in 

the Brazilian Constitution of 1988. The following problems will be analyzed: the 

effectiveness of the norms of social rights, because there is who sustains that are 

jewfishes dispositives of the plan (programs), without effectiveness;  other pointed 

difficulty is if the social fundamental rights can be demanded in the Courts; more one 

obstacle puts is: which the content of those rights? Which installments can be demanded 

from the Public Administration?; the jurists' vision, that is, the form how they interpret 

the constitutional norms on social rights, also is an impediment for the effectiveness of 

those rights, because they are still linked to the a formal and individualistic 

interpretation; the social rights are services rendereds, then other difficulty that impose 

is the shortage of resources front to the high need of services that the Public 

Administration has to render; add to that embarrassment the new model of Public 

Administration, proposed starting from the decade of 90, with the newliberalism, 

looking for a minimum State, that have a paper more controlling than of execution. 

Finally, due to those difficulties, it intends to discuss on her the state planning and the 

need of the popular participation in that process, being justified for the necessity of the 

public budget for accomplishment of the services that execute the social rights. 

 

KEYWORDS 

EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL RIGHTS; BUDGET PLANNING; POPULAR 

PARTICIPATION. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos sociais foram incluídos no rol de direitos fundamentais na 

Constituição Brasileira de 1988. Isso significou um grande avanço para o 
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constitucionalismo pátrio. Entretanto, maior avanço será a efetividade desses direitos. O 

Estado tem que ser capaz de identificar as diferenças e singularidades dos cidadãos, 

promover justiça social e corrigir as disparidades econômicas, dando condições de 

igualdade (de oportunidades), o que será realizado mediante a concretização dos direitos 

sociais. Esses direitos visam garantir condições mínimas de vida ao cidadão e à 

comunidade.  

Assim, o presente artigo tem por objetivo refletir sobre algumas dificuldades 

apontadas por doutrinadores e magistrados para a efetivação dos direitos fundamentais 

sociais. Cada um dos problemas será analisado individualmente com a tentativa de 

refutá-los mediante posições doutrinárias contemporâneas, a fim de se demonstrar a 

possibilidade de concretização dos mencionados direitos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Direitos fundamentais sociais: normas sem eficácia? 

 

Para falar sobre a eficácia das normas de direitos fundamentais sociais, primeiro 

é necessário definir eficácia e efetividade. Para isso recorre-se ao dicionário jurídico 

escrito por Leib Soibelman: 

 
Eficácia, derivado do latim efficacia, de efficax (que tem virtude, que tem 
propriedade, que chega ao fim), compreende-se como a força ou poder que 
possa ter um ato ou um fato, para produzir os desejados efeitos.  
Efetividade, derivado de efeitos, do latim effectivus, de efficere (executar, 
cumprir, satisfazer, acabar), indica a qualidade ou o caráter de tudo o que se 
mostra efetivo ou que está em atividade. Quer assim dizer o que está em 
vigência, está sendo cumprido ou está em atual exercício, ou seja, que está 
realizando os seus próprios efeitos. Opõe-se assim ao que está parado, ao que 
não tem efeito, ou não pode ser exercido ou executado. (SOIBELMAN, 
1983, p. 142).    
 

Assim, a eficácia é a possibilidade de qualquer norma gerar efeitos. Trata-se do 

potencial da norma para produzir os efeitos que lhe são próprios1. 

                                                 
1 Quanto à eficácia jurídica, importante lembrar a clássica classificação de José Afonso da Silva acerca 
das diferentes cargas eficaciais: eficácia plena, contida e limitada. SILVA, José Afonso da. Curso de 
direito constitucional positivo. 27ª. ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 52, de 08.03.2006. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 
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Já a efetividade ou eficácia social significa a concretização dos efeitos jurídicos 

no mundo dos fatos. Trata-se da realização, a materialização do Direito. Segundo Luiz 

Roberto Barroso, a efetividade “simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, 

entre o dever ser normativo e o ser da realidade social” (BARROSO, 1996, p. 83). 

Convém ainda, trazer a noção de aplicabilidade, que é a possibilidade de 

aplicação da norma jurídica eficaz aos casos concretos. Assim, conforme Sarlet,  

 
[...] não há como dissociar, por outro lado, a noção de eficácia jurídica da 
aplicabilidade das normas jurídicas, na medida em que a eficácia jurídica 
consiste justamente na possibilidade de aplicação da norma aos casos 
concretos, com a conseqüente geração dos efeitos jurídicos que lhe são 
inerentes. (SARLET, 2003, p. 222) 
 

Desta forma, sintetiza o mesmo autor citado: 

 
[...] podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no sentido de 
aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos 
concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos, ao 
passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como 
englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma (juridicamente 
eficaz), quanto o resultado concreto decorrente – ou não – desta aplicação. 
(SARLET, 2003, p. 223). 
 

No caso das normas que estabelecem direitos e garantias fundamentais, o art. 5º., 

§ 1º., da Constituição, já declara expressamente que elas têm aplicação imediata. 

Entretanto, há séria controvérsia doutrinária sobre o alcance desse dispositivo: se 

aplicável a todos os direitos fundamentais ou se restrita aos direitos individuais e 

coletivos previstos apenas no art. 5º.  

Mais uma vez recorrendo à lição de Sarlet (2003, p. 248), seu entendimento é no 

sentido de que o § 1º. não é restritivo, o que podem defender alguns doutrinadores 

devido à situação topográfica do dispositivo. Entretanto, defende o autor citado, que 

mesmo por uma interpretação literal, a norma abrange todo o Título II da Constituição, 

cuja epígrafe é “Dos direitos e garantias fundamentais”, assim como formulado no 

dispositivo ora analisado: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata.” 

Além disso, sustenta Sarlet (2003, p. 248), que também se pode adotar uma 

interpretação sistemática e teleológica, chegando ao mesmo resultado, ou seja, o 
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legislador constituinte não pretendeu excluir os direitos políticos, de nacionalidade e os 

direitos sociais (esses no art. 6º. da Constituição) do âmbito do § 1º, do art. 5º. 

Portanto, a primeira dificuldade apontada pode ser vencida, uma vez que, 

atualmente, a corrente majoritária vem consolidando o entendimento de que as normas 

que consagram direitos sociais são direitos fundamentais e, por isso, abrangidas pelo art. 

5º., § 1º., da Constituição, tendo aplicabilidade ou eficácia imediata. 

 

2. Justicialidade dos direitos sociais  

 

Os direitos sociais se realizam ou se efetivam através de prestações, isto é, de 

atuação positiva do Poder Público. Para isso, há a necessidade de orçamento e dotações 

específicas2. Por isso a atuação do juiz nesse campo é complexa. Caso o magistrado, por 

decisão judicial, autorize a efetivação de um direito social, não estaria a administrar, a 

exercer função do Poder Executivo? Em outras palavras, estaria ferindo o princípio da 

separação de poderes? 

Deve-se iniciar este tema esclarecendo que os direitos fundamentais, sejam os 

prestacionais e positivos ou os defensivos e negativos, têm duas dimensões: subjetiva e 

objetiva. 

Os direitos de defesa, em regra, exigem uma não intervenção ou um não 

impedimento, por parte do Estado, de uma ação do cidadão. Os direitos prestacionais 

podem consistir em uma prestação juridicamente normativa ou material do Estado. 

A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais autoriza o titular a reclamar em 

juízo determinada ação, que pode ser defensiva ou prestacional. 

A dimensão objetiva significa que os direitos fundamentais, além de concederem 

uma posição subjetiva (individual ou coletiva), expressam os valores de uma dada 

sociedade, isto é, compreendem o dever de respeito e compromisso (inclusive dos 

poderes constituídos) com os direitos fundamentais. 

                                                 
2 A obra de Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New 
York: Norton & Co., 1999, influenciou bastante os trabalhos de Ana Paula de Barcellos (A eficácia 
jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002) e de Gustavo Amaral (Direito, escassez & escolha: em busca de critérios jurídicos para 
lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001), demonstrando 
claramente que os direitos fundamentais individuais também exigem prestações do Estado. Por exemplo, 
o direito de propriedade, exclusivamente individual, exige do Estado a prestação de serviço de segurança 
pública e judicial, a fim de impedir a posse injusta daqueles que não têm a propriedade. 
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Os direitos prestacionais na sua dimensão subjetiva geram direitos subjetivos 

para os seus titulares, que podem exigir em juízo (justicialidade) a sua efetividade. Em 

se tratando de prestação normativa há uma dificuldade maior para exigi-la, vez que não 

há direito subjetivo a edição de ato normativo. Quando se tratar de prestação material ou 

fática, como por exemplo, o fornecimento de remédios (direito fundamental à saúde) ou 

vaga em escola (direito fundamental à educação), o Poder Judiciário pode intervir para 

efetivá-los. O seu objetivo será a concretização da Constituição. 

Conforme Clémerson Merlin Clève, 

 
A dimensão objetiva também vincula o Judiciário para reclamar uma 
hermenêutica respeitosa dos direitos fundamentais e das normas 
constitucionais, com o manejo daquilo que se convencionou chamar de 
filtragem constitucional, ou seja, a releitura de todo o direito infra-
constitucional à luz dos preceitos constitucionais, designadamente dos 
direitos, princípios e objetivos fundamentais. A filtragem substancia, na 
verdade, uma espécie de interpretação conforme a Constituição, significando 
que toda atuação do poder público (atos administrativos, legislativos e 
jurisdicionais) haverá de manifestar-se conforme os direitos fundamentais, 
ligando-se também àquilo que, no campo da incidência da normativa 
constitucional jusfundamental sobre o campo da autonomia privada a 
doutrina tem chamado de eficácia horizontal dos direitos fundamentais.3 
(CLÈVE, 2006, p. 33). 
 

Outro obstáculo que se coloca à atuação judicial para concretização de direitos 

sociais é a questão da legitimidade do Poder Judiciário em áreas reservadas ao 

administrador e ao legislador, sob pena de quebra do princípio democrático, por meio 

do qual a maioria governa4. O problema é assim colocado por Clémerson Merlin Clève: 

 
Afirma-se que os integrantes do Judiciário não foram eleitos, estando por isso 
despidos da legitimidade que apenas poderia ser conferida pelo sufrágio 
popular. Por isso não poderia dispor sobre o que e o como da atuação estatal. 
(CLÈVE, 2006, p. 35). 
 

Entretanto, o próprio professor Clémerson Clève (2006) anota que a democracia 

não é simplesmente governo da maioria. O Poder Judiciário é uma espécie de delegado 

                                                 
3 Sobre filtragem constitucional, conferir SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo 
uma nova dogmática jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. 
4 A “maioria governa” no sentido de que os administradores e legisladores são eleitos pela maioria da 
população votante. Assim, os representantes da maioria governam, em tese, para essa maioria que neles 
votou.  
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do Poder Constituinte e a democracia reclama sua atuação. Acrescenta o mencionado 

professor: 

 
Demais disso, zelar pela observância dos direitos fundamentais significa, 
para o Judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, proteger a 
maioria permanente (Constituinte) contra a atuação desconforme da maioria 
eventual, conjuntural e temporária (legislatura). (CLÈVE, 2006, p. 36).  
 

Desta forma, faz-se necessário encontrar um ponto de equilíbrio para que o juiz, 

comprometido com a efetividade dos direitos fundamentais sociais, não ultrapasse 

certos limites que possam colocar em risco os postulados do Estado Democrático de 

Direito, mas que isso também não seja empecilho à atuação judicial. 

 

3. Reserva do possível e mínimo existencial 

 

O cidadão não pode esperar o impossível do Estado. Mas o Estado também não 

pode negar o mínimo existencial para aquele. 

Ana Paula de Barcellos, em sua dissertação de Mestrado intitulada A eficácia 

jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, 

assim define mínimo existencial: 

 
Uma primeira resposta que se pode apresentar desde logo, insatisfatória por 
sua generalidade, porém útil, é que o mínimo existencial corresponde ao 
conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna; 
existência aí considerada não apenas como experiência física – a 
sobrevivência e a manutenção do corpo – mas também espiritual e 
intelectual, aspectos fundamentais em um Estado que se pretende, de um 
lado, democrático, demandando a participação dos indivíduos nas 
deliberações públicas, e, de outro, liberal, deixando a cargo de cada um seu 
próprio desenvolvimento. (BARCELLOS, 2002, p. 197-198).5

 

Desta forma, o Estado tem obrigação de respeitar esse mínimo existencial, pois 

sem essas prestações não há dignidade humana, o que significa, também, o respeito a 

uma efetividade mínima dos direitos sociais. 

                                                 
5 A autora afirma que a noção de mínimo existencial trazida é genérica e, por isso, insatisfatória. Isso se 
justifica, pois no último capítulo da obra ela traz um conteúdo fechado para o mínimo existencial, com 
base na dignidade humana. Assim, “o mínimo existencial que ora se concebe é composto de quatro 
elementos, três materiais e um instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a 
assistência aos desamparados e o acesso à Justiça.” (BARCELLOS, 2002, p. 258).  
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Definir esse mínimo não é tarefa fácil. Os direitos fundamentais não são 

absolutos. O juiz deverá proceder à análise dos princípios, valores e objetivos postos na 

Constituição, a fim de melhor decidir a questão.  

Segundo Clémerson Merlin Clève, 

 
O que importa é o magistrado agir com determinação e cautela, ponderando 
os direitos, bens e princípios em jogo, estudando o campo do possível 
(reserva do possível) mas, ao mesmo tempo, considerando que o Estado 
democrático de direito está comprometido com o avanço e não com o 
retrocesso social (vedação do retrocesso social). (CLÈVE, 2006, p. 38). 
 

Quanto à reserva do possível, essa não pode ser compreendida como obstáculo 

e, sim, como parâmetro para que o juiz tenha cautela, prudência e responsabilidade 

quando estiver diante de uma questão relativa à concretização de um direito social. 

Assim, a reserva do possível está relacionada às reais possibilidades do Estado para 

atender às necessidades sociais mínimas. 

Ana Paula Barcellos assim explica a reserva do possível: 

 
A expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno econômico 
da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre 
infinitas a serem por eles supridas. [...] para além das discussões jurídicas 
sobre o que se pode exigir judicialmente do Estado – e em última análise da 
sociedade, já que é esta que o sustenta –, é importante lembrar que há um 
limite de possibilidades materiais para esses direitos. (BARCELLOS, 2002, 
p. 236). 
 

A autora supracitada ainda menciona em seu trabalho a importância da obra de 

Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, The cost of rights, de 1999, para o tema em análise. 

Segundo ela, “os autores procuram fazer uma análise econômica do custo dos direitos, 

não apenas dos chamados direitos sociais, mas também, e particularmente, dos direitos 

individuais.” (BARCELLOS, 2002, p. 237-238). 

Assim, a idéia marcante trazida pelo livro americano é que não só os direitos 

sociais têm custo para o Estado, mas também os direitos individuais e políticos. Para a 

manutenção da polícia, que protege tanto a vida quanto a propriedade (direito 

tipicamente individual), o poder público tem custos. O mesmo ocorre para a atuação do 

Poder Judiciário, que se destina a proteger, inclusive, direitos individuais. E, ainda, o 

cadastramento eleitoral e a realização de eleições dependem de recursos públicos. 
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Isso mostra que a alegação da Administração Pública de falta de recursos para a 

concretização de direitos sociais não se sustenta, vez que os outros direitos 

fundamentais também demandam ações estatais e, portanto, recursos financeiros. A 

diferença está no grau que cada um necessita.6

Desta forma, verifica-se que mesmo os direitos prestacionais na sua dimensão 

subjetiva, que podem ser exigidos judicialmente, têm limites, cabendo ao juiz, na 

hipótese de omissão da Administração Pública, verificar se a prestação exigida pelo 

cidadão é razoável (dentro dos critérios de mínimo existencial e reserva do possível) em 

relação ao que se pode esperar do Estado para atendê-la. 

 

4. Conteúdo dos direitos sociais 

 

Outro problema que se coloca para o Poder Judiciário quando está diante de 

ações que procuram efetivar direitos sociais é o conteúdo desses direitos. O que cada 

um deles realmente abrange? Quais ações a Administração Pública deve prestar para 

concretizar um determinado direito social? 

As disposições constitucionais que tratam dos direitos sociais são vistas por 

alguns estudiosos como meros programas de ação governamental, por isso não 

poderiam ser exigidos judicialmente. A justificativa para essa defesa é a de que tais 

normas não apontam o responsável por sua efetivação e não definem concretamente a 

prestação devida. Assim, seriam disposições que dependem de regulamentação, não 

podendo ser exigidas. 

Sobre o tema, Sarlet (2003, p. 271) entende que a questão sobre o conteúdo dos 

direitos sociais é possivelmente um dos mais angustiantes e complexos problemas a 

serem enfrentados. A definição do seu conteúdo ou objeto levará a conseqüências 

importantes relacionadas à alocação de recursos materiais e humanos para a efetiva 

prestação. 

                                                 
6 Em decisão na ADPF n. 45 MC/DF, publicada no DJU de 04/05/2004, que teve como relator o Ministro 
Celso de Mello, assim ele se pronunciou sobre a “reserva do possível”: “Cumpre advertir, desse modo, 
que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível 
- não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar 
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade.”  
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 Por isso, pode-se entender que os direitos sociais têm conteúdo variável, 

dependendo das condições sociais e econômicas de cada ambiente onde tais direitos 

forem efetivados. Clémerson Merlin Cléve afirma que os direitos prestacionais são: 

 
[...] insuscetíveis de realização integral (o horizonte é sempre infinito) pois o 
seu cumprimento implica uma caminhada progressiva sempre dependente do 
ambiente social no qual se inserem, do grau de riqueza da sociedade e da 
eficiência e elasticidade dos mecanismos de expropriação (da sociedade, pelo 
Estado) e de alocação (justiça distributiva) de recursos. (CLÈVE, 2006, p. 
32) 

 

Fahd Medeiros Awad cita Bandeira de Melo sustentando que: 

 
[...] a natureza aberta e a formulação vaga das normas que versam sobre 
direitos sociais não possuem o condão de, por si só, impedir sua imediata 
aplicabilidade e plena eficácia, já que constitui tarefa precípua dos tribunais a 
determinação do conteúdo dos preceitos normativos, por ocasião de sua 
aplicação. (BANDEIRA DE MELO apud AWAD, 2004, p. 212) 

 

Assim, existem diversas tentativas de sistematizar as prestações relacionadas 

com cada direito social fixado na Constituição. No Brasil pode ser citada novamente a 

obra de Ana Paula de Barcellos (2002), onde ela se baseou no mínimo existencial para 

fixar os direitos sociais mínimos e, dentro deles, as prestações e suas prioridades.  

A autora fixou o mínimo existencial em quatro elementos: educação 

fundamental, saúde básica, assistência aos desamparados e acesso à Justiça. Ela 

justificou essas prioridades com base na dignidade da pessoa humana. Assim, ao tratar 

da saúde básica, por exemplo, um rol de prestações prioritárias é fixado, segundo ela, de 

acordo com a própria Constituição: prestação do serviço de saneamento; atendimento 

materno-infantil; ações de medicina preventiva; ações de prevenção epidemiológica. 

Ana Paula ainda especifica melhor cada uma dessas prestações7.   

Outra proposta de sistematizar as prestações sociais do Estado foi destacada por 

Ingo Wolfgang Sarlet (2003, p. 273). Trata-se da proposta formulada pelo publicista 

germânico Dieter Murswiek, que dividiu as prestações em quatro grupos: 

a) prestações sociais em sentido estrito, tais como a assistência social, 

aposentadoria, saúde, fomento da educação e do ensino, etc.; 

                                                 
7 Para maiores esclarecimentos, cf. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
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b) subvenções materiais em geral, não previstas no item anterior; 

c) prestações de cunho existencial no âmbito da providência social 

(Daseinsvorsorge), como a utilização de bens públicos e instituições, além do 

fornecimento de gás, luz, água, etc.; 

d) participação em bens comunitários que não se enquadram no item anterior, 

como, por exemplo, a participação (no sentido de quota-parte), em recursos naturais de 

domínio público.  

Ao relacionar as prestações como exemplificadas nas duas propostas, corre-se o 

risco de se ter um núcleo rígido para os direitos sociais, efetivando apenas aquelas 

prestações assinaladas. E, ao invés de efetivar o direito à igualdade, estar-se-á perto da 

exclusão social com a negação de direitos sociais. 

Desta forma, parece que o melhor ainda é manter a formulação vaga desses 

dispositivos, deixando para que a sociedade, através de arenas de discussão (como os 

conselhos municipais) determine o seu conteúdo, ou para os magistrados, por ocasião da 

sua aplicação, levando em consideração o ambiente social no qual se inserem, o grau de 

riqueza da sociedade e da eficiência e elasticidade do Estado com relação aos recursos 

financeiros, como acima citado. 

 

5. A hermenêutica dos tribunais 

 

Verifica-se, do ponto de vista prático, que uma série de questões ligadas aos 

direitos sociais vem sendo discutidas nos tribunais, nos órgãos legislativos e da 

administração. Entretanto, observa-se o despreparo jurídico para lidar com esse tema, 

uma vez que os juristas de um modo geral estão acostumados (e mais preocupados) com 

interesses individuais, ligados ainda à ultrapassada interpretação constitucional 

fortemente arraigada ao formalismo jurídico. 

A questão social dentro de um Estado democrático de direito visa assegurar 

efetivamente o direito à igualdade, através de condições mínimas de vida ao cidadão e à 

comunidade. Desta forma, discute-se a necessidade de uma nova visão para tratar da 

problemática dos direitos sociais nos tribunais, isto é, de uma nova hermenêutica. 

O professor Liton Pilau Sobrinho, da Universidade de Passo Fundo (RS), em 

artigo intitulado Os direitos fundamentais e a sua efetividade, cita Lobato: 
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A jurisprudência dos tribunais não é tão dinâmica quanto se desejaria. A 
aceitação dos novos valores sociais inerentes ao Estado democrático de 
direito, inaugurado com a Constituição de 1988, não poderá ser reconhecida 
imediatamente pelos juízes e tribunais. Parte da dificuldade em se avançar no 
sentido da efetividade dos novos direitos é depositada ao Legislativo, que não 
consegue obter o consenso necessário para aprovação de normas 
infraconstitucionais que desenvolvam e regulamentem direitos sociais e 
econômicos. Não obstante, o cidadão vai ao Judiciário na esperança de ver 
reconhecido, garantido e efetivado um direito constitucionalmente 
positivado. A decisão da justiça que frustra a sua pretensão é de todo 
incompreensível e pode comprometer, não somente a confiança na Justiça, 
mas também as bases do regime democrático fundado no Estado de direito. 
(LOBATO apud PILAU SOBRINHO, 2002, p. 313-314). 
 

O telos da Constituição brasileira, que adota o Estado (social e) democrático de 

direito8, é conciliar os esquemas de racionalização e limites, que advém do Estado 

liberal, com as exigências da socialidade e da democracia. Assim, conforme a lição de 

Konrad Hesse (1998), a Constituição é efetivo instrumento de transformação da 

sociedade. Essa transformação só ocorrerá a partir do momento que os juristas, 

principalmente os responsáveis pela ordem constitucional, fizerem presentes na 

consciência geral a vontade da Constituição.  

Assim, pode-se concluir com Clémerson Merlin Clève, que: 

 
[...] os direitos fundamentais sociais devem ser compreendidos por uma 
dogmática constitucional singular, emancipatória, marcada pelo 
compromisso com a dignidade da pessoa humana e, pois, com a plena 
efetividade dos comandos constitucionais. (CLÈVE, 2006, p. 30). 

 

6. Serviço público: instrumentalização dos direitos fundamentais sociais 

 

Já foi dito acima que os direitos sociais são direitos prestacionais, ou seja, 

dependem de uma atuação material positiva do Estado, por meio das leis, dos atos 

administrativos e da implementação de serviços públicos.  

Assim, os serviços públicos constituem forma de concretização de direitos 

fundamentais sociais, porque correspondem às prestações materiais dirigidas aos 

                                                 
8 Este o posicionamento de Sarlet: “Apesar da ausência de norma expressa no direito constitucional pátrio 
qualificando a nossa República como um Estado Social e Democrático de Direito (o art. 1º, caput, refere 
apenas os termos democrático e Direito), não restam dúvidas – e nisto parece existir um amplo consenso 
na doutrina – de que nem por isso o princípio fundamental do Estado social deixou de encontrar guarida 
em nossa Constituição.” (SARLET, 2003, p. 67) 
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cidadãos, para atendimento das necessidades ou satisfação de comodidades, realizadas 

pelo próprio Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime jurídico de direito 

público. 

A evolução civilizatória conduziu à superação do Estado Liberal, impondo ao 

Estado, como forma de justificação e legitimação de seus poderes, a promoção do bem-

estar efetivo dos cidadãos e a supressão das desigualdades. Assim surgiu o Estado 

Social, que trouxe um crescente aumento das funções públicas para a concretização das 

demandas coletivas. Mas esse modelo paternalista mostrou-se ineficiente para concorrer 

com a iniciativa privada na prestação de determinados serviços. O Estado Social entrou 

em crise ao mesmo tempo em que surgia a ideologia do Estado Neoliberal. 

Conforme Sarlet (2003, p. 349), através da política e da economia do “Estado 

mínimo”9, propalada pelo Neoliberalismo, verifica-se o enfraquecimento do Estado 

democrático de Direito e, por conseguinte, dos direitos fundamentais. O mesmo autor 

ainda esclarece que o ideário neoliberal prescreve a diminuição do Estado, caracterizada 

principalmente pela desnacionalização, desestatização, desregulação e redução 

gradativa da intervenção estatal no domínio econômico e social.  

No Brasil, que não fugiu a essas alterações a partir da década de 90, impôs-se a 

necessidade de um novo modelo de gestão administrativa, que visa a eficiência e 

qualidade dos serviços a serem prestados. É o chamado modelo gerencial de 

Administração Pública, que substitui o modelo burocrático, voltando-se mais para os 

processos de controle do que propriamente para os resultados. É a lógica do mercado 

que passa a regular a atividade estatal. 

Essas mudanças implicaram uma redução na atuação direta do Estado, tanto na 

realização dos direitos sociais quanto na intervenção econômica.  

Logo acima verificou-se que o serviço público é uma forma de 

instrumentalização dos direitos sociais. Com a redução da atuação positiva do Estado, 

cresce o aprofundamento da desigualdade e da classe de excluídos. No Brasil existem 

pessoas que sem a intervenção estatal não têm condições de sobreviver. 

                                                 
9 Em artigo publicado na Revista de Direito Administrativo pela mestranda Ana Cláudia Finger (UFPR), 
ela esclarece que o espanhol Gaspar Ariño Ortiz foi o precursor da teoria do “Estado mínimo”, 
perfeitamente compatível com a ideologia neoliberal. Acrescenta que o autor espanhol também inovou 
com um novo modelo de serviço público, buscando evidenciar a falência do serviço público nos seus 
moldes tradicionais. Cf. FINGER, Ana Cláudia. Serviço público: um instrumento de concretização de 
direitos fundamentais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 232, p. 59-82, abr./jun. 2003. 
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Assim, todo cidadão brasileiro tem direito ao serviço público adequado, 

efetivando um direito social, podendo exigir do Estado a realização de prestações 

positivas para a satisfação das necessidades consideradas essenciais. Se o serviço 

público não for realizado ou ocorrer de modo inadequado, o titular do direito social 

ainda tem o poder jurídico de exigir prontamente a sua prestação através do Judiciário, 

devendo o magistrado analisar o mínimo existencial e a reserva do possível, conforme 

acima explicados. 

Desta forma, percebe-se que países como o Brasil talvez ainda não estejam 

preparados para o modelo político e econômico do “Estado mínimo”, sob pena de 

enfraquecimento dos direitos fundamentais sociais. 

 

7. A importância do planejamento estatal para concretização dos direitos 

sociais 

 

Já se sabe que os direitos sociais são direitos que dependem, para sua efetivação, 

de uma prestação estatal, que se concretiza através de serviços públicos. Também já se 

falou sobre a escassez de recursos, devendo a Administração Pública e o Judiciário 

observarem a reserva do possível, que não pode ser obstáculo para efetivação dos 

direitos sociais. 

Assim, o que se percebe é que os direitos sociais podem sofrer certa limitação, 

isto é, podem ser restringidos para dar efetividade a quem realmente deles precisa. 

Desta forma, diante de um quadro permanente de necessidades urgentes em muitas 

áreas da sociedade e da escassez de recursos, necessário se faz a escolha de prioridades. 

Como afirma Ana Paula de Barcellos (2002, p. 239), trata-se de fazer escolhas trágicas, 

pois a decisão de investir os recursos numa área significa deixar de atender outras 

necessidades. Mas, há quem cabe escolher essas prioridades e a aplicação dos escassos 

recursos financeiros? 

Em primeiro lugar deve ficar claro que o Estado precisa implantar políticas 

públicas para, progressivamente, efetivar os direitos sociais constitucionalmente 

previstos. Clémerson Merlin Clève sustenta tese nesse sentido: 

 
[...] incumbe ao poder público consignar na peça orçamentária as dotações 
necessárias para a realização progressiva dos direitos. Não se trata de adiar a 
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sua efetividade. Trata-se de estabelecer de modo continuado as ações 
voltadas para a sua realização num horizonte de tempo factível. (CLÈVE, 
2006, p. 37). 
 

O programa orçamentário da Administração Pública para os gastos com serviços 

públicos ligados aos direitos sociais deve ser bem elaborado, pois se trata de mecanismo 

pelo qual o Estado administra os recursos públicos e as despesas prioritárias, por isso, 

depende de planejamento. 

Embora tenha conteúdo técnico, o planejamento na esfera pública é um processo 

político, que pressupõe negociação e decisão políticas entre os vários membros da 

Federação e setores sociais. 

Trata-se de um processo indispensável, que deve ser seguido pelo Poder Público, 

assim como se faz no setor privado. As empresas privadas bem estruturadas trabalham 

com planejamento, onde fixam metas, objetivos a serem cumpridos em determinado 

período de tempo, bem como limites para gastos, por exemplo, entre outras medidas a 

serem adotadas para o sucesso empresarial. 

Através do planejamento estatal discutem-se modelos de desenvolvimento 

sustentável, abordando as condições econômicas, sociais, políticas, culturais, 

tecnológicas, religiosas, climáticas e geográficas de cada região ou localidade, a fim de 

orientar as políticas públicas. 

O planejamento deve ser realizado por representantes políticos e da sociedade 

nas mais variadas áreas. Verifica-se, assim, a importância da participação popular nesse 

processo. Ninguém melhor do que o próprio cidadão, seja individualmente (como numa 

votação do Orçamento Participativo Digital) ou através de associações (como 

Associações de Bairro ou os Conselhos Municipais), para indicar as prioridades em 

cada área social, direcionando os investimentos que devem ser realizados. Essa é a 

melhor forma de efetivação dos direitos sociais. Este também o pensamento de 

Clémerson Merlin Clève: 

 
É indispensável, por outro lado, a presença da sociedade nos processos de 
elaboração e controle da execução orçamentária. Incumbirá à sociedade civil 
consciente da singularidade dos direitos de satisfação progressiva, escolher a 
velocidade dos gastos sociais e proceder às escolhas viáveis dentro de um 
quadro de escassez de recursos. (CLÈVE, 2006, p. 37). 
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Desta forma, através da idéia de planejamento como um processo realizado com 

a participação popular, pode-se alcançar a chamada justiça distributiva. Os tributos 

arrecadados de todos os setores da sociedade auxiliam na estrutura do governo, mas, 

também, como se viu acima, na efetivação de direitos sociais instrumentalizados pelos 

serviços e políticas públicas.  

Assim, os recursos financeiros do Estado, que são escassos (reserva do 

possível), devem ser utilizados para concretização dos direitos sociais através de 

serviços públicos prioritários (mínimo existencial) que serão indicados pela própria 

sociedade, através da sua participação efetiva, alcançando um dos objetivos da 

Constituição brasileira de 1988, que é a justiça social (art. 3º, I). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi dito no início deste trabalho, o objetivo era realizar algumas reflexões 

sobre problemas relacionados à efetividade dos direitos sociais consagrados na 

Constituição Brasileira de 1988. 

Abordou-se a questão da eficácia das normas constitucionais que tratam dos 

direitos sociais, verificando-se que o art. 5º., § 1º., da Constituição, também se aplica 

àqueles dispositivos, que são, portanto, normas de aplicabilidade ou eficácia imediata. 

Também foi abordada a problemática da exigência de efetividade dos direitos 

sociais via Poder Judiciário, no que se constatou a total possibilidade, tendo em vista as 

dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. 

Sobre o conteúdo dos direitos sociais, também indicado como problema não só 

para os juízes, mas também para a Administração Pública, conclui-se que realmente se 

está diante de normas abertas e de formulação vaga, o que não lhes retira a 

aplicabilidade imediata e plena eficácia, ficando a cargo dos intérpretes da norma o seu 

preenchimento, de acordo com as cláusulas de mínimo existencial e reserva do possível. 

Constatou-se que os direitos sociais sofrem limitações na sua efetividade devido 

à escassez de recursos financeiros. Todavia, demonstrou-se que isso não é fundamento 

para a Administração Pública deixar de concretizá-los, pois todos os direitos 

fundamentais têm custos para serem efetivados. Assim, caberá a razoabilidade entre a 

1777



  

escassez de recursos (reserva do possível) e a dignidade da pessoa humana (mínimo 

existencial). 

A hermenêutica formalista dos juristas também constitui entrave à concretização 

dos direitos fundamentais, pois muitos deles ainda se encontram presos à uma filosofia 

ultrapassada, que privilegia os direitos e interesses individuais, devendo essa visão ser 

modificada para uma hermenêutica mais solidária, de acordo com os valores, princípios 

e objetivos constitucionais. 

Verificou-se também como embaraço à efetividade dos direitos sociais o novo 

modelo de Administração Pública proposto pelo neoliberalismo, privilegiando um 

Estado mínimo, que representa a diminuição da atividade prestacional do Estado, isto é, 

de serviços públicos que, como visto, são instrumentos de efetivação dos direitos 

sociais. 

A importância do planejamento estatal com a participação popular também foi 

destacada, uma vez que o programa orçamentário é imprescindível para efetivação dos 

direitos sociais. 

Assim, mesmo diante de tantos obstáculos, alguns totalmente ultrapassados, 

outros ainda em fase de consolidação do entendimento, não se pode desistir e pensar 

que se tem apenas uma folha de papel desprovida de conteúdo normativo, denominada 

Constituição, assim como entendia Ferdinand Lassale (FINGER, 2003, p. 62). É 

preferível crer na tese de Konrad Hesse: 

 
[...] a força normativa da Constituição não reside, tão-somente, na adaptação 
inteligente a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, 
ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza singular do presente 
[...] Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 
tarefas. (HESS, 1991, p. 19). 

 

Portanto, conclui-se que a efetividade dos direitos sociais é um processo 

progressivo, que só terá maiores avanços se o esforço doutrinário e jurisprudencial 

continuar, superando dogmas e mitos, bem como promovendo a participação popular. 
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UM ENSAIO SOBRE A ATUAÇAO LOCAL DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 
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RESUMO 

Muito embora o princípio da proporcionalidade seja alvo de debates internacionais, 

demonstrando o interesse global sobre o tema, o que se verifica é uma carência técnica dos 

entes locais para lidar com a dimensão que este princípio é capaz de propiciar. Vale dizer: 

frequentemente o princípio da proporcionalidade é observado entre os Estados em âmbito 

internacional; no entanto, internamente, constata-se a sua inaplicabilidade.Busca-se então 

com o presente a mudança deste cenário, de modo que o princípio da proporcionalidade 

transite por toda a “macro rede mundial” de forma a preencher todos os “micro espaços” 

existentes atualmente.  Pretende-se, portanto, que a aplicação da proporcionalidade nas 

localidades produza efeitos em ondas, capaz de ecoar mundialmente salvaguardando os 

direitos humanos. Procura-se, ainda, mecanismos para melhor complementar o 

entendimento do princípio da proporcionalidade não só com as autoridades locais bem 

como os residentes das localidades.  
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ABSTRACT 

Although, the principle of proportionality is subject of international debates and global 

interest about its aspects, what happens is a technical difficulty of local agencies to deal 
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with the vast issues that this principle is able to produce. Moreover, the principle of 

proportionality is frequently observed among the Estates internationally; however, 

internally is not applicable. There is an effort to change this situation so that the principle of 

proportionality could be applied to all “macro network worldwide” to fill the “micro 

spaces” that now exist. The idea is that the application of proportionality at local entities, 

results in a “wave effect” that will spread worldwide to ensure human rights. Also, there is 

a search for methods to better complement the understanding of the principle of 

proportionality not only with local authorities, but also among the local residents. 

 

WORDS KEY 

LOCAL GOVERNMENT; PROPORTIONALITY; PUBLIC ACTS 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente se configura no estudo acerca da incidência local do 

princípio da proporcionalidade hodierno, adotado implicitamente pela Ordem Jurídica do 

Estado brasileiro, bem como por um expressivo número de Estados em todo o mundo. 

Nacionalmente, tal princípio tem a natureza e a validade constitucionais, e vem, 

progressivamente, servindo como instrumento de proteção aos direitos fundamentais 

(compreendido em sentido amplo) contra as formas de opressão sofridas por esta categoria 

peculiar de direitos, com singularidade para as provenientes dos atos públicos normativos 

ou administrativos desproporcionais. 

Nesse condão, cabe fazer uma análise acurada da atuação deste sobre a conceituação 

e a abrangência do principio da proporcionalidade, donde pode se extrair, em primeiro 

plano, sob a sua compreensão enquanto princípio e, em segundo, especialmente, sob sua 

peculiar estrutura e efeito no que tange a sua asseveração convalidadora ou, até mesmo, 

não-convalidadora, no que se refere aos atos públicos da administração, conforme estes se 

demonstrem ou não arbitrários, caprichosos, desmedidos ou desarrazoados. 
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Em desdobramento decorrente, requer-se uma análise teleológica do valor 

consagrado da proporcionalidade, no rumo condutor de ser axioma1 proveniente do Estado 

Democrático de Direito, o que, como tal, revela-se como instrumento de garantia da 

cidadania (direito fundamental) e, por tanto, dos direitos políticos reflexos, haja vista que o 

próprio direito moderno impõe aos atos públicos em geral o dever de moldarem-se ao 

princípio da proporcionalidade e, assim, não se distanciarem dos direitos fundamentais da 

pessoa humana – em que este é a fonte/valor principal dos ordenamentos jurídico e político 

– sob pena de plena invalidação por inconstitucionalidade. 

Por fim, a definição do problema (objetivo da pesquisa) seguirá a reboque do 

desenvolvimento doutrinário dogmático, entretanto, também, não poderá apartar-se, ao 

menos, de uma breve visão zetética e material (epistemologia sociologista) – sobretudo em 

razão da resistência detectada dos setores locais institucionalizados – por parte dos 

aplicadores do direito em razão da adoção dos preceitos da proporcionalidade moderna 

como cânone interpretativo técnico e de propulsão constitucional. Em toda e qualquer 

hipótese em que se envolvem direitos fundamentais, a incidência de ausência, de recusa ou 

de insipiência no emprego do princípio da proporcionalidade propiciará um efeito não-

democrático e não-legitimado nas apresentações das relações jurídicas envolvidas, com 

ênfase para as relações entre a pessoa física e as atividades típicas e atípicas dos “poderes” 

públicos locais, sendo que esses últimos, em geral, ignoram a técnica da proporcionalidade 

ou resistem em se adequarem a ela. 

Tem-se, também a pretensão de avançar em duas etapas distintas: uma abordando o 

complexo dos princípios jurídicos e, outra voltada à identificação e compreensão do 

princípio da proporcionalidade, tanto sob o prisma principiológico quanto especificamente 

sob idéia de proporcionalidade como remédio apto e pleno – ora preventivo, ora curativo – 
                                                           
1  Cabe considerar que o axioma corresponde semanticamente a uma verdade evidente e cabal por si 
mesma ou uma máxima, uma sentença, assim não se pode reconhecer identidade entre o fenômeno princípio 
jurídico e o fenômeno axioma. Corrobora Humberto Ávila (in A distinção entre princípios e regras e a 
redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. 1 vol. 
1999. p. 41): “os princípios jurídicos não se confundem com axiomas. Axioma denota uma proposição cuja 
veracidade é aceita por todos, dado que não é nem possível e nem necessário prova-la. [...] Não se encontram, 
portanto, no mundo jurídico do dever ser, cuja concretização é sempre prático-institucional”. Entretanto, com 
vênia, este trabalho utiliza o termo ao se referir sobre princípios jurídicos porque compreende-se que, na 
atualidade, mesmo sendo do mundo do ser, não há como afastar os valores surgidos no meio da sociedade 
como elemento integrante do direito ou propulsor de sua criação.  
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de resgate e de instrumento de garantia dos direitos fundamentais de primeira, segunda, 

terceira e quarta dimensões. Por conseguinte, o princípio da proporcionalidade transporta-se 

como expediente rechaçador de qualquer forma ou meio autocrático, arbitrário ou 

caprichoso, produzido ou autorizado pela autoridade pública (in casu, as autoridade 

públicas das localidades). 

Nesse sentido, ainda, vale ressaltar que o princípio da democracia está açambarcado 

pela quarta dimensão de direitos fundamentais e da concreção esperada por tal comando 

principiológico (via normas-disposições concretoras de especificidades) é que se 

vislumbram os direitos políticos definidos por normas jurídicas de naturezas constitucional 

e infraconstitucional, de sorte que, em decorrência, toda estrutura originária do valor 

democrático depende para existir efetivamente (temporal e espacialmente) e desenvolver-

se, também, da proteção do princípio da proporcionalidade. 

Caso o objeto assim se manifeste – e verificar-se-á que assim se dará –, o objeto da 

explanação se desdobrará, in contest, em detalhamento da base axiológica e teleológica 

pretendida pela idéia/valor, sem fronteiras e com impulso jurídico, da proporcionalidade 

contemporânea, decorrendo em oferta de novos procedimentos e meios aptos para corrigir 

os abusos ou excessos detectados, de tal sorte a devolver todos os fatores formais e fáticos 

(o conjunto de instrumentos civilizatórios mais importantes, ou seja: o jurídico e o político) 

aos trilhos da democracia e da legitimidade suficiente. 

Diante do alerta dos zetéticos, o estudo acadêmico do tema se faz mister e, 

tecnicamente, será um parâmetro dos modos adequados para a constatação – por parte do 

leitor – do desvio de execução dos atos públicos em geral, mas em especial dos atos locais, 

que estão a sua volta e interferindo direita e indiretamente nos direitos incorporados e na 

qualidade de vida que lhe é disposta. 

Em termos de conclusão, objetiva-se a identificação perfeita do princípio da 

proporcionalidade adotado pelo mundo jurídico e o seu efeito normalizador da ordem posta, 

conforme a titularidade do poder (na democracia pertencente ao povo, na medida em que 

resista a ingerência dos fatores reais de poder com força política e econômica) diante da 

observância, in totum, dos fins democráticos e de legitimidade esperada pelo titular por 

parte de atendimento dos “poderes” públicos, de sorte a conceber a salvaguarda dos direitos 
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fundamentais de qualquer modalidade de opressão proveniente, em regra, de atos públicos 

abusivos, desmedidos, caprichosos ou desarrazoados. Todo o contexto de análise, 

convergirá para o efeito da ação pública em âmbito das localidades (municípios, distritos, 

províncias, condados etc.), onde tais localidades se interligam, conformando assim um 

conjunto de junções de uma “rede” formadora dos Estados, que em uma visão macro 

produz efeito de onda global. 

 

2.CONCEITUAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 

Não é incomum que todo Governo emane atos administrativos e normativos que 

atinjam lesivamente direitos fundamentais das pessoas, não sendo diferente nos Governos 

Locais. Esses direitos que são irrenunciáveis, somente podem ser dispostos, como afirma 

Bobbio2, diante de um pacto coletivo (renúncia em iguais termos para todos), são abdicados 

em prol de uma convivência pacífica e harmônica entre os indivíduos daquela sociedade. 

Entretanto, mesmo nessa hipótese ou, ainda, em qualquer outra, os atos públicos opressores 

deverão se submeter ao gabarito da proporcionalidade, no primeiro caso para chancelar ou 

não a renúncia conforme os elementos de cada caso concreto e, no segundo caso, para 

invalidar de plano. 

Nesse mister, para se desenvolver um entendimento satisfatório sobre o condão 

diretor da proporcionalidade moderna requer-se, inicialmente, entender a sua natureza de 

instrumento constitucional de salvaguardar dos direitos fundamentais e de seus exercícios, 

contra os atos públicos ilegítimos, ineficazes ou sem proporcionalidade suficiente. A sua 

condição de garantia constitucional ressalta a importância da concepção do que é justo, 

correto, apropriado e, conforme John Rawls, justiça como regularidade3. 

O princípio da proporcionalidade vem com o escopo maior de exercer certo controle 

sobre todos os atos discricionários do Poder Público, sendo eles administrativos ou 

normativos – alcançando no Brasil, inclusive, as espécies elencadas no artigo 59 da 

Constituição da República (atos primários) e por simetria as das Constituições Estaduais e 
                                                           
2  BOBBIO, Norberto. Liberarismo e democracia. 4. Reimpressão da 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 
2000. p. 16. 
3  RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 2. tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 560. 
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das Leis Orgânicas – de tal modo a resguardar a completude dos direitos fundamentais 

ameaçados ou sacrificados. Complementando o entendimento de seu alcance protetor, o 

mestre Paulo Bonavides4 relata, pois, que o princípio da proporcionalidade não visa à 

proteção unicamente dos direitos tidos como de primeira dimensão, quais sejam, aqueles 

referentes às liberdades, mas alcança também todas as demais dimensões, agindo em favor 

dos direitos de segunda (igualdade), terceira (fraternidade/solidariedade) e quarta dimensão 

(direito à democracia, à informação e ao pluralismo). 

Hodiernamente, o princípio da proporcionalidade tem se infiltrado nos mais 

diversos ordenamentos jurídicos do mundo, ao exercer um controle especial e fundamental 

sobre os atos públicos. Em conceito finalístico, podemos afirmar que o princípio da 

proporcionalidade corresponde ao meio de prevenção e repressão eficaz dos atos públicos, 

bem como de seus exercícios lesivos a direitos e garantias fundamentais do ser humano. 

Com efeito, assevera-se que o princípio da proporcionalidade disponibiliza os meios e 

instrumentos ao Poder Judiciário para apreciar o mérito desses atos arbitrários e 

caprichosos, que exteriorizam imperfeições viciosas e, ainda, caráter de desatendimento dos 

elementos que compõem a estrutura do axioma da proporcionalidade, a saber, os 

subprincípios da adequação, da necessidade (ou exigibilidade) e/ou da proporcionalidade 

em sentido estrito, constituindo, por isso, a sua invalidação e a sua decorrente inaplicação. 

 Se houver uma mínima desconformidade com um desses subprincípios, o ato 

deverá, de plano, ser invalidado e declarado inconstitucional pela autoridade pública 

competente. Importante delatar que a vinculação desse princípio com a ordem 

constitucional ocorre em razão da proteção conferida aos direitos fundamentais. Portanto, 

como bem assevera Bonavides5, a infringência do princípio da proporcionalidade, no 

tocante a qualquer um de seus subprincípios, configura a mais grave inconstitucionalidade, 

pois compromete o fundamento de toda a ordem constitucional. Os Estados que adotarem, 

em especial, os princípios da democracia, do estado de direito e das liberdades, devem 

                                                           
4  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 
p. 358. 
5  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 
 p. 396. 
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rechaçar o autoritarismo, a arbitrariedade e a irresponsabilidade6 dos legisladores e 

administradores públicos. 

Assim, todo e qualquer ato proveniente de autoridade pública deve dispor de 

elementos autorizados e essenciais tais como: a adequação, a necessidade ou a 

exigibilidade, além do equilíbrio no que tange à moderação e à proporção suficiente. 

Recorda Daniel Sarmento7 que, para bem exemplificar tal concepção de idealização, nada 

melhor do que a célebre frase de Walter Jellinek: “não se deve usar canhões para matar 

pardais”. 

 

2.2 A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E O PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 

Valendo-se da República Federativa do Brasil como apropriado exemplo no que se 

refere à previsão constitucional do princípio da proporcionalidade, verifica-se que a 

doutrina diverge no momento em que se perquire qual dispositivo (sedes materiae) concede 

fundamento de validade ao princípio da proporcionalidade, vez que sua aplicação se 

justifica por meio de uma previsão implícita. Destarte, as principais variantes indicam os 

seguintes dispositivos constitucionais como disponibilizadores de fundamento implícito ao 

princípio da proporcionalidade: o do Estado de direito (art. 1º, caput) - com reflexo no 

Direito Alemão; o da isonomia (arts. 7º, incisos XX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV, 19, 

inciso III, 37, incisos I e VIII, etc.); o da legalidade (art. 5º, inciso II); o do devido processo 

legal (art. 5º, inciso LIV); e, ainda, a cláusula que acolhe todos os direitos fundamentais 

provenientes do regime e dos princípios de todo o texto Constitucional, bem como dos 

tratados internacionais aos quais o Brasil aderir (art. 5º, § 2º). 

Com enfoque, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, já se 

pronunciou no sentido de acolhimento e observância do princípio da proporcionalidade no 

direito brasileiro, para tanto, aponta a sua base e residência implícita no princípio do devido 

processo legal (ADIN 966-4/958-3, ADIN 2.019-MC etc.). 

                                                           
6  O conceito de irresponsabilidade define-se pela emaNação de ato irregular por parte de agente 
público, sem que o mesmo responda pelos danos decorrentes de tal conduta ou decisão. 
7  SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002. p. 77. 
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Todavia, mantendo-se avesso a tal divergência doutrinária, importa evidenciar que 

independentemente de qual seja o fundamento constitucional/legal do princípio da 

proporcionalidade, é de extrema relevância que o mesmo seja atendido e observado para 

que, desta forma, possa ser exercitado e aplicado em todas as suas frentes teleológicas. 

Reafirmando o entendimento e baseando-se nas palavras de Suzana de Toledo Barros8 em 

referência a Canotilho, pode-se concluir que qualquer princípio constitucional (explícito ou 

implícito) goza de certa objetividade e presencialidade que os tornam suficientemente 

aplicáveis, de sorte a não carecerem de nenhuma outra previsão expressa em preceitos 

jurídicos, sendo importante, in casu, a possibilidade de se extrair o princípio da 

proporcionalidade de outros princípios consolidados formalmente pela Lex Legum. 

 

2.3 SUBPRINCÍPIOS ESTRUTURANTES DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 

O princípio da proporcionalidade em sentido lato se estrutura e dispõe de 

composição envolvendo três elementos, aspectos ou subprincípios essenciais à verificação 

da constitucionalidade dessa relação trifásica (circunstância do caso concreto, meio e fim) a 

qual se referem os atos públicos. Os subprincípios são os seguintes: 1) adequação 

(Geeignetheit), 2) necessidade ou exigibilidade (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit), e 3) 

racionalidade ou proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismässigkeit). Jorge 

Miranda9 evidencia que a ausência de adequação ou necessidade resulta em arbítrio, 

enquanto que a de racionalidade, em excesso. Em face disso o princípio da 

proporcionalidade lato sensu, não raras vezes, é denominado de princípio da proibição do 

arbítrio ou da proibição do excesso. Veja-se como se configura cada um dos subprincípios: 

 

2.3.1 ADEQUAÇÃO (PERTINÊNCIA OU APTIDÃO) 

A complexidade e a evolução da vida em sociedade permitem que um certo ato 

público possa ser praticado mediante os mais variados modos, de maneira que deverá o 

                                                           
8  BARROS, Suzana Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 90. 
9  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais. 3. ed. 
revista e actualizada. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 207. 
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agente público fazer um levantamento de todos os meios encontrados para atingir o fim 

objetivado e descartar todos aqueles efetivamente inadequados. Nesse momento de escolha 

do meio, para alcançar um determinado fim, incidirá o subprincípio da adequação, exigindo 

que o meio empregado seja o mais apto, adequado ou pertinente para o alcance da 

finalidade do ato. Há autores, como Paulo Bonavides10, que conferem denomiNação outra: 

subprincípio da pertinência ou aptidão. 

Verificar-se-á, portanto, a idoneidade do ato em face do interesse público inserido 

nas medidas incumbidas ao Estado – nesse contexto observa-se também os Governos 

Locais –, devendo, necessariamente, haver uma congruência, pertinência ou adequação 

entre o meio empregado e o escopo do ato público. Gilmar Ferreira Mendes, referindo-se a 

Pieroth e Schlink, profere a seguinte afirmação: “apenas o que é adequado pode ser 

necessário, mas o que é necessário não pode ser inadequado”11. 

 

2.3.2 NECESSIDADE OU EXIGIBILIDADE (ESCOLHA DO MEIO MAIS SUAVE) 

Em um passo seguinte, tomando por base a constatação de que, para um mesmo ato 

ou mesma conduta, existem diferentes meios para se atingir o mesmo fim proposto, requer-

se de todos os Poderes Públicos a adoção daquela medida menos austera. Nesse mister, 

sendo plausivelmente possível alcançar o fim contido no ato ou conduta através de um meio 

mais suave, certamente, será este o necessário e, pois, o exigível, sendo os demais 

considerados desproporcionais, inconstitucionais e, consequentemente, inválidos. Isso 

ocorre no intuito de se minimizar o quanto possível a intensidade das conseqüências e 

prejuízos que o ato ou conduta do agente público venha a ocasionar e afetar os direitos e 

interesses em voga. 

Assim sendo, o princípio da proporcionalidade, através do subprincípio da 

necessidade (Erforderlichkeit), vem a resguardar legalmente um menor prejuízo aos 

direitos do cidadão (ou coletividade) destinatário do ato público, recebendo também a 

                                                           
10  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 
p. 358. 
11  MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle da constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito 
Constitucional, 1999. p.44. 
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nomenclatura de subprincípio da escolha do meio mais suave. Tendo em vista essa 

exigibilidade da medida mais amena e branda, resta reafirmar o entendimento de que caso 

exista algum ato normativo ou administrativo que preveja um meio mais nocivo ou danoso, 

indubitavelmente será, de pronto, admitido como inconstitucional, fazendo com que se 

confira a incidência daquele menos ofensivo possível a direitos fundamentais. 

 

2.3.3 PROPORCIONALIDADE STRICTO SENSU (PONDERAÇÃO CUSTO-

BENEFÍCIO) 

Depois de o ato público ser avaliado sob os dois primeiros elementos ou 

subprincípios, deve-se submetê-lo ao conteúdo contido na noção de proporcionalidade em 

sentido estrito ou, como bem observa Daniel Sarmento12 a adequada denomiNação 

proferida por Robert Alexy: “mandado de ponderação”. Nessa seara, verificar-se-á uma 

relação entre o prejuízo causado ao direito fundamental do(s) destinatário(s) do ato e o 

benefício proporcionado à sociedade. Dessa forma, é proporcionalmente exigível a aferição 

de um conteúdo axiológico para que se possa proferir uma comparação entre o dano 

causado e o ganho obtido. 

Isso posto, calçada em fundamentação lógica e comprovada por procedimento 

instrutório, a ponderação custo-benefício13determina que a lesão provocada pelo ato deverá 

ser incondicionalmente menor do que o benefício proporcionado, ou seja, os interesses a 

serem resguardados pela medida deverão ser constitucionalmente mais elevados do que as 

possíveis agressões impostas por ela em cada caso (conforme as peculiaridades e 

especificidade de cada um). Desse modo, caso o malefício seja igual ou superior ao bem 

tutelado, o ato será considerado desproporcional e, por conseguinte, inconstitucional, 

devendo ser declarado inconstitucional e, assim, inválido. Com efeito, percebe-se a 

necessidade de se atribuir uma nota de valor tanto ao dano quanto ao benefício, de tal 

mister que se possa, de maneira inequívoca, averiguar o peso (valor) insculpido em cada 

um deles, mensurando-os conforme o caso concreto e diante de seus elementos peculiares – 

                                                           
12  SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002. p. 88. 
13  SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2002. p. 89. 
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nota-se que tudo com isenção do aplicador do direito e com justificativa lógica amparada 

nas provas coletadas. 

 

 

3. A ATUAÇAO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE EM NIVEL 

LOCAL 

Na atualidade, os Estados democráticos de direito devem convergir esforços 

políticos para alcançar uma gestão pública democrática satisfatória e os governos locais 

são relevantes nesse processo, porque não só aferem in loco as necessidades dos cidadãos 

no âmbito de sua vida social, como também detém uma melhor capacidade de detecção e 

resolução dos problemas das comunidades, em face de se posicionarem com proximidade 

plena com as suas respectivas coletividades locais. 

Não obstante a essa notória realidade, cabe destacar que os governos locais são os 

que menos atuam com proporcionalidade, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Como exemplo pode-se destacar o Brasil, onde em recente pesquisa de campo, 

metodologicamente aplicada pelos presentes articulistas no período de 12 de junho a 25 de 

setembro de 2007, diagnosticou-se apurado que: 

1) o Ente Federado Municipal, por não possuir um Poder Judiciário, apresenta 

um confirmado prejuízo a compreensão do direito e, igualmente, da 

proporcionalidade jurídica por parte de suas autoridades; 

2) em regra, o Ente Federado Municipal possui poucos recursos, assim, um 

grande número de Prefeituras não possui um corpo de advogados 

(procuradores municipais) para ofertar parecer nos processos 

administrativos e legislativos; 

3) os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos apresentam: (a) 

dificuldades de manter juristas especializados em direito constitucional e 

administrativo (pouca oferta de emprego e clientes); (b) pouca ou nenhuma 

livraria especializada em direito – quando tem dificilmente recebem 

distribuição de livros especializados;(c) os munícipes em geral são poucos 

instruídos no que tange as questões jurídicas/políticas, além de apresentar 
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um índice considerável de analfabetismo/semianalfabetos (pessoas 

vulnerabilizadas socialmente); 

Giza-se que mesmo os governos dos grandes centros urbanos adotam, ainda, 

políticas públicas divorciadas da proporcionalidade, o que vem acarretando grandes 

problemas urbanos de ordem coletiva e também individual. Ora, o urbanismo 

contemporâneo impõe observância incontestável da proporcionalidade nos atos públicos, no 

que tange as questões das cidades, como por exemplo: na elaboração do plano diretor 

urbano, nas questões de trânsito, saneamento etc. 

Em suma, tratar da questão do interesse local, seja diante da competência legislativa 

ou administrativa, é tratar de proporcionalidade. A ausência de proporcionalidade nos atos 

públicos submete a dano tanto o polo do interesse público envolvido quanto o polo do 

interesse individual restringido dos destinatários de tais atos. 

 

CONCLUSÃO 

Hodiernamente, não podemos compreender a ação válida dos Governos Locais sem 

o princípio da proporcionalidade. O comando principiológico em comento não se limita a 

ser elemento do direito e nem simplesmente constituir caminho norteador para os 

ordenamentos jurídicos e de validade ou não das ações das autoridades, mas, em especial, 

brilha intensamente como alicerce fundamental para a existência de todas as comunidades 

do mundo e, ainda, da certeza da manutenção da liberdade das sociedades e dos indivíduos 

que as compõem. 

Outrossim, a realidade atual confirma-se que a comunidade local não é fechada por 

muros. Diametralmente oposto a uma idéia de isolamento, as comunidades locais buscam 

permanentemente integração não só com as comunidades locais vizinhas, mas também com 

comunidades locais de outras regiões ou mesmo de outras nações. Em um “mundo 

globalizado”, as comunidades são células que formam um imenso tecido de comunidades, 

onde os resultados importam um contexto político-econômico dinâmico que envolvem a 

todos, inclusive as autoridades públicas locais que passam a ser atores indispensáveis dessa 

nova fase organizacional humana. 
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Diante da democracia e do Estado de direito, a proporcionalidade deve estar contida 

na gestão dos governantes locais para salvaguardar os direitos fundamentais dos atingidos 

pelos atos públicos desmedidos, bem como, para garantir os interesses das comunidades 

que serão preteridos pela resistência que a desproporcionalidade causa aos interesses das 

comunidades locais interligadas. 

Não obstante, muito há que se fazer para livrar alguns Estados que ainda vivem à 

sombra de regimes autocráticos, ou mesmo de outros que se dizem democráticos mas que 

são governados com base exclusiva na legalidade e em atos públicos dissimulados e 

desagregados da proporcionalidade. Com notoriedade, verifica-se em nossa Nação que 

pouco se debate sobre o tema da proporcionalidade e que o desconhecimento geral e a 

resistência em aceitá-la, tanto por parte dos legisladores quanto por parte dos 

administradores públicos, permite que atos públicos desproporcionais emanem efeitos 

opressores a direitos fundamentais. 

Destarte, independente e necessariamente de qualquer fator que não coloque em 

risco a Nação, os Estados democráticos de direito contêm ordenamentos jurídico e político 

que não podem dispor do princípio da legalidade, porém, também não podem dispor do 

princípio da proporcionalidade. Hoje, os dois princípios se completam para atender todos os 

parâmetros dos axiomas constitucionais da dignidade da pessoa humana, da democracia - e 

de todo o feixe principiológico formadores dos ordenamentos jurídico e político de regime 

democrático - do Direito atual e do ideal de justiça (acesso à justiça e decisão). A pessoa 

humana deve ser mantida e salvaguardada, a todo custo, como objetivo principal dos 

Estados, bem como, de sua organização política, sob pena: (a) de sanções supranacionais, 

(b) de rompimento forçado da ordem imposta ou (c) de auto desfazimento futuro da 

organização política e da sociedade decorrente dos efeitos da injustiça. 

Nesse quadro, identifica-se que um grupo considerável de Governos Locais 

desconhecem o princípio da proporcionalidade, de igual forma, identifica-se também um 

outros grupo que detém o conhecimento ou assessoria técnica mas que resiste em agir de 

acordo com os parâmetros da proporcionalidade. Certamente a solução para o problema 

tem como premissa a adoção de políticas públicas nacionais para não só instruir os 
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governantes locais, mas, de igual monta, instruir o povo, de forma a capacitá-lo para ser 

vigilante no que concerne a gestão pública de sua localidade. 

Além disso, a causa requer a adoção de emenda constitucional para evidenciar de 

forma expressa o princípio da proporcionalidade no texto da Constituição Formal. 

Paralelamente, conferir tipificação como de crime de improbidade administrativa para o 

administrador e o legislador que não observar a axioma da proporcionalidade (quando de 

má-fé), mesmo quando o ato não trazer prejuízo para o erário. 

Outros medidas podem e devem ser tomadas em prol do sucesso da 

proporcionalidade junto aos atos públicos locais. Pelo grau de importância do axioma da 

proporcionalidade nos diversos ordenamentos jurídicos/políticos, indubitavelmente, pode-

se aferir que é este um dos principais veículos que propulsiona a democracia e a proteção 

dos direitos humanos fundamentais. 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem por fim analisar a Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, 

denominada de Estatuto da Cidade, a qual estabelece normas que regulam o uso da 

propriedade urbana, visando uma melhor execução da política urbana, melhoria da 

segurança do bem-estar das pessoas e do equilíbrio ambiental. Com este Estatuto, os 

municípios dispõem de um marco regulatório para a política urbana que pode levar a 

importantes avanços, enaltecido pelo Plano Diretor, sendo, este, obrigatório para 

municípios com mais de 20 mil habitantes.  Dentre as diretrizes gerais para a política 

urbana traçadas pelo Estatuto da Cidade, pretende-se ressaltar o disposto em seu artigo 2º, 

inciso II, o qual diz que é diretriz fundamental da política urbana a garantia da gestão 

democrática municipal. Percebe-se, assim, que a democracia e a cidadania são dois 

princípios de valores fundamentais na construção e efetiva concretização da participação 

dos cidadãos na persecução, sobretudo, dos interesses locais. Examina-se o fenômeno 

urbano desde seus primórdios, oferecendo um breve panorama histórico do surgimento dos 

núcleos urbanos.  O desenvolvimento sustentável é o ponto essencial na estruturação das 

cidades e nas relações humanas. Surge, então, um novo conceito de cidade, conhecido 

como cidade sustentável ou cidade saudável, que busca por intermédio de políticas públicas 

o desenvolvimento contínuo da melhoria nas condições de saúde social e bem estar de seus 

habitantes. 
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PODER LOCAL; CIDADANIA. 

 

ABSTRACT 

The present research has finally to analyze Law n. 10.257, of 10 of July of 2001, called of 

Statute of the City, which establishes norms that regulate the use of the urban property, 

aiming at one better execution of the urban politics, improvement of the security of well-

being of the people and the ambient balance. With this Statute, the cities make use of a 

regulating landmark for the urban politics that can take the important advances, 

emphasizing the Managing Plan, being, this, obligator for cities with more than 20 a 

thousand inhabitants. Amongst the general lines of direction for the urban politics traced by 

the Statute of the City, it is intended to stand out made use in its article 2º, interpolated 

proposition II, which says that the guarantee of the municipal democratic management is 

basic line of direction of the urban politics. It is perceived, thus, that the democracy and the 

citizenship are two principles of basic values in the construction and accomplish concretion 

of the participation of the citizens in the persecution, over all, of the local interests. The 

urban phenomenon is examined since the beginning, offering a brief historical panorama of 

the sprouting of the urban nuclei. The sustainable development is the essential point in the 

estruturation of the cities and the relations human beings. It appears, then, a new concept of 

city, known as sustainable city or healthful city, that searchs for intermediary of public 

politics the continuous development of the improvement in the conditions of social health 

and welfare of its inhabitants. 

 

KEYWORDS 

SUSTAINABLE CITY; DEMOCRATIC MANAGEMENT; STATUTE OF THE CITY; 

CITY; CITIZENSHIP. 

 
Introdução 

A Lei n.º 10.257, de 11 de julho de 2001, denominada de Estatuto da Cidade, foi 

editada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, traçando 
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os novos objetivos da política urbana no Município e ditando diretrizes e princípios gerais 

para o processo de construção e manutenção da cidade. Destina-se a desenvolver 

sustentavelmente as cidades, de maneira planejada e consistente, visando uma excelente 

qualidade de vida para a atual e as futuras gerações. Reforça a atuação do poder público 

local, com poderosos instrumentos que, se utilizados com responsabilidade, permitirão 

ações conseqüentes para a solução ou minimização dos sérios dilemas constatados nas 

cidades brasileiras. 

A maneira como o povo participa do poder faz surgir três tipos de democracia, a 

qual tem como essência o poder residindo no povo. A democracia direta, onde o povo 

exerce sozinho os atos de governo; democracia indireta ou representativa, onde o povo 

outorga as funções governamentais para os representantes eleitos; e democracia semidireta, 

a qual consiste na democracia representativa agregada a institutos de participação direta do 

povo, como a democracia participativa. 

Dessa modo, quando se fala em Poder Local, a relação entre democracia 

participativa e representativa torna-se mais nítida, pois é nesse aspecto que o povo 

consegue conviver diretamente com aquele que o representa. No Município, existe uma 

maior proximidade entre o gestor público e a cidadania, o que facilita uma gestão pública 

compartilhada. Assim, o Poder Local, na figura da união do Município com a sociedade 

civil que o compõe, assume status significante. 

 

1. Cidade e Município 

1.1. A sociabilidade humana e o conceito de cidade 

A cidades constituem no mundo hodierno, a expressão mais clara da inata 

necessidade humana de viver em comunidade, primordialmente, diante de sua natureza 

revelar-se imbuída do instinto de vida gregária. É antiga a idéia do ser humano como um 

ser social e político por essência. Aristóteles foi o precursor na formulação do conceito de 

Zoôn politicón, que mais tarde veio a ser concebido pelo Direito como princípio da 

sociabilidade humana.  
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Desse modo, constata-se que “o homem é um ser que necessita viver com outros. 

Por sua natureza vive com os semelhantes e sente prazer nisso. Uma das grandes punições 

que pode ser colocada para um homem é a de isolá-lo dos demais durante longo período”1. 

Essa intrínseca necessidade de viver em comunidade fez com que os primeiros 

grupamentos humanos surgissem, constituindo o marco histórico inicial da existência dos 

densamente populosos núcleos urbanos contemporâneos, sendo as famílias, enquanto 

necessidade da natureza humana, a origem pré-histórica das cidades. 2

Fixar o conceito de cidade é tarefa árdua. A priori, cumpre-se lembrar que nem todo 

núcleo habitacional pode receber o título de urbano, e, portanto, para que tal aconteça, 

torna-se necessário preencher, conforme José Afonso da Silva, no mínimo, os seguintes 

requisitos: “(1) densidade demográfica específica; (2) profissões urbanas como comércio e 

manufaturas, com suficiente diversificação; (3) economia urbana permanente, com relações 

especiais com o meio rural; (4) existência de camada urbana com produção, consumo e 

direitos próprios”3. Verifica-se, pois, que não é a existência de um mero aglomerado de 

habitações  e pessoas que bastam para configurar um autêntico núcleo urbano. 

As cidades pela própria complexidade que suscitam admitem algumas concepções 

diferentes que possibilitam demarcar o conceito de cidade. A concepção demográfica, 

amplamente difundida, considera o aspecto quantitativo de um aglomerado urbano, 

estabelecendo um determinado número de habitantes, que varia de acordo com o país e a 

época.4

A circulação de riquezas é outro aspecto que caracteriza a cidade, nesse sentido, 

conforme a sua concepção econômica, a conceituação de núcleo urbano apóia-se no 

entendimento que: “[...] quando a população local satisfaz a uma parte economicamente 

essencial de sua demanda diária no mercado local e, em parte essencial também, mediante 

produtos que os habitantes da localidade e a população dos arredores produzem ou 
                                                 
1 WONSOVICZ, Silvio. Somos filhos da pólis: investigando sobre política e estética. Florianópolis: Sophos, 
2001. p.35. 
2 CASTRO, José Nilo de. A emergência do tribalismo urbano. In: Revista Brasileira de Direito Municipal – 
RBDM, ano 8, n. 23, Belo Horizonte: Fórum, jan./mar., 2007, p. 11. 
3 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 3 ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
24. 
4 A partir da concepção demográfica, Sjoberg define cidade como “[...] uma comunidade de dimensões e 
densidade populacional consideráveis, abrangendo uma variedade de especialistas não-agrícolas, nela incluída 
a elite culta”. SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 24. 
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adquirem para colocá-los no mercado”5. Constata-se que a atividade econômica nas cidades 

tendem a ser uma aproximação abstrata da explicação da forma espacial que adquire o 

processo de produção local. Com efeito, é no espaço urbano que as atividades, mercados e 

produtos interagem, definindo sua lógica, estrutura, dinâmica e relações, materializada, 

assim, pelo trabalho coletivo de uma sociedade, que configura como elemento intrínseco da 

formulação do conceito de cidade. 

A complexidade dos núcleos urbanos clama por concepção que seja mais ampla e 

elástica, e que ofereça os subsídios elementares para uma precisa conceituação. Parece, 

adequada, até o momento, a concepção que considera a cidade “como um conjunto de 

subsistemas administrativos, comerciais, industriais e sócio-culturais no sistema nacional 

geral”6. José Afonso da Silva exemplifica a concepção de subsistemas ao expor os 

diferentes espectros que a integram: 

Como subsistema administrativo, a cidade é a sede de organizações públicas que 
governam não só a cidade mas também regiões maiores que a rodeiam. Como 
subsistema comercial, a cidade, centro de população, assume a posição nodal do 
comércio no sistema nacional, e como subsistema industrial ela é o nexo da 
atividade industrial do país. Como subsistema sócio-cultural ela atua como um 
lugar propício ao florescimento de instituições educacionais, religiosas e 
escolares; é o lugar em que se desenvolvem as relações sociais, os centros sociais 
e comunitários, culturais e recreativos.7

No entanto, vale salientar que os conceitos de cidade que utilizam os aspectos 

demográfico e econômico como parâmetros, não servem para definir as cidades brasileiras, 

que se aproximam, enquanto conceito jurídico-político, a concepção de cidades como 

conjunto de sistemas, pois, os centros urbanos no Brasil somente são elevados a categoria 

de cidade quando seu território se transforma em município. Nesse sentido, José Afonso da 

Silva conceitua as cidades brasileiras como: 
[...] um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas político-
administrativo, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como sede do 
governo municipal, qualquer que seja a sua população. A característica marcante 
da cidade no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do governo 
municipal.8

 

1.2. O conceito de município 
                                                 
5 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 24. 
6 SILVA, José Afonso da. Op. cit.,p. 25. 
7 SILVA, José Afonso da. Op. cit.,p. 25. 
8 SILVA, José Afonso da. Op. cit , p. 25 
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Na era moderna, o Município assumiu contornos diversificados e inovadores quanto 

à sua estruturação e atribuições, que ora eram ampliadas, e ora mitigadas ou, até mesmo, 

suprimidas. Assim, o grau de autonomia municipal alcançado em diversos sistemas 

constitucionais, indiferente da forma de Estado que se adote, caracteriza-se por um 

movimento pendular que se expressa mediante o alargamento ou contração no âmbito de 

atuação do poder local.  

Os diversos elementos que incidem para que haja uma intensa oscilação na 

autonomia municipal, adquirem especial relevância quando analisados em conjunto com o 

momento histórico e as forças políticas preponderantes à época. Nesse sentido, discorreu 

Stier-Somlo, citado por Paulo Bonavides: 

Em épocas de fortes correntes liberais, de um combalido sistema de sobre 
excitação das forças estatais, logra-se freqüentemente a mais larga 
autonomia municipal; os freios de superintendência do Estado são 
arrastados pelo chão. Mas logo sobrevêm outros tempos, em que a medida 
de auto-administração retrocede em favor da coletividade e do 
pensamento social.9

 

Os entes federativos, pessoas jurídicas de direito público, incluídos os Municípios 

elevados a condição de ente federativo de terceiro grau com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, são organizações delimitadas por regras de competência previstas no lex 

mater. Os critérios de repartição de competências são altamente variados e historicamente 

influenciados, de modo que o sistema não é nem de longe todo estanque, mas o resultado de 

contingências históricas, políticas e sociais somadas. Assim: 
 [...] pode-se conceituar o Município, pelo que se viu até o momento, e partindo-
se da premissa de ser uma unidade federativa, como: ente federado de terceiro 
grau, portanto pessoa jurídica de direito público interno, dotado das capacidades 
de auto-organização, autogoverno, autolegislação e auto-administração.10

 

                                                 
9 STIER-SOMLO, Fritz. Die Neueste Entwicklung des Gemeindeverfassungsrechet. In: Veröffentlichungen 
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Helft 2, Berlim e Lepzig, 1925, p. 124-125, apud,  
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 314-
315. 
10 RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio 
constitucional geral, implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social do 
Município. Tese de Doutoramento. Universidade de Santa Catarina: 2003. [sem paginação] 
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Segundo Adolfo Posada11, o regime municipal, pode ser conceituado, ainda, sob três 

ângulos diversos: o sociológico, o político e o jurídico. A partir do primeiro ponto de vista 

o município aparece como “[...] el núcleo social de la vida humana total, determinado o 

definido naturalmente por las necesidades de la vecindad”; enquanto a segunda concepção 

o apresenta como um “[...] organismo com un sistema de funciones para los servicios, que 

se concretan y especifican más o menos intensa e distintamente, em una estructura: 

gobierno y administración municipales propios, desarrollados em um régimen jurídico y 

político más amplio: regional o nacional”; e por último, a partir da ótica jurídica, Posada 

define o município como “[...] uma expresión de valor estrictamente histórico, aplicada a 

um fenómeno que se ha producido en los diferentes países de manera distinta, planteándose 

y resolviéndose su problema de modo muy diverso”. 

A cidade é uma realidade diferente da do Município, muito embora ali seja a sede 

deste último. Distinguem-se nos seguintes aspectos: 
O Município, assim, é um ente político, com total autonomia financeira, política e 
administrativa e dotado de personalidade jurídica. Já a cidade é o centro urbano, 
devidamente constituído e dotado dos equipamentos urbanos e comunitários, 
situado dentro do perímetro urbano do Município, conforme já se explanou, mas 
sem personalidade jurídica. O Município, já foi dito supra, é constituído tanto 
pela zona urbana (cidade), quanto pela zona rural (destituída dos equipamentos 
urbano e comunitário, conforme art. 4º, I e § 2º da Lei nº 6.766/79).12

 
Pontes de Miranda discorreu sobre a distinção entre os termos cidade e município: 

O Município é a cidade que o Direito faz. A cidade é porque o indivíduo assim 
quer. O Município é porque a Lei assim determina. Como o indivíduo começa a 
sua caminhada histórica pela infância, o Estado inicia sua organização pela 
cidade.13

 
Depreende-se, portanto, que reside no Município, enquanto célula básica da 

organização estatal, a constituição do menor núcleo do Estado, no qual se encontra a 

realidade visível da vida comunitária na sociedade contemporânea. É no Município que, 

verdadeiramente, se encontram as condições favoráveis à interação social entre as pessoas e 

os grupos sociais, e, por isso, mediante tal fato se torna necessário que o poder local tenha 

                                                 
11 POSADA, Adolfo. El régimen municipal de la ciudad moderna. 3. ed., Madrid: [sem editora], 1927, p. 52. 
12 RODRIGUES, Rubens Tedeschi. Comentários ao Estatuto da Cidade. Campinas: Millennium, 2002, p.31 
13 MIRANDA, Pontes. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1970, t. II, p. 331. Apud, ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ob. cit., p. 261. 
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os subsídios necessários para a efetiva organização de seu território, com fins a assegurar 

seus próprios interesses.  

Diante dessa perspectiva, Paulo Bonavides, citando Benjamin Constant, afirmou 

“que se os administrados não obedecessem ao referido poder pela força ou pela coação – de 

que aliás ele é pouco dotado – haveria de obedecer-lhe por interesse próprio”14.  

 

1.4. Breve histórico do surgimento dos núcleos urbanos 

As primeiras cidades formaram-se por volta do ano 3500 a.C. no vale compreendido 

entre os rios Tigre e Eufrates. No entanto, o fenômeno urbano somente se manifesta 

significativamente a partir da primeira metade do século XIX. A urbanização está 

fortemente ligada à industrialização, constituindo fenômeno tipicamente moderno. 

Conforme José Afonso da Silva o termo urbanização designa “o processo pelo qual a 

população urbana cresce em proporção superior à população rural. Não se trata de mero 

crescimento das cidades, mas de um fenômeno de concentração urbana”15. 

O Município, como unidade político-administrativa, surgiu à época do Império 

Romano, que objetivava manter o domínio pacífico das cidades conquistadas pelo seu 

exército. Em troca da sujeição e irrestrita obediência às imposições romanas, era concedido 

aos Municípios certas prerrogativas, que variavam desde simples direitos de cunho 

eminentemente privado, ou, até mesmo, o privilégio político de eleger seus governantes e 

dirigir a própria cidade, denominado de jus suffragii .16

Hely Lopes Meirelles emonstra que “As comunidades que auferiam essas vantagens 

eram consideradas Municípios (municipium) e se repartiam em duas categorias (municipia 

caeritis e municipia foederata), conforme a maior ou menor autonomia de que desfrutavam 

dentro do Direito vigente (jus italicum)”17. 

Deve-se restringir que o próprio império romano ignorou durante séculos a 

instituição municipal. Há discordância quanto à verdadeira origem do município dentro da 

                                                 
14 STIER-SOMLO, Fritz. Die Neueste Entwicklung des Gemeindeverfassungsrechet. In: Veröffentlichungen 
der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Helft 2, Berlim e Lepzig, 1925, p. 124-125, apud, 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 313. 
15 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 26. 
16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 14. ed., atual., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 33. 
17 Id. Ibid., p. 33. 
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história romana, nesse sentido, ressaltou Paulino Jacques que, segundo Mommsen, o real 

instituidor do regime municipal romano foi Sila em 80 a.C., entretanto, César Cantu 

defende que a organização municipal data da Lex Julia municipalis de, aproximadamente, 

40 a.C., e que foi obra de Júlio César18. 

A situação dos Municípios na República Romana era extremamente disparitária, 

pois enquanto algumas comunidades detinham certa autonomia, outras nada possuíam. 

Léon Homo ensina que: “O município era uma cidade italiana anexada. Sua população, que 

não era originária de Roma, desfrutava dos direitos civis da cidadania, não dos políticos, 

aos quais podia, contudo, em certos casos, ascender. Dentro desses limites, era uma 

extensão da cidade vitoriosa” 19. 

O regime municipal se desenvolveu e se espalhou em territórios onde hoje são 

situados o Estado Francês, Espanhol e Português, e, além disso, sofreu profundas 

modificações, sobretudo, sob a dominação bárbara que sucedeu à hegemonia romana. A 

invasão bárbara provocou, portanto, o esfacelamento das instituições romanas municipais, 

além de gerar a gradual incorporação destes pelos feudos. Conforme Ivair Nogueira Itagiba: 
O município não tem também semelhança nenhuma com as cidades da Idade 
Média que dentro do individualismo reinante na época eram verdadeiras nações, 
donas de frotas e exércitos, senhoras de comércio próprio e do direito de decretar 
e arrecadar impostos, governadas por edis que decidiam sós a sós os destinos 
municipais e ligadas à Realeza por laços meramente superficiais.20

 

A idéia associacionista começou a renascer, nos séculos XI e XII, na Europa. 

Comprova-se tal movimento reacionário comunal, com a seguinte exposição de Paulino 

Jacques: “Coube à cidade francesa de Mans dar o grito de revolta contra o poderio 

absorvente e insuportável dos barões, logrando restabelecer a sua autonomia”21. Logo, 

demais cidades, na França, Itália, Alemanha e Países Baixos também se proclamaram 

cidades livres, passando a gozar de autonomia. 

                                                 
18 JACQUES, Paulino. Curso de direito constitucional. 2. ed., rev., ampli., Rio de Janeiro: Revista Forense, 
1958, p. 158. 
19 HOMO, léon. La italia primitiva y los Comienzos del imperialismo Romano. Barcelona: Ed. Cervantes, 
1926, p. 277, apud, BARROS, Aldano Séllos de. Apontamento de Direito Romano. Campos, Rj: Ed. FDC, 
2002, p. 69. 
20 ITAGIBA, Ivair Nogueira. O Pensamento Político Universal e a Constituição Brasileira (1946). v. 2, Rio 
de Janeiro: [sem editora], 1948, p. 206-261. 
21 JACQUES, Paulino. Op. cit., p. 158-159. 
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Na Idade Média, é possível identificar a origem remota da concepção 

associacionista da comunidade local. Eduardo García de Enterría leciona que: 
Un pueblo está compuesto esencialmente de un cierto número de familias que 
poseen las casas que lo forman y las tierras que dependen de él. Es la concepción 
asociacionista de la comunidad local que proviene claramente de la Edad Media, 
y que, pese a las prevenciones antihistóricas de TURGOT, trasciende ahora al 
tiempo nuevo, donde la hemos de ver jugar un papel destacado y donde va a 
determinar nada menos que el ámbito mismo de las funciones municipales y su 
carácter. 22

 
No mesmo período, o ideal municipalista desenvolveu-se na Espanha, com os 

ajuntamientos, e, em Portugal com os “concelhos de homens bons”. Alvitre-se, ainda, que 

foi em território luso que o modelo municipal romano manteve-se mais fiel à fisionomia 

encontrada no regime municipal adotado pelo império romano23.  

A adoção, em termos, por Portugal do molde municipalista romano vai surtir 

consequências significativas na implantação da instituição municipal no Brasil, que, por sua 

vez, foi transplantado do modelo português, no qual o município brasileiro encontra sua 

origem. 

 
2. Democracia e a redefinição do conceito de cidadania - A nova cidadania no cenário 
urbano 

Quando se reporta ao chamado “Estado Democrático de Direito”, importa 

demonstrar que essa expressão, numa breve evolução, perpassa pelos conceitos de “Estado 

de Direito” e, futuramente, “Estado Social de Direito”. 

“O Estado de Direito” incorporou um conceito liberal, daí falar-se em Estado 

Liberal de Direito, garantindo direitos fundamentais ao homem, convertendo os súditos em 

cidadãos livres. Porém, essa concepção liberal se tornara insuficiente, já que o Estado de 

Direito evoluíra, ganhando um conteúdo novo consoante as lições de Pablo Lucas Verdú. 24

Verificou-se que o individualismo e o abstencionismo do Estado Liberal 

provocaram grandes injustiças e nesse sentido, ainda arresta Pablo Lucas Verdú25: 

                                                 
22 GARCÍA de ENTERRÍA, Eduardo. Revolución francesa y administración contemporânea. 2. ed., Madrid: 
Editorial Tauros, 1981, p. 81.  
23 JACQUES, Paulino. Op. cit.,p. 159. 
24 VERDÚ, Pablo Lucas. La Lucha por el Estado de Derecho. Bologna: Real Colégio de Espanã 
Publicaciones. 1975. p. 94, apud, SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17 ed., 
São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 117. 
25 Id. Ibid., p. 119. 
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Mas o Estado de direito, que já não poderia justificar-se como liberal, necessitou, 
para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, integrar, em seu 
seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O Estado de Direito, na 
atualidade, deixou de ser formal, neutro e individualista, para transformar-se em 
Estado material de Direito, enquanto adota uma dogmática e pretende realizar a 
justiça social. 

 

Nessa linha, o “Estado Liberal” de direito permutou-se para o “Estado Social de 

Direito”, visto que aquele, segundo José Afonso da Silva26, na concepção clássica se funda 

num elemento puramente formal e abstrato, qual seja, a generalidade das leis, não 

percorrendo sobre a “base material que se realize a vida concreta”. Já o Estado Social de 

Direito não foi suficiente para assegurar a justiça social nem a autêntica participação 

democrática do povo no processo político. 

Nesse instante, tem lugar o “Estado Democrático de Direito” que, doutrinariamente, 

está embarcado na concepção democrática participativa, já que envolve a participação 

crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo. 

José Afonso da Silva27 diante da nova roupagem da democracia aduz: 
[...] o estado Democrático de Direito, apenas abre as perspectivas de realização 
social profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo exercício 
dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita concretizar as 
exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa 
humana. 
 

O princípio da legalidade é basilar no Estado Democrático de Direito, mas a lei por 

ser ato oficial de maior realce na vida política, não deve resumir-se a um ato jurídico 

abstrato geral, deve buscar a igualdade das condições dos socialmente desiguais e, ao 

mesmo tempo, condizer com a atuação da vontade popular. 

A democracia reflete um meio de convivência humana, mantido o princípio básico 

de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Assim, 

José Afonso da Silva28 elucida que “a democracia é um processo de convivência social em 

que o poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou, indiretamente,  pelo povo e em 

proveito do povo.” 

                                                 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 
2000. p. 122. 
27 Id. Ibid., p. 124. 
28 Id. Ibid., p.124. 
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Explica o autor supracitado que a democracia é um processo dialético que vai 

rompendo os contrários - as antíteses, para a cada etapa da evolução incorporar conteúdo 

novo enriquecido de novos valores. 29

Pode-se afirmar que a democracia jamais se realiza por inteiro, pois, como se 

expressa, a cada nova conquista, sempre serão avistadas novas perspectivas a serem 

realizadas, visando ao aperfeiçoamento humano. 

Especialmente pelos constitucionalistas, a democracia é qualificada, em geral em 

três tipos: direta, indireta ou representativa e semidireta. 

A democracia direta, forma mais aberta de participação, consiste no exercício dos 

poderes governamentais diretamente pelo povo, fazendo leis, administrando e julgando. 

Esse tipo de democracia foi mais bem representado em Atenas (cidade-estado) onde a 

participação de cidadãos ativos, por meio do voto individual de seus membros, representava 

a si mesmos. Noberto Luiz Guarinello30 enfatiza que: 
Nunca se desenvolveu a noção de representação, nem partidos políticos 
doutrinários, nem uma clara divisão de poderes constitucionais ou qualquer noção 
abstrata de soberania: esta podia residir na assembléia, ou num conselho mais 
restrito, ou mesmo na lei em geral, dependendo das circunstâncias específicas e 
do jogo de interesses e forças em conflito. 

 
Ressalta-se que esse exemplo de Atenas não pode ser caracterizado como 

includente, visto que, conforme Noberto Luiz Guarinello31, dizia respeito apenas aos 

cidadãos masculinos e excluía, de qualquer forma de participação política, as mulheres, os 

imigrantes e os escravos. Porém, no âmbito restrito de cidadãos, representou uma 

experiência notável de participação direta no poder de tosas camadas sociais. 

A democracia indireta é aquela na qual o povo não podendo dirigir os negócios do 

Estado diretamente, em face da extensão territorial, da densidade demográfica e da 

complexidade dos problemas sociais, concede aos seus representantes eleitos, 

periodicamente, as funções de governo. 

                                                 
29 SILVA, José Afonso da. Op. cit.. p. 133. 
30 GUARINELLO,Noberto Luiz. Cidades-estados na antiguidade clássica. In: História da Cidadania. São 
Paulo: Contexto. 2003, p. 40-41. 
31 Id. Ibid., p. 41. 
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Na lição de Aléxis de Tocqueville32, o que importa é que o poder esteja “de fato, ou 

diretamente nas mãos do povo, que vigore como ‘a lei das leis’ o princípio da soberania 

popular, donde ‘a sociedade age por si mesma’ e ‘não existe poder fora dela”. 

Dada a complexidade e extensão da sociedade, é impossível que um só governe, 

bem como, é improvável ou inviável que todos, ou a maioria de fato, desempenhem tal 

tarefa. Todavia, não se pode reduzir a importância da representação para o regime 

democrático, pois é cediço que ela configura a mola mestra para o funcionamento dos 

sistemas democráticos contemporâneos. 

A democracia semidireta é a democracia representativa, porém enobrecida pelos 

institutos de participação direta do povo nas funções de governo, é também chamada de 

“democracia participativa”.33

Esse novo paradigma, incorporado na idéia de “democracia participativa” soma as 

idéias de representação política e participação popular. 

Salienta-se, neste estudo, que a prática democrática não se deve limitar aos 

mecanismos da democracia meramente representativa. Nesse sentido José Joaquim Gomes 

Canotilho34 aborda o vínculo entre a democracia e a participação elucidando que: 
O princípio democrático é um princípio-jurídico constitucional em dimensões 
materiais e dimensões organizativo-procedimentais. Em primeiro lugar, o 
princípio democrático acolhe os mais importantes postulados da teoria 
democrática-representativa – órgãos represntativos, eleições periódicas, 
pluralismo partidário. Em segundo lugar, o princípio democrático implica em 
democracia participativa, Istoé, estruturarção de processos que oferecem aos 
cidadãos efetivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos 
processos de decisão, exercer controle crítico na divergência de opiniões, 
produzir inputs políticos democráticos. 

 

A priori, a participação pública parece tarefa fácil, porém, urge transformar sujeitos 

simples em cidadãos capazes de fazerem uma incisiva intervenção participativa na 

administração. 

                                                 
32 TOCQUEVILLE, Aléxis de. De la démocratic em Amérique. Paris: Grosselin. 1835, apud, BOBBIO, 
Noberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Trad. de Marco Aurélio Nogueira, 7. 
ed., Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1999. p. 150-151. 
33 INTERRIA, Garcia de. Princípios e modalidades de la participatión ciudadana em la vida administrativa. 
Madri: Civitas. 1989. p.140. 
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Livraria 
Almedina. 1998. p. 278. 
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Assim, apóia-se a idéia de que converter meros espectadores em agentes é um 

desafio para o novo paradigma da democracia participativa. No entanto, não é tarefa 

impossível. Por isso, a participação pública efetiva conta com o maior volume praticável de 

informações, e o Estado, em consonância com os princípios da legalidade e publicidade, 

tem o dever de disponibilizá-las. 

Ressalte-se que é importante traçar alguns contornos da concepção de cidadania, 

lembrando que Flávia Piovesan35 expõe que “o discurso jurídico da cidadania sempre 

enfrentou a tensa dicotomia entre os valores da liberdade e da igualdade”. 

A partir de uma perspectiva histórica, no final do século XVIII, tanto a Declaração 

Americana de 1776 como a Declaração Francesa de 1789 refletiam o discurso liberal da 

cidadania que se resumiam aos direitos à liberdade, segurança e propriedade. A ausência de 

previsão de qualquer direito social, econômico e cultural já importunava e, após a Primeira 

Guerra Mundial, esse cenário ganha influências da Declaração dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado da República Soviética Russa, em 1918.36

Nesse contexto axiológico de liberdade, agregado à concepção de cidadania, 

destaca-se as lições de Maria Garcia37, que parafraseando Hannah Arendt, afirma que “a 

cidadania é a quintessência da liberdade, o ápice das possibilidades do agir individual, o 

aspecto eminentemente político da liberdade”.  

Assim, ao lado desse discurso liberal da cidadania, caminha o discurso social da 

cidadania em que o Estado passa a tomar posição de agente e o direito à abstenção do 

Estado, vai cedendo lugar e converte-se em direito à atuação estatal. 

Em breve digressão histórica, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 

inovou ao elencar, de forma inédita tanto os direitos civis e políticos, (artigo 3 a 21), como 

os direitos sociais, econômicos e culturais (artigos 22 a 28).38

Acrescente-se, ainda, a tese de cidadania participativa elucidada por Robert Pelloux, 

que não acredita na formação das decisões políticas sem a participação do cidadão. Maria 

Garcia39 assim explica: 

                                                 
35 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos Humanos. Editora Max Limonad. São Paulo. 1998, p.212. 
36 Id. Ibid., p. 213. 
37 GARCIA, Maria. Desobediência civil, direito fundamental. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1994., p. 120 
38 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 213-214. 
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[...] que a noção de uma liberdade ‘puramente defensiva’ que se concebe, antes de 
tudo, como resistência ao poder que se supõe arbitrário, não mais convém à nossa 
época. A liberdade dever tornar-se mais e mais participação: o cidadão deve 
participar na formação das grandes decisões políticas, deve participar mais 
ativamente do que até agora na gestão dos assuntos locais, deve também 
participar na gestão dos serviços econômicos e sociais, tais como a Seguridade 
Social e, sobretudo, na concretização de medidas de proteção das liberdades, 
questão sempre polêmica. 
 

Note-se que os direitos civis e políticos, dantes reduzidos a meras categorias 

formais, sem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e culturais careciam de 

verdadeira significação. Percebe-se, assim, que liberdade e justiça social estão interligadas 

e são interdependentes, conforme assevera Flávia Piovesan40, quando afirma que a 

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 trouxe uma concepção nova e 

contemporânea para o discurso jurídico de cidadania: 
Seja por fixar a idéia de que os direitos humanos são universais, inerentes à 
dignidade humana e não relativos às peculiaridades sociais e culturais de 
determinada sociedade,seja por incluir em seu elenco não só direitos civis e 
políticos, mas também direitos sociais, econômicos e culturais, a Declaração 
Universal de direitos Humanos de 1948 enuncia a concepção contemporânea de 
cidadania. Essa concepção foi posteriormente endossada pela Declaração de 
direitos Humanos de Viena de 1993. 

 
Nesse contexto, nasce o processo de especificação do sujeito de direito, em que o 

sujeito não é visto mais no campo da abstração e generalidade, passa a ser concebido em 

sua especificidade. É aí que surge a tutela jurídica dos direitos das mulheres, crianças, dos 

grupos raciais e outros, o que conjuga uma nova tônica contemporânea da cidadania.41

Diante disso, percebe-se que a democracia e a cidadania são dois princípios de 

valores fundamentais na construção e efetiva concretização da participação dos cidadãos na 

persecução, sobretudo, dos interesses locais. 

Repensa-se o quadro urbano atual sob a interpretação do direito fundamental à 

moradia e à cidadania. Nas palavras de Grazia de Grazia42: 

                                                                                                                                                     
39 PELLOUX, Robert. Le citoyen devant l’ État, Paris: Presses Universitaires, 1972, p. 123-124, apud, 
GARCIA,Maria. Desobediência civil, direito fundamental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 
120. 
40 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 214. 
41 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 214. 
42 GRAZIA, G. Estatuto Da Cidade: Uma Longa História Com Vitórias E Derrotas. In: OSÓRIO, L. M. 
(Org.). Estatuto da Cidade e Reforma Urbana: Novas Perspectivas para as Cidades Brasileiras. Porto 
Alegre: Sergio A. Fabris, 2002, p.16. 
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O Direito a cidade e à cidadania, entendido como uma nova lógica que 
universalize o acesso aos equipamentos e serviços urbanos a condições de vida 
urbana digna e ao usufruto de um espaço culturalmente rico e diversificado e, 
sobretudo em uma dimensão política de participação ampla dos habitantes das 
cidades na condução de seus destinos. 

 
O cidadão de uma cidade determinada histórica e geograficamente localizada é, ao 

mesmo tempo, cidadão do Município, do Estado-membro e da União. Ao contrário do que 

se diz, não é a cidadania municipal uma cidadania concreta, uma vez que o Município, 

como os outros entes, é uma construção jurídica. 

A República Federativa do Brasil constitui um Estado Democrático de Direito. Para 

tanto, a Constituição brasileira de 1988 impôs a observância de diversos fundamentos em 

seu artigo 1º, dentre eles o respeito à cidadania. Prevê ainda, no parágrafo único do referido 

artigo, que todo poder emana do povo, podendo ser exercido através da representação 

partidária ou diretamente. Logo, restringir a participação do povo nos processos de decisão 

que digam respeito ao seu Município é recusar sua cidadania e, além disso, uma afronta aos 

princípios fundamentais. 

 
3. O atual papel do poder local na política urbana 

A promulgação da Constituição de 1988 alçou o Município a uma posição 

de destaque dentro do federalismo brasileiro. Com efeito, atualmente, o poder 

municipal assume um papel inédito, em diversos aspectos, sobretudo na 

ampliação de seu âmbito de atuação na estrutura federativa nacional. Consagra, 

definitivamente, a autonomia municipal que vem contida, basicamente, nos artigos 

29 e 30. 

O reconhecimento formal do Município enquanto entidade essencial do 

federalismo consagra, definitivamente, a tríplice dimensão federativa, introduzida 

pela Carta Magna de 1988 que se encontra, ainda do momento, dotada de 

singular inovacionismo e magnitude, conforme atesta Paulo Bonavides: 
Não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea 
onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de 
caracterização política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que 
consta da definição constitucional do novo modelo implantada no País 
com a Carta de 1988, a qual impõe aos aplicadores de princípios e regras 
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constitucionais uma visão hermenêutica muito mais larga tocante à 
defesa e sustentação daquela garantia.43

 
 

O Capítulo II da CRFB/1988, que trata da Política Urbana, em seu Título VII – Da 

Ordem Econômica e Financeira – da Constituição Federal, prevê os parâmetros gerais da 

política urbana, especificamente em seus artigos 182 e 183. Delimita-se que essa política de 

desenvolvimento urbano deverá ser executada por Poder Público Municipal, conforme 

diretrizes fixadas em lei, e possuirá por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar dos cidadãos. 

É com a intenção de reerguer a cidadania nas cidades, dentre outros objetivos, que o 

legislador editou a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, 

dando grande relevância à participação do povo na gestão administrativa local. 

Dessa forma, para atender a exigência constitucional e regulamentar o capítulo da 

Política Urbana da Constituição Federal, foi finalmente editada a Lei n. 10.257, de 10 de 

julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade. Estabelece que os Municípios deverão 

implementar uma política urbana voltada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, prevendo, em seu artigo 2º, os objetivos da política urbana 

municipal. Dentre eles encontra-se: a “gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano” e, audiências do Poder Público Municipal com a população 

interessada. 

O Estatuto da Cidade é o suporte jurídico que faltava aos Municípios que se 

propõem a enfrentar os problemas das cidades, pois ele consolidou as competências dos 

Municípios outorgadas pela Constituição Federal, além de ampliá-las. Será necessário, para 

que os Municípios alcancem as metas almejadas, de um planejamento de sua atuação, o que 

será feito através do plano diretor. E ainda, fundamental a reformulação de suas legislações, 

a fim de atender a ordem criada na Magna Carta e no Estatuto, juntamente com a 

democratização da tomadas das decisões. (Fernandes, 2002) 

 
                                                 
43 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 314. 
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4. O atual conceito das cidades – as cidades sustentáveis 
 Hodiernamente, a qualidade de vida se tornou um dos principais objetivos 

das cidades modernas. O Poder Público assume novo papel na implantação e 

manutenção de novas políticas públicas, que refletem diretamente os anseios da 

sociedade para uma melhoria de vida citadina. Acontece que nem sempre as 

políticas públicas alcançam satisfatoriamente seus propósitos, ao revés, observa-

se que as transformações sociais e os gigantismo dos centros urbanos 

descortinam a crise das cidades. 

 Surge, nesse contexto, um novo conceito de cidade, conhecido como 

cidade sustentável ou cidade saudável, que busca por intermédio de políticas 

públicas o desenvolvimento contínuo da melhoria nas condições de saúde social e 

bem estar de seus habitantes44. Entende-se que a função social da cidade pode ser 

entendida como um fim a ser almejado por uma série de políticas públicas.  

 A sustentabilidade almejada pelas cidades contemporâneas necessita de 

políticas urbano-ambientais eficientes e aptas a realizarem mudanças nas 

cidades. Indissociável, pois, as questões urbanas das ambientais, já que ambas 

visam à sadia qualidade de vida. Há, pois, o reconhecimento dos problemas 

urbanos como sendo problemas também de cunho ambiental, “na medida em que 

o meio ambiente no espaço urbano contempla a dimensão construída e 

modificada pelo homem e não somente o meio ambiente natural”45. 

 A sustentabilidade urbano-ambiental, em termos legais, é o que se 

denomina de conceito jurídico em aberto. Vanêsca Buzelato Prestes aponta como 

elementos que visam complementar esse conceito: “(a) artigo 2°, inciso I, do 

Estatuto da Cidade; (b) o direito à ordem urbanística; (c) o conceito de meio 

ambiente no espaço urbano; (d) legislação sobre todo o território das cidades, 

                                                 
44 COSTA, Juliana Pedrosa. Gestão Democrática das Cidades. In: Revista de Direito Municipal – RDM, ano 
4, n. 7, Belo horizonte: Fórum, jan./mar., 2003, p. 81. 
45 PRESTES, Vanêsca Buzelato. Municípios e meio ambiente: a necessidade de uma gestão urbano-
ambiental. In: PRESTES, Vanêsca Buzelato (Org.). Temas de direito urbano-ambiental. Belo Horizonte: 
Fórum, 2006, p. 29. 
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contemplando o urbano e o rural; (e) reforço da gestão e dos instrumentos de 

atuação municipal; e (f) gestão democrática”46. 

 O art. 2° do Estatuto da Cidade, inc. I, introduz o conceito legal de garantia 

do direito a cidades sustentáveis da seguinte forma: “garantia do direito a cidades 

sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. 

 Por sua vez, o art. 53 da Lei da Ação Civil Pública, acrescenta o direito à 

ordem urbanística como direito difuso, podendo ser protegido por intermédio de 

Ação Civil pública, nesse sentido: “O direito à ordem urbanística estabelece o 

direito à cidade como difuso, assim como o é o direito ao meio ambiente 

equilibrado. [...] Essa ordem urbanística traz em seu bojo a gestão democrática 

como expressão deste direito difuso que exige a participação da cidadania nas 

ações e decisões que afetam a polis”47. 

 Outro importante elemento que integra a idéia de cidade sustentável é a 

gestão democrática das cidades, que se expressa na gestão orçamentária 

participativa e na criação de órgãos colegiados de políticas urbanas em todos os 

três níveis federativos. 

 

5. Gestão democrática municipal 
 Dentre as diretrizes gerais para a política urbana traçadas pelo Estatuto da Cidade, 

pretende-se ressaltar o disposto em seu artigo 2º, inciso II: é diretriz fundamental da 

política urbana a garantia da gestão democrática municipal, a ser obtida mediante “a 

participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano”. 

 Cabe aos Municípios aplicarem as diretrizes gerais constantes no diploma legal, 

mediante as devidas adequações as suas especificidades e realidade local, devendo, para 

                                                 
46 Id. Ibid., p. 28. 
47 Id. Ibid., p. 29. 
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tanto, constituir uma ordem legal própria e específica tendo como instrumentos jurídicos a 

Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor. 

Para tratar da gestão democrática o Estatuto da Cidade reservou todo o seu capítulo 

IV, afirmando no artigo 43 que a garantia da participação da população na gestão municipal 

se dará mediante debates, audiências, consultas públicas, iniciativa popular de projetos de 

lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, bem como pela 

constituição de órgãos colegiados de política urbana e conferências sobre assuntos de 

interesse urbano, estas a serem desenvolvidas nos três entes federativos. Importante 

destacar que o artigo não é exaustivo, deixando em aberto a possibilidade da utilização de 

qualquer outro meio de participação que se faça necessário. Dessa forma, em consonância 

com o princípio da participação popular, o art. 43 elenca os instrumentos garantidores que 

deverão ser utilizados para a efetivação da gestão democrática municipal. 

O art. 44 da Lei 10.257 de 2001 estabelece, também, que no âmbito municipal a 

gestão orçamentária participativa prevista no art. 4°, inc. II, do mesmo diploma legal 

incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual como condição 

obrigatória de sua aprovação pela Câmara Municipal.48  

 

Conclusão 

Ao tornar plena a eficácia dos dispositivos democráticos na gestão da coisa pública 

previstos no Estatuto da Cidade, regulamentando-os no Município, o gestor público 

instrumentalizará o princípio constitucional da participação, conjugando democracia 

representativa com democracia participativa. 

O processo de gestão democrática é entendido como maneira de planejar, produzir, 

operar e governar cidades submetidas ao controle e participação social49. Porém, ele só será 

possível mediante a articulação entre Poder Público e cidadãos, cumprindo com os 

mecanismos do Estatuto da cidade em busca de cidades mais sustentáveis, tendo como 

centro a qualidade de vida da pessoa humana. 

                                                 
48MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 534. 
49 GRAZIA, Grazia. Op. cit., p. 16. 
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Enfim, o processo de gestão democrática na cidade somente será possível através da 

articulação entre Poder Público e cidadãos, através de mecanismos que devem ser 

implantados gradativamente e de forma organizada. É preciso possibilitar que a tomada de 

decisões seja feita por todos, com iguais oportunidades, o que ocasionará a racionalização 

de recursos e a redescoberta da cidadania em cada um, levando a um maior 

comprometimento com o social. Só assim ter-se-á uma gestão democrática participativa, de 

todos e para todos, construindo uma cidade mais humana e mais digna de se viver. 
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CONTEXTO JURÍDICO E URBANÍSTICO DAS ÁREAS DE DOMÍNIO DAS 

RODOVIAS FEDERAIS E A BR-262 NOS PERÍMETROS DE MANHUAÇU, 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

Wagner de Oliveira Rodrigues∗

 

RESUMO 

A ocupação das áreas marginais das rodovias federais, in casu o da BR-262, 

quilômetros sessenta e três ao trinta e um, compreendidos no perímetro urbano e rural 

do Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, exige uma leitura que vai além da 

própria observância da legislação federal a respeito. Exige-se, para tanto, a integração 

da legislação federal à local, onde o Plano Diretor de Manhuaçu detém importante papel 

na definição dos diagnósticos sócio-urbanísticos e das possíveis medidas de correção 

dos problemas então existentes quanto às ocupações ilegais às margens das rodovias 

federais, onde se integram medidas do urbanístico ao ambiental, da sustentabilidade à 

função social da propriedade, tendo o natural e o cultural como objetos em questão.  

 

PALAVRAS CHAVES 

ESPAÇO URBANO, RODOVIAS FEDERAIS, DIREITO URBANÍSTICO. 

 

ABSTRACT 

The occupation of the peripheral areas of the federal highways, in casu of the BR-262, 

kilometers sixty and three to thirty and one, understood in the perimeters of Manhuaçu 

City, Minas Gerais State, demands a reading that goes beyond the proper observance of 

the federal legislation the respect. It is demanded, for in such a way, the integration of 

the federal legislation to the place, where the Managing Plan of Manhuaçu withholds 

important paper in the definition of the social and urbanity diagnostic and the possible 
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measures of correction of the existing problems then how much to the illegal 

occupations to the edges of the federal highways, where if they integrate measured of 

the urbanity at ambient, of the sustentabilidade at social function of the property, having 

natural and the cultural one as objects in question. 

 

KEYWORDS 

 URBAN SPACE, FEDERAL HIGHWAYS, URBANITY RIGHT 

 

INTRODUÇÃO 

A dimensão das ocupações de espaços pelo ser humano faz, diante das 

desigualdades e tratamentos destacados havidos, repensar o modo de organização das 

cidades e do meio rural, precisamente quando o aspecto está voltado para a questão da 

ocupação das áreas de domínio das rodovias federais, onde fica ainda mais notória, de 

acordo com cada caso, a segregação sócio-espacial que as sociedades complexas 

causam, paralelo ao descaso do Poder Público em possíveis soluções para o impasse 

em tela.  A partir daí as questões urbanísticas chamam a atenção quando o problema 

dos impactos havidos no ambiente natural causa reflexos no contexto do espaço 

construído, seja no campo ou na cidade, já que, diante dos contextos já mencionados, é 

necessário um diagnóstico que trace, junto aos órgãos competentes, medidas de 

inclusão sócio-espacial e correção dos desvios espaciais, promovendo, desta forma, a 

sustentabilidade do meio ambiente construído – portanto, campo e cidade – e meio 

ambiente natural, verdadeiro desafio apresentado aos dias atuais. 

No caso presente, estabelece-se como objeto de estudo os quilômetros 

sessenta e três ao trinta e um da rodovia federal BR-262 e suas áreas de domínio 

estabelecidas no perímetro urbano e rural do Município de Manhuaçu, Estado de Minas 

Gerais, onde se propõe uma reflexão sobre sua situação legal e urbanística e as 

proposições globais (legislação federal e diretriz nacional de política urbana) e locais 

(legislação local e cultura urbanística) sobre os problemas sociais e legais estabelecidos 

com sua ocupação marginal, tanto na zona rural quanto urbana do mencionado ente 

federativo. 
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1. PARALELO ENTRE A SUSTENTABILIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE NO CONTEXTO DA INTERDISCIPLINARIDADE E O 

OBJETO DE ESTUDO EM QUESTÃO. 

Na necessidade de integração entre conceitos e princípios científicos na 

seara jurídica, Direito Ambiental e Direito Urbanístico se encontram sempre em 

situações de leituras sobre o mesmo objeto, estabelecendo como foco princípios e 

definições que integram o Direito, como sistema, voltado à realização da 

sustentabilidade ambiental e à função social urbana, ambos direitos fundamentais, por 

extensão, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1

Observando o objeto presente, é na interação do homem com o meio 

ambiente construído, natural e antrópico em que o objeto de ambas as disciplinas está 

inserido, pois, por mais que seja a propriedade urbana objeto de estudos no Direito 

Urbanístico, também a mesma, desta vez no meio natural e transformado, encontram 

elementos científicos observados pelo Direito Ambiental. Desta forma, ainda que seja 

excelsa pretensão estabelecer conceitos entre as duas áreas do conhecimento jurídico, é 

importante fazer proveito dos conceitos e estudos lançados sobre o contexto do natural 

e do cultural em questão. Como exemplo desta situação, determinando o objeto de 

estudo do Plano Diretor, geralmente voltado ao contexto do Direito Urbanístico, toma-

se a leitura da questão do Ministério das Cidades, infra: 

A realidade das cidades demonstra, cada vez mais, a ligação entre as 
atividades promovidas na zona rural com as atividades urbanas, uma 
vez que grande parte da população que vive na zona rural tem seu 
emprego e trabalho na região urbana, sem contar a utilização da infra-
estrutura e de serviços urbanos, como o transporte coletivo, escolas, 
postos de saúde, hospitais, comercio e lazer. (...) O desenvolvimento 
da cidade nestes termos depende do desenvolvimento da região rural. 
O sistema de planejamento municipal, que é matéria do Plano Diretor, 
por exemplo, deverá ser constituído por órgãos administrativos 
regionalizados que compreendam também a região rural. 2

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 tratou de 

possibilitar a formação de um conjunto de normas federais que previsse, junto ao cotejo 

com as legislações estadual e municipal, o estabelecimento de regras sobre a ação 

                                                 
1 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 8ª ed., Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2005, p. 309. 
2 BRASIL. Plano Diretor Participativo: guia para a elaboração pelos municípios e cidadãos. Brasília : 
Ministério das Cidades, 2002, p. 48. 
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humana nas cidades, a partir do art. 183, onde se propõe a estabelecer, em paralelo com 

o art. 2º da Lei Federal n. 10.257/2001, a sustentabilidade das cidades como uma série 

de direitos a serem garantidos e mantidos no presente e no futuro, a partir de metas e 

ações estipuladas entre a Sociedade e o Estado, para a correção dos atuais e futuros 

problemas no ambiente antrópico surgidos do próprio habitat humano. 3

Paralelo a isto, a proteção do meio ambiente é estabelecida a partir do art. 

225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 caracterizando a 

sustentabilidade voltada ao objeto em todas suas manifestações, inclusive naquelas 

havidas no ambiente urbano. Desta forma, “é evidente, contudo, que gerir cidades é 

produzir impactos sobre o meio ambiente – positivos ou negativos”, incluindo aqui a 

leitura da cidade na leitura do meio ambiente como locus agendi homini ora objeto do 

próprio sistema jurídico. 4

Estabelecidas as questões acima, a ocupação marginal das rodovias federais, 

aí alcançando as áreas de domínio reservadas às mesmas, pela função específica que 

nelas se estabelecem – segurança e infra-estrutura – dá o tom sobre as questões havidas 

entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade urbana, em um só preceito: uma 

vez atestado o motivo da ocupação, e as conseqüências havidas nesta – desestruturação 

da malha rodoviária, estado de periculosidade social, desregulação ambiental dos 

ecossistemas presentes, dentre outros – as políticas públicas e as medidas de polícia 

que devem ser tomadas precisam integrar os objetos do urbano e do ambiental de modo 

que se integrem, também em um só objeto, a pretensão de proteger um bem público da 

União, paralelo à proteção dos ecossistemas presentes e do próprio ambiente antrópico 

legalmente estabelecido, tendo o meio ambiente – num todo – contemplado como 

objeto de proteção, e o ser humano, indiretamente, como alvo destas medidas. 

Vistos tais linhas, a função social da propriedade é uma conquista da leitura 

das realidades que desafiam, perante o legislador, a tarefa de conciliar legalidade e 

legitimidade da norma, a partir do conceito de eficácia da norma no sistema jurídico. 

Por isto, a questão ora trabalhada na pesquisa tem nexo importante com o art. 5º, inciso 

XXIII da nossa Carta Magna, quando em seu contexto protege e projeta, a título de 

                                                 
3 SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas Perspectivas do Direito Urbanístico brasileiro. Ordenamento 
constitucional da política urbana. Aplicação e eficácia do Plano Diretor. Porto Alegre : Sergio Antonio 
Fabris, 1997, p. 95. 
4 ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit., p. 322. 
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direito e garantia fundamental, a função social da propriedade, rumo a uma visão 

coletiva da propriedade privada, ao contrario da antiga noção individualista sobre esta, 

uma vez que deverá ela estar correlacionada com os fins sociais, tais quais sejam a 

harmonia entre o econômico e o coletivo e a realização a que a mesma propriedade está 

destinada – a de fomentar o progresso do país. 5

Portanto, não é uma opção normativa estabelecer ou não o princípio da 

função social da propriedade como elemento balizador da questão em tela. É exigência 

constitucional ao atendimento do bem comum, dentro de um Estado Democrático de 

Direito. É reflexo direto dos direitos de cidadania, dando ao ser humano a conquista de 

viver na sua plenitude com condições de moradia condizentes com suas necessidades 

básicas, dentro de uma política imobiliária compatível com suas economias, seja no 

campo – plantando e cultivando, gerando assim circulação de divisas e produtos – seja 

nas cidades, ganhando atenção especial dentro do contexto da ocupação urbana, não o 

excluindo mais do que já excluído, visto o contexto dos espaços de segregação 

existentes como reflexos da desatenção do Poder Público com o principal objeto em 

questão, em tela o ser humano e o meio ambiente em que este ocupa. 6

Deste modo, as medidas a serem adotadas estão ligadas tanto à prevenção de 

distorções e abusos no valor da terra urbana e o correspondente uso especulativo da 

mesma como reserva de valor, quanto às políticas de aproveitamento da terra urbana e 

rural de acordo com sua capacidade local, a distribuição de ônus e encargos decorrentes 

das obras e serviços de infra-estrutura urbana e a recuperação dos investimentos do 

Poder Público decorrentes de valorização imobiliária, sem descuidar das questões 

ligadas às áreas de proteção ambiental e de reserva de domínio, sob os fins que a 

prerrogativa lhe é estabelecida. 7

Ao presente patamar, baseado no desenvolvimento sustentável e ordenado 

do meio ambiente natural e construído, foram constitucionalizados tanto o princípio da 

função social da propriedade quanto o princípio do desenvolvimento sustentável, 

estando o primeiro disposto no Título da Ordem Econômica e Financeira (VI, capítulo 

II), e o segundo no art. 225, ambos na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, fazendo com que seja indispensável a promoção do desenvolvimento 

                                                 
5 JOSÉ AFONSO DA SILVA. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo : Malheiros, 2000, p. 95 
6 MARICATO, Ermínia. Metrópole na Periferia do Capitalismo. São Paulo : Hucitec, 1996, p. 37. 
7 SAULE JÚNIOR, Nelson. Op. cit., p. 244. 
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ambiental em função do alcance de um padrão digno de vida e da harmonia sócio-

ambiental do ser humano consigo, com os demais e seu entorno.  

A respeito do Princípio do Desenvolvimento Sustentável, nas cidades 

disposto no art. 2º da Lei n. 10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade) e no meio ambiente 

disposto no art. 225, já mencionado, o sentido do presente, com esta leitura conjunta 

dos dispositivos, é de que todas as ações, metas e medidas estabelecidas devem ter, no 

mínimo, um equilíbrio entre as formas de desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento social, ambiental e humano da cidade. Assim, a sustentabilidade do 

meio ambiente natural e construído induz a pensar que meio ambiente e pessoa humana 

estejam no centro das preocupações, uma vez que, na proteção da primeira, a segunda 

se estabelece não só na sua dignidade, mas também na própria sobrevivência, ainda que 

seja objeto mediato da norma, além de que somente pode se estabelecer um meio de 

sobrevivência a partir do estabelecimento de um consenso entre o espaço do homem na 

sua cultura e o seu espaço demarcado sobre o meio ambiente natural.  8  

Com isto, o desenvolvimento sustentável passou a estar vinculado, em sua 

prática, a um conjunto de medidas que possam promover estes valores, passando por 

algumas conceituações. A primeira delas está compreendida pelo conceito de 

sustentabilidade, conforme dispõe o princípio 1º da Declaração do Rio (Agenda 21), 

ocorrido no Município do Rio de Janeiro, em 1992, em que não deve se conter apenas 

com a preservação de um bioma natural, mas também com a harmonia entre o meio 

ambiente construído, natural e antrópico, promovendo o progresso social, econômico e 

humano de toda a sociedade. Sobre o contexto pelo qual a sustentabilidade se insere 

nos tratados internacionais, Gesta Leal faz referência ao presente evento, onde aponta: 

Nesta mesma direção, o tratado sobre cidades, vilas e povoados 
sustentáveis, elaborado durante a ECO-92, aponta com clareza os 
princípios que devem nortear a política urbana, consistindo em três 
fundamentos básicos: a) direito à cidadania, ou seja, a participação dos 
habitantes das cidades na condução de seus destinos; b) gestão 
democrática da cidade, esta compreendida como submissão do 
planejamento do espaço urbano ao controle e participação da 
sociedade civil e c) a função social da cidade e da propriedade. 9

                                                 
8 SAULE JÚNIOR, Nelson Saule. Op. Cit., p. 139. 
9 LEAL, Rogério Gesta. Direito Urbanístico: condições e possibilidades da constituição do espaço 
urbano. Rio de Janeiro : Renovar, 2003, p. 164. 
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Também é de se observar que o combate às injustiças sociais, a promoção 

da saúde, da educação, da cultura, do progresso científico também fazem parte de todo 

um sistema direcionado à sustentabilidade da cidade, daí extraído o seu sentido, e que 

realizam, por conseguinte, o ethos ambiental, enquanto reflexo da posição da sociedade 

frente ao ecossistema global da qual faz parte. A reflexão sobre a questão ora objeto 

deste trabalho detém este raciocínio: como produto da ação humana, que em seu 

antropocentrismo, nega o respeito às regras de ambiente natural, conseqüência seria 

que nos próprios consensos estabelecidos na sua atividade nitidamente antrópica tais 

teriam também as transgressões devidas, gerando as conseqüências já sabidas como 

questão da sua própria cultura, seja em espaço global ou em espaço local. 

A partir do conceito, o desenvolvimento sustentável somente poderá ser 

considerado desta forma se estiver voltado para não só eliminar a pobreza e reduzir as 

desigualdades sociais, mas também de preservar ambientes naturais ainda existentes e 

trabalhando a consciência social sobre estas duas questões. Por isto, enquanto a 

população não tiver acesso, universal e irrestrito, à moradia digna, transporte público, 

saneamento, cultura, lazer, segurança, educação, saúde, dentre outros, não há como 

sustentar que a cidade esteja atendendo a sua função social, nem tampouco que o meio 

ambiente esteja totalmente protegido. Segundo as linhas de Nelson Saule Júnior: 

Com a evolução do sistema de proteção ambiental internacional, o 
direito ao desenvolvimento e o direito a um meio ambiente sadio têm 
como vínculo o desenvolvimento sustentável, que se configura como o 
princípio destinado a reconhecer o direito das futuras gerações a um 
meio ambiente sadio. O princípio do desenvolvimento sustentável 
fundamenta o atendimento das necessidades e aspirações do presente, 
sem comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades. O direito ao desenvolvimento e ao meio 
ambiente precisam ser enfocados conjuntamente, de modo a constituir 
obrigações para a Comunidade Internacional e aos Estados. 10

A par do exposto, constituem-se verdadeiros direitos difusos o direito à 

cidade e o direito ao meio ambiente, somente viável através de uma nova ética urbano-

ambiental, de onde novas relações são constituídas para o atendimento do exercício da 

cidadania plena nestes dois espaços – culturais e naturais – que guardam entre si 

diferenças e semelhanças estruturais para a sobrevivência do ser humano no planeta.  

                                                 
10 SAULE JÚNIOR, Nelson. Op. Cit., p. 65. 
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2. PLANEJAMENTO URBANO E O CONTEXTO DAS RODOVIAS FEDERAIS 

NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DE MANHUAÇU, MINAS GERAIS. 

 

O Plano Diretor, instrumento básico da política municipal de 

desenvolvimento urbano, se o correlacionando às leis urbanísticas presentes, é forte 

fator de mudança e transformação do espaço urbano, pois representa o poder real da 

legislação municipal sobre a planificação dos destinos de um Município. Aqui ele é um 

conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e 

utilizam o espaço urbano, sendo importante um necessário e hábil consenso entre o 

Poder Público e a Sociedade, para as possíveis eficácias das medidas tomadas pelo dito 

instrumento legal. Por isso, a visão do Plano Diretor, como lei que organizará a 

construção jurídica do espaço urbano municipal, dará a dimensão mais próxima do real 

de onde as legislações municipais estão incidindo para a concessão do direito ao meio 

ambiente ecologicamente sustentável e às cidades sustentáveis, já que nesta pretensão 

estão dispostos todos os atores sociais e seus interesses em jogo. 

Do mesmo modo, a mesma dialética legal será havida com relação aos que 

estão no exercício das propriedades lindeiras às rodovias federais, e se as ditas áreas de 

domínio destas serão reflexo dos problemas havidos na questão da chamada “ordem 

urbana”, e que deverá, por força destas situações concretas, estabelecer este paralelo 

para a correção dos problemas advindos deste quadro. 11

Com isto, o objetivo do Plano Diretor integra os princípios da função social 

da propriedade e da sustentabilidade ambiental, sem se descurar do meio ambiental 

natural e antrópico como elementos que devem coexistir de forma estruturalmente 

harmônica, promovendo, no conjunto das políticas adotadas pelo Poder Público – com 

a participação da comunidade – o alcance constitucional e infraconstitucional dos 

valores do Estado Democrático de Direito, dentre eles a justiça social e a dignidade da 

pessoa humana. Tal deve estar presente no objeto da lei planificadora local, na análise, 

ainda que sumária, dos principais dispositivos do atual Plano Diretor do Município de 

Manhuaçu. 12

                                                 
11 MARICATO, Ermínia. Op. Cit., p. 48. 
12 Dentro das dificuldades havidas na questão da legislação local, até o momento foi alcançado o texto do 
Plano Diretor tal qual aprovado no legislativo de Manhuaçu, não sendo possível mencionar o número real 
da lei municipal, aprovado em seu inteiro teor, de acordo com a Presidência da Câmara Municipal do 
Município, na pessoa da Sra. Maria Imaculada Dutra. 
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A respeito do contexto em que deriva da efetivação da propriedade rural e 

urbana – onde o contexto rural em nenhum momento é citado como objeto de 

ordenação do solo urbano no texto do Plano Diretor local – estabelece-se: 
Art. 3º – São objetivos gerais da Política de Desenvolvimento Urbano 
Municipal: 
(...) 
II - ordenar e controlar o uso do solo para o cumprimento da função social da 
cidade e da propriedade; 13

 
Com tal dispositivo, propõe-se a ordenar, através de leis específicas, como a 

“Lei de demarcação geofísica do território municipal”, a “Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo”, o “Código de Posturas” e o “Código de Obras” (art. 26, incisos I a 

IV) a disposição para a materialização da função social da cidade e da propriedade. 

Ainda neste raciocínio, desta vez no capítulo III do Título II, intitulado “Das 

Políticas Ambiental e de Saneamento” – como política ambiental e de saneamento o 

impedimento ou restrição de ocupação antrópica em área imprópria à urbanização e em 

unidade de conservação. Cabe destacar os instrumentos adequados a tanto, dispostos 

em seu art. 12, e incisos, como o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, 

o imposto progressivo sobre a propriedade predial e territorial urbana, a 

desapropriação, o direito de preempção, a operação urbana consorciada e a concessão 

de uso especial para fins de moradia, dentro das metas a serem atingidas para o alcance 

do efetivo controle do solo urbano, portanto, do atendimento aos princípios da função 

social da cidade e da propriedade. 

Sobre a questão em tela, tendo como objeto a rodovia BR-262, nada consta 

sobre o mesmo no Plano Diretor local. No entanto, no art. 9º encontram-se as diretrizes 

gerais da política municipal do sistema viário e de transporte municipal, do qual – ao 

máximo – se prevê a articulação e integração dos “componentes estruturadores da 

mobilidade - trânsito, transporte, sistema viário, educação de trânsito e integração 

regional – de forma a assegurar o direito de ir e vir, com sustentabilidade, 

economicidade e qualidade de vida”. Ao que parece, a interpretação, quanto ao objeto 

analisado, exclui a incidência das rodovias federais que passam pelo perímetro urbano 

e suas áreas lindeiras, desafiando outras competências no ordenamento deste espaço de 

risco, sequer delimitado nos zoneamentos previstos no art. 11 do Plano Diretor do 

                                                 
13 CAMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU. Plano Diretor do Município de 
Manhuaçu. Manhuaçu : mimeo, 2006. p. 03 
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Município de Manhuaçu, ficando a análise no plano da lei federal e nas soluções locais 

que, inicialmente, deveriam ser analisadas pelo próprio ente federativo local. 

 

3. ABORDAGEM LEGAL E DO DISCURSO DAS ÁREAS DE DOMÍNIO DA 

RODOVIA FEDERAL BR-262 E AS REALIDADES URBANO-AMBIENTAIS 

NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

Nesta fase atual da análise, pretende-se estabelecer os marcos teóricos 

técnicos e fáticos da questão havida com o objeto de estudo, inicialmente integrando os 

dados do DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT – 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes) e as observações de campo 

produzidas a respeito, para o estabelecimento de hipóteses que possam aduzir ao 

atendimento das normas legais sobre o afastamento das ações culturais às margens das 

rodovia federal BR-262 no Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, e as 

questões que dão motivo ao não-respeito às determinações legais, integrando-os aqui os 

elementos legais acima dispostos. 

 

3.1 Conceitos técnicos e legais sobre as áreas de domínio das rodovias 

federais e o objeto estudado: os quilômetros 63 a 31 da BR-262 em Manhuaçu-MG. 

As rodovias federais são bens da União em que, através da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 20 inciso II, declara que “as terras 

devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 

militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em 

lei.” Já no artigo 21 é citado que compete à União: inciso XXI - “estabelecer princípios 

e diretrizes para o sistema nacional de viação”, e no artigo 22, diz que é competência 

privativa da União legislar sobre “diretrizes da política nacional de transportes” (Inciso 

IX) e “trânsito e transporte” (Inciso XI). 

O Decreto-Lei 512/69, de 21/03/1969 que atribuía ao DNER – Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem – poderes para exercer a administração permanente 

das rodovias e permitia estabelecimento de servidões, a limitação do uso ao acesso e ao 

direito das propriedades vizinhas, e mais tarde, com fundamento na Lei 6.766/79, 

tornou-se obrigatório à manutenção de uma área de reserva de 15 metros para cada lado 
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da faixa de domínio da rodovia, com a conseqüente proibição que na mesma seja 

levantada qualquer tipo de construção. Esta lei é extensiva aos terrenos loteados ou não, 

em zonas urbanas, suburbanas, de expansão urbana ou rural. A inobservância deste 

recuo por parte do lindeiro, permite o procedimento judicial mediante ação demolitória 

mesmo que a construção tenha tido licença da Prefeitura local. 14

De acordo com o artigo 82 da Lei nº. 10.233, de 05/06/2001, são atribuições 

do DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – em sua esfera de 

atuação: estabelecer padrões, normas, especificações técnicas para os programas de 

segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou 

reposição de vias, terminais e instalações, estabelecer padrões, normas e especificações 

técnicas para a elaboração de projetos e execução de obras viárias; declarar a utilidade 

pública de bens e propriedades a serem desapropriada para implantação do Sistema 

Federal de Viação, entre outros. Para tanto, o órgão levanta, através de seus vários 

manuais e instruções, a situação das faixas de domínio com propriedade. A iniciar, em 

seu “Glossário de Termos Técnicos”, define o mesmo como “base física sobre a qual 

assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, 

acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que 

separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo”. 15

Por outro lado, na mesma fonte, situa-se o termo “eixo” como “(...) 2) Linha 

principal, verdadeira ou imaginária, que divide um corpo sistematicamente”. Há que se 

destacar que as formas de se determinar a distância das faixas de domínio nas áreas 

rurais e urbanas são bastante diversas das áreas urbanas, merecendo enfoque distinto de 

cada uma destas áreas. 16

Geralmente, o que se observa nas rodovias federais em zonas rurais são 

dimensões das faixas de domínio dimensionadas em função do relevo e, muitas das 

vezes, a prática de culturas agropecuárias ou as entradas em estradas vicinais, cuja 

avaliação do órgão governamental a respeito diz não prejudicar a faixa de domínio em 

si, já que fica na condição de usufruto o espaço avançado sobre a faixa de domínio, uma 
                                                 
14 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Manual para 
ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e lindeiras das rodovias federais. Rio de Janeiro : 
Ministério dos Transportes/DNER/Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, 2005, p. 09. 
15 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários. Rio de Janeiro : Ministério dos Transportes/DNER/Diretoria de Desenvolvimento 
Tecnológico, 1997, p. 108. 
16 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Op. cit., p. 80. 
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vez que ela, se por um dia for utilizada para alguma intervenção na própria rodovia, não 

precisará indenizar o usufrutuário por esta situação.  

Talvez seja este o motivo pelo qual boa parte dos trechos verificados na zona 

rural do Município de Manhuaçu, que possua a faixa de domínio da BR-262, estejam 

sendo praticamente não usados e, com isto, fique o terreno quase nu e cercado à 

distância do pavimento em si. Ainda assim, é recomendado que se observem as 

competências definidas ao DNIT pela Lei nº. 10.233, de 05/06/2001, em seu art. 82, 

onde, qualquer alteração deve ser comunicada previamente à unidade do DNIT mais 

próxima (no caso, o do Município de Rio Casca, enquanto unidade administrativa da 

Superintendência Regional de Minas Gerais). 17

Diante do poder destacado ao órgão, ainda há a possibilidade de autorizar ou 

negar os acessos às propriedades lindeiras, uso da faixa de domínio e travessias, na 

medida em que estes empreendimentos possam prejudicar o fluxo de tráfego na 

segurança da rodovia, através das Resoluções do DNER nº. 18/91 e nº. 03/2001. Neste 

ínterim, a demarcação de áreas non aedifandi é feita a partir dos critérios determinados 

pela própria faixa de domínio, por onde, através de instrução do DNIT, atende a uma 

área mínima de 15 (quinze) metros a cada lateral a partir do eixo da rodovia – variável a 

mais de acordo com o projeto específico da rodovia federal – podendo, inclusive, mover 

“ação judicial de natureza demolitória ‘actio de opere demoliendo’, ainda que tivesse 

autorização da Prefeitura do Município da localidade, a qual seria responsabilizada 

como litisconsorte” (grifos do autor). 18

A partir dos dados acima, verifica-se sobre as áreas de domínio às margens 

da rodovia federal BR-262, que estão dentro dos limites territoriais do Município de 

Manhuaçu, entre os quilômetros 31 (trinta e um), que delimita a fronteira entre os 

Municípios de Manhuaçu e Reduto, até o quilômetro 63 (sessenta e três), também 

fronteira entre os Municípios de Manhuaçu e Matipó, todos estes Municípios mineiros. 

Segundo dados fornecidos pelo DNIT – Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes – localizado no Município de Rio Casca, Estado de Minas 

Gerais, há uma delimitação de faixa de domínio contida num espaço lateral, a partir do 

                                                 
17 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Superintendências 
Regioniais do DNIT nos Estados. Internet, http://www.dnit.gov.br/menu/institucional/organograma/super 
acesso em 26 de setembro de 2007.  
18 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Op. Cit., p. 34. 
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centro da pista, no comprimento de 80 (oitenta) metros, sendo 40 (quarenta) de cada 

lado, conforme figura abaixo. Cabe ressaltar que tais medidas, acima até das delimitadas 

em caráter geral pelo DNIT em sua sede, são estabelecidas através da Portaria n. 132 do 

antigo DNER, na data de 20 de agosto de 1980. 
 

Figura 1: Dimensão das faixas de domínio da rodovia federal BR-262 

 
Fonte: pessoal, com dados do DNIT, unidade de Rio Casca, Estado de Minas Gerais. 

 

Em segundo plano, por força da Portaria do (então) DNER – Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem, já aos 20 de agosto de 1980, por uso de sua 

competência normativa, tendo em vista a norma ser de utilidade pública, se dá uma 

redução no comprimento da faixa de domínio, tendo como fator desta a urbanização no 

Município de Manhuaçu, em seu distrito-sede. O início da redução de domínio se faz a 

partir do quilômetro 38 (trinta e oito), exatamente demarcado na ponte sobre o rio São 

Luis, e termina no quilômetro 33 (trinta e três), no ponto demarcado sobre o Córrego 

Pouso Alegre (no local a pista segue sem obstáculo, tendo sob esta um canal 

subterrâneo). Neste sentido, a redução se faz dos 80 (oitenta) metros para 40 (quarenta) 

metros a partir do eixo central, conforme demonstra a figura n. 02 abaixo. 

Uma observação é salutar ao objeto ora estudado: nenhum outro distrito 

urbano do Município de Manhuaçu está englobado na permissão dada à área de 80 

(oitenta) metros para 40 (quarenta) metros a partir do eixo central, sendo respeitada a 

primeira dimensão de comprimento da área de domínio da rodovia federal BR-262.  

Conforme visto acima, a determinação das medidas gerais estabelecidas em 

caráter geral para todas as rodovias federais do país é de 15 (quinze) metros a cada 

lateral a partir do eixo da pista. No entanto, isto pode se dar através do entendimento de 
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que a determinação final das margens lindeiras das pistas fica a cargo do projeto de cada 

rodovia federal, em específico através de suas portarias de utilidade pública, conforme 

visto no caso acima. 19  

 
Figura 2: Medidas da faixa de domínio da BR-262 no distrito-sede de Manhuaçu-MG 

 
Fonte: pessoal, com dados do DNIT, unidade de Rio Casca, Estado de Minas Gerais. 

 

Por outro lado, em função da própria natureza específica das ocupações 

urbanas havidas, a Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com redação dada 

pela Lei Federal n. 10.932, de 03 de agosto de 2004, define que os parcelamentos de 

solo urbano, se porventura ocorrerem em área marginal às rodovias federais, deverão ser 

observadas, previstas e regulamentadas não só a “densidade de ocupação prevista pelo 

plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem” (art. 4º, I), 

mas também a reserva de 15 (quinze) metros de cada lado da rodovia, como área non 

aedificandi, salvo exigências maiores da legislação específica, o que, no caso do 

Município de Manhuaçu, tal deverá ser observa nos critérios específicos estabelecidos 

acima.  

Observação importante deve ser feita quando o DNIT estabelece o marco 

teórico desenvolvido acima, aplicado ao planejamento urbano como imperativo de 

observância das áreas então objeto do estudo presente, verbis: 

                                                 
19 Decreto-Lei n. 512, de 21 de março de 1969, art. 14: “O Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, por ato de seu Diretor-Geral, declarará a utilidade pública de bem ou propriedade, para efeito 
de desapropriação e afetação a fins rodoviários, e a qualquer tempo, poderá requisitar o ingresso de 
agente do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em propriedade pública ou privada, para 
efetivação de estudos que visem a implantação de estradas ou obras auxiliares, observado o dever de 
preservação do bem e de indenizar as perdas e danos decorrentes da requisição.” 
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Na realidade, o crescimento da malha e das condições técnicas das 
rodovias deveram ser acompanhadas com a implantação de Planos 
Diretores Municipais, que permitiriam o ordenamento e uso do solo 
nestas regiões, de modo que o tráfego rodoviário pudesse crescer sob a 
ótica de segurança viária e as futuras ampliações de capacidade de 
tráfego pudesse usar as áreas reservadas na faixa de domínio, sem 
impactar com desapropriações as áreas lindeiras. 20

Desta maneira, irresistível fica a situação para que a definição dos 

zoneamentos acompanhe as áreas afetadas pelo afastamento obrigatório das rodovias 

federais, em virtude de sua utilidade destacada e de seu impacto humano – a respeito do 

trânsito que se emprega nas vias, já a margem lindeira afetada non aedificandi está 

estabelecida tanto à possibilidade de expansão marginal da própria pista, com o 

aumento da demanda, quanto também à prevenção de um perigo notório e comum aos 

pedestres e transeuntes próximos à via, quiçá quanto aos habitantes às margens das 

rodovias, razões da necessidade das áreas de domínio das rodovias federais. 

 

3.2 Observação da realidade a partir do trecho Km. 63-31 da BR-262. 

A partir dos dados acima, pode-se verificar uma série de fatores que 

determinam o estabelecimento da visão de legalidade e legitimidade sobre as ocupações 

havidas às margens da rodovia federal BR-262. Com base em análise local, através de 

fotos obtidas pelo presente autor e imagens de satélites, através de software próprio, 

juntamente a entrevistas feitas a autoridades do DNIT e da Polícia Rodovia Federal, 

juntamente com a Presidência da Câmara Municipal de Manhuaçu, pode-se perceber 

que as áreas, num todo, são respeitadas, principalmente na zona rural. 

Descrevendo as condições da rodovia ora objeto do estudo, a partir das 

observações presentes, considerando tais disposições hipóteses que deverão mais tarde 

ser apuradas por equipe técnica própria ao diagnóstico definitivo sobre o caso, 

estabelece-se a seguinte situação sobre a ocupação e o respeito legal às áreas de domínio 

do objeto em questão: 

 

 

 

                                                 
20 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES. Op. cit., p. 10 
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GRÁFICO 1: Observação da realidade espacial da ocupação marginal da BR-262, km. 63-31. 

km Localização Situação da ocupação marginal na rodovia BR-
262 

63 Limite entre os Municípios de 
Manhuaçu e Matipó Área de domínio respeitada. 

62 Zona Rural Área de domínio respeitada. 

61 Zona Rural Cercamento físico em ambos os lados, respeitando 
a área de domínio. 

60 Entrada de Santo Amaro de 
Minas (distrito de Manhuaçu) 

Posto de gasolina e residências, respeitando a área 
de domínio. Atividade agropecuária na faixa. 

59 Entrada Aeroporto de Santo 
Amaro de Minas Área de domínio respeitada. 

58 Zona Rural Área de domínio respeitada. 
57 Zona Rural Atividade agropecuária na faixa. 

56 Zona Rural 
Área de domínio respeitada, por conta de 
predominância de vegetação natural (Mata 
Atlântica). 

55 Início do entroncamento das 
BR’s 262 e 116 

Área de domínio respeitada, por conta de 
predominância de vegetação natural (Mata 
Atlântica). 

55-54 Distrito de Realeza Ocupação urbana na faixa de domínio. 

53-52 Zona Rural 
Área de domínio respeitada, por conta de 
predominância de vegetação natural (Mata 
Atlântica). 

52 Zona Rural Atividade agropecuária na faixa. Uso de outdoors 
na área de domínio. 

51-50 Zona Rural 
Área de domínio respeitada, por conta de 
predominância de vegetação natural (Mata 
Atlântica). 

49 Zona Rural Área de domínio desrespeitada (área construída – 
moradia rural). 

48-47 Zona Rural Área de domínio respeitada. 
46 Zona Rural Atividade agropecuária na faixa. 

45 
Zona Rural Atividade agropecuária na faixa. No sentido 

Vitória – Belo Horizonte, construção rural (sede de 
chácara). 

44 Zona Rural Área de domínio respeitada. 

43 Zona Rural Atividade agropecuária na faixa (sentido Vitória – 
Belo Horizonte) 

42 Zona Rural Clube dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de 
Minas Gerais (sentido Vitória – Belo Horizonte). 

41 
Zona Rural Área de domínio respeitada, inclusive em 

empreendimento de lazer distante 20m da pista 
(sentido Belo Horizonte – Vitória). 

40 
Zona Rural Área de domínio respeitada, inclusive em 

empreendimento de lazer distante 20m da pista 
(sentido Belo Horizonte – Vitória). 

39 Zona Industrial do distrito-sede 
de Manhuaçu Área de domínio respeitada 

38 Zona Urbana (Ponte sobre o Rio 
São Luiz). 

Área de domínio desrespeitada. Marco inicial da 
distância de 40m a partir do eixo. 

37 Zona Urbana 
Área de domínio respeitada, por empreendimentos 
comerciais (postos de gasolina, concessionárias de 
automóveis e outros). 
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km Localização Situação da ocupação marginal na rodovia BR-
262 

36-33 Zona Urbana (Trevo da Retífica 
Santa Branca) 

Área de domínio desrespeitada (predomínio de 
construção em encostas, aglomeração urbana, 
presença de atividade comercial, cemitério público 
e empreendimentos de lazer). 

33 Zona Urbana (Trevo do Zebu, 
Córrego Pouso Alegre). 

Área de domínio respeitada. Marco final da 
distância de 40m a partir do eixo. 

33 Zona Industrial do distrito-sede 
de Manhuaçu Área de domínio respeitada. Zona 

32-31 Zona Rural Área de domínio respeitada 
 
Fonte: pessoal. 

 

No entanto, quanto à na zona urbana, a ocupação das margens da rodovia 

federal BR-262 faz urgir ações do Poder Público na questão da regularização fundiária 

urbana, já que é perceptível o avanço de determinadas construções, principalmente onde 

a rodovia passa por áreas de notável risco urbanístico (relevo acentuado), já que a maior 

proximidade com o centro antigo da cidade aumenta o poder especulativo sobre o valor 

da propriedade imobiliária e “facilita” a proximidade dos ocupantes aos serviços 

públicos e privados então dispostos na malha urbana local. 21

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em consideração os dados acima, podem-se obter as seguintes 

hipóteses acerca das ocupações marginais da BR-262, nos quilômetros 63 ao 

(presumido, visto não estar correta a fronteira entre os Municípios de Manhuaçu e 

Reduto) 31, além de todo aporte legal e fático suscitado ao longo deste trabalho, 

chegam-se às seguintes considerações finais: 

a) As condições de uso da marginal da rodovia na zona rural atendem, 

aparentemente, o respeito à faixa de domínio, garantindo assim a 

função social da propriedade e da sustentabilidade ambiental, inclusive 

quando se utiliza da área para uso agropecuário, dando proveito a um 

imóvel (público) sem uso determinado; 

b) As regras determinadas na zona rural e urbana apresentam elementos 

específicos e diferenciados, dentro do poder normativo antes conferido 

                                                 
21 MARICATO, Ermínia. Op. Cit.¸ p. 58. 
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ao DNER, destacando uma distância diferenciada no centro urbano do 

distrito-sede, ainda tendente à redução, e no centro rural medida maior 

(80 – oitenta – metros) (Portaria DNIT 132/1980 c/c Decreto-Lei 

512/69, de 21/03/1969). Talvez, não só pela especialidade da norma, 

mas também pela contemporaneidade da primeira, a área deva 

realmente ser de 80 (oitenta) metros na zona rural, o que, mesmo 

assim, não desrespeitaria – em boa parte – os empreendimentos 

localizados às margens da rodovia; 

c) Com relação à zona urbana, há descompasso com a distância no distrito 

de Reduto e, no distrito-sede, a partir de alguns trechos, onde se 

verifica que a urbanização é um fator evidente na ocupação destes 

espaços. Cabe-se aqui uma política fundiária voltada para a qualidade 

ambiental destes espaços e, se possível, a construção de um desvio à 

mesma rodovia que fuja deste contexto sócio-espacial. Desta vez, não é 

o Plano Diretor de Manhuaçu – a quem competia, inicialmente, este 

dever – de apontar possíveis instrumentos legais e administrativos e 

soluções a tanto, já que tal fora aprovado sem a observação mínima da 

realidade local e a contemplação das demandas locais no dito 

instrumento legal; 

 

Com base nestes argumentos, espera-se que o Poder Público possa – 

primeiro – articular as três esferas federativas e – segundo – estabeleça regras claras e 

precisas, através de um Plano Diretor que seja efetivamente voltado à leitura da 

realidade local, atendido o princípio democrático e o estabelecimento de um consenso 

que seja reflexo das demandas urbano-ambientais do Município, situação esta não 

verificada no contexto do Plano Diretor de Manhuaçu, tampouco visualizadas nas leis 

municipais a respeito dos zoneamentos e ordenamentos do uso do solo urbano. 

Ainda mais longe do atendimento desta questão é a regulação da propriedade 

rural face às áreas de domínio da rodovia federal BR-262, onde está presente a ausência 

do Poder Público para a integração dos ambientes rurais aos seus distritos urbanos e à 

própria sede urbana, em que não só nega o atendimento da função social da propriedade 

urbana e rural como também da sustentabilidade ambiental, princípios estes 
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estabelecidos na Carta Magna de 1988, como verdadeiros imperativos de ação frente 

aos desafios locais, reflexos diretos de uma realidade global também desafiadora. Daí 

não só fica comprometida a melhor utilidade da propriedade pública e privada, que se 

coexistem neste caso estudado, mas também a melhor finalidade buscada pelas mesmas 

– daí o conceito de sustentabilidade ambiental nas rodovias federais.  

Para tanto, o envolvimento da sociedade na participação das questões que 

desafiam a organização do espaço ambiental e urbano devem perpassar pela previsão na 

sua lei diretriz maior – o Plano Diretor – que deverá conter as leituras deste ambiente e 

os reflexos desta em ações para a promoção de cidadania ambiental a todos os 

munícipes daquele contexto, para além da legislação federal e dos órgãos também 

federais, como o caso do DNIT e da Polícia Rodoviária Federal, esta encarregada da 

vigilância sobre as ocupações das áreas de domínio da rodovia federal BR-262. 

Observar o fundamento destes problemas é exigência do Poder Local que 

deve, juntamente com as outras esferas de poder, canalizar esforços para as possíveis 

correções dos desajustes urbanos, a fim de que as utilidades já estabelecidas às rodovias 

federais não fiquem prejudicadas por conta de um espaço de domínio que, ao lugar de 

ser área de segurança ou de logística, se transforma em área de diagnóstico e 

termômetro da segregação sócio-espacial urbana e rural, in casu no Município de 

Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. 
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UMA ABORDAGEM PRAGMÁTICA DA NOÇÃO DE FATO NA TEORIA DO 

DIREITO: A PROVA JUDICIAL COMO ARGUMENTO PERSUASIVO

Adrualdo de Lima Catão∗

RESUMO

O  presente  trabalho  pretende  apresentar  a  noção  de  que  os  fatos  surgem  como 

construção humana,  em oposição à  teoria  da  verdade como correspondência-com-a-

realidade. Defende-se a confusão entre fatos e valores, para a visão do fato como algo 

desde já normatizado, construído numa narrativa contextual. Tentar-se-á demonstrar que 

a noção de fato no direito implica sempre uma normatização jurídica, de forma tal que 

não se poderia falar em fato puro em contraposição a fato jurídico. Superando a noção 

de fato como correspondência com a realidade, esta terá, na teoria do direito, um caráter 

sempre  persuasivo,  desde  já  valorado  pelos  interesses  de  quem  descreve.  A  prova 

judicial  se  caracteriza  como um argumento  persuasivo,  e  não  como  uma  descrição 

cognitiva da realidade fática.

PALAVRAS CHAVES

PROVA JUDICIAL; PRAGMATISMO; TEORIA DO DIREITO

ABSTRACT 

This paper intends to present the notion that facts come into existence through human 

construction, in opposition to the correspondence theory of truth. It defends the identity 

between  facts  and  values,  and  the  vision  of  fact  like  something  already  valued, 

constructed in a contextual narrative. It tries to demonstrate that the notion of fact in law 

always  implies  a  juridical  valuation,  and  couldn’t  speak  about  pure  fact  in 

contraposition to juridical fact. Keeping aside the notion of fact as correspondence with 

reality, this notion will have, in jurisprudence, a persuasive character, already valued by 

interests  from  who  describes  it.  The  judicial  proof  is  characterized  as  persuasive 

argument, and not as description of reality.
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INTRODUÇÃO: A RELAÇÃO ENTRE A NOÇÃO DE FATO JURÍDICO E A 

PROVA JUDICIAL

O que se pretende com o presente trabalho é tentar apresentar uma noção 

de  fato  como  construção  humana,  em  oposição  à  teoria  da  verdade  como 

correspondência-com-a-realidade, defendendo a confusão entre fatos e valores, para a 

visão do fato como algo desde já normatizado, construído numa narrativa contextual.

Tentar-se-á demonstrar,  ainda, que a noção de fato no direito, implica 

sempre uma normatização jurídica, de forma tal que não se poderia falar em fato puro 

em contraposição a fato jurídico. Neste sentido é que, superando a noção de fato como 

correspondência com a realidade, esta terá, em direito, um caráter sempre persuasivo, 

desde já normatizado e valorado pelos interesses de quem descreve.

A  tese  enfoca  a  distinção  entre  fato  e  valor,  tentando  encontrar 

argumentos para aproximação dos dois conceitos, superando a distinção, notadamente 

no que se refere à consideração de que os valores seriam algo “subjetivo”, enquanto os 

fatos  poderiam  ser  constatados  “objetivamente”,  sem  qualquer  possibilidade  de 

valoração por parte do sujeito cognoscente.

Ao  se  apresentar  o  ser  humano  como  inserido  desde  sempre  na 

linguagem, o que se objetiva é demonstrar que o conhecimento nunca é pré-lingüístico. 

Nunca se tem um acesso às coisas do mundo de forma direta, pois o homem está sempre 

inserido na linguagem que forma sua condição de ser humano.

Daí  que  qualquer  descrição  é  sempre  algo  construído  dentro  de  um 

contexto próprio de significações,  e,  neste  sentido,  qualquer  descrição é  “valorada”, 

“normatizada”,  donde  o  fato  é  sempre  construído pelo  homem e  carrega  consigo  a 

marca  da  subjetividade  humana,  sendo,  pois,  impossível  se  falar  em conhecimento 

objetivo dos fatos.

Ainda nesta linha de argumentação, pretende-se apresentar a tese de que 

os fatos são nada mais de descrições feitas por observadores, as quais refletem, desde já 

seus  interesses  e  necessidades.  Essas  descrições  farão  sempre  uma  relação  entre 

conceitos lingüisticamente construídos, o que, mais uma vez demonstra que não se pode 

falar uma essência própria às coisas do mundo e independente da observação humana.
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Isto implica uma visão da prova processual como instrumento retórico e 

não como comprovação de uma “realidade” e leva ao entendimento de que a aplicação 

do direito é quem vai construir o fato, sendo destituído de sentido falar-se em fato puro 

em contraposição a fato jurídico, ou mesmo em questão de fato em oposição à questão 

de direito.

Nesse trabalho a tentativa é de uma visão menos pretensiosa quanto à 

objetividade dos fatos para, diante de uma aproximação entre os conceitos de fato e 

valor, apresentar a noção de fato numa perspectiva pragmatista, como algo que não tem 

seu sentido determinado e que depende do jogo de linguagem para ter um significado. 

O que se quer é pugnar pela indeterminação não só dos textos jurídicos, 

teoria  que  já  vem sendo  apresentada,  principalmente  nas  teses  sobre  concretização 

normativa e hermenêutica constitucional. Aqui se busca um alargamento desta noção de 

indeterminação  de  sentido para  os  fatos,  tese  que  pouco se  discute  em filosofia  do 

direito no Brasil, e que é de suma importância para a caracterização retórica do direito e 

de seus processos de aplicação e interpretação.

1. O HOMEM E SUA INSERÇÃO NA LINGUAGEM: A IMPOSSIBILIDADE 

DE CONHECIMENTO PRÉ-LINGÜÍSTICO

A concepção tradicional sobre os fatos e seu conhecimento que permeia o 

senso  comum  dos  pensadores  jurídicos  é  a  de  que  fatos  ocorrem  no  mundo 

independentemente dos seres humanos e que estes, através de seus aparelhos sensoriais, 

podem conhecer objetivamente.

Com o que se convencionou chamar de “giro lingüístico”, passou-se a 

incluir a linguagem como centro de análise da filosofia, o que significou uma maneira 

diferente de se trazer à tona os problemas filosóficos, tratando os mesmos sob a rubrica 

de problemas lingüísticos.1

Passou-se a ver a linguagem como um instrumento intermediário de que 

o homem não poderia fugir,  mas que,  diante de sua imprecisão,  impossibilitaria um 

conhecimento claro e objetivo das coisas do mundo. A linguagem seria uma barreira 

entre a constituição de nossos órgãos sensoriais ou nossas mentes e a maneira em que as 

coisas são em si mesmas.2 Daí a necessidade de uma linguagem ideal,  que viesse a 

1 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 12.
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representar a realidade com absoluta precisão (seja a representação de coisas singulares 

ou de essências).3

Esta visão designativa da linguagem foi encarada pelo Wittgenstein do 

Tratactus,  configurando-se na “teoria da afiguração como correspondência  estrutural 

entre frases e estado de coisas”, e no fato de que “existe um mundo em si que nos é 

dado independentemente da linguagem, mas que a linguagem tem a função de exprimir” 

o que levou Wittgenstein a buscar essa linguagem perfeita, capaz de corresponder com 

exatidão à estrutura ontológica do mundo. 4

Essa foi a postura que, com as  Investigações Filosóficas, veio a sofrer 

severas críticas na reviravolta pragmática do “segundo” Wittgenstein. Assim é que a 

linguagem passa a ser vista não como um instrumento, um terceiro em relação ao sujeito 

e objeto, mas sim como condição mesma de possibilidade para o conhecimento. O ser 

humano estaria, desde sempre, inserido na linguagem.5 

A noção de jogo de linguagem pode esclarecer o que Wittgenstein quer 

dizer. Trata-se de identificar linguagem e ação humana. A questão é que essa atividade 

humana (a linguagem) se dá sempre em contextos de ação com características próprias e 

específicas  e  somente  pode  ser  compreendida  a  partir  desse  contexto  em  que  está 

inserida.6

Esses contextos são o que Wittgenstein chama de “formas de vida” e 

“conceber  uma linguagem é conceber  uma forma de vida”,  neste  sentido,  o  que se 

chama de “jogo de linguagem deve aqui realçar o fato de que falar uma língua é parte de 

uma atividade ou de uma forma de vida”.7

O homem não  consegue  fugir  da  linguagem,  pois  está  desde  sempre 

inserido num jogo. Ao perguntar sobre o significado, Wittgenstein responde que este 

somente pode ser considerado inserido no contexto social, pragmático, relativo ao uso. 

Assim é que o conhecimento do significado se dá no uso, não se querendo dizer que isto 

2 RORTY. Richard.  Esperanza o Conocimiento?  Una introducción al pragmatismo.  Buenos Aires: 
Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 47.
3 RORTY, Richard.  “Analytic  Philosophy and Transformative Philosophy”.   Site da Universidade de 
Stanford. Disponível em <www.stanford.edu/~rrorty/>. Acesso em: 05 de setembro de 2003.
4 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 121.
5 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Investigações Filosóficas.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
(IF 380).
6 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 138.
7 WITTGENSTEIN, Ludwig.  Investigações Filosóficas.  Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
(IF 7 e 23).
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seja uma espécie de limite ao conhecimento do mundo em si, nem tampouco alguma 

forma  de  ilusão  quando  à  verdade.  “Em  nossa  linguagem,  não  se  trata  apenas  de 

designar objetos por meio de palavras; as palavras estão inseridas numa situação global 

que regra seu uso...”.8 

Destarte, além do limite imposto pelo jogo, o que há é a “coisa em si” e 

não faz sentido perguntar por ela.9 Perguntar pela “coisa em si” é imaginar um sentido 

fora  de um contexto lingüístico.  É imaginar  o significado fora  de qualquer  jogo de 

linguagem,  fora  da  forma  de  vida  do  ser  humano.  É  pensar  num  significado 

independente do homem, algo efetivamente sem sentido.

É-se capaz de pensar antes da linguagem? Não faz sentido imaginar um 

ter-em-mente independente, prévio à linguagem:

Como  um  lance  de  xadrez  não  consiste  apenas  em  uma  peça  ser 
descolada  do  tabuleiro  desta  e  daquela  maneira  –  mas  também  não 
consiste nos pensamentos e sentimentos do jogador que acompanham o 
lance, mas antes nas circunstâncias a que chamamos “jogar uma partida 
de xadrez”, “resolver um problema de xadrez”, e analogamente.10

Assim  uma  consciência  pré-linguística,  fora  de  qualquer  jogo  de 

linguagem, não faz sentido, pois nada fora da linguagem é. As coisas só são dentro de 

um jogo de linguagem, e o significado só se dá de acordo com o jogo, com a forma de 

vida que determina o contexto sócio-cultural.

Portanto,  não  há  nada  para  se  conhecer  acerca  de  algo  que  não seja 

descrição feita dentro do jogo e de acordo com suas regras. Esta afirmação servirá para 

fundamentar os próximos pontos do trabalho, que argumentarão, respectivamente, sobre 

uma aproximação entre as noções de normatividade e faticidade, bem como sobre uma 

visão antiessencialista em filosofia, como forma de defender uma teoria da verdade que 

não seja identificada com a “correspondência com a realidade”.

2.  A  DISTINÇÃO  FATO-VALOR:  OBJETIVAÇÃO  DOS  FATOS  E 

SUBJETIVAÇÃO DOS VALORES

8 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 139.
9 RORTY. Richard.  Esperanza o Conocimiento? Una introducción al pragmatismo.  Buenos Aires: 
Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 45. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997. (prefácio à segunda edição).
10 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
(IF 33)
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A distinção  fato-valor  encerra  várias  questões.  No  entanto,  diante  da 

complexidade  inerente  às  mesmas,  tem-se  que  o  presente  trabalho  enfocará  mais 

especificamente uma das implicações filosóficas da distinção, qual seja,  a de que os 

fatos são diferentes dos valores por que independem do homem, são objetivos, enquanto 

as  questões  valorativas  são  eminentemente  culturais  e,  assim,  são  forjadas  pelo  ser 

humano, sendo, pois, subjetivas,  visão esta quem tem por base a noção moderna de 

ciência e no determinismo mecanicista de Newton.11

A noção de que os valores estão “dentro” do homem, enquanto os fatos 

estão “fora”12, é típica de uma visão filosófica baseada na consideração da existência de 

uma realidade intrínseca, a qual o homem pode ter acesso direto e que estaria lá, mesmo 

que o homem não existisse.13

De outro  lado,  tem-se  a  visão  de  que  os  valores  são  dependentes  da 

subjetividade  humana,  pelo  que  nenhum  procedimento  seria  capaz  de  torná-los 

objetivos, sendo, pois não são cognitivos.14 Os fatos, nessa linha de raciocínio, não estão 

submetidos  a  uma  apreciação  subjetiva  por  parte  de  quem  o  observa,  sendo 

independentes do observador e não sofrendo a influência dos valores. 

É  o mito  da neutralidade  axiológica  que  se  manifesta  no  direito  pela 

noção  de  neutralidade  do  Judiciário  na  clássica  noção  de  divisão  dos  poderes.  A 

tentativa de se  estabelecer  uma distinção nítida entre  o julgamento  de valor  e  o  de 

realidade.  Enquanto  os  primeiros  são  voltados  para  os  sentimentos  subjetivos  do 

observador  –  o  que  leva  a  um  relativismo  ético  –  os  segundos  são  objetivos  e 

independem do homem.15

Não se quer aqui afirmar que toda a filosofia trabalha com esta visão da 

diferença entre fatos e valores. Ao contrário, muitas concepções filosóficas lidam com 

os valores como se fossem objetivos, como é o caso dos jusnaturalismos racionais que, 

aproximaram os valores de conhecimentos matemáticos.16

Assim, o que se quer é aproximar as noções de fato e valor para negar a 

objetividade  dos  fatos  e,  ao  mesmo tempo,  tentar  livrar-se  de  um relativismo onde 
11 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 
15.
12 RORTY, Richard. A Filosofia e o Espelho da Natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 266.
13 MATURANA, Humberto. Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 243.
14 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 237.
15 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 
22.
16 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo.  Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. São Paulo: 
Brasiliense, 1996, p. 14.
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“qualquer descrição é válida” em se tratando de questões valorativas. Assim, os fatos 

são, desde sempre valorações, pois são nada mais que descrições feitas dentro de um 

jogo de linguagem e refletem as escolhas do observador.

Da mesma maneira,  e  independentemente  de estarmos ou não cientes 
disso, nós, observadores, nunca ouvimos num vácuo: sempre aplicamos 
algum critério particular de aceitação àquilo que escutamos (ou vemos, 
tocamos,  cheiramos...  ou  pensamos),  aceitando-o  ou  rejeitando-o, 
dependendo desse critério ser ou não satisfeito em nosso escutar. E, com 
efeito, isso está ocorrendo agora mesmo com o leitor desse artigo.17

Neste sentido, Putnam lida com a aproximação entre fato e valor para 

afirmar que é uma ilusão pensar que seria possível concordância em relação a fatos e 

não em relação a valores, dada a objetividade atribuída aos primeiros. “Quando é que 

um nazi e um antinazi, um comunista e um social democrata, um fundamentalista e um 

liberal, ou até mesmo um republicano e um democrata, concordaram em relação aos 

fatos?”18

É  que  os  fatos,  como  sendo  descrições,  refletem  as  necessidades 

humanas,  e,  portanto, os valores de quem faz a descrição.  Assim, uma discordância 

entre fatos não é meramente objetiva, na qual se deve buscar a correspondência com a 

realidade  para  averiguar  qual  das  asserções  é  “verdadeira”.  Assim,  as  controvérsias 

fáticas envolvem valores, o que levaria a um relativismo, inclusive em relação aos fatos.

Daí porque a “escolha” entre teorias científicas sempre envolve análises 

eminentemente valorativas. O exemplo dado por Putnam é o da escolha entre as teorias 

da relatividade de Whitehead e Einstein. Ambas as teorias pareciam chegar às mesmas 

conclusões. Ocorre que, mesmo anos antes da possibilidade material de comprovação 

dos resultados das teorias, a de Whitehead foi rejeitada diante da maior “simplicidade” 

com que Einstein passava da Relatividade Especial para uma causa de gravitação:

Parte do meu exemplo é que as palavras  coerência  e a  simplicidade, e 
outras semelhantes, são em si valores. Supor que “coerente” e “simples” 
são apenas palavras  emotivas  –  palavras  que expressam uma “atitude 
pro” perante uma teoria, mas que não associam quaisquer propriedades 
definitivas à teoria – seria considerar a justificação como um assunto 
inteiramente subjetivo.19

17 MATURANA, Humberto. Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 247-248.
18 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 243.
19 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 212.
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Desse  modo,  a  escolha  entre  teorias  científicas  envolve  valores.  A 

justificação de cada teoria precisa lidar com sua utilidade, necessidade, simplicidade e 

coerência,  palavras que,  como visto,  referem-se a  questões  valorativas.  Veja-se  que, 

levando-se em conta uma visão relativista dos valores, deve-se lidar com o problema 

apresentado por Putnam de que as controvérsias de fato envolvem valores. Daí porque 

ao dizer que uma teoria é simples,  coerente e útil,  está-se fazendo a justificação da 

teoria, a fazer a justificação servirá para a aceitação da teoria.

Em Thomas Kuhn,  tem-se que entre os tantos argumentos  capazes de 

proporcionar a rejeição  ou aceitação de um determinado paradigma científico existe 

aquele que se refere à melhor forma de solucionar problemas – que, segundo Kuhn tem 

mais  facilidade  em persuadir  cientistas  –  bem como aqueles  argumentos  chamados 

estéticos:  “Refiro-me  aos  argumentos,  raras  vezes  completamente  explicitados,  que 

apelam, no indivíduo, ao sentimento do que é apropriado ou estético – a nova teoria é 

‘mais clara’, ‘mais adequada’ ou ‘mais simples’ que a anterior”.20

Esta observação é decisiva para o que se pretende afirmar nesse trabalho. 

As disputas entre teorias não são resolvidas por meio de provas – muitas delas não são 

sequer possíveis quando das discussões – tratando-se, no dizer de Kuhn, de questões 

persuasivas. Assim é que a aproximação entre fatos e valores se evidencia diante da 

necessária discussão valorativa no âmbito da discussão científica.

Nesta  linha  de  raciocínio,  as  controvérsias  sobre  a  coerência  e  a 

simplicidade  não  devem  ser  consideradas  absolutamente  “objetivas”  em  relação  à 

“subjetividade”  das  noções  de  bem  e  mal.21 Em  assim  sendo,  o  procedimento 

deliberativo  que  resulta  em  alterações  de  paradigmas  em ciência  se  aproxima,  por 

exemplo,  ao  procedimento  deliberativo  que  resulta  em  modificação  de  governos 

(sentido mais  literal  do termo revolução),  ou mesmo dos  processos  de mudança de 

escolas artísticas.22

Trazendo a discussão mais especificamente para o direito, as discussões 

sobre a interpretação de um determinado fato (trata-se ou não de legítima defesa? A 

morte  cerebral  abre  a  sucessão?  Mesmo  sem  se  encontrar  o  corpo  pode  haver 

homicídio?)  sempre  envolverá  aspectos  valorativos  sobre  o  caso  específico, 

20 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 196.
21 RORTY, Richard. Conseqüências do Pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 235.
22 RORTY, Richard. A Filosofia e o Espelho da Natureza. Lisboa: Dom Quixote, 1988, p. 256.
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notadamente o critério “coerência” será importante para a decisão que seria tomada em 

um processo.

Qualquer noção sobre o que é bom, útil, coerente ou simples envolve as 

características próprias do jogo de linguagem no qual a controvérsia se estabelece. Estas 

noções são historicamente configuradas e não podem ser tratadas absolutamente. Isto, 

porém,  demonstra  a  fragilidade  da  distinção  fato-valor  que  leva  em  conta  um 

relativismo ético.

Pensar-se num relativismo neste caso tornaria a discussão ininteligível, já 

que  uma posição  relativista  daria  legitimidade  à  “verdade  de  cada  um” tornando  a 

discussão impossível. Assim, afirmar que as discussões sobre fatos são valorativas não 

quer dizer que não se possa discutir a respeito de qual é a “melhor” descrição entre as 

concorrentes, que será guiada pela idéia de “bem”.23

Desta forma, ao invés de rechaçar os valores como algo não-cognitivo, 

dever-se-ia  reconhecer  que  os  valores  “obtêm  sua  autoridade  da  nossa  idéia  de 

prosperidade humana e da nossa idéia de razão”. Destarte, a controvérsia não é algo 

arbitrário, sem sentido e sem regras. A discussão será voltada sempre para a idéia de 

“bem”, que adquire seu significado dentro da cada jogo de linguagem.

A vagueza desta noção é própria dos objetivos deste trabalho, que não é o 

de  defender  uma  espécie  de  racionalidade  para  solução  de  controvérsias 

fático/valorativas, mas a de apresentar – no contexto deste ponto – uma aproximação 

entre as noções de fato e valor no sentido de defender uma não objetividade da noção de 

fato diante de sua característica eminentemente valorativa.24

3.  A  VERDADE  E  OS  INTERESSES  E  NECESSIDADES  HUMANAS:  A 

QUESTÃO DA PROVA DOS FATOS NO PROCESSO JUDICIAL 

A tentativa de encontrar algo como uma essência das coisas do mundo se 

identifica com a visão de que existe um mundo em si independente do homem e que, 

diante  disso,  os  fatos  são  objetivos  e  não  dependem de  “subjetividades”.  Assim,  a 

verdade se identificaria com a correspondência da descrição ou do pensamento a uma 

realidade extrínseca independente do homem.25

23 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 213.
24 PUTNAM, Hilary. Realismo de rosto humano. Lisboa: Piaget, 1999, p. 215.
25 PUTNAM, Hilary. Renovar a filosofia. Lisboa: Piaget, 1992, p. 115.
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Na  linha  que  se  pretende  estabelecer  para  este  trabalho,  esta  visão 

proporciona uma noção de fato no direito como algo não passível de discussão, por ser 

objetivo  e  não  interpretável,  bem  como  do  processo  judicial  como  ambiente  de 

inquérito, pelo qual, dados os fatos, a única questão passível de interpretação seria o 

texto  normativo  e  a  prova,  portanto,  seria  uma  forma  de  comprovação  do  fato. 

Necessário  se  faz  tratar  desta  questão  filosófica  antes  de  adentrar  ao  problema 

específico do trabalho.

O que se quer dizer aqui é, utilizando-se das premissas já estabelecidas, 

que os fatos são descrições feitas dentro de um jogo de linguagem e que refletem as 

necessidades de quem os diz. Qualquer descrição é sempre uma relação de algo com 

algo, ou melhor, de uma proposição com outra. Isto posto, imaginar que uma descrição 

corresponde à realidade é, mais uma vez, conceber possível a discussão sobre a coisa 

em  si  kantiana,  sendo,  portanto,  sem sentido,  diante  de  uma  visão  pragmatista  do 

conhecimento.

Pensar numa correspondência com a realidade é pensar num homem fora 

da linguagem, fora da humanidade, é pensar em um ponto de vista divino em lugar de 

humano. Seguindo esta linha de raciocínio, tem-se que as descrições feitas pelos seres 

humanos  não  se  referem a  nenhuma essência,  ou  natureza  intrínseca  das  coisas  do 

mundo, mas a relações dessas coisas com outras (ou, melhor, relações entre descrições).

Assim é que nada há para se conhecer nos objetos que não seja  uma 

extensa  e  sempre  em  expansão  trama  de  relações  com  outros  objetos,  como-

fenomenologicamente-lhes-aparecem, de modo que, se não há conhecimento direto, se 

não  há  nenhuma  forma  de  conhecimento  que  não  se  dê  por  meio  de  uma  atitude 

oracional, então nada há que se saber das coisas senão suas relações com outras coisas.26

Contraposto a esse entendimento,  o senso comum argumentaria  que é 

diferente a descrição de, por exemplo: uma mesa e suas relações com outros objetos; e o 

que há de intrínseco a esta mesa, algo essencial. Ocorre que tudo que sabemos a respeito 

de  uma mesa  é  que  algumas  descrições  sobre  ela  são  verdadeiras:  “Las  seguientes 

oraciones, por ejemplo: es rectangular, es marrón, es fea, está hecha de madera, es más 

chica que uma casa, es más grande que um ratón, es menos luminosa que uma estrela, 

etcétera”.27

26 RORTY. Richard.  Esperanza o Conocimiento? Una introducción al pragmatismo.  Buenos Aires: 
Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 52.
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Veja  que  todas estas  afirmações  sobre  a  mesa  nada mais  são do que 

relações entre conceitos, atribuições de propriedades relacionais. Esta afirmação tem por 

base os pressupostos já estabelecidos de que o homem não tem conhecimento puro, 

independente da linguagem. Assim, todo fato é descrição e, por isso, sempre se refere a 

outras descrições, dentro de um contexto significativo que é o jogo de linguagem.

Isto quer dizer que não há que se buscar nada intrínseco nos fatos, mas 

sempre uma relação com outras descrições cujo significado sempre será próprio do jogo 

de linguagem em que a descrição é feita, o que impede uma noção essencialista dos 

fatos. Conseqüentemente, “não se trata apenas de designar objetos por meio de palavras; 

as palavras estão inseridas numa situação global que regra seu uso”. 28

Acredita-se,  pois,  que  a  preocupação  de  se  separar  a  coisa  de  suas 

relações é uma preocupação sem sentido. Destarte, não há que se perguntar sobre ter 

alcançado ou não a essência  da coisa,  a  despeito das relações a  que esta coisa está 

submetida, já que só no vocabulário da prática e da ação – no jogo de linguagem – se 

pode encontrar alguma informação sobre o significado das coisas do mundo.

Numa visão pragmatista, tentar estabelecer uma noção de verdade como 

correspondência com a realidade não faz sentido, pelo que as descrições humanas são 

mais  ou  menos  verdadeiras  se  elas,  no  contexto  social  em que são ditas,  alcançam 

melhores  resultados práticos,  ou seja,  são descrições  melhores  e  que tornam a  vida 

humana melhor.

Aqui se encaixa o que pretende o trabalho abordar sobre o problema da 

prova e da correspondência com a realidade. Os juristas em geral trabalham com uma 

noção  de  prova  como  comprovação  da  realidade.  Uma  concepção  pragmatista,  no 

entanto, não pode levar em conta uma visão tal. 

A prova é nada mais que descrição textual que visa a dar plausibilidade a 

uma determinada tese que se apresenta no contexto de um jogo de linguagem próprio 

que  é  o  processo.  Ali  será  aferida  sua  plausibilidade,  coerência  e  capacidade  de 

persuasão.29 Cada  uma das  versões,  numa controvérsia  fática,  terá  maior  ou  menor 

27 RORTY. Richard.  Esperanza o Conocimiento? Una introducción al pragmatismo.  Buenos Aires: 
Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 55.
28 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 139.
29 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”.  Prim@facie. Ano 02. N. 
02. Disponível em <www.primafacie.br> Acesso em 17/11/2003, p. 13.
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coerência ou plausibilidade, sendo estes os valores que importarão para uma decisão 

que será tomada dentro das regras do jogo. 

Evidentemente  que  isso  não leva a  um total  relativismo,  que  poderia 

gerar  até  mesmo uma visão  solipsista  da verdade (a  “minha  verdade” ou os  “meus 

interesses”). Apesar de não haver um modo como o mundo “é”, tem-se que lidar sempre 

com o outro com quem se está a conversar. As descrições são feitas numa comunidade 

lingüística, dentro de um jogo. Desta forma, é nesse jogo que será aferida sua utilidade, 

coerência ou plausibilidade.

Imaginar  a  prova  como correspondência  com a  realidade  é  fechar  os 

olhos às necessidades e interesses humanos ao construir os fatos, mas, de outro lado, 

conceber  o  processo  judicial  como  algo  completamente  subjetivo  ou  destituído  de 

sentido  seria  retomar  o  preconceito  positivista  de  que  questões  valorativas  não  são 

cognitivas.

E aqui tampouco se quer dizer que haja uma forma “objetiva” ou “ideal” 

de se aferir  a coerência ou plausibilidade de uma afirmação ao estilo de Peirce30.  A 

busca de uma situação processual ideal pode resultar tão metafísica quanto à busca de 

uma verdade como correspondência à realidade.31

Desta forma, a noção de prova como correspondência com a realidade 

deveria ser substituída pela noção de verdade ligada ao interesse, utilidade e coerência 

que se  adapta  muito  melhor  a  um processo mais  democrático  e  tolerante  à  opinião 

contrária, mais aberto a escutar argumentos do que a dar respostas “verdadeiras”.

A visão de que a prova, num processo judicial pode ser tida como algo 

objetivo, neutro, independente do homem e de seus interesses e valores é algo que cria 

uma espécie de ilusão metafísica que se identifica com a tentativa de se encontrar no 

texto normativo uma “única resposta correta” e tem como base uma teoria da verdade 

como correspondência, noção essa que se quer refutar nesse trabalho.

Daí que um enfoque pragmático da verdade impede que se desconsidere 

a verdade como crença justificada e útil, no dizer de Peirce, segundo o qual, enquanto a 

crença toma lugar da dúvida, num primeiro instante o pensamento relaxa, todavia, na 

30 RORTY,  Richard.  “Introdução:  pragmatismo  como  anti-representacionismo”.  MURPHY,  Jonh.  O 
Pragmatismo: de Peirce a Davidson. Porto: Edições Asa, 1993, p. 10; PEIRCE, Charles Sanders. “How 
to Make our Ideas Clear”.  Selected Wrtings (values in a universe of chance).  Nova Iorque: Dover 
Publicatons. 1980, p. 121 e ss.
31 Em sentido oposto e pertinente ao direito ver: HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia I: entre 
facticidade e validade.  Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1997; e HABERMAS, Jürgen.  Direito e 
Moral. Lisboa: Instituto Piaget, 1992, p. 57.
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medida em que é uma regra para ação, a sua aplicação envolve novas dúvidas e mais 

pensamento, pelo que, ao mesmo tempo em que é um objetivo do pensar, a crença é 

também um novo começo.32

Assim é que a verdade mais parece algo que serve para “usar a realidade” 

do que para representar a realidade.33 Encarando a verdade como crença e como diretriz 

para  ação,  tem-se  uma  postura  mais  adequada  no  trato  para  com  a  noção  do 

“verdadeiro”, principalmente em direito. “Com efeito, tudo se passa como se a prova 

dos  fatos  na  órbita  jurídica  fosse  a  concretização  de  uma verdade  entendida  como 

correspondência  com  a  realidade  e  não  como  um  simples  feixe  de  convergências 

capazes de levar a uma adesão razoável”.34

Se a crença é uma orientação para a ação, nenhuma afirmação está livre 

dos interesses de quem a diz,  logo, a maior  ou menor coerência das narrativas será 

importante para se medir a maior ou menor capacidade de convencimento daquele a 

quem compete a decisão (o júri, o juiz ou o tribunal). Isto quer dizer que não se pode 

encarar  a  prova  como  comprovação  de  uma  realidade,  mas  sim  como  argumento, 

descrição que visa a persuadir o decididor diante dos interesses de quem a apresenta.

A prova jurídica trás consigo, inevitavelmente, o seu caráter ético. No 
sentido etimológico do termo probatio advem (sic)  de  probus que deu, 
em  português  prova  e  probo –  provar  significa  uma  constatação 
demonstrada  de  um  fato  ocorrido  –  sentido  objetivo  –  mas  também 
aprovar – sentido subjetivo. Fazer aprovar significa a produção de uma 
espécie  de  simpatia,  capaz  de  sugerir  confiança,  bem  como  a 
possibilidade de garantir, por critérios de relevância, o entendimento dos 
fatos  num  sentido  favorável  (o  que  envolve  questões  de  justiça, 
equidade, bem comum etc.).35

Em  direito,  conseqüentemente,  uma  noção  de  verdade  como  crença 

justificada e útil aos propósitos humanos parece mais interessante a uma teoria da prova 

processual,  encarando-a  como  descrição  de  fatos  para  persuasão,  já  que,  diante  da 

complexidade  da  sociedade  contemporânea,  o  direito  não  pode  se  valer  de  noções 

metafísicas de certeza e verdade, sob pena de substituir a tolerância democrática pelo 

arbítrio de “uma versão verdadeira”.
32 “As it appeases de the irritation of doubt, which is the motive for thinking, thought relaxes, and comes 
to rest for a moment when belief is reached. But, since belief is a rule for action, the application of which 
involves further doubt and further thought, at the same time that it is a stopping place, it is also a new 
starting-place  for  thought”.  PEIRCE,  Charles  Sanders.  “How  to  Make  our  Ideas  Clear”.  Selected 
Wrtings (values in a universe of chance). Nova Iorque: Dover Publicatons. 1980, p. 121.
33 RORTY, Richard. Conseqüências do Pragmatismo. Lisboa: Piaget, 1999, p. 234.
34 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 
02. Disponível em <www.primafacie.br> Acesso em 17/11/2003, p. 14.
35 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 318.
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4. A DISTINÇÃO ENTRE FATO JURÍDICO E FATO PURO NA TEORIA DO 

FATO JURÍDICO DE PONTES DE MIRANDA

Em  pelo  menos  dois  aspectos  se  pode  analisar  a  concepção  que  os 

juristas tradicionais têm do que significa “fato” para o direito. Em primeiro lugar, tem-

se o problema, caro à teoria do direito, que é o do “fato jurídico” como entidade própria 

e que geraria os efeitos jurídicos quando da incidência da norma no “fato puro” que a 

mesma prevê abstratamente em sua hipótese normativa. Outra questão já se refere ao 

processo e à aplicação do direito, mais especificamente à distinção entre questão de fato 

e questão de direito.

Quanto ao primeiro aspecto, este ponto do trabalho pretende apresentar a 

noção clássica de Pontes de Miranda no que se refere ao fato jurídico. Esta concepção se 

baseia  numa noção objetiva  de  fato  como aquilo  que  ocorre  independentemente  do 

homem e que, em estando previsto por uma norma jurídica, sofre a “qualificação” de 

jurídico.

Na  estrutura  lógica  da  norma  jurídica,  tem-se  a  parte  em  que  está 

prevista, hipoteticamente, uma situação fática abstrata, a qual Pontes de Miranda chama 

de “suporte fático abstrato”.36 Assim é que, quando se fala em “suporte fático estamos 

fazendo referência a algo (=fato, evento ou conduta) que poderá ocorrer no mundo e 

que, por ter sido considerado relevante, tornou-se objeto da normatividade jurídica”.37

Diferentemente desta noção, tem-se a de “suporte fático concreto” que se 

refere aos fatos que ocorrem de forma concreta no mundo, fazendo com que a norma 

incida.  Ao  incidir,  a  norma  traz  o  fato  para  uma  perspectiva  jurídica  que  ganhará 

contornos próprios  conforme estabelecido pela  norma em seu conseqüente.  Tal  fato 

passará a ser chamado de fato jurídico. Fato jurídico, portanto, é o conceito que vai 

gerar o efeito jurídico.  Este poderá ser  uma relação jurídica38 ou outras espécies  de 

eficácia. 39

36 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de direito  privado. Tomo I,  Campinas: 
Bookseller, 1999, p. 66.
37 MELLO, Marcos Bernardes de.  Teoria do fato jurídico: plano da existência.  São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 35.
38 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
188.
39 CATÃO,  Adrualdo  de  Lima.  “Considerações  sobre  os  conceitos  fundamentais  da  teoria  geral  do 
processo:  direito  subjetivo,  pretensão,  ação  material,  pretensão  à  tutela  jurídica  e  remédio  jurídico 
processual”. CCJUR em Revista. N. 01. Maceió: Edufal, 2003, p. 36.
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Nesta  linha  de  raciocínio,  a  diferença  entre  o  fato  concreto  e  o  fato 

jurisdicizado é que o primeiro é “fato puro”, o segundo é “qualificado” pelo direito. “Os 

simples eventos da natureza jamais entram na composição de suporte fático em sua 

simplicidade de fato puro”.40

Quanto à relação entre o observador humano e os fatos, a teoria do fato 

jurídico toma por base a distinção entre “fato puro” e “fato jurídico”, donde o primeiro 

seria o fato mesmo, o evento contingente que prescinde até do conhecimento humano, 

sendo, inclusive, independente dele.

Já o fato jurídico é o conceito que resulta do fato quando jurisdicizado, 

ou seja,  passível  de ser  considerado numa relação  de identificação entre  a  previsão 

normativa  e  o evento ocorrido,  quando,  a  participação humana ao “conhecer  o fato 

puro”  propicia  a  incidência  da  norma  jurídica.  A  noção  tem  um  sentido  lógico-

transcendente, donde a incidência se passaria no mundo da psique, sendo um conceito 

lógico que vai gerar o dever ser que será a eficácia jurídica.41 O fato jurídico somente 

ocorre com o conhecimento humano do fato puro.42

Ao se manter a noção de “fato” como algo que não depende do homem, 

algo pré-lingüístico,  objetivo,  trata-se  o  conhecimento  do fato como se  fosse  outro 

“fato puro”, que comporia o suporte fático abstrato e faria a norma incidir. Daí porque a 

morte, por exemplo, compõe o suporte fático da norma jurídica junto com um outro 

fato, que é o seu conhecimento objetivo. Ao conhecer o fato puro, este passaria a ser 

qualificado de jurídico, desde que componha o suporte fático normativo.

Mesmo com a noção de conhecimento do fato como pressuposto para a 

formação  do  que  se  chama  de  fato  jurídico,  não  há  qualquer  referência  na  teoria 

ponteana  à  participação  humana  na  construção  interpretativa  do  fato  puro,  nem 

tampouco do fato jurídico. Apenas o conhecer, constatar o fato puro já desencadearia a 

incidência  –  desde  que  houvesse  previsão  normativa  –  não  havendo  menção  à 

interpretação da norma jurídica (texto normativo), nem do fato mesmo, que, em sendo 

puro, não poderia ser interpretado.

40 MELLO, Marcos Bernardes de.  Teoria do fato jurídico: plano da existência.  São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 48.
41 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 49 e ss.
42 MELLO, Marcos Bernardes de.  Teoria do fato jurídico: plano da existência.  São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 49.
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Esta postura está em coerência com a proposta formalista da teoria do 

fato jurídico. Uma postura como esta tem que trabalhar com uma noção de fato como 

algo objetivo,  já  que o problema metodológico é  análise  de estrutura  da linguagem 

jurídica. 

O problema é quando a  postura  formalista  se  transforma numa visão 

pragmática sobre o fato, deixando de levar em consideração ao aspecto interpretativo do 

fato jurídico. O problema é quando se passa a pensar num “fato puro”, pré-lingüístico, 

fora  de  um  jogo  de  linguagem.  É  esta  noção  que  dá  ensejo  à  distinção  factual-

normativo, como se existisse um fato natural, puro; e um fato valorado, que já seria o 

fato jurídico.

Aplicada à teoria da interpretação, identificam-se os três “momentos” da 

aplicação do direito: O texto normativo (suporte fático abstrato), o fato concreto (aqui 

confundem-se o fato puro e o suporte fático concreto) e a qualificação jurídica – que 

corresponderia ao conceito de incidência e conseqüente formação do fato jurídico.

O problema é encarar como momentos distintos o “acontecer do fato” e a 

“qualificação” desse fato e, pior, pensar que as controvérsias sobre o acontecer do fato 

são  objetivas  e  dizem  respeito  à  correspondência  com  a  realidade.  A  distinção 

corresponde à diferença entre fato puro e fato jurídico e reflete também a oposição entre 

questão de fato e de direito.

A pergunta é:  há diferença entre saber  “se” o fato aconteceu e saber 

“que” fato aconteceu? Se houver, tal diferença implica dizer que a primeira questão é 

mais objetiva que a primeira? São, como se vê, problemas diferentes: um deles é saber 

se há diferença entre o fato puro e o fato jurídico. O outro é saber se tal diferença, em 

existindo, implica numa visão do fato puro como realidade objetiva.

O que tradicionalmente se pensa é que o fato puro é independente do 

homem e  não  é  passível  de  interpretação.  Tampouco  o  fato  jurídico  é  passível  de 

interpretação, pois seria apenas a ocorrência lógica decorrente do conhecimento humano 

do fato puro correspondente ao suporte fático abstrato.

Outra visão é a que se apresenta nesse trabalho. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  UMA  TEORIA  PRAGMÁTICA  DO  FATO 

JURÍDICO
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Não há uma realidade pré-lingüística, ou melhor, a questão sobre se há 

ou não tal realidade não pode ser discutida, é um sem sentido. Seguindo esta mesma 

linha, defende-se, porém que existe uma diferença entre os momentos interpretativos de 

“constatar” um fato e “qualificá-lo”.43 

Rabenhorst  faz  esta  diferença  mantendo,  no  entanto,  o  caráter 

interpretativo  do  fato  e  desprezando  a  noção  de  um  fato  puro,  independente  do 

observador e de suas escolhas. Desta maneira “fato não é, pois, independente da nossa 

elaboração.  Nós  construímos  os  fatos  com  os  meios  que  nos  são  disponíveis.  E, 

principalmente, nós os construímos por meio da linguagem. Todo fato ao ser elaborado 

é narrado e, obviamente, fatos podem ser narrados de diferentes maneiras”. 44

Segundo sua visão, no entanto, a qualificação jurídica seria um momento 

posterior, em que, superada a questão – repita-se, interpretativa – de sabe “se” o fato 

ocorreu, trata-se de saber “que” fato ocorreu, diante dos conceitos jurídicos aplicáveis. 

Todavia  tais  limites  são  bastante  imprecisos.  Fatos  são,  desde  já, 

descrições lingüísticas e, portanto, não podem ser vistos fora de um jogo de linguagem. 

Em cada jogo de linguagem o fato tem seu significado, não havendo como se pensar 

num fato puro. Pois bem. Enquanto se está jogando o jogo da dogmática jurídica, são 

seus conceitos que interessam. Portanto, saber “se” o “fato” aconteceu já é, de certa 

forma, saber “que” fato aconteceu.

É bastante difícil estabelecer esta diferença na dogmática jurídica, senão 

veja-se: A lei trabalhista exige alguns requisitos para a configuração do contrato de 

trabalho (o fato jurídico), que teria como efeito a relação de emprego. Pois bem, tais 

requisitos  são  os  seguintes  fatos:  trabalho  com  subordinação  jurídica,  onerosidade, 

pessoalidade e não-eventualidade da prestação de serviços. Diante de uma situação em 

que o sujeito  preste serviços,  mas lhe seja  negado o reconhecimento da relação de 

emprego, a controvérsia poderia se dar nos seguintes moldes: “nego-lhe a relação de 

emprego, pois não foi constatada a subordinação jurídica”.

Subordinação jurídica seria, pois, um fato. De que tipo? Fato puro ou 

fato jurisdicizado? Estaria essa questão referindo-se a “se” o fato aconteceu ou a “que” 

fato aconteceu? Afinal, como separar, nesse caso, o fato, do que seria uma construção 

43 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”.  Prim@facie. Ano 02. N. 
02. Disponível em <www.primafacie> Acesso em 17/11/2003.
44 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”.  Prim@facie. Ano 02. N. 
02. Disponível em <www.primafacie> Acesso em 17/11/2003, p. 11.

1857



do jogo de linguagem do direito? O conceito de subordinação jurídica existe fora de um 

contexto  lingüístico  próprio  (jogo  de  linguagem)?  As  respostas  a  estas  perguntas 

efetivamente  já  foram  dadas  pelas  premissas  filosóficas  estabelecidas  ao  longo  do 

trabalho.  Saber  “se”  a   subordinação  jurídica  ocorreu  é  mesmo  que  saber  o  “que” 

ocorreu, pois já se está descrevendo  o fato.

Poder-se-ia objetar que haveria uma diferença entre saber “se” houve ou 

não uma prestação de serviços e “que” tipo de prestação de serviços ela é (trabalho 

autônomo, representação comercial, relação de emprego, servidor público, etc.). Assim, 

diante desta diferença, a qualificação jurídica seria um momento próprio, distinto da 

questão: “houve ou não a prestação de serviços” (que, frise-se, é também interpretativo).

Ocorre, todavia que ambas as controvérsias são, ao mesmo tempo, sobre 

“se” o fato ocorreu e sobre “que” fato ocorreu. O jogo que se está a jogar não é diferente 

em ambas as questões. Saber “se” ocorreu o fato da prestação de serviços é saber o 

“que”  significa  prestação  de  serviços.  Esta  questão  é,  portanto,  normativa,  jurídica 

mesmo.

O que se está querendo é ir além da tese exposta por Rabenhorst. Não 

questionando que são problemas diferentes, mas assumindo que são ambas questões a 

serem  resolvidas  são  problemas  relacionados  com  o  que  os  juristas  chamam  de 

qualificação. Portanto, desde já, os fatos estão dentro de um mesmo jogo de linguagem 

e, portanto, são normativas.45

O saber  “se”  aconteceu  uma  “morte”  realmente  é  diferente  de  saber 

“que” tipo de fato é tal morte (homicídio, infanticídio, latrocínio, suicídio, abortamento, 

eutanásia).  Mas o saber o significado de “morte” é também uma questão jurídica – 

desde que este problema esteja colocado num processo judicial.

Basta  atentar  para as  controvérsias  médicas  e  jurídicas  sobre  a  morte 

encefálica e sua diferença para com a morte pela paralisação dos órgãos.46 A morte 

encefálica  possibilita  a  retirada  dos  órgãos,  mas  pode-se  dizer  que  ela  já  abre  a 

sucessão? Qual a data que constará no atestado de óbito,  a da morte cerebral ou da 

paralisação dos órgãos? Afinal, pode-se dizer que morte é um “fato puro”, ao invés de 

um conceito construído e elaborado pelo homem, cujo sentido será atribuído dentro de 

45 Ver IVO, Gabriel. “A Incidência da Norma Jurídica: o cerco da linguagem”. RTDC, v. 4, 2000, p. 34 e 
ss.
46 “Congresso Nacional Brasileiro: Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Juris Síntese Millenium. n. 
34, Porto Alegre: Ed. Síntese,  2002, 1 CD-ROM.
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um jogo de  linguagem? Morte  é  a  “mesma coisa”  em todo o  mundo,  em todas  as 

culturas, em todo jogo de linguagem?

O fato “morte” não “é” em si, independente de qualquer interpretação, 

devendo ser tido como uma construção lingüística que depende seu significado do jogo 

de linguagem que está inserido. E se esse jogo, no exemplo, é o processo judicial, o 

contexto significativo do direito será o parâmetro do significado a se alcançado. Isto 

posto, saber “se” uma morte ocorreu é, antes, saber o “que” é morte.

Então, a tese de que seria possível visualizar um fato como fato puro, 

independente do contexto em que é descrito e fora de um jogo de linguagem já não tem 

cabimento diante das premissas filosóficas estabelecidas ao longo do trabalho. A noção 

de fato no direito, todavia, ainda está desvinculada de uma visão de fato como algo de 

certa maneira “construído” pelo ser humano. “Construído” no sentido de que o fato, 

como sendo  descrição,  emerge  sempre  dentro  de  um contexto  lingüístico,  desde  já 

normatizado.

O  dualismo  questão  de  fato/questão  de  direito  que,  dogmaticamente 

falando,  tem  funções  próprias  no  ordenamento  jurídico,  notadamente  a  de  impedir 

rediscussão sobre prova (questão de fato) em tribunais superiores, baseia-se também em 

premissas filosóficas altamente problemáticas, que resultam na consideração de que os 

fatos seriam objetivos.

Como  visto,  não  há  questões  “puramente  de  fato”.  Os  fatos  são 

descrições e,  como tais,  desde já  valoradas.  Em direito,  as  descrições  fáticas  estão, 

desde já inseridas no jogo que lhes é próprio, o jogo dogmático, não havendo como se 

pensar numa questão puramente fática.

Identificam-se,  assim,  a  aplicação  do  direito  como  uma  atividade 

complexa que está desde sempre inserida no jogo de linguagem. Separar questões de 

fato e de direito é, por conseguinte, visualizar na aplicação do direito um procedimento 

mutilado e, apesar de útil na esfera dogmática, não se sustenta no âmbito filosófico.

Finalmente,  a  controvérsia  sobre  a  ocorrência  de  um  fato  é  já  uma 

questão  de  interpretação,  pelo  que  a  concepção  de fato  no  direito  deve  ser  revista, 

principalmente  quanto  à  filosofia  e  teoria  do  direito  aplicadas  à  teoria  do  processo 

judicial e à hermenêutica jurídica, passando a considerar o fato como uma construção 

humana numa atividade interpretativa.
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Assim, mais espaço se dá à persuasão no direito, tornando o ambiente 

processual mais democrático,  tolerante  a novas opiniões,  o que serve melhor a uma 

sociedade complexa como a que se apresenta contemporaneamente.
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A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS QUE DETERMINAM A COMPETÊNCIA 

PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES COLETIVAS. UMA ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS EXISTENTES SOBRE O TEMA.
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RESUMO

Em meio à sociedade de massa surgem conflitos coletivos que exigem respostas do 

ordenamento  jurídico  na  defesa  de  interesses  difusos  e  coletivos.  E  estas  respostas 

devem atender por meio de um processo coletivo os anseios da coletividade quanto ao 

acesso à justiça, à efetividade do processo e à melhor hermenêutica ao caso concreto. A 

nova  sistemática  processual  coletiva  demanda  vários  estudos  acerca  dos  diversos 

aspectos  das  ações  coletivas.  O  estudo  em questão  sintetiza  os  principais  aspectos 

acerca da delimitação da competência para o julgamento das ações coletivas, analisando 

os  anteprojetos  formulados  por  Antonio  Gidi,  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Direito 

Processual e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Estácio de 

Sá. A partir de caso hipotético apresenta, dentre as propostas elaboradas, a que melhor 

apresentaria  solução  eficaz  ao  caso  concreto.  Objetiva,  por  fim,  concluir  pela 

implementação de melhor redação ao anteprojeto de Código de Processo Civil Coletivo.

PALAVRAS CHAVES

AÇÃO  COLETIVA;  COMPETÊNCIA;  INTERPRETAÇÃO;  SOCIEDADE  DE 

MASSA; PROCESSO.

ABSTRACT

In way to the mass society collective conflicts appear that demand answers of the legal 

system in the defense of diffuse and collective interests. E these answers must take care 
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of by means of a collective process the yearnings of the collective how much to the 

access to justice, the effectiveness of the process and the best hermeneutics to the case 

concrete. New procedural systematics collective demand some studies concerning the 

diverse  aspects  of  the  class  actions.  The  study  in  question  it  synthecizes  the  main 

aspects concerning the delimitation of the  jurisdiction for the judgment  of the class 

actions, analyzing the first  drafts  formulated for Antonio Gidi,  Brazilian Institute of 

Procedural Law and State University of Rio de Janeiro and University Estácio de Sá. 

From hypothetical case it presents, amongst the elaborated proposals, the one that better 

would present efficient solution to the case concrete. Objective, finally, to conclude for 

the writing implementation better the first draft of Code of Collective Civil Action.

KEYWORDS

CLASS  ACTION;  JURISDICTIONY;  INTERPRETATION; SOCIETY  OF  MASS; 

PROCESS.

1. INTRODUÇÃO

Desde  tempos  remotos  as  pretensões  de  direito  processual 

sintetizavam-se nos litígios decorrentes de interesses individuais, calcados em direitos 

subjetivos,  de  cunho  caracteristicamente  privado  e  individualizado.  No  entanto,  a 

sociedade contemporânea atual atingiu tamanha evolução que o direito individual já não 

atende  com  a  eficácia  e  a  satisfatividade  esperada  em  uma  sociedade  envolta  em 

conflitos de massa.

Os interesses individuais passaram a dividir espaço com uma gama de 

interesses transindividuais, mormente os interesses difusos, que englobam uma gama de 

direitos fundamentais  de todo cidadão brasileiro.  O direito processual civil  coletivo, 

neste sentido, emerge como um ramo do direito que se afigura como indispensável no 

seio da sociedade contemporânea, já que há de se fomentar instrumentos jurídicos e 

legais  na  órbita  processual  que  atendam  aos  anseios  de  uma  sociedade  de  massa, 

carreada por interesses difusos, que para Mancuso identificam-se pela “indeterminação 
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dos  sujeitos,  indivisibilidade  do  objeto,  intensa  conflituosidade;  duração  efêmera, 

contingencial”.1 

Alguns  instrumentos  processuais,  neste  âmbito,  embora  há  tempos 

existentes, apresentam-se com maior destaque para a solução de inúmeros conflitos que 

transcendem as relações individuais e atingem contendas transindividuais, inclusive sem 

a presença marcante dos titulares do direito invocado, como por exemplo, no caso do 

meio ambiente.

Assim  é  que  podemos  apontar  instrumentos  como  o  mandado  de 

segurança coletivo, a ação popular e a ação civil pública como instrumentos processuais 

que efetivam com significativa satisfação os anseios de muitos dos interesses coletivos 

(‘lato sensu’) e fundamentais consagrados na Lei Fundamental de 1988.

Admitindo-se  a  presença  de  instrumentos  processuais  coletivos 

adequados,  a indagação assaz pertinente  à temática reporta-se à competência  para o 

julgamento das ações coletivas propostas. A legislação vigente não apresenta unicidade 

no tratamento da matéria. Os anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos 

também se divorciam quanto à referida competência.

O breve estudo almeja refletir  acerca desta competência apreciando 

criticamente os anteprojetos apresentados pelo Instituo Brasileiro de Direito Processual 

(IBDP); pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o formulado por Antônio Gidi.

2.  O  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  COLETIVO  NO  ORDENAMENTO 

JURÍDICO

As décadas de 80 e 90 foram marcantes para a legislação em sede de 

interesses coletivos. Porém, é preciso afirmar que antes deste período o ordenamento 

jurídico já consagrava legislações que estatuíam proteções a interesses transindividuais, 

como o Decreto-Lei n.º 5.452/43, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que já 

em seu artigo 513 outorgava aos sindicatos a representação coletiva dos trabalhadores. 

Também em 1965, a Lei n.º 4.717/65 que regulou a Ação Popular apresentava uma 

legislação de forte presença da atuação e defesa de interesses de natureza coletiva.

1 MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir.  4. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 79.
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Como bem destaca Gregório Assagra de Almeida

A  CLT  legitimava,  em  seu  art.  513,  os  sindicatos  a 
representarem,  perante  as  autoridades  judiciárias  e 
administrativas, os interesses gerais da respectiva categoria ou 
profissão  liberal  [...]  e  também  previa  o  ‘dissídio  coletivo’ 
como forma de tutela coletiva (art. 856). A Lei n. 4.717/65, que 
instituiu  a  ‘ação  popular’,  já  legitimava  o  cidadão  para  a 
impugnação de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. [...] 
Existia também a Lei n. 4.215/63, que instituiu o Estatuto da 
Ordem dos Advogados  do  Brasil,  hoje  revogado pela  Lei  n. 
8.906/94,  e  dispunha,  em  seu  art.  1º,  que  cabia  à  Ordem 
representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais da classe.2

Ato contínuo, em 1985 surge a Lei da Ação Civil Pública. Em seguida 

é promulgada a Constituição-Cidadã, em 05 de outubro de 1988, que veio trazer um 

cabedal  de  direitos  e  garantias  de  âmbito  geral.  E  foi  alicerçado  na  Carta  Maior  e 

seguindo os moldes da Lei 7.347/85 que surgiu uma nova gama de tutelas de interesses 

transindividuais que vieram somar-se à proteção do cidadão e de seus direitos, como por 

exemplo, o Código de Defesa do Consumidor com amplo emprego em nossos dias.

Portanto,  os  estudos  e  legislações  atinentes  a  interesses 

transindividuais não são recentes, datando Congressos Ibero-americanos desde a década 

de  60,  na  Venezuela,  em que  já  se  discutia  a  formulação  de um direito  processual 

coletivo.  No  entanto,  foi  somente  com  o  término  do  período  ditatorial  e  a 

redemocratização do Brasil que o ordenamento jurídico obteve significativamente um 

diploma legal  que  amparasse  os  interesses  difusos  e  coletivos,  como acontecera  de 

forma singular com o advento da Lei n.º 7.347, à 24 de julho de 1985, que introduziu ao 

ordenamento pátrio a Ação Civil Pública.

Tal  instrumento  processual  introduziu  no  ordenamento  pátrio  uma 

legislação já consagrada em semelhança no exterior, em especial nos Estados Unidos da 

América, que já possuíam tutelas jurisdicionais de direitos e interesses de massa. A ação 

civil  pública  representou um marco de uma época muito  importante  para o  cenário 

político e jurídico brasileiro, além de representar o instrumento de grande efetividade 

para tutela de interesses difusos e coletivos empregado no seio forense.

Neste  escólio  segue  a  lição  de  Gregório  Assagra  de  Almeida  que 

entende que 

2 ALMEIDA, Gregório Assangra de.  Direito Processual Coletivo Brasileiro: um novo ramo do direito  
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 263.
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não há como falar  ou pensar  em ‘direito  processual  coletivo 
comum’,  no  Brasil,  antes  da  entrada  em  vigor  da  Lei  n.º 
7.347/85, que instituiu a ‘ação civil pública’. Isso porque não 
existia em nosso país, um microsistema próprio,  como existe 
hoje, de tutela dos direitos de massa.3

O  ordenamento  jurídico  já  possui  diversas  leis  que  consagram  os 

interesses  transindividuais,  embora  sem  uma  sistematização  unificada,  e  sem  uma 

regulação processual. O Ministério da Justiça já está de posse de dois anteprojetos de lei 

(UERJ/UNESA/AJUFE  e  IBDP/USP)  que  versam sobre  a  temática,  havendo  ainda 

largo conhecimento da existência da proposta de Código de Processo Civil Coletivo do 

professor baiano Antonio Gidi, atualmente radicado nos E.U.A.

A ausência  de  sistematização  unificada  gera  conflitos  em torno de 

pontos essencialmente fundamentais para a própria efetividade do processo coletivo, tal 

como a competência para o julgamento das ações coletivas. Nesta senda, havendo leis 

que  amparam  interesses  difusos  e  coletivos,  tratemos  do  cotejo  dado  por  estas 

legislações à matéria de competência em discussão.

3. A COMPETÊNCIA NA LEGISLAÇÃO COLETIVA ATUAL

Para  melhor  racionalidade  do  estudo  destacaremos  a  matéria  da 

competência tal como concebida hoje pelas leis da ação popular, da ação coletiva e pelo 

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A lei n.º 4.717/65, que regula a Ação Popular estabeleceu a seguinte 

tratativa para a competência da referida ação:

Art. 5º - Conforme a origem do ato impugnado, é competente 
para  conhecer  da  ação,  processá-la  e  julgá-la  o  juiz  que,  de 
acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para 
as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado 
ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do 
Distrito  Federal,  do  Estado  ou  dos  Municípios  os  atos  das 
pessoas  criadas  ou  mantidas  por  essas  pessoas  jurídicas  de 
direito público, bem como os atos das sociedades de que elas 
sejam  acionistas  e  os  das  pessoas  ou  entidades  por  elas 
subvencionadas  ou  em  relação  às  quais  tenham  interesse 
patrimonial.

3 ALMEIDA, op. cit., p. 263.

1866



        § 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e 
a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das 
causas da União, se houver; quando interessar simultaneamente 
ao Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do 
Estado, se houver.
        § 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 
para todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra 
as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.

Da análise do diploma legal acima é possível aferir que a ação popular 

atribui  competência  vertical  da União  aos  Municípios,  de forma que a  competência 

permeia da Justiça Federal à Justiça Estadual, tomando-se como referencial a origem do 

ato impugnado. A forma tratada nos parece muito boa no sentido de eliminar qualquer 

conflito de competência entre a Justiça Federal e Estadual, posto que o ato impugnado 

terá  uma  única  origem,  federal  ou  estadual  e  municipal,  razão  pela  qual, 

respectivamente, a competência seria atribuída à Justiça Federal ou à Justiça Estadual. 

De  toda  sorte,  diante  de  complexas  situações  fáticas,  mesmo  que 

houvesse  o  conflito,  por  exemplo,  entre  entidades  federais  (União)  e  estaduais  ou 

municipais, o §2º do artigo 5º do artigo transcrito elucida que a competência redundaria 

à União, marcando a verticalidade do julgamento.

Mas  havendo  conflito  entre  entidades  federais,  qual  seria  o  Juízo 

competente  para  julgar  a  ação?  Mais  uma  vez  a  própria  lei  em seu  artigo  5º,  §3º 

estabelece  que  a  prevenção  resolveria  a  contenda.  Destarte,  a  competência  para 

julgamento da ação popular apresenta-se, a nosso ver, de forma bastante simples, clara e 

eficaz para o regramento dos casos concretos.

No tocante  à  Lei  n.º  7.347/85,  que  disciplina  a  ação civil  pública, 

observamos a seguinte regra de competência:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do 
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 
para processar e julgar a causa. 
Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do 
juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam 
a  mesma  causa  de  pedir  ou  o  mesmo  objeto.  (Incluído  pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

A Lei da Ação Civil Pública tomou por referencial o local do dano 

para apontar a competência do juízo em que se fará o julgamento da ação que objetiva a 

condenação ou obrigação de fazer ou não fazer referente a interesse difuso ou coletivo 

lesado. Saliente-se, neste sentido, a lição de José Marcelo Menezes Vigliar, para quem 
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“a  competência,  na  tutela  dos  interesses  transindividuais,  é  sempre  absoluta  e  se 

identifica com o lugar da lesão, ou ameaça a lesão de interesses transindividuais”.4

A  redação  atribuída  pela  Lei  n.º  7.347/85  ao  estabelecer  a 

competência  territorial  do  local  onde  ocorrer  o  dano,  não  elucidou  de  forma  mais 

precisa as diversas possibilidades de conflitos de competência, pois as peculiaridades 

dos direitos transindividuais admitem que nem sempre o dano se restrinja a um só local. 

Restou, pois, genérica em demais a regra de competência para o julgamento das ações 

que tivesse por escopo a proteção dos direitos difusos e coletivos albergados pela ação 

civil pública.

Este fato motivou que o legislador melhorasse a regra do foro para a 

ação civil pública incluindo pelo CDC a regra do foro alternativo, como consta no artigo 

93, I e II do CDC, que assim esmiuçou:

Art.  93.  Ressalvada  a  competência  da  Justiça  Federal,  é 
competente para a causa a justiça local:
I  -  no  foro  do  lugar  onde  ocorreu  ou  deva  ocorrer  o  dano, 
quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para 
os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras 
do  Código  de  Processo  Civil  aos  casos  de  competência 
concorrente.

O artigo 21 da  Lei  da  ação  civil  pública  estabelece  que  o CDC 

atuará de forma subsidiária,  razão pela qual  aplicável  o disposto no artigo 93 do 

referido  Codex  à  Lei  n.º  7.347/85.  Também segundo Pedro Lenza5,  o  Código de 

Defesa do Consumidor, pelo disposto nos artigos 90, 110 e 117 é aplicável a toda e 

qualquer ação que objetive tutelar interesse difuso ou coletivo. 

Destarte,  o  juízo competente  para conhecimento  de  uma ação civil 

pública determina-se pelo local onde ocorreu o dano, ou, em sendo de âmbito regional 

ou nacional no foro da Capital do Estado ou no Distrito Federal, o qual entendemos seja 

respectivamente, isto é, se o dano for regional englobando mais de uma Comarca ou 

Subseção Judiciária Federal, a ação civil pública deverá ser proposta no foro da Capital, 

eis que mais próximo do dano que o juízo do Distrito Federal.

Porém, se o dano for de âmbito nacional, então o foro competente será 

o  da  Capital  Federal.  Explicitando  melhor,  observando  os  artigos  acima  citados, 

4 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela Jurisdicional Coletiva. 2. ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 164.
5 LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 224 seq.
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interpretamos a competência da ação civil pública da seguinte forma: - Se o dano for de 

âmbito local: será competente o juízo da Comarca em que ocorrer o dano; - Se o dano 

for de âmbito regional, envolvendo mais de uma Comarca do mesmo Estado, o foro será 

o do juízo da Capital do Estado; - Se o dano for de âmbito nacional, o foro será do juízo 

do Distrito  Federal.  -  Em sendo a  matéria  ou a  parte  envolvida  um ente  federal,  a 

competência será da Justiça Federal. Note-se, ainda, que à ação civil púbica aplicam-se 

as regras de conexão, continência. Também se aplica a prevenção.

4. A COMPETÊNCIA ESTUÍDA PELOS ANTEPROJETOS

Partimos doravante para a análise apresentada pelos Anteprojetos de 

Código  Brasileiro  de  Processos  Coletivos  destacando  desde  logo  que  todos  os 

anteprojetos  tomaram o local  do dano como referencial  para estatuir  a  competência 

(territorial) para o julgamento das ações coletivas. 

Neste sentido, o anteprojeto de Código de Processo Civil  Coletivo6 

apresentado  por  Antonio  Gidi,  professor  assistente  da  Universidade  de  Houston, 

formula a seguinte proposta:

Artigo 4. Competência territorial
4. Em  caso  de  Estado  Federado,  as  ações  coletivas  serão 
propostas:
I  – no  foro  do  local  onde  ocorreu  ou  teria  ocorrido o  dano, 
quando de âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado, na Justiça Federal, para os 
danos de âmbito estadual ou regional;
III  – no foro do Distrito  Federal,  na  Justiça  Federal,  para os 
danos de âmbito nacional

 A proposta estabelece que em sendo um dano municipal, o foro será 

da Comarca do local do dano. Em abrangendo mais de um Município o foro será da 

Justiça Federal da Capital do Estado. E em sendo um dano de âmbito nacional o foro 

será na Justiça Federal no Distrito Federal.

Esta formulação apresenta resistência no tocante ao real conhecimento 

e às melhores possibilidades de instrução probatória em razão do distanciamento dos 

juizes da causa do local do dano. Já adverte Renato Franco de Almeida neste sentido ao 

indagar:

Como  seria  possível  facilitar  a  colheita  de  prova  pelo 
Magistrado se,  v.  g.,  fosse definida a competência do Distrito 

6 GIDI, Antônio. Código de Processo Civil Coletivo: um modelo para países de direito escrito. Direito e  
Sociedade. Curitiba, v. 3, n.º 1, jan./jun. 2004, p. 151-186.
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Federal em quaisquer casos, mesmos naqueles em que a Capital 
da República não tenha sofrido os efeitos da conduta danosa?7

De fato este é um problema enfrentando pelos demais anteprojetos. 

Observe-se o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos elaborado em 

conjunto pelos programas de pós-graduação ‘stricto sensu’ da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estácio de Sá (UNESA)8:

Art. 3o. Competência territorial É competente para a causa o foro 
do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano.
§1o. Em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-
á  a  competência  pela  prevenção,  aplicando-se  as  regras 
pertinentes de organização judiciária.
§ 2o. Em caso de dano de âmbito nacional, serão competentes os 
foros das capitais dos estados e do distrito federal.
Redação aprovada na UNESA: 
Art. 3o. Competência territorial É competente para a causa o foro 
do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano.
Parágrafo único. Em caso de abrangência de mais de um foro, 
determinar-se-á a competência pela prevenção, aplicando-se as 
regras pertinentes de organização judiciária.

A redação aprovada pela UERJ apresenta como referencial o local do 

dano sem distinguir a que Juízo (Federal ou Estadual) ou o âmbito, nacional estadual ou 

municipal, será competente a lide. Dirime os eventuais conflitos pela prevenção. E de 

forma facultativa, diverso do anteprojeto de Gidi, enlaça à Capital dos Estados e do 

Distrito Federal a competência para as questões cujo dano forem de âmbito nacional. 

O anteprojeto aprovado pela UNESA impõe uma regra única: o foro 

de  competência  será  do  local  do dano,  e  em caso de  mais  de um local,  o  conflito 

resolve-se pela prevenção. Como o referido anteprojeto apresenta a prevenção como 

solução de conflitos, a facultatividade em relação ao foro de competência, ao que nos 

parece,  apresenta-se  de  forma  mais  coerente  com o  acesso  à  justiça,  locomoção  e 

instrução probatória.

7 ALMEIDA, Renato Franco de; GAMA, Paulo Calmon Nogueira da. A competência nas ações coletivas 
do  CDC.  Jus  Navigandi, Teresina,  ano  8,  n.  245,  9  mar.  2004.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4826>. Acesso em: 18 set. 2007.
8 Cf.  Anteprojeto  de  Código  Brasileiro  de  Processos  Coletivos.  Disponível  em:  <http:// 
www.direitouerj.org.br/2005/download/outros/cbpc.doc>. Acesso em: 19 set. 2007.
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Por  fim, o anteprojeto do Instituto  Brasileiro  de Direito Processual 

(IBDP)9 apresentado em janeiro deste ano ao Ministério da Justiça estabelece a seguinte 

regra de competência:

Art. 22.  Competência territorial – É absolutamente competente 
para a causa o foro:
I – do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 
âmbito local;
II – de qualquer das comarcas ou sub-seções judiciárias, quando 
o  dano  de  âmbito  regional  compreender  até  3  (três)  delas, 
aplicando-se no caso as regras de prevenção; 
III - da Capital do Estado, para os danos de âmbito regional, 
compreendendo  4  (quatro)  ou  mais  comarcas  ou  sub-seções 
judiciárias;
IV – de uma das Capitais do Estado, quando os danos de âmbito 
interestadual compreenderem até 3 (três) Estados, aplicando-se 
no caso as regras de prevenção;  
IV- do Distrito Federal, para os danos de âmbito interestadual 
que  compreendam  mais  de  3  (três)  Estados,  ou  de  âmbito 
nacional.
§ 1º  A amplitude do dano será aferida  conforme indicada na 
petição inicial da demanda.
§  2º  Ajuizada  a  demanda  perante  juiz  territorialmente 
incompetente,  este  remeterá  incontinenti  os  autos ao juízo do 
foro competente, sendo vedada ao primeiro juiz a apreciação de 
pedido de antecipação de tutela.
§  3º  No  caso  de  danos  de  âmbito  nacional,  interestadual  e 
regional,  o  juiz  competente  poderá  delegar  a  realização  da 
audiência  preliminar  e  da  instrução  ao  juiz  que  ficar  mais 
próximo dos fatos.
§ 4º Compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede 
da Justiça federal, processar e julgar a ação coletiva nas causas 
de competência da Justiça federal.

O  anteprojeto  do  IBDP  objetivou  flexibiliza  melhor  a  regra  de 

competência buscando aproximar o julgamento da ação ao foro mais próximo do efetivo 

local do dano ou de onde este deva ocorrer. O foro do Distrito Federal só será acionado 

quando o dano atingir mais de três Estados. 

A regra estatuída no parágrafo 3º acima transcrito, em tese demonstra 

a melhor alternativa apontada pelos anteprojetos, pois em havendo a instrução delegada 

ao juiz  mais  próximo do dano, com maior precisão se  obterá a  constatação da real 

situação fática e da extensão do dano. 

9 Cf.  Anteprojeto  Código  Brasileiro  de  Processos  Coletivos.  Disponível  em:  <http://www. 
direitoprocessual.org.br/site/index.php?m=enciclopedia&categ=16&t=QW50ZXByb2pldG9zIGRvIElCR
FAgLSBBbnRlcHJvamV0b3M=>. Acesso em: 19 set. 2007.
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A  questão  que  se  levanta  é  se  tamanha  flexibilização,  em  que  as 

audiências preliminares e de instrução se fará pelo juiz mais próximo do dano não irá 

comprometer a convicção do juiz que de fato irá julgar o caso, pois literalmente tomará 

ciência do caso apenas pelas narrativas do Caderno Processual.

5. APRECIAÇÃO DOS ANTEPROJETOS AO CASO HIPOTÉTICO

Da análise dos anteprojetos apresentados pelo IBDP, UERJ/UNESA e 

Antonio Gidi, é uníssono o entendimento de que o local do dano apresenta-se como 

melhor  referencial  para  delimitação  da  competência  para  o  julgamento  das  ações 

coletivas.

A contenda emerge quando o dano não se específica a um único local, 

mas se estende a vários locais, como se pode verificar com certa freqüência em relação 

aos dano ambientais, que atingem mais de um ponto. 

Imaginemos  a  complexidade  de  um  caso  hipotético  em  que  uma 

barreira de contenção de uma empresa mineradora com produtos tóxicos se rompa em 

determinado município e atinja um rio que garante a água potável do referido Município 

e  de  outras  dezenas  de  municípios,  inclusive  de  diferentes  Estados  da  federação, 

contaminando a água potável destes municípios. 

Qual  seria  o  foro  competente  para  a  ação  coletiva  segundo  as 

propostas formuladas pelos anteprojetos?

Segundo a proposta de Antônio Gidi o referido caso seria dirimido no 

foro da Justiça Federal do Distrito Federal, pois abrangendo mais de um Estado o dano 

seria ambiental. 

Já para o anteprojeto da UERJ e UNESA o caso hipotético acima seria 

julgado por qualquer foro em que o dano se perpetuou, sendo que este foro se tornaria 

prevento em relação aos demais.

Por fim, para o anteprojeto do IBDP a contenda seria julgada no foro 

da Capital de um dos Estados envolvidos.

Da análise do caso e das propostas apresentadas pelos anteprojetos, 

temos  que,  a  nosso  ver,  a  melhor  solução  seria  a  dirimida  pelo  anteprojeto  da 

UERJ/UNESA,  pois  cada  município  seria  lesado,  havendo  legitimidade  para  a 
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propositura da demanda. Assim, a ação coletiva poderia ser ajuizada na Comarca de 

qualquer município, tornando-se esta preventa em relação às demais.

Entretanto,  não  podemos  olvidar,  que  mesmo  atendendo  à 

proximidade  do  dado  ao  juiz  conhecedor  da  causa,  é  inegável  que  o  juiz  de  uma 

Comarca  acabaria  ter  por  ampliada  sua  competência  em  relação  aos  das  demais, 

inclusive do Estado vizinho, o que nos parece que imporia melhor detalhamento ao 

Código  de  Processo  Coletivo  em  casos  tais  em  que  pelo  critério  da  prevenção  a 

competência de um juízo estadual extrapolasse a jurisdição de sua Comarca e de seu 

Estado.

Assim  sendo,  cogitamos  se  não  seria  o  caso  de  que  o  Juízo  para 

conhecimento do dano com a extensão do caso hipotético fosse, obrigatoriamente, um 

Juízo Federal,  que inclusive possui  área  de jurisdição mais  ampla  que a dos  Juízos 

Estaduais,  resolvendo-se,  inclusive,  questões  em  que  o  dano  fosse  interestadual. 

Ademais, sedimenta Vigliar ao lecionar que:

Se  de  âmbito  regional  o  dano  ocorrido  ao  interesse 
transindividual, a competência será da justiça comum estadual e 
a demanda ajuizada no foto da efetiva lesão ou ameaça [...] a 
competência, contudo, será da justiça comum federal, se o dano, 
ou a iminência de sua ocorrência, considerada a sua extensão, 
ultrapassar  a de um único Estado-membro,  homenageando-se, 
assim, reflexos do princípio federalista.10

Nos  parece  também  bastante  salutar  a  especialização  dos  Juízos 

Coletivos. Com idêntico posicionamento frisa Américo Bedê Freire Júnior lecionando 

“ser importante a especialização de Varas para cuidar das questões relativas ao processo 

coletivo, posto que tal medida viabilizará uma especialização dos juízes permitindo uma 

maior sensibilidade às questões coletivas.”.11 De fato nos parece de forma mais acertada 

a federalização da competência quando o dano abranger mais de um Estado-membro, 

resolvendo-se ainda os conflitos de competência pela prevenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

10 VIGLIAR, op. cit., p. 164.
11 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Os poderes do juiz nas ações coletivas e breves sugestões de ‘lege 
ferenda’ ao aprimoramento do processo coletivo.  RePro, São Paulo, n.º 117, ano 29, set./out. 2004, p. 
133.
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Em resumo podemos concluir que é positiva a sistematização de uma 

legislação processual civil coletiva que aprimore o tratamento, processo e julgamento 

das demandas de interesses difusos e coletivos.

Trata-se, portanto, de um relevante instrumento para a conquista plena 

da  cidadania  no  campo  jurídico  coletivo,  pois  além  de  se  tornar  um  instrumento 

processual  que  atenda  os  interesses  da ‘massa’,  asseguraria  de forma mais  clara  os 

valores peculiares à interesses transindividuais.

As propostas dos anteprojetos, que inclusive já se encontram em posse 

do  Ministério  da  Justiça,  representam  elevada  análise  das  contendas  possíveis,  no 

entanto, como era plausível, alguns pontos ainda carecem de melhor vestimenta para 

que seja melhor apresentado à comunidade forense e à sociedade em geral.

A matéria da delimitação da competência para o julgamento das ações 

coletivas possui neste desiderato importância ímpar por corresponder diretamente ao 

acesso à justiça pela coletividade, e à própria efetividade do processo, pois não nos 

parece razoável transpor ao Distrito Federal, ou aos Juízos das Capitais do Estado as 

matérias tão-só pelo critério de que o dano seja regional ou interestadual.

Há de se compreender que o acesso à justiça também corresponde ao 

melhor  acesso  e  condições  de  produção  de  provas,  razão  pela  qual  há  imperativa 

necessidade de se aproximar a competência do juízo que irá julgar o caso ao local do 

dano, assim como às partes diretamente envolvidas e à colheita de provas, em regra, 

melhor presenciáveis no local (ou proximidades) do dano.
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RESUMO

O objeto central do estudo é a reflexão sobre a importância da hermenêutica jurídica e 

das  decisões  judiciais  diante  de  sua  crescente  influência  nas  decisões  estratégicas 

adotadas  pelo  meio  empresarial  e,  como  conseqüência,  sobre  a  sua  importância  na 

promoção do desenvolvimento sustentável. Para tanto, inicia com uma breve abordagem 

da  hermenêutica  e  da  atuação  judicial  na  complexidade  apresentada  pela  sociedade 

contemporânea,  segue  analisando  a  percepção  das  empresas  em  relação  ao  meio 

ambiente (particularmente por influência da legislação ambiental), evolui para a análise 

da  tutela  constitucional  do  meio  ambiente  para,  concluído  o  referencial  teórico 

essencial, adentrar a reflexão central do estudo, ao final ilustrada por duas decisões dos 

tribunais superiores.
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SUSTENTÁVEL. 

ABSTRACT

The  central  analyses  of  the  study is  the  role  of  legal  hermeneutics  and  of  judicial 

decisions due to its increasing influence in the strategic decisions adopted by business 

and, as a consequence, its importance in the promotion of sustainable development. The 

article  begins  with a short  approach to legal  hermeneutic  and the judicial  decisions 
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considering  the  complexity  of  the  contemporary  society,  it  follows  discussing  the 

perception  of  the  companies  about  environment  (particularly  because  of  the 

environmental  legislation),  and  examines  the  constitutional  rights  concerning 

environment protection.  Finally, it analyses  the relations between legal  hermeneutics 

and judicial decisions, and strategic decision making by companies, and their role in the 

promotion of sustainable development.

KEYWORDS

JUDICIAL  DECISIONS;  LEGAL  HERMENEUTICS;  LAW  AND  ECONOMICS; 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

INTRODUÇÃO

Reflexo dos avanços tecnológicos, da crescente integração entre os povos, do 

profundo impacto local e regional sofrido pelos movimentos da economia global e pela 

não  superação  das  desigualdades  sociais  -  não  obstante  o  crescimento  econômico 

global-, a atividade jurisdicional cresce em complexidade.

Neste  sentido,  Margarida  Camargo1 observa  que  e  embora  a  tutela 

jurisdicional  deva  atender  ao  indivíduo,  precisa  também considerar  as  demandas  da 

sociedade,  motivo pelo qual a norma jurídica sempre está relacionada a valores que 

precisam  ser  compreendidos  por  juízes  e  tribunais,  análise  que  reforça  com  o 

pensamento de Gadamer, para quem o processo de interpretação e de aplicação das leis 

é uma “situação hermenêutica” que vai além do silogismo jurídico.

De acordo com Perelman2, na concepção atual de direito, menos formalista 

porque se preocupa com a maneira pela qual é aceito pelo seu meio, o direito positivo 

não pode ser entendido apenas como conjunto de leis e regulamentos, que seguem uma 

regularidade  formal  que  lhes  atribui  validade  formal.  Pode  haver  divergências 

consideráveis entre a letra dos textos, sua interpretação e sua aplicação. Nesse sentido, 

explica o autor:

o  direito,  tal  como  está  determinado  nos  textos  legais, 

promulgados  e  formalmente  válidos,  não  reflete 
1 CAMARGO, Margarida M. L. Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do direito. 
2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 13-14.
2 PERELMAN, Chaim (trad. de Vergínia K. Pupi).  Lógica jurídica: nova retórica.  São Paulo: Martins 
Fontes, 1998, p. 186-187.
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necessariamente  a  realidade  jurídica.  Quando  uma sociedade 

está  profundamente  dividida  sobre  uma questão  particular,  e 

não se quer colidir de frente com uma parte considerável  da 

população, nas sociedades democráticas em que se desejar que 

as medidas de coerção se beneficiem de um amplo consensus é-

se obrigado a  recorrer  a  compromissos  fundamentados numa 

aplicação  seletiva  da  lei.  Espera-se  que,  após  uma  fase 

transitória  em  que  a  situação  de  fato  não  coincide  com  a 

situação  prevista  pela  lei,  seja  possível,  graças  ao  costume 

estabelecido, fazer os textos coincidirem com a realidade3.

Nesse processo de interpretação e aplicação das leis, os juízes e tribunais 

relevam-se responsáveis por grandes transformações sociais, incorporando no sistema 

os anseios sociais  com relação ao direito,  que ainda não constam expressamente da 

legislação, tornando-se co-responsáveis pelo processo de criação do direito,  ou, pelo 

menos, pela sua devida e correta aplicação.

A aplicação das leis pela perspectiva da realidade com a tomada de posição 

valorativa  (enfoque  zetético)4,  acarreta  diversas  conseqüências  à  sociedade 

(econômicas, políticas, sociológicas, entre outras), de uma forma mais generalizada ou 

individual, conforme a amplitude do litígio. 

Perelman cita a explicação de Mathew Hale sobre o raciocínio judicial para 

justificar as decisões tomadas, dizendo que é preciso:

comparar as alternativas resultantes de uma ou de outra norma 

considerada, sopesar suas conseqüências previsíveis para a vida 

prática,  humana,  econômica  e  social,  e  escolher  a  que,  numa 

apreciação  imparcial  das  conseqüências  favoráveis  ou 

desfavoráveis,  acarretar,  mediante  comparação,  os  menores 

inconvenientes e as maiores vantagens5.

Assim, pode-se concluir que as decisões judiciais geram conseqüências para 

a  sociedade  que  devem  ser  consideradas  pelos  juízes  e  tribunais,  e  que  o 

3 PERELMAN, op. cit., p. 189.
4 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 44-45.
5 Chief  justice  Matthew Hale.  Consideration touching the Amendment  or  Alteration of  Laws ed.  por 
Francis Hargrave (Collectanea jurídica, 1791, pp. 51) apud PERELMAN, op. cit., p. 201-202.
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desenvolvimento sustentável, enfrentados direta ou indiretamente,  tem como fator de 

influência as decisões do Poder Judiciário. 

Nesse  sentido,  o  Relatório  do  Banco  Mundial  sobre  o  desenvolvimento 

mundial6, afirma que o desenvolvimento dos países de forma sustentável, eqüitativa e 

com capacidade para reduzir a pobreza, depende de cinco fatores principais: “uma base 

jurídica; um clima político propício, com estabilidade macroeconômica; investimentos 

em recursos humanos e infra-estrutura; proteção dos grupos vulneráveis; e proteção do 

meio ambiente natural”.

Na  parte  do  relatório  que  trata  da  base  jurídica  necessária  para  o 

desenvolvimento, um dos pontos muito destacado, é a necessidade de proteção legal 

contra atos arbitrários do governo e um Judiciário razoavelmente justo e previsível, a 

fim de  amenizar  a  incerteza  jurídica,  o  risco moral  (risco de  que  as  partes  deixem 

injustificadamente  de  cumprir  acordos,  por  exemplo),  e  evitar  a  “síndrome  da 

ilegalidade”, ou seja, o sentimento geral de que as pessoas podem praticar as condutas 

ilegais que bem entenderem, pois o Estado (Poder Judiciário) não os punirá.

A  esta  realidade,  alia-se  a  crescente  preocupação  com  as  questões 

ambientais,  haja  vista  a  maior  consciência  e a  comprovação científica de resultados 

gravíssimos da atividade econômica sobre o meio ambiente, a exemplo do aquecimento 

global, dos buracos na camada de ozônio, das devastações causadas pela chuva ácida, e 

por acidentes de toda natureza que vêm causando danos, muitos dos quais irreversíveis 

– tanto ao meio ambiente quanto à segurança, à saúde e à economia das comunidades 

afetadas (como ocorreu com a pesca artesanal  na Baía de Guaraqueçaba no Paraná, 

tanto em razão de vazamento ocasionado pela Petrobrás como pela explosão de navio 

estrangeiro naquele local, anos depois).

Tal contexto evidencia que o desenvolvimento do país de forma sustentável 

depende também de um Poder Judiciário moderno, transparente, célere e eficiente, e da 

incorporação  do  desenvolvimento  sustentável  à  hermenêutica  jurídica,  haja  vista  a 

essencialidade e a gravidade das questões socioambientais no mundo contemporâneo.

6 BANCO  MUNDIAL.  Relatório  sobre  o  desenvolvimento  mundial:  O  estado  num  mundo  em 
transformação. Washington, D.C. 1997, p. 104-105.
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1 AS EMPRESAS E O MEIO AMBIENTE

Embora a legislação ambiental brasileira não seja tão recente, a exemplo da 

lei sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que já conta com 26 anos, sua efetiva 

aplicação e  a  preocupação com o meio ambiente  fez-se  sentir  no meio  empresarial 

apenas a partir  da década de noventa, e é nos últimos anos que tem suscitado mais 

discussões e um maior aprofundamento.

A atuação das empresas em conformidade com a legislação ambiental  no 

período que se pode denominar de ‘adaptação’ ou ‘transição’, era precária aos olhos da 

sociedade atual, embora muitas vezes estivesse na legalidade. Ainda que o art. 4º, inciso 

I da Lei 6.938/81 já estabelecesse a necessidade de compatibilizar “o desenvolvimento 

econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico”, os critério e padrões ambientais da época ainda eram muito limitados.

Fala-se  aqui  em período  de  adaptação,  pois  existia  (e  ainda  existe)  uma 

diferença cultural da sociedade em relação ao meio ambiente, predominando no país o 

ideal  econômico  desenvolvimentista,  onde  o  que  importava  era  o  crescimento 

econômico, até porque os recursos naturais eram considerados abundantes e não havia a 

noção  de  escassez  e  externalidades  negativas  ambientais  que  hoje  são  amplamente 

divulgadas na mídia, a exemplo do aquecimento global.

Nesse  cenário  realmente  não se  poderia  exigir  que as  empresas  tivessem 

outro objetivo além do lucro, pois este leva (ao menos a curto prazo), ao crescimento 

econômico.

Entretanto,  a  repercussão  das  externalidades  negativas  das  atividades 

econômicas no meio ambiente e na sociedade (trabalhadores, consumidores, etc.) levou 

a uma revisão de valores que teve como seus reflexos a constitucionalização do direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - o qual foi elevado à categoria de direito 

fundamental (art. 225), e à submissão da atividade econômica ao princípio da defesa do 

meio ambiente (art.  170, inciso VI).  Diante disto, a cobrança da sociedade por uma 

mudança de atitudes das empresas, seus administradores e acionistas – que fez emergir a 

denominada Responsabilidade Socioambiental  das Empresas -  passa a contar  com o 

mais sólido respaldo que o direito poderia conferir7.

7 BESSA, Fabiane L. B. N. Responsabilidade social das empresas: práticas sociais e regulação jurídica. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2006.
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Ainda, o direito de propriedade, que apresentava um caráter essencialmente 

individualista, passa, conforme ensina Comparato8, a ser concebido como um ‘direito 

meio’, de modo que a atual Constituição da República não garante a propriedade em si, 

mas como instrumento de proteção de valores fundamentais da pessoa humana, ou seja, 

existem direitos anteriores e superiores às leis positivas, e a propriedade foi concebida 

como  um  instrumento  de  garantia  da  liberdade  individual,  e  para  tanto  deve  ser 

utilizada, inclusive, com respeito ao meio ambiente.

Seguindo  o  raciocínio  do  autor,  pode-se  concluir  que  a  propriedade  - 

inclusive a propriedade empresarial/acionária - traz ínsita também a função de servir 

como instrumento de realização da igualdade social e da solidariedade coletiva, o que 

fundamenta a sua função social.

O ‘poder’ do setor empresarial implica em uma função social, implica em 

responsabilidades, por isso a necessidade de falar-se nesse tipo de propriedade como 

‘propriedade-poder’, e da função social da empresa como um ‘poder- dever’9.

De  acordo  com Carvalhosa  e  Latorraca10,  as  funções  sociais  da  empresa 

podem ser consideradas em relação a quatro esferas, quais sejam, os seus empregados e 

as condições de trabalho, os consumidores, os concorrentes, e o meio ambiente.

O interesse das empresas na preservação da qualidade do meio-ambiente, ele 

é  considerado  imprescindível  porque  é  deste  que  se  extrai  a  matéria-prima  para  a 

produção,  e  já  está  comprovado  que  o  poder  de  expansão  do  homem,  evolução 

tecnológica  e  produção,  estão  muito  mais  acelerados  do  que  a  capacidade  de 

regeneração da natureza (capacidade de suporte). Esse descompasso gerará num futuro 

próximo  o  esgotamento  de  diversos  recursos  naturais,  sem  os  quais  não  haverá 

produção.  Além  disso,  se  o  homem  vive  no  meio-ambiente  e  depende  dele  para 

sobreviver, deve preservá-lo para as presentes e futuras gerações, o que fundamenta a 

proteção constitucional do art. 225 da Constituição da República. 

Diante  das  exigências  da  sociedade  quanto  a  uma  postura  mais  ética  e 

responsável  das  empresas  com  relação  ao  meio  ambiente,  houve  conseqüências 

positivas, como a adoção pelas grandes empresas de processos de gestão ambiental e 

8 COMPARATO, Fábio K. Direitos e Deveres Fundamentais em Matéria de Propriedade.  Revista do 
Centro de Estudos Judiciários (CEJ), v. 1, n. 3, p. 92-99, Brasília, 1997, p. 99.
9 COMPARATO, Fábio K. Direito Empresarial. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 32.
10 CARVALHOSA, Modesto;  LATORRACA, Nilton.  Comentários à Lei  de Sociedades Anônimas. 
vol. III. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 237-238.
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maior adesão às normas ISO 1400011, e uma ação mais efetiva do Ministério Público 

(geralmente  provocada  pela  reclamação  da  população)  e  dos  órgãos  ambientais 

competentes pela fiscalização.

Assim,  pode-se  reconhecer  uma  maior  maturidade  em relação  ao  direito 

ambiental, o que, no entanto, está gerando ainda a necessidade de sua incorporação na 

racionalidade e nos custos das empresas. Nesse ponto, identificam-se dois problemas 

bem definidos:  os  custos  de  implantação  de  sistemas  de  gestão  ambiental  e/ou  da 

prevenção de riscos (e mesmo que os custos não sejam tão altos eles diminuem o lucro), 

e  a  barreira  cultural  desenvolvimentista  da  não  contabilização  do  meio  ambiente 

(utilização de recursos naturais) como custo. É importante ressaltar que é trazida essa 

visão porque para a grande maioria dos administradores, o objetivo das empresas é o 

lucro, mesmo que não se possam desconsiderar valores morais e éticos, o que se têm 

certo a equilibrar é risco versus custo.

É por isso que é comum tratar-se da preservação do meio-ambiente (que é 

uma das funções sociais da empresa) mais como discurso do que efetiva ação. E o fator 

complicador até alguns anos atrás era que embora houvesse leis ambientais de proteção 

ao  meio  ambiente,  elas  não  eram efetivamente  cumpridas  em razão  da  situação  de 

transição e do período de consolidação do direito ambiental. Com isso não se quer dizer 

que as empresas não cumpriam as leis ambientais, mas que não havia uma preocupação 

em considerar o seu não cumprimento como risco jurídico,  como ocorria em outras 

áreas do direito (direito do trabalho, civil, tributário).

Todo esse cenário demonstra a importância das decisões judiciais no sentido 

de,  fixando  interpretações  e  determinando  a  defesa  do  meio  ambiente  como direito 

fundamental e princípio orientador da atividade econômica, fazer incorporar na gestão 

das empresas, a exigência de contenção do risco jurídico ambiental, que muitas vezes é 

operacional (decorre das atividades da empresa).

2 TUTELA JURÍDICA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE
11 Conforme ensina Clarissa D’Isep (2004) A ISO série 14000, é integrada pelas normas ISO 14001 e 
14004 – que compõem um conjunto de especificações, diretrizes e princípios de gerenciamento ambiental 
- e pelas normas de auditorias ambientais (ISO 14010/11/12) que voltam-se à estruturação de um sistema 
de  gerenciamento  ambiental  e  aproximam  duas  abordagens  -  os  processos  e  os  produtos.  Conforme 
explica  a  autora,  englobam  a  elaboração  da  política  ambiental,  o  planejamento,  a  implementação  e 
operação, a verificação e ação corretiva, e a análise critica pela administração, numa espiral de contínua 
melhoria (D’ISEP, Clarissa F. M. Direito ambiental econômico e a ISO 14000. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 163).
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A Constituição da República de 1988 estabeleceu no artigo 225 o direito ao 

meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  interpretado  como  direito  fundamental, 

intergeracional, intercomunitário, incluindo a adoção de uma política de solidariedade. 

Conforme bem observa Morato Leite12, o meio ambiente é considerado bem 

incorpóreo e imaterial, de uso comum do povo, garantindo-se o direito à qualidade do 

meio ambiente como manifestação do direito à vida: 

este direito  fundamental  inclui  uma concepção jurídico-política 

de solidariedade, pois não se buscam a garantia ou a segurança 

individual  contra  determinados  atos,  nem mesmo  a  garantia  e 

segurança coletiva,  mas,  sim,  tem-se como destinatário  final  o 

próprio gênero humano e, paralelamente, a natureza, com vistas à 

preservação da capacidade funcional do ecossistema13.

Assim, considera-se o meio ambiente um bem jurídico transindividual, ou 

seja,  que  pertence  a  todos  os  cidadãos  indistintamente,  podendo  ser  usufruído  pela 

sociedade  em geral.  Em contrapartida,  a  Constituição  da  República  afirma o  dever 

jurídico do Poder Público e de toda a coletividade de proteger e preservar esse bem 

jurídico, o que deve se refletir no sistema de proteção ao meio ambiente.

O dano ao meio ambiente, que de acordo com Edis Milaré constitui " a lesão 

aos recursos ambientais, com conseqüente degradação – alteração adversa ou in pejus – 

do equilíbrio  ecológico  e  da qualidade  de vida"14,  acarreta  responsabilidade  que,  de 

acordo com a Constituição da República, está pautada no  princípio da reparabilidade 

integral  do  dano  (artigo  art.  225,  §3°),  com  alcance  nas  esferas  civil,  penal  e 

administrativa. 

Essa  proteção  constitucional  atribuída  ao  meio  ambiente  tornou-se  tão 

importante  que  é  também  princípio  de  orientação  da  ordem  econômica,  valendo 

ressaltar que com a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 42/2003 ao 

inciso VI do art. 170, foi acrescentado que a defesa do meio ambiente deve ser feita 

“mediante  tratamento  diferenciado  conforme  o  impacto  ambiental  dos  produtos  e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação”.

12 LEITE, José R. M. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 96.
13 LEITE, op. cit., p. 93-94.
14 MILARÉ, Édis.  Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 421.
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Conclui-se,  portanto,  que  a  ordem  jurídica  constitucional  não  legitima  o 

exercício da atividade econômica se houver dano ao meio ambiente. Entretanto, vale 

ressaltar que o grande volume e a complexidade das inovações científicas e tecnológicas 

de inovações aliadas aos quadros habitualmente pequenos das instituições de controle e 

proteção, fazem com que muitos dos riscos gerados por tais inovações não sejam de 

imediato identificados pelos entes controladores, gerando os chamados riscos invisíveis, 

que muitas vezes têm conseqüências desconhecidas na atualidade e para o futuro. 

No que se refere aos riscos ambientais, eles podem ser considerados ilimitados 

em  função  do  tempo,  globais  em  razão  do  alcance,  e  catastróficos  em  razão  de 

potencialidade, configurando a sociedade de risco, que Ferreira15 preceitua conforme o 

entendimento de Ulrich Beck.

Existe  uma diferença  entre  prevenção  e  precaução,  conforme  esclarecem 

Morato Leite e Ayala16, no sentido de que o princípio da prevenção procura inibir o 

risco de dano potencial  de uma atividade que já  se  sabe perigosa,  e  o  princípio da 

precaução procura inibir o risco de perigo abstrato, ou seja, o estado de perigo potencial 

de uma atividade.

Portanto, as exigências de medidas preventivas e de precaução fazem surgir 

uma responsabilidade por danos futuros (responsabilidade objetiva mesmo que o dano 

ainda não tenha ocorrido), admitida pela jurisprudência, o que exige uma mudança de 

postura  por  parte  das  empresas  e  a  adoção  de  novas  medidas  de  gestão  a  fim  de 

incorporar esses riscos na tomada de decisões.

3 ANÁLISE  ECONÔMICA  DO  DIREITO  E  DAS  ORGANIZAÇÕES  E  A 

TUTELA  JUDICIAL  DO  MEIO  AMBIENTE  PELOS  TRIBUNAIS 

SUPERIORES

Fruto do espírito pragmático e realista dos anglo-saxões, estudo iniciados nos 

Estados Unidos por autores como Ronald Coase, Richard Posner, Gary Becker e Henry 

Manne deram início  a  teorias  sobre  Direito  e  Economia (Law and Economics)  que 

estudam as influências recíprocas dos resultados econômicos e a atuação do direito, e 

15 FERREIRA, Heline  S.  O risco  ecológico  e  o  princípio  da  precaução.  In:  FERREIRA, Heline  S.; 
LEITE,  José  R.  M. (org.). Estado de  Direito  Ambiental:  Tendências  –  Aspectos  Constitucionais  e 
Diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 53-63.
16 LEITE, J. R. M.; AYALA, P.A. Direito ambiental na sociedade de risco.  Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2002, p. 22.
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que,  no  Brasil,  vem sendo  estudada,  entre  outros,  por  Décio  Zilbersztajn  e  Raquel 

Sztajn17.

As  teorias  ou,  com  entendem  alguns,  o  movimento  de  Direito  e  Economia 

proporciona um novo olhar  sobre as relações  entre estruturas,  instituições,  teorias  e 

práticas  econômicas,  jurídicas  e  de  gestão  empresarial,  sinalizando  para  novas 

abordagens e soluções para a promoção do desenvolvimento sustentável, uma vez que 

trazem à tona a necessidade de compreensão de cada uma destas ciências para uma 

atuação mais efetiva, uma vez que leva em conta a realidade e os valores que motivam 

os atores econômicos, jurídicos e os gestores de empresas, conforme bem pontuado por 

Elizabeth Farina18:

No entanto, a compreensão das relações entre justiça e eficiência 

vai se tornando cada vez mais premente. O arcabouço legal e seus 

instrumentos de enforcement fornecem um conjunto de incentivos 

aos tomadores de decisão econômica, definem estratégias e têm 

efeitos  não  triviais  sobre  a  eficiência  econômica.  Arranjos 

institucionais  não  são  neutros  em relação  ao  uso  dos  recursos 

econômicos,  como  gostariam  os  economistas  para  justificar 

modelos  que  não  contemplam  tais  especificidades.  Decisões 

judiciais que buscam fazer justiça desdobram-se em efeitos sobre 

a eficiência econômica. 

(...) incentivos que criam empregos e geram renda, vão muitos 

além  das  grandes  variáveis  macroeconômicas  e  exigem  dos 

formuladores  de  política  crescente  compreensão  dessa  área  do 

conhecimento em que se mesclam Direito e Economia. 

Tais considerações são de extrema aplicação quando se analisa a relação 

entre  decisões  estratégicas  adotadas  na  gestão  empresarial  e  decisões  judiciais 

proferidas pelos tribunais superiores.

Sob o olhar do gestor de empresas,  quando a legislação determina que é 

necessário que haja licença ambiental para o exercício de uma determinada atividade 

econômica, sob pena de sanção, o seu descumprimento gera um risco jurídico. Ocorre 

17 ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Direito e Economia – análise econômica do Direito e das 
Organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
18 ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, ob. cit., p. XIII.
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que antigamente,  esse risco era pequeno, seja porque a atividade de fiscalização era 

mais  complacente,  seja  porque  ainda  se  tinha  o  benefício  da  dúvida  acerca  da 

interpretação a ser dada e os limites à defesa do meio ambiente que seriam considerados 

pelos Tribunais Superiores (que fixam e pacificam entendimentos), o que atualmente 

passa a ganhar contornos mais palpáveis.

Decisões  de  tutela  do  meio  ambiente  com consideração  do  princípio  do 

desenvolvimento sustentável, por exemplo, são bastante recentes no Supremo Tribunal 

Federal  e  Superior  Tribunal  de  Justiça,  havendo  decisão,  inclusive,  sobre  a 

responsabilidade de empresas em recuperar danos ambientais decorrentes de atividades 

praticadas no passado (cerca de vinte anos atrás, na década de oitenta), cujos efeitos 

nocivos ainda se manifestam e prejudicam as pessoas no presente.

Assim, este estudo destaca decisões dos Tribunais que se apresentam como 

paradigma para a atuação das empresas na atualidade e que devem pautar uma mudança 

de atitude e reflexão dos administradores sobre os próprios custos que a sua omissão 

podem trazer futuramente às empresas (aos sócios e acionistas) e à sua continuidade no 

mercado à médio e longo prazo. 

3.1  DIREITO  AO  MEIO  AMBIENTE,  SUBMISSÃO  DA  ATIVIDADE 

ECONÔMICA À DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL:  MEDIDA  CAUTELAR  EM  AÇÃO  DIRETA  DE 

INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.540-1/DF

A Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.540-1/DF19 

ratifica o entendimento de que o meio ambiente é um direito típico de terceira geração, 

de  titularidade  coletiva,  de  caráter  transindividual,  intergeracional,  cuja  defesa  e 

proteção (dever de preservação da sua integridade) constitui um encargo irrenunciável 

pelo Estado e pela coletividade, o que consagra o postulado da solidariedade.

Embora  a  decisão  reconheça  a  existência  de  "um  permanente  estado  de 

tensão" entre o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, de “garantir o 

desenvolvimento nacional”, previsto no o art. 3º, inciso II da Constituição da República, 

e  a  necessidade  de  preservar  a  integridade  e  a  qualidade  do  meio  ambiente 

19 STF,  Tribunal  Pleno,  ADI 3540-1  -  MC/DF,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  julgado  em 01/09/2005, 
publicado em 03/02/2006.
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ecologicamente  equilibrado  (art.  225  da  Constituição  da  República),  destaca  ser 

imprescindível que eles sejam harmonizados.

A  decisão  jurisprudencial  confere  interpretação  ampla  ao  termo  meio 

ambiente ao qual se refere o inciso VI do artigo 170, explica a ponderação de princípios 

quando  houver  antinomia  imprópria  de  princípios  e  valores  envolvendo  direitos 

fundamentais,  economia  e  meio  ambiente,  e  observa  a  questão  da  subordinação  da 

atividade econômica à  defesa do meio  ambiente  e  ao princípio do desenvolvimento 

sustentável, fazendo ainda, a ressalva de que não se pode nesse caso esvaziar o conteúdo 

essencial do direito à preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido vale a transcrição de trecho do longo acórdão:

A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia 

com os princípios destinados  a tornar efetiva a proteção ao 

meio ambiente. 

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida 

por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações 

de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente 

que  a  atividade  econômica,  considerada  a  disciplina 

constitucional  que  a  rege,  está  subordinada,  dentre  outros 

princípios  gerais,  àquele  que  privilegia a  ‘defesa  do  meio 

ambiente’  (CF,  art.  170,  VI),  que  traduz conceito  amplo  e 

abrangente  das  noções  de  meio  ambiente  natural,  de  meio 

ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano)  e 

de meio ambiente laboral. Doutrina.

Os  instrumentos  jurídicos  de  caráter  legal  e  de  natureza 

constitucional  objetivam  viabilizar  a  tutela  efetiva  do  meio 

ambiente,  para  que  não  se  alterem  as  propriedades  e  os 

atributos  que  lhe  são  inerentes,  o  que  provocaria  inaceitável 

comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho  e  bem-

estar da população,  além de causar graves danos ecológicos ao 

patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou 

natural. (grifos do original)
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Esse equilíbrio  entre as exigências econômicas e socioambientais pautou  o 

entendimento  jurisprudencial,  traduzindo  sua  consonância  com  o  princípio  do 

desenvolvimento sustentável – cuja definição mais amplamente aceita é a do Relatório 

da  Comissão  Mundial  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  das  Nações  Unidas  - 

"Nosso futuro comum", presidido por Gro Harlem Brundtland, então Primeira Ministra 

da  Noruega,  no  sentido  de  ser  aquele  que  "satisfaz  as  necessidades  presentes,  sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades". 

O  princípio  do  desenvolvimento  sustentável  foi  confirmado  como 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal:

A questão do desenvolvimento sustentável nacional (CF, art.. 

3º, II) e a necessidade de preservação da integridade do meio 

ambiente  (CF,  art.  225):  o  princípio  do  desenvolvimento 

sustentável como fator de obtenção do justo equilíbrio entre 

as exigências da economia e as da ecologia.

 -  O  princípio  do  desenvolvimento  sustentável,  além  de 

impregnado de caráter  eminentemente  constitucional,  encontra 

suporte legitimador em compromissos internacionais  assumidos 

pelo Estado brasileiro  e representa  fator de obtenção do justo 

equilíbrio  entre  as  exigências  da  economia  e  as  da  ecologia, 

subordinada, no entanto, a invocação desse postulado,  quando 

ocorrente  situação  de  conflito  entre  valores  constitucionais 

relevantes,  a uma condição inafastável,  cuja  observância  não 

comprometa nem esvazie o conteúdo essencial  de um dos mais 

significativos direitos fundamentais:  o direito à preservação do 

meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade 

das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras 

gerações. (grifos do original)

A decisão do Supremo Tribunal Federal reafirma a co-responsabilidade das 

empresas em relação ao desenvolvimento sustentável, que se traduz na necessidade de 

compatibilizarem o desenvolvimento econômico e financeiro com a gestão ambiental 

através  da  avaliação  dos  impactos  ambientais  do  processo  de  produção,  pois  o 

desenvolvimento empresarial deve ser compreendido em relação à sociedade e ao meio 
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ambiente, uma vez que a atividade desenvolve-se para atender às necessidades dessa 

sociedade, e depende dos recursos retirados da natureza, e, portanto, a sobrevivência das 

empresas exige um equilíbrio desses fatores. 

3.2 DANO  AMBIENTAL  CONTINUADO  E  O  DEVER  DE  REPARAR: 

RECURSO ESPECIAL Nº 647.493/SC

Na decisão proferida no Recurso Especial nº 647.493/SC20, os ministros do 

Superior Tribunal de Justiça confirmaram a decisão que determinou a recuperação de 

dano  ambiental  continuado  causado  pela  atividade  mineradora  (extração  de  carvão 

mineral) na região sul do Estado de Santa Catarina desde aproximadamente 1972, cujo 

acórdão ainda não foi publicado, mas foi disponibilizado para consulta21. Apresentaram 

recurso  ao  Tribunal  a  União  Federal,  a  Companhia  Siderúrgica  Nacional,  as 

mineradoras22 e o Ministério Público.

No que se refere ao recurso especial da União Federal, o Ministro Relator 

João Otávio de Noronha fundamentou seu entendimento na responsabilidade subjetiva 

do Estado por omissão, pois, quando não é uma atuação do Estado que produz o dano - 

mas a sua falta -, e o evento alheio ao Estado ocasiona uma lesão a um bem jurídico que 

este tinha o dever de evitar, a responsabilidade é subjetiva.

De  acordo  com  Mello23 os  acontecimentos  que  podem  acarretar 

responsabilidade estatal por omissão ou atuação insuficiente do Poder Público são os 

fatos  da  natureza  e  o  comportamento  material  de  terceiros  cuja  atuação  lesiva  não 

obstou, embora pudesse e devesse fazê-lo. 

Assim, se o Estado por qualquer motivo não fiscalizou, e isso resultou na 

ocorrência do dano ambiental que tinha a obrigação legal de evitar24, houve omissão no 

dever de fiscalizar, que se traduziu na permissão às mineradoras ao exercício de suas 

atividades sem nenhum controle ambiental.

E  ainda,  considerando  o  princípio  do  “usuário-pagador”,  no  sentido  de 

redistribuir  os custos da preservação ambiental  àqueles que foram beneficiados pela 
20 STJ,  2.  Turma,  RESp  647.493/SC,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  julgado  em  15/05/2007, 
pendente de publicação.
21 Conforme possibilita o Ato n. 135 do Superior Tribunal de Justiça, de 01 de junho de 2004
22 O recurso especial  da Companhia Siderúrgica Nacional e os recursos de algumas mineradoras não 
foram conhecidos.
23 MELLO, Celso A. B. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 937-
938.
24 Especificamente prevista no Decreto-Lei n.º 227/1967 e na Lei n.º 7.805/1989.
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utilização  dos  recursos  naturais25,  o  Ministro  Relator construiu  jurisprudencialmente 

mais um raciocínio muito importante.

Buscando informações sobre a utilização do carvão mineral, verificou que 

uma grande parte da indústria utiliza o carvão mineral como matriz energética. Portanto, 

embora a região da atividade mineradora em questão esteja ao sul do Estado de Santa 

Catarina,  muitas  pessoas  são consumidoras  de produtos  que  utilizam carvão no seu 

processo produtivo.

Assim,  o  Ministro  João  Otávio  de  Noronha  concluiu,  de  acordo  com  o 

princípio do “usuário-pagador” e da eqüidade, que a diluição de custos da reparação do 

dano  ao  meio  ambiente,  no  caso  sob  julgamento,  poderia  atingir  toda  a  sociedade, 

através  da  União  -  pois  quando se  condena o  Estado  a  reparar  o  dano,  o  dinheiro 

utilizado terá como origem a arrecadação tributária.

Entretanto, mesmo admitindo a responsabilidade solidária da União2627 com 

as  empresas  mineradoras  pela  reparação  do  dano  ambiental,  ponderou-se  que  as 

empresas - responsáveis diretas por este - é que deveriam arcar integralmente com os 

custos da recuperação ambiental,  por uma “questão de justiça”, já que elas é que se 

beneficiaram direta e imediatamente do evento danoso. 

Quanto aos recursos das mineradoras, foram providos em parte, afastando a 

decisão  que  condenava  solidariamente  as  empresas  à  recuperação  ambiental, 

estabelecendo a individualização dos danos e determinando que sejam responsabilizadas 

apenas  pela  extensão  de  terras  (solo  e  vegetação)  e  recuperação  do  subsolo  que 

houverem efetivamente poluído, direta ou indiretamente. 

A poluição das bacias hidrográficas não foi objeto do recurso, permanecendo 

a responsabilidade solidária pela recuperação ambiental.

E  por  fim,  quanto  ao  recurso  do  Ministério  Público,  reconheceu-se  a 

aplicação da teoria da desconsideração da pessoa jurídica com relação às mineradoras, e 

25 MACHADO, Paulo A. L. Direito ambiental brasileiro. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 53.
26 Já  existe  mais  de  uma  decisão  admitindo  a  responsabilidade  do  Estado  pela  reparação  de  danos 
ambientais em caso de omissão, no sentido de que  ele se torna civilmente responsável em razão de ter 
negligenciado o policiamento de atividades poluentes: AgRg no Ag 822.764/MG, REsp 604.725/PR.
27 A decisão mostra-se dúbia neste aspecto, o qual não será aqui mais explorado considerando que o 
objeto do estudo são os impactos no meio empresarial.
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a responsabilidade civil pessoal e objetiva dos seus sócios e administradores, de maneira 

subsidiária28, pela reparação dos danos ambientais29.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista jurisprudencial (que estabelece a aplicação do precedente 

como meio de conceder tratamento igual a situações semelhantes, pela regra de justiça), 

a solução dos Tribunais Superiores30 representa a superação gradual da tensão fático-

axiológica que possibilita esclarecimento acerca de como devem se pautar as condutas, 

estabelecendo verdadeiras formas de agir. Ou seja, quando existe dúvida sobre o que 

está  estabelecido  na  lei  (ou  não  está),  são  as  decisões  judiciais  que  irão  conferir 

parâmetros para a atuação da sociedade.

Decisões  judiciais  influenciam  a  tomada  de  decisões  nas  empresas  na 

assunção ou prevenção de riscos,  na tentativa de efetivamente implementar  todas as 

alternativas  possíveis  para evitar  danos,  em razão dos  seus  custos  econômicos  e  da 

efetividade do Poder Judiciário.

No que se refere à tensão entre a atividade econômica e a proteção do meio 

ambiente, ela se manifesta de diversas formas, a partir da confirmação do princípio da 

defesa da qualidade do meio ambiente como valor fundamental (o que não significa 

estagnação da atividade econômica, como pretendem algumas correntes extremadas de 

pensamento).

Tal se desdobra, ainda, na confirmação da responsabilidade das empresas de 

efetivamente indenizarem os danos ambientais causados, mesmo os danos ambientais 

decorrentes  de  atividades  no  passado,  e  ainda  que  essas  atividades  tenham  sido 

realizadas sob autorização do Estado através do licenciamento ambiental, em razão da 

nova percepção do risco ambiental.

Para  as  empresas,  esta  afirmação  dos  princípios  voltados  à  promoção do 

desenvolvimento sustentável pelos tribunais significa risco, aumento de custos e perda 

financeira, induzindo-as à efetiva incorporação de melhores métodos de gestão de riscos 

ambientais – o que resulta, reflexamente, na maior efetividade na prevenção e precaução 

de riscos, contribuindo para a própria sustentabilidade empresarial, já que evitar custos 
28 Em razão da interpretação do art. 1.024 do Código Civil.
29 Nos termos do art. 3º, parágrafo único, e art. 4º,  caput, da Lei n. 9.605/1998, e art. 3º, IV, da Lei n. 
6.938/1981, associado ao art. 14, § 1º, da mesma lei.
30 E também da primeira e segunda instâncias, embora sem o mesmo peso e repercussão.
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e preservar recursos naturais  contribui  para a viabilidade do negócio numa visão de 

longo prazo.

Assim,  a  mudança  de  comportamento  das  grandes  empresas  não  advém 

somente das crescentes demandas sociais por maior ética e cidadania empresarial. Eles 

decorrem também (e, quem sabe prioritariamente?) do poder coercitivo do Estado, que 

através  do  Poder  Judiciário  está  estabelecendo  efetivamente  a  exigência  do 

cumprimento da legislação ambiental.

Como  a  sustentabilidade  das  empresas  privadas  depende  do 

desenvolvimento social, do cumprimento de sua responsabilidade e da viabilidade do 

negócio, estas devem aliar à sua administração a consciência ecológica, devendo suas 

atividades serem pautadas pelo gerenciamento dos riscos e impactos, buscando sempre 

a melhoria dos processos de gestão, respeitando-se a legislação vigente.

Quando  a  empresa  atua  bem  (nas  esferas  econômica,  legal  e  ética), 

diminuem  os  riscos  e  há  benefício  para  toda  a  sociedade,  já  que  os 

gestores/administradores  têm a  atribuição  ética  de  respeitar  os  direitos  de  todos  os 

agentes afetados pela empresa e promover o bem entre eles, incluindo neste conjunto de 

agentes  os  clientes,  fornecedores,  funcionários,  os  próprios  acionistas  ou  cotistas 

(majoritários e minoritários), a comunidade local, bem como os próprios gestores, que 

devem ser agentes a serviço deste grupo ampliado – o que já foi enunciado há muito na 

legislação brasileira, particularmente pelo art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas, e 

reforçado pela Constituição da República, em especial no art. 170.

Conclui-se, assim, que as decisões judiciais contribuem fortemente para a 

incorporação do desenvolvimento sustentável, uma vez que afetam diretamente a gestão 

de riscos ambientais pelas empresas, portanto, a interação entre mecanismos jurídicos e 

a  racionalidade  do mercado são um campo a ser  melhor explorado,  uma vez que a 

conjugação de esforços pode potencializar as mudanças sociais e comportamentais, tão 

necessárias e urgentes.
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RESUMO

É corrente a afirmação de que o direito processual vem sofrendo mudanças desde o sé-

culo XIX. O surgimento de novas demandas, muitas delas não perfeitamente adaptáveis 

aos conceitos clássicos dessa disciplina, é apontado como a grande causa para uma re-

formulação de diversos institutos. A preocupação com a democratização do processo é, 

também, outro importante vetor destas mudanças. O presente trabalho tem como escopo 

analisar estas idéias, enfocando a ação popular, importante remédio constitucional brasi-

leiro. O presente artigo busca demonstrar o descompasso entre as expectativas criadas 

em torno da ação popular, tida como instrumento de participação democrática, e a inter-

pretação jurisprudencial ainda presa ao direito processual tradicional.
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ABSTRACT

It is very commom the idea about the changes Procedural Law has been meeting since 

the nineteenth century.  The new demands, many of them non-suitable to the classic 

concepts of this subject, are meant to be the main cause to the reformulation of many 

institutes. The concern with process democratization is also other essencial vector for 

these  changes.  This  paper´s  objective  is  to  analyse  this  ideas,  having  as  focus  the 

brazilian constitutional institute of citizen action. This paper tries to demonstrate the 
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incompatibility  between  the  expectations  created  around  the  public  interest  action, 

known  as  an  instrument  of  democratic  participation,  and  the  jurisprudencial 

interpretation which is still chained to the traditional Procedural Law

KEYWORDS

HERMENEUTIC; PROCEDURE; PUBLIC INTEREST ACTION

INTRODUÇÃO

Não é inédita a afirmação que o direito processual sofreu profundas trans-

formações, desde sua reformulação no século XIX até o quadro atual, mesmo porque o 

próprio direito vem sofrendo modificações  notáveis nestes  dois séculos.  Se,  naquela 

época, o chamado “processo científico” se preocupava em positivar institutos autôno-

mos em relação ao direito material (numa perspectiva auto-referencial de construção de 

identidade própria), atualmente suas baterias se voltam em direção a ações mais reco-

nhecíveis social e politicamente (como se percebe especialmente nas políticas públicas 

de acesso à justiça e efetividade da tutela jurisdicional). Costuma-se estabelecer como 

marco divisório a derrota dos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, fato his-

tórico que gera uma onda democratizante1 e que demanda um novo paradigma para o di-

reito, o qual passa a ser visto como uma rede baseada em processos comunicacionais 

(FRANÇOIS OST),  integrada  por  uma  racionalidade  sistêmica  (GUNTHER TEUB-

NER) ou construído a partir de um agir comunicativo (JÜRGEN HABERMAS) 2. 

Esta busca da legitimidade estatal pela participação cidadã ganha fôlego na 

segunda metade do século XX, primeiro nos países centrais e, posteriormente, espalhan-

do-se pelos sistemas jurídicos periféricos, nos quais ainda se vive um processo de ajuste 

das instituições a este novo paradigma. No caso brasileiro, por exemplo, há experiências 

pontuais de democracia participativa em decisões administrativas (orçamento participa-

tivo e audiências públicas) e no processo legislativo (plebiscito de 1993 e referendo de 

2006). Lamentavelmente, há um descompasso entre as previsões normativas e a realida-
1 Certamente que esta mudança não foi linear nem instantânea. Além da dificuldade em se conceituar ho-
mogeneamente o termo “democracia”, mesmo no hemisfério ocidental não poderíamos colocar no mesmo 
patamar o fenômeno democrático na reconstrução alemã de 1946, o movimento pelos direitos civis das 
minorias norte-americanas nos anos 1960 e a redemocratização latino-americana nos anos 1980.
2 ALVIM, Joaquim Leonel de Resende. O paradigma procedural do direito: traduções da teoria para o  
direito do trabalho e jurisprudência trabalhista.
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de cotidiana, em que não há adequação entre o ideal formal de participação cidadã e a 

cidadania tupiniquim. Neste sentido, há a crítica de OLIVEIRA VIANNA, para quem é 

necessário o estudo do chamado direito público costumeiro, o qual tem por objeto o es-

tudo específico das práticas sociais cotidianas3. Assim, não seria possível o sucesso de 

um sistema criado tendo por base uma sociedade alienígena de práticas distintas de nos-

sa realidade, sem que haja uma maior reflexão metodológica e empírica4.

A democratização das funções estatais teve que passar pelo campo jurisdici-

onal, exigindo-se uma reconfiguração metodológica da hermenêutica processual, tendo 

em vista que o direito processual deve migrar da perspectiva judiciária formal para a sa-

tisfação dos consumidores de Justiça, conforme a proposta cappellettiana. A situação se 

torna delicada diante das intervenções jurisdicionais na tutela de interesses difusos e no 

controle dos atos da Administração pública, conforme se observará neste trabalho. 

A questão central deste estudo será o descompasso, ainda presente em nos-

sos tribunais, entre as expectativas criadas em torno da participação cidadã na ação po-

pular e a jurisprudência presa a uma hermenêutica processual individualista e formalis-

ta. Para tanto, foram investigados acórdãos que enfrentaram o problema da legitimidade 

ativa para a propositura da ação popular, verificando-se em que medida o Judiciário bra-

sileiro ainda tem dificuldades na construção de uma hermenêutica permeável às mudan-

ças estruturais do Estado democrático pós-moderno.

1. CRISE DA HERMENÊUTICA TRADICIONAL COM A JUDICIALIZAÇÃO 

DE CONFLITOS PÓS-MODERNOS

Sob uma perspectiva  weberiana,  os  Estados  modernos  somente  puderam 

construir sua dominação política a partir da apropriação do poder decisório, constituin-

do o monopólio jurisdicional. Entretanto, a primeira metade do século XX, como bem 

3 Em sentido semelhante, CAPPELLETTI & GARTH dizem que “as relações com a vizinhança, com o 
sistema judiciário formal e com instituições tais como a polícia, precisam ser cuidadosamente elabora-
das, ou a reforma corre o risco de não agradar a ninguém”(Acesso à Justiça, p. 119). Por outro lado, é 
conhecida a discussão entre teoria e a prática do processo, que influenciam o ideal de legitimidade judici-
al, como observa CALAMANDREI: “in reltà ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia 
típica non è la legge processuale, ma è il costume di chi la mette in pratica” (Opere giuridiche, p. 634).
4 “Um aspecto igualmente óbvio — bem conhecido dos estudiosos de Direito Comparado — é o de que as 
reformas não podem (e não devem) ser transplantadas simploriamente de seus sistemas jurídicos e políti-
cos. Mesmo se transplantada “com sucesso”, uma instituição pode, de fato, operar de forma inteiramente 
diversa num ambiente diverso Nossa tarefa deve consistir, com o auxílio de pesquisa empírica e interdis-
ciplinar, não apenas em diagnosticar a necessidade de reformas, mas também cuidadosamente monitorar 
sua implementação”. (CAPPELLETTI &GARTH, Acesso à Justiça, p. 162).
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assinalado por CAPPELLETTI5, marca a institucionalização de novas gerações de direi-

tos6 (inicialmente os chamados direitos sociais, seguidos pelos direitos coletivos), com a 

conversão do “Estado legislativo” liberal em Welfare State. As constituições do século 

passado não se limitavam a dizer estatisticamente o que é o direito, e sim estabelecem e 

impõem, sobretudo, diretrizes e programas dinâmicos de ação futura7.  Esta transição 

provocou a expansão do Estado em todos os seus ramos, com uma certa primazia do po-

der Executivo, o qual passa a manter um aparelho administrativo mais complexo, a fim 

de integrar e dar atuação prática aos direitos reconhecidos pelo Parlamento8. 

O papel do governo neste novo Estado (Welfare State, ”Estado administrati-

vo”, “Estado de polícia” etc.) não pôde mais se limitar a ser um “gendarme” ou “night 

watchman”, e sim um governo promocional, garantidor dos direitos sociais previstos em 

suas constituições9, surgindo como “uma alternativa para a resolução de conflitos cole-

tivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a adjudicação de cidadania”10. 

Conseqüentemente, este “Estado é mais complexo do que outrora e que as relações ju-

rídicas se multiplicaram” 11 e, conforme adverte CAPPELLETTI, há “perigo de abusos  

por parte da burocracia, a ameaça da situação de ‘tutela’ paternalística, quando não 

de opressão autoritária, sobre os cidadãos por parte do onipresente aparelho adminis-

trativo”12.

A partir de então, poder-se-ia verificar a formação do conflito entre maximi-

zação dos poderes estatais e autonomia privada. Assim, pode-se adotar uma dicotomia 

entre Estados reativos e ativos, conforme o grau de intervenção nos conflitos sociais13.

Paralelamente ao crescimento da atividade estatal, o século XX também tes-

temunha a crescente judicialização de questões sociais e políticas14, a qual demanda um 
5 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?, pp. 31/61.
6 BOBBIO, Norberto. Era dos direitos
7 CAPPELLETTI, Mauro. Controle judicial das leis no Direito Comparado. Destarte, os juízes assumem 
um papel mais criativo e menos legalista, como observa Trocker: “(...)si viene a riconoscere ai giudici un  
potere di integrazione creatrice che si esplica secundum constitutionem e si dirige contra legem: vale a 
dire, i giudici sono chiamati a sostituiri all’inerzia degli organi legislativi per adeguare la legislazione 
vigente in una determinata matéria al preceito costituzionale rimasto ineseguito, o addirittura per creare  
ex novo uma determinata disciplina ‘normativa’”(Processo civile e constituzione, p. 142).
8 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?.
9 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?, p. 41.
10 VIANNA, Luiz Werneck et alii. A Judicialização da política e das relações sociais no Brasil, p. 22.
11 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos, p. 23.
12 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores?, p. 45.
13 DAMASKA, Mirjan. “I due tipi di Stato e gli scopi del processo”.
14 CHASE aponta uma “crítica hiperléxica”, no sentindo que “the nation [has suffered] an overreliance on 
law to solve the many problems of society”, constituíndo  “the cause of a mushrooming caseload and  
concomitant delay” (“The Rise of ADR in Cultural Context”, in Law, Culture and Ritual, p. 107).
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poder Judiciário com um formato institucional compatível com as exigências contempo-

râneas15, sujeito a críticas quanto à sua legitimidade16, especialmente para a hermenêuti-

ca dos valores constitucionais e a declaração dos direitos fundamentais17. Diante disto, 

ganha força a idéia de se romper o modelo procedimental usual, criando-se ou se aper-

feiçoando instrumentos técnicos que assegurem efetivamente decisões judiciais mais le-

gítimas. Se no passado, o direito processual influenciado pelo positivismo se legitimava 

pela rigidez formal, por meio da conceituação de seus institutos fundamentais, atual-

mente sua atuação deve se voltar para seus consumidores18. Ou, em outros termos, gira-

se a perspectiva da atividade técnica do juiz para a tutela jurisdicional efetiva, conforme 

observa LEONARDO GRECO: “O Estado de Direito que se reconstruiu após os nefas-

tos regimes autoritários, redefiniu as suas relações com os cidadãos, firmando o prima-

do da dignidade humana e a eficácia concreta dos direitos fundamentais, assegurada 

pelo amplo acesso à sua tutela através da Justiça”19.

Desta maneira, a pós-modernidade, com suas diferentes concepções, tam-

bém influencia o papel dos juízes no contexto social. O Judiciário, assim, representa o 

necessário contrapeso à paralela expansão dos “ramos políticos” do Estado moderno. 

No entanto, a partir do momento em que o Judiciário passa a apreciar os novos direitos 

(sociais ou coletivos, que envolvem problemas complexos e dados sociais, econômicos 

e políticos), deixa de lado seu papel burocrático (no sentido de estabelecer o certo e o 

errado com base na lei), para assumir uma interpretação mais condizente com esta nova 

realidade jurídica, pois não pode se limitar às leis e aos precedentes. Esta discricionarie-

dade judicial (qualificada como “criatividade” por CAPPELLETTI) surge “pela simples 

razão de que quanto mais vaga a lei e mais imprecisos os elementos do direito, mais  

15 “O Judiciário, antes um poder periférico, encapsulado em uma lógica com pretensões autopoiéticos  
inacessíveis aos leigos, distantes das preocupações da agenda pública e dos atores sociais, se mostra  
uma instituição central à democracia brasileira, quer no que se refere à sua expressão propriamente po-
lítica, quer no que diz respeito â sua intervenção no âmbito social” (VIANNA, Luiz Werneck et alii. A 
Judicialização da política e das relações sociais no Brasil).
16 “Quando o poder judiciário assume um papel politicamente mais ativo e particularmente quando faz  
valer seu poder de controle constitucional, isto é, quando se produz o que se costuma chamar de ‘ativis-
mo judiciário’, é ele questionado e o argumento usualmente esgrimido é sua origem ‘não democráti-
ca’”.(ZAFFARONI, Eugenio Raul, Poder Judiciário: crise, acertos e desacertos, p. 33).
17 Como doutrinas que defendem maior papel político do Judiciário, há a sociological jurisprudence e o 
legal realism nos EUA e a libre recherche scientifique francesa (CAPPELLETTI. Juízes legisladores?, p. 
32)
18 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça
19 GRECO, Leonardo. “O princípio do contraditório”, in Estudos de direito processual, p. 543.
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amplo se torna também o espaço deixado à discricionariedade nas decisões judiciári-

as”20.

Esta judicialização de novas questões sociais demanda um Judiciário com 

um formato institucional compatível com as exigências contemporâneas. Com isso, o 

juiz não pode mais se ocultar detrás da frágil defesa da concepção do direito como nor-

ma preestabelecida, clara e objetiva, na qual pode basear sua decisão de forma “neutra”. 

No entanto, questiona-se a sua legitimidade para interpretar conceitos políticos, típicos 

dos novos direitos do séc. XX, especialmente para a hermenêutica dos valores constitu-

cionais e os direitos fundamentais.

Neste sentido, os cientistas políticos e os juristas divergem-se quanto a este 

processo de judicialização da política. Alguns entendem que a invasão da política pelo 

direito, levaria à perda da liberdade, constituindo um “paternalismo estatal” (HABER-

MAS) ou levando “à clericalização da burocracia” (GARAPON). Para MAURO CAP-

PELLETTI e RONALD DWORKIN, no entanto, as novas relações entre direito e políti-

ca seriam favoráveis ao enriquecimento das realizações da agenda igualitária, sem pre-

juízo da liberdade (como nas políticas de Acesso à Justiça), além de representar a efeti-

vação dos direitos fundamentais na Constituição21. Conseqüência deste processo, con-

forme ZAFFARONI, é que “as estruturas judiciárias ampliaram-se, mas não foram re-

alizadas transformações qualitativas necessárias para adaptá-las às novas formas de  

conflito que devem enfrentar”22.

2. O ACESSO À JUSTIÇA COMO POLÍTICA PÚBLICA LEGITIMANTE

Além da problemática da legitimidade judicial para esse novo papel do Di-

reito, várias são as barreiras à tutela jurisdicional plena, o que levou os Estados a pensa-

rem em políticas públicas inclusivas, conhecidas como movimentos de Acesso à Justiça, 

analisadas por MAURO CAPPELLETTI e BRYANT GARTH, no revolucionário proje-

to de Florença. 

A busca pela reinterpretação do acesso ao Judiciário e pelo aprimoramento 

da prestação da tutela jurisdicional têm tido destaque em todo o planeta Terra. O tema 

tem sido analisado principalmente por meio das chamadas “ondas renovatórias”. Cada 

20 CAPPELLETTI, M. Juízes legisladores?, p. 42.
21 VIANNA, Luiz Werneck et alii. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. RJ: Re-
van, 1999.
22 ZAFFARONI, E. R. Poder Judiciário : crise, acertos e desacertos, p. 25.
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uma dessas “ondas”, na verdade, refere-se a um diferente enfoque dado ao problema, a 

um ponto a ser abordado para que o sistema cada vez mais se torne efetivo e ajustável às 

crescentes necessidades da humanidade23. Certamente que estas ondas não esgotam as 

barreiras para o acesso pleno à Justiça, as quais incluem outras questões sociais24 e cul-

turais25, mas se convencionou adotar tal tipologia para compreender estas políticas pú-

blicas processuais.

A primeira onda tem por base a discussão da ampla admissão ao processo, 

com ênfase na eliminação das diferenças econômicas entre os jurisdicionados26. Noutras 

palavras:  como diminuir  a dificuldade que os hipossuficientes  encontram em litigar, 

considerando os  altos  custos processuais27? Em nosso país,  vemos esta  preocupação 

com o implemento da Defensoria Pública (art. 134, CRFB) e com a isenção legal de 

custas para os reconhecidamente pobres (Lei 1.060/50).

A segunda onda cuida da tutela dos interesses difusos e coletivos, também 

chamados de transindividuais ou metaindividuais. Com efeito, esses interesses são mais 

complexos de serem defendidos, tendo em vista que não se apresentam adequadamente 

adaptados à dinâmica clássica do processo, como se verá à frente. Aqui, para sanar estes 

23 Conforme se demonstrará ao longo de nosso trabalho, a revisitação de conceitos e institutos processuais 
faz-se necessária perante as mudanças do mundo contemporâneo, bem diferente daquele em que viviam 
os processualistas do século XIX, quando foram criadas as noções clássicas do processo. Exemplo deste 
tipo pensamento é a oportuna observação de Luís Roberto Barroso: “por refugirem ao modelo clássico,  
torna-se indispensável a adaptação das medidas processuais que se cristalizaram no evolver de realida-
de diversa, bem como o aporte da contribuição criativa dos novos tempos, para a elaboração de técnicas  
e institutos aptos a apreenderem as relações supra-individuais”, in: O direito constitucional e a efetivida-
de de suas normas, p. 136. Ademais, a necessidade de revisão das noções clássicas vem sendo exaustiva-
mente defendida por José Carlos Barbosa Moreira em várias de suas obras.
24 Para T. H. MARSHALL, “a distância dos tribunais era devida aos tecnicismos do direito e de seu pro-
cesso que fez com que o cidadão ordinário tivesse de lançar mão de especialistas para orientá-lo quanto  
à natureza de seus direitos e para auxiliá-lo a obtê-los” (Cidadania e classe social, p. 65.)
25 Os fatores culturais e sociais são o desconhecimento dos direitos pelos cidadãos mais pobres, a hesita-
ção em propor ações por medo de represálias (como no direito do trabalho) e a falta de acesso a advoga-
dos. (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice, p. 170). No mesmo sentido, o relatório feito por 
EARL  JOHNSON  Jr.  (Projeto  Florença),  para  quem  “economic  cost  is  not  the  only  source  of  
inaccessibility for many litigants. For many, the format courts may seem inaccessible in psychological  
terms.  This,  of  course,  is  a  more  subtle  phenomenon.  It  seems  compounded  of  several  factors:  the 
anxiety-provoking formality of the typical courtroom setting, the language barrier for some litigants, the  
mysterious  legal  machinations  for  nearly  all,  and  similar  considerations”(Promissing  institutions:  a  
synthesis essay, p. 878). Também CAPPELLETTI & GARTH dizem que “o desafio é criar foros que se-
jam atraentes para os indivíduos, não apenas do ponto de vista econômico, mas também físico e psicoló-
gico, de modo que eles se sintam à vontade e confiantes para utilizá-los, apesar dos recursos de que dis-
ponham aqueles a quem eles se opõem” (Acesso à Justiça, p. 97.)
26 O que afeta triplamente as classes mais baixas, em razão das altas custas, a desproporcionalidade entre 
tais custas e o valor das causas e a lentidão dos processos (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de 
Alice, pp. 168/169)
27 E a conseqüente superação da máxima  curia pauperibus clausa est, proferida por Ovídio (apud José 
Afonso da SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 588).
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problemas, foram previstos os institutos da ação civil pública (Lei 7.347/85) e da ação 

popular (Lei 4.717/65), sem falar no novíssimo Código de Processo Coletivo28, já entre-

gue pelo IBDP ao Governo Federal.

Finalmente, a terceira onda é espécie de síntese das anteriores, com o tem-

pero de alguns elementos novos. Segundo Mauro CAPPELLETI e Bryan GARTH29, 

essa onda renovatória é bem heterogênea, composta por tentativas de, por exemplo, im-

plementar novos procedimentos, adequados a algumas causas de grande relevância soci-

al30, como também a utilização de meio alternativos de solução de conflitos. Mais uma 

vez nosso país dá apoio a tais idéias, através da criação dos Juizados Especiais (art. 98, 

I, CRFB, Lei 9.099/95 e Lei 10.259/2001) e do amplo desenvolvimento da arbitragem 

(Lei 9.307/96) 31.

Tendo em vista o objeto de nosso estudo, convém falar mais especificamen-

te da segunda onda. Como foi dito, ela se propõe a tratar dos direitos transindividuais. 

Com efeito, esses direitos compõem o que se convencionou chamar de fenômenos de 

massa32. Vale dizer, há uma grande repetição de causas ligadas a estes direitos no Judi-

ciário, na ampla maioria das vezes tratando exatamente do mesmo objeto, e até com de-

cisões conflitantes entre si.

Por outro lado, conforme pode ser notado ao longo da breve explicação feita 

acima, o Brasil detém uma vasta gama de instrumentos que efetivam as diversas ondas 

renovatórias. E não é diferente no tocante à segunda onda33. Um de seus mais importan-

28 Cuja autoria é atribuída a vários estudiosos, mas com especial relevo para a Profa. Ada Pellegrini GRI-
NOVER e para o Prof. Kazuo WATANABE. Pode ser facilmente encontrado no sítio do Instituto Brasi-
leiro de Direito Processual: www.direitoprocessual.org.br .
29 Acesso à justiça, pp 122-123.
30 CAPPELLETTI enuncia a idéia do Tribunal de Vizinhança, que seria uma espécie de Tribunal circuns-
crito à determinada região, onde o procedimento relativo a causas entre vizinho seria extremamente célere 
e decidido em conjunto por alguns membros da comunidade escolhidos exatamente para tal fim, dentre 
aqueles de maior atuação na vida social daquela região.
31 Além disto, há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional visando incentivar outros métodos al-
ternativos de conflitos, como a PLC 94/2002, que tem por objeto a mediação.
32 CAPPELLETTI e GARTH, ob. cit.
33 Segundo leciona Ada Pellegrini GRINOVER: “Nos sistemas do Civil Law, coube ao Brasil a primazia de introduzir 
no ordenamento a tutela dos interesses difusos e coletivos, de natureza indivisível, antes de tudo pela reforma de 1977 
da lei de ação popular. (...) Em relação ao Código-Modelo de Processo Civil para a Ibero-América recepcionou a 
idéia brasileira da tutela jurisdicional dos interesses difusos, com algumas modificações em relação à legitimação 
(que inclui qualquer interessado) e ao controle sobre a representatividade adequada (que no Brasil não é expresso). 
Com relação à coisa julgada, o regime brasileiro do julgado erga omnes, salvo insuficiência de provas, foi igualmente 
adequado. Neste sentido, o capítulo 1 do referido Código destina-se a conceituar os interesses ou direitos transindivi-
duais, segundo as categorias de difusos (aos quais foram subsumidos os coletivos, pela terminologia brasileira) e indi-
viduais homogêneos, já conhecidas de diversos países ibero-americanos”. Para os interesses individuais homogêneos, 
buscaram-se no sistema norte-americano os requisitos da predominância das questões comuns sobre as individuais e 
da utilidade da tutela coletiva no caso concreto, que a experiência brasileira demonstrou serem necessárias. A repre-
sentatividade adequada – mencionada em muitos estatutos ibero-americanos - é exigida e detalhada, mediante uma 
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tes instrumentos é a ação popular, regulamentada pela Lei 4.717/65, que tem como es-

copo a proteção do patrimônio público e seus reflexos. Passemos a examiná-la com 

mais atenção.

3. AÇÃO POPULAR: INSTRUMENTO DE CIDADANIA?

A ação popular é vista sob dois aspectos, complementares e não antagôni-

cos. Numa perspectiva mais técnica é tida, ao lado de outras ações coletivas, como um 

instrumento de controle da atividade pública34. Entretanto, merece destaque a corrente 

associação entre ação popular e cidadania, entendida como instrumento de atuação polí-

tica35. 

Mais do que as demais ações previstas como garantias fundamentais, ao se 

restringir a legitimidade ativa ao cidadão (art. 5º, LXXIII), a constituição vigente sim-

bolicamente vincula a ação popular ao princípio de participação democrática (art. 1º, § 

lista exemplificativa de critérios que poderão orientar o juiz em sua avaliação. A legitimação é a mais aberta possível, 
para atender a todos os modelos já existentes de processos coletivos em Ibero-América. Fica claro que a legitimação é 
concorrente e autônoma, admitindo o litisconsórcio dos co-legitimados. Não se descura do papel de fiscal da lei do 
Ministério Público e se prevê o compromisso administrativo de ajustamento de conduta, a ser tomado pelos legitima-
dos de natureza pública, capaz de evitar ou encurtar o processo, com a formação imediata de título executivo” (“Có-
digo Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América – exposição de motivos”, in LUCON, Paulo Henrique dos 
Santos. Tutela Coletiva. São Paulo, Atlas, 2006).
34 Neste sendo, o conceito clássico de Hely Lopes Meirelles:“meio constitucional posto à disposição de 
qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados – 
ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais 
e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros  públicos.”  (Mandado de segurança,  ação popular,  
ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, p. 85). Claro que há o grande problema do con-
trole jurisdicional dos atos administrativos pela ação popular, como se observa neste acórdão: “CONSTI-
TUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. IMPUGNAÇÃO A EMENDA PROMOVIDA NO 
REGIMENTO  INTERNO  DO  STF.  ORGANIZAÇÃO  ADMINISTRATIVA  DO  TRIBUNAL.  ATO 
"INTERNA  CORPORIS".  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DOS AUTORES POPULARES.  INADEQUA-
ÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A emenda promovida no regimento interno do Supremo Tribunal Federal 
para dispor sobre a forma de nomeação de cargos em comissão e, portanto, da organização administrativa 
da Corte, configura ato "interna corporis", insuscetível de impugnação por meio de ação popular.3. Afigu-
ra-se correta a sentença monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores populares como 
substituto processual da União Federal, bem como a inadequação da via eleita, ante a impossibilidade ju-
rídica do pedido formulado na inicial.(TRF/1ª Região. 5ª Turma. Apelação Cível nº 200134000150630. 
Dec. un. em 28/6/2004, rel. Des. Selene Maria de Almeida)
35 Como acentua JOSÉ AFONSO DA SILVA, “(...) a ação popular constitui um instituto de democracia  
direta, e o cidadão, que a intenta, fá-lo em nome próprio, por direito próprio, na defesa de direito pró-
prio, que é o de sua participação na vida política do Estado, fiscalizando a gestão do patrimônio públi-
co, a fim de que esta se conforme com os princípios da legalidade e da moralidade” (“Ação Popular 
Constitucional”, p. 195). Diz J. M. OTHON SIDOU que “a ação popular não é só uma resultante do Es-
tado organizado; é um imperativo do Estado democrático; não que se trate de uma inconciliabilidade es-
trutural, porém de um estrabismo conceitual” (As garantias ativas dos direitos coletivos, p. 445).
Ressalte-se a existência de relevantes controvérsias sobre os conceitos de cidadania e participação políti-
ca, as quais mereceriam um estudo bem mais aprofundado e interdisciplinar.
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ún.)36. Pode-se tomar a observação de J. M. OTHON SIDOU, para quem “a legitimação 

processual restrita no ‘cidadão’, e restrita deve ser, porque, sem revestir uma ação po-

lítica, por seu sentido, a ação popular não pode entretanto desvincular-se, ao menos  

nesse aspecto, da conotação política”37.

Entretanto, o conceito de cidadão adotado pela lei 4717/65 é essencialmente 

formal: ser o autor popular alistado eleitoralmente e poder exercer seu direito ao voto, 

cuja comprovação é garantida pela apresentação de título de eleitor. São excluídos, con-

seqüentemente, incapazes ao alistamento eleitoral, os estrangeiros, as pessoas jurídicas 
38 39 e aqueles que tiverem suspensos ou declarados perdidos seus direitos políticos40 

(art. 15, CRFB). Com isto, o sistema processual acaba diferenciando instrumentos es-

sencialmente populares (como o direito de petição e habeas corpus, que não restringem 

a legitimidade), o que é justificado por SEABRA FAGUNDES nos seguintes termos:
(...)a circunstância de o texto da Constituição sobre a ação popular e a lei que o 
complementa empregarem a palavra cidadão, sem qualquer qualificativo, deve en-
tender-se que essa palavra, no que concerne ao direito de agir judicialmente, se re-
fere ao titular da cidadania ativa, ou seja, ao eleitor. Com efeito, se ao instituir o 
direito de petição e representação, a Carta Política o defere a “qualquer pessoa” 
(...), e ao instituir o direito à propositura da ação popular a “qualquer cidadão”, é 
porque aqui a titularidade é mais restrita.41

36 Bem verdade que tal instrumento já era previsto desde a constituição de 1934 (art. 113, 38) e, salvo du-
rante a vigência do Estado Novo (1937), permaneceu como garantia fundamental desde então.
37 “As garantias ativas dos direitos coletivos: habeas-corpus, ação popular, mandado de segurança,” p. 
466
38 Súmula 365 do STF: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular”
39 Como já decidiu o TJ/RJ, “O diretório estadual de partido político não tem legitimidade para propor 
ação popular. De acordo com a súmula 365 do STF, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor  
ação popular, a referida súmula não foi alterada pela Constituição de 1988. Qualquer cidadão pode pro-
por ação popular, pessoa física, que deve, para tal, comprovar sua qualidade de eleitor” (14ª Câmara Cí-
vel. Apelação cível. Processo nº 2001.001.25253. Dec. un. em 22/04/2003, rel. Des. Walter D Agostino). 
Na Justiça Federal, temos o seguinte acórdão: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO POPULAR. ASSOCIAÇÃO BRASILIEIRA DE TERAPEUTAS NATURSTAS - ABTN. ILE-
GITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 365 DO STF. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA AJUIZAMENTO.  
ILEGALIDADE E LESIVIDADE. AUSÊNCIA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSI-
DADES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A legitimidade ativa para a ação popular, como decorrên-
cia do exposto no art. 5º, LXXIII do texto constitucional e no art. 1º da Lei nº 4.747/65, é imputada ao ci-
dadão, entendido este como o detentor de capacidade eleitoral ativa, atributo insuscetível, por lógico, de  
ser deferido às pessoas jurídicas (Súmula 365 do STF). Ilegítima, portanto, a Associação Brasileira de 
Terapeutas Naturistas, para propor Ação Popular Constitucional(...)”.(TRF/1ª Região. 6ª Turma. Remes-
sa ex oficio nº 200138000420435. Dec. un. em 13/2/2006, rel. Des. Daniel Paes Ribeiro)
40 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  POPULAR.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  CIDADÃO. 
COMPROVAÇÃO. TÍTULO ELEITORAL. 1. Consoante o PAR-3 do ART-1, da LEI-4717/65, o do-
cumento hábil a fazer prova da cidadania, para ingresso em juízo, é o título eleitoral, ou documento que a 
ele corresponda. 2. Hipótese em que o agravante, tendo seu título eleitoral cassado pela Justiça Eleitoral, 
não comprovou sua condição de cidadão brasileiro.  3. Agravo improvido. (TRF/4ª Região. 4ª Turma. 
Agravo de Instrumento nº 9404372579. Dec. un. em 10/09/1996, rel. Des. Nylson Paim de Abreu)
41 O Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, p. 371
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Neste ponto, temos o conflito entre a necessidade de uma hermenêutica coe-

rente com os valores democráticos e a cultura jurídica formal. A participação é um im-

perativo do processo contemporâneo, especialmente na tutela de interesses difusos, não 

sendo razoável tal limitação formal. A contradição é presente não apenas na jurispru-

dência, mas também na literatura especializada, como se observa nesta passagem do 

texto de JOSÉ FREDERICO MARQUES:
E a ação popular é uma projeção, no campo da moralidade administrativa, desse 
direito ao processo. Se é direito da coletividade ter um governo decente e sem ma-
zelas, e se cada cidadão pode fazer valer em juízo esse direito, porque é também 
de seu interesse que a coisa pública não seja malbaratada pela cupidez ou improbi-
dade administrativa – cabe a qualquer do povo a faculdade de invocar o Judiciá-
rio para que restaure o império da lei e da dignidade das funções públicas, sempre 
que algum improbus administrator venha a lesar o erário ou patrimônio público, 
com atos indevidos42 (sem grifos no original)

Como é corrente a desconfiança da política pelos juristas, fruto de uma cul-

tura jurídica influenciada pelo positivismo kelseniano, uma das críticas utilizadas para 

se rejeitar uma ação popular é um suposto desvio de finalidade deste instrumento43. Sem 

maiores dados empíricos, ADA PELLEGRINI GRINOVER, p. ex., relata que “freqüen-

temente [tem] contato com ações populares ajuizadas por cidadão, sem qualquer fun-

damento, que representam apenas fenômenos de vingança política”44, observação que é 

comungada por ADÍLSON ABREU DALLARI45.

42 “As ações populares no direito brasileiro” in Liberdades públicas. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçal-
ves; GRINOVER, Ada Pellegrini & FERRAZ, Anna Cândida da Cunha, p. 523
43 ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - CNBB: QUESTIONADO O RECONHECIMENTO DE 
SUA UTILIDADE PÚBLICA - DESVIO NÃO-CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA AO PEDI-
DO - IMPROVIMENTO AO REEXAME. (....) 2. Límpido que a desfrutar o cidadão em tela de legitimi-
dade ativa, de assento constitucional e assim a o abranger: presente, pois, vínculo de pertinência subjetiva 
em si, como a qualquer cidadão, nos termos da ação em exame, art 3o, CPC. 3. Flagrante que a não desa-
vençar o que a sustenta, como entidade de utilidade pública, com os reflexos jurídicos daí advindos, a im-
putada atuação "nociva" da CNBB em cenário pátrio. 4. Sobre tomar o demandante o plano de sua crítica 
a partir de fragmento de notícia de mídia sobre este ou aquele pretendido "desando", no qual teria incorri-
do a pretendida/demandada, desconsidera o papel legítima e diuturnamente desempenhado por dita orga-
nização, junto ao meio social, no âmbito do tão fundamental apaziguamento espiritual-religioso da comu-
nidade, prevalecentemente divulgado também junto ao meio da imprensa, veiculando sua mensagem. (...) 
6. Indemonstrado pelo autor malferimento aos desígnios basilares, em função dos quais existe e em razão 
dos quais foi beneficiada (com o reconhecimento da combatida utilidade pública) a Confederação em cau-
sa, de rigor se afigura a improcedência ao pretendido. (TRF/3ª Região. 2ª Seção. Remessa ex oficio em 
apelação cível nº 462974. Dec. un. em 12/2/2003, rel. Des. Juiz Silva Neto)
44 “Ação civil pública e ação popular: aproximações e diferenças” in Processo civil e interesse público, p. 
140.
45 Em palestra publicada na obra coletiva Processo civil e interesse público, DALLARI diz: “A Constitui-
ção foi de uma generosidade total com relação à ação popular, qualquer pessoa em qualquer circunstân-
cia, basta ser eleitor, não tem cuidado nenhum, não há outro requisito senão este, um cidadão que resida  
lá no interior do Acre pode propor uma ação popular contra um ato do Presidente da República ou do  
Prefeito de São Paulo, não há limitação alguma, basta ser eleitor. (...) O que eu tenho observado ao lon-
go da vida é uma coisa muito simples: a gente tem uma proliferação de ações populares nos anos eleito-
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Com isto, acaba havendo um deslocamento do estudo da ação popular, o 

qual vem se fundando em critérios eminentemente operacionais e não legitimantes. O 

problema da manutenção do formalismo reside na deficiência da tutela jurisdicional, 

simbolizando um grave obstáculo de acesso à Justiça. A proliferação de procedimentos 

coletivos, em vez de ampliar a proteção de interesses metaindividuais, acaba servindo 

como desculpa para não se conhecer do conflito. Sem maiores dados, EURICO FER-

RARESI informa que “na prática, verifica-se que reiteradamente a jurisprudência tem 

tolhido a iniciativa popular, dizendo, no mais das vezes, que a pretensão levada a juízo  

não poderia ser conduzida por ação popular e sim por ação civil pública” 46; reforçando 

adiante esta idéia, relatando que “os julgados orientam-se principalmente no sentido de  

tolher a demanda supra-individual. Proposta ação popular, dizem que o caso seria de  

ação civil pública. Ajuizada ação civil pública exige-se a ação popular”47.

Há um apego exagerado a institutos do processo civil tradicional, como se o 

conflito fosse apenas de interesse do autor popular, e que mereceria um tratamento pro-

cedimental idêntico ao do processo individual. A jurisprudência relata casos de indeferi-

mento liminar da petição inicial desprovida de título eleitoral48 (constituindo-se mais es-

sencial o documento comprobatório do art. 1º, § 3º, da Lei nº 4717/65; do que a repre-

sentatividade adequada). Há também extinção por superveniente perda da capacidade 

postulatória49.

rais. Nas vésperas das eleições o que se propõe de ação popular não é brincadeira. Acabou a eleição o  
autor popular se desinteressa, não quer saber de coisa alguma. Claro que ele está interessado na limi-
nar, pois ela tem uma repercussão danada, mas mesmo que não tenha liminar, o fato de alguém estar  
sendo réu de ação popular tem uma repercussão política muito grande (...). O que eu tiro disso? Nós te-
mos hoje uma desmoralização da ação popular, é muito difícil separar, na prática, o que é uma ação po-
pular séria e o que é uma ação popular meramente política, exatamente por causa dessa abertura fantás-
tica, e que alguns tentam levar mais adiante ainda.” (“Ação civil pública e ação popular: aproximações e 
diferenças” in Processo civil e interesse público, pp. 148/149).
46 “A pessoa física como legitimada ativa à ação coletiva” in Direito processual coletivo e o anteprojeto  
de código brasileiro de processo coletivo”, p. 137
47 Id., ibid., p. 138
48RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO, DO 
ART. 284 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". RECURSO ORDINÁRIO IMPROVI-
DO. 1. Apenas vem se admitindo a emenda a inicial nas ações de Mandado de Segurança, nos casos de 
indeferimento da mesma, de forma que inocorrente esta situação e não fazendo o impetrante prova pré-
constituída nos autos de sua legitimação ativa "ad causam", condição indispensável à propositura da ação, 
impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito nos precisos termos do art. 267, VI, do CPC. 2. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 8.950/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEI-
RA TURMA, julgado em 17.08.1998, DJ 21.09.1998 p. 53). No mesmo sentido, 2ª Turma. EDcl no REsp 
538240/MG. Dec. un. em 17/04/2007, rel. Min. Eliana Calmon. 
49 PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO POPULAR MOVIDA POR PARLAMENTAR CONTRA O ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO SUL E SEU GOVERNADOR – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUS-
PENDER O EMPREGO DE PESSOAL E RECURSOS PÚBLICOS NA PRÁTICA DE ATOS RELATI-
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No campo jurisprudencial, merece destaque o julgamento do Recurso Espe-

cial nº 704570/SP, durante a tramitação do processo originado pela propositura de ação 

popular por Anna Maria Giovanelli Rosendo dos Santos e outros em face do Município 

de Guaratinguetá e seu então prefeito, Nelson Antonio Mathídeos dos Santos, sob o fun-

damento de que o segundo réu, desde sua posse, utilizou-se de publicidade dos atos, 

programas, obras e serviços dos órgãos públicos municipais para fins de promoção pes-

soal. Ao chegar ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Falcão, relator 

originário, admite que a Lei nº 8429/92 seja aplicada, subsidiariamente, às Ações Popu-

lares, consoante já havia entendido o mesmo STJ em acórdão relatado pela Ministra Eli-

ana Calmon, admitindo-se que moralidade administrativa pudesse ser resguardada via 

ação popular50. No entanto, prevaleceu a tese do Ministro Luiz Fux, para quem são ina-

cumuláveis as sanções da ação popular com a ação por ato de improbidade administrati-

va51.

VOS AO DENOMINADO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA 
MEDIDA LIMINAR – AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRI-
BUNAL A QUO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE CAPACIDADE POS-
TULATÓRIA DO AGRAVANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, INCISO II, DA LEI Nº 8.906/94 
–  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA  REFORMAR  O 
ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHER A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO REGI-
MENTAL. I – Não há confundir capacidade postulatória com legitimidade processual para propor ação. II 
– Na ação popular movida por parlamentar (Deputado Federal) contra Estado da Federação, não pode o 
autor, mesmo em causa própria e na condição de advogado, interpor como signatário único, recurso de 
agravo regimental, impugnando decisão que, no curso do processo, suspendeu liminar concedida em pri-
meiro grau, porquanto está impedido de exercer a advocacia, no caso, a teor do disposto no artigo 30, in-
ciso II, da Lei nº 8.906/94. (...) (STJ. 1ª Turma. REsp 292985/RS. Dec. un. em 27/03/2001, rel. Min. Gar-
cia Vieira)
50 "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO POPULAR - LESÃO OU DANO AO ERÁRIO. 
1. A ação civil pública subsumiu a ação popular que permaneceu importante em razão da específica legi-
timação para agir. 2. Âmbito da ação popular que não está limitada ao desfalque do patrimônio material. 
O desfalque pode ser do patrimônio paisagístico, ambiental etc., ou do patrimônio moral. 3. Moralidade 
administrativa  que  pode  ser  resguardada  via  ação popular.  4.  Recurso  especial  improvido"  (REsp nº 
260.821/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJ de 19/05/2003, p. 158).
51 “(...) No que se refere às suscitadas violações aos arts. 17, da Lei n.º 8.429/92, 1º da Lei n.º 4.717/65 e  
2º, 3º e 267, V e VI ,§ 3º do CPC, atendido o requisito do prequestionamento, muito embora implícito  
para alguns deles, porquanto debatida a matéria pelo Tribunal a quo referente à ilegitimidade ad cau-
sam dos autores populares para ação de improbidade, bem como, em razão de a ação popular ter objeto 
diverso (nulidade ou anulabilidade do ato) da ação por ato de improbidade, merece ser conhecido o re-
curso especial.
(...) Ademais, são aplicáveis os ditames previstos na Lei nº 8.429/92 à ação popular, de forma subsidiá-
ria, relativos às penalidades impostas como o pagamento de multa civil, a proibição de contratação, a  
obtenção de benefícios e a cassação dos direitos políticos, mormente tal dispositivo legal estar em har-
monia com a ação popular, sendo que neste feito é cabível a apreciação de atos ímprobos, lesivos à mo-
ralidade administrativa.”
Neste sentido, PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA diferencia ação popular de ação de improbi-
dade, dizendo que “esta visa, precipuamente, à reparação de um dano ao erário público, enquanto na 
ação popular esse escopo assume caráter acessório, sendo a desconstituição do ato o objeto principal” 
(Direito Processual Constitucional., p. 120)
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À luz dos referidos cânones, ressalvadas as hipóteses de aplicação subsidiária textual de 
leis é inaplicável a sanção, prevista em determinado ordenamento à hipóteses de incidên-
cia de outro, por isso que inacumuláveis as sanções da ação popular com a da ação por ato 
de improbidade administrativa, mercê da distinção entre a legitimidade  ad causam para 
ambas e o procedimento o que inviabiliza, inclusive, a cumulação de pedidos.
A analogia sancionatória encerra integração da lei in malam partem , além de promiscuir 
a coexistência das leis especiais, com seus respectivos tipos e sanções Ante o exposto, di-
virjo do e. Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe provi-
mento, nos termos da fundamentação supra.

Por outro lado, há decisões mais coerentes com o sistema da ação popular, 

como a possibilidade de pessoa jurídica substituir incidentalmente o cidadão52, incluindo 

o Ministério Público53.

Com isto, o interesse-adequação acaba por se impor ao interesse-necessida-

de, predominando-se a técnica sobre a hermenêutica54. Não são raros argumentos para 

se justificar a especialidade deste procedimento, isolando-o de outros instrumentos de 

controle dos atos públicos. ADA PELLEGRINI GRINOVER, p. ex., enfoca a legitimi-

dade processual ativa para diferenciar a ação popular da ação civil pública55, mas que se 

torna mais sério quando há excessiva preocupação em separar o interesse legítimo (de 

52 PROCESSO CIVIL  - AÇÃO POPULAR - LEGITIMIDADE - DESISTÊNCIA DA  AÇÃO - PÓLO 
ATIVO ASSUMIDO POR ENTE PÚBLICO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ. 1. Qualquer cida-
dão está legitimado para propor ação popular, nos termos e para os fins do art. 1º da Lei 4.717/65. 2. A 
pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá atuar 
ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante le-
gal ou dirigente (art. 6º, § 3º da Lei 4.717/65. 3. Filio-me à corrente que defende a tese da retratabilidade 
da posição da pessoa jurídica na ação popular, quando esta, tendo atuado no feito no pólo passivo, se con-
vence da ilegalidade e lesividade do ato de seu preposto, lembrando, inclusive, que o ente pode promover 
a execução da sentença condenatória (art. 17). 4. Tendo sido homologado (indevidamente) o pedido de 
desistência da ação pelo autor popular, cumpridas os preceitos do art. 9º da Lei 4.717/65, não tendo assu-
mido a demanda o Ministério Público ou outro popular, inexiste óbice em que o ente público assuma o 
pólo passivo da demanda, em nome do interesse público. Interpretação sistemática da Lei 4.717/65. (...) 
(STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 439854/MS. Dec. un. em 08/04/2003, rel. Min. Eliana Calmon)
53 Agravo de Instrumento. Ação Popular. Configurada a inércia do Autor e promovida a publicação do 
edital na forma disposta no artigo 9º. da Lei nº 4.717/65, a partir da data da última publicação, pode qual-
quer legitimado ativo superveniente promover o prosseguimento da ação.A legitimação do Ministério Pú-
blico para integrar o pólo ativo da ação popular como substituto processual não é supletiva, tratando-se de 
legitimação superveniente concorrente, de forma que durante o decurso do prazo legal, qualquer cidadão 
ou o membro do parquet estará legitimado a se habilitar, não havendo que se aguardar pelo decurso do 
prazo de noventa dias, para somente então, na falta de manifestação de quaisquer outros cidadãos, proce-
der-se à habilitação do parquet.Recurso manifestamente improcedente. Negativa de seguimento pelo Re-
lator (art. 557 do CPC). (TJ/RJ. 16ª Câmara Cível. Agravo de instrumento. Processo nº 2007.002.21495. 
Dec. un. em 12/09/2007, rel. Des. Mario Robert Mannheimer)
54 Vale lembrar dos dizeres de JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, para quem “a Constituição 
deve condensar princípios e normas asseguradoras do progresso, da liberdade e da ordem, e precisa evi-
tar casuística minuciosidade,  a fim de, se não se tornar demasiado rígida,  permanecer útil,  flexível,  
adaptável a épocas e circunstâncias diversas, destinada, como é, à longevidade constitucional”.(Direito 
processual: aspectos contemporâneos, p. 730).
55 “Ação civil pública e ação popular: aproximações e diferenças” in Processo civil e interesse público, p. 
139.
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natureza difusa) da violação ao direito subjetivo e particular, como se vê nesta passagem 

de OTHON SIDOU
se o ato argüido como ofensor de direito – ato ilegal ou abusivo de poder, gerado 
por autoridade – alveja um indivíduo ou particularmente um grupo de indivíduos, 
cada um dos quais direto destinatário da ofensa, ou titular de um interesse que só 
se concentra na pessoa ou no grupo, caso é de mandado de segurança. Se ao con-
trário o ato da mesma espécie – ilegal ou abusivo de poder, gerado por autoridade 
– alveja uma coletividade mas não se concentra concretamente numa só pessoa, ou 
grupo de pessoas particularizadas, caso é de ação popular56

Assim, destaca-se à polêmica sobre a natureza da legitimidade conferida ao 

cidadão. Alguns juristas sustentam que este atua na defesa de direito próprio à participa-

ção política e, assim, constituiria uma legitimidade ordinária57. Por outro lado, parcela 

mais considerável entende haver legitimidade extraordinária, já que o cidadão estaria 

substituindo processual a coletividade58 ou a pessoa jurídica59.

A tutela de interesse particular acaba sendo uma desculpa para se negar a 

decisão de mérito em vários casos60. Apenas em casos pontuais há uma sensibilidade 
56 As garantias ativas dos direitos coletivos, p. 468.
57 SEABRA FAGUNDES, p. ex., rejeita a natureza de legitimidade extraordinária, afirmando que “se na 
substituição há sempre um direito subjetivo em jogo (do substituído, que o substituto pede se reconheça),  
na ação popular poderá haver ou não esse direito. O autor não se põe, então, como substituto processu-
al, pois age em nome próprio, na qualidade de titular de um interesse, que sendo de toda a coletividade,  
é parcialmente seu, enquanto integrante dela. Nessa hipótese não se pode dizer que na pessoa jurídica se  
encarne o sujeito ativo de qualquer situação subjetiva. O que se trata é de preservar a ordem jurídica, de 
executar a lei tal como a traçou o legislador, dentro do seu espírito e atento o interesse coletivo”. (FA-
GUNDES, M. Seabra.  O Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.  5ª ed. RJ: Forense, 
1979, p. 372)
58 Nas palavras de JOSÉ FREDERICO MARQUES, “o autor, em uma ação popular, funciona como 
substituto processual, por isso que não defende direito seu em juízo, e sim o da comunidade, de que é  
parte integrante” (“As ações populares no direito brasileiro” in Liberdades públicas, p. 528). No mesmo 
sentido, dá a entender ADA PELLEGRINI GRINOVER (“Temos que ver verificar qual é o fenômeno 
que se verifica na hipótese de uma ação do Ministério Público visando à defesa da moralidade adminis-
trativa e uma ação popular do cidadão visando ao mesmo objeto. Em primeiro lugar, eu entendo que há  
uma identidade de partes ativas, muito embora numa esteja o Ministério Público e na outra o cidadão,  
porque entendo que ambos, nesse caso específico, estão agindo como substitutos processuais da coletivi-
dade”. “Ação civil pública e ação popular: aproximações e diferenças” in Processo civil e interesse públi-
co, p. 142).
59 Segundo JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, a ação popular “em substância, não se dirige contra 
a pessoa jurídica supostamente lesada, mas, bem ao contrário, se intenta a seu favor, visando à elimina-
ção do ato que se averba de lesivo e à composição do dano porventura dele resultante. Inexiste, a rigor,  
conflito de interesses entre o autor popular e a pessoa jurídica; existirá, quando muito, contraste de valo-
ração, na medida em que aquele impugna o ato como ilegítimo e dano, enquanto esta o considera isento  
de vício” (“A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados 
‘interesses difusos’”, in Temas de Direito Processual – primeira série, p. 120).
60 APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
PROCESSUAL. A ação popular, sabidamente, é uma garantia constitucional política, pela qual qualquer 
cidadão possui legitimidade para a manifestação direta da soberania popular. Ela se manifesta como uma 
garantia coletiva, na medida em que o autor popular é um legitimado para a defesa da coisa pública, vi-
sando à tutela de interesses coletivos, não de interesse pessoal. Verifica-se, entrementes, que, in casu, os 
apelantes buscam a tutela de interesse individual, já que pleiteiam a restituição de valores pagos, bem 
como a nomeação dos candidatos aprovados. Neste diapasão, o instrumento processual escolhido pelos 
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maior, em que a jurisprudência consegue desprezar a subjetividade do autor em prol da 

objetividade da defesa de interesses difusos61.

CONCLUSÃO

Como se observou ao longo do texto, através da análise de julgados dos tri-

bunais  pátrios,  existe  descompasso entre a  previsão,  contida nos dispositivos legais, 

quanto à legitimidade ativa dos cidadãos para a propositura de ações populares e a efeti-

demandantes não se revela adequado, haja vista que não há compatibilidade objetiva entre aquilo que a 
ação popular visa tutelar e a pretensão deduzida em juízo. Improvimento da apelação. (TJ/RJ. 14ª Câmara 
Cível. Apelação cível. Processo nº 2005.001.32745. Dec. un. em 21/03/2006, rel. Des. Jose Carlos Paes).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR QUE, EM AÇÃO POPULAR, DETERMINA A UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA QUE SE ABSTENHA DE NOVAS CONTRATAÇOES DE 
PESSOAL, REGULARIZE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS CONCURSADOS, SUSPENDA A VI-
GENCIA DOS CONTRATOS EVENTUAIS E REALIZE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMEN-
TO DE CARGOS.  AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A SUA CONCESSÃO.  POSSIBILIDA-
DE DE DANOS AO PROPRIO PATRIMONIO PUBLICO E A TERCEIROS. INTERESSE PESSOAL 
NO DESFECHO DA LIDE. INSUBSISTENCIA DA MEDIDA. 1. Mostra-se desarrazoada a concessão 
de liminar. em ação popular, quando ausentes os pressupostos para a sua concessão, ainda mais sendo 
palpável que de tal medida, poderão advir sérios riscos de danos ao próprio patrimônio publico e a tercei-
ros. 2. O interesse direto dos autores da ação popular no desfecho da lide, compromete a própria legitimi-
dade ativa ad causam, assim como a pertinência da ação popular. 3. Agravo provido para cassar a liminar 
impugnada. (TRF/4ª Região. 3ª Turma. Agravo de Instrumento nº 9304426634. Dec. un. em 13/09/1994, 
rel. Des. Ronaldo Luiz Ponzi).
61 AÇÃO POPULAR.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  CIDADÃO.  ARTIGO 5º,  LXXIII,  CF/88.  SÓCIO. 
POSSIBILIDADE.  1- Nos termos da Constituição Federal, tem legitimidade para propor ação popular 
contra atos lesivos ao patrimônio público, o cidadão, que é aquele que está no pleno exercício de seus di-
reitos políticos, ou seja, o eleitor. 2- Não há qualquer óbice a que o agente público (seja servidor público 
estatutário, celetista, etc), o sócio da pessoa jurídica de que o Estado participe, ou qualquer outro cidadão 
que tenha qualquer vínculo jurídico com o Estado (sentido estrito), desde que comprovada a sua condição 
de cidadão, venha propor a ação popular contra ato lesivo ao patrimônio público. 3- Isto porque, a ação 
popular mostra-se como o meio pelo qual o cidadão defende os interesses da coletividade, de toda a co-
munidade e não interesses próprios. Daí o beneficiário direto desta ação não será o autor e sim o povo que 
tem direito a administração séria e honesta do dinheiro público, que na verdade pertence a todos.(...) 
(TRF/3ª Região. 4ª Turma. Agravo de Instrumento nº 44926. Dec. un. em 22/03/2000, rel. Juiz Manoel 
Álvares).
CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO – MINISTÉRIO PÚBLICO FE-
DERAL - PROMOÇÃO - "MANDATO CLASSISTA" ELETIVO E "CARGO PÚBLICO" ELETIVO - 
AÇÃO POPULAR: (1)LEGITIMAÇÃO ATIVA E (IM)PROPRIEDADE DA VIA ELEITA (DE E POR 
QUEM TERIA SIDO PRETERIDO À PROMOÇÃO); INÉPCIA DA INICIAL (POR AUSÊNCIA DA 
LESIVIDADE DO ATO) -  PRELIMINARES REJEITADAS -  APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL 
DESPROVIDAS. 1. A legitimidade ativa para a ação popular é conferida pela Constituição a "qualquer 
cidadão" (CF, art. 5º, LXXIII), a qual ele não perde, nem ela desaparece, (sob pena de redução do alcance 
do princípio constitucional que é amplo), pelo simples fato de ele, autor, poder ter, por algum mero esfor-
ço especulativo, eventual interesse particular subliminar, ocasionalmente não atendido. 2. A lesividade do 
ato é condição específica da ação popular, podendo originar-se de qualquer tipo de ato, inclusive da pro-
moção funcional de agente ou servidor público que acaso não preencha os requisitos legais para ela exigi-
dos. 3. O obstáculo à promoção, por merecimento, de membro do Ministério Público, inscrito no art. 201, 
I, da Lei Complementar n. 75/93, de interpretação restritiva por sua natureza, somente alcança aquele 
"afastado" da carreira para exercer "cargo eletivo", ou a ele concorrer, assim entendido o "cargo público" 
alcançado por mandato popular em eleições reguladas pela legislação eleitoral, no nível federal, estadual 
e municipal. 4. A "licença" ao membro do Ministério Público para o desempenho de "mandato classista", 
de que trata o inciso V do art. 222 da Lei Complementar n. 75/93, é instituto diverso do "afastamento da 
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vação desta legitimidade à medida que se mantém jurisprudência arraigada a uma her-

menêutica processual formalista.

A afirmativa acima mencionada revela a dificuldade pela qual passa o Judi-

ciário brasileiro na construção de uma hermenêutica permeável às mudanças estruturais 

do Estado democrático pós-moderno, principalmente quando se reconhece a necessida-

de de o direito processual manter-se voltado para os consumidores de justiça.

Pelo exposto, infere-se que a desobstaculização relacionada à legitimidade 

ativa quando da propositura das ações populares somente será alcançada quando houver 

a superação do modelo de hermenêutica formalista adota pelos tribunais nacionais. Com 

isso, poder-se-á efetivar a participação dos cidadãos: um dos imperativos do processo 

contemporâneo. 
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DESMITIFICANDO A IDÉIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À 

JUSTIÇA COMO ATRIBUTO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO

Carlos Eduardo Amaral de Souza•

RESUMO

O presente ensaio tem como objetivo único demonstrar que o direito fundamental de 

“acesso à Justiça”,  aqui entendida como acesso á ordem jurídica justa, não deve ser 

visto apenas pelo exercício da atividade jurisdicional do Estado.

A garantia de acesso à Justiça deve ser  vista como atributo de todos os poderes do 

Estado,  ou seja,  pela atividade administrativa  e  legislativa,  sendo impossível  que se 

submeta esta garantia à exclusividade da prestação jurisdicional.  Com o objetivo de 

demonstrar isso, far-se-á uma análise do direito fundamental de acesso à Justiça, bem 

como, das funções dos poderes do Estado brasileiro e de outros valores impostos na 

Constituição Federal. 

Tal  estudo tem como objetivo,  outrossim, comprovar que o acesso à  Justiça muitas 

vezes é negado ao cidadão por omissão ou má atividade legislativa ou administrativa, 

sendo que tal garantia pode ser utilizada como fundamento para que os atos omissos ou 

mal executados sejam revogados ou ineficazes.

Após isso, passa-se a demonstrar os motivos pelos quais se entende que o direito ao 

acesso à Justiça deve ser observado pelos Poderes Legislativo e Executivo, não sendo 

exclusividade do Poder Judiciário.

PALAVRAS-CHAVE

DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. PODER JUDIÁRIO. PODER 

LEGISLATIVO. PODER EXECUTIVO. SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.

ABSTRACT

This  paper  has  the  single  purpose  to demonstrate  that  the  fundamental  right  of  the 

access to justice, known as the access to the law order, can't be seen as the Judiciary 

activity only. 
 Carlos Eduardo Amaral de Souza, aluno do Mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais pelo 
Instituto de Ensino Superior de Vitória (FDV).
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The guarantee of the access to Justice has to be understood as a duty of all the State 

Powers,  in  other  words,  it  is  impossible to  submit  this  guarantee  exclusively to the 

Judiciary.  In order to demonstrate this, we will procedure an analysis of the right to 

access to Justice and the State Power's functions in Brazil so as other values imposed by 

the Constitution.

Another objective is to prove that the access to Justice is often denied from the citizen 

for  omission  and  errors  caused  by  the  Legislative  and  Administrative  Powers.  The 

access  to  Justice  can  be  used  as  the  argument  for  declaring  this  acts  or  omissions 

revocated or without effects.

After  that,  we  will  demonstrate  that  the  reasons  that  makes  the  access  to  Justice 

obligatory  for  the  Judiciary are  the  same  applied for  the  Legislative  and Executive 

Powers. 

KEYWORDS

FUNDAMENTAL  RIGHT  OF  ACCESS  TO  JUSTICE.  POWER  JUDICIARY. 

POWER  LEGISLATIVE.  POWER  EXECUTIVE.  CONSTITUCIONAL 

SUPREMACY.

INTRODUÇÃO

O presente ensaio busca demonstrar que a idéia de acesso à justiça como atribuição 

exclusiva do Poder Judiciário é equivocada, sendo que esta garantia, justamente por 

conter  previsão  constitucional  mais  ampla  que  o  artigo  5º,  XXXV,  da  Constituição 

Federal (CF/88), deve ser observada pelos demais Poderes Estatais, ante a necessidade 

de atendimento à supremacia constitucional.

1. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA

É pacífico na doutrina pátria especializada, que o cidadão brasileiro possui a garantia 

constitucional de acesso à justiça. Disso, não se tem dúvida.

No entanto, esta garantia constitucional de acesso à justiça não se encontra prevista, 

positivada,  no artigo 5º,  XXXV, da CF/88,  sob pena de desvirtuar,  em significante 

parte, o conteúdo desta garantia.
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Este  dispositivo  constitucional  é  denominado  de  Princípio  da  Inafastabilidade  do 

controle do Poder Judiciário, o que a nosso ver, é o mais correto.

Esse entendimento leva em conta que o “acesso à justiça”, enquanto visto como direito 

fundamental, não pode (deve), jamais, ser visto como mera possibilidade de acesso ao 

Poder Judiciário (justiça enquanto instituição) e obtenção de uma resposta jurisdicional.

A despeito  disso,  tal  método de  pensamento  ainda encontra  louvados doutrinadores 

como defensores. No entanto, para nós, o direito fundamental de acesso à justiça (como 

valor), vai além da mera possibilidade de ingressar em juízo.

O  acesso  à  “ordem  jurídica  justa”1 (acesso  à  justiça)  deve  “ser  encarado  como  o 

requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e  igualitário  que  pretenda  garantir,  e  não  apenas  proclamar  os  direitos  de 

todos.”2

A ordem jurídica justa não significa apenas garantir o acesso ao Poder Judiciário. É 

muito mais! Por isso, Kazuo Watanabe ao tratar do tema acesso à justiça salientou que a 

“problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso 

aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça 

enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa.”3

Zaiden  Geraige  Neto,  em  obra  específica  sobre  o  artigo  5º,  inciso  XXXV,  da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, salienta bem a idéia contemporânea de “acesso 

à justiça” por meio do Poder Judiciário:

Isto é, essa garantia não pode ser interpretada como mera possibilidade de o 
cidadão ingressar  em juízo,  mas,  muito  mais  do que  isso,  o  princípio  da 
inafastabilidade do controle jurisdicional visa garantir ao jurisdicionado um 
processo célere com a devida segurança, e efetivo com a necessária justiça, 
norteado a luz do due processo of law e, por conseguinte, dos princípios da 
isonomia, do juiz e do promotor natural, do contraditório e ampla defesa, da 
proibição da prova ilícita, da motivação das decisões judiciais, do duplo grau 
de jurisdição – sem entrar no mérito de sua previsão Constitucional ou não – 
e outros.4

1 WATANABE,  Kazuo.  O  acesso  à  justiça  e  sociedade  moderna,  in  GRINOVER,  Ada  Pelegrini, 
DINAMARCO, Cândido Range, e WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e Processo. Revista dos 
Tribunais: São Paulo, 1988. p. 129.
2 CAPPELLETI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Sérgio 
Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1988. p. 12.
3 WATANABE, Kazuo. Ob. Cit. p. 129.
4 GERAIGE NETO, Zaiden. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: art. 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003. p. 29.
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Sendo  muito  mais,  a  visão  sobre  o  acesso  à  justiça  deve  ser  macro,  e  não  micro, 

porquanto  direito  humano  fundamental  do  homem  em  um  Estado  Democrático  de 

Direito. E desta visão macro, justamente, é que vem o primeiro fundamento para que 

não se restrinja o acesso à justiça ao artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Mas, de onde surge esta expressão, “ordem jurídica justa”? O dispositivo constitucional 

tido como porta de acesso a este “acesso à justiça” (art. 5º, XXXV, da CF/88) nada 

menciona acerca da necessidade de “justiça” neste acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, 

não  contém  nenhuma  expressão  que  obrigue  haver  “justiça”  no  acesso  ao  Poder 

Judiciário.

Com  base  nas  melhores  lições  de  interpretação,  um  dispositivo  não  pode  ser 

interpretado como se apartado fosse de todo o resto do corpo legislativo no qual se 

encontra  inserido.  Defendendo  esta  idéia  de  interpretação  integral  do  ordenamento 

jurídico, pode-se citar a doutrina de Humberto Ávila:

O ordenamento jurídico  estabelece  a  realização  de  fins,  a  preservação  de 
valores e a manutenção ou a busca de determinados bens jurídicos essenciais 
à realização daqueles fins e à preservação desses valores. O intérprete não 
pode desprezar esses pontos de partida. Exatamente por isso a atividade de 
interpretação traduz melhor uma atividade de reconstrução: o intérprete deve 
interpretar os dispositivos constitucionais de modo a explicitar suas versões 
de  significado  de  acordo  com  os  fins  e  os  valores  entremostrados  na 
linguagem constitucional.5

O  artigo  5º,  XXXV,  da  CF/88  deve  ser  interpretado,  portanto,  levando-se  em 

consideração o disposto no artigo 3º, I, da CF/886, e, por que não, considerando o que há 

no preâmbulo7?

João  Batista  Herkenhoff,  professor  capixaba,  que,  há  muito,  tem  se  esforçado  em 

divulgar e enaltecer a importância dos direitos humanos, bem salienta que:

5 ÁVILA, Humberto Bergman. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 27
6 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
7 PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança,  o  bem-estar,  o desenvolvimento,  a igualdade e a  justiça  como valores  supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e na ordem internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.
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Embora  não  fazendo  parte  do  preâmbulo,  os  artigos  1º,  3º  e  4º  da 
Constituição Brasileira também agasalham princípios orientadores, esposam 
valores fundamentais. Esses princípios e valores completam e explicitam a 
tábua  de  opções  ético-jurídicas  do  preâmbulo.  Se  considerarmos  esses 
artigos,  como  é  metodologicamente  correto,  complemento  do  preâmbulo, 
concluiremos  que  a  enunciação  de  valores  humanos  e  democráticos  da 
Constituição  do  Brasil  avantaja-se  ao  código  de  valores  inscrito  no 
preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.8

Por isso, limitar o direito de acesso à justiça à mera apreciação de direitos pelo Poder 

Judiciário, isolando o artigo 5º, XXXV, da CF/88, seria limitar em demasia a garantia 

de “justiça”, valor supremo e objetivo fundamental da sociedade brasileira (preâmbulo e 

art. 3º, I, da CF/88).

Além disso, como se disse, quando se fala em acesso à justiça, sempre se vem à mente a 

idéia do  acesso formal à justiça, ou seja, o acesso ao Poder Judiciário, justiça como 

instituição e não como ordem jurídica justa.

Nunca se pensa que a maior parte da vontade da lei é acatada de forma espontânea pelas 

pessoas.

Por  esse  cumprimento  espontâneo  das  normas  legais,  que  não  ensejam conflito  de 

interesses, que se demonstra que o acesso à ordem jurídica justa, pois é o sinal de que as 

normas legais estão em sintonia com as exigências do povo para o qual são feitas e 

dirigidas.

E justamente daí vem o segundo fundamento para que o acesso à justiça não seja restrito 

ao inciso XXXV do artigo 5º da CF/88.

Vista a garantia de forma macro (como mencionado acima), a ordem jurídica justa pode 

ser alcançada pela atividade legislativa justa e decente. Pode ser obtida, outrossim, pela 

atuação  efetiva  da  Administração  Pública nos  ditames  da  lei.  E,  enfim,  pode  ser 

vislumbrada quando o Poder Judiciário resolve, soluciona, a contento, os conflitos de 

interesses que lhe são submetidos à apreciação.

Gilmar Ferreira Mendes,e m artigo publicado na Revista Jurídica Virtual, destaca que:

Se se pretende atribuir aos direitos individuais eficácia superior à das normas 
meramente  programáticas,  então  se  deve  identificar  precisamente  os 
contornos e limites de cada direito, isto é, a exata definição do seu âmbito de 
proteção. Tal colocação já é suficiente para realçar o papel especial conferido 

8 HERKENHOFF, João Batista. O preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos e o preâmbulo da 
Constituição da República Federativa do Brasil. In: ______. Direitos Humanos: uma idéia, muitas vozes. 
Capítulo  13  retirado  do  site http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro3/c13.html,  acesso  em 
19.11.2006.
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ao  legislador  tanto  na  concretização  de  determinados  direitos,  quanto  no 
estabelecimento de eventuais limitações ou restrições. Evidentemente, não só 
o  legislador,  mas  também  os  demais  órgãos  estatais  com  poderes  
normativos, judiciais ou administrativos cumprem uma importante tarefa na  
realização dos direitos fundamentais.9 (grifos nossos)

Observe-se que a ordem jurídica justa é obtida não só pela “solução” dos conflitos de 

interesse,  mas  também,  e  principalmente,  pela  edição  de  normas  justas  e  que  se 

encontram em sintonia com os anseios do povo. A ordem jurídica justa, outrossim, pode 

ser lograda pela atuação decente da Administração Pública, para que ela não dê ensejo 

aos conflitos de interesse com o cidadão jurisdicionado por não estar  cumprindo as 

normas legais impostas pelo próprio Estado e pela Constituição.

Gustavo  Binenbojm,  ao  tratar  da  supremacia  constitucional,  informa  que  ao  Poder 

Judiciário cabe a guarda das normas jurídicas albergadas pela Constituição Federal, mas 

“também os poderes Executivo e Legislativo desempenham papel importante na defesa 

da supremacia constitucional.”10

O mencionado autor ainda destaca, sempre com enfoque à supremacia constitucional, 

idéia que pode ser aplicada na mesma linha de raciocínio aqui proposta para o acesso à 

justiça, que “todos os Poderes devem reverência à Constituição e, mais ainda, têm o 

dever  de  impedir,  dentro  de  seu  elenco  de  competências,  qualquer  atentado  à  Lei 

Fundamental.”11

Élio Fazzalari, opinando de forma similar, afirma que:

[...] as sociedades estatais modernas conferem ao Estado, enquanto sujeito 
(pessoa  jurídica),  uma  pluralidade  de  deveres.  Por  exemplo,  o  dever  de 
permanente  formação  e  reposição  do  corpus  das  normas  que  regulam as 
condutas dos membros da sociedade (função ‘legislativa’); o dever de tutelar 
os  interesses  que  as  leis  pouco  a  pouco imputam ao próprio  Estado,  por 
reconhecerem neles interesses que transcendem os interesses do indivíduo e 
pertinentes à coletividade (função ‘administrativa, reflexo dos interesses na 
execução das leis que são confiadas ao Estado); o dever de gerir os meios 
necessários e suficientes para obter a cessação da conduta contrária a uma 
norma, por parte de um membro da sociedade (sujeito público ou privado), e 
dar lugar, diretamente ou mediante sub-rogação, a uma conduta  latu sensu,  
restituidora da ordem jurídica (função ‘jurisdicional’).12

9 MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Os  Direitos  Fundamentais  e  seus  múltiplos  significados  na  ordem 
constitucional.  Revista Eletrônica Virtual,  Brasília,  julho de 2000, volume 2,  nº 14. Disponível  em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/direitos_fund.htm . Acesso em: 19.11.2006.
10 BINENBOJM,  Gustavo.  A nova jurisdição  constitucional  brasileira:  legitimidade  democrática  e 
instrumentos de realização. 2º ed. revista e atualizada. Renovar: Rio de Janeiro, 2004. p. 223-224.
11 Idem. P. 224.
12 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual Civil. Bookseller: Campinas, 2006. p 27-28.
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O Poder Judiciário é apenas um órgão cuja atribuição típica é a solução dos conflitos de 

interesses. Ou seja, cuida especificamente daquelas relações jurídicas nas quais, uma 

das partes envolvidas, ou ambas, não observou espontaneamente alguma norma legal. 

Nas palavras de José Roberto dos Santos Bedaque ao tratar especificamente sobre a 

função típica do Poder Judiciário:

Nos  casos  em  que  vontade  da  lei  não  é  acatada  espontaneamente  pelos 
destinatários, ante a proibição pelo Estado das vias de fato, deve ele assegurar 
de maneira efetiva a inviolabilidade dos direitos, conferindo ao titular de um 
interesse  juridicamente  protegido  o  direito  à  tutela  jurídica  pela  via 
específica.13

Com base numa interpretação gramatical,  e muitas vezes no intuito de dar relevante 

importância ao direito processual civil, muitos denominaram o Princípio do Acesso à 

Justiça de Princípio do Direito de Ação, o que apesar de coerente com toda linha de 

raciocínio explanada, não deve prevalecer.

E  isto  por  um  motivo  muito  simples:  exalta  em  demasia  a  ciência  processual  em 

detrimento  da  ciência  constitucional,  apequenando  e  enfraquecendo  a  potencial 

amplitude conferida ao termo previsto na Constituição Federal.

E como devemos enquadrar esta garantia constitucional de acesso à justiça no rol dos 

direitos humanos? Em primeiro lugar, existe alguma diferença entre direitos humanos e 

direitos fundamentais?

Para não nos debruçarmos sobre esta polêmica, adotaremos a classificação proposta por 

José Joaquim Gomes Canotilho, professor lusitano que ensina, com propriedade, que 

“os  direitos  consagrados  e  reconhecidos  pela  constituição  designam-se,  por  vezes, 

direitos  fundamentais  formalmente  constitucionais,  porque  eles  são  enunciados  e 

protegidos por normas com valor constitucional.”14

O doutrinador  ainda  salienta  que  podem existir  “direitos  fundamentais  sem assento 

constitucional”,  mais  adiante  denominados  pelo  autor  de  “direitos  materialmente  

13 BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Direito  e  processo:  influência  do  direito  material  sobre  o 
processo. 4ª ed. rev. atual. ampl. Malheiros: São Paulo, 2006. p. 18.
14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ªed. revista. 
Livraria Almedina: Coimbra, 1993. p. 528.
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fundamentais”  que  são  justamente  aqueles  direitos  fundamentais  que  não  foram 

positivados pelo constituinte.15

Para o presente trabalho, portanto, será adotada a classificação acima proposta, ou seja, 

direitos  fundamentais  formalmente  constitucionais  e  direitos  fundamentais 

materialmente constitucionais.

Entender-se-á  por  direitos  fundamentais  materialmente  constitucionais aqueles  que 

cuidam de direitos intrínsecos à consecução das necessidades básicas da pessoa humana, 

proporcionando a ela o convívio social com dignidade e respeito. 

Os direitos fundamentais materialmente constitucionais, como se disse, não se limitam 

apenas  aos  direitos  previstos  pelo  constituinte  (positivados),  mas  alcançam também 

aquelas  exigências  universais,  decorrentes  da  conscientização  coletiva  de  que  o  ser 

humano necessita de um mínimo de dignidade e respeito para sua sobrevivência.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (Resolução da ONU – Organização das 

Nações Unidas,  nº  217-A de 1948)16,  aqui considerados como direitos fundamentais 

materialmente  constitucionais,  prevê  em  seus  artigos  7º,  8º  e  10º  os  direitos  do 

fundamentais a uma ordem jurídica justa:

Artigo  VII.  Todos  são  iguais  perante  a  lei  e  tem  direito,  sem  qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos tem direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente  Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação.
Artigo VIII.  Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais 
que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
Artigo X.  Todo o homem tem direito, em plena igualdade, a uma  justa e 
pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial,  para 
decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação 
criminal contra ele. (grifos nossos)

No presente caso, constata-se que a idéia promovida no presente texto (acesso à ordem 

jurídica justa por meio de todos os Poderes do Estado) é albergada nos referidos artigos. 

No  artigo  VII,  é  garantida  a  proteção  da  lei  (acesso  à  justiça  pela  atividade 

administrativa). Por sua vez, nos artigos VIII e X são garantidos os  remédios efetivos  

para os atos que violem os direitos fundamentais e justa audiência para decidir sobre 

seus direitos (acesso à justiça pelo Poder Judiciário).

15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Idem. p. 528.
16 Documento  disponível  na  página  http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php . 
Acesso em: 12/11/2006.
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Por esses dispositivos, já se percebe que o acesso à justiça não se dá somente pela idéia, 

equivocada, de acesso formal ao Poder Judiciário. É muito mais!

2.  A  AUTONOMIA  DO  PROCESSO  INTERPRETADA  COMO  SEU 

ISOLAMENTO E A MINIMIZAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE 

ACESSO  À  JUSTIÇA:  O  ACESSO  À  JUSTIÇA  POR  MEIO  DO  PODER 

JUDICIÁRIO

Até bem pouco tempo, ao se falar em “processo” duas reações eram corriqueiramente 

observadas. As do que defendem sobremaneira sua autonomia e cientificismo, e os que 

se preocupavam com o direito material em si.

A idéia que se passava (e que vem sendo derrubada de forma gradativa, tomando força 

nos últimos tempos) era de que a autonomia da ciência processual correspondia a seu 

isolamento de todo e qualquer valor decorrente das relações sociais. Ou seja, defendia-

se que o processo era neutro,  insensível  às necessidades e  peculiaridades  do direito 

material e até mesmo da Constituição.

No  entanto,  na  fase  de  estudo  e  pesquisa  em  que  nos  encontramos  atualmente, 

mormente  no  campo  do  direito  processual  e  constitucional,  tal  pensamento  não 

prevalece mais.

O professor José Roberto dos Santos Bedaque, com precisão milimétrica, bem salientou 

que  “reconhece-se  e  defende-se  a  autonomia  do  direito  processual.  Não  se  aceita, 

todavia, seu isolamento”.17

Atualmente, ao se falar em “processo”, a concepção adotada volta seus olhos para os 

direitos  constitucionalmente  garantidos,  fundamentais  ou  não,  além  de  primar  pela 

concretização do direito material, demonstrando que o processo passou a ser visto sob o 

envelope do direito substancial.

Tratando especificamente sobre a importância do processo no âmbito constitucional, 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira,  bem salienta que “já no final do século XIX era 

presente entre nós a compreensão da influência da norma constitucional no processo, 

especialmente como meio para a efetividade e segurança dos direitos.”18

17 BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Direito  e  processo:  influência  do  direito  material  sobre  o 
processo. 4ª ed. rev. atual. ampl. Malheiros: São Paulo, 2006. p. 20.
18 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. 
In: Do formalismo no processo civil. In  Do formalismo no processo civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. Apêndice. p. 261.
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Com  razão  o  referido  autor,  pois  João  Mendes  Júnior,  citado  por  José  Frederico 

Marques, já em 1899 salientava que o processo “deve ser considerado meio, não só para 

chegar ao fim próximo, que é o  julgamento,  como ao fim remoto, que a  segurança 

constitucional dos direitos.”19

Outro  ponto  que  merece  considerável  destaque,  e  que  demonstra  a  importância 

constitucional do processo, é que o artigo 5º, § 1º, da CF/88 estabelece que as “normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata” e neste 

sentido, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira informa que em matéria processual, tanto os 

preceitos consagradores dos direitos fundamentais, como os direitos fundamentais de 

índole processual não dependem de leis para sua concretização e sua regulação.20 São 

auto-aplicáveis, justamente por serem vistos como direitos fundamentais do cidadão.

O processo ganha, ainda, relevante importância pelo fato incontestável de que o órgão 

judicial tem o poder de exercer coercitivamente os direitos dos cidadãos, fundamentais 

ou não (por meio de atos ou omissões dos sujeitos envolvidos).21

Não  se  pode  olvidar,  outrossim,  que  o  processo  também  é  meio  de  conformação, 

correção  da  interpretação  da  lei  pelo  órgão  judicial,  sempre  buscando  alcançar  os 

valores contidos na Constituição Federal.22 Isso fica bem claro pelo sistema de controle 

de constitucionalidade difuso adotado pelo nosso ordenamento.

Cassio Scarpinella Bueno, ao se referir ao “modelo constitucional do processo civil” 

chama a  atenção  para  o  fato  de  “ser  a  Constituição  Federal  o  ponto  de  partida  de 

qualquer reflexão do processo civil”.23

Mesma  idéia  é  passada  por  Hermes  Zaneti  Júnior,  ao  mencionar  que  “o  direito 

constitucional  se  revela  a  matriz  de  onde  os  diversos  ramos  do  direito  buscam  a 

orientação  e  a  fonte  que  serão  especificadas  nas  normas  ordinárias (sentido 

material).”24

19 MARQUES,  José  Frederico.  Ensaio  sobre  a  Jurisdição  voluntária.  1ª  ed.  revista,  atualizada  e 
complementada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. Campinas: Millennium Editora, 2000. p. 9.
20 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. op. cit.  2003. p. 263-264.
21 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. idem. p. 264.
22 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. Revista dos Tribunais: São 
Paulo, 2004. p. 224-225.
23 BUENO, Cassio Scarpinella.  Amicus curiae no processo civil brasileiro:  um terceiro enigmático. 
Saraiva: São Paulo, 2006. p. 42.
24 ZANETI  JÚNIOR,  Hermes.  Processo  Constitucional:  relações  entre  Processo  e  Constituição.  In 
MITIDIERO, Daniel; ZANETI JR., Hermes.  Introdução ao estudo do processo civil: primeiras linhas 
de um paradigma emergente. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004. p. 25.
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Diante  destas  considerações,  perceba-se,  a  autonomia  da  ciência  processual  é 

plenamente  preservada,  não  se  admitindo  o  seu  isolamento  das  normas  e  valores 

inerentes ao direito constitucional.

Tal concepção da nova perspectiva de acesso à justiça decorre exatamente da instituição 

da  “moderna  instrumentalidade”25,  acentuando-se  sua  faceta  de  instrumento  de 

satisfação das garantias constitucionais e dos direitos materialmente consagrados.

A história do Direito Processual Civil remete basicamente a três modelos processuais, 

quais sejam, a) praxismo, b) processualismo e c) instrumentalidade.

O praxismo,  nos  dizeres  de  Daniel  Francisco  Mitidiero  “é  a  pré-história  do  direito 

processual  civil”,  onde  o  processo  era  visto  como  sucessão  de  atos  e  mero 

procedimento,  sem  nada  afirmarem  acerca  da  relação  jurídica  processual  e  a 

participação dos litigantes. 26

Após  esta  fase,  o  processo civil  começou a  ser  visto de  forma científica,  fase  esta 

denominada  de  processualismo  (ou  cientificismo),  onde  a  principal  intenção  foi  a 

tecnicização do direito e a despolitização de seus operadores, postulando um processo 

civil como instrumento técnico, alheio a valores em sua intencionalidade operacional, 

tornando-se um mero expediente de índole técnica.27

José Roberto dos Santos Bedaque, atento a isso, também já salientou que nesta fase 

autonomista, “evoluiu-se da pura técnica para a ciência, do mero procedimento para o 

direito processual.”28

Daí,  a  nosso  ver,  iniciou-se  a  falsa  idéia  de  que  o  direito  de  acesso  justiça  estaria 

garantido, somente,  pelo acesso formal ao Poder Judiciário.  Ou seja,  primou-se pela 

autonomia do processo e do direito de ação como único meio do cidadão exercer seu 

direito à ordem jurídica justa, olvidando-se de que este direito poderia ser alcançado 

muito antes de seu acesso ao Poder Judiciário, se a atividade legislativa e executiva 

tivessem sido praticadas de forma satisfatória e decente.

25 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. Malheiros: São 
Paulo, 2006. p. 40.
26 MITIDIERO,  Daniel  Francisco.  Elementos  para  uma teoria  contemporânea  do  processo  civil 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 17-18.
27 MITIDIERO, Daniel Francisco. Idem. p. 18-19.
28 BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Direito  e  processo:  influência  do  direito  material  sobre  o 
processo. 4ª ed. rev. atual. ampl. Malheiros: São Paulo, 2006. p. 26.
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3.  DA ATIVIDADE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO COMO 

FORMA DE GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA

O artigo 1º, parágrafo único da CF/88 estabelece que “todo o poder emana do povo, que 

o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou  diretamente,  nos  termos  desta 

Constituição.”

Sendo assim, se o poder soberano do povo é exercido pelos representantes eleitos, que 

compõem o Pode Executivo e o Legislativo, devem eles exercer esta função de acordo 

com os anseios da população, inclusive daqueles que não colaboraram para sua vitória 

política.

Tecendo considerações sobre a “estrutura processual dos procedimentos de formação 

das leis” na Itália, Élio Fazzalari  destaca que os membros do parlamento, apesar de 

compor o órgão legislativo daquele país, possuem íntimo elo de representação com os 

eleitores,  devendo representar-lhes  os  interesses29.  Digna  de  nota  a  consideração do 

autor de que “os interesses, as vocações, as ideologias expressas pelos parlamentares 

reproduzem [...]  os interesses,  as vocações,  as  ideologias  dos  cidadãos e  dos  vários 

grupos em que eles, por meio de escolha feita, se colocam.”30

A função  do  Poder  Legislativo,  tipicamente,  nos  dizeres  de  José  Afonso  da  Silva, 

“consiste  na  edição  de  regras  gerais,  abstratas,  impessoais  e  inovadoras  da  ordem 

jurídica, denominadas leis.”31

Ao  Poder  Executivo,  por  sua  vez,  caracteriza-se  pela  “função  de  governo,  com, 

atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e função administrativa.”32

Percebe-se que tanto o Poder Legislativo, como o Poder Executivo, possuem função de 

editar e sancionar leis, respectivamente, demonstrando a importância da harmonia entre 

os dois poderes na regulação da vida das pessoas. Desta forma, percebe-se a função dos 

outros  Poderes  da  República  na  proteção  das  normas  constitucionais,  sendo-lhes 

atribuída,  outrossim,  extrema  responsabilidade  pela  observância  dos  preceitos  ali 

empregados.

Não se tem dúvida de que a edição de leis e sua plena observância pelos Poderes do 

Estado são formas de garantir a ordem jurídica justa, ensejando o acesso à justiça.

29 FAZZALARI, Elio. Ob. Cit. p. 709.
30 Idem. P. 710.
31 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª ed. Malheiros: São Paulo, 
2004. p. 108.
32 Ibidem, p. 108.
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Se o Legislativo, em sua atribuição típica de legislar, assim como o Executivo, em sua 

atribuição na participação do processo legislativo, possuem o dever de fazê-lo de forma 

a preservar os direitos fundamentais dos cidadãos, assim como, formar um Estado que 

tenha como meta uma ordem jurídica que contemple as necessidades daquela sociedade, 

são eles importantes formas de se alcançar a tão aclamada “ordem jurídica justa”.

A República foi o regime político adotado por nossa Constituição Federal em seu artigo 

art. 1º, 3º, 4º e 18º da CF/88. A “República é o regime político em que os exercentes de 

funções políticas  [...]  representam o povo e  decidem em seu  nome,  fazendo-o com 

responsabilidade, eletivamente e mediante mandatos renováveis periodicamente.”33

Jürgens  Habermans  salienta  que  na  concepção  republicana,  os  direitos  subjetivos 

“devem-se a uma ordem jurídica objetiva que ao mesmo tempo possibilita e garante a 

integridade de uma convivência com igualdade de direitos e autonomia,  fundada no 

respeito mútuo.”34 Ainda nas palavras do mencionado autor, tem-se que:

De um ponto de vista republicano, o objetivo de uma comunidade, o bem 
comum, substancialmente consiste no sucesso de seu empenho político por 
definir,  estabelecer,  efetivar e sustentar  o conjunto de direitos (ou, menos 
tendenciosamente,  leis)  melhor ajustados às condições e costumes daquela 
comunidade [...]35

Ainda tratando do ponto de vista republicano, o autor menciona que o processo político 

visa a “consecução de um acordo acerca de uma forma boa e justa,  ou pelo menos 

aceitável, de ordenar aqueles aspectos da vida que se referem às relações sociais e à 

natureza social das pessoas.”36

A  função  legislativa,  sem  dúvida,  merece  especial  atenção,  pois  é  a  fase  de 

estabelecimento  de  direitos  e  deveres.  Esta  importância  levou  Geraldo  Ataliba  a 

salientar que:

Deveras, esta é a mais nobre, a mais elevada e a mais expressiva de todas as 
funções  públicas.  Quem  pode  fixar  genérica  e  abstratamente,  com  força 
obrigatória,  os preceitos a serem observados não só pelos cidadãos, como 

33 ATALIBA,  Geraldo.  República  e  Constituição.  2ª  ed.  atualizada  por  Rosolea  Miranda  Folgosi. 
Malheiros: São Paulo, 1998. p. 13.
34 HABERMANS, Jürgens. Três modelos normativos de democracia.  Lua Nova: Revista de Cultura e 
Política, São Paulo, 1995, volume nº 36, p. 41.
35 Ibidem, p. 42.
36 Ibidem, p. 43.
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pelos próprios órgãos do Estado, evidentemente enfeixa os mais altos e os 
mais expressivos dos poderes.37

Evidente  que a legislação,  fase  prévia ao estabelecimento  dos  conflitos de interesse 

civil, é o maior meio de se obter o acesso à justiça. “É correto dizer, assim, que a mais 

básica  forma  de  tutela  dos  direitos  é  constituída  pela  própria  norma  de  direito 

material”.38 Ou seja, a forma mais básica, originária, dos direitos e deveres da sociedade 

não decorre, logicamente, das sentenças judiciais (solução dos conflitos de interesse), 

mas  sim  da  atividade  legislativa  (instituidora  destes  direitos  reconhecidos 

judicialmente),  o que demonstra a sua real  importância para a construção da ordem 

jurídica justa.

Isso  tudo  demonstra  a  necessidade  de  plena  adequação  do  Poder  Legislativo  na 

constituição e manutenção da ordem jurídica justa mediante a responsável e decente 

atividade típica que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, qual seja, a edição das 

leis que melhor persigam o objetivo fundamental e valor supremo do Estado Brasileiro.

Na mesma esteira de pensamento, considerável é a orientação de Gustavo Binenbojm 

acerca da função-dever do Poder Executivo na guarda da Constituição, destacando-se 

duas vertentes de atuação deste órgão:

A primeira vertente, exercida em sede legislativa, consiste na participação do 
Chefe  do  Poder  Executivo  no  processo  de  elaboração  das  leis.  Tal 
participação se dá através do exercício do poder de veto [...]
A segunda vertente é aquela empreendida em sede administrativa, no âmbito 
interno do próprio Poder Executivo. Trata-se da possibilidade, reconhecida 
ao Chefe do Poder Executivo, de negar aplicação a uma lei que lhe pareça 
inconstitucional.39

A primeira destas vertentes vem na possibilidade do exercício do veto, com base no 

artigo 66, § 1º, da CF/88 quando o ato legislativo é contrário ao interesse público ou por 

violação à Constituição Federal.

Não trataremos, neste ensaio, da hipótese de veto por interesse público, porquanto tal 

possibilidade, nos dizeres de Gustavo Binenbojm, trata de hipótese de “conceito vago, 

indeterminado, de elevado teor de subjetividade por meio do qual o Chefe do Poder 

37 ATALIBA,  Geraldo.  República  e  Constituição.  2ª  ed.  atualizada  por  Rosolea  Miranda  Folgosi. 
Malheiros: São Paulo, 1998. p. 48.
38 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. Cit. p. 145.
39 BINENBOJM,  Gustavo.  A nova jurisdição  constitucional  brasileira:  legitimidade  democrática  e 
instrumentos de realização. 2º ed. revista e atualizada. Renovar: Rio de Janeiro, 2004. p. 224-225.
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Executivo manifesta sua posição política contrária ao projeto de lei aprovado pelo Poder 

Legislativo.”40

Iremos debruçar sobre a possibilidade de veto por inconstitucionalidade, na medida em 

que possui mais relevância com o tema de acesso à justiça como garantia fundamental.

Ao apresentar, nos moldes exigidos pelo artigo 66, § 1º, da CF/88, um veto por motivos 

de inconstitucionalidade, o Chefe do Poder Executivo não mais exerce um ato de índole 

estritamente  subjetiva  e  vaga,  mas  sim,  um  ato  de  cunho  “jurídico-constitucional, 

motivado pela desconformidade entre o projeto de lei e a Constituição.”41

Agindo dessa forma, ou seja, observando-se os preceitos constitucionais no momento do 

veto legislativo,  o Poder Executivo,  invariavelmente,  estará garantindo ao cidadão a 

ordem  jurídica  justa,  evitando,  nos  limites  de  sua  possibilidade,  o  ingresso  no 

ordenamento jurídico de lei que atenta contra os preceitos constitucionais.

Com o mesmo raciocínio deve ser entendida a segunda vertente indicada por Gustavo 

Binenbojm: não aplicação da lei inconstitucional.

Com a promulgação da Constituição de 1988, iniciou-se a idéia de que os Chefes do 

Executivo  não  poderiam  mais  deixar  de  aplicar  leis  que  considerassem 

inconstitucionais,  sob o argumento de que, a partir  desta nova ordem constitucional, 

estes  possuíam  legitimidade  para  iniciar  o  procedimento  de  controle  de 

constitucionalidade das leis tidas por inconstitucionais.

Combatendo esta idéia, Gustavo Binenbojm salienta que a possibilidade do Chefe do 

Executivo negar cumprimento à lei inconstitucional nunca possuiu como justificativa a 

ausência  de  legitimidade  para  propositura  de  ações  visando  o  controle  de 

constitucionalidade. A justificativa sempre decorreu da supremacia constitucional e isso 

não  se  alterou  pela  legitimidade  para  ajuizamento  de  ação  para  reconhecimento  de 

inconstitucionalidade. “Em última análise, o pressuposto para que o Poder Executivo, 

em determinada situação, cumpra a Constituição é que deixe de cumprir uma lei que lhe 

contrarie o sentido.”42

Cabe aqui registrar que Ruy Barbosa, já no ano de 1893, sustentou este entendimento, 

afirmando que a declaração de direitos pela Constituição Federal é implicitamente a 

40 Ibidem, p. 228.
41 Ibidem, p. 229.
42 Ibidem, p. 237.
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proibição de sua não observância, inscrevendo-se na lei constitucional com o propósito 

explícito de atuar como restrição ao poder legislativo.43 

Se a força normativa da própria Constituição já deve ser considerada como meio de 

proibição  de  atuação  do  Poder  Legislativo  contra  o  texto  constitucional,  não  seria 

ilógico impedir que o Poder Executivo se furtasse a cumprir a lei inconstitucional em 

respeito à supremacia constitucional? Claro que sim.

Outro fundamento que possibilita este descumprimento da lei inconstitucional decorre 

da norma prevista no artigo 85 da Constituição Federal. Este dispositivo imputa como 

crime de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a 

Constituição  Federal,  e  sendo  assim,  o  descumprimento  de  leis  consideradas 

inconstitucionais  não  poderia  ser  argumento  para  a  imputação  do  crime  de 

responsabilidade.44 Muito  pelo  contrário!  Se  o  Chefe  do  Executivo  aplicar  lei 

inconstitucional,  estará,  consequentemente,  praticando  ato  atentatório  à  Constituição 

Federal.

Outro forte argumento, defendido por Gustavo Binenbojm, é de que a possibilidade de 

descumprimento da norma inconstitucional  pelo Poder Executivo é artigo 102, § 2º, 

parte final, da Constituição Federal, in verbis:

§ 2º  As decisões  definitivas  de mérito,  proferidas  pelo Supremo Tribunal 
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 
de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente  aos  demais  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  à  administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)45

Por  isso,  se  foi  necessário  estipular  em norma  constitucional  que  as  administração 

pública, direta e indireta, são obrigadas a observar as decisões proferidas em sede de 

controle  de  constitucionalidade,  em  especial  a  decorrente  de  ação  declaratória  de 

constitucionalidade  (declara  constitucionalidade  da  lei),  é  porque,  sem  dúvidas,  há 

possibilidade  da  administração  pública  se  opor  à  observância  da  lei  vista  como 

43 RUY BARBOSA. Os Actos Inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal. 
Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1893. p. 220.
44 BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit.. p. 238.
45 BRASIL.  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  DF: 
Senado, 1988.
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inconstitucional  e  que  não  possua  esta  definitividade  em  sede  de  controle  de 

constitucionalidade.46

De  relevante  importância,  e  demonstrando  a  plena  aceitação  da  idéia,  o  trecho  do 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, já sobre a égide da Constituição de 

1988, afirmando que 

[...] Os poderes executivo e legislativo, por sua chefia - e isso mesmo tem 
sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de 
inconstitucionalidade  -,  podem  tão-só  determinar  aos  seus  órgãos 
subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com 
forca de lei que considerem inconstitucionais.47 (grifos nossos)

Igualmente, vale destacar o julgamento do Recurso Especial 23121/GO, que é enfático 

ao afirmar que “o poder executivo deve negar execução a ato normativo que lhe pareça 

inconstitucional”48.

Assim,  a  construção  da  ordem  jurídica  justa  não  é  atribuição  exclusiva  do  Poder 

Judiciário,  mas  também dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  cabendo  àqueles  que 

porventura  sejam  prejudicados  pelo  exercício  irregular  destes  órgãos  as  medidas 

judiciais e administrativas cabíveis.

Por isso, não se deve confundir a idéia de acesso à justiça, aqui entendida como ordem 

jurídica justa, apenas às atribuições típicas do Poder Judiciário. O acesso à justiça deve 

ser observada por todos os Poderes do Estado, quer na sua função típica ou não.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após todo o estudo apresentado, constata-se que o acesso à justiça é muito mais do que 

o mero acesso formal ao Poder Judiciário. É muito mais, devendo o artigo 5º, XXXV, 

da Constituição Federal, ser interpretado juntamente com o preâmbulo e o inciso I do 

artigo 3º do Texto Maior.

46 BINENBOJM, Gustavo. Ob. Cit. p. 240-241.
47 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento da Medida Cautelar na ADIN, nº 221. Procurador-
Geral da República e Presidente da República. Relator: Ministro Moreira Alves. 29 mar. 1990, disponível 
em www.stf.gov.br . Acesso em: 19.11.2006.
48 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Recurso Especial nº 23121/GO, Estado de Goiás 
e Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros. 06 
out. 1993. Disponível em www.stj.gov.br . Acesso em: 19.11.2006.
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A idéia, muito divulgada, de que o artigo 5º, XXXV, da CF/88 é o dispositivo que 

permite o acesso à justiça, é parcialmente correta, porquanto o acesso à justiça pode se 

dar pelas atividades legislativa e administrativa.

O direito fundamental  de acesso à  justiça deve ser  visto,  estudado e compreendido, 

como o direito a ter aquilo que o ordenamento jurídico garante a cada pessoa, da mesma 

forma como o seria se o direito não tivesse sido violado. Além disso, este acesso à 

justiça  também  deve  ser  observado  na  forma  e  no  conteúdo  das  leis  (atividade 

legislativa) e na execução administrativa do Estado (atividade executiva).

Por muito tempo adotou-se a idéia de acesso à justiça como mero exercício do direito de 

ação, possibilitando o ingresso de ação no Poder Judiciário, o que de certa forma, teve 

grande influência da fase autonomista do processo civil.

Ultrapassada  a  fase  autonomista,  e  ingressando-se  na  fase  de  moderna 

instrumentalidade, o processo civil, assim como qualquer outro ramo do direito, deve 

observar os ditames e preceitos constitucionais, desenhando-se de acordo com o traçado 

previsto na Constituição Federal.

As funções dos Poderes Executivo e Legislativo na construção e manutenção da ordem 

jurídica justa é muito mais ampla do que a que corriqueiramente se lhes atribui.

A responsabilidade pela criação e manutenção desta ordem jurídica justa é de todos os 

Poderes do Estado, em suas atribuições típicas ou não.

O Poder Legislativo, no exercício de sua função típica, ato de legislar,  deve sempre 

buscar  os  melhores  caminhos  para  que  sejam  aditadas  leis  que  correspondam  aos 

interesses da sociedade, evitando ao máximo o conflito de interesses sociais e contrários 

aos costumes e anseios daquele grupo social. Esta atividade legislativa responsável e 

decente é forte meio de acesso á justiça,  mais importante até que o acesso à justiça 

garantido pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, o Poder Executivo possui duas maneiras de possibilitar este acesso à ordem 

jurídica justa, quais sejam a)  os atos co-legislativos, consubstanciados nos vetos, aqui 

importando os vetos decorrentes de alegação de inconstitucionalidade e b) não aplicação 

das leis consideradas inconstitucionais, ainda que inexistente decisão judicial a respeito.

Diante disso, desmitifica-se a idéia de que o acesso à justiça só poderia ser alcançada 

pela  atividade jurisdicional  (Poder  Judiciário),  sendo que,  como direito  fundamental 
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materialmente constitucional, não deve ser interpretado e visto de forma restrita, mas 

sim ampliada, abraçando as atividades exercidas pelos Poderes Legislativo e Executivo.
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OS RECURSOS CIVEIS E AS ÚLTIMAS REFORMAS PROCESSUAIS.

Cyntia da Silva Almeida Willemam∗

RESUMO

O presente artigo tem por escopo levantar alguns aspectos inerentes ao sistema recursal 

desde a origem até sua evolução no ordenamento jurídico brasileiro, promovendo uma 

discussão acerca da finalidade e justificativa do instituto como extensão do direito de 

ação e garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Inicialmente, será explanado 

sobre o esboço histórico da teoria geral  dos recursos, delineando sobre a gênese do 

sistema recursal, seus fundamentos, finalidade e sua vinculação ao princípio do duplo 

grau  de  jurisdição.  Posteriormente,  serão  examinadas  as  Leis  n°  11.276/2006  e 

11.418/200 no que tange aos seus efeitos na processualística dos recursos, delineando 

algumas sugestões para possíveis  violações a  direitos  processuais  fundamentais.  Por 

fim,  serão  apresentadas  algumas  considerações  acerca  do  confronto  entre  a 

recorribilidade e a celeridade tão alardeada nos últimos tempos, concluindo, através do 

método dialético, que o direito de recorrer deve ser assegurado, porque nem sempre a 

celeridade no julgamento significará uma efetiva prestação jurisdicional e o olhar do 

operador do direito deve estar focado no processo justo.

PALAVRAS-CHAVE

TEORIA GERAL DOS RECURSOS; GARANTIA CONSTITUCIONAL; PROCESSO 

JUSTO; CELERIDADE; EFETIVIDADE.

ABSTRACT

The present  article  has  for  objective  to  exalt  some inherent  aspects  to  the  resource 

system from the origin to her evolution in the Brazilian juridical system, promoting a 

discussion concerning the purpose and justification of the institute as extension of the 

action right and warranty of the effectiveness of the installment jurisdictional. Initially, 

it  will  be explained on the  historical  sketch  of  the general  theory of  the  resources, 
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delineating on the genesis of the resource system, their foundations, purpose and her 

connection  to  the  beginning  of  the  double  jurisdiction  degree.  Later,  the  Laws  n° 

11.276/2006  and  11.418/200  will  be  examined  with  respect  to  their  effects  in  the 

proceedings of the resources, delineating some suggestions for possible violations to 

procedural  fundamental  rights.  Finally,  some  will  be  presented  considerations 

concerning the confrontation between the re-examination and the velocity so boasted in 

the last times, ending, through the dialectic method, that the right of appealing should be 

insured,  because  not  always  the  velocity  in  the  judgment  will  mean  an  effective 

installment jurisdictional and the glance of the operator of the right should be focused in 

the fair process. 

KEYWORDS

GENERAL  THEORY  OF  THE  RESOURCES;  IT  GUARANTEED 

CONSTITUTIONAL; PROCESS EXACTLY; VELOCITY; EFFECTIVENESS.

INTRODUÇÃO

“O que é lícito esperar é que, por meio de modernas técnicas de 
gerenciamento  de  qualidade,  os  responsáveis  pela  Justiça 
brasileira assumam postura de maior ousadia e criatividade.
Ousadia  para  traduzir  em  provimentos  práticos  aquilo  que  a 
ideologia da Carta Magna assegura aos cidadãos em termos de 
garantias  fundamentais  e  da  respectiva  tutela  jurisdicional. 
Criatividade, para superar vícios e preconceitos arraigados nas 
arcaicas praxes do foro e para forjar ‘uma vontade firmemente 
voltada  à  edificação  de  uma nova  Justiça.  Mais  transparente, 
mais eficaz e efetiva, econômica e, sobretudo, rápida’.”1

Muito se tem capitaneado acerca da busca pelo aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional e pelo fim da morosidade da Justiça. Após a Emenda Constitucional n° 45 

tivemos como efeito de regulamentação das previsões constitucionais diversas normas 

que trouxeram mudanças consideráveis no ordenamento processual brasileiro, ou seja 

seguindo a reforma constitucional, veio a reforma processual.

Essa reforma processual repercute de maneira decisiva no sistema recursal 

até então vigente, posto que esta primada na racionalização e na celeridade.

1 THEODORO JR.,  Humberto.  Celeridade  e  efetividade  da  prestação  jurisdicional.  Insuficiência  da 
reforma das leis processuais. Disponível em: www.abdpc.org.br/artigos.htm. Acesso em: 10 de julho de 
2007.
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O presente ensaio tem por objetivo analisar as bases fundantes do sistema 

recursal,  as  justificativas  e  finalidades  de sua existência  no ordenamento  jurídico,  e 

algumas repercussões da reforma processual pós Emenda Constitucional n° 45.

Não  se  pretende  com  este  estudo  erradicar  as  dúvidas  suscitadas  pela 

doutrina  acerca  do  tema,  mas  apontar  alguns  caminhos  possíveis,  propondo  uma 

inquietante discussão sobre o tema.

Dessa  forma,  o  trabalho  foi  didaticamente  dividido  em  três  blocos,  o 

primeiro trazendo o esboço histórico dos recursos, partindo da gênese e alcançando sua 

evolução na ordem jurídica brasileira; em seguida expõe-se acerca dos fundamentos, 

passando pela finalidade dos recursos e delineando sobre o seu caminhar com o duplo 

grau  de  jurisdição,  desembocando  numa  breve  análise  das  Leis  n°  11.276/2006  e 

11.418/2007 no que tange aos seus efeitos no sistema recursal brasileiro. Concluindo, 

por fim, com a apresentação de uma breve síntese das idéias apresentadas no corpo do 

estudo.

Feita essa sucinta apresentação, passemos ao ensaio científico.

1. ESBOÇO HISTÓRICO DOS RECURSOS

Num  sentido  comum  recurso  é  um  meio  pelo  qual  alguém  se  serve 

objetivando salvar ou contornar uma situação. Acredita-se que a idéia de recurso tenha 

nascido com o próprio homem2, quando em sua evolução, pela primeira vez, alguém 

sentiu-se vítima de uma injustiça.

Alcides de Mendonça Lima, ao estudar a gênese dos recursos, traz à voga 

algumas referências bíblicas, onde é possível constatar muitas situações assemelhadas à 

recursos3, afirmando que :

“As origens,  portanto,  do recurso se perdem nas épocas mais 
remotas da humanidade, sem que se possam precisar mesmo as 
formas mais primitivas,  que seriam contemporâneas das fases 
iniciais do gênero humano.”4

1.1. Gênese e evolução

2 LIMA, Alcides de Mendonça. Sistema de normas gerais dos recursos cíveis. Rio de Janeiro-São Paulo: 
Limonad, 1963, p. 15. “(...) em essência, a idéia de recurso se acha arraigada no espírito humano, como 
uma tendência inata e irresistível, como uma decorrência lógica do próprio sentimento de defesa a um 
direito ameaçado ou violado.”
3 Ibidem., p. 13-15.
4 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 13.
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O  berço  de  nascimento  dos  recursos  no  processo  civil  é  a  República 

Romana, que apesar de não ter tido propriamente recursos, a parte inconformada com a 

decisão judicial desfavorável tinha a possibilidade de pedir de outro juiz uma medida 

que retornasse a situação ao estado anterior ou sustasse a eficácia da primeira decisão.

Historicamente  o  processo  romano  desenvolveu-se  em  três  fases:  legis  

actiones, pre formulas e cognitio extraordinária.

A primeira fase, legis actiones (processo das ações da lei), vai da época mais 

antiga até a  Lex Aebutia, cerca de 114 a.C., caracteriza-se pela sacramentalidade das 

ações e pela irrecorribilidade das decisões. Nesse período, o processo era dividido em 

duas partes: in iure – composta da actio e da litiscontestatio, acordo pré-processual de 

limitação da autuação jurisdicional e de submissão ao resultado da decisão; e in iudicio 

– a decisão do litígio perante o magistrado.

Nesta  fase  os  juízes  que  proferiam  as  decisões  irrecorríveis5 não  eram 

funcionários  estatais,  eram  particulares,  nomeados  em  assembléias  populares,  que 

funcionavam como uma espécie de árbitros.

“A legis actiones era marcada pelo excesso de formalismo, pela 
oralidade  bem  como  pela  religiosidade  exacerbada  em  suas 
decisões. O sistema processual era essencialmente místico e de 
uso exclusivo dos cidadãos romanos.”6

O  sistema  das  ações  da  lei  por  ser  extremamente  formal  desencadeia 

obstáculos que precisaram ser solucionados, as ações da lei já não eram suficientes para 

alcançar os litígios que surgiam envolvendo,  inclusive cidadãos não romanos.  Dá-se 

origem,  então,  a  uma  segunda  fase,  conhecida  como  período  formulário,  onde  as 

decisões continuavam irrecorríveis, mas o iudex da causa era um árbitro convencionado 

entre  as  partes,  de  acordo  com  a  vontade.   Aqui,  o  processo,  de  acordo  com  o 

procedimento  formular,  passa  a  se  estabelecer  em  dois  momentos:  “uma  com  o 

magistrado, que concedia a fórmula na presença das partes, e outra com o juiz, que 

haveria  de  instruir  e  decidir  o  conflito  no  limite  da  fórmula  anteriormente 

estabelecida”7. Neste período, além das ações da lei, havia a “possibilidade da ação por 

5 Nas ações da lei o julgador era o rei, por isso era inadmissível a revisão de sua decisão, essa vedação  
decorria do próprio poder de império, somente o próprio rei poderia rever sua decisão, se interposto  
algum recurso.
6 TOSE, Fernanda Silva.  Sistema de Recursos. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Campos. 
Disponível  em:  http://www.fdc.br/Revista/..%5CArquivos%5CRevista%5C3/01.pdf.  Acesso em:  20 de 
junho de 2007.
7 Ibidem.
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meio  das  fórmulas  pretorianas,  contidas  na  ordem  edital,  ou  dada  para  o  caso 

apresentado,  in  factum”8.  Esta  fase  perdurou  até  cerca  do  III  d.C.,  mantendo-se  a 

distinção entre a in iuri e in iudicio.

Essas  duas  primeiras  fases,  caracterizadas  por  um  processo  de  índole 

privada, correspondem à chamada ordo judiciorum privatorum, onde o pretor, agente do 

poder  oficial,  tinha  uma  função  mais  passiva  e  de  supervisão,  posto  que  cabia  ao 

magistrado privado a decisão de mérito acerca da causa9.

Vicente Greco Filho, ao tratar sobre tal passividade do julgador, expõe que:

“Parte  da  doutrina  sustenta  uma função  mais  ativa  do  pretor 
mesmo  nessas  épocas,  o  qual,  por  exemplo,  já  tinha  a 
possibilidade  da  denegatio  actionis,  isto  é,  impedir  a  decisão 
sobre o mérito se a ação não era prevista na lei, na ordem edital 
ou  não  merecia  ser  dada  in  factum.  De  qualquer  forma,  nos 
períodos  da  legis  actiones e  formulário,  a  decisão  não  era 
proferida, a final, por um órgão do Estado e sim pelo magistrado 
privado, o que impedia a estruturação de um sistema recursal, 
pela  própria  inexistência  de  uma  estrutura  oficial 
jurisdicional.”10

As hipóteses colocadas pelo autor, possibilitavam que a parte inconformada 

com a decisão pedisse a outro juiz uma medida que sustasse a eficácia da primeira 

decisão ou retornasse a situação ao status quo ante.

Com  a  nova  organização  política  do  estado,  estabelecida  com  base  na 

concentração de poderes pelo imperador, a atividade judiciária passa ao controle estatal. 

É nesse novo cenário que inicia-se a terceira fase de evolução do processo romano, a 

cognitio extra ordinem.

Nessa terceira fase, a justiça restou oficializada, a ação foi ampliada além da 

ordem legal e estatal, ficando à cargo e responsabilidade do estado a função julgadora. 

Aumentam as atribuições do pretor, o que traz consigo a possibilidade de reexame das 

decisões. Dessa forma, as decisões do pretor (oficial que representava o império estatal) 

passaram a ser recorríveis por meio da appellatio (recurso direcionado ao imperador), e 

da suplicatio .

8 GRECO FILHO,  Vicente.  Direito processual civil  brasileiro,  v.  2,  11ª  ed.  Atualizada.   São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 286.
9 Não havia recurso da decisão do juiz, as partes é que o escolhiam e por isso as decisões emanadas  
deveriam ser acatadas.
10 Idem. p. 286-287.
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É  a  extraordinário  cognitio  o  marco  histórico  do  direito  de  recorrer,  a 

appellatio11, permitia a interposição do recurso para impugnar imediatamente a decisão 

possivelmente injusta. Era possível apelar em cinco instâncias, afirma Leonardo Greco 

que:

“Apelava-se  tanto  das  sentenças,  quanto  das  decisões 
interlocutórias.  A  apelação  tinha  sempre  efeito  suspensivo  e 
renovava a causa por inteiro perante o juízo ad quem, repetindo-
se  as  fases  postulatória,  instrutória  e  decisória  e  podendo ser 
formulados novos pedidos e alegadas novas questões de fato e 
de direito, tanto pelo autor quanto pelo réu, inclusive inquiridas 
novas testemunhas.”12

Com a queda do Império Romano do Ocidente, a codificação de Justiniano 

surge como uma tentativa de recuperar o poder imperial e restabelecer a justiça romana, 

motivo  pelo  qual  diminuíram-se  as  possibilidades  de  interposição  da  appellatio, 

vedando as hipóteses em que impugnavam decisões interlocutórias. Foi nesta época que 

a apelação “tomou feição regular e organização sistematizada, adquirindo o conceito 

que, em essência, se mantém até o presente”13.

Passadas as breves notícias históricas dos recursos no Direito Romano, há de 

se  delinear  brevemente  acerca  do  histórico  destes  nos  demais  ordenamentos  que 

influenciaram o sistema recursal brasileiro.

No Direito Germânico não há notícia de recurso especificamente, já que as 

decisões  emanadas  retratavam  a  vontade  soberana  do  povo,  quem  julgava  era  a 

comunidade  popular  reunida  em  assembléias  e,  mais  tarde,  representada  nos 

escabinados.

“Pela situação peculiar da sociedade primitiva dos germânicos, 
num índice de estágio ainda rude, todo poder cabia ao povo, que 
funcionava em assembléia.  Não era,  porém, mera ficção,  mas 
uma realidade. E o poder judicial era igualmente exercido pelas 

11 Importante frisar que o embrião imperial da appellatio está na fusão entre a provocatio e a intercessio  
do período republicano romano, e  nos  moldes que conhecemos hoje,  a  apelação,  data do início  do 
Império Romano.
Afirma Alcides de Mendonça Lima que na appellatio imperial: “a parte lesada por uma sentença podia 
invocar  a  autoridade de um juiz  superior,  que,  examinando de novo o julgamento,  podia  manter  ou 
reformar a sentença. (...)  Pela antiga  appellatio,  a sentença não era substituída por outra; apenas não 
gerava efeitos, porque sua eficácia era cassada por via da  intercessio. A nova appellatio, porém, como 
sucedâneo da provocattio, tinha, por fim, manter ou reformar a sentença impugnada, proferindo-se, nessa 
última hipótese, uma nova decisão”.
12 GRECO, Leonardo. Estudos de Direito Processual. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de 
Campos, 2005, p. 288.
13 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 19.
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assembléias populares, às quais competia julgar o fato e aplicar 
o direito.”14

Já que os julgamentos emanavam sempre do povo, ninguém podia pretender 

ter o direito à uma nova decisão em uma mesma causa já decidida. Ademais, era ausente 

um órgão que tivesse poder ou autoridade acima da coletividade social reunida. Ainda, 

o julgamento, tinha um sentido extremamente místico, considerado até divino, como 

acentuava Couture afirmando que “el fenomeno de los recursos no se concibe, porque  

el juicio, es uma exprsión de la divindad y tiene el carácter infalible de ésta”15.

A  única  oportunidade,  citada  por  Calamandrei16,  que  a  parte  tinha  para 

questionar os julgadores era a  Urteilsschelte  (na Itália), que precedendo o julgamento 

(na tentativa de influenciá-lo), após apresentação do parecer do Richter, era uma espécie 

de réplica onde a parte demonstrava sua desaprovação a sentença.

Característica importante desta época é que o direito declarado na sentença 

não poderia mais ser  discutido,  o que demonstra a  origem do princípio da validade 

formal da sentença originadora da moderna autoridade da coisa julgada.

Não conseguindo extirpar o Direito Romano, o Direito Germânico influencia 

relevantemente seus preceitos, dando origem a um novo processo, denominado romano-

canônico17.  Nesse  período  o  instituto  recursal  perde  força  e  prestígio,  os  senhores 

feudais aproveitavam os privilégios, posto que não havia quem os contestasse. Os reis 

percebendo a ameaça a seus poderes, restauram gradativamente os recursos, no objetivo 

de  concentrar  o  poder  de  decidir  nas  mãos  dos  soberanos.  Foi  “nas  apelações  e 

avocações,  que  os  reis  encontraram os  meios  mais  lógicos  e  eficazes  de  enfrentar, 

brandamente, a arrogância dos titulares das terras”18. 

Em Portugal a sentença contra Direito Expresso era considerada nenhuma, 

inexistente, não era preciso ação para anulá-la.

14 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 21.
15 COUTURE, Eduardo J.  Fundamentos del Direcho procesal Civil. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 
348.
16 CALAMANDREI, Piero. La disapprovazione della sentenza (“Urteilsschelte”), in  Opere Giuridiche. 
Napoli: Morano Editore, vol. VI, 1976, p. 94:
“La vera natura della Urteilsschelte germanica è stata colta colla maggior chiarezza dallo SHULTE,  
secundo il quale l’appellazione è un mezzo per l’impugnativa di una sentenza giudiziaria, allo scopo di  
porreuna più  giusta  e  miglior  sentenza al  luogo di  quella  già  pronunciata.  La Urteilsshelte  tedesca 
invece non è in generale un mezzo per l’impugnativa di una sentenza giudiziaria, ma benzi uno dei mezzi  
per trovare il contenuto più correto possibile ad una sentenza che dovrà essere pronunciata in avvenire.”
17 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 22
18 Ibidem., loc.cit.

1939



Como em Roma, com a supplicatio, nas Ordenações Filipinas, reconhecia-se 

a  existência  da  revista  por  graça do soberano19,  que  era  uma possibilidade  do Rei 

permitir que integrantes da Casa de Suplicação dessem ao súdito nova oportunidade de 

julgamento e, também, na França o rei exercia o mesmo poder pela lettres de justice.

Surgem,  ainda,  nas  Ordenações,  algumas  espécies  de  Embargos  como 

recursos alternativos à apelação para que o próprio juiz examinasse  ex novo questões 

não  examinadas  na  sentença,  e  após  o  julgamento  desses  a  parte  ainda  tinha 

oportunidade para apelar.

A  revolução  francesa  foi  preparada  contra  os  juízes  que  integravam  a 

nobreza sob a acusação de que usavam seu poder contra a burguesia, o objetivo era 

submetê-los  a  soberania  popular  e  a  vontade  da  lei.  Criou-se,  então,  a  Corte  de 

Cassação, apesar de não analisar se a decisão era justa, verificava a aplicação da lei.

1.2 Os recursos no Direito Brasileiro

Um  movimento  de  emancipação,  independentemente  de  seus  resultados, 

amarra  um povo  ao  estrangeiro.  Não  há  como  ignorar  as  influências  da  legislação 

alienígena  no  Brasil,  assim  como  em  diversas  outras  nações  que,  por  processo 

semelhante, também conquistaram sua independência.

Em 1808, com o refúgio de Dom João no Brasil cria-se a Casa de Suplicação 

do Rio de Janeiro, onde as revistas por graça do soberano passam a ser analisadas, esse 

foi  o  primeiro  passa  para  uma construção  de  um judiciário  independente  em terras 

brasileiras.

Proclamada  a  Independência,  a  Constituição  de  1824  revogou  parte  das 

Ordenações  Filipinas,  consagrando  expressamente  o  princípio  do  duplo  grau  de 

jurisdição20.

19 Idem., p. 26. 
“(...)  se for procurada a gênese do instituto recursal na manifestação da desconformidade da parte  
vencida  num  julgamento,  socorrendo-se  do  poder  conferido  a  uma  autoridade  mais  alta  ou  mais  
graduada, que possa tornar sem efeito a decisão ou reformá-la, se tem de admitir que, mesmo sem os  
característicos  clássicos  da  apelação  –como recurso  tradicionalmente  padrão– houve  meios  de  ser  
exteriorizada a impugnação,  ainda que  revestida  de  um pedido de clemência  ao soberano,  logo no 
alvorecer da nação lusa”.
20 “Art. 158 - Para julgar as Causas em segunda, e última instancia haverá nas Provincias do Imperio as  
Re1ações, que forem necessarias para commodidade dos Povos.”
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Em 182821,  cria-se  o  Supremo Tribunal  de Justiça  do  Império,  mais  alto 

órgão de Judiciário imperial brasileiro, com atribuição para julgar a revista para o STJ, 

antiga Revista por Graça do Soberano que mantinha todas as características da cassação 

francesa. 

Foi  no  Código  de  Processo  Criminal  de  1832  que  pela  primeira  vez  a 

legislação ordinária tratou da processualística, determinando que a apelação era o único 

meio apto a impugnar sentença definitiva ou com forca de definitiva.

Em 1841 surge lei22 que disciplina o agravo de forma adaptada a estrutura 

judiciária imperial. 

Em 1850, acontece a primeira reforma processual e aprova-se do Código 

Comercial Brasileiro, que determinava que as causas cíveis seriam julgadas conforme as 

regras das Ordenações e, as comerciais, deveriam ser, posteriormente regulamentadas.

O  Regulamento  n°  737,  então,  regulamenta  o  processo  das  causas 

comerciais, mantendo o sistema recursal para as causas cíveis pautado nas Ordenações e 

na posterior legislação extravagante.

A proclamação da República alterou de forma substancial a estrutura do país. 

Em 1890, o Regulamento n° 763 estende a aplicação do Regulamento n° 737 às causas 

cíveis.  A  influência  da  democracia  Norte-Americana  transforma  a  antiga  revista-

cassação no recurso extraordinário-revisão. 

Afirma Greco que o recurso extraordinário podia não somente anular como 

reformar a decisão contrária a lei, igualmente ao que fazia a Corte Suprema dos EUA e 

o Tribunal do REICH alemão. Ainda, as “hipóteses de admissibilidade foram copiadas 

quase literalmente das disposições sobre o writ of certiorari do código judiciário Norte 

Americano”23.

21 Dispõe a Constituicão Politica do Imperio do Brazil (De 25 de março de 1824):
“Art.163 - Na Capital do Imperio, além da Relação, que deve existir, assim como nas demais Provincias,  
haverá tambem um Tribunal com a denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - composto de Juizes  
Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados com o Titulo do Conselho.  
Na  primeira  organisação  poderão  ser  empregados  neste  Tribunal  os  Ministros  daquelles,  que  se  
houverem de abolir.
Art. 164 - A este Tribunal Compete:
I. Conceder, ou denegar Revistas nas Causas, e pela maneira, que a Lei determinar.
II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os seus Ministros, os das Relações, os  
Empregados no Corpo Diplomatico, e os Presidentes das Provincias.
III. Conhecer, e decidir sobre os conflictos de jurisdição, e competencia das Relações Provinciaes.”
22 Lei n° 261, de 1841, art. 120.
23 GRECO, Leonardo. Op. Cit., p. 294.
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No  Brasil,  mantêm-se  os  recursos  previstos  quando  da  dualidade  das 

legislações processuais: Federal e Estadual.

1.2.1. O Código de Processo Civil de 1939

Adotando o sistema Austríaco de processamento da apelação, surge nosso 

primeiro  código  unificado,  trazendo  nove  espécies  de  recursos  diferentes,  mas  já 

conhecidos desde o século anterior: apelação, agravo de instrumento, agravo de petição, 

agravo no auto do processo, embargo de nulidade e infringentes do julgado, embargo de 

declaração,  recurso  de  revista,  recurso  extraordinário  e  carta  testemunhável.  Ainda 

assim,  muitas  decisões  eram  irrecorríveis,  fazendo  necessária  a  utilização  dos 

sucedâneos recursais.

A Constituição de 1934 atribui a União competência privativa para legislar 

em matéria processual24.

Sob  a  égide  da  Carta  de  1937,  em  1939,  surge  o  primeiro  Código  de 

Processo Civil unificado, nesse sentido, a doutrina critica o retrocesso dos legisladores, 

que consoante aos recursos não inovaram em nada no código:

“Nesse assunto,  o ‘Código de Processo Civil’  não apresentou 
progresso,  nada  inovou,  em  tese,  nada  aperfeiçoou  e,  até, 
regrediu em comparação com o diploma que inspirou o Processo 
dos  Estados-membros:  o  regulamento  n.  737,  de  1850.  Não 
avançamos.  Nem  paramos  no  tempo.  Pelo  contrário  – 
retrocedemos.”25

O  intenso  rol  de  recursos  previstos,  não  alcançava  as  necessidades, 

mantinha-se  no  ordenamento  inúmeras  decisões  irrecorríveis,  tornando  inevitável  a 

utilização de meios de impugnação sem natureza recursal. 

1.2.2. O Código de Processo Civil de 1973

No anteprojeto do Código de 73, Alfredo Buzaid prometia trazer uma visão 

mais simples e racional do sistema recursal. Entretanto o legislador, seguindo a tradição 

positivista e formalista herdada historicamente, pouco se deixa influenciar pela escola 

da efetividade do processo.

24 “Art. 5° Compete privativamente à União: XIX – Legislar sobre: a)direito penal, comercial, civil, aéreo 
e processual.”
25 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 70.
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Optou, ainda, o legislador, pela ampla adoção do princípio do duplo grau de 

jurisdição (permitindo a recorribilidade de todas as decisões de primeiro grau)  e da 

proibição da reformatio in pejus.

2. FUNDAMENTO DOS RECURSOS

2.1. Origem etimológica e conceito

Etimologicamente, a palavra recurso vem do latim recursare que significa, 

correr para trás, retroagir, correr para o lugar de onde se veio, tratando-se, portanto, de 

“um novo curso com a repetição de um movimento já realizado”26. Da própria gênese da 

palavra  extraímos  toda  essência  do instituto,  sua  finalidade é,  portanto,  retomar  um 

movimento já realizado.

Numa definição mais genérica, recurso é “o têrmo empregado para indicar 

todo e qualquer meio com o fim de defender ou preservar um direito”27.

Do ponto de vista técnico-processual, afirma Alcides de Mendonça Lima que 

“recurso é o meio, dentro da mesma relação processual, de que se pode servir a parte 

vencida em sua pretensão ou quem se julgue prejudicado, para obter a anulação ou a 

reforma, parcial ou total, de uma decisão”28.

Segundo Comoglio, o recurso visa a “eliminação do provimento inválido, 

injusto  ou  sem conformidade  a  lei,  ou  também é  destinado a  substituí-lo  por  outro 

provimento, em seqüência ao reexame de toda matéria substancial controversa”29.

Ovídio  Araújo  Baptista  da  Silva  ao  estabelecer  conceito  de  recursos  no 

direito processual diz que:

“É  o  procedimento  através  do  qual  a  parte,  ou  quem  esteja 
legitimado a intervir na causa, provoca o reexame das decisões 
judiciais, a fim de que elas sejam invalidadas ou reformadas”30.

Nelson Nery Jr., nos traz um sentido amplo para recurso, dizendo:

“recurso é o remédio processual que a lei coloca a disposição 
das partes, do Ministério Público ou de um terceiro, a fim de que 
a decisão judicial possa ser submetida a novo julgamento, por 

26 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 204.
27 LIMA, Alcides de Mendonça. Op. Cit., p. 122.
28 Ibidem., loc. Cit..
29 COMOGLIO,  Luigi  Paolo,  FERRI,  Conrado e  TARUFFO,  Michelle.  Lezioni  sul  Processo  Civile. 
Bolonha: II Mulino, 1998, p. 775.
30 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo.  .  Processo e ideologia: o paradigma racionalista.  Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 388.

1943



órgão  de  jurisdição  hierarquicamente  superior,  em  regra,  à 
aquele que a proferiu”31.

Para Ulderico Pires dos Santos recurso é o “meio hábil que o Estado concede 

para os interessados pleitearem do novo órgão jurisdicional competente a constituição 

de um estado jurídico diferente daquele que a decisão recorrida estruturou. Esta é a 

regra”32.

A  doutrina  é  unânime  no  reconhecimento  do  conceito  de  recurso 

estabelecido por Barbosa Moreira:

“Recurso  é  o  remédio voluntário  idôneo a  ensejar,  dentro  do 
mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento e a 
integração da decisão que se impugna”33.

2.2. Finalidade

“Tem se dito que o instituto dos recursos, em direito processual, 
responde a uma exigência psicológica do ser humano, refletida 
em sua natural e compreensível inconformidade com as decisões 
judiciais que lhes sejam desfavoráveis. Não resta dúvida de que 
este  sentimento  é  decisivo  para  explicar  a  criação  e  a 
permanência,  historicamente  universal,  dos  institutos  dos 
recursos.  Mas  não  se  pode  esquecer  que  sua  disciplina 
sistemática,  num  dado  ordenamento  jurídico,  a  ponto  de 
considerar-se o recurso como uma prerrogativa processual, ou 
mesmo  um  direito  do  recorrente,  ou  até,  como  certos 
processualistas o consideram, uma ação, pressupõe a existência 
de  uma certa  organização  hierárquica  e  burocrática  do  poder 
estatal incumbido de prestar a jurisdição.
Daí a idéia, de certo modo implícita no conceito de recurso, de 
uma  autoridade  hierarquicamente  superior  ao  magistrado  que 
haja proferido a decisão de que se recorre, ou seja, da existência 
do duplo grau de jurisdição.”34 (grifei)

Os recursos surgem como resultado imperioso da necessidade de satisfazer a 

ânsia  de  justiça  do  povo  e  a  tendência  que  este  tinha  para  lutar  contra  a 

prepotência. Inicialmente, nasceram como necessidade política, o intuito dos recursos 

era possibilitar o reexame de questões equivocadas, a fim de evitar o arbítrio.

31 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203.
32 SANTOS,  Ulderico  pres  dos.  Dos  Prazos  e  Recursos  no  Processo  Civil.  Rio  de  Janeiro-São 
Paulo:1962, p. 57.
33 BARBOSA  MOREIRA,  José  Carlos.  Comentários  ao  Código  de  Processo  Civil.  13ª  ed.  rev.  e 
atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 33.
34 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Op. Cit., 2004, p. 389.
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Levenhagen  chega  a  afirmar  que  “a  faculdade  conferida  às  partes  de 

requererem o reexame das decisões que lhes fossem desfavoráveis  é  essencialmente 

democrática,  porquanto  assegura-lhes  uma  liberdade  que  as  próprias  constituições 

consagram em seus textos”35.

Para  Chiovenda,  basta  que  o  juiz  saiba  que  sua  sentença  pode  ser 

reexaminada  e  modificada  por  tribunal  superior  para  que  seja  mais  cuidadoso, 

formulando sentença com mais desvelo e acuidade.

Ao tratar  das razões da existência de meios de impugnação das decisões, 

Moacyr Amaral Santos assevera:

“Considerando  a  posição  do  juiz  na  relação  processual,  de 
sujeito imparcial, não seria ilogismo conferir-se às suas decisões 
o caráter de irrevogáveis. Proferidas e publicadas, poderiam se 
imutávies.  Mas  os  juízes  são  criaturas  humanas  e,  portanto, 
falíveis, suscetíveis de erros e injunções, razão bastante para os 
ordenamentos processuais de todos os povos, com o propósito 
de assegurar a justiça o quanto possível perfeita, propiciarem a 
possibilidade de reexame e reforma de suas decisões por outros 
juízes, ou memo pelos próprios juízes que as proferiram.”36

O propósito dos recursos é “assegurar, na medida do possível, a justiça das 

decisões”37, e é clara sua vinculação com o duplo grau de jurisdição, dada a necessidade 

de um órgão superior e competente para reexame.

2.3. Duplo Grau de Jurisdição

Consagrado  pela  Revolução  Francesa,  o  princípio  do  duplo  grau  de 

jurisdição, consiste, em regra, em admitir-se o conhecimento e decisão das causas por 

um órgão jurisdicional hierarquicamente superior.

Historicamente  o princípio  do duplo grau  sempre  caminhou junto com o 

instituto  dos  recursos,  surgiram  nos  ordenamentos  primitivos,  permanecendo  nos 

sistemas  jurídicos  atuais,  inclusive  no  nosso,  em  decorrência  de  três  fatores:  a 

falibilidade do juiz, o inconformismo da parte vencida e a constante preocupação em se 

evitar o despotismo por parte do julgador. Comentemos:

35 LEVENHAGEN, Antonio José de Souza. Recursos no Processo Civil. São Paulo: Atlas, 1979, p.10.
36 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Max Limonad, v. 
3, 1963, p.87.
37 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., p. 113.
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a) falibilidade do juiz: o simples fato do juiz ser uma pessoa humana demonstra que 

ele não está imune a eventuais falhas, errores in procedendo, errores in judicando, 

erros no procedimento ou na fundamentação de sua decisão.

b) inconformismo da parte vencida: é intuitiva a inconformidade de qualquer pessoa 

perante  um  primeiro  juízo,  neste  sentido  esclarece  Nelson  Nery  Junior  

que “o sentimento psicológico do ser humano faz com que tenha reação imediata à 

sentença desfavorável, impelindo-o a pretender, no mínimo, novo julgamento sobre 

a mesma questão”38.

c) preocupação  em  evitar  o  despotismo  do  julgador:  aqui,  pretende-se  afastar  a 

possibilidade dos juízes, imbuídos da certeza de que suas decisões seriam imutáveis, 

se acometerem do autoritarismo não colimado pela justiça que visa a pacificação 

social.

Sendo  decorrente  do  due  process  of  law,  o  duplo  grau  é  uma  garantia 

fundamental  de  boa  justiça  que  deve  encontrar  lugar  de  destaque  em  toda  ordem 

jurídica39.

Sobre a vinculação entre o princípio do duplo grau e os recursos, Vicente 

Greco afirma:

“A  existência  de  um  sistema  recursal  adequado  atende  ao 
princípio da pluralidade de graus de jurisdição e aos ideais de 
justiça.  (...)  Os vários graus de jurisdição existem não apenas 
porque os superiores têm mais conhecimento ou sabedoria, pois, 
se assim fosse, as ações deveriam ser julgadas todas diretamente 
por eles, mas porque, em cada grau, o órgão jurisdicional vê o 
caso concreto de uma maneira própria (...).”40

Questão  curiosa  acerca  do  duplo  grau  é  que  este  é  considerado  pelos 

tribunais  humanitários  e  as  Cortes  Constitucionais  como  uma  garantia  fundamental 

apenas do processo penal.  No âmbito da jurisdição civil,  o direito ao duplo grau de 

jurisdição deve der garantido porque envolve a segurança jurídica que se espera de um 

Estado Democrático.

Leonardo  Greco  entende  que  o  segundo  julgamento  por  um  tribunal 

hierarquicamente superior deve ser assegurado como garantia fundamental também do 

38 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35.
39 Idem. Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 5ª 
ed., p. 40.
40 GRECO FILHO, Vicente. Op. Cit., p. 285.

1946



processo civil, isso porque no âmbito da jurisdição civil, se a lei institui um recurso, o 

acesso a ele se incorpora ao direito à tutela jurisdicional efetiva41.

No Brasil o duplo grau é contornado e limitado pela Constituição Federal de 

1988 no intuito de se efetivar o binômio: segurança-justiça. Até a Constituição Federal 

de 1891, não era possível limitar os casos de cabimento de recurso de apelação e a lei 

maior reservava a segunda e a última instância ao Tribunal de Relação, que conforme o 

Dec. 737/1850, estipulada o valor de alçada como requisito para o cabimento desse 

recurso.

No processo penal, o Duplo Grau é irrestrito por força do art. 8º; nº2, letra h 

do  Pacto  de  São  José  da  Costa  Rica,  que  tem o  Brasil  como signatário,  assim lei 

ordinária  que  o  restringir  ou  não  permitir  a  recorribilidade  da  sentença  penal,  será 

inconstitucional.

Segundo  Nery,  o  duplo  grau,  está  previsto  na  atual  Carta,  quando  o 

legislador  constituinte  estabelece  que  “os  tribunais  do  país  terão  competências  para 

julgar causas originariamente e em grau de recurso”.

Neste esteio, afirma o autor que, compete ao legislador infraconstitucional 

efetivar  a  norma  prevista  na  Carta  Magna no sentido de  imprimir  operatividade  ao 

princípio.  Isso justifica  a  existência  de algumas leis  que restringem o cabimento  de 

recursos.

O objetivo do duplo grau é fazer a adequação entre a realidade no contexto 

social de cada país e o direito a segurança e a justiça das decisões judiciais nos termos 

constitucionais, são nesse sentido que ele não pode ser ilimitado.

3. ALGUMAS REFORMAS PROCESSUAIS E ASPECTOS RELEVANTES AOS 

RECURSOS.

3.1. Lei n° 11.276/2006.

Ao entrar em vigor, em 09 de maio de 2006, a Lei n° 11.276, traz algumas 

alterações em nosso sistema processual. A maior parte delas trata de terminologias, mas 

41 GRECO, Leonardo.  Op. Cit.., p. 225. “No Estado Democrático Contemporâneo, a eficácia concreta  
dos direitos constitucional e legalmente assegurados depende da garantia da tutela jurisdicional efetiva,  
porque sem ela o titular do direito não dispõe da proteção necessária do Estado ao seu pleno gozo.
A tutela jurisdicional efetiva é, portanto, não apenas uma garantia, mas, ela própria, também um direito  
fundamental, cuja eficácia irrestrita é preciso assegurar, em respeito à própria dignidade humana.”
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quatro  modificações  estabelecem  efeitos  no  sistema  recursal  brasileiro,  mais 

especificamente na apelação. 

A  primeira  alteração  trata  da  extinção  da  expressão  “despacho  de  mero 

expediente”, anteriormente prevista no art. 504 do Código de Processo Civil.  Agora o 

legislador diz que dos despachos não cabe recurso, retificando a redação para corrigir 

uma impropriedade, já que não cabe ao juiz proferir despachos de mero expediente42. 

Apesar da proibição de recursos, posicionamo-nos no sentido de que basta haver caráter 

prejudicial para que seja possível. Nesse sentido, Barbosa Moreira:

“Quanto  aos  pronunciamentos  decisórios,  impropriamente 
chamados  ‘despachos’,  se  proferidos  no  primeiro  grau  de 
jurisdição, em princípio, também comportam agravo (rt. 522), a 
menos  que  regra  especial  disponha  diversamente  ou  a 
interpretação  sistemática  aponte,  com  toda  a  clareza,  noutro 
sentido; se em grau superior, serão recorríveis nos casos e pela 
forma especificamente previstos.”43

No 506  o legislador altera o inc. III – utilizando o termo “dispositivo” para 

se  adequar  à  redação  do  Código.   No parágrafo  único  há,  ainda,  uma correção  na 

remissão para o 525 § 2º , uma vez que o art. 524 fora alterado em 1995.

A  terceira  alteração  está  no  art.  515  §  4º,  onde  podemos  constatar  a 

possibilidade de duas situações sucessivas, em o Tribunal terá que decidir. Primeiro, o 

julgador decidirá se abrirá ou não uma fase instrutória.  Depois decidirá se prossegue 

com o julgamento ou se baixa os autos à instância inferior. Assim, dentro do mesmo 

dispositivo legal,  podemos vislumbrar duas possibilidades para o curso do processo, 

onde uma não condiciona a outra. Essa implementação tem merecido o reconhecimento 

dos estudiosos, o que justifica-se pela economia processual e pela atenção aos princípios 

da  instrumentalidade  e  utilidade,  quer-se  com  isso,  aproveitar  ao  máximo  os  atos 

processuais praticados.

A última alteração de efeito no sistema recursal está expressa no art. 518 do 

Código de Processo Civil, onde o legislador institui a súmula impeditiva de recurso44, 

ou, como preferimos, a súmula impeditiva de apelação. Ao analisarmos o dispositivo 

legal, verificamos que o legislador faz uso do verbo na forma imperativa: “o juiz não 

42  Em razão da Emenda Constitucional, n° 45, tal matéria foi transferida aos funcionários do cartório  
que agem por delegação do juiz - art. 93, XIV da BRASIL.  Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988.
43 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. Cit., p. 315.
44 Para Humberto Dalla, trata-se de um efeito atribuído àquela sumula através de uma decisão judicial. 
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receberá”,  demonstrando,  dessa  forma,  proibição  expressa,  que  não  dá  espaço  a 

discricionariedade por parte do juiz. De certo que é absurdo, não há como se atribuir a 

súmula  impeditiva  de  recurso  o  mesmo  status  e  efeito  processual  que  a  súmula 

vinculante, sem sequer subordinar aquela ao concurso dos pressupostos exigidos para 

essa.  Ademais  quanto  à  proibição  expressa,  devemos  refletir  considerando  a 

discricionariedade, independência45 e a imparcialidade46 necessárias para um processo 

justo.

A nova redação  do  art.  518,  §1° do Código de  Processo  Civil  inaugura, 

portanto,  uma nova  ordem e  realidade  processual.  A modificação  configura  embate 

direto com o princípio do duplo grau de jurisdição,  entretanto a  norma dirige-se ao 

magistrado, condicionando-o a julgar de acordo com os tribunais superiores, sob pena 

de ver todas as suas decisões reformadas.

Diante de tais reflexões, recebida a apelação, podem ocorrer duas situações:

1.  O  juiz  resolve  desobedecer  deliberadamente  o  art.  518  §  1º,  entendendo  pela 

inconstitucionalidade  do  dispositivo.  Nesse  caso,  não  caberia  nenhum  recurso,  e  o 

remédio cabível seria o mandado de segurança por violar norma legal expressa.

2.  O  juiz  sabe  que  existe  a  súmula,  conhece  o  art.  518  §  1º,  entende  pela 

constitucionalidade do dispositivo, mas acredita que o caso sub examem não se adeqüa 

exatamente ao que diz a súmula. A intenção não é contrariar o dispositivo legal,  na 

verdade, o juiz, dentro de seu livre convencimento e de sua independência funcional, 

entende que existem situações que tornam o caso específico em relação aos precedentes. 

que originaram a súmula. Nessa segunda hipótese, o juiz irá proferir, motivadamente 

(art.  93,  IX  da  Constituição),  despacho  recebendo  o  recurso  de  apelação  apesar  da 

existência da súmula.  Contra tal despacho, caberá o recurso de agravo de instrumento, 

isso porque o juiz não deixou simplesmente de aplicar o dispositivo, ele fundamentou, 

apresentando razões de fato e de direito. Apesar da doutrina sempre ter sustentado que 

da decisão do juiz que recebe o recurso de apelação não cabe recurso, na hipótese supra 

cria-se uma inversão, a ordem agora é não receber.

45 GRECO, Leonardo. Op. Cit., p.251. 
 “No exercício da jurisdição, os juízes devem gozar de absoluta independência em relação a qualquer  
outra atividade pública, inclusive a judiciária, e a qualquer tipo de pressão individual ou coletiva que  
possa comprometer a sua impessoalidade. (...) A independência é, pois, um atributo que deve gozar cada  
juiz individualmente, e não o Judiciário ou os tribunais em conjunto.” 
46 Um julgamento em que se assegura imparcialidade do juiz implica na atuação de um juiz “eqüidistante  
das partes e dos interesses a ele submetidos”.

1949



Dessa forma, a norma inscrita no §1°do art. 518 do CPC, se interpretada de 

forma sistêmica, considerando a independência e a imparcialidade do juiz, possibilita ao 

magistrado julgar conforme ou contrariamente a súmula.

3.2. Lei n° 11.418/2006.

Essa lei é resultado da necessidade de regulamentação da previsão insculpida 

no  art.  102,  §3°  da  Carta  Magna  pós  Emenda  Constitucional  n°  45,  que  trouxe  o 

requisito da repercussão geral das questões constitucionais no caso para o conhecimento 

do Recurso Extraordinário. Na verdade, a nova redação do art. 102, §3° fez ressurgir a 

antiga argüição de relevância, prevista no art. 119 § 1º CR/69.

O legislador ao inserir o art. 543-A no Código de Processo Civil, fala no § 2º 

em “apreciação  exclusiva  do  Supremo  Tribunal  Federal”,  assim  entendemos  que  a 

intenção foi retirar das instâncias ordinárias esse exame. Assim, o desembargador no 

Tribunal  poderá  se  manifestar  quanto  aos  requisitos  ordinários  e  quanto  ao  pré-

questionamento, mas não poderá tecer qualquer comentário acerca da repercussão geral, 

este exame compete privativamente ao Supremo.  

Mas, ainda que regulamentado o mandamento constitucional, a lei não nos 

traz o que é repercussão geral.  Apesar do §1º do 543-A do CPC trazer uma tímida 

delimitação conceitual para repercussão geral, mais uma vez o legislador nos traz um 

conceito  juridicamente  indeterminado,  a  abertura  dada  ao  julgador  nesse  ponto  nos 

reaproxima do sistema processual americano, onde o julgamento é um ato político do 

Tribunal.

A  repercussão  geral tem  como  primordial  finalidade  colaborar  para  o 

extermínio  da  denominada  “crise  de  judiciário”.  O  enorme  número  de  recursos 

extraordinários  estava a  atravancar  a  atividade do Supremo nos termos previstos  na 

Constituição Federal. Além de contribuir para o estreitamento da porta de entrada no 

STF, a repercussão geral pretende demonstrar e permitir que a função de tribunal de 

cúpula do Poder Judiciário brasileiro seja realmente cumprida pelo Supremo Tribunal 

Federal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A morosidade do Poder Judiciário há tempos vem sendo pauta de discussões 

inquietantes.  Inegavelmente,  é  um problema  que  precisamos  enfrentar  na  busca  da 

humanização e efetividade da prestação jurisdicional.

Em  meio  aos  argumentos  que  justificam  a  crise  estavam  as  inúmeras 

possibilidades  de  interposição  dos  recursos.  Seria  o  sistema recursal  um dos  vilões 

responsáveis pela morosidade da justiça.

A grande questão, como nos traz Ovídio Baptista, é que:

“Ninguém procura investigar as raízes históricas e culturais que 
condicionaram  a  formação  de  nosso  sistema,  freqüentemente 
acontece que determinadas reformas pontuais, antes de oferecer 
vantagens  na  busca  de  maior  efetividade  na  prestação 
jurisdicional, acabam agravando ainda mais a crise, a ponto de 
tornar,  em  determinados  setores  da  atividade  judiciária, 
praticamente inviável o exercício normal da jurisdição.”47

Os recursos encontram fundamento de existência na possibilidade de falha 

do juiz e na necessidade de se impugnar a decisão possivelmente injusta, e para sairmos 

em sua defesa consideramos a vinculação desses fundamentos ao devido processo legal, 

a ampla defesa, e a garantia fundamental de um processo justo. Ademais, não podemos 

afastar a assertiva de que a irrecorribilidade incentiva o despotismo.

A  Reforma do Judiciário implementada pela Emenda Constitucional nº 45 

surge com o intuito de colaborar, na medida do possível, para uma racionalização do 

sistema processual na busca de uma maior credibilidade do Poder Judiciário em crise 

por  sua  ineficiência  processual.  A  busca  por  um processo  mais  célere  tem sido  o 

argumento para a  condenação do sistema recursal,  mas não se pode esquecer  que é 

necessário um certo cuidado: até que ponto devemos sacrificar  o direito de recorrer 

como um direito decorrente do próprio direito de ação48 em função da celeridade e do 

descongestionamento processual?

O  grande  problema  é  que  o  legislador  infraconstitucional,  para  conferir 

maior celeridade processual e na busca pela efetivação da prestação jurisdicional nos 

termos ditados pela EC 45/04, vem preterindo às também garantias constitucionais do 

acesso à jurisdição, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do 

duplo grau de jurisdição.

47 SILVA, Ovídio Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, p. 10.
48 CRUZ, João Claudino de Oliveira e. Prática dos recursos. Rio de Janeiro-São Paulo: Forense, 1971, p. 
08.
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Nem  sempre  a  rapidez  de  julgamento  significará  a  efetiva  prestação 

jurisdicional,  nem mesmo a realização de uma boa justiça.  O processo justo  requer 

qualidade, a celeridade torna mais suscetível o cometimento de erros. Não podemos 

abrir mão do aspecto qualitativo, a quantidade de julgamentos não significa qualidade e 

efetividade,  o  fim preconizado  é  o  processo  justo.  Devemos  enxergar  a  efetividade 

como instrumento  de  justiça  e  pacificação  social  o  que  nem sempre  corresponderá 

aceleração da prestação jurisdicional.

De certo que a morosidade também é um problema afeto à efetividade da 

justiça, reconhecemos, também, que os recursos tem sido frequentemente utilizados em 

nosso ordenamento  para efeitos  protelatórios.  Entretanto,  no confronto  entre  ambos, 

optamos  pela  recorribilidade  e  pela  presença  do  princípio  do  duplo  grau  como 

informador  da garantia  do  processo  justo49,  para  nós  a  possibilidade  de  revisão  das 

decisões integra a garantia fundamental da prestação jurisdicional efetiva.
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A DICOTOMIA PROCESSO PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR FACE 

UMA TEORIA GERAL DO PROCESSO
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RESUMO

Os processualistas brasileiros ainda trabalham uma visão instrumentalista do Processo, 

que concebe um Processo jurisdicional que segmenta o Direito Processual não apenas 

didaticamente, mas materialmente, ratificando a tradição em distinguir e isolar a vida 

civil  da vida  militar,  e,  com isso,  fortalecendo  a  dicotomia  no processo penal,  um 

comum e outro militar, unicamente para fins de fixação de competência. A investigação 

no presente ensaio é acerca da necessidade ou não da dicotomização do Processo Penal 

brasileiro, perquirindo se esta dualidade de legislações processuais penais se coaduna 

com  o  paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito,  ou  seja,  com  o  Processo 

entendido como garantia.
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ABSTRACT

The  Brazilian  procedures  still  work  a  instrumentalista vision  of  the  Process,  that 

conceives a judicial proceeding that segments the Procedural law not only didactically, 

but materially, ratifying the tradition in distinguishing and isolating the civil life of the 

military life, and, with this, fortifying the dichotomy in the criminal process, common 

and a other military man, solely for ends of ability setting. The inquiry in the present 

article is concerning the necessity of the dichotomy of the Brazilian criminal process, 
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investigating if  this duplex of criminal  process law if  it  makes compatible  with the 

paradigm of the Constitutional Democracy, that is, with the Process.

KEYWORDS

CRIMINAL  PROCESS;  MILITAR  CRIMINAL  PROCESS;  CONSTITUTIONAL 

DEMOCRACY; CONSTITUCIONAL PRINCIPIOLOGY OF THE PROCESS

I - INTRODUÇÃO

O Direito brasileiro convive com uma dualidade na seara do Processo Penal: a 

existência de um Código de Processo Penal e um Código de Processo Penal Militar. O 

Código de Processo Penal que vige atualmente remonta à Era Vargas, e data de 3 de 

outubro  de  1941,  tendo  entrado  em vigor  em 1º  de  janeiro  de  1942.  O Código de 

Processo Penal Militar vigente é mais novo, data de 21 de outubro de 1969, entrando em 

vigor em 1º de janeiro de 1970.

Antes de prosseguir com este ensaio, importante ressaltar que, para uma melhor 

explanação  e  um melhor  entendimento,  haverá  referência  ao  Processo  Penal  como 

Processo Penal Comum e ao Processo Penal Militar unicamente como tal.

No ordenamento  jurídico  pátrio,  então,  existem duas  normas  que  regulam o 

processo penal (comum ou militar), unicamente por questão de fixação de competência. 

A dicotomia no Direito Processual Brasileiro entre Processo Penal Comum e Processo 

Penal Militar é fortalecida por uma visão instrumentalista do Processo, que trabalha 

uma  concepção  do  Processo  jurisdicional  que  segmenta  o  Direito  Processual  não 

apenas  didaticamente,  mas  materialmente  em  Direito  Processual  Civil,  Direito 

Processual  Trabalhista,  Direito  Processual  Penal,  Direito  Processual  Penal  Militar, 

dentre outros Processos jurisdicionais. Bem como pela tradição em distinguir e isolar 

a vida militar da vida civil.

A  pretensão  é  pensar  acerca  da  necessidade  da  dicotomização  do  Processo 

Penal brasileiro, embasada na tradição e fundada na ótica da doutrina instrumentalista, 

perquirindo se esta dualidade de legislações processuais penais se coaduna com uma 

visão atual  de Processo,  a partir de uma Teoria  da Constituição  que se ampara  no 

paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito.  O  que  se  busca  são  respostas  à 

indagação acerca da existência de uma Teoria Geral do Processo que se sustenta a 
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partir  de  uma  base  principiológica  uníssona  de  base  constitucional  garantidora, 

permitindo  englobar,  num  único  esquema  mínimo,  o  Processo  jurisdicional,  o 

Processo legislativo, o Processo administrativo e demais processos (BARROS, 2006) 

e  que,  por  conseguinte,  opor-se-ia  à  dicotomia  operada  no  Direito  brasileiro  entre 

Processo  Penal  Militar  e  Processo  Penal  Comum.  Ou  seja,  a  questão  circunda  a 

possibilidade de encararmos o Processo como um modelo constitucional que garante a 

efetivação  dos  direitos  fundamentais  por  bases  principiológicas  uníssonas  a  todo e 

qualquer Processo. Desta forma, vislumbrar-se-ia o microsistema do Processo Penal 

com bases democráticas, especificadas a partir de garantias constitucionais únicas para 

o referido microsistema e, independente de Militar ou Comum, entender que se presta 

à reconstrução fática, e não à aplicação da sanção penal.

A  propósito,  o  marco  teórico  adotado  será  a  Teoria  do  Processo  como 

procedimento realizado em contraditório, acrescido dos conhecimentos propagados no 

Brasil por Aroldo Plínio Gonçalves, o modelo constitucional de Processo somado à 

Teoria Discursiva de Jürgen Habermas (2003).

 Para a tarefa pretendida,  no primeiro capítulo discorreremos sobre a possível 

existência  da  dicotomia  entre  Processo  Penal  Militar  e  Processo  Penal  Comum  no 

ordenamento jurídico pátrio, tentando demonstrar como uma visão instrumentalista do 

Processo e da Teoria Geral do Processo coopera para firmar essa dicotomia.

No segundo tópico, iniciaremos apontamentos sobre a visão procedimentalista 

do Processo e da Teoria Geral do Processo. Até aqui trabalharemos a questão a partir de 

dois contrapontos, confrontando os instrumentalistas e os procedimentalistas na Teoria 

Geral do Processo, e demonstrando o choque que ocorre entre a Escola de Processo 

mineira, difundida por autores como Aroldo Plínio Gonçalves (2001), Rosemiro Pereira 

Leal  (2005),  Ronaldo  Brêtas  de  Carvalho  Dias  (2004),  José  Alfredo  do  Oliveira 

Baracho (1984), Marcelo de Andrade Cattoni de Oliveira (2001), e, principalmente, a 

Escola de Processo paulista, desenvolvida por Cândido Rangel Dinamarco (2005), Ada 

Pellegrini  Grinover  (1999),  Antônio  Carlos  de  Araújo  Cintra  (1999),  a  partir  das 

reflexões de Enrico Túlio Liebman (1984) e Giuseppe Chiovenda (1940).

 A partir dessas duas perspectivas, no terceiro tópico, tentaremos demonstrar que 

a dicotomia Direito Processual Penal Comum e Direito Processual Penal Militar não é 

necessária e diverge do modelo constitucional de Processo posto sob o paradigma do 
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Estado Democrático de Direito. Ao final, tentaremos demonstrar que a dita dualidade 

não está  em consonância  com o paradigma do Estado Democrático  de  Direito,  que 

institui  um verdadeiro  imperativo  constitucional  de  Processo,  pois,  somente  assim, 

estaremos diante de um Processo como garantia, que, sob o pano de fundo democrático, 

é o caminho para garantir  a participação democrática  dos afetados na formação das 

decisões e provimentos.

II – A DICOTOMIA ENTRE PROCESSOS PENAIS

Os Tribunais  Militares  datam de  épocas  remotas  e  foram constituídos  como 

órgãos de exercício  da jurisdição especializada  em vários  países  (Espanha,  Bélgica, 

Países Baixos, Grécia, Portugal, Colômbia, México, Estados Unidos, Inglaterra), sendo 

que  sua  gênese  remonta  ao  Império  Romano  (CHAVES  JÚNIOR,  2001,  p.  4; 

FEROLLA, 2000, p. 12).

A “Justiça Militar” é a mais antiga estrutura judiciária do país.  Cláudio Amin 

Miguel  e  Nelson  Coldibelli  (2004)  traçam  um breve  histórico  acerca  desta  função 

Jurisdicional  especializada.  Para  mencionados  autores,  Superior  Tribunal  Militar  foi 

criado em 1° de abril de 1808, pelo Príncipe-Regente D. João, com a denominação de 

Conselho  Supremo Militar  e  de  Justiça.  É  o  mais  antigo tribunal  superior  do  País. 

Durante o Império e início da fase republicana foi presidido pelos Governantes, isto é, 

D. João VI; D. Pedro I; D. Pedro II; Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Somente 

em 18 de julho de 1893, a Presidência do já Supremo Tribunal Militar passou a ser 

exercida por membros da própria Corte, eleitos por seus pares. Ressaltam que apenas 

houve  mudança  na  denominação  do  Tribunal,  pois  foram  mantidos  todos  os  seus 

componentes  do  antigo  Conselho  Supremo  Militar  e  de  Justiça,  já  Ministros.  A 

Constituição  de  1946  consagrou  o  nome  atual:  Superior  Tribunal  Militar.  Desde  a 

fundação, portanto, há quase duzentos anos, a Justiça Militar da União foi cometida de 

funções judiciais e administrativas, embora só fosse introduzida, efetivamente, no Poder 

Judiciário, pela Constituição de 1934 (AMIN MIGUEL & COLDIBELLI, 2004, p. 1-2).

O Superior Tribunal  Militar completa,  no ano de 2007, 199 anos de tradição 

jurídica  no  país,  e  é  responsável  por  manter  a  hierarquia  e  a  disciplina  nas  forças 
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militares federais (Marinha, Exército e Aeronáutica), pilares sem os quais instituições 

militares poderiam se transformar em verdadeiros bandos armados.

Ancorado neste pioneirismo, com o movimento de codificação no país, sempre 

vigeram dois códigos de Processo Penal (comum e militar),  a disciplinar meramente 

procedimentos  e  fixar  regras  de  competência.  A  dicotomia  surge  antes  mesmo  da 

proclamação da República, com a criação do primeiro Tribunal no país em 1808, um 

Tribunal Castrense.

A questão da dualidade Processo Penal Comum e Processo Penal Militar surge 

em virtude desta tradição de Justiça Militar existente no Direito brasileiro, e, por razões 

histórico-políticas  se  sustenta  ainda  hoje  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  amparada 

juridicamente na negativa da existência de uma Teoria Geral do Processo.

Importante vislumbrar a concepção instrumentalista do processo, para perceber 

como ela, acrescida de uma postura tradicionalista no Direito brasileiro em dicotomizar 

o  Processo  Penal  (comum  e  militar),  sustenta  e  fundamenta  a  existência  dessa 

dicotomia, mesmo diante de um Estado que se diz Democrático de Direito.

Ovídio  A.  Baptista  da  Silva  e  Flávio  Gomes  (2002),  Rogério  Lauria  Tucci 

(2003), e anteriormente Francesco Carnelutti (1950), entendem pela inexistência de uma 

Teoria  Geral  do  Processo,  ao  defenderem  uma  Teoria  Geral  do  Processo  Civil 

totalmente desvinculada de uma Teoria Geral do Processo Penal.  Para  mencionados 

autores  não  existe  uma  Teoria  Geral  do  Processo,  mas  sim  uma  teoria  especial 

aplicada ao Processo Civil e ao Processo Penal de forma divergente.

No entendimento defendido por Silva e Gomes (2002) não se pode formular 

uma Teoria Geral do processo, quando a técnica processual seja tão distinta, caso do 

Processo Penal e Processo Civil. Nas palavras dos autores:

Esta peculiaridade, comum a todo o fenômeno jurídico, mostra-se 
ainda mais visível quando se trata do direito processual, dado que 
este  ramo da ciência  jurídica  tem de  tratar,  necessariamente,  de 
casos individuais, onde a construção de regras gerais mostrar-se-á 
sempre  uma  tarefa  limitada  e  precária.  (SILVA  &  GOMES, 
2002, p. 9)

Em termos de Processo Penal, dentro desta perspectiva de que não existe uma 

Teoria Geral do Processo, importante destacar a posição de corrente doutrinária do 

sul  do  Brasil,  encabeçada  por  Jacinto  Nelson  de  Miranda  Coutinho  (1989),  para 
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quem também  não  existe  uma  Teoria  Geral  do  Processo.  Coutinho  justifica  esta 

posição porque, para o autor, no Processo Penal não existe lide como um conflito de 

interesses  qualificado  por  uma  pretensão  resistida,  donde  não  seria  possível  a 

composição das mesmas estruturas entre Processo Civil e Processo Penal. Segundo 

Coutinho, construímos uma Teoria Geral do Processo Civil a partir de Liebman e, 

pensar o Processo Penal com esta visão seria impossível (COUTINHO, 1989). Em 

um trabalho mais recente sustenta Coutinho a posição de vinte anos atrás:

Imperioso, porém, negar peremptoriamente a chamada teoria geral do 
processo, (...)
Assim, com um sistema diverso, um princípio unificador diverso, um 
conteúdo do processo diverso, e uma diversidade estrutural em cada 
elemento da trilogia fundamental (jurisdição/ação/processo), não há 
que se cogitar sobre uma teoria geral. Com denominadores comuns 
diferentes, não cabe uma teoria, muito menos geral. Como referi há 
20 anos,  “Sem embargo disso,  per  faz  et  nefas,  a  teoria  geral  do 
processo civil, a cavalo na teoria geral do processo, penetra no nosso 
processo penal e, ao invés de dar-lhe uma teoria geral, o reduz a um 
primo pobre, uma parcela, uma fatia da teoria geral. Em suma, teoria 
geral do processo é engodo; teoria geral é a do processo civil  e, a 
partir  dela,  as  demais.”  Ela,  todavia,  serve:  para  reter  o 
desenvolvimento democrático do processo penal  porque encobre  o 
núcleo do problema do seu sistema. (COUTINHO, 2007, p. 5)

Do  pensamento  de  Coutinho  (2007)  podemos  apreender  uma  importante 

premissa:  nos  termos  de  uma teoria  que  se  funda  na  tríade  tradicional  do direito 

processual, qual seja, Jurisdição, Ação e Processo, não se pode sustentar uma teoria 

geral do processo, a não ser fazendo aquilo que os instrumentalistas defendem uma 

teoria geral do Processo Civil,  enfiada a fórceps - esta seria uma expressão talvez 

perfeita para Coutinho – no Processo Penal.

Os instrumentalistas, oriundos da Escola de Processo paulista, entendem pela 

existência de uma Teoria Geral do Processo, entretanto, estruturada com fulcro na 

referida tríade Jurisdição – Ação – Processo e, com a Constituição Federal de 1988, 

acrescem  o  instituto  da  Defesa  à  estrutura  desta  Teoria  Geral  do  Processo 

(GRINOVER, CINTRA & DINAMARCO, 1999, p. 78). Esta Teoria tem a jurisdição 

como  base  institutiva  sistematizada,  que  vê  o  Processo  como  instrumento  de 

pacificação  social  (GRINOVER,  CINTRA  &  DINAMARCO,  1999,  p.  36).  É  o 

Processo  colocado  como  forma  de  realização  da  jurisdição,  tendo  como  marco 
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teórico  a  Teoria  do  Processo  como  Relação  Jurídica1,  concebendo  o  Direito 

Processual  como  o  estudo  sistemático  e  operacional  do  Processo  Jurisdicional 

mediante a compreensão da Jurisdição.

Dinamarco tem o entendimento de que o processualista moderno mudou sua 

concepção acerca do processo, colocando-o como instituto a serviço da população na 

busca por resultados jurídico-substanciais convergentes ao bem comum por modos e 

medidas eleitos pela própria sociedade política (DINAMARCO, 2005, p. 156). Para 

este  instrumentalista,  a  jurisdição  e  o  processo  são  instrumentos  que  têm  por 

finalidade realizar  valores sociais  e políticos da nação.  Liberdade e igualdade são 

valores a serem realizados pela jurisdição e estão atrelados a modelos axiológico-

culturais de cada nação (DINAMARCO, 2005, p. 12).

A  respeito  do  papel  da  autoridade  pública  julgadora  nesta  concepção 

instrumentalista, Dinamarco coloca que o juiz, no exercício da função jurisdicional 

do Estado, necessita buscar as aspirações ou o espírito da lei, representado por um 

juízo  axiológico  que  razoavelmente  pode  se  considerar  instalado  no  texto  legal 

(DINAMARCO,  2005,  p.  294).  Para  o  autor,  as  atividades  de  interpretação  e 

aplicação  do  Direito  possuem,  inclusive,  papel  corretivo  das  desvirtudes  da 

legislação  (ultrapassada  ou  mal  elaborada),  através  do  apelo  aos  compromissos 

éticos do juiz, às finalidades políticas do processo e a um uso alternativo do Direito 

(DINAMARCO, 2005, p. 295).

Esta  visão  instrumentalista  demonstra  que  o  Processo  Penal,  Comum  ou 

Militar,  sempre  foi  colocado  em  segundo  plano  no  que  tange  a  seus  institutos 

servirem de base para uma Teoria Geral do Processo. Sempre se pensou o Processo 

Penal  a  partir  de  uma  Teoria  Geral  do  Processo  Civil.  Trata-se  da  concepção 

instrumentalista de uma Teoria Geral do Processo Jurisdicional baseada meramente 

em  institutos.  Isto  dá  sustentabilidade  à  dicotomia  Processo  Penal  Comum  e 

Processo Penal Militar,  que já impera  por força da tradição,  e  se ancora em uma 

Teoria Geral do Processo apenas Jurisdicional,  onde se chega a conceber escopos 

metajurídicos no Processo (DINAMARCO, 2005) quando da aplicação do direito, no 

sentido chiovendiano de realização da vontade concreta da lei.

1 Onde o Processo é uma relação jurídica de Direito Público instituída entre o juiz e as partes. Estudo 
acerca da Teoria do Processo como Relação Jurídica e suas ramificações em angular, triangular e linear, é 
desenvolvido por Hélio Tornaghi (TORNAGHI, 1987).
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A  Lei  n.°  9.839/99,  que  excluiu  da  competência  da  “Justiça  Militar”  os 

crimes de pequeno potencial ofensivo, acrescentando à Lei n.° 9.099/95 o art. 90-A, 

somente  reafirma  como uma visão do processo como relação  jurídica,  ou mesmo 

dentro  da  instrumentalidade  do  processo,  ainda  é  influente  em  nosso  Direito 

Processual,  afirmando  a  dicotomia,  que  está  na  contramão  de  um  processo 

constitucional.

A  dicotomia  Processo  Penal  Comum  e  Processo  Penal  Militar  ganha 

sustentáculo nessa visão instrumentalista que afirma a necessidade de um processo 

especial  somente  em  virtude  de  divisão  de  competências.  Parece  ser  um contra-

senso,  neste  raciocínio,  o  fato  de  não  cogitarem  a  existência  de  um “código  de 

processo  penal  eleitoral”  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  uma  vez  que  a 

jurisdição eleitoral, como órgão jurisdicional especializado que é, também careceria 

de  especialização  de  seus  procedimentos  por  meio  de  um  conjunto  de  regras 

particular.  Sem  falar  que  na  especialização  da  justiça  eleitoral,  se  julga  crimes 

eleitorais, e não só ilícitos administrativos, mas discutiremos nos próximos itens o 

tema  proposto  e  sua  conexão  com  outras  especializações  das  competências 

jurisdicionais.

Entretanto, a proposta do Processo como garantia apta a construir o Estado 

Democrático  de  Direito  não  se  funda  nessa  visão  arraigada  e  restrita  dos 

instrumentalistas.  A  pretensão  atual,  definida  como  marco  deste  trabalho,  é  uma 

reconstrução do Processo, como garantia (não como instrumento),  e sobrepostos à 

compreensão da Jurisdição. A posição consiste em pensar o Processo a partir de um 

modelo  constitucional,  a  partir  de  um  esquema  principiológico  mínimo,  para 

proporcionar  uma  verdadeira  coerência  entre  os  diversos  ramos  do  Direito 

Processual.  Assim,  a Teoria  Geral  do Processo seria um macrosistema,  do qual  o 

Processo  Penal,  independente  se  Comum ou Militar,  seria  um microsistema,  com 

suas garantias especificas e próprias do processo penal, principalmente em relação 

ao estado de inocência e às garantias de liberdades individuais.

 

III – POR UMA COMPREENSÃO DA TEORIA GERAL DO PROCESSO A PARTIR 

DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

A proposta de uma Teoria Geral do Processo que não se funda na compreensão 
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da jurisdição como instituto sustentador e fundamentador da referida teoria, mas sim 

sustentada em uma teoria de processo que abarque não só o processo jurisdicional, mas 

também  o  processo  legislativo,  administrativo  ou  mesmo  processos  de  mediação  e 

arbitragem.  Para  tanto,  é  preciso que esta  teoria geral  se desvencilhe  justamente  de 

institutos como a jurisdição e a ação.

Desta feita, pretende-se uma teoria do processo que se justifique pela existência 

de uma estrutura uníssona de princípios, que possam ser compreendidos como bases 

mínimas  para  a  existência  do  processo,  princípios,  portanto,  que  serão  a  base  para 

compreender  o processo.  Esta  proposta  segue no sentido de um modelo  mínimo de 

processo, como por exemplo, foi  proposto por Andolina e Vignera (1997),  para um 

modelo constitucional de processo, mas que não pretende se limitar ao processo civil, 

mas sim, sustentado pelos avanços propostos por Fazzalari (1992), na compreensão do 

procedimento como gênero, que tem no processo a espécie,  na qual o provimento é 

preparado em simétrica paridade pelos afetados.

Nesta perspectiva, compreende-se o processo como garantia constitucionalizada, 

isto é, no Estado Democrático de Direito é possível procedimentalizar a participação 

dos  afetados  para  garantir  a  legitimidade  do  Direito  (Habermas),  garantindo  a 

possibilidade de argumentação dos afetados,  possibilitando que cada um explicite as 

suas pré-compreensões e perspectivas, valores morais e posições éticas, como sujeito de 

uma comunidade multicultural.

Neste  sentido,  a  garantia  do processo é  co-depende à  realização dos  direitos 

fundamentais,  num  processo  dialógico,  no  qual  não  se  pode  definir  uma  garantia 

excluindo a possibilidade de exercício de direitos fundamentais, do mesmo modo que o 

exercício dos direitos fundamentais justifica a garantia da participação nos processos 

decisórios,  sejam  estes  processos  que  se  apresentam  como  parte  da  construção  de 

decisões na esfera  pública da comunidade ou mesmo em decisões relativas  à esfera 

privada e pessoal dos sujeitos.

Nesta perspectiva, para se pensar uma teoria geral do processo é preciso partir da 

compreensão que o processo é  uma garantia  do Estado Democrático de Direito  co-

dependente aos direitos fundamentais, que se define a partir de uma base principiológica 

uníssona que poderá se aplicar a todos os processos específicos mas que não impede 

que cada tipo de processo possa se especializar para se adequar as especificidades do 
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provimento pretendido. 

Conseqüentemente, podemos pensar este esquema mínimos de princípios não só 

a partir do contraditório, visto por Fazzalari, como qualidade do procedimento que o 

distingue  do  processo,  o  contraditório  visto  como  espaço  procedimentalizado  para 

participação  dos  afetados  na  construção  do  provimento,  mas  que  se  une  a  outros 

princípios que deles não é possível  nem mesmo dissociar,  como a ampla defesa no 

sentido de ampla argumentação, como o tempo concedido as partes para amplamente 

argumentarem, significando a argumentação como a possibilidade de comprovação das 

alegações,  bem como,  com a  garantia  da  existência  de  um terceiro  imparcial  e  da 

fundamentação  das  decisões.  Pois,  garantir  contraditório  sem  a  possibilidade  de 

compreender as razões de uma decisão e as bases nas quais se funda a decisão jurídica 

que atinge a esfera de direitos dos sujeitos de uma comunidade. E, como conseqüência, 

a possibilidade de revisibilidade das decisões, que no Estado Democrático de Direito, é 

garantido pela  possibilidade  de  se  recorrer  ao processo jurisdicional  tido esta  como 

ultima ratio, ou seja,  a definitividade de uma decisão jurídica se garante em ultima 

instancia pela decisão jurisdicional.

Em sendo uma base principiológica uníssona que define as bases de uma Teoria 

do  processo,  mas  que  pode  ser  analisado  a  partir  dos  seus  microsistemas,  no  caso 

especial  deste  trabalho,  o  processo penal,  que  não pode  ser  negligenciado  nas  suas 

características  próprias,  que  são  garantidas  na  Constituição,  mas  que  são  de 

reconhecimento  em termos fortes  no universalismo fundado na dignidade da pessoa 

humana,  que  na  presunção  de  inocência  sua  base  principiológica  e  no  respeito  às 

garantias de liberdade pessoais, decorrentes da proteção ao preso provisório, e também 

na  própria  compreensão  do  processo  penal,  que  possui  um  órgão  de  acusação 

normalmente estatal.

Desta feita,  o direito processual penal  não se manterá  como primo pobre do 

processo civil, como argumenta corretamente Coutinho (1989, 2007), ate mesmo porque 

sua compreensão com microsistema favorece a construção de uma hermenêutica própria 

para os princípios específicos do processo penal. 

Assim,  não se  pode simplesmente  transferir  as  discussões  feitas  no processo 

civil, transplantar principalmente as reformas do processo civil que principalmente em 

razão da redução da garantia  do contraditório  e  da  ampla  defesa em nome de  uma 
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celeridade e efetividade desmesurada, principalmente quando o legislador confunde os 

problemas de política judiciária com garantias processuais.

Neste  ponto,  é  preciso  um  estudo  aprofundado  dos  institutos  próprios  do 

processo penal e dos problemas da legislação brasileira processual penal, que a décadas 

demanda uma reforma total e não pontual que continua a manter a tradição autoritária 

mantida mesmo após a Constituição de 1988, para se reconstruir a partir do modelo 

constitucional de processo e seus específicos princípios, dos institutos como as medidas 

cautelares pessoais, a prova no processo penal, a atividade probatória do juiz, a emenda 

do pedido, o direito de apelar em liberdade, a superação do inquérito policial, o papel do 

Ministério Público, a execução penal, dentre tantos outros pontos.

É nesta perspectiva de uma releitura que se trabalha o tema proposto, qual seja a 

dualidade entre processo penal comum e militar.

IV  –  DESNECESSIDADE  DA  DICOTOMIA  PROCESSO  PENAL  COMUM  E 

PROCESSO PENAL MILITAR

A concepção de Processo adotada nos instrumentalistas vislumbra-se, em nosso 

entendimento, uma verdadeira Teoria Geral do Procedimento, uma vez que concebem o 

Processo  como  uma  relação  jurídica  de  Direito  Público,  um  vínculo  subjetivo  não 

palpável, e o procedimento como materialização daquele vínculo adjetivo.

Percebe-se  claramente  a  improcedência  de  uma  visão  instrumentalista  do 

Processo face uma sociedade que se pretende democrática. A conclusão de Leal ratifica 

esse entendimento:

Não  procede,  como  querem  Cintra,  Grinover  e  Dinamarco, 
afirmar,  sem  explicar,  que  ‘a  jurisdição  se  exerce  através  do 
processo’ que é, segundo eles, mero instrumento e meio (método 
usual)  do  exercício  da  jurisdição,  confundindo  assim,  a 
estruturação  do  procedimento  e  a  instituição  constitucionalizada 
do Processo. (LEAL, 2005, p. 43)

Por  vislumbrarem  um  Processo  como  instrumento  da  jurisdição,  os 

instrumentalistas  operam verdadeira  Teoria  Geral  do  Procedimento,  como  dito,  o 

que acresce à força da tradição dicotômica para servir de sustentáculo à dicotomia 

Processo Penal Comum e Processo Penal Militar.

Em uma primeira análise, na perspectiva da corrente instrumentalista, o que 
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impediria aglutinação dos dois sub-ramos seria a diferença entre os procedimentos, 

ou  seja,  o  processo  penal  comum  e  o  processo  penal  militar  possuem  fases 

procedimentais  distintas.  Assim,  a  instrumentalidade  do  processo  dá  ênfase  à 

dicotomia, no sentido de haver necessidade de sua existência tendo em vista tratar-se 

de procedimentos diversos.

A análise  da dicotomia  Processo Penal  Comum e Processo Penal  Militar  a 

partir  de  uma  Teoria  Geral  do  Processo  com  base  nas  propostas  da  Escola  de 

Processo  mineira,  fundada  em  um  esquema  mínimo  de  Processo  definido 

constitucionalmente, é insustentável. Em uma concepção de Processo, ancorada no 

paradigma do Estado Democrático de Direito, a dicotomia não se sustenta, uma vez 

que a diferença entre Processo Penal Comum e Processo Penal Militar é meramente 

procedimental,  constituindo  o  Processo  em  um  modelo  constitucional  já 

estabelecido.  A base principiológica é una, simplesmente por se tratar  do instituto 

Processo.  E,  ademais,  ambos  são  Processo  Penal  e  têm  como  finalidade  a 

reconstrução do fato inicialmente tido como criminoso,  para situá-lo na Teoria do 

crime,  funcionando  como  garantia  das  partes  para  que  possam  cooperar  na 

construção do provimento final, defendendo ou não a subsunção do fato criminoso à 

norma penal.

Faz-se,  agora,  a  análise  de  cada  uma  das  objeções  da  manutenção  da 

dicotomia do processo penal comum e processo penal militar.

Em primeiro lugar, é possível vislumbrar que os princípios sustentadores do 

processo  penal,  que  o  justificam  como  microsistema,  são  aplicáveis  tanto  no 

processo penal comum como no processo penal militar.  Neste sentido,  importante 

ressaltar que a garantia da presunção de inocência, estado de inocência ou principio 

de não-culpabilidade, seja qual nomenclatura for usada, é uma garantia em ambos. 

A própria garantia das liberdades pessoais, dispostas na Constituição da República, 

como  a  determinação  de  que  a  decisão  que  decreta  a  prisão  processual  deve  ser 

proferida  pelo  juiz  competente  em  decisão  fundamentada,  garantia  tanto  para  o 

acusado comum ou militar.

Nem mesmo a disposição constitucional, que não diz não se aplicar a garantia 

do habeas corpus, no que se refere às punições disciplinares militares, pode ser vista 

como óbice a justificar a manutenção da dicotomia. Pois como ato administrativo, a 
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punição disciplinar não é passível de garantia do habeas corpus, somente se esta se 

mantenha nos limites da legalidade do ato, prevista por lei, mas não impede que, em 

caso de excesso, desvios ou mesmo desrespeito ao direito fundamental de liberdade 

do  cidadão,  possa  ser  o  meio  processual  típico  de  salva-guarda  das  liberdades 

pessoais  seja  utilizado.  Posição  esta  defendida  pelos  próprios  instrumentalistas 

(GRINOVER, GOMES FILHO & FERNANDES, 2005, p. 354).

Em  segundo  ponto,  a  tradição  que  justifica  a  distinção,  por  si  só,  não 

prevalece quando pretende um direito que se funda na hermenêutica dos princípios 

constitucionais.

A presente análise do caso brasileiro pode ser empreendida a partir de um dos 

problemas  interpretativos  definidos  por  Dworkin  na  compreensão  do  direito  como 

integridade,  o caso  McLoughlin.  Ressalta  o autor  que a divisão do direito em áreas 

específicas – Direito Civil, Direito Penal, Direito Administrativo, Direito do Trabalho e 

Direito  Tributário  –  segue  uma  definição  tradicional  que  “reflete  princípios  morais 

amplamente  aceitos”  pela  opinião  pública.  Esta  demonstração  é  fácil  de  ser 

empreendida  a  partir  da distinção  entre  Direito  Civil  e  Direito  Penal,  por  exemplo. 

Desse  modo,  a  interpretação  do  direito  como integridade  irá  respeitar  as  diferenças 

relativas à prioridade local, salvo quando os limites tradicionais de divisão do direito em 

áreas se mostrar mecânico ou arbitrário (DWORKIN, 1999, p. 300-304).

Assim, conclui o autor: 

Se um juiz que aceita o direito como integridade considera que duas 
interpretações se ajustam, cada uma na área de seu interesse imediato, 
bem o suficiente  para  satisfazer  as  limitações  interpretativas,  então 
ampliará o alcance de seu estudo numa série de círculos concêntricos 
para incluir outras áreas do direito e, assim, determinar qual das duas 
melhor  se  adapta  ao  âmbito  mais  abrangente.  Mas  respeitará, 
normalmente,  a  prioridade da área do direito,  na qual desponta seu 
problema imediato; considerará de menor valor, rigorosamente, algum 
princípio como uma interpretação aceitável do direito de acidentes se 
ele for estranho a esse ramo do direito, mesmo que se ajuste bem a 
outras  áreas.  A  topologia  das  áreas  é,  como  vimos,  parte  do  seu 
problema interpretativo,  e os seus julgamentos sobre os limites das 
áreas  pode  ser  polêmico  e,  todo  modo,  irá  modificar-se  com  a 
evolução do direito.  No entanto,  restrições  específicas  aplicam-se a 
seus  julgamentos  sobre  os  limites:  devem,  em  princípio,  respeitar 
opiniões públicas e profissionais estabelecidas que dividem o direito 
em áreas importante de conduta pública e privada. (DWORKIN, 1999, 
p. 481)
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Consoante esta posição a respeito das áreas do direito e sua prioridade local, 

no caso do ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser oposto na presente discussão 

justamente  porque  as  bases  principiológicas  constitucionais  do  processo  penal  são 

fundamento para ambos os processos jurisdicionais, independente se comum ou militar.

Os  argumentos  de  prioridade  local  do  processo  penal  militar,  de  forte 

conteúdo tradicional, como se verifica a partir dos estudos de Dworkin, se fundariam, 

portanto, tão somente na questão da competência e da formação do Conselho de Justiça, 

órgão julgador no processo penal militar, que neste ponto sofreu modificações em razão 

da Emenda n.º 45/04, no âmbito das justiças militares estaduais,  com a mudança do 

papel do juiz togado frente aos juízes militares, até mesmo com limitação das decisões 

colegiadas (formada por um juiz togado e quatro juizes militares), aos crimes militares 

cometidos contra vítimas militares.

Assim,  estas  diferenças  são idênticas  àquela  que se  verifica  no processo 

penal nos crimes eleitorais, mesmo possuindo órgão jurisdicional distinto, decorrente da 

existência de uma “Justiça Especializada”. Mesmo a existência de normas processuais 

específicas,  art.  13  a  27  da  Lei  n.º  4.898/65  –  Código  Eleitoral  –  são  de  caráter 

procedimental,  ou  seja,  somente  estabelecem  as  seqüências  dos  atos  processuais, 

devendo respeitar as bases do processo penal, principalmente no que tange ao respeito 

aos  princípios  constitucionais  do  Processo  Penal,  os  institutos  próprios  do  processo 

penal  como  ação  penal,  provas,  medidas  cautelares,  são  todas  elas  fundadas  no 

microsistema do processo penal, constitucionalmente delimitados e demarcados.

Logo, pode se verificar que a organização de duas legislações codificadas 

para  o  processo  penal  comum e  processo  penal  militar,  somente  se  justificam pelo 

conteúdo  tradicional  forte,  mas  que  nem  mesmo  é  hoje  reconhecido  pela  opinião 

pública.  Nesse  sentido,  pode-se  analisar  a  reforma  perpetrada  pela  Emenda 

Constitucional  n.º  45/2004,  que  modificou  os  parágrafos  3º  e  4º  do  art.  125  da 

Constituição da República, retirando os fortes contornos coorporativos da denominada 

“Justiça Militar”, que constituiu uma grande crítica da opinião pública, que já refletia na 

mudança da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida de vítima civil 
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cometidos por militares em serviço, mudança esta ocorrida através da Lei n.º 9.299/96, 

que já tinha definido esta modificação de competência2.

Assim,  manter  a  dicotomia,  antes  que  preservar  garantias  é  manter  um 

sistema diverso, de publicidade limitada e de manutenção de uma tradição autoritária, 

comum em legislações que conviveram com períodos de radicalismo político militar e 

foco de exclusão de liberdades  dos  cidadãos,  não é  a  disciplina militar  que imporá 

reduções das garantias constitucionais dos referidos militares.

Neste sentido, podemos ressaltar a forte controvérsia que ocorre atualmente, 

de inclusão ou não dos presos de Guantánamo aos tribunais militares norte-americanos 

(DWORKIN, 2004), justamente em virtude de limitações às garantias para o exercício 

de direitos fundamentais, como uma advertência no intuito de não pensar a legislação 

processual penal militar como um lugar de redução de garantias constitucionais e de 

inclusão  de  um  forte  processo  penal  de  emergência  para  julgamento  de  crimes 

relacionados  ao  terrorismo,  o  que  Luigi  Ferrajoli,  denominou  “Fondamentalismo 

Occidentale” (FERRAJOLI, 2006, p. 809).

Mas,  para  se  chegar  à  verdadeira  concretização  do Estado Democrático  de 

Direito  é  necessário  romper  com  concepções  oriundas  de  paradigmas  de  Estado 

anteriores e extirpar dicotomias desnecessárias,  como a que se opera entre Processo 

Penal Comum e Processo Penal Militar. 

V - CONCLUSÃO

Em suma, dos apontamentos desse ensaio, concluímos que a concepção acerca 

da Teoria Geral do Processo, que vem sendo trabalhada pelos instrumentalistas e pelos 

relacionistas,  não  se  insere  na  plataforma  da  constitucionalidade  democrática.  A 

estrutura desta Teoria Geral do Processo que vem sendo apresentada pelos juristas da 

Escola de Processo paulista propicia um aumento dos poderes instrutórios do juiz, a 

construção  de  decisões  jurisdicionais  solitárias  e  sentimentais,  bem como não  vê  o 

Processo inserido dentro de um contexto participativo.

2 Interessante observar que tais críticas, apesar se compatibilizarem com tratados internacionais em que o 
Brasil figura como signatário, a Emenda Constitucional n.° 45/04 só trouxe alterações no que tange à 
competência dos órgãos jurisdicionais no âmbito da “Justiça Militar” Estadual. As críticas não persistem, 
entretanto, no que tange à, que mantém sua competência para julgar aqueles crimes excluídos da “Justiça 
Militar” Estadual.
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Essa estrutura exclui o Processo do recinto democrático e é atribuída ao fato de 

se desenvolver reformulações ao arrepio dos subprincípios concretizadores do princípio 

maior da vinculação ao Estado Democrático de Direito e seus respectivos subprincípios 

concretizadores  (supremacia  da  constituição,  prevalência  da  lei,  fundamentação  das 

decisões e determinabilidade das decisões).

 Para que se conceba uma Teoria Geral do Processo no Estado Democrático de 

Direito,  é  necessário  que  os  órgãos  jurisdicionais  se  subsumam  aos  aludidos 

subprincípios  concretizadores  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Dessa  subsunção, 

advirá  o  respeito  ao  devido  processo  constitucional  que  propiciará  uma  ordenação 

dialógica em contraditório realizado entre os destinatários do provimento, para que, em 

atividade conjunta com agente público decisor, construam e estruturem a decisão.

A dicotomização do Processo Penal brasileiro é desnecessária, e está calcada 

na tradição e fundada na ótica da doutrina instrumentalista, sendo que tal concepção 

dicotomizada  se  coaduna  com uma  visão  pós-moderna  de  Processo,  à  luz  de  uma 

Teoria  da  Constituição  que  se  ampara  no  paradigma  do  Estado  Democrático  de 

Direito.  A Teoria  Geral  do  Processo  engloba  o  Processo  jurisdicional,  o  Processo 

legislativo, o Processo administrativo e, por conseguinte, se opõe à dicotomia operada 

no Direito brasileiro entre Processo Penal Militar e Processo Penal Comum. Devemos 

encarar  o  Processo  como  um modelo  constitucional  que  garante  a  efetivação  dos 

direitos fundamentais por bases principiológicas uníssonas a todo e qualquer Processo. 

Desta  forma,  demonstra-se  que  o  microsistema  do  Processo  Penal  com  bases 

democráticas, independente de Militar ou Comum, se presta à reconstrução fática, e 

não à aplicação da sanção penal.

Somada à tradição de dicotomizar, esta concepção vem permitindo a firmação da 

dicotomia que se opera no Direito Processual entre Processo Penal Comum e Processo 

Penal Militar, mesmo no paradigma do Estado Democrático de Direito.

No Processo Democrático não subsiste a dicotomia. Além de concebermos uma 

Teoria Geral do Processo, a base principiológica é una, simplesmente por se tratar do 

instituto Processo. E, ademais, ambos são Processo Penal e têm como finalidade a 

reconstrução do fato inicialmente tido como criminoso,  para situá-lo na Teoria do 

crime,  funcionando  como  garantia  das  partes  para  que  possam  cooperar  na 
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construção provimento  final,  defendendo ou não a subsunção do fato criminoso à 

norma penal.

Não defendemos  a  extinção  da “Justiça  Militar”,  seja  Estadual  ou Federal, 

mas  sim  um Processo  Penal  único.  Dicotomizar  é  manter  a  tradição  e  continuar 

entendendo  o  Processo  à  luz  de  paradigmas  já  superados.  É  imprescindível  a 

reconstrução  desse  espaço  do  microsistema  do  Processo  Penal,  inserindo-o  no 

modelo  constitucional  de  Processo  para  superar  a  desnecessária  dicotomia  entre 

Processo  Penal  Comum  e  Processo  Penal  Militar.  O  rompimento  com a  tradição 

urge.
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A HERMENÊUTICA A FAVOR DA TUTELA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO PROCESSO PENAL
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RESUMO

O artigo reflete  sobre  a  sistematização dos  princípios  constitucionais,  envolvendo o 

problema da efetividade do processo penal. Demonstramos como o constitucionalismo, 

sob o enfoque garantista e neo-positivista (referências teóricas), inovam a aplicação dos 

princípios constitucionais, que passam a nortear a experiência jurídica contemporânea, 

com o desenvolvimento da multifuncionalidade, da integralidade e da justiciabilidade 

dos direitos fundamentais. O artigo chama atenção para a importância de se adequar as 

normas com as questões que surgem na atualidade, compatibilizar o processo penal com 

o Estado Democrático de Direito e romper os paradigmas da estrita  formalidade na 

busca  do  chamado,  "justo  processo".  Nesse  novo  cenário,  o  processo  penal  se 

caracteriza  como  instrumento  de  permanente  afirmação  dos  direitos  fundamentais, 

criando um ambiente  no qual os direitos individualizados do acusado convivem em 

harmonia  com  os  direitos  potenciais,  consolidando  assim  a  natureza  publicista  de 

processo. A revisão da dogmática jurídica com o auxílio da hermenêutica torna-se um 

instrumento  para  o  reencontro  da ética  e  do Direito,  exigindo  um discurso jurídico 

sólido  e  consistente,  sustentado  na  argumentação  e  inserido  em  um  processo  de 

constitucionalização,  é  condição  sine  qua  non  para  a  construção  de  um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito.
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ABSTRACT

The object  of this study is  to  briefly  systematize  the main  doctrinal  understandings 

related to the theme in perspective, hereby making it clear that due to how broad the 

issue is, we have chosen to limit the approach as how the applicability of norms and 

their effectiveness in an attempt to demonstrate how constitutional principles and its 

variables guide Law as developed the multifunctionality, integrality and justiciability of 

the fundamental  rights.  Thus,  the  individualistic  view of  the guarantees  of  the  Due 

Process  of  Law has  been losing  ground when confronted  with  the  prevalence  of  a 

publicist insight. Thus, we must adjust the norms to the issues currently arising, making 

criminal  proceedings  compatible  with  the  Democratic  State  of  Law  through  the 

breaking of paradigms, strict formalities, and criminal proceedings in search of the so-

called “fair process”. The study aim to focus the constitutionalization phenomena and 

the  return  to  ethical  values,  demanding  a  substantiated  and  interpreted  judicial 

discourse,  sustained  in  argumentation,  in  the  search  of  a  consensus,  will  seek  fair 

solutions without leaving the judicial security aside.

KEY WORDS

CRIMINAL  PROCEEDINGS;  CONSTITUCIONALIZATION;  MODEL  OF 

INTERPRETATION.

INTRODUÇÃO

O sentimento geral  de ausência  de insegurança,  que prevalece atualmente na 

sociedade  brasileira,  decorrente  o  aumento  significativo  da  criminalidade  violenta, 

associada à exigência de uma resposta penal mais célere, tem favorecido o discurso da 

lei e da ordem, que no campo do processo penal, resume-se ao utilitarismo processual. 

Esse  utilitarismo  pode  ser  traduzido  na  relativização  dos  direitos  fundamentais 

individualizados  e  na  adoção  de  uma  política  criminal  policialesca,  inspirada  na 

prevalência da segurança pública.

Este  discurso  jurídico  evasivo  do  utilitarismo  processual  é  que  se  pretende 

enfrentar neste artigo, adotando-se em contraposição o constitucionalismo, com ênfase 

garantista e neo-positivista. As diretrizes estabelecidas pela Constituição de 1988, no 
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momento  de  instituição  do  Estado  Democrático  de  Direito,  serão  referências 

obrigatórias para a construção de um discurso sólido e consistente, capaz de promover a 

tutela ampla dos direitos fundamentais no processo penal, abrangendo tanto a dimensão 

individual quanto a dimensão difusa.

O Garantismo busca assegurar o máximo grau de racionalidade e confiabilidade 

do juízo, limitando o poder punitivo, para impedir a arbitrariedade. Diferencia-se do 

mero legalismo ou mero formalismo processual, para lutar pela vigência de um sistema 

mínimo de garantias, dentro da perspectiva de uma democracia substancial. Se o Direito 

existe para tutelar direitos fundamentais, no campo específico da função jurisdicional, o 

Poder Judiciário encontra sua legitimidade e sua independência no reconhecimento da 

função garantidora da tutela dos direitos fundamentais.

Busca-se agregar  aos valores garantistas  a nova tendência  posta,  denominada 

Pós-positivismo, com uma total integração dos princípios constitucionais. Desta forma, 

através de um novo modelo hermenêutico,  buscando demonstrar como os princípios 

constitucionais passam a nortear o Direito em todas as dimensões de sua experiência, 

com a superação aos modelos positivistas herdados do século XIX.

Nessa realidade, de um lado está o Estado, com o poder de determinar restrições 

a direitos individuais, o que pode revelar, sempre, um Estado instrumentalizado com 

poderes excessivos, e de outro, o indivíduo, posto, inevitavelmente à mercê daquele. 

Diante  disso,  a  fórmula  então  declinada,  há  muito,  é  dada  pelo  binômio  segurança 

pública x liberdade individual. Ocorre que esta equação gera uma ótica conflitante e 

incompatível com o pluralismo do Estado Democrático de Direito. A efetiva proteção a 

direitos fundamentais deve incluir necessariamente a tutela das diferenças individuais e 

das diferenças entre os variados interesses coletivos, que se manifestam na organização 

de uma sociedade cada vez mais complexa.

Diante desse quadro, necessário estender a tutela dos direitos fundamentais tanto 

para a perspectiva pública (direitos potenciais), quanto para a perspectiva do acusado 

(direitos individualizados). O processo penal, portanto, não pode reduzido ao eventual 

conflito entre a segurança pública x a liberdade individual, sobretudo porque o princípio 

atinente à segurança pública tem um grau de abstração que não permite sequer uma 

identificação precisa de seus contornos em cada caso concreto. 
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Pode-se afirmar que o processo penal moderno, eminentemente público, destina-

se à proteção de direitos fundamentais e inaugura uma nova relação de reciprocidade e 

de complementariedade entre os chamados direitos fundamentais individualizados e os 

direitos fundamentais potencias, e que essa relação dialética se resolve no campo da 

hermenêutica, não gerando oposição de direitos.1

1 DESENVOLVIMENTO

1.1 A PERSPECTIVA GARANTISTA E PÓS-POSITIVISTA

1.1.2 O PROCESSO PENAL GARANTISTA

O processo penal garantista, ainda que em breves linhas, pode ser interpretado 

como sendo a evolução do processo penal moderno, baseado na proteção aos direitos 

fundamentais.  Um  problema,  vivenciado  nos  regimes  democráticos,  atualmente,  é 

confundir a onipotência da maioria com a democracia. 

O garantismo surge, como forma de proteção e segurança da ordem jurídica, 

como a regulação jurídica  do próprio Direito  Positivo,  não só quanto  às  formas de 

produção, mas também sobre a produção de seus conteúdos.

Assim, o garantismo, sustenta o modelo de Direito Penal Mínimo de Ferrajoli. 

Esse modelo está diretamente vinculado ao modelo de processo penal garantista. Um 

processo  penal  que,  em  garantia  dos  direitos  do  imputado,  minimiza  os  espaços 

impróprios  da  discricionariedade  judicial.  Desta  forma,  oferece  fundamentos  para  a 

independência da magistratura e de seu papel de controlador da legalidade do poder.

Da  palavra  “garantismo”  pode-se  distinguir  três  significados  diversos,  mas 

conexos entre si. Conforme o primeiro significado, “garantismo” designa um modelo 

normativo de direito: precisamente no que diz respeito ao direito penal, o modelo de 

“estrita legalidade”, próprio do Estado de direito, que sob o plano epistemológico se 

caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político se 

caracteriza como uma técnica idônea a minimizar a violência e a maximizar a liberdade 

e, sob o plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função punitiva do 

Estado em garantia dos direitos dos cidadãos. É, conseqüentemente, “garantista” todo 

1 Oliveira, Pacelli. Processo e hermenêutica na tutela dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey: 
2004, p 158)
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sistema  penal  que  se  conforma  normativamente  com  tal  modelo  e  que  o  satisfaz 

efetivamente.  

Discorre  o  autor  que  a  atividade  jurisdicional  encontra  seu  fundamento  de 

legitimidade na tutela dos direitos fundamentais. Dentro dessa realidade, o juiz moderno 

não deve assumir uma postura meramente ideológica ou política no processo. O seu 

papel é eminentemente constitucional.

A atuação  do  magistrado  difere  da  atividade  preponderantemente  política  do 

legislador  e  do  administrador,  porque  esses  dois  poderes  são  poderes  assentes  na 

maioria. Ferrajoli lembra que o juiz julga em nome do povo, mas não da maioria, pois 

lhe compete também a tutela das liberdades das minorias.

Os  princípios  básicos  do  Processo  Penal  Garantista  são:  a  jurisdicionalidade 

(Nulla poena, nulla culpa sine iudicio), garantia orgânica da figura e do estatuto do juiz. 

Também  representa  a  exclusividade  do  poder  jurisdicional,  direito  ao  juiz  natural, 

independência da magistratura e exclusiva submissão à lei; a inderrogabilidade do juízo, 

no  sentido  de  infungibilidade  e  indeclinabilidade  da  jurisdição;  a  separação  das 

atividades  de  julgar  e  acusar  (Nullum  iudicium  sine  accusatione)  configurando  o 

Ministério Público como agente exclusivo da acusação, garantindo a imparcialidade do 

juiz e submetendo sua atuação a prévia invocação por meio da ação penal; a presunção 

de inocência, a garantia de que será mantido o estado de inocência, até o trânsito em 

julgado da sentença condenatória; a contradição (Nulla probatio sine defensione), sendo 

um método de confrontação da prova e comprovação da verdade, fundando-se não mais 

sobre um juízo potestativo, mas sobre o conflito, disciplinado e ritualizado, entre partes 

contrapostas. 

1.1.3 PÓS-POSITIVISMO:

Por pós-positivismo entende-se um novo paradigma no âmbito da teoria jurídica, 

cuja terminologia ainda provoca debate, mas que se caracteriza por uma ruptura com a 

forma de conhecimento do direito denominado positivismo jurídico, dominante durante 

o século passado.
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Sob essa perspectiva,  a atividade jurídica não está orientada apenas por uma 

racionalidade formal, mas também por uma razão prática consubstanciada na pretensão 

de se alcançar uma decisão justa. O instrumental que serve de meio para essa busca são 

os  postulados  normativos  (proporcionalidade,  ponderação,  razoabilidade)  e  a 

argumentação jurídica sobre valores, justamente apresentados num sistema garantista.

O  devido  processo  legal  com  contraditório,  ampla  defesa,  argumentação, 

motivação e publicidade das decisões tornam-se doravante termos representativos da 

nova Era Constitucionalista.

No constitucionalismo, estão contidas as idéias e as mudanças de paradigma que 

mobilizaram a doutrina e a jurisprudência nesse período, criando uma nova percepção 

da Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em geral.

O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O debate 

acerca  de  sua  caracterização  situa-se  na  confluência  das  duas  grandes  correntes  de 

pensamento  que  oferecem paradigmas  opostos  para  o  Direito:  o  jusnaturalismo e  o 

positivismo. Opostos, mas, por vezes, singularmente complementares. A quadra atual é 

assinalada pela superação dos modelos puros por um conjunto difuso e abrangente de 

idéias, agrupadas sob o rótulo genérico de pós-positivismo 2.

Ronald Dworkin3 é um autor que repele explicitamente as doutrinas positivistas 

e realistas desde a  perspectiva método/lógica. Uma concepção do direito que negue a 

separação absoluta entre o direito e a moral, e que não acolha a princípios de justiça 

material é uma doutrina de risco. Dworkin demonstra que na prática jurídica a distinção 

entre o direito e a moral não é tão clara como sustentam os positivistas.

As  teorias  pós-positivistas4 criticam  o  modo  formalista  do  positivismo 

normativista que privilegiava a supremacia da regra, transforma o juiz num aplicador de 

leis. Se, por um lado, a limitação da atividade jurisdicional impedia a transformação do 

juiz em legislador, tornou-lhe incapaz de realizar sua função de garantir os direitos do 

indivíduo quando o Estado se torna autoritário.

2 O autores pioneiros nesse debate foram: John Rawls; Ronald Dworkin e Robert Alexy. 
3 Luiz Vergílio Dalla-Rosa (ROSA-DALLA,Vergílio. Uma Teoria do Discurso Constitucional. São 
Paulo: Landy, 2002).   
4 As principais críticas pós-positivistas residem na separação radical entre direito, moral e política 
operada pelo positivismo normativista.

1979



Para corrigir essa limitação que o positivismo impôs ao judiciário, as teorias pós-

positivistas propugnam que a regra não seja considerada como inquestionável e superior 

aos valores que a inspiram.

A reação ao positivismo jurídico foi responsável pelo surgimento e crescimento 

de  um fenômeno  sócio-jurídico  responsável  pela  evidência  do  Poder  Judiciário,  de 

responsabilidades  do  Estado  que  caberiam  aos  Poderes  Legislativo  e  Executivo 

desempenharem5. O movimento de reação ao formalismo jurídico que caracterizava o 

positivismo normativista é denominado protagonismo judicial.

Entretanto,  essa  atuação  jurisdicional  mais  "solta"  traz  consigo  argumentos 

morais que prevaleçam sobre o direito, numa profusão incontrolável de interpretações 

subjetivas que ameaçam a segurança jurídica.

Torna-se imprescindível,  a elaboração de critérios racionais para a orientação 

dessa modalidade de atuação jusrisdicional por meio de uma nova retórica6.

Contudo,  uma crítica  cabível,  seria  sobre  a  real  proposta  pós-positivista  e  a 

dimensão pela qual  estamos caminhando com tal discurso. Ou seja,  ao tratarmos os 

princípios constitucionais como simples normas jurídicas, geramos uma banalização de 

todo seu teor norteador de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, sendo apenas 

um  “novo”  positivismo,  e  não  um  pós-positivismo  conforme  empregado  pelos 

defensores da doutrina. Temos sim, que fazer com que o constitucionalismo seja um 

meio  de  aproximação  entre  a  ética  e  o  direito,  contudo,  sem  deixar  que  valores 

subjetivos que devem nortear todo o sistema jurídico passem a ser uma “simples” norma 

objetiva sendo apenas um meio pelo qual se alega uma aparente Democracia.

1.2 A ERA DOS PRINCÍPIOS: UM NOVO PROCESSO PENAL SOB A ÉGIDE 
DE UMA PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL

             

5 Luiz Werneck Vianna (VIANNA, Luiz Werneck et alii: A judicialização da política e das relações 
sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999). 
6 "Como se trata de deixar as decisões de justiça aceitáveis, o recurso às técnicas argumentativas torna-se 
indispensável" e "Na medida em que o funcionamento da justiça deixa de ser puramente formalista e visa 
à adesão das partes e da opinião pública, não basta indicar que a decisão é tomada sob a proteção da 
autoridade de um dispositivo legal, é necessário demonstrar ainda que é eqüitativa, oportuna, socialmente 
útil. Com isso a autoridade e o poder do juiz ficam acrescidos, e é normal que justifique com uma 
argumentação apropriada o modo como os usa" (PERELMAN, Chain: Lógica Jurídica. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 185 e 216, respectivamente).
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O  novo  direito  constitucional,  na  acepção  aqui  desenvolvida,  identifica  um 

conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em 

meio às  quais podem ser  assinalados,  como  marco histórico,  a  formação do Estado 

constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século 

XX.  Como  marco  filosófico,  o  pós-positivismo,  com  a  centralidade  dos  direitos 

fundamentais  e  a  reaproximação  entre  Direito  e  ética.  E,  como  marco  teórico,  o 

conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da 

jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e profundo 

de constitucionalização do Direito.

Desta forma, o sistema garantista, busca a efetividade da proteção, pendente da 

atividade  jurisdicional,  principal  responsável  por  dar  ou  negar  a  tutela  dos  direitos 

fundamentais. O fundamento da legitimidade da jurisdição e da independência do Poder 

Judiciário  está  no  reconhecimento  da  sua  função  de  garantidor  dos  direitos 

fundamentais inseridos ou resultantes da Constituição. Com isso, a função do juiz se 

apresenta, como garantidor dos direitos do acusado no processo penal, bem como dos 

direitos potenciais da coletividade.7

Verifica-se a necessidade de ampliar as garantias do devido processo legal, com 

a introdução da Constituição,  além das garantias explícitas genéricas,  uma "garantia 

inominada"  que,  abrangeria  construções  doutrinárias  e  jurisprudenciais,  pretendendo 

que se considere como constitucional determinada garantia não expressa.

Assim,  o  juiz  faria  seu  papel  social  transformador,  sem  temer  a  aplicação 

imediata e direta de um direito social, independente de legislação integradora, sob a 

escusa de não possuir  legitimidade.  Uma sentença bem motivada,  prolatada por um 

órgão  independente,  compromissado  com  a  justiça  e  a  democracia  dentro  de  um 

processo onde se observou o devido processo, no limite da competência traçada pela 

Constituição, sem dúvida, é infinitamente mais ‘legítima’.

7 Eugênio  Pacelli  de  Oliveira  escreve  sobre  a  proteção  de  direitos  fundamentais  em  posição  de 

reciprocidade e de complementariedade com a proteção à liberdade individual.  (OLIVEIRA,  Eugênio 

Pacelli de.  Processo e Hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos Fundamentais.  Belo Horizonte: Del 

Rey, 2004. págs. 98, 99 e 119).
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A  crítica  que  fazemos,  seria  sobre  generalidade  e  amplitude  das  normas 

constitucionais,  pois, muitas vezes,  a concretização desses princípios é obstaculizada 

por fatores diversos (econômicos, sociais, morais e, inclusive, naturais).

O  juiz  deve  ser  parceiro  de  caminhada  das  partes,  e  não  um ser  distante  e 

esquecido de que decide em nome do povo e para o povo.  Entretanto, essa atuação 

jurisdicional mais "engajada" traz consigo riscos e temores de que argumentos morais 

prevaleçam sobre o direito, numa profusão incontrolável de interpretações subjetivas 

que ameaçam a segurança jurídica.

Torna-se imprescindível,  a elaboração de critérios racionais para a orientação 

dessa  nova  modalidade  de  atuação  jusrisdicional.  Chain  Perelman,  por  exemplo, 

sustentava que o esforço metodológico para identificar os meios de se chegar a uma 

decisão justa (adequada) seria realizado por meio da nova retórica.

O Juiz moderno precisa verdadeiramente se alinhar à Constituição, compreender 

adequadamente o sistema acusatório por ela adotado, e os princípios conformadores do 

Estado Democrático de Direito.

Se a neutralidade pode não ser factível, entretanto, não se pode abrir mão de uma 

atuação  equilibrada  o  suficiente  para  não  comprometer  a  garantia  de  igualdade  no 

processo. 

O  juiz  precisa  conjugar  imparcialidade  possível  e  capacidade  técnica, 

independência e sujeição à lei, livre convencimento e motivação, além de compreender 

a magnitude de sua missão constitucional e assumir a sua condição humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um primeiro momento, constatamos a superação histórica do Jusnaturalismo 

e a crise política do Positivismo, abrindo caminho para um conjunto amplo de reflexões 

acerca do que é o Direito, sua função social e a hermenêutica.

Assim,  vislumbramos  o  apogeu  e  a  queda  do  mito  da  objetividade  e  da 

neutralidade  do  direito,  através  da  interpretação  sistemática,  que  se  realiza  em 

consonância com a Constituição. 
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O formalismo extremado repercutia na atuação jurisdicional,  transformando o 

juiz num aplicador burocrático das leis. Para corrigir essa limitação que o positivismo 

impôs  ao  judiciário,  as  teorias  pós-positivistas  propugnam  que  a  regra  não  seja 

considerada como inquestionável e superior aos valores que a inspiram.

O  novo  direito  constitucional,  na  acepção  aqui  desenvolvida,  identifica  um 

conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado, mudanças que incluem a força 

normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento 

de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos 

resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito.

Temos  que  adequar  as  normas  com  as  questões  que  surgem  na  atualidade, 

compatibilizar  o  processo penal  com o Estado Democrático de Direito e  romper os 

paradigmas da estrita formalidade na busca do "justo processo".

Surge  então  a  responsabilidade  do  juiz  na  atualidade,  como  garantidor  dos 

direitos  do  acusado  no  processo  penal,  como  também  dos  direitos  potenciais  da 

coletividade.  Cria-se  uma  nova  percepção  da  Constituição  e  de  seu  papel  na 

interpretação jurídica em geral tutelando os direitos fundamentais, obtendo um processo 

legítimo e eficaz.

O  “novo  juiz”  é  suma  relevância  na  contemporaneidade,  para  se  alcançar 

critérios  mais  coerentes.  Vivemos  uma  construção  permanente  de  referências,  a 

sociedade está em um processo de questionamento sobre muitas questões polêmicas, 

muitas  são  as  ideologias  e  os  seguimentos  que  surgem.  Desta  forma,  a  segurança 

jurídica estaria abalada se as decisões fossem feitas através de interpretações aleatórias, 

ou seja, com apenas valores de classes.

Destarte, a Teoria da Argumentação, confere uma nova perspectiva ao discurso 

jurídico, porque empreende uma importante crítica às concepções dominantes, dando 

primazia para a lógica do razoável, para a argumentação e a deliberação.

Através da constitucionalização do Direito, buscamos a efetividade do Processo 

Penal, assegurando a tutela dos direitos e garantias fundamentais nas relações jurídicas. 

O juiz passa a ter uma flexibilidade no desempenho de suas atribuições, resguardado 

pelas diretrizes constitucionais, com a aplicação da hermenêutica como um instrumento 

garantidor do devido processo penal. 
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O PROBLEMA DOS CUSTOS DE OPORTUNIDADE NA CONFIGURAÇÃO 

DO INTERESSE DE AGIR NA AÇÃO DE HABEAS DATA

Fernando Joaquim Ferreira Maia1

RESUMO

Este trabalho busca particularmente constituir uma base adequada para a identificação 

de possíveis deficiências no procedimento da ação de  habeas data, tendo por eixo a 

análise do custo de oportunidade no processo. O custo de oportunidade representa o 

benefício que foi perdido, ao se escolher determinada ação, objetivando um dado fim. 

Considerando-se que os indivíduos buscam nas instituições econômicas e políticas a 

maximização  de  suas  expectativas  de  forma  a  ser  obtida  a  maior  diferença  custo-

benefício, entende-se como fundamental a compreensão sobre o custo de oportunidade e 

suas  aplicações  no  problema  da  efetividade  processual.   Isto  significa  considerar  a 

eficiência do próprio instituto do habeas data, sobretudo na configuração do interesse 

de agir, compreendendo-o face à necessidade de se obter o máximo rendimento com a 

menor perda ou menor dispêndio de esforços possíveis. Neste sentido, o direito deve 

observar o princípio da eficiência econômico-social, quando da elaboração ou aplicação 

de normas, procurando internalizar a celeridade do ponto de vista do custo e benefício 

na tomada de decisões no âmbito das relações processuais do habeas data.

PALAVRAS-CHAVE

HABEAS DATA; CUSTO DE OPORTUNIDADE; EFETIVIDADE

RIASSUNTO

Questo articolo cerca propriamente costituire una base adeguata per l’identificazione di 

possibili  deficienze  nel  procedimento  dell’azione  di  habeas  data,  avendo  per  asse 

l’analise del costo della opportunità nel processo giurisdizionale di  questa azione. Il 

costo  dell’opportunità  rappresenta  il  beneficio  perduto,  al  si  scegliere  determinata 

1 Mestrando em Direito pela UFPE; Especialista em Direito Processual Civil pela UFPE; membro do 
grupo de pesquisa em Retórica e Filosofia da Pós-Graduação em Direito da UFPE; professor de direito 
processual  civil  do  Curso  de  Direito  da  Faculdade  Maurício  de  Nassau;  advogado;  e-mail: 
fernandojoaquimmaia@gmail.com
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azione,  oggettivando  um  dato  fine.   Considerando  che  gli  uomini  cercano  nelle 

istituzioni economiche e politiche la massimizzazione di sue aspettative, di forma a esse 

ottesa  la  maggiore  diferenza   costo/beneficio,  si  entende  come  fondamentale  la 

comprensione sul costo dell’opportunità e sue applicazione nel problema dell’effettività 

processuale.  Questo significa considerare l’efficienza  del  próprio  istituto  del  habeas 

data,  supratutto  nella  configurazione  del  interessi  di  agire,  comprendendo  l’istituto 

davanti  alla necessità  di  si  ottenere il  massimo rendimento com la minore perdita o 

minore dispêndio di sforzi possibili. In questo senso, il diritto deve osservare il principio 

dell’efficienza econômica e sociale, quando dell’elaborazione o applicazione di norme, 

cercando  internalizzare  la  celerità  del  costo  e  beneficio  nella  presa  di  decisioni 

nell’esfera delle rapporti processuali iniziate per il habeas data.

PAROLE-CHIAVI

HABEAS DATA; COSTO DELL’OPPORTUNITÀ; EFFETTIVITÀ

1. Introdução: a utilidade da análise econômica do direito no habeas data

O habeas data tem berço no asseguramento das liberdades públicas e individuais 

consagradas na Constituição de 1988. O habeas data é um remédio constitucional que 

tem por  objeto  proteger  a  esfera  íntima dos  indivíduos  contra:  a)  usos  abusivos  de 

registros de dados pessoais  coletados por meios  fraudulentos,  desleais ou ilícitos;  b) 

introdução nesses registros de dados sensíveis  assim chamados os de origem racial, 

opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual, 

etc.;  c)  conservação de  dados  falsos  ou  com fins  diversos  dos  autorizados  em lei2. 

Optou-se por enfocar o habeas data na perspectiva posta nas linhas a seguir em função 

da escassez de trabalhos doutrinários acerca deste instituto que o analisem sob a ótica da 

análise econômica do direito.

A análise  econômica  do  direito  busca  a  compreensão do  direito  partindo  de 

pressupostos e valores econômicos, aplicáveis ao caso concreto pelo magistrado. Dessa 

forma, a racionalidade econômico-jurídica interage com o meio, de forma a determinar e 

influenciar a prática jurídica e o delineamento de novas linhas no ordenamento em geral, 

2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 431.
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segundo novos padrões econômico-valorativos quando da apreciação judicial de casos3. 

Aqui, surge o problema dos custos de oportunidade. O custo de oportunidade vai ocorrer 

quando o agente opta por um determinado tipo de opção de ação em prejuízo de outras 

ações  mutuamente  excludentes.  Então,  o  custo  de  oportunidade  vai  representar  o 

benefício que foi perdido, ao se escolher determinada ação, objetivando um dado fim4.

Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma reflexão sobre o custo 

de oportunidade no direito processual, buscando-se particularmente constituir uma base 

adequada para a identificação de possíveis  deficiências no procedimento da ação de 

habeas data. Considerando-se sua relevância e grande potencial de aplicação no direito 

processual,  como  na  avaliação  de  resultados,  entende-se  como  fundamental  a 

compreensão  sobre  o  custo  de  oportunidade  e  suas  aplicações,  mesmo  porque  os 

indivíduos  buscam,  nas  instituições  econômicas  e  políticas  a  maximização  de  suas 

expectativas  de  forma a  ser  obtida  a  maior  diferença  custo-benefício.  Desta  forma, 

evidencia-se a necessidade de que mais atenção seja dada ao custo de oportunidade no 

problema da efetividade processual.  

Isto significa considerar não só a relação teleológica do instituto com o direito 

material,  mas  também  a  eficiência  do  próprio  instituto,  compreendendo-o  face  à 

necessidade de se  obter o  máximo ou o melhor  rendimento  com a menor perda ou 

menor dispêndio de esforços possíveis. Aqui, dar-se-á atenção ao problema dos custos 

de oportunidade na configuração do interesse de agir na ação de  habeas data. Neste 

sentido, o direito deve observar o princípio da eficiência econômico-social, quando da 

elaboração ou aplicação de normas, procurando internalizar a celeridade do ponto de 

vista do custo e benefício na tomada de decisões no âmbito das relações processuais. 

2. O problema dos custos de oportunidade 

2.1. Conceito e premissas básicas do custo de oportunidade

3 GONÇALVES, Everton das Neves; STELZER, Joana.  O direito e a law and economics: possibilidade 
interdisciplinar  na  contemporânea  análise  econômico-jurídica  internacional. In:  XV  ENCONTRO 
PREPARATÓRIO PARA O CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 2006, Recife.  Anais do XV 
Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2006. 1 CD-ROM.
4 HORNGREN, Charles T.  Introdução à contabilidade gerencial.  Rio de Janeiro:  Prentice Hall  do 
Brasil, 1985, p. 93.
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O método econômico é o da escolha racional, tendo por pressuposto a estabilidade 

das preferências, das escolhas individuais ao longo de determinado tempo. 

Neste sentido, a economia pode contribuir para o aperfeiçoamento da produção de 

normas jurídicas ao orientar o legislador na produção de normas eficientes, partindo-se 

da escassez de recursos e do fato de que estes, ao passarem de meios ineficientes para 

meios eficientes, vão contribuir para a otimização do processo de produção5. De fato, a 

ciência  econômica,  ao  ser  aplicada  no  direito,  procura  explicar  por  que  e  como as 

pessoas, num ambiente de racionalidade, respondem melhor a incentivos externos via o 

estabelecimento de prêmios e punições6. Aqui, submete-se a idéia de eficácia da norma 

jurídica à idéia de eficiência.  O objetivo é fazer com que a norma jurídica atinja  o 

melhor  resultado  com  o  mínimo  de  erros  ou  perdas,  tendo  em  vista  o  máximo 

rendimento possível, objetivando alcançar a função prevista de maneira mais produtiva, 

ou seja, com o mínimo de dispêndio aplicado7. É justamente nesse quadro que se insere 

o custo de oportunidade, também chamado custo alternativo.

Aqui, pode-se aplicar o método econômico no direito processual ao se analisar 

regras e princípios jurídicos. 

Pode-se dizer que o custo de oportunidade é o custo de se utilizar alguma coisa 

num empreendimento, mediante benefício sacrificado, por não utilizá-lo maximamente 

no seu uso alternativo8. Em outras palavras, o custo de oportunidade vai representar o 

lucro  máximo  que  poderia  ter  sido  obtido  se  o  bem,  serviço  ou  a  capacidade  de 

produção tivessem sido aplicados em outro sistema operacional9.

De fato, quando o indivíduo opta por exercer seu direito de ação, ao exercê-lo, 

necessariamente estará  renunciando ou prejudicando outras atividades.  Isso,  o  que é 

sacrificado ou o que se renuncia, refere-se justamente ao custo de oportunidade. Na 

verdade,  os  custos  de  oportunidade  envolvem  os  custos  associados  com  as 

5 SZTAJN,  Rachel;  GORGA,  Érica.  Tradições  do  direito.  In:  ZYLBERSZTAJN,  Décio;  SZTAJN, 
Rachel.  Direito  & economia:  uma análise econômica do direito e  das organizações.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 143.
6 SZTAJN, Rachel. Law and economics. In: ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, op. cit., 2005, p. 75.
7COOTER,  op. cit., 2007; SZTAJN, Rachel.  Law and economics. In: ZYLBERSZTAJN; SZTAJN,  op.  
cit., 2005, pp. 81, 83.
8 SANTOS, Vantan. Aplicação do custo de oportunidade às decisões de preço de venda sob o enfoque do 
custeio direto. Revista Integração, São Paulo, nº 04, v. 2, fev. 1996, p. 40.
9 HORNGREN, op. cit., 1986, v. 2, p. 528.
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oportunidades que serão perdidas, caso o indivíduo não empregue seus recursos em sua 

utilização na de maior valor10. 

Por fim, o custo de oportunidade refere-se a uma comparação entre o caminho que 

se elegeu e o caminho que se abandonou. Por exemplo, o custo de se ingressar com uma 

ação judicial constitui-se de tudo aquilo despendido (custas processuais, honorários de 

advogado, insumos, etc.) com a propositura da ação, além daquilo que se deixou de 

ganhar em face de se estar exercendo a atividade judicial. Assim, o uso de um recurso 

econômico em uma aplicação exclui o seu uso em outra11.

Pelo exposto, observa-se que o custo de oportunidade tem algumas premissas. São 

as seguintes: 1) o custo de oportunidade pressupõe escolhas de alternativas viáveis e 

excludentes entre si12; 2) o custo de oportunidade sempre vai envolver algum atributo do 

objeto que se avalia, ou seja, por que a via escolhida foi esta e não aquela, mensurando-

se prejuízos  e benefícios13;  3) o custo de oportunidade está ligado a bens e serviços 

utilizados pelo indivíduo.

De  certo,  para  a  aplicação  da  idéia  de  custo  de  oportunidade  deve  haver 

alternativas reciprocamente excludentes e possíveis para o indivíduo. Aqui, o custo de 

oportunidade  da  alternativa  escolhida  corresponde  ao  custo  da  segunda  melhor 

alternativa abandonada. 

Também o custo de oportunidade se refere sempre à mensuração de benefícios e 

prejuízos sobre o objeto da avaliação, envolvendo, por exemplo, o custo de uma ação 

judicial, o esforço que será despendido no procedimento judicial, o tempo de ocupação 

na  atividade  e  o  tempo  que  seria  empregado  em  outra  atividade  mais  rentável,  a 

possibilidade de ganhos, etc. Aqui, diversos atributos podem ser utilizados. 

Por  último,  deve-se considerar  nos  custos  de oportunidade o valor  dos  bens e 

serviços que serão utilizados e a relação destes com a eficiência na atividade que se 

planeja. Isto significa, por exemplo, que o legislador, ao produzir a lei processual, deve 

considerar aquela atividade produtiva que o cidadão vai deixar de realizar ao exercer o 

10 PINDYCK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Makroon Books, 1994, p. 
257.
11 GOULART, André Moura Cintra. Custo de oportunidade: oculto na contabilidade, nebuloso na mente 
dos  contadores.  Disponível  em: 
<http://www.marvinconsultoria.com.br/adm/anexos/Custo_de_Oportunidade.pdf>.  Acesso  em:  03  jul. 
2007.
12 Idem, ibidem.
13 SANTOS, op. cit., 1996, p. 41.
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direito  de  ação  e  ingressar  na  relação  processual,  pois,  caso  contrário,  isso 

necessariamente acarretará custos às partes no processo, além dos custos normais que 

elas terão que despender.

2.2. A importância do custo de oportunidade na tomada de decisão

O  custo  de  oportunidade  envolve  a  análise  da  remuneração  oferecida  por 

diferentes alternativas de aplicação. Assim, é apropriado considerar os graus de risco de 

cada ação para a tomada de decisão.

De  fato,  o  custo  de  oportunidade  apresenta  natureza  diversa  dos  custos 

normalmente  contraídos  pelas  pessoas,  visto  que  não envolve desembolso,  despesas 

monetárias. Esse custo representa o lucro que deixa de ser obtido por não se fazer opção 

por determinadas atividades, rejeitando-se, por variadas razões, alternativas; portanto, os 

custos  de  oportunidade  não  envolvem  receitas  ou  encargos  diretos  de  recursos 

financeiros14. Assim, o custo de oportunidade está inserido em um conjunto de conceitos 

não usuais na contabilidade tradicional de custos, o que o torna, repetindo, importante 

para o indivíduo e à coletividade nas suas tomadas de decisões.

Assim, os indivíduos de um modo geral, e inclusive o Estado na prestação da 

justiça,  devem  considerar  nas  suas  tomadas  de  decisão  o  conceito  de  custo  de 

oportunidade.

Neste sentido, devem-se distinguir duas classes de custos. Os custos explícitos, 

estes envolvem as despesas efetivamente realizadas, constituindo gastos, com base em 

transações reais de aquisição de recursos utilizados em dada atividade. Um exemplo, 

são as custas processuais e os honorários advocatícios, representando uma quantia que 

poderia  ter  sido  melhor  despendida  em  outra  atividade  (assessoria  jurídica,  por 

exemplo), caso não se optasse pela via judicial. 

Entretanto,  os  custos  das  atividades,  produtos,  serviços  e  atividades  em geral 

devem levar em conta também outra espécie de custos: os custos implícitos. Os custos 

implícitos  não  são  diretamente  mensuráveis  em  termos  de  quantias,  não  sendo 

normalmente registrados ou, até mesmo, considerados, sobretudo no direito processual. 

14 HORNGREN, op. cit., 1985, pp. 93-94.
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De fato, isto é um contra-senso, pois, considerando-se que o lucro econômico é 

obtido a partir da receita deduzida de todos os custos envolvidos em sua obtenção, a 

mensuração de resultados, inclusive no processo judicial, deve ter como pré-requisito a 

consideração de custos de oportunidade, estes representando o valor que se deixou de 

ganhar por não se ter aplicado os recursos em uma outra atividade. 

Neste  sentido,  considere-se  o  seguinte  exemplo:  avalie  que  alguém  precise 

requerer  acesso a  uma informação armazenada a  seu respeito  em alguma repartição 

pública para, havendo recusa no fornecimento da informação solicitada pela repartição, 

só  então  exercer  o  direito  de  ação.  Com certeza  as  despesas  do  requerente  não  se 

limitam àquelas  habituais  de realização dessa atividade (transporte  para a  repartição 

pública,  papel,  energia  elétrica,  tinta  de  impressora  e  outros  insumos).  Na verdade, 

existem outras despesas, essas envolvendo aquelas atividades que o requerente deixou 

de  fazer,  caso  não  precisasse  exercer  o  direito  de  petição  perante  a  Administração 

Pública,  representando  um  potencial  prejuízo  para  si,  por  implicar  em  perda  de 

possibilidade de aumento de receita. 

Aqui,  o  sistema  jurídico  é  tratado  de  forma  integrada15,  estimulando  que  as 

informações disponíveis sejam perfeitas, ou seja, que todos os participantes saibam das 

informações  antes  de  tomarem  suas  decisões16.  Neste  sentido,  quanto  maior  a 

racionalidade e a informação, maior será o equilíbrio entre os participantes do jogo. 

Aqui, cada indivíduo passa a definir a sua estratégia principal, esta orientando todas as 

demais subseqüentes17.

Mais do que isto. O custo de oportunidade deve ser avaliado do ponto de vista do 

fato dele representar retenção literal de mão-de-obra, prejudicando a atividade produtiva 

como um todo no país. 

Desta forma, ao se considerar o custo de oportunidade deve-se entender não só o 

bem-estar  (seja  ele  de que espécie  for)  que o indivíduo  deixa  de obter  por  não ter 

aplicado o seu esforço em uma outra atividade, como o benefício que a sociedade perde, 

sem  estimular  a  atividade  econômica,  por  reter  mão-de-obra.  De  fato,  o  custo  de 

oportunidade implica também em custos sociais. 

15 PINHEIRO,  Armando  Castelar;  SADDI,  Jairo.  Direito,  economia  e  mercados.  Rio  de  Janeiro: 
Elsevier, 2005, p. 166.
16 FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, p. 61.
17 PINHEIRO, op. cit., 2005, pp. 165-167.
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De certo, o ordenamento jurídico tem de buscar parâmetro de decisão alinhado 

com os anseios da maioria ou totalidade do grupo social e de acordo com a técnica mais 

promissora e racional disponível. Entretanto, quando o Estado infla os procedimentos 

com atos processuais,  tomando decisões administrativas ou exarando decretos,  leis e 

impingindo vontade política, ele vai contra a ordem natural das coisas. O resultado disto 

no processo judicial é a inefetividade, com desperdício e escassez de recursos.

Por  fim,  a  produção  de  norma  jurídica  condiciona,  implicitamente,  a  decisão 

jurisdicional, pois esta é tomada levando-se em conta, direta ou indiretamente, a norma 

legislada. Então, ao se considerar as contradições do processo de produção de riqueza na 

metodologia de análise ou na natureza intrínseca do próprio direito, entende-se que na 

decisão do legislador, do juiz ou do administrador deve-se relevar os meios econômicos 

disponíveis  para  atingir  fins  específicos  sob  pena de  ineficácia da  norma,  dando-se 

aplicação  do  instrumental  de  análise  do  custo  e  do  benefício  de  decidir,  ainda, 

ponderando o objetivo a ser atingido e o conseqüente custo para alcançá-lo18.

3. O interesse de agir na ação de habeas data

3.1. O interesse de agir como condição da ação

O interesse de agir é a relação de utilidade entre a pretensão deduzida na ação e a 

adequada  prestação  da  justiça  solicitada  para  satisfazê-la.  Em outras  palavras,  pelo 

interesse de agir o tipo de prestação da justiça solicitada ao juiz na ação deve ser útil à 

satisfação da exigência da parte19. 

Desta forma, somente tem interesse de agir aquele que pede, através da ação, a 

prestação útil à satisfação da pretensão e pelo meio adequado. Assim, o interesse de agir 

tem relação com a  possibilidade  jurídica  do  pedido.  Na  verdade,  esta  está  inserida 

naquela.

A adequação no interesse de agir está ligada à utilidade do provimento solicitado. 

De fato, a utilidade envolve a escolha correta do procedimento adequado à pretensão 

deduzida.

18 GONÇALVES; STELZER, op. cit., 2006.
19 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade 
do processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 278.
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O acesso ao habeas  data pressupõe,  por  ser  ação,  dentre  outras  condições de 

admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente este, torna-se impossível o 

uso do habeas data. A prova do anterior indeferimento do pedido exposto na peça de 

habeas data, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito fundamental para que se 

configure o interesse de agir. Sem isto existirá carência de ação.

O interesse de agir no habeas data é relevante, pois o pedido deve ser necessário e 

adequado. De forma que só se poderá requerer a intervenção da tutela jurisdicional do 

Estado, para enquadrar aquele que resiste à relação jurídica disciplinada pelo direito 

material,  quem tenha necessidade de recorrer à via  judiciária para que o Estado,  no 

exercício da jurisdição, diga o direito e o imponha20. 

3.2.  A exigência de prévio requerimento administrativo para a configuração do 

interesse de agir e a incompatibilidade com a celeridade do habeas data 

 

O art. 8º da Lei nº 9507/97 e a Súmula nº 2 do STJ, quanto ao interesse de agir no 

habeas  data,  geraram  grande  problema  ao  estabelecerem  como  condição  de 

admissibilidade  para  a  ação  de  habeas  data a  necessidade  de  a  petição  inicial  ser 

instruída com a prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez 

dias sem decisão; da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze 

dias,  sem decisão;  ou da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 

segundo, do art. 4º, ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão. De certo, a lei 

inovou ao exigir prévio requerimento na esfera administrativa para se ingressar com o 

habeas data. Setores da doutrina entendem que a prova do anterior indeferimento do 

pedido exposto na peça de habeas data, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito 

fundamental  para que se configure o interesse de agir. Sem isto existirá carência de 

ação21. Entretanto, esta posição, sepultou a efetividade do habeas data.

Foi a jurisprudência, através da Súmula nº 2 do STJ, que orientou o legislador a 

condicionar o interesse de agir  no  habeas data à  prova da recusa em se atender ao 

pedido.  Este  assim  o  fez,  malgrado  o  posicionamento  contrário  da  maior  parte  da 

doutrina brasileira, mesmo após o advento da Lei nº 9507/97.
20 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, 
v.1, p. 121.
21 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas 
data (Constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 146.

1994



De  fato,  os  Tribunais  brasileiros,  bem  como  os  legisladores  brasileiros  pós-

constituinte,  extrapolaram ao impor condições de ordem processual  ao  habeas data, 

onde a Constituição da República não o fez, o que de certa forma restringe a aplicação 

deste instituto. Diante da nova ordem jurídica constitucional, surgida a partir de 1988, 

por  disposição  do  art.  5º,  inciso  XXXV da  Carta  Federal,  dispondo  que  a  lei  não 

excluirá  de  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito,  não  pode  o 

legislador  e  ninguém  mais,  nem  mesmo  as  leis  processuais22,  impedirem  ou 

estabelecerem hipóteses que impeçam a pessoa de ir a juízo, sobretudo tratando-se de 

tutelas de urgência23. Ou seja, o habeas data é auto-aplicável.

Desta  forma,  o  princípio  do  direito  de  ação,  espécie  do  princípio  do  devido 

processo legal, não pode ser contrariado. Isto implica que a pretensão seja aceita em 

juízo;  que  ela  seja  deduzida  por  processo  e  julgada  pelo  Estado-juiz;  que  seja 

reconhecida a pretensão a quem tiver direito à tutela; que a tutela concedida seja efetiva. 

Pelo princípio do direito de ação, não pode o legislador, e ninguém mais, impedir que o 

jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão24. O exercício do direito à ação é universal e 

intangível.  Assim,  mesmo  que  a  pessoa  não  tenha  direito,  mesmo  que  ela  seja 

estrangeira (ainda que não haja reciprocidade com os brasileiros residentes no país de 

origem),  mesmo  que  lhe  faltem  requisitos  para  a  propositura  da  ação,  mesmo  sob 

qualquer  outro  motivo,  não  se  pode  impedir  ou  obstaculizar  ninguém de  ir  a  juízo 

requerer  pretensão  sua.  Em outras  palavras,  o  Estado-juiz  terá  que  apreciar  a  ação 

proposta, ainda que seja para somente indeferi-la por ausência das condições da ação25.

A  Constituição  não  fez  qualquer  tipo  de  exigência  de  prévio  requerimento 

administrativo  para  o  exercício  do  direito  de  ação  de  habeas  data.  Ora,  se  assim 

procedeu, foi porque quis que o único fundamento para a propositura da ação fosse a 

existência de registros sobre o impetrante26. Isto assim se dá por ser a ação de habeas 

data  uma  ação  de  índole  constitucional,  de  caráter  urgente,  de  defesa  de  direito 

fundamental  e,  sendo  cláusula  pétrea  e  a  Carta  Magna  não  dispondo  do  prévio 

22 GRECO FILHO, Vicente. Tutela constitucional das liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 78.
23 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios constitucionais do processo civil na Constituição Federal. 7. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 93.
24 Idem, ibidem, p. 98.
25 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, v.1, pp. 199-200.
26 SIDOU, José Maria Othon. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas 
data, ação popular. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 449-450.
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requerimento ao sujeito passivo, descabe esta exigência para que o interessado impetre o 

habeas  data27.  Aqui,  a  lei  infraconstitucional,  e  muito  menos  a  interpretação 

jurisdicional,  não pode impor condições novas para esta ação. Em outras palavras, a 

exigência de prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de 

agir no exercício do direito de ação de habeas data configura obstáculo a esse direito e é 

inconstitucional.

Ademais,  corroborando  a  argumentação  acima,  não  pode  haver  exigência  na 

propositura da ação de  habeas data de prova pré-constituída, pois a Constituição não 

exige direito líqüido e certo para o exercício da ação de  habeas data. Assim, não se 

pode impor ao lesado qualquer tipo de obstáculo ao acesso ao banco de dados, pois 

trata-se de faculdade de conhecimento e de proteção da esfera imaterial da propriedade. 

O que se quer dizer é que o habeas data só pode ser limitado pela natureza do direito 

que dispõe e não por procedimentos complexos28.

De fato, o habeas data, por ser tutela constitucional de urgência, busca que a parte 

possa sanar atos ilegais e abusivos. É uma garantia especial revestida de celeridade e 

sumariedade. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa para só depois 

provocar a intervenção da tutela jurisdicional do Estado, para este enquadrar o coator, 

que resiste à relação jurídica disciplinada pelo direito material,  acaba por emperrar a 

celeridade. Esta “anticeleridade” se dá em virtude das disposições da Lei nº 9507/97 que 

provoca o seguinte desenrolar dos fatos: o requerente formula pedido administrativo (ou 

amigável) para retificação, por exemplo, da informação (art. 4º). Protocola-o e aguarda a 

resposta do depositário do registro ou do banco de dados (art. 4º, §1º). Transcorridos 

quinze dias sem decisão do pedido (art.  8º,  II), o requerente impetra o  habeas data. 

Despachando a inicial (art. 19, parágrafo único), o juiz ordena que se notifique o coator 

do  conteúdo  da  petição  (art.  9º).  O  impetrado  dá  as  informações  no  10º  dia,  sem 

demonstrar fato impeditivo ou modificativo ao direito do impetrante. Os autos seguem 

ao Ministério Público, que junta parecer favorável à concessão, em cinco dias (art. 12). 

O juiz julga procedente o pedido e comunica ao coator a decisão, marcando data e hora 

para a apresentação da prova da decisão29. 

27 PIZZOLANTE,  Francisco  Eduardo  O.  Pires  e  Albuquerque.  Habeas  data e  banco  de  dados: 
privacidade, personalidade e cidadania no Brasil atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 132, 137; 
SEGATTO, op. cit., 1999, p. 131.
28 Idem, ibidem, p. 132.
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Vale ressaltar que a Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu ao artigo 5º da 

Constituição  Federal  o  inciso  LXXVIII,  assegurando  a  todos,  tanto  no  processo 

jurisdicional  comum  quanto  no  processo  jurisdicional  administrativo,  o  direito  à 

razoável duração do processo, bem como os meios necessários para isto. É o princípio 

da celeridade, versão constitucional do princípio informativo da economia processual.

Este novo inciso se relaciona com o princípio do direito de ação. Aqui, a tutela a 

ser dada pelo Estado-juiz deve ser aquela apta a resolver satisfatoriamente o litígio. Ou 

seja,  deve  ser  eficaz  e,  portanto,  célere.  Neste  sentido,  a  demora  produzida  pela 

exigência de prévio esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse 

de  agir  na  ação  de  habeas  data vai  contra  a  feição  da  própria  idéia  de  tutela 

jurisdicional,  pois  a  “anticeleridade”  do  habeas  data acaba  por  gerar  insegurança 

jurídica e instabilidade nas instituições jurídicas. De fato, o instrumentalismo processual 

exige não só um procedimento que realize as tutelas de urgência, nas quais o  habeas 

data  se  insere,  mas  que  também  permita  a  realização  segura  de  direitos,  sem 

instabilidade30.

Aqui, submete-se a idéia de eficácia da norma jurídica à idéia de eficiência. O 

objetivo é fazer com que a norma jurídica atinja o melhor resultado com o mínimo de 

erros ou perdas, tendo em vista o máximo rendimento possível, objetivando alcançar a 

função  prevista  de  maneira  mais  produtiva,  ou  seja,  com  o  mínimo  de  dispêndio 

aplicado31. Então, busca-se a redução de custos sociais, externalidades e desperdícios. 

Neste sentido, as leis jurídicas devem guardar mínima harmonia com as leis econômicas 

e o paradigma jurídico deve ter como meta a fluidez das relações de produção, aumento 

da  produtividade  e  otimização  da  produção  da  riqueza32.  Entretanto,  considerando 

máxima  eficiência  aos  prazos  processuais  e  aos  atos  do  processo,  o  pedido  do 

impetrante  será realizado  em um mês.  Considerando a  realidade,  não antes  de  dois 

meses e meio. Logo, o art. 8º da Lei nº 9507/97 compromete a eficácia do habeas data. 

29 ALMEIDA, Guilherme Beltrão. Habeas data - questões a enfrentar. In: WAMBIER, op. cit., 1998, p. 
112.
30 WAMBIER,  Luiz  Rodrigues;  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim;  MEDINA, José  Miguel  Garcia. 
Breves comentários à nova sistemática processual civil: Emenda Constitucional nº 45/2004 (reforma 
do judiciário); Lei nº 10.444/2002; Lei nº 10.358/2001 e Lei nº 10.352/2001. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, pp. 26-27. 
31COOTER, op. cit., 2007; SZTAJN, Rachel.  Law and economics. In: ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, op.  
cit.,  2005,  p.81,  83;  SZTAJN,  Rachel;  GORGA, Érica.  Tradições  do  direito.  In:  ZYLBERSZTAJN; 
SZTAJN, op. cit., 2005, p. 186.
32 GONÇALVES; STELZER, op. cit., 2006.
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Aqui, deve-se ressaltar que o que está no centro do litígio são direitos fundamentais da 

pessoa humana e isto deveria ter sido levado em conta pelo legislador.

Logo, a exigência do prévio esgotamento da via administrativa como condição 

indispensável para que se impetre o  habeas data é insustentável,  pois a intenção do 

Constituinte é proporcionar ao indivíduo meio rápido e eficaz de se ter acesso a esses 

dados. A obrigação do acesso prévio à instância administrativa torna o processo moroso 

e  não  confere  ao  postulante  a  segurança  que  ele  tem  com  uma  sentença  judicial, 

principalmente em caso de fraude do sujeito passivo. O mais correto é a dispensa de 

prévia  provocação  administrativa  para  a  interposição  do  habeas  data33,  até  porque 

nenhuma das garantias constitucionais ativas depende de prévia postulação fora da via 

judiciária34.

Em relação às condições da ação, o art. 7º, inciso II da Lei nº 9507/97 apresenta 

um outro  problema:  se  o  interessado já  souber  ou já  constatar  qualquer informação 

equivocada a seu respeito, já terá surgido o seu interesse de agir antes mesmo de se 

provocar a instância administrativa35. De forma que a exigência de prova da recusa em 

fazer-se a retificação ou omissão é descabida e só leva a uma procrastinação do feito. A 

lesão ou ameaça ao direito já teria se produzido, aí, antes mesmo da provocação formal 

da via administrativa. Neste caso, a interposição direta do habeas data pouparia tempo, 

além de oferecer a segurança jurídica que uma sentença judicial oferece. 

É justamente esta exigência de prévio requerimento que constitui um dos pontos 

de  estrangulamento  e  comprometimento  da  eficácia  do  habeas  data,  tornando,  na 

maioria das vezes, a tutela jurisdicional decorrente do habeas data, uma tutela inefetiva.

Por  fim,  o  objetivo  do  legislador  e  dos  Tribunais,  ao  exigirem  o  prévio 

esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir na ação de 

habeas  data,  é  “desafogar”  os  juízos,  estes  sem  condições  estruturais  para  o 

cumprimento  dos  prazos  diminutos  da  ação  de  habeas  data,  o  que  não  justifica  o 

atropelo sobre a Constituição.

4. Considerações finais:  os custos de oportunidade como componente central na 

análise da efetividade do habeas data

33 BASTOS, Celso Ribeiro. Habeas data.  In: WAMBIER, op. cit., 1998, p. 88.
34 SIDOU, op. cit., 2002, p. 294.
35 PIZZOLANTE, op. cit., 2002, pp. 129-130.
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O  problema  da  dispensa  da  exigência  obrigatória  do  prévio  requerimento 

administrativo para a configuração do interesse de agir na ação de habeas data deve ser 

analisado  à  base  dos  condicionantes  históricos  e  materiais  em  que  o  ordenamento 

jurídico está inserido dentro do quadro de correlação de forças.

De fato, são as relações de produção e leis econômicas do modo de produção, 

marcadas pela divisão do trabalho e da produção, que condicionam as demais relações 

sociais e geram a superestrutura ideológica do Estado, do qual o direito é espécie36.

O legislador, ao produzir as normas jurídicas, particularmente as regras que irão 

dar  forma às  relações jurídicas,  deve considerar a  repercussão delas  no processo de 

produção  de  riquezas,  a  alocação  de  recursos  econômicos  e  o  comportamento  das 

diversas classes sociais que participam do processo de produção de riqueza, além das 

próprias escolhas individuais dos indivíduos37.

Neste sentido, o conceito de custo de oportunidade está presente no cotidiano das 

pessoas,  especialmente  quando a  escolha  de uma alternativa  exclui  o  indivíduo  dos 

benefícios proporcionados pelas alternativas rejeitadas.

De certo, a própria concepção do processo como um conjunto de atos inseridos 

numa  sucessão  de  momentos,  em  que  estes  atos  devem  ser  praticados  reflete  o 

paradigma do custo de oportunidade. 

Ademais, o custo de oportunidade é um dos mais relevantes na economia e nas 

decisões, tendo caráter quase que instintivo, pois o ser humano é incapaz de fazer várias 

coisas ao mesmo, devendo fazer apenas aquilo que considera a melhor alternativa no 

momento. Por exemplo, exercer o direito de ação exclui, a princípio, outras alternativas, 

como tentar resolver o litígio extrajudicialmente, mediante transação. Neste exemplo, 

usando  o  princípio  do  custo  de  oportunidade,  o  indivíduo  imagina que  o  custo  de 

solicitar  a  prestação  jurisdicional  perante  o  Estado  não  consiste  apenas  nas  custas 

processuais, honorários de advogado e deslocamentos ao foro, mas também nos ganhos 

perdidos por estar ocupado realizando atos e arcando com custos explícitos decorrentes 

de uma relação processual.

36 MARX, Karl.  Prefácio  à  contribuição  à crítica  da  economia política.  In:  MARX, Karl;  ENGELS, 
Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, [1984?], v. 3, pp. 301-302.
37 ZYLBERSZTAJN,  Décio;  SZTAJN,  Rachel.  Análise econômica do direito  e das organizações.  In: 
ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, op. cit., 2005, p. 3.
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A aplicação do  custo  de  oportunidade  no  procedimento  iniciado pela  ação de 

habeas data está materializada na discussão sobre a celeridade processual.

De  fato,  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  inciso  LXXVIII,  garante 

explicitamente  a  duração  razoável  do  processo,  bem  como  impõe  ao  Estado  que 

disponha meios para garantir a celeridade processual38. Isto reforça a tese de que a lei 

infraconstitucional  não  pode  restringir,  delimitar  e  impor  condição  ao  exercício  do 

habeas data,  quando a Constituição Federal não o fez e nem foi essa a intenção do 

Constituinte39.  De fato,  a Constituição Federal  de 1988, ao consagrar o princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional no seu art.  5º,  inciso XXXV, vedou que se 

condicionasse o exercício do direito de ação a qualquer requisito, dispensando, assim, o 

prévio esgotamento da via administrativa para se propor o habeas data, no caso da Lei 

nº  9507/97.  E se  assim dispõe,  isto  garante  a  constitucionalidade da dispensa  deste 

requerimento, impedindo a geração de custos de oportunidade para as partes.

Assim, se envolve um outro argumento tão relevante, ou talvez mais relevante 

ainda, quanto o fato de que a exigência da via administrativa ofende a Constituição 

Federal:  é  o  problema  de  que  a  exigência  da  via  administrativa  gera  custos  de 

oportunidade para os sujeitos principais e secundários da relação processual e para o 

próprio Estado e a sociedade, colaborando para a ineficiência do sistema processual, de 

um ponto de vista amplo, e para a inefetividade da ação de habeas data, de um ponto de 

vista  estrito.  O  custo  de  oportunidade  vai  surgir  quando  o  agente  opta  por  um 

determinado tipo de ação em prejuízo de outras ações mutuamente excludentes. Então, o 

custo  de  oportunidade  vai  representar  o  benefício  que  foi  perdido,  ao  se  escolher 

determinada ação, objetivando, por sua vez, um dado fim40.

A  aplicação  dos  custos  de  oportunidade  no  direito  processual  se  revela  no 

princípio econômico. Este consiste na obtenção do máximo de rendimento e o mínimo 

de dispêndio com atos processuais,  em relação a tempo e custo financeiro. Aqui, se 

38 LENZA, Pedro.  Reforma do Judiciário. Emenda Constitucional nº 45/2004. Esquematização das 
principais novidades. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6463>. Acesso em: 
30  maio  2005;  GABBAY,  Daniela  Monteiro.  Execução  imediata  e  Lei  11.232/05:  alteração  de 
paradigma?  In:  XV  ENCONTRO  PREPARATÓRIO  PARA  O  CONGRESSO  NACIONAL  DO 
CONPEDI,  2006,  Recife.  Anais  do  XV  Encontro  Preparatório  para  o  Congresso  Nacional  do 
CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. 1 CD-ROM.
39 MEDINA, José Miguel Garcia. Análise dos requisitos exigidos pela lei 9507/97, de 12.11.97, para a 
impetração  do  habeas  data -  constitucionalidade,  natureza  jurídica  e  tentativa  de  sistematização.  In: 
WAMBIER, op. cit., 1998,  p.156. 
40 HORNGREN, op. cit., 1985, p. 93.
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impõe uma simplificação de procedimento  e  uma economia  de recursos  financeiros, 

envolvendo  custos  de  oportunidade.  Segundo  este  princípio,  o  processo  deve  ser 

acessível a todos, independentemente do poder aquisitivo de cada um41. 

Em suma, o processo deve ser rápido e barato. Um exemplo do reflexo desse 

princípio é o procedimento dos juizados especiais.  A própria concepção do processo 

como um conjunto de atos inseridos numa sucessão de momentos, em que estes atos 

devem ser praticados reflete o princípio da economia processual. Um outro exemplo do 

princípio econômico é o próprio instituto da revelia, pelo qual não se contestando a 

ação,  reputar-se-ão  verídicos  os  fatos  alegados  pelo  autor,  ensejando  julgamento 

antecipado do litígio42.

O custo de oportunidade também se revela no princípio lógico, este baseando-se 

em princípios racionalistas e consistindo na seleção de meios eficientes e ordenados 

para o descobrimento da verdade que envolve a lide e das soluções corretas, objetivando 

evitar erros43. Aqui, existe uma clara tentativa de otimizar a atividade de prestação da 

justiça,  evitando ocupar os funcionários do Estado e as partes com atos  processuais 

desnecessários. É claro que com isto objetiva-se evitar custos de oportunidade.

Segundo este princípio, a concepção normativa deve ser de tal forma articulada 

que permita, de forma lógica, a descoberta da verdade. Um exemplo do princípio lógico 

é a regra do art. 301 do CPC, pela qual se estabelece uma ordem para a defesa do réu, 

devendo ser as questões preliminares alegadas antes do mérito (ou, da decisão que haja 

posto fim ao processo, sem apreciação do mérito). 

Há, então, uma ordenação lógico-positivo-jurídica das questões preliminares e de 

fundo, ocasionando uma prioridade cronológica para o julgamento das preliminares e 

apreciação  dos  recursos  a  essas  relativos,  em relação  ao  julgamento  do  recurso  da 

decisão final44. Em suma, devem-se usar os meios mais eficientes que levem à verdade 

sobre a lide e à sua melhor solução.

41 MIRANDA,  Maydano Fernandes  de.  Alguns  comentários  sobre  o  novo  paradigma processual 
instituído  pelas  Leis  n°s  9.099/95  e  10.259/01.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3072>. Acesso em: 03 set. 2006; MACHADO, Agapito. A 
nova  reforma  do  Poder  Judiciário:  EC  nº  45/04.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6378>. Acesso em: 20 out. 2005.
42 ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
v.1, pp. 29-30. 
43 DINAMARCO, op. cit., 2002, v.1, p. 195.
44 ALVIM, op. cit., 2005, v.1, p. 24.
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Quando,  por  exemplo,  o  legislador  aumenta  a  quantidade  de  atos  processuais 

desnecessariamente, ele vai gerar custos de oportunidade para as partes e para o próprio 

Estado, pois os sujeitos da relação processual estarão ocupados em demasia na atividade 

processual, quando na verdade poderiam estar ocupados na atividade produtiva gerando 

renda para si (partes e juiz) ou para o próprio Estado (juiz). Isto é o que significa custos 

de oportunidade.

O conceito de custo de oportunidade é sempre presente quando a aceitação de uma 

alternativa  exclui  outras45.  Assim,  no  direito  processual,  representa  o  custo  de 

oportunidade  o  quanto  o  indivíduo  sacrificou  em  termos  de  remuneração  por  ter 

aplicado  seus  recursos  numa  alternativa  ao  invés  de  outra.  Aqui,  evidenciam-se 

princípios racionalistas46.

Por  fim,  o  custo  de  oportunidade  influi  diretamente  na  idéia  de  eficiência  do 

sistema  processual,  pois  o  excesso  de  procedimentos  e  a  exigência  de  prévio 

requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir na ação de habeas 

data constitui um excesso de procedimento, conduz à ineficiência do sistema, gerando 

altos  custos,  morosidade na obtenção da prestação jurisdicional  e desestimulando os 

indivíduos na defesa de seus direitos e pretensões47.
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A FUNÇÃO HERMENÊUTICA DO JUIZ NO PROCESSO
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RESUMO

O anseio por um direito mais célere que vise a obtenção da solução dos conflitos em um 

lapso temporal  menor,  sem violar  os princípios constitucionais,  tem levado a  várias 

modificações  no  nosso  ordenamento  jurídico  processual.  Nesse  sentido,  tem  o 

magistrado a função de aplicar as normas para possibilitar o exercício dos direitos e 

garantias  individuais,  efetivando  a  prestação  jurisdicional  através  da  interpretação 

argumentativa do caso que lhe foi colocado. Surge aí, a discussão em relação aos limites 

da atividade interpretativa do juiz e sua relação com o direito individual: ele nasceria 

mediante o exercício da atividade desenvolvida no processo ou seria anterior a ele? A 

jurisdição teria função criativa de direitos ou meramente declaratória de direitos pré-

existentes?  Tentaremos,  com  o  presente  trabalho,  demonstrar  o  essencial  papel  da 

atividade do magistrado na garantia de eficácia do exercício dos direitos e liberdades 

individuais, bem como definir os limites da interpretação do juiz na aplicação do direito 

material.
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INTERPRETAÇÃO; TEORIA DUALISTA; TEORIA MONISTA

RESUMEN

La ansiedad por um derecho más rápido que obtenga la solución de los conflitos en un 

lapso temporal  menor, sin abandonar los princípios constitucionalistas, han levado a 

varias modificaciones em nuestro ordenamiento jurídico procesal. Así, los juezes tiene 
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la  función  de  aplicar  las  normas  para  posibilitar  el  ejercicio  de  los  derechos 

individuales,  imponendo  la  prestación  jurisdicional  a  través  de  la  interpretación 

argumentativa de los casos que fueran puestos. Surge ahí, una discusión en relación a 

los límites de la atividad interpretativa del juez y su relación com el derecho individual: 

si él nace mediante el ejercicio de una atividad desarollada en el proceso o si anterior a 

ella. Hay aún una cuestión: la jurisdicción es uma función creativa de los derechos o 

meramente reconoce derechos que ya existente? Intentamos con ese trabajo responder a 

esas preguntas, como también mostrar el papel fundamental que es ejercido por el juez 

al declarar el derecho.

PALABRAS-CLAVE

INTERPRETACIÓN; TEORÍA DUALISTA; TEORÍA MONISTA

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos têm-se discutido muito a respeito da renovação do direito 

processual civil. É inquestionável o anseio da sociedade pela solução dos conflitos em 

um lapso menor do que o atual, porém sem violação aos princípios constitucionais. A 

tentativa de superação das insuficiências processuais tem levado o legislador a criar 

novas leis na esperança de agilizar a solução de um conflito. Como por exemplo, pode-

se citar as modificações introduzidas no Código de Processo Civil, tais como aquelas 

introduzidas com a Lei 11.232/2005 (BRASIL, 2005a), a Lei 11.276/2006 (BRASIL, 

2006), e a Lei 11.187/2005 (BRASIL, 2005b). Pode-se dizer que as mencionadas leis 

foram  criadas  com  o  intuito  de  solucionar  um  dos  problemas  do  Judiciário,  a 

morosidade. Mas, não basta apenas a criação de novas leis, também é necessário que os 

intérpretes e aplicadores do Direito acompanhem esse novo pensamento.

O  essencial  no  Direito  Processual,  já  não  são  os  conceitos,  mas  a  nova 

mentalidade de reforma, que se quer efetiva, e se faz urgente, para dar efetividade a 

prestação jurisdicional. E o mecanismo dessa transformação é voltado para o processo, 

a  quem se  atribui  a  missão  de  reformador  social,  pelo  cumprimento  de  finalidades 

políticas e sociais (GONÇALVES, 1992:8).
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Nesse sentido, a atividade do magistrado se torna essencial na conquista da 

efetividade da prestação jurisdicional vez que apesar de vinculada ao direito vigente, é 

nela  que  se  perfaz  a  interpretação  concreta  do  caso,  conforme  os  critérios  de 

experiência,  oportunidade,  justiça,  inspirado  pelas  condições  políticas,  sociais, 

econômicas e históricas. 

Esse trabalho, portanto, pretende discutir  a função hermenêutica do juiz no 

processo  para  que  o  mesmo  cumpra  a  função  que  lhe  toca,  qual  seja,  entregar  a 

prestação  jurisdicional,  direito,  pois,  subjetivo  do  indivíduo  inserido  num  estado 

democrático de direito. No exercício da interpretação, terá ele ou não a função de criar o 

Direito? E qual seria o limite de criação do Direito? Essas são algumas das questões que 

serão respondidas ao longo deste trabalho.

2 A DUALIDADE DAS CORRENTES HERMEUTICAS NO PROCESSO

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo 

abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões do direito, sua 

função social e sua interpretação, abrindo espaço para a nova hermenêutica e para a 

teoria dos direitos fundamentais. 

A novidade não está na existência de princípios, mas no reconhecimento de 

sua  normatividade:  os  princípios  constitucionais,  explícitos  ou  não,  passam a  ser  a 

síntese  dos  valores  abrigados  pelo  ordenamento  jurídico,  espelhando a  ideologia  da 

sociedade e seus postulados básicos. Servem de guia para o intérprete,  condensando 

valores, e unindo o sistema. Conquistaram o status de norma jurídica.

Nesse  diapasão,  o  ordenamento  processual  brasileiro  vem  tentando 

acompanhar os anseios da sociedade. A interpretação dinâmica (sociológica, política e 

econômica) da Constituição da República e de outros textos legais é mais rápida do que 

as mudanças feitas pelo legislador. Dentro dessa perspectiva, discute-se duas teorias no 

direito processual civil: a monista e a dualista.

Tradicionalmente, a interpretação jurídica assentava-se num modelo de regras, 

aplicáveis mediante subsunção, cabendo ao intérprete apenas revelar o sentido da norma 

e fazê-la incidir sobre o caso concreto.
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Dentro da nova hermenêutica processual, o relato da norma demarca apenas 

uma moldura dentro da qual se desenham diferentes possibilidades interpretativas.  À 

vista dos elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a 

serem realizados é que será determinado o sentido da norma com vistas à produção da 

solução constitucionalmente adequada.

Qual  então seria  o  modelo  de interpretação mais  adequado para garantir  a 

efetividade da prestação jurisdicional? É isso que se discutirá a seguir. 

A teoria unitária, preconizada por Carnelutti, menciona que o direito objetivo 

não tem condições  para  disciplinar  todos os  conflitos,  sendo necessário o  processo, 

muitas vezes, para complementar o comando da lei. É o processo que torna eficaz a 

aplicação da norma concreta. Nele ocorrerá a constituição do direito (DINAMARCO, 

2002a:49). No mesmo sentido Bulow afirma que o direito forma-se escalonadamente, a 

prinicipiar da norma incompleta contida na lei e consumando-se com a sentença que 

completa essa norma e faz nascer o direito subjetivo do caso concreto (DINAMARCO, 

2002a:46). Para Kelsen, a sentença é a fonte do direito, que irá determinar a conduta 

coativa  do  indivíduo  (DINAMARCO,  2002a:46).  E,  para  Calamandrei  é  o  juiz  que 

transforma em comando concreto a norma abstrata, a qual se dirige a todos e a nenhum, 

a norma da lei é em si mesma uma hipótese abstrata e inerte, por isso será o juiz  que irá 

mencionar  o  que  é  a  norma,  comandando  e  impondo  sanções.  (DINAMARCO, 

2002a:50)

Por outro lado, para a teoria dualista  do ordenamento jurídico,  incluindo o 

posicionamento de Chiovenda (DINAMARCO, 2002a:51), Liebman (DINAMARCO, 

2002a:52)  e  Fazzalari  (DINAMARCO,  2002a:53),  as  regras  abstratas  tornam-se 

concretas automaticamente,  sem qualquer participação do juiz,  no momento em que 

ocorre  o  fato  enquadrado em suas  previsões.  A atividade  do  juiz  não é  criativa.  O 

processo  existe  como  meio.  O  direito  material  é  suficiente  para  criar  direitos  e 

obrigações.  A  norma  processual  é  a  norma  neutra  para  a  corrente  dualista.  Para 

Chiovenda o ordenamento jurídico cinde-se nitidamente em Direito Material e Direito 

Processual. (DINAMARCO, 2002a:51) 

Nesse sentido entende Fazzalari (2006:135-136) que, na linguagem comum, as 

normas de primeiro grau são geralmente indicadas com o adjetivo de “substanciais” 

enquanto que as normas, por assim dizer, de segundo grau, reguladoras da jurisdição, se 
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qualificam como “processuais” (usando-se como sinônimos os atributos “processual” e 

“jurisdicional”).  Trata-se,  em  verdade,  de  uma  linguagem  convencional  e  aceitável 

enquanto  tal.  Para  que  não  se  incorra  no  erro  de  pensar  que  as  normas  chamadas 

substanciais sejam assim qualificadas porque somente elas criam “substância”, ou seja, 

incidem sobre  o  patrimônio  (em sentido  lato)  do  sujeito,  criando  para  ele  poderes, 

faculdades,  deveres,  ônus e  sujeições,  em verdade também as normas “processuais” 

criam poderes, faculdades, deveres, ônus e sujeições, seja no curso do processo, seja, ao 

final, fora dele. E ainda faz uma crítica: resulta assim confirmado que, se o dualismo 

“norma substancial” – normas processuais” emerge do conteúdo das normas, isto é, dos 

ordenamentos  positivos,  e também do nosso atual,  não tem fundamento a tendência 

conhecida por “monística”, já superada, mas que reaparece de tanto em tanto, a qual 

nega a distinção entre a esfera do direito substancial e aquela de direito processual e 

reduz  o  direito  ao  momento  da  tutela  jurisdicional,  limitando  o  ordenamento  ao 

processo.  A  verdade  é  que  longe  de  exaurir  a  categoria  do  “jurídico”,  as  normas 

“processuais” (reguladoras da jurisdição) e as atividades que as realizam em concreto 

são meramente complementares ou, conforme se queira, auxiliares no que diz respeito 

às normas ( e às atividades) “substanciais”: pressupõem a existência e a efetividade em 

concreto  destas  últimas.  O que  obviamente  não impede  que,  nos  ordenamentos  nos 

quais são organizadas e funcionam normas de justiça, elas lhes constituam, de fato, o 

pilar, mas daí a sustentar a exclusividade ou o primado da justiça no mundo vai uma 

longa distância. 

O que se quer dizer é que a aplicação da regra material abstrata e geral nem 

sempre poderá gerar resultados satisfatórios. O processo, como direito, para cumprir a 

função  que  lhe  toca,  deve  pautar  seu  procedimento  na  observância  dos  princípios 

constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Já no momento 

de aplicação do direito material, a equidade surge, nas palavras de Liebman (1985:177), 

como: corretivo da rígida aplicação da regra abstrata, que permite dobrá-la, conforme  

as  necessidades do caso.  Equidade esta  que não significa  arbítrio  do intérprete,  tão 

somente o molde ao caso concreto dos rigores da rígida aplicação da lei.

Portanto, cada fato concreto apresenta aspectos e peculiaridades próprias, de 

modo que a aplicação da regra processual deve sempre se operar, enquanto garantia de 

exercício  das  liberdades  individuais.  Já  a  aplicação  do  direito  material,  em  última 
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análise,  dependerá  do  exercício  interpretativo  do  magistrado,  o  que  se  demonstra 

adiante.  

2.1 PROBLEMAS DA CONSTRUÇÃO JURÍDICA E DE SUA FUNDAMENTAÇÃO

Toda  interpretação  é  produto  de  uma  época,  de  um  momento  histórico  e 

envolve os fatos a serem enquadrados, o sistema jurídico, as circunstâncias do intérprete 

e o imaginário de cada um.

A identificação  do  cenário,  dos  atores,  das  forças  materiais  atuantes  e  da 

posição do sujeito constitui a pré-compreensão.

O direito não pode reduzir-se a um conjunto de normas em vigor, num sistema 

completo e dogmático.  O direito não tem postura puramente descritiva da realidade. 

Cabe a ele prescrever o dever ser e fazê-lo valer para as situações concretas, atuando 

sobre  a  realidade.  Não  é  um  dado,  mas  uma  criação  advinda  da  relação  entre  o 

intérprete, a norma, e a realidade.

Nesse sentido, inconcebível a idéia de um ordenamento jurídico indiferente a 

valores éticos e da lei como uma estrutura meramente formal, uma embalagem para 

qualquer produto.

Os princípios constitucionais ganham força no Estado Democrático, seja de 

forma explícita ou não, passando a ser a síntese dos valores abrigados pelo ordenamento 

jurídico, espelhando a ideologia da sociedade e seus postulados básicos. Servem de guia 

para o intérprete, condensando valores, e unindo o sistema. 

A ordem jurídica  atual,  um tanto  quanto  pluralista,  pode  abrigar  valores  e 

fundamentos diversos, muitas vezes contrapostos, originando várias interpretações para 

a mesma norma. 

Para Noberto Bobbio (1996:212-213) a interpretação é uma atividade muito 

complexa que pode ser concebida de diversos modos. Mas o que significa interpretar? 

Este termo, com, efeito, não é exclusivo da linguagem jurídica, sendo usado em muitos 

outros  campos.  Há  várias  formas  de  interpretação:  declarativa,  integrativa,  lógico, 

gramatical, histórico, dentre outras.

Para o autor Cândido Rangel Dinamarco (1996:149) todo instrumento é meio, 

e todo meio só se legitima, em função dos fins a que se destina. O raciocínio teleológico 

2011



há de incluir então, necessariamente, a fixação dos escopos do processo, ou seja, dos 

propósitos  norteadores  da sua  instituição  e  das  condutas  dos  agentes  estatais  que  o 

utilizam. Ou seja,  para ele a interpretação teleológica seria a mais adequada para se 

compreender os escopos do processo. O mesmo autor ainda ressalta que:

Fixar os escopos do processo equivale, ainda a revelar o grau de sua 
utilidade. Trata-se de instituição humana, imposta pelo Estado, e a 
sua legitimidade há de estar apoiada não só na capacidade de realizar 
objetivos,  mas  igualmente  no  modo  como  estes  são  recebidos  e 
sentidos  pela  sociedade.  Daí  o  relevo  de  que  é  merecedora  a 
problemática  dos escopos do sistema processual  e do exercício  da 
jurisdição.  A  tomada  de  consciência  teleológica,  incluindo 
especificação  de  todos  os  objetivos  visados  e  do  modo  como  se 
interagem, constitui peça importantíssima no quadro instrumentalista 
do  processo:  sem  compreender  a  sua  instrumentalidade  assim 
integrada  e  apoiada  nessas  colunas,  não  se  estaria  dando  a  ela  a 
condição de verdadeira  premissa  metodológica,  nem seria  possível 
extrair dela quaisquer conseqüências cientificamente úteis ou aptas a 
propiciar a melhoria do serviço jurisdicional. Em outras palavras: a 
perspectiva instrumentalista do processo é teleológica por definição e 
o  método  teleológico  conduz invariavelmente  à  visão  do processo 
como  instrumento  predisposto  à  realização  dos  objetivos  eleitos. 
(DINAMARCO, 1996:150)

Por outro lado, o professor Aroldo Plínio Gonçalves (1992:182) defende que 

deverá  ser  feito  uma depuração do processual  e  do não-processual,  de  modo que a 

técnica  se  mantenha  intacta  e  as  opções  ideológicas  sejam  tratadas  fora  do  direito 

processual. Ainda ressalta que a admissão de escopos metajurídicos da jurisdição e do 

processo pressupõem, necessariamente, a existência de três ordens distintas: a jurídica, a 

social e a política. Os escopos metajurídicos só poderiam ser entendidos como escopos 

pré-jurídicos. O mesmo Autor admite a separação entre o direito material e processual, 

nos casos em que o jurisdicionado pede a proteção do Estado, argüindo sua lesão ou 

ameaça.  No seu  entendimento,  o  direito  processual  disciplina  o  exercício  do  poder 

jurisdicional, e, através do processo, será apreciado o pedido e emanará o provimento, 

não  se  permitindo  a  confusão  entre  a  finalidade  do  processo  com as  diversificadas 

finalidades do direito material ou substancial. Ou seja, os escopos do processo devem 

ser discutidos antes da elaboração da lei, que seria o momento oportuno, e não durante o 

desenvolvimento processual. 
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É inquestionável que o que se busca hoje é o aprimoramento da prestação do 

serviço jurisdicional que é dado através do desenvolvimento do processo. Mas, o que se 

tem questionado é qual seria o limite da técnica. 

O  intérprete  freqüentemente  deparar-se-á  com  antagonismos  inevitáveis, 

devendo proceder a uma escolha fundamentada, preservando o núcleo fundamental de 

cada regra.

Como não existe critério abstrato que imponha a supremacia de uma norma 

sobre a outra, com exceção dos critérios de especialização e anterioridade, deve-se fazer 

concessões recíprocas no caso concreto de modo a produzir um resultado socialmente 

desejável, sacrificando o mínimo dos direitos fundamentais em oposição.

A  solução  deve  se  fundar  em  linha  de  argumentação  apta  a  conquistar 

racionalmente  os  interlocutores.  O  uso  da  razoabilidade  seria  um  mecanismo  de 

controle da atividade discricionária legislativa e administrativa pelo judiciário quando 

não haja adequação entre meio e fim, quando não haja proporcionalidade entre o que se 

perde e o que se ganha. 

Não é demais lembrar que a função hermenêutica não liberta o juiz dos limites 

e possibilidades oferecidos pelo ordenamento, não se trata, pois, de voluntarismo, mas 

de  invalidação  de  discriminações  infundadas,  exigências  absurdas  e  vantagens 

indevidas.

Modernamente,  não se  descarta  a  subsunção da atividade interpretativa,  ou 

seja, o silogismo entre fato, norma e solução (premissa maior, menor e conclusão), mas 

reconhece-se a necessidade do trabalho do intérprete de forma multidirecional, a partir 

de uma síntese dos distintos elementos normativos incidentes sobre aquele conjunto de 

fatos,  especialmente quando enseja a aplicação de normas da mesma hierarquia que 

indicam soluções diferenciadas e conflitantes.

De forma que a atividade jurisdicional deve se pautar, basicamente, em três 

passos: (i) detectar as normas existentes para a solução do caso; (ii) examinar os fatos e 

conseqüências  práticas  da  incidência  de  cada  norma  sobre  ele;  (iii)  aplicação  da 

subsunção, se suficiente ou ponderação no caso de soluções conflitantes (atribuir peso 

aos diversos elementos da disputa) usando a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conforme Luís Roberto Barroso (2006:57):
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A jurisprudência tem admitido a teoria dos princípios, da ponderação 
de  valores,  e  da  argumentação.  A  dignidade  da  pessoa  humana 
começa a ganhar densidade jurídica e a servir de fundamento para as 
decisões  judiciais.  Ao  lado  dela,  o  princípio  instrumental  da 
razoabilidade funciona como a justa medida de aplicação de qualquer 
norma, tanto na ponderação feita entre princípios, quanto na dosagem 
dos efeitos e regras.

O pós-positivismo,  portanto,  é  uma  superação  do  legalismo  no  sentido  de 

reconhecer valores compartilhados pela sociedade, que integram o sistema jurídico, 

mesmo não estando positivados.

É evidente que o anseio pela agilidade processual muitas vezes faz com que o 

juiz  não siga  rigorosamente  a  lei.  No entanto,  por  outro  lado,  é  a  regra  processual 

vigente que irá garantir a paridade entre as partes, através da aplicação de normas pré-

estabelecidas.  Os  princípios  processuais  constitucionais  então,  ganham  efetiva 

necessidade de eficácia como forma de conceder ao indivíduo, através de sua aplicação, 

o provimento jurisdicional justo, independentemente do direito material aplicado.

2.2  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO

Os princípios constitucionais do processo norteiam o sentido em que se deverá 

dar  a  interpretação  pelo  aplicador  do  direito.  Estão  sujeitos  a  variações  histórico-

culturais e políticas no tempo e no espaço, no tocante à sua extensão e à interpretação 

que merece dentro de cada sistema constitucional (DINAMARCO, 1996:30).

O princípio do contraditório, previsto como garantia fundamental no artigo 5º, 

LV  da  Constituição  da  República  assegura  aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou 

administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes. Como princípio absoluto, deverá ser sempre observado, sob 

pena  de  nulidade  do  processo  (THEODORO  JÚNIOR,  2003a:24).  Ressalta-se  que 

nenhum processo ou procedimento pode ser disciplinado sem assegurar as partes a regra 

de isonomia e paridade no exercício das faculdades processuais.  Disso não decorre, 

porém a supremacia absoluta e plena do contraditório sobre todos os demais princípios 

(THEODORO JÚNIOR, 2003a:24). Há casos em que a medida jurisdicional prestada 

poderá ser tardia se não houver a imediata atuação estatal, como é o caso, por exemplo, 

das medidas liminares concedidas inaudita altera parts.
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Cabe  ressaltar  que,  ao  conceder  uma  medida  liminar  o  julgador  realiza 

cognição sumária, sem apreciar todas as questões de fato e de direito que envolvem o 

litígio,  sendo-lhe  lícito  deferir  os  efeitos  da  tutela  pleiteada  somente  se  cabalmente 

houver sido demonstrada a plausibilidade do direito e o risco da lesão pela demora da 

prestação  jurisdicional.  Frise-se,  neste  ponto,  que  tais  requisitos  não  podem  se 

transformar numa completa e definitiva eliminação da garantia do contraditório e da 

ampla  defesa.  Tão logo seja  determinado  o cumprimento  da  medida,  haverá  de  ser 

propiciada à parte contrária a possibilidade de defender-se e de rever e, se for o caso, de 

reverter a providência liminar (THEODORO JÚNIOR, 2003a:25). 

O princípio do contraditório é também a garantia de participação das partes, 

mas em simétrica paridade, daqueles que são os interessados, ou seja, aqueles sujeitos 

do processo que suportarão os efeitos do provimento da medida jurisdicional que vier a 

ser imposta (GONÇALVES, 1992:120).

Nas palavras de Nelson Nery Júnior (1995):

[...]  além  de  fundamentalmente  constituir-se  em  manifestação  do 
princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da igualdade 
da  partes  e  o  do  direito  de  ação,  pois  o  texto  constitucional,  ao 
garantir aos litigantes o contraditório e ampla defesa, quer significar 
que  tanto  o  direito  de  ação,  quanto  o  direito  de  defesa  são 
manifestamente do princípio do contraditório

As atuais reformas legislativas vêm exigindo uma maior atuação dos juízes na 

condução  do  processo.  No  entanto,  o  juiz  continua  sendo  um  terceiro  alheio  aos 

interesses das partes para que ao final do procedimento possa emitir o seu provimento 

em relação à questão colocada de forma neutra e imparcial.

Ressalta-se  que  o  atual  conceito  de  contraditório  não  é  mais  a  mera 

participação no processo. Essa era a idéia originária, de participação, como o auge das 

garantias  processuais.  Modernamente  a  participação paritária  se  desenvolve  entre  as 

partes,  em razão  da  disputa  se  passar  entre  elas,  titulares  dos  interesses  que  serão 

atingidos pelo provimento (GONÇALVES, 1992:121).

O  artigo  5º.  LV  da  Constituição  Federal  utilizou-se  da  expressão  aos 

“litigantes”  e  aos  “acusados”  mas  se  refere  ao  conceito  de  mais  amplo  de  parte 

processual.
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Assim, no conceito de Liebman, todos os que participam do processo perante o 

Juiz,  com o  objetivo  de  uma sentença  de  mérito,  incluindo-se  aí  o  autor,  o  réu,  o 

assistente,  o  oponente,  o  nomeado  a  autoria,  o  denunciado  à  lide  e  o  chamado ao 

processo – designados como terceiros se prevalecem do princípio do contraditório.

Igualmente, não se deve se restringir a aplicação do princípio do contraditório 

somente as pessoas físicas, eis que o artigo 5º da Constituição Federal à primeira vista 

poderia se referir somente ao cidadão ou pessoa natural, mas na verdade o princípio 

pode ser invocado tanto pela pessoa física como pela pessoa jurídica.

O contraditório, tecnicamente considerado, significa, de um lado, a necessária 

informação dos atos do processo às partes e, de outro, a possível reação destas aos atos 

desfavoráveis.  Informação  necessária  e  obrigatória.  Reação  eventual  e  possível. 

(DINAMARCO, 1986:93)

Cappelletti  (1982:211)  em  sua  obra  ensina  com  muita  propriedade  que 

contraditório significa direito ao conhecimento e à participação, participar conhecendo, 

participar  agindo;  ele  é,  em  suma,  a  garantia  que  assegura  a  possibilidade  de 

participação do interessados. 

Assim, o contraditório é formado por um primeiro momento, pela necessidade 

de  dar-se  conhecimento  da  existência  de  determinado  ato.  O segundo  momento  do 

contraditório é a reação.

É a possibilidade que o interessado possui de reagir aos atos que lhe sejam 

desfavoráveis. A reação, no entanto, é eventual, devendo ser necessariamente garantida 

a possibilidade de sua manifestação.(LA CHINA, 1970:394)1

Uma  vez  que  os  interessados  estão  com  interesse  divergentes,  deve-se 

relembrar  que  o  contraditório  não  é  o  “dizer”  e  “contradizer”  sobre  a  matéria 

controvertida, não é o conteúdo da discussão que se trava no processo sobre a questão 

material e que tem por centro os interesses divergentes (GONÇALVES,1992:127). 

A tese jurídica utilizada de quitação, compensação, transação, prescrição não é 

contraditório. Não é objeto do contraditório a res dubia ou quaestio. O contraditório é 

1 No mesmo sentido, a doutrina brasileira: -  GONÇALVES, Aroldo Plinio. Técnica Processual e Teoria 
do Processo. RiodeJaneiro: Aide, 1992, p.126. NERY JUNIOR, Nelson. Princípio do Processo Civil na  
Constituicão Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 123-124  DINAMARCO, Candido R. 
Os Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 94-95.
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um princípio processual, é garantia efetiva de participação no processo administrativo 

ou judicial, com igual tratamento de oportunidades e simétrica paridade de armas.

O magistrado, neste diapasão, se manifesta como um terceiro independente, 

que  não  apenas  declara  o  direito,  em  exercício  de  serviço  público  estatal,  mas 

oportuniza às partes a possibilidade de tomarem medidas suscetíveis de corroboração de 

suas alegações  para com isso,  permitir  a condução paritária  do processo,  em última 

análise, garantindo o contraditório entre as partes e proferindo decisão justa.

Em contrapartida, é inegável a necessidade de agilidade no desenvolvimento 

do  processo.  O  provimento  jurisdicional  atrasado  não  traduz  os  efeitos  sociais 

pretendidos, gerando incertezas e descrédito acerca do resultado do conflito. Necessário 

prestigiar a celeridade e economia processuais e a instrumentalidade do processo, que 

meio para resolução dos conflitos, não pode transmudar-se em entrave, para se chegar 

ao fim.

Embora louvável a necessidade de agilidade aos feitos, como necessidade que 

se  impõe  ao  Judiciário,  o  devido  processo  legal  se  erige  como  garantia  efetiva  da 

prestação jurisdicional adequada e não como simples direito subjetivo. Assim, acima da 

celeridade  processual,  se  projeta  a  garantia  fundamental  da  ampla  defesa  e  do 

contraditório, cuja violação anula o processo por cerceamento de defesa.

E sendo o processo modernamente visto como um dos principais instrumentos 

a realização e defesa das liberdades fundamentais, nos dizeres de Humberto Theodoro 

Júnior 2:

[...] essa função restará gravemente comprometida se, dentro dele, a 
atividade  probatória  não  se  inspirar  nos  grandes  princípios  que 
inspiram o devido processo legal, com os consectários indispensáveis 
do contraditório  e ampla defesa  das partes e da imparcialidade do 
julgado.

É nesse sentido a opinião do Professor Aroldo Plínio Gonçalves (1992:124-

125):

A preocupação com o rápido desenvolvimento do processo, com a 
sup-eração  do  estigma  da  morosidade  da  Justiça  que  prejudica  o 
próprio direito de acesso ao judiciário, porque esse direito é também 
o direito à resposta do Estado ao jurisdicionado, é compartilhada hoje 

2 JÚNIOR, Humberto Theodoro. A Garantia do Devido Processo Legal e o Grave Problema do Ajuste dos 
Procedimentos aos Anseios de Efetiva e Adequada Tutela Jurisdicional.
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por  toda  a  doutrina  do  Direito  Processual  Civil.  As  propostas  de 
novas  categorias  e  de  novas  vias  que abreviem o momento  da de 
decisão são particularmente voltadas para a economia e a celeridade 
como  predicados  essenciais  da  decisão  justa,  sobretudo  quanto  a 
natureza  dos  interesses  em  jogo  exige  que  os  ritos  sejam 
simplificados  [DINAMARCO,1986:3/8].  Contudo,  a  economia e  a 
celeridade do processo não são incompatíveis com as garantias das 
partes  [KAZUO  et  al,  1985],  e  a  garantia  constitucional  do 
contraditório não permite que seja ele violado em nome do rápido 
andamento do processo. 

Embora a  Constituição  da  República  em seu artigo 5º,  LXXVIII,  assegure 

como direito e garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que 

garantem a celeridade de sua tramitação, deve-se interpretar este dispositivo à luz da 

necessidade maior de garantia de prolação de uma decisão justa. De nada adiantaria uma 

decisão rápida  se  às  partes  não houver  sido  concedida  oportunidades  equânimes  de 

manifestação, em expressa violação ao contraditório. Isso porque, certamente no futuro, 

a  decisão  seria  anulada  e  novamente  todo  o  procedimento  seria  iniciado, 

comprometendo, sem dúvida a efetividade da prestação jurisdicional.

O Professor Cândido Rangel Dinamarco (1996:136) salienta que:

Multiplicam-se  na  experiência  dos  tribunais  os  casos  em  que  se 
examina as alegações de cerceamento de defesa e então as regras do 
procedimento são invocadas, mas nem sempre com a consciência de 
que a solução há de ser buscada invariavelmente no modo como a 
conduta  judicial   criticada  se  projete  sobre  a  garantia  político-
constitucional  do  contraditório.  O  prejuízo,  sem  o  qual  nulidade 
alguma  se  pronuncia,  é  apenas  o  dano  causado  aos  objetivos  da 
participação contraditória, onde o procedimento ficar maculado mas 
ilesa a garantia de participação, cerceamento algum houve à defesa 
da parte. Cabe ao juiz até,  ao contrário, amoldar os procedimentos 
segundo as conveniências do caso. 

É necessário que o juiz, no exercício da função que lhe compete, individualize 

as  normas  a  serem aplicadas  e  interprete  concretamente,  ponderando  princípios,  na 

busca da entrega da prestação jurisdicional justa. Não se pode permitir  jamais que a 

morosidade  do  judiciário,  questão  de  cunho  eminentemente  político-administrativa, 

sirva de guarida para situações de desobediência aos princípios constitucionais. Como já 

se  demonstrou,  decisão  justa  não  é  aquela  prolatada  de  forma  rápida  e  sim aquela 
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relacionada  aos  princípios  norteadores  de  um  estado  democrático  de  direito, 

transmudada, principalmente, na eficácia do exercício dos direitos fundamentais. 

 Nesse  diapasão,  considerando  a  necessidade  de  entrega  do  provimento 

jurisdicional  justo,  sendo  aquele  cujo  trâmite  se  deu  em  estrita  observância  do 

contraditório, discute-se, ainda, o acesso ao judiciário, como medida eficaz ao exercício 

das garantias e liberdades fundamentais. 

O princípio da garantia de ingresso em juízo tem sido cada vez mais ampliado. 

O Estado Democrático de Direito tem tentado cada vez mais garantir que todos tenham 

acesso ao Judicário, sem exclusão.

A Constituição da República de 1988 garante em seu artigo 5º, LXXIV que o 

Estado  prestará  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem 

insuficiência de recursos. É inquestionável que muitos cidadãos não têm condições de 

arcar com os custos de um processo judicial, mas nem por isso, podem ficar impedidos 

de exercer o direito de ação, caso algum dos seus direitos seja lesionado ou esteja na 

iminência de o sê-lo. 

Visando permitir o exercício do direito de ação a quem dela necessite, a Lei n.º 

1.060, de 5 de fevereiro de 1950 foi editada regulamentando a matéria.

Nesse  sentido  temos  o  posicionamento  do  professor  Humberto  Theodoro 

Júnior (2003a:41):

O processo civil deve-se inspirar no ideal de propiciar às partes uma 
Justiça barata e rápida. O ideal seria, portanto, o processo gratuito, 
com acesso  facilitado  a  todos  os  cidadãos,  em condição  de  plena 
igualdade. Isto, porém, ainda não foi atingido nem pelos países mais 
adiantados, de modo que as despesas processuais correm por conta 
dos  litigantes,  salvo  apenas  os  casos  de  assistência  judiciária 
dispensada aos comprovadamente pobres (Lei n.º 1.060/50).

O benefício da assistência judiciária, portanto, é direito subjetivo, público do 

indivíduo que posteriormente veio também a ser alargado para atingir a pessoa jurídica. 

Para ser beneficiário dos efeitos da Lei n.º 1.060/50 é necessário que a situação 

econômica não permita ao indivíduo pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme dispõe o parágrafo 

único do artigo 2º  da lei citada, exigindo-se, para fins de comprovação, tão somente a 

declaração do necessitado.
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De forma que a atividade interpretativa do juiz, neste ponto, não pode decorrer 

de exigências desarrazoadas, contrárias ao texto legal.

Por outro lado, tendo o juiz razões convincentes no sentido de a parte que 

requer o benefício não ser hipossuficiente, poderá indeferir o pedido, pois ainda que a 

pobreza  legal  seja  presumida  mediante  a  simples  afirmação,  ela  não  subsiste  se 

houverem indícios em sentido contrário.

Portanto, a assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o exercício 

da defesa judicial de direitos e interesses, com o ingresso em juízo, sem o qual não é 

possível o acesso à justiça, a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes. 

No âmbito da proteção dos direitos coletivos, legitimam-se pessoas e entidades 

à postulação judicial para defesa de interesses difusos, tais como no caso de impetração 

de mandado de segurança coletivo, ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, 

ação civil pública e ação popular (DINAMARCO, 1996:304).

Nesse sentido, a tendência processual é exatamente alargar a abrangência da 

prestação jurisdicional,  sujeitando qualquer lesão ou ameaça de lesão a  direito,  seja 

individual  ou coletiva  ao amparo  judicial.  O que,  por  óbvio,  não  teria  sentido se  o 

devido  processo  legal  não  fosse  respeitado,  que,  em  última  análise,  é  manifestado 

também pelo princípio do devido processo da legalidade.

A legalidade constitui assim, segurança para o sistema jurídico, limitando o 

exercício do poder pelo juiz, que deve se pautar sempre dentro do direito vigente. De 

forma  que  seu  dever  perante  as  partes  abrange  a  concessão  de  oportunidades 

processuais, tais como aquelas definidas na lei e postas à disposição dos litigantes, para 

atuação  de  cada  uma  conforme  sua  conveniência  (DINAMARCO,  1996:304-305). 

Caberá ao magistrado agir dentro de seus próprios limites, observando as regras que as 

normas jurídicas lhe impõem, como por exemplo, aquela definida no artigo 93, X, da 

Constituição da República, que preleciona a necessidade de fundamentação de todas as 

decisões, sob pena de nulidade. 

Imprescindível,  neste  ponto,  a  atividade  judicial  com  vistas  à  racional 

interpretação  e  efetividade  das  regras  formais  do  processo,  que  são  inerentes  a 

legalidade  do  Estado-de-direito  (DINAMARCO,  1996:305).  Isso  porque  as  partes 

possuem verdadeiro direito ao processo, corporificado nas regras formais do sistema 
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processual e garantidas a nível constitucional mediante a explícita adoção da cláusula 

due processo f law (DINAMARCO, 1996:305). 

Ressalta-se  que  o  cumprimento  do  devido  processo  legal,  que  legitima  a 

entrega do provimento jurisdicional adequado e justo, mostra que ao constituinte, ao 

legislador, ao juiz e a todos, é necessário a observância dessas regras como o caminho 

mais seguro para a efetividade da justiça (DINAMARCO, 1996:305).

As  mudanças  pelas  quais  o  processo  vem  passando  visam  justamente 

incrementar a técnica processual para permitir o alcance desse objetivo. É necessário a 

conscientização da sociedade para ter o processo tanto como direito, como instrumento 

para se atingir a justiça entre as partes, justiça essa que só estará efetivada se ao longo 

do procedimento forem observadas as garantias constitucionais a ele inerentes. 

Assim,  o  que  se  busca  com  as  constantes  modificações  processuais,  é  o 

equilíbrio entre a observância dos princípios constitucionais, e os anseios da sociedade 

por uma justiça mais rápida, célere e eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do  que  foi  exposto,  conclui-se  que,  processualmente  falando,  a 

prestação jurisdicional justa é aquela que se opera em estrita observância dos princípios 

constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.  Mais que um 

direito do indivíduo, a possibilidade do exercício de ação se mostra como a eficácia de 

exercício de liberdades fundamentais, permitindo a democratização de um estado.

A  atividade  jurisdicional,  neste  ponto,  deve  se  ater  ao  cumprimento  das 

normas processuais vigentes, de forma a permitir às partes a participação paritária na 

condução  do  processo,  garantindo,  assim,  eficiência  às  normas  processuais 

constitucionais. O que se enfatizou aqui é a necessidade de concessão de oportunidade 

para manifestação das partes de forma equânime durante o processo, e não o efetivo 

comparecimento, vez que este só se dará conforme a conveniência do litigante, posto ser 

mera faculdade processual, faculdade esta, no entanto, que jamais pode ser tolhida pelo 

julgador, pena de ferir a imparcialidade e neutralidade que lhe são imprescindíveis a 

entrega do provimento adequado.

2021



A função hermenêutica do magistrado na interpretação do caso concreto, por 

outro lado, se pautará sempre de forma vinculada ao direito vigente, mas, neste ponto, 

vai além do mero silogismo ou valoração jurídica do fato.

O direito, como conjunto abstrato de normas gerais e abstratas, não é capaz de 

abranger todas as situações do mundo real. Ele prescreve o dever ser, tentando corrigir 

eventuais lesões perpetradas com o fim de proteção da vida em sociedade.

Nesse sentido, a interpretação se fará concretamente, caso a caso, conforme as 

condições históricas, políticas, sociais e econômicas de uma época, cabendo ao julgador 

impingir os valores éticos da sociedade no momento da decisão.

Não se descarta aqui a necessidade da valoração dos escopos metajurídicos 

antes da elaboração da lei, pelo contrário, defende-se a sua necessidade. Mas admitir 

que a atividade hermenêutica do juiz se limita a dizer à lei àquele caso, vai uma grande 

distância.

Neste  ponto,  os  escopos  metajurídicos  são  extra  e  pré-processuais,  pois  a 

discussão sobre a sua valoração antecede a existência do processo. Uma vez utilizado o 

direito subjetivo de ação, resta ao magistrado garantir às partes o exercício dos seus 

direitos individuais, processualmente falando, e aplicar o direito material, momento em 

que fará incidir a norma vigente aplicável ao caso, na qual já estará insculpido o valor 

que ela pretende amparar. 

Todavia, é através da teoria da argumentação que o magistrado irá desenvolver 

a solução judicial que considera socialmente a mais justa, fundamentando a decisão de 

forma  vinculada  ao  direito  vigente.  Como  se  colocou,  não  se  trata  de  arbítrio,  ou 

voluntarismos, mas de atividade interpretativa vinculada, principalmente aos princípios 

norteadores do estado, coibindo-se o exercício aberrante, incabível e teratológico.

Não se cogita de justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. Nem se pode 

pretender rescindir a sentença sob invocação de melhor interpretação da norma jurídica 

aplicada  pelo  julgador.  O  resultado  produzido  de  forma  razoável,  dentro  das 

possibilidades acobertadas pelas normas jurídicas deve ser aceito como a decisão justa 

para o caso.

Portanto,  percebe-se  que  o  constitucionalismo  não  é  capaz  de  derrotar  a 

vicissitudes que tem adiado a plena democratização da sociedade brasileira disseminada 
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pela  corrupção  e  desigualdades,  mas  foi  responsável  pelo  resgate  de  valores  éticos 

trazendo um projeto generoso e inclusivo.
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A APLICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO EMPRESÁRIO

COMERCIAL LAW AND THE ART. 5º, LXXIV, OF THE BRAZILIAN 

CONSTITUTION
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RESUMO

O  presente  trabalho  trata  da  aplicação  da  assistência  jurídica  ao  empresário, 

considerando o disposto no Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O estudo se desenvolve no plano Constitucional,  tomado em sua origem e acepções 

filosóficas, e faz a mensuração da compatibilidade do disposto no inciso mencionado 

com  as  demais  cláusulas  constitucionais  atinentes  ao  empresário  e  ao  Direito 

Empresarial.  A  investigação  percorre  os  caminhos  do  Direito  Constitucional,  a  sua 

hermenêutica, no conceito de Constituição, na inserção dos direitos fundamentais, e, no 

plano constitucional,  o  conceito  de  assistência  jurídica  e  a  definição  de  empresário 

adotada no Art. 170 da Constituição Federal.

Por fim, busca-se mensurar se há impedimento para uma aplicação do disposto no Art. 

5º, LXXIV, ao empresário, considerando que, ainda que previstos em um mesmo plano, 

o da Constituição Federal, pode existir incompatibilidade entre os elementos estudados.

Espera-se que a presente contribuição possa dar início ao florescimento da discussão do 

tema,  bem  como  reduzir  o  preconceito  existente  contra  o  empresário  em  nossa 

sociedade.

PALAVRAS CHAVES: 

CONSTITUIÇÃO; HERMENÊUTICA; PROCESSO; ACESSO; JUSTIÇA

ABSTRACT

The present essay  caries on a study on the Art.  5º,  LXXIV of the brazilian Federal 

Constitution.
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It develops itself in the Constitutional plan, carrying the Constitution idea origins, and 

philosophical meaning. The work considers the compatibility of Constitutional subjects 

as the Comercial Law and its compatibility with the Art. 5º, LXXIV. To do so, some 

others themes, as Constitutional Hermeneutics, Fundamental Rights, Access to Justice, 

are  analysed  in  search  of  its  contribution  to  determine  the  compatibility  of  the 

mentioned article to the constitutional foundations of the Comercial Law.

Therefore,  this  work is  meant  to  enlight  the  Constitutional  themes as  the  access  to 

justice and Comercial Law.

We hope that this work may flourish the discussion of access to justice as well as reduce 

the prejudice against those who promote the commercial activity.
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INTRODUÇÃO

A assistência jurídica, prevista no Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, é 

instrumento de promoção da igualdade, pois permite que os necessitados dela se valham 

para alcançar o Poder Judiciário.

Entretanto,  em razão  da  redação  adotada  no  texto  constitucional,  no  qual  a 

assistência  jurídica  é  prevista  como  uma  obrigação  do  Estado  para  com  os  que 

comprovarem insuficiência  de  recursos,  incertos  são os  limites  de  sua aplicação.  A 

previsão  constitucional  subordina  a  concessão  do  benefício  à  comprovação  de 

insuficiência de recursos, sem caracterizar quais sujeitos estariam aptos para tanto.

O  presente  trabalho  estuda  a  possibilidade  do  empresário  se  beneficiar  da 

assistência jurídica, ou seja,  se, no plano constitucional,  há impedimento para que o 

empresário comprove a insuficiência de recursos.

1.O desenvolvimento histórico da assistência judiciária: 

A assistência jurídica se faz presente desde a antiguidade, sendo encontrada, em 

um primeiro momento, no Egito, na Grécia e no Império Romano1.

1 MORAES, Humberto Peña de E SILVA, José Fontenelle Teixeira da. Assistência Judiciária: sua gênese, 
sua história e a função protetiva do Estado. Publicação Especial da Associação do Ministério Público 
Fluminense, 1974, Gráfica Editora La Cava Santos, Niterói. pg. 12.
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O instituto alcança, em um segundo momento, a Inglaterra, e, em seguida, Itália, 

Espanha, Escócia, Estados Unidos e Bélgica.

No  Brasil,  a  assistência  jurídica  já  despontava  na  Constituição  de  18912. 

Atualmente, a sua previsão se encontra positivada no Art. 5°, LXXIV, da Constituição 

Federal de 1988, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais.

2.A Hermenêutica Constitucional:

A inserção da assistência jurídica dentre os Direitos e Garantias Fundamentais 

previstos na Constituição Federal outorga-lhe feição especial. Assim, para entender o 

alcance e as possibilidades de construção sobre a assistência jurídica, se faz necessário o 

estudo da Hermenêutica Constitucional.

2.1. A Hermenêutica:

A Hermenêutica pode ser tomada como técnica de interpretação3.

Os elementos da hermenêutica são, essencialmente, o autor, o discurso e o leitor. 

São eles, independentes entre si, possuidores de características particulares4.

2.2. A Hermenêutica Jurídica:

No Direito,  a  interpretação é tanto método quanto resultado.  A determinação do 

critério  hermenêutico  aplicável  se  dá entre  diversas  possibilidades,  considerando,  na 

resolução da questão, a mais adequada. A operação se realiza considerando a questão 

apresentada, as normas aplicáveis e os resultados possíveis. Estes devem considerar o 

objeto,  o  meio  de  interpretação  e  seu  conteúdo,  buscando  a  devida  prestação 

jurisdicional.5 Não há um método interpretativo a ser considerado como o detentor da 

verdade,  da  correção.  Cada um deles  indica  um caminho possível.  A representação 

gráfica do narrado é a de um quadro ou moldura a se preencher pelo ato interpretativo. 

Aquilo que se situa no interior do conjunto é o permitido pela norma. O que fora se 

encontra é a criação, extrapola os limites da norma6. A interpretação é a aplicação da lei 

ao caso concreto. A sentença não surge de arbitrariedades, mas da aplicação da lei a um 

conjunto. É o resultado da atividade complementadora do juiz 7.

2 Bastos, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988./ 
Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins. – São Paulo : Saraiva. 1988 – 1989. V.2 Pg. 373.
3 ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia. 4ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2000. pg. 497.
4RICOEUR, Teoria da Interpretação. 1 ed., Lisboa: Edições 70. 2000. Pg. 14 – 20.
5 DINIZ,  Márcio  Augusto  Vasconcelos. Constituição  e  Hermenêutica  Constitucional. 2   ed.,  Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002. pg. 233.
6 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6 ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998. pg. 29
7 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método, Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1997.
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O texto legal fixa o ponto de partida e limita a interpretação, cuja determinação se 

dá nas relações dos elementos contidos no texto normativo. A limitação da interpretação 

reafirma a separação de poderes. Se a interpretação supera os limites do texto legal, há o 

abandono  de  seu  caráter  originário,  adentra-se  o  campo  da  criação.  Há,  então,  o 

desrespeito à divisão de poderes, pois a criação das leis é atividade do Legislativo e não 

daqueles que a aplicam8.

3.A Constituição:

Desde  Aristóteles,  a  Constituição  se  afigurava  como  um  limite9.  O  uso  da 

Constituição  como  limite  à  atuação  do  Estado  Monarca  também  é  encontrado  nas 

palavras  de  Franz  Mehring,  na  introdução  histórica  da  obra  “O  que  é  uma 

constituição?” de Ferdinand Lassalle10.

A idéia de limite se faz pertinente pois vincula-se à idéia de ser, ou seja, de acordo 

com a presença no texto constitucional, pode-se afirmar o que é e, consequentemente, o 

que não é admitido em determinada ordem jurídica.

Valendo-se de uma perspectiva finalista da Constituição, Paulo Bonavides a define 

como “ ... o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da  

competência, a exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa 

humana,  tanto  individuais  como  sociais.”11 A  conceituação  afirma  a  função 

constitucional de assegurar, ou limitar, a existência de uma ordem jurídica.

Diante de uma realidade definida no plano constitucional e tomando as dimensões 

da  hermenêutica  jurídica,  faz-se  necessário  um  estudo  equacionado  de  ambos  os 

conteúdos, de forma a identificar as possibilidades de interpretação da Constituição.

4.A Interpretação da Constituição:

As normas constitucionais contemporâneas se destinam mais a regular a primazia de 

determinados  valores  do  que  de  certas  condutas.  Dessa  natureza  decorre  um maior 

número de possibilidades interpretativas e o aumento da responsabilidade do intérprete 

em  relação  ao  entendimento  que  concretiza.  As  múltiplas  possibilidades  de 

8 COELHO,  Inocêncio  Mártires. Interpretação  Constitucional. Porto  Alegre:  Sérgio  Antônio  Fabris 
Editores, 1997. pg. 65.
9 DINIZ,  Márcio  Augusto  Vasconcelos.  Constituição  e  Hermenêutica  Constitucional.  2   ed.,  Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2002. pg. 32.
10 LASSALLE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2001. pg. 7 – 33.
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17 ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005. 
pg. 81.
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interpretação do texto constitucional não se referem somente às normas, mas também à 

intensidade com que a interpretação se aplica12.

A tarefa da interpretação constitucional, portanto, é encontrar o resultado exato, em 

razão de procedimento controlado e racional, do texto constitucional. Busca-se, com ela, 

alcançar certeza e previsibilidade jurídica13.

5.Classificação das Normas Constitucionais:

As  normas  constitucionais  são  passíveis  de  diversas  classificações.  As  técnicas 

utilizadas  para  expressão  dos  conteúdos  constitucionais  como  princípios  ou  regras 

determina a sua amplitude. Tal temática é afim com o tema do presente trabalho, uma 

vez que o mesmo busca mensurar a correta amplitude da norma contida no Art.  5°, 

LXXIV, e a possibilidade de sua aplicação ao empresário.

5.1. A concepção de princípios de Robert Alexy:

Robert  Alexy considera a diferenciação entre regras e  princípios como essencial 

para a teoria dos direitos fundamentais. As possibilidades e a racionalidade dos direitos 

fundamentais podem ser apontadas em função dessa diferenciação.14  Os princípios se 

caracterizam pela possibilidade de cumprimento em diversos graus, como mandamentos 

de otimização em que um determinado grau é o máximo e quaisquer outros, presentes 

entre o máximo e o descumprimento, se faz aceitável. As regras, em situação diversa, 

são normas cujo  cumprimento  pode  se  apresentar  ou não,  sendo a  gradação de seu 

cumprimento impossível15.

6.O Plano Constitucional:

A norma constitucional situa-se no vértice do ordenamento jurídico e fundamenta a 

validade de todas as demais16. Do plano constitucional, este o mais elevado dentro do 

ordenamento jurídico, irradiam-se as diretrizes hermenêuticas da Constituição17

A afirmação da Constituição como um plano elevado, subordinante dos demais, se 

dá desde Marbury vs. Madison, julgado na Suprema Corte norte-americana18.

12 DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. 2002. pg. 241.
13 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Porto Alegre 
Sérgio Antônio Fabris Editores, 1998. pg. 55.
14 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. Alemanha: Shurkamp Taschenbuch Verlag, 1994. pg. 71.
15 ALEXY, Robert. 1994. pg. 77.
16 BARROSO,  Luís  Roberto,  ,  Interpretação  e  aplicação  da  Constituição.  6ª  ed.  São  Paulo:  Editora 
Saraiva, 2004. pg. 136
17 DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. 2002. pg. 230.
18 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1984. pg. 
153.
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7.A Garantia da Constituição

As  constituições  possuem  a  sua  efetividade  garantida  na  jurisdição  das  cortes 

constitucionais.  Essa  garantia  limita  qualquer  caráter  aberto  nas  normas  do  texto 

constitucional19.

8.O Art. 5°, LXXIV enquanto direito fundamental:

A previsão do direito à assistência jurídica dentre o elenco dos direitos fundamentais 

constitucionalmente reconhecidos merece atenção em razão das conseqüências.

9.Breve perspectiva dos direitos fundamentais:

O Estado democrático incorpora os direitos fundamentais dando-lhes dupla função: 

caracterização do Estado e elemento do conjunto de direitos subjetivos do indivíduo.20

Os direitos fundamentais se prestam à mensuração do grau de democracia de uma 

sociedade, sustentam a interpretação constitucional21.

Os direitos fundamentais se desenvolvem em três fases.

A primeira fase aborda o tema em uma perspectiva filosófica. Grócio, ao perceber 

direitos que a todos se aplicavam, independentemente da crença religiosa do indivíduo 

realiza  a  laicização  do  Direito  Natural22.  Locke  percebe  a  existência  de  direitos 

inalienáveis,  de  igualdade  e  liberdade  23.  As  concepções  filosóficas  são  o  primeiro 

momento de desenvolvimento dos direitos fundamentais e, nos termos do pensamento 

de cada filósofo que se atentou para o tema, apresenta a evolução dos conceitos24.

A segunda  e  a  terceira  fase  são marcadas  pela  evolução  legislativa  dos  direitos 

fundamentais. A Declaração de Direito do Povo da Virgínia e a Declaração Francesa, 

ambas de 1789, apresentam o primeiro movimento da separação entre o direito comum 

e a constitucionalização dos Direitos Fundamentais25.

19 DINIZ, Márcio Augusto Vasconcelos. 2002. pg. 230.
20 PENIDO.  Laís  de  Oliveira.  As  aporias  dos  Direitos  Fundamentais  e  a  sua  Incorporação  na 
Institucionalização do Estado Democrático de Direito. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz e CRUZ, Danielle 
da Rocha. Estado de direito e direitos fundamentais: homenagem ao jurista Mário Moacyr Porto. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. pg 437.
21 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais In MENDES, 
Gilmar  Ferreira,  COELHO, Inocêncio  Mártires.  Hermenêutica  constitucional  e  direitos  fundamentais. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000. pg. 104.
22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Direitos humanos fundamentais. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. pg. 9 - 10
23 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992. pg. 28.
24 ANDRADE, José Carlos  Vieira  de.  Os direitos  fundamentais  na constituição  portuguesa  de 1976. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1998. pg. 11.
25 SARLET,  Ingo  Wolfgang. A  eficácia  dos  direitos  fundamentais.  5  ed.  Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado Editora LTDA. 2005. pg. 50.
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A caracterização da segunda fase de desenvolvimento dos direitos fundamentais se 

dá com o seu reconhecimento face ao Estado26.

O  seu  reconhecimento  na  Assembléia  das  Nações  Unidas  é  a  terceira  fase,  o 

momento atual no desenvolvimento dos direitos fundamentais27.

10.As gerações dos direitos fundamentais:

Os direitos fundamentais também se dividem em gerações, ainda que os critérios 

utilizados para divisão sejam subjetivos e nem sempre reconhecidos pela doutrina. A 

primeira geração é, comumente, apontada como a das liberdades públicas; a segunda 

geração, surgida após a Segunda Grande Guerra, acolheria os Direitos Sociais; e, por 

fim, a terceira geração seria a referente aos direitos de solidariedade28.

11.A conceituação de direito fundamental:

O  apontamento  de  um  conceito  rígido  para  delimitar  os  direitos  fundamentais 

excluiria  outros,  cuja  percepção  poderia  se  apresentar  fragmentária  ou  somente 

perceptível em uma abordagem não acolhida no conceito eleito. É, na verdade, oportuno 

que os direitos fundamentais se apresentem na medida adequada de cada tempo29.

Alguns exemplos atuais,  na história do Brasil refletem o afirmado com precisão. 

Tome-se como exemplo, de um lado, a liberdade de expressão e, do outro, a censura. 

Enquanto esta era temida no recente passado dos governos militares, hoje ela é tomada 

como instrumento para que uma modelo defenda a sua imagem contra a divulgação 

indesejada, em um  site da  internet, de travessuras sexuais realizadas na praia. Ainda, 

dentro  da  temática  liberdade  de  expressão  temos,  também,  a  polêmica  classificação 

indicativa da programação televisiva. Tais exemplos, em que a liberdade de expressão é 

tolhida  em razão de  outros  direitos  fundamentais,  como os  direitos  de  imagem e  a 

proteção às crianças e aos adolescentes, afirmam o movimento histórico dos direitos 

fundamentais,  uma vez que anteriormente  a  liberdade  de expressão seria  tolhida  na 

medida dos interesses do governo e nunca em defesa dos particulares ou de interesses 

da coletividade.

12.Características especiais dos direitos fundamentais:

26 SERPA, José Hermílio Ribeiro. A política, o estado, a constituição e os direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pg. 172.
27 SERPA, José Hermílio Ribeiro. 2002. pg. 164.
28 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. 1999. pg. 08.
29 SARLET, Ingo Wolfgang. 2005. pg. 88 – 89.
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Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal têm aplicação imediata e 

não excluem outros decorrente do regime e dos princípios por ela adotados, ainda que 

presentes não no texto constitucional, mas em tratados internacionais30.

Ainda que a Constituição Federal reserve um Título específico para os Direitos e 

Garantias  Fundamentais,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  reconheceu a  existência  de 

direitos e garantias fundamentais em outros Títulos da Constituição.31

Como  características  relevantes  dos  direitos  fundamentais  pode-se  apontar  a 

universalidade, pois são aplicáveis a todos, sem distinção32, e a relevância histórica33.

A  suspensão  dos  direitos  fundamentais  somente  pode  se  dar  em  situações 

excepcionais,  no  Estado  de  Defesa  e  no  Estado  de  Sítio,  desde  que  observados  os 

limites de lugar e tempo34.

13.A previsão constitucional da assistência jurídica gratuita: o art. 5°, LXXIV da 

Constituição Federal.

A previsão da assistência jurídica se faz, dentro da Constituição Federal, de maneira 

especial. Ela se dá dentro do Título reservado aos Direitos e Garantias Fundamentais, 

como um inciso do Art. 5°. Em razão disso, nos termos declarados no caput do artigo, 

os seus fundamentos se encontram na igualdade, na inviolabilidade do direito à vida, na 

liberdade, na segurança e na propriedade. Em relação a cada um desses fundamentos, é 

possível apontar a assistência jurídica como instrumento para sua efetivação ou como 

conseqüência de sua previsão. As possibilidades não apresentam distinção quanto aos 

efeitos da assistência jurídica, mas a sua menção se justifica em razão de uma percepção 

plural da assistência jurídica.

30 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e  aos estrangeiros  residentes  no País  a  inviolabilidade  do direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
§ 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2°. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição na excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte.
(...)
31 SARLET, Ingo  Wolfgang.  2005.  pg 92.  Trata-se da  ADIN 939-7,  que  reconheceu a  anterioridade 
tributária como integrante do núcleo dos direitos e garantias fundamentais.
32 ANDRADE, José Carlos Vieira de. 1998, pg. 183.
33 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 2000. pg. 122.
34 MORAES, Alexandre. 2005. pg. 37.
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Não somente o art.  5° acolhe a assistência jurídica.  O art. 3°, III,35 prevê, como 

objetivo  fundamental  da  República,  a  erradicação  da  pobreza  e  das  desigualdades 

sociais  e  regionais.  Sendo  o  Judiciário  um  dos  poderes  previstos  no  Art.  2º36 da 

Constituição Federal, componente da União, a possibilidade de que os necessitados a 

ele não alcançassem, em razão de sua insuficiência econômica, lesaria ao comando de 

igualdade previsto no Art. 5º caput. Assim, em respeito ao princípio da igualdade, faz-se 

necessária  a previsão de um instrumento suficiente  para permitir  aos necessitados o 

acesso ao Judiciário e a superação de outras situações de desigualdade.

14.O acesso à justiça:

O direito processual deve refletir a base da Constituição, o Estado Democrático 

de  Direito37.  Sendo  a  União,  expressão  do  Estado,  constituída  de  três  poderes 

harmônicos, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, a vedação de acesso a algum 

destes estaria, na verdade, criando a desarmonia entre os poderes. Mais: ferir-se-ia a 

igualdade,  fundamento  do  Estado  Democrático  de  Direito,  pois  enquanto  alguns 

alcançariam os três poderes, outros somente a um ou dois.

O grau de acesso à justiça pode ser tomado como indicativo de desenvolvimento de 

um povo, pois  ele  reflete  a  necessidade da tutela  do Judiciário  para a  resolução de 

conflitos e a admissão de sua suficiência para tanto38.

15.Assistência Jurídica e Assistência Judiciária:

O termo assistência judiciária foi substituído por assistência jurídica, na redação 

da Constituição de 1988. Hoje, a assistência jurídica ocupa o lugar a ela antes destinado. 

A maior amplitude deste termo em relação àquele é evidente. Enquanto o primeiro trata 

dos temas a serem levados perante o Judiciário, o segundo trata dos fenômenos, fatos e 

eventos aptos a serem percebidos como portadores de um conteúdo jurídico. Ou seja: 

enquanto a assistência judiciária envolve as prestações perante um poder, a assistência 

jurídica alcança todos os elementos naquela contido e, também, outros, além.

35 Art. 3°. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
(...)
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
(...)
36 Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
37 DINAMARCO.  Cândido  Rangel.  A  instrumentalidade  do  processo.  5ª  Ed.  São  Paulo,  Malheiros 
Editores, 1996. pg. 25.
38 ROCHA,  Alexandre  Lobão.  A  garantia  fundamental  de  acesso  do  pobre  à  justiça.  in  Revista  de 
Informação Legislativa, ano 32, n.128, outubro / dezembro 1995, Brasília, Senado Federal, 1995, pg. 128
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A ampliação do benefício, modernizando a previsão e ampliando o acesso à justiça, 

é constatada na nova redação, na Constituição de 198839.

A  ampliação  não  se  faz  somente  em  relação  ao  objeto,  mas  considera  os 

fundamentos da prestação. Afirma-se, mais uma vez, o princípio da dignidade humana. 

A assistência jurídica contribui para que as desigualdades sociais não sejam mais um 

fator de opressão40.

As  isenções  de  prestações  consolidadas  na  assistência  jurídica  serão,  em  sua 

essência, afins com a natureza da prestação desejada. Se de orientação, ou consultoria, 

sem a presença do Judiciário, a isenção alcança os honorários devidos. Em relação às 

atividades  desenvolvidas  perante  o  Judiciário,  em  razão  das  diversas  atividades 

desenvolvidas  no  processo,  são  atos  alcançados  pela  assistência  judiciária:  as  taxas 

judiciárias,  os  selos,  os  emolumentos  da  justiças,  as  despesas  com publicações  em 

jornais  encarregados  das  publicações  oficiais,  indenizações  para  testemunhas, 

honorários de peritos e advogados. A isenção de pagamento de tais verbas pode alcançar 

a  totalidade  ou  parte  da  importância  devida41,  mas  a  prática  contempla  somente  a 

isenção na sua  forma plena.  Ônus  processuais  acessórios,  como verbas  devidas  aos 

cartórios,  remuneração  extra-judicial,  verbas  indenizatórias,  também  são  incluídos 

dentre aqueles alcançados pelo benefício42. Despesas realizadas perante entes estranhos 

ao Poder Judiciário, como porte de remessa e retorno, salvo os termos da legislação 

específica, não são alcançados pelo benefício43.

16.A nomeação de advogado particular:

As prestações do Estado para com a Defensoria Pública, em termos de permitir um 

desempenho satisfatório de sua atividade, não se mostram dotadas de suficiência. Certa 

é a existência de uma demanda superior às possibilidades da Defensoria Pública. A 

advocacia privada, então, poderá atuar no suprimento dessa demanda. A prestação dos 

39 BARBI, Celso Agrícola. Garantias Processuais Constitucionais.  Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 
659, p. 7 - 12. 1990. pg. 11.
40 RAMOS, Glauco Gumerato. Assistência jurídica integral ao necessitado. In Revista dos Tribunais n. 
765, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1999, pg. 48 – 57.
41 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro 
de nosso tempo. in Revista de Processo n. 67, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1992, pg. 125.
42 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro 
de nosso tempo. in Revista de Processo n. 67, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1992, pg. 130.
43 DEMO, Roberto Luís Luchi. Assistência Judiciária Gratuita. Advocacia Geral da União, Brasília, 2002. 
Disponível  em 
<https://www.agu.gov.br/Publicacoes/artigos/05042002RobertoLuisAssistenciaJudiciariaGratuita_08.pdf
>. Acesso em 02 de fevereiro de 2006.
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serviços de profissional particular será, em tais casos, supletiva da ausência da prestação 

estatal.  A sua orientação deve se dar com fundamento na relação existente  entre os 

serviços  advocatícios  e  seu  patrono44.  Mais:  não  há  elemento  a  fundamentar  o 

entendimento de uma exclusividade do Estado na prestação da assistência jurídica45.

17.Os legitimados a solicitar a assistência jurídica:

A legitimação para o requerimento da assistência jurídica,  ou, nos termos de 

ordenamentos passados, judiciária, sempre se vinculou às possibilidades econômicas do 

requerente.  Pobre era a qualidade que se prestava a identificar  os aptos a  receber a 

assistência.  Com o  passar  do  tempo,  o  conceito  avançou  e  a  pobreza  deu  lugar  à 

insuficiência  de  recursos.  Essa  condição  se  caracterizava  pelo  prejuízo  ao  sustento 

próprio ou da família do requerente com dispêndio realizado para pagamento das custas 

processuais46. 

A  prevenção  contra  o  comerciante  como  beneficiário  da  assistência  jurídica 

gratuita encontra exemplo em leis estrangeiras. Eles eram excluídos dos tribunais de 

pequenas causas na Austrália e em Nova York, nos Estados Unidos. Mas a oposição à 

exclusão de tal via para os comerciantes, em especiais àqueles dedicados ao pequeno 

comércio, já se fazia notar47. Ainda assim a Lei 9.099/95 não acolheu os comerciantes 

como autores, em sua redação original48. Restou, então, ao Estatuto da Micro-Empresa e 

da Empresa de Pequeno Porte, Lei 9841/99, a previsão de regra especial para estas49, 

sem considerar a natureza comercial da empresa, mas somente o seu faturamento50.

Do conceito de legitimado

44 RAMOS, Glauco Gumerato. Assistência jurídica integral ao necessitado.  Revista dos Tribunais. São 
Paulo, n. 765, 1999,  p. 48 – 57.
45 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro 
de nosso tempo. in Revista de Processo n. 67, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1992, pg. 130.
46 ROCHA, Alexandre Lobão. 1995. pg. 136.
47 CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH,  Bryant.  Acesso  à  Justiça. Porto  Alegre:  Sérgio  Antônio  Fabris 
Editores, 1988. pg.106.
48 Art. 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,  o incapaz, o preso, as pessoas 
jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
§  1º.  Somente  as  pessoas  físicas  capazes  serão admitidas  a  propor  ação perante  o  Juizado Especial, 
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. (..)
49 Art. 38. Aplica-se às microempresas o disposto no § 1º do artigo 8º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, passando essas empresas, assim como as pessoas físicas capazes, a serem admitidas a proporem 
ação perante o Juizado Especial, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
50 Art. 2º Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no artigo 3º, considera-se:
I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou 
inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais);
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não enquadrada como 
microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) 
e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
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A previsão constante do Art. 5º, LXXIV, não faz qualquer exigência em relação 

ao requerente da assistência jurídica, salvo a sua identificação como necessitado. Há, 

para  alguns,  em  relação  aos  beneficiários  dos  serviços  a  serem  prestados  pela 

Defensoria Pública, identidade com aqueles que não podem contratar um advogado51. 

Nos termos já  analisados em relação ao aplicável  na hermenêutica  constitucional,  a 

previsão  somente  será  restringida  por  outras  de  mesma  natureza,  consideradas  em 

relação aos  valores  constitucionais.  Entretanto,  como já  mencionado,  em relação  ao 

acesso à justiça, a previsão constitucional se faz ampla, irrestrita. Como conseqüência 

da amplitude do acesso à justiça e da própria assistência jurídica, tem-se que o benefício 

poderá ser deferido a qualquer um que esteja legitimado a requerer a tutela jurisdicional, 

ou seja,  a  qualquer um que seja  parte  em uma ação judicial,  ressalvado o requisito 

próprio da assistência judiciária, a necessidade do requerente.

Tomado  para  os  fins  da  assistência  jurídica,  acerca  do  conceito  de  parte,  é 

importante mencionar a sua natureza processual, a inclusão do contraditório, do pedido 

e do provimento, ou seja, que está ele em sintonia com o conceito de processo como o 

procedimento em contraditório52.

Ainda,  adentrando  a  legitimidade  do  pedido,  é  importante  lembrar  que  este 

somente poderá ser realizado por necessitado, conceito este fixado nos termos da Lei 

1.060/5053, que estabelece como necessitado aquele que não possui situação econômica 

suficiente para o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento ou o 

de sua família54.

O conceito de bens suficientes para o provimento do sustento do requerente e de 

sua família não se confunde com o conceito de patrimônio.

O requerente possuir bens em valor superior às custas processuais não é, por si só, 

indicativo  da  capacidade  de  arcar  com  as  despesas  da  assistência  jurídica.  Os 

51 ROCHA,  Alexandre  Lobão. A  garantia  fundamental  de  acesso  do  pobre  à  justiça.  Revista  de 
Informação Legislativa. Brasília, ano 32, n.128, outubro / dezembro. 1995. pg. 131.
52 ALBERGARIA NETO, Jason Soares de.  Partes  na ação de dissolução de sociedade por quota  de 
responsabilidade limitada. 2001. Tese (Doutorado). UFMG. Belo Horizonte. (Não publicada). Pg. 156 – 
159.
53 Art.  2º.  Gozarão  dos  benefícios  desta  lei  os  nacionais  ou  estrangeiros  residentes  no  País  que 
necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar, ou do trabalho.
Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 
lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou 
da família.
54 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1992, pg. 124 – 134.
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parâmetros mais adequados para a verificação da insuficiência de recursos são a renda e 

os bens imediatamente conversíveis em pecúnia de propriedade do requerente55.

A  renda  é  valor  constitucionalmente  previsto,  no  tocante  aos  tributos,  e  a  sua 

definição se dá em razão de três elementos: periodicidade, emprego dos resultados e 

exploração de capital seja ele material ou força de trabalho56. É possível identificar o 

capital com o patrimônio, pois ambos se referem ao conjunto de bens possuídos por 

determinada pessoa. Tal patrimônio, por sua vez, pode ser definido como: tudo aquilo 

que possa produzir um acréscimo de riqueza. Para fins tributários, a renda é o aumento 

do patrimônio verificado em um determinado espaço de tempo57.

Tanto a renda quanto os bens conversíveis em pecúnia se submetem à questão da 

subsistência, pois esta se dá em razão da disponibilidade da renda ou do patrimônio do 

requerente  para  a  aquisição  de  alimentos.  Assim,  a  renda  ou  o  patrimônio,  este 

considerado em medida de tempo suficiente para a sua recomposição ou que não lhe 

ameace a existência, devem ser contrapostos àquilo que seria o razoável para garantir a 

subsistência do requerente acrescido das custas processuais.

Se dessa contraposição resultar um valor negativo ou insignificante, o requerente 

fará jus ao benefício, mas, se ao contrário, a contraposição apresentar um saldo positivo 

relevante, não deve o benefício ser concedido pois o pagamento das custas é viável. Ou 

seja: os recursos serão insuficientes, caso a renda ou o patrimônio do requerente não se 

apresente  em expressão suficiente  para garantir-lhe a  subsistência  própria  e  de seus 

familiares.

18.O Conceito de empresário:

Apresentados os temas relevantes à contextualização da assistência jurídica, o 

seu panorama constitucional e a natureza de seu conteúdo, a atenção se volta para o 

outro  elemento  deste  trabalho:  o  empresário.  Para  manutenção  da  linha  adotada,  a 

pesquisa  sobre  o  tema  avança  em  duas  direções.  Uma  alcança  o  panorama 

constitucional da matéria, a outra busca o desenvolvimento do conceito de empresário, 

os seus elementos.

55 MOREIRA, José Carlos Barbosa, 1992, pg. 129.
56 SOUSA, Rubens Gomes de. A evolução do conceito de rendimento tributável.  in Revista de Direito 
Público n.14, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, s/d. pg. 341 – 343.
57 SOUSA, Rubens Gomes de. A evolução do conceito de rendimento tributável.  in Revista de Direito 
Público n.14, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, s/d. pg. 341 – 343.
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Não se pretende aqui alcançar um conceito definitivo de empresário ou apontar, 

dentre aqueles encontrados, o mais perfeito. Busca-se apenas a análise do comerciante e 

da  empresa,  aqui  tomados  como  expressões  sinônimas58,  naquilo  que  possuem  de 

relevante  em  relação  à  assistência  jurídica.  A  Lei  10.406/02  distingue  apenas  os 

empresários dos que não o são59.

19.Elementos da Empresa:

Não há consenso sobre o que seja  um conceito suficiente  para o comerciante,  a 

empresa. Ainda assim, a doutrina aponta alguns elementos como parte da atividade da 

empresa. Não se sabe quais são legítimos, mas a discordância não prejudica a percepção 

do empresário, para os fins deste trabalho, pois busca-se somente a identificação das 

possibilidades de acepções que sobre o tema pairam e os possíveis significados a eles 

atribuídos  dentro  da  ordem  constitucional,  naquilo  que  se  faz  relevante  para  a 

assistência jurídica, em razão de serem todos eles afins com a Constituição Federal e 

determináveis  em  seu  conteúdo.  Ou  seja:  ainda  que  a  presença  dos  elementos  no 

conceito  de  empresário  não  seja  objeto  de  acordo,  há  consenso  em  relação  às 

possibilidades de seu conteúdo. As variações versam sobre a composição dos elementos 

e a sua aplicação ao conceito de empresário.

20.O conceito de empresa e o novo código civil:

O Código Civil, Lei 10.406/02, utiliza três expressões para se referir à pessoa 

individual  que  exerce  atividade  empresarial:  empresário,  empresário  individual  e 

empresa.  A  pessoa  jurídica  que  exerce  a  atividade  empresarial  é  referida  como 

sociedade  empresarial  ou  empresa  Esta,  por  sua  vez,  tem,  na  mesma  lei,  como 

sinônimos, atividade empresária e atividade empresarial60. É possível, assim, perceber 

que  a  empresa  é  utilizada  para  identificação  de  elemento  diverso  da  forma  de 

composição  dos  quadros  societários,  refere-se  a  uma  atividade.  Ainda  que  seja 

reconhecida a atividade como elemento da empresa, não é possível afirmar que ela é o 

único elemento a identificá-la.

58 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. Vol. 1 23ª ed. São Paulo, Editora Saraiva, 1998. pg. 
72.
59 BULGARELLI, Waldírio.  A teoria jurídica da empresa. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1985. 
pg. 86.
60 CAVALLI, Cássio Machado. O direito da empresa no novo código civil. Revista de Direito Mercantil. 
São Paulo, n. 131,julho – setembro. 2003. pg. 165
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O conceito de empresário, na Lei 10.406/02, é definido no Art. 96661. São ali 

enumerados  como  elemento  de  empresa:  o  exercício  profissional  de  atividade 

econômica, a organização e a produção para o mercado. A profissionalidade, ou seja, o 

exercício profissional da atividade, é percebida em dupla natureza: como o intuito de 

lucro e como a habitualidade no exercício da atividade.62. Outra possibilidade sobre a 

profissionalidade é sua percepção como a habitualidade e a onerosidade dos negócios 

celebrados63.A economicidade, aspecto econômico da atividade, por sua vez, é tomada 

em três acepções: o intuito lucrativo, a assunção de riscos econômicos e a consecução 

de um fim.64.

Os  elementos  da  empresa  como  atividade  econômica  e  aqueles  fatores 

mencionados  no  Art.  966  da  Lei  10.406/02,  a  saber:  organização,  fim  lucrativo  e 

profissionalidade, são os também acolhidos na doutrina italiana65.

A lei se mostra afim com os princípios da cidadania, da dignidade da pessoa 

humana, com o trabalho e com a livre iniciativa. Tais princípios devem ser considerados 

como elementos de orientação na aplicação da ordem econômica capitalista66.

21.O direito empresarial na Constituição Federal:

Os fundamentos constitucionais do direito empresarial não divergem daquilo que 

se apresenta no Código Civil de 2002. Entretanto, para mensurar a importância do tema 

em um plano único, qual seja, o constitucional, faz-se importante a sua explicitação.

A Constituição Federal regulamenta o Direito empresarial de maneia indireta, na 

forma  dos  princípios  previstos  no  Título  VII,  Da  ordem  econômica  e  financeira67. 

Dentro  dela,  o  interesse  na  identificação  do  empresário  reside  na  necessidade  de 

regulamentação dos mercados e da concorrência68. A sua interpretação deve ser afim 
61 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para 
a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária  ou  artística,  ainda  com o  concurso  de  auxiliares  ou  colaboradores,  salvo  se  o  exercício  da 
profissão constituir elemento de empresa.
62 ASQUINI, Alberto. pg. 116.
63 GONTIJO, Vinícius José Marques. O empresário no código civil brasileiro. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, v. 831, janeiro de 2005. pg. 155.
64 CAVALLI, Cássio Machado. 2003. pg. 168.
65 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. v. 1. 23 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998. pg. 54.
66 SOARES,  Mário  Lúcio  Quintão;  BARROSO,  Lucas  Abreu.  Os  princípios  informadores  do  novo 
Código Civil e os princípios constitucionais fundamentais. Lineamentos de um conflito hermenêutico no 
ordenamento  jurídico  brasileiro.  Jus  Navigandi,  Teresina,  a.  7,  n.  64,  abr.  2003.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3974>. Acesso em: 16 de março de 2006.
67 RIBEIRO, Fernando Armando. A constituição e o perfil intervencionista do estado. Belo Horizonte. 
Dissertação de Mestrado não publicada. 1999. pg 32 – 51.
68 CAVALLI, Cássio Machado. 2003. pg. 174.
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com os demais institutos constitucionais e não estanque69. O seu fundamento primeiro é 

o Art. 3º, em que são estabelecidos os objetivos da República Federativa do Brasil, e a 

sua  associação  deve  alcançar  os  direitos  e  garantias  fundamentais70.  A  empresa  é 

instrumento  para  realização  dos  objetivos  da  República  e  a  sua  criação  é  direito 

fundamental.

A soberania econômica nacional, tomada como meio para assegurar a dignidade 

humana, deve definir políticas para garantir a participação nacional no mercado externo 

em  condições  de  igualdade  com  os  demais  concorrentes.  O  modelo  econômico 

constitucionalmente adotado é o do bem-estar71.

A ordem econômica constitucional se mostra formal e dotada de consistência72. 

Os seus fundamentos se encontram no Estado Democrático de Direito, nos objetivos da 

República Federativa do Brasil, nos Direitos Sociais, na Ordem Social73.

Os valores constantes do Art. 17074 da Constituição Federal, como a liberdade de 

iniciativa,  tomada  como  liberdade  de  criação  empresarial,  acesso  ao  mercado,  são 

protegidos  para  assegurar  o  desenvolvimento  nacional  e  a  paz  social75.  A  atividade 

econômica, nos termos do Art. 170, é gênero e não espécie, busca assegurar a existência 

digna76.

A livre iniciativa e o trabalho são princípios fundamentais do Estado brasileiro e 

subordinam a sua atuação, tornando obrigatória a valoração de quem trabalha e dos que 

exercem a livre iniciativa77.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
69 HORTA, Raul Machado. Constituição e ordem econômica e financeira. Revista brasileira de estudos 
políticos. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, n. 72, janeiro. 1991.  pg. 16.
70 HORTA, Raul Machado. 1991. pg. 27.
71 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 5ª Ed. São Paulo, Malheiros 
Editores, 2000. pg. 33 e 37.
72 SOUZA, Washigton Peluso Albino de. A experiência brasileira de constituição econômica. in Revista 
da Faculdade de Direito da UFMG, V. 32, n. 32, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 
1989. pg. 62.
73 GRAU, Eros Roberto. 2000. pg. 221.
74 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
(...)
II - propriedade privada;
75 COMPARATO, Fábio Konder. A reforma da empresa. in Direito empresarial: estudos e pareceres. São 
Paulo, Editora Saraiva, 1995. pg. 6
76 GRAU, Eros Roberto. 2000. pg. 139
77 BARROSO, Luís Roberto. A ordem constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. 
in Revista Diálogo Jurídico. N. 14, junho – agosto de 2002. Salvador, Bahia, 2002. Disponível em 
<www.direitopublico.com.br>. Consulta em 18 de março de 2006.
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Enquanto  elementos  constitucionalmente  regulados,  de  maneira  direta  ou 

indireta, a assistência jurídica e a empresa são sujeitos da hermenêutica constitucional. 

Tomando  a  vinculação  de  ambos  os  institutos  com  os  objetivos  fundamentais  da 

República  Federativa  do  Brasil,  tanto  a  assistência  jurídica  quanto  a  empresa  se 

apresentam como instrumentos à implementação dos objetivos. Enquanto a empresa se 

presta  ao  desenvolvimento  nacional,  a  assistência  jurídica  busca  a  diminuição  da 

marginalização e das desigualdades.

Ambos os institutos podem ser considerados como princípios, pois podem ser 

aplicados  simultaneamente,  de  forma  compatível  com  outros  elementos  do  texto 

constitucional  e,  em  uma  acepção  não  tão  própria  da  jurídica,  expressam  valores 

primeiros: a igualdade, o trabalho, o capital.

O  plano  de  sua  situação  é  único:  o  constitucional.  Daí  decorrem  as  suas 

garantias, a sua interpretação, o seu caráter principiológico, a sua unidade.

A assistência jurídica é direito fundamental. Ela se faz oponível ao Estado e, no 

nosso  ordenamento  jurídico,  em uma extensão de entendimentos  já  manifestos  pelo 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema, aos particulares. A sua aplicação é imediata, 

desde que respeitado o requisito para tanto: a prova de sua necessidade. Esta, em termos 

constitucionais,  é  ampla,  sendo somente  vedada àquela  obtida  por  meios  ilícitos.  A 

necessidade é medida em razão de outro elemento constitucional: da dignidade do ser 

humano.

A  empresa  tem  a  sua  regulamentação  indireta  na  Ordem  Econômica  e 

Financeira,  vinculando-se  a  alguns  direitos  fundamentais  como  a  propriedade,  a 

liberdade de associação, a preponderância do trabalho. Portanto, não há entre a empresa 

e a assistência jurídica qualquer incompatibilidade.

O pensamento contrário exclui da ordem constitucional um importante elemento 

de realização dos objetivos da República e desconsidera os seus fundamentos.

A empresa é trabalho, atividade, organização, capital. A assistência jurídica é direito 

fundamental. Se o empresário encontra intempéries que ameaçam a sua dignidade, nada 

mais justo do que a concessão da assistência jurídica, na forma do Art. 5º, LXXIV, em 

respeito aos objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil.

REFERÊNCIAS

2041



ABBAGNANO,  Nicola,  Dicionário  de  Filosofia.  4ª  ed.,  São Paulo:  Martins 

Fontes, 2000.

ALBERGARIA  NETO,  Jason  Soares  de.  Partes  na  ação  de  dissolução  de 

sociedade por quota de responsabilidade limitada. 2001. Tese (Doutorado). UFMG. 

Belo Horizonte. (Não publicada).

ALEXY,  Robert. Theorie  der  Grundrechte. Alemanha:  Shurkamp 

Taschenbuch Verlag, 1994.

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição 

portuguesa de 1976. Coimbra: Livraria Almedina, 1998.

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato. 

Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n. 104, p. 108 - 126, outubro – dezembro. 

1996.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: 

Ed. Forense, 1984.

BARBI,  Celso  Agrícola. Garantias  Processuais  Constitucionais.  Revista  dos 

Tribunais. São Paulo, n. 659, p. 7 - 12. 1990.

BARROSO, Luís Roberto, , Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed. 

São Paulo: Editora Saraiva, 2004.

BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988./ Celso Ribeiro Bastos, Ives Gandra Martins. – São Paulo : 

Saraiva. 1988 – 1989. V.2 Pg. 373.

BONAVIDES,  Paulo. Curso  de  Direito  Constitucional. 17  ed.,  São  Paulo: 

Malheiros Editores, 2005

BRANCO,  Paulo  Gustavo  Gonet.  Aspectos  de  Teoria  Geral  dos  Direitos 

Fundamentais  In MENDES,  Gilmar  Ferreira,  COELHO,  Inocêncio  Mártires. 

Hermenêutica  constitucional  e  direitos  fundamentais.  Brasília:  Brasília  Jurídica, 

2000.

BULGARELLI,  Waldírio.  A  teoria  jurídica  da  empresa.  São  Paulo:  Ed. 

Revista dos Tribunais, 1985.

CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH,  Bryant.  Acesso  à  Justiça. Porto  Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris Editores, 1988.

2042



CAVALLI,  Cássio  Machado. O  direito  da  empresa  no  novo  código  civil. 

Revista de Direito Mercantil. São Paulo, n. 131,  p. 153 – 184, julho – setembro. 2003.

COMPARATO, Fábio Konder. A reforma da empresa.  in Direito empresarial: 

estudos e pareceres. São Paulo, Editora Saraiva, 1995.

DINAMARCO. Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5ª Ed. São 

Paulo, Malheiros Editores, 1996.

DINIZ,  Márcio  Augusto  Vasconcelos. Constituição  e  Hermenêutica 

Constitucional. 2 ed., Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.

FERREIRA FILHO, Manoel  Gonçalves.  Direitos  humanos fundamentais.  3 

ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

GADAMER,  Hans-Georg.  Verdade  e  método,  Petrópolis,  Rio  de  Janeiro: 

Editora Vozes, 1997.

GONTIJO,  Vinícius  José  Marques.  O  empresário  no  código  civil  brasileiro. 

Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 831, janeiro de 2005. p. 147 – 161.

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 

Alemanha. Porto Alegre Sérgio Antônio Fabris Editores, 1998. pg. 55.

HORTA, Raul Machado. Constituição e ordem econômica e financeira. Revista 

brasileira de estudos políticos. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 

n. 72, janeiro. 1991. p. 7 – 27.

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6 ed.,  São Paulo:  Martins Fontes, 

1998.

MORAES,  Humberto  Peña  de  E  SILVA,  José  Fontenelle  Teixeira  da. 

Assistência  Judiciária:  sua gênese,  sua história e a função protetiva do Estado. 

Publicação Especial da Associação do Ministério Público Fluminense, Niterói, Gráfica 

Editora La Cava Santos. 1974.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito à assistência jurídica: evolução no 

ordenamento  brasileiro  de  nosso  tempo.  Revista  de  Processo. Editora  Revista  dos 

Tribunais, n. 67 1992, p. 124 – 134.

PENIDO.  Laís  de  Oliveira.  As  aporias  dos  Direitos  Fundamentais  e  a  sua 

Incorporação na Institucionalização do Estado Democrático de Direito. In: ALMEIDA 

FILHO,  Agassiz  e  CRUZ,  Danielle  da  Rocha.  Estado  de  direito  e  direitos 

2043



fundamentais: homenagem ao jurista Mário Moacyr Porto. Rio de Janeiro: Forense, 

2005.

RAMOS,  Glauco  Gumerato. Assistência  jurídica  integral  ao  necessitado. 

Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 765, 1999, p. 48 – 57.

REQUIÃO,  Rubens.  Curso  de  direito  comercial. v.  1.  23  ed.  São  Paulo: 

Editora Saraiva, 1998.

RICOEUR, Paul. Do texto à ação. Porto: Portugal: Rés Editora, s/d.

ROCHA,  Alexandre  Lobão. A  garantia  fundamental  de  acesso  do  pobre  à 

justiça.  Revista  de  Informação  Legislativa. Brasília,  ano  32,  n.128,  outubro  / 

dezembro. 1995.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5 ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora LTDA. 2005.

SOUSA, Rubens Gomes de. A evolução do conceito de rendimento tributável. 

in Revista de Direito Público n.14, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, s/d. pg. 

341 – 343.

SOUZA, Washigton Peluso Albino de. A experiência brasileira de constituição 

econômica. in Revista da Faculdade de Direito da UFMG, V. 32, n. 32, Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 1989

2044



A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

A POLÊMICA DA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

OPERADA PELA LEI 14.310/2002

Joaquim Adelson Cabral de Souza*1

RESUMO

Enfoca  a  relevância  do  tema  da  prescrição  para  o  processo  administrativo-disciplinar. 

Identifica a estrutura lógico-jurídica da prescrição. Analisa os efeitos da suspensão e da 

interrupção no devido processo administrativo. Aborda a decisão proferida pelo TJM/MG e 

realiza  inflexões  jurídico-disciplinares  para  a  PMMG. Observa  os  princípios  do Estado 

Democrático de Direito, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação 

do retrocesso social. Apresenta o direito fundamental à razoável duração do processo como 

referente  lógico-jurídico  de  interpretação  e  aplicação  do  instituto  da  prescrição  nos 

processos administrativos.

PALAVRAS-CHAVE

PROCESSO  ADMINISTRATIVO;  PRESCRIÇÃO;  SUSPENSÃO;  INTERRUPÇÃO; 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

ABSTRACT

Process focuses the relevance of the subject of the lapsing administrative-to discipline it. It 

identifies the logical-legal structure of the lapsing. It analyzes the effect of the suspension 

and  the  interruption  in  the  had  administrative  proceeding.  It  approaches  the  decision 

pronounced for  the  TJM/MG and carries  through  inflections  legal-to  discipline  for  the 

PMMG. It observes the principles of the Law Democratic State, of the isonomy,  of the 

proportionality, of the reasonable and the prohibition of the social retrocession. It presents 

the  basic  right  to  the  reasonable  duration  of  the  logical-legal  process  as  referring  of 

1 * Ten Cel da PMMG. Especialista em Direito Público. Mestrando em Direito Processual pela PUC/Minas. 
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interpretation  and  application  of  the  institute  of  the  lapsing  in  the  administrative 

proceedings.

KEY-WORDS

ADMINISTRATIVE  PROCEEDING; LAPSING;  SUSPENSION;  INTERRUPTION; 

REASONABLE DURATION OF THE PROCESS.

1 INTRODUÇÃO

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, através de sua Revista de 

Estudos e Informações Nr 17, publicada em outubro de 2006, trouxe à comunidade jurídica, 

mas principalmente aos seus jurisdicionados, significativas reflexões sobre as inovações2 

advindas da Emenda Constitucional nº 45/2004, dentre as quais destacamos a criação das 

Câmaras Cível e Criminal, assim entendida como iniciativa pioneira que proporcionará ao 

Tribunal  a  especialização  dos  magistrados  e  o  conseqüente  aprofundamento  de  temas 

controvertidos. 

Espera-se,  com  a  medida,  enquanto  resultado  da  ampliação  da  competência 

constitucional da Justiça Militar Estadual, a construção de provimentos judiciais adequados 

ao  Direito  Militar  Democrático  (Administrativo-disciplinar  e  Penal),  suficientemente 

marcado pela dialeticidade não só desejada, mas principalmente vivificada pelos princípios 

institutivos3 do processo constitucional.   

2 Nessa edição da Revista de Estudos e Informações, outro interessante artigo, pertencente à lavra do Dr 
Fernando Galvão da Rocha, versa sobre a possibilidade jurídica da institucionalização do Tribunal do Júri na 
Justiça  Militar  Estadual  em  razão  da  Emenda  Constitucional  nº  45/2004,  conhecida  como  Reforma  do 
Judiciário.  Diz  o ilustre  autor  em sua  conclusão:  “A instituição  do  Tribunal  do  Júri  na  Justiça  Militar  
Estadual não constitui  nenhuma excepcionalidade,  posto que este órgão jurisdicional não é privativo da 
Justiça Comum estadual, e também existe na Justiça Comum federal”.  
3 Seguindo o magistério de Rosemiro Pereira Leal, os princípios institutivos do devido processo constitucional 
são a ampla defesa, o contraditório e a isonomia. Textualmente, ensina que ...”em síntese poder-se-ia dizer  
que, como elementos jurídico-existenciais do Processo, em sua base institutiva, o contraditório, a isonomia e  
a ampla defesa são princípios (referentes lógico-jurídicos) sem os quais não se definiria o Processo em 
parâmetros  modernos  de  direito-garantia  constitucionalizada ao exercício  de  direitos  fundamentais  pela 
procedimentalidade instrumental  das  leis  processuais”.   (Cf.  LEAL,  Rosemiro Pereira.  Teoria Geral  do 
Processo. São Paulo: IOB Thomson, 2005, p. 109)
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Dentre as modificações introduzidas pela precitada Emenda, a revista traz à luz a 

Apelação Cível 061, publicada em 16Set2006, cujo aresto consolida, vez que a decisão teria 

sido  unânime,  o  acatamento  da  tese  sobre  a  inconstitucionalidade  –  e,  portanto,  a 

inaplicabilidade -  do Art 90 da Lei 14310/2002 (Código de Ética e Disciplina Militar), que 

define os prazos de prescrição da ação disciplinar nas instituições militares estaduais, ao 

fundamento,  em  apertada  síntese,  de  violação  aos  princípios  da  igualdade,  da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao retrocesso social. 

Lado  outro,  desconstruída  a  possibilidade  de  aplicação  do  prazo  prescricional 

previsto na lei específica para os servidores militares estaduais,  diante da lacuna aberta 

cirurgicamente pela atividade judicacional, integra-se a interpretação do sistema disciplinar, 

conforme se extrai do acórdão, mediante a escolha paradigmática da norma geral aplicada 

aos servidores civis do Estado de Minas Gerais (Lei 869/52). 

Partindo-se,  então,  da lição de Norberto  Bobbio,  ao discorrer  sobre  o futuro da 

democracia4, no sentido de que o “o processo de democratização não pode ser dado por  

concluído”, a premissa básica deste artigo funda-se no fato de que a unidade (na defesa do 

Estado  Democrático  de  Direito)  não  exige  uniformidade  (na  aplicação  dos  princípios 

aplicáveis  à  espécie),  nem  tampouco  a  diversidade  de  entendimentos  (na  defesa  de 

interesses  legítimos)  implica  divisão  das  forças  positivas  (criação  de  antagonismos 

infrutíferos que levam ao auto-extermínio).

Portanto, dada a importância da prescrição para a enorme demanda do contencioso 

administrativo-disciplinar  das  instituições  militares  estaduais,  constitui-se  objeto  deste 

breve  artigo  a  investigação  do  instituto  jurídico  da  prescrição  sob  o  paradigma  do 

provimento inserto na Apelação Cível 061/2006-TJM/MG. 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO

2.1 Estrutura lógico-jurídica da prescrição

4 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
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Abstraindo-se as origens do instituto jurídico da prescrição, que remonta ao antigo 

direito  romano,  percebemos  a  necessidade  de  firmar  alguns  conceitos  fundamentais  ao 

estudo do tema proposto,  visando à  facilitação da compreensão através  do domínio da 

linguagem5. 

Bem sabemos que a prescrição é um instituto jurídico amplamente aplicado tanto 

pelo Direito Público quanto Direito Privado, sendo possível a diversidade no regramento 

legal justamente para atender as necessidades específicas de cada ramo do Direito, sem, 

contudo,  mesmo diante  de uma dosagem razoável  de flexibilidade,  descaracterizá-la  ou 

comprometer sua compatibilidade enquanto componente da Teoria Geral do Direito. 

Assim  sendo,  é  oportuno,  de  início,  considerar  a  estrutura  lógico-jurídica  da 

prescrição  in genus em sede de investigação temática da prescrição aplicada às punições 

disciplinares. O conceito de prescrição, voltado para a área administrativa, possui diferentes 

acepções. No magistério de DI PRIETO (2000, p. 585) “ela designa, de um lado, a perda 

do prazo para recorrer de decisão administrativa; de outro, significa a  perda de prazo 

para que a Administração reveja seus próprios atos; finalmente, indica a perda de prazo 

para aplicação de penalidades administrativas”. (grifo nosso). 

Eis os componentes lógico-estruturais da prescrição comuns a todos os ramos de 

direito: a fatalidade da pretensão punitiva exige, para sua configuração, a inércia do sujeito 

e o decurso do prazo.  

A citação acima se mostra perfeitamente adequada para demonstrar que o decurso 

do prazo é vital para o exercício de direitos, seja para a Administração, ou seja, para o 

administrado,  o  que  significa  dizer,  para  o  nosso  tema,  que  os  prazos  prescricionais 

relativos  à  aplicação  de  penalidades  administrativas  são  instituídos  em  favor  do 

administrado e não da Administração.

A previsão sistêmica do instituto da prescrição mostra-se necessária em razão do 

princípio da segurança jurídica6. O contencioso administrativo não pode ficar à mercê de 
5 Neste sentido, a  “linguagem jurídica envolve o emprego da correta terminologia, visando à clareza e a  
precisão dos textos jurídicos, quaisquer que sejam, na sua estrutura e composição, permitindo-lhes a exata  
compreensão  técnica  e  facilitando  sua  interpretação”.  (DIAS,  Ronaldo  Brêtas  de  Carvalho. 
Responsabilidade do Estado pela função jurisdicional . Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 13)  
6 “A prescrição e a decadência são fatos jurídicos através dos quais a ordem jurídica confere destaque ao 
princípio da estabilidade das relações jurídicas, ou como se tem denominado atualmente, ao princípio da  
segurança jurídica”. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2006, p. 27)
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eternas  pendências,  questões  intermináveis  que  apenas  provocam  a  dilação  temporal 

indevida impedindo a decisão alusiva ao ca.so concreto. 

Diz  a  Constituição,  no  inciso  LXXVIII  introduzido  ao  Art  5º  pela  Emenda  Nº 

45/2004, que a todos “são assegurados a razoável duração do processo e os meios que  

garantam a  celeridade  de  sua  tramitação”.  Esta  configuração  nova  para  as  demandas 

administrativas deve receber tratamento devido pelo Estado. 

Não pode mais se entender, de forma simplista, que a prescrição se dá apenas em 

relação à ação disciplinar, deixando para a Administração, uma vez iniciado o processo 

disciplinar no prazo legal, a eternidade como limite para a prolação de suas decisões. 

Vê-se,  portanto,  que  a  dignidade  humana,  enquanto  fundamento  do  Estado 

Democrático  de  Direito,  impõe  uma  melhor  estruturação  da  atividade  apuratória 

(destinação  de  meios  e  pessoal  com  dedicação  exclusiva),  rompimento  da  gestão  do 

contencioso  por  mero  “encargo”  funcional,  especialização  dos  analistas,  agilização  das 

instâncias  decisórias,  modernização  e  simplificação  de  procedimentos,  bem como  uma 

imediata  avaliação das normas processuais,  mediante  consulta  aos profissionais  da área 

para, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais do servidor cidadão, promover a 

padronização de conduta institucional.    

2.2 A pretensão punitiva funcional

Para a Administração, a prescrição se apresenta, então, como forma de sanção, ao 

permanecer inerte diante da conduta desviante do servidor, ou seja, se permanecer sem agir 

por um determinado decurso de tempo legal, diante de uma pretensão legítima decorrente 

do poder disciplinar, ocorrerá a perda da possibilidade de exercer o seu poder-dever. Neste 

caso,  a  doutrina  cogita,  inclusive,  a  possibilidade  de  responsabilidade  até  mesmo  por 

prevaricação ou condescendência (Artigos 319 e 320 do Código Penal).

Verifica-se a necessidade de distinguir a penalidade administrativa decorrente do 

exercício  do  poder  de  polícia7,  enquanto  atividade  do  Estado  consistente  em limitar  o 

exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, daquela derivada do 

7 Cf. DI PIETRO. Direito Administrativo, p.110. BANDEIRA DE MELLO. Curso de Direito Administrativo,  
p. 662 a 667.
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poder disciplinar, correlato ao poder hierárquico, que objetiva controlar o desempenho e a 

conduta dos servidores. 

Note-se que a doutrina admite a prevalência dos interesses sociais sobre os direitos 

da  individualidade  como  fundamento  das  punições  relativas  ao  poder  de  polícia, 

diferentemente do que ocorre com as pretensões punitivas decorrentes do poder disciplinar 

que,  por  definição,  socorre-se  ao  poder  hierárquico  e  ao  princípio  da  eficiência  como 

justificativas lógico-jurídicas para sua aplicação.  

Esta distinção, no âmbito federal, torna-se evidente. A punição decorrente do poder 

de polícia, conforme a Lei 9873, de 23Nov99, prescreve em cinco anos, deixando expresso 

no artigo 5º do diploma legal a sua inaplicabilidade às  infrações de natureza funcional. 

Outrossim, a ação disciplinar prescreve, nos termos do artigo 142 da Lei 8112, de 11Dez90, 

proporcionalmente  em  180  dias,  dois  anos  ou  cinco  anos,  relativamente  às  infrações 

puníveis respectivamente com advertência, suspensão e demissão.

Pois bem, situado está, topograficamente, o objeto de nossa investigação temática. 

Cuida  o  presente  trabalho  discorrer  sobre  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  da 

Administração decorrente não do poder de polícia, fundado em razões de prevalência do 

interesse  público  sobre  as  atividades  particulares,  mas  da  pretensão  derivada  do  poder 

disciplinar-hierárquico,  segundo a  irradiação  principiológica  do  Estado  Democrático  de 

Direito de onde se infere a exigência de eficiência na prestação do serviço público por parte 

do servidor.

2.3 Suspensão e interrupção: mitigação da fatalidade temporal

Cumpre-nos, ainda a título da propedêutica necessária ao enfrentamento do tema, 

estabelecer a diferença entre a “interrupção” e a “suspensão” do prazo prescricional. Aliás, 

não somente seus aspectos distintivos, mas principalmente a finalidade de cada um destes 

institutos consagrados pela Teoria Geral  do Direito,  identificando,  sempre que possível, 

hipóteses de aproveitamento no Direito Administrativo-disciplinar. 

Enquanto a prescrição da pretensão punitiva foi estipulada, como afirmamos acima, 

em  favor  do  servidor  acusado  de  algum  desvio,  desídia  ou  ineficiência,  socorre-se  a 
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Administração  das  causas  legais  que  ora  suspendem  ou  ora  interrompem  o  prazo 

prescricional. Tais hipóteses devem ser construídas dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e da proporcionalidade, evitando-se extremos indesejáveis. 

O Estado Democrático de Direito, ao institucionalizar constitucionalmente direitos e 

garantias  fundamentais,  não  pode  estabelecer  o  primado  da  irresponsabilidade  e  da 

anarquia,  vilipendiando  os  valores  da  democracia.  Em  termos  práticos,  as  exceções 

fundadas nos prazos de prescrição não podem levar à institucionalização da impunidade. 

Lado outro, não pode o legislador abusar das hipóteses de suspensão e interrupção, a ponto 

de desfigurar ou tornar imprestável o instituto jurídico da prescrição. Vale dizer que, neste 

extremo,  pode  o  regramento  infraconstitucional,  de  forma  questionável,  criar  novas 

hipóteses  de  imprescritibilidade  não  previstas  na  Constituição  através  de  fórmulas  que 

tendem a burlar o sistema de direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Na  esfera  do  Direito  Penal,  a  imprescritibilidade  é  matéria  reservada  à  opção 

política fundamental expressa na Constituição - art. 5°, inciso XLII (racismo), XLIV (ação 

de grupos armados contra a ordem constitucional), sem se esquecer do art 37, §5º (ações de 

ressarcimento  por  prejuízos  ao  erário).  Deste  modo,  não  se  pode  estabelecer  pela  via 

oblíqua  da  interpretação  a  imprescritibilidade  de  sanções  disciplinares  que  a  própria 

Constituição considera prescritíveis. 

Dá-se  a  suspensão  do  prazo  prescricional  quando a  lei  impõe uma  paralisação 

temporária no seu curso. Para BANDEIRA DE MELO (1999, p. 116) uma vez cessada a 

causa  legal  de  suspensão,  “recomeça  a  correr,  computando-se  o  período  transcorrido 

antes  da suspensão”.  Deste  modo,  iniciado o prazo prescrito  em lei,  opera-se o  efeito 

reboque8. O mesmo BANDEIRA DE MELO (1999, p. 116), com inexcedível lucidez, diz 

que  a  “interrupção  da  prescrição  é  a  inutilização  do  lapso  temporal  prescritivo  já  

transcorrido, de maneira a recomeçar a contagem de seu prazo a partir do ato ou fato que  

a lei reconheça tal efeito”. 

8 Para facilitar o entendimento, proponho uma espécie de alegoria. Imagine um veículo que, durante a viagem, 
apresente um problema mecânico (hipótese legal de suspensão). O reboque (causa suspensiva) é acionado e o 
veículo (processo administrativo) é colocado sobre a carroceria do caminhão e, apesar da distância percorrida 
até o local da manutenção, não há o registro dos quilômetros percorridos pelo veículo suspenso. No entanto, 
assim  que  o  veículo  começar  a  circular  por  si  próprio,  o  odômetro  dará  continuidade  a  partir  da 
quilometragem registrada quando ficou suspenso pelo reboque.     
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Neste caso, ocorre o efeito “tanque cheio”9. No entanto, enquanto na suspensão o 

prazo  recomeça  a  partir  da  eliminação  da  sua  causa,  abre-se  novo  prazo  integral 

imediatamente após a constatação de uma hipótese legal de interrupção. 

A diferença fundamental entre os efeitos da interrupção e a suspensão é que nesta 

aproveita-se o tempo já decorrido antes da consumação da prescrição, enquanto naquela o 

tempo já decorrido é completamente aniquilado, contando-se o prazo novo prazo a partir da 

causa  interruptiva.  Todavia,  conhecer  os  efeitos  explicitados  é  insuficiente  para  a 

elaboração de uma distinção adequada.

Encontramos, na lição de Paulo Dourado Gusmão10, um referencial importante para 

distinção entre suspensão e interrupção. Segundo ele, as primeiras são instituídas em razão 

de “não poder o titular exercer o seu direito”, ou seja, o titular quer agir e não pode em 

virtude de existir uma pendência a ser superada para dar continuidade ao feito. 

No caso específico do direito  disciplinar,  poderíamos citar,  então,  a  hipótese da 

Administração  se  ver  impossibilitada  de  dar  prosseguimento  às  diligências  em face  da 

verificação de incapacidade mental (exemplo extraído da Lei Complementar 34, de 12 de 

setembro de 1994, que trata da organização do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais).

A interrupção, diferentemente da impossibilidade de agir como causa de suspensão, 

é “determinada pela ação do titular, ou seja, pelo exercício do direito”. Ela, a interrupção, 

se configura justamente pelo fato da Administração ter efetivamente realizado ato que dela 

se  esperava,  destruindo  o  tempo decorrido  anteriormente.  Neste  caso,  a  instauração  de 

processo disciplinar administrativo é o exemplo típico de interrupção, tal  como prevê o 

mesmo diploma legal alusivo ao Ministério Público.   

    

3 A DECISÃO PROFERIDA PELO TJM/MG E SEUS REFLEXOS

3.1 A defesa do Estado Democrático de Direito

9 A  ilustração  didática  que  mais  se  aproxima,  a  nosso  ver,  da  interrupção  do  prazo  prescricional  é  o 
abastecimento de combustível por completo. Na maioria dos casos, o motorista tende a zerar o odômetro para 
acompanhar o rendimento e a autonomia do seu veículo. 
10 GUSMÃ0, Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.301.
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A decisão, ora em comento, funda-se inicialmente na defesa do Estado Democrático 

de  Direito  que,  em  razão  do  art  1º  da  Constituição  da  República,  vincula  não  só  a 

interpretação  e  aplicação  das  normas  infraconstitucionais  aos  jurisdicionados  e  aos 

administrados, mas também cria limites e direciona a atividade legiferante, sob pena de 

desfiguração do próprio Estado brasileiro. 

Especificamente  sobre  o  controle  dos  atos  administrativos,  tem  o  judiciário  os 

princípios expressos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da 

administração  pública,  consagrados  no  artigo  37  da  Constituição  da  República,  como 

referencial  lógico-jurídico legitimador  para os  seus provimentos.  De igual  modo, assim 

consagra o aresto em apreço: “O Direito Administrativo sancionador, como qualquer outro  

ramo do Direito, só encontra legitimidade quando suas disposições estão em conformidade  

com os princípios fundamentais da Constituição Federal.” 

Ao  densificar  a  defesa  pretendida  de  tais  premissas,  fundantes  do  sistema 

normativo, questões importantes foram enfrentadas, dentre as quais pretendemos destacar a 

(im)compatibilidade do prazo definido na Lei nº 14.310/02 com as premissas do Estado 

Democrático. 

O voto do Relator da Apelação Cível 061 defende ser inconstitucional a redução do 

prazo  da  prescrição  administrativa  operada  pelo  seu  art.  90,  por  violar  os  princípios 

fundamentais  da  igualdade,  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da  vedação  ao 

regresso social, sob os seguintes argumentos:

1) A redução do prazo prescricional viola o princípio da isonomia ao 

produzir  situação  de  evidente  desigualdade  de  tratamento  entre  os  

agentes  públicos,  civis  e  militares,  que  exercem  a  mesma  tarefa  de 

garantir o direito à segurança pública. 

2)  A  redução  do  prazo  prescricional  viola  o  princípio  da 

proporcionalidade  ao  estabelecer  tempo  reduzido  para  que  a 

administração  pública  aplique  sanção  disciplinar  pela  prática  de 

infrações  disciplinares  cuja  apuração  é  complexa  e  deve  oferecer  ao 

transgressor todos os instrumentos para o exercício do contraditório e da 

ampla defesa. 
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3) Sob outro ângulo, a redução do prazo prescricional viola o princípio 

da  razoabilidade.  Não  é  razoável  que  a  administração  tenha  prazo 

reduzido  para  apurar  e  sancionar  infrações  administrativas  que 

demandem procedimento complexo.

4) A redução do prazo prescricional  viola  o  princípio da vedação do 

retrocesso social, pois o Estado Democrático de Direito impede a perda 

de efetividade dos direitos fundamentais que já foram conquistados pela 

coletividade. 

Em  razão  da  vasta  motivação,  apresentada  sinteticamente  acima,  o  eminente 

Relator, Dr Fernando Galvão da Rocha,  diz que entendeu, valendo-se do controle difuso 

(portanto, válido apenas  interpartes), ser inconstitucional o artigo 90 do Código de Ética 

dos Militares Estaduais. A lacuna deixada pela supressão da validade do combatido artigo 

90, conforme se extrai do relatório do acórdão histórico, deverá ser integrada mediante 

aplicação dos parâmetros da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, sancionada no 

auge do Estado Social,  que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de 

Minas Gerais11.  

Tudo isto com uma ressalva: a previsão legal para a prescrição da pena de demissão 

dos servidores civis somente se refere aos casos de abandono do cargo e não aos casos mais 

graves de infração disciplinar. 

Nos  casos  graves,  para  chegar  à  prescrição  qüinqüenal,  o  magistrado  utiliza  o 

seguinte raciocínio:  “diante da omissão da lei, o costume administrativo ou, em outras  

palavras, a moralidade administrativa indica que a prescrição se verifica em 05 anos”.

A doutrina  consultada,  de  forma  unânime,  afirma  ser  a  prescrição  um instituto 

jurídico democrático derivado do princípio da segurança jurídica, cujos prazos devem ser 

definidos em lei. O princípio da moralidade administrativa12, em face de seu elevado grau 

de  abstração,  não  poderia  ter  o  condão  de  criação  de  prazos  prescricionais,  assunto 

pertencente  à  esfera  de competência  da  função legislativa.  A seguir  esta  hermenêutica, 

11 A lei 869/52 aborda o tema em seu art. 258 que prescreve,  in verbis: “As penas de repreensão, multa e  
suspensão, prescrevem no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro  
anos”.
12 O Art 5º, LXXIII,  que prevê o cabimento de ação popular para anulação de atos lesivos fundada, dentre 
outros temas, à moralidade administrativa.  
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sabendo-se que se trata de um referente lógico-jurídico constitucionalizado, estender-se-ia a 

prescrição qüinqüenal a todas as categorias de servidores e agentes públicos, ai incluindo-se 

o Ministério Público e a própria magistratura. 

O voto do Desembargador Dr Décio de Carvalho Mitre,  atuando como Revisor, 

entendeu,  de  forma diversa  do  Relator,  que  o prazo prescricional  de  dois  anos,  ante  a 

prática  de  transgressão  disciplinar  grave,  é  para  a  instauração  do  procedimento 

administrativo disciplinar13 e não para a aplicação da sanção disciplinar. E mais, o revisor 

acaba por vivificar o art. 90 da Lei nº 14.310/02, fazendo-a incidir, portanto tratando-a com 

norma  válida  em  nosso  ordenamento  jurídico,  “tão-somente  sobre  as  transgressões  

disciplinares praticadas após sua entrada em vigor”. 

O exame do Poder Judiciário sobre a polêmica da prescrição da ação disciplinar, 

como se vê nos seus fundamentos legitimadores,  merece o aprofundamento da reflexão 

concernente ao instituto, para evitar equívocos de interpretação por parte dos responsáveis 

pelo processo decisório decorrente do contencioso administrativo das Instituições Militares 

Estaduais.  

3.2 A violação do princípio da isonomia 

A redução do prazo da prescrição administrativa de 05 para 02 anos, operada pelo 

art. 90 da Lei nº 14.310/02, seria inconstitucional em razão de ter produzido situação de 

evidente desigualdade de tratamento entre os agentes públicos que exercem a mesma tarefa 

de prestar serviços pertinentes à segurança pública, vez que os policiais civis14 do Estado de 
13 O  eminente  Desembargador  Relator,  Dr  Fernando  Galvão,  esboça  seu  descontentamento  com  este 
entendimento,  assim posicionando-se:  “De qualquer  modo,  deve  ficar  claro  que  NUNCA a doutrina  ou  
jurisprudência  entendeu  que  a  prescrição  da  ação  estabelecesse  prazo  tão-somente  para  o  início  do 
processo. Tal entendimento confunde os institutos da prescrição do direito material de aplicar a sanção  
disciplinar com o instituto da decadência, que se pretende criar para condicionar a existência de um direito  
de iniciar o processo administrativo. O início do processo penal é causa interruptiva da contagem do prazo  
prescricional, conforme expressamente dispõe o artigo 125, § 5°, inciso I, do CPM. O início do processo  
administrativo  disciplinar,  contudo,  não  produz  tal  efeito,  porque  não  existe  esta  previsão  na  Lei  nº  
14.310/02 e não se pode fazer analogia para prejudicar o réu”. 

14 O relator exemplifica: “Assim, na hipótese de um policial civil estar envolvido na prática dos mesmos fatos  
atribuídos aos apelados, a administração teria o prazo de 05 anos para excluir o policial civil e apenas 02  
anos para excluir o policial militar. Tal diferença de tratamento não encontra qualquer justificativa racional,  

2055



Minas Gerais encontram-se submetidos aos termos da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho 

de 1952. 

A primeira  a  colocar  os  servidores  militares  em situação  de  desigualdade  foi  a 

própria Constituição Cidadã de 1988, ao criar uma seção específica dentro do capítulo da 

Administração  Pública,  distinguindo  normas comuns  que  se  aplicam tanto  a  servidores 

militares e civis, mas principalmente exigindo normas específicas que o distinguem dos 

demais servidores. 

O art 42, § 1º, combinado com o art 142, § 3º, inciso X, exige lei específica para 

tratar,  dentre  outros  assuntos,  de  direitos  e  deveres,  em  razão  das  peculiaridades  da 

atividade,  daí  derivando a  dicotomia  estatutária  entre os servidores  civis  e  militares.  A 

condição de servidores militares  estaduais submete os membros da Polícia Militar  e do 

Corpo de Bombeiros a um código de ética inexistente para os servidores civis. 

Ainda  citando  a  nossa  Carta  Magna,  as  instituições  militares  estaduais  são 

consideradas forças auxiliares e reservas do Exército. No âmbito penal e processual penal, 

possuem normas infraconstitucionais especiais.  Em se tratando do Judiciário, a Emenda 

Constitucional  45/2004  não  só  reconheceu  a  necessidade  da  existência  de  uma  Justiça 

Militar especializada, mas também ampliou a sua competência. 

No  âmbito  da  gestão  de  recursos  humanos,  possuem  as  instituições  militares 

organismos  próprios  distintos  da  administração  dos  servidores  civis.  Deste  modo, 

aproveitando  a  comparação  com  os  policiais  civis,  a  prescrição  da  sanção  disciplinar 

aplicável será objeto de apreciação da Justiça Comum e da Justiça Militar, caso houvesse a 

participação de um servidor civil e outro militar o mesmo fato ilícito.

Com muita  justiça,  o  Relator  homenageia  a  ilustre  Dra  Cármen Lúcia  Antunes 

Rocha, hoje representando a comunidade jurídica do nosso Estado no Supremo Tribunal 

Federal, como defensora do “princípio constitucional da igualdade aos servidores públicos  

submetidos a um mesmo regramento estatutário”.  Todavia,  a lição da renomada jurista 

parece não se aplicar à espécie em razão da diversidade estatutária.

na verdade constitui situação de privilégio inadmissível pela Constituição”. Seguindo esta mesma linha de 
raciocínio, se no mesmo fato estiverem envolvidos um policial militar, um policial civil e um promotor de 
justiça, as transgressões disciplinares do dois primeiros estariam prescritas em cinco anos e o do promotor em 
quatro anos.
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No entanto, o legislador feriu o princípio da isonomia quando estabeleceu o prazo 

prescricional  a  favor  do  servidor  acusado  em  processo  administrativo  sem,  em 

contrapartida, prever as causas de interrupção e suspensão que deveriam ser estipulados em 

favor da razoabilidade procedimental necessária à aplicação da de uma sanção disciplinar. 

A situação se torna ainda mais complexa para o labor administrativo quando percebemos 

que  o  constituinte  estabeleceu,  tanto  para  processos  judiciais  quanto  para  os 

administrativos,  o direito à ampla defesa com os recursos a ela inerentes,  ai  incluído o 

direito a assistência de um advogado, o contraditório, a legalidade, a razoável duração do 

processo, bem como a necessidade de motivar as decisões.

Neste  aspecto,  em  particular,  podemos  reconhecer  um  tratamento  por  demais 

benéfico ao acusado no âmbito administrativo-disciplinar, onde a administração, que deve 

eficiência na prestação do serviço público, não dispõe dos mesmos mecanismos do aparato 

jurisdicionalizado. 

3.3 A violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade

Pelo voto do Relator, verifica-se que a redução do prazo prescricional viola, ainda, 

os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. As razões expostas 

no acórdão, fundadas nestes princípios,  serão analisadas em conjunto, vez que guardam 

conexão conceitual que os aproximam, ainda que seja plenamente possível distingui-los. 

Para  MEIRELLES  (1999,  p.86)  a  razoabilidade  pode  ser  chamada  de  princípio  da 

“proibição do excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os  

meios  e  os  fins,  de  modo a evitar  restrições  desnecessárias  ou  abusivas  por  parte  da  

Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais”. A inteligência do conceito 

exposto apresenta-se fundamental para análise das razões insertas no provimento tido por 

“unânime”. 

Basicamente, o Relator questiona a proporcionalidade entre o tempo dado para a 

Administração (02 anos) aplicar a sanção administrativa de exclusão e o tempo dado à 
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Justiça Criminal (16 anos) para a apuração dos mesmos fatos e aplicação da sanção penal, 

considerando aplicável ao caso concreto uma condenação por crime previsto no art. 308, § 

1º, combinado com o art. 125, inciso III, ambos do Código Penal Militar. Sob outro ângulo, 

questiona-se a razoabilidade da redução do prazo prescricional operada pelo art. 90 da Lei 

Estadual  nº  14.310/02 para apurar e sancionar infrações administrativas que demandem 

procedimento complexo. 

Admitindo-se,  em  tese,  a  possibilidade  de  aplicação  dos  princípios  da 

proporcionalidade  e  da  razoabilidade  para  averiguar  e  proibir  excessos  de  direitos 

eventualmente concedidos pelo legislador ao servidor, é de se esperar que os paradigmas de 

comparação se restrinjam a casos correlacionados ao direito administrativo15. 

Desta forma, dificilmente ocorrerá proporcionalidade entre ramos de direito que, 

embora sancionadores, possuem fundamentos teóricos distintos. Portanto, seria interessante 

e  adequada a  comparação de prazos prescricionais  previstos em outros  diplomas legais 

similares ao combatido pela decisão judicial.

A exemplificação constante da nota 16, embora um pouco extensa, mostra-se útil 

para nossas considerações sobre proporcionalidade. Há, diga-se em primeiro lugar, uma 

tendência  de  todos os  estatutos  estabelecerem prazos prescricionais  maiores  para  faltas 

graves e  prazos menores para faltas  mais  leves.  Isto é proporcionalidade.  Segundo, em 

15 Em São Paulo, a  lei complementar nº 893, de 9 de março de 2001, que instituiu o Regulamento Disciplinar 
da Polícia Militar de são Paulo (RDPMSP), estabelece, em seu art 85, que a ação disciplinar da Administração 
prescreverá  em 5 (cinco)  anos,  contados da data do cometimento da transgressão disciplinar.  No Rio de 
Janeiro, o Decreto 31 739, de 28 de agosto de 2002, que aprova o regulamento disciplinar da PMRJ, dispõe, 
em seu art 61, que as faltas graves prescreverão aos dois anos, as médias aos seis meses e as leves aos dois 
meses. A lei nº 8 112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, estabelece, em seu art 142, que a ação disciplinar prescreve em 5 (cinco) anos, quanto às 
infrações puníveis  com demissão,  em 2 (dois) anos, quanto à  suspensão, e em 180 (cento e oitenta) dias, 
quanto á advertência. A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União (MPU) estabelece, em seu art 244, que prescreve em 
um ano, a falta punível com advertência ou censura, em dois anos, a falta punível com suspensão, e em quatro 
anos, a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. A Lei Complementar 
34, de 12 de setembro de 1994, que trata da organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
(MP)  repete,  em  linhas  gerais,  no  seu  art  226,  prescrevendo  em  1  (um)  ano  a  infração  punível  com 
advertência, em 2 (dois) anos a infração punível com censura, e em 4 (quatro) anos a infração punível com 
disponibilidade ou remoção compulsória. A Lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o estatuto dos 
funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais, em seu art 258, diz que as penas de repreensão, multa 
e suspensão prescrevem no prazo de dois anos e a de demissão, por abandono do cargo, no prazo de quatro 
anos.  A lei  Complementar  35/1979,  que dispõe sobre a  magistratura,  não prevê prazo prescricional  para 
penalidades administrativas.
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nenhuma legislação consultada surgiu prazos que podem ser comparados com os prazos do 

direito penal. Portanto, sob o prima da proporcionalidade, nada há de relevante, em nossa 

modesta opinião, para fundamentar a inconstitucionalidade do art 90 da Lei Estadual nº 

14.310/02.  Ao contrário,  a  legislação mineira  mostra-se compatível  com as  demais  leis 

estatutárias.

Caso queira valer-se apenas do princípio da proporcionalidade é fundamental, então, 

que a administração se atenha ao princípio da eficiência, inserto no art 37 da CR/88, agilize 

seus procedimentos apuratórios, organize seu processo decisório, invista na capacitação dos 

profissionais envolvidos e, por certo, respeite os prazos estabelecidos em lei. 

Quanto  ao  princípio  da  razoabilidade,  no  tocante  aos  procedimentos  de  alta 

complexidade, embora entendamos ser insuficiente para configurar a inconstitucionalidade 

da norma em comento, é nele que deve socorrer-se à Administração para oferecer respostas 

adequadas  ao  seu  contencioso.  Por  tudo  que  já  foi  exposto,  é  evidente  que  não  nos 

posicionamos a favor da impunidade administrativa, mas discordamos da fundamentação 

que leva à invalidez da norma prescricional inserta no art 90 da Lei 14310/02.

A doutrina consultada, de forma unânime, é favorável à tese de prescritibilidade das 

infrações disciplinares, deixando claro que as hipóteses de imprescritibilidade são aquelas 

previstas no texto da Constituição. Agora, é preciso lembrar que a configuração do instituto 

da  prescrição,  enquanto  direito  fundamental  relativo,  necessita  dos  elementos  lógico-

estruturais  essenciais  para  sua  configuração,  conforme  item  2.1,  ou  seja,  não  basta  o 

decurso do prazo legal, mas é fundamental a alegação de inércia do sujeito.    

O  novo  inciso  LXXVIII,  acrescentado  ao  art  5º  pela  Emenda  Constitucional 

nº45/2004, mitigou de vez a exceção prescricional ao assegurar  “a razoável duração do 

processo” que, além do lapso temporal, submeterá à apreciação da atividade jurisdicional a 

complexidade  dos  procedimentos  e  diligências  que  tiverem  de  ser  realizados  pela 

administração,  principalmente  aquelas  necessárias  ao  devido  processo  constitucional. 

Portanto,  descaracterizada  a  inércia  da administração,  não  pode  existir  a  decretação da 

prescrição em prejuízo dos valores e ideais democráticos. 
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Não é  outro  o  ensino  do  Professor  Ronaldo  Bretãs  de  Carvalho  Dias  que,  em 

primoroso artigo16, sugere três critérios para se avaliar a razoável duração do processo, sem 

dilações indevidas, a partir de situações ou particularidades do caso concreto. Entendemos 

ser perfeitamente aplicáveis ao processo administrativo, então, os seguintes critérios: a) a 

complexidade das questões de fato e de direito, tais como a hipótese de pluralidade de 

litisconsortes, intervenção de terceiros, dificuldade de localização de testemunhas, provas 

periciais; b) o comportamento das partes e de seus procuradores; c) a atuação dos órgãos 

jurisdicionais.

Verifica-se, assim, que a prescrição, uma vez interrompida pelo início do processo 

disciplinar, se configurará diante da inércia da Administração, enquanto sujeito detentor 

do  poder-dever  de  apurar  a  infração  e  aplicar  a  sanção  disciplinar,  devidamente 

caracterizada pela simplicidade do feito, pela atuação tempestiva e ética dos acusados e de 

seus  procuradores,  bem  como  pela  demora  injustificada  de  encaminhamentos  nos 

procedimentos.

3.4 A violação ao princípio da vedação do retrocesso social

Partiu,  o  Relator  da  Apelação  Cível,  da  sua  concepção  de  que  a  coletividade 

conquistou o direito de que a administração corrija as falhas constatadas na prestação dos 

serviços públicos que garantem os direitos fundamentais de segunda geração17 em cinco 

anos, tal prazo não pode ser reduzido. E, nos termos da Constituição Cidadã, art. 6º, caput, 

“o direito à segurança pública é um direito fundamental de segunda geração”.  

A propósito, considerando os direitos de segunda geração como aqueles que podem 

ser caracterizados pela expectativa de intervenção positiva do Estado em áreas sociais com 

16 DIAS,  Ronaldo Bretas  de Carvalho.  Direito à jurisdição eficiente  e  garantia da razoável  duração do  
processo na reforma do judiciário. Belo Horizonte: Revista da Faculdade Mineira de Direito, 2005, p. 230-
240. 
17 Seguindo o ensino de Alexandre de Moraes: “Assim, os direitos fundamentais de primeira geração são os 
direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades públicas)... direitos fundamentais de segunda 
geração,  que  são  os  direitos  sociais,  econômicos  e  culturais,  surgidos  no  início  do  século...  Por  fim, 
modernamente, protege-se, constitucionalmente, como direitos de terceira geração os chamados direitos de 
solidariedade  ou  fraternidade,  que  englobam  o  direito  a  um  meio  ambiente  equilibrado,  uma  saudável 
qualidade de vida, ao progresso, a paz, a autodeterminação dos povos...” (MORAES, Alexandre de. Direito  
Constitucional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 56)
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a finalidade de se corrigir eventuais desigualdades, não há como discordar da afirmativa de 

que  segurança  pública  seja  um  direito  de  segunda  geração.  Todavia,  não  é  correta  a 

conexão  realizada  no  sentido  de  que  haveria  um retrocesso  para  a  segurança  pública, 

enquanto  direito  fundamental  (constitucionalizado),  no  caso  de  operar-se  a  redução  do 

prazo prescricional das infrações disciplinares. 

Em nossos  dias,  podemos dizer,  sim,  que  existe  um direito  fundamental  a  uma 

razoável duração do processo administrativo, parametrizado pelos prazos definidos em lei, 

sendo incompatível a cogitação lógico-jurídica de que sua implementação resultaria em um 

indesejável retrocesso social na área da segurança pública. A razoável duração do processo 

liga-se à eficiência do Estado e à efetividade dos direitos fundamentais (1ª geração), mas tal 

não ocorre em relação à segurança pública (2ª geração). 

De  forma alguma,  poderemos  ombrear  com a  afirmativa  do  acórdão:  “Importa 

notar que a conformação do Estado Democrático consolida a perspectiva da prevalência  

dos  direitos  sociais  próprios  ao  Estado  Social  sobre  os  direitos  individuais,  que  

caracterizam o Estado de Direito Liberal”. 

Ora, ainda que didaticamente seja compreensível falar-se em gerações de direito, os 

direitos  humanos  não  podem  ser  simplificados  em  divisões  estanques  como  se  não 

houvesse uma continuidade18ou, antes, uma complementaridade que permeia sua formação, 

permitindo-se o raciocínio equívoco no sentido de que uma geração substitui ou prevalece 

sobre outra. O direito social não prevalece nem exclui o direito individual. 

Ademais, vale lembrar que, diferentemente do que ocorre com direitos sociais, a 

nossa  Constituição  veda expressamente  a  apreciação de quaisquer  emendas tendentes  a 

abolir  os  direitos  e  garantias  individuais  por  ela  reconhecidos.  Deste  modo,  embora 

reconheçamos,  numa  interpretação  sistemática,  a  necessidade  de  inserção  dos  direitos 

sociais como limitação material ao poder de reforma constitucional e como manifestação do 

princípio da vedação ao retrocesso social, parece-nos que o constituinte originário entendeu 

ser, a proteção aos direitos e garantias individuais, um dos principais interesses públicos do 

Estado Democrático de Direito. 

18 Cf. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 
106-108.  O autor  defende  que  o  Estado  Democrático  exige  a  efetiva  incorporação  de  todo  o  povo nos 
mecanismos de controle das decisões, sendo que “o Estado de Direito, quer como Estado Liberal de Direito  
quer como Estado Social de Direito, nem sempre caracteriza Estado Democrático”. 
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4 CONCLUSÃO

O  tema  da  prescrição  sempre  provocou  grandes  discussões  em  razão  da  sua 

complexidade.  Não  constitui  tarefa  fácil  nem  para  Hércules19,  o  juiz  imaginário,  de 

capacidade e paciência sobre-humanas, a demonstração de um fundamento absoluto20 para 

todas  as  possibilidades  jurídicas  de  interpretação  da  “razoável  duração”  do  processo 

judicial  ou  administrativo.  Entretanto,  espera-se  que  a  instigação  reflexiva  destes 

apontamentos seja suficiente para despertar investigações complementares, favoráveis ou 

não, inerentes à construção dialética do Estado Democrático de Direito. 

A Apelação Cível 061, publicada em 16Set2006, apesar da anunciada unanimidade 

em  torno  da  inconstitucionalidade  do  Art  90  da  Lei  14310/2002  (Código  de  Ética  e 

Disciplina  Militar),  não  conseguiu  resolver  os  inúmeros  problemas  de  interpretação  e 

principalmente de aplicação do instituto da prescrição no direito administrativo militar.  Os 

votos descritos no relatório do aresto visitado, longe de pacificar a questão, mostraram-se 

aptos a comprovar a tese de não necessariamente existir  uniformidade na unidade, nem 

divisão na diversidade de argumentos.  

A escolha pretoriana da Lei 869/52, aplicável  aos servidores civis do Estado de 

Minas Gerais, com previsão máxima de quatro anos, adicionada à exigência da moralidade 

administrativa para obter um resultado de prescrição qüinqüenal, à primeira vista, pareceu-

nos precipitada e, portanto, carente de maiores reflexões. Já a Constituição da República, 

considerando as peculiaridades dos servidores militares, instituiu uma cláusula de reserva 

legal específica para criação de direitos e deveres dos servidores militares. 

Melhor seria, numa tentativa de elucidação concernente a aplicabilidade do art 90 da 

Lei  14310/2002,  sob  as  luzes  do  direito  fundamental  à  razoável  duração  do  processo, 

19 Cf.  Ronaldo  Bretas  de  Carvalho  Dias.  Responsabilidade  do  Estado  pela  função  jurisdicional,  p.144.  
Hércules é “criação do Ronald Dworkin, com o propósito de ilustrar suas teorias quanto à atitude decisório-
interpretativa ideal a ser seguida no ato estatal de julgar”.
20 “Da finalidade visada pela busca do fundamento, nasce a ilusão do fundamento absoluto, ou seja, a ilusão  
de que – de tanto acumular e  elaborar  razões e  argumentos –terminaremos por encontrar a  razão e o  
argumento irresistível, ao qual ninguém poderá recusar a própria adesão”. (BOBBIO, Norberto. A era dos 
direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p, 16)
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promover  a  interpretação  conforme  a  constituição  para  evitar  a  invalidação  da  norma 

derivada e legitimada pelo devido processo legislativo.

Para encerrar, queremos crer que o princípio da eficiência, mediante um processo 

disciplinar  de  razoável  duração,  sem  dilações  indevidas,  requer  especialização  e 

estruturação do contencioso institucional, mediante reforma de mentalidade, para acolher o 

processo  administrativo,  tal  como  o  processo  jurisdicionalizado,  como  instituição 

constitucionalizada de garantia de direitos fundamentais do cidadão servidor público. De 

igual modo, requer a adequação da estrutura (material e pessoal) dedicada exclusivamente à 

função  disciplinar  após  diagnóstico  da  demanda  contenciosa  institucional,  o  que  exige 

investimentos financeiros significativos. Por fim, a eficiência requer uma revisitação das 

normas,  implantando-se  metodologias  racionais  de  trabalho  que  permitam,  ao  mesmo 

tempo,  promover  a  celeridade  dos  processos  administrativos  e  garantir  os  direitos 

fundamentais.
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 A ATIVIDADE INTERPRETATIVA NO DIREITO PENAL: UMA 

NECESSIDADE DO CONSTANTE EXERCÍCIO DA CRÍTICA RACIONAL

Larissa Leite∗

Rodrigo Sánchez Rios∗

RESUMO
Inicialmente concebido como estudo da hermenêutica jurídico-penal, este trabalho acabou por 

resultar em reflexão que induz à necessidade de fomento e manutenção do exercício da crítica 

acerca da atividade jurisdicional, no âmbito penal. Esta conclusão decorre da constatação de 

que,  a  partir  da  viragem  lingüística  da  filosofia,  a  palavra  e  o  texto  deixaram  de  ser 

compreendidos  como portadores  ou continentes  de  um significado  único  e  verdadeiro,  para 

ocuparem a posição de legítimo instrumento da produção do conhecimento. Conjugada com o 

reconhecimento de que os antigos métodos de interpretação jurídica não têm capacidade para 

desvendar  “o  sentido  original”  da  lei,  aquela  compreensão  suscitou  novas  propostas  de 

hermenêutica, dentre as quais cabe citar os trabalhos de Hassemer, Gadamer e Peter Haberle, 

além das  escolas  realista  e  estrutural-funcionalista.  Embora  contenham inúmeras distinções, 

estas propostas reconhecem a interpretação como um processo criativo, realizado pelo aplicador 

do Direito  –  que,  assim,  exerce  papel  central  na  relação  interpretativa.  Ecoando sobre  este 

ponto, as diferentes propostas da moderna hermenêutica jurídica concluem que uma adequada 

aplicação  do  Direito  e  do  Processo  Penal  depende  de  processos  adequados  de  seleção  e 

avaliação dos magistrados. Para isso, apontam a imprescindibilidade de aproximação do corpo 

social  ao  poder  judiciário,  como  forma  de  promover  o  controle  e  a  transparência  da 

interpretação judicial. Partindo desta constatação, o presente trabalho volta-se para a realidade 

brasileira e, referindo a constante presença de temas penais nos meios de comunicação, reflete 

se esta característica nacional, com suas peculiaridades, se associa à proposta da hermenêutica 

moderna ou representa, na verdade, um prejuízo. Finalmente, como conclusão deste estudo, faz-

 Larissa Leite é advogada criminalista e professora de Direito Penal no curso de graduação da PUCPR. 
Graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2000, é especialista em Direito Processual Penal e em 
Direito Penal e Criminologia,  e cursa Mestrado em Direito Econômico e Socioambiental na PUCPR.
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se remissão ao enfraquecimento da cultura acadêmica, quanto à utilização de decisões judiciais 

como base para críticas e comentários jurídicos, em vista da avaliação qualificada dos processos 

de interpretação.

PALAVRAS CHAVES

HERMENÊUTICA JURÍDICA; DIREITO E PROCESSO PENAL.

RIASSUNTO
Concepito inizialmente come studio dell´ermeneutica giuridico penale, questo lavoro divenne 

uma riflessione che porta alla necessita di sviluppare e mantenere l´esercizio della critica sull

´attività giuridica nell´ambito penale. Questa conclusione nasce dalla costatazione che a partire 

dalla svolta linguistica della filosofia, la parola e il testo hanno lasciato di essere intesi come 

portatori  o contenitori  de un significato unico e vero per occupare la posizione di  legittimo 

strumento di produzione della conoscenza. Insieme com il riconoscimeto che gli antichi metodi 

di interpretazione giuridica non hanno la capacità di rivelare “il senso originale” della legge, 

quella comprensione ha fatto sorgere nueve proposte di  ermeneutica  fra  le quali  si  possono 

citare  i  lavori  di  Hassemer,  Gadamaer  e  Peter  Haberle,  oltre  allá  scuola  realista  e  quella 

strutturale  funzionalista.  Nonostante  contegano  innumerevoli  distinzioni,  queste  proposte 

accetano l´interpretazione come un processo creativo realizzato da chi applica il Diritto – che, in 

questo modo, esercita um ruolo centrale nella relazione interpretativa. Facendo eco su questo 

punto, le differenti proposte della moderna ermeneutica giuridica concludono che uma adeguata 

applicazione  del  Diritto  e  Del  Processo  Penale  dipende da adeguati  processi  di  selezione  e 

valutazione  dei  magistrati.  In  questa  direzione punatno l´imprescindibilità  dell´avicinamento 

della società con il potere giudiziario, come forma di promuovere il controllo e la trasparenza 

dell´interpretazione giuridica. Partendo da questa constatazione, il presente lavoro si volge allá 

situazione  brasiliana  e,  considerando  la  costante  presenza  di  temi  penali  nei  mezzi  di 

comunicazione,  fa  una  reflessione  a  respetto  di  questa  caratteristica  nazionale  con  le  sue 

peculiarità se è di aiuto alla proposta della moderna ermeneutica o se, in realità, non la intralcia. 

Infine,  a  conclusione  di  questo  studio  si  fa  referimento  all´indebolimento  della  cultura 

academina, quanto all´uso di decisione di giudici come base a critiche e commenti  giuridici, 

considerando la valutazione qualificata dei processi di interpretazione.

PAROLE CHIAVI

ERMENEUTICA GIURIDICA; DIRITTO E PROCESSO PENALLE
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INTRODUÇÃO

Sendo umas das áreas do Direito mais próximas aos apelos populares desde 

a antiguidade, o Direito e o Processo Penal modernamente parecem viver tempos de 

impassíveis  conflitos  internos.  Qualificadas  manifestações  teóricas  têm  sustentado 

verdades diametralmente  opostas,  como  o  que  se  verifica  em  binômios  como 

garantismo  versus direito  penal  do  inimigo;  abolicionismo  versus defesa  social;  ou 

minimalismo versus extensão do direito penal.

Estas tensões, por sua vez, têm se manifestado intensamente na aplicação 

concreta do Direito e do Processo Penal, embora em diversas ocasiões de forma oculta 

ou implícita. Supressões de garantias processuais em vista da avocada periculosidade1 

do investigado,  por  exemplo,  encontram respaldo  nos  preceitos  do  direito  penal  do 

inimigo, de Jakobs, a despeito da pouca discussão nacional que se tem sobre o assunto.

De  qualquer  forma,  a  gravidade  dos  conflitos  internos  do  Direito  e  do 

Processo Penal está a indicar que o contexto atual representa um incremento à eterna 

necessidade de debate e aprofundamento sobre a hermenêutica jurídica.

Além disso, o reconhecimento de que as ciências penais têm sofrido enorme 

assédio social2 conduz à proposta de uma análise conjunta da interpretação penal com a 

atuação da opinião pública – conforme o que tem sido enunciado por diversas escolas 

sobre a hermenêutica.

1 DESENVOLVIMENTO

A  primeira  e  mais  enraizada  proposta  de  interpretação  presente  no  Direito 

remete-se à figura mitológica grega de Hermes – o único dos deuses compreendido 

pelos humanos e, assim, o tradutor das mensagens do Olimpo.

De fato,  um  passar  de olhos por  diversas  obras  de introdução ao  estudo do 

Direito, de interpretação e hermenêutica já é capaz de demonstrar que, apesar do avanço 

das  teses  antimetafísicas,  a  dogmática  jurídica  ainda vigora como uma “compulsiva 
1 Conceito decorrente da criminologia etiológica individual, de Lombroso, Ferri e Garófalo.
2 Este assédio decorre de uma  nomeação popular do Direito e do Processo Penal como instrumentos 
capazes  de  responder  às  expectativas  e  angústias  decorrentes  das  características  da  sociedade  pós-
moderna – definida como sociedade do risco por Ulrich Beck, Antony Gidens e Niklas Luhmann.
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lógica da aparência de sentidos que opera como uma espécie de garantia de obtenção, 

em forma retroativa, de um significado que já estava na lei desde a sua promulgação”.3

Neste  sentido,  o  modus interpretativo  que  ainda  parece  ocupar  o  raciocínio 

jurídico parte da crença na existência de um sujeito cognoscente, que estabeleceria – de 

forma objetificante – condições de interpretação e aplicação do sentido ontológico da 

norma.

O intérprete,  assim,  possuiria  função similar  à  de Hermes,  ao  ser  concebido 

como o sujeito que estaria diante de um mundo objetificável, descritível e, desta forma, 

cognoscível  através  da  correta  compreensão  da  linguagem  (tida  como  um  terceiro 

elemento na relação).

Deste modo, a hermenêutica jurídica tem sido tradicionalmente entendida como 

o método ou o caminho que  permite  o  conhecimento  da  ratio  essendi da  norma,  a 

correta mens legis ou a fiel mens legislatoris – escondidas pelo próprio texto legal.

A identidade deste raciocínio com o dualismo metafísico grego é total: aparência 

e essência, numenon e fenomenon, mundo dos fatos e mundo das idéias, nomos e physis 

são binômios que obedecem à mesma lógica da relação entre o texto legal e de seu 

verdadeiro sentido.

Também  a  tradição  medieval  parece  ter  contribuído  para  a  consolidação  do 

pensamento  essencialista,  ao  transportar  as  dicotomias  gregas  para  a  lógica  cristã, 

fundada na oposição entre o céu e o inferno e o bem e o mal.

De qualquer modo, o que se constata é que estas premissas atravessaram séculos 

e  acabaram  por  influenciar  todas  as  áreas  do  conhecimento,  sendo  expressiva  a 

definição de Hegel, ao definir o Estado como o espírito do povo.

 Como conseqüência desta trajetória, a linguagem foi relegada ao papel de “uma 

terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto”4, porquanto estaria a esconder o 

sentido ou a  essência da verdade da norma. Diante disso,  cumpriria  à hermenêutica 

ultrapassar as barreiras da fala, para desvendar a intenção do legislador.

Veja-se, por exemplo, como o tema da interpretação jurídica é tratado em obra 

sobre  Introdução  ao  Estudo  do  Direito,  bastante  recorrente  nas  bibliografias  e 

bibliotecas dos atuais cursos de Direito. 
3 STRECK,  Lenio  Luiz.  Hermenêutica  Jurídica  e(m)  crise  –  uma  exploração  hermenêutica  da 
construção do Direito, p. 96.
4 STRECK,  Lenio  Luiz.  Hermenêutica  Jurídica  e(m)  crise  –  uma  exploração  hermenêutica  da 
construção do Direito, p. 137.
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No texto Introdução ao estudo do Direito – técnica, decisão, dominação, Tércio 

Sampaio Ferra Júnior faz longa (e até interessante) exposição sobre as características da 

fala, dos signos e códigos lingüísticos, demonstrando que a comunicação de qualquer 

idéia está sempre cercada de dificuldades de compreensão.  Segundo o que assevera, 

significar é apontar para algo ou estar em lugar de algo, de maneira que o signo aponta 

para algo fora de si mesmo. Os signos, relacionados numa estrutura e, assim, utilizados 

pelo homem, integram e formam a língua, que, exercitada em comunidade, constitui a 

fala. Esta, por sua vez, envolve um emissor e um receptor que deve ter a capacidade de 

compreender a mensagem emitida.

Ocorre que as palavras não são unívocas e, em conseqüência, a fala há que ser 

entendida como um processo que envolve mensagens complexas. Neste processo, várias 

possibilidades de compreensão apresentam-se e, dentre elas, o receptor opta por aquela 

que  lhe  parece  mais  coerente,  de  acordo  com o  rol  de  signos  sob  o  seu  domínio. 

Segundo  Tércio  Sampaio,  então,  esta  seletividade  feita  por  ambos  os  pólos  da 

comunicação  seria  chamada  de  interpretação,  de  maneira  que  o  ato  de  interpretar 

consistiria  na  seleção  de  possibilidades  comunicativas  existentes  dentro  de  uma 

complexidade discursiva.

No entanto, ao se considerar toda interpretação como duplamente contingente 

(porquanto  possibilita  a  não  coincidência  entre  a  seletividade  do  emissor  e  a  do 

receptor) torna-se preciso que, ao menos, essa contingência fosse controlada através de 

códigos,  a  fim de  que  a  comunicação  pudesse  se  concretizar  com sucesso.  Mesmo 

porque, a escolha de significado feita pelo receptor da mensagem pode perfeitamente 

não encontrar correspondência com a seletividade do emissor.

O  que  o  autor  referido  observa,  entretanto,  é  que  também  os  códigos  são 

discursos ou símbolos que necessitam ser interpretados – o que, sem dúvida, torna a fala 

processo ainda mais complexo e repleto de possibilidades significantes. 

Portanto, a língua realmente apresenta-se como um problema a ser superado para 

que a interpretação possa revelar o conteúdo da norma, uma vez que: (a) os símbolos 

não  têm  significados  quando  isolados;  (b)  esta  significação  provém  do  uso  dos 

símbolos; (c) a língua admite vários usos para um mesmo símbolo (da mesma forma 

com que um só sentido pode ser expresso por mais de um símbolo); (d) a maioria dos 

símbolos da língua natural é semanticamente vaga; (e) um símbolo é vago quando seu 
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possível  campo de referência  é indefinido (de maneira  que é  necessário  delimitar  o 

campo dos  objetos  que o símbolo  denota  -  definição denotativa);  (f)  um símbolo  é 

também ambíguo  quando manifesta  qualidades  diversas,  porque  abre  um campo de 

referência com diferente intenção (definição conotativa); (g) as conexões sintáticas e 

semânticas também podem trazer dificuldades para a fala – razão pela qual uma correta 

combinação  entre  os  símbolos  mostra-se  como  fundamental;  e  (h)  no  contexto 

programático, os símbolos contêm uma carga emocional que pode produzir alterações 

na significação, ao mostrar a diferença na função do símbolo.

A partir  destas  ponderações,  Tércio  Sampaio  conclui  que  toda  comunicação 

pressupõe uma atividade interpretativa, na qual é necessário decodificar os símbolos no 

seu  uso,  o  que  importa,  conseqüentemente,  em  conhecer  as  regras  de  controle  da 

conotação e da denotação (regras semânticas),  de controle das combinatórias  (regras 

sintáticas) e de controle das funções (regras pragmáticas).

A referência ilustrativa à obra de Introdução ao Estudo do Direito de Tércio 

Sampaio, na verdade, destina-se a demonstrar, como, de fato, a linguagem foi e tem sido 

apresentada como um anteparo ou uma barreira para o reconhecimento do verdadeiro 

sentido ou da verdadeira mensagem que o seu emissor pretendia comunicar.

No âmbito da interpretação jurídica,  este paradigma de raciocínio produziu e 

ainda produz fortíssima influência, especialmente nos sistemas que, como o brasileiro, 

são baseados na codificação de leis. Em tais sistemas, através da regulamentação prévia 

e explícita das relações sociais, a presença da lei escrita cristaliza a teoria jurídica e 

reflete ou pretende refletir segurança jurídica às relações. 

Aliás,  nos  termos  do  que  enuncia  a  portuguesa  Cristina  Queiroz  (em  tese 

dedicada  aos  problemas  da  interpretação  constitucional),  a  codificação  das  leis  é  a 

expressão máxima de uma ideologia que prega e acredita que as leis podem ser claras, 

simples e perfeitas na comunicação de seu único e originário sentido.

No âmbito do Direito Penal, esta vinculação entre a norma e a fala (ou entre o 

Direito e a linguagem) é verificada de maneira bastante enfática, podendo ser apontado 

como o ramo do Direito em que este fenômeno se manifesta com mais força. Observe-

se, por exemplo, a profundidade dada ao Princípio da Legalidade Penal. Decorrendo do 

brocado latino nullum crimen, nulla poena, sine lege, estabelecem-se as exigências de 

lex certa, lex praevia, lex scripta e lex stripta, de modo que só haverá o respeito àquele 
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princípio, se o texto da lei penal (necessariamente escrita) definir, previamente, com 

bastante nitidez os limites da conduta incriminada, que, assim, não pode ser deduzida de 

raciocínios analógicos.

Portanto,  no  contexto  delineado  pela  escola  tradicional  de  interpretação,  ao 

magistrado é atribuído papel de mero aplicador da vontade da lei, ou da determinação 

que, desde sempre, esteve presente no bojo do texto legal. O juiz é, assim, um agente 

apolítico,  sem poder ou vontade.5 Cumpre-lhe aplicar a lei  e,  no caso de dúvida ou 

espaços vazios de compreensão direta, utilizar-se de métodos interpretativos igualmente 

indicados  nos  clássicos  manuais  de  Direito:  interpretação  literal  (ou  gramatical); 

interpretação  sistêmica;  interpretação  histórica;  interpretação  teleológica  e  (mais 

recentemente) interpretação constitucional.

Ocorre que, não raras vezes, a eleição de um desses métodos em detrimento de 

outro produz resultados interpretativos diversos, restando a dúvida sobre qual seria o 

critério adequado para a escolha do método de interpretação cabível na espécie. Como a 

esta dúvida não há resposta dentro da metodologia hermenêutica, o que se conclui é que 

“as regras de interpretação serviriam à justificação, mas não à descoberta do Direto; 

seriam modos de falar,  instrumentos para a exposição,  mas não para a produção do 

resultado da decisão”.6

A análise  de três  situações de conflito,  extraídas da experiência  profissional, 

permite a ilustração desta realidade.

Primeira situação: no curso de inquérito civil pelo qual se apurava a prática de 

fraude em procedimento licitatório, o Ministério Público expede ofício a uma instituição 

bancária, requisitando informações sobre o depósito do cheque da entidade contratante 

na conta de funcionário de empresa que, embora tenha participado do certame, não se 

sagrou vencedora. A instituição fornece as informações e cópia do cheque, confirmando 

o depósito aparentemente irregular. Estes dados subsidiam a instauração de ação penal e 

ocasionam a condenação dos denunciados.  

Em grau de recurso, a defesa aduz a violação ao art. 5.º, LVI, da Constituição 

(vedação das provas obtidas por meios ilícitos), uma vez que o fundamento concreto 

5 “Nas palavras de John Rawal: uma interpretação ´razoável´ mostra-se suficiente se se propõe demonstrar 
aquilo que já se encontrava implícito no direito pela sua articulação com uma ´concepção púbica de 
justiça´  ou  com  uma  das  variantes  reconhecidas  desta”  (QUEIROZ,  Cristina.  Interpretação 
Constitucional e Poder Judicial. Sobre a epistemologia da Construção Constitucional, p.115).
6 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política, p. 56.
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para  a  condenação  fora  obtido  mediante  quebra  de  sigilo  bancário  não  submetida 

previamente ao Poder Judiciário (e, portanto, em contradição ao art.  5.º,  incisos X e 

XXXV, da Constituição).

O  órgão  julgador  do  apelo,  entretanto,  considera  não  ter  havido  qualquer 

violação,  uma  vez  que  a  remessa  daqueles  documentos  ao  Ministério  Público  não 

constituiria qualquer quebra do sigilo relativo a transações bancárias.

Considerados os  métodos de interpretação  apontados pela doutrina tradicional, 

poder-se-ia  dizer  que,  nesta  situação,  o  entendimento  manifestado  pelo  Tribunal 

refletiria o método teleológico, pois somente a tentativa de buscar a intenção originária 

do legislador permitiria a realizada diferenciação entre espécies de dados e documentos 

bancários  com relação  aos  quais  caberia  aplicar  tratamentos  distintos  acerca  de  sua 

proteção  pelo  sigilo  constitucional.  De  outro  lado,  a  sustentação  da  defesa  estaria 

respaldada pelo método  gramatical ou literal, na medida em que evoca diretamente a 

proibição legal de utilização de dados e documentos bancários à revelia de autorização 

judicial ou de seu titular.

Segunda situação: Concluídas as investigações policiais, o Ministério Público 

oferece denúncia que, sendo recebida, dá causa à instauração de ação penal contra o 

indiciado. Já no aguardo de audiência destinada à oitiva das testemunhas arroladas pelo 

réu (e, portanto, após o interrogatório e a apresentação de defesa prévia), o representante 

parquet requer  –  e  tem deferida  -  a  juntada de termos de declaração colhidos pela 

autoridade  policial.  Tais  depoimentos  foram  realizados  por  autoridade  policial,  em 

cumprimento de requisição ministerial endereçada à Delegacia após a instauração da 

própria ação penal (embora vinculada somente a ela).

Pois  bem:  utilizadas  as  informações  contidas  naqueles  termos  de  declaração 

como fundamento para a pronúncia do denunciado, a defesa recorre, aduzindo violação 

aos princípios do devido processo legal e da igualdade (em sua face de paridade de 

armas entre as partes processuais).

O órgão colegiado,  porém, considera que não haveria ilegalidade na situação 

exposta, posto que às partes é autorizada a juntada de documentos em qualquer fase do 

processo (nos termos do art. 400, do Código de Processo Penal), não havendo que se 

falar em ofensa ao devido processo legal.
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Nesta situação, seria do Tribunal a interpretação  gramatical, posto que, para a 

solucionar  a  controvérsia,  utilizou-se  de  simples  e  direta  aplicação  de  uma  norma 

processual (CPP, art. 400). Com resultado interpretativo bastante diverso, a análise da 

defesa  sustenta-se  em  bases  constitucionais  confrontadas  às  regras  processuais, 

observando-se  que  os  documentos apresentados  pelo  Parquet,  na  verdade,  não 

corresponderiam a simples formalizações documentais (que induziriam à aplicação do 

art. 400, do Código de Processo Penal), mas teriam sido colhidos à revelia do curso 

processual estabelecido em lei e através de mecanismos aos quais a defesa não teria 

acesso no curso da Ação Penal. Assim, a interpretação feita pela defesa corresponderia 

ao método sistemático.

Terceira situação: no curso de ação penal, é decretada a quebra do sigilo dos 

dados telefônicos dos réus, a pedido do Ministério Público. Não é realizada a intimação 

da  defesa  quanto  aos  resultados  das  diligências  e,  apesar  disso,  o  representante  do 

parquet utiliza-se  das  informações  assim obtidas  para  formular  reperguntas  durante 

audiência  destinada  à  oitiva  de  testemunhas.  Contra  o  deferimento  de  tais 

questionamentos, a defesa se insurge, argüindo a ocorrência de cerceamento de defesa, 

uma vez que não lhe foi dado conhecimento daqueles dados.

Rechaçando  esta  consideração,  o  magistrado  mantém  as  reperguntas 

ministeriais,  aduzindo  que,  por  se  tratarem  de  informações  pessoais  dos  próprios 

acusados, estes teriam conhecimento sobre o seu conteúdo, não havendo que se falar em 

violação a princípios constitucionais.

Embora  pareça  curioso,  o  conflito  de  conclusões  verificado  nesta  terceira 

situação poderia ser atribuído à aplicação de um único método interpretativo pela defesa 

e  pelo  magistrado.  Com  efeito,  ao  sustentar  que  o  Contraditório  depende  que  as 

informações processuais sejam dadas ao conhecimento das partes nos próprios autos, a 

defesa estaria partindo da compreensão de que o legislador pretendia assegurar que as 

partes  conhecessem  que  estas  ou  aquelas  informações  integrariam  ao  caderno 

processual.  De  outro  lado,  concluindo  que  bastaria  que  as  partes  conhecessem  o 

conteúdo de tais informações, o magistrado estaria baseado na conclusão de que o que o 

legislador  intencionou  (ao  enunciar  o  princípio  do  contraditório),  foi,  na  verdade, 

garantir  que  as  partes  conhecessem os  dados  que  poderiam interessar  ao  processo. 
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Assim, embora diversas, as duas conclusões apresentadas nesta terceira situação estão 

fortemente estabelecidas sobre o método teleológico de interpretação.

Tal  como ocorrido nestas  situações  ilustrativas,  outros  temas  recorrentes  nos 

debates  jurisprudenciais  (como  a  possibilidade  de  decretação  de  segredo  de 

investigações em face do investigado ou a necessidade de fundamentação do despacho 

de recebimento da denúncia) permitem a demonstração da falibilidade e incongruência 

dos chamados métodos de interpretação.

Esta constatação é forte indicativo de que a ideologia essencialista que instrui a 

escola  clássica  da  interpretação  jurídica  não  se  sustenta  como  postura  razoável  e 

racional na busca da compreensão jurídica. 

O século XX, no entanto, revela a tentativa de identificação da concretude da 

idéia, ou seja, da realidade ontológica escondida pela palavra. Sob slogans como tudo é  

uma  construção  social  e  toda  apreensão  é  uma  questão  de  lingüística,  vários 

movimentos, como o existencialismo e o desconstrutivismo, participaram e acabaram 

por contribuir para a realização do fenômeno que se convencionou chamar de viragem 

lingüística da filosofia.

A partir desta viragem, os objetivos, os fenômenos e as palavras deixam de ter 

uma realidade essencial, na medida em que tudo passa a ser compreendido como uma 

construção fenomênica. 

Melhor explicando: toda produção de conhecimento ocorre a partir da relação 

sujeito-objeto. Essa produção caracteriza a construção fenomênica da realidade daquele 

objeto, na medida em que consiste no enunciado formulado pelo sujeito a partir dos 

elementos  que  aprendera  durante  o  contato  com  o  objeto;  e  este  enunciado  não 

corresponde  à  imagem existente  na  memória  do  sujeito  (em razão  das  dificuldades 

impostas pela linguagem), da mesma forma que a imagem formada pelo sujeito, em sua 

esfera de representação não é fiel e nem esgota a realidade do objeto. Assim, tanto o 

universo  objetivo  como  o  subjetivo  mostram-se  incessíveis  a  terceiros  –  e,  em 

conseqüência, o conhecimento produzido a partir da relação sujeito-objeto passa a ser 

reconhecido como o único campo possível de diálogo e de constatações. Daí a dizer-se 

que é na verificação de que o conhecimento não é descoberto mas construído através da 

linguagem que se encontra a viragem lingüística da filosofia.
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Emerge deste processo a idéia de um conhecimento mediado lingüisticamente e 

referido  à  ação,  ou  seja,  de  um  processo  que  depende  da  linguagem e  da  relação 

histórica entre o sujeito e o objeto para se concretizar.

Esta  constatação  é  das  mais  importantes,  porque  permite  que  o  homem e  a 

hermenêutica jurídica libertem-se das ontologias e passam compreender o mundo, as 

relações e as próprias leis dentro do universo de possibilidades humanas e lingüísticas. 7

Decorre daí a impossibilidade de a linguagem ser entendida como um obstáculo 

a ser superado no processo de interpretação.

A  partir  desta  nova  forma  de  vislumbrar  o  conhecimento  e  das  formas  de 

conhecer, Heidegger, um dos maiores expoentes da nova proposta hermenêutica, afasta-

se  dos  critérios  normativos,  para  levá-la  ao  ambiente  filosófico  e  anotar  que  o 

fundamento de todo processo de interpretação é a compreensão. Ao lado dela, aliás, 

outros dois conceitos seriam fundamentais: a linguagem e o Dasein.

Na doutrina de Heidegger, o Dasein consistiria na qualificação do homem como 

ser-no-mundo e,  assim,  como detentor  de um conjunto  de  significados  (convenções 

sociais e tradições) que se traduziriam na linguagem. A partir desta rede de informações 

em contínua alteração, o Dasein seria capaz de compreender e, portanto, de questionar o 

que se lhe apresenta. Por isso, tem-se que a falta ou escassez de significados no universo 

de representação do Dasein conduziria à impossibilidade ou à dificuldade no processo 

de compreensão.

De qualquer modo, seria  a  partir  da própria  compreensão que o processo de 

interpretação se realizaria, na medida em que os conceitos compreendidos dariam lugar 

a outros, mais adequados ao Dasein segundo a sua confrontação com a realidade, com a 

experiência e com outros significados apreendidos no curso de sua existência. 

Como conseqüência, tem-se que, partindo dos pressupostos da linguagem e da 

compreensão,  a  interpretação  guardará  –  sempre  e  necessariamente  –  uma  íntima 

relação com a história e com a sucessão dos fatos, não se esgotando em um saber-se 

pronto e acabado. Sob este prisma, a função da hermenêutica passa a ser a de desvendar 

as condições de validade e verdade do discurso, o que se realizaria na análise de suas 

três esferas: a sintática, a semântica e a pragmática.

7 STRECK,  Lenio  Luiz.  Hermenêutica  Jurídica  e(m)  crise  –  uma  exploração  hermenêutica  da 
construção do Direito, p. 152-3.
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As bases assim lançadas por Heidegger foram adotadas por Gadamer, que as 

projetou no Direito, de maneira a romper com qualquer possibilidade de procedência do 

saber reprodutivo na esfera da hermenêutica jurídica.

Reconhecendo na  linguagem a  única  porta  de  acesso  ao  mundo,  Gadamer  a 

aponta  uma  das  características  essenciais  do  homem  enquanto  ser-no-mundo – 

afastando  a  repetida  ideologia  de  que  ela  (alinguagem)  seria  uma  barreira  para  a 

compreensão dos fatos, das falas e das normas. Ao contrário, segundo conclui, é pela 

linguagem que a compreensão e, em seguida, a interpretação, se tornam possíveis.

No  contexto  da  hermenêutica  crítica,  aliás,  a  distinção  entre  compreensão  e 

interpretação  mostra-se  bastante  relevante,  na  medida  em  que  a  primeira,  embora 

constitua  um  primeiro  projeto  interpretativo,  não  se  confunde  com  a  própria 

interpretação.  Ao  ter  o  primeiro  contato  com  a  norma,  por  exemplo,  o  jurista  a 

compreende a partir do universo de significações que integram a sua história e decorrem 

da tradição social.  A interpretação,  entretanto,  somente ocorreria  com a substituição 

progressiva destes significados por mais adequados, os quais são apontados pelo jurista 

em um esforço subjetivo de compreender o texto de maneira desvinculada de seu hábito 

lingüístico. 

Este  esforço  é  feito,  inicialmente  a  partir  da  consciência  da  tradição  que 

determina a compreensão e da sua explicação. Além disso, depende da confrontação 

deste  primeiro  projeto  interpretativo  com outros  horizontes,  outras  possibilidades  e, 

obviamente,  com as  características  da  situação concreta  que motiva  a  interpretação. 

Dentre estes novos horizontes que devem estimular a interpretação criativa de Gadamer, 

a Constituição é apontada como elemento essencial.

Para este autor, então, a interpretação “não é a aquisição de informações, é, sim, 

a determinação das possibilidades projetadas na compreensão”.8

Com  inspirações  semelhantes  às  de  Gadamer,  outras  propostas  teóricas  se 

formaram em vista da superação do paradigma essencialista da interpretação.

Neste  caminho,  o  realismo  jurídico,  em  síntese,  considera  que  a  verdadeira 

criação  da  norma  não  decorre  da  atuação  legislativa,  mas  se  realiza  no  ato  do 

magistrado que a aplica ao caso concreto. O Direito, portanto , não se apresenta como 

algo que deve ser  descoberto,  mas que é construído diariamente.  Assim, magistrado 

8 STRECK,  Lenio  Luiz.  Hermenêutica  Jurídica  e(m)  crise  –  uma  exploração  hermenêutica  da 
construção do Direito, p. 242.
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teria a função de apresentar fundamentadamente as razões de suas decisões, de forma 

discursiva e não autoritária, sempre buscando a legitimidade do Estado Constitucional.9

As escolas  envolvidas com esta  proposta  foram, sem dúvida,  uma reação ao 

formalismo que imperava no século XIX e que “contrastava fortemente com a rápida 

evolução econômica e social”.10 Por certo,  uma sociedade em que as inovações e o 

crescimento de demandas jurídicas desenvolve-se em velocidade cada vez maior revela, 

com maior ênfase, o anacronismo entre a realidade fática e a realidade jurídico-formal. 

Daí a apresentação de uma nova proposta de interpretação baseada essencialmente na 

aplicação da norma às situações concretas.

Apesar  disso,  as  propostas  da  escola  realista  suscitam  uma  dúvida  bastante 

relevante para a sua validade: se o Direito somente se constrói quando da sua aplicação 

no caso concreto e se o magistrado não estaria vinculado ao texto legal, quais seriam as 

fontes que estariam a instruir a decisão judicial?  Em resposta, os teóricos afirmam que 

a segurança do sistema adviria da escolha de juízes com sólida formação humanística e 

técnica além de serem, obviamente, desafetos à corrupção. 

Conclusão  similar  é  apresentada  por  outra  linha  de  desenvolvimento  da 

hermenêutica  moderna:  a  escola  estrutural-funcionalista,  que  parte  dos  conceitos  de 

autoridade e expectativa social da comunidade como critérios autorizadores da escolha 

dos resultados interpretativos:

“(...)  não  apenas  o  ´texto´,  mas  também  a  ´autoridade´,  a  ´tradição´,  o 
consenso, os ´valores´ou a ´razão´se apresentam como fonte de normas sub 
constitucionais.  Os  princípios  da  interpretação  devem  ajudar,  mas  parece 
evidente  que  não existem  nenhuma forma milagrosa,  nem matemática  que 
possa  reduzir  a  escolha  ou  seleção  a  uma  projeção  de  outrem.  Em último 
termo, o intérprete deve por si mesmo ´responsavelmente´,  ´proceder a uma 
escolha criativa, encontrando-se preparado para relacionar a sua decisão com o 
conjunto de valores e fins da comunidade que representa”.11

Segundo a proposta estrutural-funcionalista, assim, no processo de interpretação, 

o juiz figuraria como mediador entre as expectativas sociais e a tradição dogmática, 

9 Neste sentido, para Oliver Endell Holmes, o discurso jurídico não se constrói sobre a lógica, mas sobre 
uma equilibrada ponderação entre os interesses sociais em jogo.
10 QUEIROZ,  Cristina.  Interpretação  Constitucional  e  Poder  Judicial.  Sobre  a  epistemologia  da 
Construção ConstitucionaL, p. 139-40.
11 QUEIROZ,  Cristina.  Interpretação  Constitucional  e  Poder  Judicial.  Sobre  a  epistemologia  da 
Construção Constitucional, p. 148.
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usando,  nesta  tarefa,  os  princípios  jurídicos  mais  básicos  que  provenham  da 

comunidade.

Seja, entretanto, nesta última proposta; seja no enunciado pela escola realista; 

seja  (até  mesmo)  na reflexão  feita  pela  hermenêutica  crítica  de  Gadamer,  o  que  se 

constata é que, por mais uma vez, o aplicador do Direito é referido como personagem 

central do processo de interpretação, em razão do que são diversas as referências (destas 

escolas) quanto aos processos de formação e seleção dos magistrados, assim como em 

relação ao controle público da atividade judicial.

Esta participação dos sujeitos sociais nos processos de interpretação, ainda, é 

tomada como centro do pensamento de Peter Haberle – que considera a interpretação 

como um processo aberto, do qual participariam todos aqueles que vivem os efeitos da 

norma jurídica. Segundo ele:
“A interpretação conhece possibilidades e alternativas diversas. A vinculação 
se  converte  em  liberdade,  na  medida  em  que  se  reconhece  que  a  nova 
orientação hermenêutica consegue contrariar a ideologia das da subsunção. A 
ampliação do círculo dos intérpretes aqui sustentada é apenas conseqüência da 
necessidade, por todos defendida, de integração da realidade no processo de 
interpretação. É que os intérpretes, em sentido amplo compõem essa realidade 
pluralista. Se se reconhece que a norma não é uma decisão prévia, simples e 
acabada,  há  de  se  indagar  sobre  os  participantes  no  seu  desenvolvimento 
funcional,  sobre  as  forças  ativas  do  law  in  public  action (personalização, 
pluralização da interpretação constitucional)”.12

Diante  destas  considerações  de  Haberle,  pareceria  que  uma  cisão 

importante estaria  a afastar  a compreensão das  novas  propostas afetas ao tema13,  na 
12 HÄBERLE,  Peter.  Hermenêutica  Constitucional.  A  sociedade  aberta  dos  intérpretes  da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ´procedimental´ da Constituição, p. 30.

13 As formulações teóricas sobre interpretação são referidas por Inocêncio Mártires Coelho como métodos 
de interpretação constitucional.  Adequadamente ou não definidas desta maneira,  tais formulações são 
sintetizadas pelo autor com as seguintes palavras: “a) método jurídico: a Constituição é uma lei e, como 
tal,  pode e deve ser  interpretada segundo as regras tradicionais da hermenêutica,  articulando-se,  para 
revelar-lhe o sentido, os elementos filológico, lógico, histórico, teleológico e genético;
b) método tópico problemático: o caráter prático da interpretação constitucional, assim como a estrutura 
normativo-material  Alberta, fragmentária ou indeterminada da Constituição , impõe se dê preferência à 
discussão dos problemas, ao invés de privilegiar o sistema, o que, afinar, transformaria a interpretação 
constitucional num processo aberto de argumentação;
c) método hermenêutico-concretizador: a leitura de um texto constitucional, assim como a de qualquer 
outro  texto  normativo,  inicia-se  pela  pré-compreensão do  seu  sentido  através  do  intérprete,  a  quem 
compete concretizar a norma a partir de uma situação histórica igualmente concreta; a interpretação, que 
assim se obtém, realçará os aspectos subjetivos e objetivos da atividade hermenêutica – a atuação criadora 
do intérprete e as circunstâncias em que se desenvolve essa atividade -, relacionando texto e contexto e 
transformando o ato interpretativo ´em movimento de ir e vir´, o chamado círculo hermenêutico;
d) método científico espiritual: a interpretação constitucional deve levar em conta a ordem ou sistema de 
valores subjacente à Constituição, assim como o sentido e a realidade que este possui como elemento do 
processo de integração comunitária;
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medida em que não haveria consenso sobre a titularidade da interpretação. No entanto, 

uma via de reflexão - talvez pretensiosa – permite concluir modo diverso, apontando, na 

verdade, para uma convergência de idéias.

Com efeito, ao reconhecer que a interpretação é um processo criativo 

-que  decorre  da  confrontação  entre  a  tradição  do  jurista,  a  realidade  em  que  será 

aplicada a norma, e novos horizontes (representados, dentre outros, pelo próprio texto 

constitucional) -, a hermenêutica crítica (de Gadamer) integra a figura do aplicador do 

direito no círculo central deste processo.

Declaradamente,  o mesmo é feito pelas escolas realista e estrutural-

funcionalista,  em virtude  do  que  muito  se  dá  destaque  à  necessidade  de  dedicação 

especial à seleção e formação dos magistrados, assim como à participação comunitária 

no acompanhamento crítico dos atos judiciais.

Assim, se em Peter Haberle, esta participação comunitária é inserida 

diretamente no centro dos atos interpretativos, ela não é negada pelas demais escolas, 

que, em conjunto, apontam para uma necessidade significativamente emergente: a de 

aproximar  o  corpo  social  do  Poder  Judiciário,  como  mecanismo  de  satisfação 

comunitária  e,  principalmente,  como forma de promover e  assegurar  o controle  e  a 

transparência da interpretação judicial.

Sintonizado com esta necessidade, Alessandro Baratta já arrolava a atenção e a 

formação “da opinião púbica e dos processos ideológicos e psicológicos que nesta se 

desenvolvem”14 como  uma  das  estratégias  destinadas  a  evitar  que  os  processos  de 

estigmatização  penal  (levados  a  efeito  pelo  interacionismo  simbólico)  continuem  a 

legitimar uma política criminal equivocada.

Diferente  não é  o  pensamento  de  Hassemer,  que,  aliás,  vincula  o  debate  da 

hermenêutica  à  esfera  penal,  dando bastante  ênfase  ao  fato  de que  os  instrumentos 

penais “são tão perigosos que em uma sociedade civilizada deve cercá-los de diversos 

cuidados  e  desenvolvê-los  para  que  não  caiam  em  mãos  erradas,  mas  sim,  sejam 

e)  método  normativo-estruturante:  na  tarefa  de  concretização  da  norma  constitucional,  o  intérprete-
aplicador deve considerar tanto os elementos resultantes da interpretação do programa normativo, quanto 
os decorrentes  da  investigação do  domínio  normativo,  a  que correspondem, na doutrina tradicional, 
respectivamente, a norma propriamente dita e a situação normada, o texto e a realidade social que mesmo 
intenta conformar” (COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional, p. 89-90).
14 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito penal – introdução à sociologia 
do Direito penal, p. 20.
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empregados de forma precavida, equilibrada e proporcional”.15 Por esta razão, o mesmo 

autor reafirma a orientação dada pelas escolas hermenêuticas antes referidas e aponta o 

acompanhamento (popular, crítico e racional) das decisões judiciais como importante 

mecanismo  de  contribuição  para  o  sucesso  dos  processos  interpretativos.  Em  suas 

palavras:

“Um remédio eficaz contra uma justiça que viola  o direito  consiste na sua 
observação crítica por uma opinião pública, vigilante, interessada a informada. 
Por força da constituição, a justiça tem que realizar a mais importante parcela 
do seu trabalho publicamente. Do ponto de vista da polícia do Direito, esse 
princípio só se mostra útil  quando a opinião pública não perde a justiça de 
vista”.16

Como  se  vê,  as  novas  propostas  hermenêuticas  estabelecem  suas  bases  em 

campos  bastante  distantes  daqueles  em  que  se  forjou  a  técnica  (simplista)  de 

compreensão lingüística.  Assentam-se na moderna filosofia  e,  ao mesmo tempo, em 

antigos preceitos da democracia, como ocorre com participação popular. 

Vinculando estes conceitos à sensibilidade lingüística e ao apelo social que hoje, 

mais do que nunca, incidem sobre o direito penal, torna-se pertinente admitir a efetiva 

necessidade de se estabelecer um constante exercício da crítica popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As breves considerações feitas  neste  estudo, certamente  sobrevoam  de forma 

bastante  superficial  algumas  questões  afetas  à  hermenêutica  jurídico-penal.  Ainda 

assim, é possível concordar com o apontamento feito no título, acerca de uma demanda 

de  participação  social  nos  processos  interpretativos,  especialmente  a  partir  de  um 

acompanhamento crítico das decisões judiciais pela sociedade organizada.

Em vista disso, caberia uma breve observação quanto aos movimentos atuais 

ocorridos em nosso país.  Muito recentemente,  foi  concluída a sessão de julgamento 

mais  longa  da  história  do  Supremo  Tribunal  Federal,  durante  a  qual  se  recebeu, 

parcialmente,  a  denúncia  oferecida  no  Inquérito  n.º  2245.  Popularmente  conhecida 

como o caso do mensalão, esta investigação foi, desde o início, acompanhada de perto 

15 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política, p. 52.
16 HASSEMER, Winfried. Direito Penal – Fundamentos, Estrutura, Política, p. 67.
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pelos  meios  de  comunicação  que,  inclusive,  vieram  a  transmitir,  ao  vivo  e 

integralmente, a sessão de julgamento que conclui pela instauração da ação penal.

A exemplo disso, há muitos anos, os telejornais e periódicos escritos do Brasil já 

têm como constante a apresentação de múltiplas e diárias inserções acerca da atuação 

policial  e  judicial.  Neste  contexto,  as  questões  penais  mantêm-se,  obviamente,  em 

destacada evidência. E de tal forma o é, que o chamado  jornalismo investigativo  ou 

comparativo tem sido apresentado como principal viés de um repórter.

Independentemente disso, o que se observa é que a realidade brasileira tem-se 

mostrado,  aparentemente,  em  sintonia  com  a  necessidade,  antes  referida,  de  ser 

estabelecido e mantido um acompanhamento popular das decisões judiciais.

Seria preciso, no entanto, perguntar se a presença constante de casos jurídicos 

nas manchetes de jornais e capas de revistas de prestígio corresponde à tarefa idealizada 

pela  nova  hermenêutica  jurídica  ou  se,  na  verdade,  representa  uma bem disfarçada 

exploração de bons temas de audiência, sob a capa da cidadania. 

Seria preciso questionar, também, se o espaço público tem sido de fato visitado 

por questões realmente jurídicas e se, em caso positivo, o debate levado a efeito tem 

sido realizado de forma a prestar contribuições – e não desserviços – ao processo aberto 

de interpretação penal.

Finalmente,  seria pertinente  resgatar  a cultura jurídica  de debate direto sobre 

decisões judiciais, no seio das academias e nos espaços dedicados ao aprimoramento 

profissional, como boletins e revistas jurídicas de circulação nacional. Possivelmente 

dessa forma, situações como as ilustradas anteriormente poderiam ser analisadas sob à 

luz da nova hermenêutica, assim como poderiam ser reavivadas as discussões como as 

afetas  à  fundamentação  para  o  recebimento  da  denúncia  (na  ação  penal)  e  à 

possibilidade de imposição de segredo absoluto em investigações.
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DA (IM)POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Leonardo Augusto dos Santos Lusvarghi

RESUMO

A  insurgência  da  sociedade  de  massas  nascida  dos  efeitos  da  Globalização  foi  o 

principal aspecto que levou os estudiosos a se aprofundarem nas pesquisas acerca dos 

Direitos Transindividuais, também chamados Direitos Coletivos lato sensu, em busca de 

meios idôneos para sua efetivação através do Processo, principalmente para realização 

do  acesso  a  Justiça  e  prestação  jurisdicional  unívoca  para  situações  controvertidas 

provenientes de uma mesma relação jurídica ou de fato e de direitos cujos titulares são 

um grupo determinável ou indeterminado de pessoas. Por sua vez, a legislação brasileira 

atribuiu especial importância à atuação do Ministério Público nesta seara, trazendo para 

suas atribuições constitucionalmente previstas, a promoção da Ação Civil Pública e do 

Inquérito Civil, muito embora já houvesse legislação infraconstitucional de mesmo teor. 

É certo, outrossim, que a Constituição Federal desvinculou o  Parquet de suas antigas 

atribuições de representante de órgãos governamentais para torna-lo órgão democrático 

representante da Sociedade e do Interesse Público Primário. Desta forma, há que se rever 

os princípios de sua atuação nos mais variados institutos através da  ratio  de todo o 

sistema moderno. Dentre tais institutos analisa-se neste trabalho a Desistência da Ação, 

questionando-se sua possibilidade ante os novos paradigmas do processo coletivo e da 

investidura constitucional do órgão ministerial.

PALAVRAS-CHAVE

MINISTÉRIO PÚBLICO; AÇÃO CIVIL PÚBLICA; DESISTÊNCIA DA AÇÃO
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ABSTRACT

The raise of the mass society born from the effects of Globalization has been the chief 

aspect that has taken the experts to deep their research about the Overindividual rights, 

also  called  Lato  Sensu  Collective  Rights,  seeking  able  means  to  provide  their 

effectivation by the Process, chiefly to carry out the Access to Justice and sole results in 

Jurisdictionary Acts about situations come about from the same juridical relationship or 

the  same  facts  and  from  rights  whose  owners  are  inside  a  group  determinable  or 

established of people. By the way, the Brasilian law has attributed special meaning to the 

Ministério  Público  actuation  in  this  sphere  of  rights,  bringing  to  his  functions 

constitutionally  previewed,  the  promotion  of  “Class  Actions”  and  of  the  Civil 

Investigation, besides underconstitutional law had already been ratified with the same 

wording. Surely, otherwise, the Constitution of 1988 has taken away the link between 

the Parquet and the government organs, relating to representation, to make it become a 

democratic organ that represents the Society and the Public Primary Interests. In this 

way, it’s necessary to review its actuation principles in all sort of institutes throught the 

ratio of  all  modern  system.  Among  these  institutes,  this  study  analyses  the  Action 

Desistance, discussing it’s possibility with the new models of collective process and the 

Ministério Público constitucional functions.

KEY-WORDS

MINISTÉRIO PÚBLICO; CLASS ACTIONS; ACTION DESISTANCE

Introdução

A  proteção  dos  direitos  e  interesses  ditos  meta-individuais  ou 

transindividuais  é  de  preocupação  recente  na  sociedade  brasileira  incitada, 

principalmente, pelas lições de Mauro Cappelletti, o qual trouxe para a realidade jurídica 

uma nova ótica de conflitos envolvendo interesses que não pertenciam a um indivíduo 

isolado na sociedade, mas a toda a sociedade ou a um grupo de pessoas ou, ainda, a um 

grupo acidentalmente formado de pessoas (interesses individuais homogêneos).
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Contudo,  a  existência  de perturbações  sociais  envolvendo estes 

bens de propriedade incerta já existia muito antes de tais considerações, encontrando-se 

no  interior  social,  mas  sem  expressão  em  face  da  cultura  processual  individualista 

trazida  pela  fase  conceitualista  ou  cientificista  e  elastecida  até  a  ascendência  da 

sociedade  de  massas  e  da  globalização,  o  que  impediu  que  se  prolongasse  a  ilusão 

individualista por mais tempo.

Fator  probante  de  tal  situação  é  a  dificuldade  atual  de  adaptação  do  processo  civil 

individualista e das tutelas coletivas, incorrendo, por vezes, em concepções inaceitáveis 

ante os princípios próprios da seara coletiva, ponto este a ser analisado neste trabalho em 

relação ao instituto da desistência da Ação pelo Parquet.

1  Da atuação do Ministério Público

A  instituição  do  Ministério  Público  tem,  atualmente, 

características bastante diferentes da antiga função de representante dos interesses do 

monarca do antigo regime, proveniente da sua reformulação pós-Revolução Francesa. 

Essa passagem do Estado Absolutista ao Estado de Direito fez com que, gradativamente, 

fosse se distanciando a idéia de sociedade civil e sociedade política para encarnar, no 

âmbito social, o comprometimento do Estado para com as necessidades coletivas.

Nesta gradual evolução, no sistema jurídico brasileiro, o ápice da 

democratização foi conquistada com a Constituição Federal de 1988 a qual, por fim, 

retirou do Ministério Público toda e qualquer representação das Pessoas Jurídicas de 

Direito  Público  para  dedicar-se  aos  exclusivos  anseios  da  sociedade  tornando-se 

verdadeiro  Advogado  da  Sociedade,  na  expressão  sempre  lembrada  por  MÁRCIO 

SOUZA  GUIMARÃES.  Desta  legitimação  pro  populo  a  Magna  Carta  estabeleceu 

expressamente as atribuições do Parquet no art. 127, caput, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem  pública,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais 

indisponíveis. 

Para  tanto,  na  seara  civil,  foram-lhe  disponibilizados  dois 

instrumentos  importantíssimos  para  a  efetividade  dos  direitos,  sendo  um  de  cunho 
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investigativo  e  outro  de  cunho  processual:  a  instauração  do  Inquérito  Civil  e  o 

aforamento  de  Ação  Civil  Pública,  respectivamente,  nos  termos  do  art.  129,  III,  da 

Constituição Federal.

Podemos  visualizar,  claramente,  nestas  prescrições 

constitucionais,  a  influência  de  um  Neo-liberalismo  assente,  caracterizado  por  um 

Estado Intervencionista que socorre as deficiências sociais onde quer que as encontre, 

como bem relata ZENKNER:

Na  esteira  deste  processo  de  transformações,  as  discussões  a  favor  da 
democracia e dos direitos pertencentes às populações mais desprotegidas se 
intensificaram, emergindo daí um Ministério Público comprometido com a 
manutenção da ordem jurídica e o respeito à democracia e, ao mesmo tempo, 
com atuação no interesse daqueles que não encontravam meios adequados 
para pleitear uma tutela jurisdicional.1

Desta monta, o Ministério Público veio salvaguardar os interesses 

relevantes  para  a  sociedade  como um todo.  E este  é  o  princípio informador  de  sua 

legitimação na seara dos interesses coletivos lato sensu: o relevante caráter social. Assim 

afirma MAZZILLI:

No tocante ao ajuizamento de ações civis a seu cargo, a regra é de que o 
Ministério Público só pode propor ações em hipóteses taxativas previstas na 
lei, salvo em matéria de interesses transindividuais. Com efeito, no tocante à 
tutela judicial de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, a 
legitimação do Ministério Público é genérica. Pode assim, propor qualquer 
ação civil pública, com qualquer pedido, quando atue em defesa de interesses 
transindividuais, desde que essa  iniciativa consulte aos interesses gerais da 
coletividade.2

Assim, por óbvio o órgão ministerial é legitimado para a defesa 

dos interesses difusos e dos coletivos  strictu sensu já que ambos se apresentam com a 

relevância social adequada para sua atuação. E aqui vale ressaltar a análise de APPIO 

com relação à proteção destes interesses pelo Ministério Público em face do art. 129, da 

CF/88:
1 ZENKNER,  Marcelo.  Ministério  Público  e  Efetividade  do  Processo  Civil.  1ed.  Temas 
Fundamentais de Direito v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p.68.
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos Interesses difusos em Juízo. 19ed.rev.ampl.atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p.78.
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O artigo deve ser interpretado de forma conjunta com o caput do art. 127 da 
CF/88, o qual menciona o papel político do Ministério Público, no qual está 
inserido,  obviamente,  o  dever  de  proteção  dos  bens/interesses  sociais  e 
individuais indisponíveis. Os interesses sociais de caráter disponível são os 
constantes do art. 7º da CF/88, dentre os quais o próprio fundo de garantia 
por tempo de serviço. Os interesses sociais indisponíveis (coletivos e difusos) 
são os relacionados com o próprio direito envolvido e não somente com as 
prestações  econômicas  derivadas  desses  direitos.  Deste  modo,  o  direito  à 
proteção  do  FGTS  é  indisponível,  embora  as  parcelas  econômicas 
decorrentes  da  existência  deste  fundo  sejam  de  natureza  individual 
disponível, dado seu conteúdo econômico. O Ministério Público deve zelar, 
portanto,  pelo  patrimônio  social  constituído  através  do  FGTS  (Fundo  de 
Garantia por Tempo de Serviço), muito embora não possa promover ações 
para  a  recuperação  dos  valores  individualmente  devidos  a  cada  um  dos 
atingidos por uma medida ilegal. Há, no primeiro caso, um nítido interesse 
difuso da comunidade, sendo que, no segundo, existem diretos disponíveis de 
uma coletividade determinada de cidadãos (individuais homogêneos).3

Por sua vez, contudo, há interesses ditos individuais homogêneos 

que auferem condição de relevância social, aos quais também vêm sendo legitimado o 

Ministério Público para sua defesa, como, por exemplo, o direito dos consumidores.

É hipótese diferente, por outro lado, a concorrência de interesses 

coletivos lato sensu entre si como bem exemplica MAZZILLI:

Outra confusão recorrente precisa ser desfeita: o  mesmo interesse não pode 
ser simultaneamente difuso, coletivo e individual homogêneo, pois se trata de 
espécies distintas. O que pode ocorrer é que uma única combinação de fatos, 
sob uma única relação jurídica, venha a provocar o surgimento de interesses 
transindividuais de mais de uma categoria, os quais podem até mesmo ser 
defendidos na mesma ação civil pública ou coletiva.4

Nestes  casos  também  será  possível  o  aforamento  de  demanda 

coletiva por parte do órgão ministerial  por sobrelevar  valores sociais  indisponíveis e 

indivisíveis, muito embora alguns interesses possam ser individuais disponíveis como já 

demonstrado por APPIO.

Assim,  observa-se  que o campo de atuação  do  Parquet  para  a 

salvaguarda  dos  direitos  constitucionalmente  previstos,  bem  como  de  toda  ordem 

3 APPIO, Eduardo. A Ação Civil Pública no Estado Democrático de Direito . 1ed. 3tiragem. Curitiba: 
Juruá, 2007.p.92.
4 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p. 57.
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jurídica, permite amplitude adequada para a ideal proteção da sociedade, o que deve ser 

fomentado  posto  que  a  tutela  coletiva  tem  por  objetivo  exatamente  prove-la  de 

incessantes  batalhas  judiciais  para  efetivação dos  direitos  para  configuração  de  uma 

sociedade mais justa e igualitária. É, neste esteio se posicionam DIDIER JR. e ZANETI 

JR.:

Os processos coletivos servem à “litigação de interesse público”,  ou seja, 
servem  às  demandas  judiciais  que  envolvam  ,  para  além  dos  interesses 
meramente  individuais,  aqueles  referentes  à  preservação  da  harmonia  e  à 
realização  dos  objetivos  constitucionais  da  sociedade  e  da  comunidade. 
Interesses de uma parcela da comunidade constitucionalmente reconhecida, a 
exemplo  dos  consumidores,  do  meio  ambiente,  do  patrimônio  artístico, 
histórico e cultural, bem como, na defesa dos interesses dos necessitados e 
dos interesses minoritários nas demandas individuais clássicas (não os dos 
habituais  pólos  destas  demandas,  credor/devedor).  Melhor  dizendo,  não 
interesses “minoritários”, mas sim interesses e direitos “marginalizados”, já 
que muitas vezes estes estão representados em número infinitamente superior 
aos interesses ditos  “majoritários”  na sociedade,  embora  não tenham voz, 
nem vez.5 

Capítulo 2: Da Desistência da Ação

A desistência da Ação é instituto de Direito Processual através do 

qual a parte autora dispõe de seu direito de Ação, extinguindo o processo sem resolução 

de mérito nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil.

A princípio, na seara civil da Teoria Geral do Processo Individual, 

havendo desinteresse da parte em seguir com a demanda, a desistência é possível a fim 

de  resguardar  o  interesse  processual  da  parte  e  a  economia  processual  do  Poder 

Judiciário, que acaba se vendo livre de determinadas demandas que manifestamente não 

alcançariam provimento final de mérito.

Entretanto, quando falamos de Direito Processual Coletivo, nova 

ótica devemos tomar, principalmente com relação ao Ministério Público, o qual, possui 

legitimação  Pro  Populo em  sede  de  tutela  coletiva,  apresentando  nítida  função  de 

Advogado da Sociedade ao mesmo tempo que atua com a imparcialidade necessária para 
5 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes.Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Vol. 
IV. 1ed. Salvador: Edições Podivm, 2007. p.35/36.
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preservar a ordem jurídica. GRINOVER já previa que o processo coletivo demanda dos 

estudiosos uma nova tomada de posições necessária para a própria efetivação de seus 

fins:

É  preciso,  antes  de  mais  nada,  que  o  processualista  tenha  a  coragem 
intelectual  de  admitir  que  hoje  afloram  no  processo  situações  diversas 
daquelas  que  constituíam o suporte  dos  institutos  tradicionais.  A tradição 
doutrinária não pode significar um obstáculo para repensar institutos, que hão 
de  ser  moldados  às  novas  situações.  É  preciso  proceder,  dentro  de  cada 
sistema,  a  uma  análise  funcional,  ressaltando  os  tipos  de  interesses  que 
devem ser  protegidos e  os  tipos  de provimentos  idôneos à  sua tutela,  de 
modo a adaptar os mecanismos internos do processo à melhor consecução 
desses objetivos.6

Para entender melhor da possibilidade ou não da desistência da 

ação pelo  Parquet, melhor nos parece seguir o seguinte caminho traçado por DIDIER 

JR. e ZANETI JR.:

Para  solucionar  um  problema  do  processo  coletivo,  em  uma  ação  civil 
pública, o caminho deve ser mais ou menos o seguinte: a) buscar a solução no 
diploma específico da ACP (Lei Federal nº 7.347/1985). Não sendo localizada 
esta solução ou sendo ela insatisfatória:  b) buscar a solução no Tít.  III  do 
CDC (Código Brasileiro de Processos Coletivos). Não existindo solução para 
o  problema:  c)  buscar  nos  demais  diplomas  que  tratam  sobre  processos 
coletivos  identificar  a  ratio  do  processo  coletivo  para  melhor  resolver  a 
questão.7

Analisando os diplomas legais que versam sobre o tema, não há 

como se agarrar a uma convicção idônea posto que a lei se absteve de pormenorizar tal 

questão tanto na Lei nº 7.347/85 quanto na Lei nº 8.078/90.

A  única  ponta  que  poderia,  talvez,  trazer  alguma  luz  para  a 

questão parece estar no art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/85, embora ao nosso ponto de vista, 

mesmo tal referência é falaciosa ante a questão diretamente apontada neste trabalho.

Dito dispositivo obriga ao órgão ministerial prosseguir em Ação 

Civil  Pública  intentada  por  outro  legitimado  ativo  cuja  desistência  se  deu 

infundadamente. Sob uma interpretação contrario sensu parece que se a desistência se 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos. REPRO 14/15. 
ano06. abril/setembro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1979. p. 35.
7 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes.Op.cit., p.53.
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deu de forma fundamentada o órgão ministerial poderá se recusar a suceder o pólo ativo 

da Ação Civil Pública.

Muitos  doutrinadores  se  escoraram  neste  dispositivo  para 

habilitarem-se em dizer que ao Ministério Público, portanto, não seria indisponível o 

Direito  de  Ação,  podendo,  desta  forma,  desistir  de  suas  ações.  É  a  posição  de 

MAZZILLI: 

Bem fez a  lei  em prever,  embora apenas a  contrario sensu,  a  hipótese  de 
desistências  fundadas  nas  ações  civis  públicas  ou  coletivas.  Fosse  a  lei 
totalmente omissa a respeito e, sem dúvida, longas controvérsias doutrinárias 
e  jurisprudenciais  continuariam a  reinar.  É,  aliás,  o  que  tem ocorrido  nas 
ações diretas de inconstitucionalidade, nas quais o Supremo Tribunal Federal 
afirmou o princípio da indesistibilidade, em razão de que o Poder Judiciário 
absurdamente passa a promover a  ação de ofício.  É,  ainda, o que também 
ocorre na própria  ação civil  pública,  em cuja  sede equivocadamente  já  se 
negou,  até  mesmo  em  tese,  a  possibilidade  de  o  Ministério  Público  dela 
desistir.  Nesses casos, têm-se buscado analogias,  aqui indevidas, porque as 
situações  não  são  semelhantes,  entre  o  sistema  processual  penal  –  que 
expressamente veda a desistência da ação penal pública – e ação civil pública 
– campo no qual o legislador não impôs igual vedação. Ademais, não sendo a 
ação civil pública de titularidade privativa de ninguém (no que se distingue da 
ação  penal  pública),  eventual  desistência  de  um  co-legitimado  sequer 
impediria em tese o acesso à jurisdição. Acresce que, mesmo na área penal, a 
indisponibilidade da ação já deixou de ser absoluta, em face da permissão de 
transação penal.8

Não nos parece, todavia, a melhor dedução. Explicamos.

O dito dispositivo sem dúvidas habilita o agente ministerial a não 

tomar  por  sua  demanda  formulada  por  outrem  cuja  desistência  foi  devidamente 

fundamentada.  Tal  se  dá  em  decorrência  do  próprio  Princípio  da  Obrigatoriedade 

Mitigada vigente na seara Civil de atuação do Ministério Público. Não é possível, em 

face do Princípio da Economia Processual que gere toda a seara coletiva, aceitar que 

demanda cujo fracasso se mostra óbvio pela má formulação de demanda por terceiro 

prospere  por  impulso  do  Ministério  Público.  Não  foi  formada,  anteriormente,  a 

necessária convicção pelo  Parquet  de que dita demanda deveria ter sido instaurada e, 

portanto, não há que se lhe obrigar prosseguir na mesma.

8 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit. p.347.
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Contudo, outra situação se nos afigura quando ocorre propositura 

direta pelo órgão ministerial. Houve a devida formulação de convicção pelo mesmo, que 

entendia,  no  momento  do  ajuizamento,  existirem  razões  para  instauração  de  litígio 

judicial.  Não  é  caso,  portanto,  de  se  pensar  em  fundamentar  uma  desistência  pela 

inabilidade de seus fundamentos posto que o próprio Ministério Público entendeu, em 

sua convicção imparcial, haver motivos para seu aforamento, razão pela qual entregou às 

mãos do Poder Judiciário para a devida solução.

Lembremos  que,  apesar  de  dispensável,  o  instrumento  do 

Inquérito Civil foi única e exclusivamente conferido ao órgão ministerial a fim de se 

munir de armas capazes e vigorosas para fundamentar a propositura de suas demandas. 

Ali é o momento da convicção do Parquet, pertencendo, posteriormente, o processo ao 

Poder Judiciário para sua solução. Se o órgão ministerial deixou de proceder diligências 

no Inquérito Civil ou mesmo deixou de instaurá-lo é porque entendeu desnecessário e 

suficientemente preparado para ordenar sua demanda coletiva. 

Se  baseia,  outrossim,  o  autor  referido,  na  co-legitimidade 

ocorrente  nas  tutelas  coletivas,  o  que  demonstraria,  por  si  só,  a  possibilidade  de 

desistência  da  ação  pelo  Ministério  Público.  É  outro  ponto  com  o  qual  ousamos 

discordar.

Em  que  pese  realmente  ser  possível  a  propositura  por  outros 

legitimados que não o Parquet, não está aí a razão da indisponibilidade da ação por sua 

parte,  mas  decorrente  de  suas  próprias  funções  às  quais  foi  constitucionalmente 

investido. Desinteressa, desta forma, a quantidade de legitimados a concorrerem pela 

salvaguarda  dos  Direitos  Coletivos  lato  sensu.  ZENKNER  melhor  aprecia  a 

representatividade do agente ministerial em Juízo:

Já  se  disse  que  o  órgão  ao  atuar  não  representa  o  Estado,  mas  sim  o 
“presenta”, ou seja, quando o órgão está a exercer suas funções é o próprio 
Estado que ali se faz presente e se manifesta. Isso porque, não sendo o Estado 
dotado  de  atributos  físicos  e  mentais  que  constituam  o  ser  com 
individualidade existencial própria, sua vontade haverá de ser materializada 
por  meio  de  pessoas  físicas  que,  em  seu  nome,  exercerão  as  distintas 
atividades estatais.9

9 ZENKNER, Marcelo. Op. cit. p.99.
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Interessante analisar, outrossim, algumas outras passagens da obra 

do  digno  professor  MAZZILLI,  às  quais  pretendemos  fundamentar  oposições 

posteriores:

Verdade é que, no processo penal, o Ministério Público não pode desistir da 
ação:  mas  isso  só  ocorre  porque  a  lei  aí  o  veda  expressamente.  Nesse 
particular , não cabe analogia entre a ação penal pública e a ação civil pública 
porque o Ministério Público não é titular privativo desta última, nem o Estado 
é titular material dos interesses transindividuais que são o objeto do processo 
coletivo. As situações diferem totalmente.10

E prossegue:

No  processo  penal,  o  Ministério  Público  não  pode  desistir  da  ação  penal 
pública: isso ocorre não porque em tese a ação penal não pudesse ser objeto 
de disponibilidade. Tanto poderia que a lei admite em certos casos a transação 
penal,  e,  em outros,  a  própria  desistência  (na  ação privada).  A verdadeira 
razão  que  o legislador  considerou para  obstar  à  desistência  da  ação  penal 
pública reside antes em motivos de ordem prática. A possibilidade de franca 
desistência ou livre abandono da ação penal pública poderia ensejar pressões 
sobre  o  titular  privativo  da  ação  e  levar  à  impunidade  de  governadores, 
poderosos ou criminosos em geral.11

Parece, a partir destes argumentos, que a tutela penal possuiria um 

plus  estabelecido  pela  legislação  a  fim  de  obstar  “acertos”  descurados  e  colusões 

tendentes a proliferar na seara social a impunidade. Contudo, não podemos olvidar que 

toda a estrutura de ilicitudes na sociedade advém da inobservância reticente de direitos 

fundamentais,  não  só  os  de  terceira  geração  neste  trabalho  discutidos,  como os  das 

demais gerações. E o Ministério Público deve estar atento para atuar de forma a ilidir 

que  os  direitos  sociais  e  individuais  indisponíveis  sejam  obstados  ou  obliterados 

caminhando  para  toda  classe  de  desigualdades  sociais,  origem primeira  de  todos  os 

demais problemas. Neste escorço, GUIMARÃES aponta:

Até mesmo na esfera criminal, o que é mais importante, sob o ponto de vista 
global, o empenho na prisão de traficantes de esquina ou no desvio de verbas 

10 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit. p.349.
11 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. Cit. p.352
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públicas e até mesmo na investigação de emprego de recursos privados na 
criminalidade? Basta uma análise um pouco mais racional para se chegar a 
conclusão de que enquanto os membros do Ministério público não tiverem 
noções  de direito  empresarial,  contabilidade  e  matemática  financeira,  não 
haverá  combate  nenhum  a  criminalidade,  tampouco  alcançada  será  a 
proteção  aos  interesses  sociais.  A  sociedade  brasileira  anseia  por 
investimento financeiros destinados à educação, saúde, saneamento básico, 
emprego,e , frise-se, por último, o combate à  criminalidade de esquina. A 
aquisição de coletes a prova de bala e de armamento pesado para as polícias 
em nada somará;  apenas no aspecto de que em breve enfrentaremos uma 
guerra civil, se é que isso já não está ocorrendo.12

Desta forma, parece descabido, para fins de análise da atuação do 

Ministério  Público  na  área  Judicial,  dizer  que  há  esferas  totalmente  distanciadas  e 

diferentes, posto que suas funções constitucionalmente estabelecidas possuem teleologia 

única, a qual não pode ser ofuscada jamais.

Toda vez que há interesse ministerial em determinado fato da vida, 

sua movimentação está tendente a obstar que a sociedade perca seus valores ou que 

determinadas ações destruam interesses coligidos através de incessantes lutas sociais.

Outros  dois  pontos,  dentro  da  esquemática  estabelecida  para  a 

atuação do  Parquet, indicam a aproximação das duas searas de atuação na direção de 

uma  atividade  única  através  de  seus  princípios  próprios:  a)  a  possibilidade  de 

arquivamento, tanto do Inquérito Civil quanto do Inquérito Penal, submetidos, ambos, à 

apreciação  de  órgão  superior,  embora  neste  último,  em  havendo  acolhimento  do 

magistrado das  razões  expostas,  a  remessa  ao  órgão superior  não  se  faz  obrigatória 

(art.28, CPP), ao contrário do Inquérito Civil (art. 9º, §1º, da Lei nº 7.347/85); e b) a 

exclusiva  possibilidade  de  poder  estabelecer  junto  ao  “investigado”  um  termo  de 

compromisso de ajustamento de conduta, o qual não significa disponibilidade do Direito 

defendido, mas uma escolha política por maior efetividade e menor onerosidade para a 

sociedade, bem assim como hoje ocorre com a possibilidade de oferta, pelo Parquet, de 

proposta de transação e de suspensão condicional do processo ao “investigado”, adotado 

o Princípio do Nolo contendere.

12 GUIMARÃES, Márcio Souza. O Controle Difuso das Sociedades anônimas pelo Ministério 
Público. 1ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.82/83.
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Lembram também, DIDIER JR.  e ZANETI JR. já haver posição 

na doutrina entendendo serem as Ações Penais propriamente Ações Coletivas. Assim 

expõem:

Para  uma  determinada  concepção,  a  ação  penal  condenatória  é, 
substancialmente,  uma  ação  coletiva.  Mas  é  possível  pensar  em  outros 
exemplos  de  ações  penais  de  conteúdo  coletivo,  como,  por  exemplo,  o 
habeas corpus coletivo. Também é possível uma visão diferente, reservando 
um espaço  privilegiado  de  discussão  para  bens  jurídicos  novos,  que   se 
identificam com os direitos coletivos defendidos neste curso, bens como o 
meio  ambiente  ,  o  direito  econômico,  o  direito  do  consumidor,  a  ordem 
urbanística  etc.  Para  estes  bens  teria  surgido  um  direito  penal  supra-
individual, no qual se verifica que a tutela desses bens jurídicos coletivos, 
surgidos com mais força pós-Constituição de 1988 – bens ligados muitas 
vezes  a uma macro-criminalidade – se dá de forma especial, diferente da 
tutela  do  “direito  penal  básico”,  “restrito  à  tipificação  de  condutas 
atentatórias contra a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade (denominado 
também de Direito Penal nuclear).13

Contudo,  não é  intenção deste  trabalho aprofundar  tais  ilações, 
mas estudar a atuação do Parquet na esfera coletiva.

Assim, perpassada a análise da legislação, a qual se mostrou, de 

certa forma, omissa,  chegamos ao ponto fulcral  deste trabalho: identificar  a  ratio  do 

processo coletivo.

Primeiramente,  após  a  fase  cientificista  do  Direito  Processual, 

nova fase surgiu, alicerçada principalmente nos ideais de Acesso à Justiça, ou, como 

pretende KAZUO WATANABE, o Acesso à Ordem Jurídica Justa. Nesta nova fase três 

foram  as  ondas  renovatórias  focadas,  praticamente  de  forma  cronológica:  a)  na 

Assistência  Judiciária;  b)  na  representação  jurídica  para  os  interesses  “difusos”,  

especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor; e, c) no enfoque de 

acesso à Justiça especificamente.

Interessa-nos,  principalmente,  entender  a  segunda  e  a  terceira 

ondas renovatórias em uma visão intercomunicada.

Por  certo  uma das  grandes  evoluções  do  Direito  Processual  no 

século passado foi estabelecer, como escopo político do processo, uma educação social 

tendente a conscientizar os integrantes desta massa gregária chamada sociedade, de que 

13 DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes. Op. Cit. p.44.
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sua participação na esfera judicial é imprescindível para a fiscalização e controle das 

relações jurídicas, econômicas e sociais, pela insuficiência da atuação única dos órgãos 

estatais. Neste contexto, a participação democrática foi-se inserindo gradativamente e 

ganhou relevo como um dos fatores próprios à tutela coletiva, incentivando-se, através 

da  legitimidade  concorrente  e  disjuntiva,  a  atuação  das  associações  e  sindicatos,  de 

modo a trazer para o âmbito da proteção de ditos direitos setores da própria sociedade, 

no intuito, ademais, de angariar certa carga ideológica popular às demandas coletivas.

Por  certo,  não  poderíamos  aqui  deixar  de  citar  a  posição  de 

MAURO  CAPPELLETTI,  um  dos  primeiros  estudiosos  sobre  a  matéria  e  crítico 

rigoroso da atuação do Ministério Público e órgãos afins na seara coletiva do processo 

civil.  CAPPELLETTI  e  GARTH  se  mostraram,  à  época,  ferrenhos  defensores  da 

participação democrática, muito embora não tenham conseguido delinear formas para 

que tal se tornasse real e não apenas uma nova teoria idealizada. Senão vejamos:

Assim, conquanto como regra, a proteção privada de interesses difusos exija 
ação de grupo, é difícil assegurar que tal ação coordenada tenha lugar, se o 
próprio governo falha, [...], em sua ação em favor do grupo. Uma posição 
tradicional  e  ainda  prevalecente  em  muitos  países  é  a  de  simplesmente 
recusar  qualquer  ação  privada  e  continuar,  em  vez  disso,  a  confiar  na 
máquina  governamental  para proteger os interesses públicos e dos grupos. 
Pesquisa comparativa recente, no entanto, demonstrou o quanto é inadequado 
confiar  apenas  no  Estado  para  a  proteção  dos  interesses  difusos.  É 
profundamente necessário, mas reconhecidamente difícil, mobilizar energia 
privada para superar a fraqueza da máquina governamental.14

E mais ainda:

Pessoas que procurariam um advogado para comprar uma casa ou obter o 
divórcio,  dificilmente  intentariam  um  processo  contra  uma  empresa  cuja 
fábrica esteja expelindo fumaça e poluindo a atmosfera. É difícil “mobilizar” 
as pessoas no sentido de usarem o sistema judiciário para demandar direitos 
não-tradicionais.15

Neste  esteio,  e  contrariamente  ao  que  hoje  percebemos  no 

Judiciário brasileiro, CAPPELLETTI  e GARTH diziam que o Ministério Público não 
14 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução e revisão: Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988. p.27/28.
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Opus cit.,p. 24/25.
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poderia ser tido como órgão no qual poderíamos nos fiar para a proteção dos direitos 

coletivos, primeiramente por não possuir conhecimentos especializados necessários para 

tal  atuação  e,  além  disso,  por  ser  fator  de  burocratização  da  justiça,  contrário  aos 

princípios próprios de proteção dos direitos difusos. 

Hoje,  entretanto,  encontramos,  ao  menos  nas  grandes  cidades, 

unidades do Ministério Público devidamente aparelhadas e especializadas em demandas 

coletivas, estando presente como pólo ativo na quase totalidade das demandas aforadas, 

o que demonstra que não é a vinculação com o Estado que causa turbulências para a 

tutela dos direitos de terceira geração, mas a má vontade e a falta,  muitas vezes,  de 

incentivo governamental.

Desta  forma,  apesar  de  necessária  a  implementação  de  uma 

participação democrática  mais  atuante  para,  até  mesmo,  haver evolução das relações 

sociais e políticas, não há como se dispensar, principalmente em Estados em que há uma 

história  desenvolvida  em  cima  de  um  paternalismo  assente,  a  atuação  de  órgãos 

governamentais, muito menos quando estabelecidos constitucionalmente.

Aliás,  LENZA elenca uma série  de razões que influenciaram a 

tomada  dos  interesses  transindividuais  por  parte  do  Ministério  Público  face  à  parca 

atuação dos demais legitimados: a) histórica: por estar há tempos suprindo a necessária 

atuação  das  associações;  b)  político-histórica:  advindo  de  uma  época  em  que  o 

pensamento da sociedade brasileira se focava em uma época de “trevas” estabelecida 

rigorosamente  em prescrições legais  ditadas  pelo  regime ditatorial;  c)  sociológica:  o 

cidadão brasileiro não está inclinado a se associar, socorrendo-se ao Estado paternalista; 

d)  econômica:  alguns dos  entes  legitimados  não possuem condições financeiras  para 

contratar  advogados  capacitados  para  a  propositura  de  demandas  com  tal  porte  e 

complexidade;  e)  institucional:  há  dificuldade  em  se  conciliar  a  atividade  de 

organização, de associação e de política na defesa de interesses com o necessário aparato 

técnico-jurídico; f) legislativa: aponta três situações em que o legislador da Lei da Ação 

Civil Pública, induziu a propositura da ação coletiva pelo Parquet: f.1) art.6°; f.2) art.7º; 

e, f.3) art.8º, situações que propiciam uma situação de superioridade técnico-informativa 

em relação aos demais legitimados.
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Não  seria  minimamente  razoável  atestar  que  a  série  de 

especificidades proporcionadas e oportunizadas pela legislação brasileira e determinadas 

constitucionalmente não ensejariam qualquer outro tipo de dever para o Parquet quando 

no exercício de suas funções.

Neste ínterim, analisado que a participação democrática não estará 

afetada pela atuação própria do órgão ministerial,  passamos a verificação dos demais 

princípios informadores da tutela coletiva.

Em  decorrência  da  terceira  onda  renovatória  do  Direito 

Processual, verificamos que o princípio magno da tutela coletiva é efetivamente orientar 

o  Estado  para  a  realização  de  uma  Justiça  Social  capaz  de  oportunizar  a  toda  a 

sociedade,  sem distinção,  o  acesso e  proteção de seus  direitos.  E  deste  princípio de 

Acesso  à  Justiça,  surgiu  o  que  DIDIER  JR.  e  ZANETI  JR.  denominaram  de  sub-

princípio do conhecimento do mérito do processo coletivo, como adiante observamos:

Também  aqui  está  presente  uma  outra  perspectiva,  o  subprincípio  do 
interesse  jurisdicional  no  conhecimento  do  mérito  do  processo  coletivo. 
Outra disposição referente a esse princípio pode ser encontrada na previsão 
da  coisa  julgada  secundum eventum probationis,  seguindo  a  premissa  da 
legislação de que não haverá coisa julgada, poderá ser reproposta a demanda, 
quando o julgamento for de improcedência por insuficiência de provas (art. 
103, incisos e parágrafos do CDC; art. 16 da LACP; art. 18 da LAP). O que o 
legislador  quis  foi  garantir  que  o  julgamento  pela  procedência  ou 
improcedência fosse de mérito, não uma mera ficção decorrente da aplicação 
do ônus da prova como regra de julgamento ( art. 333 do CPC).16

Em  decorrência  da  aplicação  de  tal  sub-princípio  parecem 

insubsistentes  as  seguintes  palavras  de  LEONEL,  que,  na  orientação  de  Mazzilli 

pretende ser possível a desistência da Ação Civil Pública pelo Parquet:

Imagine-se  demanda  mal  proposta,  mal  fundamentada  ou  desprovida  de 
probabilidade  de  êxito.  A  melhor  estratégia  na  tutela  do  interesse  supra-
individual  será  a  desistência.  Será  plausível  que  futuramente  seja 
reformulada  a  ação  com  melhores  fundamentos  ou  com  prova  mais 
consistente,  até  mesmo  pelo  Parquet,  pois  não  terá  ocorrido  exame  do 
mérito.17

16 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes.Op. cit., p.122.
17 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo. 1ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002. p.350.
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Não  há  que  se  falar  que  a  desistência  da  Ação  Civil  Pública 

proposta pelo Parquet atende melhor aos anseios sociais por proteger o interesse público 

primário. O interesse da sociedade nas demandas coletivas, quando representada pelo 

órgão ministerial,  é a busca pelo provimento final pela crença em que o trabalho de 

convicção do órgão ministerial  se deu de modo imparcial  e idôneo, utilizando-se de 

todos  os  meios  hábeis  proporcionados  pela  legislação  para  coligir  indícios  e  provas 

necessárias para o ajuizamento de ação. A possibilidade de desistência da ação seria, 

neste caso, verdadeira frustração social que depositara sua convicção de que a atuação 

do Ministério Público é eficiente e idônea e de que o aforamento de suas demandas não é 

mais uma ilusão vendida “só para inglês ver”.

Aliás, é de se considerar os apontamentos de CINTRA JR.:

Agora,  o  conflito  é  por  natureza  político,  reivindicatório  de  mudanças 
sociais.  Cobram-se  as  promessas  vazias  contidas  nas  leis  e  que  dizem 
respeito a direitos da coletividade, que interessam a toda a sociedade ou a 
grupos mal circunscritos aos quais faltam as exigências de vida digna.18

Observe-se que a dita Desistência da Ação embasada por muitos 

em ideais  de  efetivação  de  interesses  públicos  nada  mais  é  que  total  denegação  de 

oportunidade  de  julgamento  da  causa.  Se  houve  formação  de  convicção  ministerial 

anterior à propositura da ação é porque houve suficientes indícios para tanto, devendo 

então promover o seu prosseguimento mesmo que ao final seja julgado improcedente.

Aceitar que o Ministério Público desistisse de suas Ações Civis 

Públicas para assegurar provimento final procedente em sua demanda seria recair no 

absurdo de que o  Parquet  sempre aforaria demanda com o fim exclusivo de vencer, 

numa visão concreta do direito de agir e não escorado nas modernas teorias do direito 

abstrato  de  agir  em  seu  aspecto  eclético  revolucionado  por  Liebman.  Como  bem 

apontara COUTURE:

18 CINTRA JR., Dirceu Aguiar Dias. Interesses metaindividuais: questão de acesso à justiça. RT 
676/44.
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Quien quiera saber qué es la acción, no podrá desentenderse del fenómeno, 
que sería sorprendente de no sernos tan familiar, de que la acción funciona 
desde la demanda hasta la sentencia en la ignorancia de la razón o sinrazón 
del  actor.  Este  resultado es  connatural  con el  proceso mismo.  La acción, 
pues,  vive y actúa  con prescindencia  del  derecho que  el  actor  quiere  ver 
protegido. No sólo la pretensión infundada, sino también hasta la temeraria, 
la pretensión del improbus litigator, merece la consideración de la actividad 
jurisdiccional hasta su último instante.19

Além disso, é de interesse da sociedade que os atos e omissões 

danosas à sociedade sejam condenados e que, por outro lado, os atos e omissões em 

conformidade com a ordem social sejam assim declarados havendo provas suficientes 

para tanto.

Desta  forma,  o  processo  coletivo  está  bem  equipado  com 

institutos  próprios  que  não  oportunizarão  a  formação  de  coisa  julgada  material  em 

demanda mal instruída que seja julgada improcedente por falta de provas como aponta o 

art. 103, I, do Código de Defesa do Consumidor.

E lembrando, mais uma vez, que o Ministério Público atua como 

Advogado da Sociedade, a esta deve estar subordinado, como sinaliza PAES 

A elaboração do Estado de Direito sob o influxo da Revolução Francesa se 
apresenta na conciliação de dois elementos. De um lado, a separação entre 
sociedade civil e sociedade política – o Estado e o corpo social - ; do outro, a 
subordinação do Estado aos interesses da sociedade.20

Aliás, é a posição de SPALDING:

A  sobreposição  da  independência  funcional  do  membro  do  Ministério 
Público  em  relação  à  indisponibilidade  da  ação  civil  pública  não  é, 
entretanto,  absoluta.  Por  certo,  uma  vez  ajuizada  a  demanda  coletiva, 
entende-se não poderá mais o Ministério Público desistir da ação, em virtude 
da relevância e magnitude dos direitos tutelados.21

E também defendida por ZENKNER:

19 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos Del Derecho Procesal Civil. 3ed (póstuma). Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1973. p.71.
20 PAES, José Eduardo Sabo.O Ministério Público na construção do Estado Democrático de 
Direito. 1ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p.41.
21 SPALDING, Alessandra Mendes. Legitimidade Ativa nas Ações Coletivas. 1ed. Curitiba: Juruá 
Editora, 2006.p.125.
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Vige também o princípio da indisponibilidade, pois, se o Ministério Público 
é obrigado a promover a ação na tutela de interesses coletivos, sociais ou 
individuais indisponíveis, não pode, uma vez iniciada a mesma,dela desistir, 
seja atuando como parte pro populo ou como substituto processual.22

Por  fim,  é  sempre  bom lembrar  os  preciosos  ensinamentos  de 

CALAMANDREI, com relação à atuação de um Ministério Público idôneo e interessado 

nos problemas sociais:

Entre todos os cargos judiciários, o mais difícil, segundo me parece, é o do 
Ministério  Público.  Este,  como  sustentáculo  da  acusação,  devia  ser  tão 
parcial como um advogado; e como guarda inflexível da lei, devia ser tão 
imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade, tal 
absurdo psicológico, no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido 
do equilíbrio,  se  arrisca – momento  a  momento – a  perder,  por  amor  da 
sinceridade,  a  generosa  combatividade  do  defensor;  ou,  por  amor  da 
polêmica,a objetividade sem paixão do magistrado.23

Conclusão

De todo  o  exposto,  urge  no  processo  coletivo,  bem como  em 

qualquer seara do Direito atualmente, abandonar a mera apreciação da Lei em sua visão 

Ideal-positivista de que prescreveria a plenitude das relações e atos jurídicos, para nos 

agarrarmos aos princípios constitucionais e aos decorrentes de todo o sistema.

Não é porque não há sistematização positiva ditando acerca da 

indisponibilidade da Ação pelo Ministério Público na seara coletiva que tal não deve ser 

cogitado e instituído.

Aliás,  pela  leitura  do  Anteprojeto  de  Código  Brasileiro  de 

Processos Coletivos, parece que a questão não será tampouco solucionada uma vez que 

mais  uma vez se omite  em sua relação.  O mesmo ocorrendo com o Anteprojeto  de 

Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América.

22 ZENKNER, Marcelo. Op. Cit., p. 113.
23 CALAMANDREI apud GUIMARÃES, Márcio Souza. O Controle Difuso das Sociedades 
anônimas pelo Ministério Público. 1ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.86.
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Apesar de parecer questão de menor relevância, parece-nos que 

cada instituto deve ser revisto em face da transposição da ótica individual para a ótica 

coletiva  e,  neste  processo,  reanalisar  as  posturas  do  Parquet  como  Advogado  da 

Sociedade, para formular um Direito Processual o mais efetivo possível.
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DIREITO À SAÚDE E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA RACIONAL

Lidiane Nascimento Leão∗

RESUMO

Enquanto  categoria  os  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  (DESC’s),  despertam 

objeções de ordem normativa,  política e econômica.  Na verdade, ainda é largamente 

questionada na doutrina sua fundamentalidade, eficácia e justiciabilidade. No entanto, o 

direito social à saúde, figura na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental 

da  pessoa  humana.  Apesar  de  todos  os  argumentos  e  interesses  contrários  à 

aplicabilidade  imediata  dos  direitos  sociais,  os  juízes  têm  reconhecido  e  atribuído 

eficácia ao direito social à saúde. Considerando que a resposta a tais objeções encontra-

se  no  âmbito  da  hermenêutica,  a  análise  crítica  do  presente  artigo  concentra-se  na 

estrutura  e  exigibilidade  dos  direitos  sociais  com  o  objetivo  de  apontar  qual  a 

importância  e  função  da  argumentação  jurídica  em  situações  onde  o  espaço  de 

discricionariedade do magistrado é maior.

PALAVRAS CHAVES

SAÚDE; EFICÁCIA; ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.

ABSTRACT

While  category  the  economical,  social  and  cultural  rights  (DESC's),  they  wake 

objections of prescriptive, political and economical order. In fact, his fundamentality, 

efficiency is still widely questioned in the doctrine and justiciability. However, the social 

right to the health, appears in the Federal Constitution of 1988 like basic right of the 

human person.  In spite  of all  the arguments  and opposite  interests  to  the immediate 

applicability  of  the  social  rights,  the  judges  have  been  recognizing  and  attributing 

efficiency to the social right to the health. Thinking that the answer to such objections 

finds  in  the  context  of  the  interpretation,  the  critical  analysis  of  the  present  article 

 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito  da Universidade Federal  do Pará  na linha de 
pesquisa “Constitucionalismo, Democracia e Direitos humanos” e área de concentração “Proteção Judicial 
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do Estado e Implementação dos Direitos Sociais”, ministrada pela Profa. Dra. Pastora do Socorro Teixeira 
Leal. Advogada e Professora da UFPA.
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concentrates in the structure and exigibility of the social rights with the objective to 

point  which  to  the  importance  and function of  the  legal  argumentation  in  situations 

where the space of discretionary of the magistrate is bigger.

KEYWORDS

HEALTH; EFFECTIVENESS; JURIDICAL ARGUMENTATION.

INTRODUÇÃO

A Carta  Magna de 1988,  no âmbito  da fundamentalidade  formal dos direitos 

fundamentais,  previu,  expressamente,  em  seu  art.  5º,  parágrafo  1º,  que  “as  normas 

definidoras  dos  direitos  e  garantias  fundamentais  têm  aplicação  imediata”.  Tal 

formulação,  à  evidência,  traduz  uma  decisão  inequívoca  do  nosso  Constituinte  no 

sentido de outorgar às normas de direitos fundamentais uma normatividade reforçada e, 

de modo especial, revela que as normas de direitos e garantias fundamentais não mais se 

encontram na  dependência  de  uma  concretização  pelo  legislador  infraconstitucional, 

para que possam vir a gerar a plenitude de seus efeitos.

No que diz respeito à categoria dos direitos fundamentais sociais, o art. 196 da 

Carta Magna estabelece que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. 

Nesse sentido, o direito à saúde figura como direito e dever fundamental na Constituição 

de  1988,  se  relacionando  intrinsecamente  com  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana e com o próprio direito à vida.

Todavia,  quando se fala em direitos sociais questões  polêmicas  e persistentes 

surgem  como,  por  exemplo:  em  face  do  supracitado  dispositivo  constitucional  que 

assegura o acesso universal  à  saúde e  do que dispõe o art.  5°,  §1°,  da Constituição 

Federal  de 1988,  pode-se  dizer  que  o  direito  à  saúde gera  para  o  cidadão o direito 

subjetivo de pleitear, de maneira imediata, junto ao Estado, o custeio de um tratamento 

médico  hospitalar  na  rede  pública  ou  mesmo  o  fornecimento  de  medicamentos 

gratuitamente?

O  direito  social  à  saúde  é  um  direito  subjetivo?  Caso  positivo  é  fruível 

coletivamente ou apenas individualmente? O princípio da universalidade de tratamento 

básico  é  para  todo  e  qualquer  cidadão  ou  para  a  maioria?  E  os  casos  de  alta 
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complexidade que demandam tratamentos caros? Afinal, existe algum critério racional 

que assegure a justiça e a igualdade em situações de tomada de decisões trágicas (direito 

à vida)?

As respostas a tais perguntas encontram-se no âmbito da hermenêutica, pois falar 

em  eficácia  é  falar  em  aplicação  da  norma  constitucional;  portanto,  um  problema 

hermenêutico.  Embora  as  dificuldades  de  se  extrair,  adequadamente,  o  conteúdo  de 

normas jurídicas permeie toda a prática do direito, quando o magistrado se depara com 

expressões como dignidade humana, liberdade, igualdade, cidadania, privacidade, bem 

comum, e muitos outros termos que veiculam direitos e princípios fundamentais, este é 

obrigado  a  fazer  escolhas  de  caráter  não  apenas  jurídico,  mas  ético-político.  Diante 

disso, qual a importância e função da argumentação jurídica em situações onde o espaço 

de discricionariedade do magistrado é maior?

O artigo em epígrafe tem por escopo precípuo analisar qual o posicionamento 

da doutrina e jurisprudência acerca do conteúdo e exigibilidade do direito social à saúde 

na CF/88 bem como, a importância da argumentação jurídica na garantia dos direitos 

sociais.

1 ESTRUTURA DOS DIREITOS SOCIAIS E SUA EXIGIBILIDADE

Tendo em conta a classificação doutrinária tradicional dos direitos fundamentais 

(que divide os direitos fundamentais em gerações), Ingo Wolfgang SARLET menciona 

que o termo ‘gerações’ de direitos pode levar à falsa impressão da substituição gradativa 

de uma geração por outra,  razão pela qual  prefere  o  termo ‘dimensões’  dos  direitos 

fundamentais, utilizada pela doutrina mais moderna.1

Por essa classificação, os direitos fundamentais de primeira dimensão são direitos 

de cunho ‘negativo’, já que dirigidos a uma abstenção e não a uma conduta positiva por 

parte dos poderes públicos.2 Têm por titular o indivíduo, traduzindo-se como faculdades 

ou atributos da pessoa, ostentando, ainda, uma subjetividade, que é seu traço marcante. 

São direitos de resistência ou de oposição frente ao Estado.3 Integram os direitos civis e 

políticos: os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade.

1 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. p. 53.
2 Idem Ibidem, p. 54.
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 517.

2106



Por sua vez, os direitos de segunda dimensão, também denominados de direitos 

econômicos, sociais e culturais, têm origem no século XIX. Com a industrialização e os 

graves problemas sociais e econômicos, acompanhados de movimentos reivindicatórios, 

houve a exigência em relação ao Estado, de um comportamento ativo na realização da 

justiça  social.  Há,  portanto,  uma dimensão  positiva.  Não se  trata  mais  de  liberdade 

perante o Estado, mas de uma liberdade por intermédio do Estado. Caracterizam-se por 

outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como: assistência social, 

saúde,  educação,  trabalho,  etc.  É  no século  XX, de  modo especial  no segundo pós-

guerra, que estes direitos acabaram sendo consagrados em um número significativo de 

constituições, além de serem objeto de diversos pactos internacionais4.

Originadas  de  uma  visão  liberal,  para  Víctor  ABRAMOVICH  e  Christian 

COURTIS,  estas  distinções  estão  baseadas  em  uma  visão  totalmente  equivocada  e 

“naturalista” do rol e funcionamento do aparato estatal, que coincide com a posição do 

Estado mínimo que garante exclusivamente a justiça, a segurança e a defesa.5

De fato,  o ideário liberal  rejeita  o objetivo de redução das desigualdades,  em 

nome de qualquer ideal  de eqüidade e de justiça:  as políticas que buscam realizar  a 

justiça social distributiva são sempre encaradas como um atentado contra a liberdade 

individual. Nesse sentido, analisando a compreensão liberal dos direitos fundamentais 

esclarece  Dieter  GRIMM  que,  “a  limitação  à  proteção  negativa  dos  direitos  

fundamentais  que  se  reclamava em nome da  aplicação racional  do  direito  tende  a  

salvaguardar as classes proprietárias burguesas”6.

Portanto, é óbvio que a função de uma interpretação exclusivamente negativa dos 

direitos fundamentais é contribuir para a estabilização do status quo social, afastando a 

tão  temida  compreensão  em  termos  de  intervenção  que  geraria  um  extraordinário 

impulso transformador.

Nos dias atuais, considerando a lógica da política de globalização neoliberal que 

aponta como uma necessidade a redução do estado ao estado mínimo, a privatização de 
4 Para um estudo da eficácia dos direitos econômicos, sociais e culturais no âmbito internacional,  Cf. 
TREMPS, Pablo Pérez. Las relaciones entre los sistemas internos e internacionales de protección de los  
derechos fundamentales.  In: MAUÉS, Antonio G. Moreira; SCAFF, Fernando Facury; BRITO FILHO, 
José  Claudio  Monteiro  de.  (Coords.).  Direitos  fundamentais  e  relações  sociais  no  mundo 
contemporâneo.  Curitiba:  Juruá,  2005.  p.  135-152;  CANÇADO  TRINDADE,  Antônio  Augusto.  A 
proteção internacional  dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos.  São 
Paulo: Saraiva, 1991; LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto.  Os direitos humanos econômicos, sociais e 
culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
5 ABRAMOVICH,  Victor  e  COURTIS,  Christian.  Los  derechos  sociales  como derechos  exigibiles. 
Madrid: Trotta, 2002. p. 23.
6 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2006. p. 157.
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todos os serviços públicos, a desregulação das relações laborais, a limitação (eliminação) 

do  poder  dos  sindicatos  e  a  destruição  do  Estado-providência,  António  J.  Avelãs 

NUNES, confirma que

O neoliberalismo exclui da esfera da responsabilidade do estado as questões 

atinentes  à  justiça  social,  negando,  por  isso,  toda  a  legitimidade  das 

(ineficientes)  políticas  de  redistribuição  do  rendimento,  orientadas  para  o 

objetivo de reduzir as desigualdades de riqueza e de rendimento, na busca de 

mais  eqüidade,  de  mais  justiça  social,  de  mais  igualdade  efetiva  entre  as 

pessoas.7

Observa-se, portanto, que não é a estrutura substancial dos direitos sociais que 

constitui  um  óbice  à  sua  efetivação  mas,  sim  os  interesses  político-econômicos 

neoliberais. Com efeito, até para pensadores respeitados no âmbito da economia política 

clássica,  como Adam SMITH e David RICARDO, resultava mais que óbvia a inter-

relação entre as supostas “obrigações negativas” do Estado, em especial em matéria de 

garantia  da  liberdade  de  comércio,  e  uma  larga  série  de  “obrigações  positivas”, 

vinculadas com a manutenção das instituições políticas, judiciais, de segurança e defesa, 

necessárias como condição do exercício da liberdade individual.8

Com efeito,  em relação  aos  direitos  civis  e  políticos,  nem sempre  é  exigida 

exclusivamente  abstenção,  já  que podem ser  exigidas  prestações  positivas  ou  ajudas 

materiais, sem as quais é frustrado o seu exercício (como por exemplo, a liberdade de 

imprensa,  que implica  assegurar  pela  lei  os  meios  necessários  à  salvaguarda  da  sua 

independência perante os poderes político e econômico).9

Da mesma forma,  os  direitos  sociais  não englobam apenas  direitos de  cunho 

positivo, mas também as liberdades sociais, como a liberdade de sindicalização, o direito 

de greve, a garantia de salário-mínimo, limitação de jornada de trabalho, entre outros.10 

Distinguem-se dos direitos de liberdade e igualdade formal, já que têm relação 

com  igualdade  no  sentido  material.11 A  liberdade  igual  leva  para  a  igualdade  real, 

pressupondo  a  possibilidade  de  todos  terem acesso  aos  bens  econômicos,  sociais  e 

7 NUNES, António José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 
39.
8 ABRAMOVICH, Victor e COURTIS, Christian. op. cit., p. 23.
9 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Vol. IV. Coimbra: Coimbra, 1998. p. 102.
10 SARLET, op. cit., p. 56.
11 Idem Ibidem, p. 55.

2108



culturais.  Tal  liberdade enseja  tarefa  de distribuição/redistribuição  dos  ‘bens  sociais’ 

entre classes e extratos das populações, entre nações e entre gerações.12 Nesse sentido, os 

direitos sociais  se  realizam por  meio de políticas  públicas,  orientados pelo  princípio 

lógico e estruturante de solidariedade social.13

Por conta disso, ABRAMOVICH conclui que tanto os direitos civis e políticos 

como os direitos econômicos, sociais e culturais constituem um complexo de obrigações 

positivas  e  negativas.  Nessa  perspectiva,  as  diferenças  entre  tais  direitos  são  mais  

diferenças de grau do que diferenças substanciais.14

A debilidade da distinção clássica entre direitos civis e políticos e direitos sociais 

põe também em questão a principal objeção que se aponta contra a caracterização destes 

últimos  como direitos  exigíveis.  De  acordo  com esta  objeção,  a  força  vinculante,  a 

exigibilidade  ou mesmo a “juridicidade” dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais 

resulta  duvidosa  já  que  a  satisfação  destes  depende  de  disponibilidade  de  recursos 

financeiros15 por parte do Estado.

Cabe  repetir  que  esta  objeção  parte  da  consideração  simplista  dos  direitos 

econômicos,  sociais  e  culturais  como  direitos  que  estabelecem  exclusivamente 

obrigações positivas, idéia que se constatou equivocada.16 Além do mais, constata-se que 

já é automática a vinculação direta das obrigações positivas do Estado com a obrigação 

de dispor de fundos. Sem dúvida de que se trata de uma das formas mais características 

de cumprir com obrigações de fazer ou de dar, em especial  em campos tais como a 

saúde, a educação ou o acesso à moradia.

No entanto, adverte Víctor ABRAMOVICH que as obrigações positivas não se 

esgotam em obrigações que consistam unicamente em dispor de reservas orçamentárias 

para  o  fim  de  oferecer  uma  prestação.  As  obrigações  de  prover  serviços  podem 

caracterizar-se  pelo  estabelecimento  de  uma  relação  direta  entre  o  Estado  e  o 

beneficiário da prestação. O Estado, pode, ainda, assegurar o gozo de um direito através 

12CANOTILHO,  José  Joaquim  Gomes.  Direito  Constitucional  e  Teoria  da  Constituição.  5ª  ed. 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 476.
13 Idem Ibidem, p. 511.
14 ABRAMOVICH, Victor e COURTIS, Christian. op. cit., p. 24 e 25.
15 A respeito da teoria da reserva do possível, cf. entre outros: ALEXY, Robert. Teoría de Los Derechos 
Fundamentales.  Madrid:  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales,  2002;  KRELL,  Andreas  J. 
Direitos  Sociais  e  Controle  Judicial  no  Brasil  e  na  Alemanha:  os  (des)caminhos  de  um direito 
constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002.
16 Desfazendo a distinção extremada entre direitos negativos e positivos, Stephen HOLMES e Cass R. 
SUNSTEIN em seu livro: The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York: Norton & 
Co., 1999, demonstram que todos os direitos custam dinheiro, inclusive os direitos negativos, e nada que 
custe dinheiro pode ser absoluto.
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de outros meios, nos quais podem tomar parte ativa outros sujeitos obrigados.17 Um bom 

exemplo, é a prestação pelo setor privado, em caráter suplementar (art. 199 da CF/88), 

de serviços públicos de saúde regulados pelo Estado.

Portanto,  entendemos  que  não  há  uma  distinção  substancial  válida  entre  os 

direitos fundamentais. Todos são constituídos de uma fundamentalidade intrínseca e se 

complementam formando um “continuum de direitos”18. Essa compreensão só é possível 

se entendermos,  com Amartya  K. SEN, que há uma íntima relação entre liberdade e 

igualdade  e  que  o  caminho  para  o  desenvolvimento  é  a  expansão  das  liberdades 

substantivas através da igualdade de oportunidades e possibilidades.19

Nesse sentido, o foco da aplicabilidade dos direitos fundamentais deve se dirigir 

aos graus de concretização possíveis, já que o problema da eficácia dos direitos sociais 

não reside na sua estrutura ou conteúdo mas, na concepção de categorias jurídicas, como 

a de direito subjetivo, que não dão respostas satisfatórias às multifacetadas e difusas 

demandas sociais.

2 DIREITO  À  SAÚDE:  DIREITO  FUNDAMENTAL  E  SUBJETIVO  NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988

O direito à saúde figura como direito e dever fundamental na Constituição de 

1988, se relacionando intrinsecamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e 

com o próprio direito à vida, tendo sido, inclusive, objeto de expressa menção no plano 

internacional20,  pelo  que  não  há  controvérsia  quanto  a  sua  natureza  de  direito 

fundamental.

Com efeito,  a Constituição Republicana não só agasalhou a saúde como bem 

jurídico digno de tutela constitucional, mas foi mais além, consagrando a saúde como 

direito fundamental, outorgando-lhe, de tal sorte, uma proteção jurídica diferenciada no 

âmbito da ordem jurídico-constitucional pátria.
17 ABRAMOVICH, Victor e COURTIS, Christian. op. cit., p. 32 e33.
18 Idem Ibidem, p. 27.
19 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 17-108
20 No direito internacional, coube à Declaração Universal da ONU, de 1948, o pioneirismo no que diz com 
a previsão expressa de um direito à saúde. Com efeito, nos seus artigos 22 e 25, a Declaração dispõe, aqui 
de forma resumida, que a segurança social e um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e o bem-estar 
da pessoa humana são direitos humanos fundamentais. Posteriormente, o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, ratificado pelo Brasil, dispõe, no seu artigo 12, a respeito do 
direito de desfrutar do mais alto grau de saúde física e mental. Também na Convenção dos Direitos da 
Criança, já com a dimensão específica voltada para a questão da saúde da criança e do adolescente, bem 
como na Convenção Americana dos Direitos Humanos, de 1989, ambas igualmente ratificadas pelo Brasil 
e incorporadas ao nosso direito interno, encontramos nova referência ao direito à saúde.
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Assim, de acordo com SARLET,21 a saúde comunga, na nossa ordem jurídico-

constitucional,  da  dupla  fundamentalidade  formal  e  material  da  qual  se  revestem os 

direitos e garantias fundamentais (e que, por esta razão, assim são designados) na nossa 

ordem  constitucional.  A  fundamentalidade  formal  encontra-se  ligada  ao  direito 

constitucional  positivo  e,  ao  menos  na  Constituição  pátria,  desdobra-se  em  três 

elementos: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais (e, 

portanto,  também  a  saúde),  situam-se  no  ápice  de  todo  o  ordenamento  jurídico, 

cuidando-se,  pois,  de  norma  de  superior  hierarquia;  b) na  condição  de  normas 

fundamentais insculpidas na Constituição escrita, encontram-se submetidos aos limites 

formais  (procedimento  agravado  para  modificação  dos  preceitos  constitucionais)  e 

materiais (as assim denominadas “cláusulas pétreas”) da reforma constitucional;  c) por 

derradeiro, nos termos do que dispõe o artigo 5, parágrafo 1º, da Constituição, as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam 

diretamente as entidades estatais e os particulares.

Já  no  que  diz  com a fundamentalidade  em sentido material,  esta  encontra-se 

ligada à relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional, o que - dada a 

inquestionável  importância  da  saúde  para  a  vida  (e  vida  com dignidade)  humana  - 

dispensa maiores comentários.22

Dessa forma,  a  constitucionalização do direito à  saúde na atual  Carta  Magna 

possui duas características principais: o seu reconhecimento como direito fundamental e 

a definição dos princípios que regem a política pública de saúde.

A saúde consta como um dos direitos sociais previstos no art. 6º,  que abre o 

Capítulo  II  (‘Dos  Direitos  Sociais’)  do  Título  II  (‘Dos  Direitos  Fundamentais’)  da 

Constituição de 1988. Além disso, o caput do art. 196, já referido, define a saúde como 

direito de todos e dever do Estado.

Outrossim, a leitura combinada dos arts. 194, 196 e 198 da Constituição permite 

a definição dos seguintes princípios informadores da política pública de saúde:

a) universalidade (art. 194, I; art. 196,  caput): como direito de todos, a saúde 

não requer  nenhum requisito  para  sua  fruição,  devendo ser  universal  e  igualitário  o 

acesso às ações e serviços de saúde.

21 SARLET, op. cit., p. 86-90.
22 Para  maiores  reflexões  a  respeito  dos  direitos  fundamentais  como  exigência  e  concretizações  do 
princípio  constitucional  fundamental  da  dignidade  da  pessoa  humana,  cf.  SARLET,  Ingo  Wolfgang. 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 3. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
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b) caráter democrático e descentralizado da administração, com participação 

da  comunidade  (art.  194,  VII;  art.  198,  I  e  III):  traduz-  se  em  distribuição  de 

responsabilidades pelas ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a 

partir  da noção de que,  quanto mais perto do fato a  decisão for tomada,  maiores  as 

chances de acerto. Tal diretriz tem orientado a regulamentação do sistema de saúde, 

pautada pela maior responsabilidade dos municípios  na implementação das ações de 

saúde, a chamada ‘municipalização da saúde’.

c) atendimento integral,  com prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem 

prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II): a integralidade do atendimento significa 

que o sistema de saúde deve garantir acesso a ações de promoção, que buscam eliminar 

ou controlar as causas das doenças e agravos, envolvendo também as ações em outras 

áreas,  como  habitação,  meio  ambiente,  educação  etc.;  de  proteção,  que  visam  à 

prevenção de  riscos  e  exposições  a  doenças,  incluindo ações de  saneamento  básico, 

imunizações,  ações  coletivas  e  preventivas,  vigilância  à  saúde  e  sanitária;  de 

recuperação, ou seja, atendimento médico, tratamento e reabilitação para doentes.

d) regionalização  e  hierarquização (art.  198,  caput):  este  princípio  busca 

permitir  um  conhecimento  maior,  por  parte  da  rede  de  serviços  do  sistema,  dos 

problemas  de  saúde  da  população  de  uma área  delimitada,  favorecendo  medidas  de 

vigilância  epidemiológica,  sanitária,  educação  em  saúde,  e  ações  de  atenção 

ambulatorial  e  hospitalar  em  todos  os  níveis  de  complexidade,  viabilizando  a 

distribuição espacial dos serviços e sua organização com suporte técnico e de recursos 

humanos.

Essa  forma  de  constitucionalização  do  direito  à  saúde  acarretou  várias 

conseqüências jurídicas.

Deveras,  com  a  definição  da  saúde  como  direito  fundamental,  abriu-  se  o 

caminho para que todos os cidadãos brasileiros dela possam usufruir, tendo em vista que 

a saúde passou a constituir um direito público subjetivo, garantido pela existência do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Analisando  as  características  essenciais  do  conceito  de  direito  subjetivo 

fundamental,  leciona  José  Carlos  Vieira  de  ANDRADE  que  “a  figura  do  direito 

subjectivo implica um poder ou uma faculdade para a realização efectiva de interesses 

que são reconhecidos por uma norma jurídica como próprios do respectivo titular”23.
23 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
2ª ed. Coimbra: Almedina, 2001. p. 114.
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Diante disso, conclui-se que o direito à saúde é um direito público subjetivo por 

expressa determinação constitucional. Ademais, a criação e regulamentação do Sistema 

Único de Saúde bem como, a regulamentação de políticas específicas no campo da saúde 

mental (Lei n. 10.216/01) e do fornecimento estatal de medicamentos (Lei n° 8.080/90) 

entre outras, dirime qualquer dúvida quanto à existência de um direito subjetivo à saúde.

Mas a saúde, para além da sua condição de direito fundamental e subjetivo é 

também dever. Tal afirmativa decorre - no que diz com o Estado – diretamente da dicção 

do  texto  constitucional,  que,  no  art.  196,  sublinhou  a  obrigação  precípua  do  poder 

público para com a efetivação deste direito. Todavia, a não ser que se pretenda sustentar 

uma interpretação literal e restritiva, que, no entanto - ao menos no nosso sentir - não 

resiste  minimamente  quando  se  privilegia  uma  hermenêutica  sistemática  e 

hierarquizante, afinada, por sua vez, com os postulados da unidade da Constituição e da 

sua  força  normativa24,  também  haverá  de  se  reconhecer  que  a  saúde  gera  um 

correspondente dever e respeito e, eventualmente até mesmo de proteção e promoção 

para os particulares25 em geral, igualmente vinculados na condição de destinatários das 

normas de direitos fundamentais.

Assim, embora os direitos fundamentais tenham sido originariamente concebidos 

como  oponíveis  ao  Estado,  deve-se  admitir  que  eles  também  incidem  nas  relações 

jurídicas entre particulares. No campo do direito à saúde, esta noção impõe aos poderes 

públicos a obrigação de proteger e regular a saúde no âmbito das relações privadas26, 

devendo o legislador estabelecer leis adequadas a essa proteção e os tribunais interpretar 

as normas privadas em conformidade com a Constituição.

3 ARGUMENTAÇÃO  JURÍDICA  RACIONAL  E  DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS

24 Sobre  a  força  normativa  da  Constituição,  ver  sobretudo  HESSE,  Konrad.  A força  normativa  da 
Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991.
25 O  direito  à  saúde  não  pode,  portanto,  continuar  sendo  reconduzido  exclusiva  e  irrefletidamente  à 
condição de direito público subjetivo, já que manifesta sua atuação também na esfera das relações entre 
particulares,  ainda  que  se  possa  admitir  que  a  assim  denominada  “eficácia  horizontal”  dos  direitos 
fundamentais,  em suma,  a  vinculação dos sujeitos  privados,  não possa ser  tratada de modo similar  à 
vinculação do poder público. Cf. dentre outros, CANOTILHO, op. cit., p. 1204 ss.
26 Acerca das formas privadas de prestação da saúde pública e de sua regulação pelo Estado, cf. CUNHA, 
Paulo César Melo da.  A regulação jurídica da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003.
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As normas e princípios que formam as cartas de direitos, compondo a reserva de 

justiça27 das Constituições, são uma arena de constante disputa ideológica por parte dos 

magistrados responsáveis pela aplicação dos direitos fundamentais sociais.

Entre o estabelecimento de um direito e a sua aplicação há, necessariamente, a 

atuação dos órgãos de aplicação da lei, de forma especial do judiciário. Ao decidir um 

caso concreto, o juiz escolhe a regra que se aplica àquela situação, e mais, fixa o seu 

conteúdo,  dentre  inúmeras  possibilidades.28 Por  mais  simples  que  seja  uma  norma 

jurídica, a sua aplicação exige um processo pelo qual seja extraído de seus signos, de 

seus termos, um significado. Esse processo de compreensão do significado das normas 

para a resolução de uma questão concreta denomina-se interpretação.29

Como  referido  inicialmente,  embora  as  dificuldades  de  se  extrair, 

adequadamente,  o  conteúdo  de  normas  jurídicas  permeie  toda  a  prática  do  direito, 

quando o  magistrado  se  depara  com expressões  como dignidade  humana,  liberdade, 

igualdade, cidadania, privacidade, bem comum, e muitos outros termos que veiculam 

direitos e princípios fundamentais, este é obrigado a fazer escolhas de caráter não apenas 

jurídico, mas ético-político.

Trata-se,  portanto,  de  uma atividade  prática,  pois  voltada  à  resolução  de  um 

conflito jurídico, onde deveria haver o propósito de se alcançar o resultado correto30, 

através  de um procedimento  racional  e  controlável,  e  fundamentar  este  resultado de 

forma igualmente racional e controlável, criando deste modo, certeza e previsibilidade 

jurídicas,  e  não,  acaso,  o da simples  decisão pela  decisão.31 As dificuldades  para se 

alcançar  esses  propósitos,  no  entanto,  são  muito  grandes,  não  sendo  alcançados,  a 

atividade judicial carecerá de legitimidade.

27 Expressão de CANOTILHO, J. J. Gomes. ob. cit.
28 Para Carlos Maximiliano, em sua obra: Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 
1995,  p.  1.,  as  lei  positivas  são  formuladas  em termos  gerais;  fixam  regras,  consolidam princípios, 
estabelecem  normas,  em  linguagem  clara  e  precisa,  porém  ampla,  sem  descer  a  minúcias.  É  tarefa 
primordial  do executor  a  pesquisa da relação entre o texto abstrato e o caso concreto,  entre a norma 
jurídica e o fato social,  isto é aplicar  o direito.  Para conseguir se faz mister  um trabalho preliminar: 
descobrir  e  fixar  o  sentido  verdadeiro  da  regra  positiva;  e,  logo  depois,  o  respectivo  alcance,  a  sua 
extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama 
interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito. Vide também MACHADO, 
J. Baptista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: Almedina, 1994, p. 176.
29 Sobre a  atitude hermenêutica do intérprete e  a estrutura circular  da compreensão,  Cf.  GADAMER, 
Hans-Georg.  O problema da consciência  histórica.  Organizador:  Pierre  Fruchon;  tradução de  Paulo 
César Duque Estrada. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 39-71.
30 Nos  referimos  à  um  único  resultado  correto  porque  diferentemente  da  tese  de  Robert  Alexy, 
comungamos da opinião de Ronald Dworkin de que em casos difíceis existe uma única resposta correta.
31 HESSE, Konrad.  Escritos de Derecho Constitucional.  Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 
1983. p. 37.

2114



Tais dificuldades, são visíveis no repertório jurisprudencial nacional que registra 

decisões, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal32, envolvendo situações 

de  tensão  entre  princípios  constitucionais,  as  quais  na  grande  maioria  foram 

solucionadas pela aplicação da máxima da ponderação de valores de ALEXY, restando 

ao final um princípio constitucional afastado por outro.

Não obstante as concepções de Ronald DWORKIN e de Robert ALEXY sejam 

amplamente utilizadas na argumentação jurídica, freqüentemente se verificam distorções 

graves quando empregadas a casos pátrios específicos. Um exemplo disso, é o problema 

da concretização dos direitos fundamentais sociais prestacionais originários33, levada a 

efeito com base no sistema de ponderação de princípios de Alexy e na teoria dos casos 

difíceis de Dworkin (escopos teóricos incompatíveis quando se trata de decisão judicial), 

e  que exsurgem nítidos  com a análise  de casos  julgados  freqüentemente  pelo Poder 

Judiciário34.
32 Vide os seguintes acórdãos do STF: HC nº 82.424, HC nº 71.373 e RE nº 204.193.
33 Entendidos  como  aqueles  direitos  fundamentais  a  prestações  em  sentido  estrito  reconhecidos 
diretamente com base na Constituição, independentemente de interposição legislativa.
34 Exemplo disso é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, prolatado na Apelação Cível n. 
261.220, que foi ementado nos seguintes termos:
“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA:  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A 
CONSTITUIÇÃO -  HARDCASE (CASOS DIFÍCIES) - CONFLITUOSIDADE ENTRE PRINCÍPIOS - 
UTILIZAÇÃO DE METÓDICA DE CONCRETIZAÇÃO CONSTITUCIONAL -  CARÁTER  PRIMA 
FACIE DOS PRINCÍPIOS - MODELO SÍNTESE DE PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. 1.- Ação civil 
pública para defesa da saúde da criança, enferma de doença rara ‘puberdade precoce verdadeira’, cujo 
tratamento medicamentoso é de elevado preço, não pode ser interrompido e a família da menor não reúne 
condições econômicas para custeá-lo. 2.- As normas processuais - tais como as que definem a legitimidade 
passiva - devem ser entendidas em harmonia com o direito material, sobretudo a Constituição. In casu, ao 
tempo em que ajuizada a demanda, urgia-se de um lado a necessidade imediata de ações concretas do 
Estado para proteção da saúde e vida de uma criança de um ano e dez meses, sendo que de outro lado nos 
deparávamos com um momento ainda inicial de implantação dessa rede de serviços de saúde, onde a 
distribuição  de  competências,  ações  e  principalmente  a  estruturação  econômica  do  SUS  não  se 
apresentavam adequadamente definidas, fatos esses que tornavam justificável a dúvida de quem deveria 
figurar no pólo passivo da ação (União ou INSS). Nesse quadro, razoável o endereçamento da ação em 
face do INSS (autarquia  especializada em seguridade  social).  3.-  No caso concreto,  é  possível  que a 
criança  tenha  direito  a  receber  tutela  jurisdicional  favorável  a  seu  interesse,  com  fundamento  em 
princípios contidos na Lei Maior, ainda que nenhuma regra infraconstitucional vigente apresente solução 
para o caso. Para a solução desse tipo de caso, denominado por R. Dworkin como hard case (caso difícil), 
não se deve utilizar argumentos de natureza política, mas apenas argumentos de princípio. 4.- O pedido de 
fornecimento  do  medicamento  à  menor  (direito  a  prestações  estatais  stricto  sensu -  direitos  sociais 
fundamentais),  traduz-se,  in casu,  no conflito de princípios: de um lado, os da dignidade humana, de 
proteção ao menor, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade e, de outro, os princípios 
democrático  e  da  separação dos Poderes.  5.-  A concretização das normas  constitucionais  implica  um 
processo que vai do texto da norma (do seu enunciado) para uma norma concreta - norma jurídica - que, 
por  sua  vez,  será  um  resultado  intermediário  em  direção  à  norma  decisão  (resultado  final  da 
concretização). (J.J Gomes Canotilho e F. Müller).  6.- Pelo modelo síntese de ponderação de princípios 
(Alexy), o extremo benefício que a determinação judicial para fornecimento do medicamento proporciona 
à menor faz com que os princípios constitucionais da solidariedade, da dignidade humana, de proteção à 
saúde e à criança prevaleçam em face dos princípios democrático e da separação de poderes, minimamente 
atingidos no caso concreto.  7.  -  Apelo improvido.”  Tribunal  Regional  Federal  (3.ª  Região).  Ap. Cív. 
261.220, 1ª Turma. Relator Juiz Federal convocado David Diniz. São Paulo, 2001. DJU, Brasília, DF, 23 
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Conforme Robert ALEXY a vigência das normas jusfundamentais significa que 

o  sistema  jurídico  é  um sistema  aberto  frente  à  moral.  Isto  se  aprecia  de  maneira 

sumamente  clara  nos  conceitos  jusfundamentais  materiais  básicos,  como  dignidade, 

liberdade e igualdade. Estes são, ao mesmo tempo, conceitos da filosofia prática. Com 

eles foram incorporados à Constituição e, assim, ao direito positivo, os princípios mais 

importantes  do  direito  racional  moderno.35 Sendo  esse  o  caso,  os  magistrados,  ao 

interpretarem e aplicarem os direitos fundamentais,  serão constantemente obrigados a 

recorrer a processos de argumentação, ponderação e racionalização destinados a capturar 

o sentido jurídico de preceitos éticos incorporados pela constituição.

Entretanto,  entendemos que a teoria da ponderação de princípios de ALEXY, 

muito  embora  se  apresente  de  forma articulada  e  sistemática,  não  conseguiu  definir 

respostas prontamente corretas para casos difíceis, demonstrando assim insuficiência de 

critérios no âmbito da hermenêutica jurídica. Cremos, ainda, que as regras do discurso 

prático  expostas  pelo  jurista  alemão  demonstram  problemas  na  sua  aplicabilidade, 

colocando em risco  o  seu cumprimento  na  normatização  de  decisões  judiciais  pelas 

controvérsias aparentes e pela ambigüidade não resolvida pelo autor.

Se aceitarmos a premissa de parte da teoria política36 e jurídica37 contemporânea 

de que a moralidade política  não mais pode se fundar sobre preceitos materiais  pré-

determinados,  aos  juízes  não  cabe  escolher  arbitrariamente  o  conteúdo  que  irão 

emprestar ao valores protegidos constitucionalmente de forma aberta, mas argumentar 

livremente sobre qual o sentido mais adequado para dar eficácia aos princípios de justiça 

incorporados pela Constituição. Trata-se de situar o processo de decisão judicial num 

ambiente  de  respeito  recíproco,  desprovido  de  coerção,  em  que  os  atores  estejam 

suficiente informados para a tomada de decisão mais acertada.

John RAWLS sugere que uma corte responsável por garantir a Constituição pode 

vir a desempenhar argumentos racionais públicos destinados a permitir uma aplicação 

judicial dos princípios de justiça incorporados pela ordem constitucional.38

Ao  articular  de  forma  argumentativa  e  pública  a  discussão  em  torno  dos 

princípios e direitos que não podem ser objeto de alteração, a corte estará exercitando a 

de outubro de 2001. Voto unânime.
35 ALEXY, Robert, op. cit., p. 525 e 526.
36 Ver  especificamente  RAWLS,  John.  Uma  Teoria  da  Justiça.  Trad.  A.  Pisetta  e  L.M.R.  Esteves. 
Martins Fontes, 1997. Cap. I.; ______. O liberalismo político. São Paulo: Ática, 2000. p. 135.
37 Robert Alexy, ob. cit., 524 e ss.; NINO, Carlos.  Ética y Derechos Humanos. Buenos Aires: Astreal, 
1989. p. 1.; LARENZ, Karl. Derecho Justo. Madri: Civitas, 1985, p. 21 e ss.
38 RAWLS, ob. cit., 1997, p. 231 e ss.
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função  política  de  aplicação  dos  princípios  gerais  de  justiça,  constitucionalmente 

positivados, a um caso concreto. RAWLS não está a propor que a decisão do tribunal, 

que  leve  em consideração  etapas  interpretativas  e  argumentativas,  estará  produzindo 

uma  resposta  que  possa  ser  apresentada  como  justa.  Trata-se,  porém,  de  um 

procedimento onde, na medida do possível, os cuidados formais para a tomada de uma 

decisão que aspira a justiça foram tomados.

Caso se aceite a idéia da Constituição como reserva de justiça, como ponto de 

encontro entre a  moralidade  política  e  o direito positivo,  então os seus intérpretes e 

aplicadores  serão  obrigados  a  se  utilizar  de  métodos  jurídicos  e  argumentativos  de 

interpretação,  toda  vez  que  se  virem  frente  a  um  caso  regido  por  princípios  não 

plenamente  densificados  pelo  processo  de  positivação  constituinte.  Toda  vez  que 

tiverem que  decidir  se  uma determinada  norma  ou  ação  administrativa  favorece  ou 

desfavorece a realização de um princípio ou direito fundamental.

Sem abrir mão da literalidade da Constituição, das indicações que o próprio texto 

fornece para o preenchimento do conteúdo aberto das cláusulas que formam o cerne 

inalterável  da  Constituição,  da  doutrina  e  dos  precedentes,  deve  o  intérprete 

constitucional  recorrer  aos  princípios  da  argumentação  racional  para  ter  a  devida 

compreensão  do  conteúdo  das  cláusulas  constitucionais  que  organizam  os  direitos 

fundamentais,  constituindo  aspirações  a  uma ordem justa,  incorporadas  pela  própria 

Constituição.39

O ponto  crucial  de  controle  sobre  esta  atividade  argumentativa-decisória  é  a 

obrigação do magistrado de fundamentar  e justificar  as razões que o levaram a uma 

determinada decisão. É este imperativo inexistente na esfera do legislativo, que faz do 

procedimento argumentativo-decisório, levado a cabo pelo judiciário, um instrumento 

mais  propício para se  decidir  questões  de princípios,  uma vez que:  os  motivos bem 

redigidos devem fazer-nos conhecer com fidelidade todas as operações da mente que 

conduziram o juiz ao dispositivo adotado por ele. Eles são a melhor, a mais alta das 

garantias,  uma  vez  que  protegem  o  juiz  tanto  contra  todo  raciocínio  que  pudesse 

oferecer-se à sua mente quanto contra toda pressão que quisesse agir sobre ele.40

Mais do que um controle interno, onde o juiz reflete sobre as suas razões para 

decidir, a motivação permite a crítica pública dos fundamentos que levaram à decisão e à 

39 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 271-331.
40 M.T. Sauvel, Histoire du Jugement Motivé, Revue du Droit Public, 1955. p. 5 e 6. apud PERELMAN, 
Chaïm. Ética e Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 559.
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conseqüente  possibilidade  de  reavaliação  do  decidido:  “detentor  de  um poder,  num 

regime  democrático,  o  juiz  deve  prestar  contas  do  modo  como  o  usa  mediante  a 

motivação. Os tribunais inferiores deverão justificar-se, mediante a motivação, perante 

as partes,  perante  a  opinião pública  esclarecida,  mas sobretudo perante  as instâncias 

superiores, que poderiam exercer seu controle em caso de apelação”.41

É através da racionalização e da argumentação contida na motivação da decisão 

judicial,  que os  tribunais  assumem o papel  de  discutir,  publicamente,  o  alcance dos 

princípios e direitos que constituem a reserva de justiça do sistema constitucional. Caso 

consigam levar a cabo esta tarefa, poderão se transformar num fórum de extraordinária 

relevância  dentro  de  um  sistema  democrático,  onde  muitas  vezes  os  valores 

fundamentais ficam submetidos ao decisionismo majoritário. Com isto não se pretende 

estabelecer  uma hierarquia  entre  procedimento  judicial  e  procedimento  democrático, 

mas  estabelecer  ainda  que  idealmente  um procedimento  racional  para  a  discussão  e 

aplicação dos princípios de justiça que servem como limites habilitadores do sistema 

democrático.42

Tem-se  assim  quatro  momentos  distintos  no  processo  de  interpretação  e 

implementação dos preceitos de justiça. À filosofia ou teoria política cumpre formular 

princípios  como  paradigmas  para  a  construção  de  uma  ordem  justa.  Ao  legislador 

constitucional, por sua vez, cabe a função de decidir politicamente, por intermédio do 

procedimento democrático, a positivação dos princípios de justiça que julgar adequados, 

ou  seja,  transformar  princípios  morais  em  preceitos  jurídicos  vinculantes.  Esta 

positivação, no entanto, não reduz por completo a abstração e abertura desses princípios 

à argumentação moral.

Cabe a doutrina e a dogmática jurídica agir argumentativamente com o sentido 

de racionalizar  e  viabilizar  a  aplicação desses  princípios.  Trata-se,  portanto,  de uma 

atividade argumentativa e não decisória, porém mais limitada do que a do filósofo e do 

teórico político, pois o jurista age sob os parâmetros estabelecidos pelo legislador. A 

dogmática  estabelece,  assim,  num  campo  de  batalha  ideologicamente  impregnado, 

distintas  conseqüências  do  direito  posto,  que  limitam ainda  mais  a  possibilidade  de 

escolha do magistrado.

Finalmente  ao  magistrado  cabe  decidir,  numa  situação  concreta,  a  aplicação 

desses princípios, positivados pelo legislador e racionalizados pela doutrina. Porém, por 
41 PERELMAN, ob. cit., p. 566.
42 RAWLS, ob. cit., 1997, p. 233.
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mais  que  tenha  havido  essas  etapas  de  redução  de  complexidade,  os  princípios 

constitucionais e os direitos fundamentais continuam a possuir um caráter muito abstrato 

e  aberto  à  argumentação  moral,  a  qual  o  magistrado  responsável  por  decidir  casos 

constitucionais difíceis não pode fugir.43

Assim,  ao  buscar  dar  a  melhor  interpretação44 possível  aos  dispositivos  que 

protegem  os  direitos  fundamentais,  subsidiado  por  um  processo  de  argumentação 

racional em que os componentes dos tribunais se encontrem em posição de igualdade e 

liberdade argumentativa,  aos magistrados cumpre assegurar os princípios basilares da 

ordem constitucional, entendida como reserva de justiça, e os elementos habilitadores da 

perpetuação do processo político democrático, favorecendo ao mesmo tempo os direitos 

fundamentais e a democracia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  de  todo o exposto,  e  cientes  de  que aqui  logramos apenas  tangenciar 

alguns  dos  aspectos  de  tão  relevante  e  complexa  problemática,  parece-nos  oportuno 

registrar  que,  quando falamos  do  direito  à  saúde  e  da  sua  efetivação,  não  podemos 

desconsiderar a inequívoca imbricação entre questões que normalmente são tidas como 

“meramente” políticas, econômicas, sociais ou mesmo culturais, com a ordem jurídica, 

isto é, com a evidente relevância jurídica destes problemas. Da mesma forma, não há 

como negligenciar que o jurídico - e isto não apenas no âmbito da saúde – encontra seus 

limites  justamente  na  realidade  social,  econômica  e  cultural  de  uma  determinada 

sociedade.

Apesar das limitações fáticas, podemos certamente afirmar que os direitos sociais 

não  são  direitos  de  “segunda  hierarquia”  ou  mesmo  apenas  metas  ou  “catálogo  de 

intenções”.  Observou-se  que  são  direitos  investidos  de  igual  fundamentalidade  e 

subjetividade  que  os  direitos  civis  e  políticos.  Apresentam  dimensão  tanto  positiva 

quanto  negativa  e,  portanto,  são  justiciáveis  ou  exigíveis,  na  medida  de  suas 

peculiaridades, como os demais direitos fundamentais.

Tal concretização já pode ser observada no que diz respeito à garantia do direito 

à saúde, que possui  status constitucional de direito fundamental e subjetivo. Por conta 

43 PERELMAN, ob. cit., p. 531.
44 DWORKIN, ob. cit., p. 233.
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disso, e considerando que da garantia desse direito fundamental dependem o pleno gozo 

do direito à vida digna, entendemos que o direito à saúde tem aplicabilidade imediata 

conforme prescreve  o § 1º,  do art.  5º  da CF/88,  e  que,  portanto,  pode-se  dizer  que 

referido direito gera para o cidadão o direito subjetivo de pleitear, de maneira imediata, 

junto  ao  Estado,  o  custeio  de  um tratamento  médico  hospitalar  na  rede  pública  ou 

mesmo o fornecimento de medicamentos gratuitamente.

Acreditamos,  que um dos caminhos para o avanço na efetivação dos direitos 

sociais é a reconstrução de categorias jurídicas que não dão mais respostas na sociedade 

complexa em que vivemos. O que é eficácia? O que se entende por validade de uma 

norma jurídica? O que é, afinal, direito subjetivo? Somente com um amplo debate dessas 

questões  que  também  perpassam  intimamente  por  uma  análise  séria  do  desenho 

institucional  do  nosso  poder  judiciário  que  teremos possibilidades  de  alargar  nossos 

horizontes.

Por tudo isso, que o debate atual sobre qualquer categoria ou princípio de direito 

só faz sentido se tomado sob a perspectiva dos direitos fundamentais  e do problema 

metodológico-valorativo. Portanto, se queremos falar de princípios, que o façamos não 

como meras normas primeiras a traduzir as opções do legislador constituinte, ou a partir 

de  tipologias  que  quando  muito  nos  auxiliam  no  conhecimento  das  normas 

constitucionais, mas sim sob uma concepção hermenêutica, como normas que traduzem 

os valores básicos fundamentais, cuja natureza os aproxima da ética e da moral.

Como  vimos,  a  dificuldade  toda  está  em  aplicar  a  Constituição,  dentro  dos 

parâmetros da segurança e da justiça.  É justamente nesse ponto que a argumentação 

jurídica  tem  fundamental  importância  auxiliando  o  juiz,  numa  situação  concreta,  a 

estabelecer  critérios  pautados  pela  eqüidade,  previsibilidade  e  proporcionalidade,  na 

aplicação  de  princípios  aparentemente  contrários.  Tal  procedimento  orientado  pela 

racionalidade  e  motivação  de  suas  decisões  afastará  a  indesejável  e  perigosa 

discricionariedade sem limites nas decisões judiciais.

Por tudo isso, temos a convicção de que apenas mediante uma convergência 

de vontades e esforços (do Poder Público e da sociedade), bem como especialmente com 

a superação do tradicional jogo do “empurra-empurra” que se estabeleceu no nosso País 

(entre Estado e iniciativa privada, entre União e Estados, entre estes e os Municípios, 

entre Executivo e Legislativo, entre estes e o Judiciário, etc. ) é que se poderá chegar a 

uma solução satisfatória e que venha a resgatar a dignidade da pessoa humana para todos 
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os  brasileiros,  notadamente  no  que  diz  com a  efetiva  possibilidade  de  usufruir  das 

condições mínimas para uma existência digna.
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DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO LEI Nº 911/69

Magno Federici Gomes∗

RESUMO

O presente trabalho, sem a pretensão de esgotar o tema, aborda a Ação de Depósito e a 

Alienação  Fiduciária  em  Garantia.  Ao  contrapor  suas  peculiaridades,  estabelece  as 

marcantes  distinções  que  levam à  impossibilidade  da  prisão  civil  do  depositário  no 

contrato de Alienação Fiduciária, tudo sobre a égide da Constituição da República de 

1988 e a interpretação restritiva do seu art.  5º,  inciso LXVII.  Trata-se de um artigo 

teórico-documental,  mais precisamente jurídico-propositivo.  Conclui-se, também, pela 

inconstitucionalidade  do  art.  4º,  do  Decreto-lei  n°  911/69,  tendo  em vista  o  direito 

fundamental  e  inviolável  à  liberdade,  sem prejuízo  dos  princípios  constitucionais  da 

igualdade, impessoalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

PALAVRAS-CHAVE

AÇÃO  DE  DEPÓSITO;  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA; 

DEPOSITÁRIO  INFIEL;  DESCABIMENTO  DA  PRISÃO  CIVIL; 

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69.

RESUMEN

Este trabajo, sin la pretensión en agotar el tema, trata de la Acción brasileña de Depósito, 

en  Alineación  Fiduciaria  en  Garantía.  Presenta  sus  características  y  establece  sus 

distinciones que acaban por rechazar la posibilidad de la prisión civil del depositario, en 

el contracto de Alineación Fiduciaria, teniendo en cuenta la Constitución de la República 

brasileña y la interpretación restrictiva de su art. 5º, inciso LXVII. Es un artículo teórico-

documental,  más  exactamente  jurídico-propositivo.  La  conclusión  demuestra  la 

inconstitucionalidad del art. 4º, del Decreto-ley nº 911/69, ante el derecho fundamental e 
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inviolable de la libertad, sin embargo de los principios constitucionales de la igualdad, 

proporcionalidad y otros.

PALABRAS-CLAVE

ACCIÓN  DE  DEPÓSITO;  ALINEACIÓN  FIDUCIÁRIA  EN  GARANTÍA, 

DEPOSITARIO  INFIEL;  INADECUACIÓN  DE  LA  PRISIÓN  CIVIL; 

INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL DECRETO-LEY Nº 911/69.

INTRODUÇÃO

 Objetiva-se,  com o  presente  trabalho,  o  estudo  da  prisão  civil  decorrente  da 

alienação fiduciária em garantia de bens móveis, especificamente.

A  delimitação  se  justifica  pelos  questionamentos  que  se  têm  feito  sobre  a 

existência ou não de depósito implícito na alienação fiduciária em garantia, tendo em 

vista as enormes diferenças apresentadas entre os dois tipos de depósito: o primeiro, 

chamado típico e constante do contrato de depósito, enquanto o segundo, denominado 

atípico e resultante da alienação fiduciária, uma figura totalmente díspar.

O  tema  abordado  é  de  suma  importância  por  afetar  diretamente  o  direito 

fundamental de liberdade, estatuído no art. 5°,  caput, da Constituição da República de 

1988 (CR/88) e considerado como uma cláusula pétrea. Por vezes, não são observadas as 

hipóteses  restritivas  de  prisão  civil,  taxativamente  elencadas  em  na  CR/88, 

caracterizando verdadeira afronta ao texto constitucional.

Trata-se  de  uma trabalho  dogmático,  isto  é,  teórico  documental,  em que  são 

analisados a teoria e os conceitos doutrinários da matéria abordada, mais precisamente 

jurídico-propositivo, pois questiona uma lei vigente e avalia suas falhas.

1 – CONTRATO DE DEPÓSITO TÍPICO

Depósito é o contrato pelo qual alguém (o depositário) recebe de outra pessoa 

uma coisa móvel, obrigando-se a guardá-la, temporária e gratuitamente, para restituí-la 

no prazo estipulado ou quando lhe for exigida pela outra parte (o depositante).
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Nestes termos, vale transcrever o disposto pelo art. 627 do Código Civil (CC): 

“Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o 

depositante o reclame” (BRASIL, 2002).

A  exigência  da  entrega  da  coisa  pelo  depositante  ao  depositário  confere  ao 

depósito  a  natureza  de  contrato  real.  Para  o  aperfeiçoamento  de  tal  contrato  é 

indispensável que seja feita a tradição da coisa depositada. Assim assevera Monteiro:

O depósito é assim, antes de mais nada, contrato real, porque não pode existir 
sem a tradição da coisa depositada; sem o recebimento desta pelo depositário 
não se aperfeiçoa e não produz qualquer efeito1.

Por especificação legal, a coisa depositada deve ser móvel. Entretanto, admite-se 

o  depósito  de  imóveis,  em  decorrência  principalmente  da  propagação  do  depósito 

judicial, que, consoante art. 666, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), prevê tal 

modalidade.

A  restituição  da  coisa  é  o  elemento  moral  do  contrato,  cuja  inobservância 

acarreta sanções civis e penais ao depositário. Pela temporariedade deste contrato, deve 

ser fixado prazo para a restituição e, não o sendo, a coisa deverá ser devolvida quando 

solicitada pelo depositante.

Acresça-se  à  exposição  feita,  a  necessidade  da  forma  escrita  para  que  seja 

provado  o  contrato  de  depósito.  Entretanto,  tal  formalismo  não  é  essencial  à  sua 

validade, que pode se dar independentemente do instrumento contratual.

O  depositário  tem a  obrigação  de  guardar  e  conservar  a  coisa,  por  estar  na 

qualidade de possuidor imediato, bem como restituí-la, quando lhe for exigido.

Já o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa 

e os prejuízos que advierem do depósito, nos termos do art. 643 CC.

O depósito pode ser voluntário, judicial ou necessário.

O voluntário deriva do contrato, estando disciplinado nos arts.  627 a 646 CC. 

Resulta do acordo ou convenção das partes e trata-se de negócio fundado na confiança. 

Caracteriza-se como contrato real, por depender da entrega da coisa a ser depositada, e 

formal, por depender de prova por escrito.

1 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 34. ed. rev. e atual. 
por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva, 2003, v. V, p.239.
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Sua  eficácia  perante  terceiros  é  alcançada  apenas  quando  o  contrato  for 

registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme preconiza o art. 

129, § 2°, da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73).

Há também o depósito judicial, que tem categoria de ato processual, no qual o 

juiz nomeia o depositário para guardar a coisa litigiosa.

O depósito  necessário,  por  sua  vez,  independe  da vontade  das  partes.  Não é 

fundado na confiança e sua existência admite qualquer meio de prova. Pode se dar em 

decorrência de imposição legal, nos termos do inciso I, do art. 647 CC (depósito legal) 

ou  por  ocasião  de  calamidade  (depósito  miserável),  a  exemplo das  mencionadas  no 

inciso II, do mesmo artigo.

Assim, nos termos da lei civil, só se caracteriza depósito quando alguém recebe 

um bem infungível para guardá-lo e restituí-lo na ocasião aprazada ou quando lhe for 

reclamado pelo depositante.

Sob esta ótica, o entendimento razoável se situa no sentido de que é vedado ao 

legislador ordinário a equiparação de determinados inadimplentes à qualificação, de todo 

imprópria, de depositário infiel, quando o contrato não é, efetivamente, de depósito.

Se o contrário comumente ocorrer, em vão será a enumeração taxativa trazida 

pela CR/88, em seu art. 5°, inciso LXVII, que limita a prisão civil por dívidas a duas 

hipóteses, quais sejam, a do inadimplente de obrigação alimentícia e a do depositário 

infiel.

2 – AÇÃO DE DEPÓSITO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A ação de depósito tem como principal objetivo a efetiva restituição do bem ao 

depositante,  somado  aos  acréscimos  legais  ou  seu  equivalente  em dinheiro.  Tratada 

como um procedimento  especial  de jurisdição contenciosa,  a  referida  ação regula-se 

pelas disposições trazidas pelos arts. 901 a 906 CPC.

É adequada quando se trata de depósito que tenha por objeto coisa infungível. O 

depósito de coisa fungível  como o dinheiro,  por  exemplo,  regula-se  pelas  regras  do 

mútuo e o seu pedido de devolução deverá ser feito por meio da ação de cobrança. Nesse 

mesmo sentido, Silva:

O contrato não perde a natureza de depósito quando tem por objeto dinheiro 
ou outras coisas fungíveis, mas a sua disciplina, neste caso, haverá de ser a 
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mesma do contrato de mútuo. A ação de que gozará o depositante não será a 
de depósito e sim uma ação condenatória de restituição2.

Nos termos do art. 902 CPC, a petição inicial deverá ser instruída com a prova 

literal do depósito e a estimativa do valor da coisa, se não constar do contrato. Nesta 

oportunidade, o autor pedirá a citação do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, entregar 

a  coisa,  depositá-la  em Juízo ou consignar-lhe  o equivalente  em dinheiro  ou,  ainda, 

contestar a ação.

A peça de ingresso poderá conter também a cominação da pena coercitiva de 

prisão, em até 01 (um) ano, como depositário infiel. Entretanto, cumpre esclarecer que 

tal punição será proveniente apenas da sentença que, porventura, julgar procedente o 

pedido  de  depósito.  Se  ocorrer  a  interposição  do  recurso  de  apelação  (arts.  513  e 

seguintes CPC), que no caso em tela terá duplo efeito (art. 520, caput, CPC), a execução 

da ordem somente se efetivará após o julgamento pelo órgão  ad quem,  na hipótese de 

confirmação da sentença monocrática.

Chamado a contestar, o depositário poderá se valer das defesas estatuídas pelas 

leis civis, material e instrumental, podendo alegar também a nulidade ou falsidade do 

título,  bem  como  a  extinção  de  suas  obrigações.  A  peça  contestatória  deverá  ser 

apresentada em 05 (cinco) dias,  contados nos termos do art.  241 CPC, e sujeitará  o 

prosseguimento do feito ao procedimento comum ordinário.

Na prolação da sentença, sendo procedente o pedido, o juiz determinará a entrega 

da  coisa  em 24 (vinte  e  quatro)  horas  ou  o  seu  equivalente  em dinheiro.  Havendo 

descumprimento,  o  juiz  decretará  a  prisão  civil  do  depositário  infiel,  ressalvada  a 

hipótese, já mencionada, da utilização da via recursal.

O  depositante  poderá,  ainda,  sem  prejuízo  do  depósito  ou  da  prisão  civil, 

promover  a  busca  e  apreensão  da  coisa.  Sendo  frutífera,  cessará  a  prisão  civil, 

devolvendo-se o dinheiro, se depositado. Nestes mesmos termos, Pontes de Miranda:

Se se efetua a busca e apreensão da coisa, isto é, se a coisa foi encontrada e 
apreendida, ou se voluntariamente o réu a entregou, cessa a prisão, o que faz 
dever do juiz mandar, imediatamente, que seja solto o réu, e há a devolução 
do equivalente em dinheiro, se ocorrera3.

2 SILVA,  Ovídio  A.  Baptista  da.  Comentários  ao  Código  de  Processo  Civil:  dos  procedimentos 
especiais, arts. 890 a 981. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 13, p.90.
3 MIRANDA, Pontes  de.  Comentários  ao Código de Processo  Civil:  arts.  796-889. Rio de  Janeiro: 
Forense, 1976, tomo XIII, p.77.
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No tocante à prisão civil, deve o juiz se ater ao pedido, formulado ou não, na 

petição inicial. Não pode decretá-la de ofício. A lei processual faculta a elaboração de tal 

pleito ao autor, quando dispõe no § 1°, do art. 902 CPC: “No pedido poderá constar, 

ainda, a cominação de pena de prisão [...]” (BRASIL, 1973).

Verifica-se  que  o  verbo  utilizado  permite  uma  faculdade  à  parte  autora  na 

elaboração de tal pedido. É oportuna a lição trazida por Nery Júnior e Nery:

Não é a dívida, mas a infidelidade do depositário que justifica a prisão. Esta 
tem a  finalidade  de  servir  de  coerção  à  devolução  da  coisa.  Só  pode  ser 
decretada se pedida na inicial (CPC 902 §1°), e terá a duração máxima de um 
ano (CC 1287)4.

A  prisão,  se  decretada,  deve  ter  sua  duração  limitada  à  existência  do 

inadimplemento da obrigação. Desta forma, se a coisa for restituída ou seu equivalente 

em dinheiro, a prisão deverá cessar de imediato, mesmo que o prazo fixado pelo juiz seja 

outro.  Isso  ocorre  porque  tal  medida  restritiva  é  apenas  meio  coercitivo  para  que  a 

obrigação seja adimplida, não possuindo qualquer natureza ou pretensão punitiva.

Cumpre  a  abordagem,  ainda,  da  prisão  determinada  ex  officio do  depositário 

judicial.

O  depositário  judicial  é  um  auxiliar  do  juiz  no  processo,  nomeado 

especificamente  para  esse  fim,  a  teor  do  disposto  no  art.  148  CPC:  “A guarda  e  a 

conservação  de  bens  penhorados,  arrestados,  seqüestrados  ou  arrecadados  serão 

confiadas  a  depositário  ou  a  administrador,  não  dispondo  a  lei  de  outro  modo” 

(BRASIL, 1973).

Em se tratando de um elemento  da confiança do magistrado,  nomeado como 

depositário  de  coisa  litigiosa,  sua prisão poderá  ser  decretada pelo  próprio juiz,  nos 

mesmos  autos  da  cautelar  ou  da  execução,  caso  ele  não  entregue  o  bem 

depositado/penhorado ou o seu equivalente em dinheiro. Tal procedimento isenta a parte 

prejudicada de propor ação de depósito, pleiteando a prisão civil de um depositário que 

não foi por ela nomeado. Não obstante à possibilidade de decretação de ofício por parte 

do magistrado, a parte prejudicada pode, por meio de mera petição incidental, sugerir a 

aplicação da sanção coercitiva, no feito em que se constituiu o depósito judicial.

4 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.  Código de Processo Civil Comentado e 
legislação processual civil extravagante. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.121.
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A Súmula  nº  619,  do Supremo Tribunal  Federal  (STF),  reafirma tal  posição, 

estabelecendo  que  “a  prisão  do  depositário  judicial  pode  ser  decretada  no  próprio 

processo em que se constitui o encargo, independentemente da propositura de ação de 

depósito”.

Face o exposto, há que se concluir que, em se tratando de ação de depósito, o juiz 

não  poderá  decretar  a  prisão  do  depositário  infiel  ex  officio.  A  decretação  está 

condicionada ao pedido expresso do autor,  manejado por petição inicial  que cumpra 

todos os requisitos dos arts.  282 e 902 CPC. Contrariamente,  no depósito judicial,  o 

magistrado poderá decretá-la nos próprios autos, de ofício ou a requerimento incidental 

do interessado, por ser o depositário seu auxiliar na prestação jurisdicional.

3 - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

A  alienação  fiduciária  é  um  negócio  jurídico  no  qual  o  devedor,  chamado 

fiduciante,  pretendendo  garantir  uma  dívida,  contrata  a  transferência  ao  credor,  ou 

fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel infungível, em conformidade com os 

arts. 1.361 e seguintes CC.

Salienta-se  que  o  contrato  em  questão,  com  o  advento  da  Lei  nº  9.514/97, 

também tornou-se aplicável aos bens imóveis, no âmbito dos financiamentos decorrentes 

do Sistema Financeiro Imobiliário. Contudo, os bens imóveis não serão analisados neste 

estudo, tendo em vista não serem objeto do presente e a regra geral de impossibilidade 

de ocultação dos mesmos.

O  negócio  é  baseado  na  confiança,  na  medida  em  que  o  credor  mantém  a 

propriedade do bem, até que o devedor pague o total do seu débito.

A alienação fiduciária, mesmo sendo um contrato que, como os outros, decorre 

da mera vontade de contratar, possui uma característica peculiar, qual seja, o animus de 

dar  um bem em garantia  de  uma dívida,  constituindo-lhe  um gravame.  Em sentido 

equivalente, Rizzardo explicita que:

Trata-se de um negócio de garantia. Nestes moldes, ao invés de oferecer o 
bem em penhor,  ou  de  caucionar  títulos,  o  devedor  transfere  ao  credor  a 
propriedade dos produtos. Não adimplida a dívida, o credor fica autorizado a 
vender os bens e aplicar o resultado da venda no pagamento de seu crédito5.

5 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p.465.
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É  bilateral  por  apresentar  direitos  e  obrigações  para  ambas  as  partes.  Sua 

onerosidade é vislumbrada através das vantagens visadas, tanto pelo credor como pelo 

devedor, com o negócio jurídico.

A alienação fiduciária é um contrato acessório, ligado ao principal que poderá ser 

uma compra e venda, um mútuo ou outra forma compatível à espécie.

Durante o adimplemento do devedor, o credor deve respeitar o uso regular da 

coisa, não tendo o objetivo de se apropriar dela.

Para  se  valer  da  busca  e  apreensão,  o  credor  deve  comprovar  a  mora  ou  o 

inadimplemento do devedor. Destaca-se que tal comprovação se dará por carta registrada 

expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, a teor do disposto no art. 

2°, § 2° do Decreto-lei n° 911/69.

Se houver  o  cumprimento  integral  das  obrigações,  pelo devedor fiduciante,  o 

credor fiduciário deverá transferir a ele a propriedade do bem, sem ônus ou gravame.

No caso de inadimplemento, o credor se valerá da ação de busca e apreensão, 

podendo vender  o bem a terceiro,  independentemente  de hasta pública,  avaliação ou 

qualquer  medida  judicial  ou  extrajudicial,  salvo  disposição  expressa  em  contrário 

prevista  no  contrato.  Havendo  sobra,  devolverá  ao  devedor.  Entretanto,  se  o  valor 

arrecadado for inferior ao débito, o credor poderá executar o devedor e seus avalistas 

pelo que restar, mediante o procedimento de execução por quantia certa.

Não encontrado o bem, a ação será convertida em depósito.

4 – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO

A conversão da ação de busca e apreensão em depósito está prevista no art. 4°, 

do Decreto-lei n° 911/69.

A ação de depósito constante do citado Decreto-lei está expressamente admitida 

como um dos meios judiciais de que se pode socorrer o credor para obter a satisfação do 

crédito.

Entretanto, a ação de depósito do Decreto-lei n° 911/69 não é considerada um 

instrumento  hábil  a  ensejar  a  prisão  civil  do  depositário  infiel,  pois  este  não  tem a 

intenção de guardar a coisa para ser restituída posteriormente e, sim, de adquirir um bem 

determinado.
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Neste mesmo sentido, assevera Alves:

O objeto deste negócio jurídico não é o depósito da coisa sobre a qual ele 
incide, e sim a transferência da propriedade com finalidade de garantia,  na 
verdade a constituição de uma propriedade fiduciária, com fins de garantia. E, 
não obstante, segundo dispõe o art. 4° do Decreto-lei 911, de 1° de Outubro 
de 1969, não sendo encontrado o bem fiduciariamente alienado, ou não se 
achando ele na posse do devedor, a busca e apreensão converte-se em ação de 
depósito, apenas com a finalidade de sujeitar o demandado à ameaça6.

Deve-se levar em consideração que não se trata de um autêntico depositário por 

lhe faltar a obrigação e o dever de custódia, de guarda em relação à coisa.

É digna de registro tal circunstância porque, na figura da alienação fiduciária em 

garantia,  o  devedor não recebe a  coisa alheia  em depósito.  Ele  a  adquiriu.  Aliena  a 

propriedade dela, mas em fidúcia. Detém a posse direta e transmite a posse indireta ao 

credor do financiamento e, por isso, não há depósito. No caso, nem se trata de coisa 

alheia, mas de coisa do próprio devedor.

Neste teor de idéias, existem julgados negando a prisão civil do depositário infiel 

sob o fundamento de que em contratos de alienação fiduciária não existe a figura do 

depósito típico. Veja-se:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  PRISÃO 
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
1  -  Consoante  pacificado  pela  Corte  Especial  não  se  admite  prisão  civil 
decorrente de dívida oriunda de contrato de alienação fiduciária,  dado que 
descabida,  nesses  casos,  a  equiparação do devedor  à  figura do depositário 
infiel.
2 - Recurso especial conhecido e provido. (STJ. 4ª Turma. RESP 659026/DF. 
Rel. Min. Fernando Gonçalves. Julgamento: 16/11/2004).

Entretanto, fundados no mesmo Decreto-lei n° 911/69, tem havido por parte dos 

Tribunais  entendimento  diverso,  possibilitando  a  decretação da  prisão  do  fiduciante, 

equiparando-o  ao  depositário.  Esta  sempre  foi  a  corrente  defendida  pelo  Supremo 

Tribunal Federal.

Contudo,  a  tendência  moderna  é  de  que  tal  posicionamento  seja  aniquilado, 

principalmente  após  a  recente  decisão  do  STF  que,  no  Recurso  Extraordinário  nº 

466343/SP, o Relator Min. Cezar Peluso se manifestou no sentido da impossibilidade da 

6 ALVES, José Carlos Moreira.  Da Alienação Fiduciária em Garantia. Rio de Janeiro: Forense, 1973, 
p.45.
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prisão civil nos contratos de alienação fiduciária em garantia. Tal decisão foi noticiada 

no Informativo nº 450/STF, que assim consignou:

O Tribunal iniciou julgamento de recurso extraordinário no qual se discute a 
constitucionalidade  da  prisão  civil  nos  casos  de  alienação  fiduciária  em 
garantia (DL 911/69:  ‘Art.  4º  Se o bem alienado fiduciariamente  não for 
encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a 
conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de 
depósito,  na  forma prevista  no  Capítulo  II,  do Título  I,  do  Livro IV,  do 
Código de Processo Civil.’). O Min. Cezar Peluso, relator, negou provimento 
ao recurso, por entender que o art. 4º do DL 911/69 não pode ser aplicado em 
todo  o  seu  alcance,  por  inconstitucionalidade  manifesta.  Afirmou, 
inicialmente, que entre os contratos de depósito e de alienação fiduciária em 
garantia não há afinidade, conexão teórica entre dois modelos jurídicos, que 
permita sua equiparação. Asseverou, também, não ser cabível interpretação 
extensiva à norma do art. 153, § 17, da EC 1/69 — que exclui da vedação da 
prisão civil por dívida os casos de depositário infiel e do responsável  por 
inadimplemento  de obrigação alimentar  — nem analogia,  sob pena de se 
aniquilar  o  direito  de  liberdade  que  se  ordena  proteger  sob  o  comando 
excepcional.  Ressaltou  que,  à  lei,  só  é  possível  equiparar  pessoas  ao 
depositário com o fim de lhes autorizar a prisão civil como meio de compeli-
las ao adimplemento de obrigação, quando não se deforme nem deturpe, na 
situação equiparada, o arquétipo do depósito convencional, em que o sujeito 
contrai obrigação de custodiar e devolver (STF.  RE 466343/SP, Rel.  Min. 
Cézar Peluso, 22/11/2006).

Para reafirmar tudo o quanto aqui já foi registrado, a CR/88, em seu art. 5º, inciso 

LXVII,  que estabelece a possibilidade de prisão civil  do devedor de alimentos  e  do 

depositário infiel, não reservou ao legislador infra-constitucional a faculdade de ampliar, 

por meio de lei federal, as restritivas hipóteses de prisão civil, vedando, por decorrência, 

a  ampliação do instituto  do depósito  e  o  conseqüente  constrangimento da liberdade. 

Assim, o devedor fiduciante  não pode ser  considerado depositário infiel,  passível  de 

sofrer constrição de sua liberdade, aliado ao fato de que bem sob garantia fiduciária, 

efetivamente, não pressupõe a figura do depósito.

5 – VISÃO CONSTITUCIONAL E A APLICABILIDADE DO PACTO DE SÃO 

JOSÉ DA COSTA RICA

Com a modernidade, as dívidas contraídas pelos cidadãos deixaram de ter reflexo 

punitivo sobre seu próprio corpo e começaram a priorizar a restituição pecuniária ao 

credor.

Assim e atualmente, já não se admite a prisão civil do devedor inadimplente. Em 

seu lugar, é cabível a execução patrimonial daquele que é o responsável pela dívida.
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Todavia, a CR/88, como já mencionado nos capítulos anteriores, excetua duas 

situações: é permitida a prisão civil pelo inadimplemento de obrigação alimentícia e nos 

casos de depositário infiel, consoante seu art. 5°, inciso LXVII.

Nessa oportunidade, a CR/88, em defesa ao direito fundamental à liberdade, de 

caráter inviolável e amplamente difundido, limitou taxativamente as hipóteses de prisão 

civil por dívidas, em rol numerus clausus.

É de natureza civil a prisão prevista constitucionalmente. Seu objetivo, portanto, 

não é a aplicação de uma sanção punitiva, mas tão somente a sujeição do devedor a um 

meio coercitivo que o leve a sanar o inadimplemento. É tão verdade que, restituído o 

bem depositado ou cumprida a obrigação, cessa automaticamente a aplicação da prisão.

No contrato típico de depósito, o bem vem às mãos do depositário em razão da 

grande confiabilidade a ele merecida. É esta a razão pela qual o texto constitucional abre 

uma exceção para tratar de maneira severa o depositário infiel: aquele que não devolve a 

coisa que possua nesta qualidade, embora reclamada pelo depositante.

Nestes termos, a lição trazida por Pereira:

A lei especial, quando equipara o alienante ao depositário, acrescenta que lhe 
assume este as responsabilidades e encargos, de acordo com a lei civil  e a 
penal. Os deveres básicos do depositário consistem em conservar e restituir, e 
a sanção para este último reside na prisão até por um ano. A matéria não é 
pacífica,  entendendo  alguns  autores,  e  vendo  mesmo  decisões  judiciais,  a 
dizer que o legislador aludiu às 'responsabilidades' do depositário, mas não foi 
expresso em atrair-lhe as sanções. Pensamos diversamente. Não caberia à lei 
reportar-se à lei civil e à penal, se tivesse o propósito de afastar precisamente 
o efeito mais grave e mais típico daquele contrato, que é a pena de prisão ao 
que recusa devolver, ou descaminha o depósito. É de acrescer que a garantia 
efetiva  para  o  credor  está  na  cominação  penal,  pois  que  a  coisa  alienada 
ficando em poder do devedor, fácil lhe será desviá-la, frustrando a segurança, 
se não ficar sujeito a penalidade rigorosa7.

Em que pese o entendimento do renomado autor (1999), diversa é a idéia aqui 

adotada.

O art. 5º, inciso LXVII, CR/88, por afetar o valor liberdade, deve ser interpretado 

restritivamente,  importando dizer que à lei é vedado atribuir exceção a um princípio 

natural do ser humano e elevado à categoria constitucional como direito fundamental do 

indivíduo, de caráter inviolável. Tal princípio é o maior bem da vida resguardado na 

atualidade.

7 PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituições de Direito Civil: direitos reais. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, v. IV, p.305.
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Nesse mesmo sentido se pronuncia Mazzuoli:

[...] quando a Constituição fala em depositário infiel, está se referindo àquele 
do Código Civil  (depósito clássico,  stricto sensu),  pois  é  o único diploma 
legal que disciplina o contrato de depósito, vedando assim, a ampliação dos 
casos em que cabe o constrangimento através da lei ordinária8.

Dessa  maneira,  o  que  não  se  concebe  é  que  seja  dado  a  uma  lei  infra-

constitucional  um alcance  tal  que  não  lhe  dá  a  CR/88.  Se  o  legislador,  através  da 

equiparação  ao  depositário,  de  quem,  não  tivesse  as  características  deste,  pudesse 

elastecer os casos de prisão civil,  a norma constitucional  estaria  sendo sobremaneira 

violada pelo arbítrio da referida lei, o que de forma alguma pode ser concebido num 

sistema adotado pela "Constituição Cidadã".

Em consonância com este entendimento, o Brasil tornou-se signatário de um dos 

mais importantes tratados internacionais de Direitos Humanos.

Aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 27/92, 

de 25 de setembro de 1992, e incorporado pelo ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 

Presidencial nº 678, de 06 de novembro de 1992, o Pacto de São José da Costa Rica 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos) dispõe, em seu art. 7º, 7: “ninguém 

deve  ser  detido  por  dívidas.  Este  princípio  não  limita  os  mandados  de  autoridade 

judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar” 

(BRASIL, 1992).

Pretende-se, desta maneira, proteger o direito fundamental de primeira geração 

(civil e individual) à liberdade.

Contudo, as disposições do pacto adotado vão de encontro com o art. 5º, inciso 

LXVII,  CR/88.  A Emenda  Constitucional  n°  45,  de  08  de  Dezembro  de  2004,  que 

acrescentou o § 3°, ao art. 5° CR/88, ensejou antinomia ao dispor:

Os tratados e convenções internacionais  sobre direitos humanos que forem 
aprovados em cada Casa do Congresso Nacional,  em dois turnos,  por  três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais (BRASIL, 1988).

Dessa  forma,  para solucionar  a  contradição  surgida com o advento da EC nº 

45/2004,  os  Tratados  Internacionais  de  Direitos  Humanos  devem  seguir  a  mesma 

8 MAZZUOLI,  Valério  de  Oliveira.  Alienação  Fiduciária  em  Garantia  e  a  Prisão  do  Devedor 
Fiduciante: uma visão crítica à luz dos direitos humanos. Campinas: Agá Juris Editora, 1999, p.54-55.
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rigorosidade  do  processo  de  aprovação  das  Emendas  Constitucionais,  para  valerem 

como tais.

Assim, para que o Pacto São José da Costa Rica possa ingressar como Emenda 

Constitucional,  deveria ser  levado a  nova votação e ser  aprovado, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos respectivos membros.

Sobre o assunto, mister mencionar os ensinamentos de Moraes:

Esse mesmo mecanismo foi adotado no Brasil pela EC nº 45/04, ao permitir 
no  §  3º,  do  art.  5º,  a  aprovação  pelo  Congresso  Nacional  de  tratados  e 
convenções internacionais  sobre direitos humanos em dois turnos,  por  três 
quintos dos votos dos respectivos membros, ou seja, pelo mesmo  processo 
legislativo  especial das  emendas  à  Constituição;  quando,  então,  uma  vez 
incorporados, serão equivalentes às emendas constitucionais9.

Contudo,  na  atualidade,  não  é  essa  a  situação  pré-existente.  Apesar  de 

recepcionado pelo ordenamento como norma infraconstitucional, o Pato de São José da 

Costa Rica não tem força para modificar e/ou alterar o art. 5º, inciso LXVII, CR/88, 

devendo as controvérsias sobre a matéria serem extintas.

Em retorno ao tema objeto deste trabalho, a solução ao dilema da utilização da 

prisão civil ao devedor fiduciário reside na aplicação ou interpretação a ser dada ao art. 

5°, inciso LXVII, CR/88.

Como se  trata  de norma  que restringe  direitos  ou  impõe danos/prejuízos  aos 

jurisdicionados  (em  analogia  à  norma  penal,  apesar  da  diferença  de  pretensões),  a 

interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional também deveria ser restritiva, ou 

seja, considerar que a norma disse mais do que deveria.

Sobre a matéria dispõe Maximiliano:

As leis especiais limitadoras da liberdade, e do domínio sobre as coisas, [...], e 
as punitivas bem como as disposições de Direito Privado, porém de ordem 
pública e imperativas ou proibitivas, interpretam-se estritivamente10.

Portanto, caso a lei constitucional quisesse considerar como depositário infiel o 

devedor fiduciário (em contrato atípico) deveria ter,  expressamente, indicado em seu 

texto tal fato, o que não ocorreu.

O Direito vai além da vigência.  Reclama, então, eficácia material.  Também a 
9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p.628.
10 MAXIMILIANO,  Carlos.  Hermenêutica e Aplicação do Direito.  17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1998, p.224.
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CR/88  precisa  ajustar-se  a  valores.  Estes  valores  se  norteiam,  principalmente,  pelo 

princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  norma programática  constante  no  art.  1º, 

inciso III, CR/88. Apesar da referida classificação quanto a sua eficácia, a hoje Ministra 

do STF esclarece que:

Toda  norma  constitucional  tem  eficácia  plena.  Quero  dizer,  toda  norma 
constitucional tem que ser formulada e interpretada de molde tal a permitir 
que a função constitucional para a qual foi formulada se cumpra. Não tivesse 
eficácia plena a norma constitucional e, com certeza, não seria norma, muito 
menos constitucional, no sentido de fundamental, de norma básica, superior e 
necessária do Direito.
O conceito  mesmo de  Constituição  parece-me contrário  à  idéia  de  norma 
constitucional  sem  a  plenitude  de  sua  eficácia,  o  que  corresponderia  à 
inoperância do conceito e à inutilidade da existência jurídica caracterizada – 
como se faz na atualidade – da natureza específica da norma constitucional. 
Constituição  sem  eficácia  é  antinomia,  ou,  pior,  engodo  jurídico  em 
detrimento da sociedade e burla perversa ao ideal de Justiça material por ela 
buscado e em função do qual se concede e se luta pelo Direito11.

Desse modo,  por ser  a alienação fiduciária equiparada a um depósito atípico, 

deve sempre prevalecer a interpretação restritiva do art. 5°, inciso LXVII, CR/88, que 

está em consonância com a norma constitucional que tutela o bem maior, que é o direito 

à liberdade.

Incabível, portanto, a prisão civil do devedor fiduciário.

6 – DECRETO-LEI Nº 911 X AÇÃO DE DEPÓSITO: NÃO CABIMENTO DA 

PRISÃO CIVIL

Consoante disposição trazida pelo art.  4º,  do Decreto-lei n° 911/69, se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o 

credor poderá ajuizar ação de depósito, na forma prevista no Título XII, Livro IV, CPC.

A ação de depósito constante no citado Decreto-lei está expressamente admitida 

como um dos meios judiciais de que pode se socorrer o credor para obter a satisfação de 

seu crédito.

Entretanto, a ação de depósito do Decreto-lei nº 911/69 não é considerada como 

instrumento hábil a ensejar a prisão civil do depositário infiel. Neste sentido, assevera 

Gomes:

11 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e Constitucionalidade. Belo Horizonte: Ed. Lê, 1991, 
p.39
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A ação de depósito do DL 911/69 e a prisão civil que dela decorre por sua 
finalidade, não é idônea a proporcioná-la, visto que se destina à recuperação 
da coisa depositada, e na alienação fiduciária em garantia, esse propósito não 
tem a significação própria apenas expressa na ação em que a pretensão do 
depositante se funda no contrato de depósito. O devedor-fiduciante não é, a 
rigor,  depositário,  pois  não  recebe  a  coisa  para  guardar,  nem  o  credor-
fiduciário  a  entrega  para  esse  fim,  reclamando-o  quando  não  mais  lhe 
interesse a custódia alheia. A lei o equipara ao depositário para lhe impor os 
encargos e responsabilidades inerentes ao exercício dessa função12.

Conclui-se,  então,  da lição do festejado civilista,  que existe  uma equiparação 

legal do fiduciante ao depositário, tão somente para que lhe sejam impostos os encargos 

e as responsabilidades do exercício da função.

Resta acrescentar, ainda, que o fiduciante utiliza-se do bem fiduciado como se 

dele fosse dono, sem qualquer preocupação de custodiá-lo, o que desnatura a espécie 

contratual do depósito. Para que exista depósito, é necessário que tenha sido entregue a 

coisa à guarda do depositário.

Portanto, entende-se que o adquirente de um bem fiduciário não é um autêntico 

depositário. Ele adquiriu a coisa.  Alienou sua propriedade, mas em fidúcia. Detém a 

posse direta e transmite a posse indireta ao credor do financiamento. Por isso não há 

depósito. No caso, não se trata de coisa alheia, mas de coisa dele próprio.

Várias críticas vêm surgindo no que tange à forma com que foi disciplinada a 

alienação  fiduciária.  A  propósito,  vale  transcrever  o  entendimento  do  Juiz  gaúcho 

Amilton Bueno de Carvalho, que integra a corrente da magistratura que busca introduzir 

nova mentalidade na hermenêutica jurídica brasileira:

O instituto em pauta, criado no auge da ditadura militar (Decreto-lei 911/69), 
tem sido duramente criticado pelos benefícios que coleta em favor exclusivo 
das  instituições  de  crédito  (hoje  extensivos  aos  consórcios).  CARLOS 
ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA e eu denunciamos na "Revista Ajuris 
33/81 e 39/134: o Decreto-lei 911/69 repugna a consciência jurídica".
[...]
Assim, no momento em que a sociedade busca democratizar-se, não se pode 
admitir que as instituições financeiras tenham benefício quando se o negam ao 
resto da população.
Então, um número considerável de juízes gaúchos tem indeferido liminares de 
busca  e  apreensão  com base  no  Decreto-lei  911/69,  determinando  que  as 
financeiras busquem o arsenal jurídico colocado no dispor de todo o povo.
Entende, forte em TUCCI e TUCCI (Constituição de 1988 e Processo, Ed. 
Saraiva,1989, p. 57), que há "manifesta violação do regramento de igualdade 
perante a lei, e reflexivamente, do atinente à isonomia processual". Assim, as 

12 GOMES, Orlando. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.130.
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financeiras não podem usufruir de benefícios inconstitucionais que a ordem 
jurídica rejeitada se lhes outorgou.
(CARVALHO, Amilton Bueno de. apud TAMG. 2ª Câmara Cível. Agravo de 
Instrumento  395715-9.  Rel.  Des.  Alberto  Aluízio  Pacheco  de  Andrade. 
Julgamento: 17/12/2002).

De maneira que fornecer instrumento processual privilegiado às instituições de 

crédito, como, por exemplo, a conversao da ação de busca e apreensão fiduciária em 

depósito,  presumindo  a  existência  de  infidelidade  em  contrato  atípico,  importa  em 

contrariedade manifesta ao princípio constitucional da isonomia, ou seja,  da paridade 

simétrica ou igualdade, bem como aos da impessoalidade (estabelece prerrogativa que se 

traduz em privilégio inaceitável), proporcionalidade e razoabilidade, constantes do art.5º, 

caput, CR/88 (norma constitucional de eficácia plena), sendo, portanto, inconstitucional 

o art. 4º, do Decreto-lei n° 911/69.

Por estas e outras razões, é necessário que, ao julgar, o juiz tenha em mente o que 

dispõe o art. 5º, da Lei de Introdução do Código Civil (LICC): "Na aplicação da lei, o 

juiz  atenderá  aos  fins  sociais  a  que  ela  se  dirige  e  às  exigências  do  bem comum" 

(BRASIL, 1942). Tal postura pode, de alguma forma, atenuar os rigores da letra fria da 

lei, sem que se caminhe para uma ditadura do Poder Judiciário. Vale mencionar que as 

leis brasileiras, por um ou outro motivo, sempre deixam lacunas e imprecisões, gerando 

a possibilidade de o juiz emprestar um cunho social à sua interpretação.

Vale acrescentar  que a  alienação fiduciária  traz  em seu bojo  toda a  sorte  de 

constrições ao devedor,  promovendo um processo sumário,  em que há uma busca e 

apreensão  violenta  do  bem  gravado.  Além  disso,  quase  não  tinha  oportunidade  de 

defesa, o que foi alterado pela Lei nº 10.931/04, ante a discutível constitucionalidade do 

antigo art. 3º, § 2º, Decreto-lei nº 911/69. Existe, ainda, a possibilidade de sua conversão 

em ação de depósito, como meio de viabilização da prisão civil do devedor (a pretexto 

de compeli-lo a entregar o bem alienado fiduciariamente, face à condição de depositário 

infiel). Possível também o enquadramento do devedor no crime de estelionato, no caso 

de este oferecer em garantia o bem alienado fiduciariamente.  Até mesmo a prova da 

mora que enseja a busca e apreensão é falha e extremamente protecionista aos grupos 

financeiros, pois a simples expedição (e não o recebimento pessoal pelo devedor) de 

carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos constitui prova da notificação 

que habilita a busca e apreensão.
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Em resumo,  não se  caracteriza  como infidelidade do depositário  o  desvio ou 

simples recusa de entrega do bem financiado, descabendo assim, sua prisão civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma  Constituição  Democrática  é  uma  fonte  inesgotável  de  argumentos  que 

podem ser utilizados com o escopo de democratizar o Direito, inclusive, se for o caso, 

para o fim de negar aplicação à lei federal que viole valor protegido pela CR/88, qual 

seja,  o  direito  fundamental  e  inviolável  à  liberdade,  sem  prejuízo  dos  princípios 

constitucionais da igualdade, impessoalidade, proporcionalidade e razoabilidade, todos 

constantes em norma constitucional de eficácia plena.

Tem-se, dessa forma, que o contrato de alienação fiduciária não é um contrato 

típico de depósito e, se eventualmente a ele for convertido, incabível será a prisão civil 

do devedor.

Deve-se ressaltar, ainda, que a CR/88 definiu entre os princípios fundamentais a 

cidadania  e  a  dignidade  da  pessoa  humana,  e  entre  os  objetivos  fundamentais,  a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Com essas  alegações,  dá-se  por  encerrado este  singelo  trabalho,  reafirmando, 

nesta  oportunidade,  o  quão  inviável  e  injusta  é  a  prisão  civil  do  devedor,  salvo  as 

restritivas hipóteses em que o constituinte previu na CR/88.
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EXAME DE CORPO DE DELITO – O ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL E UMA RELEITURA À LUZ DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

E DAS NOVAS REGRAS DO INTERROGATÓRIO (LEI nº 10.792/03).

Marcelo Lessa Bastos∗

Marcella Cordeiro Orçai∗

RESUMO

O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a imprescindibilidade do exame de 

corpo  de  delito  e  a  impossibilidade  de  suprimento  de  sua  falta  pela  confissão  do 

acusado.  Resquício do sistema da prova legal,  trata-se de dispositivo cujo alcance, 

aplicação  e  vigência  sempre  foram motivo  de  acaloradas  discussões  doutrinárias  e 

jurisprudenciais.   O próprio mecanismo de suprimento à falta do exame pela prova 

testemunhal sempre foi alvo de divergências, em especial no que isto se diferenciaria 

do  exame  de  corpo  de  delito  indireto.   Com a  Constituição  de  1998,  passou-se  a 

examinar a recepção do dispositivo em face do art. 5o, LVI, que somente distingue entre 

provas  lícitas  e  ilícitas,  autorizando  a  conclusão  de  que  não há  que  se  estabelecer 

preferências entre as provas lícitas.  Propõe-se, agora, uma nova discussão: a revogação 

tácita do dispositivo, diante das novas regras do interrogatório. É o objeto deste estudo. 

PALAVRAS-CHAVE

EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO;  INTERROGATÓRIO;  PRINCÍPIO  DO 

CONTRADITÓRIO.  

ABSTRACT

The art. 158 of the Code of Criminal Procedure establish the essentiality  of the legal 

medical  examination  and  the  impossibility  of  its  subtraction  due  by  the  lack  of 

confession from the defendant.  Remaining from the legal evidence system, this legal 

device’s reach, application and validity had always been the reason for heated doctrinal 

and jurisprudences quarrels. The mechanism of suppressing the medical exam in lieu of 
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witness testimony was always subject  to divergences;  especially in what this would 

differentiate from the indirect legal examination (corpus delicti). After the Constitution 

of  1998,  this  section  would  be  examined  in  light  of  art.  5o,  LVI,  which  only 

distinguishes between licit and illicit proofs, leading to the conclusion that it shouldn’t 

be established preferences among the licit proofs. A new discussion is proposed: the 

tacit revocation of the device, in accordance with the new rules of Interrogation. This is 

the object of this study.

KEY WORDS

LEGAL  MEDICAL  EXAMINATION;  INTERROGATION;  PRINCIPLE  OF  THE 

CONTRADICTORY.

1. INTRODUÇÃO.

O exame de corpo de delito talvez seja a prova que mais controvérsia suscite 

nos  dias  atuais,  nada  obstante  o  seu  elevado  grau  de  influência  na  formação  do 

convencimento do juiz, por se tratar de prova técnica e, não raras vezes, decisiva.

Exatamente por este papel preponderante, em que pese inexistir, formalmente, 

qualquer hierarquia entre as provas no sistema processual brasileiro, é que se inquieta 

em face  da  constatação  de  que  a  produção  da  prova,  via  de  regra  colhida  na  fase 

investigatória, se dá sem a participação das partes e, portanto, em flagrante violação do 

princípio  do  contraditório,  tomado  em  sua  acepção  participativa  e  não  meramente 

argumentativa.  

Por se tratar de prova irrepetível, na maioria das vezes, e por se estar premido 

pela  necessidade  de  colherem  os  vestígios  da  infração  penal  antes  que  eles 

desapareçam, acaba-se aceitando, por inevitável, a produção da prova, contentando-se 

com um suposto contraditório postergado, que se denomina diferido, na verdade um 

contraditório meramente formal e argumentativo, já que as partes, em especial o réu, 

não tiveram a oportunidade de participar do momento  da produção da prova e,  tão 

somente, dela tomam ciência na hora de sua valoração. 

Estas reflexões são fustigadas, sem maior aprofundamento, no presente estudo 

que,  no  entanto,  pretende  trazer  a  fundo  uma  outra  discussão:  ainda  subsiste  a 

obrigatoriedade do exame de corpo de delito no processo penal e a vedação de seu 
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suprimento pela confissão do acusado (art. 158 do Código de Processo Penal) em face 

das novas regras do interrogatório, trazidas pela Lei nº 10.792/03?

O  questionamento  está  impulsionado  exatamente  pelo  princípio  do 

contraditório,  já  que,  como  se  sabe,  a  confissão  do  acusado  é  obtida  em  seu 

interrogatório que, hoje, é potencialmente um meio de prova, produzido sob o crivo do 

contraditório, com a participação efetiva das partes, ao contrário do exame de corpo de 

delito, que permanece inquisitorial.

Citam-se,  igualmente  sem  maior  aprofundamento  dados  os  estreitos  limites 

deste  estudo,  as  discussões  anteriores  no  tocante  à  recepção  do  dispositivo  pela 

Constituição,  cujo  art.  5o,  LVI,  somente  distinguiu  entre  provas  líticas  e  ilícitas, 

autorizando a conclusão de que não há substrato para a distinção infraconstitucional 

entre meios de prova lícitos; e as discussões no tocante à forma de suprimento à falta do 

exame de corpo de delito pela prova testemunhal, tal como previsto no Código, bem 

como a diferença entre este suprimento e o exame de corpo de delito indireto.

2.  O  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO  E  O  PRINCÍPIO  DO 

CONTRADITÓRIO.

O princípio do contraditório já foi definido, de forma tímida,  como sendo o 

princípio segundo o qual:

O acusado, isto é, a pessoa contra quem se propõe a ação penal, goza do 
direito “primário e absoluto” da defesa.  O réu deve conhecer a acusação 
que  se  lhe  imputa  para  poder  contrariá-la,  evitando,  assim,  possa  ser 
condenado  sem  ser  ouvido.   Tal  princípio  consubstancia-se  na  velha 
parêmia:  audiatur  et  altera  pars  – a  parte  contrária  deve também ser 
ouvida.1

Percebe-se da definição de Tourinho Filho – colhida propositalmente da edição 

de 1990 da obra mencionada para demonstrar a evolução do tratamento que hoje se dá 

ao princípio – um viés exclusivamente informador e argumentativo do princípio, eis 

que  sua  tônica  estava  no  direto  do  acusado  de  ser  informado  da  acusação  e  na 

necessidade de ser dada a ele a oportunidade de ser ouvido antes de ser sentenciado.  Os 

exemplos apresentados pelo autor para ilustrar o conteúdo que dava ao princípio bem 

1 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.  Processo Penal.  São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 48/49.
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demonstram a visão acanhada que dele se tinha2.  Nenhuma preocupação demonstrava 

com a possibilidade das partes, autor e réu, participarem efetivamente da colheita da 

prova com a qual o Juiz decidirá o conflito – que se pode considerar o viés participativo 

do contraditório.

Claro  que  o  princípio  do  contraditório  compreende  o  direito  do  réu  ser 

formalmente cientificado da acusação – viés informativo – e o direito de ser ouvido 

sobre ela antes  de ser  julgado – viés argumentativo.   Melhor ainda,  o princípio do 

contraditório  compreende o direito  da parte  contrária,  não importa se  autor  ou réu, 

sempre ser cientificada (por meio da citação e intimações subseqüentes) daquilo que a 

outra parte disse e provou a seu respeito, de modo que tenha a mesma oportunidade de 

contradizer e contraprovar.  

Neste  contexto,  que  aqui  se  chama  de  viés  informativo  e  argumentativo, 

respectivamente, não havia maiores óbices para o exame de corpo de delito ser colhido 

ainda na fase pré-processual, sem a participação do réu, o qual, depois, após o exercício 

do  direito  de  ação,  seria  citado  e  cientificado  assim  de  todo  o  conteúdo  do 

procedimento que serviu de base à denúncia ou queixa, de modo que teria, então, a 

oportunidade  de  contradizer  e  contraprovar.   É  o  que  se  resolveu  denominar  de 

“contraditório diferido”.  

Não  se  preocupava,  assim,  com  a  participação  das  partes  no  momento  da 

realização do exame pericial, destacando-se, ao revés, a impossibilidade de influir na 

prova  pericial.   Quando  muito,  a  doutrina,  timidamente,  procurava  assegurar  a 

possibilidade de apresentação de quesitos pelo indiciado e pela vítima (que nem parte 

viria a ser, na maioria das vezes, em face da ação penal de iniciativa pública). Nada 

além disto.  A possibilidade de participar efetivamente da colheita da prova, inclusive 

com indicação de assistente técnico, era enfaticamente repelida.

Assim se pronunciava Tourinho Filho:

Determinada  a  realização  do  exame  pericial,  seja  a  requerimento  de 
qualquer das partes seja  ex officio, deverão elas formular seus quesitos, 

2 “O nosso CPP consigna regras realçando tais garantias constitucionais. Assim, por exemplo, dispõe o 
art. 261 ‘que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor’ 
(...).  Ainda realçando o princípio do audiatur el altera pars, dispõe o Código que, ao receber a denúncia 
ou queixa, deve o Juiz determinar a citação do réu para vir defender-se da acusação que se lhe faz (...). 
Do  princípio  do  contraditório  decorrem  duas  regras  importantes:  a  da  igualdade  processual  e  a  da 
liberdade processual.  Esta última consiste na faculdade que tem o acusado de nomear o advogado que 
bem quiser e entender; na faculdade que possui de apresentar provas que entender convinháveis, desde 
que permitidas em Direito, de formular ou não reperguntas às testemunhas etc.” (TOURINHO FILHO, 
op. cit., p. 49/50).
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podendo  inclusive  faze-lo  a  autoridade.   Tais  quesitos  poderão  ser 
formulados até o ato da diligência, como se infere da leitura do art. 176 
do  CPP.   Tratando-se  de  perícia  realizada  na  fase  de  inquérito, 
normalmente os quesitos são formulados pela própria Autoridade Policial. 
Mas,  à  maneira  do  que  ocorre  com  a  Justiça  Militar,  haverá  mais 
vantagem  do  que  inconveniência  em  se  permitir  aos  interessados 
(indiciado  e  vítima)  a  formulação  de  quesitos.   Grosso  modo,  essas 
perícias  não  podem, pelo  passar  do  tempo,  ser  renovadas  em juízo,  e 
como o exame pericial, em determinadas infrações, constitui o ponto alto 
do conjunto probatório, haveria a possibilidade de prejuízo irremediável, 
tanto  para  a  vítima como para  o  indiciado.   Poder-se-ia  conjurar  esse 
prejuízo por meio do pedido de esclarecimentos aos peritos, em juízo.  Às 
vezes, as indagações formuladas a eles, pela acusação e defesa, em juízo, 
suprem  a  falta  de  formulação  de  quesitos.   Mas,  outras  vezes,  não. 
Assim, não devem as Autoridades Policiais, cônscias de que estão apenas 
procurando a colheita de melhores informações para esclarecimento da 
verdade, impedir que a vítima e indiciado formulem seus quesitos.  Aliás, 
no  Anteprojeto  Frederico  Marques,  o  art.  369  não  só  possibilitava  à 
vítima e indiciado a formulação de quesitos como, inclusive, a indicação 
de assistente técnico.3

Tornaghi, sobre a questão da participação das partes no exame, era ainda mais 

enfático:

Recorde-se que, quando a perícia é determinada pela autoridade policial, 
na fase do inquérito, nada a compele a admitir quesitos de partes.  Muito 
menos podem essas exigir exames periciais, embora possam pedi-los (art. 
14).  O inquérito é de tipo inquisitório; nele a autoridade concentra todo o 
poder  e  dele  usa  discricionariamente  (não  arbitrariamente),  isto  é, 
segundo sua prudência e com toda liberdade, dentro dos limites legais.4

Indicação de assistente técnico pelas partes parecia algo pecaminoso, valendo, 

neste sentido, colher a lição incrivelmente recente de Guilherme de Souza Nucci:

Possibilidade  de  indicação  de  assistentes  técnicos  pelas  partes 
interessadas: é inadmissível no processo penal.  Entretanto, salienta, com 
pertinência, Antônio Scarance Fernandes, que “isso não impede, contudo, 
que a  parte  possa recorrer  a  peritos  particulares  para  análise  da prova 
produzida pelos peritos oficiais, emitindo pareceres técnicos...”5

Ada Pellegrini Grinover, no entanto, desde há muito vem se debruçando sobre o 

exame de corpo de delito.  Admite sua realização sem a presença das partes, em fase 

policial, mas somente em caráter cautelar, quando houver risco de desaparecimento dos 

indícios.  Assevera, noutro passo, a necessidade de, para valer com prova, ressalvada 

aquela  incômoda  possibilidade,  contar  com  as  presenças  do  Juiz  e  das  partes  no 

3 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. op. cit., v. 3, p. 230. 
4 TORNAGHI, Hélio.  Curso de Processo Penal.  São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 327.  
5 NUCCI, Guilherme de Souza.  Código de Processo Penal Comentado.  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 316.
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momento de sua confecção, antecipando, deste modo, o perfil  atual  do princípio do 

contraditório, objeto de enfoque logo em seguida.  Colhe-se, por oportuna, em que pese 

acanhada na parte em que se contenta com o contraditório diferido, sua lição:

Determinada a realização da perícia, devem as partes ter oportunidade de 
apresentar quesitos, sem o que o exame será inválido, não podendo nele 
se fundar a sentença; poderá o juiz, contudo, desde que motivadamente, 
indeferir  quesitos  impertinentes.   (...)  Maior  dificuldade  poderá  surgir 
quanto às perícias realizadas na fase policial, sem prévia manifestação da 
defesa  e  que,  muitas  vezes,  representam  a  comprovação  da  própria 
materialidade do crime.   Excluídos os casos em que há urgência,  seja 
porque  há  risco  de  desaparecerem  os  sinais  do  crime,  seja  porque  é 
impossível  ou  difícil  conservar  a  coisa  a  ser  examinada,  ou  ainda  as 
hipóteses  em  que  inexiste  suspeita  contra  pessoa  determinada,  a 
autoridade policial deveria dar oportunidade  ao indiciado de apresentar 
quesitos para maior garantia de defesa.  Todavia, tem-se entendido que as 
provas periciais obtidas na fase policial independem de manifestação do 
indiciado,  porque  o  inquérito  é  marcadamente  inquisitório  e  também 
porque  pode  o  réu,  na  ação  penal,  impugnar  a  perícia,  requerer  novo 
exame  ou  pedir  esclarecimentos  aos  peritos.   Realiza-se  enfim  um 
contraditório diferido.  (...)  Mas se a perícia não for necessária na fase 
indiciária, porque inexiste perigo de que desapareçam os sinais do crime 
ou  de  que  se  dispersem  outros  elementos  probatórios  ou  porque  não 
servirá ela para justificar a instauração do processo, deve ser realizada na 
fase processual, mediante contraditório prévio e com participação do juiz. 
A perícia no inquérito é prova antecipada, de natureza cautelar, e só se 
justificará  quando  presentes  os  requisitos  do  periculum in  mora  e  do 
fumus boni juris.6

Com méritos, Ada Pellegrini Grinover incluiu, nos trabalhos da comissão que 

coordenou para a apresentação de projeto de reforma do Código de Processo Penal, a 

possibilidade expressa das partes apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos 

para acompanhar o exame pericial, sempre que possível7.

Essa  inovação guarda perfeita  consonância  com o perfil  que,  hoje,  se  dá ao 

princípio do contraditório.

Tal perfil exige que não se compreenda mais o princípio do contraditório apenas 

num viés informativo e num viés argumentativo, mas, também, num viés participativo. 

E este viés compreende o direito das partes de participarem efetivamente da produção 

de  toda  e  qualquer  prova  que  possa  vir  a  ser  utilizada  para  a  formação  do 

6 GRINOVER, Ada Pellegrini e outros.  As Nulidades no Processo Penal.  São Paulo: Malheiros, 1994, 
p. 129/130.
7 Cuida-se do novo art. 159 proposto, pelo qual a perícia passaria a ser feita apenas por um perito oficial, 
garantindo-se a possibilidade da indicação de assistentes técnicos, na forma do § 3o que é acrescentado ao 
dispositivo,  cuja redação proposta  é  a  seguinte:  “§ 3o  Serão facultadas  ao Ministério  Público e  seu 
assistente, ao querelante, ao ofendido, ao investigado e ao acusado a formulação de quesitos e indicação 
de assistente técnico, que atuará a partir de sua admissão pelo juiz” (Projeto de Reforma do Código de 
Processo Penal relativo às provas: proposta legislativa nº 4.205/01, disponível no sítio da Presidência da 
República, www. planalto.gov.br, acessado em 12/09/2007, às 01:30h).
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convencimento do Juiz.  Nesta linha de raciocínio, sob o ponto de vista dogmático, não 

há como aceitar o exame de corpo de delito colhido sem a presença da partes, porque 

em sede de inquérito policial.  

Colhe-se, a tal respeito, a lição de Leonardo Greco:

Ninguém pode ser  atingido por uma decisão judicial  na sua esfera  de 
interesses sem ter tido ampla possibilidade de influir eficazmente na sua 
formação.  O  contraditório  é  conseqüência  do  princípio  político  da 
participação democrática e pressupõe: a) audiência bilateral: adequada e 
tempestiva  notificação  do  ajuizamento  da  causa  e  de  todos  os  atos 
processuais através de comunicações preferencialmente reais, bem como 
ampla possibilidade de impugnar e contrariar os atos dos demais sujeitos, 
de modo que nenhuma questão seja decidida sem essa prévia audiência 
das partes; b) direito de apresentar alegações, propor e produzir provas, 
participar  da  produção  das  provas  requeridas  pelo  adversário  ou 
determinadas  de  ofício  pelo  juiz  e  exigir  a  adoção  de  todas  as 
providências que possam ter utilidade na defesa dos seus interesses, de 
acordo  com  as  circunstâncias  da  causa  e  as  imposições  do  direito 
material;  c) congruidade dos prazos:  os prazos para  a prática dos atos 
processuais, apesar da brevidade, devem ser suficientes, de acordo com as 
circunstâncias do caso concreto, para a prática de cada ato da parte com 
efetivo  proveito  para  a  sua  defesa;  d)  contraditório  eficaz  é  sempre 
prévio,  anterior  a  qualquer  decisão,  devendo  a  sua  postergação  ser 
excepcional e fundamentada na convicção firme da existência do direito 
do requerente e na cuidadosa ponderação dos interesses em jogo e dos 
riscos da antecipação ou da postergação da decisão; e)  o contraditório 
participativo pressupõe que todos os contra-interessados tenham o direito 
de intervir no processo e exercer amplamente as prerrogativas inerentes 
ao direito de defesa e que preservem o direito de discutir os efeitos da 
sentença que tenha sido produzida sem a sua plena participação.8

No  mesmo  sentido,  Luigi  Paolo  Comoglio,  destacando  que  a  garantia  do 

contraditório na formação da prova é uma garantia específica, distinta, derivada do que 

denomina “contraditório entre as partes”, estando assegurada na legislação italiana pelo 

menos no processo penal:

Rimane fermo il punto, in forza del quale – per uma deliberata scelta del 
legislatore  nella  revisione  del  1999  –  il  “principio  del  contraddittorio 
nella formazione della prova” (art. 111, quarto comma), sia pure con le 
eventuali eccezioni previste dalla legge (quinto comma), è testualmente 
circoscritto,  come  garanzia  specifica  bensì  derivata  (ma  comunque 
diversa  e  distinta)  da  quella  generale  del  “contraddittorio  tra  le  parti” 
(secondo  comma),  al  solo  processo  penale.   (...)  È  anzitutto 
imprescindibile  e,  come  tale,  diventa  inderogabile  –  facendo  parte 
dell’”ordine  pubblico  processuale”  –  l’effettiva  possibilità, 
opportunamente  assicurata,  provocata  o  comunque  agevolata  anche 
d’ufficio dal giudice, dell’instaurazione di un adeguato contraddittorio fra 
le  parti,  in  ordine  alle  risultanze  di  tutte  le  prove  che  siano  state  a 
qualunque titolo acquisite, formate od assunte, prima che esse vengano 

8 GRECO, Leonardo.  Garantias Fundamentais do Processo: o Processo Justo.  In Estudos de Direito 
Processual.  Rio de Janeiro: Editora Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 241/242.
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apprezzate  e  valutate  dal  giudice  medesimo,  nella  fase  decisória. 
L’esigenza  di  prevenire  anche  nella  formazione  del  giudizio  di  fatto 
qualsiasi opzione giudiziale per una “terza via”, non conosciuta, percepita 
o discussa previamente dalle parti in contraddittorio tra loro, impone che 
quest’ultimo sia tempestivamente esteso, altresì, a quei fatti non bisognosi 
di prova (ad es., ai fatti “notori” o alle “nozioni di fatto” rientranti nella 
“comune  esperienza”:  art.  115,  secondo  comma,  c.p.c.),  sui  quali  il 
giudice può comunque fondare il suo convincimento decisorio, oppure a 
quei “fatti certi” (o “indizir”), daí quali il giudice può “trarre” le idonee 
“conseguenze”  per  “risalire”  alla  sussitenza  dei  fatti  “ignoranti”  (nel 
paradigma  dell’inferenza  presuntiva:  art.  2727  c.c.).   L’omessa 
instaurazione  di  quel  contraddittorio,  in  ogni  caso,  configura  vizi  in 
procedendo  ed  errori  decisori,  che  sono  denunziabili  avanti  organi 
giurisdizionali  di  gravame, secondo le modalità  e  le forme dei diversi 
mezzi di impugnazione.9

 O contraditório participativo é igualmente objeto de destaque na obra garantista 

de Luigi Ferrajoli:

O ônus da prova a cargo da acusação comporta logicamente, por parte do 
imputado, o direito de defesa, expresso aqui com o axioma A 10  nulla 
probatio sine defensione.   Esta última garantia é o equivalente jurídico 
que  identifiquei,  o  parágrafo  10.8,  como  a  principal  condição 
epistemológica  da  prova:  a  falsificação  da  hipótese  acusatória 
experimentada pelo poder da parte interessada em refutá-la, de modo que 
nenhuma  prova  seja  adequada  sem  que  sejam  infrutíferas  todas  as 
possíveis negações e contraprovas.  A defesa, que por tendência não tem 
espaço  no  processo  inquisitório,  forma,  portanto,  o  mais  importante 
instrumento  de  solicitação  e  controle  do  método  de  prova  acusatório, 
consistente  precisamente  no contraditório entre hipótese de acusação e 
hipótese de defesa e entre as respectivas provas e contraprovas.10

A única concessão que, exclusivamente por razões de ordem pragmática, pode 

ser feita, diz respeito àquelas situações em que não é possível postergar o exame, sob 

pena da prova perecer, não se tendo, ainda, descoberto a autoria do delito, nem recaído 

sobre ninguém especificamente qualquer suspeita, de sorte que não haja quem intimar 

para acompanhar a realização do exame, oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. 

A  aceitação  do  exame  de  corpo  de  delito  nessas  situações  dramáticas,  colhido 

inquisitorialmente,  só se justifica pelo caráter cautelar acentuado por Ada Pellegrini 

Grinover, como acima colacionado, e mesmo assim se não for possível,  por alguma 

razão, repetir a prova em juízo, sob o crivo do contraditório participativo.

Neste sentido, a interessante proposta de Cristiane da Rocha Corrêa:

9 COMOGLIO, Luigi Paolo.  Etica e Tecnica del “Giusto Processo”.  Torino: G. Giappichelli Editora, 
2000, p. 66/69.
10 FERRAJOLI, Luigi.  Direito e Razão.  Teoria do Garantismo Penal.  Tradução Ana Paula Zomer, 
Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 490.
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1. Exames periciais  que,  por seu objeto,  são potencialmente  repetíveis 
(exemplos ... exames de documentos ... exames grafotécnicos...): (...) 1.a. 
caso  já  haja  pessoa  investigada  determinada,  deve-se  proceder  a 
realização  de  incidente  probatório,  sob  a presidência  do  juiz  e  com a 
atuação do Ministério Público e do defensor do acusado.  O incidente 
probatório  constitui  medida  cautelar  atípica,  que  tem  por  objetivo  a 
produção  antecipada  de  prova  com  a  finalidade  de  evitar  o  seu 
perecimento, resguardando, ao mesmo tempo, o contraditório (...).  1.b. 
Caso, porém, o exame seja realizado antes de ser indicada a autoria, a 
prova deve ser reproduzida em juízo, caso o acusado assim o requeira, 
possibilitando-se  desse  modo  a  interferência  e  assistência  da  defesa 
técnica  por  meio  de  acompanhamento  do  exame,  da  formulação  de 
quesitos,  da  indicação  de  assistentes  técnicos  etc.  (...)  2.  Exames 
relativamente repetíveis (exemplo ... lesões corporais na vítima ... que ... 
ainda  persistirem):  (...)  aplicam-se  todas  as  observações  realizadas  no 
item anterior, condicionadas apenas à persistência dos vestígios materiais 
da infração penal.  (...) 3. Exames absolutamente irrepetíveis (exemplo ... 
perícias  realizadas  no  local  da  prática  de  crime...):  (...)  levam  a  um 
impasse.  Simplesmente não é possível resguardar-se em relação a eles o 
contraditório, que, em conseqüência, é infringido em seu grau máximo. 
(...) A prova pericial deve ser simplesmente admitida, postergando-se os 
debates acerca de seu conteúdo e da regularidade formal de sua realização 
para a fase processual (contraditório diferido).11

 

Como  se  vê,  é  preciso  desmistificar  o  exame  de  corpo  de  delito  e,  por 

conseguinte,  ter-se em mente que o papel a ele reservado pelo Código de Processo 

Penal, estampado no art. 158, é absolutamente incompatível com os princípios gerais 

que  informam  o  processo  penal,  com  o  alcance,  conteúdo  e  sentido  a  eles  hoje 

conferidos, em especial o princípio do contraditório.

Não há razão para se insistir num primado do exame de corpo de delito, crítica 

que já se fazia ao Código quando de sua adoção, como se tratará no tópico seguinte.  Há 

de  se  dar  preferência  às  outras  provas,  tornando-se  o  exame  de  corpo  de  delito 

prescindível, sobretudo diante de provas colhidas sob o crivo do contraditório, tomado 

em todas as suas atuais dimensões.  

Esta visão contemporânea do princípio do contraditório exige uma releitura do 

art.  158 do Código de Processo Penal,  em harmonia com a doutrina aqui  trazida à 

colação.  

3.  O ART.  158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.

 

11 CORRÊA, Cristiane da Rocha.  O Princípio do Contraditório e as Provas Irrepetíveis no Inquérito  
Policial.   Artigo publicado  na  Revista  Brasileira  de Ciências  Criminais,  nº  60.   São Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 243/246.
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A crítica  quanto  ao  paradoxo existente  entre  o  dispositivo  em comento  e  o 

sistema do livre  convencimento,  pretensamente  proclamado no Código de Processo 

Penal vigente, é antiga.

Colhe-se, a tal respeito, a lição de Sérgio Demoro Hamilton:

Chega-se, agora, ao ponto nodal de nosso estudo, qual seja o de examinar 
até que ponto a regra constante do art. 158 da lei processual básica tem 
sentido diante do sistema da persuasão racional.  Como salientado, (...) o 
thema  exige análise diante de um contexto em que nenhuma prova tem 
valor absoluto ou mais prestígio que outra, tendo em conta que o Código 
dos anos  40 substituiu  o critério  da  avaliação legal  pelo  da valoração 
motivada do juiz.  Dessa maneira, o juiz encontra-se livre de amarras para 
decidir, ao contrário do que se dava com o sistema da certeza legal.  Ora, 
o mandamento legal do art. 158 do CPP, ao tornar indispensável o exame 
de  corpo  de  delito  nas  infrações  penais  que  deixam  vestígios,  não 
podendo supri-lo, sequer, a confissão do acusado, afastou-se, sem sombra 
de  dúvida,  do  sistema  da  livre  convicção  motivada,  para  constituir 
reminiscência  inaceitável  do  superado  sistema  da  certeza  moral  do 
legislador.12

Lição esta alicerçada no grande Frederico Marques, que já era feroz crítico do 

dispositivo:

Na verdade, fora do sistema da prova legal, só um Código como o nosso, 
em  que  não  há  a  menor  sistematização  científica,  pode  manter  a 
exigibilidade do auto de exame de corpo de delito sob pena de considerar-
se  nulo  o  processo.   Que  isso  ocorresse  ao  tempo  da  legislação  do 
Império, ainda se compreende.  Mas que ainda se consagre tal baboseira 
num estatuto legal promulgado em 1941, eis o que não se pode explicar 
de maneira razoável. (...) a técnica obsoleta do Código, que, nessa matéria 
de corpo de delito, se mantém constantemente fiel ao princípio da prova 
legal  contra  cujos  postulados,  em  outras  passagens,  investe 
decididamente...13

Com efeito, não faz o menor sentido, dentro de um pretenso sistema do livre 

convencimento motivado do Juiz, que pretendeu o Código de Processo Penal vigente 

proclamar14, exigir determinado meio de prova para determinado tipo de infração penal, 

o que se constitui num inaceitável resquício do sistema da prova legal, que remete a 

tempos medievais.   Não se  justifica,  em absoluto,  que o processo penal,  em pleno 

12 HAMILTON, Sérgio Demoro.  Temas de Processo Penal.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 163.
13 MARQUES, José Frederico.  Elementos de Direito Processual Penal.  Rio de Janeiro: Forense, 1961, 
v. 2, p. 365/367.  Sem o grifo no original.
14 Vide exposição de motivos do Código de Processo Penal, no capítulo destinado às provas (VII), em 
que está dito: “O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal...” (SIC).  Tal 
assertiva,  como aqui se está discutindo,  é absolutamente inconciliável  com a exigência esdrúxula do 
exame de corpo de delito.
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século  XXI,  estabeleça  de  que  forma  uma  infração  penal  tem  que  ser  provada, 

desprezando a possibilidade de outros meios de prova.

O sistema do livre convencimento do Juiz preconiza a livre apreciação motivada 

da prova.  É o que, aliás, estabelece o art. 157 do Código de Processo Penal.  Neste 

sistema, de apreciação livre da prova,  não se consegue compreender a exigência da 

presença de determinado meio de prova, o que só se justifica no sistema das provas 

tarifadas.  É isto que faz o art. 158 do Código de Processo Penal. E o faz de maneira 

inútil, pois, apesar de exigir o exame de corpo de delito, não o coloca em condição de 

supremacia ante as demais provas – o que, aliás, seria o cúmulo do cúmulo do absurdo! 

– e, então, permite que o Juiz decida contra o exame e levando em conta as demais 

provas,  que  acabam tendo  o  mesmo  valor  da  prova  técnica.   O Código  proclama, 

inclusive, o sistema não vinculativo no tocante à prova pericial (pelo menos isto!).  Ora, 

se é assim – e ainda bem que é assim – indaga-se: por que, então, ser exigida uma 

superabundância de meios de prova que, no final das contas, exprimem o mesmo grau 

de  convencimento?   Se  há  um  boletim  médico,  ou  testemunhas  que  relatam  a 

materialidade do delito sem sombra de dúvidas (a vítima foi decapitada, por exemplo, e 

as testemunhas viram o corpo da vítima sem a sua cabeça), ou mesmo ante a confissão 

do réu, que narra com detalhes como decapitou a vítima, qual a razão lógica de se 

exigir  o  exame de  corpo de  delito,  que  servirá  apenas  de  redundância  no  mosaico 

probatório já harmônico no sentido de apontar para a materialidade do crime?  

Impossível encontrar uma resposta que não remeta ao adjetivo empregado por 

Frederico Marques na citação acima: “baboseira”.

 Alheio a tudo isto, o legislador exigiu o exame de corpo de delito nas infrações 

penais  que  deixem  vestígios,  assim  compreendidas  como  aquelas  que  deixam 

modificações nas pessoas ou coisas sobre as quais recaíram a ação delituosa.  Este é o 

chamado corpo de delito – o conjunto de vestígios deixados pela infração penal.   Tais 

vestígios devem ser submetidos a exame.  E, como há vestígios que desaparecem com o 

tempo (como muitas lesões corporais, por exemplo), surge a necessidade da imediata 

realização  do  exame,  com  todo  o  transtorno  que  isto  acarreta  ao  princípio  do 

contraditório participativo, como examinado no tópico anterior. 

4.  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO  DIRETO,  INDIRETO  E  PROVA 

TESTEMUNHAL  SUPLETIVA.   AUSÊNCIA  DESSAS  PROVAS  E 

CONSEQÜÊNCIA DA OMISSÃO.
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Se o exame de corpo de delito direto já é criticável, por tudo o que já foi dito até 

agora, muito mais ainda o é o exame indireto, este, sim, uma autêntica inutilidade.  

Ora, o perito não teve contato com a pessoa ou a coisa examinada, como no 

exame direto.  Limita-se a ter contato com informações documentadas ou narradas por 

terceiros, acerca dos vestígios deixados pela infração penal, de modo a emitir seu laudo 

louvado nessas informações.

Nesta órbita gravita, inclusive, uma controvérsia doutrinária sem sentido, que 

confunde o exame indireto com a prova testemunhal supletiva.

A exemplo, a lição inexata de Tourinho Filho:

    
Diz-se “direto” quando procedido por inspeção pericial, quando os peritos 
procedem  diretamente  ao  exame.   Se,  entretanto,  não  for  possível  o 
exame de corpo de delito direto, pelo desaparecimento dos vestígios, a 
prova testemunhal, diz o art. 167, poderá suprir-lhe a falta.  Nesse caso, 
diz-se “indireto”.15

Com efeito, exame indireto e prova testemunhal supletiva não se confundem.  

O exame indireto ocorrerá, somente, se o perito, à luz de um boletim médico, 

fotografias,  enfim, qualquer outro meio de prova (até mesmo à luz de depoimentos 

prestados por alguma testemunha), emprestar seus conhecimentos técnicos na avaliação 

deste meio de prova e a partir deles emitir seu laudo.

Do contrário, na hipótese da testemunha vir a juízo e narrar o que viu, o que se 

terá  é  o  simples  suprimento  à  falta  do  exame  direto  e  indireto,  através  da  prova 

testemunhal, nos exatos termos do art. 167 do Código de Processo Penal16, sendo certo 

que não se exige nenhuma formalidade especial para isto.

Neste sentido, a lição de Tornaghi:

Há casos em que os peritos, exatamente por seus conhecimentos técnicos, 
científicos  ou  artísticos,  podem “opinar  à  vista  dos  elementos  de  que 
disponham”:  depoimentos,  filmes,  fotografias,  objetos  encontrados etc. 
Nessa hipótese a lei permite o exame indireto.  Exame indireto não se 
confunde com o mero depoimento de testemunhas, o qual pode suprir o 
exame de corpo de delito (art. 167).  Nele, no exame indireto, há sempre 
um  juízo  de  valor  feito  pelos  peritos.   Uma  coisa  é  afirmarem  as 
testemunhas  que  viram  tais  ou  quais  sintomas,  e  outra  os  peritos 
concluírem daí que a causa mortis foi essa ou aquela.17

15 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.  op. cit., v. 3, p. 224.
16 BRASIL, Código de Processo Penal, art. 167: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por 
haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.
17 TORNAGHI, Hélio.  op. cit., v.1, p. 319. 
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Curioso é que, a rigor, só se pode partir para a prova testemunhal supletiva se 

não for possível fazer o exame de corpo de delito, seja ele direto, seja ele indireto.  O 

que significa dizer  que,  nos  termos ultrapassados do Código,  se os  vestígios foram 

documentados de alguma forma, nem mesmo a prova testemunhal poderá suprir a falta 

do exame de corpo de delito, ao menos indireto.

Mais  uma  vez  a  crítica  é  inevitável:  para  quê  sobreporem-se  provas  que 

possuem o mesmo poder de convencimento, eis que não há hierarquia entre elas?

E mais um detalhe: a se fazer o exame indireto, onde não há mais a preocupação 

em serem preservados os vestígios da infração penal, que já até desapareceram, não há 

absolutamente nenhuma razão para não permitir às partes acompanharem a realização 

do exame, em contraditório prévio e efetivo.  O exame de corpo de delito indireto, 

colhido não raras vezes já no curso da ação penal, sem a participação prévia das partes, 

com  quesitos  e,  se  desejarem,  indicação  de  assistente  técnico,  é  absolutamente 

inadmissível, não se encontrando qualquer razão que o justifique.

Uma outra questão é a conseqüência da falta de exame de corpo de delito, direto 

e indireto, e também da prova testemunhal supletiva.  O Código de Processo Penal 

apresenta como solução a nulidade do feito, nos termos de seu art. 564, III, “b”.  Trata-

se de outra solução equivocada do Código, para um problema que ele próprio criou 

também de modo equivocado.  Ora, o exame de corpo de delito é um meio de prova que 

chegou aos autos como qualquer outro meio de prova, de sorte que não houve, em 

seqüência, nenhum ato processual que dele diretamente tenha dependido.  Daí, inútil 

pensar-se em anular o processo.  Muito mais apropriado é valer-se do disposto no art. 

502 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz a converter o julgamento em 

diligências18, caso ainda seja possível realizar o exame, direto ou indireto, nesta ordem, 

e não haja prova testemunhal supletiva.  Agora, se, de antemão, já se percebe que não 

há possibilidade de realizar o exame, nem direto, nem indireto, nem há nos autos prova 

18 Não se pretende aqui entrar na discussão acerca da iniciativa probatória do Juiz, conferida pelo Código 
de Processo Penal em diversos dispositivos, e sua compatibilidade vertical com a Constituição de 1988, 
por conta do sistema acusatório e da exigência da imparcialidade do Juiz, discussão esta que grassa na 
doutrina, sendo objeto do projeto de tese de doutoramento do autor, ainda em gestação.  De antemão, no 
entanto, afirma-se entender o autor deste estudo que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas 
normas,  de  sorte  que  é  perfeitamente  lícito  ao  Juiz  a  iniciativa  probatória,  em  caráter  supletivo  à 
iniciativa das partes, na busca de formar o seu convencimento o mais próximo possível da verdade do 
que realmente aconteceu.  Este o objetivo do processo, no entender do autor: descobrir a verdade dos 
fatos e não, como parecem pensar muitos, comemorar eventuais dúvidas que ainda tenha o Juiz, mas que 
possa, licitamente, esclarecê-las.  Isto não comprometerá sua imparcialidade, segundo se acredita, eis 
que, simplesmente, o Juiz não poderá adivinhar o resultado da prova que porventura mandou produzir. 
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testemunhal supletiva e, muito menos, possibilidade de se obtê-la, então a solução única 

que  se  afigura  cabível  é  a  absolvição  do  réu,  por  falta  de  prova  suficiente  para  a 

condenação, na forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Nesta linha de raciocínio, ao menos no tocante à absolvição por falta de provas 

– ao  invés da nulidade – ante  a  ausência  de  comprovação idônea da materialidade 

delitiva, a lição de Fauzi Hassan Choukr:

Na estrutura do Código de Processo Penal, sendo o caso de comprovação 
da  materialidade  pelo  laudo  pericial,  a  inexistência  deste  nos  autos  é 
causa  de  absolvição.   Condenações  sem  essa  comprovação  são 
insustentáveis...19

5.  O ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O ART. 5  O  , LVI, DA   

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Estabelece o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, que “são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.  Indaga-se, diante disto: ainda subsiste a 

possibilidade, diante da nova regra constitucional (que só distingue entre provas lícitas 

e  ilícitas,  para  validar  as  primeiras,  a contrario  sensu,  e  invalidar,  pelo  menos em 

princípio20, as segundas), do legislador infraconstitucional fazer distinção entre provas 

lícitas, como faz no art. 158 do Código de Processo Penal?  Teria este dispositivo sido 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988?

Guilherme  Souza  Nucci  entende que  sim,  adiantando,  inclusive,  a  discussão 

proposta no tópico derradeiro deste estudo:

Como se pode dizer que a Constituição revogou o art. 158, parte final? Se 
assim  fosse,  poder-se-ia  dizer  que  o  revogou  por  completo,  pois  a 
exigência  do exame de  corpo de delito  delimita  a  produção de outras 
provas, o que, na visão de Cernicchiaro, seria estabelecer a “indevida” 
hierarquia de provas.  O lícito e o ilícito referem-se não somente à prova 
em si, mas à sua produção e à sua finalidade.  Portanto, cabe ao legislador 
conferir legitimidade a uma determinada prova para atingir o seu fim, que 
é servir de esteio para estruturar a decisão do juiz no processo penal.  A 
confissão,  não  somente  porque  é  uma  prova  falha,  relativa  e  frágil, 
continua  sem  possibilidade  de  formar,  sozinha,  o  corpo  de  delito  da 
infração penal que deixa vestígio.21

19 CHOUKR,  Fauzi  Hassan.   Código  de  Processo  Penal.   Comentários  Consolidados  e  Crítica  
Jurisprudencial.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 309.
20 Aqui não há espaço para se aprofundar neste ponto, que é tema que demanda um estudo específico. 
21 NUCCI, Guilherme de Souza.  op. cit., p. 314.
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Com a devida venia, não se consegue compreender como boa parte da doutrina 

ainda se apega ao exame de corpo de delito, recusando-se a evoluir no pensamento e 

partir para, enfim, expurgar os últimos resquícios do sistema da prova legal e consagrar 

de vez o sistema do livre  convencimento  motivado do Juiz.   Em primeiro  lugar,  a 

confissão, hoje,  não pode ser tida como prova frágil,  eis que obtida sob o crivo do 

contraditório, porque no interrogatório, o que se discutirá a seguir.  Em segundo lugar, 

se a confissão é prova frágil, muito mais frágil o é, na maioria das vezes, o exame de 

corpo de delito, sob o prisma da efetiva concorrência das partes na sua formação, o que 

interessa ao objeto do presente estudo.  O que o exame de corpo de delito pode ter de 

melhor  do que os demais  meios de prova é,  tão somente,  o fato de ser uma prova 

técnica, o que traz conforto ao julgador na formação de seu convencimento.  Mas isto é 

elemento de prova, nada tendo a ver com o meio de prova que o produziu.  Outros 

meios de prova podem também ser tão convincentes quanto o exame de corpo de delito. 

Pergunta-se, então: o que vale mais – o documento proveniente do médico que atendeu 

o paciente, que teve contato direto com ele, ou o exame indireto feito pelo perito com 

base naquele documento, perito este que nunca teve contato com a vítima?

Chega a ser um paradoxo se apegar a uma prova pelo conforto que ela pode 

trazer na hora de formar o convencimento e, ao mesmo tempo, esquecer-se de que para 

a formação daquela prova as partes, em especial o réu, não concorreram!

 Já se passou da hora de reduzir a importância que foi dada ao exame de corpo 

de delito na primeira metade do século passado!  Importância esta que já foi criticada 

naquela  mesma época,  por  ninguém menos do que Frederico  Marques,  como neste 

estudo se expôs no tópico nº 3.

Um alento, neste sentido, veio do Superior Tribunal de Justiça, em 1993, pela 

pena do então Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro:

O corpo de delito, na clássica definição de João Mendes, é o conjunto de 
elementos sensíveis do fato criminoso. (...) A Constituição da República 
resguarda  serem admitidas  as  provas que não forem proibidas  por  lei. 
Restou,  assim, afetada a cláusula final  do art.  158 do CPP, ou seja,  a 
confissão não ser idônea para concorrer para o exame de corpo de delito. 
No  processo  moderno,  não  há  hierarquia  de  provas,  nem  provas 
específicas para determinado caso.  Tudo que lítico for, idôneo será para 
projetar a verdade real.22

22 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus nº 1.394/RN, 6a Turma, Relator: Ministro Luiz 
Vicente  Cernicchiaro,  julgamento  em 08/02/1993.   Disponível  na  internet,  no  sítio  www.stj.gov.br, 
acessado em 14 de setembro de 2007, 01:37h. 
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Lamenta-se  não  ter  o  conspícuo  sodalício  firmado  e  até  aperfeiçoado  sua 

jurisprudência neste sentido, preferindo, ao que parece, o comodismo da prova técnica 

enquanto elemento de prova, consolidando as amarras atávicas do livre convencimento 

motivado23.

A posição conservadora de parte Doutrina e da Jurisprudência pátrias, em prol 

do exame de corpo de delito, é mesmo incrível!

Não há como, no processo penal moderno – que condena a hierarquização dos 

meios de prova, citando o medieval sistema da prova legal somente como referência 

histórica;  que proclama a  livre  apreciação da  prova pelo  Juiz;  que veda somente  a 

atividade probatória ilícita; e que impõe o princípio do contraditório em todas as suas 

dimensões, em especial a participativa, a qual assegura às partes, ao menos como regra, 

o direito de atuar ativamente na formação das provas que vão servir para formar o 

convencimento do julgador – e em pleno Terceiro Milênio, suportar conviver com uma 

regra do naipe do art. 158 do Código de Processo Penal, em toda a extensão de seu 

conteúdo  (uma “baboseira”,  no magistério  autorizado de  Frederico  Marques,  citado 

neste estudo). 

Compartilhando desta irresignação, a lúcida lição de Júlio Fabbrini Mirabete, 

apoiada no posicionamento assumido por Luiz Vicente Cernicchiaro:

Os artigos 158 e 563, III,  “b”, (...) arranham os princípios da liberdade 
probatória  e  do  livre  convencimento  do  juiz,  dificultando  a  busca  da 
verdade  real.   Como  afirma  o  ministro  Luiz  Vicente  Cernicchiaro: 
“Constata-se, então, esta curiosa situação.  Falha do condutor do inquérito 
ou do processo (sem considerar eventual malícia) deixa de materializar 
aqueles indícios.  Interpretação literal dos dispositivos mencionados leva, 
inexoravelmente, à conclusão de não serem considerados outros meios de 
prova,  embora  idôneos,  claros,  insofismáveis,  esclarecedores  do  fato. 
Tem-se, então, uma curiosa e perplexa conclusão: o fetichismo dos meios 
de  prova  supera  o  próprio  valor  dos  meios  probatórios,  reduzindo  a 
instrução criminal  a um jogo formal  de dados, quando não a um jogo 
bem-sucedido de interesses escusos.” (Livro de Estudos Jurídicos.  Rio de 
Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos. 5/207-217).  Diz ainda a lei que o 
exame de corpo de delito direto não pode ser substituído exclusivamente 

23 “O exame de corpo de delito,  em regra,  é  indispensável  quando a infração deixar  vestígios.  Não 
obstante, sendo inviável a realização de tal exame, poderá a prova testemunhal suprir-lhe a falta (arts. 
158 c/c 167, CPP).  No presente caso, era perfeitamente viável a realização de tal exame. (...) Recurso 
parcialmente provido”.  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial nº 836128/RS, 5a Turma, 
Relator: Ministro Félix Fischer, julgamento em 22/05/2007; “O exame de corpo de delito direto, por 
expressa  determinação  legal,  é  indispensável  nas  infrações  que  deixam  vestígios,  podendo  apenas 
supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se 
era possível sua realização, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a 
prova  testemunhal  não  supre  sua  ausência.   (...)  Recurso  especial  parciamente  provido.”  BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça, recurso especial nº 901856/RS, 5a Turma, Relator: Ministro Félix Fischer, 
julgamento  em  26/06/2007.   Disponíveis  na  internet,  no  sítio  www.stj.gov.br,  acessado  em  14  de 
setembro de 2007, 02:03h. 
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pela  confissão  do  acusado,  mas,  não  se  excluindo,  pela  Constituição, 
senão  as  provas  obtidas  ilicitamente,  a  disposição  não  deve  mais 
vigorar.24

E também a lição de Sérgio Demoro Hamilton:

Somente  um Código  sem técnica  e  sem sistema como o nosso  é que 
poderia reproduzir regra tão estapafúrdia como a do art. 158. (...) Agora, 
no entanto, diante da nova ordem constitucional, parece-me que o assunto 
não comporta tergiversação.  (...) Se a confissão é meio de prova legítimo, 
pois contemplada expressamente na lei processual (art. 197 a 200, CPP), 
por que não poderia ela suprir o exame de corpo de delito?  Por quê?  (...) 
Se o sistema de prova adotado em nosso Código de Processo Penal é o da 
livre convicção motivada, é chegado o momento de dar um basta a certas 
normas que só impedem a busca da verdade real.  (...) Não se vislumbre 
nessas despretenciosas observações o intuito de minimizar o exame de 
corpo de delito.   Trata-se,  ao revés,  de perícia da maior relevância no 
objetivo  de  demonstrar  o  elemento  material  da  infração  penal  e  que, 
sempre que possível, deve ser realizada.  Porém, o que se pretendeu dizer 
é que sua indispensabilidade é um mito destituído de sentido técnico no 
processo penal moderno.25

Um fio  de  esperança  na  consolidação  deste  entendimento  vem do  Supremo 

Tribunal Federal:

Ementa:  Habeas  Corpus.  2.  Crime de  Peculado.   Art.  312 do Código 
Penal. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de 
direitos ou outra pena alternativa.  Questão não examinada pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Não conhecimento da ordem, no ponto, sob pena de 
supressão de  instância.   4.  Improcedência  da  alegação  de nulidade  do 
processo pela falta do exame de corpo de delito.  Art. 158 do Código de 
Processo  Penal.   5.  Existentes  outros  elementos  de  prova,  o  exame 
pericial  não é imprescindível.   Precedentes.   6. Não configura falta de 
fundamentação  da  decisão  o  fato  de  ela  reportar-se  à  sentença  e  ao 
parecer ministerial.  7. Habeas corpus indeferido.26

6. QUESTÃO DA CONFISSÃO DO ACUSADO: ONTEM E HOJE.

De certa forma, o tema posto em relevo no tópico derradeiro do presente estudo 

já foi objeto de inserções no item anterior, quando se rejeitava a vedação à confissão 

supletiva da falta de exame de corpo de delito através do cotejo vertical do art. 158 do 

Código de Processo Penal com o art. 5o, LVI, da Constituição Federal, raciocínio que 

está absolutamente correto.

24 MIRABETE, Júlio Fabbrini.  Código de Processo Penal Interpretado.  São Paulo: Atlas, 2000, p. 416.
25 HAMILTON, Sérgio Demoro.  op. cit., p. 166/168.
26 BRASIL,  Supremo Tribunal  Federal,  habeas  corpus  nº  85.744-2/RJ,  2a Turma,  Relator:  Ministro 
Gilmar Mendes, julgamento em 02/08/2005.  Disponível na internet, no sítio  www.stf.gov.br, acessado 
em 14 de setembro de 2007, 03:51h. 
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Sem embargo disto, propõe-se agora, de forma original, o reexame da questão 

sob outro prisma – sob o prisma da revogação tácita do art. 158 do Código de Processo 

Penal  (que  já  não havia  sido recepcionado pela  Constituição  Federal  de 1988),  em 

virtude da superveniência da Lei nº 10.792/03, de 1o de dezembro de 2003, publicada 

no dia 2 de dezembro de 2003 e vigente desde a data de sua publicação.

Tal  norma,  como se  sabe,  em seu  art.  2o,  deu  nova  redação  aos  artigos  do 

Código  de  Processo  Penal  que  disciplinam  o  interrogatório  (arts.  185  a  196), 

estabelecendo,  dentre  outras  mudanças,  aquela  que  nos  interessa,  que  foi  a 

transformação  da  natureza  do  ato  que,  antes,  era  unilateral  do  Juiz  e,  portanto, 

inquisitório, passando a ser, doravante, submetido ao contraditório, com a abertura às 

partes para reperguntas ao interrogando.

O atual  art.  188 do Código de Processo Penal garante às partes o direito de 

participarem  do  interrogatório,  prestigiando  o  princípio  do  contraditório  em  sua 

acepção participativa.

Evidente que isto não obriga ao réu que responda às reperguntas das partes, em 

especial  do Ministério Público,  já  que continua a lhe socorrer,  em sua plenitude,  o 

direito ao silêncio e a garantia contra a auto-incriminação, prerrogativas estas que têm 

sede constitucional.   No entanto,  se quiser  responder  a essas perguntas,  aquilo  que 

disser poderá, perfeitamente, fornecer elemento de prova em seu desfavor.

Daí se entender que o interrogatório é, inicialmente, um ato de defesa, eis que o 

réu não está obrigado a responder a nenhuma pergunta, nem mesmo as do Juiz, não 

podendo suportar nenhum prejuízo por conta disto, tendo em vista que seu silêncio não 

pode ser interpretado em prejuízo de sua defesa.   Contudo, se o réu se prontifica a 

responder  às  perguntas  que  lhes  são  formuladas,  ainda  que  parcialmente,  o 

interrogatório, agora submetido ao contraditório, assume feições de autêntico meio de 

prova.  Pode-se dizer, portanto, que o interrogatório, nos dias atuais, é um ato de defesa 

inicialmente;  porém,  potencialmente,  um  meio  de  prova,  apto,  então,  a  fornecer 

elementos de prova, bastando, para tanto, que o réu abra mão da sua prerrogativa de se 

manter calado e forneça elementos de convicção desfavoráveis à tese de defesa, que 

podem,  perfeitamente,  ser  levados  em  conta  pelo  Juiz  na  formação  de  seu 

convencimento.

É  exatamente  neste  interrogatório  –  contraditório,  reafirma-se,  portanto  em 

perfeita consonância com o princípio do contraditório em todas as suas dimensões! – 

que, se for o caso, será obtida a confissão do réu.  
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A confissão do réu passa a ser,  portanto,  a  partir  da inovação legislativa de 

2003,  um  meio  de  prova  submetido  ao  contraditório  participativo,  eis  que,  como 

ressaltado, foi obtida por ocasião do interrogatório feito à luz das normas traçadas pela 

Lei 10.792/03.

Ora, se é assim, é evidente que não há mais razão para subsistir, nem mesmo no 

plano da legislação infraconstitucional, a vedação contida na parte final do art. 158 do 

Código de Processo Penal, o que conduziria ao despautério de ser sobrepor o exame de 

corpo de delito – na maioria das vezes uma prova inquisitorial, porque colhido sem a 

participação  das  partes  –  à  confissão  –  agora  uma  prova  obtida  sob  o  crivo  do 

contraditório.

Quer dizer: uma prova unilateral teria o condão de comprovar a materialidade 

do crime e uma prova bilateral não...  Há absurdo maior do que este?  Crê-se que não.

É inexorável, portanto, a conclusão de que o art. 158 do Código de Processo 

Penal não resiste mais a nenhum tipo concessão, já não tendo sido recepcionado pela 

Constituição  Federal  de 1988 e,  agora,  tendo sido objeto  de revogação tácita  pelas 

novas regras do interrogatório, trazidas pela Lei nº 10.792/03.

Não se pode confundir o convencimento que se extrai de um meio de prova 

(elemento de prova), com a validade deste meio de prova em si.  

Por evidente que, se a confissão, num processo determinado, for frágil, parecer 

inverossímil, não haverá prova suficiente para a condenação.  Não por que se baseou 

exclusivamente na confissão, como se não fosse um meio idôneo a fornecer elemento 

de  prova  neste  ou  naquele  processo;  mas  porque  aquela  confissão  não  forneceu 

elementos de prova suficientes para convencer o julgador.  O próprio exame de corpo 

de  delito  pode  não  fornecer  elementos  de  prova  suficientes  para  formar  o 

convencimento do julgador que, neste caso, idêntica atitude deverá tomar – absolver o 

réu.  Nem por isto se diz que o exame de corpo de delito é meio de prova inidôneo. 

Muito pelo contrário, se exalta, de forma obsoleta, este meio de prova na maioria das 

vezes inquisitorial, fazendo-se tabula rasa do princípio do contraditório em sua acepção 

participativa.

Se a confissão, outrossim, for verossímil, segura, conseguir fornecer elemento 

suficiente para a formação do convencimento do julgador, pode, sim, servir de base à 

condenação, tornado-se despiciendo o exame de corpo de delito e qualquer outro meio 

de prova.  
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7. CONCLUSÃO.

O  exame  de  corpo  de  delito  é  resquício  do  sistema  da  prova  legal,  o  que 

constitui uma regressão atávica no sistema do livre convencimento motivado do Juiz, 

eu informa o direito processual moderno.

Em sede constitucional, apenas as provas ilícitas hão de ser desprezadas, sendo 

certo que toda a prova produzida licitamente tem o condão de servir para formar o 

convencimento do Juiz.

Neste contexto, não há mais espaço para a imprescindibilidade do exame de 

corpo de delito, exigida pelo obsoleto art.  158 do Código de Processo Penal, muito 

menos para a vedação do suprimento à falta deste exame pela confissão do acusado 

que,  colhida  no  interrogatório,  é  um  meio  de  prova  submetido  ao  contraditório 

participativo, ao contrário exame de corpo de delito, não fazendo sentido querer que se 

uma prova inquisitorial e unilateral – o aludido exame – se sobreponha a uma prova 

bilateral, contraditória. 

Daí a conclusão de que o art. 158 do Código de Processo Penal, que já não havia 

sido recepcionado pela Constituição Federal de 1998, agora foi revogado tacitamente, 

em virtude das novas regras do interrogatório do réu, trazidas pela Lei nº 10.792/03.

Lamenta-se, outrossim, que o projeto de reforma do Código de Processo Penal, 

em tramitação no Congresso Nacional, tenha perdido a oportunidade de suprimir do 

Código o art. 158 e as excrescências correlatas, banindo, de vez, os últimos resquícios 

do sistema da prova legal ainda existentes no processo penal brasileiro.

Ainda há tempo de se corrigir, através de emenda ao projeto de Lei nº 4.205/01. 

É o que se propõe, como contribuição final do presente estudo.  
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RESUMO

A Constituição Federal exige a proteção integral às pessoas idosas. A fim de cumprir 

esse comando constitucional, o Estatuto do Idoso, dentre outras garantias, concedeu a 

prioridade  na  tramitação  dos  processos  às  pessoas  com sessenta  anos  de  idade.  A 

preferência é porque o idoso, dada a sua condição, não pode esperar a longa duração do 

processo. O Estatuto contempla, pois, o idoso, pessoa física. O que o trabalho pretende 

discutir, é a possibilidade de concessão desse benefício processual à pessoa jurídica, 

cujo sócio for considerado idoso. O tema é enfrentado sob a ótica dos diferentes tipos de 

societários, dos princípios constitucionais e da técnica de hermenêutica.
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ABSTRACT

 The Federal Constitution demands the integral protection to old people In order to carry 

out this constitutional command, the Statute of the Old One, among other guarantees, it 

granted the priority in the normal course through the legal channels of the processes to 

the sixty years old people. They have the preference because, according to their ages, 

they cannot wait for the long duration of the process. The Statute contemplates, so, the 

old person, individual entity.  What the work intends to discuss,  is the possibility of 

concession  of  this  processual  benefit  to  the  juridic  person  whose  partner  will  be 

considered old. The subject is faced under the optics of the different types of associates, 

of the constitutional beginnings and of the hermeneutic's technique.
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PROCESS, ESTATUTO DO IDOSO, JURIDIC PERSON, HERMENEUTIC.

INTRODUÇÃO

O dever de respeito e proteção às pessoas idosas é valor consolidado na cultura 

ocidental, sobre o qual se firmam políticas e ações para melhorar a qualidade de vida 

daqueles que integram esse grupo. A velhice é protegida, historicamente. No mundo 

contemporâneo, dadas as circunstâncias que retardam o envelhecimento e aumentam a 

longevidade, há um crescimento desse grupo de pessoas, hoje denominadas de “terceira 

idade”. No Brasil a situação é a mesma. O aumento da longevidade e a diminuição da 

taxa da mortalidade mudaram o perfil demográfico e geraram novas demandas públicas. 

Essas têm gradativamente dado origem a ações do poder público e da sociedade civil 

organizada. 

Nesse contexto, foi criada a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei 8.842 de 4 de 

janeiro de 1994, à partir do debate com a sociedade, na busca de assegurar aos idosos 

direitos que lhes confiram dignidade e maior qualidade de vida.  Isso  trouxe nova 

perspectiva para as relações que o idoso estabelece na sua vida cotidiana,  porque se 

pretende  conferir-lhe  maior  segurança  e  autonomia.  Essa  lei  constitui   marco 

determinante  de  toda  uma  mudança  no  olhar  sobre  a  velhice  e  a   integração  e 

participação efetiva desses cidadãos na sociedade. 

Dentre os avanços introduzidos com a Política Nacional do Idoso,  no ano de 

2003 foi sancionado o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº. 10.741/2003- que rege as 

relações  das  pessoas  com  idade  avançada,  nela  denominadas  idosas.   Trata-se  de 

importante instrumento normativo a que se impõe garantir efetividade, ao se pretender 

atingir os fins das políticas públicas implantadas.

Numa perspectiva sistemática, só ocorrerá efetividade do Estatuto do Idoso se os 

seus preceitos e valores forem respeitados quando da aplicação de outras regras legais 

do ordenamento jurídico pátrio.

O Art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) prevê a prioridade na tramitação 

dos processos em que figure como parte ou interveniente pessoa com sessenta anos de 

idade.  Seguindo essa  ordem de  idéias  discute-se,  neste  trabalho,  a  possibilidade  de 

concessão  desse  benefício  processual  à  pessoa  jurídica,  cujo  sócio  for  considerado 

idoso.
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1.  OS  FUNDAMENTOS  AXIOLÓGICOS  DO  ESTATUTO  DO  IDOSO  E  O 

ACESSO À JUSTIÇA 

O Estatuto do Idoso visa a assegurar às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta  anos)  dignidade  e  bem-estar,  no  propósito  de  cumprir  o  comando 

constitucional  do  Art.  230.1 O  artigo  terceiro  impõe  à  família,  à  comunidade,  à 

sociedade e ao Poder Público o dever de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar  e  comunitária.  O  parágrafo  único  do  referido  artigo  diz  que  a  garantia  de 

prioridade compreende: “atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 

órgãos públicos e  privados prestadores de serviço à população”.Para  o propósito do 

tema, interessa-nos o atendimento preferencial  imediato junto ao Poder Judiciário e, 

particularmente, a prioridade no trâmite de processos judiciais envolvendo pessoas com 

mais de sessenta anos de idade, direito que veio a ser regulado pelo Art. 71 do Estatuto.

É  importante  observar  que  a  preferência  se  estende  aos  processos  e 

procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e 

instituições  financeiras,  ao  atendimento  junto  à  Defensoria  Pública  da  União,  dos 

Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de Assistência Judiciária.

A preferência ocorre porque o idoso, dada a sua condição, não pode esperar a 

longa duração do processo. A longevidade que lhe resta relacionada à longa duração do 

processo retira-lhe os possíveis benefícios da decisão. O legislador processual, em 2001 

(CPC,  Art.  1211-A)  e  o  do  Estatuto  do  Idoso,  em  2003  (Art.  71),  anteviram  a 

preocupação do constituinte, que, em 2004, pela EC 45, acrescentou o inciso LXXVIII 

ao Art. 5º, nestes termos: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a  razoável  duração  do  processo  e  os  meios  que  garantam  a  celeridade  de  sua 

tramitação”. 

Assim,  para  que  o acesso  à  justiça  seja  efetivo2 e  não meramente  formal,  é 

preciso que o Poder Judiciário preste rápida e efetivamente o serviço, principalmente ao 

idoso, que não pode esperar demora da decisão. 

1 Art. 230 – A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua  dignidade  e  bem-estar  e 
garantindo-lhe o direito à vida. 
2 Art. 5º, XXXV da CF – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
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2.  CONFLITO  ENTRE  O  ESTATUTO  DO  IDOSO  E  O  ESTATUTO 

PROCESSUAL 

O Art. 1211-A do CPC, incluído pela Lei 10.173, de 09/01/01, disciplina que as 

“... pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, terão prioridade na tramitação de 

todos os atos e diligências em qualquer instância”. Por sua vez, o Art. 71 da Lei 10.741, 

de 01/10/03 (Estatuto do Idoso), estipula a benesse a partir dos 60 anos de idade. É certo 

que sobre duas normas de mesma competência legislativa, a última prevalece sobre a 

anterior. Assim, o Art. 1.211-A do Estatuto Processual está derrogada pelo Art. 71 do 

Estatuto do Idoso, por previsão doArt. 2º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil

A lei do idoso também prevalece sobre o diploma processual, pelo critério da 

especialidade.  A lei  especial  derroga a lei  geral.  O Estatuto do Idoso é uma norma 

especial,  pois regula inúmeros direitos específicos de pessoas com mais de sessenta 

anos, dentre eles,  o favor processual da prioridade,  tal  qual o CPC. Como escreveu 

Maria Helena Diniz (2001:39): “A norma geral só não se aplica ante a maior relevância 

jurídica dos elementos contidos na norma especial,  que a tornam mais suscetível  de 

atendibilidade do que a norma genérica”.

Assim, quer pelo critério cronológico, quer pelo critério especial, o Estatuto do 

Idoso  sobreleva  à  norma  da  lei  processual,  no  ponto  em que  há  a  contradição.  É 

suficiente,  portanto,  que  se  comprove  na  exordial  essa  condição  –  idade  igual  ou 

superior a sessenta anos – para fazer jus ao benefício legal.

A reflexão  deve  se  estender  ao  direito  intertemporal.  A lei  processual  nova 

atinge o processo no estágio em que estiver, ou seja, ela é aplicada desde logo, inclusive 

aos processos pendentes.3  Trata-se do sistema do isolamento dos atos processuais, ou 

seja, a lei nova respeita (isola) os atos já praticados e aplica-se aos que houverem de 

realizar-se. Assim, o Art. 71 da Lei 10.173 de 01/10/03, tem aplicação imediata, repita-

se, inclusive aos processos pendentes. Dessa forma, é sempre possível, quer a parte já 

tenha  completado  sessenta  anos  ou  quando  completar,  fizer  jus  ao  beneplácito  da 

prioridade, pois a lei frisa que o pedido pode ser feito “em qualquer instância”, o que se 

poderia interpretar extensivamente como “a qualquer momento”.

3 Art. 1211 do CPC. Este Código regerá o processo civil em todo território brasileiro. Ao entrar 
em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.
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3. O FAVOR PROCESSUAL NOS DIFERENTES TIPOS SOCIETÁRIOS

O benefício processual não deve ser concedido a qualquer pessoa jurídica.  É 

impossível  um  tratamento  unitário  diante  das  peculiaridades  factuais.  É  relevante 

discutir  o  problema  à  luz  da  teoria  geral  do  direito  societário  na  busca  de  alguns 

critérios para a sua solução.O nosso Estatuto Civil orientou-se pelo marco histórico da 

juridificação do conceito de empresa que se dá com o advento do Codice Civile italiano, 

promulgado em 1942, que em seu artigo 2082 define como empresário quem exerce 

profissionalmente  uma atividade  econômica  organizada para produção ou circulação 

(scambi)  de  bens  ou  de  serviços.Para  o  entendimento  jurídico  desse  fenômeno 

econômico é necessário observar as transformações do direito seguindo as mudanças 

sociais.  Essas  mudanças  servem  de  parâmetro  seguro  para  que  o  aplicador  da  lei 

estabeleça distinção entre os sujeitos nas relações jurídicas.

 O  direito  comercial  muda  seu  objeto  com  a  evolução  da  sociedade  e  dos 

modelos político e econômico. “A empresa é, hoje, o centro da atividade econômica e o 

objeto  do  direito  empresarial  que  segue  orientações  do  direito  econômico  cujo 

fundamento está na Constituição Federal”. “(Tarrega,2004) Como fenômeno econômico 

apresenta-se  nas  relações  jurídicas  e  sociais  com  os  mais  diversos  aspectos  e 

dimensões”. Isso faz com que haja discricionariedade no tratamento jurídico que recebe.

Floresce  como ramo autônomo do direito  no  Século  XII,  quando  a  tradição 

impera e começam a se desenvolver as idéias corporativistas no mundo econômico. Isso 

vai se sedimentar séculos adiante. Aqui a noção de sociedade ainda está permeada pela 

noção econômica da família  (que vai sobreviver por séculos,  até os dias atuais).  As 

sociedades se desenvolvem sobre a noção de partilhar no seio familiar  uma unidade 

econômica. Até o final da medievalidade consagram-se as corporações de ofício e de 

comércio.  Surgem,  na  era  moderna,  as  grandes  companhias,  marcadas  pelo  caráter 

público. No mundo contemporâneo os conglomerados conferem o traço característico à 

economia.  Mas,  em  todas  as  eras,  as  pequenas  sociedades  familiares  proliferam. 

Historicamente, esses núcleos econômicos confundem-se com os homens que estão à 

sua frente. Tanto é assim que em concepção vulgar empresário é quem está na direção 

do negócio, em uma sociedade.

O fenômeno empresarial  reclama atenção factual,  casuística,  dadas as muitas 

realidades que apresenta. O mercado estrutura-se integrando grandes, médios, pequenos, 

micro agentes, com características tão distintas colhidas ao longo da história. Não há um 
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critério seguro que viabilize tratamento unitário para todos eles. A complexidade social 

integrada  pela  variedade  de  sujeitos  faz  com que  a  igualdade  formal  seja  fator  de 

injustiça, como ocorre com problema aqui apresentado.

Isso se agrava no período contemporâneo. Nesse contexto de globalização, com 

a  extraordinária  dimensão  dos  agentes  econômicos  e  a  respectiva  concentração  de 

poder, o dirigismo privado aparece como modelo político. Não há como se aplicar a lei 

à  relação  jurídico  -empresarial  desconsiderando  a  pluralidade  de  expressão  desse 

fenômeno,  ora  com  a  cara  do   ganha  pão  do  homem  médio,  ora  com  a  cara  da 

dominação econômica. Isso se dá porque, historicamente se observa que o surgimento 

de novos modelos e novas figuras não afastaram os primeiros modelos, os das pequenas 

sociedades . O mercado se estrutura encampando múltiplas formas de organização da 

atividade  econômica.  A teoria  jurídica  da  empresa  deve  atender  a  essa  realidade,  e 

discutir  os  fundamentos  da  propriedade  privada  além  do  direito  abstrato,  direitos 

contaminados pela factualidade. O tratamento dado à empresa quando parte processual 

deve respeitar a essa realidade, caso contrário a injustiça há de imperar.

Nesse  aspecto  tem  de  ser  pensada  a  sua  função  econômico-social  A 

responsabilidade  social  da  empresa  a  atinge  no  seu  perfil  subjetivo,  mas  envolve, 

sobretudo  o  aspecto  institucional.  Se  vista  objetivamente,  a  serviço  do  capital, 

ignorando os homens que a integram gera práticas das quais derivam muitos problemas 

sociais. Por isso, os direitos, em sede de direito empresarial hão de ser considerados 

humanisticamente.Isso  deve  preponderar  na  normalização  da  empresa  pelo  processo 

legislativo  e  na  aplicação  do  direito,  pelos  tribunais.  Toda  a  legislação  dos  anos 

noventas,  no  Brasil,  tem procurado contemplar  a  empresa  como instituição  jurídica 

centro do direito privado contemporâneo sob o domínio do direito econômico. Todo o 

direito construído a partir de então se funda nos princípios constitucionais que garantem 

aos  indivíduos  a  dignidade.  Há  em vigência,  todavia,  legislação  mais  antiga  e  um 

comportamento  dos  juristas  com  arraigado  apego  aos  princípios  liberais  que  têm 

dificultado a aplicação da teoria da empresa desenvolvida a partir do Estado social de 

direito.

O direito empresarial tem por substrato as relações econômicas e deve servir de 

instrumento para aprimorar a vida em sociedade, já que pode interferir diretamente na 

distribuição das riquezas.  O conceito de empresa reflete uma realidade complexa. Não 

se podem olvidar nessa realidade os homens à sua frente.
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3.1 Empresa, sociedade e personalidade jurídica

A legislação pátria distingue as pessoas jurídicas de direito público daquelas de 

direito privado, de acordo com a titularidade de seu capital e, portanto, de acordo com 

seu  aspecto  corporativo.As  pessoas  jurídicas  de  direito  público  não  merecem  o 

benefício em discussão pela razão mesma que o legislador as diferenciou das de direito 

privado.  Essas  últimas  se  subdividem  em  fundações,  associações,  organizações 

religiosas,  partidos  políticos  e  sociedades,  sendo  discutível  em  cada  uma  delas  a 

concessão do favor processual em análise.

Não se cogita do benefício às organizações religiosas e aos partidos políticos. 

Isso em razão de que, nessas, a participação pessoal do gestor no ente associativo não é 

fundamental.  Ele,  na  gestão,  é  um  profissional  e  pode  ser  substituído  sem  maior 

prejuízo  ao  perfil  corporativo.   Entendemos  que,  em  regra,  as  fundações  e  as 

associações  também  não  fazem  jus  ao  benefício  processual,  salvo  em  situações 

excepcionais,  quando,  por  exemplo,  em  juízo,  estiverem  defendendo  interesses  de 

idosos. Nesse caso, o benefício se justifica na defesa dos direitos dos associados porque 

é o interesse dos titulares do beneficio de prioridade processual que está em jogo. 4

Antes de falarmos das sociedades empresariais, cabem algumas notas relativas 

ao  empresário  individual.  O  Código  Civil  disciplina  dois  tipos  de  empresário:  o 

empresário individual, exercido pela pessoa natural e a sociedade empresária, exercida 

pela pessoa jurídica.O empresário individual, maior de sessenta anos, em juízo, deverá 

obter o benefício da prioridade, ainda que ele se equipare para fins fiscais à pessoa 

jurídica. Este, ainda que sob a forma de micro ou empresa de pequeno porte, explora em 

seu nome atividade econômica, o que a torna (a empresa) mero instrumento de seus 

interesses. É a vontade do empresário – único – que a controla. Essa identidade é que 

torna razoável o entendimento do favor processual ao empresário individual.  

No caso de sociedade,  existe  uma vontade alheia  que controla a vida social. 

Quando a pessoa jurídica  pluripessoal  age,  ela  está  sendo instrumento  nas  mãos de 

várias pessoas. Neste caso, nosso entendimento é de que uma sociedade empresarial 

complexa ou composta por numerosos sócios, de natureza capitalística, o benefício é 

4 Tivemos oportunidade de ver deferido pedido neste sentido, ao Sindicato dos Funcionários e Servidores 
Públicos Municipais de Assis, na condição de substituto processual de pessoas com mais de sessenta anos 
de idade. Trata-se, pois, de um exemplo de concessão de prioridade processual à pessoa jurídica, 
contemplando diretamente os associados.
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bastante remoto, ao passo que mais razoável o favor legal para uma pequena sociedade 

de  pessoas.  As  particularidades  de  cada  caso,  e,  em  especial  a  composição  e  a 

complexidade da pessoa jurídica é que dirá da extensão do favor processual.

O caso concreto pode ainda comportar fatores favoráveis ou desfavoráveis à tese 

ora  empreendida,  dependendo  variantes  como por  exemplo  o  tempo de  registro  do 

sócio,  possibilitando  ao  magistrado  aferir  possível  atitude  fraudulenta.   Entretanto, 

podem-se buscar alguns critérios para em caráter geral se aplicar o benefício.  Para isso, 

importa nesse momento refletir sobre a questão nos diferentes tipos societários.

4. DIREITO SOCIETÁRIO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

O Código Civil, no Livro da Empresa, dispõe, no título II sobre as sociedades, 

tanto do que denomina sociedade simples como das empresariais. Subdivide-as em não 

personificadas e personificadas.  Dentre as primeiras coloca as sociedades em comum e 

em conta de participação.  Entre as segundas elenca as sociedades simples (arts.997-

1038),  as  sociedades  em  nome  coletivo  (art.1039-1044),  em  comandita  simples 

(art.1045-1051),  as  sociedades  limitadas  (arts.  1052-1087),  as  sociedades  anônimas 

(arts.1088 e 1089), as sociedades em comandita por ações (arts.1090-1092) e sociedades 

cooperativas (arts.1093-1096). Como se pode observar nenhuma separação há quanto à 

natureza da sociedade no que diz respeito ao seu objeto.

O  direito  societário  funda-se  no  direito  constitucional  de  associar-se,  como 

liberdade de atividade- art.5o., XVII e XX da Constituição Federal. Assim a liberdade de 

associação  tem  por  contraface  a  liberdade  de  não  permanecer  associado  que  terá 

conseqüências  sobretudo econômicas  para  o  exercício  da  atividade  empresarial  pela 

pessoa  jurídica.  Na  contraposição  dos  direitos  de  propriedade  e  de  liberdade  de 

associação  com a  necessidade social  da continuidade da empresa deve prevalecer  a 

última  em  nome  da  função  social  da  propriedade  e  do  contrato,  ordenados  pela 

Constituição Federal.

O Código Civil inovou no que diz respeito à causa do contrato de sociedade - o 

exercício de atividade econômica. Segundo o texto legal a sociedade deve ter por causa 

a  livre  iniciativa  o  que  dificulta  a  posterior  distinção  entre  sociedades  simples  e 

empresariais. A diferença entre ambas estará no modo como se dá a interferência na 

ordem econômica.  Se o sujeito organiza a atividade econômica nos termos do art. 966 

daquele estatuto  será  empresário,  em contrário  não.   Aqui  surge o primeiro critério 
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seguro para se aplicar o benefício processual ao sócio idoso. Se a atividade econômica 

desenvolvida  pela  sociedade  é  aquela  desenvolvida  pelo  sócio,  ou  seja,  se  é  uma 

sociedade simples, é indiscutível sua aplicação.

Durante a vigência da lei anterior discutia-se o fim lucrativo. A Lei atual não 

trata  dessa  questão,  entendendo-se  que  é  não  mais  um  critério  suficiente  para 

estabelecer distinção entre classes de sociedades. As sociedades empresariais, em regra, 

visam a lucro. Há, entretanto, algumas que não, como, por exemplo, os agrupamentos 

complementares de empresas. A finalidade lucrativa, portanto, pouco interessa para a 

aplicação do benefício em tela.

4.1.Personalidade da sociedade comercial 

A  personalidade  jurídica  importa  na  capacidade  de  possuir  patrimônio,  ter 

direitos e obrigações, de estar em juízo em nome próprio e de ter autonomia negocial, 

dependendo do contexto normativo em que se insere. Isso porque a expressão “pessoa 

jurídica”, segundo os ensinamentos de COMPARATO, é um exemplo do que se tem 

denominado  “símbolo  incompleto”,  ou  seja,  fora  de  norma,  ela  nada  indica  com 

precisão. Só se pode afirmar a que se refere aquela expressão dentro de determinada 

norma; designa, por outro lado, um complexo de normas jurídicas com o mesmo centro 

de imputação, indicando situações subjetivas ditadas para os homens que compõem a 

pessoa jurídica. Do ponto de vista da sociedade comercial é de extraordinária relevância 

o  regime de  responsabilidades  que  se  estabelece  em função de  cada tipo societário 

criado pela  lei.  Em cada um desses  regimes  a  pessoa  do sócio  e  o  seu patrimônio 

integram-se mais ou menos à sociedade

O art.  20 do Código Civil  de 1916 falava da distinção entre a personalidade 

jurídica atribuída por lei ao ente moral daquelas dos sócios. Hoje, a nova lei civil não 

mais se preocupa com isso, mesmo porque o fundamento primeiro da personificação é a 

separação  do  complexo  de  relações  jurídicas  entre  sócios  e  sociedade  e  isso  já  se 

consagrou na doutrina. Por outro lado, em razão do método seguido pelo Código Civil, 

é preciso reservar o mínimo de discricionariedade ao caso concreto.  O método seguido 

pelo Código Civil é o da comunicação com a factualidade, o que se confirma pelos 

conceitos indeterminados, pelos determinados pela função e pelas cláusulas gerais. Em 

outras palavras, é preciso engendrar a eqüidade à partir do fato, então caso sub judice.

O  Código  Civil  adotou  técnica  legislativa  em  que  combina  o  método  da 
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casuística  ao  dos  conceitos  abertos  visando  à  atualização,  sobretudo  quanto  aos 

fundamentos  axiológicos.  Reforça-se,  portanto,  a  idéia  de  um  sistema  aberto  que 

flexibiliza os conceitos, escapando ao abstracionismo conceitual puro. 

A  aquisição  da  personalidade  dá-se  com  a  inscrição  do  ente  no  respectivo 

registro.  A Lei seguiu um direcionamento diferente do regime anterior admitindo para 

as sociedades não personificadas especialização patrimonial. Embora tenha esclarecido 

que a personificação ocorre com o registro e que a responsabilidade dos sócios pelas 

dívidas sociais é solidária e ilimitada, estabelece um benefício de ordem de execução 

pelas dívidas sociais. Devem ser executados primeiros os bens do patrimônio especial 

comum  dos  sócios  e  depois  os  bens  particulares  dos  sócios  (exceto  daquele  que 

contratou em nome da sociedade).   Isso está  previsto nos  artigos  990 e  1024.  Esse 

benefício tem efeitos semelhantes ao da responsabilidade subsidiária. Vê-se, portanto, 

que nesse caso, como não há pessoa jurídica o benefício processual ao sócio idoso não 

poderia ser contestado. Nesse caso também se vê que o legislador procurou enxergar a 

realidade  fora  da  abstração  conceitual  pura.  Em  outras  palavras,  o  conhecimento 

jurídico  vem  se  afastando,  quer  do  ponto  de  vista  doutrinário,  quer  das  ações 

legislativas, das fórmulas teóricas fechadas, dos conceitos intangíveis, para atender às 

necessidades sociais, para vislumbrar a realidade e servir à humanidade.

4.2 Desconsideração da personalidade jurídica para beneficiar a pessoa composta 

por sócio idoso

 A personalidade jurídica é uma construção do direito, teoricamente elaborado 

pela pandectística, preservado rigidamente até meados do século XX. A partir de então 

começam a surgir posições doutrinárias propondo seu afastamento. Esse movimento dos 

jurisconsultos  acaba  gerando resultados  nos  tribunais,  consolidando jurisprudência  e 

refletindo no incluir do tema na legislação.

Dentre as teorias, revela-se pioneira a unitarista  de Rolf Serick , segundo a qual 

a desconsideração é um conceito técnico específico com caráter de excepcionalidade 

que  se  contrapõe  ao  princípio  da  separação  patrimonial.   A  pessoa  jurídica  é  uma 

criação do ordenamento jurídico, portanto uma realidade normativa com uma essência 

pré-jurídica que se contrapõe e pode se sobrepor ao valor específico de cada norma.

A lei brasileira consagrou a desconsideração da personalidade jurídica no art. 50 

do  Estatuto  Civil,  entre  outros  diplomas.  Prevê  o  afastamento  temporário  da 
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personificação quando houver uso abusivo dela caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial. O magistrado pode determinar que os efeitos de certas e 

determinadas  relações  de  obrigações  sejam  estendidos  aos  bens  particulares  dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica. Segundo esse dispositivo legal não ocorre 

o afastamento pleno dos efeitos da personificação mas ele determina que apenas os 

efeitos de certas  e  determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares de terceiros. A desconsideração da pessoa jurídica, portanto, não pode ser 

genérica.  Refere-se a caso especificamente determinado quando nessa relação jurídica 

houve o uso abusivo da pessoa jurídica com as características previstas no artigo acima 

citado.

A regulamentação da matéria não exclui outras possibilidades de aplicação da 

teoria como fundamento ou critério hermenêutico para a realização da justiça social e 

para  a  concretização  dos  valores  constitucionais.  Pode-se  aplicar  a  teoria  da 

desconsideração da personalidade jurídica para beneficiar o sócio de pessoa jurídica , 

com mais de sessenta anos, como manda o Estatuto do Idoso.O argumento contrário a 

aplicação  do  benefício  processual  a  pessoa  jurídica  em  razão  do  sócio  idoso  é  a 

autonomia  daquela.  Enfatiza-se  que  a  personalidade  das  pessoas  jurídicas  não  se 

confunde com a de seus sócios ou de que as pessoas jurídicas têm existência distinta da 

dos seus membros5. Assim, se o benefício da prioridade é para a pessoa física, o favor 

processual não pode atingir a pessoa jurídica. No entanto esse dogma foi relativizado 

quando das elaborações teóricas da desconsideração da pessoa jurídica, de modo que a 

personalidade  jurídica  não  pode  ser  afirmada  de  maneira  absoluta.  A  doutrina  e  a 

jurisprudência, antes mesmo das novas regras legais expressas -nos Art. 28 do Código 

de Defesa do Consumidor6 e Art. 50 do novo Código Civil7 – já vinham adotando essa 

posição,  ignorando,  diante  de cada caso concreto,  a  distinção entre a sociedade e  o 

5 LOPES (2003:38), registra que a regra do art.20 do Código Civil de 1916 não foi repetida no novo 
Código Civil, mas seu comando persiste, decorrência de interpretação sistemática. 
6 Art. 28 – “O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração”.
7 Art. 50 – “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe 
couber  intervir  no  processo,  que  os  efeitos  de  certas  e  determinadas  relações  de  obrigações  sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
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sócio.8 9Então, se ao juiz é permitido penetrar o véu da personalidade da pessoa jurídica 

para atingir os bens pessoais dos sócios quando há abusos ou fraudes (desconsideração 

da  pessoa  jurídica),  poderá  também seguir  essa  orientação  para  beneficiar  a  pessoa 

jurídica,  cujo  sócio  possua  mais  de  sessenta  anos.   Assim,  permite-se  a 

discricionariedade por medida de eqüidade, como imperativo de justiça. O fundamento 

é o mesmo. A formulação teórica é revisada diante da realidade social.

TUCCI (1985:165) diz que em situações excepcionais é

... até obrigatório atravessar a cortina daquele conceito 
formal,  que estabelece  uma radical  separação entre  a  pessoa 
jurídica e os membros que a integram, para julgar os fatos mais 
de acordo com a realidade, de maneira que permita evitar ou 
corrigir perigosos desvios na sua utilização. 

É o que se pretende com a defesa da aplicação do benefício processual à pessoa 

jurídica gerida por sócio idoso. Há que se superar o conceito de pessoa jurídica para 

analisar a situação de acordo com a realidade,  a fim de evitar  uma injustiça com o 

cidadão, apenas porque, em juízo, representa um ente jurídico. 

O ato da desconsideração da personalidade jurídica “visa a desvendar os sócios, 

através  da  pessoa  jurídica,  e  a  considerá-los  como  dominante  da  sociedade,  uma 

entidade  ostensiva  por  eles  constituída”  10 A pessoa  jurídica  merece  o  benefício  na 

situação aqui proposta porque, acima da ficção ou construção jurídica, estão os sócios 

que a compõem. De modo que, para favorecê-la, há também o juiz de descobrir o véu 

do ente jurídico e detectar se na sociedade há interesse de sócio que, por sua idade, que 

justifique contemplar a empresa com a benesse do Estatuto do Idoso.

Na discussão em tela propõe-se o benefício da prioridade no trâmite processual à 

pessoa jurídica, a fim de resguardar interesse legítimo do sócio idoso, que tal qual a 

pessoa  física  idosa,  pode  não  sobreviver  ou  estar  já  bastante  debilitado  diante  da 

morosidade do Judiciário, não colhendo os frutos da ação. É preciso, pois, que num 

exercício, tal qual é feito na desconsideração da personalidade jurídica para atingir o 

bem do sócio, que o juiz retire o véu que cobre a pessoa jurídica, parte no processo, para 
8 E a doutrina, na voz abalizada de Rubens Requião:A personalidade jurídica passa a ser considerada, 
doutrinariamente, um direito relativo, permitindo ao juiz penetrar o véu da personalidade para coibir os 
abusos ou condenar a fraude, através de seu uso.
9 Confira a decisão A assertiva de que a sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios – é um 
princípio jurídico,  mas não pode ser um tabu, a entravar a própria ação do Estado, na realização de 
perfeita e boa justiça, que outra não é a atitude do juiz procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao 
direito
10 RT- 586/10.
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enxergar o sócio idoso e com isso, beneficiá-la.   Trata-se de recurso hermenêutico com 

o fim de atender à realidade social e promover a justiça nas relações sociais.

 4.3  Critérios  para a concessão do benefício  de acordo com a classificação  das 

sociedades no Código Civil

A legislação pátria estabelece uma nova divisão para as sociedades separando-as 

em sociedades  simples  e  sociedades  empresariais.  Simples  são  as  que  não têm por 

objeto  a organização da atividade econômica  e  empresariais  as que têm (art.982 do 

Código Civil de 2002). As exceções criadas pelo legislador referem-se às cooperativas, 

que por determinação legal passam a ter natureza simples e as sociedades por ações que, 

qualquer que seja o objeto têm natureza empresarial.  É o que dispõe o parágrafo único 

do  art.  982  do  Código  Civil  de  2002.  No que  diz  respeito  ao  benefício  processual 

previsto  no  Estatuto  do  Idoso  ao  sócio  de  sociedade,  não  há  relevante  razão  que 

justifique a distinção entre sociedades simples ou empresárias para o seu aplicar ou seja, 

conceder em uma e não em outra o benefício. Entretanto, é imperativo aplicar-se nas 

simples tendo em conta que,  nessas,  a  atividade  econômica é  exercida pelo próprio 

sócio.  Como na sociedade simples, em regra, o sócio partilha com outro ou outros a 

própria atividade profissional, a não aplicação do benefício significa grande injustiça. 

Na  sociedade  empresária,  se  intuito  personae não  se  pode  afastar  o  benefício.  É 

necessário refletir sobre o tema à luz de outros critérios de classificação societária. 

Por obra do legislador as sociedades classificam-se, ainda, em personificadas e 

não  personificadas.   As  sociedades  personificadas  são  todas  as  que  vão  adquirir 

personificação  com  o  registro.  As  sociedades  em  nome  coletivo,  as  sociedades 

limitadas, as sociedades em comandita simples, as sociedades em comandita por ações, 

as  sociedades  por  ações  e  as  sociedades  simples.  Dentre  as  não  personificadas  o 

legislador trata das sociedades em comum e das sociedades em conta de participação. 

Outras espécies societárias sem personalidade jurídica aparecem na legislação pátria, 

como o consórcio de empresas disciplinado nos arts.278 e 279 da Lei 6404/76.   No que 

tange  às  sociedades  não  personificadas  importa  considerar  que,  não  havendo 

personalidade jurídica,  os  sócios  comparecem em juízo,  ainda que  substituídos,  e  o 

benefício deve ser concedido.
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Esses  casos  são  menos  recorrentes.  Em  regra,  as  sociedades  adquirem 

personalidade jurídica com o registro.  Quando o legislador quer que um tipo societário 

legal não tenha personalidade jurídica dispõe sobre isso expressamente.  

O  Código  Civil  brasileiro  contempla,  ainda,  a  possibilidade  da  criação  de 

sociedades com propósito específico.  Uma derivação das  special purpose companies 

essas sociedades estão previstas no parágrafo único do artigo 981, que dispõe que a 

sociedade poderá ser criada para a realização de um ou mais negócios determinados. 

Assim tem-se sociedade com propósito específico ou não, conforme tenha sido criada 

visando  determinado(s)  negócio(s) ou  uma  generalidade  deles.  Esse  modelo  não 

interfere, positiva ou negativamente, na aplicação do benefício. Ocorre, entretanto, que 

via  de  regra  esse  modelo  societário  é  usado  para  grandes  empreendimentos  o  que 

afastaria o caráter intuito personae do negócio.

Pode-se ainda, segundo a Lei brasileira, distinguir as sociedades em nacionais e 

estrangeiras, conforme tenham sede e administração no país ou não.  Tanto os sócios de 

umas  quanto  de outras  poderiam se  beneficiar  com as  prerrogativas  do  Estatuto  do 

Idoso, portanto o benefício é aplicável tanto às nacionais quanto às estrangeiras.

4.4 O benefício segundo critérios derivados de classificação das sociedades na 

doutrina

Diversos são os critérios utilizados pela doutrina para classificar as sociedades. 

Três são mais comuns entre os tratadistas por sua relevância prática.  O primeiro 

divide  as  sociedades  em  contratuais  e  institucionais  conforme  o  regime  de 

constituição  e  dissolução que  seguem.   O segundo critério  permite  separá-las  de 

acordo com a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais. O terceiro, atento a 

uma série de comportamentos entre os quais a alienação da participação societária 

permite separá-las em sociedades de capital e sociedades de pessoas. 

No regime anterior considerava a doutrina que a responsabilidade dos sócios era 

sempre subsidiária – artigo 20 do Código Civil de 1916., c artigo 596 do Código Civil. 

Hoje a lei deixa claro que, em alguns tipos societários há responsabilidade solidária e 

ilimitada  dos  membros,  estabelecendo-se  em  certos  casos  benefício  de  ordem  de 

execução  de  bens,  conforme  o  disposto  no  artigo  1024  do  Código  Civil.   A 

responsabilidade  dos  sócios  em  uma  sociedade,  perante  as  dívidas  sociais,  pode, 

portanto,  ser  limitada  ou  ilimitada.  Tipos  societários  há  em  que  alguns  sócios 
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respondem limitadamente e outros ilimitadamente.  Nas sociedades em que os sócios 

respondem  ilimitadamente  pelas  obrigações  sociais  o  caráter  personalístico  é 

predominante. Nesses, o sócio empresta inclusive seu nome à sociedade. Não há como 

negar a aplicação do benefício diante dessa promiscuidade das pessoas naturais com a 

jurídica. Sociedades com essa característica remontam a medievalidade e se preservam 

na história até os dias de hoje. Integram a estrutura de mercado.

A sociedade será limitada quando os sócios respondem de forma limitada pelas 

obrigações sociais – Sociedade Limitada,de acordo com o artigo 1052 , e a Sociedade 

anônima conforme previsto no artigo 1088 e Lei 6404/76.O Estatuto Civil estabelece, 

entretanto,  uma distinção  entre  a  responsabilidade  limitada  na  sociedade  de  mesmo 

nome e na sociedade anônima. Na primeira a responsabilidade dos sócios restringe-se 

ao valor de suas quotas com a ressalva de que todos respondem solidariamente pela 

integralização  do  capital  social,  mesmo  os  que  já  integralizaram  suas  quotas.  Na 

sociedade anônima, de acordo com o dispositivo legal referido, o acionista só responde 

pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Essa distinção nos dois 

tipos  se  dá  em razão  de  que,  em geral  as  sociedades  anônimas  são  sociedades  de 

pessoas. São criadas a partir do vínculo pessoal entre os sócios e da affectio societatis. 

Diferentemente nas sociedades anônimas que, em regra, a instituição nasce do desejo de 

investimento e as pessoas que vão integrá-la muitas vezes não se conhecem. Assim, 

muito maior a possibilidade de aplicação do benefício na sociedade limitada do que na 

sociedade por ações. Isso não é critério absoluto, apenas referência.

A Cooperativa tanto pode adotar  a  responsabilidade limitada dos sócios  pelo 

valor das quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, consoante o disposto 

no parágrafo 1o. do artigo 1095, como pode optar pela forma ilimitada. Como, em caso 

de omissão das regras aplicam-se, segundo o artigo 1096, as disposições referentes às 

sociedades  simples,  no  caso  de  responsabilidade  ilimitada  aplica-se  o  benefício  de 

ordem do artigo 1024.  As cooperativas orientam-se por filosofia  própria  e têm um 

caráter humanístico. Tanto que nos seus quadros há restrições quanto ao ingresso de 

pessoa jurídica. Aqui, em razão do interesse dos cooperados é que deve ser aplicado o 

benefício, analogamente ao que se deu no caso supracitado, envolvendo o sindicato.

Nas  sociedades  de  responsabilidade  ilimitada,  exclusivamente,  os  sócios 

respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais.  A Sociedade em nome coletivo é o 

tipo societário, por excelência em que os sócios respondem solidária e ilimitadamente 
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pelas dívidas sociais (artigo 1039 do Código Civil). Originária das antigas sociedades 

familiares conserva-lhes as características. No Brasil, por força do disposto no artigo 

1040,  que  manda  aplicar  subsidiariamente  as  regras  disciplinadoras  da  sociedade 

simples a esse tipo societário,  aplica-se,  em caso de responsabilização do sócio por 

obrigações sociais, o benefício de ordem de execução de bens previsto no artigo 1024. 

Nessas sociedades, pela sua natureza, é inquestionável a aplicação do benefício em tela, 

como já se afirmou anteriormente.

Pode-se,  ainda,  falar  em  um  regime  misto  de  responsabilidades  para  as 

sociedades em que parte dos sócios responde ilimitadamente pelas obrigações sociais e, 

outra parte, limitadamente. São exemplos as Sociedades em Comandita Simples. Nessas 

o sócio comanditado responde ilimitadamente e o comanditário limitadamente.  Assim 

prescreve o artigo 1045 que diz que nessa sociedade há sócios de duas categorias -as 

referidas-, os primeiros responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais 

e os segundos obrigados somente pelo valor de sua quota. Os sócios de responsabilidade 

ilimitada, gestores do negócio devem ter o benefício. Aos sócios investidores não se 

justifica a aplicação do Estatuto.

Nas  Sociedades  de  capital  e  indústria,  previstas  na  Lei  revogada,  o  mesmo 

regime  era  seguido.  Eram  previstas  duas  espécies  de  sócios  com  regimes  de 

responsabilidade  diversos.  O sócio capitalista  responsável  solidária  e  ilimitadamente 

pelas obrigações sociais e o sócio de indústria, absolutamente irresponsável por elas. 

Nessas, o sócio irresponsável é o trabalhador. O bem em risco é próprio trabalho. Não 

há como excluí-lo do benefício. O sócio capitalista, gestor, tem a comunicação de seu 

patrimônio  com  o  da  pessoa  jurídica.  Não  se  pode  excluí-lo,  também.  Nesse  tipo 

societário o benefício se aplica sem restrições.

Na  Sociedade  comandita  por  ações,  também  de  regime  misto,  os  acionistas 

diretores respondem subsidiária e ilimitadamente e os demais acionistas têm o regime 

de responsabilidades do acionista da sociedade anônima, por força do artigo 1090.  Esse 

artigo manda aplicar subsidiariamente as regras das sociedades anônimas.  Nesse tipo 

societário, só é defensável a extensão do benefício aos sócios diretores, pelos mesmos 

motivos elencados para as demais.

 Quanto ao regime de constituição e dissolução classificam-se as sociedades em 

sociedades contratuais e estatutárias conforme sejam constituídas por contrato social ou 

estatuto. As sociedades estatutárias conferem maior flexibilidade para ingresso e saída e 
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a  gestão  em  regra  é  profissionalizada.  As  sociedades  contratuais,  na  maioria,  são 

sociedades de pessoas. A gestão é praticada por sócio, com freqüência. Nessas a vida 

em sociedade é a continuidade da vida privada do indivíduo, sobretudo nas contratuais 

de responsabilidade solidária e ilimitada. Mesmo nas contratuais limitadas, em regra, o 

envolvimento e a identidade do sócio com a sociedade são muito presentes. Há affectio 

societatis.  Por essas características é que o benefício em tela aplica-se às sociedades 

contratuais e não às estatutárias. Só se pode estender o benefício às estatutárias quando 

essas, anomalamente tiverem características de sociedades de pessoas, o que próprio das 

contratuais. Entendamos a distinção entre sociedades de capital e de pessoas.

 Em relação  à  alienação  da  participação  societária  as  sociedades  podem ser 

consideradas de capital  ou de pessoas.  Nas últimas  prevalece o  intuitu  personae.  A 

affectio societatis está presente na vida social e a participação do sócio não é de mero 

investimento.  Nas  sociedades  de  capital,  somente  em  casos  específicos  em  que  o 

benefício atender o sócio gerente, sendo sociedade contratual, é que o benefício pode 

ser  aplicado.  No  caso  de  sociedades  de  pessoas  deve  ser  aplicado  com  maior 

elasticidade, para atender inclusive a interesses de sócios não gestores.

A  aplicação  do  benefício  previsto  no  Estatuto  do  Idoso  é  imperativa  na 

concretização de princípios constitucionais.

5  TRANSCENDÊNCIAS  DOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  E  O 

DIÁLOGO DE FONTES NA INTERPRETAÇÃO/APLICAÇÃO DA NORMA

 Os  direitos  fundamentais  garantidos  constitucionalmente  têm  caráter  de 

princípios básicos que regulam as relações entre o Estado e os cidadãos e também as 

relações  dos  indivíduos  entre  si.  Verifica-se  que  os  direitos  fundamentais,  em  sua 

maioria, são os direitos derivados da personalidade humana, no reconhecimento social 

da dignidade da pessoa. A atuação econômica do indivíduo tem por base a dignidade e a 

liberdade  de  desenvolvimento  da  personalidade,  o  que  não  pode  se  dar  sem  o 

reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais. Segundo Savigny todo direito 

existe  graças  à  liberdade  moral  intrínseca  de  cada  pessoa  (BRIZ,19.:21)  Assim,  os 

fundamentos garantidores da atuação digna do indivíduo em esfera privada devem dar 

suporte  à  essa  relação  se  levada  a  juízo.Com  a  aplicação  imediata  dos  princípios 

constitucionais se evitam situações de igualdade fictícia (igualdade meramente formal) 

Têm eles força normativa e concretizam diretrizes para o desenvolvimento do direito.
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Os direitos e liberdades fundamentais só podem sofrer limitações para assegurar 

à todos os membros da sociedade o desfrute desses mesmos direitos. O Estado Social de 

Direito,  justifica  conforme  seus  fins  os  limites  à  iniciativa  privada  e  ao  livre 

desenvolvimento pessoal (NIPPERDEY,1985:752) Há que se considerar que, além da 

primazia  dos  preceitos  constitucionais  os  Tribunais  superiores  brasileiros,  seguindo 

orientação da doutrina contemporânea, têm aplicado o modelo interpretativo do diálogo 

das fontes, fazendo com que algumas relações que, em princípio, não seriam regidas por 

determinadas ordens normativas, passem a sê-lo, em razão de uma interpretação social. 

Isso  redunda  numa interpretação  mais  aberta  da  legislação  vigente.   Confere  maior 

liberdade  ao  intérprete  na  busca  pela  justiça.Viabiliza  concretizar  os  valores 

constitucionais

5.1 O princípio da dignidade da pessoa humana

É a dignidade o mais importante valor do homem. A Constituição Federal o 

coloca como fundamento do Estado (Art. 1º, III). O Art. 230 da CF, assegura a defesa 

da  dignidade  e  do  bem estar  das  pessoas  idosas.  O Estatuto  do  Idoso  também faz 

menção a proteção à “dignidade” do idoso nos Arts. 2 e 10, disciplinando neste último 

que “é obrigação do Estado e da sociedade,  assegurar à pessoa idosa a liberdade,  o 

respeito  e  a  dignidade,  como  pessoa  humana  e  sujeito  de  direitos  civis,  políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”. Como escreveu RIZATTO 

NUNES  (2002:51)  “...  não  pode  o  Princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana  ser 

desconsiderado  em  nenhum  ato  de  interpretação,  aplicação  ou  criação  de  normas 

jurídicas”.  A  pessoa  jurídica  é  um  instrumento  de  realização  da  pessoa  humana 

(OLIVEIRA, 1979:606) e, para que essa realização se concretize, é necessário que o 

benefício processual alcance o idoso a ela pertencente. 

O idoso representante da pessoa jurídica deve gozar da prioridade, sob pena de, 

pela demora do processo, não usufruir dos seus resultados. Esse é o fim da norma. Essa 

interpretação da norma dá concretude aos princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade, além do princípio de proteção integral que orienta o 

Estatuto do Idoso

5.2 O princípio da igualdade e a proteção integral (sujeito de direitos)
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É certo que, para uma série de questões, há uma rigorosa diferenciação legal 

(direitos  e  deveres)  entre  a  pessoa  natural  e  a  pessoa  jurídica,  mas,  no  caso  em 

discussão,  o  desigualar,  tomadas  algumas  considerações,  não  se  justifica.  Cabe  o 

benefício ao idoso mesmo que ele represente, na ação, um ente jurídico. Conceder a 

benesse ao idoso - pessoa física e não conceder ao idoso - sócio da pessoa jurídica fere o 

princípio isonômico. Se o que se visa proteger é o idoso enquanto ser humano, ele não 

perde essa condição porque sócio de pessoa jurídica; logo, não deve perder também o 

benefício. O tratamento há de ser, pois, idêntico.

O Estatuto do Idoso contempla uma série de direitos às pessoas com mais de 

sessenta  anos,  com o propósito  de lhes  garantir  o  completo  bem-estar  psicofísico  e 

social.  O  idoso  sócio  de  pessoa  jurídica,  parte  no  processo,  sem  o  benefício  da 

prioridade, poderá, diante da longa duração do processo, não ver o fim da causa, sendo-

lhe, nesse caso, negada a “proteção integral” que lhe garante o Estatuto do Idoso, em 

seu art. 2º.11 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que a dignidade de que fala a Constituição Federal e os fins visados pelo 

Estatuto do Idoso não fiquem no plano meramente formal, é preciso interpretar a norma 

contida no artigo 71 ampliando-lhe o alcance .  Só na aplicação da norma é que se 

concretizam os  princípios.  Impõe-se,  pela  dignidade  a  ser  garantida,  que  também o 

empresário individual ou o sócio de uma pequena sociedade, possam, em vida, usufruir 

dos resultados do processo. Para não se permitir, pois, a violação desse valor, a norma 

do Art. 71 deve contemplar a pessoa jurídica, favorecendo o idoso que dela fizer parte. 

A referida norma quer atingir as pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, 

logo, deve alcançar os entes jurídicos que estes idosos, por força das circunstâncias, 

representam., naquelas circunstâncias que se justifique.
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A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO 

FUNDAMENTAL SOCIAL EM FACE DA RESERVA DO POSSÍVEL.

Mirella Alencar de Morais Seidl∗

RESUMO

O artigo é  sobre a justiciabilidade do direito  à  saúde como um direito  fundamental 

social em face da reserva do possível, ou seja, a possibilidade de efetiva aplicação deste, 

por meios de mecanismos jurídicos de exigibilidade. O Estado, em suas três formas de 

Poderes, encontra-se vinculado à implementação dos direitos fundamentais previstos na 

Carta Constitucional de 1988, estando juridicamente obrigado a cumprir as tarefas e os 

deveres impostos pelo texto constitucional na busca da efetividade desses direitos. A 

Constituição Federal vigente ampliou o rol dos direitos fundamentais, de modo inédito 

no constitucionalismo pátrio, introduzindo os direitos econômicos, sociais e culturais. 

Assim,  os  direitos  fundamentais  sociais,  aqueles  que  se  concretizam mediante  ação 

positiva  do  Estado,  são  verdadeiros  direitos  públicos  subjetivos  e  possuem  plena 

justiciabilidade, ou seja, podem ser judicialmente cobrados quando omissos os Poderes 

Executivo e Legislativo. Verifica-se ainda, o posicionamento favorável e crescente dos 

Tribunais nacionais concernente à justiciabilidade dos direitos fundamentais sociais. 

PALAVRAS-CHAVE

JUSTICIABILIDADE;  DIREITOS  FUNDAMENTAIS;  DIREITOS  SOCIAIS; 

DIREITO À SAÚDE; RESERVA DO POSSÍVEL.

ABSTRACT

The article  is  about  the justiciability  of  health  rights  as a  constitutional  social  right 

against  the  “reservation  of  possibilities”,  which  means  the  possibility  of  effective 

application of this right, by using legal mechanisms to claim for it. The State, by its 

three Powers, is bounded to the implementation of the constitutional rights contained in 

the 1988 Brazilian Federal Constitution, being obligated by law to fulfill the shores and 

the duties imposed by the constitutional text in search of the real achievement of these 

rights.  In  an  unknown  way  in  the  native  constitutionalism,  the  present  Federal 
 Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR.
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Constitution enlarged its bill of rights, introducing economic, social, and cultural rights 

in it. Thus, the constitutional social rights, those fulfilled by a positive State action, are 

real public subjective rights and have full justiciability, that means, the possibility to be 

judicially charged when the Executive or Legislative Powers were omissive. It is still 

verified,  the  favorable  and  increasing  position  of  the  national  Courts  regarding  the 

justiciability of constitutional social rights.

KEYWORDS

JUSTICIABILITY;  CONSTITUTIONAL  RIGHTS;  SOCIAL  RIGHTS;  HEALTH 

RIGHTS; “RESERVATION OF POSSIBILITIES”. 

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, em especial nos artigos 6º e 196, reservou um 

lugar de destaque para a saúde, tratando-a de modo inédito no constitucionalismo pátrio. 

A saúde recebeu status  de direito fundamental  social,  como elemento garantidor  do 

direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Torna-se extremamente relevante estudar o direito a saúde sob essa nova ótica 

conferida pela  Constituição,  traçando os limites  e possibilidades  da concretização 

judicial  desse direito  com apoio na teoria  dos direitos  fundamentais  esposada por 

Robert Alexy e Robert Dworkin que vem sendo desenvolvida no Brasil e em outros 

países.

O estudo do papel do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde cresce de 

importância  não  apenas  pelo  tratamento  privilegiado  que  a  Constituição  Federal 

reservou  ao  tema,  mas  também  pelo  descompasso  que,  contemporaneamente,  está 

havendo entre a vontade constitucional e a vontade dos governantes.

Nesse quadro em que a vontade política de fazer valer os direitos constitucionais é 

praticamente inexistente, o Poder Judiciário, enquanto responsável pela manutenção da 

supremacia da Constituição, é freqüentemente chamado para dirimir conflitos em que, 

de  um  lado,  está  o  cidadão  lutando  para  que  as  promessas  constitucionais  sejam 

efetivamente cumpridas, e, de outro lado, está o Poder Público que, por ideologia, má-

gestão ou mesmo por falta de recursos, deixa de cumprir seu dever constitucional.
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Ressalte-se que embora seja de competência dos Poderes Legislativo e Executivo 

o de formular e executar políticas públicas, cumpre ao Judiciário decidir pela imposição 

da pronta efetivação dos  ditos  direitos fundamentais,  especialmente  quando o Poder 

Público não desempenhar seu papel de garantir o direito constitucional à saúde. Sendo 

que a simples alegativa de escassez de recursos e o atendimento da soma fixada na 

Constituição (reserva do possível), não justifica a omissão estatal na área da efetivação 

dos direitos fundamentais, tendo que se demonstrar de maneira satisfatória, a eficiência 

da  administração  pública,  por  meio  de  uma  maximização  dos  recursos,  a  efetiva 

indisponibilidade total ou parcial desses e o não desperdício dos fundos existentes. 

A finalidade do presente estudo consiste, pois, em analisar a justiciabilidade do 

direito à saúde, posto ser este um direito de todos e dever do Estado, conforme norma 

constitucional,  devendo  o  Poder  Público,  por  conseguinte,  assegurar  ao  menos  o 

mínimo essencial para uma vida digna, diante das omissões do Poder Executivo e do 

Legislativo, que, a rigor, na ótica do constitucionalismo tradicional, seriam os principais 

destinatários da norma prevista no art. 196, da CF/88.

Não se almeja, portanto, traçar limites precisos da atividade judicial, nem mesmo 

abordar  todas  as  possibilidades  de  concretização  do  direito  à  saúde  pelo  Poder 

Judiciário,  mas  tão  somente  apresentar,  inclusive  com  exemplos  concretos,  a 

justiciabilidade deste direito social.

1 ELEMENTOS DA TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Por ter  existido,  durante muito tempo, uma dissociação entre as considerações 

sobre norma e princípio, é relevante observar que, na atual fase de evolução da Teoria 

Geral do Direito, devido aos estudos de Robert Alexy e Ronald Dworkin, princípios e 

regras são espécies do gênero norma. 

Desta feita, não há mais razão para confundir o conceito de norma com o de regra, 

uma vez que esta, conjuntamente como o princípio, integram a norma jurídica. 

1.1 PRINCÍPIOS X REGRAS

Antes de iniciar a distinção entre princípio e regra, relevante é conceituá-los. Deste 

modo, princípio pode ser definido como “mandamento nuclear de um sistema”1, em que é 

1  MELLO, Celso Antônio Bandeira de.  Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 748.
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fundamento lógico para a existência da norma jurídica. Já a regra é o meio pelo qual a 

norma é efetivada,  em que impõem, permitem ou proíbem uma conduta, passíveis de 

aplicação direta.

Há vários tópicos a serem analisados para a diferenciação entre principio e regra, 

sendo  que  a  mais  completa  e  complexa  individualização  das  espécies  de  norma  é  a 

abordada por Canotilho: 

Saber  como distinguir,  no âmbito  do superconceito  norma,  entre regras  e 
princípios,  é uma tarefa particularmente complexa.  Vários são os critérios 
sugeridos. 
a) O grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração 
relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração 
relativamente reduzida.b)  Grau de determinabilidade na aplicação do caso 
concreto:  os  princípios,  por  serem  vagos  e  indeterminados,  carecem  de 
mediações concretizadoras (do legislador,  do juiz),  enquanto as regras são 
susceptíveis de aplicação directa.c) Carácter de fundamentalidade no sistema 
de fontes de direito: os princípios são normas de natureza estruturante ou com 
um  papel  fundamental  no  ordenamento  jurídico  devido  à  sua  posição 
hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais)  ou à sua 
importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado 
de  Direito).d)  ‘Proximidade’  da  idéia  de  di-reito:  os  princípios  são 
‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas exigências  de ‘justiça’ 
(Dworkin)  ou na ‘idéia  de  direito’  (Larenz);  as  regras  podem ser  normas 
vinculantes  com  um  conteúdo  meramente  funcional.e)  Natureza 
normogênica: os princípios são fundamento de regras, isto é, são normas que 
estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por 
isso, uma função normogênica funda-mentante.2

Para melhor entendimento da distinção colacionada acima, o mesmo doutrinador 

assevera que as diferenças qualitativas entre regras e princípios devem ser traduzidas, 

fundamentalmente, nos seguintes aspectos enumerados:

1)  os  princípios  são  normas  jurídicas  impositivas  de  uma  optimização, 
compatíveis  com  vários  graus  de  concretização,  consoante  os 
condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem 
imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou 
não cumprida [...]; a convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a 
convivência  de  regras  é  antinômica;  os  princípios  coexistem,  as  regras 
antinômicas excluem-se. 2) consequentemente, os princípios, ao constituírem 
exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses 
(não obedecem, como as regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o seu 
peso  e  a  ponderação  de  outros  princípios  eventualmente  conflitantes;  as 
regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale 
(tem validade) deve cumprir-se na exata medida das suas prescrições, nem 
mais nem menos. 3) em caso de conflito entre princípios, estes podem ser 
objeto de ponderação e harmonização, pois eles contêm apenas ‘exigências’ 
ou ‘standards’ que, em ‘primeira linha’ (prima facie), devem ser realizados; 
as  regras  contém ‘fixações  normativas’  definitivas,  sendo  insustentável  a 
validade  simultânea  de  regras  contraditórias.  4)  os  princípios  suscitam 

2 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 166-
167.
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problemas  de  validade  e  peso  (importância,  ponderação,  valia);  as  regras 
colocam apenas questões de validade (se elas não são correctas devem ser 
alteradas).3

Em  síntese,  pode-se  dizer  que  os  princípios  materializam  os  valores  mais 

importantes em uma sociedade, têm sua idéia mais vinculada ao critério do peso ou da 

importância  (já  que  um  princípio  coexiste  com  outro),  enquanto  que  as  regras 

descrevem uma situação jurídica, tendo uma carga valorativa mais baixa e baseiam suas 

idéias no critério do tudo ou nada (já que uma regra exclui a outra).

2 A EFICÁCIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Apesar  de  não  ser  ordinariamente  função  institucional  do  Poder  Judiciário  a 

atribuição de formular  e implementar  políticas públicas,  pois tal  encargo é  dirigido, 

primariamente,  aos  Poderes  Legislativo  e  Executivo,  tal  incumbência,  no  entanto, 

excepcionalmente  poderá  ser  atribuída  ao  Judiciário,  que  pode  exercer  controle 

jurisdicional  repressivo  em  torno  de  políticas  públicas  quando  os  órgãos  estatais 

competentes  descumprirem  os  encargos  político-jurídicos  relativos  a  eficácia  e 

integridade de direitos fundamentais.

Dentro da contenda da possibilidade de se exigir judicialmente uma ação positiva 

do Estado, ante a omissão legislativa ou má gerência na prestação de um serviço, no 

caso em questão em relação ao direito à saúde, verifica-se a alegação de que a baixa 

eficácia  normativa  é  entrave  à  justiciabilidade  dos  direitos  fundamentais,  quando 

contraposta a sua previsão genérica através de normas programáticas. 

Na doutrina há vários tipos de classificações quanto à eficácia jurídica das normas 

constitucionais, mas vale salientar que todas têm função preponderantemente didática e 

não  conseguem conter  todas  as  manifestações  possíveis  de  eficácia  dessas  normas. 

Tanto  que  não  existe  um  tratamento  uniforme  no  que  se  refere  à  eficácia  e 

aplicabilidade  nas  diferentes  categorias  de  direitos  fundamentais.  Observam-se 

diferentes níveis de aplicabilidade e de eficácia. 

Embora de início sejam os direitos fundamentais submetidos a um mesmo regime 

jurídico, os direitos sociais em sua versão prestacional são mais complexos de serem 

efetivados, tanto que Luís Roberto de Barros atenta para a seguinte resistência ainda 

oposta à efetivação dos direitos fundamentais sociais:

3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 167-
168.
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Modernamente, já não cabe negar o caráter jurídico e, pois, a exigibilidade e 
acionabilidade  dos  direitos  fundamentais  na  sua  tipologia.  É  puramente 
ideológica, e não científica, a resistência que ainda hoje se opõe à efetivação, 
por via coercitiva dos chamados direitos sociais.4

Uma  das  classificações  mais  conhecidas  é  a  teoria  tricotômica  da  eficácia  e 

aplicabilidade  de  José  Afonso  da  Silva  delineada  em  seu  trabalho  monográfico 

intitulado Aplicabilidade das Normas Constitucionais, como: normas de eficácia plena e 

aplicabilidade  imediata,  normas  de  eficácia  contida  ou  limitada e aplicabilidade 

imediata,  mas passíveis de restrição e  normas de eficácia limitada ou reduzida,  que 

dependem em regra de integração infraconstitucional para operarem a plenitude de seus 

efeitos,  que se subdividem em: normas definidoras de princípio institutivo e normas 

definidoras de principio programático.5 

Os Tribunais por muito tempo utilizaram-se da teoria de José Afonso da Silva 

para negar a aplicabilidade dos direitos sociais, por entender que, somente na absoluta 

impossibilidade pode o julgador entender imprescindível  a normatividade do direito, 

ressalvando-se, que, de acordo com o estágio do processo de concretização do direito, 

sempre haverá algum comando que possa ser útil ao seu desenvolvimento, devendo os 

operadores do direito que levam a questão à apreciação do Poder Judiciário, assim como 

os julgadores, atentar para esta circunstância. 

Já  Ingo  Wolfgang  Sarlet  faz  a  seguinte  classificação a  respeito  das  normas 

constitucionais, quanto à sua eficácia jurídica: normas constitucionais de alta densidade 

normativa (possuem normatividade suficiente para diretamente sem a intervenção do 

legislador  produz  os  seus  efeitos  essenciais)  e  normas  constitucionais  de  baixa 

densidade normativa (não possuem normatividade suficiente para de forma direta e sem 

a  intervenção  legislativa  para  gerar  seus  efeitos  principais,  contudo  possuem  uma 

normatividade mínima capaz de apresentar um certo grau de eficácia jurídica), desta 

maneira ressalta que:  

A melhor exegese da norma contida no art. 5º, §1º, de nossa Constituição é a 
que parte da premissa de que se trata de norma de cunho inequivocamente 
principiológico,  considerando-a,  portanto,  uma  espécie  de  mandado  de 
otimização  (ou  maximização),  isto  é,  estabelecendo  aos  órgãos  estatais  a 
tarefa de reconhecerem a maior eficácia possível dos direitos fundamentais 
[...]  razão pela qual o seu alcance (isto é,  o  quantum em aplicabilidade e 
eficácia) dependerá do exame da hipótese em concreto, isto é, da norma de 

4  BARROSO,  Luis  Roberto  O direito  constitucional  e  a  efetividade  de  suas  normas:  limites  e 
possibilidades da Constituição Brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 102.

5 SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das normas constitucionais.  3. ed. Malheiros:  São Paulo, 
1998. p.81-87.
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direito  fundamental  em  pauta.  Para  além  disso  (e  justamente  por  este 
motivo), cremos ser possível atribuir ao preceito em exame o efeito de gerar 
uma presunção em favor da aplicabilidade imediata das normas definidoras 
de direitos fundamentais, de tal sorte que eventual recusa de sua aplicação, 
em virtude  da  ausência  de  ato  concretizador,  deverá  ser  necessariamente 
fundamentada.6 

Desta maneira, o supracitado autor considera o disposto no § 1º do artigo 5º da 

Constituição  Federal  vigente  como  um  verdadeiro  mandamento  de  otimização,  no 

sentido de se extrair a maior eficácia possível dos direitos fundamentais, devendo seu 

alcance ser verificado caso a caso.

No Brasil, por meio da análise da jurisprudência brasileira, firmou-se a tendência 

em dar efetividade às normas de direito fundamental  social à saúde,  superando-se a 

omissão  do  Estado  a  partir  da  via  judicial.  Além de  facilmente  encontrar  decisões 

favoráveis, por exemplo, no tocante a distribuição de medicamentos necessários para 

uma melhor qualidade de vida e alívio das conseqüências da enfermidade causada aos 

portadores de AIDS,  no sentido de ultrapassar-se o obstáculo da impossibilidade das 

normas programáticas gerarem direitos subjetivos públicos, valendo destaque trecho do 

voto da 2ª Turma proferido pelo Ministro Relator Celso de Mello: 

[...]  A  interpretação  da  norma  programática  não  pode  transformá-la  em 
promessa  constitucional  inconseqüente.  O  caráter  programático  da  regra 
inscrita no art.  196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa 
do  Estado  brasileiro  –  não pode  converter-se  em promessa  constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o 
cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um gesto  irresponsável  de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado.  Distribuição  gratuita  de  medicamentos  a  pessoas  carentes.  O 
reconhecimento Judicial  da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 
vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, 
um  gesto  reverente  e  solidário  de  apreço  à  via  e  à  saúde  das  pessoas, 
especialmente  daquelas  que  nada  têm  e  nada  possuem,  a  não  ser  a 
consciência  de  sua  própria  humanidade  e  de  sua  essencial  dignidade. 
Precedentes do STF.7 

Em  razão  disso,  pode-se  dizer  que  o  Poder  Judiciário  tem  um  papel 

complementador e fiscalizador para a concretização dos direitos sociais, pois somente a 

mudança do posicionamento conservador dos juízes e a tomada de consciência de sua 

6  SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 284-285.

7  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRRE 271286, 2ª T., Relator Ministro Celso de Mello, DJU 
24 nov. 2000. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2007.
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responsabilidade social poderão contribuir para ampliação do espaço de efetivação dos 

direitos sociais e sua justiciabilidade.

3 A RESERVA DO POSSÍVEL

A  Cláusula  da  Reserva  do  Possível  teve  como  berço  a  Alemanha,  mas 

especificamente, baseado numa decisão da Corte Constitucional Federal, no julgamento do 

célebre caso numerus clausus (BverfGE nº 33, S.), em que havia a pretensão de ingresso no 

ensino superior público, embora não existissem vagas suficientes, com base na garantia da 

Lei Federal alemã de liberdade de escolha da profissão, donde firmou-se posicionamento 

naquele  tribunal  constitucional  de  que  o  indivíduo  só  pode  requerer  do  Estado  uma 

prestação que se dê nos limites do razoável,  ou seja, a qual o peticionante atenda aos 

requisitos objetivos para sua fruição.

A Reserva do Possível é uma condição de realidade que determina a submissão de 

um determinado direito fundamental prestacional, no caso em estudo a saúde, aos recursos 

existentes. Desta forma, a interferência causada por esta cláusula ao direito à saúde pode ser 

observada no momento em que o direito  em questão só será efetivado quando houver 

recursos  suficientes  em  caixa,  disponíveis  pelos  poderes  públicos,  para  realizar  as 

prestações neles previstas. 

O  direito  fundamental  social  à  saúde  encontra  na  Reserva  do  Possível  um 

condicionamento à sua eficácia  e esta concepção de restrição a direito deve ter sua 

racionalidade  jurídica  questionada  e  avaliada.  Desta  feita,  vale  observar  a  posição 

defendida por Ingo Wolfgang Sarlet:

O que tem sido de fato falaciosa é a forma pela qual muitas vezes a reserva 
do  possível  tem  sido  utilizada  entre  nós  como  argumento  impeditivo  da 
intervenção judicial e desculpa genérica par a omissão estatal no campo da 
efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social. Assim, 
levar a sério a ‘reserva do possível’ (e ela deve ser levada a sério, embora 
sempre com as devidas reservas) significa também, especialmente em face do 
sentido do disposto no art. 5º, §1º, da CF, que cabe ao poder publico o ônus 
da comprovação efetiva da indisponibilidade total ou parcial de recursos e do 
não desperdício dos recursos existentes. 8

A fundamentalidade  dos  direitos  sociais  torna-os  mandamentos  constitucionais 

inadiáveis, o que reclama um tratamento prioritário, uma obrigação primeira, pelo poder 

público no momento de destinar os recursos financeiros. A reserva do Possível não pode 

8  SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais.  5. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 357.
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ser  utilizada  com  o  intuito  de  exoneração  desse  compromisso,  conforme  já  se 

pronunciou o ministro Celso de Mello em um processo que relatou:

Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da  ‘reserva  do  possível’  - 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser 
invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de 
suas  obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta 
governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou,  até  mesmo, 
aniquilação  de  direitos  constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de 
essencial fundamentalidade.9

Apesar  de  ser  a  escassez  de  recursos  fato  considerável  para  a  questão  da 

concretização dos direitos sociais, o que ocorre muitas vezes é que a reserva do possível 

é  alegada  como  negativa  da  eficácia  dos  direitos  sociais,  o  que  constitui  uma 

incongruência jurídica.

Validamente,  observa-se  que  deve  haver  máxima  cautela  quando  o  Poder 

Executivo vale-se ao argumento da reserva do possível para justificar a sua omissão na 

área  da  efetivação  dos  direitos  fundamentais,  com uma desculpa  genérica  para  não 

concretizar  um direito  social,  como o  direito  à  saúde.  Sendo assim,  deve  o  Estado 

demonstrar eficiência na sua administração pública, neste sentido merece relevo o que 

aduz Ingo Wolfgang Sarlet:

Parece-nos  oportuno  apontar  aqui  que  os  princípios  da  moralidade  e  da 
eficiência,  que  direciona  a  atuação  da  administração  pública  em  geral, 
assumem um  papel  de  destaque  nesta  discussão,  notadamente  quando  se 
cuida  de  administrar  a  escassez  de  recursos  e  otimizar  a  efetividade  dos 
direitos sociais [...]  que também resta abrangida na obrigação de todos os 
órgãos  estatais  e  agentes  políticos  a  tarefa  de  maximizar  os  recursos  e 
minimizar  o  impacto  da  reserva  do  possível  [...]  Assim,  levar  a  sério  a 
‘reserva do possível’ (e ela deve ser levada a sério, embora sempre com as 
devidas  reservas)  significa  também, especialmente  em face  do sentido do 
disposto  no  art.  5º,  §  1º,  da  CF,  que  cabe  ao  poder  público  o  ônus  da 
comprovação efetiva da indisponibilidade total ou parcial de recursos e do 
não desperdício dos recursos existentes10.

Ante todo o exposto, verifica-se que a teoria da reserva do possível e a alegação 

de ausência de recursos orçamentários não constituem obstáculos intransponíveis para a 

efetivação judicial do direito à saúde, mesmo na falta de lei regulamentadora ou além da 

mesma, ou ainda na falta de prestação do serviço, tendo em vista que o juiz também 

pode fazer a análise da possibilidade de atendimento do direito, com base em dados 
9  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 45 MC / DF - DISTRITO FEDERAL. Rel. Ministro Celso 

de Mello. Brasília, DJ 04.05.2004, Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia>. Acesso em: 20 
abr. 2007.

10 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais.  7. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 379-380.
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econômicos, sociais e estruturais, como também a atuação do julgador não pode ficar 

vinculada  exclusivamente  à  questão  orçamentária,  muitas  vezes  mera  alegação 

esvaziada para cercear o direito à jurisdição.

Salientando-se que quanto a este tipo de atuação do Judiciário não haveria de se falar 

em ferimento a separação dos poderes, pois a própria Constituição dispõe que quando 

provocado para assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais, não podendo o Poder 

Judiciário eximir-se de julgar o feito. Tendo a atuação jurisdicional caráter complementar 

para a concretização dos direitos sociais, e não de substituição do legislativo na elaboração 

da lei orçamentária, mas apenas o controle judicial de sua adequação, quando restarem 

patentes ilegalidades e arbitrariedades que violem os direitos sociais.

Não se deve olvidar, de toda sorte, que este é um campo em que deve haver uma 

atuação cuidadosa do julgador, para que sua decisão não resulte dissociada da realidade 

e fadada ao esvaziamento, ainda que, em muitos casos venha a refletir na condução 

posterior  das  políticas  públicas  pelo  administrador.  Devendo  este  recorrer-se  ao 

raciocínio  da  melhor  aplicação  possível  do  direito  para  o  julgamento  dos  casos 

concretos. 

4 NOÇÕES DE JUSTICIABILIDADE

Justiciabilidade, sinônimo de judiciabilidade, significa “característica do que pode 

ser objeto de apreciação judicial”11. Em outras palavras, é a possibilidade de concretizar 

os direitos face ao Poder Judiciário, ou seja, é a possibilidade de efetiva aplicação dos 

direitos por meios de mecanismos jurídicos de exigibilidade.

Vale lembrar, que no ordenamento constitucional brasileiro a justiciabilidade é 

considerada um direito fundamental,  uma vez que, em seu art.  5º, XXXV, a par do 

princípio da universalidade da jurisdição e do direito de acesso a justiça, dispõe que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por este 

motivo, o juiz não poderá invocar a falta de regulação legal para se escusar do dever 

de dar efetividade aos direitos fundamentais, uma vez que cabe ao Poder Judiciário a 

função de integrar o sentido da norma, com a finalidade de torná-la imediatamente 

aplicável ao mundo dos fatos. 

11 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 147.
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Os direitos econômicos, sociais e culturais,  ao qual se incluí o direito à saúde, 

devem ser direitos justiciáveis,  pelo que se deve fazer esforços de exigibilidade,  em 

função  de  uma  consciência  social  crescente  gerada  pelo  fato  de  atribuir-lhes  valor 

fundamental. Neste sentido, Flávia Piovesan aduz:

Sem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e  culturais,  os direitos 
civis e políticos se reduzem a meras categorias formais, enquanto que, sem a 
realização  dos  direitos  civis  e  políticos,  ou  seja,  sem  a  efetividade  da 
liberdade  entendida  em seu  mais  amplo  sentido,  os  direitos  econômicos, 
sociais e culturais carecem de verdadeira significação.  Não há mais como 
cogitar  a  liberdade  divorciada  da  justiça  social,  como também infrutífero 
pensar na justiça social divorciada da liberdade. Em suma, todos os direitos 
humanos constituem um complexo integral, único e indivisível, em que os 
diferentes  direitos  estão  necessariamente  inter-relacionados  e  são 
interdependentes entre si.12

Tanto  que  Norberto  Bobbio  questiona  com  razão,  qual  seria  a  intenção  de 

reconhecer algo como direito e não efetivá-lo, concretizá-lo: 

Um direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, 
além  de  confiados  à  vontade  de  sujeitos  cuja  obrigação  de  executar  o 
‘programa’  é  apenas  uma obrigação  moral  ou,  no máximo,  política,  pode 
ainda ser  chamada corretamente de ‘direito’?  [...]  A figura do direito  tem 
como correlato a figura da obrigação.13

Ademais, a par do princípio da universalidade da jurisdição e do direito de acesso 

a  justiça,  que comete  ao Poder  Judiciário  a  apreciação de toda e qualquer  lesão ao 

direito e confere ao cidadão a garantia de ação para todo direito.

Por outro lado, a questão não é assim tão simples, apresentando diversos nuances, 

pois as próprias decisões judiciais podem resultar ineficazes, ante a ausência de meios 

para sua realização, o que somente vai ocasionar uma postergação do problema e até 

mesmo a perda de credibilidade do Poder.

Desta maneira, diante da diminuta disponibilidade do orçamento público, o custo 

dos direitos sociais encontra-se cada vez mais associado ao fato de que a realização das 

prestações sociais ocorram dentro da reserva do possível, de maneira a possibilitar a 

exigibilidade  de prestações  indispensáveis  a  fruição de uma vida digna.  Contudo,  a 

problemática  da  concretização  da  saúde  não se  deve  apenas  a  falta  de  alocação  de 

recursos orçamentários públicos suficientes, acrescente-se ainda o mau gerenciamento 

12 PIOVESAN, Flávia apud LIMA JR, Jayme Benvenuto.  Os direitos humanos econômicos, sócias e 
culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 84.
13 BOBBIO, Norberto apud LIMA JR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sócias e 
culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 85.
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destes,  e  ausência  de  planejamento  e  implementação  pelo  Poder  Público  de  ações 

políticas e conseqüente omissão ou comissão indevida da prestação positiva estatal.

Quando são ressaltados esses aspectos negativos que envolvem a questão, o que 

se quer demonstrar é que tudo faz parte de um conjunto de ações, onde devem estar 

engajados  os  vários  setores  da  sociedade  e,  especialmente,  os  poderes 

tradicionalmente  encarregados  da  realização  desses  direitos,  não  se  tratando  de 

transferir de forma radical toda a consecução desse processo para o Poder Judiciário, 

mas  sim  de  integrá-lo  a  este  movimento,  razão  pela  qual  o  julgador  deve  ter 

conhecimento  do  contexto  em  que  se  encontra,  utilizando-se  dos  princípios 

constitucionais para que haja a otimização dos direitos fundamentais sociais.

Ante  tais  razões,  verifica-se  que  “os  direitos  sociais  podem funcionar  como 

verdadeiros  direitos  subjetivos  e  ser  invocados  judicialmente  através  de  ações  de 

inconstitucionalidade  por  omissão  e  ação”14.  Entre  outros  meios  de  exigibilidade 

judicial,  como mandado de injunção, ação popular, mandado de segurança e a ação 

civil pública.

5  A  JUSTICIABILIDADE  DO  DIREITO  À  SAÚDE  COMO  UM  DIREITO 

FUNDAMENTAL SOCIAL EM FACE DA RESERVA DO POSSÍVEL

A atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à saúde, como um 

direito  prestacional,  requer  a  definição  de  parâmetros  que  casem  o  princípio 

democrático  de  direito,  os  princípios  da  separação  dos  poderes,  o  princípio  da 

inafastabilidade  da  tutela  jurisdicional  e  os  princípios  constitucionais  orçamentários, 

devendo o Judiciário respeitar os campos de ação do Legislativo e do Executivo.

O plano de justiciabilidade de prestações estatais através da revisão orçamentária 

já vem sendo utilizado pelos tribunais brasileiros. Observando sempre que há hipóteses 

em que o Judiciário pode exercer um controle judicial mais intenso e em outros casos 

em que deve o Judiciário reconhecer o espaço de discricionariedade do legislador e do 

administrador. 

14 KRELL, Andréas. Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos 
fundamentais sociais: a Constituição concretizada construindo pontes como o público e o privado.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 86.
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Desta feita, apresenta-se como importante instrumento para a revisão judicial das 

políticas  públicas,  a  análise  orçamentária  e  a  execução  das  prestações  através  do 

orçamento, para elucidação das questões referentes à reserva do possível.

Nesse diapasão, verifica-se que no tocante ao condicionamento que a reserva do 

possível  ocasiona  os  direitos  sociais,  tem-se  que  o  simples  argumento  de  ausência 

orçamentária,  ainda que  relevante  e  de  observância  indispensável  para  a  análise  da 

questão, não basta para limitar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais devidos pelo 

Poder Público, considerando que é dever do Estado garantir ao menos o mínimo para 

assegurar  a  implementação  garantida  pela  Norma  constitucional  como  um  direito 

fundamental.

Nesse sentido, a alegação de reserva do possível, no tocante a omissão do poder 

público  efetivar  as  políticas  públicas  devidas,  cria  ao  Poder  Judiciário  o  dever  de 

verificar a efetiva impossibilidade de prestação. Tudo isso sem desrespeitar o princípio 

da separação dos poderes, pois em tais situações o Judiciário pode intervir para que haja 

a efetivação do direito social omitido, mas garantido pela Constituição Federal vigente.

Tanto que o Poder Judiciário  tem conseguido superar  a longa discussão sobre a 

independência dos Poderes para exigir providências concretas do Poder Executivo, a partir 

de princípios ou normas programáticas, diretrizes e objetivos, por exemplo. Na falta do 

atendimento minimamente esperado, a presença do binômio melhor aplicabilidade possível 

da pretensão e disponibilidade financeira, tem levado a decisões cada vez mais taxativas, 

nas quais, por exemplo, são demandadas medidas concretas na área de saúde e direitos 

sociais como um todo.

Ressalte-se que há ADPF – Argüição Descumprimento de Preceito Fundamental – 

tratando justamente deste tipo de participação do Judiciário, em não se abster do gravíssimo 

encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam, 

enquanto direitos de segunda geração, como as liberdades positivas, reais ou concretas, sob 

pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, 

de modo inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional, sendo esta a decisão 

ADPF 45/DF:

Argüição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental.  A  questão  da 
legitimidade constitucional do controle e da intervenção do poder judiciário 
em  tema  de  implementação  de  políticas  públicas,  quando  configurada 
hipótese  de  abusividade  governamental.  Dimensão  política  da  jurisdição 
constitucional  atribuída  ao  supremo  tribunal  federal.  Inoponibilidade  do 
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arbítrio  estatal  à  efetivação  dos  direitos  sociais,  econômicos  e  culturais. 
Caráter relativo da liberdade de conformação do legislador. Considerações 
em torno da cláusula da ‘reserva do possível’. Necessidade de preservação, 
em  favor  dos  indivíduos,  da  integridade  e  da  intangibilidade  do  núcleo 
consubstanciador  do  ‘mínimo  existencial’.  Viabilidade  instrumental  da 
argüição  de  descumprimento  no processo  de concretização  das  liberdades 
positivas (direitos constitucionais de segunda geração).15

Desta maneira, as conclusões do julgado foram no sentido de que a intervenção 

nas  políticas  públicas  é  possível,  sempre  que  a  omissão  do  Poder  Público  venha  a 

“comprometer,  com  tal  comportamento,  a  eficácia  e  a  integridade  de  direitos 

impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de 

conteúdo programático.”16

A reserva do possível reclama, portanto, ao que o indivíduo, de maneira racional, 

pode esperar  da sociedade.  Aqui  há a  necessidade  de retornar  a  questão da dignidade 

humana, como um mínimo existencial para cada indivíduo. O valor vida, mais uma vez 

usado no sentido lato, por si só, parece suficiente para medir este mínimo, em especial 

quando, na questão orçamentária o que realmente pesa são, simplesmente, opções. Nesse 

sentido, acertadamente os Tribunais reconhecem a justiciabilidade ao direito social, cujos 

limites  orçamentários  não  inviabilizam  as  pretensões  subjetivas,  mas  apenas  impõem 

critérios seletivos de atendimento para garantir o acesso universal a todos os cidadãos.

A hipótese em que o Judiciário pode exercer um controle judicial mais intenso, e 

que já tem destaque, é o caso das várias decisões judiciais tomadas no campo da saúde 

para o fornecimento de medicamentos para tratamento de doenças graves como a AIDS, 

em que o entendimento majoritário do STF é pela sua concessão, valendo destaque o 

voto da 2ª Turma proferido pelo Ministro Relator Celso de Mello: 
DIREITO  CONSTITUCIONAL  –  DIREITO  À  SAÚDE  – 
FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTOS  –  DEVER  DO 
PODER  PÚBLICO.  PACIENTE  COM  HIV/AIDS  –  PESSOA 
DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À 
SAÚDE  –  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTOS  – 
DEVER  CONSTITUCIONAL  DO  PODER  PÚBLICO  (CF,  ARTS.  5º, 
CAPUT,  E  196)  –  PRECEDENTES  (STF)  –  RECURSO  DE  AGRAVO 
IMPROVIDO.  O  direito  à  saúde  representa  conseqüência  constitucional 
indissociável do direito à vida. O direito público subjetivo à saúde representa 
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela 
própria  Constituição  da  República  (art.  196).  Traduz  bem  jurídico 
constitucionalmente  tutelado,  por  cuja  integridade  deve  velar,  de  maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – 

15  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF nº 45 MC / DF - DISTRITO FEDERAL. Rel. Ministro Celso 
de Mello. Brasília, DJ 04.05.2004. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia>. Acesso em: 20 
abr. 2007.

16 Ibid., 2004, Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia>. Acesso em: 20 abr. 2007.
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políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,  aos cidadãos, 
inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica e médico-hospitalar.  O direito à saúde – além de 
qualificar-se  como  direito  fundamental  que  assiste  a  todas  as  pessoas  – 
representa  conseqüência  constitucional  indissociável  do  direito  à  vida.  O 
Poder  Público,  qualquer que seja  a  esfera institucional  de sua atuação no 
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 
problema  da  saúde  da  população,  sob  pena  de  incidir,  ainda  que  por 
censurável  omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A 
interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa 
constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art. 
196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que 
compõem,  no  plano  institucional,  a  organização  federativa  do  Estado 
brasileiro  –  não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o 
cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um gesto  irresponsável  de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado.  Distribuição  gratuita  de  medicamentos  a  pessoas  carentes.  O 
reconhecimento Judicial  da validade jurídica de programas de distribuição 
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do 
vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, 
um  gesto  reverente  e  solidário  de  apreço  à  via  e  à  saúde  das  pessoas, 
especialmente  daquelas  que  nada  têm  e  nada  possuem,  a  não  ser  a 
consciência  de  sua  própria  humanidade  e  de  sua  essencial  dignidade. 
Precedentes do STF.17

Corroborando com o  entendimento  de  que  a  saúde  é  um direito  justiciável,  a 

Ministra Ellen Gracie, em trecho da decisão monocrática, deu provimento ao Recurso 

extraordinário de pedido de fornecimento gratuito de prótese de membro inferior, sendo 

esta decisão vislumbrada no RE 399724-RS:

[...] Adoto as palavras do eminente Ministro Celso de Melo, no RE 271.286-
AgR, para refutar o argumento relativo à eficácia da norma constitucional 
que garante o direito à vida e à saúde, verbis: "O caráter programático da 
regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos 
os  entes  políticos  que  compõem,  no  plano  institucional,  a  organização 
federativa  do  Estado  brasileiro  -  não  pode  converter-se  em  promessa 
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 
expectativas  nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira 
ilegítima,  o  cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental  do  Estado."  (Grifou-se)  Saliento,  ainda,  que  obstáculos  de 
ordem burocrática ou orçamentária não podem ser entraves ao cumprimento 
de preceito constitucional que garante o direito à vida e à saúde, conforme 
entendimento da Primeira Turma desta Corte: "DIREITO À SAÚDE. ART. 
196  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE 
PERMITIU  A  INTERNAÇÃO  HOSPITALAR  NA  MODALIDADE 
"DIFERENÇA DE CLASSE", EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS 
DO  DOENTE,  QUE  NECESSITAVA  DE  QUARTO  PRIVATIVO. 
PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS SERVIÇOS. 
RESOLUÇÃO  N.º  283/91  DO  EXTINTO  INAMPS.  O  art.  196  da 

17  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AGRRE 271286, 2ª T., Relator Ministro Celso de Mello, DJU 
24 nov. 2000. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2007.
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Constituição  Federal  estabelece  como  dever  do  Estado  a  prestação  de 
assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos 
serviços  e  ações  para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação.  O  direito  à 
saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos 
por autoridades administrativas,  no sentido de reduzi-lo ou de dificultar  o 
acesso a ele.18

Ressalte-se ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,  em acórdão do processo 

REsp 857502, proferido pelo Ministro Humberto Martins,  pois em destaque em seu 

endereço eletrônico esta jurisprudência em que se discutiu a possibilidade de bloqueio 

de verbas públicas pelo não-cumprimento  da obrigação de fornecer  medicamentos  a 

portador de doença grave, senão vejamos:

FAZENDA  PÚBLICA  -  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  - 
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - CABIMENTO - ART. 461, § 5º, 
DO CPC - PRECEDENTES. 1. A hipótese dos autos cuida da possibilidade 
de bloqueio de verbas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, pelo não-
cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos à portadora de doença 
grave,  como  meio  coercitivo  para  impor  o  cumprimento  de  medida 
antecipatória ou de sentença definitiva da obrigação de fazer ou de entregar 
coisa.  (arts.  461 e 461-A do CPC). 2.  A negativa de fornecimento de um 
medicamento de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida ou grave 
risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, pois a vida e a 
saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 3. 
Por isso, a decisão que determina o fornecimento de medicamento não está 
sujeita  ao  mérito  administrativo,  ou  seja,  conveniência  e  oportunidade  de 
execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade. 4. 
Por  seu  turno,  o  bloqueio  da  conta  bancária  da  Fazenda  Pública  possui 
características semelhantes ao seqüestro e encontra respaldo no art. 461, § 5º, 
do  CPC,  posto  tratar-se  não  de  norma  taxativa,  mas  exemplificativa, 
autorizando o juiz,  de ofício  ou a requerimento da parte,  a  determinar  as 
medidas  assecuratórias  para  o  cumprimento  da  tutela  específica.  5. 
Precedentes  da Primeira  Seção:  (EREsp 787.101, Rel.  Min.  Luiz  Fux,  DJ 
14.8.2006; REsp 827.133, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 29.5.2005; 
REsp 796509, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 24.3.2006). Recurso 
especial improvido.19

A  supracitada  jurisprudência  que,  por  unanimidade,  negou  recurso  especial 

interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, proferida em 17.10.2006, nos termos do 

voto do Ministro Relator Humberto Martins, não é uma decisão qualquer,  haja vista 

encontrar-se aposta na parte de Jurisprudências em Destaque do Superior Tribunal de 

Justiça.  Este  sítio  eletrônico tem por critérios de seleção a riqueza de conteúdo dos 

julgados e o interesse que despertam para a comunidade jurídica e para a sociedade em 

18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 399724 - RS, Decisão Monocrática, Relatora Ministra Ellen 
Gracie, DJ 20 set. 2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 22 set 2007.
19  BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  REsp  857502-RS  2006/0138024-6.  Rel.  Min.  Humberto 

Martins.  2ª  Turma,  Brasília,  DJU  30  out.  2006,  p.  284.  Disponível  em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia>. Acesso em: 18 maio 2007.
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geral, com o objetivo de divulgação dos precedentes de maior relevância ou repercussão 

no Superior Tribunal de Justiça.

A partir destas decisões vislumbra-se que a teoria da reserva do possível deve ser 

aplicada desde que se  assegure o mínimo existencial,  somando-se  ao fato de que o 

fornecimento  de  medicamentos,  é  de  vital  importância  para  assegurar  o  mínimo  de 

existência, já que não há como conjugar vida digna sem observância ao direito à saúde.

Com efeito, a negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível, 

cuja ausência gera risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição 

Federal, pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro 

plano.

Por isso, a decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita 

ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos 

públicos, mas de verdadeira observância da legalidade.

Os direitos fundamentais  à  vida e  à saúde são direitos subjetivos  inalienáveis, 

constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito 

como o nosso,  que reserva especial  proteção à  dignidade da pessoa humana,  há de 

superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido, consoante não isentar o poder público da entrega de prestações 

sociais,  sob  o  simples  argumento  de  condicionante  orçamentária,  cria-se  ao  Poder 

Judiciário o dever de verificar a efetiva impossibilidade de prestação. Tudo isso em total 

consonância  com  o  princípio  da  separação  dos  poderes,  pois  em  tais  situações  o 

Judiciário corretamente faz a fiscalização da legalidade dos atos do Poder Executivo.

Nessa  esteira  de  pensamento,  acertadamente  os  Tribunais  reconhecem 

justiciabilidade  ao  direito  à  saúde,  cujos  limites  orçamentários  não  inviabilizam  as 

pretensões  subjetivas,  mas  apenas  impõem  critérios  seletivos  de  atendimento  para 

garantir o acesso universal. Corretos, ainda, os posicionamentos acerca do fornecimento 

de medicamentos em desacordo com a relação mantida pelo Ministério da Saúde, pois é 

sabido que eventuais entraves burocráticos (atualização da lista de medicamentos para 

cada patologia),  não podem colocar em risco o direito  à vida,  bem de maior  tutela 

segundo o texto constitucional.

Pode-se então, aferir do princípio do acesso universal à saúde, que as prestações 

de saúde devem ser aplicadas sob critérios de melhor aplicação possível a fim de que o 
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maior  número  de  indivíduos  possa  usufruir  do  maior  número  de  prestações 

condicionadas a reserva orçamentária. 

Por meio da análise da jurisprudência brasileira, firmou-se a tendência em dar 

efetividade às normas de direito fundamental social à saúde, superando-se a omissão do 

Estado a partir da via judicial. Além de facilmente encontrar decisões favoráveis, por 

exemplo,  no  tocante  a  distribuição  de  medicamentos  necessários  para  uma  melhor 

qualidade de vida e alívio das conseqüências da enfermidade causada aos portadores de 

AIDS. 

Portanto, mesmo sendo a reserva do possível, um condicionante que não pode ser 

ignorado, especialmente em um País como o Brasil,  saliente-se que a falta de verba 

orçamentária não pode prevalecer em detrimento da prestação das condições mínimas 

existenciais, devidas constitucionalmente pelo Estado para se viver dignamente. Desta 

sorte, é o direito à saúde, derivado do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, 

bem como os demais direitos sociais passíveis de justiciabilidade, em que devem ser 

garantidos pelo Poder Público, fundado em consonância com o princípio democrático, 

que tem como base a inclusão social e os direitos da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do que foi até aqui colocado, verifica-se que o tema da justiciabilidade do direito 

à saúde encontra-se intimamente ligada à efetivação dos direitos sociais, a qual é palco 

de um grande debate na atualidade.

Os grandes entraves opostos à concretização do direito à saúde pela via judicial, 

encontram-se  na  falta  ou  deficiência  de  lei  regulamentadora,  na  não  alocação  de 

recursos suficientes nos orçamentos públicos ao vincular os direitos sociais a fatores 

políticos, econômicos e estruturais, bem como no mau gerenciamento destes e, o que é 

pior, na inexecução dos respectivos orçamentos pelos órgãos governamentais.

No  entanto,  a  tão  almejada  efetivação  do  direito  a  saúde,  enquanto  direito 

fundamental social do homem, não pode deixar de ser implementada quer pela inércia 

do legislador ordinário em não disciplinar adequadamente os preceitos constitucionais, 

quer  pela  insuficiência  momentânea  ou  crônica  de  fundos  estatais  ou  quer  pela 

incompetência gerencial dos agentes públicos, quando um direito derivado da dignidade 

humana está correndo o risco a ser maculado e desrespeitado, uma vez que dele depende 

a vida do cidadão necessitado.
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Para a concretização dos preceitos constitucionais relativos à saúde na criação e 

execução dos programas por parte do Estado e para que o mesmo não se afaste de suas 

responsabilidades políticas e sociais, é imprescindível que o Poder Judiciário seja um 

verdadeiro  guardião  dos  direitos  fundamentais  do  homem,  pois  enquanto  órgão 

democrático  precisa  atuar  com  eficiência  e  determinação  na  proteção  dos  serviços 

públicos essenciais.

Incumbe  ao  Judiciário  desempenhar  seu  importante  papel  de  regulador  ante  a 

omissão do Poder Público, para que mesmo com a ausência orçamentária, não haja a 

supressão  do  direito  social  garantido  como  fundamental  a  uma  vida  digna.  Neste 

contexto, a justiciabilidade do direito à saúde, no mínimo, permite a discussão de temas 

relevantes da sociedade na área, contribuindo para o avanço da democracia.

Assim, é possível estabelecer que o direito à saúde, pela forma como é tratado 

pela doutrina e pela maneira como se insere no ordenamento constitucional brasileiro, é 

direito  fundamental.  Isso  se  faz claro tanto  pelo que prescreve os  arts.  6º  e  196 da 

Constituição de 1988, como pela verificação das decisões como AGRRE 271286-RS, 

RE 399724-RS e REsp 857502-RS dos Tribunais Superiores (STF e STJ), em que se 

observa intenção em dar efetividade às normas de direito fundamental social à saúde, 

superando-se a omissão do Estado a partir da via judicial.

Por  esta  razão,  a  busca  da  exigibilidade  do  direito  à  saúde  é  um  processo 

interminável,  que  passa  pelo  empenho  de  inúmeras  instâncias  de  poder,  em que  o 

Judiciário  é  apenas  uma  delas.  De  fato,  o  melhor  seria  que  os  Poderes  Públicos 

levassem a sério a concretização dos direitos fundamentais e oferecessem um serviço de 

saúde de qualidade a toda a população, independentemente de qualquer manifestação da 

esfera judiciária. Contudo, pela realidade que é demonstrada hoje essa situação ideal 

está longe de ser fato, por isso, é imprescindível a justiciabilidade deste direito para que 

pelo  menos  aqueles  que  buscam  a  Justiça  possam  usufruir,  na  mínima  extensão 

possível, o direito conferido pela Carta Constitucional.

Por fim, convém registrar que este trabalho não tem qualquer pretensão de esgotar 

tão vasto e fecundo tema. Contudo, na esperança de que por meio deste artigo, tenha-se 

contribuído de alguma forma para a discussão do assunto e quem sabe,  até mesmo, 

fornecido algum subsídio para a sua compreensão, na esfera jurídica, da justiciabilidade 

do direito à saúde, devido a sua estreita vinculação com a o princípio fundamental da 
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dignidade da pessoa humana e a obrigação de prestar ao menos o mínimo necessário 

para uma vida digna prevista na Constituição Federal.
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SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO COMO ALTERNATIVA PARA A 

MOROSIDADE PROCESSUAL

Monnalisie Gimenes Cesca ∗

Suelí Aparecida De Pieri∗

RESUMO

Inquestionavelmente, os recursos são também ensejadores da atual realidade do Poder 

Judiciário, caracterizada especialmente pela morosidade. 

Embora consista em instituto complexo,  cuja interposição demanda a observação de 

vários requisitos legais, o fato é que, seja pelas várias possibilidades de se recorrer ou 

pela  má-fé  das  partes  em  sua  utilização,  a  obtenção  concreta  do  provimento 

jurisdicional  é  prejudicada  pela  insistente  apresentação  de  peças  de  impugnação  às 

decisões judiciais. 

Diante desta realidade, necessário se faz coibir a excessiva e injustificada interposição 

de  recursos,  no  que  a  jurisprudência  pacificada,  principalmente  a  consolidada  em 

súmulas dos tribunais superiores, pode ser valiosa colaboradora. 

Neste esteio, visando conferir maior agilidade aos trâmites processuais, foi incorporado 

ao  nosso  ordenamento  jurídico,  dentre  outros  com o  mesmo  escopo,  o  instituto  da 

súmula impeditiva de recurso. 

Deste modo, com base nos dados estatísticos apresentados pelos tribunais superiores e 

também  pelos  estudos  realizados  pela  Secretaria  da  Reforma  do  Judiciário,  do 

Ministério da Justiça, buscou-se verificar a quantidade de impugnações levadas a estas 

cortes e as conseqüências desta prática, de sorte a se constatar os efeitos provocados 

pelos recursos e suas implicações na inefetividade jurisdicional constatada atualmente, 

decorrente da morosidade. 

Em  continuidade,  foi  realizado  um  estudo  do  novo  instituto,  auferindo  suas 

características e eventuais problemas que deles podem decorrer. 



 Advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Puc-Campinas, Mestranda em Direito 
pela UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba/SP.
∗ Advogada, Mestranda em Direito pela UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba/SP.
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Assim sendo, pretende-se com este trabalho elucidar sobre a efetiva contribuição da 

utilização das súmulas para restringir os recursos apresentados pelas partes, de sorte a se 

conferir maior celeridade ao processo judicial. 

PALAVRAS-CHAVES

RECURSO; UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL; SÚMULA; EFETIVIDADE.

ABSTRACT

Nowadays,  it  is  well-known that  the  jurisdictional  act  is  characterized  by  the  slow 

developments, situation also caused by the legal possibility to review the decision. 

Although it  is  a  complex  institute,  whose  interposition  demands  the  observation  of 

many law requirements, the truth is that the appeal system is been used to postpone the 

jurisdictional act.

Due to that, it is urgent to take some actions in order to reduce the large number of 

appeals, which is, as said before, one of the reasons to the lagging justice. 

So,  our  legal  system,  trying  to  work  with  the  court  decisions  uniformization,  has 

included the institutes of the binding decision, the abridgment of law which can prevent 

the  interposition  of  the  appeal  and  the  application  of  the  abstract  from the  court´s 

division. 

In order to check the consequences produced by the appeals in our system, it was made 

a study with the statistics made by the Department of Justice and the Superiors Courts, 

and about the new institutes, owing to elucidate its main aspects and doubts that it can 

provocate. 

Therefore, the paper tries to help to explain about the real contribution that the abstracts 

from the courts can give to the jurisdictional act. 

KEYWORDS

APPEAL; COURTS DECISIONS UNIFORMIZATION,; ABRIDGMENT OF LAW; 

EFFECTIVENESS.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a maior dificuldade enfrentada pelo Poder Judiciário é a questão da 

morosidade processual, que inclusive prejudica o acesso à justiça, tornando, por vezes, 

inútil o pleito buscado. 
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Em decorrência desta situação,  os operadores e estudiosos do direito buscam 

diagnosticar as causas de tamanha vagarosidade, bem como apresentar alternativas que 

confiram celeridade e, em conseqüência, efetividade ao provimento jurisdicional. 

Indubitavelmente,  uma  das  causas  da  morosidade  verificada  nos  ritos 

processuais  é  o  recurso,  visto  como  o  grande  vilão  da  almejada  celeridade. 

Efetivamente, a lei processual disponibiliza à parte sucumbente vários meios para se 

insurgir  contra  a  decisão  proferida  em  seu  desfavor,  o  que,  fatalmente,  atrasa  o 

recebimento, pelo vencedor, do provimento buscado. Assevera-se que está a se tratar 

aqui especialmente dos recursos interpostos contra decisões fundadas em entendimentos 

já consolidados pelos Tribunais Superiores, cuja jurisprudência a respeito se encontra 

uniformizada,  além  daqueles  apresentados  com  o  claro  escopo  de  retardar  o  feito, 

adiando a concretização do direito para aquele que o detém.  

Deste modo, resta clara a intenção do legislador em restringir a interposição de 

recursos, o que importa na relativização de determinados princípios, valendo-se para 

tanto, dentre outras medidas, da jurisprudência. 

Neste diapasão, a Lei 11.276 de 2006, que, conferindo nova redação ao § 1º do 

CPC, introduziu em nosso ordenamento a súmula impeditiva de recurso, cuja adoção é 

alvo de várias críticas.  

Trata-se, portanto, de instituto recente, que reclama preocupação, em virtude dos 

efeitos  que  dele  podem  advir,  principalmente  no  que  concerne  aos  princípios  que 

norteiam a teoria geral dos recursos.

Assim, o estudo acerca da utilização da jurisprudência explicitada em súmula, 

como forma de limitação dos recursos, revela-se pertinente, de sorte a possibilitar um 

melhor esclarecimento sobre o tema.  

1 RECURSO E MOROSIDADE

Os recursos consistem em forma legal de se insurgir contra uma decisão judicial. 

Sua  interposição  pressupõe  a  existência  de  vários  requisitos,  que  deverão  ser 

obrigatoriamente observados, sendo ainda instituto regido por princípios respeitáveis, 

dentre os quais o do duplo grau de jurisdição, provocando, conseqüentemente, efeitos 

importantes sobre a efetiva concessão do provimento jurisdicional.

Apesar  disso,  a  lei  processual  civil  prevê  diferentes  oportunidades  para  sua 

apresentação, disponibilizando à parte várias formas de manifestar seu inconformismo. 
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Neste  esteio,  considerando-se  ainda  a  natural  irresignação  do  ser  humano, 

somada à vastidão de decisões judiciais proferidas em sentidos distintos, muitas vezes, 

diametralmente opostos, pelas cortes nacionais acerca de um mesmo assunto, além da 

má-fé daqueles que querem adiar a conclusão do processo, como é cediço, fazem do 

recurso  um  grande  colaborador  do  abarrotamento  do  Judiciário,  motivo  pelo  qual 

revela-se  imperiosa  a  modificação  da  atual  concepção do  sistema recursal  civil.  Os 

dados  disponibilizados  pelos  tribunais  e  pelo  Ministério  da  Justiça  confirmam essa 

realidade, conforme se verá a seguir. 

De acordo com Pierpaolo Bottini1, que foi Secretário da Reforma do Judiciário, 

do Ministério da Justiça, no período compreendido entre 2005 e 2007, em um processo 

no qual  são interpostos sucessivos apelos,  até  o Supremo Tribunal  Federal,  o prazo 

médio para que se finalize a fase de conhecimento é superior a oito anos, provocando 

uma  taxa  de  congestionamento  dos  tribunais  acima  de  70%.  Apenas  no  Superior 

Tribunal de Justiça, um processo permanece em média, conforme auferido no ano de 

2006, 367 dias, para julgamento de um recurso especial2.

O longo período decorre também do grande volume de processos. Tão-somente 

neste ano de 2007, foram distribuídos 64.262 processos perante o Supremo Tribunal 

Federal,  tendo  sido  proferidos  93.474  julgamentos,  compreendendo-se  as  decisões 

colegiadas e monocráticas3. 

O  Diagnóstico  do  Poder  Judiciário4,  elaborado  pelo  Ministério  da  Justiça, 

especificamente com relação ao estado de São Paulo, apurou que, no ano de 2003, o 

Tribunal de Justiça recebeu 169.303 processos, tendo julgado 110.296, o que representa 

65%  dos  casos  entrados.  Contudo,  não  se  deve  olvidar  que  existem  as  lides 

encaminhadas nos anos anteriores que, como se sabe, não são também imediatamente 

julgadas, o que gera um acúmulo de serviço e pendências. 

Notório é ainda que a administração pública é a principal recorrente, merecendo 

destaque o fato de que suas lides, freqüentemente, versam sobre as mesmas questões, 

sobre as quais muitas vezes já existe entendimento consolidado pelos tribunais, o qual 

1 BOTTINI, Pierpaolo Cruz e RENAULT, Sergio.  Os Caminhos da Reforma. Revista do Advogado. 
Ano XXVI, nº 85, maio de 2006. Associação dos Advogados de São Paulo. p. 8. 
2 Informação veiculada pelo  Boletim Estatístico  do Superior  Tribunal  de Justiça,  Relatório  de  2006, 
divulgado no site www.stj.gov.br, considerando o tempo entre a distribuição e a baixa/arquivo. Consulta 
realizada em 18/07/07.
3 Dados  obtidos  do  sítio  do  STF,  www.stf.gov.br,  Banco  Nacional  de  Dados  do  Poder  Judiciário 
(BNDPJ), movimento processual. Consulta realizada em 18/07/07. 
4 Disponível em www.mj.gov.br/reforma, item ‘Diagnóstico’. A informação ora divulgada encontra-se na 
página 36 do arquivo que traz o diagnóstico do Poder Judiciário.
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acaba sendo simplesmente ignorado pelo governo em favor da interposição de novo 

apelo, que se sabe, será fatalmente não acolhido. 

O Diagnóstico anteriormente mencionado, na página 36, noticia que a União, em 

sentido lato sensu, é a responsável pelo maior número de causas em trâmite no Supremo 

Tribunal  Federal,  as  quais  totalizam  65%  das  demandas  perante  aquela  Corte,  no 

período compreendido entre de 1999 e 2003, do qual se valeu a Secretaria da Reforma 

do Judiciário para elaboração da verificação ora mencionada. 

O mesmo documento dá conta ainda de que a grande parte das lides envolvendo 

a  União  refere-se  a  litígios  repetitivos,  que  em  nada  se  alteram,  limitando-se  a 

sobrecarregar os tribunais e a, injustificadamente, atrasar o recebimento do bem da vida 

por aquele que tem esse direito. A este respeito, afirma Natacha Nascimento Gomes 

Tostes5, 

apesar de conhecer o entendimento da Corte, e ter ciência de que 
seu  pleito  não  obterá  sucesso,  insiste  em  protelar  os  feitos 
deduzidos  judicialmente,  recorrendo  até  às  últimas  instâncias, 
utilizando-se do fator  tempo em descompasso com o respeito 
aos direitos individuais daqueles que “ousam” litigar em face do 
Governo.

Deste modo, devidamente demonstrado o abarrotamento dos tribunais, estaduais 

e  superiores,  decorrente  do  excessivo  número  de  recursos  interpostos,  o  que, 

naturalmente, retarda a concessão do provimento jurisdicional, fazendo com que, como 

mencionado, seja necessária a reforma do sistema recursal atualmente vigente. 

Neste esteio, suscita-se até mesmo a possibilidade de extinção dos recursos6, o 

que,  porém,  não parece  ter  sido  o  caminho  adotado pelo  legislador,  que  optou  por 

limitar  a  interposição  das  formas  legais  de  impugnação,  conferindo  maior  valor  à 

jurisprudência, em especial a sumulada, o que nem sempre é recebido positivamente.  

Assim,  pretende-se  conferir  maior  presteza  às  decisões  judiciais,  retardadas 

pelos recursos, afastando-se, em conseqüência, danos causados às partes, decorrentes da 

demora da prestação jurisdicional, que muitas vezes impõe o perecimento do direito, 

com base no entendimento sumulado dos tribunais. 

5 TOSTES, Natacha Nascimento Gomes. Uniformização de Jurisprudência. Revista de Processo 104. p. 
217.
6 Há o Projeto de Lei do Senado, nº 138/2004, para a extinção dos embargos declaratórios, que seriam 
substituídos por um pedido de correção. (disponível em www.direitoprocessual.org.br, consulta realizada 
em 18/07/07).  

2207

http://www.direitoprocessual.org.br/


2 SÚMULA

O vocábulo súmula tem sua origem no latim, “significando sumário, resumo”7. 

Considerando o caráter  jurídico conferido ao verbete,  pode ser  denominado como o 

resumo da jurisprudência predominante dos tribunais superiores, destinado à orientação 

dos demais julgamentos, referentes à determinada matéria, merecendo ser transcrito o 

entendimento de Sérgio Seiji Shimura8, segundo o qual, as súmulas  “(...) encerram o 

posicionamento  jurídico  e,  por  vezes,  político,  dos  tribunais,  sobre  determinadas 

hipóteses fáticas e jurídicas, que se repetem continuamente nos feitos que lhe chegam, 

por meio de ação ou recurso”. 

A denominação foi sugerida pelo então Ministro Victor Nunes Leal, integrante 

da Comissão de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 1963, época em que a 

mais alta Corte de Justiça Nacional era considerada abarrotada de processos, visto que, 

em 1962 havia julgado 7.347 processos9. Assim, surgiu já com o intuito de reduzir o 

volume de trabalho. 

Corroborando  com  este  esclarecimento,  nos  ensina  José  Naufél10 que  “sua 

finalidade não é somente proporcionar maior estabilidade à jurisprudência, mas também 

facilitar  o  trabalho  dos  advogados  e  do  Tribunal,  simplificando  o  julgamento  das 

questões mais freqüentes.”

É de rigor frisar, desde logo, que a súmula sempre decorre da interpretação de 

uma lei existente, não tendo o condão de criar uma norma jurídica, função própria do 

Poder  Legislativo,  sendo  certo  que  seu  intuito  é  apenas  e  tão-somente  orientar 

julgamentos futuros acerca de questões semelhantes. Deverá, em conseqüência, ser mais 

restrita que a lei, para efetivamente facilitar sua aplicação. 

Muito  embora  com  o  advento  da  Emenda  45  as  súmulas  provenientes  do 

Supremo  Tribunal  Federal  passem  a  obrigar  os  demais  órgãos  do  Judiciário  e  a 

Administração  Pública,  seu  conteúdo  consiste  exclusivamente  em  interpretação  da 

norma e não na  edição de nova  legislação.  A este  respeito,  merece  ser  transcrita  a 

elucidativa lição de Marcelo Augusto Scudeler11, segundo a qual “a súmula, portanto, 

7 SIFUENTES,  Mônica.  Súmula Vinculante:  um estudo sobre o poder normativo dos tribunais.  São 
Paulo: Saraiva, 2005. p. 237. 
8 SHIMURA,  Sérgio  Seiji.  Súmula  Vinculante.  In:  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim  et  al (org.). 
Reforma do Poder Judiciário:  Primeiras  Reflexões  sobre a  Emenda Constitucional  n.  45/2004. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 761. 
9 SIFUENTES, Mônica. Op. cit. p. 238, nota 624. 
10 NÁUFEL, José. Novo Dicionário Jurídico Brasileiro. São Paulo: Ícone, 1988. p. 825. 
11 SCUDELER,  Marcelo  Augusto.  A  Súmula  Vinculante.  In:  ALMEIDA,  Jorge  Luiz  de  (org.).  A 
Reforma do Poder Judiciário: Uma abordagem sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004. Campinas: 
Millennium, 2006. p. 48.

2208



deve refletir a exegese da lei pelo tribunal, sem criar nova regra jurídica, mas apenas 

indicando o modo de sua aplicação”. 

Destarte, deve-se observar que os enunciados, detentores de força vinculante ou 

não, restringem-se à interpretação de norma jurídica em vigor, sendo resultado de longo 

debate,  que  pressupõe  vários  julgados  reiteradamente  decididos  no  mesmo  sentido, 

estando restritas à definições de teses jurídicas que não serão alteradas “em virtude de 

especificidades  dos  casos  concretos”12.  Sua  diferença  reside,  por  conseguinte,  nos 

efeitos  que  provoca:  enquanto  as  vinculantes  têm  caráter  obrigatório,  devendo  ser 

seguidas necessariamente, as outras permanecem como mera orientação para os outros 

órgãos.  Imperioso  se  destacar  que  “continuará  havendo  súmulas  não  vinculantes,  

provenientes de outros tribunais, como sucede na uniformização de jurisprudência (art. 

479 do CPC).”13

3 SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO

Decorrente  de  projeto  de  lei  apresentado  pela  Associação  de  Magistrados 

Brasileiros,  ente  deflagrador  da chamada  “Campanha  pela  Efetividade  da  Justiça”14, 

conforme exposto, a Lei 11.276 de 2006 instituiu o que se convencionou chamar de 

súmula impeditiva de recurso.

De  acordo  com  a  nova  redação  do  §  1º,  artigo  518  do  CPC,  é  lícito  ao 

magistrado de primeiro grau, ao proferir juízo de admissibilidade provisório, que lhe 

compete, não receber o recurso de apelação apresentado, se sua decisão, ora combatida, 

tiver sido pronunciada em consonância com súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça. É imperioso que exista súmula a respeito, não bastando 

que seja entendimento majoritário15.

Trata-se de instituto semelhante ao da súmula vinculante, sendo visto como uma 

alternativa à última, porquanto o julgador não estaria obrigado a decidir de acordo com 

12 MEDINA, José Miguel Garcia, WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. A 
súmula vinculante, vista como meio legítimo para diminuir a sobrecarga de trabalho dos tribunais 
brasileiros. p. 10.
13 SHIMURA, Sérgio Seiji. Ibd. p. 763. 
14 De acordo com Antonio Janyr Dall´Agnol Junior, esta norma integrou o conjunto de projetos de lei 
anexos ao “Pacto de Estado em Favor de um Judiciário mais Rápido e Republicano”, assinado pelo Chefe 
dos Três Poderes, em 15/12/2004. Admissão do recurso de apelação e súmulas (exegese do art. 518, § 
1º, do CPC). Revista do Advogado. Ano XXVI, nº 85, maio de 2006. Associação dos Advogados de São 
Paulo p. 182.
15 O Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou esta necessidade no julgamento do AI 7.133.292-8, 11ª 
Câm. Dir. Priv., de 17/05/07 e AI 7.124.247-4, 14ª Câm. Dir. Priv., de 25/04/07. Disponível no site do 
órgão, consulta em 02/08/07.
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o entendimento sumulado. Contudo, caso o faça, lhe é lícito recusar o apelo contra ela 

interposto. 

Em que  pese  a  similaridade  mencionada,  trata-se  de  instituto  diverso,  sendo 

certo que, em virtude da possibilidade de invocação de enunciado proferido pelo STJ 

para  a  aplicação  da  nova  regra,  conclui-se  que  o  artigo  em  estudo  não  se  refere 

especificamente à súmula vinculante, cuja edição é de competência exclusiva da mais 

alta corte do país. 

Consiste, assim, em obstáculo à interposição do recurso de apelação, conferida 

designadamente ao juízo a quo. 

Interessante observar que, pelo texto original do projeto, as apelações interpostas 

face aos julgados proferidos em convergência com súmula dos “tribunais superiores”, 

genericamente  mencionados  e  do  próprio  tribunal  também  poderiam  ter  seu 

processamento indeferido, com fulcro no mesmo dispositivo. 

Contudo, esta parte acabou por ser modificada, para se restringir às súmulas do 

Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sob  a  seguinte 

justificativa16:

Entendo, entretanto, que um reparo deve ser feito no proposto § 
1º  do  art.  518,  no  que  se  refere  à  possibilidade  de  não 
recebimento de recurso de apelação quando em confronto com 
súmula do respectivo tribunal, pois, tal medida regionalizaria a 
jurisprudência, incrementando o trabalho do Superior Tribunal 
de  Justiça  na  tentativa  uniformização  dos  entendimentos 
jurisprudenciais.

Destarte,  é  medida  de  valorização  da  atuação  do  magistrado  de  primeira 

instância, a qual visa também a uniformizar a jurisprudência, que deverá ser instrumento 

de celeridade, posições que fazem parte da linha adotada pelos legisladores reformistas. 

Esclarece-se que o juízo de admissibilidade do recurso, realizado pelo prolator 

da decisão impugnada, é apenas provisório, sendo direito da parte a prolação do juízo 

definitivo pelo órgão competente para apreciar o recurso. Nesta hipótese, a situação não 

é outra. 

Deste modo, não sendo recebido o recurso de apelação, é cabível a apresentação 

de  agravo  de  instrumento,  por  força  da  regra  contida  no  artigo  522  do  Código 

Processual Civil. 

16 Conforme texto do Projeto de Lei 140/2004, disponível em www.ibdp.com.br. Consulta em 26/07/07.
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Dispositivo similar encontra-se em vigor, porém, dirigido especificamente sobre 

ao segundo grau. Trata-se do artigo 557 do diploma processual, que permite ao relator 

negar  seguimento  ao  recurso  apresentado  em  confronto  com  súmula  dos  tribunais 

superiores. Portanto, “a lei apenas transfere esta competência para o juiz de instância 

inicial, valorizando seu papel institucional” 17.

4 DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Suscita-se a ilegalidade deste dispositivo, sob a argüição de violação ao princípio 

do duplo grau de jurisdição, por cercear a interposição de recurso de apelação, além de 

desrespeito ao contraditório e ampla defesa18,  visto que, conforme posição de Dierle 

José Coelho Nunes, o “denominado “direito constitucional ao recurso”, que nada mais é 

do que uma decorrência do contraditório (e da ampla defesa) em perspectiva dinâmica”. 

A concepção de duplo grau de jurisdição surgiu com o direito romano, tendo 

sido duramente rechaçada na França, após a Revolução, em 1789. Contudo, acabou por 

prevalecer, tendo sido consagrada na constituição daquele país, do ano de 1795. 

No direito nacional, discute-se se sobre a efetiva previsão deste princípio pela 

Constituição Federal de 1988. 

Nelson Nery Júnior afirma que “há previsão para o princípio do duplo grau de 

jurisdição, quando se estabelece que os tribunais do país terão competência para julgar 

causas originariamente e em grau de recurso”, ressalvando apenas que sua aplicação não 

é ilimitada, sendo lícita a sua restrição pela legislação infraconstitucional19. 

Orestes Nestor de Souza Laspro, por sua vez, entende contrariamente, afirmando 

que não se trata de princípio constitucional isolado, sendo, em verdade, decorrência do 

princípio do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, inciso LV, que garante aos 

litigantes o contraditório e ampla defesa, “com os meios e recursos a ela inerentes”, 

ressalvando, contudo, que um princípio não tem qualquer relação de dependência ou 

continência com o outro, “isto porque é possível assegurar o devido processo legal sem 

o duplo grau de jurisdição” 20. 

17 BOTTINI, Pierpaolo Cruz e RENAULT, Sergio. Os Caminhos da Reforma. p. 11. Dall´agnol entende 
que o artigo 518 é um desdobramento deste dispositivo, porém de forma mais restrita. Op. cit. p. 187.
18 NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recurso (Lei 11.276/2006) e 
do julgamento liminar de ações repetitivas (Lei 11.277/2006) – Do duplo grau de jurisdição e do direito 
constitucional  ao  recurso  (contraditório  sucessivo)  –  Aspectos  normativos  e  pragmáticos.  Revista  de 
Processo nº 137. p. 177.  
19 Princípios  Fundamentais:  Teoria  Geral  dos  Recursos. p.  39,  o  que  corrobora  com o  suscitado 
quando do início do estudo dos princípios. 
20 LASPRO, Orestes Nestor de Souza.  Duplo Grau de Jurisdição no Direito Processual Civil.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 94 e 177/178. Dierle José Coelho Nunes, de sua parte, sustenta que 
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Da simples leitura do texto constitucional, é possível concluir pela ausência de 

previsão  expressa  deste  princípio  no  ordenamento  jurídico  nacional.  Deste  modo,  a 

adoção desta regra deve ser analisada mais profundamente, de modo a se verificar se 

não se trata de previsão implícita. 

Assim sendo, é possível se depreender o prestígio a este princípio quando se 

vislumbra  na  Lei  Maior  a  previsão  de  Tribunais,  como observado  anteriormente,  e 

também quando traz previsão acerca de determinados recursos,  como o ordinário,  o 

extraordinário e o especial, além de indicar que a Justiça Estadual será composta por 

tribunais  e  juízes  (art.  92,  inciso  VII).  A  este  respeito,  oportuna  a  transcrição  do 

pensamento de José Cretella Neto, citado por Ana Cândida Menezes Marcato21:

(...) do fato de não constar diretamente de nenhum texto legal, 
não  se  pode  concluir  que  determinado  sistema  jurídico  não 
acolha o princípio do duplo grau de jurisdição, a exemplo do 
que ocorre no Brasil. Essa constatação pode ser feita pelo exame 
da estrutura do órgão judiciário de cada país: sempre que existir 
uma hierarquia de órgãos julgadores, sendo o de grau superior 
competente para apreciar recursos contra decisões prolatadas por 
órgão imediatamente inferior, estará consagrado o princípio. E, 
ainda  que  a  sentença  seja  reapreciada  por  órgão  de  nível 
equivalente,  já  estará  presente  o  princípio:  importa  que  haja 
previsão legal para a reapreciação do mérito da sentença. 

Neste  esteio,  em que  pese  a  discussão  doutrinária,  que  apresenta  relevantes 

fundamentos  para  ambos  os  lados,  de  modo  majoritário,  inclusive  prestigiado  em 

decisões dos tribunais  superiores22,  entende-se  que o duplo grau de jurisdição é um 

o duplo grau está  ligado  ao  duplo exame  (considerado como o exame  da  decisão em mais  de  uma 
oportunidade, por juízes diferentes), que, por sua vez, não é uma conseqüência natural da interposição de 
recursos. À guisa de exemplo desta realidade, menciona o parágrafo 3º dos artigos 515 e 267 do Código 
de  Processo  Civil,  pelos  quais  se  verifica  a  “existência  de  uma  atividade  técnica  recursal,  sem  se 
possibilitar  o duplo exame” (p.  175).  Não obstante,  afirma que o direito constitucional  ao recurso é 
conseqüência “da aplicação dinâmica do princípio constitucional do contraditório (e da ampla defesa) 
com geração ou não de duplo exame”. (p. 178), concluindo, após breve comparação entre os sistemas 
brasileiro e italiano, que “o entendimento dos Tribunais Superiores, tanto no Brasil, quanto na Itália, é no 
sentido  de  ausência  de  previsão  constitucional  do  princípio  do  duplo  grau  na  normatização 
constitucional.” Op. cit. p. 174/175.
21 MARCATO,  Ana Cândida  Menezes.  O princípio  do  duplo  grau de jurisdição  e  a  reforma do 
Código de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 2006.. p. 28, nota 25.
22 “As decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir de 1994, têm sido unânimes em negar que o duplo 
grau integra o devido processo legal, em especial as decisões do Ministro Marco Aurélio (STF, AGRAG 
n. 209954/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15-9-1998, DJ 4-12-1998), Moreira Alves (STF, RE 
n. 201297/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 1º-10-1997,  DJ  5-9-1997) e Ilmar Galvão (STF, 
AGRAG n. 248761/RJ,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Ilmar  Galvão,  J.  11-4-2000,  DJ 23-6-2000)”,  conforme 
constou do projeto de lei da súmula impeditiva de recurso (extraído do site do IBDP). Verificar, ainda, 
também do STF (AI-AgR 513044 – SP – 2ª T. – Rel. Min. Carlos Velloso – DJU 08.04.2005 – p. 00031). 
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princípio constitucional,  implicitamente  previsto,  porém, que não possui  o  status de 

garantia constitucional, o que permite sua atenuação, especialmente quando em conflito 

com outros princípios que se revelam mais relevantes para certo momento social. É o 

que se verifica atualmente, em que o prestígio da efetividade e da celeridade processual, 

atualmente detentora da condição de garantia constitucional, de acordo com o artigo 5º, 

inciso LXXVII, cuja redação foi alterada pela Emenda 45/04, revela-se imprescindível.  

Destarte, determinadas normas que limitem a possibilidade de interposição de 

recursos  ou  que  exijam  determinados  requisitos  para  este  fim  não  devem  ser 

consideradas inconstitucionais,  visto que o duplo grau não é uma garantia, mas tão-

somente  um  princípio,  sendo  certo  que  várias  são  as  exceções  ao  duplo  grau 

consubstanciadas em normas constitucionais, algumas das quais serão oportunamente 

estudadas. 

Entretanto, como se depreende do próprio diploma processual, para simplificar a 

discussão, existe previsão expressa acerca de recurso próprio que pode ser apresentado 

contra esta deliberação, o que, por si só, impede que esta alegação ganhe força, de sorte 

que  não há  que  se  falar  em cerceamento  ao  direito  de  recorrer  e  muito  menos  ao 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

Não  obstante,  esta  possibilidade  também  é  alvo  de  críticas,  pelas  quais  se 

sustenta  que,  se  por  um lado,  se  estará  impedindo  o  processamento  de  recurso  de 

apelação, por outro, dá-se margem à apresentação de agravo de instrumento, que, como 

é cediço, é a manifestação de inconformismo que mais atravanca o judiciário no estado 

de  São  Paulo,  o  que,  destarte,  em nada  colaborará  para  solucionar  o  problema  de 

morosidade; muito ao contrário, corre o risco de agravá-lo23. 

Com efeito, esse receio parece ter fundamento. De fato, o inconformado com a 

sentença,  dificilmente  irá  se  resignar  com a  decisão  que  negou  seguimento  ao  seu 

recurso.  Deste  modo,  necessário  se  faz  que  haja  maior  conformismo  com  os 

pronunciamentos  judiciais,  especialmente  aqueles  fundamentados  em  súmulas  dos 

tribunais  superiores,  posto  representarem  verdadeiro  adiantamento  do  que  seria 

pronunciado caso a questão fosse até elas levada. 

Provavelmente por ainda consistir em dispositivo extremamente recente, não se 

logrou localizar grande quantidade de agravos de instrumento apresentados contra as 

decisões  fundadas  neste  dispositivo,  observando-se,  contudo,  que  aos  poucos 

23 Entende desta forma, Tereza Alvim Wambier (Breves Comentários à Nova Sistemática Processual 
Civil, II p. 237).
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localizados,  se  efetivamente  presentes  os  requisitos  determinados,  no  Tribunal  de 

Justiça do Estado de São Paulo, foi  negado provimento,  mantendo-se o  decisium de 

primeira instância24. 

5 PROCEDIMENTO EM CASO DE PROVIMENTO DO AGRAVO

A  impugnação  apresentada  em  face  da  deliberação  que  nega  seguimento  à 

apelação tem o intuito de permitir o seu processamento, de sorte que, caso lhe seja dado 

provimento, será determinado o recebimento daquele recurso, devendo, então, a parte 

contrária ser intimada a apresentar contra-razões. 

Desta  forma,  a  rigor,  tendo  sido  dado  provimento  ao  recurso  de  agravo  de 

instrumento,  os  autos  deveriam retornar  à  primeira  instância,  onde  deveria  se  dar  a 

intimação do  ex adverso. Ato contínuo, apresentada a resposta, ou decorrido o prazo 

sem que isso ocorresse, o conjunto de peças seria encaminhado ao tribunal competente, 

para  que  novo  exame  de  admissibilidade  fosse  efetuado  e,  recebido  o  apelo,  fosse 

proferido  o  julgamento.  Este  seria  o  procedimento  correto,  considerando  a  técnica 

processual civil. 

Contudo, deve-se sempre ter em mente que o intuito da alteração legislativa é a 

celeridade processual, de sorte que os atos praticados, evidentemente que respeitando os 

princípios que norteiam o processo e demais dispositivos legais, devem ter também este 

objetivo, simplificando e agilizando os trâmites. 

Assim sendo, seria mais apropriado que não fosse esperada eventual concessão 

de  provimento  ao  agravo  de  instrumento  para  que  o  litigante  somente  então  seja 

intimado  para  apresentar  contra-razões  de  apelação  pela  primeira  instância  – 

especialmente porque já o terá sido, pelo tribunal, para responder ao agravo. 

Neste esteio,  com fulcro nos princípios da celeridade e economia processual, 

interposto o agravo de instrumento, o adversário poderia ser intimado para responder, 

desde logo, a ambos os recursos, à semelhança do que ocorre no processo do trabalho25, 

os quais poderiam ser julgados na mesma sessão, conforme autoriza o parágrafo único 

24 AI 1.079.916-0/3, 32ª Câm. Dir. Priv., de 01/02/07; AI 7.127.485-6, 17ª Câm. Dir. Priv., de 14/03/07. 
Espera-se,  não  obstante,  que  esse  baixo  índice  seja  conseqüência  também  da  consciência  dos 
jurisdicionados. Disponível no site da corte, consultado em 02/08/07. 
25 Por força do disposto pelo art. 897, “b”, da Consolidação das Leis do Trabalho, os recursos de agravo 
de instrumento se destinam exclusivamente para “destrancar” os recursos cujo seguimento foi negado. 
Assim, não recebido o recurso e interposto o AI, a parte contrária é intimada a se manifestar a respeito de 
ambos, conforme preceitua o artigo 897, § 6º, o que, naturalmente, confere maior celeridade ao trâmite 
processual. 
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do  artigo  559  do  CPC,  respeitada  a  ordem  prevista  por  este  dispositivo,  ou  seja, 

primeiramente o agravo e, se provido este, a apelação. 

Muito  embora  possa  vir  a  ser  produzida  pelo  patrono  do  recorrido  peça 

processual inútil, que sequer será apreciada, o benefício para o processo é indubitável, 

sendo certo que a adoção de prática tão simples em muito iria colaborar para maior 

agilidade  do  feito,  evitando-se  inclusive  a  apresentação  de  recursos  meramente 

protelatórios. 

Ao agravo de instrumento apresentado poderá ainda ser negado seguimento de 

plano pelo relator, por força da regra contida no artigo 557, ao qual o dispositivo em 

estudo se assemelha, conforme exposto. 

6 NOVO PRESSUPOSTO DE ADMISSILIDADE RECURSAL

Sustenta-se  que  com o  novo dispositivo,  foi  criado mais  um pressuposto  de 

admissibilidade para os recursos26. 

Assim  sendo,  de  acordo  com  este  entendimento,  além  dos  pressupostos  já 

conhecidos, necessário se faz, para que o recurso de apelação seja processado, que a 

decisão não tenha sido dada em consonância com entendimento sumulado. 

Contudo, nota-se que, em verdade, para que se vislumbre se o objeto do recurso 

é  julgado  com  fundamento  em  enunciado  dos  tribunais  superiores,  não  se  está  a 

examinar mera formalidade da impugnação apresentada, como ocorre com os demais 

pressupostos de admissibilidade. 

Estar-se-á  a  realizar  verdadeira  análise  do  mérito  em  debate.  É  este  o 

entendimento de Tereza Arruda Alvim, que afirma:

A rigor,  neste  caso  o  recurso  não  é  indeferido  em razão  da 
ausência  de  um de  seus  requisitos  de  admissibilidade,  já  que 
quer saber se a sentença está ou não em consonância com um 
entendimento sumulado pelo STF ou pelo STJ é questão atinente 
ao juízo de mérito do recurso27.  

Não obstante, caso a decisão atacada tenha fundamento em súmula do STF ou 

do STJ, não será recebido o recurso de apelação, independentemente de se tratar de 

pressuposto de admissibilidade ou não. 

26 DALL´AGNOL, Antonio Janyr.  Op. cit. p. 183/184, nota 7.  Sustenta este autor tratar-se de requisito 
intrínseco de admissibilidade.

27 Op. cit. P. 226. 
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7 SÚMULA IMPEDITIVA E VINCULANTE

Embora  sejam  institutos  aparentemente  similares,  a  súmula  impeditiva  de 

recurso e a vinculante apresentam importantes pontos de distinção, os quais, inclusive, 

têm o condão de fazer com que um mesmo operador do direito aceite uma, rechaçando a 

outra, em diferentes aspectos. É o caso de José Barbosa Moreira28, ao refletir sobre o 

risco de se estagnar a renovação da jurisprudência:

A chamada “súmula vinculante”,  em si,  não se afigura muito 
perigosa por esse ângulo, graças às prudentes limitações que a 
Emenda  Constitucional  nº  45  estabeleceu  ao  introduzir  o  art. 
103-A no Texto Constitucional. O mesmo não se poderá dizer, 
entretanto, da denominada “súmula impeditiva de recurso”, em 
qualquer  dos  formatos  cogitados,  nem  de  outras  inovações 
consagradas  em leis,  ou  previstas  em projetos  de  reforma  do 
estatuto processual, que nos ameaçam com uma espécie,  nada 
promissora, de “imobilismo” jurisprudencial. 

Conforme analisado previamente, a súmula que pode impedir o processamento 

do  recurso  de  apelação  não necessariamente  é  a  vinculante.  Deste  modo,  ao  juiz  é 

permitido optar por solucionar a questão que lhe foi apresentada pelas partes à luz da 

posição  consagrada  no  enunciado  ou  não.  A  única  obrigação  que  lhe  caberá,  se 

consagrar  o  entendimento  sumulado,  será  a  de  não  receber  o  recurso  de  apelação 

apresentado contra este julgado. 

Todavia, se a súmula aplicável à lide for dotada de efeito vinculante, ao julgador 

não  restará  outra  alternativa,  senão  decidir  de  acordo  com  o  enunciado.  Havendo 

interposição de apelação,  deverá negar-lhe seguimento por força do parágrafo 1º do 

artigo 518. 

Neste esteio, sustenta-se que súmula impeditiva preserva a liberdade de decisão 

do magistrado, motivo pelo qual seria salutar para a evolução da jurisprudência, que 

seria cerceada pelos enunciados vinculantes, posicionamento contrário ao aventado por 

Barbosa  Moreira,  inicialmente  transcrito.  Deste  modo,  posicionou-se  a  Ordem  dos 

Advogados do Brasil, conforme palavras do seu então presidente Roberto Bussato, em 

entrevista  concedida ao jornal  Folha  de São Paulo,  em 19/12/06,  disponível  no site 

www.espaçovital.com.br, consultado em 15/06/07:
28 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Súmula, Jurisprudência, Precedente: uma escalada e seus riscos. 
RDCP nº 35 – Maio-Jun/2005. p. 15. 
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Com  ela,  o  juiz  de  primeiro  grau  pode  analisar  cada  caso 
apresentado.  Se  julgar  a  favor,  impedirá  o  seguimento  do 
recurso. Só haverá recurso quando o juiz contrariar a súmula do 
Supremo.  Seria  até  uma  maneira  de  a  própria  Corte  revisar 
sempre a sua súmula. Mas a vinculante não permite que o juiz 
decida contra a súmula, ela engessa o Judiciário.

Destarte,  tem-se que a súmula vinculante e a impeditiva de recurso possuem 

características diversas, as quais são aceitas diferentemente pelos juristas, frisando-se 

que  ambas  estão  conjuntamente  vigorando  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  sem 

quaisquer incompatibilidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se  as  reflexões realizadas,  tem-se que os  recursos,  embora não 

isoladamente,  são  grandes  colaboradores  do  atraso  na  concessão  do  provimento 

jurisdicional, prejudicando, em conseqüência, a agilidade e eficácia do trâmite, o que, 

naturalmente,  se reflete naqueles que o buscam, invariavelmente insatisfeitos com o 

serviço obtido do Poder Judiciário. 

A grande  quantidade  de  impugnações  às  decisões  judiciais  decorre,  além da 

irresignação inerente a todo ser humano, também porque várias as formas de fazê-lo, 

previstas pela lei  processual, não obstante os diversos requisitos exigidos para tanto, 

bem como todas as complexidades que envolvem o instituto. 

De igual forma, as diferentes deliberações oriundas do Judiciário, acerca de uma 

mesma tese jurídica, alimentam o inconformismo da parte vencida, que tenta, a todo 

custo,  obter  manifestação  jurisdicional  que  lhe  seja  favorável,  ignorando  ou 

desprezando, muitas vezes, o posicionamento majoritário a respeito do tema, esposado 

em  reiteradas  demandas  com  o  mesmo  objeto,  que  contraria  seu  objetivo.  Este 

fenômeno acarreta ainda a propositura de lides fadadas ao insucesso, justamente em 

virtude da inobservância do entendimento dos tribunais  superiores,  o que também é 

advém de uma característica cultural, ou seja, os cidadãos, não raras vezes, querem uma 

solução que emane do órgão oficial, ainda que isso leve anos, ao invés de celebrar um 

acordo. 

Ademais, muitos são os recursos apresentados eivados de má-fé, com o claro 

intuito  de  protelar  o  andamento  normal  do  processo,  que  culminaria  com a  efetiva 

percepção do direito reclamado por aquele que o detém. 
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Portanto,  necessário se faz combater essas questões,  de sorte a,  ao menos se 

tentar, propiciar maior presteza ao provimento jurisdicional, o que será auxiliado com a 

diminuição da quantidade de recursos apresentada. 

Com efeito, tanto a Constituição Federal, ao conferir esta função aos tribunais 

superiores, como o Código de Processo Civil, ao prever incidente específico para este 

fim, deixam clara a necessidade da uniformização jurisprudencial.

Estes instrumentos, contudo, não têm tido o condão de atingir esta finalidade, de 

sorte  que se  faz  imperiosa  a  adoção de outras  medidas,  que fortaleçam as  decisões 

judiciais, também de Primeira Instância, e, em conseqüência, provoquem a redução dos 

recursos apresentados, agilizando-se o feito. 

Neste esteio, optou-se por atribuir maior força às súmulas, instituto já existente 

no ordenamento, que consiste, como visto, tão-somente na interpretação da lei.

Assim, foi instituída a súmula impeditiva de recurso, cuja utilização nos parece 

uma forma de se aliar a possibilidade de interposição de recurso à celeridade e eficácia 

de que deve ser dotado o Poder Judiciário, por força de comando da Lei Maior. 

Isto  porque,  decidindo  os  magistrados  de  acordo  com  o  entendimento  dos 

tribunais superiores apenas estarão adiantando a decisão que seria dada à lide, caso se 

levasse a demanda até àquela instância, sem que, para tanto, fosse necessário o percurso 

de tão longo caminho, que, como verificado, pode levar mais de oito anos. 

Da mesma forma, a negativa de seguimento de recurso apresentado em face de 

decisão prolatada em consonância com entendimento sumulado apenas evita que a lide 

tenha que ser encaminhada até os tribunais, para receber a mesma solução já exarada. 

Evidentemente que isto será vantajoso para as partes, que deixaram de litigar por 

período tão longo, e, especialmente, para aquele que tem razão. Da mesma forma, o 

Judiciário terá reduzido o número de apelos interpostos. 

Apesar destas considerações, não se deve acreditar cegamente que esta medida 

tão-somente bastará para modificar o atual panorama do Poder Judiciário. 

Primeiramente,  é  preciso  que  os  cidadãos,  jurisdicionados  e  operadores  do 

direito, tenham consciência da importância da uniformização da jurisprudência para que 

se possa atingir a almejada celeridade processual, o que importa na mudança de postura 

frente às decisões proferidas pelas cortes superiores. 

Deste  modo,  os  magistrados  devem  estar  atentos  ao  entendimento  daqueles 

tribunais, atualizando-se constantemente, sendo cautelosos para que a posição sumulada 

incida efetivamente sobre hipótese adequada.. 
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O mesmo compete aos causídicos, que devem evitar ao máximo a apresentação 

de recursos fundados em entendimentos isolados, a respeito de temas cuja interpretação 

já se encontra consolidada, deixando, assim, de fomentar lides.  

Nota-se,  portanto,  que,  para  que  as  medidas  reformadoras  em  estudo 

efetivamente  produzam  resultado,  imprescindível  a  mudança  de  mentalidade  dos 

envolvidos  no  processo  judicial  e  a  coragem  de  buscar  concretizar  o  exposto  nos 

dispositivos legais.   

Diante  do contexto verificado,  muitos  parecem ser  os  benefícios  à  prestação 

jurisdicional que podem advir da força atribuída às súmulas, sendo certo que não devem 

os cidadãos se apegar a formalismos ou princípios aos quais o contexto atual obriga 

mitigação,  em prol  de  um bem que  se  revela  imperioso,  a  saber,  a  efetividade  da 

jurisdição. Em verdade, apenas se estará tendo conhecimento prévio do entendimento 

consolidado pela instância máxima nacional acerca de tema específico, evitando-se o 

prolongamento desnecessário das demandas. 

Não obstante, em que pese os nobres fins que norteia a instituição da súmula 

impeditiva  de  recurso,  não  se  pode  esperar  que  sua  instalação  implique  a  solução 

imediata de todos os vícios que inquinam a atividade jurisdicional em nosso país, sendo 

certo, sem dúvida, que o principal deles é a morosidade, que gera uma prestação tardia e 

descrença  na  população.  Entretanto,  não  se  deve  olvidar  que  se  trata  de  um passo 

importante  para  se  alcançar  um  Judiciário  efetivamente  mais  eficaz,  acessível  e, 

especialmente, respeitado.
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RESUMO

Análise do art. 41 do Código de Processo Penal e a denúncia genérica. Conceito de 

denúncia genérica e sua interpretação pela doutrina e pelos tribunais. Denúncia genérica 

e  criminalidade  econômica.  Admissibilidade  da  denúncia  genérica  e  conseqüente 

violação dos princípios constitucionais do processo penal: princípio da presunção do 

estado  de  inocência,  princípio  da  isonomia,  princípio  da  ampla  defesa.  Ofensa  ao 

princípio  da  segurança  jurídica.  Desrespeito  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana, observado por Tratados Internacionais, notadamente o Pacto de San José da 

Costa Rica. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça sobre a denúncia genérica. Análise jurisprudencial. 
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conventions, highlighting the Interamerican Convention on Human Rights. Opinions on 

the generic accusation from the Federal Supreme Court and the Higher Court of Justice. 

KEYWORDS

GENERIC  ACCUSATION;  DUE  PROCESS  OF  LAW;  THE  PRINCIPLE  OF 

HUMAN DIGNITY; ECONOMIC CRIMINALITY. 

Ninguém  pode  ser  levado  a  juízo  sem  uma  acusação:  esta  frase,  que 

sintetiza o sistema acusatório, garante ao acusado a certeza de estar sendo processado 

por fatos certos, determinados e limitados, a fim de que possa exercitar com propriedade 

o contraditório e a ampla defesa. E esta certeza da acusação é feita pela denúncia, que 

deve ser proposta pelo titular da ação penal de iniciativa pública, ou seja, o Ministério 

Público.1

A  denúncia,  peça  vestibular  da  ação  penal  pública,  dá  o  conteúdo  da 

acusação que se quer ver procedente contra o acusado e que será devidamente analisada 

pelo magistrado no momento de seu recebimento em juízo. Por meio dela, estabelece-se 

a proposta de trabalho do representante do Ministério Público, demonstrando, ainda, 

que o Estado, por meio dele, está ciente dos limites da demanda por meio da acusação. 

Trata-se, desta forma, de importante instrumento de controle da legalidade dos atos do 

Estado, concretizando o princípio da segurança jurídica na acusação. 

A imputação decorre, necessariamente, da narração que é feita na denúncia. 

Não pode o Ministério Público, a seu talante, decidir o que e como acusar. O seu poder 

discricionário não é tamanho a ponto de permutar ilegalidades. E como o Ministério 

Público é fiscal da lei, ele deve ser o primeiro a respeitar o texto constitucional.

Há que se salientar que o processo penal é extremamente constrangedor ao 

acusado, por ser meio utilizado pelo Estado para restringir a sua liberdade; por isso, 

todos os esforços devem ser envidados para que se evite ao máximo a exposição do 

acusado a acusações indevidas e disformes.

O art.  41 do Código de Processo Penal (CPP) estipula os elementos que 

devem estar contidos na denúncia para o seu recebimento pelo magistrado, quais sejam: 

1 Não se  deve  olvidar,  contudo,  que a  queixa  também dá  início  à  ação penal  de  iniciativa  privada. 
Entretanto, face à especificidade do tema, não se abordará neste trabalho a queixa-crime, muito embora o 
que é falado sobre denúncia genérica, mutatis mutandis, também se aplica à queixa genérica.
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a  exposição do fato  criminoso,  com todas  as  suas  circunstâncias;  a  qualificação  do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime 

e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Lembra Guilherme de Souza Nucci que a exposição do fato criminoso com 

todas suas circunstâncias e características diz respeito à narrativa fática concernente ao 

tipo  básico  (figura  fundamental  do  delito)  e  ao  tipo  derivado  (circunstâncias  que 

envolvem o  delito  na  forma  de  qualificadoras  ou  causas  de  aumento  de  pena).  As 

circunstâncias genéricas de elevação de pena não necessariamente precisam fazer parte 

da denúncia, mesmo porque são provadas no decorrer da instrução criminal.2 

Renato Martins Prates revela que o art.  41 do CPP não é específico em 

relação às  circunstâncias  absolutamente  imprescindíveis  para  o  ajuizamento da ação 

penal. Mas lembra que o mais importante, antes de tudo, é que o fato seja típico, não 

importando,  num  primeiro  momento,  as  circunstâncias  que  influirão  somente  na 

dosagem da pena, pois estas não fazem parte do fato típico. Entretanto, e necessário que 

o acusador descreva a conduta pormenorizadamente, a fim de possibilitar o exercício do 

direito de defesa do acusado. 3

Com estas premissas, passemos à análise do aspecto conceitual da denúncia 

genérica.

Com o  avanço da  Ciência  do Direito,  novos  institutos  jurídicos  surgem. 

Com eles, surge também a necessidade de conceituá-los, determinando seu papel e seu 

alcance, para que haja segurança jurídica.

Face à crescente criminalidade econômica, em que os crimes se apresentam 

com uma estrutura organizacional muitas vezes complexa, em razão do grande número 

de pessoas envolvidas, buscou-se construir um conceito que, de certa forma, facilitasse 

ao Ministério Público o dever de denunciar. 

Cabe salientar que a elaboração do conceito não necessariamente advém do 

recrudescimento  da  criminalidade  econômica.  Contudo,  fato  é  que  a  elaboração  do 

conceito  passa,  necessariamente,  pela  análise  da  criminalidade  econômica,  também 

chamada  de  criminalidade  de  empresa,  que  normalmente  apresenta  uma  estrutura 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo e execução penal. São Paulo: RT, 2005, p. 191-192.
3  PRATES, Renato Martins. Acusação genérica em crimes societários. Belo Horizonte: Del Rey, 2000,  

p. 25.
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complexa no que diz respeito à pluralidade de pessoas envolvidas na prática criminosa, 

no modus operandi e na aparente indefinição de papéis. 4

Leonardo  Coelho  do  Amaral  notou  que  “a  chamada  criminalidade  de 

empresa  [...]  exige  uma  legislação  processual  mais  adequada,  conquanto  certa  e 

considerável parte da jurisprudência brasileira já venha flexibilizando algumas regras da 

lei em vigor, como se dá com a chamada denúncia genérica”.5  

Renato Martins Prates diz que “a acusação genérica, em breve definição, é 

aquela em que não se imputa individualmente, com as circunstâncias necessárias, uma 

conduta criminosa ao acusado”.6

Hugo  de  Brito  Machado,  por  sua  vez,  diz  que  denúncia  genérica  é  a 

denúncia nos crimes de autoria plural ou cometidos por pessoa jurídica, na qual não se 

pode individualizar a conduta de cada um dos denunciados.7

Para  Andreas  Eisele,  denúncia  genérica  é  a  denúncia  elaborada  sem  a 

indicação  específica  da  conduta  de  cada  um dos  autores  em crimes  cometidos  em 

concurso de pessoas. Ressalta a importância da denúncia como elemento de publicidade 

da acusação, possibilitando ao acusado a elaboração da sua ampla defesa e o exercício 

do contraditório. 8

Podemos  notar  que,  com  pequenas  variações,  o  conceito  de  denúncia 

genérica envolve dois elementos comuns, quais sejam:

a) o concurso de pessoas; e

b) a falta de individualização da conduta a ser imputada a cada um dos 

acusados.

4  Para  Renato  Martins  Prates  (op.  cit.,  p.  16),  “embora  o  estudo  do  crime societário  tenha  maior 
relevância  no  âmbito  da  criminalidade  econômica,  não  seria  apropriado,  na  sua  definição, 
circunscrevê-lo aos delitos contra a ordem econômica, porquanto também se possa cogitar de crimes 
societários praticados contra outros bens jurídicos, como o meio ambiente, a saúde pública ou a honra, 
notadamente nos crimes de imprensa. O crime societário tampouco se define, necessariamente, como 
‘crime colegial’ ou plurissubjetivo. O concurso de agentes, portanto, não é necessário, porque, embora 
para se constituir a sociedade haja,  necessariamente,  a convergência da vontade de várias pessoas, 
eventualmente somente o indivíduo, isoladamente, pode praticar atos criminosos em seu nome”.

5  AMARAL, Leonardo Coelho do. Crimes socioeconômicos e crimes fiscais: algumas características. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 11, n. 43, p. 197-198, abr./jun. 2003.

6  PRATES, op. cit., p. 17. 
7  MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de direito penal tributário. São Paulo: Atlas, 2002, p. 135.
8 EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Dialética, 2002, 
p 237. 
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Com base  nestes  dados,  podemos  conceituar  denúncia  genérica  como  a 

denúncia ofertada contra vários acusados em situações caracterizadoras do concurso  

de pessoas, sem que haja individualização da conduta imputada a cada um deles.

A doutrina é vacilante em aceitar a denúncia genérica.

Andreas Eisele salienta que se a conduta é estabelecida de forma genérica, 

não determinando os limites fáticos da acusação, não atende aos requisitos da denúncia 

correspondentes à publicidade da acusação.9 Assim, para ele,  viola-se o princípio da 

publicidade se a denúncia não aborda com clareza as situações fáticas, atribuindo-as aos 

autores determinados.

Para  Vicente  Greco  Filho,  na  denúncia,  “a  dúvida  é  impertinente”.  Mas 

salienta que a individualização da conduta na denúncia é desncessária, desde que “todos 

tenham participado igualmente  da ação criminosa ou a  conduta de todos tenha sido 

difusa  ou  multifária,  como,  por  exemplo,  num  crime  praticado  por  intermédio  de 

sociedade em que não seja possível distinguir a atuação de cada uma”. 10

Segundo Luiz Flávio Gomes, viola-se frontalmente o art. 41 do Código de 

Processo Penal quando a fundamentação é genérica, pois não se dá a oportunidade aos 

denunciados de fazer a sua defesa.11 

Fernando da Costa Tourinho Filho manifesta-se contrariamente à denúncia 

genérica  e  lembra  que  a  descrição  circunstanciada,  como  elemento  da  denúncia, 

conforme diz o art. 41 do Código de Processo Penal, se torna ainda mais importante se a 

acusação  é  feita  contra  várias  pessoas  que  estão  reunidas  pela  circunstância  de 

exercerem cargos de direção ou serem sócias de uma empresa.12

Fernando  Capez  aceita  a  denúncia  genérica,  mas  ressalta  que,  ante  a 

impossibilidade  de  descrever  a  conduta  de  cada  um dos  co-autores  e  partícipes,  é 

necessário que o autor da ação penal deixe bem clara a existência das elementares do 

concurso de agentes. Contudo, “a atenuação do rigorismo do art. 41 do CPP não implica 

admitir-se a denúncia que nem de longe demonstre a ação ou omissão praticada pelos 

9  Ibid., p. 238.
10  GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 131.
11  Cf.  anotações  sobre sua palestra  no 4°  Seminário  IOB sobre  Crimes contra  a  Ordem Tributária, 

realizado em São Paulo em 17/5/1998 sob a coordenação de Fugimi Yamashita e Vittorio Cassone. 
12  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa.  Processo penal. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 1, p. 

385.
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agentes, o nexo de causalidade com o resultado danoso ou qualquer elemento indiciário 

de culpabilidade”.13 

Roberto  dos  Santos  Ferreira  lembra  a  importância  crucial  de  uma  peça 

acusatória bem narrada, possibilitando o exercício da ampla defesa. Deve, ainda, “[...] 

estar lastreada em conjunto probatório mínimo que sirva de supedâneo à pretensão do 

Estado manifestada na denúncia, [...]. Em outras palavras, é mister que haja justa causa 

para a imputação genericamente formulada na denúncia”.14

A lição de Hélio Tornaghi sobre a narração dos fatos na denúncia é crucial 

para  o  entendimento  (e  cabimento)  da  denúncia  genérica:  “Refere-se  o  Código  à 

exposição minuciosa, não somente do fato infringente da lei, como também de todos os 

acontecimentos que o cercaram, não apenas de seus acidentes, mais ainda das causas, 

efeitos,  condições,  ocasião, antecedentes e conseqüentes. A narrativa circunstanciada 

ministra ao juiz elementos que o habilitam a formar um juízo de valor. Para que o ato 

humano seja considerado bom, força é que o seja tanto no essencial quanto no acidental. 

No terreno do direito punitivo a circunstância por si só não determina a punibilidade,  

exatamente por não ser essencial. Mas a consideração dela permite uma retribuição  

jurídica mais perfeita porque adequada à gravidade do delito.”15

A  jurisprudência  dos  tribunais  superiores  espelha  esta  divergência 

doutrinária.

Em  alguns  julgamentos  de  habeas  corpus,  o  Supremo  Tribunal  Federal 

(STF)  decidiu  que  a  denúncia  genérica,  face  ao  grau  de  comprometimento  com a 

narração fática, tem merecido especial atenção, notadamente pelo prejuízo existente ao 

direito de defesa. E apontou interessante aspecto, que não pode deixar de ser abordado: 

os postulados básicos do Estado de Direito são ofendidos com a aceitação da denúncia 

genérica, bem como há total violação do princípio da dignidade da pessoa humana.  16 

Em  razão  disso,  há  nulidade  absoluta  e  insanável,  em  razão  do  sacrifício  do 

contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais do devido processo legal. 17

13  CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 126.
14  FERREIRA, Roberto dos Santos. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

75.
15  TORNAGHI, Hélio Bastos.  Curso de processo penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. 1, p. 45, 

grifos nossos.
16 STF. HC 84.768/PE. 2ª Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. em 8/3/05. Maioria.
17 STF. 1ª T. HC 83301/RS. Rel. Min. Marco Aurélio. J. em 16/3/04. Maioria.
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Noutra decisão, o STF decidiu que nos crimes societários, a  denúncia não 

pode ser genérica, pois ela deve estabelecer o vínculo do administrador ao ato ilícito que 

lhe está sendo imputado, de forma direta e objetiva. Do contrário, ofende os requisitos 

do CPP, art. 41 e os Tratados Internacionais, notadamente a Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),  e é, por conta desta omissão, 

inepta. E lembra o Relator: “O princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema 

jurídico  brasileiro  é  o  pessoal  (subjetivo).  A  autorização  pretoriana  de  denúncia  

genérica para os crimes de autoria coletiva não pode servir de escudo retórico para a  

não descrição mínima da participação de cada agente na conduta delitiva.”18

Entretanto, este entendimento do STF somente se solidificou recentemente, 

vez  que  julgados  mais  antigos  não  enxergavam  qualquer  inconstitucionalidade  na 

denúncia genérica. 19

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vigora o entendimento de que 

a denúncia genérica é admissível, notadamente em crimes societários, pois a denúncia 

somente poderá ser inepta se for inequivocamente deficiente e, deste modo, prejudicar o 

direito de defesa dos acusados. Assim, sendo difícil a individualização de cada um dos 

participantes, havendo fortes indícios de materialidade e autoria, é possível a denúncia 

“mais ou menos genérica”, interpretando-se o art. 41 do CPP.  20 Em outra decisão, o 

Ministro  Relator  ressalta  que  o  momento  adequado  para  a  definição  dos  papéis  na 

prática da infração penal é a instrução criminal. 21 

Do próprio conceito de denúncia genérica aqui proposto, pugna-se pelo seu 

reconhecimento  em situações  fáticas  para  afastar  o  recebimento  da  peça  vestibular 

acusatória.

A denúncia genérica afeta o princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Esses  princípios,  que  são  vinculados  diretamente  ao  devido  processo  legal,  ficam 

bastante feridos quando a denúncia não individualiza as condutas praticadas, pois, para 

18  Habeas Corpus n. 80.549/SP. 2ª Turma. Rel. Min. Nelson Jobim. J. em 20/3/2001.DJU I 24/8/2001. 
Unânime, grifos nossos.

19 “Não  é  inepta  a  denúncia,  só  por  não  descrever  a  conduta  individual  de  cada  um  dos  sócios 
denunciados, se a todos, indistintamente, atribui a prática do delito societário, afirmando-lhes a condição 
de administradores, que respondiam pelos atos a eles imputados, e estes, na impetração do ‘writ’, não o 
negam, podendo, em tal circunstância, apresentar ampla defesa no processo criminal”. (Habeas Corpus n. 
74.813/RJ. 1ª Turrna. Rel. Min. Sydney Sanches. DJU I 29/8/1997, p. 40.217. Unânime.)
20 STJ. HC n. 24994/SP (2002/0136481-0). 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 11/3/2003.
21 STJ. Recurso Especial n. 509.488/SC. Rel.  Min. Gilson Dipp. 5ª Turma. J. 19/8/2003.  Publ.  DJU I 
22/9/2003, p. 370
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que o exercício da defesa seja amplo, é necessário o amplo conhecimento do fato que 

está sendo imputado aos agentes. Em outras palavras: a defesa do acusado somente será 

ampla  se  os  fatos  estiverem  corretamente  e  exaustivamente  descritos  na  denúncia. 

Amplitude de defesa envolve amplitude de acusação. Deve-se olvidar o entendimento 

de que o importante é a tipificação feita pelo representante do Ministério Público na 

petição inicial acusatória, mesmo porque esta tarefa – a tipificação – é feita pelo juiz na 

sentença (art. 383, CPP). 

Aponta Suzane de Farias Machado Moraes que “imputação é atribuição de 

um  fato  típico,  criminoso  e  culpável  a  uma  determinada  pessoa.  Não  pode  ser 

conseqüência da vontade pessoal e arbitrária do Ministério Público”. Salienta, ainda, 

que “a imputação vaga, deficiente ou omissa,  além de constituir  abuso do poder de 

denúncia  configura  afronta  a  garantia  constitucional  do  direito  de  defesa  ampla”. 

Rechaça, por sua vez, o caráter de praticidade que é atribuído à denúncia genérica, pois 

ela,  “por  não  conter  a  exposição  do  fato  criminoso,  deve  ser  repudiada”,  pois  sua 

admissão “pode parecer eficaz num exame superficial,  onde a preocupação primeira 

seria a punição dos criminosos,  mas significaria na verdade, mais uma violação aos 

princípios e direitos fundamentais”.22

Outro ponto que deve ser salientado sobre o tema é que a denúncia genérica 

tem também o terrível e indesejável poder de criar insegurança jurídica no meio social 

por meio de acusações infundadas. Como se disse acima, sua eficácia é incontestável, 

pois  relega  para  o  último  plano  o  respeito  aos  princípios  constitucionais.  Mas  o 

resultado  dessa  praticidade  sob  o  ponto  de  vista  processual  encerra  verdadeiro 

desrespeito  ao  devido  processo  legal,  pois  o  acusado  que  não  saiba  a  extensão  da 

acusação  não  poderá  fazer  a  defesa  a  contento.  Conseqüentemente,  o  contraditório 

também sairá prejudicado.

Não há como aceitar o fato de alguém, por ser sócio ou exercer atividade de 

administração, seja responsável pela conduta criminosa praticada. A denúncia é peça 

essencialmente narrativa, na qual se narra a conduta praticada pelo acusado. Se essa 

narrativa é deficiente ou se a prova da conduta criminosa de cada um dos acusados vem 

a lume somente durante a instrução criminal, é imperioso dizer que não há ação penal, 

por total falta de justa causa para a propositura da ação penal, implicando a inépcia da 

22  MORAES, Suzane Farias Machado. Denúncia genérica nos crimes contra a ordem tributária. Revista  
Dialética de Direito Tributário, n. 89, fev. 2003, p. 89-90.
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denúncia.  Há que se  lembrar  que a  falta  de descrição pelo  menos sumária  de cada 

conduta dos diretores e gerentes de empresas, no delito praticado por intermédio de 

pessoas jurídicas, não possibilita o estabelecimento do vínculo de causalidade entre o 

comportamento de cada um e o resultado antijurídico.

Acusação genérica é uma falha da acusação, tanto formal quanto material. 

Como se sabe, a precisão na acusação é que transmite ao julgador a certeza de estar 

julgando bem, sem que haja a necessidade de condenar em todo e qualquer caso. O que 

importa  é  que  o  acusado tenha  a  certeza  de  estar  se  defendendo  de  fatos  certos  e 

determinados, e não de qualquer fato.

E não é só. A denúncia “genérica” também fere de morte o princípio da 

presunção do estado de inocência,  vez que o mandamento constitucional  traz como 

conseqüência processual a obrigação de o órgão acusador comprovar a culpabilidade 

dos acusados. A acusação deficiente vai inverter o ônus da prova: a defesa é que terá 

que comprovar a  sua inocência,  o que poderá resultar  no ferimento ao princípio da 

segurança jurídica no tocante ao in dubio pro reo. O devido processo legal, mais uma 

vez,  será  desrespeitado.  Ademais,  trata-se  da  admissão  da  presunção  de  culpa, 

absolutamente  incabível,  pois  o  Direito  Penal  moderno  adota  a  responsabilidade 

subjetiva, devidamente comprovada no âmbito do processo penal tributário: é o Direito 

Penal da Culpabilidade.

As presunções no processo penal,  principalmente para o oferecimento da 

denúncia nos crimes societários, revelam que a atribuição de funções pelo estatuto ou 

contrato social e o proveito pessoal que o agente auferiria com o delito são presuntivos 

fortes de autoria, mas devem ser sempre acompanhadas de outras provas igualmente 

contundentes.  Ou  seja,  a  prova  da  acusação  ainda  deve  ser  necessariamente 

desincumbida pelo Ministério Público não durante a  instrução criminal,  mas sim na 

denúncia,  em que  o  órgão  acusador  vai  comprovar  o  nexo  de  causalidade  entre  a 

conduta  praticada  e  o  resultado  lesivo,  imputando-o  a  autores  determinados,  com 

condutas também determinadas e especificadas no texto da petição inicial.

É importante que a denúncia venha bem definida, com seus delineamentos 

legais bem preenchidos, pois somente assim o contraditório e a ampla defesa, como 

princípios constitucionais, estarão inteiramente garantidos. O Ministério Público, hoje, 

tem poderes quase ilimitados, mas legais,  respaldados por autorizações judiciais que 
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podem ir fundo no funcionamento de uma pessoa jurídica sem a violação a direitos 

fundamentais do cidadão. Assim, o déficit investigatório não pode legitimar a denúncia 

genérica:  cabe  ao  Parquet  ser  atuante  e  ele  próprio  pugnar  pelo  Estado  de  Direito 

Democrático, preservando as garantias constitucionais conseguidas depois de muita luta 

e sofrimento. 

A produção de provas durante a instrução criminal somente será válida para 

corroborar a acusação que se faça perfeita em seus indícios de autoria e materialidade. 

Ora, se o órgão acusador deseja ter o período da instrução criminal para a reunião de 

provas,  deve fazê-lo durante o inquérito policial,  que é  procedimento administrativo 

utilizado para esse fim. Se a criminalidade econômica é complexa, também deve ser a 

estrutura investigatória.  Os princípios constitucionais não podem ser negociados sob 

nenhuma hipótese, pois eles não têm exceção. Somente assim será garantido o devido 

processo legal. Aliás, a impraticabilidade da individualização de cada conduta no texto 

da denúncia é perniciosa ao próprio Ministério Público, pois terá dificuldades maiores 

no  momento  da  instrução  criminal.  A acusação  deficiente  compromete  não  só  o 

exercício do direito de defesa, como também o próprio jus accusationis.

A denúncia genérica é a materialização, do ponto de vista processual, de um 

modo de pensar tipificante23, que abre mão dos princípios constitucionais, notadamente 

da  segurança  jurídica,  em  prol  de  um  resultado  mais  célere.  Entretanto,  como  o 

princípio da segurança jurídica encerra um conceito, não pode ser relativizado.

Lembra Renato Martins Prates que o compromisso do juiz não é com o êxito 

da repressão penal, pois assim estaria agindo como parte processualmente interessada 

no desfecho da demanda. Sua responsabilidade é com a ordem jurídica, observada a 

primazia das normas constitucionais.24 E continua dizendo que “não é a arbitrariedade 

ou a quebra das garantias constitucionais que resolvem o problema da má-formação e da 

pouca familiaridade da Polícia, MP e Magistratura, com os meandros do funcionamento 

da vida empresarial,  do mercado de capitais,  da contabilidade  oficial  e  paralela,  da 

informática e de seus truques. É preciso, antes de tudo, conhecer para poder agir.”25

É lógico que tais  modificações  refletirão nas  normas processuais  penais, 

com sua especialização no que tange aos crimes econômicos.  A conseqüência dessa 
23 Cf., por todos, DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987.
24  PRATES, op. cit., p. 87-88.
25  PRATES, op. cit., p. 88-89.
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balbúrdia legislativa e  do cochilo do legislador no tocante  à  criminalidade moderna 

levou à adoção da tese da denúncia genérica, verdadeira barbaridade cometida contra o 

devido  processo  legal.  E  nunca  é  demais  lembrar  que  o  acusado  se  defende  da 

imputação que contra  ele  é  apresentada.  Se ela  for  difusa,  incerta  ou genérica,  não 

poderá exercer seu direito constitucional de defesa ampla.

Conclui-se,  portanto,  de  que  da  admissão  da  denúncia  genérica  restarão 

diretamente violados a segurança jurídica, uma vez que a acusação é incerta, o princípio 

da proteção da confiança, por não haver, por parte do Estado-Acusação, a demarcação 

initio litis do objeto da denúncia, e o princípio da dignidade da pessoa humana, pelo 

desrespeito ao devido processo legal e seus princípios que lhes são corolários: “Para 

finalizar, resta lembrar que, se efetivamente desejamos construir um modelo processual 

democrático, as (meta)regras devem ser vinculantes e cumpridas por todos os sujeitos 

processuais, em que pese tenham(os) trabalho redobrado. Mas quem disse que a luta 

pela democracia processual é fácil e isenta de custos e riscos?” 26

26  CARVALHO, Salo de; WUNDERLICH, Alexandre. Criminalidade econômica e denúncia genérica: 
uma prática inquisitiva.  In: BONATO, Gilson (Org.).  Garantias constitucionais e processo penal, p. 
221.
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A IMPRECISÃO DO TERMO “RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO” E 

SUA ELEVAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DO INDIVÍDUO

Rejane Soares Hote*

RESUMO

A preocupação central de legisladores e estudiosos do direito é, sem sobra de dúvidas, a 

busca  pelo  equilíbrio  entre  tempo e  processo.  Tal  tema,  tem despertado,  não desde 

agora,  um vasto número de  discussões  e  reformas  que,  não tardaram por  ensejar  a 

Reforma do Judiciário, implementada por meio da Emenda Constitucional n. 45. Por 

outro lado, alguns obstáculos surgem quando se busca uma aproximação do que viria a 

ser definido como razoável em se tratando de tramitação de processos judiciais. Clara se 

faz a necessidade de uma atividade hermenêutica, através da qual se possa alcançar o 

sentido máximo da norma e a vontade do legislador.  É possível  se  vislumbrar  uma 

tendência mundial pela busca por um processo justo, que seja capaz de proporcionar 

segurança  jurídica  efetiva,  solucionando  em  tempo  hábil  os  conflitos  de  interesse 

derivados da vivência em sociedade. Erigir a garantia da razoável duração do processo a 

direito  fundamental  foi  a  medida  encontrada  com  o  objetivo  de  salvaguardar  de 

interesses prejudiciais esta prerrogativa,  além é claro,  de representar  o compromisso 

firmado  pelo  Poder  Público  em  favor  dos  jurisdicionados  na  incessante  luta  pelo 

aperfeiçoamento do aparelho judicial.

PALAVRAS CHAVES

RAZOABILIDADE; HERMENÊUTICA; PROCESSO; REFORMA DO JUDICIÁRIO; 

DIREITOS FUNDAMENTAIS.

RÉSUMÉ 
La préoccupation  centrale  de législateurs  et  studieux du droit  est,  sans  excédent  de 

doutes, la recherche par l'équilibre entre temps et la procédure. Tel sujet, a réveillé, non 

depuis maintenant, un vaste nombre de discussions et des réformes qui, n'ont pas retardé 

* Mestranda  em  Direito  pela  Faculdade  de  Direito  de  Campos  –  FDC.  Pós-graduada  em  Direito 
Processual Civil pela Universidade Nova Iguaçu – UNIG. Bolsista da CAPES. Integrante do Grupo de 
Pesquisas Acesso à Justiça e Tutela de Direitos da Faculdade de Direito de Campos – FDC.
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épier l'occasion la Réforme du Judiciaire, mise en oeuvre au moyen de l'Amendement 

Constitutionnel n. 45. D'autre part, quelques obstacles apparaissent quand se cherche 

une approche dont viendrait à être défini comme raisonnable si en traitant de transaction 

de  procédures  judiciaires.  Claire  si  fait  la  nécessité  d'une  activité  herméneutique,  à 

travers  laquelle  se  puisse  atteindre  le  sens  maximum de  la  norme et  la  volonté  du 

législateur. Il est possible de s'apercevoir une tendance mondiale par la recherche par 

une procédure juste, que c'est capable de fournir sécurité juridique accomplit, résolvant 

dans temps habile les conflits d'intérêt dérivés de l'expérience dans société. Ériger la 

garantie de la raisonnable durée de la procédure à droit fondamental a été la mesure 

trouvée avec l'objectif visant à de sauvegarder d'intérêts néfastes cette prérogative, outre 

est clair, visant à de représenter l'engagement affermi le Pouvoir Public dans faveur des 

jurisdicionados dans l'incessante lutte pour le perfectionnement de l'appareil judiciaire.

MOT-CLÉS

RAISON;  HERMÉNEUTIQUE;  PROCESSUS;  RÉFORME  DU  JUDICIAIRE; 

DROITS FONDAMENTAUX.

INTRODUÇÃO

Assim  como  em  qualquer  atividade  humana,  constitui  o  fator  tempo 

elemento  decisivo  capaz  de  influenciar  e  modificar  diversas  situações  da  vida.  Em 

especial para o Direito,  o tempo pode ser o responsável pela criação, modificação e 

extinção  de  direitos.  De  igual  modo,  pode  transformar-se  em motivo  de  angústia  e 

frustração para aqueles que recorrem ao Estado-Juiz por necessitarem de seu amparo ou 

interferência.

Considerado  a  preocupação  central  da  “Crise  do  Judiciário”,  o  tempo 

investido no trâmite e julgamento de processos tornou-se objeto de diversas reformas na 

busca de se estabelecer procedimentos mais simples e céleres que atendam efetivamente 

aos anseios da sociedade.

A morosidade na tramitação e julgamento de processos gera sentimento de 

desamparo  por  parte  do  detentor  da  razão  e  é,  por  muitas  vezes,  comemorada 

vitoriosamente  por  aqueles  que,  imbuídos  de  interesses  meramente  egoísticos  se 

utilizam do processo sem cerimônias e/ou maiores dificuldades, transformando-o em 
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instrumento  de injustiças  e  conseqüentemente  demonstrando a total  inefetividade do 

Poder Público em reverter tal situação.

Inúmeras  estratégias  e  projetos  foram  traçados  e  aos  poucos  vão  sendo 

implementados com o intuito de se obter um equilíbrio entre tempo e processo que 

implique  precipuamente,  no  aumento  da  qualidade  dos  serviços  prestados  pelo 

Judiciário que, há tempos, já não pode desfrutar da completa confiança da população.

O que se pretende neste breve estudo é a análise da garantia da razoabilidade 

na duração do processo judicial na esfera cível, que, como se verá oportunamente, foi 

erigida  a  status  de  direito  fundamental,  bem  como  a  utilização  pelo  legislador  do 

conceito indeterminado “razoável duração do processo” e as dificuldades visualizadas 

pela doutrina em definir tal termo.

1 A REFORMA DO JUDICIÁRIO

Introduzida  no  meio  jurídico  em  dezembro  de  2004,  a  Emenda 

Constitucional  n.  45,  ficou  comumente  conhecida  como  a  Reforma  do  Judiciário, 

repercutindo relevantemente em relação ao sistema processual civil brasileiro. 

Podem ser visualizados na reforma desde um variado número de alterações 

no Judiciário, a uma série de regras de cunho meramente processual.

A angústia pela ineficiência de certa parte da máquina judiciária acabou por 

motivar  tal  reforma,  que  principia  com a  consagração  do  direito  individual  a  uma 

atividade  jurisdicional  de  razoável  duração  e  a  instrumentalização  que  garanta  a 

celeridade  que  a  função  jurisdicional  necessita.  Sobre  a  relevância  da  reforma 

apresentada, nos fala Paulo Hoffman:
Independentemente  do  resultado  prático  que  venha  a  ser  efetivamente 
alcançado, não se pode minimizar a relevância e a importância da EC n. 45, 
aprovada  pelo  Congresso  Nacional.  Trata-se  de  um verdadeiro  marco  na 
história  recente  do  Judiciário  que,  apesar  das  dificuldades  iniciais  de 
implementação e das críticas que se possa fazer à emenda, deve colaborar 
para o aprimoramento do sistema como um todo. 1

Tal reforma objetiva, fundamentalmente, facilitar uma atuação mais pronta e 

eficaz da justiça, eliminando certas mazelas características do Judiciário brasileiro, além 

1 HOFFMAN, Paulo. O Direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim... (et all) (Coord). Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n.  
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 571.
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de coibir a árdua demora na entrega da prestação jurisdicional  e combater  condutas 

descompromissadas por parte dos magistrados, dentre outras ambições.

Resumidamente,  as  mudanças  trazidas  pela  Reforma do  Poder  Judiciário 

consistem na: a) Atividade jurisdicional ininterrupta com a proibição de férias coletivas 

em todas as áreas da Justiça; b) Criação de novas normas acerca dos deveres e direitos 

dos magistrados; c) Estabelece algumas regras sobre a estrutura do Poder Judiciário; 

d) Cria órgão administrativo com poder disciplinar e censório, o Conselho Nacional de 

Justiça;  e)  Estabelece  ouvidorias  de  justiça  no  âmbito  das  Justiças  da  União  e  dos 

Estados, visando captar sensações e reclamações dos cidadãos em relação aos órgãos 

do Judiciário;  f) Possibilita a criação de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal 

Federal;  g)  Na alteração na competência originária e recursal do Supremo Tribunal 

Federal  e  do Superior  Tribunal  de Justiça,  em relação à  admissibilidade  de recurso 

extraordinário  e  especial;  h)  Necessidade  do  requisito  da  repercussão  geral  para  a 

admissibilidade  do  recurso  extraordinário;  i)  Distribuição  imediata  de  todo feito  ou 

recurso, perante todo juízo ou tribunal; j) Recomenda o automatismo judicial, para que 

juízes deleguem a serventuários da justiça a prática de atividades administrativas e atos 

de impulso processual  sem cunho decisório;  k)  Apresenta  uma série  de  disposições 

sobre  o  Ministério  Público;  l)  Cria  um Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  e 

ouvidorias do Ministério Público.

Em  que  pese  cada  inovação  proposta  pela  reforma  amparar  e  merecer 

grandes estudos e discussões, devemos nos ater apenas a um breve relato às que de 

alguma forma estão interligadas à busca pela celeridade na prestação jurisdicional.

Preliminarmente, podemos citar como a primeira alteração trazida ao texto 

constitucional pela EC n. 45, a que acrescentou aos Direitos e Garantias Fundamentais o 

direito à razoável duração do processo, modificando a literalidade do inciso LXXLVIII, 

do art. 5° da Carta Magna, a qual passou a ter a seguinte redação: “A todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”.

Sem sombra de dúvidas, são devastadores as consequências da demora na 

prestação jurisdicional. E o problema chegou a tal nível, que outra saída não restou ao 

legislador senão elevar a garantia da razoável duração do processo ao patamar de direito 

fundamental.
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Transparece  o referido dispositivo  constitucional  o  que,  já  há  tempos,  os 

melhores estudiosos do direito defendiam, isto é, garantir apenas livre e irrestrito acesso 

ao  Judiciário  não  é  suficiente.  É  de  salutar  importância  que  a  entrega  da  tutela 

jurisdicional seja feita em tempo razoável e amparada pelas garantias fundamentais do 

processo, de forma que seja possível ao jurisdicionado ter assegurado de forma efetiva o 

seu direito, dentro de um lapso de tempo razoável.

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco explicita seu entendimento:

O direito moderno não se satisfaz com a garantia da ação como tal e por isso 
é  que procura extrair  da formal  garantia  desta  algo de substancial  e  mais 
profundo.  O  que  importa  não  é  oferecer  ingresso  em  juízo,  ou  mesmo 
julgamento de mérito. Indispensável é que, além de reduzir os resíduos de 
conflitos  não jurisdicionalizáveis,  possa o sistema processual  oferecer  aos 
litigantes resultados justos e efetivos, capazes de reverter situações injustas. 
Tal  é  a  idéia  de  efetividade  da  tutela  jurisdicional,  coincidente  com  a 
plenitude do acesso à justiça e a do processo civil de resultados. 2 

Ana Maria Goffi Flaquer Scartezzini acrescenta ainda que de nada adianta a 

entrega ao jurisdicionado da tutela jurisdicional tardia, tendo em vista que já poderá ter 

ocorrido o perecimento do direito ou este poderá ter perdido o significado para seu 

detentor. Logo, preleciona:
ao estabelecer o texto constitucional que o processo tenha duração razoável, 
prescreve-se que a justiça deva atender ao interesse público de solução de 
controvérsias, mediante a atuação jurisdicional, de forma breve, mas pronta a 
ser eficaz. Atende-se aos interesses do Estado-poder e do Estado-sociedade. 3

Dentre as demais modificações perpetradas pela EC n. 45, a proibição de 

férias  coletivas  em  todas  as  Justiças,  suprimindo  as  chamadas  férias  forenses, 

determinando a prestação da atividade jurisdicional de forma ininterrupta, a delegação a 

serventuários da justiça na prática de atos de administração e de mero expediente, sem 

cunho decisório, estimulando o automatismo judicial e a determinação da distribuição 

automática  de  processos  em  todos  os  graus  de  jurisdição,  foram  as  medidas 

especialmente encontradas pelos reformadores como meio de se acelerar a outorga da 

tutela jurisdicional, revelando a preocupação em se amenizar um dos maiores problemas 

que afligem o Judiciário e a sociedade.

2 DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Fundamentos  do  Processo  Civil  Moderno. 4.  ed.,  São  Paulo: 
Malheiros, 2001, t.2, p. 798.
3 SCARTEZZINI,  Ana  Maria  Goffi  Flaquer.  O  prazo  razoável  para  a  duração  dos  processos  e  a 
responsabilidade do Estado pela demora na outorga da prestação jurisdicional.  In:  WAMBIER, Teresa 
Arruda  Alvim...  (et  all)  (Coord).  Reforma  do  Judiciário:  Primeiros  ensaios  críticos  sobre  a  EC n.  
45/2004. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 43.  
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Poder-se-ia  dizer  igualmente,  que  a  possibilidade  da  edição  de  súmulas 

vinculantes  por  parte  do  Supremo  Tribunal  Federal  também teria,  no  entender  dos 

legisladores, dentre seus fundamentos, o de auxiliar na entrega mais rápida da prestação 

judicial. Tal tema tem elevancado enérgicas discussões no mundo jurídico.

Vale transcrevermos alguns posicionamentos acerca do tema.

Cândido  Rangel  Dinamarco,  defensor  ferrenho  da  edição  de  súmulas 

vinculantes, observa nestas a capacidade de pacificar em tempo relativamente breve a 

jurisprudência sobre temas relevantes ligados à ordem constitucional, solucionando o 

problema do afogamento dos tribunais. Para tanto, conclui:
Não vejo qualquer ameaça à liberdade dos cidadãos nem à indepedência dos 
juízes,  porque o acatamento a elas será acatamento a preceitos normativos 
legitimamente postos na ordem jurídica nacional, tanto quanto as leis; quem 
emitirá  esses  preceitos  será  um  órgão  expressamente  autorizado  pela 
Constituição  Federal,  e  essa  autorização  era  e  é  vital  para  todos  que  se 
preocupem com a presteza na oferta do acesso à Justiça.4

Outro é o entendimento de Ana Maria Scartezzini, qual seja:

Com a devida vência dos que pensam em sentido contrário, o princípio do 
contraditório  se  vê  aviltado  com a  súmula  vinculante,  pois  sendo  aquele 
essencial  para  o  desenvolvimento  válido  e regular  do  processo,  a  relação 
processual só se apresenta válida ao assegurar-se a equânime audiência das 
partes envolvidas; (...)
Ora, esse princípio se viu aviltado com a súmula vinculante, que poderá ser 
editada em hipótese de “grave insegurança jurídica” ou de “multiplicação de 
processos  sobre  questão  idêntica”  e  ser  provocada  pelos  legitimados  à 
proposição da ação direta de inconstitucionalidade. Ainda que a hipótese de 
multiplicação  de  processos  idênticos  possa  ser  objetivamente  aferida,  a 
“grave insegurança jurídica” é expressão nebulosa, que poderá ensejar por 
via transversa a avocação de processos politicamente danosos para o Poder 
Público, sem que os reais interessados possam dele participar efetivamente. 5

Por fim, conclui a autora que a justificativa de agilização de processos não se 

coaduna com a garantia maior de submissão à apreciação do Poder Judiciário de toda 

lesão ou ameaça de lesão perpetrada a direito individual ou coletivo.

Como se vê, o tema tem despertado acirradas discussões. Em que pese as 

divergências acima explanadas, vieram as súmulas vinculantes com o condão de agilizar 

a solução de litígios,  na busca de se garantir uniformização no julgamento de casos 

semelhantes, tudo em nome da efetivação da fórmula “duração razoável do processo”.

4 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil .Vol. 1., 5. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 39.
5 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. Op. cit., p. 44-45.
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Consideram  os  legisladores  e  parte  da  doutrina,  serem  as  súmulas 

vinculantes um dos meios viáveis capazes de conferir celeridade ao sistema processual, 

reduzindo  parte  da  abusividade  na  utilização  das  vias  recursais.  Acreditam  que 

reduzindo a possibilidade de recorribilidade das decisões juridiciais, pode-se alcançar a 

estabilidade das decisões gerando uma maior sensação de segurança jurídica no Brasil.

Na  realidade,  se  sua  adoção  irá  constituir  uma  afronta  às  garantias 

fundamentais do processo, uma total violação ao devido processo legal ou até mesmo 

um obstáculo à autonomia dos magistrados, não sabemos ainda. Por isso, devemos ser 

cautelosos e aguardar o papel que virão a desempenhar no meio jurídico.  O terreno 

ainda é arenoso e é relativamente cedo para que possamos emitir opiniões concretas 

acerca da edição de súmulas vinculantes. Infelizmente, teremos que contar com, os que 

chamam alguns, nosso pior inimigo, o tempo.  

Devemos,  para  tanto,  seguir  as  advertências  de  Teresa  Arruda  Alvim 

Wambier:
Se as súmulas atenderem a ‘interesses’, quaiquer que sejam as suas naturezas, 
e não se limitarem, fundamentalmente, a extrair da lei seu real significado – e 
nessa  medida  as  súmulas  devem  ser  vistas  como  resultado  de  atividade 
interpretativa  -  ,  aí,  certamente,  o  sistema  de  súmulas  vinculantes  terá 
naufragado. Seguramente, o estrago que se produzirá será muito mais nefasto 
para a Nação do que aquele que seria produzido por uma singela decisão, 
cujos efeitos estariam adstritos às partes.
É saber se vale ou não a pena correr o risco.  Optar-se por  correr o risco 
significa  ter  disposição  e  coragem de  enfrentar  dogmas e  prudência para 
adotar (e utilizar) institutos que nasceram e se desenvolveram em sistemas 
jurídicos diferentes do nosso. 6

2  A  GARANTIA  DA  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  PROCESSO  – 

ANTERIORIDADE

Antes mesmo da expressa disposição no texto constitucional por meio da EC 

n. 45, já se podia vislumbrar a presença da garantia da razoável duração do processo no 

ordenamento  jurídico  por  meio  dos  princípios  e  garantias  fundamentais  atinentes  à 

ordem constitucional e a sistemática processual.

Na realidade a inovação consiste na direta disposição desta garantia em sede 

constitucional,  bem  como,  precipuamente,  a  elevação  de  seu  status à  direito 

fundamental do indivíduo, o que lhe confere ressaltada relevância no que toca as demais 

alterações perpetradas pela Reforma do Judiciário.
6 WAMBIER, Terese Arruda Alvim. Súmula Vinculante: desastre ou solução? Revista de Processo. São 
Paulo: RT, n. 98, 2000, p. 306.
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Com efeito,  caracteriza-se  o  Estado  Democrático  de  Direito  pela  função 

social  que deve desempenhar,  garantindo a vivência digna e pacífica dos indivíduos 

enquanto  seres  que  vivem em coletividade,  no  exercício  da  atividade  jurisdicional, 

realizando nesse sentido, justiça social.

Quando a atividade jurisdicional não consegue garantir a satisfação jurídica 

dos  litigantes  dentro  de  um período  de  tempo  compatível  com a  complexidade  do 

conflito envolvido, não há que se falar em justiça social, haja vista já provavelmente ter 

ocorrido o perecimento do direito ou mesmo ter tornado inútil seu exercício.

Mauro Cappelletti,  em sua visita ao Brasil em 1992, em uma Conferência 

realizada em Curitiba, nos falou do problema social que se depara a ciência processual e 

o  movimento  pelo  acesso  à  justiça,  no  qual  o  processo  se  revela  como espelho da 

cultura de uma época.

Tornou-se o processo, segundo Cappelletti,  a arena da luta por um direito 

efetivo  e  não  meramente  aparente.  As  garantias  formais  do  indivíduo  foram sendo 

acrescentadas também pelas garantias sociais.

Dentro  desta  dimensão  social  que  aos  poucos  era  incutida  ao  processo, 

demonstra  o  autor  a  existência  de  uma  concepção  “tridimensional”  do  direito,  na 

medida em que este já não seria visto somente pela perspectiva de seus produtores ou 

produtos  e  sim,  principalmente,  na  perspectiva  dos  “consumidores”  do  direito  e  da 

justiça.
Visão “tridimensional”, porque tomar antes de tudo, como ponto de partida; 
(a)  a  necessidade ou o  problema social  que exige  uma resposta no plano 
jurídico; em segundo lugar; (b) examina tal resposta, que naturalmente pode 
ser de natureza normativa, mas o exame do jurista deve sempre estender-se 
também às instituições e aos procedimentos responsáveis pela atuação de tal 
resposta; e finalmente; (c) preocupa-se em analisar o impacto dessa resposta 
jurídica  sobre  a  necessidade  ou  o  problema  social,  e  portanto  lhe  pesa  a 
eficácia. 7

Por fim, nos fala novamente o autor:
(...) Os conceitos e as categorias fundamentais já não são, destarte, apenas a 
jurisdição, a sentença, a execução etc., mas também a  acessibilidade, e por 
conseguinte  o  custo,  a  duração,  e  em geral  os  obstáculos –  econômicos, 
culturais, sociais – que com tanta freqüência se interpõem entre o cidadão 
que demanda justiça e o procedimento destinado a concedê-la. (...) 8

7 CAPPELLETTI,  Mauro.  Problemas da Reforma do Processo Civil  nas sociedades contemporâneas. 
Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 65, 1992, p. 130.
8 Ibidem, p. 130-131.
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Voltando à discussão acerca da razoável duração do processo como garantia 

pré-existente no ordenamento jurídico, já se podia observar anteriormente à EC n. 45 

que tal garantia era abarcada pelo princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional.

Consagrado no inciso XXXV do art.  5º  da CF, decorre deste princípio a 

noção  de  que  não  é  suficiente  garantir  ao  jurisdicionado  o  acesso  ao  Judiciário,  é 

extremamente relevante que tal acesso ocorra de forma adequada e seja solucionado o 

litígio em tempo razoável.

Garante  o  princípio  da  inafastabilidade,  nos  dizeres  de  Luiz  Guilherme 

Marinoni, uma tutela adequada à realidade do direito material, isto é, deve igualmente 

garantir o procedimento, a espécie de cognição, a natureza do provimento e os meios 

executórios adequados às peculiaridades da situação de direito substancial. 9

Sobre o assunto, Mauro Cappelletti e Bryant Garth sustentam que “O acesso 

à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o mais básico dos 

direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, 

e não apenas proclamar os direitos de todos”. 10

Como  dito,  as  mais  recentes  reformas  realizadas  em  nosso  sistema 

processual buscaram a atender as necessidades apontadas pelos estudiosos do direito e 

dos cidadãos de uma forma geral, quais sejam, a carência por efetividade, qualidade e 

tempestividade.

Nesse patamar, podemos seguir as orientações de Leonardo Greco, o qual 

assevera que:
A tutela jurisdicional efetiva é, portanto, não apenas uma garantia, mas ela 
própria,  também um direito  fundamental,  cuja  eficácia  irrestrita  é  preciso 
assegurar, em respeito à própria dignidade humana.
O direito processual procura disciplinar o exercício da jurisdição através de 
princípios e regras que confiram ao processo a mais ampla efetividade, ou 
seja, o maior alcance prático e menor custo possíveis na proteção concreta 
dos direitos dos cidadãos. Isso não significa que os fins justificam os meios. 
Como relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si 
mesmo deve formar-se com absoluto respeito à dignidade humana de todos 
os  cidadãos,  especialmente  das  partes,  de  tal  modo  que  a  justiça  de  seu 
resultado esteja de antemão assegurada pela adoção das regras mais propícias 
à  ampla  e  equilibrada  participação  dos  interessados,  à  isenta  e  adequada 
cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo para um 
fim justo.11 

9 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: RT, 1993, p. 126.
10 CAPPELLETTI,  Mauro;  GARTH, Bryant.  Acesso  à Justiça.  Tradução de Ellen Gracie  Northfleet. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p.12.
11 GRECO, Leonardo. Estudos de Direito Processual. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de 
Campos, 2005. p.225.
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O direito fundamental de acesso à justiça não deve ser vislumbrado apenas 

como a garantia ou mero direito de acesso ao Judiciário e sim o direito a um processo 

efetivo, onde estejam presentes todas as garantias constitucionais do sistema processual, 

como a realização do contraditório e a oportunidade de ampla defesa. Enfim, o acesso 

“à ordem jurídica justa”.12  

Identificando o fundamento principal do processo, Kazuo Watanabe sustenta 

ser  imprescindível  que  o  processo “tenha plena e  total  aderência  à  realidade  sócio-

jurídica  a  que  se  destina,  cumprindo  sua  primordial  vocação  que  é  a  de  servir  de 

instrumento à efetiva realização dos direitos”.13  

Por fim, sobre o acesso à justiça  e a inafastabilidade do poder jurisdicional, 

podemos  concluir  utilizando  as  sinceras  palavras  de  Galdino  Luiz  Ramos  Júnior, 

estudioso acerca das garantias constitucionais do processo:
Daí, defender-se que o acesso à justiça implica, outrossim, acesso a homens 
justos (Magistrados, Governantes,  Legisladores,  etc.),  capazes de conceder 
bens merecidos e buscados pelos seus semelhantes.
Ser  justo,  inclusive,  significa  recusar-se  a  servir  interesses  mesquinhos  e 
nefastos,  relutar  diante  de  preconceitos  incutidos  no  espírito  humano, 
contraditar  à  ordem posta,  lutar  contra  qualquer  tipo  de  opressão  e  falsa 
autoridade.
Assim é que a expressão “acesso à justiça” engloba vários conceitos e, dentre 
os  quais,  o  sentimento  de  busca  por  garantia  de  julgamento  proferido, 
subjetivamente, por seres humanos justos.14

Decorre  igualmente  a  garantia  da  razoável  duração  do  processo  da 

interpretação que se pode extrair do princípio do devido processo legal, que prega o 

direito  à  estrita  observância  das  regras  procedimentais,  em  respeito  às  garantias 

fundamentais e processuais.

Partindo da premissa de que não basta apenas o direito ao processo, a um 

provimento  jurisdicional,  faz-se  extremamente  necessário  que  esta  tutela  prestada 

comporte  um  resultado  útil,  efetivo  e  capaz  de  atender  as  expectativas  dos 

jurisdicionados, atendendo à realidade dos fatos. Como nos diz Djanira de Sá, “o direito 

12 Expressão criada por WATANABE, Kazuo.  Assistência Judiciária e Juizado Especial de Pequenas 
Causas. São Paulo: RT, 1985, p. 161 e ss.
1213 WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 1999, p. 21.
13

14 RAMOS JÚNIOR, Galdino Luiz.  Princípios Constitucionais do Processo: Visão Crítica. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2000, p. 39.
15 SÁ, Djanira Maria Radamés de.  Duplo Grau de Jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. São 
Paulo: RT, 1999, p. 44.
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à efetividade da jurisdição é um direito fundamental instrumental, pois sua inefetividade 

compromete a efetividade de todos os outros direitos fundamentais”. 15

Do princípio do impulso oficial igualmente pode ser aferida a necessidade de 

que a outorga da tutela jurisdicional se dê de forma adequada e tempestiva. 

Em vista deste princípio, o magistrado deve assumir uma postura ativa na 

condução do processo, devendo assegurar-lhe seu regular desenvolvimento, reprimindo 

eventuais  comportamentos  incondizentes  e  velando  pelo  respeito  aos  preceitos 

constitucionais e às garantias processuais.

A seu turno, decorre claramente do direito fundamental à razoável duração 

do processo a garantia do processo sem dilações indevidas.

No  entender  de  Elaine  Harzheim  Macedo,  o  processo  como  mero 

instrumento da jurisdição deve ser sepultado, reconhecendo-o como o espaço legítimo 

onde a jurisdição se realiza, porém, qualificado por características aptas à concretização 

do  direito  e  de  seu  escopo  na  realização  dos  fins  e  fundamentos  do  Estado, 

constitucionalmente adotados e assegurados.16

Com efeito, neste modelo de atividade jurisdicional  que se busca,  não há 

espaço  para  delongas  de  atos  processuais  que  pouco ou  nenhum efeito  produzirão, 

atrasos  do  procedimento,  atrasos  injustificados  para  a  entrega  de  documentos  pelos 

demandantes, dentre outras mazelas, que podem ocasionar o desvirtuamento do que se 

entende por tempo razoável para o trâmite e julgamento do processo.

Destarte,  José Rogério Cruz e Tucci  defende a garantia  do processo sem 

dilações indevidas como corolário do devido processo legal. Para tanto aduz:
O processo,  como é  notório,  presta-se  como instrumento  de  exercício  do 
direito à jurisdição, sendo que seu desenrolar, com estrita observância dos 
regramentos  ínsitos  ao  denominado  due  process  of  law,  importa  na 
possibilidade  de  inarredável  tutela  de  direito  subjetivo  material  objeto  de 
reconhecimento, satisfação ou assecuração em juízo. (...)
Não basta, pois, que se assegure o acesso aos tribunais, e, conseqüentemente, 
o  direito  ao  processo.  Delineia-se  inafastável,  também,  a  absoluta 
regularidade deste (direito no processo), com a verificação efetiva de todas 
as garantias resguardadas  ao consumidor da justiça,  em um breve prazo de  
tempo, isto é, dentro de um tempo justo, para a consecução do escopo que lhe 
é reservado.
Em síntese, a garantia constitucional do devido processo legal deve ser uma 
realidade  durante  as  múltiplas  etapas  do  processo  judicial,  de  sorte  que 
ninguém seja privado de seus direitos, a não ser que no procedimento em que 

15

16 MACEDO, Elaine Harzheim.  Jurisdição e processo. Crítica histórica e perspectivas para o terceiro  
milênio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 278-280.
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este se materializa se constatem todas as formalidades e exigências em lei 
previstas. 17

Ante ao exposto, da simples interpretação das garantias até então apontadas, 

nota-se que o direito fundamental à razoável duração do processo já estava devidamente 

assegurado aos jurisdicionados antes mesmo da EC n. 45.

3 A BUSCA PELO SENTIDO DA EXPRESSÃO “RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO

Em  que  pese  a  possibilidade  de  se  poder  vislumbrar  implicitamente  a 

razoável duração do processo como garantia assegurada em outros direitos e princípios 

estabelecidos  constitucionalmente,  antes  mesmo  do advento  da  EC 45/2004,  alguns 

obstáculos surgem quando se busca uma aproximação do que viria a ser definido como 

razoável em se tratando de tramitação de processos judiciais. Clara se faz a necessidade 

de uma atividade hermenêutica, através da qual se possa alcançar o sentido máximo da 

norma e a vontade do legislador.

Como se sabe, da adequada aplicação do Direito depende a compreensão 

exata do texto ou norma jurídica. A situação regulamentada por tal norma necessita de 

concretização,  e isso se dá por meio da realização de um processo hermenêutico e, 

conseqüentemente, da correta aplicação do texto legal.

Interpretar significa, sobretudo, esclarecer, dar sentido, representar, exprimir 

o  pensamento,  a  intenção  de  algo,  reproduzir  por  meio  de  outras  palavras,  um 

pensamento  exteriorizado.  Como  já  sustentado  pelo  autor  alemão  Konrad  Hesse,  a 

norma jurídica  estabelecida  constitucionalmente  não possui  existência  autônoma em 

face  da  realidade,  sua  essência  reside  na  sua  vigência,  isto  é,  a  situação  por  ela 

regulamentada  e  que  pretende  ser  concretizada  na  realidade.18 Para  compreender  e 

aplicar tais normas é necessário concretizá-las, e isto, normalmente ocorre através de 

um trabalho interpretativo.

Por  outro  lado,  como  assevera  Recaséns  Siches,  “el  estudio  sobre  la 

interpretación del Derecho es un tema esencial, lo mismo en la teoría que en la práctica 

17 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia do processo sem dilações indevidas.  In:  CRUZ E TUCCI, 
José  Rogério  (Coord). Garantias  constitucionais  do  processo  civil.  Homenagem  aos  10  anos  da 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: RT, 1999, p. 259-260.
18 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 14.
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del Derecho. Tanto, que, sin interpretación, no hay en absoluto ninguna posibilidad de 

que exista de hecho ni funcione en la práctica ningún orden jurídico”.19

Com  efeito,  corresponde  a  hermenêutica  constitucional  ao  processo 

interpretativo da norma contida na Lei  Maior,  por meio da utilização de métodos e 

princípios que objetivam atribuir a esta norma, um sentido, um significado.

Neste contexto, enfatiza Carlos Maximiliano que “a hermenêutica jurídica 

tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o 

sentido e o alcance das expressões de Direito”.20  

No caso em comento, é notável que ao estabelecer a razoável duração do 

processo  como  direito  fundamental  do  indivíduo,  pretendeu  o  legislador  inserir  tal 

garantia no rol das normas de aplicação imediata, assim como ocorre com os demais 

direitos fundamentais e assim como está disposto na Carta Constitucional no §1º do art. 

5º.

Sobre a aplicabilidade das citadas normas, nos fala José Afonso da Silva:

São  dessa  natureza  as  normas  constitucionais  dotadas  de  todos  os 
meios  e  elementos  necessários  à  sua  pronta  incidência  aos  fatos, 
situações, condutas ou comportamentos que elas regulam. A regra é 
que as normas definidoras de direitos e garantias individuais sejam de 
aplicação  imediata.  Mas  aquelas  definidoras  de  direitos  sociais, 
culturais e econômicas nem sempre o são, porque não raro dependem 
de  providências  ulteriores  que  lhes  completem  a  eficácia  e 
possibilitem a sua aplicação. 21

Por  oportuno,  como  bem  ressalta  o  referido  autor,  pode  ocorrer  que  a 

aplicação imediata  de determinadas  garantias individuais  sofra algumas restrições e, 

razão  da  necessidade  de  providências  ulteriores  que  complementem  seu  sentido  e 

eficácia. Afirma ainda, que essas normas são aplicáveis até onde possam, até onde as 

instituições ofereçam condições para seu atendimento. Por outro lado, clamam ao Poder 

Judiciário para que se manifeste a propósito da situação concreta nelas garantida, não 

podendo deixar de aplicá-las, de forma a conferir ao interessado o direito reclamado, 

segundo as instituições existentes. 22

19 SICHES, Luis Recaséns. Introducción al Estudio del Derecho. 3. ed. México: Porruá, 1974, p. 14.
20 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica  e aplicação do direito. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 01.
21 SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 177.
2122  SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 177.
2223 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. Op. cit., p. 42.
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A norma em tela,  que  garante  a  razoabilidade  na duração  de processos, 

certamente terá sua aplicabilidade dificultada em função do emprego pelo legislador de 

termo genérico, também conhecido como conceito aberto e indeterminado. O fato é que 

a utilização da expressão “razoável duração” tem angariado uma parcela de críticas por 

parte da doutrina. Ana Maria Scartezzini aponta a impropriedade da utilização do termo 

e esclarece:

Evidentemente,  ao  examinar  a  expressão  duração  razoável,  quando 
contida na norma, ela se reveste de identificação para a realidade a 
que a norma se refere, não oferecendo margem de liberdade para o 
juiz, a imprecisão reside no momento anterior, na própria elaboração 
da  norma,  quando  o  legislador  se  vale  do  mesmo  conceito  para 
espelhar  realidades  distintas.  Contudo,  há  sempre  um  conteúdo 
mínimo do que seja “razoável’. 23

Belmiro Jorge Patto, a seu turno, não compartilha do mesmo entendimento. 

Para ele, caberá ao Judiciário ante a utilização pelo legislador da expressão “razoável 

duração do processo”, demonstrar em suas decisões qual o caminho percorrido desde a 

propositura da ação até o provimento final, expondo as razões lógico-jurídicas de tal 

percurso. 24 Nesse sentido, aduz o autor: 

Tal  técnica  tem  sido  cada  vez  mais  freqüente  na  atividade 
parlamentar,  deixando transparecer  uma nítida tendência do sistema 
em ampliar os poderes dos juízes mediante a atividade interpretativa 
dos  textos  legais,  dando  aos  conflitos  que  lhes  são  submetidos 
soluções que não estão especificadas previamente no texto, mas que 
serão explicitadas por meio da decisão fundamentada. 25

Na busca  pelo  sentido  da  razoabilidade  entendida  como necessária  pelo 

legislador,  defende  o  acima  citado  autor  que  o  prazo  razoável  de  duração  de  um 

processo  se  desdobra  em  duas  perspectivas:  os  prazos  de  cada  ato  processual, 

individualmente considerado, e o prazo compreendido entre a propositura da ação e o 

provimento final emitido pelo Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, até a efetiva 

entrega da prestação jurisdicional. 26 Mais uma vez, vale transcrever os apontamentos de 

Ana Maria Scartezzini:

23

24 PATTO, Belmiro Jorge. Aspectos da dimensão temporal do processo civil nas alterações advindas da 
EC n. 45, de 8 de dezembro de 2004. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim... (et all) (Coord). Reforma 
do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 103. 
25 PATTO, Belmiro Jorge. Op. cit., . p. 103.
26 Op. cit., p. 118.
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A  razoabilidade  tem  um  conteúdo  mínimo,  que  abrange  o  tempo 
mínimo de apreciação por parte do magistrado, para se inteirar dos 
interesses  do autor  e réu e definir  quem tem razão;  de  outro  lado, 
contém a expectativa do detentor do direito em ver solvida a lide, com 
a análise de sua pretensão deduzida em juízo. 27

Vista  a  contribuição  doutrinária  na  tarefa  de  se  identificar  um  sentido 

adequado para a razoabilidade defendida pelo legislador, mais a seguir será apontado o 

posicionamento jurisprudencial da Corte Européia dos Direitos do Homem, que fixa três 

critérios para verificar a razoável duração do processo.

4  A  RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  PROCESSO  COMO  DIREITO 

FUNDAMENTAL DO INDIVÍDUO

A consagração da razoável duração do processo como direito fundamental 

demonstra a necessidade que a atividade jurisdicional atenda à realidade sócio-jurídica a 

que se destina, atuando como instrumento à efetiva realização de direitos.

Desde as Declarações Formais dos Direitos dos homens, a incorporação dos 

Direitos  Fundamentais  aos  textos  constitucionais  em quase  todo  o  mundo,  gerou  o 

desafio da proteção dos direitos e liberdades fundamentais do homem nas sociedades 

modernas.

Atualmente, qualquer texto constitucional contemporâneo que se preze e em 

qualquer comunidade que tenha como valor máximo a vida humana deve ter consagrado 

em seu  bojo,  de  modo inquestionável,  a  defesa  dos  Direitos  Humanos.  Concebidos 

originariamente como meio de proteção contra os abusos praticados pelo Estado, coube 

igualmente a este a regulamentação e concretização das garantias e prerrogativas dos 

indivíduos, carecendo igualmente, de ações concretas por parte do Poder Público para 

sua eficácia e promoção.

Na  visão  de  Antonio-Enrique  Pérez  Luño  os  direitos  fundamentais  são 

aqueles direitos garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, que, na maior parte dos 

casos, estão na norma constitucional, e que almejam gozar de tutela reforçada. Formam 

um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam 

as exigências  da dignidade,  da liberdade,  da igualdade humana,  as quais devem ser 

reconhecidas  positivamente  pelos  ordenamentos  jurídicos  a  nível  nacional  e 

internacional.  Possuem um sentido mais  preciso  e  estrito.  Pois  descrevem apenas  o 
27 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. Op. cit., p.43.
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conjunto de direitos e liberdades jurídicas institucionalmente reconhecidas e garantidas 

pelo  direito  positivo.  São  direitos  delimitados  espacial  e  temporalmente,  cuja 

denominação  responde  a  seu  caráter  básico  ou  fundamentador  ao  sistema  jurídico 

positivo do Estado de Direito.28

A seu  turno,  defende  a  autora  Lílian  Márcia  Balmant  Emerique,  que  os 

direitos  fundamentais  são  alicerces  de  uma  comunidade  organizada  política  e 

juridicamente  através  de  uma  Constituição,  fazendo  parte  da  Constituição  formal  e 

material,  demonstrando  a  importância  subjetiva  e  objetiva  para  a  estruturação  da 

ordenança coletiva.29

Os direitos e garantias fundamentais do homem requerem do Estado uma 

enorme gama de instrumentos protetivos como, de forma exemplificativa, a realização 

de  políticas  públicas  direcionadas  à  dignidade  do  indivíduo,  bem  como  ações  que 

objetivem  garantir  e  promover  efetivamente  tais  direitos,  sob  pena  de  ao  final 

desempenharem  papel  meramente  ideológico,  com  vigência  apenas  formal,  sem 

qualquer possibilidade de concretização e eficácia material.

Sobre a questão da aplicabilidade e concretização dos direitos do homem, 

novamente vale trazer à baila o posicionamento de Lílian Balmant:
Os  direitos  fundamentais,  de  acordo  com  o  principio  da  aplicabilidade 
imediata,  requerem  dos  poderes  públicos  os  meios  necessários  para  que 
alcancem a maior eficácia possível, concedendo-lhes efeitos reforçados em 
relação às demais normas constitucionais, pois tal comando é um dos pilares 
da fundamentalidade  formal  dos  ditos  direitos  no âmbito  da  Constituição. 
Assim, os direitos fundamentais são dotados, em relação às demais normas 
constitucionais,  de  maior  aplicabilidade  e  eficácia,  embora  isso  não 
signifique  que  não  existam  distinções  quanto  à  graduação  dessa 
aplicabilidade e eficácia, conforme a forma de positivação, do objeto e da 
função desempenhada por cada comando. Caso essa condição privilegiada 
fosse negada  aos direitos  fundamentais,  acabar-se-ia,  em última instância, 
negando-lhes a própria fundamentalidade. 30

É aí, justamente,  que surgem as seguintes indagações: O que se tem sido 

feito no ordenamento jurídico brasileiro  pela concretização dos direitos e liberdades 

universais dos homens? Qual o papel do Poder Judiciário? Tem ele auxiliado, ou pelo 

menos, não obstaculizado, a efetivação de tais prerrogativas? E o sistema processual, 

pode ser considerado exemplar? Tem alcançado as finalidades a que se propõe?

28 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Los derechos fundamentales. 7ª ed. Madrid: Técnos, 1998. p.46-47.
29 EMERIQUE,  Lílian  Márcia  Balmant.  Direito  Fundamental  como  oposição  política  –  Discordar,  
fiscalizar e promover alternância política. Curitiba: Juruá, 2006. p.109.
30 EMERIQUE, Lílian Márcia Balmant. Ob. cit., p.126.
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A bem da verdade é o Judiciário o órgão estatal mais próximo dos cidadãos. 

É a ele, em tese, que são apresentadas as primeiras reivindicações sobre desrespeitos a 

direitos e liberdade fundamentais. 

Ao erigir a garantia da razoável duração do processo ao patamar de direito 

fundamental,  pretendeu  o  legislador  salvaguardar  tal  prerrogativa  dos  interesses 

prejudiciais de qualquer ordem. Significou, acima de tudo, conferir maior amplitude ao 

tema  por  meio  do  compromisso  assumido  pelo  Poder  Público  em  prol  dos 

jurisdicionados, na busca pelo aperfeiçoamento do modo como é prestada a atividade 

jurisdicional.

Destarte, demonstra a referida modificação, a imprescindível necessidade de 

se visualizar a sistemática processual sob a perspectiva constitucional das garantias e 

liberdades fundamentais do indivíduo. Desta forma, não mais é possível tolerar em um 

Estado  democrático  de  direito,  o  processo,  como  Cândido  Rangel  Dinamarco  já 

afirmou, fonte perene de decepções.

Na esteira da codificação dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, 

Tratados,  Convenções  e  Pactos  internacionais  propuseram-se  a  incorporar  em  seus 

textos, dispositivos referentes à razoável duração do processo. Estabelece o art. 8º da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica, do qual o 

Brasil é signatário:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as garantias e dentro de um prazo 
razoável  por  um  juiz  ou  tribunal  competente,  independente  e  imparcial, 
instituído por lei anterior, na apuração de qualquer acusação penal formulada 
contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

A partir da conscientização acerca da necessidade da entrega da prestação 

jurisdicional  em tempo razoável,  a  Convenção Européia  para  Proteção  dos  Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais, também reconheceu, em seu art. 6º, §1º, que a 

Justiça  que  não  cumpre  suas  funções  dentro  de  um  prazo  razoável  é  uma  Justiça 

inacessível.

Por oportuno, instituiu a citada Convenção a criação e funcionamento da 

Corte Européia de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, que, por meio da sua 

jurisprudência estabeleceu alguns critérios para se aferir a razoabilidade da duração do 

processo, quais sejam: a) a complexidade do caso; b) comportamento das partes; c) o 

comportamento  dos  juízes,  dos  auxiliares  e  da jurisdição interna de  cada país,  para 
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verificação  em  cada  caso  concreto  sob  violação  do  direito  à  duração  razoável  do 

processo.

Neste contexto, aduz Paulo Hoffman:
Com essa previsão de um processo com um término em prazo razoável, a 
Convenção Européia dos Direitos do Homem já demonstrava, há mais de 50 
anos, a importância de que o julgamento das causas judiciais fosse dotado de 
mecanismos  que  permitissem  uma  demora  que  não  ultrapasse  aquela 
estritamente  necessária,  isso  quando  nem  sequer  se  imaginava  que  um 
processo pudesse durar  10, 20 ou até  30 anos,  como infelizmente,  ocorre 
atualmente em alguns casos. 31

Destarte,  fica  igualmente  óbvio  aferir  a  noção  de  a  preocupação  com  a 

morosidade na tramitação  e  julgamento  de  litígios  não é  exclusivamente  nosso.  Ao 

contrário, atinge alguns países da Europa, como a Itália, e da América Latina, como a 

Argentina.

Vários  outros  sistemas  jurídicos  estrangeiros  também  têm  se  debruçado 

sobre o tema, na tentativa de diagnosticarem possíveis causas para esse engarrafamento 

de processos em todas as instâncias e, é claro, encontrarem soluções viáveis que visem 

acelerar a marcha do trâmite dos processos, sem, contudo, sobrepor a necessidade de 

celeridade  em  face  das  garantias  fundamentais  do  indivíduo.  O  que  se  busca 

mundialmente é uma Justiça rápida e efetiva, porém e acima de tudo, sem se perder a 

qualidade que deve ser inerente a toda atividade jurisdicional prestada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pelo aumento da qualidade dos serviços prestados pelo Judiciário, 

bem como o equilíbrio entre tempo e processo, acabou por motivar sua reforma, a qual 

foi implementada pela Emenda Constitucional n° 45, que promoveu inúmeras alterações 

desde a  estrutura do poder jurisdicional a uma série de regras de cunho processual.

Tal  reforma fundamenta-se,  precipuamente,  na  imprescindibilidade  em se 

alcançar uma atuação mais pronta e eficaz da justiça. Dentre as principais inovações 

trazidas  pela  reforma ao texto  constitucional,  está  a  que acrescentou  aos  Direitos  e 

Garantias Fundamentais o direito à razoável duração do processo.

Com efeito, já se podia vislumbrar a presença desta garantia no ordenamento 

jurídico  por  meio  dos  princípios  e  garantias  fundamentais  atinentes  à  ordem 

constitucional e à sistemática processual, mesmo antes da edição da EC n. 45.

31 HOFFMAN, Paulo. Op. cit., p. 576.
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Por outro lado, alguns obstáculos surgem quando se busca uma aproximação 

do que viria a ser definido como razoável em se tratando de tramitação de processos 

judiciais. Clara se faz a necessidade de uma atividade hermenêutica, através da qual se 

possa alcançar o sentido máximo da norma e a vontade do legislador.

A  presença  da  garantia  da  razoável  duração  do  processo  como  direito 

fundamental demonstra a necessidade de que a prestação da tutela jurisdicional atenda à 

realidade sócio-jurídica a que se destina, atuando como instrumento à efetiva realização 

de direitos.
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FUNÇÃO SOCIAL DA COISA JULGADA: POR UMA REORIENTAÇÃO 

HERMENÊUTICA NO CAMPO DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Thamis Ávila Dalsenter∗

RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar algumas reflexões acerca da noção de 

função social da coisa julgada. Diferente das propostas de relativização, a função social 

da coisa julgada possui o objetivo de possibilitar o acesso a justiça de forma ampliada, 

através de um direito processual civil  cujos institutos estejam voltados, direcionados e 

orientados pela lógica includente de proteção da dignidade da pessoa humana. Ocorre, 

porém, que o processo civil é todo ele pautado por institutos tradicionais, como a coisa 

julgada,  resguardados  com  vistas  à  universalização,  generalização  e  idealização, 

próprias da produção jurídica burguesa. Para romper com os moldes geométricos com 

os  quais  buscou-se  construir  as  bases  da  processualística  civil,  faz-se  necessário 

promover uma releitura a partir dos princípios constitucionais, reexaminando o instituto 

da coisa julgada e conferindo-lhe instrumentalidade através da abertura promovida pela 

função social.  Tal tarefa não pode prescindir de uma desconstrução dogmática capaz de 

demonstrar  as  raízes  históricas,  sociais,  políticas  e  jurídicas  da  imutabilidade  e  da 

segurança jurídica. 

PALAVRAS CHAVES

COISA JULGADA; PROCESSO CIVIL; FUNÇÃO SOCIAL; HERMENÊUTICA

ABSTRACT

The current essay aims to present some reflections towards de notion of social function 

of judicial estoppel. Differently from the relativization proposals, the social function of 

judicial  estoppels  objective  is  to  guarantee  the  wide  acess  to  Justice,  through  civil 

process  laws  where  the  institutes  are  turned  and  oriented  by  an  inclusive  logic  of 

protection of a person´s human dignity. It happens, however, that the civil process laws 
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are  all guided by traditional institutes, like the judicial estoppel, which are protected in 

order to preserve the universalization, generalization and idealization, all characteristics 

of  the  bourgeois  juridical  production.  In  order  to  break  with  the  geometric  molds 

assumed by the civil process basis, its is necessary to promote a new lecture considering 

the constitutional principles, reexamining the institute of judicial estoppel and giving it 

the instrumentality acquired by the concept of social  function.  Such deed cannot be 

done  without  a  dogmatic  disconstruction  that  is  able  to  demonstrate  the  historical, 

social, political and judicial roots behind the invariantness of juridical security.

KEYWORDS 

JUDICIAL ESTOPPEL; CIVIL PROCESS; SOCIAL FUNCTION; HERMENÊUTIC

INTRODUÇÃO

Entender  o  Direito  como  produto  social  e  romper  com  a  racionalidade 

atemporal  significa concebê-lo não como uma ordem conceitual perfeita,  nem como 

uma instituição falível em si própria. Pelo contrário, desconstruir os dogmas de uma 

pseudo ordem jurídica conceitual perfeita significa perceber a necessidade de conferir 

instrumentalidade  a  conceitos  que,  como  a  coisa  julgada,  se  considerados  numa 

perspectiva acrítica e atemporal, perdem sua ligação com a realidade social. Estas são as 

bases para a análise função social a coisa julgada.

Observe-se que procurar caminhos para a adequação do direito é o desafio 

que se impõe aos juristas frente à crise de paradigmas da modernidade, do surgimento 

de novos sujeitos coletivos e de novas situações sem soluções jurídicas positivadas. Há 

correntes que entendem que, se analisados sob a ótica da hermenêutica principiológica 

constitucional, os conceitos podem adquirir a aproximação necessária com o contexto 

social. 

A  concepção  do  instituto  da  coisa  julgada  como  dogma,  e  não  como 

construção/produto histórico, possui  a finalidade de manter  situações de privilégio e 

desigualdade, em desobediência aos imperativos de justiça do Estado Democrático de 
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Direito e, também, de que as possibilidades de relativização demonstram-se incipientes 

para a aproximação do direito com a  realidade social.

Pensar  a  função  social  da  coisa  julgada  revela-se  tarefa  de  grande 

importância  estratégica  para  uma  reorientação  interpretativa  no  campo  do  processo 

civil, uma vez que a escolha da coisa julgada como objeto de desconstrução no presente 

trabalho baseia-se no fato de ser esta a porta que tranca definitivamente1 os conflitos de 

classe no mundo jurídico, através da qual os sujeitos individuais ou coletivos envolvidos 

no conflito, ao continuarem na luta pelo direito que a lei do caso concreto ignorou, 

passam a compor o campo da ilegalidade. Nas palavras de Ovídio Baptista  2, a coisa 

julgada é 

 (...)  virtude própria de certas sentenças judiciais,  que as faz 
imunes à futuras controvérsias,  impedindo que se modifique, 
ou discuta, num processo subseqüente, aquilo que o juiz tiver 
declarado como sendo “a lei do caso concreto. 

A coisa julgada é tida como representação do mais alto grau de estabilidade 

dos atos estatais. No exercício desta função estabilizadora a coisa julgada extrapola os 

limites do direito processual e compõe, também, o campo político institucional - que 

determina em que medida e com que propósito as relações jurídicas são afetadas pela 

estabilidade. Esta leitura ampliada do alcance da coisa julgada requer sejam observados, 

portanto, aspectos que transcendem ao jurídico.

Portanto,  é  de  inegável  utilidade  para  compreendermos  a  temática 

apresentada a abordagem dialética do direito que, em nossa opinião, é a que mais se 

afilia  a  uma  mudança  efetivamente  estrutural  e  não  somente  setorizada  no  campo 

jurídico,  uma  vez  que,  o  direito  cumpre  papel  fundamental  na  manutenção  de  um 

sistema político-econômico. 

Pretendemos problematizar  a idéia de insegurança jurídica que aparece 

de  início  quando  falamos  em relativização,  desconstrução  e  alteração  dos  institutos 

jurídicos, analisando a distância criada pela imutabilidade dos institutos jurídicos em 

1 Apesar das hipóteses que relativizam este caráter definitivo do instituto da coisa julgada, nenhuma delas 
é capaz, em nosso entendimento, de realizar, de maneira suficiente, a aproximação necessária entre o 
Direito e a realidade social. E pretendemos demonstrar esta insuficiência ao longo deste estudo.
2 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Curso de processo civil, volume 1: processo de conhecimento. 7ª ed. 
Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 456.
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relação às mudanças sociais e a conseqüente descrença no papel da Justiça para aqueles 

que só reconhecem a face do Estado na sua modalidade repressiva, através da violência 

institucional. 

A  partir  das  proposições  levantadas,  sistematizamos  a  denominada 

função social da coisa julgada, trabalhando, principalmente, com a questão central da 

justiça  social  e  da  conseqüente  proteção  da  dignidade  da  pessoa  humana  como 

finalidade  precípua  do  processo  civil,  e  como construção  capaz  de  conferir  sentido 

prático à garantia constitucional de acesso à justiça.

1. NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE A COISA JULGADA E SEU PAPEL NO 

PROCESSO CIVIL

O  direito  processual  civil,  como  instrumento  de  solução/remoção  de 

conflitos,  é  todo  ele  regido  por  regras  que  privilegiam  a  idéia  de  segurança  e 

imutabilidade  das  decisões  judiciais.  Assim  é  que  o  fenômeno  processual  da  coisa 

julgada  caracteriza-se,  genericamente,  pela  imutabilidade  conferida  a  determinadas 

sentenças judiciais, tornando-as imunes à mudanças, controvérsias e/ou questionamento 

futuros. 

Conhecida como a lei  do caso concreto, a coisa julgada  torna-se um 

impeditivo  à  discussão,  em um processo futuro,   daquilo  que  o juiz  determinou na 

sentença  transitada  em  julgado,  tornando,  por  vezes,   perenes  situações  que,  em 

decorrência  das  mudanças  sociais,  devem ser  apreciadas  ou mesmo reapreciadas  de 

forma distinta, para que a justiça, ideal da aplicação do direito, seja alcançada.

Ressalvados os mecanismos de revisão da coisa julgada nas palavras de 

Couture, o conceito jurídico de coisa julgada traduz-se como :  

Tratando, pues, de definir el concepto jurídico de cosa juzgada, 
luego de tantas advertencias preliminares, podemos decir que es 
la  autoridad  y  eficacia  de  una  sentencia  judicial  cuando  no 
existen  contra  ella  medios  de  impugnación  que  permitan 
modificarla3

3 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Depalma. 3ª ed. 1985, 
pág. 401. 
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No  ordenamento  jurídico  brasileiro  a  coisa  julgada  tem  status 

constitucional. Conforme esclarece Sergio Porto4, vez que incluída no artigo 5º XXXVI, 

como cláusula assecurativa da estabilidade das relações sociais normadas por sentença 

de  mérito  que  transitou  em  julgado,  inclui-se  no  conceito  de  cidadania  processual 

inscrito na Constituição.Segundo Porto,  o contrato existente entre o cidadão e o Estado 

tem entre suas balizas definidoras a garantia da ordem constitucional-processual fincada 

na força estabilizadora da coisa julgada que, por opção política, determina que a partir 

de determinado momento não se pode mais prosseguir discutindo determinado conflito.

Sendo, portanto, o fenômeno jurídico que, em última análise, define os 

que serão contemplados pelo direito e os que, ou sucumbirão a ele, ou irão compor o 

campo  da  ilegalidade,  a  coisa  julgada  edificou-se  como  o  marco  dogmático  da 

processualística  civilista.  É  através dela  que toda  relação jurídica  restará  petrificada 

dentro dos limites do campo processual.

A coisa  julgada teve especial  destaque durante  a  considerada 
“era  das  codificações”,  fruto  do  processo  de  racionalização 
iluminista,  erigindo-se  como instrumento  capaz  de  conferir  a 
segurança de que necessitavam os vitoriosos do novo regime. 

A classe burguesa, quando se torna classe dominante, rompendo com os 

valores do feudalismo, constrói sua sedimentação através da categoria chave:  sujeitos 

de direito. Ao fazê-lo, torna universalizada a noção de que todos são sujeitos livres e 

igualmente possuidores de direitos e deveres, prontos, portanto, para realizar a base do 

processo capitalista: o contrato de mão de obra, a venda da força de trabalho. Nesta 

lógica, esclarece José Eduardo Faria sobre a construção ideológica de um direito formal, 

que expressa uma noção de “ordem social”, “hierarquizada” e “imutável”, baseada na 

referida abstração dos sujeitos de direito:

[...]não é por acaso,  assim,  que ‘o formalismo segue o 
direito  como  a  sombra  segue  o  corpo’:  enquanto 
instrumento  de  manutenção  de  padrões  específicos  de 
sociabilidade,  portanto,  uma  ordem  legal  não  apenas 
requer a conversão de homens concretos na abstração do 
sujeito  de  direito,  como  igualmente,  implica  a 

4 PORTO, Sergio Gilberto Cidadania Processual e a Relativização da Coisa Julgada, Revista de 
Processo 112, p.23-32
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generalização,  abstração e impessoalização das relações 
sociais para sua transfiguração em relações jurídicas5.

Ao  universalizar  a  noção  de  sujeito  de  direito,  de  forma diversa  do 

feudalismo -  construído sob a noção do privilégio - o instrumento de concretização 

dessa igualdade será uma produção normativa advinda de um ente neutro, produto da 

vontade coletiva, representado pelo Estado. Nessa ótica, a lei surge como um aparato 

destituído  de  valor,  expressão  mesma  da  igualdade  entre  os  homens,  conforme 

esclarece, com precisão,  Nicos Poulantzas: 

A lei  abstrata,  formal,  universal,  é  a  verdade  dos  sujeitos,  é 
saber (a serviço do capital)  que constitui os sujeitos jurídico-
políticos e que instaura a diferença entre o privado e o público. 
A lei capitalista traduz assim o despojamento total dos agentes 
da produção do seu ‘poder’ intelectual em proveito das classes 
dominantes e de seu Estado. 6

Passa-se, portanto, a ter como  mediador do conflito a ficção do Estado 

que, com as características que lhe são peculiares, se mantém numa aparente relação 

eqüidistante  das  partes.  Sendo  o  detentor  da  jurisdição,  ou  seja,  do  monopólio  da 

produção e aplicação das leis, o Estado garantirá a segurança jurídica de que necessita 

para sua sustentação político-econômica através da produção do conceitualismo jurídico

Sob este prisma, da norma como expressão da igualdade de sujeitos de 

direito, e, acima de tudo, do Estado como o produtor de direitos, ao lado do direito 

material – possuindo como institutos-chave a propriedade e o contrato - surge o Direito 

Processual como a concretização do poder/dever do Estado na resolução/remoção dos 

conflitos do campo concreto da realidade social.

Assim é que o direito processual torna-se o instrumental por excelência 

da  ordem  jurídica  burguesa,  revelando-se  como  a  ferramenta 

individualizadora/particularizadora  dos  conflitos  sociais  coletivos.  É  por  meio  deste 

instrumento que o sujeitos levarão ao conhecimento do Estado, através da narrativa dos 

fatos afirmados,  o conflito que se deu no campo concreto. 

5 FARIA, José Eduardo. Eficácia jurídica e violência simbólica: o direito como instrumento de 
transformação social. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1988, p.60.
6 POULANTZAS, Nicos. O Estado, o Poder e o Socialismo, 4ª ed., São Paulo: Graal, 2000, p. 101. 
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2. FUNÇÃO SOCIAL DA COISA JULGADA

O pensamento dogmático exacerbado concebe como ideal a possibilidade 

de um conjunto de normas processuais  que sirvam para serem aplicadas a qualquer 

indivíduo a qualquer tempo, independente de circunstâncias diversas surgidas a partir 

das mudanças inerentes à sociedade e ao decurso do tempo. Seriam normas que, de tão 

universais  e  abstratas,  de  tão  distantes  da  realidade  social,  seriam  atemporais  e 

aculturais.Esclarecedora  é  a  lição  de  Ovídio  Baptista  sobre  os  anseios  liberais  de 

universalização do pensamento dogmático: 

Assim como as grandezas matemáticas não têm história, 
nem compromissos culturais, assim também imagina-se que a 
constelação  de  conceitos  jurídicos  com  que  laboram  os 
processualistas possa servir a qualquer sociedade humana, em 
qualquer tempo, independentemente de suas peculiaridades. O 
pensamento  dogmático  considera  natural  que  as  estruturas 
legais  de  um  processo  civil  concebido  para  a  sociedade 
européia do século XIX sirva para a sociedade  pós-industrial 
do século XXI. Afinal, as figuras geométricas de Savigny não 
são as  mesmas?  Nosso processo civil,  concebido  como pura 
forma  ,  ao  estilo  das  matemáticas,  para  a  doutrina,  deveria 
servir para qualquer sociedade humana [...]7

Pensar na função social da coisa julgada exige que se delimite a finalidade que 

se pretende alcançar com o instituto. O fim pretendido é o resultado de uma construção 

histórica de valores socialmente relevantes8.

O historiador Antonio M. Hespanha  nos apresenta no campo da história  do 

direito uma necessidade de codificação do corpo legal atravessado pelas questões sócio-

políticas. Para Hespanha, a história do direito é marcada por uma pluralidade jurídica. O 

próprio  direito  romano,  nossa  tradição  jurídica,  é  considerado  como  um   direito 

7 Op. cit., p.300
8 Sobre  a  relevância  desta  construção  histórica  salienta  BAPTISTA  que:  “Falta-nos  capacidade  de 
perquirir, ou mesmo interessarmo-nos, pelas origens de nossas instituições processuais. Supomos que os 
fenômenos jurídicos não tenham origem cultural, nem história. Como bons descendentes do platonismo 
renascentista, cremos que os conceitos jurídicos sejam da mesma natureza que as categorias geométricas. 
Eles estariam inscritos na natureza, ou seriam um produto da lógica pura. Neste particular, a submissão 
do Direito aos pressupostos da ciência do medir, pesar e contar é absoluta (Processo e Ideologia.....ob. 
cit., p. 299)
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casuístico9, um direito como um saber prático, ou seja, um direito que iria se construir a 

partir das decisões concretas caso a caso.

Portanto, é no campo histórico que se percebe a alteração do pensamento que irá 

impor a essencialidade de um intérprete menos criativo e que se volte para um estatuto 

legal mais fixo, mais imutável, logo, universal: 

[...] os códigos modernos, que começaram a ser postos em vigor 
por toda a Europa nos fins do século XVIII, apresentam traços 
de marcada especificidade em relação  às codificações anteriores 
[...]  Os  códigos  serão,  assim,  um  repositório  não  do  direito 
‘voluntário”, sujeito às contingências e às mudanças da vontade 
humana, mas do direito ‘natural’, imutável, universal, capaz de 
instaurar uma época de ‘paz perpétua’ na convivência humana10

A opção pelo abandono da observância das particularidades fáticas e das 

variáveis  concretas  próprias   de  um direito  casuístico  não  pode  prescindir  de  uma 

interpretação da norma que se opere  através do raciocínio lógico-formal da  subsunção 

do fato concreto à norma é preciso despi-lo de sua roupagem histórica, tomando-o como 

um fato isolado, um fenômeno juridicamente relevante que concebe como irrelevante 

qualquer compreensão radical do caso em si. 

O que a história nos revela são as transformações no campo do real que 

irão impor uma reconceituação do direito voltado para uma necessidade de se garantir a 

segurança jurídica,  não do cidadão e sim de um determinado modo de produção. E, 

como oportunamente anunciado por  Baptista, a aplicação desse direito é assegurada 

com o exercício da tirania da economia sobre o político e o jurídico refletido na função 

desempenhada pelo Poder Judiciário de não mais fazer justiça, mas de apenas acalmar o 

mercado.11

O modo de produção capitalista surge como um modelo societário que irá 

requerer  uma  alteração  no  campo  jurídico.  Michel  Mialle  no  seu  livro  Introdução 

critica ao direito12,  nos  apresenta  um cuidadoso estudo na  formação das  categorias 

chaves do direito, como: sujeito de direito, Estado, direito objetivo, subjetivo. O que o 

autor pretende demonstrar são as interfaces entre o direito e a economia,  a política, 

9 HESPANHA, Antonio Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Portugal: Publicações 
Europa-america, 1997, p. 76 e 77.
10 HESPANHA...Op. cit. p. 162.
11 Op. cit., p. 22.
12 MIAILLE,  Michel. Introdução critica ao direito. Lisboa: ed. Estampa, 1989.

2263



geopolítica,  enfim,  as  co-relações  entre  o  modo  de  produção  e  a  reprodução  desse 

modelo no campo jurídico.

Se o surgimento da categoria sujeito de direito é algo que se apresenta 

temporalmente  no  campo  do  direito,  a  questão  da  segurança  jurídica  e, 

consequentemente,  da  coisa  julgada,  também  podem  ser  lidas  como   necessidades 

temporais – ligação em razão da legitimidade que a segurança empresta ao instituto da 

res iudicata.

Por  outro  lado,  se  os  séculos  XVIII  e  XIX  foram  marcados  pela 

necessidade de criação de um estatuto normativo fixo, gestando uma formulação no 

campo teórico que viabilizasse  tal  perspectiva,  poderíamos pensar em um futuro do 

Direito  em  que  a  coisa  julgada  só  existiria  para  garantir  princípios  fundamentais 

voltados para o estabelecimento da dignidade da pessoa humana e da justiça?

O  principal  argumento  que  se  coloca  neste  debate  é  a  necessária 

segurança  jurídica.  A  segurança  jurídica  é,  sem  dúvidas,  a  grande  protagonista  da 

imutabilidade da coisa julgada. E as questões que colocamos inicialmente é: segurança 

jurídica para quem? De que segurança estamos falando?Debruçando-se sobre o conceito 

de  da segurança jurídica,  J.J.  Canotilho traz a seguinte observação:

Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica 
pode formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que os 
actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, 
posições  jurídicas  e  relações,  praticados  de  acordo  com  as 
normas  jurídicas  vigentes,  se  ligam  os  efeitos  jurídicos 
duradouros,  previstos ou calculados com base nessas mesmas 
normas.  Estes  princípios  apontam  basicamente  para:  (1)  a 
proibição  de  leis  retroativas;  (2)  a  inalterabilidade  do  caso 
julgado,  (3)  a  tendencial  irrevogabilidade  de  actos 
administrativos constitutivos de direitos.13

São  muitos  os  fatores  e  os  interesses  que  se  colocam  ao  lado  da 

segurança  como  fundamento  para  a  imutabilidade  da  coisa  julgada.  O  Estado  tem 

igualmente  interesse  na  preservação  da  coisa  julgada,  pois  com ela  finaliza-se  sua 

prestação, impedindo-se que a mesma querela seja reexaminada no mesmo ou em outro 

processo. 

13 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina. 1991, p. 377 e 378.
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Com  o  atual  engessamento  do  Judiciário  em  razão  do  aumento  das 

demandas, muitos doutrinadores aduzem a essencialidade da imutabilidade para que a 

atuação  dos  Tribunais  não  seja  ainda  mais  insuficiente.  Assim,  a  coisa  julgada  dá 

suporte ao princípio da celeridade, o qual dispõe que o processo civil deve ser realizado 

e  produzir  resultados  estáveis  em  tempo  razoável.  A  irrecorribilidade  da  decisão, 

associada  à  imutabilidade  de  seus  efeitos  funcionam como freios  à  eternização  dos 

litígios.

Ainda no mesmo campo, há os que colocam que, por sua vinculação com 

o  devido  processo  legal,  a  coisa  julgada  colocaria  o  cidadão  a  salvo  de  qualquer 

ingerência arbitrária – leia-se contrária ou não prevista em lei – sobre um direito já 

proclamado por sentença.

A doutrina dominante aponta, também,  no sentido da coisa julgada como 

mecanismo de impedimento  do abuso,  do arbítrio.  No que  pese tais  entendimentos, 

certo é que todos estes efeitos da coisa julgada corroboram sua função conservadora, de 

manutenção do status quo, seja ele da própria decisão, ou da fórmula jurídica contida na 

lei, que serve de fundamento para o provimento jurisdicional.

Esboça-se, assim, uma das respostas para o segundo questionamento que 

apresentamos  no  início  deste  item:  segurança  jurídica  para  quem?.  À  luz  dos 

argumentos  expostos,  deduz-se  que  a  segurança  jurídica  teria  como  destinatários  o 

Estado e o cidadão. Para o estado, aponta a doutrina a necessidade de que os conflitos 

possam ser solucionados de maneira eficaz pelos Tribunais. Para o cidadão, a segurança 

se coloca como a garantia contra abusos. 

E,  assim,  surge  outra  questão:  e  contra  os  abusos  assegurados  

eficazmente pelo Estado, qual a segurança que existe para estes casos?Para responder a 

esta  última  indagação  faz-se  necessário  buscar  o  significado  da  segurança  jurídica, 

respondendo,  conseqüentemente,  à  segunda  questão  inicialmente  anunciada:  de  que 

segurança  estamos falando? Retomando a importância de estabelecer  as co-relações 

entre o modo de produção e a reprodução desse modelo no campo jurídico, conforme 

asseverou Mialle14, observe-se, em breves notas, a importância estratégica da segurança 

jurídica para a manutenção do sistema capitalista moderno. 

Costuma-se abordar o impacto da segurança jurídica na economia sob duas 

perspectivas: a primeira relaciona-se a proteção dos direitos de propriedade e a segunda 

14 Op. cit. 
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analisa o seu impacto sobre os custos de transação, observando os riscos da insegurança 

tanto para o mercado interno, quanto externo. 

A  presença  constante  do  direito  de  propriedade  nos  discursos  dos 

economistas que se debruçam sobre a questão da segurança jurídica ganha contornos 

que demonstram bem a habilidade daqueles que comandam a economia de um sistema 

capitalista de camuflarem-se sob o manto do desenvolvimento de um Estado social. 

A estabilidade perseguida  pela economia  naquilo que reconhece ser  a 

segurança jurídica necessária coloca em jogo até mesmo as alterações jurisprudenciais, 

alertando que os investimentos devem levar em consideração o quão volúvel demonstra 

ser o sistema legal para investimentos externos principalmente.

Continuando na ilustração da questão, destacam-se as palavras de Gorga 

na expressão perfeita do que Mialle traduziu com a necessidade de intérpretes menos 

criativos para a aplicação neutra e universalizada da norma :

 Os custos de ajuste (adjustment costs) são os que recaem sobre 
os agentes privados que se valem da estabilidade da norma para 
fazer  investimentos  por  ela  amparados.  A  reversão  de 
precedentes dá margem a custos de ajuste significativos se as 
partes tiverem de se ajustar a um novo regime jurídico devido à 
mudança do precedente 15

Finalmente, tal qual Mialle nos aponta para a construção da categoria de 

sujeito  de direito,  como um mecanismo que viabilizasse,  posto que legitimasse,  um 

modelo em construção voltado para a relação contratual (relação capital  X trabalho) 

entre os indivíduos, o que percebemos é que a coisa julgada exerce o mesmo papel: 

assegurar  o  direito  primordial  no  campo  do  modo  de  produção  capitalista  -   a 

propriedade.E ao não-proprietário, aquele que não possui outra propriedade que não a 

sua força de trabalho, resta-lhe alguma segurança contra os abusos, arbítrios? Não é, 

portanto,  a sociedade, em sua totalidade, que irá requerer segurança jurídica e sim o 

burguês,  agora  proprietário-patrão,  que  necessitará  de  mecanismos  jurídicos  que 

15 GORGA, E. Common law é mais eficiente do que a civil law? Considerações sobre tradições de direito 
e  eficiência  econômica.  In:  ZYLBERSTAJN,  D.,  SZTAJN,  R.  (orgs.).  Direito  & Economia.  Rio  de 
Janeiro: Elsevier, 2005.
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imponham limites de ação a qualquer indivíduo, diante da propriedade. Não nos parece 

imprudente afirmar que eis então os verdadeiros destinatários da segurança jurídica.

A importância  da imutabilidade das decisões não é contemporânea do 

moderno  Estado  de  Direito.  Deita  raízes  na  concepção  que  vincula  a  Justiça  à 

estabilidade  das  decisões  no  chamado  Direito  Natural,  conjunto  de  regras  abstratas 

acordes com a justa razão, que pautam a atuação dos homens, tendo por característica a 

imutabilidade de tais normas, em contraposição com o direito positivo, que é mutável e 

que encontra seu fundamento no pacto social.

A  respeito  das  raízes  ideológicas  que  determinam  a  prevalência  da 

segurança sobre a justiça Baptista aponta a para a importância do momento histórico na 

análise da questão:

Se  investigarmos  as  raízes  ideológicas  que  sustentam  nosso 
paradigma,  veremos  que  o  direito,  a  partir  das  filosofias  do 
século  XVII,  passou  a  priorizar  o  valor  “segurança”  como 
exigência  fundamental  do  moderno  Estado  Industrial.  Como 
disse  um notável  escritor  inglês  ,  a  ciência  jurídica  moderna 
instituiu,  como  tarefa  fundamental,  “domesticar  o  azar”, 
conseguir no direito tão seguros quanto poderá sê-lo a solução 
de um problema algébrico. Antes de Savigny “geometrizar” o 
direito, criando um mundo jurídico distante das no imaginables  
diversidades do caso concreto e, portanto, da realidade social, 
Leibniz dissera que não apenas o direito, mas a própria moral, 
seriam  ciências  tão  demonstráveis  quanto  qualquer  problema 
matemático”16

Se a  conceituação  da  coisa  julgada  é  um dado temporal,  então  seria 

possível pensar para além dos marcos referenciais atuais, em um novo paradigma? 

Diversos doutrinadores17 irão apontar que o reiterado tema da crise do 

direito longe de falar em crise do direito fala na crise do paradigma jurídico: liberal, 

individualista. Este ideário não é capaz de responder a determinadas questões que se 

apresentam  diante  de  um  modelo  societário  marcado  por  crises  econômicas, 

desigualdades  profundas  entre  membros  de  uma  mesma  sociedade.  Neste  sentido, 

16 SILVA, Ovídio Baptista da.  Racionalismo e tutela preventiva em Processo Civil. Revista dos Tribunais 
nº 801, São Paulo: RT, p.40
17 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2004; GRAU, Eros Roberto.  A ordem econômica na 
Constituição de 1988. Interpretação e Critica. São Paulo, RT, 1991, entre outros.
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precisas são as palavras de Maria Celina Bodin de Moraes sobre a crise dos paradigmas 

jurídicos: 

Foi o século XX um século de importantes transformações na 
esfera  jurídica,  sobretudo  no  que  tange  à  defesa  da  pessoa 
humana.  Evidentemente,  as  pré-condições  teóricas  para  que 
estas  mudanças  pudessem  ocorrer  devem  ser  procuradas  no 
passado. Como se sabe, há cerca de dois mil anos o cristianismo 
concebeu a idéia de que todos são iguais e, porque “filhos do 
mesmo  Pai”,  deveriam  considerar-se,  uns  aos  outros,  como 
irmãos, dotados, portanto, de igual dignidade; por outro lado, a 
preocupação de filósofos  e  teóricos com os  direitos  humanos 
existe  pelo  menos  desde  o  século  XVII,  sendo  o  Manifesto 
Comunista documento do séc. XIX. Mas o traço distintivo do 
novo  paradigma  resulta  da  concreta  percepção  da 
insuficiência  da  teoria  positivista  quando da passagem do 
terreno das abstrações para o da práxis (grifo nosso). 18

O  insucesso  do  paradigma  jurídico  positivista  liberal-individualista 

apontado na passagem descrita acima é verificado concretamente na sua incapacidade 

entender  e  dar  resposta  para  os  inumeráveis  conflitos  pela  posse  coletiva  da  terra, 

demanda de diversos movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra. Sua resposta se 

mantém na impossibilidade, em nome da segurança jurídica, de  alterar o estatuto da 

propriedade, fazendo com que muitas decisões judiciais ainda leiam a propriedade pela 

ótica do código civil e não pela Constituição da Republica.

Tais decisões são pautadas pela lógica patrimonialista  que conduziu a 

produção  jurídica  burguesa  e  não  pela  lógica  de  proteção  da  vida  digna  em  seus 

múltiplos aspectos. A positivação do princípio da dignidade humana como fundamento 

da República, como um dos alicerces do modelo de Estado Democrático de Direito, 

revela a opção axiológica de rompimento da lógica originária.

A dignidade da pessoa humana pressupõe que a pessoa seja concebida a 

partir de uma reflexão multidisciplinar. Ou seja, sendo uma representação dos valores 

máximos de garantia de uma vida digna, a proteção integral  da dignidade não pode 

prescindir de uma interpretação ampliada dos institutos jurídicos, levando-se em conta o 

contexto social, econômico e cultural de cada sujeito particularmente e da coletividade.

18 MORAES, Maria Celina Bodin de. Constituição e Direito Civil: Tendências, in Revista dos Tribunais, 
vol. 779, 2000, pp. 47-78.                          
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Pensando em termos do paradigma podemos, então, apontar para uma 

redefinição do conceito de coisa julgada que não se marque pela manutenção de uma 

ordem  jurídica  imutável  e  sim  por  uma  noção  de  coisa  julgada  que  vise  garantir 

princípios,  uma  ordem  jurídica  voltada  para  o  campo  da  justiça  social,  através  da 

salvaguarda de direitos inerentes à dignidade humana?

Na análise do conflito levado ao campo jurídico deveriam ser observados 

em  que  medida  os  institutos  jurídicos  envolvidos  constituem  obstáculo  à  efetiva 

inclusão  social  dos  sujeitos  envolvidos.  Assim,  torna-se  imperioso  interpretar  o 

princípio  constitucional  do  acesso  à  justiça  como  o  acesso  a  uma  justiça  voltada 

essencialmente para a realização da dignidade humana.

Relatando a importância do princípio do acesso à justiça, ressalta Ana 

Paula de Barcellos sua íntima relação com a proteção da dignidade da pessoa humana, 

descrevendo-o como um dos elementos do mínimo existencial do princípio da dignidade 

da pessoa humana:

[...]  o  mínimo existencial  que ora  se  concebe é  composto de 
quatro elementos,  três materiais e um instrumental,  a saber: a 
educação  fundamental,  a  saúde  básica,  a  assistência  aos 
desamparados e o acesso à Justiça.  Repita-se, ainda uma vez, 
que esses quatro pontos correspondem ao núcleo da dignidade 
da pessoa humana a que se reconhece eficácia jurídica positiva 
e,  a  fortiori,  o  status  de  direito  subjetivo  exigível  diante  do 
Poder Judiciário.19

O acesso à justiça vai além da garantia de acesso ao Poder Judiciário. 

Quer dizer, significa a assegurar a efetividade de uma atividade jurisdicional voltada 

para  a  garantia  de  uma  ordem jurídica  justa.20 Tem-se,  portanto,  o  processo  como 

instrumento necessário para assegurar aos sujeitos o respeito aos direitos fundamentais, 

aos  valores  essenciais  ao  ser  humano;  e,  também,  para  assegurar  ao  Estado  o 

cumprimento de seus objetivos políticos na realidade concreta.

Desta forma, na análise do conflito levado ao campo jurídico devem ser 

observados em que medida os institutos jurídicos envolvidos constituem obstáculo à 

19 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar: 2002. p. 258
20 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido; WATANABE, Kazuo (org.) Participação e Processo. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1998. p.128-135
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efetiva  inclusão  social  dos  sujeitos  envolvidos,  à  proteção  dos  direitos  e  garantias 

fundamentais  e  a  ordem de  valores  sociais.  Assim,  seria  possível  pensar  em coisa 

julgada  nos  limites  de  sua  função  social  que,  se  não  respeitada,  significaria  a 

insegurança jurídica propriamente dita, uma vez que estaria ela servindo de obstáculo 

para que o processo realize a sua finalidade última.

3. FUNÇÃO SOCIAL NO LUGAR DE RELATIVIZAÇÃO

Os autores que se dedicam ao exame da relativização ou o fazem nos 

limites  da  análise  do campo teórico ou avançam para  o plano prático com análises 

descompromissadas com as emergências da realidade concreta. Ao questionar a coisa 

julgada,  serão  problematizadas  as  situações  de  fraude  –  inaceitáveis  diante  do 

compromisso que se estabeleceu entre o processo e a verdade; de vícios sanáveis ou 

insanáveis e de nulidades ou anulabilidades – como com a coisa julgada ou a sentença 

inconstitucional; de conflito principiológico entre o direito de saber sobre sua origem e 

sobre sua filiação e a imutabilidade própria da res iudicata – como na investigação de 

paternidade depois do DNA. Até mesmo aquela que chegou a ser ventilada como a 

baluarte  do acesso à  justiça,  a  tutela  coletiva,  limitou-se  a  tutelar  os  direitos  que a 

estrutura jurídica concebe como tuteláveis.

Conclui-se, portanto, que as possibilidades concebidas como passíveis de 

relativização  são todas elas  suportadas  pela  estrutura  jurídica  concebida nos  moldes 

liberais.  Nenhuma  delas  relativiza  o  caráter  de  instrumental  classista  da  Direito. 

Satisfazem-se com a relativização da coisa julgada, fazendo com que a porta à qual nos 

referimos  no  início  deste  estudo  seja  entreaberta  para  a  passagem  dos  sujeitos 

selecionados, deixando da mesma forma os indesejáveis e excluídos do lado de fora 

dela, do lado da ilegalidade.

Ainda  que  todas  as  possibilidades  relativizadoras  levantadas  fossem 

positivadas, continuaríamos com os conflitos de classe soterrados pela pá de cal jogada 

pelo processo, através das mãos da coisa julgada. São, portanto, insuficientes para que 

se conceba a coisa julgada e o processo sob o paradigma da justiça social.

Sobre  esta  insuficiência  se  coloca  a  seguinte  questão  central:  tais 

hipóteses são incipientes para quem? Quem são os excluídos “da fila  de espera” da 

relativização?
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Na sociologia brasileira registra-se a curiosidade sobre o tema  a partir da 

década  de  70,  mas  especificamente  entre  1977  e  1978.  Segundo  o  professor  da 

Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Jr., o despertar da sociologia para a 

questão  deu-se  em  razão  das  práticas  políticas  inovadoras,  em  condições  de  abrir  

espaços sociais inéditos, revelando novos atores capazes de se auto-organizarem e de  

se  autodeterminarem,  à  margem  ou  até  mesmo  em  contraposição  aos  espaços  

constituídos para a sua expressão tradicional21.

Concretamente,  a  importância  dos  sujeitos  coletivos reside  no 

rompimento com o que no Direito será a base fundamental para de desenvolvimento do 

paradigma da modernidade: a concepção liberal/individualista da categoria  sujeito de 

direito. Pois, designando os movimentos sociais como sujeitos, conjuga-se o exercício 

da autonomia e a consciência coletiva dentro de um mesmo processo de construção 

coletiva da subjetividade.

Definindo essa nova categoria de sujeito, Eder Sader, registra o uso da 

noção  de  sujeito  coletivo  “no  sentido   de  uma  coletividade  onde  se  elabora  uma 

identidade  e  se  organizam  práticas  mediantes  as  quais  seus  membros  pretendem  

defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas.”22

Tal  definição  é  de  suma  importância  para  a  nossa  análise.  Ela  vem 

conquistar o lugar antes ocupado pelo tradicional sujeito de direito,  predeterminado, 

individualista e agora vazio em razão da crise paradigmática que os deslocou.

Esta crise dos marcos referenciais ruiu certezas e ampliou lacunas. Diante 

da  insuficiência  das  categorias  jurídicas  tradicionais  e  da  falência  da  racionalidade 

iluminista emerge o novo sujeito coletivo que irá constituir, nas práticas cotidianas, um 

novo modo de produção do social, do político, do cultural  e do jurídico.23

Neste sentido, o desafio anunciado pelo já citado Souza Jr., é o de que é  

preciso enquadrar os dados derivados destas práticas de direitos e estabelecer novas  

categorias  jurídicas  para  estruturar  as  relações  solidárias  de  uma  sociedade 

21 SOUZA Jr, José Geraldo. Movimentos Sociais – Emergência de Novos Sujeitos: o Sujeito Coletivo de 
Direito IN  ARRUDA Jr, Edmundo Lima de (org) Lições de Direito Alternativo. São Paulo: Acadêmica, 
1999, p.131.
22 SADER, Eder. Quando Novos Personagens entram em Cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, apud 
SOUZA Jr., ....op. cit., p. 133
23 Ver:  SOUSA SANTOS, Boaventura. O Estado e o Direito na Transição Pós-Moderna. Revista Crítica 
de Ciências Sociais, n. 30, junho de 1990, Coimbra.
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alternativa  em que  sejam superadas  as  condições  de  espoliação  e  de  opressão  do  

homem pelo homem24.

Contudo,  entendemos  que  seja  possível,  antes  que  se  torne  viável  a 

criação  de  novas  categorias,  trabalhar  com as  já  existentes  através  da  reorientação 

paradigmática de que já falamos anteriormente.

Somente a partir da ruptura de suas estruturas sacralizadas, generalizadas 

e universalizadas será possível promover a abertura necessária para que a coisa julgada 

possa ser condicionada pela sua função social.

Não se trata aqui de inclusão de parágrafos ampliando o prazo, ou ainda, 

de ampliação das próprias hipóteses elencadas nas hipóteses da ação rescisória. Basta 

que a coisa julgada deixe de ser algo absolutamente dissociado da idéia de justiça, basta 

que ela não sirva de obstáculo, mas sim de garantia ao acesso à justiça.

Somente a partir desta ampliação, da releitura do conceito e da busca pela 

realização de sua finalidade, será possível pensar na coisa julgada não mais como o 

muro divisor e nem a pá de cal jogada nos conflitos sociais levados ao campo jurídico. 

Ao contrário, seria ela a garantidora de que tais conflitos seriam apreciados levando-se 

em consideração o contexto histórico, social, político, econômico e cultural no qual se 

deu,  contemplando  não  só  a  produção  jurídica  dos  sujeitos  coletivos  como,  e 

principalmente,  todos  os  modos  de  produção  constituídos  pelas  suas  práticas 

instituintes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação com a justiça – leia-se com sua realização e garantia  - 

tornou-se o problema central do Estado Social, contrastando com o Estado de Direito 

sob o modelo Liberal, que se contentava com garantir os aspectos formais de aplicação 

do direito. O liberalismo “solucionou” a problemática da justiça na realização do direito 

desvinculando-o das questões sociais.

A  coisa  julgada  é  questão  fundamental  para  uma  crítica  do  direito 

processual como instrumento de dominação e dispersão dos conflitos concretos levados 

ao campo jurídico

24 Op. cit., p. 142.
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 Desconstruir  a  coisa  julgada  é  parte  de  um  processo  amplo  de 

(des)pensar  o  Direito  como  um  produto  atemporal,  essencialmente  dogmático  e 

geometrizado.  Significa  pensar  no  direito  processual  não  mais  como  um  sistema 

cristalizado nas formas dogmáticas, para que, quem sabe, seja possível pensar em um 

direito que contemple as demandas que nascem das lutas concretas.

As hipóteses de relativização não se verificam suficientes para suprir as 

demandas que se dão no campo concreto. É preciso mais, é preciso que os intérpretes e 

os aplicadores da lei tenham em mente que a lógica formal da subsunção deixa de lado 

os  componentes  sociais,  econômicos  e  culturais  do  conflito  e,  nessa  lógica,  a 

insegurança maior se dá através da institucionalização jurídica das injustiças sociais.

Portanto,  é  preciso  romper  com  o  paradigma  racionalista  e  passar  a 

conceber a coisa julgada sob o paradigma da realização da justiça social.  Conforme 

restou demonstrado, trata-se de subordinar o processo civil aos mais elevados valores 

constitucionais  através  da  função  social  da  coisa  julgada,  levando-se  em  conta  as 

variáveis  fáticas  de  todas  as  naturezas  para  que  se  tenha,  efetivamente,  um  Poder 

Judiciário orientado pela lógica de proteção da dignidade humana.
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A DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMO HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO

Vanessa Padilha Catossi1

RESUMO

O presente trabalho consiste num estudo a respeito da demora na prestação jurisdicional 

como hipótese de responsabilizar do Estado. Para tanto, o ponto de partida da pesquisa 

foi  a  responsabilidade  civil  do  Estado,  seu  respectivo  histórico  e  tratamento 

constitucional. Na seqüência, adentrou-se, de um modo específico, no tema da pesquisa, 

que mereceu, num primeiro momento, considerações sobre a função jurisdicional, que 

foi  devidamente contextualizada perante a sistemática constitucional  vigente.  Depois 

disso, os argumentos favoráveis à irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais 

foram devidamente expostos e rebatidos, sendo o trabalho finalizado pelo tratamento 

específico da demora na entrega da prestação jurisdicional, após uma breve análise da 

questão  do  tempo  no  processo,  tendo  por  escopo  demonstrar  que  a  resistência  à 

admissão da responsabilidade civil estatal por essa falha no serviço judicial não merece 

acolhimento perante a realidade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE

RESPONSABILIDADE  CIVIL,  ESTADO,  DEMORA,  PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL.

ABSTRACT

The present work consists of a study about the  delay on the jurisdictional rendering 

civil as hypothesis to hold responsible the State. For in such a way, the starting point of 

the  research  was  civil  responsibility  of  the  State,  its  historic  and  its  constitutional 

treatment. Following, it goes inside, in a specific way, in the subject of the research, 

that deserved, at a first moment, considerations about the jurisdictional function, that 

duly had been contextualizated according to the constitutional systematic. After this, 

the arguments raised in favor of the irresponsibility of the State for jurisdictional acts 
1 Advogada.  Especialista  em  Direito  Aplicado  pela  Escola  da  Magistratura  do  Paraná,  Núcleo  de 
Jacarezinho.  Professora  da  Faculdade  Estadual  de  Direito  do  Norte  Pioneiro  (FUNDINOPI),  da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Mestranda em Ciência Jurídica pela FUNDINOPI.
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had been displayed  and struck,  being  the  work  finished with  an  exposition  of  the 

specific  treatment  of  the  delay on  the  jurisdictional  rendering,  having for  target  to 

demonstrate that the resistance to the admission of the state civil responsibility for this 

fault in the judiciary service doesn’t deserve refuge in the Brazilian reality.

KEY-WORDS

CIVIL RESPONSIBILITY, STATE, DELAY, JURISDICTIONAL RENDERING.

Introdução

Com a solidificação do Estado Social e a crescente busca pelos ideais de justiça 

social,  pela minimização das desigualdades e garantia  de acesso à Justiça,  a  função 

jurisdicional  assume importância ímpar na concretização dos objetivos sociais,  razão 

pela qual seu exercício deve ser pautado pela busca de qualidade, eficiência e agilidade.

É certo que alternativas como a arbitragem, instituída pela Lei n.º 9.307/96, e a 

recente  desjudicialização  de  procedimentos  como  inventário,  separação  e  divórcio 

consensual  trazida  pela  Lei  n.º  11.441/07  constituem caminhos  conducentes  a  uma 

menor dependência da máquina jurisdicional. Contudo, por razões de diversas ordens, 

dentre as quais podem ser destacadas as de cunho econômico e até mesmo culturais, a 

realidade demonstra que a procura pelo Poder Judiciário, que pode ser considerado uma 

espécie  de  “muro  das  lamentações”  da  sociedade,  sofreu  –  e  vem  sofrendo  – 

considerável  recrudescimento,  o que vem a ratificar sua singular importância para a 

pacificação social.

Contudo,  por  mais  cristalizada  que se  apresente  a  importância  da  missão do 

Poder Judiciário de fazer reinar  a  Justiça,  não se pode olvidar que um dos maiores 

obstáculos  à  realização  dessa  nobre  destinação  consiste  no  atraso  na  entrega  da 

prestação  jurisdicional,  decorrente,  dentre  outros  motivos,  da  insuficiência  de 

magistrados  e  servidores  para  fazer  frente  ao excesso de  demandas,  bem como dos 

inúmeros artifícios processuais à disposição dos litigantes.  Essa constatação,  por sua 

vez, traz à tona o questionamento relativo à obrigação de indenizar os danos decorrentes 

da atividade jurisdicional  morosa,  mormente à luz da disposição contida no art.  5.º, 
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inciso  LXXVIII,  da  Constituição  Federal  de  1988,  que  consagrou  como  direito 

fundamental a razoável duração do processo. 

A responsabilização  do  Estado  no  âmbito  da  atividade  jurisdicional  envolve 

tema inspirador de acirradas divergências,  tendo sido objeto de um longo e gradual 

processo de evolução, até atingir os atuais contornos desenhados pelo art. 37, § 6.º, da 

Constituição Federal de 1988, onde dita possibilidade encontra-se sufragada. 

No presente estudo, que não tem – e nem poderia ter – a pretensão de resolver 

todos os problemas afetos à responsabilidade civil do Estado pelo atraso na entrega da 

prestação jurisdicional,  muito menos apresentar  conclusões que sejam pacificamente 

aceitas, será investigada a possibilidade de se invocar a responsabilização do Estado 

quando  essa  demora  estender-se  de  forma  a  causar  prejuízos  ao  jurisdicionado, 

enfrentando, para tanto, a responsabilidade civil do Estado, em seu aspecto geral, a ser 

conjugada, a seguir, com a problemática tempo versus processo e a questão demora na 

prestação jurisdicional.

1 Aspectos gerais da responsabilidade civil do Estado

Zulmar  Fachin (2001,  p.  7-9),  ao tecer  seus  primeiros  apontamentos  sobre  a 

responsabilidade civil do Estado, relembra que:

O  Estado,  realidade  complexa,  está  presente  na  vida  de  cada  um.  Pode 
representar  a salvaguarda dos valores mais caros da pessoa humana, mas,  ao 
reverso, pode se constituir também no “carrasco” que suprime ideais, sonhos e 
até  mesmo a própria  vida humana [...]  o  Estado desempenha uma complexa 
gama de atividades [...] que pode interferir, sob as mais variadas formas, na vida 
de cada pessoa.

Dessa forma, o atuar estatal traz implícito o problema da responsabilidade pelos 

danos  dele  decorrentes,  vez  que  o  Poder  Público,  como  qualquer  outro  sujeito  de 

direitos, nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello (1980, p. 252) “pode vir a se 

encontrar na situação de quem causou prejuízos a outrem, do que lhe resulta a obrigação 

de  recompor  os  agravos patrimoniais  oriundos da ação ou abstenção  lesiva.”  Aliás, 

ainda de acordo com os ensinamentos do referido autor (1980, p. 253) “Um dos pilares 

do  moderno  direito  constitucional  é,  exatamente,  a  sujeição  de  todas  as  pessoas, 
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públicas ou privadas, ao quadro da ordem jurídica, de tal sorte que a lesão aos bens 

jurídicos de terceiros engendra para o autor do dano a obrigação de repará-la.”

 Cumpre,  porém,  antes  de  se  avançar  no  tema,  fazer  menção  à  seguinte 

advertência  de  Odoné  Serrano  Júnior  (1996,  p.  47),  no  sentido  de  que  “[...] 

diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada 

não prestadoras de serviço público, a responsabilidade do Estado é regida por princípios 

e normas próprios, cuja natureza é de direito público”, pelo que não se pode olvidar, 

consoante muito bem alerta Maria Helena Diniz (2002, p. 541-542), que a relação entre 

o Estado e seus agentes é orgânica, de tal sorte que, sendo este uma pessoa jurídica, não 

possui vontade nem ações próprias, manifestando-se através de pessoas físicas, é dizer, 

seus agentes, regularmente investidos nessa qualidade, cujas atitudes são atribuídas ao 

ente estatal por uma relação de imputação direta.

Desse modo, “a responsabilidade civil estatal não está somente disciplinada pelo 

direito civil, mas, principalmente, pelo direito público, ou seja, direito constitucional, 

direito administrativo e direito internacional público” (DINIZ, 2002, p 542), em que 

pese  tenha  no  direito  civil  o  manancial  de  inúmeros  conceitos  e  elementos 

indispensáveis à sua estruturação.

1.1 Breve retrospecto histórico e atual configuração da responsabilidade civil do 

Estado na Constituição Federal de 1988

Até adquirir seus contornos atuais, a responsabilidade civil do Estado passou por 

um processo  de  evolução  que,  segundo  Augusto  do  Amaral  Dergint  (1994,  p.  35), 

“perpetrou-se sobretudo como exigência de justiça social”, podendo ser identificadas, 

nesse processo, três etapas distintas: a fase da irresponsabilidade; a fase civilística; e a 

fase do Direito Público. 

Em linhas gerais, observa-se, ao longo dessas fases, que a idéia inicial era a da 

completa irresponsabilidade do Estado; a teoria, contudo, tendo-se tornado insuficiente 

para  atender  aos  reclamos  de  justiça,  foi  superada  por  outras,  ditas  civilistas,  de 

inspiração  no  individualismo  liberal  do  século  XIX,  cuja  idéia  central  consistia  no 

transporte,  para  a  seara  da  responsabilidade  do  Poder  Público,  de  preceitos  que  a 
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norteiam no Direito Privado, notadamente a noção de culpa, representando, assim, uma 

reação à irresponsabilidade do Estado. Segundo Diógenes Gasparini (2001, p. 822-823): 

Por  esse  artifício  o  Estado  tornava-se  responsável  e,  como  tal,  obrigado  a 
indenizar sempre que seus agentes houvesse agido com culpa ou dolo. [...] O 
Estado e o indivíduo eram, assim, tratados de forma igual. Ambos, em termos de 
responsabilidade patrimonial, respondiam conforme o Direito Privado, isto é, se 
houvesse se comportado com culpa ou dolo. Caso contrário não respondiam.

Tal sistematização, contudo, não logrou subsistir e as razões do insucesso dessa 

teoria  são  sensivelmente  apontadas  por  Helly  Lopes  Meirelles  (2003,  p.  622),  que 

escreve: 

Realmente, não se pode equiparar o Estado, com seu poder e seus privilégios 
administrativos, ao particular, despido de autoridade e de prerrogativas públicas. 
Tornaram-se, por isso, inaplicáveis em sua pureza os princípios subjetivos da 
culpa civil para a responsabilização da Administração pelos danos causados ao 
administrados. Princípios de Direito Público é que devem nortear a fixação dessa 
responsabilidade.

No século XX, teve início a terceira fase da evolução teórica do instituto da 

responsabilidade civil estatal, coincidindo, pois, com a consagração do Estado Social 

(DERGINT, 1994, p. 38). Nessa fase, a responsabilidade civil do Estado passou a ser 

elaborada a partir de princípios de Direito Público, podendo ser identificadas a teoria da 

falta do serviço ou da culpa administrativa e a teoria do risco, que se bifurca em risco 

administrativo e risco integral. 

Pela primeira, desenvolveu-se um mecanismo de adaptação da noção de culpa 

conforme definida no campo do Direito Privado às particularidades do Direito Público, 

consistente na desvinculação da responsabilidade do Estado da idéia de culpa individual 

do funcionário, deslocando-a para a culpa do serviço público. A segunda, por sua vez, 

estabelece  que  a  responsabilidade  civil  estatal  prescinde  da  aferição  de  qualquer 

elemento  subjetivo,  sendo bastante,  para  sua configuração,  a  relação  de causalidade 

entre o dano suportado pelo lesado e a conduta do agente público, sendo que, em seu 

primeiro  desdobramento,  vale  dizer,  a  teoria  do  risco  administrativo,  admite-se  a 

invocação das causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil do Estado; já 

o segundo, designado como a teoria do risco integral,  representa uma concepção da 
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teoria do risco administrativo levada às suas últimas conseqüências, pela qual, segundo 

Meirelles (2003, p. 624), 

[...] a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado 
por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. Daí porque foi 
acoimada de “brutal”,  pelas graves conseqüências que haveria de produzir se 
aplicada na sua inteireza.

A Constituição Federal de 1988, cognominada de “Constituição Cidadã”, por 

restabelecer  os  valores  democráticos  que  foram  eclipsados  ao  longo  do  período 

ditatorial, em linhas gerais, conservou a responsabilidade do Estado apurada mediante 

critérios objetivos, é dizer, independentemente de culpa do agente causador do dano, 

seguindo a tendência inaugurada em 1946, bem como o direito de regresso contra este 

último, oportunidade na qual a discussão ao redor do elemento subjetivo tem lugar. Diz 

o vigente preceito constitucional: 

Art. 37. A administração pública, direta ou indireta de qualquer dos poderes da 
União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: [...]
§ 6.º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.

Segundo Fachin  (2001,  p.  107),  o  preceito  não tolera  exceções,  abarcando a 

responsabilidade civil do Estado em todas as suas dimensões, não se incluindo apenas 

as atividades administrativas, mas também as legislativas e jurisdicionais. 

Traz  ainda  referido  dispositivo  importante  definição  ao  estender  a 

responsabilidade estatal às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 

de natureza pública. A esse respeito, é de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002, p. 529-

530) o seguinte comentário: 

A  regra  da  responsabilidade  objetiva  exige,  segundo  o  art.  37,  §  6.º,  da 
Constituição:
1.  que  se  trate  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  de  direito  privado 
prestadora  de  serviços  públicos;  a  norma  constitucional  veio  pôr  fim  às 
divergências  doutrinárias  quanto  à  incidência  de  responsabilidade  objetiva 
quanto  se  tratasse  de  entidades  de  direito  privado  prestadoras  de  serviços 
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públicos  (fundações  governamentais  de  direito  privado,  empresas  públicas, 
sociedades  de  economia mista,  empresas  permissionáris  e  concessionárias  de 
serviços públicos),  já que mencionadas,  no art.  107 da Constituição de 1967, 
apenas as  pessoas  jurídicas de direito  público (União,  Estados,  Municípios  e 
Distrito Federal, Territórios e autarquias);
2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da 
administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; 
assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, 
não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo 
direito privado, quando não desempenharem serviço público; (grifo da autora)  

Vê-se, pois, que a Constituição Federal acolheu a responsabilidade objetiva do 

Estado, de tal sorte que, para sua caracterização deve ser verificado, primeiramente, a 

ocorrência  de  um dano,  uma conduta,  comissiva  ou  omissiva,  do  Poder  Público,  a 

existência de um nexo causal entre esta e aquele, além da ausência de causa excludente 

da  responsabilidade  estatal  (MORAES,  2004,  p.  911).  Além  disso,  o  texto 

constitucional  adotou  a  teoria  do  risco  administrativo,  patente  a  possibilidade  de 

invocação  de  causa  excludente  ou  atenuante  da  responsabilidade,  vedada  qualquer 

possibilidade  de  previsão  normativa  de  outras  teorias,  inclusive  a  do  risco  integral 

(MORAES,  2004,  p.  911).  O  reconhecimento  da  adoção  da  teoria  do  risco 

administrativo também é verificável no plano jurisprudencial,  sendo inclusive este o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal.2

Em  que  pese  ter  a  Carta  Magna  ter  estabelecido,  como  regra  no  Direito 

brasileiro, a responsabilidade objetiva do Estado, é procedente a advertência de Dergint 

(1994, p. 59), afeta ao plano jurisprudencial, pela qual

Por vezes, na jurisprudência brasileira, encontram-se decisões que referem como 
seu  fundamento  a  responsabilidade  objetiva  (afirmando  ser  adotada  pela 
Constituição).  Entretanto,  nelas,  aplica-se  em  verdade  a  responsabilidade 
subjetiva, com base na “falta do serviço” [...].

De qualquer forma, é importante que se ressalte a inquestionabilidade do dever 

indenizatório do Estado toda vez que o particular seja prejudicado por conta de ação ou 

omissão, vez que tanto o agir quanto a inércia tem o condão de lesionar bens jurídicos, 

obrigação esta que nasce de responsabilização apurada por critérios objetivos, nas linhas 

ditadas  pela  teoria  do  risco  administrativo,  não  sendo  de  se  desprezar,  contudo,  a 

2 Veja-se, a título de exemplo, o teor da decisão proferida no Recurso Extraordinário n.º 109.615-2/RJ, D. 
J. de 02.08.96, que teve como relator o Ministro Celso de Mello.
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responsabilização  estatal  nos  termos  da  teoria  da  falta  do  serviço  ou  da  culpa 

administrativa.

O  art.  37,  §  6.º,  da  Constituição  de  1988  merece,  por  fim,  uma  última 

consideração, relativa à dupla relação de responsabilidade que estabelece, assim descrita 

por Odete Medauar (1998, p. 387): 

[...]  o  preceito  estabelece  duas  relações  de  responsabilidade:  a)  a  do  poder 
público e seus delegados na prestação de serviços públicos perante a vítima do 
dano, de caráter objetivo, baseada no nexo causal; b) a do agente causador do 
dano, perante a Administração ou empregador, de caráter subjetivo, calcada no 
dolo ou na culpa. (grifo da autora)

Dessa feita, na relação Estado-vítima, deverá ser observado o critério objetivo de 

imputação de responsabilidade, nos termos da teoria do risco administrativo, acatada 

pelo texto da Lei Maior; já a relação Estado-agente, porventura formada por ocasião do 

exercício do direito de regresso, terá como princípio norteador a teoria subjetiva, com 

vistas a se apurar o dolo ou a culpa strictu sensu do causador do dano.

2. Responsabilidade civil do Estado no âmbito da atividade jurisdicional 

2.1  Contextualização  da  atividade  jurisdicional  e  sua  caracterização  como  um 

serviço público

Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra et al (1996, p. 131), a jurisdição pode 

ser definida como sendo

[...] uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares 
dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito 
que  os  envolve,  com justiça.  Essa  pacificação é  feita  mediante  a  atuação  da 
vontade do direito objetivo que rege o caso apresentado em concreto para ser 
solucionado; e o Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, 
seja expressando imperativamente o preceito [...], seja realizando no mundo das 
coisas o que o preceito estabelece.” 
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Nos dias atuais,  a jurisdição é monopólio estatal.3 Conforme explica  Serrano 

Júnior  (1996,  p.  103),  “em  determinado  momento  da  evolução  histórica,  o  Estado 

monopolizou4 o exercício da jurisdição,  proibindo os particulares de fazerem justiça 

com as próprias mãos. Naquele momento, estabeleceu o direito de ação e outorgou-o ao 

cidadão. Em contrapartida, surge o dever de jurisdição, a ser  prestado pelo Estado.”

Já  por  estas  considerações,  possível  se  mostra  concluir  que  a  atividade 

jurisdicional caracteriza-se como um serviço público, encontrando, pois, enquadramento 

nos termos do art. 37, § 6.º, da Lei Maior. E para que não restem dúvidas acerca de tal 

premissa, basta lembrar a lição de Di Pietro (2002, p. 99), para quem serviço público 

pode ser definido como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que 

exerça  diretamente  ou  por  meio  dos  seus  delegados,  com  o  objetivo  de  satisfazer 

concretamente  às  necessidades  coletivas,  sob  regime  jurídico  total  ou  parcialmente 

público.”

No mesmo sentido, Dergint (1994, p. 113), para quem “Se a prestação da tutela 

jurisdicional é exclusivamente incumbida ao Poder Público, em caráter obrigatório, não 

podendo os particulares ‘fazer justiça’ de mão própria, o serviço judiciário configura, 

inequivocamente,  um serviço público.” Completando esse  raciocínio,  Serrano Júnior 

(1996,  p.  107)  acrescenta  que  “Sendo  o  único  possível  de  sua  natureza,  o  serviço 

judiciário deve ser prestado com qualidade. O direito de ação importa, sem dúvida, no 

direito  a  um  serviço  judiciário  de  qualidade,  ágil,  eficiente,  enfim,  que  atende  às 

exigências de seus usuários.” 

Desse  modo,  reconhecido  o  exercício  da  função  jurisdicional  como sendo  a 

prestação de um serviço público, a responsabilidade civil do Estado por atos judiciais 

começa  a  ganhar  fortes  contornos  no  sentido  de  ser  uma  decorrência  do  dever 

indenizatório imposto ao Estado por danos decorrentes dos serviços públicos, os quais 

se tornam mais nítidos quando se verifica que os principais argumentos que sustentam a 

tese contrária são passíveis de refutação, consoante será enfrentado no tópico seguinte. 

3 Consoante Vicente Greco Filho (2000, p. 34), tal monopólio é decorrência dos princípios adotados pelo 
sistema  constitucional  brasileiro,  admitindo  certas  exceções  previstas  em  lei  e  justificadas  pelas 
circunstâncias, como a auto-executoriedade dos atos administrativos, o direito de retenção e o direito de 
greve.
4 Esse monopólio estatal, por seu turno, tem uma finalidade última, consistente na “manutenção da paz e 
da ordem social  e,  especialmente,  na realização da justiça.  Mediante o exercício  da jurisdição,  cujos 
escopos são a atuação do direito objetivo material e a pacificação social, satisfaz-se sobretudo o interesse 
da sociedade que compõe o Estado” (DERGINT, 1994, p. 93)

2284



2.2 Principais argumentos contrários à responsabilidade civil do Estado no âmbito 

da atividade jurisdicional e sua respectiva refutação

2.2.1 Soberania do Poder Judiciário

Durante  muito  tempo,  esse  argumento  serviu  de  base  para  sustentar  a 

irresponsabilidade do Estado no campo dos atos jurisdicionais, de tal sorte que o Poder 

Judiciário, por essa tese, “[...] no exercício ‘soberano’ de suas atribuições era, assim, 

colocado  em uma  posição  supra  legem,  não  se  admitindo  tanto  a  responsabilidade 

estatal, quanto a pessoal do juiz.” (DERGINT, 1994, p. 130)

Entretanto,  sob  a  óptica  moderna  que  se  tem  da  noção  de  soberania,  esse 

argumento  é  inexoravelmente  rechaçado.  Nesse  sentido,  a  síntese  feita  por  Dergint 

(1994, p. 131) merece lembrança: 

A soberania é um atributo da pessoa jurídica Estado, de forma una, indivisível e 
inalienável.  Soberano  é  o  Estado  como  um  todo,  e  não  o  Legislativo,  o 
Executivo  ou o Judiciário  (independente  ou conjuntamente).  Estes,  aliás,  são 
mais propriamente “funções” e não “poderes” do Estado. A cada qual compete 
unicamente  o  exercício  da  soberania  estatal,  dentro  dos  limites 
constitucionalmente traçados. A unidade e a totalidade caracterizam a idéia de 
soberania, que, em verdade, não designa o poder, mas uma qualidade do poder 
estatal – grau supremo desse poder.

Assim,  no desempenho da função jurisdicional,  o  Poder Judiciário  realmente 

atua  como  expressão  do  poder  estatal,  que  é  soberano;  entretanto,  essa  mesma 

manifestação é comum às demais funções,  vale dizer,  executiva e legislativa,  sendo 

inconcebível,  no Estado de Direito,  a existência de um poder “que,  à  diferença dos 

demais, seja em si mesmo soberano.”  (ALCÂNTARA, 1988, p. 27)

Além disso, como muito bem esclarece Di Pietro (2002, p. 533-534): “Se fosse 

aceitável  o  argumento  da  soberania,  o  Estado  também  não  responderia  por  atos 

praticados  pelo  Poder  Executivo,  em  relação  aos  quais  não  se  contesta  a 

responsabilidade.” Dessa forma, tanto o Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário 

são expressões do poder estatal, de tal sorte que ou se reconhece a responsabilidade por 

danos decorrentes das atividades desempenhadas por estas três funções, ou então seja 
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ela negada em todos os casos de lesões advindas de atividades estatais, o que, como se 

sabe, é inaceitável atualmente.  

Concebendo-se,  portanto,  a  soberania como um atributo do poder  estatal  e a 

unidade deste, pode-se concluir, com Fachin (2001, p. 69), que tais premissas ensejam 

duas conseqüências, a saber, a superação das teorias que defendem a irresponsabilidade 

do Estado no âmbito do Poder Judiciário, e a imposição do dever de o Poder Público 

reparar os danos oriundos do exercício da atividade jurisdicional, como de resto deve 

fazê-lo, igualmente, em relação às funções executiva a legislativa.

2.2.2 Incontrastabilidade da coisa julgada

Dentre  os  argumentos  arrolados  pelos  defensores  da  irresponsabilidade  do 

Estado por atos jurisdicionais, a incontrastabilidade da coisa julgada, sem dúvida, é o 

mais sólido; todavia, também ele não resiste a uma contra-argumentação.

Nesse  passo,  convém relembrar  o  desafio lançado por  Maria  Emília  Mendes 

Alcântara  (1988,  p.  31)  aos  defensores  da  irresponsabilidade  do  Estado  na  esfera 

jurisdicional que invocam esse argumento em sua defesa. Questiona a autora:

Aos  que  sustentam  que  a  coisa  julgada  vem  a  ser  o  fundamento  da 
irresponsabilidade  do  Estado  por  ato  jurisdicional,  perguntaríamos  como  se 
colocaria a questão dos atos jurisdicionais que não fazem coisa julgada, como os 
que não decidem o mérito.
Nessa hipótese qual seria o fundamento? A soberania? Não nos parece que a 
coisa julgada seja um impedimento, mas sim um limite a ser transposto antes de 
se pleitear a reparação patrimonial.

 Desse modo, o argumento ora analisado começa a dar seus primeiros sinais de 

fraqueza, consistentes na aludida limitação à alegação de ofensa à coisa julgada como 

óbice  da  indenizabilidade  dos  atos  jurisdicionais,  vez  que  há  certos  atos  que  não 

alcançam a dignidade de coisa julgada, os quais, entretanto, podem ter efetivo potencial 

lesivo. 

Além disso, instrumentos existem destinados a abrandar, por razões últimas de 

justiça,  a  rigidez  da  coisa  julgada,  tanto  na  esfera  civil  como  também  na  penal, 
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representados, respectivamente, pelos institutos da ação rescisória e da revisão criminal. 

Nesse sentido, Dergint (1994, p. 142) assevera que:

Por certo, a revisão criminal e a ação rescisória civil restringem a amplitude do 
princípio  da  imutabilidade  da  coisa  julgada,  que,  então,  impediria  apenas  a 
concessão  “de  plano”  de  uma  indenização  contra  uma  decisão  definitiva. 
Admitindo o processo de revisão (cível ou criminal) do ato jurisdicional, sendo 
ele anulado e substituído por outro (agora regular),  a indenização [...]  será a 
conseqüência  lógica  da nova  decisão,  sem que  se  fira  a  autoridade  da  coisa 
julgada. Destarte, a coisa julgada constituiria somente  um obstáculo processual 
à  responsabilidade  do  Estado,  dentro  do  âmbito  dos  atos  jurisdicionais 
propriamente ditos.

É  admitido,  portanto,  o  desfazimento  da  coisa  julgada  através  dos  meios 

processuais cabíveis, de tal sorte que não representa ela um valor absoluto e intangível. 

Aliás, uma das tônicas do processo civil moderno é justamente a discussão acerca da 

relatividade da coisa julgada. 

Não se  pense,  contudo,  que a  rescindibilidade  da sentença seja  um requisito 

necessário à indenização. Edmir Netto Araujo (1981, p. 143), com muita propriedade, 

argumenta que: 

Realmente,  apurada  a  falha  determinante  do  erro  no  edifício  de  um 
procedimento judicial, se não mais se puder desabar por prescrita a rescisória, 
não se compreende porque não possa ser o prejudicado indenizado por esse erro 
do Estado-Juiz, mesmo mantendo-se o julgamento já transitado em julgado. 

Destaque-se por fim um último argumento, cunhado por Dergint (1994, p. 145-

146), de cunho axiológico, pelo qual o instituto da coisa julgada tem por finalidade 

manter 

[...] a paz social e a segurança jurídica, para tanto devendo a decisão judicial, a 
certo ponto, pôr definitivamente fim a um litígio. Evidentemente, aqui, valores 
de “justiça” podem conflitar com o princípio. A razoabilidade há, no entanto, 
que ser encontrada em um equilíbrio de valores considerados válidos (in medio 
stat virtus).

Dessa forma, deve-se reconhecer a relatividade dos princípios jurídicos da paz 

social e da segurança jurídica, fundamentos da coisa julgada, de modo que, em conflito 

com  o  valor  da  justiça,  deve  ser  buscado  um  equilíbrio  que  conduza  a  uma 
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harmonização dos institutos da coisa julgada e da responsabilidade civil do Estado por 

atos jurisdicionais. 

2.2.3 Demais argumentos: teor e inconsistência

Ao lado dos dois argumentos expostos acima, que podem ser considerados os 

principais na defesa da tese da irresponsabilidade do Estado na esfera judicial, podem 

ser mencionados, ainda, outros quatro, de maior fraqueza, quais sejam: a falibilidade 

contigencial  dos  juízes;  o  risco  assumido  pelo  jurisdicionado;  a  independência  da 

magistratura; e a ausência de texto legal expresso. 

O primeiro, a bem da verdade, além de ser extremamente frágil, representa mais 

uma razão que justifica a responsabilidade civil do Estado por atos judiciais que um 

argumento contrário a ela. Com efeito, os juízes não são deuses e, em sua condição 

humana, são passíveis de erro, como qualquer indivíduo, de modo que, pela relação de 

imputação  direta  dos  atos  dos  agentes  públicos  ao  próprio  Estado,  tem-se  a 

circunstância pela qual os erros do magistrado são erros do Poder Público, restando 

inequívoca,  portanto,  a  possibilidade  de se  pleitear  a  indenização pelos  danos deles 

originados.

O  pensamento  dos  defensores  do  segundo  argumento,  vale  dizer,  o  risco 

assumido pelo jurisdicionado, é assim traduzido por Fachin (2001, p. 176):

[...]  o Estado não responde pelos danos causados pela atividade jurisdicional 
porque o jurisdicionado, ao deduzir em juízo sua pretensão, assume os riscos 
inerentes  a  esta  espécie  de  serviço  público.  Os  jurisdicionados,  por  meio  da 
vontade manifestada tácita ou expressamente, anuíram que outros exercessem o 
poder.  Se  houve  tal  anuência,  eles  devem assumir  os  riscos  decorrentes  do 
exercício da administração e, portanto, da administração da justiça.

Essa visão, contudo, mostra-se míope e distanciada de um preceito fundamental, 

qual seja, a noção pela qual a atividade jurisdicional é considerada um serviço público e, 

como tal, é desempenhada no interesse da coletividade e não simplesmente daqueles 

que a ela recorrem. 

Desse modo, com Dergint (1994, p. 150), pode-se concluir que a assunção, pelo 

jurisdicionado, dos riscos inerentes à atividade jurisdicional  configura uma aberrante 

inversão da teoria do risco em matéria de responsabilidade estatal, vez que, conforme já 
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examinado, é o Estado que deve assumir, perante os cidadãos, os riscos advindos da 

prestação dos serviços públicos.

O terceiro argumento, por sua vez, também carece de sustentação. É certo que, 

para bem desempenhar sua função, de notável relevância do seio da sociedade, mostra-

se indispensável ao magistrado a concessão de certas garantias que lhe assegurem a 

independência e a imparcialidade.  Entretanto,  em nome dessa independência,  muitos 

têm propugnado pela irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, alegando a 

possível  insegurança  e  temerosidade  que  se  instalaria  no  espírito  do  julgador  se 

admitida  fosse  a  aludida  responsabilização.  Nesse  passo,  Di  Pietro  (2002,  p.  535) 

assevera que: 

As garantias de que se cerca a magistratura no direito brasileiro, previstas para 
assegurar  a  independência  do  Poder  Judiciário,  em  benefício  da  Justiça, 
produziram a falsa idéia de intangibilidade, inacessibilidade e infalibilidade do 
magistrado,  não  reconhecida  aos  demais  agentes  públicos  gerando  o  efeito 
oposto de liberar o Estado de responsabilidade pelos  danos injustos causados 
àqueles que procuram o Poder Judiciário para que seja feita justiça. (grifo da 
autora)

Dessume-se, portanto, que há um certo exagero na interpretação das garantias 

concedidas  aos  juízes  com  o  escopo  de  lhes  assegurar  a  independência  e  a 

imparcialidade,  ao  se  afirmar  que  estas  garantias  teriam  o  condão  de  alijar  a 

responsabilidade do Estado. 

Por derradeiro, àqueles que buscam supedanear a irresponsabilidade do Estado 

por atos praticados pelo magistrado na ausência de texto legal expresso, basta dizer que, 

à luz do preceito constitucional vigente, a responsabilidade civil do Estado por atos de 

seus  agentes  –  dentre  os  quais  os  magistrado  estão  incluídos  –  já  se  encontra 

perfeitamente  prevista  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  com  requintes  de  norma 

constitucional, de tal sorte que também essa tese não merecer acolhimento.

3 Atividades judiciárias danosas

A atividade jurisdicional pode conduzir a uma gama considerável de hipóteses 

nas quais o particular pode ser lesado, de forma que uma exposição exaustiva de todas 

os casos nos quais o exercício da função jurisdicional poderia lesar a outrem configura 

tarefa  de  extrema dificuldade.  Talvez  quase  impossível  de  ser  realizada.  Feita  essa 
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ressalva,  será objeto de considerações no presente artigo apenas a questão relativa à 

demora da prestação na entrega jurisdicional, não se olvidando, contudo, que existem 

outros casos de atividades jurisdicionais consideradas lesivas, mencionadas, de modo 

mais ou menos constante pelos autores que enfrentam a matéria, dentre os quais podem 

ser citados o erro judiciário civil e penal, os danos provocados dolosa ou culposamente 

pelo juiz e a denegação da justiça, entre outros. Antes, porém, oportuna se mostra a 

análise, ainda que a passos largos, da questão relativa ao binômio tempo-processo, que 

será levada a efeito no tópico seguinte.

3.1 A questão do tempo do processo

Desde Carnelutti já se tem a noção de que “O tempo é um implacável inimigo do 

processo, contra o qual todos – o juiz, seus auxiliares, as partes e seus procuradores – 

devem lutar de modo obstinado.” (CRUZ E TUCCI, 1999, p. 119).

Aliás, Candido Rangel Dinamarco (2001, p. 895), ao discorrer sobre os efeitos 

lesivos  da  lentidão  na  entrega  da  prestação  jurisdicional,  alerta  que  os  males  daí 

decorrentes são de três ordens, a saber: afetam tanto o direito da parte, que perece em 

razão da demora; atingem, de igual forma, o psiquismo do consumidor dos serviços 

forenses, causando angústia e incertezas; bem como provoca o desgaste e desprestígio 

do próprio processo, em decorrência do perecimento dos meios dos quais precisa valer-

se para bem desempenhar dita missão. Diz o processualista:

Há direitos que sucumbem de modo definitivo e irremediável quando a tutela 
demora, mas há também situações que, mesmo não desaparecendo por completo 
a utilidade das medidas judiciais, a espera pela satisfação é fator de insuportável 
desgaste,  em razão da permanência das angústias e incertezas.  Há também o 
desgaste  do  processo  mesmo,  como fator  de  pacificação  com justiça,  o  que 
sucede quando o decurso do tempo atinge os meios de que ele precisa valer-se 
para o cumprimento de sua missão social (provas e bens). 

Com isso, é de clareza solar que a lentidão na entrega da prestação jurisdicional 

é fonte de significativos transtornos e danos ao jurisdicionado, que não podem, de forma 

alguma, serem desconsiderados, cujo remédio definitivo consiste, em última análise, no 
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oferecimento ao jurisdicionado uma tutela efetiva e em tempo razoável, esforço este que 

vem sendo materializado  em diversas  medidas  legislativas  que  têm,  como objetivo, 

otimizar  a prestação jurisdicional  e eliminar,  de forma mais satisfatória possível,  os 

entraves e atrasos na efetiva realização, no plano empírico, das determinações judiciais. 

Em  explanação  muito  feliz  e  fazendo  síntese  da  relação  existente  entre  o 

processo o tempo, José Rogério Cruz e Tucci (1997, p. 65) conclui que:

Em suma, o resultado de um processo “não apenas deve outorgar uma satisfação 
jurídica  às  partes,  como  também,  para  que  essa  resposta  seja  a  mais  plena 
possível, a decisão final deve ser pronunciada em um lapso de tempo compatível  
com a  natureza do  objeto  litigioso,  visto  que  – caso  contrário  –  se  tornaria 
utópica a tutela jurisdicional de qualquer direito. Como já se afirmou, com muita 
razão, para que a Justiça não seja injusta não faz falta que contenha equívoco, 
basta que não julgue, quando deve julgar.” (grifo do autor)

Importante consignar ainda que a preocupação com a tempestividade da entrega 

na prestação jurisdicional atingiu dignidade constitucional, com o advento da Emenda 

Constitucional n.º 45, que acrescentou o inciso LXXVIII ao art.  5.º,  da Constituição 

Federal5,  pelo qual  a todos,  no âmbito judicial  ou administrativo,  são asseguradas a 

razoável  duração  do  processo  e  meios  que  garantam celeridade  em sua  tramitação. 

Trata-se, assim, de mais um reforço, agora em sede constitucional, na tentativa de se 

abreviar  os  males  da  longa  duração  do  processo  e  das  conseqüências  danosas  dela 

advindas.

Segundo  Horácio  Wanderlei  Rodrigues  (2005,  p.  288),  o  novo  preceito 

constitucional  condensa  duas  normas,  a  saber,  a  garantia  da  razoável  duração  do 

processo  e  da  existência  de  meios  que  garantam a  celeridade  processual.  Possuem 

aludidas  normas,  ademais,  um  duplo  direcionamento,  estabelecendo  direitos 

fundamentais que podem ser exigidos por qualquer cidadão, bem como dirigindo ao 

Poder Público uma ordem para que garanta o direito à prestação jurisdicional em prazo 

razoável e crie os meios necessários para que isso ocorra.

Dessa maneira, agora destacada pelo novo comando constitucional, a busca de 

meios para o combate da lentidão na entrega da prestação jurisdicional e dos efeitos 

5 “LXXVIII  –  a  todos,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são  assegurados  a  razoável  duração  do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
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nocivos  do  tempo  no  processo,  com  vistas  a  dar  uma  maior  efetividade  na  tutela 

jurisdicional, ganhou substancial relevo, devendo constituir uma preocupação constante 

para o estudioso e aplicador do Direito. Esse destaque constitucional, por sua vez, deve 

abranger não apenas a criação do ferramental necessário a emprestar maior celeridade à 

máquina  judiciária,  mas  também  direcionar  e  orientar  a  própria  organização  e 

estruturação do Poder Judiciário, de tal sorte que a responsabilização do Estado pela 

demora na prestação jurisdicional ganhou inegável reforço com a referida Emenda ao 

texto constitucional.

3.2 A demora na prestação da tutela jurisdicional

Como descreve Alcântara (1988, p. 48), freqüentemente a demora da entrega da 

prestação jurisdicional  é  causa  de  perecimento  de direitos  e  conseqüentes  lesões  ao 

patrimônio do particular. Com efeito, a lentidão do Poder Judiciário é uma realidade que 

provoca  uníssono  reclamo  e  descontentamento  social,  sendo  causa  que  até  mesmo 

desencoraja  o  recurso  à  via  judicial  para  a  resolução  dos  conflitos  de  interesse, 

estimulando a procura de meios alternativos, e contribui para que se semeie o gérmen 

do descrédito e da sensação de impunidade no meio social.

Tendo o Estado tomado para si o monopólio da justiça, impondo, inclusive, a 

vedação  à  auto  tutela  ou  “justiça  pelas  próprias  mãos”,  a  prestação  da  tutela 

jurisdicional representa o único meio legítimo de se estabilizar definitivamente qualquer 

direito conflitado. Dessa forma, cumpre ao poder Público “zelar por um certo grau de 

perfeição na prestação do serviço judiciário,  de modo que seu funcionamento tardio 

gera, como conseqüência lógica, seu dever de responder pelos danos que eventualmente 

causar.” (DERGINT, 1994, p. 196)

Segundo  Vera  Lúcia  R.  S.  Jucovsky  (1999,  p.  69),  “A  demora  na  decisão 

judicial, em verdade, afigura-se prestação jurisdicional eivada de imperfeição”, sendo 

seu raciocínio completado pela lição de José Augusto Delgado, que assim preleciona:

[...]  a  demora  na  prestação  jurisdicional  cai  no  conceito  de  serviço  público 
imperfeito. Quer que ela seja por indolência do Juiz, quer que seja por o Estado 
não prover adequadamente o bom funcionamento da Justiça. E, já foi visto que a 
doutrina assume a defesa da responsabilidade civil do Estado pela chamada falta 
anônima do serviço ou, em conseqüência, do não bem atuar dos seus agentes, 
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mesmo que estes não pratiquem a omissão dolosamente.  (apud JUCOVSKY, 
1999, p. 70)

Dessa maneira, não constitui excludente da responsabilidade estatal a lentidão na 

entrega da prestação jurisdicional atribuída ao mau aparelhamento do Poder Judiciário, 

seja sob o aspecto material  ou humano, mas antes insere-se ela dentre os casos que 

podem dar ensejo à responsabilidade estatal.

Seja por conta do agir do magistrado6, ou por insuficiência de recursos materiais 

ou humanos, é certo que a demora injustificada na prestação da tutela jurisdicional, se 

lesiva  a  direito  do  jurisdicionado,  é  causa  que  autoriza  a  propositura  de  demanda 

indenizatória contra o Estado, que poderia funcionar até mesmo como uma forma de 

cobrança para o solucionamento dos graves problemas que geram o emperramento da 

máquina judiciária. Aliás, como obtempera Fachin (2001, p. 209), 

Se o Estado arrecada tributos e taxas judiciárias com a finalidade específica de 
executar essa modalidade de serviço público, deve prestá-lo com certo grau de 
qualidade. Ele deve fazer bem os serviços que presta. E entregá-los dentro de 
prazo razoável é corresponder ao que é seu dever e anseio dos jurisdicionados.

 Além disso, conforme destaca o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, relator do 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 10.268-Bahia e publicado no DJ de 

23/08/99, que foi julgado pela 6.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, “A prestação 

jurisdicional ofertada pelo Estado possui a mesma importância dos balcões de primeiros 

socorros  em  hospitais  públicos”,  de  tal  sorte  que  seu  oferecimento  tempestivo  e 

oportuno,  mais  que  um  direito  do  cidadão,  é  um  dever  do  Estado,  passível  de 

responsabilização toda vez que falhar nesse mister.

Dessa  forma,  não  aproveita  ao Estado o argumento  segundo o qual  o  Poder 

Judiciário está sobrecarregado, há falta de juízes e a estrutura é precária, para que se 

exima do dever legal de prestar a tutela jurisdicional em um lapso temporal razoável, 

pois –  insista-se  – tomou para si  o monopólio  da jurisdição,  com o que,  elevada à 

categoria  de  serviço  público,  deve  ser  oferecida com um mínimo de  qualidade,  em 

obediência ao princípio da legalidade, salientando-se ainda que, para Diniz (2002, p. 

6 Um lamentável exemplo desse agir negligente pode ser extraído do Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança n.º 10.268-BA, julgado pela Sexta Turma do STJ, no qual menciona-se que  um magistrado 
durante 10 (dez) anos de judicatura prolatou apenas 4 (quatro) sentenças criminais de mérito e 33 (trinta e 
três) cíveis da mesma natureza. (DJ de 23/08/99)
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561) o direito à prestação da tutela jurisdicional dentro dos prazos legalmente fixados 

constituía, mesmo antes da EC n.º 45, uma garantia individual implícita, nos termos do 

art. 5.º, LIX, da Constituição Federal. Cristalina, portanto, a conclusão segundo a qual 

os danos provocados por morosidade da Justiça são perfeitamente indenizáveis.7

 

Considerações finais

A demora  da  prestação  jurisdicional  representa  um dos  principais  fatores  de 

descrédito e também de danos ao cidadão necessitado dos serviços judiciários. Por essa 

razão, não se exclui ela, independentemente do motivo que a desencadeou, do raio de 

abrangência da responsabilidade do Estado, assertiva esta que ganha reforço com nova 

diretriz constitucional  trazida pela Emenda n.º  45,  bem como com a constatação da 

gravidade dos efeitos lesivos que o tempo provoca ao processo.

De fato, o Poder Judiciário, dada a relevância de sua função, deve oferecer ao 

jurisdicionado  uma  prestação  jurisdicional  de  qualidade,  devendo  buscar 

incessantemente  uma  melhoria  na  qualidade  de  seus  serviços,  de  forma  que  os 

obstáculos  comumente  enumerados  como  causas  do  retardamento  da  prestação 

jurisdicional devem ser diligentemente  combatidas, a fim de que o famoso brocardo 

cunhado por Rui Barbosa segundo o qual “Justiça tardia não é Justiça”  fique restringido 

apenas ao campo teórico, de forma que a finalidade da justiça, de dar a cada um o que é 

seu segundo uma igualdade, possa ser atingida de modo célere e eficaz. 

Dessa forma, quando essa busca pela celeridade não lograr êxito e se verificar, 

no caso concreto, uma demora tal que, excedendo os limites do razoável, seja causadora 

de danos ao jurisdicionado, terá lugar o instituto da responsabilidade civil do Estado, 

verdadeira  conquista  do  Estado  Democrático  de  Direito,  pelo  qual  o  prejuízo 

experimentado é de ser recomposto, dentro dos limites e satisfeitos os requisitos legais. 
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RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DEMORA NA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL – IMPLICAÇÕES À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS
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RESUMO

O acesso à justiça é o tema em voga nos dias atuais. Não apenas por sua estreita relação 

com  a  viabilidade  política  de  um  Estado  Democrático  de  Direito,  mas  porque  a 

jurisdição é de uma parte, direito fundamental do cidadão, e, de outra, dever do Estado. 

O Estado concentrou a função de exercer a tutela jurisdicional e fazer realizar justiça, 

cabe  a  este  prestá-la  de  maneira  propícia,  eficiente  e  célere  a  satisfazer  os 

jurisdicionados  que  lhe  confiaram  este  serviço.  O  objeto  deste  estudo  é  a  análise 

dogmático-jurídica  da  responsabilidade  do  Estado  pela  demora  na  prestação 

jurisdicional à luz do direito constitucional positivo. Faz-se uma consideração histórica 

do  nascimento  dos  direitos  fundamentais  para  o  reconhecimento  dos  direitos  da 

dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Releva notar que universalmente é 

reconhecido pelas convenções, leis e tratados que qualquer pessoa tem direito a que a 

sua causa seja examinada, equitativamente e publicamente, num prazo razoável por um 

tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei. Na ocorrência de lesão ao bem 

jurídico  -  a  dignidade  da  pessoa  humana  -  decorrente  da  demora  na  prestação 

jurisdicional do Estado, manda o direito ou a eqüidade que pela injustificável demora se 

não deixe o lesado ao desamparo de sua própria sorte.

PALAVRAS CHAVES

DURAÇÃO; PROCESSO; PRESTAÇÃO JURISDICIONAL; RAZOABILIDADE.

ABSTRACT

Access to justice is the theme in vogue nowadays, not only due to its strict relationship 

with the political viability of a Democratic State of Law, but because the jurisdiction is 

on one hand a fundamental right of the citizen, and on another hand, a duty of the State. 

The  State  has  concentrated  the  function  of  exercising  jurisdictional  tutelage  and 
AMARO, Zoraide Sabaini dos Santos. Bacharel em Direito – UNIFIL – Centro Universitário Filadélfia- 
Londrina, PR. Licenciada em Letras Anglo-Portuguesas e Pedagogia,  Especialista em Psicopedagogia, 
Mestranda em Direito Negocial – UEL Universidade Estadual de Londrina. 
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enforcing the realization of justice; it is the State’s duty to render it in an appropriate, 

efficient and swift manner, so that it satisfies those under the jurisdiction who entrusted 

the State with this service. The object of this study is the dogmatic-juridical analysis of 

the State’s  responsibility  in  the delay in the jurisdictional  assistance  to the light  of 

federal constitutional law. A historical consideration of the birth of fundamental rights 

is  made towards the recognition of the rights to dignity,  equality and liberty of the 

individual. It is relevant to note that it is universally recognized by conventions, laws 

and treatises  that  any person  is  entitled  to  have  his  cause  examined,  equitably  and 

publicly, in a reasonable timeframe, by an independent and impartial court established 

by  the  law.  In  the  occurrence  of  damage  to  the  legally  protected  interest  –  human 

dignity – resulting from the delay in jurisdictional assistance from the State, the law or 

equity  states  that  by  the  unjustifiable  delay  the  damaged  party  not  be  left  to  the 

abandonment of his own luck.

KEYWORDS

DURATION; PROCESS; JURISDICTIONAL ASSISTANCE; REASONABILITY.

INTRODUÇÃO 

O  tema  relativo  à  razoável  duração  do  processo,  constitui  um 

universo que se reconhece polêmico, não só por descobrir a razoabilidade do tempo, 

como também a sua significação dentro do sistema de princípios constitucionais.  O 

acesso à justiça é sem dúvida o tema mais em voga nos dias atuais, não apenas por sua 

estreita relação com a viabilidade política de um Estado Democrático de Direito, mas 

principalmente  porque  a  jurisdição  é,  então,  de  uma  parte,  direito  fundamental  do 

cidadão, e, de outra, dever do Estado.

Visando meios  de  solucionar  a  morosidade excessiva  da justiça  a 

Emenda  Constitucional  45/2004,  chamada  Reforma  do  Poder  Judiciário,  trouxe  o 

princípio da razoável duração do processo como um corolário dos julgamentos do Poder 

Judiciário.  Ainda,  integrante  do  texto  maior,  como  garantia  fundamental,  admite  a 

Constituição Federal  a  ratificação dos  tratados internacionais  sendo de incontestável 

aplicabilidade  imediata  como  proteção  da  prestação  jurisdicional,  assegurando-se  a 

paridade entre as partes e realizando-se justiça. 
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Pretendendo entender a validade e eficácia do direito -  a  razoável  

duração do processo - inserido na categoria de direitos fundamentais consigna-se, como 

precondição,  um breve  estudo da  evolução  histórica  dos  direitos  fundamentais  para 

verificar a dimensão desses direitos comum a todos os povos em todos os tempos. A par 

disso,  decorre  a  imprescindibilidade  de  destacar  o  constitucionalizado  princípio  da 

dignidade da pessoa humana - essência inviolável.

Dada  a  realidade  atual  de  que  o  pêndulo  oscila  para  o  lado  da 

debilidade e inaptidão do Poder Judiciário brasileiro em oferecer uma justiça em tempo 

razoável,  constitui tarefa da hermenêutica jurídica trazer à luz alguns elementos que 

compreende o direito à razoável duração do processo, não só a vontade da lei, ou o 

desejo do legislador, mas os fatos e circunstâncias da época em que ela tenha de ser 

aplicada, das idéias então dominantes, ou o sentimento coletivo do contexto no qual se 

dará tal aplicação.

Partindo  dessas  considerações  segue-se  à  análise  da  vigência  e 

eficácia  do  direito  em questão  e  às  possíveis  implicações  à  violação  aos  princípios 

constitucionais,  com  especificidade  ao  da  dignidade  da  pessoa  humana,  quando 

decorrentes  da  demora  na  prestação  jurisdicional  do  Estado.  Assim,  pelo  exercício 

hermenêutico  em pauta,  na  magnitude  e  excelência  do  ordenamento  jurídico  pátrio 

contemporâneo, busca-se a possibilidade de acionar, no iter do longo processo que está 

à mercê da justiça,  mecanismos que são inerentes à celeridade processual. Infere-se, 

portanto, que ressalvadas as circunstâncias embaraçosas  de cada caso concreto,  uma 

tutela jurisdicional tempestiva é garantia social e fortalecimento da democracia. 

2 NATUREZA DO TRABALHO 

A doutrina contemporânea, na sua grande maioria, julga complicado 

o exame relativo à razoável duração do processo – direito constitucional, por isso, uma 

abordagem histórica pressupõe, num primeiro momento que se ressalte onde, por que e 

como nasceu para o cidadão os direitos fundamentais, matéria que ainda hoje suscita 

controvérsias,  (SARLET  I.  W.,  2004,  p.  42-3)  e,  dentre  estes  o  direito  de  exigir 

eficiência e prontidão da resposta do Estado à demanda da prestação jurisdicional em 

tempo hábil e a questão do prazo razoável dessa prestação como forma de concretizar a 

efetividade do direito de acesso à justiça e do exercício da cidadania. 
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Em se considerando que o objeto deste estudo é justamente a análise 

dogmático-jurídica a razoável duração do processo - demora na entrega da prestação  

jurisdicional –  implicações à violação aos princípios constitucionais à luz do Direito 

Constitucional  contemporâneo,  há que levar  em conta a sintonia desta  opção com a 

eficácia dos direitos fundamentais e o direito à tutela jurisdicional ou direito de ação, 

como indica o nome, um direito de obter do Estado essa especial prestação tempestiva, 

que  é  a  proteção  dos  direitos  violados  ou  ameaçados  de violação.  (ROCHA,  2001, 

p.181).

3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Além de outras  contribuições,  foi  na antiguidade  que surgiram os 

primeiros  direitos  fundamentais  e  que  costuma  ser  esta  fase  denominada  de pré-  

história dos direitos fundamentais. O mundo antigo por meio da religião e da filosofia 

legou algumas chaves que vieram a influenciar diretamente o pensamento jusnaturalista 

e a sua concepção de que o ser humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns 

direitos naturais inalienáveis. Na filosofia clássica, especialmente na greco-romana, e no 

pensamento cristão encontram-se as raízes dos valores da dignidade da pessoa humana, 

da liberdade e da igualdade dos homens (SARLET I. W., 2004 p. 44). Além disso, 

constituía a democracia ateniense um modelo político fundado na figura do homem livre 

e dotado de individualidade. 1 Constata-se que do antigo Testamento herdou-se a idéia 

que o ser humano representa o ponto culminante da criação divina, tendo sido feito à 

imagem e  semelhança  de  Deus.  Advieram,  por  sua  vez,  da  doutrina  estóica  greco-

romana e do cristianismo, as teses da unidade da humanidade e da igualdade de todos os 

homens em dignidade. 

Dentro da escala histórico-evolutiva os direitos humanos inicialmente 

foram fundamentados no direito natural, segundo o qual a origem da necessidade da 

proteção da dignidade humana seria o próprio homem, pois esta qualidade lhe seria 

inerente  (BOBBIO,  1992,  p.  15-47).  Observa-se,  posteriormente,  uma  positivação 

destes  direitos,  com uma  grande  valoração  individualista,  para  em seguida  ter-se  a 

positivação coletiva, voltada para uma proteção mais globalizada, universal. 

1 Neste sentido, a lição de A. E. Peres Luño, Derechos Humanos, p. 109, que também refere a importância 
do pensamento sofista e estóico no conhecimento das idéias da igualdade natural dos homens e da crença 
num sistema de leis não-escritas anteriores às do Estado e dos homens. 
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A origem dos Direitos individuais do homem pode ser localizada no 

antigo Egito e Mesopotâmia. No terceiro milênio, já eram previstos alguns mecanismos 

para proteção individual em relação ao Estado. Na Babilônia, por exemplo, tem-se com 

o Código de Hamurabi (1730-1685 a.C.), uma das primeiras codificações a consagrar 

um elenco de direitos comuns aos homens. Posteriormente, surgem na Grécia, a Lei das 

Doze  Tábuas,  (450  a.C.),  considerada,  também,  a  origem  dos  textos  escritos 

consagradores  da  liberdade,  da  propriedade  e  da  proteção  aos  direitos  do  cidadão 

(MORAES,  2002.  p.  25);  a  crença  na  existência  de  um  Direito  natural  anterior  e 

superior às leis escritas, defendida no pensamento dos sofistas e estóicos, p. ex., na obra 

Antígona –  441 a.C.,  onde  Sófocles  defende a  existência  de  normas  não escritas  e 

imutáveis, superiores aos direitos escritos pelo homem. Na Idade Média encontra-se a 

Magna Charta Libertatum, documento que serviu como ponto de referência para alguns 

direitos e liberdades civis clássicos, tais como o habeas corpus, o devido processo legal 

e a garantia da propriedade (SARLET I. W., 2004 p. 48). A Declaração de Direitos (Bill  

of Rights – 1689) outorgada pelo Príncipe de Orange, passou ser tratada como uma das 

leis  mais  importantes  do  país  e  da  história,  pois  representa  o  fim  da  monarquia 

absolutista. Vieira de Andrade (apud WOLFGANG, 2004 p. 48-9) diz da importância 

desses  pactos  para  ulterior  desenvolvimento  e  reconhecimento  dos  direitos 

fundamentais  nas Constituições,  no sentido de que a  liberdade religiosa teria sido o 

primeiro direito fundamental. 

Devem-se considerar para o nascimento dos direitos fundamentais a 

importância  da  contribuição  da  Reforma  e  das  conseqüentes  guerras  religiosas  na 

consolidação dos modernos Estados nacionais e do absolutismo monárquico. O valor 

fundamental da dignidade humana, também assumiu particular relevo no pensamento 

tomista,  incorporando-se,  a  partir  de  então,  à  tradição  jusnaturalista.  No  período 

renascentista Mirandola advogou o ponto de vista de que a personalidade humana se 

caracteriza por ter um valor próprio, inato, expresso na idéia de sua dignidade de ser 
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humano, que nasce na qualidade de valor natural inalienável e incondicionado, como 

personalidade do homem (PICO G.M , apud SARLET I. W., 2004 p. 44-5). 2 

A idéia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão da 

autoridade aos ditames do direito natural, no século XVII, encontrou eco e elaborada 

formulação  nas  obras  de  Hugo  Gróssio,  Samuel  Puderforf,  John  Milton  e  Thomas 

Hobbes.  Ainda,  cuida SARLET, neste contexto,  que o pensamento de Lord Edward 

Coke foi de suma importância na discussão em torno da Petição de Direitos (Petition of  

Rights,  1628). John  Locke,  também  reconheceu  direitos  naturais  e  inalienáveis  do 

homem – vida, liberdade,  propriedade e resistência.  Foi com os representantes mais 

influentes  –  Rousseau,  Tomás  Paine,  Kant,  que culminou o processo de elaboração 

doutrinária  do  contratualismo  e  da  teoria  dos  direitos  naturais  do  indivíduo.  Paine 

popularizou a expressão  direitos do homem no lugar do termo  direitos naturais. É o 

pensamento Kantiniano o marco conclusivo desta fase da história dos direitos humanos 

(BOBBIO, 1992, p. 86, apud WOLFGANG, 2004, p. 47), concepção que fez escola no 

âmbito do pensamento político, filosófico e jurídico. 

Ainda  que  reconhecido  o  valor  e  a  importância  das  declarações 

inglesas  do  século  XVII,  a  Declaração  de  Direitos  do  Bom  Povo  de  Virgínia 

(12.1.1776), (SILVA, J.A., 1999, p. 157), marca a transição dos direitos de liberdade 

legais ingleses para os direitos fundamentais constitucionais,3 acolhidos e positivados, 

pela  primeira  vez,  como  direitos  fundamentais  constitucionais.  A  Declaração  de 

Virgínia  de  1776 e  a  Declaração  Francesa  de  1789 expõem ao  mundo  um sentido 

inovador  e  revolucionário  sobre  a  condição  humana.  Ambas  são  de  imprescindível 

importância  para  a  consagração  dos  direitos  fundamentais,  enquanto  os  americanos 

tinham apenas direitos fundamentais,  a França legou ao mundo os direitos humanos 

(SARLET I. W., 2004, p. 52). 

2 Segundo Giovanni, a idéia que o homem pode ascender na cadeia dos seres pelo exercício de suas 
capacidades intelectuais foi uma profunda garantia de dignidade da existência humana na vida terrestre. A 
raiz da dignidade reside na sua afirmação que somente os seres humanos podem mudar a si mesmos pelo 

seu  livre-arbítrio.  Ele  observou  na  história humana  que  filosofias  e  instituições  estão  sempre 
evoluindo,  fazendo  da  capacidade  de  auto-transformação  do  homem  a  única  constante. 
ttp://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola  Origem:  Wikipédia,  a  enciclopédia 
livre.Acesso em 15/06/2006.

3 Esta lição, dentre outros, de D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung, p. 80.  A Declaração de Virgínia 
acabou servindo de inspiração para as demais Declarações das ex-colônias inglesas na América, tais como 
as da Pensilvânia, Maryland e Carolina do Norte (igualmente de 1776), bem como as de Massachussetts 
(1780) e de New Hampshire (1784), acabando por refletir na incorporação dos direitos fundamentais à 
Constituição de 1787 por meio das emendas de 1791.
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3.1 O Processo de Internacionalização e Universalidade dos Direitos Fundamentais 

Embora  existam  dissensões  doutrinárias,  fulcradas,  sobretudo,  em 

sutilezas semânticas, a expressão - direitos humanos - conceitua-se como conjunto de 

faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da 

dignidade, da liberdade e das igualdades humanas,  as quais devem ser reconhecidas 

positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional (PEREZ 

LUÑO apud ÂNGELO, 1998, p. 16). A expressão -  direitos fundamentais do homem, 

além de  referir-se  a  princípios  que  resumem a  concepção  do  mundo e  informam a 

ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do 

direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de 

uma convivência digna, livre e igual a todas as pessoas (SILVA, J. A., 1999, p. 182). 

Segundo a doutrina,  são aqueles que o direito  vigente  qualifica  como tais  (HESSE, 

apud BONAVIDES, P., 2000, p. 514). 

Tem-se que a normatividade internacional de proteção dos direitos 

humanos,  consubstanciada  em inúmeros tratados  concluídos  com este  propósito,  foi 

fruto de um lento e gradual processo de internacionalização e universalização desses 

mesmos direitos. Nos meados do Século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surge a 

verdadeira consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos (RAMOS. A. 

C., 2002, p. 17). Constitui a internacionalização desses direitos um movimento como 

resposta  às  atrocidades  e  aos  horrores  cometidos  durante  o  nazismo.  A barbárie  do 

totalitarismo significou uma ruptura do paradigma dos  direitos  humanos,  através da 

negação  do  valor  da  pessoa  humana  como  fonte  do  Direito.  Diante  dessa  ruptura, 

emerge  a  necessidade  de  reconstrução  dos  direitos  humanos  como  referencial  e 

paradigma ético que aproxime o direito da moral (PIOVESAN, F., 2004, p. 121-2). O 

processo  de  internacionalização  dos  direitos  humanos  foi  impulsionado  pela 

necessidade  de  uma  ação  internacional  para  proteção  mais  eficaz  desses  direitos, 

culminando  na  criação  da  sistemática  normativa  de  proteção  internacional  que  faz 

possível a responsabilização do Estado no domínio internacional, quando as instituições 

nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de proteção. 

Os  direitos  humanos  tornam-se  uma  legítima  preocupação 

internacional -  um ingrediente essencial de governabilidade mundial - com a criação 

das Nações Unidas, com a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 
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Assembléia  Geral  da  ONU,  em  1948;  com  a  Convenção  Americana  de  Direitos  

Humanos,  chamada  Pacto de San José da Costa Rica,  adotada em 22.11.69; com a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a  Corte Interamericana de Direitos  

Humanos,  como  conseqüência,  passam  a  ocupar  um espaço  central  na  agenda  das 

instituições internacionais, no Brasil, entrou em vigor em 1922 por via de adesão4. A 

questão  técnica  que  se  apresenta  na  evolução  das  declarações  de  direitos  foi  a  de 

assegurar sua efetividade através de um conjunto de meios e recursos jurídicos,  que 

genericamente passaram a chamar garantias constitucionais dos direitos fundamentais 

(SILVA, J. A., 1999, p.170). Com o processo de internacionalização e universalidade 

dos direitos humanos, pode se constatar a obrigação legal dos Estados de promover e 

respeitar os direitos e as liberdades fundamentais. A forma pela qual um Estado trata 

seus nacionais não se limita à sua jurisdição reservada (PIOVESAN, F., 2004, p. 161). 

A intervenção da comunidade internacional, subsidiariamente, há de ser aceita, em face 

da emergência de uma cultura global que objetiva fixar padrões mínimos de proteção 

dos direitos humanos. 

4 DIREITOS FUNDAMENTAIS – Natureza e Eficácia das Normas Jurídicas 

A referência sobre a validade fáctica (ou eficácia) das normas5 - que 

contêm direitos fundamentais - tem por objeto encontrar, nessas normas constitucionais 

definidoras  de  direitos,  situações  jurídicas  imediatamente  desfrutáveis  a  serem 

materializadas,  quando  necessárias,  em  prestações  positivas  ou  negativas  aos 

beneficiários – os titulares do direito. A idéia de norma jurídica que aqui se vai utilizar 

identifica-se  com  o  conceito  material  de  lei6,  (BARROSO,  L.  R.,  2000,  p.  76), 

independente de hierarquia, consistindo no ato jurídico emanado do Estado, com caráter 

4 Sobre a batalha para a adesão do Brasil, expressivos os pareceres de Antônio Augusto Cansado Trindade 
que se podem ler no seu livro A Proteção Internacional dos direitos humanos, São Paulo, saraiva, 1991.
5Aulis  Aarnio,  autor  finlandês,  (apud Cademartori,  1999,  p.  62)  aborda o problema da relação  entre 
validade e eficácia onde partindo da distinção feita por Wróblewsky do Direito em vigor  (the law in 
force) em validade sistêmica, validade axiológica e validade fáctica, coloca esta última como sendo a 
eficácia das normas. Esta tem para o autor como ponto de partida não a possibilidade de obediência às 
normas por parte dos jurisdicionados, mas sim a possibilidade de sua aplicação pelas autoridades. Diz que 
a eficácia não pode ser um critério muito útil para definir a validade ou não de uma norma, já que a 
eficácia deriva da obrigatoriedade de a autoridade cumprir a aplicação prevista na mesma, a qual já é 
válida (formalmente) desde o seu nascimento.   
6 A simplificação, nesse passo, era indispensável, sob pena de dispersar-se o tema enfocado na análise de 
infindáveis sutilezas. Não se ignora, contudo, a enorme controvérsia doutrinária acerca do conceito de 
norma jurídica. Conforme assinala Tercio Sampaio Ferraz Jr. (Teoria da norma jurídica, 1986, p. 36).
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de regra geral,  abstrata e obrigatória,  tendo como finalidade o ordenamento da vida 

coletiva.

Num campo mais rigidamente delimitado, de caráter essencialmente 

técnico, ligado à interpretação e aplicabilidade do Direito, verifica-se que a Constituição 

é  um sistema  de  normas  jurídicas.  Os  Direitos  naturais  positivados,  ora  em diante 

denominados direitos fundamentais (CADEMARTORI, S., 1999, p. 32), são situações 

jurídicas,  objetivas  e subjetivas,  definidas no direito positivo em prol da  dignidade,  

igualdade e liberdade da pessoa humana. Daí dizer-se que a Constituição, como norma 

jurídica fundamental de um sistema normativo, (FERRARI, R. M., 2001, p. 31) é uma 

sobrenorma, que determina o conteúdo e a forma das normas que lhe são inferiores, 

propiciando uma ordem jurídica sistematizada. 

Ao nível  lógico,  nenhuma lei,  qualquer que seja  sua hierarquia,  é 

editada para não ser cumprida. Se assim não fosse, seria desnecessária a regra, pois não 

haveria sentido algum em impor-se, por via legal, algo que ordinária e invariavelmente 

já ocorre. De regra, o preceito legal é observado voluntariamente. As normas jurídicas 

têm por si mesmas, uma eficácia racional ou intelectual, por tutelarem valores que têm 

ascendência no espírito dos homens (BARROSO, L. R.,  2000, p.  60).  Por regra,  as 

normas que consubstanciam os direitos fundamentais democráticos e individuais são de 

eficácia contida e aplicabilidade imediata  (SILVA, J.A.,  1999, p. 184).  A eficácia e 

aplicabilidade das normas que contém os direitos fundamentais dependem muito de seu 

enunciado, pois se trata de assunto que está em função do Direito positivo. 

A eficácia social designa uma efetiva conduta acorde com a prevista 

pela norma; refere-se ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada. É o que 

tecnicamente se chama efetividade da norma. Hans KELSEN (2000, p. 12), assinala que 

uma norma jurídica é considerada como objetivamente válida apenas quando a conduta 

humana que ela regula lhe corresponde efetivamente, pelo menos numa certa medida e 

que,  se  uma  norma  nunca  é  aplicada  nem  respeitada  em  parte  alguma,  não  será 

considerada  como  norma  válida.  Eficácia  é  a  capacidade  de  atingir  objetivos 

previamente fixados como meta. Tratando-se de normas jurídicas, SILVA, J. A. (1999, 

p. 65-6), complementa que a eficácia consiste na capacidade de atingir os objetivos nela 

traduzidos, que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados 

pelo  legislador.  Em  tal  acepção,  eficácia  social  é  a  concretização  do  comando 

normativo,  sua  força  operativa  no  mundo  dos  fatos.  Da  eficácia  jurídica,  cuidou, 

superiormente,  o  mesmo autor,  para  concluir  que todas as  normas constitucionais  a 
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possuem e são aplicáveis nos limites objetivos de seu teor normativo. Todas têm a força 

imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou popular aos seus órgãos. 

Nesse tema, considera Michel TEMER (1998, p. 23-5) que todas as 

normas  constitucionais  são  dotadas  de  eficácia  e  que  os  direitos  e  garantias 

fundamentais  previstos  no  art.  5º  da  Constituição  Federal  têm  aplicação  imediata, 

segundo o comando expresso no §1º do aludido dispositivo. Salienta que os princípios 

fundamentais estabelecidos podem ser invocados na sua plenitude, até que sobrevenha 

legislação regulamentadora, quando for o caso de sua utilização. Assim, tudo o que a 

Constituição concede com sua imperatividade suprema – direitos individuais, poderes 

públicos – tem-se o direito de fazer, e tudo que a lei Máxima exige, tem-se o dever de 

cumprir (GORDILLO, apud FERRARI, R. M., 2001, p. 34). Portanto, não tem sentido a 

existência de uma Constituição, que inclusive proclama a preferência por um Estado 

Democrático de Direito, que não seja para ser observada. O certo é que por meio de uma 

análise interpretativa das normas constitucionais, deve ocorrer um impedimento para 

que muitas das regras previstas na Lei fundamental possam vir a se tornar inúteis, sem 

nunca terem cumprido a finalidade determinada pelo legislador constituinte, em virtude 

da  incompletude  de  sua  norma  e  da  forçosa  necessidade  de  atuação  dos  poderes 

constituídos para que supram as suas deficiências estruturais, (FERRARI, R. M., 2001, 

p.  132),  em que  pese  os  instrumentos  previstos  no  ordenamento,  para  evitar  que  a 

omissão dos Poderes Públicos converta-se em um comportamento inconstitucional. 

5 O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 

Significado e Alcance do art. 5º, § 1º, da Constituição de 1988 

Muito se tem considerado sobre a delicada questão da aplicação do 

direito fundamental à razoável duração do processo por força do Inciso LXXVIII do 

Art.  5º  da  Carta  Magna:  ...  a  todos,  no  âmbito  judicial e  administrativo,  são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 

sua tramitação. Importa dar um especial enfoque a esse preceito fundamental, posto que 

a sua simples existência não dê qualquer garantia de que ele será posto em prática. Este 

inciso busca a rápida entrega da prestação jurisdicional, ao assegurar a todo cidadão a 

razoabilidade da duração do processo e a celeridade processual, tanto propugnadas, mas 
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jamais cumpridas.7 (BEMFICA, 1992. p. 206.).  Contemporaneamente,  a lentidão dos 

processos, a morosidade da Justiça e a ineficácia de muitos provimentos judiciais estão 

conduzindo os jurisdicionados a uma verdadeira descrença no Poder Judiciário8. 

Convém analisar  a  eficácia  dessa norma,  vinculando-a à  noção de 

aplicabilidade e efetividade, isto é, à qualidade para produzir, em maior ou menor grau, 

efeitos jurídicos à realização do direito (universalmente reconhecido) ao desempenho 

concreto de sua função social. A doutrina considera que, por ser o art. 5º, inc. LXXVIII, 

da  CF/88,  uma  cláusula  aberta  pouco  efeito  prático  produziria  (SOUZA,  apud 

HERTEL, 2005). Neste sentir, pondera FERRARI:

Todas as normas que integram uma constituição do tipo rígido comungam 
da  mesma  natureza.  Isso  significa  dizer  em  decorrência  da  rigidez 
constitucional, todas as normas são constitucionais, vale dizer, comungam 
do  mesmo  nível  de  superioridade  hierárquica,  da  mesma  força  cogente. 
Dessa forma, em que pese haver, em um mesmo documento constitucional, 
regra  de  diversos  tipos,  que  postulam  finalidades  diferentes,  pode-se 
reconhecer  que  formam  um  sistema  de  normas  que  se  condicionam 
reciprocamente (SILVA, J., A. in FERRARI, 2001, p. 94) e que conservam a 
mesma imperatividade,  na medida em que contêm um mandamento,  uma 
ordem, com força jurídica e não apenas moral. (...) Nesse sentido é preciosa 
a lição de Rui BARBOSA, quando asseverou que, em uma Constituição, não 
existem cláusulas com sentido de meros conselhos, avisos e ilações. Todas 
têm a força imperativa de regras ditadas pela soberania nacional ou popular 
aos seus órgãos (FERRARI, N., e MACEDO, R. M., 2001, p. 95-6).  

Pode-se dizer que à Constituição, como Lei Máxima, todos devem 

obediência, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, por meio de seus órgãos e agentes, 

bem como todos os membros da sociedade (FERRARI, R., M., N., 2001, p. 183). Em 

suma  Constituição  é  feita  para  ser  observada  e  a  partir  da  análise  do  preceito 

constitucional o intérprete pode concluir sobre a capacidade dessa norma, se o comando 

contido nele é completo, se sua eficácia é plena e incide diretamente sobre a matéria que 

lhe serve de objeto. Ou, ao contrário, se para sua aplicação necessita da elaboração de 

outras normas (ordinárias ou complementares), que completem o seu alcance e o seu 

sentido.  Quando  descrito  por  inteiro  o  seu  mandamento,  quando  o  comando 

constitucional  é  bastante  em  si,  não  existe  a  necessidade  de  edição  de  legislação 

intermediária,  que lhe venha compor o sentido para deflagrar  todos os  seus efeitos, 

posto que tenha autonomia operativa suficiente. Já em determinados casos, como, por 

exemplo, o art. 7º, XXVII, ao determinar que os trabalhadores tenham direito à proteção 

7 LUCHEZI, Roberto. Entendo que isso será possível desde que ocorra uma profunda reforma processual, 
principalmente no Processo Civil e a cultura do recurso seja amenizada. 
8 Na doutrina, chega-se a encontrar a seguinte afirmação: "Mesmo o Poder Judiciário, sempre intocável, já 
não merece a confiança popular". 
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em face da automação, na forma da lei, a executoriedade dessas normas depende de lei 

complementar, e fica na dependência de edição de lei posterior. 

Dentro  desse  universo,  os  casos  de  difícil  solução  e  que  não 

contenham referência expressa à lei ordinária regulamentadora, deve-se aplicar-se desde 

logo,  independentemente  de  regulamentação  por  lei  ordinária  ou  complementar 

(TEIXEIRA, M., apud FERRARI, R., M., N., 2001, p. 98, 143). Cumpre ao intérprete 

aplicador  da  Constituição  procurar  sempre  dar  aos  dispositivos  desta  o  máximo  de 

efeitos  possível,  na  medida  em que  a  universal  inoperância  dos  corpos  legislativos 

acabaria por transformá-las em letras mortas. 

Observando a relevância dos pontos referidos, o constituinte de 1988 

consagrou expressamente no § 1º do art. 5º, que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata. Assim sendo, é oportuna a opinião retro 

citada  de  Meirelles  TEIXEIRA  sobre  o  fato  de  certas  normas  não  proverem  um 

comportamento, não fazerem referência expressa à necessidade de emissão de norma 

regulamentadora.  Esse  modo  de  prever  o  comando  tem a  preferência  do  legislador 

constituinte, posto que a maioria dos dispositivos constitucionais não faz referência à 

sua regulamentação (TEIXEIRA, apud FERRARI, R., M., N., 2001, p. 99). Não resulta 

no contido do art. 5º, inc. LXXVIII da CF/88, referência quanto à sua regulamentação 

para  realizar-se.  Em  que  pese  encontrar-se  contemplado  na  categoria  de  direitos 

fundamentais  (SARLET  I.  W.,  2004,  p.  255)  e  doutrinariamente  defendido  com 

aplicabilidade  imediata.  Merece  esse  princípio  uma  investigação  científica  mais 

profunda quanto à produção concreta de efeitos.

Cumpre  observar  que  não  se  estabeleceu  o  quê  e  quanto  seria 

exatamente o prazo razoável de um processo. O Direito não tem, por exemplo, como a 

matemática e a física, uma linguagem específica, e que se utiliza da linguagem comum 

para  ser  criado,  elaborado,  aplicado  e,  também  desenvolver-se.  A  utilização  da 

linguagem natural pelo direito não impede que, ao lado de conceitos vagos e imprecisos, 

o discurso normativo apresente conceitos precisos, cujo significado é obtido por meio 

de um processo interpretativo que se encontra condicionado pelo contexto em que estão 

inseridos. Supor a necessidade de lei para delimitar este campo, implicaria outorgar à  

lei  mais  força  que à Constituição (FERRARI,  R.,  M.,  N.,  2001,  p.  202-4).  Mesmo 

propiciando zonas de penumbra, onde proliferam as incertezas, a imprecisão ou fluidez 

das palavras utilizadas pelos dispositivos constitucionais, registra a doutrina que tal fato 
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não  lhes  retira  a  imediata  aplicabilidade  dentro  do  campo  induvidoso  de  sua 

significação. 

Na verdade, o direito à defesa, assim como o direito à tempestividade 

da  tutela  jurisdicional,  são  constitucionalmente  tutelados  (MARINONI,  apud 

CARVALHO,  F.,  2006).  Todos  sabem,  de  fato,  que  o  direito  de  acesso  à  justiça, 

garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, não quer dizer apenas 

que todos têm direito de ir a juízo, mas também quer significar que todos têm direito à 

adequada tutela jurisdicional ou à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. 9 

Em  face  do  dever  de  respeito  e  aplicação  imediata  dos  direitos 

fundamentais em cada caso concreto, pode ocorrer que uma norma constitucional, como 

no caso em tese, se refira a um instituto de conceito jurídico indeterminado, o que não a 

tornaria  inaplicável,  (FERRARI,  R.,  M.,  N.,  2001,  p.  197)  essa  norma  dependeria, 

apenas, de interpretação capaz de precisar e concretizar o sentido de conceitos jurídicos 

indeterminados, interpretação que daria à norma ‘sentido atuante’. 

Merece  registro  a  opinião  doutrinária  de  que  o  Poder  Judiciário 

encontra-se investido de poder-dever de aplicar imediatamente as normas definidoras de 

direito  e  garantias  fundamentais.  A  falta  de  concretização  não  poderá,  constituir 

obstáculo à aplicação imediata pelos juízes e tribunais, na medida em que o Judiciário – 

por força do disposto no art. 5º, § 1º, da CF -, não apenas se encontra na obrigação de 

assegurar a plena eficácia dos direitos fundamentais, mas imbuído do poder de remover 

eventual lacuna oriunda da falta de concretização, valendo-se da autorização fornecida 

pelo art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ...  quando a lei for omissa, o juiz  

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito  

(SARLET I.  W.,  2004,  p.  262).  À  função  judiciária  cumpre  o  restabelecimento  da 

9 Tutela  antecipatória,  julgamento  antecipado  e  execução  imediata  da  sentença,  pág.  18.  O Tribunal 
Constitucional de Portugal asseverou que “para além do direito de acção, que se materializa através do 
processo,  compreendem-se  no  direito  de  acesso  aos  tribunais,  nomeadamente:  a)  o  direito  a  prazos 
razoáveis de acção ou de recurso; b) o direito a uma decisão judicial sem dilações indevidas; c) o direito a 
um processo justo baseado nos princípios da prioridade e da sumariedade no caso daqueles direitos cujo 
exercício pode ser aniquilado pela falta de medidas de defesa expeditas; d) o direito a um processo de 
execução,  ou  seja,  o  direito  a  que,  através  do  órgão  jurisdicional  se  desenvolva  e  efective  toda  a 
actividade  dirigida  à  execução  da  sentença  proferida  pelo  tribunal.  O  Tribunal  Constitucional  tem 
caracterizado o direito de acesso aos tribunais como sendo,  entre o  mais,  um direito  a  uma solução 
jurídica  dos  conflitos,  a  que  se  deve  chegar  em prazo  razoável  e  com observância  de  garantias  de 
imparcialidade e independência, possibilitando-se designadamente, um correcto funcionamento das regras 
do contraditório, em termos de cada uma das partes poder deduzir as suas razões (de facto e de direito), 
oferecer as suas provas, controlar as provas do adversário e discretear sobre o valor e resultado de umas e 
outras” (Tribunal Constitucional de Portugal, Rel. Monteiro Diniz, j. 20.11.1996). 
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ordem  jurídica  perturbada,  mesmo  quando  as  expressões  jurídicas  desta  sejam 

defeituosas e lacunares.

Se a doutrina já admite a aplicabilidade imediata da norma em tese, 

outro argumento que justifica a sua incidência  instantânea é o de que todo discurso 

normativo tem que colocar em seu raio de abrangência os princípios, aos quais as regras 

se vinculam. O pensamento de F. de CASTRO é de que os princípios são verdades 

objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever ser, na qualidade 

de  normas  jurídicas,  dotadas  de  vigência,  validez  e  obrigatoriedade.  Afirma  que  os 

princípios têm a finalidade de regular um comportamento não regulado; eles espargem 

claridade sobre o entendimento das questões jurídicas, por mais complicadas que estas 

sejam no interior de normas (F. de CASTRO apud BONAVIDES, 2000, p. 228-232). 

Ensina a doutrina que as regras obrigam, proíbem ou permitem alguma coisa, enquanto 

que os princípios são mandamento nuclear de um sistema, mas que exigem a realização 

de algo, da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. 

Os princípios, são mandatos de otimização (ALEXY, Robert, 1993, apud ALBERTON, 

2005). Também são os princípios, normas que dizem que algo deve ser realizado na 

medida do possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. 10 

Assim,  pode-se  dizer  que,  por  mais  vagas  e  fluidas  que  sejam as 

expressões  utilizadas,  não  é  possível  pensar  em  uma  imprecisão  absoluta,  e  isto, 

principalmente,  quando vistas  dentro  de um sistema normativo.  O conceito  jurídico 

indeterminado, em todas as situações, deve sempre levar a uma solução justa que deve 

estar  embasada  em valores  de  justiça. Os princípios  são,  por  conseguinte,  enquanto 

valores, a pedra de toque ou critério com que se aferem os conteúdos constitucionais em 

sua  dimensão normativa  mais  elevada (BONAVIDES,  2000,  p.  228-54).  Somente  o 

recurso aos princípios poderá levar a bom termo a atividade interpretativa, tornando-a 

mais precisa e transparente aos seus destinatários. O princípio vem ajustar-se à norma 

para  permitir  seu preenchimento  de  acordo com os  valores  que  o próprio  princípio 

encampa  e  que  conferem  ao  sistema  sem  se  tirar  desta  o  seu  mínimo  imutável 

(BASTOS, 1999, p. 127-134). Isto não significa que a formação da lei deva obedecer a 

um princípio mecânico, mas, como exigência ideal, deve ter-se por firme o princípio de 

que a lei reproduz o espírito da generalidade dos cidadãos.

10 ALEXY. Teoria... “ los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 
posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” ( p.86 ) .
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5.1  A  Razoável  Duração  do  Processo  e  sua  Vinculação  aos  Princípios 

Constitucionais

É  necessário  analisar,  ainda  que  breve,  a  expressa  vinculação  de 

alguns  princípios  ao  direito  fundamental  contido no  art.  5º,  inc.  LXXVIII  da  CF  e 

considerar a eficácia e efetiva aplicabilidade ao caso concreto. Dentre os que compõem 

o ordenamento jurídico positivo, o princípio  razoável duração do processo  vincula-se 

aos  princípios  adotados  pela  Constituição  Federal: dignidade  da  pessoa  humana,  

proporcionalidade,  legalidade,  celeridade,  instrumentalidade e  outros.  No  caso  de 

inobservância  dessa  norma11,  estão,  também,  em jogo  dois  grandes  e  fundamentais 

princípios  -  o  da  efetividade  da  tutela  jurisdicional  e  o  da  segurança  jurídica. 

Evidentemente em face da plenitude do disposto no art. 5º, incisos: XXXIV –  são a 

todos assegurados (...) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos  

ou contra ilegalidade ou abuso de poder; e XXXV - a lei não excluirá da apreciação  

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito - sabido ser a jurisdição uma expressão 

da soberania e  o  processo instrumento  dessa jurisdição,  qual  seja  objeto  político de 

efetivação das garantias asseguradas constitucionalmente e até mesmo político-cultural, 

(TEIXEIRA S.  F.,  apud  SÍNTESE,  1994, p.  6),  na hipótese  de  lesão ou ameaça a 

11 Princípios Constitucionais e o Supremo Tribunal Federal (...) princípios constitucionais são normas 
jurídicas,  e como tais,  pretendem produzir efeitos positivos sobre a realidade.  (...)  De qualquer sorte, 
hodiernamente, se reconhece que as normas jurídicas, são compostas de regras e princípios, e não como 
outrora, apenas de regras.

Ora, se os princípios são uma das espécies normativas, e se as normas jurídicas estão aí para 
serem  concretizadas  no  mundo  dos  fatos,  não  há  razão  nenhuma  que  justifique,  com  honestidade 
intelectual, que os princípios constitucionais não podem embasar uma pretensão em juízo. Entendimento 
diverso implica relegar à inocuidade o conceito de normas jurídicas. Tornou-se comum mencionar na boa 
doutrina  que  as  normas  jurídicas  são  compostas  de  normas-regras  e  normas-princípios,  assim,  sem 
embargos de já não subsistir a divergência no que tange a noção de que princípios e regras são tipos de 
normas, ambos dotados de imperatividade. Logo, afirmar que princípio constitucional é norma jurídica 
imperativa significa que o efeito por ele pretendido deverá ser imposto coativamente pela ordem jurídica 
caso não se realize espontaneamente, como se passa com as demais normas jurídicas. Ademais, muitos 
ainda não se aperceberam que já saímos do positivismo, e agora, estamos no pós-positivismo, graças a 
Crisafulli,  Dworkin  e  Alexy, dentre  outros,  logo,  a  norma é conceitualmente  elevada à categoria  de 
gênero, do qual as espécies vêm a ser o princípio e a regra.

E o que significa ser uma norma jurídica, uma vez que, com a entrada do pós-positivismo, o 
princípio passou a ser uma das espécies de normas, melhor dizendo, o que significa para o princípio ser 
norma jurídica? Significa a imperatividade de seus efeitos propostos, em outro dizer, pretendem produzir 
algum efeito no mundo dos fatos.

(...) porque os princípios constitucionais são normas jurídicas e, por isso, sempre que a decisão 
contrariar  o princípio estará contrariando a norma constitucional  diretamente e na sua pior forma de 
violação,  que é  a  contrariedade  a  princípio.  Por  derradeiro,  quero  convidar  o  operador  do Direito  a 
começar a gerir a sua função social com base no princípio constitucional, pois aí está a razão, as luzes que 
serão lançadas  para  bem interpretar  as  regras.  Luiz  Carlos  Forghieri  Guimarães,  Escola  Superior  de 
Advocacia – ESA/OABSP 

 http://www2.oabsp.org.br/asp/esa/c. 2.3.1.asp?id_noticias=87. Acesso em 28/09/2007.
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direito do cidadão, pelo princípio da unicidade do ordenamento jurídico, o juiz natural, 

competente e imparcial relevará a garantia e aplicação da tutela efetiva (BOBBIO N., 

apud FACCHIN, 2001, p. 61). 

Somente há sentido em inscrever na Constituição princípios dotados 

de eficácia jurídica e aptos a se tornarem efetivos, isto é, a operarem concretamente no 

mundo  dos  fatos  (BARROSO,  apud  SÍNTESE,  1996,  p.  38).  Dentre  os  critérios 

norteadores  de  uma  prestação  jurisdicional  adequada  destaca-se  a  razoabilidade, 

necessária a sua utilização, pois, o racional puro da lógica da inferência é meramente 

explicativo. Ao invés, o logus do razoável, atinente aos problemas humanos – e portanto 

aos políticos e jurídicos – intenta compreender sentidos e nexos entre significações, 

assim  como  realiza  operações  de  valoração  e  estabelece  finalidades  e  propósitos 

(SILVEIRA A., p. 162 apud XAVIER L. R., SÍNTESE, p. 22). 

Destaque-se que a demora na prestação jurisdicional cai no conceito 

de serviço público imperfeito,  quer  ela seja  por  indolência  do juiz,  quer  seja  por o 

Estado não prover adequadamente o bom funcionamento da justiça.  Tanto o é que a 

jurisprudência  tem  sido  rigorosa  no  que  diz  respeito  ao  excesso  de  prazo,  com  a 

firmação  de  que  ao  Estado  cabe  velar  pela  regularidade  dos  serviços  públicos 

respondendo  pelos  resultados  de  mau  funcionamento  (DELGADO,  J.  A.,  apud 

SÍNTESE, 1996, p.  19).  Vigora no sistema legal  vigente por força de compromisso 

internacional a que o Brasil está obrigado a cumprir, o mandamento segundo o qual 

todo acusado tem o direito de obter, num prazo razoável, pronunciamento judicial que 

defina sua situação perante a lei (VIDIGAL E., STJ – HC n. 5.284). É de registrar, que 

o  art.  5º  inc.  LXXVIII  do  atual  ordenamento  jurídico  brasileiro  vinculado  nos 

princípios, caracteriza um direito subjetivo do cidadão à jurisdição tempestiva. Segundo 

José Augusto DELGADO, várias  correntes  doutrinárias aduzem que a  finalidade da 

tutela jurisdicional é garantir que o direito objetivo material seja obedecido. Para tanto, 

estabelece a obrigatoriedade de o juiz cumprir determinados prazos fixados pelo direito 

formal. Dentre outros fundamentos, agasalham entendimento de que constitui garantia 

individual implícita (art. 5º, § 2º, CF) a prestação jurisdicional dentro dos prazos fixados 

pela legislação ordinária, não só com o princípio da legalidade quando o Estado deve 

suportar a lei que ele próprio fez como também por ser inconciliável com o sistema 

democrático o fato de não gerar responsabilidade e descumprimento do direito.

Não resta dúvida que há discordância  doutrinária  sobre o assunto, 

porém, existem no atual sistema positivo brasileiro condições de imperar, sem nenhum 
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ataque ao ordenamento jurídico, o princípio de que a proteção da dignidade da pessoa 

humana autoriza uma ação contra tratamentos intromissivos,  impedindo atitudes que 

diminuam  o  status da  pessoa  humana  enquanto  indivíduo,  cidadão  e  membro  da 

comunidade.  A  dignidade  da  pessoa  humana  traz  como  conseqüência  o  respeito  à 

individualidade,  possibilitando  todo  o  desenvolvimento  do  potencial  humano.  Do 

mesmo  modo  é  a  lição  de  HERRERA FLORES,  para  quem a  maior  agressão  aos 

direitos humanos consiste em obstar que pessoas, grupos ou povos exerçam e lutem em 

defesa de sua dignidade (FLORES J. H., 2000. p. 264-265,  apud BOLDRINI, R. P. C., 

2003). Portanto, quanto à duração do processo,  não há uma solução matemática capaz 

de  atender  a  quota  desejável  para  o  prazo  razoável,  a  Lei  Máxima  vinculada  aos 

princípios objurga pelos seus próprios fundamentos ser razoável o prazo da prestação 

jurisdicional os prazos fixados pela legislação ordinária.

5.2 Direito à Prestação Jurisdicional Tempestiva e Dignidade da Pessoa Humana 

A natureza deste estudo conduz a uma compreensão prévia em torno 

do princípio da dignidade da pessoa humana. A positivação do princípio da dignidade 

da pessoa humana é relativamente recente. Apesar das desastrosas experiências pelas 

quais  tem  passado  a  humanidade,  de  modo  especial,  neste  século,  remanesce  da 

concepção jusnaturalista, sem dúvida, a constatação de que o homem, em virtude tão-

somente  de  sua condição  biológica  humana e  independentemente  de  qualquer  outra 

circunstância, é titular de direitos e deveres que devem ser reconhecidos e respeitados 

pelos seus semelhantes e pelo Estado (SARLET I. W., 2004, p. 105-12). A qualificação 

da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a certeza de que o 

art. 1º, inc. III, da CF/88 não contém apenas uma declaração de conteúdo ético e moral, 

mas constitui norma jurídico-positiva com  status  constitucional e, dotada de eficácia, 

transformando-se  de  tal  sorte,  para  além  da  dimensão  ética,  um  valor  jurídico 

fundamental  da  comunidade.  É  justamente  neste  sentido  que  assume  particular 

relevância a constatação de que a dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite 

dos poderes estatais. 

Como  tarefa  imposta  ao  Estado,  a  dignidade  da  pessoa  humana 

reclama que guie as suas ações no sentido de preservar a dignidade existente ou até 

mesmo  de  criar  condições  que  possibilitem  o  pleno  exercício  da  dignidade.  Neste 

contexto, a toda a atividade estatal e todos os órgãos públicos são impostos um dever de 
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abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrárias à dignidade pessoal, 

quanto ao dever de protegê-la contra agressões por parte de terceiros, seja qual for a sua 

procedência (SARLET I. W., 2004, p. 105-21). Neste sentido, costuma-se afirmar que o 

exercício  do  poder  e  a  ordem  estatal  em  seu  todo  apenas  serão  legítimos  caso  se 

pautarem  pelo  respeito  e  proteção  da  dignidade  humana.  Assim,  esta  constitui 

verdadeira condição da democracia, que dela não pode livremente dispor. 

Pode-se entender, portanto, que o princípio da dignidade da pessoa 

humana constitui o reduto intangível de cada indivíduo e,  neste sentido, um estreito 

entrelaçamento entre os direitos fundamentais. Saliente-se que para além da tríade vida, 

liberdade  e  igualdade,  também  há  outros  direitos  fundamentais  que  podem  ser 

reconduzidos  e  considerados  como  exigências  ao  princípio  da  dignidade  humana 

(SARLET I.  W.,  2004,  p.  124).  Assim ocorre  a  toda  evidência  com o art.  5º,  inc. 

LXXVIII da CF/88.  Sustenta-se, nessa linha de pensamento, que todos os sujeitos do 

processo têm o direito de exigir do Estado o respeito aos seus direitos fundamentais. 

Portanto, é no princípio da dignidade da pessoa humana Art. 1.º, III, CF/88 que está a 

matriz de todos os direitos fundamentais ou o seu núcleo essencial intangível,  como 

aceita parte da doutrina (GUERRA, 2003, p. 49).

A  equação  processo-tempo,  na  atualidade  não  se  circunscreve, 

contudo,  a  um  posicionamento  dogmático. Bem  por  isso  se  considera  que  a 

administração  da  justiça  não poderá  prorrogar-se,  de  forma  indefinida,  transferindo, 

para um tempo futuro e de determinação imprecisa, o remate do processo (FRANCO A. 

S.,  apud  XAVIER L. R.,  SÍNTESE,  1996, p.21).  Este  é um problema que remonta 

décadas  em nossa  história,  tanto  que  Rui  Barbosa,  nos  idos  de  1920,  (Oração  aos 

Moços) já dizia:  justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada (DEMO J. 

A.,  apud  CONSULEX,  2004,  p.  31).  Cuida-se,  no  caso,  de uma exigência  que diz 

respeito  à  própria  dignidade  da  pessoa  humana,  enquanto  princípio  fundamental  do 

Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF) e que inclui na garantia da ampla 

defesa consagrada na CF, inc. LV, do art. 5º. (XAVIER apud SÍNTESE, 1996, p. 23). 

Vê-se, ainda, no direito constitucional norte-americano, que todo cidadão tem direito de 

que seja posto termo, da forma mais rápida possível, à situação de incerteza em que se 

encontra. 

Há uma tendência natural  observada entre os cientistas do Direito 

pátrio que é dar pouca ou nenhuma importância aos princípios jurídicos que regem todo 

o sistema. Os princípios não constituem letra morta no ordenamento A  dignidade da 
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pessoa humana e  os valores  sociais  da livre iniciativa  não estão previstas no artigo 

inaugural da Constituição por acaso (NICOLAU G. R., apud IOB, 2006 p. 8). Pontifica 

Celso Antonio Bandeira de MELLO que violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir  uma norma.  A desatenção  ao princípio implica  ofensa não apenas  a  um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. Afirma ser a mais 

grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 

atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais,  contumélia  irremissível  a  seu  arcabouço  lógico  e  corrosão  de  sua 

estrutura mestra (LUIZ,  G. A.  apud  SÍNTESE, p. 37-8). Isto porque, com ofendê-lo, 

abatem-se as vigas que o sustém e alui-se toda a estrutura nele reforçadas. 

Para uma melhor compreensão, aduz Gomes CANOTILHO e Vital 

MOREIRA com relação aos princípios fundamentais,  que estes:  (...)  constituem por 

assim  dizer  a  síntese  ou  matriz  de  todas  as  restantes  normas  constitucionais,  que  

àquelas podem ser directa ou indirectamente reconduzidas (CANOTILHO, 1991, p. 66, 

apud  AFONSO, J.A.,  p.  98).  Ou como ensina Hédio SILVA JR.  (...) dignidade da 

pessoa  designa  um  atributo  inato,  inerente  e  inalienável  dos  seres  humanos,  uma  

essência ético-espiritual de que todos são portadores e que os qualifica, per se, como 

sujeitos de direitos (SILVA JR, 2001, p. 62, apud VENTURINI, 2001). Neste sentido, 

importa salientar que também Celso Pacheco FIORILLO (1997, p. 24) tem considerado 

o fundamento de que a dignidade da pessoa humana é a base para o acesso ao chamado 

piso vital  mínimo representado pelo  acesso ao rol  de direitos  sociais  a  educação,  a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

a  infância  e  a  assistência  aos  desamparados.  É  nesta  guia  que  registra  a  doutrina 

(SOUZA, 1999, p.173), que a  dignidade da pessoa humana só não é mais importante 

que o próprio existir, mas comparece em seguida na medida em que o existir humano só 

se concebe com dignidade. 

Convém  destacar,  ainda,  o  fato  de  que  o  exercício  da  função 

jurisdicional  do  Estado é  desenvolvido  sob  os  mesmos  efeitos  das  demais  funções, 

gerando  direitos  e  obrigações  de  igual  categoria  (DELGADO,  J.  A.,  1983,  apud 

REVISTA DE PROCESSO,  p. 148). De conformidade com o visto, ao permanecer o 

Estado silente, omisso, na entrega da prestação jurisdicional tempestiva ou por qualquer 

ato comissivo ou omissivo dos agentes do Poder Público ou dos seus serviços, retém o 

jurisdicionado no seu interior a frustração, a revolta e a insegurança pela ausência de 

proteção  judicial  a  seus  direitos,  o  que  pode  desencadear  males  psicossomáticos 
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indesejáveis ao cidadão. Em tese, havendo ofensa à dignidade da pessoa humana basta 

invocar o princípio da culpa administrativa, porque procede do mau funcionamento de 

um serviço e, decretar a responsabilidade do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando por premissa a norma fundamental, torna-se fácil perceber 

que  todo  e  qualquer  processo  deve  ser  julgado  sem  dilações  temporais  indevidas, 

respeitando o contraditório, o amplo direito de defesa, e a realização de provas úteis, 

sem afastar, contudo, os eventuais imprevistos, fato comum a toda atividade. No cenário 

jurídico atual verifica-se um paradoxo em face do elevado número de ações, o caos 

jurídico está instalado no país e a morosidade da justiça ainda está longe de sucumbir. A 

verdade é que a questão do excesso de processos somente se resolverá mudando os 

paradigmas e a forma de exercer o trabalho. Na ocorrência de lesão ao bem jurídico 

decorrente da demora na prestação jurisdicional do Estado ou omissões prejudiciais de 

seus agentes,  posto que amalgamados em verdadeira unidade,  manda o direito ou a 

eqüidade que se não deixe o lesado ao desamparo de sua própria sorte.
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RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de analisar a propriedade industrial e suas implicações 

diante  do  princípio  da  função  social  da  propriedade,  demonstrando  que  o  Estado 

intervém na esfera privada, limitando o princípio da autonomia da vontade, ao passo 

que impõe ao titular de uma patente o dever de cumprimento de determinados requisitos 

em respeito ao princípio da função social da propriedade industrial, tendo em vista que a 

patente  é  considerada  uma propriedade  de  seu  titular  e,  portanto,  deve  cumprir  sua 

finalidade social em troca do direito de exclusividade no uso, gozo, disposição e fruição 

que o Estado outorga ao seu titular.
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ABSTRACT

The  present  work has  the  objective  of  analyze  the  industrial  property  and  its 

involvement with the principle of property social function, giving evidence of the Estate 

intervenes in the private sphere and limits the principle of will autonomy, through the 

imposition to the patent’s title the obligation of supply several requisites in point of the 

principle of industrial property social function, as well as the patent has been considered 

a title’s property and, so, the patent must to execute its social finality in exchange of the 

exclusiveness right about the use, joy, disposition and usufruct that the State consents to 

patent ´s title.
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 INTRODUÇÃO

A Propriedade Industrial  trata  dos bens imateriais  com aplicação industrial, 

quais sejam: a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, a concessão de 

registros de desenho industrial, a concessão de registro de marcas, repressão às falsas 

indicações  geográficas  e  repressão  à  concorrência  desleal.  Essas  são  as  matérias 

protegidas pela Lei 9.279/1996 – LPI.

Mister ressaltar que a Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata 

dos  bens imateriais,  resultantes  da manifestação  do intelecto  humano,  englobando a 

Propriedade Industrial e o Direito Autoral.

Assim, o Direito Autoral dispõe sobre as obras literárias, musicais, artísticas, 

estéticas  bidimensionais  e  obras  estéticas  tridimensionais,  matéria  esta  que não será 

objeto do presente estudo.

A Propriedade Intelectual alcança ainda as concepções científicas e a proteção 

dos direitos de software.

Importante ressaltar  também, que a denominação “propriedade”,  na verdade 

quer-se dizer direito nas legislações e tratados sobre o tema. Há doutrinadores que a 

consideram um verdadeiro  monopólio,  mas  é  um entendimento  minoritário  que não 

merece prosperar no contexto da propriedade intelectual.

Ocorre  que,  o  Estado  concede  o  direito  de  exclusividade  na  utilização  e 

comercialização do objeto para o qual se obteve o privilégio, durante um lapso temporal 

definido, ou seja, para patentes de invenção o período de exclusividade é de 20 anos e 

para a patente de modelo de utilidade o prazo é de 15 anos, ambos contados da data do 

depósito do pedido de patente. Aqui, o que há é uma oportunidade comercial durante a 

vigência da patente concedida e não um monopólio.
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No monopólio, propriamente dito, há uma exclusividade de mercado por tempo 

indeterminado, o que não ocorre no caso da propriedade industrial, cujo privilégio de 

exclusividade tem um termo inicial e um final. Esse privilégio é concedido ao inventor 

como recompensa pela divulgação à sociedade de sua invenção ou invento.

Em consonância com a Constituição Brasileira, a propriedade não pode fugir 

de  sua  função  social,  que  com  a  entrada  em  vigor  do  Código  Civil  de  2002,  foi 

ratificado expressamente  pela legislação civilista,  que incorporou a função social  da 

propriedade na essência de uma de suas cláusulas gerais, com a adoção expressa da 

cláusula geral da Socialidade. Nesse sentido, a pesquisa em tela pretende desenvolver-

se.

I – A PATENTE E O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

No contexto da legislação brasileira dentro da qual está inserida a propriedade 

industrial,  ela  não  é  considerada  um  direito  absoluto,  pois  deve  propiciar  o 

desenvolvimento  econômico,  tecnológico  e  social  do  país,  podendo  ainda  sofrer 

restrições no exercício dos direitos que dela decorrem em face dos interesses sociais do 

país.

Nesse contexto, observa-se que não há possibilidade de existir um sistema de 

propriedade  industrial  totalmente  internacionalizado  ou  neutro  no  Brasil,  pois  seria 

incompatível  com  a  nossa  Constituição  Federal  que  determina  como  garantia 

constitucional o princípio da função social da propriedade. 

A  legislação  de  propriedade  industrial  da  maioria  dos  países  considera  a 

invenção ou modelo de utilidade como sendo um direito de propriedade.

José  Carlos  Tinoco Soares  (1998)  entende  que além de  a  invenção ser  um 

direito de propriedade, constitui também um direito natural, de ocupação e intelectual, 

sendo  este  direito  de  propriedade  garantido  por  dois  elementos  fundamentais  e 

inalienáveis, que são a inteligência do homem, seu intelecto e sua livre disposição de 

vontade, pois ninguém poderá tirar do homem sua inteligência, mas apenas desfrutá-la, 

quando assim o consentir pela espontaneidade da vontade. 
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Assegura o ilustre autor que a invenção também é um direito natural, ao passo 

que desde os primórdios o homem encontrava coisas para utilizá-las (descobertas) e 

posteriormente as modificava de acordo com suas necessidades (invenção).

Afirma ainda, ser também, um direito de ocupação, pois o homem exerce seu 

direito de tomar posse daquilo que encontra (descoberta) ou daquilo que desenvolve, o 

industrializando e comercializando (invenção).

E também, considera o autor supra, ser ainda um direito intelectual, pois de 

nada adiantaria ao homem encontrar e utilizar coisas, se não houvesse o emprego de sua 

inteligência, que lhe é inato.

A Lei 9.279/96 dispõe sobre a propriedade industrial em seu artigo 6º:

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será 
assegurado  o  direito  de  obter  a  patente  que  lhe 
garanta a propriedade, nas condições estabelecidas 
nesta Lei.

Em nossa legislação, o direito de propriedade se baseia no princípio de usar, 

fruir, dispor e reaver (“ius utendi, fruendi et abutendi) o bem a qualquer tempo, mas no 

tocante  a  propriedade industrial,  esse  direito de propriedade tem caráter  temporário, 

configurando uma propriedade resolúvel, ou seja, ocorrendo um evento futuro e certo, 

qual seja, o decurso do lapso temporal de vigência da patente conferido pela Lei, findar-

se-á os direitos decorrentes dessa propriedade, culminando por extingui-la.

Contudo,  os  direitos  decorrentes  da  propriedade  industrial  estão 

intrinsecamente  ligados  ao  princípio  da  função  social  da  propriedade,  deste  não 

podendo desvincular-se.  Para tanto,  o Instituto  Nacional  de Propriedade Industrial  – 

INPI  atua  como “fiscalizador”  do exercício  desses  direitos  a  fim de  evitar  que  sua 

finalidade seja desvirtuada.

O direito de exclusividade sobre uma invenção, adquirido por meio de uma 

patente  é  um  privilégio  que  o  Estado  concede  ao  seu  inventor  pelo  benefício  da 

divulgação de seu invento para a sociedade, contribuindo para o bem comum.

O sistema de  proteção patentária  é  de  grande importância  para  propiciar  o 

desenvolvimento econômico e social de um país, pois é um incentivo para a produção 

de inovações tecnológica, beneficiando o inventor e toda a coletividade com o progresso 

e desenvolvimento. 
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Contudo, esse direito de exclusividade não é absoluto e implica em limitações 

estabelecidas pela legislação de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do poder 

econômico, a concorrência desleal e o monopólio do produto objeto do invento.

Assim, nos dizeres de Umberto Pippia, citado por Soares (1998, p. 103),

o direito  do inventor  não se pode confundir  com o direito  sobre  o 
produto, que é o meio material sobre o qual se concretiza a invenção 
ou a descoberta: o direito do inventor tem por objeto a idéia inventiva. 
Constitui-se, porém, sempre em um direito de propriedade porquanto 
‘sui generis’ sobre coisas imateriais: a sua característica essencial está 
no  direito  de  impedir  que  outros  reproduzam  a  invenção  e  a 
descoberta,  porque  é  a  reprodução  e  o  aproveitamento  do  produto 
imaterial que constitui o conteúdo da propriedade 

O direito do inventor, segundo Gama Cerqueira (apud Soares, 1998, p. 108): 

...é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma 
propriedade  temporária  e  resolúvel  que  tem  por  objeto  um  bem 
material – a invenção. O Código Civil  equipara aos bens móveis  o 
direito do autor.

Portanto, a propriedade do inventor ou titular do direito de patente, que poderá 

ou não ser o inventor, possui caráter mobiliário, sujeito às normas de direito comum 

relativos  à  propriedade móvel  e  por  ela  se  regulam quando for  omissa a  legislação 

especial.  

E, sendo assim, tal propriedade pode ser transmitida por ato “inter vivos” ou 

“causa mortis”, a título gratuito ou oneroso, pode constituir condomínio, ser penhorável 

em  execução  ou  dado  em  penhor,  pode  ser  objeto  de  usufruto,  suscetível  de 

“desapropriação”, nos casos legais (licença compulsória), é passível de reivindicação de 

propriedade,  podendo ainda,  sofrer,  como já  foi  dito,  restrições ao seu exercício  de 

acordo com o interesse público. 

Importante  salientar  que  a  propriedade  industrial  não  é  suscetível  de  posse 

material, e, portanto, não poderá ser adquirida por prescrição, mas a inércia do titular do 

direito de propriedade,  se não exercê-la no prazo de 3 (anos),  fica sujeito a licença 

compulsória prevista no artigo 68, parágrafo 1º da LPI.
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A licença compulsória é uma licença obrigatória imposta pelo legislador na 

ocorrência  de  determinadas  situações,  e  possui  caráter  sancionador  pela  inércia  do 

titular da patente em sua exploração ou por sua utilização de forma abusiva, a fim de 

que se mantenha a finalidade social da propriedade em questão.

Observe-se aqui, a preocupação do legislador com a função social do exercício 

dessa propriedade industrial, pois seu titular tem que explorar sua invenção e torná-la, 

assim, acessível à coletividade, pois caso não o faça, haverá a intervenção do Estado, na 

pessoa  do  Estado-Juiz  para  reprimir  ou  sancionar  essa  conduta,  interferindo 

significativamente  no  seu  direito  de  propriedade  em  prol  da  coletividade,  do  bem 

comum, objetivos do Estado Constitucional e Democrático de Direito.

Nesse caso, o titular da patente ficará sujeito à licença compulsória se exercer 

os direitos decorrentes de sua titularidade, de forma abusiva ou a utilizar como meio de 

praticar  abuso  econômico,  sendo  que  tais  situações  deverão  ser  comprovadas  por 

decisão administrativa ou judicial.

Nos dizeres de Gabriel Di Blasi (2005, p. 305) a licença compulsória

  ...é  uma  autorização  forçada  de  patente,  concedida  pelo  Estado  a 
terceiros, alheia a vontade do titular da mesma, quando se caracteriza 
a prática de abuso dos direitos decorrentes das patentes por parte deste 
titular. 

A  legislação  dispõe,  taxativamente,  as  situações  que  ensejarão  a  licença 

compulsória em seu artigo 68, parágrafo primeiro:

Art. 68
Parágrafo  1º:  “Ensejam,  igualmente  licença 
compulsória:
I  –  a  não exploração do objeto  da patente  no 
território  brasileiro  por  falta  de  fabricação  ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a 
falta  de  uso  integral  do  processo  patenteado, 
ressalvados os caso de inviabilidade econômica, 
quando será admitida a importação, ou;
II  –  a  comercialização  que  não  satisfizer  ás 

necessidades do mercado.
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Essas hipóteses somente ensejarão o requerimento da licença compulsória após 

o decurso do prazo de 3 (três) anos da concessão da patente, prazo legal concedido  ao 

titular para iniciar exploração da patente.

A legitimidade para requerer a licença compulsória será daquele que possuir 

legítimo interesse e capacidade técnica e econômica para realizar a exploração efetiva, 

destinando-se ao mercado interno.

A concessão da licença compulsória decorrente do abuso do poder econômico 

praticado pelo titular assegurará ao licenciado o prazo de 1 (um) ano para que proceda a 

importação do objeto da licença, quando for o caso, e inicie a sua exploração, desde que 

o objeto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com sua permissão.

O pedido de licença compulsória deverá ser formulado ao titular da patente, 

indicando-se as condições oferecidas e deverá ser protocolizado no INPI.

Ao pedido de licença compulsória feito pelo requerente, fundamentando-se em 

abuso de direitos patentários ou abuso do poder econômico, ou ainda, pela inércia do 

titular na fabricação do invento, deverá vir instruído de documentação que comprove 

todo o alegado. Caso o pedido se fundamente na falta de exploração, caberá ao titular da 

patente comprovar a sua exploração.

O titular será então, intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, 

findo o qual,  sem a manifestação  do titular,  será  considerada aceita  a  proposta  nas 

condições oferecidas.

Se o titular da patente contestar o pedido, o INPI poderá realizar diligências, 

bem como designar comissão,  podendo incluir  especialistas  que não façam parte da 

autarquia, com o escopo de subsidiar o arbitramento da remuneração, já que as partes 

não chegaram a um consenso.

No arbitramento da remuneração considerar-se-á as circunstâncias peculiares 

de cada caso concreto, não podendo olvidar-se da ponderação sobre o valor econômico 

da licença concedida.

Assim, instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão no prazo de 60 

(sessenta)  dias,  e decidindo pelo seu deferimento,  determinará as condições em que 

vigorará a concessão da licença.

A licença compulsória será sempre concedida sem exclusividade, portanto, não 

se  admite  o  sublicenciamento.  Admitir-se-á  a  cessão  da  concessão  somente  quando 
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realizada  conjuntamente  com  a  cessão,  alienação  ou  arrendamento  da  parte  do 

empreendimento que explore a patente licenciada compulsoriamente.

A decisão do INPI que decide o pedido de licença compulsória está sujeita a 

recurso que não terá efeito suspensivo.

Concedida a licença compulsória, o licenciado deverá iniciar sua exploração no 

prazo de 1 (um) ano da data de concessão da licença, admitindo-se a interrupção por 

igual prazo. Não cumprindo tal condição, o titular da patente poderá pedir a cassação da 

licença.

O licenciado fica investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, 

quando necessário.

Importante  ressaltar,  que  nos  casos  de  emergência  nacional  ou  interesse 

público, declarados em ato do Poder Executivo Federal e desde que o titular da patente 

ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença 

compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos 

direitos do respectivo titular. É a proteção da finalidade social da propriedade industrial 

prevalecendo sobre os interesses meramente individuais de seu titular, harmonizando-se 

com as diretrizes teóricas do ordenamento civil na contemporaneidade e com o texto 

constitucional que é seu informador. 

Dessa forma, nota-se,  claramente a interferência  do Estado na esfera  privada 

para  assegurar  o  respeito  à  função  social  da  propriedade,  ainda  que  na  espécie  de 

propriedade industrial.

Ademais,  essa  intervenção  estatal  continua  no  que  se  refere  também,  aos 

contratos  de  propriedade  industrial,  através  da  atuação  do  Instituto  Nacional  de 

Propriedade Industrial na análise e aprovação desse tipo de contrato.

Ao Instituto de Nacional de Propriedade Industrial cumpre analisar e aprovar 

os contratos, conforme determina a Lei n. 9.279/96, assim como a legislação tributária e 

de  capital  estrangeiro  atribuem  ao  INPI  a  competência  de  atuar  como  assessor  da 

Receita Federal e do Banco Central nas questões pertinentes as essas autoridades nas 

quais esteja envolvida a transferência de tecnologia.

Ao  INPI  também  cumpre  observar  a  legalidade  dos  contratos,  sendo-lhe 

atribuído o dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de 

2327



concorrência no caso de os contratos sob análise violarem as normas concorrências em 

vigor.

A atuação da autarquia em questão dá-se durante o processo de averbação ou 

registro do contrato,  durante o qual  o departamento  de Transferência  de Tecnologia 

analisa as questões supracitadas,  e confere sua decisão no prazo de 30 (trinta)  dias, 

contados a partir do depósito regular do pedido de averbação ou registro, conforme o 

artigo 211 da LPI, decisão esta que poderá ser pela emissão do certificado de averbação, 

ou  por  fazer  exigências  que  precisam  ser  sanadas  ou  ainda,  poderá  decidir  pelo 

arquivamento ou indeferimento do pedido de averbação.

Ressalte-se  que  da  decisão  do  INPI  caberá  a  formulação  do  pedido  de 

reconsideração a Diretoria de Transferência e Tecnologia e também, a propositura de 

recurso ao Presidente do INPI.  

A averbação ou registro é de fundamental importância, pois, é condicionante 

para legitimar pagamentos feitos para o exterior,  permitir  a dedutibilidade fiscal dos 

pagamentos  contratuais  efetuados  pela  empresa  cessionária,  bem como,  para  que  o 

contrato  objeto  de averbação ou registro tenha eficácia  “erga omnes”,  ou seja,  seja 

oponível contra terceiros.

Ressalte-se que a lei é omissa sobre a extensão dos efeitos da averbação prévia 

para  a  dedutibilidade  fiscal  quando  os  contratos  forem celebrados  entre  brasileiros. 

Nesse  caso,  o  INPI  tem entendido  que  não é  necessária  a  averbação  prévia  e  tem 

recusado a averbação ou registro dos contratos celebrados nessas condições, ou seja, 

entre brasileiros.

Contudo, essa matéria não é pacífica nos Tribunais, pois há entendimento que 

tal  averbação  prévia  constitui  requisito  condicionante  para  a  dedutibilidade  fiscal, 

fundamentando-se no artigo 71 da Lei n. 3470/58, aplicando-se o princípio do parágrafo 

2º da Lei  de Introdução ao Código Civil,  segundo o qual a lei  nova que estabelece 

requisitos gerais ou especiais dispostos em lei anterior, mas não trata de maneira direta, 

não a revoga.

De outro lado, há decisões que sustentam que não havendo norma legal que 

condicione a dedutibilidade das despesas ao prévio registro do respectivo contrato no 

INPI,  não  poderá  haver  a  autuação  fiscal,  pois,  estar-se-ia  ferindo  o  princípio  da 
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legalidade.  Assim,  não  há  decisões  judiciais  e  administrativas  uniformes  sobre  a 

matéria.

A Lei 9279/96 em seu artigo 240 reduziu significativamente a atuação do INPI 

nos contratos de propriedade industrial, limitando-o ao pronunciamento sobre tratados 

internacionais sobre a matéria e a execução das leis da propriedade industrial, tendo em 

vista o respeito aos princípios constitucionais que regem a área econômica.

Não obstante essa limitação o INPI emitiu o Ato Normativo n.  135/97 que 

estabelece  uma  possibilidade  mais  abrangente  de  interferência  nos  contratos  de 

transferência de tecnologia, a fim de verificar os termos e as condições contratuais aos 

dispositivos legais pertinentes: Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96), Lei de 

controle de remessa de Lucros (Lei n. 4.131/62), Lei sobre Imposto de Renda (Lei n. 

4.506/64 e Lei n. 8383/91 e normas regulamentares), Lei de Repressão ao Abuso do 

Poder Econômico (Lei n. 8.884/94), Lei de Franquia (Lei n. 8955/94) e Decreto que 

promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações 

comerciais  multilaterais  do  Acordo  Geral  sobre  Comércio  de  Serviços  (GATT)  – 

Decreto-Legislativo  n.  30,  de  30/12/1994,  combinado  com  Decreto  Presidencial  n. 

1.355 de mesma data.

Assim,  o  INPI  vem  atuando  de  forma  incisiva  sobre  os  contratos  de 

transferência de tecnologia, salientando-se duas situações mais comuns dessa atuação, 

verificadas  nos  processos  de  averbação  dos  respectivos  contratos,  quais  sejam:  a 

determinação de preço da contratação e a validade da cláusula de confidencialidade.

No primeiro caso, a interferência fundamenta-se no artigo 50 da Lei 8.383/91 

que  dispõe  que  a  remessa  de  remuneração  deve  estar  sempre  limitada  aos  índices 

estabelecidos pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 436 de 30 de dezembro de 1958, 

mesmo que o contrato seja de fornecimento de tecnologia ou de assistência técnica. 

Mas, essa regra não se aplica aos contratos celebrados entre sociedades empresariais 

que não possuem vinculação societária.

No segundo caso, a interferência do INPI se dá na interpretação restritiva no 

tratamento  das  cláusulas  de  confidencialidade  nos  contratos  de  transferência  de 

tecnologia. Essas cláusulas de confidencialidade ad eternun são usuais nesses contratos 

e estabelecem a obrigatoriedade da manutenção da confidencialidade mesmo após a 
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rescisão contratual  ou empregatícia  que a  determinou,  e é  legalmente  admitida  pelo 

artigo 195, inciso XI da Lei 9279/96.

Não obstante a legalidade dessa cláusula, o INPI não vem aceitando que tal 

obrigação  ultrapasse  o  período  de  cinco  anos,  contados  do  término  ou  rescisão  do 

contrato  de  tecnologia.  Sustenta  sua  posição,  fundamentando-se  no  fato  de  que  tal 

cláusula ad eternum interrompe o processo de capacitação tecnológica dos licenciados 

locais, obstaculizando o desenvolvimento econômico e social.

Gabriel Di Blasi (2005, p. 416) ressalta que: 

o  aspecto  mais  importante  desse  assunto,  é  a  inobservância  do 
Instituto  aos  princípios  que  regem  o  direito  público  e  garantem  a 
eficácia  dos  atos  administrativos,  quais  sejam,  o  Princípio  da 
legalidade e o Princípio da competência. O Princípio da Legalidade 
resume-se na submissão do poder estatal aos mandamentos da Lei. As 
atividades da administração submetem-se e limitam-se à determinação 
da Lei,  sendo que a atuação do poder público sem o encalço legal 
acarreta a ilegalidade do ato e está sujeita a nulidade. 

Embora não haja fundamento legal e competência básica para o INPI criar o 

próprio  direito  e  impor  comportamento  a  terceiros,  a  averbação  dos  contratos  de 

transferência de tecnologia continua sendo influenciada significativamente pela atuação 

do INPI.

Assim, podemos dizer que o princípio da função social da propriedade foi um 

instrumento  utilizado pelo legislador,  estabelecendo alguns requisitos  legais  a  serem 

cumpridos pelos titulares de patentes, para que estas atendam as finalidades sociais, que 

é o motivo pelo qual o Estado confere ao inventor o direito de exclusividade temporário 

(“propriedade”) sobre sua invenção, mas em contrapartida, impede o uso ou não uso da 

patente, bem como reprime sua má utilização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se  no  presente  estudo  expor  algumas  considerações  sobre  a 

propriedade  industrial  e  a  observância  do  princípio  da  função  social,  consagrado 
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constitucionalmente e ratificado pela legislação civilista, a qual tem na cláusula geral da 

Socialidade um de seus pilares estruturais.

Verificou-se,  assim,  que  a  patente  é  considerada  uma  propriedade,  embora 

represente,  na  verdade,  um  direito  de  exclusividade  sobre  a  exploração  de  uma 

invenção, e assim sendo, uma oportunidade de comércio, mas nunca um monopólio. 

Trata-se de um benefício que o Estado concede ao inventor por divulgar sua invenção à 

sociedade e contribuir para seu desenvolvimento econômico e social.

No transcorrer da explanação, procurou-se salientar que em consonância com o 

princípio da função social  da propriedade,  a propriedade industrial  não é absoluta e 

implica em limitações impostas pelo legislador ao seu titular, pois ela terá que atender 

sua finalidade social, propiciando o desenvolvimento econômico, tecnológico e social 

da sociedade, e por isso, o legislador valora e tutela o interesse da coletividade sobre a 

propriedade industrial em detrimento da visão capitalista e individualista do mercado e 

de seu titular.

Dessa forma, o legislador reprime o abuso do poder econômico, a concorrência 

desleal,  bem como a  não  utilização  da  invenção  pelo  seu  titular,  o  que  poderá  ser 

sancionado  com  a  licença  compulsória,  conforme  já  analisada,  priorizando-se  o 

interesse social sobre o invento ou invenção.

O princípio da função social da propriedade é garantia constitucional que foi 

ratificada  pelo  Código  Civil  de  2002,  com a  adoção  expressa  da  cláusula  geral  da 

Sociabilidade,  mas  já  em  1996,  data  de  entrada  em  vigor  da  Lei  de  Propriedade 

Industrial,  de  n.  9.279,  o  legislador  já  impõe  uma finalidade  social  no  instituto  da 

propriedade  industrial,  tendo  em  vista  que  o  sistema  de  patentes  é  um importante 

elemento para propiciar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, 

e nesse sentido deverá harmonizar-se com os valores tutelados constitucionalmente, e 

com o  ordenamento  civil  que  se  revela  socializado,  inaugurando  um sistema ético-

jurídico em substituição ao sistema dogmático-formalista de outrora.

Por fim, no tocante à propriedade industrial não podemos nos olvidar que além 

de  sua  finalidade  social,  ela  também  se  caracteriza  como  um  direito  de  grande 

importância no desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, razão pela 

qual o interesse social é visualizado com freqüência.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar a questão da cópia integral privada no direito 

brasileiro,  apontando os  critérios  para identificação de sua juridicidade,  enfrentando 

com isso as discussões sobre sua legalidade, nos âmbitos civil e penal. São inicialmente 

abordados os vetores que pautam os crimes de violação aos direitos autorais, conforme 

estabelecido na lei  10.695/03,  apontando o conteúdo de sua criminalização.  Em um 

segundo momento são então abordados os elementos caracterizadores da ilicitude no 

plano do Direito Civil e as conseqüências para o agente por estes atos, com especial 

atenção aos elementos essenciais da Responsabilidade Civil no ordenamento jurídico 

pátrio.  Identifica-se  as  obrigatoriedades  e  limites  legislativos   internos  frente  aos 

compromissos internacionais do país, em especial em TRIPS e BERNA. Apresenta-se 

os debates sobre a interpretação do artigo 46  da lei  autoral.  Por fim, e  à guisa de 

conclusão,  são apontados os contornos da juridicidade das cópias  integrais  de obras 

protegidas pelos direitos autorais, delimitada sua legalidade a partir da existência ou não 

de dano ao titular, e apontadas as conseqüências desta conclusão para a interpretação 

dos limites da proteção jurídica destes direitos no Brasil, que, diante do elaborado, não 

admite outra que não a extensiva.
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ABSTRACT

The main objective of the present paper is to provide an analysis of private copy of 

copyrighted works in the Brazilian legal system, presenting criteria for identification of 

its  legality,  facing  the  questions  of  its  legality,  in  the  criminal  and  civil  areas  of 

jurisdiction. The paper begins presenting the guidelines for criminalization of copyright 

infringement, as established by law n. 10.695/03, showing the content of the crimes. 

Then, there will be appointed the characterizing elements of illegal action in civil law, 

as  well  as  the  consequences  for  the  agents,  with  special  attention  to  the  essential 

elements of civil responsibility in the national legal system. Following, it is identified 

the  obligations  and  legislative  limits  in  the  face  of  the  country  international 

compromises,  especially  TRIPS  and  BERNA.  It  is  then  shown  the  debates  on  the 

interpretation of article 46 of copyright law. Finally, in conclusion, it is pointed out the 

contours of legality of entire copies of protected works, delimitating its legality from the 

occurrence or not of damages to the right holder, and presented the consequences of 

such conclusions for the interpretation of the limits of copyright protection in Brazil, 

that,  according to what  is  being presented,  does  not  admit  other  than an  expansive 

interpretation.

KEY-WORDS

COPYRIGHT; ENTIRE WORK COPYING; LEGAL POSSIBILITY

1. Introdução

Ë questão  essencial  nos  direitos  autorais  a  discussão  sobre  a  legalidade da 

cópia integral privada no direito brasileiro com a atual legislação. Muito tem sido falado 

à  respeito  sem que  –  até  o  momento  –  tenha  ocorrido  pacificação.  Diante  de  sua 

relevância  para  a  vida  cotidiana  de  muitos,  principalmente  nas  áreas  de  educação, 

cultura e informação, vimos como essencial uma abordagem que transborde os limites 

das  disciplinas  jurídicas  e  analise  a  questão  considerando  a  unicidade  do  sistema 

jurídico. 1 Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar a questão da cópia integral 

1 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10 ed. Brasíla: Editora Universidade de Brasília, 
1999.
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privada  no  direito  brasileiro,  apontando  os  critérios  para  identificação  de  sua 

juridicidade, enfrentando com isso as discussões sobre sua legalidade, nos âmbitos civil 

e penal. A reprodução para fins sociais não é objeto do presente trabalho.

No desenvolver do trabalho são inicialmente abordados os vetores que pautam 

os crimes de violação aos direitos autorais,  conforme estabelecido na lei  10.695/03, 

apontando o conteúdo de sua criminalização. Seguidamente são apontados os elementos 

caracterizadores da ilicitude no plano do direito civil e as conseqüências para o agente 

imputável destes atos, apontando os elementos essenciais da responsabilidade civil no 

ordenamento jurídico pátrio, destacando-se o dano. Complementa-se a reflexão com a 

identificação  das  obrigatoriedades  e  limites  legislativos  internos  frente  aos 

compromissos internacionais do país, em especial em TRIPS e BERNA. 

Superada  a  questão  principal,  enfrenta-se  brevemente  o  debate  sobre  a 

interpretação do artigo 46 da lei autoral,  os movimentos  para sua reestruturação,  de 

forma  que  expresse  de  forma  compreensiva  os  direitos  fundamentais  sociais, 

principalmente à educação, cultura e informação.

Por fim, e à guisa de conclusão, são apontados os contornos da juridicidade das 

cópias  integrais  de  obras  protegidas  pelos  direitos  autorais,  indicando-lhes  critérios, 

delimitada sua legalidade a partir da existência ou não de dano ao titular, e apontadas as 

conseqüências  desta  conclusão  para  a  interpretação  dos  limites  da  proteção  jurídica 

destes  direitos  no  Brasil,  que,  diante  do  elaborado,  não  admite  outra  que  não  a 

extensiva.

2. As infrações penais aos direitos autorais

A criminalização do delito de violação ao direito autoral é realizada pelo art. 

184, CP, recentemente alterado pela lei 10695/03, que, em que pese tenha explicitado o 

conteúdo  do  direito  de  autor,  pecou  por  ausência  de  adequada  técnica  legislativa. 

Entretanto,  as  dificuldades  de  interpretação  são  facilmente  superadas  pelos  já 

tradicionais critérios de interpretação.
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Nesse  mister,  cumpre  repisar  alguns  fundamentos  básicos  do  direito  penal 

inerente ao Estado Democrático de Direito que, de aceitação unânime pela doutrina, 

auxiliarão na tarefa de delimitação do ilícito penal.

Inicialmente, não pode ser ignorado o princípio da legalidade, albergado não 

apenas  pelo  Código  Penal,  em  seu  primeiro  artigo  de  lei,  como  pela  própria 

Constituição  Federal.2 A  importância  deste  princípio  não  se  resume,  entretanto,  à 

simples  ilação  de  que  a  lei  deve  prever  o  crime,  devendo  ser  explorados  todos  os 

adjetivos necessários ao sucesso de sua função de garantia individual, consagrado nos 

subprincípios da reserva legal, da legalidade em sentido estrito, da anterioridade e da 

taxatividade,  bem  como  a  sua  complexidade,  já  que  o  tipo  de  injusto  deve  ser 

considerado em referência a todo o ordenamento jurídico. Reforçando e ilustrando o 

tema, Pierangeli e Zaffaronni aduzem que

Isto nos indica que o juízo de tipicidade não é um mero juízo de tipicidade 
legal,  mas que exige um outro passo, que é a comprovação da  tipicidade 
conglobante, consistente na averiguação da proibição através do alcance da 
proibição  da  norma,  não  considerada  isoladamente,  e  sim  conglobada na 
ordem normativa.  A tipicidade  conglobante  é  um corretivo  da  tipicidade  
legal,  posto  que  pode  excluir  do  âmbito  do  típico  aquelas  condutas  que 
apenas aparentemente  estão proibidas,  como acontece no caso exposto do 
oficial de justiça, que se adequa ao “subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel” (art. 155, CP), mas que não é alcançada pela proibição do “não 
furtarás”.3

Além do princípio da legalidade, não encontra qualquer refutação da doutrina o 

princípio  da  intervenção  mínima.  Conseqüência  da  aplicação  do  princípio  da 

proporcionalidade no direito penal, conclui que o direito penal, por ser o ramo jurídico 

que possui a sanção mais gravosa ao indivíduo, seja em termos legais, seja em termos 

de repercussões sociais – a estigmatização pela caracterização da figura do criminoso, 

por exemplo – apenas deve agir em último recurso, quando um bem jurídico é atingido 

de forma bastante gravosa.

Por fim, deve ser ressaltado o princípio da proteção dos bens jurídicos, mais 

conhecido como da ofensividade ou lesividade, através do qual o Estado apenas possui 

a legitimidade para punir condutas que afetem bens jurídicos de terceiros, constituindo 

um direito penal do fato. O Estado Democrático de Direito, portanto, não se conforma 

2 Art. 5º, XXXIX
3 PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de direito penal brasileiro: parte 
geral. São paulo: RT, 1997, p. 461
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com  a  punição  de  condutas  que  apenas  afetem  determinada  moral,  religião  ou 

preferência pessoal (direito penal de autor), ou condutas de autolesão consciente, haja 

vista  que  é  sua  característica  ser  pluralista,  interferindo  na  esfera  privada  apenas 

enquanto necessário para a manutenção da coesão social, o que ocorre com a efetiva 

lesão ou risco significativo de lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.

Destacados  tais  princípios,  urge  analisar  o  tipo  do  artigo  184,  CP.  O  tipo 

simples  prevê  como  crime  violar  direitos  do  autor  e  os  que  lhe  são  conexos, 

caracterizando a chamada norma penal em branco em sentido amplo, já que seu objeto – 

direito de autor e conexos – não se encontra definido pelo Código, demandando análise 

de outra norma jurídica, na lei 9610/98.

Tanto assim é que o §4º do art. 184 do Código Penal deixa bem claro que o 

disposto nos parágrafos não se aplica quando se tratar de exceção instituída no art. 46 da 

Lei 9610/98 ou a cópia integral da obra autoral, em um só exemplar, para uso privado 

do copista,  sem intuito de lucro direto ou indireto.  Essa disposição afigura-se,  pois, 

confirmação de todo o dispensado: em que pese a desnecessidade da explicitação da 

inexistência de crime em caso de incidência do art. 46 da Lei 9610/98, pois, como visto, 

uma vez caracterizado, não há direito de autor, e, portanto, tipicidade penal, o fato é que 

o dispositivo torna claro que a cópia integral, desde que desalijado do intuito lucrativo, 

não caracteriza violação ao direito de autor.

A  única  ressalva  que  deve  ser  feita  ao  dispositivo  legal  é  o  seu  aparente 

conteúdo limitador,  pois, à primeira vista,  apenas se refere aos parágrafos, deixando 

incólume o  caput do dispositivo. Entretanto, tal restrição não deve impressionar, por 

uma série de fundamentos, que apenas fazem aplicar vetustos critérios de interpretação 

jurídica.

A afirmação do §4º, por si só, desborda dos parágrafos anteriores, já que ele se 

refere à limitação dos direitos autorais, e, assim, ao conteúdo deste direito, que é objeto 

jurídico de delito. Ora, se, por exemplo, tem-se a reprodução de discurso pronunciado 

em reunião pública em um periódico, não há violação do direito autoral, por força da 

incidência do art. 46, I, b, Lei 9610/98, e, por conseqüência, não há a incidência do art. 

184, CP, sendo inócuo o fato de tal observação estar ou não no art. 184, §4º, CP. Como 

foi dito, a única relevância do dispositivo é deixar claro que a cópia integral sem fim 
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lucrativo não é violação do direito autoral, e, desta forma, tampouco pode caracterizar o 

art. 184, caput, CP.

Cumpre ainda destacar que sequer faria sentido de que houvesse a exclusão da 

criminalização para as formas qualificadas do delito, descritas nos parágrafos, mas não 

para o tipo simples, já que, em essência, o objeto jurídico é o mesmo. Além de afrontar 

a interpretação do tipo penal, agride-se a lógica.

Nem  salva  afirmar  que  a  cópia  da  obra  caracteriza  lucro  indireto. 

Primeiramente, porque a lei utilizou claramente o termo “cópia”, e não “reprodução”, 

deixando claro qual conduta previa. Depois, porque, se assim fosse, o dispositivo jamais 

teria aplicação, pois jamais se encontraria um caso de cópia que, nesta obtusa visão, não 

configurasse lucro indireto.

Portanto, afigura-se fora de dúvida que, de acordo com a interpretação do tipo 

penal do art. 184, CP, com a redação da lei 10695/03, e o art. 46, Lei 9610/03, a cópia 

integral  sem  intuito  lucrativo,  por  não  constituir  violação  ao  direito  de  autor,  não 

constitui o crime de violação de direito autoral, em quaisquer de suas formas.

3. A ilicitude civil no direito brasileiro

O ato ilícito é uma das fontes das obrigações em nosso direito, fazendo surgir o 

dever de reparar (ou compensar)  por parte do causador do dano e o correspondente 

direito de exigir por parte do lesado, na medida da lesão causada. Na medida em que há 

alguém a quem possa ser imputado este dever surge a responsabilidade civil. Em sua 

“expressão mais simples, pode-se dizer que é preciso que haja um dano e que tenhamos 

uma  pessoa  que  deva  responder  por  ele”4,  ao  que  acrescenta  “e  que  possa  ser 

juridicamente considerado causado por um determinado fato que seja antijurídico.”5

4 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 2 ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2007, p. 
466-467.
5 NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. In Retista Trimestral de 
Direito Civil, vol. 14, abr-jun, 2003, p. 53-77.
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“Conforme consagrado entendimento doutrinário”6, o ato ilícito tem então três 

elementos essenciais: (1) ato antijurídico; (2) dano; e (3) nexo de causalidade, atrelando 

o ato às suas conseqüências, que é o dano. 

O Código Civil de 2002 trouxe em seu conteúdo a ampliação dos limites da 

ilicitude para incluir também a figura do  abuso de direito, em seu art. 187.7 Assim a 

antijuridicidade, em nosso sistema jurídico, inclui, além do ato ilícito previsto no art. 

186,8 que chamaremos de stricto sensu, sendo entendido “como violação de um direito 

capaz de causar dano a outrem”, o abuso de direito, surgido “com o intuito de reprimir 

os atos que, embora praticados com estrita observância da lei, violavam o seu espírito”, 

ambos agrupados na categoria genérica ato ilícito lato sensu.

O  abuso  de  direito,  por  sua  vez,  é  tema  ainda  controverso  quanto  ao  seu 

conteúdo,  associando-o,  cumulativamente  ou  alternativamente,  à  função  do  instituto 

jurídico, à boa-fé objetiva, ou ainda motivos éticos inerentes ao direito.9 A introdução 

do intituto não é livre de problemas, pois não são nítidas suas distinções do ato ilícito 

stricto sensu, sua redação dá margens à inúmeras discussões sobre os seus contornos, 

nem está  claro se a culpa é essencial  à  sua conformação.10 Sua análise mais  detida 

escapa porém ao objeto do presente trabalho, ressaltada contudo sua relevância para os 

direitos autorais, em especial para os atos praticados pelos titulares, supostamente na 

defesa destes direitos.

A responsabilidade civil  por ato ilícito tem cinco pressupostos,  na visão de 

Fernando Noronha: (1) o fato antijurídico; (2) nexo de imputação; (3) dano; (4) nexo de 

causalidade; (5) lesão de bem protegido. 

Antes  de  procedermos,  convém  sintéticamente  distinguir  entre  a 

responsabilidade subjetiva, que fundamenta-se na culpa, e a objetiva, fundada no risco. 
6 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de.  Código Civil  
Interpretado – conforme a Constituição da República. Vol I. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004, p. 
333. In verbis: “Conforme consagrado entendimento doutrinário, o ato ilícito pode ser decomposto em 
três elementos, a saber: i) a conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; ii) dano; e iii) nexo de 
causalidade entre a conduta e o dano.”
7 Art. 187: “Também comete ato ilícitoo titularde um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
8 Art 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
9 TEPEDINO, Gustavo…. Código Civil Interpretado. p. 341.
10 CARPENA, Heloisa. Abuso de direito no Código Civil de 2002 – relativização de direitos na ótica  
civil-constitucional. In Gustavo Tepedino (coord.). A Parte Geral do Novo Código Civil. Rio de Janeiro: 
Editora Renovar, p 367-385.
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A partir do fundamento culposo, o causador do dano só poderia ser responsabilizado, 

sendo  obrigado  a  indenizar,  se  tivesse  procedido  com  culpa  ou  dolo.  Quando 

fundamenta-se  no  risco,  justifica-se  pelo  exercício  ou  desenvolvimento  de  certas 

atividades legalmente determinadas que venham a causar danos, excluindo-se qualquer 

questào quanto à culpa. Por fim, “de um ponto de vista prático, importa destacar que, 

enquanto  o princípio da culpa  é  mais  vantajoso para o  lesante,  já  o  do risco tutela 

melhor o lesado.”11

Sobre o dano – destacado em razão dos objetivos traçados para este trabalho –, 

sua essencialidade é categórica e “só teremos responsabilidade civil quando existir um 

dano resultante de uma lesão antijurídica, e só teremos esta quando existir um ato ou 

fato antijurídico”12, com estas palavras o autor aponta a essencialidade do dano para a 

ocorrência da ilicitude civil, cuja sanção será a reparação do mesmo. No mesmo sentido 

assevera Orlando Gomes: “sem dano, não há ato ilícito”, e continua, após distinguir 

entre  os  principais  tipos  de  dano,  que  este  “é  indispensável  para  determinar  a 

responsabilidade civil. A sanção contra o ato ilícito consiste, precisamente, na obrigação 

de repará-lo. Se do erro de conduta não resultar dano, o ato, embora culposo, não tem 

relevância no âmbito do direito civil.”13 Esta mesma posição é reiterada também no 

Código Civil Interpretado do departamento de Direito Civil da UERJ, quando apontam 

que “cuidando de elemento essencial do ato ilícito, fonte de responsabilidade civil, sem 

dano não há ato ilícito, ainda que se esteja diante de contuta antijurídica.” 14

O estudo do dano oferece-nos, pelo menos, um duplo campo de averiguação. 

Um se refere à sua organicidade constitutiva para com a responsabilidade, e é assim 

visto de acordo “com a sua natureza, suas formas e seus caracteres”, enquanto, visto de 

seu  aspecto  funcional  da  reparação,  vislumbramos  “a  sua  extensão  e  às  diversas 

maneiras em que se irá produzir a sua reparação.”15 

E quanto à sua reparação é de se ressaltar os devedores desta reparação, que 

são àqueles a quem forem imputados os atos antijurídicos que deram causa ao dano 
11 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações... p. 433-434.
12 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações... p. 473.
13 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19 ed. Atualizada por Edvaldo Brito e Reginalda 
Paranhos de Brito. Coordenador: Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 440.
14 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil  
Interpretado... p. 334.
15 SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso de Direito Civil. 3 ed. Vol 5. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, p. 256.
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configurado, sejam estes atos antijurídicos objetivamente considerados ou justificados a 

partir do paradigma da culpa civil, uma vez que o nosso ordenamento contemporâneo 

convive com a dupla causalidade possível, onde “risco e culpa consistem, hoje, em duas 

fontes de responsabilidade, que, embora distintas, convivem em harmonia.”16 

Esssencial  à  reparação  desejada  é  a  prova  dos  elementos  essenciais  da 

responsabilidade  civil:  a  prática  do ato  antijurídico,  o  dano,  o  nexo de causalidade. 

Além do dever  de  demonstrar  juridicamente  a  existência  destes  elementos,  deve-se 

também atentar para a ausência de excludentes de responsabilidade e a propositura da 

ação cabível.  Sobre  o ônus  da prova  dos  elementos  para  configuração  do  dever  de 

reparar do dano causado, que é o objetivo ser alcançado com a responsabilização civil, é 

desnecessário  apontar  que  incube  ao  prejudicado,  e,  com  relação  ao  dano,  como 

asseveram Mazeaud  et  Mazeaud  é  uma  questão  simples,  pois,  desde  que  não  haja 

presunção legal expressa de sua existência – como em casos de danos morais do autor –, 

deve ser demonstrado pelo autor da ação reparatória.17

Ao fim, demonstrado o dano causado por um ato ilícito ou em razão dos riscos 

causados pela atividade, resta necessário estimar, de acordo com os danos apurados, 

qual é a soma correspondente e qual o meio a situação inerente ao  status quo que se 

quer  restaurado.  Esta  liquidação  pode  ocorrer  por  três  avenidas:  (1)  acordo;  (2) 

determinação legal; (3) determinação judicial. 

4. Os tratados internacionais e os limites possíveis à proteçào

Os  tratados  internacionais  sobre  a  matéria  são  principalmente  dois:  a 

Convenção  de  Berna  e  o  TRIPS.  Em ambos  prevalece  a  possibilidade  dos  Estados 

membros determinarem os limites e exceções à proteção, inclusive para erstabelecer o 

utilitarismo  como  paradigma  da  proteção  e  para  evitar  abusos  dos  titulares  destes 

direitos.18 

16 TOLOMEI, Carlos Young. A noção de ato ilícito 
17 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 11 ed.  Revisada, atualizada e ampliada por Rui 
Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 102 e ss.
18 Artigo 7 – Objetivos: A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de 
tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma 
conducente ao bem-estar social  econômico e a  um equilíbrio entre direitos e  obrigações.  Artigo 8 – 
Princípios: 1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas 
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Os dois tratados prevêem a regra dos três passos, que deve ser respeitada na 

configuração dos limites e exceções. Berna o faz em seu artigo 9º (2):

Às legislações  dos  países  da  União  reserva-se  a  faculdade  de  permitir  a 
reprodução das referidas obras em certos casos especiais,  contanto que tal 
reprodução  não  afete  a  exploração  normal  da  obra  nem  cause  prejuízo 
injustificado aos interesses legítimos do autor.

Já TRIPS a estabelece em seu artigo 13, que tra justamente das limitações e 

exceções: “Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a 

determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não 

prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.”

Como visto o  país  está  origado internacionalmente  a  respeitar  os  seguintes 

padrões no estabelecimento dos limites internos à proteção: (1) casos especiais; (2) não 

conflite ou afete a exploração regular da obra; e (3) não prejudique injustificadamente 

os interesses do autor ou titular.

5. Critérios de legalidade a cópia integral

Dito isso,  propomos os seguintes  critérios  para identificar  a  juridicidade da 

cópia integral privada das obras artísticas vigente em nosso direito: 

(a) ausência de fins lucrativos;

(b) inexistência de dano ao autor ou titular do direito;

(c) uso privado do copista;

(d) não afete os direitos morais do autor.

Assim sendo, cumpridos os critérios acima elencados não há ilícito na cópia 

integral privada no direito brasileiro. Como exemplos, podemos mencionar o caso das 

obras esgotadas, que podem, de acordo com os critérios aqui defendidos, ser livremente 

reproduzidas para fins privados.

necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de 
importância  vital  para  seu  desenvolvimento  sócioeconômico  e  tecnológico,  desde  que  estas  medidas 
sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, 
poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual 
por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou 
que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.
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6. A interpretação dos limites da proteção dos direitos autorais no Brasil

Entre  as  pricipais  conseqüências  das  conlusões  acerca  da  licitude  da  cópia 

integral privada na ausência de dano demonstrável – e provado – é sobre a interpretação 

dos limites dos direitos autorais, conforme estabelecido no art. 46 e ss da Lei de Direitos 

Autorais. 19 

Os direitos autorais refletem internamente o choque entre os interesses privados 

do autor e demais titulares de um lado, e os interesses coletivos e difusos da sociedade 

em geral, principalmente no que se refere ao acesso ao conhecimento, daí a necessidade 

de acesso público à produção e obras artísticas, literárias ou científicas.

Este problema é particularmente caro ao estudo e aplicação dos direitos autorais, 

pois a expansão a nível internacional dos limites da proteção a partir da última década 

do século passado gerou legislações nacionais de forte conteúdo privatista, em prejuízo 

dos interesses maiores da sociedade em geral, de acesso ao conhecimento e cultura. 

19
 CAPíTULO IV - Das Limitações aos Direitos Autorais. Art 46. Não constitui ofensa aos direitos 

autorais:  I  -  a  reprodução:  a)  na  imprensa  diária  ou  periódica,  de  notícia  ou  de  artigo informativo, 
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de 
onde foram transcritos; b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de 
qualquer natureza; c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto  encomendado,  não havendo a oposição da pessoa neles 
representada ou de seus herdeiros; d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de 
deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille 
ou  outro  procedimento  em qualquer  suporte  para  esses  destinatários;  II  -  a  reprodução,  em  um  só 
exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro; 
III  -  a  citação em livros,  jornais,  revistas  ou qualquer outro meio de comunicação,  de passagens de 
qualquer  obra,  para  fins  de  estudo,  crítica  ou  polêmica,  na  medida  justificada  para  o  fim a  atingir, 
indicando-se o nome do autor e a origem da obra; IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de 
ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização 
prévia e expressa de quem as ministrou;  V - a  utilização de obras literárias,  artísticas  ou científicas, 
fonogramas e  transmissão  de rádio  e  televisão  em estabelecimentos  comerciais,  exclusivamente  para 
demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos 
que permitam a sua utilização; VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no 
recesso familiar ou, para fias exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em 
qualquer caso intuito de lucro; VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir 
prova judiciária ou administrativa; VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras 
preexistentes,  de  qualquer  natureza,  ou  de  obra  integral,  quando  de  artes  plásticas,  sempre  que  a 
reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da 
obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Art 47. São 
livres  as  paráfrases  e  paródias  que  não  forem  verdadeiras  reproduções  da  obra  originária  nem  lhe 
implicarem descrédito. Art 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser 
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 
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Assim tem-se discutido intensamente a interpretação cabível ao artigo 46 e seguintes da 

lei de direitos autorais, que trata dos usos livres, privados e sociais.

Movimentos  similares20,  como  o  Creative  Commons21 e  o  “Copiar  Livro  é 

Direito”22,  que buscam a maximização  da  disponibilidade  e  utilização  dos  usos  não 

comerciais, têm ocorrido no país, e encontrado dificuldade de implementação. 

Em 2005 foi aprovada a Resolução 67 na Associação Brasileira de Propriedade 

Intelectual (ABPI) 23, encaminhada em 2006 ao Congresso Nacional. Em sua preliminar, 

a ABPI afirma que a relação do artigo 46 é taxativa. Estão equivocados! Ela é extensiva, 

visto que não elenca todos os usos permitidos em nosso sistema jurídico vigente, como 

já apontado sobre a cópia integral privada.

 O  Ministro  da  Cultura  em  seu  artigo  na  Folha  de  São  Paulo  inaugurou 

publicamente um debate que já vinha ocorrendo privadamente, sobre a necessidade de 

revisão  da  legislação,  especialmente  quanto  aos  seus  limites  e  usos  permitidos.  A 

convergência dessa vontade difusa em ação política organizada poderá trazer resultados 

vantajosos  para  os  diversos  setores  da  sociedade,  justamente  os  interesses  menos 

afortunados  na  confecção  de  nossa  lei  nacional.  Há  vários  projetos  de  lei  sobre  o 

assunto, boa parte inconsistente e nenhum bem sucedido até agora, demonstrativo da 

20 Veja por exemplo os recentes artigos na mídia nacional sobre o Creative Commons, quando, em artigo 
publicado em 11/09/2007, Fernando Brant apresentou a visão da UBC; o Ministro da Cultura Gilberto 
Gil, em artigo na Folha de São paulo em 16/09/2007, adiantou a visào do MINC e publicamente abriu o 
debate sobre os limites do direitos autorais, objetivando viabilizar uma revisão da legislação; e o Ronaldo 
Lemos, diretor do Creative Commons no Brasil, que apresentou o conteúdo do CC e respondeu ao 
Fernando Brant em 28/09/2007, também no Globo.
21 www.creativecommons.org.br 
22 “Copiar Livro é Direito!”, movimento criado por iniciativa dos estudantes de direito da USP, que teve 
adesão de alunos de diversas outras instituições, mas que atualmente encontra-se enfraquecido, em razão 
de mudança de lideranças, e da pressão jurídica exercida pela ABDR (Associação Brasileira dos Direitos 
Reprográficos.
23 Resolução  da  ABPI  n.  67,  em outubro  de  2005,  cuja  alteração  proposta  estabelece  as  seguintes 
mudanças:  "Art.  46.  Não  constitui  ofensa  aos  direitos  autorais,  a  reprodução  parcial  ou  integral,  a 
distribuição e qualquer forma de utilização de obras intelectuais que, em função de sua natureza, atenda a 
dois ou mais dos seguintes princípios, respeitados os direitos morais previstos no art. 24: I - tenha como 
objetivo,  crítica,  comentário,  noticiário,  educação,  ensino,  pesquisa,  produção  de  prova  judiciária  ou 
administrativa, uso exclusivo de deficientes visuais em sistema Braile ou outro procedimento em qualquer 
suporte para esses destinatários, preservação ou estudo da obra, ou ainda, para demonstração à clientela 
em  estabelecimentos  comerciais,  desde  que  estes  comercializem  os  suportes  ou  equipamentos  que 
permitam a sua utilização, sempre na medida justificada pelo fim a atingir; II - sua finalidade não seja 
essencialmente comercial para o destinatário da reprodução e para quem se vale da distribuição e da 
utilização  das  obras  intelectuais;  III  -  o  efeito  no  mercado  potencial  da  obra  seja  individualmente 
desprezível, não acarretando prejuízo à exploração normal da obra; Parágrafo Único - A aplicação da 
hipótese  prevista  no  inciso  II  deste  artigo  não  se  justifica  somente  pelo  fato  de  o  destinatário  da 
reprodução e quem se vale da distribuição e da utilização das obras intelectuais ser empresa ou órgão 
público, fundação, associação ou qualquer outra entidade sem fins lucrativos;
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força do lobby da indústria. É de se considerar uma urgente e necessária ação política 

das várias instituições afetadas pelo expansivo privatismo da propriedade intelectual em 

geral e dos direitos autorais em particular, com o objetivo de facilitar a circulação de 

conhecimento, informação e cultura, essencial para a própria produção de conhecimento 

novo.  

7. Conclusões

No desenvolver deste trabalho foram alcançadas algumas relevantes conclusões 

com relação à juridicidade da cópia privada integral, por algumas razões principais, a 

começar pela ausência de infração legal, conforme claramente afastado pelo § 4º do art 

184 do Código Penal. De outro lado, na perspectiva civilista, não há que se falar em 

ilicitude  na  ausência  do  dano,  inclusive  quando  tratamos  de  direitos  autorais.  A 

exist6encia do dano é o que justifica o dever de reparação ao imputado.

Assim sendo, concluímos propondo quatro critérios que devem ser respeitados 

para a inocorrência de ilícito quando tratamos da cópia integral privada. Desde que sem 

fins lucrativos, para uso privado, preservados os direitos morais do autor e inexistente o 

dano ao autor, a cópia integral é lícita em nosso ordenamento.

A  principal  conseqüência  destas  conclusões  se  refere  à  interpretação  dos 

limites dos direitos autorais, conforme estabelecido no art. 46 da legislação específica. 

Ainda  majoritariamente  considerada  de  interpretação  restritiva,  a  conclusão  pela 

legalidade  da  cópia  integral  privada,  não  prevista  no  rol  expresso,  obriga  o 

reconhecimento do cabimento exclusivo de uma interpretação extensiva, coadunando 

sua leitura com o sistema vigente.
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é analisar a legitimidade constitucional da publicação de 

biografias não-autorizadas, a partir da relação entre o direito à privacidade (art. 5º, X, da 

Constituição Federal) e a liberdade de comunicação (art. 5º, IV, V, IX, XIII e XIV e art. 

220, §§ 1º e 6º, da Constituição Federal) no ordenamento jurídico brasileiro.  Como 

metodologia, optou-se pela descrição do sistema do direito positivo nacional a partir de 

uma perspectiva normativista, sem prejuízo à concepção dos princípios constitucionais 

como normas jurídicas.  Após o exame do texto da Lei Maior, com apoio na doutrina 

constitucionalista e no Código Civil Brasileiro (Lei Federal n. 10.406, de 10.1.2002), 

observa-se que a biografia não-autorizada não tem amparo jurídico-constitucional por 

representar uma violação ao direito à privacidade.  O fato da personagem do livro 

biográfico ser pública, não significa dizer que lhe deva ser negada a proteção de sua 

esfera privada, reconhecida a todo e qualquer cidadão por injunção do preceito 

fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).  A 

liberdade de comunicação somente prevalece na situação em apreço caso a personagem 

esteja falecida e não existam sucessores, na forma da lei, que tenham legitimidade para 

solicitar a tutela jurisdicional da intimidade e da vida privada desvelada na referida 

obra.  Solução similar deve ser reconhecida ao ausente, por analogia, haja vista a 

omissão do art. 12, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. 
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ABSTRACT 

The objective of the present work is to analyze the constitutional legitimacy of the 

publication of not-authorized biographies, from the relation enters the right to the 

privacy (art. 5º, X, of the Federal Constitution) and the freedom of communication (art. 

5º, IV, V, IX, XIII and XIV and art. 220, §§ 1º and 6º, of the Federal Constitution) in 

the Brazilian legal system. As methodology, it was opted to the description of the 

system of the national positive law from a normativist perspective, without damage to 

the conception of the principles constitutional as rules of law. After the examination of 

the text of the Law Biggest, with support in the constitutionalist doctrine and the 

Brazilian Civil Code (Federal Law n. 10.406, of 10.1.2002), are observed that the not-

authorized biography does not have legal-constitutional support for representing a 

breaking to the right to the privacy. The fact of the personage of the biographical book 

to be public, does not mean to say that the protection of its private, recognized sphere 

must all be denied to it and any citizen for injunction of the basic rule of the dignity of 

the person human being (art. 1º, III, of the Federal Constitution). The communication 

freedom only prevails in the situation in appraises in case that the personage one is 

deceased and they do not exist successors, in the form of the law, that has legitimacy to 

request the jurisdictional guardianship of the privacy and the disclosed private life in the 

related workmanship. Similar solution must be recognized to the absentee, for analogy, 

because there is the omission of art. 12, only paragraph, of the Brazilian Civil Code. 

 

KEYWORDS 

CONSTITUTION; DIGNITY OF THE PERSON HUMAN BEING; RIGHT TO THE 

PRIVACY; FREEDOM OF COMMUNICATION. 

 

 

1.  Introdução. 

 

Em qualquer sociedade no mundo contemporâneo, existem naturalmente 

indivíduos que se destacam dos demais em razão de sua atuação no campo político, 

cultural ou artístico.  No intuito de se compreender o seu impacto para a evolução de 
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seu país, muitos escritores apresentam no mercado editorial obras que procuram 

descrever a vida dessas personagens, tratando de questões como a família, relações 

afetivas, opções sexuais e hábitos particulares. 

Nem sempre esses livros são editados com a permissão do biografado ou, caso 

falecido, de sua família.  Por outro lado, com amparo na liberdade de comunicação, os 

seus autores justificam as suas iniciativas em razão da importância que as vidas 

descritas têm para a compreensão de seu impacto na comunidade. 

O objetivo do presente trabalho é analisar a legitimidade constitucional da 

publicação de biografias não-autorizadas, a partir da relação entre o direito à 

privacidade e a liberdade de comunicação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Como metodologia, optou-se pela descrição do sistema do direito positivo 

nacional a partir de uma perspectiva normativista (cf. BOBBIO, 1993; e KELSEN, 

1991), sem prejuízo à concepção dos princípios constitucionais como normas jurídicas 

(cf. BONAVIDES, 2002; e BARROSO, 2005). 

 

2. Direito à privacidade na Constituição Federal. 

 

Por força do preceito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 

III, da Constituição Federal), assegura-se a cada indivíduo o direito à autodeterminação 

e ao livre desenvolvimento de sua personalidade (cf. GARCIA, 2005; LUDWIG, 2002; 

e SOUZA, 2002). 

A tutela e efetivação da dignidade da pessoa humana constituem a base dos 

direitos assegurados na Lei Maior (cf. SARLET, 2001).  E, de certo modo, esse 

imperativo constitucional constitui o estado ideal que se deseja alcançar com a 

concretização dos direitos fundamentais.  Não deve ser diferente no âmbito das relações 

privadas. 

A construção da existência digna do ser humano passa necessariamente pela 

prerrogativa de reservar para si uma esfera intangível pelos seus semelhantes.  Somente 

numa proposta totalitária de sociedade, como a comunista ou nazi-fascista, nega-se ao 

indivíduo a faculdade de estar só e de manter sob sigilo condutas, hábitos e preferências 

que somente lhe dizem respeito. 
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Nesse diapasão, estabelece o art. 5º, caput e inciso X, da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação” (grifos acrescidos). 

 

Com amparo na Lei Maior, pode-se afirmar que a privacidade tem quatro campos 

de proteção: (i) a intimidade; (ii) a vida privada; (iii) a honra; e (iv) a imagem. 

Tomando-se por base os ensinamentos de José Afonso da Silva (2002), é possível 

identificá-los da seguinte maneira. 

A intimidade abrange o conjunto de informações que somente dizem respeito ao 

indivíduo e que não tem qualquer repercussão na esfera privada de seus semelhantes. 

A vida privada representa a área de autodeterminação do ser humano nas relações 

com outros cidadãos, no que diz respeito à sua família e círculo de amizade. 

A honra refere-se às qualidades que definem a reputação do cidadão no meio 

social, tanto no que concerne ao apreço que ele tem por si, como no prestígio e no bom 

nome junto aos seus pares. 

A imagem compreende a representação física do indivíduo, a sua aparência in 

natura, cuja reprodução e divulgação devem ficar ao alvedrio de seu portador. 

O direito à privacidade não protege o seu titular apenas contra o Estado, mas 

também contra as ingerências abusivas de outros cidadãos na esfera que se procura 

assegurar com esse preceito constitucional (cf. VIANNA, 2004).  Na moderna 

dogmática jurídica, tem sido discutida a repercussão dos direitos fundamentais nas 

relações privadas (cf. CANARIS, 2003; SARMENTO, 2004; STEINMETZ, 2005; e 

VON GEHLEN, 2002).  Até mesmo por força do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, 

ao prescrever que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm 
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aplicação imediata.  Malgrado seja indispensável intermediação do legislador na 

efetivação do direito à privacidade nas relações entre particulares, não se pode deixar de 

reconhecer que a interpretação do direito privado deve partir de uma perspectiva 

constitucional. 

 

3.  Liberdade de comunicação e edição de biografias. 

 

Com a edição de uma biografia, o autor informa à sociedade os resultados de sua 

pesquisa sobre a personagem descrita, bem como as suas impressões, opiniões e idéias 

sobre os eventos que relata no decorrer de seu livro.  Isso envolve a liberdade de 

comunicação (cf. SILVA, 2002). 

Tal como o direito à privacidade, a liberdade de comunicação também foi 

qualificada como direito fundamental no sistema constitucional pátrio.  Impõe-se no art. 

5º, incisos IV, V, IX, XIII e XIV, da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º (...) 

(...) 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

(...) 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

(...) 

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional” (grifos acrescidos). 

 

Como os livros são enquadrados como veículos de comunicação social, eles se 

encontram regidos pelo disposto no art. 220, caput, e §§ 1º e 6º da Constituição Federal, 
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cuja redação se transcreve aqui: 

 

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

(...) 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. 

(...) 

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença 

de autoridade” (grifos acrescidos). 

 

Essas normas constitucionais asseguram ao autor da biografia o direito de 

manifestar e difundir livremente os fatos obtidos em sua pesquisa, assim como os seus 

sentimentos e opiniões pessoais sobre o biografado, desde que não obscurecido pelo 

manto do anonimato.  Aparentemente, a vedação à censura ou licença no exercício 

dessa faculdade impediria a instituição e aplicação de quaisquer outros limites. 

Na oportunidade, cumpre ressaltar que o cidadão tem o direito de tomar 

conhecimento sobre os fatos da vida de personagens públicas em virtude de sua 

importância para a história e cultura da sociedade da qual faz parte. 

A triste experiência nacional durante o Estado Novo (1937-1945) e o Regime 

Militar (1964-1985) tradicionalmente serve como argumento para uma defesa 

apaixonada e incisiva da liberdade de comunicação como direito absoluto.  Sem sombra 

de dúvida, é um direito humano profundamente vitimado durante os períodos de 

exceção citados. 

Mas, ao se analisar com mais cautela a Constituição Federal, verifica-se que esse 

direito fundamental não pode ser desenvolvido de modo lesivo a outros direitos de igual 

hierarquia.  Não há, como se adverte em vários setores da doutrina constitucionalista 

(cf. ALEXY, 2001; e SARMENTO, 1999), supremacia a priori de um direito sobre o 

outro quando ambos foram qualificados como fundamentais.  Em verdade, as tensões 

entre direitos dessa natureza devem ser superadas a partir dos elementos do caso 
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concreto, mediante a aplicação de princípios da nova hermenêutica constitucional como 

a razoabilidade e a ponderação de bens (cf. BARROSO, 2005; e CASTRO, 2003). 

Não há muita dificuldade em se apontar como inconstitucionais as leis que 

autorizem o Estado a impor qualquer forma de censura à edição de ensaio biográfico.  

Do mesmo modo, afronta claramente a Constituição Federal qualquer diploma legal que 

exija do particular a solicitação de licença para a publicação em apreço. 

Entretanto, a Lei Maior determina ao Estado, se apoiado em lei, o dever de 

impedir ou recolher biografias que representem “discriminação atentatória aos direitos e 

liberdades fundamentais”, notadamente na questão do preconceito de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

4.  Sobre a viabilidade constitucional de biografia não-autorizada. 

 

Dificilmente um ensaio biográfico deixa de tratar da privacidade da personagem 

que constitui seu objeto.  Não raras vezes, os pequenos detalhes íntimos da vida do 

biografado geram comoção ou curiosidade na opinião pública, com algum retorno 

financeiro para o seu autor.  Quanto mais no que tange à imagem do cidadão cuja 

existência quer se contar. 

A privacidade constitui um aspecto indevassável do cidadão, somente sendo 

justificável a intromissão de terceiros nos seguintes casos: (i) quando o titular do direito 

consente expressa ou implicitamente; (ii) nas exceções à inviolabilidade do domicílio, 

conforme art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; e, (iii) por fim, na quebra do sigilo 

das comunicações telefônicas, para viabilizar a persecução penal, segundo art. 5º, inciso 

XII, da Constituição Federal. 

Salvo algumas celebridades de ocasião, é correto asseverar que os biografados são 

usualmente indivíduos empregaram e expuseram a sua imagem para viabilizar a sua 

vida pública.  Todavia, o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana exige o 

reconhecimento da inviolabilidade da intimidade e da vida privada como prerrogativa 

de qualquer cidadão, independentemente da natureza de sua atuação política ou 

profissional. 

A princípio, a vedação constitucional à censura e à licença impediria o particular, 
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como o faz com o Estado, de impedir ou condicionar a edição de biografias realizadas 

sem a autorização do biografado.  A liberdade de pensamento, que abrange a liberdade 

de crítica, não poderia ser emasculada pelo particular que teve a sua história de vida 

contada, haja vista o dever de todo cidadão de tolerar as opiniões que lhe são 

antipáticas.  Especialmente aqueles que trabalham com o uso da imagem para promover 

seus serviços profissionais ou propostas políticas.  Sem a tolerância à crítica, a 

convivência democrática seria impossível. 

O direito à informação legitimaria igualmente a biografia não-autorizada, uma vez 

que a compreensão da privacidade da personagem pública seria indispensável para 

melhor compreendê-la.   

Entretanto, merece destaque que a proibição constitucional supra citada não 

abrange o cidadão.  O preceito fundamental da dignidade da pessoa humana assegura ao 

indivíduo o direito de limitar voluntariamente a sua privacidade, desde que tal restrição 

não seja motivada por finalidade de sobrevivência sócio-econômica (cf. CUNHA, 

2002).  Assim, a confissão ou divulgação de fatos pertinentes à intimidade e à vida 

privada cabe apenas ao titular do direito.  A imagem do ser humano somente pode ser 

explorada se este aceita o emprego que se quer lhe dar.  Se lhe é imputado alguma 

conduta inverídica ou ofensa que o desabone na sociedade, cabe a ele decidir se 

solicitará ou não as providências jurisdicionais cabíveis. 

O direito à informação deve ceder espaço ao direito à privacidade, pois a 

intimidade e a vida privada não merecem exposição quando isso representa a completa 

destruição da esfera particular que a Lei Maior reconhece em favor de toda e qualquer 

pessoa humana (cf. CASTRO, 2003). 

No sistema constitucional brasileiro, não constitui censura ou licença submeter 

publicação de livro biográfico à análise da conveniência e da oportunidade da 

personagem que foi objeto da pesquisa.   

Desse modo, a edição de biografia exige, por imperativo do direito à privacidade, 

a autorização do biografado.  Portanto, a publicação de biografia não-autorizada 

representa um atentado a direito fundamental e legitima o interessado a impedi-la ou 

recolhê-la mediante o exercício do direito de ação, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. 

 2355



Na matéria, não se deve olvidar o disposto nos art. 12, caput, do Código Civil em 

vigor: 

 

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em lei”. 

 

E, no art. 21 dessa lei civil: 

 

“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 

requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 

fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

 

Uma ponderação necessária envolve o tempo no qual permanecerá em segredo a 

privacidade do biografado.  Não teria a sociedade o direito de se informar a respeito dos 

aspectos mais íntimos das personagens que marcaram a sua história, quando já 

falecidos? 

Uma saída possível é tomar por base o disposto o parágrafo único do art. 12 do 

Código Civil Brasileiro.  Esse enunciado legitima o cônjuge sobrevivente, ou qualquer 

parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau a requerer a tutela jurisdicional 

necessária para preservar a privacidade do biografado, quando falecido. 

Se a biografia não-autorizada viola a honra, a boa fama ou a respeitabilidade do 

cidadão, ou se ela se destina a fins comerciais, a legitimação para a proteção da 

privacidade de falecido ou ausente restringir-se-ia ao cônjuge, aos ascendentes e aos 

descendentes.  À primeira vista, é o que se depreende do art. 20 do Código Civil em 

vigor: 

 

“Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 

ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 

poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
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couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 

destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas 

para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes” 

(grifos acrescidos). 

 

Embora o dispositivo supra citado trate da divulgação de escritos, estes cuidam de 

aspectos pertinentes à construção ou exploração patrimonial da imagem de uma pessoa, 

e não de todos os campos da privacidade (cf. DONEDA, 2007).  Cumpre ressaltar que 

as biografias versam necessariamente sobre a intimidade e a vida privada de suas 

personagens, e, por conseguinte, o que justifica a incidência do art. 12, parágrafo único, 

do Código Civil Brasileiro.  Assim, o rol de legitimados para a aplicação de seu art. 21 

deve também abranger também os colaterais até o quarto grau. 

Outro problema seria o aparente desamparo da privacidade do ausente perante a 

biografia não-autorizada, haja vista a redação do art. 12, parágrafo único, do Código 

Civil em vigor, ao não mencionar essa situação jurídica.  Crê-se que o problema pode 

ser superado ao estender, por analogia, o direito previsto no enunciado normativo sob 

exame ao cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto 

grau daqueles que tiveram sua ausência decretada na forma da lei. 

Caso a biografia não-autorizada tenha sido editada, mostra-se clara a 

responsabilidade civil de seu autor por perdas e danos junto ao biografado ou seus 

sucessores, consoante a legislação vigente. 

Quanto à união estável e aos vínculos homo-afetivos, poder-se-ia reconhecer ao 

companheiro supérstite direito similar ao cônjuge, mas as complexidades e incertezas 

que essas novas interações trazem para o mundo do direito exigem um tratamento mais 

aprofundado que exorbita os limites do presente trabalho. 

De qualquer forma, caso esses familiares citados não existam mais, o acesso à 

informação passa a prevalecer e o próprio conceito de biografia não-autorizada perde 

inteiramente sua importância, cabendo a sociedade julgar a vida pública e a esfera 

privada daqueles que fizeram a sua história.  Mas enquanto vivos a personagem pública 

e sua família, a privacidade deverá prevalecer na situação sob exame. 
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5.  Considerações finais. 

 

A crescente exposição que a tecnologia da informação gera na existência de cada 

indivíduo exige a rediscussão do direito fundamental à privacidade.  A conhecida 

assertiva de que todo ser humano terá direito de pelo menos quinze minutos de fama 

não pode ser materialmente convertida na controversa obrigação de “usufruí-los”. 

Compete apenas ao cidadão escolher se vai ou não contar a sua história, 

desvelando a sua intimidade e vida privada.  Se falecido ou ausente, a decisão passa aos 

familiares indicados na legislação em vigor. 

As biografias não-autorizadas representam uma intervenção desmedida na 

privacidade da pessoa humana, comprometendo a sua existência digna.  Uma violência 

inaceitável perante a Constituição Federal. 

Enfim, a edição de biografia somente é constitucionalmente legítima quando a 

autorização de sua personagem principal não faz mais sentido à luz da dignidade da 

pessoa humana. 
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RESUMO

O avanço tecnológico sentido nas últimas décadas trouxe sensíveis repercussões sobre o 

direito  autoral,  pois,  se  por  um lado  garantiu  o  aprimoramento  de  obras  frente  aos 

recursos disponibilizados, por outro, gerou a possibilidade da efetivação de reproduções 

praticamente sem controle, com a sua conseqüente violação. Atento a essa situação, o 

legislador  inovou  no  tratamento  da  material  ao  reformular  o  artigo  184  do  Código 

Penal.  Este trabalho,  assim, é dedicado ao estudo dos aspectos penais e processuais 

penais decorrentes da iniciativa legislativa. Sob o enfoque penal, a abordagem iniciou-

se com a definição de direito de autor e enveredou pela aferição da estrutura típica 

quando se ressaltou que o tipo penal, por ser norma penal em branco, é complementado 

pela Lei n. 9.610/98. Passou-se a análise das formas qualificadas até a abordagem da 

hipótese de exclusão da tipicidade trazida pelo § 4º do artigo 184 do Código Penal, onde 

se  verificou  que  é  possível  extrair  uma  aplicação  concreta  do  dispositivo.  Foram 

explorados ainda o conceito de copista, a troca de arquivos de música pela internet e as 

conseqüências decorrentes da reprodução de cópias ilícitas. Sob o aspecto processual 

penal,  importante  registrar  que  as  alterações  trazidas  pela  Lei  nº  10.695/98  não  se 

aplicam ao caput  do art.  184 do Código Penal,  porque neste  dispositivo legal  estão 

descritas condutas típicas tidas como de pequeno potencial ofensivo, cuja pena maxima 

não é superior a 02 (dois) anos. Para os delitos dessa natureza, aplicam-se as regras 

procedimentais previstas na Lei n.  9.099/95, de rito mais informal  e célere.  Não há 

cogitar  de  diligências  complexas  em  se  tratando  de  tramitação  de  feito  criminal 

envolvendo os delitos previstos no dispositivo legal referido.
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ABSTRACT

The  technological  development  in  the  latter  decades  has  brought  considerable 

repercussions  to  author  copyright,  as  if  from  on  one  side  it  has  granted  Works 

improvement  due  to  resources  availability,  on  the  other  hand it  has  generated  the 

possibility  of  practically  uncontrolled  effective  reproduction,  with  its  consequent 

infringements. Seeing this situation, the legislator has innovated in the matter treatment 

while reformulating the article 184 of the Penal Code. Thus, this work is dedicated to 

the  study  of  the  penal  aspects  and  the  procedural  aspects  due  to  that  legislative 

initiative. Upon the penal focus, the approach has started with the definition of author 

copyright and headed towards the typical structure evaluation when underscored that the 

penal type, being a blanket penal rule, is complemented by the Law n. 9.610/98.  Thus 

moving to the qualified forms analysis up to the approach of type exclusion hypothesis 

brought by the § 4º of the article 184 of the Penal Code, where it was found that it is 

possible to extract a complete application of the disposition. Also the concepts of the 

copyist, of the music files exchange through the internet and the consequences due to 

the illicit copies reproduction were explored. Upon the penal procedural aspect, it is 

worth to register that the alterations brought by the Law n. 10.695/98 are not applied to 

the caput of the art. 184 of the Penal Code, as the typical behaviours described in this 

legal disposition are deemed of little offensive potential, whose maximum penalty isn’t 

over  02  (two)  years.  For  this  nature  of  crime,  more  informal  and faster  applicable 

procedural  rules  are  provided in  the  Law n.  9.099/95.  There  is  no cogitation about 

complex diligences concerning the criminal deed legal course involving the offences 

foreseen in the legal disposition above mentioned. 

KEY WORDS

COPYRIGHT; PENAL; PROCEDURAL PENAL.

1 - INTRODUÇÃO

O tipo penal inerente ao crime de violação de direito autoral foi alterado 

pela Lei n. 10.695/2003 para, inclusive, apresentar uma resposta mais eficaz do Estado 

na repressão desta espécie de delito.
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O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas facilitou a prática do 

ilícito penal em questão, uma vez que viabilizou a elaboração de cópias perfeitas de 

obras através do uso do computador, por exemplo, sem que uma pessoa tenha de sair de 

casa.

No mesmo sentido, com a interligação de computadores em rede mundial, 

através do advento da Internet, pôde-se observar que a realização do tipo penal não está 

mais limitada por fronteiras definidas, o que dificulta a sua apuração.

Tendo  em  vista  o  exposto,  passa-se  à  análise  dos  aspectos  penais  e 

processuais penais inerentes ao crime reportado para que se possa estabelecer, sob o 

enfoque do direito penal: a) a compreensão do conceito de direito de autor com um 

breve apanhado sobre sua evolução histórica, b) a aferição da estrutura do tipo penal, c) 

as conseqüências decorrentes da extração de uma única cópia sem o intuito de lucro, d) 

a extensão do significado da palavra copista, e) os aspectos jurídicos que norteiam a 

troca de arquivos de música pela Internet e f) as conseqüências da reprodução de cópias 

ilícitas. Já sob o enfoque processual penal, busca-se: a) firmar a compreensão do crime 

de violação de  direito  autoral  como infração penal  de menor potencial  ofensivo,  b) 

definir  o  procedimento  penal  a  ser  considerado  na  sua  apuração;  c)  aferir  as 

conseqüências  decorrentes  do  procedimento  adotado  e,  por  fim,  d)  estabelecer  a 

inaplicabilidade  das  disposições  de  artigos  do  Código  de  Processo  Penal  que 

procuraram fixar o procedimento a ser seguido.

2 - ABORDAGEM PENAL

2.1 –  Síntese da estrutura do tipo penal relativo ao crime de violação de direito 

autoral

O  artigo  184  do  Código  Penal  traz  a  estrutura  básica  no  caput do 

dispositivo, as formas qualificadas nos §§ 1º, 2º e 3º e, por fim, causas de exclusão da 

tipicidade no § 4º, de onde se extrai: 

a) objetividade jurídica: tutela-se o direito autoral e os que lhe são conexos. 

Como todo o conteúdo do artigo 184 do Código Penal figura como norma penal em 

branco, denota-se que a complementação legislativa é proporcionada pela Lei n. 9.610, 

de 19 de fevereiro de 1998 que consolidou a legislação sobre direitos autorais. Vale 
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reproduzir o conceito de direito autoral ventilado por Antônio Chaves: "direito autoral é 

um conjunto de prerrogativas de ordem não patrimonial e de ordem pecuniária que a lei 

reconhece  a  todo  criador  de  obras  literárias,  artísticas  e  científicas  de  alguma 

originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu ulterior aproveitamento, 

por qualquer meio durante toda a sua vida e aos sucessores, ou pelo prazo que ela fixar". 

(CHAVES, 1995, p. 294).1 Já os conexos “são os direitos análogos, afins, correlatos aos 

de autor (direitos dos artistas, intérpretes ou executantes - arts. 90 a 92 -, dos produtores 

fonográficos - arts. 93 e 94 - e das empresas de radiodifusão - art. 95 -, constantes da 

Lei n. 9.610/98)” (PRADO, 2006, p. 59).2

É importante ressaltar que o artigo 46 da Lei n. 9.610/98 traz uma série de 

condutas que não constituem violação de direito autoral e, conseqüentemente, não há 

que se falar na existência do crime respectivo.

b)  sujeito  ativo:  trata-se  de  delito  comum  que  pode  ser  cometido  por 

qualquer pessoa física. A pessoa jurídica, assim, não pode ser sujeito ativo.

c) sujeito passivo: é o autor, compreendido como a pessoa física criadora de 

obra  literária,  artística  ou  científica,  nos  termos  do  artigo  11  da  Lei  n.  9.610/98. 

Também podem ser sujeitos passivos o artista,  o intérprete e executante,  o produtor 

fonográfico, o cônjuge, os herdeiros ou sucessores (PIMENTA; PIMENTA, 2005, p. 

160)3, a pessoa jurídica, o produtor e a empresa de radiodifusão (PRADO, 2006, p. 57). 

Em resumo,  é “o autor  da obra intelectual  ou o titular  do direito sobre  a produção 

intelectual de outrem, bem como seus herdeiros e sucessores”. (NUCCI, 2003, p. 627).4

d)  tipo  objetivo:  a  doutrina  estabelece  que  tipo  objetivo  é  aquilo  que 

representa  a  exteriorização  da vontade,  sendo composto por  um núcleo (o verbo)  e 

outros requisitos  como a conduta,  o nexo causal,  o  autor,  o resultado,  entre  outros. 

(BITENCOURT, 2003, p. 206).5

A conduta do  caput consiste em violar o direito de autor e os que lhe são 

conexos, o que pode compreender, entre outras posturas, a contrafação, entendida como 

1 CHAVES,  Antonio.  Criador  na  Obra  Intelectual:  Direito  de  Autor  -  Natureza,  Importância  e 
Evolução. São Paulo: LTr, 1995.
2 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial. 4. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2006.
3 PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. 2 ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 2003.
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva. 2003.
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“a cópia ou reprodução pura e simples da obra” (PIMENTA; PIMENTA, 2005, p. 162), 

a reprodução, compreendida como a fixação da obra de modo a torná-la perceptível aos 

sentidos do ser humano (PIMENTA; PIMENTA, 2005, p. 163), o plágio, que significa 

“assinar como sua obra alheia” (NUCCI, 2003, p. 627), atribuindo-lhe a paternidade 

total ou parcialmente e a imitação (NUCCI, 2003, p. 627).

O § 1º capitula a reprodução total ou parcial, com o intuito de lucro, por 

qualquer  meio,  de  obra  intelectual,  interpretação,  execução  ou  fonograma,  sem 

autorização expressa do sujeito passivo.

O § 2º é exemplo de tipo misto alternativo em que a realização de vários 

verbos, em regra, configura crime único. Comete o crime o agente que vender, expor à 

venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, etc, desde que vise o intuito de lucro.

O § 3º traz a tipificação da violação efetuada através do oferecimento ao 

público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou outro sistema análogo da obra ou 

produção, também com a intenção de auferir lucro.

e)  objeto  material:  A  doutrina  também  insere  aqui  “as  emissões  de 

radiodifusão e o fonograma, ambos objeto de direito conexo” (PIMENTA; PIMENTA, 

2005, p. 153). O conceito de obra intelectual abarca o conteúdo do artigo 7º da lei que o 

complementa,  compreendendo  as  obras  literárias,  científicas  e  artísticas,  as 

conferências, as composições musicais, etc. Já os programas de computador são objeto 

de proteção por lei específica (Lei n. 9.609/98). Entende-se por fonograma “a fixação de 

sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de 

sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual” (artigo 5º, IX, da Lei 

n. 9.610/98).

f)  tipo  subjetivo:  o  tipo  subjetivo  do  caput  é  integrado  apenas  por  um 

requisito geral que é o dolo direto ou eventual. Já o dos §§ 1º a 3º exige um requisito 

especial, além do geral, que é a intenção de lucro, sob pena de não incidirem. Requisitos 

especiais  são os  que refletem as  intenções  e  tendências  do agente  (BITENCOURT, 

2003, p. 209).

g) lucro: atividade que aponta para a realização da mercancia.

h) consumação e tentativa: consuma-se com a prática da conduta e admite a 

tentativa.

i)  classificação:  Conforme  expõe  Guilherme  Nucci:  “trata-se  de  crime 

2366



comum (aquele que não demanda sujeito ativo qualificado ou especial), embora com 

sujeito  passivo  qualificado;  formal  (delito  que  não  exige  resultado  naturalístico, 

consistente  na  diminuição  do  patrimônio  da  vítima);  de  forma  livre  (podendo  ser 

cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (‘violar’ implica em ação) e, 

excepcionalmente, comissivo por omissão (omissivo impróprio, ou seja, é a aplicação 

do  art.  13,  §  2º,  do  Código  Penal),  instantâneo  (cujo  resultado  se  dá  de  maneira 

instantânea, não se prolongando no tempo); unissubjetivo (que pode ser praticado por 

um  só  agente);  plurissubsistente  (via  de  regra,  vários  atos  integram  a  conduta)” 

(NUCCI, 2003, p. 629).

Apenas no que tange ao § 2º, observa-se que nas formas de “expor à venda, 

ocultar  e  ter  em depósito”,  o crime é permanente (aquele em que a consumação se 

prolonga no tempo).

O § 4º será estudado na seqüência.

2.2 -  Análise  da possibilidade de uma única cópia  efetivada pelo  copista poder 

configurar ilícito penal

O § 4º do artigo 184 do Código Penal dispõe:

O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou 
limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade 
com o previsto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra 
intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, 
sem intuito de lucro direto ou indireto.

Sob a ótica penal, a redação do § 4º do artigo 184, interpretada literalmente, 

é absolutamente inútil. Também é a opinião de Guilherme Nucci. (NUCCI, 2003, p. 

634).

A primeira parte do dispositivo nada mais fez do que reforçar as causas que 

já excluíam a tipicidade da conduta nos moldes do artigo 46 da Lei n. 9.610/98. Como o 

tipo  penal  do  artigo  184  é  norma  penal  em  branco,  apenas  o  comportamento 

considerado violador do direito  autoral  pela lei  mencionada é  que complementará  a 

disposição penal. Trata-se, portanto, de repetição desnecessária do que já se extraia da 

própria estrutura do artigo 184 do Código Penal.

A segunda parte do dispositivo é ainda mais infeliz, pois afasta a aplicação 
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dos  parágrafos  do  artigo  184  quando  for  realizada  a  cópia  de  obra  intelectual  ou 

fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto 

ou  indireto.  A  ausência  de  intuito  de  lucro,  como  circunstância  elementar  dos 

parágrafos,  por  si,  já  exclui  o  tipo  penal  qualificado.  O  descompasso  legislativo  é 

evidente.

Até  mesmo  a  ampliação  da  causa  de  exclusão  da  tipicidade  referente  à 

extração de uma cópia integral  de um exemplar em comparação com o disposto no 

artigo 46, II, da Lei n. 9.610/98 que já afastava o crime quando a reprodução fosse de 

pequenos trechos de uma obra, se pautada em uma interpretação literal do dispositivo 

penal,  não  poderia  ser  cogitada,  uma  vez  que  só  reforçaria  a  sua  inutilidade.  Essa 

conclusão decorre da inevitável confrontação entre a primeira e a última parte do § 4º. È 

que na primeira parte o legislador mencionou expressamente a sua aplicação apenas aos 

seus outros parágrafos e, na parte final, afastou o ilícito quando ausente a intenção de 

lucro.  A  ausência  do  ânimo  de  lucro  já  excluiria,  por  si,  o  crime  qualificado, 

independentemente de ter sido efetuada uma cópia integral ou trechos de uma obra, pois 

estaria ausente uma das elementares do tipo.

Apesar do exposto, o § 4º também conduz à discussão da possibilidade de 

uma única cópia efetivada pelo copista poder configurar o ilícito penal do  caput do 

artigo 184 do Código Penal.

A interpretação literal  da redação do parágrafo,  mais  uma vez,  levaria  à 

conclusão de que o agente estaria, de fato, cometendo o ilícito penal. Quer pelo fato de 

o caput não exigir a presença do intuito de lucro, quer pelo fato da redação legal estar se 

referindo apenas aos parágrafos do artigo 184 do Código Penal e não ao caput, a cópia 

de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privativo do copista, 

seria passível de responsabilização penal.

Essa conclusão, contudo, não parece ser a mais correta.

É que a redação legal do § 4º do artigo 184 do Código Penal, se interpretada 

de forma extensiva, vai assumir alguma utilidade.

Ora, se o legislador optou por estabelecer que a cópia efetuada em um único 

exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro, não caracterizaria o tipo 

penal qualificado, o mesmo raciocínio deveria ser aplicado quanto à previsão do caput 

do artigo, que traz a repressão de uma conduta de menor potencial ofensivo. A adoção 
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da interpretação extensiva, que consiste na ampliação do “alcance das palavras da lei 

para que a letra corresponda à vontade do texto” (ACQUAVIVA, 1998, p. 140)6, leva à 

exclusão do ilícito penal na hipótese. 

O próprio legislador parece ter externado essa postura quando estabeleceu a 

segunda parte da redação do § 4º, prevendo a exclusão do tipo penal, na hipótese da 

cópia nos moldes ventilados, mas cometeu o equívoco de não a efetuar em parágrafo 

autônomo, sem a inclusão da primeira parte. O contexto, inclusive, não se afasta muito 

da redação do artigo 46, II, da Lei n. 9.610/98, o que indica o aproveitamento do seu 

conteúdo na elaboração do § 4º.

Essa,  ainda,  seria  a  única  forma  de  se  garantir  alguma  aplicação  ao 

parágrafo, de modo a viabilizar a exclusão da tipicidade na cópia de uma obra integral e 

não apenas de parte desta como a Lei nº 9.610/98 já estabelecia no artigo 46, II. 

Trata-se de posição que também está em consonância com os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil, uma vez que não afronta a Convenção de Berna e 

o  Acordo  Sobre  Aspectos  dos  Direitos  de  Propriedade  Intelectual  Relacionados  ao 

Comércio  (TRIPS  –  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  

Rights). Como os tratados mencionados trazem disposições genéricas sobre a proteção 

conferida ao direito de autor, cabe ao direito interno regulamentar a matéria de forma 

mais precisa como ocorre no Brasil. De qualquer forma, denota-se que a lei de 2003 

prevalece sobre as  disposições  dos  tratados aludidos,  pois figura  como lei  ordinária 

posterior.

Outro fundamento que afasta a existência do crime na presente situação diz 

respeito ao fato da extração da cópia nos moldes ventilados estar fora da proteção do 

direito  de  autor,  conforme  posição  defendida  por  Ascensão  (ASCENSÃO,  2002,  p. 

249)7 para quem “O uso privado não é propriamente um limite do direito autoral: é, 

muito mais radicalmente, um domínio exterior a este. O direito autoral dá o exclusivo 

de utilização pública da obra; o uso privado é-lhe alheio, porque não tem que ver com 

modos de utilização pública.”

A extração da cópia privada nos moldes do parágrafo quarto, portanto, está 

fora  da  proteção  penal  trazida  pelo  direito  de  autor,  que,  por  sua  vez,  destina-se  a 
6 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro Acquaviva. 9. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998.
7 ASCENSÃO, José de Oliveira.  Direito da Internet e da sociedade da informação. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002.
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reprimir os reflexos da utilização pública da obra.

Ressalta-se ainda o respaldo constitucional  da posição assumida,  pois na 

ponderação de interesses em conflito, o princípio da proporcionalidade vai garantir o 

acesso à informação como forma de cumprimento dos objetivos fundamentais do Brasil 

(artigo 3º da Constituição Federal) sobre o interesse privado do titular do direito autoral.

Por  outro  lado,  torna-se  necessário  identificar  o  copista  para  a  correta 

incidência da lei.

Em sentido estrito, copista é aquele que realiza a extração da cópia em um 

primeiro  momento.  Ocorre  que,  para  a  aferição  da  incidência  da  disposição  penal, 

aquele que encomenda a extração de uma cópia no xérox, por exemplo, também deve 

ser considerado copista, uma vez que tinha o domínio do fato e atuou de forma decisiva 

para a extração da cópia. Mesmo neste caso, inserindo-se a conduta no § 4º, nenhum dos 

agentes responderá pelo ilícito penal, pois os requisitos se comunicariam.

Daí decorre que a troca de arquivos de música pela Internet, por exemplo, 

através da tecnologia  peer-to-peer (em que se  rastreia  a  música  pretendida entre os 

computadores  conectados),  se  efetuada  em uma única  cópia,  para  uso  privativo  do 

copista  e  sem o intuito  de lucro,  não configurará ilícito  penal.  Trata-se de hipótese 

extremamente rara, pois só ocorreria se a cópia única decorresse da obra viabilizada 

pelo próprio titular do direito autoral sobre a música.

É que a proteção legal é clara ao afastar o ilícito na extração de uma única 

cópia de um arquivo para uso privado do copista, sem o intuito de lucro, de onde se 

conclui que a cópia da cópia, como normalmente se vê no uso da tecnologia apontada, 

já configuraria o crime. O mesmo raciocínio deve ser empregado na hipótese de um 

adquirente legítimo de uma cópia, sem a transmissão do direito de explorá-la, colocá-la 

na rede, pois as cópias decorrentes já seriam extraídas de cópia anterior, o que ensejaria 

a responsabilização penal de quem as efetivasse.

2.3 - Conseqüências da reprodução de cópias ilícitas

Neste  tópico,  duas  situações  precisam  ser  abordadas  para  se  aferir  a 

respectiva conseqüência jurídica decorrente.

A primeira é a que decorre da cópia extraída de uma obra com a autorização 

do titular do direito autoral. Trata-se de situação que não oferece maiores problemas 
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para a sua correta solução jurídica, uma vez que o direito autoral é disponível, de modo 

que se o consentimento do seu titular for válido e efetuado antes ou concomitantemente 

com a violação em tese, não haverá qualquer ilícito penal. (JESUS, 1997, p. 399).8

No caso da violação do direito autoral, como o tipo penal não contém o 

dissentimento do sujeito passivo, o consentimento figurará como causa de exclusão da 

antijuridicidade. (JESUS, 1997, p. 399) A aplicação da teoria da imputação objetiva, 

contudo, também levaria à exclusão do ilícito penal, porém em momento anterior, ou 

seja, no fato típico, seja como aspecto autônomo ou inerente ao nexo causal.

A segunda situação é a que decorre da extração de cópias de uma obra sem a 

aquiescência  do titular do direito autoral  ou mesmo existindo esta,  mas efetuada de 

forma inválida ou ineficaz, quanto àqueles que as adquirem.

Há quem entenda que não configura crime “a aquisição de um exemplar 

produzido  pela  violação  de  direito  autoral”,  quando  o  adquirente  não  tinha 

conhecimento da “origem delituosa”, sendo terceiro de boa-fé. (PIMENTA; PIMENTA, 

2005, p. 207).

Observa-se que esse posicionamento merece ser melhor desenvolvido, pois 

não se pode desconsiderar o disposto no artigo 180, § 3º, do Código Penal que trata da 

receptação culposa ao prever  que a aquisição ou recebimento de coisa que,  por sua 

natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a 

oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Caso presentes os requisitos do tipo penal pertinente à receptação culposa, 

aliado ao fato de o agente estar de boa-fé, deverá responder pela prática desta. A boa-fé, 

portanto, só afastaria efetivamente o tipo penal reportado quando suas elementares não 

estiverem presentes.

Já  a  atuação  dolosa  (incluída  a  má-fé)  do  agente  poderá  ensejar  o 

enquadramento da conduta nos artigos 180, caput, ou 180, § 1º, do Código Penal, que 

prevêem modalidades de receptação dolosa, caso não figure como autor, co-autor ou 

partícipe do ilícito penal anterior,  sob pena de responder por este (JESUS, 2005, p. 

687).9

Se empreender  a mesma conduta no exercício de atividade comercial  ou 

industrial,  mas de  coisa que é  produto de contrabando ainda poderá  responder  pela 

8 JESUS, Damásio E. Direito penal: parte geral. 20 ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 1997.
9 JESUS, Damásio E. Código penal anotado. 17 ed. atual. São Paulo: Saraiva. 2005.
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prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, “d”, do Código Penal. (MIRABETE, 1998, 

p. 351).10

3 - ABORDAGEM PROCESSUAL PENAL

3.1 – Breves considerações sobre a pena imposta no art. 184 do Código Penal (Lei 

n. 10.695/03)

A Lei n. 10.695, de 1º de julho de 2003, ao alterar o art. 184 do Código 

Penal, introduziu novas condutas delitivas e demonstrou evidente preocupação com o 

agravamento  das  penas,  ao que  parece,  com o propósito  de  conter  a  criminalidade, 

sabidamente crescente no campo da violação dos direitos autorais.

Nos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, com a redação da 

Lei n. 10.695/03, as penas passaram de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa de 

CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) a CR$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), para 2 

(dois)  a  4  (quatro)  anos,  também  de  reclusão,  e  multa.  Neste  particular,  forçoso 

reconhecer  que  o  agravamento  da  pena  foi  expressivo,  tanto  na  pena  privativa  de 

liberdade, quanto no arbitramento da multa, deixando esta de ter parâmetros mínimo e 

máximo, o que leva a concluir que sua fixação ficará a critério do Juízo condenatório, 

com base nos requisitos da suficiência e necessidade da pena (art. 59 do Código Penal).

No tocante ao  caput do art. 184 do Código Penal, com a nova redação da 

Lei n. 10.695/03, que tutela os direitos do autor e passou também a proteger os direitos 

correlatos ao de autor (artigos 90 a 95 da Lei n. 9.610/98), a pena a ser imposta ao 

infrator continuou a mesma, como de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

No campo processual penal, a Lei n. 10.695/03 trouxe profundas alterações, 

com previsão, no artigo 186 do Código Penal, de distinção da natureza da ação penal – 

se privada ou pública – para as diferentes condutas ilícitas descritas no art. 184 e seus 

parágrafos citados.

Ainda  sobre  o  artigo  186  do  Código  Penal,  necessário  registrar  a 

incongruência de sua colocação no Código Penal – o que não restou corrigido pelo 

legislador  –  eis  que aborda  ali  matéria  de natureza procedimental  e  que,  por  certo, 

estaria melhor acomodada no Código de Processo Penal. 

10 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial. 13 ed. São Paulo: Atlas. 1998.
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De  registrar-se  que  a  Lei  n.  10.695/03  introduziu  também  alterações 

específicas no Código de Processo Penal, notadamente no art. 530, que passou, além do 

caput,  a  ter  as  letras  ‘A’ a  ‘I’,  todas  com  visível  propósito  de  garantir  a  marcha 

processual e imputação de responsabilidade penal aos violadores dos direitos autorais.

De frisar-se, ainda no campo processual penal, a previsão de que nos crimes 

previstos  no  caput do art.  184,  a  ação penal  dar-se-á  mediante  queixa  (art.  186 do 

Código Penal) e, por força do art. 530-A, do Código de Processo Penal, a estes crimes 

aplicam-se as  regras  processuais  previstas  nos  artigos 524 a  530 do Código citado. 

Neste particular, reside evidente incoerência legislativa a ser explorada neste texto, e 

que, por certo,  está a induzir interpretações judiciais  sobre a inaplicabilidade de tais 

regras.

3.2 – Artigo 184,  caput, do Código Penal – Crime de pequeno potencial ofensivo 

(Lei n. 9.099/95)

A pena imposta no  caput do art. 184 do Código Penal, à luz das Leis ns. 

9.099/95 e  11.313/06,  autoriza  reconhecer  os  delitos ali  previstos  como de pequeno 

potencial  ofensivo,  sujeitando-os, imperiosamente,  às regras procedimentais previstas 

nas referidas Leis.

Sabido que as “infrações de menor potencial ofensivo”, de menor gravidade, 

vêm  merecendo  tratamento  especial  dos  sistemas  legislativos,  foram  adotadas,  em 

relação a elas, entre outras, as seguintes soluções: “a) possibilidade de que o Ministério 

Público, por razões de conveniência e oportunidade, deixe de oferecer a acusação; b) 

previsão de acordos em fase anterior  a processual,  de modo a evitar  a  acusação;  c) 

possibilidade de suspensão condicional do processo; d) utilização do processo para a 

reparação do dano à vítima” (GRINOVER, 2002, p. 70).11

E,  em  se  tratando  de  crime  de  pequeno  potencial  ofensivo  –  como  os 

previstos  no  caput do art.  184 do Código Penal  -  oportuno registrar  também que o 

parágrafo único do artigo 69 da Lei n. 9.099/95 dispensa da prisão em flagrante e da 

fiança  o  autuado  que,  após  a  lavratura  do  termo circunstanciado  de  ocorrência,  for 

imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer. 

Trata-se  de  um  direito  público  subjetivo  do  autuado,  responder  ao  processo  em 

11 GRINOVER, Ada Pelgrini e outros. Juizados Especiais Criminais. 4. ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002.

2373



liberdade, o que não pode ser negado pela autoridade competente.

Diante dessa disposição legal – proibitiva da prisão em flagrante – forçoso 

concluir  pela imprestabilidade  da regra prevista  no  caput do art.  530 do Código de 

Processo Penal, quando se tratar dos delitos previstos no caput do art. 184 do Código 

Penal, porque considerados de pequeno potencial ofensivo.

Acrescente-se a isso a condição de que, em se tratando de crime de pequeno 

potencial  ofensivo,  com  tramitação  perante  o  Juizado  Especial,  o  processo  deverá 

orientar-se  pelos  critérios  da  oralidade,  informalidade,  economia  processual  e 

celeridade,  objetivando,  sempre  que  possível,  a  reparação  dos  danos  sofridos  pela 

vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade (art. 62 da Lei n. 9.099/95).

Daí, à primeira vista, forçoso concluir não há falar em prisão em flagrante 

quando o infrator incorrer numa das figuras delituosas previstas no caput do art. 184 do 

Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 10.695/03.

Resumidamente,  em ocorrendo uma das hipóteses delituosas previstas no 

caput do  art.  184,  far-se-á  a  lavratura  de  um  termo  circunstanciado  de  ocorrência 

(T.C.O.),  que  será  encaminhado  para  o  Juizado  Especial  Criminal,  onde  o  suposto 

ofendido (querelante) deverá comparecer, no prazo decadencial de 06 (seis) meses após 

o fato, para, se for de seu interesse, manejar a queixa-crime, que, antes de recebida, 

possibilitará  a  conciliação  entre  os  envolvidos  na  infração,  inclusive  com  o 

ressarcimento do dano à vítima, e a não-aplicação de pena privativa de liberdade.

“O problema do crime, como o do direito, há – como explica Roberto Lima 

Filho - de ser encarado dentro do processo global sócio-político” (LYRA FILHO, 1980, 

p. 14).12

Não se quer, pois, uma reação simbólica, mas atuante. É necessário acabar 

com  a  sensação  de  impunidade,  e  isso  é  possível  com  os  Juizados  Especiais 

(TOURINHO NETO, 2002, p.497).13

12 LYRA FILHO, Roberto. Carta aberta a um jovem criminólogo: teoria, práxis e táticas atuais. Revista 
do Direito Penal, Rio de Janeiro, n. 28, p. 14, 1980.
13 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002.
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3.3 – Inaplicabilidade  dos  artigos  524 a  530A,  do  Código  de  Processo  Penal  – 

Crimes previstos no caput do art. 184 do Código Penal

Diz o artigo 530-A sobre a aplicação dos artigos 524 a 530 do Código de 

Processo Penal aos crimes em que a ação penal dar-se-á mediante queixa.

A previsão legal tem encaixe nas hipóteses previstas no caput do art. 184 do 

Código Penal, porque – somente ali, por força do artigo 186, a ação penal terá início 

através de queixa.

Tal  disposição legal  (artigo 530-A do Código de  Processo Penal),  ao se 

reportar às regras dos artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, com previsão de 

realização  de  diligências  para  formação  do  processo-crime,  põe  por  terra  as 

considerações feitas anteriormente, sobre a necessidade do reconhecimento dos crimes 

previstos no caput do art. 184, do Código Penal, como de pequeno potencial ofensivo, o 

que retrata um flagrante equívoco do legislador.

Em ocorrendo uma das figuras delituosas do caput do artigo 184 do Código 

Penal, não há cogitar,  preliminarmente,  da elaboração de exame pericial  dos objetos 

apreendidos – como condição de recebimento da queixa – porque, em se tratando de 

crimes de pequeno potencial ofensivo – aplica-se, à espécie, o rito da Lei nº 9.099/95, 

sabidamente informal e célere.

Para  estabelecer  um  mínimo  de  coerência  legislativa,  impõe-se  o 

reconhecimento sobre a inutilidade das regras previstas nos artigos 524 a 530 do Código 

de Processo Penal, quando ocorrer uma das hipóteses delituosas do caput do artigo 184 

do  Código  Penal,  sendo  certo  afirmar  que,  aqui,  a  ação  preliminar  resumir-se-á  à 

lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência,  a ser  encaminhado ao Juizado 

Especial  Criminal  e,  ali,  a  ação privada só terá  início  se  o  querelante  (ofendido) o 

desejar, no prazo decadencial de 06 (seis) meses após a ocorrência do fato supostamente 

delituoso. Caso contrário – não havendo interesse do querelante – o processado será 

arquivado. 

Para os crimes em que se procede mediante queixa, cogita-se, inicialmente, 

da tentativa de reconciliação (artigo 520 do Código de Processo Penal), e frustrada esta, 

independentemente  da  prévia  manifestação  do  querelante,  o  Ministério  Público 

oferecerá ao querelado (autor da infração) – se primário e de bons antecedentes -  a 

transação penal, que, se aceita, surtirá efeito extintivo da punibilidade, colocando fim ao 
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processado.

A  admissibilidade  da  transação  penal  em  se  tratando  de  queixa-crime 

encontra respaldo na jurisprudência.14

Passada essa fase – não alcançada a transação penal – recebida a queixa, 

independentemente de laudo pericial  como requisito de admissibilidade,  o querelado 

(autor  da  infração)  terá  direito  ainda  à  proposta,  também manejada  pelo  Ministério 

Público, de suspensão do processo, a teor do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. Neste caso, 

também não se cogita de tramitação processual, pelo que não há falar nas diligências 

previstas nos citados artigos 524 a 530 do CPP.

E  mais,  não  sendo  possível  a  suspensão  do  processo  (art.  89  da  Lei  n. 

9.099/95), certo é que, com a queixa-crime recebida, o processo terá o seu curso regular, 

devendo ser obedecido o rito previsto na Lei dos Juizados Especiais, que não admite 

perícia  e  nem  outras  diligências  complexas,  porque  prima  pela  informalidade  e 

celeridade, como já realçado alhures.

Em suma, quando ocorrer uma das figuras delituosas previstas no caput do 

art.  184  do  Código  Penal,  com a  redação  dada  pela  Lei  n.  10.695/03,  o  caminho 

processual a ser trilhado é, obrigatoriamente, o previsto na Lei dos Juizados Especiais 

(Lei n. 9.099/95), sendo forçosa a conclusão pela imprestabilidade dos artigos 524 a 

530-A do Código de Processo Penal, neste particular.

4 - CONCLUSÃO

Trilharam-se os aspectos penais e processuais penais inerentes à violação de 

direito autoral.

O enfoque penal trouxe a compreensão da estrutura do tipo penal esculpido 

pelo legislador, o que permitiu a dissecação dos seus aspectos mais relevantes, ainda 

que de forma singela. Foi possível estudar a forma qualificada quando se abordou, entre 

outros  aspectos,  o  conceito  de lucro para  distingui-la  da forma basilar,  trazida  pelo 

caput do dispositivo.

Buscou-se atribuir alguma finalidade à redação do parágrafo 4º do artigo 
14 (HC  Nº  33929/SP  –  STJ  –  5ª  TURMA  –  REL.  MINISTRO  GILSON  DIPP  –  DATA  DO 
JULGAMENTO 19/08/2004).
 (HC  Nº  32924/SP  –  STJ  –  5ª  TURMA  –  REL.  MINISTRO  GILSON  DIPP  –  DATA  DO 
JULGAMENTO 28/04/2004) 
 (RHC 13800/SP – STJ – 5ª TURMA – REL. MINISTRO GILSON DIPP – DATA DO JULGAMENTO 
28/10/2003)
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184 do Código Penal, para aplicá-lo na extração de cópia integral de uma obra, efetuada 

em um único exemplar,  para uso privado do copista,  sem o intuito de lucro, pois a 

interpretação literal levaria ao esvaziamento da disposição legal.

Nesse  sentido,  concluiu-se que o parágrafo mencionado possui  aplicação 

prática, uma vez que: a) a interpretação extensiva é a única forma de garantir a sua 

utilidade, b) representa a real vontade do legislador no sentido de indicar uma exceção 

ao tipo penal previsto, c) a norma penal não se aplica à cópia extraída nestas condições, 

pois a conduta realizada está fora de seu âmbito de repressão, e) a previsão está em 

consonância com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, f) o princípio da 

proporcionalidade garante o predomínio do acesso à informação como forma de cumprir 

os  objetivos  fundamentais  do  Brasil  sobre  o  interesse  privado  do  titular  do  direito 

autoral.

Enveredou-se,  ainda,  pela  análise  de  troca  de  músicas  pela  Internet,  em 

especial,  através  da  tecnologia  peer-to-peer,  quando  se  constatou  que,  em regra,  a 

prática configurará o ilícito penal, pois a cópia da cópia está fora do âmbito de exclusão 

da tipicidade patrocinada pelo parágrafo quarto. 

No  mais,  empreendeu-se  o  estudo  das  conseqüências  da  reprodução  de 

cópias  ilícitas  quando  se  destacou  a  possível  prática  dos  crimes  de  receptação  e 

contrabando ou descaminho.

Sob o enfoque processual penal, forçoso registrar, conclusivamente, que as 

alterações trazidas pela Lei n. 10.695/03, no campo processual, não se aplicam ao caput 

do art.  184 do Código Penal,  também alterado por essa Lei,  porque previsto ali  um 

crime de pequeno potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima não é superior a 02 

(dois) anos.

Não há cogitar das inúmeras diligências e providências previstas nos arts. 

524 a 530 do Código de Processo Penal, porque os crimes previstos no caput do art. 184 

do Código Penal, à luz das Leis ns. 9.099/95 e 11.313/06, são considerados de pequeno 

potencial ofensivo, aplicando-se a eles as regras procedimentais previstas nestas leis. 

É que o legislador anunciou uma tentativa de reprimir com mais rigor as 

condutas relacionadas à violação dos direitos autorais, fazendo-o justamente com a Lei 

n.  10.695/03,  porém,  sob  a  perspectiva  processual  penal,  patrocinou  uma  flagrante 

contradição entre as inovações que introduziu no Código de Processo Penal em cotejo 
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com a Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95).

De tão incoerente, a reformulação do Código de Processo Penal acabou por 

ceder  lugar  à  Lei  n.  9.099/95,  que se  mantém regendo o procedimento  penal  a  ser 

observado.
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PATENTES FARMACÊUTICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE  O SISTEMA 

BRASILEIRO E O SISTEMA AMERICANO DE CONCESSÃO DE PEDIDOS

Fabíola Moreira Gontijo∗

RESUMO

A doutrina pátria ainda se mostra muito tímida no que diz respeito às discussões acerca 

da concessão de patentes de produtos farmacêuticos em nosso ordenamento jurídico. 

Assim, grande parte do mundo passou a legislar sobre o assunto no intuito de buscar 

uma norma uniforme capaz de proteger  a  descoberta  e  privilegiar  o  descobridor.  O 

Brasil,  sobretudo após sua  entrada  na Organização  Mundial  do Comércio,  seguiu  o 

mesmo  caminho  e  passou  a  criar  suas  próprias  normas  nesse  sentido,  seguindo  as 

determinações gerais de cunho internacional. Este artigo se propõe a tratar exatamente 

da concessão de patentes no direito brasileiro, fazendo uma comparação com o sistema 

americano de concessão de patentes, precursor em todo o mundo e dos mais benéficos à 

indústria farmacêutica.

PALAVRAS CHAVES

PATENTES; PRODUTOS FARMACÊUTICOS; PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

ABSTRACT 

The brazilian doctrine towards pharmaceutical patents is still relatively shy regarding 

the legal aspects of this kind of patents. Like many other countries, Brazil specially after 

joining the World Trade Organization was followed the same effective international 

determination.  This  article  intends  to  examine  the  mechanism  that  provides 

pharmaceutical patents and its relating consequences in Brazil. The other intention is to 

evaluate the brazilian system in comparison with the american one,  known as one of 

the most beneficial law systems related to “protect” the giants from the drug companies 

all over the world.

  Advogada e Mestranda em Direito Empresarial na Faculdade de Direito Milton Campos
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INTRODUÇÃO

Mesmo  em  civilizações  mais  antigas  é  possível  identificar  o  instituto  que 

denominamos hoje de “propriedade industrial”.  Resquícios históricos nos remetem a 

tempos  em  que  mesmo  com  ordenamentos  jurídicos  menos  evoluídos  podíamos 

vislumbrar a necessidade de proteger descobertas a fim de privilegiar seu descobridor e 

fazer com que houvesse um retorno financeiro em razão do descobrimento.

Entretanto,  somente  em  tempos  mais  recentes  podemos  analisar  o  instituto 

jurídico da patente como a temos hoje, sobretudo já no início desse século, década de 

40.  Uma  visível  ligação  entre  a  propriedade  industrial  e  a  formação  da  OMC 

(Organização Mundial do Comércio) é flagrante e deve ser mencionada a fim de melhor 

explicitar o ponto-chave que corresponde à patente de produtos farmacêuticos. 

A Rodada do Uruguai do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e 

Comércio)  em  1947  surgiu  de  negociações  prévias  referentes  à  liberalização  do 

comércio internacional,  seu objetivo principal.  O documento de fundação do GATT 

reflete princípios neoliberais  que prega o comércio livre de barreiras,  a elevação do 

nível  de vida  (o  que propicia  maior  consumo),  crescimento da  produção mundial  e 

intercâmbio de produtos. Cada negociação do GATT foi denominada “rodada” e a do 

Uruguai  ficou  sendo  a  mais  famosa  de  todas,  dada  a  importância  das  decisões  lá 

tomadas.

Uma  das  cláusulas  contidas  no  referido  acordo  dizia  respeito  à  propriedade 

intelectual relacionada ao comércio, o que abrange as patentes. Um detalhe importante é 

o fato de se aderir ao acordo como um todo; ao Estado que optasse por assiná-lo não 

seria dado o direito de reserva, ou seja, a assinatura implicava na aceitação de todos os 

dispositivos nele contidos, sem exceção alguma.
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Essas  disposições  relacionadas  às  patentes  foram criadas  pelos  EUA,  grande 

idealizador  também  da  própria  OMC,  com  o  intuito  de  proteger  sua  indústria  e 

economia.  O  que  é  pouco  estudado  diz  respeito  à  intima  ligação  da  indústria 

farmacêutica nesse processo de formação.  A indústria farmacêutica norte americana, 

acabou por pressionar o governo de seu país a fim de tomar medidas jurídicas de caráter 

uniforme  inclusive  de  cunho  internacional,  capazes  de  proteger  as  invenções  norte 

americanas  de  fármacos  que  estavam  sendo  largamente  copiadas,  sobretudo,  no 

continente africano.

Antes  de  adentrarmos  nesse  assunto,  torna-se  necessário  trazer  as  definições 

relacionadas aos medicamentos:

- Medicamentos “de marca” :   são medicamentos de referência; aquele primeiro a ser 

lançado no mercado para aquela determinada doença, com específica e inovadora 

formulação e, ainda, protegido pelas leis patentárias. É válido mencionar que são 

medicamentos  que passam por várias  etapas até  se obter  a  aprovação,  incluindo 

testes de bioequivalência e testes clínicos;

- Medicamentos “de imitação” :   são medicamentos que não são novos propriamente 

ditos, são variações de drogas anteriores já à venda no mecado;

- Medicamentos similares:   são aqueles que se comparam ao medicamento de marca, 

mas  é  comercializado  somente  após  a  expiração  dos  direitos  patentários  do 

medicamento de referência e,  por ser  igual  àquele mas fabricado por laboratório 

concorrente, não é exigido testes de bioequivalência e testes clínicos.

- Medicamentos genéricos:   são medicamentos bioequivalentes aos medicamentos de 

referência; ao contrário dos similares, passam por testes de bioequivalência;

Superado  o  momento  das  definições,  voltemos  ao  foco  do  trabalho.  Outra 

necessidade  iminente  era  a  proteção  do  mercado  de  medicamentos  industrializados 

como um todo. Sabidamente os medicamentos “de marca” possuem um custo muito 

elevado ao consumidor final.
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Além do alto custo, o consumidor fica sem opção de escolha, eis que devido aos 

direitos  patentários,  dentre  eles  a  exclusividade,  nenhum outro medicamento  similar 

poderá ser comercializado; é um mercado fiel e exclusivo enquanto durar a proteção 

oriunda da patente, daí o grande interesse em regras internacionais nesse aspecto.

A ligação entre as regras internacionais relacionadas às patentes e a indústria 

farmacêutica se torna ainda mais evidente pois o estudo da propriedade industrial está 

intimamente ligado a questão de poder. Isto porque, especificamente no que diz respeito 

à  concessão  de  patentes  de  produtos  farmacêuticos  no  Brasil,   o  desenvolvimento, 

criação e surgimento de um novo fármaco passível de proteção e registro junto ao INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), leia-se registro de patente, só se tornará 

possível através do cumprimento de etapas fundamentais diante daquele órgão.

Para se obter algo novo, hábil de sustentar um pedido de registro de patente é 

indispensável  uma  enorme  estrutura  de  pesquisa.  Para  obtenção  de  algo  realmente 

considerado inovador relacionado ao setor farmacêutico, seja uma estrutura molecular, 

seja  um  mecanismo  de  ação  de  determinado  ativo,  seja  uma  nova  enzima,  enfim, 

qualquer que seja o produto dessa área, a pesquisa é geralmente oriunda ou patrocinada 

por  grandes  indústrias  farmacêuticas,  dotadas  de  alto  poder  econômico  e  grande 

influência social. Essas empresas são, sem sombra de dúvida,  multinacionais capazes 

de reunir nos quatro continentes do globo um público fiel e ávido por novidades eis que 

se trata de um setor muito específico e suis generis: a saúde do ser humano.

I - AS PATENTES FARMACÊUTICAS NO BRASIL

I.I O CONCEITO DE “PATENTES”

A concessão de patentes farmacêuticas no Brasil está regulamentada ao longo 

dos dispositivos contidos na Lei de Propriedade Industrial (LPI): Lei nº 9.279/1996.

LUIZ OTAVIO PIMENTEL define a expressão proteção jurídica da propriedade 

industrial como sendo a designação do:
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“...  conjunto  de  normas  do  Direito,  particularmente  
aquelas  de  caráter  econômico,  em  que  os  sujeitos  de  
direito são agentes econômicos, geralmente uma empresa,  
através dos quais se obtém, como efeito do resguardo, o 
privilégio  ao  exercício  de  certos  direitos  sobre  a  
tecnologia, focalizando exclusivamente a patente1.”

Essa proteção jurídica por sua vez é concedida através da concessão de patentes, 

que segundo o mesmo autor seria: 

“...o título oficial de privilégio que se dá para um inventor  
que  inscreve  a  sua  invenção  no  órgão  de  registro  da 
propriedade industrial, do qual emana um direito que lhe  
permite o monopólio temporário para a sua exploração.  
É,  portanto,  uma  figura  jurídica,  um  instrumento  de  
garantia da propriedade”.

Em relação às patentes farmacêuticas, há que se considerar em primeiro lugar a 

necessidade de cumprimento dos requisitos fundamentais exigidos à qualquer pedido de 

patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

I.II- O MECANISMO DO PEDIDO DE CONCESSÃO

O regime da concessão de patentes é feito no Brasil com o intuito de incentivar a 

produção  científica  e  a  inovação  tecnológica  que  são  de  suma  importância  para  o 

desenvolvimento de qualquer nação. A concessão de patentes de produtos farmacêuticos 

é   regida  pela  Lei  de  Propriedade  Industrial,  com  ênfase  ao  disposto  no  art.  229 

parágrafo único e alínea C, esta última acrescida pela Lei 10.196/2001 que condicionou 

à  prévia  anuência  da  ANVISA-  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA- a concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos.

1 PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito Industrial- As funções do Direito de Patentes.Porto Alegre: Ed. 
Síntese, 1999, p. 21.
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Essa intervenção da ANVISA no processo de concessão de patentes de produtos 

farmacêuticos se justifica pela disposição contida no art. 200,  caput de nossa Magna 

Carta que assim dispõe:

“ Art. 200- Ao sistema único de saúde, compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei:

I- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos  
e  substâncias  de  interesse  para  a  saúde  e  
participar  da  produção  de  medicamentos,  
imunobiológicos,  hemoderivados  e  outros  
insumos;

(...).” 

 A ANVISA é, portanto, agência reguladora ligada ao Ministério da Saúde e o 

órgão regulador e fiscalizador dos assuntos sanitários e ligados à saúde.

Retornando  aos  dispositivos  elencados  na  Lei  de  Propriedade  Industrial, 

verifica-se a partir da análise do título VIII, art. 229,  parágrafo único e art. 230, caput, a 

questão da concessão de patentes de produtos farmacêuticos, verbis:

“Art. 229- 
(...)
Parágrafo  único:  Aos  pedidos  relativos  a  produtos  
farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura que 
tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14  
de  maio  de  1997,  aplicam-se  os  critérios  de 
patenteabilidade desta lei, na data efetiva do depósito do  
pedido  no  Brasil  ou  da  prioridade,  se  houver,  
assegurando-se a proteção a partir da data da concessão  
da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do 
depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do 
art. 40.
Art.  229  C-  A  concessão  de  patentes  para  produtos  e  
processos farmacêuticos dependerá de prévia anuência da  
Agência nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA-.

Art.  230-  Poderá  ser  depositado  pedido  de  patente  
relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por  
meios ou processos químicos e as substâncias, matérias,  
misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos  
e  medicamentos  de  qualquer  espécie,  bem  como  os  
respectivos  processos  de  obtenção,  modificação,  por  
quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção  
em  vigor  no  Brasil,  ficando  assegurada  a  data  do 
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primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não  
tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa  
direta do titular ou por terceiro com seu consentimento,  
nem tenham sido realizados por terceiros, no país, sérios  
e  efetivos  preparativos  para a exploração do objeto do 
pedido ou da patente.”

Portanto, além dos requisitos mencionados que regem os registros de patentes 

em geral, há requisitos específicos que devem ser cumpridos por se tratar de questão de 

saúde pública.

Todo este mecanismo foi criado na intenção de garantir a real efetividade dos 

produtos  farmacêuticos  patenteados,  daí  a  própria  intervenção  da  ANVISA   no 

processo, o que desde 2001 (data da inovação legal) vem sendo duramente criticado 

pela  indústria  farmacêutica  que  alega  a  desnecessidade  da  participação  da  referida 

agência  reguladora  no  processo  de  concessão  desta  modalidade  de  patentes,  sob  a 

alegação de que o INPI teria total capacidade para decidir sozinho acerca da concessão 

ou não dos pedidos.

I.III  -  A  PARTICIPAÇÃO  DA  ANVISA  NO  PROCESSO  DE 

CONCESSÃO DE PATENTES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

Todavia,  é  necessário  um  esclarecimento  a  este  respeito:  a  participação  da 

ANVISA  no  processo  é  justificável  não  apenas  pelas  disposições  constitucionais 

mencionadas,  mas sobretudo por ser ela a agência nacional responsável pelo exame, 

fiscalização e todas as demais medidas relacionadas à saúde pública, incluindo produtos 

farmacêuticos,  processos  e  procedimentos  co-relacionados,  medicamentos  e  seus 

princípios ativos, estruturas moleculares e tudo mais o que estiver relacionado à questão 

farmacêutica em geral. 

O INPI detém o conhecimento e a capacidade técnica de avaliação no que diz 

respeito aos requisitos de patenteabilidade mas as peculiaridades advindas do processo 

ou do produto farmacêutico são unicamente competência  da ANVISA, daí  sua total 

necessidade de participação a fim de garantir eficácia, segurança e aplicabilidade desta 
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nova descoberta no que diz respeito ao aspecto sanitário, pois essa descoberta, por ser 

um novo insumo farmacêutico, um novo princípio ativo a ser utilizado na preparação de 

novos medicamentos,  um processo ou enzima,  enfim, estará inegavelmente  ligado a 

profilaxia e cura de patologias diversas, daí a necessidade, inclusive, do poder de veto à 

concessão detido pela ANVISA.

Assim, o processo se instaura e as avaliações são feitas com a interferência da 

ANVISA que poderá, ser achar conveniente, vetar o pedido independente da decisão do 

INPI. Vale lembrar que seu veto prevalecerá sobre qualquer decisão daquele órgão. E 

não poderia ser diferente, afinal, a concessão de 20 anos de patente, contados da data do 

depósito do pedido e todos os benefícios oriundos desta condição devem, no mínimo, 

ter sido objeto de análise profunda daqueles que possuem competência para tanto, não 

apenas relacionadas à patente em si, mas sobretudo, avaliando os aspectos relacionados 

à saúde pública.

I.IV  –  A  EXCEÇÃO  LEGAL  AO  DIREITO  DE  PATENTE 

RELACIONADA À MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS 

MAGISTRAIS

Outro  aspecto  polêmico  que  envolve  a  concessão  das  patentes  de  produtos 

farmacêuticos é trazido nas disposições contidas nos arts. 42,  caput e 43, inciso II da 

LPI, verbis: 

“Art.  42-  A patente  confere  ao seu  titular  o  direito  de 
impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir,  
usar,  colocar  à  venda,  vender  ou  importar  com  estes  
depósitos:
      (...)

Art. 43- O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...)
III-  à  preparação  de  medicamento  de  acordo  com 
prescrição médica para casos individuais, executada  
por  profissional  habilitado,  bem  como  ao 
medicamento assim preparado;
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(...)”.

A partir da leitura de ambos os artigos supracitados, percebe-se expressamente a 

intenção do legislador em permitir uma exceção à regra geral da proteção às patentes.

A definição trazida no inciso III do art. 43 corresponde à definição de farmácias 

magistrais segundo disposição trazida na RDC 33/2000 da ANVISA, hoje substituída 

pela  RDC  214/2007,  norma  cogente  editada  pela  ANVISA  que  regulamenta  o 

funcionamento  das  farmácias  magistrais,  também  conhecidas  como  farmácias  de 

manipulação.

Verifica-se,  portanto,  que nos  casos  em que a  farmácia  de manipulação,  por 

meio  de  seu  profissional  habilitado  que  é  o  farmacêutico  responsável,  preparar 

medicamento  objeto  de  patente,  mediante  prescrição  médica  para  casos  individuais 

(para aquele paciente e não em larga escala) não estaria violando nenhum direito de 

proteção  conferido  pela  patente,  ao  contrário,  estaria  amparada  pelas  disposições 

contidas no inciso III do art. 43 da LPI.

Todavia, a prática se mostra totalmente distinta com fortes pressões por parte da 

indústria farmacêutica realizada contra as farmácias de manipulação no intuito de coibir 

a manipulação de medicamentos que se encontram ainda sob direito de patente, mas que 

a  classe médica  prescreve aos  seus  pacientes  dando-lhes o direito  de optar  entre as 

drogas industrializadas ou manipuladas.

Essa situação cotidiana ocorre pois, sabidamente, os medicamentos manipulados 

em farmácias de manipulação são sempre mais baratos que os mesmos medicamentos 

fabricados pela indústria farmacêutica comprados em drogarias. Daí um indício de que a 

pressão sofrida pelas farmácias de manipulação não advém de questões exclusivamente 

relacionadas  à  propriedade  industrial  e  ao  direito  de  patente,  mas  sim  questões 

relacionadas  a  economia  de  mercado,  o  que  consubstancia  situações  claramente 

distintas.
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O que deve ser dito é que o legislador ao instituir essa exceção o fez amparado 

nas disposições  constitucionais  de direito  à  vida e  à  saúde,  aliado à  necessidade de 

atender  à  função  social  da  propriedade  e  não  exclusivamente  à  propriedade  em si. 

Ademais, o percentual de receitas aviadas nas farmácias de manipulação nessa condição 

não merece exageradas atitudes das indústrias do setor,  pois sequer correspondem a 

10% do total de medicamentos manipulados.

II - PATENTES FARMACÊUTICAS NO ESTADOS UNIDOS

II.I  –  O  MECANISMO  DE  CONCESSÃO  DE  PATENTES 

FARMACÊUTICAS NOS  EUA

No  que  diz  respeito  à  concessão  de  patentes  farmacêuticas  no  Direito 

Americano, dois  órgãos são responsáveis: o USPTO (Escritório de Marcas e Patentes 

dos Estados Unidos) e o órgão federal para controle de medicamentos e alimentação, 

FDA (Food and Drug Administration).

Embora haja dois órgãos relacionados à concessão de patentes farmacêuticas, a 

competência  e  a  esfera  de  atuação  entre  eles  é  distinta,  originando  também  uma 

diferença  no  direito  auferido  por  uma  e  outra  proteção  conferida  por  cada  órgão 

separadamente.

O USPTO é responsável pelos direitos patentários propriamente ditos e a FDA 

opera os direitos de exclusividade de comercialização. Ambas tornam ilegal, por um 

tempo determinado, que a concorrência venda os mesmos medicamentos. 

De forma análoga, a ANVISA seria equiparada à FDA, que regulamenta a parte 

relacionada  à  saúde  pública,  ambas  são  agências  do  governo  e  figuram  na 

descentralização da administração pública. Já o INPI se equipararia ao USPTO, ambos 

tratam da  questão  patentária  propriamente  dita,  requisitos  e  aspectos  legais;  são  os 

órgãos  responsáveis  pelas  questões  legais  referentes  ao  Direito  de  Propriedade 

Industrial.
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II.II – OS TIPOS DE PATENTES FARMACÊUTICAS

Há vários tipos de patentes que podem ser objeto de pedido: as novas enzimas 

descobertas, os processos farmacêuticos relacionados, uma nova estrutura molecular, a 

forma farmacêutica, dentre outros. 

A patente pode ser relacionada à substância do medicamento em si ( o chamado 

princípio  ativo),  ao  método  de  uso  (  à  definição  da  patologia  relacionada  àquele 

medicamento, tal como hipertensão, por exemplo), à formulação (diz respeito à forma 

farmacêutica: líquido, injetável ou não ou cápsula) ou ao processo de fabricação.

No que diz respeito aos medicamentos,  assim como no Brasil,  a patente tem 

duração de 20 anos, contado da data em que o requerimento foi apresentado ao USPTO.

Vale lembrar que a exclusividade concedida pela FDA é diferente da patente 

concedida pelo USPTO. A primeira é concedida quando o medicamento é aprovado 

para comercialização, o que ocorre muito posteriormente à obtenção da patente primária 

concedida pelo USPTO. Durante esse prazo não pode haver concorrência, mesmo que 

não haja qualquer patente em vigor.

 Já adiantamos esse assunto no início deste trabalho. A partir da exclusividade 

concedida pela FDA, não poderá haver nenhum tipo de comercialização, seja genérica, 

similar ou de imitação, de nada que possa equivaler ao objeto do pedido junto àquela 

agência.

Além  do  mais,  os  critérios  da  FDA  para  conceder  exclusividade  são  mais 

restritivos  que  os  critérios  do  USPTO  para  patentes,  já  que  os  critérios  da  FDA 

dependem de  ensaios  clínicos  bem sucedidos.  E  o período de exclusividade  é  mais 
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curto,  geralmente  cinco  anos  para  novas  entidades  moleculares  e  sete  anos  para 

medicamentos  órfãos,  assim  denominados  pois  possuem  expectativa  de  mercado 

inferior  a  200.000  pessoas.  Há  ainda  o  período  de  três  anos  para  mudanças  em 

medicamentos já aprovados anteriormente e seis meses de prorrogação para testes em 

crianças, mesmo que o medicamento não seja indicado para uso pediátrico.

No entanto, ainda há outros mecanismos utilizados pela indústria farmacêutica 

para prorrogar estes prazos já por demais extensos; são estratégias jurídicas dos gigantes 

laboratórios  para  estender  ainda  mais  os  prazos  de  exclusividade  protecionista  das 

patentes, sobretudo pouco antes da expiração.

II.III  -  O  LOBBY DA  INDÚSTRIA  FARMACÊUTICA  NORTE 

AMERICANA

Neste artigo seria impossível adentrar nesta esfera com maior profundidade, mas 

sabidamente a indústria farmacêutica possui mais de um lobista para cada congressista 

norte  americano,  daí  a  perfeita  lição  a  partir  dos  dados:  muito  é  dito  e  feito  nos 

corredores  do  Congresso  Americano  pela  indústria  farmacêutica  e  mais,  muitos 

políticos têm ligação com essa indústria que já foi a maior de todos os EUA, atualmente 

ocupa o terceiro lugar, perdendo apenas para o setor petrolífero e para os bancos.

Assim foi descrito o lobby da indústria farmacêutica em Washington2 :

“A  indústria  farmacêutica  é,  de  longe,  o  maior  lobby  em 
Washington-  e isso já diz muito.  Em 2002 ela empregava 675  
lobistas (mais que um para cada membro do Congresso)- muitos  
dos  quais  haviam  sido  atraídos  de  138  firmas  de  lobby  de  
Washington a um custo que excedia US$ 91 milhões. O trabalho  
desses lobistas é ficar perambulando pelos corredores do poder  
em  Washington  defendendo  os  interesses  da  indústria 
farmacêutica.  A  associação  das  indústrias  farmacêutica  – 
PhRMA – também mantém um escritório na capital americana,  
onde em 2002 tinha 120 pessoas trabalhando em tempo integral,  

2 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos.Rio de Janeiro: Ed. Record, 2007, p. 
212.
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o que representava US$ 14 milhões das despesas de lobby e 112  
lobistas...”

E não é apenas isso. Muitos ex-executivos desse setor são atuais congressistas ou 

possuem  ligação  direta  com  o  Congresso.  A  própria  associação  da  indústria 

farmacêutica – PhRMA -   não nega sua ligação íntima com o Poder Legislativo norte 

americano em seus discursos.

Segundo dados divulgados em 20033 pela própria associação, parte da indústria 

designa  certo  percentual  do  orçamento  a  esses  lobistas,  fundamentais  para  sua 

sobrevivência.

Além  das  despesas  com  lobby,  as  despesas  com   marketing também  são 

inegavelmente  gigantes.  O que  se  pode  observar  é  que  cerca  de  80% do preço do 

medicamento é composto pelas despesas de marketing, que não são apenas anúncios, 

mas congressos médicos, amostras grátis de medicamentos oferecida à classe médica, 

etc. 

Todavia, esse assunto é tão extenso que não poderá ser abordado neste trabalho, 

mas  deve  ser  mencionado  para  instigar  a  curiosidade  do  leitor.  Na  bibliografia 

relacionada ao final há a indicação de uma obra escrita pela Dra. Marcia Angell, titular 

catedrática da Havard Medical School (EUA) e ex-integrante do corpo editorial do New 

England  of  Medicine, respeitada  publicação  médica.  A  autora  possui,  portanto, 

qualificação para tratar  do assunto,  o  conhecimento  médico necessário e  o faz com 

bastante clareza em seu livro.

Retornando à questão das patentes, percebe-se que os EUA possui uma inegável 

influência direta da indústria farmacêutica e isso acarreta legislações protecionistas que 

acabam sendo copiadas pelos demais países ou impostas pelos EUA, como no caso do 

TRIPS.

3

3 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos.Rio de Janeiro: Ed. Record, 2007, p. 
207. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elaborando uma síntese, como foi feito neste artigo, da sistemática de concessão 

de patentes farmacêuticas no Brasil e nos EUA, percebe-se que nosso sistema acabou 

por copiar, até mesmo em função dos aspectos de Direito Internacional mencionados no 

início deste trabalho, as regulamentações concernentes a esse setor tão peculiar.

O Direito de Propriedade Industrial relacionado às patentes é uniforme, assim 

preconizou o TRIPS: são normas  e critérios de patenteabilidade idênticos,  havendo 

diferença  no  processo  de  concessão,  respeitada  as  particularidades  de  cada  nação. 

Quanto às patentes farmacêuticas, nosso processo de concessão é bem semelhante ao 

norte americano, a exceção da interferência da ANVISA no processo. 

O sistema brasileiro  abrigou inovações  como a  participação  da  ANVISA no 

processo de concessão de patentes farmacêuticas, lhe concedendo um importante direito 

de veto; figura essa que não existe no sistema norte americano. Essa inovação acaba por 

permitir que o Brasil vá, aos poucos, delimitando seus interesses próprios ao invés de 

simplesmente  copiar  ou  acatar  normas  já  pré-estabelecidas;  óbvio  que  dentro  das 

limitações impostas nos acordos internacionais sobre a questão.

Conforme já demonstrado, a interferência da ANVISA no processo, se feita de 

acordo com as finalidades à que esta agência se propõe, é mais que necessária: é vital na 

garantia da eficácia, segurança e qualidade do objeto da patente.

Já o sistema norte americano possui além da indústria mais poderosa do mundo ( 

a  terceira no ranking mundial), uma máquina de interesse grudada na máquina estatal, 

injetando dinheiro e exigindo leis e regras de conduta naquele setor.  

Assim, portanto, é como funciona determinado setor da economia que possua 

elevada  condição  financeira  e  poder  de  mercado.  No  que  diz  respeito  à  indústria 
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farmacêutica norte americana, o problema se mostra grave em função de dois fatores: a 

saúde pública (controle da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos) e o alto 

custo destes em confronto com a necessidade de tratamento e ausência de condição 

financeira do paciente para arcar com os custos.

Por mais estranho que possa parecer, não é apenas no Brasil que há pacientes 

sem condição  de  comprar  medicamentos  por  ser  muito  caro.  Os  EUA possui  dois 

sistemas  públicos  relacionados  ao  reembolso  de  medicamentos:  o  MEDICARE  e  o 

MEDICAID. O primeiro é um programa administrado pela Seguridade Social dos EUA, 

que reembolsa hospitais e médicos no valor do atendimento de saúde prestado à idosos 

com mais de 65 anos de idade, que cumpram os requisitos do programa. O segundo é 

um programa  administrado  pela  Seguridade  Social  estadual  ou  pelas  secretarias  de 

saúde  dos  estados,  que  reembolsa  hospitais  e  médicos  pelo  atendimento  de  saúde 

prestado a pessoas carentes que cumpram os requisitos do programa.

De um lado portanto,  há o  lobby  da indústria farmacêutica e sua pressão no 

Congresso Americano;  de outro,  a  própria  necessidade do governo em obter  preços 

justos  e  razoáveis  de  medicamentos  a  fim de  proporcionar  uma cobertura  eficaz  e 

completa de reembolso. Também na terra do “Tio Sam” existem conflitos de interesses 

que causam prejuízo à população menos afortunada.

Diante de sistemas tão parecidos e de situações que demonstram a necessidade 

de  uma  política  de  preços  tão  íntima  das  questões  patentárias  e  dos  privilégios  e 

exclusividade  oriundos  de  sua  concessão,  vê-se  a  urgência  em  obter  modificações 

capazes de assegurar o interesse de ambos os campos: assegurar os direitos inerentes às 

patentes e, ao mesmo tempo, permitir que a exclusividade não seja mecanismo de abuso 

por parte dessa indústria.

O Brasil mostra-se atualmente preocupado com a saúde pública e conhecedor 

desse  mecanismo  utilizado  pelos  gigantes  da  indústria  farmacêutica,  tanto  que 

recentemente  anunciou  a  quebra  de  patente  de  medicamentos  relacionados  ao 

tratamento da AIDS.
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Os EUA, por sua vez, vêm enfrentando severas cobranças dos setores sociais por 

uma melhora na situação dos preços, inclusive com a divulgação ampla na mídia da 

política dos laboratórios farmacêuticos nos EUA, que vendem medicamentos mais caros 

que na Europa, por exemplo: o mesmo medicamento e o mesmo fabricante, vale dizer; 

políticas completamente diferentes adotadas pela mesma empresa.

Verifica-se,  então,  a  semelhança  entre  ambos  os  sistemas,  até  em função da 

legislação  patentária  trazer  normas  de  cunho  internacional  preconizada  no  TRIPS, 

assinado pelo Brasil e defendido e idealizado pelos EUA.

As patentes farmacêuticas possuem um caráter peculiar por serem extremamente 

ligadas à saúde pública, daí a necessidade de um processo eficaz e capaz de auferir com 

precisão as reais propriedades e destinações do objeto da patente em questão.

Diante de tamanha complexidade fica evidente a necessidade de um sistema que 

possa  avaliar  os  requisitos  legais  de  patenteabilidade:  nosso  INPI  ou  o  americano 

USPTO e, de outro lado, um órgão capaz de avaliar as questões sanitárias inerentes à 

patente farmacêutica: nossa ANVISA ou a agência americana FDA.

Essas avaliações devem ser independentes para a segurança geral dos futuros 

consumidores,  afastando  qualquer  possibilidade  de  interferência  do  interessado  no 

processo,  salvo  o  direito  de  oferecer  informações  e  de  ser  intimado  das  decisões 

administrativas pertinentes. Essa atitude evitaria mecanismos de fraude em ambos os 

processos.

A importância do direito patentário é inegável, assim como a necessidade de 

proteger, dar exclusividade e garantir outros direitos ao descobridor. Todavia, o que não 

se  pode  permitir,  seja  no  Brasil,  EUA,  ou  qualquer  outro  lugar  é  que  o  direito  de 

propriedade industrial seja desviado de seu objetivo e utilizado como mecanismo de 

obtenção de benefícios senão ilegais, ao menos amorais.
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RESUMO

O presente estudo apresenta como propósito apresentar uma breve análise a respeito da 

proteção de plantas  pelos  direitos  de propriedade industrial  no Brasil  e  China.  Esta 

análise tem por enfoque o estudo das normas internacionais, especificamente das Atas 

da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas e o Acordo 

sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio 

(Acordo TRIPS, em inglês), e sua internalização por esses Estados. Assim, analisa-se 

comparativamente o ordenamento jurídico interno destes Estados. A partir desta análise 

tem-se que tanto no Brasil  quanto na China houve a necessidade da criação de um 

marco normativo para a proteção de plantas no âmbito da propriedade intelectual. Essa 

situação  resultou  em  significativas  mudanças  na  regulamentação  e  adequação 

institucional, como os regimes e o alcance da matéria de proteção, adotados de forma 

relativamente semelhante pelos ordenamentos internos e em correspondência às normas 

internacionais.
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international norms, specifically of the International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants Acts and the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPs, in English), and its internalization for those States. For that, it is analyzed the 

intern rules of those States comparatively. In conclusion, it is verified that in Brazil and 

in China there were created new rules for the protection of plants in the intellectual 

property system. These situation resulted in significant changes in the regulation and 

institutional adaptation, as the protection regimes and the reach of that, adopted in way 

relatively similar  for the internal  rules of these States  and in correspondence to the 

international norms. 

KEY WORDS

INTELLECTUAL  PROPERTY;  PROTECTION  OF  PLANTS;  VEGETABLE 

VARIETIES; BRAZIL; CHINA.

1 – INTRODUÇÃO

A proteção de plantas mediante direitos de propriedade intelectual é  objeto 

de normas internacionais que regulamentam essa matéria, destacadamente as regras da 

Atas da União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV) e 

do Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com o 

Comércio  (Acordo  TRIPS).  Ainda  que  essas  normas  busquem  harmonizar  a 

regulamentação internacional sobre esse tema, as maneiras como os países determinam 

seu direito interno é livre, desde que de conformidade com o tratado1.

Neste  contexto,  apresentando  como  propósito  o  estudo  da  proteção  de 

plantas pelos direitos de propriedade industrial no Brasil e China, este trabalho busca 

analisar as normas internacionais que regulam a matéria e sua internalização por esses 

Estados. Para isso, realiza-se uma análise comparativa do ordenamento jurídico interno 

do Brasil e da China. Esta relação é abordada sob o aspecto material, analisando como a 

China e o Brasil introduziram em sua ordem jurídica interna os acordos internacionais 

que regulam o tema,

Esta análise é realizada mediante a apresentação das distintas formas pelas 

quais China e Brasil determinaram suas normativas internas que tratam da proteção de 

1 PELLET et al, 2003, p. 234.
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plantas, seja por meio da proteção de variedades vegetais2 (cultivares), seja pelo regime 

de patentes, seja por ambos. Com este estudo, possibilita-se considerar as significativas 

diferenças na adoção e adaptação dessas normativas. 

Para  isso,  trata-se  inicialmente  dos  referidos  acordos  internacionais  que 

regulam a proteção de plantas, passando-se a abordar a legislação vigente na China e no 

Brasil, e, ao final, apresentam-se breves considerações.

2 – AS NORMAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À PROTEÇÃO DE 

PLANTAS

Diversos  são  os  tratados  internacionais  que  regulam  a  propriedade 

intelectual. Contudo, o presente trabalho aborda aqueles que tratam especificamente da 

proteção  das  plantas:  as  Atas  da  União  Internacional  para  a  Proteção  de  Novas 

Variedades de Plantas (UPOV, em francês) e o Acordo sobre os Aspectos de Direito de 

Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS, em inglês).

A  UPOV,  organização  intergovernamental  com  sede  em  Genebra  e 

estabelecida por meio da Convenção para a Proteção de Novas Variedades de Plantas 

em 1961 em Paris, tem como objetivo a proteção de novas variedades de plantas por 

meio de direitos de propriedade industrial e o desenvolvimento de novas variedades 

vegetais em benefício de toda a sociedade (UPOV, 2006). Atualmente se encontram 

vigentes dois tratados relativos à UPOV: a Ata de 1978 (UPOV/1978) e a Ata de 1991 

(UPOV/1991). 

De forma geral,  a UPOV/1978 trata  das formas e condições de proteção, 

como vigência, gêneros e espécies botânicas a serem protegidos, direitos conferidos, 

extensão de sua proteção e limitações. Comparando-se com a UPOV/1991, a primeira 

apresenta  exigências  mais  limitadas  para  a  proteção  de  novas  variedades  vegetais, 

restringindo a sua proteção a apenas um regime,3 ou seja, por patente ou por um sistema 

sui generis (art. 2, UPOV/1978). Para sua proteção devem ser cumpridos os requisitos 

de novidade,  distingüibilidade,  homogeneidade,  estabilidade e denominação própria.4 

2 Entende-se  cultivares  e  variedades  de  vegetais  ou  variedades  de  plantas  como  sinônimos.  Uma 
variedade ou cultivar é uma variação de uma determinada planta dentro de uma mesma espécie vegetal. 
Por  exemplo:  há  um  espécie  que  se  denomina  vitis  vinífera e  dentro  desta  podem  haver  diversas 
variedades ou cultivares passíveis de proteção, como merlot, malbec, cabernet sauvignon, tannat, etc.
3 Esta proibição de acumular a proteção de cultivares com a proteção de patentes sobre um e o mesmo 
gênero ou espécie botânica, seguiu a linha da Convenção Européia de Patentes. (CORREA, 2000, P. 183)
4 Art. 6 e 13, UPOV/1978.
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Além  disso,  pela  UPOV/1978  não  se  obriga  à  proteção  de  cultivares  de  todas  as 

espécies vegetais. O Brasil e a China são signatários desta Ata.

A UPOV/1991 trata das exigências previstas na UPOV/1978, abordando os 

pontos supracitados.  Contudo, ela  vai além, permitindo a proteção de cultivares por 

ambos  os  regimes  concomitantemente.  Ademais,  ela  exige  a  proteção  de  todos  os 

gêneros e espécies botânicas. Desta ata, por exemplo, são signatários os Estados Unidos 

da América e as Comunidades Européias.

No  que  tange  ao  Acordo  TRIPS,  ele  foi  consolidado  no  âmbito  da 

Organização Mundial do Comércio, no Anexo 1.C de seu Acordo Constitutivo. Este 

Acordo estipula  uma proteção mínima da propriedade intelectual  em nível  mundial, 

buscando uma harmonização do nível de proteção em todos os Membros e garantindo 

esta  proteção  mediante  procedimentos  judiciais  pré-determinados  que  sejam ágeis  e 

efetivos.5 O  referido  Acordo,  em  suas  exigências,  não  entra  em  conflito  com  as 

disposições previstas nas Atas da UPOV. Em seu texto, dentre outras disposições, o 

TRIPS determina que haja a proteção das variedades vegetais, seja mediante patentes, 

seja  mediante  um regime  sui  generis,6sejam  por  ambos  os  regimes.  Entretanto,  ele 

permite explicitamente a exclusão da patenteabilidade de plantas pelos Membros em 

suas normas internas, de forma a permitir a possibilidade de proteção por apenas um 

regime sui generis.7

Em  linhas  gerais,  estas  são  as  principais  disposições  destas  normativas 

internacionais  no  que  tange  às  formas  de  proteção  de  plantas  pelos  tratados 

internacionais  referidos  neste  estudo.  Para  sistematizar  estas  disposições,  e  fazendo 

menção a outros elementos que constam nos referidos tratados apresenta-se a seguir o 

Quadro 1, que se refere a um quadro comparativo entre as disposições da UPOV/1978, 

da UPOV/1991 e do Acordo TRIPS.

Quadro 1. Comparativo entre as disposição da UPOV/1978, UPOV/1991 e 
Acordo TRIPs

Categoria UPOV/1978 UPOV/1991 TRIPs

5 PIMENTEL e DEL NERO 2002, p. 47-50.
6 Art. 27, 3, b, Acordo TRIPS.
7 Vide comentários de CORREA, 2000, p. 183
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Gêneros e espécies 
protegidas

Cultivares 
selecionadas, Gêneros e 
espécies listadas.

Obrigatoriedade de 
proteção de todos os 
gêneros e espécies 
vegetais.

Todas as espécies de 
plantas e tecnologias 
adequadas, exceções.

Requisitos para 
concessão

Nova; distinta; 
homogênea; estável; 
denominação própria. 
Descrição completa.

Nova; distinta; 
homogênea; estável; 
denominação própria. 
Descrição completa.

Novo; atividade 
inventiva, aplicação 
industrial. Suficiência 
descritiva.

Direitos 
Conferidos: 

Proibir (material 
multiplicação) a) 
produção para fins 
comerciais; b) oferecer 
à venda; c) qualquer 
comercialização.

Proibir: (material 
multiplicação) a) 
produção ou 
reprodução; b) 
acondicionar para fins 
de reprodução; c) 
oferecer à venda; d) 
qualquer 
comercialização; e) 
Exportação e 
importação;  g) 
Detenção para fins 
comerciais.

Proibir: (todo) a) Uso 
de produto e ou 
processo patenteado, 
extensivo para material 
colhido. b) Produzir ou 
usar; c) oferecer à 
venda d) Comercializar; 
e) Importar.

Duração da 
Proteção

Não inferior a 15 anos, 
para as espécies em 
geral, e a 18 anos para 
árvores e videiras, a 
partir da concessão do 
direito do obtentor.

Não inferior a 20 anos, 
para as espécies em 
geral, e a 25 anos para 
árvores e videiras, a 
partir da concessão do 
direito do obtentor.

Não inferior a 20 anos 
da data do depósito.

Cultivares 
Derivadas

Não há previsão. Proteção de uma 
cultivar 
essencialmente 
derivada.

Não há previsão.

Dupla proteção Não menciona Não menciona Permite – sui generis e 
patente.

Exceções aos 
direitos dos 
obtentores

A autorização não é 
necessária: a) utilização 
da cultivar como fonte 
inicial de variação com 
finalidade de criar 
outras cultivares, b) 
comercialização 
destas.

Restrição ao direito do 
obtentor: (obrigatório) 
a) atos de caráter 
privado, sem fins 
comerciais, b) atos 
praticados a título 
experimental, c) atos 
praticados com a 
finalidade de criar 
cultivares.

Não trata 
expressamente.

Exaustão dos 
direitos 

a) Material de 
reprodução u 
multiplicação da 
cultivar. b) Pode se 
conceder ao obtentor 
direito mais amplo, 
podendo este se 
estender até o produto 
comercializado.

a) Material de 
reprodução ou 
multiplicação da 
cultivar;  b) 
exportação do material 
de material da cultivar 
que permita sua 
reprodução para um 
país que não proteja 
esta cultivar, exceto 
para consumo final.

Exime-se de tratar 
deste tema 
expressamente.

Restrições ao 
exercício do 
direito 

Interesse público, 
remuneração 
eqüitativa.

Interesse Público, 
Remuneração 
eqüitativa.

Licença compulsória, 
remuneração equitativa
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Regulação da 
comercialização 

O direito do obtentor 
independe das medidas 
que regulam a 
produção, certificação e 
comercialização de 
sementes e mudas. 
Mas não devem 
obstruir a aplicação 
destes direitos.

O direito do obtentor 
independe das medidas 
que regulam  produção, 
fiscalização, 
comercialização, 
importação ou 
exportação das 
cultivares. Mas não 
devem obstruir a 
aplicação destes 
direitos.

Não trata 
expressamente.

Fonte: Elaborado com base em BRUCH (2006) e BRUCH & ZIBETTI (2006).

3 – OS DISTINTOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS INTERNOS 

Os Estados signatários de um tratado internacional ao internalizarem suas 

disposições  em seu  ordenamento  interno  atuam de  forma  autônoma  em relação  às 

demais partes. Assim, as normativas internas dos países, como o Brasil e a China, são 

distintas tanto no que se refere ao que pode ser protegido e em que condições, quanto 

em relação às formas de proteção das  plantas.  Neste  sentido,  este  estudo aponta  as 

distinções em relação à China e o Brasil, complementando-se a análise com o Quadro 2, 

que apresenta uma síntese comparativa entre as disposições normativas dos respectivos 

Estados.

3.1 – CHINA

Ao  longo  das  últimas  décadas,  a  República  Popular  da  China  tem 

paulatinamente reformulada sua concepção a respeito do direito de propriedade.  Em 

princípio,  a  China  reconhecia  como  categoria  de  propriedade  os  direitos  sobre  os 

materiais  de  produção  e  os  materiais  de  sustento  tão  somente.  Com  a  reforma 

econômica chinesa, originada com o Third Plenum of the Eleventh Central Comittee of  

the Communist  Party8,  em novembro de 1978, e consolidada com a Constituição de 

1999,  ficou  estabelece  a  propriedade  privada.  A  partir  deste  momento  tem-se  a 

possibilidade,  na  China,  de  conceber-se  a  proteção  dos  direitos  de  propriedade 

intelectual.9

Neste país, a proteção de plantas é realizada por meio de um sistema  sui  

generis,  denominado  proteção  de novas  variedades  de  plantas,  com base  na  UPOV 

8 Terceiro plenário do décimo primeiro comitê central do partido comunista,
9 ROSS, ZHANG, 1999.
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1978, da qual a China é signatária desde abril de 199910. Esta proteção foi instituída por 

meio  do  Regulatons  of  the  People’s  Republic  of  China  on  the  protection  of new 

varieties of plants11 (PVP, em inglês), promulgado em março de 1997, com efeitos a 

partir de outubro do mesmo ano.12 Esta proteção tem por base duas regulamentações 

distintas: uma para plantas relacionadas à agricultura13 e outra para plantas relacionadas 

à floresta14. Há normas próprias para cada uma destas formas de proteção, entretanto, de 

maneira  geral,  a  proteção  é  feita  por  meio  da  China-agro  Chengxin  International  

Agency for Plant Varieties Protection (CCIA)15.

A proteção basicamente é concedida às variedades de plantas cultivadas ou 

desenvolvidas a partir de uma planta descoberta, que seja caracterizada como nova16, 

distinta17,  uniforme18 e  estável19,  e  com uma denominação  adequada20 (art.  2,  PVP), 

desde que faça parte de um gênero ou espécie incluído na lista nacional de variedades 

de plantas protegidas (art. 13 PVP). 

A proteção confere ao titular um direito exclusivo, o que significa que, sem 

seu consenso, não é possível produzir ou vender, com fins comerciais, o material de 

propagação da variedade protegida, bem como o uso com fins comerciais do material de 

propagação da variedade protegida inclusive para criação de novas variedades21 (art. 6, 

10 Disponível em: < http://www.upov.int/en/about/members/pdf/pub423.pdf>. Acesso em: 15 jul. 07.
11 Regulação da República Popular da China na proteção de novas variedades de plantas.
12 Disponível em: 
<http://www.cnpvp.com/english/PVP%20Laws%20&%20Rules%20of%20Practice.htm>. Acesso em: 15 
jul. 07.
13 Plant Variety Protection Office, Ministry of Agriculture.
14 Office for the Protection of New Varieties of Forest Plants, State Forestry Administration.
15 Disponível em:<http://www.cnpvp.com/english/index.htm>. Acesso em 08 ago 2007.  
16 Novelty means `that the propagating material of the new plant variety in respect of which variety rights 
are applied for has not been sold prior to the filing date of the application, or has not been for sale, with 
the consent of the breeder, for more than one year within the territory of China; the propagating material 
of vines, forest trees, fruit trees and ornamental plants must not have been for sale for more than six years, 
or the propagating material of other plant varieties for more than four years, in a foreign territory. (art. 14, 
PVP)
17 Distinctness  means  that  the  plant  variety  in  respect  of  which  variety  rights  are  applied  for  must 
noticeably distinguish it from any other plant variety known prior to the filing of the application. (art. 15, 
PVP)
18 Uniformity means that the plant variety in respect of which variety rights are applied for is uniform, 
subject to the variation that may be expected, in its relevant features or characteristics after propagation. 
(art. 16, PVP)
19 Stability means that the plant variety in respect of which variety rights are applied for keeps its relevant 
features or characteristics  unchanged after repeated propagation or at the end of a particular  cycle of 
propagation (art. 17, PVP)
20 Conforme disposto no art. 18 do PVP.
21 ROSS, ZHANG, 1999.
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PVP). O artigo 10 do PVP estabelece as exceções aos direitos dos titulares nos casos 

específicos de exploração da variedade protegida para fins de pesquisa científica e uso 

por  agricultores,  em  suas  propriedades,  do  material  de  propagação  das  variedades 

protegidas  que  eles  mesmos  tenham  colhido.  No  artigo  11  do  PVP,  garante-se  a 

possibilidade  de  decretação  de  licença  compulsória,  no  caso  de  interesse  público  e 

nacional.

No caso de pedidos de proteção formulados por estrangeiros, ressalta-se que 

estes apenas são aceitos nos seguintes casos: se o país de origem do requerente possuir 

acordo neste tema com a China; se o país de origem do requerentes fizer parte de um 

acordo sobre esta matéria, do qual a China também seja signatário; ou pela aplicação do 

princípio da reciprocidade (art. 20, PVP). Importa observar que os estrangeiros devem 

cumprir as exigências para sua proteção, dentre elas que os documentos sejam redigidos 

em chinês (art. 21, PVP). O prazo de proteção é distinto de acordo com as variedades de 

plantas, sendo de 20 anos para videiras,  arvores frutíferas, árvores florestais e plantas 

ornamentais,  e  de  15  anos  para  as  demais,  ambos  computados  a  partir  da  data  da 

concessão da proteção (art. 34).

Para garantir a proteção dos direitos concernentes à proteção de cultivares, 

há  possibilidade  de  se  recorrer  à  justiça,  especialmente  em questões  relacionadas  à 

contrafação. Contudo, há uma forte recomendação na lei, bem como doutrinária22, para 

o uso da via administrativa.

No que tange à proteção mediante patentes de invenção, esta é regulada, na 

China, por meio da Patent law of the People's Republic of China23 (PL, em inglês). Esta 

lei  foi  adotada em 1984,  e  apresenta  sua última alteração em 2000.  Os pedidos de 

patente são realizados no âmbito do  State Intellectual Property Office of the People's  

Republic of China (SIPO).24

A lei de patentes chinesa, de acordo com o disposto em seu artigo 1º, trata da 

proteção  de  invenções  mediante  direitos  de  patente,  do  incentivo  às  invenções,  da 

promoção e aplicação das invenções, bem como da promoção do desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia. A referida lei em sua concepção de criações-invenções, engloba 

tanto inventos como modelos de utilidade e desenhos (art. 2 da LP).

22 ROSS, ZHANG, 1999.
23 Disponível em: < http://www.chinaiprlaw.com/english/laws/laws4.htm>. Acesso em: 15 jul. 07.
24 Disponível em: < http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/>. Acesso em: 15 jul. 07
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Na China, conforme o artigo 25 do PL, não se permite a proteção de animais 

e  plantas  mediante  patente  de  invenção.  Segundo  Roos  e  Zhang25 isso  ocorre  por 

distintas razões, dentre elas, porque as variedades de plantas: são produtos da natureza e 

não  invenção;  são  organismos  vivos  e  não  inanimados;  não  há  novidade,  não  há 

invenção; não há aplicação ou uso industrial;  não podem ser descritas; não há como 

reproduzir ou replicar a invenção. Contudo, importa observar que o processo utilizado 

para a produção de plantas e animais poderá ser protegido desde que cumpra o previsto 

na PL.

Segundo o artigo 22 da lei de patentes chinesa, para que sejam concedidos os 

direitos de propriedade intelectual  sobre uma invenção ou modelo de utilidade,  esta 

deverá ser nova26,  ter inventividade27 e aplicação prática28.  Anota-se que a legislação 

concede um período de graça de seis meses no caso de comunicações ou publicações em 

eventos (art. 24, PL).

Segundo o artigo 11 da PL, o direito concedido pela lei patentária possibilita 

ao  inventor  proibir  que  outra  entidade  ou  pessoa,  sem  sua  autorização,  explore  a 

patente,  seja  fazendo  o  produzo  utilizando,  oferecendo  à  venda,  vendendo  ou 

importando  o  produto  patenteado  ou  ainda  usando  o  processo  patenteado  para  os 

mesmos fins. A duração desse direito, no que se refere às patentes de invenção é de 

vinte anos e de dez anos para os modelos de utilidade, ambos contados da data do 

depósito (art. 42, PL).

A legislação chinesa abarca a possibilidade de licenciamento compulsório 

sobre as patentes em alguns casos específicos. O primeiro encontra-se no artigo 48 do 

PL, em que determina que qualquer pessoa que esteja qualificada para explorar uma 

invenção ou modelo de utilidade, e que tenha requerido autorização para o titular do 

direito de patente para explorá-la sem obter uma resposta positiva, poderá requerer ao 

25ROOS, ZHANG, 1999, p. 228-229.
26 Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly 
disclosed in publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public 
by  any  other  means  in  the  country,  nor  has  any  other  person  filed  previously  with  the  patent 
administrative organ under the State Council an application which described the identical invention or 
utility model and was published after the said date of filing. (art. 22, PL)
27 Inventiveness  means  that,  as  compared  with  the  technology existing  before  the  date  of  filing  the 
invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model 
has substantive features and represents progress. (art. 22 PL)
28  Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce 
effective results. (art. 22 PL)
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órgão administrativo de patente (SIPO), sob o comando do Conselho de Estado, uma 

licença compulsória para explorar o invento. A segunda possibilidade, prevista no artigo 

49  da  PL,  refere-se  aos  casos  de  emergência  nacional,  de  interesse  público  e  de 

ocorrência de uma situação extraordinária, em que o órgão administrativo de patente, 

sob o comando do Conselho de Estado, poderá determinar a concessão de uma licença 

compulsória para a exploração do invento. O terceiro caso, tratado no artigo 50 PL, 

refere-se  a  invenções  ou  modelos  de  utilidade  cujo  direito  patentário  representem 

importante  avanço  tecnológico  de  considerável  valor  econômico  em  comparação  a 

outras invenções, e ainda aos casos em que a exploração de uma patente depender da 

licença  do detentor  de  outra  patente  (patentes  dependentes)29.  Nestes  casos  o  órgão 

administrativo de patentes, sob o comando do Conselho de Estado, poderá, mediante 

pedido do titular da patente posterior,  garantir uma licença compulsória da invenção 

anteriormente  protegida  ou  ainda  da  invenção  que  represente  importante  avanço 

tecnológico de considerável  valor econômico.  Neste último caso o titular da licença 

anterior  também  poderá  obter  a  licença  compulsória  para  explorar  a  patente 

posteriormente protegida (art. 50, LP).

Ressalta-se  que  a  licença  compulsória  é  decretada  para  exploração  com 

escopo e duração limitados a sua justificativa.  Além disso,  a licença decretada é de 

caráter não exclusivo e o licenciado não poderá autorizar outros a realizar a exploração 

da  licença,  conforme  artigo  53  PL.  O  licenciado  também  deverá  pagar  uma  taxa 

razoável pela exploração da patente (art. 54 PL). Por fim, tanto o titular do direito de 

patente que obteve a licença compulsória decretada quanto o que requereu a licença 

poderão  recorrer  à  justiça  em  caso  de  inconformismo  com  a  decisão  do  órgão 

administrativo de patente.

Além  da  possibilidade  de  decreto  de  licença  compulsória,  em  outras 

possibilidades, descritas no artigo 63 PL, poderá um terceiro não autorizado utilizar-se 

do  invento  protegido  pelos  direitos  de  propriedade  intelectual  sem necessariamente 

infringir os direitos do titular. O primeiro caso trata da exaustão de direito em nível 

nacional. O segundo caso estipula que se alguém, antes da data de depósito do pedido 

de patente, já havia feito produto idêntico, utilizado processo idêntico ou ainda feito 

preparações  necessárias  para  fazer  ou usar,  poderá  continuar  a  fazê-lo ou utilizá-lo, 

29 Também denominadas licenças-cruzadas no Brasil.
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contudo dentro do seu escopo original. O terceiro caso trata do transporte temporário 

por qualquer via, de produto objeto de patente na China, mas sem objetivo de venda 

dentro deste país, desde que haja um acordo entre o país do proprietário do produto e o 

governo da China. O quarto caso trata do uso o objeto da patente para fins científicos, 

de pesquisa ou ainda para experimento. Além destes casos, qualquer pessoa que use ou 

venda um produto objeto de patente sem conhecimento de que este foi feito ou vendido 

sem autorização do titular da patente, não será responsabilizada pelos danos causados 

por este uso ou venda, desde que comprove que objeto o produto de legítimos canais de 

distribuição (art. 63, LP).

Assim,  a  partir  da  análise  da  legislação  chinesa  relativa  à  proteção  de 

variedades  de  plantas  e  de  patentes,  passa-se  ao  estudo  do  ordenamento  jurídico 

brasileiro no que se refere a essa matéria, para então se  traçar um quadro comparativo 

entre ambos países.

3.2 – BRASIL

No Brasil  a  proteção de plantas é  realizada  por meio  de um sistema sui  

generis, denominado de proteção de cultivares, com base na UPOV 1978. Esta proteção 

foi instituída pela Lei n. 9.456 de 25 de abril de 1997 e regulamentada pelo Decreto nº 

2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta proteção alcança a nova obtenção vegetal, que 

seja distinguível de outras cultivares e espécies vegetais por um conjunto mínimo de 

características  morfológicas,  fisiológicas,  bioquímicas  ou  moleculares,  herdadas 

geneticamente.  Estas  características,  denominadas  descritores,  devem  se  mostrar 

homogêneas e estáveis através das gerações sucessivas.30

O  pedido  de  Proteção  de  Cultivares,  que  engloba  novas  cultivares  e 

cultivares essencialmente derivadas, realiza-se junto ao Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares  (SNPC),  órgão  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento 

(MAPA)31. Exige-se para a concessão desta proteção: distingüibilidade, homogeneidade 

e estabilidade da cultivar a ser protegida. Importa ressaltar que somente as espécies que 

tenham todos os  seus  descritores  já  estabelecidos  e  sua  proteção  já  autorizada pelo 

SNPC são passíveis de proteção mediante este instituto. A duração dessa proteção é de 
30 LOUREIRO, 1999, p. 39.
31 Esta proteção não deve ser confundida com o Registro de Cultivares, também realizado no MAPA, 
registro necessário  para  que mudas  e  sementes  possam ser  multiplicadas  e  vendidas comercialmente 
independente do direito de exclusividade, conforme dispõe a Lei 10.711 de 05 de agosto de 2003.

2409



15 anos, como regra, e de 18 anos para videiras, arvores frutíferas, árvores florestais e 

árvores ornamentais - não abrangendo a planta como um todo, mas apenas o material de 

reprodução ou multiplicação vegetativa. Esta forma de proteção recai somente sobre o 

material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta. 

Contudo,  no  ordenamento brasileiro vislumbra-se a  possibilidade,  embora 

indireta, de proteger-se plantas por meio do sistema de patentes. Embora isso não seja 

admitido,  conforme  dispõe  o  art.  2  da  Lei  9.456/1997,  na  prática  isso  tem  sido 

observado32. O regime de patentes no Brasil é regulado pela Lei 9.279, de 1996 (LPI), 

tendo por base o Acordo TRIPS. O órgão responsável pela sua concessão é o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI).  A vigência da patente, no Brasil, é de 20 

anos  a  contar  da  data  do  depósito  e  de  10  anos  a  contar  da  concessão  do  pedido, 

prevalecendo  o  prazo  mais  longo.  O  modelo  de  utilidade,  que  se  traduz  em  uma 

inovação incremental a outra já existente, tem prazo de 15 anos a partir do depósito e 7 

anos a partir da concessão.33 

Como dispõe  o  art.  8º  da  LPI,  é  patenteável  a  invenção  que  seja  nova, 

apresente  atividade  inventiva  e  possua  aplicação  industrial34. Esta  deve  ser 

suficientemente descrita, exigindo-se conforme envolver microorganismo, o depósito da 

matéria viva. Quanto ao material biológico encontrado na natureza, em regra, deve ser 

associado a uma função para que seja considerada invenção. Para requerer a patente de 

uma  determinada  seqüência  genética,  a  esta  deve  associar-se  uma  finalidade.  Por 

exemplo: o gene de uma bactéria é isolado da natureza e inserido em uma semente, com 

a função específica de torná-la resistente à exposição de um determinado herbicida. 

A LPI estabelece também um rol de invenções não passíveis de proteção 

mediante patentes35, e um rol do que não é considerado invenção no Brasil.36 Dentre 

esses,  destaca-se  que  não  é  considerada  invenção  “o todo  ou  parte  de  seres  vivos 

naturais  e materiais  biológicos encontrados na natureza,  ou ainda que dela isolados, 

inclusive  o  genoma  ou  germoplasma  de  qualquer  ser  vivo  natural  e  os  processos 

32 Por exemplo, vide patente n. PI9202950-7
33 Art. 40, LPI.
34 Algumas considerações às patentes biotecnológicas são feitas por CHAMAS; BARATA; AZEVEDO, 
2004; e BERGEL, 2002.
35 Art. 18, LPI.
36 Art. 10, LPI.
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biológicos naturais”.37 Ademais,  não são passíveis de serem patenteados “o todo ou 

parte dos seres vivos”, exceto os microorganismos transgênicos,38 que não resultem de 

processos biológicos naturais, ou seja, desde que modificados pela ação humana em sua 

composição genética. Como exemplo, destaca-se: (a) Proteínas extraídas, sintetizadas 

ou purificadas a partir de fontes naturais; (b) Ácidos nucléicos; (c) Genes e seqüências 

de  genes;  (d)  Oligonucleotídeos;  (e)  Vetores  de  clonagem  (plasmídeos,  fagos, 

cosmídeos); (f) Vírus, bactérias; (g) Organismos parasitários; (h) Células e linhagem de 

células; e (i) Vegetais e partes de vegetais.39 Tem-se então que além de se permitir o 

patenteamento de produtos e processos, admite-se a proteção do organismo em si, desde 

que geneticamente modificado. 

A patente de invenção confere ao titular do direito a possibilidade de impedir 

terceiros, ressalvadas exceções, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar 

os produtos objetos da patente e o processo ou produto obtido diretamente por processo 

patenteado, sem o seu consentimento.40 

Abaixo  se  apresenta  o  quadro  2  que  resume os  regimes  de  proteção  de 

plantas pelos diversos ordenamentos tratados neste trabalho.

Quatro 2 – Comparativo entre as disposições das normas internas na 
China e Brasil

País China Brasil 
Critério PL PVP LPI - Lei n. 

9.279/1996
LPC - Lei n. 
9.456/1997

Proteção Patente Proteção de 
variedade vegetal

Patente Proteção de 
Cultivares

Instituição State Intellectual 
Property Office 
of the People's 
Republic of 
China (SIPO)

China-agro 
Chengxin 
International 
Agency for Plant 
Varieties 
Protection 
(CCIA)

INPI MAPA - SNPC

Plantas 
protegidas

Não é possível 
proteger plantas, 
apenas processos 
para obtenção de 
plantas.

Cultivares de 
todos os gêneros 
e espécies 
descritos.

Microorganismos 
transgênicos com 
requisitos de 
patenteabilidade. 

Nova cultivar ou 
derivada de todos 
os gêneros e 
espécies vegetais 
descritos.

37 Art. 10, IX, da LPI.
38 Art. 18, III, LPI.
39 MARQUES, 2002. (art. 18, III),
40 Art. 42, LPI.
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Exceção da 
proteção

Animais e 
plantas.

Há uma lista de 
variedades 
protegidas, as 
demais são 
excluídas.

O todo ou parte de 
seres vivos – 
plantas e animais

Há uma lista de 
variedades 
protegidas, as 
demais são 
excluídas.

Requisitos 
para proteção

Novidade, 
atividade 
inventiva e 
aplicação prática.

nova, distinta, 
uniforme e 
estável, e com 
uma denominação 
adequada.

Novidade, 
atividade 
inventiva e 
aplicação 
industrial.

Novidade, 
distingüibilidade 
homogeneidade, 
estabilidade, nome 
adequado.

Grau de 
Publicização

Descrição 
suficiente.

Descrição, 
fotografia e 
material de 
propagação

Descrição 
suficiente, mais 
depósito.

Descrição da 
cultivar, com 
depósito de 
amostra viva.

Reivindicação Reivindicação 
apenas do 
processo de 
obtenção de uma 
planta

Reivindicação da 
nova planta

Reivindicação 
genérica, do gene, 
do vetor de 
transferência do 
gene, etc.

Reivindicação da 
cultivar.

Direitos Exclusão de 
terceiro de: 
produzir, usar, 
colocar à venda, 
vender ou 
importar produto 
objeto da patente 
e processo ou 
produto obtido 
diretamente por 
processo 
patenteado.

Proteção do 
material de 
propagação.

Exclusão de 
terceiro de: 
produzir, usar, 
colocar à venda, 
vender ou 
importar produto 
objeto da patente 
e processo ou 
produto obtido 
diretamente por 
processo 
patenteado.

Reprodução 
comercial no 
território 
brasileiro. 
Exclusão de 
terceiros da: 
produção com fins 
comerciais, 
oferecimento à 
venda ou a 
comercialização 
do material de 
propagação da 
cultivar.

Exceções Licença 
compulsória; 
exaustão de 
direito em nível 
nacional; uso 
anterior; uso para 
fins científicos e 
dee pesquisa; uso 
sem saber da 
violação do 
direito.

Licença 
compulsória; uso 
par fins de 
pesquisa 
científica e uso 
por agricultores, 
em suas 
propriedades, do 
material de 
propagação das 
variedades 
protegidas que 
eles mesmos 
tenham colhido

Uso sem 
finalidade 
comercial; 
experimento de 
pesquisa; fonte 
inicial de 
propagação para 
obter outros 
produtos; terceiro 
que ponha em 
circulação produto 
introduzido 
licitamente no 
comércio pelo 
detentor da 
patente, desde que 
não para 
multiplicação ou 
propagação 
comercial; licença 
compulsória.

Reservar e plantar 
para uso próprio; 
usar ou vender 
como alimento ou 
matéria-prima; 
utilizar como fonte 
de variação do 
melhoramento 
genético ou na 
pesquisa 
científica; 
multiplicação para 
doação ou troca 
exclusivamente 
entre pequenos 
produtores rurais; 
licença 
compulsória e uso 
público restrito.
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Duração da 
proteção

20 anos do pedido 
– patente e 10 
anos do pedido 
modelo de 
utilidade

20 anos para 
videiras, arvores 
frutíferas, árvores 
florestais e 
plantas 
ornamentais, e de 
15 anos para as 
demais.

20 anos do pedido 
ou 10 da 
concessão - 
patente. 15 anos 
do pedido ou 7 da 
concessão – 
modelo de 
utilidade.

15 anos, geral; 18 
anos para videiras 
e plantas de uso 
florestal, a partir 
da concessão.

Prioridade Não especifica Não especifica Primeiro depósito. Primeiro depósito.
Fonte: Elaborado com base em BRUCH (2006) e Bruch & ZIBETTI (2006).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o propósito do presente artigo, analisaram-se alguns aspectos 

da internalização de normas internacionais relativos à proteção de plantas pelos direitos 

de propriedade intelectual foram introduzidos para o âmbito interno na China e Brasil. 

A partir desta análise tem-se que tanto no Brasil quanto na China houve a 

necessidade da criação de um marco normativo para a proteção de plantas no âmbito da 

propriedade  intelectual.  Essa  situação  resultou  em  significativas  mudanças  na 

regulamentação e adequação institucional, como os regimes e o alcance da matéria de 

proteção, adotados pelos distintos ordenamentos internos entre si e em correspondência 

às normas internacionais.
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AS RESOLUÇÕES 122 E 123 DO INPI E A VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Giselle Christina Neves de Oliveira

RESUMO

As Resoluções n° 122 e 123 editadas pelo INPI, ao suspenderem a eficácia do item 3, 

do Ato Normativo  n° 150/99, permitem que as marcas registradas antes de 09/09/1999 

ao  serem  renovadas,  não  se  adequem  a  Classificação  Internacional  de  Produtos  e 

Serviços,  que se encontra em sua 9ª  edição,  bastando estar  de acordo com a antiga 

Classificação Nacional instituída pelo Ato Normativo 51/81. Entretanto, a Classificação 

Internacional de Produtos e Serviços é bem mais ampla que a Classificação Nacional, se 

adequando melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, e 

atendendo ao Princípio da Especialidade. Dentre as conseqüências que poderão advir 

das  Resoluções  n°  122  e  123,  além  do  descumprimento  do  acordo  internacional 

retratado pela Convenção de Paris, está a existência de marcas defensivas.

PALAVRAS CHAVES

MARCAS;  PRINCÍPIO  DA  ESPECIALIDADE;  CONVENÇÃO  DE 

PARIS; INPI. 

ABSTRACT

The Resolutions n° 122 e 123 edited for the INPI, when suspending the effectiveness of 

item 3, of Normative Act n º 150/99, allow that the marks registered before 09/09/1999, 

when being renewed, are not adjusted at the International Classification of Products and 

Services, is enough to be in accordance with the old National Classification instituted 

by Normative  Act  51/81.  However,  the  International  Classification  of  Products  and 

Services it is more ample than the National Classification, so adjusting better of the 

reality, because of the diversification of products and services, and taking care of the 

beginning of the Specialty. Amongst, the consequences that will be able to happen with 
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Resolutions n º  122 and 123, beyond the breaking of the international agreement of 

Convention of  Paris, is the existence of defensive marks.

KEYWORDS

MARKS; BEGINNING OF THE SPECIALTY; CONVENTION OF  PARIS.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a marca é de extrema importância para o sucesso de uma empresa, pois é a 

principal  ferramenta  de  identificação  e  valorização  no  mercado.  A  marca  deve  ser 

entendida como um sinal visualmente perceptível, que tem por escopo a distinção de um 

serviço  ou  produto  e,  como  tal,  relaciona-se  ao  objeto  de  direito,  se  alicerça  na 

propriedade,  na  capacidade  de  agregar  valor,  por  assim  dizer,  no  seu  entorno 

patrimonial e, por via de conseqüência, é um bem alienável. 

Portanto, o registro de uma marca é muito importante para a sua proteção, em virtude do 

exposto  no  artigo  129  da  Lei  de  Propriedade  Industrial,  que  prevê  a  aquisição  da 

propriedade da marca pelo registro validamente expedido.

Nos países signatários da Convenção de Paris,  o princípio que norteia o sistema de 

concessão de marcas é o  princípio da especialidade, que tem por finalidade limitar o 

campo  de  abrangência  da  proteção  de  uma  marca  de  acordo  com  o  segmento 

mercadológico no qual esta inserido o produto ou serviço. 
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É através do princípio da especialidade que se torna possível a convivência de marcas 

semelhantes,  ou  até  mesmo  idênticas,  por  parte  de  empresas  diferentes,  no  mesmo 

mercado e sem que exista qualquer vinculação entre elas. 

O Brasil  como signatário  da Convenção de Paris,  deve  seguir  o  acordo firmado na 

mesma  para  a  proteção  da  propriedade  industrial,  aplicando  assim  a  Classificação 

Internacional de Produtos e Serviços também conhecida como Classificação de Nice. 

Não  obstante  a  existência  de  uma  Classificação  Nacional  de  Produtos  e  Serviços, 

editada pelo Ato Normativo n° 51/81 do INPI, a Classificação Internacional de Produtos 

e Serviços é bem mais ampla e atende melhor a realidade em virtude da diversificação 

de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do tempo e com 

o processo de globalização da economia,  aplicando de forma efetiva o princípio da 

especialidade. 

Para que se tenha uma idéia a Classificação Nacional é composta de 41 classes, sendo 

35  referentes  a  produtos  e  6  a  serviços.  Por  sua  vez  a  9ª  edição  da  Classificação 

Internacional de Nice é constituída por uma lista de 45 classes e uma lista alfabética de 

produtos e serviços. Dentre as classes estão listadas 34 referentes a produtos e 11 a 

serviços.

A titulo de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação 

Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe n° 38, item n° 20 e n° 30), ao passo que 

a 8ª edição da Classificação Internacional, descrimina em 25 modalidades distintas do 

serviço de “transporte” (classe nº 39).

Portanto, a aplicação efetiva da Classificação Internacional de Produtos e serviços pelo 

INPI, é de extrema relevância não só sobre o ponto de vista do Direito Marcário e para 

as  relações  que  envolvem  empresas  e  consumidores,  mas  também  do  Direto 

Internacional. 
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O CONCEITO MARCA

Antes de adentrar a questão trazida a debate com as resoluções 122 e 123 editadas pelo 

INPI, cumpre tecer breves considerações a respeito da marca e seu conceito.

 O conceito de marca disponibilizado pelo próprio INPI, “segundo a lei brasileira, é 

todo  sinal  distintivo,  visualmente  perceptível,  que  identifica  e  distingue  produtos  e 

serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade 

dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”1.

Sinal distintivo é o sinal apto a distinguir, diferenciar, separar produto ou serviço de 

outros iguais ou similares,  de procedência diversa. Sinal visualmente perceptível é o 

sinal percebido pela visão, não se admitindo ainda, o registro de marca sonora, olfativa 

ou gustativa. A visibilidade das marcas se traduz na exigência de percepção visual para 

sua aptidão ao registro, conforme disposto na Lei de Propriedade Industrial,  em seu 

artigo 122.2 

O magistério de Denis Borges Barbosa ensina que :

“(...)  marca  é  o  sinal  visualmente  representado,  que  é  configurado  
para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviço.  
Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da existência  
destes  dois  requisitos:  capacidade  de  simbolizar,  e  capacidade  de  
indicar  uma  origem  específica,  sem  confundir  o  destinatário  do  
processo  de  comunicação  em  que  se  insere:  o  consumidor.  Sua  
proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou  
seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente  
unívoco, em face do objeto simbolizado”.3 

1 www.inpi.gov.br
2 “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 
compreendidos nas proibições legais”.

3 BARBOSA, Denis Borges.  Uma introdução à propriedade intelectual.  Lúmen Júris.  Rio de Janeiro,  
2003. p. 803.
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Para  tanto  as  marcas  devem  satisfazer  aos  requisitos  de  distintividade,  novidade, 

veracidade e licitude.

Distintividade significa ter cunho próprio, possuir características que as distingam das 

demais usadas em produtos ou serviços iguais ou semelhantes.

A Novidade, de acordo com o principio da especialidade, é considerada em relação às 

marcas em uso ou registradas, portanto é relativa, bastando que possua características 

para distinguir produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Não precisa ser nova em 

si,  podendo ser  idêntica  ou semelhante  à  outra  em uso,  tratando-se  de produtos  ou 

serviços  de  industrias  ou  comércios  diferentes  que  não  possibilitem  confusão  ou 

associação. 

Veracidade significa não induzir o consumidor a erro por falsa indicação. O princípio da 

veracidade, está expresso, ainda que imperfeitamente, no art. 124, X da Lei n° 9.279/96, 

ao  se  vedar  o  registro  de   “sinal  que  induza  a  falsa  indicação  quanto  à  origem,  

procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se 

destina”. Não só o sinal, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a 

expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha 

dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência 

ou qualidade.  Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a 

empresarial. 

Licitude  é  a  necessidade  de  o  sinal  marcário  não  ser  contrario  à  moral,  aos  bons 

costumes, à ordem pública ou proibido por lei, quando usado para distinguir produtos 

ou serviços.

A  princípio,  todo  sinal  distintivo,  visualmente  perceptível,  não  vedado  em  lei,  é 

registrável como marca. A Lei n° 9.279/96, dispõe sobre os sinais registráveis como 

marcas  e  didaticamente,  tipifica  todos  os  sinais  que  não  reúnem  as  condições 

necessárias para constituírem marcas registradas no artigo 124. 
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Dentre  os  sinais  que  não  podem  ser  registrados  como  marca,  estão  os  sinais  já 

apropriados  por  terceiros,  e  os  que  embora  apropriáveis  impliquem em violação  da 

moral, da ética; ou ainda que poderiam levar a erro ou confusão o consumidor. 

Existem também sinais para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro 

tipo de proteção, como os que pertencem ao ente oficial ou equiparado, ou o que é do 

domínio comum.

Os sinas que pertencem ao ente oficial ou equiparado, por exemplo, são os brasões 

oficiais, signo figurativo oficial, público ou correlato, nacionais, estrangeiros ou 

internacionais como a  Cruz Vermelha,  dentre outros.

Os termos e locuções de uso geral tais  como sinais de caráter  genérico,  necessário, 

comum, vulgar ou simplesmente descritivo, pertencem ao domínio público, e portanto 

não podem constituir marca. Nesse passo, a impossibilidade absoluta de locuções de uso 

geral serem marcas nominativas, que consista na forma visual crua e datilográfica da 

palavra, sem qualquer tipo de adorno. 

A única hipótese de se registrar os termos e locuções de uso geral perante o INPI, será 

mediante  a  estilização  das  letras  ou  de  apenas  uma  delas,  retirando-lhe  a  forma 

datilográfica ou, ainda, se lhe for acrescida alguma figura, o que, em ambos os casos, a 

transformaria em uma marca mista.

Esse entendimento é pacífico na lição de Gama Cerqueira:

  

“As  denominações  necessárias  ou  vulgares  dos  produtos  também 
podem  servir  de  marcas,  mas  precisam  revestir-se  de  forma 
distintiva.” 4

 

Não poderia, por exemplo, registrar a palavra “margarida”, “lírio” ou “rosa”, senão em 

forma  de  marca  mista.  Raciocínio  análogo  impede  o  registro  do  nome  “Paula”  ou 

“João” – comum a todos. Fica, pois, patente que as palavras de uso comum e genérico 

4 CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Industrial, volume II, editora Revista dos Tribunais, 
pág.812
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não são passiveis de uso exclusivo por ninguém, por se tratar de um nome que pertence 

à humanidade, além de ser vedado por lei imperativa o seu registro. 

Gama Cerqueira é quem melhor elucida ao questão:

“deve  prevalecer  o  fim  visado  pelas  leis  ao  exigirem  que  as  
denominações  necessárias  ou  vulgares  se  revistam  de  forma  
distintiva  para  servirem  de  marca,  isto  é,  a  fim  de  impedir  a  
apropriação,  a  titulo  exclusivo,  de  denominações  pertencentes  ao  
domínio comum...” 5

Diferente, no entanto, é a marca que se vale de palavra incomum, esta sim, única e 

original, de invenção e cunho próprios, que não pertence à língua portuguesa, como é o 

caso da marca “PIF-PAF”. Nessas hipóteses, pode o titular impedir sua reprodução em 

quaisquer denominações sociais, posto que se trata de criação exclusivamente sua e não 

de palavra de domínio público.

Trata-se de termo res communis omnium, o que é do domínio comum. Assim, ensina 

José Antonio B.L. Faria Correa: 

“A  questão  aqui  é  um  dos  principais  elementos  essenciais  das  
marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. (...)  Tal  
exigência se exprime, no campo jurídico,  pela exigência de que a  
marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser  
apropriada  singularmente.  (...)  Não  se  pode  reconhecer  a 
propriedade  privada  e  exclusiva  sobre  alguma  coisa  -  inclusive  
sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito  
idêntico e alheio. (...) Assim, o símbolo pretendido como marca tem 
de  ser  destacado  em grau  suficiente  para  separar-se  eficazmente  
daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) É claro  
que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai  
dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso  
comum,  necessário,  uma  expressão  que  o  povo  precisa  para  se  
comunicar.6

Gama Cerqueira trata o tema com acuidade:

5 op.cit.pag.815.
6 CORREIA, José Antonio B.L.Faria. “Eficácia dos Registros de Marca” - ABPI – 23 
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“A  marca  pode  ser  caracterizada,  também,  pela  combinação  da  
denominação  com  emblemas,  vinhetas,  etc.,  ou  dando-se  a  
denominação  uma  forma  gráfica  especial,  que  lhe  empreste  
aparência  distinta  e  característica.  Nesses  casos,  o  direito  recai  
sobre  o  conjunto  da  marca  ou  sobre  a  sua  forma característica,  
permanecendo livre o uso da denominação empregada.” 7

Não se pode conferir a uma única pessoa o controle, muito menos a propriedade de 

palavra  comum,  cujo  uso pertence a  todos.  Isto  seria  impossível,  seria  impedir  que 

palavras  ordinárias  como  “tinturaria”,  “farmácia”,  “padaria”,  entre  outras  tantas,  se 

assim registradas em forma de marca mista, não pudessem ser reproduzidas de qualquer 

forma.

MARCAS DEFENSIVAS

O que é  conhecido  como marca  defensiva  representa  o  registro,  junto  ao  INPI,  de 

diversas  marcas,  ou  de  uma  marca  em  diversas  classes,  com  vistas  à  proteção  da 

empresa em relação a futuras expansões, a atividades que ela poderá vir a realizar, ou 

mesmo a serviços que nunca prestará, mas que, por comodidade, pretende resguardar-

se.

João da Gama Cerqueira ensina 8:

“Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas  
justifica-se  como  meio  de  evitar  o  abuso  das  chamadas  marcas  
defensivas  e  de  reserva  ou  de  obstrução,  as  quais,  além  de 
sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro,  
redundam em prejuízo dos  concorrentes,  tornando mais restrito  o  
campo em que podem livremente escolher suas marcas.”

Sabe-se que a marca é concedida com a realização do registro junto ao INPI, vez que a 

lei  9.279/96  consagra  o  sistema  atributivo.  Por  óbvio,  então,  que  essa  proteção  se 

condiciona  ao  que  for  objeto  deste  registro.  Todavia,  esta  só  existe  consoante  à 

exteriorização de uma atividade, com características que lhe são próprias, pois sem o 
7 ob.cit.pag.821
8 CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Revista Forense, 1956, p. 
207
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uso  constante  da  mesma,  não  há  formas  da  marca  se  materializar,  quiçá  se  tornar 

conhecida. 

Por isso, o serviço há que ser prestado efetivamente,  como o produto deve estar no 

mercado, pois, necessária a prática da atividade no domínio da realidade fática, sob pena 

de caducidade da marca. Como há pluralidade de serviços, a marca torna-se adstrita, 

exclusivamente, a apenas àquele que seu titular empreende, eis que vigora entre nós o 

principio da especialidade. A utilização da marca é, pois, restrita.

Este é o posicionamento de José Carlos Tinoco9:

“Como corolário de todas as assertivas não se concebe que alguém 
venha  a  requerer  e  obter  um  registro  de  marca  para  pura  e 
simplesmente por o “certificado” na parede, como se lhe fora um 
título honorífico. Se o fez, soa por demais óbvio e concludente que  
deverá fazer USO dessa marca na marcação de seus produtos ou na  
distinção de seus serviços.
(...)
Em continuidade e em relação ao art.144, e de se observar que em  
princípio  a  marca  deverá  ser  utilizada  tal  como  se  efetivou  o  
registro. Se mista deverá manter exatamente os mesmos elementos  
nominativos e figurativos. Assim sendo toda e qualquer modificação  
da marca registrada, seja ela nominativa, figurativa ou mista, será 
objeto de novo pedido de registro para as alterações.” 

A  premissa  de  que  as  marcas  devem  ser  utilizadas  tal  como  o  registro,  vale 

especialmente para as marcas figurativas e mistas, eis que as nominativas podem figurar 

de inúmeras formas. 

Portanto,  conclui-se  que,  para  a  existência  da  propriedade  e  da  proteção  marcária, 

forçoso a observância dos seguintes requisitos:

a) a indicação obrigatória do serviço fornecido pelo titular no ato do pedido de registro 

da marca,  que se faz averbar junto ao INPI;

9 TINOCO, José Carlos. Marca X Nome Empresarial, editora Jurídica Brasileira. p. 111 e 115.
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b) o vínculo indissociável entre o serviço prestado e a marca, pois, por óbvio, só há uso 

de marca se houver um serviço para identificá-la;

c) a exteriorização deste serviço na realidade fática, sob pena de caducidade da marca, 

pois não basta o registro, mister a pratica da atividade; 

d) a  marca se  circunscreve a  um serviço específico e fica,  portanto,  adstrita  a  este 

serviço,  não se impondo, por absoluto, a àqueles que forem distintos e incapazes de 

causarem confusão.

Além disso, dar proteção marcária ao serviço que não é prestado e, por isso mesmo, não 

existe, é não fazer uso de marca, o que vai contra o princípio da propriedade (art 79 da 

CR), que seria o mesmo de soterrar os arts. 128, §1º; 142, III; 143, I e 227 da lei de 

Propriedade  Industrial.  É  que  a  propriedade  industrial  também  deve  atender  à  sua 

função social, também precisa guardar consonância com a realidade, enfim, ser justa, 

em especial protegendo os utilizadores de boa-fé.

Os artigos 123, §1º; 128, §1º, prescrevem:

Art.122 – “Para efeitos desta lei, considera-se:

I  –  marca  de  produto  ou  serviço:  aquela  usada  para  distinguir  
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem 
diversa”;

Art.128 – “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou  
jurídicas de direito público ou de direito privado:

§1º  -  As  pessoas  de  direito  privado  só  podem  requerer  
registro  de  marca  relativo  à  atividade  que  exerçam  efetiva  e 
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem 
direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta  
condição, sob as penas da lei”..

Por fim deve ser  ressaltado que o registro de marca defensiva, poderá dar ensejo a 

declaração de caducidade, tendo em vista a não utilização do sinal para identificar o 

produto ou serviço determinado no registro. 

Sob essa ótica prescrevem os artigos 143, I, e 144 da Lei 9.279/96
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Art.143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa  
com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na  
data do requerimento:

I – o uso de marca não tiver sido iniciado no Brasil; 

Art.144  –  “O  uso  da  marca  deverá  compreender  produtos  ou 
serviços  constantes  do  certificado,  sob  pena  de  caducar  
parcialmente  o  registro em relação aos não semelhantes  ou afins  
daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.)

Assim, quer seja a marca mista, figurativa, ou nominativa e uma vês registrada para 

determinado  produto  ou  serviço,  deverá  ser  utilizada  para  estes,  sob  pena  de  ser 

considerada marca defensiva e podendo ser objeto de declaração de caducidade.

O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 

Conforme já afirmado, um dos princípios básicos que norteia o sistema marcário é o da 

especialidade da proteção, que determina que a exclusividade de um signo marcário se 

esgota nas fronteiras da atividades que ele designa. 

Dito de outra forma, o uso exclusivo de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo 

titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor 

relação de  concorrência  com  os  produtos  ou  serviços  a  que  a  marca  registrada  se 

destina.

Só  nesta  situação,  é  que  a  função  indicativa  necessita  de  proteção.  Se,  entre  dois 

utilizadores de uma mesma marca, não puder haver competição no mercado, por serem 

absolutamente distintas as respectivas clientelas nada haverá a proibir, pois nada haverá 

que proteger. Assim se radica que é nos limites da concorrência que a propriedade da 

marca se constrói.  

É esta  a idéia  basilar  do  princípio da especialidade,  dominando claramente  o nosso 

direito das marcas, como aliás sucede no direito comparado. 
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Como já ficou dito, a marca destina-se a individualizar produtos ou serviços e a permitir 

a sua diferenciação de outros da mesma espécie, com vista à indicação da sua respectiva 

proveniência.  Ou seja,  a  marca serve  para  distinguir,  entre  si,  produtos  ou  serviços 

congêneres,  através  da  aposição  de  um  símbolo,  nominativo  ou  figurativo,  que  os 

referencia  como  procedentes  de  uma  dada  empresa,  e  que  permite  ao  consumidor 

preferir ou preterir aquilo que lhe é oferecido no mercado.

Para  que  a  marca  desempenhe  eficazmente  essa  função,  são  reprimidos  os  atos  de 

terceiros  que  possam  comprometer  a  unicidade  daquela  indicação  de  procedência, 

usando marcas  iguais  ou confundíveis.  Precisamente por isso,  o âmbito da proteção 

concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles 

para os quais aquela foi registrada, conforme dispõe a Lei de Propriedade Industrial. 

Desta forma, a incidência do princípio da especialidade impede o titular de uma marca 

possa reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para 

que a sua marca se encontra registrada. 

Por aplicação do princípio da especialidade, comum à todos os países signatários da 

Convenção de Paris, a proteção decorrente do registro de uma marca apenas abrange os 

produtos ou serviços designados pelo titular quando do registro da mesma. Por isso é 

livre o uso dessa marca por terceiros, quando estes a utilizem relativamente a produtos 

ou serviços diferentes.

A este respeito a marca deve ser  nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, 

original, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca no mesmo 

segmento de comercio ou indústria.

Esta  regra  foi  também  recentemente  consagrada  no  denominado  Acordo  TRIPS, 

celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio. 
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Para  exprimir  esta  idéia,  certos  autores  preferem  antes  falar  no  caráter  relativo  do 

princípio da especialidade da marca, empregando a expressão “especialidade” com um 

sentido equivalente a “novidade” ou “originalidade”. Para estes autores, o princípio da 

especialidade  (ou  da  “novidade”)  da  marca  é  restringido  “aos  produtos  da  mesma 

espécie ou afins”.  Dito de outra forma, a incidência deste princípio seria limitada ao 

círculo  dos  produtos  ou  serviços  similares  ou  concorrentes  daqueles  a  que  o  sinal 

protegido se destina.

Porém, seja qual for a terminologia empregada, o certo é que toda a doutrina partilha a 

idéia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos 

concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registrada.

Além do mais,  o  princípio  da  especialidade  constitui,  uma regra  de  bom senso.  Se 

alguém adotar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra de uso comum, 

seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para todo e qualquer outro 

produto.  A  exclusividade  que  protege  essa  marca  não  poderá  equivaler  a  uma 

expropriação parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do 

uso desse vocábulo, para assinalar produtos diferentes.

Partindo-se dessa linha de raciocínio, o princípio da especialidade é fundamental para a 

distinção das marcas, dos nomes de domínio e até mesmo dos nomes comerciais.

AS RESOLUÇÕES 122 E 123 DO INPI.

Em  1981  o  INPI  –  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial,  publicou  o  Ato 

Normativo n° 51, instituindo a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, para a 

base de registro de marcas.  A referida Classificação Nacional é composta de 41 classes, 

sendo 35 referentes a produtos e 6 a serviços, buscando assim adequar os registros de 

marca à realidade do mercado na época, diferenciando os produtos e serviços presentes 

no contexto comercial em que fora instituída.
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Entretanto, em 1983, o Brasil, juntamente com os governos da Itália, Bélgica, Espanha, 

França,  da  Guatemala,  dos  Países  Baixos,  de Portugal,  El  Salvador,  da Sérvia  e  da 

Suíça, constituíram-se em estado de União para a proteção da Propriedade Industrial, 

daí  originando  a  Convenção  da  União  de  Paris  para  a  proteção  da  Propriedade 

Industrial.

Os países signatários da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 

adotaram e aplicam, para o registro de marcas, a Classificação Internacional de NICE.

A Classificação Internacional  de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas foi 

instituída  oficializada  por  um  Acordo  concluído  por  ocasião  da  Conferência 

Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957 e revista em Estocolmo, em 1967 e em 

Genebra, em 1977.

Os signatários do acordo obrigam-se a aplicar a Classificação de Nice para o registro de 

marcas,  quer como sistema principal,  quer como sistema auxiliar,  assim como fazer 

figurar  nas  publicações  oficiais  dos  seus  registros  os  números  das  classes  da 

Classificação Internacional  a que pertençam os produtos e serviços para os quais as 

marcas são registradas. 

O Brasil como signatário da Convenção de Paris deve, portanto, aplicar a Classificação 

Internacional de NICE, que atualmente encontra-se em sua 9ª edição,  constituída por 

uma lista de 45 classes e uma lista alfabética de produtos e serviços. Dentre as classes 

estão listadas 34 referentes a produtos e 11 a serviços.

Assim,  através  Ato  Normativo  n°  150/1999  o  INPI,  adotou  expressamente  a 

Classificação  Internacional  de  Produtos  e  Serviços,  levando  em  consideração  os 

mecanismos  modernos,  eficazes  e  atualizados,  estabelecidos  por  esta,  enquanto 

instrumento de indexação e recuperação de informações e a necessidade de adequação 

da  classificação  de  registro  de  marca  adotada  pelo  INPI,  com  aquela  praticada 

internacionalmente, em virtude do processo de globalização da economia.
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Entretanto, a Resolução n° 122/05 editada pelo INPI, suspende a eficácia do item 3, do 

Ato  Normativo  n°  150/99,  que  estabelece  que  os  pedidos  deferidos  por  ocasião  da 

comprovação  do  pagamento  das  retribuições  correspondentes,  bem  como,  as 

prorrogações dos registros de marca, deverão observar, no que couber, o estabelecido no 

item 2, observado o limite da proteção conferida.

Por sua vez o item 2 dispõe:

“2. Estabelecer que cada pedido de registro deverá assinalar uma 
única  classe,  e  conter,  obrigatoriamente,  a  especificação  dos  
produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de  
Produtos e Serviços.”

A  Resolução  n°  122/05  do  INPI  foi  posteriormente  revogada  pela  publicação  da 

Resolução n° 123/2006, esta, entretanto, dispõe de forma idêntica sobre a suspensão do 

item 3, do Ato Normativo n° 150/99.

Dito de outra forma, os pedidos de marca depositados antes de 09 de setembro de 1999 

e as marcas  registradas antes  desta  data ao serem renovadas,  não precisam estar de 

acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, que 

se  encontra  em sua 9ª  edição,  bastando estar  de  acordo com a  antiga  Classificação 

Nacional instituída pelo Ato Normativo 51/81. 

Ocorre que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é muito mais ampla 

que  a  Classificação  Nacional,  atendendo  melhor  a  realidade  em  virtude  da 

diversificação de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do 

tempo e com o processo de globalização da economia. 
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Desta feita, os registros de marcas cujos pedidos foram depositados antes de 1999, bem 

como  as  marcas  registradas  anteriormente  que  venham a  ser  renovadas,  ao  não  se 

adequarem  a  Classificação  Internacional  de  Produtos  e  serviços,  em  muitos  casos 

deixarão de atender ao Princípio da Especialidade.

Dentre as conseqüências que poderão advir da Resolução n° 122/05 e 123/06 editadas 

pelo INPI, está a existência de marcas defensivas, por serem registradas abarcando uma 

classificação demasiadamente genérica, qual seja, a Nacional. Importa dizer que uma 

marca  registrada  para  identificar  um  produto  ou  serviço  específico,  cuja  previsão 

encontra-se  em uma  categoria  genérica,  poderá  incluir  outros  produtos  ou  serviços 

distintos, não oferecidos pelo titular da marca. 

A titulo de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação 

Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe n°38, item n°20 e 30), ao passo que pela 

Classificação de Nice, em sua 9º edição, descrimina em 26 serviços distintos a classe 

“transporte” ( classe nº 39).10

Desta forma, quando o efeito prático destas resoluções atinge o âmbito das relações 

mercadológicas e concorrênciais das empresas, os problemas começam a se alastrar pelo 

Judiciário.  Isto porque empresas que pleitearam o registro de determinada marca na 

vigência da adoção da Classificação Internacional, poderão ser administrativa (INPI) e 

judicialmente atacadas por aquelas que se dizem titular de marca registrada pela égide 

da Classificação Nacional. 

10 Para melhor visualização deste exemplo vide o anexo 1.
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A Classificação Nacional de Produtos e serviços instituída pelo Ato Normativo 51/81 

do INPI, deixa a desejar quanto a observância do principio basilar da especialidade. 

Assim, ao suspender a eficácia do item 3 do Ato Normativo 150 de 09/09/99, após seis 

anos de sua vigência, pela publicação da Resolução n° 122/2005 e 123/2006, o INPI, 

além de promover um notável  recuo,  permite que marcas criadas em uma realidade 

completamente distinta continuem e existir sem que contudo obedeçam requisitos  tais 

como   o  vínculo  indissociável  entre  o  produto/serviço  prestado  e  a  marca;  a 

exteriorização deste produto/serviço objeto de concessão de marca na realidade fática, 

dentre outros. 

Notadamente, também é impossível aceitar o desrespeito impingindo por tal resolução 

ao acordo internacional retratado pela Convenção de Paris a qual o Brasil é signatário. 

Destarte, as marcas que foram concedidas sob a égide da Classificação Nacional e que 

não  atenderem a  realidade  dos  produtos/serviços  oferecidos  pelo  titular  da  mesma, 

necessitam  ter  sua  proteção  adequada  à  Classificação  Internacional,  pois  conforme 

visto, não se pode concordar com a prevalência de marcas defensivas. 

Como conceber, por exemplo, que uma empresa que preste serviços de transporte de 

cargas  à  granel  em carretas,  possa  ser  confundida  com outra  que  presta  serviço  de 

transporte de passageiros e turismo por ônibus? Ou ainda, como uma empresa de ônibus 

pode ser confundida com outra que presta o serviço de transporte funerário?

Anteriormente, na vigência da aplicabilidade da Classificação Nacional de produtos e 

serviços, existiam, apenas duas modalidades de transporte, a de passageiros e turismo a 

de  cargas,  armazenagem e  embalagem de  mercadorias  em geral.   O que  por  certo, 

direcionava as empresas de Ônibus a requererem o registro de marca para ambas as 

categorias, eis que geralmente transportavam encomendas nas bagageiras dos veículos. 

 

Partindo-se dessa linha de raciocínio, o princípio da especialidade é fundamental para a 

distinção das marcas, dos nomes de domínio e até mesmo dos nomes comerciais, não 

podendo de forma alguma aceitar, que o próprio INPI, deixe observá-lo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  obstante,  serem  diversos  os  fundamentos  jurídicos  que  permeiam  o  tema 

apresentado, cumpre observar especialmente aos que pertinem à violação do Princípio 

da Especialidade pelas Resoluções 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI.

Neste prisma, pode ser observado que muitas empresas que obtiveram o seu registro de 

marca antes de 1999, ao não serem obrigadas a adequar seus registros a Classificação 

Internacional de Produtos e Serviços, em virtude das resoluções 122 e 123, se tornaram 

titulares de registros que englobam um variado número de serviços, que muitas vezes 

nunca foram prestados pela empresa titular da marca, isto porque a classificação fora 

demasiadamente  genérica  ao identificar  o serviço que a empresa presta  e  ao qual  a 

marca está realmente adstrita. 

Tal  fato,  por  certo  torna  esta  marca  uma  marca  defensiva,  eis  que  não  reflete  na 

realidade os serviços efetivamente prestados pela empresa, pois se há pluralidade de 

serviços,  a  marca  torna-se  adstrita,  exclusivamente,  a  apenas  àquele  que  seu  titular 

empreende.

E o caso do citado exemplo dos serviços de transportes.  Basta que se imagine uma 

empresa de ônibus que se dedica ao turismo e ao Transporte de passageiros por ônibus 

de viagem e como atividade subsidiária, leva dentro dos mesmos, junto as malas de seus 

clientes, encomendas de pequeno porte. De outro lado, uma empresa de transportes de 

cargas, que atua no serviço de transporte e de armazenagem de detritos por caminhões e 

carretas.

Como visto, é a natureza da atividade que irá determinar a freguesia, e, portanto, dizer 

se as empresas são concorrentes, ou não.

Os  clientes  das  empresas  são  inteiramente  distintos.  Vale  dizer  que  aqueles  que 

procuram o serviço de uma a não são os mesmos que procuram o serviço da outra. 
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Desse modo, impossível que as partes concorram entre si,  afinal,  sequer disputam o 

mesmo mercado ou a mesma clientela. Além disso, o serviço de cada qual possui fins, 

meios e materiais outros. 

A questão se agrava, se levar em conta que uma das empresas no caso mencionado 

requereu  seu  registro  de  marca  anteriormente  a  1999,  e  a  segunda  fora  constituída 

posteriormente a adoção da Classificação Internacional.

Notadamente, ainda que as Resoluções 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI, permitam a 

existência de marcas defensivas, suspendendo a necessidade do registro da marca se 

adequar à Classificação Internacional, as empresas que foram constituídas na vigência 

desta não podem ser prejudicadas, por tal resolução. 

Portanto,  o  caso apresentado elucida a  necessidade de o INPI,  revogar  a  Resolução 

123/06,  tornando  necessária  e  obrigatória  a  adequação  dos  registros  de  marca 

depositados,  ou  concedidos  anteriormente  a  1999,  à  Classificação  Internacional  de 

Produtos e Serviços, para que se evite a existência de marcas defensivas que acabam por 

ensejar demandas perante o judiciário, que se quer precisariam existir.

A  adequação  destes  registros  à  Classificação  Internacional  de  Produtos  e  Serviços 

também  se  faz  extremamente  necessária  tendo  em vista  o  cumprimento  efetivo  ao 

Tratado Internacional da União de Paris e aplicação dos ditames da Carta Magna que 

fundamentalmente  dispõe  sobre  a  igualdade  das  partes  e  o  respeito  aos  Tratados 

Internacionais firmados. 
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A INTERVENÇÃO DO ESTADO NOS

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA1

Jussara Seixas Conselvan∗

RESUMO

Uma  característica  distintiva  dos  contratos  de  transferência  de  tecnologia  é  a 

intervenção estatal, através da regulação e do dirigismo contratual. A intervenção varia 

de  acordo  com  o  modelo  de  Estado  e  é  prevista  na  Constituição  Federal.  Há 

fundamentos para os limites  impostos pelos Estados,  em seu âmbito interno,  e  pela 

ordem internacional, como a possibilidade de práticas abusivas e cláusulas restritivas. 

Os limites estabelecidos externamente surgem em tratados e convenções internacionais, 

como o TRIPs. O controle na formação dos contratos no Brasil ocorre principalmente 

através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e através de normas cogentes 

que regulam o conteúdo do contrato.

PALAVRAS CHAVES

INTERVENÇÃO ESTATAL; CONTRATOS; TRANSFERÊNCIA; TECNOLOGIA.

ABSTRACT

A  characteristic  of  technology  transfer  contracts  is  State  Intervention,  through 

regulation. It varies according to State model and is designed on Federal Constitution. 

There are reasons for limitation, within the country and in the international order. It 

indicates principles for regulation and analyses  that abusive practices and restrictive 

clauses  are  possible.  International  limits  are  established  in  Conventions  for 

1  Este artigo foi extraído do projeto de pesquisa aprovado pelo Curso de Mestrado de Direito Negocial da 
Universidade Estadual de Londrina, na área de concentração de Direito Civil, em 2007.
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pela  Universidade  Estadual  de  Londrina  e  Especialista  em  Direito  da  Integração  e  do  Comércio 
Internacional pela Universidade Estadual de Londrina em Convênio com a Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. conselva@sercomtel.com.br.
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harmonization of local intellectual property laws and competition rules, such as TRIPs. 

In Brazil, it happens through the National Industrial Property Institute and regulation.

KEY WORDS

TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS, STATE INTERVENTION.

1 INTRODUÇÃO

Uma  característica  distintiva  dos  contratos  de  transferência  de 

tecnologia  é  a  intervenção  estatal  e,  por  conseguinte,  a  limitação  da  liberdade  de 

contratar das partes (DANNEMANN, 2001, p. 441).

Observa-se,  assim,  a  presença  do  dirigismo  contratual,  através  de 

limites  impostos  às  partes  pelos  Estados,  em  seu  âmbito  interno,  e  pela  ordem 

internacional. 

Serão  analisados  alguns  princípios  para  a  regulação,  observando-se 

que pode haver abuso face ao direito da propriedade intelectual e que esse abuso pode 

prejudicar a concorrência. Para isso, insta saber por que e como é exercido o controle na 

formação e execução dos contratos e quais são as normas cogentes que regulam o seu 

conteúdo, principalmente no Brasil.

Para entender as razões do controle é necessária uma reflexão sobre o 

papel do Estado, observando-se a Constituição Federal e tendo em vista a perspectiva 

do Direito Econômico.

Dentro desse panorama, os Contratos de Transferência de Tecnologia 

serão investigados com o objetivo de determinar de que forma a intervenção do Estado 

ocorre.

2 A INTERVENÇÃO E OS MODELOS DE ESTADO

A intervenção estatal foi se modificando de acordo com os modelos de 

Estado e  estes,  por sua vez, têm se transformado com o passar  do tempo, desde as 

concepções modernas até às pós-modernas. 

A primeira versão do Estado Moderno foi o da Monarquia Absolutista 

e a segunda, o Estado Liberal. Surge, como transformação deste, o Estado do Bem-Estar 

Social (STRECK, 2004, p. 44-70).
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Sob o aspecto do conteúdo, Streck indica o Estado de Direito, que não 

é apenas a forma jurídica que caracteriza o Estado, mas a ela são agregados conteúdos. 

Nesse  sentido,  divide-se  em Estado  Liberal  de  Direito,  Estado  Social  de  Direito  e 

Estado Democrático de Direito (STRECK, 2004, p. 87 e 95).

Bonavides,  por  sua  vez,  entende  que,  no  Estado  Moderno,  há  a 

conversão do Estado Absoluto em Estado Constitucional (em que o poder já não é de 

pessoas, mas de leis) e que este apresenta três modalidades essenciais: Estado Liberal, 

Estado Social e Estado Democrático-Participativo (BONAVIDES, 2004, p. 41).

O Estado Liberal, no núcleo econômico, pode ser identificado pelas 

seguintes  características:  propriedade  privada;  individualismo  econômico;  liberdade 

econômica; liberdade contratual plena; economia de mercado livre de controles estatais 

(STRECK, 2004, p. 55).  

No  liberalismo,  a  atividade  estatal,  quando  ocorre,  objetiva  a 

manutenção  da  ordem  e  segurança  e,  portanto,  o  papel  do  Estado  é  negativo, 

restringindo-se apenas à proteção dos indivíduos. Por isso, denomina-se Estado Mínimo 

(STRECK, 2004, p. 56-57).  

Uma corrente do Liberalismo, identificada como Neoliberal, faz uma 

revisão dos dogmas do Liberalismo Clássico, aceitando maior interferência do Estado e 

a existência de direitos mínimos.  O inglês John Stuart Mill  (1806-1873) é apontado 

como o precursor  dessas  idéias  (BASSOLI,  2006,  p.  4).  O Estado passa  a  assumir 

tarefas positivas,  prestações públicas para assegurar ao cidadão direitos pertinentes à 

cidadania (STRECK, 2004, p. 58).  

Observa-se, assim, que o papel do Estado muda com a mudança do 

seu modelo: passa do absenteísmo ao intervencionismo.

Conforme nos ensina Bassoli: “A idéia de intervenção necessária do 

Estado trazida pelo Neoliberalismo consolida-se no Estado do Bem-Estar Social,  ou, 

conforme denomina a doutrina americana a este processo:  Welfare State” (BASSOLI, 

2006, p. 5).

O Estado do Bem-Estar Social é, dessa forma, subproduto do Estado 

Liberal. A propriedade deve ter função social. Caracteriza-se pela intervenção político-

jurídica sobre o mercado e a perda da autonomia.

No âmbito econômico, portanto, apresenta as seguintes características: 
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papel  interventivo  e  promocional;  regulamentação  da  questão  social,  relacionada  ao 

processo produtivo; liberdade econômica, auto-organização do mercado e concorrência 

com possibilidade de controle estatal; propriedade privada acrescida de função social; 

liberdade contratual observando-se o equilíbrio efetivo entre os contratantes e a boa-fé, 

que são consideradas normas de ordem pública (STRECK, 2004, p. 61-72).

Assim, na concepção social de Estado, segundo Moncada, é cabível a 

intervenção  estatal  nas  relações  privadas  (contratos)  através  das  normas  de  ordem 

pública, para realizar valores da solidariedade, respeito à boa-fé, e elas são limites à 

autonomia da vontade das partes (MONCADA apud BASSOLI, 2006, p. 5).

3 A INTERVENÇÃO E A CONSTITUIÇÃO 

Como visto anteriormente, durante o século XX, a atuação do Estado 

no  campo econômico  cresceu  notoriamente.  A figura  do  Estado  intervencionista  se 

supera, pois a palavra intervenção dá a idéia de transitoriedade, uma ingerência seguida 

de retirada. No entanto, “o Estado não mais intervém no sistema econômico. Integra-o” 

(NUSDEO, 2001, p. 186).

A  isso  se  denomina  sistema  econômico  dual  ou  misto.  Há  quatro 

modalidades pelas quais o Estado pode se fazer presente no sistema econômico dual: 

direção,  absorção,  participação  e  indução  (EROS GRAU,  apud NUSDEO,  2001,  p. 

195). 

Neste  trabalho,  verifica-se  a  primeira  modalidade,  em  que  há  a 

imposição de uma conduta  obrigatória  aos  agentes  econômicos  privados,  através  de 

normas  de  caráter  legal  ou  regulamentar.  O  dirigismo  contratual  é  um  exemplo 

característico de ação estatal por direção: determinações cogentes quanto a cláusulas 

que  devem  ou  não  constar  de  contratos  privados  de  caráter  civil  ou  comercial 

(NUSDEO, 2001, p. 205).

Para  Salomão Filho,  duas  são as  formas de regulação da atividade 

econômica: a concessão do serviço público e o exercício do poder de polícia. Observe-

se que o poder de polícia resultou do Estado Moderno liberal do século XIX, por se 

acreditar que o Estado pode regular através de uma atuação passiva, de limitação da 

liberdade dos particulares (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 19).

Quando  a  ação  estatal  era  fundamentada  no  poder  de  polícia,  as 
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restrições  ou  limitações  à  liberdade  tinham  um  caráter  negativo,  ou  seja,  impedir 

malefícios provocados por certas atividades.

Nusdeo,  por  sua  vez,  entende  que  a  liberdade  contratual  é  aceita 

dentro  de  determinados  parâmetros,  sofrendo  restrições  pela  ampliação  da  idéia  de 

ordem pública e pela aplicação, nas devidas proporções, do conceito de função social 

(NUSDEO, 2001, p. 207). 

Ao  se  atribuir  uma  função  social  à  propriedade  e  à  liberdade 

contratual, a visão passou a ser positiva, ou seja, não somente deixar de criar efeitos 

nocivos, mas criar benefícios à sociedade, ainda que indiretos (NUSDEO, 2001, p. 207). 

No entanto, o sistema dual comporta controvérsias sobre o quanto de 

Estado e o quanto de mercado devem coexistir e em que setores o Estado deve atuar. 

Não há respostas conclusivas para essas questões, pois o quanto dependerá de decisões 

políticas baseadas nas doutrinas econômicas de cada sociedade. Também é de cunho 

político a decisão sobre que setores requerem a presença do Estado.

Diante disso, as Constituições passaram a incluir direitos de caráter 

econômico  e  social  e  a  contemplar,  expressamente  ou  não,  programas  para  o 

aperfeiçoamento do sistema econômico, além das garantias individuais e a organização 

do Estado.

São denominadas  constituições  programa (por fixarem objetivos  ou 

metas)  e  levaram  à  superação  da  idéia  das  constituições  garantia.  Também  são 

chamadas de constituições social-democratas. Os autores alemães falam em constituição 

econômica, que fornece as bases para a ação do Estado na vida econômica.

A finalidade desses dispositivos de caráter econômico é estabelecer a 

possibilidade jurídica de o Estado se fazer presente no processo econômico, dentro de 

limites e condições. São denominadas de normas programáticas, pois indicam objetivos 

a serem implementados e servem de parâmetros para outras normas.

A Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 (CF 88) 

conta com dois capítulos nesse sentido: Da Ordem Econômica e Financeira (VII) e Da 

Ordem Social (VIII).

Os  artigos  170  a  174  da  CF  88  definem  o  sistema  econômico 

brasileiro  como  dual  ou  misto,  configurando-se  as  várias  modalidades  de  ação  do 

Estado: direção, absorção, participação, indução (NUSDEO, 2001, p. 203).
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O art.  173 da CF 88 prevê a possibilidade da exploração direta de 

atividade econômica pelo Estado. Já o art. 174, caput, da CF 88, atribui ao Estado, na 

forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e  planejamento,  como  agente  e 

regulador da atividade econômica. 

Portanto, a intervenção no Brasil pode ocorrer pela atuação direta do 

Estado  (art.  173,  CF  88)  e  como  agente  regulador,  incentivador,  fiscalizador  e 

planejador (art. 174, CF 88).

No que tange às questões relacionadas à tecnologia, os artigos 218 e 

219 da CF 88 dispõem que o Estado promoverá e incentivará a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas, de modo a viabilizar a autonomia tecnológica do País.

Dessa forma, a intervenção do Estado busca, além do equilíbrio entre 

as  partes,  fazer  do  contrato  de  transferência  de  tecnologia  um  instrumento  útil  à 

condução da política econômica.

4 A AUTONOMIA PRIVADA E A INTERVENÇÃO

O paradigma liberal concebia os contratos como forma de expressão 

do princípio da autonomia da vontade (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 69), no sentido de 

liberdade para criar o contrato, contratar ou não, escolher o outro contraente e estipular 

o conteúdo do contrato. 

Betti, já com a concepção de autonomia privada, assinala que qualquer 

negócio serve uma função econômico-social e que essa função ou razão se qualifica 

como causa do negócio jurídico. Aduz que o direito não sanciona o arbítrio, o motivo 

transitório  e  irrelevante,  mas  apenas  funções  socialmente  relevantes  e  úteis  para  a 

comunidade. Se a vontade individual fosse onipotente, não se conheceriam os múltiplos 

limites sociais e jurídicos da autonomia privada (BETTI, 2003, p. 82).

Os  contratos  de  transferência  de  tecnologia  têm,  também,  essa 

perspectiva  funcional  e  social.  Reconhecendo-se  a  sua  influência  na  esfera  social, 

admite-se  a  “normatização”  dos  contratos,  através  da  inserção  de  cláusulas  que  o 

compatibilizem  com  um  mundo  em  que  pretendem  e  podem  influir.  Nos  setores 

regulados, principalmente naqueles em que há dominação do mercado, o contrato não 

influencia  somente  a  relação das  partes,  mas  também consumidores  e  concorrentes, 

existentes e potenciais. A regulação deve compatibilizar a negociação privada contratual 
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com seus efeitos públicos (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 69).

4.1 O DIRIGISMO CONTRATUAL

O  dirigismo  contratual  é  manifestação  de  um  fenômeno  amplo, 

denominado “fuga do contrato”, que significa buscar a proteção de regras institucionais 

(status) e não a proteção instável de regras contratuais (situação), ou seja, a exigência 

social prevalece sobre a liberdade contratual (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 68).

No  sentido  estrito,  o  dirigismo  contratual  encontra-se  na  ordem 

pública de direção. Existem dois tipos de ordem pública contratual: a ordem pública de 

proteção  e  a  ordem  pública  de  direção.  A  primeira  destina-se  a  impor  cláusulas 

contratuais  que  protejam  grupos  socialmente  desfavorecidos  nas  negociações 

contratuais.  A  segunda  é  formada  por  aqueles  objetivos  necessários  da  ordem 

concorrencial  (ex:  concorrência,  justiça  social,  etc.)  que  devem  encontrar  respaldo 

também nos  contratos.  Essa  segunda  forma de  intervenção  permite  a  imposição  da 

contratação  e  a  predeterminação  do  conteúdo  básico  do  contrato.  As  disposições 

regulatórias  incluem-se  nesta  forma  (R.  LORENZETTI,  apud  SALOMÃO  FILHO, 

2001, p. 67).

5 OS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Os  contratos  de  licenciamento  ou  de  transferência  de  tecnologia 

podem  ser  definidos  como  “acordos  de  transferência  de  conhecimentos  técnicos 

associados  a  determinado  Know-how,  celebrados  entre  um  agente  detentor  do 

“conhecimento”  e  um agente interessado na sua utilização,  nomeadamente  para fins 

industriais” (ANTUNES E MANSO, 1993, p. 41).

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) reconhece oito 

tipos  de  contratos:  cessão  e  exploração  de  patentes,  cessão  e  uso  de  marcas, 

fornecimento de tecnologia, franquia, assistência técnica e científica, participação nos 

custos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

O Banco Central relaciona as sete primeiras categorias acima e aceita 

as demais modalidades que vierem a ser averbadas pelo INPI.

A  legislação  tributária  referente  ao  Imposto  de  Renda  da  Pessoa 

Jurídica  (IRPJ)  classifica  os  contratos em exploração ou cessão de patentes,  uso ou 
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cessão  de  marcas,  transferência  de  tecnologia  (assistência  técnica,  científica, 

administrativa  ou  semelhantes),  transferência  de  tecnologia  (projetos  ou  serviços 

técnicos especializados).

6  A INTERVENÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Justifica-se a regulação da transferência de tecnologia diante da sua 

importância para a política industrial dos países modernos. Nos países industrializados, 

o desenvolvimento tecnológico é sinônimo de competitividade internacional. Considera-

se  que,  por  causa  da  tecnologia,  há  uma nova era  do direito  concorrencial,  onde a 

competição  entre  empresas  se  transforma  em competição  entre  países  na  busca  da 

supremacia tecnológica e industrial (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 120).

Para os países em desenvolvimento, há um agravante: a ausência de 

verbas  públicas  para  o  financiamento  da  pesquisa,  o  que  reforça  a  dependência 

tecnológica e econômica dos países desenvolvidos.

Ressalte-se  que  muitas  legislações  antitrustes  contêm  disposições 

favoráveis a contratos de cooperação ou concentração empresarial, se forem benéficos 

ao desenvolvimento tecnológico, como o art. 54 da Lei Brasileira, desde que não haja 

eliminação de parte substancial da concorrência e haja repartição dos benefícios com os 

consumidores (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 120 e 122).

Diante da desigualdade entre as partes de um contrato internacional de 

transferência  de  tecnologia,  verifica-se,  como  conseqüência,  a  possibilidade  da 

existência de cláusulas restritivas e práticas abusivas à concorrência e que favorecem a 

dependência tecnológica dos países em desenvolvimento.

São  exemplos  de  práticas  restritivas:  exclusividade  de  transações, 

retrocessão,  fixação  de  preços,  restrição  e  exportação  (cláusulas  de  restrições 

territoriais), restrição e publicidade, restrição às adaptações, restrições após a expiração 

do acordo, cláusulas de não contestação.

Os abusos surgem em restrições sobre o montante a ser pago, prazo do 

contrato, limitações territoriais,  preço, práticas concertadas (venda casada),  abuso de 

posição dominante (CORRÊA, 2005, p. 105, 131 a 136).

Diante disso, surge a necessidade de regulação tanto da negociação 

compulsória quanto da predação (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 75).
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Há que se considerar neste tópico a perspectiva que o TRIPs (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights) trouxe ao assunto.

No art. 40.1, do TRIPs, os Membros concordam que certas práticas ou 

condições  de  licenciamento  referentes  “a  direitos  de  propriedade  intelectual  que 

restringem  a  concorrência  podem  afetar  adversamente  o  comércio  e  impedir  a 

transferência e disseminação de tecnologia”.

Predominou neste artigo a posição dos países desenvolvidos de que 

são reprováveis as cláusulas que lesam regras concorrenciais.

Todavia,  o  art.  8  do  TRIPs  possibilita  aos  Membros  formular  ou 

emendar  suas  leis,  para  promover  o  interesse  público,  visando  ao  desenvolvimento 

sócio-econômico,  e  tomar  “medidas  apropriadas para  evitar  o  abuso dos  direitos  de 

propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem 

de  maneira  injustificável  o  comércio  ou  que  afetem  adversamente  a  transferência 

internacional de tecnologia”.

Em ambos  os  casos,  não serão  permitidas  cláusulas  e  práticas  que 

abusem do direito de propriedade intelectual. “O abuso é essencial para a proibição” 

(BARBOSA, 2003, p. 1102). No caso do art. 40.2, o abuso é verificado sob a ótica da 

tutela da concorrência no mercado relevante.

Diante disso, a legislação nacional dos países membros pode reprimir 

essas práticas e condições de licenciamento (art. 40.2). Há uma permissão e não uma 

obrigação de rejeitar as referidas cláusulas, tendo em vista que somente as disposições 

de direito público externo referentes a consultas entre Estados têm aplicação imediata e 

direta (BARBOSA, 2003, p. 1099).

O  art.  40.2  do  TRIPs  traz  três  exemplos  de  práticas  abusivas 

(BARBOSA, 2003, p. 1105), mas que dependerão da “regra da razão”, ou seja, não são 

proibições absolutas, mas que precisarão ser analisadas nas situações concretas dentro 

do contexto vigente:

a)  cláusulas  de  retrocessão  exclusiva,  ou  seja,  que  obrigam  ao 

licenciado  transferir  exclusivamente  ao  titular  da  patente  as  melhoras  feitas  na 

tecnologia licenciada;

b) cláusulas que impeçam o licenciado impugnar a validade do direito 

licenciado;
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c) obrigação de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias 

ou materiais que não necessita ou deseja.

Além  dessas  três  hipóteses,  não  há  uma  lista  formal  de  cláusulas 

ilícitas. O TRIPs instaurou o parâmetro da legalidade para identificá-las.  Por exemplo, 

conhecendo-se o conteúdo e os limites  da patente, o que for excesso de poderes ou 

desvio  de  finalidade,  será  abusivo  (BARBOSA,  2003,  p.  1117).  Primeiramente, 

verifica-se o abuso diante do direito da propriedade intelectual e, depois, se esse abuso 

prejudica a concorrência.

7 OS LIMITES

Os limites jurídicos impostos à autonomia das partes de ordem interna 

são motivados por razões políticas, econômicas e de proteção ao particular nacional. 

O Estado do transferente justifica, politicamente, o controle sobre o 

fluxo  de  tecnologia  com  o  argumento  de  que  “a  riqueza  nacional  deve  observar, 

necessariamente,  os objetivos do Estado,  em suas relações internacionais” (PRADO, 

1997,  p.  61).  Além  disso,  preocupa-se  com  a  não  disseminação  de  conhecimento 

estratégico militar. O Estado do receptor também controla o ingresso de tecnologia por 

causa da defesa nacional e para evitar a dependência tecnológica.

No âmbito econômico, o Estado procura organizar as atividades de 

produção e distribuição de bens e serviços. Regulamenta os contratos de transferência 

de tecnologia, pois são fatores de desenvolvimento. Já o Estado receptor preocupa-se 

com as remessas de recursos para o exterior, o equilíbrio da balança de pagamentos, 

controle do fluxo monetário, investimento estrangeiro e dependência econômica. 

A defesa do particular nacional, considerado hipossuficiente diante de 

empresas transnacionais, é a terceira justificativa para a intervenção do Estado.

Na ordem internacional,  o  interesse  estatal  nas  relações  comerciais 

privadas é óbvio diante das quantias envolvidas nesses contratos.  Isso se reflete nos 

acordos e aparecimento de organizações que buscam relações comerciais internacionais 

mais estáveis (FLORES, 2003, p. 45).

Também não há como ignorar o fato de que Estados intervêm para 

defender os interesses das transnacionais e das economias mais desenvolvidas.

A dependência tecnológica é um dos efeitos da tecnologia que deve 
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ser  considerado  e  surge  como  resultado  da  desigualdade  entre  os  países  em 

desenvolvimento (adquirentes) e os desenvolvidos (produtores).

Outro  aspecto  que  desperta  o  interesse  estatal  é  a  transferência  de 

tecnologia de dupla finalidade, civil e militar. Por isso, há o controle para que alguns 

países  não  obtenham  conhecimento  para  produzir  armas  ou  equipamentos  com 

finalidade  militar.  Esses  países  usam de  expedientes  para  driblar  o  monitoramento, 

como adquirir tecnologia fracionada de diversos lugares.

Outras razões são indicadas, ainda, para a regulação dos contratos de 

transferência de tecnologia (CORRÊA, 2005, p. 109 a 155): humanismo; adequação à 

realidade; proteção do meio ambiente; liberdade de concorrência; eficiência. 

7.1 INTERNACIONAIS 

Os limites estabelecidos pela ordem internacional surgem em tratados 

e  convenções  internacionais,  que  visam a  harmonizar  e  reforçar  as  legislações  dos 

países  sobre  propriedade  industrial  e  regular  a  livre  concorrência  na  esfera  dos 

mecanismos de integração regional (PRADO, 1997, p. 72).

7.2 INTERNOS

Internamente,  o  Estado  interfere  especialmente  através  de  normas 

cogentes reguladoras do conteúdo do contrato e de ordem pública, controlando a sua 

formação e execução, bem como a remessa de remuneração para o exterior (PRADO, 

1997, p. 64).

O Brasil é, predominantemente, um país importador de tecnologia, o 

que  explica  a  grande  interferência  do  Estado  e  a  regulação  sobre  o  conteúdo  dos 

contratos. 

Historicamente,  distinguem-se  quatro  fases  na  regulação  das 

transferências de tecnologia: 1) até 1958, a responsabilidade era só dos contratantes; 2) 

de 1958 a 1970, o Estado intervinha para controlar as remessas para o exterior; 3) de 

1970, principalmente de 75, até 1988, cresce o controle da negociação; 4) a partir de 

1988, com a CF e as Leis 8.884/94 (Concorrência) e 9.279/96 (Propriedade Industrial), 

houve mudança no perfil da regulação (BERKEMEIER, apud CORRÊA, 2005, p. 158).

Na  terceira  fase,  em  que  a  intervenção  foi  mais  contundente, 
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justificava-se que era necessária para a assimilação de tecnologia indispensável para o 

desenvolvimento econômico do país, contrapondo-se à dependência tecnológica. 

A  Lei  n.º  5.648,  de  11/12/70,  instituiu  o  Instituto  Nacional  de 

Propriedade  Industrial  (INPI)  como o  órgão regulador  e  lhe  outorgou poderes  para 

tanto. A ingerência chegou ao ápice em 1975, com o Ato Normativo n.º15, onde eram 

enumeradas  cláusulas  obrigatórias  e  proibidas  nos  contratos  de  transferência  de 

tecnologia.

Para  que  uma  contratação  tecnológica  surta  determinados  efeitos 

econômicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI. 

Por disposição da Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, 

de  14/5/96,  devem  ser  averbados/registrados  pelo  INPI  todos  os  contratos  que 

impliquem  transferência  de  tecnologia,  sejam  entre  empresas  nacionais,  ou  entre 

empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior (www.inpi.org.br).

Na seqüência, no Banco Central (BACEN), para possibilitar a remessa 

de pagamento ao exterior.

No caso das patentes e marcas, os procedimentos são de averbação ou 

anotação no INPI, uma vez que são feitos à margem do ato de concessão do direito. Nos 

demais casos, existirá o registro, de acordo com o art. 211, da LPI2.

Conforme  o  disposto  nos  artigos  60,  62,  137,  140  e  211,  da  Lei 

9.279/96, o contrato tem eficácia entre as partes sem a averbação das licenças e cessões. 

Todavia, são indispensáveis para que haja eficácia relativa ou oponibilidade a terceiros.

Para  o  INPI,  a  averbação  do  contrato  legitima  pagamentos  para  o 

exterior; permite, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária 

dos pagamentos contratuais efetuados; e produz efeitos perante terceiros. Ademais, gera 

bancos de dados;  estabelece  níveis  de pesquisa  aplicadas;  gerencia  desenvolvimento 

tecnológico;  e  possibilita  formulação  de  política  de  transferência  de  tecnologia 

(www.inpi.org.br).

Há autores que entendem que, de acordo com a Lei 9.279/96, o INPI 

não  teria  mais  o  poder  de  intervenção  nos  contratos  quanto  à  sua  conveniência  e 

oportunidade, já que a referida lei eliminou - dentre suas atribuições - a de regular a 

2  Art. 211 - O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de 
franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.
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transferência de tecnologia e afirmar a política industrial vigorante, como o fazia a Lei 

5.648/70, em seu artigo 2º, parágrafo único (LEONARDOS, apud BARBOSA, 2003, p. 

983). Entendem que o seu papel passou a ser mais restrito: de agente de intervenção a 

órgão registral (BARBOSA, 2003, p. 1131).

Todavia, as competências do INPI de assessor da Receita Federal e do 

Banco Central, na análise de questões a eles relacionadas, continuam, de acordo com a 

legislação tributária e cambial.

Compete-lhe,  ainda,  a análise de legalidade intrínseca e provocar  a 

necessidade  de  pronunciamento  do  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econõmica 

(CADE) quando o contrato possa violar as normas de concorrência em vigor. Entende-

se que o INPI não tem competência para a repressão da concorrência desleal, tendo em 

vista que para a sua apuração é necessário um processo judicial com o devido processo 

legal.  Tampouco  seria  competente  para  rejeitar  cláusulas  abusivas  ao  Direito  do 

Consumidor (BARBOSA, 2003, p. 983 e 1128).

Então, se um contrato for encaminhado ao INPI para registro, e este 

entender que há abuso em alguma cláusula, deveria propor à parte alterá-la ou submetê-

la ao CADE.

No entanto, o Ato Normativo 137/97, do INPI, que teve como escopo 

normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de 

tecnologia e de franquia, fundamenta a sua intervenção na LPI e na seguinte legislação 

complementar:

- Lei do Capital Estrangeiro (Lei n.º 4131, de 3 de setembro de 1962);

- Normas regulamentares sobre o imposto de renda (Lei n.º 4506, de 

30 de novembro de 1964 e Lei n.º 8383, de 31 de dezembro de 1991); 

- Lei de Programa de Computador (Lei n.º 7646, de 18 de dezembro 

de 1987, substituída pela Lei 9.609/98); 

- Lei Antitruste (Lei n.º 8884, de 11 de junho de 1994); 

- Lei do Franchising (Lei n.º 8955, de 15 de dezembro de 1994);

- Normas do TRIPS e Decreto Legislativo n.º 30, de 30 de dezembro 

de 1994, combinado com o Decreto Presidencial n.º 1355, da mesma data.

Constata-se que, a despeito da previsão da LPI de que a função do 

registro e averbação do contrato no INPI é a oponibilidade a terceiros, o órgão faz uma 
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análise  substantiva  do  contrato  e  pode  fazer  exigências  e  indeferir  a  pretensão  de 

registro ou averbação.

Esse entendimento é corroborado pelo art. 2º da Resolução do INPI n° 

94/2003, uma vez que caso haja exigência, essa deverá ser atendida pelo usuário em 

sessenta (60) dias a contar da data da ciência, sob pena do cancelamento do pedido.

Ademais, há um “entendimento do INPI”, que são regras não escritas 

e  resultantes  do  pensamento  dos  examinadores  sobre  determinada  matéria 

(DANNEMANN, 2001, p. 445).

Embora  os  Atos  Normativos  15/75  e  120/93  tenham  sido 

expressamente revogados, continuam sendo a base para as decisões dos examinadores. 

8 A REGULAÇÃO E O DIREITO ANTITRUSTE

O Ato Normativo nº  15/75 do INPI listava as cláusulas  restritivas. 

Embora  não  mais  em  vigência,  as  disposições  que  não  eram  mera  intervenção  na 

economia pela regulação discricionária de importação de tecnologia, podem ainda ser 

vedadas. Destaque-se, mais uma vez, que o “entendimento do INPI” também se baseia 

nesse regulamento.

Diante do disposto no art. 40.2 do TRIPs, a legislação nacional dos 

países  membros  pode  reprimir  práticas  e  condições  de  licenciamento.  Ressalte-se, 

novamente,  que  há  uma  permissão  e  não  uma  obrigação  de  rejeitar  as  referidas 

cláusulas. 

Dessa  forma,  o  acordo  não  concede  nenhum poder  legal  ao  INPI, 

CADE  ou  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  (SDE)  para  avaliar  e  vetar 

contratos (BARBOSA, 2003, p. 1099).

Mas, até com embasamento nesse acordo, há a análise, no INPI, se há 

abuso diante do direito de propriedade intelectual e, depois, se esse abuso prejudica a 

concorrência.

Há  autores  que  criticam  a  atuação  do  INPI  quanto  aos 

pronunciamentos  da  sua  Diretoria  de  Tecnologia  sobre  direito  antitruste  e  do 

consumidor, pois entendem que causam insegurança nas partes e que o INPI não tem 

legitimidade para isso (BARBOSA, 2003, p. 983, 1128-1132).

Nesse  ponto,  é  importante  observar  que  há  diferença  entre  direito 
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antitruste e regulação, exatamente pela forma de atuação, sendo que, naquele, a atuação 

é passiva, controla a formação de estruturas e sanciona condutas e, nesta, a atuação é 

ativa,  criando  a  utilidade  pública  e  um  sistema  de  concorrência.  A  regulação 

concorrencial  ativa é uma das principais  formas de atuação do Estado na economia 

(SALOMÃO FILHO, 2001, p. 31).

Verifica-se, no entanto, que na atuação do INPI essa distinção não é 

muito clara.

9 CRÍTICAS

Há críticas tanto à regulação quanto à não regulação. 

No caso dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, 

constatou-se que,  no Brasil,  houve uma diminuição da intervenção nas últimas duas 

décadas. O alerta é de que isso pode gerar um aumento da dependência tecnológica dos 

países em desenvolvimento. 

Segundo  dados  do  INPI,  entre  1990  e  2001,  a  espécie  contratual 

predominante foi a de serviços de assistência técnica. E, na década de 90, o preço da 

tecnologia aumentou de forma exorbitante, aproximadamente dez (10) vezes.

Portanto,  o  crescimento  do  número  de  averbações  de  contratos  de 

assistência técnica e do dinheiro remetido ao exterior são indicativos de que não está 

havendo  assimilação  de  tecnologia  pelas  empresas  nacionais,  ou  seja,  efetiva 

transferência de tecnologia (CORRÊA, 2005, p. 162).

Essa  constatação  vem  de  encontro  à  utilização  do  conceito  de 

regulação no campo econômico, que é a correspondência de dois fenômenos: a redução 

da  intervenção  direta  do  Estado  na  economia  e  o  crescimento  do  movimento  de 

concentração econômica (SALOMÃO FILHO, 2001, p. 15).

Assim, a crítica que se faz à ausência de regulação efetiva interna é 

que ela satisfaz os interesses dos países desenvolvidos, pois favorece a manutenção do 

subdesenvolvimento e a dominação: “em regime de liberdade absoluta, como pretendem 

os países industrializados, ninguém ignora quem dita as regras do jogo” (VAZ, apud 

CORRÊA, 2005, p. 163).
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma característica  que  distingue  os  Contratos  de  Transferência  de 

Tecnologia é a intervenção estatal,  sobrepondo os interesses coletivos aos interesses 

individuais das partes, de acordo com a sua política econômica. Nesse sentido, coube 

uma reflexão sobre o papel do Estado, delineado na Constituição Federal e sob a ótica 

do Direito Econômico.

Verificou-se que uma das modalidades pelas quais o Estado pode se 

fazer presente no sistema econômico dual é a direção, cujo exemplo característico é o 

dirigismo contratual:  determinações  cogentes  quanto  a  cláusulas  que  devem ou não 

constar dos contratos privados. Há restrições pela ampliação da idéia de ordem pública e 

pela aplicação, nas devidas proporções, do conceito de função social. 

Observou-se, entretanto, controvérsias sobre o quanto o Estado deve 

intervir e em que setores deve atuar. Isso dependerá de decisões políticas baseadas nas 

doutrinas econômicas de cada sociedade. 

No  caso  brasileiro,  a  Constituição  Federal  de  1988  contempla  a 

possibilidade jurídica de o Estado se fazer presente no processo econômico em dois 

capítulos: Da Ordem Econômica e Financeira (VII) e Da Ordem Social (VIII). 

Os  artigos  170  a  174  da  CF  88  definem  o  sistema  econômico 

brasileiro  como  dual  ou  misto,  configurando-se  as  várias  modalidades  de  ação  do 

Estado: direção, absorção, participação, indução. E, de acordo com os artigos 218 e 219 

da CF 88, a tecnologia é fundamental para a realização dos objetivos traçados para o 

Estado. Por conseguinte, este busca fazer do contrato de transferência de tecnologia um 

instrumento útil à condução da política econômica.

Complementando esse raciocínio, foram abordados princípios para a 

regulação e razões para os limites impostos pelos Estados, em seu âmbito interno, e pela 

ordem  internacional,  a  saber:  políticas  (conhecimento  estratégico  militar,  defesa 

nacional  e  dependência  tecnológica);  econômicas  (tecnologia  como  fator  de 

desenvolvimento,  remessas  de  recursos  para  o  exterior,  equilíbrio  da  balança  de 

pagamentos,  controle  do  fluxo  monetário,  investimento  estrangeiro  e  dependência 

econômica) e de proteção ao particular nacional (considerado hipossuficiente diante de 

empresas transnacionais). Outros fundamentos são indicados, ainda, para a regulação 

dos  contratos  de  transferência  de  tecnologia:  humanismo,  adequação  à  realidade, 
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proteção do meio ambiente, liberdade de concorrência, eficiência. 

Delimitou-se  as  três  hipóteses  previstas  no  TRIPs  como  cláusulas 

abusivas, uma vez que o mesmo instaurou o parâmetro da legalidade para determiná-las: 

primeiramente, verifica-se o abuso diante do direito de propriedade industrial e, depois, 

se esse abuso prejudica a concorrência.

Constatou-se  a  possibilidade  de  existência  de  práticas  abusivas  e 

cláusulas  restritivas  nos  contratos  internacionais  de  transferência  de  tecnologia. 

Verificou-se  que  o  controle  no  Brasil  ocorre  principalmente  através  do  registro  ou 

averbação do contrato no INPI, previsto na Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 

9.279/96.

Atualmente  não  há  mais  uma  norma  que  liste  cláusulas  abusivas, 

como fazia o Ato Normativo n.º 15. No entanto, deduz-se que existe um “entendimento 

do INPI”, que são regras não escritas e resultantes do pensamento dos examinadores 

sobre  determinada  matéria,  baseadas  principalmente  nos  Atos  Normativos  15/75  e 

120/93, que, embora já revogados, continuam sendo a base para as decisões.  

Conclui-se  que,  embora  a  LPI  diga  que  a  função  do  registro  e 

averbação do contrato no INPI é a oponibilidade a terceiros, o órgão faz uma análise 

substantiva do contrato e pode fazer exigências e indeferir a pretensão de registro ou 

averbação.

Mesmo assim, houve uma diminuição da intervenção e da esfera de 

atuação do INPI, o que pode causar um aumento da dependência tecnológica do Brasil. 

O  crescimento  do  número  de  averbações  de  contratos  de  assistência  técnica  e  do 

dinheiro  remetido  ao  exterior  é  indicativo  de  que  não está  havendo assimilação  de 

tecnologia pelas empresas nacionais, ou seja, efetiva transferência de tecnologia.
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PATENTE DE BIOTECNOLOGIA: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS

Leonardo de Gênova∗

RESUMO

O aparecimento da polêmica da invenção decorrente dos processos de produção baseado 

em materiais biológicos cresceu nos últimos anos no Brasil. A evolução da ciência é 

fundamental para o futuro da humanidade, que pode melhorar a qualidade de vida das 

pessoas ou até mesmo terminar com doenças milenares que tormentam o homem. O 

setor empresarial está investindo em novas tecnologias, principalmente para reduzir os 

seus custos, visando novas oportunidades negociais e a sua manutenção no competitivo 

mercado econômico. O debate em torno da biotecnologia se torna necessária, haja vista 

a complexidade dos interesses inerentes dos sujeitos que participam nos processos de 

pesquisa e desenvolvimento.
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ABSTRACT

The emerging of the discussion on invention arising out of productive processes based 

on biological materials increased in Brazil on these last years. Science development is 

fundamental for the future of mankind, which might improve people’s life welfare or 

even terminate millennial diseases that torment man. The enterprising sector is investing 

in  new  technology  mainly  to  reduce  costs,  aiming  new  business  opportunities  and 

maintenance for the competitive economical market. The debate around biotechnology 

becomes necessary for the complexity of inherent interest of those who participate in 

research and development processes.
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INTELLECTUAL  PROPERTY;  LAW  OF  INDUSTRY;  PATENT; 

BIOTECHNOLOGY 

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias inseridas na sociedade global abrem diversas discussões 

sobre a regulamentação da biotecnologia, principalmente para limitar normas sobre a 

propriedade advinda da inteligência humana.

A patente de biotecnologia protege legalmente o direito do inventor, haja vista 

que são elevados os custos às pesquisas e geralmente a conclusão de um estudo pode 

demorar anos. Os investimentos dedicados nas pesquisas de materiais biológicos e o seu 

desenvolvimento  da  produção  industrial  buscam também a  otimização  dos  recursos 

naturais  e  da  minimização  dos  custos  empresariais  e,  possivelmente  a  redução  dos 

custos do produto final que chega ao consumidor, como por exemplo, os medicamentos.

O objetivo é delimitar a epistemologia da patente de biotecnologia e objetivo 

específico  decorre  se  essas  patentes  são  importantes  na  interferência  do  contexto 

jurídico e econômico. A pesquisa se concentrou na metodologia bibliográfica.

1. Breve evolução histórica da patente e da biotecnologia

A extração dos recursos naturais do Brasil pelos portugueses foi realizada por 

séculos, para atender estritamente os interesses econômicos e financeiros de Portugal. 

Em decorrência da ameaça de invasão de Napoleão em terras lusitanas, a família real 

portuguesa se instalou no Brasil.

 Antes do período colonial, não existia proteção aos inventores, haja vista a 

atividade  econômica  do  Brasil  a  qual  era  predominante  agrícola,  com  raríssimas 

exceções em outras atividades.

Entretanto,  vários países  industrializados do continente  “velho” já  possuíam 

proteções legais aos seus inventores. Na Inglaterra, o rei concedia cartas patentes de 

monopólios às associações de auxílio mútuo na Idade Média entre as corporações de 

operários, artesãos, negociantes ou artistas.  As primeiras concessões de patentes foram 
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concedidas  aos  inventores  de  bebidas  fermentadas,  como  o  vinho.  Para  Waldemar 

Ferreira (p. 438, 1962):

“a primeira patente para o estabelecimento de nova indústria parece 
ter sido outorgada pelo Rei Eduardo III em 1331. Em 1376 algumas 
pessoas  se  viram aquinhoadas  com patentes  de  monopólio  para  a 
venda de vinhos  doces  na  cidade de Londres.  Sob os  Tudors  e o 
Stuarts chegou ao auge o abuso do sistema de patentes concedidas a 
validos  dos  soberanos,  com  graves  danos  para  a  comunidade. 
Tentaram  as  Cortes  impedir  essa  pratica  nefasta,  e   no  caso  de 
monopólios,  chegaram  a  invalidar  monopólio  para  a  importação, 
fabrico  e  venda  de  cartas  de  jogar.  A  primeira  patente  para  new 
invention data  de  1561  e  foi  dada  para  o  fabrico  de  salitre.  O 
princípio de que deveriam patentear-se  somente  new manufactures 
lançou-se, pela primeira vez, em 1602, por Francis Bacon, na Casa 
dos Comuns”.

 Para  regular  os  monopólios,  em  1623,  entrou  em  vigor  o  “Statute  of 

Monopolies”,  sendo  a  primeira  norma  que  regulava  os  direitos  e  obrigações  dos 

inventores. Nota-se que era uma época em que a Revolução Industrial se espalhava para 

toda Europa ocidental.

Na  Itália,  registra-se  a  proteção  sobre  um  direito  industrial  na  cidade  de 

Veneza, diante do decreto de 18 de setembro de 1469 dada para o Giovanni de Spira, 

para explorar a arte de impressão, como aponta Mário Rotondi (apud Del Nero, p. 60, 

2004).  

A Constituição Americana em 1787 protegeu os direitos dos inventores.   A 

França, em 1791, editou a legislação sobre direitos dos inventores.

Enquanto na Europa e nos EUA a industrialização já era fato e já reconhecia os 

autores de invenção, o Brasil só começou a desenvolver as suas atividades mercantis 

após  a  instalação  da  família  real  portuguesa,  abrindo  os  portos  para  o  comércio 

internacional,  pois  até  então  era  proibida  a  fabricação  de  manufaturas1 e  a  sua 

1 Alvará de 5.1.1785  estabeleceu: “As fábricas do Brasil, sendo já a população tão minguada, distraem 
muitos braços da agricultura e mineração, que por isso estão em decadência, e são também causa de falta-
se às condições da cultura e aproveitamento com que as terras foram dadas em sesmarias; e consistindo a 
verdadeira e sólida riqueza nos furtos e produções da terra, que somente se conseguem por meio de 
colonos e cultivadores, e não de artistas e fabricantes; e sendo, além disso, os produtos do Brasil os que 
fazem todo o fundo e base, não só das permutações mercantis, mas da navegação e comércio entre os 
leais vassalos habitantes do Reino e daqueles domínios, que deve animar e sustentar em comum benefício 
de uns e outros, removendo na sua origem os obstáculos que lhe são prejudiciais e nocivos: em virtude de 
tudo isto, há a Rainha por bem ordenar que todas as fábricas e manufaturas de prata, ouro, etc., sejam 
abolidas e extintas em qualquer parte dos domínios do Brasil em que se encontrem”.
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exportação para outro país. A primeira norma que amparava os direitos dos inventores 

foi um Alvará de 1º de abril de 1808, reproduzido em parte adiante:

“Que sendo o primeiro e principal objeto de meus paternais cuidados 
ao promover a felicidade pública dos meus fiéis vassalos; e havendo 
estabelecido com este desígnio princípios liberais para a prosperidade 
deste  Estado do Brasil,  e  que são essencialmente necessários  para 
fomentar a Agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação, e 
aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à grandeza 
do mesmo Estado” e (parágrafo VI): “ Sendo muito conveniente, que 
os inventores e introdutores, de alguma nova máquina, e invenção nas 
artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter 
ao favor pecuniário,  que sou servidor  estabelecer  em benefício  da 
industria,  e  das  artes;  ordeno que todas  as  pessoas,  que estiverem 
neste caso, apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do 
Comércio;  e que esta,  reconhecendo a verdade e fundamento dele, 
lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a 
publicá-lo depois para que no fim desse prazo toda Nação goze do 
fruto  dessa  invenção;  ordeno,  outrossim,  que  se  faça  uma  exata 
revisão  dos  que  se  acham  atualmente  concedidos,  fazendo-se 
públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que 
por  falsa  alegação,  ou  sem  bem  fundadas  razões  obtiveram 
semelhantes concessões” (João da Gama Cerqueira, p. 6, 1982)

A  Constituição  imperial2 de  1824  amparou  a  proteção  da  propriedade 

industrial.  A Lei  de 28.8.1830 normatizou  os  direitos dos  inventores.  O Decreto nº 

2.712, de 22.12.1860 declarou que: “o prazo dos privilégios deveria ser contado da data 

do decreto de sua concessão, e não da data da expedição da patente” (João da Gama 

Cerqueira,  p.  11,  1982).  Posteriormente,  o  Aviso  de  22.1.1881  trouxe  a  luz  para 

instrumentação das novas instruções para a execução da lei.

No  ano  de  1883  aconteceu  o  Congresso  Internacional  de  Propriedade 

Industrial, onde se encontrava vários países, como Bélgica, Itália, Holanda, Portugal, 

Suíça,  França,  Brasil  e outros. Esse congresso denominou como União de Paris e a 

convenção assinada pelas nações serviu como orientação para a elaboração das normas 

de cada país signatário da convenção, pelo menos em parte.

A Constituição republicana de 1891 protegeu a propriedade dos inventores. O 

Decreto-lei nº 7.903 de 27.8.1945 criou o Código da Propriedade Industrial e em 1971 a 

Lei 5.772 se modifica para atender as necessidades daquela época.

2 Art. 179 da Constituição do Império: “Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas 
produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em 
ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.
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Atualmente, a norma vigente relacionada com a propriedade industrial é a lei 

9279/96, conhecida como a “Lei de marcas e patentes”.

Ao  contrário  da  sua  proteção  legal,  a  biotecnologia  já  era  uma  atividade 

milenar. No oriente a fermentação era utilizada na elaboração de alimentos e bebidas, 

mas não tinha qualquer proteção legal.

 No oriente médio e no ocidente, surgiram bebidas de cereais na Babilônia e no 

Egito  no período de 8000 a  6000 a.C.,  enquanto  a  patente  não teve notícia  de sua 

existência nem mesmo no direito romano.

Quadro 1 – Alguns dados históricos da biotecnologia3:

Data Acontencimentos
8000 a 6000 a.C. Bebidas fermentadas de cereais na Babilônia e no Egito
4000 a.C. Produção de pão utilizando fermentos – Egito
1800 a. C. Rotação de cultura
1810 Conservação da carne
1866  Ato de prevenção de doenças em rebanhos bovinos
1869 Descoberta do ADN por Meischer
1875/1876 Descobertas  de  Pasteur  sobre  processos  infecciosos  na  cerveja  e 

outros produtos fermentados.  Princípios da esterilização.  Derrubada 

da Teoria de “geração espontânea”.
1890 Primeiras aplicações do etanol em motores de combustíveis
1928 Descoberta da penicilina (Fleming)
1930 Função hereditária dos cromossomos
1971 Fundação da Cetus Co., nos EUA, primeira empresa especializada em 

biotecnologia
1975 Realização,  na  Califórnia,  DO Congresso  Internacional  de  técnicas 

recombinantes ADN
1980 Início de diversas importantes descobertas genéticas
1981  Fundação da Associação de Biotecnologia Industrial
1982 Primeira vacina animal utilizando técnica ADN recombinate aprovada 

para uso na Europa (para colibacillosis)
1983 Primeiro  gene  de  planta  transferido  para  uma  planta  de  espécie 

diferente.

 

2. Conceito de biotecnologia

3 Fonte: Anciães, p. 18/19, 1985.
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Definir  qualquer  objeto  de  estudo  não  é  uma  tarefa  fácil,  principalmente 

quando  se  trata  de  inovações  tecnológicas.  Além disso,  a  biotecnologia  está  sendo 

compreendida nesta pesquisa pelo prisma do direito, pois trata-se de observar a proteção 

legal. Nota ainda que não podemos esquecer que a biotecnologia já era utilizada por 

técnicas milenares, mas determinadas formas de engenharias inovam a cada segundo as 

tecnologias manipuladas pelo homem. 

Anciães (1985, p. 17), observa o seguinte:

“embora  a  mais  importante  vantagem  apontada  dos  processos  e 
produção  biológicos  se  refira  à  utilização  de  matérias-primas 
renováveis da biomassa (o que, em alguns casos, já ocorre),  não é 
nessa especificidade que a biotecnologia se apóia. Isso significa, em 
outras palavras,  que vários processos biotecnológicos são baseados 
em suprimentos químicos obtidos da geosfera, basicamente petróleo, 
carvão e gás natural. Porém, todos esses processos envolvem a ação 
de  catalisadores  biológicos,  sejam  eles  enzimas  isoladas 
(imobilizadas), populações de microorganismos, células cultivadas de 
plantas  ou animais  e,  crescentes,  no futuro,  moléculas  sintetizadas 
com características enzimáticas. A resultante final de tais processos é 
um produto de natureza biológica.”

A biologia, em termos gerais, é a analise dos seres vivos ou estudo da vida e se 

divide por diversas espécies, como exemplo, a biologia molecular, que trata da área de 

conhecimento  da bioquímica,  e  na qual  são estudadas as  funções e  as estruturas  de 

aplicação dos biopolímeros4,  especificamente  proteínas5 e  ácidos nucleicos6.  Por  sua 

vez, a tecnologia é um estudo de vários conhecimentos e/ou princípios científicos, que 

se  aplicam  a  um  determinado  ramo  de  atividade.  E,  em  decorrência  da  união  das 

expressões biologia e tecnologia extraem-se uma definição de biotecnologia, que é a 

utilização de processos biológicos à produção industrial de alimentos, bebidas, materiais 

e substâncias. Ressalta-se que esse trabalho não visa esgotar o estudo do conceito de 

biotecnologia,  mas  apenas  traz  algumas noções,  haja  vista  a  complexidade  do tema 

abordado.

4 Polímero: Composto formado por sucessivas aglomerações de grande número de moléculas 
fundamentais. Já o biopolímero é qualquer dos polímeros (p. ex., polissacarídeos, polipeptídeos e ácidos 
nucleicos) formados no organismo (1) ou preparados por biotecnologia (Dicionário Aurélio Eletrônico) .
5 Segundo Montgomery, ( p.2, 1994) proteína são biopolímeros compostos de unidades monoméricas 
chamadas α-aminoácidos.
6 ________(1994, p. 332) os ácidos nucléicos foram reconhecidos como substâncias químicas mais de 70 
anos antes do DNA ter sido reconhecido como responsável pela transmissão das características 
hereditárias.
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3. O direito de propriedade Industrial e as patentes de biotecnologia

A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXIX, amparou o direito 

intelectual com o intuito de promover o interesse social e fomentar o desenvolvimento 

econômico e tecnológico. O direito de propriedade industrial, como espécie do direito 

intelectual,  regula  os  direitos  e  as  obrigações  das  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que 

exploram produções de invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas.

A legislação aplicável ao direito industrial é a 9279/96, que ampara as patentes 

e  os  registros.  Entretanto,  a  proteção  legal  de  uma pessoa  que  explora  a  invenção 

derivada da biotecnologia  é a  patente.  Para  tal  proteção não basta  só inventar,  mas 

também deverá elaborar o pedido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial7, que 

reconhece a titularidade da propriedade no Brasil, após um processo administrativo.

O  doutrinador  João  da  Gama  Cerqueira  (1982,  p.55),  define  propriedade 

industrial “como o conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de 

autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da 

concorrência comercial e industrial.

Para  Fábio Ulhoa Coelho (2002,  p.  136),  direito  industrial  “é  a  divisão  do 

direito comercial que protege os interesses dos inventores, designes e empresários em 

relação às invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas”.

A  patente  de  biotecnologia  é  aquela  que  confere  ao  seu  titular,  direitos  e 

obrigações  dos  processos  de  produção  baseado  em  materiais  biológicos,  conforme 

explicitado no Art. 18, inciso III e seu parágrafo único da Lei 9279/96 (LPI). 

O autor Blasi (2005, p. 35) descreve que uma invenção, 

“pode  ter  por  objeto  a  exploração  da  ação  biológica  de 
microorganismos,  proteínas  e  seqüências  de  ácido 
desoxirribonucléico (DNA), assim como objetivar os produtos e os 
processos que venham a influenciar nas funções biológicas dos seres 
animais e vegetais (substâncias biologicamente ativas)”.

7 O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido como INPI, é uma autarquia federal, com sede 
no Rio de Janeiro.
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A invenção  deve  observar  os  seguintes  requisitos:  a)novidade;  b)  atividade 

inventiva; c) aplicação industrial. A novidade é aquilo visto pela primeira vez, ou seja, é 

algo não reconhecido por leis cientificas ou técnicas. 

Para Fábio Ulhoa (2002, p. 151), “a novidade, portanto, se define a partir de 

um conceito negativo, de uma exclusão. Novo é o invento que não se encontra no estado 

da técnica”. 

A atividade inventiva está prevista na lei de propriedade industrial, que ampara 

a invenção e o modelo de utilidade. “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre 

que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da 

técnica” (art. 13 da Lei de Propriedade Industrial). 

Por  último,  deve  observar  a  aplicabilidade  efetiva  industrial  do  invento, 

conforme prevê o artigo 15 da lei de propriedade industrial.

A patente de biotecnologia pode ser explorada em várias atividades, como por 

exemplo,  engenharia  genética  ou de mutação,  medicamentos,  cerveja,  álcool,  vinho, 

vinagre, microbiologia, enzimologia, como constatamos no quadro abaixo:

Energia

 
Pesticidas

Alimentos

Energia

Farmácia 
Purificação da 

água

Tratamentos de 
resíduos

Controle de
poluição

Bioquímica

Microbiologia

Química

Genética

BIOTECNOLOGIA
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A relevância  da  patente  é  nítida,  pois  além da  proteção  concedida  para  o 

inventor, a sociedade local, regional, nacional e até mesmo global, poderá se beneficiar 

de invenção, como no caso dos medicamentos e membranas artificiais que reconstituem 

órgãos ou tecidos corporais.

4. As principais atividades econômicas que exploram a patente de biotecnologia

As leis da transmissão dos caracteres hereditários nos indivíduos, conhecidas 

também como a genética, se desenvolveram de uma forma expressiva, principalmente 

no  que  abarca  as  pesquisas  em fertilização  artificial  e  produção  de  clones.  Após  a 

descoberta do DNA, a biotecnologia se renovou e novas pesquisas foram empreitadas 

para  exploração  industrial.  Segundo  o  prof.  Hans  Günter  Gassen  do  Instituito  de 

Bioquímica da Universidade de Darmstadt, na Alemanha, 

“O procedimento  basilar  de  clonagem foi  patenteado  por  Cohen  e 
Boyer  antes  de  sua  publicação  e  a  Universidade  de  Stanford, 
instituição em que trabalhavam, ganhou mais de 60 milhões de dólares 
com  licenciamentos  ao  longo  dos  anos.  Em  1974,  Boyer  foi  co-
fundador  da  Genentech,  pioneira  da  biotecnologia  e  hoje  uma das 
maiores empresas farmacêuticas do mundo. Dez ano depois, a mesma 
situação  se  repetiu  com  a  tecnologia  genética  vegetal,  quando  a 
empresa Monsanto pôs no mercado a primeira semente transgênica de 
soja resistente a herbicidas. Hoje, há  cerca de duas mil companhias 
americanas  no  campo  farmacêutico  e  detendo  a  maioria  das 
biopatentes de amplo alcance em suas mãos” (2000, p.11/12)

Nota-se que as atividades mais exploradas são as farmacêuticas,  agrícolas e 

alimentos. A atividade farmacêutica utiliza a biotecnologia para desenvolver inúmeros 

tratamentos contra as doenças, possibilitando uma melhor qualidade de saúde para o ser 

humano.  As  bio-membranas  para  reconstituição  de  tecidos  ou  órgãos,  determinados 

anticorpos e novos medicamentos são objetos derivados da biotecnologia, que viabiliza 

o prolongamento da vida.    

A área agrícola é também de extrema importância, como observa Clive James:

Em 2006, dos 22 países com lavouras biotecnológicas, 11 são países 
em desenvolvimento e 11 industriais. Eles são, em ordem decrescente 
de área plantada: os EUA, a Argentina, o Brasil, o Canadá, a Índia, a 
China,  o  Paraguai,  a  África  do  Sul,  o  Uruguai,  as  Filipinas,  a 
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Austrália, a Romênia, o México, a Espanha, a Colômbia, a França, o 
Irã,  as  Honduras,  a  República  Tcheca,  Portugal,  a  Alemanha,  e  a 
Eslováquia. É importante observar que os primeiros oito plantaram 
mais de um milhão de hectares cada - isto fornece uma base ampla e 
sólida  para  a  futura  expansão  global  do  plantio  das  lavouras 
biotecnológicas 8.

As oportunidades biotecnológicas aparecem também no ramo da alimentação, 

possibilitando a introdução de alimentos mais balanceados em vitaminas e proteínas, 

adequando e personalizando a ingestão de nutrientes para cada pessoa ou grupos de 

pessoas. Anciães (1985, p.51) descreve no quadro abaixo os principais e produtos por 

métodos biotecnológicos:

Quadro 2. Alimentação animal – principais produtos e produtores por métodos 

biotecnológicos.

Empresas Produtos
Ajinomoto Aminoácidos  (rDNA  e  Fusão  celular) 

lisina e treomina
Corning Glass Works Proteína unicelular
Fermentec Proteína de soro de leite
Genex Aditivos para rações: triptofan, treonina e 

serina (rDNA)
Hoechst Proteína unicelular
ICI (imperial Chemical Industries) Proteína unicelular (rDNA) – Pruteen
Mitsubishi Petrochemical Proteína unicelular
Mitsui Toatsu Chemical Enzima de conversão (L-triptofan)
Phillips Petroleum Proteína  unicelular  (a  partir  de  etanol  e 

metanol)
Replicon Proteína unicelular
Showa Denko Triptofan  (fermentação  acrescida  de 

síntese química)
Tanabe Seiyaku Aminoácidos  (rDNA),  bactéria 

imobilizada: treonina, argirina e isoleucina
Toray Industries Aminoácidos – bactérias imobilizadas

8 James, Clive. 2006. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006. ISAAA Brief No. 35. 
ISAAA: Ithaca, NY. Ainda comenta que “O impacto coletivo crescente dos cinco países principais em 
desenvolvimento  usuários  da  biotecnologia  (Índia,  China,  Argentina,  Brasil  e  África  do  Sul) 
representando todos os três continentes do Sul, da Ásia, da América Latina e da África, é uma tendência 
de  continuidade  importante  com  implicações  para  a  futura  adesão  e  aprovação  das  lavouras 
biotecnológicas no mundo inteiro”.
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 No setor energético, a indústria química também é uma grande propulsora nos 

avanços  tecnológicos,  principalmente  nas  pesquisas  financiadas  por  multinacionais 

petrolíferas. Além disso, o etanol é o método alternativo de combustível produzido e 

utilizado no Brasil,  sendo exportado para vários  países  desenvolvidos como EUA e 

Suécia. O aspecto econômico é de extrema importância na alternativa do etanol, haja 

vista que é um produto mais barato e polui menos que a gasolina.

Nota-se que os investimentos na biotecnologia no Brasil são insignificantes em 

comparação  aos  investimentos  dos  países  desenvolvidos,  como  EUA.  As  parceiras 

firmadas  pelo  setor  público  e/ou  privado,  universidades,  associações  e  ongs,  são 

insuficientes  para  tornar  o  Brasil  um grande  país  detentor  de  tecnologia  de  ponta. 

Entretanto,  as  pesquisas  brasileiras  estão  recebendo  novos  investimentos,  como por 

exemplo, os novos cursos de pós-graduação e graduação. Para Gabriel di Blasi (2005, p. 

47):

“No Brasil, constata-se a tendência de investimentos na parceria entre 
empresas e universidades, para desenvolver projetos de pesquisa que 
envolvam  transferência  de  conhecimentos  tecnológicos,  com  o 
objetivo de aplicação prática no setor empresarial.  E para que esta 
transferência seja  efetivamente realizada,  com rapidez e eficiência, 
existem  empresas  criadas  nas  universidades,  denominadas 
incubadoras ou start up. Exemplo disso é o Programa Brasileiro de 
Biotecnologia e Recursos Genéticos,  que estimulou a formação de 
mais de 300 empresas de biotecnologia, advindas das parcerias entre 
os segmentos empresarial e acadêmico, e das incubadoras”.

O desenvolvimento econômico gerado pela biotecnologia surtiu a geração de 

empregos, principalmente os trabalhos que exigem mão-de-obra qualificada, haja vista 

que a produção de um objeto depende de um patamar de automação, como por exemplo, 

os pesquisadores das indústrias farmacêuticas, alimentos e químicas. Todavia, isso não 

significa  que  a  mão-de-obra  menos  qualificada  não  é  utilizada  no  processo  de 

elaboração, industrialização ou comercialização do produto advindo da biotecnologia, 

haja  vista  que  o  Brasil  ainda  oferece  uma  mão-de-obra  relativamente  barata  em 

comparação aos outros países desenvolvidos.

Em tese, em decorrência das contratações de funcionários nas empresas que 

exploram a biotecnologia, o Estado passará a recolher mais encargos sociais e poderá 
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também arrecadar mais impostos. Dessa forma a biotecnologia pode atingir o interesse 

social invocado pela Constituição Federal.

Importante ressaltar que o inventor poderá explorar a patente de invenção no 

prazo de 20 (vinte) anos, contado da data do depósito, conferindo ao mesmo o direito de 

impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender 

ou  importar  o  produto  ou  processo  patenteado.  E,  caso  seja  violado  o  direito  do 

inventor,  ao  titular  da  patente  será  assegurado  o  direito  de  obter  indenização  pela 

exploração indevida de seu objeto e quando o objeto do pedido de patente se referir à 

material  biológico,  depositado na forma do parágrafo único do artigo 24 da Lei das 

Patentes, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se 

tiver tornado acessível ao público.

 O direito do inventor de explorar a patente num determinado lapso de tempo 

pode ser objeto de licença compulsória em casos extremamente excepcionais. O titular 

ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 

decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abusos de poder econômico. E, 

determinados casos de emergência nacional ou interesse público, observando os ditames 

da lei, será declarada a licença compulsória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aspecto multidisciplinar da biotecnologia moderna se torna fundamental para 

avaliar o seu papel dentro da sociedade. A medicina, a agricultura, o setor farmacêutico, 

o setor de alimentos e as demais disciplinas receberam inúmeros investimentos para 

alcançar as novas tecnologias, principalmente após o neoliberalismo econômico que se 

instalou  na  sociedade  global  ditando  a  regra  do  livre  mercado,  que  condiz  com a 

eficiência máxima na produção, na comercialização e na prestação de serviço.

A  patente  de  biotecnologia,  por  sua  vez,  é  reconhecida  pelo  Estado, 

consolidando a segurança jurídica à proteção ao inventor, sendo que esse espera um 

retorno financeiro adequado ao tempo que se dedicou à pesquisa, sem contar com o 

elevado custo que foi investido. Dificilmente, pesquisadores ou empresários investiriam 

em pesquisas se não tivessem a proteção legal, pois a patente dá ao seu titular o direito 
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de  produzir,  usar,  colocar  à  venda,  vender  ou  importar  o  produto  ou  processo 

patenteado.

Em  contrapartida,  o  desenvolvimento  da  biotecnologia  deve  ser  observado 

pelos  princípios éticos e  jurídicos,  haja  vista  a  elevada problematização dos  ganhos 

financeiros  imensuráveis  das  grandes  corporações  multinacionais  e  o  monopólio  do 

mercado. O interesse social  também deve ser  analisado, pois a Constituição Federal 

prevê expressamente a sua promoção.

A ponderação entre os interesses econômicos, sociais, jurídicos e éticos que 

rodeiam a biotecnologia devem ser analisados para o bem comum, ou seja, para o bem 

estar da humanidade. 
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RESUMO

O presente artigo tem por escopo, em primeiro lugar, demonstrar a mudança no modelo 

regulatório ocorrida no Brasil, na década de 1990 do século XX, relativamente às áreas 

de propriedade intelectual e direito da concorrência (com ênfase aqui nas transferências 

de  tecnologia)  que  vai  deixar  de  ser  interventivo  via  INPI,  após  o  esgotamento  de 

políticas intervencionistas do governo brasileiro e que passará a ser feito pelo CADE 

(associado ao redirecionamento da economia do país rumo à liberalização e à abertura 

comercial).  Após  a  demonstração  da  transformação  do  paradigma  regulatório  da 

propriedade  intelectual,  em  direção  ao  direito  antitruste,  procura-se  justificar  tal 

mudança pela lente da análise econômica do direito. O artigo finaliza com a sugestão de 

qual deve ser o eixo fundamental em torno do qual deve girar a política do CADE frente 

aos contratos de tecnologia.
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ABSTRACT

The paper aims, for first, to describe the shift of the regulatory model of technology in 

Brazil, during the 1990’s, concerning the intellectual property and antitrust spheres of 

the law (specially in technology transferring), abandoning the interventionist approach 

executed by INPI – after the erosion of this policy –  and leaving the new task under the 

brazilian antitrust agency auspices (of course after the change in the national economy’s 
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direction towards liberalization and market-oriented policies). After that, the mentioned 

passage to a new regulatory paradigm of technology will be justified through the law 

and economics lenses. Finally, the paper suggests how should be the approach of the 

antitrust agency in this new scenario.

KEY-WORDS

INNOVATION,  COMPETITION;  INTELLECTUAL  PROPERTY;  ECONOMIC 

GROWTH; LAW AND ECONOMICS.

1. INTRODUÇÃO

O destino  da  regulação  da  transferência  de  tecnologia1 depende  da  política 

econômica  adotada  pelo  governo  brasileiro,  de  ampla  variabilidade  e  que  está,  no 

momento, direcionada à liberalização, abandonando a regulação estrita dos conteúdos 

dos contratos via Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O antigo papel de 

supervisor dos comportamentos  dos agentes econômicos no mercado de tecnologia é 

agora cumprido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), como se 

verá aqui, mas evidentemente que dentro de novas premissas e novos objetivos. Somente 

com o  entendimento  do  aludido  processo  de  influência,  o  deslocamento  do  modelo 

regulatório  da  tecnologia  pode  ser  bem  compreendido  e  bem  aplicado  por  órgãos 

governamentais competentes e pelo próprio Poder Judiciário.

Com efeito, o propósito de desenvolvimento industrial e descoberta de novas 

tecnologias,  como  meios  para  alcançar  independência  econômica  em  relação  ao 

chamado “primeiro  mundo”,  tem sido constante  e  controverso  no Brasil.2 Constante 

porque desde o governo de Getúlio Vargas, em 1930, a política econômica tem sido 

direcionada  à  industrialização,  afastando-se  do  modelo  de  exportação  de  matérias-

primas.3 Por outro lado, tal intento tem sido controverso porque perseguido por vários 

1 Por transferência de tecnologia entender-se-á as principais formas de circulação de tecnologia de acordo 
com a própria classificação da legislação e do INPI: licenças e cessões de marcas e patentes e contratos de 
know how e engineering.
2 HAUG comenta que “As interligadas concepções de transferência de tecnologia e desenvolvimento não 
são novidade para muitos países do terceiro mundo. O desenvolvimento tem sido posto como prioridade 
principal para nações do terceiro mundo... havia um consenso geral de que uma séria greta tecnológica 
existia”, in "The international transfer of technology: lessons that east Europe can learn from the failed  
third world experience" in Harvard Journal of Law and Technology, 1992, p. 217.
3 In The economist, "A survey of Brazil", March 27th 1999.  
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diferentes modelos políticos, alguns deles incongruentes entre si.4 Em assim sendo, por 

um longo período, o governo brasileiro foi responsável por impulsionar, por meio de 

investimentos, o crescimento econômico. Isso ocorreu, primeiramente, durante o período 

Vargas e, mais tarde, nos anos de 1960 e 1970, com a adoção da política de substituição 

de  importações.5 Contudo,  no  primeiro  período,  grandes  incentivos  foram dados  às 

empresas estatais, principalmente de petróleo e aço, ao passo que mais recentemente, os 

investimentos foram destinados diretamente às empresas multinacionais.

A idéia central da política de substituição de importações era a de promover a 

independência  em  relação  à  economia  mundial,  encorajando  a  produção  industrial 

nacional, baseada em tecnologia local, para suprir a demanda doméstica sem depender 

das importações. Protegia-se a indústria nacional contra os competidores alienígenas em 

razão  de  sua  posição  de  principiante.  O  governo  recorreu,  também,  a  empréstimos 

estrangeiros para investir e enfrentar o problema da falta de reservas do País (política de 

endividar-se para crescer –  borrow to growth).  Ao mesmo tempo em que o governo 

liderava os investimentos em infra-estrutura,  a tecnologia necessária para satisfazer a 

demanda pelos produtos substituídos estava sendo transferida, basicamente,  por meio 

4 Por exemplo, Getúlio Vargas assumiu o poder dando um golpe de estado, em 1930, objetivando terminar 
com a hegemonia da política do café-com-leite, representada pelos Estados de São Paulo e Minas Gerais, 
da qual saíam sucessiva e alternadamente os presidentes da nova República do Brasil, fundada em 1891, 
também  com  golpe  militar  de  Estado.  A  política  desses  presidentes  foi  de  favorecer  o  modelo  de 
exportação  agrícola,  em  razão  do  interesse  econômico  da  elite  agrícola  dos  aludidos  Estados 
(especialmente produtores de café). A industrialização e urbanização do Brasil foi a maneira encontrada 
por  Getúlio  Vargas  para  dar  cabo  aos  interesses  econômicos  da  elite  paulista.  Após  um  governo 
democrático entre 1955-1960, um novo golpe de estado estava prestes a acontecer no Brasil, agora contra 
as medidas socialistas do novo Presidente João Goulart (divisão de terras, educação pública). O governo 
militar  adveniente  foi  responsável  pela  implementação  da  Política  de  Substituição  de  Importação  no 
Brasil, de orientação nacionalista e de direita. 
5 Carrasco assevera que “... antes dos anos 1930, os países latino-americanos adotavam políticas de livre-
comércio voltadas para fora. Eles exportavam primordialmente matérias-primas agrícolas e minerais, nas 
quais obtinham uma vantagem comparativa,  e  importavam principalmente  produtos  manufaturados da 
Europa. A severa queda nos ganhos com exportação durante a grande depressão dos anos 1930, porém, 
acentuou a vulnerabilidade das exportações desses países (e, via de conseqüência, o seu desenvolvimento 
econômico)  para  os  ciclos  de  comércio  globais,  estimulados  pelos  países  industrializados.  Os  países 
latino-americanos voltaram, assim, as suas economias para a produção interna via políticas de substituição 
de importação e buscavam trocar manufaturas importadas por bens produzidos domesticamente. O Estado 
usou seu regime regulatório financeiro para realizar a função protecionista temporária, necessária para 
transformar os países latino-americanos em Estados industrializados.  Tarifas elevadas e barreiras não-
tarifárias, tais como, quotas de importação e requerimentos de licenciamento, conferiam proteção contra a 
esfera externa. Políticas de substituição de importação continuaram a proteger incipientes indústrias na 
América Latina após a II Guerra Mundial”. CARRASCO, H. "Law, hierarchy and vulnerable groups in  
Latin  America:  towards  a  model  of  development  in  a  neoliberal  world"  in  Stanford  Journal  of 
International Law, 1994, p. 228. 

2471



dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) ou pelas licenças de patentes concedidas 

pelas multinacionais, sediadas nos países desenvolvidos, às suas subsidiárias no Brasil.6 

Essas políticas intervencionistas fazem parte de uma mudança de atitude no 

que toca ao investimento estrangeiro e aos contratos de transferência de tecnologia, o 

que inspirou os países em desenvolvimento a buscarem uma Nova Ordem Econômica 

Internacional  (NOEI).  A  NOEI,  como  refere  Sell,7 “ofereceu  intensa  crítica  ao 

liberalismo  global  e  defendeu  a  atuação  forte  do  Estado  como  agente  do 

desenvolvimento industrial”.  Ainda,  assevera  a  autora que a  NOEI “defendeu amplo 

acesso à  moderna ciência  e  tecnologia  em condições  mais  favoráveis  e  buscou um  

instrumento internacional para estabelecer regras básicas na condução das transações  

tecnológicas”,  vale  dizer,  um  código  internacional  de  conduta  para  os  acordos  de 

transferência de tecnologia. 

Enquanto  os  países  desenvolvidos  insistiam  nas  leis  do  mercado  e  na 

liberalização,  i.e.,  direito  de  concorrência,  os  principais  países  em desenvolvimento, 

entre  eles  o  Brasil,  aprovavam  legislação  no  sentido  de  aplicar  nova  abordagem  à 

tecnologia  e  desenvolvimento,  de  modo  a  controlar  as  licenças  dos  direitos  de 

propriedade  intelectual  no  mercado  doméstico.8 No  Brasil,  o  Instituto  Nacional  de 

Propriedade  Industrial  –  INPI  -  foi  encarregado  de  aplicar  a  nova  política 

intervencionista. Em 1975, o INPI aprovou o Ato Normativo nº 15, a fim de cumprir o 

seu dever legal de controlador das transferências de tecnologia, inter alia. De modo que 

os contratos de transferência de tecnologia passaram a ser regulados e controlados em 

6 Stevens declara que “como parte do pacote de medidas aplicado durante os anos 1970 (PSI), o Brasil 
abriu  suas  portas  para  o  substancial  investimento  estrangeiro.  (...)  Conseqüentemente,  em  1980,  a 
economia brasileira estava largamente estribada nos investimentos das multinacionais...”.  STEVENS, D. 
“Framing competition law within an emerging economy: the case of Brazil”.  Antitrust Bulettin 930. 
Tendo a mesma opinião,  HAUG assevera que “transnacionais são as  fontes  da maioria  da tecnologia 
mundial... porquanto conduzem, praticamente, toda a pesquisa e desenvolvimento (P&D) no mundo. As 
multinacionais,  financeiramente  estáveis,  são  as  únicas  capazes  de  levantar  capital  e  comercialmente 
suportar o risco de desenvolver P&D, a fim de suportar seus projetos. Por fim, as multinacionais são os 
experts do mundo na aplicação de ciência e tecnologia em produção e marketing”.  In HAUG, D. “The 
international...”, p. 212. 
7 SELL, S. "Power and ideas" citada supra, p. 41 
8 Moss afirma que “embora a tecnologia seja, geralmente, intangível e transferida por meio de uma forma  
de propriedade limitada, era vista pelo governo como um bem, que como era importado deveria estar  
submetido aos princípios do PSI... transferência de tecnologia tendente a enfatizar menos a qualidade da  
tecnologia importada, ou na intensificação da eficiência e competitividade industrial, do que na obtenção  
de uma base tecnológica nacional sobre a qual os mexicanos poderiam exercer controle soberano”.  In 
MOSS, J. "The 1990 Mexican technology transfer regulations" Stanford Journal of International Law, 
1990, p. 223. 
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seu conteúdo pelo órgão brasileiro de registro da propriedade industrial com o objetivo 

de garantir  a  política  intervencionista  e  protetiva do governo brasileiro  em favor  da 

indústria nacional.

Apesar disso, a crise fiscal de 1982,9 adicionada às fortes pressões dos países 

desenvolvidos através do órgão de cúpula do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

(GATT)10 e,  também,  de  alguma  forma,  ao  fracasso  do  modelo  de  substituição  de 

importações em atingir seus objetivos de desenvolvimento e produção de tecnologia,11 

levou à adoção de reformas neoliberais no Brasil,  nas áreas de comércio, indústria e 

tecnologia.12 Esse  programa  de  liberalização  começou  seriamente  com  o  primeiro 

governo  democraticamente  eleito,  após  o  período  ditatorial,  em  1990.13 De  fato,  o 

9 Carrasco elucida que “... com o tempo, a estratégia de tomar emprestado resultou em excessivos gastos e  
alto déficit fiscal. O Empréstimo estrangeiro financiou o maior déficit comercial e postergou o dia do  
ajuste  de  contas.  Com o  aumento  da  demanda  durante  o  boom econômico,  o  mesmo se deu com a  
inflação. Quando a crise fiscal oficialmente teve início, em agosto de 1982, os países latino-americanos  
devedores depararam-se com sérios problemas econômicos, os quais provinham de fatores internos e  
externos (alto débito fiscal, altas taxas de inflação, moeda sobrevalorizada, esmagadora dívida externa,  
altas taxas de juros internacionais)”. CARRASCO, “Law...”, p. 245.  
10 Laird assevera que “recentemente, os países da América Latina reformaram significativamente suas  
políticas comerciais. Muitos desses países (inclusive o Brasil) tornaram-se membros do GATT”. Em assim 
sendo,  não havia mais espaço para  ilimitadas  restrições tarifárias  e  não-tarifárias  de importados,  uma 
medida típica da substituição de importações.  LAIRD, S. “Latin American trade liberalization”,  in 4 
Minn. J. Global Trade 196.  Por óbvio, isso resultou do interesse econômico dos países desenvolvidos, 
consistente em explorar o enorme mercado protegido, mas, também, é devido à mudança significativa na 
Política do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o qual “antes dos anos 1980, costumava referir-
se ao GATT como sendo o Clube dos Ricos, designado a manter a superioridade econômica dos países  
desenvolvidos”, como resultado da mentalidade IPI, porém, após tal período, passou a ver a entrada no 
GATT como um meio  para  facilitar  o  acesso  aos  mercados  externos,  após  o  fracasso  da  política  de 
substituição das importações.  ROCCO, A.M. “Brazil in the Uruguai round of the GATT”. New York 
University Journal of International Law and Politics, 1998, Fall, p. 213. 
11 Moss declara que “a conseqüência da política de substituição de importações foi que no início dos anos  
80, até mesmo após quatro décadas de vigoroso e praticamente ininterrupto crescimento econômico, a  
vasta maioria da tecnologia produtiva do México, estava obsoleta.” In  MOSS, “The 1990...”, p. 223. 
Carrasco sustenta que “O pesado empréstimo, especialmente o feito pelo setor público, incapacitou a  
América Latina de sustentar taxas de crescimento  relativamente  altas entre 1975-80.”  CARRASCO, 
“Law...”, p. 224. 
12 BASTOS, A. W. "Globalização e o novo código de propriedade industrial" 1996 in Revista de Direito  
Econômico”, Jul-Dec, 1996, p. 9.
13“No início dos anos 80, o Brasil teve de enfrentar dois dramáticos acontecimentos: o segundo choque do  
petróleo, em 1980, enquanto o país ainda o importava; e a crise fiscal de 1982, quando o Brasil estava  
sobrecarregado com uma enorme dívida externa. A dívida resultou na perda repentina de financiamento  
estrangeiro...  o  governo  continuou  no  dispendioso  caminho  de  promover  a  exportação  e  reduzir  a  
importação, drenando seus recursos ainda mais. Além disso, mais moeda foi impressa e emitida. Como  
corolário disso, o Brasil adentrou em um período de inflação galopante... entre 1980 e 1990, houve oito  
planos para estabilizar a inflação, 18 (dezoito) mudanças nas regras de câmbio, 54 (cinqüenta e quatro)  
mudanças nos controles de preços e quatro moedas diferentes...” de acordo com STEVENS, p. 932. Por 
um bom período do século XX, o Brasil foi uma das economias mundiais de mais rápido crescimento, 
atraindo  imigrantes  e  empresários,  e  rapidamente  industrializando-se.  Mas  esse  “milagre  econômico” 
desandou com a crise fiscal de 1982. In The Economist, “A survey of Brazil”, March 27th 1999. 
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Presidente Fernando Collor de Mello, aproveitando-se do ambiente antiintervencionista 

após tantas  crises,  introduziu o denominado  Plano Brasil  Novo,  i.e.,  “um pacote  de 

reformas econômicas envolvendo privatização,14 desregulamentação e liberalização de 

comércio, juntamente com medidas estabilizantes”. Essas políticas pró-mercado foram 

fortalecidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994 e reeleito em 

1998.15

Na  verdade,  relatórios  do  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia  do  Brasil 

apontam que a indústria brasileira vinha perdendo competitividade desde o início dos 

anos 1980, devido à falta de desenvolvimento de tecnologia local.16 A razão para tanto 

foi  o  próprio  fundamento  do  modelo  de  substituição  de  importações,  pelo  qual  as 

empresas estavam desenvolvendo a tecnologia necessária para suprir o mercado interno, 

e,  também,  porque os  consumidores  brasileiros  não eram tão  sofisticados  quanto  os 

estrangeiros,  os  produtos  brasileiros  não  poderiam  competir  fora  das  fronteiras 

nacionais.17 De fato, os produtores estavam ávidos por proteção e subsídios dados pelo 

governo para colherem enormes lucros, sem desenvolver produtos de alta tecnologia. 

Em outras palavras, a falta de concorrência no mercado brasileiro estava prejudicando o 

progresso da inovação, reconhecida pelo governo como a fonte básica de prosperidade 

na presente era.18 

14 O programa de privatização foi estabelecido pela Lei nº 8.031, de 12 de abril, de 1990, com os especiais 
propósitos de mudar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo ao setor privado muitas das 
atividades administradas,  há muito,  pelo setor público,  a  fim de reduzir  a  dívida interna do Estado e 
fortalecer o mercado de capitais do Brasil.  In  FREIRE & PINTO, “Privatization in Brazil”, Hastings 
International and Comparative Law Review, Summer 1994, p. 689.
15 “O Plano Real,  do Sr. Cardoso,  introduzido no início de 1994, estabeleceu no Brasil  um precioso  
interstício de estabilidade econômica. Combinado com abertura comercial, a forte e estável moeda levou  
ao corte de gastos e ao investimento em tecnologia nos negócios brasileiros. O governo introduziu um  
amplo programa de privatização, que ajudou a atrair níveis recordes de investimento estrangeiro.” In 
The  Economist,  citado  supra.  De  fato,  “os  números  per  se são  impressionantes...  não  obstante,  
encontraram-se  maneiras  de  administrar  o  débito  exorbitante  (1982)...  os  governos  do  continente  
(América Latina) superaram a arraigada inclinação política da burocracia ineficaz e experimentaram 
programas politicamente impopulares de estabilização e reestruturação econômica... a reestruturação do  
ambiente econômico serviu para renovar o apelo da região por investimentos estrangeiros... o fluxo de 
capital na América Latina, em 1996, cresceu 52 por cento... O Brasil, sozinho, atraiu U$ 9,5 bilhões, em 
1996, enquanto todo o Leste Europeu (incluindo a Rússia) permaneceu nos U$ 12 bilhões em 1996...”. 
Second Conference  on  "The  economic  and  political  challenges  of  market  reform in  Latin  America", 
Southern Methodist University Tower Center, Dallas, Texas, 4 October 1997. 
16 Ministério da Ciência e Tecnologia. "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório  
Final". 1993 p. 13. Publicado na página do MCT: www.mct.gov.br.
17 Para uma descrição do grau de sofisticação dos consumidores americanos, ver GALBREITH, J. K. “A 
sociedade afluente” (traduzido do inglês) 1987. Pioneira Publisher, São Paulo.
18 Ministério da Ciência e Tecnologia. "Estudo da Competitividade da Industria Brasileira - Relatório  
Final". 1993, p. 13. Publicado na página do MCT: www.mct.gov.br.
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Obviamente,  todas  essas  mudanças  econômicas  requereram  uma  nova 

regulação do mercado. De fato, a nova Lei de Propriedade Intelectual foi aprovada de 

modo  a  garantir  o  fluxo  massivo  de  investimento  estrangeiro,  a  ser  alcançado  pelo 

governo  através  do  processo  de  desregulamentação  e  privatização,  de  forma  que  as 

empresas poderiam ter seus investimentos garantidos.19 A bem da verdade, a proteção 

dos direitos de propriedade intelectual  é tida como a pedra de toque de um sistema 

liberal, por meio do qual incentivos para se desenvolver inovações e novas tecnologias 

são dados pela concessão da exclusividade de exploração ao inventor. 

Em  um  cenário  como  esse,  uma  prática  intervencionista  à  propriedade 

intelectual e à transferência de tecnologia seria incompatível com as políticas favoráveis 

ao mercado em uma economia ainda dependente de divisas estrangeiras. Nesse sentido, 

também as leis  antitrustes tinham de ser  modificadas,  a fim de cumprir o seu papel 

fundamental de controle do poder de mercado e de promoção da concorrência em uma 

economia  liberalizada.20 Em  um  sistema  econômico  voltado  para  o  mercado,  a  lei 

antitruste constitui-se no ponto nevrálgico21 para garantir a eficiência do modelo e servir 

de supervisor da liberdade das partes, as quais operam, teoricamente, livres no mercado.

De modo que os contratos de transferência de tecnologia, reflexo da capacidade 

da  inovação  das  empresas  e  de  geração  de  riquezas  para  um país,  deixaram de  ser 

regulados em seu conteúdo pelo governo brasileiro. Mas é evidente que em um sistema 

capitalista nem sempre os agentes econômicos operam em um mercado de concorrência 

perfeita e abusos podem ocorrer, os quais poderão trazer prejuízos a consumidores e, no 

limite, até mesmo dificultar a circulação da tecnologia e de inovação. É nesse momento 

que entra o direito antitruste, para garantir o funcionamento da livre iniciativa coibindo 

quer  sejam  condutas,  quer  sejam  atos  de  concentração,  que  prejudiquem 

significativamente  a  concorrência.  Os  contratos  de  transferência  de  tecnologia  não 

escapam desse controle, como se percebe da redação dos artigos 20 e 54, da Lei 8.884, 

de 1994.22

19 Ver relatório do MCT, p. 28.
20 Relatório do MCT, p. 35.
21 O bill of rights das empresas, de acordo com a Suprema Corte dos Estados Unidos.
22 No dia 17/09/07, a desenvolvedora de softwares, Microsoft, sofreu uma derrota substancial. A Corte 
Européia de Primeira Instância, ao julgar a apelação interposta pela empresa americana – após decisão, no 
dia  24/03/04,  da  Commission  of  the  European  Communities,  estribada  no  Advisory  Committee  on 
Restrictive  Practices  and Dominant  Positions  –  assim se  pronunciou:  ao  reconhecer  que  a  Microsoft 
abusou de posição  dominante  no mercado de  sistemas  operacionais  de computadores,  condenou-a  ao 
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Mas  qual  será  o  melhor  approach para  aplicação  desse  novo  modelo 

regulatório pelos órgãos governamentais  brasileiros aos contratos de transferência  de 

tecnologia a serem supervisionados e aprovados. Será sustentado ao longo deste trabalho 

que deve ser uma análise estribada nos efeitos das condutas no mercado, justamente 

levando em conta a necessidade de continuar a se criarem incentivos ao processo de 

inovação e de se diminuírem os custos de transação para o sistema de registro e de 

fiscalização da propriedade intelectual.

2.  RESOLVENDO  O  PARADOXO  DO  APARENTE  CONFLITO:  A 
FUNDAMENTAL INTERSECÇÃO ENTRE DIREITO DA CONCORRÊNCIA E 
PROPRIEDADE  INTELECTUAL  NA  PERSPECTIVA  NORMATIVA  DE 
DIREITO E ECONOMIA

Tanto a proteção dos direitos de propriedade intelectual quanto a promoção da 

concorrência  têm por  conseqüência  o  estímulo  à  inovação.  A inovação  beneficia  os 

consumidores  pelo  aperfeiçoamento  de  novos  produtos,  serviços  e  processos  de 

produção.  A  capacidade  de  uma  economia  para  promover  a  inovação  favorece  o 

crescimento  econômico.23 Ao  se  conferir  proteção,  pelos  direitos  de  propriedade 

intelectual, ao titular da inovação, atribui-se a ele a capacidade de reaver o investimento 

feito no desenvolvimento do novo produto, serviço ou processo produtivo. O resultado 

econômico  de  um custoso projeto  de pesquisa  e  desenvolvimento,  que  é  uma idéia, 

muitas vezes não é previsível, sendo incerto o seu sucesso financeiro. Em vista disso, 

conferir direitos exclusivos de propriedade ao criador da idéia permite a apropriação do 

valor social da mesma, estimulando-o a continuar inovando,24 o que talvez não ocorresse 

pagamento de uma multa de 497 milhões de Euros; a comercializar, no Europa, uma versão de seu sistema 
operacional  Windows  sem que  contenha  o  programa  Windows  Media  Player;  e  a  fornecer  aos  seus 
concorrentes informações suficientes para que possam criar programas de computador que funcionem de 
maneira adequada com o sistema operacional Windows.

23 “Innovation benefits consumers through the development of new and improved goods, services, and 
processes. An economy’s capacity for invention and innovation helps drive its economic growth” in  To 
Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy. A Report by the 
Federal Trade Comission, October 2003, p. 4, Introdução. Ainda, do mesmo Relatório, o lançamento de 
inovações  tecnológicas,  tais  como,  automóveis,  aviões,  computadores,  internet,  televisão,  telefone, 
remédios, exemplificam o poder da inovação na melhoria da qualidade de vida.

24 “Granting exclusive property right to the creator of an idea allows him or her to appropriate much of its 
social value. Consequently, the incentive to create ideas aligns closely with their social value, as requeried 
for  efficient  innovation”.  COOTER,  R.  and  ULEN,  T.,  Law and  Economics,  3rd Edition,  Pearson 
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se outros indivíduos pudessem usar, fruir ou dispor da inovação sem terem contribuído 

para o seu desenvolvimento. Por outro lado, a concorrência também é fator de estímulo à 

inovação.  Isso  porque,  em um mercado  competitivo,  os  concorrentes  necessitam de 

diferenciais outros que não tão-somente o preço para se sobressaírem no seu ramo de 

atividade.25 E a introdução de novos e mais eficientes produtos, serviços e processos 

produtivos é uma maneira de alcançar tal  intento.  Ainda,  a concorrência estimula os 

agentes econômicos a perscrutarem necessidades não-atendidas dos consumidores para 

satisfazê-las.

Com efeito, muitos dos insumos que os agentes econômicos utilizam no processo 

de produção são protegidos pelas leis de propriedade intelectual, mais propriamente por 

patentes, ou seja, a proteção da propriedade subsidia a concorrência,26 ao mesmo tempo 

em que a concorrência estimula a inovação e esta é estimulada pela proteção patentária. 

Entretanto, o equilíbrio na aplicação das referidas leis se faz de nevrálgica importância, 

isso porque o favorecimento de uma pode gerar conseqüências danosas na eficácia da 

outra,  deixando  de  promover  os  benéficos  efeitos  da  aplicação  proporcional.27 

Outrossim, Cotter e Ulen assinalam que deve haver uma composição eficiente entre a 

extensão e a duração do direito exclusivo, a fim de que sejam mantidos os estímulos 

gerados  por  essa  proteção,  evitando  o  abuso  do  direito  exclusivo  conferido  pela 

patente.28 Assim,  as  leis  de  propriedade  intelectual  e  antitruste  são  complementares, 

porquanto  ambas  promovem  a  inovação,  o  desenvolvimento  da  indústria  e  a 

concorrência.29

Addison Wesley, 2000, p. 128.

25 “Competition can stimulate innovation. Competition among firms can spur the invention of new or 
better  products  or  more  efficient  processes.  Firms  may race  to  be  the  first  to  market  an  innovative 
technology. Companies may invent lower cost manufacturing processes, thereby increasing their profits 
and enhancing their ability to compete. Competition can prompt firms to identify consumers’ unmet needs 
and develop new products or services to satisfy them”, in To Promote Innovation: The Proper Balance 
of Competition and Patent Law and Policy… p. 1, Introdução.
26 “Moreover, patents protect intellectual property that firms use as inputs to compete. Thus, as a general 
matter,  competition  spurs  the  creation  of  patents,  and  patents  protect  inputs  that  firms  use  in  the 
competitive process”. Idem, Capítulo I, p. 8.
27 “Errors or systematic biases in how one policy’s rules are interpreted and applied can harm the other 
policy’s effectiveness”. Idem, introdução, P. 1.
28 “The  exclusive  property  right  has  two  dimensions:  duration  and  breadth”… “An important  police 
question concerns the efficient breadth and duration of a patent”. COOTER, R. and ULEN, T., Law and 
Economics., p. 129-130.
29 “Patent and antitrust law ‘are actually complementary,  as both are aimed at encouraging innovation, 
industry, and competition”.”  To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent  
Law and Policy… p. 7, Capítulo I.
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Dito isso, o foco agora recai sobre a análise econômica dos incentivos conferidos 

pelas instituições de um país para se promover o crescimento econômico.

3.  O CAMINHO  DO  CRESCIMENTO  A  PARTIR  DAS  LEIS  DE  PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E DA CONCORRÊNCIA

As  leis  de  propriedade  intelectual  e  antitruste  podem desempenhar  relevante 

papel na promoção do crescimento econômico de um país. Para tanto, devem atentar 

para quatro fatores determinantes:  a)  direitos de propriedade intelectual  previsíveis  e 

executáveis;  b)  liberdade  de  licenciamento  de  propriedade  intelectual;  c)  não 

identificação absoluta entre direitos de propriedade intelectual e poder de mercado; d) 

Lei Antitruste com finalidade apropriada.30

A) Direitos de Propriedade Intelectual

As inovações contêm idéias. As idéias estão embutidas em informações. Produzir 

uma  informação  pode  custar  muito  caro,  ao  passo  que  a  sua  disseminação  é 

irrisoriamente precificada.31 Isso evidencia que os criadores deparam-se com o problema 

da nonappropriability, ou seja, não conseguem vender a sua informação por mais do que 

uma fração de seu valor.32 Ainda, a informação, tal como os bens públicos, é marcada 
30 “In fact, there is an emerging consensus that four elements help to create a dynamic economy:  first, 
strong, enforceable intellectual property;  second,  IP licensing freedom;  third,  an understanding that IP 
rights  are  not  the  same  as  antitrust  market  power;  and  fourth,  a  system  of  sound  competition  law 
priorities.”  in  MASOUDI,  Gerald  F. Intellectual  Property  and  Competition:  Four  Principles  for  
Encouraging Innovation.  Digital Americas 2006 Metting,  Intellectual  Property and Innovation in the 
Digital World, São Paulo, Brazil, disponível em www.usdoj.gov.
31 Nesse sentido, asseverou o Advogado Geral e Vice-Presidente Senior da Microsoft, Brad Smith, após o 
anúncio,  em 17/09/07,  de  que  a  desenvolvedora  de  software  fora  condenada  pela  Corte  de  Primeira 
Instância da União Européia, dentre outras coisas, a pagar uma multa de 497 milhões de Euros (R$ 1.3 bi), 
que “It is remarkable, as I mentioned this morning, that, when this case started, Microsoft was spending 
only US$ 3 million a year on research and development (R&D) in Europe. One might fairly ask what took 
us so long. I am pleased today that we spend almost $500 million a year on R&D in Europe, a number 
which  will  clearly  continue  to  rise”  (disponível  em 
http://www.microsoft.com/Presspass/exec/bradsmith/09-17-07CFI.mspx).  Por  outro  lado,  “To  illustrate, 
Hong Kong shops resell American software at the cost of a diskette”. COOTER, R. and ULEN, T., Law 
and Economics., p. 126.
32 COOTER, R. and ULEN, T., Law and Economics., idem.
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pelas características de non-rivalry e non-excludability, ou seja, o uso da informação por 

uma pessoa não enseja a diminuição do montante da mesma informação utilizada por 

outra pessoa e, por conseguinte, o fato de uma pessoa estar usando a informação não 

exclui outras de valerem-se da mesma. A conseqüência disso é a de que se o produtor da 

informação não consegue vendê-la por mais do que uma fração de seu valor, ocorrerá 

escassa oferta de informação (leia-se inovação) no mercado.33

Em assim sendo, o Estado deve intervir nesse mercado. Uma das formas de se 

fazer isso é a concessão de proteção dos direitos de propriedade intelectual,34 tornando-

os previsíveis e executáveis, vez que não se pode cercar a propriedade intelectual da 

mesma forma que se cerca uma área de terra, a fim de protegê-la.35 Então, a intervenção 

do Estado deve ser  direta e incisiva na defesa da propriedade intelectual  para que o 

estímulo à inovação dela adveniente possa vicejar.

B) Licenciamento de Propriedade Intelectual

Conforme já referido, os intentos de desenvolvimento industrial e descoberta de 

novas tecnologias são constantes e controversos no Brasil.36 Até as reformas estruturais 

dos  anos  90,  o  governo  liderava  os  investimentos  para  impulsionar  o  crescimento 

econômico,  valendo-se da Política de Substituição de Importações. A fim de obter a 

tecnologia necessária para suprir a demanda local dos produtos substituídos, o governo 

passou a recorrer a investimentos estrangeiros diretos e ao licenciamento de patentes das 

multinacionais sediadas em países desenvolvidos para as suas subsidiárias no Brasil.

A idéia central da política de substituição de importações era a de promover a 

independência  em  relação  à  economia  mundial,  encorajando  a  produção  industrial 

33 “Private markets often undersupply public goods, because the producer cannot appropriate their value”. 
Idem, ibidem.
34 “These theoretical considerations suggest that an unregulated market will undersupply creative works 
that  embody  ideas,  such  as  inventions,  books,  and  paintings.  This  fact  suggests  the  need  for  state 
intervention in the market for information. State intervention can take one of three general forms… (3) the 
creation and protection of property right in information”. Idem, Ibidem.
35 “Since there is no way to build a fence around an IP right, businesses need the next best thing: quick 
access  to  the  courts  and  access  to  preliminary  and  permanent  injunctions  against  infringement”,  in 
MASOUDI,  Gerald  F. Intellectual  Property  and  Competition:  Four  Principles  for  Encouraging  
Innovation, , p. 4. 
36 Ver Introdução, supra.
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nacional, baseada em tecnologia local, para suprir a demanda doméstica sem depender 

das importações. Protegia-se a indústria nacional contra os competidores alienígenas em 

razão de sua posição de principiante.

Em  meados  dos  anos  70,  os  países  em  desenvolvimento,  dependentes  da 

tecnologia estrangeira para se desenvolverem, procuraram estimular a transferência de 

tecnologia  por  meio  da  elaboração  de  um  código  internacional  de  conduta  para  os 

acordos de transferência de tecnologia, baseado nos princípios da NOEI.37 O resultado 

disso  foi  que  no  início  dos  anos  80,  a  maioria  da  tecnologia  desses  países  estava 

obsoleta.38 A  razão  para  tanto  pode  ser  explicada  pelo  fato  de  que  foram  criados 

incentivos negativos para a transferência de tecnologia,  vez que o monitoramento do 

cumprimento da transação torna-se difícil  quando os países receptores da tecnologia, 

valendo-se  dos  princípios  da  NOEI,  criariam  situações  mais  favoráveis  para  si,39 

aumentando os custos de transação.40 Em ambientes negociais como esses, os agentes 

econômicos preferem não transferir tecnologia ou, se o fazem, a tecnologia transferida é 

defasada.41 Ainda,  as  transferências  e  tecnologia  podem ser  desincentivadas  por  três 

motivos: assimetria de informação, externalidades e poder de mercado.42

37 A  Nova  Ordem  Econômica  Internacional  defendeu  maior  acesso,  e  em  bases  mais  favoráveis,  à 
tecnologia pelos países em desenvolvimento. Ver p. 10, supra.
38 Ver nota 10, supra.
39 “It is difficult to regulate ITT effectively given the incentives for owners not to transfer technology 
without  an  adequate  return  and the  problem of  monitoring  compliance  with  any rules  that  might  be 
imposed”,  in  HOEKMAN,  Bernard  M.,  MASKUS,  Keith  E.,  SAGGI,  Kamal,  TRANSFER  OF 
TECHNOLOGY TO DEVELOPING COUNTRIES: UNILATERAL AND MULTILATERAL POLICY 
OPTIONS, World Bank Policy Research Working Paper 3332, June 2004, p. 2.
40 “Transaction cost must not be confused with the license fee, or in other words the contract price. The 
fee is a measure of the value of the transaction; the transaction cost is the cost of making the transaction 
and thus  realizing  the  value.  The  higher  that  cost,  the  less  likely  the  transaction  is  to  be  made”,  in 
POSNER, R. Transaction Costs and Antitrust Concerns in the Licensing of Intellectual Property, 4 J. 
Marshall rev. Intell. Prop. L. 325 (2005).
41 “(…) firms may choose not to engage in licensing at all or transfer lagging technologies”, Idem, p. 10.
42 Idem. P. 3. A assimetria de informação ocorre geralmente porque o vendedor (trasferidor) detém mais 
informações do produto que vende do que o comprador (receptor). No caso da transferência de tecnologia, 
o comprador não pode saber o seu valor até que a compre, enquanto que o vendedor não pode revelá-la até 
a sua venda. E se o comprador tem acesso à mesma antes de comprá-la, recebe um incentivo para desistir 
da compra e,  a partir  disso,  desenvolver por si  próprio a tecnologia.  Nesse sentido,  os produtores de 
tecnologia têm maior incentivo em transferi-la aos países em que os direitos de propriedade intelectual são 
mais  previsíveis  e  executáveis.  Quanto  às  externalidades,  os  contratantes  devem  internalizá-las, 
entendendo por isso que os custos e os benefícios da transação devem recair  sobre as  partes.  O país 
receptor da tecnologia retém a maior parte dos benefícios da transação quanto maior for o  spillover, ou 
seja, a difusão da tecnologia sem que o transferidor seja recompensado por isso. Da mesma forma, em 
países onde os direitos de propriedade intelectual não são previsíveis e executáveis, uma vez já transferida 
a  tecnologia,  o  benefício  para  os  mesmos  é  proporcional  ao  desincentivo  dado  ao  proprietário  da 
tecnologia  para  transferi-la,  vez  que não estará  sendo retribuído pela disseminação  da tecnologia  que 
produziu. No que tange ao poder de mercado ver a letra “C”, desse artigo.
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No Brasil,  os produtores estavam ávidos por proteção e subsídios dados pelo 

governo para colherem enormes lucros, sem desenvolver produtos de alta tecnologia. 

Dito de outra forma, a falta de concorrência43 no mercado brasileiro estava prejudicando 

o progresso da inovação, a qual é reconhecida pelo governo como a fonte básica de 

prosperidade moderna.44

Nesse  sentido,  nos  anos  1990,  as  disciplinas  multilaterais  relacionadas  à 

transferência internacional de tecnologia começaram a se aprofundar. Por exemplo, o 

Acordo TRIPS45 estabeleceu padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade 

intelectual,  asseverando,  em seu  artigo  7,  que  os  direitos  de  propriedade  intelectual 

devem  contribuir  para  a  promoção  da  inovação  tecnológica  e  a  disseminação  de 

tecnologia.46 E na persecução de tal intento, o Brasil começou a introduzir um programa 

de  liberalização,  contendo  privatização,  desregulamentação  e  abertura  comercial.  De 

fato, a Lei nº 9.279/96, a nova Lei da Propriedade Intelectual, foi editada para adequar o 

regime brasileiro ao Acordo TRIPS, demonstrando que a legislação nessa área depende 

da política econômica adotada pelo governo.

C) Direitos de Propriedade Intelectual e Poder de Mercado

É comum a presunção de que os direitos de propriedade intelectual conferem aos 

seus titulares um monopólio no sentido econômico. Pelo contrário, a concessão de uma 

patente, por exemplo, confere ao seu titular o direito de excluir um terceiro de fazer, 

usar,  oferecer  para  venda  ou  vender  a  invenção  patenteada.47 Isso  difere  de  um 

monopólio, entendendo-se por esse o poder para manter o preço persistentemente acima 

do nível competitivo.48 A proteção conferida pela patente concede um direito exclusivo, 

43 “The importance of incentives to innovate resonates in antitrust law, which, by protecting competition, 
also can spur innovation.”, in To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent  
Law and Policy… p. 2, Capítulo 6.
44 Ministério da Ciência e Tecnologia. "Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - Relatório  
Final". 1993, p. 13. Publicado na página do MCT: www.mct.gov.br.
45 O Acordo TRIPS é o anexo C1 do acordo constitutivo da OMC.
46 “Starting in the mid 1990s, multilateral disciplines on ITT-related policies began to deepen. The WTO 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) calls on countries to enforce 
comprehensive minimum standards of IPR protection on a nondiscriminatory basis. It also has provisions 
relating to ITT. Article 7 notes that IPRs should contribute to the promotion of technological innovation 
and the transfer and dissemination of technology”, in Idem, ibidem.
47 35 U.S.C. § 154(a)(1) (2000) apud POSNER, R., p. 329
48 POSNER,  Richard.  Transaction  Costs  and  Antitrust  Concerns in  the  Licensing  of  Intellectual  
Property,  p.  329.  Ainda,  reconhece  o  autor  que  o  direito  exclusivo  conferido  pela  patente  ou  pelo 
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e essa exclusividade somente se constituirá em monopólio se não houver substitutos para 

o objeto patenteado.49

Em razão do investimento feito em P&D pelo produtor da inovação, o preço da 

mesma no mercado poderá estar acima do socialmente desejável. Entretanto, isso se faz 

necessário  a  fim de  que  seja  mantido  o  incentivo  para  que  o  produtor  da  inovação 

continue a criar no futuro.50 Além do mais, o consumidor poderá aquiescer com isso, 

pagando um pouco mais por um produto ou serviço de melhor qualidade.51 

A concessão da proteção pelos direitos de propriedade intelectual não confere, 

simplesmente, posição dominante ao seu titular pelo fato de que a inovação protegida 

mais adiciona uma opção de escolha ao consumidor do que a reduz, vez que a inovação 

não faz com que os demais produtos sejam esquecidos ou retirados do mercado, e, com o 

tempo, o que normalmente ocorre é a redução de preços dos produtos existentes.52 Ou 

seja, não se pode deduzir o poder de mercado quando a inovação adiciona, e não retira, 

uma opção. Ainda, não se desconhece que, em certas ocasiões, a exclusividade conduz 

ao monopólio. Ao reverso, o que se quer dizer é que em tantas outras ocasiões a proteção 

não leva à posição dominante, justamente pelo fato de haver substitutos para o objeto 

protegido,  não  cabendo,  por  isso,  a  simples  presunção.  Isso  se  reflete  na  análise 

antitruste  dos  contratos  de  transferência  de  tecnologia,  que  passou  a  ser  função  do 

CADE, após a edição da Lei nº 8.884/94.53

copyright pode facilitar a obtenção de um monopólio econômico, mas as duas coisas não se confundem. 
Idem, ibidem.
49 Assevera POSNER que uma vez havendo substitutos,  não se faz possível  o retorno monopolístico, 
afirmando, ainda, que a existência de substitutos aos objetos patenteados é o que sói acontecer.  Idem, 
ibidem.
50 “In the short term, it will always be more efficient to disregard the IP right and allow duplication. The IP 
system rests on the idea of long-term innovation incentives, so we must think about the long-term effects 
of  a  rule  imposing liability  in  this  context.”,  in  PATE, R.  HEWITT.  Competition  and Intellectual  
Property in the U.S.: Licensing Freedom and the Limits of Antitrust, 2005 EU Competition Workshop, 
Florence, Italy, disponível em www.usdoj.gov.
51 “Growth may be sustained through the creation of new products that expands the knowledge stock and 
lowers the cost  of  innovation.  Alternatively,  consumers  may be willing to pay a premium for  higher 
quality (innovative) products.”, in  HOEKMAN, Bernard M., MASKUS, Keith E., SAGGI, Kamal... 
citado supra, p. 7.

52 MASOUDI, Gerald F. Idem, p. 10.
53 O  CADE  é  o  único  órgão  da  Administração  federal  com  competência  para  analisar  práticas 
anticompetitivas, com base na Lei da Concorrência, i.e., Lei nº 8.884/94, consoante previsto nos artigos 1º 
e 7.
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D) As Prioridades da Lei Antitruste

A prioridade de toda Lei Antitruste deve ser a promoção da concorrência,54 em 

razão dos benefícios que gera.55 E para alcançar esse objetivo, a análise antitruste não 

pode estar estribada em regras rígidas, pelo fato simples de que as mesmas são emissoras 

de falsos positivos, ou seja, uma prática comercial considerada, a priori, anticompetitiva, 

na análise do caso concreto pode-se demonstrar favorável à concorrência. Em assim não 

sendo, as regras rígidas podem frustrar negócios, impedir o desenvolvimento econômico 

e desperdiçar  os esforços antitruste.56 Por outro lado, a análise com base nos efeitos 

provocados no mercado pela prática não recai, tão-somente, sobre a restrição em si, mas, 

leva  em  conta  “a  relação  vertical  ou  horizontal  entre  as  partes,  a  concentração  no 

mercado, a resposta do mercado às mudanças de oferta e demanda, e outros fatores, tais 

como,  o  exercício  da  livre  iniciativa  pelos  concorrentes”.57 A análise  com base  nos 

efeitos  da  conduta  tem  por  objetivo  promover  a  objetividade,  previsibilidade  e 

transparência da análise antitruste.58

A  análise  antitruste  da  propriedade  intelectual  mais  do  que  fomentar  a 

concorrência em si, preocupa-se com os efeitos de uma prática anticoncorrencial em tese 

ao mercado relevante. O artigo 54, da Lei 8.884, de 1994, mostra justamente os critérios 

de eficiência que devem ser levados em consideração pelo CADE ao julgar um ato de 

concentração  econômica  (como  pode  eventualmente  vir  a  ser  uma  transferência  de 

54 “Sound antitrust enforcement condemns anticompetitive conduct.”, in PATE, R. HEWITT., Idem, p. 2.
55 Ver Introdução, supra.
56 “Leading antitrust agencies such as Canada’s and Japan’s have also embraced the effects-based method 
because there is consensus that the false positives of rule-based systems can frustrate business, impede the 
economy, and waste scarce competition enforcement resources”, in MASOUDI, Gerald F. Idem, p. 11.

57 MASOUDI,  Gerald F.  Idem,  p.  12.  No Direito  brasileiro,  conforme dispõe o artigo 54, o CADE 
autorizará  algumas  das  práticas  consideradas  anticompetitivas,  desde  que  promovam  os  benefícios 
econômicos e sociais previstos nos parágrafos desse artigo. Assim, o CADE deve perscrutar por ganhos 
em produtividade  (aliena  a,  do  inciso  I,  do  §  1º),  eficiência  (alínea  c),  ou,  ainda,  por  melhorias  na 
qualidade dos produtos e serviços objetos da transação (alínea b). Cabe ao CADE, ainda, avaliar se os atos 
sob análise não implicam eliminação da concorrência de parte substancial de mercado relevante. E, por 
fim, mas não menos importante, o CADE levará em conta se os atos praticados pelos agentes econômicos, 
ao atuarem no mercado, não são mais do que os meios necessários para a consecução dos fins visados 
(inciso IV, do parágrafo §1º).
58 “Sound antitrust enforcement… It focuses in specific anticompetitive actions, as judged by their effects 
on markets and consumer welfare. Although this narrow focus is a limitation, at the same time is a great 
strength – it makes possible objectivity, predictability, and transparency”, in PATE, R. HEWITT., Idem, 
p. 2.
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tecnologia). Eficiência significa ausência de desperdício, ou seja, significa que nenhum 

outro uso alternativo do bem ensejaria melhor resultado de produtividade. Mas há duas 

concepções  de  eficácia:  a  estática,  que  leva  em  conta  no  julgamento  da  eficiência 

alocativa apenas a tecnologia hoje existente; e a dinâmica, que enseja a ponderação de 

inovações que surgirão no mercado.

Nessa esteira, entende-se por eficácia dinâmica a redução de custos proveniente 

da adoção de tecnologias existentes que permitem os agentes econômicos competirem 

em termos de preços, reduzindo-os em direção ao patamar do custo de produção.59

Com efeito,  tendo  em vista  que  a  finalidade  da  Lei  Antitruste  é  defender  a 

concorrência  e  não  os  concorrentes,  o  agente  econômico  que  violar  o  processo 

competitivo - quer pela formação de cartéis, quer pela formação de monopólios ilegais – 

merece  ser  punido.  Assim, cabe à  autoridade antitruste  remover  esses  impedimentos 

artificiais  ao  livre  desempenho do sistema concorrencial,  reconhecendo a  importante 

função da eficácia estática,  principalmente para o bem-estar do consumidor. “Mas, a 

eficácia estática sozinha não é suficiente para promover o crescimento econômico”.60

Dessa forma, é fundamental que a política antitruste na área da tecnologia (pela 

sua umbilical ligação com o processo de inovação) tenha por mote o desenvolvimento da 

eficácia dinâmica, entendendo-se por esta o ganho adveniente das inovações, quer de 

novos  processos  que  capacitam os  agentes  econômicos  a  reduzirem o  seu  custo  de 

produção,  quer  pela  inovação  tecnológica  representada  em um novo produto.  Aliás, 

como já  visto  no  presente  trabalho,  a  inovação,  além de  beneficiar  o  bem-estar  do 

consumidor, promove o crescimento econômico. Mas, inerentes às inovações figuram os 

riscos. Dessa forma, como encorajar o dinamismo?

Constata-se uma situação de trade-off entre a promoção das eficácias estática e 

dinâmica,  ou seja,  aquilo que pode beneficiar  uma pode ser  derradeiro para a  outra. 

Assim, se toda vez que um agente econômico lançar uma nova tecnologia no mercado 

todos os seus concorrentes puderem dela se aproveitar e baixar o seu preço em níveis de 

custos  de  produção,  no  curto  prazo,  isso  promoverá  em  muito  o  bem-estar  do 

59 MASOUDI, Gerald F. Idem, p. 13.
60 Idem, ibidem, “But, static efficiency alone is not enough to ensure economic growth”.
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consumidor  e,  até  mesmo,  a  difusão  da nova  tecnologia.  A redução  do preço pelos 

concorrentes  se  fará  possível  pelo  fato  de  não  terem  arcado  com  o  custo  do 

desenvolvimento da inovação,61 podendo, por isso mesmo, valerem-se do esforço alheio 

para  adquirirem  vantagens,  vez  que  a  tecnologia  é  um  bem  intangível  e  de  fácil 

disseminação, sendo árdua a tarefa de excluir os free-riders de sua utilização. Entretanto, 

dessa situação exsurgem efeitos colaterais, dentre os quais a oferta escassa de inovações, 

porquanto os produtores não poderão apropriar-se de seu valor social, desestimulando-os 

a inovarem novamente. E sem inovação não há promoção do bem-estar do consumidor 

e, tampouco, crescimento econômico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme  visto  nesse  trabalho,  tanto  a  proteção  dos  direitos  de  propriedade 

intelectual quanto a concorrência impulsionam a inovação e essa desencadeia, além do 

bem-estar do consumidor, o crescimento econômico. O processo de inovação envolve 

riscos62 e,  então,  os  quatro  fatores  descritos  nesse  trabalho  contribuirão  para  que  o 

criador de inovações resulte incentivado a enfrentar o fator randômico da concorrência 

dinâmica,  ou  seja,  transacionar  em  um  ambiente:  que  lhe  conceda  previsíveis  e 

executáveis direitos de propriedade intelectual; em que possa ter reduzidos os custos de 

transação nos licenciamentos para a exploração de sua inovação; que a exclusividade a 

ele conferida pelo sistema de propriedade intelectual não seja identificada, rigidamente, 

com poder de mercado; e, por fim, que a análise antitruste sobre a sua conduta esteja 

voltada para os efeitos que provoca no mercado, sendo fundamental a intersecção entre 

propriedade intelectual e concorrência, vez que ambas devem procurar manter a eficácia 

dinâmica, i.e., mercados robustamente inovadores no longo prazo, e que, por isso, seja 

passível  de  tolerar  um grau  de  retribuição  privada  e  de  poder  de  mercado  no  curto 

61 “Innovation is a process that proceeds through different stages. Stages that are commonly recognized by 
economists include invention, entrepreneurship, investment, development, and diffusion. The capabilities 
that are required to meet the challenges raised during the different stages vary.”, in  The Economics of  
Innovation: A Survey, Section of Antitrust Law American Bar Association July 2002, p. 4
62 “Successful innovation is not certain—there is often a random component. The riskiness of innovation 
can cause society to under invest in innovative efforts.”, in Idem, p. 5.
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prazo.63 Esse  cenário  é  fundamental  para  a  promoção  do  crescimento  econômico, 

principalmente dos países em desenvolvimento.
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OS PARADOXOS DA SOCIEADE INFORMACIONAL E OS LIMITES DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcos Wachowicz ∗

    Luis Alexandre Carta Winter ∗

RESUMO

O artigo apresentado tem como objetivo o estudo dos limites do sistema de proteção dos 

direitos da propriedade intelectual na Sociedade Informacional. A partir da analise das 

Convenções  de  Paris  e  Berna,  bem  como  nas  regulamentações  da  OMC  e  OMPI 

observa-se  que  os  impactos  da  tecnologia  da  informação  nos  direitos  autorais  e 

industriais  apontam-se  os  novos  paradoxos  percebidos  entre  estes  e  os  direitos 

fundamentais de informação, livre iniciativa e liberdade de concorrência no ciberespaço. 

Neste contexto o presente trabalho estabelece reflexões para a construção de um novo 

direito  na  Sociedade  Informacional  que  deverá  estabelecer  novos  parâmetros  ético-

jurídicos do desenvolvimento da sociedade, de modo tal que, a utilização de inovações 

tecnológicas ocorram em benefício da sociedade que a fez surgir. A questão dos limites 

de proteção dos bens intelectuais reside na presente pesquisa na observação de que seus 

desdobramentos  na  Revolução  da  Tecnologia  da  Informação,  tendo  como  hipótese 

norteadora,  a  necessidade  de  se  estruturar  novo equilíbrio  de interesses  econômicos 

públicos  e  privados,  cabendo  ao  direito  em  sua  regulamentação  propiciar  o 
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desenvolvimento  pleno  da  sociedade,  equalizando  toda  uma  gama  de  interesses, 

preservando a  liberdade  de  iniciativa  da atividade  econômica  e  contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade e do ser humano. 

PALAVRAS-CHAVE

REVOLUÇÃO  DA  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO;  PROPRIEDADE 

INTELECTUAL; DIREITOS FUNDAMENTAIS

ABSTRACT

The presented article has as objective to study the limits to protection system of the 

Intellectual property rights in the Informational Society. From it analyzes Conventions 

of Paris and Bern, as well as in the regulations of OMC and OMPI is observed that the 

impacts of the technology of the information in the copyrights and industrial point, new 

paradoxes can be perceived between these and the basic rights of information, as the 

initiative  and  freedom  of  competition  principles  in  cyberspace.  In  this  context  the 

present  work  establishes  reflections  for  the  construction  of  a  new  right  in  the 

Informational  Society that will  have to establish new ethical-legal  parameters of the 

development  of  the  society,  in  way such  that,  the  use  of  technological  innovations 

occurs in benefit of the society that made it to appear. The question of the limits of 

goods intellectual protection inhabits in the present research in the comment of that its 

impacts  in  Information  Technology  Revolution  having  as  central  hypothesis,  the 

necessity of if  structuralizing new balance of public and private  economic interests, 

fitting to the right in its regulation to propitiate a full development to society, being a 

balance to several and different interests, preserving the freedom of economic activity 

initiative and contributing to development the society  and human being.
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1. Introdução
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A convergência  entre as  inovações  tecnológicas  e  o  Direito  se  produz no 

âmbito comum de sua incidência social. 

O nexo entre as ciências experimentais e as ciências sociais pauta-se no ser 

humano,  no uso da tecnologia,  tanto  na dimensão  individual,  coletiva,  institucional, 

social ou estatal.

O  desafio  constante  para  a  Ciência  do  Direito  é  fornecer  respostas  às 

modificações das relações sociais ocorridas em decorrência das inovações tecnológicas1, 

e cumprir com sua função reguladora das relações sociais sem propiciar um perigoso 

alijamento de exclusão social.2

O processo  de  assimilação  social  das  novas  tecnologias  e  o  ordenamento 

jurídico  das  alterações  sociais  produzem  uma  certa  defasagem  entre  a  inovação 

tecnológica e a adaptação do Direito às novas situações sociais. 

Esta  questão  é  extremamente  relevante  e  significativa  diante  da  recente 

Revolução Tecnológica da Informação na qual a evolução sociotecnológica adquiriu um 

ritmo exponencial,  do qual  o Direito se recente  de certa lentidão para modificações 

necessárias no ordenamento jurídico.

Contudo,  as  adequações  e  adaptações  do ordenamento  jurídico  diante  das 

evoluções socioeconômicas são imprescindíveis e inevitáveis, ainda que posteriores. 

1 Neste  sentido,  Aires  José  ROVER:  “Hoje  mais  do  que  em qualquer  outro  tempo  na  história  da 
humanidade, há a necessidade de enfrentar a complexidade tanto administrativa quando técnica do sistema jurídico, 
respondendo adequadamente  às  demandas  da sociedade.  Deve-se  exigir  dos operadores  do  Direito  respostas  de 
qualidade e em uma velocidade que dê conta dos conflitos”. ROVER, Aires J.  Direito, Sociedade e Informática. 
Florianópolis: Funjab, 2000, p.207.

2Neste sentido, Sérgio Amadeu da SILVEIRA: “Essa é a nova face da exclusão social. (...) Os novos 
excluídos não conseguem se comunicar com a velocidade dos incluídos pela comunicação mediada por computador. 
(...) As oportunidades dos incluídos na sociedade da informação são bem maiores do que as daqueles que vivem o 
apartheid digital. Para se obter um emprego, cada vez mais será preciso ter alguma destreza no uso do computador. 
Com a ampliação da comunicação em rede, além da informação básica será necessário conhecer bem a navegação e 
os  recursos  da  INTERNET.  A  exclusão  digital  ocorre  ao  se  privar  as  pessoas  de  três  instrumentos  básicos:  o 
computador, a linha telefônica e o provedor de acesso. O resultado disso é o analfabetismo digital, a pobreza e a 
lentidão  comunicativa,  o  isolamento  e  o  impedimento  do  exercício  da  inteligência  coletiva”.  SILVEIRA,  Sérgio 
Amadeu da.  Exclusão digital. A miséria na Era da Informação. São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 
2001, p. 17-18.
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O  primeiro  dos  problemas  que  se  coloca  nas  novas  tecnologias  é  a 

morosidade da tutela jurídica. 

As novas tecnologias, quando são relevantes na sua incidência nas relações 

sociais,  não encontram uma imediata resposta por parte do Direito, em alguns casos 

totalmente alheio às mudanças ocorridas.

2. Os Limites do Sistema de Proteção dos Direitos Autorais

O direito autoral baseado na Convenção de Berna de 1886 e suas sucessivas 

revisões confere proteção ao autor sobre suas criações artísticas, literárias, musicais e 

científicas contextualizada com a tecnologia advinda da Revolução Industrial. 

A propriedade intelectual protegida pelas convenções surgiu a partir de um 

vínculo indissociável entre o esforço intelectual humano criador e a obra, que é o bem 

intelectual. 

De tal modo, a idéia em si não possui nenhum tipo de proteção.  

A idéia deve ter livre fluxo para que continue disseminando o conhecimento 

humano para o desenvolvimento da sociedade industrial.

Assim, no caso de livros, basta a publicação ou a divulgação da obra para que 

seja protegida em todos os países signatários da Convenção de Berna. 

Isto,  contra qualquer tipo de reprodução não autorizada pelo titular ou de 

violação dos direitos do autor.

2.1. O Impacto da Tecnologia da Informação nos Direitos Autorais
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O  desenvolvimento  atual  e  a  difusão  da  tecnologia  da  informação  na 

Sociedade  Informacional3 acarretam  um impacto  ambivalente  na  proteção  dos  direitos 

autorais, que podem ser mensurados por vários aspectos: 

a) o  primeiro  é  que  esta  tecnologia  digital  proporciona  a  expansão  da 

reprodução de obras não autorizadas; 

b) em  segundo,  permite  por  meio  de  mecanismos  tecnológicos  limitar  estas 

reproduções; 

c) e,  por  último,  a  mesma tecnologia  digital  oferece o livre  acesso e  uso das 

informações que circulam pela rede.

O Direito Autoral é respeitado dentro do Estado de Direito estando elencado 

entre os Direitos Fundamentais do cidadão4 e igualmente reconhecido na Declaração dos 

Direitos do Homem no rol dos Direitos Humanos.5 

Por outro lado, a liberdade de acesso à informação é direito fundamental no 

Estado  brasileiro6 e,  como tal,  também é  reconhecido  na  Declaração  Universal  dos 

Direitos Humanos.7

3 O  termo  Sociedade  Informacional  neste  trabalho  é  utilizado  segundo  o  entendimento  de  Manuel 
Castells,  qual  seja:  “Gostaria  de  fazer  uma  distinção  analítica  entre  as  noções  de  Sociedade  de  Informação  e 
Sociedade Informacional com conseqüências similares para economia da informação e economia informacional. (...) 
Minha  terminologia  tenta  estabelecer  um paralelo  com a  distinção  entre  indústria  e  industrial.  Uma  sociedade 
industrial (conceito comum na tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há indústrias, mas uma 
sociedade em que as formas sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade, 
começando com as atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia militar e alcançando 
os objetos e hábitos da vida cotidiana. Meu emprego dos termos sociedade informacional e economia informacional 
tenta uma caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e 
os conhecimentos são importantes para nossas sociedades. Porém, o conteúdo real de sociedade informacional tem de 
ser determinado pela observação e análise.” CASTELLS, Manuel.  A sociedade em rede. vol. I São Paulo : Paz e 
Terra, 1999, p. 46.

4Constituição Brasileira (1988) – artigo 5.º - inciso XXVII – “aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

5Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) – artigo XXVI – 1. “Toda pessoa tem o direito de 
participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus 
benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção 
científica,  literária  ou artística  da  qual  seja  autor”.  DOTTI,  René  Ariel.  Declaração  Universal  dos  Direitos  do 
Homem e notas da legislação brasileira. 2.a Ed. Curitiba : Editora JM, 1999. p. 50.

6 Constituição Brasileira (1988) – artigo 5.º - inciso IX – “é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.

7Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  (1948)  –  artigo  XIX –   “Toda  pessoa  tem  direito  à 
liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios independentemente de fronteiras”.  DOTTI, René Ariel.  Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e notas da legislação brasileira. 2.a Ed. Curitiba : Editora JM, 1999. p. 40.
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A Sociedade da Informação está  diante  de um conflito  de direitos  funda-

mentais, isto na medida em que os conteúdos das informações que estão disponíveis na 

rede  mundial  de  computares  muitas  vezes  estão  protegidos  pelas  leis  de  direitos 

autorais. 

É inevitável que em determinados casos venha a ocorrer uma colisão entre 

estes  dois  direitos  humanos,  mais  precisamente  entre  a  liberdade  de  acesso  e  a 

imposição de limites pelo direito autoral.

A Sociedade Informacional tem como paradigma a informação como parte 

integral, que é baseada na capacidade de reconfiguração numa sociedade caracterizada 

por constante mudança e fluidez organizacional. 

A  imposição  de  limites  e  exceções  constitui  ferramenta  importante  para 

estabelecer o delicado equilíbrio entre a proteção dos direitos autorais e a liberdade do 

usuário no ambiente digital.

Contudo,  a  imposição  de  limites  pautados  em  parâmetros  ditados  pela 

Convenção de Berna, que foi erigida numa realidade tecnológica advinda da Revolução 

Industrial, é atualmente inadequada à realidade digital de reprodução e transformação dos 

bens intelectuais protegidos pelo direito autoral.

Por outro lado, alijar o ciberespaço de qualquer imposição de limite e/ou de 

exceções de tutela à proteção ao bem intelectual implica abolir o importante papel de 

resolver a complexidade apresentada pela Sociedade da Informação para o desenvol-

vimento do homem e da sociedade como um todo. 

A origem do Direito Autoral  é  marcadamente de características  de direito 

internacional. Isto pode facilitar sua harmonização normativa dentro da nova Sociedade 

Informacional que cria e substitui os paradigmas sociais e tecnológicos da Sociedade 

Industrial que lhe precedeu.

O impacto da Revolução Tecnológica e as questões da reprodução massiva  de 

obras na internet, em violação dos Direitos Autorais com base na Convenção de Berna, 

obtiveram resposta na regulamentação internacional: 
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(i) num primeiro momento com a criação da OMC, que elaborou, junto com a 

OMPI, o AADPIC/TRIPs obrigando todos os Estados-partes que negociam 

no mercado globalizado a aceitarem o disposto no acordo, inclusive no que 

diz respeito às limitações que seguem a regra dos três passos8 da Convenção 

de Berna revista pela Convenção de Roma9; 

(ii) posteriormente,  a  OMPI redigiu  em  1996  dois  Tratados  (TODA/WCT  e 

TOIEF/WPPT), com o objetivo de manter um equilíbrio entre os direitos dos 

autores, artistas, intérpretes ou executantes e organismos de radiodifusão e 

os interesses do público em geral, para que os usuários da internet fossem 

beneficiados  da  nova  tecnologia  digital,  tendo  acesso  às  informações,  à 

educação e à cultura.

Estabeleceram-se  os  limites  do  direito  autoral  dentro  do  ambiente  digital, 

consagrando mais uma vez a regra dos três passos, e com isto o Sistema do Direito 

Autoral,  adotado pela  Europa Continental  e  pelos  países  latinos,  segundo o qual  as 

limitações são taxativas e de interpretação restritiva. 

A recente Diretiva Européia,10 buscando harmonizar as questões relativas aos 

direitos  de  autor  e  conexos  na  Sociedade  Informacional,  veio  estabelecer  limites  e 

exceções dos direitos autorais.

Ocorre que o conflito de interesses entre os usuários da internet e os titulares 

de direitos autorais, não conseguiu ser harmonizado pela Diretiva,11 pois na sua vigência 

8O artigo 9/2 da Convenção de Berna de 1886, no que tange ao direito de autor, é suficientemente amplo 
para permitir limitações ao direito de reprodução sempre que se respeitem os usos honrados ou a regra dos três 
passos, ou seja,  que se trate de casos especiais expressamente tipificados e de interpretação restritiva,  e que não 
atentem contra a exploração normal da obra nem causem prejuízo injustificado ao autor. Esta regra  não se aplica 
somente ao direito de reprodução, mas a todos os direitos patrimoniais.

9Convenção de Berna – art. 9 – 2. “As legislações dos países da União, reserva-se a faculdade de permitir  
a reprodução das  referidas obras  em certos casos  especiais,  contanto  que tal  reprodução não afete a  exploração 
normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor”. PIMENTA, Eduardo. Código de 
Direitos Autorais e acordos internacionais. São Paulo : Lejus, 1998, p. 499.

10“DIRETIVA 2000/C 344/09 – art.  1.º “A presente diretiva tem por objetivo a proteção jurídica do 
direito  de  autor  e  dos  direitos  conexos  no  âmbito  do  mercado  interno,  com  especial  ênfase  na  Sociedade  da 
Informação”.  In  ASCENSÃO,  José  de  Oliveira;  CORDEIRO,  Pedro.  Código  do  Direito  de  autor  e  dos  direitos 
conexos. 2.a Ed. Lisboa : Editora Coimbra, 2001, p.384.

11“DIRETIVA 2000/C 344/09 – art. 3.º (Direito de comunicação de obras ao público, incluindo o direito 
de colocar à sua disposição outro material)  1 – Os Estados-Membros devem prever a favor dos seus autores o direito 
exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua 
colocação à disposição do público por forma a torná-las acessível a qualquer pessoa a partir do local e momento por 
ela  escolhido.  2  –  Os  Estados-Membros  devem prever  que  o  direito  exclusivo  de  autorização  ou  proibição  de 
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houve por acarretar a ruína das limitações livres ou gratuitas, pois as exceções que não 

estão submetidas ao pagamento de remuneração eqüitativa estão submetidas ao acesso 

condicionado,  restringindo  sobremaneira  o  interesse  da  coletividade  em  prol  das 

indústrias de direitos autorais. 

3. O paradoxo entre o direito à informação e direitos autorais no ciberespaço

O paradoxo na Sociedade Informacional se estabelece entre a liberdade de 

informação  a  todos  em favor  da  disseminação  do  conhecimento  e  da  cultura  e  os 

direitos exclusivos dos titulares dos direitos autorais. 

Com  efeito,  esta  situação  confronta  com  o  princípio  da  liberdade  da 

informação que é inerente à própria existência de uma Sociedade Informacional, além 

de desrespeitar o interesse público dos usuários, bem como os interesses particulares 

dos autores e/ou titulares de direitos.

É axiomático: somente poderá haver uma Sociedade Informacional se existir 

garantia de liberdade de acesso à informação. 

De  igual  modo,  somente  se  justifica  o  sistema de  tutela  jurídica  do  bem 

intelectual se houver um direito de exclusivo do autor. 

É preciso ter claro que, nesta questão, não há propriamente um antagonismo 

de posições, mas antes, é de fundamental importância a percepção de um paradoxo, que 

implica, inclusive, recorrer ao princípio da proporcionalidade para dirimir a colisão de 

direitos fundamentais.12 

colocação à disposição do publico, por fio ou sem fio, por forma a que seja acessível a qualquer pessoa a partir do 
local e no momento por ela escolhido, cabe: a) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas 
prestações; b) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas; c) Aos produtores de primeiras fixações de 
filmes, para o original e as cópias dos seus filmes; d)Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas 
radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.  3 – 
Os direitos referidos nos n.º 1 e 2 não se esgotam por qualquer ato de comunicação ao público ou de colocação à 
disposição do público, contemplado no presente artigo”. In ASCENSÃO, José de Oliveira; CORDEIRO, Pedro. Código 
do direito de autor e dos direitos conexos. 2.a Ed. Lisboa : Editora Coimbra, 2001, p.385 e 386.

12Por uma questão semântica, cumpre precisar a noção de colisão de direito fundamentais. Neste sentido 
encontramos:  ANDRADE, José Carlos Vieira de.  Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra : Almedina, 1987 p. 220. “Haverá colisão ou conflito sempre que se deva entender que a Constituição 
protege simultaneamente dois valores ou bens em contradição concreta (...) O problema agora é outro: é o de saber 
como vai resolver-se esta contradição no caso concreto, como é que se vai dar solução ao conflito entre bens, quando 
ambos (todos) se apresentam efetivamente protegidos como fundamentais”.  STEINMETZ, Wilson Antônio.  Colisão 
de direitos fundamentais e princípios da proporcionalidade. Porto Alegre : Editora Livraria do Advogado. 2001, 
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Isto porque, para além da doutrina do fair use,13 ou uso justo, há o princípio 

do uso lícito, e é com base neste que se pode alcançar o equilíbrio entre os direitos 

autorais e o direito de acesso à informação no ambiente digital. 

Na Sociedade Informacional  a problemática dos Direitos Fundamentais  de 

Quinta Geração renova a importância dos princípios constitucionais14 de liberdade de 

expressão e do direito de acesso à informação que no ciberespaço adquire forma ideal 

de comunicação e meio de difusão do pensamento. 

Desta  forma,  para  que  o  ciberespaço  tenha  um  valor  jurídico  como  fato 

tecnológico, cultural, econômico e social, será necessário refletir e redefinir os direitos e 

deveres e liberdades do indivíduo dentro deste ambiente virtual, bem como uma nova 

reflexão na Declaração Universal dos Direitos do Homem no que concerne à plenitude 

do desenvolvimento do ser humano no Ciberespaço.15

p.  69.  “As  colisões  de  direitos  fundamentais  são  exemplos  típicos  de  casos  difíceis  ou  duvidosos.  Assim  se 
caracterizam porque o que colide  são direitos  fundamentais  expressos  por  normas constitucionais,  com idêntica 
hierarquia e força vinculativa, o que torna imperativa uma decisão, legislativa ou judicial, que satisfaça os postulados 
da  unidade  da  Constituição,  da  máxima  efetividade  dos  princípios  fundamentais  e  da  concordância  prática.  Na 
colisão, não se trata de pura e simplesmente sacrificar um dos direitos ou um dos bens em jogo. Como se verá, a 
solução da colisão é impensável com mera subsunção a normas ou com a estreita aplicação dos cânones clássicos de 
interpretação;  além da utilização dos princípios  ou postulados  específicos  da interpretação  constitucional,  exige, 
sobretudo, a aplicação do princípio da proporcionalidade – de modo especial, o princípio parcial da proporcionalidade 
em sentido estrito (a ponderação de bens) – e argumentação jusfundamental”.

13“O Justo (fair use). (...) Segundo a Lei norte-americana, a provisão do uso justo permite a reprodução e 
outros usos de trabalhos protegidos por direitos autorais sob determinadas condições para propósitos como críticas, 
comentários,  notícias,  docência  (incluindo  múltiplas  cópias  para  utilização  dos  alunos),  estudos,  pesquisas  e 
investigações”. KAMINSKI, Omar. Introdução à gestão de direitos digitais. In Propriedade Intelectual & Internet. 
WACHOWICZ, Marcos. Curitiba : Juruá, 2002. p. 123.

14Estudando  os  princípios  constitucionais,  ESPINDOLA,  Ruy  Samuel.  Conceitos  de  Princípios  
Constitucionais. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1999, p. 73, afirma: “Princípios como fundamentos do sistema 
jurídico  e  princípios  constitucionais.  Tendo  em  conta  a  idéia  de  sistema  jurídico  como  ordem  global,  e  de 
subsistemas, como ordens parciais, podemos dizer que os princípios, enquanto normas, desempenham a função de dar 
fundamento  material  e  formal  aos  subprincípios  e  demais  regras  integrantes  da  sistemática  normativa.  Aqui  se 
entende sistema como a totalidade do Direito Positivo, e subsistemas, como suas ramificações estrutura-normativas, 
exemplo: O Direito Privado, o Direito Civil, o Direito das Obrigações,  e o Direito Administrativo etc.”  ROCHA, 
Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte : Del Rey, 1994, p. 
25-26.  “Os princípios  constitucionais  são os  conteúdos primários  diretores  do sistema jurídico-normativo de um 
Estado.  Dotados de originalidade e superioridade material  sobre todos os conteúdos que formam o ordenamento 
constitucional, os valores firmados pela sociedade são transformados pelo Direito em princípios”.

15“A Declaração Universal dos Direitos do Homem não tem valor obrigatório, mas não deixa de ter valor 
doutrinal, como fonte inspiradora de Tratados e Convenções no Direito Internacional Público, quanto em inúmeras 
legislações tanto no âmbito interno”.  WACHOWICZ,  Marcos.  O Direito de Asilo como expressão dos direitos 
humanos. In D’ANGELIS, Wagner Rocha. Org. Direito Internacional do Século XXI. Integração, Justiça e Paz.  
Curitiba : Juruá, 2003, p. 274.
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A Sociedade Informacional e os benefícios das novas tecnologias devem ser 

acessíveis a toda a comunidade e preservados os interesses dos titulares dos direitos 

autorais. 

Isto  porque,  para  que  a  tutela  jurídica  do  bem  intelectual  alcance  os 

propósitos do progresso científico e da disseminação cultural, a mantença do fair use e 

dos direitos de justa utilização se faz indispensável na Sociedade da Informação, sem 

que haja violação dos direitos autorais. 

Há que se permitir ao internauta a possibilidade de: 

a) ler,  ouvir  ou  visualizar,  privadamente  os  conteúdos  disponíveis  no 

ciberespaço, mesmo sendo estes protegidos pelo direito autoral ou copyright 

nas páginas disponíveis na internet; 

b) navegar  nos  sites  existentes  independentemente  das  fronteiras  físicas  dos 

estados e realizar cópias incidentais para uma utilização legal sempre retidas 

apenas temporariamente; 

c) examinar  e  realizar  experimentos  com  os  conteúdos  comercializados  e 

protegidos por direitos autorais observados os direitos da justa utilização e 

desde que preservada a integridade dos originais; 

d) realizar  cópias  parciais  para  uso  pessoal  com  propósitos  de  estudo, 

aprendizado ou pesquisa dos conteúdos que estejam sendo comercializados, 

ou  protegidos  por  copyright,  ou  ainda,  pertencentes  a  um  acervo 

bibliotecário. 

A questão relativa à tutela dos direitos autorais diante do panorama atual do 

ciberespaço é complexa. 

Por  um  lado,  a  tendência  de  regulamentação  capitaneada  pela  Diretiva 

Européia da matéria de tutela da propriedade intelectual na Sociedade da Informação 

restringe sobremaneira o interesse da coletividade em prol das indústrias dos direitos 

autorais. 
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Por  outro,  o  tratamento  da  matéria  de  liberdade  de  expressão  e  acesso  à 

informação  necessita  no  Direito  Internacional,  de  forma  universal,  que  coadune  ou 

solucione  os  conflitos  de  direitos  humanos  (Direito  à  informação  versus Direitos 

autorais). 

4. Os Limites do Sistema de Proteção do Direito Industrial

O  Direito  Industrial  tem  seu  marco  na  Convenção  de  Paris  (1883)  e 

posteriormente nas suas revisões na exata medida em que, abrangendo e protegendo as 

invenções,  modelos  de utilidade,  desenho industrial,  marcas,  indicações  geográficas, 

todas  originalmente  foram  concebidas  e  contextualizadas  no  momento  tecnológico 

derivado da Revolução Industrial.

Assim  é  que  o  Direito  Industrial  foi  paulatinamente  aperfeiçoado,  sendo 

atualizadas suas normas a cada avanço técnico, mas sempre dentro do meio tecnológico 

que amoldou os interesses econômicos que erigiram a Sociedade Industrial.

O Direito Industrial, para proteger os interesses econômicos e a tecnologia 

intrínseca no bem intelectual por ele tutelado, exige além do esforço intelectual original, 

a  necessidade  da  caracterização  de  novidade,  atividade  inventiva,  aplicabilidade 

industrial, não impedimento e suficiência descritiva. 

Tudo para que, preenchidos tais requisitos, possa ser atribuída carta patente 

para um novo produto ou processo, se disto resultar no seu conjunto um efeito técnico 

diferente ou novo.16

De tal forma que, havendo a concessão da patente, a idéia, que desenvolvida 

criou um novo produto ou processo, ganha proteção pelo direito de exclusivo que terá o 

titular da patente de explorá-la economicamente por um determinado tempo.  

16 Neste sentido Luiz Otávio Pimentel: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial”. PIMENTEL, Luiz O. Propriedade Intelectual e Universidade. Aspectos 
Legais. Funjab: Florianópolis, 2005, p.39.
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Com este direito de exclusivo poderá o criador reaver com a comercialização 

do produto os investimentos que dispensou, além de auferir lucro pela sua invenção.  

Desde a União de Paris, todas essas premissas foram criadas e paulatinamente 

estabelecidas por meio de sucessivas revisões de tratados, sendo incorporadas às normas 

internas de Direito Industrial pelos mais diversos países. 

Este esforço de regulamentação representa que a cada inovação tecnológica 

ocorreu  uma  busca  de  equilíbrio  de  interesses  econômicos  envolvidos  no processo de 

criação, desenvolvimento e comercialização de bens industriais, isto para a sua proteção e 

aperfeiçoamento nos séculos XIX e XX.

4.1. O Impacto da Tecnologia da Informação nos Direitos Industriais

O impacto da tecnologia da informação,  no que diz respeito à construção 

jurídica  da  propriedade  industrial  e  seu  desdobramento  para  o  ambiente  virtual  no 

ciberespaço, toma novos contornos e dimensões, antes inexistentes: 

(i) a Revolução Tecnológica da Informação trouxe uma tecnologia digital, que é 

facilmente autoduplicável sem custo considerável agregado, como o era na 

reprodução de um produto industrializado; 

(ii) o conhecimento necessário para ter como resultado a criação de um produto 

industrial,  que  constituía  uma  barreira  técnica  contra  a  reprodução  não 

licenciada,  deixa  de  ser  significativo  diante  da  tecnologia  de  reprodução 

propiciada pelos programas de computador. 

Quer-se com isso dizer que a Revolução Tecnológica,  e principalmente as 

inovações derivadas dos recursos informáticos, em que o programa de computador é 

elemento  central  de  criação  e  desenvolvimento  tecnológico,  acarretou,  desde  seu 

surgimento, e sobretudo com o advento da internet, uma nova busca de equilíbrio de 

interesses econômicos, no que tange à criação, uso e incremento desta tecnologia em 

todos os segmentos da Sociedade Informacional.
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A Lei de Propriedade Industrial  no Brasil perfilando-se aos parâmetros da 

União  de  Paris  é  taxativa17 ao  estipular  que  não  são  patenteáveis  as  concepções 

puramente abstratas, os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, 

financeiros,  educativos,  publicitários,  de  sorteio  e  de  fiscalização,  bem  como  os 

programas de computador em si.

A  exclusão  de  patenteabilidade  dos  programas  de  computador  em  si  é 

decorrente da proteção específica da tutela pelo Direito Autoral. 

Porém, a exclusão não se desdobra linearmente para os softwares inventions 

que combinem características de processo ou de produto com etapas de programa de 

computador. 

O impacto da tecnologia da informação,  no que diz respeito à construção 

jurídica  da  propriedade  industrial  e  seu  desdobramento  para  o  ambiente  virtual  no 

ciberespaço, teve sua discussão ampliada após decisão da Corte norte-americana de 23 

de julho de 1998, favorável à concessão de patentes relacionadas a computer programs 

e business methods,18 mais especificamente no que diz respeito ao direito de exploração 

econômica exclusiva inerente ao patenteamento do software que combine características 

de processo ou de produto na internet.19

4.2 O paradoxo entre a liberdade de iniciativa e direito industrial no ciberespaço

17Lei n.º  9.279/96 – Art.  10.  “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I  -  descobertas, 
teorias científicas e métodos matemáticos;  II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou 
métodos comerciais,  contábeis,  financeiros,  educativos,  publicitários,  de  sorteio  e  de  fiscalização;  IV -  as  obras 
literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - 
apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres 
vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou 
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”. 

18Trata-se do caso State Street Bank & Trust.Co. vs Signature Financial Group Inc julgado pela Suprema 
Corte  Estadunidense decidindo pela  procedência  do pedido relacionado a  método de fazer  negócio  utilizando a 
internet. Tal decisão constitui marco das patentes de invenção relacionadas a computer program e business methods.

19“Desde o advento da patenteabilidade de software e  business method, o incremento do United States 
Patent & Trademark Office –  USPTO é evidenciado em patamares desprovidos de qualquer parâmetro anterior. No 
ano de 1998, foram depositados aproximadamente 203.000 pedidos de patentes, sendo concedidas cerca de 154.500 
novas patentes. Somente no grupo de processamento de dados, computadores e comunicações,  ao final de 1998, 
foram deferidas cerca de 22.000 novas patentes – o que representam um aumento de 40% em relação ao ano anteior –  
e 1.595 novas patentes de Internet, sinalizando um aumento de 500% sobre os números do ano antecedente. Somente 
nos primeiros três meses do ano de 1999 foram concedidas 696 patentes relacionadas à Internet”. BALÉCHE, Vinícius 
Barjas.  As patentes de Business Methods e Software. in  BAPTISTA, Luiz Olavo (coord.)  Novas fronteiras do 
direito na informática e telemática. São Paulo : Saraiva, 2001, p. 127.
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A liberdade de iniciativa é inerente à organização econômica de um Estado 

constitucional.20 

Desta  forma,  a  Constituição  Federal  brasileira  veio  a  elencar  como 

fundamento do Estado Democrático de Direito os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa.21

Tais  valores  são  também  reafirmados  na  Carta  brasileira  como  Direitos 

Fundamentais do Cidadão no que concerne à livre iniciativa, à liberdade de trabalho, 

ofício e profissão e à defesa dos direitos de consumidor.22  

Por fim, a Carta federal ao regular a ordem econômica houve por garantir a 

propriedade privada dos meios de produção, a livre concorrência,  a defesa do meio 

ambiente e a busca do pleno emprego.23

Afirmando a Constituição uma opção pelo regime de economia de mercado, 

adota  o  princípio da livre  iniciativa  e  da liberdade de  concorrência  como forma de 

alcançar o equilíbrio entre os grandes grupos e o direito de estar no mercado também 

para os pequenos empresários.24 

20“Numa primeira noção, Estado constitucional significa Estado assente numa Constituição reguladora 
tanto de toda a sua organização como da relação com os cidadão e tendente à limitação do poder.” MIRANDA, Jorge. 
Teoria do Estado e da Constituição. Lisboa : Coimbra Editora, 2002, p.71.

21Constituição  Federal  de  1988 – artigo 1.º  “A República  Federativa  do Brasil,  formada pela  união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: I – Soberania; II – Cidadania; III – A dignidade da pessoa humana; IV – Os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; V – O pluralismo político”.

22Constituição Federal de 1988 – artigo 5.º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes ternos:  (...) XIII – é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; (...)  XXXII – o Estado 
promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor”.

23Constituição Federal de 1988 – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica –  artigo 170.º  “A 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  I – soberania nacional;  II 
– propriedade privada; III –  função social da propriedade; IV – livre concorrência;  V –   defesa do consumidor; VI –  
defesa do meio ambiente; VII – redução das desigualdades regionais e sociais;  VIII – busca do pleno emprego; IX 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.  Parágrafo único – É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 

24Neste sentido ver: FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. 4.a Ed. Rio de Janeiro : 
Forense, p. 90.
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É preciso ter claro que a organização da atividade econômica é feita em sua 

base pelo empresário25 ao articular os fatores de produção: 

a) o capital, que consiste no investimento econômico necessário para a 

realização da atividade; 

b) o  trabalho,  que  é  ordenado  pelo  empresário  da  maneira  que  ele 

próprio organiza a mão-de-obra e assalaria; 

c) a  tecnologia  ou  o  know-how  necessário  para  o  empreendimento,26 

conhecimento  este  específico  sobre  o  empreendimento,  por  mais 

simples e básico que seja para a produção ou circulação de bens ou 

serviços.

Contudo,  o  surgimento  da  internet  com altíssimo  tráfego  de  informações 

possibilitou o aparecimento de incontáveis formas de buscar e apresentar produtos e 

serviços, a fim de realizar negócios neste novo ambiente tecnológico. 

A nova economia propiciada pela internet trouxe novos modelos organiza-

cionais  com novos  processos  de  negócios  para  produção27 ou  circulação  de  bens  e 

serviços no ciberespaço.28 

25 Assim, e sob a perspectiva de que o Direito Comercial regula o comerciante (empresário) no 
exercício  de  sua atividade  profissional,  devem determinar  os  contornos  de sua  disciplina  a  partir  do 
regime econômico adotado pela Constituição brasileira.  (...)Sendo assim, a legislação ordinária há de 
comportar-se  dentro  desses  parâmetros  constitucionais  e  fixar,  com sua  observância,  as  limitações  à 
liberdade  de  comércio  por  eles  autorizadas.  Os princípios  constitucionais,  acima referidos  sem caráter 
exaustivo, devem ser considerados como vetores para a elaboração da legislação infraconstitucional e para 
a  interpretação  daquela  que  se  encontra  em vigor.GONÇALVES  NETO,  Alfredo  de  Assis.  Manual  de 
Direito Comercial. 2.a Ed. Curitiba : Juruá, 2000, p. 78 e 80.

26“Em determinadas, atividades os direitos de propriedade industrial constituem elementos de grande 
repercussão  econômica  na  composição  do  estabelecimento.  Basta  imaginar  os  exemplos  das  patentes  para  uma 
empresa voltada ao desenvolvimento  de novos produtos,  ou a  proteção da marca de uma empresa de comércio 
varejista de renome nacional. Vale, portanto, uma rápida exposição sobre a abrangência da tutela da propriedade 
industrial  no  âmbito  do  direito  brasileiro.  O  fundamento  central  da  tutela  da  propriedade  industrial  reside  na 
necessidade de proteção da atividade criativa do empresário, que, desenvolvendo produtos inovadores, ou criando 
marca que atue em si como elemento de atração da clientela, deve ser garantia de utilização econômica exclusiva 
destes direitos”. TOKARS, Fábio L. O Risco excessivo no trespasse de estabelecimento empresarial – Desvio da 
função econômica do contrato. Tese UFPR, 2002, p. 73.

27“Aqui está o fato que, terrivelmente, muitos parecem não compreender: tanto quanto inspirar o mundo 
de novas  criações,  e  quanto chamá-los  a  uma vida  de  inovações  que ninguém poderia  imaginar,  a  Internet  irá 
reposicionar muitos daqueles que são poderosos agora, podendo alterar maneiras de fazer negócios que beneficiam 
muitas dessas pessoas importantes; e nós devemos esperar  que aqueles que terão seus interesses ameaçados irão 
reagir”.  LESSING, Lawrence. Ambientalismo. Alguma coisa deu certo.  REINALDO FILHO, Demócrito. (Coord.) In 
Direito da Informática. Temas polêmicos. Bauru-SP : Edipro, 2002, p. 15.

28“À medida que o uso comercial da Internet se difunde, as economias locais se aproximam umas das 
outras e os fatores de produção se internacionalizam, ou, para adotar um termo contemporâneo, se globalizam. A 
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Os empreendimentos de pequeno porte no ambiente virtual do ciberespaço 

desconheceriam fronteiras sendo capazes de atingir todo o mercado global. 

Seu sucesso residiria  em sua agilidade,  para  que com isso,  num primeiro 

momento,  pudesse atrair  a atenção de consumidores insatisfeitos  com os produtos e 

serviços fornecidos por empresas tradicionais com grande rede de pontos de venda.

Desta forma, consolidar-se-ia um novo tipo de empreendedor com uma nova 

maneira de realizar negócios. 

Esta atividade econômica na internet implica  investimentos em tecnologia da 

informação  e  marketing29 com  capacidade  operacional para  enfrentar  as  grandes 

corporações.30

A atividade econômica desenvolvida pela internet ocasionaria a geração de 

emprego redimensionando as características do trabalho humano e flexibilizando-o, da 

mesma forma que as inovações tecnológicas demandaram novas profissões, destinadas 

ao desenvolvimento de novas técnicas comunicacionais, como: 

(i) os webmasters, programadores responsáveis pelo gerenciamento tecnológico 

de um site de internet, ou ainda, 

(ii) webdesigners, que são desenhistas industriais especializados na concepção 

estética de páginas de internet.

globalização  dos  fatores  de  produção,  entretanto,  depende  da  liberdade  do  fluxo  dos  mesmos  entre  as  diversas 
economias locais, pelo que devemos, trabalhar com a expectativa de contínuo alinhamento de preços de terra, capital, 
trabalho e tecnologia com certas reservas, tendo um olho sobre as possibilidades tecnológicas e empresariais e outro 
sobre as limitações políticas e, sobretudo, legais”. WYLIE, Eduardo. Economia da Internet. Rio de Janeiro : Editora 
Axcel Books, 2000, p. 73.

29“As assinaturas eletrônicas garantem as identidades, as comunições virtuais onde as pessoas aprendem 
a  conhecer-se  mutuamente,  o  marketing  personalizado  que  estuda  os  perfis  particulares  dos  consumidores  de 
informação em linha, a multiplicação dos contatos e das redes que permitem obter informações sobre os indivíduos e 
as suas reputações, sem contar as diferentes maneiras de apresentação e de verificação das apresentações dos outros, 
tudo isto parece garantir um nível de confiança aceitável. (...) o ciberespaço oferece um meio excepcional de escolher 
parceiros quotidianos de todos os gêneros entre um leque muito mais variado do que aquele a que temos acesso 
fisicamente todos os dias, o que é um elemento favorável à qualidade da sociabilidade em linha”.  LÉVY, Pierre. 
Filosofia World. O mercado. O ciberespaço. A consciência. Trad. Carlos Abomtim de Brito. Lisboa : Instituto 
Piaget. 2001, p. 70 e 71.

30“Não é exagero afirmar  que o surgimento da Internet  e o  fim da reserva  de mercado no setor de 
informática, em 1992, colocaram sob a luz dos holofotes uma nova geração de empreendedores brasileiros. Talvez, 
sim, seja exagero compara-los  aos seus pares  norte-americanos,  como Marc Andreesen – que depois  de criar  o 
Mosaic o rebatizou para Netescape Navigator, ganhando alguns dividendos por isso – ou Steve Case – um havaiano 
que teve a idéia de criar uma empresa chamada American Online (AOL) – em termos de importância para a formação 
da industria da Internet. Não em termos de brilhantismo. É o caso de Marcelo Lacerda, um dos pioneiros da Internet, 
brasileira, que no começo da carreira era chamado de Bil Gates tupiniquim”.  VIEIRA, Eduardo.  Os bastidores da 
internet no Brasil. São Paulo : Manole, 2003, p. 19.
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É fato que cada avanço tecnológico é gerador de mudanças organizacionais e 

trabalho. 

Foi  assim  com  a  Revolução  Industrial  e  sua  conseqüente  automação  do 

processo produtivo. 

Contudo, diante desse fenômeno social do trabalho humano com a Revolução 

Tecnológica, a vida digital provocou indagações sérias. 

Talvez  a  mais  preocupante  seja  a  denominada  exclusão  digital,  que  alija 

parcela significativa da sociedade de seus avanços e benefícios.31

O fenômeno da expansão da atividade econômica desenvolvido pela internet 

refletiu-se  em  particular  nas  relações  entre  o  fisco  e  o  contribuinte,32 não  só  na 

modalidade como nos conteúdos através dos quais a relação se desenvolve. 

Inúmeros  estudos  vêm  sendo  realizados33 sobre  sua  implicação  fiscal  no 

comércio  de  bens  e  serviços,  envolvendo  impostos  diretos,  inclusive  aqueles  que 

alcançam o rendimento formado pelas operações transnacionais decorrentes do uso das 

novas tecnologias.

A utilização de inovações tecnológicas em benefício da sociedade fez surgir – 

além de novas empresas que passariam a existir em função da internet – uma nova onda 

de investimentos em empresas de alta tecnologia por meio da  National Association of  

Securities Dealers Automated Quotation System – NASDAQ.34

31“(...) em certo sentido, a globalização implica um acesso mais amplo, mais não equivalente para todos, 
mesmo em sua etapa teoricamente mais avançada. Do mesmo modo, os recursos naturais são distribuídos de forma 
desigual.  Por  tudo  isso,  acho  que  o  problema  da  globalização  está  em  sua  aspiração  a  garantir  um  acesso 
tendendialmente igualitário aos produtos em um mundo naturalmente marcado pela desigualdade e pela diversidade. 
Há uma tenseão entre esse dois conceitos abstratos. Tentaremos encontrar um denominardor comum acessível a todas 
as pessoas no mundo, a fim de que possam obter coisas naturalmente não acessíveis a todos”. HOBSBAWM, Eric. O 
novo século. São Paulo : Cia das letras, 2000, p. 75.

32“Como  tributar  algo  que  envolva  elementos  e  conceitos  pouco  conhecidos  como  redes  de 
computadores,  softwares,  serviços  virtuais,  backbone,  estruturas  de  telecomunicações  (apenas  para  utilizar  a 
linguagem corrente) no caso da prestação de serviços de comunicação? Além disso, as leis que se referem ao tema e 
aos mecanismos tecnológicos de compreensão dessa prestação são suficientes para elucidar todos os fatos envolvidos, 
em face do direito positivo brasileiro?” OLIVEIRA, Edson Luciani de. Imposto sobre as Prestações de Serviços de 
Comunicação via Internet. Curitiba : Juruá, 2003, p. 31.

33Neste sentido ver: MARINS, James. (Coord) Tributação e Tecnologia. Curitiba : Juruá, 2002, p. 12.; 
IVES GANDRA, da Silva Martins. (Coord).Tributação na Internet. São Paulo : 2001, p. 113.; OLIVEIRA, Julio Maria 
de.  Internet  e  Competência  Tributária.  São Paulo :  Dialética,  2001,  69.;  GRECO,  Marco Aurélio.  Internet  e 
Direito. 2.a Ed.  São Paulo : Dialética, 2000, p. 179. 

34“O mercado do NASDAQ é um mercado representado por mais de 500 negociantes que trocam títulos 
de mais 6 mil empresas. Estes agentes também são denominados por "Market Makers" que entram em competição 
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Os  limites  impostos  pela  patenteabilidade  dos  produtos  ou  serviços 

relacionados  aos  business  methods constituem  um  dos  maiores  desafios  para  a 

Sociedade Informacional. 

Isto desde a histórica decisão da Suprema Corte Estadunidense ocorrida em 

1998, relacionada  à patenteabilidade do  computer programs e  business methods,  no 

caso State Street Bank & Trust Co. vs Signature Financial Group Inc., pois implica a 

mudança  dos  conceitos  e  princípios  que  regem  a  ordem  econômica  do  Estado, 

desafiando o operador do direito a compreender e buscar balizas deste novo paradoxo 

entre  a  liberdade  de  iniciativa  e  direito  industrial  no ciberespaço  por  meio  de  uma 

interpretação sistêmica da problemática apresentada.

5. Considerações finais

A  livre  iniciativa  como  direitos  humanos  fundamentais  é  de  inafastável 

importância para uma economia de mercado. 

A forma como está sendo regulada a matéria pelas Cortes norte-americanas 

levará  no  caso  específico  do  programa  de  computador  e  sua  proteção  jurídica  no 

ciberespaço a um paradoxo entre os direitos fundamentais da livre iniciativa e liberdade 

de concorrência com o antagonismo do monopólio.

É preciso ter claro que é a liberdade de iniciativa na internet que possibilita a 

auto-organização das atividades econômicas, nos incontáveis sites e páginas existentes 

no ciberespaço.

Da mesma forma, deve ser assegurada a liberdade da utilização da tecnologia 

digital com o uso de programas de computador, sem os quais a atividade econômica não 

poderia  ser  realizada,  pois  estes  softwares estão  na  base  das  novas  formas  de 

com  base  em  oferecer  o  melhor  preço  de  compra  e  de  venda.  Este  tipo  de  mercado  não  está  sujeitas  a 
regulamentações como o  NYSE.  A inscrição  das  empresas  no mercado é  livre,  no entanto  terá  que mandar  um 
documento  à  SEC.  As  empresas  cotadas  no  NASDAQ não  são  apenas  empresas  do  sector  da  Internet  ou  da 
informática. Encontramos bancos, sociedades biotécnicas, indústrias. Até este momento, o NASDAQ era apenas um 
mercado orientado para "as cotações".  A concorrência baseava-se na compra ou venda dos títulos pelos Market 
Makers.  Fonte : www.bolsapt.com/formacao/Default.asp%3FLivro%3D1%26Capitulo.
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apresentação e circulação de bens e serviços, agora num ambiente virtual e sem limites 

de fronteiras na Sociedade Informacional. 

Wemer  KOCH assevera  que  “nossa  tecnologia  moderna  (com  todas  as  

vantagens e desvantagens) não teria sido possível com uma ciência não-livre. Penso  

que o sofware e a ciência são similares em muitos aspectos”.35

O paradoxo entre os direitos fundamentais da livre iniciativa e liberdade de 

concorrência, e o antagonismo do monopólio, está envolvido numa nova questão gerada 

por um novo conflito de interesses econômicos. 

A proteção do Direito Industrial conferida pela patentabilidade somente se 

justifica se, concomitantemente à proteção do investimento com a criação do monopólio 

de exploração, houver a proteção da liberdade de inovações. 

O paradoxo só existe porque a proteção conferida pelo Direito Industrial, a 

teor da decisão da Corte norte-americana no caso  State Street Bank & Trust Co. vs  

Signature  Financial  Group  Inc.,  está  se  revertendo  apenas  para  as  indústrias  de 

conteúdo ou as indústriais de copyright.

Num paralelo entre a Revolução Industrial e a atual Revolução Tecnológica, 

tem-se que, nos séculos passados, com a regulamentação de Direito Industrial por meio 

de tratados e legislações internas, foram vencidos os desafios para o desenvolvimento 

da  Sociedade  Industrial,  compatibilizando-se  interesses  econômicos,  tecnológicos  e 

sociais.

Ocorre que, atualmente, é preciso que seja vencido um novo desafio jurídico, 

que foi lançado pelo advento da tecnologia da informação: caberá ao direito em sua 

regulamentação  propiciar  o  desenvolvimento  pleno  desta  nova  Sociedade 

Informacional,  equalizando toda uma gama de interesses, preservando a liberdade de 

iniciativa da atividade econômica e o aperfeiçoamento do conhecimento do ser humano.

35Conforme Wemer KOCH em palestra proferida na I Conferência Internacional de Software Livre Brasil 
realizada em Curitiba, entre os dias 5 a 7 de novembro de 2003, promovida pela Companhia Informática do Paraná - 
CELEPAR.
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DO REGIME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  E O SISTEMA DE 

PATENTES- AS LICENÇAS COMPULSÓRIAS.

Maria Lucia de Barros Rodrigues∗

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo estudar a licença compulsória na Lei nº 9.279/96 e 

no Decreto nº 4.830/03, ou seja, no caso específico da licença compulsória em matéria 

de emergência nacional.

Iniciamos pela noção  de licença compulsória e suas espécies.

Dentre suas espécies, focamos nossa atenção ao art. 71 da Lei 9.279/96.  Ao estudarmos 

esse ponto, chegamos à conclusão de que a licença compulsória prevista nesse artigo 

buscou evitar uma distorção, ou seja, tira o monopólio do titular de uma patente em 

situações de interesse público e emergência nacional. 

Os dois decretos que vieram para regulamentar o assunto se apresentaram eivados de 

ilegalidades e inconstitucionalidades.

Concluindo esta parte, falamos sobre as patentes de medicamentos, a lei dos genéricos, 

bem  como  sobre  as  possibilidades  de  licença  compulsória  na  legislação  norte-

americana.

Então traçamos um paralelo entre o sistema de patentes e o ‘Creative Commons’, a 

título de provocação, para pensarmos.
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PROPRIEDADE  INTELECTUAL;  LICENÇAS COMPULSÓRIAS;  EMERGÊNCIA 
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ABSTRACT

The  objective  of  this  research  was  to  study  compulsory  licencing  as  it  relates  to 

Brazilian  patent  Law protection  provided  by Legislation  n.  9.279/96 and Decree  n. 

4.830/03. Compulsory licencing is the vehicle wich grants government rights in national 

emergency or in the public interest which are otherwise protected by patent Law.

The study commenced  with  an  examination  of  compulsory  licencing  and its  kinds, 

particularly article n. 71 of the aforementioned Legislation n.9.279/96. By studying this 

point  we  concluded  that  the  compulsory  licencing tries  to  avoid  one  distortion:  the 

withdrawal of the monopoly of a patent holder in cases of national emergency or public 

interest.

The rules that came in order to regulate the above mentioned institute of compulsory 

licencing are both ilegal and unconstitutional.

To finish this part we spoke about pharmaceutical patents, generic´s Legislation as well 

as the compulsory licencing in North American Legislation.

And by means of conclusion there is a link between the patent system and the ‘creative 

commons’.

KEY WORDS
INTELECTUAL  PROPERTY;  COMPULSORY  LICENCING;  NATIONAL 

EMERGENCY; CREATIVE COMMONS.

          1. Um direito de propriedade sui generis

Poder-se-ia imaginar que a discussão acerca da natureza jurídica do direito sobre 

os bens imateriais parece sem importância ou desprovida de interesse prático para os 

estudiosos do Direito.

Mas, na verdade, dependendo da natureza jurídica que se atribua a esse — ou 

qualquer outro direito — diferente será a maneira de interpretá-lo e, conseqüentemente, 

aplicar a própria lei.

2511



Se  optarmos  por  uma  vertente,  assim  será  a  sua  aplicação  e  interpretação. 

Melhor explicando: se dermos a qualificação para os direitos sobre os bens imateriais 

como direitos  pessoais  ou reais,  a interpretação e  aplicação da lei  seguirá  o regime 

jurídico inerente aos direitos pessoais ou reais.

Os bens imateriais — ou bens incorpóreos — não existem materialmente ou, 

preferindo, concretamente.

Mas são economicamente valiosos, fazem parte do estabelecimento empresarial 

e podem ser chamados de “classe especial de ativos intangíveis”. 1

_ “propriedade intelectual:  é uma classe especial  de ativos intangíveis 

que é única, por ter seu uso e exploração protegidos por lei. Pode ter uso 

interno  ou  ser  transferida  para  terceiros  (marcas,  patentes,  processos 

secretos, direitos autorais, software, etc.).”

A  divisão  em  direitos  de  natureza  corpórea  e  incorpórea  já  vinha  desde  os 

Romanos, obedecendo à possibilidade ou não de serem tocados.

Porém, a melhor definição não é a que relaciona a imaterialidade ao fato de se 

poder  “tocar”  ou  não.  Mas  sim,  aquela  que  admite  sua  existência  em  virtude  da 

atividade intelectual e inventiva do homem, devidamente regulamentados pelas normas 

de direito industrial (marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais), bem 

como das de direito do autor.

Posto isto, surgiram várias teorias para explicar a natureza jurídica dos direitos 

relacionados aos bens imateriais.

Se pegássemos a teoria da propriedade pura e simples (tout court), teríamos que 

esta  procurava identificar  a  natureza jurídica  dos direitos sobre os  bens incorpóreos 

como de natureza real, ou seja, o verdadeiro direito de propriedade.

O direito de propriedade,  segundo a melhor doutrina, é exclusivo e absoluto. 

Para o novo texto do Código Civil - art. 1.228, caput:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

1

1Ana Cristina França - “Avaliação de Propriedade intelectual e ativos intangíveis”, RevistaABPInº39, 
págs. 9 a 14, p.10
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Conforme ensinamentos de Gama Cerqueira: 2

“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, poderemos dizer que  
o direito do autor e de inventor é um direito privado patrimonial,  de  
caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária  
e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-
se,  por  isto,  propriedade  imaterial,  para  indicar  a  natureza  de  seu  
objeto”.

1.1 - PROPRIEDADE IMATERIAL

Há várias  definições  de  bem. A que mais  se  aproxima da matéria  relativa à 

propriedade intelectual é a que afirma que bem é tudo aquilo- corpóreo ou incorpóreo- 

que,  contribuindo  direta  ou  indiretamente,  venha  propiciar  ao  homem  o  bom 

desempenho  de  suas  atividades,  que  tenha  valor  econômico  e  que  seja  passível  de 

apropriação pelo homem.

O inventor, quando cria algo novo, apresenta para a sociedade o fruto de sua 

intelectualidade. A invenção, por isso, é um bem intangível do qual pode resultar um 

bem material,  exemplo,  um  produto  ou  processo  suscetível  de  ser  utilizado  pela 

indústria.

A intelectualidade é a fonte indutora dos bens imateriais, sendo estes os geradores dos 

bens materiais.

Outros exemplos:

2 Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, parte I, Ed. Forense, pág. 148
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Ao  transferir  para  a  tela  a  genialidade  da  minha  arte,  transformei  um bem 

intangível (minha capacidade artística), de minha propriedade, em um bem tangível — a 

obra de arte.

O engenheiro, que tem conhecimento técnico, projeta e dimensiona a construção 

de um edifício — bem material.

Vejamos a propriedade intelectual.

1.2 - A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade, lato sensu, é o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem.

Propriedade dos bens imateriais é regida por regras específicas que constituem o 

direito da propriedade intelectual.

Propriedade  irrestrita  e  ilimitada  não  existe,  porque  há,  inclusive,  limitações 

constitucionais. Exemplo: a função social da propriedade.

Porém,  propriedade  intelectual  pode  ser  conceituada  como o  direito  de  uma 

pessoa sobre um bem imaterial.

Aqui, também existem suas limitações.

O autor de uma obra literária ou artística usufrui da proteção relativa ao bem, 

concedida pelos direitos autorais, limitada a um certo período, que varia de acordo com 

o previsto na lei ou convenção adotada por cada país.

O  direito  outorgado  a  um  inventor,  o  qual  garante  o  poder  deste  sobre  a 

invenção,  fica  condicionado  a  um prazo  determinado  pela  lei.  Aí,  cai  em domínio 

público, o objeto da invenção.

E esse direito é relativo, pois pode acontecer de um inventor ter proteção ao seu 

invento em um país e não ter em outro. Exemplo, a briga dos remédios entre EUA x 

Brasil.

As regras da propriedade intelectual não se aplicam às coisas corpóreas.
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A propriedade  intelectual  volta-se  para  o  estudo das  concepções  inerentes  aos  bens 

intangíveis que, de modo geral, podem ser divididos nas categorias:

• Artísticas

• Técnicas

• Científicas

Criações artísticas: englobam obras literárias, escritas ou orais;

Obras musicais, cantadas ou instrumentadas.

Obras  estéticas  bidimensionais  (desenhos,  pinturas,  gravuras,  litografias, 

fotografias, etc.).

Tridimensionais (esculturas e obras de arquitetura).

Criações técnicas: invenções. São as leis de patentes.

Concepções  científicas: são  descobertas  nos  campos  da  física,  química, 

biologia, astronomia, etc.

Descoberta não é protegida porque não é a criação de algo novo. É um fenômeno 

natural ignorado até então. O autor só teve o mérito de antecipar sua revelação à 

humanidade. Ele é um descobridor, não um criador.

O que faz a propriedade intelectual é ligar o autor (criador) com o bem imaterial, 

bem como  estatuir suas regras da proteção.

1.3- PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Episódio da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais aplicáveis nas 

indústrias.

São assuntos referentes às invenções:

• Modelos de utilidade

• Desenhos industriais

• Marcas de produto ou serviço, de certificação ou coletivas.

• Repressão às falsas indicações geográficas e demais indicações.
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• Repressão à concorrência desleal

A propriedade industrial abrange os campos do Direito, da Técnica e da Economia. Por 

causa  do  desenvolvimento  mundial  das  técnicas  industriais  e  da  globalização  do 

mercado internacional, a propriedade industrial vem passando por várias alterações em 

sua estrutura.

Por  exemplo  em 1994,  os  EUA adotaram o  GATT (General  Agreement  for 

Tarifs  and  Trade),  que  promoveu  mudanças  importantes  em  sua  legislação  de 

propriedade  intelectual  para  compatibilizar  com  o  TRIPS  e  o  Tratado  de  Livre 

Comércio da América do Norte - Nafta.

2. SISTEMA DE PATENTES

É um conjunto de regras que tratam da produção das invenções voltadas para a 

indústria.

A patente é o direito outorgado pelo governo de uma nação a uma pessoa, o qual 

confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de 

utilidade, durante um determinado período em todo o território nacional.

O  sistema  de  patentes  é  justificado  por  quatro  aspectos:  direito,  economia,  técnica  e 

desenvolvimento.

2.1 - RAZÕES DE DIREITO
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O inventor tem o direito natural da propriedade do bem imaterial, caracterizado 

na  invenção.  Proporciona  um  meio  de  defesa  contra  a  apropriação  indevida  por 

terceiros. Dá a ele o privilégio da exclusividade. 

A patente é a defesa do inventor contra a exploração indevida, o que causa ao 

inventor  vários prejuízos, dentre eles  a perda da clientela, cujo resultado é baixar o 

preço de seu produto.

Sim,  porque  a  simples  cópia  do  resultado  final  da  invenção  permite  aos 

copiadores desonestos a venda do produto a preços e qualidade bem inferiores aos do 

autêntico inventor.

A patente confere um monopólio temporário de exploração ao seu titular. Dá a 

ele a possibilidade de intervir  na justiça,  com objetivo de paralisar  a contrafação e, 

eventualmente,  reaver  possíveis  prejuízos  contra  terceiros  que,  sem  consentimento, 

estejam explorando a invenção.

2.2 - RAZÕES DE ECONOMIA

A invenção proporciona um benefício à sociedade, sendo justo que o inventor 

lucre com o seu trabalho.

O  privilégio  da  exclusividade  é  o  modo  mais  apropriado  de  retribuição  ao 

inventor.

O grau de utilização de uma patente varia na razão direta do interesse público.

Quanto maior a clientela da patente, mais lucros tem seu titular.
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Os lucros são estimulados pelo fato de a patente restringir somente ao seu titular 

a devida exploração. Induz uma escassez de uso, por isso o preço é alto.

Para evitar especulações e sobre lucros dos titulares, algumas nações adotam em 

suas  leis  dispositivos  como a  concessão  da  licença  obrigatória  -  art.  68  da  Lei  n.º 

9.279/96- (“LPI”) -para a exploração do privilégio a terceiros, quando ficar provado que 

o uso efetivo por parte do titular não atende à demanda do mercado.

Se o abuso ou o desuso não forem sanados pela licença obrigatória, há o que se 

chama pedido de caducidade - art. 78, III da LPI.

Porém, sem retribuição,  os  inventores manterão suas idéias em segredo e  os 

empresários não se arriscarão a investir em algo novo se não houver a expectativa do 

lucro conseqüente à existência desse privilégio temporário que a patente possibilita.

No  âmbito  de  um  país  ou  países  que  façam  parte  de  blocos  econômicos  e 

tratados  internacionais,  o  sistema  de  patentes  funciona  como  autêntica  arma  de 

economia,  pois  evita  que  técnicas  desenvolvidas  por  inventores  nacionais  sejam 

apropriadas  por estrangeiros.

2.3 - RAZÕES DE TÉCNICA

As patentes contribuem para o aumento de conhecimento nos mais diferentes 

campos da técnica.

Patent  Office norte-  americano revela que a patente é o fator estimulante  da 

atividade  criativa  das  pessoas.  Incentiva  a  demanda  de  soluções  técnicas  para  as 

carências e os anseios da sociedade.
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Amplia o campo de opções.

Cresce o estado da técnica. Um arquivo contendo matéria de patentes é, sem 

dúvida,  uma autêntica  universidade  de  conhecimentos  técnicos.  Com a  proteção  da 

patente,  o  inventor  revela  suas  idéias.  Elas  podem  servir  de  origem  para  outras 

concepções e desenvolvimentos.

2.4 - RAZÕES DE DESENVOLVIMENTO

O sistema de patentes é fator de desenvolvimento. Daí ser adotado em quase 

todas as nações do mundo, independente do seu estágio de evolução. Onde não há esse 

sistema, a indústria não é tão desenvolvida, porque desanima inventores e empresários.

As patentes são publicadas, devendo constar a descrição das características da 

invenção de modo que um técnico do assunto possa realizá-la.

O progresso técnico é colocado ao alcance da coletividade, proporcionando a qualquer pessoa o 

direito de utilizar a invenção objeto da patente, uma vez expirado o prazo de sua validade.

2.5 - FUNDAMENTO DO SISTEMA DE PATENTES

A partir  do século XIX, o desenvolvimento industrial tomava proporção cada 

vez  maior.  Invenções  surgiam  no  campo  da  técnica.  Os  sistemas  de  propriedade 
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industrial  se  estendiam  entre  as  nações.  Mas  os  mecanismos  de  atuação  eram 

essencialmente nacionais e variavam de país a país. Esse fato impunha aos inventores 

grandes dificuldades para a obtenção de patentes no estrangeiro.

A noção de patenteabilidade variava de acordo com a lei de cada nação e com 

suas formalidades.

Ao postular a patente, o inventor era obrigado a publicar as características de sua 

invenção — o que fazia com que a condição de novidade ficasse comprometida. 

Era assim: a  condição de novidade no estrangeiro era absoluta porque as leis  eram 

exemplarmente nacionalistas e não cogitavam de assegurar direitos de prioridade para 

inventores divulgados em outros países.

Algumas nações não analisavam o mérito da invenção, concedendo as patentes e 

sendo elas julgadas a posteriori, judicialmente.

Setores jurídicos e empresariais reclamam um sistema internacional de patentes. 

Discutia-se, na Europa, a adoção da uniformidade de tratamento para muitas classes de 

assunto.

A  fim de estabelecer os fundamentos de uma legislação internacional sobre as 

patentes, em 1880 forma-se a Conferência de Paris.

Pelo projeto básico, foram elaboradas e aprovadas disposições sobre patentes e 

outras formas de propriedade industrial e a organização de um escritório internacional 

para a proteção da propriedade industrial.
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2.6 – CUP-CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS

A Convenção de Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial é um acordo 

acessível a qualquer nação, podendo ser  implementado mediante o termo de adesão de 

cada  país  à  Organização  Mundial  da  Propriedade  Intelectual-  OMPI.  A Convenção 

estabelece  as  cláusulas  para  a  proteção  da  propriedade  industrial  sob  seus  vários 

aspectos.

Passaremos a abordar o tema das licenças compulsórias  das patentes,após uma síntese 

elaborada sobre a propriedade intelectual e seu regime específico.

LICENÇAS COMPULSÓRIAS – ORIGENS E TIPOS

3.1 – ORIGENS

Para haver a exploração de uma invenção é necessária a sua patente, que é um 

direito de propriedade, e essa exploração deve ser feita dentro de um prazo, sob pena de 

ficar sujeita à concessão de uma licença compulsória.

Desde legislações anteriores já havia a exigência de se explorar uma invenção 

patenteada.  O prazo era de dois anos e se o interessado não explorasse sua invenção, 

perdia o direito.

             Havia determinações no sentido de que a exploração da invenção patenteada 

deveria ser feita industrialmente e mais, deveria atender às necessidades do mercado 

consumidor.
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Caso contrário, o titular perderia seus direitos ou então, em caso de produção 

insuficiente, os direitos seriam limitados a uma área do território.

Podemos  dizer  que  esse  dispositivo  foi,  na  verdade,  o  primeiro  passo  para 

privilegiar o interesse público em relação aos direitos de  inventores e daqui partiu a 

licença compulsória.

O Código da Propriedade Industrial de 1945 dispunha que a efetiva exploração 

tinha que ser comprovada pela prática regular da atividade daquela patente.  Os Códigos 

posteriores, de 1967, 1969 e 1971 já dispuseram que a efetiva exploração deveria ser 

comprovada pela exploração contínua,  em escala industrial,  da invenção patenteada, 

fosse pelo titular ou por um licenciado.

Além disso, o Código de 1967 dispunha sobre a exigência de que a exploração 

industrial daquela invenção fosse apropriada para atender a demanda do país.

Posto  isso,  passaremos  a  abordar  as  modalidades  de  licenças  compulsórias, 

tendo em vista a atual legislação, a Lei n. 9.279/96 (“LPI”). Tal legislação estruturou 

melhor o instituto das licenças compulsórias.

Porém, primeiramente,  cabe-nos abordar um capítulo sobre o TRIPS- “Trade 

Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights”,  parte  integrante  do  “Acordo 

Constitutivo  da  Organização  Mundial  do  Comércio-OMC”,  Anexo 1C,  que  trata  da 

Propriedade Intelectual.

3.2 DO ACORDO TRIPS

A. INTRODUÇÃO

Devido a uma interação entre a proteção dos direitos da propriedade intelectual e 

o direito internacional, ficaram os primeiros vinculados ao segundo.

2522



Desempenharam  um  papel  fundamental  para  a  evolução  dos  direitos  de 

propriedade intelectual, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, a CUP - 

Convenção da União de Paris, de 1883, bem como a União de Berna para a proteção das 

obras literárias e artísticas (1886).

Depois da Segunda Grande Guerra, várias transformações mundiais ocorreram e 

refletiram em todos os âmbitos,  inclusive do direito internacional  que,  por  sua vez, 

refletiu  no  direito  de  propriedade  intelectual.  A  ONU  proporcionou  alterações  no 

sistema das Uniões - Paris e Berna. Suas estruturas se tornaram arcaicas e precisavam se 

adaptar às novas demandas.

A  carta  das  Nações  Unidas  teve  importante  papel  em relação  à  cooperação 

econômica e social entre os Estados-Membros.

Criaram dois órgãos:

a)  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Comércio  e  desenvolvimento 

CNUCED/Unctad (1964);

b) Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial  Onudi 

(1966);

Com  o  aparecimento  desses  órgãos  tornou-se  necessário  o  aparecimento  de 

algum outro, mais específico e apropriado para a propriedade intelectual.

A Convenção de Estocolmo, de 1967, criou a OMPI - Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual e que tem sede em Genebra.

A  função  desse  órgão  é  de  unificar  os  conceitos,  tornando-os  “propriedade 

intelectual”  que,  por  sua  vez,  engloba  propriedade  industrial  e  direitos  de  autor  e 

conexos.

Com o passar do tempo, a OMPI – cuja organização é de caráter eminentemente 

técnico – demonstrou uma certa deficiência, reconhecendo-a, uma vez que não há, em 

sua  estrutura,  um órgão  para  verificar  o  adimplemento,  por  parte  dos  estados,  dos 

compromissos que assumiram em relação aos direitos de propriedade intelectual.

Sabemos  que  a  propriedade  intelectual  e  sua  proteção  estão  visceralmente 

ligados ao incremento do comércio mundial.

Devido a pressões de países industrializados, especialmente dos Estados Unidos, 

o tema proteção à propriedade intelectual foi levado às portas do Gatt.
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Tais negociações tiveram início em 1986 quando houve o lançamento da Rodada 

Uruguai.

De acordo com Maristela Basso 3 :

“Durante os debates, emergiram três concepções sobre propriedade intelectual:

a) A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a proteção da 

propriedade intelectual como instrumento para favorecer a inovação, 

as invenções e a transferência de tecnologia, independentemente dos 

níveis de desenvolvimento econômico dos países. Os países 

desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre propriedade  

intelectual e comércio internacional.

Durante as discussões, os países comunicaram ao Gatt que a operação de 

suas companhias era ameaçada pela contrafação e inadequada proteção 

da propriedade intelectual.

b)  A  segunda  posição,  defendida  pelos  países  em  desenvolvimento, 

destacava  as  profundas  assimetrias  Norte-Sul,  no  que  diz  respeito  à 

capacidade de geração de tecnologia. Sem desconhecer a importância da 

proteção  da  propriedade  intelectual,  esses  países  defendiam  que  o 

objetivo  primordial  das  negociações  deveria  assegurar  a  difusão  de 

tecnologia, mediante mecanismos formais e informais de transferência.

Os  países  em  desenvolvimento  tinham  a  preocupação  de  garantir  o 

acesso  seguro  à  moderna  tecnologia,  maior  proteção  dos  direitos  de 

propriedade intelectual. O dilema era como aumentar a proteção a esses 

direitos  e  garantir  o  acesso  à  moderna  tecnologia.  Para  eles,  suas 

necessidades  de  desenvolvimento  econômico  e  social  eram  tão 

importantes (ou mais) que os direitos de propriedade intelectual.

c)  Por  fim,  tínhamos  uma  posição  intermediária  de  alguns  países 

desenvolvidos, dentre os quais o Japão e os membros das Comunidades 

3 Basso, Maristela “O Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/Trips”, in 
“OMC e o Comércio Internacional”, coordenação de Alberto do Amaral Jr., Aduaneiras, SP, 2002, pág. 
119
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Européias,  que destacavam a necessidade de assegurar  a  proteção dos 

direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu exercício ou 

outras  práticas  que  constituíssem  impedimento  ao  comércio  legítimo. 

Isso  porque  os  direitos  exclusivos,  outorgados  pelos  títulos  de 

propriedade  intelectual  poderiam se  tornar,  muitas  vezes,  barreiras  ao 

comércio,  especialmente  por  seu  uso  abusivo.  Para  esses  países,  as 

distorções  no  comércio  podem  surgir  não  apenas  da  “inadequada” 

proteção, como também de uma “excessiva” proteção.”

B. DO TRIPS

Trips - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights é parte integrante 

do “Acordo  Constitutivo  da  Organização  Mundial  do Comércio”  -  OMC,  como 

ANEXO 1C.

Entre nós, vigora pelo Decreto Presidencial n.º 1.355, de 30/12/94.

É também conhecido como “Ata final da Rodada Uruguai” 4

Os Estados-Membros da OMC são os destinatários do Trips.

O Trips tem por objetivo:

“(a) completar as deficiências do sistema de projeção da Ompi e (b) 
vincular,  definitivamente,  os  direitos  de  propriedade  intelectual  ao  
comércio  internacional  e  ‘reduzir  as  distorções  e  obstáculos  ao  
comércio internacional’ levando em conta 5 a necessidade de promover  
uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade  intelectual  
‘e’ a necessidade de  assegurar  que  as  medidas   e  procedimentos  
destinados a fazê-los respeitar não  se  tornem,  por  sua  vez,  
obstáculos ao comércio legítimo”.

O Trips  tem  disposições  que  constituem  padrões  mínimos  de  proteção,  que 

devem ser observados pelas legislações internas dos Estados-Partes.

Onde houver controvérsias, estas serão submetidas à OMC.

Ainda, de acordo com Basso 6:

4 Basso, Maristela, ob. cit., pág. 126.
5 Preâmbulos do Trips, apud Basso, Maristela, ob. cit., pág. 131.
6 Basso, Maristela, ob. cit., pág. 150.
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“O Trips e a Ompi não se excluem, mas somam forças para melhorar o  
disciplinamento,  o  reconhecimento  e  a  proteção  dos  direitos  de 
propriedade intelectual.”

A  partir  do  Trips,  o  regime  internacional  fundamental  de  proteção  da 

propriedade intelectual tem esta configuração, que depois comentaremos.

C.  REGIME  INTERNACIONAL  DE  PROTEÇÃO  DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL

     

      Existem várias convenções:

Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial de 1883, revista 

em Estocolmo, em 1967.

Convenção de Berna para a proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, 

revista em 1971.

Convenção de Roma para a proteção dos Artistas - Intérpretes, Produtores de 

Fonogramas e Organizações de Radiodifusão, de 1961.

Convenção  de  Estocolmo  que  cria  a  Organização  Mundial  de  Propriedade 

Intelectual - OMPI, de 1967.

Convenção de Washington sobre Propriedade Intelectual  Relativa a  Circuitos 

Integrados, de 1989.

Trips - Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio.

No Brasil, o Trips tem dois tipos de efeitos: os externos e os internos.

Os externos se relacionam às obrigações assumidas perante a OMC e aos seus 

Estados-Membros.

Os  internos  se  referem à  entrada  em vigor  no  nosso  direito,  bem como sua 

executoriedade.
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E para terminar esta parte, ainda no dizer de Basso 7:

“O Trips é uma norma especial, ou seja, um acordo sobre aspectos de  
propriedade  intelectual  no  campo  do  comércio  internacional.  Daí  
decorre  a  sua  natureza  especial,  inclusive  no  que  diz  respeito  aos  
direitos de propriedade intelectual”.

Com  relação  ao  tema  em  questão  –  licenças  compulsórias-  especialmente  as 

relacionadas ao interesse público e emergência nacional, temos que a licença obrigatória 

de patentes  é  internacionalmente  reconhecida como uma exceção,  porém válida  aos 

direitos que a patente confere, portanto, constante dos principais acordos internacionais, 

tais como a CUP - art. 5.A.2 e o Trips, art. 8.

7 Basso, Maristela, ob. cit., pág. 160.
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3.3 – TIPOS

A atual legislação – a Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – “LPI” – 

contém disposições sobre as licenças compulsórias.

Barbosa8 nos explica:

“Modalidades de Licença Compulsória
 A legislação em vigor prevê uma série de licenças coativas:
- a licença por abuso de direitos;
- a licença por abuso de poder econômico;
- a licença de dependência;
- a licença por interesse público;
- a licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere ex legis  
a seu empregador, conforme o artigo 91,§ 2º, do CPI/96.
Outra distinção absolutamente relevante é entre as licenças de interesse  
privado  e  as  de  interesse  público;  aquelas  têm  por  pressuposto  um 
interesse  individual,  subjetivado,  cuja  pretensão  se  exerce  mediante  
requerimento  ao  ente  público  que  examinará  a  legitimidade  do  
requerente  em  face  do  pedido,  e  a  satisfação  das  condições  
procedimentais e substantivas.  As licenças de interesse público seguem 
processualistica  própria  e  atendem  a  pressupostos  constitucionais  
inteiramente diversos.
Claro está que – de maior carga pública ou privada – o interesse em 
questão tem fundamentos no pressuposto constitucional do uso social do 
privilégio.”

Dessa  forma,  parece-nos  que  a  licença  compulsória  é  voltada  às  situações 

extremas.

Para Siemsen:9 

“No  âmbito  internacional,  a  noção  da  falta  de  exploração  de  uma 

invenção  patenteada  foi  inicialmente  introduzida  na  Convenção  de  

Paris, por ocasião da revisão do texto da Convenção, em Bruxelas, em 

1900.  A penalidade prevista foi a caducidade da patente, caso a falta de  

exploração não tivesse motivos  justificados.   Em Haia,  em 1925, por  

ocasião de nova revisão do texto da Convenção de Paris, duas noções 

adicionais  foram  introduzidas:  a  primeira  era  a  de  que  a  falta  de 
81 Barbosa, Denis Borges, in “A Nova Regulamentação da Licença Compulsória por Interesse Público”, 
Revista da ABPI nº 67, nov/dez 2003, pág. 11
9 Siemsen, Peter Dirk, in “Painel 3”, Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2001, 
pág. 56.
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exploração deveria estar caracterizada como uma das formas de abuso 

dos direitos decorrentes da patente para que a mesma ficasse sujeita a  

sanções.   Como  outra  forma  de  abuso,  se  poderia  mencionar  preço  

excessivo, que poderia ocorrer mesmo que o invento patenteado tivesse 

sendo explorado.

A  segunda  noção  introduzida  em  Haia  foi  a  de  estabelecer  que  a 

caducidade, pena máxima, somente seria aplicável caso a concessão de  

um licença compulsória fosse insuficiente para prevenir o abuso.  De  

qualquer  maneira,  nenhuma  dessas  sanções  seria  aplicável  antes  de  

decorridos os três anos da data da concessão da patente.  No Brasil, as  

disposições para concessão de licenças compulsórias apareceram, pela 

primeira vez, no Código da Propriedade Industrial de 1945, quando as  

licenças  eram  concedidas,  exclusivamente,  devido  à  falta  de 

exploração”.

A licença compulsória tem sido uma constante nas legislações, porém aparece 

melhor regulamentada na atual legislação, a LPI.

A título de ilustração, traremos o que nos ensina Gustavo Morais10:

“Listarei  a  seguir  algumas  dentre  as  principais  regras  para  licença 
obrigatória constantes da nossa nova legislação:
Art. 68 (caput): Prevê a sanção para o detentor de patente que “exercer  
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar  
abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão  
administrativa  ou judicial”,  conforme autorizado no  artigo  31 (k)  de  
TRIPS. Não está, todavia, claro que o alcance e duração dessa licença 
“será  restrito  ao  objetivo  para  o  qual  foi  autorizado”,  conforme 
estabelece a alínea c do mesmo artigo de TRIPS, nem que o detentor dos  
direitos deve ser “adequadamente remunerado”(alínea h).

Essa disposição espelha o artigo 24-I(a) da Lei nº 8.884/94, que  
prevê  a recomendação aos  órgãos  competentes,  pelo Cade,  para que  
seja  concedida  licença  compulsória  de  patentes  de  titularidade  do 
infrator da ordem econômica, sendo que os respectivos artigos 20 e 21 
enumeram uma série de condutas reprimidas.
O  exercício  prático  deste  dispositivo  depende  fundamentalmente  das 
regras e da jurisprudência a ser estabelecida pelo Cade para julgar os  
abusos  que  podem  ser  cometidos  através  de  direitos  de  propriedade  

10 Morais, Gustavo, in “Manutenção do Direito de Patente e Licença Obrigatória”, Anais do XVI 
Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, pág. 74.
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intelectual, sendo os mais óbvios a formação de cartel, boicotes e vendas 
casadas.
Em particular, será interessante acompanhar as diretrizes seguidas por  
este órgão para determinar a existência efetiva de posição dominante, já  
que, se o titular da patente não a ocupar, muito mais difícil falar-se em 
“abuso”.  Naturalmente,  a  definição  de  “posição  dominante”  só  é 
significante  no  contexto  de  “mercado  relevante”,  que  deve  ser 
determinado levando-se em consideração a possibilidade de substituição 
de  um  determinado  produto  por  outros,11 os  quais  podem  não  ser  
patenteados.
É  sempre  bom  salientar,  mesmo  correndo  o  risco  do  óbvio,  que  é  
primordial  determinar a  abrangência  de  cada patente  alegadamente  
envolvida em abuso através do criterioso estudo das suas reivindicações.  
Infelizmente,  é  relativamente  comum determinar-se  escopo de  patente  
com base em mera leitura do relatório descritivo e observação de suas  
figuras.
É também importante ter em mente que a propriedade de uma ou mais  
patentes  não  deveria  caracterizar,  necessariamente,  a  posição 
dominante, em especial em vista de sucedâneos.  Esta conclusão parece 
ser hoje pacífica nos EUA e Europa, após décadas de debate.
Finalmente,  os  EUA parecem ter  sido  os  primeiros  a  prever  licença  
obrigatória como forma de coibir violações das regras de concorrência.  
Não obstante, este recurso não vem sendo usado desde 1981, vez que 
parece haver uma percepção de que o licenciamento compulsório não é  
particularmente eficiente na restauração da competição.12

Art.  68,  §1º  e  incisos:  Licença  compulsória  concedida  se  o  
produto/processo objeto da patente não for fabricado/usado no Brasil,  
sendo  admitida  importação  em  caso  de  inviabilidade  econômica.  
Comercialização  que  não  satisfaz  necessidades  do  mercado  também 
enseja sanção.
A inatividade do titular pode ser justificada, de acordo com o artigo 69 e  
incisos, por “razões legítimas”, “sérios e efetivos preparativos para a 
exploração” ou “obstáculo de ordem legal”, o que vai além do previsto  
no  artigo  5(A)4  da  CUP,  que  só  prevê  “razões  legítimas”  como  
justificativa.
Notem-se as várias expressões  (“razões  legítimas”,  “sérios  e  efetivos  
preparativos  para  a  exploração”,  “obstáculo  de  ordem  legal”,  
“inviabilidade  econômica”  e  “satisfação  das  necessidades  do  
mercado”) cujo real significado deverá ser cifrado em futuras decisões.  
No  caso  da  última,  mais  fácil,  em  tese,  “satisfazer  o  mercado”  se  
existirem no mercado sucedâneos para o produto/processo patenteado.

11 Melville, Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing, Sweet & 
Maxwell, Londres, 1996.
12 Latham e Geissmar, “Should Competition Law be Used to Compel the Grant by Owners of Intellectual 
Property Rights of Licences in respect of their Creations?”, Revue Internationale de la Concurrence – 
International Reports, Salzburg, 1995.
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Finalmente,  o  fato  de  só  ser  admitida  importação  nos  “casos  de  
inviabilidade econômica” (art.  68, inciso I) está em desacordo com o  
artigo 27.1 de TRIPS, que determina que “as patentes serão disponíveis  
e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação... quanto  
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”. 
Art. 68, § 2º: Só pessoa com legítimo interesse, com capacidade técnica 
e  econômica  para  exploração   da  patente  no  sentido  de  suprir,  
predominantemente, mercado interno, poderá requerer a licença. 
Art. 68, § 4º: Traz permissão ampla, sem qualquer limite temporal, para  
importação paralela por terceiros se o titular importa objeto da patente  
nos termos do § 1º, inciso I.
Art. 70: Grande – e a meu ver perigosa – novidade em nosso sistema de 
patente,  que  autoriza a concessão de licença obrigatórias  quando (i)  
ficar caracterizada dependência entre patentes, (ii) o objeto da patente  
dependente constituir  substancial  progresso técnico em relação ao da 
anterior, e (iii) forem infrutíferas as tentativas de acordo.
Ora, o conceito de “substancial progresso técnico” é fugidio e altamente  
sujeito a debate, e não é por outra razão que tal critério, usado outrora  
para  determinar  patenteabilidade  em  diversos  países  (Alemanha,  em 
particular),  foi  há  muito  –  e  em boa  hora  –  substituído  pela  “não-
obviedade”,  hoje internacionalmente  consagrada e  inserida em nosso  
ordenamento através do artigo 8º da nova Lei.
A  situação  agrava-se  diante  do  §  2º  do  artigo  70,  que  estabelece  a  
possibilidade de uma patente de processo ser considerada dependente de  
uma patente de produto (e vice-versa).  Assim, a patente de um fármaco  
revolucionário  pode  ter  de  ser  licenciada  para  o  detentor  de  mera  
patente  de  processo  cujo  “substancial  processo  técnico”  tenha  sido  
defendido com boa retórica.
Deve-se  reconhecer  que  TRIPS  autoriza  a  concessão  de  licenças  
obrigatórias no caso de patentes dependentes.  Entretanto, nossa nova  
lei  diverge  de  TRIPS  ao  não estabelecer  que  o  critério  adicional  de 
“considerável significado econômico” (art. 31-I-i) do objeto da patente  
dependente.   Tal  parâmetro  também não é  particularmente  concreto,  
mas sem dúvida reduz o escopo para concessão de licenças.
Como comentário final, observo que a antiga lei holandesa previa um  
sistema peculiar de licenciamento compulsório em caso de dependência 
de patente, no qual inexistia sequer o critério do avanço técnico, pelo  
que um grande número de licenças era concedido a despeito das fortes  
críticas.  Tudo isso caiu por terra com a adequação das regras daquele 
país ao TRIPS.13

Art. 71: Ao enunciar “emergência nacional ou interesse público” como 
fundamentos  adicionais  para  a  concessão  de  licenças  obrigatórias,  
nosso legislador, de um lado, seguiu a alínea (b) do artigo 31 de TRIPS,  

13 Hansen e Klusmann, “Compulsory Licenses in Western Europe”, Patentes & Licensing, vol. 26, nº 1.
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que  autoria  tal  medida  em caso  de  “emergência  nacional  ou  outras  
circunstâncias de extrema urgência”, até mesmo sem prévia tentativa de  
licenciamento,  e,  de outro lado, introduziu critério que se caracteriza  
pela indefinição e que não é previsto em TRIPS: o interesse público.
Art. 72 a 74: Espelham, inter alia, algumas das restrições que devem – 
conforme TRIPS – caracterizar direito advindo de licença compulsória,  
a  saber:  não-exclusividade,  inadmissibilidade  de  sublicenciamento  ou  
cessão, esta última exceto em conjunto com a parte do empreendimento  
que a explore. 
Não obstante, nossas novas regras deixaram de incluir vários preceitos  
expressos nas alíneas do artigo 31 de TRIPS, entre os quais destacam-
se: (alínea a) concessão de licenças com base no “mérito individual” de  
cada patente, (b) o requerente da licença deverá ter antes tentado “obter 
autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e  
que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável”  
(TRIPS dispensa essa etapa nos casos de emergência e abuso), (c (g)  
restrição do alcance e duração da licença em função do objetivo visado 
(o  art.  71  da  nova  Lei  determina  o  caráter  temporário  apenas  das  
licenças  resultantes  de  emergência  ou  interesse  público),  e  (h)  
remuneração “adequada”, apesar de o §6º do artigo 73 determinar que 
se leve em conta “o valor econômico da licença” no arbitramento da 
remuneração.
Interessante notar que a alínea (c) do artigo 31 de TRIPS parece ter  
alçado a tecnologia de semicondutores  à categoria  distinta,  já  que a  
concessão  de  licença  compulsória  de  patente  nesta  área  só  seria  
aceitável  no  caso de  “uso  público não-comercial”  ou  para  remediar  
procedimento “anticompetitivo ou desleal”.
Finalmente, deve-se observar que o artigo 31 de TRIPS estabelece que  
essas diversas “disposições serão respeitadas”, o que implicaria muito  
mais um controle dos atos das autoridades dos membros da OMC do que 
da linguagem utilizada nas respectivas legislações.14”

Ao elencarmos as licenças compulsórias na legislação atual, vimos que são elas, 

basicamente, as que versam sobre abuso de poder econômico, abuso de direito, licença 

por dependência e interesse público somado à emergência nacional.

Concluímos que as licenças compulsórias já vinham tendo tratamento legal no 

Acordo Trips e foram mantidas pela nossa legislação.

Sobre a licença compulsória do art. 71 da LPI vigente, o que comentaremos com 

mais vagar a seguir,  o nosso então Ministro da Saúde, José Serra,  baseou-se nessas 

razões legítimas, ou seja, emergência nacional e interesse público quando quis proteger 

os doentes de AIDS.

14 Vide nota 3, supra.
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 3.2 – LICENÇAS COMPULSÓRIAS E VOLUNTÁRIAS

Conforme  dissemos  anteriormente,  a  patente  concedida  é  um  direito  de 

propriedade, mesmo que sui generis, mas é.

Assim sendo, é passível de cessão e transferência, por ato inter vivos ou causa 

mortis.

Tais anotações são feitas nos registros do INPI, que produzirão os efeitos em 

relação a terceiros, desde sua publicação. 15

As licenças, então, podem ser voluntárias ou compulsórias.

As licenças voluntárias estão regulamentadas nos artigos 61 a 67 da LPI.

O titular da patente poderá licenciar um terceiro a sua exploração através de um 

contrato, que deverá ser averbado no INPI.

Tal contrato, ao ser averbado, passará a produzir efeitos perante terceiros.

Ele  também  é  um  instrumento  que  define  direitos  e  obrigações  das  partes 

intervenientes.

A nossa legislação também prevê que o titular da patente poderá colocá-la em 

oferta para a exploração, através do INPI.

Muito bem. Esses são os casos de licença voluntária.

Mas existem os casos de licença compulsória, as quais já mencionamos.

De acordo com Eduardo Grebler: 16

“A longa e minuciosa regulamentação que se encontra na LPI sobre a 
licença compulsória parece destinar-se a situações excepcionais. Com 
efeito,  normas de  caráter  semelhante  existiam no antigo Código,  que  
chegava a contemplar a possibilidade de desapropriação do privilégio,  
quando considerado de interesse da segurança nacional  ou quando o  
interesse nacional o exigisse” (CPI, arts. 33 a 39). Continuando:
“Contudo,  em 25 anos de  vigência  do  Código,  apenas  três  casos  de  
licença  obrigatória  foram  registrados  no  INPI  —  todos  referentes  à  
mesma  patente  —,  a  demonstrar  a  pouca  aplicabilidade  deste  
mecanismo, cujo maior efeito é de caráter dissuasório”. O autor aqui se  
refere  à  patente  da  vacina  contra  febre  aftosa,  requerida  pelo  
Laboratório Valée.

15 Conforme Lei n.º 9.279/96 (“LPI”), arts. 58, 59 e 60
16 Grebler, Eduardo = “A nova lei brasileira sobre a propriedade industrial”, artigo publicado na Revista 
de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 111, Malheiros Editores, pág. 107.
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Para o Prof. Jacques Labrunie: 17

“A  questão  do  privilégio  temporário  de  exploração  exclusiva  da  
invenção,  conferido  ao  inventor,  pelo  Estado,  sempre  foi  objeto  de 
discussões sobre possíveis abusos do poder econômico.
Sobretudo nos países menos desenvolvidos, a questão assume grandes  
contornos, uma vez que a grande maioria das patentes depositadas e  
concedidas pertence a não-nacionais.
Durante  muito  tempo,  se  defendeu  que,  para  países  como  o  Brasil,  
pertencer ao Sistema Internacional de Patentes, isto é, conceder patentes 
aos  estrangeiros,  só  traria  benefícios  se  tais  invenções  fossem  
exploradas localmente. Conseqüentemente, gerando empregos, impostos,  
transferência de tecnologia, utilização de matéria-prima local, poupança 
de divisas etc.
Para se forçar o titular da patente a explorar a invenção localmente,  
foram  criadas  as  sanções  pelo  não-uso,  a  saber,  os  institutos  da  
caducidade por falta de exploração e da licença obrigatória”.

A caducidade está prevista nos arts. 78, III, 80 e 83 da LPI e seu principal efeito 

é  tornar  a  invenção  de  domínio  público,  ou  seja,  pode  ser  explorada  por  qualquer 

interessado.

A diferença com a licença obrigatória é que neste caso, há a substituição do 

titular da patente, pela autoridade designada, com a finalidade de conceder a um terceiro 

a autorização de exploração da invenção.

Vamos falar sobre os casos previstos na LPI sobre licença compulsória:

Art. 68, § 1.º, I - estabelece que a licença obrigatória por falta de fabricação local 

ou falsificação local incompleta ou ainda falta de uso integral do processo patenteado, 

pode ser evitada no caso de inviabilidade econômica, quando será admitida importação.

O § 2.º desse mesmo artigo determina que a licença obrigatória somente poderá 

ser  requerida  por  pessoa  com legítimo interesse  e  que  possua  capacidade  técnica  e 

econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

O  licenciado  obrigatório  sofre  uma  limitação  territorial,  uma  vez  que  a 

exploração deve se destinar predominantemente ao mercado interno. O licenciado pode 

exportar, mas deve satisfazer o mercado interno.

O § 3.º do mencionado art. 68 estipula regras para a licença obrigatória obtida 

com base no abuso de poder econômico por parte do titular.

17 Labrunie, Jacques, “Licença Obrigatória e Caducidade de Patentes: As modificações geradas pelo texto 
de Estocolmo da Convenção de Paris”, in revista da ABPI, n.º 7, pág. 17
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Aqui, novamente a exceção permissiva da importação por tempo determinado (um ano 

da concessão da licença obrigatória) do objeto da patente, pelo licenciado obrigatório.

O § 4.º fala da licença compulsória concedida por falta de exploração local bem 

como sobre a  licença concedida por abuso de poder econômico,  o que permite,  em 

ambos os casos, ao licenciado e mesmo a terceiros importarem o objeto da patente, 

desde que sejam produtos legítimos — o que isso quer dizer — quer dizer produtos 

colocados  no  mercado pelo  titular  ou  com seu consentimento  (as  tais  “importações 

paralelas”).

Sobre as licenças por abuso de poder econômico, isto funciona em duas esferas 

administrativas, o INPI e o CADE. Como toda e qualquer decisão administrativa, cabe 

recurso ao Poder Judiciário.

No nosso entendimento, somente após trânsito em julgado da decisão judicial 

tornando  definitiva  a  decisão  do  CADE  é  que  seria  possível  ao  INPI  autorizar  e 

conceder a licença ao requerente.

E,  finalmente,  a  licença  compulsória  por  emergência  nacional  ou  interesse 

público (art. 71 da LPI), objeto do presente trabalho, que passaremos a explicar.

4.1 - DA EMERGÊNCIA NACIONAL E DO INTERESSE PÚBLICO

A - CONCEITO INDETERMINADO

Primeiramente, devemos explicar o que é um conceito indeterminado ou aberto, 

uma vez que “emergência nacional” e “interesse público” são assim denominados.

De acordo com Engish: 18

“Por conceito indeterminado entendemos um conceito cujo conteúdo e  
extensão  são  em  larga  medida  incertos.  Os  conceitos  absolutamente  
determinados  são  muito  raros  no  Direito.  Em  todo  o  caso  devemos  
considerar  como  tais  os  conceitos  numéricos  (especialmente  em 
combinação com os conceitos de medida e os valores monetários: 50 km,  

18 Engish, Karl,  “Introdução ao Pensamento Jurídico”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6ª edição, 
pág. 208 e ss.
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prazo  de  24  horas,  100  marcos).  Os  conceitos  jurídicos  são 
predominantemente indeterminados, pelo menos em parte.
É o que pode afirmar-se,  por exemplo,  a respeito  daqueles  conceitos  
naturalísticos que são recebidos pelo Direito, como os de “escuridão”,  
“sossego noturno”, “ruído”, “perigo”, “coisa”.
E com mais razão se pode dizer o mesmo dos conceitos propriamente  
jurídicos,  como  os  de  “assassinato”,  (“homicídio  qualificado”),  
“crime”, “ato administrativo”, “negócio jurídico”, etc.

O  autor,  mais  adiante,  menciona  o  “poder  discricionário”,  que  aborda  a 

“administração”.

E  explica  que  o  nosso  poder  discricionário  apenas  aparece  como 

“discricionaridade  da  estatuição”  ou  também  como  “discricionaridade  na  hipótese 

legal”.

A título de ilustração, transcreveremos um trecho muito interessante: 19

“Conceitos  discricionários  como,  ‘interesse  público’  ou  a  ‘equidade’  
podem  de  igual  forma  ser  olhados  como  pressupostos  da  estatuição  
(logo como elemento da hipótese) ou como elementos determinantes da  
própria estatuição. Freqüentemente é apenas de uma questão de técnica  
legislativa  que  depende  acharem-se  os  conceitos  discricionários  
integrados na “hipótese” ou na “estatuição”, que se formule: ‘quando 
se esteja perante um interesse público, então...”, ou ‘o interesse público  
pode ser satisfeito, procedendo...”.

Assim, podemos concluir que existe discricionaridade em nossa ordem jurídica, 

ainda que se fale em um Estado de Direito.

O que vai se passar, nesse caso, é um sentido de  valoração , uma vez que — 

como conceitos indeterminados — algo ou alguém, no caso a administração pública, 

determinará o que é emergência nacional, bem como interesse público. E fica a critério 

da hermenêutica jurídica onde e com que alcance tal discricionaridade existe.

Partindo do pressuposto que interpretar (processo hermenêutico) quer dizer encontrar a 

significação de algo, caímos em três questões fundamentais, a saber:

a) o que é que se interpreta;

b) interpretando-se algo, o que vale e o que não vale;

c) qual é o valor alcançado ao se descobrir ou ao se criar uma significação;

E como se dá essa interpretação, digamos, como resolver o dilema?

19 Engish, Karl, ob. cit., pág. 227
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Temos vários tipos, tais como interpretação gramatical, interpretação sistemática 

(dentro  do  sistema  normativo),  interpretação  valorativa  ou  axiológica  e,  finalmente, 

interpretação histórica...

Difícil de responder. O fato é que o que se busca é uma verdade hermenêutica. O 

que prevalece? A vontade da lei ou a vontade do legislador?

A interpretação gramatical  ou léxica consiste na definição do significado dos 

termos usados pelo legislador, comparando-se os contextos lingüísticos nos quais os 

termos são aplicados. A interpretação teleológica é aquela que busca a ratio legis ,  ou 

seja, a finalidade ou motivos que levaram à criação da lei. A interpretação sistemática 

pressupõe o dogma da racionalidade do legislador, portanto, de que existe uma vontade 

unitária e coerente na elaboração da lei, inserindo-se esta no contexto geral do sistema 

jurídico. Neste caso o intérprete elimina as antinomias e integra as eventuais lacunas. A 

interpretação  histórica  utiliza  documentos  históricos,tais  como  estudos  e  trabalhos 

preparatórios para a elaboração das leis.20 

Entretanto,  a  discricionaridade  não implica  que  a  administração  pública  seja 

ilimitada em suas determinações. Sempre existe a possibilidade de revisão pelo Poder 

Judiciário,  que também fará seu processo hermenêutico,  porém colocando um ponto 

final à discussão.

Vamos apenas interpretar o que diz o art. 71 da LPI, bem como o Decreto n.º 

4.830/03, que dá nova redação ao Decreto n.º 3.201/99, que dispõe sobre a concessão, 

de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e interesse público.

 5. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DECRETO 3.201/99, 

ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

5.1. PEQUENA INTRODUÇÃO

20 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito, São Paulo, Ícone, 1995, pág. 
214.
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Como é sabido, o art. 71 da LPI trata das licenças compulsórias por emergência 

nacional e interesse público, tendo sido regulamentado pelo Decreto n.º 3.201/99, o qual 

foi alterado pelo decreto n.º 4.830/03, posteriormente.

A  patente,  assim,  é  um  direito  limitado  por  sua  função:  existe  enquanto 

socialmente útil.

O uso da exclusiva, de forma abusiva, é contradireito.

A nossa Constituição traz dois aspectos que limitam o uso da patente:

a) o privilégio – aliás, uma restrição excepcional à liberdade de concorrência – 

não pode ser abusado;

b) mesmo que sua utilização esteja de acordo com a sua função social, ainda 

assim estará sujeito às limitações impostas pelo interesse coletivo . Analisaremos 

este último aspecto.

5.1.1  DA  CONSTITUCIONALIDADE  DO  DECRETO  3.201/99, 

ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

Toda propriedade,  incluindo-se  aqui  a  propriedade  intelectual,  ainda  que  sui  

generis, conforme já mencionado, goza de duas garantias: 

a) a de conservação, isto é, o dono somente perde se o interesse coletivo o exigir 

(necessidade pública, utilidade pública e interesse social).

b) a de compensação, ou seja, a justa indenização do expropriado.

Manoel  Gonçalves  Ferreira  Filho  21 menciona  a  Declaração  dos  Direitos  do 

Homem e do Cidadão, de 1789:

Art. 17: “sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode 

dela ser privado a não ser quando a necessidade pública legalmente verificada o exige 

de modo evidente e sob condição de uma justa e prévia indenização”.

Prevista na nossa Constituição, no art.  5.º, XXIV, a figura em lei e mediante 

justa e prévia indenização em dinheiro.

21 Ferreira Filho, Manoel Gonçalves “A propriedade intelectual e o Desenvolvimento Tecnológico sob o 
prisma da Constituição Brasileira”, Anais, 2002, ABPI, pág. 25 e ss.
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Como direito  de  propriedade  que  é,  o  direito  do  inventor  se  sujeita  a  essas 

mesmas regras.

Por  força  da  função  social  constitucional,  aí  se  encontra  o  fundamento  da 

desapropriação por interesse público.

De acordo com Barbosa 22, há dois tipos de licença compulsória:

“Outra  distinção  absolutamente  relevante  é  entre  as  licenças  de  
interesse privado e as de interesse público; aquelas têm por pressuposto  
um interesse individual, subjetivado, cuja pretensão se exerce mediante  
requerimento  ao  ente  público  que  examinará  a  legitimidade  do  
requerente  em  face  do  pedido,  e  a  satisfação  das  condições  
procedimentais e substantivas. As licenças de interesse público seguem 
processualística  própria  e  atendem  a  pressupostos  constitucionais  
inteiramente diversos”.

A licença de interesse público se distingue das demais, uma vez que o interesse a 

prevalecer não é o do licenciado, mas o próprio nome diz, o interesse público.

O  Acordo  Trips,já  explicado  anteriormente,  prevê  a  licença  por  interesse 

público, em seu art. 31, especialmente por aplicação do art. 8.º.

Em novembro de 2001, o Conselho Ministerial da OMC reuniu-se na cidade de 

Doha e os países emitiram uma declaração denominada Trips e a Saúde Pública.

Barbosa 23 nos explica:

“Seguindo a explicação oficial da OMC, nesta declaração os ministros  
enfatizam que  é  importante executar  e  interpretar  o  Acordo Trips  de  
maneira  que  dê  apoio  aos  objetivos  da  saúde  pública,  promovendo  
acesso aos medicamentos novos. O enunciado afirma que o Acordo Trips  
não deve impedir que os governos nacionais ajam para proteger a saúde  
pública, pois que têm eles o direito de usar as flexibilidades do acordo”.

Após  tais  declarações,  fica  esclarecido  que  os  instrumentos  da  licença 

compulsória são absolutamente lícitos no contexto do Acordo Trips.

Da mesma forma as importações paralelas: todo país-membro poderá exportar 

produtos farmacêuticos sob licença compulsória.  Todos os países-membros da OMC 

são elegíveis como importadores, mas desde que declarem que não podem fabricar o 

bem licenciado compulsoriamente.

22 Barbosa, Denis Borges “A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público”, ABPI, 
n.º 67, pág. 11.
23 Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pág. 13
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Esse mecanismo somente poderá ser utilizado em boa-fé, ou seja, para a saúde 

pública.

O mecanismo da licença por interesse público já é admitido em outros países, 

como para o direito francês.

O direto italiano também acolhe o instituto .

O nosso direito passou a admitir o instituto a partir de 1996, com a edição da já 

mencionada LPI, em seu artigo 71.

5.1.2. NATUREZA JURÍDICA DA LICENÇA COMPULSÓRIA DO 

ART. 71 DA LPI.

É necessária  uma  justificação  da  limitação  da  propriedade  pelo  interesse  do 

Estado.

Se,  por  um lado,  existe  a  proteção constitucional  da propriedade ,  por  outro 

existe a prevalência de uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado.

Não  é  o  mesmo  mecanismo  da  licença  por  abuso  de  poder  econômico,  ou 

daquelas por falta de uso. Aqui, trata-se de necessidade ou utilidade pública sobre o 

interesse privado.

A regra constitucional, mais uma vez, é a do uso social da propriedade, previsto 

no art. 5.º, XXIX da Carta de 1988, que dispõe que a patente deve ser usada “tendo em 

vista  o  interesse  social  e  o  desenvolvimento  tecnológico  e  econômico  do  país”. 

Podemos interpretar o artigo mencionado tanto para as correções de abuso, quanto para 

as situações de interesse social sobre o particular.

Ainda Barbosa 24:

“O exercício do domínio iminente do estado se faz em direito através da 
desapropriação ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a 
licença compulsória pertinente é o caso específico de requisição”.

24 Barbosa, Denis Borges, ob. cit. Pág. 17
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CF/88, Art. 5.º, XXV:

“No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.

Pontes de Miranda,25 em antigo estudo sobre o assunto em questão, destaca que a 

requisição  é  um instituto  parecido  com a  desapropriação.  Diz-se  estado  policial  de 

necessidade.  A  propriedade  do  bem  não  é  retirada  do  dono,  portanto  não  há 

desapropriação.

É o que passaremos a discutir a seguir: os aspectos inconstitucionais do Decreto 

3.201/99, com alterações do Decreto 4.830/03.

25 Miranda, Pontes de apud Denis Barbosa, ob. cit., pág. 17.
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5.2.  ASPECTOS  INCONSTITUCIONAIS  DO  DECRETO  3.201/99, 

COM ALTERAÇÕES DO DECRETO 4.830/03.

Vamos  tomar  alguns  detalhes  conceituais  primeiramente,  para  podermos 

alcançar o nosso objetivo.

Emergência  nacional  implica  um  agravado  estado  de  interesse  público  ou 

coletivo, cujo atendimento das demandas é urgente.

Iminente  perigo público é  próprio das  requisições  e  não  se identifica  com o 

critério de emergência nacional ou interesse público, conforme nos ensina Barbosa26.

A emergência é nacional, não local;

O interesse pode ser difuso, coletivo ou público. Se for interesse público, pode 

ser em qualquer âmbito, não necessariamente federal.

O interesse público pode justificar uma desapropriação de patente. O ponto a ser 

enfocado, assim, é no tocante à prévia indenização decorrente das desapropriações, mas 

dispensável nas requisições. Parece, entretanto, que se houver pagamento de “royalties” 

na mesma proporção do uso da patente, fica caracterizada uma forma de indenização.

O  domínio  iminente  justifica-se  pelas  noções  de  utilidade  pública,  onde 

encontramos o interesse público.

Assim dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, em seu art. 5.º:

“Art. 5.º Consideram-se casos de utilidade pública:

a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;

c) o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;

e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular 

de meios de subsistência;

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da 

energia hidráulica;

26 Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pág. 18.
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g)  a  assistência  pública,  as  obras  de  higiene  e  decoração,  casas  de  saúde, 

clínicas, estações de clima e fontes medicinais;

h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 

execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não 

para sua melhor  utilização econômica,  higiênica ou estética;  a  construção ou 

ampliação de distritos industriais;

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados 

ou integrados em conjuntos urbanos e rurais, bem como as medidas necessárias a 

manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a 

proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros 

bens móveis de valor histórico ou artístico;

m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou 

literária;

p) os demais casos previstos por leis especiais.”

A necessidade pública ou utilidade pública deverá ser declarada em ato do Poder 

Executivo Federal.

Como é um conceito jurídico indeterminado, conforme já abordado,  é mediante 

um decreto  do  Presidente  da  República,  Governador   ou  Prefeito,  que  se  chega  à 

declaração.

O art. 71 da LPI menciona a necessidade de uma publicação de interesse público 

ou emergência nacional em ato do Poder Executivo.

O  questionamento  sobre  a  competência  especificada,  na  lei,  de  alguma 

autoridade leva a uma eventual dúvida sobre a constitucionalidade da concessão de uma 

licença.
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Embora  a  Lei  9.279/96 determine  a  competência  exclusiva  da  União  para  o 

procedimento declaratório, outras esferas do executivo também podem ser titulares de 

algum interesse público que demande um atendimento.

A Administração Pública, todavia, não se manifestará nesse sentido – licença 

compulsória – se o titular da patente, bem como o licenciado, estiverem em condições 

de atender à demanda ensejada pela emergência ou interesse público.

Para a defesa do interessado, a própria Constituição criou o mecanismo: “due 

process of law”, art. 5.º, LIV.

Emergência nacional, entretanto, prejudica uma defesa prévia do titular.

Podemos estar, novamente, diante de uma inconstitucionalidade?

Bem,  fora  esse  detalhe,  a  Lei  do  Processo  Administrativo  Federal  (Lei  n.º 

9.784/99) deverá ser aplicada:

“Art.  2.º  A  Administração  Pública  obedecerá,  entre  outros,  aos  
princípios  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança  
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre  
outros, os critérios de: (...)
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos  
dos administrados.”

A licença do art. 71 da LPI, assim, não se deve a um requerimento de algum 

interessado, mas, ao contrário, ela é concedida de ofício.

Na verdade, sua razão de ser é para evitar preços excessivos por causa de um 

aumento de demanda. Um exemplo, uma epidemia que necessita de vacinas. O titular da 

patente não a licencia a terceiros e também não supre o mercado, aumentando o preço 

do medicamento. Surge, então, o motivo para a licença em questão.

Podem ocorrer duas situações:

a) ou a licença se destina à produção para o mercado;

b) ou a licença se destina para compras governamentais.

Na hipótese “a”, a Administração apenas criou uma oportunidade de mercado. Já 

na hipótese “b”, a licença é subsidiária a uma demanda do Estado.
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A oferta de licença deve ser feita de forma impessoal e através de publicidade. 

Deve, portanto, constar de edital publicado a todos os interessados.

Vejamos o que dispõe o art. 37 da nossa CF/88:

“A Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos  
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  
eficiência (...)”.

Se for um caso específico de demanda do estado, além do acima transcrito (caput 

do art. 37 da CF/88), aplica-se o inciso XXI do mesmo artigo, especialmente no que diz 

respeito ao processo de licitação pública. A não ser no caso de emergência nacional, 

conforme o disposto na Lei n.º 8.666/93:

Assim conceitua a Lei 8.666/93 para  dispensabilidade de licitação:

“IV-  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar  
prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  
equipamentos  e  outros  bens  necessários  ao  atendimento  da  situação  
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que  
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias  
consecutivos  e  ininterruptos,  contados da emergência  ou calamidade,  
vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

Vejamos, a seguir, o procedimento da licença compulsória por interesse público.

Distinguem-se claramente  seis  fases no procedimento  da licença compulsória 

por interesse público:

“- a determinação da necessidade ou emergência e da impossibilidade  
ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente;
- da declaração do interesse público ou da emergência;
- da oferta pública ou licitação para a licença;
- da outorga da licença;
- da fixação ou arbitramento do valor do royalty na forma dos §§3.º e 4.º  
do artigo 73 da lei 9.279/96;
- do registro da licença compulsória.”
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As duas primeiras situações estão dispostas na já referida lei n.º 9.784/99, sendo 

que  a  declaração  de  interesse  público  ou  emergência  seguirá  o  rito  processual  das 

declarações de necessidade ou utilidade pública para desapropriação;

A oferta de licença segue as regras da Lei n.º 8.666/93;

Finalmente, as duas últimas situações acima expostas são regulamentadas pelo 

disposto na Lei n.º 9.279/96, art. 73.

Fator  determinante  para  a  promoção  de  oferta  ou  a  contratação  com  a 

Administração Pública é o valor dos royalties.

Assim...
Ainda  que  se  entenda  a  licença  compulsória  como  instituto  de  requisição  –  e  não  de 

desapropriação – deve haver indenização, sob pena de inviabilizar os paradigmas da propriedade privada. 

Como igualmente cabe ao Poder Público avaliar, no caso concreto, a necessidade de fazer prevalecer o 

interesse social ao interesse privado.

5.3. DA OUTORGA DA LICENÇA

A. DO PAPEL DO INPI

Não é da competência exclusiva do INPI para a concessão da licença ex-officio 

do artigo 71 da LPI.

A Lei 9.279/96 não restringiu ao INPI essa função. Como a licença compulsória 

em questão tem natureza de requisição administrativa, quem deve apurar a necessidade 

pública  ou  emergência  é  a  autoridade  à  qual  esteja  vinculado  o  atendimento  à 

necessidade pública referente.

Se for um caso de saúde, a pasta é o Ministério da saúde.

E ainda, a necessidade ou emergência deveria ser declarada por um decreto  da 

Presidência da República, porém essa função é do Ministério da área em questão.

Quando declarada a existência do interesse público ou da emergência em relação a uma 

patente  específica,  a  oferta  ou  determinação  de  licenciamento  caberia  ao  órgão  ou 

entidade incumbida de promover o procedimento de licitação.
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O INPI executa a decisão administrativa, de acordo com os §§ 3.º e 4.º do art. 73 

da LPI, bem como o registro da licença compulsória.

Existe  remuneração ao  instituto  da requisição,  de natureza  indenizatória,  não 

remuneratória.

Então, a indenização será o valor econômico da patente, cujo cálculo será sobre 

o preço efetivamente praticado pelo licenciado compulsório – não sobre o que pratica o 

titular ou seu licenciado voluntário.

 A licença será temporária, pois visa atender à emergência ou ao interesse público 

temporário. Se tornar permanente, então há que se falar em desapropriação, pois muda a 

titularidade da patente em questão. Passa do particular para o âmbito público, então 

houve desapropriação, nesse caso.

5.4.  DAS  MODIFICAÇÕES  TRAZIDAS  PELO  DECRETO  N.º 

4.830/03

A primeira modificação relevante trazida pelo novo Decreto foi em relação ao 

uso “não comercial” desse tipo de licença, que o Decreto anterior dispunha. Havia nisso 

uma ilegalidade.

Assim, o Decreto n.º 4.830/03, combinado com o art. 31 do Acordo Trips da 

OMC elucida essa questão, ou seja, quando existir emergência nacional ou outros casos 

de também emergência, o uso público pode ser comercial. 

O decreto  delega ao ministro  de  Estado pertinente  –  através  de portaria  –  a 

atribuição de declarar a emergência nacional ou o interesse público.

Outra alteração é em relação ao art. 5.º, III do Decreto 3.201/99, em atendimento 

ao art.  24 da Lei  nº  9.279/96, uma vez que o relatório da patente  tem que expor a 

maneira de execução prática da solução técnica reivindicada.

Uma alteração igualmente importante foi em relação à permissão ao licenciado 

de adquirir, no mercado externo, de qualquer fonte que o possibilite suprir a demanda 

do mercado.
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Finalmente,  ao  INPI  caberá  anotação  das  licenças  –  as  quais  –  atendidas  a 

emergência nacional ou interesse público, a autoridade competente deverá extinguir.

6. ATUALIDADES SOBRE O TEMA. CONCLUSÃO.

São seguramente, dois assuntos complexos: saúde e mercado.

Saúde e propriedade são direitos igualmente garantidos pela nossa constituição.

Saúde está no capítulo dos direitos sociais e no da ordem social.

Já  o  direito  à  propriedade  encontra-se  no  capítulo  que  regula  os  direitos 

individuais e coletivos e na ordem econômica.

Saúde e propriedade se tocam quando falamos sobre medicamentos (políticas de 

preço, distribuição etc.) e suas patentes de invenção.

Não há,  no nosso ordenamento jurídico,  nenhuma legislação específica sobre 

medicamentos. Logo, o que se aplica são as normas da Lei 9.279/96, a já mencionada 

LPI.

Vimos que saúde é um direito difuso; medicamentos estão diretamente ligados à 

manutenção da saúde da população, uma vez que fazem parte da política sanitária do 

Estado.

É um ponto  de  vista  defensável  que os  fármacos estão no patamar  de coisa 

pública. Por esta razão é que o Estado se faz tão presente.

Para Campilongo 27:

“A Constituição brasileira de 1988 ratificou essa incumbência social do  
Estado ao estabelecer o direito à saúde como um dos seus princípios  
fundamentais. No seu art. 1º, III, a Carta Magna afirma que a dignidade 
da pessoa humana é um dos  fundamentos  do estado Democrático  do 
Direito. E, no inciso IV do art. 3º, ressalta que a promoção do bem de  
todos é um dos objetivos da República do Brasil. Já no título VIII, Da 
Ordem Social, o direito à saúde é tratado mais especificamente, trazendo 
diretrizes, normas políticas essenciais à área da saúde”.

27 Campilongo, Celso Fernandes, in:”Política de Patentes e o Direito da Concorrência”, artigo componente 
de “Política de Patentes em saúde Humana”, Ed. Atlas S/A., SP, 2001, pág. 156.
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Especificam  melhor a questão os artigos 196 e 197 da nossa Constituição.

Por  sua vez,  “a  propriedade  é  elemento  essencial  da estrutura  econômica  de 

qualquer Estado”.28

Mas tem que passar pelo aspecto da função social da propriedade, pois não há 

como  tratar  da  propriedade  sem  que  ela  se  obrigue.  Mas  não  há  autorização 

constitucional para suprimi-la, apenas para socializá-la, por assim dizer. É um “meio de 

consecução da vontade pública”.29

Passemos às patentes: forma de propriedade, inclusive um monopólio legal.

Existem diplomas constitucionais que incentivam a atividade científica, ex. art. 

218 § 1.º; 218 § 3.º; 218 § 4 e 218 § 5.

Proteger as patentes é trazer desenvolvimento, em última análise.

E, com o intuito de não causar distorções ou, por outro lado, minimizá-los, é que 

foi  criado  o  mecanismo  de  licenças  compulsórias.  Quem  decide  é  a  esfera 

administrativa,  ou  seja,  o  CADE  e  o  INPI,  mas  sendo  cabível  tanto  o  recurso 

administrativo quanto o judicial de suas decisões.

Os Estados Unidos não são simpáticos à proteção da produção nacional e alegam 

que, se todos os países membros da OMC quiserem manter seu programa de produção 

local  acaba  a  globalização  comercial.  Depois,  os  EUA  foram  questionar  a  licença 

compulsória junto a OMC porque consideram que a nossa legislação não está de acordo 

com o Trips.

Ainda não temos notícia de licenciamento compulsório no caso de patentes da 

indústria farmacêutica, mas é certo que é um setor de extrema importância por ser de 

relevância pública.

28 Campilongo, op. cit., pág. 157.
29 idem
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Finalmente o que se tem hoje é um programa brasileiro de combate à Aids, com 

destaque internacional.

O  Brasil  contribui  com  países  africanos  de  língua  portuguesa  através  da 

transferência  gratuita  de  tecnologia  para  que  se  fabrique  o  coquetel  anti-aids.  A 

finalidade é garantir o acesso da população a tais medicamentos, uma vez que são de 

custo elevado.

            Se fizermos um paralelo entre o moderno Direito de Autor praticado por uma 

entidade  sem fins  lucrativos  chamada  “Creative  Commons”,  chegaremos  a  algumas 

possibilidades.

Analisando o contexto de sua criação, o Creative Commons teve por objetivo coibir as 

práticas de violações de Direitos Autorais que a Internet facilita.  Mas sem com isso 

proibir a pesquisa e uso de obras cujo acesso é aberto pela Internet. Assim, um professor 

da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig criou o Creative Commons. Os titulares 

de direitos autorais disponibilizam suas obras aos interessados sem com isso perderem 

sua titularidade. Ao titular cabem os direitos autorais e a escolha sobre o que se pode ou 

não permitir aos licenciados fazer ou não fazer. Por exemplo, existem amplas licenças 

que permitem qualquer tipo de uso, inclusive cópia, outras limitam ou mesmo proíbem 

cópias da obra. 

Se estendermos o raciocínio às  patentes,  veremos que se  for  criado um mecanismo 

semelhante, pelo menos no que diz respeito às patentes de medicamentos, não haverá 

necessidade de licenças compulsórias. O próprio titular da patente já determina o tipo de 

uso que pode ter sua invenção.

Assim, a propriedade estará cumprindo sua função social. Para pensarmos.
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OS DIREITOS AUTORAIS E OS CHAMADOS

“RESUMOS CRÍTICOS” DE OBRAS
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RESUMO

A  idéia  de  se  elaborarem  resumos  críticos  de  obras  de  outros  autores  não  fere  a 

legislação protetiva dos direitos autorais, diante do texto expresso dos arts. 46, III, e 47 

da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por tratarem-se tais trabalhos de críticas 

técnicas e fundamentadas, bem como de paráfrases das obras originais, que são livres, e 

independem de qualquer tipo de autorização para serem lançadas no mercado editorial. 

Todavia, é indispensável que os resumos críticos façam expressa referência ao título do 

livro  resumido  e  ao  nome  de  seu  autor,  em  obediência  às  prerrogativas  morais 

consagradas por nossa Lei de Direitos Autorais, especialmente em seu art. 24, I e II.
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ABSTRACT

The idea of making critical abstracts of other authors works does not go against the 

protective legislation of copyrights, as stated on articles 46, III, and 47, Law nº 9.610, 

on  February  19th,  1998,  because  these  are  works  of  technical  and  substantiated 

critiques, as well as the original works paraphrases, that are free, and do not depend on 

any  kind  of  authorization  to  be  published  on  editorial  market.  However,  it’s 

indispensable that the critical abstracts make a clear reference to the summarized book 

title and to the author’s name, in accordance with the moral prerogatives stated on our 

Copyrights Law, specially on its article 24, I and II.
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1 – INTRODUÇÃO

Comum  já  há  algum  tempo  nos  Estados  Unidos,  vem 

começando a ganhar corpo em nosso país o lançamento de livros contendo o que se 

pode chamar de “resumos críticos” de outras obras, especialmente das de cunho técnico, 

voltadas a profissionais de diferentes ramos de atividade.

Muitos alegam dispor de pouco tempo livre para se dedicar à 

leitura de material estranho às atividades diretamente ligadas ao seu trabalho. Por outro 

lado,  várias  obras  se  apresentam  como  fontes  de  importante  conhecimento,  pois, 

elaboradas por estudiosos ou especialistas de destaque, transmitiriam informações úteis 

para o desenvolvimento profissional dos leitores. Dessa forma, surge o interesse por 

parte daqueles profissionais de conhecer os livros em questão, por meio, contudo, de 

textos mais curtos, que abordem apenas as idéias principais das obras originais, e que, 

principalmente, o façam de maneira crítica, destacando suas virtudes e deficiências. É 

essa fatia de mercado que os “resumos críticos” pretendem explorar.

Todavia,  o  avanço  desse  tipo  de  literatura  desperta 

questionamentos  acerca  de  eventuais  violações  aos  direitos  dos  autores  das  obras 

originais,  ou  resumidas.  Estariam  os  chamados  resumos  críticos  dentro  dos  limites 

impostos  pela  legislação  brasileira  de  direitos  autorais?  Ou  referidas  obras  vêm 

ganhando espaço às custas de violações legais e de lesão aos interesses protegidos pelo 

ordenamento jurídico?

2 – O MODELO DE TUTELA DOS DIREITOS AUTORAIS

O instrumento que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais no Brasil  é a Lei Ordinária nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – 

conhecida pela expressão “Lei de Direitos Autorais”, ou pela sigla “LDA”. Essa não é a 

primeira  norma brasileira  a  cuidar  do assunto,  que há muito  vem sendo tratado em 

diplomas normativos pátrios. 
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E pode-se dizer que a idéia de direitos autorais teve seu ponto de 

partida no direito inglês, cujo modelo protetivo, adotado também pelos Estados Unidos 

da  América,  continua  influente,  apesar  das  pesadas  críticas  que  sofre  por  parte  de 

especialistas que o acusam de privilegiar os donos dos instrumentos de fixação em meio 

físico das criações intelectuais1 em detrimento dos interesses dos próprios autores das 

obras:

“A  esse  privilégio  no  controle  dos  escritos  chamou-se  

copyright, que nasceu, pois, de um direito assegurado aos  

livreiros,  e  não como um direito  do autor  dos escritos.  

Durou mais ou menos duzentos anos, e é a semente das 

leis  (Statutes)  relativas  a  esse  direito  herdadas  pela  

Inglaterra,  e,  mais  tarde,  pelos  Estados  Unidos  da 

América do Norte.”2

Sobre a antinomia entre o interesse do autor – de permitir amplo 

acesso  à  obra,  para  torná-la  cada  mais  conhecida  –,  e  o  dos proprietários  dos 

instrumentos de fixação em meio físico – de verem a criação intelectual sujeita a cada 

vez mais restrições, aumentando, assim, o seu valor de troca, e aumentando os lucros 

das vendas –, o professor mineiro TÚLIO VIANNA destaca:

“Não há qualquer interesse jurídico do autor em evitar a  

reprodução  de  sua  obra,  muito  pelo  contrário,  quanto  

mais  seu  ‘trabalho  intelectual’  for  divulgado,  maior  

prestígio  social  ele  ganhará.  O  interesse  em  limitar  a  

reprodução  da  obra  é  tão-somente  dos  detentores  dos  

meios de produção, que procuram manter um monopólio  

na  distribuição  da  obra  para,  com  isso,  produzirem 

artificialmente uma escassez inexistente na era digital.

1 Como as editoras, gravadoras, estúdios, etc.
2 ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. p. 
28
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[...]  A  livre  divulgação  da  obra  em  meio  digital  é  

extremamente interessante ao autor, pois lhe permite uma  

visibilidade  muito  maior,  dando-lhe  prestígio  e  

valorizando-o  como  profissional  do  mercado.  É  este  

prestígio  social  que  lhe  garantirá  a  oferta  de  novos  

trabalhos  na  forma  de  palestras,  shows,  trabalhos  por  

encomenda e outras atividades que indiretamente também 

remunerarão seu trabalho intelectual.”3

Com efeito, as primeiras normas autorais reconheciam apenas os 

direitos de exploração econômica das criações intelectuais. E, ainda assim, com foco em 

quem  explorava  os  instrumentos  de  fixação  em  meio  físico  dessas  criações4. 

Preocupavam-se as legislações pioneiras em assegurar a essas pessoas o monopólio de 

duplicação e comércio das obras5. Aos autores, praticamente nada era previsto, e lhes 

restava somente preocupar-se em vender por um bom preço suas criações aos donos dos 

meios de produção, o que quase nunca ocorria.

Após a Revolução Francesa é que se começou a enxergar um elo 

maior entre autor e obra, que extrapola a mera exploração econômica desta. Surgem, 

então, o que se convencionou chamar de “direitos morais do autor”. Percebendo-se que 

as  obras  intelectuais  são  exteriorizações  da  personalidade  de  seus  autores,  surge  o 

legítimo interesse em se proteger tal vínculo, até com certa rigidez – impedindo-se, por 

exemplo, a usurpação da autoria –, já que atos dessa natureza são capazes de ofender a 

honra dos atingidos tanto, ou até mais, que outras atitudes já vedadas pelo direito então 

vigente. 

HENRIQUE GALDELMAN observa que:

3 VIANNA, Túlio Lima. A Ideologia da Propriedade Intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal 
dos direitos patrimoniais de autor, Revista dos Tribunais, São Paulo, a.95, v.844, p. 443-456, março de 
2006.
4 No caso de criações literárias, por exemplo, os autores dependiam dos produtores de livros para que suas 
histórias ganhassem as ruas. Caso contrário, a história não sairia da cabeça do escritor,  que somente 
poderia contá-la oralmente, a quem tivesse a disponibilidade de ouvi-la por inteiro.
5 ABRÃO, Eliane Yachouh, op. cit.
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"a Revolução Francesa, de 1789, com sua exacerbação  

dos  direitos  individuais,  adicionou ao conceito  inglês  a  

primazia do autor sobre sua obra"6.

Em  paralelo,  sob  influência  dos  ideários  defendidos  e 

consagrados na  França,  verificou-se  que o alvo de proteção das  normas  de  direitos 

autorais da época estava desviado, e que se fazia necessário ampliar-se as vantagens dos 

autores sobre suas criações, além da mera possibilidade de venda destas aos donos dos 

instrumentos de sua fixação em meio físico. Nasce, assim, uma nova visão dos direitos 

patrimoniais  dos  autores  com  relação  a  suas  obras7,  cujos  objetivos  foram  assim 

descritos por OSWALDO SANTIAGO:

“não se repetiriam mais, para o futuro, pelo menos por  

falta  de  proteção  teórica  da  lei,  os  espetáculos  

desoladores  da  filha  de  Strauss  morrendo  de  fome,  na  

mesma  ocasião  em  que  uma  opereta  paterna  rendia  

milhões  aos  empresários,  nem  os  dos  filhos  de  Milliet  

assistindo, esfarrapados, a disputa, em leilão, das obras  

do pai, vendidas por este a negociantes de arte.”8

Nesse passo, os direitos de autor passaram a ser divididos em 

duas  espécies,  quais  sejam,  os  direitos  autorais  morais,  e  os  direitos  autorais 

patrimoniais,  consagrando  um  modelo  que  até  hoje  persiste  –  a  despeito  dos 

questionamentos que vem sofrendo após a popularização crescente da internet – e que 

foi adotado pelo Brasil em todas as legislações que tratam ou trataram do tema.

Os  direitos  autorais  morais,  conforme  já  dito,  amparam 

interesses que não se encontram diretamente ligados ao intuito de lucro, e na atual Lei 

6 GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet: Direitos Autorais na Era Digital. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2001.
7 Uma nova postura, contudo, que não conseguiu romper como deveria com a tradição inglesa, como se 
nota pelas críticas supra referidas.
8 SANTIAGO, Oswaldo.  Aquarela do Direito Autoral: História - Legislação – Comentários. Rio de 
Janeiro: Gráfico Mangione, 1946. p. 14

2557



de Direitos Autorais brasileira restaram dispostos de forma taxativa no art. 24, em sete 

incisos.

Já os direitos autorais patrimoniais, dispostos no Capítulo III, do 

Título III, da LDA, referem-se, repita-se, à prerrogativa concedida ao criador de auferir 

ganhos  financeiros  com  sua  criação,  por  meio  da  exclusiva  utilização,  fruição  e 

disposição desta  – conforme a nova visão dos  direitos patrimoniais,  acima relatada. 

Ressalta a nossa Lei de Direitos Autorais, ainda, que os direitos autorais patrimoniais 

podem  ser  livremente  cedidos  pelo  seu  titular,  ao  contrário  dos  morais,  que  são 

perpétuos, inalienáveis e irrenunciáveis.

3  –  DAS  HIPÓTESES  NÃO  CONSIDERADAS  COMO  VIOLAÇÕES  AOS 

DIREITOS DE AUTOR

Como se nota, o modelo de proteção é bastante rígido, e veda, a 

princípio, qualquer tipo de utilização não expressamente autorizada das obras por outras 

pessoas que não o titular dos direitos autorais respectivos.

Porém, levar-se tal rigidez às últimas conseqüências traria mais 

prejuízos  que vantagens aos cidadãos,  já  que as  evoluções no campo artístico (aqui 

incluída, também, a literatura) e científico quase sempre tomam por ponto de partida 

criações antecessoras. Sobretudo no campo da ciência, a influência de um trabalho sobre 

outros  é  uma  das  suas  molas  propulsoras.  Sendo  assim,  a  própria  lei  brasileira  de 

direitos autorais previu um elenco de exceções ao seu modelo protetivo, previsto em seu 

Capítulo IV do Título III, denominado “Das Limitações aos Direitos Autorais”, num 

total de 03 (três) artigos9.

9 Arts. 46 a 48.
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4  –  DO  ENQUADRAMENTO  DOS  “RESUMOS  CRÍTICOS”  NAS 

“LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS”

Como  se  pode  concluir,  inferir-se  se  os  “resumos  críticos” 

violam ou não os direitos dos autores das obras resumidas passa pela análise do aludido 

capítulo da atual Lei brasileira de direitos autorais.

E,  de  início,  verifica-se  que  os  referidos  resumos  não  se 

enquadram no art. 48, que é voltado para obras de artes plásticas ou visuais, nem no art. 

46 – exceção feita ao inciso III, que será abordado adiante.

Quanto ao art. 46, cumpre esclarecer que, ao contrário do que 

pode parecer  numa análise rápida,  o seu inciso VIII  não cuida do tipo de livro ora 

tratado.  No  citado  texto  legislativo,  cuida-se  da  técnica  literária  denominada 

“bricolagem”,  na  qual  o  artista  monta  uma  obra  nova  exclusivamente  a  partir  da 

reprodução  literal  de  pequenos  trechos  existentes  em  outras  criações  artísticas.  Os 

trechos  reproduzidos  são tão  diminutos  que  pela  sua análise  isolada não é  possível 

descobrir-se  de  quais  outras  obras  derivam.  E  a  reunião  de  partes  diferentes  deve 

constituir, por si só, uma obra nova, totalmente diversa dos originais, de maneira a ficar 

inconfundível. E, conforme já demonstrado, não é bricolagem o que os resumos críticos 

oferecem ao seu público consumidor.

Por  outro lado,  o  inciso  III  do  mesmo art.  4610,  conforme já 

adiantado, aplica-se, sim, à parte do nosso objeto de estudo. Conforme se depreende do 

texto legal, estudos, críticas e polêmicas de qualquer obra podem ser livremente feitos 

em outros livros, não constituindo violação aos direitos autorais. E, para tanto, pode o 

crítico ou estudioso até mesmo transcrever integralmente trechos da obra original, desde 

que indicado o seu título e o nome de seu autor, uma vez que o reconhecimento da 

autoria é um dos direitos autorias morais, como visto acima (art. 24, I e II).

10 Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
[...] III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de 
qualquer  obra,  para  fins  de  estudo,  crítica  ou  polêmica,  na  medida  justificada  para  o  fim a  atingir, 
indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

2559



Portanto,  conclui-se  que  a  intenção  de  se  publicar  críticas  a 

obras técnicas já existentes é plenamente aceita pelo ordenamento jurídico – desde que, 

repita-se, haja referência ao título e autor do livro criticado.

Todavia, conforme destacado na parte introdutória, os resumos 

críticos não se limitam a meramente transcrever trechos mais importantes dos livros 

comentados, mas sim fornecem ao leitor uma abordagem resumida da obra, contendo 

suas idéias principais. E quanto a essa intenção, a resposta para dúvida quanto à sua 

legitimidade é dada pelo teor do derradeiro dispositivo normativo do Capítulo IV, Título 

III, da Lei de Direitos Autorais, qual seja, o art. 47, que dispõe o seguinte:

“Art.  47.  São  livres  as  paráfrases  e  paródias  que  não 

forem verdadeiras  reproduções  da obra  originária  nem 

lhe implicarem descrédito.”

Por óbvio, resumos não são paródias da obra original, vez que 

tal figura se caracteriza por uma imitação cômica da obra literária.

De  outro  passo,  verifica-se  que  a  intenção  de  se  resumir  as 

idéias principais de obras já existentes, e apresentá-las de forma mais acessível e crítica 

a leitores que não têm tempo disponível para ler o livro original – muito menos para 

discuti-lo com outros profissionais – constitui-se na figura denominada paráfrase. E, 

como visto, o art. 47 da Lei de Direitos Autorais dispõe que “são livres as paráfrases  

[...] que não forem verdadeiras reproduções da obra originária”.

Segundo  o  Dicionário  Aurélio  Básico  da  Língua  Portuguesa, 

paráfrase é o “desenvolvimento do texto de um livro ou de um documento conservando-

se as idéias originais”. 

Ainda mais esclarecedor para o caso em análise é o Moderno 

Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, segundo o qual paráfrase é a “explicação 
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ou tradução  mais desenvolvida de um texto por meio de palavras diferentes das nele  

empregadas.”11.

Vale destacar que a liberdade para se parafrasear está presente 

no  modelo  brasileiro  protetivo  de  direitos  autorais  desde  o  Código  Civil  de  1916 

(quando esse  diploma normativo regulava a  matéria).  E com a promulgação da Lei 

5.988  de  1973,  ela  restou  assegurada  no  art.  50  daquela  norma,  que  possuía  texto 

praticamente idêntico ao do art. 47 da atual lei autoral. É, portanto, uma prerrogativa já 

tradicional em nosso Direito.

E  à  época  da  elaboração  do  Código  Civil  de  1916,  RUY 

BARBOSA  já  ensinava  que  “dá-se  o  nome  de  paráfrase  aos  desenvolvimentos  

explicativos,  às  versões  desenvolvidas  e  livres  de  um texto.”12 –  exatamente  o  que 

pretendem oferecer os resumos críticos.

Dessa forma, sendo lícito publicar-se críticas de qualquer livro, 

e sendo permitido parafrasear-se obras escritas por outros autores, conclui-se que a idéia 

de elaborar e lançar no mercado editorial resumos críticos de obras técnicas encontra 

amparo no Direito brasileiro, não consistindo violação aos direitos autorais decorrentes 

das obras originárias.

E essa liberdade, outorgada pelos arts. 46, III, e 47 da Lei de 

Direitos Autorais, isenta os autores de tais resumos, inclusive, de ter de pedir qualquer 

autorização aos autores dos livros originais, ou resumidos. É o que destaca EDUARDO 

PIMENTA, ao comentar o art. 47 do diploma autoral de 1998:

“a referida utilização é livre, não implicando em prévia  

autorização  do  autor.  Não  caracterizará  violação  de  

direito patrimonial nem de direito moral.”13

11 Grifos nossos.
12 Apud ORLANDO, Pedro. Direitos Autorais. Ed. Nova Jurisprudência: São Paulo, s/data. p. 151
13 PIMENTA, Eduardo Salles. Código de Direitos Autorais e acordos internacionais. LEJUS: São 
Paulo, 1998. p. 171
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Com relação à parte final do art. 47 da LDA, que ressalva que as 

paráfrases são livres desde que não impliquem descrédito da obra originária, bem como 

quanto ao teor do art. 24, IV14, há que se observar que o objetivo do legislador não foi o 

de  impedir  a  crítica.  Até  mesmo  porque,  se  assim  o  fosse,  teria  agido  de  forma 

contraditória ao criar o inciso III, do art. 46, supra abordado.

Ao contrário, o que se pretendeu com a expressão final do art. 

47 foi assegurar que, sob o pretexto de se parafrasear uma criação literária, ninguém 

destrua o espírito  da obra,  apresentando no produto final  da paráfrase um conteúdo 

inexistente  no texto originário.  Seria  o  caso,  por  exemplo,  de um refinado livro  de 

poesias românticas, ao ser supostamente parafraseado, acabar sendo transformado em 

uma obra de baixo calão,  de tom vulgar.  Nesse caso, quem tivesse acesso apenas à 

paráfrase teria uma impressão distorcida do poeta e dos versos parafraseados. É a esse 

tipo de descrédito, ou desonra, que a Lei de Direitos Autorais faz referência no art. 24, 

IV, e na parte  final  do art.  47,  e  não a meras críticas técnicas  – mormente quando 

sobejamente fundamentadas.

A esse respeito, EDUARDO V. MANSO esclarece:

“A crítica honesta,  quanto a uma obra, é crítica lícita,  

mesmo  que  cause  algum  dano  (como  a  queda  de 

vendagem  dos  exemplares). [...]  Com  a  publicação  da  

obra intelectual, o seu autor se expõe, inarredavelmente,  

à crítica e, até certo ponto, esse é o único fim visado com  

a divulgação da obra,  cujo êxito (que é um sucesso de 

crítica, ainda que só apurável com atos de aceitação da 

obra) é objetivo de todo criador intelectual.”15

14
 Art. 24. São direitos morais do autor:

[...]IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos 
que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
15 MANSO, Eduardo Vieira, Direito Autoral: exceções impostas aos direitos autorais: derrogações e 
limitações, Ed. Bushatsky: São Paulo, 1980, p. 328
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5 – CONCLUSÃO

Conclui-se,  portanto,  que  a  idéia  de  se  elaborarem  resumos 

críticos de obras de outros autores não fere a legislação protetiva dos direitos autorais, 

diante do texto expresso dos arts. 46, III, e 47 da Lei nº 9.610/98, por tratarem-se tais 

trabalhos  de  críticas  técnicas  e  fundamentadas,  bem  como  de  paráfrases  das  obras 

originais,  que são livres,  e  independem de qualquer  tipo de autorização para  serem 

lançadas no mercado editorial.  E isso ainda quando a crítica for desfavorável, sob o 

ponto  de  vista  técnico,  às  idéias  contidas  no  texto  original,  pois  tal  circunstância 

encontra  amparo  no  corpo  da  Lei  de  Direitos  Autorais,  que  veda,  tão  somente, 

paráfrases  que  destruam o  espírito  da  obra  original,  apresentando  um produto  final 

desvirtuado das  idéias  contidas  no  livro  parafraseado,  ou que  violem a  reputação e 

honra do autor. 

Todavia,  deve-se  destacar  ser  indispensável  que  os  resumos 

críticos façam expressa referência ao título do livro resumido e ao nome de seu autor, 

em obediência às prerrogativas morais consagradas por nossa Lei de Direitos Autorais, 

especialmente em seu art. 24, I e II.
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ENTRE A CRUZ E A ESPADA: O ACORDO TRIPS, A SAÚDE PÚBLICA E O 

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE FÁRMACOS PELO BRASIL

Sheyla Barreto Braga de Queiroz∗

RESUMO

A Revolução Industrial, o progresso científico, a internacionalização da produção e da 

tecnologia e a própria necessidade fizeram surgir entidades e acordos de regulação da 

propriedade  intelectual,  dentre  os  quais  se  destaca,  pela  abrangência  e  avanços,  o 

TRIPS, que integra, na condição de Anexo, o chamado Acordo Constitutivo da OMC. 

Na  área  da  saúde  pública,  é  particularmente  delicada  a  questão  das  patentes  de 

medicamentos, sendo grande a apreensão dos países pobres e em desenvolvimento de 

restrição de  acesso  a  fármacos  de  última  geração.  O recente  caso  de  licenciamento 

compulsório determinado pelo Governo brasileiro para importar paralelamente da Índia 

o princípio ativo Efavirenz põe à reflexão a compatibilidade da medida, tomada com 

fulcro no Código de Propriedade Intelectual  brasileiro,  com as cláusulas  do TRIPS. 

Analisada  a  legislação  e  sopesados  os  princípios  da  cooperação  internacional  e 

interpretação evolutiva das regras  de proteção à propriedade intelectual,  explicitadas 

pela  Declaração  de  Doha,  conclui-se  pela  consistência  legal  do  licenciamento  em 

questão, principalmente porque alinhado com o interesse público de manter política de 

atendimento  a  pacientes  imunodeprimidos.  Acertada,  pois,  a  conduta  do  Executivo, 

sobretudo  por  efetivar  o  direito  humano  ao  acesso  a  medicamentos,  englobado  na 

proteção à saúde.

PALAVRAS-CHAVE

TRIPS;  MEDICAMENTOS;  SAÚDE;  LICENÇA  COMPULSÓRIA;  DIREITO 
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ABSTRACT

The Industrial Revolution, scientific progress, the internationalisation of production and 

technology  and  necessity  itself  made  room  for  the  creation  of  entities  and  the 

celebration of agreements regulating intellectual property, among which outstands, for 

its  scope  and  advances,  the  TRIPS,  which  is  part,  as  Annex  1-C,  of  the  WTO 

Agreement.  In  the  public  health  area,  ownership  rights  are  a  particularly  delicate 

question, and great is the worry of poor and developing countries about restricted access 

to pharmaceuticals of the latest generation. The recent case of compulsory licensing in 

Brazil  which  allowed  the  Government  to  import  from  India  Efavirenz  calls  for 

reflection on the compatibility of the measure taken on the premises of the National 

Intellectual Ownership Code with the TRIPS. Analysing the legislation and considering 

the  principles  of  international  cooperation  and  evolutive  interpretation  of  the  rules 

regarding ownership, clarified by the Doha Declaration, one has to conclude as legally 

consistent the compulsory licensing, because it respected public interest and guaranteed 

the continuity of the public policy of granting free medication to HIV-positive patients. 

Correct,  thus,  the  conduct,  mainly  for  implementing  the  human  right  to  access  to 

medication, which integrates the protection of health.

KEYWORDS

TRIPS; PHARMACEUTICALS; HEALTH; COMPULSORY LICENSING; HUMAN 

RIGHT.

INTRODUÇÃO

O Governo  brasileiro,  formalmente  provocado  pelo  Ministro  da  Saúde,  José 

Gomes  Temporão,  baixou,  no  início  de  maio  deste  ano,  decreto  de  licenciamento 

compulsório em relação ao Efavirenz (Stocrin), administrado gratuitamente, por força 

da  Lei  n.º  9.313/1996,  a  cerca  de  75  mil  dos  200  mil  pacientes  imunodeprimidos 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde. 

A droga é comerciada pelo laboratório Merck, Sharp & Dohme por US$ 1,59, que 

sobre  ela  detém direitos  de  propriedade.  Nas  negociações  precedentes  à  decisão,  a 
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subsidiária  da  indústria  americana  ofertou  um  desconto  de  30%  no  valor  final  de 

revenda, considerado irrazoável pelo Ministério da Saúde, já que a Tailândia compra o 

anti-retroviral por US$ 0,65. 

A intenção,  haja  vista  o  Brasil  não  produzir  o  medicamento,  era  importar  os 

genéricos fabricados pelos laboratórios indianos Ranbaxy, Cipla e Aurobindo por US$ 

0,45 a unidade de 600 mg, garantindo o estoque e economizando 30 milhões de dólares 

ao ano até 2012. 

Essa ação é inédita no Brasil e rara nos demais países (a Indonésia, a Malásia, 

Moçambique  e  a  Tailândia  o  fizeram  antes),  porque  em  2001  e  2003,  o  governo 

brasileiro apenas ameaçou quebrar as patentes do Nelfinavir (da Roche) e do Kaletra (da 

Abbott), tendo conseguido a margem de negociação ideal para a época. 

Em abril de 2001, o Brasil submeteu uma proposta de resolução à Comissão de 

Direitos Humanos da ONU, sobre o direito (humano) de obter medicamentos para AIDS 

a preços acessíveis, tendo angariado apoio de 52 países, com uma única abstenção: os 

Estados  Unidos,  muito  embora  este,  por  decisão  da  Presidência,  não  utilize  as 

famigeradas Seções 337 (da Lei de Tarifas de 1930) e 3011 (da Lei de Comércio de 

1974)  para  retaliar  ações  advindas  da  África  Subsahariana  se  implementadas  para 

garantir  acesso  a  retrovirais  protegidos  por  patentes  detidas  pela  indústria 

estadunidense.

Em 16  de  agosto  de  2001,  a  SubComissão  para  a  Promoção  e  Proteção  dos 

Direitos  Humanos  das  Nações  Unidas,  por  intermédio  da  Resolução  n.º  2001/21, 

repisou  a  existência  de  potencial  conflito  entre  as  normas  do  TRIPS  e  os  direitos 

humanos, em especial, o direito à saúde (DOMINGUES:2005:12). 

A pergunta que se põe como problema-mor do presente artigo é: pode o Estado, 

agindo localmente, em nome do interesse público e da emergência no atendimento de 

situações-limite, na área da saúde, flexibilizar o exercício do direito de propriedade, sem 

que isto implique desrespeito às normas e princípios baixados pelo Acordo TRIPS2 (o 

global), mas antes, reconhecimento de que uma política pública nacional não pode ficar 

sob jugo de interesses privados internacionais?  

1  Referida Seção já foi aplicada contra o Brasil, alvo de investigações paralelas sobre a lei de reserva de 
mercado para a informática, no período de 1985 a 1990.

2  Sigla em inglês (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), mais comumente utilizada do 
que  sua  tradução  (Acordo  sobre  Direitos  de  Propriedade  Intelectual  relacionados  ao  Comércio – 
ADPIC).
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1 ESCORÇO HISTÓRICO: DA CUP AO ACORDO TRIPS E À DECLARAÇÃO 

DE DOHA 

A preocupação com a proteção à propriedade intelectual - “a informação que tem 

valor econômico quando posta no mercado”, conceito colhido de Maskus (HOEKMAN; 

KOSTECKI:2001:274), não é algo tão recente como alguns imaginam, dado o vínculo 

com o progresso científico. COSTA E SILVA (1998:691) historia:

Alguns historiadores afirmam que a proteção às invenções veio a ocorrer, 
pela primeira vez, durante a Idade Média – nos idos de 1236 –, quando a 
autoridade  municipal  de  Bordeaux  começou  a  conceder  licenças  de  até 
quinze anos para processos industriais de fabricação e pintura. A concessão 
de  privilégios  naquela  época  baseava-se,  precipuamente,  na  vontade  do 
Monarca,  que não determinava análises técnicas mais aprofundadas,  como 
por exemplo uma avaliação sobre o grau de novidade, de atividade inventiva 
ou de aplicação industrial dos pedidos de proteção à invenção. 
Aparentemente,  o direito  sobre uma invenção foi concedido pela primeira 
vez,  [...]  na  República  de  Veneza  quando,  em  1416,  uma  “patente”  foi 
concedida a Francisco Petri para a construção de vinte e quatro moinhos.

A Revolução Industrial,  a  internacionalização da produção,  o desenvolvimento 

tecnológico  e  a  própria  necessidade  levaram,  dentre  outras  conseqüências,  ao 

surgimento,  em  1883,  da  União  de  Paris  e  sua  Convenção  para  a  Proteção  da 

Propriedade Intelectual (CUP), e a Convenção da União de Berna para a Proteção das 

Obras  Literárias  e  Artísticas,  de  1886,  fundidas  no  BIRPI (Bureaux  Internationaux 

Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), em 1892, antecessor da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade Intelectual),  organismo especializado da ONU 

desde 17 de dezembro de 1974, criada pela Convenção de Estocolmo, de 14 de julho de 

1967. Entretanto, a bilateralidade – calcada na reciprocidade –, e não o multilateralismo, 

além da ausência de sanções, eram a tônica. 

Paulatinamente, alguns poucos países industrializados efetivamente começaram a 

introduzir em seus ordenamentos jurídicos legislação específica sobre a matéria. 

O GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), Acordo de 1947 sobre o qual 

se erigiu a Organização Mundial do Comércio, já previa, timidamente, em seus artigos 
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IX  (6);  XII  (3),  iii;  XVIII  (10)  e  XX  (parágrafo  ‘d’),  a  relação  entre  comércio 

internacional e propriedade intelectual, muito embora houvesse o entendimento de que 

o tema devesse ser tratado exclusivamente pela OMPI, malgrado suas limitações.

Na Rodada Tóquio, a “proteção à propriedade intelectual passou a ser discutida 

com  profundidade,  mercê  de  esforço  empreendido  por  mais  de  100  empresas 

transnacionais  no  final  dos  anos  1970,  que  constituíram  uma  espécie  de  Coalizão 

Internacional Antipirataria” (CRETELLA NETO:2003:367).

A Rodada  Uruguai,  iniciada  em Punta  del  Este  em 20 de  setembro  de  1986, 

reunião-marco do despontar da Organização Mundial do Comércio, foi finalizada com a 

apresentação do Relatório Dunkel (de autoria do então Diretor-Geral do GATT, Arthur 

Dunkel),  aprovado  e  assinado  em  Marraqueche  como  a  Ata  Final  do  Acordo 

Constitutivo da OMC, em 15 de abril de 1994. No Brasil, foi o Decreto n.º 1.355, de 30 

de  dezembro  de  1994 que  promulgou  a  Ata  Final  que  Incorpora  os  Resultados  da 

Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

Após intensos debates e conspícua oposição, no seio do Grupo Negociador n.º 11, 

por parte das delegações do hemisfério pobre e/ou em desenvolvimento, lideradas pelo 

Brasil e Índia, o dito Acordo Constitutivo contemplou, como um dos quatro Anexos3 (1-

C)  o  TRIPS.  Nele,  os  Estados-Membros  se  propõem,  mediante  a  incorporação  de 

padrões  mínimos  de  proteção  administrativa  e  judicial  da  propriedade  intelectual, 

contra-arrestando,  sob  pena  de  sanções,  a  pirataria,  a  contrafação  e  o  roubo,  a 

harmonizar e equilibrar os direitos do titular da patente com a imperiosidade de difundir 

e facilitar o acesso ao conhecimento e transferir tecnologia.

De olho no mercado norte-americano (maior  lobista  do TRIPS) e  europeu,  os 

países  do  Sul  e  da  Ásia,  especialmente  do  Sudeste  –  cuja  indústria  de  “imitação” 

constituía  uma  inequívoca  resistência  à  estandardização  de  regras  –,  fortemente 

desconfiados e pressionados, fizeram um autêntico tradeoff, escambando a redução de 

tarifas e (pretensa) dissolução de barreiras à importação de produtos agrícolas, têxteis e 

vestimentas por adesão sem reservas (ex vi o princípio do single undertaking) ao pacote 

3  “Ao acordo-quadro foram anexados: o texto revisto do GATT, designado “GATT, 94”, um acordo 
específico à propriedade intelectual,  denominado: “Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio – os chamados TRIPs (na designação em inglês), ou ADPIC (para as línguas 
latinas) e que são objeto do Anexo 1C; o Acordo sobre Comércio de Serviços; entendimento referente à 
regulamentação de diferenças (ou sejam, regras e procedimentos para solução de controvérsias), além 
de outros tantos específicos a outras áreas, bem como declarações e decisões ministeriais que dão maior 
clareza à compreensão de determinados acordos”, cf. NAZO:1998:653-654. 
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de  cláusulas  de  proteção  à  propriedade  intelectual  –  inclusive  do  conhecimento 

autóctone e do patrimônio cultural, na esperança de melhor redistribuição dos recursos e 

ingresso no circuito global. Este o caso brasileiro (PIMENTEL:2000:70).

Segundo Amaral (2004:306):

As disposições do Trips foram acordadas pelos membros com o intuito de 
reduzir  distorções  e  obstáculos  ao  comércio  internacional  e  levando  em 
consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos 
direitos  de  propriedade  intelectual  e  assegurar  que  as  medidas  e 
procedimentos destinados a fazê-los respeitar  não se tornem, por sua vez, 
obstáculos ao comércio legítimo.

LOWENFELD (2002:106) alude à crença, por parte dos representantes dos países 

em desenvolvimento, de que a Terceira Revolução Industrial, esteada na informação e 

no conhecimento, deixaria-os ainda mais atrás e o que é pior, na condição de eternos 

devedores  de  uma  espécie  de  “aluguel  tecnológico”,  tornando  mais  difícil,  senão 

impossível, alcançar níveis de desenvolvimento em certas áreas. Aqueles dignitários dos 

opulentos rebatiam: só há comércio  justo e limpo quando se garante a existência,  a 

abrangência,  o  exercício  e  a  proteção  à  propriedade  intelectual.  Ademais,  como  o 

TRIPS integra o Acordo da OMC, argumentavam, também deita raízes no princípio da 

cooperação internacional, promovendo o interesse comum, como, aliás, aparece logo em 

seu Preâmbulo e se consolida, mais adiante, no artigo 69 (BASSO:2002:142).

Inserido na estrutura da OMC, sujeito, por conseguinte, ao mecanismo de solução 

de  controvérsias  e  dotado  de  um Conselho  ao  qual  cabe  monitorar  a  aplicação  do 

Acordo e o cumprimento das obrigações de cada país, além de dirimir dúvidas quanto a 

sua  aplicação  e  melhor  interpretação,  o  TRIPS  teve  seu  impacto  engrandecido, 

justamente  por  instância  dos  países  mais  prejudicados  pelos  efeitos  nefastos  da 

globalização  e  pela  desigualdade  no  acesso  aos  fármacos  de  ponta,  originalmente 

contrários a sua discussão, em 14 de novembro de 2001, ao término da IV Conferência 

Ministerial da OMC, realizada em Doha, com a Declaração Ministerial sobre TRIPS e 

Saúde Pública.

Sensibilizados com a situação vivida na África por milhões de pessoas sem acesso 

a  tratamento  ou  medicamentos  eficazes  sobre  o  avanço  da  epidemia  da  AIDS  e 

embalados por uma emblemática decisão da Suprema Corte Sul-Africana que em 2001 

entendeu  constitucional  uma  lei  local,  de  1997,  que  permitia  a  importação  de 
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medicamentos  a  preços  menores,  independentemente  da  existência  de  direitos  de 

propriedade,  originalmente  questionada  por  cerca  de  39  empresas  farmacêuticas 

americanas,  os  Ministros  reunidos  no  Qatar  declararam que  as  cláusulas  do  TRIPS 

deveriam ser interpretadas evolutivamente, à luz do objeto e da finalidade do Acordo, 

na conformidade do expresso nos seus objetivos e princípios, reduzindo distorções e 

removendo  obstáculos  ao  livre  e  legítimo  comércio  internacional  sem  olvidar  os 

objetivos de políticas públicas nacionais  de desenvolvimento.  Todavia,  a Declaração 

abarca qualquer problema na efetivação de política pública de saúde, mesmo que se 

materialize em países desenvolvidos (CORREA:2005:28):

A Declaração  de  Doha  reconhece  a  “gravidade”  dos  problemas  de  saúde 
pública  que  afligem países  poucos  desenvolvidos  e  em desenvolvimento, 
destacando os que decorrem de aids, tuberculose, malária e outras epidemias 
– mas não se limitando a estes. A Declaração reflete as preocupações desses 
países sobre as implicações do Acordo TRIPS em relação à saúde pública em 
geral, sem se restringir a determinadas doenças.
Embora  reconheça  o  papel  da  proteção  à  propriedade  intelectual  “para  o 
desenvolvimento  de  novos  medicamentos”,  a  Declaração  se  preocupa 
especificamente  com  os  possíveis  efeitos  sobre  os  preços.  Afirma  que  o 
Acordo TRIPS não pretende e não deve impedir que seus membros tomem 
medidas para proteger a saúde pública, e precisa ser interpretado de acordo 
com isso.  

Especificamente quanto à saúde, ratificaram os termos do artigo 8.º do TRIPS, em 

virtude do qual os Membros podem adotar medidas para proteger e salvaguardar a saúde 

e nutrição públicas e para promover o interesse público, que podem incluir a coibição 

do abuso dos  direitos  de  propriedade intelectual  (licenciamento  compulsório)  ou  de 

repressão  à  limitação  injustificável  do  comércio  e  da  transferência  de  tecnologia 

(importações paralelas), observada a consistência entre tais medidas e as disposições do 

Acordo.  Não  é  facultado,  porém,  revogar  os  padrões  mínimos  de  proteção,  sendo 

plenamente encorajada a ampliação das regras, formas e prazos pelas legislações locais, 

até porque cada país tem seu próprio sistema de direito.

Em suma, reconheceu-se a legitimidade de se balancear eqüitativamente direitos e 

obrigações,  interesses  dos  produtores  de  tecnologia  e  conhecimento  (detentores  de 

patentes)  e  necessidades  dos  consumidores  e  usuários,  de  maneira  a  se  atingir  o 

equilíbrio econômico e o bem-estar social. Não que isso seja de todo fácil.
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2  O  LICENCIAMENTO  COMPULSÓRIO:  O  EMBATE  ENTRE  O 

ECONÔMICO E O SOCIAL

Uma patente nada mais é do que um instrumento mediante o qual o inventor de 

um produto ou processo, desde que novo, envolva um passo inventivo e seja passível de 

aplicação industrial,  exclui,  por  determinado tempo (geralmente,  20 anos),  o  uso,  a 

venda, a reprodução, a importação ou qualquer outra forma de obtenção de vantagem 

pecuniária  por  terceiros  não  autorizados.  É,  por  assim  dizer,  um  dos  “motores  do 

desenvolvimento científico”, nas palavras de AZZARIA (2002:243).

No campo das patentes farmacêuticas,  constituem exceções  à  patenteabilidade, 

por exemplo, invenções cuja exploração seja essencial para a proteção da ordem pública 

ou  moral,  da  vida,  da  saúde  humana,  animal  ou  de  vegetais,  ou  para  evitar  grave 

prejuízo ao ambiente (THORSTENSEN:2001:225), o uso experimental e para pesquisa, 

o preparo de medicamento, para casos particulares e seguindo uma prescrição médica e 

experimentos  com o  propósito  de  obter  a  aprovação  para  a  comercialização  de  um 

produto  (similar  genérico)  depois  de  expirada  a  patente  (conhecida  como  Bolar 

Provision). Ver, a propósito, o inciso VII do artigo 43 da Lei n.º 9.279/1996.

Neste último exemplo, tem-se inequívoca a presença da função social da patente. 

Dessarte,  o  direito  à  propriedade  intelectual  é  limitado  e  condicionado pela  função 

social  que  deve  desempenhar,  não  se  justificando  o  abuso  ou  a  preponderância  do 

econômico,  em detrimento  do  social,  dos  interesses  da  coletividade  para  a  qual  se 

destina.  

Assere DOMINGUES (2005:88), expendendo sobre a relevância dos genéricos 

para a redução dos preços e fomento à acessibilidade, todavia criticando a extensão do 

prazo de 20 anos, com lastro em dados colhidos junto à Organização Mundial da Saúde:

De  fato,  os  medicamentos  genéricos  representam  um  importantíssimo 
instrumento para  a  redução dos preços  do mercado e para  a  melhoria  do 
acesso da população aos remédios de que necessita.
Os medicamentos genéricos são comercializados a preços mais reduzidos do 
que os medicamentos de marca, pois, como a patente não se encontra mais 
em vigor, os fabricantes não precisam gastar em pesquisa e desenvolvimento.
[...]
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Na  prática,  com  a  aplicação  do  Acordo  Trips,  os  grandes  laboratórios 
farmacêuticos  poderão,  por  um  prazo  de  20  anos,  comercializar  os 
medicamentos patenteados sem a concorrência dos fabricantes de genéricos, 
fato  esse  que  fatalmente  acarretará  o  aumento  do  custo  de  tratamentos 
médicos. 
Outra crítica ao prazo mínimo de proteção de 20 anos é que os medicamentos 
hoje apresentam um ciclo de vida útil curto. Das dez drogas mais vendidas no 
mercado dos Estados Unidos em 1983, apenas três continuavam entre as mais 
vendidas cinco anos depois. Em 1997, portanto 14 anos depois, nenhuma das 
drogas da lista original estava entre as 100 mais vendidas.

No caso dos medicamentos, a questão é particularmente delicada, porquanto os 

laboratórios alegam que os custos com pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e 

fármacos  demanda  tempo  e  consome  recursos  vultosos,  só  possíveis  de  ser 

compensados  mediante  a  exploração  comercial  e  o  pagamento  de  royalties pelos 

licenciados. Alguns até lançam mão da estratégia espúria da “ever-greening”, alterando 

um singelo componente da fórmula para demonstrar “avanços marginais ou triviais” e 

obter nova patente, dominando o mercado por mais uma vintena de anos, bloqueando ou 

atrasando a entrada dos genéricos.

O  TRIPS  não  contempla,  especificamente,  o  recurso  à  licença  compulsória. 

Quando muito, em seu artigo 31, faculta aos Estados-Membros estabelecer, no âmbito 

de sua legislação doméstica, “outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu 

titular”, conquanto que a autorização desse uso seja individual, após tentativas de obter 

termos e condições comerciais mais razoáveis do titular da patente,  que o alcance a 

duração desse uso sejam restritos ao objetivo para o qual foi autorizado (uso público, 

não transferível, não comercial, interno, para abastecer o mercado nacional, não para 

exportar), mediante a adequada remuneração do titular, levado em consideração o valor 

econômico da autorização e, finalmente, que a validade legal da decisão de quebrar a 

patente esteja sujeita a recurso judicial ou outro junto à autoridade superior.

No Brasil, o Código de Propriedade Intelectual dispõe, em seu artigo 68, § 1.º, que 

a não exploração do objeto da patente no território nacional por falta de fabricação ou 

fabricação  incompleta,  ou  ainda,  a  falta  de  uso  integral  do  processo  patenteado, 

ressalvados  os  casos  de  inviabilidade  econômica,  poderão  ensejar  a  concessão  de 

licença compulsória temporária e não exclusiva para a exploração da patente em casos 

de emergência nacional.
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Outrossim, na hipótese de abuso de poder econômico (preços abusivos) cumulada 

com emergência sanitária ou de interesse público (artigos 68 e 71 da Lei n.º 9.729, de 

14 de maio de 1996) também pode se operar o licenciamento compulsório.

Vale registrar que, na conformidade do disposto na Lei n.º 9.729/96, a proteção à 

propriedade intelectual não é direito absoluto, mas condicionado ao interesse social e ao 

desenvolvimento  tecnológico  do  país,  na  esteira  do  inciso  XXIV  do  artigo  5.º  da 

Constituição da República de 1988.

Essas  disposições  são  totalmente  compatíveis  com  as  normas  da  OMC 

explicitadas  na  Rodada  de  Doha  (TRIPS-plus),  ainda  que  a  indústria  farmacêutica 

internacional e/ou governos estrangeiros intentem retaliar. 

Com  efeito,  em  consulta  (processada  como  WT/DS199Brazil  –  Measures  

Affecting  Patent  Protection)  ao  Órgão  Especializado  da  Organização  Mundial  de 

Comércio  acerca  da  incompatibilidade  da  possibilidade  de  quebra  de  patente  de 

fármacos  por  falta  de  produção  local,  facultada  pelos  artigos  30  e  68  do  Código 

brasileiro de Propriedade Intelectual, com as disposições dos artigos 27 e 28 do TRIPS, 

o Grupo Especial se posicionou favoravelmente ao Brasil. 

Os  Estados  Unidos,  altamente  protecionistas,  useiros  e  vezeiros  na  edição  de 

medidas  unilaterais  de  restrição  de  mercado  nas  relações  comerciais  internacionais, 

ironicamente,  mas  explicado  pela  política  dos  “double  standards”  (dois  pesos,  duas 

medidas), por pânico gerado pelo “ataque de Antraz”, de reduzidíssimas proporções e 

vítimas,  se  comparado  às  epidemias  de  SIDA,  tuberculose  e  malária  na  África,  os 

intimidaram o  laboratório  Bayer,  fabricante  do  Cipro  (Ciproflaxina),  único  fármaco 

conhecido de ação eficaz sobre o antraz, a quebrar a patente caso ele se recusasse a 

baixar seus preços. Não se ouviu falar de nenhuma licença compulsória nesse incidente, 

conforme noticia NWOBIKE, o que comprova o tratamento diferenciado entre países 

ricos e pobres, dependendo da pujança econômica (2006:127-143). 

Com efeito, drogas e medicamentos constituem elementos do chamado direito à 

saúde, consagrado no artigo 12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais  (PIDESC) e  por isso a  proteção à propriedade intelectual,  no tocante às 

patentes farmacêuticas, subordina-se ao social, ao interesse público, ao desenvolvimento 

e à liberdade real, sobretudo em se tratando de pobres, doentes de enfermidades como a 
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SIDA, a tuberculose, a malária e outras que podem até não interessar à indústria, mas 

são objeto de tutela estatal. 

FIGUEIREDO (2007:216-217) fecha a idéia da obrigatoriedade de se temperar o 

direito à propriedade com as premissas da proteção à saúde:

Os medicamentos, porque intrinsecamente ligados à manutenção da saúde da 
população, constituem importante elemento das políticas estatais  de saúde, 
transcendendo  a  natureza  civil  para  alcançarem a  caracterização  de  coisa 
pública, enquanto “produtos de primeira necessidade”, sustenta Cury. Nesse 
sentido, possuem relevância não meramente econômica, mas também social, 
justificando  o  controle  do  Estado  sobre  as  políticas  de  acesso  a 
medicamentos, especialmente quanto à distribuição, fiscalização e preço. Tal 
concepção guarda pertinência com uma interpretação conjugada das normas 
constantes do artigo 1.º, inciso III; artigo 3.º, inciso IV, e artigo 197, todos da 
Constituição Federal. 

De fato, sabe-se que as corporações existem para dar lucro aos seus proprietários 

e/ou  acionistas.  Não  se  desconhecem,  tampouco,  os  custos  da  pesquisa  e 

desenvolvimento de medicamentos, ou a lógica segundo a qual sem patentes não existe 

a  exclusividade temporária  que gera os lucros  (astronômicos),  na maioria  das vezes 

pouco ou nada transparentes. 

Informa GUISE (2007:35):

Não se conhece, no entanto, o montante exato para o desenvolvimento de um 
novo medicamento, sendo extremamente variáveis os números encontrados 
na literatura: Correa (1997a, p. 25) indica US$ 140 milhões; Agnew (2000) 
cita estudos que sugerem valores que variam de US$ 300 milhões a US$ 500 
milhões.  Bale  (2003),  diretor  geral  da  Federação  Internacional  de 
Associações  de  Produtores  Farmacêuticos  (International  Federation  of 
Pharmaceutical  Manufacturers  Associations  – IFPMA) afirma que o custo 
total de investimentos em uma nova droga pode chegar até a US$ 1 bilhão. 

2575



Contudo,  a  sanha  pelo  lucro  não  pode  comprometer  o  estado  de  saúde  das 

pessoas,  independentemente  de  sua  condição  financeira.  O  ideal  seria  estabelecer 

mecanismos de fixação de preços com base em tabelas de custos da pesquisa, produção, 

distribuição e comercialização, com margens de lucro aceitáveis. Outrossim, o utópico 

seria a realização de pesquisa também para doenças que há séculos ou anos afetam as 

populações  pobres  da  urbe.  As  indústrias  simplesmente  não  investem  nas  doenças 

crônicas de pobres, ou não o fazem suficientemente.

Na  Índia,  por  exemplo,  onde  se  produzem  genéricos  exportados  para  todo  o 

mundo,  só  30%  da  população  tem  efetivo  acesso  a  medicamentos  essenciais 

(NWOBIKE:2006:127), não cobertos pelo regime de proteção à propriedade intelectual. 

Imagine-se o percentual de “privilegiados” se houvesse plena implementação das regras 

disciplinando a emissão de patentes farmacêuticas. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da presente exposição, com ênfase na doutrina, cuidou-se de enfrentar a 

possibilidade de baixa de licenciamento compulsório para quebra da patente de fármaco, 

sob o pálio do interesse público, como fez o Governo brasileiro em maio deste ano.  

Confrontada a legislação pátria – mormente o Código de Propriedade Intelectual – 

com  o  Acordo  TRIPS,  conclui-se  plenamente  cabível  a  medida  excepcional,  para 

garantir a continuidade da política pública da saúde, reconhecida, por força do Pacto 

Internacional  dos  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais,  dentre  outros  diplomas 

internacionais, e consagrada nos artigos 6.º e 196 da Carta Magna brasileira como um 

direito humano, cujas multifárias facetas inclui o acesso a medicamentos essenciais à 

manutenção à vida, a exemplo das drogas que fazem parte do chamado coquetel anti-

Aids.

O direito à propriedade intelectual não é algo absoluto, puramente mercantilista, 

sendo exercido em respeito à coletividade e iluminado pela função social do produto, 

principalmente em meio à acelerada e por vezes perversa globalização, sendo certo que 

os países têm liberdade para, agindo com observância aos ditames do Acordo TRIPS, 
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em homenagem ao interesse público, e para atender situações de emergência nacional 

(temporária), flexibilizarem as regras.
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DO DIREITO DE PROPRIEDADE AO DEVER DA PROPRIEDADE

Adriano Stanley Rocha Souza∗

RESUMO

O presente trabalho tem por fim analisar a transformação pela qual passou o direito de 

propriedade no nosso ordenamento. Analisar como o direito de propriedade deixou o 

posto  de  direito  absoluto  e  de  índole  egoística,  para  ser  levado  à  condição  de 

direito/dever, garantido constitucionalmente desde que atenda a uma função social. 

Nas palavras de Washington de Barros Monteiro,  “o homem, no passado, podia usar,  

gozar e dispor da coisa que lhe pertencesse, como melhor lhe aprouvesse, sem que  

fosse lícito opor qualquer restrição ao livre exercício desse direito. Todas as legisla-

ções, sem discrepância, proclamavam então a intangibilidade do domínio, verdadeiro  

resquício da propriedade quiritária, no direito romano, sinônima de direito absoluto,  

de  propriedade  absoluta.  Gradativamente,  porém,  modificou-se  essa  concepção  

egoística  e  individualista,  que  logo  se  tornou  obsoleta,  graças  às  tendências  

fundamentais  da  civilização  atual”1.  E  hoje,  portanto,  vivemos o  tempo em que se 

espera  do  proprietário,  antes  de  tudo,  o  uso  de  sua  propriedade  em  beneficio  da 

sociedade.

Há, portanto, a necessidade de reconstruirmos cabalmente uma nova dogmática para o 

direito de propriedade. Traçarmos linhas seguras da atuação da propriedade privada em 

prol do interesse público.

PALAVRAS-CHAVE

PROPRIEDADE;  FUNÇÃO  SOCIAL;  FUNCIONALIZAÇÃO  DO  DIREITO  DE 

PROPRIEDADE;  RECONSTRUÇÃO  DA  DOGMÁTICA  DO  DIREITO  DE 

PROPRIEDADE.
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ABSTRACT

The present paper has aimed at analyzing the transformation which Real Property has 

been through in our new civil  ordainment.  Analyzing as Real  property is  no longer 

connected with rights and egoistic natural disposition, to be taken to the condition of 

rights/duty, which is constitutionally granted once it meets a social function.

According to Washington de Barros Monteiro, “the man, in the past, could use, enjoy  

and dispose of which belonged to him, as it would please him, without being licit to  

place any restriction to the free practice of these rights. Legislation as a whole, without  

discrepancy, states the intangibility of the domain, a real residue of the quiritarium 

property,  in  Roman Rights,  synonymous of rights of  real property.  It  has gradually  

modified that egoistic and individualistic concept which soon became obsolete due to  

the fundamental tendencies of modern civilization”.

At present, however, there has been a time in which the proprietor/owner, beforehand, 

his use of the property based on social balance/welfare state.

There is, though, the urge to reconstruct in a conclusive manner a new dogmatic to the 

Real Property. Safe guidelines should be traced for acting/performing in relation to the 

private property in behalf of public interest.

KEY-WORDS

PROPERTY; SOCIAL FUNCTION; REAL PROPERTY; NEW DOGMATIC TO THE 

REAL PROPERTY.

Introdução

O direito de propriedade foi, seguramente, o instituto do direito privado 

que mais  sofreu (e continua a  sofrer)  as  maiores  transformações em seu conceito  e 

estrutura.  Transformações  tão  amplas  e  profundas,  que  exigem de  nossa  doutrina  a 

reconstrução  urgente  de  sua  dogmática,  sob  pena  de  incorrermos  na  imperdoável 

incoerência de aplicarmos um texto constitucional moderno e arejado, sobre um tecido 

velho e  carcomido,  que  constituiu  a  propriedade privada ao longo de  quase  todo o 

século XX, sob a ótica do Código Civil de 1916, de índole egoística e patrimonialista. 
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Estampado no artigo 5242 daquele estatuto, luzia com todo o esplendor o 

espírito patrimonialista acima referido. O Estado assegurava o direito de propriedade de 

maneira  irrestrita,  independentemente  da  função  que  estivesse  sendo  dada  a  esta 

propriedade pelo seu titular.  Protegia-se o título (o papel, por assim dizer) por si só.

A  Constituição  da  República  de  1988  coroou  o  movimento  de 

socialização dos institutos jurídicos. Especificamente, no que diz respeito à propriedade 

privada, este movimento teve início na Constituição de 1946 que, em seu artigo 147 

assim dispunha (in verbis):  “O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar  

social.(...)”.

Topograficamente, a função social da propriedade foi elevada a Princípio 

Constitucional  pela  sua  inserção  no  capítulo  I,  do  Título  VII  da  Constituição  da 

República de 1988: Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. In verbis:

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do  
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a  
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,  
observados os seguintes princípios: 

(...)
 II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade;

 

O texto  constitucional  de  1988 chamou para  si  a  responsabilidade  de 

tutelar o direito de propriedade, e o novo ordenamento civil (ao menos no que se refere 

a este direito) encontra-se em maior sintonia com a nossa Constituição. Isto porque, nas 

palavras de ROXANA CARDOSO:

“O direito  de propriedade,  em sua concepção clássica,  
tem-se mostrado muitas vezes inadequado para os anseios da  
sociedade atual. Com a evolução dos direitos e a emergência de 
categorias como os direitos coletivos e difusos, os interesses da  
sociedade como um todo, mesmo que seus titulares não possam  
ser  individualmente  identificados,  devem prevalecer  sobre  os 
interesses  particulares  que,  desta  forma,  precisam  ser  
adaptados  às  características  deste  momento  histórico.” 
(BORGES, 1998. Vol. 9, p. 68)

2 Art. 524: A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do 
poder de quem quer que injustamente os possua.
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Disto resulta que atualmente não se pode mais conceber a propriedade 

como sendo um regime jurídico meramente subordinado ao Direito Civil. Ao contrário:

“(...) em verdade, o regime jurídico da propriedade tem 
seu  fundamento  na  Constituição.  Esta  garante  o  direito  de  
propriedade, desde que ela atenda a sua função social (art. 5º,  
XXII  e  XXIII).  (...)  Significa  isso  que  o  Direito  Civil  já  não 
disciplina  mais  a  propriedade,  mas  tão  somente  regula  as  
relações civis a ela pertinentes. Assim, só valem no âmbito das  
relações civis as disposições do Código Civil que estabelecem 
as  faculdades  de  usar,  gozar  e  dispor  de  bens  (art.  524),  a  
plenitude  da  propriedade  (art.  525),  o  caráter  exclusivo  e  
ilimitado do domínio (art. 527), etc.” (grifos nossos). (SILVA, 
2003, p. 62)

Ou ainda:

“Com o advento da Constituição da República de 1988 o  
direito  de  propriedade  deixa  de  ter  sua  regulamentação 
exclusivamente privatista, baseada no Código Civil, e passa a  
ser  um direito privado de interesse público,  sendo as  regras  
para o seu exercício determinadas pelo Direito Público e pelo  
Direito  Privado.  Este  processo  de publicização do direito  de 
propriedade é fundamental para a implementação da legislação 
referente à proteção do meio ambiente,  que impõe limites ao 
exercício daquele direito”. (BORGES, 1998. Vol. 9, p. 69).

Expressão que,  inicialmente,  soava como algo insólito,  sem aplicação 

prática, e mais afeita ao campo da Filosofia que do Direito, o princípio da função social 

da propriedade privada ganhou corpo. Cresceu e norteou o legislador na construção do 

Código Civil de 2002.

O novo ordenamento civil, em compasso com o texto constitucional e 

muito mais sintonizado com a realidade social,  estabelece limites a esta propriedade 

privada. Hoje temos, portanto, o que poderíamos chamar de “propriedade função”, haja 

vista que, a propriedade somente será respeitada se esta estiver cumprindo sua função 

social.

O presente trabalho tem por fim analisar o avanço que vem sofrendo o 

direito de propriedade em nosso ordenamento, analisando as suas funções, bem como 

analisando o papel que hoje se reserva à posse. Posse, esta, sempre defendida como 

sendo a aparência da propriedade, pela teoria jheringiniana, adotada pelo Brasil.
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Constitui  nosso  objetivo  maior  demonstrar  que a  propriedade  privada 

deixou de ser um mero direito para se tornar um direito/dever.  Como já afirmava a 

Constituição de Weimar (1919), em seu artigo 153: “a propriedade obriga”.

2. A PROPRIEDADE NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE: FONTE DE PODER 
E RIQUEZA

2.1. A propriedade em Roma

O direito de propriedade sempre constituiu para o seu titular fonte de 

poder e riqueza. No alto império romano não se falava em propriedade, mas sim em 

propriedades.  Isto  porque,  existiam  propriedades  diferentes  para  cada  classe  de 

indivíduos daquela sociedade: quiritária, pretoriana, peregrina e provincial. Cada uma 

destas  propriedades  tinha  requisitos,  fundamentos  e  faculdades  distintas,  sendo  a 

propriedade quiritária a mais nobre dentre todas.

Entretanto, qualquer que fosse o tipo de propriedade, o seu titular exercia 

sobre a sua coisa um direito absoluto. Nas palavras de JOSÉ CRETELLA JR.:  “No 

direito romano, a propriedade principia por ser um direito  absoluto  e  exclusivo, que 

permite a alguém – o proprietário – utilizar a coisa como bem entender, inclusive de  

destruí-la, em virtude do jus obutendi” (CRETELLA JR., p. 170). 

Não  se  falava,  pois,  em  qualquer  espécie  de  função  social.  Esta 

preocupação surge apenas muitos séculos depois, por influência do cristianismo. Sob a 

influência cristã, a noção materialista da propriedade humaniza-se:  “A propriedade é  

vista  como  um  bem  que  acarreta  para  o  titular  direitos,  mas  também  deveres;  

obrigações morais” (op. cit., p. 172).

O proprietário  gozava,  em Roma,  do mais alto prestígio.  “No mundo 

romano,  situa-se  a  propriedade  no centro do sistema,  girando-lhe  ao redor toda a 

ordem jurídica e econômica.” (Op. cit. p. 168).

Embora  se  possa  falar  que  a  república  começa  em  Roma  (RES 

PUBLICA), não menos correto é dizer que as suas deliberações não eram tão públicas 

assim.  Para  ser  um  senador  romano  era  necessário  ter  a  propriedade  quiritária. 

Portanto,  a  propriedade  era  o  direito  do  qual  emanavam  os  poderes  daqueles  que 
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decidiam os rumos de Roma. E deste poder vinha a riqueza, que se traduzia em mais 

poder, que se traduzia em mais riqueza....

Aquelas  várias espécies  de propriedade a  que nos referimos no início 

deste capítulo, somente desaparecem no final do direito romano, quando surge, então, a 

propriedade feudal.

2.2. A propriedade feudal

Com o esfacelamento  do Império  Romano,  uma nova ordem social  e 

econômica se plantou na Europa ocidental. Tinha início uma sociedade cuja fonte de 

toda a riqueza e força de produção vinha da terra; da propriedade imobiliária. Portanto, 

aqueles  antigos  proprietários  do  império  romano,  que  amealharam  propriedades 

imobiliárias,  no  novo  sistema  eram  senhores  absolutos  de  suas  terras.  E,  por 

conseqüência, dos “micro-estados” que surgiam naquele momento. Eram os senhores 

feudais.

“O esfacelamento do Império Romano do Ocidente e as  
invasões bárbaras que estavam em diversas regiões da Europa 
favoreceram sensivelmente as mudanças econômicas e sociais  
que  vão  sendo  introduzidas,  principalmente  na  Europa 
Ocidental,  e  que  alteram  completamente  o  sistema  de  
propriedade e de produção característicos da Antigüidade. Essas 
mudanças  acabam  revelando  um  novo  sistema  econômico,  
político  e  social  que  veio  a  se  chamar  Feudalismo.  O 
Feudalismo não coincide com o início da Idade Média (século  
V d.C.),  porque esse  sistema começa a ser  delineado alguns 
séculos  antes  do  início  dessa  etapa  histórica  (mais  
precisamente, durante o início do século IV), consolidando-se  
definitivamente ao término do  Império  Carolíngeo,  no século IX 
d.C”. (trabalho  disponível  em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo).

O senhor feudal, senhor exclusivo de suas terras, explorava-as o quanto 

quisesse e da forma como quisesse. As suas terras eram fonte de inúmeras riquezas para 

ele próprio e sua família. De nada importava a qualidade da vida daqueles que moravam 

em seus feudos
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A sua propriedade não gerava apenas os frutos naturais (da terra), mas 

geravam, também o direito do senhor feudal cobrar altos e variados impostos de todos 

aqueles que quisessem residir e trabalhar em determinado feudo3.

Assim, os feudos eram a fonte de todo o poder, riqueza e opulência dos 

senhores  feudais.  Novamente,  a  propriedade  privada  exercia  papel  fundamental  na 

estrutura social daquela época, sendo utilizada, mais uma vez, como critério de seleção 

para a escolha dos líderes políticos daquela época4.

Destes  feudos,  naturalmente,  uns  se  sobressaíram  mais  que  outros. 

Alguns senhores feudais ampliavam ainda mais os seus feudos, comprando os feudos 

vizinhos ou simplesmente invadindo-os e tomando-os por meio das inúmeras guerras 

que saculejaram a Europa naquele tempo. Daí surgiram alguns dos Estados europeus.

O  interesse  em  se  adquirir  mais  propriedade  privada  (território) 

justificariam,  séculos  mais  tarde,  os  casamentos  entre  nobres5 e  os  grandes 

descobrimentos. Afinal, na antigüidade, o tamanho do poder dos países era medido não 

em PIB (como nos dias atuais), mas estava diretamente ligado à extensão territorial com 

que  cada Estado contava.  Quanto  mais  território  (propriedade  privada)  maior  era  o 

poder do Estado.

3 As principais obrigações camponesas consistiam em: Corvéia: trabalho gratuito nas terras do senhor 
em alguns dias da semana; Talha: Parte da produção do servo deveria ser entregue ao nobre; 
Banalidade: tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o 
celeiro, as pontes;  Capitação: imposto pago por cada membro da família (por cabeça);  Tostão de 
Pedro ou dízimo: 10% da produção do servo era pago à Igreja, utilizado para a manutenção da capela 
local; Censo: tributo que os vilões (pessoas livres, vila) deviam pagar, em dinheiro, para a nobreza; 
Taxa de Justiça: os servos e os vilões deviam pagar para serem julgados no tribunal do nobre; 
Formariage: quando o nobre resolvia se casar , todo servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar 
no casamento, era também válida para quando um parente do nobre iria casar. Mão Morta: Era o 
pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil, em caso do falecimento do pai da 
família. 

4 “O modo de produção feudal próprio do Ocidente europeu tinha por base a economia agrária, de  
escassa  circulação  monetária,  auto-suficiente.  A  propriedade  feudal  pertencia  a  uma  camada  
privilegiada,  composta  pelos  senhores  feudais,  altos  dignitários  da  Igreja  (o  clero)  e  longínquos  
descendentes  dos  chefes  tribais  germânicos.  (...)  A principal  unidade  econômica de produção era o  
feudo, que se dividia em três  partes  distintas:  a  propriedade individual  do senhor,  chamada manso  
senhorial ou domínio, em cujo interior se eregia um castelo fortificado; o manso servil, que correspondia  
à porção de terras arrendadas aos camponeses e era dividido em lotes denominados tenências; e ainda o  
manso comunal,  constituído  por terras  coletivas  –--  pastos  e  bosques ---,  usadas tanto  pelo senhor  
quanto pelos servos”. (trabalho disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo)

5 Como exemplo,  cite-se  a união entre  a  católica  Marguerite  de Valois,  a  rainha Margot,  e  o  nobre 
protestante Henri de Navarre, Henrique de Navarra (Henrique de Bourbon – Rei de Navarra), que tinha 
como meta a ampliação dos territórios de França e Espanha e a paz entre católicos e protestantes.
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3. A PROPRIEDADE NA HISTÓRIA DO BRASIL

3.1. A propriedade no Brasil colônia e no Brasil império

Nos  primeiros  anos  de  colonização  do  Brasil  seguiu-se  a  mesma 

organização jurídica baseada no sistema feudal, através da implantação do sistema de 

capitanias hereditárias.

A colonização do Brasil iniciou-se em 1530, com a expedição de Martim 

Afonso de Souza, na condição de Governador Geral enviado por Dom João III, com a 

finalidade de verificar a possível  exploração de metais,  madeira,  explorar o litoral  e 

estabelecer  as  vantagens  de  colonização  para  fortalecer  o  reino  de  Portugal  e, 

naturalmente, aumentar sua riqueza. Afinal, como já cuidamos de comentar, a grandeza 

de um Estado na antigüidade estava diretamente ligada à sua quantidade de terras.

O instrumento jurídico de que se valeu o governo português para efetivar 

a  colonização  do  Brasil  foi  a  enfiteuse.  Por  este  instrumento,  o  governo português 

mantinha consigo a propriedade das terras (o que garantia a Portugal poder e riqueza na 

Europa) e concedia a posse daquelas terras a quem quisesse vir para cá e tornar a terra 

produtiva.  Este  era  o  foreiro,  ou  donatário,  que  em troca,  pagava  uma  taxa  anual, 

denominada FORO. Isto significava, entre outras coisas, que os donatários não podiam 

vender ou dividir a capitania, cabendo somente ao rei tais direitos. A posse dava aos 

donatários extensos poderes, tanto na esfera econômica (arrecadação de tributos) como 

na esfera administrativa.

Assim, o Brasil teve contato, já em seus primeiros anos de vida, com o 

instituto da propriedade e uma das formas de seu desdobramento: a enfiteuse6.

As  capitanias  hereditárias  deram origem aos antigos  feudos,  que são, 

nada mais, nada menos que, nos dias de hoje, os latifúndios existentes no Brasil.

6 É  imperioso  notar  que,  desde  a  queda  do  feudalismo,  com a  tomada  do  poder  pela  burguesia,  o 
desmembramento da propriedade em outros direitos reais desta derivados, sempre foi um recurso muito 
valioso para o proprietário aumentar ainda mais o seu poder e obter ainda mais riqueza. Desmembra-se a 
propriedade em outros direitos, como forma de aproveitar ao máximo os seus atributos.
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3.2. A propriedade no Brasil república. A concepção da propriedade 
nas     Constituições brasileiras

A  propriedade  foi  tratada  nas  diversas  Constituições  brasileiras  com 

enfoque para  o  direito  individual  e  absoluto  e  um direito  subjetivo  do  proprietário. 

Assim foi nas Constituições da República de 1824 e 1891.

Muito  embora  a  Constituição  de  1934  tenha  mantido  o  direito  de 

propriedade  na  mesma  concepção  das  constituições  acima  citadas,  esta  inovou  no 

constitucionalismo brasileiro, no tocante à função social da propriedade, dispondo que o 

interesse público sobrepõe-se ao individual. As mesmas ideologias foram mantidas nas 

Constituições  que  se  seguiram  (1937,  1946,  a  Carta  de  24/01/1967  e  a  Emenda 

Constitucional n.º 1 de 17/10/1969), com relação a vinculação do exercício do direito de 

propriedade subordinado à Função Social.

A Constituição da República de 1988, por fim, foi além: em sintonia com 

o  pensamento  mundial  contemporâneo,  retirou  do  direito  de  propriedade  o  perfil 

egoístico e exclusivista de outrora, e passou a exigir que se dê à propriedade privada 

uma  função  social.  Esta  função  social  da  propriedade  privada  (muito  embora  já 

constante  dos  textos constitucionais  desde 1934)  recebera  do constituinte  uma nova 

roupagem: foi elevado a princípio constitucional, exigindo de toda a legislação infra-

constitucional a reconstrução do conteúdo e estrutura do direito de propriedade.

4.  O  DIREITO  DE  PROPRIEDADE  NO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL:  A 
RECONSTRUÇÃO DA DOGMÁTICA DA PROPRIEDADE PRIVADA

O novo Código Civil,  em vigor  desde 10 de janeiro  de 2003 (Lei  nº 

10.406  de  10  de  janeiro  de  2002)7,  em  sintonia  com  a  nova  principiologia 

constitucional, reestruturou o direito de propriedade.

O  legislador  do  novo  código,  em  absoluta  sintonia  com  o  princípio 

constitucional da função social da propriedade, retirou deste direito toda aquela carga 

exclusivista e materialista que outrora lhe banhara o Código Civil de 1916 e imputou-

lhe limites. Além de limites, imputou-lhe funções.
7 Com vacatio legis de um ano, conforme preceitua o artigo 2.044 do referido diploma
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O artigo 1.228 do novo Código (que substituiu o antigo artigo 524 do 

Código  Civil  de  1916,  de  caráter  eminentemente  egoístico  e  patrimonialista)  assim 

dispõe sobre o direito de propriedade do século XXI:

Art. 1.228.  O proprietário tem a faculdade de usar, gozar  
e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer  
que injustamente a possua ou detenha.

§  1º  O  direito  de  propriedade  deve  ser  exercido  em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de  
modo  que  sejam  preservados,  de  conformidade  com  o 
estabelecido  em  lei  especial,  a  flora,  a  fauna,  as  belezas  
naturais,  o  equilíbrio  ecológico  e  o  patrimônio  histórico  e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º  São defesos os atos que não trazem ao proprietário  
qualquer  comodidade,  ou  utilidade,  e  sejam  animados  pela  
intenção de prejudicar outrem.

§ 3º  O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos  
de  desapropriação,  por  necessidade  ou  utilidade  pública  ou 
interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo  
público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se  
o  imóvel  reivindicado  consistir  em  extensa  área,  na  posse  
ininterrupta  e  de  boa-fé,  por  mais  de  cinco  anos,  de  
considerável  número  de  pessoas,  e  estas  nela  houverem 
realizado,  em  conjunto  ou  separadamente,  obras  e  serviços  
considerados  pelo  juiz  de  interesse  social  e  econômico  
relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a  
justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá 
a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos  
possuidores.

Não é, pois, simplesmente de forma a modificação ocorrida no direito de 

propriedade.

O  novo  código  alterou  profundamente  a  estrutura  deste  direito. 

Abandonamos  um  direito  de  propriedade  absoluto,  em  que  o  seu  titular  reinava 

soberano sobre a sociedade, já que a lei lhe assegurava o direito de usar, gozar, dispor, 

sem qualquer tipo de limitações, e chegamos a uma propriedade privada cujo uso é 

facultado ao seu titular, desde que seja exercida em consonância com as suas finalidades 
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econômicas  e  sociais  e  de  modo  que  não  prejudique  a  coletividade,  observando  a 

preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e artístico.

Além disto, ao contrário da segurança que o antigo ordenamento civil 

dedicava  à  proteção  do  direito  de  propriedade  em benefício  de  seu  titular,  o  novo 

ordenamento destaca que o proprietário pode ser privado, sim, de seu exercício, em 

casos de necessidade pública.

Ora.  Definitivamente,  esta propriedade não é mais  aquela propriedade 

burguesa que dominou grande parte do século XX. Poderíamos chamar esta propriedade 

de  “propriedade  função”,  haja  vista  que  a  nova  codificação  não  garante  mais  a 

propriedade por si mesma. O direito de propriedade é protegido, desde que o seu titular 

a utilize em prol do desenvolvimento de toda a sociedade.

Poderíamos mesmo dizer que, a esta “propriedade função” encontra seu 

fundamento mais no bem estar social do que nos direitos individuais, já que esta pode 

ser inclusive, requisitada pelo Estado quando a sociedade assim necessitar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer, pois, que o novo Código Civil instituiu no ordenamento 

brasileiro  a  “propriedade  função”.  Afinal,  o  proprietário  tem a  faculdade  de  usar, 

gozar,  fruir,  dispor  e  reivindicar  de  sua  a  propriedade.  Entretanto,  esta  mesma 

propriedade  privada  deve  atender  à  sociedade,  desempenhando  funções  ambientais, 

econômicas, culturais e históricas, que representem a manutenção da qualidade de vida 

dos indivíduos desta sociedade, a preservação de sua cultura e de sua história.

Esta  mesma  propriedade  pode,  ainda,  em  caso  de  necessidade  ou 

interesse público ou perigo iminente, ser utilizada pelo Poder Público em benefício da 

coletividade, já que a mesma, não se presta mais de maneira exclusiva ao seu titular 

Portanto, podemos mesmo dizer que o proprietário deixou a sua cômoda 

condição de “senhor que tudo pode” e foi conclamado pelo poder público a prestar-se 

ao socorro da sociedade, assumindo, assim, o novo papel de “senhor que tudo deve”.
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Afinal, propriedade é um bem escasso. Por que um bem escasso? Ora. 

Quantos  habitantes  há  em  nosso  planeta?  Destes,  quantos  são  proprietários? 

Evidentemente, a esmagadora maioria não tem propriedade imobiliária. Assim, temos a 

propriedade imobiliária concentrada nas mãos de pouquíssimos bem-aventurados.

Se estes já receberam a “dádiva” de fazerem parte da camada minoritária 

e  bem-aventurada  dos  proprietários  de  imóveis,  é  de  se  esperar  destes,  a  sua 

contribuição social, sempre que esta se faça necessária.
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RESUMO

A estudo desenvolve-se na análise dos reflexos jurídicos na seara contratual provocados 

pela adoção da técnica legislativa das cláusulas gerais pelo Código Civil vigente, o qual 

introduziu em seu corpo legal as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função social 

do  contrato,  as  quais  suscitaram  o  redimensionamento  dos  princípios  contratuais 

clássicos  e  provocaram  uma  renovação  interpretativa  do  direito  contratual  na 

contemporaneidade.  Assim,  a  pesquisa  em  tela  se  propõe  a  investigar  a  nova 

hermenêutica  contratual  que  se  evidencia  na  contemporaneidade,  a  qual  revela  um 

redimensionamento  dos  conceitos  consagrados  no  direito  contratual  clássico, 

culminando  por  renová-lo  nos  moldes  de  um direito  contratual  socializado  e  ético. 

Dessa forma, o artigo analisa o conceito das cláusulas gerais e na seqüência, passa para 

uma análise  detalhada  da  interpretação  dos  contratos  consoante  a  cláusula  geral  da 

função social do contrato e da boa-fé objetiva.
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ABSTRACT

The present article has the objective to provide an analysis about the juridic reflexs that 

the legislative techinic of general clauses adopted by the Civil law has provoked in the 

light of the current contractual theory, especially by adopting social function ´s contract 
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and good faith clause that are themselves added to the classic literal principles and result 

in a contractual theory totally renewed to adapt itself to an social and ethical conception 

contract.  The  article  provides  an  anlysis  the  general  clauses  concept  and  after  this, 

provides an peculiar analysis about contrat´s interpretation accordin to general clauses 

of contract social function and the objective good faith.    

KEY-WORDS

DIREITO; CONTRACTUAL; GENERAL CLAUSES

 INTRODUÇÃO

O Código Civil  vigente adotou a técnica legislativa das cláusulas gerais,  as 

quais estão presentes no corpo da legislação civil. Nesse sentido, o presente estudo tem 

o  escopo  de  promover  a  análise  dessa  técnica  legislativa,  em especial  o  estudo da 

cláusula  geral  da  boa-fé  objetiva  e  da  função  social  do  contrato,  cuja  adoção  pelo 

legislador  modificou  significativamente  a  teoria  contratual  clássica,  culminando por 

renová-la.  

Nesse contexto de inovação legislativa, o legislador optou por um sistema que 

concilia  ambas  as  técnicas  legislativas,  a  da  casuística  e  a  das  cláusulas  gerais,  na 

tentativa de tornar a legislação civil flexível à uma realidade cambiante, acompanhando 

as mudanças sociais que se refletem diretamente na interpretação do caso concreto em 

dado  momento  histórico  sem  comprometer,  contudo,  a  segurança  jurídica  do 

ordenamento, em especial do instituto do contrato.

As cláusulas  gerais  são consideradas normas  de tessitura  aberta,  fluída  que 

conferem ao intérprete as diretrizes teóricas para a sua aplicação, mas deixam em aberto 

o preenchimento das peculiaridades do caso concreto que formarão o convencimento do 

magistrado e ensejarão a fundamentação legal de sua decisão.

Importante ressaltar que a técnica legislativa das cláusulas gerais implica em 

uma maior autonomia do magistrado na interpretação da norma, mas este não poderá 

desvincular-se de uma interpretação à luz da Constituição Federal, texto informador da 

legislação ordinária. 
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Assim, com a adoção das cláusulas da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato, os princípios sobre os quais se sustentava a teoria contratual clássica, deixam 

de ser considerados e aplicados de forma quase absoluta e somam-se àquelas com as 

quais devem harmonizar-se.

Isso  proporcionou  uma  nova  leitura  jurídica  do  instituto  do  contrato  em 

consonância  com a  ideologia  do  Estado  Social  preconizado  por  nossa  Constituição 

Federal, acabando por abandonar a filosofia do Estado Liberal,  o qual era a base de 

sustentação do Código Civil de 1916, essencialmente formal e patrimonialista, no qual o 

contrato era a expressão máxima do dogma da autonomia da vontade, do voluntarismo e 

individualismo  exacerbados,  funcionalizados  patrimonialmente,  o  que  culminou  por 

levar o instituto dos contratos a se transformar num instrumento de opressão do pobre 

pelo rico, do fraco pelo forte na era do capitalismo “selvagem”.

Nesse contexto, a interpretação e o enfoque dado ao instituto dos contratos foi 

reformulado para harmonizar-se com o direito privado funcionalizado socialmente, no 

qual o contrato se revela humanizado, numa leitura constitucional de um dos principais 

institutos do direito privado, bem como de todo o ordenamento civil brasileiro.

A  ética,  a  lealdade,  a  probidade  das  partes  na  celebração  de  um  negócio 

jurídico passam a ser normas imperativas, cuja observância é obrigatória em todas as 

fases da relação negocial. O contrato não é apenas a expressão da vontade das partes, 

mas essa “vontade” há de estar em consonância com a função social do instituto, com a 

boa-fé  objetiva,  com a  equidade,  em respeito  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana, sobre a qual o direito da coletividade tem seu maior fundamento. 

Dessa forma, dada a importância da adoção das cláusulas gerais na renovação 

da teoria contratual na contemporaneidade, implicando uma releitura do instituto dos 

contratos e de sua teoria geral à luz de um Código Civil funcional, fundamentado em 

uma perspectiva constitucionalizada do direito privado e em harmonia com a ideologia 

do Estado Social, o presente estudo pretende se desenvolver nessas diretrizes teóricas. 

I - Cláusulas Gerais: Conceito
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O Código Civil em vigor adotou a técnica legislativa mista em sua codificação, 

ou seja, apresenta várias espécies normativas,  a saber: regras, princípios, postulados, 

conceitos  jurídicos  indeterminados  e  as  cláusulas  gerais,  abandonando  assim,  a 

exclusividade de legislar apenas utilizando-se da técnica da casuística (tipicidade) na 

qual o legislador tenta prever taxativamente todas as situações-tipo que deveriam ser 

regulamentas pela norma, definindo rigidamente os critérios de interpretação da norma.

Dessa  forma,  o  legislador  optou  por  um  sistema  normativo  dotado  de 

mobilidade, a fim de que a legislação civil não se torne obsoleta diante da realidade 

social cambiante, evitando assim o engessamento do sistema pela técnica da casuística, 

consoante o que ocorreu com o Código Civil de 1916, essencialmente tecnicista.

Assim, na definição de Alberto Gosson Jorge Junior (2004, XVII):

 São as chamadas cláusulas gerais, normas enunciadas pelo 
legislador com conteúdo propositalmente indeterminado e 
que  têm  o  intuito  de  propiciar  uma  adaptação  entre  o 
sistema  e  uma  realidade  cambiante  a  requerer  respostas 
mais ágeis para solução dos conflitos sociais.

E continua a nos esclarecer o autor (p. 10):

 Transitando entre a generalidade, a vagueza e os valores, 
inseridas numa roupagem de proposição prescritiva escrita, 
as cláusulas gerais afirmam o objetivo de dotar o sistema 
de normas com característica de mobilidade, que propiciem 
abertura  ao  ordenamento  jurídico,  evitando-se  a  tensão 
entre preceitos normativos rígidos e valores em mutação a 
implicar um indesejável mal-estar decorrente de um embate 
sem solução sistêmica.

Também, sobre as cláusulas gerais, Judith Martins Costa (2001, p. 5) nos diz 
que:

Dotadas  que  são  de  grande  abertura  semântica,  não 
pretendem as cláusulas gerais dar previamente, resposta a 
todos  os  problemas  da  realidade,  uma  vez  que  essas 
respostas  são  progressivamente  construídas  pela 
jurisprudência.  Na  verdade,  por  nada  regulamentarem de 
modo  completo  e  exaustivo,  atuam  tecnicamente  como 
metanormas,  cujo  objetivo  é  enviar  o  juiz  para  critérios 
aplicativos determináveis ou em outros espaços do sistema 
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ou  através  de  variáveis  tipologias  sociais,  dos  usos  e 
costumes  objetivamente  vigorantes  em  determinada 
ambiência  social.  Em  razão  destas  características  esta 
técnica  permite  capturar,  em  uma  mesma  hipótese,  uma 
ampla  variedade de casos  cujas  características  específicas 
serão formadas por via jurisprudencial, e não legal.

Nas palavras de Gustavo Tepedino (2002, p. XIX):

Normas  que  não  prescrevem  uma  certa  conduta,  mas, 
simplesmente,  definem valores  e parâmetros hermenêuticos. 
Servem  assim  como  ponto  de  referência  interpretativo  e 
oferecem ao  intérprete  os  critérios  axiológicos  e  os  limites 
para a aplicação de demais disposições normativas.

Observa-se que as cláusulas gerais são normas de estrutura aberta, cujo conteúdo 

axiológico será preenchido pelo intérprete no momento de sua aplicação, ora já trazendo 

o valor socialmente protegido, ora remetendo o intérprete a valores que poderão estar 

fora do ordenamento jurídico e através da técnica legislativa das cláusulas gerais, tais 

valores  podem  ser  inseridos  no  interior  do  ordenamento  jurídico  pela  atividade 

jurisdicional,  no momento da adequação da norma ao caso concreto,  levando-se em 

consideração  o momento  histórico  no  qual  a  norma será  efetivada,  ressaltando-se  a 

importância do trabalho hermenêutico a ser realizado pelo intérprete na aplicação do 

direito contratual contemporâneo.

Assim é o pensamento de Judith Martins Costa, citada por Alberto Gosson Jorge 

Junior (2004, p. 23):

Considerada  do  ponto  de  vista  da  técnica  legislativa,  a 
cláusula geral constitui, portanto, uma disposição normativa 
que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura 
intencionalmente  ‘aberta’,  ‘fluída’  ou  ‘vaga’, 
caracterizando-se  pela  ampla  extensão  do  seu  campo 
semântico, a qual é dirigida ao juiz de modo a conferi-lhe 
um mnadato (ou competência) para que, à vista dos casos 
concretos,  crie,  complemente  ou  desenvolva  normas 
jurídicas,  mediante  o  reenvio  para  elementos  cuja 
concretização pode estar fora do sistema; estes elementos, 
contudo,  fundamentarão  a  decisão,  motivo  pelo  qual, 
reiterados  no  tempo  os  fundamentos  da  decisão,  será 
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viabilizada  a  ressistematização  destes  elementos 
originariamente  extra-sistêmicos  no  interior  do 
ordenamento jurídico.

Ressalte-se,  assim,  que  a  cláusula  geral  atribui  ao  intérprete  uma  função 

criadora,  consentindo-lhe  maior  autonomia  para  adequar  a  norma ao  caso  concreto, 

relegando  a  um segundo  plano  o  tecnicismo  jurídico  de  outrora  e  suscitando  uma 

preocupação constante com a operabilidade do ordenamento jurídico. 

Nesse  cenário  jurídico,  a  teoria  geral  dos  contratos  foi  significativamente 

renovada pela adoção das cláusulas gerais da boa-fé e da função social do contrato, 

entre outras, bem como, pela estrutura teórica do direito privado na contemporaneidade, 

suscitando  novas  diretrizes  interpretativas  do  direito  contratual  em nosso  tempo,  as 

quais passa-se á análise na seqüência.

II  –  A  Interpretação  Dos  Contratos  diante  da  Cláusula  Geral  Da 

Função Social Do Contrato

Em consonância com o novo cenário político,  econômico e social,  o modelo 

clássico  do  contrato,  concebido  no  auge  do  Estado-liberal,  no  qual  o  dogma  da 

autonomia  da  vontade prevalecia,  consolidando  a  ideologia  individualista  do  século 

XIX e cujo Código Civil de 1916 era fiel representante foi reformulado para se adequar 

ao surgimento do Estado-Social e suas concepções sociais, protecionistas da parte mais 

fraca nas relações contratuais e da questão da vulnerabilidade e limitativas da autonomia 

da vontade e do princípio da força obrigatória dos pactos. A vontade na sua concepção 

clássica não é mais soberana na formação dos pactos.

Assim, o Código Civil vigente adotou expressamente as cláusulas gerais da boa-

fé  e  da  função  social  do  contrato,  culminando  por  limitar  os  princípios  contratuais 

clássicos  que  terão  que  ser  harmonizáveis  com  os  novos  valores  tutelados  pelo 

ordenamento,  suscitando,  assim,  a  renovação  da  teoria  geral  dos  contratos,  cujas 

diretrizes interpretativas se modificaram substancialmente. 

No  pensamento  de  Mônica  Yoshizato  Bierwagen  (2003,  p.  41)  são  três  as 

principais funções dos contratos:
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Uma econômica, na medida que representa um instrumento de 
circulação de riquezas  e  difusão de bens;  outra  regulatória, 
enquanto  enfeixa  direitos  e  obrigações  voluntariamente 
assumidas pelas partes; e por fim, social considerando que seu 
exercício dirige-se para a satisfação de interesses sociais.

Ressalte-se que a função social do contrato não aparecia na concepção clássica 

do contrato, o qual só admitia a função econômica e regulatória, mas que com o Código 

Civil em vigor, a função social passa a ser positivada no ordenamento, exigindo que o 

contrato seja fonte de um equilíbrio social e não instrumento de dominação econômica 

do mais forte sobre o mais fraco.

Nesse contexto, a função social do contrato surge como um limite à autonomia 

da vontade e ao princípio da força obrigatória dos pactos, mitigando seus efeitos caso a 

função social  do contrato não seja  respeitada,  e possibilitando a  intervenção estatal, 

através do exercício da função jurisdicional, para que o equilíbrio econômico entre as 

partes seja restabelecido, bem como, seja assegurada a prevalência da finalidade social 

do contrato celebrado.

Observa-se que na legislação civil vigente prevalece o interesse coletivo sobre o 

individual, os valores sociais em detrimento dos interesses subjetivos, assim, a liberdade 

contratual  só  poderá  ser  exercida  nos  limites  da  função  social,  cuja  observância  é 

imperativa  pelas  partes  contratantes.  É  a  prevalência  do  interesse  público  sobre  o 

particular.

Nesse sentido é o pensamento de Mônica Yoshizato Bierwagen (2003, p. 47):

O atendimento à função social do contrato, portanto, observa-
se tanto da ótica invididual-coletiva, uma vez que a garantia 
de igualdade de condições aos contratantes ao permitir a justa 
circulação de riquezas resulta num bem-estar coletivo, quanto 
da  ótica  coletivo-individual,  em  que  a  proteção  do  grupo 
social é, em última instância, o asseguramento da igualdade e 
da liberdade individuais.

Nos dizeres de Judith Martins Costa (2001, p. 15):
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Integrando o próprio conceito de contrato, a função social tem 
um peso específico, que é o de entender-se a eventual restrição 
à  liberdade  contratual  não  mais  como  uma “exceção”  a  um 
direito absoluto, mas como expressão da função meta-individual 
que integra aquele direito. [...] Há, portanto um valor operativo, 
regulador  da  disciplina  contratual  que  deve  ser  utilizado  não 
apenas  na  interpretação  dos  contratos,  mas,  por  igual,  na 
integração  e  na  concretização  das  normas  contratuais 
particularmente consideradas. Em outras palavras, a concreção 
especificativa  da  norma,  ao invés  de  já  estar  pré-constituída, 
pré-posta pelo legislador, há de ser construída pelo julgador, a 
cada novo julgamento, cabendo relevantíssimo papel aos casos 
precedentes, que auxiliam a fixação da hipótese e à doutrina, no 
apontar de exemplos.

Dessa forma, evidencia-se que a liberdade contratual, hodiernamente, está limitada 

por normas de ordem pública, entre elas a cláusula geral da função social do contrato, 

cujo exercício daquela está condicionada aos limites desta.

A legislação civil rompeu com a essência patrimonial e individualista do Código 

anterior  e  harmonizou-se  com  a  Constituição  Federal  de  1988,  tornando-se  uma 

legislação  funcional  e  constitucionalizada,  preocupada  com a  tutela  de  direitos  que 

trazem em seu corpo valores sociais, éticos, que valorizam as relações humanas e que 

asseguram o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.  

O  direito  privado  brasileiro,  assim  como  o  direito  contratual,  tem  seu  eixo 

prioritário de proteção na pessoa humana e não mais no patrimônio como outrora era 

concebido o ordenamento civil brasileiro.

Passa-se, agora, a análise da cláusula geral da boa-fé objetiva e seus reflexos na 

interpretação e concepção do instituto contratual.

III – A Interpretação Dos Contratos diante da Cláusula geral Da Boa-

Fé Objetiva

O  paradigma  do  ordenamento  civil  modificou-se  de  um  código  liberal, 

patrimonial e individualista, representante de um sistema dogmático-formalista para um 
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código  social,  cujas  diretrizes  teóricas  são  valores  éticos,  sociais  e  cujas  diretrizes 

normativas,  fundamentam-se  na  boa-fé  e  na  probidade  das  relações  humanas, 

regulamentadas  pela  legislação  civil,  consolidando-se  como  um modelo  de  sistema 

ético-jurídico, que tem na pessoa humana seu bem de maior valia.

 A  cláusula  geral  da  boa-fé  apresenta-se  em  dois  aspectos:  o  objetivo  e  o 

subjetivo o que impede sua conceituação num sentido único. 

A  boa-fé  objetiva,  nos  dizeres  de  Claudia  Lima  Marques  (2005,  pág.  216) 

significa:

...uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, pensando no 
outro,  no  parceiro  contratual,  respeitando-o,  respeitando  seus 
interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 
agindo com lealdade,  sem abuso,  sem obstrução,  sem causar 
lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom 
fim das obrigações: p cumprimento contratual e a realização dos 
interesses das partes.

Já  a  boa-fé  subjetiva  traduz-se  na  intenção  do  indivíduo  no  momento  da 

celebração de qualquer negócio jurídico, refere-se ao estado de espírito do sujeito, ou 

seja, aos seus aspectos internos.

A boa-fé na sua acepção subjetiva também é contemplada pelo Código Civil 

vigente, em regra no campo dos direitos reais, mas foi na acepção objetiva que a mesma 

foi contemplada pelo direito contratual.

É a boa-fé objetiva que se revela como norma imperativa imposta pela teoria 

contratual contemporânea e que deverá ser observada pelos partícipes na celebração do 

negócio jurídico. Assim, o “contrato não envolve só a obrigação de prestar, mas envolve 

também uma obrigação de conduta” (Claúdia Lima Marques, 2005, pág. 218)

Na concepção de Judith Martins Costa (2001, p. 17), a boa-fé objetiva:

...quer  significar  segundo  a  conotação  que  adveio  da 
interpretação  conferida  ao  parágrafo  242  do  Código 
Civil  Alemão,  de larga força expansionista  em outros 
ordenamentos – modelo de conduta social, arquétipo ou 
Standard  jurídico  segundo  o  qual  “cada  pessoa  deve 
ajustar a sua própria conduta a esse arquétipo, obrando 
como  obraria  um  homem  reto:  com  honestidade, 
lealdade,  probidade”[...]  O  que  importa  é  a 

2601



consideração  de  um  padrão  objetivo  de  conduta, 
verificável  em certo  tempo,  em certo  meio  social  ou 
profissional e em certo momento histórico. 

De acordo com a Cláudia Lima Marques (2005, pág. 215), a boa-fé objetiva 

apresenta várias funções na teoria contratual contemporânea:

A primeira função é uma  função criadora, seja como 
fonte de novos deveres, deveres de conduta anexos aos 
deveres  de  prestação  contratual,  como  o  dever  de 
informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte 
de  responsabilidade  por  ato  ilícito,  ao  impor  riscos 
profissionais novos e agora indisponíveis por contrato. 
A  segunda  função  é  uma  função  limitadora,  seja 
reduzindo  a  liberdade  de  atuação  dos  parceiros 
contratuais  ao  definir  algumas  condutas  e  cláusulas 
como  abusivas,  seja  controlando  a  transferência  dos 
riscos profissionais e libertando o devedor em face da 
não  razoabilidade  de  outra  conduta.  A  terceira  é  a 
função  interpretadora,  pois  a  melhor  linha  de 
interpretação  de  um  contrato  ou  de  uma  relação  de 
consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que permite 
uma  visão  total  e  real  do  contrato  sob  exame.(grifos 
nossos)

Ressalte-se que o conteúdo volitivo do contrato foi limitado pela presença da 

cláusula geral da boa-fé, cuja vagueza implicará na discricionariedade do intérprete a 

desafiar  sua função criadora,  possibilitando a  intervenção jurisdicional  nos negócios 

jurídicos  quando  for  constatado  desvio  ético  no  comportamento  de  qualquer  dos 

contratantes  a  lesionar  o  direito  do  outro  partícipe  da  relação  negocial,  podendo 

culminar na revisão judicial do pacto celebrado, o que poderá ensejar a declaração de 

nulidade do negócio  jurídico ou a  alteração das  cláusulas  abusivas,  ou seja,  de seu 

conteúdo, as quais estejam desequilibrando economicamente o pacto. 

Observe-se  que  a  cláusula  geral  da  boa-fé  objetiva  revolucionou  a  teoria 

contratual, bem como também, todo o direito obrigacional, pois estabelece um padrão 

de comportamento externo baseado na probidade das relações humanas e que deverá ser 

observado pelo homem médio, no desenvolvimento de suas relações civis. 

Pela amplitude das regras de conduta abarcadas pela cláusula geral da boa-fé, 

sua efetividade dependerá da atuação do intérprete cuja discricionariedade deve valer-se 
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das peculiaridades de cada caso concreto,  em certo tempo, em certo meio social  de 

acordo com cada momento histórico, já que o seu conteúdo não pode ser rigidamente 

fixado, sua efetividade dependerá dos contornos interpretativos do momento histórico-

situacional de sua concretização.

A mobilidade do sistema, ou seja, a adequação da norma ao momento histórico 

do momento de sua aplicação foi o objetivo da técnica legislativa baseada em cláusulas 

gerais, pretendendo, o legislador, afastar-se do modelo dogmático-formalista do Código 

Civil  de  1916 que  culminava  por  engessar  o  sistema impedindo  sua  efetividade  na 

solução das demandas frente a uma realidade política, econômica e social cambiante a 

exigir a tutela jurisdicional adequada às circunstâncias e ao momento histórico na qual 

será solicitada.

Assim,  nos  dizeres  de  Judith  Martins  Costa  (2001,  p.  22):  “Por  estas 

características a cláusula geral da boa-fé objetiva só pode dar frutos em um sistema 

aberto”    

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A presente pesquisa buscou analisar a técnica legislativa adotada pelo Código 

Civil  vigente,  a saber,  as denominadas cláusulas  gerais.  Normas abertas,  dotadas de 

certa  vagueza  semântica  que  não estabelecem de  forma rígida  e  fechada,  conceitos 

jurídicos, possibilitando maior autonomia do intérprete na aplicação da norma de acordo 

com o momento histórico no qual se dará sua concretização.

Por tais características,  as cláusulas gerais conferem ao sistema jurídico certa 

mobilidade, flexibilidade diante de uma realidade social cambiante que o Direito deve 

sempre  estar  apto  à  regulamentar,  a  fim de  que  a  tutela  jurisdicional  seja  prestada 

efetivamente.

Tal técnica legislativa rompeu com um sistema dogmático-formalista do Código 

Civil  de 1916 e  estabeleceu um modelo  de sistema ético-jurídico,  fundamentado no 

Direito Constitucional e em harmonia com a ideologia do Estado Social, ressaltando-se 

a  prevalência  de  preceitos  éticos  orientadores  de  conduta  no  desenvolvimento  das 

relações privadas.
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Em relação à teoria contratual contemporânea, a adoção das cláusulas gerais da 

boa-fé objetiva e da função social do contrato foi de significativa importância para a 

renovação da teoria contratual consoante a acepção clássica do instituto.

Tais  cláusulas  ensejaram  uma  ruptura  com o  individualismo  e  voluntarismo 

exacerbados de outrora, propiciando a flexibilização dos princípios contratuais clássicos 

da  autonomia  da  vontade  e  da  força  obrigatória  dos  pactos,  os  quais  sofrem,  na 

atualidade, uma releitura  conceitual para harmonizarem-se com a cláusula da boa-fé 

objetiva e da função social do contrato, renovando as diretrizes teóricas de interpretação 

e compreensão do direito contratual na contemporaneidade.  

Evidencia-se, nesse contexto, a busca pela justiça, pela equidade, pelo equilíbrio 

e  probidade  no  desenvolvimento  das  relações  contratuais,  antes  desenvolvidas  num 

cenário  patrimonial  e  individualista,  que  resultavam  na  opressão  econômica  pelo 

detentor  do  poderio  econômico,  deflagrando  situações  contratuais  de  flagrante 

desrespeito  a  dignidade  da  pessoa  humana,  valor  fundante  de  nossa  Constituição 

Federal de 1988.

Dessa  forma,  as  cláusulas  gerais  da  boa-fé  objetiva  e  da  função  social  do 

contrato, conferem ao juiz maior autonomia na interpretação dos pactos, e dota a função 

jurisdicional de maior operabilidade, na busca pela justiça real e não formal diante de 

um cenário político e econômico instável e opressor de uma sociedade extremamente 

desigual e massificada.

Nesse  contexto  de  inovação legislativa,  a  adoção de  cláusulas  gerais  merece 

mais elogios que críticas, não comprometendo, no meu entendimento, o princípio da 

segurança jurídica, pois esta se evidenciava comprometida no modelo jurídico anterior 

no qual o sistema se revelava engessado, não solucionando as questões que a realidade 

dos fatos clamava por respostas, comprometendo assim, a própria função jurisdicional 

que se mostrava inútil e desnecessária muitas vezes.

A contemporaneidade suscita questões complexas que só um sistema aberto e 

uma magistratura preparada para as novas atribuições poderá garantir a operabilidade 

conferida ao sistema, tutelada pela legislação civil, principalmente no tocante ao novo 

cenário contratual inaugurado pela adoção das cláusulas gerais.

Eis o contexto contratual que se evidencia em nossos tempos.
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NOVAS ABORDAGENS DO DIREITO CIVIL FRENTE AOS DIREITOS 

SOCIAIS: O CASO DO DIREITO À MORADIA

Ana Cristina de Mello Pimentel Lourenço∗

RESUMO

O artigo apresenta novas abordagens incorporadas pelo direito civil, que passa por uma 

releitura  para  adequar-se  aos  princípios  constitucionais  centrados  na  proteção  da 

dignidade  humana  e  na  promoção  da  justiça  social.  Partindo  de  critérios  de  justiça 

baseados  na  liberdade  e  igualdade,  a  realidade  brasileira  é  analisada  sob  uma 

perspectiva  crítica,  onde  se  destaca   o  processo  de  produção  de  desigualdades  na 

ocupação no espaço urbano que se corporifica no déficit quantitativo e qualitativo de 

moradias. Neste contexto, o direito à moradia é inserido, na constituição, como direito 

social e dotado de eficácia plena. Na qualidade de norma suprema, discorre-se sobre o 

potencial interpretativo da legislação civil, que regula as relações privadas, tendo como 

referência o princípio constitucional da dignidade humana. São também apresentados 

instrumentos  jurídicos  viabilizadores  do  direito  à  moradia,  assim como a amplitude 

desse conceito

PALAVRAS CHAVES

JUSTIÇA SOCIAL; DIREITO À MORADIA; RELAÇÕES PRIVADAS

ABSTRACT

The article presents new aproaches incorporated for the Brazilian civil law, that have 

had a new reading to adjust it to the constitutional principles centered in the protection 

of the human dignity and in the promotion of social justice. In this analysis, the theory 

of John Rawls will be a criterion of justice to evaluate the case of the Brazilian cities 

while  spaces  of  inequality.  In  this  context,  the  housing  right  is  inserted  in  the 

constitution, as a social right. The Constitution is the supreme norm, so the civil law, 

that regulates the private relations, has to have as reference the constitutional principle 
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of the dignity human. It will be also presented the legal instruments to the housing right 

come true. 

KEYWORDS

SOCIAL JUSTICE; HOUSING RIGHT; PRIVATE RELATIONS

INTRODUÇÃO

O processo de urbanização crescente na sociedade brasileira faz emergir um dos 

maiores problemas urbanos com que convivemos: o acesso à moradia. Existe hoje um 

déficit  quantitativo  e  qualitativo  de  moradias  no  país.  Nesse  contexto,  o  direito  à 

moradia  é  integrado  ao  ordenamento  jurídico  brasileiro,  apontando  diretrizes  e 

adquirindo  substância  com  a  flexibilização  de  instrumentos  jurídicos  -  alguns  já 

existentes e outros novos -  que possibilitam uma ampliação do acesso à moradia, como 

por  exemplo,  a  usucapião  coletiva  e  a  posse-trabalho.  Pretende-se  com  este  artigo 

analisar  a  introdução  desse  direito  no  contexto  jurídico  atual,  interpretando  a  sua 

aplicação na realidade, contribuindo para o debate sobre a sua efetividade .

Buscar-se-á,  dessa  forma,  analisar  a  introdução  deste  dispositivo  no 

ordenamento jurídico,  explorando as suas possibilidades interpretativas,  moldando-se 

aos  princípios  constitucionais,  e,  principalmente,  modificando  práticas  jurídicas  já 

cristalizadas. 

O estudo tem como fundamento vários  dispositivos  presentes  no estatuto  da 

cidade, e que também foram incorporados ao código civil de 2002, de modo a viabilizar 

a moradia com a aquisição da propriedade e a proteção da posse. Todavia, em relatório 

de missão da ONU1, constatou-se que o poder judiciário não vem atuando de forma a 

conferir efetividade ao direito à moradia, considerando a alto provimento de ações de 

despejo e reintegração de posse em situações de conflito.  Cabe analisar,  portanto, o 

potencial que esse instrumental jurídico pode exercer a serviço da efetividade do direito 

à moradia.

O relatório do PIDESC – Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais –  de 20002, apontava que na cidade de São Paulo, aumentava a cada dia a 

quantidade de despejos de posseiros urbanos. As decisões judiciais eram sempre a favor 
1 Disponível em www.polis.org.br.
2 Disponível em www2.camara.gov.br.
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dos proprietários em detrimento dos posseiros. Verifica-se, portanto, que, mesmo após a 

inclusão do direito à moradia na Constituição Federal, assim como a promulgação da lei 

10.257/01  –  O  Estatuto  da  Cidade  –   este  direito  ainda  não  tem sido  garantido  à 

população de baixa renda pela via do poder judiciário, principalmente quando ele colide 

com outros interesses igualmente protegidos, como o direito de propriedade, que sempre 

prevalece.

Para iniciar a nossa análise, buscar-se-á fundamento político-filosófico na teoria 

da justiça de John Rawls, que será tomada como critério de justiça para avaliar o caso 

das cidades brasileiras enquanto espaços de produção de desigualdade.

Logo após,  verificar-se-á  como a incorporação  dos  princípios  constitucionais 

que vão tornar-se referência para a proteção da dignidade humana nas relações privadas, 

de modo a construir uma nova dogmática privada. Com este intuito, será feita ainda 

uma incursão no instrumental jurídico disponível no ordenamento jurídico pátrio com 

potencial viabilizador para a efetividade do direito à moradia

 

1 A APLICAÇÃO DA TEORIA DE JOHN RAWLS

Para enfrentar as questões já esboçadas nos itens anteriores, será de fundamental 

importância uma abordagem dialógica entre o fato normativo e a realidade social. O 

ponto de partida será a recuperação dos princípios constitucionais, balizados pela Carta 

Magna de  1988,  que visa  garantir  o  mínimo de cidadania  e  correção das  injustiças 

sociais produzidos produzidas pelas relações sócio-econômicas.

No resgate  desses  pressupostos  normativos  constitucionais,  será  trabalhada  a 

idéia  de  razão pública3,  na  qual  as  práticas  deliberativas  deverão estar  imbuídas  de 

princípios de justiça. É a utilização de uma razoabilidade de modo que os indivíduos, 

dotados de uma razão construída entre os sujeitos possam endossá-las. Seguindo a teoria 

da justiça formulada por John Rawls, analisaremos a realidade brasileira no tocante à 

obtenção do mínimo social, que pressupõe que as condições básicas de vida fazem parte 

de um consenso social constitutivo de uma sociedade onde vigora o estado de direito. A 

sua teoria faz um estudo básico da desejabilidade no nível de organização política e 

social.4 
3 Rawls, John. A idéia de razão pública revista. In: O direito dos povos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
4 Farias, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004.
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Para Rawls, a justiça é a virtude primeira das instituições sociais. Toda a sua 

teoria  é  desenvolvida  com  a  finalidade  de  eliminar  as  injustiças.  Dessa  forma,  a 

igualdade e a liberdade são princípios fundadores da ordem constitucional,  devendo, 

portanto ser objeto de controle constitucional. Assim ele enuncia esses dois princípios:
(1)  Cada  pessoa  tem  direito  igual  a  um  sistema  plenamente 

adequado de liberdades e de direitos básicos iguais para todos, compatíveis 
com um mesmo sistema para todos.

(2) As desigualdades sociais e econômicas devem preencher  duas 
condições: em primeiro lugar,  devem estar ligadas a funções e a posições 
abertas a todos em condições de justa (fair) igualdade de oportunidades; e, 
em segundo lugar, devem proporcionar a maior vantagem para os membros 
mais desfavorecidos da sociedade.5

Segundo Rawls, a sociedade constitui um sistema de cooperação social 

eqüitativa entre pessoas livres e iguais. Essa concepção proporciona um ponto de vista 

publicamente  reconhecido,  um critério  estabelecido  pelos  cidadãos  a  partir  do  qual 

todos podem verificar, uns diante dos outros, se suas instituições políticas e sociais são 

ou não justas. O objetivo da teoria da justiça como eqüidade é formar uma base para um 

acordo político informado entre pessoas livres e iguais, baseado em atitudes sociais e 

políticas públicas que garantam o bem de todos os indivíduos.

A teoria da justiça de John Rawls retoma, assim,  a doutrina do contrato social, 

onde os termos eqüitativos  da cooperação social  são concebidos no acordo entre os 

participantes, na qualidade de cidadãos livres e iguais. A idéia de justiça como eqüidade 

tenta  apresentar  uma  concepção  de  justiça  política  que  esteja  enraizada  nas  idéias 

intuitivas básicas da cultura pública de uma democracia. Tais idéias intuitivas comuns 

aos cidadãos é que farão por garantir  um regime constitucional  justo.  A unidade da 

sociedade e a fidelidade dos cidadãos às suas instituições comuns residem no fato de 

todos aceitarem publicamente uma concepção política de justiça para reger a estrutura 

básica da sociedade.

Os  princípios  de  justiça  apresentados  por  John  Rawls  baseiam-se,  portanto, 

numa concepção política de justiça como equidade, justificadas na aceitação pública, no 

chamado  consenso  justaposto.  Os  valores  comuns  de  tal  concepção  formam  uma 

racionalidade  que  permeia  o  espaço  público,  ao  fornecer  uma  base  pública  de 

justificação e de legitimidade fundamentada no acordo entre cidadãos livres e iguais. É 

o que chamamos de razão pública.

5 Rawls, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 208
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A justiça como equidade é moldada para uma sociedade democrática e, para 

Rawls, o modelo ideal de democracia é  o que ele chama de democracia dos cidadãos-

proprietários.6 Rawls  expõe  nesse  seu  modelo,  as  principais  características  de  um 

regime  democrático  bem-ordenado  que  realizasse  os  princípios  da  liberdade  e  da 

igualdade em suas instituições básicas. Para Rawls, “as instituições de fundo de uma 

democracia  de  cidadãos-proprietários  trabalham no  sentido  de  dispersar  a  posse  da 

riqueza e  capital,  impedindo assim que uma pequena parte  da  sociedade controle  a 

economia, e, indiretamente, também a vida política”.7

A democracia de cidadãos-proprietários de Rawls pretende que todos tenham 

uma igualdade  eqüitativa  de  oportunidades,  garantindo  a  difusão  da  propriedade  de 

recursos  produtivos  e  de  capital  humano  (educação  e  treinamento  de  capacidades). 

Trata-se de dar a todos os cidadãos as condições de conduzir seus próprios assuntos 

num grau de igualdade social e econômica apropriada. É a realização de uma justiça 

política entre cidadãos livres e iguais.

Rawls, na sua formulação, debate com outros modelos com os quais discorda 

como  o  capitalismo  liberal  de  laissez-faire,  o  capitalismo  de  bem-estar  social,  o 

socialismo  de  estado  e  o  socialismo  liberal.  Destaca,  entretanto,  que  somente  a 

democracia de cidadãos-proprietários e o socialismo liberal podem satisfazer os dois 

princípios de justiça. Todavia, tece as suas críticas mais severas ao estado de bem-estar 

social, provavelmente porque disputem o mesmo espaço de atuação em prol da justiça 

social. Portanto, é contrário à política de assistência do estado aos menos favorecidos, 

uma vez que estes são cidadãos livres e iguais e, por isso, dignos de igual respeito. 
Os menos favorecidos não são, se tudo se passa como se deve, os 

desafortunados e azarados – objeto de nossa caridade e compaixão, ou, pior 

ainda, de nossa piedade – mas aqueles para quem a reciprocidade é devida 

por uma questão de justiça política entre aqueles que são cidadãos livres e 

iguais  a  todos  os  outros.  Embora  controlem  menos  recursos,  eles  fazem 

plenamente  jus  a  sua  parte  em  termos  reconhecidos  por  todos  como 

mutuamente vantajosos e consistentes com o auto-respeito de cada um.

Rawls não pretende que a justiça se faça compensando as injustiças de 

instituições sociais injustas, mas que se transformem essas instituições, que estabelecem 

privilégios ou desigualdades  sociais, econômicas, de direitos, de oportunidades e de 
6 Rawls, John. Justiça como equüdade – uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 191
7 Rawls, John. Idem, p.196.
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poder. Ou seja,  o que se pretende não é apenas a redistribuição recursos que foram 

desigualmente distribuídos, mas, a mudança das instituições econômicas que governam 

a  distribuição  desses  recursos,  ou  seja,  a  mudança  dos  critérios  de  distribuição, 

adotando-se critérios justos para orientar a vida das instituições.8

Segundo Rawls, o regime da democracia de cidadãos-proprietários tenta, na sua 

estrutura básica satisfazer os dois princípios de justiça. Tal idéia de justiça deve estar 

coadunada com valores compartilhados pelos cidadãos livres e iguais, compondo uma 

esfera de interseção entre os valores particulares, esfera essa  livre de qualquer valor 

particular hegemônico, constituindo, assim, uma racionalidade comum, corporificada na 

razão pública.

O  acordo  original  entre  os  cidadãos  tem como objeto  os  dois  princípios  de 

justiça da estrutura básica da sociedade e todos os acordos subseqüentes devem estar 

regidos pelos princípios básicos. É por isso que, para Rawls, a democracia de cidadãos-

proprietários  é  um regime  constitucional,  no  qual  as  leis  e  estatutos  têm que  estar 

coerentes com certos direitos e liberdades fundamentais, abarcados pelos princípios de 

justiça.  Assim, a constituição,  escrita ou não, especifica seus princípios básicos, que 

servirão de limite à legislação e à interpretação dos tribunais.

Esse regime constitucional exerce ainda, segundo Rawls, uma função 

educativa na formação de uma cultura pública. Uma concepção política de justiça 

inserida num regime constitucional pode tornar-se uma força moral que poderá ser 

assimilada  na  medida  em  que  forem  aplicados  pelas  instituições.Inserir  outros 

tópicos, se necessário.

2 DIREITO À MORADIA E RELAÇÕES PRIVADAS: A BUSCA 

DE UM CAMINHO PARA UMA NOVA DOGMÁTICA NO DIREITO CIVIL

1.1 Direito à Moradia e Relações Privadas

A moradia constitui hoje um dos principais problemas resultantes do processo de 

urbanização.  Tal  problemática  se  consubstancia  em  dois  fatores:  o  elevado  déficit 

habitacional  e  a  inadequação  das  moradias  existentes  em  virtude  da  precariedade, 

insalubridade, ilegalidade ou ainda da irregularidade. O déficit habitacional brasileiro é 

8 Farias, José Fernando de Castro. Op. Cit. P. 40
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de cerca de sete milhões de moradias, além do também elevado número de habitações 

inadequadas.  Em  decorrência  destes  números,  nos  últimos  anos,  os  governos,  a 

sociedade civil e movimentos populares, vêm buscando alternativas e soluções para este 

quadro que não se restringe ao Brasil.

No já  citado relatório da sociedade civil  sobre o Brasil  no PIDESC de 2000 

consta  que  75,47%  da  população  brasileira  vivia  em  espaços  urbanos.  Com  o 

crescimento  das  regiões  metropolitanas,  tem-se  agravado  a  situação  de  moradia  da 

população urbana.  A maior parte  desta  população encontra-se  impossibilitada  de ter 

acesso  à  moradia  por  intermédio  do  mercado.  Tal  situação  gera  formas  ilegais  de 

assentamento em morros e alagados, loteamentos irregulares etc. Portanto, há um déficit 

qualitativo  e  quantitativo  de  moradia,  significando  falta  de  habitabilidade  para  a 

população carente, isto é, falta de saneamento, salubridade, regularização fundiária e 

infra-estrutura urbana.

Por outro lado, se há déficit habitacional de cerca de 7 milhões de moradias no 

país,  estima-se  que  há  cerca  de  5  milhões  de  imóveis  desocupados  nos  principais 

centros urbanos do país. Isto se deve à dificuldade de acesso à moradia por parte da 

população de baixa renda que não consegue suprir esta necessidade no mercado.

As favelas e os cortiços multiplicam-se, onde as condições de salubridade são 

precárias e estão quase sempre sujeitos a deslizamentos e enchentes. Junto com esse 

processo  de  urbanização  e  crescimento  desordenado,  observa-se  um crescimento  da 

pobreza e violência urbanas, assim como uma constante tensão entre a “cidade legal” e 

a “cidade ilegal”.

 A inclusão do direito à moradia na carta magna visa assegurar a dignidade do 

ser humano, tais como: direito à identidade, à qualidade de vida, à segurança, à saúde, 

às oportunidades de trabalho,  à inclusão social,  cidadania,  entre outros.   Todavia,  o 

acesso  à  moradia  está  diretamente  conectado  a  relações  que  fluem  no  espaço  do 

mercado,  na  esfera  econômica  de  caráter  altamente  concentrador  de  renda,  onde  o 

direito à moradia se contrapõe a outros direitos igualmente protegidos pela constituição. 

Tal paradoxo aponta para a ponderação de interesses na resolução de litígios.

Assim,  percebemos  que  a  constitucionalização  do  direito  à  moradia  e  sua 

conseqüente efetividade traz também implicações para as relações jurídicas privadas. É 

de  suma  relevância  confrontar  este  direito  com  outros  igualmente  protegidos  pela 

Constituição Federal, como o direito de propriedade, por exemplo. Na medida em que o 
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direito à moradia colide com o direito à propriedade, é necessário verificar  qual direito 

deve prevalecer sobre o outro quando há ponderação de interesses.

Nessa lógica, os princípios de proteção à dignidade humana devem se sobrepor 

aos interesses individuais. E esse é o espírito do código civil de 2002; trata-se de um 

código de contornos constitucionais, uma vez que suas normas devem ser interpretadas 

à luz da constituição federal. É aí que surge o paradoxo de interesses conflitantes entre a 

moradia e a propriedade, por exemplo.

A Constituição  de  1988 proclama a dignidade  humana como fundamento da 

República  Federativa  do  Brasil  (art.1º,  III,  CF).  A  aclamação  desse  princípio  no 

primeiro artigo do texto constitucional vem sendo interpretada como  uma preocupação 

do  constituinte  com a  promoção  dos  direitos  humanos  e  da  justiça  social  no  país, 

consagrando-o como valor nuclear da ordem constitucional. Funciona, assim, como um 

supraprincípio,  que  fundamenta  todo o  sistema jurídico  pátrio.9 Nesta  concepção,  o 

princípio  da  dignidade  humana  atua  também  nas  relações  privadas  de  conteúdo 

patrimonial e extrapatrimonial que passam a gravitar em torno de princípios. 

O princípio da dignidade humana assim como os outros que dele decorrem são, 

então, integrados ao Código Civil de 2002, diferenciando-o do anterior, na medida em 

que  visa  superar  a  noção  individualista  do  Direito  constituída  a  partir  do  Código 

Napoleônico,  de  tendência  liberal,  ampliando  a  tutela  do  Estado  para  as  relações 

jurídicas de cunho privado, onde antes, imperava a autonomia da vontade. Assim, dá-se 

o fenômeno da  constitucionalização do Direito Civil brasileiro, que resulta do advento 

do novo código, tendo como cerne a aplicação dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição às relações privadas. 

Do  princípio  da  dignidade  humana  decorrem  outros  como  a  igualdade,  a 

integridade  psico-física,  a  liberdade  e  a  solidariedade.10 É  através  do  princípio  da 

solidariedade que se pode pensar numa possibilidade  de construção de uma sociedade 

em bases mais eqüitativas. Este princípio vai se se tornar um elemento primordial na 

construção  de  uma  sociedade  que  inclua,  que  reconheça  e  respeite  as  diferenças, 

possibilitando  a  coexistência  pacífica  das  diversas  concepções  de  vida,  garantindo, 

assim,  igual  dignidade  a  todas  as  pessoas  humanas.  Essa  igual  dignidade  pode  ser 

9 Sarmento, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2003.
10 Bodin de Moraes, Maria Celina. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo in Ingo W. Sarlet (org.)Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Livraria do 
Advogado, 2003.
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considerada o “conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, 

comum a todos, em uma sociedade que se desenvolve como livre e justa, sem excluídos 

ou marginalizados”.11 Uma vez que os direitos só existem para serem exercidos em 

contextos sociais dos quais decorrem as relações sociais, o princípio da solidariedade 

torna-se a expressão máxima que caracteriza a sociabilidade humana.

A  constitucionalização  do  Direito  Civil,  portanto,  traz  implicações  para  a 

promoção da inclusão social, numa sociedade profundamente desigual e hierarquizada 

como a brasileira.  Cabe analisar o discurso de toda uma corrente teórica que a destaca 

como elemento promotor de justiça social e o seu potencial de inclusão social para a 

ampliação da cidadania e emancipação humana. Parte do princípio de que ao intérprete 

cabe  fazer  uma releitura  da  norma,  norteada  pelos  valores  que  são  mais  afeitos  às 

classes  mais  desfavorecidas  consagrados  na  Constituição  Federal,  de  modo a tornar 

efetivo o ideal de justiça social.

Dessa forma, o ser humano encontra-se no centro dessa reflexão, tornando-se o 

núcleo da ordem constitucional, respaldado não apenas pelos atos estatais, mas também 

pelas relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade civil e do mercado. A 

ordem jurídica, então se humaniza,  na medida em que concebe a dignidade humana 

como sua referência. Esta é reconhecida a todo e qualquer indivíduo, independente de 

classe social, nacionalidade ou etnia, mas reside no simples fato de pertencer à espécie 

humana.12

Institutos em toda parte do Código Civil vêm corroborar esta tendência, como 

por exemplo, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a onerosidade excessiva, a 

função social da posse e da propriedade etc. Vários destes vem em forma de cláusulas 

gerais  e  abertas  para  que  possam  ser  apreciadas  à  luz  do  caso  concreto  contra  a 

tendência de regras abstratas e universalizantes das codificações do séc. XIX. 

Seguindo esta  mesma concepção,  o  Código Civil  de  2002 traz  modificações 

acerca do instituto da usucapião, incorporando tendências já presentes na Constituição 

de 1988 e  no Estatuto  da Cidade,  reduzindo os  prazos e  facilitando a  conquista  da 

propriedade pelas pessoas que ocupam irregularmente. A próxima seção tratará deste 

instituto.

11 Bodin de Moraes, Maria Celina.Op. Cit., p.176
12 Sarmento, Daniel. Op. Cit.
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1.2.  O  instituto  da  Usucapião  como  instrumento  viabilizador  do  Direito  à 

Moradia

O instituto da usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade 

pelo decurso de tempo. Está regulada na Constituição Federal, no Código Civil e no 

Estatuto da Cidade. Existem várias espécies deste instituto, contudo, neste artigo, vamos 

tratar  especificamente  da  usucapião  urbana,  que  vem  sendo  considerada  como  um 

valioso  instrumento  para  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  irregulares, 

viabilizando, portanto, o direito à moradia.  O presente dispositivo vem para conferir 

proteção jurídica à posse, reafirmando a sua função social. Dessa forma, a propriedade é 

legalmente reconhecida às pessoas que têm a posse de uma área urbana para fins de 

moradia, sem oposição pelo prazo fixado em lei.

Segundo Nelson Saule  Júnior13,  a  usucapião urbana cumpre  simultaneamente 

duas  finalidades,  diante  da  realidade  de  milhões  de  famílias  brasileiras  pobres,  por 

estado de necessidade social, encontrarem-se vivendo em favelas, cortiços, conjuntos 

habitacionais  invadidos  e  loteamentos  irregulares  na  chamada  cidade  clandestina.  A 

primeira é assegurar o direito à moradia desses segmentos sociais. A segunda é garantir 

o cumprimento da função social da propriedade.

O território brasileiro foi ocupado de forma segregadora, gerando uma grande 

massa de excluídos, alijados do acesso à terra desde que se instituiu a Lei de Terras de 

1850. A referida lei  tornou a via da posse ilegal. As aquisições de terras públicas só 

poderiam ocorrer através da compra, ou seja, só poderiam ser adquiridas por aqueles 

que tivessem condições de pagar por elas. 

A Lei de Terras tinha o objetivo de impedir que os imigrantes e os trabalhadores 

brancos pobres, negros libertos e mestiços tivessem acesso a terra.  Dessa forma, foi 

dificultada a formação de pequenos proprietários, de modo a liberar a mão-de-obra para 

os  grandes  fazendeiros.  Assim,  a  grande  maioria  do  povo  brasileiro  manteve-se  à 

margem deste processo de ocupação, restando, para muito deles migrar para os centros 

urbanos, tornar-se bóia-fria, ou continuar no campo como posseiros, numa situação de 

ilegalidade,  sem  direito  ao  título  de  propriedade. Betânia  Alfonsin  apresenta  uma 

pertinente conclusão sobre esse processo de exclusão:
A  promulgação  da  Lei  de  Terras  (1850)  chancelou  de  forma 

inequívoca esta dualidade estatutária  que marca, indelevelmente, o território 
das cidades. A Lei de Terras, como é sabido, deslegitimou a posse/ocupação 

13 Saule Júnior, Nelson. Op. Cit.
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como meio de acesso legal  à terra no país14.   A única forma admitida de 
aquisição da terra no Brasil passou a ser a compra, absolutizando o direito de 
propriedade e  inserindo a terra, sob a forma de mercadoria, em um mercado 
imobiliário urbano nascente. 15

A terra, então, torna-se uma mercadoria que não está acessível a todos. O caráter 

absoluto da propriedade alentado pelo Código Civil de 1916 vem ratificar este processo 

de segregação, condenando boa parte da população a uma condição de subcidadania. A 

estes  restava  a  ocupação de  maneira  irregular,  sob  a  condição de  não-proprietários, 

integrantes da cidade informal.

O reconhecimento do direito à moradia é uma medida que vem para reparar as 

formas  excludentes  de  ocupação  do  território  brasileiro  desde  o  regime  formal  da 

abolição  da escravidão,  do fim do século  XIX,  e  do disciplinamento  do  regime de 

propriedade fundiária pela Lei de Terras de 1850.16

Com a aplicação dos instrumentos jurídicos de regularização fundiária,, 

aliados aos de urbanização, poderão os municípios brasileiros que reverter o quadro já 

exposto  da  informalidade  e  precariedade  da  ocupação  e  uso  do  solo  urbano, 

minimizando a exclusão espacial e social vivida nas cidades brasileiras.

O Código Civil  de 2002,  proporcionou a  ampliação do acesso à  moradia  na 

medida  em que  os  prazos  de  aquisição  da  propriedade  através  da  usucapião  foram 

sensivelmente reduzidos para as espécies que  visarem a assegurar o acesso a moradia, 

como podemos ver::
Art.1238  –  Aquele  que,  por  quinze  anos,  sem  interrupção,  nem 

oposição,  possuir  como  seu  um  imóvel,  adquirir-lhe  a  propriedade, 
independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o 
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de 
Registro de Imóveis. 

Parágrafo único – O prazo estabelecido neste artigo  reduzir-se-á a 
dez  anos se  o  possuidor  houver  estabelecido  no  imóvel  a  sua  moradia 
habitual, ou nele,  realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

O Código Civil também adotou a usucapião urbana constitucional prevista no 

artigo 183, da CF/88,  em seu artigo 1.240 que assim prescreve:
Art.1.240 –  Aquele  que  possuir,  como  sua,  área  urbana  de  até 

duzentos e cinqüenta  metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e 

14 Lei de Terras,  Art. 1º - 
15 Alfonsin, Betânia. O Estatuto da Cidade e a construção de cidades sustentáveis, justas e democráticas. 
Paper originalmente apresentado ao  2º Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, 
realizado em Canela de 29 a 31 de agosto de 2001. Disponível em: http://www.terradedireitos.org.br.
16 Saule Júnior, Nelson. Op. Cit. p. 349.
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sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Outra hipótese de acesso à moradia introduzido pelo Código Civil de 2002, é a 

posse-trabalho, que preserva o interesse social e econômico da propriedade, conforme o 

artigo 1228, § 4º: Tem como requisito a realização de obras pelos possuidores com a 

finalidade de moradia e o desenvolvimento de atividades de caráter produtivo. Todavia, 

a  possibilidade  dos  possuidores  do  imóvel  o  adquirirem  requer  o  pagamento  de 

indenização ao proprietário, a ser fixada judicialmente se não houver acordo. Assim 

dispõe o citado artigo:
O  proprietário  também  pode  ser  privado  da  coisa  se  o  imóvel 

reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por 
mais  de  cinco  anos,  de  considerável  número  de  pessoas,  e  estas  nela 
houverem  realizado,  em  conjunto  ou  separadamente,  obras  e  serviços 
considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. 

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei 10.257/2001, que tem por objetivo17 

ordenar  o  pleno  desenvolvimento  das  funções  sociais  da  cidade  e  da  propriedade 

urbana, visando garantir o direito às cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra  urbana,  à  moradia,  ao  saneamento  ambiental,  à  infra-estrutura  urbana,  ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações, criou outra espécie de usucapião, a usucapião  coletiva visando a aquisição do 

domínio do imóvel pela população de baixa renda que o possuir por 5 anos, vejamos:
Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros 

quadrados,  ocupadas por  população de baixa  renda para  sua moradia,  por 
cinco  anos,  ininterruptamente  e  sem  oposição,  onde  não  for  possível 
identificar  os  terrenos  ocupados  por  cada  possuidor,  são  susceptíveis  de 
serem  usucapidas  coletivamente,  desde  que  os  possuidores  não  sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

Verifica-se,  portanto  que  vários  são  os  dispositivos  legais  introduzidos  no 

ordenamento  jurídico  viabilizando  o  direito  à  moradia.  Se  eles  são  suficientes  para 

garantir a efetividade deste direto, é o que iremos discutir na próxima seção, uma vez 

que o déficit  habitacional  brasileiro é superior a sete milhões de moradias,  além do 

déficit qualitativo em virtude do número elevado de moradias em situação precária, sem 

serviços básicos como iluminação elétrica, esgoto, água, enfim, sem uma infraestrutura 

urbana condizente com a dignidade humana.

17 Art. 2º, I
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A emergência dos direitos sociais dentre os quais se destaca o direito à moradia 

abordado neste artigo põe em evidência as contradições econômicas estabelecidas na 

sociedade brasileira, capazes de produzir tamanhas desigualdades.

O  déficit  de  moradias,  apresentado  nas  seções  anteriores,  expõe  a  forma 

segregadora  com  que  o  espaço  das  cidades  foi  ocupado.  A  proteção  conferida  à 

propriedade da terra pela Lei de Terras de 1850, assim como a restrição à sua aquisição 

apenas  por  meio  do  mercado  propiciou  a  exclusão  do  acesso  à  terra  e, 

conseqüentemente,  à moradia de grande parcela da população. Isto gerou ocupações 

irregulares, sem condições mínimas de habitabilidade, fazendo surgir uma cidade ilegal, 

sem atender aos padrões urbanísticos estabelecidos, opondo-se à cidade legal. Mais que, 

isso, condenando os habitantes dessa “cidade ilegal” a uma condição de subcidadania, 

vivendo sem acesso aos  serviços  urbanos básicos,  às  vezes em áreas  de risco,  sem 

nenhuma proteção jurídica, sem um endereço sequer.

A situação acima descrita fere princípios básicos da Constituição Federal, como 

o princípio da dignidade humana, fundamento básico da Magna Carta. Tal comando 

constitucional pressupõe que todos devem ter uma vida digna, onde a moradia é um 

pressuposto para que isto ocorra. 

Os princípios constitucionais visam garantir o mínimo de cidadania e a correção 

das injustiças sociais produzidas pelas relações econômicas. Neste sentido, adotamos a 

teoria sobre a justiça de justiça formulada por John Rawls, baseada numa concepção de 

justiça  como  eqüidade,  justificadas  na  aceitação  pública.  Rawls  defende  uma 

democracia  de  cidadãos-proprietários,  onde  todos  os  cidadãos  tenham  igualdade 

eqüitativa de oportunidades.

A democracia de cidadãos-proprietários preconizada por Rawls requer que seus 

princípios básicos, liberdade e igualdade, estejam estabelecidos numa constituição que 

norteie a legislação ordinária, assim como as decisões dos tribunais. Logo, a supremacia 

constitucional  deve-se  ao  fato  de  a  constituição  guardar  os  valores  mais  caros  à 

sociedade.  Daí  a  defesa  de  que  seus  pressupostos  normativos  sejam resgatados  nas 

práticas deliberativas.
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Se a dignidade humana é referência para toda a ordem jurídica, deve ela nortear 

também as relações privadas de cunho patrimonial. Assim, o direito à moradia, como 

pressuposto da dignidade humana deve prevalecer nos litígios onde entra em questão, 

quando entra em colisão com o direito de propriedade, por exemplo.

Na esteira da Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade, o Código Civil de 

2002 traz modificações acerca do instituto da usucapião,  incorporando tendências já 

presentes na legislação, reduzindo os prazos e facilitando a aquisição da propriedade 

pelas pessoas que ocupam irregularmente. A usucapião urbana, por exemplo tem sido 

apontada como um importante instrumento de regularização fundiária, na legalização 

dos  assentamentos  irregulares,  conferindo  proteção  jurídica  aos  possuidores  e 

possibilitando que espaços urbanos cumpram a função social da moradia.

Compreendemos, contudo, que a efetividade do direito social à moradia somente 

ocorre quando este é exercido de maneira condizente com o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Assim, é necessário que possua acesso  aos serviços públicos básicos 

como água, luz, esgoto e que, esteja em área segura. 

Diante  do contexto apontado,  há muito que se  aponta para a  necessidade de 

existência de uma política urbana que possa promover a urbanização e regularização dos 

assentamentos  precários,  com  a  finalidade  de  oferecer,  além  das  melhorias  nas 

condições de habitabilidade (implantação de rede de esgoto e tratamento, canalização 

dos  córregos,  recuperação  de  áreas  verdes),  segurança  jurídica  à  população  dos 

assentamentos.  O  direito  à  moradia  e  o  direito  a  cidades  sustentáveis  são  os 

fundamentos para a promoção dessa política. 
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS GERAIS E CONTRATO DE ADESÃO COMO 

TÉCNICA E METÓDICA DAS RELAÇÕES PRIVADAS NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA

Bernardo Brasil Campinho∗

RESUMO

Este trabalho pretende analisar as figuras dos contratos de adesão e das cláusulas gerais 

(ou uniformes) do contrato, contrapondo-os aos contratos negociáveis,  colocando em 

evidencia é a crise do perfil dogmático clássico, no qual as partes travam negociações 

para  a  estipulação  das  cláusulas  específicas  da  avença,  entendendo  os  contratos  de 

adesão  a  partir  da  qualificação  do  negócio  jurídico  de  acordo  com  a  função, 

identificando seu processo de formação e interpretação e diferenciando-os das cláusulas 

contratuais  gerais,  procurando  contextualizar  os  dois  fenômenos  a  partir  das 

transformações  nas  relações  contratuais  impostas  pelo capitalismo de  massas e  pelo 

crescente intervencionismo estatal como forma de preservar a função social e a boa-fé 

dos contratantes diante do desequilíbrio socioeconômico das relações privadas.

PALAVRAS-CHAVE

CONTRATO,; ADESÃO; CLÁUSULAS; QUALIFICAÇÃO; SOCIEDADE

ABSTRACT

This work intends to study the standard contracts and the general or uniform contractual 

clauses, opposing those figures to negotiable contracts, seting in evidence the crisis of 

classi dogmatic paradigm, in which the parts negotiate the clauses of the contract, and 

understanding the standard contracts through the qualification of legal acts, identifying 

its  process  of  formation  and  interpretation  and  poiting  out  the  diferences  between 

standard contracts and general contractual clauses, seeking to contextualize both figures 

according to the transformations in contractual relations imposed by mass capitalismo 

and by rising state interventionism, as a form to preserve its social function and good 

faith of the parts in a contract in face of presente unbalanced private relations.
 Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professor de Direito 
Constitucional da Universidade Estácio de Sá
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1. Introdução

Este trabalho pretende analisar  as  figuras  dos  contratos  de  adesão e  das 

cláusulas gerais (ou uniformes) do contrato, contrapondo-os aos contratos negociáveis, 

procurando, a partir de sua função, entender os pactos de adesão e as cláusulas gerais 

como importantes instrumentos de efetivação das relações contratuais no contexto de 

uma sociedade complexa e de um capitalismo de massas.

O que se coloca em evidencia é a crise do perfil dogmático clássico, no qual 

as partes travam negociações para a estipulação das cláusulas específicas da avença, um 

modelo  que  correspondeu  à  aurora  do  capitalismo  e  ao  um  Direito  Privado  que 

percebiam os particulares como iguais e os contratantes como detentores de posições 

simétricas e prerrogativas idênticas no processo de formação dos contratos.

O problema a ser discutido aqui passa então pelo debate da qualificação do 

negócio jurídico1, como um processo intrinsecamente ligado à sua interpretação2, que 

não pode ser compreendido simplesmente pela estrutura ou modelo que é dado a um 

certo negócio jurídico ou tipo contratual  a partir  do direito positivo,  mas,  de forma 

significativa, que deve ser analisado à luz da função de um determinado tipo contratual, 

ou seja, qual o papel que aquele contrato exerce no âmbito das relações econômicas, ou 

como a sua qualificação jurídica se reporta diretamente não a uma moldura estática, mas 

sim às atribuições  a  serem cumpridas no âmbito do sistema jurídico e  das relações 

sociais por uma figura contratual, bem como até onde se dirigem os seus efeitos.

1 Sobre qualificação e interpretação do negócio jurídico,  faz-se necessário  reproduzir  lição de Pietro 
Pierlingieri, para quem: la qualificazione puo essere considerata sotto due profili: come risultato, cioè  
individuazione giuridica dell´atto ed in particolare Del negozio, e come procedimento, cioè analisi delle  
fasi traverso lê quali se giunge allá qualificazione (Pierlingieri, 1975: 5).
2 Para Pierlingieri, “interpretazione e qualificazione, dunque, non sono due entitá ontologiche a sé stanti, 
non sono due momenti Che hanno oggetti diversi, ma espressioni ed aspetti di um medesimo processo 
cognoscitivo Che in essi trova il suo unitário modo de atuazione. L´oggetto dell´interpretazione non é la 
volontà psichica né il regolamento socialmente rilevante, ma è il contrato come realtà sociale e giuridica 
ad um tempo. Il  contrato va non soltanto interpretato ma anche qualificato allá luce dei principi dell
´ordinamento” (Pierlingieri, 1975: 6).
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Não por acaso, como coloca Emílio Betti, nessa investigação é necessário 

utilizar,  especialmente no ambiente da sociedade moderna, um grau de sensibilidade 

social, de que o velho individualismo dos juristas não tinha a menor idéia; só assim, 

examinada a estrutura - forma e conteúdo (o como e o quê) – do negócio, pode resultar 

frutuoso estudar-lhe a função (o porquê)3.

Segundo Orlando Gomes, o contrato de adesão é o negócio jurídico no qual 

a  participação de  um dos sujeitos  sucede  pela  aceitação  em bloco de uma série  de 

cláusulas, formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para 

constituir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas (Gomes, 

1972: 3). 

Por sua vez, as cláusulas gerais contratuais4 são aquelas elaboradas de forma 

prévia, uniforme e abstrata, com a finalidade de constituir o conteúdo obrigacional de 

futuras  relações  concretas  (Fiúza,  2003:  376).  A  relação  entre  estas  duas  figuras  é 

descrita de forma sintética por Orlando Gomes nos seguintes termos:

A figura jurídica nomeada contrato de adesão apresenta-se sob duplo 
aspecto,  conforme  o  ângulo  que  seja  focalizada.  Considerada  na 
perspectiva da formulação da formulação das cláusulas por uma das 
partes,  de  modo  uniforme  e  abstrato,  recebe  a  denominação  de 
condições gerais dos contratos e é analisada à luz dos princípios que 
definem a  natureza  desse  material  jurídico.  Encarada  no  plano  da 
efetividade,  quando  toma  corpo  no  mundo  da  eficácia  jurídica,  é 
chamada de contrato de adesão e examinada no prisma do modo por 
que  se  formam  as  relações  jurídicas  bilaterais  (...)  no  primeiro 
momento,  o  empresário  formula  o  esquema  contratual  abstrato, 
redigindo  as  cláusulas  do  conteúdo  das  relações  contratuais  que 
pretende  concluir  uniformemente  com pessoas  indeterminadas.  No 
segundo  momento,  o  eventual  cliente  da  empresa  adere  a  esse 
esquema,  travando-se  entre  os  dois  uma relação  jurídica  de  caráter 
negocial, com direitos e obrigações correlatas, sem qualquer conexão 

3 Ainda segundo Emílio Betti,  essa função, que em terminologia técnica, legitimada pela tradição, se 
denomina causa, ou seja, a razão do negócio, liga-se logicamente àquilo que é o conteúdo do negócio, 
sem,  no entanto, se identificar com ele. Para ele, causa, bem entendido, não em sentido fenomenológico, 
mas teleológico e deontológico, atinente à exigência de sociabilidade que preside a função ordenadora do 
direito, pois tal como os direitos subjetivos, também os poderes de autonomia, efetivamente, não podem 
ser exercidos em oposição com a função social a que são destinados: o instrumento da autonomia privada, 
colocada à disposição dos indivíduos, não deve ser desviado de seu destino (Betti, Emilio. Teoria Geral 
do Negócio Jurídico, pp. 333-334).
4 O  Direito  alemão  forneceu  definição  bastante  apurada  das  cláusulas  dos  contratos  na  Allgemeine  
Geschäftsbedingungen,  de  1976,  onde,  no  parágrafo  1o,  estas  eram  caracterizadas  como  “todas  as 
cláusulas contratuais formuladas para uma pluralidade de contratos que uma parte (...) apresenta à outra 
na  celebração  do  contrato.  É  indiferente  que  as  cláusulas  representem  uma  parte  autonomizada  do 
contrato  ou  se  integrem no  próprio  instrumento  deste,  a  extensão  que  tenham,  o  escrito  em que  se 
contenham ou a forma que o contrato revista”. 
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jurídica com os outros vínculos que, do mesmo modo e com igual 
conteúdo, se formam com distintos sujeitos (Gomes, 1972: 4-5).

Dessa forma, as condições ou cláusulas gerais contratuais e os contratos de 

adesão formam momentos distintos do mesmo fenômeno jurídico, sendo o momento de 

concretização de estipulações abstratas uniformes feitas por uma das partes, geralmente 

uma empresa ou contratante investido em posição de caráter empresarial, que serviram 

para a celebração de vários contratos específicos, com sujeitos distintos, sem qualquer 

relação entre eles, de forma a potencializar a realização de negócios jurídicos e otimizar 

o processo de formação e celebração dos pactos.  

Os contratos de adesão encontram sua definição legal5 no Direito brasileiro 

no  caput do art.  54 do Código de Defesa  do Consumidor (Lei  Federal  8078/1990): 

contrato  de  adesão  é  aquele  cujas  cláusulas  tenham sido  aprovadas  pela  autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, 

sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

Aos contratos de adesão e às cláusulas gerais contratuais são opostos os 

contratos  negociáveis  (também  chamados  de  paritários),  nos  quais  as  cláusulas 

contratuais são o fruto de discussões e debates entre ambas as partes, ou quando, pelo 

menos em tese, esse debate for possível (Fiuza, 2003: 373). 

A comparação entre estas figuras jurídicas contratuais  revela mais  que a 

oposição entre  dois  tipos de negócios jurídicos,  mas sim a contraposição entre  dois 

paradigmas  contratuais,  entre  duas  técnicas  e  metódicas  de  formação  dos  contratos 

baseadas em concepções distintas. 

Os contratos negociáveis são o resultado da afirmação do contrato dentro do 

sistema  de  Direito  Privado  clássico,  formado  pela  influência  do  jusnaturalismo,  e 

consagrado com a  vitória  das  revoluções  burguesas  e  as  codificações  civis  que  lhe 

foram posteriores

5 No âmbito do Direito Civil Comparado, há uma definição legal bastante completa de contrato de adesão 
na  Ley Federal de Protección al  Consumidor,  do México, de 1992, na qual se estabelece a seguinte 
definição de contrato de adesão no art. 85:  para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de  
adhesión  el  documento  elaborado  unilateralmente  por  el  proveedor,  para  establecer  en  formatos  
uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un  
servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo 
contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma 
español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones 
desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra 
cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley. 
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Dessa  forma,  é  desenvolvido  um  sistema  de  normas  que  assegura  uma 

esfera privada em sentido estrito, ou seja, o intercâmbio das pessoas privadas entre si, 

livres  de  encargos  corporativistas  e  governamentais.  Garantem  a  instituição  da 

propriedade privada e, como seu ponto de ligação, as liberdades básicas de contrato, de 

empreendimento e de herança (Habermas, 1997: 95).

Assim,  com  a  promulgação  do  Código  Civil  francês  de  1804  restou 

configurado o paradigma liberal  do Direito6,  fruto da ideologia burguesa vitoriosa a 

partir da Revolução Francesa e que é descrito por Michelle Giorgianni:

(...)  No  sistema  jusnaturalista  e  racionalista,  o  Direito  ‘Privado’ 
indicava  de  modo  total  e  exclusivo  o  estatuto  dos  particulares  ou 
particuliers, ou seja, do indivíduo na órbita do ordenamento jurídico. 
A  ‘prioridade’  do  Direito  Privado  sustentada  pelos  jusnaturalistas 
tinha por isso o significado de inclusão,  na sua órbita,  de todas as 
normas postas em favor dos indivíduos frente ao príncipe (...) assim, 
as inserções  das  chamadas  disposições  preliminares  sobre  a  lei  em 
geral  nos  códigos  civis  (que  se  perpetua  ainda  na  sistemática  dos 
nossos manuais de instituições de Direito Privado), das normas sobre 
o gozo dos direitos civis, sobre a cidadania, etc., respondiam a uma 
íntima  lógica  do  sistema  de  Direito  Privado,  o  qual  continha  o 
“estatuto” dos cidadãos e, portanto, os limites da atividade do Estado 
frente a eles (Giorgianni, 1998: 41). 

Neste universo jurídico, as relações do direito público com o direito privado 

apresentam-se bem definidas; o último se insere no âmbito dos direitos naturais e inatos 

dos indivíduos, enquanto o primeiro é aquele emanado pelo Estado para a tutela dos 

interesses gerais; as duas esferas são quase que impermeáveis, atribuindo-se ao Estado o 

poder de impor limites aos direitos dos indivíduos somente em razão de exigências dos 

próprios indivíduos (Moraes, 1991: 22).

Assim, amparados pelo princípio da plena autonomia, reforçado pelo da não-

intervenção do Estado no âmbito da atividade econômica, os industriais e comerciantes 

procuraram munir-se de instrumentos capazes de fortalecer o seu interesse como pólo 

na relação contratual,  também como forma de propiciar  o  crescimento  da atividade 

econômica e principalmente de eliminar todos os riscos a que pudesse estar ela sujeita, 

6 A época clássica do Direito  Privado se configura como aquela de formação da moderna sociedade 
industrial e capitalista na qual a função social do contrato fazia sobressair quatro elementos característicos 
deste período: liberdade de movimento, seguro contra riscos econômicos previstos, liberdade de arbítrio e 
igualdade entre as partes (Fonseca, 1998: 28). Sem menosprezar os demais elementos, cumpre destacar a 
a igualdade, vista, naquele momento, por uma perspectiva formal e abstrata, decorrência do conceito, 
também abstrato, de liberdade (Fonseca, 1998: 29).

2625



centralizando  a  liberdade  a  liberdade  nas  mãos  daqueles  que  exerciam  atividades 

econômicas,  deixando  órfãos  todos  aqueles  que  com  eles  tivessem  que  contratar 

(Fonseca, 1998: 25).

Logo,  o  contrato  de  adesão  é  uma  manifestação  típica  da  sociedade  de 

massas;  a  racionalidade  técnica  da  sociedade  industrial  implicou  na  substituição  da 

negociação individual, como que artesanal, entre sujeitos econômicos, pela aplicação 

repetitiva e uniforme de esquemas pré-fixados (Ascensão, 1986: 94).

As necessidades da vida contemporânea demandaram mecanismos, técnicas 

e modalidades mais convenientes e eficazes para a satisfação das exigências geradas 

pelo novo tráfico mercantil, resultando no abandono, (como paradigma dominante), das 

técnicas negociais baseadas em oferta e contra-oferta, para dar lugar a um mecanismo 

mais adequado, mais rápido, ágil  e seguro,  que implicou uma ruptura com o antigo 

sistema contratual, buscando a satisfação das novas realidades negociais (Mandelbaum, 

1996: 126-127). 

O  contrato  de  adesão  rompeu  com  o  dogma  da  autonomia  da  vontade, 

gerando,  além  de  uma  mudança  radical  no  instituto  “contrato”,  uma  alteração 

substancial  no ordenamento jurídico como um todo, com uma maior intervenção do 

Estado na liberdade de contratar, elemento mitigador da autonomia privada através do 

dirigismo contratual (Mandelbaum, 1996: 128).

As atividades econômicas passaram a se desenvolver não mais no plano 

individual,  mas  predominando  no  plano  intergrupal,  passando  os  contratos  a  serem 

contratos  de  massas,  evolução  que  resultou  na  figura  do  contrato  de  adesão,  como 

conseqüência da última idéia de autonomia da vontade, que acabou se concentrando na 

pessoa  do  empresário  que  redige  o  contrato,  destituindo-se  o  aderente  de  qualquer 

aparência de autonomia (Fonseca, 1998: 29-31). A ascensão do paradigma social do 

Direito mudou o panorama do tratamento legal do contrato de adesão, pois:

Verificou-se  que  tal  tipo  de  contratação  se  prestava  a  acrescer  o 
poderio  econômico  da  parte  mais  forte  através  da  inserção  de 
cláusulas caracterizadas como abusivas, sem que se tivesse em mãos o 
critério seguro e objetivo para a aferição do abuso de direito. Acentua-
se,  de  um  lado,  a  necessidade  de  tais  contratos,  como  meio  de 
assegurar a eficiência e rentabilidade da ação empresarial, e, de outro 
lado, a indispensabilidade de garantir-se a proteção à parte mais fraca. 
Prensado  por  tais  exigências,  decorrentes  da  própria  evolução  da 
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sociedade neocapitalista (neoliberal), o contrato de adesão modificou-
se  no  correr  do  tempo,  passando  de  uma  forma  por  assim  dizer 
“selvagem” a uma configuração civilizada, decorrente da atuação do 
poder econômico privado (Fonseca, 1998: 32-33).

As considerações aduzidas até aqui apontam para uma nova dimensão da 

idéia  de  liberdade  contratual,  mediante  a  intervenção  do  Estado  nas  cláusulas 

predeterminadas, para impedir a celebração de certos tipos de contrato, de negar valor à 

disposições ilícitas, ou só aparentemente lícitas, de impor determinadas obrigações, de 

ampliar o campo da aplicação da teoria dos riscos do consentimento (Sidou, 2000: 131).

O Estado intervém energicamente na constituição das relações econômicas 

entre sujeitos de direito privado, bem como na determinação do seu conteúdo, a fim de 

regular  os  interesses  contrapostos  por  forma  eqüitativa,  orientando  e  fiscalizando  o 

comportamento privado (Gomes, 1972: 26).

Logo, o objetivo do direito privado não podia mais se limitar à garantia da 

existência  da autodeterminação  individual,  devendo colocar-se  também a serviço  da 

realização da justiça social (Habermas, 1997; 134).

2. Elementos,  distinções  com outras figuras jurídicas  e formação dos 

contratos de adesão

Inicialmente, cumpre delimitar quais são os elementos constitutivos de um 

contrato de adesão, bem como explicá-los, sendo possível listar entre eles os seguintes: 

a)  consentimento  por  adesão;  b)  totalidade  ou  parte  significativa  do  conteúdo 

constituído  por  cláusulas  contratuais  gerais;  c)  impossibilidade  de  discussão  e/ou 

modificação substantivas do conteúdo.

Em  relação  ao  primeiro  elemento,  nessa  técnica  de  contratação  a 

participação dos sujeitos se dá em dois momentos distintos: inicialmente, o empresário 

formula  o  esquema  contratual  abstrato,  oferecendo-o  ao  público;  só  então  o  outro 

contratante  entra  em  cena,  manifestando  seu  consentimento  ao  conteúdo  proposto 

(Fiuza, 2003: 374-375).

A atuação do policitante é oferecer o instrumento pronto e a do oblato é 

aderir, ensejo em que o contrato se perfaz com os efeitos e conseqüências comuns a 

todo o contrato, irrevogável por manifestação singular de qualquer das partes (Sidou, 
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2000:  136).  Logo,  o intento do predisponente é  obter,  de número indeterminado de 

aderentes,  a aceitação passiva das mesmas condições,  de sorte  que seja invariável o 

conteúdo de todas as relações contratuais (Gomes, 1972: 9).

Não é necessário que todas as cláusulas sejam subtraídas à discussão para 

que o contrato seja de adesão (Ascensão, 1986: 94), pode ser que o predisponente deixe 

certa  margem  de  discussão  e  inclusão  de  outras  cláusulas,  mas,  em  geral,  o 

consentimento se expressa por simples adesão às cláusulas predispostas, ainda que se 

possam debater algumas partes do contrato, a característica essencial é que a porção 

mais significativa das cláusulas é predisposta e passa a integrar o contrato individual 

mediante a adesão de outro contratante (Fiuza, 2003: 375).

O segundo elemento a ser destacado é que a totalidade ou parte significativa 

do  conteúdo,  no  mínimo,  seja  constituída  por  cláusulas  contratuais  gerais,  pouco 

importando  que  se  permita  o  debate  de  algumas  cláusulas  ou  a  inclusão  de  outras 

(Fiuza, 2003: 375b).

Finalmente, para que o contrato possa ser considerado de adesão não deve 

ser possível que se possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo, o que 

se relaciona diretamente com o elemento anterior,  na medida em que o que se quer 

ressaltar é que a parte deixada à livre disposição dos contratantes não pode ser capaz de 

modificar substancialmente o conteúdo, sob pena de sendo uma margem de discussão 

muito ampla, descaracterizar o contrato como de adesão, em razão da prevalência da 

parte livremente negociada (Fiuza, 2003: 375c).

Com relação  às  diferenças  entre  os  contratos  de adesão e  outras  figuras 

jurídicas que apresentam com ele pontos de similitude ou de aproximação, cabe, em 

primeiro lugar, distinguir entre contrato de adesão e contrato por adesão. 

O primeiro já foi caracterizado como aquele que reúne, ao mesmo tempo, os 

três  elementos  anteriormente  mencionados:  consentimento por  adesão;  totalidade  ou 

parte mais significativa das cláusulas seja constituída de cláusulas contratuais gerais; e 

que não se possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo. O contrato por 

adesão só preenche o primeiro  destes  elementos  apontados,  tendo em vista  a  forma 

como se deu o consentimento (Fiuza, 2003: 380).

Ainda,  os  contratos  de  adesão  se  diferenciam  de  outras  três  figuras 

contratuais,  que  com  estes  compartilham  uma  ou  algumas  características  mas,  ao 
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mesmo tempo, não conseguem articular todos os elementos que configuram o pacto de 

adesão: contratos-normativos; contratos-tipo; contratos preliminares.

Os  contratos  de  adesão  apresentam  semelhanças  com  os  contratos-

normativos  na  medida  em  que  ambas  as  figuras  consistem  na  predeterminação  de 

disposições e na necessidade de sua integral aceitação (Fiuza, 2003: 378). 

Tal como os contratos de adesão, os contratos-normativos exprimem uma 

atividade reguladora do conteúdo de relações jurídicas concretas, sem se inserirem suas 

cláusulas  de  forma  a  suscitarem  diretamente  os  direitos  e  obrigações  das  mesmas 

relações, destinando-se essencialmente a constituir o conteúdo normativo dos contratos 

existentes, ou por existir, na sua órbita de atração (Gomes, 1972: 13).

Mas enquanto nos contratos de adesão apenas uma das partes – o aderente – 

aceita integralmente as cláusulas pré-elaboradas pela outra parte – o proponente – , nos 

contratos  normativos  a  determinação  do  conteúdo  dos  contratos  é  precedida  de 

discussão entre as partes, com o propósito de estabelecer as normas abstratas que serão 

utilizadas nos contratos individuais (Fiuza, 2003: 379).

Outra figura jurídica próxima é a do contrato-tipo, que se caracteriza como 

uma fórmula  elaborada  por  empresas  ou pela  Administração  Pública  para  servir  de 

modelo a futuros contratos, só havendo contrato quando as partes consentirem em se 

obrigar pelo conteúdo desse formulário (Fiuza, 2003: 379b); com o consentimento das 

partes, o conteúdo do contrato-tipo se torna o conteúdo da relação contratual que as 

mesmas estabelecem.

O contrato de adesão distingue-se ainda do contrato-tipo na medida em que 

este último não expressa mais que uma fórmula externa e puramente formal da técnica 

contratual,  sendo um modo de formalizar  o contrato que não é incompatível  com o 

contrato  de  adesão,  constituindo  antes  a  forma  usual  de  alguns,  como  o  seguro,  o 

transporte e os contratos bancários (Gomes, 1972: 13b).

Ainda,  podemos  apontar  como  diferença  entre  contratos  de  adesão  e 

contratos-tipo a necessidade de que o último esteja num formulário e na possibilidade 

de os futuros contratantes se encontrarem em categorias contrapostas e organizadas, em 

condições  de  igualdade  na  formulação,  ao  passo  que  no  contrato  de  adesão  há  a 

possibilidade  de  se  utilizar  um formulário,  podendo,  contudo,  concluir-se  de  outras 
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formas, e a necessidade de que a eleição ou pré-formulação das cláusulas seja feita por 

uma das partes (Fiuza, 2003: 379-380).

Finalmente,  os  contratos  de  adesão  se  diferenciam  dos  contratos 

preliminares na medida que nestes o conteúdo do contrato é também predeterminado 

mas, além de se tratar de determinação concreta por mútuo consentimento, obrigam-se 

as partes a concluí-lo, se é que não se limitam, no chamado contrato definitivo, a dar 

execução ao que estipularam (Gomes, 1972: 14), ao passo que no contrato de adesão a 

fixação das  cláusulas  é  unilateral  e  não há obrigatoriedade de contratar  (o  aderente 

consente na medida em que adere, mas, em tese, nada o obriga a fazê-lo).

A formação dos contratos de adesão é um procedimento diferenciado em 

relação aos contratos negociáveis. Naqueles, há um debate entre as partes para a fixação 

das cláusulas do contrato, que levarão a uma convergência das vontades na celebração 

do pacto, a partir da qual ambas estarão vinculadas às disposições acordadas.

Nos  contratos  de  adesão,  a  fase  de  negociações  preliminares  não existe, 

pois, em princípio, o esquema contratual está pronto, devendo aceitá-lo integralmente 

quem se proponha a travar a relação concreta (Gomes, 1972: 41). 

As partes no contrato de adesão são o proponente e o aderente. O último é 

aquele que adere às cláusulas apresentadas pela outra parte, enquanto o proponente é 

aquele que propõe – ainda que seja outro quem as elabore – as cláusulas contratuais 

gerais a um número indefinido de contratantes, deixando ou não alguma margem para 

as negociações individuais (Fiuza, 2003: 377).

Assim,  predispostas  as  cláusulas  contratuais  gerais,  de  forma  abstrata  e 

genérica, para poderem gerar efeitos, e assim penetrar no mundo jurídico, normatizando 

determinada relação contratual, necessitam, inexoravelmente, de uma aceitação, tácita 

ou expressa, a qual marcará o nascimento do negócio jurídico (Fernandes Neto, 1991: 

61). As cláusulas contratuais gerais são juridicamente irrelevantes antes de se inserirem 

na relação contratual individual (Gomes, 1972: 42; Fernandes Neto, 1991: 61b),

No entanto, cumpre ressaltar que sempre há cláusulas que não podem ser 

preestabelecidas e elementos imprevisíveis, o que leva à existência de uma faixa, mais 

larga ou mais estreita, na qual cabem alguns entendimentos prévios, muito embora, na 

maioria das vezes, estes contatos prévios se destinem à determinação de dados pessoais, 

dispensáveis, aliás, na maior parte dos contratos de adesão (Gomes, 1972: 41b).

2630



Fixadas  as  cláusulas  contratuais  gerais  e  ofertadas  ao  público  de  forma 

indistinta para a celebração de contratos de adesão, chega o momento então em que a 

outra  parte  contratante  irá  concretizar  o  negócio  jurídico.  Logo,  a  manifestação  do 

aderente, a adesão, é desta forma a declaração de sua vontade, e se consubstancia no seu 

consentimento,  nascendo  a  relação  contratual  que  será  regida  pelas  cláusulas 

predispostas, que serão seu conteúdo normativo (Fernandes Neto, 1991: 62).

Cabe destacar que, quanto à iniciativa da proposta, em geral se procede a 

oferta ao público, considerando o contrato perfeito e acabado no momento em que o 

cliente  declara  a  aceitação,  sob a  forma de comportamento  típico;  mas pode se  dar 

também por iniciativa do cliente, por meio de convite à oferta, concluindo-se o contrato 

quando a empresa aceita; a rigor, a adesão manifesta-se, no seu significado próprio na 

oferta ao público (Gomes, 1972: 41-42), mas o convite à oferta não descaracteriza os 

traços distintivos do contrato de adesão.

Ainda,  proposta  e  aceitação  sujeitam-se,  para  serem  válidas,  às  normas 

comuns que sofrem, entretanto, alterações na aferição da capacidade e dos vícios de 

consentimento (Gomes, 1972: 42b). Deve-se ter em conta a forma pela qual a vontade 

do aderente foi expressa, as condições em que foi manifestada a sua vontade através da 

adesão,  bem  como  o  conhecimento  que  possuía  daquilo  que,  lastreado  na  boa-fé, 

aceitara in totum (Fernandes Neto, 1991: 62c).

Finalmente, o silêncio pode produzir os efeitos da vontade, dependendo das 

circunstâncias  que  cercam toda  negociação,  principalmente  referentes  às  ofertas;  no 

caso do contrato de adesão, o silêncio do aderente, dependendo da situação que o cerca 

– silêncio qualificado – poderá ter os mesmos efeitos da adesão, gerando vínculos entre 

os contratantes (Mandelbaum, 1996: 152-153).

3. Das cláusulas contratuais gerais: características e fixação

Após a análise do processo de formação dos contratos de adesão,  faz-se 

necessário  um enfoque  em um momento  anterior,  o  da  configuração  das  cláusulas 

contratuais gerais, vez que o primeiro fenômeno é continente e o segundo é conteúdo, 

ou seja, os contratos de adesão têm cláusulas contratuais gerais em sua composição, isso 
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quando não representam apenas a concretização dessas cláusulas predispostas através da 

adesão de outro contratante (Fiuza, 2003: 376). 

Tais cláusulas também são conhecidas como condições gerais do contrato, 

embora seja uma impropriedade técnica, como mostra Orlando Gomes:

A expressão condições gerais do contrato padece de impropriedade técnica, 
tanto no emprego do substantivo quanto do adjetivo. O termo técnico para 
designar qualquer proposição contratual é cláusula. Na terminologia jurídica, 
o vocábulo ‘condição’ tem significado peculiar, que não se compadece com a 
acepção  em  que  se  acha  empregado  para  nomear  o  fenômeno  da 
preconstituição unilateral do esquema do contrato (Gomes, 1972: 7).

Ressalte-se  que  a  expressão  cláusulas  contratuais  gerais,  embora  esta 

terminologia também seja passível de críticas7, não obstante se apresente consolidada 

em termos doutrinários quando do tratamento da matéria dos contratos de adesão.

As cláusulas contratuais gerais apresentam quatro características essenciais 

para  a  sua  delimitação:  a  predisposição  (ou  preconstituição),  a  uniformidade,  a 

abstração e a rigidez.

A predisposição  implica  que  as  cláusulas  foram previamente  preparadas 

para integrar  futuras  relações concretas (Fiuza,  2003:  376b).  A predeterminação das 

cláusulas  caracteriza,  com  maior  vigor,  o  contrato  de  adesão  por  ser  o  modo 

objetivamente idôneo para atingir sua finalidade (Gomes, 1972: 9b). 

A  uniformidade  é  uma  exigência  da  racionalização  da  vida  econômica 

(Gomes, 1972: 9c), visto que está em consonância com as características modernas do 

relacionamento contratual de massas, uma vez que não há tempo para a discussão caso a 

caso das cláusulas que deverão integrar o contrato (Fonseca, 1998: 49).

Quem pré-elabora as cláusulas tem em mente uma finalidade: sua inserção 

em número indeterminado de contratos individuais; para a consecução deste objetivo, as 

cláusulas  são  pré-elaboradas  de  maneira  uniforme,  pois  não  haveria  tempo  para 

discussões  com  cada  contratante.  É  o  caso  dos  bancos,  que  formulam  cláusulas 

contratuais gerais, que serão o conteúdo de vários contratos, como a conta de depósito a 

ser celebrada por cada cliente (Fiuza, 2003: 376b).

7 O  próprio  Orlando  Gomes  destaca  que  é  ambígua  a  qualificação  dessas  cláusulas,  pois  não  é  a 
generalidade que as distingue, mas a uniformidade, o que levou alguns autores a preferirem as expressões 
“condições uniformes do contrato” ou “predisposição das cláusulas uniformes” (Gomes, 1972: 7b).
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A abstração se refere ao fato de que, ao serem elaboradas, as cláusulas não 

regulam relações jurídicas concretas, mas se destinam a qualquer contratante que a elas 

quiser  aderir,  não  prevendo sua  incidência  sobre  a  esfera  jurídica  deste  ou daquele 

indivíduo (Fiuza, 2003: 376c). 

As mesmas cláusulas se repetem inesgotavelmente no conteúdo das relações 

concretas, quem as redige não pensa no caso concreto, nem nos possíveis contratantes 

singulares,  que,  no  momento  de  elaboração  das  cláusulas  contratuais  gerais,  são 

indeterminados e desconhecidos de quem as elabora (Gomes, 1972: 11).

À  característica  da  abstração  aparecer  por  vezes,  em  determinadas 

abordagens doutrinárias, associado o traço da generalidade como caractere autônomo, 

ou como ponto a partir do qual se desdobra a abstração. Esse requisito se entende com a 

função  mesma  do  regulamento  contratual  preexistente,  na  medida  em  que  não  se 

elaboram as  cláusulas  gerais  senão  para  regular  uniformemente  futuros  e  eventuais 

vínculos contratuais (Gomes, 1972: 10), sendo tais cláusulas elaboradas para a aplicação 

em grandes quantidades de casos a que se dedica o empresário, o que obriga que as 

mesmas se afastam cada vez mais dos casos particulares (Fonseca, 1998: 48).

Finalmente,  temos a  característica  da  rigidez,  que significa  que  o  futuro 

contratante  não  pode  alterar  as  regras  a  ele  apresentadas,  coadunando-se  com  a 

utilização das cláusulas por um número indeterminado de contratantes, o que não seria 

possível se existisse a possibilidade de sua discussão ou alteração (Fiuza, 2003: 376-

377). Não seria possível, a quem predetermina as cláusulas contratuais gerais, admitir 

alterações atribuindo-lhes uma flexibilidade que anularia seu intento e desfiguraria a 

facti specie (Gomes, 1972: 10b).

As cláusulas contratuais gerais podem ser formuladas, de forma abstrata, de 

várias formas, tendo Orlando Gomes (1972: 51) listado as seguintes: a) regulamento 

administrativo, a que se remetem as partes; b) regulamento administrativo elaborado por 

uma das partes, mas dependendo de aprovação constitutiva da Administração Pública; 

c) regulamento redigido por uma das partes e simplesmente aprovado, ou autorizado, 

pela Administração Pública; d) num regulamento de autoria de empresa privada sem 

interferência  alguma da autoridade pública;  e)  num regulamento  organizado por um 

grupo ou associação de empresas nas mesmas condições; f) mediante acordo normativo 
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entre  categorias  e  interessados  na  formação  de  relações  individuais  de  conteúdo 

obrigacional8; g) por terceiro, na função de mediador ou escolhido pelos interessados.

Quando a Administração Pública formula as cláusulas contratuais gerais, ou 

sua validade e eficácia dependem da aprovação do Poder Público, devem as mesmas ser 

excluídas da problemática dos contratos de adesão, por sua natureza normativa nesse 

caso, valendo como lei material; quando, porém, a intervenção da autoridade pública se 

dá para fins de controle administrativo, não perdem a condição de determinações da 

vontade particular, distinguindo-se apenas pela impossibilidade jurídica de estipulação, 

nos contratos individuais, de cláusulas derrogatórias (Gomes, 1972: 51b).

Sobre  a  sua  fixação  (momento  em  que  são  trasladadas  aos  contratos 

individuais),  as  cláusulas  contratuais  gerais  podem ser  fixadas:  pela  Administração 

Pública, pelo particular com homologação do Poder Público, ou pelo particular (Gomes, 

1972: 52).

Para  Orlando  Gomes,  nos  dois  primeiros  casos  as  cláusulas  contratuais 

gerais  possuem  natureza  normativa,  ao  passo  que  as  declarações  são  negociais 

exclusivamente no último caso, quando formuladas pelo particular ou por uma empresa 

privada (Gomes, 1972: 53). 

Se forem fixadas pela Administração Pública, qualquer alteração é ineficaz, 

ocorrendo  a  substituição  automática  da  cláusula  derrogada  ou  alterada,  que  cede  à 

disposição proveniente  do poder regulamentar  da autoridade pública;  se emanam do 

particular,  é indiscutível e eficácia das modificações,  uma vez que se encontram no 

âmbito da autonomia privada (Gomes, 1972: 53b).

A definição legal de contrato de adesão no Brasil  (art.  54 do Código de 

Defesa do Consumidor) considerou, entretanto, que a figura contratual mencionada se 

caracteriza, pelo menos no âmbito das relações de consumo, seja quando as cláusulas 

contratuais são estipuladas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, seja 

quando as cláusulas tenham sido necessariamente aprovadas pela autoridade (pública) 

competente, o que torna possível que as cláusulas contratuais gerais sejam formuladas 

mediante aprovação ou autorização da Administração Pública.

8 Aqui há o exemplo do acordo ou convenção coletiva de trabalho, onde o sindicato dos trabalhadores 
negocia com a empresa ou com o sindicato patronal a elaboração e fixação de cláusulas contratuais gerais 
que serão incorporadas aos contratos individuais de trabalho de todas as relações empregatícias de uma 
determinada categoria no âmbito de uma determinada base territorial.
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4.  Contratos  de  adesão  e  cláusulas  contratuais  gerais  no  Direito 

brasileiro. Regras de interpretação

O  desenvolvimento  dos  contratos  de  adesão  e  das  cláusulas  contratuais 

gerais no Direito brasileiro começou somente a partir da década de 1960, por influência 

do Direito Econômico, avançando mais no final do século passado e início deste século, 

visto que o Código Civil de 1916 não tratou da matéria, embora a contratação de massas 

já fosse na primeira metade do século XX um fenômeno marcante da vida econômica.

Cunha Gonçalves já advertia que os contratos de adesão, como todos de 

conteúdo preestabelecido, pela sua crescente importância quantitativa, estão a reclamar 

do legislador brasileiro disciplina adequada e especial em prol da inferioridade psíquica 

e econômica do aderente (Gonçalves apud Sidou, 2000, p. 151).

Ainda hoje, há poucas normas de direito positivo a respeito dos contratos de 

adesão, sendo a principal  fonte normativa o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

Federal 8078/1990), que tratou do contrato de adesão nos seguintes termos:

Art.  54.  Contrato  de adesão é  aquele  cujas  cláusulas  tenham sido  
aprovadas  pela  autoridade  competente  ou  estabelecidas  
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o  
consumidor  possa  discutir  ou  modificar  substancialmente  seu 
conteúdo. 
§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza  
de adesão do contrato.  
§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde 
que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se  
o disposto no § 2° do artigo anterior. 
§  3°  Os  contratos  de  adesão  escritos  serão  redigidos  em  termos  
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua  
compreensão pelo consumidor.
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor  
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil  
compreensão. 

O caput e o parágrafo 1o do art. 54 tratam de delimitar o contrato de adesão 

para fins legais, enquanto os parágrafos 2o, 3o e 4o trazem preceitos que, se violadas, 

importam a nulidade do contrato de adesão, pois se destinam a garantir a publicidade 

das cláusulas contratuais, de forma que a adesão seja a mais consciente possível.

À  disciplina  legal  dos  contratos  de  adesão  no  Código  de  Defesa  do 

Consumidor que vinha servindo, por analogia, para a disciplina de outros contratos de 
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adesão9 que não tivessem regulamentação específica se somou o disposto no Código 

Civil brasileiro de 2002, que trouxe nos arts. 423 e 424 algumas prescrições acerca dos 

contratos de adesão, notadamente de caráter hermenêutico, trazendo ainda disposições 

sobre contratos de adesão específicos, como os contratos de seguro10 e de transporte11.

Além dos  contratos  de  adesão  considerados  genericamente,  há  contratos 

específicos  que  são considerados  de  adesão,  por  reunirem as  características  do tipo 

geral, que são regulamentados de forma especial, por lei ou ato do Poder Público, como 

os listados por Fonseca (1998: 22),  dentre eles:  a)  os contratos de consórcio para a 

aquisição de bens móveis e imóveis; b) contratos de prestação de serviços ao público 

consumidor, como estacionamentos de veículos, lavagem de roupas, que incluem nos 

tickets cláusulas que não serão discutidas.

Outros contratos de adesão específicos são citados por Bittar, a exemplo dos 

contratos bancários (abertura de conta corrente, prestação de serviços de cobrança de 

títulos,  financiamento,  cartões  de  crédito,  etc.),  nos  quais  as  cláusulas,  que  vêm 

9 STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 567.938 - RO (2003/0149898-8) RELATOR : MINISTRO CASTRO 
FILHO: Por outro lado, já decidiu esta Turma,  no julgamento do Resp 306.155/MG, DJ 25/02/2002, 
(Relª. Minª. Nancy Andrighi), que as normas consumeristas são aplicáveis à relação existente entre as 
entidades de previdência privada e os seus participantes. Na oportunidade, a Relatora emitiu as seguintes 
considerações: “A participação no plano oferecido pela previdência privada ocorre com a celebração do 
contrato previdenciário. Através deste negócio jurídico o participante transfere à entidade certos riscos 
sociais ou previdenciários, mediante o pagamento de contribuições, a fim de que, ocorrendo determinada 
situação prevista contratualmente, obtenha da entidade benefícios pecuniários ou prestação de serviços. A 
obrigação  da  entidade  previdenciária,  portanto,  é  atividade  de  natureza  securitária.  Nesse  prisma,  a 
caracterização do participante de plano de previdência privada fechada como consumidor não oferece 
obstáculos, pois certamente trata-se de pessoa que adquire prestação de serviço como destinatário final, 
ou seja, para atender à necessidade própria, na conceituação de José Geraldo Júnior. Ademais, segundo 
aquele autor,  a  vulnerabilidade  econômica é um traço do consumidor,  e,  no caso em exame, nota-se 
facilmente a posição economicamente mais fraca do contribuinte em relação à entidade de previdência 
privada.  A  situação  vulnerável  do  participante  é  acentuada  ainda  pelo  fato  de  que  os  contratos 
previdenciários celebrados com a entidade privada são de adesão, em que o aderente não tem qualquer 
possibilidade  de  participar  da  estipulação  das  cláusulas.De  outro  lado,  também pode-se  enquadrar  a 
entidade de previdência privada no conceito de fornecedor de serviços do art. 3º, do CDC. É fornecedor 
de serviços aquele que os presta no mercado de consumo”.
10Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir  
interesse  legítimo  do  segurado,  relativo  a  pessoa  ou  a  coisa,  contra  riscos  predeterminados.Estes 
contratos obedecem a um padrão seguido por todas as companhias seguradoras, sua redação é comum, as 
cláusulas  são as  mesmas,  podendo até  variar  as  condições pecuniárias,  tendentes  não a favorecer  ao 
aderente, mas sim às seguradoras, com a finalidade de captação de clientela (Fonseca, 1998: 22b).
11 Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um  
lugar para outro, pessoas ou coisas. Cumpre destacar que no âmbito dos transportes, todos os meios, por 
ar, por terra ou mar, adotam a contratação por adesão, com ou sem documento escrito,  mediante bilhetes, 
passagens, tickets e outras formas de oferta ao público, sendo contratos pelos quais o transportador se 
obriga a entregar, em determinado lugar, pessoa ou coisa, nas condições próprias, constituindo obrigação 
de  resultado,  obrigando  o  transportador  à  assunção  dos  riscos  dos  acidentes,  em  que  é  objetiva  a 
responsabilidade (Bittar, 1991: 110-111).
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impressas  em  documentos  próprios  (ou  formulários),  revelam  o  rigor  das  cautelas 

tomadas pelas entidades do setor na proteção de seus interesses (Bittar, 1991: 111).

O  reconhecimento  dos  contratos  de  adesão,  notadamente  na  defesa  do 

consumidor  e,  também,  do  aderente,  vem  se  concretizando  gradativamente  na 

jurisprudência  dos  tribunais  pátrios,  especificamente  na  identificação  da  espécie  em 

comento e da repressão às cláusulas abusivas, como destacam os julgados reproduzidos:

De acordo com o enunciado da súmula 297/STJ, a Segunda Seção  
desta Corte entende ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor  
aos  contratos bancários,  porque  entre  clientes  e  instituições  
financeiras  existe  relação  de  consumo.  O  acórdão  recorrido 
acompanha entendimento desta Corte quando afirma existir, in casu,  
relação  de  consumo  e,  em  conseqüência,  determina  o  não  
prevalecimento  do  foro  de  eleição  estabelecido  em  contrato  de  
adesão celebrado entre as partes (STJ – AgRg no Ag 653693 / RS – 
Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES – Data do julgamento: 
16/08/2005). 

Apelação Cível. Relação de consumo. Responsabilidade civil de plano 
de  saúde.  Consumidor  acometido  de  hérnia  umbilical  volumosa. 
Negativa de autorização do Réu para a realização de procedimento 
cirúrgico recomendado pelos médicos. Obrigação do plano de saúde 
em  prestar  a  cobertura..  EXIGÊNCIA  DE  PERÍCIA  MÉDICA 
PRÉVIA  CONSTANTE  NO  CONTRATO  DE  ADESÃO. 
ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA,  PORQUANTO 
ESTABELECE  OBRIGAÇÃO  EXCESSIVAMENTE  ONEROSA, 
ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR. 
EM RELAÇÃO DE CONSUMO, A INTERPRETAÇÃO DEVE SER 
PROMOVIDA  DA  MANEIRA  MAIS  FAVORÁVEL  AO 
CONSUMIDOR (ART. 47, CDC). Dano moral configurado diante da 
injustificada  recusa  do  Réu,  apesar  da  gravidade  e  da  urgência  da 
intervenção cirúrgica. Respeito ao Princípio da dignidade da pessoa 
humana. Valor de R$ 12.000,00 bem fixado, de acordo com a lógica 
do  razoável.  Improvimento  do  recurso  (TJ/RJ  -  Apelação  Cível 
2005.001.54022 –  Relator: Des. Luís Felipe Salomão - Julgamento: 
28/03/2006).

CONTRATO DE  ADESÃO. FORO  DE  ELEIÇÃO. 
DESIQUILÍBRIO.  A  jurisprudência  tem  se  posicionado, 
majoritariamente, no sentido de que no contrato de adesão, a cláusula 
de eleição de foro deve ser desconsiderada sempre que acarretar um 
desequilíbrio  entre  as  partes,  de  forma  a  prejudicar  a  defesa  do 
aderente.  Precedentes  jurisprudenciais.  Recurso  manifestamente 
improcedente  que  se  nega  seguimento,  nos  termos  da  decisão  do 
Desembargador Relator (TJ/RJ – Agravo de Instrumento - Processo 
2006.002.01653 – Relator: Des. Ricardo Rodrigues Cardozo).
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Não  obstante  as  controvérsias  jurisprudenciais  e  o  disposto  no  Direito 

positivo em relação aos contratos de adesão, o Direito brasileiro ainda não possui uma 

formulação em termos legais do que sejam as cláusulas contratuais gerais, não obstante 

a  espécie  se  encontre  presente  desde  preceitos  acerca  da  elaboração  de  contratos 

administrativos  na  Lei  8666/1991  (Lei  de  Licitações)  até  os  contratos  especiais  de 

trabalho  na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  além  das  cláusulas  específicas  na 

regulamentação dos contratos de seguro e transporte no Código Civil. 

No tocante às regras de interpretação dos contratos de adesão, o Código 

Civil trouxe dois preceitos específicos, que serão aqui reproduzidos: 

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias,  dever-se-á  adotar  a  interpretação  mais  favorável  ao 

aderente. 

Art.  424.  Nos  contratos  de  adesão,  são  nulas  as  cláusulas  que 

estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante  da 

natureza do negócio.

O problema da interpretação das cláusulas dos contratos de adesão já vem 

preocupando a tempo a doutrina, levando a formulações que procurem estabelecer a 

defesa do aderente, ou do contratante mais franco, pois:

Impõe-se  então,  ao  contrato  de  adesão,  campo extremamente  fértil 
para  que  proliferem  as  cláusulas  obscuras,  duvidosas,  ambíguas, 
leoninas,  vexatórias  e  abusivas,  métodos  específicos  para  a  sua 
interpretação (...) assim, tem a doutrina (...) adotado regras específicas 
para  a  interpretação  dos  contratos  de  adesão  (...)  no  que  tange  à 
cláusulas  duvidosas  ou  ambíguas,  de  difícil  interpretação,  sempre 
deverão ser  interpretadas  a  favor  daquele  que apenas  aderiu  e  não 
daquele que as elaborou (...) dever-se-á, ocorrendo divergência entre 
as  cláusulas  gerais  e  as  especiais,  fazer  com  que  essas  últimas 
prevaleçam sobre as primeiras. Presume-se que as cláusulas especiais, 
aquelas que foram elaboradas de forma particular para determinado 
contrato  (...)  foram  possivelmente  discutidas,  ou,  pelo  menos,  a 
possibilidade  de  uma  discussão  prévia  é  indubitavelmente  maior 
nessas do que naquelas em que o utente se limitou a aderir (Bittar, 
1991: 74-76).

5. Conclusão
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A figura jurídica do contrato se destina concretamente a tornar efetiva a 

circulação de riqueza, tendo como substrato material uma operação econômica e sendo 

este seu objetivo (Fonseca, 1998: 57). Pressupõe-se que esse deslocamento se realize 

em situação de correspectividade, ou seja, que haja correspondência quantitativa entre 

os dois pólos no momento da fixação das prestações.

Do  ponto  de  vista  subjetivo,  contudo,  a  pressuposição  de  igualdade  é 

meramente abstrata, pois no mundo da concretude as partes contratantes não estão em 

perfeita igualdade (Fonseca, 1998: 57-58), investindo-se o proponente, nos contratos de 

adesão,  em  posição  de  maior  poder,  por  ser,  geralmente,  ser  um  empresário  ou 

contratante que se encontra em condições de estabelecer a totalidade ou a maior partes 

das cláusulas sem discussão prévia e de maneira uniforme, restando ao outro contratante 

manifestar seu consentimento pela adesão a essas cláusulas. 

Nas  palavras  de  Cláudia  Lima Marques,  ao tratar  da  nova concepção 

social  do  contrato  no  Código  do  Consumidor  (1992:  50-51),  destaca  que  a  nova 

concepção de contrato é uma concepção social deste instrumento jurídico, para a qual 

não só o momento da manifestação da vontade (consenso) importa, mas onde também e 

principalmente  os  efeitos  do  contrato  na  sociedade  serão  levados,  a  lei  passará  a 

proteger determinados interesses sociais, valorizando a confiança depositada no vínculo, 

as expectativas e a boa-fé das partes contratantes.

Os contratos de adesão e as cláusulas contratuais gerais se inserem neste 

novo paradigma  das  relações  contratuais,  devendo  ser  compreendidos  como figuras 

jurídicas que inserem um novo conceito de autonomia privada, que não se torna uma 

força absoluta, mas deve também cumprir uma função social. 

No caso dos contratos de adesão e das cláusulas  contratuais  gerais,  essa 

função diz respeito à otimização das relações contratuais diante da economia de massas, 

qualificando-se  como  uma  técnica  ou  metódica  de  ampliação  da  concretização  das 

relações  contratuais  e  redução  de  tempo  e  de  custos,  a  partir  da  adesão  de  um 

contratante a um esquema abstrato e preconstituído de cláusulas uniformes, que irão 

orientar a consecução do contrato. 

Dessa  forma,  surgiu  a  necessidade  de  intervenção  do  Estado  na  relação 

contratual, reduzindo a liberdade de contratar, pois, ao mesmo tempo em que o contrato 
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de adesão cumpre uma função de otimização e ampliação das relações contratuais, com 

eliminação total ou majoritária das negociações preliminares, acaba por reduzir o espaço 

de  negociabilidade  em  favor  de  uma  parte  em  detrimento  da  outra,  o  que  gera  a 

necessidade de contraposição de garantias que torna o negócio jurídico mais eqüitativo, 

como  um  ônus  a  ser  suportado  pelo  empresário,  que  deverá  ter  sua  liberdade  de 

contratar contrabalanceada mediante garantias do sistema jurídico, supervisionadas pela 

fiscalização do Poder Público, de forma que a função do contrato seja cumprida sem a 

anulação completa de uma das partes dentro da relação contratual.
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FILIAÇÃO HOMOPARENTAL NA PERSPECTIVA 

CIVIL-CONSTITUCIONAL
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RESUMO

O presente estudo analisa as relações de afeto entre pais e filhos construído pelo amor, 

abordando reflexão sócio-ético-moral acerca da afetividade dos casais homossexuais, 

partindo  da  noção  da  Constituição  como  um sistema  aberto  composto  de  regras  e 

princípios. Demonstrar-se-á que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, podem compor 

uma entidade familiar em observância ao princípio da não discriminação em razão da 

orientação sexual, sendo-lhes assegurado o direito de adoção em conjunto e até mesmo 

por fecundação artificial homóloga.
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RIASUNTO

Lo studio presente analizza i  rapporti  di  affetto fra i  genitori  ed i  bambini  costruiti 

dall'amore,  avvicinantesi  alla  riflessione  socio-etico-morale  riguardo  alla  affettività 

degli omosessuali delle coppie, andare della nozione della costituzione come sistema 

aperto  composto  delle  regole  ed  ai  principii.  Uno  vuole  lo  stesso  dimostra  che  i 

sindacati fra la gente del sesso, possono comporre un'entità esperta nel rispetto l'inizio 

non della distinzione nel motivo dell'orientamento sessuale, assicurandosi la destra a 

loro di approvazione nell'insieme ed anche se per il fecundação artificiale omologo. 
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 INTRODUÇÃO

O Direito  de  família  vem acompanhando  as  transformações  para  a  nova 

sociedade  do  século  XXI,  tanto  as  uniões  homoafetivas  quanto  as  relações  de 

comprometimento mútuos, que independe neste novo contexto de número ou do sexo de 

seus integrantes. Esta sociedade de afetos marginalizadas pelo sistema vigente, também 

produzem efeitos jurídicos podendo ser invocado os princípios gerais do direito  e a 

analogia, pois a Constituição Federal privilegia o exercício de liberdade e o respeito à 

dignidade do indivíduo, assegurando a livre escolha de orientação sexual.

 Espera-se  nesta  trajetória  quebrar  os  paradigmas  em  que  a  família  era 

identificada pelo casamento, onde a globalização e as mudanças sociais e tecnológicas 

influenciam diretamente  no novo modelo  de família.  A família  contemporânea  vem 

renovando-se e assumindo o seu papel de destaque dentro da sociedade. Todavia, não 

pode ser encarada como mera ficção, mas sim por um fato natural que foge à vontade 

humana, partindo da premissa de que é uma estrutura sólida onde cada integrante possui 

um lugar definido, independentemente de qualquer vínculo biológico.1

A família é considerada um fenômeno sócio-cultural institucionalizado pelo 

Direito,  mas  que  transformou-se  em um reduto  de  afetividade  que  abarca  todas  as 

modalidades vivenciais, deixando seqüelas que devem ser introduzidas pelo Direito de 

Família  brasileiro.  Essas  transformações  exigem  um  repensar  de  valores  na 

interpretação  jurídica  dessas  entidades  familiares  sob  qualquer  aspecto  patrimonial, 

objetivando o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre 

a dignidade da pessoa humana.

Tem-se  falado  que  o  Código  Civil  de  2002  nasceu  deficiente  devido  às 

conquistas e as transformações do final do século passado, v.g., na área tecnológica, 

moral, científica e consuetudinária do Direito, mas que mesmo estando defasado, tem na 

doutrina e na jurisprudência a tarefa de preencher as lacunas do novo texto.

Dentre os vínculos jurídicos previstos expressamente pela legislação vigente 

encontram-se o casamento e a união estável,  normatizados pelo Direito de família  e 

sucessões. A união homossexual e o concubinato difere do modelo de família patriarcal, 

1 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito de Família brasileiro (introdução – abordagem sob 
a perspectiva civil-constitucional). Editora Juruá, 2001 p. 22.
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mas que tem efeitos jurídicos que baseiam-se nos princípios gerais da analogia. Outra 

modalidade é o namoro que também possui efeito jurídico, pois antecede a convivência 

com o fito de construir família, mas que não tem amparo legal. 

Com  relação  ao  vínculo  afetivo,  protegido  pela  Constituição  Federal, 

verifica-se que as relações de afeto entre pais e filhos deve ser construída pelo amor, 

respeito  e  solidariedade  corroborando  o  que  seria  a  paternidade  e  a  maternidade 

responsável.

O propósito  deste  trabalho,  limita-se  a  abordar  uma reflexão sócio-ético-

moral em torno da afetividade dos casais homossexuais trazendo à tona que tanto o 

legislador  como  os  operadores  do  Direito,  não  podem  impedir  que  essas  pessoas 

conduzam sua vida da forma que melhor lhes agrade cujo o único objetivo é a busca da 

felicidade.  

Neste sentir, conforme dispõe a Constituição Federal, é defeso qualquer tipo 

de  discriminação  à  pessoa  humana,  devendo  ser  valorada  a  igualdade,  o  direito  à 

intimidade e à vida privada, tidas como cláusulas pétreas.

A metodologia empregada para elaboração do presente estudo, consiste em 

pesquisa  bibliográfica  nacional  com  certas  incursões  nos  âmbitos  filosófico  e 

sociológico que tenham pertinência com o tema.

Aborda-se-á  os  fundamentos  teóricos  da  pesquisa,  partindo  da  noção  da 

Constituição como um sistema aberto composto de regras e princípios.  A partir  daí, 

demonstrar-se-á  que  as  uniões  entre  pessoas  do  mesmo  sexo,  podem compor  uma 

entidade  familiar  em  observância  ao  princípio  da  não-discriminação  em  razão  da 

orientação sexual, sendo-lhes assegurado direito de adoção em conjunto e até mesmo 

por fecundação artificial homóloga.

1.  UNIÃO  AFETIVA  ENTRE  HOMOSSEXUAIS  COMO  ENTIDADE 

FAMILIAR

Em  alguns  Estados,  a  jurisprudência  vem  identificando  as  uniões 

homoafetivas como união estável2 e as incluindo no Direito de Família. 

2 A Constituição Federal de 1988 adotou o termo “união estável”. Entretanto, como aponta Guilherme 
Calmon Nogueira da Gama, “este termo também não é o mais recomendável, porque formado com o 
adjetivo ‘estável’, característica que pode sugerir que somente este tipo de união é dotado de estabilidade, 
não tendo por exemplo a união matrinonial tal solidez, o que não é verdade. Assim, a proposta é de se 
adotar o termo ‘companheirismo’ para designar o instituto, diante da prevalência do elemento anímico, do 
afeto,  indispensável  à  constituição  e  permanência  da  família  informal.”  GAMA,  Guilherme  Calmon 
Nogueira  da.  Direito  de  família  brasileiro:  (Introdução  –  abordagem  sob  a  perspectiva  civil-
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Imperativo reconhecer as lições de Glauber Moreno Talavera (2004, p. 39), 

ao  discorrer  sobre  a  diferença  existente  entre  as  uniões  heterossexuais  e  as 

homossexuais. Para o autor, a diferença é a diversidade de sexo, pois em se tratando de 

relação afetiva são iguais:
                                             Sob a perspectiva desse enfoque, verificamos que as convivências 

homossexuais e as convivências heterossexuais se distinguem apenas quanto 

ao fato de o relacionamento ser perpetrado por pessoas do mesmo sexo ou 

por pessoas de sexo distinto,  vez que do ponto de vista relacional não há 

dessemelhança alguma possível de ser sedimentada. (TALAVERA, 2004, p. 

39).3

A  união  de  amor  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  é  que  configura  a 

constituição desta nova modalidade de família, uma vez que o conceito tradicional de 

família4 tem sofrido importantes mudanças. Para Luiz Roberto Barroso (2000, p.28),
                                      a constitucionalização do direito deslocou a ênfase do instituto para os aspectos existenciais, em 

substituição às questões patrimoniais.  Mais importante ainda é a caracterização que tem sido feita da 

família como meio de promoção – ambiente privilegiado – para o desenvolvimento da personalidade de 

seus membros, e não mais como um fim em si mesmo ou um mero símbolo de tradição.5

                  Parte da doutrina considera a união homossexual como sociedade de fato. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama (1998, p. 491), aponta que a união homossexual 

continuará a não ser passível de registro oficial, não gerando efeito jurídico no Direito 

de Família, devendo ser tratada como sociedade de fato regulamentada no campo do 

Direito das Obrigações.6 Para o autor, a união entre pessoas do mesmo sexo, não levará 

ao reconhecimento de novo modelo de família jurídica.

                  Neste caso, na união de pessoas do mesmo sexo o parceiro somente tem 

direito de receber a metade do patrimônio adquirido pelo esforço comum, reconhecida a 

existência da sociedade de fato com os requisitos do art. 981, caput do Código Civil de 

2002.7

constitucional), São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 32/33.
3 TALAVERA, Glauber Moreno.  União civil entre pessoas do mesmo sexo. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 39.
4 Segundo Leib Soibelman, família é em sentido lato, pessoas ligadas por consangüinidade. Em sentido 
restrito  os  cônjuges  e  a  prole.”  SOIBELMAN,  Leib.  Enciclopédia  Jurídica  Eletrônica.  São  Paulo: 
Saraiva, 1998. CD-ROM.
5 BARROSO,  Luis  Roberto.  Diferentes,  mais  iguais:  O  reconhecimento  jurídico  das  relações 
homoafetivas no Brasil. Trabalho desenvolvido com a colaboração de Cláudio Pereira de Souza Neto, 
Eduardo Mendonça e Nelson Nascimento Diz, que participaram da pesquisa e da discussão de idéias e de 
teses.p. 28.
6 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. in:  O Companheirismo – Uma espécie de família.  São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 491.
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      Para Marilene Silveira Guimarães (1995, p. 204), “a sociedade de fato é 

fundamentada em vínculo obrigacional, enquanto o fundamento da união homossexual é 

afetivo-psicológico.  Não  ocorre  uma  sociedade  de  fato,  e  sim  uma  sociedade  de 

afetos,”8 daí a necessidade de se regulamentar as relações homoeróticas9 decorrentes de 

uniões homossexuais concedendo-se a estas pessoas, o direito à partilha de patrimônio, 

como direito de meação havido na constância do relacionamento.10

       Além disso, o artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil concede ao 

Juiz a possibilidade de decidir o caso com base na analogia, costumes e nos princípios 

gerais  do  Direito.  Se  restar  comprovado  a  existência  de  uma  relação  homoafetiva, 

contínua,  duradoura,  com verdadeira  affectio  maritalis e  mútua  assistência  moral  e 

econômica, aplicar-se-á as regras pertinentes ao regime da comunhão parcial de bens, 

ante a inexistência de qualquer contrato.11

      Celso  Antonio  Bandeira  de  Mello  (1991,  p.  230),  compartilha  do 

entendimento de que é muito grave violar um princípio do que transgredir uma regra, 

pois  “representa  insurgência  contra  todo  o  sistema,  subversão  de  seus  valores 

7 Dispõe o CC/2002, Art. 981,  caput: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, 
dos resultados.”
8 GUIMARÃES,  Marilene  Silveira.  “Reflexões  acerca  de  questões  patrimoniais  nas  uniões 
fundamentadas,  informais  e  marginais”,  in:  ALVIM,  Teresa  Arruda (coord.)  Direito  de  Família  – 
aspectos constitucionais civis e processuais, vol. II. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 204.
9 Expressão usada na Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 01/99, de 22/03/1999. Disponível 
em <http://www.pol.org.br/legislacao/doc/resolucao1999_1.doc>. Acesso em: 10 jul. 2007.
10 TJRS –  Apelação  Cível  70001388982.  7ª.  Câmara  Cível.  Rel.  Des.  José  Carlos  Teixeira  Giorgis, 
julgado  em  14.03.2001:  “União  homossexual.  Reconhecimento.  Partilha  do  patrimônio.  Meação. 
Paradigma. Não se permite mais o farasaísmo de desconhecer a existência de uniões entre pessoas do 
mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados dessas relações homoafetivas. Embora permeadas 
de  preconceitos,  são  realidades  que  o  Judiciário  não  pode  ignorar,  mesmo em sua  natural  atividade 
retardatária.  Nelas  remanescem  conseqüências  semelhantes  às  que  vigoram  nas  relações  de  afeto, 
buscando-se  sempre  a  aplicação  da  analogia  e  dos  princípios  gerais  do  direito,  relevados  sempre  os 
princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade. Desta forma, o patrimônio havido na 
constância do relacionamento deve ser partilhado como na união estável, paradigma supletivo onde se 
debruça a melhor hermenêutica. Apelação provida, em parte, por maioria, para assegurar a divisão do 
acervo entre os parceiros”. Este voto foi transformado em artigo intitulado “A relação homoerótica e a 
partilha de bens” publicado na obra Homossexualidade, discussões jurídicas e psicológicas, organizada 
pelo IDEF. Ed. Juruá, 2001, pp. 115 a 143. 
11 TJRJ – Apelação Cível 30.315/2004. 17ª. Câmara Cível. Rel. Des. Raul Celso Lins e Silva, julgado em 
15.12.2004:  “Relação  Homossexual.  Reconhecimento  de  união  estável.  Aplicação  dos  princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Analogia autorizada pelo artigo 4° da Lei 
de  Introdução  ao  Código  Civil.  Dissolução  de  sociedade  e  partilha  de  bens.  Relação  homossexual. 
Reconhecimento de união estável. Aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da 
igualdade entre todos. Uso da analogia autorizado pelo artigo 4°, da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Perseguição dos objetivos de construção de uma sociedade justa, com o bem de todos. Reconhecimento 
do direito como instrumento garantidor da paz social. Verificação de elementos característicos da união 
estável; excetuando-se a relação homem mulher. Direitos constituídos. Reforma da sentença. Provimento 
do recurso.”
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fundamentais(...).”12 Logo, a boa doutrina e a avançada jurisprudência de alguns Estados 

pioneiros na revisão do direito posto frente à evolução do fato social,  consoante os 

dispositivos constitucionais,  procuram evitar qualquer forma de discriminalização do 

ser humano, seja pela raça, gênero, idade, condição financeira e pela orientação sexual.

Pacificado pela jurisprudência do Rio Grande do Sul, a união homossexual é 

considerada  união  estável,  conforme  brilhantes  decisões  que  vem  consolidando  o 

entendimento de proteção e reconhecimento desta relação, apesar da restrição de gênero 

contida na Constituição Federal e no Código Civil.13

O reconhecimento  da união  homoafetiva  corroborado pelos  princípios  da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade é fato social que se perpetua através dos 

tempos,  não  podendo  mais  o  Judiciário  punir  com  a  invisibilidade  as  situações 

contempladas na lei. “A união pelo amor é que caracteriza a entidade familiar e não 

apenas a diversidade de sexos. É o afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver”.14

Para Enézio de Deus Silva Júnior (2005, p. 143), “o afeto é o que justifica o 

respeito mútuo, a durabilidade e a solidez, indispensáveis para que as uniões formem 

uma estrutura  familiar.”15 O  envolvimento  emocional  é  que  conjuga  e  aproxima as 

pessoas, gerando laços de amor e de amizade, desejos de compartilharem a mesma vida, 

12 PERES,  Ana Paula  Ariston Barion.  A adoção por homossexuais:  fronteiras  da família na pós-
modernidade.  Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2006,  p.  60.  Apud   MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de. 
Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 230.
13 TJRS  –  Apelação  n°  70005488812,  7ª.  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  José  Carlos  Teixeira  Giorgis, 
julgamento  em  25.07.2003:  “Relação  homoerótica.  União  estável.  Aplicação  dos  princípios 
constitucionais da dignidade humana e da igualdade e da analogia. Princípios gerais do direito. Visão 
abrangente  das  entidades  familiares.  Regras  de  inclusão  na  partilha  de  bens.  Regime  da  comunhão 
parcial.  Inteligência  dos  artigos  1.723,  1725  e  1658  do  Código  Civil  de  2002.  Precedentes 
jurisprudenciais.. Constitui união estável a relação fática entre duas mulheres, configurada na convivência 
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir verdadeira família, observados os 
deveres de lealdade, respeito e mútua assistência. Superados os preconceitos que afetam ditas realidades, 
aplicam-se os princípios constitucionais da dignidade da pessoa,  da igualdade, além da analogia e dos 
princípios gerais do direito, além da contemporânea modelagem das entidades familiares em sistemas 
aberto argamassado em regras de inclusão. Assim, definida a natureza do convívio, opera-se a partilha 
dos bens segundo o regime da comunhão parcial.”
14 TJRS – Apelação n° 70012836755. 7ª.  Câmara Cível.  Rel.  Des. Maria Berenice  Dias,  julgado em 
21/12/2005:  “Apelação Cível.  União homoafetiva. Reconhecimento. Princípio da dignidade da pessoa 
humana e da igualdade. É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva entre duas mulheres de 
forma pública  e  ininterrupta  pelo período de 16 anos.  A homossexualidade  é um fato social  que se 
perpetua através dos séculos, não mais podendo o Judiciário se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional 
a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a 
entidade familiar e não apenas a diversidade dos sexos. É o afeto a mais pura exteriorização do ser e do 
viver, de forma que a marginalização das relações homoafetivas constitui afronta aos direitos humanos 
por ser forma de privação do direito à vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade. Disponível na Internet: <http://www.nagib.net/arquivos/homoafetividade.doc>. Acesso em 29 
de junho de 2007.
15 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Adoção por casais homossexuais. Revista Brasileira de Direito de 
Família, Porto Alegre: Síntese, jun-jul, 2005, ano VII , n. 30, p. 143.
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criando nas partes responsabilidades e compromissos mútuos, revelando a formação de 

uma família.16

      Segundo Jacinta Gomes Fernandes (2007, p.23) ainda existe controvérsias 

no Ordenamento Jurídico nacional para aceitação da união entre homossexuais como 

nova modalidade de entidade familiar. Acrescenta a autora que
                                             uma relação homoafetiva, embasada com os demais requisitos que a Lei  

impõe, poderia ser perfeitamente considerada uma forma de união estável, 

bastando ao legislador, como antes mencionado, proceder a uma emenda na 

redação  dos  dispositivos,  acrescendo-se  ao  texto,  logo  após  a  expressão 

citada,  “ou  homossexuais”,  com  as  adaptações  necessárias,  resolvendo-se 

assim o impasse. (FERNANDES, 2007, p. 23).17

      Apesar  de  o  preconceito  retardar  o  reconhecimento  da  união  entre 

homossexuais, tornaram-se cada vez mais crescente no país seu movimento, até pela 

influência  do  que  vem acontecendo  em outros  países.18 Reconhecer  a  relação  entre 

pessoas  do mesmo sexo como nova modalidade  de união estável  é  sem sombra  de 

dúvida  um  avanço  a  ser  considerado.  Mas  seu  reconhecimento  ainda  carece  de 

regulamentação sobre a matéria. 

                   Nesse sentido, a Lei federal nº 11.340/2006, conhecida como Lei “Maria da 

Penha”,  inovou ao abordar ausência de preconceito no que tange às relações domésticas 

que unam mulheres homossexuais.  Segundo entendimento  de Marcelo  Lessa Bastos 

(2007, p. 9), “qualquer delas, independente do papel que desempenham na relação, está 

sujeita à proteção legal, como estabelece o parágrafo único do art. 5°”, in verbis:
                                             Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou  psicológico  e  dano  moral  ou 

patrimonial:

I – omissis

II – omissis

III – omissis

16 BARROS, Sérgio Resende de.  A ideologia do afeto. Revista brasileira de Direito de Família. Porto 
Alegre: Síntese, jul-ago-set. 2002, vol. 14, p. 9.
17 FERNANDES, Jacinta Gomes.  União Homoafetiva como entidade familiar – Reconhecimento no 
Ordenamento  Jurídico  Brasileiro.  Disponível  na  Internet: 
<http://www.nagib.net/arquivos/Auniohomoafetivacomoentidadefamiliar1.artigo.jgf.doc
>. Acesso em: 07 de julho de 2007, p. 23.
18 FERNANDES, op. cit., p. 23.
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Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 

de orientação sexual (BASTOS, 2007, p. 9, grifo nosso).19

                   Entretanto, em 5 de março de 2007, foi julgada pelo Órgão Especial do 

Tribunal  de Justiça  do Rio de Janeiro  a  Representação  por  Inconstitucionalidade  nº 

00020/2005, contra o § 2º do art. 2º da Lei municipal de nº 3.344 de 28/12/2001, que 

disciplina  o regime próprio  da  previdência  e  assistência  dos  servidores  públicos  do 

município do Rio de Janeiro. No citado dispositivo, reconhece-se como estável a união 

entre homossexuais,20 senão vejamos:
                                             Art. 2.º São segurados do regime próprio de previdência do Município do Rio 

de Janeiro os servidores titulares de cargos efetivos da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 

Município,  bem  como  seus  Conselheiros  e  os  inativos  que  recebam  dos 

cofres municipais.

                                              § 1.º omissis

                                              I –    omissis  

                                              II –   omissis

                                              § 2.º Considera-se igualmente dependente para efeito do disposto nesta Lei, a 

pessoa que mantenha união estável com outra pessoa do mesmo sexo, que 

seja servidor ou servidora do Município. (grifo nosso).21

                  Aquela ação, fora julgada improcedente pela maioria de votos, confirmando-

se sua constitucionalidade, conforme notícia veiculada no sítio do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro:
                                             Justiça do Rio reconhece direito de parceiro homossexual receber pensão  

de servidor municipal

                                             O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio declarou hoje (dia 5 de 

março)  a constitucionalidade do artigo 2º,  parágrafo  2º,  da Lei  Municipal 

3344/2001, que reconhece como dependente, para efeitos de pensão, a pessoa 

que mantenha união estável com servidor municipal do mesmo sexo. A Lei 

foi questionada pelo deputado estadual Edino Fialho Fonseca, que propôs a 

representação  por  inconstitucionalidade  contra  a  Câmara  Municipal  que 

aprovou, e a Prefeitura Municipal do Rio, autora do projeto. O Grupo Arco 

Íris de Conscientização Homossexual atuou como assistente no processo. A 

decisão foi por maioria de votos (19 a um). "A pensão pós-morte é devida aos 

dependentes  do  falecido.  É  uma  prestação  previdenciária  contributiva, 

19 BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher – Lei “Maria da Penha” 
– alguns comentários. In: Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI – Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007, p. 9.
20 BASTOS, op. cit., p. 9.
21 Disponível em <www.rio.rj.gov.br/previrio>. Acesso em: 10 jul.2007.
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destinada  a  suprir  as  necessidades  básicas  dos  dependentes,  seja  homem, 

mulher, cônjuge, companheiro. A lei não exclui a relação homo-afetiva"[sic], 

considerou  o  relator  do  processo,  desembargador  Paulo  Leite  Ventura 

[ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

DE JANEIRO, 2007 Apud FERNANDES, 2007, p. 20].22

                  Outrossim, o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo 

em matéria de direito previdenciário vem sendo consolidada sob a ótica de que não se 

deve  ignorar  os  princípios  norteadores  da  Constituição  Cidadã,  que  consagram  a 

igualdade em seus artigos 3°, IV e 5° em detrimento da discriminação preconceituosa. 

Ao companheiro homoafetivo lhe é assegurado tanto pensão por morte23 como também 

o auxílio-reclusão.24

22 FERNANDES, Jacinta Gomes.  União Homoafetiva como entidade familiar – Reconhecimento no 
Ordenamento  Jurídico  Brasileiro.  Disponível  na  Internet: 
http://www.nagib.net/arquivos/Auniohomoafetivacomoentidadefamiliar1.artigo.jgf.doc acesso em 07 de 
julho de 2007, p. 20.
23 CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
CABIMENTO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE.  ABRANGÊNCIA  NACIONAL  DA 
DECISÃO.  HOMOSSEXUAIS.  INSCRIÇÃO  DE  COMPANHEIROS  COMO  DEPENDENTES  NO 
REGIME  GERAL DE  PREVIDÊNCIA  SOCIAL.  (...)  5.  O  princípio  da  dignidade  humana  veicula 
parâmetros essenciais que devem ser necessariamente observados por todos os órgãos estatais em suas 
respectivas  esferas  de  atuação,  atuando como elemento  estrutural  dos  próprios direitos  fundamentais 
assegurados  na  Constituição.  6.  A  exclusão  dos  benefícios  previdenciários,  em razão  da  orientação 
sexual,  além de discriminatória,  retira da proteção estatal  pessoas que,  por imperativo constitucional, 
deveriam encontrar-se por  ela  abrangidas.  7.  Ventilar-se a  possibilidade de desrespeito ou prejuízo a 
alguém, em função de sua orientação sexual, seria dispensar tratamento indigno ao ser humano. Não se 
pode,  simplesmente,  ignorar  a  condição  pessoal  do  indivíduo,  legitimamente  constitutiva  de  sua 
identidade pessoal (na qual, sem sombra de dúvida, se inclui a orientação sexual), como se tal aspecto não 
tivesse relação com a dignidade humana. 8. As noções de casamento e amor vêm mudando ao longo da 
história  ocidental,  assumindo  contornos  e  formas  de  manifestação  e  institucionalização  plurívocos  e 
multifacetados, que num movimento de transformação permanente colocam homens e mulheres em face 
de distintas  possibilidades  de materialização  das trocas afetivas e  sexuais.  9.  A aceitação das uniões 
homossexuais é um fenômeno mundial - em alguns países de forma mais implícita - com o alargamento 
da compreensão do conceito de família dentro das regras já existentes; em outros de maneira explícita, 
com a modificação do ordenamento jurídico feita de modo a abarcar legalmente a união afetiva entre 
pessoas do mesmo sexo. 10. O Poder Judiciário não pode se fechar às transformações sociais, que, pela 
sua própria dinâmica, muitas vezes se antecipam às modificações legislativas. 11. Uma vez reconhecida, 
numa interpretação dos princípios norteadores da constituição pátria, a união entre homossexuais como 
possível de ser abarcada dentro do conceito de entidade familiar e afastados quaisquer impedimentos de 
natureza atuarial, deve a relação da Previdência para com os casais de mesmo sexo dar-se nos mesmos 
moldes das uniões estáveis entre heterossexuais, devendo ser exigido dos primeiros o mesmo que se exige 
dos segundos para fins de comprovação do vínculo afetivo e dependência econômica presumida entre os 
casais (art. 16, I,  da Lei n.º 8.213/91),  quando do processamento dos pedidos de pensão por morte e 
auxílioreclusão.  (TRF4,  AC,  processo  2000.71.00.009347-0,  Sexta  Turma,  relator  João  Batista  Pinto 
Silveira, publicado em 10/08/2005).
24 O Instituto Nacional de Seguridade Social, cumprindo antecipação de tutela concedida pela 3ª Vara da 
Justiça Federal no Rio Grande do Sul nos autos da Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, proposta 
pelo Ministério Público Federal, e considerando a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar 
procedimentos a serem adotados pela linha de benefícios, resolveu editar a  Instrução Normativa nº 25, de 
07  de  junho  de  2000,  garantindo  aos  companheiros  de  homossexuais  falecidos  direito  à  pensão 
previdenciária  e  ao  auxílio  reclusão.  Disponível  em 
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/INSS-DC/2000/25.htm> Acesso em: 07 
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2. A  INFLUÊNCIA  DO  VÍNCULO  SOCIOAFETIVO  NA  FILIAÇÃO 

HOMOPARENTAL

Partindo então do pressuposto de que o tratamento a ser dado às uniões de 

pessoas do mesmo sexo, tem o condão de construir uma vida familiar sólida e duradoura 

(até mesmo porque as pessoas se unem por livre e espontânea vontade, onde o alicerce 

da relação é o afeto e a procura da felicidade) e, sendo reconhecida judicialmente, resta 

concluir que a essas pessoas lhes é dado o direito de adotar em conjunto.25 

                  A jurisprudência brasileira construiu um lastro jurídico seguro possibilitando 

ao casal homossexual26 de vislumbrarem o deferimento de um pedido de adoção27 com o 

desejo  de  formalizar  vínculo  de  paternidade/maternidade  com  uma  criança  ou 

adolescente.

       Aqueles que se dedicam a promover os princípios da dignidade da pessoa 

humana e  do melhor  interesse  da criança  e  do  adolescente28 adequando-se  ao  novo 

modelo de filiação socioafetiva,29 vêem o afeto como nova modalidade de tratamento 

jurídico. 

jul. 2007.
25 TJRS –  Apelação  Cível  n°  70013801592,  7ª.  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos, 
julgamento em 05.04.2005: “Apelação Cível. Adoção. Casal formado por duas pessoas do mesmo sexo. 
Possibilidade. Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada por 
pessoas  do  mesmo  sexo,  com  características  de  duração,  publicidade,  continuidade  e  intenção  de 
constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os 
estudos especializados não apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais 
homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que 
serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes 
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade 
que  constitucionalmente  é  assegurada  aos  direitos  das  crianças  e  dos  adolescentes  (art.  227  da 
Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as 
crianças e as adotantes.
26 Também reconhecida pela doutrina pátria como família biparental.  Cf. SILVA JÚNIOR, Enézio de 
Deus, op. cit. p. 147.
27 O instituto da adoção é regulado por dois diplomas legais: o Código Civil e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente este último, regulado pela Lei n° 8.069/90, que disciplina a colocação definitiva somente de 
pessoas menores em família substituta (de até 18 anos, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 
adotantes, conforme art. 40, ECA).
28 Também chamado de Princípio do melhor interesse do menor, trazido pelo ordenamento pátrio por 
meio do Decreto n° 99.710/90, art. 3.1, que ratificou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
aprovada, por unanimidade, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, na sessão de 20 de novembro de 
1989.
29 Conforme o art. 1.603 do Código Civil, a filiação é determinada pela certidão do termo de nascimento 
registrada no Registro Civil, e, se bem observado, o dispositivo traz em seu escopo o princípio explícito 
da paternidade socioafetiva,  porque confere o status de filho pelo assento de nascimento,  e não pela 
verdade biológica. (MADALENO, Rolf. Paternidade Alimentar, RBDF, v. 8, n. 37, ago-set. p.137).
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      Para Heloísa Helena Gomes Barboza (2004, p. 232), “a filiação é o núcleo 

do parentesco, situando-se no ‘centro do Direito de Família’, sendo a relação jurídica 

que liga o filho a seus pais.”30  
                                             Em termos jurídicos, a paternidade encontra-se compreendida no âmbito do  

parentesco, traduzindo o vínculo entre pai e filho, o que confere a esse último 

o estado de filho gerador de direitos pessoais e patrimoniais. Cabe ao Direito 

ditar o parentesco, estabelecendo quem é o pai, o filho e sua extensão, em 

outras  palavras,  quem é  ou  não  parente.   (...)  O  parentesco  não  mantém 

necessariamente correspondência com o vínculo sangüíneo, pois, como antes 

aludido, há possibilidade de constituição de vínculo meramente jurídico, por 

presunção ou por “atribuição” legal, de que é exemplo significativo a adoção, 

que dava origem ao denominado “parentesco civil”.(BARBOZA,  2002, p. 

382).31

       Não se pode olvidar, que o Código Civil de 2002 define expressamente três 

formas de vínculo entre pais e filhos: formal,32 biológico33 e sociológico34. Pode-se dizer 

que é muito recente sua construção por parte do Poder Judiciário. Adequar este novo 

modelo, requer sensibilidade na apuração do caso concreto e reconhecimento de alguns 

efeitos jurídicos marginalizados pelo ordenamento pátrio.

        Sensível à nova realidade, as entidades familiares são identificadas pelo 

afeto,  parâmetro  utilizado para definir  os  mais  variados tipos de vínculos parentais. 

Entretanto,  quando  a  estrutura  familiar  não  reflete  o  vínculo  de  consangüinidade, 

compete à Justiça definir o vínculo paterno-filial.35 Existe na jurisprudência um cuidado 

na investigação do caso concreto quando se mistura a verdade biológica e realidade 
30 BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Reprodução assistida e o novo Código Civil. In: SÁ, Maria de 
Fátima Freire de.; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coods.).  Bioética, biodireito e o Código Civil 
de 2002, Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 232.
31 BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Direito à identidade genética. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. 
(Org.). Família e cidadania – o novo CCB e a vacatio legis. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2002, p. 
382.
32 Dispõe o CC/2002, Art. 1.597, caput: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: 
I – nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II – nascidos 
nos  trezentos  dias  subseqüentes  à  dissolução  da  sociedade  conjugal,  por  morte,  separação  judicial, 
nulidade e anulação de casamento; III – havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido 
o marido; IV – havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 
concepção artificial homóloga; V – havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia 
autorização do marido”.
33 Cf. art. 227, § 6°, da CF/88: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão 
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”
34 Cf. art. 226 §7°, da CF/88: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas”. 
35 CARBONERA,  Silvana  Maria.  O papel  jurídico  do  afeto  nas  relações  de  família.  Anais  do  I 
congresso de Direito de Família, Belo Horizonte, 1988, p. 486.
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vivencial da criança ou do adolescente envolvido. Passaram os juizes a investigar quem 

o menor considera pai e quem o ama como filho.

      O Código Civil  de 2002 inovou ao dispor textualmente  sobre  o afeto, 

obedecendo critério preferencial para a fixação da guarda, inclusive com o afastamento 

das pessoas dos pais, in verbis:
                                             Lei n° 10.409/2002 – Art. 1.584 – Parágrafo único. Verificando que os filhos  

não devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, o juiz deferirá a sua 

guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, de 

preferência levando em conta o grau de parentesco e relação de afinidade e 

afetividade, de acordo com o disposto na lei específica. (FRAGA, 2005, p. 

109).36

      Neste sentido, buscar-se-á adequar a norma ao caso concreto objetivando 

alcançar a justiça social.  

                  Para Luiz Edson Fachin (1997, p.85), a verdadeira paternidade não é um fato 

da biologia, mas um fato da cultura, “está antes no devotamento e no serviço do que na 

procedência do sêmen.”37 Todavia, o efeito jurídico que se estabelece entre o adotante e 

adotado tem caráter  irrevogável  e  definitivo  de paternidade  e  filiação,  desligando o 

adotante de qualquer vínculo com os pais biológicos, com exceção dos impedimentos 

matrimoniais.38

Deixando  de  lado  o  preconceito,  é  possível  a  adoção  por  casais 

homossexuais, visto que a Lei n° 8.069/90 prevê no art. 47 que “o vínculo da adoção, 

constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil, mediante mandado 

do qual não se fornecerá certidão.” O § 1° do mesmo diploma legal, não discrimina com 

base no sexo biológico: “a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem 

como o nome dos seus ascendentes.”39

Tudo  isso  permite  dizer  que  “a  paternidade  é  fundada  sobre  o 

reconhecimento de um desejo que se manifesta num ato de palavra”.40

36 FRAGA, Thelma. A guarda e o direito à visitação sob o prisma do afeto. Niterói, RJ: Impetus, 2005, 
p. 109.
37 FACHIN,  Luiz  Edson. Família  hoje.  A nova família: problemas e perspectivas.  Vicente Barreto 
(Org.), Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 85.
38 ANDRADE,  Diogo  de  Calasans  Melo.  Adoção  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  e  os  princípios 
Constitucionais. Revista Brasileira de Direito de Família, ano VII, Porto Alegre: Síntese, jun-jul, 2005, 
p.113.
39 LIBERATI, Wilson Donizati. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 5ª. Edição, São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 34.
40 LEITE, Eduardo de Oliveira.  Exame de DNA, ou, o limite entre o genitor e o pai. In: Leite, E. O. 
(coord.)  Grandes temas da atualidade: DNA como meio de prova da filiação. Rio de Janeiro: Forense. 
2000, p. 61-85. 
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Por conseguinte, a Constituição assegura a paternidade em seu sentido mais 

profundo e real que vai além dos laços sangüíneos. Um pai, mesmo biológico, se não 

adotar seu filho, não pode ser visto como pai. Paternidade só existe se for exercida.41

     Em 23 de  novembro de  2006,  o  jornal  “O Globo”  noticiou  que  casal 

homossexual assegurou na Justiça brasileira o direito de registrar filha adotiva, de 5 

anos, em São Paulo. Foi um dos primeiros casos de adoção de crianças por casal de 

pessoas do mesmo sexo no Brasil.42

A Justiça brasileira emitiu anteontem, pela primeira vez, em Catanduva, no 

interior de São Paulo, certidão de nascimento em que um casal homossexual 

masculino responde pela paternidade de uma criança adotada. Theodora, de 5 

anos, vive com seus pais adotivos, os cabeleireiros Júnior de Carvalho, de 46 

anos, e Vasco Pedro da Gama, de 38 anos, desde dezembro do ano passado.

Para o advogado do casal,  Heveraldo Galvão,  o  caso abre  jurisprudência. 

Dois casais  formados por mulheres  já conquistaram esse direito em Bagé 

(RS) e no Rio de Janeiro. 

                                             (...) Depois que a juíza da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude de  

Catanduva, Sueli Juarez Alonso, reconheceu Gama como apto a criar uma 

criança, ele entrou na Justiça com pedido de reconhecimento de paternidade 

de Carvalho – que passou pelo processo formal de adoção, com entrevistas 

com  psicólogos e  assistentes  sociais.  O  Ministério  Público  indeferiu  o 

pedido, alegando que não há previsão legal para dois homens registrarem 

uma criança como filha.

                                             (...) A juíza Sueli Alonso concedeu sentença favorável à adoção no dia 30 de  

outubro. A promotoria tinha dez dias para recorrer, o que não aconteceu. O 

casal só comemorou a dupla paternidade com a nova certidão de nascimento 

de Theodora. Na filiação, constam nomes do casal e dos avós. O documento 

não específica mãe e pai (ZYLBERKAN, 2006 Apud FERNANDES, 2007, 

p. 21).43

Nessa linha de idéias, existindo um núcleo familiar e presente o afeto como 

mola  propulsora  capaz  de  impulsionar  o  envolvimento  de  pais  e  filhos  torna-se 

imperioso o reconhecimento da filiação homoparental.

No Brasil, a Constituição Cidadã, estabeleceu em seu art. 226, § 7°, que o 

planejamento  familiar  fundado nos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da 

paternidade responsável,  é livre a decisão do casal,  competindo ao Estado propiciar 

41 LEITE, op. cit., p. 79.
42 FERNANDES, op. cit., p. 20.
43 Ibid. Ibidem.

2654



recursos  educacionais  e  científicos  para  o  exercício  desse  direito,  vedada  qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas, assegurando a autonomia 

reprodutiva e o acesso às informações e meios para sua efetivação.44

No  que  concerne  a  estes  fundamentos,  verifica-se  que  a  Lei  9.263/96 

procurou  atender  os  ditames  constitucionais  ao  incluir  o  planejamento  familiar  no 

conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal. Para Heloisa Helena 

Gomes Barboza (2004, p. 166), o casal não casado tem direito ao planejamento familiar, 

sendo-lhes permitido a utilização das técnicas de reprodução assistida, ressaltando-se 

porém, que o recurso “às técnicas de concepção assistida se dá por parte de mulheres e 

homens não casados homossexuais”.45

Indispensável  ressaltar  que,  em decisão unânime da 7ª.  Câmara  Cível  de 

Porto Alegre, foi reconhecido o direito de ex-companheira a visitar filho biológico de 

parceira: 
                                             EMENTA:  FILIAÇÃO HOMOPARENTAL. DIREITO DE VISITAS. 

Incontroverso que as partes viveram em união homoafetiva por mais de 12 

anos. Embora conste no registro de nascimento do infante apenas o nome da 

mãe  biológica,  a  filiação foi  planejada  por  ambas,  tendo  a  agravada 

acompanhado  o  filho  desde  o  nascimento,  desempenhando  ela  todas  as 

funções de maternagem. Ninguém mais questiona que a afetividade é uma 

realidade  digna  de  tutela,  não  podendo  o  Poder  Judiciário  afastar-se  da 

realidade  dos  fatos.  Sendo  notório  o  estado  de  filiação existente  entre  a 

recorrida e o infante, imperioso que seja assegurado o direito de visitação, 

que  é  mais  um direito  do  filho  do  que  da  própria  mãe.  Assim,  é  de  ser 

mantida  a  decisão  liminar  que  fixou  as  visitas.  Agravo  desprovido. 

(SEGREDO  DE  JUSTIÇA)  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70018249631, 

Sétima Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice 

Dias, Julgado em 11/04/2007). 46

A família  como assinala  Gustavo Tepedino (1999,  p.326),  deve ser  vista 

“como ponto de referência central do indivíduo na sociedade; uma espécie de aspiração 

à solidariedade e à segurança que dificilmente pode ser substituída por qualquer outra 

forma de convivência social.”47

44 BARBOZA, Heloisa Helena Gomes. Direito à Procriação e às Técnicas de Reprodução Assistida. 
In: LEITE,  Eduardo de Oliveira. (Coord.). Grandes temas da atualidade: bioética e biodireito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 160.
45 BARBOZA, Heloisa Helena Gomes, Op. cit., p. 161.
46 Disponível em < http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em: 19. jul. 2007.
47 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 326.
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Não se deve negar a realidade.  Há que se reconhecer que a família atual 

passou  a  ser  um grupo de  afetividade  e  companheirismo  podendo  ser  formada  por 

pessoas do mesmo sexo com a presença de filhos seja por adoção, seja pela utilização da 

técnica de reprodução homóloga.48

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das mutações sociais o jurista é obrigado a repensar os fundamentos 

das instituições que ele estuda. Tanto o homem quanto a mulher já não necessitam mais 

de se acasalar com o fito de preservar sua espécie, mas o fazem por motivos afetivos 

pessoais de amor e desejo e de sua convivência social. O individuo que se enquadra em 

uma relação homoafetiva busca a felicidade para si através do sentimento de afeto, de 

amor, de solidariedade e companheirismo, e exige respeito à sua vida privada fazendo 

desse não apenas o espaço de intimidade a ser protegido pelo Estado, mas também a 

possibilidade de reconhecimento jurídico de certas escolhas vitais: a sua vida familiar. 

Enquanto não existir amparo legal às uniões homoafetivas, recomenda-se a 

aplicação analógica dos dispositivos legais da união estável heterossexual para as uniões 

homossexuais,  sendo  competente  para  julgar  direitos  decorrentes  de  uniões 

homossexuais as varas especializadas em Direito de Família.

Por todas estas razões, valores e normas são fundamentais ao funcionamento 

de qualquer grupo social, seja qual for a sua dimensão, o seu fim ou sua base estrutural. 

A ação humana, caminha em direção aos diversos bens indispensáveis à satisfação de 

suas  necessidades  e  à  busca  de  conhecimentos  que  também não  deixa  de  ser  uma 

necessidade.   Resulta  daí,  que os  indivíduos  não são iguais.  Apresentam diferenças 

fisiológicas e psicológicas importantes que os distinguem e permite-nos dizer que cada 

um tem a sua personalidade, ou seja, cada  indivíduo tem sua maneira de pensar, de 

agir, de sentir, de avaliar o que é certo ou errado.

Nestas condições, a jurisprudência deve acompanhar a evolução dos padrões 

aceitos pela sociedade, mesmo que estes não atendam aos comportamentos desejados. O 

juiz não pode esquecer sua missão de agente da justiça. No entanto, tem uma opção 

fundamental: ou se posiciona em conceitos já ultrapassados, ou assume uma posição de 

maior criatividade, buscando novos conceitos com vista à solução dos novos problemas 
48 Sobre as técnicas de reprodução homólogas e heterólogas ver, LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações 
Artificiais e o Direito, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, pp. 17/66.
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que surgem a todo instante e tendo os olhos postos na evolução que as sociedades atuais 

atravessam. 
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INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS 

RAZÕES DOS CÔNJUGES COMO UMA DAS CONDIÇÕES PARA A 

MUTABILIDADE DO REGIME DE BENS.
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Cristiane Maria da Costa Canellas**

Lydia Neves Bastos Telles  Nunes***

    

RESUMO

O casamento produz efeitos pessoais e patrimoniais aos cônjuges. O regime de bens é o 

instituto que regulamenta os efeitos patrimoniais decorrentes do matrimônio. O Código 

Civil  adotou  o  princípio  da  mutabilidade  justificada  do  regime  de  bens  após  a 

celebração do casamento. É inconstitucional exigir-se dos cônjuges a apresentação das 

razões para o pedido de alteração do regime de bens, frente ao princípio da dignidade 

humana, ao direito a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da liberdade, e para 

que não ocorra violação ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações 

familiares, em desprestígio ao princípio da autonomia de vontade dos cônjuges. 

PALAVRAS-CHAVE

BENS; REGIME DE BENS; ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS.

RESUMEN

La unión produce efecto personal   y patrimonial a los esposos. El régimen de bienes 

(inmuebles  e  inmovilizados)  es  el  instituto  que  regula  los   efectos  patrimoniales 

decurrentes  de  las  bodas.  El  Código  Civil  adoptó  El  principio  de  La  mutabilidad 

justificada  del  régimen   de  bienes  después  de  la  celebración  de  las  bodas.  Es 

inconstitucional exigirse  a los esposos la presentación de las razones o justificativas 

para el pedido de cambio del régimen de bienes frente al Principio Constitucional  del 

* Mestrando Curso Sistema Constitucional de Garantia de Direito, Instituição Toledo de Ensino, Bauru, 
SP.
** Mestranda Curso Sistema Constitucional de Garantia de Direito, Instituição Toledo de Ensino, Bauru, 
SP.
*** Mestre e Doutora em Direito pela PUCSP, Líder no Grupo de Pesquisa “Proteção constitucional da 
Família”, inscrito na Plataforma Lattes. Colaborou na elaboração desse Artigo apenas como Orientadora.
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Derecho a la Inviolabilidad de la Intimidad, de la Vida Privada (Aislamiento Personal), 

de la Libertad, de la Dignidad de la Persona Humana y además de eso, para que no 

ocurra la violación al Principio de la Intervención Mínima del Estado en las relaciones 

familiares, en prejuicio al Principio de la Autonomía de la Voluntad de los Esposos.

PALABRAS-CLAVES

BIENES; RÉGIMEN DE LOS BIENES; CÁMBIO DEL RÉGIMEN DE LOS BIENES.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, no campo do Direito da Família, prestigiou 

os  princípios  da  igualdade  dos  cônjuges  e  da  igualdade  dos  filhos  (nascidos  do 

casamento,  da  união  estável,  decorrentes  de  adoção,  de  relações  adulterinas  ou 

incestuosas).

O Código Civil brasileiro, assegura no art. 1511:  “o casamento estabelece 

comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.” 1

Nessa  esteira,  reforça  o  princípio  de  igualdade  entre  os  cônjuges  no  art. 

1565:  “pelo  casamento,  homem  e  mulher  assumem  mutuamente  a  condição  de 

consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.”1

E ainda estabelece no art. 1.517 a idade núbil, 16 anos para ambos os sexos, 

respeitando o princípio da isonomia.1

Nos termos do artigo 226, da Constituição Federal, o casamento civil resulta 

da  união  entre  homem  e  mulher,  em  conformidade  com  o  ordenamento  jurídico 

nacional.

Art. 226. A  família,  base  da  sociedade,  tem  especial  proteção  do 
Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.   
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre  o homem e a mulher  como entidade  familiar,  devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento.  
§ 4º Entende-se,  também,  como  entidade  familiar  a  comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.  
§ 5º Os  direitos  e  deveres  referentes  à  sociedade  conjugal  são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.  

1 BRASIL. Código Civil e Constituição Federal. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.198.
1 Ibidem, p.206
1 Ibidem, p.198
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§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 
comprovada separação de fato por mais de dois anos.   
§ 7º Fundado nos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal,  competindo  ao  Estado  propiciar  recursos  educacionais  e 
científicos  para  o  exercício  desse  direito,  vedada  qualquer  forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.  
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. 2

O  Código  Civil  estabelece  regras  para  a  celebração  e  manutenção  do 

casamento, produzindo, este, efeitos pessoais e patrimoniais para os cônjuges.

Cumpre, todavia, mencionar que as relações patrimoniais se encontram entre 

os efeitos do casamento, os quais são de duas espécies: os patrimoniais e os pessoais, ou 

seja,  as  questões  relativas  a  deveres  e  direitos  dos  cônjuges,  a  responsabilidade  em 

relação  aos  filhos,  o  dever  de  sustento,  educação,  criação.  Dos  efeitos  patrimoniais 

irradiam conseqüências, não só nas relações com os parentes, na relação com terceiros 

que com os cônjuges tenham negociado, nas relações patrimoniais dos filhos menores. 

Têm-se direitos sucessórios, que devem ser analisados na vigência do casamento e após 

a sua dissolução. Enfim, têm-se vários efeitos que refletem não só no casal, daí porque à 

questão patrimonial dá-se grande importância, existindo a preocupação com a segurança 

dos negócios jurídicos, tendo em vista a boa-fé dos terceiros que contratam com aquele 

casal, e também com aqueles companheiros, sem se esquecer da boa-fé dos próprios 

cônjuges.3 

Assim, com o casamento nasce, para os cônjuges, uma série de direitos e 

deveres, inclusive de natureza patrimonial, a exemplo do regime de bens, que vigora em 

um matrimônio, a regulamentar as relações econômicas entre os casados.

Salvo exceções, o regime de bens é de livre escolha dos nubentes. O Código 

Civil  adotou  o  princípio  da  mutabilidade  justificada  do  regime  de  bens,  após  a 

celebração do casamento. 

Assim é o artigo 1.639, § 2º do Código Civil, in verbis: “É possível alteração 

do regime de bens, mediante autorização judicial  em pedido motivado de ambos os 

2 BRASIL. Constituição (1988). 40.ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007. p.159. (Coleção Saraiva 
de Legislação).
3 NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Direito de família: regimes matrimoniais de bens. São Paulo: 
J.H.Mizuno, 2005. p.41.
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cônjuges,  apurada  a  procedência  das  razões  invocadas  e  ressalvados  os  direitos  de 

terceiros.”1

O  objeto  deste  estudo  é  sustentar,  mesmo  que  de  forma  acanhada,  a 

inconstitucionalidade  da  disposição  legal  que  exige  dos  cônjuges  a  exposição  dos 

motivos para a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial,  frente ao 

disposto  no  artigo  5.º,  inciso  X,  da  Constituição  Federal,  o  qual  declara  serem 

invioláveis  a  liberdade,  a intimidade,  a  vida  privada  das  pessoas,  e  o  respeito  ao 

princípio da intervenção estatal mínima nas relações familiares.

Ademais, consoante art. 1513 do Código Civil “é defeso a qualquer pessoa, 

de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.”1

Essa  proibição  vem  reforçar  a  tese  de  desnecessidade  dos  cônjuges 

informarem, ao Estado-Juiz, os motivos do pedido de alteração do regime de bens.

Ao  final,  apreciação  desfavorável  ao  legislador,  com  referência  à  Lei 

11.441/2007, excludente que foi da alteração do regime de bens por escritura pública, 

nos moldes da separação e do divórcio consensuais, ou seja, sem intervenção judicial.

2 DO CASAMENTO

O  casamento  é  um  fenômeno  social,  com  conceito  mutável,  em 

conformidade com as modificações culturais em sociedade, e que envolve uma relação 

entre pessoas.

Adite-se,  à  definição,  a  comunhão  espiritual  daqueles  que  se  unem, 

exclusivamente, pelo amor.

Casamento é “a união permanente entre o homem e a mulher, de acordo com 

a  lei,  a  fim de  se  reproduzirem,  de  se  ajudarem mutuamente  e  de  criarem os  seus 

filhos.”4

Muito se discutiu quanto à natureza jurídica do casamento, o qual tem sua 

característica no consentimento manifestado no momento de sua celebração.
1 Ibidem p.215
1 Ibidem p.198
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito de família. 32.ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 1995. p.12.
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Para alguns autores, o consentimento atribui e justifica a natureza contratual 

do enlace, mas, muitos não aceitam a teoria de contrato social.

Argumentam,  os  contrários,  que,  no  Estado Democrático  de  Direito,  não 

basta a manifestação de vontade dos contratantes, sendo indispensável a participação do 

Estado, representado pelo Juiz de paz. 

Inegável  que  o  casamento  não  é  um  ato  meramente  privado  (simples 

consentimento),  haja  vista  a  separação  ou  o  divórcio  dependerem de  procedimento 

específico.

Não  é  também,  mero  ato  estatal,  pois  não  prescinde  da  manifestação, 

favorável, de vontade dos pretendentes. A finalidade dessa união legítima entre homem 

e mulher, é a realização plena recíproca, física e espiritual, e a procriação e educação 

dos filhos. Logo, o casamento é um componente essencial para a sociedade e esse fato 

lhe atribui a natureza de instituição.

Verifica-se que o casamento tem natureza jurídica híbrida: contratual em sua 

formação,  pois  dependente  do  consentimento  das  partes,  e  institucional  no  seu 

desenvolvimento.

O casamento exerce influência direta sobre os bens dos cônjuges e, daí, a 

importância da convenção matrimonial sobre aqueles.

3 DO REGIME DE BENS

Direitos e deveres nascem para os cônjuges, em decorrência do casamento, 

ou seja,  o enlace traz conseqüências patrimoniais  para os unidos por esses laços de 

vontade mútua.

O regime de bens é, justamente, o conjunto de regras que regulamentam as 

conseqüências  patrimoniais  entre  os  nubentes,  em  razão  das  núpcias,  bem  como 

representa o estatuto de bens das pessoas casadas.

3.1 Regimes de bens perante o Código Civil de 2002

O regime de comunhão parcial de bens, estabelecido no Código Civil nos 

arts. 1.658 a 1666 é a regra geral. Se o casal não optar por outro regime, comunicam-se 

os bens que o casal adquirir na constância do casamento, com as exceções legais.

2664



Já no regime da comunhão universal de bens, constante nos arts. 1.667 a 

1.671do mesmo diploma legal, comunicam-se todos os bens adquiridos pelos cônjuges, 

antes e no decorrer do casamento, inclusive as dívidas.

O regime de  participação  final  nos  aqüestos,  constante  dos  arts.  1.672 a 

1.686, onde cada cônjuge possui patrimônio próprio (bens que cada um possuía ao se 

casar  e  por  ele  adquiridos  na  sociedade  conjugal).  Por  ocasião  da  dissolução  do 

casamento,  caberá  metade  dos  bens  adquiridos  pelo  casal  na  constância  da  união 

conjugal.

O  regime  da  separação  de  bens,  arts.  1687  a  1688  do  Código  Civil, 

estabelece que os bens de cada cônjuge permanecerão sob sua administração exclusiva.

Pelo regime de separação obrigatória de bens, do art. 1.641 do Código Civil, 

é imposto por lei, em razão de alguma situação peculiar dos cônjuges.

O Código Civil de 2002 afastou o regime dotal, que era previsto no Código 

Civil de 1.916. 

O ordenamento jurídico brasileiro guia-se por três princípios ao tratar  do 

regime de bens: o da variedade de regimes, o da liberdade das convenções antenupciais 

e o da mutabilidade justificada do regime adotado, esta consagrada pelo artigo 1.639, § 

2º, do Código Civil brasileiro.

Pelo princípio da variedade de regimes, estabelecido no art.1639 do Código 

Civil: “É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus 

bens, o que lhes aprouver.”1

Por  mencionado  princípio,  não  se  obriga  os  pactuantes  a  um  regime 

determinado de bens, ou seja, é livre a escolha, havendo, ainda, a possibilidade de opção 

por um regime misto, desde que respeitados alguns requisitos legais. 

O artigo 1.639 do Código Civil estabelece que o regime de bens entre os 

cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

 Se a preferência for pelo regime de comunhão parcial de bens (regra), a 

escolha ficará constando do assentamento  do ato;  se  diversa,  haverá necessidade de 

pacto antenupcial, mediante escritura pública, esta, nesse caso, sempre obrigatória.

3.2 Da Inconstitucionalidade

1 Ibidem p.215
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Nas  disposições  finais  e  transitórias  do  Código Civil,  duas  regras  dizem 

respeito  ao  direito  de  família,  especificamente  ao  regime de  bens  (art.  2.039)  e  da 

hipoteca legal (art. 2.040). 

Quanto à mudança do regime de bens, este com certeza, é um dos temas 

mais empolgantes, uma vez que a regra anterior era a absoluta imutabilidade do regime, 

ou seja, uma vez adotado um regime de bens na ocasião das núpcias, ele se perpetuava. 

Com a promulgação do Código Civil em 2002 foi introduzida a possibilidade 

de mudança do regime de bens, consoante artigo 1.639, § 2º do Código Civil, in verbis: 

“É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido 

motivado  de  ambos  os  cônjuges,  apurada  a  procedência  das  razões  invocadas  e 

ressalvados os direitos de terceiros.”1

Requisitos necessários ao acolhimento do pedido de alteração de regime de 

bens:  pedido  conjunto  dos  cônjuges,  exposição  de  motivos,  comprovação,  que 

dependerá  da  aceitação  ou  não,  pelo  Juiz,  da  veracidade  das  razões  e  ressalva  dos 

direitos de terceiros. 

A  mutabilidade  do  regime  de  bens,  dependerá,  sempre,  de  autorização 

judicial.

De  outro  lado,  a  Constituição  declara  invioláveis  a  intimidade,  a  vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5.º, inc. X).2

A intimidade se refere à parte mais interna, o âmago da vida das pessoas; 

direito fundamental do indivíduo em negar conhecimento a terceiros de particularidades 

de sua vida.

Partilhamos  do  entendimento  da  inconstitucionalidade  em  se  exigir,  dos 

cônjuges, a exposição dos motivos e a apuração da procedência das razões invocadas, 

como pressupostos de admissibilidade para a alteração do regime de bens, exigência do 

art. 1.639, § 2.º do Código Civil.1

As razões para novo regime de bens interessam, somente, aos requerentes, 

marido e mulher, na medida que se inserem no âmbito da intimidade familiar.

Pergunta-se:  na  celebração  do  pacto  antenupcial,  os  nubentes  precisam 

informar ao Estado-Juiz as razões da escolha deste ou daquele regime?

1 Ibidem p.215
2 Ibidem p.06
1 Ibidem p.215
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Responde-se: não!    

Pergunta-se: na separação consensual, os cônjuges necessitam informar ou 

comprovar, ao Estado-Juiz, os motivos do pedido postulado por ambos?

Responde-se: não! 

Pergunta-se: no divórcio consensual, os requerentes precisam justificar, ao 

Estado-Juiz, o pedido de extinção do vínculo matrimonial?

Responde-se: não!

As negações derivam do fato dessas situações se referirem, exclusivamente, 

aos  cônjuges,  da  mesma forma que  o  pedido  de  alteração  de  regime de  bens  estar 

inserido na parte mais interna, no âmago, das partes e da vida conjugal.

Ainda mais, consoante art. 1513 do Código Civil é defeso a qualquer pessoa 

de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família e, 

entendimento diverso poderá levar à injustiça ou à insegurança jurídica. 

O  fato:  um  casal,  desejando  a  alteração  de  regime  de  bens,  apresenta, 

conjuntamente, o pedido ao Estado-Juiz e este, entendendo injustificado ou insuficientes 

as razões que motivaram o pedido, acaba indeferindo o pleiteado.

 Um  divórcio  consensual,  para,  posteriormente,  novo  casamento,  sob  o 

regime de bens que pretendiam, poderá ser o caminho para o objetivo do requerido e 

indeferido.

Pergunta-se: com qual argumento o Estado-Juiz poderá negar o pedido de 

alteração de regime de bens dos cônjuges?

Responde-se, perguntando-se: (a) preservação de um dos nubentes? 

Não! Porque  o  pedido  é  feito  consensualmente,  entre  partes,  maiores  e 

capazes, e a exigência de apresentação das razões não é feita, nem mesmo, no divórcio 

consensual, o qual extingue o regime de bens; (b) preservação de direitos de terceiros?

Não!,  pois,  no  geral,  todos  os  negócios  jurídicos  podem ser  invalidados 

quando ferirem direitos de terceiros, não sendo razoável a exigência de fundamentação, 

ao Estado-Juiz, das razões do negócio, como pressuposto para sua celebração.

Ressalte-se  ser  o  pedido  de  alteração  do  regime  de  bens,  processo  de 

jurisdição especial voluntária, ou seja, o requerido será, sempre, por ambos os cônjuges.

Ainda mais, no procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz poderá, no caso 

concreto, julgar o processo com eqüidade, abrandando o princípio da legalidade estrita, 
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nos termos do artigo 1.109, do Código de Processo Civil, a possibilitar a dispensa da 

apresentação  dos  motivos  dos  cônjuges  para  a  alteração  do  regime  de  bens, 

prestigiando o direito à intimidade,  previsto no artigo 5.º,  inciso X, da Constituição 

Federal.

Talvez a falta  de visão do despropósito,  o legislador,  na edição da lei  nº 

11.441, de 4 de janeiro de 2.007, que alterou os dispositivos da Lei 5.869, de 11 de 

janeiro de 1.973   –   Código de Processo Civil   -   deixou de incluir a autorização de se 

alterar, também por via administrativa, o regime de bens, perdurando um contra-senso 

jurídico.

A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos 
menores  ou  incapazes  do  casal  e  observados  os  requisitos  legais 
quantos aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da 
qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos 
bens  comuns e  à pensão alimentícia  e,  ainda,  ao acordo quanto  à 
retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do 
nome adotado quando se deu o casamento.5

Consoante dispõe o art. 1.124-A, §1º do Código de Processo Civil a escritura 

não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o 

registro de imóveis. 5

Quanto  à  alteração  do  regime de  bens,  que  é  de  menor  importância,  se 

confrontada com o instituto do divórcio, a citada Lei 11.441/2.007 foi omissa.

Com efeito. Exigindo dos cônjuges a apresentação das razões para o pedido 

de alteração do regime de bens, o novo Código está interferindo diretamente na vida 

privada  dos  indivíduos.  Tal  exigência  viola  os  princípios  da  liberdade,  privacidade, 

intimidade, da dignidade da pessoa humana e da mínima intervenção estatal, alicerçados 

em nossa Carta Magna.

O atual direito de família é o ramo do direito que mais sente o reflexo dos 

princípios eleitos pela Constituição Federal que consagrou direitos fundamentais, tais 

como a liberdade,  a intimidade,  a  privacidade,  a  mínima intervenção do estado e  o 

princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  o  princípio  maior,  fundante  do  Estado 

Democrático de Direito.

5 BRASIL. Código Civil Comercial, Processo Civil e Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da 
Editora Saraiva com a colaboração de Antônio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos 
Windt e Lívia Cespedes. 3.ed.  São Paulo: Saraiva, 2007. p.735.
5 Ibidem, p.735.
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O princípio da dignidade da pessoa humana é um macroprincípio do qual se 

irradiam  todos  os  demais,  liberdade,  autonomia  privada,  cidadania,  igualdade, 

solidariedade.

Na medida em que a ordem constitucional  elevou a  dignidade da pessoa 

humana  a  fundamento  da  ordem  jurídica,  esse  fenômeno  provocou  a 

despatrimonialização  e  personalização  dos  institutos  jurídicos,  de  modo a  colocar  a 

pessoa no ponto central protetor do direito.

O princípio da dignidade da pessoa humana não representa apenas um limite 

à  atuação  do  Estado,  mas  constitui  um norte  para  sua  ação  positiva.  Nesse  passo, 

igualmente consagrado em sede constitucional está o princípio da liberdade.

O  princípio  da  liberdade  redimensionou  o  conteúdo  do  atual  direito  de 

família,  especialmente no tocante à possibilidade de alteração do regime de bens na 

vigência do casamento, assinalando que a liberdade, cada vez mais vem marcando as 

relações familiares.

Outro  ponto  de  flagrante  inconstitucionalidade  é  a  intervenção  direta  do 

Estado nas relações familiares. As normas de Direito de família são normas de direito 

privado, na medida em que os interesses protegidos são predominantemente individuais, 

oriundos de uma relação entre particulares, não devendo sofrer a intervenção direta do 

Estado, a quem compete apenas tutelá-los.

Essa  idéia  de  tutela  não  pode  ser  confundida  com  poder  de  controle  e 

fiscalização,  de  forma  a  restringir  a  autonomia  privada,  limitando  a  vontade  dos 

indivíduos. Relevante a aplicação dessa limitação para servir de freio à liberdade do 

Estado para intervir nas relações familiares.

Nesse  sentido verificamos  que algumas inconstitucionalidades  afrontam o 

princípio  da  liberdade,  como o  caso  da  exigência  de  justificação  para  alteração  do 

regime de bens.

Como luva em mão certa é o ensinamento da Ilustre Maria Berenice Dias: 

“Os princípios  constitucionais  representam o  fio  condutor  da  hermenêutica  jurídica, 

dirigindo o trabalho do intérprete em consonância com os valores e interesses por eles 

abrigados.”6 

6 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 3 ed. rev.,atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006. p51.
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De acordo com a nova regra,  consoante dito alhures,  o pedido há de ser 

fundamentado,  cabendo  ao  magistrado  verificar  se  a  pretensão,  embora  conjunta  e 

consensual, atende aos interesses da família, ou pior, não afronta direito de terceiros.

No  tocante  a  esse  tópico  que  o  pedido  deve  ser  motivado,  apurada  a 

procedência das razões, manifesta é a inconstitucionalidade. Uma vez que manifestado 

o  direito  comum,  no  lugar  de  invadir  a  privacidade  e  a  intimidade  das  relações 

patrimoniais do casal, ao ponto de se indagar sobre a adequação ou conveniência do 

pleito, o julgador deve se voltar à legitimidade da pretensão e verificar se o resultado 

útil da modificação preserva os legítimos interesses da família.

Ao  nosso  ver,  a  simples  vontade  dos  cônjuges  em acertar  novo  arranjo 

patrimonial para acomodar os interesses comuns em razão de nova realidade conjugal, 

tem que ser valorizada e consequentemente autorizada sua modificação, sob pena de 

desprestígio à liberdade de contratar, e afronta direta ao  Princípio da Autonomia da 

Vontade. 

Se  não  mais  for,  o  pedido  é  conjunto,  em benefício  dos  cônjuges  e  no 

interesse da família, não há de se falar em justificativa.

A  verificação  da  procedência  das  razões  deverá  se  cingir  apenas  à 

constatação  da  real  intenção  das  partes,  livres  de  qualquer  induzimento, 

constrangimento, vício ou engano na decisão. E paralelamente à vontade dos cônjuges, 

caberá ao magistrado verificar o preenchimento dos requisitos formais da pretensão e a 

liceidade nas razões oferecidas e no resultado final pretendido.

5 CONCLUSÃO

Incongruentes para a justiça social, a prescrição de procedimentos desiguais 

para  solicitações  consensuais:  (a)  a  extinção  do  vínculo  matrimonial  pelo  divórcio 

consensual,  dar-se-á,  também,  por  via  administrativa;  (b)  a  alteração  consensual  do 

regime  de  bens,  dar-se-á,  somente,  por  via  judicial,  agravada  pela  exigência  de 

apresentação  dos  motivos  ao  Estado-Juiz  que  poderá,  subjetivamente,  indeferir  o 

pedido.

Havendo consenso dos cônjuges, quanto a mutabilidade do regime de bens, 

não há de se falar em exigir a exposição da vida íntima do casal quanto ao requerido, 
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pois, ao ser apreciada, pelo Estado-Juiz, ferirá direitos de intimidade dos cônjuges e a 

privacidade do núcleo familiar, resguardados pela Constituição Federal, em seu artigo 

5.º, inciso X.

Observados que foram os  ditames  constitucionais  na elaboração do novo 

Código  Civil,  este,  certamente,  trouxe  significativos  avanços  no  tocante  à 

regulamentação do regime de bens frente às mudanças sociais, ocorridas nas últimas 

décadas, quanto à instituição do matrimônio.

Conforme analisando, a nova Lei Civil, nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

adotou o princípio da mutabilidade justificada dos regimes de bens, após a celebração 

do casamento, pois este gera efeitos pessoais e patrimoniais aos cônjuges.

No entanto, testa-nos dizer, ainda, que além de alimentarmos os anseios da 

inclusão  da  alteração  consensual  do  regime de  bens  também por  meio  de  escritura 

pública – quanto à via judicial, havendo consenso dos cônjuges, não há de se falar em 

exigência  de  apresentação  dos  motivos  ao  Estado-Juiz  que  poderá,  subjetivamente, 

indeferir o pedido.

Ante o exposto, entendemos ser essas exigências descritas, inconstitucionais, 

pois,  assim  procedendo,  estar-se-á  ferindo  direitos  resguardados  pela  Constituição 

Federal.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES FAMILIARES
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RESUMO

Este  artigo  traz  uma reflexão  sobre  a  aplicação  da  teoria  da  responsabilidade  civil 

subjetiva  às  hipóteses  decorrentes  de  violação  dos  deveres  jurídicos  inerentes  às 

relações  familiares,  especialmente  nas  relações  decorrentes  do  casamento  e  de  sua 

ruptura. Para tanto, parte-se da análise das relações famliares após a vigência do Código 

Civil  atual e sua aplicação especialmente sob a égide do Princípio da Dignidade da 

Pessoa  Humana,   pressuposto  axiológico  para  a  constituição  de  todas  as  relações 

jurídicas de direito privado, bem como para solucionar os conflitos delas decorrentes. 
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SUMMARY

This article brings a reflection on the application of the theory of the subjective civil 

liability to the decurrent hypotheses of breaking of inherent the legal obligations to the 

familiar relations, especially in the relations of the marriage and its rupture elapses. For 

in such a way, one has after broken of the analysis of the famliares relations the validity 

of the current Civil Code and its application especially under of the Principle of the 

Dignity of the Person Human being, valuable estimated for the constitution of all the 

legal relationships of private law, as well as solving the conflicts of decurrent them.
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“Se é verdade, consoante o magistério de Santo Agostinho, que não temos, 
aqui neste mundo, “cidade permanente”, é também verdade que todos nós, 
seres  humanos,  fracos  pela  animalidade  mas  fortes  pela  iluminação  do 
Espírito, somos sempre chamados a construir, mesmo que penosamente e a 
prazo longuíssimo, aqui que hoje ainda se chama de utopia – uma  civitas 
habitada por homens e mulheres livres, iguais e fraternos entre si, em que 
impere o mútuo respeito em qualquer relacionamento entre pessoas, em que 
cada um veja nos olhos do outro a estampa de sua própria face”. 

Luiz Felipe da Silva Haddad

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As  relações  jurídicas  de  direito  de  família1 até  a  vigência  da  Constituição  da 

República de 1988 eram regidas por parâmetros fixados a partir da Lei n° 3.071, de 1° 

de janeiro de 1916, o Código Civil. 

Esta  legislação,  partindo  dos  valores  sociais  de  então,  refletia  as  doutrinas 

individualista e voluntarista, em voga no final do século XIX e cuja finalidade maior era 

a tutela dos interesses patrimoniais dos indivíduos2.  Na esteira destas concepções,  as 

normas  de  direito  de  família  tinham por  finalidade  maior  trazer  proteção  à  família 

decorrente  do  casamento,  legítimo  organismo  familiar,  que  tinha  o  condão  de 

estabelecer  um vínculo  jurídico  indissolúvel,  onde  o  pátrio  poder  era  exercido  pelo 

marido, submetendo à sua autoridade a mulher e a prole, com vistas a garantir a boa 

ordem3 e a preservação e perpetuação do patrimônio daquele núcleo familiar. Sob tal 

perspectiva, o “elo familiar era voltado apenas para a coexistência,  sendo imperioso 

1 “O direito de família, amalgamando relações patrimoniais e extrapatrimoniais, revela traços realmente  
singulares. Nele se entrelaçam vínculos que se formam a partir de relações naturais do casamento e do  
nascimento, vínculos que são completamente diferentes dos demais relacionamentos jurídicos do direito  
privado. Esse caráter natural, biológico, das relações de direito, menos que de relações pessoais ( as  
relações pecuniárias servem-se mais facilmente das técnicas do direito comum de bens e obrigações ),  
explica o particularismo do direito de família: que a parte da autonomia da vontade aqui seja mais  
reduzida, a ordem pública mais ampliada; que as teorias gerais do direito civil não se apliquem a priori  
(  ex.:  ato jurídico e casamento; meios de prova e filiação ); e no plano processual,  a existência de  
procedimentos  especiais  e  órgãos  jurisdicionais  específicos”.  CARBONIER,  Jean  apud  GOMES, 
Orlando. Direito de Família. RJ: Forense, 12ª ed., 2000, p. 9.  
2 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. RJ: Renovar, 1999, p. 2. 
3 “Exemplos lembram dos séculos que o sistema jurídico embalou com formas diferentes de redução da  
mulher a um ser juridicamente incapaz. Uma potencialidade contida. O traço de exclusão da condição  
feminina marcou o patriarcado e fundou um padrão familiar sob a lei da desigualdade. Do mesmo modo,  
os filhos tidos fora do casamento foram excluídos da cidadania jurídica, pois embora fossem filhos, no  
sentido natural, direito algum tinham em homenagem à paz e a honra das família matrimonializadas.  
Segredos conservavam uma decência aparente da família e instituíam a mentira jurídica”.  FACHIN. 
Luiz Edson. Elementos Críticos de Direito de Família. RJ: Renovar, 1999, p. 15. 
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para o ‘chefe’ a manutenção da família como espelho de seu poder, como condutor ao 

êxito nas esferas política e econômica. Os casamentos e as filiações não se fundavam no 

afeto,  mas  na  necessidade  de  exteriorização  do  poder,  ao  lado  –  e  com  a  mesma 

conotação e relevância – da propriedade4”

Contudo,  ao  longo  do  século  XX  este  ramo  do  direito  sofreu  inúmeras 

transformações, pois a família, embora possua um fundamental aspecto jurídico, é antes 

de tudo, um organismo social e é atingido imediatamente por todas as mudanças que 

ocorrem  no  meio  onde  encontra-se  inserida5.A  chegada  de  novos  valores  éticos  e 

morais, a modificação do papel da mulher na sociedade6, especialmente por sua inserção 

no mercado de trabalho,  a  economia  de mercado e  as  novas  demandas  econômicas 

trouxeram a necessidade de se repensar o conceito de família e portanto, de se rever o 

papel  exercido  por  cada  um  de  seus  componentes.  Passou-se  a  buscar  uma  maior 

valorização do ser humano, não somente atentando para a preservação da família como 

celula mater  da sociedade, mas tratando de forma particular os componentes de cada 

4 SILVA. Cláudia Maria da. Indenização ao Filho. In Revista Brasileira de Direito de Família, vol. 25, p. 
128. 
5 “Como organismo social, que tem o seu fundamento na natureza e nas necessidades naturais da união  
sexual,  na  procriação,  no  amor  mútuo,  na  assistência  e  na  cooperação,  que  são  as  razões  da  sua 
existência, a família não é só no direito que tem as suas normas. Em nenhum outro campo, mais do que  
neste, influem a religião, o costume e a moral, nos quais encontra grande parte da sua regulamentação.  
Antes do jurídico, ela é um organismo ético. “  RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil.  
Campinas: Bookseller, 1999. Vol. III, p. 33. 

6“Hoje, a dinâmica das transformações impressas aos grupos familiares, especialmente na modernidade e 
na pós-modernidade, deve ser revisitada sob a ótica da transformação dos papéis da mulher, sem que se 
incorra em distorção: a mulher sempre simbolizou no imaginário universal a afetividade, a capacidade de 
procriar,  de cuidar,  enfim,  conceber e  zelar  pela  sua prole,  fenômenos que no gênero  humano estão 
impregnados de um sentimento capaz de, por si só, diferenciar a espécie. ( ... ) 

As famílias  modernas  ou contemporâneas  constituem-se em um núcleo  evoluído a partir  do 
desgastado  modelo  clássico,  matrimonializado,  patriarcal,  hierarquizado,  patrimonializado  e 
heterossexual, centralizador de prole numerosa que conferia status ao casal. Neste seu remanescente, que 
opta por prole reduzida, os papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem ou mesmo se invertem, com 
modelos também algo confusos, em que a autoridade parental se apresenta não raro diluída ou quase 
ausente.  Com a  constante  dilatação  das  expectativas  de  vida,  passa  a  ser  multigeracional,  fator  que 
diversifica e dinamiza as relações entre os membros”. DIAS. Maria Berenice e SOUZA. Ivone M. C. 
Coelho de.  FAMÍLIAS MODERNAS: (INTER)SECÇÕES DO AFETO E DA LEI In Revista Brasileira 
de Direito de Família, vol. 8, p. 63-64. 
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núcleo  familiar.  O  modelo  ortodoxo  de  família  não  mais  atendia  às  demandas  da 

sociedade e transformações se fizeram indispensáveis. .  

A partir do advento da Constituição da República de 1988, que trouxe novos 

paradigmas ao nosso ordenamento jurídico, transformaram-se as premissas norteadoras 

do direito de família, trazendo preceitos normativos para a regulamentação e tutela das 

entidades familiares.  Para TEPEDINO7 , 

pode-se afirmar, em propósito, que a dignidade da pessoa 
humana, alçada pelo artigo 1°, inciso III, da Constituição 
Federal,  a  fundamento  da  República,  dá  conteúdo  à 
proteção da família atribuída ao Estado pelo artigo 226 do 
mesmo  texto  maior:  É  a  pessoa  humana,  o 
desenvolvimento  de  sua  personalidade,  o  elemento 
finalístico da proteção estatal, para cuja realização devem 
convergir  todas  as  normas  do  direito  positivo,  em 
particular  aquelas  que  disciplinam o  direito  de  família, 
regulando as relações mais íntimas e intensas do indivíduo 
no social.  

Houve uma clara mudança nos paradigmas. E, com a vigência da Constituição, o 

direito de família passou a ser amparado por novos princípios8 que estabeleceram uma 

nova  ordem  familiar  e  traçaram  novos  caminhos  a  serem  trilhados  pelos  seus 

componentes. Sob tal perspectiva, “reafirma-se a idéia de funcionalização da família, 

onde o que importa não são os vínculos biológicos ou jurídicos, mas sim a realização 

psicológica e afetiva de cada um de seus membros”9”,  o que se compreende como o 

fenômeno da repersonalização das relações civis. Pode-se afirmar que hoje, a família é 

uma estruturação psíquica em que cada membro ocupa um lugar, uma função10

7 Op. cit. p. 326. 
8 Conforme  Paulo Bonavides,  o vocábulo princípio se refere a normas providas de um alto grau de 
generalidade ( ... ), de indeterminação, e que por isso requerem concretização por via interpretativa, sem  
a qual não seriam suscetíveis de aplicação a casos concretos” In “Curso de Direito Constitucional”, São 
Paulo: Malheiros, 7ª ed.,

9 SOARES, Sônia Barroso Brandão. In BARROS. Ana Lúcia Porto de... [ et al. ]. Código Civil 
Comentado. RJ: Freitas Bastos, 2ª ed., 2004, p. 1121.  
10 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Os direitos humanos na  família. Artigo disponível em www. 
migalhas.com.br, acesso em 06/09/2004. 
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A partir da ruína de seus antigos fundamentos11, tais como a estrutura patriarcal, 

a  filiação  legítima  e  o  não  reconhecimento  da  legitimidade  de  novas  estruturas 

familiares que não as nascidas do casamento, houve a necessidade de se adotar novos 

paradigmas  e,  sob  a  nova  ordem  constitucional,  o  direito  de  família  passou  a  ser 

compreendido a partir  da perspectiva do afeto existente  entre  os  seus  membros. Os 

parâmetros atuais devem ser a existência de relações responsáveis, onde haja simetria e 

liberdade, baseadas na igualdade e em uma comunhão de vida não hierarquizada12. E a 

atuação  do  Estado  deve  ser  no  sentido  de  agir  como garantidor  desta  nova  ordem 

familiar, conforme disposto no caput do artigo 226 do texto constitucional:  A família,  

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E pode-se perceber a assunção por 

parte  do  Estado da  necessidade  de  se  reconhecer  a  nova  família,  ao  estabelecer  os 

princípios  da  igualdade  entre  os  cônjuges;  a  simplificação  dos  requisitos  para  a 

dissolução  do  casamento  através  do  divórcio  direto13;  o  reconhecimento  de  novos 

modelos de família, ao tratar da união estável e das famílias monoparentais e a absoluta 

igualdade entre os filhos,  independentemente  de sua origem. E esta  preocupação do 

legislador constitucional, ao proteger e tutelar a família tem por finalidade promover um 

indivíduo  melhor,  mais  equilibrado  em seu  meio  social,  uma vez  que  a  “chave  da 

compreensão da interação entre o desenvolvimento pessoal e a mudança social reside na 

11 Mas é inegável que o novo Diploma Civil trouxe avanços, notadamente ao trazer uma série de reformas 
sofridas pela família ao longo do século XX, “desde que editado o Código de 1916, o qual apresentava, 
originalmetne, uma estreita e discriminatória visão do ente familiar, limitando-o ao grupo originário do 
casamento, impedindo sua dissolução, distinguindo seus membros e apondo qualificações desabonatórias 
às  pessoas  unidas  sem  casamento  e  aos  filhos  havidos  dessa  relação”.  OLIVEIRA.  Euclides  e 
HIRONAKA. Giselda Maria Fernandes Novaes. “Do Direito de Família” in Direito de Família e o novo 
Código Civil. Coord.: Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira. Belo Horizonte: Del Rey, 2ª ed., 
2002, p. 3. 

12LÔBO. Paulo Luiz Netto, “A Repersonalização das Famílias”  in Revista Brasileira de Direito de 
Família, n° 24, p. 138. 
13 Reflexo evidente da preocupação do Estado em tutelar o afeto e os interesses individuais de cada sujeito 
na relação conjugal encontra-se demonstrada na aprovação da Lei n° 11.441, que entrou em vigor em 
04.01.2007,   alterando  a  previsão  do  Código  de  Processo  Civil  com  relação  aos  procedimentos  de 
Separação Judicial e Divórcio Consensuais. Esta lei foi vista como mais um passo rumo à liberdade de se 
permanecer casado. 

2677



família14”.

  Com o advento do novo Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), 

críticas foram realizadas no sentido de que esta legislação, embora contenha inúmeros 

avanços no tocante às relações familiares, inegavelmente ficou aquém dos valores já 

assimilados em face da vigência de nossa Lei Maior15 e dos novos arranjos familiares 

consolidados em nossa sociedade.  

2 - O CASAMENTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL

Como  conseqüência  das  transformações  normativas  e  sociais,  o  casamento 

sofreu tímidas mas contundentes inovações.  Não especialmente  em sua estrutura  ou 

constituição, mas na visível intenção do legislador de reconhecer as relações de afeto, 

tratando  o  vínculo  jurídico  do  casamento  como  um  vínculo  capaz  de  gerar 

conseqüências eminentemente pessoais. Isso torna-se evidente ao se fazer uma análise 

do artigo 1.511, que preceitua que o “casamento estabelece comunhão plena de vida,  

com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges”,  trazendo um novo 

conceito  de  casamento  ao  direito  civil  brasileiro.  Hoje,  distancia-se  do  conceito  de 

casamento para BEVILÁCQUA16, que definia tal vínculo como um “contrato bilateral e 

solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem indissoluvelmente, legitimando por 

ele  suas  relações  sexuais;  estabelecendo  a  mais  estreita  comunhão  de  vida  e  de 

interesses, e comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos nascer”  e parte-

14 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direito da Família e das Sucessões. 2ª ed. , Coimbra: Almedina, 
2ª ed., 1997, p. 50. 
15 “Finge o sistema codificado o desconhecimento de direitos e interesses próprios das intensas relações 
intersubjetivas, na interação das pessoas envolvidas emocionalmente com seus valores éticos, vida mais 
íntima imantada de sentimentos familiais, imbuídos de dignidade comportamental, com respeito garantido 
no principio basilar da Carta Magna. ( ... ) Lamentável que o Código Civil de 2002 tenha sobrevivido à 
Constituição de 1988 destoando dela,  frustrando neste ponto o avanço que a Carta Política ensejou”. 
TAVARES, José de Farias.  Novo Código Civil e Família Informal.  In Revista Brasileira de Direito de 
Família, n° 19, p. 8. 
16 Apud Pereira. Caio Mário. op. citada, p. 52. 
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se para o conceito de casamento como uma “união de duas pessoas de sexo diferente, 

realizando uma integração fisiopsíquica permanente”17. A consagração do Princípio da 

Não-intervenção  nas  relações  familiares  encontra-se  consagrado  no  artigo  1513  do 

Código Civil com a evidente a finalidade de se limitar as interferências externas aos 

núcleos familiares: “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir 

na  comunhão  de  vida  instituída  pela  família”  e  ainda,  vinculando  sua  eficácia  ao 

estabelecimento  da  assunção  mútua  da  condição  de  consortes,  companheiros  e 

responsáveis pelos encargos da família18. 

É também perceptível  a transformação de paradigmas ao se analisar  o artigo 

1.566, inciso VI, que ao tratar dos deveres entre os cônjuges estabelece que é necessário 

que  haja  “respeito  e  consideração  mútuos”,  conceitos  normativos  inexistentes  sob  a 

vigência do Código Civil anterior. 

Com base nestes novos paradigmas, aliando os dispositivos constitucionais e o 

Código  Civil  atual,  surgiu  uma  nova  relação  conjugal.  Ou  seja,  questões  pessoais, 

anteriormente  tratadas  como  de  “foro  íntimo”,  pertinentes  apenas  àqueles  que  se 

sentiam  de  alguma  maneira  prejudicados,  passaram  a  ser  trazidas  ao  Judiciário.  A 

concepção de que o direito de família possuía componentes éticos e morais que não 

deveriam  se  submeter  à  apreciação  judicial19 não  pode  mais  prosperar  e  tal 

posicionamento  encontra  amparo  no  Parágrafo  Único  do  artigo  1.567:   “Havendo 

17 PEREIRA, Caio Mário. ob. cit. p. 53. 
18 Artigo 1.565 do CC: “Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, 
companheiros e responsáveis pelos encargos da família”. 
19  “É, na verdade, da ética que procedem os mais essenciais preceitos que a lei chama a si, pressupõe ou 
faz próprios, transformando-os em preceitos jurídicos, o que origina o fenômeno, peculiar do direito de 
família, de preceitos sem sanção ou com sanção atenuada e de obrigações incoercíveis , isto ou porque o 
direito é incapaz, por si mesmo, de impor a observância mediante coação externa, ou porque se entendeu 
melhor entregar a tutela ao sentimento ético, ao costumes ou às forças do ambiente social”.  RUGGIERO. 
Roberto de. op.cit., p. 33. 
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divergência,  qualquer  dos  cônjuges  poderá  recorrer  ao  juiz,  que  decidirá  tendo  em 

consideração aqueles interesses”. 

Hoje, é facultado ao cônjuge que se sinta prejudicado em sua relação conjugal 

buscar a tutela do Poder Judiciário para que, através da intervenção do Estado, possa se 

restaurar a dignidade e a integridade moral de cada um de seus membros. Em face disto, 

cresce a discussão quanto à possibilidade do ressarcimento dos danos morais entre os 

cônjuges por ocasião da ruptura da sociedade conjugal, uma vez que a lei silenciou a 

este respeito.  

3 – A dissolução da sociedade conjugal 

Sob a égide do Código Civil de 1916, o casamento era considerado no direito 

brasileiro como um vínculo jurídico indissolúvel20, sendo possível àqueles que não mais 

desejavam  a  convivência  conjugal  apenas  o  desquite21.   Mas  em  razão  das 

transformações  sociais  ocorridas  ao  longo  da  primeira  metade  do  século  XX,  a 

valorização do indivíduo em contraponto à preservação do núcleo familiar a qualquer 

preço, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o redimensionamento do papel do 

homem na relação conjugal, houve um movimento de significativa parcela da sociedade 

pela aprovação da Lei do Divórcio  -   Lei n° 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que ao 

viger, transformou de forma cabal a estrutura familiar brasileira. 

20 A indissolubilidade do vínculo conjugal foi princípio acolhido pela Constituição Federal de 1969, tendo 
sido alterado a partir da Emenda Constitucional n° 9, de 28 de junho de 1977, que passou a admitir a 
cessação do casamento e seus efeitos. Esta indissolubilidade era justificada pelo sistema do Código  Civil 
de 1916, onde “tudo aquilo que pudesse representar uma ameça ao casamento suscitava a hostilidade do 
legislador, sendo a unidade formal do casamento um valor superior ao interesse individual da mulher ou 
do  marido  que  pretendessem  se  separar.  Daqui  decorria  todo  um  regime  rígido  de  preservação  do 
casamento,  tanto no que concerne  ao vínculo  conjugal e  à  relação entre  pais  e  filhos”.  TEPEDINO, 
Gustavo. O papel da culpa na Separação e no Divórcio”, in op. cit., p. 382.  
21 Este vocábulo servia para “distinguir a separação judicial de corpos e de bens, a única admitida no 
direito brasileiro de então, do instituto do divórcio com dissolução do vínculo conjugal e possibilidade de 
novo matrimônio dos divorciados, permitido, na época, em quase todos os países do mundo, mas não 
admitido entre nós.” RODRIGUES, Silvio. DIREITO CIVIL, vol. 6. 28ª ed. SP: Saraiva, p. 202.  ( grifo 
nosso )
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Com esta Lei surgiram as figuras da separação judicial22 e do divórcio, como 

meios para se atingir a dissolução do casamento23. Uma das finalidades desta norma era 

privilegiar a qualidade das relações conjugais24 em detrimento da manutenção do status 

decorrente do indissolúvel vínculo matrimonial previsto no Código Civil  anterior.  Não 

bastava  mais  à  sociedade  a  existência  formal  do  casamento,  mas  especialmente,  a 

regularização das relações afetivas existentes, que muitas das vezes encontravam-se ‘à 

margem’ de seu meio social pela impossibilidade do casal convolar novas núpcias e da 

ausência de qualquer outro modelo familiar reconhecido pela ordem jurídica.  

Todavia,  embora  tenha  sido  aprovada  a  Lei  do  Divórcio,  com  relação  à 

propositura da separação judicial, resquícios dos valores sociais conservadores da época 

ainda se fizeram sentir. Para o acolhimento da pretensão dos cônjuges, era necessário 

que houvesse o consenso entre eles,  devidamente homologado pelo juiz25 ou que se 

apresentasse a  motivação para o  pedido de  desfazimento do casamento,  baseada na 

culpa26 do outro.  No entender  de  GOMES27,  o  direito  à  separação era  privativo  do 

cônjuge inocente, cujo pedido devia estar fundamentado em uma das hipóteses do artigo 

5° da Lei do Divórcio, sendo que no caso de separação-sanção, só se cabia falar da 

22 FACHIN,  op,cit,  p.  173:  “A separação  põe  fim à sociedade  conjugal.  A ‘quebra’  afetiva,  sexual, 
intelectual, material”. 
23 RUGGIERO, op.cit., p. 241: “Dissolução é a cessação do vínculo conjugal, que legalmente existiu. 
( ... ) Separação é, finalmente, uma suspensão ( temporária ou permanente ) das principais manifestações 
do casamento: a convivência, a mútua assistência, ( ... ), sem que falte o vínculo conjugal, com eventual 
repercussão sobre as relações patrimoniais, conforme se acompanhe ou não da separação de bens”. 
24 “Nada será feito para salvar uma união vacilante. Em nome da autenticidade, separa-se. É a salvação ou 
o inferno. O espectro da solidão substituiu o inferno de uma vida a dois malsucedida. Contrariamente aos 
nossos ancestrais, nada nos parece pior do que o desentendimento conjugal. O fim da simbiose, marcada 
pela ausência d diálogo, joga-nos numa solidão muito mais insuportável do que se vivêssemos realmente 
sós,  desligados  dos  embaraços  impostos  pela  presença  do  outro.  À  doçura  de  uma  vida  de  fusão 
harmoniosa,  não  pomos  mais  a  dureza  da  vida  solitária,  mas  o  mal-estar  suscitado  pelo  insucesso 
amoroso. Aí está a verdadeira frieza, ao lado da qual a solidão nos parece quase morna” .BADINTER, 
Elisabeth. Um é o outro: relações entre homens e mulheres. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 288. 
Apud FACHIN, op.cit., p. 173. 

25Lei 6.515/77, artigo 4° e Código de Processo Civil, arts. 1.120 a 1.124.  
26RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 210:  Com esta expressão, “busca-se pelo Judiciário a dissolução da 
sociedade  conjugal  imputando-se  ao  outro  cônjuge  a  responsabilidade  pela  separação,  por  ter  um 
comportamento faltoso, consistente em violação dos deveres conjugais”. 
27 GOMES, Orlando. Direito de Família. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 212. 
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dissolução se houvesse a comprovação de fatos que impedisse a impossibilidade da vida 

em comum. 

Ora,  como precisar  aquele  que  é  efetivamente  culpado  pela  ruptura  de  uma 

relação conjugal? Esta pergunta permeou o pensamento doutrinário e jurisprudencial ao 

longo dos últimos anos, uma vez que “uma história construída a quatro mãos tende ao 

sentido da permanência. Todavia, a liberdade de casar convive com o espelho invertido 

da  mesma  liberdade,  a  de  não  permanecer  casado28”.  No  mesmo  sentido,  pode-se 

considerar que “não tem sentido averiguar a culpa com motivação de ordem íntima, 

psíquica. Objetivamente é possível inferir certas condutas ( ... ). A conduta, porém, pode 

ser apenas sintoma do fim”29. 

Essa  inquietude  se  reflete  no  pensamento  de  TEPEDINO30,  que  pondera  a 

impossibilidade de se estabelecer um padrão de comportamento geral esperado dentre 

os membros de uma sociedade conjugal visando aferir quem é o culpado pela falência 

da relação, uma vez que seus deveres são eminentemente não-patrimoniais: 

“para  se  ter  em conta que o comportamento  contrário  à  vida 
conjugal,  capaz  de  levar  ao  desenlace,  não  é  suscetível  de 
identificação  objetiva  com  o  ato  ilícito  –  a  menos  que  se 
pretendesse,  por  absurdo,  fixar  um  standard  médio  de 

28 FACHIN, op. cit., p. 169. 
29 Idem, p. 179. 
30 Op. cit. p. 379. 
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performance sexual, ou um padrão ideal de fidelidade, cujo não 
atendimento pudesse ser considerado como ilícito”. 

Era esperado, em relação ao texto do Código Civil de 2002, grandes avanços em 

face da legislação anterior, uma vez que o contexto que cercou a elaboração da Lei n° 

6.515/77 não mais existia, e além, um novo Direito de Família vinha sendo construído 

pelos  Tribunais  após  a  vigência  da  Constituição  Federal  de  1988,  privilegiando  as 

sociedades familiares como sociedades de afeto. 

Contrariando as expectativas, a redação da Lei Civil em vigor é extremamente 

conservadora31,  ao  manter  em seu corpo a  culpa  como um dos pressupostos  para a 

31 Contudo,  o  legislador  pátrio  não  encontra-se  sozinho  na  manutenção  da  exigência  da 
caracterização da culpa para a dissolução do vínculo conjugal. No mesmo sentido, encontra-se 
dispositivo no Código Civil  Espanhol: “Artículo 81:  Se decretará judicialmente la separación, 
cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 1. A petición de ambos cónyuges o 
de uno con el  consentimiento  del  otro,  una vez transcurrido  el  primer  año del  matrimonio. 
Deberá necesariamente acompañarse a la demanda la propuesta del convenio regulador de la 
separación,  conforme  a  los  artículos  90  y  103  de  este  Código.  
2. A petición de uno de los cónyuges, cuando el otro esté incurso en causa legal de separación 
Artículo  82:  Son  causas  de  separación:
1. El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y 
cualquier  otra  violación  grave  o  reiterada  de  los  deberes  conyugales.
No podrá invocarse como causa la infidelidad conyugal si existe previa separación de hecho 
libremente  consentida  por  ambos  o  impuesta  por  el  que  la  alegue.
2.  Cualquier  violación  grave  o  reiterada  de  los  deberes  respecto  de  los  hijos  comunes  o 
respecto  de  los  de  cualquiera  de  los  cónyuges  que  convivan  en  el  hogar  familiar.
3.  La  condena  a  pena  de  privación  de  libertad  por  tiempo  superior  a  seis  años.
4. El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro 
cónyuge  o  el  de  la  familia  exijan  la  suspensión  de  la  convivencia.  
5. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido. Se 
entenderá,  libremente  prestado  este  consentimiento  cuando  un  cónyuge  requiriese 
fehacientemente al otro para prestarlo, apercibiéndole expresamente de las consecuencias de 
ello,  y éste no mostrase su voluntad en contra por cualquier medio admitido en derecho o 
pidiese la separación o las medidas provisionales a que se refiere el artículo 103 en el plazo de 
seis  meses  a  partir  del  citado  requerimiento.
6.  El  cese  efectivo  de  la  convivencia  conyugal  durante  el  plazo  de  tres  años.
7. Cualquiera de las causas de divorcio en los términos previstos en los números anteriores.” 

O Código Civil   italiano não elenca de maneira tão minuciosa como em nosso ordenamento 
jurídico, mas também prevê a hipótese de verificação da conduta culposa, no dispostoem seu artigo 151: 
“Art. 150 Separazione personale E` ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può 
essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l`omologazione di quella 
consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. 

Art. 151 Separazione giudiziale La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche 
indipendentemente  dalla  volontà  di  uno o di  entrambi  i  coniugi,  fatti  tali  da  rendere  intollerabile  la 
prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice,  pronunziando la separazione,  dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia 
richiesto,  a  quale  dei  coniugi  sia  addebitabile  la  separazione  in  considerazione  del  suo 
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”  ( grifo nosso ) 
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separação  judicial  contenciosa.  Em  um  contra-senso,  foram  elencadas  causas  de 

separação judicial no artigo 1.573 que são similares ao que dispunha o Código Civil 

anterior sobre o desquite, em seu artigo 31732, na contramão daqueles que viam, após a 

Constituição de 1988, uma tendência a se atenuar o papel da culpa na separação judicial. 

É interessante ressaltar que na mesma medida que o cônjuge culpado deixou de 

sofrer sanções previstas na legislação anterior, tais como a perda guarda dos filhos, o 

dever de prestar alimentos ao cônjuge inocente e perda do direito a usar o nome de 

casada, no caso do cônjuge mulher que tivesse sido considerada culpada33, na mesma 

medida o Código Civil de 2002 fortaleceu a o papel da culpa nas relações conjugais, ao 

estabelecer a sua comprovação para a limitação da obrigação de alimentar ao mínimo 

necessário à sobrevivência do necessitado e ainda, ao conceder ao “cônjuge inocente” 

direito à pleitear herança do falecido34, qualquer que seja o tempo da separação de fato 

do casal.  Resta questionar se a comprovação desta culpa, muitas das vezes baseada em 

frágeis  argumentos,  tem o  condão  de  satisfazer  aquele  que  se  sente  ofendido  pela 

dissolução tormentosa de uma relação conjugal? 

Para DIAS35,  “se um dos cânones maiores das garantias individuais é o direito à 

privacidade e à intimidade, constitui violação do sagrado direito de respeito à dignidade 

da pessoa humana a ingerência do Estado na vida dos cônjuges, obrigando um a revelar 

a intimidade do outro, para que, de forma estéril e desnecessária, imponha o juiz a pecha 

de culpado ao réu”. E na ausência de comprovação da culpa?  Cabe negar às partes o 

direito à dissolução de sua relação conjugal? 

32 O Art, 317 do Código Civil de 1916 elencava como causas para o desquite o adultério, a tentativa de 
morte, as sevícias ou injúrias graves e o abandono voluntário do lar do casal. 
33 Art. 10, 17 e 19 da Lei n° 6.515/77. 
34 Art. 1.694, § 2°; 1.704, par. Único e 1.830. 
35  DIAS, Mª Berenice. Da Separação e Do Divórcio. IN Direito de Família e o Novo Código Civil. 
Coor.: Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira. 2ª ed, Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 79. 
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É um nítido retrocesso da Lei Civil vigente inclusive em face dos dispositivos 

constitucionais.  Dentro  da  lição  de  TEPEDINO36,   a  Constituição  da  República 

promoveu um processo de democratização da família,  trazendo uma valorização dos 

membros da sociedade conjugal. O casamento deixa de ser um fim em si e passa a ser 

um meio de realização do indivíduo dentro de uma das formas de entidade familiar. 

Ora,  dentro  de  tal  perspectiva,  a  finalidade  maior  não  deve  ser  a  de  tão  somente 

preservar  o  vinculo  conjugal,  construindo  obstáculos  à  sua  dissolução,  mas 

essencialmente,  buscar  a  manutenção  de  relações  familiares  saudáveis,  tentando  ao 

máximo privilegiar a integridade emocional dos seus membros. 

Para  atingir  tal  finalidade,  a  culpa  deveria  deixar  de  ser  requisito  para  a 

concessão da separação judicial litigiosa, passando-se a conceder a separação judicial 

litigiosa tão somente pela ponderação da violação do artigo 1.566 do Código Civil, 

especialmente  com  base  na  previsão  de  seu  inciso  V,  que  prevê  o  “respeito  e  a 

consideração mútuos” como um dos deveres inerentes aos cônjuges dentro da sociedade 

conjugal ou ainda, a cessação da comunhão plena de vida37, pela falência dos vínculos 

de afeto que permeavam aquele casamento. Neste sentido, lapidar decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, onde o Ministro Ruy Rosado de Aguiar lecionou: 

“Evidenciada  a  insuportabilidade  da  vida  em  comum,  e 
manifestado por ambos os cônjuges, pela ação e reconvenção, o 
propósito de se separarem, o mais conveniente é reconhecer esse 
fato  e  decretar  a  separação,  sem  imputação  da  causa  a 
qualquer das partes.”   ( REsp. 46.718-4/SP, Ac. 4ª T., DJU 
17.02.2003, in: RBDF 16:87 ). 

36 Op. cit. p. 385. 
37 Código Civil, art. 1.511. 
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Novamente  na  lição  de  DIAS38,  sequer  deveria  ainda  persistir  no  direito 

brasileiro a separação judicial como forma de rompimento indireto do vínculo conjugal, 

bastando  a busca pelo divórcio, como meio mais eficaz, menos oneroso para as partes e 

para o próprio Poder Judiciário e principalmente, menos sofrido, evitando que aqueles 

que já sofrem pela frustração do rompimento de um vínculo familiar se submetam duas 

vezes à tutela do Judiciário. 

É evidente o entendimento de se valorizar a liberdade individual dos cônjuges, 

dando-lhes autonomia para decidirem sobre a permanência ou não no estado de casado. 

Em 25/09//2006, a Terceira Turma do STJ decidiu, em voto proferido pela Ministra 

Nancy Andrighi:  

Ação  de  separação  judicial.  Pedidos  inicial  e  reconvencional 
fundados na culpa. Não comprovação. Insuportabilidade da vida 
em comum. Decretação da separação sem
atribuição de causa. Possibilidade.
Verificada a insuportabilidade da vida conjugal, em pedidos de 
separação com recíproca atribuição de culpa, por meio de ação e 
reconvenção, e diante da ausência de comprovação dos motivos 
apresentados conforme posto no acórdão impugnado,  convém 
seja decretada a separação do casal, sem imputação de causa a 
nenhuma das partes.
Ressalte-se que, após a sentença de improcedência dos pedidos 
de separação com culpa, as partes formularam petição conjunta 
pleiteando a dissolução do vínculo  conjugal, com fundamento 
no  art.  1.573  do  CC/02,  e  mesmo  assim  não  alcançaram  o 
desiderato em 2º grau de jurisdição.
Dessa  forma,  havendo  o  firme  propósito  de  dissolução  do 
vínculo  matrimonial,  nada  obsta  que  o  decreto  de  separação-
sanção seja modificado para o de separação-remédio. Recurso 
especial conhecido e provido.

Cabe  ressaltar  que  há  hipóteses  de  dissolução  da  sociedade  conjugal  que 

efetivamente  são  motivadas  por  lesões  graves  à  dignidade  e  à  honra  das  partes 

envolvidas. Nestes casos específicos, deve se buscar a satisfação da parte lesada através 

da reparação dos danos sofridos, através de comprovação da existência de um ato ilícito, 

capaz de gerar o dever de indenizar. 

38Op. cit., p. 70-71. 
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4 –  Algumas ponderações sobre a responsabilidade civil

Para  se  chegar  à  questão  da  responsabilidade  civil  entre  os  cônjuges,  é 

necessário que se faça um breve comentário sobre o dever de indenizar.

Em seu  sentido  etimológico,  responsabilidade  exprime  a  idéia  de  obrigação, 

encargo, contraprestação. Em sentido jurídico, há a responsabilidade sempre que surge 

o  dever  de  alguém  reparar  o  prejuízo  decorrente  da  violação  de  um  outro  dever 

jurídico39. Só há que se considerar a existência de responsabilidade quando houver a 

efetiva comprovação de houve a violação de um dever jurídico que tenha causado um 

dano.  Logo, sob o entendimento de CAVALIERI,  toda conduta humana que violar 

dever  jurídico  originário  causar  prejuízo  a  outrem,  será  fonte  geradora  de 

responsabilidade civil.   Portanto,  a existência de prejuízo comprovado, é o elemento 

básico  para  se  constituir  a  responsabilidade,  pois  “com  efeito,  a  unanimidade  dos 

autores convém e que não pode haver responsabilidade sem a existência de um dano, e é 

verdadeiro truísmo sustentar este princípio, porque, resultando a responsabilidade civil 

em obrigação de ressarcir,  logicamente não pode concretizar-se onde nada há o que 

reparar”40 

Hoje  é  pacífico  que  a  responsabilidade  civil  decorre  da  caracterização  da 

existência de um dano patrimonial ou moral à vítima, sendo que o primeiro pode ser 

compreendido como uma lesão o bens e direitos economicamente apreciáveis do seu 

titular  e  o  último,  parte  da  lesão  a  direitos  cujo  conteúdo  não  é  pecuniário,  nem 

comercialmente redutível a dinheiro41. Tal distinção parece elementar, mas ao longo do 

século passado, muitos e muitos autores se negavam a reconhecer a existência do dano 
39 CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 20. 
40 DIAS. José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil, vol. II, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 833. 
41 GAGLIANO, Pablo Stolze, PAMPLONA FILHO. Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. III, 2ª 
ed, São Paulo: Saraiva, p. 45 e 61. 
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moral, uma vez que entendia-se que haviam óbices ao reconhecimento desta modalidade 

de prejuízo, baseados na a) falta de um efeito penoso durável; b) na incerteza do direito 

violado; c) dificuldade em descobrir a existência do dano moral; d) indeterminação do 

número de pessoas lesadas; e) impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro; f) 

imoralidade da compensação da dor com o dinheiro; g) extensão do arbítrio concedido 

ao juiz42. 

Contudo, tal  controvérsia foi pacificada, inicialmente pela expressa previsão 

constitucional do ressarcimento dos danos morais, em seu artigo 5°, incisos V e X e 

após, no artigo 186 do Código Civil vigente.  Traçando um histórico da evolução da 

responsabilidade civil no Direito Brasileiro, DIREITO e CAVALIERI43  entendem que 

a

“Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior 
dimensão por uma razão muito simples. A dignidade da 
pessoa  humana  foi  consagrada  pela  atual  Constituição 
como  um  dos  fundamentos  do  Estado  Democrático  de 
Direito.  Temos hoje o que pode ser chamado de  direito 
subjetivo constitucional à dignidade.  E a dignidade nada 
mais é do que a base de todos os valores morais, a síntese 
de todos os direitos do homem.44”

Assim sendo, podemos qualificar a questão do ressarcimento dos danos não 

patrimoniais  sofridos  como sendo  um desdobramento  da  proteção  constitucional  ao 

cidadão,  bem  como  a  proteção  aos  seus  direitos  da  personalidade,  tutelados  pelos 

artigos 11 a 21 da lei civil em vigor, uma vez que a proteção a estes direitos reconhece a 

existência  de  direitos  extrapatrimoniais  nas  relações  interprivadas   e,  ainda, 

possibilidade a pessoa atingida em qualquer desses direitos possa buscar a reparação 

42 DIAS. José de Aguiar, op. cit., p. 861. 
43 In Comentários ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 33. 
44 V.g.:  “Qualquer  agressão  à  dignidade  pessoal  lesiona  a  honra,  constitui  dano  moral  e  é  por  isso 
indenizável.  Valores como  a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem 
comum, formam a realidade axiológica  a  que todos estamos sujeitos.  Ofensa a tais  postulados exige 
compensação indenizatória” Ap. Cível 40.541, Rel Des. Xavier Vieira, In ADCOAS 144719 ). 
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pelos prejuízos imateriais sofridos, seja pela caracterização de uma lesão ou da ameaça 

de uma lesão45. 

Portanto, o pressuposto para o dever de indenizar hoje é caracterização de uma 

conduta lesiva ao direito, capaz de gerar um dano, patrimonial ou moral, partindo-se da 

prática de um ato ilícito46, conceito claramente estendido pelo disposto no artigo 186 do 

Diploma  Civil  vigente,  que  dispõe:   “aquele  que  por  ação  ou  omissão  voluntária, 

negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

5 – A QUESTÃO DO DANO MORAL NAS RELAÇÕES FAMILIARES

É inegável a peculiaridade das relações familiares. Embora os vínculos inerentes 

ao direito de família constituam vínculos jurídicos, estas relações extrapolam o aspecto 

meramente legal,  uma vez que seus principais fundamentos estão calcados em laços 

afetivos,  morais  e  éticos.  Portanto,   suas  questões  muitas  das  vezes não podem ser 

exauridas pela aplicação da norma, posto que a lei,  em regra,  não tem o condão de 

aplacar as paixões e os sentimentos envolvidos em uma relação familiar. 

Sob tal ótica, por longo tempo entendeu-se não ser cabível o ressarcimento de 

danos nas relações familiares. Ora, como poderia o aplicador da lei mensurar de forma 

objetiva todas as nuances que envolvem uma questão familiar? Qual o histórico daquele 

problema que, de forma isolada, chegou à esfera do Poder Judiciário? Ou  ainda,  a 

45 OLIVEIRA, Carlos dos Santos. In BARROS. Ana Lúcia Porto de... [ et al. ]. Código Civil Comentado. 
RJ: Freitas Bastos, 2ª ed., 2004, p.  15. 
46 “O ato  ilícito,  tal  como o  lícito,  é  também uma  manifestação  de  vontade,  uma  conduta  humana 
voluntária, só que contrária à ordem jurídica.  (...) é sempre um comportamento voluntário que infringe 
um dever jurídico,  e não que simplesmente prometa ou ameace infringi-lo,  de tal sorte que, desde o 
momento em que um ato ilícito foi praticado, está-se diante de um processo executivo, e não diante de 
uma simples manifestação de vontade. Nem por isso, entretanto, o ato ilícito dispensa uma manifestação 
de vontade. Antes, pelo contrário, por ser um ato de conduta, um comportamento humano, é preciso que 
ele seja voluntário. ( ... ) é o ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico”. 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op.citada, p. 23. 

2689



intervenção do Poder Judiciário ao decidir por responsabilizar os membros de família 

quanto aos possíveis danos que venham a ser causados  não “engessaria” as relações 

familiares, ou ainda, não se daria preço ao afeto47?

Segundo alguns posicionamentos, não há que se falar em indenização no Direito 

de Família,  pois amor não se paga,  convivência  não se  paga,  não podendo haver  a 

fixação de quantum indenizatório. A  exemplo,  podemos  citar  a  Apelação  Cível  n° 

597155167, proveniente da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, que em 11.02.1998, tendo como relator o Des. Eliseu Gomes Torres, entendeu que 

a quebra de um dos deveres inerentes à união estável, a fidelidade, não gera o dever de 

indenizar, pois o sentimento que une duas pessoas que encetam o casamento ou união 

estável deve ser sempre o amor. Logo, inexistindo este sentimento, não há mais sentido 

em perpetuar tal vínculo ou de se manter intangível a relação entre o casal48. 

Contudo, para CAVALIERI49, o importante para a configuração do dano moral 

“não é  o  ilícito  em si  mesmo,  mas  sim a repercussão  que  ele  possa  ter”  e  sob  tal 

perspectiva, é inegável que para as membros de uma entidade familiar que, vítimas de 
47 Corroborando este pensamento: Ap. Cível n° 596.181 do TJRS: “A prevalecer a tese de sempre que 
houver mora ou algum contratempo num contrato, haveria o dano moral respectivo, estaríamos gerando 
uma verdadeira indústria dessas ações. Em breve teríamos um Tribunal do Dano Moral. A vida vai ser 
insuportável. O direito existe para viabilizar a vida, e a vingar a tese generosa do dano moral sempre que 
houver um contratempo, vai culminar em truncá-la, mercê de uma criação artificiosa. ( ... ) Nessa nave do 
dano  moral  em  praticamente  todas  as  relações  humanas,  não  pretendo  embarcar.  Vamos  atingir  os 
namoros desfeitos, separações, os atrasos nos pagamentos. Ou seja, a vida a serviço dos profissionais do 
direito. Se a segurança jurídica também é valor supremo do direito, devemos pôr em prática mecanismo 
tal que simplifique a vida, sem estar gerando um estado generalizado de neurose do suspense”. 
48 No mesmo sentido,  a  decisão da 8ª Câmara Cível do TJ/RRJ: Ação Ordinária - Indenização - União 
efêmera  e  instável,  seguida  do  seu  desfazimento  -  Retenção  dos  bens  móveis  da  autora  pelo  réu  - 
Indenização por danos materiais e morais - Já tendo sido devolvidos os bens móveis, de propriedade da 
demandante,  só  remanescendo  no  imóvel,  antes  comum,  os  comprovadamente  de  propriedade  do 
demandado, não tem razão de ser a indenização pretendida - Não são passíveis de indenização, por danos 
morais, os desencantos e malogros afetivos, de que se queixa a autora, por ruptura da via em comum, 
quando espontaneamente a postulante se desfez de sua anterior situação de tranqüilidade financeira e 
emocional, antes de encetar a vida em comum com o réu - Desprovimento do recurso interposto. TJ/RJ 
Apelação  Cível   n°  2000.001.10457  
Relator  DES.  LUIZ  ODILON  BANDEIRA  
Julgado em 12/12/2000 

49  In Visão Constitucional do dano moral www.estacio.br/direito/publicações/dir_art. Acesso em 
02.08.2007
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sofrimento, dor e humilhação têm um grande abalo em seu equilíbrio emocional,   é 

repercussão suficiente e eficaz para ensejar a responsabilidade civil.

Embora  a  jurisprudência  pátria  ainda  atue  timidamente  quanto  ao 

reconhecimento  da  possibilidade  da  responsabilidade  civil  por  lesão  a  direitos 

provenientes de uma relação familiar50,  a doutrina caminha no sentido inexorável de 

reconhecer sua possibilidade, uma vez que o reconhecimento do dano moral hoje passa 

pelo  reconhecimento  dos  direitos  da  personalidade  como  um  desdobramento  do 

Princípio da Dignidade da Pessoa humana.  HADDAD51,  já em 1991, definiu de forma 

lapidar a questão: 

“a  moral  do  homem,  no  sentido  perfeito,  significa  o 
complexo  dos  bens  decorrentes  de  usa  dignidade  de 
pessoa, de seus sentimentos de estima e de luta por sua 
realização  existencial.  Luta  essa  que  só  é  possível  e 
válida  quando  inserida  em  contexto  de  ligação  com  o 
semelhante em vários níveis:  o sexual-afetivo com o ( a ) 
companheiro  (  a ),  o paternal-afetivo com os filhos e o 
fraternal-afetivo com os irmãos. 
Se  o  patrimônio  econômico  é  necessário  para  a  vida 
material do homem, o patrimônio moral o é igualmente 
para a sua vida existencial; é, aliás, mais importante do 
que o primeiro, pois não há dinheiro, por maior que seja, 
que  pague  a  perda  da  auto-estima  ou  a  sensação  de 
frustração e derrota em face da Vida.” ( grifo nosso )

Logo, a constatação pelo Poder Judiciário de que houve uma efetiva violação do 

patrimônio moral do indivíduo e não um mero dissabor ou transtorno familiar,  deve 

ensejar  o  ressarcimento  por  parte  do  ofensor  àquele  que  sofreu  um prejuízo  à  sua 

50 "INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – Reconhecimento forçado. Indenização. Privações sofridas 
pelo reconhecido, a título de dano moral. Inadmissibilidade. Condição de filho que somente surgiu após a 
demanda  investigatória.  Ementa  Oficial:  Não  tem  o  filho  pretensão  para  haver  do  pai,  após  o 
reconhecimento forçado da paternidade, indenização pelas privações sofridas em virtude da negligência 
deste, a título de dano moral, porque a condição de filho, que baseia a demanda, é efeito da investigação 
acolhida." TJRS - Apelação Cível nº 59612757.  Relator o Desembargador ARAKEN DE ASSIS
51 HADDAD, Luiz Felipe da Silva. Reparação do dano moral no Direito Brasileiro. In Livro de Estados 
Jurídicos. Vol. 2. Org.: James Tubenchlak e Ricardo Silva Bustamante, Niterói:  Instituto de Estudos 
Jurídicos, 1991, p. 121. 
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integridade moral.  Primorosa sentença proferida pela 31ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo, no Processo de n° 01.036747-0, onde uma filha pleiteava em face de seu pai 

ressarcimentos  de  danos  provenientes  de  seu  abandono,  indiferença  e  humilhação, 

comprovando-se nos autos seu prejuízo afetivo, determinou:  

“Vê-se que não há fundamento jurídico para se concluir primeiro, que 
não haja dever do pai de estabelecer um mínimo de relacionamento 
afetivo  com seu filho  e,  em segundo lugar,  que  o simples  fato  da 
separação entre pai e mãe seja fundamento para que se dispense quem 
não fica com a guarda do filho de manter esse relacionamento. 
A par da ofensa à integridade física ( e psíquica ) decorrente de um 
crescimento  desprovido  do  afeto  paterno,  o  abandono  afetivo  se 
apresenta também como ofensa à dignidade da pessoa humana, bem 
jurídico que a indenização do dano moral se destina a tutelar”. 

 Para HADDAD52, existem hipóteses na esfera jurídico-familiar que devem gerar 

a reparação por dano moral. Dentre elas podemos citar o abandono afetivo aos filhos 

por parte dos genitores53, a violência dos pais em face dos filhos, o abuso sexual de 

52iIdem,  p. 123. 
53 A exemplo, será transcrita  parte de lapidar sentença proferida pela Justiça Gaúcha, no Processo n° 
141/1030012032-0, proveniente da Comarca de Capão da Canoa, onde o pai foi condenado a ressarcir sua 
filha em razão de abandono afetivo:

 “De se salientar que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos ( art. 
22, da Lei n° 8.069/90. A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência 
familiar,  o  afeto,  o  amor,  carinho,  ir  ao  parque,  jogar  futebol,  brincar,  passear,  visitar,  estabelecer 
paradigmas,  criar  condições  para  que  a  criança  se  auto  afirme.  Desnecessário  discorrer  acerca  da 
importância da presença do pai no desenvolvimento da criança. A ausência, o descaso e a rejeição do pai 
em relação ao filho recém-nascido ou em desenvolvimento violam a sua honra e a sua imagem. Basta 
atentar para os jovens drogados e ver-se-á que grande parte deles derivam de pais que não lhe dedicam 
amor e carinho; assim também em relação aos criminosos. 

De outra parte, se a inclusão no SPC dá margem à indenização por danos morais, pois viola a 
honra e a imagem, quanto mais a rejeição do pai. É menos aviltante, com certeza, ao ser humano dizer 
‘fui indevidamente incluído no SPC’ a dizer ‘fui indevidamente rejeitado por meu pai’.  ( ... )

Por óbvio que o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai. No entanto, aquele uqe 
optou por ser pai – e é o caso do autor – deve desincumbir-se de sua função, sob pena de repara os danos 
causados aos filhos. ( ... ) 

A  função  paterna  abrange  amar  os  filhos.  Portanto,  não  basta  ser  pai  biológico  ou  prestar 
alimentos ao filho. O sustento é apenas uma das parcelas da paternidade. É preciso ser pai na amplitude 
legal ( sustento, guarda e educação ). Quando o legislador atribui aos pais a função de educar os filhos, 
resta evidente que aos pais incumbe amar os filhos. Pai que não ama filho não está  apenas desrespeitando 
função de ordem moral, mas principalmente de ordem legal, pois não está bem educando seu filho ( ... )

Os prejuízos à imagem e à honra da autora, embora de difícil reparação e quantificação, podem 
ser objeto de reparação ao menos parcial. Uma indenização de ordem material não reparará, na totalidade, 
o mal que a ausência do pai vem causando à filha; no entanto, amenizará a dor desta e, talvez, propirciar-
lhe-á condições de buscar auxílio psicológico e confortos outros para compensar a falta do pai. E, quanto 
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menores54, o rompimento vexatório de relação de união estável55 e a algumas hipóteses 

de  dissolução  do  vínculo  conjugal  que  serão  tratadas  especificamente  a  seguir. 

Contudo,  não  podemos  olvidar  que  efetivamente  devem  ser  escutados  aqueles  que 

defendem o cuidado para o reconhecimento e a fixação do ressarcimento dos danos 

morais  dentro  das  relações  familiares,  uma  vez  que  tais  vínculos  envolvem  uma 

proximidade  única  dentre  as  relações  jurídicas,  envolvendo  uma gama de  emoções, 

sentimentos, onde as rusgas e desentendimentos são inerentes à própria  estrutura da 

família, para que não haja uma banalização do instituto do dano moral nem tampouco, 

se tire a espontaneidade e a beleza destas relações interpessoais, cautela verificada no 

voto do Ministro Fernando Gonçalves, relator do REsp. n° 757.411, da 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça que modificou célebre decisão do TJ/MG56, ao entender 

que  “quem  sabe,  admitindo  a  indenização  por  abandono  moral  não  estaremos  

enterrando em definitivo a possibilidade de um pai, seja no presente,  seja perto da  

ao demandado, o pagamento de valor pecuniário será medida profilática, pois fa-lo-á repensar sua função 
paterna ou, ao menos, se não quiser assumir o papel de pai, que evite ter filhos no futuro” 

54 “Podem os filhos responsabilizar os pais por dano moral no exercício do poder familiar? Positiva a 
resposta, em que pese a delicadeza do problema, mormente nos dias hodiernos, em que, a sociedade já 
adquiriu consciência do respeito aos direitos da criança e do adolescente que, em tempos ainda não tão 
remotos, eram reputados objeto perante o patriarcalismo -irracional  da cultura dominante. ( ... ) Com o 
equilíbrio que a consciência jurídica obriga, não poderemos, em tal campo, vislumbrar a ocorrência de 
dano moral  senão em hipóteses  graves,  como o reiterado espancamento físico por fatos  de somenos 
importância,  a manutenção do filho menor em cárcere privado de modo que ofenda sua dignidade de 
pessoa (... ). Sem falar nas graves aberrações de conduta, como o relacionamento sexual entre pai e filha e 
outras asquerosas atitudes “.HADDAD, Luiz Felipe da silva, op. citada, p. 129. 
55 Neste sentido, segue a jurisprudência oriunda da 18ª Câmara Cível do TJ/RJ, na Apelação Cível n° 
2000.001.18044, que teve como Relator o Des. DES. NASCIMENTO POVOAS VAZ:  DANO MORAL. 
ATRIBUIÇÃO,  PELO  EX-COMPANHEIRO,  À  MULHER,  COM  QUEM  MANTEVE  UNIÃO 
ESTÁVEL,  DE  CONDUTA  OFENSIVA  À  SUA  REPUTAÇÃO,  AO  ACUSÁ-LA  DE  SE  TER 
ENVOLVIDO EM ROMANCE COM OUTRO HOMEM, FALTANDO AO DEVER DE FIDELIDADE, 
QUANDO  PERSISTIAM  AINDA  OS  LAÇOS  QUE  OS  UNIAM  COMO  CASAL  OFENSAS  Â 
REPUTAÇÃO E À DIGNIDADE PESSOAL DESTA CONFIGURADORAS DO ALUDIDO DANO 
MORAL, A SER REPARADO. Parcial reforma do julgado. 

56 TJ/MG:  Apelação  Cível  n°  20000.00.408550-5,  Relator  Des.  Unias  Silva,  publicado  em  29/04/2004: 
INDENIZAÇÃO  DANOS  MORAIS  -  RELAÇÃO  PATERNO-FILIAL  -  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA 
HUMANA - PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE: A  dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou 
do direito à convivência,  ao amparo afetivo, moral  e psíquico, deve ser indenizável,  com fulcro no princípio da 
dignidade da pessoa humana.
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velhice, buscar o amparo do amor dos filhos?”.  A ementa do mencionado Acórdão 

estabeleceu:  “A  indenização  por  dano  moral  pressupõe  a  prátia  de  ato  ilicito,  não 

rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do artigo 15957 do Código Civil o abandono 

afetivo, incapaz de reparação pecuniária”. 

6 - A EXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE CÔNJUGES POR 
OCASIÃO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. 

A  partir  do  casamento,  homem  e  mulher  assumem  obrigações  mútuas  que 

extrapolam questões objetivas como o dever de fidelidade, cuidado com os filhos ou 

ainda, a mútua assistência. O princípio da afetivividade trouxe um  novo parâmetro para 

estas relações,  que se reflete  na atual  legislação especialmente  no artigo 1511 e  no 

inciso V do artigo 1.566, que estabelece que são deveres de ambos os cônjuges: respeito 

e consideração mútuos58.  Contudo, mesmo antes da vigência do Código Civil atual, o 

casamento  já  tinha  o  condão  de  fazer  nascer  entre  os  cônjuges  direitos  e  deveres 

recíprocos  e  de  natureza  não  patrimonial,  “destacando-se  entre  eles  os  deveres  de 

lealdade, respeito, fidelidade e de coabitação59”.

Mas, quando o casamento encontra-se em crise e encontram-se “frustradas as 

expectativas de felicidade e de realização comum, o fracasso do relacionamento vem 

acompanhado  de  traições  (  no  mais  amplo  sentido  da  expressão  ),  injúria  grave, 

57 Dispositivo do Código Civil de 1916, correspondente ao artigo 186 da Lei Civil vigente. 
58 A título de ilustração, segue a transcrição do entendimento do  magistrado paulista Vitor F. Kümpel em 
artigo publicado em 25.10.2004 no Correio Braziliense,  entendendo  que o namoro virtual é a quebra da 
obrigação do art. 1.566, V, do Código Civil, ou seja, é a falta de respeito e consideração com o outro 
cônjuge ou companheiro: "Nessa linha de raciocínio, uma pessoa casada que freqüente chats sensuais ou 
mesmo  de  bate-papo  com  conotação  sexual  está  praticando  uma  grave  violação  de  um  dever  do 
casamento,  ainda  que  seu  microcomputador  não  seja  dotado  do  genital  drive  ou  de  qualquer  outro 
software apto a gerar prazer sexual virtual. A quebra do respeito e consideração provocada pelo cônjuge 
que se mantém em sala de bate-papo sexual ou em qualquer chat pornográfico gera possibilidade de o 
cônjuge inocente, por força do art. 1.572, caput, do Código Civil, processar e gerar condenação do outro 
por grave violação do dever de respeito, inclusive pela prática de uma conduta absolutamente desonrosa 
citada no art. 1.573, VI, do Código Civil."

59 CAHALI, Youssef Said. Dano Moral. 2ª ed, SP: Revista dos Tribunais, 2000, p. 663. 
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sevícias, lesões etc. Surge, então, uma conclusão corriqueira: o cônjuge ‘prevaricador’  ( 

com o perdão pelo uso da infeliz expressão, chegando a insinuar a idéia de prática de 

um ilícito criminal ) é o grande culpado pela ruptura do vínculo e do fracasso do projeto 

de felicidade,”  60 se parte para responsabilizar  aquele que “violou” objetivamente os 

deveres do matrimônio. Há a necessidade, por parte dos envolvidos, de responsabilizar 

alguém pela falência dos sonhos. 

Entretanto,  há  efetivamente  um culpado?  Há como se  polarizar  esta  relação, 

estabelecendo culpado/inocente?  Há como se monitorar o afeto? E deve ser ressaltado 

este  aspecto,  não  só  quanto  ao  dever  de  fidelidade,  mas  também  na  ausência  da 

comunhão de vida, no apoio mútuo e no término dos interesses comuns. E, havendo o 

rompimento desses deveres,  caracteriza-se a culpa de um cônjuges, condenando-o a 

uma possível prestação de alimentos e rompendo-se os efeitos da relação conjugal.  Este 

caminho,  na  maior  parte  das  vezes,  não  traz  uma efetiva  satisfação  àqueles  que  se 

sentem violados em seus direitos.  

Isso ocorre porque há uma “precariedade” de soluções admitidas pela legislação 

àquele que sofre um dissabor ou passa por grave sofrimento em sua vida conjugal. O 

caminho  apontado  ao  que  busca  o  Judiciário  para  obter  um  remédio  para  sua 

insatisfação e sofrimento dentro do casamento é claro: a separação judicial litigiosa61, 

que, como discutido acima, em grande parte dos casos não é capaz, por si, de por fim à 

angústia daquele que sofreu uma grande decepção. 

Interessante  a  disposição  do Código Civil  Português,  no sentido de prever  a 

possibilidade de ressarcimento de danos não patrimoniais entre os cônjuges, conforme a 

previsão contida no artigo 1.792° 

60FARIAS. Cristiano Chaves de. A proclamação da liberdade de permanecer casado. In: RBDF 18: 71. 
61
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“1. o cônjuge declarado único ou principal culpado e, bem 
assim, o cônjuge que pediu o divórcio com fundamento na 
alínea  c)  do  artigo  1781°,  devem reparar  os  danos  não 
patrimoniais causados ao outro cônjuge pela dissolução do 
casamento.  2.  O  pedido  de  indemnização  deve  ser 
deduzido na própria acção de divórcio”. 

Ou seja, de maneira inovadora, uma vez que tal dispositivo foi introduzido na lei 

civil  lusa  através  do  Decreto-Lei  n°  496/77,  este  sistema  jurídico  já  reconhece  a 

possibilidade das questões advindas da  ruptura da relação afetiva do casal  poderem 

extrapolar os limites  da dissolução do vínculo conjugal.   Todavia,  a aplicação deste 

dispositivo deve ser cercado de precauções, para que não se crie um excessivo número 

de  condenações  acerca  de  pequenas  questões  cotidianas  e  que  são  típicas  da  vida 

conjugal62.  

62 Trecho do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça português no Recurso n° 02B4593, 
julg.  30/01/2003,  relator  Dr.  Neves  Ribeiro:  (...)  3.  Quanto  aos  danos  não  patrimoniais:
O artigo 1792º  do Código Civil  viabiliza  a  possibilidade de o  cônjuge declarado único ou principal 
culpado indemnizar o outro cônjuge por danos não patrimoniais causados pela dissolução do casamento.
Trata-se de uma obrigação de indemnizar,  por facto ilícito  imputável  ao devedor (cônjuge culpado), 
equivalente  à  reparação  moral,  em  resultado  do  desfasamento  do  casal.
Mas, naturalmente, é preciso a verificação de um efeito lesivo, ou dano bastante provocado ao cônjuge 
que  ficou  sujeito  ao  exercício  do  direito  potestativo  que  desfez  o  casal.
(...)3.2. Não interessa argumentar, como se faz na decisão recorrida (fls.313/315,com alguma imprecisão) 
abonando-se «em jurisprudência uniforme», que a lei contempla os danos decorrentes da dissolução do 
casamento  e  não  os  danos  decorrentes  de  factos  que  servem  de  fundamento  ao  divórcio.
Isso  é  verdade!  É  a  "dissolução"  que  a  lei  refere!
Mas,  com o devido respeito,  não podemos cair  numa distinção  especiosa,  ausente  da observação da 
realidade da vida, isolando a causa do efeito, esperando que este só aconteça, finda definitivamente a 
acção, é só então se avaliando a existência e a dimensão do  dano não patrimonial sofrido pelo outro 
cônjuge.
Os factos /  fundamento do divórcio conduziram à dissolução do casal,  por culpa exclusiva do autor, 
contra vontade da recorrente, que sempre resistiu ao rompimento voluntário proposto pelo autor, inclusive 
poupando  os  filhos.
Não se pode fragmentar este conjunto, isolando a causa, o meio e o resultado. Elemento ponderativo é o 
conjunto que levou, por forma inevitável para a ré, ao resultado dissolutório do casal, após vinte e quatro 
anos  de  duração.
É esta  -  o  conjunto  -  a  dissolução  que  a  lei  refere,  sem a  dissociar  da  causa  que  lhe  deu  origem.
No fundo, olhando as coisas de frente, é desta que a recorrente se queixa, identifica e contabiliza os 
estragos morais,  mas só quando tudo, se liga e conduz, ao resultado final a que o autor subordinou o 
abandono do lar, provocando-o deliberadamente, como causa geradora do direito potestativo ao divórcio, 
que  assim  logrou,  contra  a  vontade  e  mantido  desgosto  dela.
O    dano   está  aí  !  A  menos  que  se  recuse  olhar  a  vida!
Se olharmos de lado uma realidade formal, ao salientar a causa, alheia ao mais importante que é o efeito 
dissuasor  do casal,  então,  primeiro:  só haverá direito à indemnização depois do divórcio; segundo, é 
preciso uma acção própria, para o exercer - tudo isto contra o que diz o n.º2 do artigo 1792º. Assim, 
sustenta  a  Relação!
Por isso, o rigor formal e académico que emerge da decisão recorrida (não há indemnização pela causa, 
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Certamente, o Código Civil  de 2002 poderia ter em seu corpo previsão neste 

sentido.   Mas,  houve  um  certo  conservadorismo  de  nosso  legislador  ao  tratar  das 

relações de direito de família, o que pode ser também entendido como uma espécie de 

cautela,  uma vez  que a  Lei  Civil  já  tipifica,  genericamente,  o  ato ilícito.  Por  outro 

aspecto,  a doutrina e jurisprudência têm suprido esta possível  lacuna, uma vez que 

reconhecem a possibilidade da aplicação do artigo 186 do Código Civil,  quando se 

caracterizar,  por  parte  de um dos cônjuges,  um comportamento  lesivo à  integridade 

física e moral do outro, gerando uma violação aos direitos/deveres elencados no artigo 

1.566 do  mesmo diploma legal63.  Busca-se  cada  vez  a  preservação  do  princípio  da 

mas só pela dissolução !) partindo da distinção entre causa e efeito, a nosso ver, com o merecido respeito, 
não  tem  sentido,  e  é  irrealista.
Não tem sentido e é irrealista porque o efeito lesivo provocado pelo autor se destina, exactamente, a criar 
as  condições  objectivas  do  exercício  procedente  do  direito  potestativo  do  divórcio,  que  sabe  que  a 
recorrida  não  pretende  -  divórcio  por  culpa  exclusiva  dele.
Direito esse, que é exercido contra a vontade e sensibilidade da recorrida, desgostando-a, ao abandonar o 
domicílio conjugal, para se juntar a outra mulher, com a desconsideração moral, social e familiar que o 
abandono  para  ela  representou  (pontos  33  a  44,  não  impugnados,  da  contestação)  ao  conduzir 
inevitavelmente  à  dissolução  de  que  fala  o  artigo  1792º  do  Código  Civil.
É  nesta  avaliação  do  todo,  porque  nada  se  explica  isoladamente,  que  releva  e  se  situa  o  dano 
indemnizável,  pela  dissolução.
Foi este «pôr fim ao casamento» querido pelo autor, como desejo próprio, a que foi resistindo vários anos 
a  recorrida.
Resistência  que  não evitou a dissolução  do casal,  sendo esta  dissolução (o resultado final  da causa, 
motivadora do   dano  ) que lhe origina e continuará a originar, no futuro, o desgosto de que se queixa e que 
avalia,  na  contestação/reconvenção,  e  atrás  falado.
Na fragilidade da avaliação, não se pode medir coisa nenhuma do futuro! Nem mesmo o tempo! Muito 
menos o sofrimento de alguém, católica, praticante, a quem se impõe unilateralmente um divórcio, e a 
que  resiste  de  forma  prolongada  -  e  de  que  não  desiste,  mas  sem  êxito!
Não se pode exigir mais para prova de sofrimento futuro, sob pena de se pedir o impossível de provar, ou 
nunca,  ou  raramente,  haver  demonstração  do  direito  indemnizatório  pela  dissolução  do  casal.  
E ainda por cima, sempre,  e só depois, de definitivamente dissolvido - como tudo é tese da decisão 
recorrida...! Que mais se pode exigir, perguntamos (?), num quadro relativisado de avaliação frágil do 
futuro,   acima  sublinhado?  
Nem o autor se pode dizer alheio ao resultado desta avaliação, quando partiu de uma vontade deliberada e 
só por si imposta, abandonando o domicilio conjugal, colocando-se em condições objectivas de solicitar, 
como solicitou, e de forma procedente, o pedido de divórcio litigioso, reconhecido judicialmente por sua 
exclusiva  culpa,  fracassada  a  hipótese,  que  propôs,  do  consentimento  mútuo!
3.3. A nosso ver, resulta inquestionável, o direito à indemnização pelo  dano moral correspondente à 
dissolução  do  casal,  sofrido  pela  recorrente.

63 A título de exemplo,  pode ser  citada a Apelação n° 272.221-1/2,  de 10.10.1996, prolatada pela 6ª 
Câmara de Direito Privado do TJSP: “A atitude da ré, sem dúvida alguma, constituiu uma agressão à 
dignidade pessoal do autor, ofensa que constitui dano moral, que exige compensação indenizatória pelo 
gravame sofrido. De fato, dano moral, como é sabido, é todo sofrimento humano resultante de lesão de 
direitos da personalidade, cujo conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma atitude 
da ré que difundiu, por motivos escusos, um estado de gravidez inexistente, provocou um agravo moral 
que requer reparação, com perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos 
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dignidade da pessoa humana sob a ótica das relações familiares. SEREJO64 sintetizou tal 

perspectiva ao afirmar que a preocupação com a dignidade da pessoa humana tornou-se 

o paradigma de interpretação e aplicação da lei, envolvendo relações familiares.  

Em  razão  da  inexistência  de  norma  regulamentadora  neste  sentido,  ainda  é 

tímido o número de ações propostas por cônjuges em razão da existência do dever de 

ressarcir os danos causados. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO65 busca justificar 

este comportamento:  

"O  fato  de  essa  responsabilidade  não  ser  exigida  
perante  os  tribunais  brasileiros  resulta,  
principalmente, de duas causas: do profundo respeito  
pelos  laços  familiares,  dificultando  a  transferência  
dessas questões para o poder decisório do Judiciário,  
e da falta de espírito criador dos homens da Justiça -  
predominando  a  primeira  causa,  nos  tempos  
passados, e a segunda, nos dias de hoje" . 

Neste sentido, o julgado publicado no D.J.U. em  25.05.2004, proveniente do 

TJDF,  na  Apelação  Cível  n°  2001.01.1.0728900-6,  que  teve  como  relator  o 

Desembargador Hermenegildo Gonçalves entendeu: 

“DANO  MORAL  –  RELACIONAMENTO  ENTRE 
CÔNJUGES  –  INCABÍVEL  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  –  As  alegações  da  apelante  estão 
relacionadas  com as  vicissitudes  do  seu  relacionamento 
com o apelado e neste particular não há que se falar em ato 
ilícito  ocasionando  dano  moral  que  seja  passível  de 
indenização”. 

afetos do autor, alcançando, desta forma, os direitos da personalidade agasalhados nos incs. V e X do art. 
5° da Constituição da República”. 

64 SEREJO, Lourival. Direito Constitucional da Família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p 131. 
65 Apud GONÇALVES, Eduardo Sápia. IN  O DANO MORAL NAS RELAÇÕES FAMILIARES,  artigo 
publicado em www.    
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Ou seja, pode-se perceber que a grande questão surgida nos Tribunais quanto ao 

acolhimento da responsabilidade civil entre os cônjuges reside na delimitação daquilo 

que pode vir a ser considerado um efetivo dano moral e não apenas um dissabor ou 

contratempo inerente a todas as nossas relações pessoais, especialmente as familiares66. 

PEREIRA67 defende a  impossibilidade  de se  caracterizar  o  ressarcimento  dos  danos 

morais sofridos entre os cônjuges em razão das vicissitudes da vida familiar, pois isso 

seria o “término da paixão, do amor, da libido, da força do sexo, impondo puritanismo 

retrógrado”. 

Interessante posição defendida por WELTER68, que compreende ser cabível a 

indenização  de  dano  moral  no  casamento  não  em  razão  da  infração  aos  deveres 

matrimoniais,  mas,  principalmente,  em vista  do cometimento de ilícito penal de um 

cônjuge contra o seu consorte . Para o autor, a indenização não decorre do prejuízo que 

os  cônjuges  sofreram  pelo  fim  do  amor,  mas  pela  “desumana  e  indigna  conduta 

delituosa perpetrada contra o consorte, a quem um algum dia, jurou amar, sonhar e fazer 

feliz por toda a vida, na alegria,  na dor,  da ( des )  esperança,  na velhice,  na (  in ) 

felicidade, na tristeza, na ( des ) confiança”.  Assim sendo, a indenização não decorre da 

ruptura da sociedade conjugal mas porque um dos cônjuges cometeu um ilícito penal 

66 Neste sentido: TJ/RJ – APELAÇÃO CÍVEL N° 2000.001.1967-4 – 2ª Câm. Cível, Des. Rel. Gustavo 
Kuhl Leite. Julgado em 10/04/2001 – “DANO MORAL. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. 
SEPARAÇÃO CONSENSUAL, SÓ POR SI NÃO INDUZ A CONCESSÃO DE DANO MORAL. Alega 
a  autora  que  seu  ex-marido,  durante  a  vida  em comum,  manteve  relacionamento  extraconjugal,  daí 
advindo uma filha e que por isto sofreu humilhação e vexame. As provas negam tal circunstância, porque 
o relacionamento do casal já estava deteriorado nos meses em que o réu já vinha mantendo comunhão 
com a outra. Para que se possa conceder o dano moral é preciso mais que um simples rompimento da 
relação  conjugal  mas  que  um  dos  cônjuges  tenha,  efetivamente,  submetido  o  outro  a  condições 
humilhantes, vexatória e que lhe afronte a dignidade, a honra e o pudor. Não foi o que ocorreu nesta 
hipótese,  porque  o  relacionamento  já  estava  deteriorado  e  o  rompimento  era  conseqüência  natural. 
Sentença de improcedência mantida”. 

67 PEREIRA, Sérgio Gischkow. Dano moral e direito de família: o perigo de monetarizar as relações 
familiares. In www.gontijo-famlia.adv.br. Acesso em 04.08.2004. 
68 WELTER, Belmiro Pedro. A secularização da culpa no Direito de Família. In 
www.mundojurido.adv.br . Acesso em 03.08.2004.

2699

http://www.gontijo-famlia.adv.br/


(  ainda que não haja uma ação penal  em trâmite  )  que gerou ao outro o direito ao 

ressarcimento. Esta posição no entanto, restringe sobremaneira o pedido de indenização. 

Para CAIO MÁRIO69,  é  perfeitamente  admissível  a responsabilidade civil  no 

âmbito das relações conjugais, desde que se comprove a culpa no comportamento do 

cônjuge.  Contudo,  esta  culpa  deve  ser  considerada  em  sentido  amplo,  como  o 

“comportamento  contrário  ao  Direito,  seja  intencional  ou não,  porém imputável  por 

qualquer razão ao causador do dano”70.  

Claro está que deve haver a possibilidade de se caracterizar um ato ilícito entre 

os cônjuges, comprovando-se a existência de dores físicas e morais em face de uma 

lesão71,  não  bastando  que  haja  por  parte  deles  a  violação  de  um  dos  deveres  do 

casamento.

No mesmo sentido,  GOMES72 que  não se  pode  afastar  a  reparação  do dano 

moral originário de atos ilícitos praticados por um dos cônjuges, ainda que tipifiquem 

igualmente  causa  de  dissolução  da  sociedade  conjugal.  No  entanto,  “faz-se  mister, 

porém, com perpicácia e delicadeza, discernir entre aqueles que se passam no seio da 

relação familiar rompida, que têm por conseqüência seu desfazimento, de outros, que 

por projetarem prejuízos  fora  do âmbito dela,  perante a  comunidade,  possam impor 

reparação, a fim de que fatos constrangedores ( ... ) sejam amplamente divulgados, em 

detrimento da reserva que aquela reclama e ensejem desmesuradas ações reparatórias’. 

Em  irretocável  acórdão  que  foi  objeto  de  análise  no  artigo  sob  o  titulo  A 

proclamação da Liberdade de Permanecer Casado73, a 7ª Câmara Cível do TJRS,  ao 

69 Op. cit., p. 301. 
70 PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil. vol. 1, 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 419. 
71 DIAS, Aguiar. op. cit., p. 865. 
72 GOMES, Luiz Roldão de Freitas. Elementos de Responsabilidade Civil. 2000.Rio de Janeiro: Renovar, 
p. 393. 
73 RBDF, 18:49-50. 
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julgar a Apelação Cível de n° 70005834916 efetivamente criou um parâmetro para que 

não haja a banalização da responsabilidade civil entre os cônjuges: 

“É remansoso o entendimento de que descabe a discussão da culpa para 
a investigação do responsável pela erosão da sociedade conjugal.  
A vitimização de um dos cônjuges não produz qualquer seqüela prática, seja 
quanto à guarda dos filhos, partilha de bens ou alimentos, apenas objetivando a 
satisfação pessoal, mesmo porque difícil definir o verdadeiro responsável pela 
deterioração  da  arquitetura  matrimonial,   não  sendo razoável  que  o  Estado 
invada a privacidade do casal para apontar aquele que, muitas vezes, nem é o 
autor da fragilização do afeto. 
A análise dos restos de um consórcio amoroso, pelo Judiciário, não deve levar 
à  degradação  pública  de  um  dos  parceiros,  pois  os  fatos  íntimos  que 
caracterizam o casamento se abrigam na preservação da dignidade humana, 
princípio solar que sustenta o ordenamento nacional. 
Embora o sistema jurídico não seja avesso à  possibilidade de reparação por 
danos morais na separação ou no divórcio, a pretensão encontra óbice quando 
se  expurga a discussão da culpa pelo dissídio,  e  quando os acontecimentos 
apontados  como  desabonatórios  aconteceram  depois  da  separação  fática, 
requisito que dissolve os deveres do casamento, entre os quais o da fidelidade. 
Não há dor, aflição ou angústia para indenizar quando não se perquire a culpa 
ou se define o responsável pelo abalo do edifício conjugal”. 

 Ou seja, a cessação da vida em comum, a ausência do domicílio conjugal ou a 

prática  da  infidelidade  onde  não  se  exponha  o  outro  cônjuge  à  vergonha  ou  a 

humilhação não devem ensejar o ressarcimento de danos, mas podem caracterizar-se tão 

somente como uma violação aos deveres do matrimônio e possível causa de dissolução 

da sociedade conjugal. Coaduando com tal pensamento, o acórdão da vanguardista  7ª 

Câmara Cível do TJRS, na Apelação Cível de n° 70002286912, que teve como relator  o 

des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves decidiu: 

“(...) Também não é nula a sentença por decretar a separação judicial sem 
declaração de culpa, pois esta somente tem relevância quando dela se extrai 
alguma conseqüência jurídica imediata. É difícil, senão impossível, aferir a 
culpa real pelo desfazimento da união conjugal e, em regra, cuida-se apenas 
da  causa  imediata  da  ruptura,  desconsiderando-se  que  o  rompimento  é 
resultado de uma sucessão de acontecimentos e desencontros próprios do 
convívio diuturno, em meio também às próprias dificuldades pessoais de 
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cada  um”.   (  RBDF  15:127  ) 

Portanto, a ação de responsabilidade civil entre os cônjuges deve ser proposta 

baseada em uma conduta delituosa do outro cônjuge, devendo ser pleiteada indenização 

para o ressarcimento dos danos sofridos, sejam materiais ou morais. Esta ação deve ser 

baseada no artigo 186 do Código Civil74, respeitando-se ainda o requisito temporal, pois 

aquele que ofendido em sua integridade moral continua a viver em sua relação conjugal 

e  retardada  a  dissolução  do  casamento  enseja  a  caracterização  de  uma  espécie  de 

perdão tácito75. 

Quanto ao juízo competente, a propositura desta ação não deve ser afastada da 

competência do Juízo de Família. Para PEREIRA76, o pedido de ressarcimento deve ser 

feito em processo distinto do pedido de dissolução da sociedade conjugal mas devendo 

74Segundo Judith Martins-Costa ( In Breves anotações acerca do conceito de ilicitude no novo Código 
Civil, disponível em www.mundojurídico.adv.br . acesso em 28/08/2004 ): “A lógica que hoje preside o 
tratamento da ilicitude civil deve ser a mesma que preside a noção de situação jurídica subjetiva 
( existencial ou patrimonial ). Por isso é que, para viabilizar uma adequada tutela à pessoa e aos direitos 
da personalidade, aos direitos difusos, coletivos e às obrigações duradouras, será importante perceber que 
o novo Código opera a separação ( metodológica ) entre ilicitude e o dever de indenizar, não aludindo 
diretamente nem ao elemento subjetivo ( culpa ), nem ao dano, nem à responsabilidade civil, o que abre 
ensejo: a) à sua maior inserção no campo dos direitos da personalidade, possibillitando visualizar novas 
formas de tutela, para  além da obrigação de indenizar; e, b) à compreensão de que pode haver ilicitude 
sem dano e dano reparável sem ilicitude” . 
75 Para Rolf Madaleno (  “Divórcio e Dano Moral” In RBDF,  N ° 2, p. 66 ):  A inércia temporal conspira 
contra a invocação da causa da separação e faz com que os resíduos conflituosos não mais transpirem em 
processos nos quais a fática e já enfadonha ruptura transformou-se em silenciosa resignação. ( ... ) 

É  que  depois  desse  razoável  interregno  temporal  fica  expressamente  vedada  a  iniciativa 
conflituosa da separação judicial e mesmo do divórcio, pois que tempo e lei eliminaram do processo o 
regime causal da separação, autorizando a dissolução do casamento pela mostra única de sua irreversível 
falência, mostrando que, com o passar do tempo, desapareceram a afinidade e a comunidade espiritual de 
vida que sustentavam o matrimônio, estando ambos os cônjuges resignados pela possível frustração de 
sua  derrota  nupcial.  Mostrar  sobretudo  que,  com  o  seu  longo  silêncio,  os  cônjuges  desavindos  já 
perdoaram  eventuais  desinteligências  e  possíveis  excessos  de  conduta  que  tenham  desonrado  o  seu 
casamento,  como  também  permitiram  que  o  tempo  apagasse  algum  ressentimento  nascido  do 
descumprimento de expresso dever conjugal.É a incidência fática do perdão, como a propósito assinala 
APARECIDA AMARANTE, de que o perdão do cônjuge apaga os efeitos daquelas condutas desonrosas, 
já que consiste em renúncia ao direito de invocar aquelas culpas10, e esta mesma renúncia de invocar 
qualquer conduta conjugal culposa também tem incidência decorrente da simples inércia do consorte que 
não buscou a imediata retorsão à ofensa conjugal, aforando sua demanda de separação litigiosa. 

No  entanto,  antes  de  vencidos  estes  períodos  de  fática  ruptura  do  casamento,  parece 
inquestionável  considerar  que a voluntária  quebra de qualquer obrigação nupcial  – e,  dentro delas,  a 
doutrina também lista os deveres de respeito11 e de estima, enseja a dissolução culposa da sociedade 
conjugal e a eventual reparação civil do efetivo dano causado”.
76 Op. cit., p. 305. 
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ser  reconhecida  a  conexão  entre  ambos,  mas  pode-se  ponderar  a  possibilidade  de 

cumulação entre os dois pedidos, uma vez que há uma compatibilidade entre ambos, 

que  terão  rito  ordinário.  Neste  sentido,  SILVA  alerta  para  o  fato  de  que  a  não-

cumulação77 acarreta a repetição dos mesmos atos processuais nos dois feitos, o que 

feriria os princípios da celeridade e da economia processual78. Quanto à natureza desta 

ação, afirma CAHALI79 que  esta indenização não tem qualquer natureza alimentar e “se 

baseia nos pressupostos do direito comum, quanto ao ressarcimento do dano decorrente 

de um delito civil”80.  Quanto à configuração do evento danoso,  o mencionado autor 

defende  que  parece  não  haver  dúvida  de  que  o  mesmo  ato  ilícito  que  configurou 

infração grave dos deveres conjugais para uma possível caracterização da malfadada 

culpa nas relações familiares se presta para legitimar uma ação de indenização de direito 

comum por eventuais prejuízos, conforme pode ser percebido na análise do RECURSO 

ESPECIAL N. 37.051, que teve como relator o Ministro Nilson Naves: 

“Separação  judicial  –  Proteção  da  pessoa  dos  filhos  (guarda  e  interesse)  – 
Danos morais (reparação) – Cabimento.
1.  O cônjuge responsável  pela  separação pode ficar  com a guarda do filho 
menor, em se tratando de solução que melhor atenda ao interesse da criança. 
Há permissão  legal  para que  se  regule por  maneira  diferente  a  situação  do 

77 Neste  sentido,  Rolf  Madaleno  (  RBDF  2/72  )   cita  o  entendimento  do  prof.  MÁRIO MOACYR 
PORTO, que esclarece: “Mesmo antes da Carta Política de 1988 consagrar o ressarcimento pela lesão 
moral, já destacava a procedência cumulativa da ação de responsabilidade civil entre marido e mulher, 
independentemente da separação judicial contenciosa e, se fosse o caso, também independentemente da 
condenação em uma pensão de alimentos, fundada a reparação do ultraje moral na cláusula geral do art. 
159 do Código Civil e que a ampla regra do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal induvidosamente 
contempla, indiferente à considerações mais acadêmicas”. 

78 Apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições..., vol. V, p. 304. 
79 Op. cit., p. 669. 
80  Neste sentido:  “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INFIDELIDADE FALSAMENTE ATRIBUÍDA À 
MULHER  –  DANO  MORAL  CAUSADO  A  AMBOS  OS  CÔNJUGES  PELO  MESMO  FATO  – 
CRITÉRIO  PARA  ARBITRAMENTO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  –  SENTENÇA 
REFORMADA EM PARTE – Aquele que faz ou divulga falsos comentários sobre a infidelidade da 
mulher casada ofende a honra e a imagem de ambos os cônjuges, causando-lhes, em conseqüência, 
dano  moral  indenizável  (art.  5º,  X,  da  Constituição  da  República).  Considerando-se  a  gravidade  da 
ofensa,  a  boa  situação  financeira  do  ofensor,  bem  como  o  caráter  compensatório  e  punitivo  da 
indenização, por dano moral, é razoável e justo fixá-la em cinqüenta vezes o valor do salário mínimo, 
para cada um dos cônjuges”. (TAMG – AC 0271613-6 – 7ª C.Cív. – Rel. Juiz Antônio Carlos Cruvinel – 
J. 26.08.1999) ( grifo nosso ) 
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menor com os pais. Em casos tais, justifica-se e se recomenda que prevaleça o 
interesse do menor.
2.  O  sistema  jurídico  brasileiro  admite,  na  separação  e  no  divórcio,  a 
indenização por  dano moral.  Juridicamente,  portanto,  tal  pedido é  possível: 
responde pela indenização o cônjuge responsável exclusivo pela separação.
3. Caso em que, diante do comportamento injurioso do cônjuge varão, a Turma 
conheceu do especial e deu provimento ao recurso, por ofensa ao art. 159 do 
Código Civil, para admitir a obrigação de se ressarcirem danos morais.”

Diante de tal perspectiva, é inegável o acolhimento da responsabilidade civil 

nas  relações  conjugais.  Ocorre  que  conforme  demonstrado,  a  acolhida  desta 

possibilidade deve ser cercada de cuidado, para que não se torne a relação conjugal 

vulnerável,  deixando os seus membros  sobressaltados  pela possibilidade de serem a 

todo tempo responsabilizados pelos atos praticados na constância do casamento, não 

perdendo  de  vista  um dos  direitos  individuais   fundamentais:  a  liberdade,  que  nas 

relações afetivas pode ser compreendido como a possibilidade de amar e se deixar ser 

amado com responsabilidade e coerência sem contudo perder-se a dignidade, um dos 

mais caros bens jurídicos. 
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CUSTOS DE TRANSAÇÃO NO CONTRATO DE SEGURO: PROTEGER O 

SEGURADO É SOCIALMENTE DESEJÁVEL?1
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RESUMO

Este  artigo  tem como propósito  a  análise  das  questões  que  envolvem os  custos  de 

transação nos contratos privados de seguro, verificando, mediante uma perspectiva de 

Direito  e  Economia,  quais  as  conseqüências  imediatas  e  mediatas  da  intervenção 

judicial  na  operação  securitária.  Assim  sendo  são  examinadas  duas  ferramentas  da 

análise econômica do direito,  Instituições e Custos de Transação,  como premissas a 

serem usadas  no estudo.  São tratados,  logo em seguida,  os  aspectos  concernentes à 

justificativa e características principais dos contratos de seguro abordando, em especial, 

a  estrutura  econômica  por  detrás  da  operação  contratual  securitária,  bem  como  a 

regulamentação  estatal  que  é  identificada  neste  instituto.  Por  derradeiro,  busca-se 

compreender as conseqüências econômicas e o impacto à sociedade e ao contrato de 

seguro quando neste instrumento se intervém judicialmente, com enfoque nos custos de 

transação e o que eles determinam aos agentes atuantes no mercado.

PALAVRAS-CHAVE

DIREITO E ECONOMIA; CONTRATOS; SEGUROS; CUSTOS DE TRANSAÇÃO.

ABSTRACT
1 Uma versão mais ampla deste  artigo,  inclusive com o estudo comparativo do caso  Katrina com a 
realidade judicial brasileira, encontra-se disponível na Revista de Direito Público da Economia, Vol. 19 
(jul/set  2007),  Editora  Fórum.  Agradecemos  ao  editor  da  RDPE,  Prof.  Egon  B.  Moreira,  por 
disponibilizar a apresentação deste artigo no XVI Congresso Nacional do CONPEDI.
 Advogado.  Pós  doutorando  da  Universidade  de  Berkeley,  Califórnia,  no  Departamento  de  Law, 
Economics and Business. Doutor em Direito dos Negócios e da Integração Regional pela Universidade 
Federal  do  Rio  Grande  do  Sul.  Master  of  Laws  (LLM)  em  Direito  Econômico  Internacional  pela 
University of Warwick. Membro da Associação Latino Americana e Caribenha de Direito e Economia 
(ALACDE).  Professor  da  Universidade  Luterana  do  Brasil  (Canoas,  Brasil),  Pontifícia  Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil).
∗ Bacharel em Direito na PUCRS. Integrante do Grupo de Pesquisa em Direito e Economia da PUCRS, 
coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Timm.
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This  article  aims  at  analyzing  the  issues  related  to  the  transaction  costs  in  private 

insurance  contracts,  verifying,  through  a  perspective  of  Law  and  Economics,  the 

consequences in short and long term of judicial intervention in the insurance operation. 

Thereby we examine two tools of the economics analysis of contract law, Institutions 

and Transaction Costs,  as  premises  to be used in this  study.  After  that,  the aspects 

concerning  the  justification  and  main  characteristics  of  the  insurance  contract  are 

treated, especially the economic structure behind the contractual insurance operation, as 

well the state intervention and regulation in this matter. Lastly, we will try to understand 

the  economic  consequences  and  the  social  impact  to  society  and  to  the  insurance 

contract when judicial intervention occurs, with emphasis in the transaction costs and 

what they determine to the agents operating in the market.

KEY-WORDS

LAW AND ECONOMICS; CONTRACTS; INSURANCE; TRANSACTION COSTS.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea, como muito propriamente afirma Ulrich Beck, é 

marcada  como  a  Sociedade  do  Risco2.  Anthony  Giddens  destaca  que  desde  o 

Iluminismo, origem da ciência social atual, acreditava-se que quanto mais viéssemos a 

conhecer o mundo, enquanto coletividade, mais poderíamos controlá-lo e direcioná-lo 

de  acordo  com  nossos  propósitos.  Entretanto,  hoje  nos  encontramos  diante  de 

“incertezas fabricadas”, fruto da industrialização e do desenvolvimento tecnológico, e 

tais riscos e incertezas atualmente são mais intensos, tendo abrangência global3. Mas 

não somente isso, o próprio sistema capitalista é marcado pelo risco de mercado (vejam-

se as oscilações, crises etc.).

Nesse contexto, o contrato de seguro apresenta-se como um dos instrumentos 

mais  adequados  e  justos  para  diluir  os  modernos  efeitos  dos  riscos  criados  pela 

humanidade.  Tem ele  especial  importância  no  desenvolvimento  da  sociedade,  e  um 

papel fundamental diante de um ambiente econômico de mercado globalizado, trazendo 

segurança e previsibilidade quanto aos riscos, desde que bem regulado e interpretado 

pelos tribunais dentro de sua verdadeira eficácia econômica.  Isso porque o seguro é 
2 BECK, Ulrich in Modernização Reflexiva. São Paulo: UNESP, 1995.
3 GIDDENS, Anthony in Modernização Reflexiva. São Paulo: UNESP, 1995.
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baseado  na  estatística,  que  é  a  forma  matemática  de  tratar  com  o  risco  (eis  a 

característica da ciência atuarial). Os riscos passam a ser calculados e distribuídos entre 

o grupo que dele participa dentro das possibilidades de acontecimento futuro.

Não obstante,  observa-se hoje cada vez mais,  reflexo da tendência de justiça 

social  distributiva presente no direito privado brasileiro,  inúmeros julgados os quais 

colidem  com  aquela  lógica  quantitativa  e  atuarial  do  seguro,  nos  quais  se 

responsabilizam  seguradoras  a  cobrir  sinistros  não  originariamente  previstos  em 

apólices de seguro (mesmo contra a letra clara do contrato)4. Ao se forçar seguradoras a 

pagar por hipóteses não provisionadas na formação dos contratos, o judiciário acaba por 

levar desequilíbrio à relação contratual, acarretando um custo que será pago por aqueles 

agentes  que  utilizam  o  seguro  da  forma  correta,  qual  seja,  aquela  prevista 

contratualmente. Mas não só isso. Ao intervir desta forma o Judiciário pode gerar uma 

cadeia de danos que, além de lesar aqueles leais ao sistema e participantes do contrato, 

afeta  também todo ambiente  econômico,  impactando  empresas,  agentes  e  o  próprio 

mercado, criando incertezas e custos desnecessários.

O presente artigo é um convite à reflexão sobre o papel desempenhado pelo 

judiciário no desenvolvimento econômico da atividade securitária, a partir do estudo do 

que esta representa de acordo com Direito e Economia. Desta forma, os temas tratados 

terão a profundidade necessária para atingir um objetivo específico: tentar detectar quais 

as conseqüências imediatas e mediatas da intervenção judicial na operação securitária, 

partindo do pressuposto que há custos para se realizar transações no mercado.

DIREITO & ECONOMIA

1.1 Instituições e Custos de Transação

Fala-se das  Instituições  com base no estudo de  Douglass  North  (1990)  e  de 

Custos de Transação com o primado do estudo de Ronald Coase (1960)5. Estes dois 

estudiosos  foram  responsáveis  por  grandes  avanços  e  quebras  de  paradigmas  que 

resultaram num melhor entendimento do ambiente econômico e das conseqüências que 

o universo jurídico, com toda sua dinâmica particular, traz a este ambiente. 

4 Evidentemente que não se advoga aqui que não existam abusividades de cláusulas contratuais corrigíveis pelo Poder 
Judiciário. Nosso argumento é mais refinado e envolve casos em o julgamento se dá contra qualquer ilegalidade da 
letra do contrato.
5 Ambos ganhadores do Nobel de Economia. Ronald Coase em 1991, e Douglass North em 1993.
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North,  historiador  econômico,  inova ao apreciar  de forma coesa o papel  das 

instituições,  sua  estrutura  e  funcionamento,  no  desenvolvimento  histórico  da 

performance econômica. Diz ele sobre as instituições:

Instituições são as regras do jogo na sociedade ou, mais formalmente, são as 
coações  criadas  pelo  homem  que  moldam  a  interação  humana. 
Conseqüentemente elas estruturam os incentivos das trocas humanas, quer 
políticas,  sociais  ou  econômicas.  As  mudanças  institucionais  moldam  a 
forma que as sociedades evoluem pelo tempo e, portanto,  são a chave no 
entendimento das mudanças históricas [...] Elas reduzem incertezas ao prover 
estrutura para a vida do dia a dia. São um guia para a interação humana [...] 
No  jargão  dos  economistas,  instituições  definem  e  limitam  o  leque  de 
escolhas dos indivíduos [...] Instituições incluem qualquer forma de coação 
que seres humanos criam para moldar a interação humana6.

Partindo dessa premissa, podemos concluir que o Direito é uma das instituições 

criadas pelo homem que mais relevância tem nesse processo, assim como o Judiciário, 

que também podemos considerar o árbitro do jogo. De fato, o modelo democrático de 

checks and balances relevou o Direito, e conseqüentemente o Judiciário, a uma posição 

de destaque enquanto Instituições. O Judiciário, apesar de vinculado às regras, define 

quais serão aplicadas, quando podem ou não ser violadas, abrindo exceções para a sua 

quebra  por  determinados  agentes,  e  criando  incentivos  –  tanto  positivos  quanto 

negativos – às pessoas seguirem ou não as determinações desse jogo.

Dessa  forma  o  Direito,  bem  como  o  Judiciário,  afetam  de  forma  clara  a 

performance  econômica e  são  imprescindíveis  na  análise  econômica  do  direito. 

Ademais, o judiciário cumpre sua função social de operacionalização das relações de 

mercado  se  estiver  comprometido  com  aquelas  instituições  jurídicas  que 

instrumentalizam o seu funcionamento, como livre iniciativa e autonomia privada7.

Armando Castelar Pinheiro vai ao encontro desse entendimento ao afirmar que: 

“o Judiciário é uma das instituições mais fundamentais para o sucesso do novo modelo 

de desenvolvimento que vem sendo adotado no Brasil [...] pelo seu papel em garantir 

direitos de propriedade e fazer cumprir os contratos8”. Com efeito, aduz Zylbersztajn:

A análise econômica deve, então, considerar o ambiente normativo no qual 
os agentes atuam, para não correr o risco de chegar a conclusões equivocadas 

6 NORTH,  Douglass  C.  Institutions,  Institutional  Change  and  Economic  Performance.  1  ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 3 e 4, tradução nossa.
7 TIMM, Luciano Benetti; MACHADO, Rafael Bicca.  Direito, mercado e função social.  Revista da 
Ajuris, Porto Alegre, ano XXXIII, nº 103, set. 2006, p. 205.
8 PINHEIRO,  Armando  Castelar.  Direito  e  economia  num  mundo  globalizado:  cooperação  ou 
confronto? in TIMM (Org), Direito e Economia, p. 53.
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e imprecisas, por desconsiderar os constrangimentos impostos pelo Direito 
ao  comportamento  dos  agentes  econômicos.  O  Direito,  por  sua  vez,  ao 
estabelecer regras de conduta que modelam as relações entre pessoas, deverá 
levar em conta os impactos econômicos que delas derivarão, os efeitos sobre 
a  distribuição  ou alocação de  recursos e  os  incentivos  que  influenciam o 
comportamento  dos  agentes  econômicos  privados.  Assim,  o  Direito 
influencia e é influenciado pela Economia9.

O problema reside quando no processo de elaboração das regras – seja no plano 

legislativo, no plano das disputas judiciais ou mesmo nas regras sociais de convivência 

conhecidas como costume – são deixadas de lado as questões econômicas,  devido à 

baixa  qualidade  e  pouca  afirmação  das  instituições,  as  quais  não  desenvolvem 

corretamente todo o procedimento necessário para determinar e fazer cumprir as regras 

do jogo de forma eficiente.

E  é  nesse  momento  que  maiores  distorções  começam  a  aparecer,  e, 

conseqüentemente, surgem os chamados Custos de Transação.

Alguns teóricos partem do pressuposto da concorrência perfeita, num ambiente 

em que não exista assimetria  de informações,  no qual  os agentes atuem de forma a 

maximizar  o bem-estar  social  com escolhas hiper-racionais  baseadas no seu próprio 

interesse,  mas  respeitando  as  regras  do  jogo.  Entretanto,  essas  hipóteses 

simplificadoras10 não  condizem  com  a  realidade  das  interações  humanas,  devido  à 

racionalidade  limitada  dos  agentes  atuantes  no  mercado,  de  seu  oportunismo  ao 

negociar e do custo existente na alocação de recursos de uma atividade para outra.

Coase em 1937 foi o primeiro a alertar sobre a importância desses custos no 

estudo das transações econômicas11. Referia que o mercado corrigiria nas transações por 

ele operadas as distorções do ambiente econômico redistribuindo os direitos, e, com o 

tempo, traria eficiência alocativa aos recursos utilizados. Entretanto, tal redistribuição 

de direitos somente será realizada quando o aumento no valor de produção, conseqüente 

da redistribuição, for maior que os custos envolvidos em não realizar tal arranjo12. 

Mas  o  que  são  custos  de  transação?  Pinheiro  e  Saddi  muito  propriamente 

afirmam:

9 ZYLBERSZTAJN, Décio; SZTAJN, Rachel. Direito e economia: análise econômica do direito e das 
organizações. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 74.
10 PINHEIRO, Armando C; SADDI,  Jairo.  Direito,  economia e mercados.  Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. p. 61.
11 Referimo-nos ao artigo “The nature of the firm”.
12 COASE, Ronald H. The problem of social cost in Journal of Law and Economics, Chicago, 1960. p. 
10.
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Os custos de transação compreendem, portanto, os custos com a realização 
de  cinco  atividades  que  tendem  a  ser  necessárias  para  viabilizar  a 
concretização  de  uma  transação.  Primeiro,  a  atividade  pela  busca  pela 
informação sobre  regras  de  distribuição  de  preço  e  qualidade  de 
mercadorias;  sobre  insumos  de  trabalho  e  a  busca  por  potenciais 
compradores  e  vendedores,  assim  como de  informação  relevante  sobre  o 
comportamento desses agentes e a circunstância em que operam. Segundo, a 
atividade de negociação, que será necessária para determinar as verdadeiras 
intenções  e  os  limites  de  compradores  e  vendedores  na  hipótese  de  a 
determinação  dos  preços  ser  endógena.  Terceiro,  a  realização  e  a  
formalização dos contratos inclusive o registro nos órgãos competentes, de 
acordo com as normas legais, atividade fundamental do ponto de vista do 
direito privado, já que é o que reveste o ato das garantias legais. Quarto, o 
monitoramento dos  parceiros  contratuais  com  o  intuito  de  verificar  se 
aquelas formas contratuais estão sendo devidamente cumpridas, e a proteção 
dos  direitos  de  propriedade  contra  a  expropriação  por  particulares  ou  o 
próprio  setor  público.  Finalmente,  a  correta  aplicação  do  contrato, bem 
como a cobrança de indenização por prejuízos às partes faltantes ou que não 
estiverem seguindo corretamente suas obrigações contratuais, e os esforços 
para recuperar controle de direitos de propriedade que tenham sido parcial ou 
totalmente expropriados13.

Portanto “existem problemas futuros potenciais nos contratos, problemas esses 

que  são  antecipados  pelos  agentes  que  desenham  os  arranjos  institucionais  no 

presente14”. Dessa forma, o papel das instituições seria o de minimizar esses custos, 

permitindo a transação de direitos de propriedade e o arranjo organizacional ao menor 

custo possível. 

Ocorre, todavia, que na realidade nacional deparamo-nos com uma ineficiência 

da  Instituição  Judiciário e  da  legislação  que  ela  deve  aplicar.  Em outras  palavras, 

percebe-se que os incentivos que advém da atividade jurisdicional são negativos para o 

ambiente econômico. 

1.2 A importância dos Contratos

Segundo a dogmática jurídica clássica, contrato é um acordo de vontades para 

produzir efeitos jurídicos os mais diversos, a fim de adquirir, resguardar, modificar ou 

extinguir direitos15. Porém, como o sistema econômico é um conjunto de relações entre 

pessoas,  físicas  e  jurídicas,  e  seu  desempenho  depende  muito  do  modo  como  se 

transcorrem essas  relações,  os  contratos  se  apresentam como o arranjo  institucional 

concebido pelo homem para concretizar essas relações.

13 PINHEIRO; SADDI, op. cit., p. 62, grifo nosso.
14 ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, op. cit., p. 8.
15 NADER, Paulo. Curso de direito civil: Vol. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 12.
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Evidencia-se mais uma vez o papel que Ronald Coase teve para isso. No artigo 

“The nature of the firm” identificava Coase a firma16 como um conjunto de contratos, e 

uma vez compreendido isto se pensava nas firmas como a representação de arranjos 

institucionais  concebidos  de  forma  a  governar  as  transações  que  concretizavam  as 

promessas definidas pelos agentes. Tal fato influenciou os economistas que passaram a 

ver  as  transações  como reguladas  não  exclusivamente  pelo  sistema de  preços,  mas 

também pelos mecanismos lastreados nos contratos17.

Tal raciocínio salienta que os contratos são muito mais que acordos de vontade 

modificativos ou extintivos de direitos. São eles formas de se incentivar os agentes de 

maneira  positiva,  visando uma maior  eficiência  alocativa  dos  recursos  no  ambiente 

econômico.  Deveras  entendermos  que  a  partir  do  momento  que  nosso  modo  de 

produção atual, no entendimento da maioria dos economistas, se baseia nas firmas, o 

modo como se operacionaliza as relações de produção, o contrato, estabelece o padrão 

de comportamento dos agentes,  atenuando, na medida em que lhe é permitido pelos 

próprios agentes e pelas outras instituições, os custos de transação. Vê-se que o contrato 

oferece garantias que os direitos poderão ser plenamente exercidos, reduzindo riscos 

futuros, gerando cooperação entre os contratantes.

Tatiana  Oliveira  Druck  destaca  que  a  função  social  do  contrato  em  uma 

economia de mercado seria a de “dar a segurança necessária à atividade empresarial e 

dar uma roupagem jurídica a uma operação econômica18”. Ainda, aduz Timm sobre as 

vantagens ao mercado, ou seja, ao ambiente econômico, ao se perceber contratos de 

acordo com Direito e Economia:

[...] o que o contrato pode oferecer ao mercado, nessa linha de pensamento?
a) oferecer um marco regulatório passível de proteção judicial; b) minimizar 
problemas de comunicação; c) salvaguardar os ativos de cada agente; d) criar 
instrumentos contra o oportunismo; e) gerar mecanismo de ressarcimento e 
de alocação de riscos. Em síntese, o contrato dá segurança e previsibilidade 
às operações econômicas e sociais, protegendo as expectativas dos agentes 
econômicos. A isso corresponde importante papel institucional e social19.

Não  podemos,  contudo,  sob  a  pena  de  omissão,  deixar  de  salientar  que  os 

contratos,  em alguns  casos,  não  poderão  corresponder  às  expectativas  dos  agentes, 
16 Firma aqui apresentada como sinônimo de empresa.
17 COASE, Ronald H. The nature of the firm. 1937. p. 3.
18 DRUCK, Tatiana Oliveira.  O novo direito obrigacional e os contratos  in  TIMM, Luciano Benetti 
(Org). Direito de empresa e contratos: Estudos dos impactos do Novo Código Civil. São Paulo: IOB 
Thomson, 2005. p. 65.
19 TIMM, Luciano Benetti  in A função social dos contratos em um sistema econômico de mercado. 
2005.
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devido a questões além do universo jurídico e econômico. Porém, apesar dos problemas 

que a realidade nos traz,  a eficiência sempre será um dos principais  objetivos a ser 

atingido20, influindo o contrato na acepção de risco, e sendo almejo dos agentes, por 

meio de seu uso, a diminuição dos custos nas transações econômicas, principalmente 

das diferidas no tempo.

CONTRATO DE SEGURO

1.3 Socialização do Risco e sua Distribuição por Meio do Mutualismo

Não se pode negar que viver significa estar exposto a riscos, à aleatoriedade. 

Ainda  mais  esta  característica  resta  evidente  no  mundo  dos  negócios,  no  qual  a 

insegurança  se  apresenta  como  um  dos  efeitos  colaterais  da  industrialização  e  a 

necessidade de segurança é maior com relação ao patrimônio, ao que o sociólogo Ulrich 

Beck denomina de Sociedade do Risco, pois, segundo seu entendimento, vivemos num 

mundo fora de controle21.

Entende Beck que o conceito de risco é moderno e não existia em épocas mais 

remotas, estando ligado às decisões humanas, à modernização progressiva. E mais:

O conceito de risco, por sua vez, designa a invenção de uma civilização que 
busca  tornar  previsíveis  as  conseqüências  imprevisíveis  das  decisões 
tomadas, controlar o incontrolável,  sujeitar os efeitos colaterais a medidas 
preventivas conscientes e aos arranjos institucionais apropriados22.

Risco  é,  portanto,  o  primeiro  aspecto  que  devemos  ter  em  mente  quando 

pensamos o contrato de seguro. Risco de acidentes, de infortúnios, de perdas diante do 

exercício  de  uma  atividade  econômica,  enfim,  risco  de  sofrer  prejuízos  de  ordem 

material. Risco este que não se confunde com incerteza ao passo que o consideramos 

como estatisticamente  mensurável,  quantificável.  Nas  palavras de  Ernesto Tzirulnik, 

risco, ao contrário da incerteza, “um sentimento humano imensurável [...] é um dado 

social objetivo23”.

20 PINHEIRO; SADDI, op. cit., p. 121.
21 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo? Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo: 
UNESP, 2003. p. 113 – 117.
22 Idem, p. 115.
23 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton.  O contrato de 
seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
37.
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Há de se ter, conseqüentemente, um instrumento que garanta as pessoas e seu 

patrimônio frente aos riscos inerentes à vivência em sociedade – riscos estes que não 

podem ser totalmente afastados, por mais previdentes que as pessoas possam ser e viver 

– reduzindo principalmente o “ônus imposto pelo risco à atividade econômica24”. E este 

é o papel do contrato de seguro, prevenção do risco de perda patrimonial (princípio 

indenitário).  Beck  inclusive  afirma  que  o  seguro  privado  é  o  “símbolo-chave  da 

prevenção do risco25”. 26

Quando a sociedade entendeu a perda como risco, compreendeu este problema 

como coletivamente solúvel27. E foi através do mutualismo que se operacionalizou essa 

solução, mediante, principalmente, a justificativa econômica que “parte do pressuposto 

que  é  mais  válido  suportar  coletivamente  as  conseqüências  individuais  danosas  dos 

riscos comuns do que suportá-las isolada e individualmente28”.

Tatiana Druck sobre o mutualismo assim assevera:

Na operação de seguro, fala-se em “distribuição” do risco e “pulverização” 
ou “dispersão” do custo, dando a noção de que o risco individual é diluído 
entre os outros participantes da operação e o prejuízo patrimonial do dano é 
rateado, através do mutualismo29.

É fundamental deixar claro que as contratações securitárias só têm razão de ser 

quando o risco é atenuado por intermédio da mutualidade. Senão, inclusive, estaríamos 

diante de uma situação de jogo ou aposta, na qual em ocorrendo um sinistro, sairia 

ganhando o segurado, e na ausência do sinistro, ganharia a seguradora. 

Borges sobre o mutualismo ainda assevera:

É  indispensável  destacar  que  mutualismo  –  além  de  implicar,  no  plano 
subjetivo, na idéia de solidariedade – induz, de pronto, sob o prisma objetivo, 
a concepção de um agrupamento sujeito aos mesmos riscos ou perigos, com 
as mesmas probabilidades de dano, razão da associação e formação de um 

24 PINHEIRO; SADDI, op. cit., p. 125.
25 BECK, op. cit., p. 114.
26 Consoante  Tatiana  Druck  (2005)  ressalta-se  que  nem  todos  os  riscos  existentes  são  objetos  das 
operações  securitárias,  mas  sim  aqueles  que  além  de  mensuráveis,  são  possíveis,  definidos  (para 
esclarecer e limitar o objeto de cobertura), incertos (do contrário estaríamos diante de fraude), futuros 
(não se segura risco já ocorrido), e que sejam viáveis economicamente. Sobre a viabilidade econômica do 
risco da operação de seguro levanta três exigências: a) que o risco seja “normal”, isto é, que não apresente 
alta  sinistralidade,  ou  seja,  fora  do  padrão  esperado;  b)  que  quanto  ao  conjunto  da  operação  exista 
homogeneidade dos riscos agrupados; e c) que o bem tenha valor significativo, caso contrário o preço 
para segurá-lo não cobrirá o custo da operação. p. 36.
27 BECK, op. cit., p. 114.
28 DRUCK, Tatiana Oliveira. O contrato de seguro e a fraude do segurado. Dissertação de Mestrado. 
Porto Alegre: Faculdade de Direito da UFRGS, 2003. p. 18.
29 Ibidem, p. 19.
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colegiado  aparelhado  para  o  enfrentamento  de  eventuais  prejuízos  que 
possam sofrer30.

Salienta-se,  nessa  orientação,  que,  embora  a  operação  securitária  seja  um 

negócio  jurídico  individual  entre  segurado  e  segurador,  esta  “não  poderá  ser  assim 

tratada em função da cadeia da qual o mesmo faz parte e em decorrência dos efeitos 

econômicos decorrentes daquele pacto31”. Nas palavras de Paulo Nader: “Há entre os 

segurados uma solidariedade implícita, não consciente32”.

Outro  ponto  essencial  no seguro é  a  garantia,  através  de uma associação de 

pessoas com riscos semelhantes (administrada por uma companhia seguradora), de que 

na ocorrência de danos, se recomporá a situação econômica de antes do evento. Não se 

evita que o dano ocorra, isto é impossível, mas se garante a preservação do status quo 

patrimonial ou do ser humano (acidentes, vida)33.

Cabe, por conseguinte, à seguradora organizar o negócio, reunindo pessoas com 

riscos homogêneos e angariando provisões, ou seja, formando um fundo mutual, para 

que estas pessoas tenham seus riscos garantidos. A forma como se dá essa organização 

parte  de  uma análise  estatística.  Tatiana  Druck  aborda  com muita  propriedade  esta 

questão:

A operação econômica “pura” do seguro consiste,  para a  Seguradora,  em 
agrupar pessoas/coisas/interesses  sujeitos a riscos  equivalentes  entre si e 
homogêneos,  dispostas  a  acautelarem-se  mutuamente  contras  as 
conseqüências deste, e avaliar o  perfil deste risco, ou seja,  na análise dos 
grandes números, como se comporta tal risco. Significa questionar quais as 
probabilidades de ele ocorrer, qual o percentual de pessoas/coisas/interesses 
ele atinge, com que freqüência e intensidade ele aparece no curso normal da 
vida,  entre  outras  questões,  a  fim  de  estabelecer  uma  probabilidade 
estatística de  sinistros  para  o  grupo.  [...]  Estabelecida,  enfim,  a  chance 
(percentual “x”) de tal risco vir efetivamente a se concretizar, começa-se a 
calcular  qual  o  valor necessário  para  fazer  frente  ao  prejuízo  médio  que 
ocorrerá ao “x%” daquele grupo. [...] Tal probabilidade levará em conta a 
intensidade média dos sinistros. Esta avaliação é feita pela análise atuarial. 
Fixado  então  um  valor  médio  para  cobrir  o  prejuízo  total,  esse  valor  é 
dividido entre os participantes do grupo de risco. Então, na verdade, cada 
integrante do grupo de risco (100%) paga parte do prejuízo de um percentual 
menor de coisas ou pessoas vitimadas (para um exemplo didático, suposto 
em 60%)34.

30 BORGES,  Nelson.  Os contratos  de  seguro  e  sua  função  social:  Revisão  Securitária  no  Novo 
Código Civil. Disponível em: <http://www.ibds.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2007. p. 8.
31 ROSA, Cássio Augusto Vione da.  Validade ou invalidade da cláusula de exclusão de cobertura? 
Um exame dos contratos privados de assistência à saúde. Dissertação de especialização. Porto Alegre: 
Faculdade de Direito da UFRGS, 2005. p. 114.
32 NADER, op. cit., p. 460.
33 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 3ª ed. São Paulo: RT, 1984, vol. XLV. p. 275.
34 DRUCK, op. cit., p. 23, grifo no original.
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O fundamental, enfim, nas palavras de Pinheiro e Saddi, “é que o contrato pode 

ajudar  os  agentes  econômicos  a  reduzir  o  ônus  imposto  pelo  risco  à  atividade 

econômica,  e,  dessa  forma,  contribuir  para  que  se  chegue  a  uma  situação  mais 

eficiente35”, ao que acrescentamos estável e segura.

1.4 Características

Com o advento do Novo Código Civil Brasileiro em 2002, houve uma alteração 

no que é considerado objeto do contrato de seguro. No Código de 1916 vigia a idéia de 

que era objeto do contrato o pagamento da indenização ao segurado em caso de sinistro. 

Já dispõe o Código Civil de 2002, em seu art. 757, que este objeto seria o “garantir 

interesse  legítimo  do  segurado,  relativo  a  pessoa  ou  a  coisa,  contra  riscos 

predeterminados”.

Tal concepção trouxe significativa mudança na antiga idéia de que o seguro era, 

usualmente, um contrato aleatório, devido a incerteza (álea) gerada, consoante referem 

Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel ao citarem Luigi Farenga:

Não se pode falar, com efeito, da álea na perspectiva do segurador, pois, para 
este último, a ocorrência do sinistro, e a conseqüente obrigação de pagamento 
da  indenização,  constitui  evento  amplamente  previsto  e  precisamente 
calculado com instrumentos atuariais. O que não se pode prever é ‘qual’ entre 
os  riscos  assegurados  se  realizará  em  sinistro  a  ser  indenizado;  mas  a 
circunstância é absolutamente indiferente para o segurador. Não se pode falar 
em  álea para  o  segurado,  pois  o  eventual  pagamento  da indenização  não 
significa uma vantagem, mas a  simples  reparação econômica de um dano 
inesperado36. 

Este entendimento salienta que a prestação do segurado, o prêmio, apesar de ser 

desproporcional  ao  valor  da  possível  indenização,  corresponde,  num  entendimento 

moderno, à garantia da prestação da indenização, em caso de sinistro, pelo segurador. 

Borges, citando Sérgio Cavalieri Filho, afirma:

Essa  segurança  é  mais  importante  para  o  segurado  do  que  a  própria 
indenização que eventualmente terá direito. Quem faz um seguro de vida, por 
exemplo, não fica torcendo para morrer logo só para que seus dependentes 
recebam a indenização. Ele quer viver o máximo possível (a menos que não 
esteja em são juízo),  mas quer também a certeza de que se faltar os seus 
dependentes não ficarão no desamparo. [...] O mesmo ocorre com quem faz 
seguro de automóvel não fica torcendo para que seu veículo seja roubado só 
para ter a satisfação de receber um cheque da seguradora. Em todos esses 

35 PINHEIRO; SADDI, op. cit., p. 125.
36  TZIRULNIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, op. cit., p. 30.
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casos o que o segurado quer é tranqüilidade, segurança e garantia de que, se 
os riscos a que está exposto se materializarem em sinistro,  terá condições 
econômicas de reparar as conseqüências37.

Logo constatamos que,  do ponto de vista  da operação global  do contrato de 

seguro, considerando que ele visa dar, conforme a lei e a doutrina afirmam, garantia38 

contra  riscos  futuros  predeterminados,  este  pode ser  considerado como um contrato 

comutativo.  Visto  que  no  momento  de  sua  celebração,  as  partes  têm,  com  grande 

precisão, as conseqüências e o comprometimento que estão assumindo pelo contrato. A 

comutação ocorre entre prêmio (prestação) e garantia (contraprestação)39.

Já, do ponto de vista da indenização, podemos considerar o contrato de seguro 

como aleatório, porquanto, de início, é desconhecido das partes se o risco vai ou não se 

materializar  em  sinistro.  Tal  fato  somente  é  apurado  no  caso  individual  concreto. 

Continua Borges:

Na comutatividade sempre se encontrou inserta uma louvável preocupação 
com o equilíbrio das prestações – mesmo no plano subjetivo – de forma que 
os contratantes pudessem, tanto quanto possível, se sentir seguros quanto ao 
fato  de  que  a  prestação  de  um  deveria  encontrar  correspondência  na 
contraprestação do outro40.

Importante ressaltar,  então, que há um equilíbrio muito preciso no que faz o 

segurado e no que deve fazer o segurador, sendo essas obrigações correspondentes e 

reciprocamente  dependentes,  evidenciando  a  interdependência  e  simultaneidade  das 

obrigações, ou seja, o contrato é sinalagmático. 

1.5 Regulamentação Estatal

O contrato de seguro estabelece uma prestação de serviço, e assim representa, 

muitas vezes, uma relação de consumo entre o segurado e o segurador41. Não bastasse a 

própria natureza do negócio, o art. 3º, §2º do CDC define: “Serviço é qualquer atividade 

37 FILHO, Sérgio Cavalieri, 1998, p. 87 apud BORGES, 2004, p. 8.
38 Asseveram TZIRULNIK; CAVALCANTI;  PIMENTEL (2003, p. 32) que o interesse é o objeto da 
garantia, conforme art. 757, interesse este relativo à pessoa ou coisa.
39 TZIRULNIK; CAVALCANTI; PIMENTEL, op. cit., p. 30.
40 BORGES, op. cit., p. 11.
41 Luiz Felipe Silveira Difini (2005, p. 202) alerta que, para o contrato de seguro ser considerado como de 
consumo, deve-se ter num pólo o fornecedor e noutro o consumidor, entendido este como o destinatário 
final do serviço prestado. Ou seja, se o contratante utilizar o serviço como insumo na produção de bem ou 
serviço, não haverá relação de consumo e não poderá ser aplicado o CDC ao contrato, mas sim as regras 
da legislação civil comum, restando este sobre a égide do direito comercial. Ver ainda nossa obra, TIMM, 
Luciano. “Da prestação de serviços”. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
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fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza [...] 

securitária42”. 

Conseqüentemente,  na  observância  de  uma  relação  de  consumo,  opera-se 

normalmente a proteção ao consumidor, por exemplo, contra práticas abusivas, ou na 

defesa da sua segurança e do seu direito à informação. Mas a questão mais importante 

concentra-se  na  interpretação  das  cláusulas  contratuais  do  seguro,  “o  que  se  faz, 

sobretudo,  no  momento  da  regulação  do  sinistro,  isto  é,  quando  se  afere  o  dever 

concreto de indenizar do segurador43”. 

Porém Druck, consoante o que afirma Tzirulnik, alerta os cuidados que se deve 

ter  com  relação  à  interpretação  das  cláusulas  contratuais  do  contrato  de  seguro, 

asseverando:

As regras de interpretação das quais dependa a determinação da prestação a 
cargo do segurador, a seu turno, serão guiadas pelo princípio ‘in dúbio pro 
segurado’,  segundo  o  qual  as  dúvidas  devem  solver-se  em  favor  do 
segurado,  princípio  antiqüíssimo  do  direito  obrigacional  securitário, 
recentemente confirmado no direito positivo (CDC art. 47) e  que deve ser 
articulado  com  a  natureza  e  princípios  próprios  da  modalidade 
obrigacional  examinada, sob pena de sucumbimento dos fundamentos 
técnicos do seguro e a sotoposição dos interesses transindividuais a mero 
proselitismo consumerista44.

Alessandro  Octaviani  pondera  os  interesses  que  deram  origem  a  essa 

regulamentação:

O  seguro  privado  desenvolveu-se  como  técnica  de  pulverização  e 
fragmentação dos riscos econômicos que podem atingir determinados grupos, 
que  em  função  deste  fato,  agregam-se  a  um  esquema  de  mutualidade, 
obedecendo  a  regras  atuariais.  Tal  atividade  [...]  passou  a  ser  objeto  de 
preocupações dos Poderes Públicos.  A conseqüência desta preocupação é 
uma intervenção legislativa marcante45.

De fato  o  contrato  de  seguro não tem seu conteúdo livremente  criado pelas 

partes. Obedece, necessariamente, às normatizações impostas pela SUSEP, sendo objeto 

de prévia estipulação de suas condições gerais, de diretrizes a serem obrigatoriamente 

42 Apesar  da  proteção  específica  ao  consumidor  ter  apenas  surgido  com  o  Código  de  Defesa  do 
Consumidor em 1990, ao instituir a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), o Dec. 
Lei 73/66 já estabelecia em seu art. 2º que ‘o controle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos neste 
decreto lei, no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguros’.
43 DRUCK, op. cit., p. 64.
44 Ibidem, p. 64, grifo nosso.
45 OCTAVIANI,  Alessandro.  Estado  moderno,  sistema  econômico  e  seguro:  Aproximação  da 
regulação pública sobre os seguros privados.  Disponível em: <http://www.ibds.com.br>. Acesso em: 
10 abr. 2007. p. 13 e 14, grifo nosso.
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seguidas, e de referenciais que condicionam as normas contratuais integrais, prêmios e 

tarifas das apólices.

Destaca Druck que alguns autores, entre eles Orlando Gomes, diante de tamanho 

dirigismo estatal, classificam os contratos de seguro como sendo de adesão bilateral, ao 

passo que as partes não têm liberdade de se afastarem do regulamento que condiciona a 

vontade  negocial46.  O  fato  de  o  contrato  ser  por  adesão  não  remonta  a  nenhuma 

abusividade,  apenas  que  este  sofre  grande  regulamentação  e  necessita  de 

homogeneidade  diante  do  mutualismo  e  do  grupo  econômico  que  se  forma  para, 

solidariamente,  suportar  os  prejuízos  decorrentes  dos  riscos  heterogêneos  que  estão 

sujeitos. Deixando, assim, às partes, pouco espaço de “manobra”. Octaviani estrutura 

essa regulamentação em quatro dimensões especiais:

Quanto  à  definição dos instrumentos  jurídicos  envolvidos  no negócio  (os 
termos  da  apólice,  abrangência  do  contrato,  estatutos  das  companhias 
seguradoras);  quanto  ao  aspecto  financeiro-contábil  das  empresas 
seguradoras  (saúde  das  garantias,  solvabilidade  das  reservas);  quanto  ao 
aspecto  técnico-atuarial  (definição  das  coberturas,  cálculo  das  reservas 
necessárias,  espécies  de  tarifas);  quanto  à  formatação  do  mercado 
(autorização  para  a  empresa  adentrar  o  mercado,  monitoramento  da 
concorrência)47.

Considera-se,  deste  modo,  o  contrato  de  seguro  como  um  “contrato 

‘regulamentado’, em que normas de interesse público se inserem automaticamente no 

conteúdo do pacto preponderando sobre a autonomia privada48”.

AS CONSEQÜÊNCIAS E O IMPACTO DAS DECISÕES JUDICIAIS

O debate tratado nesta pesquisa (ainda não concluída) centra-se, na sua ampla 

maioria, na comparação entre o judiciário brasileiro e o norte-americano no que tange à 

validade  ou  não  das  cláusulas  de  exclusão  de  cobertura  e  no  caráter  supostamente 

abusivo  das  mesmas  (com  ênfase  em  inundações  por  conta  do  caso  Katrina em 

Mississippi nos Estados Unidos, que foi tomado como modelo).49

O  primeiro  questionamento  que  se  faz  diz  respeito  à  discussão  em  si  das 

cláusulas  restritivas  de  cobertura.  Os  contratos  de  seguro  no  Brasil  sofrem grande 

46 Ibidem, p. 50.
47 OCTAVIANI, op. cit., p. 14.
48 DRUCK, op. cit., p. 51.
49 Para uma referência detalhada dos casos pesquisados ver artigo citado na nota de rodapé n. 01.
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intervenção e regulamentação estatal, principalmente pela SUSEP50. As cláusulas gerais 

de adesão são previamente estipuladas e aprovadas, sendo que as seguradoras somente 

podem “lançar” um seguro no mercado mediante autorização anterior. Pois bem, sendo 

assim,  por  que haveria  de  ser  que,  após o aval  do órgão fiscalizador  (uma agência 

reguladora propriamente dita), confrontar-nos-íamos com uma situação de abusividade? 

A cláusula foi previamente aprovada, e assim parte-se da suposição que ela é legal e não 

abusiva, há presunção de boa-fé, não o contrário. Tal realidade é semelhante à norte-

americana,  a  qual  também  perfaz,  por  meio  de  departamentos  governamentais,  um 

controle geral e abstrato das cláusulas contratuais da operação de seguro.

A diferença reside nas  divergências  das  premissas usadas  nos  embasamentos 

jurídicos  e  teóricos  do  judiciário  norte-americano  e  brasileiro.  Além  de  no  direito 

contratual norte-americano a liberdade contratual (pacta sunt servanda) ainda exercer 

papel largamente predominante, Ronald Coase já destacava, em 1960 no seu artigo The 

Problem of Social Cost, que os juízes americanos, diferentemente dos ingleses, ainda 

que muitas vezes implicitamente ou inconscientemente, reconheciam constantemente as 

implicações econômicas de suas decisões, levando-as em conta, juntamente com outros 

fatores, para chegar às suas decisões51.

Já o judiciário brasileiro,  abarrotado de casos e defronte uma legislação com 

ampla margem interpretativa derivada do modelo solidarista, acaba se limitando ao caso 

individual e sem pensar nos efeitos de segunda ordem de seus julgados. Muitas vezes, 

com o anseio de alcançar a desejada celeridade do processo, os juízes obrigam-se a um 

exame superficial das circunstâncias individuais da ação, não apreciando detidamente 

todas as razões e fatos da causa. Há um forte comprometimento com metas – para se 

alcançar um grande número de processos julgados – não com procedimentos. E assim, 

num  exame  com  pouca  profundidade  técnica  e  frente  à  necessidade,  pessoal  e 

legislativa, de aplicar justiça social àquele caso concreto, não são ponderados os efeitos 

mediatos e imediatos que a decisão trará para coletividade. O juízo, ao invés de técnico, 

é pessoal, olhando para trás, não para frente.

É claro que em diversos casos deparamo-nos com uma situação de abusividade 

em determinadas  cláusulas,  principalmente  nas  restritivas  de direito,  assim como na 

negativa das seguradoras em pagar determinadas indenizações. O sistema não está livre 

disso, pois está vinculado à racionalidade limitada dos agentes e seu oportunismo. Mas, 

50 Lembre-se do que alguns autores falam do contrato de seguro ser por adesão bilateral.
51 COASE, The problem of social cost, 1960. p. 10.
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da mesma forma que os segurados são estimulados a acionar o judiciário para obter 

indenizações  que  não tinham direito,  as  seguradoras,  pela  conivência  e  morosidade 

institucional, também o são52. Porém, a correção desse problema deve se dar por meio 

de  um  melhor  controle  dos  contratos  através  de  um  aperfeiçoamento  nos  órgãos 

responsáveis  pela  regulação  da  atividade  securitária,  aos  quais  incumbe 

preventivamente aprovar os contratos e eventualmente mediante danos punitivos como 

no direito norte-americano em casos de má fé da seguradora.

Existem duas razões técnicas na operação securitária que levam as seguradoras a 

excluírem a garantia indenizatória. Até porque, não se pode pensar que a exclusão de 

cobertura de determinadas ocorrências nos contratos são imotivadas; muito antes pelo 

contrário,  são  fundadas  na  técnica  probabilística  atuarial,  visando  à  manutenção  e, 

principalmente,  estabilidade  do  negócio.  É  a  chamada  dispersão  dos  riscos  e  a  alta 

sinistralidade de determinado evento que, basicamente, restringem sua cobertura. 

Pedro Alvim destaca:

A probabilidade  estatística  funciona com a  desejada regularidade,  quando 
houver dispersão dos riscos, de modo que o mesmo evento não afete todos 
os  casos  possíveis.  De  acordo  com os  padrões  modernos  de  construção, 
jamais  o  mesmo  incêndio  alcançaria  todos  os  prédios  segurados  de  uma 
cidade, porque estão dispersos. Os riscos são isolados, segundo a linguagem 
do seguro [...] É o princípio da dispersão que induz o segurador a excluir 
do  contrato  determinados  riscos,  embora  sejam da  mesma  natureza. 
Outros  [que  apresentam  alta  taxa  de  sinistralidade,  ou  seja,  grande 
probabilidade se materializarem em sinistro] são aceitos sob condições mais 
onerosas [...] A seguradora tem de prevenir-se contra essa concentração de 
riscos anormais. Poderá provocar desvios perigosos para sua estabilidade53.

Deveria ser fácil, ou ao menos é desejável, pelo modo como se perfaz o contrato 

de  seguro,  visualizar  que  este  não  pode  ser  considerado  na  sua  individualidade, 

restringindo-se apenas as partes litigantes.

Porém, o consumidor,  no seu ponto de vista individual,  está limitado ao seu 

caso, não lhe importando o fundamento técnico-jurídico que permitirá que seu risco seja 

garantido. A “estrutura econômica que viabiliza o seguro, porém, demonstra que este 

52 O economista Ricardo Amorin, durante o XX Fórum da Liberdade, realizado entre os dias 16 e 17 de 
abril  de  2007 na  PUC/RS,  asseverou  que  uma  das  funções  do  Estado,  junto  com a  necessidade  de 
promover desenvolvimento econômico e garantir  e expandir os direitos e liberdades individuais,  é de 
proteger  os  mais  fracos.  Entretanto  alertou  que  isso  não  pode  ser  usado  como  política  de  estado 
equivocada, como no caso do judiciário brasileiro que, ao invés de respeitar as leis, toma decisões em 
desacordo com o objetivo delas, favorecendo a parte mais fraca naquele caso específico e, na maioria das 
vezes, banindo a capacidade de crescimento futuro, gerando menos empregos, investimentos e a crescente 
necessidade de um estado paternalista.
53 ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 61, grifo nosso.
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contrato  impõe  uma  operação  mutualista,  portanto,  global54”.  É  obrigação  do  juiz 

elucidar isso no exame do caso. Não se nega, é claro, que os magistrados, atualmente, 

encontram-se vinculados à função social do contrato. No entanto, não se pode confundir 

a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através 

de políticas públicas. 

Nessa orientação Pinheiro assevera:

Para a economia, a justiça social deve ser buscada essencialmente através da 
redistribuição  da  receita  de  impostos,  notadamente  através  das  políticas 
públicas  nas  áreas  de  educação,  saúde,  habitação  etc.  Os  magistrados 
brasileiros, porém, acreditam que a busca da justiça social justifica sacrificar 
a segurança jurídica, com uma larga maioria deles sendo de opinião que “o 
juiz  tem um papel  social  a  cumprir,  e  a  busca  da  justiça  social  justifica 
decisões que violem os contratos”55.

A função social do contrato não significa simplesmente a anulação dos pactos, 

assim como não significa a literalidade na interpretação das cláusulas.  Há de se ter 

coerência. Em outra ocasião já indagamos:

Concebido  o  contrato  em  sua  totalidade  ou  sistematicidade  complexa,  é 
inerente  admitir  que  isso  possa  acontecer.  É,  portanto,  perfeitamente 
admissível que em um contrato de plano de saúde, conflitem a racionalidade 
econômica da empresa seguradora, no sentido de que o consumidor somente 
receba  tratamento  de  saúde  na  exata  proporção  de  sua  contribuição;  a 
racionalidade política de uma certa “justiça social” de que pessoas de menor 
condição econômica não morram a espera de um remédio ou tratamento, a 
despeito  de  eventual  não-contribuição  ao  sistema  securitário  privado.  O 
problema  mais  complexo  a  saber  é  qual  destas  racionalidades  deve 
prevalecer na seara do contrato; ou seja, qual delas atende mais amplamente 
à função social do instituto?56

Não  parece  desejável,  portanto,  ficarmos,  a  cada  litígio  apreciado  pelo 

judiciário,  vinculados  apenas  à  íntima convicção  e  bom senso do julgador.  Abre-se 

ampla margem para o subjetivismo na análise do caso,  e  acabamos à mercê de um 

sentimento  humanitário  que  leva  a  um  posicionamento  parcial  por  parte  dos 

magistrados,  os  quais,  comumente,  não  possuem  formação  multidisciplinar, 

desconhecendo fatores de cunho econômico, político e social. Deve-se ter cuidado no 

processo legislativo para que as leis não sejam maleáveis ao ponto de serem adaptadas 

conforme preferir o intérprete.

54 DRUCK, op. cit., p. 53.
55 PINHEIRO in Direito e economia, p. 79.
56 TIMM in Direito e economia, p. 110.
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Os reflexos econômicos da interferência judicial nos seguros são constatados em 

dois momentos: imediatamente após a sentença e mediatamente,  ou seja, a curto e a 

longo prazo. 

Quando a seguradora é condenada a pagar indenização não prevista deve ela 

despender quantia não provisionada. Cria-se um desequilíbrio na malha de contratos, 

pois o padrão é quebrado. Assim acaba a seguradora obrigada a aumentar o preço dos 

serviços por ela prestados e o valor dos prêmios pagos,  também procedendo com a 

realocação  de  seus  recursos  no  plano  interno  da  firma57.  O  impacto  imediato  é 

verificado, portanto, no sistema de preços. A seguradora não arcará com os prejuízos 

oriundos das decisões judiciais, mas repassará estes custos “extras” a seus clientes, ou 

seja, aos outros segurados58. “As indenizações impostas judicialmente, quando possível, 

passam a integrar o processo produtivo e são transferidas para a sociedade o que é uma 

externalidade resultante de decisão judicial59”.

Tal foi ilustrado em reportagem vinculada no The Wall Street Journal de 17 de 

agosto de 2006. Ao noticiar sobre os aspectos legais do Furacão  Katrina, o periódico 

afirmou que, se as seguradoras tivessem perdido a ação (criando precedente) e fossem 

obrigadas a  pagar as indenizações não contratadas,  as taxas cobradas dos segurados 

(insurance rates) seriam elevadas para cobrir os bilhões de dólares inesperados60. 

Foge do escopo do contrato a garantia de todo e qualquer risco, não sendo essa a 

verdadeira  eficácia  econômica  da  operação.  Esta  se  encontra  na  racionalidade  que, 

diante da percepção da necessidade da socialização do risco, seus prejuízos são diluídos 

pelo mutualismo61.  O que o seguro faz é transferir  as conseqüências econômicas do 

risco caso ele venha se materializar em sinistro para a coletividade62.

57 Tal realocação de recursos pode ser no sentido de diminuir os valores percebidos pelos agentes internos 
da firma (salários) ou na diminuição dos investimentos realizados, por exemplo.
58 Milton  Friedman,  apontado  como  o  economista  da  2ª  metade  do  século  XX  pela  revista  The 
Economist,  defendia a idéia que a responsabilidade social  dos negócios é a de aumentar seus lucros. 
Segundo ele a obrigação primeira de qualquer empresa é com seus acionistas, indivíduos que são donos 
da  corporação,  cujo  interesse  reside  na  rentabilidade  dos  recursos  aplicados  no  capital  da  empresa. 
Destaca  que  os  recursos  aplicados  no  social  envolvem  um  processo  político  e  assim  devem  ser 
distribuídos pela imposição de impostos.  (FRIEDMAN  in The social responsability of business is to 
increase its profits. The New York Times Magazine, 1970).
59 SZTAJN. Externalidades e custos de transação in ÁVILA. Fundamentos do estado de direito. 2005. p. 
322.
60 Cf. reportagem de  Liam Plevem do jornal  The Wall Street Journal  publicada em 17 de agosto de 
2006,  um  dia  após  a  sentença  proferida  em  Leonard  vs  Nationwide  Mutual  Insurance  Company. 
Disponível em: <http://www.wsj.com>. Acesso em: 15 mai. 2007.
61 DRUCK, op. cit, p. 18.
62 BORGES, op. cit., p. 8.
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O judiciário  ao  invalidar  cláusulas  contratuais  de  exclusão  de  cobertura  em 

situações flagrantemente não abusivas gera insegurança, pois a seguradora já não saberá 

os  limites  das  indenizações  que  deverá  arcar.  Neste  instrumento  contratual,  o  qual 

depende e encontra sua origem na previsibilidade dos acontecimentos, tal ingerência 

atenta contra seus objetivos, gerando desestímulo para que os agentes atuem, fazendo o 

mercado operar ineficientemente.

O maior problema é encontrado, pois, mediatamente,  ou seja,  a longo prazo, 

com o aumento  nos  custos  de transação  dos  contratos  de  seguro63.  Douglass  North 

pondera que a eficiência econômica institucional é alcançada através de um processo 

histórico evolutivo, não sendo um dado pronto, mas sim dependente da trajetória64. O 

contrário, a ineficiência econômica institucional, também é originada de um processo 

evolutivo,  processo este que hoje observamos através dessas decisões modificativas. 

Esta  ineficiência  está  diretamente  ligada e  é  a  maior responsável  pela elevação dos 

custos de transação.

As seguradoras vêem-se obrigadas a manter um amplo aparato burocrático para 

o controle das cinco atividades necessárias para realizar a transação do seguro, as quais 

estão diretamente associadas a seu custo.

A primeira é a  busca das informações, cuja instabilidade diante das seguidas 

alterações do ambiente social e econômico gera necessidade de constante atualização. A 

segunda, a  negociação, infere o fato da barganha que deve ser feita junto aos órgãos 

regulamentadores, SUSEP neste caso, para determinação dos preços dos serviços e dos 

valores  dos  prêmios  e  também  a  maior  restrição  para  que  as  pessoas  acessem  os 

contratos,  criando-se  novos  impedimentos.  A  terceira  reside  na  formalização  dos  

instrumentos  contratuais que,  devido  sua  crescente  e  necessária  complexidade, 

requerem um corpo de técnicos especialistas para apurar e redigir sua forma correta. A 

quarta  diz  respeito  ao  monitoramento  dos  contratos para  ver  se  eles  estão  sendo 

cumpridos corretamente pelos contratantes. A quinta e última etapa, por sinal a mais 

impactada, é a correta aplicação do contrato, o que não acontece, pelo contrário: cobra-

se das seguradoras além do estipulado.

Em outras  palavras,  é  muito  elevado  o  custo  para  se  manter  o  negócio  de 

seguros diante da maneira como são tutelados os litígios que o dizem respeito. Pinheiro 

pondera:
63 Efeitos  mediatos  das decisões  judiciais  também conhecidos  como efeitos  de  segunda geração  das 
sentenças.
64 NORTH, Institutions..., 1990. p. 6.
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É importante que os juízes entendam melhor a repercussão econômica das 
suas decisões. Em particular, que quando eles buscam a justiça social estão 
mandando  sinais  e  afetando  expectativas  e  comportamentos  dos  agentes 
econômicos em geral, no Brasil e no exterior. Assim, precisam entender que 
aquela  justiça  que  eles  buscam  pode,  num  segundo  momento,  não  se 
verificar,  pois  os  agentes  econômicos  adaptam-se  à  forma  de  decidir  do 
magistrado.  Uma  justiça  que  busca  privilegiar  o  trabalhador  acaba 
diminuindo o número de empregos e aumentando a informalidade. O juiz que 
favorece os inquilinos diminui o número de imóveis disponíveis para aluguel. 
O  magistrado  que  beneficia  pequenos  credores  estará  em  um  segundo 
momento aumentando os juros que lhes são cobrados ou mesmo alijando-os 
do mercado de crédito.  Ainda que a capacidade de reação dos agentes 
possa ser pequena no curto prazo, ela é razoavelmente alta em prazos 
mais longos65.

Isto  é  exatamente  o que  Coase  advoga quando fala  no “Problema do Custo 

Social”. Alerta ele que muitas vezes, com o objetivo de se remover deficiências – como 

o fazem os juízes ao decidir em favor do segurado realizando justiça social – se diverge 

a  atenção  daquelas  outras  mudanças  que  estão  inevitavelmente  associadas  com  as 

medidas  “correcionais”.  Mudanças  estas  que  podem  produzir  mais  danos  que  a 

deficiência original.

A elevação dos custos de transação e conseqüente ineficiência operacional do 

mercado securitário levarão, no fim, à inviabilidade do negócio. Operando muitas vezes 

no  prejuízo  e  diante  da  possibilidade  de  colapso  do  sistema,  com a  perspectiva  de 

quebra das seguradoras, será mais vantajoso para os detentores de capital que investem 

nas  Companhias  Seguradoras  alocar  seus  recursos  onde  eles  irão  produzir  maiores 

ganhos.  Os  agentes  se  sentirão  desestimulados  para  que  operem  nesse  nicho  do 

mercado. 

Com os custos de transação elevados acontece também um “desperdício”  de 

recursos, os quais poderiam ser aplicados em lugares mais apropriados, gerando mais 

bem-estar, do que quando são despendidos para dar suporte à atividade transacional. “É 

obviamente desejável reduzir a necessidade destas transações e assim reduzir o emprego 

de recursos para realizá-las66”, liberando-os para alocação nos locais onde serão mais 

eficientes.

O que deve ser decidido, no caso concreto individualmente considerado e na 

escolha dos arranjos sociais e jurídicos, é se o ganho obtido ao se indenizar um sinistro 

não previsto no contrato é maior que a perda que acarretará a coletividade de segurados 

65 PINHEIRO in Direito e economia, p. 76, grifo nosso.
66 COASE, The problem of social cost, 1960. p. 8.

2725



como resultado dessa decisão. Como repetidamente asseverado, não é isto o que ocorre. 

Segundo a perspectiva de Direito e Economia, é maior o ganho obtido ao se preservar 

aquelas  disposições  não  abusivas  que  originariamente  estão  previstas  no  contrato, 

diminuindo o custo das transações no mercado e beneficiando a coletividade, do que a 

perda observada por aquele consumidor vítima de um infortúnio a que todas as pessoas 

estão sujeitas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A idéia de que a modificação dos instrumentos contratuais securitários se faz 

pelo bem da sociedade como resultado de um tratamento mais benéfico ao indivíduo 

que ingressou com uma ação na justiça contra uma seguradora mais forte não deve ser 

presumida, sendo que a literatura indica justamente uma presunção contrária a essa. O 

contrato de seguro, como de regra os demais tipos de contratos, é sensível aos estímulos 

externos, principalmente daqueles advindos das instituições. A ineficiência do ambiente 

institucional Judiciário, influenciado pela ótica solidarista em maximizar  a resolução 

das demandas da sociedade por meio do direito privado, pode acarretar mais prejuízos 

do que benefícios. 

É necessário ponderar o impacto das decisões judiciais, tanto no ambiente social 

quanto no ambiente econômico. Há de se preservar a idéia da função social do contrato, 

mas esta sendo a função do contrato em determinado ambiente coletivo e não individual 

avaliando  o  impacto  no  bem estar  da  coletividade  de  uma  determinada  revisão  do 

contrato.

Existe, portanto, a necessidade de se buscar um equilíbrio nas visões e decisões, 

quebrando-se alguns paradigmas, tais qual a invalidade de toda cláusula de exclusão de 

cobertura em contratos de seguro ou de que as empresas que atuam no setor só visam o 

lucro e por isso devem ser penalizadas sem um sinal evidente de má fé.

Parece-nos  que  a  verdadeira  justiça  social  seria  encontrada  nos  anseios  da 

coletividade, disposta a aproveitar os benefícios da socialização do risco por meio dos 

contratos de seguro ao menor custo (o que não exclui a regulação do contrato, bem 

entendido por alguma autoridade governamental). Anseios estes que não se confundem 

com a realização de redistribuição de recursos no plano individual. Deve-se criar uma 

estrutura de incentivos positivos, não negativos, para que o mercado opere. Assim, nas 

palavras  de  Coase,  ao  planejarmos  e  escolhermos  entre  os  arranjos  sociais,  ao 
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decidirmos como deve ser feito o ajuste legal, e ao ponderarmos sobre a delimitação dos 

direitos, devemos levar em consideração o efeito total.
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APURAÇÃO DE HAVERES EM SEDE DE DISSOLUÇÃO

  JUDICIAL DE EMPRESA HOLDING

Hamilton de Figueiredo Silva∗

RESUMO

Toda mudança que leva à troca da rotina tradicional por uma nova pode ser entendida 

como boa ou simplesmente perversa para o cotidiano. A revogação dos artigos 1º a 456 

do Código Comercial,  pela  Lei  nº  10.406,  de  2002,  trouxe para  o  Código Civil  os 

Títulos de Crédito (Livro I) e o Direito de Empresa (Livro II). A alteração da esfera 

comercial  para a civil  não foi muito bem-vinda por muitos comercialistas.  Porém, o 

grande problema que se apresentou na novel legislação não foi apenas o referente à 

troca do campo do direito; tal reforma se fez de forma tímida e nasceu precisando de 

mudanças,  pois  a  discussão  legislativa,  que  atravessou  longos  anos,  passou  pela 

Constituição de 1967, adentrou-se na de 1988 e chegou até os dias atuais, de tantas e 

tantas mudanças na sociedade, levando à conclusão de que, se alguma mudança tivesse 

que ser feita,  esta deveria ter ocorrido na esfera do Código Comercial,  e não na do 

Código Civil. Neste panorama, este trabalho tentou encontrar uma resposta à questão: 

“A apuração dos haveres de uma holding em dissolução pode ser estendida às empresas 

controladas?”. O estudo conclui pela necessidade de estabelecimento de regras legais 

para as sociedades holding e pela criação de normas que considerem a possibilidade de 

sua dissolução parcial. 

PALAVRAS-CHAVE

EMPRESA HOLDING; DISSOLUÇÃO DE EMPRESA; APURAÇÃO DE HAVERES. 

ABSTRACT

Every change in the usual routine for a new order could be understood as good if this 

change were for our improve. Articles 1 to 456 of the Brazilian Commercial Code were 

  Advogado, professor do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, mestrando da Faculdade de 
Direito Milton Campos.
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revoked by Law nº 10.406, of 2002. Credit Titles and Business Law were brought to 

Civil Code, respectively to Part I and Part II. The Business Jurists did not receive the 

new changes gladly. Jurists became disappointed because the changes required by them 

occurred not just as a matter of law field. Such reform was carried out insufficiently and 

needing new changes from the very moment it was brought out. It is interesting to note 

that  the  matter  had  been  discussed  for  a  long  time,  since  the  debates  of  1967 

Constitution, through the 1988 Constitution and now, after many changes in society. 

This  study concludes  that  if  any change had to  be made,  such change should have 

occurred  in  the  Commercial  Code,  not  in  the  Civil  Code.  Thus,  analyzing  some 

doctrinal and jurisprudential aspects, this work tried to find a reply to this question: "As 

to a holding company, the verification of assets upon dissolution can be extended to the 

controlled companies?". This paper also concludes that it is necessary the establishment 

of legal rules for the holding societies and the creation of norms that take into account 

the possibility of their partial dissolution.

KEYWORDS

HOLDING COMPANY; COMPANY DISSOLUTION; VERIFICATION OF ASSETS.

INTRODUÇÃO

Em face do fim da  affectio societatis ou da atuação danosa de um sócio, os demais 

sócios,  ou sócio,  poderão requerer  a sua exclusão do quadro societário,  buscando a 

tutela judicial.  

Estudar-se-á a seguinte questão, ponto fulcral do presente tema: Havendo uma holding 

que esteja sendo objeto de dissolução, a apuração dos haveres pode ser estendida 

às controladas?

A ausência de jurisprudência dos tribunais  superiores  com base no Código Civil  de 

2002 sobre o assunto e o início da discussão por algumas poucas obras no campo da 

doutrina dificultam a prestação jurisdicional dos agentes do direito, levando, algumas 

vezes, a decisões contrárias à própria Lei.
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Com base em tais tópicos, será analisada a questão da doutrina anterior, em especial o 

Código Comercial de 1850, que previa tão-somente a vontade de um dos sócios para 

dissolver a sociedade comercial por prazo indeterminado.

O Código Civil prevê a mesma regra quando diz que, nas sociedades comerciais, por 

prazo indeterminado, basta a vontade de um dos sócios para a sua dissolução.

A inovação  fica  por  conta  da  hipótese  em que,  para  dissolver  a  sociedade,  deverá 

ocorrer motivo justo para a ruptura do vínculo social na conduta do sócio que põe em 

manifesto perigo o fundo comum.  

1 A ATIVIDADE EMPRESÁRIA

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que introduz o novo código civil1 não define 

empresa, mas essa definição pode ser feita a partir da de empresário, como sendo aquele 

que exerce  profissionalmente  atividade  econômica  organizada  para a  produção ou a 

circulação de bens ou de serviços e divide o exercício habitual de operações econômicas 

em empresárias e não-empresárias, assim classificando as sociedades, especificamente 

quanto à natureza, em empresárias e simples (art. 982).

Alves2 lembra que empresa é atividade econômica organizada e que não se considera 

empresário  quem  exerce  profissão  intelectual,  de  natureza  científica,  literária  ou 

artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, exceto se o exercício da 

profissão constituir elemento de empresa.

Segundo Souza3, a elaboração de um direito comercial fundado na empresa como seu 

objeto  revoluciona  os  processos  tradicionais  e  possui  o  condão  de  eliminar 

antagonismos teóricos e de minimizar as exceções.

1 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o novo código civil.  
2 ALVES, Geraldo Gonçalves de Oliveira e. A estruturação jurídica da sociedade holding no direito  
positivo brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial). Faculdade de Direito Milton Campos, 
Nova Lima, 2005.

3 SOUZA, Rui de. O direito das empresas – atualização do direito comercial. Belo Horizonte: Bernardo 
Álvares, 1959.
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O novo Código Civil unifica parcialmente o Direito Privado e institui a disciplina geral 

das sociedades que correspondem à união de pessoas (universitas  personarum)  com 

propósitos  econômicos,  nisto  se  diferenciando das  associações  organizadas  sem tais 

finalidades.

Conforme o artigo 966 do novo Código Civil,  entende-se por  sociedade empresária 

aquela que desenvolve atividade própria de empresário, o qual é legalmente definido 

como  "aquele  que  exerce  profissionalmente  atividade  econômica  organizada  para  a 

produção ou circulação de bens ou serviços".4 

Trata-se  da  prevalência  do  critério  estrutural  ou  funcional,  decorrendo  a 

empresarialidade  do  modo  pelo  qual  é  exercida  a  atividade  econômica  voltada  ao 

mercado. A exceção a tal sistema de caracterização se refere ao critério formal, que, 

independentemente  da  estrutura  operacional  da  sociedade  ou  dos  fatores  produtivos 

predispostos, considera empresária pela simples forma jurídica de constituição, como 

sucede com as sociedades por ações5 .

A conceituação econômica do empresário e, por conseqüência, da sociedade empresária 

exige, como leciona Requião6, a organização dos fatores da produção que se propõem à 

satisfação das necessidades do mercado geral.  

 
2 CARACTERIZAÇÃO DE UMA SOCIEDADE HOLDING    

A palavra holding remete à idéia de uma organização à frente de um grupo de grande 

porte que controla e influi na administração de outras empresas.

4 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o novo código civil.  
5 § único do art. 982 do novo Código Civil – BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o 
novo código civil.
6 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito falimentar. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1981.
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Goyos Jr7, em seu Legal dictionary – dicionário jurídico, define holding company como 

“Companhia que detém ações e supervisiona e administra tais empresas”.  

Conforme Alves8, “É irrelevante, para a definição da empresarialidade da holding o fato 

de  titularizar  participação  em  uma  sociedade  simples,  pois  não  é  o  exercício  da 

atividade por essa desenvolvida que define a condição de empresária da holding”. 

A organização  e  o  exercício  profissional  da  atividade  é  que  conferem à  holding a 

condição  de  empresária,  muito  embora  as  empresas  nas  quais  possui  participação 

societária não precisam ser sociedades empresárias. O fato de a holding ter como escopo 

titularizar  participações  societárias  de  outras  sociedades  revela  sua  atividade 

profissional.

O que qualifica uma holding não é o exercício do poder de controle, mas a titularização 

de ações ou cotas em outras empresas, pois, com essa titularização, pode-se buscar o 

controle. Também pode ocorrer que, mesmo sendo acionista majoritária, a holding pode 

não se interessar em usar esse direito, e não se tornar controladora – o que não lhe 

retiraria a condição de holding.

A holding que não possuir o controle da sociedade da qual participa será tida como uma 

sociedade  coligada  ou  de  simples  participação,  dependendo  do  tamanho  dessa 

participação. Será coligada quando participar com 10% ou mais do capital social, sem 

controlá-la,  e será de simples participação quando possuir menos de 10% do capital 

social  com  direito  a  voto.  Por  exercer  profissionalmente  uma  atividade  econômica 

organizada, a holding é considerada como uma sociedade empresária.

Não poderão exercer a atividade de holding a sociedade simples e a sociedade em conta 

de  participação,  por  ser  esta  destituída  de  personalidade  jurídica  e  não  ser  uma 

sociedade empresária.

2.1 Sociedade limitada
7 GOYOS JR., Durval de Noronha. Legal dictionary – dicionário jurídico. 2. ed. São Paulo: Observador 
Legal, 1994, p. 138.
8 ALVES, Geraldo Gonçalves de Oliveira e. Sociedade holding no direito brasileiro. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2006, p. 27.
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A sociedade  holding  funciona como um anteparo societário, uma proteção dos sócios 

em face de participação, muitas vezes de risco, em outras sociedades, e, no caso da 

sociedade limitada, a responsabilidade poderá ser estendida aos bens dos sócios, é o 

caso do disregard of legal entity9.

 

2.2 Sociedade em comandita por ações

Praticamente inexistente no Brasil, a sociedade em comandita por ações é um tipo de 

sociedade empresária que pode exercer as funções de holding.

2.3 Sociedade em nome coletivo

Embora  seja  muito  pouco  conhecida  no  Brasil,  por  se  tratar  de  uma  sociedade 

empresária, a sociedade em nome coletivo pode exercer as atividades de uma holding.  

2.4 Sociedade de economia mista

O  Estado  poderá  utilizar  uma  sociedade  de  economia  mista  para  administrar  as 

participações  societárias  de seu interesse.  Assim,  a  sociedade funcionará  como uma 

holding estatal.

2.5 Empresa pública

Uma empresa  pública  poderá  revestir-se  das  características  de  uma  holding quando 

usada  pelo  poder  público  para  controlar  suas  participações  societárias  em  outras 

empresas.

2.6 Sociedade anônima

9 Desconsideração da pessoa jurídica (tradução nossa).
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A sociedade anônima é o tipo mais apropriado para a estruturação de uma holding, não 

apenas pela maior segurança dos acionistas, mas também por ser o tipo societário mais 

indicado para grandes empreendimentos.  

Como a sociedade anônima aberta requer maior complexidade na sua estruturação e 

operação, conclui-se que a sociedade anônima fechada é a mais indicada como tipo 

societário para a estruturação de uma holding.

Alves10 conclui: 

Com o Código Civil de 2002 e o conseqüente aumento do poder dos 
sócios minoritários,  revela-se que a sociedade anônima apresenta-se 
como o melhor tipo  societário  para  a estruturação  de uma  holding, 
principalmente a sociedade anônima fechada, cujo controle estará nas 
mãos de uns poucos, não se submetendo à fiscalização pela Comissão 
de  Valores  Mobiliários  e  também  não  ficando  à  mercê  de  sócios 
minoritários que nem sempre estão imbuídos do mesmo propósito do 
acionista controlador.

3 ABORDAGEM HISTÓRICA

A  história  das  sociedades  holding está  intimamente  ligada  à  própria  figura  do 

comerciante,  que,  em  face  da  necessidade  de  controlar,  expandir  e  manter  a  sua 

atividade comercial principal, teve que se aliar aos detentores de capital, dos meios de 

produção ou das matérias-primas.

Segundo Oliveira11, de 1760 a 1830, a Revolução Industrial ficou limitada à Inglaterra. 

Para manter a exclusividade, era proibido exportar maquinário e tecnologia. Entretanto, 

a  produção  de  equipamentos  industriais  havia  crescido  e  logo  superaria  as 

possibilidades de consumo interno. As nações passaram a identificar o poderio de um 

país com seu desenvolvimento industrial. O processo se difundiu pela Europa, Ásia e 

América.

10 ALVES, Geraldo Gonçalves de Oliveira e. Sociedade holding no direito brasileiro. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2006, p. 129.
11 OLIVEIRA, Luís. Capitalismo monopolista, imperialismo e neocolonialismo. 2002. Disponível em: 
<http://www.caicmadezatti.hpg.ig.com.br/capitalismo.htm> Acesso em: 20 jul. 2006.

2735



Assim,  a  tecnologia  industrial  avançou,  a  população  cresceu,  os  movimentos 

migratórios  se  intensificaram.  No  fim  do  Século  XIX,  eclodiu  a  primeira  Grande 

Depressão (1873 - 1896), que fortaleceu as empresas pela centralização e concentração 

do capital. Iniciou-se aí nova fase do capitalismo, a fase monopolista ou financeira, que 

se desdobrou na exportação de capitais e no processo de colonização da África e da 

Ásia. 

Oliveira12 lembra que o impacto da Revolução Industrial inglesa atingiu todas as partes 

do mundo, em ritmo vertiginoso, como na Alemanha, ou retardado por razões políticas, 

como na França.

As mudanças na estrutura da produção industrial foram tão aceleradas a partir de 1870, 

que pode-se falar de uma Segunda Revolução Industrial - uma época em que se usaram 

novas formas de energia: eletricidade, petróleo; de grandes inventos: motor a explosão, 

telégrafo, corantes sintéticos; e de intensa concentração industrial. 

A grande diferença em relação à primeira fase da Revolução Industrial era o estreito 

relacionamento  entre  ciência  e  técnica,  entre  laboratório  e  fábrica.  A  aplicação  da 

ciência  se  impunha  pela  necessidade  de  reduzir  custos,  com vistas  à  produção  em 

massa, e o capitalismo de concorrência foi o grande propulsor dos avanços técnicos. 

A primeira grande crise do capitalismo, a Grande Depressão, que começou por volta de 

1873 e  terminou em 1896,  eliminou as  empresas  mais  fracas.  As fortes  tiveram de 

racionalizar a produção: o capitalismo entrou em nova fase, a fase monopolista. Seu 

desdobramento  mais  visível  foi  a  expansão  colonialista  do  Século  XIX,  com  o 

aparecimento dos trustes,  dos cartéis  e da figura da  holding -  uma empresa central, 

geralmente uma financeira, que detém o controle das ações de várias outras empresas.

12 Id., 2002.
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As sociedades  holding não  têm um tratamento  muito  difundido pelos  tratadistas  do 

direito  comercial,  sendo  encontrada  uma  maior  discussão  dentro  do  próprio  direito 

empresarial, mais especificamente no direito comercial norte-americano e no inglês.

 

4 O PODER DE CONTROLE DE UMA SOCIEDADE HOLDING

O poder de exercício do controle de uma holding manifesta-se nas assembléias através 

do voto.

O artigo 1.098 do Código Civil13 define que sociedade controladora é aquela que possui 

a maioria  dos votos nas deliberações  dos quotistas  ou da assembléia  geral,  e,  desse 

modo, pode indicar a maioria dos administradores.

Nas grandes companhias abertas, as ações podem estar muito pulverizadas no mercado, 

e  muitos  acionistas  podem não comparecer  às  assembléias,  sendo comum apenas  o 

comparecimento de pequena parte de acionistas.

Tal situação ensejaria o exercício do poder de controle por acionista majoritário que 

nem sempre é majoritário em relação à companhia.

Outras  vezes,  grupos  minoritários  se  agrupam em  acordos,  passando  a  exercer  em 

conjunto  o  controle  da  sociedade,  acumulando  poder  bastante  para  deliberações 

majoritárias.

Nem sempre a  holding estará em situação de controlar outras sociedades, pois o seu 

objetivo  social  não  é  primordialmente  controlar  outras  sociedades,  mas  titularizar 

participações societárias que podem ou não bastar para o exercício do poder de controle.

Ao longo do  tempo,  uma sociedade  pode  relacionar-se  com outras  sociedades  para 

melhorar  o  seu desempenho,  para crescer,  ou somente  para ter  mais  uma forma de 

13 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o novo código civil.  
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investimento  com  melhor  retorno.  Tais  relações  não  são  peculiares  somente  às 

sociedades anônimas e podem envolver qualquer tipo de sociedade.

Dentre  as  relações  entre  sociedades,  destaca-se  como  a  mais  comum  aquela  de 

participação no capital social, ou seja, uma sociedade que se torna sócia de outra, por 

vezes tendo ingerência na direção, outras vezes simplesmente investindo parte de seu 

patrimônio no capital da sociedade, ou formando grupos societários.

A participação de uma sociedade,  no capital de outra, pode representar uma relação 

muito mais relevante juridicamente quando uma sociedade controla a outra,  ou seja, 

quando uma sociedade tem direitos de sócio que lhe assegurem a preponderância nas 

assembléias gerais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

5  A  DISSOLUÇÃO  DA  SOCIEDADE  DE  ACORDO  COM  O  CÓDIGO 

COMERCIAL  DE 1850 E O CÓDIGO CIVIL

Segundo Albergaria Neto14:

Ao  estudar  a  dissolução  societária,  é  necessário  ressaltar  que  as 
sociedades, ao se formarem, visam agrupar pessoas ou capital para 
exercer uma atividade ou uma finalidade comum, lícita, que venha, 
de um modo ou de outro, favorecer a coletividade.

Conforme existia no Código Comercial do Império15, temos a normatização adequada 

para o início e o fim de uma sociedade comercial. Albergaria Neto16 (2001) é contrário à 

tese da não-correspondência da novel legislação de direito de empresa com o antigo 

Código Comercial. As palavras não seriam as mesmas em virtude do apartado dos anos, 

das nomenclaturas e modismos que imperavam numa época e outra, mas a essência é a 

mesma.

14

 ALBERGARIA NETO, Jason Soares. Partes na ação de dissolução de sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada. Tese (Doutorado em Direito Comercial). Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001, f. 162
15

 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Institui o código comercial.
16 Id., 2001.
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Pode-se verificar a evolução que o legislador buscou incorporar à nova legislação sobre 

o Direito de Empresas. Dentre elas podemos citar o que pertine à obrigação dos sócios, 

partes essas do Código Comercial, Seção VI, Dos Direitos e Obrigações dos Sócios, dos 

artigos 329, 331 a 33417, que foram aproveitadas no Código Civil18, no artigo 1.001, 

quando  trata  das  obrigações  dos  sócios,  afirmando  que  tais  obrigações  se  iniciam 

imediatamente com o contrato e terminam com a liquidação das sociedades ou por outro 

prazo estipulado no documento societário.

Em ambos os instrumentos podem-se notar a preocupação do legislador com o início 

das responsabilidades dos sócios e o modo pela qual se finda com a liquidação de todas 

as obrigações assumidas.

O sócio responde pelas perdas advindas da atividade comercial, conforme se verifica 

nos artigos 1.002 a 1.00719, porém fica isento o sócio que participa com serviços.

O fornecimento de mão-de-obra especializada para a atividade-fim da empresa também 

é  fornecimento  de  serviços.  O  desembaraço  aduaneiro  pode  ser  considerado  uma 

prestação de serviços para uma sociedade que utiliza em sua atividade-fim produtos 

estrangeiros.

Partindo da premissa de que o sócio que contribui com serviços terá direito a receber o 

lucro  com base  na  proporção  média  de  suas  quotas,  se  o  prejuízo  advindo  de  sua 

prestação  de  serviços  for  superior  à  sua  participação  no  quadro  societário,  ele 

responderá pelo prejuízo apenas com a sua quota-parte, sendo o restante do prejuízo 

arcado pelos demais sócios.

Existe uma falha nos artigos antecedentes, levando para a Parte Geral do Código Civil, 

título III,  dos Atos Ilícitos20,  para que os sócios venham a ser ressarcidos pelo dano 

causado pelo sócio prestador de serviços.
17 Id., 1850.
18 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o novo código civil.  
19 Id., 2002.  
20  BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Introduz o novo código civil.
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Tais  artigos  deveriam  levar  em  consideração  o  avanço  das  demais  legislações  de 

comércio,  que  prevêem,  dentre  outros  fatos,  a  perícia  determinada  pelos  sócios 

discordantes,  das  mediações  e  de  outros  dispositivos  para  dirimir  os  erros  ou 

discordância  praticados  pelos  sócios,  seja  na  administração  da  sociedade,  seja  na 

condução do negócio.

6 DISSOLUÇÃO PROPOSTA POR SÓCIO MINORITÁRIO

Entendendo  que  não  é  extra  petita a  sentença  que  decreta  a  dissolução  parcial  da 

sociedade anônima quando o autor pede a sua dissolução integral, a Terceira Turma do 

Superior  Tribunal  de  Justiça21 manteve  a  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de 

Janeiro  que  determinou  a  dissolução  parcial  da  sociedade  da  Companhia  Sayonara 

Industrial, em que Georges Khoury Filho era sócio, além da apuração dos bens dele por 

meio de sentença líquida.

A ação, ajuizada por Khoury, visava a dissolução integral da sociedade tendo em vista a 

discórdia entre os acionistas e à falta de distribuição de lucros.  Nela, Khoury pedia, 

ainda, indenização pelos danos sofridos em gestão temerária do acionista controlador. O 

pedido foi parcialmente provido para decretar a dissolução parcial da sociedade, com 

apuração dos bens de Khoury. Todos apelaram. Khoury pediu indenização, que lhe foi 

negada  na  ação  ordinária.  Os  outros  sócios  da  Sayonara  Industrial,  por  sua  vez, 

alegaram que Khoury não detinha ações suficientes para autorizar a propositura da ação. 

Afirmaram que a sentença não poderia ter decretado a dissolução parcial, pois o sócio 

pediu a dissolução total da sociedade. Por fim, pediu-se que fosse determinado apenas o 

reembolso das ações de Khoury nos termos do artigo 45 da Lei n. 6.404/7622.

A  apelação  de  Khoury  foi  parcialmente  provida  pelo  Tribunal  de  origem.  Com  a 

decisão, seus bens serão apurados em liquidação de sentença, quando se verificarão os 

prejuízos  causados  à  sociedade  pela  gestão  de  um  dos  sócios  da  companhia.  As 

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 507.490/DF. Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros. 19 de setembro de 2006.
22 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.
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apelações dos sócios da Sayonara Industrial foram desprovidas ao entendimento de que 

os bens precisavam ser primeiramente apurados com exatidão. 

Inconformados,  os  sócios  da  Sayonara  Industrial  recorreram  ao  STJ.  Para  tanto, 

alegaram ter havido julgamento extra petita, pois Khoury pedira a dissolução integral da 

sociedade, ao passo que a sentença decretou a parcial, com apuração dos bens. Além 

disso, a dissolução integral só poderia ser pedida por acionista detentor de pelo menos 

5% do capital social e Khoury detinha apenas 0,035%. Por fim, defenderam que, no 

caso de se manter a dissolução parcial,  devia-se determinar apenas o reembolso das 

ações de Khoury com base no artigo 45 da Lei das S/A, e não a apuração dos bens 

estabelecida anteriormente.

Em sua decisão, o ministro Humberto Gomes de Barros, relator do caso, sustentou que, 

embora  inexistente  pedido  específico  de  dissolução  parcial,  não  havia  nulidade  na 

sentença. É que a dissolução parcial estava contida no âmbito da dissolução total. Por 

essa  razão,  era  impossível  examinar  a  questão  de  ilegitimidade  ativa  alegada  pelos 

sócios  da  companhia,  que  dependia  da  fixação  exata  do  percentual  referente  à 

participação acionária de Khoury.

Por fim, o Ministro destacou que, de acordo com a jurisprudência da Casa, a regra era 

aplicável,  pois  em  determinadas  circunstâncias,  verificava-se  que,  apesar  de 

formalmente intitulada como sociedade anônima, a pessoa jurídica, na prática, revelava-

se uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

7 ASPECTOS RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO E À ADMINISTRAÇÃO DE 

UMA SOCIEDADE  

A Lei das Sociedades Anônimas23 previu como causa dissolutória a possibilidade de a 

empresa não preencher seu fim conforme a legislação espanhola, e não, segundo a lei 

italiana, a possibilidade de não realizar seu objeto social. 

23 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.
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Essas duas noções de fim e objeto  são muito parecidas.  Na verdade,  para que uma 

sociedade anônima preencha seu fim, é necessário que ela realize a atividade prevista 

em seu objeto.  

Zanini24 entende  que,  como ocorre  com o  lucro  (necessário,  mas  não  suficiente),  a 

realização do objeto social é necessária para preenchimento do fim da companhia.  

Entretanto, Barbi Filho25 defende posição totalmente diferente ao lecionar que o objeto 

social  contém dois  componentes  fundamentais  –  uma  atividade  e  o  fim  –  sendo  a 

atividade o ramo empresarial desenvolvido pela sociedade. O lucro seria o fim.

Considerando a interdependência entre as noções de objeto e fim, fica claro como a não-

realização do objeto social pode enquadrar-se dentro da hipótese dissolutória prevista na 

Lei das Sociedades Anônimas26.     

Este ponto tem por objeto identificar as situações em que a não-realização do objeto 

pode acarretar a dissolução, examinando-as no tocante à extensão, natureza e causa da 

impossibilidade e cogitando-se da hipótese de eliminação da impossibilidade por meio 

da mudança do objeto e dos efeitos dela decorrentes.

A admissibilidade da não-realização do objeto social como fator que pode dar margem à 

dissolução reclama a determinação desse objeto. 

Sendo o objeto indeterminado, não há como aferir a sua realização. Por isso que, na 

sistemática  vigente  na  maioria  dos  Estados  norte-americanos,  o  tema da  dissolução 

judicial da empresa raramente se conecta com o do objeto social, pois grande parte dos 

diplomas legais não mais exige que os estatutos das sociedades declinem as atividades a 

serem desenvolvidas pela companhia.

24 ZANINI, Carlos Klein. A dissolução judicial da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
25 BARBI FILHO, Celso. Apontamentos sobre a teoria ultra vires no direito societário brasileiro. Revista  
Forense, São Paulo, v. 305, p. 21-28, jan.mar. 1989.  
26 Id., 1976. 
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Fica  evidente  a  impossibilidade  de  se  indicar  como  causa  para  dissolução  a  não-

realização do objeto social.

No caso da legislação pátria, ocorre uma situação diametralmente oposta, pois a Lei das 

Sociedades  Anônimas27 atribui  ao  objeto  social  papel  relevante,  cujo  desempenho 

satisfatório  reclama,  obrigatoriamente,  sua  determinação,  pois  a  necessidade  de 

determinação do objeto social decorre não apenas de uma disposição da lei, mas de um 

conjunto de dispositivos que compõem um sistema inserido na lei acionária, erigido em 

torno da noção de objeto social, cuja efetividade exige sua determinação.

Assim, fica evidente a necessidade da determinação do objeto social quando a Lei das 

Sociedades  Anônimas28 exige  quorum qualificado para  a  mudança do objeto  (artigo 

136) ou restringe sua alteração durante o período de conversibilidade das debêntures 

(art. 57). 

A  Lei  das  Sociedades  Anônimas29 ao  estabelecer  a  obrigatoriedade  de  os 

administradores e controladores de conduzirem a companhia dentro dos rumos descritos 

no objeto social (artigo 171), deixa evidente a necessidade de sua determinação, sem a 

qual tais disposições não teriam sentido. Há que se observar também que ela também 

prescreve que o estatuto social deverá definir o objeto “de modo preciso e completo” 

(artigo 2º). Resta claro que não basta a enunciação do gênero da atividade, devendo ser 

especificada também a espécie. 

8 A EXCLUSÃO DE SÓCIO

Em nosso ordenamento jurídico, foi o Decreto-Lei nº 3.70830, de 1919, que incorporou 

as sociedades de responsabilidade limitada ao nosso direito positivo e prática comercial, 

com o acréscimo do termo “por quotas”, em função da legislação portuguesa. 

27 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.
28 Id., 1976.
29 Id., 1976.

30 BRASIL. Decreto-Lei nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919. Regulamenta a sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada. 
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O referido diploma legal disciplinou de forma restrita a possibilidade de exclusão de 

sócio,  limitando-a  à  hipótese   de  violação  do  dever  de  conferimento,  que  torna  o 

quotista remisso, nos termos consagrados   pelo Código de 185031.

Fonseca32 (2003) afirma que a exclusão de sócio nada mais é do que o afastamento 

compulsório do sócio ou sócios por motivo plenamente justificado.

Conforme  leciona  Coelho33,  as  justificativas  para  a  exclusão  do  sócio  devem  ser 

motivadas:

[...]  não é outro, na sua essência, senão o da resolução do contrato 
sinalagmático, por inadimplemento, adaptado e adequado ao contrato 
de sociedade comercial, isto é amenizado pelo princípio preservativo 
da  empresa.  Essa  modalidade  de  desvinculacão  do  sócio  não  é 
manifestação  da  vontade  discricionária  da  maioria.  O  que  se  dá, 
afinal,  é  uma  específica  distribuição  do  ônus  da  prova:  na 
extrajudicial, o expulso deve provar que não descumpriu nenhuma de 
suas obrigações de sócio, se pretender se reintegrar à sociedade; na 
expulsão  judicial,  cabe  aos  remanescentes  provar  a  culpa  do sócio 
cuja expulsão pleiteiam.

Pimenta34 alega que a evolução do instituto da exclusão de sócio, no sentido de ampliar 

sua admissão com base no Código Comercial, alcançou diretamente as sociedades por 

quotas de responsabilidade limitada dada à subsidiariedade desse diploma em relação ao 

modelo societário tratado. A saída compulsória de um membro passou a ser admitida 

desde que houvesse deliberação majoritária neste sentido, fundada em causa legal ou 

contratual vinculada ao comportamento do sócio afastado em relação à colaboração para 

a consecução do objeto social.

9 APURAÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS DA HOLDING

Barbi Filho35 entende que a dissolução não pode ser estendida às empresas controladas, 

pois,  admitida  a  dissolução  parcial  da  sociedade  holding limitada,  a  apuração  dos 
31 BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Institui o código comercial.
32 FONSECA, Priscila, M.P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada de sócio no novo código civil. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003.
33 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 13. ed.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13.
34 PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios – conflitos societários e apuração de 
haveres no código civil e na lei das sociedades anônimas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
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haveres  se  fará  pelo  valor  das  participações  societárias  da  controladora,  e  não  pelo 

levantamento patrimonial da controlada.  Ele cita o caso da dissolução judicial posta em 

jurisprudência do Tribunal  de Justiça do Distrito Federal36,  em que se decidiu:  “[...] 

apuração de haveres da holding implica o levantamento do valor de sua participação nas 

empresas controladas [...] O que será apurado é o valor das cotas da holding, e não das 

empresas por ela controladas”.

Ressalte-se também uma questão que se bate freqüentemente nos tribunais, qual seja, o 

de se computar o valor do controle que é transferido, supostamente, para as quotas do 

dissidente,  advindo  do  controle  exercido  pela  holding com  relação  às  empresas 

controladas.

Descabe computar-se nos haveres o sobrevalor do controle se este não é transferido ao 

dissidente  e  a  holding subsiste  como  controladora  à  dissolução  parcial.  Assim,  a 

construção jurisprudencial admite a dissolução parcial, nos moldes da dissolução total, 

com apuração de haveres em balanço especial. Esta é a posição serena dos tribunais.

A aproximação entre as duas correntes, a doutrinária e a jurisprudencial, inicia-se com a 

questão da affectio societatis, no caso de sociedades por quotas limitadas e companhias 

de capital fechado, onde as respectivas posições não são divergentes.  

A mesma posição defende Coelho37, quando comenta o artigo 137 da Lei nº 6.40438, 

com a alteração da Lei nº 9.45739, ao afirmar que o que a dogmática societária reputa 

indispensável  é  a  existência  de  interesse  do  acionista  dissidente  em  retirar-se  da 

sociedade, e que a regra de que o direito (de recesso) cabe a qualquer acionista não 

35 BARBI FILHO, Celso. A dissolução judicial de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 
2001.Tese (Doutorado em Direito Comercial). Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2001. 
36 BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Apelação Cível nº 33.730, 
14 dezembro 1994.
37 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
38 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações.
39 BRASIL. Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997. Altera dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as sociedades por ações.
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deve, no entanto, ser entendida como absoluta. Há o pressuposto de que o interesse do 

acionista foi atingido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No caso de os sócios majoritários decidirem que o sócio minoritário deva ser afastado 

das atividades gerenciais da empresa, decisão esta advinda de deliberação convocada 

conforme os ditames da norma empresarial ou do contrato social, o motivo da exclusão 

deverá ser claro e comprovado por documentos.  

Deve-se  notificar  o  sócio  da  deliberação  dos  sócios  majoritários,  onde  a  relação 

comercial existente ficaria restrita àquela determinada pelo contrato social da empresa e 

pelas  normas  legais  cogentes,  ficando  vedada  a  sua  interferência  nos  assuntos 

relacionados à gerência e à administração normal do negócio que seriam efetuados pelos 

sócios majoritários ou por prepostos indicados por aqueles.

Através de competente demanda judicial, deverá ser solicitada a exclusão do sócio, em 

face dos problemas causados por ele, com o pagamento de sua quota-parte em dinheiro, 

depois  de  apuração  contábil  e  da  existência  de  crédito,  conforme determinado  pela 

norma civil  do  contrato  social  ou  através  de  perícia  contábil.  Para  isso  deverá  ser 

seguido o que determina a norma processual civil.

A apuração de  haveres  na esfera  judicial  pode ser  feita  através  da apresentação do 

balanço contábil elaborado pela sociedade com a respectiva destinação de cada quota, e, 

assim, daquele que se retira, ou através de perícia judicial contábil, com a indicação de 

peritos assistentes para verificar, em suma, o valor das quotas da sociedade e a parte que 

cabe a cada sócio.

Conclui-se  que  a  dissolução  não  pode  ser  estendida  às  empresas  controladas.   A 

apuração dos haveres se fará pelo valor das participações societárias da controladora, e 

não pelo levantamento patrimonial da controlada.
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Sem muito esforço, chega-se à conclusão de que se alguma mudança tivesse que ser 

feita,  esta deveria ter ocorrido na esfera do Código Comercial,  e não na do Código 

Civil.   

Apesar  de  todas  essas  considerações,  necessário  mesmo  é  criar  normas  legais  que 

considerem a possibilidade da dissolução parcial da sociedade e o estabelecimento de 

regras específicas para as sociedades holding, algo inexistente atualmente.
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A REDUÇÃO DE TRABALHADORES Â CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE 

ESCRAVO COMO FATOR DE DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE RURAL

Herena Neves Maués∗

RESUMO

A função social da propriedade rural é vista neste estudo como elemento inerente ao 

atual  conceito  de  direito  de  propriedade.  Nestes  termos,  pretende-se  analisar  o 

descumprimento  da  função  social  da  propriedade  rural  vinculada  à  redução  de 

trabalhadores  à  condição  análoga  a  de  escravos,  tendo em vista  que  a  Constituição 

Federal de 1988 elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 

Democrático de Direito, bem como trouxe no rol dos requisitos para o cumprimento da 

função social da propriedade, a observância das disposições que regulam as relações de 

trabalho e a exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Ao  considerarmos  a  função  social  da  propriedade  como  estrutural  ao  direito  de 

propriedade, isto é, o direito de propriedade agrária existe para cumprir uma função 

necessária  à  sociedade,  a  inobservância  desta  sócio-funcionalidade  leva  à  própria 

extinção do direito em questão, fato este que na prática retira do Estado a obrigação de 

proteger a condição de proprietário do descumpridor.  

Neste sentido, a expropriação de terras onde sejam reduzidos trabalhadores à condição 

análoga a de escravo, seria uma proposta à reconstrução da dogmática do direito de 

propriedade rural.

PALAVRAS CHAVES

FUNÇÃO  SOCIAL;  PROPRIEDADE  RURAL;  TRABALHO  ESCRAVO; 

TRABALHO DEGRADANTE. 

RESUMEN

La función social de la propiedad agraria en esto ensayo puede ser visualizada como un 

elemento  estructural  al  nuevo  concepto  de  derecho  de  propiedad. Desta  manera, 

 Mestranda do Programa de Pós–Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará.
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pretendemos  analisar el  descumplimiento de la función social de la propiedad rural 

vinculada  a  la  reducción  de  trabajadores  a  la  condición  análoga  a  de  esclavos, 

observando  que  la  Constitución  Federal  Brasileña  de  1988  ha  elegido  la  dignidad 

humana como fundamento del Estado Democrático de Derecho, así como ha puesto en 

la lista de los requisitos para el cumplimiento de la función social de la propiedad, el 

respeto a las disposiciones que regulam las relacciones de trabajo y la exploración que 

proteja el  bien estar de los propietarios y de los trabajadores. 

Cuando consideramos la función social de la propiedad como estructural al derecho en 

cuestión, la existência y la protección del derecho de propiedad quedanse subordinados 

al cumplimiento de la sociofuncionalidad.  Así, con el descumplimiento,  el  derecho 

queda extinto, lo que retira del Estado las  razones para protección de la condición de 

propietario .     

La expropriación de tierras onde se reduzca trabajadores a la condición análoga a la de 

esclavos  es  tiene  el  propósito  de  reconstrucción  de  la  dogmática  del  derecho  de 

propiedad.   

PALAVRAS-CLAVE

FUNCIÓN  SOCIAL;  PROPIEDAD  RURAL;  TRABAJO  ESCLAVO;  TRABAJO 

DEGRADANTE.

1.INTRODUÇÃO

Para  tratarmos  de  função  social  da  propriedade,  faz-se  necessário 

compreender que o conceito deste princípio, selecionado pela carta política do Brasil em 

vários dispositivos, é um conceito plástico, que pode variar de acordo com os objetivos 

que  o  Estado  em  questão  elege  como  possibilidades  de  desenvolvimento  sócio-

econômico-ambiental.

Nos termos da Constituição de 1988, o Brasil é um Estado democrático de 

direito,  no sentido de que o ordenamento  jurídico fornece as bases,  os  limites  e  os 

objetivos do ordenamento político. O princípio de hermenêutica constitucional, do qual 

decorrem todos os demais princípios interpretativos,  é o princípio da supremacia da 

Constituição, este enseja obrigatoriedade de interpretação das demais normas conforme 

a Constituição, no escopo de que a mesma permaneça soberana e logre efetivar valores 
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aspirados pela sociedade brasileira, como o da dignidade da pessoa humana, que apesar 

de  também  tratar-se  de  um  conceito  construído,  traz  em  seu  bojo  de  composição 

elementos  como a saúde,  a  moradia,  a alimentação,  o  trabalho,  a previdência,  entre 

outros. 

Nosso objetivo,  neste breve estudo, está restrito à análise do conceito de 

função social da propriedade rural para a sociedade  brasileira, e sua inobservância pela 

prática  do  que  se  reconhece  como  trabalho  escravo  contemporâneo,  através  dos 

elementos fornecidos pela Constituição Federal de 1988.

 Compreendida como a Carta fundamental de um Estado que se denomina 

como democrático de direito, a Constituição Federal deve possuir  a força normativa 

necessária  para  lograr  realizar,  através  do  direito  e  da  ordem,  esta  representada 

subjetivamente pelo Estado, valores que privilegiem o ser humano em detrimento de 

princípios econômicos. 

Como o próprio título do ensaio sugere, trataremos aqui do trabalho escravo 

contemporâneo, comumente encontrado nas fazendas do Pará, inserindo-o como um dos 

elementos que violam o princípio da função social  da propriedade rural,  e portanto, 

fustigam  a ordem constitucional.

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE.

A função social da propriedade está topograficamente localizada no Art. 

5º,  XXIII,  no Título II,  Capítulo I da Constituição de 1988, como direito e garantia 

fundamental. Outros dispositivos que também devem ser considerados na construção do 

que o Estado brasileiro entende como função social da propriedade são os Art. 170 e 

186, também expressos no texto constitucional.

Na  realidade,  se  percebe  que  o  Poder  Constituinte  Originário  ao  dispor 

sobre a função social da propriedade, apenas trouxe para o mundo jurídico o reflexo do 

que  a  sociedade  vem  entendendo  como  uma  justa  utilização  da  propriedade, 

contrariamente à forma como este direito vem sendo exercido  há anos no Brasil.

A civilização humana, até onde a história pôde chegar, relatar e interpretar, 

sempre demonstrou uma forte  relação entre propriedade e  organização social.  Antes 

mesmo  dos  romanos,  tomados  aqui  por  referência  devido  a  sua  influência  nas 
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concepções  das  relações  privadas,  a  propriedade  é  símbolo  de  exercício  do  poder, 

mantendo a natureza instintiva do território, própria do mundo animal.

Foi  inclusive  em Roma,  que  a  propriedade  assumiu  um caráter  egoísta, 

centrada no indivíduo, segundo nos afirma Paulo de Souza (SOUZA, 2004).

Durante a idade média, surgiu a possibilidade de haver direitos referentes a 

uma mesma propriedade para mais de um sujeito, como no caso da soberania exercida 

pelo senhor feudal e o domínio pelo camponês.

A  Revolução  Francesa,  ocorrida  em  1789,  é  um  marco  dentro  da 

conceituação de  propriedade  que  ficou fortemente  arraigada  durante  anos como um 

padrão intangível. Como se sabe, o movimento revolucionário francês foi uma reação 

ao modelo absolutista que concentrava o poder político do país. A classe burguesa, que 

ascendeu  economicamente,  não  tinha  qualquer  força  que  a  representasse  dentro  do 

regime posto. Nestes termos, para que as decisões políticas privilegiassem de fato quem 

sustentava  o  Estado  através  dos  altos  impostos,  foi  necessária  uma  forte  pressão, 

obviamente, com a ajuda da grande massa. Assim, ideais como a liberdade, fraternidade 

e igualdade foram no pós-revolução reduzidos aos privilégios da classe burguesa que 

materializou o seu poder através da propriedade de terras e bens de produção.

Com  a  Revolução  Industrial,  a  urbanização,  a  formação  de  imensos 

aglomerados  humanos  e  o  fenômeno  das  sociedades  de  massa  e  de  risco,  o  direito 

passou a ser desafiado a tutelar a coletividade.

Desenvolvida  a  partir  das  idéias  de  León  Duguit  (Souza,  2004:528),  a 

função social da propriedade passou a ser um dos diversos instrumentos jurídicos que 

buscaram regular a concepção de ordem social, que vem paulatinamente se estruturando 

juridicamente  nos  Estados  da  pós-modernidade.  Quando  utilizamos  “juridicamente”, 

temos em vista, como exemplo, a ordem constitucional estabelecida a partir de 1988. 

Neste  ponto,  não  podemos  olvidar  a  contrafactualidade  da  carta  política,  isto  é,  a 

Constituição, quando promulgada, reafirmou valores, objetivos e princípios ainda não 

concretizados, que a nação, através de seus representantes, elegeu como fundamentais 

para o desenvolvimento de um Estado soberano internacionalmente e justo em âmbito 

interno.

Assim,  o  princípio  da  função  social  da  propriedade  rural,  é  um  desses 

valores  que já  se encontrava positivado no ordenamento  jurídico brasileiro,  desde a 
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publicação do Estatuo da Terra, em 1964. No entanto, como ainda perdura a prática da 

redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo em muitas fazendas do Pará1 

e do Brasil, constatamos não só o malferimento do princípio em tela, mas também o 

total desrespeito à dignidade da pessoa humana. 

 O  Estatuto  da  Terra,  conforme  foi  citado,  apresenta  o  seguinte 

entendimento, in verbis:

Art. 2º
§ 1º.  A propriedade da terra  desempenha integramente  a  sua 
função social quando simultaneamente:
a)  favorece  o  bem  estar  dos  proprietários  e  dos 
trabalhadores  que  nela  labutam,  assim  como  de  suas 
famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d)  observa  as  disposições  legais  que  regulam  as  justas 
relações  de  trabalho  entre  os  que  possuem  e  cultivam; 
(grifo nosso)

O  artigo  186  da  Constituição  Federal  também  reitera  objetivamente  os 

requisitos para o cumprimento da função social da propriedade rural, in verbis:

Art.  186.  A  função  social  é  cumprida  quando  a 
propriedade  rural  atende,  simultaneamente,  segundo 
critérios  e  graus  de  exigência  estabelecidos  em lei,  aos 
seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis 
e preservação do meio ambiente;
III  –  observância  das  disposições  que  regulam  as 
relações de trabalho;
IV  –  exploração  que  favoreça  o  bem  estar  dos 
proprietários e trabalhadores (Grifo nosso).

Notadamente,  quando  se  fala  em  disposição  objetiva  dos  requisitos  de 

cumprimento da função social da propriedade, devemos estabelecer que os conteúdos 

dos critérios devem ser preenchidos por interpretações condizentes com os princípios 

constitucionais  de  forma  sistemática,  assim  como  utilizando  as  leis  brasileiras, 

recepcionadas  constitucionalmente.  Em  nosso  estudo,  colocamos  em  relevo  a 

1 O estado do Pará por ser a entrada para o norte do país, fazendo fronteira com a região nordeste e de alguma 
maneira para a própria região amazônica, historicamente abriga em suas fazendas trabalhadores reduzidos à condição 
análoga a de escravo. Pode-se observar o fenômeno a partir de políticas desenvolvimentistas do Governo Federal nas 
décadas de 60 e 70,  que incentivaram correntes migratórias internas, principalmente dos estados do nordeste afim de 
minorar conflitos sociais agrários pela posse da terra, comuns nesta região devido ao domínio latifundiário das terras 
produtivas. Nestes termos, também é importante a observação sociológica das características do migrante nordestino 
e sua relação com a nova região, para melhor compreensão sobre o assunto, ver Ricardo Rezende Figueira, 2004.
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Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que regula por exemplo o inciso III, do Art. 

186  da  Constituição  Federal,  isto  é,  a  observância  das  disposições  que  regulam as 

relações de trabalho.

Em  consonância  com  nossa  proposta,  devemos  enfrentar  a  questão  do 

trabalho escravo contemporâneo, para tanto faz-se necessárias algumas considerações 

sobre  a  prática,  atualmente  tipificada  no  Art.  149  do  Código  Penal  Brasileiro,  que 

incrimina a ação de reduzir alguém à condição análoga a de escravo, isto será feito nas 

próximas linhas.

3.TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO2

O  trabalho  escravo  contemporâneo  é  mais  uma  das  conseqüências  do 

modelo  desenvolvimentista  de  exclusão  adotado  pelo  Brasil,  que  se  expressa  em 

proteção e impunidade para os ricos, constrangimento e indignidade para os pobres.

Esta  prática  não  existe  somente  na  zona  rural,  apesar  de  a  maioria  de 

trabalhadores  originarem-se  destas  áreas,  devido  justamente  à  precariedade  das 

oportunidades de trabalho e a  facilidade  de serem mantidos  nas propriedades rurais 

devido o difícil  acesso a meios  de transporte  e estradas,  por dívidas ou mesmo por 

ignorância quanto aos seus direitos de trabalhador. 

Pode-se inclusive exemplificar no âmbito das grandes cidades, trabalhadores 

urbanos  reduzidos  à  condição  análoga  a  de  escravo,  mantidos  coagidos  pelos 

proprietários de oficinas de costuras em São Paulo,  trabalhadores latinos pobres e sem 

perspectivas em seus países de origem, geralmente bolivianos e paraguaios (MENDES, 

2003).

Nesses  casos,  os  empregadores  apropriam-se  coativamente  de  sua 

documentação e os ameaçam de expulsão do país por meio de denúncias às autoridades 

competentes.  Obstados  de  se  locomoverem  para  outras  localidades,  diante  da  sua 

situação irregular, os trabalhadores submetem-se às mais vis condições de trabalho e de 

moradia, geralmente coletivas (MENDES, 2003).

 Válido  também  exemplificar,  em  relação  à  escravidão  urbana,  a 

prostituição  de  mulheres  levadas  para  trabalhar  em  boites estrangeiras.  Estas  são 

seduzidas  a  deixar  o  país  por  promessas  de  bons  empregos  e  posteriormente  são 

2 Termo reduzido do que se compreende por “trabalho em condições análogas a de escravo”.
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mantidas  em  regime  de  escravidão  por  dívidas  ou  cárcere  privado  em  casas  de 

prostituição de países vizinhos ao Brasil.

 A descrição do delito que se quer abordar é melhor realizada quando se 

toma por  referência  a  zona rural,  portanto,  este  será  o  limite  utilizado para  melhor 

explicitar na prática a ocorrência do tipo criminal.

O  supracitado  fato  delituoso,  previsto  no  Artigo  149  do  Código  Penal 

Brasileiro  não  suprime  somente  o  aspecto  “liberdade”,  mas  segundo Aníbal  Bruno, 

“atinge esse bem jurídico integralmente, destruindo o pressuposto da própria dignidade 

do  homem,  que  se  opõe  a  que  ele  se  veja  sujeito  ao  poder  incontestável  de  outro 

homem, e, enfim, anulando a sua personalidade e reduzindo-o praticamente à condição 

de  coisa”  (apud,  DELMANTO,  2001:369),  e  exatamente  aí,  no  que  concerne  à 

submissão total de um ser humano a outro ser humano, é que reside a essência deste 

delito, estabelecendo  relação de sujeito ativo e sujeito passivo análoga à da escravidão: 

o sujeito ativo, qual senhor e dono, detém a liberdade do sujeito passivo em suas mãos. 

Na realidade, deve ser tratada com cautela a essência da liberdade, pois não 

é esta o fundamento maior que é violado. Por conseguinte, o legislador visou  proteger a 

dignidade  da  pessoa  humana,  esta  sim,  verdadeiramente  violada,  tanto  no  trabalho 

forçado3, como no trabalho em condições degradantes4, pois o que se faz, é negar ao 

homem seus direitos básicos (BRITO FILHO, 2004). 

 No caso em exame se trata de reduzir “a condição semelhante a”, isto é, 

parecida, equivalente à de escravo, pois o  status libertatis,  como  direito,  permanece 

íntegro, sendo, de fato, suprimido.

Sento-Sé chama atenção para a triste sina que envolve o homem do campo, 

nordestinos em sua maioria, que coloca toda a sua esperança na lavoura, apostando seus 

anseios  na  atividade  agropecuária,  mas  que  se  vê  no  desamparo,  em  face  das 

intempéries  da  natureza  e  dificuldades  trazidas  pela  seca.  Tal  agricultor  fica  sem 

perspectivas para sua subsistência e de sua família (SENTO-SÉ,2000). 

3 Espécie  de trabalho escravo que por  qualquer  ação ou omissão reduza a liberdade de ir  e  vir  do empregado, 
impedindo-o de deixar o local de trabalho, como por exemplo, devido o difícil acesso a meios de transporte ou porque 
supostamente contraiu dívidas, as quais devem ser pagas com a força de trabalho.

4Espécie de trabalho escravo que atinge o mínimo de dignidade que um ser humano deve ter observado. Em termos 
práticos, o trabalho degradante é observado pelas condições da água, geralmente a mesma do gado ou do esgoto, e da 
comida que são servidas, pelas jornadas exaustivas de mais de 16 horas, etc. Nessa condição, o trabalhador tem a 
“liberdade” de escolher se come ou se morre de fome.

2755



É nesse momento que, envolto no desespero decorrente da precária situação, 

passa a ser compelido a aceitar qualquer oferta que possa proporcionar-lhe, pelo menos, 

a chance de mudar o seu destino. Daí é um passo para ser convencido a ir trabalhar em 

uma fazenda ou propriedade rural,  bem distante da sua cidade natal,  iludido de que 

receberá um salário razoável. 

Segundo Ricardo  Rezende  Figueira5 (FIGUEIRA,  2007),  a  partir  de  seu 

estudo sociológico sobre a questão, aduz que inúmeras são as motivações que fazem 

com que um trabalhador  nordestino venha para o Pará  “tentar  a vida”,  tais  como a 

compra de móveis para a sua casa, aquisição de roupas da moda, eletroeletrônicos, etc. 

Os que vêm pela primeira vez, não tem noção da realidade que irão encontrar e via de 

regra, são compelidos ingenuamente a um círculo de opressão e indignidade, no qual 

muitas vezes perde sua própria vida.

O  recrutamento  dos  trabalhadores  rurais  é  feito  pelos  prepostos  dos 

proprietários,  geralmente  conhecidos  como  “gatos”.  Estes  são  os  responsáveis  por 

aliciar com propostas irreais as futuras vítimas. 

 Alison Sutton descreve que:

“estes homens chegam com um caminhão a uma área afetada 
pela depressão econômica e vão de porta em porta ou anunciam 
pela cidade toda que então recrutando  trabalhadores. Às vezes 
usam um alto-falante, ou o sistema de som da própria cidade. 
(...)  Em  muitos  casos,  tentam  conquistar  a  confiança  dos 
recrutados  potenciais  trazendo  um  peão,  que  pode  já  ter 
trabalhado para eles, para reunir uma equipe de trabalhadores. 
O  elemento  de  confiança  é  importante,  e  sua  criação  é 
favorecida pela capacidade que tem o gato de dar uma imagem 
sedutora  do  trabalho,  das  condições  e  do  pagamento  que 
esperam os trabalhadores”(SUTTON, 1992:35).

O “gato” normalmente adianta determinada quantia em dinheiro, a fim de 

que atenda às necessidades mais urgentes de seus familiares por determinado período, 

antes do início de suas atividades, ou antes da viagem ao local onde prestará o serviço. 

Dessa  forma,  o  trabalhador  já  inicia  o  labor  contraindo  débitos  perante  o  futuro 

empregador. 

Como afiança José de Souza Martins, citado ainda por :

“...especialmente  aos  jovens  e  solteiros,  são  oferecidas 
condições  de  trabalho  melhores  que  as  locais:  assistência 

5 Palestra proferida na reunião da SBPC 2007, realizada em Belém do Pará, no Grupo de Trabalho sobre Trabalho 
Escravo.
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médica,  contrato,  bom salário,  transporte.  Promessas  que não 
serão  cumpridas.  Um  adiantamento  é  deixado  para  a 
subsistência  da  família.  É  o  início  do  débito  que  reduzirá  à 
escravidão. Quando chegam ao local de trabalho, após muitos 
dias  de viagem, já estão devendo muito.  E o débito crescerá 
sempre: tudo que consumirem custará no barracão da fazenda 
três  vezes  mais  do  que  custa  normalmente.  E  o  salário 
prometido se reduzirá a dois terços ou metade. Ou menos.  O 
débito  é  o  principal  instrumento  da  escravização:  justifica  a 
violenta repressão contra esses trabalhadores” (apud  SENTO-
SÉ, 2000:43).

Quanto aos direitos trabalhistas, além dos obreiros não terem ciência dos 

direitos oriundos da relação laboral, o arregimentador não se preocupa em verificar a 

existência de documentos de identificação e muito menos de Carteira de Trabalho e 

Previdência  Social.  Quando,  raramente,  possuem  tal  documento,  este  é  retido  pelo 

preposto do patrão, com o objetivo do rurícola ter mais um vínculo para com o suposto 

empreiteiro.

É bom observar que outra estratégia para o recrutamento dos trabalhadores é 

a quitação das dívidas nas pensões onde eles se hospedam nos períodos de entressafra, 

ou seja,  quando são vítimas  do  desemprego.  Diante  do  pagamento  deste  débito,  os 

campesinos são obrigados a trabalhar nas respectivas fazendas.

 Assim, percebe-se que o que se sucede é comparável  a um contrato de 

compra e venda, no qual os contratantes são os prepostos dos fazendeiros e os donos das 

hospedarias,  que  muitas  vezes  aumentam  o  valor  como  forma  de  obterem  um 

rendimento extra. 

O objeto da avença é a força de trabalho de um ser humano. Este coagido a 

fornecê-la  em  situações  tão  degradantes  que  desafiam  a  evolução  da  proteção  aos 

direitos humanos durante os dois últimos séculos.

A  relação  das  dívidas  com  os  vínculos  que  geram  a  submissão,  que 

culminarão na efetiva prática delituosa, não termina no já relatado, pois, ao chegar ao 

local de trabalho para o início das atividades são necessários instrumentos, bem como 

alguns objetos essenciais  à sobrevivência:  rede, mantimentos,  lonas para barracas;  é 

bom ressaltar que dificilmente haverá local apropriado para o alojamento dos novos 

trabalhadores. 

Tudo o que for fornecido pelo empregador será cobrado por preço superior 

ao do mercado.
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Quanto aos alimentos,  Sento-Sé explica que:

Os gêneros alimentícios de primeira necessidade , em geral, 
são vendidos pelo próprio proprietário rural em sua fazenda 
a preços acima dos de mercado e descontados do salário do 
obreiro ao final do mês. É o chamado sistema de barracão ou 
truck-system.  Por ser uma pessoa de pouco discernimento, 
muitas vezes analfabeta, perde totalmente o controle quanto 
ao valor da dívida e é facilmente ludibriado pelo credor.O 
que termina ocorrendo na prática é o empregado endividar-
se tanto junto ao seu patrão que, ao final do mês, pouco ou 
quase  nada  tem  a  receber  em  pecúnia  (SENTO-SE, 
2000:46).

No que tange ao sistema de barracão, este consiste num armazém colocado à 

disposição do rurícola,  onde são vendidos diversos produtos úteis e necessários.  Na 

concepção da vítima, a princípio é algo vantajoso, principalmente quando a fazenda está 

situada em local ermo, longe de qualquer povoado, mas logo a realidade vem à tona 

quando os descontos são efetuados em seu pagamento mensal. 

A  Convenção  nº  95  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  que 

preconiza  a  proteção  ao  salário,  e  foi  ratificada  pelo  Brasil,  estabelece  algumas 

restrições contra o fato acima descrito. É o que preceitua o art. 7º, itens 1 e 2, in verbis:
“Art. 7º - 1. Quando em uma empresa forem instaladas lojas 
para vender mercadorias aos trabalhadores ou serviços a ela 
ligados  e  destinados  a  fazer-lhes  fornecimentos,  nenhuma 
pressão  será  exercida  sobre  os  trabalhadores  interessados 
para que eles façam uso dessas lojas ou serviços.
2.  Quando  o  acesso  a  outras  lojas  ou  serviços  não  for 
possível,  a  autoridade  competente  tomará  medidas 
apropriadas no sentido de obter  que as mercadorias sejam 
fornecidas a preços justos e razoáveis, ou que as obras ou 
serviços  estabelecidos  pelo  empregador  não  sejam 
explorados  com fins  lucrativos,  mas  sim no  interesse  dos 
trabalhadores.”

No que concerne à jornada de trabalho, geralmente o labor é de quatorze a 

dezesseis horas por dia e as condições são tão prejudiciais que põem em sério risco a 

saúde dos obreiros rurais.

Os fiscais da Delegacia Regional do Trabalho da 8ª Região, juntamente com 

a Polícia Federal e o Ministério Público de Trabalho, no exercício de suas funções junto 

a fazendas no Pará que praticam tais delitos, ao autuarem os responsáveis, recolhem 

depoimentos das vítimas, além de fotografarem os locais.
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Em  palestra  proferida  pelo  Procurador  do  Trabalho  da  8ª  Região  Lóris 

Pereira6 no  foram exibidas  foto-imagens  desoladoras  sobre  a  água consumida pelos 

trabalhadores; os alojamentos, que não passam de pedaços de madeira cobertos com 

lona preta; bem como a inexistência de medicamentos para os primeiros socorros.

As distâncias das vilas e povoados são imensas e com grande dificuldade de 

acesso, sendo que somente carros com tração especial podem acessar tais localidades, 

ou seja, o desamparo é indescritível. 

 Obviamente, com o passar do tempo, a situação gera profunda insatisfação 

nos trabalhadores; assim, esses decidem deixar o “emprego”. Neste momento, há duas 

formas principais de manter o trabalhador explorado vinculado ao patrão, quais sejam, a 

utilização da boa fé do trabalhador que se prontifica a trabalhar até pagar todas as suas 

dívidas por honestidade, o que fatalmente não ocorre, pois durante o tempo que trabalha 

continua necessitando de alimentação e outros utensílios básicos a sua subsistência, ou 

seja, será quase impossível ele se “libertar” daquele “contrato de trabalho”.

A outra alternativa  utilizada para subjugar  os trabalhadores  são os  maus 

tratos, que ocorrem quando o obreiro tenta por meio da fuga deixar a localidade laboral, 

Sento-Sé afirma  “o  argumento  para  as  surras  é  de  que  o  campesino  não  pagou 

completamente o débito contraído perante o barracão, o dono da terra impõe a ele as 

mais  degradantes  punições,  tanto  de  natureza  física  quanto  moral”  (SENTO-SÉ, 

2000:57).

Não logrando êxito em deixar o local de trabalho, o obreiro permanece ali 

até que sua força produtiva não interesse mais ao empregador, não recebe este nenhuma 

indenização decorrente de sua dispensa. Aduz José Claudio Monteiro de Brito Filho, o 

trabalhador  é  largado  em terra  estranha  e  sem nenhum amparo  (apud,  SENTO-SÉ, 

2000:48).

O que de fato intriga e exacerba a importância do estudo em relação aos 

direitos humanos em questão é o modo como são banalmente violados quando se trata 

do trabalho escravo. Utiliza-se da classificação de Lúcia Barros Freitas de Alvarenga 

sobre a violência cometida contra os direitos humanos para melhor compreensão sobre 

este infame desrespeito (ALVARENGA, 1988).

6 Palestra proferida no dia 13 de maio de 2004,  no prédio do Tribunal Regional  do Trabalho da 8ª  Região em 
Belém/PA, no seminário jurídico sobre: A legislação do Trabalho rural:  Proposições de Aperfeiçoamento para a 
Proteção do Trabalho Rural e Erradicação do Trabalho Escravo”.
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Primeiramente  tem-se  a  violência  estrutural,  que  é  a  forma  geral  da 

violência,  também denominada  injustiça social;  por exemplo a praticada por grupos 

paramilitares.

Em seguida, pode-se citar a violência institucional, praticada por um agente 

do Estado, do governo, do exército, da polícia, ou, ainda, tem forma legal, se as leis 

vigentes num Estado admitem-na veladamente, o que ocorreu durante a ditadura militar 

no Brasil. Não se pode esquecer da violência internacional, praticada pela administração 

de um Estado contra outro, são os crimes internacionais.

Por último, têm-se as violências diretas, indiretas, físicas e morais contra 

minorias étnicas, grupos marginais, operários, trabalhadores rurais, mulheres, crianças, 

homossexuais e outros.

Nota-se que nesta última categoria estão insertos os trabalhadores reduzidos 

à condição análoga a de escravo, e quando se fala sobre violação,  refere-se desde a 

insegurança  no  transporte  dos  trabalhadores  para  as  fazendas  até  a  violência  física 

praticada no intuito de que estes permaneçam sob o jugo do empregador, ou mesmo a 

violência moral traduzida nas dívidas dos barracões. 

Por conseguinte, passa-se a vislumbrar a idéia de erradicação da prática que 

pode derivar de meios de prevenção, através de políticas públicas e repressão do Estado, 

que  hodiernamente  tem  demonstrado  esforço,  por  meio  dos  grupos  móveis  de 

fiscalização  do  Ministério  do  Trabalho,  organizados  por  componentes  da  Polícia 

Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público 

Federal.

 No entanto, é com a aplicação da nova redação do art. 149 do CPB, que se 

objetivou enquadrar os criminosos nos núcleos penais referentes aos trabalhos forçado e 

degradante, vislumbrando-se maior êxito no que toca à criação de políticas repressivas.

4. A POSSIBILIDADE DE SE EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS ONDE SEJAM 

ENCONTRADOS  TRABALHADORES  REDUZIDOS  À  CONDIÇÃO 

ANÁLOGA  A  DE  ESCRAVO,  PELO  DESCUMPRIMENTO  DA  FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL.

A  expropriação  das  terras,  onde  sejam encontradas  vítimas  desse  crime, 

também  é  alternativa  capaz  de  gerar  bons  resultados  no  combate  a  essa  vergonha 
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nacional e através do estudo científico sobre a questão, há possibilidade de reconstrução 

da dogmática do direito de propriedade agrária. 

A própria Carta constitucional traz, no bojo do art. 184, espécie de sanção 

para  aqueles  que  descumpram  a  função  social  da  propriedade,  alegando  que  é  da 

competência da União desapropriar, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não 

esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da 

dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 

vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em 

lei.

Em termos jurídicos, há uma forte investigação doutrinária a respeito de 

onde provêm os limites ao direito de propriedade, os quais caracterizariam a função 

social da propriedade, busca-se compreender se a função social é elemento intrínseco ou 

extrínseco ao  direito  de propriedade.  Consideramos  duas  linhas de raciocínio,  quais 

sejam, a vertente estrutural e a vertente finalística.

Segundo  a  vertente  estrutural,  a  função  social  da  propriedade  seria 

elemento intrínseco ao direito de propriedade, do presente raciocínio pode-se concluir 

que a função social é o próprio direito de propriedade (MIGUEL, 1992).

Em  contrapartida,  a  vertente  finalística  aduz  que  a  lei  ordinária  é  a 

responsável por estabelecer limites ao cumprimento da função social da propriedade.

Em  termos  práticos,  caso  se  opte  pela  primeira  corrente,  o 

descumprimento da função social da propriedade levaria à extinção do próprio direito 

de  propriedade,  o  que  significaria  que  frente  à  prática  de  reduzir  trabalhadores  à 

condição análoga a de escravo haveria a possibilidade de expropriação por parte do 

Estado sem qualquer indenização, tendo em vista que ao descumprir um dos elementos 

da função social, dispostos no art. 186  da Constituição Federal como cumulativos, já 

verifica-se a inobservância da função social, não possuindo o Estado mais o dever de 

proteger aquele direito de propriedade.

No  caso  da  opção  pela  vertente  finalística,  a  função  social  da 

propriedade, percebida como elemento externo ao direito de propriedade, sempre leva à 

proteção ao direito de propriedade e caso ocorra o descumprimento por desrespeito ao 

que  a  lei  ou  a  Constituição  estabeleceu,  o  proprietário  ficará  sujeito  a  multas, 
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indenizações  entre  outros  tipos  de  sanção,  mas  terá  o  seu  direito  de  propriedade 

assegurado, defendido pelo Estado. 

A Carta política  brasileira,  constitucionalizou o direito de propriedade 

condicionada ao cumprimento da função social, aparentemente posicionando-se em prol 

da  corrente  finalística  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  da  função  social  da 

propriedade rural. Como acima citado, possibilita a desapropriação por interesse social, 

mas o direito de propriedade é indiretamente protegido pela indenização em Títulos da 

Dívida Agrária com a preservação do valor real. 

Dando continuidade à nossa análise sobre o trabalho escravo nos remetemos 

à alínea “d” do art. 2º, §1º do Estatuto da Terra e ao inciso III, do art. 186 da CF/88. 

Com o cometimento do delito de redução à condição análoga a de escravo, obviamente 

há a absorção pelo tipo incriminador de todas as infrações relativas às leis trabalhistas, 

porque há total desrespeito a elas, o que nos faz concluir que há o descumprimento da 

função social da propriedade, incidindo assim, a possibilidade de a União desapropriar 

para fins de reforma agrária o imóvel que se enquadre na já descrita condição.

No entanto, a desapropriação, como disposta em nossa legislação, viria a 

beneficiar o criminoso, mesmo que este fosse condenado à pena privativa de liberdade 

do art. 149 do CPB, e perdesse suas terras para a Reforma Agrária, seria indenizado por 

isso.

 Deste  ponto,  passamos  a  visualizar  a  possibilidade  da  desapropriação-

sanção, tal como ocorre com as terras destinadas ao cultivo de plantas psicotrópicas que 

causem dependência física ou psíquica.

Observa-se  que,  em  relação  ao  sentido  etimológico  das  palavras 

expropriação e desapropriação, não existem diferenças em relação ao conceito. Porém, 

Maria Sylvia Zanella di  Pietro preleciona que quanto à desapropriação de glebas de 

terra em que sejam cultivadas plantas psicotrópicas,  prevista no art.  243 da CF/88 e 

disciplinada pela Lei nº 8.257/91, pode-se dizer que se equipara ao confisco, por não 

assegurar ao expropriado o direito à indenização (DI PIETRO, 2003). Por esta razão, 

teria sido empregado o vocábulo expropriação, em vez de desapropriação.

 Hely Lopes Meirelles assevera que a desapropriação é a mais drástica das 

formas  de  manifestação  do  poder  de  império,  pelo  tanto  é  que  somente  pode  ser 
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exercitável  nos  limites  da  Constituição  e  nos  casos  expresso  em lei,  observando  o 

devido processo legal (MEIRELLES, 2002).

 O autor não diferencia tais termos; em seu Curso de Direito Administrativo 

conceitua: 

“Desapropriação  ou  expropriação  é  a  transferência 
compulsória  da  propriedade  particular  (ou  pública  de 
entidade  de  grau  inferior  para  a  superior)  para  o  Poder 
Público  ou  seus  delegados,  por  utilidade  ou  necessidade 
pública  ou,  ainda,  por  interesse  social,  mediante  prévia  e 
justa  indenização  em  dinheiro,  salvo  as  exceções 
constitucionais de pagamento em títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, no caso 
de área urbana não edificada, subutilizada ou não utilizada, e 
de  pagamentos  em  títulos  da  dívida  agrária,  no  caso  de 
Reforma  Agrária,  por  interesse  social.”(MEIRELLES, 
2002:58)

  Hely Lopes Meirelles apenas ressalta, quando expõe sobre a indenização, 

que  “não  há  indenização  na  desapropriação  de  glebas  em que  se  cultivem culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas” (MEIRELLES, 2002:585).

Observa-se  que  não  é  qualquer  cultura  de  plantas  psicotrópicas  que  dá 

margem a esse tipo de desapropriação, mas apenas aquela que seja ilícita, por não estar 

autorizada pelo Poder Público e por estar incluída em rol elencado pelo Ministério da 

Saúde. Segundo o art. 2º da Lei nº 8.257/91, a autorização para a cultura desse tipo de 

plantas  será  concedida  pelo  órgão  competente  do  Ministério  da  Saúde,  atendendo 

exclusivamente a finalidades terapêuticas e científicas. 

Assim, é importante contemplar os requisitos doutrinários da indenização 

justa segundo Sérgio Ferraz:

“é  a  que  cobre  não  só  o  valor  real  e  atual  dos  bens 
expropriados,  à  da data  do pagamento, como, também,  os 
danos  emergentes  e  os  lucros  cessantes  do  proprietário, 
decorrentes do despojamento do seu patrimônio. Se o bem 
produzia renda, essa renda há de ser computada no preço, 
porque  não  será  justa  a  indenização  que  deixe  qualquer 
desfalque na economia do expropriado. Tudo que compunha 
seu patrimônio e integrava sua receita há de ser reposto; se 
não  o  for,  admite  pedido  posterior,  por  ação  direta,  para 
complementar-se  a  justa  indenização.  A justa  indenização 
inclui,  portanto,  valor  do  bem,  suas  rendas,  danos 
emergentes  e  lucros  cessantes,  além  dos  juros 
compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários 
de  advogados  e  correção  monetária”(apud,  MEIRELLES, 
2002:585).
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Ora, se o Brasil combate os delitos ligados ao tráfico ilícito de entorpecentes 

como crime assemelhado a hediondo e  no parágrafo único do art.  243,  da CF/88 é 

previsto  o  confisco  de  todo  e  qualquer  bem  de  valor  econômico  apreendido  em 

decorrência  do  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  o  qual  reverterá  em 

benefício  de  instituições  e  pessoal  especializados  no  tratamento  e  recuperação  de 

beneficiados  e  no  aparelhamento  e  custeio  de  atividades  de  fiscalização,  controle, 

prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias,  tendo em vista que o 

consumo  de  substâncias  entorpecentes  transformou-se  em  um  problema  social, 

obviamente não se poderia indenizar as rendas, os danos emergentes e muitos menos os 

lucros cessantes de uma atividade ilícita e político-moralmente condenável.

  Diante desta breve análise é que se impõe um paradigma para a questão de 

também se expropriar, com efeito confiscatório, a propriedade rural onde se reduzam 

pessoas à condição análoga a de escravo. 

Como antes explanado, o trabalho escravo é crime que viola a dignidade da 

pessoa  humana,  bem como outros  princípios  e  direitos  fundamentais,  ou seja,  é  do 

interesse da nação reprimi-lo e preveni-lo.

O Art. 149 do Código Penal Brasileiro, redefiniu em dezembro de 2004, a 

redação do tipo penal no intuito de melhor caracterizar a infração penal, tendo em vista 

que não se tinha notícias de condenação decorrente deste delito. A redação é a seguinte, 

in verbis: 
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o  a  condições  degradantes  de  trabalho,  quer 
restringindo,  por qualquer  meio,  sua  locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão,  de dois  a oito  anos,  e  multa,  além de pena 
correspondente à violência.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do 
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II  –  mantém vigilância  ostensiva  no  local  de  trabalho  ou  se 
apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com 
o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2º A pena é aumentada da metade, se o crime é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor etnia, religião ou 
origem.
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 A respeito da expropriação de terras onde sejam encontrados trabalhadores 

reduzidos à condição análoga à de escravo, apresentou-se por intermédio do Senado 

Federal através da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 438/20017 com texto já 

aprovado na referida casa. A crítica manifestada pelo Ex-Juiz Federal, hoje Deputado 

Federal Flávio Dino de Castro e Costa, relativa ao texto aprovado pelo Senado, é a de 

que ele vincula a expropriação a um tipo muito específico, qual seja, ser encontrados 

trabalhadores “...submetidos a condições análogas à escravidão...”(CASTRO E COSTA, 

2004),  o  que  de  fato  poderá  dificultar  a  aplicação  do  confisco  constitucional,  pois 

deverá ser exigido um pronunciamento judicial para caracterizar a espécie, o que não 

possibilita a aplicação do preceito constitucional de modo rápido e célere. Ao contrário 

do disposto no art. 243 da CF/88, que permite ao agente público agir com rapidez e 

eficácia imediata, pois ao tratar da questão do plantio de psicotrópicos apenas alude ao 

requisito de haver localização de culturas ilegais, para serem glebas instantaneamente 

expropriadas. 

Ao lado da PEC supracitada, tem-se o texto da PEC nº 232/95, proveniente 

da  Câmara  dos  Deputados,  que  possui  redação  mais  abrangente  e  pertinente  à 

comparação  do  art.  243  da  CF/88,  quando  aduz  “...ou  constatadas  condutas  que 

favoreçam ou configurem trabalho forçado ou escravo...”. Interpretando-se logicamente, 

não  há  necessidade  de  se  encontrarem  trabalhadores,  os  quais  muitas  vezes  são 

escondidos  no  momento  da  fiscalização,  mas  sim da  observância  das  condições  de 

trabalho, dos objetos dos obreiros, seus alojamentos, etc.  elementos que induzem ao 

reconhecimento da prática. Assim, bastaria a configuração de apenas uma das situações, 

trabalho escravo (degradante) ou trabalho forçado,  para se proceder a expropriação.

Consideramos  louvável  a  iniciativa  dos  parlamentares  das  casas  do 

Congresso Nacional, cujas propostas de emenda já reconhecem o trabalho escravo como 

gênero,  que  tem  com  espécies  o  trabalho  forçado  e  o  trabalho  em  condições 

degradantes,  conforme a  redação  do  Art.  149  do  CPB,  o  que  de  fato  ainda  é  uma 

dificuldade para muitos estudiosos, os quais acreditam na necessidade da privação da 

liberdade para a devida caracterização deste crime.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 os  textos  das  Propostas  de  Emenda  à  Constituição  (PEC)   podem  ser  encontrados  nos  seguintes  sites:  
www.planalto.gov.br, www.senado.gov.br, www.camara.gov.br.
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No que concerne à evolução da proteção aos direitos fundamentais da pessoa 

humana,  vislumbrou-se  a  necessidade  de  combater  tudo  o  que  seja  prejudicial  ao 

homem enquanto ser de direitos. Especificamente crimes que suprimam a liberdade e a 

dignidade do trabalhador no sentido mais amplo do termo. 

Particularmente, no nosso sistema jurídico brasileiro, que prima pelas leis como 

fonte do direito,  a mudança do art.  149 do Código Criminal  reflete o anseio social, 

mesmo que tardio, de punição e repressão severa aos autores do crime de redução à 

condição análoga a de escravo.

Analisando os dados fornecidos pelo trabalho, observa-se as principais formas 

de cometimento do crime, geralmente por meio de fraude e a importância da legislação 

brasileira se adequar ao combate à escravidão contemporânea.

Constitucionalmente, são as propostas de emendas à Constituição Federal que 

dão  novo  rumo  à  prevenção  e  à  repressão  do  aludido  crime.  Seria  um  ganho 

imensurável, e até certo ponto revolucionário, se de fato ocorressem expropriações de 

terras  onde  fossem  encontrados  trabalhadores  reduzidos  à  condição  análoga  a  de 

escravo, bem como se essas terras fossem dirigidas à reforma agrária eficaz.

É imperioso ressaltar que liberdade e igualdade são faces de uma mesma moeda, 

significando que a  verdadeira  liberdade do ser  humano só se  concretiza  a  partir  de 

políticas  públicas  que privilegiem a inclusão e previnam a exclusão das pessoas  no 

âmbito da sociedade da qual façam parte. O trabalho escravo contemporâneo é o reflexo 

da ausência de planejamentos sociais por parte do Estado brasileiro, fato este observado 

pela volta do trabalhador, mesmo depois de resgatado, à situação degradante devido esta 

ser a única alternativa de sobrevivência.

Por derradeiro, visualizamos que o Estado acaba figurando como incentivador da 

prática, pois se por um lado não fiscaliza nem pune a contento os agentes do crime, por 

outro, não fornece a possibilidade de acesso aos bens essenciais para uma vida digna 

dos  “libertos”,  o  que  ocasiona  um verdadeiro  “círculo  dos  horrores”,  do  qual  estes 

trabalhadores muitas vezes não conseguem sair sequer vivos. 
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A REPERSONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL EM UMA SOCIEDADE DE 

INDIVÍDUOS: O EXEMPLO DA QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL1 

José Carlos Moreira da Silva Filho∗

RESUMO

No cenário contemporâneo do Direito Civil brasileiro fala-se em uma “repersonalização do 

Direito Civil”, e no conseqüente aprofundamento interdisciplinar voltado para a noção de 

pessoa, priorizando um enfoque que possa resgatar a sua dimensão concreta e relacional e 

que possa superar as limitações das concepções abstratas que predominaram no Direito a 

partir  do  Jusracionalismo  moderno.  Seguindo  essa  linha,  procura-se  indicar  algumas 

conseqüências  de um enfoque do sujeito  de direito  nas  relações  jurídicas  privadas  que 

derive  de  uma leitura  existencial,  no  sentido  heideggeriano,  da  pessoa  humana.  Nessa 

senda,  situa-se  o  tema  da  questão  indígena  e  da  sua  leitura  pelo  Direito  brasileiro, 

identificando-se o confronto entre o reconhecimento étnico dessas comunidades, trazido de 

modo  paradigmático  pela  Constituição  de  1988,  e  a  tradicional  concepção  civilista  da 

incapacidade indígena, desafiada por um Direito Civil “repersonalizado”. 

PALAVRAS-CHAVE

REPERSONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL; SUJEITO DE DIREITO; DIREITOS 

INDÍGENAS

ABSTRACT

1 Este artigo é resultado parcial do projeto de pesquisa “Pessoa Humana e Sujeito de Direito nas Relações 
Jurídico-Privadas: identidade e alteridade”, coordenado pelo Prof. Dr. José Carlos Moreira da Silva Filho e 
financiado pela UNISINOS.    
 Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná - UFPR; Mestre em Teoria e 
Filosofia  do  Direito  pela  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  -  UFSC;  Bacharel  em  Direito  pela 
Universidade de Brasília - UnB; Professor do Programa de Pós-graduação em Direito e da Graduação em 
Direito da UNISINOS; Conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
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In  the  contemporary  scenario  of  Brazilian  Private  Law  it  is  said  to  be  a 

“repersonalization  of  the  Private  Law”,  and  the  consequent  interdisciplinary  depth 

devoted to the notion of person, prioritizing a focus which can reestablish its concrete 

and  relational  dimension  and  suppress  the  limitations  of  abstract  conceptions  that 

predominate in the Law from since modern Jusnaturalism. Following this line, we aim at 

indicating some consequences of the focus on the subject of rights in private juridical 

relations  which  derive  from an  existential  reading  in  the  Heideggerian  sense,  of  the 

human being. Therefore, we situate the theme of Indian issues and its interpretation by 

the Brazilian Law, identifying the confrontation between the ethnic recognition of these 

communities, brought through a paradigmatic manner by the Constitution of 1998 and 

the traditional civilest conception of the Indian incapacity challenged by a Private Law 

“repersonalized”.    

KEY-WORDS

REPERSONALIZATION  OF  THE  CIVIL  LAW;  SUBJECT  OF  RIGHTS; 

INDIGENOUS PEOPLE´S RIGHTS

1. Introdução

A  questão  do  sujeito  tem  despertado  importantes  caminhos  de  reflexão  no 

pensamento jurídico contemporâneo. Seguindo o movimento generalizado de um repensar 

das  teorias  e  das  ciências,  tais  caminhos  têm colocado  em xeque  as  representações  e 

conceitos até então assentes a respeito do tema. Uma dessas direções encontra guarida no 

âmbito  jurídico-privatista,  sendo designada  pela  expressão  repersonalização  do  Direito  
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Civil2.  Tal  senda  revela  pelo  menos  quatro  grandes  razões  para  ser  considerada  rica  e 

promissora no debate da subjetividade jurídica. 

Em primeiro lugar, ela se aloja no clássico campo de discussão do tema no Direito, 

pois é especialmente com relação ao âmbito do Direito Civil que temas como sujeito de 

direito e direito subjetivo são tradicionalmente desenvolvidos. Em segundo lugar, projeta-se 

explicitamente o foco sobre a pessoa, abrindo-se um claro espaço para resgatar a reflexão 

filosófico-moral no Direito. Em terceiro lugar, a bandeira da repersonalização do Direito 

Civil indica a necessidade de ir além da noção de pessoa que predominou no jusnaturalismo 

moderno,  apontando  para  uma  noção  que  faça  jus  à  dimensão  concreta,  histórica  e 

relacional  da  pessoa  humana.  E,  finalmente,  tal  direção  articula-se  fortemente  com  o 

surgimento e fortalecimento de um novo constitucionalismo, visceralmente comprometido, 

especialmente em países de capitalismo periférico como o Brasil, com a transformação da 

sociedade e com o aprimoramento da dimensão republicana e comunitária.

Neste artigo, iremos passar pelos quatro aspectos acima aludidos, mas guiados por 

uma temática bem específica e peculiar ao Brasil: os direitos indígenas. Parte-se aqui do 

pressuposto de que a questão indígena no Brasil é um lócus privilegiado para, entre nós, 

pensarmos o tema da subjetividade jurídica,  inclusive considerando o campo do Direito 

Civil. 

2. O debate de Valladolid e a questão da humanidade dos índios

Comecemos  com  a  constatação  de  que,  quando  interpretados  pelo  paradigma 

ocidental, do “homem branco e civilizado” (inclusive o jurídico), os índios não passam de 

“sub-sujeitos”, incapazes de protagonizarem sua própria história. Das duas uma: ou não 

pertencem ao gênero humano ou então são sujeitos infantilizados e carentes de tutela. No 
2 Explicando melhor tal tendência, Paulo Luiz Neto Lobo assinala que a “patrimonialização das relações civis 
que persiste nos códigos, é incompatível com os valores fundados na dignidade da pessoa humana, adotado 
pelas  constituições  modernas,  inclusive  pela  brasileira  (artigo  1,  III).  A  repersonalização  reencontra  a 
trajetória da longa história da emancipação humana, no sentido de repor a pessoa humana como centro do 
direito civil, passando o patrimônio ao papel de coadjuvante, nem sempre necessário. (...) O desafio que se 
coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas em toda sua dimensão ontológica e, por meio dela, seu 
patrimônio. Impõe-se a materialização dos sujeitos de direitos, que são mais que apenas titulares de bens. A 
restauração da primazia da pessoa humana, nas relações civis, é a condição primeira de adequação do direito à 
realidade e aos fundamentos constitucionais.”  (LÔBO,  Paulo  Luiz  Netto.  Constitucionalização  do direito 
civil. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 36, n. 141, p. 103, jan./mar. 1999). 
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primeiro caso, é preciso remeter a um fato marcante, normalmente omitido nas histórias 

contadas sobre o surgimento e a configuração do sujeito moderno e do universalismo do 

conceito de pessoa (e conseqüentemente do sujeito de direito)3: o debate de Valladolid em 

1550 entre Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de Las Casas. Tal debate, conforme relata 

Todorov4,  deu-se em função de o filósofo Ginés de Sepúlveda,  conhecido humanista e 

erudito da época, não ter obtido a  autorização para publicar o seu tratado favorável às 

guerras justas contra os índios. Sendo assim, solicitou a apreciação de uma Junta de doutos, 

3 Segundo Enrique Dussel, uma história do sujeito moderno que não leve em conta o contexto periférico no 
qual surgiu é, no mínimo incompleta e parcial.  É o que o filósofo argentino acusa na conhecida obra de 
Charles  Taylor  “As  fontes  do  self”.  Referindo-se  a  ela,  afirma  que  “está  escrita  com  maestria,  com 
conhecimentos, com criadora maneira de obter novos resultados, mas é só uma exploração ‘intrafilosófica’ à 
qual falta uma história, uma economia e uma política.  Esta limitação metodológica impedirá que o autor 
chegue a resultados mais críticos. Parece que o capitalismo, o colonialismo, a contínua utilização da violência 
ou a agressão militar não tem nenhuma importância.” (DUSSEL, Enrique. Ética da libertação – na idade da 
globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes, 2000. p.67). Assim, considerar tão-somente o contexto interno 
da Europa e os termos dos seus pensadores  centrais  para identificar  as fontes do sujeito,  aplicando suas 
conclusões  de  modo  universal  é  um  procedimento  chamado  pelo  autor  de  “eurocentrismo”.  “O 
‘eurocentrismo’ consiste exatamente em constituir como universalidade abstrata humana em geral momentos 
da particularidade européia, a primeira particularidade de fato mundial (quer dizer, a primeira universalidade 
humana concreta). A cultura, a civilização, a filosofia, a subjetividade, etc. moderno-européias foram tomadas 
como a cultura, a civilização, a filosofia, a subjetividade, etc. sem mais (humano universal abstrata). Grande 
parte dos ganhos da modernidade não foram criatividade exclusiva do europeu, mas de uma contínua dialética 
de impacto e contra-impacto, efeito e contra-efeito, da Europa-centro e sua periferia, até no que poderíamos 
chamar de a própria constituição da subjetividade moderna enquanto tal.” (grifos do autor)  (Ibid.,  p. 69). 
Interessante  perceber  que alguns dos temas centrais  que caracterizam o pensamento europeu moderno já 
povoavam as questões específicas das relações entre europeus e indígenas. Observa Lewis Hanke, tratando 
mais especificamente da América espanhola, que as “Leyes de Burgos de 1512 fueron el primer fruto de los 
sermones  pronunciados  en  1511 por Montesinos”  – as  Leis  de  Burgos foram regras  que estabeleciam a 
necessidade  de  tratamento  mais  ameno  para  os  índios  escravizados,  e  sua  promulgação  se  deu  como 
conseqüência da atuação do Frei dominicano Antonio de Montesinos – “Pero la cosa no acabo aqui.  Otros 
pensadores españoles, ahora que el problema había sido ofrecido a su atención, comenzaron a preguntarse si 
Espana, después de todo, tenía justo título para gobernar las Índias. Estos pensadores escribieron tratados en 
que fueron mucho más allá de la polémica de Burgos sobre las leyes adecuadas que habían de redactarse para 
el buen tratamiento de los indios. Se dedicaron a las cuestiones políticas fundamentales planteadas por el 
descubrimiento de América, y con ello contribuyeron a formular las leyes básicas que rigen las relaciones 
entre las naciones, más de un siglo antes de que Grocio publicase su estudio sobre la libertad de los mares.” 
(HANKE, Lewis.  La lucha por la justicia en la conquista de América.  Madrid: Istmo, 1988. p.39). Do 
mesmo modo, Dussel observa que o domínio instrumental da natureza na filosofia cartesiana já havia sido 
precedido pela ação conquistadora no “novo mundo”. Assim, o “ego cogito,  como vimos, já diz também 
relação a uma proto-história do século XVI, que se expressa na ontologia de Descartes, mas que não surge do 
nada. O ego conquiro (eu conquisto), como um ‘eu prático’, a antecede. Fernando Cortês, em 1521, antecede 
o  Le discours de la méthode  (1636) em mais de um século, como já dissemos. Descartes estudou em La 
Flèche, colégio jesuita, orden religiosa de ampla implantação na América, África e Ásia nesse momento – 
além disso, Descartes está em Amsterdã desde 1629, como observamos acima. No entanto, o ‘bárbaro’ não foi 
considerado como o contexto obrigatório de toda reflexão  sobre a subjetividade, a razão, o cogito.” (Ibid.). 
4 TODOROV, Tzvetan.  A conquista da América  – a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
p.148-149.
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juristas  e  teólogos,  formada  na  cidade  de  Valladolid.  Para  sustentar  a  tese  oposta, 

prontificou-se o frei dominicano Bartolomé de Las Casas, conhecido pela defesa veemente 

que fez,  durante boa parte  de sua vida,  em relação à  causa dos  índios assolados pelos 

exércitos espanhóis. Tal veemência, como deixa transparecer em seus escritos5, é fruto de 

uma série de experiências diretas (fazia meio século que Las Casas já estava na América), 

como capelão das expedições espanholas, no presenciar de massacres e extermínios fúteis e 

banais contra aldeias atônitas e indefesas. 

A leitura  do tratado  de  Sepúlveda durou três  horas,  ao  passo  que a  leitura  dos 

argumentos  de  Las  Casas6 durou  cinco  dias.  Sepúlveda  sustentava  a  inferioridade  dos 

indígenas a partir do pensamento de Aristóteles sobre  a condição dos escravos7. Ele era 

grande conhecedor dos textos de Aristóteles, tendo inclusive traduzido alguns, e entre eles a 

Política. Assim, Sepúlveda argumentava pela natural inferioridade dos indígenas diante da 

maior “racionalidade” com a qual os espanhóis se guiavam8.

Interessante perceber, igualmente, que Sepúlveda antecipou em mais de um século o 

argumento  de  John  Locke  sobre  o  legítimo  despojamento  dos  bens  indígenas, 

especialmente  de  suas  terras.  Segundo  Locke,  por  não  utilizarem  racionalmente  a  sua 

propriedade, os índios norte-americanos desobedeciam a lei natural de Deus que proibia o 

5 Ver os impressionantes relatos contidos em uma espécie de panfleto escrito por Las Casas e publicado pela 
primeira vez  em 1552 em Sevilha:  LAS CASAS, Bartolomé de.  Brevíssima relação da destruição das 
Índias:  o paraíso destruído: a sangrenta história da conquista da América espanhola. 5. ed. Porto Alegre: 
L&PM, 1991.  
6 Presentes nas 550 páginas em latim, divididas em 63 capítulos, do seu arrazoado contra o Democrates alter 
de Sepúlveda, e que se intitulava Argumentum apologiae.  
7 Hanke argutamente observa que o argumento de que um grupo social mereça a guerra e a violência como 
modo  de  lidar  com  sua  natural  rudeza  e  primitivismo  é   sempre  invocado  nas  ações  colonizadoras  e 
imperialistas (op.cit., p.354-355). 
8 Nas próprias palavras de Sepúlveda: “Y así, en un solo hombre se puede ver el imperio heril que el alma 
ejerce sobre el cuerpo, la potestad civil y regia que el entendimiento ó la razón ejercen sobre el apetito, por 
donde se ve claramente que lo natural y justo es que el alma domine al cuerpo, que la razón presida al apetito,  
al paso que la igualdad entre los dos ó el dominio de la parte inferior no puede menos de ser perniciosa para 
todos. A esta ley están sometidos el hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan 
al imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre 
sus hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles ó imperfectos. Esto mismo se 
verifica entre unos y otros hombres; habiendo unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza 
son siervos.” (SEPÚLVEDA, Juan Ginés de.  Demócrates segundo o De las justas causas de la guerra 
contra  los  indios.  Prólogo,  Tradução  e  Edição  de  Marcelino  Menéndez  y  Pelayo.  Disponível  em: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12593394228031524198624/p0000001.htm . Acesso em 
05 maio 2007
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desperdício  da  propriedade  privada  (já  que  não  “utilizavam”  todas  as  suas  terras).  Ao 

incorrerem nesta desobediência conferiam legitimidade à usurpação de sua propriedade por 

parte dos colonizadores ingleses9. Sepúlveda, por sua vez, recomendava a usurpação dos 

bens indígenas  como o resultado da  guerra  justa  que  se  deveria  mover  contra  eles  em 

função de sua rudeza e inferioridade. Um sinal desta inferioridade, inclusive, seria o fato de 

não encarnarem a lógica do sujeito proprietário, seja por não terem bens individuais, seja 

por  não  administrarem  tais  bens  a  partir  de  uma  autonomia  e  liberdade  próprias, 

submetendo tudo ao seu rei10.

Las  Casas,  a  seu  turno,  ousadamente  afirmou  que  Sepúlveda,  famoso  pelo  seu 

conhecimento das obras de Aristóteles, não tinha entendido em absoluto o Estagirita e a sua 

teoria da escravidão. Aduziu que Aristóteles previa três tipos de bárbaros: os que tinham 

comportamento  e  opiniões  estranhas,  mas  possuíam  uma  maneira  decente  de  viver  e 

capacidade para governar a si próprios; os que não tinham escrita; e os que eram rudes, 

primitivos, viviam sem leis e se igualavam às feras. Somente o terceiro tipo de bárbaros 

eram os escravos por natureza, e todo o esforço de Las Casas foi mostrar que os índios não 

se incluíam entre estes11. Grande parte de sua  Apologética contém relatos de costumes e 

aspectos da vida dos índios com os quais conviveu, nos quais Las Casas procura destacar 

características virtuosas e racionais: a sua beleza, bom governo, economia doméstica, bons 

sentimentos,  religiosidade,  etc.  Tais aspectos eram até mesmo superiores aos dos povos 

antigos:  os  templos  de  Yucatã  eram  mais  admiráveis  que  as  pirâmides  do  Egito;  a 

religiosidade era maior que a dos gregos e romanos; os indígenas eram superiores no modo 

de educar e criar seus filhos.

Embora os juízes nunca tenham manifestado seus pareceres, o fato é que enquanto 

Las Casas publicou e falou o que quis durante toda a sua vida, Sepúlveda nunca obteve 
9 Ver este argumento com maior detalhe em: HINKELAMMERT, Franz J. La inversión de los derechos 
humanos: el caso de John Locke.  In:  HERRERA FLORES, Joaquín (Ed).  El vuelo de anteo –  derechos 
humanos  y  crítica  de  la  razón  liberal.  Bilbao:  Editorial  Desclée  de  Brouwer,  2000.  p.79-113;  e  SILVA 
FILHO, José Carlos Moreira da. John Locke. In: BARRETTO, Vicente (coord.). Dicionário de filosofia do 
direito. São Leopoldo: UNISINOS; Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 541-545.
10 Ibid. 
11 Como bem observa Hanke, não é que Las Casas admitisse a possibilidade de homens que fossem escravos 
por natureza,  mas sim que estrategicamente  procurou uma linha de argumentação que não contrariasse  a 
autoridade indiscutível de Aristóteles na época, sem falar que combater nos próprios termos do argumento 
oposto revelava-se uma eficiente estratégia de argumentação. (Hanke, op.cit., p.367-371). 
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autorização para publicar os seus escritos. O livro de Sepúlveda que motivou a formação da 

Junta  de  Valladolid  só  foi  publicado  em  1892.  De  todo  o  modo,  após  uma  breve 

interrupção,  as  conquistas  espanholas  continuaram e  o  tema  da  guerra  justa  nunca  foi 

adequadamente resolvido (como, inclusive, se vê até os dias de hoje)12.            

3. Francisco de Vitoria e a tese da infantilidade indígena

Além de Las Casas,  houve outros grandes personagens que,  com a sua palavra, 

buscaram frear a violência e a ganância dos espanhóis para com os índios. Um outro nome 

bem conhecido é o do dominicano Francisco de Vitória, morto alguns anos antes do célebre 

debate de Valladolid.  De modo contundente em seus escritos,  argumentou que a guerra 

contra  os  índios  não poderia  ser  movida de modo indiscriminado.  Nem o papa nem o 

imperador poderiam impor suas leis e domínio sem que para isto houvesse justo motivo (e 

muitas  razões  consideradas  suficientes  na  época  não  o  eram  para  Vitória,  como,  por 

exemplo, o fato de o imperador ser o senhor de toda a terra, ou o fato de o papa deter o 

poder  temporal).  Assim,  apoiado  em  sua  concepção  do  direito  das  gentes  (Vitória  é 

considerado um dos grandes precursores do direito internacional), o frei entendia que não 

era lícito aos indígenas impedir o livre acesso dos espanhóis às suas terras, desde que estes 

não lhes causassem danos. Era preciso manter uma lei internacional de reciprocidade que 

permitisse inclusive o comércio entre os diferentes povos13. Por outro lado, os espanhóis 
12 Mas algo se pode claramente extrair do episódio e, em especial, da atuação de Las Casas: “al hablar Las 
Casas en Valladolid a favor de los indios americanos, su larga y complicada argumentación tenía también otra 
utilidad. Fortaleció a todos aquellos que en su tiempo y en los siglos que siguieron trabajaron con la creencia 
de que todos los pueblos del mundo son hombres – no hombrecillos, ni medio hombres que deben hacer lo 
que otros les manden, sino hombres” (Ibid., p.377). 
13 Em suas duas primeiras proposições sobre a justificativa da guerra contra os índios, em sua famosa obra 
intitulada De Indis et de Ivre Belli Relectiones, Vitória escreve o seguinte: “(…) it was permissible from the 
beginning of the world (when everything was in common) for any one to set forth and travel wheresoever he 
would. Now this was not taken away by the division of property, for it was never the intention of peoples to 
destroy by that division the reciprocity and common user which prevailed among men, and indeed in the days 
of Noah it would have been inhumane to do so. (…) The Spaniards may carry on trade among the Indian 
aborigines, so long as they do no harm to their own country, by importing the goods which the aborigines 
lack, etc., and taking away gold and silver and other articles in which the Indians abound; and the princes of 
the Indians can not prevent their subjects from trading with the Spaniards, etc.” (VITORIA, Francisco de. De 
Indis et de Ivre Belli Relectiones. Translated by John Pawley Bate and edited by Ernest Nys. Disponível em: 
http://www.constitution.org/victoria/victoria_4.txt .  Acesso  em 05  maio  2007).  Tradução  nossa:  “(...)  era 
permitido desde o começo do mundo (quando tudo era comum) a qualquer um iniciar uma jornada e viajar a 
qualquer lugar. Agora, isto não foi eliminado pela divisão da propriedade, pois nunca foi intenção dos povos 
destruir, mediante aquela divisão, a reciprocidade e o uso comum que prevaleceu entre os homens, e, de fato, 

2775

http://www.constitution.org/victoria/victoria_4.txt


também poderiam de modo legítimo mover a guerra contra os índios para salvar indígenas 

condenados a sacrifícios humanos ou a rituais canibalísticos e, igualmente, proteger os que 

haviam se convertido à fé cristã e invocassem a proteção contra os seus próprios reis.  

O mais significativo, contudo, é que na argumentação de Vitória emerge uma outra 

categoria na qual os indígenas passaram a ser inseridos: não mais bestas e feras inumanas, 

mas sim homens com pouca instrução e aprisionados em um estágio infantil, sendo, pois, 

até  uma questão de caridade cristã  instruí-los,  tutelá-los e  governá-los14.  Esta noção irá 

espalhar-se aos  quatro ventos e  ditará  em grande parte  o modo pelo qual  a  civilização 

ocidental pautará sua compreensão e suas relações com os indígenas. Assim como Vitória 

foi o responsável por fornecer a base jurídica para as guerras contra os índios15, sua noção 

quanto à  infantilidade indígena pautará uma tendência que até aqui prevaleceu quanto à 

compreensão jurídica das  pessoas dos indígenas: o de que elas não possuem capacidade 

plena para exercer  os atos da vida civil,  o de que elas são relativamente ou totalmente 

incapazes,  o  de  que  elas  necessitam da  tutela  do  Estado,  o  de  que  elas  só  atingirão  a 

capacidade plena e poderão ingressar no seleto grupo dos sujeitos de direito no pleno gozo 

de suas capacidades quando forem integradas à civilização.    

4. A política indigenista brasileira e sua tradição orfanológica

A noção da infantilidade indígena, bem como a conseqüente necessidade de que 

fossem instruídos e tutelados (esta é a palavra), foi a tônica da política indigenista no Brasil 

até  a  Constituição  de  1988.  Como  nos  esclarece  Rosane  Freire  Lacerda16,  é  mais 

nos dias de Noé seria desumano fazê-lo. (...)  Os espanhóis podem continuar comerciando entre os índios 
aborígenes, desde que não façam mal ao seu país, mediante a importação das mercadorias que faltam aos 
aborígenes, etc., e retirar ouro e prata e outros artigos que abundam entre os índios; e o príncipe dos índios 
não pode impedir seus súditos de comerciarem com os espanhóis, etc.”.   
14 A respeito do que seria, em seu De Indis, a última justificativa ou título pelo qual os espanhóis poderiam de 
modo legítimo mover a guerra contra os índios, Vitória não demonstra estar muito certo, mas, de todo o 
modo, acaba por lançar a idéia, podendo igualmente perceber-se a convicção sobre a inferioridade indígena 
em outras justificativas ao longo do texto.                 
15 Todorov não deixa de bem ressaltar este ponto: “Tornou-se um hábito ver em Vitória um defensor dos 
índios; mas, se interrogarmos o impacto de seu discurso, em vez das intenções do sujeito, fica claro que seu 
papel é outro: com o pretexto de um direito internacional fundado na reciprocidade, fornece, na verdade, uma 
base legal para as guerras de colonização, que até então não tinham nenhuma (em todo caso, nenhuma que 
resistisse a um exame um pouco mais sério).” (TODOROV, op.cit., p. 147). 
16 Em  brilhante  dissertação  de  mestrado,  orientada  pelo  Professor  José  Geraldo  de  Sousa  Junior  da 
Universidade  de  Brasília,  Rosane  Freire  Lacerda,  mediante  importante  pesquisa  histórica  e  documental, 
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precisamente a partir do ano de 1750, com o início da administração pombalina e com a 

transição  do  trabalho  indígena  servil  para  o  assalariado,  que  se  localiza  a  gênese  da 

aplicação da tutela orfanológica aos índios.

Ao determinar a proibição da escravidão indígena, a legislação da época (composta 

de Leis e Alvarás) estabelecia uma série de restrições à capacidade civil dos índios17. Tal 

postura  viria a ser  assumida de modo ainda mais  explícito no Brasil  independente18.  O 

governo imperial deu continuidade à política de miscigenação, esbulho territorial, presença 

constante de não-indígenas nos aldeamentos (espécie de unidades territoriais montadas e 

comandadas pelo governo para agrupar e manter os indígenas sob controle), e se desfez de 

inúmeras terras que eram tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e que ficaram vazias 

pela migração forçada de seus habitantes aos aldeamentos. Não é preciso enfatizar que tal 

política levou uma série de povos ao extermínio e causou imensas perdas territoriais às 

comunidades indígenas remanescentes.

A  Constituição  republicana  de  1891  não  trazia,  nos  moldes  da  Constituição 

imperial, nenhuma referência aos indígenas. A tendência tutelar e assimilacionista, contudo, 

continuaria  sendo  implementada  mediante  decretos  que  tinham  como  finalidade  a 

“catequese e civilização dos índios”. É neste espírito que se constitui em 1910 o Serviço de 

evidencia que esta  foi  a  principal  diretiva,  embora não a única,  das políticas  públicas  desde a  época da 
Colônia no Brasil, passando pelos esforços de Tomé de Souza, Men de Sá, Felipe III, Marquês de Pombal, D. 
Maria I, José Bonifácio de Andrada e Silva, D.Pedro I, a Regência Imperial, D.Pedro II, e não sendo muito 
diferente a partir da Proclamação da República (LACERDA, Rosane Freire. Diferença não é incapacidade: 
gênese e trajetória histórica da concepção da incapacidade indígena e sua insustentabilidade nos marcos do 
protagonismo dos povos indígenas e do texto constitucional de 1988. 2007. 550 f. (Dissertação de mestrado) – 
Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. Brasília. 2007). De lá para cá, mediante 
diferentes leis, os indígenas têm sido considerados infantis, havendo um giro de Copérnico, como se verá 
adiante, a partir da Constituição de 1988.       
17 A Lei de 6 de junho de 1755, além de proibir a escravidão dos índios, “mandava ainda castigar aqueles que, 
abusando  da  ‘imbecilidade’  dos  índios,  perturbassem  os  seus  direitos  territoriais.  Para  o  êxito  de  sua 
civilização, seriam estimulados às práticas agrícolas, na perspectiva de que as relações ‘com os habitantes dos 
lugares marítimos’ para a comercialização de tais produtos viesse a contribuir  para o abandono dos seus 
bárbaros costumes’.  E ao Governador e Capitão Geral  caberiam cuidar de sua instrução civil,  ao mesmo 
tempo que ‘conservar a liberdade de suas pessoas, bens e comércio’.” (LACERDA, op.cit., p.42).    
18 Esclarece Rosane Freire  Lacerda  que a legislação imperial  procurava  distinguir  entre  índios capazes e 
integrados à civilização e os que viviam em estado “primitivo”, procurando atribuir somente para estes a 
tutela orfanológica. Contudo, na prática, como essas distinções eram muito nebulosas e não havia critérios 
estabelecidos  para  fazê-las,  interpretou-se  que  todos  os  índios  estariam  sujeitos  à  tutela  orfanológica, 
entendimento que predominou até a República. (Ibid., p.50).  
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Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), comandado pelo 

General Cândido Mariano Rondon. 

O Código  Civil  brasileiro  de  1916,  como se  sabe,  consagrará  a  idéia  de  tutela 

orfanológica  dos  indígenas,  situando-os  em  uma  espécie  de  limbo  permanente  da 

subjetividade jurídica ao determinar, em seu artigo sexto, que os “silvícolas são incapazes 

relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer” (grifos nossos), e, no parágrafo 

único do mesmo artigo, que eles “ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e 

regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do 

País.” A regulamentação especial veio em 1928, com o Decreto 5.484, que estabelece toda 

uma política  pública  de  proteção  e  incorporação dos  indígenas  à  sociedade19.  O  ideal 

integracionista  e  assimilacionista  relativamente  aos  povos  indígenas  passaria  também a 

fazer parte do projeto constitucional brasileiro nas Constituições de 1934, 1946, 1967 e 

1969. E, finalmente, com a Lei Nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, mais conhecida por 

“Estatuto do Índio”, a tutela orfanológica seria ainda mais enfatizada, na medida em que o 

escopo primeiro e declarado da lei era o de regular o regime de tutela previsto no Código 

Civil. Nessa altura, o órgão público diretamente responsável pelo exercício desta tutela era 

a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), instituída em 1967, e a quem cabia a gestão dos 

bens  indígenas,  a  representação  ou  assistência  jurídica  e  a  educação  que  almejasse  a 

integração  dos  índios  à  sociedade  nacional.  O  ideal  assimilacionista,    ademais,  seria 

mantido pelo Estatuto do Índio que, em seu artigo 1º, estatui que ele “regula a situação 

jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar 

19 Interessante perceber que a inserção da questão indígena no Código Civil não tinha a anuência de Clóvis 
Bevilacqua, que não considerava ser aquele Código aplicável às sociedades indígenas, entendendo que estas 
deveriam ter um estatuto especial. Foi mediante a emenda Moniz Freire, no Senado Federal, que a questão 
acabou sendo incluída no texto do Código. Apesar disto, já havia um certo consenso de que os institutos de 
direito privado não eram adequados para tratar do tema, o que explica o surgimento, dez anos depois, da 
regulamentação especial. Sobre ela, observa Souza Filho que:  “Apesar dos defeitos da lei com a classificação 
de índios a partir do ponto de vista do Estado brasileiro e os generaliza fazendo tabula rasa das diferenças 
étnicas, o grande avanço que ela oferece é justamente introduzir no sistema jurídico brasileiro a concepção de 
que as relações dos índios com a sociedade organizada sob o manto do Estado brasileiro é de natureza pública 
e  não privada.” (SOUZA FILHO,  Carlos Frederico Marés  de.  O renascer dos povos indígenas  para o 
direito.  Curitiba:  Juruá,  1998.  p.101).  Contudo,  seja  pela  ineficiência  burocrática  ou  até  mesmo  pela 
persistência no imaginário político de uma visão dos indígenas pautada pela noção de inferioridade, a tutela 
continuou  a  ser  exercida  e  compreendida  (e,  diga-se  de  passagem,  em muitos  casos  de  modo  lesivo  e 
prejudicial aos tutelados) pelos órgãos públicos responsáveis pela questão indígena.     
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a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmonicamente, à comunhão nacional.” E quando 

tal integração ocorresse, inclusive, as terras ocupadas pelos indígenas, seriam devolvidas ao 

Estado. 

O  que  se  pode  perceber  com clareza  em todo  esse  itinerário,  aqui  brevemente 

percorrido,  é  que  os  indígenas,  ao  longo  das  sucessivas  leis  brasileiras  e  das  políticas 

públicas  delineadas  e  colocadas  em  prática,  foram  sempre  considerados  de  um  modo 

assimilador, que desfaz de sua alteridade, levando-a em consideração apenas para demarcar 

a sua inferioridade. Tal atitude pode ser explicada por todo um desenvolvimento cultural e 

histórico de caráter uniformizante e etnocêntrico que perfaz a civilização ocidental. No que 

toca ao Direito, fruto sem dúvida deste mesmo desenvolvimento, tal atitude é visível no 

predomínio das categorias jurídicas universalizantes, abstratas e unificadoras, que padecem 

de uma grande dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. É exatamente isto que 

acontece com o clássico conceito de sujeito de direito20. 

A invenção e sistematização da noção de sujeito de direito,  levada a efeito pelo 

pensamento jusnaturalista moderno,  foi, sem dúvida, um passo marcante na construção do 

direito moderno. Todavia, é preciso ir mais além desta noção, visto que ela é demasiada 

refém de um enfoque racional abstrato da pessoa e de sua versão jurídica, que não fazem 

jus à diversidade antropológica. Falta enfatizar uma dimensão existencial deste sujeito.   
           

5. A dimensão existencial do sujeito
A partir da ontologia fundamental de Martin Heidegger é possível  dar um passo 

aquém em relação ao sujeito racional e instrumentalizador que assumiu o protagonismo no 

pensamento moderno. Fala-se aqui em  um passo aquém, pois ocorre o deslocamento de 

foco do ponto de partida no sujeito racional para a existência do homem. Isto quer dizer 

que,  antes de se formar o pensamento e a consciência de si,  existe algo que reclama a 

prioridade  da  análise,  algo  tão  fundamental  que,  inclusive,  nem  pode  ser  totalmente 

delimitado e descrito pelo  logos. Este  algo é, ao mesmo tempo, o limite e a condição de 

possibilidade do homem enquanto tal, e, conseqüentemente, da sua racionalidade. 

20 Nesta altura, a versão original deste artigo abre um item para apresentar em linhas gerais as características 
do conceito de sujeito de direito, situando-o a partir dos principais autores jusnaturalistas que contribuíram 
para a sistematização do conceito (como Ockham, Grotius, Locke e Leibniz). No presente espaço, todavia, em 
função de seus limites, foi necessário suprimir este item.   
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Vamos começar com a constatação de que não somos totalmente responsáveis por 

quem somos, visto que ninguém escolhe e molda, de modo voluntário e consciente, suas 

referências  iniciais  de sentido,  estados de ânimo e valores.  Somos,  então,  lançados em 

nossa própria existência. A compreensão21 e o estado de ânimo22 nunca são algo de nossa 

total escolha, eles sempre se antecipam e constituem a condição de possibilidade da própria 

consciência23. O homem é lançado em um horizonte de sentido que não pode escolher ou 

controlar, visto que imerso na temporalidade, e tal horizonte delimita as possibilidades de 

sentido. O homem não existe antes das suas bases, mas sim a partir delas.

As  ações  pelas  quais  cada  qual  conduzirá  sua  vida,  as  inúmeras  buscas  de 

finalidades, conscientes ou não, que caracterizam o viver humano, este caráter projetante do 

Dasein24, enfim, o projeto, caracteriza sempre escolhas que são feitas a partir do horizonte 

de sentido que constitui  cada subjetividade.  O  projeto indica o caráter  de  poder-ser do 

21 A compreensão (Verstehen), tratada no § 31 de Ser e Tempo, não diz respeito a alguma noção consciente, 
racional e teórica, mas sim ao sentido que os entes assumem a partir da nossa experiência pragmática e pré-
reflexiva. É claro que as noções e conceitos produzidos pelo esforço teórico e pela ciência de um modo geral 
acabam por fecundar esta esfera pré-reflexiva,  produzindo sentidos que são assumidos sem que se tenha, 
muitas  vezes,  consciência  da  sua  origem  teórica  e  científica.  Parte-se  sempre,  portanto,  de  alguma 
compreensão, que é responsável pela abertura de sentido.    
22 Juntando-se à compreensão perfila-se o estado de ânimo (Befindlichkeit) na qualidade de um dos aspectos 
do ser-em. Este, por sua vez, indica um estado de familiaridade com o mundo. A noção de ser-em tenta nos 
explicar de que modo somos-no-mundo, de que maneira se configura este dado inicial e incontornável de que 
já somos, desde sempre, no mundo. Nessa direção, sobressaem-se quatro aspectos que estruturam este ser-em: 
a compreensão, o estado-de-ânimo, o discurso (Rede) e a decaída (Verfallen). O estado de ânimo, tratado no 
§ 29 de Ser e Tempo,  indica que cada ente é percebido não somente a partir de um sentido que ele assume em 
relação à pragmática experiência de finalidades que orienta nossas ações e pensamentos, mas também em 
relação a algum humor (Stimmung) ou ânimo que sempre acompanha este sentido e interfere na interpretação 
do ente em uma dada situação, a depender do fim para o qual se tende.          
23 John Richardson, no intuito de realizar uma introdução de Ser e Tempo ao leitor, explica de modo sumário e 
preciso esta idéia do ser-lançado: “(...) that more general predicament of Dasein which Heidegger refers to as 
thrownness [Geworfenheit]: we have always already been thrown into our world, and are indeed always ‘in 
the thrown’, which can never get back behind. Not only our moods, but even our understanding, is something 
we  find  ourselves  already  in,  with  no  possibility  of  originally  producing  it.”  (RICHARDSON,  John. 
Existential epistemology – a heideggerian critique of the cartesian project.  Oxford: Clarendon Press, 1986. 
p.34). Tradução nossa: “(...) aquele predicado mais geral do Dasein ao qual Heidegger se refere como ser-
lançado [Geworfenheit]: nós já somos sempre lançados para dentro do nosso mundo e somos sempre, de fato, 
‘no lançamento’, do qual nunca podemos voltar atrás. Não só nosso estado de ânimo, mas até mesmo nossa 
compreensão, são alguma coisa na qual já nos encontramos inseridos, sem possibilidade de, originalmente, 
produzi-la.”       
24 A famosa noção heideggeriana do  Dasein (ser-aí)  indica um substituto  para a  categoria  do  sujeito na 
filosofia, pois aponta para o homem sempre a partir do seu aí, sempre concebido em seu contexto existencial. 
Sobre as principais noções da filosofia de Martin Heidegger, já nos estendemos em outro trabalho: SILVA 
FILHO,  José  Carlos  Moreira  da.  Hermenêutica  filosófica  e  direito:  o  exemplo  privilegiado  da  boa-fé 
objetiva no direito contratual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006.  
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homem,  ou seja,  o  fato  de que,  a  partir  do  mundo que o constitui,  abrem-se inúmeras 

possibilidades  de  ação,  inúmeros  projetos  de  vida.  Todavia,  a  cada  instante,  somos 

chamados a realizar uma escolha, e esta escolha nos impõe um sacrifício: o de renunciar às 

possibilidades que ficaram fora da escolha. Isto nos mostra que não podemos nos confundir 

totalmente com os projetos nos quais nos envolvemos, pois eles não nos esgotam. Antes das 

determinações  que  eles  trazem  existe  o  momento  em  que  nos  projetamos  para  eles. 

Contudo, é fundamental ter claro que esta projeção se dá sempre a partir de uma existência, 

de um lançamento que não escolhemos, que é condição de possibilidade. Somos chamados 

então  a  assumir  a  responsabilidade  por  este  nosso  caráter  lançado,  que  abre  inúmeras 

possibilidades, mas das quais sempre escolheremos algumas.

Reforçando ainda mais essa nota existencial da subjetividade humana, percebe-se 

que os projetos que escolhemos (a partir do horizonte que não escolhemos) podem ser, a 

qualquer  instante,  interrompidos  sem  nenhuma  explicação  e  sem  que  tenham  sido 

completados. Tal ocorre tendo em vista que todos os homens, além de confrontarem o fato 

de não serem causadores de si mesmos, são também conscientes de sua mortalidade. A 

última possibilidade é a possibilidade de que não existam mais possibilidades. Este caráter 

de ser-para-a-morte torna ainda mais intenso o aspecto existencial humano, aumentando a 

responsabilidade das escolhas feitas, visto que não há tempo sobrando para explorar todas 

as possibilidades à nossa disposição.

Outro  ponto  importante  relativo  à  estrutura  do  ser-no-mundo é  o  fato de que  o 

mundo é  sempre  compartilhado  com  os  outros  (ser-com),  demarcando  que  o  sentido 

inaugural para cada um surge a partir de um compartilhamento com outros homens. E é 

graças a este fato que é possível iluminar para os outros aspectos do mundo em comum e 

vice-versa. Este iluminar o comum a partir de um ser-com é o que se chama de discurso.25  

Viver  com  autenticidade é  ter  consciência  desta  dimensão  finita  e  temporal  da 

existência humana. E como não é fácil nem confortável confrontar este aspecto é que surge 

a figura da decaída26, segundo a qual nos deixamos absorver nas determinações e sentidos 

que os entes assumem e nos deixamos levar pelo que a opinião anônima de um certo senso 

25 Ver § 34 de Ser e Tempo. 
26 Ver § 38 de Ser e Tempo.
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comum tem como verdade. A decaída revela-se como uma fuga do confronto com nossos 

limites existenciais27, impedindo-nos de percebê-los como instância original e condição de 

possibilidade. Um claro exemplo de decaída está em insistirmos na definição tão-somente 

racional  do  homem,  tal  qual  uma  concepção  abstrata  e  a  priori  desenvolvida  pela 

modernidade que tende a abstrair o sujeito de sua própria existência. É muito mais cômodo 

partir do pressuposto de que podemos explicar a realidade com base em teorias seguras e 

imunes ao influxo do tempo. Diferentemente, uma concepção autêntica não pode deixar de 

perceber os limites existenciais, dando-se conta, inclusive, de que a própria teoria se dá a 

partir destes limites e que, portanto, ela nunca pode suplantá-los.

O  discurso,  portanto,  ao  assumir  sua  forma  autêntica  exorta  as  pessoas  a 

reconhecerem em si e nos outros os limites existenciais que os constituem e, a partir deste 

reconhecimento, possibilitar a construção de uma comunidade autêntica. 

É preciso, ainda, dentre esses limites existenciais, enfatizar a questão da alteridade, 

ainda que nos estreitos marcos deste artigo não se possa dar ao tema a profundidade que ele 

merece. Basta dizer, por ora, que, assim como o nosso lançamento, nosso caráter projetante 

e o nosso ser-para-a-morte, o  outro também se revela algo que não pode ser aprisionado 

pela teoria ou descrito totalmente pelo logos. O outro é também condição de possibilidade 

do homem, e, ao mesmo tempo, denuncia sua finitude. Qualquer conceito que tente dar 

conta da alteridade ou delimitar os outros a partir de certas características não faz jus à 

incomensurabilidade do rosto28 do outro.

27 Esta  fuga  fica  patente  na  tendência  geral  de  se  entreter  com  as  questões  imediatas,  comezinhas  e 
superficiais,   não visualizando,  vivendo e discutindo as grandes questões e projetos de vida,  pois quando 
ampliamos  o  foco  para  este  nível  estamos  muito  mais  perto  de  nos  depararmos  com  nossos  limites 
existenciais.
28 O rosto (Visage) é uma importante noção de Levinas que procura demarcar a presença do outro sem que ela 
seja subsumida em alguma representação. O rosto indica uma realidade totalmente diferente e misteriosa, que 
só pode ser  encontrada e não representada.  “O rosto está presente na sua recusa de ser conteúdo. Neste 
sentido, não poderá ser compreendido, isto é, englobado. Nem visto, nem tocado – porque na sensação visual 
ou táctil, a identidade do eu implica a alteridade do objeto que precisamente se torna conteúdo. (...) A relação 
entre Outrem e eu que brilha na sua expressão não desemboca nem no número nem no conceito. Outrem 
permanece infinitamente transcendente, infinitamente estranho, mas o seu rosto, onde se dá a sua epifania e 
que apela para mim, rompe com o mundo que nos pode ser comum e cujas virtualidades se inscrevem na 
nossa  natureza e que desenvolvemos também na nossa existência.” (LEVINAS, Emmanuel.  Totalidade e 
infinito. Lisboa: Edições 70, 1988. p.173). 
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Diante de tantos limites, como podemos nos satisfazer apenas com uma apreensão 

conceitual e padronizante dos sujeitos? Será que não haveria lugar, em meio às categorias 

lógicas e precisas da dogmática jurídica, para uma dimensão de incerteza dos sujeitos, que 

não sufoque sua alteridade e o seu caráter existencial?    

Quando, no seio do Direito Civil, se fala em uma repersonalização é preciso que, 

antes de tudo, se perceba que a pessoa, ao ser considerada titular de direitos e capaz de 

deveres e obrigações, não pode ser tida simplesmente enquanto um universal racional, mas, 

também e paradoxalmente, como um particular concreto. Existem inúmeros aspectos reais 

da vida em relação que ficam de fora dos recortes funcionais e abstratos da teoria jurídica29, 

e que só podem ser percebidos na dimensão concreta da existencialidade. 

Uma  análise  jurídica  que  faça  jus  à  noção  de  dignidade  da  pessoa  humana, 

entendida nos patamares temporais e finitos aqui perfilados, não pode contentar-se com um 

recorte meramente funcional do sujeito nas relações jurídicas.30 31

29 Essa característica  seletiva,  excludente  e  de caráter  abstrato é  destacada sobremaneira  por Luiz  Edson 
Fachin em relação  ao Direito  Civil,  constituindo  um dos argumentos  centrais  de seu  conhecido trabalho 
Teoria Crítica do Direito Civil. Eis um trecho ilustrativo:    “O sistema artimanhado, de tal sorte competente, 
atribuiu a si próprio o poder de dizer o Direito, e assim o fazendo, delimitou com uma tênue, mas eficaz 
lâmina, o direito do não-Direito; por essa via, fica de fora do sistema o que a ele não interessa, como as 
relações indígenas sobre a terra; o modo de apropriação não exclusivo dos bens; a vida em comunhão que não 
seja a do modelo dado.” (FACHIN, Luiz Edson.  Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p.213).
30 Neste viés, o sujeito é visto como um dos elementos necessários da relação jurídica. Como bem assinala 
Hattenhauer, a noção de relação jurídica, desenvolvida na Pandectística alemã, já não considera mais decisiva 
a discussão filosófica sobre o conceito de pessoa e a sua projeção jurídica para a idéia de sujeito de direito. O 
sujeito passa a ser percebido em sua funcionalidade esquemática, para a qual as caracterizações concretas e 
peculiares são irrelevantes. Ver: HATTENHAUER, Hans.  Conceptos fundamentales del Derecho Civil – 
introducción histórico-dogmática.  Barcelona:  Ariel,  1987. p.19-20; e artigo de nossa autoria  no qual este 
aspecto é mais comentado e aprofundado: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Pessoa humana e boa-fé 
objetiva  nas  relações  contratuais:  a  alteridade  que emerge  da ipseidade.  In:  COPETTI,  André;  ROCHA, 
Leonel Severo; STRECK, Lênio Luiz (orgs.)  Constituição, sistemas sociais e hermenêutica:  programa de 
pós-graduação em direito da UNISINOS: Mestrado e Doutorado: Anuário 2005. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. p.113-136.
31 Em artigo instigante que tenta remeter o leitor para além dos estreitos limites do sujeito de direito moderno, 
dando especial destaque ao tema da alteridade no Direito, Roberto Aguiar assinala que “as críticas sobre a 
despersonalização que o discurso científico suscita também podem ser estendidas ao discurso jurídico, que é 
um dever-ser, um saber de controle, que corre o risco de despersonalizar e que forclui o outro como estratégia 
de funcionamento e de racionalização de seus procedimentos. Assim, há necessidade de abstrair o outro, de 
torná-lo apenas um elemento na sintaxe das relações jurídicas, retirando a possibilidade de realização de uma 
efetiva alteridade, de uma abertura do mesmo para o outro, ou da constituição de valores no afrontamento 
com o rosto do outro. (...) A crescente descorporificação do ser humano possibilita, na atualidade, a maior 
fluidez  dos  controles  sociais,  pois,  além  de  abstraí-lo,  torna-o  mais  apto  para  sofrer  considerações 
quantitativas, menos sensíveis, com pretensão à objetividade e estatuto de verdade. O sujeito de direitos de 
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Atualmente, o Direito brasileiro, em especial a partir da Constituição de 1988,  se vê 

continuamente confrontado com o desafio de assumir visceralmente as conseqüências de 

uma  pluralidade  étnica  e  a  exortar  os  seus  intérpretes  e  atores  a  escaparem  da  visão 

padronizante  do sujeito  de direito tradicional.  É preciso cultivar  um espaço no qual  as 

peculiaridades concretas e existenciais dos diferentes sujeitos que compõem o todo social 

possam se  expressar  e  serem reconhecidas  a  partir  de  si  mesmas.32 Tal  desiderato  fica 

evidente no caso dos direitos dos povos indígenas no Brasil.    

 

6. A virada paradigmática da Constituição de 1988: o reconhecimento da pluralidade 

étnica brasileira

Partiria  dos  próprios  indígenas  brasileiros,  apoiados  por  organizações  como  o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI), as ações decisivas para mudar radicalmente o 

cenário da política indigenista brasileira e, especialmente, de seus fundamentos jurídico-

constitucionais.  Este  novo cenário  teve  como gênese  marcante  a  criação  da  União  das 

Nações Indígenas (UNI) em 1980, que, a partir de então começou a empreender inúmeras 

ações  de  articulação  e  pressão  junto  aos  órgãos  públicos  responsáveis  pela  questão 

indígena, tais como retomadas de terras, ocupações de sedes de administrações da FUNAI e 

realização de assembléias e manifestações.  

É  com esse  espírito  e  empenho  que  a  UNI  exercerá  uma  verdadeira  marcação 

cerrada ao longo de todo o processo constituinte que culminou na promulgação do texto 

constitucional  em  05  de  outubro  de  1988,  enviando  e  discutindo  propostas;  tentando 

conseguir  uma  representação  indígena  na  Assembléia  Nacional  Constituinte  (o  que, 

nosso Código Civil é a expressão mais acabada dessa visão. Não mais o cidadão e seus dramas e demandas, 
não mais a sociedade clivada por assimetrias de todos os gêneros, mas o particular descarnado, anônimo, que 
chega a se confundir, apesar da separação, com as pessoas jurídicas. É nesse momento que a normatividade 
oficial  se  expressa  em contradição  com o sujeito  concreto,  pertencente  ao  mundo do dado.”  (AGUIAR, 
Roberto A. R. de. Alteridade e rede no Direito. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v.3, n.6, p.25, 26 e 32, 
jul./dez. 2006).
32 Neste particular e a propósito do tema do multiculturalismo, Charles Taylor chama a atenção para o fato de 
que, na sociedade contemporânea, já que a identidade deixou de ser firmada por referência a uma ordem 
cósmica ou divina dada e pressuposta, o reconhecimento passou a ser um problema, algo que precisa ser 
negociado com os outros  membros  da sociedade.  O não reconhecimento  ou  o reconhecimento  incorreto 
revela-se uma ofensa e uma ameaça à própria sobrevivência da identidade que se busca afirmar, porquanto 
induz a uma autodepreciação. Ver: TAYLOR, Charles. A política de reconhecimento. In: TAYLOR, Charles, 
APPIAH, K. Anthony et al. Multiculturalismo. Lisboa: Piaget, 1998. p. 45-94. 
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infelizmente  não  ocorreu);  comparecendo  em  Brasília  para  acompanhar  as  votações  e 

discussões e também pressionar e conversar pessoalmente com os deputados constituintes, 

passando por quase todos os gabinetes;  realizando pajelanças,  danças,  rituais e pinturas 

corporais,  realizando  discursos  contundentes  (como  foram  os  do  Cacique  Raoni 

Mentuktire); entre outras ações. 33  “Pela primeira vez na história do País e do processo 

constituinte brasileiro, a participação indígena numa elaboração normativa havia ocorrido, e 

de forma exitosa.”34 

Assim,  o  novo  texto  constitucional  acaba  por  romper  com  o  paradigma 

assimilacionista35 e adota o do reconhecimento da pluralidade étnica do Brasil. Assim reza 

o caput do art. 231 da Constituição Federal: “São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens”.

O  dispositivo  deixa  claro  que  a  especificidade  indígena  não  consiste  em  uma 

inferioridade a ser corrigida com a tutela orfanológica, que seria progressivamente afastada 

na  medida  da  assimilação  cultural  pela  “civilização”.  Trata-se  de  reconhecer  os  povos 

indígenas  brasileiros  a  partir  de  sua  alteridade  e  identidades  culturais,  o  que  implica, 

inclusive, não simplesmente em conferir um direito, mas sim em reconhecê-lo como pré-

existente ao próprio Estado brasileiro.  

Além disso, estabelece o artigo seguinte, o 232, que  “os índios, suas comunidades e 

organizações  são partes  legítimas para ingressar  em juízo em defesa de seus direitos  e 

interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”. 

Este dispositivo deixa mais cristalino ainda o fato de que não se trata de perceber o 

indígena como um ser  infantil  que necessita  de tutela  e  que deve ser  representado por 

33 Em seu estudo, Rosane Freire Lacerda nos brinda com um relato rico e minucioso de todo este processo, 
mostrando que não foi de graça a conquista dos povos indígenas do Brasil consolidada no tratamento jurídico 
inédito proporcionado pela nova Constituição, visto que tiveram de enfrentar não só a oposição da própria 
FUNAI à sua participação, mas também o preconceito de constituintes e de parte da imprensa que viam no 
argumento da pluralidade étnica e do reconhecimento da diversidade e especificidade indígena uma espécie de 
submissão da soberania nacional a forças ocultas multinacionais. (LACERDA, op.cit., p.98-148).  
34 Ibid., p.145.
35 A Constituição anterior, em seu artigo 8, inciso XVIII, estabelecia que competia à União legislar sobre “a 
incorporação dos silvícolas à comunhão nacional”.
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órgãos como a FUNAI, mas sim que os povos indígenas são sujeitos de sua própria história 

e  possuem  capacidade  jurídica  plena.  É  claro,  porém,  que  em  função  de  suas 

especificidades culturais, e até mesmo da histórica opressão, marginalização e, por que não 

dizer, dizimação que sofreram no processo de constituição e formação do Estado brasileiro, 

carecem de proteção, assessoramento e regras especiais para que não tenham seus direitos 

fundamentais e sua dignidade desrespeitados e desprezados. Mas isto está muito longe de se 

continuar  reproduzindo  a  visão  pejorativa  e  preconceituosa  da  sua  incapacidade, 

infantilidade  e  inferioridade,  a  serem  “sanadas”  mediante  a  assimilação  aos  padrões 

“civilizatórios”.36

A  Constituição  brasileira,  portanto,  escancara  uma  porta  para  a  alteridade, 

remetendo os atores jurídicos, no afã de aplicá-la e concretizá-la quando no trato da questão 

indígena, a um verdadeiro exercício de reconhecimento e respeito aos valores e sentidos de 

um mundo situado na exterioridade da onipotência ocidental. Apesar disto, porém, grande 

parte dos atores jurídicos permanece insensível a esta mudança de perspectiva. O Código 

Civil  de  2002,  apesar  de  não  reproduzir  o  texto  do  Código  Civil  de  1916  quanto  à 

incapacidade relativa dos “silvícolas”, remete a questão para a legislação especial. Contudo, 

em muitos casos, continua-se ainda a considerar o Estatuto do Índio de 1973 como sendo 

esta legislação especial, ignorando-se olimpicamente, em prática desgraçadamente comum 

no Direito brasileiro, o texto constitucional37.          
36 Faz parte ainda deste artigo a narração de uma situação específica em Porto Alegre que serve como uma 
luva para ilustrar os aspectos aqui comentados. Trata-se do caso do Morro do Osso, cujo conflito estabelecido 
entre uma comunidade de índios Kaingang e o município de Porto Alegre, já deflagrado nas vias judiciais, 
evidencia tanto o modo tradicional e etnocêntrico de os atores jurídicos lidarem com a questão, como o modo 
plural e que ultrapassa o enfoque padronizante do sujeito de direito. É o que se vê neste caso na comparação 
entre as leituras de dois diferentes juízes que se manifestaram sobre o caso. Contudo, no breve espaço deste 
artigo, não podemos trazer aqui a narração deste caso. Remetemos, assim, o leitor para duas fontes nas quais 
tal  narrativa  está  presente:  SILVA  FILHO,  José Carlos  Moreira  da.  O Direito  dos  Índios  às  suas  terras 
tradicionais. Constituição e Democracia, Brasília-DF, v. 11, p. 6 - 7, 19 abr. 2007; e SILVA FILHO, J.C.M. 
Direitos indígenas e direito à diferença: o caso do Morro do Osso em Porto Alegre. In: CARVALHO, Salo de. 
RUBIO, David Sanchez (orgs.).Anuário Ibero-Americano de Direitos Humanos – vol.03. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2008. (prelo).         
37 É o que se pode constatar, por exemplo, nos comentários ao novo Código Civil de Maria Helena Diniz. Ao 
comentar  o  parágrafo  único  do  art.4º   do  Código  de  2002 (“a  capacidade  dos  índios  será  regulada  por 
legislação especial”), e em item intitulado “Indígenas e sua submissão a regime tutelar” (grifos nossos), assim 
se manifesta a conhecida autora: “Os índios, devido a sua educação ser lenta e difícil (sic), são colocados pelo 
novo Código Civil sob a proteção de lei especial, que regerá a questão de sua capacidade. O Código Civil 
sujeita-os ao regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais” (DINIZ, Maria Helena.  Código 
Civil anotado.  10ª.ed.  São Paulo: Saraiva, 2004. p.16). O mais impressionante é que logo após o trecho 
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7. Considerações Finais

Ao final da presente reflexão, esperamos ter desenvolvido, ainda que em rápidas 

pinceladas, os quatro importantes aspectos que a idéia de repersonalização do Direito Civil 

pode, a nosso ver, reforçar, a saber: transformar a compreensão do Direito Civil moderno 

ao chamar para o debate duas de suas mais fundamentais noções: a de sujeito de direito e a 

de direito subjetivo; resgatar a dimensão filosófico-moral da noção de pessoa projetada para 

o  Direito;  fazer  isto,  contudo,  sem  perder  de  vista  a  dimensão  concreta,  relacional  e 

existencial que se antecipa a qualquer representação da pessoa; e, finalmente, perceber que 

tal enfoque é a decorrência mais veemente de um novo constitucionalismo, voltado para a 

construção de um Estado Democrático de Direito, no qual o vocábulo “democrático” nos 

remete para a manutenção da abertura de nossas representações jurídicas, da hospitalidade 

diante  do  que  é  sempre  cambiante,  existencial  e  diferente,  na  convicção  de  que  a 

democracia é a situação comunitária que permite o contato com a diferença sem que esta 

seja  tida  como inferioridade  ou  irrelevância,  ou  ainda  algo que  não  se  percebe  pois  é 

sufocado.

Cremos que o exemplo indígena, pela sua intensa exterioridade e, ao mesmo tempo, 

pela  sua  proximidade  às  mais  antigas  raízes  brasileiras,  pode  evidenciar  de  modo 

privilegiado as questões acima elencadas, mostrando como é possível aos atores jurídicos 

brasileiros  desapegarem-se  de  uma  visão  monista,  restritiva  e  intolerante  do  sistema 

transcrito acima a autora cita não só o Estatuto do Índio, mas também o art. 231 da CF, não percebendo, 
aparentemente, nenhuma contradição entre ambos. Contudo, o maior sinal de como a conquista dos povos 
indígenas brasileiros na Constituinte passa até hoje despercebida pela maior parte dos juristas brasileiros são 
os comentários ao mesmo dispositivo do novo Código feitos por Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza 
e Maria Celina Bodin de Moraes, conhecidos defensores e propagadores da perspectiva do Direito Civil-
Constitucional (segundo a qual todas as normas e institutos do Direito Civil devem ser reinterpretados à luz da 
Constituição de 1988, o que parece incrível que seja necessário dizer, afinal tal afirmação deveria ser tida 
como óbvia). Em seus comentários ao parágrafo único do artigo 4º, os referidos autores dizem o seguinte: 
“Quanto aos indígenas, sua capacidade é regulada pela legislação especial; no arcabouço vigente, o Estatuto 
do Índio, Lei n.6.001/73. Dentre as principais disposições de tal diploma, destaque-se (...) que os índios e as 
comunidades  indígenas  ainda  não  integrados  à  comunhão  nacional ficam  sujeitos  ao  regime  tutelar 
estabelecido  naquela  lei  (art.7º).”  (grifos  nossos)  (TEPEDINO,  Gustavo,  BARBOZA,  Heloisa  Helena, 
MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado – conforme a Constituição da República. Rio 
de  Janeiro:  Renovar,  2004.  v.1.  p.15).  Ao  que  parece,  com relação  à  capacidade  indígena,  referida  no 
parágrafo único do artigo 4º do novo Código Civil, os ilustres autores não realizaram a Constitucionalização 
do Direito Civil.              
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jurídico do país e abrirem-se a uma compreensão do Direito que o torne aberto e permeado 

pelas múltiplas referências que constituem o Brasil, percebendo que diferença não significa 

fraqueza  e  inferioridade,  mas  sim  o  sinal  de  uma  alteridade  a  ser  respeitada  em  seu 

inapreensível  mistério,  o  que,  muito  mais  do  que  a  compreensão,  demanda  o 

reconhecimento e o respeito.      
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A EFICÁCIA IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS 

NAS RELAÇÕES PRIVADAS E A PONDERAÇÃO DE INTERESSES

                                         José Roberto Freire Pimenta*0

                                                      Juliana Augusta Medeiros de Barros**

RESUMO 

Atualmente, um dos mais polêmicos debates na seara do Direito Privado é a questão da 

aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Além de 

estudar  as  várias  correntes  do  Direito  Comparado  que  tratam  do  assunto,  é 

imprescindível conhecer os principais pontos da teoria dos direitos fundamentais, quais 

sejam a natureza dos princípios,  a  diferença entre princípios e regras,  a análise dos 

conflitos entre eles e a ponderação de interesses. Sem embargo, é necessário também 

compreender que a Constituição Federal de 1988 está alicerçada sobre bases pluralistas, 

o que reflete as especificidades da sociedade brasileira.  Através dessas  balizas,  será 

possível  sistematizar  parâmetros  para  a  eficácia  imediata  dos  direitos  fundamentais 

individuais nas relações privadas. 

PALAVRAS-CHAVE

DIREITOS  FUNDAMENTAIS;  RELAÇÕES PRIVADAS;  EFICÁCIA  IMEDIATA; 

PONDERAÇÃO

RESUMEN 

Actualmente, una de las más polémicas discusiones en el Derecho Privado es a cerca de 

la aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales  individuales en las 

relaciones privadas. Además de estudiar las varias corrientes del Derecho Comparado 

que tratan del asunto, es imprescindible conocer los principales puntos de la teoría de 

0 * José Roberto Freire Pimenta é Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, Doutor 
em Direito Constitucional pela UFMG e Professor Adjunto III da Faculdade de Direito da PUC-MG, nas 
áreas  de  Direito  do Trabalho e Direito  Processual  do Trabalho,  nos  cursos  de Graduação  e de Pós-
Graduação. 
** Juliana Augusta Medeiros de Barros é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido 
Mendes-RJ. Mestranda em Direito do Trabalho pela PUC-MG. Pesquisadora e bolsista do CNPQ.
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los derechos fundamentales, o sea, la naturaleza dos principios, la diferencia entre los 

principios  y  las  reglas,  el  análisis  de  los  conflictos  entre  ellos,  la  ponderación  de 

intereses. Sin embargo, es necesario también comprender que la Constitución Federal de 

1988  fue  construida  sobre  bases  pluralistas,  hecho  que  se  relaciona  con  las 

especificidades  de  la  sociedad  brasileña.  A  través  de  esas  directrices,  será  posible 

plantear  un  sistema  de  parámetros  para  la  eficacia  inmediata  de  los  derechos 

fundamentales individuales en las relaciones privadas. 

PALAVRAS-CLAVE

DERECHOS  FUNDAMENTALES;  RELACIONES  PRIVADAS;  EFICACIA 

INMEDIATA; PONDERACIÓN

INTRODUÇÃO 

Antes de adentrar  no objeto da presente explanação,  é necessário tecer  um 

breve estudo sobre alguns tópicos da teoria dos direitos fundamentais e sua influência 

no ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de contextualizar a questão da eficácia 

dos princípios constitucionais. 

Os  direitos  fundamentais  apresentam-se  como  uma  importante  categoria 

jurídica no constitucionalismo do século XX, que se insere na fase denominada de pós-

positivismo.  O  movimento  acredita  na  razão  e  no  Direito  como  instrumento  de 

promoção de mudanças sociais e busca, recorrendo aos princípios constitucionais e à 

racionalidade prática, catalizar as potencialidades emancipatórias da ordem jurídica. 1 

O positivismo2 não renegava completamente os princípios, mas atribuía-lhes 

uma função meramente subsidiária e supletiva na ordem jurídica, ou seja, eles apenas 

seriam aplicados quando houvesse lacuna legal, como meio de integração do Direito. 

No campo do Direito Constitucional, eles eram classificados como normas não auto-

aplicáveis, ou seja, não se lhes reconhecia nenhuma eficácia jurídica. Com a crise do 

positivismo no período pós 2ª Guerra Mundial, os princípios passam a ser reconhecidos 

1 SARMENTO, Daniel.  Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, 2006, p. 57. 
2 A teoria positivista tinha como idéias centrais a separação completa entre o campo jurídico e o da moral 
e  a  concepção de  que  o processo de aplicação  das normas deveria  valer-se apenas  da  racionalidade 
formal, reduzindo-se à subsunção do fato à norma. A atividade do aplicador do Direito era reduzida à 
declaração do que já estava pronto, não sobrando espaço para a interpretação da norma. 
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como normas jurídicas e, conseqüentemente, nasce a possibilidade de que eles poderiam 

possuir alguma eficácia jurídica.

Os direitos fundamentais são positivados no ordenamento jurídico através de 

normas com estrutura de princípio, situando-se no ápice da pirâmide normativa.

O ilustre doutrinador alemão Robert Alexy afirma que um princípio comanda 

a realização de um fim, constituído por um valor, que deverá ser buscando por meio de 

condutas, ou seja, ações e omissões. Assim, uma norma-princípio implica um conjunto 

de normas-regra que regerão as condutas capazes de realizar o fim prescrito naquele 

mesmo princípio.3

Alexy, através da diferenciação entre princípios e regras, e da definição dos 

princípios como normas jusfundamentais, apresenta um fio condutor capaz de resolver 

os conflitos entre os direitos fundamentais e fornecer subsídios para a aplicabilidade 

imediata dos princípios.

As  regras  são  normas  dotadas  de  uma  estrutura  fechada,  nas  quais  uma 

conduta determinada é qualificada como obrigatória, proibida ou permitida. Podem ser 

cumpridas ou não, uma vez que, se uma regra é válida, há de se feito exatamente o que 

ela exige, nem mais, nem menos. O conflito entre regras gera uma antinomia jurídica 

que será solucionada através de critérios fornecidos pelo próprio sistema, qual sejam o 

hierárquico, o cronológico e o da especialidade, de forma a aplicar somente uma das 

regras, excluindo-se a outra.4

Os princípios, por sua vez, são normas dotadas de uma estrutura aberta, ou 

seja,  mandados  de  otimização  que  ordenam  que  se  realize  algo  na  maior  medida 

possível,  dentro  das  possibilidades  jurídicas  e  fáticas  existentes,  limitadas  pelos 

princípios opostos e, assim, exigem a ponderação dos pesos relativos dos princípios em 

colisão, segundo as circunstâncias do caso concreto. Segundo Alexy, a colisão entre 

princípios só pode ser observada no caso concreto; a solução deverá ser buscada através 

da  harmonização  dos  princípios  em  tela,  ambos  mantendo-se  igualmente  válidos, 

mesmo que um venha a ceder diante do outro. Assim, tanto os princípios que consagram 

direitos como os que protegem bens jurídicos da coletividade podem ser ponderados.5

3 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madri: Centro de 
Estudios Constitucionales, p. 87-90 apud GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção 
do credor na execução civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 84-85.
4 Ibidem, p. 85.
5 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição da  
obra de Alexy. Revista da Faculdade Mineira de Direito. Belo Horizonte, v. 1, n. 2, 2º sem. 1998, p. 134-
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Ana Paula de Barcellos afirma que, em função do princípio da unidade da 

Constituição, o qual determina a mesma hierarquia das disposições constitucionais e da 

interpretação  harmônica  das  mesmas,  não  é  possível  a  escolha  de  uma  norma  em 

detrimento  das  demais.  O  mesmo  ocorre  com  normas  infraconstitucionais  que, 

refletindo os conflitos internos da Constituição, encontram suporte lógico e axiológico 

em normas constitucionais, mas parecem afrontar outras. Nesse caso, a verificação da 

constitucionalidade  dessas  normas  ordinárias  não  poderá  ser  resolvida  por  simples 

subsunção.6

 No que  tange à  colisão entre  direitos  fundamentais,  Alexy desenvolveu a 

regra da proporcionalidade (regra, pois se aplica mediante subsunção da norma ao caso 

concreto),  a  qual  se  que  subdivide  nas  regras  da  adequação,  da  necessidade  e  da 

proporcionalidade  em sentido  estrito.  A regra  da  adequação  visa  buscar  uma exata 

correspondência  entre  meios  e  fins,  de  modo  que  os  meios  empregados  sejam 

compatíveis com os fins adotados. A da necessidade impõe o emprego de um meio que, 

limitando-se ao estritamente necessário para a consecução do fim buscado, resulte na 

menor  restrição  possível  a  outros  direitos  fundamentais.  E,  finalmente,  a 

proporcionalidade em sentido estrito impõe uma correspondência jurídica entre meios e 

fins, no sentido de estabelecer as vantagens e desvantagens no emprego dos meios, à luz 

de  outros  fins  envolvidos  na  questão.7 Daí,  nasce  a  chamada  Lei  da  Ponderação, 

segundo a qual quanto maior o grau de não satisfação de um princípio, maior deve ser a 

importância de se satisfazer o outro.

A  estrutura  da  ponderação  envolve  três  estágios:  no  primeiro,  busca-se 

estabelecer  o grau de não satisfação,  ou de interferência em um primeiro  princípio; 

após,  deve-se  avaliar  a  importância  de  se  satisfazer  o  princípio  concorrente;  e 

finalmente observa-se se a importância de se satisfazer o último princípio justifica a 

interferência ou não satisfação do primeiro.8

Alexy sustenta que a busca da melhor resposta para o caso concreto por meio 

dos princípios deve se dar através de procedimentos racionais, permitindo, assim, um 
142.
6 BARCELOS,  Ana  Paula.  Alguns  parâmetros  normativos  para  a  ponderação  constitucional. 
BARROSO,  Luís  Roberto  (org.)  A  nova  interpretação  constitucional  –  ponderação,  direitos  
fundamentais e relações privadas. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 55.
7 Ibidem, p. 55.
8 ALEXY,  Robert.  Ponderação,  jurisdição  constitucional  e  representação  popular.  SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira  de,  SARMENTO, Daniel  (coord.).  A constitucionalização do Direito  –  fundamentos  
teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 296.
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controle  social  sobre  a  argumentação  jurídica  desenvolvida  pelos  magistrados.  De 

maneira a exteriorizar essa dimensão racional em um discurso, criou-se a Fórmula da 

Ponderação, assim expressada: Wij=Ii/Ij, no qual Wij  representa o peso concreto do 

princípio I,  Ii  a intensidade de interferência do princípio Pi e Ij a necessidade de se 

satisfazer o princípio concorrente.  

A Fórmula sustenta que o peso concreto de um princípio é um peso relativo, 

posto que o peso concreto seria o quociente entre a interferência no princípio Pi e a 

importância concreta do princípio concorrente Pj. Dessa forma, atribuindo-se números 

para Pi e Pj, como, por exemplo, 2 e 4, de acordo com a intensidade da infringência do 

princípio  Pi  e  a  satisfação  do  princípio  Pj,  pode-se  concluir  que  a  precedência  do 

princípio  Pi  será  expressada  por  um  peso  concreto  maior  que  1  (4/2).  Já  se  a 

precedência for do princípio Pj, o peso concreto será menor que 1 (2/4). A Fórmula da 

Ponderação, portanto, é uma estrutura racional para se estabelecer a correção de um 

juízo jurídico em um discurso, ou seja, é uma forma de argumento que irá definir a 

estrutura dos atos da fala de um discurso proferidos pelo aplicador da norma.9 

Segundo Daniel Sarmento, a Constituição Brasileira de 1988 está alicerçada 

sobre princípios e regras jurídicas e foi desenvolvida sobre bases pluralistas, contendo 

princípios e diretrizes normativas  não convergentes.  Dessa forma,  a melhor  maneira 

para solucionar os conflitos entre os princípios seria através da ponderação de interesses 

pois, em certas situações, o intérprete será levado à conclusão de que dois princípios são 

igualmente adequados para incidir sobre determinado caso e terá de buscar uma solução 

que, à luz das circunstâncias concretas, sacrifique o mínimo possível de cada um dos 

interesses salvaguardados pelos princípios em confronto.10

Ao  lado  do  estudo  da  ponderação  de  interesses,  é  importante  destacar  a 

importância da constitucionalização dos diversos ramos do direito, sobretudo do Direito 

Privado, e das dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. 

1. O FENÔMENO DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO

A  Carta  Magna  Brasileira  de  1988  trouxe  novas  diretrizes  sociais  para  o 

Brasil,  estabelecendo  novos  parâmetros  para  a  interpretação  e  aplicação  do  direito 

9 Ibidem, p. 299.
10 SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 65.
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positivo pátrio. A Constituição vigente tem como diretriz a mescla de valores advindos 

do Estado Social de Direito com valores oriundos da Revolução Francesa que inspirou 

as Constituições de matriz liberal. Isso demonstra a complexidade dos valores contidos 

na Constituição de 1988 e a necessidade da utilização da técnica da ponderação dos 

princípios constitucionais para a solução de conflitos normativos. 

O  exemplo  recente  de  maior  visibilidade  do  procedimento  de 

constitucionalização de um ramo jurídico  está  no Direito  Privado,  sobretudo com a 

vigência do Código Civil de 200211. Este diploma e a Constituição passaram a interagir 

de uma forma totalmente nova, criando espaço para a consolidação do Direito Civil 

Constitucional. 12

Na fase do Estado Liberal,  é marcante a dicotomia entre Direito Público e 

Direito Privado. No primeiro tem-se como finalidade a ordem e a segurança geral e 

somente se pode fazer aquilo que está autorizado pela norma, enquanto o segundo rege-

se pela igualdade e pela liberdade, podendo-se fazer tudo aquilo que não está proibido 

pela norma. Entretanto, essa dicotomia não é absoluta e intransponível e com o tempo 

tornou-se pequena a distância entre a Constituição e o novo Código Civil, em virtude da 

busca  pelo  “Estado  Social”,  diferentemente  da  ideologia  em  que  foi  construído  o 

Código de 1916, fruto do Código Napoleônico e das Codificações do século XIX, sendo 

extremamente forte a relação entre indivíduo e propriedade.

O Direito Civil Constitucional não é, ainda, um novo ramo do Direito, mas 

uma nova forma de interpretação, de hermenêutica da Lei Civil em relação à Lei Maior, 

ou seja, as regras específicas do Código Civil voltadas para a atuação dos particulares 

devem ser interpretadas em harmonia com as regras gerais da Constituição, que regem a 

atuação do Estado e a sociedade.

Para  a  professora  Giselda  Hironaka,  trata-se  de  um  momento  de  incrível 

transformação do pensamento jurídico e de crise das instituições, que tem operado no 

sentido de se buscar modificar o significado constitucional outrora atribuído aos códigos 

11 TEPEDINO,  Gustavo.  Temas de  Direito  Civil.  Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2001 apud  TARTUCE, 
Flávio. Direito Civil e Constituição. Disponível em www.flaviotartuce.adv.br. Seção artigos do professor. 
Acesso em: 15 de setembro de 2007. 
12 TARTUCE, Flávio. Ob. cit. Acesso em: 15 de setembro de 2007. 
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civis modernos e carrear para o âmbito da Constituição os princípios fundamentais do 

Direito Privado.13

Para  entender  a  influência  constitucional  nos  diversos  ramos  jurídicos, 

sobretudo no âmbito do Direito Privado, faz-se necessário o estudo das dimensões dos 

direitos fundamentais, tema que trará implicações substanciais na eficácia direta desses 

direitos nas relações entre particulares.

2. DIMENSÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O movimento de construção de Constituições esculpidas em valores que irão 

orientar a ordem jurídica estatal e a sociedade determina que as escolhas valorativas 

imprimidas nos direitos fundamentais devem orientar a ação, não somente do Estado, 

mas também de toda a sociedade. A partir desse processo, reconhece-se aos direitos 

fundamentais  uma  dupla  dimensão,  ou  seja,  ao  mesmo  tempo  em  que  asseguram 

posições subjetivas dos indivíduos em face do Estado, veiculam uma ordem objetiva de 

valores, que deverá comandar a vida social e as ações dos poderes públicos.14

A  dimensão  subjetiva  dos  direitos  fundamentais  corresponderia  à  sua 

compreensão como fonte de posições subjetivas de vantagens, enquanto faculdades e 

poderes  atribuídos  aos  seus  titulares.  Já  a  dimensão  objetiva  consiste  nos  efeitos 

jurídicos resultantes do reconhecimento de tais direitos como valores fundamentais e 

constitutivos da ordem jurídica.

As normas consagradoras de direitos fundamentais afirmam valores, os quais 

incidem sobre a totalidade do ordenamento jurídico e servem para iluminar as tarefas 

dos órgãos judiciários, legislativos e executivos, apresentando uma eficácia irradiante 

sobre toda a ordem jurídica.15

Segundo Luís Roberto Barroso, a eficácia irradiante desempenha os papéis de 

princípio hermenêutico e de mecanismo de controle de constitucionalidade, através da 

interpretação conforme a Constituição. No primeiro papel, ela impõe ao operador do 

13 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Tendências do Direito Civil no século XXI. Disponível 
em www.flaviotartuce.adv.br. Acesso em: 15 de setembro de 2007.
14 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Apontamentos para a aplicação das normas de direito fundamental  
nas relações jurídicas entre particulares. BARROSO, Luís Roberto (org.). Ob. cit., p. 149-151.
15 MARINONI,  Luiz Guilherme.  O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos  
direitos  fundamentais.  Disponível  em:  http://www.professormarinoni.com.br/artigos.php.  Acesso  em: 
15/06/02007.
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direito que, diante da ambigüidade de determinada norma jurídica, opte pela exegese 

que torne essa norma compatível com a Constituição, mesmo que não seja a exegese 

mais óbvia do preceito. No segundo, permite ao Supremo Tribunal Federal que elimine, 

por  contrariedade  à  Lei  Maior,  possibilidades  interpretativas  de determinada  norma, 

sem  redução  do  seu  texto.  Cada  juiz,  no  que  tange  ao  controle  difuso  de 

constitucionalidade,  também  têm a  obrigação  de  interpretar  as  normas  jurídicas  de 

modo mais consentâneo com a Lei Fundamental.16

A eficácia  irradiante  dos direitos fundamentais  manifesta-se,  sobretudo, em 

relação  à  interpretação  e  à  aplicação  das  cláusulas  gerais  e  dos  conceitos  jurídicos 

indeterminados  presentes  na  legislação  infraconstitucional.  Entretanto,  o 

reconhecimento da função hermenêutica dos direitos fundamentais não exclui, de modo 

algum, a função normativa desses direitos e a possibilidade de incidência direta destas 

normas sobre relações jurídicas concretas, de caráter público ou privado.

3.  A  EFICÁCIA  DOS  DIREITOS  FUNDAMENTAIS:  CORRENTES 

DOUTRINÁRIAS NO DIREITO COMPARADO 

De acordo com o disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição Brasileira de 1988, 

os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, vinculando os poderes 

públicos  independentemente  do  reconhecimento  expresso  por  lei  infraconstitucional, 

estando protegidos não apenas diante do legislado ordinário, mas também da ação do 

poder constituinte reformador, por integrarem o rol das denominadas cláusulas pétreas, 

(art. 60, § 4º, inc. IV, CF/88). 

Antes  de  analisar  as  correntes  doutrinárias  e  jurisprudenciais  existentes  no 

Direito  Comparado  acerca  da  eficácia  horizontal  dos  direitos  fundamentais,  faz-se 

necessário apresentar o contexto histórico em que se desenvolveu a teoria da eficácia 

imediata dos direitos fundamentais.

No  século  XIX,  o  Estado  Liberal  de  Direito  considerava  os  direitos 

fundamentais  como  direitos  públicos  subjetivos,  o  que  veio  a  se  tornar  um  dos 

principais  obstáculos  à  idéia  de  aplicação  dos  direitos  fundamentais  às  relações 

privadas.  Tal  noção  harmonizava-se  perfeitamente  com  o  modelo  liberal  de  estrita 
16 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Ed. Saraiva, p.174-
181 apud SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 124.
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separação entre direito público e direito privado e da sua idéia de se prestigiar a lei em 

detrimento da Constituição.

A emergência do Estado Social de Direito e a ênfase na concretização dos 

direitos humanos ocorridas no período pós-guerra,  trouxeram um contexto favorável 

para a crítica à noção de direitos fundamentais como direitos subjetivos públicos postos 

em lei, tendo a Alemanha desenvolvido, de maneira ímpar, o estudo do tema da eficácia 

de direitos fundamentais,  vindo a se tornar ponto de referência para toda a doutrina 

européia.  Dessa  forma,  romperam-se  os  obstáculos  que  inviabilizavam  a  aplicação 

direta dos direitos fundamentais no âmbito das relações privadas, entre eles a estanque 

separação entre o Estado e a sociedade civil; a noção de igualdade formal, evoluindo 

para o conceito de igualdade material e a neutralidade do Estado em face da dinâmica 

social.17

De  maneira  didática,  pode-se  definir  a  eficácia  vertical  dos  direitos 

fundamentais como aquela que vincula o legislador, o juiz, e os entes estatais em geral. 

A eficácia horizontal diz respeito à incidência das normas jusfundamentais às relações 

privadas,  havendo  discussão  se  tal  eficácia  seria  mediata  ou  imediata,  isto  é,  se  as 

normas de direito fundamental atingiriam os particulares, seja nos casos em que uma 

das partes ostenta poder econômico ou social, seja nas relações jurídicas entre iguais.

A  primeira  vertente  é  conhecida  como  doutrina  da  negação  da  eficácia 

horizontal  dos Direitos Fundamentais ou doutrina do “state action”,  e predomina no 

Direito Constitucional norte-americano. Tal teoria defende que os direitos fundamentais 

apenas impõem limitações para os Poderes Públicos,  não atribuindo aos particulares 

direitos frente a outros particulares. Ademais, o Congresso Nacional não tem poderes 

para editar normas protegendo os direitos fundamentais nas relações privadas, pois a 

competência para disciplinar essas relações é exclusiva do legislador estadual.

A  “public  funcion  theory”  veio  para  amenizar  um  pouco  essa  tendência, 

limitando a atuação de particulares quando esses agirem no exercício de atividades de 

natureza tipicamente estatal,  embora a jurisprudência não apresente critérios seguros 

para a sua aplicação.

17 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves Pereira. Ob. cit., p. 132-144.
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A teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais na esfera 

privada, hoje adotada pela maioria da doutrina alemã e pela sua Corte Constitucional, 

nega a possibilidade de aplicação direta de tais direitos nas relações privadas. 18

Entendem os  partidários  dessa  vertente  que  a  Constituição  contém normas 

objetivas,  cujo  efeito  de  irradiação  leva  à  impregnação  das  leis  infraconstitucionais 

pelos valores consubstanciados nos direitos fundamentais. Assim, a força jurídica dos 

preceitos constitucionais se afirma, perante os particulares,  por meio de princípios e 

regras  de  direito  privado.  Os  princípios  constitucionais  serviriam  para  ajudar  a 

interpretação  das  cláusulas  gerais  e  conceitos  indeterminados  suscetíveis  de 

concretização, desde que sempre dentro das linhas do direito privado.19

Conforme Hesse, competiria ao Legislativo proceder a uma ponderação entre 

interesses  constitucionais  em conflito,  no  qual  lhe  é  concedida  certa  liberdade  para 

acomodar os valores contrastantes, em consonância com a consciência social de cada 

época.20 Ao Poder Judiciário sobraria o papel de preencher as cláusulas indeterminadas 

criadas pelo legislador levando em consideração os direitos fundamentais, bem como o 

de rejeitar,  por inconstitucionalidade,  a aplicação das normas privadas incompatíveis 

com tais direitos.

A teoria  da eficácia  direta  e  imediata  dos  direitos  fundamentais,  defendida 

inicialmente na Alemanha por Hans Carl Nipperdey nos anos 50, não logrou grande 

aceitação nesse país, mas é majoritária na Espanha e em Portugal. 

Quadra-Salcedo, citado por Sarmento, explica que:
“(...)  la obligación de respectar los derechos fundamentales  
por  los  ciudadanos  surge  y  emana  directamente  de  la  
Constitución y no sólo de las normas de desarrollo de ésta, no  
es por lo tanto un mero reflejo del ordenamiento que puede  
sufrir  las  alteraciones,  modificaciones  e  supresiones  que  el  
legislador  decida,  sino  que  hay  un  núcleo  esencial  que  se  
deduce  directamente  de  la  Constitución  y  que  se  impone  a 
todos los ciudadanos.”21 

Bilbao Ubillos  afirma que existem direitos  na Constituição Espanhola  cuja 

própria  estrutura  pressupõe  a  eficácia  horizontal  imediata,  como,  por  exemplo,  os 

18 SARMENTO, Daniel. Ob. cit.,  p. 197-198.
19 Ibidem, p. 200.
20 HESSE,  Konrad.  Derecho Constitucional  y  Derecho Privado,  trad.  de  Ignacio  Gutiérrez.  Madrid: 
Cuadernos Civitas, 1995, p. 63-67 apud. SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 199.
21 QUADRA-SALCEDO, Tomás. El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones  
entre particulares. Madrid: Civitas, 1981, 70 apud SARMENTO, Daniel. Ob.cit., p. 206.
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direitos à honra, à intimidade, à imagem e à liberdade de religião. Outros, pela natureza, 

vinculam apenas o Estado.22

Daniel Sarmento, citando Rafael Naranjo de la Cruz, defende que:
“(...)  los  derechos  fundamentales,  en  su  doble  vertiente  
subjetiva  e  objetiva,  constituyen  el  fundamento  del  entero 
ordenamiento jurídico y son aplicables en todos los ámbitos de  
actuación humana de manera inmediata,  sin  intermediación  
del  legislador.  Por  ello,  las  normas  de  derechos  
fundamentales  contenidas  el  la  Constitución  generan,  
conforme a su naturaleza y tenor literal, derechos subjetivos  
de los ciudadanos oponibles tanto a los poderes públicos como  
a los particulares”23

No  Direito  português,  a  extensão  dos  direitos  fundamentais  às  relações 

privadas  foi  prevista  direta  e  genericamente  pelo  próprio  constituinte  na  Lei  Maior 

Lusitana, inclinando-se a corrente dominante, composta por autores de renome como J. 

J.  Gomes  Canotilho24 e  Ana  Prata25,  ao  acolhimento  da  vinculação  direta  dos 

particulares aos direitos fundamentais.

É importante salientar que os adeptos dessa teoria não negam a existência de 

especificidades na incidência dos direitos fundamentais, nem a necessidade de ponderar, 

em  contraposição,  a  relevância  do  direito  fundamental  da  autonomia  privada  dos 

particulares envolvidos no caso concreto. 

Segundo Canotilho, citado por Sarmento, é necessária a criação de soluções 

diferenciadas, para harmonizar a tutela de tais direitos com a proteção da autonomia 

privada pois, embora a vinculação direta dos direitos fundamentais atinja a todos os 

particulares e não apenas aos poderes sociais, a desigualdade das partes em uma relação 

jurídica  privada  é  um dado que  não  pode  ser  desconsiderado  quando  se  observa  a 

intensidade da eficácia horizontal de tais direitos.26

De  acordo  com  José  João  Nunes  Abrantes,  a  eficácia  direta  dos  direitos 

fundamentais  visa  assegurar  o  respeito  ao  núcleo  desses  direitos.  Entretanto,  não 

22 BILBAO UBILLOS,  Juan María.  La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 349-382. apud SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 
206.
23 NARANJO DE LA CRUZ, Rafael. Los límites de los derechos fundamentales en las relaciones entre  
particulares: La Buena Fé. Madrid: Centro de Estudios Politicos e Constitucionales, 2000, p. 199. apud 
SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 206.
24 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, 5ª ed, Coimbra: Almedina, 1992, p. 602-612 apud 
SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 219.
25 PRATA, Ana.  A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 137 apud 
SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 211.
26 CANOTILHO, J. J. Gomes. Ob. cit., p. 210.
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importa  na  submissão  dos  particulares  ao  mesmo  regime  de  sujeição  aos  direitos 

fundamentais  válido  para  os  poderes  públicos.  A  proteção  dispensada  à  autonomia 

privada  e  a  incidência  das  normas  jusfundamentais  nas  relações  privadas  impõe  o 

equacionamento  do caso  através  de  uma ponderação de  interesses,  na  qual  um dos 

fatores que deverá ser necessariamente considerado é a maior ou menor desigualdade 

entre as partes. Quanto maior o desequilíbrio, mais intensa será a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares. 27

Existe  ainda  uma  quarta  teoria,  denominada  de  Teoria  dos  Deveres  de 

Proteção, surgida na doutrina alemã e representada por autores como Claus-Wilhelm 

Canaris  e  Klaus  Stern,  que  sustenta  não  estarem  os  sujeitos  de  Direito  Privado 

vinculados  diretamente  aos  direitos  fundamentais,  como estão  os  Poderes  Públicos. 

Contudo, o Estado, tanto ao editar normas como ao prestar a jurisdição, está obrigado 

não apenas a abster-se de violar os direitos fundamentais, como também a protegê-los 

diante das lesões e ameaças provenientes dos particulares.28

Ocorre  que,  para  Marinoni29,  essa  eficácia  horizontal  direta  sobre  os 

particulares não exclui a eficácia horizontal mediata ou indireta, que se dá justamente 

através da lei e da decisão judicial.    

4. ANÁLISE DA DOUTRINA BRASILEIRA DA EFICÁCIA IMEDIATA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 

No Brasil, a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas 

relações privadas vem sendo desenvolvida por autores como Daniel Sarmento30, Ingo 

Wolfgang Sarlet31 e Luís Roberto Barroso32.

No entanto, antes de analisar os argumentos dos autores supramencionados, é 

importante classificar os direitos fundamentais, posto que o foco do presente debate são 

27 ABRANTES,  José João  Nunes.  A Vinculação  das  Entidades  Privadas  aos Direitos  Fundamentais. 
Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1990, p. 94-113.
28 SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 216-217.
29MARINONI,  Luiz  Guilherme.  Ob.  cit.  Disponível  em: 
http://www.professormarinoni.com.br/artigos.php. Acesso em: 15/06/02007.
30 SARMENTO, Daniel.  Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, 2006.
31 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado Ed., 2007.
32 BARROSO,  Luís  Roberto.  O Direito  Constitucional  e  a  efetividade  de  suas  normas  –  limites  e  
possibilidades da Constituição Brasileira. 7 ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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os direitos de defesa, ou direitos negativos, e não os direitos sociais que demandam o 

estudo  de  parâmetros  como a  “reserva  do  possível”  e  o  “mínimo  razoável”.  Dessa 

forma, cumpre desde logo advertir que a complexa questão da aplicabilidade imediata 

dos direitos sociais não será objeto da análise a seguir.

Adotando-se  a  classificação  dos  direitos  fundamentais  em  virtude  da  sua 

função,  Ingo  Sarlet  divide  os  direitos  fundamentais  em  duas  categorias:  direitos 

prestacionais e direitos de defesa. Os direitos às prestações subdividem-se em direitos à 

proteção,  direitos  à  participação  na  organização  e  no  procedimento  e  direitos  às 

prestações em sentido estrito. É necessário lembrar que a aplicabilidade imediata das 

normas jusfundamentais exige um tratamento específico e suscita questões complexas e 

de difícil  solução no que tange aos direitos fundamentais  prestacionais,  encontrando 

limites na “reserva do possível”. 33

Os direitos de defesa ou direitos negativos, englobados na esfera dos direitos 

individuais, consistem na salvaguarda de uma esfera individual de liberdade inviolável, 

inicialmente pelo Estado, para que esse se abstenha de promover agressões aos bens 

jurídicos  fundamentais.  De  acordo  com  a  teoria  da  eficácia  direta  dos  direitos 

fundamentais individuais, também os particulares não podem praticar ações que possam 

lesar esses bens.

A aplicabilidade  direta  e  imediata  dos  direitos  de  defesa  é  clara  para 

Sarmento34 e Sarlet35, pois segundo os autores, não há no texto constitucional brasileiro 

nada  que  sugira  a  idéia  de  vinculação  direta  aos  direitos  fundamentais  apenas  dos 

poderes públicos. Ao contrário, a linguagem adotada pelo constituinte na estatuição da 

maioria das liberdades previstas no art. 5º do texto magno transmite a idéia de uma 

vinculação passiva universal. 

Em segundo lugar, para Sarlet.36 e Sarmento37, a sociedade brasileira é muito 

mais injusta e assimétrica do que as da Alemanha, dos Estados Unidos ou qualquer país 

desenvolvido, justificando, em nosso país, um reforço na tutela dos direitos humanos no 

campo privado, onde reinam a opressão e a violência. 

33 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 258-260
34 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 238.
35 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 258-260.
36 Ibidem, p.152-153.
37 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 238.
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A Constituição Federal de 1988 dispõe que a República Federativa do Brasil 

tem como um dos seus fundamentos a busca da redução das desigualdades sociais e da 

construção de uma sociedade justa e solidária.  É uma Constituição progressista,  que 

visa  promover  a  liberdade,  a  justiça  e  a  emancipação  social  dos  excluídos.  Nesse 

sentido,  só  existirá  efetivamente  autonomia  privada  quando  o  agente  tiver  mínimas 

condições materiais  de liberdade, o que não ocorre na maioria dos casos,  em que a 

manifesta desigualdade entre as partes obsta, de fato, o exercício dessa autonomia. 

Em  terceiro  lugar,  o  fato  dos  juízes  aplicarem  normas  jusfundamentais 

instituídas pelo legislador infraconstitucional não significa que, quando inexistir regra 

ordinária  específica  tratando  da  matéria,  o  juiz  não  possa  se  valer  diretamente  das 

normas constitucionais para solucionar o caso concreto posto a seu exame.

É necessário salientar que, sendo os direitos fundamentais exteriorizações do 

princípio da dignidade da pessoa humana, este, por sua vez, o centro de gravidade da 

ordem jurídica, é preciso expandir para todas as esferas da vida humana a incidência do 

mesmo  pois,  do  contrário,  a  concretização  desse  princípio  estará  inexoravelmente 

comprometida.38

 Os  autores  brasileiros  supra  mencionados  defendem  a  existência  de 

especificidades na incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, 

decorrentes,  sobretudo,  da  necessidade  de  ponderação  entre  o  direito  em  tela  e  a 

autonomia privada da pessoa cujo comportamento se cogita restringir.

Luís  Roberto  Barroso  explica  que,  no  processo  ponderativo,  devem  ser 

observados os  seguintes  fatores:  igualdade ou desigualdade material  entre  as  partes; 

manifesta  injustiça  ou  falta  de  razoabilidade  de  critério;  preferência  pelos  valores 

existenciais  em  detrimento  dos  meramente  patrimoniais;  risco  para  a  dignidade  da 

pessoa humana.39

Assim, quanto maior for o grau de desigualdade fática entre os envolvidos, 

mais  intensa  será  a  proteção  ao  direito  fundamental  em  jogo  e  menor  a  tutela  da 

autonomia  privada  e  vice-versa.  Nessa  seara,  a  enorme  vulnerabilidade  de  amplos 

setores da população em suas relações travadas com outros particulares mais poderosos, 

38 Ibidem, p. 244-245.
39 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. In:  Revista de 
Direito Administrativo, n. 225, 2001, p. 28 apud SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 249. 

2803



como empregadores e fornecedores de bens e serviços, exige a proteção aos direitos 

fundamentais dos hipossuficientes. 

Sarmento40 e Sarlet41, não obstante, defendem que mesmo no caso de relações 

jurídicas paritárias, os direitos fundamentais vinculam diretamente os particulares, sob 

pena de proporcionar-se uma garantia incompleta e insuficiente à dignidade da pessoa 

humana. Nesses casos, entretanto, a proteção à autonomia privada, também assegurada 

constitucionalmente, há de ser mais intensa no momento da ponderação dos interesses 

em conflito, à luz dos direitos fundamentais de ambas as partes.

Finalmente,  é  importante  observar  que  a  tutela  da  autonomia  privada,  em 

relações em que estão em jogo bens existenciais como, por exemplo, a relação entre um 

filho  e  seu  pai,  é  muito  mais  intensa  do  que  a  conferida  às  relações  econômico-

patrimoniais, assim  como ocorre em um contrato de compra e venda de imóvel.

5.  PARÂMETROS  PARA  A  EFICÁCIA  IMEDIATA  DE  DIREITOS 

FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS

As relações privadas podem envolver uma enorme gama de situações em que 

há possibilidade de lesões a direitos fundamentais individuais, como por exemplo: os 

conflitos  entre  as  liberdades  religiosas  de  residência,  de  associação  ou  direitos 

personalíssimos, como integridade física, intimidade, imagem, e a autonomia privada 

contratual; a celebração de contratos de trabalho contendo cláusulas em que empregados 

renunciem a seu direito de exercer  atividade partidária  ou de sindicalizar-se ou que 

obrigue o trabalhador a não ter filhos durante a vigência contratual; a legitimidade de 

um clube ou escola  particular  recusar  o  ingresso  de  um novo aluno ou sócio,  sem 

explicitar a motivação ou proibir o acesso a pessoas de determinado sexo, idade ou raça; 

a possibilidade de um contrato de compra e venda de imóvel ter cláusula vedando futura 

venda ou locação a pessoa de determinada religião.

De acordo com Jane Reis Gonçalves Pereira, a peculiaridade do problema da 

eficácia de direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas consiste em que ambas 

as partes envolvidas são titulares de direitos constitucionalmente assegurados, formando 

40 SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 238.
41 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Direito Privado..., ob. cit. p.152-153.
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uma  complexa  rede  de  direitos  e  deveres  que  se  limitam  e  se  condicionam 

mutuamente.42

Dessa forma, para possibilitar a utilização da teoria da eficácia imediata dos 

direitos fundamentais individuais nas relações privadas são necessários parâmetros que 

possibilitem ao intérprete aplicá-la com base em fundamentos sólidos.

Nesse sentido, o primeiro ponto a ser abordado diz respeito às situações em 

que pessoas ou empresas privadas estão investidas de competências públicas, através da 

descentralização  administrativa,  como concessionárias  e  permissionárias  de  serviços 

públicos,  etc.  Embora  nos  EUA,  em  tais  circunstâncias,  ainda  haja  uma  certa 

controvérsia, de um modo geral é pacífico o entendimento da vinculação dessas pessoas 

privadas aos direitos fundamentais de seus usuários.

Em  segundo  lugar,  é  importante  observar  o  fenômeno,  propiciado  pelo 

Liberalismo, da extensão do poder aos entes privados, antes restrito ao Estado. Essa 

mudança se deu através das crescentes formas de organizações privadas que assumiram 

pouco  a  pouco  papéis  importantes  na  sociedade.  O  poder  passa  a  não  ser  atributo 

exclusivo  do  Estado,  manifestando-se,  também,  nas  relações  entre  particulares  e 

gerando, como conseqüência, a desigualdade das partes, com o predomínio de fato de 

uma das partes sobre a outra.

O fenômeno da exacerbação do poder privado pode ser facilmente constatado 

nas relações de consumo, seja através da pressão de empresas de assistência à saúde e 

de  instituições  de  ensino;  na  influência  das  organizações  religiosas  sobre  os  seus 

discípulos e dos partidos políticos sobre os seus associados;  nas relações de emprego, 

por meio do poder diretivo do empregador que dirige e fiscaliza a prestação de serviços 

dos empregados no exercício laboral, entre outras situações.

Em  tais  casos,  é  necessária  a  incidência  direta  e  imediata  dos  direitos 

fundamentais  nas  relações  individuais  de  modo  a  equilibrar  as  relações  jurídicas 

faticamente assimétricas, prevenindo lesões aos direitos da parte hipossuficiente. Além 

da necessidade de compensar a desigualdade fática entre as partes, outro alicerce para 

essa aplicação direta adviria da própria dimensão objetiva dos direitos fundamentais, 

posto que, a partir da irradiação de seus efeitos, surge um novo direito subjetivo, qual 

42 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Ob. cit., p. 138-140.
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seja o poder  de reclamar do Estado uma atuação consistente  em resguardar  direitos 

fundamentais contra qualquer ameaça, mesmo que perpetrada por particulares.

A relação jurídica de emprego, por exemplo, é uma relação privada em que 

existem dois sujeitos em situações desiguais: o empregador que em geral é a parte mais 

forte  economicamente  e,  por  definição,  dirige  a  prestação  pessoal  dos  serviços  dos 

trabalhadores, e o empregado, que necessita alienar seu poder de dispor de sua própria 

força de trabalho para receber o salário como contraprestação. Não obstante, devido à 

desigualdade entre as partes contratantes, a autonomia da vontade da parte mais fraca 

muitas vezes é mero pretexto para legitimar imposições ditadas pela parte mais forte, tal 

como  também  acontece  no  Direito  do  Consumidor.  Assim,  esses  ramos  jurídicos 

utilizam-se de “discriminações positivas” de forma a criar mecanismos para equilibrar a 

relação jurídica, tais como a presunção a favor do hipossuficiente ou a inversão do ônus 

da prova em desfavor do empregador, por exemplo.43

Nesse  sentido,  a  Carta  Magna  de  1988  apresenta  em  diversos  artigos  a 

inclinação do legislador para a garantia de direitos dos hipossuficientes, tais como, os 

empregados na relação de emprego e o consumidor na relação de consumo, de forma a 

propiciar o exercício da democracia nas relações privadas entre desiguais.

É importante lembrar que embora incidam sobre as relações de emprego e de 

consumo  normas  cogentes,  de  ordem  pública,  na  realidade  tratam-se  de  relações 

jurídicas privadas em que é ainda mais necessária a aplicação direta e imediata  dos 

direitos individuais fundamentais, diante da desigualdade fática entre as partes.

É importante observar que não se está aqui a se defender a aplicação absoluta e 

irrestrita dos direitos fundamentais nas relações privadas, o que não ocorre nem mesmo 

quando se trata da eficácia destes em face do Estado. É o que acertadamente adverte 

Jane Reis Gonçalves Pereira:
“O  caráter  relativo  e  limitado  dos  direitos  fundamentais  
decorre da própria  noção de unidade da constituição,  e  da 
conseqüente necessidade de coordenação e harmonização dos  
valores constitucionalmente protegidos.44

A autonomia da vontade, na realidade, é um direito fundamental estando no 

mesmo plano dos direitos à intimidade, à privacidade, à liberdade de crença e religião, 

43 SARMENTO, Daniel. Ob. cit., p. 262-264.
44 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Ob. cit., p. 186.

2806



por exemplo. Portanto,  diante de uma relação jurídica desigual,  em que estejam em 

aparente colisão a autonomia privada de uma das partes e outros direitos fundamentais, 

deverá  ser  utilizado  o  princípio  da  proporcionalidade,  com  base  na  fórmula  da 

ponderação de interesses, para que seja possível chegar à solução do impasse. 

Assim, por exemplo, utilizando-se a fórmula de Alexy Wij=Ii/Ij, no qual Wij 

representa o  peso concreto  do direito  à  intimidade,  Ii  a  intensidade de interferência 

desse direito e Ij a necessidade de se satisfazer o princípio da autonomia privada, poder-

se-á, em um caso concreto, chegar à conclusão de que o direito à intimidade deverá ou 

não prevalecer naquela situação específica.

O  terceiro  ponto  a  ser  enfocado  diz  respeito  à  escolha  dos  critérios  para 

incidência  dos  direitos  fundamentais  nas  relações  privadas.  Devem  ser  utilizados 

critérios de gradação e não de exclusão de possibilidades,  posto que,  ainda que em 

relações privadas onde os entes sejam iguais em termos de poder, a presença ou não de 

determinados elementos que conferem maior ou menor peso ao princípio da autonomia 

poderá  implicar  ou  não  a  eficácia  direta  e  imediata  de  direitos  fundamentais.  A 

liberdade de um indivíduo em uma relação jurídica até determinado ponto (limite o qual 

só será possível vislumbrar na análise do caso concreto) não poderá ser restringida pelos 

direitos fundamentais de outros indivíduos.

O último ponto relevante que deverá servir de parâmetro para a aplicação dos 

direitos fundamentais individuais é a maior ou menor proximidade da esfera pública da 

relação  jurídica  entre  os  particulares.  Quanto  menor  essa  distância,  maior  a 

possibilidade de um direito fundamental vir a prevalecer sobre a autonomia privada. 

Assim, por exemplo, em uma relação contratual entre escola e alunos, essa autonomia 

deverá ser preservada em maior grau, do que em uma relação entre marido e esposa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  aplicação  imediata  dos  direitos  fundamentais  individuais  nas  relações 

privadas,  sobretudo  as  assimétricas,  faticamente  desiguais,  defendida  no  Brasil  por 

autores como Sarlet, Sarmento e Pereira, é tema extremamente atual e instigante, que 

não  se  encontra  pacificado  na  doutrina  e  na  jurisprudência  brasileiras,  ensejando 

inúmeras controvérsias. 

2807



Sem dúvida, o sujeito hipossuficiente de uma relação privada possui direitos 

fundamentais que devem ser preservados em maior ou menor grau, em observância ao 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que pode ser de fato limitado 

ou ameaçado pelo maior poder e pelo abuso do exercício da autonomia privada da outra 

parte.

Ademais,  nos  casos  em que  os  particulares,  sejam indivíduos  ou  empresas 

privadas ou estatais,  assumem funções do Estado ou recebem subsídios dos poderes 

públicos, os direitos fundamentais aplicar-se-ão diretamente na relação jurídica travada 

com outros particulares. Finalmente, quanto mais próxima estiver a relação privada de 

uma relação jurídica de Direito Público, mais necessária se torna a incidência direta 

dessas normas jusfundamentais.

Em um momento histórico em que a constitucionalização de todo o Direito é 

um fenômeno que torna imprescindível que o Direito Privado e, por conseqüência, todas 

as  relações  jurídicas  privadas  mostrem-se  coerentes  com os  valores  constitucionais, 

torna-se essencial a adequada compreensão e o domínio da técnica da ponderação de 

interesses, como mecanismo de solução dos cada vez mais numerosos casos de conflito 

entre  princípios  constitucionais,  que  decorrem exatamente  da  aplicabilidade  direta  e 

imediata dos direitos fundamentais às relações privadas.
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“OS NOVOS PARADIGMAS CONTRATUAIS E SEUS REFLEXOS NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO”

Josilene Hernandes Ortolan∗

RESUMO

A vida pós-moderna traz desafios para o direito, sobretudo à dogmática contratual, que 

precisa  adaptar-se  à  sociedade  contemporânea,  caracterizada  por  uma  competição 

globalizada. O presente artigo visa analisar a ruptura dos dogmas do individualismo 

contratual face à necessidade da utilização de novos paradigmas. Trata-se da boa-fé e 

confiança,  princípios  norteadores  das  relações  jurídicas  equilibradas.  As  relações 

privadas são redefinidas sob a ótica constitucional, a fim de se promover a dignidade da 

pessoa humana. Há predomínio dos valores sociais sobre os individuais, sem, contudo 

desfocar e enfatizar o valor fundamental da pessoa humana, materializando a função 

social dos contratos, que tem como valor supremo o social. Busca-se analisar de que 

maneira o funcionamento do sistema judicial interfere nas relações contratuais e como 

as partes são impulsionadas ao adimplemento da obrigação pactuada, destacando neste 

a função do Poder Judiciário de possibilitar e encorajar o cumprimento do contrato. 

Assim, a função social do contrato será abordada a partir de uma análise do sistema 

ecônomico, uma vez que a força obrigatória contratual advém da sua inserção concreta 

na ordem pública constitucional-econômica, e, por ser um instrumento essencial para a 

circulação de riquezas no mercado. 
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The  after-modern  life  brings  challenges  for  the  right,  over  all  to  the  contractual 

doctrine,  that  it  needs  to  adapt  it  the  society  contemporary,  characterized  for  a 

globalization competition.  The present  article  aims at  to  analyze  the rupture of  the 

dogmas  of  the  contractual  individualism  face  to  the  necessity  of  the  use  of  new 

paradigms. One is about the good-faith and confidence, principles northwards of the 

balanced legal relationships. The private relations are redefined under the constitutional 

optics, in order to promote the dignity of the person human being. It has predominance 

of  the  social  values  on  the  individual  ones,  without,  however  to  focalize  and  to 

emphasize the basic value of the person human being, being materialized the social 

function of the contracts,  that  has as supreme value the social  one.  One searchs to 

analyze  how the  functioning  of  the  judicial  system intervenes  with  the  contractual 

relations and as the parts are stimulated to the payment of the agreed to obligation, 

detaching in this the function of the Judiciary Power to make possible and to encourage 

the fulfilment of the contract. Thus, the social function of the contract will be boarded 

from an analysis of the economics system, a time that contractual the obligator force 

provenance of its concrete insertion in the constitutional-economic public order, and, 

for being an essential instrument for the circulation of wealth in the market. 

KEY-WORDS

GOOD-FAITH; CONFIDENCE; CONTRACT; GLOBALIZATION; JUDICIARY.

INTRODUÇÃO

O contrato é o instrumento de maior relevância e utilidade no universo 

negocial.  Trata-se de um instituto fundamental do direito das obrigações que, assim 

como as demais instituições sociais, devem seguir as regras ditadas pelo sistema sócio-

econômico no qual está inserido. Para permitir sua evolução, fez-se necessária a ruptura 

do conceito clássico de contrato, que não mais se adaptava à realidade sócio-econômica 

da pós-modernidade. 
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Isso  porque  o  contrato,  na  concepção  clássica,  baseava-se  no 

individualismo, já que a atividade privada limitava-se à esfera patrimonial e pessoal das 

partes e com isso, o contrato era inatingível e elevava as disposições contratuais ao 

mais alto nível, dotadas de obrigatoriedade.  Fundamentava-se na idéia que a obtenção 

da justiça contratual somente se viabilizava por meio da liberdade contratual individual. 

Opondo-se a esta base, cuja perspectiva individualista só proporcionou 

mais  desigualdade  entre  as  partes,  nasce  uma  nova  concepção  social  do  contrato, 

baseada  em  princípios  e  valores  fundamentais  para  se  estabelecer  uma  relação 

contratual  equilibrada,  fundada  na  dignidade  da  pessoa  humana,  como meio  de  se 

promover justiça social.

A  mudança  nos  modos  de  produção,  o  surgimento  da  sociedade 

capitalista,  as  mudanças  da  sociedade  pós-moderna  e  a  integração  econômica 

internacional (globalização), que surgiu como expansão do capitalismo concorrencial, 

refletiram diretamente no mundo dos negócios jurídicos, uma vez que o contrato é o 

instrumento que promove a acumulação e circulação de riquezas na sociedade. Assim, 

é por meio do contrato que os negócios jurídicos viabilizam-se.

Inegável a importância do contrato nesta era contemporânea. Necessário, 

pois, a relativização da autonomia da vontade, para se reconhecer o valor social do 

contrato.  Isso  se  deu por  meio  da  intervenção estatal  na  economia,  no  campo dos 

contratos,  pela  inserção  de  práticas  que  coibiam  abusos  -  normas  essas  de  ordem 

pública - que limitam a autonomia da vontade e regulam a atividade econômica. É o 

que  se  denomina  dirigismo  contratual,  característico  do  Estado  Social  e  há  o 

predomínio dos interesses coletivos sobre os individuais.

A  nova  lógica  contratual,  pautada  nos  valores  de  ordem  pública 

constitucional,  redimensionou  o  papel  do  juiz,  transformando-o  em  interventor  do 

conteúdo contratual, para garantir a consecução da operação econômica por meio da 

promoção  do  equilíbrio  de  prestações  desproporcionais,  adequando  o  contrato  aos 

ditames constitucionais (CUNHA, 2007, p.274).   

  Dessa  forma,  a  qualidade  e  o  desempenho  das  instituições  jurídicas 

desempenham papel de fundamental importância para o desenvolvimento econômico, 
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visto que para coadunar os princípios da ordem pública econômica constitucional  é 

fundamental  que  o  contrato  revista-se  de  obrigatoriedade.  Sem  esta,  os  contratos 

perderiam sua finalidade e resultariam em entraves às relações sociais e econômicas. 

Um ambiente social favorável ao crescimento econômico exige a envoltura dos pactos 

em uma nova força obrigatória, como forma de se promover, num período onde há 

tantas incertezas, um mínimo de segurança jurídica (CUNHA, 2007, p.251).

É nesse contexto da nova realidade contratual que se pretende abordar os 

novos deveres na relação obrigacional: boa-fé e confiança, paradigmas do solidarismo1 

contratual (MARQUES, 2007, p.28).  

1  BOA-FÉ  E  CONFIANÇA:  NOVOS  PARADIGMAS  DA  RELAÇÃO 

CONTRATUAL PRIVADA

O suporte teórico sobre o qual se assenta a presente pesquisa parte da 

caracterização  do  Direito  como  um  complexo  coordenado  de  normas  jurídicas, 

destinado a regular a convivência social que, por sua vez, determina-se por meio de 

condutas humanas (BOBBIO, 2003, p. 37). 

De  outro  lado,  essa  vivência  do  Direito,  denominada  experiência 

jurídica, não se realiza à distância da experiência social, de onde advêm os diversos 

problemas  que  demandam soluções  jurídicas;  ao  contrário,  as  normas  jurídicas  são 

“deontologicamente inseparáveis do solo da experiência humana”. Portanto, deve haver 

uma correspondência entre Direito positivo e o sentir  ou querer da comunidade,  de 

onde partem as valorações que atribuem sentido à experiência jurídica (REALE, 2001, 

p.29,31).

GRAU (2005, p.17) ressalta que falar em uma nova teoria contratual não 

significa  reconstruir  a  teoria  geral  do contrato.  Ao revés,  implica  a  necessidade da 

construção  de  novas  teorias  que  se  adaptem  e  expliquem  uma  realidade  social 

renovada. Ou seja, para enfrentar a atual fase da sociedade globalizada, caracterizada 

1 Refere-se à nova teoria contratual, por se tratar de uma teoria mais social e solidária, e também por 
estar de acordo com a boa-fé. 
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pela interação entre as relações econômicas, políticas e jurídicas, os negócios jurídicos 

devem ser  celebrados  sob  o  aspecto  civil-constitucional,  buscando  a  realização  da 

justiça social.   

Destarte,  a  pós-modernidade  apresenta-se  como  um  desafio  para  a 

ciência do direito, haja vista a necessidade deste de apresentar soluções adequadas e 

gerais aos problemas que perturbam a sociedade atual, sobretudo pela velocidade com 

que se modificam. Diante desta realidade, o modelo contratual tradicional refletiu-se 

insuficiente e levou à evolução da dogmática contratual, possibilitando uma nova visão 

dos princípios do direito civil2. 

MARQUES  (2007,  p.25)  ressalta  que  essa  nova  crise  da  dogmática 

contratual teria ocorrido após os atentados de 11.09.20013, uma vez que tal episódio 

afetou a confiança, base comum das relações globalizadas, atingindo, indiretamente o 

contrato  e  o  direito.  Trata-se  da  crise  da  confiança4,  que,  na  fase  atual  da  pós-

modernidade, necessita de valorização -paradigma da confiança-, face ao aumento dos 

litígios e da desconfiança que paira nos negócios jurídicos entre agentes econômicos.  

Associada à crise da confiança,  em busca do equilíbrio contratual na 

sociedade  atual,  MARQUES  (2007,  p.28)  enfatiza  que  a  ordem  jurídica  privada 

destacou o papel da lei civil de limitar a autonomia da vontade, na medida em que esta 

se  legitima  naquela.  A  norma  jurídica  deverá  primar  pela  proteção  dos  interesses 

sociais,  sobretudo  pelo  cumprimento  dos  novos  paradigmas  contratuais  que  foram 

expressamente inseridos no Novo Código Civil Brasileiro (NCC): a função social do 

contrato e a boa-fé dos contratantes. 

2 Trata-se do processo de constitucionalização do direito civil, que consiste na emigração dos princípios 
elencados  no  Código  Civil  brasileiro/1.916  para  a  Constituição  Federal/1988.  O  direito  civil 
materialmente  influenciado  pelo  direito  público  e  pelos  direitos  fundamentais  constitucionalmente 
garantidos.

3 Não vamos aqui tecer maiores comentários sobre os ataques terroristas aos edifícios do World Trade 
Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O episódio foi inserido no contexto dos novos 
paradigmas contratuais, pela autora, para expor a idéia do sociólogo francês TOURRAINE e dar maior 
enfoque à instabilidade que é gerada pela falta de confiança.  Sobre a idéia da ruptura da segurança e 
sobre o novo paradigma contratual  veja  a  obra.  TOURRAINE,  Alain.  Um nouveau paradigme pour 
comprendre lê monde d´aujourd´hui. Paris: Fayard, 2005, p.9 e ss.   

4 Expressão utilizada pela Professora MARQUES (2007. p. 25).
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Os  princípios  já  se  encontravam  previstos  no  Código  de  Defesa  do 

Consumidor Brasileiro (CDC) e com a entrada em vigor do NCC, disseminaram-se por 

todo  o  ordenamento  jurídico  privado,  atingindo  todos  os  contratos,  em  suas  mais 

variáveis espécies e tipos. A positivação destes no NCC enfatizou o sentido social de 

utilidade do contrato para a sociedade, por meio da criação de deveres com base na 

boa-fé (art. 422), a hermenêutica contratual vinculada e determinada por esta (art.133) 

e, sobretudo, impôs como razão e limite à liberdade de contratar a função social dos 

contratos (art. 421). Ao permitirem a intervenção estatal no conteúdo dos pactos, focar 

a  visão da totalidade  da obrigação e  calcarem a teoria  mais  social  do contrato  nos 

deveres da boa-fé, confiança e função social dos contratos, os estatutos utilizaram-se da 

mesma terminologia para disciplinar a visão renovada da teoria contratual. A essência é 

a mesma, porém há algumas disposições convergentes e outras divergentes entre ambos 

diplomas legais (MARQUES, 2007, p. 236-237).

Neste sentido, a autonomia da vontade deve fundamentar-se na boa-fé 

objetiva e na confiança e interpretadas à luz da função social do contrato, tanto na fase 

pré-contratual como durante a execução do contrato, devendo estar presente também 

após seu cumprimento.

1.1 A autonomia da vontade em sua nova concepção nos contratos

A essência  da  autonomia  privada,  reavivada  nesta  fase  pós-moderna, 

sustenta-se nos princípios constitucionais, a fim de se conciliar a ordem econômica e a 

ordem contratual. Encontra-se sedimentada na livre iniciativa e voltada à dignidade da 

pessoa humana, que compõe a ordem econômica constitucional. Durante a vigência do 

Código Civil de 1916, o princípio que inspirava e norteava as relações contratuais era o 

pacta sunt servanda, que deveria ser rigorosamente observado. Essa vinculatividade ao 

paradigma  decorria  do  pressuposto  de  que  as  disposições  contratuais  nasciam  da 

manifestação da vontade das partes, voluntariamente,  e dessa maneira, deveriam ser 

respeitadas.  Todavia,  como a  concepção  do contrato  foi  adaptada  à  nova teoria  da 

contratual, modificou-se a o ideário da vontade das partes, que afastou-se do centro dos 

princípios contratuais. Passou a ser um elemento estranho às partes, individualmente 
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consideradas, mas crucial ao interesse social, uma vez que a autonomia da vontade não 

poderia  ser  totalmente  afastada do ordenamento jurídico,  pois  estaria  infringindo-se 

dispositivos  constitucionais.  A  livre  iniciativa  da  ordem  econômica  está  vincula  à 

autonomia da vontade e com essa visão mais social do direito, que humaniza e socializa 

os pactos, o contrato não mais pode ser visto como um espaço onde os indivíduos têm 

ilimitada  possibilidade  criadora,  amplo  poder  de  decisão  e  permissão  até  para 

determinar  o  conteúdo  dos  pactos.  Houve  a  ruptura  com  a  dogmática  clássica, 

impondo-se  tendências  sociais  da  nova  concepção  de  contrato,  determinadas  pela 

imposição de normas cogentes, para se cumprir a função social do contrato (COSTA, 

2007, p.226-234).

Para  uma  interpretação  do  contrato  como  instrumento  complexo,  de 

cooperação e confiança, na dicção de CUNHA (2007, p.263):

impõe-se novos paradigmas: renova-se a lógica contratual, percebendo-
se o contrato não como manifestação de uma vontade interna que deve 
ser elevada à sacralização, mas sim como uma externalização de vontade 
relevante  na  medida  em  que  produz  determinada  repercussão  social, 
gerando confiança em uma ou mais pessoas dentro de critérios objetivos 
de aferição.

1.2 Reforço nos novos paradigmas sociais: “fides” e “bona fides”:

Valorização da confiança e da boa-fé: este ponto é fundamental para se 

estabelecer o reequilíbrio das relações contratuais. 

A boa-fé traduz-se em uma regra de conduta, um comportamento  do 

indivíduo que é exigido para agir dentro de padrões sociais estabelecidos,  aceitos e 

reconhecidos, interagindo dentro do critério do razoável.

A proteção da confiança é analisada como um imperativo ético-jurídico 

que empresta significado a diversos enfoques, destacando-se entre eles o aumento do 

potencial  na  ordem  econômica  e  social  e  o  incremento  à  eficiência  das  relações 

econômicas. Diante da grande desconfiança existente na sociedade pós-moderna, mister 

se faz destacar  a necessidade de reforçar  esse paradigma (confiança),  uma vez que 

associado às linhas da boa-fé, reflete um importante instrumento para interpretação dos 

negócios jurídicos, sem desvincular a vontade contratual da função social do contrato. 
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A ruptura de um dever contratual equivale ao rompimento da confiança. Assim, estes 

novos paradigmas devem ser analisados e aplicados harmonicamente,  traduzindo no 

interesse social de segurança das relações jurídicas. Ou seja, as partes devem agir com 

lealdade e confiança recíproca (D’AZEVEDO, 2007, p.293 e 294).

LARENZ (apud MARQUES, 2007, p.30) sustenta que a confiança é um 

princípio imanente de todo o direito, diretriz das relações contratuais. Isto implica dizer 

que as condutas sociais no universo contratual têm como um dos principais deveres, 

fazer nascer expectativas legítimas nos indivíduos em que a confiança foi despertada. A 

confiança tem suas origens no personalismo ético, em que cada ser livre e racional se 

autodetermina, propiciando harmonia às relações jurídicas na medida em que há maior 

respeito à dignidade da pessoa humana. 

Destarte, “a confiança é um elemento central da vida em sociedade e, em 

sentido amplo,  é base da atuação/ação organizada do indivíduo” (LUHMAN, 1985, 

p.27). É elemento fundamental da vida em sociedade. Na visão de LUHMAN (apud, 

MARQUES, 2007, p.33),

em uma sociedade hipercomplexa como a nossa, quando os mecanismos 
de interação pessoal ou institucional, para assegurar a confiança básica 
na  atuação  não são mais suficientes,  pode aparecer  uma generalizada 
“crise de confiança” também na efetividade do próprio direito.

A boa-fé apresenta função integradora e de controle do contrato; trata-se 

de uma regra de conduta sob a égide de padrões de comportamentos idealizados. No 

direito obrigacional hodierno a boa-fé apresenta-se como princípio, mesmo antes de sua 

inserção expressa no NCC. 

Na visão de MIRAGEM (2007, p.214 e ss.),

em  matéria  obrigacional  a  boa-fé  ocupa  um  lugar  de  destaque 
independente  da  espécie  de  relação  jurídica  que  se  estabeleça,  seja 
negocial,  decorrente  de  ato  ilícito  ou  enriquecimento  sem  causa.  No 
caso, a distinção se oferece em termos da função da boa-fé em cada uma 
delas. Tratando-se da relação contratual, é corrente identificar na boa-fé 
a  fonte  de  deveres  jurídicos  implícitos  não  expressamente 
convencionado pelas partes, e que se identificam como deveres laterais 
ou  anexos.  No  caso,  trata-se  de  deveres  de  confiança,  lealdade  e 
colaboração visando o correto adimplemento do contrato, os quais não 
existem em sua  especificidade  a priori,  mas  serão  identificados  pelo 
intérprete/aplicador do preceito em vista das características da situação 
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concreta a que se aplica (...) A boa-fé apresenta em matéria de limite ao 
exercício de direitos um papel fundamental, uma vez que ao ser fonte de 
deveres  anexos  como lealdade,  colaboração e respeito  às expectativas 
legítimas do outro sujeito da relação jurídica, por evidência lógica limita 
a liberdade individual do destinatário desses deveres. Este terá, portanto, 
de exercer os direitos de que se é titular, circunscrito aos limites que ele 
lhe impõem.

De fato,  os novos paradigmas contratuais  –boa-fé e confiança-  sejam 

como princípios,  modelos  jurídicos  ou  como deveres,  são  inquiridos  a  equilibrar  a 

relação contratual e impor limites ao exercício de direito subjetivos com o intuito de 

proporcionarem segurança e estabilidade às relações contratuais e conceder à sociedade 

pós-moderna maior credibilidade.  São instrumentos por meio dos quais é possível a 

redução de litígios (D’AZEVEDO, 2007, p.300). 

Assim, cumpre destacar que a função social do contrato é uma cláusula 

geral que impõe limites à autonomia privada, dogma relativizado pelo deslocamento do 

eixo da relação contratual da tutela subjetiva da vontade à tutela objetiva da confiança, 

diretriz  indispensável  para  a  concretização,  entre  outros,  dos  princípios  da 

superioridade do interesse comum sobre o particular, da igualdade substancial e da boa-

fé em sua feição objetiva (MARTINS-COSTA, n. 3, p. 141).

2  A  INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NO  REGRAMENTO 

CONTRATUAL 

Se durante o Estado Liberal a autonomia da vontade foi soberana e a 

força  obrigatória  dos  contratos  estava  inserta  no  postulado  clássico  pacta  sunt 

servanda, CUNHA (2007, p.274 e ss.) assegura que o juiz da sociedade pós-moderna 

(final do séc. XX, início séc. XXI) assume papel de suma importância no regramento 

contratual.  A realidade hoje é a aplicação do pacta sunt servanda  na compreensão do 

magistrado. A nova teoria contratual, pautada na ordem constitucional, 

transformou o juiz de mero expectador em agente ativo interventor no 
conteúdo contratual. Não para garantir uma equivalência total entre as 
prestações, tampouco para impor conceitos pessoais de justiça, mas para 
garantir a consecução da operação econômica por meio da promoção do 
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equilíbrio  de  prestações  manifestamente  desproporcionais  que 
corrompem a  equação  matemático-financeira  que  envolve  o  contrato, 
adequando-o aos ditames constitucionais.

 

No tocante às relações jurídicas econômicas, mister se faz destacar que o 

Poder Judiciário  representa um dos pilares do desenvolvimento  econômico do país. 

PINHEIRO  (2003,  p.03)  sustenta  que  quando  o  sistema  jurídico  funciona  mal,  a 

economia também tende a ir mal. Quer dizer, que variações na qualidade dos sistemas 

legais  e  judiciais  são  importantes  determinantes  do  ritmo  de  crescimento  e  do 

desenvolvimento econômico dos países. A insegurança jurídica desponta como uma das 

mais  importantes  causas  para  o  baixo  crescimento  da  economia,  pois  a  partir  do 

momento em que as leis não são efetivamente cumpridas, instala-se uma desconfiança 

no sistema, o que desestimula as pessoas a no mundo dos negócios jurídicos. Há várias 

razões pelas quais judiciários eficientes estimulam o crescimento econômico, uma vez 

que ao proteger a propriedade e os direitos contratuais, reduz a instabilidade da política 

econômica  e  coíbe  a  expropriação  pelo  Estado.  Judiciários  fortes,  independentes, 

imparciais,  ágeis  e  previsíveis  estimulam o  investimento,  a  eficiência,  o  progresso 

tecnológico. Enfim, aceleram o desenvolvimento econômico.

Uma avaliação elaborada pelo economista Armando Castelar Pinheiro, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) demonstra que, 

A insegurança jurídica reduz em 20% a taxa anual de crescimento do 
Brasil, A Justiça brasileira afugenta negócios ao ser lenta (546 dias é o 
tempo médio para a recuperação de um bem não-pago, enquanto a média 
mundial é de 389 dias e nos EUA, 250 dias); parcial (61% dos juízes 
brasileiros  consideram  ser  mais  importante  atender  às  necessidades 
sociais e somente 7% conferem prioridade ao cumprimento das regras de 
um contrato); e cara (R$ 37.500,00 é o custo médio para recuperar um 
crédito não-pago de R$ 50.000,00, ou seja, 75% do bem). Em geral, o 
juiz não tem noção sobre o impacto de suas decisões nas taxas de juro e 
no nível de investimento. Alguns avanços já ocorreram na Justiça, mas 
não são suficientes. A ineficiência da Justiça custa muito caro ao Brasil 
para ser resolvida de forma tão lenta. O problema do Judiciário não é 
falta de pessoal nem carência de recursos. O Brasil tem 14 funcionários 
de  apoio  por  Vara  contra  9  no  Chile,  8  na  Espanha  e  10  de  média 
mundial. As despesas com a Justiça no Brasil correspondem a 3,7% dos 
gastos públicos contra 1,5% da Itália, 1% do México e 0,6% da Espanha 
(Revista Exame, São Paulo: Abril, n. 876, 13 set. 2006, p. 105).

2819



Outra pesquisa desenvolvida por PINHEIRO (2003, p. 06 e ss.) aponta 

como os empresários buscam solucionar os seus litígios contratuais: 

Dois  mecanismos  freqüentemente  utilizados  pelas  firmas  para  se 
protegerem do mau funcionamento da justiça são a resolução de disputas 
por negociação direta e a cuidadosa seleção de parceiros de negócios. 
Assim, 88% dos empresários entrevistados em pesquisa do Instituto de 
Estudos  Econômicos,  Sociais  e  Políticos  de  São  Paulo  (Idesp) 
concordaram que  “é sempre  melhor fazer  um mau acordo do que 
recorrer à Justiça” Essa medida traz, porém, um problema: o pouco uso 
do Judiciário pode refletir não o seu mau desempenho, mas a qualidade 
superior de outros mecanismos de resolver conflitos e de fazer com que 
os contratos sejam respeitados. Outra pesquisa nacional efetuada junto a 
médios e grandes empresários, realizada pelo Idesp, mostra que no Brasil 
a morosidade é o principal problema do Judiciário: nove em cada dez 
entrevistados consideraram a justiça ruim ou péssima nesse quesito. A 
avaliação é negativa também em relação aos custos de acesso, ainda que 
menos do que a respeito da agilidade, e levemente positiva em relação à 
imparcialidade das decisões judiciais. A duração média até uma decisão 
judicial dos litígios em que as empresas se viram envolvidas ilustra o 
problema da morosidade: 31 meses na Justiça do Trabalho, 38 meses na 
Justiça Estadual e 46 meses na Justiça Federal. 

A  nova  teoria  contratual  exige  valores  materiais.  Assim,  quando  o 

Judiciário não faz um bom trabalho, busca-se por outras formas para tentar solucionar 

os litígios oriundos das relações contratuais.   No Brasil, mostra-se crescente a busca 

das vias extrajudiciais, alternativas que se mostram eficazes na resolução das disputas 

que exsurgem dos contratos. ALPA (apud CUNHA, 2007, p. 275), já apontara, entre as 

características  do  contrato  na  atualidade  a  confiança  da  solução  de  conflitos  às 

instâncias extrajudiciais, 

a importância do status das partes; a importância das técnicas de controle 
interior  da  operação  econômica,  a  aplicação  de  critérios  de  justiça 
contratual por referencias a valores da pessoa e à equidade da troca; a 
aplicação  de  clausulas  gerias  (standards)  para  controle  do 
comportamento das partes durante as fases de negociação, conclusão e 
execução  do  contrato;  a  adaptação  do  contrato  às  circunstâncias 
supervenientes;  a  codificação  social  de  certas  fórmulas  contratuais 
internacionais.

Nos escólios de AZEVEDO (2004, p.59-60),

Essa “fuga do juiz”, contraposta ao paradigma moderno da “fuga para o 
juiz”,  reflete  o  momento  de  hipercomplexidade  da  sociedade  pós-
moderna, que desloca o eixo central do direito para o caso concreto. A 
solução justa está  na particularidade, no detalhe, e não mais na ilusão 
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oitocentista  das  fórmulas  codificadas  completas  e  exaustivas,  que 
apresentem  regras  pré-ordenadas  que  contenham,  em  teses,  todas  as 
respostas jurídicas.   

O  juiz  deve  atuar  como  instrumentalizador  das  normas  jurídicas, 

primando  pela  sua  aplicabilidade  adequada,  fundamentando-as  nos  termos  das 

diretrizes axionormativas da Constituição (CUNHA, 2007, p. 279). 

O  juiz  assume  assim,  efetivamente,  um  papel  criador  e  como  bem 

sintetizado por AGUIAR JR. (2000, p.226),

o  juiz  deve,  mais  do  que  em  outras  ocasiões,  fundamentar  as  suas 
decisões,  porque  ele  deve explicar  às  partes  e  à  comunidade jurídica 
como e por que tais condutas foram consideradas as devidas na situação 
do processo, pois foi nessa norma de dever (criada por ele para o caso) 
que alicerçou a solução da causa. É um trabalho bem mais complexo do 
que o da simples subsunção.

Por fim, oportuno invocar a lição de HEERDT (1992, p. 240-241),

se a interpretação há de ser acima de tudo sociológica,  no sentido de 
buscar o equilíbrio entre as partes, rejeitando dispositivos que consagram 
a prepotência de uma causa sobre a maioria desprivilegiada, não pode, 
porem, o juiz fazer prevalecer teimosamente seu conceito particular do 
justo e do correto. É o juiz uma pessoa só e, como tal, dificilmente será o 
único dono da verdade, dificilmente será mais sábio e mais justo que o 
lote de cidadãos que pensaram e elaboraram o texto legal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou estudos sobre a nova teoria contratual. 

Possível extrair que se trata de uma teoria protetiva, de cunho social e norteada pelos 

direitos  fundamentais  das  partes  contratantes,  sem deixar  de  lado  os  interesses  da 

sociedade  pós-moderna.  Os  novos  paradigmas  fundamentam-se  na  boa-fé  objetiva, 

confiança e na função social do contrato. É na aplicação destes que a força coercitiva 

do  contrato  perde  seu  caráter  de  dogma,  passando  a  ser  um  meio  para  buscar  o 

equilíbrio social-econômico. Trata-se de um novo olhar sobre os velhos paradigmas do 
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liberalismo, uma visão pós-positivista das relações contratuais entre os particulares, que 

implica a revalorização do indivíduo.    
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAS MODERNAS

Lorena Batista Maximo∗

RESUMO

O  presente  artigo  busca  estudar  a  personalidade  jurídica  da  sociedade  empresária, 

definindo,  inicialmente,  a figura da pessoa jurídica  e  consequentemente  a sociedade 

empresária como tal, os efeitos decorrentes desta personalidade jurídica, tais como sua 

titularidade  negocial  e  processual,  individualidade,  responsabilidade  patrimonial  e 

modificação de sua ordenação interna e as conseqüências do abuso em nome da pessoa 

jurídica,  ensejadores  de  responsabilidade  pessoal  dos  sócios  através  do  instituto  da 

teoria  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  pontuando  suas  características 

principais,  causas  ensejadoras,  tutela  jurisdicional,  meios  de  prova,  obrigações  dos 

sócios,  bem  como  a  distinção  desta  de  um  outro  instituto  do  direito  empresarial, 

ensejador  de  reparação  em  caso  de  fraude,  qual  seja,  o  da  responsabilização  dos 

administradores. 

PALAVRAS-CHAVE

OBRIGAÇÕES;  PERSONALIDADE;  SOCIEDADE;  DESCONSIDERAÇÃO; 

SÓCIOS.

 

ABSTRACT

The present  article  searches  for  studying  the  juridical  character  of  the  entrepreneur 

society, defening the legal entity initially, and  consequently the entrepreneur society as 

like, the decurrent effects of this juridical character, such as its business and procedural 

title, individuality, patrimonial responsability and modification of its internal ordinance 

and the consequences of the abuse on behalf of the legal entity, of personal partner’s 

responsibility  through  the  doctrine  of  disregard  of  legal  entity,  pointing  its  main 
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characteristics,  jurisdictional guardianship, evidences, partners obligations as well as its 

distinction from another right enterprise institution, restoration attempt in case of fraud, 

which is the administrators’ duty.

       

KEY-WORDS

OBLIGATIONS; PERSONALITY; CORPORATION; DISREGARD; PARTNERS.

   

1 INTRODUÇÃO 

A idéia de personalidade está intimamente ligada à de pessoa, pois exprime a 

aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. 

O Direito reconhece a personalidade não só aos seres humanos, mas igualmente 

aos entes morais, sejam os que se constituem de agrupamentos de indivíduos que se 

associam  para  a  realização  de  uma  finalidade  econômica  ou  social  (sociedades  e 

associações), sejam os que se forma mediante a destinação de um patrimônio  para fim 

determinado  (fundações),  aos  quais  é  atribuída  com  autonomia  e  independência 

relativamente às pessoas naturais de seus componentes ou dirigentes.  

Contudo, inúmeros são os casos em que se aproveita da autonomia patrimonial 

das pessoas jurídicas para atingir fim diverso do preconizado pela legislação, causando 

lesões  à  sociedade  empresária  e  à  coletividade.  Assim  sendo,  o  instituto  da 

desconsideração da personalidade jurídica visa inibir as fraudes e abusos que, através 

dele, são praticados. 

1.1 PESSOA JURÍDICA

Pessoa jurídica é tudo o que, para além da pessoa natural, é reconhecido pelo 

Estado, como sujeito de direitos.

Para  a  constituição  ou  o  nascimento  da  pessoa  jurídica  são  necessários  três 

requisitos:  a  vontade  humana  criadora,  a  observância  das  condições  legais  de  sua 

formação e a liceidade de seus propósitos.

1.2 AS SOCIEDADES COMO PESSOAS JURÍDICAS
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Conforme dispõe o artigo 44, inciso II, do CC, as sociedades são consideradas 

pessoas jurídicas de direito privado. São assim chamadas porque se originam do poder 

criador da vontade individual, em conformidade com o direito positivo, e se propõem 

realizar objetivos de natureza particular, para benefício dos próprios instituidores, ou 

projetadas no interesse de uma parcela determinada da coletividade.

As  sociedades  podem  ser  simples  e  empresárias.  As  primeiras  recusam  a 

organização empresarial de suas atividades, optando por uma organização pessoal, fora 

da lógica de mercado.

As sociedades empresárias distinguem-se das sociedades simples porque têm por 

objeto  o exercício  de  atividade  própria  de  empresário  sujeito  a  registro  previsto  no 

artigo 967 do CC. 

As  sociedades  empresárias  se  revestem  em  várias  modalidades,  que  se 

distinguem em razão da responsabilidade pessoal e solidária de seus componentes, ou 

da  limitação  desta  responsabilidade  a  determinado  capital,  em  função  dos  valores 

econômicos com que seus componentes entram para o acervo comum, ou da associação 

do esforço individual de uns com a participação econômica de outros.

1.3  EFEITOS  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA  DAS  SOCIEDADES 
EMPRESÁRIAS

Decorre do documento escrito – contrato social ou estatuto – levado a registro a 

personalidade jurídica, gerando alguns efeitos que já foram mencionados anteriormente 

e que agora são mais bem desenvolvidos:

a- Titularidade negocial e processual 

A sociedade, desde a inscrição de seus atos constitutivos, assume capacidade 

legal  para  adquirir  direitos  e  contrair  obrigações,  podendo  figurar,  nas  ações 

processuais, tanto no pólo ativo como no passivo, para a defesa de seus interesses. É a 

sociedade  que  adquire  bens,  contrata  e  realiza  negócios,  embora  o  faça  mediante 

intervenção física de uma pessoa humana. A pessoa jurídica não possui membros ou 

características  anímicas  que lhe permitam expressar sua vontade à margem dos atos 
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humanos, por isso se obriga por ato de seus administradores, nos limites de seus poderes 

definidos no ato constitutivo (art. 47 do CC).

Embora  a  sociedade  empresária  faça  negócios  jurídicos  pelas  mãos  de  seu 

representante  legal,  é  ela,  pessoa  jurídica,  como  sujeito  de  direito  autônomo, 

personalizado, que assume um dos pólos da relação negocial. O eventual sócio que a 

representou no negócio jurídico não é parte, mas sim a sociedade.

b- Individualidade própria 

Os sócios não mais se confundem com a pessoa da sociedade. Sendo assim, a 

pessoa jurídica tem existência distinta de seus membros.

c- Responsabilidade patrimonial 

No  direito  brasileiro,  as  pessoas  naturais  e  jurídicas,  de  forma  geral  e 

ordinariamente, possuem somente um patrimônio. Esse princípio denomina-se unidade 

patrimonial  do  devedor.  Sendo  assim,  a  pessoa  jurídica  possui  patrimônio  próprio, 

distinto do de seus sócios. É este patrimônio que se sujeita primariamente a responder 

pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica. Em algumas sociedades, o contrato prevê 

a responsabilidade dos sócios por saldos eventualmente existentes, mas esta será sempre 

de natureza subsidiária ou secundária, não se permitindo a execução de bens pessoais 

dos sócios antes da sociedade.

Em consequência de sua personalização, a sociedade terá patrimônio próprio, 

inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual de cada um de seus sócios, 

respondendo com o seu patrimônio pelas obrigações que assumir. Os sócios, em regra, 

não responderão pelas obrigações da sociedade.

d- Possibilidade de modificação de sua ordenação interna, sua realidade societária

 Nas sociedades limitada,  anônima, em comandita  simples  e  por ações e  em 

nome coletivo seu objeto social, sua estrutura societária, com o ingresso de novos sócios 

ou a retirada de outros, seu endereço, capital etc.
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2 DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

2.1 CONCEITO

No plano do Direito Societário, muito cedo alguns perceberam que poderiam 

utilizar-se  da  personalidade  jurídica  para  a  prática  de  atos  ilícitos  ou  fraudatórios, 

lesando terceiros em benefício próprio.

Essa  percepção  foi  aguçada  quando  o  Estado  criou  hipóteses  de  limite  de 

responsabilidade  entre  as  obrigações  da  sociedade  e  as  obrigações  dos  sócios, 

preservando  o  patrimônio  desses,  que  não  mais  seriam  chamados  para  responder, 

subsidiária ou solidariamente, pelas obrigações sociais, mesmo que os ativos sociais não 

fossem bastantes para resolver seu passivo.

O princípio  da autonomia  patrimonial  pode ser  manipulado  na  realização de 

fraudes, principalmente quando a pessoa jurídica é uma sociedade.  Como sujeito de 

direito distinto, a pessoa jurídica pode servir de instrumento para fraudar o cumprimento 

da lei ou de obrigações. Transfere-se a titularidade de uma pessoa jurídica a obrigação 

que seria da natural que a integra ou de outra pessoa jurídica.

Por esta  razão desenvolveu-se na doutrina estrangeira a chamada  doctrine of 

disregard of legal entity –  doutrina da desconsideração da personalidade jurídica.  A 

proposição, acolhida primeiro pelos tribunais e, depois, pelo legislador, permite que os 

efeitos de obrigações da pessoa jurídica sejam estendidos àqueles que, de fato ou de 

direito, sejam seus sócios, administradores ou sociedades coligadas.

A desconsideração é, pois, a reação do Direito contra a atitude da pessoa natural 

do sócio que, em proveito próprio,  se valeu da pessoa jurídica para se esconder em 

atitude violadora da lei, em razão do que os bens pessoais do sócio não ficaram de fora 

da  constrição  judicial  na  execução  movida  contra  a  sociedade  deixada  sem acervo 

patrimonial apto a garantir seus débitos.

Permite tal  teoria que o juiz,  em casos de fraude e de má-fé, desconsidere o 

princípio de que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros e os 

efeitos  dessa  autonomia,  para  atingir  e  vincular  os  bens  particulares  dos  sócios  à 

satisfação das dívidas da sociedade (lifting de corporate veil, ou seja, erguendo-se o véu 

da personalidade jurídica.
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A  teoria  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  e  sua  aplicação 

desenvolvem-se com contexto técnico preciso; não caracterizam revogação do princípio 

da autonomia patrimonial entre sócios e sociedade, nem mesmo revogação da limitação 

da responsabilidade do sócio ao valor do capital não integralizado, nas sociedades em 

que legalmente está estabelecida. Ele continua válido e eficaz ao estabelecer que, em 

regra, os membros da pessoa jurídica não respondem pelas obrigações desta.

A desconsideração incorpora o princípio da preservação da empresa, que é uma 

das maiores preocupações do Direito moderno, em virtude de sua relação com os fatos 

sociais, econômicos e políticos.

2.2 TUTELA JURISDICIONAL

A assimilação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Direito 

Brasileiro não se faz acompanhar de uma regulamentação no contexto processual em 

que poderia ser concretizada. A doutrina e a jurisprudência não se pacificaram até os 

nossos dias, havendo posições que afirmam desde a possibilidade do reconhecimento 

incidental, no curso do processo executório, em processo de falência, até posições que 

negam a possibilidade  de  deferimento  liminar  da medida,  asseverando que  somente 

poderá decorrer do processo de conhecimento. Esse quadro de incerteza espelha-se na 

própria  jurisprudência  das  Cortes  Federais,  bastante  conflitivas,  determinando  a 

insegurança jurídica entre os jurisdicionados.

Em  tese,  a  situação  mais  segura  para  a  desconsideração  da  personalidade 

jurídica, respeitando as garantias dispostas no artigo 5°, LIV e LV, da Constituição da 

República, seria o provimento em processo de conhecimento, a partir de ação autônoma 

para a qual fossem citados aqueles cujo patrimônio particular se pretende a extensão dos 

efeitos de obrigação societária.

Há quem acredite que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser 

objeto de decisão em procedimento cautelar. Cito como exemplo o Agravo Regimental 

no Recurso Especial 422.583/PR, no qual a Primeira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça deixou claro que “a desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional 

que só pode ser decretada após o devido processo legal, o que torna a sua ocorrência em 

sede liminar, mesmo que de forma implícita, passível de anulação”. (BRASIL, 2002)

2829



Contudo, a situação mais habitual da desconsideração da personalidade jurídica 

é a execução de título extrajudicial ou judicial. Em tais circunstâncias, o entendimento 

dominante é o de que o juiz deferirá o pedido, mandando expedir o mandado de penhora 

sobre  bens  de  terceiro,  sobre  cujo  patrimônio  foram  estendidos  os  efeitos  da 

despersonalização,  permitindo-lhe  a  defesa  da  medida  pela  via  dos  embargos  à 

execução.

Nesse  sentido,  o  Agravo Regimental  no Agravo de Instrumento 499.884/PB, 

julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmou decisão que, 

em  execução  por  título  extrajudicial  movida  contra  sociedade  limitada,  aceitou  a 

constrição judicial de bens de um dos sócios. (BRASIL, 2003)

Ainda  que  se  trate  de  decisão  provisória,  que  apenas  determina  a  penhora, 

deverá ser fundamentada em todos os seus aspectos: desde as razões que fundamentam 

a desconsideração, passando pela justificativa na determinação das obrigações e seus 

efeitos,  bem como  na  identificação  dos  sócios  ou  administradores  que  responderão 

pessoalmente por aqueles efeitos das obrigações definidas. Somente assim se atenderá 

não só à exigência genérica de fundamentação das decisões judiciárias, mas também à 

preservação  do  patrimônio  individual,  expressada  em  diversos  dispositivos 

constitucionais: artigo 1°, II, III e IV, artigo 5°, II, XXII, XXXV e XXXVI, artigo 170, 

caput e inciso II.

 

2.3 PROVA

O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora.

A maior dificuldade do credor consiste na produção das provas de que o sócio da 

empresa devedora praticou ato com conduta faltosa, sendo que, nesse caso, o ônus da 

prova lhe incumbe e é condição sine qua non para que o juiz possa aplicar a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica e admitir a penhora de bens particulares do 

sócio em dívida contraída pela sociedade.

A jurisprudência tem aceito com provadas aquelas hipóteses em que a empresa 

deixa de recolher os impostos devidos,  o que enseja o descumprimento  de lei,  bem 
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como quando o sócio der causa ao encerramento da empresa em desacordo com a lei e 

seu estatuto social. 

Outra hipótese ocorre quando o sócio emite título de crédito em nome da sua 

empresa em seu próprio benefício. 

Outro  exemplo  aceito  pelo  Judiciário  é  aquele  caso  em  que  a  sociedade  é 

constituída de capital com a quase da totalidade das cotas por um sócio, sendo que o 

outro detém cota social mínima, às vezes, de valor desprezível.

Exemplificando, podemos destacar outros casos ensejadores da desconsideração 

da personalidade jurídica:

a-  descapitalização  de  uma  sociedade  de  responsabilidade  limitada,  

transferindo-se o risco da empresa;

b-  empréstimos  dos  sócios  à  sociedade  limitada,  de  modo que,  em caso  de  

falência, se arvorem em credores daquela;

c- confusão entre os bens do sócio e da sociedade, em caso de execução contra  

a sociedade ou contra o sócio, de forma que possa sempre apresentar defesa com base  

na separação patrimonial;

d-  contornar  o  sócio  uma  proibição  de  concorrência,  por  meio  do  uso  da  

personalidade da sociedade que ele controla;

e-  violação  de  restrição  de  distribuição  de  patrimônio  social  aos  sócios,  

mediante expedientes condenados, tais como elevada remuneração de sócio como se  

fosse empregado, realização de gastos ruinosos ou elevados em proveito próprio etc.

2.4  DISTINÇÕES  ENTRE  DOIS  INSTITUTOS:  DESCONSIDERAÇÃO  DA 
PERSONALIDADE  JURÍDICA  DA  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA  E 
RESPONSABILIZAÇÃO  

Há  na  legislação,  doutrina  e  jurisprudência  verdadeira  babel  epistemológica 

acerca  das  hipóteses  de  aplicação  e  efeitos  da  teoria  da  desconsideração  da 

personalidade jurídica da sociedade empresária, sendo esta diuturnamente confundida 

com a responsabilização dos sócios por ato ultra vires societatis.

Sendo assim, faz-se necessário uma distinção acerca dos institutos para melhor 

elucidação do tema.

2831



Diferentemente  do  que  ocorre  na  teoria  da  desconsideração,  os  casos  de 

responsabilidade pessoal do administrador não representam uma quebra do princípio da 

separação entre  a pessoa jurídica  e os  seus  membros.  Para se  aplicar  o instituto  da 

responsabilidade, portanto, não é necessário ignorar a personalidade do ente abstrato.

A princípio a sociedade é responsável perante terceiros pelos atos praticados por 

meio  de  seus  administradores,  enquanto  investidos  na  qualidade  de  titularidade  dos 

órgãos. Na condução dessas funções é que se estabelecem as responsabilidades de seus 

titulares perante a própria pessoa jurídica, seja no contrato social ou estatuto. Este é o 

fundamento da responsabilidade dos administradores perante a companhia, na qualidade 

de titulares dos seus órgãos de administração.

Como se vê, o instituto da responsabilidade não implica a quebra do princípio da 

separação. Ao contrário, reafirma-a na medida em que seu fundamento repousa na exata 

distinção entre a sociedade e os seus sócios-gerentes. Para responsabilizar os dirigentes 

da sociedade, basta a prova de que eles não agiram em conformidade com seus deveres 

e  encargos,  causando  prejuízos  a  terceiros  ou,  até  mesmo,  à  sociedade.  Essa 

responsabilidade não prescinde da sociedade, permanecendo ilesa a sua personalidade, 

diversamente do que ocorre com a teoria da desconsideração.

Antes  mesmo da  recepção da Teoria  da Desconsideração  pelo  nosso Código 

Civil, já existiam dispositivos legais que permitiam a responsabilização dos sócios ou 

administradores por atos de governança corporativa fraudulenta ou incondizente com os 

poderes auferidos no Contrato Social ou em documento apartado.

A  antiga  Lei  das  Sociedades  Anônimas  (Decreto-Lei  n°  2.627,  de  1940) 

individualiza a responsabilidade de seus administradores quando agem com dolo, culpa 

ou com violação da lei ou dos estatutos (cf. art. 121). Por sua vez, o art. 158 do atual 

diploma das sociedades anônimas (Lei 6.404, de 15.12.76) dispõe, da mesma sorte, que 

o administrador responde civilmente pelos prejuízos que causar na gestão da empresa, 

quando proceder com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.

Logo após, foi a vez de o Direito Tributário reclamar maior rigor do legislador 

no combate às manobras fraudulentas perpetradas pelos administradores, na condução 

das empresas.

O  art.  135  do  Código  Tributário  Nacional  buscou  equacionar  o  tema, 

pessoalizando a responsabilidade dos administradores – quer se trate de diretores de 
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sociedade anônima, sócios-gerentes de limitadas ou gerentes de sociedades de pessoas 

jurídicas de Direito Privado (inc. III) – “nas obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contato social ou estatutos”. 

Apesar de haver entendimentos contrários, os dispositivos supra mencionados 

não envolvem qualquer quebra do princípio da separação entre o ser da pessoa jurídica e 

o  ser  da  pessoa-membro,  ou  seja,  não  se  trata  de  hipóteses  de  desconsideração  da 

personalidade jurídica, mas, sim, de responsabilidade pessoal por ato próprio.  

O  primeiro  diploma  legal  que  incorporou  a  expressão  “desconsideração  da 

personalidade jurídica” foi o Código de Defesa do Consumidor, sendo também um dos 

responsáveis por fazer uma miscelânia dos institutos ora analisados, afastando ampla 

contribuição doutrinária sobre o tema, ao identificar como causas “o excesso de poder, 

infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”, sem 

levar em conta os pressupostos básicos para a configuração do instituto, quais sejam, a 

fraude ou do abuso de direito, primando pelo ineditismo tais como falência, estado de 

insolvência,  encerramento  ou  inatividade  da  pessoa  jurídica  provocados  por  má 

administração. Este texto legal incidiu no mesmo vício antes registrado nos primeiros 

ensaios da jurisprudência e da doutrina, a propósito da disregard, isto é, fazia conviver 

em uma só disciplina situações heterogêneas, muitas delas completamente estranhas à 

formaçãp originária do instituto.

O Código Civil  recepcionou o tema em seu artigo 50.  Embora não se possa 

deixar de enfatizar o avanço legislativo com a inovadora previsão da disregard doctrine, 

já que este Diploma Legal rege as relações de Direito Privado em caráter geral, e a 

citada  teoria  estava  restrita  aos  julgados  dos  Tribunais  e  a  diplomas  legislativos  de 

Direito Privado de natureza especial, analisando-se tal dispositivo, pode-se perceber que 

a  previsão  da  desconsideração  da  personalidade  jurídica  no  novo  CC,  apesar  dos 

esforços do seu relator, não revela um grau perfeito de desenvolvimento científico, já 

que não traz no seu bojo os pressupostos mais aceitos pelo pensamento doutrinário e 

uma  fórmula  com  um  grau  genérico  suficiente  quanto  à  produção  dos  efeitos  da 

desestimação da pessoa jurídica que atenda a  todas as exigências  da diversidade de 

situações em que a pessoa jurídica é desvirtuada. 

Sendo assim, embora vários autores entendam que os dispositivos legais suso 

citados  tratam  do  mesmo  tema,  qual  seja,  a  desconsideração,  não  coadunamos  do 
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mesmo  entendimento,  eis  que  na  responsabilização  dos  sócios,  administradores  ou 

diretores da sociedade as conseqüências são diversas quando há a aplicação da teoria da 

desconsideração  da  personalidade  jurídica,  principalmente  no  tocante  à  assunção  da 

responsabilidade do ato fraudulento ou ilícito, dirigida ao patrimônio pessoal dos sócios.

Gladstone Mamede (2004) entende se  o ato de sócio resumiu-se ao investimento 

de capital  para a  produção de lucro ou se suas posições  não foram acordes com as 

assumidas pela maioria, não coadunando com a administração que ao final, mostrou-se 

ilícita  –  por  dolo  (incluindo  fraude,  desvio  voluntário,  de  finalidade,  confusão 

patrimonial  voluntária),  culpa  (má  administração,  desvio  culposo  de  finalidade, 

confusão patrimonial culposa) ou abuso de direito (incluindo excesso de poder) – não 

poderá ser responsabilizado pela obrigação social, ainda que fruto de desconsideração 

da  personalidade  jurídica.  Se  o  fosse,  estaria  caracterizada  culpa  pelo  simples 

investimento,  entendimento  que  não  encontra  base  ou  licença  na  Constituição  da 

República.

Segundo ele a pretensão de fazer  incidir  os efeitos da obrigação sobre sócio 

minoritário que, de fato e de direito, não tinha como intervir na administração societária 

com eficácia, não sendo o responsável pelo mau emprego da pessoa jurídica é absurda. 

Para o jurista, dentro da lógica despropositada da jurisprudência trabalhista, comprar 

ações no Brasil  seria um ato de loucura, pois o acionista com ínfima participação é 

sócio e, diante de uma quebra, poderia ser responsabilizado pelos créditos trabalhistas 

em aberto. (MAMEDE, 2004)

Em  entendimento  contrário  o  douto  jurista  Vinícius  José  Marques  Gontijo 

afirma que a responsabilização

[...] atinge apenas e tão-somente aquele ou aqueles agentes do ilícito 
passíveis de serem responsabilizados (a sanção não passa do agente 
infrator  da norma), no entanto,  a  desconsideração da personalidade 
jurídica,  por  ser  decorrente  da  decretação  da  ineficácia  da 
personalidade,  atinge  a  todos:  tanto  o  sócio  majoritário  quanto  o 
minoritário; tanto o que tem poder de gestão quanto aquele que não o 
tenha, em suma: todos que estavam protegidos pela personalidade da 
sociedade. (GONTIJO, 2006)
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Coadunamos com o entendimento último esboçado eis que, data vênia, Mamede 

(2004) incorre no mesmo erro de tantos outros  juristas,  ao confundir  dois institutos 

distintos: a desconsideração e a responsabilização.

A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária somente 

poderá  ocorrer  diante  da  total  impossibilidade  de  realização  da  norma  jurídica  por 

outros modos.  Não cabe a  desconsideração quando a lei  responsabiliza  os  gerentes, 

administradores  ou  controladores  de  sociedades,  tampouco  quando  as  empresas 

integrantes de grupos econômicos, de fato ou de direito, coordenação ou subordinação, 

são proclamadas  solidárias  pela  reparação de  danos causados por  uma delas.  Nesse 

aspecto,  é  louvável  a  preocupação  da  Lei  8.884/94  (dispõe  sobre  a  prevenção  e  a 

repressão às  infrações  contra a  ordem econômica)  em separar  a  desconsideração da 

responsabilidade  solidária,  esta  prevista  no  artigo  17  e  aquela  no  artigo  18.  Tal 

orientação não foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, onde num mesmo 

artigo  são  tratados  sob  o  “manto”  da  superação  da  personalidade  jurídica  a 

responsabilidade  do  administrador  por  atos  ilícitos,  dos  grupos  econômicos,  entre 

outras, situações totalmente estranhas à ratio da disregard doctrine. 

Quando  a  lei  brasileira  impõe  ao  sócio,  gerente  ou  administrador  a 

responsabilidade  por  dívidas  da  sociedade,  o  faz  porque  uma  das  pessoas  agiu  de 

maneira contrária à lei ou ao contrato, mas como pessoa integrante da pessoa jurídica. 

Não foi a pessoa jurídica que teve a sua finalidade desvirtuada, não foi a pessoa 

jurídica como ser que foi manipulada mas sim, o diretor, o gerente ou o sócio que, na 

sua atividade ligada à empresa andou mal. 

Quando se fala, por outro lado, em desconsideração da pessoa jurídica, é porque 

a  própria  entidade  é  que  foi  desviada  da  rota  traçada  pela  lei  ou  pelo  contrato.  A 

sociedade é utilizada em seu todo para mascarar uma situação, ela serve como véu para 

encobrir uma realidade.

Este é o mesmo entendimento de Luciano Amaro (1992) ao afirmar que, quando 

a lei trata de responsabilidade solidária ou subsidiária ou pessoal dos sócios, seja por 

obrigações da pessoa jurídica, não é necessário desconsiderar a empresa para imputar as 

obrigações aos sócios.

Verifica-se que vários estudiosos da teoria da desconsideração consideravam as 

hipóteses  de  responsabilidade  dos  sócios,  gerentes  ou  administradores  como  de 
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desconsideração. É possível que alguns tenham sido tentados a adequar os dispositivos 

legais  que  versavam  sobre  responsabilidade  civil  por  atos  próprios  aos  princípios 

fundamentais da teoria da desconsideração. Tal posicionamento só veio a dificultar a 

aplicação  da  teoria  da  desconsideração  no  Direito  brasileiro.  A  aplicação  da 

desconsideração exige não só a prova do dano, como também a existência da fraude ou 

do  abuso,  enquanto  na  responsabilização,  o  responsável  não  se  oculta  através  da 

personalidade da sociedade, ele responde por atos próprios como na prática de ilícito 

civil.

A teoria da superação autoriza o magistrado a ignorar a autonomia patrimonial 

da pessoa jurídica sempre que ocorra um uso abusivo ou fraudulento de sua autonomia, 

e responsabilizar diretamente o culpado, preservando a sociedade e os outros sócios. A 

desconsideração será aplicada apenas nos casos em que a autonomia patrimonial foi 

instrumento  propulsor  da  fraude;  para  as  demais  relações  jurídicas,  continuará  a 

sociedade apta a exercer direitos e contrair obrigações. 

Uma  sociedade  por  quotas  de  responsabilidade  limitada  foi  constituída 

exclusivamente para suceder outra atuante no mesmo ramo de atividade, operando-se a 

sucessão  de  fato  com  transferência  de  todo  o  patrimônio  societário,  como  ficou 

demonstrado  pelas  provas  produzidas  nos  autos,  notadamente  a  testemunhal.   A 

sociedade sucessora, em execução movida por credores da sociedade extinta, alegou que 

os bens apreendidos para garantir a execução não pertenciam à pessoa jurídica, mas ao 

sócio majoritário, detentor de 90% do capital social. Sem a superação da personalidade 

da sociedade não seria possível  o pagamento das dívidas aos credores, ficando estes 

prejudicados.

Rolf Serick (1996), sistematizador do tema da desconsideração da personalidade 

jurídica, considera que “a jurisprudência há de enfrentar-se continuamente com os casos 

extremos em que resulta necessário averiguar quando pode prescindir-se da estrutura 

formal da pessoa jurídica para que a decisão penetre até o seu próprio substrato e afete 

especialmente seus membros.” 

A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária somente 

poderá  ocorrer  diante  da  total  impossibilidade  de  realização  da  norma  jurídica  por 

outros modos.  Não cabe a  desconsideração quando a lei  responsabiliza  os  gerentes, 

administradores  ou  controladores  de  sociedades,  tampouco  quando  as  empresas 
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integrantes de grupos econômicos, de fato ou de direito, coordenação ou subordinação, 

são proclamadas  solidárias  pela  reparação de  danos causados por  uma delas.  Nesse 

aspecto,  é  louvável  a  preocupação  da  Lei  8.884/94  (dispõe  sobre  a  prevenção  e  a 

repressão às  infrações  contra a  ordem econômica)  em separar  a  desconsideração da 

responsabilidade  solidária,  esta  prevista  no  artigo  17  e  aquela  no  artigo  18.  Tal 

orientação não foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, onde num mesmo 

artigo  são  tratados  sob  o  “manto”  da  superação  da  personalidade  jurídica  a 

responsabilidade  do  administrador  por  atos  ilícitos,  dos  grupos  econômicos,  entre 

outras, situações totalmente estranhas à ratio da disregard doctrine. 

Enfim, embora vise a amparar terceiros e à estrita observância da lei, coibindo os 

abusos  e  as  fraudes  através  da  pessoa  jurídica,  a  gênese  desses  institutos  revela 

fundamentos distintos: a responsabilidade lastra-se na dualidade entre os órgãos e seus 

titulares e está contida nos estatutos ou contratos sociais, enquanto a desconsideração 

fundamenta-se no princípio que veda o exercício abusivo dos direitos subjetivos de que 

decorre  a  relatividade  do  princípio  da  separação  entre  a  pessoa  jurídica  e  os  seus 

membros.

Chegamos  ao  ponto  se  questionar  acerca  da  real  utilidade  da  teoria  da 

desconsideração  da  personalidade  jurídica  diante  do  equacionamento  mais  justo  de 

responsabilizar apenas os gestores da fraude ou do ilícito e não toma uma gama de 

sócios, que talvez sequer tiveram conhecimentos de tais atos.

Ademais, o afastamento da autonomia patrimonial com a desconsideração fere a 

mens legis e traz insegurança jurídica àqueles que empreendem em um país de alto risco 

econômico. 

Com a responsabilização dos sócios ou gestores da sociedade empresária não há 

tal  risco,  permanecendo  a  pessoa  jurídica  incólume,  bem  como  sua  autonomia 

patrimonial. 

CONCLUSAO

À  luz  do  que  se  examinou,  fica  claro  que  a  aplicação  da  teoria  da 

desconsideração da personalidade jurídica não pode ser encarada como panacéia para 

atender a toda e qualquer situação. Preserva-se no Direito Brasileiro a regra geral da 
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distinção entre os patrimônios e, ademais, a ausência de responsabilidade subsidiária 

dos sócios nas sociedades em comandita simples (em relação aos sócios comanditários), 

sociedade  limitada,  sociedade  anônima  e  sociedade  em  comandita  por  ações 

(excetuados os administradores). A desconsideração da personalidade jurídica é medida 

de exceção, a ser utilizada apenas em hipóteses específicas, quais sejam, dolo e fraude, 

desvio de finalidade, confusão patrimonial.

No entanto,  é  preciso  redobrado cuidado  com a   aplicação do  instituto.  Um 

grande  equívoco  tornou-se  endêmico  no  Direito  Brasileiro,  encontrando-se  diversas 

decisões  que  afirmam  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  como  efeito 

diretamente  decorrente  da  inadimplência  pela  sociedade  de  suas  obrigações,  no que 

distanciam,  em muito,  da teoria  que  sustenta  o  instituto  jurídico  e,  igualmente,  das 

normas que hodiernamente lhe dão existência positiva. 

O abuso do direito à limitação da responsabilidade pessoal, por sua vez, ocorre 

sempre que os sócios, imbuídos da condição de administradores, agem ilicitamente em 

prejuízo da sociedade ou de terceiros. Nesse caso, os sócios gerentes praticam atos que 

vão além dos poderes que lhes são conferidos pelos estatutos sociais ou contrários à lei, 

escudando-se por detrás da limitação de sua responsabilidade. Há abuso desse direito, 

portanto,  quando  os  sócios  praticam  atos,  na  qualidade  de  gerentes  da  sociedade, 

visando  obter  vantagens  para  si  ou  para  terceiros,  na  garantia  de  que  não  serão 

pessoalmente responsabilizados por tais atos.

Embora  tenha  sido  classificado  por  alguns  doutrinadores  como  hipótese 

autorizativa  da  desconsideração  da  pessoa  jurídica,  o  abuso  do  direito  de  limitar  a 

responsabilidade  enseja  a  aplicação  do  meio  repressivo  próprio:  o  instituto  da 

responsabilidade  pessoal  e  direta  dos  administradores  disciplinado  pela  legislação 

societária brasileira.

A confusão a respeito da aplicabilidade dos dois institutos reflete-se nos julgados 

pretorianos,  que,  muitas  vezes,  procuram coibir  os abusos do direito à  limitação de 

responsabilidade  desconsiderando  a  personalidade  do  ente  social.  Contudo, 

desconsiderar  a  pessoa  jurídica  nas  hipóteses  em  que  se  afigura  aplicável  a 

responsabilidade direta dos dirigentes da sociedade é incorrer em grave equívoco.

A despeito de ambos apresentarem a finalidade de obstar os abusos praticados 

através da pessoa jurídica, a teoria da desconsideração e o instituto da responsabilidade 
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dos administradores são dotados de fundamento e de mecanismos de atuação próprios, o 

que torna inapropriado o emprego de um pelo outro.

Enquanto a teoria da desconsideração da pessoa jurídica implica a quebra do 

princípio da separação de personalidade entre a pessoa jurídica e as pessoas naturais que 

a  compõem,  o instituto  da responsabilidade  pessoal  dos sócios-gerentes  pressupõe a 

plena  distinção  e  autonomia  entre  as  referidas  pessoas.  Justamente  por  ser  pessoa 

autônoma  e  distinta  do  ente  coletivo,  a  cujo  estatuto  encontra-se  vinculado,  o 

administrador  responde direta  e  pessoalmente  pelos  atos  praticados  com excesso de 

poder ou com infringência à lei, sem que, para tanto, seja necessária a desconsideração 

do ente coletivo.

Não  se  pode  ignorar  a  personalidade  da  sociedade  em  toda  e  qualquer 

circunstância,  mas  somente  diante  das  hipóteses  que,  excepcionalmente,  tornem 

necessário o  seu afastamento,  por  caracterizarem o abuso da estrutura  formal.  Caso 

contrário, aplica-se o instituto da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes. Desse 

modo,  estar-se-á  respeitando  o  caráter  excepcional  da  teoria  da  desconsideração  e 

garantindo maior segurança àqueles que investem na constituição e desenvolvimento de 

entes  personificados,  devido  à  regulamentação  mais  precisa  das  hipóteses  de 

responsabilidade dos administradores das sociedades pela legislação brasileira. 

A desconsideração está diretamente ligada ao mau uso da personalidade jurídica 

pelo sócio ou pelo administrador,  não prescindindo do aferimento de dolo, abuso de 

direito,  fraude,  dissolução  irregular  de  empresa,  confusão  patrimonial  ou  desvio  de 

finalidade. Para aplicar o instituto, portanto, o Judiciário – atendendo ao comando do 

artigo 93, IX, da Constituição da República – deverá, obrigatoriamente, fundamentar 

seu ato, apontando fatos e provas que demonstrem estarem presentes as condições para 

desconsiderar a personalidade jurídica. 

A aplicação desmoderada e generalizada do instituto conduz à transformação 

dos  contextos  societários  em  posição  de  alto  risco.  Desconsideração  não  é  mera 

responsabilização dos sócios, mas responsabilização daquele ou daqueles, sócios ou não 

–  como  se  verá  -,  que  são  responsáveis  ativa  ou  omissivamente  pelo  mau  uso  da 

personalidade jurídica da sociedade. 
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DIREITOS REAIS E CONDOMÍNIO DE FATO

Luciano Soares Maia∗

RESUMO

Este trabalho apresentará alguns aspectos do condomínio de fato, uma nova modalidade 

imobiliária que nos últimos anos, devido ao aumento da violência urbana e da omissão 

do poder público na conservação de logradouros públicos, tem ganhado relevância nos 

centros  urbanos  brasileiros,  manifestando-se  mais  comumente  pela  colocação  de 

guaritas e cancelas em “ruas sem saída” para restringir o acesso de pessoas que não 

residem na área. Considerando a inexistência de um tratamento legal adequado a esse 

fenômeno,  analisar-se-á  a  contribuição  da  jurisprudência  e  do  direito  administrativo 

municipal para solução dos problemas práticos decorrentes dessa forma de apropriação 

e uso de bens de uso comum do povo por particulares.

PALAVRAS CHAVES
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ABSTRACT

This work will  present some aspects of the condominium in fact,  a  new real estate 

modality that in recent years, had to the increase of the urban violence and the omission 

of the public power in the conservation of public areas, has gained relevance in the 

Brazilian urban centers, disclosing itself more usually for the rank of sentry boxes and 

cancels in “streets without exit” to restrict the access of people who do not inhabit in the 

area. Considering the inexistence of an adjusted legal treatment to this phenomenon, it 

will be analyzed contribution of the jurisprudence and the municipal administrative law 

for solution of the decurrent practical problems of this form of appropriation and use of 

public easement of the people for particular.
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INTRODUÇÃO

Na  tentativa  de  explicar  o  fenômeno  do  condomínio  de  fato,  faz-se 

necessário revisar alguns princípios referentes aos direitos reais e sua relação com essa 

nova figura imobiliária ainda não reconhecida pelo legislador civilista contemporâneo. 

Na  primeira  parte  deste  artigo,  serão  tratadas  e  distinguidas  as  definições  de 

taxatividade e tipicidade dos direitos reais, a importância histórica dessas características 

para a sociedade liberal do final do século XVIII e sua repercussão na codificação e 

legislação civil brasileira.

Em  segundo  momento,  serão  apresentados  alguns  dos  fenômenos 

imobiliários emergentes no final do século XX, como a multipropriedade imobiliária e o 

loteamento fechado, resultado de problemas urbanos das grandes cidades brasileiras.

Abordando  o  fenômeno  urbanístico  do  condomínio  de  fato,  serão 

apresentadas as suas principais  características,  as semelhanças com outras figuras,  e 

como a jurisprudência e o direito administrativo municipal têm dado suas contribuições 

no sentido de resolver os conflitos decorrentes dessa nova figura imobiliária. 

1 TAXATIVIDADE E TIPICIDADE DOS DIREITOS REAIS

Os direitos reais são tradicionalmente definidos pelo poder que o homem 

tem  de  dominar  as  coisas.  Por  serem  absolutos  e,  portanto,  oponíveis  a  toda  a 

coletividade,  o  ordenamento  exige  desta  o  dever  de  abstenção  sobre  a  prática  de 

qualquer ato ilícito em desfavor dos poderes conferidos ao titular de um direito real. 

Para que isso ocorra com certa segurança, deve ser proporcionado amplo conhecimento 

sobre quais são os direitos reais e o conteúdo de cada um deles para a sociedade, o que 

corresponde  aos  princípios  da  taxativadade  e  tipicidade,  cuja  compreensão  se  faz 

necessária para contextualização do tema.

Entende-se  por  taxatividade  (numerus  clausus)  a  proibição,  expressa  ou 

implícita, de constituição de novos direitos reais que não aqueles instituídos pela lei. 

Dessa forma, somente podem sustentar a natureza de direito real aqueles enumerados no 
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art. 1.225 do novo Código Civil1, além de outros que eventualmente estejam previstos 

em leis especiais.

Segundo  Gondinho,  o  princípio  do  numerus  clausus refere-se  à 

impossibilidade de criação, pela autonomia da vontade, de outras categorias de direitos 

reais que não as estabelecidas na lei. 2

Na verdade,  a  restrição  decorrente  da  taxatividade  dos  direitos  reais  se 

contrapõe à autonomia privada que, no entendimento de Francisco Amaral, é o poder 

que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as relações de 

que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. O autor 

estabelece a seguinte distinção:

Sinônimo  de  autonomia  da  vontade  para  grande  parte  da  doutrina 
contemporânea,  com  ela  porém  não  se  confunde,  existindo  entre  ambas 
sensível diferença. A expressão “autonomia da vontade” tem uma conotação 
subjetiva,  psicológica,  enquanto  a  autonomia  privada  marca  o  poder  da 
vontade no direito de um modo objetivo, concreto e real. 3

Pelo princípio da tipicidade,  o titular  de um direito  real  está  adstrito  às 

faculdades conferidas pelo estatuto que instituiu, isto é, deve-se respeitar a estrutura de 

cada  direito  real,  conforme  suas  características  previamente  definidas  na  lei.  A 

tipicidade  refere-se,  portanto,  ao  conteúdo  estrutural  do  direito  real,  enquanto  o 

princípio  do  numerus  clausus diz  respeito  à  fonte  que  institui  o  direito  real  que 

tradicionalmente somente pode ser a lei.

No entanto, alguns autores, por razões mais didáticas do que técnicas, como 

Nelson Rosenvaldi, não fazem distinção entre a taxatividade e a tipicidade dos direitos 

reais, usando o conteúdo do primeiro princípio com o nome do segundo:

Tipicidade –  Destinando-se  a  operar  contra  toda  a  coletividade,  não 
poderiam nascer os direitos reais da mera vontade das partes, sob pena de 
total  insegurança  no  comércio  jurídico.  Portanto,  os  direitos  reais  são 
numerus clausus, de enumeração taxativa, restringindo-se ao rol exaustivo 
do art. 1.225 do Código Civil. 4

1 BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, de 
11 de janeiro  de 2002.  “Art.  1.225.  São direitos  reais:  I  –  a  propriedade;  II  -  a  superfície;  III  –  as 
servidões; IV – o usufruto; V – o uso; VI – a habitação; VII - o direito do promitente comprador do 
imóvel; VIII – o penhor; IX – a hipoteca; X – a anticrese.”
2 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osório.  Direitos reais e autonomia da vontade: o princípio da  
tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
3 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 345. 
4 ROSENVALDI, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. p. 6.
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Controvérsias  à  parte,  historicamente  a  taxatividade  e  tipicidade  se 

enquadravam ao modelo liberal como uma garantia às conquistas burguesas do final do 

século XVIII, que têm a Revolução Francesa como marco. Para uma sociedade que já 

não admitia as ingerências do Estado absolutista na ordem privada e que estava disposta 

a  abandonar  os  resquícios  sociais,  econômicos  e  políticos  do  feudalismo,  essas 

conquistas se resumiam, pelo menos no âmbito patrimonial, à maximização da liberdade 

contratual  e  à  preservação  e  proteção  da  propriedade  privada  em  sua  forma  mais 

absoluta.

Cortiniano Junior comenta que a Revolução Francesa decretou a destruição 

do feudalismo e a supressão da propriedade parcelada, criando um modelo proprietário 

de  feição  liberal-individual  com  significado  histórico  de  destruição  dos  institutos 

feudais  que  a  imobilizavam e  de  construção  de  um sentido  de  livre  acesso  e  livre 

circulação da propriedade. Esse discurso jurídico de supervalorização da propriedade 

particular era, assim, uma forma de solidificar as bases da nova ordem que se instaurou 

após o fim dos governos absolutistas, irrigando todo o sistema da época: 

O modelo proprietário era mais que um instrumento de garantia da classe 
burguesa fundadora da sociedade liberal e se transforma em instrumento de 
organização e funcionamento de todo o sistema. Disso se trata o discurso 
proprietário  da  modernidade  que,  tomando  a  propriedade  como  relação 
jurídica, e, ao mesmo tempo, situação subjetiva e instituto jurídico, compõe 
nela uma série de materiais econômicos, políticos e sociais, dando-lhe uma 
roupagem  jurídico  formal,  de  tal  sorte  que  se  insere  em  nossa  vida  de 
ralações de forma permanente. 5

Somente  a  taxatividade  dos  direitos  reais  e  uma ampla  proteção  desses 

direitos poderiam oferecer a “paz” privada que a burguesia capitalista tanto almejava, 

possibilitando a satisfação psicológica e a segurança jurídica para o crescimento das 

atividades econômicas da época. E foi esse discurso privatístico que justificou a adoção 

pelos Códigos modernos do modelo fechado de direitos reais.

Embora não exista uma cláusula que proíba expressamente a existência de 

outros  direitos  reais  que  não  aqueles  tratados  no  Code,  por  exemplo,  a  doutrina 

majoritária  prega  o  entendimento  do  numerus  clausus.  No  antigo  Código  Civil 

brasileiro, esse princípio poderia ser depreendido do art. 674, que assim dispunha:

5 JUNIOR, Eroulths  Cortiano.  O discurso  jurídico  da  propriedade  e  suas  rupturas.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 85.
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Art. 674. São direitos reais, além da propriedade:
I – a enfiteuse;
II – as servidões;
III – o usufruto;
IV – o uso;
V - a habitação;
VI - as rendas expressamente constituídas sobre imóveis;
VII – o penhor;
VIII – a anticrese;
IX – a hipoteca. 6

O modelo taxativo adotado pelo Código Civil de 1916 também o foi pelo 

novo Código Civil no seu art. 1.225, deixando de ser direito real a enfiteuse7 e as rendas 

expressamente constituídas sobre imóveis, passando agora a integrar o rol codificado o 

direito de superfície8 e o direito do promitente comprador do imóvel.

A  eficácia  erga  omnes,  no  entanto,  só  pode  ser  viabilizada  através  da 

publicidade  desses  direitos  que,  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  respeito  da 

propriedade  imobiliária,  vem  regulada  pela  Lei  de  Registros  Públicos,  que  assim 

estabelece sobre a sua escrituração:

Art.  172.  No  Registro  de  Imóveis  serão  feitos,  nos  termos  desta  Lei,  o 
registro  e  a  averbação  dos  títulos  ou  atos  constitutivos,  declaratórios, 
translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, 
inter  vivos ou  mortis causa,  quer  para  sua  constituição,  transferência  e 
extinção,  quer para  sua  validade  em relação a  terceiros,  quer  para  a  sua 
disponibilidade.9

O artigo em referência, em complemento ao estabelecido no Título II, Livro 

III, do Código Civil, deixa bem claro em sua primeira parte o princípio da taxatividade 

dos direitos reais, restringindo a possibilidade de registro somente daqueles que tenham 

fundamento e reconhecimento em lei, proibindo o daqueles direitos “reais” derivados da 

autonomia privada e dos costumes.

6 BRASIL. Lei nº. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil.
7 Pelo art. 2.038 do Novo Código Civil, ficam preservadas apenas as enfiteuses constituídas em terrenos 
de marinha, reguladas atualmente pelo Decreto-Lei nº. 9760/46 e Lei nº. 9.636/98.
8 Introduzido no ordenamento jurídico pelo Estatuto da Cidade, Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que dispõe, em seu art. 21: “O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do 
seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório 
de registro de imóveis.”
9 BRASIL. Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de 1973.
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Já na segunda parte ficam definidos que somente o registro e a averbação 

no  respectivo  livro  serão  os  instrumentos  hábeis  a  dar  a  validade10 desses  direitos 

perante terceiros, ou seja, a oponibilidade contra todos e o dever de toda a coletividade 

se  abster  de  praticar  atos  atentatórios  contra  eles,  independentemente  do  efetivo 

conhecimento do seu titular.

O regramento do conteúdo de cada direito, pelo princípio da tipicidade, fica 

a cargo dos Títulos III a X, Livro III, do Código Civil, e da legislação ordinária que 

eventualmente venha constituir outros direitos reais como, por exemplo, o direito real 

de habitação relativo ao imóvel destinado à residência do companheiro sobrevivente, 

instituído pela Lei 9.278/96. 11

2 A CONTRIBUIÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA PARA O SURGIMENTO 

DE NOVAS FIGURAS IMOBILIÁRIAS

O  delineamento  da  taxatividade/tipicidade  dos  direitos  reais  foi  uma 

construção histórica na qual se verificou com grande nitidez que o direito deve estar a 

serviço dos interesses sociais de seu tempo. Essa concepção dogmática do direito faz 

dele uma representação social, na medida em que retrata os anseios, os problemas, e a 

forma de organização da sociedade. Esta e o direito devem assim estar constantemente 

se influenciando, sob pena de falta de legitimidade deste e de insegurança para aquela. 

Segundo Perlingieri, a transformação da realidade social em qualquer de seus aspectos 

significa a transformação da realidade normativa e vice-versa:

A  afirmação,  ao  contrário,  da  autonomia  da  ciência  jurídica  e  as 
conseqüentes  tentativas  de  definir  a  chamada  ‘realidade  jurídica’  como 
alguma coisa que possa viver separadamente da realidade social, econômica 
ou  política  é  herança  que  ainda  pesa  muito  sobre  os  juristas  e  sobre  o 
Direito. 12

A depender  dos  interesses  de  determinada  sociedade,  o  direito  positivo 

pode  prestar-se  a  exercer  duas  funções:  criação  de  novas  regras,  sob  impulso  de 

10 Neste  trabalho  não  será  discutida  se  se  trata  tecnicamente  de  requisito  de  validade,  como  fez  o 
legislador, ou fator de eficácia dos direitos reais perante terceiros.
11 BRASIL. Lei nº. 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula o § 3º. do art. 226 da Constituição Federal. 
Diário Oficial da União, de 13 de maio de 1996. 
12 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
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interesses contrastantes e alternativos, ou conservação das situações de fato presentes 

nela, adaptando suas regras às necessidades preexistentes.13

Assim, no que tange ao tratamento do patrimônio, a adoção de um sistema 

fechado e  tipificado dos  direitos  reais  parece  ter  atendido aos  anseios  da sociedade 

brasileira até meados do século XX. No entanto, nas últimas décadas, com o acentuado 

índice  de  urbanização  e  o  conseqüente  crescimento  de  grandes  centros  urbanos 

brasileiros,  alguns problemas relacionados,  por  exemplo,  com a segurança,  moradia, 

saneamento básico e lazer vieram à tona. Em resposta ao cenário de elevado déficit 

habitacional, da criminalidade e de grandes desigualdades sociais que se configurou nos 

grandes centros urbanos no final do século XX, utilizando-se de contratos típicos do 

direito  das  obrigações,  alguns  fenômenos  condominiais  começaram a  se  manifestar, 

como a  multipropriedade  imobiliária,  os  loteamentos  fechados e  os  condomínios  de 

fato.

Entende-se por multipropriedade imobiliária,  a situação em que diversos 

proprietários  repartem  o  aproveitamento  econômico  de  certo  imóvel  em  turnos 

intercorrentes, normalmente semanais ou anuais, de modo que a cada multiproprietário 

corresponda o direito de aproveitamento econômico de uma fração espaço-temporal, 

incidente sobre determinada unidade imobiliária em período certo de ano, sem concurso 

dos demais14. Para  Gustavo  Tepedino,  “a  multipropriedade  seria  um  direito  de 

propriedade caracterizado pela incidência sobre um objeto demarcado no espaço e no 

tempo, identificador da unidade imobiliária em determinado turno anual.” 15

Embora  não tenha  regulamentação  legal  específica,  essa  figura  é  muito 

comum em empreendimentos hoteleiros e em casas de veraneio, onde os interessados 

dividem entre si os custos de conservação e estabelecem os períodos em que cada um 

terá direito de usufruir o bem.

O loteamento fechado, por sua vez, caracteriza-se pela formação de lotes 

autônomos com áreas de utilização exclusiva de seus proprietários e outras de utilização 

comum dos condôminos. Esses loteamentos são ilegais porque não estão de acordo com 

a  Lei  nº.  6.766/79,  conhecida  como  Lei  dos  Loteamentos,  que  dispõe  sobre  o 

parcelamento do solo urbano através da subdivisão de glebas em lotes destinados a 
13 Op. cit. p. 2.
14 SOARES, Danielle Machado. Condomínio de fato: incidência do princípio da autonomia privada nas  
relações jurídicas reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 72.
15 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade Imobiliária. Rio de Janeiro: Saraiva, 1993.
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edificação,  com  abertura  de  novas  vias  de  circulação,  de  logradouros  públicos  ou 

prolongamento, modificando ou ampliando as vias existentes, sendo que as áreas livres 

devem passar para o domínio do Município. Pelo art. 22, “desde a data de registro do 

loteamento,  passam a integrar  o domínio do Município as vias e praças,  os espaços 

livres  e  as  áreas  destinadas  a  edifícios  públicos  e  outros  equipamentos  urbanos, 

constantes do projeto descritivo.” 16

Toshio Mukai defende a idéia de que somente poderia haver um loteamento 

fechado  legal,  ainda  que  de  forma  distorcida,  adaptando-se  o  empreendimento  às 

disposições  da  Lei  nº.  4.591/64,  antiga  Lei  de  Condomínios  e  Incorporações17, 

parcialmente  revogada  pelo  novo  Código  Civil,  desde  que  sem  a  edificação  ou 

incorporação de construções:

Na hipótese de haver um loteamento fechado legal,  isto é,  aquele que se 
subjugar inteiramente às disposições da Lei de Condomínios (com vendas de 
casas  térreas  ou  assobradadas  juntamente  com  o  lote,  ou  pelo  menos  a 
incorporação da edificação),  não há que se falar na incidência da Lei  nº. 
6.766/79, pelo simples fato de que então o empreendimento não poderá ser 
inquinado de estar burlando a referida lei ou dissimulando um loteamento 
comum. Esse loteamento é  mesmo “fechado” conforme admite  a  Lei  nº. 
4.591/64 e, portanto, somente são aplicáveis as disposições desta Lei ao seu 
regime jurídico. 18

Esses  fenômenos,  somados  ao  condomínio  de  fato,  apontam  para  a 

necessidade de revisão conceitos de direitos reais e direitos obrigacionais no sentido de 

se sistematizar eixos de unificação das relações jurídicas patrimoniais e revelam que as 

características tradicionais dos direitos reais não dão conta dos conflitos de interesses 

que deles se originam, forçando o uso da autonomia privada dos particulares e, às vezes, 

de institutos de direito administrativo, como se há de ver, para tentar solucioná-los.

3 CONDOMÍNIO DE FATO

Tipificando  a  propriedade,  o  direito  vem  regulamentar  o  instituto  do 

condomínio,  conformando  o  atributo  da  exclusividade  da  propriedade19 com  a 

16 BRASIL. Lei nº. 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, de 20 de dezembro de 1979.
17 BRASIL. Lei nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias. Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1964.
18 MUKAI, Toshio.  Temas atuais de direito urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 
135.
19 Um dos atributos da propriedade é exclusividade do seu titular em relação a terceiros, impedindo que 
duas  ou  mais  pessoas  ostentem,  a  um  só  tempo,  essa  qualidade,  sob  pena  de  se  aniquilarem 
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possibilidade jurídica de uma mesma coisa ter sobre si uma pluralidade de titulares. 

Manifesta-se quando uma mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada 

uma delas igual direito: idealmente sobre todo e proporcionalmente à sua quota parte. O 

novo Código Civil, no art. 1314, adotou a teoria da propriedade integral, segundo a qual 

“cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos 

os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e 

alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.”20

O Código Civil  disciplina duas espécies de condomínio:  o ordinário e o 

edilício, devendo ambos devem ser levados ao Registro de Imóveis.21 À margem dessas 

espécies está o condomínio de fato, irregular ou por adesão, como também é chamado, 

configurado  quando  vários  proprietários  de  imóveis  se  reúnem,  ainda  que 

informalmente, para exercer o domínio sobre determinadas áreas de domínio público, 

como ruas e praças, comportando-se como se fossem condôminos dessas áreas.

Em sua forma mais comum, proprietários de imóveis situados em ruas sem 

saída,  sob  o  argumento  de  que  necessitam  de  mais  segurança,  instalam  guaritas, 

cancelas e câmeras de vigilância em determinados pontos dos logradouros, rateando os 

custos de instalação e manutenção dos serviços e impedindo que outras pessoas, que 

não os moradores, ou que por eles tenham sido autorizados, tenham acesso ao local, 

senão depois de devidamente identificadas.

Daniele Soares aponta para uma natureza dúplice do instituto,  tendo em 

vista ser  resultado da fusão de características  do loteamento fechado com outras de 

condomínio horizontal, atribuindo o seu surgimento à omissão do poder público perante 

as necessidades do meio urbano:

A insuficiência do poder público quanto às questões de segurança, higiene, 
abastecimento de água, conservação de vias e logradouros públicos de uso 
comum do povo, levou os proprietários de lotes individuais a se agruparem 
como  condôminos,  sem  que  houvesse  uma  efetiva  relação  condominial. 
Esses  proprietários,  através  de  associações,  denominadas  condomínios  de 
adesão, ou irregulares ou de fato, elegiam a figura de um administrador, para 

reciprocamente.
20 BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, de 
11 de janeiro de 2002.
21 BRASIL. Lei nº. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 167. No Registro de Imóveis, 
além da matrícula, serão feitos: I – o registro: (...) 17) das incorporações, instituições e convenções de 
condomínio”.
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que tomasse frente  face as  suas necessidades,  e desse modo contratavam 
serviços de terceiros para suprir a deficiência provocada pelo ente público.22

Essa situação, por não se enquadrar em nenhuma situação de direito real, 

não pode, a princípio, ser levada a registro no Cartório de Imóveis e, consequentemente, 

não teria efeito perante o sujeito passivo universal dos direitos reais, pois, conforme 

preconiza o parágrafo único do art.  1.333 do novo Código Civil:  “Para ser oponível 

contra  terceiros,  a  convenção  de  condomínio  deverá  ser  registrada  no  Cartório  de 

Registro de Imóveis”.

Além da falta de previsão legal para registro do condomínio por adesão no 

Registro de Imóveis, eventualmente pode haver recusa por parte de alguns proprietários 

em participar dessa união que na maioria das vezes se manifesta através de associações 

de moradores. O principal argumento dos dissidentes está amparado pela liberdade de 

associação conferida pela Constituição Federal, segundo a qual “ninguém poderá ser 

compelido a associar-se ou a permanecer associado”.23

Essa  questão  já  foi  levada  em várias  ocasiões  para  apreciação  do  STJ, 

sendo que, na mais recente, o Ministro Carlos Alberto Menezes, em recurso especial 

movido  pela  proprietária  de  um  imóvel  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  em  face  da 

Associação dos Proprietários e Moradores do Vale do Eldorado, proferiu voto, seguido 

com unanimidade pela terceira turma daquele órgão, no sentido desobrigar a recorrente 

de pagar taxa de condomínio à referida associação. Segundo o relator, a associação de 

moradores não pode ser considerada um condomínio legalmente constituído e, portanto, 

não  se  pode  pressupor  que  as  pessoas  que  adquirirem  um  lote  no  local  estejam 

automaticamente obrigadas a integrar a entidade.

Não  há  dúvida,  portanto,  de  que  se  trata  de  associação  de  moradores, 
associação  sem  fins  lucrativos  que  congrega,  na  forma  de  seu  estatuto, 
aqueles que aderirem. Isso quer dizer que esse tipo de associação não pode 
ser considerado um condomínio para os efeitos da Lei nº 4.591/64. Como 
associação civil, ela exige a adesão de cada associado, não sendo razoável 
pressupor-se,  de  acordo  com os  próprios  estatutos,  que  automaticamente 
aqueles  que  adquirem  o  lote  estão  obrigados  a  se  integrar,  diferente, 
portanto, da própria estrutura do condomínio organizado sob o regime da 
Lei nº 4.591/64.24

22 Op. cit. p. 82/83.
23 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, em 5 de outubro de 1988. art. 5º, inc. XX.
24 BRASIL.  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Recurso  Especial  nº.  623.274  –  RJ.  Disponível  em 
“www.stj.gov.br”.  Acesso  em:  13  jul.  2007.  A  ementa  é  a  seguinte:  “Loteamento.  Associação  de 
moradores. Cobrança de taxa condominial. Precedentes da Corte. 1. Nada impede que os moradores de 
determinado loteamento constituam condomínio, mas deve ser obedecido o que dispõe o art. 8º da Lei nº 
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Outro exemplo de situação conflituosa ocorreu com alguns moradores de 

determinado bairro da cidade de São Paulo,  que se manifestaram indignados com o 

fechamento de determinadas ruas e com a tentativa de criação de uma associação de 

moradores de filiação compulsória no local:

Não há como ignorar que desde sua criação nos anos 70, portanto há mais de 
30 anos, as ruas do bairro e sua praça - todas pertencentes à municipalidade - 
foram livremente  usadas  pela  população em geral,  moradores  ou não do 
bairro.  Não  é  possível  aceitar  simplesmente  que  uma  associação  de 
moradores, apenas por quererem defender seus interesses pessoais, venham 
a controlar o acesso a áreas públicas e emitir cobranças de não associados, 
acusando-os na justiça de "enriquecimento ilícito"25

O argumento utilizado pelos mesmos é o de que, na ausência de um título 

legal, isto é, de uma convenção condominial aprovada e registrada, não teriam o dever 

de  contribuir  para  os  gastos  do  condomínio.  Para  esse  último  argumento,  Mattietto 

atenta o para o fato de que:

Às  vezes,  sequer  há  convenção.  Em  numerosos  casos,  ao  invés,  há 
convenção ou regulamento interno, mas sem o respectivo registro. Em certas 
situações,  o  registro  é  inadmissível,  em razão  de  as  partes  comuns  (tais 
como ruas sem saída, vilas, acessos) serem logradouros públicos.26

Por outro lado, os moradores unidos, com ou sem a criação de uma pessoa 

jurídica  para  representar  o  condomínio,  se  sentem  prejudicados  pelos  que  não 

participam do rateio das despesas, pois estes estariam se beneficiando da valorização 

imobiliária  e das obras e  serviços de segurança para os quais não deram causa.  Há 

também jurisprudência que acolhe essa causa:

CONDOMÍNIO  -  DESPESAS  CONDOMINIAIS  -  COBRANÇA  - 
LEGITIMIDADE  -  CONDOMÍNIO  DE  FATO  -  CONVENÇÃO  - 
REGISTRO - AUSÊNCIA - IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO
Ausência de registro ou de Convenção de Condomínio equipara a pessoa 
formal  à  situação  de  fato.  Assim,  havendo  Condomínio  de  fato  não 
registrado, com diversas pessoas utilizando-se das coisas e serviços comuns, 

4.591⁄64.  No caso,  isso não ocorreu,  sendo a autora sociedade civil  e  os estatutos  sociais  obrigando 
apenas aqueles que o subscreverem ou forem posteriormente admitidos. 2. Recurso especial conhecido e 
provido.”
25 Associação  de  Moradores  e  Amigos  do  Apolo.  Por  que  somos  contra  o  fechamento  do  Apolo. 
Disponível em http://www.amaapolo.com.br/porquecontra.htm. Acessado em: 13. jul. 2007.
26 MATTIETTO, Leonardo. Associação de moradores, condomínio de fato e cobrança de contribuições. 
Revista Jurídica. Porto Alegre: Agosto, 2005. nº. 334. p. 73-82.
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inadmissível que apenas algumas passem a custear todas as despesas, sob 
pena de haver enriquecimento sem causa.27

Assim,  mesmo  sem  estar  registrada,  o  condomínio  pode  se  valer  da 

convenção aprovada para cobrar daqueles que se beneficiam dos seus serviços, pelo não 

condicionamento da existência/validade do condomínio ao registro público28, conforme 

reconhecido pela Súmula nº. 260 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a 

convenção  condominial  aprovada,  ainda  que  sem  registro,  é  eficaz  para  regular  as 

relações entre os condôminos”.29

4 CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Soma-se ao problema o fato de que a autonomia privada por si só não tem o 

condão de restringir o domínio de certos bens de uso comum do povo, como ruas e 

praças, a um grupo delimitado de proprietários de imóveis particulares, ainda que tenha 

por finalidade impedir o aumento da violência urbana ou melhorar e conservar o seu 

estado. Por serem bens de uso comum do povo, a utilização desses bens, em regra, não 

pode ter afetação particular sem que haja previamente um procedimento legal com força 

para tanto.

Na definição de Di Pietro, os bens de uso comum do povo são “aqueles 

que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos 

em igualdade  de  condições,  sem necessidade  de  consentimento  individualizado  por 

parte da Administração.”30 Em razão de sua afetação pública, enquanto mantiverem essa 

condição, esses bens estão fora do comércio jurídico de direito privado. Não obstante, 

sustenta a autora que isso não implica sua exclusão do  comércio jurídico de direito 

público, admitindo a possibilidade de alienação desses bens a particulares através de 

27 SÃO  PAULO.  Segundo  Tribunal  de  Alçada  Civil.  Ap.  666.714-00/9.  Disponível  em 
“http://www.stac.sp.gov.br/ement/2003/EM15-2003.html”. Acesso em: 13. jul. 2007.
28 MATTIETTO,  Leonardo.  Convenção  de  condomínio  não  registrada  (Súmula  nº.  260  do  Superior 
Tribunal de Justiça).  Revista Trimestral de Direito Civil.  Rio de Janeiro: Padma, v.9. jan./mar.  2002. 
Comentando a súmula 260 do STJ, o autor critica a atuação do legislador pela omissão sobre a situação 
dos  condomínios  de  fato  na  elaboração  do  novo  Código  Civil:  “Assim  caminha  a  jurisprudência, 
superando a inércia do próprio legislador que, ao elaborar o novo Código Civil, nada trouxe a respeito do 
condomínio de fato, dispondo, mais em favor da burocracia cartorial que da proteção dos condôminos.” p. 
226.
29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Súmula 260. Diário Oficial da Justiça, em 06 de fevereiro de 
2002.
30 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 544.
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institutos publicísticos, como autorização, permissão e a concessão de uso privativo, 

pois:
Trata-se de  institutos  sujeitos  ao regime jurídico de direito  público,  com 
características  próprias  que  decorrem  da  posição  de  supremacia  da 
Administração sobre o particular.  A sujeição a esse regime revela-se pela 
constituição  do  uso  (por  meio  de  ato  administrativo  ou  contrato 
administrativo), pelo seu exercício (sujeito à fiscalização do poder público) e 
pela sua extinção (que se dá pelo término do prazo, pela caducidade, em 
caso  de  não  utilização  do  bem;  pela  rescisão  unilateral  do  contrato  de 
concessão ou pela revogação unilateral da autorização e permissão).31

No intuito  de  regulamentar  os  pedidos  de  determinadas  associações  de 

moradores  que se  encontravam sujeitos  às condições descritas  anteriormente,  isto  é, 

com  imóveis  localizados  em  ruas  sem  saída,  mal  conservadas  e  inseguras,  alguns 

municípios  tiveram  a  iniciativa  de  aprovar  leis  estabelecendo  critérios  para  a 

desafetação  dos  logradouros  públicos  e  para  a  concessão  de  uso  especial  privativo 

desses  bens,  devendo  ser  observadas  as  seguintes  características,  conforme  lembra 

Toshio Mukai:

São  características  do  uso  especial  privativo  dos  bens  públicos  a 
privaticidade  do  uso,  a  instrumentalidade  formal  (o  consentimento  da 
Administração deve ser manifestado por meio de título jurídico legal para 
esse uso), a precariedade do uso (o ato concessivo do uso pode ser revogado 
a qualquer momento,  se assim o exigir  o interesse público),  a  sujeição a 
regime jurídico de direito público, a compatibilidade do uso privativo com o 
interesse  público  e  a  observância  das  condições  estabelecidas  pela 
Administração, sob pena de cessação do uso.32

 

Procurando legalizar a situação dos condomínios de fato no município de 

São  José  dos  Campos/SP,  foi  editada  a  Lei  nº.  5.441/99,  que  autoriza,  através  de 

controle de acesso de pessoas e veículos, o fechamento de loteamentos, vilas e ruas sem 

saída  situadas  em zonas  classificadas  como predominantemente  residencial  familiar, 

tendo como alguns de seus critérios os seguintes:

Art. 4º. As ruas deverão ficar livres, sem a existência de qualquer obstáculo 
de efeito permanente, podendo apenas conter portão, cancela, correntes ou 
similares  em  sua  extensão  que  permita  o  trânsito  de  veículos  e, 
obrigatoriamente, acesso diferenciado para os pedestres.
Art. 5º. O acesso de pedestres ou condutores de veículos não residentes nas 
respectivas  áreas  fechadas  é  garantido  mediante  simples  identificação  ou 

31 Op. cit. p. 563.
32 Op. cit. p. 145.
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cadastramento,  não  podendo,  em nenhuma hipótese,  ocorrer  restrição  ao 
mesmo.33

No mesmo  sentido,  o  município  do  Rio  de  Janeiro  aprovara  a  Lei  nº. 

1.511/8934,  cuja  regulamentação  só  ocorreu  no  ano  de  1996,  com a  publicação  do 

Decreto  nº.  14.61835,  dispondo  que  a  compra  dos  equipamentos  e  a  instalação  das 

guaritas  e  traves basculantes  serão  de exclusiva  responsabilidade  da comunidade de 

moradores interessada, vedando o deferimento de autorização sempre que no logradouro 

houver praça pública,  funcionar escola pública ou hospital  de qualquer natureza,  ou 

quando sirva de ligação a outros logradouros pertencentes ao sistema viário. O decreto 

atribui  às  Secretarias  Municipais  de  Urbanismo  e  de  Obras  Públicas  a  análise  dos 

pedidos de autorização do controle de acesso às áreas que se enquadrem nos requisitos 

acima descritos, caso conveniente para o interesse público, e sempre condicionada à 

aprovação de, no mínimo, três quartos dos usuários dos imóveis atingidos. Comentando 

a postura vanguardista assumida pelo decreto carioca, Daniele Soares observa que:

Por  um  lado,  ele  dá  um  o  primeiro  passo  para  regulamentar  situações 
irregulares,  o  que  é  bom  para  a  sociedade,  posicionando-se  de  modo  a 
atender os novos anseios sociais. Por outro, guarda certa cautela, e procura 
se resguardar de todas as formas possíveis.36

As iniciativas municipais acima demonstram que os condomínios de fato 

são uma realidade e que a disciplina dos direitos reais não pode mais ignorá-la. O que se 

tem,  até  o  momento,  no  sentido  de  legalizar  essas  situações,  partiu  dos  próprios 

interessados, utilizando-se de faculdades contratuais, e de poderes públicos municipais, 

através de institutos do direito público administrativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  tradicional  disciplina  dos  direitos  reais,  sobretudo  o  direito  de 

propriedade  imobiliária,  tem  demonstrado  sua  incapacidade  de  responder  às  novas 

33 SÃO  JOSÉ  DOS  CAMPOS.  Lei  nº.  5.441,  de  04  de  agosto  de  1999.  Autoriza  o  fechamento 
normalizado  de  loteamentos,  vilas  e  ruas  sem  saída  situadas  em  áreas  unicamente  residenciais, 
estabelecendo  o  acesso  controlado  a  essas  áreas  e  dá  outras  providências.  Disponível  em: 
“www.sjc.gov.br”. Acesso em: 10 jul. 2007.
34 RIO DE JANEIRO. Lei nº. 1.511, de 18 de dezembro de 1989. Permite a construção de portão ou 
portaria nos conjuntos habitacionais. Disponível em: “www.rio.rj.gov.br”. Acesso em: 10 jul. 2007.
35 RIO DE JANEIRO. Decreto nº. 14.618, de 08 de março de 1996. Disponível em: “www.rio.rj.gov.br”. 
Acesso em: 10 jul. 2007.
36 Op. cit. p. 110
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figuras  imobiliárias  urbanas  que  vêm  surgindo  nas  últimas  décadas,  como  a 

multipropriedade, o loteamento fechado e o condomínio de fato. Daniele Soares chama 

atenção  para  a  necessidade  de  uma  inevitável  reavaliação  de  todas  as  categorias 

jurídicas  referentes  ao  direito  real  de  propriedade,  com  a  devida  apreciação  das 

situações irregulares que brotam da geografia urbana das grandes cidades, sugerindo 

dois passos fundamentais para o início dessa tarefa:

O primeiro é aceitar a natureza dos direitos reais como relativa, e o segundo 
é abrir o sistema, para que situações concretas, que existem à margem do 
mundo jurídico, possam penetrá-lo, interrompendo, dessa forma, o abismo 
de grandes proporções que se instalou entre a realidade social e o sistema 
jurídico.37

O  turbulento  tratamento  jurisprudencial  e  o  surgimento  de  legislações 

esparsas municipais tentando pacificar os conflitos decorrentes do condomínio de fato 

revelam que, até o momento,  não há uma resposta jurídica do ponto de vista real e 

registral.  São  as  faculdades  da  autonomia  contratual,  juntamente  com  institutos  de 

direito  administrativo,  que  têm  sido  utilizados  como  instrumentos  para  reger  essa 

realidade moderna que carece de regulamentação legal adequada.
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FAMÍLIA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE
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RESUMO

O presente estudo pretende,  a partir da análise dos princípios gerais de direito e dos 

princípios específicos de direito de família, estabelecer sua imbricação com os direitos 

da personalidade. 

É notória a falta de consenso na doutrina acerca dos princípios gerais de direito, porém 

defende-se que os mesmos são normas, bem como categoria mais ampla de princípios, 

dos  quais  fazem  parte  os  princípios  jurídicos,  os  princípios  constitucionais  e  os 

princípios de direito de família. 

A  dignidade  da  pessoa  humana  é  princípio  fundamental,  norteadora  de  todo  o 

ordenamento jurídico. É ela que fundamenta a existência de direitos da personalidade. 

Como o desenvolvimento da personalidade da pessoa ocorre no seio familiar, há uma 

conexão entre os princípios do direito de família e os direitos da personalidade.

O princípio da monogamia contribui para o respeito ao princípio da igualdade, pois a 

poligamia implica discriminação, inferioridade e subjugação para o gênero feminino nos 

países onde é praticada.

O princípio do melhor interesse da criança/adolescente, como o princípio da dignidade 

da  pessoa  humana,  deve  ser  utilizado  não  só  no  direito  de  família  mas  em  todo 

ordenamento jurídico. 

É indispensável o respeito ao princípio da igualdade, tanto em relação à igualdade de 

gêneros quanto à igualdade entre filhos.

*Advogada em Maringá, mestra e doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, professora da Universidade Estadual de Maringá e do Centro Universitário de 
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Pesquisa de Direitos da Personalidade do CESUMAR e bolsista da Fundação Araucária de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná.
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Existem situações que extrapolam o âmbito privado e demandam atuação por parte do 

Estado (como violência doméstica, abuso sexual de crianças etc). Fora tais situações 

extremas, priorizam-se  os princípios da autonomia e da menor intervenção estatal.

O princípio da afetividade integra os significativos avanços em matéria de direito de 

família e por causa dele e do princípio da dignidade da pessoa humana, reconheceram-

se  novas  entidades  familiares  em  nosso  ordenamento,  efetivando  o  princípio  da 

pluralidade familiar. 

Reconhece-se a interrelação entre os princípios gerais de direito, de direito de família e 

os direitos da personalidade.

PALAVRAS-CHAVE

PRINCÍPIOS  GERAIS  DE  DIREITO;  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO  DE  FAMÍLIA; 

DIREITOS DA PERSONALIDADE.

ABSTRACT

This study intends to demonstrate the close connection between general principles of 

law, specific family law principles and personality rights. 

The lack of consensus on general principles of law is notorious among the doctrine. 

However, it is sustained that they are norms, as well as a broader category of principles. 

The law principles, the constitutional principles and the family law principles are part of 

this category.

The  dignity  of  the  human  person  is  the  fundamental  principle,  guiding  the  entire 

juridical  system.  It  is  the  dignity  of  the  human  person  that  bases  the  existence  of 

personality rights.

As the development of the person's personality occurs within the family sphere, there is 

a  connection between family law principles and personality rights.

The monogamy principle  contributes  to  the  respect  of  the equality  principle,  as  the 

polygamy implies discrimination, inferiority and subjugation to the female gender in 

countries where it is practiced.

The principle of the best interest of the child/teenager, as well as the principle of the 

dignity of the human person, must be used not only by the family law, but by the entire 

juridical system. 
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The respect of the equality principle is essential, regarding gender equality as well as 

children's equality.

There are situations which exceed the private sphere and demand action from the State 

(like domestic violence, sexual abuse of children etc). Except these extreme situations, 

the  tendency  is  to  give  priority  to  the  principles  of  autonomy and  minimum State 

intervention.

The principle of affection is part of the important advances in matters of family law and 

because  of  it  and the  human person  dignity  principle,  other  family  categories  were 

recognized in our system, fulfilling the principle of the family plurality.

It is recognized the interrelation between the general principles of law, family law and 

personality rights.

KEYWORDS

GENERAL PRINCIPLES OF LAW; FAMILY LAW PRINCIPLES; PERSONALITY 

RIGHTS

INTRODUÇÃO

Existe uma grande polêmica em relação ao tema “princípios gerais de direito”, 

quer  quanto  à  sua  inclusão  no  rol  de  fontes  do  direito,  como o  seu  próprio 

reconhecimento como espécie de norma e tanto quanto à sua equivalência ou diferença 

em relação aos princípios jurídicos e constitucionais. 

O  vocábulo  “princípio”  tem  diversas  acepções,  de  acordo  com  Antônio 

Houaiss.1 Dentre elas, destacam-se: “o primeiro momento da existência (de algo), ou de 

uma ação ou processo; começo, início; proposição elementar e fundamental que serve 

de base a uma ordem de conhecimentos.”

A  respeito  da  noção  de  princípios,  diz  Ruy  Samuel  Espíndola  que  estes 

designam: “a estruturação de um sistema de idéias, pensamentos ou normas por uma 

idéia  mestra,  por  um pensamento  chave,  por  uma baliza  normativa,  donde todas as 

demais idéias, pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam”.2 

1 HOUAISS, Antônio.  Dicionário  Houaiss  da Língua Portuguesa.  1ª ed.,  Rio de Janeiro:  Editora 
Objetiva, 2004. 

2 ESPÍNDOLA,  Ruy Samuel.  Conceito de princípios constitucionais:elementos teóricos para uma 
formulação  dogmática  constitucionalmente  adequada.  2ª  ed.  rev.,  atual.  e  ampliada.  São  Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 53.
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Miguel  Reale  divide  os  princípios  gerais em  três  categorias:  a)  princípios 

omnivalentes  –  válidos para  todas as  formas de saber;  b)  princípios  plurivalentes  – 

aplicáveis  a  diversos  campos  de conhecimento;  c)  princípios monovalentes –  valem 

somente no âmbito de uma determinada ciência – ex: princípios gerais de direito.3

Para  Alfonso  García  Figueroa,  Carrió foi  o  responsável  pela  análise  mais 

detalhada sobre “princípios jurídicos” e seus usos. Ele distingue onze usos da expressão 

‘princípio  jurídico’:  “Em  seu  primeiro  uso,  esta  expressão  faz  referência  a  aquele 

estandar  normativo  que  se  caracteriza  por  quatro  características  fundamentais:  (a) 

pressupõe outras regras; (b) dirige-se ao aplicador; (c) indica como usar regras, colmatar 

lacunas etc. e (d) possui uma ‘neutralidade tópica’, no sentido em que acusa uma certa 

indiferença de conteúdo”.4

Após  esta  introdução  às  diversas  acepções  de  princípios,  tanto  em sentido 

amplo  como  em  sentido  jurídico,  é  importante  que  se  faça  a  diferenciação  entre 

princípios, regras e valor. 

1. DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS, REGRAS E VALOR

É evidente que existe uma grande imbricação entre os conceitos de princípios, 

regras e valor, particularmente entre os dois primeiros. Mas, não resta dúvida que tais 

conceitos são distintos, apesar de inter-relacionados.

Para Alfonso García Figueroa,  a diferença entre regra e princípio reside na 

atuação ou não do operador do direito, pois “enquanto os princípios costumam reclamar 

a intervenção ativa do operador jurídico, as regras não a exigem ou o fazem somente em 

menor medida”. Aqueles abrem caminho a uma teoria da argumentação jurídica, que o 

aplicador do direito deve desenvolver.5

3  REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, 27ª ed. ajustada ao novo Código Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 304. 

4 Tradução livre do original em espanhol: “En su primer uso, esta expresión hace referencia a aquel  
estándar normativo que se caracteriza por cuatro rasgos fundamentales: (a) presupone otras reglas;  
(b) se dirige al aplicador; (c) indica cómo usar reglas, colmar lagunas etc. y (d) tiene una ‘neutralidad  
tópica’, en el sentido de que acusa una cierta indiferencia de contenido”. FIGUEROA, Alfonso García. 
Principios  y  positivismo  jurídico  –  El  no  positivismo  principialista  en  las  teorías  de  Ronald 
Dworkin y Robert Alexy.  Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 48. O 
autor faz referência à seguinte obra de Carrió: CARRIÓ, G. R. Notas sobre derecho y lenguaje. 4ª ed., 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990, p. 209-210.

5 Tradução livre do original em espanhol: “mientras que los principios suelen reclamar la intervención  
activa  del  operador  jurídico,  las  reglas  no  la  exigen  o  bien  lo  hacen  sólo  en  menor  medida”. 
FIGUEROA, Alfonso García. Op. cit., p. 131.
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Já, Robert Alexy6 parte do pressuposto de que princípios e regras são espécies 

do gênero norma, pelo fato de ambos dizerem o que “deve ser”.

Acrescenta,  ainda,  o  autor  que  a  diferença  entre  princípios  e  normas  será 

sempre  sob o aspecto qualitativo (e não somente referindo-se a uma graduação entre 

ambos). Enquanto os princípios são “mandatos de otimização, que estão caracterizados 

pelo fato de que podem ser cumpridos em diferente grau, (...) as regras são normas que 

só podem ser cumpridas ou não. (…) Toda norma é ou uma regra ou um princípio”.7

Dworkin  também,  de  certa  forma,  alude  a  esta  diferenciação  entre  regra  e 

princípio,  a  qual  dá  à  regra  este  caráter  mais  radical  de  cumprimento  ou  de 

descumprimento,  ao  passo  que  ao  princípio,  destaca  a  dimensão  do  peso  ou 

importância.8 

Acerca  do tema,  Joaquim Gomes  Canotilho  apresenta  alguns  critérios  para 

diferenciar regras e princípios: 

a)  o  grau  de  abstracção:  os  princípios são  normas  com um grau  de 
abstracção relativamente elevado; de modo diverso, as  regras possuem 
uma abstracção relativamente reduzida; b) Grau de determinabilidade na 
aplicação  do  caso  concreto:  os  princípios,  por  serem  vagos  e 
indeterminados,  carecem de mediações concretizadoras  (do legislador, 
do juiz),  enquanto  as  regras  são susceptíveis  de  aplicação directa;  c) 
Carácter  de  fundamentalidade  no  sistema  de  fontes  de  direito: os 
princípios  são  normas  de  natureza  estruturante  ou  com  um  papel 
fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica 
no  sistema  das  fontes  (ex.:  princípios  constitucionais)  ou  à  sua 
importância  estruturante  dentro  do  sistema  jurídico  (ex.:  princípio  do 
Estado de Direito); d)  ‘Proximidade da idéia de direito’: os  princípios  
são “standards” juridicamente vinculantes radicados nas exigências  de 
“justiça” (Dworkin) ou na "ideia de direito” (Larenz); as  regras podem 
ser  normas  vinculantes  com  um  conteúdo  meramente  funcional;  e) 
Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, 
são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 
desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.9

6  “A menudo, no se contraponen regla y principio sino norma y principio o norma y máxima. (…) Tanto  
las reglas como los principios son normas porque ambos dicen lo que debe ser. Ambos pueden ser  
formulados  con  la  ayuda  de  las  expresiones  deónticas  básicas  del  mandato,  la  permisión  y  la  
prohibición. Los principios, al igual que las reglas, son razones para juicios concretos de deber ser,  
aun cuando sean razones de un tipo muy diferente. La distinción entre reglas y principios es pues una 
distinción  entre  dos  tipos  de  normas”. ALEXY,  Robert.  Teoría  de  los  derechos  fundamentales. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 83.

7  Tradução livre do original em espanhol: “mandatos de optimización, que están caracterizados por el  
hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado (…). Las reglas son normas que sólo pueden ser  
cumplidas o no. (…) Toda norma es o bien una regla o un principio”. ALEXY, Robert. Op. cit., p. 87.

8  DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 42.
9  CANOTILHO, Joaquim José Gomes.  Direito Constitucional.  5ª ed., Coimbra: Almedina, p. 1145-

1146.
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Quando houver colisão de princípios fundamentais a melhor saída é recorrer à 

ponderação dos bens jurídicos em jogo.10

Faz-se  necessário  ainda  distinguir  princípios  de  valores.  Enquanto  os 

princípios  pertencem  ao  âmbito  deontológico,  os  valores  encontram-se  no  nível 

axiológico.11

Assim, o conceito fundamental dos valores é o do que é bom, diferentemente 

dos princípios, cujo conceito fundamental é o de dever ser, de mandato.12

Ainda  a  respeito  dos  valores,  André  Ramos  Tavares  afirma  que  “os  valores  – 

tecnicamente falando – são elementos estranhos ao âmbito normativo, externos a este, mas nele 

influenciam diretamente”.13 

Portanto, pelo fato de dizerem o que “deve ser”, tanto princípios como regras estão 

abarcados pelo macroconceito de norma e ambos são influenciados axiologicamente.

2. CONCEITO DE PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO

Os princípios gerais de direito encontram-se previstos na Lei de Introdução ao 

Código Civil, em seu artigo 4º, o qual reza que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá 

o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”

Como  aponta  Paulo  Nader,  a  expressão  “princípios  gerais  de  direito”  já 

constava no art. 7º da Lei Preliminar que acompanhou o Código Civil de 1916.14

Também o Código de Processo Civil, em seu artigo 126, dispõe a respeito dos 

princípios gerais de direito.15

Miguel  Reale  define  princípios  gerais  de  direito  como sendo “enunciações 

normativas  de  valor  genérico,  que  condicionam  e  orientam  a  compreensão  do 

ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de 

10 PEREIRA, Rodrigo da Cunha.  Princípios fundamentais norteadores do Direito de Família. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 35.
11 “los principios y los valores se diferencian sólo en virtud de su carácter deontológico y axiológico  

respectivamente.  En el derecho, de lo que se trata es de qué es lo debido. Esto habla en favor del  
modelo de los principios. (…) El modelo de los principios tiene la ventaja de que en él se expresa  
claramente el carácter de deber ser”. ALEXY, Robert. Op. cit., p. 141.

12 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 139.
13 TAVARES,  André  Ramos.  Elementos  para  uma  teoria  geral  dos  princípios  na  perspectiva 
constitucional.  In  LEITE, George Salomão (org.).  Dos princípios constitucionais – considerações em 
torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 23.
14  NADER, Paulo.  Introdução ao estudo do direito, 17ª ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 1999, p. 235.
15 Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 
julgamento  da  lide  caber-lhe-á  aplicar  as  normas  legais;  não  as  havendo,  recorrerá  à  analogia,  aos 
costumes e aos princípios gerais de direito.
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novas normas”.16  São eles  as “bases  teóricas ou as razões lógicas  do ordenamento 

jurídico”,17 um “modelo teórico ou dogmático que diz qual é o significado do modelo 

jurídico (legais, costumeiros, jurisprudenciais ou negociais)”.18

Luiz Regis Prado afirma que os princípios gerais de direito “não são normas 

jurídicas stricto sensu e não integram o repertório do ordenamento jurídico, mas tomam 

parte em sua estrutura, isto é, na relação entre as normas de um sistema, conferindo-lhes 

coesão”.19 No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Jr. diz que os princípios gerais de 

direito, ainda que possam ser aplicados diretamente, não são normas, são princípios. E 

na sua forma indefinida, “compõem a  estrutura do sistema, não o seu repertório. São 

regras de coesão que constituem as relações entre as normas como um todo”.20 Como 

regras estruturais, garantem a imperatividade de todo o repertório normativo.

Já,  para  Bobbio,  os  princípios  gerais  de  direito  são,  de  fato,  normas 

fundamentais ou generalíssimas do sistema.21

André Franco Montoro, por sua vez, classifica os princípios gerais de direito 

como  fonte  material  do  ordenamento  jurídico22 e  correspondem  aos  princípios  da 

justiça. 

Acerca do tema, Paulo Bonavides assevera que os princípios ficavam restritos 

à esfera do Direito Privado. Agora,  passaram a integrar a esfera do Direito Público, 

tornando-se princípios constitucionais e informando todo o ordenamento jurídico.23

Pode-se citar ainda um papel fundamental dos princípios no ato interpretativo. 

Eles são “a porta de entrada para qualquer leitura interpretativa do Direito”.24 

Segundo  Walter  Claudius  Rothemburg, os  princípios  constitucionais,  nada 

mais são que os velhos princípios gerais de direito.25 Todavia, este autor afirma que este 

16 REALE, Miguel. Op. cit., p. 304.
17 REALE, Miguel. Op. cit., p. 317.
18 REALE, Miguel. Op. cit., p. 316.
19 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Volume I – Parte Geral, arts. 1º a 120, 6ª ed., 

rev., atual. e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 188.
20 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito – Técnica, Decisão, Dominação, São 
Paulo: Editora Atlas, 1988, p. 223.  
21  BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico, Tradução: Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos. 10ª ed., Brasília: Editora UnB, 1997, p. 158.
22  MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito, 25ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 363.
23  BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 254.
24  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 22 e 23.
25 ROTHEMBURG,  Walter  Claudius.  Princípios  Constitucionais.  2ª  tiragem.  Porto  Alegre:  Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 2003, p. 15.
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posicionamento não é aceito por toda a doutrina e que alguns doutrinadores definem os 

princípios constitucionais como princípios fundamentais do Estado de Direito.26 

Os princípios gerais do direito se diferenciam dos princípios constitucionais 

propriamente  ditos,  porque  aqueles  dizem  respeito  a  todo  ordenamento  jurídico, 

enquanto estes “denotam clara conotação com um determinado ramo do Direito, não 

sendo facilmente aplicados na totalidade do ordenamento jurídico (...)”. 27

Portanto, fica claro que não há consenso na doutrina a respeito da conceituação 

dos princípios gerais de direito. Concorda-se com a corrente doutrinária majoritária, a 

qual afirma que ditos princípios são, efetivamente, normas, pois dizem o que deve ser. 

2.1. Princípios gerais de direito no âmbito do direito internacional

Os  princípios  gerais  de  direito  encontram-se  presentes  em  qualquer 

ordenamento jurídico.

Miguel Reale adere à universalidade dos princípios gerais de direito, afirmando 

que estes se originam das “constantes ou invariantes axiológicas” que formam o cerne 

do Direito Natural.28

Acerca do tema, Antônio Augusto Cançado Trindade afirma que a consciência 

jurídica universal se insurgiu com vigor “como fonte material última de todo o Direito, 

restituindo  ao  ser  humano a  sua  condição  de  sujeito  do  direito  tanto  interno  como 

internacional, e destinatário final de todas as normas jurídicas, de origem tanto nacional 

como internacional”.29 

Segundo  G. Sperduti,  “há que se ver na consciência comum dos povos,  ou 

consciência universal, a fonte das normas supremas de direito internacional”.30

26  Conforme entendimento de ROCHA, Cármem Lúcia A. Princípios Constitucionais da Administração 
Pública. Belo Horizonte: Del Rey,1994, p. 28, apud ROTHEMBURG, Op. et loc. cit. 

27  GUIMARÃES,  Arianna  Stagni.  A  importância  dos  princípios  jurídicos  no  processo  de 
interpretação constitucional. São Paulo: Ltr. 2003, p. 95.

28  REALE, Miguel. Op. cit., p. 314.
29 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, v. 
III, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003, p. 526.
30 Tradução livre  do original  em francês: “Il  faut  voir dans la conscience commune des peuples,  ou  
conscience  universelle,  la  source  des  normes  suprêmes  du  droit  international.”  SPERDUTI,  G.  La 
souveraineté, le droit international et la sauvegarde des droits de la persone, in International Law at a 
Time of Perplexity – Essays in Honour of Shabtai Rosenne (ed. Y. Dinstein), Dordrecht, Nijhoff, 1989, p. 
884, e cf. p. 880. Apud TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op. cit., p. 506-507.
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Nos dizeres de Rodrigo da Cunha Pereira, “Entre todas as fontes do Direito, 

nos 'princípios gerais' é onde se encontra a melhor viabilização para a adequação da 

justiça no particular e especial campo do Direito de Família”.31

Assim, os princípios gerais que informam todo o ordenamento jurídico tem um 

papel  relevante  no  Direito  de  Família  como por  exemplo,  o  princípio  dignidade  da 

pessoa humana.

3. DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A pessoa é a destinatária da tutela dos direitos da personalidade. Neste sentido, 

aponta Rabindranath V. A. Capelo de Sousa: 
pessoa  é  homem,  que  este  constitui  necessariamente  o  fundo  básico  da 
emergência da tutela geral de personalidade e que, mesmo de um ponto de 
vista  jurídico,  é  dele que deve partir  o pensar jurídico da tutela  geral  de 
personalidade, é nele que se deverá basear a juridicidade e o sentido de uma 
tal tutela e será  para  ele que se preordenará a regulamentação jurídica da 
tutela geral de personalidade.32 

Baseado em Kant, afirma Rodrigo da Cunha Pereira que a dignidade é o valor 

intrínseco ao homem, que o diferencia e o faz superior às coisas, tornando-o pessoa.33 

Para Wanderlei de Paula Barreto,
“a personalidade ou subjetividade é um título instituído pela ordem jurídica 
e  conferido  às  pessoas  físicas  e  às  pessoas  jurídicas  que satisfizerem os 
requisitos legais de sua constituição e funcionamento. (...) A personalidade, 
portanto, constitui-se de: capacidade de direito, capacidade de fato e de um 
patrimônio (material e moral). Integram o patrimônio moral os chamados 
direitos imateriais ou direitos da personalidade”.34

Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Daniel Queiroz Pereira afirmam que 

foi  na época do pós-guerra que se considerou a tutela dos direitos da personalidade 

como a tutela de um mínimo essencial, ou seja, “a salvaguarda de um espaço privado 

que proporcionasse condições ao pleno desenvolvimento da pessoa”.35 

31 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 36.
32 SOUSA,  Rabindranath  V.  A.  Capelo  de.  O  direito  geral  de  personalidade.  Coimbra: 
Coimbra Editora, 1995, p. 15.
33 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 96.
34 BARRETO, Wanderlei  de Paula.  In  ARRUDA ALVIM e THEREZA ARRUDA ALVIM (coord.). 
Comentários ao Código Civil Brasileiro, parte geral, v. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 38-39.
35 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da e PEREIRA, Daniel Queiroz.  Direitos da Personalidade e 
Código Civil  de 2002: uma abordagem contemporânea.  In  Revista dos Tribunais, ano 95, v. 853, 
novembro de 2006, p. 61.
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Esta tutela diz respeito a um direito geral de personalidade, o qual não se limita 

a um numerus clausus, a direitos especiais de personalidade. Ao contrário, havendo uma 

cláusula geral, é possível, nos dizeres de Rabindranath Capelo de Souza, “conferir ao 

direito geral  de personalidade maleabilidade e  versatilidade de aplicação a situações 

novas e complexas”.36 

Wanderlei de Paula Barreto também assevera o desnecessário reconhecimento 

de direitos especiais de personalidade, devendo haver uma cláusula geral.37

Assim,  este  direito  geral  de  personalidade,  que  possui  a  característica  de 

abarcar as mais diversas situações, é, segundo Rabindranath Capelo de Souza:
(...) o direito de cada homem ao respeito e à promoção da globalidade dos 
elementos, potencialidades e expressões da sua personalidade humana bem 
como da  unidade  psico-físico-sócio-ambiental  dessa  mesma personalidade 
humana (v. g. da  sua dignidade humana, da sua individualidade concreta e do 
seu poder de autodeterminação), com a consequente obrigação por parte dos 
demais sujeitos de se absterem de praticar ou de deixar de praticar actos que 
ilicitamente  ofendam  ou  ameacem  ofender  tais  bens  jurídicos  da 
personalidade alheia, sem o que incorrerão em responsabilidade civil e/ou na 
sujeição às providências cíveis adequadas a evitar a consumação da ameaça 
ou a atenuar os efeitos da ofensa cometida.38

Ainda sobre as noções de pessoa, personalidade e direitos da personalidade, 

afirma Wanderlei de Paula Barreto: A pessoa é, pois, o sujeito, o titular dos direitos da 

personalidade; a personalidade é o fundamento ético, é a fonte, é a síntese de todas as 

inúmeras irradiações, da pletora de emanações possíveis dos direitos da personalidade 

(direito à vida, à liberdade, à honra etc.).39 

Entre  as  várias  características  dos  direitos  da  personalidade40,  ressalta-se  a 

universalidade  dos  mesmos.  Assim  como  acontece  com  os  direitos  humanos 

fundamentais,  os  direitos  da  personalidade  valem  para  todas  as  pessoas, 

independentemente de sua origem, sexo, idade, etnia etc. A pessoa, pelo simples fato de 

existir, é titular de direitos da personalidade. Observa-se, em relação à universalidade 

dos  direitos  humanos  (a  qual  aplica-se  também  aos  direitos  da  personalidade),  a 

36 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. Op. cit., p. 93.
37 BARRETO, Wanderlei de Paula. In ARRUDA ALVIM e THEREZA ARRUDA ALVIM (coord.). Op. 
cit., p. 107.
38 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo de. Op. cit., p. 92-93.
39 BARRETO, Wanderlei de Paula. In ARRUDA ALVIM e THEREZA ARRUDA ALVIM (coord.). Op. 
et loc. cit.
40 Segundo  o  autor  Wanderlei  de  Paula  Barreto,  são  caracteres  dos  Direitos  da  Personalidade:  a) 
Absolutos;  b)  Generalidade  (que  corresponde  à  universalidade,  mencionada  no  texto  acima);  c) 
Extrapatrimonialidade;  d)  Instransmissibilidade;  e)  Indisponibilidade;  f)  Irrenunciabilidade;  g) 
Imprescritibilidade;  h)  Inexpropriabilidade  e  i)  Ilimitabilidade.  BARRETO,  Wanderlei  de  Paula.  In 
ARRUDA ALVIM e THEREZA ARRUDA ALVIM (coord.). Op. cit., p. 111-116.
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intervenção da Delegação Portuguesa, durante a Conferência Mundial dos Direitos do 

Homem, em Viena:
(...) qualquer que seja o contexto geográfico, étnico, histórico ou econômico-
social em que cada um de nós se insere, a cada homem assiste um conjunto 
inderrogável de direitos fundamentais. Não podemos admitir que, consoante 
o nascimento, o sexo, a raça, a religião, se estabeleçam diferenças em termos 
de  dignidade  dos  cidadãos.  Foi  isto  que  vieram  consagrar  a  Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e os Pactos e acordos que lhe seguiram 
(...).41

Rodrigo da Cunha Pereira comenta que é a dignidade da pessoa humana, como 

princípio constitucional,  que garante  o  reconhecimento  do valor  da pessoa e  de sua 

personalidade, independente de qualquer fator externo.42 

Desta maneira, só se cogita falar em direitos da personalidade se estes forem 

universais, já que pelo simples fato de a pessoa existir, esta já possui dignidade, a qual 

não pode ser, jamais, condicionada a qualquer fator ou situação externas.

4. DOS PRINCÍPIOS DE DIREITO DE FAMÍLIA

Os princípios gerais do direito também são utilizados no Direito de Família, 

além dos específicos:

4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana

   

Como preceitua a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 

1º, toda a pessoa nasce livre e igual em dignidade e direitos. E tal dignidade é inerente à 

pessoa e não comporta qualquer limitação.

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana é: 
“a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e  consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.43 

41 U. N., Conferência Mundial dos Direitos do Homem. Intervenção de S. E. o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal, Dr. José Manuel Durão Barroso, Viena, 16 jun. 1993, p. 24 (mimeografado, 
circulação interna),  apud  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.  Tratado de Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, v. 1, 1997, p. 218.
42 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 98.
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A dignidade, para este autor, possui caráter normativo, justamente pelo fato de 

ter sido elevada a princípio fundamental,  e o mesmo  caracteriza esta  também  como 

valor fundamental.44

No mesmo sentido,  Flávia Piovesan destaca que a dignidade, possui a função 

de informadora de todo o ordenamento jurídico.45

O princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do Direito de Família se 

concretiza  a  partir  do  momento  em  que  os  entes  familiares  colaboram  para  o 

desenvolvimento da personalidade de cada membro. 

Assim, a dignidade da pessoa humana, como ressalta Pérez Luño, não apenas 

garante a proteção contra violências (físicas e morais) no âmbito da família,  onde a 

pessoa se encontra mais vulnerável, bem como garante o pleno desenvolvimento de sua 

personalidade.

Como bem pontua Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio da dignidade da pessoa 

humana  também  atua  como  parâmetro  (tanto  limitador  quanto  protetor)  quando  há 

colisão entre direitos fundamentais ou entre princípios.46

Portanto, pode-se dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana norteia, 

inclusive, a aplicação dos demais princípios de Direito de Família. 

4.2 Princípio da monogamia

O princípio da monogamia está presente na maioria dos ordenamentos jurídicos 

ocidentais.  Rodrigo  da  Cunha Pereira  considera  que  a  monogamia  é  “um modo  de 

organização da família conjugal” e quando ocorre a quebra deste princípio, pode surgir 

uma família simultânea àquela já existente.47

Portanto, o concubinato caracteriza a quebra do princípio da monogamia e não 

é protegido pelo ordenamento jurídico pátrio conforme o art. 1.727 do Código Civil de 

2002.

A fidelidade recíproca é um dos deveres do casamento constantes no art. 1.566 

do Código Civil de 2002.48 

43 SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 60.
44 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 73 e 74.
45 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 49.
46 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 119-120.
47 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 108.
48 Inciso I.
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Considera-se que o dever de lealdade, constante no art. 1.724, o qual enumera 

os deveres da união estável, também inclui o dever de fidelidade.

Rodrigo  da  Cunha  Pereira  considera  possível  o  registro  de  casamento 

poligâmico  estrangeiro  em cartório  brasileiro.  Argumenta  o  autor  que  “Esse  direito 

sustenta-se, em síntese, no respeito à identidade cultural dos povos (...)”.49 

Discorda-se da respeitável opinião deste autor, pelo fato de se acreditar que a 

poligamia,  em  grande  parte  dos  países  onde  é  praticada,  implica  discriminação  e 

inferioridade para o gênero feminino. Na maioria dos casos, a poligamia só é permitida 

para  os  homens  e  possibilita  a  subjugação  da  mulher.  Portanto,  a  poligamia  fere  o 

princípio da igualdade entre homem e mulher, o qual é um princípio não só de Direito 

de Família, mas também de Direito Constitucional. 

Sobre o argumento do respeito à identidade cultural é necessário observar que 

este não pode violar os direitos da personalidade. A cultura não é o bem maior a ser 

tutelado, mas sim o ser humano. Os direitos da personalidade perdem, completamente, o 

seu sentido de existir, se o ser humano for retirado do centro do discurso e da práxis. 

Portanto,  a tolerância (no sentido de aceitação,  reconhecimento da legitimidade)  em 

relação à diversidade e identidade culturais deve ser norteada pelo respeito aos direitos 

da personalidade.

4.3 Princípio do melhor interesse da criança/adolescente

O Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, que promulga a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, inclui em diversos artigos a expressão “maior interesse da 

criança”.50

Como ressaltou-se anteriormente, a dignidade da pessoa humana assegura o 

pleno  desenvolvimento  da  personalidade,  para  o  qual  a  família  contribui  de  forma 

significativa. A criança e o adolescente, como ainda estão no início de sua formação e 

desenvolvimento, merecem especial proteção.

49 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 126. 
50 Art. 18. 

1. Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento 
do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento 
da  criança.  Caberá  aos  pais  ou,  quando  for  o  caso,  aos  representantes  legais,  a  responsabilidade 
primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua preocupação fundamental visará ao 
interesse maior da criança. (grifou-se)
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É bem verdade que a aplicação do princípio do melhor interesse da criança 

depende  do  caso  concreto  (como,  por  exemplo,  na  questão  da  guarda  da  criança). 

Porém, existe um norte a seguir, um mínimo que deve ser respeitado na relativização 

deste princípio: os direitos fundamentais da criança. 

Destaca-se que o princípio do melhor interesse da criança/adolescente, é um 

princípio reconhecido pelo direito internacional público, devendo ser utilizado por todo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Eduardo de Oliveira Leite alerta que ainda há a priorização dos interesses dos 

adultos no Direito, o que está totalmente fora do que propugna o atual direito de família, 

o qual prioriza o interesse das crianças/adolescentes.51

De fato, o sistema jurídico pátrio ainda deixa muito a desejar em matéria de 

tutela dos interesses das crianças.  Porém, é inegável a evolução na consolidação do 

princípio  do  melhor  interesse  da  criança,  em âmbito  internacional,  constitucional  e 

infra-constitucional. 

4.4 Princípio da igualdade e respeito às diferenças

O princípio da igualdade e respeito às diferenças, além de ser um princípio de 

direito de família, acima de tudo é um princípio de direito constitucional.

Rodrigo da Cunha Pereira ressalta a importância da diferença para a própria 

existência  do  sujeito:  “Portanto,  é  a  partir  da  diferença,  da  alteridade,  que  se  torna 

possível existir um sujeito. Enfim, é a alteridade que prescreve e inscreve o direito a ser 

humano”.52

Assim,  a  alteridade  é  fundamental  para  a  existência  de  direitos;  porém  é 

necessário  ressaltar  que  esta  é  baseada  no  reconhecimento  do  outro,  de  suas 

peculiaridades, e não em sua discriminação ou inferiorização. Como pontua Rodrigo da 

Cunha Pereira 
O  desafio  passa  a  ser,  então,  como  considerar  as  saudáveis  e  naturais 
diferenças  dos  gêneros  dentro  do  princípio  da  igualdade.  Sem  esta 
consideração não estaremos aplicando corretamente o princípio da igualdade 
e, conseqüentemente, ferindo o macroprincípio da dignidade ao retirar da 
cena jurídica as peculiaridades e singularidades psíquicas e culturais de cada 
gênero.53

51 LEITE, Eduardo de Oliveira.  Os sete pecados capitais do novo direito de família. In  Revista dos 
Tribunais, ano 94, vol. 833, março de 2005, p. 76.
52 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 141.
53 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 146.

2871



O mesmo autor  destaca  que ainda vivemos sob o jugo da  desigualdade  de 

gêneros e da violação do direito à igualdade: “Apesar da proclamação da igualdade 

pelos organismos internacionais e pelas constituições democráticas do pós-feminismo, a 

desigualdade dos gêneros não está dissolvida”.54

Para ilustrar a desigualdade de gêneros, pode-se citar os dados sobre o Índice 

de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero, indicador presente nos relatórios do Programa 

de Desenvolvimento das Nações Unidas: No ranking com 136 países, o Brasil fica em 

55º, logo à frente de Colômbia (56º) e Omã (57º) e logo atrás de Macedônia (54º) e 

Ilhas Maurício (53º). Assim como na lista do IDH, no IDG o líder é a Noruega e o 

último colocado, Níger.55

A autora  Maria  Berenice  Dias  enfatiza  a  importância  da implementação de 

mecanismos compensatórios para superar as diferenças de gêneros.56  O foro privilegiado 

da  mulher,  o  qual  tem gerado  polêmica  em face  do  princípio  da  igualdade,  é  um 

exemplo de um mecanismo compensatório.  

Segundo  Rodrigo  da  Cunha  Pereira  faz  a  seguinte  assertiva:  “Assim,  a 

verdadeira igualdade e isonomia dos gêneros significa que o poder familiar deve ser 

exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe”.57

Portanto,  não  se  concebe  o  direito  de  família  moderno  sem  o  respeito  ao 

princípio da igualdade. E mais: tal princípio não vale somente para marcar a igualdade 

de gêneros, mas também para pontuar a igualdade entre os filhos, pois não se admite 

qualquer distinção entre estes.

 

4.5 Princípio da autonomia e da menor intervenção estatal

Este  princípio  está  intimamente  ligado  ao  direito  da  personalidade  e  a 

intimidade, em especial no âmbito das relações familiares. 

54 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 143.
55 Resumo  a  respeito  do  desempenho  do  Brasil  no  Relatório  sobre  Desenvolvimento  Humano  do 
Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD).  Disponível  em: 
http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_IDH.pdf . Acesso em: 14 abr. 2007.
56 DIAS,  Maria  Berenice.  Conversando  sobre  a  mulher  e  seus  direitos.  Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado, 2004, p. 74. Apud PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 147.
57 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 151.
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Há que se destacar que, atualmente, o Estado não pode mais ter a postura de 

controlador das relações familiares, já que “a família contemporânea não admite mais 

ingerência do Estado, sobretudo no que se refere à intimidade de seus membros”.58

A respeito do princípio da menor intervenção estatal, Rodrigo da Cunha Pereira 

explica que a aplicabilidade deste “vincula-se à questão da autonomia privada, que vai 

muito  além  do  direito  patrimonial,  e  tornou-se,  na  contemporaneidade,  uma  das 

questões mais relevantes. Ela nos traz de volta, como se disse, a séria discussão dos 

limites entre o público e o privado”.59

Contudo há ainda uma interferência mínima do Estado no âmbito das relações 

familiares. Pode-se citar como exemplo de violação ao princípio supracitado a limitação 

da livre estipulação do regime de bens para maiores de 60 anos, em que o Estado atua 

como protetor. 

Eduardo de Oliveira Leite destaca a questão da culpa nos casos de separação 

como sendo um exemplo de ingerência do Estado na vida dos cônjuges e, portanto, uma 

clara violação aos direitos da personalidade à intimidade e à privacidade, bem como ao 

princípio da dignidade da pessoa humana:
O  Código  mantém  viva  as  idéias  de  separação-sanção  (ou  culpa)  e 
separação-remédio.
Se uma das premissas fundamentais das garantias individuais é o direito à 
privacidade e à intimidade,  a ingerência do Estado na vida dos cônjuges, 
obrigando  um  a  revelar  a  intimidade  do  outro,  não  é  só  abusiva,  mas 
constitui  flagrante  comprometimento  do  direito  à  dignidade  da  pessoa 
humana (...).60

De fato, o direito de família moderno caminha para a priorização do direito da 

personalidade  à  intimidade  e  a  violação  ao  princípio  da  autonomia  e  da  menor 

intervenção estatal ainda é recorrente. 

4.6 Princípio da pluralidade das formas de família

A Carta Magna de 1988 consagrou o princípio da pluralidade das formas de 

família ao dispor que a família oriunda da união estável e a família monoparental  são 

entidades familiares, assim como aquela que tem origem no casamento.

58 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 156-157.
59 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 154.
60 LEITE, Eduardo de Oliveira. Op. cit., p. 73.
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Rodrigo da Cunha Pereira entende que o rol de entidades familiares protegidas 

na Constituição não é taxativo, e sim exemplificativo, já que o princípio da dignidade da 

pessoa humana demanda o reconhecimento destas novas entidades familiares.61 

Há, porém, quem discorde e acredite que se o legislador não ampliou o rol de 

entidades familiares, é porque, realmente, teve a intenção de estabelecer um rol taxativo. 

Contudo,  lentamente,  a  jurisprudência  tem  se  inclinado  mais  no  sentido  do 

reconhecimento de um rol mais amplo de entidades familiares.

4.7 Princípio da afetividade

O afeto é a razão principal para a união de qualquer entidade familiar. 

Flávio Tartuce aponta que mesmo o afeto não estando previsto literalmente na 

Constituição  Federal  de  1988,  decorre  do  próprio  princípio  da  dignidade  da  pessoa 

humana.62

Porém,  não  se  trata  de  qualquer  afeto,  mas  de  um  afeto  familiar.  Sendo 

necessário ainda a ostensibilidade e a estabilidade da entidade familiar.63

Por fim, Rodrigo da Cunha Pereira alude a um julgado do Tribunal de Minas 

Gerais,  o  qual  condenou um pai  a  danos  morais  por  abandono afetivo.  E  mais:  tal 

julgado considerou que ocorreu uma violação aos direitos da personalidade do filho. 

Portanto, elevou-se a afetividade a direito da personalidade.64

Tal decisão foi reformada, recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça65, o 

que foi considerado por grande parte da doutrina como um retrocesso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

61 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 165.
62 TARTUCE, Flávio. Novos princípios do Direito de Família brasileiro . Jus Navigandi, Teresina, ano 
10, n.  1069, 5 jun.  2006. Disponível  em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468>. Acesso 
em: 15 abr. 2007.
63 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Op. cit., p. 181.
64 PEREIRA, Rodrigo da Cunha.  Op. cit.,  p. 188.  (Tribunal de Alçada de Minas Gerais, 7ª Câmara de 
Direito Privado, Apelação Cível 408.550-5. Decisão de 01/04/2004. Relator Unias Silva, v.u.).
65 (STJ,  RECURSO  ESPECIAL  Nº  757.411/MG  (2005/0085464-3),  Relator  Ministro  Fernando 
Gonçalves,  Votou  vencido  o  Ministro  Barros  Monteiro,  que  dele  não  conhecia.  Os  Ministros  Aldir 
Passarinho Junior, Jorge Scartezzini e Cesar Asfor Rocha votaram com o Ministro Relator. Brasília, 29 de 
novembro de 2005 - data de julgamento). In TARTUCE, Flávio. Novos princípios do Direito de Família 
brasileiro  .  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  10,  n.  1069,  5  jun.  2006.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468>. Acesso em: 15 abr. 2007.
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Diante do exposto em relação à conceituação dos princípios gerais de direito, é 

notória a falta de consenso na doutrina, visto que não são considerados por todos como 

normas e fontes do direito. Também não há definição quanto à sua equivalência  ou 

diferença em relação aos princípios jurídicos e constitucionais.

Defende-se que os princípios gerais de direitos são, efetivamente, normas, em 

consonância  com  a  corrente  doutrinária  majoritária.  Também  acredita-se  que  os 

princípios gerais de direito sejam a categoria mais ampla de princípios, dos quais fazem 

parte os princípios jurídicos, os princípios constitucionais e os princípios de direito de 

família. Entretanto, todos estes princípios têm a mesma  força vinculante.

A  dignidade  da  pessoa  humana  foi  erigida  à  categoria  de  princípio 

fundamental, norteador de todo o ordenamento jurídico. É justamente a dignidade da 

pessoa humana que fundamenta a existência de direitos da personalidade, dos quais a 

pessoa é a titular, pelo simples fato de existir, independentemente de sua origem, sexo, 

etnia, idade etc.

Pelo fato de o desenvolvimento da personalidade da pessoa ocorrer no seio 

familiar, é que se pode falar de uma real imbricação entre os princípios do direito de 

família e os direitos da personalidade, a começar pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Em relação ao princípio da monogamia, acredita-se que tal princípio, de certa 

forma, contribui para o respeito ao princípio da igualdade, visto que a poligamia implica 

em discriminação, inferioridade e subjugação para o gênero feminino nos países em que 

é praticada.

O princípio do melhor interesse da criança/adolescente, como o princípio da 

dignidade da pessoa humana, deve ser utilizado não só no direito de família mas em 

todo ordenamento jurídico, embora  não ocorra. 

Não é  possível  vislumbrar  o  direito  de  família  moderno  sem o  respeito  ao 

princípio da igualdade,  tanto em relação à igualdade de gêneros  quanto à igualdade 

entre filhos.

Apesar de o direito de família moderno caminhar para a priorização do direito 

da  personalidade  à  intimidade,  cabe  destacar  que  não  se  trata  de  uma  completa 

“ausência”  de  intervenção  estatal,  pois  existem  situações  que  extrapolam  o  âmbito 

privado e demandam atuação por parte do Estado (p. ex.: violência doméstica, abuso 

sexual de crianças etc), quando o direito à intimidade de alguns membros da família 
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sucumbe a outros direitos da personalidade dos demais, tais como o direito à vida e à 

integridade físico-psíquica. Portanto, o princípio da autonomia e da menor intervenção 

estatal também comporta limites. 

O princípio da afetividade faz parte dos significativos avanços em matéria de 

direito de família e por causa dele e do princípio da dignidade da pessoa humana, foram 

reconhecidas  novas  entidades  familiares  em nosso ordenamento,  efetivando  assim  o 

princípio da pluralidade familiar.

É certo que a aplicação dos princípios dependem do caso concreto.  Porém, 

existe  um norte  a  seguir,  um mínimo  que  deve  ser  respeitado  na  relativização  dos 

princípios de direito de família: os direitos da personalidade.

Todos os princípios de direito de família contribuem para a efetivação do pleno 

desenvolvimento da personalidade dos membros da família.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2002.

BARRETO,  Wanderlei  de  Paula.  In  ARRUDA  ALVIM  e  THEREZA  ARRUDA 

ALVIM (coord.).  Comentários ao Código Civil Brasileiro, parte geral, v. 1, Rio de 

Janeiro: Forense, 2005.

BOBBIO,  Norberto.  Teoria  do  Ordenamento  Jurídico,  Tradução:  Maria  Celeste 

Cordeiro Leite dos Santos. 10ª ed., Brasília: Editora UnB, 1997.

CANOTILHO,  Joaquim  José  Gomes.  Direito  Constitucional.  5ª  ed.,  Coimbra: 

Almedina

DIAS, Maria Berenice.  Conversando sobre a mulher e seus direitos.  Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2004.

ESPÍNDOLA,  Ruy  Samuel.  Conceito  de  princípios  constitucionais:elementos 

teóricos  para  uma formulação  dogmática  constitucionalmente  adequada.  2ª  ed. 

rev., atual. e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.

FIGUEROA, Alfonso García.  Principios y positivismo jurídico – El no positivismo 

principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Madrid: Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

2876



GAMA, Guilherme Calmon Nogueira  da e  PEREIRA, Daniel  Queiroz.  Direitos  da 

Personalidade e Código Civil de 2002: uma abordagem contemporânea. In Revista 

dos Tribunais, ano 95, v. 853, novembro de 2006.

GUIMARÃES, Arianna Stagni.  A importância dos princípios jurídicos no processo 

de interpretação constitucional. São Paulo: Ltr. 2003.

HOUAISS,  Antônio.  Dicionário  Houaiss  da  Língua  Portuguesa.  1ª  ed.,  Rio  de 

Janeiro: Editora Objetiva, 2004. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. Os sete pecados capitais do novo direito de família. In  

Revista dos Tribunais, ano 94, vol. 833, março de 2005.

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito, 25ª ed., 2ª tiragem, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

NADER, Paulo.  Introdução ao estudo do direito,  17ª  ed.  rev.  e  ampliada.  Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1999.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha.  Princípios fundamentais norteadores do Direito de 

Família. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD).  Disponível  em: 

http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh/rdh2006/rdh2006_IDH.pdf  .  Acesso  em:  14  abr. 

2007.

REALE, Miguel.  Lições Preliminares de Direito,  27ª  ed.  ajustada ao novo Código 

Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.

ROTHEMBURG,  Walter  Claudius.  Princípios  Constitucionais.  2ª  tiragem.  Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

TARTUCE, Flávio. Novos princípios do Direito de Família brasileiro . Jus Navigandi, 

Teresina,  ano  10,  n.  1069,  5  jun.  2006.  Disponível  em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8468>. Acesso em: 15 abr. 2007.

TAVARES,  André  Ramos.  Elementos  para  uma  teoria  geral  dos  princípios  na 

perspectiva  constitucional.  In  LEITE,  George  Salomão  (org.).  Dos  princípios 

constitucionais  –  considerações  em  torno  das  normas  principiológicas  da 

Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

TRINDADE,  Antônio  Augusto  Cançado.  Tratado  de  Direito  Internacional  dos 

Direitos Humanos, v. III, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2003.

2877



2878



POR UMA NOVA DOGMÁTICA PARA O DIREITO PRIVADO: DIREITO 

PRIVADO E A NOÇÃO FUNCIONAL DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS

Marcia Carla Pereira Ribeiro ∗

RESUMO

Os contratos, em seu conceito contemporâneo, ao serem interpretados, poderão sujeitar-

se a princípios como o da função social. A definição de função social dos contratos não 

pode ser tida como única, condicionando-se a percepção de seu conteúdo à natureza 

econômica do vínculo lá estabelecido. Contratos empresariais cotejam lucro, interesses 

particulares, risco e interesses sociais. Aspectos relacionados à concorrência, ao meio 

ambiente e à defesa do consumidor apontam como limitadores da liberdade individual 

na elaboração e interpretação de um contrato. A externalidade dos efeitos dos contratos 

deve ser considerada, assim como seus impactos econômicos e socioambientais, a fim 

de permitir ao julgador considerar tais reflexos como decorrência de um julgado e ao 

legislador  elaborar  a  norma  em  conformidade  com  os  valores  consagrados 

constitucionalmente.

PALAVRAS-CHAVE

CONTRATOS  EMPRESARIAS;  DOGMÁTICA;  EXTERNALIDADES; 

INTERPRETAÇÃO; FUNÇÃO SOCIAL.

ABSTRACT

Contracts, in its current concept, when interpreted, may be subject to fundaments such 

as social role. The definition of the social role of contracts cannot be considered in itself 

only,  being, therefore, conditioned to the perception of the economical nature bound 

therein.  Business  contracts  weigh  profit,  private  affairs,  risks  and  social  interests. 

Bearings  related  to  competition,  environment  and  consumer  protection  are 
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circumscribed by the individual liberty of elaborating and interpreting the contract. The 

externalities of the effects of contracts should be considered, as well as their economical 

and socio-environmental impacts, in order to allow the judge the consideration of such 

reflexes as a consequence of the jurisdiction and the legislator to elaborate the norm in 

accordance with the values consecrated constitutionally. 

KEYWORDS

BUSINESS  CONTRACTS;  DOGMATIC;  EXTERNALITIES;  INTERPRETATION; 

SOCIAL ROLE.

INTRODUÇÃO

Os  contratos  são  instrumentos  indispensáveis  à  mobilização  dos  bens,  num 

sistema econômico que reconhece a propriedade, a liberdade de iniciativa e a existência 

do mercado.

O Código Civil Brasileiro incorporou uma disciplina parcialmente unificada em 

relação ao Direito Comercial e ao Direito Civil que atinge exclusivamente a regência 

das obrigações, aí inserida aquela dos contratos.

O processo de unificação parcial do Direito Privado conduz a reflexões sobre o 

seu significado para a dogmática tradicional,  no sentido de se pensar se as relações 

privadas  adquiriram  características  antes  vinculadas  exclusivamente  às  relações  de 

caráter comercial, ou se a especialidade do Direito Comercial é que esmoreceu. Inspira 

o estudioso do direito à busca de uma resposta no que se refere à existência ou não de 

novos paradigmas que colocariam em xeque a concepção distinta das relações civis e 

comerciais ou empresariais.

Se igualados os contratos civis e comerciais,  não só em sua disciplina, como 

também em sua interpretação, os efeitos de tal reconhecimento precisam ser valorados 

em termos de reflexos econômicos e sociais daí decorrentes.

O Código Civil, na disciplina que apresenta direcionada aos contratos, consagra 

princípios  de  base  constitucional  que  poderão  ser  invocados,  sobretudo  quando  da 

necessidade  de  interpretação  judicial  de  cláusulas  contratuais.  Expressamente  prevê 

princípios como o da boa-fé, da equidade e da função social dos contratos, os quais, a 

depender do reconhecimento da prevalência ou não da unificação de sua dogmática, 
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serão considerados dotados de diferentes ou únicos significados, ao se considerar o tipo 

de relação jurídica analisada – se civil ou empresarial. 

A aplicação  da  lei,  a  contribuição  doutrinária  e  jurisprudencial  que  incidam 

sobre  a  liberdade  de  contratar  -  em  sua  concepção  contemporânea  -  devem  ser 

analisadas em função dos efeitos que produzirão no campo social e econômico. 

A  intervenção  estatal  e  o  afastamento  da  vontade  manifestada  no  contrato 

empresarial, por exemplo, com base no aspecto funcional do contrato, repercutirá de 

forma intensa na cadeia econômica, podendo privilegiar a defesa de valores sociais em 

detrimento  de  suas  repercussões  econômicas,  porém,  não  poderá  o  legislador  ou  o 

julgador esquivar-se de considerar os efeitos econômicos inerentes a contratos especiais 

como os contratos entre empresas. 

Por outro lado, são os contratos empresariais os mais habilitados à produção de 

efeitos externos ao interesse das partes contratantes e tais externalidades são positivas, 

quando associadas à atividade econômica, à oferta de postos de trabalho, produtos e 

serviços que a ela se associam e à geração de tributos; são negativas quando conduzem 

à  deterioração ambiental  e  social.  A percepção  das  externalidades produzidas  pelos 

contratos  empresariais  deverá  auxiliar  na  adoção  de  uma  estrutura  legislativa  e  no 

estabelecimento de uma postura jurisprudencial que colaborem para o desenvolvimento 

sustentável compatível com a realidade social e econômica brasileira. 

O  trabalho  apresenta  uma  análise  crítica  em  relação  à  dogmática  jurídica 

direcionada à disciplina das relações privadas, especialmente no campo dos contratos, 

partindo  de  considerações  sobre  a  massificação  dos  contratos,  o  processo  de 

constitucionalização das relações privadas e o advento do código civil.

1   CONSTITUCIONALIZAÇÃO  DO  DIREITO  PRIVADO  E  MICRO-

SISTEMAS

Verifica-se nas constituições de caráter social do pós-guerra a clara intenção de 

priorizar  a  tutela  da pessoa humana e  de  sua  dignidade.  Coube a  elas  a  função de 

proteger os indivíduos, não de uma maneira individualista,  pautada na singularidade, 

mas de proteção dos sujeitos formadores da sociedade.
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No âmbito  do  Direito  Privado  observa-se  a  superação  de  sua  identidade 

essencialmente patrimonialista.1

característica do sistema jurídico privado desde o século XVIII e que prevaleceu 

até  parte  do  século  XX.  Porém,  desde  meados  do  século  passado,  em  diferentes 

ordenamentos jurídicos, a pessoa humana foi alçada a uma posição de centralidade, na 

busca do enquadramento da defesa do patrimônio a um segundo plano, para que este 

deixasse de ser  o  centro  do sistema,  a  fim de  tornar-se  apenas  um instrumento  em 

benefício do homem. Neste processo de mudança de foco principal, as constituições em 

sua função basilar de tutela da pessoa, assumem um papel estrutural-normativo cada vez 

mais  preponderante  no  sistema  jurídico,  inclusive  no  Direito  Privado.  A  ordem 

constitucional,  além de ser  utilizada  como diretriz  fundamental  para  a  elaboração e 

interpretação das leis infraconstitucionais (função estrutural),  assume sua vocação de 

norma  propriamente  dita,  com  influência  concreta  sobre  o  Direito  Privado, 

anteriormente  intangível  por  normas  que  não  fossem  exclusivamente  de  seu 

ordenamento. 

A função social é um exemplo claro das diretrizes constitucionais para a esfera 

privada,  pois a propriedade e os contratos,  outrora fechados – sem possibilidade de 

reconhecimento do interesse de terceiros a neles influir - hoje possuem a função social 

em  sua  própria  definição,  numa  visão  jurídica  contemporânea  que  acarreta  um 

compromisso dos institutos com a sociedade. A propriedade é acolhida como algo mais 

do que o elemento justificador de um estado de fato de posse e o contrato para além do 

conteúdo negocial de seu objeto, de forma a que se lhes vincule à noção de bem-estar.  

Se a constitucionalização do Direito Privado é perceptível, a descodificação é 

outro processo em visível desenvolvimento.  O conteúdo dos Códigos também não é 

mais  considerado  hermético.  Observa-se  um  aumento  gradativo  na  interferência 

constitucional na interpretação e aplicação deste. Além disso, a especialização das leis 

contribui  para  que  estas  se  tornem  ponto  de  referência  a  priori  em detrimento  da 

consulta generalista efetuada por meio do código. 

Atualmente, há o debate concernente à busca de soluções jurídicas com relação 

às  inovações  tecnológicas,  tão  características  da  sociedade  contemporânea.  Estas 

1 CORTIANO JR., Eroulths. "Alguns apontamentos sobre os chamados direitos da personalidade". In: 
Repensando fundamentos do direito civil brasileiros contemporâneo. FACHIN, Luiz Edson (org.). 
Rio de Janeiro : Renovar, 1998. p.31-56.
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soluções,  certamente  necessitam  do  aparato  jurídico  para  serem  regulamentadas  e 

ordenadas. Em questões como a manutenção da vida por aparelhos ou a fertilização 

artificial,  há  a  potencialidade  do  estabelecimento  de  um  conflito  entre  dispositivos 

relacionados aos Direitos Humanos, Direitos da Personalidade, Direitos Fundamentais e 

Direitos Econômicos. Normas de caráter generalista dificilmente conseguiriam atender 

satisfatoriamente  a  busca  de  tais  soluções jurídicas  devido à  especificidade  de cada 

tema, de modo que apenas estudos aprofundados e  verticalizados trariam resultados 

concretos. 

O Direito Privado deve abordar tais modernidades de modo crítico e visando o 

bem-estar social,  de acordo com os princípios constitucionais.  As relações negociais 

também estão a merecer uma abordagem a partir de suas especificidades.

2  TRANSFORMAÇÃO DA DOGMÁTICA E O CONTRATO EMPRESARIAL: 

LIMITES À AUTONOMIA NEGOCIAL

A  organização  da  vida  em  sociedade  coexiste  com  a  atividade  negocial  do 

homem. O social e o econômico são entre si permeáveis. 

Quando o homem busca a  satisfação de seus interesses  e  não o encontra no 

estado de natureza a resposta a esta necessidade estará na necessidade contraposta do 

outro. O ato de contratar servirá justamente para a adequação dos interesses e efetivação 

de negócios.

Na empresa pontua a importância da utilização do contrato, seja na formação de 

uma sociedade empresária (como a sociedade limitada), ou no estabelecimento do feixe 

de  contratos  que  configura  a  organização  da  empresa:  contrato  de  trabalho,  com 

fornecedores e consumidores, ou contratos entre empresas - com vistas à adoção de 

práticas de gestão mais eficientes, por exemplo.

A utilização  de  contratos  é  certamente  comum e  eficiente,  porém,  o  que  se 

entende por contrato e a definição de seu conteúdo tem se alterado, acompanhando as 

modificações da sociedade e da economia, seja para permitir  maior agilidade – num 

contrato de adesão-, ou como resultado da maior habilitação de alguns em detrimento de 

outros na elaboração de seu conteúdo técnico – contratos padrão -, ou como resultado de 

uma  maior  interferência  do  Estado  e  do  Direito  na  definição  de  seu  conteúdo  – 

restrições de ordem administrativa e legal.
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No universo dos negócios, as alterações da dogmática tradicional se fazem sentir 

especialmente: 1) na proteção do consumidor, um dos elos essenciais à consecução do 

objetivo de colocação no mercado de produto ou serviço, com o propósito de obtenção 

do  lucro  pelo  empresário;  2)  na  concepção  contemporânea  de  bem  estar,  com  o 

surgimento de  novas  tecnologias  e  a  competitividade  social  que corroboram para  o 

estabelecimento de fórmulas contratuais que não permitem a específica discussão de 

cláusulas, cujo conteúdo normalmente privilegia o interesse daquele que ostenta maior 

nível de conhecimento ou poder de oferta; 3) na incorporação de normas de interesse 

público voltadas à defesa da concorrência e do meio ambiente. 

Na disciplina das relações de consumo prepondera a busca do estabelecimento 

de um regime de equilíbrio entre os contratantes, cujos intérpretes estão autorizados a 

valorar a norma e o contrato de forma a minimizar a desigualdade original da relação.

 Por outro lado,  a  maior ou menor liberdade na fixação do conteúdo de um 

contrato de parceria entre empresas, ou de um contrato preparatório para operação de 

fusão ou incorporação, por exemplo, também se condiciona a sua vocação de servir de 

instrumento  auxiliar  na  implementação  de  políticas  públicas  que  expressam valores 

normativamente  consagrados  e  que  limitam  o  poder  de  escolha  dos  sujeitos,  em 

benefício  da  harmonia  ou  qualidade  de  vida  em  sociedade.  Enquadram-se  aqui  as 

normas  de  concorrência  e  de  intervenção  administrativa  do  Conselho  de  Defesa 

Econômica – CADE. Mesmo papel reservado às normas voltadas à proteção do meio 

ambiente.

Na empresa, os contratos são coadjuvantes da organização implementada pelo 

empresário, na compra e venda do estabelecimento, transferência de mercadorias entre 

empresários, prestação de serviços auxiliares entre empresas, dentre outros. 

Nas  situações  apresentadas,  contrato  de  consumo,  contratos  relacionados  à 

estrutura societária e contratos ligados à organização dos negócios, o condicionamento 

de sua efetividade, diante das disposições legais incidentes, prende-se à noção de função 

social. Já, o que se pode entender por função de um contrato empresarial terá o teor 

criado  ou  recriado  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência  de  forma  não  limitada  aos 

parâmetros legais expressos.

3  PECULIARIDADES DO CONTRATO EMPRESARIAL E FUNÇÃO SOCIAL
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O sentido da expressão  função social empregada na Constituição Federal e no 

Código Civil2 e que atua como condicionante da efetividade de um contrato, não tem 

definição normativa,  o que faz por remeter à doutrina e à jurisprudência o papel de 

identificação do conteúdo de seus termos, a fim de propiciar uma análise compatível 

com a natureza do contrato analisado.

Ainda que o princípio esteja inserido na disciplina única da Teoria Geral dos 

Contratos,  no Código Civil,  deve-se  fugir  de  uma visão  generalista  que  sucumbiria 

diante dos rumos tomados pelas diferentes formas contratuais,  como um contrato de 

consumo e outro entre empresas. 

Para se identificar o conteúdo de  função social é possível: 1. estabelecer-se a 

relação  entre  função  social  e  os  interesses  externos  que  poderão  interferir  no 

reconhecimento da vontade (ou do conteúdo) expressa contratualmente; 2. partir-se para 

o reconhecimento de que o cumprimento ou não da função do contrato será diferente a 

depender da espécie contratual analisada. 

No campo negocial, vinculado à atividade típica das empresas, segundo Paula A. 

Forgioni,  elementos  como  a  tutela  do  crédito,  o  cotejo  entre  a  segurança  e  a 

previsibilidade, a possibilidade do risco, da perda e do lucro sugerem uma interpretação 

peculiar, pois, o princípio da boa-fé e que se relaciona com a função social do contrato, 

nas “relações mercantis parte de uma realidade diversa e desempenha uma função um 

tanto  diferente  daquelas  que  cercam  a  maioria  dos  negócios  celebrados  entre  não 

comerciantes”.3

A função social do contrato, de forma geral, poderá ser invocada pelo intérprete 

como meio justificador do afastamento da expressão original de uma das partes, ou de 

ambas, afastando a efetividade do vínculo.

Caberá  à  doutrina  e  à  jurisprudência  tentar  identificar  qual  o  interesse 

potencialmente positivo para a sociedade humana, compatível com a noção de função 

social e  que  fará  desaparecer  uma  expressão  que,  não  fosse  o  seu  afastamento, 

vincularia as partes pelo conteúdo expresso contratualmente.

2 Especialmente no art.  5º,  XXIII  e art.  170, III  da Constituição Federal  e art.  421 do Código Civil 
Brasileiro.
3  FORGIONI, Paula A. A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil Brasileiro. In: 
Revista de Direito Mercantil, v. 130, 2003, p. 31.
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Uma  interpretação  possível  para  o  sentido  de  função  social  do  contrato 

relaciona-se aos valores maiores da Constituição Federal tal qual disposto nos seus arts. 

1º  e  3º.  O intérprete,  seguindo-se  esta  linha,  tomaria  os  princípios  da  dignidade da 

pessoa humana e do solidarismo como parâmetro para estabelecimento da função social.

A aplicação direta dos princípios constitucionais, independentemente da edição 

de norma definidora de sua implementação tem como fator ponderável a possibilidade 

de submissão direta  do conteúdo contratual  aos princípios  constitucionais,  de forma 

indistinta, o que se afasta do conceito de contemporâneo de isonomia, retomando-se a 

concepção  de  igualdade  sem  especial  consideração  quanto  às  desigualdades  reais. 

Aplicando-se  aos  contratos,  acabaria  por  afastar  a  pertinência  da  identificação  da 

natureza do contrato, equiparando-se, por exemplo, contratos de consumo e contratos de 

parceria entre empresas.

Ainda  com  relação  aos  princípios  constitucionais,  além  do  princípio  da 

dignidade da pessoa humana, princípios como da liberdade de iniciativa e da autonomia 

da  vontade  também  devem  ser  considerados,  de  forma  a  exigir  do  intérprete  uma 

atuação que os compatibilize com os demais princípios constitucionais. 

Calixto Salomão Filho aponta que a idéia de função social da empresa “é uma 

das  noções  de  talvez  mais  relevante  influência  prática  na  transformação  do  direito 

empresarial  brasileiro”  associado  à  idéia  de  interesses  externos  aos  envolvidos 

diretamente na empresa e que são consagrados no direito antitruste, do consumidor e 

ambiental. A delimitação da autonomia privada não apenas gera o dever de abstenção 

em  relação  aos  danos  que  possam  ser  provocados  aos  interesses  externos 

salvaguardados,  como também a  imposição  de  deveres  positivos,  numa “concepção 

social intervencionista, de influência reequilibradora de relações sociais desiguais”.4 

Porém, não refoge ao autor o risco da valoração dos interesses externos que 

eventualmente serão considerados na definição da extensão da função social e que pode 

esbarrar na dificuldade de separação entre interesses gerais e interesses de determinados 

grupos. A prevalecer, na hipótese de afastamento da autonomia privada na elaboração 

do conteúdo contratual, interesses de grupos de influência e não interesses gerais, não 

haveria como justificar a prevalência de um grupo em relação a outro, gerando, mais 

uma vez, o oposto da isonomia.
4 SALOMÃO FILHO, Calixto  Função social do contrato: primeiras anotações. In:  Revista de Direito 
Mercantil, n. 132, 2003, p. 8.
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Pode-se pensar no estabelecimento de um parâmetro legal para o conteúdo da 

expressão, porém, a dificuldade de estabelecimento do interesse respaldado na função 

do contrato continuaria a ser uma dificuldade. Como, por exemplo, definir e enumerar a 

função  social  de  um  contrato  entre  empresas,  ainda  mais  quando  se  considera  a 

mutabilidade das relações negociais, o espírito de inovação que lhe é tão caro?

Veja-se,  ainda,  a  hipótese  de  associação  entre  interesse  do  Estado,  interesse 

público e interesse da sociedade. A fluidez do conceito de interesse público seria um 

dos  obstáculos.  Para  Marçal  Justen  Filho,  não  “é  fácil  definir  interesse  público, 

inclusive  por  sua  natureza  de  conceito  jurídico  indeterminado,  o  que  afasta  uma 

exatidão de conteúdo”.5

Não é a quantidade o elemento definidor do interesse público, pois há interesses 

privados “que poderiam dar origem a um interesse público, na medida em que ocorresse 

alguma homogeneidade coletiva”.6

A indefinição do que seja função social, somada às características específicas 

dos  contratos  empresarias,  quando cotejados  com outros  contratos,  pode  conduzir  à 

aceitação de várias funções sociais, cuja amplitude deve necessariamente contemplar a 

modalidade do contrato empresarial, a fim de serem afastadas situações abusivas. 

A percepção de qual interesse deva prevalecer em nome do princípio da função 

social do contrato é um desafio. Calixto Salomão Filho propõe que se estabeleça uma 

relação entre função social do contrato e interesses institucionais. Para ele, o interesse 

institucional  é  jurídica  e  economicamente  destacável  do  interesse  individual.  Neste 

último  aspecto,  “a  proteção  da  referida  garantia  institucional  deve  representar  uma 

utilidade para a coletividade que não se confunda com a utilidade individual e também 

inconfundível com a utilidade pública”.7

Para o autor o “princípio da função social do contrato permite a tutela difusa 

pelo judiciário das garantias institucionais”, e, arremata, toda “vez que forem lesados 

interesses institucionais haverá lesão à função social do contrato”, pois, “é no destaque 

por  estes  proporcionado  entre  interesse  individual  e  coletivo  que  se  encontra  a 

justificativa para limitar a liberdade contratual”.8

5  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo.  São Paulo, Saraiva, 2005, p.36-39.
6 Op. Cit, p.41.
7 Op. Cit., p. 17.
8 Op. Cit, p. 21.
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O conteúdo da manifestação de vontade, de cuja estabilidade depende a própria 

manutenção do sistema troca, somente deverá ser substituído, mediante aceitação dos 

efeitos daí decorrentes se existir uma vantagem que supere o risco do enfraquecimento 

do poder vinculante do contrato e da relativização de seu papel indutor da estabilidade 

das relações sociais.

Interesses de um grupo, o arrependimento, ou outra modificação individual não 

justificariam  por  si  a  invocação  da  função  social  do  contrato,  pois  esta  estaria 

condicionada ao impacto de seus efeitos. Já, interesses institucionais de proteção do 

mercado de consumo, da concorrência e do meio ambiente permitiriam uma justificada 

interferência da lei e do poder judiciário nos contratos empresariais.

4  INTERFERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NOS  CONTRATOS 

EMPRESARIAIS

4.1. O Supremo Tribunal Federal já operou no sentido de estabelecer uma ligação 

entre atividade empresarial, contratos e sua função social9. Duas situações contratuais 

para as quais o STF impôs decisões diferenciadas podem auxiliar na reflexão proposta.

Duas  leis  estaduais,  contra  as  quais  foram  propostas  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade, disciplinaram questões contratuais, uma com relação à fixação de 

data  para  vencimento  de  mensalidades  escolares,  a  outra  sobre  meia-entrada  para 

espetáculos culturais.

Os contratos de ensino, são, hoje,  ordinariamente escritos. Os de aquisição de 

ingressos,  por  sua  vez,  são  representados  por  tickets  ou  meramente  verbais  pela 

liberalização do acesso. A forma escrita não é essencial à configuração dos contratos, 

logo,  não estaria  aqui  a  distinção entre  os fatos  da primeira e  da segunda situação, 

tratando-se ambos de contratos realizados entre pessoas interessadas no serviço prestado 

e empresas. 

Tanto na questão da prestação educacional como na do acesso a espetáculos é 

possível  que  se  reconheça  os  interesses  contrapostos  característicos  das  relações 

negociais – um quer prestar o serviço, ofertar o espetáculo ou educação em troca da 

remuneração, o outro deseja receber a prestação e assistir o espetáculo ou receber a 
9 Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.007-7,  Pernambuco,  relator  Ministro  Eros  Grau,  D.J.U. 
4/02/2006 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.950-3, São Paulo, relator  Ministro Eros Grau, 
D.J.U.  02/06/2006.   Acórdãos  que  também  foram analisados  por:  RIBEIRO,  Marcia  Carla  Pereira. 
Educação e cultura: direito ou contrato. In: Revista de Direito GV, v.4, p. 117-137.
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atividade de ensino, aceitando a remuneração imposta. Em ambos, a prestação decorre 

do exercício de uma atividade empresarial.  Também em ambos o objeto do contrato 

relaciona-se  a  uma  atividade  de  especial  relevância  para  a  sociedade  brasileira.A 

sujeição à disciplina constitucional não exclui a natureza contratual do fato disciplinado, 

nem as distingue.  Em ambas,  as leis e os fatos disciplinados são considerados,  pela 

ordem jurídica, relações de natureza obrigacional.

Na questão do contrato de ensino, o STF conclui que não poderia a lei estadual 

disciplinar  data  de  vencimento  de  contrato,  matéria  de  direito  contratual  civil  cuja 

disciplina  é  exclusiva  da  União.  Sobre  a  obrigatoriedade  de  meia-entrada,  no  caso 

assegurada por lei estadual, decidiu que poderia a lei estadual disciplinar a questão, por 

se tratar de tema de direito econômico, cuja competência é compartilhada pelas três 

esferas de poder, União, Estado e Municípios.

A possibilidade de interferência legal no estabelecimento de data de vencimento 

de contrato de prestação de serviço de ensino foi rechaçada, porém, a previsão da meia- 

entrada foi garantida.

Em ambas as situações,  embora prestado por empresas privadas,  o objeto  dos 

contratos  se  insere  no  que  se  compreende  por  direito  social  a  ser  garantido,  em 

princípio, pelo Estado, mas que por razões, dentre elas financeiras, não é efetivamente 

ou satisfatoriamente ofertado,  permitindo-se que tais  prestações estejam previstas na 

própria constituição como disponíveis também à oferta pelo particular.

 A partir  do momento  em que são ofertadas  pelo  agente  privado,  sujeitam-se 

também a outros princípios e normas, peculiares às relações privadas estabelecidas no 

mercado  e  qualquer  interferência  legal  ou  jurisprudencial  precisará  ser  pensada  de 

forma a abranger aspectos econômicos e sociais.

Com relação à cultura como direito social, a Constituição Federal estabelece o 

dever do Estado de garantir a todos “o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes  da  cultura  nacional”,  e  de  apoiar  e  incentivar  a  valorização  e  a  difusão  das 

manifestações culturais, nos termos de seu art. 215. Com relação ao desporto, também 

de  forma  expressa,  dispõe  o  art.  217  quanto  ao  dever  de  fomento  das  práticas 

desportivas formais e não-formais.
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A fixação do valor de ingresso a ser cobrado por prestadores privados não está 

prevista  expressamente  nos  artigos  próprios  ao  tema  na  Constituição  Federal,  mas 

poderá ser relacionada de forma indireta a outros princípios e garantias constitucionais.

Tanto  a  prestação  do  serviço  educacional  como  de  cultura  e  desporto  são 

reconhecidos como da alçada da liberdade de iniciativa,  vale dizer,  como sujeitos à 

iniciativa  pública  e  privada,  com  a  possibilidade  de  estabelecimento  de  normas 

balizadoras  da  conduta  dos  particulares  com  relação  à  educação,  por  meio  do 

estabelecimento  de  normas  gerais  sobre  educação,  assim  como  pela  concessão  de 

autorizações e a realização de avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 209, I e II 

da CF); com relação à cultura pela difusão das manifestações culturais (art. 215 da CF), 

para os desportos pelo fomento das práticas (art. 217 da CF). 

No âmbito das relações de direito público, em razão da desigualdade típica da 

relação,  o  instrumento  próprio  de  disciplina  é  a  lei,  como  expressão  do  poder  de 

império. No campo das relações privadas, no entanto, o referencial é o contrato, que, em 

princípio, expressa uma vontade comum de contratar. A característica do fato que se 

estabelece  pela  prestação  da  educação,  da  cultura  e  do  desporto,  qualificável  como 

relação jurídica de natureza obrigacional, distancia-se de outros fatos da alçada estatal, 

como a cobrança de tributos, ou a prestação direta de determinado serviço pelo ente 

público - como o de segurança pública-  compatibiliza-se com a utilização de contratos 

e,  conseqüentemente,  com suas  características  de  definição  de  preço  e  prazo  pelas 

partes. O fato de serem direitos sociais não é incompatível com esta conclusão.

O  STF  negou  a  possibilidade  de  interferência  pelo  Estado,  por  lei,  no 

estabelecimento de data de vencimento de prestação de serviço escolar, ainda que se 

pudesse  pensar  na função social  desempenhada por  esta  modalidade  de  contrato;  e, 

admitiu a fixação de meia-entrada para estudantes. A previsão legal de meia-entrada 

para  acesso  a  espetáculos  culturais  pode  encontrar  seu  fundamento  na  proposta  de 

universalização do acesso, o que se compatibilizaria com a noção de função social dos 

contratos então estabelecidos. Porém, tal proposta, ao mesmo tempo em que pode servir 

à sua finalidade também poderá provocar outros efeitos como: transferência dos custos 

para os demais usuários, não beneficiados pela redução; afastamento de tais usuários, 

que  ficariam  preteridos  do  mesmo  direito  que  se  quer  assegurar  pela  normativa; 

modificação  no  planejamento  de  custos  das  empresas  e,  conseqüentemente, 
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possibilidade de alteração da programação e até da qualidade da oferta e a não inclusão 

por  acessibilidade  para  cidadãos  que  não  ostentem a  condição  de  estudantes  e  que 

também poderiam invocar o direito à cultura.

Para atenuar tais efeitos indesejáveis, além da aceitação da atribuição de meia-

entrada para estudantes, outras iniciativas, especialmente aquelas de natureza pública ou 

desinteressada não podem ser negligenciadas. A manutenção de programas públicos ou 

sociais de oferta de espetáculos ou esportes, gratuitos ou diferenciados, levando-se em 

consideração a renda do usuário, devem coexistir com a iniciativa privada de oferta.

Quanto às empresas privadas, a existência de lei que interfira no preço da oferta, 

impactará na tabulação de preços, assim como na organização das pautas de oferta.

4.2. Ainda sobre os contratos empresarias e suas peculiaridades, um julgado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, apreciado posteriormente pelo Superior Tribunal de 

Justiça, relacionado à causa do negócio e do contrato, merece atenção.10 

Tratou-se de contrato entre empresários para negociação de um imóvel e outro 

contrato para transferência do estabelecimento empresarial, organização do negócio de 

exploração de posto de gasolina.

Realizaram-se  dois  contratos  contando  com  as  mesmas  partes:  um  com  o 

propósito de transferir os direitos relacionados ao estabelecimento empresarial relativo à 

exploração de posto de combustível e outro para transferência do imóvel no qual estava 

instalado o posto.

A parte compradora, diante da não confirmação da expectativa de rendimento do 

estabelecimento,  propôs  medida  judicial  para  rescisão  do  contrato  de  compra  do 

estabelecimento  empresarial,  com apuração de perdas e  danos,  e,  outra  ação com o 

propósito de consignação das prestações devidas relativamente ao contrato de compra e 

venda do imóvel, com vistas a sua manutenção.

A  parte  vendedora,  por  sua  vez,  intentou  ação  para  rescisão  de  ambos  os 

contratos, com fundamento na inadimplência da compradora, que deixara de realizar as 

prestações previstas nos contratos.

O  julgamento  confirmou  a  vinculação  entre  os  dois  contratos,  ainda  que 

realizados por instrumentos distintos, a extensão de seus efeitos recíprocos, e, em sede 
10 Rec. Especial nº 37.968, São Paulo, relator Ministro Aldir Passarinho, D.J.U.  25/04/2005. Decisão que 
também foi analisada por:: RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Causa do negócio e causa do contrato na 
compra e venda de estabelecimento empresarial e imóvel In: Revista de Direito Empresarial n. 5/145-
158.
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de  recurso  especial  relacionado  à  liquidação,  confirmou  a  existência  de  objeto 

específico  do  contrato  de  compra  e  venda  do  imóvel  e  da  necessidade  de  sua 

consideração na operação de liquidação das perdas e danos decorrentes da rescisão do 

negócio jurídico.

Não fosse a natureza empresarial dos contratos e a vinculação entre ambos daí 

decorrente, a autonomia dos contratos permitiria, em tese, a pretensão da compradora de 

desfazer a aquisição do negócio e manter aquela do imóvel no qual está instalado o 

posto de gasolina. Porém, o imóvel objeto de negociação está diretamente associado à 

prática empresarial, por ser o terreno no qual foi construído e opera o posto de gasolina. 

No que diz respeito à negociabilidade do estabelecimento,  a Lei estabelece a 

possibilidade  do  mesmo  ser  objeto  unitário  de  direitos  e  de  negócios  jurídicos, 

translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.

No  caso  analisado,  o  propósito  inicial  das  partes  foi  a  transferência  da 

organização montada pelo empresário para a exploração de posto de combustível, com a 

igual transferência do imóvel, de titularidade do mesmo empresário.

As  decisões  adotaram  o  entendimento  de  tratar-se  de  um  único  negócio 

consolidado a partir da elaboração de dois diferentes instrumentos contratais.

Diante da aceitação da unicidade negocial, um e outro contrato passaram a ser 

tratados como ligados e dependentes, conduzindo a conclusões diversas daquelas que 

decorreriam de dois contratos considerados exclusivamente em sua autonomia. 

A aceitação da unidade de fato do estabelecimento conduz à possibilidade de 

precificação  diferente  daquela  que  incidiria  para  relações  negociais  que  não 

envolvessem uma organização empresarial. Quando há a opção pela transferência do 

estabelecimento e não dos bens isoladamente, e ainda, do estabelecimento em toda sua 

extensão, incluindo-se o bem imóvel, a precificação certamente leva em consideração o 

resultado  potencial  do  exercício  da  atividade  empresarial  exatamente  nas  mesmas 

condições em que a mesma era explorada pela parte vendedora.11 Os contratos firmados 

11 COELHO, Fábio Ulhoa.  Curso de Direito Comercial.  v.1. 9ª ed.  São Paulo: Saraiva, 2005.p. 96: 
“Ao  organizar  o  estabelecimento,  o  empresário  agrega  aos  bens  reunidos  um  sobrevalor.  Isto  é,  
enquanto esses bens permanecerem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado,  
um valor superior à simples soma de cada um deles em separado”; TOKARS, Fábio Leandro.  O Risco 
Excessivo  no  Trespasse  do  Estabelecimento  Empresarial  –  Desvio  da  Função  Econômica  do 
Contrato. Tese de doutoramento em Direito das   Relações Sociais, UFPR, 2002, p. 22: “De outro lado,  
o  estabelecimento,  em  si,  se  constitui  em  unidade  autônoma,  reconhecida  pelo  direito  como  tal,  
admitindo  tanto  a  negociação  conjunta  quanto  em  tratamento  jurídico  diverso  ao  concedido 
individualmente aos seus elementos”.
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previam o lucro potencial do estabelecimento como ponto de partida para a negociação, 

cuja não confirmação foi um dos fundamentos de desfazimento do negócio, porém, a 

perspectiva de rentabilidade, por si, não integra o estabelecimento empresarial,  ainda 

que interfira no computo de seu valor.

Tomando-se  por  base  a  idéia  de  causa como  função  prático-social  ou 

econômico-social  do  contrato12,  nos  “contratos  bilaterais,  o  elemento  categorial 

inderrogável consiste em se convencionar a prestação como causa da contraprestação e 

vice-versa (e a a causa consiste, naturalmente, na dupla realização da prestação e da 

contraprestação”).13 Logo,  a causa do contrato  é  a harmonização dos interesses,  por 

meio da descrição das condutas que as partes se obrigam a assumir para que o objetivo 

de ambas as partes seja satisfeito. O objeto ou conteúdo do contrato é a descrição de tais 

condutas.

Com  relação  ao  negócio  jurídico,  a  causa  estará  identificada  na  busca  do 

resultado decorrente do estabelecimento do vínculo obrigacional, por conseqüência, o 

objeto  do  negócio  é  a  prestação  que  decorre  da  obrigação,  na  hipótese,  de  caráter 

empresarial. A causa e o objeto do negócio jurídico e do contrato podem ser percebidos 

de forma individualizada, no contrato, atrelados a comportamentos pré-estabelecidos e 

que deverão conduzir à prestação, esta, relacionada ao negócio jurídico, sob pena de 

comprometimento da recondução da parte originalmente compradora ao estado anterior, 

diante do desfazimento do contrato de transferência do estabelecimento.14

Ao  que  parece,  a  motivação  subjetiva  para  a  realização  do  negócio  estava 

atrelada a uma expectativa de rentabilidade do estabelecimento que não se confirmou na 

prática, assim como não foram pagas as prestações devidas pelos adquirentes da forma 

convencionada.  Mas,  ambos  os  contratos  foram  utilizados  como  instrumento  de 

definição  dos  comportamentos  para  a  realização  de  um  só  negócio  jurídico: 

transferência  de  direito  e  bens  relacionados  ao  exercício  da  atividade  de  posto  de 

combustível.

12 AZEVEDO, Antonio Junqueira de.  Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed.  São 
Paulo: Saraiva,2002, p.153.
13 Idem, p. 155.
14 GOMES, Orlando.  Contratos. 25ª ed. Rio de Janeiro:Forense, 2002. p. 56: “O objeto do contrato não 
é a prestação nem o objeto desta. A prestação é objeto da obrigação e seu objeto tanto pode ser a entrega 
de uma coisa como o exercício de uma atividade ou a transmissão de um direito. Objeto do contrato é o 
conjunto dos atos que as partes se comprometeram a praticar, singularmente considerados, não no seu 
entrosamento finalístico, ou, por outras palavras, as prestações das partes, mão o intercâmbio entre elas, 
pois este é a causa”.
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Separado o estabelecimento do imóvel, não haveria como o proprietário manter 

o estabelecimento sem a base territorial, o que o obrigaria ou a desistir do negócio e 

vender  os  equipamentos  passíveis  de  serem  removidos,  ou  a  se  sujeitar  ao 

estabelecimento de uma relação contratual de arrendamento do imóvel para exploração 

do  posto,  caso  quisesse  manter-se  no  exercício  da  atividade  empresarial.  Portanto, 

mesmo se realizado o negócio por meio de dois contratos, não poderia ser desconhecida 

a  ligação entre  os  contratos,  abstraindo-se  sua situação  de derivação de um mesmo 

negócio jurídico.

Observe-se  que  o  atrelamento  entre  contratos  autônomos  coaduna-se  com  a 

natureza da atividade prestada, de outro modo, não haveria justificativa para atribuir-se 

unicidade ao que as vontades das partes separou na elaboração de dois contratos.

Sobre a função do contrato, a parte compradora certamente realizou o negócio 

com o propósito de dele extrair lucro pela exploração do posto de gasolina e segundo 

uma determinada expectativa de resultado. A não concretização da expectativa para a 

parte pode ter significado o não cumprimento da função a que se destinavam o negócio 

e  os  contratos,  por  outro  lado,  não  se  pode  concluir  que  o  contrato  tivesse 

exclusivamente esta função. Dele também decorre a estabilização das relações sociais 

cujo mérito é facilitar a vida em sociedade.

A natureza  do  objeto  do  contrato  permitiu  que  a  diversidade  de  formulação 

escrita não prevalecesse sobre a unidade do negócio empresarial.

Caso fosse permitida a ruptura da unidade negocial e o novo proprietário do 

imóvel pretendesse a cobrança de aluguéis fora do valor do mercado para o explorador 

do  posto  de  gasolina,  inviabilizaria  o  próprio  exercício  da  atividade  econômica  lá 

desenvolvida, com conseqüências que certamente extrapolariam o interesse das próprias 

partes diretamente envolvidas – fornecedores, clientes, fisco, trabalhadores.

4.3. Nos contratos entre empresas, nos quais se trabalha com elementos como 

risco,  lucro,  continuidade  e  oferta  a  hipótese  de  interferência  por  interpretação  dos 

contratos deve considerar, além de outros aspectos, os prováveis impactos econômicos 

daí  decorrentes.  Contratos  entre  empresas  de  caráter  contínuo,  relacionados,  por 

exemplo com a flutuação do câmbio ou valores de mercadoria em bolsa, diante de uma 

mudança de  política  econômica  que produza  uma alteração substancial  da  condição 

originária  do  contrato,  como já  verificado  na  prática  nacional  com os  contratos  de 
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leasing, contratos de comercialização de laranjas e de soja, ao sofrerem a interferência 

do judiciário, inevitavelmente repercutirão para além do interesse das partes. 

Outros  valores,  além  do  econômico,  certamente  podem  e  devem  servir  de 

fundamento para decisões jurisprudenciais, porém, a consagração do caráter social das 

relações privadas não deve tomar as atenções de forma a concentrar toda esperança de 

efetiva redistribuição com vistas ao estabelecimento de uma política de bem-estar, nem 

se tornar o principal mecanismo de implementação de políticas públicas que conduzam 

aos objetivos centrais dispostos na Constituição Federal, isentando-se o Poder Público 

de sua missão.

5  EXTERNALIDADES DOS CONTRATOS E DESENVOLVIMENTO

Os contratos empresariais produzem efeitos diferentes e com reflexos em relação 

a  terceiros  que  não  são  identificáveis  com  tal  extensão  e  habitualidade  em  outros 

contratos.

A escassez e as características dos bens de produção, ligados ao exercício da 

atividade  empresarial  permitem  uma  distinção  no  tratamento  a  ser  dado  às 

externalidades, pois, em relação a tais bens o poder que é reconhecido aos seus titulares 

se projeta de forma mais clara em relação a terceiros. 

Falando-se  agora  somente  em  relação  aos  contratos  em  sua  categoria 

empresarial, no momento de sua elaboração tais efeitos externos podem ou não ter sido 

considerados.  Na  hipótese  negativa,  o  custo  do  contrato  será  atingido,  caso  as 

externalidades sejam negativas.

As  relações  econômicas,  muito  freqüentemente  instrumentalizadas  pelos 

contratos, estão inseridas em circunstâncias econômicas e sociais, e, o sistema jurídico a 

que  estão  sujeitas  não  é  imune  aos  efeitos  da  economia  para  a  sociedade,  e,  por 

conseqüência  para  o  Direito.  A  influência  das  ciências  jurídicas  e  econômicas  é 

recíproca. Acredita-se na influência econômica na elaboração das normas e dos julgados 

– alterando a perspectiva de neutralidade do legislador ou julgador -, assim como na 

perspectiva do Direito interferir  na economia,  seja pelos mecanismos tradicionais de 

intervenção, como imposição de políticas tributárias ou restrições administrativas, seja 

atuando  pela  planificação  e  implementação  de  políticas  públicas.  Sob  tais  óticas,  o 
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contrato  empresarial  apresenta-se  tanto  sujeito  ao  direito,  como  à  economia,  e,  no 

campo dos efeitos, aquele que mais provavelmente trará consigo a potencialidade de sua 

externalização.

Portanto, o poder de intervenção do Estado, seja pela Lei, seja pelo Judiciário 

acarretará  conseqüências  econômicas,  especialmente  relevantes  com  relação  aos 

contratos empresariais.

A autorização de  intervenção do Estado no teor  ou na  execução do contrato 

desvela o acolhimento de externalidades aos contratos que justificam tal conduta, com 

vistas  à proteção de determinados  interesses –  quem sabe enquadrar-se-iam aqui  os 

interesses institucionais.

Na  utilização  dos  contratos  como  instrumento  de  realização  do  objeto 

empresarial, se há uma prévia e pontual previsão legislativa de limitações à autonomia 

privada  e  de  manifestação  de  interesses  individuais,  há  uma  possibilidade  de 

assimilação  de  seus  custos  já  na  origem dos  negócios.  Como,  por  exemplo,  ao  se 

realizar  um  contrato  empresarial  de  vulto  com  uma  determinada  empresa,  a  outra 

contratante tenta conhecer o real estado econômico da contraparte,  pois dessa forma 

poderá identificar, ainda que de forma imperfeita, os riscos que irá considerar na opção 

ou não pela contratação e na fixação do preço do contrato. Sabendo-se de antemão quais 

os  efeitos  para  os  contratos  firmados  na  hipótese  de  incidência  do  regime  de 

recuperação  ou  de  falência  para  a  empresa,  é  possível  desde  logo  computar  tais 

circunstâncias.  Nesta  linha  de  pensamento,  os  contratos  excluídos  do  regime  de 

recuperação ou aqueles cujo tratamento é privilegiado na falência poderão ter um menor 

impacto na formulação de seus preços, do que os demais. Tudo porque há uma prévia 

determinação legal quanto aos efeitos dos mencionados regimes para os contratos.

Quando a neutralização das externalidades provocar a invocação dos princípios 

gerais, como o da função social, pela via da decisão do Poder Judiciário, a absorção de 

seus  efeitos  pelo  preço do  contrato  torna-se  muito  mais  complicada,  e  seu impacto 

precisa ser considerado.

As  normas  de  proteção  ambiental  que  estabelecem  limitações  à  atividade 

empresarial, buscam a proteção de um bem comum, se confrontado com a conduta do 

empresário.  A  almejada  proteção  nem  sempre  acontece  pela  via  da  proibição,  por 
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exemplo,  de  corte  de  árvores  que  integram  um  bosque,  às  vezes  recorre  a  outros 

instrumentos  como  a  imposição  de  deveres  de  compensação  –  pelo  replantio  –  ou 

indenização. Para o empresário certamente a questão estará resumida na análise dos 

custos. 

Pensando-se  sob  o  prisma  econômico,  para  a  realização  do  negócio  e 

considerando-se as limitações impostas pela ordem jurídica, o empresário somente irá 

dar seqüência às negociações se as onerações decorrentes das limitações administrativas 

forem  suplantadas  pelo  retorno  financeiro.  Na  hipótese  contrária  provavelmente 

desistirá  do  contrato;  na  primeira  hipótese,  considerado  o  custo  do  replantio,  por 

exemplo,  fará  uma  proposta  ao  proprietário  da  área  que  não  inviabilize  o 

empreendimento,  e  que  necessariamente  terá  incorporado  a  projeção  da  oneração 

provocada pelas normas administrativas de proteção empresarial, ou seja, o custo das 

externalidades. E, abstraindo-se a possibilidade de imposições de sanções penais, caso o 

valor da multa administrativa seja compensador, prosseguirá na atividade pretendida, 

aguardando sua fixação, cuja projeção terá sido previamente considerada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Institutos  privados,  como  os  contratos,  não  podem  ser  interpretados 

exclusivamente com base na dogmática tradicional que separa o Direito em seu perfil 

público e privado. Há princípios constitucionais diretamente relacionados às relações 

privadas, e, dentre estas, às relações econômicas e negociais.

De inspiração constitucional  e expressamente incorporado ao Código Civil,  o 

princípio da função social dos contratos, para que se torne efetivo e compatibilizado 

com outros princípios constitucionais, precisa, ao ser invocado e aplicado, assumir uma 

formatação atribuída pelo intérprete que considere a natureza do contrato, assim como 

os impactos econômicos e sociais que irão derivar da proposição hermenêutica. O que 

justifica a especialidade dos contratos entre empresas é a vocação de tais contratos à 

produção de externalidades.

Relativamente às externalidades dos contratos empresariais,  o Direito Privado 

tem um papel  essencial  em sua função repressora e indutora de condutas  negociais, 

numa sociedade que se caracteriza por um sistema de mercado.
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A adoção de uma postura crítica em relação à dogmática tradicional do Direito 

Privado e a sua parcial unificação, fiel aos princípios do direito contemporâneo e ao 

valor da pessoa humana poderá colaborar para o desenvolvimento econômico e social 

brasileiro.
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A EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS ACORDOS DE ACIONISTAS

 Pedro Paulo Moreira Rodrigues∗

RESUMO

O acordo de acionistas surgiu como um dos mais interessantes instrumentos utilizados 

para a união de acionistas em torno de uma finalidade comum dentro de uma companhia. 

Diante  disso  é  que  se  mostra  importante  o  estudo  dos  meios  jurídicos  passíveis  de 

utilização para que se leve a efeito o objeto do acordo, em caso de não cumprimento 

voluntário pelas partes envolvidas. Como a atividade empresarial não pode se submeter, 

sem enorme prejuízo,  às mazelas  do Poder  Judiciário  brasileiro,  o legislador buscou 

conferir  agilidade e  efetividade e este  tipo de acordo,  dotando-o da possibilidade de 

execução específica. Entretanto, muitas incongruências cercam o assunto. É objetivo do 

presente estudo a análise da viabilidade ou não da execução especifica dos acordos de 

acionistas e da efetividade (relativa) da utilização desta medida.

PALAVRAS CHAVES

ACORDO DE ACIONISTAS; EXECUÇÃO ESPECÍFICA 

ABSTRACT

The shareholders agreement came up as one of the most interesting instruments to the 

joint  of the shareholders  around a common goal  inside a  company. Because of this, 

studying  the  procedural  measures  available  to  make  effective  the  provisions  of  the 

agreement in case of non-compliance is an important matter. As the venture activity is 

not allowed to wait for the weariness of the Brazilian Courts without jeopardizing its 

success, the Brazilian legislator defined the possibility of the specific execution of the 

agreement, seeking to attribute agility and effectiveness to this kind of deal. However, 

there  are  many issues  around the  theme.  The purpose of  this  study is  to  perform a 
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viability analysis of the specific shareholders agreement execution and of its (relative) 

effectiveness.

KEYWORDS

SHAREHOLDERS AGREEMENT; SPECIFIC EXECUTION

 

1 INTRODUÇÃO

Por ser instituto capaz de permitir à poupança popular participar das atividades 

empresariais, a sociedade anônima traz no seu âmago a capacidade de reunir um grande 

número de sócios (acionistas). Em que pese o objetivo central de todos esses sócios seja 

o mesmo (investir em uma atividade empresarial que alcance o lucro), os interesses de 

cada um deles na condução dos negócios ou na participação na vida da companhia pode 

ser extremamente diverso. Em caso de companhias de grande porte, com muitos anos de 

mercado,  corre-se  o  risco  até  mesmo  de  descontrole  gerencial,  tendo  em  vista  a 

dificuldade  em  se  obter  maiorias  votantes  que  venham  a  ditar  linhas  de  conduta 

coerentes, justamente em virtude da diversidade de interesse dos sócios envolvidos. 

Assim é que surgiu, com o intuito de reunir acionistas com interesses comuns e 

tornar possível a prevalência desses interesses, o denominado acordo de acionistas.O 

instrumento é muito útil, e de grande aplicabilidade no âmbito das grandes companhias. 

Os entraves ocorrem apenas quando o acordo não é cumprido voluntariamente por umas 

ou mais das partes envolvidas. 

É  sabido  que  se  sofre  no  Brasil  com  um  grande  déficit  da  efetividade  dos 

processos judiciais, ou por não chegarem esses a decisões que atendam aos anseios das 

partes, ou em virtude da morosidade do trâmite dos mesmos. Especificamente no meio 

empresarial,  é  inadmissível  que  determinadas  questões  se  arrastem  por  anos  pelos 

tribunais  até  que cheguem à final  decisão.  Atento a  esta  questão  é  que o legislador 

buscou solucionar, ou ao menos amenizar tal problema, dotando, através do parágrafo 

terceiro do artigo 118 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei nº 10.303/2001, o 

acordo de acionistas que trate de algum dos assuntos elencados no  caput do mesmo 

dispositivo legal, da prerrogativa de execução específica.
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O  intuito  do  presente  trabalho  é  analisar  a  viabilidade  ou  não  da  execução 

específica dos acordos de acionistas e também as tentativas de se buscar a efetividade do 

processo nesses casos específicos, com a obtenção de uma prestação jurisdicional mais 

ágil e digna de conceder às partes litigantes o que pretendem.

2 A EFETIVIDADE DO PROCESSO E O MEIO EMPRESARIAL

Ao tirar do particular a prerrogativa de fazer valer, por si só, suas próprias razões, 

o Estado tomou para si o ônus de entregar o direito a quem o possua, quando não o tenha 

sido voluntariamente. Exatamente por retirar do particular a possibilidade de alcançar 

esse  fim  pelas  próprias  mãos,  é  que  o  Estado  tem  a  obrigação  de  alcançá-lo  em 

substituição  àquele.  Não  basta  que  se  busque  parcialmente  a  entrega  do  direito  ao 

particular, ou a simples substituição do bem jurídico almejado por algo semelhante. É 

necessário que se busque entregar integralmente ao particular o que lhe é de direito. Só 

assim é que se alcança a entrega da jurisdição por excelência.  O processo é o meio 

através do qual o Estado aponta quem é o detentor do direito e o entrega efetivamente. 

Ou seja, é o meio de entrega da prestação jurisdicional, exercido em contraditório. Sendo 

assim, o direito processual, como meio que é, somente se mostra efetivo se for capaz de 

entregar a quem o possua, o direito pretendido.

José Roberto dos Santos Bedaque bem salienta que “a utilidade do ordenamento 

jurídico  material  está  intimamente  relacionada  com  a  eficácia  do  processo,  que  

constitui  o  meio  para  garantir  a  atuação  do  direito,  nas  hipóteses  de  ausência  de  

cooperação espontânea dos destinatários”. (1995, p. 56). Sem que o Estado, através do 

processo,  seja  capaz  de  entregar  ao  particular,  ou  pelo  menos  buscar  entregar, 

exatamente aquilo que pretende obter, não há que se falar em efetividade processual.

Deilton Ribeiro Brasil relembra que a preocupação deve ser no sentido de que se 

possa extrair do processo, como instrumento, o máximo de proveito quanto à obtenção 

dos resultados propostos (2003, p.52). 

No mesmo sentido, preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Não é demais realçar uma vez mais a célebre  
advertência de que o processo precisa ser apto a dar a quem 
tem um direito,  na medida do que for praticamente possível,  
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tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo a que tem  
direito.

Para isso, em primeiro lugar é indispensável  
que o sistema esteja preparado para produzir decisões capazes  
de  propiciar  a  tutela  mais  ampla  possível  aos  direitos  
reconhecidos (e, aqui, é inevitável a superposição do discurso  
acerca da utilidade e efetividade das decisões, ao da abertura  
da via de acesso). Onde for possível produzir precisamente a 
mesma situação que existiria se a lei não fosse descumprida,  
que  sejam  proferidas  decisões  nesse  sentido  e  não  outras  
meramente paliativas. (1996, p.297-8).

 

Essa efetividade do processo, tão buscada e almejada, torna-se ainda mais difícil 

de ser alcançada no meio empresarial. Neste campo, a utilidade da decisão, ou o alcance 

do máximo de proveito possível,  através do processo,  fica sobremaneira  prejudicado 

pela sua morosidade. Atento a esta questão, o professor Dinamarco salienta, ainda, que, 

“toda  sentença  ou  provimento  executivo  de  qualquer  ordem,  finalmente,  tem  a  sua  

eficácia  perenemente  ameaçada  pelo  passar  do  tempo,  que  realmente  é  inimigo 

declarado e incansável do processo” (1996, p.301). 

No ramo da atividade empresarial, em que decisões de suma importância devem 

ser tomadas em horas, ou talvez minutos, é inconcebível que questões de alta relevância, 

principalmente as de ordem gerencial, levem anos para que sejam resolvidas através do 

Poder Judiciário. Daquela decisão que o Judiciário proverá podem decorrer inúmeras 

outras, que decidirão o destino de uma sociedade e que, de forma alguma, podem esperar 

por tanto tempo até serem tomadas. Por vezes essa demora é a responsável pelo próprio 

fim da sociedade empresária.

Os problemas que a morosidade processual causa às questões societárias já foram 

salientadas por Modesto Carvalhosa que bem disse que, 

[...]a  evidente  defasagem  entre  a  decisão  
constitutiva  com  trânsito  em  julgado  em  processo  de  
conhecimento  e  a  premência  das  deliberações  exigida  pela 
dinâmica do processo societário constitui fenômeno que, por si,  
não pode ser invocado para criticar o remédio previsto no § 3º  
do  art.  118.  Essa  disfunção  advém  do  lento  andamento  dos  
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serviços judiciários, e não propriamente do rito ordinário da  
demanda (1984, p.269). 

Dessa  forma,  uma  prestação  jurisidicional  que  seja  entregue  em  tempo  não 

adequado, ou que não seja atingida a tempo de se mostrar útil às partes envolvidas no 

litígio, atenta de maneira incontestável contra o chamado princípio da efetividade do 

processo. 

Embora a morosidade seja,  talvez,  o principal  dos entraves da efetividade do 

processo  no  campo  do  direito  empresarial,  não  é  o  único.  Em  economias  mais 

desenvolvidas,  onde  a  análise  econômica  do  direito  se  mostra  mais  desenvolvida, 

discute-se a divergência entre o meio onde se desenvolvem as decisões empresariais e 

aquele onde são tomadas as decisões judiciais  como motivo para questionamento  da 

efetividade processual nesta área. Tem-se considerado como mais eficaz, até onde seja 

possível,  submeter as decisões de investidores,  gerentes e diretores ao julgamento do 

próprio mercado, que ao poder judiciário. É o que defendem Frank Easterbrook e Daniel 

Fischel:

We  have  stressed  the  role  of  incentive -  
compatible  contracts  -  that  is,  arrangements  that  reward 
managers  automatically  for  good  performance  and  penalize  
themfor bad. All this attention to managers’ incentives slights  
another,  equally  interesting  question:  what  are  judges’  
incentives?  However  much  judges  want  to  decide  cases  
“correctly,” they do not receive  extra pay for extra work or  
more astute estimates of market conditions. Inferior managers  
eventually are “selected out” by competitive process. Investors  
likewise are selected out, and markets therefore tend to value  
decisions  accurately.  Judges  are  neither  chosen  for  business  
acumen nor fired or subject to reductions in salary if they err in  
assessing  business  situations.  Judges  also  are  accustomed to  
deciding cases on full records and may be too quick to blame 
managers  who  act  –  as  often  they  should  –  in  haste  or  on  
incomplete  information.  It  is  better  to  insulate  all  honest  
decisions from review than to expose managers and directors to  
review by judges and juries who do not face market pressures.  
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The business judgment does it. (Easterbrook e Fischel: 1996, p. 
100).1   

O problema causado pela ineficiência processual no campo do direito empresarial 

é  tão  grande,  que chega a  afastar  o  investimento estrangeiro  em nosso país,  dada  à 

insegurança jurídica reinante. É o que demonstra um artigo de Bernard Black e Reinier 

Kraakman, dois juristas americanos que propõem um modelo de direito societário para 

países  de economia emergente,  em que,  ao máximo,  se  afaste  do poder  judiciário  a 

análise  das  questões  empresariais,  a  fim  de  conferir  a  essas,  mais  confiabilidade  e 

efetividade, in verbis:

The most significant enforcement limitation is  
weak  judicial  enforcement.  Several  weaknesses  in  a  judicial  
system  can  hobble  the  enforcement  of  corporate  law  in  
emerging  markets.  First,  the  substantive  legal  remedies  
available to judges may be ill-defined or inadequate. […]

Moreover,  judicial  procedures  may  be  so  
cumbersome,  or  the  court  system  so  overtaxed,  that  timely  
judicial action may be impossible to obtain except in rare cases.  
Russia,  for  example,  has  no  analogue  to  a  preliminary 
injunction.  Further,  the  judiciary  may  lack  experience  with  
corporate law cases, may be corrupt, or may be so ill-paid that  
skilled lawyers will not take judicial jobs (1996, p. 1924).2

1 Nós  temos  dado  ênfase  à  função  dos  contratos  de  incentivo  compatível  –  ou  seja,  arranjos  que 
recompensem gerentes automaticamente por boa performance e os penalize por má. Toda esta atenção ao 
incentivos dos gerentes desconsidera outra, igualmente interessante questão: qual é o incentivo dos juízes? 
Apesar de muitos juízes quererem decidir casos “corretamente”, eles não recebem pagamento extra pelo 
trabalho extra ou estimativas mais astutas das condições de mercado. Gerentes inferiores eventualmente 
são “excluídos” pelo processo competitivo. Investidores da mesma maneira são excluídos, e mercados, por 
isso,  tendem  a  valorizar  decisões  corretamente.  Juízes  não  são  escolhidos  pela  perspicácia  para  os 
negócios nem são  demitidos  ou sujeitos  a  redução de salário  se  eles  errarem ao avaliar  situações  de 
negócios. Juízes também estão acostumados a decidir casos bem documentados e podem ser muito rápidos 
em censurar que age – como geralmente eles devem – em urgência ou com informações incompletas. É 
melhor isolar todas as decisões honestas de revisão do que expor gerentes e diretores à revisão de juízes 
que não encaram a pressão do mercado. O regra de julgamento do mercado faz isso (Trad. Livre).
     
2 A mais significante limitação de efetividade é a judicial. Muitas falhas num sistema judiciário podem 
comprometer a efetividade do direto corporativo nos mercados emergentes. Primeiro, as normas do direito 
substantivo podem ser mal definidas ou inadequadas.
[...]
Além disso, os procedimentos judiciais podem ser muito morosos, ou os Tribunais tão sobrecarregados 
que um provimento jurisdicional  imediato  pode ser  impossível  de se  obter  exceto  em casos raros.  A 
Rússia, por exemplo, não tem remédio análogo à preliminary injunction.  Ademais, o judiciário pode ter 
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Arbitragem, inclusão na Lei nº 6.404/76 dos parágrafos 8º e 9º do artigo 118, que 

conferem, respectivamente,  ao presidente da Assembléia o direito de não computar o 

voto de acionista em dissonância com acordo firmado e averbado na companhia e à parte 

de acordo de acionistas o direito de votar com as ações daquele que firmou o pacto e não 

compareceu à assembléia ou se absteve de votar; todos esses são meios utilizados para se 

evitar  que  a  morosidade  do  judiciário  cause  prejuízos  à  atividade  empresarial. 

Entretanto, nem sempre é possível excluir do judiciário a apreciação de determinadas 

questões,  por  mais  que  fosse  desejável,  tendo em vista  a  necessidade  de  celeridade 

própria das questões empresariais.

Ainda nesses casos, tenta-se abreviar ao máximo a prestação jurisdicional. É o 

que pretendeu,  por exemplo,  o artigo 118, parágrafo terceiro da Lei  nº 6.404/76, ao 

prever expressamente a possibilidade de execução específica dos acordos de acionistas 

que tratem sobre as matérias previstas no seu caput. Entretanto, esta previsão, por si só, 

pode não atingir o fim colimado, se não acompanhada de outras medidas judiciais, pelo 

que se mostra frustrada a finalidade da inserção do mencionado dispositivo na lei.

 

3  O  ACORDO  DE  ACIONISTAS  –  CONCEITO,  NATUREZA  JURÍDICA  E 

ABRANGÊNCIA DE SEUS TERMOS

O Acordo de acionistas é conceituado por Celso Barbi Filho como “um contrato 

entre acionistas de uma mesma companhia, distinto de seus atos constitutivos, e que tem 

como objeto o exercício dos direitos decorrentes da titularidade das ações” (1993, p.  

24).

Conforme  deflui  do  conceito  acima  transcrito,  o  acordo  de  acionistas,  como 

contrato que é, pode ter os objetos mais variados possíveis, desde que respeitados os 

requisitos gerais para validade dos contratos. Assinado um acordo de acionistas,  seja 

qual  for  o  seu  objeto,  deve  ser  observado  e  rigorosamente  cumprido  pelas  partes 

contratantes. O que se indaga é se um acordo dessa natureza deve ser observado também 

pela companhia  e  por terceiros.  Nesse  particular,  o  artigo 118 da Lei  nº  6.404/76 é 

pouca experiência com casos de direito corporativo, pode ser corrupto, ou pode ser tão mal pago que 
advogados talentosos não optarão por carreiras judiciais (Trad. livre). 
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expresso ao afirmar que “os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas  

ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle  

deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede.”

Nesse sentido é que se tem que o acordo de acionistas somente será observado 

pela companhia se tratar de um dos assuntos previstos no dispositivo legal transcrito 

acima e caso seja arquivado na sede da mesma. A observância do acordo de acionistas 

pela companhia  onde esteja averbado,  sendo que,  obviamente,  as partes  contratantes 

devem ser acionistas desta companhia, advém da natureza jurídica deste pacto. Embora a 

sociedade anônima não seja parte do acordo, ele somente existe em virtude da existência 

daquela, no âmbito da qual seu objeto será levado a efeito. 

Em  virtude  destas  características,  Celso  Barbi  Filho,  adotando  doutrina  de 

italiano Raffaele Torino, confere ao acordo de acionistas a natureza jurídica de contrato 

parassocial, in verbis: 

Como  já  se  mencionou,  não  paira  qualquer 
dúvida  quanto  ao  fato  de  que  a  companhia  não  é  parte  do 
acordo.  Entretanto,  a  própria  existência  do  acordo  está  
condicionada à da sociedade.

A Lei nº 6.404/76, em seu artigo 118, caput,  
chega  a  impor  à  companhia  a  obrigação  de  “observar”  os  
acordos arquivados em sua sede.
Ao mesmo tempo, qualquer que seja o objeto do acordo, ele  
opera dentro do âmbito da companhia. Nem ao menos poderia  
ser  qualificado  como acordo  de  acionistas  o  pacto  que  não  
tivesse relação com o corpo societário que integram os seus  
signatários.

Na  tentativa  de  definir  a  relação  existente  
entre  o  acordo  e  a  companhia,  desenvolveu-se  a  teoria  do 
contrato parassocial (1993, p. 49).

Quanto à eficácia perante terceiros, somente serão oponíveis aqueles acordos de 

acionistas que, além de arquivados perante a companhia, forem averbados nos livros de 

registros das ações sujeitas ao acordo ou nos respectivos certificados, caso existam. 
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4 DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E OS MEIOS DE 

TUTELA JURISDICIONAL RELATIVOS A CADA UMA DELAS

A  doutrina,  normalmente,  subdivide  as  obrigações  de  fazer  em  positivas  e 

negativas, sendo que as primeiras consistem em um ato positivo do obrigado, enquanto 

as segundas consistem numa omissão, ou numa abstenção. 

As  obrigações  de  fazer  positivas  distinguem-se,  ainda,  em  fungíveis  ou 

infungíveis.  Fungíveis  são  aquelas  que,  não  cumpridas,  podem  ser  executadas  por 

terceiro. Já as infungíveis são as personalíssimas, ou seja, somente o próprio obrigado é 

que pode exercê-la, pessoalmente.

É  possível  distinguir-se,  ainda,  a  infungibilidade  natural  da  jurídica.  A 

infungibilidade  natural  decorre  da  própria  prestação  que,  de  fato,  somente  pode  ser 

entregue  por  quem se  obrigou.  É  o  caso  por  exemplo,  de  um artista  famoso que  é 

contratado para a pintura de um quadro. Se um terceiro o fizer em seu lugar, não se 

atinge o fim esperado quando se firmou o contrato. Já a infungibilidade jurídica ocorre 

quando se possa substituir a vontade do obrigado por uma sentença, como ocorre, por 

exemplo, na obrigação de emissão de declaração de vontade ou de celebração de um 

contrato. 

Nas sábias palavras de Leonardo Greco,

[...]é  jurídica,  quando  a  prestação  consiste  
numa declaração de vontade ou na celebração de um contrato.  
Diz-se jurídica, porque, embora somente o próprio devedor, e  
mais ninguém, possa praticá-la, pode a sua omissão ser suprida  
pela  sentença,  não  sendo  impossível  a  sua  execução  sem  a 
concorrência  da  manifestação  de  vontade  espontânea  do  
devedor (2001, p. 484).

 Essa distinção se faz necessária, em virtude de serem distintos os meios coativos 

passíveis de aplicação em cada um desses casos. No caso das obrigações fungíveis, o 

judiciário não fica adstrito à vontade do obrigado para entregar a quem de direito aquilo 

a que ele se obrigou. Caso o obrigado não o faça voluntariamente e por conta própria, 

pode o Juiz, nos termos do que lhe permite o parágrafo 5º do artigo 461 do CPC, fixar 
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multa por tempo de atraso, determinar a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento  de  obras  e  impedimento  de  atividade  nociva,  se  necessário  com  a 

requisição  de  força  policial.  Pode  ele,  ainda,  utilizar-se  de  quaisquer  outros  meios 

necessários ao alcance do objeto da obrigação em questão, nos termos dos artigos 624 a 

638 do CPC. A vontade do obrigado é irrelevante, eis que se pode ter a obrigação por 

cumprida através de terceiros. Já em relação às obrigações naturalmente infungíveis, a 

satisfação específica somente ocorre através da vontade do próprio Devedor. Não pode o 

Juiz coagir, nesses casos, o Devedor, a cumprir a obrigação a força sob pena de lhe estar 

privando de sua própria liberdade. 

Clóvis Beviláqua já salientava que, 

[...]  a  obrigação  de  fazer  não  pode  ser  
cumprida,  violentando-se  a  vontade  do  indivíduo,  manu 
militari, a praticar o ato prometido. Se ele se recusa a executar  
a prestação, que somente por ele podia ser executada, não é  
lícito forçá-lo, nem seria muitas vezes possível (1958, p. 527).

 O máximo a que se pode chegar é utilizar-se de meios de constrangimento, 

como  a  aplicação  de  multa,  por  exemplo,  a  fim  de  que  o  obrigado  satisfaça  sua 

obrigação.  Caso não surta  efeito,  a obrigação somente pode mesmo converter-se em 

perdas e danos.

Tem-se por fim o caso das obrigações juridicamente infungíveis. Com relação às 

obrigações juridicamente  infungíveis,  em que o Estado pode substituir  a  vontade do 

obrigado, com a substituição de sua declaração de vontade ou com a concretização do 

contrato a que ele se obrigou através de uma sentença, será necessário um processo de 

conhecimento,  cujo  provimento  jurisdicional  definitivo,  independentemente  de 

execução, fará as vezes da vontade não emitida. É a chamada sentença mandamental. 

Essa possibilidade é expressamente prevista no CPC, nos artigos 466-A, para os casos de 

obrigação  de  emitir  declaração  de  vontade  e  466-B,  para  os  casos  de  obrigação  de 

concluir contrato.
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5 DO ENQUADRAMENTO DOS POSSÍVEIS OBJETOS DE UM ACORDO DE 

ACIONISTAS ENTRE AS ESPÉCIES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Como se viu, o acordo de acionistas pode ter como objeto variados temas, desde 

que respeitados os requisitos gerais para validade dos contratos. Neste estudo vamos nos 

ater àqueles objetos previstos no artigo 118 da Lei nº 6.404/76, que são os mais comuns 

e que geram a controvérsia que é o tema geral do presente artigo. Sendo assim, será 

analisada a natureza do acordo relativo ao direito de voto, compra e venda de ações ou 

preferência para adquiri-las. Tais objetos dos acordos de acionistas previstos no artigo 

118 da Lei nº 6.404/76 podem ser separados em dois grandes grupos: os acordos de voto 

e os acordos de bloqueio.

Visando  manter  em  suas  mãos  o  controle  da  gerência  da  companhia,  ou 

simplesmente  somar  votos  suficientes  para  se  tornarem uma  minoria  expressiva,  os 

acionistas se reúnem, comprometendo-se a votar em determinado sentido no âmbito da 

assembléia. São objetos válidos para os acordos dessa natureza os chamados votos de 

vontade.

Modesto Carvalhosa define bem as espécies de votos de vontade:

Restrito  o  objeto  do  acordo  ao  voto  de 
vontade,  este  poderá abranger  qualquer matéria de natureza 
funcional  (eleição  de  administradores  ou  fiscais),  política 
(diretrizes empresariais) ou estrutural (modificação estatutária,  
inclusive,  abrangendo  aumento  de  capital  e  sua  subscrição,  
alteração do regime das ações, fusões, incorporações, cisões,  
liquidação  a  companhia  ou  sua  integração  em  grupo  de  
sociedades etc.)(1984, p. 77). 

Com  isso,  restam  como  objetos  ilícitos  para  os  acordos  de  voto  apenas  as 

convenções negativas, que visem a que o acionista se comprometa a não comparecer na 

assembléia ou a não votar sobre determinada matéria; e os chamados votos de verdade, 

que têm conteúdo declaratório da legitimidade dos atos dos administradores. O acordo 

sobre os votos de verdade são inválidos por constituírem fraude à lei, uma vez que o 

acionista, votando, está atestando acerca da idoneidade da administração da companhia. 

É inadmissível que se pré-determine o sentido de um voto a este respeito, tendo em vista 
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se tratar de forma de fiscalização dos atos de administração, que deve ser exercida nos 

termos dos interesses sociais, dos acionistas como um todo e do próprio Estado, e não 

com base nos interesses egoísticos de um determinado grupo acionário. Já a convenção 

negativa é não se considera como válida pelo fato de o voto, por si só, ser uma obrigação 

de  prestar  declaração  de  vontade,  objetivando  compor  os  interesses  individuais  dos 

acionistas, não podendo, por simples convenção, o acionista se comprometer a não fazê-

lo (Carvalhosa: 184, p. 77), sob pena de ir de encontro à natureza do instituto. Se a 

convenção é de voto, por esse simples fato, já se impõe uma prestação positiva.       

Portanto, definidos os objetos lícitos do acordo de voto e, sendo o próprio voto 

uma obrigação de emitir  declaração de vontade,  obviamente que aquele não pode se 

enquadrar,  enquanto espécie de obrigação,  senão no âmbito das promessas de emitir 

declaração de vontade. É como pensa, por exemplo, Marcelo Bertoldi (2006, p. 148). 

Passando-se à análise dos acordos de bloqueio, estes têm por objeto restringir a 

livre negociação das ações dos contratantes. O objetivo geralmente é de manutenção do 

controle  acionário,  impedindo  a  entrada  de  sócios  indesejados,  ou  o  aumento  de 

participação acionária de um determinado acionista ou grupo de acionistas. Dentro do 

gênero dos acordos de bloqueio estão as espécies, que são os acordos de promessa de 

compra e venda de ações e os de concessão de preferência para adquiri-las. Quanto aos 

primeiros, não há dúvida, enquadram-se como obrigação de concluir contrato (espécie 

do gênero obrigação de emitir  declaração de vontade).  Já os segundos,  embora mais 

complexos, têm como obrigação principal a de que um ou mais acionistas informem aos 

demais convenentes acerca da intenção de transmissão de suas ações, concedendo-lhes a 

possibilidade  de  adquiri-las,  com  preferência,  nas  mesmas  condições  ofertadas  a 

terceiros.  

Como se vê,  a obrigação principal,  neste  caso,  é de promessa de emissão de 

declaração de vontade (informação da intenção de vendas das ações).  É como pensa 

Marcelo Bertoldi (2006, p.149). 

Portanto,  o que deflui da explanação acima é que o pactuado nos acordos de 

acionistas com objeto enquadrado dentre as possibilidades previstas no artigo 118 da Lei 
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nº 6.404/76 é sempre uma promessa de contratar ou de emitir declaração de vontade. 

Neste sentido já lecionava Celso Barbi Filho. (1993, p.58).

De  tal  afirmação  se  extrai,  portanto,  a  conclusão  lógica  de  que  os  objetos 

possíveis dos acordos de acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, se 

enquadram necessariamente no rol das obrigações juridicamente infungíveis.

6 A EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS ACORDOS DE ACIONISTAS

Estando,  conforme  demonstrado  acima,  os  objetos  dos  acordos  de  acionistas 

previstos  no  artigo  118  da  Lei  nº  6.404/76,  todos  enquadrados  como  obrigações 

juridicamente infungíveis (promessa de declaração de vontade ou obrigação de concluir 

contrato), tem-se como aplicável a eles o disposto nos artigos 466 A e B do CPC.

Sendo assim, somente mediante um processo de conhecimento, através do qual 

se  obtenha  uma  sentença  transitada  em  julgado,  capaz  de  substituir  a  vontade  do 

obrigado que não a emitiu voluntariamente, ou capaz de dar por concluído um contrato 

que não o foi voluntariamente, é que se tem a entrega efetiva das prestações às quais 

uma pessoa pode se obrigar através dos acordos de acionistas com objetos previstos no 

artigo 118 da Lei nº 6.404/76.

Destarte, ainda que o parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal traga 

expressamente  a  possibilidade  de  execução específica  dos  acordos  de  acionistas  e  o 

Código de Processo Civil, com as alterações realizadas pela Lei nº 8.953/94, em seu 

artigo 585, inciso II traga a previsão de que é título executivo extrajudicial o documento 

particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (o acordo de acionistas pode 

perfeitamente preencher esses requisitos), o acordo de acionistas com objeto previsto no 

artigo 118 da Lei nº 6.404/76, não é passível de execução específica por um simples 

motivo: trata-se de obrigação de natureza juridicamente infungível que, nos termos dos 

artigos 466A e B do CPC, demanda sentença transitada em julgado que faça as vezes da 

vontade não emitida pelo obrigado.

O sistema da tutela jurisdicional específica das obrigações de contratar e prestar 

declaração de vontade não é o da coação à prática do ato, mas de substituição deste pela 

sentença,  pelo  que  não  há  que  se  falar  em execução  forçada.  Como se  vê,  é  a  lei 
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processual que impede que se leve a efeito a nobre tentativa da lei acionária, de conferir 

maior efetividade processual aos acordos de acionistas. E o obstáculo é instransponível, 

ao menos até que se tenha uma alteração de tais dispositivos legais do CPC.

José Alexandre Tavares Guerreiro bem disse que 

[...] o mero enunciado do § 3º do art. 118 da  
lei  acionária  de  1976,  no  sentido  de  conferir  execução 
específica aos acordos de acionistas (inclusive os que objetivam 
disciplinar o exercício do direito de voto em assembléia geral)  
não  atende  com  esperada  eficácia  prática  os  interesses  em 
jogo.  A  complexidade  processual  inerente  à  consecução  do 
objetivo desejado pelo legislador de 1976 revela o descompasso  
entre a lei acionária e o ordenamento processual, a sugerir e  
recomendar, além de esforços da doutrina e da jurisprudência,  
providências legislativas capazes de colocar em consonância os  
preceitos  da  lei  do  anonimato  e  as  disposições  de  ordem 
processual destinadas a torná-los efetivos, numa perspectiva de  
praticidade e objetividade (1981, p. 68).

Pensando também neste sentido foi que Celso Barbi Filho, mencionando ainda os 

antigos artigos 639 e 641 do CPC, sustentou que 

[...]  embora  esses  dispositivos  estejam 
inseridos  na  parte  do  CPC  que  disciplina  o  processo  de  
execução, e cuidem da execução específica das obrigações de  
fazer, as ordens deles emanadas, como já visto, pressupõem a  
existência de uma sentença para sua efetivação. Isso porque a 
execução forçada aqui  não se opera por meio da prática de  
atos  materiais  pelo  Juiz,  mas  sim  através  da  prolação  de 
decisão judicial que supre a manifestação de vontade recusada 
pelo  devedor.  Trata-se,  pois,  de  típicas  obrigações  de  fazer,  
cuja  infungibilidade  é  apenas  jurídica,  e  não  natural,  
porquanto comportam suprimento judicial por sentença.

Sabendo-se  que  o  processo  executivo  não se 
destina à prolação de sentença de mérito, mas sim à prática de  
atos materiais para a concretização de um direito já definido 
em título  preexistente,  é  inevitável  inferir-se  que  a  execução  
específica das obrigações de contratar e emitir declaração de  
vontade  não  se  opera  por  via  de  processo  de  execução  
propriamente dito, mas sim processo cognitivo (1996, p. 230).
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A doutrina de escol, portanto, trata como não sendo possível a verificação prática 

da execução específica dos acordos de acionistas de objeto previsto no artigo 118 da Lei 

nº 6404/76, aqui entendida a execução específica como utilização do meio processual 

para,  através  de  meios  coercitivos  e  de  expropriação  calcados  num  suposto  título 

executivo  extrajudicial  (acordo  de  acionistas),  compelir  o  obrigado  a  entregar  a 

prestação a qual se obrigou. A menos que se altere a legislação processual, o acordo de 

acionistas,  quando trata de seus objetos principais,  previstos no artigo 118 da Lei nº 

6.404/76  fica,  portanto,  carente  de  efetividade,  eis  que,  como  se  viu  acima,  as 

negociações empresariais não podem ficar submetidas à morosidade dos processos de 

conhecimento.

7 DAS POSSÍVEIS MEDIDAS UTILIZÁVEIS PARA SE CONFERIR MAIOR 

EFETIVIDADE AOS ACORDOS DE ACIONISTAS

 Um dos institutos aplicáveis ao processo de conhecimento que busca a tutela 

jurisdicional específica dos acordos de acionistas com o intuito de lhe conferir maior 

efetividade,  ultrapassando  a  barreira  da  morosidade seria  a  antecipação de  tutela.  A 

doutrina não é pacífica sobre a possibilidade da aplicação deste instituto no caso em 

estudo. O argumento contrário é no sentido de que a tutela específica dos acordos de 

acionistas,  tendo  em  vista  as  obrigações  juridicamente  infungíveis  que  encerram, 

somente  se  opera  pela  substituição  da  vontade  não  manifestada  por  uma  sentença 

transitada  em julgado.  Ocorre  que  a  antecipação  da  tutela  tem natureza  de  decisão 

interlocutória e não de sentença.

Sendo assim, não seria de se considerar como possível,  mesmo por falta de previsão 

legal, que a vontade não declarada, nos termos do acordo de acionistas firmado, ou de 

qualquer outro instrumento  que tenha por objeto  obrigação juridicamente  infungível, 

fosse substituída pelo provimento proferido em antecipação de tutela. Não comungamos 

desta opinião. Presentes os requisitos legais, o artigo 273 do CPC prevê expressamente a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, não fazendo qualquer ressalva seja a 

que tipo de ação for. 
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Independentemente do tipo de ação e de sentença, a efetivação da entrega da 

prestação jurisdicional sempre se dá apenas com o trânsito em julgado desta última. Isso 

não  é  privilégio  das  ações  que  tenham  como  objeto  obrigações  juridicamente 

infungíveis. Diante disso, o argumento acima mencionado inviabilizaria a utilização do 

instituto  da  antecipação  de  tutela  não  só  nos  casos  de  obrigações  juridicamente 

infungíveis, mas em toda e qualquer hipótese. Como é amplamente aceito o instituto da 

antecipação da tutela nos demais casos, não há porque não ser também na hipótese em 

estudo. Deve-se atentar apenas para que seja respeitada a necessária reversibilidade dos 

efeitos da antecipação da tutela. 

Outro meio capaz de conferir maior agilidade à entrega da prestação juridicional 

nos casos que envolvam acordos de acionistas é a tutela cautelar. Este será o meio a ser 

utilizado nos casos em que, embora impossível a antecipação dos efeitos da tutela por 

risco de irreversibilidade ou por qualquer outro motivo,  seja  necessária  a  adoção de 

medidas acessórias para evitar o perecimento do direito objeto do acordo de acionistas.  

A aplicação das medidas cautelares aos acordos de acionistas é defendida por 

Celso Barbi Filho:

Em suma, no caso dos acordos de acionistas,  
as  providências  urgentes  verificadas  nos  processos  para 
execução  específica  de  suas  obrigações  terão  que  ser 
asseguradas  por  medidas  cautelares,  as  quais  não  deverão,  
dentro  da  própria  concepção  da  tutela  cautelar,  acarretar  
modificação  indevida  do  ônus  do  tempo  no  processo,  
viabilizando  a  consolidação  de  situações  societárias  que  só 
poderiam  ser  obtidas  com  o  provimento  final  do  pedido 
formulado na ação (1996, p.246).

CONCLUSÃO

O Acordo  de  acionistas  se  mostra  talvez  como o  mais  eficiente  instrumento 

utilizado para fazer valer a vontade de um determinado grupo acionista no âmbito de 

uma sociedade anônima. Não foi sem razão que em sua exposição de motivos, a própria 

Lei nº 6.404/76, o indica como substituto vantajoso em relação à utilização das holdings, 

como meio de formação de blocos de controle de companhias. O instituto das holdings 
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nunca  foi  muito  bem  visto,  por  acarretar  ao  acionista  a  perda  de  participação  na 

sociedade objeto e a total submissão dos minoritários à vontade do grupo controlador da 

holding. 

Entretanto, os acordos de acionistas ressentem-se de meios que o confiram real 

eficácia em caso de não cumprimento voluntário. A Execução Específica, introduzida 

pelo parágrafo 3º do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, não resolveu o problema, eis que por 

imposição da lei processual é necessária uma sentença, obtida através de longo, moroso 

e muitas vezes ineficaz processo de conhecimento a fim de que se possa suprir a vontade 

daquele que se obrigou a emiti-la ou a concluir o contrato de compra e venda de ações. 

Restou  o  amparo  da  antecipação  da  tutela  e  das  medidas  cautelares  para  garantir  a 

efetividade de processos dessa natureza, quando não seja possível aguardar o deslinde do 

processo de conhecimento.

É pouco.  O instituto  carece  de maior  efetividade,  a  fim de conferir  ao  meio 

empresarial a segurança e a agilidade necessárias ao seu desenvolvimento.
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O DIREITO DO TRABALHO E TODOS OS TRABALHOS COM DIREITOS 
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RESUMO 

A proposta tem por objetivo nuclear a análise das relações de trabalho, lato sensu, na busca 

pela maior efetividade do Direito do Trabalho, seja quanto aos empregados, seja no que se 

refere a todo e qualquer trabalhador. O ponto central da proposta dirige-se, por conseguinte, 

à pessoa humana e ao respeito dos Direitos Fundamentais do trabalhador, a fim de que 

todos, igualmente, tenham, de uma maneira ou de outra, ainda que por assemelhação, 

equiparação ou extensão, o direito ao mínimo que lhes permita uma existência digna.  

A visão crítica, talvez um pouco cítrica, mas certamente inclusiva, que se propõe, é que 

existem determinados direitos que não podem mais ficar restritos a determinados tipos de 

trabalhadores - os empregados, pois, embora, historicamente, tenha sido essa a classe que 

sofreu, lutou e conquistou a instituição de um ramo especial do Direito, que lhes outorgasse 

alguma proteção, diminuindo as desigualdades entre a força do capital e a fraqueza dos seus 

braços, a cada dia, maior é o número de pessoas que tem ficado fora desse círculo 

normativo. 
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TRABALHO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROTEÇÃO. 

 

RESUMEN 

 

 La propuesta tiene por objetivo nuclear el análisis de las relaciones de trabajo, lato sensu, 

en la búsqueda por la mayor efectividad del Derecho Laboral, sea cuanto a los empleados, 

sea en lo que se refiere a todo y cualquier trabajador. El punto central de la propuesta se 

dirige, por consiguiente, a la persona humana y al respeto de los Derechos Fundamentales 

del trabajador, a fin de que todos, igualmente, tengan, de una manera o de otra, aunque por 

asimilación, equiparación o extensión, el derecho al mínimo que les permita una existencia 

digna.  

La visión crítica, tal vez un poco cítrica, pero ciertamente inclusiva, que se propone, es que 

existen determinados derechos que ya no pueden restringirse a determinados tipos de 

trabajadores - los empleados, pues, aunque históricamente haya sido esa la clase que sufrió, 

luchó y conquistó la institución de un ramo especial del Derecho, que les otorgase alguna 

protección, disminuyendo las desigualdades entre la fuerza del capital y la debilidad de sus 

brazos, a cada día, más grande es el número de personas que está fuera de este círculo 

normativo.  

 

PALABRAS CLAVE 

TRABAJO, DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, PROTECCIÓN 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao escrever um livro a respeito do que considerou uma breve história do século 

XXI, Thomas FRIEDMAN (2005) parece ter tido a mesma dúvida que assola a maioria dos 

escritores: a escolha do título. Mais do que um nome, uma síntese, uma metáfora, o título é 

como que a alma, como que o coração do livro e do escritor...  
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Fazendo uma breve e horizontal referência a Colombo, que teria informado aos 

soberanos espanhóis que a terra era redonda, Thomas FRIEDMAN (2005) concluiu, após 

uma visita a cidade de Bangalore, considerada o Vale do Silício da Índia, que o mundo é 

plano. Sim, – O Mundo é Plano: uma breve história do século XXI - acabou sendo o título 

da obra, que permaneceu, durante muitos meses, em primeiro lugar na lista dos mais 

vendidos do The New York Times.  

  Como o livro versa, basicamente, sobre a globalização, o livre comércio, o 

fluxo de trabalho, a terceirização, a precarização e o offshoring, assim como sobre a 

atuação das empresas num mundo plano, o que se propõe para o Conpedi, em certa medida, 

é desvendar a outra face, em certa perspectiva oculta, desse achatamento do mundo: a 

crescente e intensa desigualdade social. 

 Por isso, neste artigo se ousará um pouco, ou quem sabe até muito... Tudo vai 

depender dos leitores e dos participantes, mais do que dos autores. Acredita-se que, visto e 

lido em sua superfície, o mundo, realmente e a cada dia, pode estar se tornando mais e mais 

plano, sem fronteiras, sem barreiras, principalmente no que se refere à livre circulação de 

bens e de capitais, estes inclusive para fins especulativos. Todavia, em suas aparentes e 

visíveis reentrâncias, rasas ou profundas, bem como no seu subsolo, o mundo é 

extremamente desigual. 

  Enquanto, por assim dizer, a fonte de inspiração do citado autor tenham sido 

um campo de golfe, e os escritórios da Microsoft, da IBM, da HP, da Texas Instruments, da 

3M, além de outras empresas transnacionais de informática, em Bangalore, na Índia, a fonte 

de inspiração deste artigo, mais modesta, talvez um pouco mais humana, certamente 

bastante utópica, foi Rabindranath TAGORE (1952: 31), escritor indiano, ganhador do 

Prêmio Nobel de Literatura de 1913, que afirmou o seguinte: “Lemos mal o mundo, e logo 

dizemos que o mundo nos engana”. 

  Talvez seja um equívoco considerar que o mundo é plano. Talvez não. Mas o 

mundo, seguramente, não é apenas superfície. 

 Constitui verdade corrente que a Economia não pode desprezar o Direito; nem o 

Direito a Economia. As duas ciências são elos que se unem, respaldados pela Filosofia, pela 

Sociologia, pela Ciência Política, pela Antropologia, etc., visando a paz, a segurança, a 
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melhoria da vida do homem em sociedade e, se possível, favorecendo ao maior número de 

pessoas a possibilidade de felicidade. 

 No entanto, para que ocorra uma mudança de rota, uma coisa nos parece 

premente: a priorização das pessoas e não do lucro. Noam CHOMSKY propala que o termo 

neoliberalismo é um sistema doutrinário conhecido como Consenso de Washington, cujas 

regras básicas são:  

 

“liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos 

preços pelo mercado (ajuste de preços), fim da inflação 

(estabilidade macroeconômica) e privatização. Os governos devem 

ficar fora do caminho –portanto, também a população, se o governo 

for democrático-, embora essa conclusão permaneça implícita”. 

(CHOMSKY, 2002: 22) 

 

 Comparados os dois mundos – um real e repleto de desigualdades; o outro, por 

assim dizer, um pouco virtual e plano, a proposta acena para a inclusão social, pela via da 

efetividade do direito ao emprego, e, se for o caso, ao trabalho, bem como ao próprio 

Direito do Trabalho, naquilo em que houver possibilidade de incidência. 

 Assim, preferindo-se compreender o mundo a partir de suas profundas e 

injustas desigualdades, principalmente para aqueles que não têm trabalho, ou o têm 

precariamente, sem dignidade, dirige-se o olhar tanto para as planícies e os planaltos; 

quanto para os rios e as corredeiras; ou mesmo para os sertões e as veredas; para as cidades 

e as favelas, para as montanhas e as cachoeiras; para os penhascos e para os desfiladeiros. 

Talvez isso seja feito por se considerar que, na sociedade pós-moderna, haja mais 

precipícios do que céus. 

 Vários fatores têm contribuído para que, em escala geométrica, maior número 

de pessoas seja alijada do mercado de trabalho e, por conseguinte, de uma vida 

minimamente digna: a) liberalização do mercado e do sistema financeiro; b) a privatização; 

c) a falta de democratização da empresa; d) a ausência de um sistema de co-gestão 

empresarial; e) a falta de um sistema efetivo de participação nos lucros e nos resultados das 
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empresas; f) a flexibilização do Direito do Trabalho; g) a terceirização; h) as cooperativas 

de mão de obra; i) a competitividade desenfreada; j) a falta de qualificação profissional; k) 

o enfraquecimento de organismos internacionais, tal como a OIT; l) a falta de uma política 

mais voltada para o homem do que para a economia; m) hiper-valorização dos bens 

imateriais. 

 Nesse contexto, parece que o Direito deva desempenhar um papel relevante, em 

favor do qual se deve lutar incansavelmente. A Justiça, principalmente a social, pode estar 

dentro e fora do caso concreto, vale dizer, pode estar tanto no âmbito do processo, quanto 

no terreno da concretização dos direitos fundamentais, tais como dispostos na Constituição 

Federal, sem que o cidadão tenha que necessariamente recorrer ao Poder Judiciário. 

 Não que se seja contra a justiça do caso concreto. Não. Quer-se ela e bem mais 

do que ela: a efetividade linear dos direitos fundamentais sem tanta burocracia, com menos 

formalidades, sem tanta intermediação, com mais celeridade e sem enormes gastos com o 

funcionamento do aparelhamento estatal, que poderiam ser redirecionados para programas 

mais objetivos de inclusão social. Aliás, melhor seria que a efetivação dos princípios e dos 

direitos fundamentais se desse independentemente da atuação do juiz, vale dizer, natural e 

espontaneamente. A atuação do Poder Judiciário poderia ficar para os casos extremos e não 

como regra.  

  De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, dentre outros, a 

dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Trata-se de mandamentos 

nucleares do sistema, iniciando-se a dicção do Constituinte pela formação da República 

Federativa do Brasil por um Estado Democrático de Direito.  

  Se esse foi o propósito do legislador constituinte parece importante que se 

pense e se lute pela efetivação dos Direitos Fundamentais, considerando-se que o Estado 

Democrático de Direito tem como principal escopo um Estado de Direito, que busque e que 

concretize a Justiça Social. 

 Todo e qualquer avanço que se queira nessa direção, exige, em primeiro lugar, 

uma tomada de consciência interpretativa; em segundo lugar, uma correção de lentes, no 

que se refere ao aprofundamento e à extensão aplicativa do Direito Constitucional - ao 

  2922



mesmo tempo alicerce, estrutura e telhado de tudo que se constrói em Direito - e, por 

conseguinte, do Direito do Trabalho, intrínseca e extrinsecamente, um ramo do Direito com 

características nitidamente tuitivas e distributivas, a fim de que o acesso à riqueza advinda 

da produção, bem como ao conhecimento, alcance um número cada vez maior de pessoas, 

conforme se mostrará mais adiante. 

 Ousa-se dizer, talvez o primeiro acesso deva ser aquele que garanta ao cidadão 

uma vida digna, através do trabalho e da remuneração que respeitem o mínimo existencial, 

e nem o acesso ao Judiciário, pois poucos são os que a ele chegam efetivamente. Não deixa 

de ser parte da verdade que o Poder Judiciário só se agiganta nas sociedades em que existe 

uma baixa efetividade dos direitos fundamentais. 

 Salienta-se que esta proposta não é um caminho já percorrido e pavimentado 

pelos operadores do Direito. Não. Trata-se apenas de uma trilha apontada, para que o 

debate possa ser estabelecido e, se for o caso, seus frutos possam ser colhidos no futuro. 

 Retomando-se a imagem utilizada no início desta introdução, utilizam-se as 

palavras de Luís Roberto BARROSO, que, em outra acepção, jurídica e tecnicamente mais 

intensa e extensa do que Thomas FRIEDMAN (2005), além de certamente mais humana e 

retributiva, também afirmou que: 

 

“A terra é plana, e todos dias o sol nasce, percorre o céu de ponta a 

ponta e se põe do lado oposto. Por muito tempo isto foi dito como 

uma obviedade, e toda a compreensão do mundo era tributária 

dessas premissas. Que, todavia, eram falsas. Desde logo, uma 

primeira constatação: as verdades, em ciência, não absolutas nem 

perenes. Toda interpretação é produto de uma época, de uma 

conjuntura que abrange os fatos, as circunstâncias do intérprete e, 

evidentemente, o imaginário de cada um.” (BARROSO, 2004: 1) 

 

 Vista a terra absolutamente plana ou com saliências e reentrâncias, com 

penhascos e desfiladeiros, o importante é que o Direito, cuja estrutura é erigida a partir das 

palavras, seja interpretado à luz de outros paradigmas, buscando-se a efetiva igualdade de 
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oportunidades (menores desigualdades) para mulheres e homens, brancos e negros, ricos e 

pobres, fortes e fracos, operários e patrões, micro, pequenos e grandes empresários. 

 Por outras palavras, pugna-se que o sol nasça efetiva e diariamente para todos, 

percorrendo todos os quadrantes do país e que ele se ponha, com suas luzes e sombras, e 

não apenas com suas sobras, para a maioria das pessoas, que são as excluídas do acesso aos 

bens e serviços de uma sociedade altamente produtiva, tecnológica e informacional, 

permitindo-lhes inclusive o acesso ao conhecimento, simultaneamente chave para a 

abertura e para o fechamento da felicidade individual e coletiva do ser humano. 

 Onde encontrar o sentido da vida, numa sociedade pós-moderna? Acredita-se 

que os sujeitos, isto é, as pessoas humanas e os direitos sociais possam ser um caminho 

para a diminuição do apelo ao individualismo, à competitividade entre os homens e os 

mercados, ao isolamento e ao egoísmo, à exclusão e exploração, à fome e à miséria etc. 

Alain TOURAINE afirmou sobre a ruptura das sociedades que: 

    

“Trata-se, por outro lado, verdadeiramente de uma nova sociedade? 

Nos tipos anteriores de sociedade, o modo técnico de produção era 

inseparável de um modo social de produção. Na sociedade 

industrial, a organização do trabalho, como foi definida por Taylor 

e depois por Ford, consistia em transformar o trabalho operário para 

obter maior lucro possível, e o trabalho por produção, que fora tão 

difundido, era sobretudo uma forma extrema de dominação de 

classe. O mundo da informação é, pelo contrário, puramente 

tecnológico, o que significa que suas técnicas são socialmente 

neutras e não têm por si mesmas consequências sociais inevitáveis. 

Significa isso que aqui não existem mais relações de dominação? 

Não, evidentemente! Mas os conflitos de classes, se ainda podemos 

chamá-los assim, situam-se doravante mais no nível da gestão 

global, sobretudo financeira, do que no nível do trabalho e da 

organização da produção”. (TOURAINE, 2006: 33) 
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  Pois bem, se o mundo tem um novo paradigma econômico-social, é preciso 

fazer algo que permita, na esfera interna, tanto ao Direito Constitucional quanto ao Direito 

do Trabalho uma adaptação ao novo modelo de produção, de modo a abranger não apenas 

um número restrito de pessoas, espremidas e comprimidas no determinismo do art. 3º. da 

CLT, mas de todas as pessoas que trabalham, pouco importando a forma pela qual se dê a 

sua inserção no mercado, uma vez que o núcleo central da empresa vem se desfazendo 

diante das novas e modernas técnicas altamente dispersivas do trabalho e de sua gestão. 

 Na medida em que a globalização é o extremismo do capitalismo, num sistema 

de diminuição do número e da dimensão física (não a econômica) de empresas e, por via de 

conseqüência, de menos presas aparentes, e sem que a sociedade consiga erigir um sistema 

de freios e contra-pesos, o movimento de inclusão social pela via do trabalho pode ser uma 

proposta possível, desde que se pense globalmente e se aja localmente, isto é, desde que se 

lute, num primeiro momento e de maneira intensa, pela efetividade dos direitos sociais, 

dentre os quais se inserem, inegavelmente, os direitos trabalhistas, interpretados à luz da 

Constituição da República, que encerra, de maneira reluzente, as regras magnas do nosso 

Estado Democrático de Direito. 

 Invertendo um pouco as palavras iniciais, na esperança de que elas sejam mais 

acertos do que erros, retoma-se à veia de Rabindranath TAGORE (1952: 31), poeta indiano, 

cujo país, emergente aos olhos do neoliberalismo, também sofre os horrores da 

desigualdade, da exclusão social e  da exploração do trabalho do homem em pleno século 

XXI: “Se à noite choras pelo sol, não verás as estrelas”. 

  Propõe-se, neste Congresso, não que as pessoas excluídas socialmente parem de 

chorar, de lutar, de gritar, mas que esse choro, essa luta e esse grito sejam realmente 

escutados pelos que têm a atribuição de ler, reler, compreender, atualizar e interpretar a Lei 

de acordo com as necessidades do tempo atual. Compreender a realidade e a injustiça do 

tempo em que se vive é tarefa difícil, porque a história ainda não se construiu. Mas é 

preciso tentar, ousar, acertar e errar. 

 Já que a Lei não pode ser interpretada por todos, deseja-se que os que têm esse 

poder, o façam, também pelos e para os excluídos, de tal modo que as regras da igualdade 
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na lei, da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, entrelaçando a 

Constituição, a CLT e os demais ramos do Direito, tenham efetividade plena. 

  

 

2 PELA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO DIREITO DO TRABALHO: 

ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL VERSUS ESTADO DE MAL ESTAR SOCIAL. 

 

  Pensando globalmente, talvez uma luta se trave nos subterrâneos do mundo 

plano... 

 O mundo do trabalho tem passado por profundas transformações. Até os anos 

70, as pessoas estavam acostumadas com o sentimento de que o emprego era estável. Era 

possível fazer planejamentos para longos períodos, pois o Estado e o próprio capitalismo 

permitiam isso. Nas últimas décadas, no entanto, com o esfacelamento do Estado de Bem 

Estar Social, ocorreram mudanças nesse contexto, de forma que o que se vê é uma ruptura 

no movimento inclusivo, que se observava no mundo do trabalho. 

 Em razão, principalmente, da implementação de uma política econômica 

neoliberal, praticada, especialmente, pelos países subdesenvolvidos, observa-se, 

atualmente, o aumento assustador do trabalho informal, da terceirização e das taxas de 

desemprego, o que tem levado à situação de verdadeira exclusão social milhares de 

trabalhadores, fazendo surgir ou ressurgir diferentes formas de relações de trabalho, como o 

que vem acontecendo no Brasil. 

 Se, em relação à precarização do trabalho, o Brasil não desenvolveu, a 

tempo, uma política transformadora ou, pelo menos, de contenção eficiente desse cenário, o 

mesmo não se deu com os países do “norte1” (SANTOS, 2000). Nesse sentido, Noam 

CHOMSKY não deixa dúvidas de que: 

 

“Os ricos e poderosos nunca aceitaram para eles mesmos de forma 

total as regras do mercado. Elas são mais para os outros.  
                                                 
1 Em sua obra, “A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência”, Boaventura de Sousa 
Santos utiliza as expressões “Norte” e “Sul” para se referir, respectivamente, ao primeiro mundo e ao terceiro 
mundo. 
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(...) Mais recentemente, os Estados Unidos tiveram um 

desenvolvimento poderoso, de forma também intervencionista. Os 

militares americanos foram, de fato, mais dinâmicos do que a 

própria economia americana. Nisso tudo, o terceiro mundo ficou 

relegado a um oceano de liberalismo. Os países que se 

desenvolveram tiveram que infringir regras, não foi certamente 

seguindo regras dos outros. As regras do mercado, seguidas 

rigorosamente, não podem coexistir com desenvolvimento 

sustentável.” (CHOMSKY, 2002: 18-19) 

 

Esse “oceano de liberalismo” - certamente, junto com outros fatores – 

prejudicou o projeto mais audacioso da modernidade, que desde a Revolução Francesa, 

prometeu igualdade, liberdade e fraternidade para os homens. Infelizmente, o mundo do 

trabalho atual tem ratificado o fracasso dessas promessas. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

agosto de 2007, a taxa de desocupação no Brasil foi de 9,5%. Dentre o contingente de 

pessoas ocupadas, estimado em 21 milhões, no mesmo período, 42,9% são empregados 

com carteira de trabalho assinada no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos, 

militares, funcionários públicos estatutários e outros); 13,6% são empregados sem carteira 

de trabalho assinada no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos, militares, 

funcionários públicos estatutários e outros) e 19% são trabalhadores por conta própria.  

Esse quadro apresenta-se ameaçador ao Direito do Trabalho. Sob a perspectiva 

neoliberal, avolumam-se os discursos de que, com suas excessivas medidas protetoras, o 

Direito do Trabalho é um dos principais responsáveis pelo insucesso dos empresários e de 

que ele não tem mais a capacidade de promover a inclusão social dos trabalhadores que, 

embora sendo verdadeiros empregados, laboram sem carteira assinada.  

A essa face do problema, outra se soma, pois existem também os trabalhadores, 

lato sensu, tão ou até mais explorados.  

Há, portanto, um movimento social, de cunho ideológico, que questiona o papel 

do Direito do Trabalho na sociedade atual e que, naturalmente, impõe-lhe severas ameaças 
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e dilemas. Estudiosos, militantes, sindicatos e o próprio Estado não podem se omitir em 

relação a esses desafios, sob pena de haver uma transformação profunda: o Direito do 

Trabalho deixar de proteger as relações de trabalho e se transformar num instrumento 

regulatório de precarização dessas relações, beneficiando o capital em detrimento dos 

trabalhadores. 

Frente a esse panorama, no qual dados concretos denunciam a falta de 

efetividade do Direito do Trabalho para uma parcela significativa da população brasileira e 

diante de um movimento neoliberal que proclama o seu atraso, o Direito do Trabalho tem 

se deparado com a possibilidade de construir ou se apropriar de algumas saídas para a 

“crise” que tem enfrentado.  

Agindo localmente.... 

O Direito do Trabalho pode, absorvendo críticas pontuais e pertinentes, manter 

a sua essência e buscar, enfim, a sua generalização. Nesse sentido, o fim do emprego e do 

trabalho no capitalismo atual não são inevitáveis. Os que defendem a generalização do 

Direito do Trabalho, destacam que o desemprego não pode ser qualificado como estrutural, 

a partir da simples análise de fatores relacionados ao próprio modelo capitalista, tais como: 

a terceira revolução tecnológica; o processo de reestruturação empresarial e a acentuação da 

concorrência capitalista, inclusive no plano internacional. Para Maurício Godinho 

DELGADO, a repercussão destes fatores foi profunda e extensa, mas, não absoluta. Nesse 

sentido, o referido autor leciona que: 

 

“A generalização do Direito do Trabalho é o veículo para a 

afirmação do caminho do desenvolvimento econômico com justiça 

social. A principal das ações afirmativas de combate à exclusão 

social no Brasil, desse modo, é a própria efetividade do Direito do 

Trabalho.” (DELGADO, 2006. p. 143) 

 

Logo, a pretendida generalização do Direito do Trabalho estaria ligada à sua 

própria efetividade para, pelo menos os 13,6% da população ocupada que esta empregada 

mas labora sem carteira assinada e para os 9,5% da população economicamente ativa que se 
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encontra desocupada, de acordo com o IBGE. Em relação aos 19% que laboram por conta 

própria, faz-se necessário refletir sobre as causas que os impulsionaram para o exercício da 

prestação de serviços como autônomos. A escassez de vagas no mercado de trabalho formal 

tem relação direta com a expressividade desse setor?  

Nesse universo, os que são empregados e laboram sem carteira assinada e os 

que estão desocupados, em última instância, não têm acesso ao Direito. Para essas pessoas 

o trabalho, como direito social, é letra morta. Para os primeiros desse grupo, o Direito do 

Trabalho, precisa ser democratizado, ampliado, por meio da facilitação do acesso a uma 

ordem jurídica justa, que lhes reconheça o vínculo empregatício e garanta a implementação 

dos direitos trabalhistas. Para os últimos, faz-se necessário a formulação e concretização de 

políticas públicas geradoras de trabalho e emprego, que, em última instância, fortalecerão o 

próprio Direito do Trabalho e a economia do país, buscando a amenização ou, quem sabe, a 

contenção das ondas do “oceano de liberalismo” (CHOMSKY, 2002) que vêm dos países 

do “norte” (SANTOS, 2000). 

 

 

3 OS VÁRIOS TONS DA FLEXIBILIZAÇÃO  

 

O Direito do Trabalho, desde o seu nascedouro, nunca foi estático. Sempre se 

mostrou dinâmico, flexível e atento às transformações socioeconômicas. Isso se deve ao seu 

próprio caráter modernizante e progressista, que busca a promoção de condições mais 

modernas, dinâmicas e dignas de gestão da força de trabalho. 

Ressalta-se que progresso não é sinônimo de moderno. Para ser somente 

moderno, admite-se esquecer do passado e aceitar cegamente as inovações. Porém, ser 

progressista e moderno é admitir as inovações, mas sem abrir mão do que já foi 

conquistado. Afinal, progresso é sinônimo de evolução, de caminhar para frente buscando o 

avanço do que já foi adquirido. 

E como conjugar a flexibilização com o caráter modernizante e progressista do 

Direito do Trabalho? Isso é possível? A flexibilização não é novidade para o ramo 

juslaboral. Aliás, o próprio Direito do Trabalho, como já salientado, tem como 
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características ser dinâmico e flexível, porque sempre se ajustou às necessidades 

econômicas e sociais. Sob essa ótica, já nasceu sob o manto da flexibilização. 

Segundo Luiz Carlos ROBORTELLA (1994: 97), a flexibilização do Direito do 

Trabalho deve ser entendida como um “instrumento de política social caracterizada pela 

adaptação constante das normas jurídicas à realidade econômica, social e institucional, 

tendo como objetivos o desenvolvimento econômico e o progresso social”. 

Sob esse aspecto, a flexibilização estará em perfeita harmonia com o caráter 

modernizante e progressista do ramo juslaboral, permitido sua evolução como direito 

protetor visando minimizar as desigualdades sociais e econômicas do trabalhador (SILVA, 

2002: 54) 

Mas, então, por que a flexibilização é tão temida? Porque ela tem se mostrado 

através de sua face mais perversa, a desregulamentação. No intuito de se ajustar às novas 

realidades capitalistas, a empresa, submetida às flutuações econômicas, busca a proteção de 

sua produção e do capital, em detrimento às garantias da força de trabalho, se furtando a 

aplicar o Direito do Trabalho, comprometendo, pois, a dignidade do trabalhador. 

 

“Agora, diante desta tendência derrogatória, a transformação reverte 

o sinal: em vez de melhorar, piora a situação do trabalhador, 

retirando-lhe a norma protetora. É a chamada ‘flexibilização in 

peius’, ao contrário da que historicamente sempre existiu – 

flexibilização ou adaptação in melius.” (SILVA, 2002: 54). 

 

E completa Antônio Álvares da SILVA (2002: 54), “essa transformação in 

peius consiste em retirar do contrato de trabalho sua rede protetora, para relegá-lo à 

autonomia da vontade, como na fase da Revolução Francesa”. 

O contrato de trabalho deve ser visto como instrumento de cidadania, a partir da 

garantia dos direitos e valores sociais. Por meio dos contratos, é possível a circulação de 

riquezas, a distribuição de renda, a geração de empregos e a promoção da dignidade 

humana. Desse modo, tornam-se fenômeno econômico-social. 
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“Os fundamentos da vinculatividade dos contratos não podem mais 

centrar-se exclusivamente na vontade, segundo o paradigma liberal 

individualista. Os contratos passam a ser concebidos em termos 

econômicos e sociais.” (FIUZA, 2003:97) 

 

Assim, segundo a teoria preceptiva, as obrigações contratuais devem ser 

cumpridas não só porque as partes as assumiram, mas, principalmente, porque é de 

interesse da sociedade em razão das conseqüências econômicas e sociais. O contrato, 

portanto, realiza um valor de utilidade social. (FIUZA, 2003:102) 

Desse modo, a contratualidade inerente aos negócios jurídicos perde espaço 

frente aos novos modos de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica 

vigente. Nessa nova concepção contratual, é sabido que a vontade dos contratantes é 

condicionada à própria necessidade, já que hoje, as pessoas não contratam apenas porque 

desejam. 

Explica César FIUZA (2003:107) que “é com fundamento na dignidade 

humana, na promoção do ser humano, nos direitos fundamentais, enfim, que o exegeta 

deverá interpretar os contratos” Assim, os direitos sociais do trabalhador transcendem ao 

próprio contratualismo até então vigente, permitindo a adaptação do Direito do Trabalho às 

novas modalidades de pactuação da força laboral. É nesse sentido, que o legislador, o 

intérprete e o aplicador do Direito devem se utilizar da flexibilização, ou seja, buscar a 

adaptação do Direito do Trabalho de modo a elevar as garantias das condições de trabalho e 

estendê-las, naquilo que for possível, a todos os trabalhadores.  

As revisões dirigidas ao Direito do Trabalho devem ser vistas como ajustes às 

novas realidades, não podendo, contudo, perder de vista o papel essencial do ramo 

justrabalhista que é a função tutelar.  

 

“O direito do trabalho, que regula o trabalho prestado por uma 

pessoa a outra, deve ter por base, portanto, o respeito à essência do 

trabalho, enquanto dever e direito. Nisso consiste a ética do direito 
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do trabalho, e sua existência só terá sentido na medida em que 

respeitar isso” (grifos do autor) (MAIOR, 2002: 102) 

 

A flexibilização trabalhista, vista por muitos como necessidade de adequação à 

nova ordem socioeconômica mundial, não pode conduzir à desregulamentação e ao 

estreitamento do próprio Direito do Trabalho, uma vez que o trabalhador, enquanto 

cidadão, detém o direito fundamental ao trabalho digno que está relacionado à observância 

e efetividade dos Direitos Sociais. 

 

 

4 A CRUZ E A ENCRUZILHADA: O FETICHE DO CONTRATO DE TRABALHO. 

 

Nessa encruzilhada, encontra-se, ainda, um outro caminho que poderá ser 

trilhado: o da expansão do Direito do Trabalho. Admitindo-se que o trabalho não mais se 

reveste das características, forma e conceito de outrora, “há de se zelar por manter o seu 

viés humanizador – como Direito Fundamental” (BRANCO, 2007). 

Os direitos fundamentais se fundam na sintaxe humana (SAMPAIO, 2004: 3) e, 

portanto, é preciso olhar e lembrar não só do motivo econômico pelo qual os homens 

trabalham, mas também quem, onde e como trabalham, que é o ambiente próprio e 

necessário para que o Direito do Trabalho se justifique e se realize. 

O artigo 1º, inciso III, da vigente Constituição da República estabelece como 

fundamento de nosso Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana. Logo, 

a pessoa humana constitui a finalidade precípua do Estado, tanto que a dignidade da pessoa 

passou a integrar o direito positivo vigente, na condição de princípio (e valor) fundamental. 

E com essa qualificação, ela constitui “autêntico valor-fonte que anima e justifica a 

própria existência de um ordenamento jurídico.” (COSTA, 2007: 74)  

Nesse passo, impende seja ressaltada a função instrumental integradora e 

hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que ele norteia a 

atividade da aplicação, interpretação e integração dos direitos fundamentais e demais 

normas constitucionais, bem assim de todo o ordenamento jurídico. 
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A Constituição da República guarda em seu corpo normas de direitos 

trabalhistas, instituídas como direitos fundamentais e, além de eleger o valor social do 

trabalho como fundamento da República (artigo 1o, IV), consagra a valorização do trabalho 

(artigo 170, caput). Sendo assim, impossível não se questionar se os trabalhadores sem 

vínculo empregatício, mas trabalhadores, não teriam, por exemplo, direito a um salário 

mínimo capaz de satisfazer às necessidades normais de um trabalhador e sua família (artigo 

7o, IV, CRF), à jornada de 8 horas (artigo 7o, XIII, CRF), ao repouso semanal, às férias 

remuneradas (artigo 7o, XV e XVII, CRF) e ao FGTS (artigo 7o, III, CRF).  

Se não se reconhece ao trabalhador os direitos fundamentais que lhe são 

inerentes, em verdade, não se estaria negando-lhe a própria dignidade? 

É pela realização do direito ao trabalho previsto no artigo 6o da CRF e das 

proteções daí decorrentes, listadas em artigo 7o, que se estará assegurando a todos “uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social” (artigo 170 da CRF) 

 

“O que se propõe (...) é um novo modelo de Direito do Trabalho, 

que se realize pela passagem do modelo atual de Direito do 

Trabalho (que não é universal, já que regulamenta apenas a relação 

de emprego e por exceção os trabalhadores avulsos), para um 

modelo universal de Direito do Trabalho que seja capaz de tutelar 

todo trabalho livre e digno, consagrando, portanto, o direito 

universal ao trabalho digno”. (DELGADO, 2006: 220): 

 

 Fica-se, então, com uma forte sensação de que tudo se encontra escrito na Lei 

Maior deste Estado Democrático de Direito e a questão passa a ser de conscientização, de 

coragem e de vontade de mudar o modelo imposto, no afã de se reconhecer ao maior 

número possível de trabalhadores os direitos fundamentais que lhes são inerentes. Nessa 

linha de pensamento, essenciais são as palavras de Hannah ARENDT: 

 

“Os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto é, privados 

de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. 
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São todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência, 

singular, que continua a ser singular ainda que a mesma 

experiência seja multiplicada inúmeras vezes. O mundo comum 

acaba quando é visto somente sob um aspecto e só lhe permite uma 

perspectiva de enxergar e aplicar a todos as nossas leis”. 

(ARENDT, 1999: 67) 

 

É importante perceber que a interpretação restritiva do Direito do Trabalho 

pode implicar a negação da igualdade e, ousaria dizer, porque não, a discriminação, 

implementada pelo intérprete da norma constitucional. 

A complexa realidade de nosso país, de nossa cidade, de nosso modo de 

produção, traduz um preocupante quadro social de exclusão social e de discriminação, 

compondo um sistema vicioso, no qual a exclusão importa a discriminação e a 

discriminação implica a exclusão. 

A hora, nesse mundo plano, é de se afastar da tradição na qual os direitos 

sociais são formulados do ângulo das desigualdades sociais que eles supostamente 

deveriam compensar.  

 

“Os direitos sociais não foram formulados na perspectiva do 

indivíduo-cidadão que encontra nos direitos sociais um recurso 

para compensar as vicissitudes da vida social que o 

comprometeriam como indivíduo autônomo e soberano nas suas 

prerrogativas de cidadão. 

(...) Direitos que recriam desigualdades, pela sua vinculação 

profissional são também direitos que não se universalizam e 

sobrepõem às diferenças sociais uma outra clivagem que 

transforma em não-cidadãos os que escapam às regras do contrato. 

Esses são os não-iguais, os que nao estão credenciados à existência 

cívica justamente porque privado da qualificação para o trabalho” 

(TELLES, 1999: 93-94) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Embora o trabalho do homem possa ser objeto de vários tipos de contratos, 

denominados de contratos de atividade, plasmados por múltiplas e variadas formas de 

disciplina jurídica, ao longo do século XX, a relação de emprego foi praticamente 

hegemônica, porque intrínseca e extrinsecamente pertinente ao Estado de Bem Estar Social. 

 Todavia, essa espécie de relação jurídica começou a sofrer ligeiro declínio nas 

décadas anteriores, vindo a acentuar-se, mais significativamente, nesta última.  

 As novas formas de trabalho, aliadas à tecnologia da informação, permitiram 

que o ponto de gravitação do trabalho do homem se fragmentasse e se dispersasse para 

além das fábricas. A fragmentação e a dispersão do trabalho possibilitaram a opção do 

capitalismo por caminhos obscuros - a precarização - como a terceirização em seu sentido 

maléfico.  

 Se o Direito sofre constantemente a pressão dos fatos sociais e cabe ao 

intérprete subir no dorso da lei e olhar para a frente, fazendo-o instrumento de justiça 

social, é relevante que o Direito do Trabalho, mesmo com a sua atual estrutura, se estenda 

aos demais trabalhadores. 

  Nesse contexto, o Direito do Trabalho democratiza-se, desprega-se da cruz do 

neoliberalismo, manifesta a sua natural vocação em favor dos pobres e dos excluídos, 

deixando de tutelar apenas uma pequena parcela dos que trabalham e contribuem para a 

riqueza das nações– os empregados. 

  No fundo, propõe-se que o Direito do Trabalho se faça perpassado, traspassado, 

costurado, dominado e arrastado pela Constituição Federal, em especial pelos seus 

fundamentos, princípios e objetivos, desenhando-lhe um novo perfil, uma vez que 

valorizados, numa proporção mais abrangente, a pessoa humana do trabalhador, respeitado 

em sua dignidade e no valor que o seu trabalho possui em tudo que se constrói no mundo 

em que se vive. 
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RESUMO 

Em 2003, Manaus possuía uma população de 1.405.803 habitantes e cerca de 8.000 

pescadores associados à colônias de pesca. No mesmo ano, o total de pescado 

desembarcado no município atingiu aproximadamente 25.613 toneladas. A maior parte 

deste pescado foi negociada no centro oficial de comercialização, na feira da Panair. 

Essa feira possui características e dinâmica social, econômica e trabalhista próprias, 

reunindo representantes de diversas categorias de trabalhadores e demais pessoas direta 

e indiretamente relacionadas com o setor pesqueiro. Este trabalho tem por objetivo 

descrever os sistemas e locais de desembarque, bem como o comércio de pescado na 

cidade de Manaus, no porto e na feira da Panair, com base em dados de observação 

direta, realizada em 16 de setembro de 2007. Os resultados indicaram que o ambiente do 

trabalho é impróprio e que os benefícios do seguro-defeso não atingem grande parte dos 

trabalhadores. Em última análise, estes resultados confirmaram o descaso do Poder 

Público com o setor pesqueiro e com a segurança alimentar da população da região. 
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In 2003, the population of Manaus was 1.405.803 inhabitants and approximately 8.000 

fishers associated to fishers labor union. In the same year, the total amount landed in the 

municipality was 25.613 tons. The main portion of this amount was sold at the Panair 

public fair. This public fair presents its own characteristics and dynamics, related to the 

social, economic and labor aspects, presenting all of the laborers categories and other 

people direct or indirect interested in the sector. This paper aims to describe the systems 

and landing spots and fish commercialization in Manaus, at the harbor and at the Panair 

public fair, based on direct observation performed in September 16th (2007). The results 

indicated that the labor environment is inadequate and that the benefits of fishing ban 

period insurance does not reach majority of the fishing sector laborers. In synthesis, the 

results confirmed the public power lack of interest in the sector and in the food supply 

to the population of the region. 

 

KEYWORDS 

FISH COMMERCIALIZATION; PANAIR PUBLIC FAIR; FISHING BAN PERIOD 

INSURANCE; LABOR ENVIRONMENT; MANAUS. 

 

 

1. Introdução 

 

Os peixes são os últimos animais explorados na natureza em grande escala pelo 

Homem. De acordo com dados da FAO, em 1996 o desembarque mundial de pescado 

foi 94.625.400 toneladas, das quais 7.552.800 toneladas provieram da água doce. Isto 

representa cerca de U$ 200 bilhões (U$ 4 por quilograma), sem nenhum custo à 

sociedade. 

No Brasil, devido à grande abundância na região amazônica, o consumo de 

pescado é altíssimo, alcançando em algumas áreas ribeirinhas cerca de 500g por 

pessoa/dia, a mais alta do mundo. Assim, quem viaja pelo interior da Amazônia muito 

dificilmente irá observar pessoas subnutridas devido à falta de proteína, como é comum 

em regiões semi-áridas, onde o consumo de pescado per capita é muito menor. 

As pescarias artesanais na Amazônia são espalhadas e, por conta disso, difíceis 

de serem monitoradas. São pescarias multiespecíficas (capturando muitas espécies de 
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pescado), empregando vários apetrechos simples. Sua relação com o mercado é 

caracterizada pela presença do intermediário. Os pescadores trabalham individualmente 

ou em grupos de dois a seis indivíduos em canoas a remo ou a motor ou em pequenos 

barcos geleira. Pescam sob forte pressão do mercado, que governa sua estratégia de 

captura. A atividade em geral, passa de pai para filho, com anos de aprendizado para 

entender o comportamento dos peixes e assim capturá-los na época e no lugar certo. 

Segundo dados do ProVárzea/IBAMA (2006), no ano de 2003, Manaus possuía 

uma população de 1.405.803 habitantes e cerca de 8.000 pescadores associados à 

colônias de pesca. No mesmo ano, o total de pescado desembarcado no município 

alcançou aproximadamente 25.613 toneladas. O mês de menor desembarque foi março 

(com 733 toneladas) e o de maior foi setembro (com 4.163 toneladas). 

De acordo com Batista et al. (2007), a maior parte deste pescado é negociada no 

centro oficial de comercialização, na feira da Panair, que possui características e 

dinâmica social, econômica e trabalhista próprias. Assim, a escolha deste tema se deu 

em virtude do local reunir representantes de todas as categorias de trabalhadores, e 

demais pessoas direta e indiretamente relacionadas com o setor pesqueiro. 

A visita técnica1 aos locais aconteceu no dia 16 de setembro de 2007, entre 

quatro e seis horas da manhã, constatando-se a falta de estrutura física do porto de 

desembarque e da comercialização, o que indica que as condições de trabalho são 

inadequadas e impróprias. 

A feira da Panair é agitada, em razão do grande fluxo de pessoas e veículos, o 

que desperta a atenção. As imediações do porto são mal iluminadas, observando-se 

muitos bares e pontos de prostituição. Automóveis, pedestres e carregadores de pescado 

dividem o mesmo e exíguo espaço. Todos estes atores e mais alguns são personagens 

centrais nesse sistema, fazendo parte das observações e reflexões dispostas na 

seqüência. 

 

2. A Feira da Panair 

 
                                                 
1 Para a realização da visita técnica contamos com a colaboração dos senhores André Lima 
Gandra, gerente de desenvolvimento da pesca SEPA/SEPROR, e Pedro Neto, Presidente do 
Sindicato dos Armadores, Pescadores e Proprietários de Barcos de Pesca do Amazonas, que 
forneceram informações relevantes acerca da cadeia produtiva da pesca em Manaus e no 
Amazonas. 
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O atual (e único) porto oficial2 para desembarque, comercialização e distribuição 

de pescado, no Município de Manaus, está localizado na orla fluvial do porto da 

Panair3, que tem este nome devido ao fato de o local ter sido utilizado como pista de 

pouso dos aviões da antiga Companhia Aérea Pan Air,  e compreende uma área de total 

de 100 metros de largura, sendo 50 metros à sua direita e 50 metros à sua esquerda. A 

responsabilidade pela gestão do desembarque do pescado, é da FEPESCA (Federação 

dos Pescadores dos Estados do Amazonas e Roraima) e da SEMAGA (Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento). 

O porto é constituído por 03 (três) balsas interligadas, com aproximadamente 50 

metros cada, perfazendo um total de 150 metros de comprimento e possui também uma 

embarcação de apoio, com dois pisos, sendo que no primeiro piso estão localizados os 

banheiros, a cozinha, freezer e compartimentos que servem de depósito e no segundo 

piso possui um grande vão aberto que serve de dormitório, onde se atam as redes para 

descanso. 

As balsas, que compõem o Porto Pesqueiro, possuem postes de iluminação, no 

entanto, o piso é escorregadio e não há qualquer tipo de proteção ou antiderrapante, 

permanecendo constantemente molhado. O espaço é limitado, além disso, há um intenso 

movimento de pessoas diversas, vendedores ambulantes e caixas de exposição de 

pescado que dificultam o trânsito no local. 

 

2.1 O Comércio 

 

As atividades de comércio do pescado, na balsa da Panair, acontecem entre a 

meia noite e sete horas da manhã, e o ápice do movimento começa por volta das três 

horas. O horário justifica-se em virtude da necessidade de conservação do pescado, o 

clima ameno da madrugada evita que o peixe estrague com maior rapidez. A atividade é 

realizada todos os dias. Estima-se que diariamente transitem pela balsa entre quatro e 

dez mil pessoas, negociando cerca de 100 toneladas de pescado. Segundo Pedro José de 

                                                 
2 Decreto Municipal nº 7.925 de 07/06/05, que estabelece a localização do Terminal de 
Desembarque do Município de Manaus.  
3 Disponível em: <http:www2.uol.com.br/JC/_2001/0303/tu0103_5.htm> Acesso em 15 de 
agosto de 2007.  
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Farias (conhecido como Pedro Neto)4, na lua cheia o comércio e o movimento no local 

intensificam-se devido a grande oferta de pescado. 

O comércio é responsabilidade dos representantes dos barcos de pesca e 

realizado diretamente com a pessoa interessada em adquirir o produto exposto, os 

compradores são: intermediários (despachantes), frigoríficos, feirantes, ambulantes, 

restaurantes e a população em geral. 

Uma amostra dos peixes é retirada das urnas de conservação localizadas nos 

barcos de pesca, e fica exposta nas balsas, em caixas de madeira, para que o comprador 

possa verificar a qualidade. Entretanto, a maioria dos comerciantes utiliza caixas com 

uma quantidade exagerada de peixes e pouco gelo, inviabilizando a conservação 

adequada do produto, sujeito ao rápido perecimento. A exposição e o comércio são de 

responsabilidade dos representantes dos barcos.  

Os preços do pescado variam bastante durante o horário de comercialização. 

Observa-se, ainda, uma queda à medida que se aproxima do término da atividade, por 

volta das sete horas da manhã. O comerciante precisa vender toda sua mercadoria antes 

que estrague, enquanto os compradores, pacientemente, esperam as melhores ofertas. As 

transações comerciais acontecem em todos os momentos da cadeia, desde o 

desembarque até o horário final da distribuição. Estima-se que a circulação monetária 

gire em torno de R$ 100.000,00 por dia. No entanto, existem negociações verbais (sem 

contratos escritos, notas promissórias, duplicatas, cheques ou qualquer outro tipo de 

documento) entre o dono da embarcação e o comprador, transações feitas apenas na 

palavra, “fiado”. De acordo com Pedro Neto, o sindicato pretende acabar com este tipo 

de comercialização. 

Depois de realizada a venda, é feito o transporte do produto, que tem como 

destino feiras e mercados próximos ao porto (onde o transporte é feito, a pé, pelos 

carregadores, em caixas de madeira ou em sacos levados na cabeça ou nas costas) e por 

toda a cidade. Neste caso, o transporte é feito em sacos de ráfia, levados na carroceria 

de veículos inadequados para a atividade, por não possuírem o mínimo de higiene e 

refrigeração, e geralmente impróprios ao tráfego. 

Segundo Pedro Neto, o preço do pescado encarece devido ao longo processo de 

intermediação até o consumidor final. Como exemplo, citou o jaraqui Semaprochilodus 

                                                 
4 Presidente do Sindicato dos Armadores, Pescadores e Proprietários de Barcos de Pesca. 
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spp.5, que dependendo do período, pode ter o “cento” vendido entre R$ 10,00 e R$ 

100,00. Conforme a cadeia comum de comercialização e o valor pago por saco do 

pescado, verifica-se: na compra inicial é pago o valor de R$ 3,00 ao carregador (para 

levá-lo até o veículo); em seguida, acrescenta-se mais R$ 5,00 para transportá-lo para 

qualquer ponto da cidade; e finalmente, para levar o pescado do veículo de transporte 

até a banca do feirante, desembolsa-se mais R$ 3,00. 

Além do comércio do pescado, existem ainda várias outras atividades paralelas 

que integram a cadeia de comercialização que ajudam a incrementar a renda das pessoas 

que estão envolvidas direta ou indiretamente com a atividade pesqueira. 

 

 

2.2 Os atores: comerciantes e trabalhadores 

 

Durante a observação, constatamos que o comércio do pescado não se restringe 

apenas ao vendedor e comprador, existem inúmeros atores que se beneficiam da 

atividade no porto da Panair: 

 

o Dono de embarcação e armador: proprietários da frota pesqueira. Estão no 

topo da cadeia produtiva. Muitos deles possuem mais de um barco e são 

responsáveis pela maioria dos empregos formais. Comercializam toda a 

produção e são os maiores fornecedores para o mercado local; 

o Locador de caixas para exposição e venda do pescado: alguns donos de 

barcos e armadores alugam as caixas (bancas) de venda e exposição do 

peixe, mas também existem terceiros que especializados nesta prática. O 

aluguel diário custa R$ 10,00 - e ainda são cobrados mais R$ 5,00 pela 

utilização da lâmpada que ilumina a caixa; 

o Compradores: intermediários (despachantes), frigoríficos, feirantes e 

ambulantes de pescado, restaurantes e a população em geral (principalmente 

nos finais de semana). 

                                                 
5 O jaraqui é o peixe mais consumido pela população de baixa renda da Amazônia. É um gênero 
que possui várias espécies, todas relativamente pequenas, com aproximadamente 15 a 20cm de 
comprimento. De acordo com dados do ProVárzea/IBAMA (2006), no ano de 2002 foram 
desembarcadas em Manaus, aproximadamente 5.000 toneladas de jaraqui. 
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o Carregador: transporta de forma braçal o pescado comprado pelo cliente até 

as bancas da feira da Panair ou até os veículos estacionados nas 

proximidades do porto. Cobram R$ 3,00 por saco e chegam a arrecadar por 

dia, uma média de R$ 70,00. Os sacos de ráfia, utilizados para o transporte 

do pescado, pesam entre 50 e 150 kg, dependendo do tipo de peixe. Os 

carregadores chegam a percorrer longas distâncias até descarregar a 

mercadoria, o que representa um risco à saúde destes profissionais. Estes 

trabalhadores são identificados por coletes (velhos, sujos e com numeração), 

mas não são registrados, e não possuem nem um tipo de assistência 

trabalhista ou previdenciária. Existem também os carregadores clandestinos 

que não usam colete;  

o Sacoleiros: vendem os sacos de ráfia e as sacolas, próprios para o transporte 

do pescado, no atacado ou no varejo, cada um custa R$ 1,00; 

o Merendeiros: vendem café com leite e outros itens; as bancas de café são 

autorizadas, registradas e pagam taxa para a administração do local; 

o Tripulantes das embarcações: em sua maioria assalariados ou parceiros, 

trabalhadores-pescadores, que ajudam a desembarcar e vender o pescado, 

bem como, contribuem para circulação de dinheiro dentro da atividade e fora 

dela, movimentando a economia dos bares, da prostituição e dos 

merendeiros; 

o Seguranças: geralmente vinculados à prefeitura ou às associações de 

pescadores, contratados para coibir a atuação de marginais; 

o Cobradores: homens que portam um “caderninho” e abordam os 

comerciantes, para coletar as taxas da FEPESCA, visando o financiamento e 

a manutenção da infra-estrutura do porto; e 

o “Ladrões”: indivíduos que subtraem peixes dos compradores mais 

descuidados. Funcionam como vendedores clandestinos, e estão vinculados 

aos barcos de pesca, pois existe um acordo tácito com os proprietários das 

embarcações. Os “ladrões” separam os melhores peixes para si e os 

comercializam por um preço melhor. 

 

2.3 As embarcações pesqueiras e suas tripulações  
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Aportam diariamente na Panair entre 50 e 80 embarcações, dependendo do 

período. Essas embarcações passam aproximadamente dois meses pescando e possuem 

capacidade de armazenamento e conservação entre 2 toneladas, as menores, e 120 

toneladas, as maiores. A área de pesca da frota pesqueira abrange: os Municípios de 

Itacoatiara, Manacapuru, Careiro da Várzea, bem como as regiões do Alto Solimões e 

do Médio Amazonas. Para a captura do pescado os barcos e armadores investem, 

aproximadamente, entre quatro e quarenta mil reais por viagem. A tripulação varia entre 

duas e dez pessoas, a maior parte assalariada e outra sob o regime de parceria. Muitos, 

apesar de assalariados, não têm carteira de trabalho assinada. 

Para atracar e comercializar o seu pescado, as embarcações pagam taxas que vão 

de quinze a cinqüenta reais, dependendo do seu tamanho e capacidade. 

 

2.4 Considerações gerais sobre o meio ambiente do trabalho e seus trabalhadores 

 

Apesar da pesca ser uma das atividades econômicas e sociais mais importantes 

na Amazônia, percebe-se o descaso do Poder Público com a atividade. Durante os 

trabalhos de campo, não foi observado nenhum tipo de controle ou fiscalização no local 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM; Vigilância Sanitária – VISA 

e/ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA). Todas as iniciativas partem 

dos próprios interessados, ou seja, pescadores, proprietários de embarcações e 

comerciantes. A SEMAGA apóia timidamente estas ações. 

Com isso, verificou-se uma série de irregularidades, dentre as quais se observou 

a exploração de trabalho infantil, por mães que obrigam os filhos menores a trabalhos 

diversos. As crianças vendem café da manhã, sacos e sacolas, pedem esmolas e peixes 

para o consumo ou venda, entre outras. Muitas destas crianças trabalham com suas 

famílias na pesca. Segundo um informante, que não se identificou, há casos de 

exploração sexual infanto-juvenil nas imediações. 

Importante ressaltar as condições de trabalho dos carregadores, trabalhadores 

que não possuem nenhum tipo de assistência social, não possuem vínculo empregatício 

e nem carteira assinada. Inexiste sindicato ou qualquer entidade de classe que os assista. 
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As condições de trabalho são inaceitáveis e os riscos de acidente do trabalho são 

altíssimos. A possibilidade de adquirir uma doença ocupacional é acentuada, 

principalmente na coluna, devido ao peso que eles carregam por longas distâncias 

diariamente. 

Em razão da fiscalização inexistente, o comércio clandestino de carne de caça 

(principalmente: anta, paca, cotia, jacaré e tartarugas) e de peixes proibidos ou abaixo 

dos tamanhos mínimos permitidos é comum. Verificou-se a venda do tambaqui 

Colossoma macropomum “ruelo” (que ainda não atingiu a maturidade sexual) e do 

pirarucu Arapaima gigas também imaturo. A caça ilegal, geralmente encomendada, é 

trazida pelos barcos de recreio6 em pequenas quantidades embaladas em sacolas 

plásticas, e são comercializadas diretamente nas embarcações de forma bem discreta. 

Destacamos que apesar da Portaria Conjunta do IBAMA/MAPA7, proibir o 

transporte de peixe em barco de recreio, constatamos que esta prática continua existindo 

em virtude da falta de fiscalização. 

Presenciamos, ainda, o trânsito de embarcações pequenas, sem qualquer tipo de 

sinalização ou itens de segurança, por exemplo: coletes salva-vidas, configurando-se no 

flagrante desrespeito ao tráfego fluvial, colocando em risco a vida de muitas pessoas.  

Destacamos, inclusive, a observação feita por Pedro Neto, que demonstrou que o 

desembarque do pescado, no local onde é atualmente praticado, coloca em risco o 

tráfego aéreo do Aeroporto de Ponta Pelada8, devido quantidade de urubus que 

sobrevoam o local. 

Apesar do Decreto Municipal nº 7.925/05, determinar apenas um porto 

pesqueiro oficial em Manaus, na realidade os desembarques também ocorrem em outros 

pontos da cidade, como: nos bairros do São Raimundo, Compensa e Puraquequara, 

assim como nos portos da Manaus Moderna e Ceasa. As embarcações que 

comercializam pescado nestes locais geralmente são clandestinas e evitam aportar na 

                                                 
6 Os barcos de recreio são embarcações típicas da região, utilizadas tanto no transporte de 
pessoas, quanto no transporte de cargas, destinadas ao abastecimento do comércio no interior da 
Amazônia. Normalmente compram itens nas capitais e levam para as demais localidades. 
7 Portaria Conjunta nº. 01/2002, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que 
regulamente os artigos 5º e 26 do Código de Pesca.  
8 Base Aérea Militar, próximo ao porto da Panair. 
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Panair para não pagar as taxas que são cobradas, razões pelas quais é quase impossível 

se ter um controle e uma estatística pesqueira confiável. 

O desperdício do pescado é enorme e uma grande quantidade é despejada 

diretamente no rio. Apesar do esforço dos responsáveis pelo porto, parte do lixo 

continua a ser descartado também no rio, em face da insuficiência de lixeiras no local. 

De acordo com Pedro Neto, uma solução para o desperdício do pescado seria incluir o 

peixe no Programa de Garantia de Preço Mínimo (RGPM). Entretanto, este programa 

estabelece alguns critérios para que um produto seja contemplado, tais como: 

capacitação, higienização e frigorificação, o que não acontece com o pescado. Só como 

exemplo, o peixe que fica em exposição nas caixas é lavado com a água do próprio rio, 

o mesmo que recebe todos os dejetos das embarcações que atracam no local. 

Segundo André Lima Gandra, a solução seria retirar o pescado das urnas de 

conservação das embarcações e colocar em exposição na balsa, com uma quantidade de 

gelo na proporção de 1:1 (1kg de gelo, para 1kg de peixe). O pescado deve ser disposto 

nas caixas de exposição em camadas (gelo – peixe – gelo – peixe – gelo). Faz-se 

necessária a substituição das caixas de madeira, atualmente utilizadas na exposição do 

pescado, por caixas de material mais higiênico (v.g. fibra de vidro com tampa 

transparente). A limpeza das bancas de exposição é feita com a própria água do rio, sem 

o uso de material de limpeza adequado para a retirada das impurezas que ficam aderidas 

a madeira das caixas. A limpeza das balsas também é feita com a água do rio, puxada 

por meio de bomba. Para o entrevistado, o uso de material de limpeza adequado (v.g. 

esfregões, vassouras, escovinhas e detergente neutro líquido para a limpeza da gordura 

do pescado) é imprescindível.  

Além disso, continua André Lima, o pescado é processado e estocado de forma 

inadequada em todas as etapas, desde a pesca até o consumo. Nos barcos o pescado vem 

amontoado em caixas isotérmicas, onde a quantidade de gelo é insuficiente. No porto de 

desembarque o pescado é colocado no piso do convés da embarcação, para em seguida 

ser transportado em caixas de madeira, sem refrigeração, até os postos de 

comercialização nas feiras municipais. Por este motivo, sugere o entrevistado: 

o Melhorar as condições higiênico-sanitárias na manipulação e conservação do 

pescado; 
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o Inspecionar a higiene individual, relacionada com o pessoal que lida com o 

pescado e com o gelo; 

o Melhorar a conservação e a higiene das caixas de armazenamento do 

pescado; 

o Controlar de maneira efetiva a qualidade da água e do gelo utilizados nas 

feiras e mercados; 

o Exigir políticas direcionadas à reestruturação das instalações das feiras e 

mercados locais; 

o Fazer uso de palestras, publicações elucidativas e fiscalização através dos 

diversos órgãos Municipais, Estaduais, e/ou Federais (IBAMA, Secretaria de 

Estado da Produção Rural - SEPROR, Secretaria Executiva Adjunta de 

Pesca e Aqüicultura - SEPA, Secretaria Municipal de Abastecimento, 

Mercados e Feiras - SEMAF, Comissão Executiva Permanente de Defesa 

Sanitária Animal e Vegetal – CODESAV, Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária - COVISA) para a melhoria das condições de trabalho no local de 

comércio do pescado. 

 

 

3 Seguro-defeso 

 

A atividade pesqueira obedece a períodos de defeso, onde se busca proteger as 

espécies em época de reprodução. Durante estes períodos, os pescadores não podem 

exercer suas atividades, o que influencia em suas vidas e na dinâmica do comércio, que 

passa a outras espécies-alvo e recorre a estoques registrados nos órgãos ambientais. 

Entretanto, com a dupla finalidade de garantir que o defeso seja obedecido e que os 

pescadores não passem necessidades materiais, a lei institui o chamado seguro-defeso. 

O seguro-desemprego do pescador é um benefício social concedido pelo 

governo federal, instituído pela Lei nº. 10.779, de 25 de novembro de 2003, e 

regulamentado pela Resolução nº. 468 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - CODEFAT, de 21 de dezembro de 2005. Este benefício é financiado 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e de acordo com o art. 1º da lei, é 

voltado para atender o pescador profissional durante o período do defeso, que exerça a 
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atividade artesanal individualmente ou em regime de economia familiar, admitindo-se 

também, eventualmente, a colaboração de parceiros. O pescador recebe um salário 

mínimo para suspender a sua atividade durante a reprodução dos peixes visando a 

preservação da espécie. 

No entanto, o legislador equivoca-se ao denominá-lo de seguro-desemprego do 

pescador, pois evidentemente não se trata de relação empregatícia, mas sim de uma 

situação especial. 

Para os efeitos desta lei, o regime de economia familiar é aquele que se exerce 

buscando a própria subsistência através do trabalho dos membros que integram a mesma 

família e em condições de mútua dependência e colaboração, excluindo da atividade 

desenvolvida qualquer vínculo empregatício. 

O IBAMA é quem determina o período de defeso da atividade pesqueira a qual o 

pescador se dedica, seja ela marinha, fluvial ou lacustre. 

Para ter direito ao benefício do seguro-defeso, o pescador, segundo o que dispõe 

o art. 2º da Resolução nº. 468 do CODEFAT, deve preencher as seguintes condições: a) 

ter o seu registro como Pescador Profissional atualizado no Registro Geral da Pesca 

(RGP) como pescador profissional, classificado na categoria artesanal, emitido pela 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR, 

com antecedência mínima de 1 (um) ano da data do início do defeso; b) comprovar 

inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS como segurado especial; c) 

apresentar a comprovação de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou 

cooperativa, no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam ao 

início do defeso; d) possuir comprovante de, pelo menos, dois recolhimentos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em sua própria matrícula no Cadastro 

Específico - CEI, no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam 

ao início do defeso, no caso de não atender ao requisito anterior e ter vendido sua 

produção à pessoa física; e) não estar recebendo nenhum benefício de prestação 

contínua da Previdência Social, ou da Assistência Social salvo auxílio-acidente e pensão 

por morte; f) comprovar o exercício profissional da atividade de pesca artesanal objeto 

do defeso e que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período 

compreendido entre o defeso anterior e o em curso; e, finalmente, g) não ter vínculo de 
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emprego ou outra relação de trabalho, tampouco outra fonte de renda diversa da 

decorrente da atividade pesqueira. 

Por conseguinte, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por meio 

das suas respectivas Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs) ou ao Sistema Nacional 

de Emprego - SINE, ou ainda, às entidades credenciadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, analisar os documentos exigidos pela norma, para que o pescador faça jus ao 

seu benefício. De acordo com o que estabelece o art. 3º da Resolução do CODEFAT, o 

pescador para se habilitar ao benefício deve apresentar os seguintes documentos: a) 

formulário de requerimento, em modelo aprovado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, preenchido em duas vias; b) carteira de identidade ou carteira de 

trabalho; c) comprovantes de inscrição no PIS/PASEP e no Cadastro de pessoa Física - 

CPF; d) carteira de registro de Pescador Profissional devidamente atualizada, emitida 

pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República – 

SEAP/PR, cuja data do primeiro registro, no RGP, comprove a antecedência mínima de 

1 (um) ano da data do início do defeso; e) atestado da Colônia de Pescadores ou de 

outra entidade representativa da categoria, com jurisdição sobre a área onde atue o 

pescador, para fins do inciso VI do art. 2º, que comprove: 1) exercício da profissão, na 

forma do art. 1º desta Resolução; e 2) que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, 

durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso; f) declaração 

pessoal de que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade 

pesqueira; g) cópia de, pelo menos, dois comprovantes de venda de pescado ou 

comprovante de recolhimento, ao INSS, de, pelo menos, duas contribuições 

previdenciárias, na forma do disposto nos incisos III e IV do art. 2º; h) comprovante do 

número de inscrição do trabalhador - NIT/CEI; e, por fim, i) apresentar cópia do 

Certificado de Registro da Embarcação, emitido pela SEAP/PR, quando se tratar de 

pescador profissional que opera, com auxilio de embarcação, na captura de espécies 

marinhas, comprovando que a permissão de pesca concedida é direcionada para a 

captura da espécie objeto do defeso. 

Diante daquilo que a lei estabelece, fica claro que o seguro-defeso é um 

programa essencialmente ambiental, com raízes ecocentristas profundas que dão maior 

relevância à preservação dos recursos pesqueiros do que ao caboclo ribeirinho que, em 

sua grande maioria, não preenche aos requisitos exigidos pela lei. Talvez isso se 
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justifique pelo distanciamento existente entre o lugar onde as leis são elaboradas, no 

caso Brasília, e nossa afastada Amazônia. A realidade vivida aqui não se enquadra aos 

mandamentos legais, pois o caboclo ribeirinho pesca artesanalmente para sua 

subsistência em regime familiar, sem empregar terceiros, mas não tem na pesca sua 

atividade exclusiva e única fonte de renda, devido às peculiaridades regionais. 

O pescador ribeirinho da Amazônia tem a pesca como sua atividade econômica 

principal, mas não é a única. Nesse sentido, é preciso respeitar o regime das águas, a 

subida e descida dos rios, tudo isso influencia o sistema aquático e a cultura de um 

povo. O caboclo sabe o tempo certo de pescar e o de roçar, no entanto, quando roça não 

tem direito ao seguro-defeso. É injusto que famílias inteiras não gozem do benefício por 

equívoco do legislador ao eleger um requisito que não encontra razão existir, pois não 

se trata de uma política pública voltada para o social. Pouco importa as pessoas, o 

relevante é a proteção das espécies. 

Outro obstáculo é extensa relação de documentos e exigências que a Resolução 

nº. 468 do CODEFAT faz para que o pescador tenha direito ao benefício. A resolução 

traz uma série de condições e ainda exige uma farta lista de comprovantes para que o 

trabalhador goze do seu direito. Ainda assim, muitas fraudes acontecem. Atualmente 

existem inúmeros processos tramitando na justiça federal. Segundo um periódico local 

há inclusive o envolvimento de um Deputado Estadual do Amazonas9, que insere 

praticamente toda a família no seleto rol de beneficiários do seguro-defeso. Certamente 

isso acontece devido a falta de controle e fiscalização dos órgãos responsáveis. 

Entretanto, o governo federal tem envidado esforços no combate a este tipo de 

fraude. O setor pesqueiro, em especial as colônias e associações de pescadores, está sob 

investigação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal, ambos têm atuado 

fortemente para coibir esta conduta criminosa, não somente de forma repressiva, mas 

também, de forma preventiva, através de seminários, palestras e encontros com a classe. 

No caso das fraudes, os infratores estão sujeitos às sanções administrativas, 

cíveis e penais, expressas no art. 3º da Lei nº. 10.779/03 e na Resolução do CODEFAT 

nº. 468/05, art. 14. 

 
                                                 
9 WALZENIR FALCÃO ACUSADO DE EXTORQUIR PESCADORES: entre tantas 
arbitrariedades, Walzenir é acusado de beneficiar toda a família com o seguro-defeso. 
Repórter, Manaus, domingo, 16 de setembro de 2007.   
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4 Considerações finais 

 

Este trabalho descreveu de forma sucinta as principais características da 

qualidade do meio ambiente do trabalho no porto de desembarque de pescado da cidade 

de Manaus, assim como os principais aspectos do seguro-defeso. 

Diante do exposto, observa-se claramente que apesar da atividade pesqueira ser 

de suma importância para a região, gerando emprego e renda para quem dela sobrevive, 

o setor sofre um total abandono governamental. A frota pesqueira é antiga, as condições 

de trabalho são ruins e o local de desembarque do pescado é inadequado. As políticas 

públicas existentes são ineficazes e  não coordenadas, o que reforça a precariedade da 

implementação dos pagamentos do seguro-defeso, que não atinge os que precisam de 

maneira satisfatória. 

O setor espera uma solução. A modernização da pesca pode ser um caminho, 

mas não o único. É necessário haver uma mudança de cultura dentro da cadeia 

produtiva para que a atividade possa se desenvolver ainda mais, garantindo a qualidade 

e o bom preço do pescado, proporcionando segurança alimentar para a população. 

Como um dos pontos-chave da problemática que envolve o setor, observa-se que 

a discrepância entre a norma e a realidade contribui, e muito, para o desvirtuamento do 

seguro-defeso. A legislação não leva em consideração as dimensões continentais que a 

Amazônia possui. No caso do Amazonas, especificamente, a situação é ainda mais 

grave, pois os órgãos envolvidos na concessão e fiscalização do benefício estão em sua 

grande maioria centralizados na capital do Estado. Mesmo quando este processo é 

realizado em parceria com as colônias e associações de pescadores, há quem leve mais 

de três dias remando para chegar a uma delas. Isto representa muitas vezes um 

obstáculo intransponível que afasta ainda mais o pescador do seu direito. São estas 

questões espaciais e temporais que não estão contempladas na norma, mas que fazem da 

realidade do Estado do Amazonas e de toda a Amazônia Legal, lugar que merece 

tratamento especial do legislador, atendendo verdadeiramente estas peculiaridades 

regionais. Ademais, a teimosa opção pelo continuísmo burocrático ineficaz, faz com que 

o benefício continue chegando às mãos de poucos pescadores e de muitos fraudadores. 
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RESUMO 
 
 Este trabalho propõe analisar os obstáculos para a efetivação do Direito do Trabalho à luz 
das transformações oriundas da agressiva competitividade internacional que provocam 
novos e intensos conflitos sociais. Destaca o aspecto paradoxal entre a livre circulação de 
bens e de capital e o confinamento da mão-de-obra. Pontua que no contexto da atual 
competitividade sem fronteiras onde as repercussões de fatores exógenos influenciam tão 
marcadamente as relações laborais na esfera nacional, a respectiva legislação interna por si 
só não consegue albergar a proteção dos trabalhadores que sofrem os reflexos da expansão 
do comércio internacional. Desse modo, para melhores perspectivas para o Direito do 
Trabalho num mundo sem fronteiras para o capital, lança-se como desafio a necessidade de 
reformular as garantias sociais por intermédio do fortalecimento do Direito Internacional do 
Trabalho. 
 

PALAVRAS CHAVES 
DIREITO DO TRABALHO; COMÉRCIO INTERNACIONAL; COMPETITIVIDADE 
INTERNACIONAL; DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
 
 
ABSTRACT 
This paper intends to analyze the obstacles that make the labor law ineffective in the light 
of the transformations arising from the aggressive international wide competitivety which 
cause new and intense social conflicts. It highlights the paradoxical aspect between the free 
circulation of goods and capital and the confinement of the labor. It points out that in the 
context of the current competitivety without frontiers, where the repercussions of the 
exogene factors influence incisively the labor relations in the national field, the respective 
internal legislation itself cannot hospice the protection of the workers who suffer the 
reflections of the expansion of the International trade. Therefore, to better perspectives to 
the labor law in a world without frontiers to the capital, we throw as a challenge the need of 
reformulating the social guaranties through the strengthening of the International labor law. 
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1 Introdução 

 

 

 As conquistas sociais foram precedidas de lutas e da resistência diante do arbítrio do 

poderio econômico, onde se registra os primeiros direitos da classe operária. Destarte, 

gradativamente, por intermédio dos embates entre o capital e o trabalho houve o sucessivo 

reconhecimento das garantias sociais ao longo da história, que dão conformação à atual 

rede de proteção do trabalhador.  

 O surgimento de novos padrões econômicos propõe sempre desafios à preservação 

das garantias sociais, pois as incisivas transformações econômicas geram novas feições de 

conflitos sociais que reduziram a atual estrutura defensiva à ineficácia. Nesse contexto, 

frente aos novos obstáculos determinados pela economia sem fronteiras, que impulsiona a 

crescente concorrência a nível global, deflagra-se as novas contrariedades entre o capital e 

o trabalho que estão além do alcance da organização protetiva interna em vigor. 

 Com efeito, a concorrência sem fronteiras impõe um repensar sobre a proteção do 

trabalhador no contexto de uma economia mundial, que se utiliza de estratégias que 

provoca rupturas nas garantias sociais de proporções globais. A movimentação dos capitais 

em busca da maior lucratividade deixa rastros de exclusão social em vários pontos do 

planeta, assim a repercussão global das colisões sociais indica que se torna impraticável a 

tentativa de proteção do trabalhador apenas por meio de mecanismos internos diante da 

concorrência mundial.  

 Por conseguinte, tendo em vista as emergentes tensões sociais, pretende-se avaliar 

os novos desafios gerados pela competitividade que movimentam as relações econômicas 

internacionais na proteção das garantias trabalhistas e enfocar os paradoxos e os desafios do 

Direito do Trabalho à luz da nova ordem econômica em expansão. 
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2 O Direito do Trabalho e as Novas Fronteiras do Comércio Internacional     

 

 

 As mudanças na estrutura operacional da economia mundial, procedentes da 

globalização econômica, trouxeram recortes profundos nas relações entre o capital e o 

trabalho, por meio das novas fronteiras abertas para o comércio internacional, que 

intensifica a concorrência a nível global, que por derivação provocaram novas e intensas 

colisões sociais, que ultrapassam as fronteiras dos Estados.  

 Para possibilitar ao capital a escolha do mercado de trabalho mais propício aos seus 

interesses é imposta a mobilização dos trabalhadores, que viabiliza ao com capital a busca 

pela mão-de-obra mais barata, que acaba traduzindo-se na acirrada exploração da classe 

trabalhadora.  Esse fato revela a condição paradoxal das quebras de fronteiras e realça os 

efeitos corrosivos decorrentes da globalização econômica. Assim sendo, os trabalhadores 

permanecem confinados aos limites territoriais dos seus respectivos Estados, enquanto os 

bens e os capitais circulam livremente, razão pela qual esta estratégia estagna a classe 

trabalhadora e inviabiliza melhores expectativas para a categoria, pois enquanto a mão-de-

obra não tem meios para procurar melhores mercados de trabalho, contrariando a regras 

limitativas imposta aos trabalhadores, o capital circula livremente em busca de locais onde 

as garantias trabalhistas sejam mais reduzidas e os salários menores. 

 O descompasso entre a mão-de-obra confinada e o capital sem fronteiras é 

demonstrado por Santos1 ao inferir que “uma das ironias deste fim de século é o de ter 

invertido as expectativas de internacionalização formuladas no seu início”, pois como 

ressalta o autor ao “em vez da internacionalização do operariado, deu-se a 

internacionalização do capital”. Com efeito, “apesar de alguma migração, o trabalho é hoje 

uma realidade sitiada às ordens de um capital que circula global e incessantemente”. O 

mesmo autor esclarece que “a equação abstracta entre trabalho e capital esconde uma 

                                                 
1 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 10. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005, p. 311. 
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profunda assimetria”, uma vez que “enquanto o trabalho é uma abstracção tão-só de 

pessoas físicas, o capital é uma abstracção de pessoas físicas e de títulos, decisões e 

documentos”. Assim, os privilégios do capital mostram-se no contexto em que “os 

empresários e seus representantes passaram a mobilizar-se muito mais facilmente com o 

desenvolvimento dos transportes aéreos, os títulos, as decisões e os documentos passaram a 

mobilizar-se instantaneamente com a revolução electrónica”. Portanto, em razão dessa 

“assimetria estrutural, mais fácil é ao capital organizar transnacionalmente o trabalho a seu 

favor”. Ademais, em meio ao contra-senso que demarca a globalização, assinala Santos2 

que “a exploração da imobilizada mão-de-obra pelo capital sem fronteiras, introduz um 

paradoxo na globalização, pois de um lado o capital circula livremente, enquanto a mão-de-

obra permanece confinada, que por conseqüência gera vantagem sem precedentes ao 

capital”.  

  Ante as contrariedades da globalização, que abre fronteiras para o capital e impõe 

barreiras à livre circulação dos trabalhadores Bauman3 pontua a conexão entre esses dois 

fatores e esclarece os benefícios assimétricos decorrentes dessa conjuntura. Com efeito, 

entende o autor que: 

 

 
 [...] A mentira da promessa do livre comércio é bem encoberta; a conexão 
entre a crescente miséria e desespero dos muitos “imobilizados” e as novas 
liberdades dos poucos com mobilidade é difícil de perceber nos informes 
sobre as regiões lançadas na ponta sofredora da “glocalização”. Parece, ao 
contrário, que os dois fenômenos pertencem a mundos diferentes, cada um 
com suas próprias causas marcadamente diversas. Jamais se suspeitaria 
pelos informes que o rápido enriquecimento e o rápido empobrecimento 
brotam da mesma raiz, que a “imobilidade” dos miseráveis é um resultado 
tão legítimo das pressões “glocalizantes” quanto as novas liberdades dos 
bem-sucedidos para os quais o céu é o limite (como jamais se suspeitaria 
pelas análises sociológicas do Holocauto e de outros genocídios que eles 
“combinaram” perfeitamente com a sociedade moderna, assim como o 
progresso econômico, tecnológico, científico e do padrão de vida). 

 
 
 

                                                 
2 SANTOS, cit. loc. 
3 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1999, p. 80. 
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 As investidas que a mobilidade possibilita às empresas no atual contexto são 

delimitadas por Faria4 ao esclarecer que a “facilidade de transferir ou ‘relocalizar’ seus 

interesses estratégicos e cálculos de retorno financeiro confere assim a empresas e 

conglomerados trasnacionais um extraordinário poder de barganha” que inclusive permite 

leiloar entre os variados setores e instâncias dos poderes públicos de qualquer Estado o 

local de sua instalação. Em contrapartida aos investimentos diretos, que permitem o 

aumento dos postos de empregos e a intensificação das atividades econômicas locais, as 

empresas e os conglomerados solicitam ou mesmo fazem exigências de terrenos gratuitos 

para instalação de suas indústrias, isenções tributárias, créditos fiscais, empréstimos com 

juros subsidiados, infra-estrutura a custo zero, reformulação das legislações social, 

trabalhista, previdenciária, ambiental, urbanística de acordo com suas conveniências e 

interesses e ainda postulam “sem número de cauções e garantias estatais, financeiras e 

jurídicas”. Assim, diante dessas manobras e considerando ainda que a procura por 

vantagens comparativas é ilimitada e está condicionada às concessões contínuas, a 

concorrência para atrair e/ou segurar os investimentos direitos determinam a prática dos 

chamados “eco-dumping, social-dumping, fiscal- dumping e business-dumping, ganhando 

assim contornos verdadeiramente selvagens e predatórios”. E essas circunstâncias ocorrem 

principalmente em razão dos governos municipais, estaduais e centrais cederem parte 

significativa de sua autonomia decisória e promoverem a renúncia fiscal, que acaba 

oportunizando a exploração da força de trabalho conforme os ditamos do capital, tensiona e 

esgarça os laços de solidariedade e de integração nacional, rompe com o equilíbrio e “a 

funcionalidade das estruturas político-administrativas de caráter federativo, leva a perda do 

sentido do ‘local’ como categoria aglutinada e sobrepõe “o caráter acumulador e 

concentrador da economia globalizada à vontade política emanada das urnas, por meio do 

voto universal, e legitimada pela regra da maioria”.5

 Por conseguinte, verifica-se que a imobilização da mão-de-obra consente ao capital 

fazer escolhas e exigências que permitem a maior lucratividade e por outro lado, leva a 

crescente redução dos direitos trabalhistas. O nível de perversidade dessas disputas é 
                                                 
4 FARIA, José Eduardo. Estado, sociedade e direito. In: FARIA, José Eduardo; KUNTZ, Rolf. Qual o futuro 
do direito? Estado, mercado e justiça na reestruturação capitalista. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 68. 
5 FARIA, op. cit. p. 69. 
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revelado pelas considerações de Chesnais6 ao esclarecer que, “a repentina preocupação dos 

grandes grupos do capitalismo central com a questão do ‘dumping social’ não passa de 

reflexo do seu ressentimento de que possam existir países (especialmente no Sudeste 

Asiático) em que a exploração seja mais feroz do que aquela que conseguem impor a suas 

próprias classes operárias”. Este fato ressalta a carga exploratória a que estão submetidos os 

trabalhadores em meio à dinâmica das relações comerciais sem fronteiras com pretensões 

de ilimitada lucratividade.  

 A movimentação do comércio internacional que em nome da maior lucratividade 

partem em busca da mão-de-obra nos lugares onde a remuneração é baixa e a estrutura de 

proteção dos trabalhadores é visivelmente precária, não constitui um problema que apenas 

prejudica os indivíduos explorados, pois as escolhas do capital por determinada localidade 

deixa em seu rastro um contingente de desempregados que perderam os seus postos de 

trabalhos em razão dessa prerrogativa de mobilidade atribuído ao capital. Por isso, as 

conseqüências advindas da contrariedade entre a ilimitada possibilidade circulação dos bens 

e capital e o confinamento dos trabalhadores não constitui um problema tópico mais uma 

questão de dimensões globais que envolvem interesses da classe trabalhadora em todos os 

quadrantes do planeta. Deste modo, referindo-se à degeneração dos direitos trabalhistas, 

determinada pela emergente forma de produção, Chomsky7 alerta que “a 

internacionalização da produção proporciona novas amas para enfraquecer os trabalhadores 

do Ocidente, que têm de aceitar a perda de seu ‘luxuoso’ modo de vida e concordar com a 

‘flexibilização’ do mercado de trabalho”. Assim, o autor pontua os reflexos da corrida dos 

capitais que saem para escolher os locais mais propícios para a exploração da mão-de-obra 

mais barata. Nesse contexto, Chossudovsky8 infere que “a economia mundial é 

caracterizada pela transferência de parte substancial da base industrial dos países em 

desenvolvimento para localidades de mão-de-obra barata dos países em desenvolvimento”.  

                                                 
6 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Trad. Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996, p. 17. 
7 CHOMSKY, Noam. Lucros ou as pessoas? Neoliberalismo e ordem global. Trad. Pedro Jorgensen Jr. 4. 
ed. São Paulo: Bertrand, 2004, p. 132. 
8 CHOSSUDOVSKY, Michel.  A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do Banco 
Mundial. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Moderna, 1999, p. 65. 
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  As considerações de Coelho9 enfatizam o lado perverso da concorrência 

internacional, que chama a atenção para as vítimas dessa economia predatória que incentiva 

a utilização de mão-de-obra ilegal e a exploração da mão-de-obra de mulheres e crianças: 

 

[…] Com a globalização e o aumento da concorrência internacional, as 
empresas empregam mão-de-obra de ilegais, com baixo salário. A maioria 
dos baixos salários é para as mulheres. Entretanto, em diversos países, as 
empresas internacionais empregam crianças que executam trabalhos como 
exploração para baixar os preços dos produtos e ganhar da concorrência. 
Nesses países, as crianças não são obrigadas a ir para a escola e se 
especializam em tarefas que interessam às empresas globalizadas. São 
exemplos dessa exploração a fabricação de tênis e bolas de futebol, 
amplamente divulgados. 

 

 

 Portanto, como salienta Mahnkopf10 as “relações de trabalho que violam a 

dignidade humana não pertencem a uma fase historicamente superada do capitalismo nem 

constituem um fenômeno paralelo casual dessa formação social”. Pois esse fenômeno pode 

“difundir-se na medida em que instituições estabelecidas que protegem os direitos humanos 

sociais no trabalho sofrem uma erosão sob a pressão dos processos de transformação global 

– e exatamente isso ocorre atualmente em todas as regiões do mundo”. 

 

 

 

 

 

3 Os Desafios do Direito do Trabalho e o Comércio Internacional     

 

 

                                                 
9 COELHO, Bernardo Leôncio Moura. Consideração sobre a globalização e seus efeitos sobre o trabalho 
infantil. In: Revista de Informação Legislativa. Ano 40, n.158, abr./jun., 2003, p. 199. 
10 MAHNKOPF, Birgit. O futuro do trabalho: globalização da insegurança. In: PETERSON, Nikolai; 
SOUZA, Draiton Gonzaga (orgs.). Globalização e justiça II. Porto Alegre: Edipucrs, 2005, p. 60. 
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 A intensificação da internacionalização das relações econômicas propõe um 

repensar sobre os institutos que protegem os trabalhadores, ou seja, se estes são suficientes 

para contrapor as investidas do comércio internacional sem fronteiras. Constata-se que com 

o alargamento das relações econômicas os Estados perderam a capacidade de serem os 

únicos centros decisórios, pois, concorrentemente, há outros atores detentores de um poder 

que ignora as fronteiras e comandam as atividades econômicas mundiais, com as quais os 

Estados passaram a dividir o comando dos rumos da economia mundial e muitas vezes 

acabam por subordinar-se a este poder paralelo, que sinaliza a perda das prerrogativas da 

soberania.  

Em razão da expansão mundial das relações comerciais, gradativamente, as 

fronteiras entre os Estados estão sendo destroçadas, com a conseqüente perda da soberania 

para legislar sobre questões econômicas, que advém da permissão dada para a 

internacionalização do sistema, que expandiu as economias capitalistas centrais e suprimiu 

a autonomia das economias emergentes. Por conseguinte, as normas internacionais em 

matéria de direito econômico passaram a ser determinadas e administradas por organismos 

internacionais e discutidas em foros globais, gerando um sistema verticalizado, no qual as 

economias preponderantes comandam as regras do jogo conforme suas prioridades.11E 

dentro dessas transferências das decisões econômica para a esfera internacional está a 

liberalização das fronteiras para o capital e a regulamentação da concorrência a nível 

global, que são fatores, como já foi mencionado anteriormente, afetam os direitos 

trabalhistas.  

 As poucas perspectivas da proteção unicamente Estatal diante dessa nova realidade 

é destacada por Müller12,  que entende que as mudanças exitosas no atual cenário em que as 

dimensões das forças econômicas ultrapassam as fronteiras nacionais, exige-se o 

alargamento da cooperação internacional “na medida em que o Estado-nação não pode 

mais, sozinho, produzir e impor suas regras, pois os processos de mercado, livres do 

controle estatal, tendem a fazer com que a soberania dos estados constitucionais, e até sua 

                                                 
11 MENEZES, Wagner. Ordem global e transnormatividade. Ijuí: Unijuí, 2005, p. 99.  
12MÜLLER, Friedrich. Democracia e exclusão social em face da globalização. Disponível em: 
<https://www.presidência.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/artigos /Friedrich_ver> Acesso em: 26 jun. 
2005. 
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legitimidade democrática, degenerem, paulatinamente, em farsa”.  Para Müller13 “o Estado-

nação perdeu a sua base de direito, ainda se fala de ‘povo’ ou ‘nação’, mas de fato a 

sociedade individualisticamente diferenciada está em vias de tornar-se uma única sociedade 

mundial. Como tal, ela é descentralizada, não podendo mais ser controlada por nenhuma 

representação de ‘soberania nacional’”. 

  As adversidades entre as forças do capital transnacional e a rede de proteção 

nacional dos trabalhadores tornam evidente a fragilidade do sistema. Desse modo, ressalta-

se que a desestruturação do Estado-nação sinaliza que o ente Estatal por si só não tem mais 

autonomia para proteger os seus trabalhadores das forças transnacionais. Por isso, 

remanesce o desafio de preencher os espaços abertos pelo enfraquecimento do Estado e 

conseqüente fragmentação da proteção do trabalhador a nível nacional.  Esse fato pode ser 

constatado pela ineficácia dos instrumentos internos de proteção do trabalhador frente aos 

novos conflitos gerados pela atuação das empresas e conglomerados transnacionais. Assim, 

um empregado que perdeu o seu posto de trabalho em razão da migração do capital e 

aquele que é sucessivamente explorado nos países que previamente negociam a diminuição 

dos direitos trabalhistas, para atraírem investimentos diretos, não tem os seus direitos 

assegurados pelos instrumentos nacionais de proteção, pois os mecanismos internos não 

têm o alcance de punir o capital que sai de um país deixando um rastro de milhares de 

desempregados e negociam com outros países a estruturação de mercados de trabalhos 

propícios à exploração. Portanto, a efetivação dos direitos trabalhistas e os propósitos 

desenvolvimentatistas nos limites nacionais também passaram, em muitos casos, a 

depender de fatores externos, pois os Estados por si só não conseguem, freqüentemente, 

cumprir as suas agendas, uma vez que estão condicionados aos ditamos da ordem 

econômica mundial.  

 Amaral Júnior14 esclarece os novos rumos da política comercial, comentando que se 

encontra “superada a fase em que as negociações sobre política comercial se concentravam, 

exclusivamente, no impacto que o comércio internacional exercia no interior das fronteiras 

                                                 
13 MÜLLER, Friedrich. O futuro do Estado-nação e a nossa luta contra a turboglobalização. In: PETERSON, 
Nikolai; SOUZA, Draiton Gonzaga. Globalização e justiça. Porto Alegre: Edipucrs, 2002, p. 28. 
14 AMARAL JÚNIOR, Alberto. Cláusula social: um tema em debate. In: Revista de Informação 
Legislativa. Ano 36, n. 141, jan./mar.1999, p. 132. 
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nacionais, o que colocava no centro do debate a questão das barreiras alfandegárias e não-

alfandegárias”. Portanto, em razão dessas novas vertentes do comércio internacional 

explica que “os problemas comerciais mais relevantes requerem agora a capacidade de lidar 

com a profunda e complexa integração entre as múltiplas políticas governamentais. Esse 

fato realça a estreita conexão entre mecanismos de tutela dos direitos humanos, regimes e 

políticas comerciais”.  

 A inter-relação entre a competitividade do comércio internacional sem fronteiras e a 

sua repercussão na desagregação dos direitos trabalhistas de proporções globais é 

perceptível nas considerações de Amaral Júnior ao assinalar que15:  

 
 

[...] O reflexo das disparidades de regimes trabalhistas no comércio internacional 
passou a merecer atenção em virtude do entrelaçamento dos mercados facilitado 
pelo fenômeno da globalização econômica, pelas altas taxas de desemprego no 
mundo desenvolvido e pelo desconforto moral provocado pela obtenção de 
vantagens comparativas graças a condições de trabalho indignas e até mesmo 
degradantes. 
 

  

  Por conseguinte, para contrapor aos efeitos da concorrência a nível mundial que 

anula os propósitos da justiça interna de proteção do trabalhador, torna-se necessário a 

busca de mecanismos capazes de contrapor essa estrutura de dimensões globais. A 

substancial intervenção dos diversos fatores gestados na esfera internacional inviabiliza a 

busca de correção das distorções sociais por um único Estado, pois a exclusão social 

tornou-se uma questão que atinge todo o globo. Assim, com a projeção do comércio para a 

órbita internacional, a resolução dos severos conflitos sociais também passou a transcender 

para a seara internacional.  Nessas circunstâncias, o Direito Internacional do Trabalho, além 

do papel relevante de proteger o indivíduo em face do seu próprio Estado, toma destaque 

para suprir a relativização da soberania, no campo deixado aberto pelo predomínio das 

relações econômicas internacionais, ou seja, como uma contraproposta perante as ações 

predatórias dos detentores do capital que partem em busca de locais mais propícios para as 

                                                 
15 AMARAL JÚNIRO, cit. loc. 
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suas investidas. É preciso recorrer também aos instrumentos de alcance internacional que 

permitam tratar a questão sob a perspectiva de um problema global. 

   

 

4 Considerações Finais 

 

 

  A marca do mundo em transformação revela-se pela crescente internacionalização 

das relações jurídicas. A constante quebra de fronteira que deriva do fortalecimento das 

relações internacionais impôs a remodelação do conceito de soberania, que permitiu uma 

interseção maior entre a esfera internacional e a nacional. Assim, destaca-se a elevação da 

importância do Direito Internacional. 

 Verifica-se que vários fatores advindos da nova ordem econômica mundial 

trouxeram significativas mudanças nas relações trabalhistas, de modo que o atual 

paradigma protetivo não consegue solucionar os novos conflitos, mormente pela 

fragmentação da proteção do trabalhador na esfera interna determinada pela forte influência 

do capital transnacional. Por conseqüência, milhares de casos de violações ao Direito do 

Trabalho passam impunes e os prejudicados pelo impacto da atual ordem econômica estão 

excluídos do Estado Democrático de Direito, porquanto subsistem às margens de uma 

estrutura econômica que perpetua a exclusão social impunemente.  

 Diante do aviltamento dos trabalhadores, motivado pela concorrência internacional 

predatória, no contexto de um mundo sem fronteiras para o capital, subsiste o gigantesco 

desafio em alcançar novos propósitos para o Direito do Trabalho, que poderão ser 

vislumbrados por intermédio do fortalecimento do Direito Internacional do Trabalho, visto 

que, a lacuna deixada pelo direito interno propõe o restabelecimento dos direitos 

fundamentais, por meio de um mecanismo que tenha a perspectiva de contrapor as forças 

transnacionais que o direito interno não consegue sobrepor. Assim, espera-se que no futuro 

próximo o Direito do Trabalho continue a proteger os trabalhadores incluídos na rede de 

proteção e possa englobar também alternativas para aqueles que até o momento estão 

excluídos do alcance protetivo das garantias sociais, de modo a corporificar as mudanças 
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necessárias para resgatar o Direito do Trabalho como uma conquista social há muito 

perdida em meio ao impacto gerado pelo novo paradigma econômico vigente. 
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INCLUINDO OS EXCLUÍDOS 

 

Fernanda Antunes Marques∗

 

´Para mim, mais importante que o Estado é a sociedade. Mais 
importante que qualquer governo é a ação da cidadania. Este é 
o meu credo.” 
 
Hebert de Souza (Betinho) 

 

 

RESUMO 
A sociedade brasileira é marcada por um triste problema: a exclusão social. Isso ocorre 
especialmente nestes tempos ultraliberais, nos quais se precarizam as relações de 
trabalho, submetendo-as à lógica do capital. Com a educação, o fenômeno é o mesmo. 
As várias práticas educacionais, ao invés de oferecer ensino de qualidade à sociedade, 
alienam-na, legitimando o discurso neoliberal. Neste processo, valoriza-se o trabalho 
imaterial e desqualifica-se todo o esforço relacionado ao corpo. E, pior ainda, os 
trabalhadores socialmente desqualificados incorporam os valores estereotipados pela 
sociedade, culpando a si próprios pela sua condição miserável. Ficam, dessa forma, às 
margens da sociedade, como se marginalizados por conta própria, mesmo que à sua 
revelia. Contradição sobre contradição. Por isso, o conceito de sociedade civil 
idealizado por Gramsci é fundamental para o sonho de futuras mudanças. Este autor 
propõe a construção de uma sociedade civil baseada nos ideais de democracia e 
participação popular. Contudo, tal fenômeno somente se tornará possível no momento 
em que o Estado se conscientizar da necessidade de promoção de políticas públicas 
voltadas à valorização do trabalho digno e à educação, como formas de inclusão social. 
Somente assim é que se pode poderá viver em uma sociedade mais humana e solidária. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
EXCLUSÃO SOCIAL; TRABALHO; EDUCAÇÃO; SOCIEDADE CIVIL; 
INCLUSÃO SOCIAL. 
 
 
ABSTRACT 
The brazilian social-cultural paradigm is marked by a serious problem: the social 
exclusion. Especially during these ultraliberal times, where employment relations are 
more often deregulated, satisfying the capital logic. When it comes to education, the 
phenomenon is similar. The several teaching resources, instead of offering high quality 
education to the whole society, alienate them, becoming another instrument under the 
service of the neo-liberal speech. During this process, the immaterial labor becomes one 

                                                 
∗ Advogada. Aluna do Mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Orientadora de Prática Trabalhista pela Faculdade de Direito Milton Campos. 
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of the various forms of domination, while the society discriminates any kind of manual 
labor. And, worst, the social disqualified employees incorporate the stereotyped values 
imposed by society, blaming themselves for their miserable condition. Therefore, they 
are in the borders of the brazilian society. That is why the concept of civil society 
already idealized by Gramsci is fundamental for future changes. The author dreams 
about the construction of a civil society based on the ideals of democracy and popular 
participation. However, that phenomenon will only be possible from the moment that 
the Estate realizes of the neediness to promote public policies related to the valorization 
of decent labor and education. From this moment on, it will certainly become true the 
dream of living in a more human society. 
 
 
KEYWORDS 
SOCIAL EXCLUSION; EMPLOYMENT; EDUCATION; CIVIL SOCIETY; SOCIAL 
INCLUSION 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

À sombra da sociedade perfeita 
Possuímos exércitos 

Mandamos o homem à lua 
Edificamos arranha-céus 

Contruímos a bomba atômica 
 

(Sombras, Antônio Carlos Dayrell de Lacerda Gontijo) 
 

Hoje, ao se estudar a sociedade brasileira, pode-se retornar às belas palavras que 

Eduardo Couture1, depois de esperar algum tempo por um sábio, em seu laboratório, 

ouviu: “Sabereis perdoar-me. Quando se começa a olhar pelo microscópio, somente 

após duas ou três horas se começa a ver alguma coisa”.  

Esse ensinamento pode ser muito aproveitado nos dias atuais. A um primeiro olhar, 

superficial até, nada se percebe – tudo está aparentemente normal.   Mas quando o olhar 

se volta para a realidade sócio-cultural brasileira, constata-se a enorme ferida causada 

pela exclusão social. Nos semáforos, nas pontes, nas calçadas e, paradoxalmente, no 

trabalho, depara-se com seres humanos fragilizados, marginalizados por um sistema que 

os oprime e explora. 

                                                 
1 Introdução ao Estudo do Processo Civil, José Konfino, Rio de Janeiro, (s.d.), pág. X. 
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O trabalho, momento fundante da vida, torna-se, no mundo capitalista, além de mera 

mercadoria, agora precário.  Tenta resistir às novas investidas ideologias neoliberais, 

remando contra os discursos da flexibilização e desregulamentação. Ao invés do 

trabalhador se satisfazer no trabalho, ele se degrada. O mesmo acontece com a educação 

brasileira. O ensino público fecha os olhos para a realidade. Não mais ensina, mas 

aliena e é sucumbido pela lógica do capital.  

Por isso, reclama o conhecimento de todos para esta realidade subjacente. Gramsci 

já idealizou uma sociedade civil, enraizada nos princípios da Justiça e Democracia. 

Esta, por sua vez, somente se tornará algo concreto quando o Estado – que se diz 

Democrático de Direito – colocar em prática políticas públicas que enalteçam o trabalho 

digno e a educação, como alternativas ao mal da exclusão social. É o que será tratado no 

presente ensaio. Aliás, seria crível um Estado Democrático que não fosse “de Direito”. 

Se a linguagem exterioriza uma necessidade da comunicação, qual a razão da 

insistência: Estado Democrático “de Direito”? 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

 

1.1. OS PARADIGMAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA NA 

ATUALIDADE: DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL 

 

“À sombra da sociedade perfeita 
exploramos nossos semelhantes 

amealhamos fortunas 
elegemos representantes corruptos 

vamos passar férias em praias paradisíacas” 
 

(Sombras, Antônio Carlos Dayrell de Lacerda Gontijo) 
Vive-se numa era de passagem. Passagem de um presente quase a terminar e um 

futuro que ainda não nasceu. Como ensina Boaventura dos Santos: “vivemos, pois, 

numa sociedade intervalar, uma sociedade de transição paradigmática”2. 

Desde o século XVII, o homem, com a sua insaciável – para não dizer destrutiva 

- sede de poder, construiu um paradigma sócio-cultural assentado na opressão, 

exploração e exclusão.  

                                                 
2 SANTOS, Boaventura Sousa. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 4ª ed. 
São Paulo: Cortez, 2002, p. 41. 
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Com a pós-modernidade, emergiu uma classe hegemônica, falseando o colorido 

de um bloco único – que, na realidade, é marcado por adversidades e contradições de 

culturas, classes e tradições. Especialmente nestes tempos sem fronteiras, barreiras e 

distâncias, onde o universo humano se confunde. Espera-se uma língua mundial, falada 

por todos. Uma moeda única, negociada por todos. Neste processo, cresce a hierarquia 

Norte-Sul – violação implacável dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, as nações 

periféricas perdem suas origens, a maravilha das diferenças étnicas e culturais.  Uma 

pluralidade de sem-sentido; de autonomias vãs; de autopreservação do inócuo particular 

e ascensão do geral vazio. 

A exploração, outrora tão visível a olho nu, reveste-se de novas máscaras. O 

mundo do trabalho, nestes tempos de globalização, tenta sobreviver, resistindo às novas 

tendências neoliberais. As marcas de “uma luta de centenas de anos entre capitalista e 

operário”3 para fixação de um dia de trabalho cedem espaço, agora, para normas mais 

flexíveis – fruto do princípio da autonomia privada. O anti - Direito do Trabalho, com a 

palavra de ordem – FLEXIBILIZAÇÃO – torna-se: 

 

mais elástico, menos duro, menos rígido. E, também, de certo modo, 
mais submisso. Para os bens descartáveis, imprevisíveis e mutantes de 
hoje, vínculos frágeis, flexíveis, descartáveis.3

 
 
 

Algo semelhante ao anti-Cristo que surge com o clamor das trombetas da vitória 

para impor o triunfo da desesperança. A história quando se repete o faz na forma de 

tragédia. Enquanto isso, a sociedade capitalista legitima a exclusão social – 

anacronismo mundial – que é agravada pelo fenômeno da chamada invisibilidade 

pública: 

 
A invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo de um 
homem no meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois 
fenômenos psicossociais que assumem caráter crônico nas sociedades 
capitalistas: humilhação social e reificação4.  

                                                 
3 MARX, Karl. O Capital, 1990, Trad. Reginaldo Sant’Anna. Livro I. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, vol. 1, 1980 p. 308. 
3 VIANA, Márcio Túlio. Direito do trabalho e flexibilização in Curso de Direito do Trabalho: Estudos em 
memória de Célio Goyatá. v. I. São Paulo: LTr, 1994.p.133. 
4 COSTA, Fernando Braga da. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. São Paulo: Globo, 
2004. COSTA, p. 63. 

2970



  

 

No Brasil, a realidade ainda é um pouco mais amarga. Uma sociedade sofrida, 

fragmentada, que sente na pele a opressão dos dominantes. Um Estado que utiliza de 

sua força hegemônica para calar vozes, destruir sonhos, depreciar culturas e controlar os 

corpos e mentes de milhões de trabalhadores. Retifica-se: um Estado que se dispõe das 

vestimentas populares para assumir o papel de opressor. 

 Em uma sociedade capitalista, o desemprego é, inegavelmente, o maior 

problema social. Temerosos de perderem o emprego, a classe subalterna5 se entrega à 

fragilidade e precariedade das contratações. Tudo para não ter que chegar em casa e 

reportar aos seus familiares que perdera sua única fonte de renda – ainda que 

insuficiente: 

 

Eu trabalhei de servente, mas não gostei muito porque era um serviço 
muito difícil. Depois fui trabalhar com limpeza. Já trabalhei fazeno 
produto químico. Já trabalhei fazeno faxina. Trabalhei em muito 
serviço. Trabalhei viajano muito de camelô. Na época, foi em oitenta 
e seis. Depois de oitenta e seis pra cá, vim catar papel e continuo até 
hoje. Em oitenta e seis eu tava com dezenove anos. E tô até hoje nessa 
luta.6
(transcritos como no original) 

 

 Neste processo, os desempregados, os informais, supérfluos e desnecessários ao 

mundo da produção capitalista e sem persperctiva de inserção ocupacional, formam, na 

prática, a categoria dos excluídos: 

 

A exclusão, como forma de manifestação de injustiça (distributiva), se 
revela quando pessoas são sistematicamente excluídas dos serviços, 
benesses e garantias assegurados pelo Estado, pensados, em geral, 
como direitos de cidadania. 7

 

Esta, por sua vez, é o mal de toda e qualquer sociedade. Subtrai do ser humano 

elemento que lhe é inerente: a sua dignidade. Na aparência, exteriorizam traços de 

cansaço: mãos calejadas, olhos tristes e desesperançosos. Na face, um sorriso amargo, 

                                                 
5 Expressão utilizada por Gramsci nos Cadernos do Cárcere. 
6 Depoimento do catador de papel Maurício. In: FREITAS, Maria Ivany.  Entre ruas, lembranças e 
palavras: trajetória dos catadores de papel em Belo Horizonte. 1ª ed. Belo Horizonte: PUCMINAS, 
2006, p.108. 
7 ZALUAR, Augusto Emílio apud  FREITAS, Maria Ivany. Entre ruas, lembranças e palavras: trajetória 
dos catadores de papel em Belo Horizonte. 1ª ed. Belo Horizonte: PUCMINAS, 2006, p. 31. 
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na tentativa de mostrar a seus filhos o sonho de uma vida melhor, mesmo sabendo que 

não há futuro melhor. O medo do amanhã, vidas sem sonhos, homens sem vida. E como 

bem cantou Gonzaguinha:  

 

um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida 
e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E 
sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá pra 
ser feliz.... 

 

 De fato, trabalho é sinônimo de vida. É instrumento de inserção social, pelo 

qual o homem constrói sua identidade, tanto individual, quanto coletiva. Claro que 

quando se fala em trabalho, a referência é daquele que possibilita a realização plena da 

personalidade humana: o trabalho realizado em condições de dignidade - direito este 

garantido a todos os cidadãos pela Constituição da República de 1988. 

 Trata-se, na verdade, de direito social fundamental e universal. Alexandre de 

Moraes afirma que os direitos sociais “têm por finalidade a melhoria de condições de 

vida aos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social”.8 Estes, por sua 

vez, interagem-se, numa perfeita simbiose, com a categoria dos direitos humanos. Nas 

palavras de Amauri Mascaro Nascimento: 

 

Não há contraposição entre os direitos humanos clássicos individuais 
e os direitos sociais. Interpenetram-se, apesar do diferente contexto 
ideológico que os inspirou. Não se fundem, mas se implicam de modo 
dialético, exercendo uma mútua influência, que os aperfeiçoa.9

 

 Por esta razão, é que se pode afirmar que o direito ao trabalho digno é direito 

fundamental universal. Como já ensinava Marx:  

 

como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por 
isso, uma condição de existência do homem, independentemente de 
todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação 
do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, vida humana.10

 

                                                 
8 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 6ª edição., São Paulo: Atlas, 1999, p. 186. 
9 NASCIMENTO. Amauri Mascaro. Teoria geral do direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p.285. 
10 MARX, Karl. O capital. Trad. Reginaldo Sant’Anna. Livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
vol. 1, 1980, p.50. 
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Na verdade, o trabalho pode ser considerado como o momento fundante da vida 

humana, ponto de partida do processo de humanização. Contudo, a sociedade capitalista 

o transforma em trabalho assalariado, alienado, produto do trabalho fetichizado. O que 

era uma finalidade central do ser social converte-se em meio de subsistência. O que 

deveria ser uma libertação torna-se uma necessidade. A força de trabalho é considerada 

mercadoria - ainda que especial - cuja finalidade única é produzir novas mercadorias e 

valorizar o capital11.  

Por corolário natural, o trabalhador decai à situação de mera mercadoria, é 

coisificado, torna-se um ser estranho, um meio de sua existência individual à mercê do 

capital. O que deveria ser fonte de humanidade se converte em desrealização do ser 

social, alienação e estranhamento dos homens e mulheres que trabalham. Deste modo, o 

trabalhador não mais se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não se reconhece, mas 

muitas vezes se desumaniza no trabalho. 

Especialmente em um mercado que, na atualidade, valoriza o labor abstrato – o 

conhecimento. Como já dizia Foucault, saber é poder. Ocorre que nem todas as formas 

de saber significam poder. Dessa forma, os oprimidos, ou seja, 

 

a ralé está de antemão fora do jogo porque é objetivamente inapta, ou 
seja, não portadora das capacidades cognitivas exigidas pelo 
autodesenvolvimento moderno12. 

 

 Enquanto valoriza-se quem é alma, despreza-se quem é corpo – ou melhor –

quem trabalha com ele. Deste modo, os excluídos estão fadados a não poder se 

transformar em capital humano que é, no dizer de André Gorz, “o principal objeto de 

valor no mundo moderno”:13

 

O ponto em questão para mim é que o saber individual adquirido nas 
classes baixas quase nunca corresponde às exigências do mercado 
moderno, no sentido de uma personalidade disciplinada e treinada 
para um pensamento prospectivo e racional, que como vimos em 

                                                 
11 ANTUNES, Ricardo. A dialética do trabalho: escritos de Marx e Engels. São Paulo: Expressão 
Popular, 2004, pp. 8/9. 
12 SOUZA, Jessé (Org.). A invisibilidade da desigualdade brasileira. 1ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 
2006, p.309. 
13 GORZ, André. O imaterial. Conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005, p. 
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Weber é central para uma vida considerada bem-sucedida na 
modernidade14. 

 

Deste modo, os oprimidos sentem que cada um tem seu lugar – outra faceta cruel 

da exclusão social que é ao sentir de Jessé Souza: uma questão sobretudo moral15. 

Assim, os trabalhadores socialmente desvalorizados – pela falta de reconhecimento da 

utilidade de suas ocupações no meio social – estão nas franjas da sociedade, moralmente 

marginalizados. E, ainda, culpam a si próprio pela condição de “derrotados”. Isso quer 

dizer que os trabalhadores socialmente desqualificados introjetam os valores 

estereotipados pela sociedade, acreditando que estão nessa posição social por não terem 

se esforçado o bastante: o sucesso é intimamente correlacionado ao esforço pessoal 

despendido. Dessa forma, além de sua situação precária, estão fadados à privação tanto 

moral quanto material: 

 

 

Eu já nasci assim. É bobagem sonhar. A pessoa deve sonhar assim: se 
esta pessoa já começa a vida dele estudano, entendeu? Agora eu já sou 
velho, já num estudei. Então, eu acho que num tenho nada pra sonhar 
não, uai. Eu vou ser...eu quero ser advogado, quero ser um...então, eu 
num tenho mais nada pra pensar. Eu tenho que tocar o balde. O que eu 
tinha que fazer era estudar, eu num estudei, entendeu? Então, agora 
num adiante mais eu sonhar. Eu, sonhar o que eu quero ser? Num tem 
como eu ser nada aqui, por exemplo. O que eu tenho que fazer é meter 
o ferro no serviço e trabalhar seja lá que serviço for. Desde que eu teja 
trabalhano honestamente é o que eu tenho que fazer16. 
(transcrito como no original) 

 

Nesta amarga realidade, aspira-se a uma mudança. Uma mudança que ensine o 

ser humano o sentido da palavra solidariedade. A fraternidade da Revolução Francesa. 

Sonha-se pela construção de uma nova sociedade civil – já idealizada por Gramsci. Uma 

sociedade que efetive o princípio da igualdade: uma sociedade verdadeiramente 

democrática, que enalteça o valor social do trabalho e que forneça educação de 

qualidade a todos - sem distinção de raça, cor ou classe. É o que será analisado a seguir. 

 

                                                 
14 SOUZA, Jessé. A invisibilidade da desigualdade brasileira...Op. Cit..., p.311. 
15 Idem ibidem, p. 314. 
16 Depoimento pessoal do catador de papel Maurício In: FREITAS, Maria Ivany.  Entre ruas, lembranças 
e palavras: trajetória dos catadores de papel em Belo Horizonte. 1ª ed. Belo Horizonte: PUCMINAS, 
2006, pp. 111/112. 
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1.2. O IDEAL DE SOCIEDADE CIVIL NO PENSAMENTO 

GRAMSCIANO 

 

“Á sombra da sociedade perfeita 
prejulgamos as pessoas 

torturamos os condenados 
excluímos os miseráveis 

crucificamos Jesus Cristo” 
 

(Sombras, Antônio Carlos Dayrell de Lacerda Gontijo) 
 

Nesta era de transição, mais do que nunca, espera-se por humanidade. Uma 

sociedade civil e política que concretize os ideais de Justiça e Democracia, valorizando 

o ser humano em toda a sua complexidade e magnitude.  

É que o Estado moderno, agora sob a roupagem de um novo discurso, reveste-se 

de formas autoritárias de governar, penetrando quase que invisivelmente no seio social, 

ora por meio de representações midiáticas, ora por meio de falsas estatísticas, 

influenciando as massas e as silenciando. Deste modo, a sociedade civil acaba sendo 

anulada.  

A verdade é que o termo sociedade civil vem sendo frequentemente utilizado por 

diversos atores sociais e com significados contraditórios. Na concepção de uns, é 

entendido como esfera autônoma ao lado do Estado e do mercado. Outros acreditam que 

se trata de conjuntos de entidades de caráter filantrópico, para onde podem ser 

delegadas as responsabilidades governamentais. Há quem ainda o considere o espaço de 

manifestações culturais e de relações intersubjetivas17.  

Mas ninguém melhor para definir o termo sociedade civil que Antônio Gramsci, 

militante italiano, autor da belíssima obra Os Cadernos do Cárcere. Entre os anos de 

1914 e 1926, com o seu jornalismo militante e a liderança no recém-fundado Partito 

Comunista d’Itália em 1921, viveu intensamente os eventos extraordinários que 

marcaram a história da humanidade: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, as 

mobilizações operárias na Europa, a consolidação dos regimes totalitários, a depressão 

                                                 
17 SEMERARO, Giovanni. Gramsci e a sociedade civi: cultura e educação para a democracia., 2ª ed.  
Rio de Janeiro: Vozes, 1999, p.13. 
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econômica de 1929 e a ascensão dos Estados Unidos como potência hegemônica 

mundial18. 

Preso em 08 de novembro de 1926, Gramsci levou para o cárcere a tarefa de 

aprofundar teoricamente as estratégias revolucionárias mais adequadas às classes 

trabalhadoras para construção de uma verdadeira sociedade civil.  

Para tanto, Gramsci retratava a burguesia como um bloco sólido no poder, 

altamente consciente e manipuladora da história: 

 

Com a luta de classe pretendia-se explicar tudo, justificar tudo; mas de 
fato não se compreendia nada e não se levava à compreensão de nada. 
A burguesia – como é o caso para o nosso extremista hoje – tornava-
se um personagem diabólico que manobrava de maneira diabólica 
para perpetuar seu poder e enganar o proletariado19. 

 

Isso quer dizer que todas as transformações do mundo moderno sempre se deram 

“do alto”. Em outras palavras, a classe oprimida nunca participou ativamente das 

decisões políticas – sempre subjugada pela classe hegemônica. Dessa forma, Gramsci 

voltou suas reflexões para o conceito de sociedade civil, como forma de democratizar as 

relações autoritárias de governo. A primeira distinção que o autor faz é entre sociedade 

civil – “esta de caráter economicista e liberal”20 , representada por organismos 

privados e voluntários, como os partidos, as diversas organizações sociais, as empresas, 

igrejas e sindicatos -  e sociedade política – “de caráter totalitário e organicista”21 , 

representada pelo Estado e toda sua máquina burocrática. Apesar da distinção e 

autonomia de ambas as esferas, Grasmci defende a inseparabilidade existente entre 

sociedade política e sociedade civil:  

 

A supremacia dum grupo social se manifesta de duas maneiras: como 
dominação e como direção intelectual e moral. Um grupo social é 
dominante dos adversários, que tende a liquidar ou a submeter, 
também, com a força armada; e é dirigente dos grupos afins ou 
aliados22. 

 
                                                 
18 Idem ibidem. p. 17. 
19 GRAMSCI, Antonio. La construzione del Partito Comunista, (1923-1926). Turim: Einaudi, 1971, p. 
309. 
20 SEMARARO, Giovanni. Gramsci e a sociedade civil. Op. Cit.., p. 72. 
21 Idem ibidem, p. 72. 
22 GRAMSCI, Antonio. Quaderni del carcere19. Edizione critica dell’Istituto Gramsci. Org. por 
Guerratana, v 4. Turim: Einaudi, 1975, p. 2010. 
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Daí deriva a noção ampliada de Estado, onde confluem elementos que estão 

relacionados à noção de sociedade civil - no sentido, poder-se-ia dizer, que “Estado = 

sociedade política + sociedade civil, ou seja hegemonia encouraçada de coerção”23. O 

que ocorre, entretanto, nesta era ultraliberal é a incompreensão equivocada do “que 

seria Estado – no significado integral: ditadura + hegemonia”24. Deste modo, ao invés 

de ser o Estado capitalista instrumento de justiça e bem estar social, é ele instrumento 

manipulador, opressor e mantenedor do mal da exclusão social. Pelo exercício de seu 

poder, controla as mentes, os corpos daqueles que vivem sob a sua proteção, definhando 

sonhos, saberes e vidas. Do ideal de liberdade, concretiza-se, na prática, o 

aprisionamento do ser humano.  

O novo conceito de Estado, dessa forma, exterioriza a união de elementos 

políticos e sociais; da força das instituições e da liberdade dos organismos privados; da 

compenetração do aparelho estatal e a sociedade civil organizada. 

Deste modo, o Estado atua para promover a democracia, a liberdade, a elevação 

das massas à condição de sujeitos ativamente participativos numa sociedade que 

aprende a se autoderminar25. Neste processo, fundamental a presença estatal, de maneira 

a fortalecer os organismos privados, principalmente os sindicatos, que, nestes tempos de 

crise, se sucumbiram à vontade do capital.  

Na verdade, o que Gramsci propõe é a elevação cultural e moral das massas, de 

forma a organizarem-se na luta por uma sociedade verdadeiramente democrática. Já 

neste estágio, o Estado, na sua função ética e educadora, promove o crescimento da 

sociedade civil sem anular suas liberdades, adversidades e contradições. A partir do 

amadurecimento desta é que a atuação do Estado se reduz, uma vez que o grau de 

socialização e organização alcançados inauguram os tempos novos de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. É a concretização do sonho de uma nova hegemonia: 

 

Trata-se de verdadeira afirmação de democracia radical; por nada 
alheia, aliás, ao motivo de fundo dos seus escritos: elevação das 

                                                 
23 GRAMSCI, Antonio. Quaderni del cárcere 6. Edizione critica dell’Istituto Gramsci. Org. por 
Guerratana, v 4. Turim: Einaudi, 1975, p.763. 
24 GRAMSCI, Antonio. Quaderni del cárcere 7. Edizione critica dell’Istituto Gramsci. Org. por 
Guerratana, v 4. Turim: Einaudi, 1975, p. 810. 
25  SEMARARO, Giovanni. Gramsci e a sociedade civil. Op. Cit.. p. 77. 
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classes subalternas à condição de protagonistas responsáveis e 
dirigentes de sua própria história26. 

 

Deste modo, para se pensar em evolução cultural das massas, especialmente 

numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, o primeiro passo a ser dado é a 

promoção de políticas públicas voltadas à educação e trabalho como formas de inserção 

social. Somente a partir daí, é que se pode sonhar em mudanças na vida política de uma 

nação. É o que será tratado adiante. 

 

1.3. O TRABALHO E A EDUCAÇÃO COMO FORMAS DE 

INCLUSÃO SOCIAL 

“À sombra da sociedade perfeita 
Somos inquietos 

Vivemos apressados 
Andamos sempre irritados 

Tornamos sedentários.” 
 

(Sombras, Antônio Carlos Dayrell de Lacerda Gontijo) 
 

Conta Jean Jacques Rousseau, grande filósofo e educador do século XVIII, a um 

repórter da época: “quero ensiná-los a viver”. Essa frase muito aproveita quando o 

assunto é educação e trabalho.   

Com a revolução tecnológica destes últimos séculos e as novas formas de 

organização empresarial, especialmente o toyotismo, identificam-se várias formas de 

exclusão de trabalhadores do mercado formal. Isso porque: 

 

A nova empresa se organiza em rede, o que não sinaliza, 
necessariamente, uma relação de simples coordenação. Ao contrário: 
com freqüência, esse corpo de múltiplos braços tem um coração que 
impulsiona o tráfico de prestações e um cérebro que produz e repassa 
as suas vontades. Assim, o que é horizontal na aparência pode 
continuar vertical na essência27.  

 

A  este fenômeno Acácia Kuenzer denomina de exclusão includente, ou seja: 

 

                                                 
26 GRAMSCI, Antônio. Quaderni del carcere 11. Edizione critica dell’Istituto Gramsci. Org. por 
Guerratana, v 4. Turim: Einaudi, 1975, p. 1388. 
27 VIANA, Márcio Túlio. O trabalho escravo. Texto concedido pelo autor. 

2978



  

 no mercado identificam-se várias estratégias de exclusão do mercado 
formal, onde o trabalhador tinha direitos assegurados e melhores 
condições de trabalho, acompanhadas de estratégias de inclusão no 
mundo do trabalho através de formas precárias. Assim é que 
trabalhadores são desempregados e re-empregados com salários mais 
baixos, mesmo que com carteira assinada; ou re-integrados ao mundo 
do trabalho através de empresas terceirizadas prestando os mesmos 
serviços; ou prestando serviços na informalidade, de modo que o setor 
reestruturado se alimenta e mantém sua competitividade através do 
trabalho precarizado28. 
 
  

De forma equivalente é o processo educacional no Brasil, só que em direção 

contrária. Isso porque ao invés do processo de exclusão – como é o caso do trabalho 

precarizado - são utilizadas várias estratégias de inclusão formal nos diversos níveis e 

modalidades da educação escolar, desprezando-se o conteúdo de uma efetiva inclusão 

social.   

Tais métodos não significam ensino com qualidade, de maneira a permitir a 

construção plena intelectual e cultural do ser humano.  Pelo contrário, estas práticas 

respondem à lógica do capital: homens e mulheres flexíveis, capazes de resolver 

problemas novos com rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se 

permanentemente. É, nas palavras de Acácia Kuenzer, o processo chamado de “inclusão 

excludente”29. 

Deste modo, se se almeja uma nova sociedade civil, propulsora dos ideais 

democráticos e da justiça social, estas formas de exclusão não podem persistir. A 

cultura e educação de um povo é que faz dele conhecedor de seus direitos, de suas 

possibilidades e sua força enquanto ser social. Corolário natural, servem de resistência 

face à opressão e exploração emanados de uma ideologia ultraliberal. Gramsci já 

pregava a necessidade de uma emancipação cultural contrária à lógica hegemônica, 

como condição fundamental para concreção do sonho de uma civilização mais humana.  

Do mesmo modo está o trabalho. É ele instrumento de justiça social e edificador 

da identidade social do ser humano. Márcio Túlio Viana assevera: 

 

                                                 
28 KUENZER, Acácia. Zeneida.  Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de dualidade 
estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In: Dermeval Saviani; José Liiz 
Sanfelice; José Claudinei Lombardi. (Org.). Capitalismo, trabalho e educação. 3ª ed. Campinas: Autores 
Associados, 2005, v., p. 77-96. 
29 Idem ibidem, pp. 77-96. 
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É exatamente a partir dessa percepção que devemos reconstruir o 
nosso tão sofrido Direito do Trabalho. É preciso, de alguma forma, 
que ele se torne não só duro o suficiente para sancionar as violências 
que se praticam contra os empregados, mas também flexível o 
bastante para abranger os que – embora não sendo empregados – são 
explorados (ou descartados) pelo sistema30. 

  

É nesse sentido que se destaca a atuação do Estado, principalmente no que diz 

respeito à regulação das relações de trabalho e educacionais. Somente através dele é que 

será possível moldar-se uma sociedade civil embasada nos princípios fundamentais do 

Estado Democrático de Direito. São duas formas indispensáveis para se erradicar de vez 

o anacronismo da exclusão social. Como ensina Gabriela Neves Delgado: “o objetivo, 

portanto, é o de centralizar o homem em seu valor superior, que é a sua própria 

condição humana.”31Pois é o valor da dignidade essencial ao trabalho humano e, 

através dele, o homem se realiza, se educa e se satisfaz.  

Não se pretende uma quebra imediata e radical do sistema. Não é necessário 

chegar a passos tão largos, quando o próprio sistema pode se adequar às novas 

mudanças. Na verdade, o sistema precisa de humanidade. Dessa forma, deve o Estado 

atuar no sentido de valorizar o homem em toda a sua plenitude e inexorabilidade 

enquanto ser individual e social. Isso somente será possível a partir do momento em que 

o povo brasileiro se conscientizar de sua força, exigindo do ente estatal a promoção de 

políticas públicas no sentido de fortalecer as organizações privadas, especialmente os 

sindicatos; reforma educacional, abrangendo a todos, sem distinção de cor, raça ou 

religião. E ainda, aplicando o princípio fundamental do valor social do trabalho, como 

forma de resistência às tendências ultraliberais. É o sonho de um novo país, uma nova 

sociedade civil, um sistema mais humano.  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se propôs neste ensaio é a conscientização da necessidade de mudanças no 

paradigma sócio-cultural brasileiro. Mudanças que concretizem o sonho de uma 

                                                 
30 VIANA, Márcio Túlio apud DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São 
Paulo, Ltr, 2006, p.15. 
31 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo, Ltr, 2006, p.240. 
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sociedade civil organizada, de forma a resistir e, até mesmo, erradicar a opressão e 

exploração do atual sistema.  

Neste processo, o trabalho e a educação exercem papel fundamental. Como 

mencionado, o trabalho, realizado em condições de dignidade é, nas belas palavras de 

João Paulo Cunha: “(...) o método mais humano de habitar o tempo e o espaço. Pelo 

trabalho nos tornamos homens, por sua exploração, ameaçamos perder o gérmen mais 

pequeno da humanidade.” Seja o trabalho imaterial, seja o braçal, é ele instrumento de 

justiça e democratização das relações sociais.  

Em processo dialético, mas intimamente relacionado, está a educação. Na 

verdade, o que é uma nação sem educação de qualidade? Deixa de ser nação, tornando-

se apenas esculturas de argila, facilmente manipuláveis. Deste modo, a ideologia 

neoliberal atua sem barreiras, legitimando a exclusão social, introjetando valores falsos 

nas mentes de vários trabalhadores socialmente desqualificados. 

Lado outro, o papel do Estado é essencial, especialmente na promoção de 

políticas públicas que fortaleçam a sociedade civil, permitindo a sua participação nas 

decisões políticas e regulamentando as relações de trabalho e educacionais. Desse 

modo, estar-se-á concretizando os valores fundamentais do Estado Democrático de 

Direito e o sonho de uma sociedade mais humana. Daí a importância do conceito de 

sociedade civil proposto por Gramsci, um grande militante na luta pelos ideais de 

justiça e igualdade. E para Vinícius de Moraes, que um dia escreveu: “fomos feitos para 

lembrar e ser lembrados” e que “da morte, apenas nascemos, imensamente”, que se 

faça, hoje, imensamente, a Justiça. 
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DO TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 
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RESUMO 
O Brasil apresenta, atualmente, altos índices de trabalhadores submetidos a formas 
desumanas de exploração. A escravidão, embora formalmente abolida em 1888, existe 
ainda hoje, identificada pelo trabalho degradante de homens, mulheres e crianças e 
manifestada em diversas formas, sobretudo pela denominada escravidão contemporânea 
por dívida. Assim, torna-se necessário formular medidas para uma célere erradicação do 
trabalho escravo. Propõe-se, para tal fim, a implementação de instrumentos jurídico-
institucionais, por meio da atuação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério 
do Trabalho e do Emprego, dentro de suas prerrogativas. Trata-se de uma forma de se 
combater forma tão degradante de exploração do homem trabalhador, enaltecendo o 
Direito do Trabalho como instrumento de justiça e promoção do trabalho digno.  
 
PALAVRAS CHAVES 
ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNEA; INSTRUMENTOS JURÍDICO-
INSTITUCIONAIS; TRABALHO DIGNO.  
 
 
ABSTRACT 
Brazil currently presents high indices of workers submitted to inhuman forms of 
exploitation. Slavery, although formally abolished in 1888, still exists nowadays. 
Identified by the degrading work of men, women and children, contemporary slavery 
assumes a variety of forms, mainly the so-called debt bondage. Thus, it becomes 
necessary to formulate measures which allow a fast eradication of slave labor in the 
country. This article proposes the implementation of legal-institutional instruments, 
through the work of the Labor Prosecution Office (Ministério Público do Trabalho) and 
of the Labor and Employment Ministry (Ministério do Trabalho e Emprego). It searches 
a way of fighting such a degrading form of exploitation of the worker, highlighting the 
importance of Labor Law as a means for promoting justice and dignified work.  
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CONTEMPORARY SLAVERY; LEGAL-INSTITUCIONAL INSTRUMENTS; 
DIGNIFIED WORK. 
 

1. Introdução - Trabalho escravo: breve incursão histórico-jurídica. 

 Segundo relatos históricos, a escravidão, no Brasil, se iniciou em meados do 

século XVI, juntamente com o movimento de colonização. Caracterizava-se pelo 

trabalho forçado, não remunerado e em condições desumanas de nativos, africanos e 

prisioneiros, os quais eram considerados mercadoria, coisa, propriedade de outro, assim 

como o era no direito romano1. 

No Brasil colônia, o trabalho escravo justificava-se pela necessidade de 

enriquecimento da metrópole e dos próprios mercadores, já que a comercialização de 

pessoas se mostrou um negócio extremamente vantajoso e promissor, sobretudo com a 

intensificação do tráfico negreiro2.  

O trabalho escravo era utilizado na exploração do Pau-brasil, na cafeicultura, na 

extração de minérios, na agricultura canavieira, na pecuária, no trabalho doméstico e em 

outras atividades que movimentavam os mercados nacional e internacional. 

Havia segregação das famílias, abuso sexual, trabalho de crianças, idosos e 

doentes. Independentemente do estado em que se encontravam, os negros, índios e 

demais povos escravizados eram obrigados a cumprir as ordens do dia, sendo 

diuturnamente vigiados, agredidos e aprisionados por capatazes de seus “proprietários”, 

com o fim de se prevenir qualquer forma de resistência e organização.  

Apesar das condições degradantes a que eram submetidos, os escravos 

persistiam  lutando pela sobrevivência. E, quando possível, aproveitando uma “fugidia 

frouxidão na vigilância”3, reavivavam a cultura à qual pertenciam por meio de danças, 

cantos e orações.  

Dessa forma, superando a ruptura de laços familiares e a segregação, se uniam 

para lutar pela liberdade e pela reconstrução de identidades. Nas palavras de FLÁVIO 

                                                 
1 Figueira trava interessante discussão sobre o conceito de escravo, citando acepções de enciclopédias, 
historiadores, antropólogos e filósofos, com destaque para a de Aristóteles, segundo o qual escravo nada 
mais é senão ‘uma propriedade com alma’. Sobre as diversas concepções de escravo, consultar: 
FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando Fora da Própria Sombra: a escravidão por dívida no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p. 35-40.    
2 Brasil Colônia: O Trabalho escravo na História do Brasil. Disponível em: 
http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=4. Acesso em: 16 agosto 2007. 
3 GOMES, Flávio. “O Cotidiano de um Escravo”. In: Folha de São Paulo: Caderno Mais! Domingo, 24 
de agosto de 2003. p. 09.  
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GOMES, “(...) por detrás da coisificação jurídica e social, um semovente, como não 

esquecem de lembrar, milhões de africanos redefiniram suas identidades, os mundos e 

a cultura do trabalho” 4. 

 A união dos trabalhadores explorados como escravos foi uma importante forma 

de resistência, manifestada principalmente por meio da formação dos quilombos. O 

movimento tomou grandes proporções, surpreendendo a sociedade e a forçando a 

repensar as relações de trabalho até então predominantes.  

Foram, assim, implantadas inúmeras medidas no sentido de erradicar o trabalho 

escravo, no Brasil e no mundo, por meio da promulgação de leis, tratados e acordos 

internacionais, frutos de debates e discussões que se arrastam até o presente século.  

 No Brasil, o avanço da legislação começou de forma tímida e tardia, após anos 

de exploração e degradação do ser humano.  

No século XIX, motivadas pelas campanhas nacionais e internacionais a favor 

da abolição, as autoridades brasileiras implantaram medidas direcionadas ao fim do 

trabalho escravo, a começar pela promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que 

previa o fim do tráfico negreiro. Em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, 

prevendo que as crianças nascidas após aquela data não seriam consideradas escravas. 

Em 1885, houve outro avanço: a promulgação da Lei dos Sexagenários, até que, logo 

depois, foi assinada a Lei da Abolição da Escravatura, em 1888, pela Princesa Isabel.5  

 Pode-se afirmar, a partir dessa seqüência de leis promulgadas, que o século XIX 

foi marcado por significativos avanços no sentido de erradicar a escravidão. Houve 

resistência da sociedade, principalmente daqueles que se beneficiavam com essa forma 

de exploração do trabalho humano. A conseqüência foi a permanente violação das leis 

promulgadas no Brasil e no mundo. 

 No século XX, a questão se transformou em problema de preocupação mundial. 

Em 1926, foi assinado o primeiro tratado internacional proibindo a escravidão, firmado 

pela Liga das Nações Unidas. Em 1956, foi instituída a Convenção Suplementar sobre a 

Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas 

                                                 
4 Idem. p. 08.  
5 Leis que vieram antes da Abolição. Disponível em http://br.geocities.com/historiamais/abolicao.htm. 
Acesso em 09 agosto 2007.  
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à Condição de Escravo. Tal Convenção proibiu, expressamente, a escravidão por dívida, 

forma de exploração que ainda hoje persiste6.  

Houve, ainda, importantes considerações feitas pela Organização Internacional 

do Trabalho também no sentido de erradicar o trabalho escravo no mundo, denominadas 

por JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO de “convenções fundamentais”7. 

São elas, as Convenções 29 e 105. A primeira denomina-se “Convenção sobre o 

trabalho forçado”, de 1930, com o fim precípuo de suprimir todas as formas de trabalho 

forçado (art. 1º) 8.  

Posteriormente, a OIT instituiu, em 1957, a Convenção 105, que assim dispõe 

em seu art. 1º que “Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que 

ratificar esta Convenção compromete-se a abolir toda forma de trabalho forçado ou 

obrigatório (...)”9.  

 Em 1998, a OIT definiu, na 86ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, 

alguns princípios e condutas que devem ser adotadas por todos os países, 

independentemente da ratificação de suas convenções, com destaque para a “eliminação 

de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório”10. 

Estender a obrigatoriedade de observância das convenções internacionais a todos 

os países, mesmo os que não as ratificaram, é medida que, segundo BRITO FILHO, 

objetiva o trabalho decente11, sendo este um dos objetivos primordiais da OIT.12

                                                 
6 A escravidão contemporânea por dívida se manifesta de forma mascarada no Brasil, principalmente na 
região da Amazônia, denominada de “Bico do Papagaio”. Sua incidência é mais significativa no campo, 
destacando-se na cadeia produtiva do ferro gusa, com base na produção de carvão vegetal e na cadeia 
produtiva de açúcar e álcool, com base no cultivo e colheita da cana-de-açúcar, mas ocorre também nos 
centros urbanos, especialmente com os imigrantes. FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Op. Cit. p.36 e 41.  
7 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho Decente: análise jurídica da exploração do 
trabalho, trabalho forçado e outras formas de trabalho indigno. São Paulo: LTr, 2004, p. 51.  
8Atos Multilaterais Assinados pelo Brasil no Âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Disponível em:  http://www2.mre.gov.br/dai/trabalho.htm. Acesso em: 09 agosto 2007.  
9 Convenção (105). Convenção Relativa à abolição do trabalho forçado. Disponível em 
http://www.oitbrasil.org.br/trabalho_forcado/oit/convencoes/conv_105.pdf. Acesso em 09 agosto 2007.  
10 BRITO FILHO, João Cláudio Monteiro de. Op. Cit. p. 52.  
11 “Trabalho Decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de 
liberdade, eqüidade, e segurança, sem quaisquer formas de discriminação , e capaz de garantir uma vida 
digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho 
Decente são a criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção social, a 
promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, expressos na Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho da OIT”. 
(Trabalho Decente. Disponível em: http://www.oit.org.br/news/nov/ler_nov.php?id=1277. Acesso em 17 
jun. 2007) 
12 BRITO FILHO, João Cláudio Monteiro de. Op. Cit. p. 52.  
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 Percebe-se que a erradicação das modalidades de trabalho forçado e degradante 

revela-se como uma das diretrizes da legislação pátria e internacional não apenas como 

forma de garantir um trabalho decente, mas, sobretudo, para se promover a efetivação 

dos Direitos Humanos.  

Assim é que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art. 4º, 

determina que “ninguém será mantido em escravidão ou em servidão; a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”.   

 No mesmo sentido, orienta-se a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 ao proibir o trabalho forçado, dispondo que “ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III); ao assegurar a liberdade de 

exercício “de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer” (art. 5º, XIII) e ao proibir a adoção de pena de 

trabalhos forçados (art. 5º, XLVII).    

 A Consolidação das Leis do Trabalho também proíbe a fixação de condições 

degradantes de trabalho ao estabelecer multa ao empregador que mantiver empregado 

não registrado (art.47) ou que não identificá-lo por meio da assinatura da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (art. 55). Ainda impõe a fixação de multa quando o 

empregador infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo (art. 120), à 

jornada de trabalho (art.75) e às férias anuais remuneradas (art. 153). 

 No Código Penal brasileiro há a tipificação do crime de redução de alguém à 

condição análoga a de escravo, em seu art. 149. O mesmo diploma também estabelece 

pena a quem atentar contra a liberdade de trabalho (art. 197), frustrar direito assegurado 

por lei trabalhista (art. 203) ou aliciar trabalhadores de um local para outro do território 

nacional (art. 207).      

 Diante de todas as previsões legais, merece destaque o art. 149 que tipifica como 

crime a redução de alguém à condição análoga à de escravo, a seguir analisado.   

 

2. Um enfoque especial ao art. 149 do Código Penal brasileiro.  

 Se o Direito é instrumento de controle social, o trabalho, enquanto direito 

fundamental, deve ser regulamentado e protegido juridicamente para que se realize em 

condições de dignidade. 
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 O trabalho enquanto “esforço aplicado”, tarefa a que se dedica o homem, por 

meio da qual gasta energia “para conquistar ou adquirir algo”13, deve ser capaz de 

dignificá-lo em sua condição humana. Caso contrário, não poderá ser identificado como 

trabalho, mas sim como mecanismo de exploração.  

 A título de exemplo, tem-se o trabalho nos canaviais. Caso o trabalhador preste 

seus serviços com a garantia de todos os direitos trabalhistas de indisponibilidade 

absoluta14 assegurados, sobretudo quanto à proteção de sua saúde e segurança, este 

trabalho será digno15. Caso realize suas tarefas em condições de penúria extrema e com 

desrespeito aos direitos fundamentais trabalhistas - hipótese mais comum no cenário 

brasileiro, diga-se de passagem -, não haverá dignidade no trabalho, mas sim 

exploração. 

 O trabalho realizado em condições análogas à de escravo é um dos principais 

exemplos de exploração humana na contemporaneidade, antítese do direito fundamental 

ao trabalho digno. Foi, por isso, tipificado no Código Penal brasileiro, em seu art. 149, 

como forma de se estabelecer uma punição mais severa para seus infratores16. 

 O sentido e a extensão da terminologia “trabalho em condições análogas a de 

escravo” são identificados pela interpretação do tipo do artigo 149 do Código Penal 

brasileiro, na redação da Lei 10.803/2003. Nesse sentido, reduzir alguém à condição 

análoga a de escravo significa submeter o outro a trabalhos forçados ou à jornada 

exaustiva, “quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 

por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 

preposto”.  

                                                 
13 BENNETT, William J. O Livro das Virtudes: uma antologia de William J. Bennett. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1995. p.236. 
14 Mauricio Godinho Delgado arrola, no caso brasileiro, três eixos jurídicos, positivados pelo Direito do 
Trabalho, de direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta capazes de garantir o direito fundamental 
ao trabalho digno. O primeiro eixo é compreendido pelos direitos trabalhistas estabelecidos nas normas de 
tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; o segundo eixo está previsto pelo rol dos 
direitos constitucionais trabalhistas; finalmente, segue o terceiro eixo, presente nas normas 
infraconstitucionais, em especial na Consolidação das Leis do Trabalho. Sobre o tema, consultar: 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 1321. 
15 Sobre o direito fundamental ao trabalho digno, consultar: DELGADO, Gabriela Neves. Direito 
Fundamental ao Trabalho Digno. São Paulo: LTr, 2006.  
16Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga a de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena: 
reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (...) 
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 Percebe-se que o Código Penal brasileiro abarca uma série de situações próximas 

à escravidão, tal qual foi concebida nos primórdios. Por essa razão é que o tipo penal em 

análise (art. 149, CPB) é identificado pela expressão “trabalho em condições análogas à 

de escravo” e não como “trabalho escravo”, simplesmente17.  

 Entre as situações-tipo identificadas pelo Código Penal, destacam-se o trabalho 

forçado e o trabalho em condições degradantes18.  

 Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o trabalho forçado é critério para 

se identificar o tipo do art. 149 do CPB, conceituando-o como “a atividade 

desenvolvida de maneira compulsória, sem voluntariedade, pois implica em alguma 

forma de coerção caso não desempenhada a contento”19.  

A Organização Internacional do Trabalho identifica o trabalho forçado ou 

compulsório, nos seguintes termos:  
Trabalho forçado ou compulsório é todo tipo de trabalho ou serviço exigido 
de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido 
espontaneamente. Ocorre quando o trabalho é imposto pelo Estado, ou 
empreendimentos privados, ou por indivíduos que têm o poder de controlar 
os trabalhadores através de privações severas, como a violência física ou o 
abuso sexual; restringindo a liberdade das pessoas; detendo seus salários ou 
seus documentos; obrigando-os a ficar no trabalho; ou os retendo por meio de 
uma dívida fraudulenta da qual eles não podem escapar. Trabalho forçado é 
um crime e uma violação aos direitos humanos fundamentais20.    

 

 Já a identificação do trabalho degradante, espécie do tipo em comento, não é tão 

simples assim. É que o Código Penal não especificou quais seriam as situações 

degradantes de trabalho, o que exige do intérprete amparar-se na doutrina para apontá-

las.  

 De acordo com o posicionamento de BRITO FILHO, considera-se “trabalho em 

condições degradantes aquele em que não são respeitados os direitos mínimos para o 

resguardo da dignidade do trabalhador”21, identificados enquanto direitos trabalhistas 

                                                 
17 O presente artigo utiliza as expressões “trabalho em condições análogas à de escravo” e “trabalho 
escravo” como sinônimas. 
18 Segundo BRITO FILHO, a nova redação do artigo 149 do CPB demonstra que “o trabalho em 
condições análogas às de escravo deve ser considerado gênero, do qual trabalho forçado e trabalho em 
condições degradantes são espécies”. Nesse sentido, consultar: BRITO FILHO, João Cláudio Monteiro 
de. Op. Cit.p. 72. 
19 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 2006. p. 625-626.  
20 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Combate ao Trabalho Forçado. In: 
http://www.oitbrasil.org.br/trabalho-forcado/oit/relatorio/perguntas-respostas.pdf - Acesso em: 05 agosto 
2007.  
21 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Op. Cit. p. 80.  
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de indisponibilidade absoluta (saúde, segurança, patamar pecuniário mínimo, por 

exemplo).   

 Enfim, todo o trabalho que reduz o ser humano a condições análogas a de 

escravo é degradante, priva sua liberdade, sujeitando-o a condições indignas de 

sobrevivência.  

A partir da recorrência de prática tão degradante ao indivíduo, o legislador 

inseriu o tipo penal aberto do art. 149 no título dos crimes contra a pessoa (Título I), 

mais especificamente contra a liberdade pessoal (Capítulo IV), e não contra a 

organização do trabalho. Trata-se de um reflexo da preocupação da sociedade e do 

legislador em tutelar bem jurídico inerente a todos – a liberdade.  

Importante lembrar, ainda nesse mesmo contexto, que na contemporaneidade do 

Direito não há que se pensar em trabalho que não pressuponha a liberdade do sujeito 

trabalhador.  

   

4. A efetividade do direito fundamental ao trabalho digno e a erradicação do 

trabalho escravo contemporâneo.    

 O Direito do Trabalho é um dos principais instrumentos promovedores da 

inclusão social, em meio ao sistema capitalista econômico. Nesse sentido, GABRIELA 

NEVES DELGADO ressalta:  

 
Na história das principais sociedades do Ocidente europeu, o direito do 
trabalho é considerado um instrumento de justiça social, pois contribui para a 
implementação de níveis razoáveis de distribuição de renda e de bem-estar-
social em favor de suas respectivas populações. Essa relação acontece porque 
a participação das pessoas na vida econômica é feita, em geral, pelo trabalho 
e não por meio de outras modalidades de geração de renda (aluguéis e fundos 
de investimentos, por exemplo). Portanto, torna-se fundamental para a boa 
distribuição de renda, na lógica da sociedade contemporânea, estruturar-se 
uma ampla e eficiente política pública de valorização do trabalho. Tal 
política tem se concretizado, nos países europeus, desde finais do século 19 
até hoje, especialmente por meio do direito do trabalho22. 

 

Em seguida observa que, no Brasil, “país de antigas e resistentes distorções 

sociais, com um dos mais acentuados níveis de concentração de riqueza no mundo”, a 

promoção do Direito do Trabalho não é significativa devido ao incentivo à 

                                                 
22 DELGADO, Gabriela Neves. Opção pelo direito do trabalho. Estado de Minas. Caderno de Opinião. 
Sexta-feira, 29 de setembro de 2006. p.15.  
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desregulamentação dos direitos sociais e à flexibilização trabalhista23.  

 Desenvolvendo o tema, revela que a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 contribuiu para realçar o valor da dignidade no trabalho, sobretudo ao: 

 
(...) incorporar modalidade sofisticada e bem sucedida de organização sócio-
econômica, privilegiando, no plano teórico, a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, fundada na dignidade do ser humano e no primado do 
trabalho e do emprego, subordinando a livre iniciativa (que também é 
reconhecida e valorizada) à sua função social24. 
 

 O sentido do trabalho digno está intimamente relacionado ao desenvolvimento da 

liberdade pelo ser humano, permitindo-lhe ampla formação enquanto ser racional25. É 

preciso, portanto, assegurar o estado de liberdade, para que o trabalho cumpra o sentido 

ético indispensável à formação da identidade humana.  

 Segundo JOAQUIM CARLOS SALGADO, a liberdade a ser conquistada está 

muito acima da liberdade que, nos primórdios dos tempos, era almejada pelos escravos. 

Trata-se de uma liberdade intimamente relacionada aos critérios de participação na 

riqueza social26, sendo este um desafio que perpassa soluções de longo e curto prazo, 

principalmente ao se considerar as reiteradas práticas de trabalho escravo na 

contemporaneidade.  

 Por esse motivo é que se defende a tese de que, além da orientação constitucional 

pautada na proteção ao trabalho do ser humano, também é preciso promover-se a 

realização do Direito do Trabalho em sua plenitude. Ou seja, pensar o direito 

fundamental ao trabalho digno exige, para além da interpretação, a busca de sua 

efetividade. Propõe-se, no contexto específico deste artigo, a pesquisa de possíveis 

instrumentos jurídico-institucionais para a busca da efetividade do Direito do Trabalho 

no Brasil e, mais precisamente, para a erradicação do trabalho escravo contemporâneo. 

É o que se segue27.  

 

                                                 
23 Idem. Ibidem. 
24 DELGADO, Gabriela Neves. Opção pelo direito do trabalho. Op. Cit. p.15.  
25 SALGADO, Joaquim Carlos. Os direitos fundamentais. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo 
Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, n. 82, jan./1996. p.46. 
26 Idem. p. 42. 
27 Obviamente que a efetivação do direito fundamental ao trabalho digno também passa pela promoção de 
programas de ação governamental e pelo desenvolvimento de políticas públicas articuladas tanto pelo 
Estado como pela sociedade civil, tema considerado complexo bastante, além de ultrapassar os limites 
propostos por essa investigação.   
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4.1. Os instrumentos de atuação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 O Ministério do Trabalho e Emprego, em sua atuação preventiva ou repressiva, 

ocupa-se da fiscalização das relações de trabalho, buscando o fiel cumprimento da 

legislação trabalhista, garantindo sua eficácia, especialmente por meio de reposições 

patrimoniais (art. 626, CLT).  

 Esta postura da fiscalização, balizada por lei, denota a compreensão de que o 

descumprimento dos preceitos trabalhistas viola não apenas o direito específico e 

particularizado de cada trabalhador a desenvolver relações dignas de trabalho, mas 

também a própria ordem pública, que rechaça a figura dos trabalhos degradantes e 

forçados. Por essa razão é que ANTÔNIO ÁLVARES DA SILVA identifica, na relação 

de trabalho, “um caráter ao mesmo tempo privado-público”, na qual se considera “não 

somente o interesse subjetivo das partes, mas também o interesse social do 

cumprimento da lei trabalhista”28. 

 O artigo 627, da CLT, dispõe sobre a atuação preventiva do Ministério do 

Trabalho e Emprego, estabelecendo o “critério da dupla visita”, instrumento por meio 

do qual a fiscalização do trabalho instrui os responsáveis sobre o fiel cumprimento das 

normas trabalhistas. 

Segundo orientação celetista, a atuação repressiva da fiscalização do trabalho, 

com a aplicação de multa, deve ocorrer prioritariamente na segunda visita, mas desde 

que comprovado que os sujeitos contratantes não respeitaram as normas de proteção ao 

trabalho que foram esclarecidas, previamente, na primeira visita (art. 627, CLT)29. 

De toda forma, entende-se que o “critério da dupla visita” não se aplica às 

situações de trabalho forçado dada a necessidade urgente de seu combate, especialmente 

porque tal  violação afronta um dos direitos mais inestimáveis do ser humano, a 

liberdade.   

Em todos os casos em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela violação de 

normas trabalhistas, deverá lavrar auto de infração, imputando responsabilidade ao 

sujeito infrator, nos termos do art. 628, da CLT.  

Por ser a multa administrativa considerada dívida ativa não tributária da 

Fazenda Pública, sua eventual cobrança na Justiça do Trabalho, com a conseqüente 

                                                 
28 SILVA, Antônio Álvares. Competência Penal Trabalhista. São Paulo: LTr, 2006. p.94. 
29 MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. São Paulo: Atlas, 2006. p. 698.  
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condenação patrimonial do empregador, obedecerá ao disposto na Lei de Execução 

Fiscal (Lei nº 6.830/80). Os eventuais recursos ajuizados em face das multas impostas 

pela fiscalização do trabalho também serão processados e julgados na Justiça do 

Trabalho. 

Importa esclarecer, ainda, que a aplicação da multa pela fiscalização do trabalho 

“não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis 

penais” (art. 634, CLT). Ou seja, além da imposição de multa de caráter administrativo 

decorrente do abuso na contratação ou desenvolvimento da relação de emprego que seja 

identificada como trabalho degradante, é possível, ainda, que o infrator responda 

criminalmente caso sua conduta esteja tipificada enquanto crime contra a organização 

do trabalho pelo Código Penal brasileiro30.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o objetivo institucional do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) é “promover o desenvolvimento da cidadania nas relações 

de trabalho, buscando a excelência na realização de suas ações, visando à justiça 

social”.31. 

Quanto à erradicação do trabalho forçado e degradante, o art. 12, II, do 

Regimento Interno do MTE/MG, enuncia que: “À seção de fiscalização do trabalho 

compete: [...] II – combater o trabalho escravo, infantil, e quaisquer outras formas 

degradantes”. 

Para a concretização da missão institucional do Ministério do Trabalho e 

Emprego, especificamente com relação ao trabalho em condições análogas à de escravo, 

foi criado, em 1995, o GERTRAF – Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho 

Forçado, subordinado à Câmara de Políticas Sociais do Conselho de Governo e 

coordenado pelo próprio MTE. Trata-se de grupo móvel de fiscalização concebido para 

apurar denúncias e suspeitas de ocorrência de trabalho forçado e degradante.  

Com o mesmo desígnio – combate e erradicação ao trabalho em condições 

análogas à de escravo – foi instituído o GEFM, Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

A conseqüência é que, só no ano de 2007, 112 fazendas foram fiscalizadas e 

3.296 trabalhadores foram libertados, segundo as estatísticas oficiais referentes ao 
                                                 
30 Além dos crimes contra a organização do trabalho (arts. 197 a 207, CP), é possível destacar os crimes 
cometidos durante o exercício do direito de greve (art. 15, Lei 7783/89) e o crime de retenção dolosa de 
salário (art.7º, X, CF/88).   
31 Missão institucional do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível no site http://www.mte.gov.br 
Acesso em 13agosto de2007. 
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período compreendido entre janeiro e julho. O pagamento de indenizações atingiu o 

montante de R$ 4.039.755,96. Em Minas Gerais, a fiscalização atingiu diversos casos 

no Triângulo, Sul e Sudoeste do Estado.32   

Percebe-se, por meio dos indicadores registrados, que a atuação do Ministério do 

Trabalho e Emprego é também indispensável à proteção do trabalhador, possibilitando-

lhe o resgate do sentido de dignidade na prestação de seus serviços. 

 

4.2. Os instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho. 

 

A) O termo de ajuste de conduta enquanto instrumento de atuação 

extrajudicial 

 É cediço que a atuação do Ministério Público do Trabalho, em sua função de 

órgão agente, pode ocorrer tanto no âmbito judicial – por meio das ações civis públicas 

e outros instrumentos processuais previstos na Lei Complementar n. 75/93 – quanto no 

extrajudicial. 

Neste último caso, o desempenho ministerial revela sua importância na medida 

em que permite a solução da controvérsia, com a efetiva proteção dos direitos sociais, 

pela realização de termos de ajuste de conduta (TAC). 

A importância do TAC, celebrado perante o órgão do Ministério Público do 

Trabalho, reside nas seguintes considerações. A primeira consiste no fato de que a 

celebração do compromisso contribui para o desafogamento da Justiça do Trabalho, 

“economizando-se todo um processo de conhecimento que poderia percorrer todas as 

esferas trabalhistas”.33

Ademais, o termo de compromisso de ajustamento às normas legais imputa “ao 

denunciado obrigações de fazer e de não fazer (...)”34, com a fixação de prazo para o 

cumprimento dos deveres impostos e previsão de penalidade a ser aplicada no caso de 

inobservância. Nesse sentido, o ajuste de conduta prevê a abstenção das irregularidades 

                                                 
32 Resultados da fiscalização do trabalho de janeiro a julho de 2007. Disponível em 
http://www.mte.gov.br/geral/estatisticas.asp  Acesso em 13 ago. 2007.    
33 TST RR 521.584/98.1 – Ac. 1ª T., 16/06/99 – Rel. Min. João Oreste Dalazen.  
34 MORAIS, Andréa Rodrigues de; MORAES, Élster Lamoia de; JÚNIOR, José Lúcio de Paiva; 
CARVALHO, Luciana Xavier; LIMA, Renato Brasileiro de; SILVA, Ricardo Vianna da Costa e. 
Ministério Público do Trabalho in VIANA, Márcio Túlio (coord.). Direito e Trabalho: crise e 
transformações. Compêndio de pesquisas realizadas em 1999 na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 1ª ed. São Paulo: LTr, p.182. 
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verificadas no caso concreto (tutela de natureza inibitória), bem como poderá estipular o 

pagamento de indenizações por dano moral coletivo (tutela de natureza reparatória). 

Por último, cumpre ressaltar que o termo de compromisso firmado tem eficácia 

de título executivo extrajudicial, o que: 
 
(...) amplia os horizontes do Ministério Público do Trabalho que passa a atuar 
de forma muito mais efetiva extrajudicialmente, uma vez que, a partir deste 
entendimento, o compromissado não descumprirá facilmente o termo de 
ajuste de conduta já que poderá se submeter à execução concretamente.35

  
Caso não seja possível a celebração do ajuste, compete aos órgãos ministeriais 

atuar judicialmente na defesa dos interesses violados, destacando-se o uso da Ação Civil 

Pública, a seguir analisada. 

 

B) Ação Civil Pública: instrumento eficaz no combate ao trabalho escravo 

contemporâneo. 

Não se questiona, conforme demonstrado linhas acima, que o trabalho em 

condições análogas à de escravo representa a forma mais grave de violação dos direitos 

sociais e da dignidade do homem trabalhador. 

Diante da realidade brasileira, no que diz respeito a tal problema, surge a 

necessidade de apontar soluções a fim de eliminá-lo ou, ao menos, para minimizar os 

danos dele decorrentes. 

Nesse cenário, desponta o papel do Ministério Público do Trabalho, com 

destaque fundamental para o uso da Ação Civil Pública como instrumento efetivo e 

eficaz no combate às formas de superexploração do trabalho humano. 

A crescente complexidade das relações sociais evidenciou que o sistema de 

prestação da tutela jurisdicional, calcado no individualismo liberal, típico do século 

XVIII, tornou-se insuficiente para oferecer soluções às demandas da sociedade em um 

plano mais abrangente. De fato, conforme leciona KAZUO WATANABE, “a filosofia 

liberal-individualista procura fragmentar os conflitos de interesse, fazendo com que 

                                                 
35 MORAIS, Andréa Rodrigues de; MORAES, Élster Lamoia de; JÚNIOR, José Lúcio de Paiva; 
CARVALHO, Luciana Xavier; LIMA, Renato Brasileiro de; SILVA, Ricardo Vianna da Costa e. Op. Cit. 
p.184. 
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cada qual somente leve à justiça, em nome próprio, o seu interesse diretamente 

afetado”36.                                                            

Com a massificação da sociedade e dos conflitos impõe-se, igualmente, a 

necessária coletivização do processo.  

O aumento do número de demandas – e a conseqüente exigência por 

instrumentos aptos a solucionar a questão – se intensificou com a falência do Estado-

Providência. Com efeito, no paradigma do Welfare State, houve considerável ampliação 

dos direitos sociais sem a correspondente implementação ou cumprimento de tais 

direitos, o que resultou em uma diversidade de conflitos sócio-jurídicos que vieram a 

desaguar na Justiça.37   

A necessidade de um instrumento processual que seja eficaz na tutela dos 

direitos e interesses transindividuais torna-se evidente na seara de proteção dos direitos 

fundamentais, mormente no combate ao trabalho escravo contemporâneo. 

De fato, a coação física e moral exercida, restringido a liberdade dos 

trabalhadores os constrange, inviabilizando o acesso à Justiça. Ademais, a propositura 

individual de ação contra os exploradores da mão-de-obra escrava não traria, em regra, 

soluções para o coletivo, além do risco de represália patronal que não seria restrito à 

inclusão do nome do demandante em uma “lista suja”, mas poderia até mesmo implicar 

algum tipo de vingança fatal contra o trabalhador ou sua família. Uma ação “sem 

rosto”38 – como é comumente denominada a Ação Civil Pública – constitui, portanto, a 

alternativa mais acertada, uma vez que permite a pretensão na defesa dos direitos da 

coletividade sem expor os titulares lesados.  

O Ministério Público do Trabalho é um dos legitimados ativos para o manejo da 

Ação Civil Pública no âmbito da Justiça do Trabalho, a fim de promover a defesa dos 

interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente 

garantidos, a teor da dicção do art. 83, III, da Lei Orgânica do Ministério Público da 

União (LOMPU).  

A Constituição da República, por sua vez, permite interpretação que conclua 

pela legitimidade dos órgãos ministeriais trabalhistas para a proteção a quaisquer 

                                                 
36 WATANABE, Kazuo. Processo Civil de interesse público: Introdução in SALLES, Carlos Alberto 
(coord.). Processo Civil e interesse Público. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 21. 
37 Idem.p.19.  
38 FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista. São Paulo: LTr, 2005, p.102. 
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interesses metaindividuais (coletivos, difusos e individuais homogêneos). Ao parquet 

cabe, também e precipuamente, a promoção da defesa da ordem jurídica e do regime 

democrático, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 127 c/c art. 

1°, III, da CR).  

Pelas atribuições cometidas ao Ministério Público do Trabalho pode-se verificar 

a importância crucial de sua atuação para a “manutenção do equilíbrio nas relações 

sociais, principalmente nas relações de trabalho, sempre marcadas por disputas e 

desigualdades”.39

Para cumprir suas finalidades constitucionais, o ordenamento jurídico oferece ao 

parquet a Ação Civil Pública, por meio da qual poderá pleitear a condenação do 

explorador em dinheiro (indenizações por danos morais coletivos), além do 

cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer para o futuro, como, por exemplo, 

exigir que se abstenha de aliciar trabalhadores, mantendo-os em condições contrárias ao 

direito.  

O Ministério Público do Trabalho diante da constatação de trabalho escravo in 

loco, no curso da ação do GEFM, poderá, se não abraçando a solução extrajudicial, 

ajuizar Ação Civil Pública com pleitos de direitos individuais homogêneos,40 tais como: 

registro do contrato de trabalho na CTPS com data de admissão desde o recrutamento na 

cidade de origem, indenizações por danos materiais correspondentes a descontos 

indevidos que deram origem ao endividamento, rescisão indireta do contrato, entre 

outros. Esta ação visa à solução imediata da controvérsia, inclusive com pedido cautelar 

de bloqueio de valores, se for o caso41.  

É importante frisar que pedidos típicos consubstanciados em obrigações de fazer 

ou de não fazer não são, isoladamente, suficientes para coibir a prática de trabalho 

forçado e degradante. A propositura da Ação Civil Pública deve, também, veicular a 

postulação de indenização por danos morais coletivos decorrentes da violação dos 

direitos fundamentais dos trabalhadores (art. 1°, da Lei 7.347/85). 

                                                 
39 SIMÓN, Sandra Lia. Os desafios do Ministério Público do Trabalho no novo século in PAIXÃO, 
Cristiano. RODRIGUES, Douglas Alencar, CALDAS, Roberto de Figueiredo, coordenadores. Os novos 
horizontes do Direito do Trabalho: homenagem ao Ministro José Luciano de Castilho Pereira. 1ª ed. São 
Paulo: LTr, p.370. 
40 Ação Civil Pública com pleito de direitos individuais homogêneos poderá acolher o nomen iuris de 
Ação Civil Coletiva, assim referido no art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor.  
41 Cumpre registrar a atuação da vara itinerante do TRT da 8ª região (Pará) que recebe, em regime de 
plantão e no local, o pedido do Ministério Público do Trabalho quando em curso a fiscalização do GEFM. 
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Nesse sentido, interessante digressão é feita por SANDRA LIA SIMÓN, ao 

sustentar que: 
As indenizações por dano moral coletivo surgiram com esse objetivo: 
concretizar a punibilidade, de maneira que – além dos direitos trabalhistas 
sonegados – houvesse a condenação de montante a ser direcionado à 
sociedade (em regra, ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador), a ponto 
de causar verdadeiro receio àqueles que se utilizam da prática escravagista 
contemporânea.42

 
 Todavia, considerando a gravidade dos danos decorrentes da prática do trabalho 

escravo e em condições análogas à de escravo, conclui-se que a ação de combate não 

deve se restringir à reparação, mas, acima de tudo, deve visar à prevenção. Nesse 

aspecto, pode-se citar outra vantagem advinda da propositura da Ação Civil Pública, na 

medida em que esta constitui instrumento apto à provocação de qualquer espécie de 

provimento jurisdicional, inclusive o cautelar, para o auxílio de situações de “periculum 

in mora” e “fumus boni iuris”, tão característicos nesses casos.   

Por fim, embora a intenção deste artigo tenha sido a de ressaltar a atuação do 

Ministério Público do Trabalho por meio do uso da Ação Civil Pública, cumpre 

observar que a tutela dos bens jurídicos ofendidos com a execução do trabalho forçado 

exige uma ação conjunta e coordenada de várias outras instituições.   

 Sobre o assunto, SANDRA LIA SIMÓN ensina que a luta contra a escravidão 

contemporânea: 

 
[...] não poderia ser empreendida de forma isolada, principalmente 
considerando os interesses divergentes que busca conciliar, exigindo uma 
articulação com os demais agentes políticos e da sociedade civil, que 
persigam objetivos do mesmo porte. [...] atuar conjuntamente com os demais 
agentes sociais, políticos e da sociedade civil, trabalhar em rede, dando 
coordenação às ações, compartilhadas entre as diversas Procuradorias, já 
localizadas em praticamente todas as capitais do país.43  
 

Nesse sentido, no ano de 2000, foi criada a CONAETE – Coordenadoria 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – intensificando a fiscalização, por meio 

de atividades investigativas nas quais os órgãos do parquet acompanham as operações 

do Grupo Móvel criado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.  

Em um país cuja formação social e cultural repousa suas bases no trabalho 

escravo, a erradicação desse tipo de prática representa não apenas a defesa ou a 

                                                 
42 SIMÓN, Sandra Lia. Op. Cit.p. 375. 
43 Idem.p. 372. 
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promoção dos direitos fundamentais do trabalhador. Vai muito além: constitui uma 

bandeira de luta contra o legado da mentalidade escravocrata com relação ao 

valor trabalho e às práticas discriminatórias no mercado de trabalho.  

É que, conforme explica JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, a escravidão brasileira 

promove 
[...] uma espécie de descompromisso com a sorte das pessoas que se situam 
fora das classes favorecidas. Evidentemente que esse fator cultural 
influencia na abordagem do Direito do Trabalho, um direito que, por se 
preocupar com essa maioria desfavorecida, é desprezado e considerado 
como resultado indevido da intervenção fascista do Estado Novo. [...] 
Importante frisar que essa formação cultural escravagista não exerce 
influência somente no que tange à discriminação pela cor, mas também 
quanto ao valor trabalho. Um trabalhador que até pouco tempo era escravo, 
já tem muito, se lhe é conferido algum direito.44  

 
A guerra direcionada contra a execução do trabalho escravo contemporâneo é, 

portanto, por diversos motivos, uma forma de promover e resguardar a dignidade do 

trabalhador brasileiro. A “coisificação” do homem, tão presente na hipótese do trabalho 

forçado e degradante, reduz o trabalhador a mero instrumento de satisfação do querer 

alheio e sua exploração visa, unicamente, à egoística maximização dos lucros. 

Em um cenário em que se presenciam tragédias como a chacina de Unaí, muitas 

providências ainda terão que ser tomadas. E o Ministério Público do Trabalho já vem 

atuando nesse sentido, a fim de ensejar a mais eficaz realização dos valores humanos. 

 

5. Considerações finais. 

  O trabalho escravo é uma chaga social que perpassa a história da humanidade 

desde os primórdios até os dias atuais. A existência de forma tão degradante de 

exploração humana suscita o desenvolvimento de ações correlacionadas tanto na esfera 

jurídica, como na social, que sejam capazes de combatê-lo em favor da promoção de um 

trabalho decente, respeitado e louvável pelo todo social, vez que construtor da própria 

identidade humana. 

 Assim, na ousada proposta de enfrentar esse desafio, preza-se pela atuação do 

Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de suas 

prerrogativas, como um dos principais mecanismos jurídico-institucionais orientados à 

erradicação das modalidades de escravidão contemporânea.  
                                                 
44  MAIOR, Jorge Luiz Souto. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: LTr, 
2000, p.62-64. 
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 Importante lembrar, ainda, a necessidade de atuação das organizações não-

governamentais, como a Comissão Pastoral da Terra, no sentido de também lutar pela 

efetivação do direito à liberdade, constitucionalmente garantido.  

 Enfim, a promoção da dignidade no trabalho, mas também da liberdade humana, 

direcionadas à efetivação do Direito do Trabalho enquanto instrumento de justiça, são 

decisivas para o alargamento da inclusão social, além de despontar como orientações 

indispensáveis à cultura jurídica.   
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ESTRANGEIROS EM MATÉRIA TRABALHISTA 
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RESUMO  

Com a nova dinâmica internacional, a soberania nacional, outrora considerada irrestrita, 

tornou-se limitada, o que levou ao abrandamento da noção de imunidade de jurisdição, 

especialmente no que concerne à fase cognitiva do processo judicial. No entanto, a 

imunidade executória dos Estados estrangeiros ainda é objeto de polêmica, mantendo 

caráter quase absoluto no processo de execução. Tal situação jurídico-fática mostra-se 

ineficiente para a solução da maioria dos conflitos de natureza trabalhista entre 

empregados nacionais e os entes de direito público externo, em virtude da dificuldade de 

se encontrar bens suscetíveis de penhora ou até mesmo de se lograr êxito num eventual 

processo de execução pela via diplomática. Dessa forma, o presente artigo propõe buscar 

novas diretrizes para tornar efetiva sentença condenatória em ações trabalhistas movidas 

por nacionais contra os entes de direito público externo, com fundamento no princípio da 

proteção ao trabalhador. 
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IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO; IMUNIDADE EXECUTÓRIA; ESTADOS 

ESTRANGEIROS; DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO.

 

ABSTRACT 

As international relations develop, the idea of State sovereignty, considered to be 

unlimited in the past, is now deemed to be limited, promoting changes in the traditional 

ideas of sovereign immunity, especially regarding the possibility of government agencies 

to be sued even against their wills. Nevertheless, the immunity of execution of foreign 

sovereign States is still object of fierce controversy, preserving its force as regards 
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execution. Such situation is clearly inappropriate for promoting a solution to the conflicts 

in labour relations involving national workers and foreign sovereign States, due to the 

difficulty of levying property of foreign governmental agencies or even to use the 

diplomatic channels to this purpose. Thus, this paper aims to find new guidelines to 

enforce judgements of lawsuits involving national workers and foreign sovereign States, 

based upon the widely recognized principle of the protection of the worker. 

 

KEYWORDS 

IMMUNITY OF JURISDICTION. IMMUNITY OF EXECUTION. FOREIGN 

SOVEREIGN STATES. LABOUR AND LABOUR PROCEDURE LAW. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O princípio da imunidade de jurisdição dos Estados evoluiu do aforismo par 

in parem non habet judicium, o qual, em uma tradução livre, significa que entre pares 

não há juiz e que, na prática, de forma simples e objetiva, se refletia na impossibilidade 

de um Ente Estatal ser submetido à jurisdição de outro.  

Durante as décadas de 1970 e 1980, a imunidade de jurisdição foi objeto de 

debate na doutrina pátria e internacional, ante a evolução jurisprudencial e normativa 

acerca do tema, culminando, em 1989, com uma alteração substancial no entendimento 

anterior, promovida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, levando à necessidade de se 

discutir esta temática no Brasil com maior destaque.  

A questão da imunidade de jurisdição apresenta-se como um tema complexo 

e envolvente. Complexo porque abrange conceitos como soberania, igualdade jurídica 

entre os Estados, legalidade e relação entre direito interno e o direito internacional 

relacionados ao contexto do direito do trabalho, o qual é disciplinado por normas de 

ordem pública, com fundamentos jurídicos voltados para a proteção do trabalho e da 

própria dignidade humana. Envolvente por objetivar inserir tal matéria no seio das 

discussões acadêmicas, em busca de novas diretrizes para solucionar, ou ao menos 

minimizar, o impacto social que a imunidade de jurisdição lato sensu vem 

proporcionando no âmbito dos contratos de trabalho firmados entre os nacionais e os 

entes de direito público externo. 

O presente artigo, portanto, propõe-se a analisar a regra da imunidade de 

jurisdição nas situações em que um Estado estrangeiro contrate um trabalhador para 
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exercer atividades em território brasileiro e este, por sua vez, seja prejudicado pelo ente 

de direito público externo, ora empregador, surgindo, assim, a necessidade de se 

invocar a tutela jurisdicional local para a obtenção de seus direitos trabalhistas.  

Ante o caráter restritivo da imunidade de jurisdição, resta saber, após o 

término do processo de conhecimento, com o trânsito em julgado e a formação do titulo 

executivo judicial, se há possibilidade da obtenção do referido crédito trabalhista junto 

ao Estado estrangeiro. 

 

1 IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO 

1.1 Contexto histórico 

A teoria da imunidade absoluta, como limite ao poder jurisdicional do Estado, 

determina que um Ente Estatal estrangeiro não se obrigue à jurisdição doméstica de 

outro Estado, salvo com o seu consentimento. Luiz Pedreira da Silva1 esclarece que essa 

doutrina baseia-se no princípio histórico par in parem non habet judicium, significando 

que iguais não podem julgar iguais, com fundamento na soberania, independência 

recíproca, igualdade jurídica e dignidade dos Estados.  

A respeito das bases principiológicas da imunidade absoluta, acrescenta 

Gerson Bóson: 

Na verdade, os seus fundamentos originários se acham nos princípios 
acima [da exclusividade jurisdicional do Estado no seu território e da 
igualdade soberana das ordens jurídicas estatais análogas], 
estatuidores do direito absoluto do Estado de se organizar, de não 
depender senão de seus próprios órgãos, cujos pressupostos eram 
válidos em termos do isolacionismo em que viviam os Estados; 
ausentes do vasto campo das atividades privadas, no qual hoje se 
desdobram por constituir um dos setores da sua mais importante e 
permanente atualização. A teoria clássica assentava, pois, em 
benefício do Estado estrangeiro, uma imunidade jurisdicional 
absoluta, salvo renúncia. Os tribunais deveriam se dar por 
incompetentes ‘ex officio’.2

 

Destarte, o caráter absoluto da imunidade de jurisdição refletia a forma 

organizacional do Estado autocrático nos limites de seu território e nas relações que 

mantinha com seus pares, predominando o caráter irrestrito da soberania nesse período.  

                                                           
1 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. O caráter restritivo da imunidade de execução do estado estrangeiro. 
Trabalho & Doutrina, São Paulo, mar. 1996.  
2 BOSON, Gerson de Britto Mello. Imunidade jurisdicional dos Estados. Revista de Direito Público, São 
Paulo, n. 22, out./dez. 1972, p. 9. 
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Nesse sentido, atenta-nos Antenor Madruga Filho3 que o conceito de soberania 

surgiu para legitimar o poder político dos reis e príncipes, resultante das lutas travadas 

em oposição às interferências externas (Papa e o Imperador) e internas (senhores 

feudais), em troca da observância de normas internacionais, que regulamentavam a 

convivência com os demais poderes soberanos. Ainda nessa linha, ressalta Venilto 

Júnior, que “o surgimento histórico do conceito de soberania significou a negação de 

subordinação ou limitação do Estado por qualquer outro poder, passando este a encerrar 

um poder supremo e independente”. 4

Clovis Ramalhete5 salienta que as concepções tradicionais de soberania e 

imunidade estavam vinculadas a um conceito de Estado estritamente político, com 

atribuições centradas apenas em assuntos de ordem pública, aspectos nos quais se 

assentava a teoria da imunidade absoluta. A propósito, ainda a respeito da teoria clássica 

da imunidade jurisdicional, esclarece Georgenor Franco Filho: 

O Estado soberano pratica atos que não podem ser examinados por outro 
Estado igualmente soberano, diante do princípio da igualdade jurídica 
existente entre eles. Tais atos isentam o Estado de sofrer a interferência de 
entes iguais, porque as limitações à soberania, conquanto voluntárias, pelo 
Estado firmando tratados internacionais ou dispondo regras e princípios em 
seu Direito positivo interno, decorrem da própria necessidade da 
convivência internacional. 6

 

1.2 A relativização do conceito de soberania 

Ocorre, entretanto, que o conceito de soberania, outrora irrestrito, evoluiu, 

assumindo uma concepção mais relativizada, por imposição da nova dinâmica 

internacional. O Estado, que se restringia ao exercício de funções públicas e de 

administração da coisa pública, passa a intervir em assuntos econômicos7, assumindo 

responsabilidades típicas da esfera privada. Com isso, mitiga-se o conceito clássico de 

soberania, não mais subsistindo o caráter absoluto da imunidade jurisdicional.  

                                                           
3 MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. A renúncia à imunidade de jurisdição pelo estado brasileiro e o 
novo direito da imunidade de jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.  
4 NUNES JÚNIOR, Venilto Paulo. O conceito de soberania no século XXI. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 11, n. 42, jan./mar. 2003, p. 145. 
5 RAMALHETE, Clovis. Estado estrangeiro perante a justiça nacional. Revista da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Rio de Janeiro: v. 2, n. 4, set./dez. 1970.  
6 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa.  Imunidade de jurisdição trabalhista dos entes de direito 
internacional público. São Paulo: LTr, 1986, p. 315. 
7 O Estado, além de organizar e representar a comunidade nacional, passa a interessar-se pelo seu 
desenvolvimento econômico, por meio de incentivos à iniciativa privada e da celebração de contratos 
comerciais de variadas espécies, atraindo capitais e tecnologias estrangeiros.  
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Essa mitigação do conceito de soberania absoluta, conforme os ensinamentos 

de Vicente da Fonseca, “não significa que a soberania do ente de direito público externo 

(Estado estrangeiro ou organismo internacional) esteja derrogada. Houve apenas um 

recuo. Ficou somente limitada e restringida, como permite o Direito”. 8 Ainda acerca do 

tema, ilustra Antenor Madruga Filho:  

Seria pelo menos ingênuo, se não fosse equivocado, conceber a soberania 
como um poder ilimitado, seja interna ou externamente. O soberano, mesmo 
identificado na figura do povo ou da nação e agindo dentro das fronteiras do 
território que lhe é reconhecido sem disputas, deve observar limites. O poder 
constituinte originário, face do poder soberano empregado na constituição 
dos Estados e dos princípios norteadores da convivência nacional, não pode 
tudo. A discricionariedade do soberano ao constituir um Estado há de 
respeitar limites, tanto nas suas relações exteriores (com outros Estados, no 
âmbito de espaços internacionais ou frente a nacionais de outros Estados), 
como frente às minorias que, sendo parte integrante do povo que habita o 
território, estão excluídas do comando do poder soberano exercido pela 
maioria.9

 

As raízes da relativização da imunidade jurisdicional formaram-se no início 

do século XIX, embora, nesse período, pouco se tenha contribuído para o processo 

evolutivo desse instituto. Os Tribunais da França e Reino Unido, apontados como 

pioneiros nessa prática, afastavam a imunidade de jurisdição somente nos casos em que 

os Estados estrangeiros figurassem no pólo ativo das relações jurídicas ou, no caso 

específico do Reino Unido, quando houvesse o consentimento do Estado-réu em 

sujeitar-se aos Tribunais locais. Tais procedimentos, alerta Luís Vedovato10, 

evidenciavam uma aparente evolução da concepção absoluta de imunidade.  

No entanto, modificações expressivas ocorreram no final do século XIX, a 

partir de 1882, nos tribunais da Itália, seguidos pela Bélgica e Egito. Surgiam, naquele 

momento, as primeiras abordagens acerca da distinção entre atos de império e atos de 

gestão, dando ensejo à teoria relativizada.  

 
1.3 Atos de império e atos de gestão  

A distinção entre atos de império e atos de gestão nasceu ante a necessidade de 

regulamentar a aplicação da imunidade jurisdicional, em virtude da diversificação dos 

                                                           
8 FONSECA, Vicente José Malheiros da. A imunidade de jurisdição e as ações trabalhistas. Revista do 
TRT da 8ª Região. Belém, v. 36, n. 70, jan./jun. 2003, p. 45. 
9 MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. Ob. cit.  
10 VEDOVATO, Luís Renato. A imunidade de soberania e o direito do trabalho: uma adequação da 
questão às características do direito internacional público. Revista do TRT da 15ª Região, Campinas, n. 
22, jun. 2003. 
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atos praticados pelo Estado, decorrência do contexto econômico em que estava inserido. 

Sobre o tema, afirma Rezek: 

A idéia da imunidade absoluta do Estado estrangeiro à jurisdição local 
começou a desgastar-se, já pela segunda metade deste século, nos grandes 
centros internacionais de negócios, onde era natural que as autoridades 
reagissem à presença cada vez mais intensa de agentes de soberanias 
estrangeiras atuando não em funções diplomáticas ou consulares, mas no 
mercado, nos investimentos, não raro na especulação. Não havia por que 
estranhar que ingleses, suíços e norte-americanos, entre outros, hesitassem 
em reconhecer imunidade ao Estado estrangeiro envolvido, nos territórios, 
em atividades de todo estranhas à diplomacia estrita ou ao serviço consular, 
e adotassem assim um entendimento restritivo do privilégio, à base da 
distinção entre atos estatais jure imperii e jure gestionis. 11

 

No intuito de qualificar os atos praticados pelo Estado, aponta a doutrina os 

aspectos essenciais atinentes a cada modalidade, identificando quais estariam isentos da 

imunidade e quais gozariam de tal prerrogativa. Na lição de Franco Filho 12, atos de 

império são aqueles praticados pelo Estado investido em seu poder de império, 

soberano, sendo impraticável, portanto, sua submissão ao poder Judiciário de outro 

Estado, enquanto que os atos de gestão são aqueles praticados pelo Estado em 

condições similares a um particular, no exercício de suas atividades negociais, passíveis, 

por conseguinte, de análise perante o Judiciário alheio.  

Já a professora Maria Sylvia Zanella di Pietro conceitua tais institutos, 

classificando-os quanto às prerrogativas de atuação da administração pública: 

Essa classificação vem do direito francês e foi também desenvolvida pelos 
autores italianos; atos de império seriam os praticados pela Administração 
com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade unilateral e 
coercitivamente ao particular independentemente de autorização judicial, 
sendo regidos por um direito especial exorbitante do direito comum, porque 
os particulares não podem praticar atos semelhantes, a não ser por delegação 
do poder público. Atos de gestão são os praticados pela Administração em 
situação de igualdade com os particulares, para a conservação e 
desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços; 
como não diferem a posição da Administração e a do particular, aplica-se a 
ambos o direito comum.13

 

A teoria da qualificação dos atos expandiu-se pelos países da família romano-

germânica, apesar da dificuldade para se estabelecer os critérios de classificação, diante 

da diversidade de sistemas jurídicos vigentes. Posteriormente, a partir de 1976, a 

                                                           
11 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 166. 
12 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Competência internacional da justiça do trabalho. São Paulo: 
LTr, 1998. 
13 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 212-213. 
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doutrina em apreço começa a se expandir pelos países da Common Law, com a criação, 

nos Estados Unidos, da primeira lei interna disciplinando tal matéria, a Foreign State 

Immunnity Act, inspirada na Convenção Européia de 1972, seguida pelos Tribunais do 

Reino Unido (State Immunity Act of 1978).  

Note-se que, apesar das referidas leis internas dos países do Common Law 

consagrarem os princípios da imunidade de jurisdição relativa, ainda assim não se pode 

considerá-las regras escritas do Direito Internacional. De fato, apenas a Convenção 

Européia de 1972, de caráter regional, possui status de instrumento normativo 

internacional. Além do referido diploma legal, cabe mencionar as Resoluções do 

Instituto de Direito Internacional e o Código de Bustamante, que representaram 

importantes instrumentos no processo de relativização da imunidade jurisdicional.  

Ocorre que, em que pese a existência de consenso acerca da restrição da 

imunidade absoluta na comunidade internacional, alerta Nádia Araújo14 que não havia 

uniformidade quanto aos critérios utilizados para diferenciar atos de império de atos de 

gestão. A dificuldade em se distinguir tais atos decorria da complexidade das atividades 

desenvolvidas pelo Estado, tornando-se imprecisa tal classificação em ocasiões em que 

era confusa a atuação estatal. Desse modo, Gerson Bóson15 defende a necessidade de se 

atribuir ao juiz da causa o poder de classificar tais atos, de acordo com o caso concreto.  

A aludida teoria sofreu muitas críticas ao longo do tempo, em virtude de sua 

imprecisão quando aplicada às situações fáticas. Diante disso, destaca Leandro Moll16 

que os diplomas modernos que disciplinam a matéria relativa à aplicabilidade da 

imunidade de jurisdição procuram evitar as terminologias “atos de império” e “atos de 

gestão”, preferindo enumerar os atos que estariam excepcionados dessa prerrogativa.  

 

2 IMUNIDADE DE EXECUÇÃO 

2.1 Imunidade de jurisdição e imunidade de execução 

A doutrina e a jurisprudência, não raro, vêm utilizando separadamente os 

termos imunidade de jurisdição e imunidade de execução, empregando-os como 

institutos distintos e independentes. É salutar essa distinção didática das fases cognitiva 
                                                           
14 ARAÚJO, Nádia de. Direito internacional privado: teoria e prática brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004.  
15 BOSON, Gerson de Britto Mello. Ob. cit.  
16 MOLL, Leandro de Oliveira. Imunidade de jurisdição do Estado e denegação de justiça em violações 
de direitos humanos fundamentais: o caso Al-Adsani v. Reino Unido. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 
370, nov./dez. 2003.  
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e executiva da prestação jurisdicional do Estado, especialmente no que concerne ao 

estudo e à codificação da imunidade jurisdicional, uma vez que, conforme alerta 

Antenor Madruga Filho17, tanto as fontes de direito internacional quanto as legislações 

internas que regulam a matéria, disciplinam de forma diversa a sujeição do Estado 

soberano ao Judiciário alheio nas fases cognitiva e executiva, em decorrência das 

peculiaridades atinentes a cada fase.  

Essa divisão terminológica da imunidade de jurisdição nas fases de 

conhecimento e de execução implica no princípio da dupla imunidade e, por 

conseguinte, no princípio da dupla renúncia. Sobre o assunto, explicita Georgenor 

Franco Filho: 
o ente de DIP goza de imunidade de jurisdição, que é renunciável, mas 
também possui isenção de execução, igualmente renunciável em certos 
casos. O primeiro princípio precede ao da renúncia. E um exclui o outro, 
dado que, em havendo renúncia à isenção de jurisdição, e não ocorrendo 
renúncia à isenção de execução, resultará ineficaz a sentença prolatada 
contra estes privilégios, dado que também é necessária outra nova e 
expressa renúncia para que se proceda à efetivação do julgado.18

 

Guido Soares sustenta que essa terminologia, adotada por grande parte dos 

doutrinadores, especificamente quanto à denominação de imunidade de execução, está 

inadequada, posto que “tanto o exercício do poder de conhecer e julgar uma pretensão, 

quanto aquele de decretar medidas constritivas, é o exercício, pelo Poder Judiciário, de 

uma jurisdição.” 19Nesse passo, ao se afirmar que a fase executiva do processo é parte 

integrante da prestação jurisdicional do Estado, deve-se, por conseguinte, admitir-se 

que as imunidades de cognição e de execução consistem em espécies do gênero 

imunidade de jurisdição.  

No entanto, a despeito das críticas apontadas por alguns doutrinadores, 

referida terminologia é consagrada tanto no âmbito do direito internacional público 

como nos Tribunais pátrios. 20  

A imunidade de execução, portanto, pressupõe a aplicação da teoria da 

imunidade temperada ou restritiva no processo de conhecimento. Logicamente, diante 

de um reconhecimento do caráter absoluto da imunidade de jurisdição, sustenta 

                                                           
17 MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. Ob. cit.  
18 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Imunidade de jurisdição trabalhista dos entes de direito 
internacional público. São Paulo: LTr, 1986, p. 47.  
19 SOARES, Guido Fernando Silva. Órgãos dos estados nas relações internacionais: formas de 
diplomacia e as imunidades. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 43.  
20 No presente trabalho, adotar-se-á também a denominação de imunidade de jurisdição e imunidade de 
execução, significando, por conseguinte, imunidade de jurisdição no processo de conhecimento e 
imunidade de jurisdição no processo de execução, respectivamente. 
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Leonardo Quintella 21que não haveria que se falar em imunidade na fase executiva, 

diante da impossibilidade de se produzir o título judicial, a ser executado contra o 

Estado estrangeiro. Cita-se, ainda, a doutrina de Guido Soares, de onde extraímos 

outras distinções dos institutos supracitados:  
Nos tratados e convenções internacionais relativos às imunidades, tanto de 
pessoas físicas (funcionários ou outras a serviço de Estados e organizações 
intergovernamentais) quanto do próprio Estado, naquelas situações em que 
os mesmos se encontram frente a autoridades judiciárias de outros Estados, 
adota-se uma clara distinção entre, de um lado, o exercício dos poderes de 
aquelas autoridades conhecerem das pretensões das partes e julgarem sobre 
suas razões, e de outro, os poderes que elas têm de decretar medidas 
constritivas (provisórias e preliminares, de preparação ou acautelatórias, e 
medidas definitivas), contra as pessoas, e em especial, contra os bens de 
propriedade ou posse daquelas pessoas imunes; no primeiro caso, trata-se de 
imunidades de jurisdição (em que a inadequação de tal qualificativo quanto 
ao exercício do poder de ‘dizer o direito’) e, no segundo, das imunidades de 
execução.22

 

Corroborando com o mesmo entendimento, complementa o Ministro Celso 

de Mello:  
O privilégio resultante da imunidade de execução não inibe a Justiça 
brasileira de exercer jurisdição nos processos de conhecimento instaurados 
contra Estados estrangeiros. A imunidade de jurisdição, de um lado, e a 
imunidade de execução, de outro, constituem categorias autônomas, 
juridicamente inconfundíveis, pois – ainda que guardem estreitas relações 
entre si – traduzem realidades independentes e distintas, assim reconhecidas 
quer no plano conceitual, quer, ainda, no âmbito de desenvolvimento das 
próprias relações internacionais. 23

 

Diante disso, constata-se que, apesar de manterem estreitas relações entre si, 

a imunidade de execução não se confunde com a imunidade de jurisdição. Entretanto, 

para se analisar a primeira, é inconteste que se adote a teoria restritiva desta última, pois 

seria impossível verificar a aplicação da medida coercitiva contra bens de Estado 

Estrangeiro sem a formação do título executivo judicial num processo cognitivo. 

 

2.2 Imunidade de execução: absoluta ou relativa? 

A imunidade de execução é matéria controvertida no âmbito do direito 

internacional. Por um lado, admitem-se abrandamentos à imunidade no processo 

executivo, diante da existência de bens excepcionados de tal prerrogativa; por outro, há 

                                                           
21 QUINTELLA, Leonardo P. Meirelles. A imunidade de execução do estado estrangeiro na justiça do 
trabalho. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 28, jan./abr. 2004.  
22 SOARES, Guido Fernando Silva. Órgãos dos estados nas relações internacionais: formas de 
diplomacia e as imunidades. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 206. 
23 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2ª Turma. RE- AGR n. 222.368. Relator: Celso de Mello. 
Brasília, DF, 30 abr. 02. DJ de 13.02.03, p. 00070. 
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entendimentos que se mantêm fiéis à teoria absoluta da imunidade de execução, com o 

fito de se evitar desgastes nos relacionamentos internacionais e em observância às 

normas de direito consuetudinário e das Convenções de Viena sobre Relações 

Diplomáticas e Relações Consulares, respectivamente de 1961 e 1963.  

Adepto da corrente restritiva, Antenor Madruga Filho questiona o caráter 

absoluto da imunidade de execução, em virtude da existência de bens suscetíveis de 

medidas constritivas no território do foro. Afirma que “é justamente a existência de 

bens de Estados soberanos não protegidos pela imunidade de execução que permite 

classificar essa prerrogativa como sendo não-absoluta ou relativa”. 24 Coadunando com 

esse posicionamento, Leonardo Quintella25 sustenta que houve uma flexibilização da 

teoria absoluta da imunidade de execução, na medida em que não mais subsiste a 

aplicação deste instituto nas situações em que o Estado age como particular, ou seja, 

exercendo atos de gestão. 

Ainda na mesma linha, Luiz Pedreira da Silva26 consagra o caráter restritivo 

da imunidade de execução, estabelecendo hipóteses em que se permite a sujeição do 

Estado estrangeiro às medidas de constrição no processo executivo: renúncia a essa 

prerrogativa, de forma expressa e inequívoca; possibilidade de se efetivar medidas 

coercitivas sobre o bem objeto do litígio e, ainda, possibilidade de penhora de bens, 

situados no Estado do foro, destinados a atividades negociais e dos bens das agências 

estatais. Por fim, colaciona-se, oportunamente, o entendimento de Márcio Garcia:  
 

Novamente, doutrina e jurisprudência vêm em socorro do abrandamento do 
princípio da imunidade absoluta. Dessa feita, cuida-se da imunidade de 
execução. Argumenta-se que é possível eventual execução sobre bens ou 
contas bancárias não afetas à função pública do Estado faltoso. Assim, os 
bens inequivocamente destinados pelo Estado estrangeiro ao 
desenvolvimento de atividades industriais ou comerciais não estariam 
isentos. Demonstrado, no entanto, que a execução recairá sobre bens que se 
destinam a cobrir, por exemplo, as despesas da legação, não é possível dar 
prosseguimento ao processo executório. 27

 

Vale ressaltar que os diplomas normativos internos e internacionais também 

regulamentam a matéria relativa à imunidade de execução. Atente-se que todos eles 

empregam o critério da destinação do bem, com o intuito de identificar em que 

                                                           
24 MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. Ob. cit., p. 209. 
25 QUINTELLA, Leonardo P. Meirelles. Ob. cit.  
26 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Ob. cit.  
27 GARCIA, Márcio; MADRUGA FILHO, Antenor Pereira (Coord.). A Imunidade de jurisdição e o 
Judiciário brasileiro. Brasília, DF: CEDI, 2002, p. 94. 
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circunstâncias estaria determinado bem excepcionado de tal prerrogativa. Neste azo, 

cumpre afirmar que, em imunidade de execução, portanto, importa mais a finalidade do 

bem que a qualidade de seus titulares. 

Francisco Rezek28 destaca que a Convenção de Viena sobre Relações 

Diplomáticas de 196129, em seu art. 22, parágrafo 3º, excepciona da jurisdição 

doméstica bens afetados ao serviço diplomático da Missão, verbis:  
Artigo 22. 1. Os locais da Missão são invioláveis. Os agentes do Estado 
acreditado não poderão neles penetrar sem o consentimento do Chefe da 
Missão. 2. O Estado acreditado tem a obrigação especial de adotar todas as 
medidas apropriadas para proteger os locais da Missão contra qualquer 
instrução ou dano e evitar perturbações à tranqüilidade da Missão ou 
ofensas à sua dignidade. 3. Os locais da Missão, seu mobiliário e demais 
bens neles situados, assim como os meios de transporte da Missão, não 
poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de 
execução. (grifo nosso)30

 

Além das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Relações 

Consulares, outros diplomas normativos também trataram de regras relacionadas à 

imunidade de execução. A título exemplificativo, Maristela Tamagno31 cita a 

Resolução de Hamburgo de 1891 que estabelece a impossibilidade de se penhorar os 

bens móveis e imóveis, de propriedade do Estado estrangeiro, destinados a seu serviço. 

Da mesma forma, a lei interna americana, Foreign Sovereign Immunity Act of 1976, 

designa que serão submetidos à jurisdição doméstica dos Estados Unidos, os bens de 

propriedade de Estados estrangeiros, destinados a atividades comerciais, situados no 

território norte-americano.  

Conclui, por fim, Antenor Madruga Filho:  
não mais existe uma regra de direito internacional consuetudinário 
excluindo da jurisdição territorial a possibilidade de promover medidas 
coercitivas contra determinada parte do patrimônio de um Estado soberano 
estrangeiro. Assim como as atividades do Estado soberano dividem-se em 
ações cognoscíveis e em ações imunes ao foro estrangeiro, também há 
critérios para classificar os bens dos Estados estrangeiros no território do 
foro como imunes e não imunes à execução. 32

 

Entretanto, a teoria restritiva não é uníssona na doutrina pátria, havendo 

outra corrente que defende o caráter absoluto da imunidade de execução.  

                                                           
28 REZEK, José Francisco. O direito internacional no século XXI. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 531. 
29 Promulgada no Brasil pelo Decreto 56.435 de 08.06.1965.  
30 Ibidem, p. 531. 
31 TAMAGNO, Maristela Basso. Das imunidades do estado estrangeiro frente a tribunais locais: o direito 
internacional regional da América Latina. Estudos Jurídicos, São Leopoldo, v. 22, n. 55, mai./ago. 1989.  
32 MADRUGA FILHO, Antenor Pereira. Ob. cit., p. 310. 
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Nesse sentido, sustenta Celso Albuquerque Mello 33que a imunidade de 

execução é mais absoluta que a imunidade de jurisdição, em virtude do caráter de 

inviolabilidade atribuído aos bens da Missão, não subsistindo, no caso, a distinção entre 

atos de império e atos de gestão. Acrescenta o professor que não há prática uniforme no 

que se refere à imunidade de execução, existindo países que a adotam na forma 

absoluta. Afirma, ainda, que há a prevalência de manutenção das referidas 

prerrogativas, com o fim de se manter a harmonia na comunidade internacional.34

Ressalte-se, também, a posição de Franco Filho 35, defensor veemente da 

teoria da dupla imunidade absoluta. Invoca que a legislação interna de um país não 

possui o condão de legitimar a execução de sentença contra Estado estrangeiro, o que 

somente seria possível por meio de um tratado internacional versando sobre essa 

matéria. Ocorre que tal instrumento normativo ainda não existe na comunidade 

internacional, portanto, persiste a imunidade de execução em prol dos entes de direito 

público externo. Acrescenta o referido autor que uma eventual penhora contra Estado 

estrangeiro somente seria possível mediante renúncia expressa, inclusive, com 

nomeação de bens à penhora pelo país acreditante, nos termos do art. 655, do CPC. 

Caso contrário, a alternativa viável seria a execução da sentença via carta rogatória 

encaminhada ao Judiciário do Estado estrangeiro. No caso dos Organismos 

Internacionais, diante da inaplicabilidade do princípio da dupla renúncia, a única 

solução plausível seria o depósito voluntário do quantum debeatur em juízo. 36

A respeito da imunidade de execução, conclui Rezek:  
No domínio da análise prática das coisas é sabido que o Estado estrangeiro 
propende a executar, sem criar problemas, a sentença condenatória 
proferida no processo de conhecimento. Quando isso, entretanto, não 
acontece, o que é fato raro, a execução não pode materializar-se 
forçadamente sobre bens diplomáticos ou consulares. Aí estaríamos 
agredindo, de modo frontal, norma escrita, norma convencional que nos 
obriga, e lançando o país em ilícito internacional. Todavia, a execução pode 
materializar-se quando se consegue alcançar, dentro do domínio espacial da 
nossa soberania, incluído o mar territorial, o bem do Estado estrangeiro não 
coberto pela afetação diplomática ou consular.37

 

                                                           
33 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. 
34 Ibidem.  
35 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Competência internacional da justiça do trabalho. São Paulo: 
LTr, 1998.  
36 Ibidem. 
37 REZEK, José Francisco. A imunidade do estado estrangeiro à jurisdição local. O problema da 
execução na justiça do trabalho. Synthesis, São Paulo, n. 22, 1996, p. 105.  
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Portanto, pode-se afirmar que não há consenso na doutrina no que se refere 

à imunidade de execução. Alguns lhe atribuem caráter absoluto, enquanto outros já a 

consideram restrita, em virtude dos bens excepcionados dessas prerrogativas, quando 

não estão vinculados à finalidade precípua da atividade diplomática. 

 

3.3 Imunidade de execução em matéria trabalhista 

Feitas as considerações gerais pertinentes à imunidade de execução, resta-

nos, neste momento, explanar sobre os diversos posicionamentos acerca da imunidade 

de execução em matéria trabalhista.  

Luiz Pedreira da Silva38 sustenta que o caráter absoluto das imunidades de 

jurisdição e de execução dos Estados estrangeiros fundamenta-se no princípio 

consuetudinário non parem habet judicium, e, portanto, se o Supremo Tribunal Federal 

relativizou a imunidade na fase cognitiva em matéria trabalhista, sob o argumento de 

que não mais subsiste tal regra costumeira na comunidade internacional, tal 

posicionamento deveria ser tomado também em relação à imunidade de execução. Isto 

se deve por uma questão simples de igualdade de tratamento, uma vez que além de 

possuírem a mesma raiz, a imunidade executiva absoluta também já não se apresenta de 

maneira uniforme na comunidade internacional.  

O referido autor não descarta a possibilidade de constrangimentos nas 

relações internacionais, caso sejam materializadas medidas constritivas contra Estados 

estrangeiros. Desse modo, sugere a via diplomática ou mesmo o pagamento do 

quantum debeatur pelo Estado do foro como medidas para se evitar tais desconfortos. 

Contudo, afirma que vigora atualmente no Brasil a imunidade restritiva também na fase 

de execução, com relação aos Estados estrangeiros, especialmente no que tange às 

questões trabalhistas, por estarem incluídas entre os atos de gestão. 39

Por outro lado, Marcelo Sampaio Costa40 defende que a despeito da adoção, 

na doutrina e jurisprudência pátria, da teoria temperada de imunidade de jurisdição para 

os atos de gestão, ainda persiste a imunidade de execução em matéria trabalhista, 

devendo a satisfação de eventual crédito decorrente de relações laborais seguir o 

caminho diplomático, caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação pelo ente 

de direito público externo.  

                                                           
38 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Ob. cit. 
39 Ibidem. 
40 COSTA, Marcelo Freire Sampaio. Competência internacional da justiça do trabalho: algumas 
considerações. Gênesis, Curitiba, n. 88, abr. 2000.  
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Cita-se, outrossim, o entendimento de Leonardo Quintella acerca da 

imunidade de execução em matéria trabalhista:  
No que tange à questão da imunidade de execução, entende-se que a 
invocação de privilégios especiais pelo Estado estrangeiro em detrimento 
daquele direito subjetivo garantido pela ordem jurídica internacional de 
proteção ao trabalhador e de proteção ao trabalho, não pode e não deve ser 
acolhida. Por este motivo é que novamente defende-se que quando a via 
diplomática se mostrar ineficiente para o pagamento do que é devido ao 
trabalhador garantido por uma decisão judicial transitada em julgado, deve 
ser realizada a execução forçada contra o Estado estrangeiro que se recusou 
a efetuar o pagamento, mediante a constrição de bens que aquele Governo 
estrangeiro possui no Estado do foro.41

 

Já Luís Vedovato42, por sua vez, sugere que, com relação às questões 

laborais, a solução para o recebimento dos créditos estaria na constrição de bens não 

afetados às finalidades diplomáticas, como por exemplo, obras de arte ou a participação 

minoritária em ações de pessoas jurídicas no país acreditado. Salienta que, não seria 

possível a penhora sobre bens imóveis no país do foro, em decorrência do disposto no 

art. 11, § 2º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que só autoriza a instalação de 

imóveis em nome dos Estados estrangeiros se forem destinados a atividade consular ou 

de embaixadas. Desse modo, os bens estariam afetados à finalidade precípua da Missão 

diplomática, estando isentos da jurisdição local, somente havendo a possibilidade de 

constrição judicial se estiverem em processo de desativação.  

Coadunando com a tese de proteção ao trabalhador nacional, acrescenta 

Márcio Garcia:  
Sobre o tema trabalhista, pensamos que deveria prevalecer a jurisdição do 
Estado receptor tanto para o processo de conhecimento quanto para o de 
execução, em benefício da parte mais fraca na relação laboral. De início, 
temos dificuldade em admitir que eventual condenação trabalhista venha a 
comprometer economicamente a existência do Estado faltoso; pôr em risco 
sua existência; ameaçar sua soberania. Tais condenações, a prática 
demonstra, não são vultosas. De outro lado, o Estado acreditado tem todas 
as condições para se cercar dos cuidados indispensáveis ao fiel 
cumprimento da legislação local. A Secretaria de Fiscalização do Trabalho 
do Ministério do Trabalho, por exemplo, editou cartilha de orientação para 
as legações [Manual do empregador urbano para embaixadas e organismos 
internacionais. Brasília: MTb, SEFIT, 1998]. Elas poderiam se valer, por 
igual, de assessoramento especializado. Enfim, não há motivo convincente 
para deixar de cumprir a lei local. Assim impõe nosso ordenamento, desse 
modo quer a legislação internacional (art. 41, § 1º, Viena/ 61, p. ex.). 43

 

Diante das posições supramencionadas, percebe-se que a doutrina pátria não 

possui um posicionamento uniforme no que se refere à imunidade de execução em 

                                                           
41 QUINTELLA, Leonardo P. Meirelles. Ob. cit., p. 136. 
42 VEDOVATO, Luís Renato. Ob. cit. 
43 GARCIA, Márcio. Ob. cit., p. 97. 
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matéria trabalhista. Há quem defenda, pois, o caráter absoluto da imunidade de 

execução, admitindo apenas a via diplomática como solução da controvérsia. Existe 

ainda corrente no sentido de relativizá-la, com fundamentando no princípio universal da 

proteção ao trabalhador, permitindo a prática da execução forçada contra Estado 

estrangeiro por meio da constrição judicial de bens localizados no Estado do foro, não 

afetados à atividade diplomática.  

Na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal – STF já se pronunciou pela 

relativização da imunidade de jurisdição no processo de conhecimento contra Estado 

estrangeiro. No entanto, quanto à imunidade de execução, mantém-se cauteloso, em 

decorrência da inviolabilidade dos bens da Missão Diplomática, garantida pela 

Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Porém, vale ressaltar que a 

Corte Suprema tem admitido exceções a essa prerrogativa, quando se trata de bens não 

afetados à atividade diplomática ou em caso de renúncia expressa a tal prerrogativa.  

Acerca do tema, manifestou-se o Ministro Celso de Mello:  
É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, tratando-se da questão 
pertinente à imunidade de execução (matéria que não se confunde com o 
tema concernente à imunidade de jurisdição ora em exame), continua, 
quanto a ela (imunidade de execução), a entendê-la como prerrogativa 
institucional de caráter mais abrangente, ressalvadas as hipóteses 
excepcionais (a) de renúncia, por parte do Estado estrangeiro, à prerrogativa 
da intangibilidade dos seus próprios bens [...] ou (b) de existência, em 
território brasileiro, de bens, que, embora pertencentes ao Estado 
estrangeiro, não tenham qualquer vinculação com as finalidades essenciais 
inerentes às legações diplomáticas ou representações consulares mantidas 
em nosso País. 44

 

O Superior Tribunal de Justiça também tem adotado um entendimento mais 

precavido em relação à imunidade de execução em matéria trabalhista, entendendo pela 

impenhorabilidade dos bens das Missões diplomáticas, em atenção ao disposto na 

Convenção de Viena de 1961, conforme se vislumbra do acórdão colacionado abaixo:  
 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA 
ESTADO ESTRANGEIRO. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. 
IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA 
ROGATÓRIA PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO. Os bens do 
Estado estrangeiro são impenhoráveis em conformidade com o disposto no 
art. 22, inciso 3, da ‘Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas 
(Decreto nº 56.435, de  8.6.1965)’. Agravo provido parcialmente para 
determinar-se a expedição de carta rogatória com vistas à cobrança do 
crédito. 45

                                                           
44 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2ª Turma. RE-AGR n. 222368/PE. Relator: Celso de Mello, 
Brasília, DF, 30. abr. 02. DJ de 13.02.03, p. 70. 
45 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª Turma. Ag 230684/DF; AI 1999/0019680-5. Relator: 
Barros Monteiro, Brasília, DF, 25. nov. 02. DJ de 10.03.03, p. 222. 
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Já o Tribunal Superior do Trabalho vem admitindo exceções à imunidade de 

execução, autorizando a penhora de bens não essenciais às atividades diplomáticas, 

consoante de extrai dos julgados seguintes: 
PENHORA ON LINE EM CONTA CORRENTE DE ESCRITÓRIO 
COMERCIAL DE ENTE DE DIREITO PÚBLICO EXTERNO. 
IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO COMPROVADA A 
DESAFETAÇÃO DO BEM. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. No direito 
comparado é ilegal a determinação de penhora de conta corrente de Estado 
estrangeiro, salvo quando cabalmente demonstrada sua utilização para fins 
estritamente mercantis, porque neste caso o dinheiro ali movimentado 
estaria desvinculado dos fins da Missão diplomática. Nos termos da 
jurisprudência do E. STF e da mais abalizada doutrina, fere direito líquido e 
certo do Estado estrangeiro a incidência de medidas expropriatórias contra 
bens afetos à sua representação diplomática ou consular, mesmo diante do 
reconhecido caráter restritivo da imunidade de execução, na medida em que 
este privilégio tem lugar no que tange aos bens vinculados ao corpo 
diplomático (art. 22, item “3”, da Convenção de Viena de 1961). No caso 
concreto, o próprio Juízo Coator atestou, a partir de documentos do 
processo original, que o Escritório Comercial da Embaixada da Malásia não 
pode realizar operações de comércio, destinando-se à promoção do 
intercâmbio comercial entre o Brasil e a Malásia. Some-se a isso o fato de o 
exeqüente não ter logrado provar a necessária desafetação das contas 
bloqueadas, como se faria mister, nos termos do direito internacional 
público comparado. Logo, há de se conceder em parte a segurança 
impetrada, para declarar a imunidade à execução das contas bancárias da 
impetrante que foram alvo de penhora, mantendo, assim, a antecipação de 
tutela quanto ao desbloqueio das contas e liberação da quantia à impetrante, 
porém autorizando o prosseguimento da execução quanto aos bens que 
forem comprovadamente desafetos à Missão diplomática. 46

 
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA ESTADO 
ESTRANGEIRO. PENHORA DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO 
CÔNSUL. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. Seguindo a orientação do 
STF, a jurisprudência dos Tribunais de todo o país já se pacificou no 
sentido de que os estados e organismos internacionais não gozam de 
imunidade de jurisdição na fase de conhecimento. No entanto, quando a 
questão diz respeito à execução, o tema suscita debates, quando inexistente 
renúncia, porque os estados estrangeiros gozam de imunidade de execução. 
Na questão sub judice foi determinada a penhora sobre a residência oficial 
do Cônsul, cujo bem está integrado ao patrimônio estrangeiro e, por isso, 
afeto à representação consular, resultando vulnerado o direito líquido e 
certo do impetrante, consubstanciado no direito à imunidade de execução da 
qual é detentor. No caso, a execução deve ser paralisada, a fim de que se 
encontrem outros bens a serem penhorados, desde que sejam eles desafetos 
ao Consulado. 47

 
Constata-se com a leitura dos acórdãos supracitados, portanto, que a 

jurisprudência pátria adota a teoria da imunidade de execução quase absoluta, em 

decorrência do disposto na Convenção de Viena de 1961 acerca da inviolabilidade dos 

                                                           
46 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SBDI-2. ROMS n. 282/2003-000-10-00-1. Relator: 
Renato de Lacerda Paiva. Brasília, DF, 28 jun. 05. DJ de 26.08.05. 
47 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SBDI-2. ROMS n. 62268/2002-900-02-00.8. Relator: 
Emmanoel Pereira. Brasília, DF, 02 dez. 03. DJ de 27.02.04.  
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bens da Missão diplomática, admitindo a prática de atos constritivos somente sobre 

aqueles bens situados no território do foro, não afetados a tal fim e, ainda, em caso de 

renúncia expressa dos entes de direito público externo a essa prerrogativa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As imunidades e privilégios dos Estados decorrem da estreita ligação que 

eles mantêm com a forma de expressão da soberania estatal, atingindo patamares 

absolutos no período autocrático, fundamentada no princípio costumeiro par in parem 

non habet judicium. 

A forma de atuação dos Estados estava se alterando gradativamente. Com a 

intensificação do comércio internacional, houve uma ampliação de seus interesses, 

como decorrência lógica da nova ordem econômica que se formava. O Estado, que 

restringia suas práticas à administração da coisa pública, passa a intervir em áreas antes 

reservadas somente ao poder privado. Com isso, diante da necessidade de se 

regulamentar os atos praticados pelo Estado, cria-se a distinção entre atos de império e 

atos de gestão, com o fito de resguardar os interesses dos particulares que com ele 

negociavam. A partir dessa nova orientação, os privilégios e imunidades assumem um 

caráter restritivo, sendo reconhecidos apenas nos casos em que o Estado mantém o seu 

poder de império.  

Os contratos laborais firmados entre os nacionais do país do foro e os entes 

de direito internacional público estão incluídos nos atos de gestão, sendo, por 

conseguinte, submetidos ao poder jurisdicional local. Neste diapasão, resta relativizada 

a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros em matéria trabalhista, sob o 

fundamento de que já não mais subsiste na comunidade internacional a sólida regra 

costumeira que dava supedâneo à imunidade de jurisdição. Nesse sentido, nos dissídios 

laborais em que forem partes empregado domiciliado no Brasil ou de nacionalidade 

brasileira, de um lado, e Estado estrangeiro no pólo passivo, este não gozará, a priori, 

de imunidade de jurisdição perante o órgão jurisdicional competente. 

No entanto, quanto à imunidade de execução, o STF posicionou-se de forma 

cautelosa, mantendo tal prerrogativa em caráter quase absoluto, em observância à 

inviolabilidade dos bens da Missão diplomática, de acordo com o disposto na 

Convenção de Viena de 1961. A Corte vem admitindo, porém, a sujeição dos bens 

situados no país do foro ao poder jurisdicional doméstico, quando não estiverem 
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vinculados à atividade diplomática ou em caso de renúncia expressa a tais prerrogativas 

pelo país acreditante.  

É possível que o empregado nacional não consiga receber os seus créditos 

trabalhistas perante os entes de direito público externo, em virtude da dificuldade de se 

encontrar bens passíveis de execução ou até mesmo diante dos obstáculos impostos a 

ele pela dificuldade de se lograr êxito pela via diplomática.  

Ora, a própria condição de hipossuficiência do empregado na relação 

jurídica laboral, por si só, já justificaria a sujeição dos entes de direito público externo à 

legislação do país do foro pela impossibilidade de se prosseguir com uma ação em 

outro país, via carta rogatória.  

Desse modo, entendemos que a solução ideal passaria pela renúncia do ente 

de direito público externo a tais prerrogativas, sujeitando-se ao poder jurisdicional local 

espontaneamente. Contudo, diante da negativa de tal conduta, novas alternativas devem 

ser delineadas na tentativa de minimizar o impacto das imunidades de jurisdição lato 

sensu nesse segmento da sociedade. 

Alguns doutrinadores sugerem até a assunção pelo país do foro do quantum 

debeatur como solução para o impasse. Relevante também a análise, no direito 

comparado, da jurisprudência de países como Áustria, Espanha, França e Itália, que 

vem afastando a imunidade estatal em matéria trabalhista e, ainda, no caso específico 

da jurisprudência italiana que vem, inclusive, admitindo práticas executivas de 

sentenças condenatórias.  

Destarte, pode-se afirmar que tanto no direito pátrio como no comparado, há 

uma preocupação com os impactos da imunidade de jurisdição e de execução no âmbito 

do direito do trabalho; porquanto a referida disciplina é regida por normas de ordem 

pública, em virtude das peculiaridades que envolvem uma relação jurídica trabalhista, 

especialmente o desequilíbrio evidente entre os pólos da relação laboral e a condição de 

hipossuficiência do trabalhador.  

Nesse sentido, não prevalece a idéia de descumprimento de normas 

internacionais ou de afronta ao poder soberano estatal. O que se busca são novas 

diretrizes para a regularização desses contratos de trabalho, em respeito ao trabalho 

humano, universalmente protegido. Portanto, torna-se necessária a discussão acerca 

desse tema nos meios políticos e acadêmicos, como forma de se despertar o interesse 

sobre tal matéria, até que se busquem soluções mais viáveis para o trabalhador 

nacional, por ser parte hipossuficiente da relação jurídica. 
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AS NOVAS FONTES DE PODER NO MUNDO GLOBALIZADO: 

FLEXIBILIZAÇÃO OU SONEGAÇÃO DE DIREITOS? 

 

       Janaína Rigo Santin∗

 

RESUMO 

A pesquisa aborda a efetividade dos direitos sociais na globalização. O Estado, da 
forma como foi concebido na Modernidade, não tem mais condições – nem interesse 
– em intervir na sociedade e no mercado para garantir direitos sociais. A soberania 
estatal submete-se a fontes de poder supranacionais, tornando as conquistas sociais 
constitucionais meros enunciados formais, por exigirem intervenção estatal na sua 
implementação. Conclui-se que o reconhecimento dos direitos sociais deverá resultar 
da conquista diária, da atuação dos cidadãos, pleiteando seu reconhecimento e 
efetividade; e dos poderes públicos, instituindo políticas públicas e decisões judiciais 
conforme a ordem constitucional. Tal atuação conjunta cidadãos/instituições estatais 
deverá pautar-se para a evolução dos direitos sociais de postulados formais para uma 
realidade vivida por todos brasileiros. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS SOCIAIS; GLOBALIZAÇÃO; CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS.  

 

ABSTRACT 

The research talks about the effectiveness of the social rights in the globalization’s 
scenario. The State, according to the form that is was conceived in the modernity, does 
not have more conditions – or even interest - in intervening in the society and the 
market to guarantee social rights. The state sovereignty stays under the supranational 
power sources, turning the constitutional social conquests in mere formal statements, 
as they demand State’s intervention in its implementation. So, it is possible to 
conclude that the recognition of the social rights must be result of the daily conquests, 
and also from the citizens role, asking for there recognition and effectiveness. 
Moreover, it must result also from the public powers, creating public policies and 
juridical decisions according to the constitutional establishment. Such joint 
performance (citizens/state institutions) shall be directed to the evolutions of the social 
rights emerging from formal statements for a really faced for the Brazilian citizens.  
 
KEYWORDS 
SOCIAL RIGHTS; GLOBALIZATION; MULTINATIONAL CORPORATIONS. 
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 A geopolítica atual apresenta sociedades complexas, condicionadas pela 

economia de mercado que interliga os diferentes Estados. O domínio tecnológico e 

dos meios de comunicação pelas grandes empresas transnacionais, o poder econômico 

e político exercido mundialmente pelos organismos internacionais e o poder do 

capital que migra, sem fronteiras, pelo mundo à procura de melhores rendimentos 

caracterizam a implementação de uma nova fase do capitalismo, ou seja, o 

capitalismo neoliberal – engendrando a globalização econômica e modificando 

gradativamente o conceito clássico de soberania. 

 Essa situação de complexidade não impossibilita admitir que o principal 

núcleo, para o qual converge o fenômeno da globalização neoliberal, é o 

enfraquecimento do conceito de Estado-Nação, da forma paradigmática como ele foi 

estabelecido na modernidade, como o centro único do poder político e regulador da 

vida econômica. 

 Novas instâncias supranacionais de poder são estabelecidas no cenário 

mundial, arrasando toda a trama institucional tecida na modernidade, sob a 

justificativa de que certas reformas – como a estabilidade da moeda e o controle da 

inflação – devem ser feitas a qualquer custo e que, para tanto, deve-se reduzir a 

função pública do Estado e abrir espaço para a legalidade do mercado. 

 Dessa forma, os direitos sociais previstos na Magna Carta de 1988 são os 

primeiros a serem atingidos. Por serem direitos adquiridos através ou por meio do 

Estado, necessitam, para sua implementação, da atuação estatal no estabelecimento de 

serviços públicos que os garantam (inclusive com a destinação de recursos), além da 

sua intervenção no mercado para redução das desigualdades sociais. Mas, como a 

tendência atual é justamente o contrário, ou seja, reduzir o tamanho do Estado e 

liberar o mercado, a efetivação dos direitos sociais torna-se cada vez mais utópica. 

 Nesse contexto de crise do Estado-Nação – refletida diretamente nas 

instituições econômicas, sociais e políticas – faz-se necessário pensar em soluções que 

revertam essa realidade, sob pena de acentuar ainda mais a divisão do mundo em dois 

pólos: os incluídos e os excluídos do sistema, sendo estes a grande maioria da 

população, e que, portanto, não pode ser arrasada em nome de um darwinismo social 

injusto e implacável, num verdadeiro retrocesso histórico. 

 Dessa forma, o presente estudo visa analisar a problemática acima, a fim de 

demonstrar a os novos centros de poder desta nova fase pela qual passa o capitalismo, 

sua ideologia dominante, e as conseqüências advindas dessa realidade especialmente 

no que tange às conquistas sociais. 
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2. Os Novos Centros de Poder 

 Com o término da Guerra Fria e da bipolarização existente entre as duas 

superpotências dominantes no campo estratégico-militar e conseqüente queda do 

socialismo, verificou-se um processo em nível mundial de desorganização e 

desarticulação do Estado providência, implementador dos direitos sociais. 

Desmancharam-se, assim, em nível simbólico, as utopias das lutas sociais da 

modernidade e consolida-se uma nova ordem geopolítica no final do século XX, a 

qual adentra no século XXI. Em poucas décadas, o capitalismo tornou-se o modo de 

produção global, sem opositores, presente na maioria dos países do mundo. A 

globalização expressa este novo ciclo de expansão do capitalismo, pautada no ideário 

neoliberal. Livre de seus inimigos externos, inicia o capitalismo um combate consigo 

mesmo, com suas tensões e contradições. 

Verificou-se que, desde a Segunda Guerra Mundial, houve uma aceleração em 

nível mundial dos processos por meio dos quais as instituições capitalistas libertam-se 

das soberanias nacionais e promoveram a organização do mercado segundo seus 

propósitos. Nesse contexto, figuram, como atores principais e responsáveis pela 

reorganização do mapa econômico do mundo (1) as corporações transnacionais, 

envolvidas numa disputa sem precedentes pelo controle do espaço econômico 

mundial;(2) os organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU); e (3) o capital, controlado pelas poderosas instituições ligadas ao sistema 

financeiro mundial, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial 

ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização 

Mundial de Comércio (OMC). 

 

2.1 As empresas ou corporações transnacionais 

As empresas ou corporações transnacionais mobilizam todas as forças 

produtivas do capitalismo (capital, tecnologia, força de trabalho, mercado). 

Colocando-as “além dos limites de todo e qualquer estado nacional, além das 

diversidades dos regimes políticos, das tradições culturais e até mesmo das 

inclinações de amplos setores sociais de cada nação”1, extrapolam fronteiras 

                                            
1 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 138. 
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preestabelecidas, movimentando-se pelo globo terrestre, de modo a transformar o 

mundo numa verdadeira “fábrica global”.2

 As políticas neoliberais praticadas pelas transnacionais – ao criticar o 

planejamento estatal, por ser “nocivo, distorcivo ou limitativo, no que se refere à 

dinâmica e à multiplicação dos negócios, das atividades econômicas, do progresso 

tecnológico, da generalização do bem-estar”3 – defendem o princípio da liberdade e 

igualdade no mercado. Entretanto, na prática, tais atitudes vão de encontro ao seu 

discurso: (1) porque o argumento que “compradores e vendedores da força de trabalho 

e outras mercadorias se apresentam no mercado sob as mesmas condições de 

liberdade e igualdade”4 é um engodo, uma ficção ideológica; e porque (2) as empresas 

transnacionais “sempre operam com base em um rigoroso e sofisticado sistema de 

planejamento”5 e racionalização, elaborando “seus mapas do mundo, as suas 

geoeconomias, à revelia dos assalariados e governantes; ou subordinando-os”.6  A 

empresa global é a primeira instituição a dedicar-se ao planejamento centralizado em 

escala mundial, marcado pela calculabilidade, administração, desempenho, eficácia, 

produtividade, lucratividade e racionalidade. “Tanto é assim que se desenvolvem 

como poderosos centros mundiais de poder. Muitas vezes, são capazes de se impor a 

governos nacionais, influenciar as suas políticas ou até mesmo podem provocar a sua 

desestabilização. E assim levam o planejamento da corporação às últimas 

conseqüências, econômicas, políticas ou sociais.”7 São elas, precisamente, as maiores 

defensoras e beneficiárias da liberalização e generalização dos mercados; entretanto, 

são especialistas em planejamento.8

 As corporações transnacionais “podem controlar imenso poder econômico, e 

ter a capacidade de influenciar sistemas políticos em seus países-base e em outros 

lugares. As maiores companhias multinacionais da atualidade têm orçamentos 

                                            
2 Metáfora utilizada por Octávio Ianni, ao dizer que “fábrica global sugere uma transformação 

quantitativa e qualitativa do capitalismo além de todas as fronteiras, subsumindo formal ou realmente 
todas as formas de organização social e técnica do trabalho, da produção e reprodução ampliada do 
capital. Toda economia nacional, seja qual for, torna-se província da economia global. O modo 
capitalista de produção entra em uma época propriamente global, e não apenas internacional ou 
multinacional. Assim, o mercado, as forças produtivas, a nova divisão internacional do trabalho, a 
reprodução ampliada do capital, desenvolvem-se em escala mundial. (...) Provoca a 
desterritorialização e reterritorialização das coisas, gentes e idéias. Promove o redimensionamento  de 
espaços e tempos.” IANNI, Octávio. Teorias da Globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1997. p. 17-18. 

3 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 264. 
4 Ibid.,  p. 265. 
5 Ibid., p. 265. 
6 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 265. 
7 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 265-266. 
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maiores do que os de todas as nações com poucas exceções.”9 Essas empresas (1) 

desenvolvem seu próprio desenho do que podem ou devem ser as nações ou 

continentes; (2) elaboram parâmetros rigorosos, técnicos, pragmáticos, fundados nos 

princípios do livre mercado, de reforma do aparato estatal, com privatizações, 

desestatização e desregulação; (3) impõem os princípios sugeridos aos governos que 

pretendem ou precisam beneficiar-se de sua assistência e direção; (4) modificam as 

relações do Estado com a sociedade nacional, de modo a agilizar e generalizar as 

condições propícias à reprodução ampliada do capital, da produção e do consumo.  

 Dotadas de poder de intervenção global e se beneficiando da mobilidade 

crescente dos processos de produção, essas empresas podem, facilmente, provocar a 

concorrência entre dois ou mais Estados ou duas ou mais regiões dentro de um mesmo 

Estado. Quando analisam as condições predeterminadas para localização do 

investimento, numa negociação visivelmente desigual, transformam as sociedades 

nacionais em dependências da sociedade global por imporem a sua política neoliberal. 

Em decorrência dessa difusão do poder global das corporações transnacionais 

– para a superação dos procedimentos do fordismo pelos métodos do toyotismo – há 

uma modificação nos padrões de produção e trabalho mundiais. 

 O modelo industrial fordista-keynesiano é o “responsável pelo crescimento 

mundial nos anos 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos e Europa Ocidental, 

onde surgiu o Welfare State, o Estado Providência.”10  Baseia-se na produção e 

consumo em grandes dimensões e abraça todas as etapas produtivas, com vistas à 

auto-suficiência; concentração física de numerosos trabalhadores, a baixa 

remuneração; desenvolvimento de tecnologias de longa maturação,  formação de 

estoques de insumos e matéria-prima;11 e ainda 

  
artigos padronizados; crescente divisão do trabalho em todos os níveis da 
atividade econômica (separação entre o trabalho manual e intelectual), 
extrema mecanização e no uso de máquinas especializadas e de trabalho 
não qualificado. Foi iniciado e popularizou-se nas indústrias do empresário 
norte-americano Henry Ford. Era marcado, também, pela presença do 

                                                                                                                             
8 Ibid., p. 263-266. 
9 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
UNESP, 1991. p. 75. 
10 SILVA, César Augusto Silva da. Reformas Econômicas da América Latina no Contexto da 

Globalização. In: OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações Internacionais & Globalização. Ijuí: 
Unijuí, 1998. p. 209.  

11 FREITAS JÚNIOR. Antônio Rodrigues de. Globalização & Integração Regional: Horizontes para o 
Reencantamento do Direito do Trabalho num Quadro de Crise do Estado-Nação. Revista LTr. São 
Paulo, v. 61, n. 2, fev. 1997. p. 206-207. 
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Estado na economia como regulador da atividade econômica, através do 
controle monetário e da socialização dos investimentos privados.12

 

 Entretanto, com o crescimento da competitividade das empresas japonesas, 

esse modelo entra em crise e é gradativamente superado pelo novo paradigma de 

organização empresarial iniciado na Toyota. Esse modelo elevou enormemente os 

ganhos de produtividade e os graus de competitividade da empresa no panorama 

mundial, de modo a acelerar e generalizar a racionalidade produtiva e a multiplicação 

do lucro. Por isso, passa a ser adotado em âmbito global pelas transnacionais.13   

 Valorizam-se os “métodos japoneses do just-in-time (processo produtivo 

industrial, no qual os trabalhadores realizam os serviços divididos em células 

produtivas, tudo na ‘hora certa’, pois não há estoque)”14, com menores volumes de 

produção e grande diversidade de produtos, graças aos “métodos de fabricação de 

fluxo intensivo que permitem dar início à produção quando do recebimento do 

pedido”15. No toyotismo, (1) “já não mais se produz conforme a capacidade produtiva 

da empresa, mas conforme a capacidade aquisitiva do mercado”;16 (2) necessita-se de 

mão-de-obra qualificada e técnicas mais desenvolvidas nos setores de 

microeletrônica, automação, engenharia genética, informática, inteligência artificial; 

(3) exige-se que o trabalhador tenha iniciativa, seja criativo e responsável, saiba 

resolver problemas, trabalhar em equipe, lidar com inovações tecnológicas e 

predispor-se de constante aprendizado; e ainda (4) fomenta-se as idéias de 

terceirização, qualidade total e administração participativa.17

 A empresa modifica-se substancialmente em relação à estrutura física e à (re) 

distribuição pelo planeta. Novas e pequenas indústrias dinâmicas substituem as velhas 

e grandes que não são se adaptam mais às novas circunstâncias.  

 Por serem pequenas e com produção voltada para encomendas específicas, 

essas células de produção mostram-se mais capacitadas para agilização e 

flexibilização da produção. Contudo, é importante ressaltar que apresentam menor 

capacidade de absorção de trabalhadores. Os empresários tiram proveito do 

                                            
12 SILVA, César Augusto Silva da. Reformas Econômicas da América Latina no Contexto da 

Globalização. In: OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações Internacionais & Globalização: Ijuí: 
Unijuí, 1998. p. 209. 

13 Ibid., p. 209-210. 
14 Ibid., p. 209.  
15 Ibid.,  p. 212. 
16 RAMOS, Alexandre Luiz. Acumulação Flexível, Toyotismo e Desregulamentação do Direito do 
Trabalho. In: ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima, RAMOS, Alexandre (Orgs.) Globalização, 
Neoliberalismo e o Mundo do Trabalho. Curitiba: EDIBEJ, 1998. p. 251. 
17 SILVA, César Augusto Silva da. op. cit., p. 210-211. 
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enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão de obra excedente 

para impor regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. Trabalhadores com altas 

remunerações são demitidos em favor de substitutos com salários mais baixos. Dessa 

forma, acontece um paradoxo: reúnem-se técnicas de primeiro mundo com salários de 

terceiro mundo, o que diminui o custo e aumenta os lucros das empresas. 

 Os processos produtivos, que se fragmentam e se dispersam em unidades 

autônomas e especializadas, ultrapassam as fronteiras nacionais. Muitas das etapas 

produtivas e de serviços migram de regiões situadas em economias centrais para 

economias periféricas do capitalismo, onde possam contratar trabalhadores dispostos 

a aceitar salários mais baixos.  

 Os Estados nacionais já não têm condições de elaborar uma política de 

definição dos investimentos, pois tal procedimento passa cada vez mais para o 

controle das corporações transnacionais, que decidem o que, como, onde e quando 

produzir os bens e serviços.18

 Pelos benefícios nele embutidos, o método toyotista foi adotado facilmente 

pelas grandes empresas transnacionais, que passaram a efetuar um verdadeiro lobby 

mundial para obter relações jurídicas mais flexíveis e passíveis de precariedade de 

trabalho. Fragmentam, dessa forma, o processo produtivo ao instalarem suas filiais 

nos locais do globo que mais lhes convêm.  

 
A grande empresa passa a trabalhar com espaço múltiplo. Contrata as 
pesquisas com os baratíssimos e bem formados engenheiros russos, 
transfere a digitação e programação para a Índia, subcontrata a produção 
com a Indonésia ou a Tailândia onde pagará 15 centavos de dólar por hora, 
e manterá nos Estados Unidos os serviços de organização geral do sistema, 
coordenação de serviços de marketing e semelhantes. Onde antigamente 
havia vantagens comparadas entre nações, hoje as empresas trabalham no 
espaço global captando a nata das vantagens de cada uma, e se tornam 
relativamente imbatíveis. O produto chega a preços que desestruturam os 
sistemas produtivos da Argentina, do Brasil e de tantos outros. E o 
emprego que a Nike gera na Indonésia vai se traduzir em termos práticos 
em desemprego em Franca, SP, e em outras cidades do Terceiro Mundo.19

 

 Tal como expõe DREIFUSS, “a disseminação de corporações, que localizam 

as suas unidades em diversos locais do planeta, estabelecendo elas próprias uma 

                                            
18 André-Noël Roth indica a “emergência de uma forma de neofeudalismo onde as normas de regulação 

de um setor econômico estão definidas por empresas comerciais dominantes no setor”. ROTH, 
André-Noël. O Direito em Crise: Fim do Estado Moderno? In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito 
e Globalização Econômica: Implicações e Perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 26. 

19 DOWBOR, Ladislau. Globalização e Tendências Institucionais. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, 
Octavio, RESENDE, Paulo-Edgar A. (Orgs.). Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 
14. 
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cadeia de produção ou aproveitando as vantagens comparativas oferecidas por cada 

lugar”20, é uma manifestação típica de um mundo globalizado. “A atividade industrial 

deixa de estar concentrada em alguns países dominantes ou metropolitanos, e estende-

se a outros países e continentes, independentemente dos imperialismos, blocos 

geopolíticos”.21 O núcleo da transnacional normalmente é uma fachada, atrás da qual 

formigam subgrupos descentralizados e difusos, espalhados por todo o mundo. Elas 

“planejam, tecem, realizam e desenvolvem as suas atividades por sobre fronteiras e 

regimes políticos, além das diversidades culturais e civilizatórias.”22  

 Substitui-se a antiga auto-suficiência e isolamento nacional por um 

intercâmbio global. As atividades econômicas se localizam onde não estão sujeitas a 

regulações  (freqüentemente, isso ocorre sem que ninguém se desloque fisicamente). 

Por exemplo: as atividades financeiras e de seguros que são realizadas 

eletronicamente nas Bermudas ou Bahamas são geradas por escritórios localizados em 

Nova York ou Londres.23  

 As empresas transnacionais simplesmente desconhecem fronteiras, conferindo 

caráter cosmopolita à produção e ao consumo, de forma a integrar a atividade 

econômica mundial, com a difusão dos valores ocidentais a todas as coletividades, 

numa verdadeira ocidentalização do mundo.24

 Outrossim, a ideologia neoliberal gera um certo consenso segundo o qual aos 

Estados não resta alternativa frente à globalização senão imprimir políticas 

econômicas calcadas no controle da inflação, na desregulação dos mercados e na 

privatização. Só assim é possível garantir a competitividade de suas economias e não 

sofrer prejuízos maiores. Conseqüentemente – ao buscar suprimir a capacidade do 

Estado de gerar políticas públicas e ordenar o desenvolvimento da economia privada 

segundo o interesse público, para dar lugar ao interesse comercial das grandes 

empresas transnacionais – desloca esse poder para arenas transnacionais ou 

supranacionais, num ideal darwinista “de que vençam os mais fortes, os mais 

inteligentes e hábeis”. 

                                            
20 DREIFUSS, René. Os Códigos do Admirável Mundo Novo. Revista Rumos do Desenvolvimento, 

Rio de Janeiro, n. 123, abr. 1996. p. 31. 
21 IANNI, Octávio. op. cit., A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 37. 
22 Ibid., p. 37. 
23 Cf. THUROW, Lester C. El Futuro del Capitalismo. Tradução de Narcís Puig Mascaray. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996. p. 130-132.  
24 Sobre a análise da ocidentalização do mundo, ver IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 4.ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 69-88; _____. Teorias da Globalização. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 75-91. 
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 Entretanto, esse processo beneficia apenas essas empresas. As empresas 

nacionais, de pequeno porte – ao competirem diretamente e de forma desigual com os 

produtos advindos das transnacionais – são obrigadas a encerrar as suas atividades. 

Assim, pelo domínio tecnológico e de métodos de produção mais eficientes, as 

transnacionais entram no mercado nacional com produtos mais baratos, derrubando 

literalmente a indústria nacional. 25

 Com isso, observa-se um aumento cada vez maior do exército industrial de 

reserva. Muitos são os trabalhadores expulsos do processo produtivo, com reduzidas 

ou nulas possibilidades de empregar-se, em caráter permanente, ou por longo prazo. 

Ocorrem, pois, (1) o desemprego estrutural, que se revela num dado alarmante, e (2) a 

emergência de formas precárias de emprego, inclusive aqueles oferecidos aos jovens 

com alta escolaridade. Na prática, a crise econômica se transforma em crise social, 

porque o emprego formal tende a se converter em informal, e este tende a se tornar 

cada vez mais precário.26

 Conforme aponta THUROW, “as políticas antiinflacionárias conduzem a 

políticas monetárias restritivas que deliberadamente provocam recessão e 

desemprego.”27 A corrida pelo aumento da competitividade e os novos padrões 

organizacionais e gerenciais flexíveis introduzidos nas empresas, nos últimos vinte 

anos – aliados às novas tecnologias como a “automação, robotização e 

microeletrônica”28 – implicam também a “expulsão mais ou menos permanente das 

atividades produtivas”,29 contribuindo substancialmente para elevar o índice de 

                                            
25 Para os teóricos clássicos do neoliberalismo, como Friedrich A. Hayek, o ambiente de concorrência 

deve ser estimulado por ser saudável, e trazer benefícios à comunidade como um todo. Ou seja, “o 
fato de qualquer membro da comunidade poder adquirir a capacidade de fazer qualquer coisa que 
possa ter valor deve ser sempre encarado como um bem para a comunidade. É claro que certas 
pessoas poderão encontrar-se em situação desfavorável pela superioridade de concorrentes que 
acabam de ingressar em seu campo; entretanto, o surgimento desse novo talento na comunidade 
deverá beneficiar a maioria. Isto implica que a conveniência de aumentar as habilidades e as 
oportunidades de qualquer indivíduo não depende de que se possa fazer o mesmo para os outros – 
desde que, naturalmente, esses outros não sejam assim privados da oportunidade de adquirir a mesma 
ou outras habilidades a que poderiam ter tido acesso, se não tivessem sido obtidas por aquele 
indivíduo.” Dessa forma, abstraem simplesmente a existência no mercado das vantagens 
comparativas, as quais fomentam as desigualdades e impedem a inserção igualitária na concorrência. 
HAYEK, Friedrich A. Os Fundamentos da Liberdade.  Tradução por Anna Maria Capovilla e José 
Ítalo Stelle. Brasília: Universidade de Brasília, 1983. p. 95-96.  

26 SILVA, Reinaldo Pereira e. O Neoliberalismo e o Discurso da Flexibilidade dos Direitos Sociais 
Relativos ao Trabalho. In: ARRUDA JÚNIOR, Edmundo de, RAMOS, Alexandre. (Orgs.) 
Globalização, Neoliberalismo e o Mundo do Trabalho. Curitiba: EDIBEJ, 1998. p. 67-69. 

27 THUROW, Lester C. El Futuro del Capitalismo. Tradução de Narcís Puig Mascaray. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1996. p. 44-45.  
28 IANNI, Octavio.  A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 158. 
29 Ibid., p. 270. 
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desemprego (não só nos países emergentes, como também nos países de primeiro 

mundo). Ambos criam uma realidade difícil de ser superada.  

 O desemprego estrutural30 determina a formação de uma subclasse de pessoas 

que, estando em plenas condições de ingressar no mercado de trabalho, se sujeita a 

todo o tipo de exploração. Em decorrência dessa realidade, fomenta-se um 

desequilíbrio social sem precedentes na história.  

 
Respeito pela dignidade humana – tal como a entende Toyota – significa 
eliminar da força de trabalho as pessoas ineptas e parasitas, que não 
deveriam estar ali; e despertar em todos a consciência de que podem 
aperfeiçoar o processo de trabalho por seu próprio esforço e desenvolver o 
sentimento de participação. Descobrir e eliminar seqüências desnecessárias 
de trabalho e movimentos supérfluos por parte dos trabalhadores é algo 
também relativo ao empenho da racionalização.31

 

 Da ideologia do envolvimento do Estado nos desequilíbrios sociais passa-se 

para ideologia neoliberal do predomínio do mais forte. Tal estratégia é moderna, mas 

deixa o mundo à mercê das forças econômicas, podendo reduzir-se à simples 

cobertura formal de ditadura capitalista (1) frustrando os ideais democráticos, (2) 

aumentando as diferenças sociais e (3) acentuando, principalmente, o desemprego em 

massa. Os perdedores – aqueles que não podem contribuir para que o sistema 

funcione – não são relevantes neste novo contexto, já que não se constituem em força 

de trabalho nem em consumidores. 

 

2.2 As organizações internacionais 

 Após a análise da influência das corporações transnacionais, dentre os novos 

centros de poder em escala global, elege-se para o estudo as organizações 

internacionais, destacando-se primeiramente a Organização das Nações Unidas 

(ONU) – organismo que reúne representações da maioria dos países mundiais, a fim 

de discutir questões políticas, econômicas, sociais e culturais relativa aos países 

integrantes.  

                                            
30 Demétrio Magnoli aponta uma característica preocupante do desemprego estrutural: “consiste no 

alijamento de massas da população do mercado de trabalho por períodos longos, distinguindo-se do 
desemprego conjuntural provocado pelas fases de recessão do ciclo econômico. Os jovens são 
particularmente atingidos pelo desemprego estrutural, que elimina as portas de acesso às grandes 
corporações e cria uma descontinuidade entre o aprendizado profissional e o ingresso na carreira.” 
MAGNOLI, Demétrio. Globalização, Estado Nacional e Espaço Mundial. São Paulo: Moderna, 
1997. p. 65 . 

31 DOHSE, Knoth, JURGENS, Ulrich, MALSCH, Thomas apud IANNI, Octavio. A Era do 
Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 150-151. 

3033



Essa organização tem papel relevante na unificação dos países, o que lhe 

facultaria constituir-se uma forma de governo mundial. O problema é que, além de 

não possuir “condições jurídico-políticas, institucionais e materiais para impor-se 

como tal, (...) continua atravessada pelas injunções dos países mais fortes, que 

possuem capacidade de veto bem como de blocos e alianças permanentes e 

ocasionais.”32 Isto leva, freqüentemente, à legitimação e ao respaldo das posições e 

das atuações dos países dominantes – o que a torna mais uma instituição perpetradora 

das relações de dominação.  

 Tal constatação foi cabalmente comprovada a partir da Guerra do Iraque, 

ocorrida no ano de 2003, onde o presidente dos Estados Unidos da América, George 

W. Bush decretou guerra contra o Iraque mesmo sem o aval das Nações Unidas. 

Assim, apesar dos argumentos contrários da Organização das Nações Unidas, 

capitaneados perlo presidente da França Jacques Chirac, e também de um sem número 

de movimentos sociais em toda a parte do mundo33, não houve hesitação por parte dos 

Estados Unidos em seguir com seus propósitos, numa total afronta e desrespeito às 

instituições e ao direito internacional.  

Mas não fora a guerra contra o Iraque a única constatação de fraqueza das 

Organizações das Nações Unidas e das normas de direito internacional. Após os 

ataques aos Estados Unidos da América, ocorridos em 11 de setembro de 2002, o 

mesmo país também decretou guerra ao Afeganistão, em total descumprimento das 

normas de direito internacional. Sabe-se que a agressão de 11 de setembro fora, 

supostamente, cometida por um cidadão nacional do Afeganistão, Osama Bin Laden. 

Para tais situações devem ser aplicadas as regras de direito pena internacional, onde 

deverá ser colocado em julgamento o infrator, e não o país de que é nacional. 

Independente dessa situação, os Estados Unidos decretaram guerra ao Afeganistão, 

                                            
32 IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 129. 
33 Tendo em vista a decisão do presidente americano, George W. Bush de depor o presidente iraquiano, 
Saddam Hussein, mesmo sem a autorização da Organização das Nações Unidas, verificou-se em várias 
capitais no mundo reflorescer um sentimento de anti-americanismo, decorrente da insatisfação da 
sociedade civil mundial, onde “milhões de pessoas foram às ruas manifestar seu descotentamento com 
a decisão unilateral e (...) irreversível do governo americano de invadir o Iraque e depor à força o 
ditador Saddam Hussein. Embora convocadas por tradicionais adversários dos Estados Unidos, as 
manifestações não foram orquestradas. Elas receberam a adesão espontânea das multidões até mesmo 
em metrópoles americanas, como Nova York e Los Angeles. O surgimento de uma opinião pública 
mundial, poderosa e enfurecida, contra a guerra é uma variável incômoda com a qual Bush e os 
generais do Pentágono não contavam.” ALCÂNTARA, Eurípedes. Por Que Eles Odeiam Bush? 
Revista Veja, São Paulo, ano 36, n. 8, edição n. 1791, 26 fev. 2003. p. 36-40. 
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país extremamente miserável, cujo poderio bélico em nenhum aspecto pode ser 

comparado ao americano.  

Dessa forma, especialmente após 11 de setembro de 2002 está cabalmente 

demonstrada a fragilidade das instituições supranacionais, e a ingerência dos países 

dominantes nas decisões de interesse mundial por elas tomadas. 

 

2.3 As instituições financeiras internacionais 

 Ainda, inclui-se, na categoria de novos centros de poder, o capital, controlado 

pelas poderosas instituições ligadas ao sistema monetário mundial, que dispõem de 

legitimidade, recursos e capacidade para induzir ou bloquear políticas econômicas 

nacionais.  

 
Ao lado das corporações transnacionais, ainda que de maneira 
independente, umas vezes divergentes e outras convergentes, atuam o FMI, 
o BIRD e a OMC. São   organizações multilaterais, com capacidade de 
atuação em concordância e em oposição a governos nacionais. Possuem 
recursos não só monetários mas também jurídico-políticos suficientes para 
orientar, induzir ou impor políticas monetárias, fiscais e outras de cunho 
neoliberal. Principalmente os países menos desenvolvidos, do ex-Terceiro 
Mundo, periféricos, do sul ou mercados emergentes são bastante 
suscetíveis às orientações, induções ou injunções do FMI, BIRD e OMC, 
santíssima trindade do capitalismo global. Acontece que essas 
organizações multilaterais tornaram-se poderosas agências de privatização, 
desestatização, desregulamentação, modernização ou racionalização, 
sempre em conformidade com as exigências do mercado, das corporações 
transnacionais ou do desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo 
no mundo.34

 

 A principal razão pela qual o sistema monetário internacional existe e se ocupa 

em formular programas de ajustamento estrutural entre países devedores é que “as 

nações dele participantes são politicamente independentes, mas economicamente 

interdependentes.”35  

 Nesse sentido, enfatiza SILVA DA SILVA que o sistema monetário 

internacional sofreu profundas mudanças. Nos dias atuais, vem substituindo o capital 

produtivo no setor de circulação da economia pelos capitais especulativos. Enseja, 

numa expectativa futura, um “processo de valorização artificial da riqueza”36 dentro 

de um mercado global de capitais desterritorializado, num torneio de ganhos fáceis e 

inconseqüentes. “Busca-se valorizar o capital, tanto por parte de empresas produtivas 

                                            
34 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 125. 
35 IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 131. 
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quanto governos e especuladores em geral, mediante aplicações financeiras nos 

mercados internacionais, o que está formando um quadro de um ‘rentismo’ 

institucionalizado.”37  

 Conforme aponta HELD, “implementando uma certa orientação de política 

econômica, o FMI pode insistir em que um certo governo corte suas despesas, 

desvalorize sua moeda e reduza seus programas subsidiados de bem-estar como 

condição para a concessão de empréstimos”.38  Diminui-se, portanto, a própria 

possibilidade de uma política econômica nacional, eis que as políticas monetária e 

fiscal são freqüentemente dominadas por movimentos nos mercados financeiros 

internacionais. O Estado – forte, autônomo, soberano – é um obstáculo à globalização 

e ao neoliberalismo. Dessa forma, para que se possibilite a entrada de capitais 

externos dentro dos Estados nacionais, é indispensável que as regras se reduzam ao 

mínimo possível. 

Isso ocasiona um processo de dependência (principalmente nos países de 

economia emergente) aos movimentos e às articulações do capital externo, 

produzindo um ciclo vicioso. Ao abrirem seus mercados para penetração do capital 

volátil, esses países passam a aceitar a submissão, pelo menos parcial, da soberania 

local ao capital financeiro, abrindo os mercados locais à penetração estrangeira e 

abandonando as históricas estratégias que concebiam o desenvolvimento como um 

projeto ligado à independência nacional, econômica e política. Sujeitam-se, ainda, aos 

ditames externos e, na emergência de uma crise com fuga maciça de capitais, 

necessitam apelar para os organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Nacional e o Banco Mundial que, para concederem seus empréstimos, atentam à 

soberania nacional, ou seja: (1) exigem dos governos que abram mão de alguns 

instrumentos tradicionais de política econômica; (2) fixam de fora para dentro as taxas 

de câmbio; (3) ajustam a demanda local a dos parceiros comerciais; e (4) submetem-

nos aos seus ditames políticos e econômicos.  

 
No século XX, em escala cada vez mais acentuada ao longo de seu 
transcurso, parece não haver qualquer possibilidade de desenvolvimento 
econômico-social, político e cultural autônomo, nacional, independente, 
soberano. A reprodução ampliada do capital, compreendendo a 

                                                                                                                             
36 SILVA, César Augusto Silva da. Reformas Econômicas da América Latina no Contexto da 
Globalização. In: OLIVEIRA, Odete Maria de. Relações Internacionais & Globalização. Ijuí: Unijuí, 
1998. p. 212. 
37 Ibid., p. 212. 
38 HELD, David. A Democracia, o Estado-Nação e o Sistema Global. Revista de Cultura e Política 
Lua Nova, São Paulo, n. 23, mar. 1991. p. 171.  

3036



concentração e a centralização, o desenvolvimento das forças produtivas e 
das relações de produção em escala mundial, tudo isso reduz 
drasticamente, ou mesmo elimina, qualquer possibilidade de projetos 
nacionais.39

 

 Assim, a maioria dos países submetidos às políticas neoliberais ditadas pelos 

organismos internacionais, precisam implementar profundas reformas institucionais 

para fixar a imagem de que não são países de alto risco aos investidores externos, e de 

que podem assegurar um crescimento sustentado.  

 A fim de que os países emergentes se capacitem a controlar o déficit público e 

a famigerada inflação, os organismos internacionais ditam a adoção  de uma política 

recessiva, com a elevação das taxas de juros e redução dos gastos sociais.  Isto faz 

com que grandes somas de capital especulativo sejam aplicadas no país, visando obter  

altas  remunerações. Ocorre que, “tratando-se de capital extremamente volátil, não 

reforça a capacidade de investimentos no país, e leva pelo contrário a uma drenagem 

impressionante de recursos nacionais pela alta remuneração conseguida, tornando a 

posição insustentável.”40  

 Em decorrência, os governos, para não ser afetados por saídas bruscas de 

capital, precisam aumentar os juros quando a escassez da demanda do mercado 

nacional e o desemprego necessitam justamente de uma ação contrária: taxas de juro 

mais baixas. Em conseqüência, ocorre uma explosão da dívida pública, relacionada, 

em grande medida, à sustentação e especulação financeira.41  

 A aplicação de todas essas providências (1) acentua as disparidades sociais 

entre nações e no seu interior; (2) promove a recessão, que se torna difícil de ser 

superada; e (3) aumenta cada vez mais o desemprego crônico. Os governos nacionais 

sofrem sério declínio da sua capacidade de compensar os déficits e administrar 

tensões em geral, já que suas políticas institucionais continuam sendo de âmbito 

nacional, enquanto as dinâmicas financeiras são mundiais.42 Como farão os Estados-

Nação para efetivar suas normas e regulamentações quando os negócios podem 

deslocar-se a qualquer outro lugar do planeta, mormente aquelas normas não são 

aplicadas? 

                                            
39 IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 47. 
40 IANNI, Octávio. A Sociedade Global. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 61. 
41 THUROW, Lester C. El Futuro del Capitalismo. Tradução de Narcís Puig Mascaray. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1996. p. 220-221.  
42 A queda nas bolsas de valores em outubro de 1997 sinaliza a fragilidade da globalização neoliberal, 

ao menos para os países em desenvolvimento, como o Brasil, cujo Plano Real fica condicionado à 
política de taxas de juros internacionais. 
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 Após a Segunda guerra mundial, todos os governos, exceto os Estados Unidos, 

instituíram controles sobre os movimentos de capital para o interior ou exterior de 

seus países. Muitos deles vigoraram até aproximadamente os anos 70. No entanto, 

com as novas tecnologias e instituições financeiras transferindo o dinheiro utilizando-

se de seu computador pessoal, é difícil fazer cumprir uma lei de controles de capital. 

As leis poderiam ser aprovadas, mas não executadas.43

 Historicamente, o governo sempre teve papel importante na inclusão dos 

excluídos do capitalismo. O problema é que, no contexto atual, com a globalização do 

mercado, há dificuldade em se definir o real papel do governo. Se o governo não é um 

proprietário socialista dos meios de produção ou um provedor das ajudas do bem estar 

social, o que é? A resposta dada pelo capitalismo, na sua forma neoliberal, reconhece 

a não necessidade de um governo ou qualquer outra forma de atividade comunitária, 

uma vez que as reformas sociais podem se efetivar por si mesmas e que a “mão 

invisível” do mercado proporciona instituições eficientes do mesmo modo que oferece 

as mercadorias desejadas/necessárias. O mercado, e somente ele, é capaz de gerar a 

solução para os desequilíbrios. Se esses persistirem, é porque são resultados de 

entraves que continuam impedindo o livre funcionamento do mercado. 

No entanto, a teoria difere drasticamente da prática. Tarso Genro também 

aponta os perigos que esse neoliberalismo pode trazer ao aspecto social: 

 
O neoliberalismo, em conseqüência, é ‘moderno’ e benigno: ele quer tirar 
o ‘peso do Estado’ das costas do cidadão, quer liberdade de movimentos 
para todos, menos leis, mais espaço para a economia desenvolver-se 
livremente... Isso significa dizer que as políticas públicas do Estado, que se 
propõem reduzir desigualdades e compensar as diferenças naturais e de 
origem social que existem entre os homens, devem ser desprezadas. Aliás, 
como foi feito na Inglaterra tatcherista, que custa a se erguer do processo 
de destruição econômica a que o país foi submetido.44

 

 Desta forma, pode-se concluir que essas novas estruturas de poder vigentes em 

escala global, substitutivas do Estado-Nação e articuladas segundo os princípios de 

economia (de mercado, da apropriação privada, da reprodução ampliada do capital e 

da acumulação capitalista em escala global), na verdade, recriam relações 

imperialistas de poder – acentuando a concentração do poder econômico e agravando 

                                            
43 THUROW, Lester C. op. cit. p. 132-133.    
44 GENRO, Tarso. O Neoliberalismo e o Cidadão-Mercadoria. Direito em Revista. Porto Alegre: 

AMATRA, n. 5, abr./ago. 1995a. p. 5. 
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a questão social em âmbito mundial.  No dizer de IANNI, esses centros “recriam os 

nexos de cunho imperialista; mas em outros níveis, com outra dinâmica.”45

 E continua o mesmo autor:  

 
ainda que os Estados nacionais mais fortes continuem a desempenhar 
tarefas imperialistas, formular geoeconomias e geopolíticas, suas 
prerrogativas já não são mais aquelas do imperialismo ‘clássico’. Ao lado 
dos Estado nacionais, mesmo os mais fortes, já se colocam e impõem as 
corporações transnacionais, que se transformaram inclusive em estruturas 
mundiais de poder. Na medida em que as corporações adquirem a força, a 
versatilidade e a generalidade que se concretizam com a globalização do 
capitalismo, nessa mesma medida reduzem-se ou subordinam-se as 
possibilidades dos Estados nacionais, que eram as figuras por excelência 
do imperialismo e da interdependência.46  

 

 Configura-se, pois, um imperialismo sob a roupagem neoliberal, constituído, 

não mais por metrópoles/colônias, nações dependentes/dominantes,  mas dominado 

por novos centros de poder. Nele, a forma de difusão dos processos econômicos e das 

forças produtivas não se enquadra mais naqueles subsistemas caracterizados pelo 

colonialismo ou imperialismo. E assim, a dinâmica fixada redesenha o mapa do 

mundo.  

 
A terminologia ‘globalização da economia mundial’ está sendo utilizada 
para justificar a nova forma de dominação, não só econômica como sócio-
cultural dos países do ‘Primeiro Mundo’ sobre os países periféricos, 
impondo outros padrões de normas, condutas e comportamentos, que dão 
uma nova roupagem a este antigo tipo de dominação. (...) O que a primeira 
vista aparece como uma intensificação das relações sociais mundiais, na 
verdade, constitui-se uma nova face do imperialismo mundial.47

 

 

 As maravilhas da modernização, da ciência e da técnica não se traduzem 

necessariamente na redução ou eliminação das desigualdades sociais. Ao contrário, 

aprofundam-nas, gerando um contingente imensurável de excluídos, que, por não 

proporcionar lucro, é relegado à margem do sistema.  

 

                                            
45 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 233. 
46 IANNI, Octávio. Teorias da Globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 
148-149. 
47 SILVA, Karine de Souza. Os Excluídos da Globalização. In: OLIVEIRA, Odete Maria de (Org.). 

Relações Internacionais & Globalização. Ijuí: Unijuí, 1998. p. 280.  
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3. Considerações finais:  

O neoliberalismo “tem apenas acentuado as escalas da desigualdade, pois esta 

não pode ser retida pelo mercado, muito pelo contrário. O mercado ou os mercados 

são criadores naturais da desigualdade.”48  E o Estado, por sua vez, que teria a 

finalidade de aliviar a tensão entre os desiguais do capitalismo – administrando os 

interesses comuns ou introduzindo racionalidade no espaço irracional do mercado – 

tem seu papel cada vez mais reduzido. Dessa forma, “a lógica do mercado não apenas 

se torna hegemônica como também invade espaços sociais que antes não lhe eram 

afetos. O contrato social, que cria a modernidade, tende a se desfazer”49, para ser 

substituído pela lei do mais forte. 

Conforme aponta FREIRE,  

 
a liberdade do comércio não pode estar acima da liberdade do ser humano. 
A liberdade de comércio sem limite é licenciosidade do lucro. Vira 
privilégio de uns poucos que, em condições favoráveis, robustece seu 
poder contra os direitos de muitos, inclusive do direito de sobreviver. Uma 
fábrica de tecido que fecha por não poder concorrer com os preços da 
produção asiática, por exemplo, significa não apenas o colapso econômico-
financeiro de seu proprietário (...), mas também a expulsão de centenas de 
centenas de trabalhadores do processo de produção. (...) O desemprego no 
mundo não é, como se disse e tenho repetido, uma fatalidade. É antes o 
resultado de uma globalização da economia e de avanços tecnológicos a 
que vem faltando o dever ser de uma ética realmente a serviço do ser 
humano e não do lucro e da gulodice desenfreada das minorias que 
comandam o mundo.50

 

 Por conseguinte, observa-se que toda a trama construída pelos mecanismos 

ideológicos neoliberais, legitimadores do atual processo de globalização econômica, 

começa a vivenciar uma profunda crise, por ainda propor o resgate de valores já 

superados pela própria História, ou seja, as contradições da sociedade liberal-

burguesa.  

 O efeito desse processo de crise reflete o conflito entre o velho paradigma de 

soberania estatal e os novos centros de dominação mundial. A ordem econômica 

mundial ora implementada apenas contempla os interesses dos novos donos do poder,  

afastando-se das práticas sociais conquistadas arduamente no decorrer do processo 

histórico; desconsiderando os conflitos coletivos de massas; e desprezando o 

                                            
48 NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Globalização e Exclusão Social: Fenômenos de uma Nova 

Crise da Modernidade? In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octavio, RESENDE, Paulo-Edgar A. 
(Orgs.) Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 91. 

49 Ibid., p. 91. 
50 FREIRE, Paulo. Globalização Ética e Solidariedade. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octavio, 

RESENDE, Paulo-Edgar A. (Orgs.). Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 249-250.  
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contingente cada vez maior de excluídos do capitalismo. Assim, “o discurso 

ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de 

uns poucos e a pobreza e a miséria de milhões. O sistema capitalista alcança, no 

neoliberalismo globalizante, o máximo de eficácia de sua malvadez intrínseca.”51

 É no âmbito dessas preocupações que se insere a proposta e o 

desenvolvimento deste estudo. A clara indicação da falência do paradigma estatal pela 

emergência de novas instâncias de poder econômico atinge diretamente a questão 

social – que se agrava, a cada dia, mundialmente, pela diminuição progressiva “dos 

gastos de natureza social do Estado, o que impulsiona ainda mais as condições de 

miséria em que vegeta a maior parte da humanidade.”52   

É preciso, pois, reformular o papel do Estado e suas instituições, de modo a 

atender as demandas necessárias no aspecto social, representadas pela vida digna de 

milhões de excluídos do mercado de trabalho e consumo. Segundo aponta, com 

propriedade, GENRO, “a mão do mercado pode ser invisível, mas não é cega nem 

generosa. Ela vê muito bem e, quando bate, bate fortemente na face do povo.”53

A primeira etapa – a do reconhecimento e positivação dos direitos sociais no 

ordenamento jurídico – já foi supera, com largo sucesso, através da Magna Carta de 

1988. É urgente partir para a segunda etapa – o reconhecimento e efetividade de tais 

direitos pelo poder público. Não basta tê-los apenas formalmente no texto 

constitucional, é preciso que integrem a realidade social; é preciso conferi-los a todos 

os cidadãos, objetivando diminuir as graves diferenças sociais e a situação de 

exclusão por que passa grande parte do povo brasileiro – totalmente desconsiderada 

pelos atuais donos do poder, já que não lhes traz lucro. 

É preciso combater a ideologia que prega a flexibilização das conquistas 

sociais. Busca-se flexibilizar conquistas que sequer foram concretizadas, 

efetivamente, numa verdadeira inversão de valores. Flexibilização, numa tradução 

literal do escopo por que é tratado o termo, especialmente no que tange à política de 

Reforma do Estado adotada amplamente a partir de 1995 traduz, concretamente, 

intuitos de sonegação dos direitos sociais.  

O reconhecimento dos direitos sociais deve se constituir resultado da conquista 

diária, para a qual devem atuar os cidadãos, pleiteando o reconhecimento e 

                                            
51 FREIRE, Paulo Globalização Ética e Solidariedade. op. cit., p. 248. 
52 GENRO, Tarso. Utopia Possível. 2.ed. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1995b. p. 64. 
53 Ibid., p. 89. 
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efetividade dos direitos já positivados na Magna Carta de 1988, e os poderes públicos, 

na instituição de políticas públicas e decisões judiciais conforme a ordem 

constitucional, e não justamente contrárias a ela. Essa atuação conjunta entre cidadãos 

e instituições estatais deve estar pautada para a evolução dos direitos sociais de 

simples postulados teóricos para uma realidade a ser vivida por todos os brasileiros. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de mostrar as transformações do “mundo do Trabalho” ao 

longo do tempo. Ele é subdividido em duas partes. A primeira parte é uma tentativa de 

investigar as quatro matrizes teóricas sobre o “mundo do trabalho” que permeiam nossa 

sociedade contemporânea. A primeira delas, “Trabalho qualificado vs. Trabalho não 

qualificado”, é baseada no discurso neoliberal. “Capital vs. Trabalho, a segunda delas, 

está pensando sobre o antigo conflito entre capital e trabalho. A terceira, chamada 

“Incluídos vs. Excluídos”, apresenta uma posição que explica como uma parte dos 

atores sociais estão sendo excluídos pelo “mundo do trabalho” enquanto outros estão 

inseridos nele. “Tempo livre vs. Trabalho” é a última matriz. Ela expressa os impactos 

da “crise da sociedade trabalho” para as atuais relações trabalhistas. A segunda parte do 

artigo traz uma investigação sobre as correlações entre as quatro matrizes e as práticas 

sociais e discursos de um ator social específico: os portadores de deficiência visual. 

Assim, trabalhamos com dados empíricos com vistas a estudar a aplicabilidade das 

matrizes teóricas em nossa realidade social contemporânea. 
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“MUNDO DO TRABALHO”; MATRIZES TEÓRICAS; DEFICIENTES VISUAIS. 

 

ABSTRACT 

 

This paper has the purpose to show the transformations of the “work world” during the 

time. It was divided in two parts. The first part is a try to investigate the four theoretical 

matrixes about the “work world” that appears in our contemporary society. The first 

one, “Qualified work and non qualified work”, is based on the new liberal discourse. 

“Capital vs. Work”, the second one is thinking about the antique conflict between 

capital and work. The third, called “included vs. excluded” presents a position that 

explains how a part of social actors is being excluded by the “work world” while others 

are in it. “Free time vs. Work” is the last matrix. It expresses the impacts of the “work 

society crisis” to the actual work relationships. The second part of the article brings an 

investigation about the correlations between these four matrixes and the social practices 

and discourses of a specific social actor: the blind people. So, we work with empirical 

dates in a way to study the applicability of the theoretical matrixes in our contemporary 

social reality. 

 

KEYWORDS 

“WORK WORLD”; THEORETICAL MATRIXES; BLIND PEOPLE. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Nunca antes se viu nos mais variados discursos de diferentes atores sociais uma 

preocupação tão evidente com o “mundo do trabalho”, podendo justificar-se tal fato 

pela atual crise do emprego e pela introdução de novas formas de trabalho: tempo 

parcial, terceirização, horário flexível, trabalho a distância, teletrabalho. Esse debate 

contemporâneo acerca do trabalho evidencia a formação de novos paradigmas 

explicativos para suas transformações, os quais refletem desde o pensar daqueles que 

afirmam que o trabalho não mais seria uma categoria sociológica fundamental nas 
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sociedades contemporâneas (Offe, 1989), como aqueles que formulam uma nova 

compreensão da estruturado conflito social, deslocando-o para um confronto entre 

centro (incluídos) e periferia (excluídos), e substituição ao embate clássico entre capital 

e trabalho (Touraine, 1991). 

 Esse questionamento, que se dá tanto no âmbito sociológico como no jurídico, 

ganha corpo no universo acadêmico, legitimando certos discursos que visam, não só dar 

um sentido ao mundo, mas, também, a justificar a adoção de certas políticas públicas 

específicas. Faz-se importante, portanto, ampliar a discussão sócio-jurídica, clarificando 

os conceitos, as pertinências teóricas, os reais conteúdos e o grau das transformações do 

“mundo do trabalho”. 

 O presente artigo procura situar esse debate a partir de quatro “matrizes”, as 

quais perpassariam a sociedade, organizando a discussão acerca do “mundo do 

trabalho”. Tais matrizes funcionam como verdadeiros paradigmas, a concepção 

formulada por Kuhn (1997), evidenciando que os sujeitos estão limitados a seus 

sistemas de comunicação e, por via de conseqüência, produzem discursos que refletem 

tais estruturas do pensamento. Os atores sociais recorrem, portanto, a matrizes 

discursivas já constituídas, e, em primeiro lugar, à matriz da própria cultura instituída. 

 Logo, além de delinear essas “matrizes” teóricas, esta pesquisa buscará enfocar 

como um ator social específica – o portador de deficiência visual – recorre às mesmas 

na estruturação de seu discurso e práticas cotidianas. 

 

2. AS GRANDES MATRIZES TEÓRICAS1

 

 Nesta primeira parte apresentaremos as quatro matrizes que podemos utilizar 

para a análise do discurso dos deficientes visuais sobre o “mundo do trabalho”. Cada 

uma delas encontra-se estruturada a partir de um conflito explicativo na sociedade 

contemporânea do “mundo do trabalho”, assim listados: a) trabalho qualificado vs. 

Trabalho não qualificado, b) capital vs. trabalho, incluídos versus excluídos e d) tempo 

livre versus trabalho. Nesta parte, identificaremos as características associadas a cada 

uma delas. 

                                                 
1  É importante salientar que esta primeira parte, na qual são explicitadas os matrizes teóricas sobre o 
“mundo do trabalho” não é inédita, já tendo sido publicada na Revista da Faculdade de Direito da UFF, 
v. 3, 1999. 

3046



 

A primeira matriz: “Trabalho qualificado vs. Trabalho não qualificado. 

 

O melhor que você faz é cuidar bem 
não só do seu emprego 

mas também, e principalmente, 
da sua empregabilidade. 

É como a segurança agora se chama. 
Vichy Bloch 

“Emprego ou Empregabilidade?” 
in: Revista Ícaro Brasil, novembro de 1998. 

 

 Essa matriz caracteriza-se como um movimento ideológico e mitilante associado 

ao elogio do mercado como instituição de regulação social ótima; à prevalência de 

critérios econômicos como parâmetro para elaboração de políticas públicas; à 

concepção de que a globalização é um processo irreversível e inelutável nos termos 

atuais, constituindo a inserção na economia mundial, sob os parâmetros vigentes, 

condição sine qua non para o desenvolvimento nacional; enfim, à diminuição do poder 

e do aparato estatal o fomento e controle das atividades econômicas e sociais. 

 Para entender tal matriz, faz-se necessário abordar, primeiramente, o que 

constitui o movimento neoliberal. O neoliberalismo corresponde a um movimento 

histórico de características relativamente definidas, manifestas em planos diversos da 

vida social de fins do século XX, configurando-se em discurso e programas de 

diferentes âmbitos: político, ideológico, econômico, ético. 

 O neoliberalismo surge após a Segunda Grande Guerra, a Europa e nos Estados 

Unidos, como reação teórica e política contra o Estado de Bem-Estar Social erigido nos 

países centrais sobre os postulados econômicos de matriz keynesiana e inseridos m 

políticas de característica social-democrata. As teses neoliberais alcançaram visibilidade 

e interesse após o momento de inflexão ocorrido na década de 70, ocasionado pela crise 

do petróleo, o qual trouxe consigo baixas taxas de crescimento aliadas a aumento 

inflacionário. 

 Como medidas defendidas pelos neoliberais incluem-se: a diminuição da 

intervenção do Estado nos planos da economia e da seguridade social; o 

estabelecimento de uma rígida disciplina orçamentária com a introdução de reformas 

fiscais visando a criação de incentivos aos agentes econômicos; a contenção de gastos 
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sociais; a busca de estabilidade monetária através do controle da emissão de moeda; o 

rompimento do poder dos sindicatos; a restauração da taxa natural de desemprego; a 

elevação da taxa de juros; a abolição de controles sobre o fluxo financeiro e a 

privatização de empresas estatais. 

 A suposta “inevitabilidade” da vitória de seus programas é reforçada ainda pela 

queda do bloco de países que compunha o chamado “socialismo real” e pelas profundas 

transformações sociais motivadas pela revolução tecnológica produtiva e 

comunicacional, bem como pela assim denominada “globalização”. 

 O programa neoliberal, ao se inserir no debate acerca da crise do paradigma do 

emprego, traz diversas controvérsias consigo, tais como o deslocamento da centralidade 

da contradição capital vs. trabalho, para novas categorias que seriam a do trabalho 

qualificado e a do trabalho não-qualificado. Esse deslocamento estaria ocorrendo em 

razão das inovações tecnológicas e de gestão dos processos de produção, da 

internacionalização da economia e da ainda possível e controversa superação do modelo 

taylorista-fordista de organização do trabalho. 

 Essas novas condições produtivas, associadas à hegemonia do discurso 

neoliberal, no Brasil, vão dar vazão a um profundo questionamento sobre a legitimidade 

do modelo tutelar de regulação das relações capital vs. trabalho, institucionalizado pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

 Assim, a matriz neoliberal, no debate sobre o desenvolvimento nacional e a 

inserção na comunidade comercial internacional, enfatizará elementos tais como 

produtividade, qualificação profissional e flexibilização das condições produtivas, 

ressaltando uma lógica individual em detrimento dos movimentos coletivos. Por outro 

lado, tal debate levanta questões que passam a ser freqüentes na agenda pública 

brasileira: desemprego, custo relativo de encargos sociais, limites da intervenção do 

Estado, além da denominada flexibilização. 

 Esta última, não obstante ser tratada como um único bloco, corresponde a dois 

fenômenos distintos, que poderiam ser designados por flexibilização funcional (interna) 

e produtiva (externa). A primeira atingiria setores profissionais que, em virtude, 

sobretudo das inovações tecnológicas, tiveram seu processo de trabalho alterado, com 

aparente diminuição do grau de subordinação, dizendo respeito, portanto, aos 

trabalhadores qualificados; ao passo que a segunda lida com os trabalhadores não-
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qualificados, transferindo-os para fora da unidade produtora em um processo de 

terceirização. 

 Assim sendo, no Brasil, no tocante às relações de trabalho, a principal 

reivindicação estaria relacionada à flexibilização das relações trabalhistas, podendo-se 

inclusive estabelecer, como marco do avanço do discurso neoliberal, a Lei 9.601/98, a 

qual agrega diversos componentes estruturantes desse discurso, como por exemplo: 

prevalência da negociação coletiva, diminuição dos “encargos sociais”, adoção de u 

novo modelo de contrato de trabalho, que rompe com o contrato individual de trabalho, 

por tempo indeterminado, pilar do Direito Individual do Trabalho já consagrado.      

 

A segunda matriz: “Capital vs. Trabalho” 

 

Mas o trabalho assalariado cria propriedade 
 para o trabalhador? 

De modo algum. Cria capital, ou seja, 
aquele tipo de propriedade 

que explora o trabalho assalariado e que 
só pode aumentar sob a condição 

de produzir novo trabalho assalariado, a 
fim de explora-lo novamente. 

 
Karl Marx 

O Manifesto Comunista 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

 

 Esta matriz compreende o trabalho como categoria central de nossa sociedade, 

isto é, como fator preponderante de integração social. Logo, a precarização do trabalho, 

tanto no âmbito sociológico como no jurídico, enfraqueceria a integração social, 

causando uma total desarticulação da solidariedade que lhe serve de fundamento. 

 O cenário descrito por essa matriz é o de uma precarização associada a uma 

desarticulação do “mundo do trabalho” cuja compreensão continua, entretanto, a ser 

ainda feita pelo confronto capital vs. trabalho. Não há, portanto, uma mudança estrutural 

do conflito organizacional do mundo do trabalho, mas apenas uma modificação 

conjuntural que não altera suas categorias principais. Tal matriz denuncia ainda que as 

supostas transformações do trabalho encontram-se fundamentadas em expressões 

vazias, tais como crise, desmoronamento, declínio, desestabilização, esgotamento cujo 

conteúdo é fornecido em consonância com os interesses do emissor do discurso. 
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 Não há que se falar em superação de paradigma, mas sim em uma modificação 

dos dados que dão contorno ao confronto capital versus trabalho. Nesse sentido, embora 

o confronto capital vs. trabalho mantenha-se como central para compreensão do conflito 

social, ocorre uma verdadeira fragmentação do mesmo em termos de gênero, idade, 

etnia. Há, diferentemente de outros tempos, uma abordagem do confronto muito mais 

sutil, pois o conflito não se reproduz de forma idêntica em todas as relações sociais. 

 Por outro lado, se é verdade que a ocorrência de uma reestruturação produtiva 

faz crescer a integração de processos tarefas antes compartimentalizadas, sugerindo a 

introdução de objetivos comuns a empregados e empresários, com redução aparente da 

subordinação, é igualmente verdade que esse processo ocorre de maneiro muito 

diferente nos diversos Estados, setores e empresas. Dessa forma, a eliminação do 

trabalho parcelado e realizado em tempos impostos não significa necessariamente que o 

trabalho desqualificado tenha sido eliminado, que o capital tenha abandonado sua 

preocupação de controlar os trabalhadores ou ainda que esteja havendo uma efetiva 

democratização dos locais de trabalho e das relações industriais. Ainda que alterada, a 

exploração do trabalho permanece, estabelecendo padrões de dominação, os quais 

podem ser compreendidos pela luta de classes. O papel do direito, nesse contexto, 

consistiria em assegurar a manutenção das proteções jurídicas ligadas ao estatuto do 

trabalho como fator de integração social. 

 

A terceira matriz: “Incluídos vs. Excluídos” 

 

A vida das sociedades é feita de 
alternância entre  

os problemas de conflitualidade interna e 
ao contrário, 

problemas de integração e exclusão. 
O problema de hoje não é a exploração. 

O problema é a exclusão. 
 

Alain Touraine 
“Face à exclusão” 

In: Plúrima – Revista da Faculdade de 
Direito da UFF, nº2, 1999. 

 
 Essa matriz, cada vez mais presente no discurso dos atores sociais, desloca o 

conflito estruturante da sociedade de esfera do mercado e do mundo do trabalho para a 
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esfera do social, com a introdução do binômio incluídos versus excluídos. Produz-se, 

assim, o deslocamento de uma sociedade vertical – de classes – para uma sociedade 

horizontal, na qual a divisão faz-se entre centro (participação) e periferia (exclusão) 

 Na sociedade vertical, aqueles situados na base da pirâmide social estariam 

habilitados a, coletivamente, transformar a sociedade em nome de outro modelo, fruto 

de lutas concretas e confrontos que propunham uma alternativa de organização social. A 

passagem para uma sociedade horizontal eliminaria a pertinência de se estar no alto (up) 

ou em baixo (down), introduzindo os conceitos de in e out: aqueles que estão in querem 

permanecer e os que estão out querem entrar, já que os que excluídos encontram-se ao 

desabrigo, no vazio social. Não haveria assim, uma perspectiva de reorganização da 

sociedade de uma forma mais justa, sempre o desejo de inclusão dos “excluídos 

sociais”, seja por meio do trabalho ou de qualquer outra forma de inserção social. 

 Essa matriz denuncia a existência de um número cada vez maior de indivíduos 

marginalizados, alijados do processo produtivo e munidos de um único desejo: inserir-

se. Os efeitos de tal lógica afetariam até mesmo o exercício da cidadania, pois os 

inempregáveis tornar-se-iam dispensáveis. Far-se-ia, então, necessário pensar uma nova 

lógica de inserção social, não limitada ao mercado de trabalho e ao seu tradicional 

veículo, o emprego, mas sim, associada à idéia de ocupação. 

 Caberia, portanto, ao Estado transformar-se, introduzindo a idéia de um Estado 

Providência ativo, formulador de políticas públicas com a nítida preocupação de 

fomentar a inclusão. Em outras palavras, um Estado Providência cujas políticas públicas 

não só propiciem benefícios a seus cidadãos, mas que também permitam a realização de 

um real processo de inclusão. Desaparece, assim, qualquer perspectiva de transformação 

social, de elaboração de um novo modelo social, pois os problemas de conflitualidade 

interna não mais seriam pertinentes. O problema de hoje não mais seria a exploração, 

mas sim a exclusão. Em outras palavras, a solução consistiria na criação de 

instrumentos e formas de ação política que permitam a realização da integração social, 

ainda que as relações sociais, presentes no setor dos incluídos, sejam cada vez mais 

perversas em termos de exploração. 

 

A quarta matriz: “Tempo livre vs. Trabalho” 
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É exatamente esse amplo poder 
macrosociologicamente determinante 

do fato social do trabalho (assalariado) 
e das contradições da racionalidade 

empresarial e social 
que o comanda, que agora se torna 

sociologicamente questionável. 
 

Claus Offe 
“Trabalho como categoria sociológica fundamental?” 

in: Trabalho e sociedade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1989. v 1. 

 
 O quadro atual seria, na verdade, de uma profunda “crise da sociedade trabalho”, 

pois estaríamos diante de uma situação na qual instituições tradicionais e evidências 

incontestáveis tornam-se controversas e indicam a ocorrência de uma mudança 

paradigmática da organização social. Nesse sentido, estaríamos saindo de uma 

sociedade estruturada em torno do trabalho como categoria central da organização 

social para um outro tipo de sociedade, pois não somente o crescimento econômico – 

condição necessária para que o trabalho permaneça em uma estrutura de pleno emprego 

– tornou-se questionável, como a própria crença de que tal crescimento seria condição 

suficiente para o pleno emprego parece desaparecer. 

 A novidade consiste no fato da produção econômica de bens e serviços continuar 

crescendo, mesmo que vagarosamente, não obstante diminuir a capacidade de absorção 

do mercado de trabalho, ou seja, diminuir a capacidade do mercado em criar novos 

postos de trabalho. Trata-se de uma crise que não é meramente conjuntural e que não 

poderia ser resolvida a partir da retomada do crescimento econômico. Na verdade, 

estaríamos diante de uma crise da própria sociedade do trabalho na medida em que se 

acumulam indícios de que o trabalho remunerado formal perdeu sua qualidade objetiva 

de centro organizador das nossas múltiplas atividades sociais. Logo, poder-se-ia 

identificar uma transformação radical no mundo ocidental com a entrada no período 

caracterizado pelo pó-trabalho, ou seja, pela desaparição do trabalho como categoria 

fundamental. 

 Essa compreensão comporta algumas visões diferenciadas, a partir de uma dupla 

qualificação do trabalho como categoria sociológica ou antropológica. Na primeira 

hipótese, o trabalho confundir-se-ia com o emprego, pois o mesmo estaria associado a 

uma determinada conjuntura histórica – o capitalismo, na qual ele assume um valor de 
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troca - , ao passo que, na segunda hipótese, ele não possuiria qualquer valor de troca, 

não se confundindo com a idéia de emprego. Assim, ter-se-ia que o emprego seria uma 

forma específica de trabalho, qual seja, o trabalho assalariado. 

 Visto sob este ângulo, o mundo do pós-trabalho corresponderia à saída de um 

tipo de sociedade estruturada em torno de um único tipo de trabalho – o emprego – para 

um novo modelo cujo eixo poderia vir a ser a concepção de tempo livre. E, com a 

exaustão do sistema clássico do emprego cujo paradigma legal encontra-se estruturado 

no direito do trabalho, far-se-ia necessário pensar novas formas de regulação jurídica 

para o mundo do não-trabalho, formulando novas formas de solidariedade social, novas 

formas de integração e de manutenção do corpo social, nas quais o tempo o espaço do 

não-trabalho estariam cada vez mais presentes.    

  

 3. As práticas sociais dos portadores de deficiência visual 

 

Nesta parte estaremos tomando por base os dados provenientes da pesquisa 

etnográfica realizada por Natália Pacheco Junior, durante os anos de 2004 e 2005, sob o 

financiamento do CNPq, cujo objeto de estudo era três deficientes visuais2 da metrópole 

do Rio de Janeiro. Esta pesquisa teve por objetivo principal investigar, através de 

estudos de caso, as condições de cidadania desse grupo minoritário, assim como as 

ações que vêm estabelecendo de modo a garantir seus direitos enquanto cidadãos. 

 Pretendemos assim, após ter delimitado as quatro matrizes teóricas que 

perpassam e estruturam o debate sobre o trabalho na nossa sociedade estabelecer um 

diálogo entre as considerações trazidas nas partes anteriores com as observações 

empíricas realizadas nos nichos de convivência social dos portadores de deficiência em 

questão, com vistas a desvendar no que a dimensão do discurso e das práticas sociais 

desse grupo impactam sobre as transformações da categoria sócio-jurídica trabalho. 

                                                 
2 Segundo dados do Censo Demográfico 2000 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), a população total do Brasil naquele ano era de 170 milhões de habitantes, 24,5 
milhões dos quais, ou 14,5%, eram portadores de algum tipo de deficiência. Desses 24,5 milhões, 16,6 
milhões (57%) tinham dificuldade permanente para enxergar, fazendo de deficiência visual a deficiência 
de maior incidência no Brasil. Já no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), há 180 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, de 40 a 45 milhões das quais são 
cegas. Esses dados foram divulgados também no ano de 2000, quando a estimativa da população mundial 
era de 6,1 bilhões. 
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 É importante ressaltar de início que a pesquisa de onde foram extraídos os dados 

a serem expostos a seguir não tratava única e/ou exclusivamente do tema em questão. 

Isso quer dizer que, a proposta circunda em torno de correlacionar as informações que 

temos sobre uma categoria sócio-jurídica, o trabalho, com as experiências sociais de um 

ator social específico. Tentaremos entender como esses atores estão lidando com as 

transformações do “mundo do trabalho” expostas pelas quatro matrizes acima expostas.  

Quando nos atemos ao conteúdo dessas matrizes podemos identificar aspectos 

que permeiam a vida social dessa minoria. Esse grupo vem construindo uma história de 

busca por direitos que está intimamente ligada à questão do trabalho. Para elucidar 

melhor essa afirmação tomaremos a contribuição de Wanderley Guilherme dos Santos 

sobre a “cidadania regulada”. Este procura mostrar que somos “mais” cidadãos quando 

estamos mais próximos do mundo formal do trabalho simbolizado pela Carteira de 

Trabalho e, contrariamente, quanto mais afastados estivermos desse mundo formal do 

trabalho, menos somos cidadãos. Dessa forma, a regulação da cidadania se faz via 

estratificação profissional, na medida em que, para além de uma cidadania com base na 

nossa condição de nacional simbolizada em uma carteira de identidade, temos uma 

aproximação/afastamento da cidadania em função de uma carteira de trabalho. 3

Sendo assim, se for a Carteira de Trabalho que simboliza a condição de ser 

formalmente um cidadão, demonstrando que é a profissão que nos aproxima dos direitos 

à cidadania, devemos pensar como se desenvolve essa regulação na cidadania dos 

portadores de deficiência visual.  

 Ao atrelar cidadania com trabalho torna-se fundamental entender como os 

portadores de deficiência visual estão vivenciando e refletindo sobre o acesso ao 

trabalho. E é justamente este ponto que permite um cruzamento entre seus discursos e a 

primeira matriz (Trabalho qualificado vs. trabalho não-qualificado). 

 Como foi visto anteriormente, essa matriz, por estar alicerçada sobre o 

pensamento neoliberal, defende a diminuição do poder e da participação estatal no 

                                                 
3 Para maiores detalhes sobre a relação entre cidadania e formalidade/informalidade do mercado de 
trabalho nos remetemos ao nosso estudo FRAGALE, Roberto e ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende. 
“Trabalho informal e cidadania: uma proporcionalidade necessariamente inversa?” in: JEAMMAUD, 
Antoine; FRAGALE, Roberto e ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende. Trabalho, Cidadania & 
Magistratura. Rio de Janeiro: Ed. Trabalhistas, 2000. O desenvolvimento de aspectos mais simbólicos 
de identificação à Carteira do Trabalho pode ser encontrado no estudo de FRENCH, John. Afogados em 
Leis: a CLT e a Cultura Política dos Trabalhadores Brasileiros. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, 2001.  
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fomento e controle das atividades econômicas e sociais. Ou seja, é um rompimento com 

a lógica do Welfare State, por retirar do Estado seu papel de regulação. Assim, o Estado 

caracteriza-se por ter um papel preponderantemente passivo, ao afastar-se dos 

mecanismos reguladores do conflito. O próprio mercado assegura a melhor forma de 

resolução do conflito entre trabalho qualificado e trabalho não-qualificado, na qual o 

conceito de empregabilidade aparece como conceito-chave na compreensão dessa nova 

regulação.  

Entretanto, quando adotamos a perspectiva do trabalho no contexto dos 

deficientes visuais a realidade não parece estar fincada na mesma base ideológica.  Em 

contraponto ao movimento liberal, essa perspectiva diz respeito ao conceito de 

estadania desenvolvido por José Murilo de Carvalho4 visando mostrar que, em função 

da dificuldade de incorporação e/ou reconhecimento concreto de direitos civis, políticos 

e sociais na ordem jurídica brasileira, vamos encontrar uma estratégia própria dos 

movimentos sociais que é a busca da aproximação do Estado. Neste sentido, muito mais 

do que organizar interesses e reivindicar direitos em direção do Estado, mas com a sua 

ação no âmbito de uma sociedade civil, os grupos sociais buscaram, grosso modo, uma 

estratégia de organização, participação e reivindicação de direitos pelo interior do 

Estado. Existe, portanto uma tradição estatal forte na história brasileira.  

 Isso não quer dizer que não existe uma história de reivindicações e de lutas de 

movimentos sociais no Brasil, da mesma forma como isso não quer dizer que não existe 

uma história do uso social das regras jurídicas pelos próprios atores sociais, ou seja, 

uma história de mobilização das normas jurídicas por esses atores. Entretanto, mesmo 

dentro dessa história, temos que dar conta da maneira como ela tece relações com a 

presença de um Estado com um papel tutelar extremamente forte na formação da 

sociedade brasileira5.  

 Dessa forma, justifica-se certa imagem do Estado como aquele que dá direitos. 

Nesse contexto, não surpreende que a dimensão social e os direitos sociais da cidadania 

                                                 
4 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestialisados. São Paulo: Cia. Das Letras, 1999 e CARVALHO, José 
Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
5 Para um aprofundamento desse papel tutelar nos remetemos ao estudo de FRAGALE, Roberto. A 
aventura política positivista: um projeto republicano de tutela. São Paulo: Ed. LTr, 1998. 

3055



sejam os direitos mais citados como direitos dos brasileiros6. Tal fenômeno explica-se 

pelo fato deles serem o tipo de direito que se define melhor e que se imbrica melhor a 

uma postura paternalista do Estado que dá direitos como também pelo fato deles 

aparecerem quase que em primeiro lugar no âmbito da construção de uma cidadania no 

Brasil7, antes mesmo dos direitos civis e políticos. Com efeito, a história da cidadania 

no Brasil é muito mais próxima de um percurso com idas e vindas, com avanços e 

recuos, do que de uma trajetória linear e etapista de construção de direitos. Vários 

exemplos poderiam ser aqui dados de períodos com supressão de direitos após períodos 

de exercício de direitos. 8  

 Esse conceito de estadania é reforçado quando adotamos como parâmetro 

analítico a entrada do deficiente visual no mercado de trabalho. A recorrência de relatos 

sobre um difundido fechamento do setor privado a esses atores, reforça a tendência de 

que estes se apóiem sobre a imagem do Estado como aquele que fornecerá seus direitos. 

A perspectiva de depositar sobre o poder público as expectativas de acesso à cidadania é 

reafirmada por políticas públicas assistencialistas voltadas diretamente para portadores 

de deficiência. Uma delas são as “cotas”, quantidade de vagas reservadas para os 

deficientes em concursos públicos (5%). Aparentemente, este tem sido um dos 

principais meios para a inserção trabalhista dos deficientes visuais, em cargos que lhes 

permitam ter a independência agregadora. Essa presença forte do Estado na condução 

da vida cidadã dos deficientes visuais confirma uma tendência paternalista dessa 

minoria, apesar das transformações do “mundo do trabalho” expostas pela primeira 

matriz. 

No conflito representado pela segunda matriz (Capital vs. Trabalho), o Estado 

mantém um papel ativo na forma de regulação do conflito central da sociedade, pois o 

mesmo é visto como estruturalmente injusto e desigual para uma das partes, qual seja, o 

trabalhador. Portanto, o Estado aparece como instrumento de justiça social e de 

mudanças. A perspectiva do capital é ligada à idéia de exploração, ao passo que a do 

                                                 
6 Lembramos que, a partir dos dados expostos anteriormente, dentre aqueles que citaram um ou alguns 
direitos dos brasileiros encontramos os seguintes percentuais: 26% citaram direitos sociais, 12% citaram 
os direitos civis e 2% os direitos políticos. 
7 Ver o citado trabalho de CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
8 Por exemplo, naquilo que toca a história do direito do voto, nos remetemos ao estudo de NICOLAU, 
Jairo. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.  
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trabalho combate esta idéia, ou seja, pretende o seu fim, o que implica, 

necessariamente, na formulação de um modelo social alternativo. 

Essa segunda matriz (Capital vs. Trabalho), que tem seu foco no trabalho 

enquanto agente de integração social, expressa igualmente um paradoxo quando 

pensada pela minoria dos deficientes visuais. Isso porque, esse papel social da categoria 

trabalho é obstaculizado por um processo social denominado estigmatização. Erving 

Goffman estudou o estigma9, dividindo-o em três grupos de pessoas com atributos 

estigmatizáveis: o grupo das deformidades físicas (ou como ele chama, “abominações 

do corpo”) 10; o dos considerados como “culpas de caráter individual” 11 na qual, 

importante notar, ele inclui vício, distúrbio mental, prisão, homossexualismo, 

desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político radical; e o dos estigmas 

tribais relacionados com raça, nação e religião. Assim, de acordo com suas palavras, 

afirma que “o termo estigma (...) será usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo” 12. Essa “abominação do corpo” expressa pela ausência de visão é 

encarada no meio social como impedimento à realização de diversas atividades, 

inclusive laborais. 

Como vimos, o confronto entre capital e trabalho também vêm sofrendo 

mudanças através de fragmentações que o subdivide em termos de gênero, idade, etnia 

etc. Nossa base empírica nos leva a crer que o estigma da deficiência visual seria uma 

expressão a mais dessas fragmentações do conflito capital vs. trabalho. E daí adviria a 

dificuldade de inserção trabalhista do portador de deficiência e, sua conseqüente difícil 

relação de integração social. Assim como a própria matriz está demonstrando, a 

precarização do trabalho está promovendo um enfraquecimento da solidariedade, que é 

ainda mais improvável entre pessoas não estigmatizadas e estigmatizadas. 

A terceira matriz traz um novo tipo de conflito: Incluídos vs. Excluídos. O 

Estado mantém um papel ativo nessa estruturação, pois cabe ao mesmo promover 

mecanismos de inclusão que possibilitem a inserção ou re-inserção de uma parcela 

significativa da população cada vez mais marginalizada pelo processo produtivo das 

                                                 
9  Sobre o conceito de estigma recomendamos a leitura de GOFFMAN, Erving. Controle da Informação e 
Identidade Pessoal. In: __. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de 
Janeiro: LCT Editora, 1988. 
10 Opus cit., pg. 14. 
11 Idem. 
12 Opus cit., pg. 13. 
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sociedades contemporâneas. O locus do conflito, no entanto, torna-se horizontalizado. 

As relações existentes no interior da parcela dos incluídos não são questionadas, nem 

tampouco existe qualquer demanda de modelo alternativo por parte dos excluídos. Toda 

a lógica da relação é mantida, cabendo ao Estado (ativo) resolver o problema da 

exclusão e não da exploração. 

Estar in ou out passa a ser a nova discussão proposta pela terceira matriz. A 

noção de out remete à margem, noção esta que está intimamente ligada ao processo de 

estigmatização acima descrito. Em geral, aqueles indivíduos que se encontram 

marginalizados numa determinada sociedade recebem desta uma carga social vinculada 

a um traço distintivo, como um marca física, por exemplo, como é o caso a ausência de 

visão. Estão out por sua marca. 

 Sendo assim, os portadores estariam duplamente “excluídos”: em primeiro lugar 

pela marca do estigma e, em segundo lugar, pela não inserção ou inserção precária no 

“mundo do trabalho”. A “horizontalização” da sociedade empurra parcelas da 

população para a periferia, excluindo-a. O desejo de inserir-se, desencadeado por essa 

transição da verticalidade social (up e down), passa a ser o alvo almejado e revela com 

fidelidade as reivindicações de cidadania dessa minoria. 

 A quarta matriz sustenta a decadência do trabalho como referência central de 

nossas sociedades. Uma nova referência faz-se presente, a qual passa a organizar de 

uma maneira cada vez mais significativa o nosso tempo social. Esta nova referência está 

centrada nas atividades não-laborais, ou seja, no tempo livre. Portanto, temos um novo 

tipo de conflito: Tempo livre versus trabalho. Se antes tínhamos um tipo de sociedade 

baseada no trabalho, agora estamos diante de um novo tipo de sociedade: aquela de 

atividades múltiplas. O Estado não organiza nem tem um papel ativo nesse conflito, na 

medida em que este é apenas social: a sociedade do trabalho agoniza, perde seus 

referenciais e sua capacidade organizativa. Uma nova sociedade começa a emergir, com 

novos significados e referências. Porquanto a passagem de um modelo de organização 

para outro não está isenta de conflitos entre duas lógicas de organização excludentes, 

tem-se um locus de conflito verticalizado, com cada pólo apresentando seu próprio 

modelo de organização social. 

A experiência social dos portadores de deficiência visual mostra essa minoria 

enquanto um contra-exemplo dessa quarta matriz. Isso porque, pelos estudos de caso 
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obtivemos importantes informações sobre o ato de trabalhar e seu significado para os 

deficientes visuais. O trabalho é encarado como a superação de uma das maiores 

limitações que o déficit da visão lhes traz: a dependência. Trabalhar denota ser mais 

independente e por isso, os direitos de acesso ao trabalho podem promover o que 

chamamos de “independência agregadora” [termo nosso]. Independência, pois permite 

uma maior liberdade pessoal no que diz respeito ao suprimento de suas necessidades 

básicas e sua subsistência. E, agregadora, porque permite justamente o sentir-se em 

pertencimento identitário com os demais. Pertencer este que provém da identidade de 

ser trabalhador, que seria um dos, por assim dizer, pré-requisitos para ser cidadão. 

Ademais, seu ritmo de vida traz uma importante consideração sobre a questão do 

tempo livre. Se atribuirmos à definição de tempo livre a noção de ócio, o que temos é 

que ter tempo livre é estar ausente de uma obrigação de fazer algo. Logo, seria possível 

utilizar esse tempo para exercer uma multiplicidade de atividades postas à disposição do 

ato de vontade do sujeito. Contudo, no caso dos deficientes visuais a discussão deve ser 

aprofundada. O adjetivo livre é semanticamente relacional à liberdade. Mas quando 

pensamos nessa minoria, por mais que tenham tempo de ócio, esse tempo livre é 

marcado por duas características que se encontram interligadas. A primeira diz respeito 

à condição de dependência na qual a maioria deles vive, ou seja, apesar do tempo de 

ócio, em geral são dependentes de alguém para usufruir do mesmo. E a segunda 

relaciona-se com o fato de, justamente por serem dependentes, não está a seu alcance a 

multiplicidade de atividades, estando presos, assim, a rotinas fixas e pré-estabelecidas 

por outrem. 

 

Conclusão 

 

 A visão das transformações da categoria sócio-jurídica trabalho que emerge das 

práticas sociais e discursos dos portadores de deficiência visual demonstra como essa 

minoria não esta em consonância com as mudanças expostas pelas quatro matrizes de 

referência. 

 Percebemos que, por estarem vivendo às margens da sociedade, os deficientes 

visuais acabam por não acompanharem as transições ideológicas e estruturais que o 

“mundo do trabalho” vem sofrendo. Isso é corroborado ainda pelo fato de grande parte 
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dessa minoria não conseguir se inserir nesse mundo laboral, ficando a parte das 

discussões provenientes do mesmo. 

 Uma possível relação causal para tal constatação está fundada sobre a 

carga do estigma. Por terem suas “identidades deterioradas” 13, o sentimento de exclusão 

fica ainda mais enfatizada. A identidade deteriorada, segundo Goffman representa a 

identidade atribuída pela sociedade a um indivíduo a partir de um traço distintivo que 

este possua, como um marca física, por exemplo, como é o caso a ausência de visão. A 

identidade recebe tal adjetivação (deteriorada) por ser imposta pelos demais atores 

sociais e não construída por quem a detém.  

Se pensarmos que todo deficiente visual recebe involuntariamente uma 

identidade carregada de estigma social, podemos considerar um dos meios pelos quais 

poderiam estes se sentir em mais amplo pertencimento compartilhado socialmente: 

através da cidadania. Os direitos os aproximariam da coletividade. 

Acontece que sua noção de cidadania aparece ainda muito vinculada a uma visão 

paternalista do Estado, sendo depositada nele as expectativas de recebimento (ou 

consentimento) de direitos que garantissem a eles um condição mínima de bem-estar 

social. E, dentre as mais almejadas expectativas, encontramos a de acesso ao trabalho, 

por sua função tanto de promoção da “independência agregadora” quanto de integração 

social. Isso vem diretamente de encontro às transformações do “mundo do trabalho” que 

configuram nossa sociedade contemporânea, demonstrando assim, que estas ainda não 

alcançaram as diversas parcelas da população e não se difundiu por seus discursos. 
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RESUMO 

As alterações ocorridas no mundo do trabalho introduziram a necessidade de redefinir 

os marcos teóricos que cercam o conceito de subordinação. Da crescente complexidade 

que emergiu apareceram categorias jurídicas que transitam entre a autonomia e a 

subordinação. A nossa tradição dogmática e positivista passou a não dar conta de 

distinguir essas categorias e instalou-se uma crise de objetivação. A pergunta a ser 

respondida é se ainda há sentido na distinção entre empregados e autônomos como 

categorias antitéticas e com níveis distintos de proteção. A construção histórica de nossa 

sociedade incorpora matizes próprios no conceito de subordinação, os quais embora não 

guardem incompatibilidade absoluta com os de outros países, exigem sejam 

considerados elementos culturais próprios e relevantes. A forma como se deu 

colonização do Brasil moldou de forma marcante sua estrutura social e jurídica. A nossa 

visão jurídica de mundo, ainda fundada no estigma colonial, molda e é moldada por 

antigas relações de poder e essas relações estão estigmatizadas pela nódoa da 

escravidão, a qual ainda povoa o modo de pensar de parte das elites econômicas. Não se 

trata de um determinismo histórico e social, mas de um enfrentamento social e político 

do qual o espaço jurídico não pode se abster. Trata-se de construir as bases para um 

Direito do Trabalho pós-colonial fundadas na perspectiva das relações humanas 

subjacentes, e não como se o trabalho humano, por si só, pudesse ser objetivamente 

aferível como “subordinado” ou “autônomo”. A pessoa concreta e histórica do 

trabalhador é que importa para verificar se possui autonomia ou qual o seu grau de 

subordinação.  
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DIREITO, SUBORDINAÇÃO; TRABALHO; ESCRAVIDÃO. 
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RIASSUNTO 

Le alterazione accadute nel mondo del lavoro avevano introdotto la necessità di 

ridefinire i limiti teorici che cercano il concetto di subordinazione. Della crescente 

complessità che è emerso hanno apparito categorie giuridiche che transitano fra 

l’autonomia e la subordinazione. La nostra tradizione dogmatica e positivista ha passato 

a non più distinguere queste categorie ed ha installato una crisi di oggettivazione. La 

domanda a essere risposta è se ancora ha sentito nella distinzione fra lavoratori e 

autonomi come categorie antitetiche e con livelli distinti di protezione. La costruzione 

storica della nostra società incorpora sfumature proprie nel concetto di subordinazione, 

le quale sebene non guardano incompatibilità assoluta con quelle di altre luogui, 

esigono essere considerati elementi culturali proprie e rilevanti. La forma come è 

accaduta la colonizzazione del Brasile ha modellato di rilevante forma la sua struttura 

sociale e giuridica. La nostra visione giuridica del mondo, ancora stabilita nello stigma 

coloniale, modella ed è modellata per antiche relazione di potere e questi rapporti sono 

stigmatizzati dal marchio della schiavitù, il quale ancora circonda la forma di pensare di 

una parte dell’elite economiche. Non se trata de un determinismo storico e sociale, ma 

di uno confronto sociale e politico da cui lo spazio giuridico non può astenersi. Tratasi 

di costruire le basi per un Diritto del Lavoro dopo-coloniale stabilito nella prospettiva 

delle relazione umane di fondo, e non come se il lavoro, da sè, potesse essere 

verificàbile in modo oggettivo come “subordinato” oppure “autonomo”. La persona 

concreta e storica è cosa importa per vedere se ha autonomia oppure quale è il grado di 

subordinazione. 

PAROLE CHIAVE  

DIRITTO; SUBORDINAZIONE; LAVORO; SCHIAVITÙ 

 

INTRODUÇÃO 

As alterações do mundo do trabalho ocorridas no último quarto do século 

XX introduziram novas questões jurídicas no Direito do Trabalho, entre as quais vem se 

destacando a necessidade de redefinição dos marcos teóricos que cercam o conceito de 

subordinação. Há verdadeira “ânsia” na busca de novos caminhos que possam objetivar 

esse conceito central, sem o qual a idéia de relação de emprego e de autonomia perde 

sentido. Com efeito, o dilema que surgiu foi saber se o Direito do Trabalho possui um 

marco específico (a subordinação “jurídica” do trabalhador) ou se a realidade evoluiu de 
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tal modo que se deva admitir que apenas a dependência econômica e o trabalho pessoal 

são suficientes para fazer incidir a proteção trabalhista.1

Dessas alterações econômicas e sociais emergiu um mundo do trabalho de 

crescente complexidade com categorias jurídicas que transitam impune e cegamente 

entre a autonomia e a subordinação. A nossa tradição dogmática e positivista passou a 

não dar conta de distinguir essas categorias e instalou-se uma crise de objetivação. 

Assim, por exemplo, percebeu-se a necessidade de distinguir o que seria um trabalho 

cooperativo legítimo e o que seria um trabalho cooperativo fraudulento. Os moldes 

tradicionais mostraram-se inadequados para diferenciar essas categorias, razão pela qual 

alguns clamam por reforma legislativa para “aprimorar o conceito de trabalho 

autônomo, coletivamente organizado em cooperativas, distinguindo-o do trabalho 

subordinado e do trabalho autônomo individual”.2

Não há dúvida de que é necessário traçar critérios mais adequados para o 

conceito de subordinação. O que é duvidoso é se esse anseio de objetivação pode ser 

atendido por meio de trabalho legislativo ou se o que está em questão é como a 

sociedade brasileira encara, social e juridicamente, o trabalho e os seus trabalhadores. O 

que se busca analisar é em que medida as alterações no processo produtivo capitalista 

alteraram o conceito de subordinação ou em realidade apenas puseram em evidência as 

próprias contradições desse conceito em nossa sociedade, na qual várias modalidades de 

trabalho transitam entre a escravidão e a liberdade, antípodas que em caráter absoluto 

não são historicamente atingíveis.  

O que está no cerne das dúvidas que cercam o conceito de “subordinação 

jurídica” é a dificuldade de se entender como um homem pode se submeter a outro. 

“Mesmo depois do desaparecimento da escravidão e da servidão, há também um ponto 

de encontro da servidão e da liberdade, pois mesmo entre homens livres e iguais o 

trabalho implica a organização de uma hierarquia. Porém, como conceber uma relação 

de hierarquia entre iguais?”.3

A imprecisão do conceito de subordinação parece indicar que nele há algo 

mais profundo e paradoxal e relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. A 

                                                 
1 Conforme ALBELA, Alfonso de los Heros Pérez. La Frontera entre el Trabajo Subordinado y el 

Trabajo Independiente, p. 983.  
2 GEDIEL, José Antônio Peres. Trabalho, cooperativismo e direito, p.37. 
3 SUPIOT, Alain Supiot. Crítica del Derecho del Trabajo, p. 25. 

  
3065



  

própria idéia de que no contrato de trabalho o trabalhador abdica de parte de sua 

liberdade ao se subordinar a outro, mas “somente uma parte, porque esta subordinação 

se circunscreve ao tempo e ao lugar de execução da prestação de serviços”4 tem se 

revelado imprecisa, insuficiente e até mesmo incorreta. É que o “tempo do trabalho” e o 

“local do trabalho” também se perderam e não mais se distinguem facilmente. O tempo 

e o local do trabalho se fragmentaram e invadiram o “tempo sem trabalho” e o “local 

sem trabalho”. O poder diretivo do empregador invade o tempo integral da vida do 

trabalhador, sua residência e seu círculo social. A auto-referência social e psíquica do 

trabalhador passa a ser primordialmente o trabalho, de modo que o trabalho produtivo 

invade (ou pretende invadir) até a psique do trabalhador por meio da denominada 

“internalização dos controles”, ou seja, o estabelecimento de meios de coerção 

introjectados por mecanismos psicossociais, por meio dos quais se obtém a fidelidade 

do trabalhador ao projeto de apropriação do seu trabalho.  

O “colaborador” substitui o “trabalhador” na inexorável vocação ideológica 

do sistema toyotista de “harmonizar as relações entre capital e trabalho”5 de modo a 

obter “consensos”, artifício decorrente da divisão do trabalho com o qual se busca, 

acima de tudo, a apropriação da subjetividade de quem presta o serviço. O ponto forte e 

ao mesmo tempo a fragilidade desse sistema de gestão de recursos humanos é o 

engajamento ativo do trabalhador nos mecanismos de apropriação do trabalho.6

É possível, contudo, apontar alguns elementos que constituam pontos de 

diferença entre subordinação e autonomia, mas esses elementos não podem ser obtidos 

aprioristicamente senão por análise histórica da construção do conceito de contrato de 

trabalho e sua relação intrínseca com os meios de produção da modernidade. Por 

paradoxal que possa parecer, para objetivar o conceito de subordinação há que se ter em 

conta o sujeito concreto, o trabalhador. 

1. MUTAÇÃO DO CAPITALISMO E DO TRABALHO NO SÉCULO XX 

As relações de trabalho estão imersas em complexas relações de poder. É 

acima de tudo o poder econômico que dita as regras dessas relações, mas interferem 

questões culturais das mais diversas. Ao se afirmar que o mundo do trabalho se 

                                                 
4 SUPIOT, Alain Supiot. Crítica del Derecho del Trabajo, p. 185. 
5 PAULA, Ana Paula Paes de. “Tragtenberg Revisitado: as inexoráveis harmonias administrativas”, p. 1. 
6 SILVA, Felipe Luiz Gomes e. Apropriação da Subjetividade da Classe Trabalhadora: Burocracia e 

Autogestão, p. 10. 
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transforma, há que se ponderar que o que também se transforma são as relações de 

poder dentro das sociedades contemporâneas, as quais se exercem por meio de (nem 

sempre) sutis mecanismos de coerção.  

A antiga divisão do trabalho (produtos básicos para os países do Sul e 

produtos industriais para os países do Norte) foi substituída por uma nova divisão, por 

meio da qual os países dominantes ficam com os produtos industriais e serviços de alto 

conteúdo tecnológico, bem como os serviços financeiros e bancários, enquanto que 

produtos industriais do período anterior e os que exigem grande proporção de trabalho 

são transferidos para países intermediários e em fase de industrialização. Essa alteração 

não parece ser uma forma de declínio industrial dos países dominantes, mas sim uma 

nova forma de especialização dominante.7

O primeiro reflexo dessas transformações se verifica na crítica à própria 

centralidade do trabalho no mundo contemporâneo. A partir das concepções de 

Habermas, André Gorz e Claus Offe tem sido construída a idéia de que as reais 

possibilidades emancipatórias do homem não encontram mais sentido na esfera do 

mundo do trabalho (razão instrumental), mas no mundo da vida cotidiana, na esfera 

intersubjetiva da razão comunicacional8 ou nas relações de produção doméstica. A essa 

concepção se juntam outras tendentes a minimizar a importância do mundo do trabalho, 

entre as quais a de que a ciência substitui a centralidade social do trabalho humano e 

que é possível antever um futuro do homem sem trabalho em que o ócio criativo 

constitua o ingrediente mais importante para a emancipação social, política e 

econômica. 

Na sociedade brasileira essa é uma questão das mais relevantes, pois “o 

debate sobre “o fim do trabalho” (ou variações mais brandas como o ‘trabalho pós-

industrial’) tem considerável efeito simbólico sobre a classe média, ávida por uma visão 

que explique seu próprio desemprego ou subemprego, a despeito da discutível 

disseminação real de relações de trabalho substantivamente novas e diferentes ”.9  

A afirmação de que o trabalho perdeu sua centralidade no mundo 

contemporâneo, entretanto, parece decorrer de uma visão eurocêntrica do mundo. Com 

                                                 
7 BEAUD, Michel. História do Capitalismo, p. 384-386. 
8 ANTUNES, Ricardo. O Caracol e sua Concha, p. 23-24. 
9 NORONHA, Eduardo G. “INFORMAL”, ILEGAL, INJUSTO: percepções do mercado de trabalho no 

Brasil, p. 120. 
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efeito, em países periféricos como o Brasil nunca o trabalho teve tanta importância e 

nunca se trabalhou tanto. O que houve a partir da década de 80 do século XX foi uma 

profunda alteração decorrente da apropriação pelo capitalismo do salto tecnológico, o 

que gerou novos processos de trabalho (neo-fordismo, neo-taylorismo e toyotismo) a 

conviverem com os processos produtivos tradicionais (fordismo e taylorismo) e até com 

processos antiquados e que se imaginavam superados (escravidão). Em decorrência, 

verificou-se de um lado a redução do proletariado industrial e manual nos países de 

capitalismo avançado e, paralelamente, uma subproletarização do trabalho (trabalho 

precário ou parcial).10 O Brasil constitui uma evidência exemplar dessa convivência 

“pacífica” de processos dos mais distintos de trabalho, pois incorpora modos de 

produção avançados (v.g. toyotismo) com uma industrialização pré-taylorista e modos 

de exploração do trabalho que parecem mais próximos da fase pré-industrial, como 

trabalho escravo, inseridos direta ou indiretamente em um só sistema produtivo.  

O que de fato parece ocorrer é uma mudança quantitativa (redução do número de 
operários tradicionais), uma alteração qualitativa que é bipolar: num extremo há em 
alguns ramos maior qualificação do trabalhador, que se torna “supervisor e vigia do 
processo de produção”; no outro extremo houve intensa desqualificação em outros 
ramos e diminuição em ainda outros, como o mineiro e o metalúrgico. Há, portanto, 
uma metamorfose no universo do trabalho, que varia de ramo para ramo, de setor 
para setor, etc., configurando um processo contraditório que qualifica em alguns 
ramos e desqualifica em outros (Lojkine, 1995). Portanto, complexificou-se, 
heterogeneizou-se e fragmentou-se ainda mais o mundo do trabalho.11

Em que pese o hiperdimensionamento da ciência como fator da produção no 

mundo contemporâneo, ela não possui condições materiais de superar a base material 

das relações entre capital e trabalho e, dessa maneira, transformar-se na principal força 

produtiva, pois não possui independência frente ao capital e seu ciclo reprodutivo.12

As transformações do mundo do trabalho, portanto, decorrem de “um 

processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 

dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a 

privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem 

                                                 
10 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 211-212. 
11 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, 213-214. 
12 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 122. 
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do setor produtivo estatal.”13 como resposta a uma crise estrutural do próprio 

capitalismo. Essa crise decorre do esgotamento dos meios tayloristas de produção e da 

crise do Estado de Bem Estar Social. 

As crises em regra decorrem de rupturas, de maior ou menor intensidade, de 

um sistema de dominação. A crise do capital no final dos anos 60 e início dos anos 70 

do século XX decorreu de um rearranjo estrutural do sistema produtivo, cujos 

excedentes forçaram a perda de lucratividade, ou seja, a diminuição das margens de 

lucro. Essas alterações estruturais do capitalismo produziram, entre outras inúmeras e 

complexas modificações nas sociedades contemporâneas, uma modificação na 

composição da denominada “classe trabalhadora” ou da “classe-que-vive-do-

trabalho”.14 Não preponderam mais, em termos quantitativos, os trabalhadores 

produtivos (em atividades diretas e manuais na indústria) e que geram diretamente mais-

valia no sistema, pois “o capital emprega a força de trabalho sob as formas mais 

variadas em cada momento histórico. Não há rigidez na forma. A única exigência é que 

seja funcional à lei do valor”15. Cresce de modo acentuado o trabalho denominado 

“improdutivo” (comércio e serviços), o qual cria valor de uso e não valor de troca.16 

Esse crescimento tem sido acompanhado de um aumento impressionante daquilo que se 

tem denominado “trabalho informal”, efeito colateral (mas inevitável) do sistema de 

acumulação flexível. 

Isso tudo, entretanto, não retira a centralidade do trabalho no mundo 

contemporâneo, pois não é possível “conceber a eliminação, no universo da 

sociabilidade humana, do trabalho concreto, que cria coisas socialmente úteis e ao fazê-

lo (auto) transforma o seu próprio criador”.17 A criação de classes de trabalhadores sub-

proletarizados, portanto, não constitui um acidente inesperado e uma anomalia do 

sistema capitalista contemporâneo, mas em realidade aponta um elemento que lhe é 

normal e imprescindível para sua própria sobrevivência. A empresa que adota o 

toyotismo se fortalece em ambiente caracterizado pela escassez de oportunidades de 

                                                 
13 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 31. 
14 Como prefere Ricardo Antunes, para se referir nos dias de hoje a todos aqueles que vivem diretamente 

do trabalho próprio em benefício de outrem. 
15 ALVES, Maria Aparecida; TAVARES, Maria Augusta. A Dupla Face da Informalidade: “autonomia” 

ou precarização, p. 435. 
16 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 102.  
17 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 215. 
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trabalho, de desmobilização sindical e de crescimento lento, pois o “consenso interno” e 

a “polivalência” não são obtidos “naturalmente”, mas impostos aos trabalhadores.18

Mesmo entre os trabalhadores com “carteira assinada” cresce o trabalho 

precarizado ou o subproletariado (sub-contratados, trabalhadores part-time e 

terceirizados) e entre os “autônomos legalizados” há categorias das mais heterogêneas, 

desde representantes comerciais com um grande nível de dependência até pessoas 

jurídicas prestadoras de serviços por meio de uma única pessoa física. Essa tendência de 

precarização tem sido associada ao setor de prestação de serviços, como se esse setor 

não tivesse ligação com o sistema produtivo e como se fosse algo à parte do sistema de 

produção de bens. Sucede que se verifica uma “imbricação crescente mundo produtivo e 

setor de serviços, bem como a crescente subordinação desse último ao primeiro”, de 

modo que “o assalariamento dos trabalhadores do setor de serviços aproxima-se cada 

vez mais da lógica e da racionalidade do mundo produtivo, gerando uma 

interpenetração recíproca entre eles”.19

Admitida a permanência do trabalho como elemento principal do processo 

produtivo, o que se põe em dúvida em seguida é se essa centralidade ainda permanece 

no emprego ou se outras formas de trabalho que não podem ser enquadradas como de 

emprego passam a assumir maior importância. Alguns afirmam que o trabalho tende a 

desenvolver-se por meio de “equipes autônomas” (despersonalização) e em “locais 

autônomos” (desterritorialização) e em “horários autônomos” (destemporialização), de 

modo a desaparecer a própria estrutura de dominação em que se insere a subordinação: 

A organização autoritária fundamentada nas relações de superior a subordinado 
deve desaparecer (...). No novo modelo, nenhum indivíduo dependerá de um 
superior. Ele negociaria, em toda liberdade, sua adesão a uma estrutura 
continuamente movediça de ligações recíprocas perante aqueles com quem ele 
trocaria bens e serviços (...). Uma estrutura não-autoritária implica o exercício de 
uma concorrência interna (...). Cada indivíduo teria assim uma situação idêntica 
àquela de um proprietário administrando, ele mesmo, sua empresa.20

Ainda há sentido na distinção entre empregados e autônomos como 

categorias antitéticas e com níveis distintos de proteção? O emprego teria deixado de ser 

                                                 
18 LIMA, Eurenice. Toyota: A Inspiração Japonesa e os Caminhos do Consentimento, p. 120. 
19 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 111.  
20 J. W. Forrester, citado por D. Pignon e J. Querzola in “Critique de la division du travail”, Seuil, 1973, 

p. 158 (apud BEAUD, Michel. História do Capitalismo, p. 354). 
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o centro do mundo do trabalho e o trabalho autônomo tenderia a ser no futuro a 

estrutura em torno da qual gravitariam as estruturas econômicas? Essas alterações não 

possuiriam autonomia apenas na aparência, mas em realidade esconderiam os traços de 

dominação e de produção de mais-valia característicos da relação de emprego? Esse 

trabalho autônomo não contaria com nenhuma proteção jurídica? 

Se é verdadeiro que “a sociedade do capital e sua lei do valor necessitam 

cada vez menos do trabalho estável e cada vez mais das diversificadas formas de 

trabalho parcial ou part-time, terceirizado, que são, em escala crescente, parte 

constitutiva do processo de produção capitalista”21, o que se deve perguntar é que tipo 

de resposta o mundo jurídico oferece a essa transformação. Se o trabalho precário passa 

a fazer parte da “normalidade” do sistema e não se trata de um elemento transitório da 

realidade social, respostas jurídicas apropriadas devem ser buscadas, sob pena de se 

dividirem os trabalhadores em protegidos e desprotegidos, de modo a minar ainda mais 

os mecanismos de solidariedade social e a erodir importantes bases de convivência 

humana.  

O primeiro passo nessa investigação parece ser o de pensar quem é o 

trabalhador “informal” e se esse trabalhador é apenas uma modalidade de empregado ou 

se constitui uma nova categoria jurídica. No conceito de trabalho informal têm sido 

incluídos trabalhadores dos mais diversos tipos, como o assalariado sem carteira de 

trabalho (atividade em enorme expansão no capitalismo contemporâneo em empresas22), 

os trabalhadores individuais por conta própria (pequenos serviços de manutenção, de 

limpeza, de beleza etc.), os cooperados, os estagiários, os que trabalham em domicílio, 

os pequenos vendedores de porta em porta que dependam totalmente do fornecedor 

(como o que vendem produtos de beleza) e todos aqueles a quem a legislação trabalhista 

não asseguraria nenhum tipo de direito. Com razão já se apontou pela excessiva 

generalidade com que o “trabalho informal” é denominado no Brasil e sobre a 

dubiedade do binômio “formal/informal”.23

                                                 
21 ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, p. 119. 
22 Esse tipo de precarização em regra se aplica em empresas de pequeno porte (até cinco empregados) e 

que se utilizam de trabalhadores de baixo nível de instrução e salários baixos, e que prestam serviços às 

grandes empresas por meio de sub-contratação (ALVES, Maria Aparecida; TAVARES, Maria Augusta. A 

Dupla Face da Informalidade: “autonomia” ou precarização, p. 432). 
23 NORONHA, Eduardo G. “INFORMAL”, ILEGAL, INJUSTO: percepções do mercado de trabalho no 

Brasil, p. 111. 
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Por isso, aquelas indagações exigem que primeiro se analise o conceito 

jurídico de emprego em contraposição ao conceito de autonomia. A análise do que seja 

“relação de emprego” e “relação de trabalho” e, por conseqüência, do que sejam 

subordinação e autonomia, é uma exigência metodológica para que se critiquem as 

possíveis respostas. Uma análise histórica, contudo, parece indicar que esse não é um 

problema “novo”. É um problema “recém-descoberto”. Sempre esteve em nossa 

realidade social, mas se manteve encoberto por uma tradição positivista e autoritária, 

bem como por uma dificuldade de voltar os nossos “olhos jurídicos” para nossa 

realidade social, plasmados que sempre estivemos pelo formalismo e pelo referencial 

teórico europeu. 

2. TRANSFORMAÇÕES DOS MEIOS DE PRODUÇÃO: O “ESQUECIMENTO” 

DA ESCRAVIDÃO 

Para aferir o que seja “subordinação jurídica” é importante lembrar as 

diferenças culturais que cercam a percepção desse ente. O que é sujeição no Brasil é 

certamente muito diverso do que seja sujeição na Europa e nos Estados Unidos. A 

construção histórica de nossa sociedade incorpora matizes próprios no conceito de 

subordinação, os quais embora não guardem incompatibilidade absoluta com os de 

outros países, exigem sejam considerados elementos culturais próprios e relevantes. 

A forma como se deu colonização do Brasil, bem como a sua independência, 

moldou de forma marcante sua estrutura social e jurídica. A nossa visão jurídica de 

mundo, ainda fundada no estigma colonial, molda e é moldada por antigas relações de 

poder e essas relações estão estigmatizadas pela nódoa da escravidão, a qual ainda 

povoa o modo de pensar de parte das elites econômicas mais atrasadas. Não se trata de 

um determinismo histórico e social, mas de um enfrentamento social e político do qual 

o espaço jurídico não pode se abster. “As razões do passado normalmente não são as 

mesmas do presente, o que não significa que razões antigas ainda não existam em 

alguns lugares”.24 O arquétipo da escravidão nos assombra não como algo de nossa 

índole e de nosso caráter, mas como uma visão de mundo a ser constantemente 

enfrentada e superada nos meios de produção e nas relações de trabalho.  

Por isso, para saber o que seja “subordinação jurídica” é necessário imaginar 

o que seja “escravidão” e “liberdade” e para isso se torna imprescindível analisar quem 

                                                 
24 FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Por que trabalho escravo?, p. 35. 
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domina e quem é submetido. Trata-se de construir as bases para um direito do trabalho 

pós-colonial fundadas na perspectiva das relações humanas subjacentes, e não como se 

o trabalho humano, por si só, pudesse ser objetivamente aferível como “subordinado” 

ou “autônomo”. A pessoa concreta e histórica do trabalhador é que importa para 

verificar se possui autonomia ou qual o seu grau de subordinação. O “subordinado” não 

é um ente abstrato, mas um ente concreto, histórico e “em construção”.  

As dificuldades do nosso sistema jurídico em lidar com a escravidão podem 

ser sentidos já na Constituição Imperial de 1824 na qual praticamente não há nenhuma 

referência, senão muito indireta, aos escravos e à escravidão. Inspirada formalmente em 

um regime liberal, a nossa Carta em realidade escondia o autoritarismo e o clientelismo 

típicos de uma sociedade oligárquica quase feudal, a qual por meio do voto censitário e 

de exclusões de classe (arts. 91 a 95) convivia sem grandes traumas com os paradoxos 

dos privilégios de nobreza (em que pese o princípio de igualdade expressamente 

adotado no art. 179, XIII) e com o trabalho escravo (embora expressamente consagrada 

a liberdade individual no art. 179, caput).  

É compreensível que na Constituição de 1824 não houvesse referência ao 

trabalho, pois se tratava de uma sociedade escravocrata e oligárquica, mas também não 

é de estranhar a ausência de referência à escravidão25 em sociedade formalmente liberal 

e que, embora aparentasse um constitucionalismo de matriz inglesa, em realidade estava 

subordinada ao clientelismo, ao autoritarismo e ao favorecimento. Tudo isso se 

beneficiava dos amplos poderes do Imperador, o qual desfrutava do poder moderador e 

governava de modo personalíssimo.26 Assim, a escravidão era um pressuposto 

intrínseco e constituinte da formação cultural econômica da sociedade brasileira, o que 

lhe dispensava qualquer referência.  

O que não pode passar despercebido, entretanto, é que o modo de produção 

escravagista estava inserido no sistema de produção capitalista da época, do qual se 

beneficiava não só a elite oligárquica rural brasileira, mas todo o sistema mundial de 

comércio e de produção de bens. A escravidão, portanto, não representava um retorno 

                                                 
25 Na Carta de 1824 só indiretamente há referência à escravidão, por meio da referência aos “libertos”, 

pois no art. 6º, I, os inclui entre os cidadãos e o art. 94, II, restringe os seus direitos políticos. Ao dizer 

que os libertos são cidadãos o texto constitucional pressupunha “o óbvio”, ou seja, que os escravos não o 

eram.  
26 FERREIRA, Waldemar Martins. História do Direito constitucional Brasileiro, p. 59.  
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ao feudalismo, mas de uma típica atividade “normal” e compatível com o capitalismo 

industrial que vigorava na Europa. Assim, a escravidão na “ponta” ou na “periferia” do 

regime capitalista era algo da normalidade do sistema, assim como hoje a precarização e 

a desregulamentação constituem uma atividade básica e indispensável do regime de 

exploração da mão-de-obra e base para a sobrevivência do sistema capitalista de 

produção, principalmente nos países periféricos.  

É verdade que o absenteísmo regulador em matéria de trabalho na 

Constituição de 1824 seguia uma anterior tendência mundial, mas o caso brasileiro 

comporta peculiaridades, pois essa abstenção sempre esteve acoplada ao sistema social 

da época: 

[...] a sociedade brasileira engendrou desde a sua função como colônia estruturas 
firmes de autoridade caracterizadas, na ordem privada e na ordem pública, por 
estrito controle do grupo dominado. Coincidindo com essas estruturas, a 
concentração exacerbada da propriedade e das rédeas de manejo da economia 
instalou uma estratificação extremamente desigual na apropriação de recursos e 
benefícios materiais, criando laços de dependência vital dos “mais dominados”, em 
relação aos “menos dominados” e aos “dominantes”. A montagem dessa dupla 
cadeia hierárquica de poder e de disposição de recursos materiais só foi possível a 
partir das condições especiais em que o colonizador e suas instituições lograram 
submeter os povos indígenas e africanos, implantando a escravidão durante quatro 
séculos. Tendo sido o paradigma das relações de trabalho numa sociedade 
escravocrata, a escravidão cumpriu o papel de “piso comparativo”, perante o qual 
todos os outros regimes de trabalho, embora repressivos, eram considerados um mal 
menor. Assim, ser filho livre de um escravo e obter do senhor de engenho o “favor” 
de usar a terra para a pequena produção familiar parecia menos duro que o trabalho 
escravo. Ao mesmo tempo, o “favor” reforçava o poder do dono de engenho, na 
medida em que reduzia a atração dos quilombos sobre os grupos escravizados e 
insinuava a idéia de benevolência do regime.27

Os meios repressivos da escravidão, entre os quais o feitor representava um 

papel central, nunca foram suficientes para manter o regime de dominação da oligarquia 

rural. Por isso, outros mecanismos mais sutis de domínio como a promessa de liberdade 

futura, a concessão de alforria a termo e vários outros mecanismos de dependência 

foram aos poucos criados e em tornos deles se formaram grupos de baixa coesão social. 

A escravidão como “piso comparativo” no processo de dominação criou 

arquétipos sociais que, com maior ou menor intensidade, sobrevivem em muitos 

                                                 
27 SANTOS, Roberto Araújo de Oliveira. Trabalho e sociedade na lei brasileira, p. 162-163. 
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aspectos de nossa vida social e funcionam como obstáculos da nossa auto-afirmação 

moderna. Não é difícil encontrar pessoas que digam ser “melhor trabalhar por um prato 

de comida do que morrer de fome”, coisa impensável em países que não passaram pela 

escravidão indígena e africana e que já estão “educadas” pela idéia de relação de 

trabalho como contrato de pessoas livres e com pretensão de igualdade. 

A idéia de que existem “mais dominados” e “menos dominados” com várias 

modalidades intermediárias é que explica a existência em nossa país, desde antes da 

abolição da escravatura, de vários tipos de “trabalhadores livres” e “semi-livres”, os 

quais para padrões europeus mais pareciam “semi-escravos”. Isso também explica 

porque até hoje decisões judiciais reconhecem a existência de “domésticos” (mais 

dominados e que trabalham em todos os dias da semana, quem sabe até sem folga 

semanal) e “semi-domésticos” (“diaristas” “autônomos” que trabalham dois ou três dias 

da semana “apenas”, ainda que recebam salário mensal). A admissão de “mais 

protegidos” e “menos protegidos” sempre esteve presente em nosso inconsciente 

jurídico, e quanto “menos protegido” maior a relação pessoal (hierárquica) de poder. 

Essa mistura de liberdade e escravidão com vários e cambiantes aspectos 

sempre dominou as relações de trabalho no campo no Brasil e ainda se verifica em 

várias partes do país. Há que se lembrar que este país durante pelo menos a primeira 

metade do século XX foi um país basicamente agrário, com a maior parte da população 

no campo. Nesse ambiente sempre foi comum mesclar o trabalho “produtivo” das 

fazendas com um entorno de subsistência por meio de pequenas parcerias, pelo 

colonato, por pequenos arrendamentos, “favores” concedidos sob compromisso de 

assalariamento temporário. Por meio desse sistema baseado no personalismo e no 

paternalismo autoritário mantiveram-se vários resquícios do sistema escravocrata, o que 

explica que novas formas de escravidão tenham “retornado” (sempre estiveram) de 

forma “natural” e até “inconsciente” no final do século XX.  

Mesmo a titubeante industrialização brasileira da primeira metade do século 

XX não foi suficiente para abalar essa estrutura social, pois a maior parte da população 

se encontrava e prestava serviços no campo sob a “proteção” das elites econômicas 

locais. A urbanização das cidades, por sua vez, não se seguiu de uma suficiente e 

eficiente inserção dos trabalhadores em sistemas industriais de produção que 

produzissem uma “educação” para o trabalho livre (contratual), de modo que o 

personalismo e o autoritarismo continuaram a marcar essas relações de poder, 
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principalmente no trabalho doméstico, substitutivo das relações pessoais e escravagistas 

do meio rural. 

A proximidade com a escravidão explica por que entre nós a “subordinação 

jurídica” sempre esteve tão próxima da “subordinação hierárquica ou pessoal”, a ponto 

de o elemento contratual (o seu respectivo conteúdo de liberdade) quase se desvanecer 

em vários aspectos. Nos países europeus a subordinação jurídica foi associada ao 

fordismo porque nele a inserção sob o domínio espacial e temporal do empregador eram 

mais evidentes e fortes. No Brasil, entretanto, o fordismo constituía um espaço de 

liberdade mais amplo do que o verificado nas fazendas em que a oligarquia rural 

dominava, quase sem resistências e sem ser incomodada pela “lei” e pela “ordem”. 

O que há de paradoxal em nosso país é o fato de se ter de preocupar com 

uma “crise do fordismo” sem que tenham sido incorporados todos os elementos desse 

sistema, visto que persistiram (e infelizmente até hoje ainda persistem) vários elementos 

do sistema anterior, de base escravagista. Assim, surgem problemas relacionados com o 

toyotismo (assédio moral, exigências excessivas de produtividade, danos morais 

relacionados com técnicas degradantes para aumento da produção etc.) sem que nossos 

problemas fordistas (insalubridade e periculosidade do ambiente de trabalho, lesão por 

esforços repetitivos, trabalho extraordinário etc.) tenham sido resolvidos, ao mesmo 

tempo em que ocorre um reaparecimento (desvelamento de uma prática que em 

realidade sempre esteve presente) da escravidão.  

Parte considerável dos aportes teóricos utilizados no Brasil para interpretar 

os fenômenos emergentes do mundo do trabalho é oriunda de cientistas europeus. Sem 

desmerecer tais análises, as quais também são úteis para a compreensão de nossa 

realidade, é importante sopesar as peculiaridades da realidade latino-americana e, 

principalmente da brasileira, para verificar o que há de semelhante e o que há de 

distinto. É nessa perspectiva que pensamos que o conceito de subordinação deve ser 

repensado, pois pensar subordinação no Brasil é basicamente pensar mecanismos de 

superação da escravidão e das novas e paradoxais formas de servidão voluntária que 

possam advir da precariedade e do desemprego. Uma sociedade que pretenda evoluir 

não deve se preocupar apenas em limitar a ânsia por dominação, mas também e 

principalmente o desejo de servir.28

                                                 
28 [...} o senhor não se torna senhor pelo seu desejo, mas vem ocupar um lugar já preparado naqueles que 

domina, o que leva à importante constatação de que a tirania se engendra primordialmente do desejo de 
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O traço positivo mais marcante do fordismo e do Estado de Bem Estar 

Social, ao qual aquele modelo produtivo está atrelado, foi o de romper o sistema de 

proteção personalista (senhor/agregado) para o sistema de proteção legal 

(contratante/contratado). Por esse sistema construiu-se o trabalhador sujeito de direitos. 

De outra parte, a associação tradicional de cidadania à propriedade imobiliária foi 

substituída pela idéia de “cidadania salarial”.29 Esse é o projeto da modernidade para 

rompimento com os vínculos personalistas da escravidão e quem pretenda romper com 

esse projeto deverá apontar para quais esferas deverá ir a cidadania social depois que for 

retirada do contrato. De outra parte, a manutenção desse projeto depende de se evitar 

um conceito de subordinação personalista, de modo a se afastá-lo de critérios que 

associem o vínculo de emprego a um poder hierárquico absoluto ou que limitem a 

proteção legal ao trabalho semi-escravo, pois isso constituiria uma forma de revitalizar e 

radicalizar a nossa experiência escravagista, transformando o seu critério lógico (grande 

submissão pessoal) ao “padrão de normalidade”.  

O capitalismo pode assumir múltiplas e ambíguas faces ao estabelecer 

relações que conduzem à subordinação do trabalho ao capital. A maioria, senão todas, 

dessas formas se faz presente no Brasil, país em que as desigualdades sociais não 

permitiram a plena instituição da “cidadania salarial” nem conduziram por completo à 

vitória do “animal laborans” (Hanna Arendt). Por isso, é necessário identificar o que são 

práticas escravagistas travestidas de contratualidade para que os nossos erros históricos 

não impeçam a nossa transformação social.  

Essa perspectiva para a delimitação da “subordinação jurídica” é tanto mais 

relevante quando se observam sinais de (re)aparecimento da servidão voluntária, 

causada pelo desemprego e pelo trabalho precário.30

Se a liberdade é aquilo que a sociedade em determinado momento histórico 

torna possível aos seus membros contra a dominação de alguns, a proteção jurídica aos 

“menos livres” há que refletir a condição social de desigualdade das respectivas 

                                                                                                                                               
servir e se articula estruturalmente ao próprio surgimento do sujeito em um tempo dominado pelo 

discurso do mestre. O desejo do homem é o desejo do Outro, e quem cuida do desejo do senhor é o 

escravo (RINALDI, Doris. A subjetividade hoje: os paradoxos da servidão voluntária, p. 16). 
29 TONI, Miriam de. Visões sobre o trabalho em transformação, p. 252. 
30 CATTANI, Antonio David. Desemprego e trabalho precário: bases para a servidão moderna?. 
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estruturas sociais. Em razão disso, mais importante do que definir o que seja 

“subordinação jurídica” é detectar qual é o ser concreto objeto da proteção legal. 

En definitiva, de lo que se trata es de detectar al “sujeto tutelable”, es decir la 
persona que vive de su trabajo, sin contar con recursos de capital significativos, que 
no tiene suficiente capacidad de autotutela, ni por tanto de negociación. En la 
medida que esta tarea sea realizada con éxito, el equilibrio de poderes en el ámbito 
de las relaciones de trabajo será restablecido, desapareciendo o por lo menos 
reduciéndose a su mínima expresión los efectos de los cambios derivados de las 
nuevas realidades de trabajo.31

O indivíduo tutelável, contudo, não pode ser pensado pelo padrão máximo 

de subordinação verificado no regime escravocrata nem algo próximo dele. A 

escravidão não pode ser concebida como máximo padrão de sujeição, a partir do qual se 

orientaria um padrão médio “aceitável” de subordinação do trabalhador, pois isso 

representaria a morte de qualquer projeto de emancipação social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A centralidade social no emprego e a relevância quantitativa da classe 

operária típica (trabalho produtivo direto) fizeram que a partir do século XIX e durante 

a maior parte do século XX se associasse a expressão “trabalhadores” a “empregados”. 

Essa introjecção arquetípica gera uma correlação que beira a identidade nas construções 

simbólicas de nossa sociedade.  

O que se põe em dúvida em razão das mutações do mundo do trabalho é se 

essa correção entre trabalhador e empregado ainda tem sentido nas sociedades 

contemporâneas e se permanecem válidas as categorias que separam o “autônomo” do 

“trabalhador” (empregado) ou se os mecanismos de proteção foram afetados por essas 

transformações. Isso coloca a necessidade de refletir sobre o conceito de emprego e de 

subordinação em termos jurídicos, para por em evidência se eles foram alterados no 

sistema atual ou se apenas devem ser recontextualizados. 

A concepção positivista e essencialista do fenômeno jurídico conduz os 

intérpretes a buscar o conceito de “subordinação jurídica” por um viés puramente 

“objetivo”, o que esconde em realidade a busca por um ente inatingível. Busca-se a 

sujeição na “natureza” como se fosse uma substância distinta e separável dos demais 

                                                 
31 BRIGNONI, Hugo Fernández. Los Límites a la Protección del Trabajo: El Concepto de Subordinación 

frente a las Nuevas Realidades. Gaceta Laboral, abr. 2001, v. 7, nº 1, p. 5-18. 
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elementos da realidade social. O trabalho subordinado, por isso, seria algo 

cientificamente palpável e que por mecanismos abstratos permitiria o enquadramento de 

todas as modalidades de trabalho em “relação de emprego” e “relação autônoma”.  

O que a nossa realidade social e o nosso passado escravocrata indicam é que 

esse sonho dogmático é impossível de ser alcançado se quisermos superar os critérios 

puramente formalistas, os quais mantiveram o nosso sistema jurídico infenso à nossa 

brutal desigualdade. Há que se evoluir da objetivação da subordinação para a tutela dos 

sujeitos tuteláveis ou, pelo menos, mesclar critérios objetivos e subjetivos.  
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A IMPORTÂNCIA DA COLETIVIZAÇÃO DO PROCESSO 

TRABALHISTA 
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RESUMO 

Na análise de soluções para uma Justiça Trabalhista mais efetiva, é mister reconhecer 

que a coletivização do processo do trabalho, através, principalmente, da ação civil 

pública, deve ser implementada com eficácia, superando seus atuais obstáculos 

referentes à legitimidade, competência, coisa julgada e litispendência. Por meio dessa 

nova concepção processual de tutela metaindividual, ao invés de responder a inúmeras 

pretensões individuais idênticas, proporcionando soluções divergentes, o judiciário 

adotará o relevante e democrático papel de mediador das lides coletivas, possibilitando 

decisões mais uniformes e garantindo grande economia de esforço processual, eficiência 

e prestígio para a Justiça. Resultado que refletirá numa maior garantia dos direitos 

fundamentais e sociais dos trabalhadores. 

 

PALAVRAS CHAVE  

EFETIVIDADE; JUSTIÇA TRABALHISTA; TUTELA METAINDIVIDUAL; AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. 
 

RESUMEN 

En el análisis de soluciones para una Justicia del Trabajo más efectiva, es menester 

reconocer que la colectivización del proceso laboral, a través, principalmente, de la 

acción civil pública, debe ser implementada con eficacia, superando sus actuales 

obstáculos referentes a la legitimidad, competencia, cosa juzgada y litispendencia. Por 

medio de esa nueva concepción procesal de protección metaindividual, al contrario de 

responder a innumeras pretensiones individuales idénticas, proporcionando soluciones 

divergentes, el judiciario adoptará el relevante y democrático papel de mediador de las 

demandas colectivas, posibilitando decisiones más uniformes y garantizando ahorro de 
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esfuerzo procesal, eficiencia y prestigio para la Justicia. Resultado que reflejará una 

mayor garantía para los derechos fundamentales y sociales de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE 

EFECTIVIDAD; JUSTICIA DEL TRABAJO; PROTECCIÓN PROCESAL 
METAINDIVIDUAL; ACCIÓN CIVIL PÚBLICA. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto de que a palavra “crise”, além de ser conceituada como 

situação difícil, significa também mudança e transformação, pode-se dizer que há crise 

no Direito do Trabalho. Acentua-se substancialmente a preocupação de que a Justiça 

Trabalhista, através de suas instituições processuais, cada vez menos consegue garantir, 

de forma efetiva, os direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores. O contexto atual 

reclama um Direito do Trabalho mais efetivo, para o que várias reformas são propostas.  

Na relação de emprego, os conflitos aumentam gradativamente, como 

conseqüência do agravamento das questões sociais. A força da globalização, do 

capitalismo e a desenfreada busca das empresas pela diminuição de custos elevam em 

grandes proporções o desemprego e o subemprego no país. São conseqüências de uma 

política empresarial de busca de mão-de-obra barata, de flexibilização das normas 

trabalhistas e de uma atuação sindical enfraquecida. 

Vive-se, atualmente, a crítica situação na qual o trabalhador, premido pela 

necessidade de emprego, submete-se às mais degradantes condições de trabalho e não se 

anima a reclamar seus direitos individualmente. O mais preocupante, entretanto, é a 

constatação de que existe não somente um desrespeito generalizado dos direitos 

trabalhistas previstos na CLT, mas também um grave atropelo aos direitos fundamentais 

dos trabalhadores, constitucionalmente assegurados. 

Por diversas razões aliadas ao mencionado fenômeno da globalização, o Direito 

do Trabalho passou por profundas modificações, dentre as quais uma significativa 

redução das normas heterônomas ou estatais. Com a tendência de flexibilização e 

desregulamentação das normas trabalhistas, o Estado cede, dando lugar a uma atuação 

maior das negociações coletivas. Todavia, com a crise do Estado do Bem-estar Social 

verificada a partir da década de setenta do século passado, os sindicatos foram se 

enfraquecendo e perdendo sua capacidade de pressão e barganha. Assim, desprovidos 
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de um referencial legislativo e sindical, aos trabalhadores só resta buscar nas 

Constituições democráticas (como a Norma Fundamental brasileira de 1988) os seus 

direitos, para restabelecer um certo equilíbrio nas relações laborais. 

Ocorre que, mesmo com o efetivo apoio da Carta Magna (pois a 

horizontalização dos direitos fundamentais dos trabalhadores determina que estes sejam 

aplicados não somente frente ao Estado, mas também frente ao empregador), a proteção 

aos direitos dos empregados exige mecanismos judiciais apropriados para um acesso e 

uma prestação jurisdicional eficazes. Entretanto, o que se verifica é que a crise do 

Direito do Trabalho alcança também sua esfera processual. 

Como resultado do descumprimento generalizado das normas trabalhistas e 

constitucionais, toma força o demandismo na Justiça do Trabalho, comprovado pela 

verdadeira avalanche de reclamações individuais nas Varas do Trabalho. 

 Diante dessa realidade, é preciso que sejam implementados novos instrumentos 

capazes de efetivar a estrutura legal e convencional existente e é nesse contexto que 

várias propostas de reforma do processo trabalhista têm surgido.  

Nesse contexto, começa a existir uma consciência de que as formas tradicionais 

de solução dos conflitos de trabalho no Brasil, de caráter e alcance exclusivamente 

individuais, não mais atendem à necessidade de efetivação das normas protetoras dos 

direitos dos trabalhadores. A atenção volta-se então para a adoção do processo coletivo 

ou metaindividual.  

A sociedade de hoje é uma sociedade em massa, a produção é em massa, o 

consumo é em massa e a conflituosidade é também em massa. Com o Direito do 

Trabalho não é diferente: existe um desrespeito generalizado, repetitivo e padronizado 

aos direitos dos trabalhadores. Assim, nada mais lógico que a Justiça Trabalhista, 

responsável direta pela efetividade de tais direitos, comece a agir também de maneira 

coletiva.       

É necessário ultrapassar definitivamente os limites tradicionais do antigo sistema 

individualista ortodoxo. A solução para a garantia dos direitos trabalhistas reside agora 

na tutela coletiva no processo do trabalho.  

Trata-se de um “subsistema processual” que encontra suas bases legais na 

LACP, no CDC e, subsidiariamente, no CPC, quando compatível. A CLT tem aplicação 

restrita dentro desse sistema, por ter sido concebida sob uma filosofia individual (salvo 

no caso da ação de dissídio coletivo, suas normas não são compatíveis com a tutela 

coletiva de direitos trabalhistas), mas autoriza sua aplicação quando dispõe, em seu art. 

  3083



769, que: “nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do 

direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas 

deste título.” 

Menciona-se a Lei de Ação Civil Pública como uma das principais expressões 

legais do processo coletivo, por ser a ação civil pública instituto que se destaca 

atualmente na Justiça Trabalhista, sendo utilizado na defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos.  

Ainda são vários os obstáculos existentes para a sua tramitação efetiva na Justiça 

do Trabalho, por ser uma ação que constitui novidade nas cortes laborais, além de co-

existir com uma cultura enraizada voltada exclusivamente para a solução de conflitos 

individuais. São empecilhos processuais e procedimentais que envolvem questões que 

dizem respeito à competência territorial, legitimidade ativa, litispendência, antecipação 

de tutela e coisa julgada, entre outras.  

Mas, uma vez superadas todas as barreiras que uma inovação deve superar ao ser 

implementada e conscientizando-se os operadores do Direito de que a generalização e a 

massificação do desrespeito aos direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores 

exigem, urgentemente, instrumentos mais efetivos para sua manutenção, a Justiça 

Trabalhista assumirá verdadeira posição de vanguarda na solução de lides 

metaindividuais ou coletivas. E, ao invés de responder a inúmeras pretensões 

individuais idênticas, proporcionando soluções divergentes, o Judiciário adotará o 

relevante e democrático papel de mediador das lides coletivas, possibilitando decisões 

mais uniformes e garantindo grande economia de tempo, dinheiro e esforço processual, 

o que refletirá em eficiência e prestígio para a Justiça, possibilitando uma maior e real 

garantia para os direitos dos trabalhadores.  

 

2  CARACTERÍSTICAS DOS INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS 

 

 São espécies de direitos metaindividuais os direitos difusos, os coletivos e os 

individuais homogêneos. Traz o CDC, no parágrafo único de seu art. 81, a definição de 

cada um: 

 

“A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - Interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
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sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; 
 II – Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeito 
deste código, os transindividuais de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III – Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum.” 

 

Em tais definições, é possível observar as seguintes características fundamentais 

dos direitos metaindividuais: a transindividualidade (são interesses e direitos que 

transcendem a esfera privada e pessoal do indivíduo), a indivisibilidade do objeto, a 

indeterminabilidade dos sujeitos e a existência ou não de elo entre os sujeitos com eles 

mesmos ou com a parte contrária. 

 Em face das características mencionadas, faz-se possível a seguinte comparação 

entre os direitos em destaque:  

 
Direitos ou Interesses Difusos Direitos ou Interesses 

Coletivos 
Direitos ou Interesses 

Individuais Homogêneos  
Indeterminabilidade absoluta dos 
sujeitos titulares 
Ex.: pessoas dispersas na 
comunidade. 

Embora indeterminados, os 
sujeitos são determináveis, pois 
abrangem grupos, categorias ou 
classes.  
Ex.: empregados de uma 
determinada empresa poluidora 
do meio ambiente do trabalho. 
 

O titular é perfeitamente 
identificável. São, na verdade, 
direitos individuais que, por 
possuírem uma origem comum, 
podem ser pleiteados de forma 
coletiva.  
Ex.: Pleito de pagamento de 
adicional de insalubridade por 
tais e tais empregados. 

Objeto indivisível que não 
permite a fragmentação. 
Ex.: a pretensão que se almeja 
através de uma medida judicial 
no caso é uma obrigação de 
fazer ou não fazer, cumulada, 
conforme o caso, com uma 
multa e/ou uma indenização 
genérica.  
  

Objeto também indivisível que 
não permite fragmentação. Ex.: a 
pretensão que se almeja através 
de uma medida judicial também 
é uma obrigação de fazer ou não 
fazer, podendo também vir 
cumulada com uma indenização 
de caráter genérico, no caso, 
reversível ao FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador). 
 

Objeto divisível e cindível; o que 
se busca em juízo é uma 
indenização concreta a favor dos 
titulares individuais dos direitos 
violados. 

Elo entre os sujeitos titulares 
decorre de uma simples questão 
fática. 
Ex.: greve no serviço de 
transporte público, o único elo 
que une os sujeitos é o fato de 
que todos eles utilizam o serviço 
público.  
 

Existe uma ligação entre os 
titulares do direito e a parte 
contrária, por uma relação 
jurídica base.  
Ex.: trabalhadores de uma 
empresa, que são ligados entre si 
e com o empregador pelo 
contrato de trabalho.  
 

Existência clara de vínculo 
jurídico entre os titulares e a 
parte contrária.  

 

3  EXEMPLOS DE INTERESSES OU DIREITOS METAINDIVIDUAIS NO  
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    DIREITO DO TRABALHO 

 

Apesar da definição do CDC e das claras diferenças existentes entre os direitos e 

interesses metaindividuais, na prática, o que determina realmente se o objeto da ação 

coletiva é de natureza coletiva, difusa ou individual homogênea é a pretensão trazida em 

juízo, uma vez que um mesmo fato pode dar origem aos três tipos de direitos, de acordo 

com a formulação do pedido.  

É o que ensina Nelson Nery:  

 

 “... o que determina essa classificação é a pretensão in concreto 
traduzida em juízo, quando se propõe a competente ação judicial, 
pois é o tipo de pretensão a causa de pedir que vão determinar se 
o interesse discutido é difuso, coletivo ou individual homogêneo, 
podendo um mesmo fato dar ensejo aos três tipos de interesses, 
conforme seja o pedido formulado.” 1

 

 Somente a partir dessa premissa, é possível identificar, de maneira mais precisa, 

a existência de tais interesses ou direitos, em situações concretas na esfera trabalhista. 

 Raimundo Simão de Melo coloca, como exemplos de interesses ou direitos 

difusos, as seguintes situações: a) ação civil pública ajuizada para obter o cumprimento 

de uma obrigação em circunstância de greve em serviços ou atividades essenciais, em 

que as atividades inadiáveis da comunidade não são atendidas pelos sujeitos da relação 

de trabalho – empregados e empregadores; b) o ajuizamento de ação civil pública que 

busca a obrigação de fazer ou realizar concurso público, no caso de contratação de 

servidores públicos sem concurso; c) o ajuizamento de uma medida judicial buscando 

uma obrigação de não fazer com relação a uma empresa que exige dos candidatos a 

emprego certidão negativa da Justiça do Trabalho, sobre a inexistência do ajuizamento 

de eventual ação trabalhista; d) ação civil pública contra uma empresa que discrimina, 

na contratação, trabalhadores negros ou portadores de deficiências físicas, mulheres 

grávidas, ou pratica qualquer outro tipo de discriminação vedada pela Constituição.  

Para exemplificar os interesses ou direitos coletivos, enumera o autor os 

seguintes exemplos de ações civis públicas, que possuem como objetivo: a) a realização 

de exames médicos admissionais, demissionais e periódicos, conforme determina a 

Consolidação das Leis do Trabalho e a Portaria n. 3.214/77 do MTb; b) a eliminação ou 
                                                           
1 NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria Andrade. Princípios do processo civil na Constituição 
Federal. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 112-113  apud  MELO, Raimundo Simão de. 
Ação civil pública na justiça do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2006, p. 30-31.  
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diminuição dos riscos no meio ambiente de trabalho, no interesse exclusivo dos 

trabalhadores da empresa; c) a não demissão coletiva de trabalhadores durante uma 

greve, como retaliação pela participação no movimento; d) a proibição do ato patronal 

que obriga os trabalhadores a receber parte dos salários por meio de mercadorias 

fornecidas pela empresa (truck sistem ); e) o cumprimento de uma determinada cláusula 

convencional; f) a obrigação direcionada à empresa para que efetue os depósitos 

fundiários que não tenham sido recolhidos. 

Por último, Raimundo Simão de Melo cita como exemplos de direitos 

individuais homogêneos no Direito do Trabalho as ações civis públicas que visam: a) o 

pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade; b) o pagamento 

de adicional e/ou horas noturnas.2

Mas o próprio autor reconhece que há divergência quando a questão é 

exemplificar situações concretas que envolvem direitos individuais homogêneos e cita 

Carlos Henrique Bezerra Leite, que coloca, como exemplo das mesmas, os seguintes 

casos:  

 

“a) exigência do empregador de atestado de esterilização para 
empregadas da empresa; b) procedimento lesivo do empregador 
contra empregados que contra si tenham ajuizado reclamação 
trabalhista; c) permissão de trabalho perigoso ou insalubre a 
menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 14 
(agora 16) anos de idade; d) tratamento discriminatório do 
empregador no tocante ao trabalho manual, técnico ou 
intelectual realizados por seus empregados.”3  

 

E, comentando essas hipóteses, acrescenta Raimundo Simão de Melo: 

 

“...são todas, data vênia, de interesses coletivos porque, em 
princípio, requerem uma atuação na busca da imposição de uma 
obrigação de fazer ou não fazer, que não podem ser efetivadas 
individualmente pelos trabalhadores lesados, com um efeito geral 
para todos os supostos prejudicados.”4  

 

Finalmente, explica o autor supracitado que: 

 

                                                           
2 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na justiça do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2006, p. 
31-33. 
3 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. O Ministério Público do Trabalho – doutrina, jurisprudência e 
prática, p. 106 apud MELO, Raimundo Simão de. Ob. cit. p. 33. 
4 MELO, Raimundo Simão de. Ob. cit. p. 33-34. 
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“... para comprovar a assertiva de que o que determina se um 
interesse ou direito é difuso, coletivo ou individual homogêneo é 
a pretensão, lembremos a hipótese da empresa que não cumpre as 
normas ambientais de segurança e medicina do trabalho. Pode ser 
ajuizada uma ação civil pública para obrigá-la a adequar o meio 
ambiente e para pagar uma indenização genérica de cunho moral 
e/ou material; também é cabível a propositura de uma ação civil 
coletiva pelo Ministério Público ou pelo sindicato para pleitear o 
pagamento de adicionais de insalubridade, penosidade ou 
periculosidade, ou um pleito individual pelo trabalhador, 
intentando o pagamento dos aludidos adicionais ou de uma 
indenização civil de cunho material ou moral pelo dano 
individualmente sofrido.”5

 

 Finalmente, é possível concluir que, apesar da complexidade da questão e da 

divergência doutrinária explicitada acima, o mais correto para determinar a existência 

de um ou outro direito metaindividual parece ser uma interpretação do caso concreto 

mais rente àquilo que se pretende com a ação coletiva. No caso da empresa que não 

cumpre as normas ambientais colocado por Raimundo Simão de Melo, por exemplo, 

está claro que, se a ação coletiva é ajuizada com o objetivo de obrigar a empresa a se 

adequar às normas de proteção do meio ambiente, trata-se de ação que versa sobre 

direitos difusos (se visa a proteção do interesse de toda a comunidade) ou sobre direitos 

coletivos (se o dano atinge somente o ambiente de trabalho e o interesse é somente dos 

trabalhadores). No primeiro caso, não há como determinar os titulares do direito, o 

objeto não permite fragmentação e o elo entre os sujeitos titulares decorre de uma 

simples questão fática. No segundo, embora indeterminados, os sujeitos são 

determináveis, pois abrangem grupos, categorias ou classes (são os empregados daquela 

empresa), o objeto também é indivisível e existe uma ligação entre os titulares do direito 

e a parte contrária, por uma relação jurídica base (o contrato de trabalho). Mas, sendo a 

ação coletiva proposta pelo sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho para 

pleitear o pagamento de adicionais de periculosidade, penosidade ou insalubridade, 

trata-se, evidentemente, de defesa de direitos individuais homogêneos, uma vez que, 

além de perfeitamente identificáveis os sujeitos titulares de tais direitos, o objeto é 

cindível, sendo possível, quando da liquidação da sentença genérica coletiva, determinar 

a quantidade, em pecúnia, devida a cada empregado.           

 

5  LEGITIMIDADE 

 
                                                           
5 Ibidem, p. 34. 
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A legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas encontra-se regulamentada pelo 

art. 5º da Lei da Ação Civil Pública que estabelece que:  

 

“A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo 
Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. 
Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, 
fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: 
I – esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei 
civil; 
II – inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção do 
meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico ou qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo.” 

  

Como se observa nas dicções do artigo mencionado, são muitos os legitimados 

que farão, nos termos do art. 81 e incisos do CDC, a defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. 

 No entanto, na prática do direito do trabalho, tal legitimação tem-se, na grande 

maioria dos casos, restringido ao Ministério Público do Trabalho e, excepcionalmente, 

aos sindicatos, desconhecendo-se qualquer atuação por parte de um dos órgãos públicos 

elencados ou de outra associação não sindical. E isto se dá apesar de ser na esfera 

trabalhista onde se encontra o campo mais fértil para a atuação dos demais legitimados, 

uma vez que a quantidade de ofensas aos direitos trabalhistas não é pequena, 

especialmente em momentos de crise e de aumento do desemprego, em que os 

trabalhadores e respectivos sindicatos naturalmente voltam suas preocupações muito 

mais para a manutenção dos postos de trabalho.6

 Esta situação, cada vez mais freqüente, assume especial gravidade, uma vez que 

não somente estão desprotegidos os direitos sociais dos trabalhadores legalmente 

estabelecidos, mas também seus direitos fundamentais, de estatura constitucional.      

Ilustrativamente, menciona o autor Raimundo Simão de Melo que dados da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) apontam que, em 1995, o Brasil figurou no 

ranking mundial no 15º lugar em acidentes do trabalho e, em 1997, pulou para o 10º, 

perdendo somente para países pobres de Terceiro Mundo.7  

No site da OIT8, pode-se também observar preocupantes números em relação ao 

trabalho escravo e ao trabalho infantil no Brasil: são 25 mil pessoas mantidas em 

                                                           
6 MELO, Raimundo Simão de. Ob. Cit. p. 125. 
7 Ibidem, p. 125. 
8 www.oitbrasil.org.br 
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condições análogas á de escravidão, principalmente nos estados amazônicos do Pará e 

do Mato Grosso, e a estimativa de crianças e adolescentes que trabalham no país é de 5 

milhões. 

 O ideal seria que todos os legitimados agissem para a proteção dos interesses 

trabalhistas, inclusive defendendo o bem supremo visado pela Constituição, que é a vida 

digna do trabalhador.  

 

5.1  Legitimidade do Ministério Público 

 

Foi o Ministério Público o primeiro legitimado ativo para as ações coletivas de 

proteção a interesses transindividuais, estando prevista sua legitimidade para tanto na 

Lei n. 6.938/91, art. 14, §1º e na Lei Complementar n. 40/81, art. 3º, inciso II, antes 

mesmo do advento da LAC e da Constituição Federal de 1988. Tal posição de 

vanguarda não é aleatória, já que, como diz Raimundo Simão Melo, a legitimidade do 

Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública é presumida ante as suas 

funções institucionais elencadas no art. 127 e seguintes da Constituição Federal. É, a 

ação civil pública, para o parquet, instrumento de afirmação de sua atuação.9

De início, vários obstáculos foram colocados pela doutrina à legitimação do 

Ministério Público. Após a promulgação da Constituição Federal de 1.988, a questão 

que suscitou a maior controvérsia foi a de determinar se cabe ou não ao Ministério 

Público a defesa de direitos individuais homogêneos.  

Surgem então três perspectivas, cujos argumentos alinham-se a seguir: 

a) perspectiva restritiva: não admite, em nenhuma hipótese, que os direitos ou 

interesses individuais, ainda que homogêneos, possam ser objeto de defesa em sede 

de ação civil pública (ou ação coletiva) promovida pelo Ministério Público. Expõe 

esta corrente que há ilegitimidade ativa do órgão ministerial para a proteção de tais 

interesses, alegando, entre outros argumentos, a inexistência de autorização expressa 

em lei para tanto, e ausência da expressão “individuais indisponíveis” no texto 

constitucional10, entendimento que seria “pobre e superficial” como indica Hugo 

                                                           
9 MELO, Raimundo Simão de. Ob. Cit. p. 117. 
10  O artigo 129, III, da CF/88 não contém a expressão “individuais indisponíveis”: “São funções 
institucionais do Ministério Público: III – promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.  
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Nigri Mazzilli11, já que a Constituição Federal não poderia utilizar-se da expressão 

“individuais homogêneos” uma vez que esta foi inserida no ordenamento brasileiro 

apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, em 1.990.  

Nesse sentido, explica o autor Marcos Neves Fava que a expressão “coletivos” 

funciona, até então, como gênero que engloba a espécie interesses individuais 

homogêneos.12  

Em relação à falta de previsão legal, inaceitável também tal argumento, uma vez 

que existe autorização legal para a legitimidade ativa do MP na defesa de direitos 

individuais homogêneos, de acordo não só com o art. 6º, VII, “d”, da LC 75/93 mas, 

também, segundo os arts. 81, 82 e 90 do CDC e o art. 25, IV da Lei n. 8.625/93 – Lei 

Orgânica do Ministério Público Estadual, o que constitui, portando, o fundamento legal 

que supera o entendimento da primeira perspectiva. 

b) perspectiva eclética: é a perspectiva atualmente majoritária, aceita em 

decisões mais recentes do TST13. Entende esta vertente que estão sob a proteção do 

parquet somente os direitos individuais indisponíveis ou de defesa coletiva socialmente 

relevante. Ressalta este entendimento a importância de se observar a restrição imposta 

pela Constituição Federal ao Ministério Público, no art. 129, IX, de adequar sua 

intervenção às hipóteses “compatíveis com sua finalidade”.  

Concordam com esta tese Hugo Nigro Mazzilli e Kazuo Watanabe. De acordo 

com Hugo Nigro Mazzilli: 

  

“A conveniência social em que sobrevenha a atuação do 
Ministério Público deve ser aferida, pois, em concreto, a partir de 
critérios como estes: a) conforme a natureza do dano; b) 
conforme a dispersão dos lesados; e c) conforme o interesse 

                                                           
11 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
86 apud FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista: teoria geral. São Paulo:LTr, 2005, p. 166.    
12 FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista: teoria geral. São Paulo:LTr, 2005, p. 166. 
13 AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
LEGITIMIDADE. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. A Constituição Federal confere 
relevo ao Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art.127 da CF/1988). Por isso mesmo, detém o Ministério Público capacidade postulatória 
não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (art. 
129, I e II, da CF/1988). No campo das relações de trabalho, ao Parquet compete promover a ação civil 
pública no âmbito desta Justiça para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos 
sociais constitucionalmente garantidos, bem assim outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (arts. 6º, VII, d, e 83, III, da LC 75/93). (TST – AIRR e RR-
1715/2000-003-18-00.9 – 4ª T. – Rel. Min. Barros Levenhagen DJ – 15/10/2004).  
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social no funcionamento de um sistema econômico, social ou 
jurídico.”14

  
 Segundo Kazuo Watanabe, somente a relevância social do bem jurídico tutelado 

ou da própria tutela coletiva poderá justificar a legitimação do Ministério Público para 

agir em defesa de interesses individuais homogêneos.15  

Assim, é possível extrair de tal entendimento as idéias de que somente se 

justificaria a atuação do Ministério Público do Trabalho em casos em que houvesse 

reflexos negativos para a sociedade como um todo, e que este órgão não possui 

condições operacionais para atuar em defesa dos interesses individuais homogêneos que 

não sejam relevantes socialmente. Esta perspectiva não deixa, portanto, de restringir a 

atuação do Ministério Público.   

c) perspectiva ampliativa: esta terceira corrente defende a máxima ampliação da 

capacidade de intervenção social do Ministério Público para a proteção de quaisquer 

interesses individuais homogêneos, sejam eles disponíveis ou indisponíveis.  

Utiliza esta teoria os contra-argumentos à primeira perspectiva, valendo-se dos 

métodos de interpretação sistemática e teleológica dos artigos 127 e 129, IX da CF e do 

art. 82 do CDC, os quais permitem ao legislador infraconstitucional alargar a 

legitimação ministerial para propor a ação civil pública, objetivando a defesa de 

interesses sociais. Nesse passo, a defesa coletiva dos interesses individuais homogêneos 

encerra, por força dos arts. 1º, 81, parágrafo único, III, e 82 do CDC, hipótese de 

interesse social e de ordem pública, cuja proteção insere-se perfeitamente no elenco das 

finalidades institucionais do Ministério Público.16    

Sobre a questão em tela, é possível concluir que, uma vez superado o 

entendimento da perspectiva restritiva, no âmbito do direito processual do trabalho, 

ainda que prevaleça a perspectiva eclética, não encontrará o Ministério Público do 

Trabalho obstáculo na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos, já que os 

direitos trabalhistas possuem natureza ordinariamente indisponível e o descumprimento 

das garantias do trabalhador acaba por ofender, indiretamente, os interesses da 

sociedade, ou seja, estará o Ministério Público do Trabalho sempre à frente de defesa 
                                                           
14 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
86 apud FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista: teoria geral. São Paulo:LTr, 2005, p. 167. 
15 WATANABE, Kazuo in Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª 
ed. rev. ampl. e atual. conforme o novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 818. 
16 NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação processual civil extravagante em vigor. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1521 
apud LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual: 
legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p. 191. 
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coletiva socialmente relevante e, portanto, legitimado a propor ação civil pública na 

defesa dos direitos individuais homogêneos.  

       

5.2  Legitimidade das associações e dos sindicatos 

 

A Constituição de 1.988 estimulou a liberdade sindical (caput do art. 8º) e 

favoreceu o uso das ações coletivas (arts. 5º, LXX, e LXXIII e 129, II). Nesse contexto, 

insere-se o inciso terceiro do art. 8º, que tem o seguinte teor: “ao sindicato cabe a defesa 

dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas”. 

          Em relação à legitimação ativa das associações em ações coletivas, preceitua a 

lei – arts. 82, IV, do CDC e 5º, I e II da LACP – que estas sustentarão legitimidade 

somente quando, cumulativamente, houver vinculação entre o objeto tutelado na ação e 

os atos constitutivos da entidade, e for esta constituída há pelo menos um ano.   

De fato, há lógica na exigência de se exigir um vínculo entre os interesses da 

associação e o objeto tutelado, já que, para organizar-se, as associações precisam 

objetivar e delimitar seu campo de atuação, inclusive em seus atos institucionais, para se 

revestir de legitimidade não só jurídica como política.    

 Em relação ao outro requisito objetivo, qual seja, o da pré-constituição, este tem 

como escopo evitar o aparecimento de associações ad hoc, muitas vezes com 

finalidades politiqueiras.   

Trata-se de requisito que pode ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 

interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância 

do bem jurídico a ser protegido (art. 82, §1º, CDC).  

Em relação aos sindicatos especificamente, estes já possuem a finalidade de 

defesa judicial dos direitos metaindividuais da categoria expressa na Constituição e 

possuem uma existência permanente a diferença de associações civis que são criadas 

para defender um atual e passageiro interesse da sociedade. Dessa forma, não há que se 

falar na aplicação de tais requisitos quando o legitimado é o sindicato.   

Questão relevante também pertinente a legitimidade dos sindicatos, é a referente 

à legitimação ante os representados da categoria que não sejam sindicalizados. Hugo 

Nigri Mazzilli posiciona-se pela ampliação do poder de representação: o sindicato está, 

portanto, legitimado à defesa judicial de interesses difusos, coletivos e individuais 
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homogêneos dos integrantes da categoria, pouco importa estejam eles sindicalizados ou 

não.17      

Finalmente, cabe ressaltar a recente decisão do Pleno do STF, no julgamento de 

relatoria do Min. Joaquim Barbosa, que assegura aos sindicatos a substituição 

processual ampla para defesa dos interesses coletivos e individuais homogêneos da 

categoria, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, conforme exposto 

no Informativo nº 431 da Corte Suprema.18

Nesse âmbito, insta acrescentar ter sido correto o cancelamento do Enunciado 

310 do TST, pois decorria de uma interpretação restritiva de uma garantia fundamental 

disposta no art. 8º, III, da CF/88.  

Trata-se de dois grandes avanços, que abrem caminho para que o sindicato possa 

ter uma maior atuação na defesa dos direitos e interesses metaindividuais dos 

trabalhadores, uma vez que agora não resta dúvida que o sindicato possui, além de 

legitimidade ativa, ampla legitimidade processual para, como substituto processual dos 

integrantes da categoria profissional por ele representada, ajuizar ação coletiva.    

 

6  COISA JULGADA   

  

No processo civil tradicional, no qual a função jurisdicional visa solucionar os 

conflitos interindividuais, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 

não beneficiando ou prejudicando terceiros, conforme dispõe o art. 472 do CPC. Essa 

regra, contudo, não se adapta às necessidades, exigências e peculiaridades inerentes aos 

                                                           
17 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
86 apud FAVA, Marcos Neves. Ação civil pública trabalhista: teoria geral. São Paulo:LTr, 2005, p. 167. 
18 Informativo 431 do STF: Concluído o julgamento de uma série de recursos extraordinários nos quais se 
discutia sobre o âmbito de incidência do inciso III do art. 8º da CF/88 (“ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e 
administrativas;”) — v. Informativos 84, 88, 330 e 409. O Tribunal, por maioria, na linha da orientação 
fixada no MI 347/SC (DJU de 8.4.94), no RE 202063/PR (DJU de 10.10.97) e no AI 153148 AgR/PR 
(DJU de 17.11.95), conheceu dos recursos e lhes deu provimento para reconhecer que o referido 
dispositivo assegura ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das 
categorias que representam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. 
Vencidos, em parte, os Ministros Nelson Jobim, Cezar Peluso, Eros Grau, Gilmar Mendes e Ellen Gracie, 
que conheciam dos recursos e lhes davam parcial provimento, para restringir a legitimação do sindicato 
como substituto processual às hipóteses em que atuasse na defesa de direitos e interesses coletivos e 
individuais homogêneos de origem comum da categoria, mas apenas nos processos de conhecimento, 
asseverando que, para a liquidação e a execução da sentença prolatada nesses processos, a legitimação só 
seria possível mediante representação processual, com expressa autorização do trabalhador. RE 
214668/ES, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 12.6.2006. (RE-
214668). 
 

  3094



interesses e direitos metaindividuais, razão porque a sentença proferida nas ações 

destinadas à tutela desses interesses da coletividade projeta seus efeitos em relação a 

todos.  

 Atualmente, a matéria é disciplinada pelo art. 103 do CDC, que estabelece que: 

 

“Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará 
coisa julgada: 
I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 
81 (interesses difusos); 
II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou 
classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos 
termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no 
inciso II do parágrafo único do art. 81 (interesses coletivos); 
III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 
beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do 
inciso III do parágrafo único do art. 81 (interesses individuais 
homogêneos).” 
                   

Assim, para discorrer sobre os efeitos dos limites subjetivos da autoridade da 

coisa julgada no processo coletivo, é necessário que se faça uma distinção entre os 

efeitos referentes às ações coletivas em defesa de interesses difusos e coletivos, e 

àqueles advindos de ações coletivas cujo objeto são interesses individuais homogêneos.  

Com efeito, para a primeira categoria, e em direta decorrência da indivisibilidade 

de seu objeto, a coisa julgada terá efeitos erga omnes (interesses difusos) ou ultra partes 

(interesses coletivos estrito senso) limitadamente ao grupo, seja no caso de procedência, 

como no de improcedência do pedido, tendo como única exceção o desacolhimento por 

insuficiência de provas, hipótese em que simplesmente não haverá coisa julgada, 

podendo a ação ser repetida com novas provas (art. 103, I e II ,CDC).  É denominada 

pela doutrina de coisa julgada secundum eventum probationis. Ressalta-se que, de 

qualquer forma, os efeitos da coisa julgada, neste caso, não prejudicarão os interesses e 

direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe (art. 

103, §1º, CDC).    

É o que se pode inferir do quadro explicativo formulado por Ronaldo Lima 

dos Santos19: 

                                                           
19 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Amplitude da coisa julgada nas ações coletivas. In Ação coletiva na 
visão de juízes e procuradores do trabalho / José Hortêncio Ribeiro Júnior ... [et. al.], organizadores. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 301-302.   
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Natureza da decisão Formação da coisa julgada Conseqüências  

Extinção do processo sem 
julgamento do mérito (art. 
267 CPC) 

Coisa julgada formal Possibilidade de propositura de nova 
demanda com o mesmo objeto e causa 
de pedir, inclusive pelo autor que havia 
proposto a ação anterior.  

Procedência do pedido Coisa julgada material Eficácia erga omnes / ultra partes. 
Impossibilidade de propositura de nova 
demanda com o mesmo objeto e causa 
de pedir, por qualquer ente legitimado. 

Improcedência do pedido 
por qualquer motivo que 
não a insuficiência de 
provas. 

Coisa julgada material Eficácia erga omnes / ultra partes. 
Impossibilidade de propositura de nova 
demanda com o mesmo objeto e causa 
de pedir, por qualquer ente legitimado. 

Improcedência do pedido 
por insuficiência de provas  

Coisa julgada secundum 
eventum probationis 

Possibilidade de propositura de nova 
demanda com o mesmo objeto e causa 
de pedir, baseada em novas provas, 
inclusive pelo autor que havia proposto 
a ação anterior. 

 

No tocante ao campo das ações coletivas em defesa de interesses ou direitos 

individuais homogêneos, a coisa julgada será erga omnes apenas no caso de 

procedência do pedido (art. 103, III, CDC). Operam-se, aqui, os efeitos da coisa julgada 

in utilibus, transportando-se para a relação individual os resultados positivos do 

processo, beneficiando todas as vítimas e sucessores, os quais poderão iniciar 

diretamente a liquidação individual da sentença (art. 97 CDC), sem necessidade de 

ajuizarem, cada qual, ações individuais de conhecimento para esse desiderato (art. 103, 

§ 3º, CDC). Em caso de improcedência de pedido, os interessados que não tiverem 

intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título 

individual (art. 103, §2º CDC). Essa modalidade recebe o nome de coisa julgada 

secundum eventum litis. 

Sintetizando novamente o autor supracitado20: 

 
Natureza da decisão Formação da coisa julgada Conseqüências 

Extinção do processo sem 
julgamento do mérito (art. 267 
CPC) 

Coisa julgada formal Possibilidade de propositura de 
nova demanda com o mesmo 
objeto e causa de pedir, inclusive 
pelo autor que havia proposto a 
ação anterior. 

Procedência do pedido Coisa julgada material Eficácia erga omnes. 
Impossibilidade de propositura 
de nova demanda com o mesmo  
objeto e causa de pedir, por 
qualquer ente legitimado. A 
execução poderá ser efetuada a 

                                                           
20 Ibidem. p. 306. 
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título coletivo ou individual. Não 
será beneficiado pela coisa 
julgada coletiva o individuo que 
não requereu a suspensão do 
processo individual (art. 104 
CDC)  

Improcedência do pedido, 
inclusive por insuficiência de 
provas 

Coisa julgada material Impossibilidade de propositura 
de nova demanda com o mesmo 
objeto e causa de pedir, por 
qualquer ente legitimado. Os 
interessados individuais que não 
tiverem intervindo no processo 
poderão pleitear seus direitos em 
ações individuais. 

 

 Cumpre por fim observar que, no caso de extinção do processo sem julgamento 

do mérito, em que há coisa julgada meramente formal, não haverá a possibilidade de 

propositura de nova demanda com o mesmo objeto e causa de pedir pelo mesmo autor, 

diante da nova redação dada ao art. 267, V do CPC.  

   

7 LITISPENDÊNCIA 

 

Haverá litispendência quando se ajuizar ação idêntica à anteriormente proposta, 

considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Nesse caso, pode a litispendência ser conhecida mediante 

alegação da parte interessada ou de ofício, pelo juiz (CPC, art. 301, §§ 1º, 2º, 3º e 4º).21  

Em relação à litispendência, a Lei 7.347/85 (LACP) nada fala a respeito da 

questão, a qual somente veio a ser tratada pelo CDC que, em seu art. 104, estabelece 

que: 

 
“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo 
único do art. 81, não induzem litispendência para as ações 
individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra 
partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
ciência nos autos, do ajuizamento de ação coletiva.” 

 

Há, segundo Ada Pellegrini Grinover, erro no artigo supracitado, em relação à 

referência dos incisos do artigo 103 do mesmo diploma legal. Segundo a autora: 

 

                                                           
21 MELO, Raimundo Simão de. Ob. cit. p. 184. 
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“Observe-se e retifique-se, antes de mais nada, um erro de 
remissão contido no art. 104: a referência do dispositivo aos 
“efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que 
aludem os incs. II e III do artigo anterior” deve ser corrigida 
como sendo à coisa julgada “a que aludem os incs. I, II e III do 
artigo anterior”, e isto porque a coerência interna do dispositivo 
exige a relação entre a primeira e a segunda remissão, pelo que 
não se pode excluir da segunda a menção ao inc. I do art. 103 
que, ademais, se sujeita ao mesmo regime previsto no inc. II. 
Quando muito, poder-se-ia entender a segunda remissão como 
feita aos incs. I e II do art. 103, levando em conta a própria 
ordem de indicação dos efeitos da coisa julgada (erga omnes e 
ultra partes) seguida pelo dispositivo.”22

 

 Dessa forma, tem-se que a primeira regra do dispositivo é no sentido da exclusão 

da litispendência, uma vez que não é possível observar a tríplice identidade de partes, 

pedido e causa de pedir, ao comparar as ações coletivas que versem sobre direitos 

difusos e coletivos (cujo objeto consiste na reparação ao bem indivisivelmente 

considerado, ou na obrigação de fazer ou não fazer na comparação) com as ações 

individuais (que tendem ao ressarcimento pessoal).23  

 Em síntese, duas opções são oferecidas ao demandante a título individual: a) 

pode o autor da demanda individual ignorar a ação coletiva e prosseguir com sua ação, 

não podendo, posteriormente, se beneficiar da coisa julgada coletiva, mesmo sendo ela 

favorável; b) ou pode o autor individual requerer, no prazo de trinta dias da ciência do 

ajuizamento da ação coletiva, a suspensão de seu processo, caso em que poderá ser 

beneficiado pela coisa julgada favorável na ação coletiva e, sendo improcedente o 

pedido coletivo, poderá ser retomado o processo individual, para que seja apreciado o 

pedido de reparação individual, desde não tenha intervindo no processo coletivo, caso 

em que deverá se conformar com o resultado da demanda coletiva, seja ele positivo ou 

negativo (art.103, §2º do CDC). 

Já no tocante às ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos 

em relação a aquelas a título individual, a situação é diferente.  

Sobre o tema, preleciona a autora retro mencionada que a questão da relação 

entre a ação coletiva de responsabilidade civil e as ações reparatórias individuais 

soluciona-se com a reunião obrigatória dos processos ou, quando esta for impossível, 

pela suspensão prejudicial, tudo em razão da continência, uma vez que o pedido da ação 

                                                           
22 GRINOVER, Ada Pellegrini in Código de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto. 8ª ed. rev. ampl. e atual. conforme o novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
942. 
23 Ibidem. p. 942. 
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coletiva (condenação genérica a indenizar as vítimas) contém os pedidos individuais nas 

distintas ações reparatórias, atribuindo-se ao mesmo juiz a competência para julgar 

ambas as ações, para se evitar decisões contraditórias.24

Por sua vez, discorda desse posicionamento Raimundo Simão de Melo, 

alegando, entre outros argumentos que, no caso em tela, não se trata de continência e 

nem de litispendência: 

 

“A continência de ações ocorre quando há identidade entre as 
partes e a causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais 
amplo, abrange o da outra (CPC, art.104), o que não nos parece 
ser a hipótese vertente porque, na ação coletiva, o pedido de 
reparação genérica dos danos causados é mais amplo apenas no 
sentido de abranger de forma geral (erga omnes) todas as vítimas 
do dano, porém, com relação ao autor individual, em nada amplia 
em relação ao seu pleito. Quanto a litispendência, também 
entendemos descartada, não apenas porque as partes processuais 
não são as mesmas, pois numa é o autor coletivo e, noutra, é o 
interessado individual na reparação do dano pessoalmente 
sofrido, mas porque os pedidos não são efetivamente os mesmos; 
na ação coletiva busca-se uma condenação genérica, mediante a 
fixação da responsabilidade do réu de indenizar os danos 
causados aos direitos individuais homogêneos, necessitando-se, 
portanto, de uma liquidação futura, num verdadeiro processo de 
conhecimento, em que o interessado terá ainda que provar o dano 
sofrido e o nexo causal, para posterior execução (CDC, arts. 95 e 
96), enquanto, na ação individual, o objeto é uma condenação 
específica, em que desde já se apura o nexo e a existência do 
dano individualizado de forma concreta, não sendo preciso, como 
regra, a identificação do quantum debeatur, indo-se diretamente 
para a execução”. 
 

 Não há, portanto, entendimento pacífico sobre esta última questão, mas é 

possível observar certa tendência jurisprudencial, embora ainda não pacificada, ao 

acolhimento da tese que defende a não existência de continência ou litispendência entre 

as ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos e as ações 

individuais que também os tenham por objeto.             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                           
24 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ob. cit. p. 943-947 apud MELO, Raimundo Simão de. Ob. cit. p.186. 
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 Não há como negar que a concepção individualista do processo trabalhista não 

mais consegue solucionar, de maneira efetiva, os conflitos que chegam, em massa, às 

varas da Justiça do Trabalho.  

 Diante de tal realidade, na busca da efetivação dos direitos trabalhistas, surge a 

proposta de uma real implementação da coletivização do processo do trabalho que, 

através, principalmente, da ação civil pública, representa uma solução eficaz para tratar 

as inúmeras pretensões judiciais no âmbito do Direito do Trabalho que, muitas vezes, 

são simplesmente idênticas.  

Para tanto, faz-se necessário enfrentar todos os obstáculos hoje existentes para a 

afirmação e a efetiva utilização desse novo sistema processual. É preciso resolver, 

sempre no sentido de assegurar a máxima efetividade da tutela metaindividual, as 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais referentes à legitimidade, coisa julgada e 

litispendência das ações coletivas. É necessário que os operadores do Direito se 

conscientizem da necessidade da coletivização do processo trabalhista e colaborem para 

uma Justiça Trabalhista mais célere e eficaz.         
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O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO TOCANTE AO MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Leda Maria Messias da Silva∗

 

 

RESUMO 

O presente trabalho, partindo do conceito de meio ambiente do trabalho, trata a respeito 

do cumprimento do Princípio da Função Social do Contrato no meio ambiente do 

trabalho. O ambiente de trabalho deverá ser sadio, equilibrado, decente a fim de que o 

trabalhador possa executar o seu trabalho, com eficácia e produtividade, preservando 

sua dignidade, com o auxílio de todos os envolvidos no processo, empregado, 

empregador e inclusive o Estado, no papel de promotor de políticas públicas. Ao final, 

apresenta propostas para as questões que envolvem o meio ambiente do trabalho e a 

função social do contrato de trabalho, concluindo que o Princípio de Proteção é 

fundamental para que haja a consecução deste objetivo. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO; DIGNIDADE E PROTEÇÃO; MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO. 

 

ABSTRAT 

The following essay, aiming the work environment, deals with the acchivement of 

Social Function Principal Contract in the work environment. The work environment 

must be healthy, balanced, decent so that the worker may execute his/her activities 

eficently and well, preserving his/her dignity being helped by everyone in the process: 

employer, employee and also the state in the role of promoter of public policies. In the 

end, presents proposals that help in the work place and the social function of the work 

                                                           
∗ Mestre e Doutora em Direito das Relações Sociais, Sub-área de Direito do Trabalho, pela PUC-SP; 
coordenadora e professora do curso de Graduação em Direito do Centro Universitário de Maringá e profa. 
do Mestrado em Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá; membro do Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) e da Sociedade Brasileira de Bioética; ex-professora da Universidade 
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Pertence, ainda, ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa do 
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contract, concluding that the Principle of Protection is essencial to create the 

construction this aim. 

 

KEYWORDS 

SOCIAL FUNCTION OF CONTRACT; DIGNITY AND PROTECTION; WORK 

ENVIRONMENT 

 

1.  

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, ainda se discute a flexibilização das leis trabalhistas, como objeto de 

uma futura e ampla Reforma Trabalhista, a qual, estabeleceria que os Sindicatos como 

detentores do poder de representação coletiva, negociariam em prol dos empregados, 

mesmo as garantias mínimas concedidas ao trabalhador na CLT. No entanto, não é 

necessária uma análise mais acurada, para supor que esta reforma já foi estabelecida, de 

maneira bastante ampla, por meio de Institutos como a Terceirização, o Cooperativismo 

de Trabalho, a Jornada a Tempo Parcial, o Banco de Horas, a redução de salário e a 

redução de salário e jornada, mediante Acordo ou Convenção Coletiva, dentre outros 

casos de flexibilização.  

Recentemente, o que mais gerou polêmica, neste contexto, foi a Emenda n. 31, a 

qual proibia a intervenção de fiscais, mesmo em havendo possível irregularidade na 

contratação da mão-de-obra, por parte de uma tomadora de serviços. E, inclusive, a 

francesa Annie Thébaud-Mony2, tratando da saúde do trabalhador no ambiente de 

trabalho, escreveu o livro “Travailler peut nuire gravement à votre santé”(“O trabalho 

pode fazer muito mal à sua saúde”), onde revela que a terceirização foi um dos grandes 

fatores das más condições do ambiente de trabalho, diante da precarização das mesmas 

relações, levando muitas vezes o trabalhador a adoecer em decorrência deste.  

Outras situações de precariedade, por exemplo, casos de trabalho penoso nas 

lavouras de cana-de-açúcar, como os cortadores de cana, os quais noticia a reportagem 

da Folha de São Paulo, datada de 3/5/2007, teriam vida útil de trabalho, de apenas 

                                                           
1 Incluída pelos parlamentares na lei que criou a Super-Receita, a emenda proíbe o auditor fiscal de 
multar empresas que contratam profissionais que constituíram uma empresa para prestar serviços. A 
emenda foi vetada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
2 MONY-THÉBAUD, Annie. Travailler peut nuire gravement à votre santé. Paris: Editions la 
Découverte, 2007. 
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12(doze) anos, “parecida com a do escravo no final da escravidão no Brasil”3. 

Outrossim, o ambiente onde o trabalhador passa a maior parte de sua vida útil, sabe-se, 

muitas vezes, passa a ser um pesadelo na vida do trabalhador, pois neste ambiente pode 

sofrer verdadeiras torturas psicológicas, em decorrência do comportamento inadequado, 

ora do empregador, de um preposto ou mesmo de um colega de trabalho e até de um 

subordinado. O assunto é tão sério, que no aspecto psíquico, por exemplo, a degradação 

do ambiente pode, muitas vezes, levar ao suicídio, como não raro se ouve falar, nos 

casos de empregados que sofrem assédio moral no ambiente de trabalho, e que em 

situações mais críticas perdem o interesse não só pelo trabalho, mas pela vida. 

Uma reportagem veiculada na Folha de São Paulo, na data de 18/7/20074, 

informa que houve no Grupo Francês Peugeot, o registro de seis suicídios neste ano; 

houve cinco trabalhadores que trabalhavam em uma mesma unidade da montadora 

européia, e dois dos quais se suicidaram no interior da mesma. Até o momento, ainda 

estão em curso as investigações, mas o Sindicato CGT, já pediu que um dos últimos 

suicídios seja qualificado como acidente de trabalho, bem como propôs medidas para a 

melhora da saúde dos trabalhadores.  

As medidas visam a adotar um plano de emergência para a saúde dos 

trabalhadores, com pausas de dez minutos por hora de trabalho, controle ambulatorial 

das queixas psicológicas, fim imediato das pressões sobre os doentes, “que assumem a 

forma de convocações ou o envio de cartas da direção por “absenteísmo pessoal 

incompatível com a organização industrial” – A CGT teria reunido 150 delas -, assim 

como telefonemas e visitas indesejadas às residências”. Portanto, é necessário de fato, 

investigar quando acontecem suicídios no ambiente de trabalho, pois podem estar 

relacionados com a qualidade do ambiente de trabalho, envolvendo questões pertinentes 

a competitividade em busca do máximo de rentabilidade, assédio moral, dentre outras. 

Quando o motivo do suicídio está relacionado ao meio ambiente do trabalho, com 

certeza esta motivação inicia-se bem antes, pelo que, é importante o monitoramento do 

meio ambiente do trabalho, a fim de averiguar o grau de satisfação dos empregados, 

bem como, se existe algum fator relacionado ao trabalho, contribuindo para uma atitude 

drástica, como o suicídio. Normalmente, o trabalhador comprometido em sua saúde, por 

                                                           
3 TOLEDO, Marcelo;PAULA, Jucimara de;JÚNIOR, Jorge Soufen.Bóia-fria ganha bem, diz usineiro. 
Produtores de cana rechaçam comparação com escravidão e dizem que remuneração está acima da média. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 3/5/2007, Dinheiro, B 13.
4 BRAFMAN, Nathalie. Grupo Peugeot na França Registra 6 Suicídios Neste Ano. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 18.07.07, Dinheiro, B8. 
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fatores negativos no ambiente do trabalho, diminui gradativamente a sua produtividade, 

apresentando sintomas de depressão. 

Portanto, ambiente de trabalho deve ser sadio, tanto no aspecto físico (segurança 

no trabalho, de um modo geral, condições adequadas sob o ponto de vista ergonômico, 

uso de Equipamentos de Proteção Individual, etc.), quanto químico (produtos químicos 

de um modo geral, poeiras, que, inclusive, podem gerar diversas doenças), biológico 

(fungos e bactérias) e psíquico (ambiente onde as diferenças são respeitadas, onde o 

assédio moral não seja uma prática, não haja discriminação, enfim, psicologicamente 

adequado). 

 

2. 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO  

 

A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n. 6.938/91, declara que meio 

ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

O artigo 225 da Constituição Federal, por sua vez, prescreve que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Sandro Nahmias Melo, conclui que o Legislador Constituinte, inclui no art.225 o 

meio ambiente do trabalho, citando, ainda, para corroborar esta assertiva, o art.200 da 

Constituição, onde , em seu inciso VIII, ao declarar a competência do Sistema Único de 

Saúde, aduz que lhe compete nos termos da lei “colaborar com a proteção do meio 

ambiente , nele compreendido o do trabalho”5. 

Raimundo Simão de Melo6, destaca que o direito ambiental tem como objeto 

tutelar a vida saudável e o classifica da seguinte forma: 

  

O meio ambiente natural diz respeito ao solo, à água, ao ar, à flora e à 
fauna; o artificial, ao espaço urbano construído; o cultural, à formação 
e cultura de um povo, atingindo a pessoa humana de forma indireta. O 
meio ambiente do trabalho, diferentemente, está relacionado de forma 

                                                           
5 MELO, Sandro Nahmais. Meio Ambiente do Trabalho: Direito Fundamental. São Paulo:LTr, 2001, 
p. 37. 
6MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 
legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 24.  
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direta e imediata com o ser humano trabalhador no seu dia-a-dia, na 
atividade laboral que exerce em proveito de outrem. 

 

Pode-se concluir, que o meio ambiente do trabalho está contido no meio 

ambiente geral, o qual, na esfera trabalhista, e, especialmente, do contrato de trabalho 

deve-se compreender como meio ambiente do trabalho não só o local onde o 

trabalhador presta o seu serviço,  mas também como parte do meio ambiente do 

trabalho, todos os fatores internos ou externos que possam interagir com o trabalho e 

influenciar de alguma forma esse meio ambiente, contribuindo para o seu equilíbrio ou 

desequilíbrio. 

Deve-se compreender como meio ambiente equilibrado, aquele, no qual o 

contrato de trabalho proporcione um emprego decente. 

A proteção ao meio ambiente de trabalho é perfeitamente justificável para evitar 

este desequilíbrio, pois é aí que o trabalhador emprega a maior parte de sua vida, 

abrindo mão do convívio com a família, e, o que nunca é demais repetir, o homem não é 

mera peça de um processo de produção, mas é um ser que tem sentimentos, tem sua 

história de vida e deve ter protegida a sua integridade física e psíquica neste ambiente 

de trabalho. 

Acerca da proteção do ambiente de trabalho, e, em conseqüência, do trabalhador 

no tocante à sua integridade física, menciona Sandro Nahmias Melo, que certos 

empregadores muitas vezes preferem pagar adicional de insalubridade ou periculosidade 

por uma questão de economia, do que melhorar as condições do ambiente de trabalho de 

seus empregados, cita ainda, as péssimas condições de trabalho forçado e trabalho 

infantil, todos a contribuir para um ambiente de trabalho totalmente desiquilibrado7.  

Na verdade, o meio ambiente de trabalho saudável, diminui o risco de acidentes 

e, em conseqüência, o empregador reduz o seu custo com o empregado, que trabalha 

mais motivado, faltando menos ao trabalho para consultar médicos, além do que, a 

empresa é considerada socialmente responsável, o que repercute em seu nome, em sua 

marca. 

Informações expostas no Jornal “O Estado do Paraná”8, dão conta que um 

estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para a América 

                                                           
7 MELO, Sandro Nahmais. Meio Ambiente do Trabalho: Direito Fundamental. São Paulo:LTr, 2001, 
p. 86. 
8 Acidentes de trabalho. Prejuízos sem fim. O Estado do Paraná, Paraná, Mais Saúde, terça-feira, 24 de 
julho de 2007, p. 6. 
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Latina, aponta que cerca de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) é perdido por causa 

dos acidentes de trabalho. 

Portanto, o empregador só tem a ganhar, ou seja, proporcionar um meio 

ambiente de trabalho, em condições de decência, só pode beneficiar todos: empregado, 

empregador e sociedade, devendo o empregador zelar pelo meio ambiente do trabalho, 

em todos os seus aspectos, ou seja, químico, físico, biológico ou psíquico. 

 

 

3. 

 EMPREGO DECENTE 

 

Raimundo Simão de Melo, expõe, apropriadamente, que o bem ambiental 

envolve a vida do trabalhador e que cabe ao empregador, primeiramente, a obrigação de 

“preservar e proteger o meio ambiente laboral e, ao Estado e à sociedade, fazer valer a 

incolumidade desse bem”9. E, para tanto, completa este autor, estabelece a Constituição 

de 1988, “como fundamentos do estado Democrático de Direito e da ordem econômica 

os valores sociais do trabalho, a dignidade da pessoa humana e o respeito ao meio 

ambiente”.  

Nesse contexto, a Recomendação 193 da OIT, utiliza o termo “emprego 

decente”, ou seja, recomenda que todo trabalhador deve ter um “emprego decente”. 

Afinal, o que é “decente”? Segundo os estudiosos do vernáculo, de modo geral a 

palavra é definida como sendo, dentre outras, “honesto”, “conveniente”, “apropriado”, 

“bem comportado”, “que fica bem”, “asseado”, “limpo”. Portanto, não fica difícil 

concluir que “emprego decente” deve ser entendido como aquele que preserva a 

dignidade do trabalhador. E preservar a dignidade do trabalhador, em tempos de 

precarização do trabalho a fim de diminuir custos e competir com o mercado 

globalizado, não poderia fugir da aplicação do Princípio de Proteção nas relações de 

trabalho, mais atual do que nunca, embora muitos tenham mitigado a sua aplicação na 

contemporaneidade. Numa relação, de um modo geral, tão desigual, como na relação de 

trabalho, só é possível o cumprimento da função social do contrato, considerando que o 

trabalhador possa gozar de um ambiente sadio e que esteja ancorado pelo Princípio da 

Proteção, para a eficácia dos seus direitos, conforme discorreremos mais adiante. 

                                                           
9 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 
legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 28. 
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Rubens Ricupero, ao escrever na Folha de São Paulo sobre “Trabalho e 

Dignidade”, enuncia que o emprego decente e digno, não pode ser qualquer tipo de 

emprego, pois quando evocamos o termo “emprego decente”, devemos pensar em 

trabalho produtivo, com remuneração adequada, direitos bem estabelecidos e proteção 

social. Prossegue, informando que, segundo a OIT, a cada ano 250 milhões de 

trabalhadores sofrem acidentes de trabalho e 300 mil morrem em conseqüência deles. E, 

ainda, este número somado a perdas devido a doenças ocupacionais, chega-se ao 

número de 1 milhão de mortos por ano. Portanto, conclui o autor do artigo, que não 

resta dúvida de que um dos componentes do trabalho decente é a segurança no ambiente 

de trabalho, além do bem-estar, a satisfação produzida pelo trabalho, “o sentimento de 

uma relação pessoal com a atividade profissional e com o produto que ela gera”10. 

Mas como implementar este meio-ambiente sadio, no sentido físico, químico, 

biológico e psíquico (para se empregar a mesma terminologia usada anteriormente)? 

Um ambiente decente, que proporcione emprego decente. 

 

4.  

FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 

Para responder a tal indagação, tem-se que compreender quando um contrato de 

trabalho cumpre a sua função social, mas antes, o que é função social do contrato. 

A Constituição da República, em seu artigo 1º, III, dispõe que a República 

Federativa do Brasil, se constitui em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana. Portanto, conclui-se que não é possível 

que um contrato cumpra a sua função social, sem que o mesmo na sua consecução 

assegure a dignidade da pessoa humana. Neste diapasão, não se pode olvidar os direitos 

de personalidade, uma vez que são aqueles que têm por fim garantir a dignidade da 

pessoa humana, pois quando se protege o indivíduo em sua integridade física, 

intimidade, privacidade, imagem, etc., está-se assegurando-lhe nada mais nada menos, 

do que a condição de respeitabilidade à dignidade do ser humano, ou seja, o que 

“destaca a categoria dos direitos da personalidade é a sua fundamentação no respeito e 

                                                           
10 RICUPERO, Rubens. Trabalho e Dignidade. Folha de São Paulo, São Paulo, B2, Dinheiro. Opinião 
Econômica, domingo, 11 de janeiro de 2004. 
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na proteção da dignidade da pessoa humana, como elemento essencial à própria 

existência da pessoa, diante de sua evolução histórica”11. 

Assim, não se pode conceber um contrato que somente atine para as questões 

formais, como agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei e outros, sem ater-se às 

questões relativas ao meio ambiente ecológico e de trabalho, questões sociais e morais12 

Em outras palavras, embora não deixe de ter importância, o Princípio da Autonomia da 

Vontade, ficaria em segundo plano, quando se trata de reconhecer a dignidade da pessoa 

humana, que também engloba o bem-estar comum, pois ninguém pode viver bem, 

quando ao seu redor, não se vive bem. Limita-se, pois, o Princípio da Autonomia da 

Vontade, em prol de estabelecer como prioridade, o bem-estar coletivo, a fim de 

assegurar a dignidade da pessoa humana em sua plenitude. Neste aspecto, muito bem 

expõe Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho13, no seguinte sentido: 

 

...já se pode verificar que o Direito Contratual brasileiro passou, 
mormente após a edição de nossa Constituição de 1988, por um 
inegável processo de socialização, ou, por que não dizer, de 
“democratização jurídica”. 

 

E, ainda, como acrescentam, que essa socialização é “um importante marco na 

historia do Direito, uma vez que, com ela, abandonaríamos de vez o modelo clássico-

individualista típico do século XIX”14. O contrato, com a idéia de cumprimento de sua 

função social e de respeito à dignidade da pessoa humana, torna-se mais coerente, justo 

e livre da idéia de que o fraco acaba por tornar-se subjugado pelo mais forte. 

Se na esfera cível esta preocupação é cada vez mais destacada (o próprio artigo 

421 do Código Civil, afirma que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato), como deixar de aplicar-se com todas as suas letras, 

muito mais ainda, ao contrato de trabalho, tais conclusões, bem como, a fim de 

assegurar que de fato na prática assim o será, deve-se aplicar o Princípio da Proteção, já 

que por natureza, tem-se uma relação na qual normalmente um é economicamente mais 

forte do que outro. Pode-se concluir, que a aplicação do Princípio de Proteção nos 

contratos de trabalho, é um meio de assegurar a dignidade do trabalhador e, em 

                                                           
11 BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 50. 
12 GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Contratos. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 50. 
13 Ibid, p. 55. 
14 Ibid, p.55. 
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conseqüência o cumprimento da função social do contrato e do emprego decente. Não 

por menos que Gagliano e Pamplona, afirmam que a função social do contrato é o 

precípuo efeito de impor limites à liberdade de contratar, em prol do bem comum15. 

Tereza Negreiros, ao expor sobre a função social do contrato, traz de forma bem 

expressiva a idéia que se está expondo em relação ao Princípio da Função Social do 

Contrato, ou seja, as partes não estão isoladas ao contratarem, bem como, existem 

reflexos que afetam o bem comum e, portanto, quer seja para proteger uma das partes, 

ambas ou a sociedade, existem limites às liberdades individuais, quer sejam nos 

contratos típicos no âmbito Civil, quer seja em contratos de trabalho: 

 

Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando 
concebida como um princípio, antes de qualquer outro sentido e 
alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o 
contrato não deve ser concebido como uma relação jurídica que só 
interessa às partes contratantes, impermeável às condicionantes sociais 
que o cercam e que são por ele próprio afetadas. 

 

 

Pode-se considerar que num contrato da esfera cível, exista uma relativa 

igualdade entre as partes, no entanto, não é fato desconhecido que as cláusulas leoninas 

existem e que quase sempre subjugam a parte que de uma forma ou outra é a mais fraca 

na relação, quer seja, economicamente, quer seja por outras questões sociais. Quando se 

trata dos contratos de trabalho, em que, geralmente, uma parte é a hipossuficiente, é 

ainda mais grave essa condição de desigualdade e, a indagação que aqui se faz, é como 

conseguir efetivamente o cumprimento da função social do contrato, assegurando o 

equilíbrio entre as partes contratantes, num contrato que efetivamente respeite a 

dignidade do ser humano? 

 

5. O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO E A DIGNIDADE HUMANA 

 

Conforme foi mencionado na última citação, nas palavras de Tereza Negreiros, o 

contrato de fato não é impermeável às condições sociais que o cercam. Se alguém é 

ofendido em sua dignidade, de certa forma, toda a sociedade é ofendida, pois o princípio 

da dignidade humana consubstancia-se “na pretensão ao respeito por parte dos demais 

indivíduos da coletividade aos direitos fundamentais da pessoa, como integrante de uma 

                                                           
15 Ibid, p.55. 
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coletividade”16. Inclusive, é princípio constitucionalmente garantido no artigo primeiro 

da Carta Magna (inciso III). Imagine, por exemplo, as seguintes situações: um bóia-fria 

que morre por excesso de trabalho (a Folha de São Paulo, datada de 29/4/2007, noticia 

que “ao menos 19 mortes já ocorreram nos canaviais de São Paulo desde meados de 

2004, supostamente por excesso de trabalho”17), ou o caso do rapaz e o seu pai, que 

sofreram discriminação racial, pois ao passarem na porta de saída de uma grande loja de 

departamentos, o alarme que acusa a passagem de produtos sem pagamento, disparou. 

Um dos funcionários da loja dirigiu-lhes a palavra, aos gritos, dizendo “Parem 

imediatamente. Abram as bolsas e coloquem todos os pertences para fora”. E, em 

seguida, desta feita, dirigindo-se especificamente ao filho, disse: “Você crioulinho, 

pegou alguma coisa da loja?”, pediu-lhes que esvaziassem os bolsos, para depois 

descobrir que o alarme tocou porque o rapaz levava no bolso da camisa um “pendrive” 

(memória portátil de computador), o qual era de sua propriedade18. Imagine-se uma 

outra situação: um trabalhador, que como empregado, leva uma vida de escravo numa 

fazenda, bebendo a mesma água que os porcos, enfim, tantos outros casos que 

poderíamos citar. Isso não fere a dignidade só do indivíduo, mas de toda a sociedade. É 

aviltante. 

Marcelo Roberto Bruno Válio, ao conceituar a dignidade da pessoa humana, 

aduz que a “dignidade é valor espiritual e moral inerente à pessoa humana, que conduz 

um sentimento de respeito consciente e responsável da vida e pelos seus pares. Tratar 

dignamente uma pessoa é respeitar o próximo e a si mesmo...”19. Mais adiante, 

completa este autor20: 

 

Assim, deve haver conscientização mundial, no sentido do 
cumprimento do princípio de personalidade da dignidade humana, por 
se encontrar em patamar diferenciado atualmente no direito mundial, 
face à tendência dos ordenamentos no reconhecimento do ser humano 
como centro e o fim do Direito. 

 

                                                           
16 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance.2 ed. São Paulo: 
LTr, 2006, p. 49. 
17 ZAFALON, Mário. Cortadores de cana têm vida útil de escravo em SP”. Pressionado a produzir 
mais, trabalhador atua cerca de 12 anos, como na época da escravidão. Folha de São Paulo, São Paulo, 
Dinheiro, domingo, 29 de abril de 2007, B1. 
18 ACAYABA, Cíntia. Pai acusa loja em Curitiba de racismo. Folha de São Paulo, São Paulo, C5, 
Cotidiano, quarta-feira, 29 de agosto de 2007, p. 83. 
19 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Os Direitos de Personalidade nas Relações de Trabalho. São 
Paulo:LTR, 2006, p. 38. 
20 Idem, p. 39. 
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Nos contratos de direito do trabalho, o empregador é dotado do poder diretivo, o 

qual está exposto no art.2º. da CLT, quando o legislador declara que empregador é 

aquele que dirige a prestação pessoal de serviços de outrem. Também é aquele que 

assalaria o que implica dizer, que uma das partes, na maioria das vezes, depende desta 

verba de caráter alimentar-salário, para a sua sobrevivência, o que deixa claro a 

ascensão de uma das partes sobre a outra. Portanto, como é notório, trata-se de contrato 

em que o desequilíbrio entre as partes fica evidente, não havendo como abolir-se 

princípios que garantem alguma superioridade jurídica da parte mais fraca, sobre a 

outra, a fim de garantir um equilíbrio nesta balança. Por isso, está o Princípio de 

Proteção mais vigente do que nunca, aplicável em suas três regras (Princípio da norma 

mais favorável, da condição mais benéfica e do “in dúbio pro operário”), pois trata-se de 

garantir que o contrato de trabalho cumpra sua função social para assegurar ao 

empregado um emprego decente, o que significa dizer, digno.  

O Princípio de Proteção, segundo Américo Plá Rodrigues é aquele que “se refere 

ao critério fundamental que orienta o Direito do Trabalho, pois este, ao invés de 

inspirar-se num propósito de igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo 

preferencial a uma das partes: o trabalhador”21

Este princípio, prossegue o autor, se aplica por meio de três regras, a regra do 

“in dúbio pro operário”, da regra da norma mais favorável e da regra da condição mais 

benéfica. Em síntese, nas palavras do próprio autor22: 

 

a) a regra in dúbio, pro operário. Critério que deve utilizar o juiz ou 
intérprete para escolher, entre vários sentidos possíveis de uma norma, 
aquele que seja mais favorável ao trabalhador; 

b) a regra da norma mais favorável determina que, no caso de haver 
mais de uma norma aplicável, deve-se optar por aquela que seja mais 
favorável, ainda que não seja a que corresponda aos critérios clássicos 
de hierarquia das normas; e 

c) a regra da condição mais benéfica. Critério pelo qual a aplicação 
de uma norma trabalhista nunca deve servir para diminuir as 
condições mais favoráveis em que se encontrava um trabalhador. 

 
 

Na verdade, conclui o autor, o Direito do Trabalho deve-se preocupar com a 

proteção de uma das partes, por se tratar daquela que necessita deste amparo a fim de 

atingir uma “igualdade substancial e verdadeira entre as partes”23. 

                                                           
21 RODRIGUES, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. Tradução de Wagner Giglio. 3. ed. 
atual. São Paulo: LTr, 2000, p. 107. 
22 Ibid, p. 107. 
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É fato notório que a maior parte dos trabalhadores, necessitam do seu trabalho 

como meio de prover o seu sustento e/ou de sua família, e que de fato, uma dependência 

econômica umbilicalmente une trabalhador e empregador. Também é fato, que muitas 

das alterações advindas, por exemplo, a terceirização, que é uma das formas de 

flexibilização do contrato de trabalho, foram impostas aos trabalhadores. Houve casos, 

em que departamentos de empresas foram terceirizados de um dia para o outro e os 

mesmos empregados passaram a prestar os mesmos serviços aos seus empregadores, no 

entanto, desta vez, enquadrados em outros sindicatos e com outros ganhos e condições, 

bastante inferiores aos que anteriormente possuíam.  

Também é notório, que a terceirização quando não implantada de forma 

adequada, traz ganhos menores aos trabalhadores, conforme já foi exposto na 

introdução deste trabalho e condições, inclusive, no ambiente de trabalho, péssimas, 

colocando, muitas vezes, em risco não só a integridade física destes trabalhadores, como 

também do meio ambiente como um todo. Da mesma forma, quando são formadas 

falsas cooperativas, somente para fugir das obrigações com os trabalhadores. Quando 

são impostos aos empregados, pagamentos “por fora”, a fim de que o empregador possa 

fugir dos encargos legais. Quando têm que se submeter à um ambiente degradado e 

prejudicial à saúde, a fim de manter-se no emprego, ou mesmo ao trabalho escravo. 

Enfim, são infinitas as possibilidades de burlar os direitos trabalhistas, principalmente, 

com a finalidade de reduzir custos, quando o custo é transferido na realidade, para a 

sociedade, que certamente, pagará esta conta. 

Portanto, não há como abolir a proteção ao empregado , a fim de que se possa ter 

um trabalho decente, a fim de que se possa garantir a eficácia nas relações de trabalho, 

do princípio da dignidade humana, pois também será dessa forma que efetivamente 

estaremos na direção do cumprimento da função social do contrato, a qual deve mais no 

contrato de trabalho, do que em qualquer outro, se fazer presente, pois está em jogo 

prestações de caráter alimentar, de pessoas que dedicam muitas horas do seu tempo de 

vida, ao labor.  

 

6. 

PROPOSTAS PARA AS QUESTÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E A 

FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 
                                                                                                                                                                          
23 Ibid, p. 83. 
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A proposta principal é a prevenção. Esta proposta está de acordo com um dos 

princípios ambientais, previstos na Constituição Brasileira (art. 225)24, ou seja, o 

Princípio da Prevenção e da Precaução. “Prevenção significa adoção de medidas 

tendentes a evitar riscos ao meio ambiente e ao ser humano. Precaução, em Direito 

Ambiental, tem a ver com risco, prejuízo, irreversibilidade e incerteza”25. Se 

constitucionalmente, é responsável pelo meio ambiente de trabalho, (aqui interpretado 

como o meio-ambiente em seu sentido amplo), o Empregador, o Estado e a Sociedade, 

pode-se concluir que, como faz parte da sociedade o empregado, este também é 

responsável. Veja-se o que diz Raimundo Simão de Melo26, a respeito: 

 

Na aplicação deste princípio no âmbito trabalhista, deve-se levar em 
conta a educação ambiental a cargo do Estado, mas também das 
empresas, nos locais de trabalho, orientando os trabalhadores sobre os 
riscos ambientais e fornecendo-lhes os equipamentos adequados de 
proteção, como menciona na CLT no art.157, podendo, inclusive, 
depois de bem orientar os trabalhadores sobre os riscos ambientais, 
puni-los pela recusa em observar as normas de segurança e medicina 
do trabalho (art. 158 da CLT). 

 

Assim, o contrato de trabalho, para que atinja sua função social, deverá 

proporcionar ambiente decente, evitando-se colocar em risco a integridade física e 

psíquica do trabalhador, igualmente do empregador ou o seu preposto, em relação aos 

subordinados. Neste último caso, exemplifica-se com a situação do preposto que sofre 

assédio moral de seus subordinados ou, no primeiro caso, do empregador que sofre 

injúria ou difamação por parte do empregado. Um ambiente bom, sem risco para as 

partes, diminui inclusive o número de pagamentos de benefícios por incapacidade 

resultante de acidente de trabalho ou doença, bem como está provado que empresas que 

proporcionam melhores condições de trabalho aos seus trabalhadores, com mais 

estímulos, também têm maior produtividade e, portanto, melhores resultados. Este é o 

chamado ambiente “decente”, onde o empregado se sinta estimulado a estar integrando 

o ambiente. Ambiente em que poderá ter oportunidades para capacitar-se e ser bem 

remunerado. 

                                                           
24 Art.225 da Constituição Brasileira: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
25 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 2. ed. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 40. 
26 Ibid, p. 41. 
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É interessante a proposta descrita por Melo27, no sentido de, a partir deste 

Princípio, efetivamente punir adequadamente ao poluidor, nos aspectos administrativos, 

penais e civis. E, inclusive, adverte que, da mesma forma, deverão ser premiados com 

incentivos fiscais aqueles empreendedores que levem em conta a prevenção do meio 

ambiente do trabalho, por exemplo, cita o caso da Lei n. 10.666, que reduz as 

contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho, conforme o desempenho da empresa 

no tocante aos riscos ambientais. 

Em outras palavras, é o cumprimento da função social do contrato. Afinal, “o 

contrato é considerado não só como um instrumento de circulação de riquezas, mas 

também, de desenvolvimento social”28. 

Outras ações, ainda poderiam ser implementadas para que o contrato de trabalho 

cumpra integralmente a sua função social, no tocante ao ambiente de trabalho: 

Primeiramente, o contrato de trabalho deveria ser o mais transparente possível, 

esclarecendo ao empregado todos os seus direitos e deveres de forma clara e objetiva. 

Por outro lado, todo empregador, a fim de se estabelecer, deveria ter noções básicas de 

legislação trabalhista e previdenciária, as quais poderiam ser implementadas por 

políticas públicas, voltadas para este fim. Inclusive, os próprios órgãos, tanto do 

Ministério do Trabalho, quanto da Previdência Social, como também o Ministério 

Público do Trabalho, deveriam proporcionar com freqüência, cursos voltados para 

empresários, empregados e prepostos, conscientizando-os de seus direitos e deveres. 

Vários assuntos poderiam ser abordados, desde a cota para deficientes até os benefícios 

por incapacidade, bem como, questões de relações interpessoais, que podem gerar 

indenizações por dano moral, como a prática de assédio moral no ambiente de trabalho, 

discriminação, dentre outros. A prevenção, sem dúvida, ainda é a melhor alternativa e 

de menor custo Brasil. 

Além disso, as políticas públicas deveriam se preocupar mais em orientar por 

meio de programas, os jovens em idade de escolher a sua profissão a fim de que o 

cidadão, escolhendo a profissão mais adequada para o seu perfil, sinta-se mais feliz em 

seu ambiente de trabalho. Da mesma forma, orientá-los em relação ao mercado de 

trabalho, para que dentre os interesses de cada um, houvesse um direcionamento para as 

áreas mais carentes de mão-de-obra. Esta medida, por si só, já proporcionaria 

                                                           
27 Ibid, p. 41. 
28 GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Contratos. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 54. 
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trabalhadores mais satisfeitos em seu ambiente de trabalho e com mais chances de se 

empregarem.  

 

7. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, pois, que para que um contrato de trabalho cumpra a sua função 

social no tocante ao meio ambiente do trabalho, deverá proporcionar uma relação de 

emprego decente. 

Por outro lado, relação de emprego decente é preservar a dignidade do meio 

ambiente de trabalho, que envolve fatores físicos, químicos, biológicos e psíquicos 

deste meio ambiente, o qual dever ser mantido de forma sadia, o que só poderá ser 

alcançado se houver uma contribuição efetiva de todos os envolvidos no processo, como 

empregador, empregado e Estado.  

Políticas públicas voltadas para informar e orientar os jovens ao escolherem suas 

profissões, inclusive, dentro de áreas carentes de profissionais. 

Saliente-se, ainda, que a relação de trabalho é uma relação delicada e desigual, 

portanto, ainda está muito presente a necessidade de aplicar-se o Princípio de Proteção 

ao empregado, a fim de atingir os propósitos da função social do contrato de trabalho. 

Ainda urge manter a superioridade jurídica do empregado, a fim de equipará-lo ao 

empregador, o qual na maioria das vezes, é o economicamente mais forte. E, finalmente, 

nada mais eficaz para obter bons resultados nas relações de trabalho, do que prevenir 

por meio de políticas públicas, implementadas por esclarecimentos que poderiam ser 

proporcionados ao empregado e empregador, pelos agentes integrantes de órgãos como 

o Ministério Público do Trabalho, o INSS e o Ministério do Trabalho. No mais, o 

respeito mútuo entre empregado e empregador, que numa relação simbiótica, possam 

fazer do ambiente de trabalho, um ambiente mais solidário, pacífico, seguro e, em 

conseqüência, mais produtivo. 

 

8.  
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A VIABILIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO 
BRASIL  

 

Lívia Mendes Moreira Miraglia∗

 

RESUMO 

O presente artigo trata da terceirização trabalhista no Brasil. Traça um panorama geral 

acerca do fenômeno na atualidade a fim de classificá-lo como uma das formas de 

flexibilização e precarização das normas trabalhistas no país. Cuida especialmente da 

ausência de legislação específica acerca do tema com o intuito de estabelecer 

mecanismos jurídico-retificadores da terceirização trabalhista, tais como: isonomia 

salarial entre trabalhadores terceirizados e obreiros permanentes, responsabilidade da 

tomadora pelos créditos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, representação 

sindical dos obreiros terceirizados e sua vinculação ao sindicato da categoria dos 

trabalhadores da empresa tomadora e igualdade de condições laborais de saúde e 

segurança no ambiente de trabalho. A finalidade é determinar mecanismos que 

viabilizem a implementação da prática no cotidiano empresarial brasileiro e que, ao 

mesmo tempo, realizem a finalidade teleológica do Direito do Trabalho de melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITO DO TRABALHO; TERCEIRIZAÇÃO; MECANISMOS JURÍDICO-

RETIFICADORES 

 

ABSTRACT 

This article is about the outsourcing in Brazil. It brings a general perspective about it in 

the country and classify the practice as a way of reduce the benefits of the employees 

established by Labor Law. It analyses specially the lack of specific law over the theme 

and the necessity of creation and development of legal instruments to minimize the bad 

effects of outsourcing, such as: equal wages between the workers of the outsourcing 

company and the employees of the principal company; legal responsibility over labor 

                                                 
∗ Mestranda em Direito do Trabalho pela PUC-Minas. Advogada. 
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rights of the company that contracts outsourcing; trade-union representation for the 

outsourcing workers and same treatment of labor health and safety rights for the 

outsourcing workers. The final goal of this article is to specify the legal instruments that 

can make outsourcing viable in the country and, at the same time can improve the life 

conditions of the workers, which is the main goal of Labor law.  

 

KEYWORDS 

LABOR LAW; OUTSOURCING; LEGAL INSTRUMENTS. 

 

INTRODUÇÃO 

A terceirização é um fenômeno dos tempos atuais. Surgiu na vigência do Estado 

Neoliberal e é fruto do modelo de produção por ele adotado: o toyotismo. Ela busca a 

constituição de uma empresa cada vez mais enxuta, além da descentralização das 

atividades não-essenciais do empreendimento, como forma de diminuir custos e de 

aumentar a produtividade e a eficiência. 

 O fenômeno terceirizante se generalizou globalmente como nova forma de 

contratação e aparente solução para reduzir os custos e, conseqüentemente, incrementar  

os lucros empresariais. Logo se alastrou pelo Brasil, mostrando-se forte tendência nos 

mais diversos setores. 

 No Brasil, erigiu na década de 19501, mas até os dias de hoje permanece sem 

legislação específica. Infere-se daí o maior problema da terceirização trabalhista no 

Brasil: a ausência de normas jurídicas capazes de viabilizar a sua prática e utilização.  

Ora, não se pode exigir que a Súmula 331 do TST2 abranja todas as 

possibilidades e formas da terceirização trabalhista na atualidade, abarcando, inclusive, 

as hipóteses de ilicitude. A súmula não é lei, e sim uma criação jurisprudencial do TST, 

                                                 
1  MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 16. 
2 Súmula 331 TST:Contrato de prestação de serviços. Legalidade. I – A contratação de trabalhadores por 
empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei 6.019/74). 
II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, CR). 
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 
7.102/83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços ligados à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.                                                                                                    
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade 
subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da 
relação processual e conste também do título executivo judicial. 
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a fim de trazer certa ordem ao caos, mas que não possui os efeitos necessários para a 

“viabilização” do fenômeno no Brasil. Assim, enquanto não advém a lei, é preciso que a 

doutrina e a jurisprudência sejam dotadas de sensibilidade acerca do tema, de modo a 

promoverem a aplicação de mecanismos que tornem possível (sob a ótica do obreiro) o 

emprego da mão-de-obra terceirizada nas empresas. 

 Ademais, é possível deduzir das experiências práticas que a terceirização pode 

ser utilizada como forma de precarização das relações e das condições de trabalho. No 

entanto, não se pode permitir que, em prol do lucro e da economia, o obreiro seja 

submetido a situações laborais vexatórias ou indignas ou que se deixe de lhe garantir o 

cumprimento de seus direitos, em razão apenas da ausência de lei regulamentadora 

específica. O que se deve coibir na terceirização é o aproveitamento da brecha, ou 

melhor, da ausência legal para se perpetuar e justificar a mitigação dos direitos dos 

trabalhadores terceirizados. 

 Desse modo, impõe-se ao Direito do Trabalho estabelecer mecanismos viáveis 

para a implementação da prática terceirizante no Brasil, sem olvidar de seus princípios e 

da sua finalidade teleológica. Na sempre apurada visão de Delgado: 

[...] é próprio à jurisprudência e à doutrina capturar práticas 
organizacionais e de conduta vivenciadas informalmente na 
convivência social e adequá-las às regras e princípios fundamentais do 
sistema jurídico circundante. Para tanto, interpreta-se a ordem jurídica 
e, à falta de regras específicas regentes daquelas práticas, encontram-
se soluções normativas no conjunto do Direito para situações 
aparentemente não tratadas pelos diplomas legais disponíveis3.  
 

 Na terceirização pode ocorrer o desvirtuamento do princípio basilar do ramo 

justrabalhista – o princípio da proteção do trabalhador – haja vista que o legislador 

permaneceu, e ainda conserva-se inerte diante dessa disparidade ocorrida no âmbito das 

empresas. Neste sentido, leciona Neves Delgado que: 

O que se busca é resgatar a função teleológica trabalhista, pautada na 
melhoria das condições de trabalho em favor do empregado, a fim de 
que o ramo justrabalhista não perca sua essência em face das 
inovações paradoxais criadas pelo mundo moderno4. 
 

 Desta maneira, o que se pretende é o “controle civilizatório da terceirização”5, a 

fim de fixar os limites necessários à implantação da prática nas relações trabalhistas 

                                                 
3  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 6 ed. São Paulo: LTr, 2007. p. 464. 
4  DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização. Paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. Op. cit., 
   p 176. 
5  A expressão é de Delgado. 
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hodiernas.Em outras palavras, é imprescindível “mitigar o caráter anti-social da fórmula 

terceirizante”6. 

A propósito, vale registrar a lição de Süssekind: 

A nós, que vivemos no mundo do Direito, cumpre acreditar e lutar 
para que os instrumentos jurídicos promovam a reformulação dos 
sistemas concernentes às relações entre os homens e entre os Estados, 
amoldando princípios tradicionais em função das novas realidades 
socioeconômicas. É preciso que a fase de transição nos conduza a um 
novo renascimento. O dos sécs. XV e XVI fez do homem o centro de 
todas as coisas. Hoje, no entanto, o alvo deve ser a humanidade, com 
o reconhecimento dos direitos coletivos, difusos e abrangentes, a 
exigir a co-responsabilidade global para a consecução da tão sonhada 
justiça social7. 
 

 Para tanto, foram criados, pela doutrina e pela jurisprudência, mecanismos 

jurídico-retificadores da terceirização trabalhista, com o intuito de, repita-se, 

“viabilizar” o fenômeno, pela aplicação, principalmente, dos princípios tuitivo e 

isonômico.  

São eles: a isonomia salarial entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores da 

empresa contratante da mesma categoria; a responsabilização da tomadora pelos 

créditos trabalhistas dos terceirizados; a vinculação sindical dos trabalhadores 

terceirizados ao sindicato da categoria dos trabalhadores permanentes da empresa 

contratante; e, finalmente, a igualdade de condições laborais, quanto à saúde e 

segurança no ambiente de trabalho entre todos os trabalhadores, terceirizados ou não, 

que trabalhem numa determinada empresa.  

 Cumpre salientar, que a adoção e a consolidação dos mecanismos, em qualquer 

hipótese de terceirização trabalhista, ainda que lícita, visa a promover a inserção 

socioeconômica do obreiro terceirizado e garantir-lhe a cidadania e dignidade plenas. 

Isso porque, é somente através do trabalho digno que se efetiva a verdadeira democracia 

e que se concretiza a justiça social. 

1 DESENVOLVIMENTO 

AAA)))   IIIsssooonnnooommmiiiaaa   sssaaalllaaarrriiiaaalll    eeennntttrrreee   tttrrraaabbbaaalllhhhaaadddooorrreeesss   ttteeerrrccceeeiiirrriiizzzaaadddooosss   eee   tttrrraaabbbaaalllhhhaaadddooorrreeesss   pppeeerrrmmmaaannneeennnttteeesss   dddaaa   

mmmeeesssmmmaaa   cccaaattteegggooorrriiiaaa   dddaaa   eeemmmppprrreesssaaa   cccooonnntttrraaatttaaanntteee   e e r nt

                                                
 Pode-se dizer que isonomia é a palavra-chave do tratamento jurídico que 

 
6  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit., p. 445. 
7  SÜSSEKIND, Arnaldo César. A globalização da economia e o direito do trabalho. Revista LTR, São 
   Paulo, v. 61, n. 1, jan./1997, p. 44. 
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deve ser dado ao trabalhador terceirizado em relação ao empregado permanente da 

empresa tomadora. E isso não apenas no tocante a salários eqüitativos, mas também em 

relação ao tratamento das condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho, e 

quanto à aplicação das Convenções e Acordos Coletivos negociados pelo sindicato dos 

trabalhadores permanentes da empresa contratante. 

 Em relação aos salários eqüitativos, compreende-se pela expressão “salário”, 

todas as parcelas que integram o complexo remuneratório do trabalhador. Sendo assim, 

o trabalhador terceirizado deverá receber a remuneração equivalente à do empregado 

efetivo, e todas as demais verbas trabalhistas, tais como, 13º proporcional, eventuais 

adicionais de insalubridade e periculosidade, etc. 

 O presente entendimento decorre da exegese do art. 12 da Lei 6.019/74 que 

estabelece o tratamento salarial isonômico entre o trabalhador temporário e o obreiro 

efetivo da empresa tomadora. O dispositivo legal trata expressamente da questão ora 

proposta, e fixa a remuneração eqüitativa entre os trabalhadores pertencentes à mesma 

categoria, na hipótese de contratação temporária. 

 Muito embora tal questão seja de relevante importância para a retificação da 

precarização do trabalho acarretada pela terceirização, não foi abordada na Súmula 331 

do TST. Desse modo, a despeito do pacífico entendimento jurisprudencial, quanto à 

aplicação da isonomia nos contratos de trabalho temporário, existe uma crescente 

discussão acerca de sua extensão aos trabalhadores terceirizados permanentes. 

 Ora, se é permitida a isonomia aos trabalhadores temporários, qual seria o 

constrangimento de estendê-la aos terceirizados permanentes, vez ser sua situação muito 

mais gravosa? Não é princípio basilar do Direito do Trabalho a proteção ao trabalhador? 

 Ao não se permitir a extensão do direito de isonomia salarial aos trabalhadores 

terceirizados, fere-se, não apenas o mais importante pilar do Direito do Trabalho, qual 

seja o princípio tuitivo, mas também o preceito constitucional que preceitua a não-

discriminação, nos termos do art. 5º, I e XLI, da Constituição da República de 1988.  

Além disso, representa clara ofensa à garantia constitucional de ampla proteção 

do salário (art. 7º VI, VII e X, da CR/88) e, afronta diretamente o art. 7º, XXXIII, da 

mesma Carta, que veda a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre as 

profissões. 

 Se aos trabalhadores terceirizados que desempenham a mesma função dos 

 3121



  

permanentes, por um dado período de tempo, é assegurada a remuneração eqüitativa, 

qual seria o argumento para não se aplicar tal norma também ao trabalhador terceirizado 

permanente que pertence à mesma categoria do efetivo da empresa? Ora, se ambos 

executam as mesmas funções e pertencem à mesma categoria, não se justifica o 

tratamento desigual que vêm recebendo em alguns casos.  

 Neste diapasão, lúcido é o magistério de Delgado, ao discorrer sobre o tema: 

[...] a fórmula terceirizante, se não acompanhada do remédio jurídico 
da comunicação remuneratória, transforma-se em mero veículo de 
discriminação e aviltamento do valor da força de trabalho, rebaixando 
drasticamente o já modesto padrão civilizatório alcançado no mercado 
de trabalho do país. Reduzir a terceirização a um simples mecanismo 
de tangenciamento da aplicação da legislação é suprimir o que pode 
haver de tecnologicamente válido em tal forma de gestão trabalhista, 
colocando-a contra a essência do Direito do Trabalho, enquanto ramo 
jurídico finalisticamente dirigido ao aperfeiçoamento das relações de 
trabalho na sociedade contemporânea8. 
 

 O mesmo autor leciona, ainda, que se a lei admite e a jurisprudência assente a 

isonomia salarial para os trabalhadores temporários, com muito mais razão deveriam 

entender sua extensão às demais formas de terceirização, principalmente à permanente, 

que por ser mais danosa ao trabalhador, requer, portanto, maior cuidado e atenção9. 

 Na mesma linha de entendimento, esclarece Hazan que: 

Com relação ao salário eqüitativo, merece ser destacado o tratamento 
isonômico entre o trabalhador terceirizado e o da empresa tomadora 
de serviços. Com efeito, a Lei n. 6.019/74 garante, em seu art. 12, 
remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma 
categoria da empresa tomadora ou cliente, calculada à base horária. 
Desta forma, o tratamento isonômico, notadamente o de aspecto 
salarial, é plenamente aplicável às situações que envolvam o 
trabalhador temporário e o terceiro10. 
 

É importante ressaltar que o tratamento isonômico é outorgado ao obreiro 

terceirizado – ainda que permaneça o não reconhecimento da relação de emprego com a 

entidade tomadora – de modo a assegurar-lhe a mesma remuneração paga ao 

trabalhador efetivo da empresa tomadora pertencente à mesma categoria. Afinal, a “[...] 

contratação terceirizada não poderia, juridicamente, propiciar tratamento 

                                                 
8  DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTR, 1999, p. 
   389. 
9  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit., p. 468. 
10 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Saúde, segurança, medicina do trabalho e a terceirização: redução ou 
    migração dos índices de acidente do trabalho e de doenças profissionais? In: HENRIQUE, Carlos 
    Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Belo 
    Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 287. 
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discriminatório entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador inserido em categoria 

ou função equivalentes na empresa tomadora de serviços” 11. 

Caso na empresa contratante não exista obreiro efetivo inserido na mesma 

categoria profissional do terceirizado, a isonomia dar-se-á baseada na remuneração 

percebida pelos trabalhadores daquela categoria que laboram em empreendimentos do 

mesmo setor. Nos dois casos assegura-se a percepção de “salário eqüitativo” ao obreiro 

terceirizado.  

 A implementação da isonomia salarial e sua aplicação a todas as formas de 

contratações terceirizadas, ainda que lícitas, tenta suprir a lacuna legislativa e 

jurisprudencial, de forma a garantir ao trabalhador terceirizado maior dignidade e 

respeito. Não é admissível que pessoas com a mesma capacidade laborativa, ocupantes 

da mesma categoria e que laboram na mesma empresa sofram qualquer tipo de 

discriminação, asseverada pelo fato de esta ocorrer fundada tão somente na busca 

incessante do lucro a qualquer preço. 

BBB)))   RRReeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiizzzaaaçççãããooo   dddaaa   tttooommmaaadddooorrraaa   ppeelllooosss   cccrrrééédddiiitttooosss   tttrrraaabbaalllhhhiiisstttaaasss  dddooosss   tttrrraaabbbaaalllhhhaaadddooorrreeesss   

ttteeerrrccceeeiiirrriiizzzaaadddooosss   

pe ba s  

                                                

A Súmula 331 do TST trouxe, em seu item IV, a possibilidade de 

responsabilização da empresa contratante, pelos créditos trabalhistas do terceirizado, 

quando observada a inadimplência da empresa terceira, nos seguintes termos: 

[...] IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços, quanto àquelas obrigações, desde que hajam participado da 
relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 
71 da Lei n. 8.666/73). 
 

 Infere-se da leitura do referido item que o tomador, na hipótese de terceirização 

lícita, deverá ser responsabilizado, subsidiariamente, e desde que chamado à lide, 

quando houver o inadimplemento dos créditos pela empresa terceirizante. O 

entendimento que prevalece, hoje, nos tribunais, e varas do trabalho é nesse sentido. 

 Não obstante, alguns autores consideram um equívoco a idéia de que a 

responsabilidade seja subsidiária e propõem, em qualquer caso, seja a terceirização 

lícita ou ilícita, a responsabilização solidária das empresas terceira e tomadora. 

Defendem a responsabilidade solidária baseada na formação de grupo econômico entre 

 
11DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit., p. 467. 
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a empresa tomadora e a prestadora de serviços, nos termos do art. 2º da CLT12. 

 Entende-se que se restar provada a existência de um grupo econômico, ocorre 

hipótese de responsabilização solidária prevista em dispositivo legal. Todavia, data 

venia, não se pode generalizar partindo-se do pressuposto de que toda forma de 

terceirização configure grupo econômico ou que a tomadora deva ser responsabilizada, 

solidariamente, toda vez que realizar uma contratação com empresa terceira.  

 Ademais, no ordenamento jurídico brasileiro a solidariedade não se presume, 

nos termos do art. 265 do Código Civil. Na hipótese da terceirização trabalhista existe 

ainda uma orientação expressa constante da Súmula 331 do TST, que prevê a 

responsabilidade subsidiária entre as empresas. De certo que não se pode imputar a 

responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços, quando o caso for de 

terceirização lícita. 

  Nessa hipotése, observa-se a Súmula 331 do TST que estabelece a 

responsabilidade subsidiária. A súmula, inclusive, dilata a responsabilidade em tela a 

qualquer órgão ou ente da Administração Pública que terceirizar seus serviços conforme 

os ditames legais (item IV). 

 Não obstante, para que a empresa tomadora seja responsabilizada, deve ser 

chamada à lide em litisconsórcio. Em outras palavras, ao ingressar na Justiça do 

Trabalho para pugnar verbas trabalhistas devidas, é imprescindível ao trabalhador 

atentar para o fato de que também a empresa tomadora, deve constar no pólo passivo da 

lide, haja vista que a sentença só faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 

beneficiando, nem prejudicando terceiros, nos termos do art. 472 do CPC, aplicável à 

esfera trabalhista. 

 Na hipótese de terceirização ilícita, contudo, não parece existir dúvida. Ou 

melhor, não deveria haver dúvida. Os arts. 927 e 942 do Código Civil, utilizados 

subsidiariamente ao Direito do Trabalho, por expressa permissão legal do art. 8º 

parágrafo único da CLT, assim dispõem: 

 

                                                 
12 É o caso dos doutrinadores: MAIOR, Jorge Luiz Souto. A terceirização sob uma perspectiva humanista. 
   In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no 
   direito do trabalho. Op. cit.; e, HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Terceirização: a subordinação das 
   empresas terceiras às tomadoras de serviços. In: CARVALHO NETO, Antonio; SALIM, Celso 
   Amorim. Novos desafios em saúde e segurança no trabalho. Realização: PUC-Minas, IRT e 
   Fundacentro. Belo Horizonte: Segrac, 2001. 
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 
de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida, pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem. [...] Art. 942. Os bens do responsável pela 
ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente 
responsáveis com os autores, os co-autores e as pessoas designadas no 
art. 932. 

 Da exegese do primeiro artigo, infere-se, claramente que, há responsabilidade 

solidária entre todos aqueles que praticam o ato ilícito. Conforme se depreende dos arts. 

186 e 187 do mesmo codex, comete ato ilícito aquele que viola direito de outrem, por 

ação, omissão ou negligência, causando-lhe dano, ou aquele que, ao desempenhar seu 

direito, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes. Diniz assim define o ato ilícito: 

Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) 
fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de dano 
patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal 
de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral 
decorrentes do mesmo; c) nexo de causalidade entre o dano e o 
comportamento do agente13. 
 

 A conclusão mais lógica a que se chega da leitura conjugada dos dispositivos 

legais, acima colacionados, é a de que – mesmo sendo a Súmula 331, omissa no tocante 

à questão da responsabilidade da empresa tomadora – quando a terceirização for ilícita, 

a empresa contratante deve ser responsabilizada solidariamente. Isto, porque está 

previsto em lei que todos aqueles que praticam o ato ilícito serão assim 

responsabilizados e qualquer interpretação diversa incidiria em ilegalidade. 

 Nessa esteira, ensina Neves Delgado: 

Não restam dúvidas, portanto que a única maneira de se eliminar a 
prática ilícita terceirizante é imputando responsabilidade solidária às 
duas empresas que praticaram a irregularidade. A previsão da 
responsabilidade meramente subsidiária para a empresa que cometeu a 
conduta irregular terceirizante consiste em assegurar-lhe tratamento 
promocional, favorável, idêntico àquele que a ordem jurídica defere à 
empresa que realizou terceirização lícita. Isso é simplesmente um 
contra-senso. Se a ordem jurídica geral, quer no velho Código Civil, 
quer no novo estatuto civilista, enfatiza a responsabilidade solidária 
entre aqueles que cometeram ilicitudes, não é lógico que o Direito do 

                                                 
13  DINIZ, Maria Helena. Código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 169.  
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Trabalho, mais interventivo do que o Direito Civil, mostre-se 
acovardado diante de uma conduta normativa promocional da própria 
ilicitude trabalhista14. 
 

 Conclui-se, então, que para as hipóteses de terceirização ilícita deve-se imputar à 

tomadora a responsabilidade solidária, decorrente de lei; já no caso de terceirização 

lícita observa-se a responsabilidade subsidiária do inciso IV da Súmula 331 do TST. 

C) Representação sindical dos trabalhadores terceirizados – vinculação ao sindicato da 

categoria dos trabalhadores da empresa tomadora   

 A terceirização provoca fenômeno, no mínimo, curioso. Trata-se do 

deslocamento jurídico da contratação da mão-de-obra da empresa tomadora para a 

empresa terceira prestadora de serviços. Ou seja, o obreiro que antes integrava a 

estrutura da empresa principal, apesar de continuar laborando dentro do mesmo 

ambiente, não é mais considerado parte da composição organizacional, vez que é, agora, 

empregado da empresa prestadora. 

 Para ilustrar a situação descrita, cite-se o exemplo de uma empresa fluminense 

que despediu, há alguns anos, 2.500 empregados. Desse montante, 1.700 foram 

recontratados para realizar o mesmo serviço de outrora, embora então figurando como 

empregados das empreiteiras terceiras. Os trabalhadores recontratados passaram a 

auferir menor renda e viram seus benefícios minguarem15. 

 A empresa fragmenta-se, desloca suas fases de produção para empresas terceiras 

e diminui seus custos, mas continua produzindo. Em outras palavras, a empresa 

fraciona-se, porém se recompõe, formando uma rede e tornando-se ainda mais forte. 

Não obstante, o mesmo não ocorre com o universo operário, que vive tão somente a 

fragmentação16. 

  Desse modo, o destino dos sindicatos parece fadado ao enfraquecimento de suas 

bases. O obreiro perde seu ponto de referência ao “pular” de uma empresa para outra, 

sendo sua empregadora, ainda, uma terceira. A clássica relação bilateral de emprego 

transforma-se em trilateral, pois o trabalhador labora dentro de, ou para uma empresa 

                                                 
14  DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização. Paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. Op. cit., 
    p. 182. 
15 VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira; 
    DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. cit., p. 341. 
16 VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira; 
    DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. cit., p. 348. 
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tomadora, mas tem seu contrato de trabalho estabelecido com a empresa prestadora de 

serviços.  

 Ora, o sindicato é uma estrutura criada para lutar pelos anseios de uma classe, de 

uma categoria de trabalhadores. Se o obreiro sequer sabe a que categoria pertence, como 

poderá filiar-se a uma base sindical? 

 De acordo com a leitura do art. 511 e seus parágrafos do diploma legal 

trabalhista, o trabalhador terceirizado estaria inserido no enquadramento sindical da 

atividade econômica exercida pela prestadora.  

 Contudo, a referida filiação pode representar um contra-senso, tendo em vista o 

fato de os obreiros efetivamente laborarem dentro da empresa tomadora.  

Nessa esteira, acentua Delgado: 

A idéia de formação de um sindicato de trabalhadores 
terceirizados, os quais servem a dezenas de diferentes tomadores 
de serviços, integrantes estes de segmentos econômicos 
extremamente díspares, é simplesmente um contra-senso. 
Sindicato é unidade, é agregação de seres com interesses comuns, 
convergentes, unívocos. Entretanto, se o sindicato constitui-se de 
trabalhadores com diferentes formações profissionais, distintos 
interesses profissionais, materiais e culturais, diversificadas 
vinculações com tomadores de serviços – os quais, por sua vez, têm 
natureza absolutamente desigual –, tal entidade não se harmoniza, em 
qualquer ponto nuclear, com a idéia matriz e essencial de sindicato17. 
(Grifo do autor.) 
 

 Ademais, a pulverização da mão-de-obra entre as diversas empresas tomadoras 

de serviços dificulta a formação de um sindicato forte e coeso18.  

 Neste sendeiro, de acordo com Viana: 

Hoje, os trabalhadores – especialmente os terceirizados – vagam no 
espaço e no tempo. Vão e voltam, passando do emprego ao 
desemprego, ao subemprego e a um novo emprego, numa relação de 
permanente curto-circuito. É difícil identificá-los e reuni-los, pois o 
sindicato não tem a mesma plasticidade19. (Grifo do autor.) 
 

 Pode ocorrer ainda, que trabalhadores de uma prestadora de serviço pertençam a 

diferentes profissões. Hazan entende que, como as empresas terceiras subordinam-se às 

empresas tomadoras, a atividade econômica daquelas está diretamente ligada à atividade 

                                                 
17 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit., p. 471. 
18 Idem, ibidem. 
19 VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira; 
    DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. cit., p. 349. 
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principal destas20.  

  Sendo assim, como a finalidade das prestadoras é servir à empresa principal, 

pode ocorrer a contratação de obreiros de diferentes especialidades para laborarem nas 

mais diversas fases de produção da tomadora. 

 Os trabalhadores terceirizados contratados por uma mesma empresa prestadora 

de serviços podem sequer se conhecerem. Isso, porque como laboram cada um em uma 

empresa tomadora, não têm contato ou convivência, o que dificulta a formação de uma 

identidade de classe, e, conseqüentemente, de uma representação sindical eficiente. 

 Por outro lado, seus objetivos, seus problemas e suas pretensões podem ser, 

inclusive, contraditórios, vez que variam conforme o ambiente de trabalho no qual estão 

inseridos.  

  Assim, de que maneira é possível falar-se em um sindicato das empresas 

prestadoras de serviço com eficácia? 

 Desta feita, conclui-se que os sindicatos representantes da categoria profissional 

dos trabalhadores terceirizados são quase sempre mais fracos que os sindicatos das 

empresas tomadoras e, possuem, portanto, menor poder de barganha e negociação 

diante das empresas prestadoras.  

  Discorre Hazan, que: 

[...] o enquadramento sindical dos trabalhadores terceirizados se 
define pela atividade empresarial desenvolvida pela empresa rede ou 
tomadora dos serviços, até mesmo porque as atividades desenvolvidas 
pela terceira estão vinculadas, direta e subordinadamente, à atividade 
fim da tomadora dos serviços, que, antes deste regime de 
terceirização, era efetivamente realizada e gerenciada por ela. 
Portanto, não há como negar que os trabalhadores que estão prestando 
serviços à empresa tomadora através de empresa interposta possuem o 
mesmo enquadramento sindical dos trabalhadores daquela empresa 
principal, seja pela definição de grupo econômico, seja pela 
responsabilidade solidária prevista na lei, seja pelas previsões da 
Súmula 331 do TST, seja pela subordinação entre terceira e tomadora 
[...]21. 
 

 Ao se permitir o enquadramento do trabalhador terceirizado no sindicato das 

                                                 
20 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Terceirização: a subordinação das empresas terceiras às tomadoras de 
   serviços. In: CARVALHO NETO, Antonio; SALIM, Celso Amorim. Novos desafios em saúde e 
   segurança no trabalho. Op. cit., p. 182. 
21 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Saúde, segurança, medicina do trabalho e a terceirização: redução ou 
    migração dos índices de acidente do trabalho e de doenças profissionais? In: HENRIQUE, Carlos 
    Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. 
    cit., p. 296. 
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empresas tomadoras, realiza-se o princípio da aplicação da norma mais favorável ao 

obreiro, além de cumprir a finalidade teleológica do Direito Laboral de melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores. Tal entendimento perfaz-se, ao considerar que o 

referido sindicato é mais forte e possui maior poder de negociação perante a empresa. 

 O enquadramento sindical do obreiro terceirizado assume peculiar relevo na 

visão de Delgado, para quem: 

[...] a adequação jurídica da terceirização permitirá conferir verdadeira 
eficácia social, efetividade, ao princípio do ser coletivo obreiro no 
tocante aos trabalhadores terceirizados. [...] sem dúvida, reduzirá a 
perversidade do processo terceirizante, permitindo a um sindicato 
mais forte e dinâmico retificar, mesmo que em parte, as mais 
desfavoráveis condições de labor dos trabalhadores terceirizados22. 
(Grifos do autor.) 
 

 Outra solução proposta ao problema do enquadramento sindical seria a 

possibilidade de opção, por parte do obreiro, a qual sindicato deseja se filiar: se ao 

sindicato da empresa tomadora ou ao sindicato da empresa terceira. Tal sugestão foi, 

inclusive, aprovada pelo Fórum Nacional do Trabalho, que enviou projeto ao governo 

acerca de sua legitimação23. 

 Nessa mesma direção, sustenta Neves Delgado: 

[...] para que a terceirização não seja um critério de perversidade no 
trabalho, deve prevalecer o critério dual, facultando-se ao trabalhador 
a inserção na categoria profissional da empresa prestadora dos 
serviços ou na empresa tomadora, segundo o princípio da norma mais 
favorável24. (Grifo da autora.) 
 

 A autora considera que a dualidade será capaz de incentivar a “consciência de 

classe” vez que, ao escolher, os trabalhadores tomarão por base aquele sindicato que 

melhor se coadune com seus anseios e direitos25.  

 Ressalte-se que, também, na questão sindical há que se observar o princípio da 

isonomia. Se, conforme anteriormente discorrido, o trabalhador terceirizado faz jus ao 

salário eqüitativo, ele também tem direito a todas as conquistas sindicais 

correspondentes, e as empresas tomadoras devem se sujeitar ao cumprimento dos 

Acordos e Convenções coletivas que, porventura, sejam consolidadas no período em 

                                                 
22  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Op. cit., p. 472. 
23  DELGADO, Maurício Godinho. Os limites da terceirização e a reforma trabalhista. In: I Seminário 
    sobre Direito do Trabalho, realizado pela Escola Superior de Advocacia da OAB/MG, em 05/05/2004 
24  DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização. Paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. Op. cit., 
    p. 185. 
25 Idem, ibidem. 
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que o terceirizado laborar em sua estrutura. 

 Viana explicita que, mesmo nas conquistas sindicais que não envolvam alguém 

da mesma categoria, mas em que se obtenha vantagem para todos os trabalhadores 

efetivos, deve-se estendê-la ao obreiro terceirizado. Neste sentido pondera: “É que a lei 

quer identificá-lo, o mais possível, com o pessoal da empresa-cliente. E nem poderia 

ser de outro modo, já que o seu trabalho é usado do mesmo modo e a CF não permite 

desigualdade” 26.  

 A palavra-chave, hodiernamente, em relação aos sindicatos é “agregar”. O 

sindicato sempre foi reflexo da época e moldou-se conforme o modelo de produção 

vigente. O que se percebe, atualmente, é o abrandamento das bases sindicais, que não 

mais lutam pelos direitos, de forma a adequá-los aos interesses de seus representados. 

 Hoje, quando muito, os sindicatos pugnam pela manutenção da ordem vigente, a 

fim de garantir o rol de direitos já conquistados e que, na maioria das vezes, não são 

suficientes para proporcionar uma existência digna. 

 Eis o sentido do comando “agregar”. Os trabalhadores encontram-se tão 

disseminados pelos mais diversos empreendimentos e modalidades de contratação de 

mão-de-obra, que é preciso convocá-los a se unir. Faz-se necessário incentivá-los a 

participar dos sindicatos correspondentes, indicando-lhes qual seja este, a fim de 

resgatar a identidade de classe. 

 Somente com o resgate de consciência dos trabalhadores é que os sindicatos 

poderão lutar pelas mudanças necessárias e que se mostram urgentes.  

DDD)))   IIIggguuuaaallldddaaadddeee   dddeee   cccooonnndddiiiçççõõõeeesss   lllaaabbbooorrraaaiiisss   –––   sssaaaúúúdddeee   eee   ssseeeggguuurrraaannnçççaaa   nnnooo   aaammmbbbiiieeennnttteee   dddeee   tttrrraaabbbaaalllhhhooo   

 Parece óbvio que, ao admitir a isonomia salarial e a extensão das conquistas 

sindicais aos trabalhadores terceirizados, garante-se a igualdade de condições 

laborativas, de modo a impelir as empresas tomadoras a observarem as cláusulas de 

saúde e segurança, também, com relação aos obreiros terceirizados. 

 Não obstante, na prática, não é o que ocorre. A título de ilustração da 

precariedade da situação dos terceirizados menciona-se o exemplo absurdo de uma 

instituição financeira, que chegou a cogitar a hipótese de não incluir, na campanha de 

vacinação contra a dengue (realizada no âmbito da empresa), os trabalhadores 

                                                 
26 VIANA, Márcio Túlio. Terceirização e sindicato. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira; 
    DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. cit., p. 357. 
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terceirizados. Ora, pretendia a instituição que o mosquito fizesse tal distinção entre os 

obreiros?  

 O argumento forjado para justificar tamanha discriminação foi na direção de 

desconsiderar os trabalhadores terceirizados como empregados da empresa tomadora, o 

que a eximiria da responsabilidade de adotar medidas de saúde e segurança no ambiente 

laboral, que também os incluísse. Entretanto, tal raciocínio fere não apenas preceitos 

constitucionais que vedam a não-discriminação e asseguram a todos os obreiros 

condições próprias ao labor, como também as leis da razão e da moral. 

 As empresas prestadoras, em geral, garantem seu lucro com a exploração da 

mão-de-obra e a precarização do trabalho. Desse modo, outra não poderia ser a 

conclusão: as condições laborativas oferecidas aos trabalhadores terceirizados, por essas 

empresas prestadoras, são, no mínimo insuficientes para assegurar a sua saúde e a sua 

segurança no ambiente de trabalho. 

 Outro problema surge, consoante magistério de Maior, ao detectar-se que o 

trabalhador terceirizado por não se inserir no contexto da empresa tomadora, não 

participa das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAS), e não possui 

representação sindical no local em que labora.  

  Por conseguinte, os trabalhadores terceirizados “[...] subordinam-se a trabalhar 

nas condições que lhe são apresentadas, sem qualquer possibilidade de rejeição 

institucional. O meio ambiente de trabalho, desse modo, é relegado a segundo plano, 

gerando aumento sensível de doenças profissionais” 27. 

 A respeito da incidência das doenças profissionais, atente-se para o fato de que 

as agências nacionais, muitas vezes, tentam mascarar a real situação, divulgando índices 

decrescentes de sua ocorrência nas empresas. Contudo, a análise da notícia deve ser 

cautelosa, já que ao mencionar ‘empresa’ a notícia refere-se tão somente às tomadoras 

de serviço e exclui, por completo, os trabalhadores terceirizados das estatísticas. 

 O fato é que, em verdade, o que se tem é uma “migração de mazelas”. A redução 

de doenças do trabalho anunciada e propagada diz respeito à diminuição dos postos de 

trabalho efetivo, que passam a ser ocupados pelos trabalhadores terceirizados. Assim, 

até mesmo os trabalhadores da empresa principal, com medo de serem substituídos por 

                                                 
27  MAIOR, Jorge Luiz Souto. A terceirização sob uma perspectiva humanista. In: HENRIQUE, Carlos 
    Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. 
    cit., p. 55. 
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um terceirizado, “[...] não medem esforços para produzir e produzir com 

insegurança”28, o que, via de conseqüência, afeta diretamente a sua saúde e a sua 

segurança no contexto laborativo. 

 As doenças profissionais não deixam de existir; pelo contrário, propagam-se. As 

empresas terceirizam cada vez mais, mas não se consideram responsáveis pelo 

cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho em relação aos trabalhadores 

terceirizados, exatamente por entenderem que esses não integram sua composição 

organizacional. 

 Lúcido é o magistério de Hazan neste diapasão: 

Quanto aos trabalhadores vinculados às terceiras, apesar das Normas 
Técnicas afirmarem que a empresa tomadora dos serviços é 
responsável por todos os trabalhadores que laboram em sua unidade 
fabril, os médicos da empresa principal não atendem os terceiros, e 
não fornecem, às empresas terceiras, sequer as informações relativas 
ao ambiente de trabalho, o que tem dificultado não só o diagnóstico da 
doença, mas o seu próprio enquadramento enquanto doença 
ocupacional29. 
 

 Estabelece-se assim, um impasse: quem irá se responsabilizar pelas condições do 

ambiente de trabalho? 

 Hazan propõe acertada solução, ao atribuir responsabilidade solidária à empresa 

tomadora, no tocante às questões afeitas à saúde e segurança do trabalhador. De acordo 

com a autora o raciocínio utilizado para garantir a isonomia salarial aos obreiros 

terceirizados deve ser o mesmo, no que tange aos direitos dos trabalhadores vinculados 

à saúde e segurança no trabalho30. 

 Existem propostas que visam a proteger a saúde do trabalhador, de forma a 

eliminar, ou ao menos reduzir os riscos da atividade profissional, a fim de asseverar a 

realização mais segura do labor. Geraldo de Oliveira elenca, entre outras, a redução da 

jornada noturna; a vedação ao labor extraordinário; a conscientização do trabalhador 

quanto aos riscos de sua profissão; e, a tentativa de se evitar o labor monótono e 

                                                 
28 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Saúde, segurança, medicina do trabalho e a terceirização: redução ou 
    migração dos índices de acidente do trabalho e de doenças profissionais? In: HENRIQUE, Carlos 
    Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. 
     cit., p. 302. 
29 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Saúde, segurança, medicina do trabalho e a terceirização: redução ou 
    migração dos índices de acidente do trabalho e de doenças profissionais? In: HENRIQUE, Carlos 
    Augusto Junqueira; DELGADO, Gabriela Neves. (Coord.) Terceirização no direito do trabalho. Op. 
    cit., p. 308. 
30 Idem, ibidem. 

 3132



  

repetitivo31. 

 Hazan coaduna-se com a tese do referido autor ao destacar que: 

Desta feita, cabe afastar a monetização do risco, proibindo o trabalho 
insalubre, perigoso, penoso. Deve-se assegurar aos trabalhadores 
temporários condições de trabalho isonômicas às estabelecidas para os 
da sua categoria que sejam empregados da empresa tomadora32. 
 

Ademais, é impossível relegar aos trabalhadores terceirizados direitos tão 

essenciais quanto aqueles que norteiam a proteção do meio ambiente de trabalho. Tais 

direitos são constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, e não comportam 

qualquer distinção entre terceirizados e efetivos. 

 O Direito do Trabalho é informado pelo princípio da proteção ao trabalhador, e a 

Carta Magna de 1988 veda quaisquer formas de discriminação. Ora, a não concessão 

das mesmas condições de saúde e segurança asseguradas aos obreiros efetivos da 

empresa tomadora afronta diretamente tais basilares do direito pátrio. 

 Além disso, deve-se ir além, asseverando, inclusive, que o tratamento 

discriminatório afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, vez que não se pode 

obrigar ninguém a laborar colocando em risco a própria vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A terceirização é um fenômeno dos tempos atuais. Emergiu na vigência do Estado 

Neoliberal em face do modelo de produção adotado pelo mesmo: o toyotismo. Ela 

estimula o desenvolvimento de uma empresa cada vez mais enxuta e leva à 

descentralização das atividades não-essenciais do empreendimento, como forma de 

reduzir os custos e alavancar a produtividade e a eficiência. 

 No Brasil surgiu na década de 1950, mas até os dias atuais não possui legislação 

regulamentadora específica. Daí infere-se o maior problema da terceirização trabalhista 

no Brasil: a ausência de normas jurídicas capazes de viabilizá-la. 

 A falta de legislação que cuide pormenorizadamente do assunto acarreta uma 

grande utilização da terceirização em sua forma ilícita. Ou seja, uma vez que não 

                                                 
31 GERALDO DE OLIVEIRA, Sebastião. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 3. ed. São Paulo: 
    LTR, 2001, p. 103.  
32 HAZAN, Ellen Mara Ferraz. Terceirização: a subordinação das empresas terceiras às tomadoras de 
   serviços. In: CARVALHO NETO, Antonio; SALIM, Celso Amorim. Novos desafios em saúde e 
   segurança no trabalho. Op. cit., p. 182. 
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existem leis para regulamentar a contratação de mão-de-obra terceirizada e estabelecer 

seus parâmetros, muitos são aqueles que se aproveitam da situação para contratar 

trabalhadores em condições, por vezes, até subumanas de labor. 

 Ora, não se pode exigir que a Súmula 331 do TST cumpra o papel normativo 

delegado às leis. A súmula é apenas uma criação jurisprudencial do TST, com o intuito 

de trazer certa ordem ao caos. 

 É premente que o legislador insurja de sua posição inerte e crie lei normativa da 

terceirização trabalhista no Brasil, tendo em vista sua generalização na prática 

empresarial do país. Em se tratando de terceirização trabalhista, a palavra-chave nos 

dias atuais é “viabilizar”. A discussão acerca de sua aplicabilidade ou implementação é 

inócua, pois se está diante de situação fática consolidada. Em outras palavras, o 

fenômeno é constante no cotidiano das empresas e dos trabalhadores brasileiros, apesar 

de não existir formalmente no âmbito do ordenamento jurídico. 

 Não obstante, enquanto não advém a lei é preciso que a doutrina e a 

jurisprudência sejam dotadas de sensibilidade acerca do tema, de modo a promoverem a 

aplicação de mecanismos que viabilizem o uso da mão-de-obra terceirizada. 

 É no contexto caótico da terceirização e da crescente flexibilização das leis 

trabalhistas que se erigem os mecanismos jurídico-retificadores daquela. 

 Tais mecanismos surgem como forma de, repita-se, “viabilizar” a prática da 

terceirização trabalhista nas empresas, através da aplicação, principalmente, do 

princípio tuitivo. 

 Os mecanismos, tal como foram concebidos, não buscam sobrepor o trabalhador 

terceirizado ao empregador, ou, ainda, aos demais empregados protegidos pela CLT. 

Em última análise, têm por objetivo assegurar os princípios constitucionais de não-

discriminação, da dignidade da pessoa humana e de valorização do trabalho. Isso, 

porque não se pode, em favor do lucro e da economia, sujeitar o trabalhador a situações 

laborais vexatórias ou indignas, negando-lhe o cumprimento de seus direitos. O que se 

deve coibir no fenômeno terceirizante é a mitigação dos direitos dos trabalhadores 

terceirizados. 

 Fica claro, portanto, que os mecanismos jurídico-retificadores intentados pela 

doutrina e jurisprudência têm por finalidade precípua a concessão de direitos mínimos 

aos trabalhadores terceirizados de modo a viabilizar a prestação de seu labor num 
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ambiente adequado, sadio e com a devida contraprestação. Em outras palavras, visam a 

garantir o trabalho digno, pois ele é o único instrumento capaz de realizar, efetivamente, 

a justiça social e a democracia. 

 Entretanto, não basta que se criem os mecanismos jurídico-retificadores da 

terceirização trabalhista no Brasil. É preciso averiguar se há pessoal suficiente para 

efetivá-los, através de fiscalizações constantes, ou ainda se há capacitação dos 

operadores do Direito para a aplicação de tais mecanismos ao caso concreto. Isso, 

porque qualquer mecanismo que se elabore não será suficiente para atingir seus 

objetivos, se não houver sua concretização.  

 Pode-se afirmar que é dever maior do Estado Democrático de Direito, sobre o 

qual se funda a sociedade brasileira, implementar medidas que, assim como os 

mecanismos jurídico-retificadores da prática terceirizante, realizem a democracia pela 

inserção socioeconômica do trabalhador no sistema capitalista, e que lhe possibilite a 

experiência da cidadania e da dignidade plenas. 

 Desse modo, não basta que o legislador venha a criar lei regulamentadora da 

terceirização trabalhista se não observar, na prática, sua aplicação. Aliás, as normas 

programáticas são um dos maiores problemas do Brasil, pois o que se percebe é que se 

criam leis, regras e princípios que possuem perfeita concordância verbal, mas falta-lhes 

a perfeita concordância material. 
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IDOSO: PROTEÇÃO E DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO 

 

Márcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini∗

 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo demonstrar que o trabalhador idoso pode e deve ser 

incluído no mercado de trabalho. E isso decorre de dois fatores primordiais. Primeiro, as 

transformações no mundo do trabalho, que passou a valorizar mais a capacidade 

intelectual do que a capacidade física do trabalhador, possibilitando que o idoso tenha 

mais chances de se enquadrar em variadas funções. E ainda, a inequívoca necessidade de 

exercício da cidadania por aqueles que possuem a idade mais avançada e sofrem, em razão 

disso, diversos tipos de preconceitos no mercado de trabalho. Sobretudo, trata-se de uma 

questão de interesse coletivo, a fim de que, realmente, seja respeitado e edificado o Estado 

Constitucional Democrático hoje vivenciado pela sociedade brasileira. 

 

PALAVRAS CHAVES 

INCLUSÃO; IDOSO; TRABALHO; CAPACIDADE INTELECTUAL 

 

 

RÉSUMÉ 

L'étude a pour objectif de prouver que le travailleur âgé peut et doit être inclus sur le 

marché du travail. Ceci découle de deux facteurs primordiaux. En premier, les 

transformations dans le monde du travail, qui apermis la valorisation chaque fois plus 

nette de la capacité ntellectuelle au lieu de la capacité physique du travailleur, donnant 

ainsi la possibilité aux personnes âgées d'avoir plus de chances de trouver un poste dans 

diverses fonctions. Et encore, l'inéquivoque nécessité d'exercice de la citoyenneté pour 

ceux qui possèdent un âge plus avancé et souffrent, en raison de cela, de divers types de 

préjugés sur le marché du travail.  Il s'agit surtout d'une question d'intérêt collectif, pour 

qu'enfin soit réellement respecté et édifié l'Etat Constitutionnel Démocratique aujourd'hui 

vécu par la société brésilienne. 

 

                                                 
∗ Mestranda em Direito Constitucional pela ITE-Bauru. Especialista em Direito Civil e Direito Processual 
Civil pela ITE-Bauru. Advogada. 
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MOT-CLÉS 

INCLUSION; ÂGE; TRAVAIL; CAPACITÉ INTELLECTUELLE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tradicional relação de emprego está passando por transformações. As 

grandes empresas não buscam mais apenas a capacidade física do trabalhador, mas 

sobretudo sua capacidade intelectual. 

 

Sob esse novo prisma, viabilizar a inclusão do trabalhador idoso no mercado de 

trabalho é de extrema relevância. 

 

Serão suscitadas, neste estudo, questões de alta indagação. Num primeiro 

momento, traçaremos um breve histórico das transformações da concepção advinda da 

expressão “trabalhador”, na sociedade atual, considerada pós-industrial. 

 

Mais adiante, será traçado o novo perfil do idoso, como um cidadão apto a 

inserção ou a permanência no mercado de trabalho e como um trabalhador eficazmente 

produtivo. 

 

Imprescindível a abordagem sobre a questão da tendência mundial de 

envelhecimento populacional, acompanhada pelo Brasil, sendo certo que se vivemos mais 

é consequência de uma melhoria da qualidade de vida e, também da capacidade laboral. 

 

Dentre os Direitos Fundamentais do Idoso está o da Profissionalização e do 

Trabalho, preconizados nos artigos 26 a 28 do Estatuto do Idoso. Tal legislação se trata de 

uma conquista, resultado de transformações históricas, políticas e sociais que o Brasil vem 

atravessando. 

 

Trata-se de nossa contribuição para o estabelecimento de uma sociedade para 

todos, sob o enfoque do princípio da dignidade da pessoa humana, verdadeiro alicerce da 

nossa Constituição Federal. 
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2. VALORAÇÃO DA EXPRESSÃO “TRABALHADOR” – TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 

 

A Revolução Industrial culminou numa concepção de trabalhador típica da 

sociedade capitalista então emergente, e de onde surgiram duas classes sociais: a 

burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, mão-de-obra necessária para 

a produção de bens prontos a serem consumidos pela rica burguesia. 

 

 Esse processo acelerado e desumano de produção capitalista, resultou numa 

submissão total do trabalhador, onde o trabalho consumia todas as suas forças. 

 

Acerca da origem do trabalho livre e subordinado, analisa Godinho Delgado: 

 
O pressuposto histórico-material (isto é, trabalho livre) do 
elemento nuclear da relação empregatícia (trabalho subordinado) 
somente surge, na história ocidental, como elemento relevante, a 
contar da Idade Moderna. De fato, apenas a partir de fins da Idade 
Média e alvorecer da Idade Moderna verificaram-se processos 
crescentes de expulsão do servo da gleba, rompendo-se as formas 
servis de utilização da força de trabalho. Esse quadro lançaria ao 
meio social o trabalhador juridicamente livre dos meios de 
produção e do proprietário desses meios.1

 

 

Essa foi uma época em que os trabalhadores eram explorados e não possuíam 

qualquer direito e garantia social. As pessoas eram facilmente reduzidas a máquinas 

competitivas e consumistas, muito mais preocupadas com o ter do que com o ser. 

 

A conceituação de trabalhador, que temos arraigada em nossa sociedade até 

nos dias de hoje, tal como surgiu com a Revolução Industrial, nos traz à mente uma idéia 

de total exploração e desgaste físico do ser humano. 

A sociedade capitalista que emergiu com a Revolução Industrial trouxe à tona 

um agravamento das condições de trabalho e, também lutas por melhores condições, 

culminando em um conjunto de normas de proteção aos trabalhadores. 

 

                                                 
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, pag. 81. 
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Em decorrência dessa primeira concepção de trabalhador, conclui-se que seria 

uma crueldade com o idoso permanecer trabalhando, uma vez que isso acarretaria num 

total desgaste físico e psicológico do mesmo, cena de total injustiça e desmerecimento. 

 

Portanto, a saída do idoso do mercado de trabalho e, consequentemente sua 

aposentadoria e ociosidade, eram vistos como um prêmio, um descanso merecido após 

duros anos de sacrifícios. 

 

Essa visão de completa exploração não encontra mais subsídios nos dias atuais. 

Vivemos em uma sociedade considerada pós-industrial, no que pertine às relações de 

trabalho.  

 

O capitalismo não está mais interessado unicamente na capacidade física do 

trabalhador, já que vivenciamos um processo de mecanização dos meios de produção. A 

idéia de trabalho é hoje, muito mais abrangente. 

 

Embora ainda seja um ideal longe de ser alcançado, algumas empresas já 

demonstram uma pequena mudança de postura, e estão gradativamente valorizando o 

potencial de conhecimento do trabalhador, adquirido pelos longos anos de sua experiência 

profissional. 

 

E nessa nova fase, o trabalhador idoso pode ser facilmente inserido no mercado 

de trabalho, desde que as empresas e em especial o Estado contribuam de forma imperiosa 

para tal. 

 

 

3. AUMENTO DA PERSPECTIVA DE VIDA E DA CAPACIDADE LABORAL  

 

O aumento da perspectiva de vida é uma tendência mundial. Isso se dá devido a 

vários fatores. Dentre eles, podemos citar os avanços tecnológicos e em especial na 

medicina, o saneamento básico, a educação e a cultura. Todos esses fatores somados 

possibilitaram sobremaneira a melhoria da qualidade de vida dos idosos, que passaram a 

gozar de mais respeito social. É certo que existem algumas exceções, concernentes à 
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países que vivem em estado de miséria e guerras. Mas esse não tem sido o caso vivenciado 

pelo Brasil. 

 

O Brasil vem acompanhando essa tendência mundial de envelhecimento 

populacional, aproximando-se de países desenvolvidos da Europa. Portanto, o brasileiro 

está cada vez vivendo mais. Em 1940, a expectativa de vida do homem brasileiro era de 

45,5 anos, sendo que hoje ultrapassa os 71 anos de idade, conforme censo do IBGE. Hoje, 

no país, os idosos ultrapassam o número de 15 milhões, correspondendo a 8,6% da 

população total.  

 

Segundo projeções demográficas, o Brasil será a sexta população mundial em 

massa de pessoas idosas. A longevidade no Brasil é uma conquista e o Estado teve papel 

fundamental nessa empreitada. Realizou campanhas de vacinação, políticas sanitárias e de 

saneamento básico, águas potáveis e melhoria nas condições de habitação. 

 

As estatísticas nos mostram uma imediata necessidade de mudança de postura e 

sobretudo, um posicionamento efetivo do Estado e da coletividade face a esta nova 

realidade e suas peculiaridades.  

 

Muitas vezes o idoso é visto pela sociedade como um indivíduo “inútil” e “fraco” 

para compor a força de trabalho, que por valores sociais impedem a participação do 

mesmo em vários cenários da sociedade. 

 

Por óbvio que se melhoram as condições de vida e a perspectiva de vida, o idoso 

terá consequentemente um aumento da capacidade produtiva. 

 

Num primeiro momento, a tendência mundial de envelhecimento populacional 

nos parece animadora. E realmente é. Em 2004, a expectativa de vida no Brasil alcançou 

os 71,7 anos. 

 

Mas por trás deste quadro, revestem-se sérios problemas sociais. E um deles é 

escassez de mão de obra qualificada em setores produtivos da indústria. Assim, é de suma 

relevância a troca de experiência entre o profissional idoso, dotado de capacidade 
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produtiva e vivência na profissão com os jovens trabalhadores que estão entrando no 

mercado de trabalho. 

 

No entanto, na nossa sociedade, isso ainda não é levado à sério. Na maioria das 

vezes, ser velho significa estar excluído de vários lugares sociais. Um desses lugares 

intensamente valorizado é aquele relativo ao mundo produtivo, o mundo do trabalho. 

 

São inúmeras as vantagens da inclusão do idoso no mercado de trabalho. O idoso 

possui maior maturidade, maior capacidade de análise, tomada de decisões e detenção de 

conhecimento e essas são apenas algumas das vantagens que podem oferecer. Além disso, 

o custo de preparação dessas pessoas é baixo, tendo em vista as suas experiências 

adquiridas ao longo da vida, ou seja, sua qualificação. 

 

Segundo Bobbio2, a perspectiva negativa da velhice, presente na gênese de sua 

idéia, teve como maior consequência um fato do qual os velhos ainda hoje não 

conseguiram superar: a sua exclusão da vida social. 

 

Sobretudo, trata-se de garantirmos ao idoso o princípio da dignidade da pessoa 

humana, princípio este de valorização do ser humano. Assegurar o direito ao trabalho é um 

requisito essencial de garantia dos princípios fundamentais e como tal deve ser efetivado. 

 

 

3.1. Aposentadoria prematura 

 

A vida em sociedade está intimamente ligada à constituição de família. E 

também à idéia de trabalho, como forma de obtenção de uma remuneração suficiente a 

cobrir às necessidades dessa família. Por isso, a palavra aposentadoria apresenta um 

estigma ameaçador, na medida em que carrega dificuldades de obtenção de meios para o 

sustento e sobrevivência, não só do ser humano individual, como da sua família. 

 

Inexiste uma preparação para essa nova fase da vida, que é a aposentadoria. O 

cidadão é induzido a interromper sua rotina diária, de aproximadamente trinta anos, e 

                                                 
2 BOBBIO, Norberto. Tempo de memória: de senectude e outros escritos autobiográficos. Tradução: Daniela 
Versiani, Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
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perder seu trabalho. Constatamos que durante esses longos anos, o ser humano se manteve 

ocupado basicamente com sua família e com seu trabalho produtivo. 

 

Logo, na prática, a aposentadoria pode ser frustrante. É uma mudança drástica 

na vida do trabalhador. Essa mudança inclui redução da renda, sensação de ociosidade e 

perda da importância social. Aposentar-se com o mesmo padrão de vida dos tempos da 

ativa é um ideal cada vez mais distante para os trabalhadores do mundo inteiro. A grande 

maioria dos aposentados de média e baixa renda dependem do quanto o Estado lhe paga 

para sobreviver e sustentar seus dependentes. 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas mostram que 64% dos 

idosos sustentam a casa em que vivem ou contribuem de forma significativa para a 

manutenção da família, deixando claro que o idoso é fator de equilíbrio social e de 

manutenção da família. 

 

Com o aumento da expectativa de vida, a saída do mercado de trabalho aos 60 

anos é certamente prematura. A ruptura com o trabalho formal fabrica um tipo de velhice 

social, mesmo que o processo de envelhecimento não tenha comprometido física ou 

psicologicamente o indivíduo. 

 

 

4. DIREITO AO TRABALHO E À PROFISSIONALIZAÇÃO DO IDOSO  

 

O século XXI inicia com um grande desafio ao mercado profissional: 

compreender e reavaliar o espaço destinado à força de trabalho disponível aos idosos. 

 

Pode-se afirmar, com segurança, que no campo legislativo, o idoso no Brasil 

está muito bem protegido. 

 

A começar pela Constituição Federal, que logo em seu artigo 1º declara que são 

princípios fundamentais da República Federativa do Brasil a cidadania e a dignidade 

humana. 
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O idoso, como cidadão, de antemão, já se encontra protegido pelo princípio 

estrutural da Carta Magna, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, deve 

ele ser contemplado por todos os instrumentos asseguradores da dignidade humana aos 

brasileiros, sem distinção. 

 

A nosso juízo, bastaria essa consideração. Mas como o idoso quase sempre não 

é tratado como cidadão, a realidade obrigou o constituinte a ser expressa no texto 

constitucional, estabelecendo os meios legais para que o idoso deixe de ser discriminado e 

receba o tratamento que lhe é devido. 

 

O direito ao trabalho e à profissionalização é um direito fundamental do idoso, 

e como tal deve ser garantido. 

 

A Constituição Federal de 1988, dispõe acerca do trabalho, como um direito 

social e fundamental: 

 

Artigo I: a República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamento: 

Inciso IV: os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 

 

Dispõe ainda com relação à pessoa idosa: 

 

Artigo 230: a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes direito à 

vida. 

§ I: os programas de amparo aos idosos serão 

executados preferencialemnte em seus lares. 

§ 2: aos maiores de 65 é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 
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Objetivando dar sequência às garantias constitucionais, o legislador ordinário, 

instituiu e criou o Estatuto do Idoso pela Lei nº 10.741/2003 que possui o condão de 

regular os direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 

O Estatuto teve papel transformador na realidade social, na medida em que 

garantiu ao idoso a facilitação ou sua continuação no mercado de trabalho. O Capítulo VI 

do Estatuto do Idoso tratou especificamente do direito à profissionalização e do trabalho 

do idoso. 

 

O artigo 26 do Estatudo do Idoso, garante: O idoso tem direito ao exercício de 

atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 

 

Assim, o Estado deve estabelecer garantias concretas para que o idoso seja 

inserido no mercado de trabalho. 

 

O trabalho é dignificante ao ser humano e faz com que o idoso sinta-se 

socialmente útil mantendo-se sua integridade e valorização dentro da tessitura social. 

 

 

4.1. Da discriminação do idoso nas relações de trabalho 

 

De pronto, o constituinte vedou as discriminações nas relações de trabalho. O 

artigo 7º, inciso XXX da Carta Magna assim dispõe, in verbis: 

 

Artigo 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

Inciso XXX: proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 
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Na legislação infra-constitucional, também há expressa previsão contra 

condutas discriminatórias ao idoso nas relações de trabalho. O artigo 27, caput da Lei 

10.741/2003, preconiza: 

 

Artigo 27: Na admissão do idoso em qualquer 

trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a 

fixação de limite máximo de idade, inclusive para 

concursos, ressalvados os casos em que a natureza do 

cargo o exigir. 

 

Embora a lei expressamente proíba tal conduta, é certo que os grupos etários 

mais velhos estão perdendo sua participação na população produtiva ativa. 

 

Na busca pelo trabalho, o idoso ainda é vítima de muitos preconceitos. Um 

exemplo simples de ser constatado, são os anúncios em classificados dos jornais, onde as 

empresas, na maioria das vezes, delimitam idade, ignorando às garantias constitucionais 

contra essa prática, e também as potencialidades do idoso. 

 

É inadmissível qualquer tipo de discriminação do idoso no mercado de trabalho, 

que deve ser objeto de repulsa e reação imediata. Para tanto, a intervenção estatal mostra-

se indispensável, seja para oferecer meios de profissionalização, seja para oferecer 

incentivos para as empresas que admitam pessoas idosas em seus quadros de funcionários. 

 

O avanço da idade não deve representar um requisito para a saída do mercado de 

trabalho. A igualdade entre o trabalhador jovem e o trabalhador idoso somente é 

verificada, concretamente, se houver o atendimento, por parte do empregador, de 

determinadas circunstâncias especiais, que respeitem as condições físicas, intelectuais e 

psíquicas do idoso, sendo esta a razão do artigo 26 do Estatuto 

 

O trabalhador idoso deve ser protegido de trabalhos penosos, insalubres ou em 

sobrejornada. As diferenças na relação laboral da pessoa idosa somente devem ser 

invocadas como forma de proteção e não como forma de discriminação. 
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No entanto, o Estatuto do Idoso vai além de estabelecer simples vedação à 

discriminação.  

 

Acerca do tema, José Afonso da Silva leciona: 

 
A idade tem sido motivo de discriminação, mormente no que 
tange às relações de emprego. Por um lado, recusa-se emprego a 
pessoas mais idosas, ou quando não, dão-se-lhes salários 
inferiores aos dois demais trabalhadores. Por outro lado, paga-se 
menos a jovens, embora para a execução de trabalho idêntico ao 
de homens feitos. A Constituição traz norma expressa proibindo 
diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de 
admissão por motivo de idade (art. 7º, XXX). À vista desse texto, 
fica interditado estabelecer idade máxima para o ingresso no 
serviço, como tem ocorrido até agora.3

 

 

Logo, a discriminação é conduta que deve ser abolida em qualquer relação de 

trabalho, mas sobretudo do idoso. O Estatuto do Idoso deva ser eficazmente aplicado no 

mundo dos fatos e do direito, gerando uma mudança de mentalidade da sociedade como 

um todo, ao enxergar no trabalhador idoso um trabalhador meritoriamente digno e 

produtivo. 

 

 

5. A ATUAL SITUAÇÃO DO IDOSO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O mercado de trabalho ainda não incorporou as competências deste segmento, e 

necessita potencializar esta condição oferecendo maiores possibilidades para os idosos 

desempenharem seus papéis como força de trabalho. 

 

O Estado deve, através de condutas positivas e paternalistas, oferecer estímulo às 

empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho para que, ao empregador, seja mais 

vantajoso financeiramente a contratação de trabalhadores idosos.  

 

Conforme anteriormente demonstrado em termos de legislação, o idoso se 

encontra bem amparado pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso. No entanto, 

                                                 
3 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18 ed. São Paulo: malheiros Editores, 
2000, pag. 228 
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essas legislações devem servir como base de uma verdadeira transformação de postura da 

sociedade como um todo. 

 

E pensando nisso, já notamos algumas iniciativas na área privada que visam a 

recolocação do idoso no mercado de trabalho. Grandes empresas já estão modificando 

suas políticas de recursos humanos para se adaptar às conseqüências do envelhecimento 

geral da população e às vantagens que os idosos oferecem. 

 

Claro que ainda há muito a ser feito e concretizado nessa área, e estamos longe 

de atingir um patamar ideal para garantia desse direito fundamental inerente a todo 

cidadão e, especialmente ao idoso. 

 

A rede fast food Bob´s implementou o programa Melhor Idade, onde recruta 

funcionários aposentados para exercerem a função de anfitrião da loja e prestar 

atendimento personalizado ao consumidor. 

 

Outros exemplos de empresas que aderiram a contratação de idosos é a rede de 

supermercados Sendas, o Grupo Pão de Açúcar e o Banco Santander que realizou 

recentemente a contratação de funcionários dessa faixa etária, para o pré-atendimento dos 

servidores da Prefeitura que chegam às agências bancárias. 

 

As empresas estão encontrando formas de aproveitar os idosos em suas 

atividades. Para recuperar a auto-estima profissional, criar um ambiente com atitude moral 

elevado, as empresas estão aliando a juventude à experiência, empregando os mais 

“velhos” de acordo com suas estratégias próprias. 

 

As contratações de idosos começaram porque os profissionais idosos tinham 

baixo custo. Hoje, eles são procurados por serem detentores de conhecimento, terem custo 

de preparação baixo e experiências que podem transferir aos mais jovens, facilitando a 

estes condições de conquistar melhores posições. 

 

Para isto, deve-se acabar com preconceitos, quebrar paradigmas, confiar na 

experiência dos profissionais e expressar os resultados satisfatórios. 
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As empresas também lucram com a contratação de idosos porque, dependendo do 

tipo de função, eles agregam valor econômico ao negócio, são mais atenciosos com os 

clientes e, geralmente, criam relação de confiança junto a clientes e funcionários. 

 

Se as empresas não seguirem a tendência de contratação de idosos, perderão 

conhecimentos preciosos e serão obrigadas a procurar pessoas capacitadas num mercado 

de trabalho muito mais restrito que hoje. 

 

Utilizando os funcionários mais experientes como consultores, conselheiros ou 

chefes de projetos, as empresas manterão seus rendimentos e beneficiar-se-ão. 

 

Assim, é cogente a necessidade de criação de um programa de recolocação 

profissional para idosos, uma vez que o trabalho para o idoso é uma forma de estimular o 

raciocínio, aumentar a auto-estima, elevar sua renda para seu sustento próprio e de sua 

família e sobretudo, de garantia da dignidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Face a todas as considerações traçadas por esse estudo, não é difícil concluirmos 

que com o aumento da população idosa no Brasil, e consequentemente do contingente de 

possíveis aposentados, faz com que passe a ser necessária uma revisão geral não só de 

conceitos, como também de políticas públicas e privadas eficazes voltadas para os idosos. 

 

Para se atingir um verdadeiro Estado Democrático de Direito são necessárias a 

observação de vários fatores, entre eles a inclusão social. 

 

E a inclusão do idoso no mercado de trabalho é medida que se faz necessária, 

pois, na medida em que nosso país não pode ser mais rotulado como um país de jovens, há 

urgência na tomada de posições e condutas positivas. 

 

E esse é um desafio para a sociedade atual: permitir que a diversidade do 

conhecimento seja, do aparato tecnológico, ou das redes de comunicação, divulgarem 
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estas novas expriências de vida profissional para que possam adaptar-se às novas 

configurações de nossa população, na busca de soluções para os desafios de nosso país. 

 

A atuação do Estado, através de condutas positivas é de suma importância para o 

alcance desse fim almejado. A implementação de políticas públicas estruturantes e 

inclusivas é dever do Estado, conforme já foi preconizado no artigo   do Estatuto do Idoso. 

 

Através da instituição de alguns benefícios, as empresas podem representar um 

verdadeiro instrumento parta garantia de uma sociedade para todas as idades. 
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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA EM CONDIÇÃO PECULIAR DE DESENVOLVIMENTO 
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        Marta Marília Tonin** 

 

RESUMO  

O trabalho enfatiza a importância de se balizar a sustentabilidade empresarial tendo por 

base o respeito à condição peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente, 

estando ciente de que não deve contratar pessoas com menos de 14 anos e que deve 

profissionalizar e proteger o adolescente e o jovem a fim de encorajá-los e prepará-los 

para o mercado de trabalho. As empresas devem construir uma nação através das 

pessoas que dela fazem parte e das condições dadas para seu desenvolvimento 

profissional, buscando a qualidade de vida através do investimento obrigatório que se dá 

por meio das oportunidades por elas oferecidas.   

 

PALAVRAS CHAVES  

EMPRESA SUSTENTÁVEL; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; ESPECIAL 

CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

ABSTRACT  

This paper points out the importance of the business sustainability, based on respect of 

development special condition of the child and the adolescent, knowing that is not 

allowed to contract  people under 14 years old and be conscious that its obligation is to 

profissionalize and protect the young people in order to encourage and prepare them to 

the work competitive market. The enterprises must “build” a country through human 

being who makes part of them e by the given conditions to these people in terms of 

professional development, searching quality of life through the most variety 

opportunities offered by these companies. 
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INTRODUÇÃO 

 
As preocupações com a sustentabilidade adquiriram, nos últimos tempos, 

diferentes matizes, devido à diversificação conceitual, de natureza multidisciplinar, que 

passou a oferecer. 

A análise conceitual, que se propõe hoje, difere da originariamente oferecida, 

refletindo os diversos posicionamentos da sociedade organizada, dos cientistas, técnicos 

e segmentos voltados para o enfrentamento do problema da sustentabilidade. 

O termo “desenvolvimento sustentável”, que pode ser considerado a matriz dos 

questionamentos conceituais que foram surgindo, foi utilizado pela Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1980. 

Em 1987, a Comissão Brundtland definiu a precitada expressão, dando-lhe 

maior amplitude, como: 

 
(...) um processo de transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças 
institucionais se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender 
às necessidades e aspirações humanas.”1

 
 

As freqüentes investidas praticadas contra o meio ambiente e a polêmica 

desencadeada a propósito do aquecimento global repercutiram de tal sorte na vida 

planetária, que não se pode ignorar o importante papel do Estado, da sociedade e das 

empresas na contenção dos danos climáticos, sociais, urbanísticos, dentre outros, que o 

                                                 
1 CARON, Antoninho. Gestão Sustentável.  Revista Geração Sustentável. Curitiba, ano 1, nº1, 
maio/junho, p.22-23, 2007. 

  3152



desenvolvimento econômico desenfreado tem acarretado, a exemplo das enchentes, da 

saturação dos lixões, “favelização” das cidades, etc. 

Luiz Fernando Coelho destaca que dentre os efeitos do capitalismo, em todo o 

mundo, se constata: 

 
(...) a destruição predatória das formas de economia natural ligadas à exploração da 
terra, ao pastoreio, à indústria e comércio familial, ao artesanato e outras formas 
espontâneas, onde se ubicam também as microempresas e outras iniciativas geradoras 
de emprego (...).2

 

E acrescenta que a pequena propriedade rural, com o fluxo crescente das 

populações citadinas, além do processo perverso de “favelização”, viu-se destruída, o 

que só poderá ser superado com uma política de favorecimento às pequenas empresas, 

mediante a reforma agrária e outras políticas públicas. 

Na atualidade, segundo Pedro Salanek Filho, a sustentabilidade tornou-se de tal 

forma complexa, que passou a comportar as questões ambientais, econômicas, sociais, 

espaciais e culturais.3

Paralelamente, debates têm sido levantados, quanto à utilização das expressões 

sustentabilidade e desenvolvimento, por vezes referidas como sinônimas, devido à 

inegável interlocução que possuem, todavia, como bem adverte Clóvis Ultramari, há 

diferenças significativas a serem realçadas, a saber: “Desenvolvimento tem uma 

conotação de progresso, de industrialização, de consumo e domínio técnico e científico 

sobre a natureza; sustentável significa manter-se em equilíbrio (...).”4

Aduz Christian Luiz da Silva que as diferenças se apresentam de tal modo que se 

pode visualizar um processo em que a sustentabilidade é “(...) um fim ou objetivo maior 

(...)”; e o desenvolvimento sustentável se oferece como meio para alcançar aquele fim.5

A questão conceitual pode parecer, à primeira vista, como de importância 

secundária, mas é dela que afloram os vieses ideológicos, que se apresentam como 

                                                 
2 COELHO, Luiz Fernando. Saudade do futuro. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2001. p. 29. 
3 SALANEK, Pedro. Crescimento X Desenvolvimento. Revista Geração Sustentável. Curitiba, ano 1, 
nº1, maio/junho, p.6, 2007. 
4 Apud SILVA, Christian Luiz da. MENDES, Judas Tadeu Grassi (orgs). Reflexões sobre o 
desenvolvimento sustentável: agentes e interações sobre a ótica multidisciplinar. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2005, p.13. 
5 SILVA, Christian Luiz da. MENDES, Judas Tadeu Grassi (orgs). Reflexões sobre o desenvolvimento 
sustentável: agentes e interações sobre a ótica multidisciplinar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p.12. 
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constantes desafios aos países em desenvolvimento face à pressão das economias mais 

fortes. Neste sentido, divergem ambientalistas e economistas sobre a utilização dos 

recursos naturais, o crescimento econômico e a qualidade de vida. O impasse se dá 

diante da necessidade de se preservar as riquezas naturais e, ao mesmo tempo, alavancar 

as condições econômicas e financeiras das populações que delas dependem para se 

desenvolverem dignamente. 

Indaga-se: as gerações futuras podem ter sua qualidade de vida ameaçada ou 

mesmo definitivamente comprometida pelos avanços científicos e tecnológicos 

auferidos hoje? 

Igualmente, questiona-se se das atuais gerações se deve (ou se pode) exigir o 

pagamento de tão alto preço, qual seja, não se valer dos recursos naturais existentes e 

praticar uma economia meramente de subsistência sem progresso e modernidade. 

Pode-se depreender com relativa facilidade que a questão central foca-se no 

estabelecimento de um ponto de equilíbrio entre meio (desenvolvimento) e fim 

(sustentabilidade), cujo elo é a pessoa humana, quer como indivíduo ou organização, 

quer como promotora e destinatária do processo. 

 

1 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

ASPECTOS DA REGULAMENTAÇÃO 

 

 O desenvolvimento econômico promovido pelo homem ao longo dos séculos – 

diga-se de passagem em grande parte às custas de danos ao meio ambiente – de algumas 

décadas para cá começou a revelar seus efeitos deletérios sobre a qualidade de vida 

vegetal, animal e humana. 

 De tal sorte se evidenciam tais reflexos na saúde, não só dos seres humanos, mas 

de todas as formas de vida, conhecidas e a conhecer; que a questão passou a ser objeto 

de regulamentação em vários textos legais do Direito Internacional e Interno, a 

exemplo: 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), Pacto de San José da 

Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, dispõe no art. 26, 

epigrafado como “desenvolvimento progressivo”, no capítulo III, referindo-se aos 

direitos econômicos, sociais e culturais, que:  
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Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, 
como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da 
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na 
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 

 

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em 

Assembléia da Unesco, em Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, reconhece que: “Todos 

os animais nascem iguais diante da vida, e têm o mesmo direito à existência (art. 1º); 

possuem o direito de viver e crescer segundo sua natureza (art. 5º); de viver de acordo 

com a duração natural de sua espécie (art. 6º)”. 

Constata-se a exigência de respeito não só à vida dos seres humanos, mas 

também dos animais, ressalvadas as diferenças. 

 A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Eco 92), em seu Princípio 15, preceitua que:  

 
(...) com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o 
critério da precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave 
ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão 
para se adiar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a 
degradação do meio ambiente. 

 

A Carta da Terra: (1997, Princípio 2), estabelece que: “(...) onde há risco de 

dano irreversível ou sério ao meio ambiente, deve ser tomada uma ação de precaução 

para prevenir prejuízo.” 

A Declaração do Milênio das Nações Unidas (8 de setembro de 2000): 

reafirma o compromisso com o ambiente comum e o desenvolvimento sustentável, 

enunciados na Agenda 21 (1992, Rio de Janeiro), bem como do Protocolo de Quioto, da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica (junho, 1992) e a Convenção das Nações 

Unidas contra a Desertificação. Propõe-se a combater a exploração insustentável dos 

recursos hídricos; a cooperar para reduzir o número e os efeitos das catástrofes naturais 

e as provocadas por seres humanos e a garantir o livre acesso à informação sobre a 

seqüência do genoma humano. 

No Brasil, as Metas do Milênio foram sintetizadas da seguinte forma: 1ª) 

Erradicar a extrema pobreza e a fome. 2ª) Proporcionar a educação básica para todos. 
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3ª) Promover a igualdade entre sexos e a valorização da mulher. 4ª) Reduzir a 

mortalidade infantil. 5ª) Melhorar a saúde das gestantes. 6ª) Combater a AIDS, a 

malária e outras doenças. 7ª) Garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio 

ambiente. 8ª) Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.  

No Brasil, diversas são as instituições governamentais e não-governamentais, 

grupos de pesquisa e interessados envolvidos na efetivação das referidas Metas. 

No Direito Interno brasileiro destacam-se a Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988) e a Lei de Biossegurança (nº 11.105/05), além de 

disposições legais de reconhecida importância constantes do Código Penal, em breve 

análise:  

  A Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225) consagra o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigindo a “sadia qualidade de 

vida” como preceito fundamental, garantidor do direito à vida (art. 5º). 

  Sem um ambiente sadio, não há qualidade de vida; pois quando ocorre 

contaminação da água, por exemplo, tal fato repercute em todos os níveis de vida, 

comprometendo a biodiversidade, induzindo à doença e à morte, que são negações da 

vida. Atribui o texto constitucional ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Também, a tutela do patrimônio genético do País (art. 225, II) se apresenta como 

necessidade maior, no que respeita a sua diversidade e integridade, de sorte que a 

pesquisa e a manipulação de materiais genéticos deverão obedecer a rígida 

regulamentação para evitar que se exponha a risco a qualidade de vida e o meio 

ambiente (art. 225, V). 

Assim, fundamentam-se a fiscalização, o controle e o sancionamento de práticas 

lesivas ao meio ambiente, na razão direta da tutela da vida e da sua sadia qualidade, 

reconhecendo-se à vida uma dimensão não apenas material; mas transcendente porque 

“qualidade” pressupõe dignidade. 

A Lei de Biossegurança prioriza normas de segurança quanto à utilização das 

conquistas alcançadas pelas biociências, promovendo “(...) o estímulo ao avanço 

científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, 

animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio 

ambiente”. 
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Segundo Reinaldo Pereira e Silva o conceito jurídico de biossegurança, no 

Direito brasileiro, parece se aproximar mais de “vigilância sanitária” (Lei Federal nº 

8.080, 19.09.90):  

 
(...) entende-se por biossegurança um conjunto de ações voltado para a prevenção, o 
controle, a diminuição e/ou a eliminação dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente 
em decorrência do emprego e/ou do desenvolvimento de modernas tecnologias.”6

A Lei de Biossegurança revogada (nº. 8.974, 5.01.95) usou o termo prudência 

(arts. 8º, V e 13, IV), substituído na atual Lei pelo vocábulo precaução, como já 

mencionado acima. 

O Regulamento da Lei de Biossegurança (Decreto nº 5.591, de 22 de novembro 

de 2005) segue no mesmo tom protetivo. 

O Código Penal (Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), com as 

alterações da Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984), prevê dentre os crimes de perigo 

comum (arts. 250 a 259) e contra a saúde pública (arts. 267-280) uma diversidade de 

hipóteses normativas que são tipificadoras de atos lesivos à vida e à saúde de pessoas, 

animais e do meio ambiente em sua totalidade, tais como: causar incêndio, inundação, 

difundir doenças ou praga que possa causar dano a floresta, plantação ou animais, de 

utilidade econômica; causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos; 

envenenar água potável, substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo; 

corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, etc. 

As exemplificações dadas no Direito Internacional e Interno evidenciam 

sucessivas tentativas de conciliação da sustentabilidade, como fim, e do 

desenvolvimento sustentável, como meio para se atingir o tão almejado equilíbrio sócio-

ambiental econômico. 

Neste contexto, destaca-se o importante papel das empresas na promoção do 

desenvolvimento, voltado à sustentabilidade, mediante mudanças institucionais que 

permitam harmonizar e reforçar o potencial humano, tanto das gerações presentes, 

quanto das futuras, corrigindo desvios do passado, deixados como rastros da falta de 

planejamento público e privado. 

 

                                                 
6 SILVA, Reinaldo Pereira e. Biodireito: a nova fronteira dos direitos humanos. São Paulo: LTr, 2003. p. 
44. 
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2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

O texto constitucional brasileiro consagra como princípio fundamental, no art. 

1º, III, a dignidade da pessoa humana, e elege como objetivos da República Federativa 

do Brasil (art. 3º, I-IV), dentre outros, a promoção do bem de todos, mediante o 

desenvolvimento nacional e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No 

art. 170, nos seus nove incisos, consagra os princípios gerais da atividade econômica, 

destacando-se a função social da propriedade (III) e a defesa do meio ambiente (VI), 

com “tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação”. 

A dignidade da pessoa humana aparece, em uma interpretação sistemática e 

teleológica, diretamente relacionada a todas as disposições que tutelam a vida, a saúde, 

o trabalho, a moradia, a educação, a família, e o próprio meio ambiente. 

Como sabido, não se pode proceder a nenhuma exegese do texto constitucional 

desvinculada de seus princípios fundamentais e, em particular, daqueles elencados no 

art. 1º da Lei Maior, dentre os quais se destaca a dignidade da pessoa humana. 

O art. 170 da Lei Maior, em seu caput, alicerça a ordem econômica na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ressaltando que tem a referida 

ordem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.  

Igualmente, no art. 227 assegura à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à profissionalização, sempre prescrevendo como exigência o 

respeito a sua dignidade, e, que deverão ser colocados a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência e opressão.  

 Mário Carlos Beni ressalta que: 

 
O quadro atual da economia mundial tem apontado para três grandes vetores. No plano 
econômico, a globalização e a conseqüente competição internacional. No plano social, a 
regionalização (até como resposta aos efeitos da internacionalização, que obrigam os 
países a reduzirem seus custos e a saírem do assistencialismo). No plano político, a 
descentralização, pois cada região necessita de flexibilidade para arranjar seus fatores de 
produção e tornar-se competitiva.7

 

                                                 
7 BENI, Mário Carlos. Clusters e desenvolvimento sustentável do turismo. Revista Comércio Exterior, 
edição 69, ano 15, maio-jun./2007, p.7. 
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Neste contexto verifica-se a necessidade de mudanças no modelo burocrático 

que tem caracterizado a atuação das políticas públicas na promoção do desenvolvimento 

sustentável no Brasil. 

Um dos fatores essenciais à promoção da pessoa no ambiente empresarial está 

diretamente ligado ao trabalho em condições de dignidade, independentemente da 

qualificação ou idade do trabalhador que, corresponde, no dizer de Virgílio Levaggi, a 

um “trabalho decente”, assim identificado: 

 
Em 1999, Juan Somavia – primeiro diretor geral da OIT (fundada em 1919) proveniente 
do hemisfério sul – apresentou seu relatório “Trabalho decente”. Neste documento foi 
introduzido o conceito mencionado, caracterizado por quatro objetivos estratégicos: os 
direitos no trabalho, as oportunidades de emprego, a proteção social e o diálogo social. 
Cada um deles cumpre, além do mais, uma função no alcance de metas mais amplas 
como a inclusão social, a erradicação da pobreza, o fortalecimento da democracia, o 
desenvolvimento integral e a realização pessoal.8   
 

 Por óbvio que ao se falar em “trabalho decente” há que se ter em mente o 

respeito à condição peculiar de desenvolvimento da pessoa humana, neste caso, crianças 

e adolescentes, cuja diferença terminológica encontra-se na faixa etária, ou seja, 

“criança” é toda pessoa de 0 e 12 anos incompletos e “adolescente” aquela entre 12 e 18 

anos, de acordo com o art. 2º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 A Recomendação 146 da OIT, sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, 

de 6/6/1973, diz em seu princípio 7-(1) que “Os Países-membros deveriam ter como 

objetivo a elevação progressiva, para dezesseis anos, da idade mínima, para admissão a 

emprego ou trabalho (...)”, e a Convenção 182 da OIT dispõe sobre a Proibição das 

Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para a sua eliminação.  

 Estes documentos balizam a preocupação que os Estados-membros devem ter 

em erradicar o trabalho infantil (que de trabalho não tem nada, pois quando se encontra 

uma criança nesta condição ela está sendo vítima de “exploração” eis que a infância não 

é a etapa da vida que deve ser dedicada ao trabalho, mesmo porque a criança não recebe 

nenhuma profissionalização para exercer um “trabalho”), e estabelecer uma idade 

mínima para a iniciação ao trabalho, respeitando-se a condição peculiar de pessoa em 

                                                 
8 LEVAGGI, Virgílio. O que é trabalho decente? Revista da Associação Latino-Americana de Juízes 
do Trabalho. Ano 1, nº1, jun./2007, p.34. 
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desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho (art. 69 

da Lei nº 8.069/90 – E.C.A.). 

 

3 PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM FASE DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Falar em “dignidade humana” é falar do “valor” da pessoa humana. Mas este 

valor não tem cunho pecuniário, mercantil, financeiro, não! Pois a dignidade não está à 

venda; ela é o que se demonstra pelos atos, expressões e atitudes acumuladas a partir da 

infância eis que é na formação da personalidade (até os 7 anos de idade) que são 

introjetados valores, virtudes, respeito e tudo aquilo que moldará o comportamento do 

ser humano para sua vida afetiva, profissional, intelectual.  

 Aliás, a Declaração do Milênio das Nações Unidas, sendo um documento 

histórico para o século que está a caminhar seus primeiros passos, já decidiu no item 20, 

que deve “formular e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo o mundo 

a possibilidade real de encontrar um trabalho digno e produtivo”. 

 E ao convocar os líderes de todas as nações para este grande desafio, está 

também desafiando o papel das grandes, médias e pequenas empresas. Daí surge a 

importância de se conhecer o novo paradigma para se interpretar a temática da criança e 

do adolescente no Brasil e no mundo: a doutrina da proteção integral. 

 A Doutrina da Proteção Integral, fundamento da Convenção Internacional da 

ONU sobre os Direitos da Criança, de 20/11/1998, baseia-se em três pilares, quais 

sejam: a) considerar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e deveres; b) 

respeitá-los como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e c) garantir-lhes 

“absoluta prioridade” no atendimento de seus direitos fundamentais. O Brasil adiantou-

se ao texto da Convenção e, já em 1988, introduziu no art. 227 da Constituição Federal 

o princípio da absoluta prioridade, o que foi regulamentado pelo art. 4º, parágrafo único 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 Contudo, por melhor que seja o texto constitucional ou a lei ordinária, a 

realidade não muda de um dia para o outro. Há que se conhecer, divulgar e praticar os 

ditames legais. Assim, uma empresa só poderá ser considerada “sustentável” se se 

capacitar para ofertar ao adolescente/jovem o direito à aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A inclusão social de crianças e adolescentes é fator primordial para o 

desenvolvimento sustentável. As empresas, públicas ou privadas, especialmente 

daquelas que fomentam ações de cidadania e de fortalecimento de Estado Democrático 

de Direito, ou seja, que projetam sua responsabilidade social, devem cumprir os ditames 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da erradicação do trabalho infantil e da 

profissionalização do jovem por meio do trabalho aprendiz. Contudo, para que isto 

ocorra, também o mercado de trabalho deve proporcionar condições aos jovens de 

poderem se profissionalizar cada vez mais, abrindo novas frentes de qualificação. 

Porém, e também para se falar em sustentabilidade empresarial, a qualidade de vida - 

uma vez pressuposto da dignidade humana – é um imperativo que devem as empresas 

proporcionar aos seus trabalhadores, especialmente aos adolescentes e jovens que têm 

por missão primeira levar adiante a civilização buscando melhorá-la. Sabe-se que isto só 

será possível se o mundo do trabalho sofrer as devidas transformações, ou seja, através 

da reafirmação dos valores essenciais e universais que buscam espelhar as aspirações 

comuns de toda a humanidade. 
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O TRABALHO LIBERTA 

 
 

        Paulo Mazzante de Paula*

RESUMO 

Existem múltiplos argumentos para justificar a violência no Brasil, dentre elas podemos 
citar a desigualdade social, o tráfico de drogas, o comércio ilegal de arma de fogo, o 
preconceito racial, a impunidade, o descrédito do Poder Judiciário, o despreparo e a 
violência policial etc. A pobreza não é causa determinante para justificar os alarmantes 
índices de violência, porém contribui para sua ocorrência enquanto geradora de 
desigualdade social. A disparidade social brasileira, portanto, justifica o crescimento da 
violência. O próprio Poder Judiciário contribui para a exclusão social e não goza de 
respeito da população. Não há respeito aos direitos do homem, pela vida humana e pela 
justiça. O presente estudo tem por objetivo tratar o aumento da criminalidade à luz da 
desigualdade social e eventual solução para o impasse. A mobilização para o alcance do 
trabalho formal poderá diminuir a disparidade entre as classes, colaborar efetivamente 
para a diminuição do crime. É importante discutir, ainda, o trabalho prestado pelo 
condenado como forma de ressocialização, sempre como dever social e condição de 
dignidade humana, nos termos do artigo 28 da Lei n.º 7.210/84 e a manutenção da 
família (artigo 29, §1º, letra b, LEP). Enfim, é preciso propor o desenvolvimento de 
ações para o retorno do apenado à sociedade como cidadão, apto ao retorno social e ao 
mercado do trabalho, pois, é o trabalho como alternativa para a reabilitação do 
condenado e também como alternativa para a diminuição da violência e da desigualdade 
social. 

PALAVRAS-CHAVE 

DESIGUALDADE SOCIAL; TRABALHO; VIOLÊNCIA; RESSOCIALIZAÇÃO; 
REABILITAÇÃO. 

ABSTRACT 

There are multiple arguments to justify violence in Brazil, amongst them we cite the 
social inaquality, the traffic of drugs, the illegal commerce of firearm, the racial 
prejudice, impunity, the discredit of Judiciary Power, the unpreparedness and the police 
violence etc. The poverty is not determinative cause to justify the alarming indices of 
violence, however it contributes for its generating occurrence while of social inaquality. 
Brazilian social disparity, therefore, justifies the growth of the violence. Judiciary 
                                                 
* Advogado. Mestrando pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro (UENP – Jacarezinho/PR). 

Especialista em Direito Processual Civil. Professor de Direito do Trabalho das Faculdades Integradas 
de Ourinhos.  
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contributes for the social exclusion and it does not enjoy of respect of the population. It 
does not have respect to the rights of the man, for the life of human being and justice. 
The present study has for objective to deal with the increase crime to the light of the 
social inaquality and eventual solution for the impasse. The mobilization for the reach 
of the formal work will be able to diminish the disparity between the classes, to 
collaborate effectively for the reduction of the crime. It is important to argue, still, the 
work given for the convict as form of resocialize, always as having social and condition 
of dignity human being, in the terms of article 28 of the Law n.º 7,210/84 and the 
maintenance of the family (article 29, §1º, letter b, LEP). At last, is necessary to 
consider the development of action for the return of the convicted to the society as 
citizen, apt to the social return and to the market of the work, therefore, it is the work a 
alternative for the reabilitation of the convict and also alternative for the reduction of the 
violence and the social inaquality. 

KEYWORDS 

SOCIAL INAQUALITY; WORK; VIOLENCE; RESOCIALIZE; REHABILITATION. 

 

INTRODUÇÃO 

Existem múltiplos argumentos para justificar a violência no Brasil, 

dentre elas podemos citar a desigualdade social, o tráfico de drogas, o comércio ilegal 

de arma de fogo, o preconceito racial, a impunidade, o descrédito do Poder Judiciário, o 

despreparo e a violência policial etc.. 

A pobreza não é causa determinante para justificar os alarmantes 

índices de violência, porém contribui para sua ocorrência enquanto geradora de 

desigualdade social. A disparidade social brasileira, portanto, justifica o crescimento da 

violência. 

A Doutora Bárbara Hudson1, professora titular da Faculdade de 

Direito da Universidade de Central Lancashire, Reino Unido, e visitante do Programa de 

Mestrado da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro (Jacarezinho), atual 

Universidade Estadual do Norte do Paraná, esclarece a questão do direito e 

desigualdade social:  

                                                 
1 HUDSON, Bárbara. Uma professora inglesa em Jacarezinho: depoimento da sua experiência no 
programa de mestrado da FUNDINOPI - tradução de Eliezer Gomes da Silva. In: CORRÊA, Elidia 
Aparecida de Andrade; GIACÓIA, Gilberto; CONRADO, Marcelo (Coords.). Biodireito e dignidade da 
pessoa humana – Diálogo entre a ciência e o Direito. Curitiba: Juruá, 2007. p. 13/15.  
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O Brasil é amplamente conhecido como um país com desigualdades 
muito grandes. Assim como muitos crimes estão relacionados à 
desigualdade, a escala de desigualdade apresenta grandes desafios à 
legitimidade do Direito. Se o Direito não pode ser visto como apto a 
lidar igualmente com diferentes setores da sociedade, então é provável 
que não seja respeitado pelos grupos hipossuficientes e empobrecidos, 
que sentem que o Direito está do lado dos ricos e não defende os 
interesses dos pobres. 

O próprio Poder Judiciário contribui para a exclusão social e não goza 

de respeito da população. Não há respeito aos direitos do homem, pela vida humana e 

pela justiça. Segundo a autora Teresa Pires do Rio Caldeira2 houve aumento do crime e 

da violência no Brasil contemporâneo “associado à falência do sistema judiciário, à 

privatização da justiça, aos abusos da polícia, à fortificação das cidades e à destruição 

dos espaços públicos.” E ainda3:  

O sistema judiciário está longe de ser visto como confiável que em 
muitas entrevistas nem foi mencionado como um elemento no 
controle do crime: o universo do crime parece incluir apenas 
criminosos, policiais e cidadãos impotentes, que têm de negociar sua 
segurança por conta própria e entre si. O sistema judiciário é visto 
como totalmente enviesado contra trabalhadores, a quem não 
ofereceria a possibilidade de justiça.  

O articulista André Petry4, ao comentar o espancamento da doméstica 

Sirlei Dias de Carvalho Pinto, ocorrido no Rio de Janeiro, por jovens da classe média, 

comentou com exatidão a situação do descrédito do país, ao refletir sobre o possível 

pensamento do pai Ludovico Bruno de um dos envolvidos (Rubens, 19 anos):  

Se o assassino confesso da jornalista Sandra Gomide está livre, se os 
senadores debocham do país com explicações vergonhosas sobre seus 
milhões aos borbotões, se as quadrilhas do mensalão, dos vampiros, 
dos sanguessugas estão todas livres e soltas, por que o meu filho deve 
ser preso? Por que só o meu filho?.  

A conclusão da matéria pelo colunista e fantástica:  

Ainda que punição seja boa sempre para os outros, para o filho dos 
outros, é preciso reconhecer que só seremos um país capaz de se 
espantar com a declaração de Ludovico no dia em que criminosos, de 
gravata ou de chinelo, acabarem na cadeia pelos crimes que 
cometerem – e a cadeia for um local de punição, sim, mas não de 
selvageria. 

                                                 
2 CALDEIRA, Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2003. p. 56.  
3 Op. cit., p. 187.  
4 PETRY, André. Revista Veja, editora Abril, edição 2015, 04.06.2007, p. 58.    
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 O Estado Democrático de Direito tem como fundamentos os 

seguintes princípios: a) preservação da cidadania; b) a dignidade da pessoa humana; c) 

os valores sociais do trabalho, sempre nos termos do art. 1º, incisos II, III e IV, Da 

Constituição Federal.    

A democracia nada mais é do que a “associação ao igualitarismo 

social e ao respeito a direitos e garantias individuais e sociais”5. 

O Estado também tem por objetivos fundamentais construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, buscando erradicar a pobreza, a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais (art. 3º da C.F.).     

Ressalta-se que a dignidade da pessoa humana “é o valor 

constitucional supremo que agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e 

garantias fundamentais do homem, expressos nesta Constituição”6.  

O Estado comprometido, omisso e deslegitimado não é democrático. 

A questão é enfrentada por Norberto Bobbio7, que esclarece: 

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários 
do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos 
e efetivamente protegidos não existe democracia, sem democracia não 
existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos 
que surgem entre os indivíduos, ente os grupos e entre as grandes 
coletividades tradicionalmente indóceis e tendencialmente autocráticas 
que são os Estados, apesar de serem democráticas com cidadãos. 

Não adianta somente prever, visto que o mais importante é a proteção 

ofertada pelos Poderes Constituídos, efetivação e aplicação dos direitos sociais ao 

cidadão.  

Assim, o presente estudo tem por objetivo tratar o aumento da 

criminalidade à luz da desigualdade social e eventual solução para o impasse. 

A mobilização para o alcance do trabalho formal poderá diminuir a 

disparidade entre as classes, colaborar efetivamente para a diminuição do crime. Trata-

se de um direito social, com fundamento no art. 6º da Constituição Federal, inclusive 

figurando como princípio geral da atividade econômica a busca do pleno emprego, com 

respaldo no artigo 170, inciso VIII, do citado dispositivo.  

                                                 
5 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Pequeno Dicionário de Filosofia Contemporânea. São Paulo: 

Publifolha, 2006. p. 56.  
6 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.83. 
7 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2004. p. 223.  
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Discutir, ainda, o trabalho prestado pelo condenado como forma de 

ressocialização, sempre como dever social e condição de dignidade humana, nos termos 

do artigo 28 da Lei n.º 7.210/84 e a manutenção da família (artigo 29, §1º, letra b, LEP). 

Enfim, o desenvolvimento de ações para o retorno do apenado à sociedade como 

cidadão, apto ao retorno social e ao mercado do trabalho.       

É evidente que há preocupação com a corrupção, abuso de poder, 

arbítrio, extorsão, impunidade criminal e política, resultante, quase sempre, da 

sonegação de impostos, tráfego de drogas, esquemas eleitorais, lavagem de dinheiro, 

desvio do dinheiro público etc.. Entretanto, vamos estudar uma das alternativas para a 

solução do impasse.     

Então, o trabalho é visto como alternativa para a reabilitação do 

condenado e também como alternativa para a diminuição da violência e da desigualdade 

social.  

1. DESIGUALDADE SOCIAL E O AUMENTO DA VIOLÊNCIA 

A violência diária, a impunidade e a corrupção fazem com que a 

sociedade, principalmente os trabalhadores, não confie no Poder Judiciário, na Polícia e 

tampouco no sistema penitenciário.  

A desconfiança encontra respaldo no sistema penal brasileiro, onde o 

rico dificilmente é processado e condenado, bem como nas desumanas condições das 

prisões, onde os detentos são tratados como animais, que não servem para a reabilitação 

e tampouco para a harmônica integração social do condenado, apesar da previsão legal, 

nos termos do art. 2º da Lei n.º 7.210/84. 

Não vamos pensar utopicamente na sonhada redistribuição de riquezas 

e na sociedade mais justa, porém uma das soluções para a redução da desigualdade 

social evidentemente seria o exercício do trabalho formal e qualificado.  

O emprego formal, digno e seguro proporciona maior qualidade de 

vida, além da melhoria e igualdade social. Quantos crimes são justificados pelo 

desespero gerado pelo desemprego de um chefe de família, situação que, certa e 

inevitavelmente, provoca estado de necessidade, miséria e mesmo fome dos demais 

membros da entidade familiar?  
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Portanto, não seria temeroso admitir que o aumento da criminalidade 

decorre, sim, da informalidade do trabalho – “Preferimos, em suma, a má consciência 

pela desigualdade social à má consciência por punir e segregar os criminosos. Ora, a 

miséria pode ser a causa de crimes leves contra o patrimônio [...]8”.  

O desrespeito tem início na infância e adolescência, visto que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), artigo 53, prevê que “a 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” e na 

realidade não há educação, cidadania ou trabalho. A criança e o adolescente, pelo 

contrário, têm se iniciado cada vez mais cedo no mundo do crime, principalmente no 

tráfico de droga, onde satisfaz seu desejo de consumo e vive na ilusão de que o 

problema financeiro está solucionado. 

Ao comentar o referido artigo do ECA, Maurício Gonçalves Saliba9, 

esclarece que “a essência da cidadania propalada pelo Estatuto se restringe, portanto, a 

garantir condições de igualdade. Dessa forma, pode-se compreender o artigo 53 do ECA 

no que se refere ao “direito à educação e o preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” como a garantia de direitos e de igualdade a todas as 

crianças e adolescentes, numa sociedade onde prevalece o antagonismo de classes”.       

A solução para a questão seria o investimento efetivo em educação 

para a criança e o adolescente, bem como um programa de geração de emprego e renda 

sério, voltado aos genitores para a diminuição da desigualdade social.  

Aliás, a educação é um direito de todos e dever do Estado, incluindo o 

seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205 da 

Constituição Federal). É indiscutível, ainda, que deve prevalecer a “primazia 

reconhecida aos direitos da criança e do adolescente”10, sob pena de ilegitimidade e 

omissão estatal, nos termos do artigo 208 e respectivos incisos da Constituição Federal.             

Uma das principais causas da violência está na desigualdade entre 

ricos e pobres, ou seja, o crescimento da desigualdade reflete na violência. Portanto, 

                                                 
8 CALLIGARIS, Contardo. Maioridade penal e hipocrisia. Folha de São Paulo. Edição 15.02.2007, E10- 

Ilustrada. 
9 O olho do poder: Análise crítica da proposta educativa do Estatuto da Criança e do Adolescente. São 

Paulo: Editora Unesp, 2006. p. 31.  
10 MARCHESAN, Ana Maria Moreira, RT. 749/82-203. “O princípio da prioridade absoluta aos direitos 

da criança e do adolescente e a discricionariedade administrativa”.  

3168



para a solução do impasse, o trabalho qualificado e formal seria uma das principais 

armas, visto que evidentemente diminuiria a disparidade social e poderia inclusive 

competir com a ilicitude criminal.  

Há necessidade de reeducar a própria sociedade, qualificar os 

trabalhadores e tentar redistribuir pelo menos um pouco a riqueza. Enfim, é necessário 

recuperar os salários, expandir o crédito e o crescimento do mercado interno, criar 

novos empregos formais e proporcionar melhores condições de vida ao cidadão 

brasileiro. 

A Organização Internacional do Trabalho busca solução para a 

questão do trabalho informal, sugerindo as seguintes medidas aos governos: a) liberar as 

economias; b) adotar políticas de expansão que dêem prioridade à criação de empregos; 

c) priorizar a produtividade e a qualificação educativa; d) reforçar as redes de segurança 

social; e) fomentar o diálogo social11. 

2. O EMPREGO FORMAL E QUALIFICADO 

O trabalho informal executado à margem do Direito do Trabalho – 

portanto sem o devido registro em carteira de trabalho, o recolhimento previdenciário e 

fundiário, enfim sem as garantias mínimas para o desempenho profissional – é 

desenvolvido por uma questão de sobrevivência daqueles que integram esse mercado 

laboral, os quais não têm outra escolha racional ou legal para custear dignamente a 

manutenção própria e de sua entidade familiar. 

O cidadão excluído, sem outra opção no mercado de trabalho dito 

formal (ou seja, com o mínimo de direitos e garantias citados), acaba tendo de buscar 

seu sustento diário na informalidade, sem gozar dos direitos sociais e fundamentais, 

previstos principalmente nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal.   

Por cidadão excluído deve-se entender, sobretudo, aquele que não é 

alcançado pelas políticas sociais públicas ou, quando o é, que aufere apenas a parte 

mínima desses benefícios, obrigando-se ao labor informal. 

É evidente que a ocorrência dessa situação é inadmissível, 

principalmente diante da notória omissão estatal, visto que a própria Lei Maior, desde 
                                                 
11 Folha Online. Disponível em <http://www.folha.com.br>, citando o diretor-geral da OIT, Juan 

Samovía.  
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seu preâmbulo, adotou o “Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça", buscando sempre “a solução pacífica das controvérsias”.      

O trabalho, na sociedade pré-industrial, isto é, antes mesmo do 

surgimento do próprio Direito do Trabalho, era tido como indigno. Atualmente, é visto 

mesmo como fonte de dignidade, destaque comunitário, fomentador da auto-estima e 

fonte de respeito social.  

O Direito do Trabalho, assim, nasce com a Revolução Industrial 

(século XVIII) e, hoje, apesar de consolidado, está ameaçado pela omissão estatal, pela 

desigualdade social e pela falta de perspectivas futuras. A dignidade do trabalhador é 

frontalmente atingida a partir do momento em que tem de sobreviver por meio do 

trabalho informal. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), "medição" social criada 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é usado para comparar o 

"nível de qualidade de vida entre países” 12. Referido indicador "sintetiza indicadores de 

educação, esperança de vida ao nascer e Produto Interno Bruto (PIB) per capita".  

No Brasil, foi criado um índice assemelhado, que mede a exclusão 

social, desenvolvido pelos economistas Marcio Pochman, Ricardo Amorim et al, o qual 

inclui outras dimensões da qualidade de vida, contendo como o primeiro aspecto um 

padrão de vida digno, medido pela pobreza dos chefes de família, pela taxa de emprego 

formal e pela desigualdade de renda. Sobre a questão os autores esclarecem o seguinte: 

Nas sociedades mais pobres e/ou desiguais, a exclusão social talvez 

possa ser mais facilmente observada, sobretudo na relação ente os bem-alimentados e os 

famintos. Mas à medida que as sociedades vão incorporando novas realidades – como 

urbanização – nascem necessidades adicionais de vida digna, para além do simples 

critério de subsistência13. 

O mercado de trabalho no Brasil ficou menos desigual no período de 

dez anos, ou seja, entre 1995 e 2005, segundo estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), ocorrendo à redução de remuneração entre homens e mulheres, 

brancos e negros, áreas rurais e urbanas, regiões metropolitanas e cidades pequenas e 

                                                 
12 Jornal Folha de São Paulo. Edição de 05.11.2006, pág. A-16 
13 Atlas da Exclusão Social no Brasil. 2.ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003. p. 10. 
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setores de atividades. Porém, o aspecto negativo da pesquisa foi a questão do trabalho 

informal, ou seja:  

Problema crônico do mercado de trabalho do país, a informalidade foi 
o destaque negativo do estudo, feito com base em dados da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE. A 
comparação entre formais e informais foi a única que apresentou 
deterioração e não contribuiu para a diminuição da desigualdade14. 

Com bases nessas informações estatísticas, fica claro que o trabalho 

formal, decente, digno, seguro e qualificado proporciona maior qualidade de vida, além 

de melhoria e igualdade social. Por outro lado, é evidente que a ofensa aos direitos 

fundamentais e sociais do trabalhador proporciona reflexo negativo na convivência 

pacífica, comprometendo o Estado de Direito. 

O trabalho proporciona ao homem a satisfação imediata da 

necessidade e permite que entenda a liberdade, através da qual ele conquista a vida 

digna. O livro do Eclesiastes15 adverte sobre o trabalho, a exploração, a ganância e a 

vaidade do homem: “De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações 

que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação, um 

tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade”. 

O princípio da liberdade inspirou o constituinte “na elaboração dos 

direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º)”, enquanto que o princípio da 

igualdade influenciou o legislador “na proteção dos direitos sociais (art. 6º ao 11)”16.      

Segundo José Moura Gonçalves Filho, responsável pelo prefácio do 

livro “Homens Invisíveis” 17: “não é mais livre quem manda do que quem obedece: 

somos irmãos na mesma miséria, e uma saída pede que todos lamentem suas armaduras 

de classe e a tristeza de não vivermos numa comunidade de troca, conversa e mútuo 

enriquecimento”. 

                                                 
14 Folha de São Paulo, Cai desigualdade no mercado de trabalho, São Paulo, 08.09.2007.  
15 Ecl 1,2; 2, 21-23. 
16 FACHIN, Zulmar. Teoria Geral do Direito Constitucional. Londrina: ArtGraf, 2006. p. 192 . 
17 BRAGA DA COSTA, Fernando. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. São Paulo: 

Editora Globo, 2004. p. 14. 
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A ineficácia das instituições que cumprem e fiscalizam as normas 

trabalhistas é notória. Sobre o assunto o estudo Instituições Trabalhistas na América 

Latina18: Desenho legal e desempenho real, no seguinte sentido: 

O medo do desemprego é outro elemento limitador da propensão a 
denunciar. Para cumprir integralmente seus objetivos, o sistema de 
inspeção do trabalho deveria receber investimentos que o habilitassem 
a operar de forma aleatória, visitando regularmente amostras 
representativas de empresas, de todos os tamanhos, em lugar de 
depender unicamente de denúncias dos trabalhadores ou de seus 
representantes. 

Cumpre destacar, portanto, o poder de fiscalização conferido ao 

Ministério Público do Trabalho, à Delegacia do Trabalho e à Polícia Federal, entes 

estatais que podem – e sobretudo devem – atuar com atenção nos casos de exercício do 

trabalho sem o respectivo registro em carteira, sem falar no cumprimento das demais 

obrigações oriundas do contrato de trabalho. 

O Ministério Público do Trabalho tem a função de defender a ordem 

jurídica, atuando em prol dos direitos e interesses difusos coletivos e individuais dos 

trabalhadores.   

Presentes os requisitos da relação de emprego, ou seja, pessoalidade, 

continuidade, subordinação e onerosidade, conforme previsão do art. 3º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, deverá o órgão competente adotar a providência 

necessária e cabível ao caso, quer administrativa (aplicação de multa, retratação pública 

etc.), quer judicial (celebração de termo de ajustamento de conduta, propositura de ação 

civil pública etc.).  

Não se pode esquecer também das providências de natureza criminal, 

inclusive estando os delitos sujeitos à ação penal pública incondicionada (sonegação 

fiscal, crime contra a organização do trabalho e a ordem tributária etc.). 

A qualificação profissional é fundamental, visto que é notório o 

empobrecimento do trabalhador brasileiro: sobra mão-de-obra pouco qualificada e falta 

aquela especializada. Cediço que o trabalhador brasileiro recebe um dos menores 

salários do mundo, motivo pelo qual há necessidade de combate da exploração do 

trabalho, equilibrando o capital e o trabalho. 

                                                 
18 CARDOSO, Adalberto; LAGE, Telma; BENSUSÁN, Graciela (org.) et al. Instituições Trabalhistas 

na América Latina: Desenho legal e desempenho real. Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 219. 
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Inadmissível, ainda, a tese da imposição do capitalismo arbitrário, no 

sentido que os direitos sociais geram despesas, informalidade e desemprego, criando a 

necessidade de flexibilização da legislação trabalhista. 

O desemprego não é problema exclusivo do Brasil, ou seja, é um 

dilema mundial.  As leis trabalhistas de proteção de emprego não comprometem a 

geração de emprego, pelo contrário a ausência de legislação e fiscalização geram 

empregos precários e desproteção do trabalhador. 

O problema não está no gasto com a mão-de-obra e sim na alta carga 

tributária do país, fazendo com que até mesmo o empresariado seja informal.  

Exemplo dessa situação ocorreu recentemente visto que o governo 

institui nova contribuição social, através da Lei Complementar nº 101/01, obrigando o 

empregador a recolher 0,5% todo mês com base no FGTS do empregado e 10% do 

saldo da conta vinculada, por ocasião da rescisão contratual sem justa causa, para a 

reposição de juros de planos econômicos anteriores.  

O empregador, porém, sabe que eventual reforma tributária vem para 

aumentar os impostos, portanto prefere reclamar dos direitos trabalhistas conquistados 

pelo trabalhador.  

O artigo 60, §4º, IV, da Constituição Federal proíbe emenda tendente 

a abolir os direitos e garantias individuais (art. 5º, CF.).  Não podemos esquecer que os 

direitos foram conquistados tardiamente e o país é campeão em injustiças sociais e 

descumprimento dos direitos sociais. Aliás, milhares de trabalhadores nem mesmo 

conquistaram os direitos trabalhistas até hoje.  

Surge a seguinte indagação: Os direitos sociais estão dentro das 

cláusulas pétreas? A resposta é fornecida por Vladimir Brega Filho19: 

Excluir os direitos sociais e econômicos do rol das cláusulas pétreas 
será o mesmo que retirarmos a eficácia dos direitos individuais, pois, 
como vimos, os direitos sociais e econômicos são a base da efetivação 
dos direitos individuais. Além da análise das características dos 
direitos fundamentais, outros elementos da própria Constituição 
comprovam o entendimento de que a cláusula pétrea abrange também 
os direitos sociais.  

                                                 
19 BREGA FILHO, Vladimir. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2002. p. 85. 
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   Portanto vamos falar em flexibilização no sentido de modernização 

da norma trabalhista, levando-se em conta que a C.L.T. foi aprovada em 01º de maio de 

1943, época da ditadura de Getúlio Vargas, e não em desregulamentação do Direito do 

Trabalho.  

Eventual flexibilização, ou melhor, adaptação da legislação diante da 

evolução do direito e do avanço da relação de emprego, desde que se trate de direitos 

disponíveis, como exemplo o “banco de horas”, mediante a compensação de horário e a 

redução da jornada, através de acordo ou convenção coletiva (art. 7º, XIII, da CF.), terá 

sempre que caminhar junto com a responsabilidade social, para evitar novas 

disparidades e injustiças para o trabalhador. 

Responsabilidade social no sentido de proteção tutelar, evitando-se 

alteração ou supressão que prejudique o direito conquistado com atraso pelo trabalhador 

brasileiro.  

Um exemplo de distorção da legislação e ofensa do trabalhador pode 

ser encontrado na Lei n.º 8.949/94, que na época veio para atender a necessidade de 

flexibilização e criou as cooperativas de prestação de serviço, sem caracterização de 

vínculo empregatício, portanto sem direitos trabalhistas. Inúmeras fraudes foram 

praticadas com base na referida legislação, principalmente para burlar o direito do 

trabalhador, inclusive com a terceirização de atividade-fim. Os falsos contratos 

encobertam os direitos dos trabalhadores, visto que não reconhecem as relações de 

emprego, ocorrendo fraudes desde as atividades rurais (cana-de-açúcar, laranja etc.) até 

as urbanas (construção civil, prefeituras, hospitais etc.).           

Sobre o assunto do desemprego e flexibilização esclarece Jorge Luiz 

Souto Maior20:  

O direito do trabalho brasileiro, no geral, não é, como visto acima, 
rígido e antiquado. Por isso, a discussão está desviando-se do 
problema central. A questão crucial, que se opõe à efetividade dos 
direitos trabalhistas, é o desemprego, mas este não pode ser, em 
hipótese alguma, creditado ao direito do trabalho. 

Explica o autor ainda: “É interessante verificar que as garantias 

trabalhistas, ou decorrentes do trabalho, só são excluídas de grupos que não têm força 

política para impedir sua derrocada”, citando os exemplos dos deputados que têm 
                                                 
20 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O Direito do Trabalho como Instrumento de justiça social. São Paulo: 

LTr, 2000. p. 164. 
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aposentadoria especial, recesso, férias e outros direitos e dos juízes federais que têm 

férias e recesso. E conclui: “A questão é: todos prezam a valorização do seu trabalho, 

mas o trabalho dos outros pode não possuir tanto valor assim”.        

A humilhação social deverá ser combatida, principalmente aquela 

causada pelo desempenho do subemprego, trabalho forçado, desumano e pela 

exploração do empregado que ganha só para comer. O exemplo é o cortador de cana-de-

açúcar que, para ganhar mais, eleva a média de toneladas diárias nos canaviais, 

ocasionando até mesmo morte por exaustão do bóia-fria.    

A melhor condição de vida, o trabalho e a dignidade social são 

fundamentais para o crescimento do cidadão. Em suma, reflete na própria violência 

exacerbada do país. A indiferença, além de inadmissível, começa a trazer complicações 

e reflexos sociais para todos os brasileiros, mesmo os privilegiados, pois compromete a 

paz e a segurança nacional.     

O próprio Direito do Trabalho "deve oferecer novos instrumentos que 

tenham a finalidade de tentar garantir a todos os cidadãos o acesso a um ‘ trabalho 

decente´, numa política de promoção dos direitos humanos fundamentais", conforme o 

entendimento de Otavio Pinto e Silva.21

A teoria do “mínimo existencial”22, citada pelo articulista esclarece o 

seguinte: 

Quanto mais desigual economicamente for a sociedade, maior a 
necessidade de  assegurar os direitos fundamentais sociais àqueles que 
não conseguem exercer suas capacidades (ou liberdades reais) a fim 
de lhes assegurar o direito de exercer suas liberdades jurídicas. Para 
assegurar o `mínimo existencial´ no âmbito positivo (status positivus 
libertatis), é imperioso garantir o status de direito fundamental aos 
direitos sociais. Sem isso, os direitos fundamentais serão letra morta, 
pois se configurarão em liberdades jurídicas, sem possibilidade fática 
de exercício por grande parte da sociedade. Grande parte da população 
será parcialmente excluída da comunidade jurídica, pois não poderá 
exercer seus direitos, mas será compelida a cumprir seus deveres para 
com o Estado e as demais parcelas da sociedade. 

   Os gastos públicos não dependem exclusivamente da vontade do 

administrador, ou seja, deverão estar vinculados aos objetivos firmados pela 

                                                 
21 A nova face do Direito do Trabalho: tecnologia, desemprego, trabalho autônomo e trabalho informal, 

Revista do Advogado nº  82, AASP, pág. 95.  
22 SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos. In: Revista 

Interesse Público. Belo Horizonte. 2005, p.218-219.  
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Constituição Federal, no art. 3º, diante da vinculação ao Princípio da Supremacia 

Constitucional.   

3. SISTEMA PRISIONAL E RESSOCIALIZAÇÃO 

Destaca-se, inicialmente, que o trabalho penitenciário “não é 

abrangido pelo direito social, a não ser quanto ao seguro por acidente de trabalho (L. 

6.367/76)”23, portanto não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

(§2º, artigo 28 da Lei n.º 7.210/84. 

Assim é obrigatório o trabalho interno do condenado (artigo 31 da 

LEP) e admissível em condições especiais o trabalho externo (artigo 32 da LEP) e, 

finalmente, é prevista a assistência ao liberado, no sentido que o serviço social 

colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho (artigo 27 da LEP). 

É cediço que o presidiário terá maior chance de reabilitação social 

caso tenha oportunidade de trabalho, conseqüentemente o trabalho liberta no sentido 

que é instrumento de integração social do indivíduo colocado em liberdade. 

Portanto, há necessidade de capacitação profissional do detento para o 

retorno social. Segundo o governo24 a cada hora, sete jovens são presos no país. E ainda 

“4,5 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos são considerados em estado de risco”. 

Preocupado o Governo Federal pretende adotar o Programa Nacional 

de Segurança com Cidadania (Pronasci), que em tese seria um pacto entre o governo 

federal e a sociedade, no sentido de, dentre outras medidas, criar um piso salarial 

nacional para os policiais e bombeiros; o financiamento de moradia para policiais de 

baixa renda; construção de 187 presídios; criação da polícia comunitária, onde os 

agentes terão formação inclusive em direitos humanos; ensinos fundamental, médio e 

profissionalizante aos presos. 

Certamente a melhoria do sistema penitenciário, da polícia e da 

capacitação profissional, caso o programa saia do papel e da retórica, contribuirá para o 

combate da violência e da desigualdade social.  

                                                 
23 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 32.ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. p. 35. 
24 Folha de São Paulo, 09.07.2007, A1.  
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Cediço que a criação de presídios não é a medida ideal para o quadro 

de exclusão social, ou seja, é melhor educar do que prender, porém pelo menos trará 

condições mais dignas e humanitárias aos presidiários, que sobrevivem em condições 

piores do que os animais. 

Trivial, ainda, que o policial também necessita de capacitação e o 

estudo, pois o abuso, corrupção e a violência policial carioca são inadmissíveis. É 

absurda a notícia, no sentido que a “polícia do Rio Mata 41 civis para cada policial 

morto”25. 

Outro dado importante, segundo a autora Teresa Pires do Rio 

Caldeira26, “mesmo quando não se acha que a polícia é corrupta, considera-se que ela 

está despreparada para a função”.    

Assim uma das formas de combate ao crime seria o trabalho, através 

da capacitação profissional do cidadão e do presidiário. 

Há necessidade, outrossim, de resgatar a credibilidade do poder 

judiciário, para que os trabalhadores recuperem a confiança na justiça. Inadmissível o 

episódio como o acontecido no Estado do Paraná, onde o Magistrado desmarcou uma 

audiência porque um trabalhador rural compareceu ao Fórum de chinelos, segundo 

fartamente divulgado pela imprensa nacional. 

4. A EXCLUSÃO SOCIAL     

A simples aplicação da Constituição Federal pelos juízes permite 

alcançar um maior crescimento da Justiça Social, visto que o próprio texto 

constitucional está amparado pelos princípios da igualdade e liberdade. 

A liberdade é fundamental para a concretização do direito, da justiça e 

paz. Segundo Eduardo Couture27: “Tem fé no direito como melhor instrumento para a 

convivência humana; na justiça, como destino normal do direito; na paz, como 

substantivo benevolente da justiça; e, sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há 

direito, nem justiça, nem paz”.  

                                                 
25 Folha de São Paulo, 16.07.2007, C1.
26 CALDEIRA, Tereza Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2003. p. 183.  
27 Coad, ADV Advocacia Dinâmica. Disponível em <http://www.coad.com.br>, fascículo semanal nº 31, 

expedido e acessado em 05.08.07.  
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A teoria do alemão Otfried Höffe28, no capítulo “A justiça como 

vantagem distributiva” e a “segurança jurídica e bem comum”, esclarece que a 

segurança jurídica proporciona condições sociais justas, inclusive com o 

reconhecimento dos direitos fundamentais do cidadão. Ademais, a regra legal deve 

atender o bem comum e, portanto, o bem-estar social, a fim de proporcionar uma 

situação homogênea para prevenir eventual conflito de interesse da sociedade. 

O Poder Judiciário deverá zelar pelo cumprimento da Constituição 

Federal e na efetivação do direito constitucional, principalmente no caso de desrespeito 

por parte dos demais poderes. É uma pena que o mandado de injunção (art. 5º, inciso 

LXXI, da Constituição Federal) não tenha emplacado, pois seria o remédio adequado 

para o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 

Depois da promulgação da Constituição Federal a discussão sobre o 

alcance do mandado de injunção era no âmbito trabalhista dividida em duas correntes, 

ou seja, a primeira que entendia “que o autor pode pleitear do Judiciário que ordene ao 

órgão competente que regulamente a norma constitucional” e a segunda que estabelecia  

“que o próprio Judiciário, a requerimento do autor, regulamentará a norma 

constitucional para efeito de um determinado caso concreto”29.    

Recentemente foi publicada uma importante decisão do Supremo 

Tribunal Federal que julgou parcialmente procedente um pedido formulado por uma 

servidora do Ministério da Saúde contra o Presidente da República, para, de forma 

mandamental, reconhecesse o direito da impetrante à aposentadoria especial de que trata 

o §4º do artigo 40 da Constituição Federal, pois tinha trabalho por mais de 25 anos em 

atividade insalubre, afastando a inércia do legislador que omitiu e não regulamentou 

referido direito30.       

Restam, entretanto, para a efetivação dos direitos, outras medidas 

coercitivas: ação civil pública, mandado de segurança, convenção coletiva etc..       

O autor Lenio Luiz Streck31 adota a teoria substancialista, que defende 

uma atuação mais efetiva da justiça constitucional, principalmente diante da falta de 

efetividade dos direitos fundamentais-sociais e da omissão dos poderes legislativo e 
                                                 
28 HÖFFE, Otfried. Justiça política. Tradução de Ernildo Stein. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 53. 
29 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Prática do Processo Trabalhista. São Paulo: LTr, 1997. p. 682. 
30 MI 721/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 30.8.2007.  
31 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p. 14. 
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executivo na realização de políticas públicas, inclusive com a intervenção judicial para a 

efetivação do próprio texto constitucional, através de ações constitucionais, controle de 

constitucionalidade etc..   

Mencionado autor argumenta, ainda, que é difícil adotar a tese 

processual-procedimental em países como o Brasil, onde os direitos fundamentais-

sociais ainda são descumpridos, apesar da Constituição Federal ter sido promulgada há 

18 anos. Exemplifica: O texto constitucional afirma que constituem objetivos 

fundamentais do país a erradicação da pobreza e a diminuição da desigualdade social, 

enquanto existem trinta milhões de pessoas vivendo na miséria.   

5. O TRABALHO COMO ALTERNATIVA PARA A DIMINUIÇÃO DA 

VIOLÊNCIA, DESIGUALDADE SOCIAL E REABILITAÇÃO 

É evidente que o trabalho é alternativa para a diminuição da violência, 

desigualdade social e para a reabilitação prisional. O chefe de família, sem perspectivas 

de trabalho, entra no desespero, buscando alternativas na informalidade e, algumas 

vezes, na criminalidade para a solução do impasse.  

O círculo vicioso, aliás, tem início na própria adolescência, visto que o 

jovem sem qualificação de ensino e profissional, portanto sem rumo, busca subterfúgio 

na droga, embriaguez, pequenos furtos, receptação, estelionato etc..  

O caminho é curto para os crimes hediondos, e, ainda, preocupante 

para a segurança pública, haja vista o crescimento da violência urbana e da organização 

criminosa. 

O trabalho previsto constitucionalmente é o livre e valorizado em 

relação à economia de mercado, eliminando-se assim o escravo.  

O capital, por outro lado, foi consolidado principalmente pela 

globalização e a substituição do homem pela máquina, ou seja, hoje o trabalhador 

explorado prefere calar e manter o sub-emprego, ao invés de reivindicar melhores 

condições de trabalho.  

As atuações do Ministério Público do Trabalho e das Delegacias 

também são satisfatórias, inclusive o Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais 

condenou a Sadia por danos morais coletivos, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação de Uberlândia, 
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por ocasião do julgamento em ação civil pública, visto que a empresa teria coagido 

empregados a aceitarem acordo coletivo já rejeitado pelo sindicato, conforme matéria 

do jornal Folha de São Paulo, denominada “Sadia é multada em R$ 1 mi por conduta 

anti-sindical” 32. 

A multa e a indenização por dano moral têm objetivo pedagógico, no 

sentido de alertar o réu para a conduta dolosa ou culposa, bem como demonstrar à 

sociedade que o comportamento ilícito ensejará a condenação por perdas e danos, 

portanto a fim de coibir o abuso.   

CONCLUSÃO 

O trabalho, no início, era castigo; depois obrigação e, atualmente, 

ganhou o rótulo de reconhecimento social e dignidade humana. Aliás, a norma 

constitucional contemporânea o reconhece como um direito fundamental social, 

imprescindível para a inclusão social e distribuição da riqueza. 

A qualificação profissional e o emprego formal, no período 

contemporâneo, poderão contribuir para a diminuição da violência e a inserção social do 

cidadão, conseqüentemente são alternativas, juntamente com a educação, para a redução 

da desigualdade social, diminuição da violência e ressocialização do condenado. 

A educação deverá acompanhar a criança e o adolescente e, 

posteriormente, o trabalho qualificado e formal também servirá para a inclusão social do 

cidadão na sociedade.  

Os acompanhamentos psicológicos, jurídicos, médicos, odontológicos 

e assistenciais são necessários ao preso e família, principalmente para a recuperação do 

detento, inclusive como forma de preparação para o retorno ao convívio social. O 

trabalho e a educação são fundamentais para a reinserção na sociedade do recluso. 

O Poder Judiciário terá a dura missão de resgatar a sua credibilidade, 

sendo o trabalho, inclusive o penitenciário, uma boa alternativa para a empreitada. 

Ademais, o Direito do Trabalho tem por objetivo a pacificação social e o bem estar 

coletivo, portanto deverá servir de instrumento de justiça social.       

                                                 
32 Folha de São Paulo, caderno dinheiro B9, 29.06.2007.  
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Não se pode confundir desregulamentação do Direito do Trabalho 

com flexibilização, que é a adaptação da legislação diante da evolução moderna do 

direito e do avanço da relação de emprego. 

O trabalho é direito fundamental social e a liberdade é essencial para a 

efetivação da referida previsão constitucional. O labor, portanto, poderá colaborar para a 

diminuição da desigualdade e violência, além do que cuidará da inclusão do cidadão e 

reintegração do presidiário ao convívio social. CONCLUSÃO LÓGICA: O 

TRABALHO LIBERTA.          
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O LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Ricardo Motta Vaz de Carvalho∗

 

RESUMO 

 Juridicamente, a greve é uma simples faculdade. Politicamente, é uma liberdade 

necessária. Socialmente, é medida salutar. Filosoficamente, é um ensaio coletivo de 

constrangimento. 

 Ressalta-se que a greve não diz respeito apenas ao âmbito das empresas 

privadas, mas também ao serviço público. Querendo ou não, a greve no serviço público 

é uma realidade, pois muitas delas têm sido deflagradas nessa área. 

 A Administração Pública ainda é dividida em direta e indireta, recepcionando a 

dicotomia estebelecida  pelo art. 4º do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A greve no serviço 

público mostra uma das relações entre o Direito Administrativo, o Direito 

Constitucional e o Direito do Trabalho. 

 Existem vários entendimentos tentando demonstrar a natureza jurídica do 

instituto, a eficácia do dispositivo constitucional que trata do assunto (inciso VII do art. 

37 da Carta Magna) e a que ramo do Direito pertence a regulamentação da respectiva 

matéria. 

 

PALAVRAS CHAVES 

GREVE; SERVIDOR; PÚBLICO 

 

ABSTRACT 

 Juridically speaking, the strike is a sample faculty. Politically, it is a necessary 

freedom. Socially is a healthy step. Philosophically, is a collective attempt of 

embarrassment. 
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 It is important to emphasize that the strike is not limited only on the scope of 

private companies, but also on public sector.  Liking or not, strikes on public sector are 

a fact, because plenty of them have been deflagrated into this area. 

 Public administration is still splited into direct and indirect, receiving the 

established dichotomy by the 4th article of law number 200, february 25th, 1967, even 

after the 1988´s Federal Constitution has been promulgated. A strike on public service 

shows one of the relations between administrative law, constitutional law and the law of 

work. 

 There are several knowledges trying to show the institution of juridical nature, 

the effectiveness of constitutional device that deals with it (inc. VII of art. 37 of the 

1988´s Federal Constitution) and the branch of law that belongs to regulation. 

 

KEYWORDS  

STRIKE; PUBLIC; SERVANT 

 

INTRODUÇÃO 

 São comuns as limitações ao direito de greve dos servidores públicos em outros 

países. Nos Estados Unidos da América, a Lei Taft-Hartley, de 1947, alterada pela Lei 

Landrum Griffin, de 1959, proíbe a greve dos funcionários públicos federais, sob pena 

de demissão e impedimento para retornar ao serviço público por três anos, sendo que a 

legislação de 40 Estados e a do Distrito de Colúmbia veda a greve dos seus funcionários 

públicos. Nos Estados restantes a greve só é proibida nos serviços públicos de saúde e 

de segurança. Na França, a greve é proibida a seis grupos de funcionários públicos em 

leis de 1947 a 1972, adotadas para conter os abusos verificados com o amplo direito 

antes assegurado aos servidores do Estado. Na Espanha, o novo art. 222 do Código 

Penal considera delituosa a greve dos funcionários que tenham a seu cargo “a prestação 

de qualquer tipo de serviço público de reconhecida e inadiável necessidade”. 

 A Convenção nº 151 da OIT determina a institucionalização de meios voltados à 

composição dos conflitos de natureza coletiva surgidos entre o Poder Público e seus 

servidores (art. 8º). O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(art. 8º, “c” e “d”) dispõe que a Administração Pública pode e deve estipular restrições 
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ou limitações no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para a 

proteção dos direitos e liberdades de outrem. 

 No Brasil, a Carta Magna de 1967 (art. 157, § 7º) e a EC nº 1, de 1969 (art. 162) 

vedavam a greve no setor público. Porém, com ao advento da Constituição Federal de 

1988, através do seu art. 37, VII, “o direito de greve do servidor público será exercido 

nos termos definidos em lei específica”. 

 Anteriormente, consignava o citado dispositivo, que o direito de greve seria 

exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. A EC nº 19, de 1998, 

todavia, alterou o respectivo diploma, substituindo a lei complementar pela expressão 

“lei específica”. Com essa alteração, o diploma disciplinador, que a partir de então será 

lei ordinária, será mais facilmente aprovada do que a lei complementar, sabido que para 

esta a aprovação exige maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa (art. 69, 

CRFB/88). 

 O STF em suas mais recentes manifestações, alterou neste ano seu entendimento 

com relação ao direito em questão, dando fortes indícios de que reconhecerá o direito de 

greve dos servidores públicos nos mesmos moldes da lei que regulamenta a paralisação 

dos trabalhadores do setor privado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Conceito 

 A greve pode ser considerada antes de tudo um fato social, estudado também 

pela sociologia. Seria um fato social que não estaria sujeito à regulamentação jurídica. 

A greve de fome é um comportamento individual que não tem relação com o trabalho. 

Ocorre que da greve resultam efeitos que se irradiam nas relações jurídicas, havendo, 

assim, necessidade de estudo por parte do Direito. 

 O conceito de greve, entretanto, dependerá de cada legislação, se a entender 

como direito ou liberdade, no caso de a admitir, ou como delito, na hipótese de a 

proibir. 

 Orlando Gomes e Elson Gottschalk definem a greve como 
uma declaração sindical que condiciona o exercício individual de um direito 
coletivo de suspensão temporária do trabalho, visando à satisfação de um 
interesse profissional.1

 Paulo Garcia afirma que a  
                                                 
1 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 701. 
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greve é o abandono temporário e concertado do trabalho, numa ou mais 
empresas, estabelecimento ou serviço de qualquer natureza ou finalidade, 
para a defesa de interesses profissionais econômicos e sociais comuns aos 
trabalhadores.2

 A greve é considerada, em nossa legislação, segundo o art. 2º da Lei nº 7.783/89, 

como a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal 

de serviços à empregador. 

 O exercício do direito de greve é assegurado apenas ao trabalhador subordinado, 

não podendo ser exercido pelo trabalhador autônomo, mas poderá ser exercido pelo 

trabalhador avulso, pois esse tem igualdade de direito em relação ao trabalhador com 

vínculo empregatício permanente (art. 7º, XXXIV, da CRFB/88). 

 A greve deverá, contudo, ser feita em face do empregador, que poderá atender às 

reivindicações, o que mostra a vedação da greve realizada contra terceiros que não 

aquele. 

 Trata-se de suspensão coletiva, pois a suspensão do trabalho por apenas uma 

pessoa não irá constituir greve, mas poderá dar ensejo a dispensa por justa causa. A 

greve é, portanto, um direito individual de exercício coletivo. Só o grupo, que é o titular 

do direito de exercício, é que irá fazer greve. Deve haver, portanto, paralisação dos 

serviços, pois, de acordo com a lei, se inexistir a suspensão do trabalho não há greve. 

Isso mostra que a greve de zelo, em que os empregados cumprem à risca as 

determinações e regulamentos da empresa, esmerando-se na prestação dos serviços para 

provocar demora na produção, ou a “operação tartaruga”, em que os trabalhadores 

fazem o serviço com extremo vagar não podem ser consideradas como greve stricto 

sensu à luz da nossa legislação, pois não há a suspensão do trabalho. 

 A suspensão do trabalho deve ser temporária e não definitiva, visto que se for 

por prazo indeterminado poderá acarretar a cessação do contrato de trabalho. A 

paralisação definitiva do trabalho dá ensejo ao abandono de emprego, que caracteriza a 

justa causa (art. 482, “i”, da CLT). 

 A paralisação deverá ser feita de maneira pacífica, sendo vedado o emprego de 

violência. As reivindicações deverão ser feitas com ordem, sem qualquer violência a 

pessoas ou coisas. 

 A paralisação do trabalho poderá ser total ou parcial, podendo abranger toda a 

empresa ou apenas alguns setores ou seções desta. 

                                                 
2 GARCIA, Paulo. Direito de Greve. Rio de Janeiro: Trabalhistas, 1961, p. 12. 
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 De acordo com a atual Constituição, a greve é, portanto, considerada um direito 

social dos trabalhadores, tratando-se de uma garantia fundamental, por estar no Título 

II, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, da Lei Maior. 

 

Natureza Jurídica 

 Por natureza jurídica de um instituto entende-se, em geral, a essência ou o 

sentido objetivo que esse instituto apresenta no mundo do direito. 

 Como fenômeno histórico, o direito depende das circunstâncias políticas, 

econômicas e sociais que caracterizam a sociedade em determinado momento. A 

conceituação de greve como fato jurídico, gira na órbita dessas mesmas circunstâncias. 

A evolução histórica do instituto, segundo a clássica tricotomia de Piero Calamandrei, 

citada por Arion Sayão Romita3 demonstra a íntima conexão da greve com o regime 

político adotado: 

a) greve-delito, concepção paternalista e autoritária do Estado, ou seja, regimes 

corporativos aparelhados de órgãos destinados a solucionar por via impositiva os 

conflitos coletivos de trabalho (competência normativa dos Tribunais do 

Trabalho); 

b)  greve-liberdade, concepção liberal do Estado, que se desinteressa da greve, 

tida por fato socialmente indiferente, sujeita apenas a punição quando enseja 

violência ou atos de perturbação da ordem pública: enquanto mero episódio de 

luta entre classes, a ele o estado assiste como mero espectador; 

c) greve-direito, concepção social-democrática do Estado, a greve é considerada 

socialmente útil e é protegida pelo ordenamento jurídico. 

 A natureza jurídica da greve, segundo Maurício Godinho Delgado, 
“é de um direito fundamental de caráter coletivo, resultante da autonomia 
privada inerente às sociedades democráticas”.4

 Para o citado autor, trata-se de um direito que resulta da liberdade de trabalho, 

mas também, da liberdade associativa e sindical e da autonomia dos sindicatos, 

configurando-se como manifestação relevante da chamada autonomia privada coletiva, 

própria das democracias. Todos esses fundamentos do fenômeno da greve, embora 

preservando suas particularidades, conferem a esse direito um status de essencialidade 

nas ordens jurídicas contemporâneas. 
                                                 
3 ROMITA, Arion Sayão. Direito do Trabalho – Temas em Aberto. São Paulo: LTr, 1998, p. 590. 
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 1.412. 
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 Originalmente, tratava-se a greve como uma modalidade de autotutela, de 

coerção coletiva. Contudo, sua consagração nas ordens jurídicas democráticas, como 

direito fundamental, conferiu-lhe não somente força, mas também civilidade. Nesta 

última medida, a figura ultrapassou o caráter de mera dominação da vontade de um 

sujeito sobre outro, como inerente à autotutela. 

 

Posições sobre a greve no serviço público 

 Afirma-se que os servidores públicos são essenciais para a Administração 

Pública e para a prestação de serviços para a comunidade, motivo pelo qual não seriam 

permitidas paralisações nesses serviços. 

 A relação entre o servidor público e o Estado, no caso em apreço, é estatutária, 

devendo o primeiro obediência ao segundo. A paralisação comprometeria a 

continuidade das atividades e funções essenciais que são prestadas, a princípio, pelo 

Estado, como as de hospitais e segurança, etc. Existiria uma coincidência entre função 

pública e interesse público, mas entre o interesse público e o interesse dos grevistas, 

para esta corrente, deve sempre prevalecer o primeiro. 

 Durante muito tempo foi proibida a greve no serviço público sob o argumento de 

ferir o princípio da continuidade do serviço público, tão defendida pelos doutrinadores 

administrativistas. Seria um fenômeno peculiar à empresa privada, não podendo ser 

exercitado contra o Estado, que não possui o lucro como objetivo primordial. 

 Ademais, defendem que como os servidores públicos em vários países gozam de 

estabilidade e de aposentadoria integral, representando singela vantagem em relação aos 

outros trabalhadores que não têm, devem uma lealdade irrestrita ao Estado, que implica 

na limitação de seus direitos, incluindo o de greve. 

 Não obstante, os direitos e deveres dos servidores públicos são determinados em 

lei. Logo, com base no ordenamento jurídico pátrio, resta impossível serem feitas 

reivindicações por meio de greve para a melhora das condições de trabalho, 

principalmente no tocante as reivindicações econômicas. O § 3º do art. 39 da Carta 

Magna não reconhece como direito do servidor público a negociação coletiva, por não 

fazer referência ao inciso XXVI do art. 7º da Lei Maior. Portanto, se o servidor público 

não possui direito à negociação coletiva, não pode exercer o direito de greve enquanto 

não for promulgada a norma específica para esse fim. 
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 Outra corrente defende que nem todos os servidores públicos exercem atividades 

essenciais, havendo empregados da área privada que prestam serviços muito mais 

importantes do que os de certos servidores públicos. Segundo Carlos López Monís, 

citado por Sérgio Pinto Martins5, a greve no serviço público seria decorrente dos 

princípios da liberdade sindical e da livre associação, seria um ato de rebelião contra o 

Estado. Para o respectivo doutrinador, somente seria impossível a greve no serviço 

público em relação à certas atividades que implicassem perigo à vida, à segurança e à 

saúde da população. 

 Por fim, há uma terceira corrente que entende que a regra do inciso VII do art. 

37 da Constituição Federal de 1988 representa uma modificação à orientação de que o 

servidor público não pode fazer greve, sendo mitigado o princípio da continuidade da 

prestação do serviço público. Para esta corrente, aceitar que o servidor público não pode 

fazer greve seria denegar o próprio direito dos servidores públicos assegurados 

constitucionalmente, salvo para os militares, pois conforme o art. 42 da Lei 

Fundamental é vedada a greve ao militar sob o fundamento de que eles têm de observar 

regime rígido e hierárquico. 

 É de suma importância ressaltar que não se deve confundir greve do serviço 

público com greve em serviços essenciais. Há serviços essenciais que são desenvolvidos 

pela atividade privada e não por servidores públicos. 

 

A eficácia do inciso VII do art. 37 da Constituição Federal de 1988 

 Toda norma constitucional tem aplicabilidade e eficácia, produzindo efeitos. 

Quanto à aplicabilidade, esta pode ser mediata ou imediata. As que possuem 

aplicabilidade imediata podem  ter eficácia absoluta e plena, eficácia contida ou 

restringível ou eficácia limitada6. 

 As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata não 

necessitam de complementação pelo legislador ordinário. As normas constitucionais de 

eficácia limitada dependem de edição de lei que venha a complementar sua eficácia. 

Somente quando for editada essa lei é que terão eficácia plena, isto é, dependem de 

emissão de uma normatividade futura que o legislador ordinário, integrando-lhe a 

                                                 
5 Ob. cit. p. 4. 
6 A referida classificação é adotada por SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,  
    2001. p. 271 e segs. 
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eficácia, mediante lei, lhes dê capacidade de execução em termos de regulamentação 

daqueles interesses visados. 

 As normas de eficácia contida independem de lei para sua aplicabilidade plena. 

A lei apenas conterá ou restringirá o seu alcance. Enquanto esta lei não for editada, a 

norma pode e, para muitos, deve ser aplicada integralmente. 

 Com relação ao art. 37, inciso VII da Constituição Federal de 1988, os 

doutrinadores não são unânimes sobre sua eficácia. 

 Para Manoel Gonçalves Ferreira Filho7 o inciso VII do art. 37 da Lei Maior é 

uma norma de caráter programático, não tendo aplicabilidade imediata. Para o 

doutrinador, o direito de greve do servidor público só poderá ser exercido depois de 

editada lei específica para regulá-lo. O problema, levando em conta esse entendimento, 

é que a referida lei nunca foi promulgada, além do fato de a Lei nº 8.112/90 não tratar 

do tema. 

 José Afonso da Silva8 afirma que apesar da Constituição Federal de 1988 ter 

avançado ao estabelecer expressamente em seu texto o direito de greve dos servidores 

públicos nos termos e limites definidos em lei específica, na prática deixou muito a 

desejar, primeiro porque, se a lei não vier, o direito não existirá; segundo porque, 

mesmo editada a lei, não há parâmetro para seu conteúdo, tanto podendo ser mais aberta 

como mais restritiva, dependendo de uma correlação de forças. Para o doutrinador, é 

melhor constar o direito com esses condicionamentos de que não ser 

constitucionalmente reconhecido. 

 Para outros doutrinadores, tais como Arion Sayão Romita9, Arnaldo 

Sussekind10, Amauri Mascaro Nascimento11, e decisões judiciais, a norma seria de 

eficácia contida, aquela que, na visão de José Afonso da Silva, tem eficácia imediata, 

conquanto possa o futuro legislador reduzir o âmbito de incidência normativa. Os que 

partem dessa premissa chegam ao resultado de que o direito de greve do servidor 

público pode ser exercido a partir da vigência da Constituição. A lei específica, até 

então lei complementar, apenas fixaria os termos e os limites, mas dela não dependeria a 

                                                 
7 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 249. 
8 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 69. 
9 ROMITA, Arion Sayão. Regime Jurídico dos Servidores  Públicos Civis. São Paulo: LTr, 1993. 
10 Ob. cit. p. 6, p. 1.253. 
11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 898. 
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eficácia da norma constitucional. Para Arion Sayão Romita, citado por Amauri Mascaro 

Nascimento12: 
“condicionar o exercício do direito de greve à promulgação da lei 
complementar (hoje lei específica) significa privar o servidor público do 
exercício de um direito que a Constituição já lhe assegura, por ter revogado 
a proibição. (...) Enquanto essa lei não for promulgada, deve ser admitida a 
aplicação, por analogia, das disposições pertinentes da Lei nº 7.783/89, 
principalmente no que diz respeito à continuidade da prestação dos serviços 
essenciais destinados ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade”. 

 Octavio Bueno Magano13 leciona que com relação ao servidores em atividades 

de caráter administrativo, ficou ao alvedrio do legislador ordinário estabelecer, para seu 

exercício, as restrições que lhe pareçam oportunas. Porém, enquanto não o fizer, há de 

se entender que tais servidores poderão exercer o direito de greve nos termos dos 

demais trabalhadores. Conclui o doutrinador que, como todos os preceitos 

constitucionais são dotados de eficácia, assim não poderia ser diferente com o inciso VII 

do art. 37 da Carta Magna, apenas com a ressalva de que lei específica regulamentadora 

da citada norma poderá restringi-lo. Os limites estariam nos direitos fundamentais, nas 

garantias constitucionais, nas leis de ordem pública, no ilícito civil e penal, nas 

disposições de ordem administrativa e na Lei nº 8.112/90. 

Outro entendimento, defendido principalmente pelos administrativistas, tais 

como José dos Santos Carvalho Filho14 e Maria Sylvia Zanella di Pietro15 sustenta que a 

norma é de eficácia limitada, ou melhor, o direito subjetivo de greve somente surgirá no 

mundo jurídico quando for editada a lei específica, e isso porque somente essa lei é que 

fixará o contorno do direito e os meios através dos quais poderá ser regulamente 

exercido pelos servidores. Para eles, o direito de greve constitui, por sua própria 

natureza, uma exceção dentro do funcionalismo público, e isso porque para os serviços 

públicos, administrativos ou não, incide o princípio da continuidade. Desse modo, esse 

direito não poderá ter a mesma amplitude do direito outorgado aos empregados da 

iniciativa privada. Ademais, pois, que para esta corrente, é a lei ordinária específica que 

vai fixar o real conteúdo do direito, e, se, ainda não possui conteúdo, o direito sequer 

existe, não podendo ser exercido. 

                                                 
12 Idem nota 49 
13 MAGANO, Octavio Bueno. Sindicalização e Direito de Greve dos Servidores Públicos: Curso de Direito Constitucional do  
    Trabalho. Estudos em /homenagem ao Profº Amauri Mascaro Nascimento. Vol. 2. São Paulo, LTr, 1991. p. 298 
14 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 538 
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 441 
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 O STF até o início do corrente ano, para pacificar tal controvérsia,  ao julgar o 

mandado de injunção impetrado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, 

denunciando a omissão do Congresso Nacional na regulamentação do direito de greve 

para os servidores públicos civis, exarou seu entendimento através do acórdão, de lavra 

do Min. Celso de Mello, que  
o preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor 
público civil constituiu norma de eficácia meramente limitada, desprovida, 
em conseqüência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar 
plenamente, depende da edição da lei complementar16 exigida pelo próprio 
texto da Constituição. 

Acrescentou que  

a mera outorga constitucional do direito de greve ao servidor 
público civil não basta – ante a ausência de auto-aplicabilidade 
da norma constante do art. 37, VII, da Constituição – para 
justificar o seu imediato exercício: 

Complementou, ainda, que 
o exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores 
civis só se revelará possível depois da edição da lei complementar reclamada 
pela Carta Política.17

 Se a própria Administração, entretanto, ajustar com servidores a paralisação das 

atividades, estará reconhecendo a legitimidade das faltas e não poderá suspender o 

pagamento dos vencimentos nem efetuar descontos relativos aos dias não trabalhados.18  

 Quanto aos militares, tanto a sindicalização quanto a greve lhe são proibidas (art. 

142, § 3º, da CRFB/88). 

 

Partes envolvidas 

 É polêmico o entendimento do inciso VII do art. 37 da Carta Magna, se ele se 

refere a qualquer tipo de servidor público, ou não. O caput do art. 37 da Lei Maior, que 

está inserido no Título III, “Da Organização do Estado”, no Capítulo VII, “Da 

Administração Pública”, Seção I, “Disposições Gerais”, faz referência à Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 Ademais, ressalta-se que não são usadas as expressões servidor público civil ou 

servidor público celetista tanto no caput como na denominação do capítulo ou da seção. 

O inciso VII trata do direito de greve, mas também não é expresso sobre ser o direito de 

                                                 
16 O aresto é anterior à EC nº 19/98. Hoje, a lei reguladora será ordinária, e não mais complementar. 
17 MI nº 20-4-DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello. 
18 RE nº 197.196-7-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, publ. DJU 26/02/1999. 
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greve do servidor público estatutário ou do celetista. A interpretação sistemática do 

inciso VI do referido artigo evidência que versa o inciso VII do art. 37 da Lei 

Fundamental sobre a greve do servidor público civil estatutário, pois o primeiro é 

textual sobre o direito do servidor à associação sindical e é vedada a greve do militar (§ 

5º do art. 42 da Constituição Federal de 1988). Logo, o inciso VII dispõe também sobre 

a greve do servidor públicos civil estatutário, porém deve ser interpretado 

sistematicamente com outros dispositivos da Constituição. 

 Os servidores públicos celetistas da Administração Pública direta podem fazer 

greve, porém suas reivindicações, principalmente as de ordem econômica, não podem 

ser atendidas pelo Estado por meio de negociação coletiva, pela razão de que o § 3º do 

art. 39 da Lei Fundamental não se reporta ao inciso XXVI do art. 7º da mesma norma, 

mas somente de acordo com a previsão da lei, de acordo com o princípio da reserva 

legal. Mostra a alínea a, do inciso II, do § 1º, do art. 61 da Lei Maior a impossibilidade 

da concessão de aumento salarial por negociação coletiva, porque a criação de cargos e 

funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração só pode ser realizada mediante lei de iniciativa privativa do Presidente da 

República. Assim, as reivindicações acabam ficando no vazio, sendo mitigadas ante 

todos os dispositivos anteriormente citados. Portanto, a norma a ser utilizada será a Lei 

nº 7.783/89. 

 Quanto aos servidores públicos da Administração Indireta, ou seja, das 

fundações e autarquias fundacionais, eles não poderão fazer greve enquanto não houver 

a lei específica sobre greve no serviço público. 

 Aos empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e outras 

entidades que explorem atividade econômica, aplica-se a Lei nº 7.783/89, pois estas 

sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 

trabalhistas e tributárias (art. 173, § 1º, II, da CRFB/88). 

 

Necessidade de lei específica 

 A palavra específico vem do latim specificu. Na língua portuguesa tem o sentido 

de relativo a, ou próprio de espécie, especial. No sentido real, quer dizer o que pertence 

à espécie. 
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 Lei específica significa lei ordinária. Já não se trata de lei complementar, pois o 

constituinte não mais dispôs nesse sentido, em que era exigido quorum de maioria 

absoluta (art. 69 da Constituição Federal de 1988). 

 Para uma determinada corrente doutrinária, como afirma Ivani Contini 

Bramante, citado por Sérgio Pinto Martins19, a lei específica deveria ser da União, uma 

lei ordinária federal, regulando a questão de forma nacional e uniforme para todos os 

entes públicos da federação. 

 Porém, esse entendimento só poderia ser adotado quando ainda era válida a 

redação original do inciso VII do art. 37 da Lei Maior, quando se tratava de lei 

complementar, de competência da União, pois tal tipo de norma é votada na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, como se depreende do art. 61 da Carta Magma. 

 Defende ainda esta primeira corrente que como se trata de matéria de Direito do 

Trabalho a competência, portanto, será privativamente da União como determina o 

inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. 

 Há uma outra corrente que defende a tese de que a lei específica diz respeito a 

cada esfera da Administração Pública direta, como em relação à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Para tal corrente, como afirma Maria Sylvia Zanella di 

Pietro20,cada um dos entes poderá ter lei específica sobre greve no serviço público, pois 

a matéria servidor público, como se trata de matéria de Direito Administrativo, não é de 

competência privativa da União, e sim, lei própria de cada ente da federação. 

 Em se tratando de matéria de Direito Administrativo, cada ente da federação tem 

competência para estabelecer regras sobre direito de greve para seus funcionários, 

versando sobre cada ente de forma específica para seus trabalhadores. Alega ainda esta 

segunda corrente que este foi o significado que o constituinte quis dar para lei 

específica, pois, do contrário, teria dito que a matéria seria regulada por lei ordinária ou 

por lei, que seria a comum, de competência da União. Não obstante, empregou a palavra 

específica, que concerne a cada ente da federação, exatamente para salientar a 

independência de cada um deles. 

 Cumpre ainda ressaltar que existe ainda um outro entendimento no que se refere 

a utilização subsidiária da Lei nº 7.783/89 em relação aos servidores públicos, quanto à 

sua classificação de acordo com o art. 59 da Lei Fundamental. 
                                                 
19 Ob. cit. p. 4. 
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 441. 
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 A redação original do inciso VII do art. 37 da Carta Magna determinava a 

existência de edição de lei complementar. O problema é que a Lei nº 7.783/89 é lei 

ordinária, portanto, sem eficácia de lei complementar. Ademais, dispõe o art. 16 da Lei 

nº 7.783/89 que “para os fins previstos no art. 37, inc. VII da Constituição, lei 

complementar definirá os termos e os limites em que o direito de greve poderá ser 

exercido”. Logo, na época, não se poderia utilizar a referida Lei pois não era lei 

complementar exigida pela Constituição. 

 Outro ponto relevante era que apesar da Lei nº 7.783/89 regular sobre serviços 

essenciais e inadiáveis para a comunidade, não implica dizer que ela versa também 

sobre serviços públicos. Além disso, a Lei nº 7.783/89 trata da greve no âmbito privado 

e não na área pública, como determina o próprio art. 2º da Lei onde faz menção a 

empregador, para efeito de definir o que é greve, e na seara pública estatutária, não 

existe a figura do empregador pois a natureza jurídica da relação não é contratual, e sim, 

estatutária. 

 Ante o exposto, não seria possível afirmar que seria só substituir a expressão lei 

complementar por lei específica no art. 16 da Lei nº 7.783/89, que o inciso VII do art. 

37 da Lei Maior recepcionaria a norma da citada Lei. A partir do momento em que 

houve a alteração do inciso VII do art. 37 da Carta Magna pela Emenda Constitucional 

nº 19 passando a exigir lei específica para regular a greve do servidor público, não 

houve recepção da Lei nº 7.783/89, pois esta norma regula a greve apenas na área 

privada., além do que não valeria para Estados, Distrito Federal e Municípios, que 

necessitam de leis específicas próprias, editadas pelos respectivos Poderes Legislativos. 

 Com ao advento da Emenda Constitucional nº 19, alterando o inciso VII do art. 

37 da Constituição Federal de 1988, o art. 16 da Lei nº 7.783/89 foi revogado 

tacitamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A necessidade de regulamentação do direito de greve reconhecido aos servidores 

públicos pelo Constituinte é um tema delicado que volta à cena após cada greve ou 

início de campanha salarial. Não existe, no movimento sindical de servidores públicos, 

um consenso sobre conveniência ou necessidade de edição da lei específica (antes da 
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Emenda Constitucional 19 era necessária uma lei complementar) de que trata o artigo 

37, VII da Constituição Federal de 1988. 

 A discussão atualmente existente no movimento pode ser definida por duas 

posições antagônicas, legítimas e ambas com boa dose de razoabilidade e poder de 

convencimento: 

- a primeira, que entende que a regulamentação pelo Congresso, dada a correlação 

de forças desfavoráveis, pode importar em limitação exagerada do direito à greve, 

razão pela qual defendem a auto-regulamentação pelo movimento. Tal posição 

tem por fundamento, também, recentes decisões judiciais proibindo cortes de 

salários de grevistas, perdas de funções comissionadas e exonerações de grevistas 

em estágio probatório. 

- a segunda posição que defende a necessidade de regulamentação, a partir da 

desconfiança no Poder Judiciário e da avaliação de que os governantes adotam, a 

cada greve, atitudes mais ousadas e autoritárias contra grevistas, sempre 

amparados na ausência da lei. 

 Como mencionado, estas são as visões em oposição, não se ignorando a 

existência de um número considerável de posições intermediárias, donde se destaca, em 

especial, a tese de que o movimento deve ter uma posição unificada que leve à 

construção de um plano alternativo. Ou seja, não se pode aguardar que o Executivo ou o 

Congresso decidam regular o direito de greve para iniciar a construção de um projeto 

que reflita os anseios dos sindicatos. 

 O que, todavia, não se tem refletido muito é o fato de que a regulamentação do 

direito de greve pode ter muita importância – ou não – para os próprios governantes e 

partidos majoritários. Esta análise é fundamental para que o movimento sindical e os 

partidos de oposição possam traçar um projeto para enfrentar o tema, seja pela 

resistência, a proposição, a negociação, o embate. 

 Ao longo destes anos de existência do direito de greve, houve uma sucessão 

considerável de fatos e posições judiciais que foram determinantes para definição da 

posição governista sobre o cumprimento do dever de regulamentação contido no artigo 

37, inciso VII da Lei Maior. 

 Nesta ótica, os partidos hegemônicos optaram pela omissão na regulamentação 

do direito de greve como estratégia de defesa, tendo tido o Supremo Tribunal Federal 
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como importante aliado a partir da polêmica decisão proferida no Mandado de Injunção 

20-4 DF, proposto pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, da qual 

resultou a tese de que o direito de greve existia mas não podia ser exercido. 

 Porém, o movimento sindical do setor público não se curvou e deu mostras de 

que greves eram possíveis porque não dependem de uma lei - que não vinha nunca – 

mas das necessidades e determinação dos trabalhadores. Greves não são feitas porque 

leis autorizam; elas são feitas porque constituem último meio de resistência. Tem-se, 

portanto, capacidade de definir um primeiro momento, como sendo o período de 

negação do direito constitucionalmente previsto, sendo o acórdão do Mandado de 

Injunção 20-4 seu ícone máximo. 

 De fato, a contra-ofensiva governista, com o Supremo Tribunal Federal como 

aliado, surte efeito, e verifica-se no período posterior a 1994 um descenso no número de 

greves. Porém, a política neoliberal de achatamento dos vencimentos e enxugamento da 

máquina estatal revigorou o movimento sindical, e na segunda metade dos anos 90 

eclodiram novas greves, demonstrando que aquela aposta governista em negar o direito 

de greve pela simples omissão de lei dava mostras de esgotamento. 

 Não mais funcionando aquela primeira estratégia de coibir greves através da 

resistência ao dever de regulamentar, as forças hegemônicas partem, para o segundo 

momento, o da desconstituição da greve pela edição de decretos de pseudo-

regulamentação. Desta segunda fase, destaca-se especialmente a edição de inúmeras 

ordens de serviço embasadas no Decreto nº 1.480/95, impondo obrigações às chefias de 

indicar o nome dos servidores grevistas, cortando pagamento, etc. 

 Portanto, chega-se a um terceiro período, no qual as forças hegemônicas 

imaginam que sua estratégia de regulamentar o direito de greve por Decreto tenha 

falhado, razão pela qual apostam na aprovação de um de seus projetos de lei em 

tramitação no Congresso. Pode-se dizer que seria o período de limitação do direito de 

greve através de edição de lei regulamentadora. 

 Conclui-se que, mais do que nunca, quem pretende regular o direito de greve é a 

base de sustentação política do atual modelo dominante. Neste caso, a discussão no 

movimento sindical sobre conveniência ou não de disputar um projeto cairia por terra 

por um simples argumento: quem decide se o tema vai à debate no Congresso é a 

maioria, conceito este que não inclui, evidentemente, os trabalhadores brasileiros. Ou 
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seja, se o tema será votado ou não é assunto que foge às mãos do movimento obreiro. 

Não será ele que conseguirá, à primeira vista, impedir a tramitação. Claro que em ano 

de eleição isto dificilmente ocorrerá, mas a retomada do tema na legislatura seguinte é 

bastante provável. Até lá, os trabalhadores, através de suas centrais e sindicatos 

necessitarão de um resultado prático obtido a partir do debate que hoje existe de forma 

desordenada. 

 Contudo, não passou despercebido o julgamento da ADIN 1696, na qual era 

questionada a constitucionalidade de Decreto do Governador sergipano editado por 

ocasião da segurança pública daquele estado, na qual impunha exonerações de grevistas 

em estágio probatório, exoneração de funções de confiança, etc. Amparado na tese de 

que apenas lei poderia regular a greve e seus efeitos, a Confederação Brasileira de 

Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL) ajuizou a ADIN que foi julgada 

improcedente, declarando-se a constitucionalidade do decreto, já que não se estaria 

regulando a greve, segundo opinião do Ministro Sepúlveda Pertence, relator: 
não está a regular o exercício do direito de greve pelos servidores públicos; 
mas a disciplinar uma conduta julgada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal, até que venha a ser editada a lei complementar prevista no art. 37, 
II, da Carta de 1988. 

 Este julgamento, sem dúvida, trouxe efeitos diretos na posição neoliberal sobre o 

tema, pois o STF determinou que continua sendo competência do Legislativo o poder de 

regular o direito de greve. 

 Os trabalhadores, também, devem refletir muito sobre este perigoso precedente, 

pois, reconhecendo ao Presidente, Governadores e Prefeitos o poder de regular os 

efeitos de uma greve de servidores, a hipótese de regulamentação do direito de greve 

pelo Congresso pode passar a ser fundamental para viabilizar novas greves. 

 Destarte, o STF este ano deu um grande passo em prol do reconhecimento do 

direito de greve dos servidores públicos nos mesmos moldes da lei que regulamenta a 

paralisação dos trabalhadores do setor privado. Em abril passado, sete ministros 

votaram pela aplicação da legislação privada (Lei nº 7.783/89) ao funcionalismo 

público, mas o julgamento da foi adiado por um pedido de vista do ministro Joaquim 

Barbosa. Votaram nesse sentido os ministros Eros Grau, Gilmar Mendes, Celso de 

Mello, Sepúlveda Pertence, Carlos Ayres Britto, Cármen Lúcia e Cezar Peluso. Um dos 

ministros, Ricardo Lewandowski, votou pela garantia do exercício do direito de greve 

aos servidores públicos, mas afastou a aplicação da Lei de Greve, por entender que esta 
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aplica-se somente ao setor privado. Apesar da maioria formada, o julgamento foi 

suspenso pelo pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Além dele, faltam votar os 

ministros Marco Aurélio e Ellen Gracie. 

 A questão está sendo julgada por meio de dois Mandados de Injunção (MIs 670 

e 712) impetrados por sindicatos de servidores, que alegam omissão do Congresso 

Nacional por não elaborar lei para regulamentar o direito de greve dos servidores 

públicos. Os MIs foram impetrados pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do 

Espírito Santo (Sindipol) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do 

Estado do Pará (Sinjep). 

 A maioria formada durante o julgamento acompanhou o voto do ministro Eros 

Grau, relator do MI 712, do Sinjep. Segundo ele, a Lei nº 7.783/89 “não se presta, sem 

determinados acréscimos, bem assim algumas reduções do seu texto, a regular o 

exercício do direito de greve pelos servidores públicos”. Por exemplo, os artigos 10 e 11 

da lei, que definem os serviços e atividades essenciais, não se aplicariam porque todo o 

serviço público é atividade essencial. Assim, no serviço público, a greve só é possível se 

assegurado a prestação dos serviços indispensáveis.  Eros Grau indica em seu voto quais 

os artigos da Lei 7.783/89 que poderiam ser aplicados no caso de greve de servidores 

públicos. 

 O ministro Lewandowski foi o único que, até o momento, afastou a aplicação da 

Lei de Greve para os servidores públicos. Para ele, ao aplicar a lei, o STF estaria 

“intrometendo-se, de forma indevida, na esfera da competência que a Carta Magna 

reserva com exclusividade aos representantes da soberania popular, eleitos pelo sufrágio 

universal, direto e secreto”. Apesar de afastar a aplicação da Lei de Greve, ele destacou 

a necessidade de ser assegurada, pelos servidores, a prestação dos serviços públicos 

inadiáveis nos casos de greve.  Lewandowski também afastou a possibilidade dos 

governos adotarem “medidas que inviabilizem ou limitem” o direito de greve dos 

servidores públicos, como o corte do ponto dos servidores ou a imposição de multa 

pecuniária diária. 

 Ao retomar o julgamento de dois mandados de injunção, um impetrado por 

professores da rede de ensino básico da Paraíba e outro por policiais do Espírito Santo, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, enquanto o Congresso não aprovar um 

projeto de lei complementar disciplinando as greves no setor público, o funcionalismo terá 
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de se submeter aos mesmos limites impostos aos trabalhadores da iniciativa privada. O 

julgamento havia sido suspenso em abril, quando o ministro Ricardo Lewandowski afirmou 

que a corte não poderia interferir na competência do Congresso.  

 Até esse julgamento, a corte entendia que, sendo os Poderes independentes, não 

cabia ao Judiciário obrigar o Congresso a cumprir suas funções legislativas. Essa posição 

começou a mudar há alguns meses, quando o ministro Gilmar Mendes emitiu seu voto, 

afirmando que o mandado de injunção não tem mero “caráter declaratório”. Previsto pela 

Constituição, o instrumento legal permite ao STF determinar as regras a serem aplicadas 

quando “a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais”. 

 É o que ocorre com a falta de uma regulamentação das greves na máquina estatal, 

quando os direitos dos usuários dos serviços públicos são acintosamente desprezados pelos 

grevistas. Entre 2003 e 2004, as greves do funcionalismo representaram 28 mil horas 

paradas. Em 2006, só no primeiro semestre foram 15 mil horas paradas. Com as últimas 

greves nas universidades federais, nos museus e na rede médico-hospitalar, envolvendo 

cerca de 100 mil servidores, a estimativa é que em 2007 o total de horas paradas seja 

superior a 30 mil. O que há de comum em todas essas greves em áreas tão distintas da 

administração pública é a tranqüila certeza de que, ao contrário do que ocorre na iniciativa 

privada, não há riscos para os grevistas, como os de desconto por falta e de reposição de 

dias parados. 

 Quando o Supremo finalmente concluir esse julgamento, os servidores que 

quiserem cruzar os braços terão de agir com base na Lei 7.783, de 1989. Com isso, não mais 

poderão interromper totalmente a prestação de serviços públicos à população, terão de 

negociar antes de iniciar a greve, precisarão informar previamente as autoridades sobre a 

possibilidade de paralisação e não poderão constranger nem ameaçar colegas que não 

aderirem à greve. 

 Como o presidente Lula não cumpriu a promessa que fez de mandar para o 

Legislativo um projeto de lei disciplinando a greve no setor público, e os congressistas 

jamais deram prioridade a essa matéria, a decisão do STF não poderia ser mais oportuna! 
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RESUMO 

A ultratividade da norma coletiva trabalhista é tema que suscita controvérsias no direito 

do trabalho brasileiro. A regra é que as normas coletivas possuam vigência pelo prazo 

acordado nos respectivos instrumentos normativos sendo as convenções e os acordos 

coletivos pelo prazo máximo de 02 anos e as sentenças normativas por período não 

superior a 04 anos. O problema surge quando, expirado a vigência estabelecida, não 

sobrevenha outra norma para regular os contratos de trabalho até então vigentes. A 

posição da doutrina e da jurisprudência majoritária é no sentido de que as cláusulas 

normativas não se incorporam ao contrato individual possuindo vigência somente pelo 

período estabelecido na norma coletiva. Assim, expirado o prazo de vigência, não há 

que se falar em incorporação dos direitos adquiridos através do instrumento coletivo aos 

contratos individuais de trabalho, podendo o empregador retornar ao estado mínimo 

previsto em lei. A proposta do presente trabalho é demonstrar que com a emenda 

constitucional 45/2004, a qual alterou o artigo 114 da Constituição Federal, é possível 

uma nova interpretação que assimile a ultratividade da norma coletiva ao direito 

brasileiro. 
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The ultra-activity of the collective laborite norm is a subject which rouses controversies 

in Brazilian Labor Law. The rule is that the collective norms have validity in the term in 

agreement with such normative instruments being the convenctions and collective acord 

in a maximum term of 2 years and the normative sentences in a period up to 4 years. 

The problem occurs when at the end of the determined validity, it doesn't appear another 

norm to regular the labor contracts still in use. The position of the majority doctrine and 

jurisprudence is that the normative clauses don't incorporate in the individual contract, 

having validity only in the term established in the collective norm. Thus, at the end of 

validity term, there will be no reason to mention acquired right through of collective 

instrument to the individual labor contracts, where the employer may return to 

minimum position according to the law. The proposal os this current work is to 

demonstrate that with the amendment of the Constitution  45/2004, which changed the 

article 114 of the Federal Constitution, it is possible a new interpretation that assimilate 

the ultra-activity of the collective norm to the Brazilian Law. 

 

KEYWORDS 

ULTRA-ACTIVITY; NORM; COLLECTIVE.  

 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

Muito se discutiu no passado se o Direito do Trabalho tem natureza 

pública ou privada. Com o tempo, cristalizou-se o entendimento de sua inserção no rol 

do direito privado, tal como o Direito Civil ou Empresarial. No entanto, podemos dizer 

que com o advento do Código Civil atual, em 2002 a discussão volta à baila. Nem tanto 

quanto à natureza em si do Direito Laboral, mas sim, e especificamente, pela sua 

importância em face da sociedade em si, efetivo alvo do sistema jurídico em questão. 

 

Não se trata de discutir se o Direito do Trabalho é direito público ou 

privado, mas de visualizarmos esse ramo jurídico com patente caráter público, de 

importância que supera o individualismo do nosso direito pretérito. O Direito do 

Trabalho, mais que outros ramos do direito, ultrapassa a esfera do simples indivíduo 
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trabalhador. Alcança toda a sociedade, embora esta guarde um grande preconceito em 

relação a este ramo especializado do Direito. 

 

Segundo dispõe o artigo 1º. da Constituição Federal, o Estado 

Democrático de Direito tem como fundamento entre outros elementos de destaque: “... 

III - a dignidade da pessoa humana” e “IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa” 

 

Eis aí o norte para a interpretação de toda e qualquer norma: a 

dignidade humana e os valores sociais do trabalho. 

 

É com base nesses valores estampados na Constituição Federal que, 

de início, podemos indicar o Direito do Trabalho como responsável não somente pelo 

equilíbrio das partes envolvidas na relação de trabalho mas, além disso, como uma fonte 

de inspiração aos demais ramos do direito.  

 

Afinal, em regra, de um salário não vive apenas aquele trabalhador 

que o recebe, porém toda uma família, um mercado, uma economia e assim por diante. 

Logo, diretamente temos os próprios empregados e, indiretamente, uma interligação de 

situações e pessoas que dependem de segurança jurídica para manutenção de direitos 

conquistados pela categoria, mas benéficos à toda sociedade. 

 

E é com base nesses fundamentos que propomos o presente trabalho. 

Com a proposta de sustentar a ultratividade das normas coletivas de trabalho, ou seja, a 

vigência da norma coletiva por prazo superior ao acordado pelas partes, trazendo não só 

uma fundamentação sociológica, como também uma sustentação técnico-jurídica da 

aplicação deste conceito, de forma a ampliar a hermenêutica em profundidade suficiente 

à efetivação do instituto. 

 

Mister se faz resgatarmos um pouco da ética aristotélica, cuja 

principal virtude era a Justiça, baseada em outras, como a coragem, sabedoria e a 

prudência, para afastarmos os pensamentos mais céticos e puramente técnicos, cuja 
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interpretação é por demais restrita à letra fria da lei e não alcança o fim maior do 

Direito, a dignidade do indivíduo inserido em sociedade e a respectiva pacificação 

social.  

 

Daqueles que aplicam o direito, portanto, espera-se um pouco de 

coragem para não prejudicar anos e anos de negociações e conquistas. Espera-se 

também um pouco de sabedoria para viabilizar um instituto que somente traz benefícios 

à sociedade, considerada como um todo. E, da mesma forma, espera-se prudência, para 

que tal ultratividade seja perfeitamente equilibrada e passível de beneficiar não só os 

trabalhadores, mas também para estimular a conciliação entre empregado e empregador.  

 

Certamente, com todas essas virtudes esperadas, a Justiça será 

alcançada, fazendo prevalecer a dignidade da pessoa do trabalhador, equilibrando-se 

efetivamente uma desproporcional briga entre capital e trabalho, e propiciando mais 

uma ferramenta eficiente para evitar a inércia das partes. 

 

Da mesma forma, importante para o presente trabalho uma breve 

exposição sobre as normas coletivas de trabalho e sua natureza legislativa, que servirá 

de pressuposto para o tema tratado. 

 

 

2) ESPÉCIES E NATUREZA DAS NORMAS COLETIVAS DE TRABALHO 

 

Podemos determinar a existência de 03 espécies de norma coletiva: 

b) as Convenções Coletivas. 

a) os Acordos Coletivos; 

c) as Sentenças Normativas. 

 

Na definição da própria lei, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 

seu artigo 611, temos que “Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas 
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e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho”. 

 

O acordo coletivo, por definição legal encontrada no § 1º do mesmo 

artigo, pode ser definido como o acordo celebrado entre os sindicatos representativos de 

categorias profissionais “com uma ou mais empresas da correspondente categoria 

econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou 

das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho” 

 

Assim, a Convenção Coletiva pressupõe negociação entre o sindicato 

representativo dos trabalhadores e o sindicato representativo dos empregadores. Já 

Acordo Coletivo é a negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores diretamente com o 

empregador. Portanto, via de regra, a Convenção possui uma abrangência maior que o 

Acordo Coletivo. 

 

Já em relação à Sentença Normativa somente encontramos menção à 

mesma nos artigos 867 e 896 da Consolidação. Não obstante, podemos conceituá-la 

como a materialização do julgamento dos dissídios coletivos pelos Tribunais 

Trabalhistas quando, no uso de seu Poder Normativo, criam e/ou modificam direito para 

a categoria profissional.  

 

Não é nosso objetivo principal discutir o tema Poder Normativo. 

Porém, cabe aqui desde já salientar que o mesmo, segundo parte da doutrina, teria 

sofrido alterações com a Emenda Constitucional 45/04, havendo quem entenda pela 

extinção do Poder Normativo no Direito brasileiro.  

 

Quanto à natureza das normas coletivas há autores que sustenta que a 

mesma seria de ordem meramente contratualista. Preferimos ficar com a doutrina de 

Arnaldo Sussekind1, o qual afirma que 

As convenções e os acordos coletivos de trabalho contém, sem dúvida, 
cláusulas que configuram sua normatividade abstrata, ao lado de 
outras de índole contratual, que estipulam obrigações concretas para 

                                                 
1 SUSSEKIND, Arnaldo. CURSO DE DIREITO DO TRABALHO. São Paulo, LTR, 2004, p. 602. 

  3207



as partes. As cláusulas normativas constituem o principal objetivo da 
negociação coletiva e o núcleo essencial do diploma que a formaliza; 
corresponde a fontes formais do direito. As cláusulas obrigacionais, 
melhor denominadas “cláusulas contratuais”, concernem a obrigações 
assumidas diretamente pelas partes convenentes ou acordantes  e que 
não se incorporam aos contratos individuais de trabalho. 

 
 

Prossegue o mesmo autor afirmando  

Como se infere, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho 
são, a um só tempo: a) um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às 
empresas e aos empregados que pertençam ou venham a pertencer aos 
grupos representados; b) um contrato, no que tange à cláusulas que 
obrigam, direta ou reciprocamente, as respectivas partes 

 

 

Realmente. Mesmo uma visão puramente contratualista que se possa 

dar à norma coletiva, não há como negar o seu caráter de norma abstrata, a sua 

generalidade e até a sua origem em órgão competente, requisitos esses dispensados aos 

simples contratos, porém, presentes na elaboração das leis. 

 

Ora, e se é lei e também contrato, como tratá-la no diz respeito à sua 

aplicação no tempo? É a problemática que iremos analisar mais adiante, após a análise 

das espécies de cláusulas que compõe, ou podem compor, os instrumentos normativos 

coletivos. 

 

 

3) DAS ESPÉCIES DE CLÁUSULAS COLETIVAS 

 

Podemos classificar as cláusulas coletivas como sendo a) 

obrigacionais ou b) normativas. Nesse sentido são as lições de Sergio Pinto Martins2.   

 

                                                 

2 MARTINS, Sérgio Pinto. DIREITO DO TRABALHO. São Paulo: Atlas, 2000. 8 ª edição. Pág.702 
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O Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus3, citando Amauri Mascaro 

Nascimento, destaca “cinco primas sob os quais podemos observar as cláusulas 

coletivas, a saber: cláusulas obrigacionais e normativas, cláusulas econômicas e 

sociais, cláusulas gerais e especiais, cláusulas de organização e de comportamento e 

cláusulas in mellius ou in pejus” ... “As cláusulas obrigacionais são as que 

estabelecem direitos e obrigações para os sindicatos que celebram a convenção 

coletiva, enquanto que as cláusulas normativas são as que criam direitos e obrigações 

para as partes representadas pelos sindicatos, isto é, para os empregados e 

empregadores” ...”cláusulas in mellius e cláusulas in pejus, respectivamente, são as 

que estabelecem condições mais favoráveis ou menos favoráveis aos trabalhadores, 

tendo em conta as normas anteriores que vinham sendo aplicadas e que estas irão 

substituir” (grifamos).  

 

Mais adiante arremata “Interessam-nos, como se vê, exatamente as 

cláusulas obrigacionais e normativas e as cláusulas in mellius e in pejus, segundo a 

classificação anterior, em razão de seu conteúdo e, em conseqüência, de seus efeitos 

nos contratos individuais de trabalho” 

 

À conceituação acima adotada em relação às cláusulas 

obrigacionais ousamos apenas acrescentar que as mesmas criam obrigações não 

somente aos sindicatos negociantes, mas ao próprio empregador especialmente no caso 

de Acordo Coletivo quando este participa diretamente sem a intervenção de seu 

sindicato representativo. É exemplo de cláusula obrigacional a que prevê que a empresa 

irá criar comissão para discussão sobre a participação dos trabalhadores nos lucros da 

empresa, podendo ainda trazer sanções para o descumprimento da obrigação. 

 

 

4) VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA 

 

                                                 
3 NASCIMENTO, Amauri M., TEORIA GERAL DO TRABALHO. São Paulo: LTr, 1998, p. 150 apud 
MANUS, Pedro Paulo Teixeira. NEGOCIAÇÃO COLETIVA E CONTRATO INDIVIDUAL DE 
TRABALHO. São Paulo: Atlas, 2001, p. 110 
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Para as convenções e acordos coletivos, dispõe a CLT, no parágrafo 

3º. de seu artigo 614 que “Não será permitido estipular duração de Convenção ou 

Acordo superior a 2 (dois) anos”. 

 

Já em relação à sentença normativa prescreve o mesmo diploma legal 

em seu artigo 868 que  

Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de 
trabalho, e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados 
de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, 
estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos 
demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos 
dissidentes. 
Parágrafo único. O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar 
em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá 
ser superior a quatro anos (grifamos). 

 

 

Desta forma, e por definição legal expressa, temos que as convenções 

e acordos coletivos não podem ter vigência por prazo superior a dois anos. Já a 

vigência das sentenças normativas deve ser fixada no julgado e não pode ser superior 

a quatro anos. 

 

Quanto ao início da vigência, dispõe o parágrafo terceiro do artigo 

616 da CLT que: 

Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o 
dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos sessenta dias 
anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento 
possa ter vigência no dia imediato a esse termo. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 424, de 21.01.69). 

 

 

Por extremamente didático cabe citar o seguinte julgado do TST: 

Dissídio Coletivo - Sindicato Rural - Sentença Normativa - Início 
da Vigência - 1. Consoante estabelece o art. 867 da CLT, há três 
hipóteses concebíveis para o termo inicial de vigência de sentença 
normativa: a) dissídio coletivo de natureza revisional, após o fim 
da vigência do instrumento normativo revisando data da 
publicação da sentença normativa (art. 867, parágrafo único, 
alínea "a", primeira parte, da CLT); b) dissídio coletivo de 
natureza originária: data do ajuizamento do dissídio coletivo (art. 
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867, parágrafo único, alínea a, in fine, da CLT); e c) dissídio 
coletivo de natureza revisional, quando ajuizado dentro do prazo a 
que se refere o art. 616, § 3º, da CLT, dia imediato ao termo final 
de vigência do instrumento normativo anterior (art. 867, parágrafo 
único, alínea b, da CLT). 2. A livre manifestação no sentido da 
concordância da preservação da data-base afasta a aplicação do 
art. 867, parágrafo único, alínea a, da CLT, na medida em que 
prolonga o prazo a que se refere o art. 616, § 3º, do referido 
diploma legal. A hipótese passa a ser disciplinada pela alínea b do 
art. 867 e a vigência inicia-se a partir do termo final do 
instrumento coletivo anterior. 3. Recurso ordinário interposto 
pelos Sindicatos patronais Suscitados a que se nega provimento. 
(TST - RODC 675/2003-000-15-00.8- SDC - Rel. Min. João 
Oreste Dalazen - DJU 16.09.2005) 

 

 

 

5) A QUESTÃO DA ULTRATIVIDADE 

 

Podemos conceituar a ultratividade da norma como sendo a 

característica desta de continuar a ser aplicada mesmo após expirado o prazo de sua 

vigência. 

 

Como se verifica, tratando-se de convenção ou acordo coletivo, o 

prazo de vigência será o acordado entre as partes, não podendo ultrapassar dois anos, 

nada obstando que as partes negociem a sua prorrogação, revisão, revogação total ou 

parcial, nos termos do artigo 615 da CLT. 

 

Não havendo acordo para prorrogação ou revisão da norma coletiva 

em vigência, deverá a parte interessada ajuizar dissídio coletivo, buscando no judiciário 

a solução do litígio através do Poder Normativo. Ajuizado o dissídio coletivo, o 

Tribunal irá proferir a Sentença Normativa que deverá fixar o período de vigência das 

novas condições estabelecidas sendo que, se o dissídio foi ajuizado no prazo de sessenta 

dias anteriores ao respectivo termo final do último instrumento normativo, o novo terá 

vigência no dia imediato a esse termo (CLT, art. 616, § 3º). 
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O problema surge no caso das partes não acordarem sobre a 

prorrogação ou a revisão do instrumento normativo, nem tão pouco ajuizar o respectivo 

dissídio coletivo a fim de que nova norma surja e regule os direitos dos trabalhadores. 

 

A pergunta que se faz é se os direitos adquiridos com o último 

instrumento normativo se incorporam ou não aos contratos individuais de 

trabalho. Ou seja, qual é o limite da ultratividade da norma coletiva? 

 

 

6) A DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA ANTES DA EC 45/2004 

 

A doutrina, em sua maioria, sustenta que a ultratividade estará 

limitada à vontade das partes e ao limite legal. Assim, como já visto, não poderia 

ultrapassar de dois anos, no caso de Convenção ou Acordo Coletivo, ou quatro anos no 

caso de Sentença Normativa.  

 

O sempre consagrado Arnaldo Sussekind4 sintetiza a posição 

doutrinária com a seguinte lição:  

Após o término da vigência da convenção ou do acordo coletivo 
continua eficaz a cláusula incorporada aos contratos individuais do 
trabalho?  
Se a cláusula normativa for inserida com a expressa menção de que sua 
eficácia cessará em tal data ou com a implementação de certo fato, é 
evidente que a incorporação se dará sob condição resolutiva. Realizada 
a condição, não há que se falar em sobrevivência da respectiva 
disposição, seja na contratação coletiva, seja nos contratos individuais 
sobre os quais incidiu. 
Em regra, o instrumento da contratação coletiva é sucedido por outro 
ou, quando fracassa a negociação, por um laudo arbitral ou uma 
sentença normativa de tribunal do trabalho. Tais atos situam-se no 
mesmo plano hierárquico das normas jurídicas, razão por que 
prevalecerá o novo, sempre que repetir ou ampliar vantagens 
anteriormente estabelecidas. Mas pode ocorrer que o novo não verse 
determinada prestação prevista no ato normativo anterior, estabeleça 
outros requisitos para sua concessão ou reduza seu valor. 
Para DÉLIO MARANHÃO, “extinta a convenção coletiva (ou acordo 
coletivo), claro que suas cláusulas contratuais, obrigando, diretamente, 
as partes convenentes, se extinguem também. Quanto às cláusulas 
normativas, que estabelecem condições de trabalho, às quais terão que 

                                                 
4 Ibidem. p. 604 
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se subordinar os contratos individuais, perdem, evidentemente, sua 
eficácia em relação aos novos contratos que irão celebrar. Não nos 
parece que, em nosso direito positivo do trabalho, possa haver outra 
solução: continuam regidos pelas normas da convenção extinta. É que 
elas se incorporam nos contratos individuais, e as condições de 
trabalho nestes incorporados não podem sofrer alteração, nos termos 
expressos no art. 468 da Consolidação”. 
Para GINO GIUGNI, entretanto, grande defensor da autonomia 
privada coletiva, “a cláusula contratual individual, conformada 
segundo a nroma coletiva, segue naturalmente a sorte desta última, 
ficando permanentemente exposta ao efeito integrativo da parte dela: é 
por isso inevitável que uma modificação surgida na esfera da 
autonomia coletiva reflita-se nos conteúdos dos contratos 
anteriormente disciplinados por ela. (grifamos). 

 

 

Após os apontamentos dos autores citados, o mestre Arnaldo 

Sussekind posiciona-se ao lado de GINO GIUGNI: “O Tribunal Superior do Trabalho 

passou a adotar essa tese, a partir de um aresto de 1983, da lavra do ministro MARCO 

AURÉLIO DE MELLO”5. E arremata concluindo: “Para nós, a cláusula de caráter 

normativo, geradora de direito contratual do empregado, cessa sua vigência: a) 

havendo condição resolutiva, inclusive previsto para a cláusula, explicitamente 

consagrada na convenção ou acordo coletivo que a estipulou; b) quando sobrevier 

outra convenção ou acordo coletivo suprimindo o direito previsto na cláusula ou 

modificando a respectiva norma” 

 

Sobre a questão também se manifesta o Ministro Pedro Paulo 

Teixeira Manus, destacando que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

baseada na Súmula 2776, é de que “como a lei não determina a incorporação, no 

                                                 
5 op. cit. Ementa do acórdão citado: “Acordos, convenções e sentenças normativas vigem por período 
determinado. Os direitos lançados nos instrumentos normativos respectivos passam a integrar o 
patrimônio do empregado sujeitos a termos, consubstanciado na data limite ficada para a respectiva 
vigência. Entendimento em contrário implica violência ao que foi contratado ou sentenciado, caindo por 
terra a base dos preceitos alusivos à vigência determinada de acordos, convenções coletivas e sentenças 
normativas (Ac. Da 1ª. T. do TST no RR 864/83, rel. Min. Marco Aurélio de Mello, DJ de 03/08/84).”.  p. 
604. 
6 Súmula TST nº 277  - SENTENÇA NORMATIVA - VIGÊNCIA - REPERCUSSÃO NOS 
CONTRATOS DE TRABALHO - As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa 
vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos. (Res 10/88 - DJU 
01.03.88). 
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silêncio das partes cessa a vigência de tais cláusulas com o término do prazo da norma 

coletiva”7

 

A única ressalva feita pela doutrina majoritária é em relação à 

chamada “vantagem individual adquirida”. “Refere-se a vantagem individual 

adquirida a um benefício previsto em norma coletiva, que diga respeito a um 

trabalhador individualmente considerado e não à coletividade, como cláusulas que 

contemplam comissões de representação de empregados, além do que é necessário que 

dela tenha se beneficiado o empregado na vigência da norma coletiva, ou, ao menos, 

implementado as condições para dela beneficiar-se. Ademais, necessário que se trata 

de benefício continuado e não episódico”8.  

 

Com a sempre devida vênia, temos que as referidas vantagens 

individualmente adquiridas, como o próprio nome sugere, referem-se a direitos que já 

foram adquiridos não se tratando, portanto, de ultratividade da cláusula coletiva mas 

simplesmente de um direito que, por presentes os requisitos ao tempo da vigência da 

norma, fez nascer a pretensão que subsistirá no mundo enquanto não transcorrido o 

prazo prescricional. 

 

Assim podemos concluir, para o momento, que a posição da doutrina 

e da jurisprudência, é no sentido da não ultratividade da norma coletiva, extinguindo-se 

os direitos adquiridos com a expiração da sua vigência. 

 

Porém, tanto a doutrina quanto a jurisprudência citadas não 

analisaram a questão diante das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 45, 

de 08 de dezembro de 2004. E o que pedimos a vênia para fazer abaixo. 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Ibidem. p. 121 
8 Idem. 
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7) A EMENDA CONSTITUCIONAL 45-2004 

 

Inúmeras foram as alterações introduzidas pela EC 45/04, 

especialmente no que fiz respeito à competência da Justiça do Trabalho. 

 

Em matéria de Direito Individual do Trabalho, assim entendido todo 

litígio que não envolva dissídios coletivos, a competência da Justiça trabalhista passou 

de “conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e 

empregadores”  para “processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de 

trabalho”.  

 

Embora não seja o objetivo do presente trabalho, aproveitamos para 

registrar uma pequena observação em relação à competência acima citada: antes a 

Justiça do Trabalho conciliava e julgava dissídios, ou seja, conciliava e julgava 

litígios, agora a mesma pode processar e julgar ações, ou seja, não está mais adstrita 

ao julgamento de litígios, passou porém a ter competência para, no nosso modesto 

entendimento, decidir também sobre ações de caráter não contencioso desde que 

“oriundas da relação de trabalho”. Como exemplo, podemos citar a expedição de 

alvará judicial para liberação de FGTS nos casos autorizados por lei (art. 20 da lei 

8.036/90). Evidente que a questão merece um estudo mais aprofundado, ao que nos 

propomos no próximo trabalho. 

 

Já em relação ao Direito Coletivo do Trabalho, as alterações também 

foram enormes, havendo quem sustente que o Poder Normativo da Justiça do Trabalho 

teria sido extinto uma vez que o texto passou de “podendo a Justiça do Trabalho 

estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais 

mínimas de proteção ao trabalho” para “podendo a Justiça do Trabalho decidir o 

conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como 

as convencionadas anteriormente”.Quem antes podia estabelecer normas, passou 

somente a decidir o conflito, atividade tipicamente jurisdicional e não mais legislativa. 
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Mas nossa proposta é justamente sustentar, analisando a nova 

redação do parágrafo 2º. do artigo 14 da Constituição Federal, que a norma 

constitucional autoriza, agora mais do nunca, a ultratividade da norma coletiva sempre 

que inexistente nova norma, ou quando essa não preservar o mínimo já conquistado. 

 

Primeiramente vamos à comparação dos textos alterados: 

 
 

ANTES DA EC 45/04 DEPOIS DA EC 45/04

Art. 114. ... 
... 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à 
negociação ou à arbitragem, é facultado 
aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio 
coletivo, podendo a Justiça do Trabalho 
estabelecer normas e condições, 
respeitadas as disposições convencionais e 
legais mínimas de proteção ao trabalho. 

Art. 114. ... 
... 
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à 
negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, 
ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho 
decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. 
 

 

 

Como é possível identificar acima, o texto constitucional determina 

que sejam respeitadas a disposições “convencionadas anteriormente”. Observe-se que 

a redação anterior não determinava que as disposições convencionais anteriores fossem 

respeitas, mas tão somente que as disposições convencionais mínimas de proteção ao 

trabalho fossem respeitadas. Porém, agora, o texto constitucional expressamente dispõe 

que devem ser respeitadas, além das disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, as disposições “convencionadas anteriormente” 

 

Ora, imagine-se a seguinte situação: Convenção Coletiva prevendo 

adicional de horas extras de 70%. Passados os dois anos de vigência acordado, não 

sobrevêm nova convenção ou acordo coletivo entre as partes. PERGUNTA-SE:  

    1) Se ajuizado o dissídio coletivo, poderia o Tribunal conceder 

percentual menor que convencionado anteriormente ? Resposta: Acreditamos que 
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não, posto que a Justiça do Trabalho deverá  respeitar “as disposições mínimas” 

“convencionadas anteriormente”, ou seja, o adicional de 70%. 

    2) Agora, imagine-se que também não foi ajuizado dissídio 

coletivo pelas partes (observando que agora o texto fala em “de comum acordo, o que 

também tem causado certa divergência na doutrina sobre os requisitos de 

admissibilidade dos dissídios coletivos). Poderá o empregador reduzir o percentual 

de horas extras convencional de 70% para o legal de 50% ? Resposta: Acreditamos 

que não. Ora, se a Justiça do Trabalho não poderá reduzir o percentual ao proferir sua 

sentença normativa, impossível conceber que a ausência do ajuizamento do dissídio 

implique em prejuízo aos trabalhadores. Se, de um lado, poderíamos argumentar que 

uma parte - o Sindicato dos trabalhadores - não perseguiu seus direitos, também é 

possível argumentar que a outra parte - o empregador - conformou-se com os direitos 

até então convencionados. 

    3) E se as partes negociarem, será possível a redução do 

percentual? Resposta: Ai sim, em observância ao disposto no artigo 7º., XXVI da 

Constituição Federal que determina o “reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho”, consagrando a autonomia da vontade coletiva, desde que 

preservado o mínimo legal não se admitindo que o trabalhador invoque o direito 

previsto no instrumento normativo anterior diante da Teoria do Conglobamento, 

segundo a qual as cláusulas de um Acordo Coletivo devem ser interpretadas em 

conjunto e não isoladamente. 

 

Para que não fiquemos apenas numa aparente interpretação 

gramatical, cabe destacar que a finalidade da norma constitucional não é outra senão a 

de proteger o trabalhador. Afinal, tanto a limitação da vigência da norma coletiva 

estabelecida na CLT, quanto a preservação do mínimo já convencionado, anteriormente, 

têm como objetivo a proteção do trabalhador.  

 

Aliás, não obstante a doutrina e a jurisprudência sejam majoritárias 

no sentido da não ultratividade das cláusulas normativas, o Tribunal Regional do 

Trabalho da Bahia editou sua Súmula de n. 02 agasalhando expressamente a tese da 

ultrativade da norma coletiva. Eis o teor da Súmula:  
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Súmula nº 2 do TRT5 - Ultratividade de Normas Coletivas - 
"As cláusulas normativas, ou seja, aquelas relativas às 
condições de trabalho, constantes dos instrumentos decorrentes 
da autocomposição (Acordo Coletivo de Trabalho e Convenção 
Coletiva de Trabalho) gozam do efeito ultra-ativo, em face do 
quanto dispõe o art. 114, § 2º, da Constituição Federal de 1988, 
incorporando-se aos contratos individuais de trabalho, até que 
venham a ser modificadas ou excluídas por outro instrumento 
da mesma natureza." (Resolução Administrativa nº 19/2002 - 
Publicada no Diário Oficial do TRT da 5ª Região, edições de 
03, 04 e 05/6/2002) Ref. Legislativa CF: Art. 114, §2. 

 

 

Assim, pedimos a vênia para concluir que:  

1) a Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004 ao parágrafo 2º. do seu artigo 114, passou a autorizar a 

ultratividade da norma coletiva nos casos até que venham a ser modificadas ou 

excluídas por outro instrumento da mesma natureza. 

2) somente haverá ultratividade da norma se não sobrevier nova 

norma coletiva da mesma espécie e não for ajuizado dissídio coletivo;  

3) a Justiça do Trabalho, ao proferir sentença normativa, não poderá 

reduzir direitos conquistados através de Convenção ou Acordo Coletivo; 

4) Convenção ou Acordo coletivo poderá reduzir direitos 

conquistados em instrumento anterior, em atenção à autonomia da vontade coletiva, 

consagrada no artigo 7º., XXIV da Constituição Federal, e à teoria do Conglobamento, 

desde que respeitado o mínimo legal; 

5) as cláusulas coletivas de caráter puramente obrigacional não 

possuem ultratividade, somente vigendo pelo prazo estabelecido. Porém, eventuais 

direitos gerados pelas cláusulas obrigacionais poderão transpor o período de vigência 

estabelecido. Exemplo: obrigação de criar comissão de fábrica onde os respectivos 

membros possuam garantia de emprego por período superior à vigência da norma. 
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8) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reforma trazida pela Emenda Constitucional 45/2004 procurou dar 

maior relevo à autonomia privada coletiva no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho, 

apontando fortemente para a extinção do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. 

 

Ocorre, porém, que a estrutura sindical brasileira ainda é muito frágil, 

especialmente em relação aos seus dirigentes os quais, acostumados à luta por aumentos 

salariais, se vêem incapacitados à reivindicação de outros direitos.  

 

Estimular a auto-composição é salutar porém, em um país onde as 

entidades sindicais se viram tuteladas por mais de sessenta anos pelo Poder Normativo, 

é necessária muita cautela na retirada dessa proteção. 

 

Ao dispor que as partes “de comum acordo” irão ajuizar o dissídio 

coletivo caso não atinjam solução amigável, o legislador ignorou por completo a 

realidade brasileira, criando uma situação plenamente frutífera para vácuos jurídicos, 

estimulando a inércia como meio de fraudar as conquistas dos trabalhadores.  

 

É certo que o instituto da ultratividade das normas coletivas traduz-se 

em ferramenta eficiente que deve ser assegurada às categorias dos trabalhadores, assim 

como a greve ou outros meios de pressionar a balança e deixar mais equilibrada a 

relação entre capital e trabalho. 

 

Nesse sentido é que procuramos trilhar o presente trabalho, 

esperando ter contribuído de forma coerente com o Direito do Trabalho. 
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A PROBLEMÁTICA DO TRABALHO INFANTIL: A REALIDADE BRASILEIRA 

FRENTE AOS MECANISMOS DE PREVENÇÃO E SUA ERRADIÇÃO 

ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  
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RESUMO 
O presente artigo abordará o trabalho infantil e como esse problema social está sendo 
tratado pelo Estado através de políticas públicas, e quais são as viabilidades das políticas 
empregadas pelo mesmo. Partindo de um contexto histórico, demonstrará a atual 
conjuntura das crianças e do jovem no mercado de trabalho brasileiro frente a própria 
legislação, fazendo um parâmetro da (não) efetividade da legislação brasileira. Dentro do 
contexto, mostrará quais são as políticas públicas empregadas pelos três níveis União, 
Estado e Município, para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil, conjuntamente 
com a sociedade civil. Mas acima de tudo mostrará, que somente esses programas sociais 
não bastam, fazendo-se necessário um investimento maior no capital social, ou seja, na 
criação de redes de cooperação, de informação, alavancando a confiança do povo em sua 
nação. Necessita-se de investimentos no capital humano, para que os cidadãos se tornem 
mais conscientes dos direitos que possuem, consequentemente participem mais da 
Administração Pública, tornando-a mais transparente, eficaz e eficiente. Esse cotejo é 
conhecido hoje pela via do desenvolvimento sustentável.  
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ABSTRACT 
The present article will approach the infantile work and as that social problem is being 
treated by the State through public politics, and which are the viabilities of the politics 
used by the same. Starting from a historical context, it will show the children's current 
conjuncture and of the youth in the Brazilian job market front the own legislation, making 
a parameter of the (not) effectiveness of the Brazilian legislation. Inside the context, it will 
show which are the public politics used by the three levels Union, State and Town, for the 
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prevention and the eradication of the infantile work, jointly with the civil society. But 
above all will show, that only those social programs don't have enough, doing itself 
necessary a bigger investment in the social capital, in other words, in the creation of 
cooperation nets, information, leveraging the trust of the people in their nation. It is 
needed investments in the human capital, for that the citizens become more conscious of 
the rights that they possess, consequently participate more of the Public Administration, 
becoming it clearer, effective and efficient. That comparison is known today by the road 
of the sustainable development.   
 
KEYWORDS 
INFANTILE WORK, PUBLIC POLITICS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SOCIAL 
CAPITAL, HUMAN CAPITAL.   
 
 
NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 
O contexto demonstra que a condição peculiar de pleno desenvolvimento e 

capacitação profissional dos infantis ao mercado de trabalho não garante efetiva 

concretização da proteção legal, pois a realidade demonstra um universo de exploração, de 

desrespeito, alicerçado no trabalho degradante dos infantes em todas as regiões do país. O 

trabalho infantil é realizado em lugares perigosos, insalubres, penosos e prejudiciais à sua 

formação e desenvolvimento físico e psíquico, moral e social. Entre outros fatores, os 

horários também ultrapassam o máximo permitido, retirando horas destinadas ao estudo e 

ao lazer. A remuneração é ínfima, prevalecendo o aspecto produtivo dos poderosos do 

capital1. 

 

O trabalho infantil existe desde as épocas mais remotas. Todavia, a situação restou 

agravada com a chegada da revolução industrial. Globalização, capitalismo e 

neoliberalismo sempre operaram na lógica do lucro, mas nunca na condição peculiar da 

criança e do adolescente que se encontra numa etapa de desenvolvimento e de capacitação 

profissional. Estas são situações de antagonismo natural. O trabalho dos infantes sempre 

foi alicerçado em condições maléficas, desumanas, penosas e insalubres. Entre tantos 

males, o preço que pagam por seu trabalho é sempre inferior ao preço que pagam a um 

adulto, o que barateia a produção e aumenta o lucro. 

 Nesse ínterim, a questão a ser tratada é pertinente e complexa, pois visa trazer 

direcionamentos mais efetivos em busca de uma cidadania plena dos infantes, a partir da 
                                                 
1 ARAGÃO, Selma Regina; VARGAS, Ângelo L. de Souza. O Estatuto da criança e do adolescente em face 
do novo código civil: Cenários da infância e da juventude brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.  76-
77. 
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conscientização da família e do emprego de políticas públicas. Os resultados são eficazes, 

mas não conseguem erradicar o problema, no seu aspecto de continuidade no tempo. Por 

isso, faz-se necessário o emprego de investimentos a longo prazo também. Nesse tocante, 

adentram os investimentos no capital social e no capital humano, pensando nas gerações 

futuras, não apenas de crianças mas também de capitalistas. 

 

 Assim, passa-se a demonstrar a trajetória histórica laboral infanto-juvenil, para se 

entender por quais motivos até hoje existe no mundo tamanha crueldade. Em linhas gerais, 

essa problemática será a pedra de toque do presente artigo. 

 
1 - O trabalho infantil: do contexto histórico à contemporaneidade 

 
 Desde os tempos mais remotos, já se tem o conhecimento da exploração dos 

infantes e de que essa prática aconteceu e acontece por todo o mundo. Segundo Stephan 

“o primeiro documento legal de proteção às crianças e adolescentes que se tem notícia é o 

Código de Hamurabi”, documento normativo mesopotâmico, datado de 2000 a.C. Os 

egípcios também faziam uso do trabalho de infantes com relativo desenvolvimento físico, 

nas dinastias XII a XX eles eram submetidos a trabalhar sob regime geral, assim como os 

adultos.2 Isso denota que desde as épocas mais remotas existia a utilização de mão-de-obra 

infantil obrigando a necessidade da proteção das mesmas.3

 

 Gonçalves demonstra que tanto na Grécia como em Roma a autoridade perante a 

família era exercida pelo chefe da família (leia-se, unidade econômica, religiosa, política e 

jurisdicional.) sobre todos os descendentes não emancipados, sua esposa e escravos. Numa 

fase mais evoluída, os romanos criaram os patrimônios individuais, os pecúlios, 

administrados por pessoas subordinadas à autoridade do pater.4 O Pater tinha domínio de 

tudo e de todos, ele administrava toda família, mulher, escravos e filhos, logo, tanto os 

escravos como os filhos eram obrigados a trabalhar de acordo com sua vontade e sua 

autoridade não era questionada.  

 

                                                 
2 STEPHAN, Cláudia Coutinho. Trabalhador adolescente: em face das alterações da Emenda 
Constitucional n. 20/98. São Paulo: LTr, 2002. p. 15. 
3 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2003. p. 15. 
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: direito de família. Vol. VI. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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Na Idade Média as crianças e os adolescentes trabalhavam tanto quanto os adultos 

e não estavam isentos do jugo do dono da terra”. 5 Na cidade os pequenos eram inseridos 

por seus pais nas Corporações de Ofício, nas quais aprendiam a ser profissionais de algum 

ramo. Essas Corporações possuíam hierarquia rígida6, na qual os aprendizes trabalhavam 

gratuitamente ao lado dos mestres e dos companheiros com o intuito de algum dia ser 

profissionais, isto é, companheiros e, por fim, mestres.7  

 

Com a explosão da revolução industrial a situação infanto-juvenil piorou muito, 

pios aqueles serviços que anteriormente eram feitos por artesões e que exigiam uma certa 

técnica, passaram a ser efetuados por máquinas, que poderiam ser manejadas por qualquer 

pessoa, até mesmo por crianças, sem que a qualidade do produto fosse modificada. Mão-

de-obra barata era encontra nas crianças e nas mulheres. Elas eram conhecidas por “meias 

forças”, pois se sujeitavam a ganhar menos do que os homens.8

 

Com o passar do tempo a enorme explosão ocorrida na Europa gerou problemas 

sociais preocupantes, como analfabetismo, doenças, deformidades causadas pelo trabalho, 

além da pobreza, pois o trabalho infantil passou a competir com o trabalho adulto, 

especialmente nos momentos de crise econômica. O trabalho infantil deixou de ser um 

ganho para a criança e passou a ser uma renda a mais para a família. A França em 1841, 

1848 e 1874 foi o primeiro país a assistir a infância editando leis que limitaram a idade 

para contratação, além de limitar a jornada de trabalho, de serviço noturno e em minas 

subterrâneas. Depois a Suíça, em sua Constituição de 1874, e assim por diante, em todo o 

mundo.9 A partir do 
 

advento da revolução industrial que a utilização da mão-de-obra infanto-juvenil 
passou a ganhar força. O Estado, impregnado pelos ideais do liberalismo, 
abstinha-se de dar um tratamento tuitivo aos pequenos que se sujeitavam a 
jornadas extenuantes, trabalhos insalubres e condições de vida inumanas. A 
mudança desse quadro não se deu sem esforço, pois a proteção ao labor das 

                                                 
5 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2003. p. 15. 
6 Ibidem. p. 15. 
7 STEPHAN, Cláudia Coutinho. Trabalhador adolescente: em face das alterações da Emenda 
Constitucional n. 20/98. São Paulo: LTr, 2002. p. 15. 
8 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2003. p. 15-16. 
9 STEPHAN, Cláudia Coutinho. Trabalhador adolescente: em face das alterações da Emenda 
Constitucional n. 20/98. São Paulo: LTr, 2002. p. 16. 
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crianças e adolescentes sempre esbarrou na objeção dos grandes industriais e 
dos próprios genitores.10

 

Desde aquela época existia a idéia de que, quanto mais cedo a criança adentrasse 

no mercado de trabalho, menos chances ela terá de adentrará no mundo da criminalidade. 

Enganam-se aqueles que pensam que essa situação mudou, pois ela continua vigorando no 

seio de nossa sociedade. O trabalho dos infantes continua sendo mais barato, o que faz 

com que não desapareça nem no Brasil nem no mundo.  

 

Demonstrada a trajetória laboral infanto-juvenil mundial de forma resumida, torna-

se imprescindível demonstrar a evolução brasileira dos direitos trabalhistas dos infantes, 

frente ao poder da educação e da profissionalização. Pois da educação se obterá a correta 

profissionalização. Mas de que tipo de educação e profissionalização nossa infância e 

juventude está necessitando? Da educação formal, que ensina apenas o que o mercado 

quer que saibamos? Não se precisa somente de pessoas com inteligência dirigida e 

especializadas no mercado, alienadas e facilmente dominadas, que concretizem somente o 

que o capital pretende. Busca-se uma educação mais concreta, mais reflexiva, que ajude a 

implementar uma consciência cidadã, almejando uma sociedade mais digna e 

participativa. Assim, na seqüência será elucidada a grande relevância desse assunto no 

contexto social, com vistas ao desenvolvimento através dos infantes. 

 

2 - Atual conjuntura do mercado de trabalho de jovens no contexto brasileiro, frente 

à profissionalização 

 

 Como o Brasil não passou por todo o período histórico vivido no continente 

europeu, tudo começou com a escravatura. Os escravos trabalhavam desde pequenos. Com 

quatro anos já faziam serviços domésticos leves nas fazendas, com oito anos deveriam 

pastoriar o gado. As meninas aos onze anos deveriam costurar e aos quatorze anos tanto 

meninos como meninas deveriam trabalhar como se adultos fossem.11. Nas Constituintes 

de 1824 e 1891, a do Império e a primeira da República, haviam omissões com relação aos 

                                                 
10 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2003. p. 21. 
11 MINHARRO, Erotilde Ribeiro dos Santos. A criança e o adolescente no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2003. p. 22. 
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infantes. Somente em 1924, através do Decreto n. 16.272, foi criado o primeiro Juizado de 

Menores no Brasil.12

 

 Com a entrada em vigor do Código de Menores em 1927, o Brasil passou a se 

preocupar materialmente com o trabalho infantil, pois crianças até 12 anos estavam 

proibidas de trabalhar, e as de até 14 anos não poderiam ativar-se em praças públicas, e as 

menores de 18 anos não poderiam exercer trabalho noturno. A Carta Constitucional de 

1934, proibia o trabalho infantil dos menores de 14 anos e de trabalho noturno para os 

menores de 16 anos de idade, bem como proibia trabalhos insalubres para menores de 18 

anos e impedia distinção salarial em razão da idade. Vários anos se passaram e na 

Constituição de 1967 retrocedeu, baixando para 12 anos de idade a idade mínima para 

ingresso ao mercado de trabalho.  

  

 Tudo isso demonstra que a problemática sobre da submissão, ao poder, à 

autoridade, à dominação, também está presente no marco laboral, quando o sujeito desta 

operacionalidade é a criança e o adolescente. Os direitos à proteção do exercício regular 

de um trabalho e da profissionalização estão estabelecidos na Carta Constitucional e em 

legislação especial, como é o caso do ECA, que no seu capítulo V, dos artigos 60 a 69, 

estabelece as determinações legais como proteção, proibições e os princípios basilares 

dessa relação.13 A proteção legal existe há muito tempo no Brasil, mas, 

contraditoriamente, não é efetivada. 

 

 O artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, adveio para proibir o 

trabalho noturno, insalubre e perigosa para pessoas menores de 18 anos e de qualquer tipo 

de trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 

anos de idade. Já a Convenção 138 do OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

instituição que visa a abolição total do trabalho infantil, também delimita a idade de 16 

anos, exceto no caso de aprendiz, permitido o trabalho a partir dos 14 anos.14 Dá mesma 

                                                 
12 STEPHAN, Cláudia Coutinho. Trabalhador adolescente: em face das alterações da Emenda 
Constitucional n. 20/98. São Paulo: LTr, 2002. p. 18. 
13 ARAGÃO, Selma Regina; VARGAS, Ângelo L. de Souza. O Estatuto da criança e do adolescente em 
face do novo código civil: Cenários da infância e da juventude brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.  
74. 
14 Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
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forma os artigos 402 e 403 da CLT, com sua nova redação, alterada pela Lei n. 10.097 de 

19 de outubro de 2000, fixa tal proteção. A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 5, § 2º, também trouxe ao Poder Público o 

dever de conceder ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

  

 Já o art. 227, caput, da Constituição institui co-responsabilidade entre o Estado, 

sociedade e família, para assegurar entre diversos direitos, a profissionalização.  Referindo 

ainda que o exercício profissional que deverá considerar o universo em desenvolvimento 

do adolescente para sua concretização, tendo como fundamentação o ECA, devendo ser 

respeitada a sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Por isso, 

também atribuiu ao Poder Público a criação de escolas profissionalizantes e condições de 

acesso às mesmas.15 Assim, o dever de profissionalização advém também do artigo 205, 

da Constituição, que está arraigado ao direito da educação que também deverá ser 

efetivada e fiscalizada por todas essas instituições acima citadas no referido artigo, 

combinando-se inclusive com o art. 208, também da Carta Constitucional. 

 

A educação tem inúmeras finalidades, que vão muito além daquelas previstas em 

nossas leis, como a Constituição, a CLT e o ECA. Poderia sintetizar com facilidade o 

cultivo das virtudes humanas, rumo ao seu desenvolvimento pleno. Neste âmbito, a 

mesma se torna de responsabilidade tanto da família e da sociedade, como do Estado, pois 

todas essas instituições devem garantir o pleno acesso de todos seus cidadãos, além de seu 

satisfatório desenvolvimento no âmbito de nossa sociedade. 

 

 Hoje não basta somente educar, para a obtenção do conhecimento estanque, 

formal, buscando somente a profissionalização, a obtenção de um título, de um 

profissional alienado. Necessita-se formar pessoas educadas, com poder de reflexão, de 

crítica, que buscam interação de conhecimentos. Um cidadão consciente, capaz de 

empregar de forma satisfatória e concreta, toda essa bagagem, para o bem da sociedade e 

da coletividade. Busca-se um cidadão capaz de não se deixar dominar, assim como os 

dominantes pretendem, como elucida Michel Foucault em seus livros “A ordem do 

                                                                                                                                                   
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada ao 
inciso pela Emenda Constitucional nº 20/98, DOU 16.12.1998) 
15 ARAGÃO, Ibidem, p.  76 
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discurso” e “Vigiar e punir”; não deixar se docializar, dizer como se deve comportar 

perante a sociedade, por via de uma educação alienada; que parta quase sempre dessas 

instituições Estado, sociedade, comunidade, escola, entre outras, que ele chama de 

micropoderes.16  

 

Um exemplo da evolução do pensamento das pessoas é o novo perfil de agentes que 

participam da elaboração e estabelecimento de políticas públicas. A participação desses 

novos agentes resulta numa nova interpretação da organização de classes, das 

representações profissionais e sindicais, do papel do Estado, da atribuição das ONGs e dos 

movimentos sociais que, a cada ano que passa, crescem consideravelmente. Com todas 

essas mudanças e evoluções, inicia-se uma nova maneira de pensar elaboração, gestão e 

caráter das políticas públicas.17 Fica como exemplo o ensinamento de Santos quando 

afirma que devemos, 
 
nos preparar para estabelecer os alicerces de um espaço verdadeiramente 
humano, de um espaço que possa unir os homens e por seu trabalho, mas não 
para em seguida dividi-lo em classes, em exploradores e explorados; um espaço 
matéria-inerte que seja trabalhada pelo homem mas não se volte contra ele; um 
espaço Natureza social aberta à contemplação direta dos seres humanos, e não 
um fetiche; um espaço instrumento de reprodução da vida, e não uma 
mercadoria trabalhada por outras mercadoria, o homem fetichizado.18  

  
Portanto faz-se necessário, buscar a implementação de alicerces mais fortes e 

rígidos, redirecionando o modo de pensar e agir com os efeitos da globalização e do 

neoliberalismo, controlando e equilibrando os interesses dos grandes grupos financeiros, 

os quais só almejam sua lucratividade esquecendo das conseqüências de seus atos, isto é, 

do aumento considerável da desigualdade entre pobres e ricos, o que, por fim, acaba 

gerando o processo de exclusão e injustiça social. Caberá ao Estado se fortalecer e não 

deixar o mercado enfraquecer sua soberania, sua autonomia com relação aos setores 

estratégicos que movem o bem-estar de seu povo. Deve sempre visar a implementação dos 

direitos humanos fundamentais a fim que a cidadania de seu povo volte a ser mais justa e 

efetiva.  

 

                                                 
16 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3. ed. São 
Paulo: Loyola, 1996. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel 
Ramalhete. 29. ed. Petrópoles: Vozes, 2004. 
17 BONETI, Lindomar Wessler. Políticas públicas por dentro. Ijuí: Unijuí, 2006. p. 61. 
18 SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Hucitec, 1992. p. 27. 
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A adoção de uma perspectiva progressista da educação é fundamental para que se 

possa conhecer e reconhecer o mundo - percepção do global - enquanto espaço de 

concretização de realidades cada vez mais multidisciplinares, para as quais são 

inadequados os paradigmas vigentes que dividem e compartimentalizam os saberes.19 

Neste sentido, educar para a cidadania significa preparar o indivíduo para  ser portador de 

uma consciência crítica.  

 

Mas somente a educação não basta; a afirmação que somente o investimento em 

educação mudará o mundo já foi desmistificada; hoje, conforme adverte KLIKSBERG, 

faz-se necessário uma base mais forte, isto é, empregar medidas mais sustentáveis, que 

sejam capazes de desafogar os problemas sociais de nossa realidade, dentre as quais se 

encontra o trabalho infantil; através da expressão deste autor, investimentos na criação de 

redes de cooperação e de confiança através do capital social, como no capital humano 

desenvolvendo dessa forma a educação acima já elucidada, a nutrição e a saúde. 

 

 Assim, o que salta evidente no Brasil, é que o jovem encontra uma legislação 

amplamente protetiva, todavia, de forma contraditória, também encontra uma realidade 

subjugada pelo poder oculto dos mercados. A profissionalização da mão-de-obra decerto é 

um caminho regulador que se opera como um fator contra a exploração do trabalho 

infantil. Entre tantos fatores, impede seu ingresso prematuro no mercado de trabalho. 

 
3 - O desenvolvimento social através do capital social e do capital humano: a busca 

por um desenvolvimento mais digno e uma qualificação profissional mais consciente 

em prol das crianças e adolescentes.  

 

Por um lado, é inegável que todas as potencialidades que a modernidade conseguiu 

alcançar trouxeram benefícios à humanidade, porém, por outro, conclui-se que, apesar 

dessas melhorias, alguns problemas ainda não conseguiram ser resolvidos ou pelo menos 

diminuídos com uma certa expressividade, é o caso do trabalho infantil.  De uma forma 

geral, esse quadro que ajuda a aumentar o problema das desigualdades  sociais, tirando da 

criança ou do adolescente o direito constitucional de seu pleno desenvolvimento. Isso 

acontece por diversos fatores entre os quais a busca por mão-de-obra mais barata, o que 
                                                 
19 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 5. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: 
UNESCO, 2002. p. 35-46. 
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acaba aumentando ainda mais os números da exclusão social, principalmente para os 

países periféricos, de Terceiro Mundo. 

 

Neste enfoque muitos foram os estudos e os resultados sobre qual seria a principal 

alternativa para que esse problema tão acentuado fosse evitado ou mesmo erradicado de 

nosso país e de todo o mundo.  E se descobriu que para acabar com esse problema é 

preciso acabar com outros problemas interligados como a desigualdade social, a pobreza e 

a exclusão social, decorrentes do crescimento econômico acelerado, o crescimento puro e 

simples não basta, pois é necessário que  haja um desenvolvimento equilibrado, que 

permita a criação de novas perspectivas de uma vida digna para os cidadãos, leia-se: uma 

estrutura geradora de saúde, moradia, educação, emprego, etc. fatores estes que são 

indispensáveis para se evitar a exclusão social.20

 

A realidade é muito chocante e acaba demonstrando que junto aos capitais 

tradicionais (capital comercial, capital financeiro, infra-estrutura) naturais de uma 

sociedade, devem estar presente o capital social e o capital humano que são de suma 

importância para que o ser humano consiga alguns resultados positivos em sua luta 

constante contra o buraco negro em que entrou, e do qual não consegue sair. Esses capitais 

são elementos qualitativos, valores partilhados, cultura, capacidade de agir 

sinergeticamente, de produzir redes de cooperação voltados para o bem comum da 

sociedade.21 Trata-se, então, de um necessário movimento positivo desenvolvimentista, 

que conjugue todos os fatores de crescimento. 

 

Para Schmidt, existem vários tipos de capital social na literatura internacional, mas 

dois possuem maior destaque; o autor refere que para a primeira “o capital social como 

recurso que os indivíduos possuem para acessarem recursos socialmente valorizados em 

virtude de suas relações com outras pessoas.” Ainda explica que esse capital social se dá 

dentro de relações ou redes mais fechadas, através de posições sociais valorizadas, cargos, 

riqueza, emprego, entre outras;22 Enquanto que, para a segunda vertente, entende que o 

                                                 
20 KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o estado para o desenvolvimento social: superando dogmas e 
convencionalismos. Traduzido por Joaquim Ozório Pires da Silva. São Paulo: Cortez, 1998. p.  23. 
21 KLIKSBERG, ibidem, p. 23-24. 
22 SCHIMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: O capital social nas ações de inclusão. In: 
LEAL, Rogério G; Reis, Jorge R. dos. (Org.) Direitos sociais & políticas públicas: Desafios 
contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. t 6. p.  1760.  

3230



 

capital social pode ser entendido como “variadas formas de interação social dos membros 

de uma comunidade, tanto formais como informais, e dos componentes psico-sociais a 

elas subjacentes, como os sentimentos de confiança e reciprocidade.” Como exemplos 

desta forma de capital social pode-se listar o associativismo e a vida cívica que se 

destacam por serem fatores determinantes positivos ao desenvolvimento econômico, a 

eficácia institucional e a resolução de problemas sociais. Logo, sua não existência ou 

mesmo sua carência pode comprometer e muito a positivação desses resultados.23

 

Por fim, o mesmo cria o seu próprio conceito de capital social, definindo-o como: 

“conjunto de redes, relações e normas que facilitam ações coordenadas na resolução de 

problemas coletivos e que proporcionam recursos que habilitam os participantes a 

acessarem bens, serviços e outras formas de capital.”24

 

O capital social para Putmam, deve ser entendido como a participação em 

associações civis, o que pode contribuir para a efetividade e a estabilidade de um governo 

democrático, devido a seus efeitos internos e externos. Internos porque as associações 

formam hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público, enquanto na externa 

formam a articulação e agregação de interesses que proporcionam o crescimento de 

associações secundárias.25 Já Albagli e Maciel, citando Coleman, especificam que o 

capital social não é simplesmente uma coleção aleatória de redes, valores e confiança, mas 

é constituído de um ativo resultante do pertencimento de uma comunidade, grupo, “um 

investimento em relações sociais com contornos esperados”. Uma comunidade que possui 

o capital social desenvolvido encoraja a negociação, o compromisso, o engajamento 

político, mas também atribui inversamente, a incapacidade de várias comunidades 

ativarem processos de cooperação quando não existir o capital social.26  

 

Para Kliksberg o capital social pode trazer resultados importantíssimos para o 

avanço econômico e para o bem-estar geral, pois o capital social é considerado por 

Putmam um bem público, pois a confiança, as normas, as redes, demonstram sua 
                                                 
23 SCHIMIDT, ibidem, p. 1760.  
24 SCHIMIDT, ibidem, p. 1760.   
25 BAQUERO, Marcelo; PRÁ, Jussara Reis. A democracia brasileira e a cultura política no Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2007. p. 175. 
26 ALBAGLI, Sarita.; MACIEL, Maria Lucia. Capital social e desenvolvimento local. In:LASTRES, H. M. 
M.; Cassiolato, J. E.; MACIEL, M.L. Pequena empresa: Cooperação e desenvolvimento local. Rio de 
Janeiro: Relume Dumara: UFRJ, Instituto de Economia, 2003. p. 426. 
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publicidade diferente das outras formas de capitais que possuem características privadas. 

Logo, tudo o que é público passa a ser desvalorizado pelo privado, o que seria errôneo, 

pois o capital social pode ser decisivo. Na análise do contexto italiano ele concluiu que a 

confiança lubrifica a cooperação. Quanto maior a confiança dentro de uma comunidade 

maior será a probabilidade de cooperação e maior será a confiança e assim por diante, 

forma uma circularidade.27

 

Por mais que existam inúmeros conceitos de capital social, e que haja divergência 

entre os doutrinadores em vários pontos, o importante sobre o assunto é que a partir da 

união de forças, das redes de cooperação formadas no âmbito da sociedade e da 

participação frente a gestão administrativa, pode-se obter mais efetividade, transparência e 

compartilhamento  das decisões. O principal foco para formação do capital social na visão 

de Putmam é para o bom funcionamento da democracia, ou seja, para que prevaleça na 

sociedade de normas de reciprocidade e de redes de engajamento cívico. Entretanto esta 

definição sofre críticas de Kumlin e Rothstein, pois afirmam que numa sociedade 

complexa não se consegue construir organizações voluntárias ou laços recíprocos.28

 

A democracia opera na prática como um mecanismo de modernização, filtração e 

decantação dos processos do poder, por isso, ela é um procedimento mais lento quanto às 

tomadas de decisões, esse é o preço a ser pago.29 Neste contexto, a participação da 

sociedade se torna de suma importância e relevância, pois será com sua efetivação que se 

alcançará melhores resultados. A coletividade humana unida por uma determinada causa 

específica e pontual, e não em vários grupos, como que cada um defendendo apenas suas 

convicções, mas segundo valores comuns. Aqui não há como identificar no interior da 

multidão os nomes e os tipos sociais predominantes, são anônimos, que dentro da 

coletividade conseguem ganhar expressão política.30

 

                                                 
27 KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o estado para o desenvolvimento social: superando dogmas e 
convencionalismos. Traduzido por Joaquim Ozório Pires da Silva. São Paulo: Cortez, 1998. p.  27-28. 
28 BAQUERO, Marcelo; PRÁ, Jussara Reis. A democracia brasileira e a cultura política no Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2007. p. 176. 
29 SARTORI, Giovani. Teoria de la democracia: 2. Los problemas clásicos. Madri: Alianza Editorial, 1997. 
p. 525. 
30 PACHECO, Ricardo de Aguiar. O cidadão está nas ruas: representações e práticas acerda da cidadania 
republicana em Porto Alegre. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2001. p. 128. 
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Assim, com a verdadeira participação da maioria da população, as decisões 

compartilhadas entre a administração pública e a sociedade se tornarão mais efetivas, 

transparentes e justas, e através do poder local estaremos efetivando o exercício da 

cidadania, logo, isso resultará em políticas públicas mais eficientes, concretizando desta 

forma a inclusão social, que surge a partir dessa “capacidade de articulação entre os 

interesses públicos e privados, cujas bases filosóficas e operacionais precisam ser 

pensadas e executadas (...)”.31

 

Não se deve esquecer que capital humano significa investimento nas áreas da 

educação, nutrição, saúde, entre outras. Dentre essas, a educação é a área de maior 

expressividade de investimento e de rentabilidade nas últimas décadas, pois traz 

desenvolvimento do conhecimento, progresso, competitividade. Kliksberg cita uma frase 

que resume tudo sobre a educação num mundo globalizado “pois dela depende, em grande 

medida, o progresso da humanidade (...)”.32

 

Para que a participação da sociedade se concretize é preciso quebrar muitas 

barreiras, como a própria história brasileira de escravidão. Pois nas palavras de Keil 

“cidadão é um sujeito individual e coletivo, mas é também portador de soberania política. 

Entretanto ser cidadão não é algo que cresce naturalmente nos homens, é preciso aprender 

a sê-lo e para isso é absolutamente essencial uma educação política.”33 Para Keil somente 

a qualificação política da juventude fortalecerá a democracia e a cidadania, e as mesmas 

são ações coletivas que se efetivam através de debates e de ações públicas. Esse contexto 

necessita de uma aprendizagem, de ensinamento. O desinteresse dos jovens em face das 

questões políticas são resultado da ausência ou da ambivalência deste ensinamento ou 

aprendizado, que acaba por colocar em risco o aprofundamento da democracia e do 

exercício da cidadania.34   

 

                                                 
31 LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração pública e sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006. p. 56. 
32 KLIKSBERG, Bernanrdo. Repensando o estado para o desenvolvimento social: superando dogmas e 
convencionalismos. Traduzido por Joaquim Ozório Pires da Silva. São Paulo: Cortez, 1998. p.  24-25. 
33 KEIL, Ivete Manetzeder. Dos jovens contestadores aos jovens de hoje: Uma nova forma de participação 
na polis? In: BAQUERO, Marcelo (Org.) Democracia, Juventude e Capital Social no Brasil. Porto Alegre: 
Editora UFRGS, 2004. p. 17  
34 KEIL, Ibidem, p.. 45 
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Não se deve buscar soluções isoladas para esses problemas, pois existem inter-

relações entre os mesmos. O desenvolvimento social, buscando um desenvolvimento 

econômico sustentado é o mais correto. Assim, investindo no capital social e no capital 

humano, teríamos um equilíbrio na construção de princípios norteadores de uma sociedade 

democrática plena, como pretende ser a nossa. Para um crescimento econômico é 

necessário bases firmes, mas com desenvolvimento social paralelo, pois senão não existirá 

desenvolvimento econômico satisfatório, somente a desigualdade e a exclusão social se 

alastrarão ainda mais.35 E sem eles jamais será possível retirar crianças e adolescentes das 

frentes de trabalho. 

 

Além da confiança e da formação de redes de cooperação, deve-se formar escolas 

que politizem nossos jovens, que façam com que se tornem cidadãos ativos e conscientes 

para que lideram a efetivação da democracia participativa no Brasil. Enquanto nossa 

realidade deseduca para a politização com as descobertas das falcatruas dos parlamentares 

que acabam gerando o desinteresse pela política, pouca ou nenhuma confiança nos 

políticos, esse contexto gera desinteresse e descrédito nas transformações ou modificações 

sociais; a confiança nas ações voluntárias de ajuda social e engajamentos alavancados pelo 

sentimento de solidariedade, etc.36

 

4 - Políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil e seus 

problemas no decorrer do caminho 

 

 A humanidade adentra o século XXI com inúmeras transformações e progressos na 

áreas da ciência, tecnologia, indústria, porém, esses avanços trazem consigo sérios 

problemas sociais e econômicos. Entre eles está o trabalho infantil gerado pelo processo 

catastrófico da globalização  e do capitalismo exacerbado. Nesse contexto de exploração, 

o Estado deixou de ser o garantidor das demandas da sociedade, passando a intervir cada 

vez menos nas relações e no desenvolvimento humano. O mercado ganhou força e acabou  

impondo as regras do processo de emancipação do sujeito, fazendo com que a sociedade 

ficasse a mercê de seus interesses. Assim, principalmente as demandas sociais deixaram 

                                                 
35 KLIKSBERG, ibidem, p. 33-34. 
36 BAQUERO, Marcelo (Org.) Democracia, Juventude e Capital Social no Brasil. Porto Alegre: Editora 
UFRGS, 2004. p. 11. 
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de ser efetivadas em nome da lucratividade, aumentando  a desigualdade social e, 

principalmente, a exclusão social.  

 

 A globalização neoliberal não se satisfaz apenas com a limitação de inúmeras 

interações ao mercado, muito menos de aumentar a exploração em todos os aspectos, pois 

ela está completamente interligada com inúmeras formas de opressão a vários sujeitos de 

direitos37. Mas o importante é que a partir do reconhecimento que tal parte da sociedade 

está sofrendo com a opressão, devem ser criadas pelo Estado prioridades firmadas dentro 

da realidade em concreto, dependendo das condições sociais e políticas de cada local em 

cada momento histórico que se encontre.38 Logo, a 

globalização neoliberal veio mostrar, com acrescida e brutal clareza, que a 
exploração está ligada a muitas outras formas de opressão que afetam mulheres, 
minorias étnicas (por vezes, maiorias), povos indígenas, camponeses, 
desempregados, trabalhadores do sector informal, imigrantes legais e Ilegais, 
subclasses dos guetos urbanos, homossexuais e lésbicas, crianças e jovens sem 
futuro digno. Todas estas formas de poder e de opressão criam exclusão.39  

 

Dentro desse contexto, cabe ressaltar os principais programas sociais que visam 

distribuir renda pode-se citar a bolsa-escola, o auxílio-gás, o PETI. Assim, existem ações 

executadas em conjunto pela União, Estados e Municípios, visando promover o aumento 

do nível de emprego, das condições de saúde, estimulando o pequeno produtor rural 

proporcionando uma aumento de renda, com o objetivo primordial de melhorar o quadro 

social da sua população. Mas as políticas públicas direcionas ao temas estudado aqui, ou 

seja, o trabalho infantil, são as de maior relevância no momento, e por isso, serão as 

mesmas elucidadas. 

 

 Na busca por resultados positivos, iniciou-se um projeto piloto - PAI - contra as 

carvoarias do Mato Grosso do Sul, que alcançou uma visão da complexidade do problema 

e abrangente nas medidas elaborada, pois conseguiu planejar ações articuladas. O foco 

principal do Plano foi a família, pois é ela que entende o trabalho da criança como fruto de 

uma necessidade financeira. Mais tarde a metodologia do projeto PAI e seu pioneirismo 

                                                 
37 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Fórum Social Mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez, 2005. p. 37. 
Neste contexto cabe referir exemplos citados pelo autor em relação ao sujeitos que são vítimas da opressão 
entre eles podem ser citados: mulheres, minorias étnicas (por vezes, maiorias), povos indígenas, cam-
poneses, desempregados, trabalhadores do sector informal, imigrantes legais e Ilegais, subclasses dos guetos 
urbanos, homossexuais e lésbicas, crianças e jovens sem futuro digno. Todas estas formas de poder e de 
opressão criam exclusão. 
38 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Fórum Social Mundial: manual de uso. São Paulo: Cortez, 2005. p. 37 
39 SANTOS, Ibidem, p. 37. 
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foi aplicado em todo o país. Devido as pressões sofridas pela sociedade civil e pelo Fórum 

Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho infantil em 1996, o Governo Federal foi 

cobrado pela sociedade civil, e por isso criou o PETI. 

  

 O PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - foi criado em 1996 com 

o objetivo de eliminar (em parceria com diversos setores dos governos estaduais e 

municipais com o auxilio da sociedade civil) o trabalho infantil nas mais diversas 

atividades penosas, insalubres e degradantes. Foi destinado para as crianças advindas das 

famílias mais pobres, de baixa renda, isto é, vítimas da desigualdade social e da exclusão 

social, com renda per capta menor de um salário mínimo com filhos na faixa etária entre 7 

e 14 anos que trabalham em atividades dessa natureza. O programa possibilita: 
- o acesso, a permanência e o sucesso dessas crianças e adolescentes na escola, 
mediante a concessão às famílias de uma complementação de renda a Bolsa 
Criança Cidadã; 
- apóia e orienta as famílias beneficiadas por meio da oferta de ações sócio-
educativas; 
- fomenta e incentiva a ampliação do universo de conhecimentos da criança e do 
adolescente, por intermédio de atividades culturais, desportivas e de lazer no 
período complementar ao do ensino regular Jornada Ampliada; 
- estimula a mudança de hábitos e atitudes, buscando a melhoria da qualidade de 
vida das famílias, numa estreita relação com a escola e a comunidade; 
- estabelece parcerias com agentes públicos que garantam ações de diversos 
setores, principalmente no que diz respeito à oferta de programas e projetos de 
geração de trabalho e renda, com formação e qualificação profissional de 
adultos, assessoria técnica e crédito popular.40

  

As famílias recebem uma mesada, mas em contrapartida a criança deve freqüentar 

no mínimo 85% das aulas no sistema formal de ensino, além de ter que participar da 

Jornada Ampliada, além do compromisso de seus Pais de não enviaram seus filhos 

novamente ao trabalho. A Jornada Ampliada é um programa educacional complementar de 

competência do município que não necessariamente ocorra dentro da escola, realizado 

sempre fora do horário escolar, como forma de ocupar as crianças evitando que as mesmas 

voltem a trabalhar.41

  

 Além dos programas Bolsa-Escola e PETI direcionado à educação e à erradicação 

do trabalho infantil existem vários outros programas de atendimento às crianças e aos 

adolescentes, como o Projeto Sentinela que atende vítimas da violência e exploração 
                                                 
40 KASSOUF A. L. et al. Análise das políticas e programas sociais no Brasil. Brasília: OIT / Programa 
IPEC América do Sul, 2004. 108 p. (Serie: Documentos de Trabajo, 182) ISBN: 92-2-815624-4 Disponível 
em: <http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/politicas_sociales_brasil.pdf> Acesso em: 20 Jul 2007. 
41 Ibidem. 
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sexual e por aqueles que estão fora da idade escolar, que não podem ser beneficiários dos 

programas de renda mínima vinculado a educação, como Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás, 

Fome Zero, Geração de Renda, Benefício da Prestação Continuada etc.42

 

 Várias são as políticas públicas que se perfeccionam através de programas sociais, 

que buscam melhorar a vida da população mais pobre. Mas nas próprias palavras de 

Schmidt, de que o êxito das políticas públicas não está somente nas mãos de “instituições 

bem estruturadas, de bons projetos políticos e de uma perspectiva ideológica apropriada. 

Um fator fundamental está no plano cultural, incluindo a cultura política e o capital 

social”.43 Assim, faz-se necessário investimentos no capital social e no capital humano 

visando a construção de um “Estado revitalizado, redesenhado, com estruturas ágeis e 

eficazes, com mecanismos de transparência e de participação permanente dos cidadãos na 

formulação e implementação de políticas públicas é tarefa para várias décadas”.44, é um 

investimento a longo prazo.  

 

 Nas regiões em que o capital social é fortalecido “os cidadãos participam mais, 

cobram mais das autoridades e se comunicam melhor com os governantes”, já nas regiões 

onde o capital social é pouco desenvolvido, “tende a prevalecer o clientelismo e o 

mandonismo das elites”. O Brasil não aparece como um país, no qual o capital social seja 

desenvolvido, pois a presença de seus cidadãos como atores relevantes ainda não possui 

muita expressividade 45 Mas o conselho de Schmidt deve ser ouvido e seguido, pois 

somente com o fortalecimento do capital social e da construção de uma cultura política 

democrática, que apesar de ser uma tarefa política de grande envergadura, é 

imprescindível para atingir qualidade e a efetividade tão almejada, em relação aos novos 

modelos de políticas públicas em construção.46  

 

                                                 
42 KASSOUF A. L. et al. Análise das políticas e programas sociais no Brasil. Brasília: OIT / Programa 
IPEC América do Sul, 2004. 108 p. (Serie: Documentos de Trabajo, 182) ISBN: 92-2-815624-4 Disponível 
em: <http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/politicas_sociales_brasil.pdf> Acesso em: 20 Jul 2007. 
43 SCHMIDT, João Pedro. Gestão de políticas públicas: Elementos de um modelo pós-burocrático e pós-
gerencialista . In LEAL; Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (orgs.). Direitos Sociais & Políticas 
Públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007, p. 2022. 
44 SCHMIDT, Ibidem, p. 2023. 
45 SCHMIDT, Ibidem, p. 2023. 
46 SCHMIDT, Ibidem, p. 2024. 
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 Como já foi dito acima, todos os problemas sociais estão interligados, não 

bastando somente tratar de um e esquecer dos demais. Deve-se investir maciçamente no 

capital social e no capital humano, pois só assim alcançaremos bons resultados para as 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano. Mas como, os resultados desses 

investimentos aparecem somente a médio e a longo prazo, ainda é preciso continuar 

investindo em medidas a curto prazo, medidas essas necessárias para que o abismo da 

desigualdade social não aumente ainda mais. Assim, os Programas Sociais são necessários 

e muito efetivos nesse momento tão economicamente globalizando, no qual o lado social 

sempre fica em último plano, ou mesmo, nem existe para o capital financeiro, servindo 

grandemente no combate à exploração da força de trabalho infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar a contextualização dos 

problemas da sociedade, principalmente direcionado ao trabalho infantil frente ao contexto 

histórico, mas principalmente segundo os efeitos do capitalismo desenfreado, que trouxe 

consideráveis avanços na ciência, na tecnologia e, ao mesmo tempo, trouxe inúmeros 

problemas sociais entre os quais o aumento expressivo das desigualdades. Igualmente, 

ressaltou-se que o Estado deixou de ser garantidor das demandas sociais e que o mercado 

expandiu o seu espaço, aprofundando a crise daquele. Na seqüência, ponderou-se sobre 

qual será a forma de educação que deverá ser repassada aos cidadãos, aquela com 

consciência, dando-se especial relevo à concepção participativa, devido o seu caráter 

transformador e otimista.  

 

Também demonstrou-se o poder  e a necessidade que o capital social e o capital 

humano representam para o desenvolvimento social, ou seja, para sua efetivação frente as 

desigualdades sociais e os problemas que circundam as mesmas, como o trabalho infantil. 

Com efeito, ambos integram uma visão sistêmica que deve operar no seio social, assim 

como sua associação às políticas públicas e moderna forma de gestão. 

 

Assim, nota-se que o Brasil não é diferente de nenhum país do mundo, no que 

concerne a existência do trabalho infantil. Milhões de infantes são explorados, obrigados a 

trabalhar, perdendo toda sua infância em trabalhos desumanos, degradantes, perigosos, 
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insalubres, penosos, que trazem conseqüências maléficas para seu desenvolvimento como 

ser humano. Na maioria das vezes, quase que na sua totalidade, trabalham para ajudar suas 

famílias, como fonte de renda familiar.  

  

 Entretanto o Estado demorou para intervir nesse problema social. Todavia, embora 

a efetividade de algumas políticas tenham trazido bons resultados, precisa-se de muito 

mais do que bons resultados, até porque, apesar de sua efetividade, não se conseguiu 

erradicar o renitente problema. Deste modo, a partir do estudo encontrou-se uma maneira 

mais consistente e alicerçada através do desenvolvimento sustentável. Assim, a aplicação 

de investimentos na formação do capital social e no capital humano, é imprescindível. É 

claro, os resultados não chegarão do dia para noite. Mas é preciso começar a lutar 

fortemente contra este grave problema social que se perpetua sobre nossas cabeças, apesar 

de toda a vergonha que causa. 

É preciso efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos, concretizando a cidadania. 

E para que toda a população ou a sua maioria participe, é preciso implementar a 

democracia participativa, a partir do poder local, em cada comunidade, fiscalizando e 

exigindo a implementação de políticas públicas eficazes. Conjuntamente a isso, capital 

social e humano agregam-se com conteúdos éticos e morais, erigidos universalmente, 

como bandeira a ser erguida e conduzida por toda a sociedade, rumo ao desenvolvimento 

humano e do Brasil. 
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TUTELA COLETIVA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RELAÇÕES 

COM O DIREITO DO TRABALHO 

 

 Thais Macedo Martins∗

 

RESUMO 

Através do presente trabalho, pretende-se demonstrar a importância e a necessidade de 

se aprimorar a utilização dos instrumentos previstos na legislação para a tutela coletiva 

como medida indispensável para implementação do direito de acesso à jurisdição. Nos 

ordenamentos jurídicos em que, assim como o brasileiro, o Estado assume o monopólio 

do poder de coerção, o direito de acesso à jurisdição assume importância fundamental, 

se tornando imprescindível para assegurar a implementação dos outros direitos 

materiais, incluindo os direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados. 

Acontece que, no Brasil, existem uma série de obstáculos que dificultam a 

implementação plena do direito de acesso à jurisdição, o que explica o descumprimento 

generalizado dos direitos materiais. Na esfera trabalhista, essa situação assume 

conotações mais graves, uma vez que, via de regra, o empregado depende do salário 

para garantir a sua subsistência e a de seus familiares. Portanto, negar-lhe direitos 

trabalhistas básicos que integram o patamar civilizatório mínimo equivale a negar-lhe 

condições a uma vida digna. Dentre os mecanismos que possibilitam a implementação 

plena do direito de acesso à jurisdição, destacam-se as ações coletivas como meio 

potencializado de solução de conflitos porque possibilitam a solução de um número 

maior de conflitos em uma mesma ação, quando a tutela recair sobre direitos individuais 

homogêneos, ou permitem a solução de um conflito de maior relevância social. 

Saliente-se que a importância das ações coletivas é ainda mais evidente no Estado 

Democrático de Direito em que há uma maior preocupação com a participação social e 

com o direito de acesso à jurisdição. 

   

PALAVRAS-CHAVE 
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DIREITO DO TRABALHO; DIREITO COLETIVO; ACESSO À JURISDIÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The following paper aims to show the relevance and the necessity of shaping the usage 

of instruments of collective labour Law as a requirement for the right to access to 

jursidiction. On Law systems, like brazilian one, in which State holds the monopoly of 

power, the right to have access to jurisdiction becomes a main issue, being essential to 

other rights, such as constitutionally fundamental ones. On Labour Law, this means a 

worser issue, because the employee depends on his wage for his and his relatives living. 

Therefore, deny him basic labour rights means deny him his right to a worthy life. 

Among the instruments that allows the achievement of a fully jurisdiction right, there 

are the collective lawsuits as a potential way of solving conflicts because they are able 

to solve a great number of demands on the same lawsuit, if the subject is an 

homogeneous right, or even because they can solve a more social important issue. To 

end up, its worth saying that the importance of collective lawsuits are even more clear 

on a Democratic State, in which there is much more care about social participation and 

access to jursidiction. 

 

KEYWORDS 

LABOR LAW; LAW COLLECTIVE; JURISDICTION. 

 

INTRODUÇÃO.   

 Através do presente trabalho, pretende-se demonstrar a importância e, mais do 

que isso, a necessidade, de se aprimorar a utilização dos instrumentos previstos na 

legislação para a tutela coletiva como medida indispensável para implementação do 

direito de acesso à jurisdição. 

 Para tanto, no primeiro tópico, serão estudados os fatores que ensejaram o 

surgimento da tutela coletiva, com enfoque para o fator específico da seara trabalhista. 

 No segundo tópico, serão examinadas as espécies de direito tuteláveis através da 

ação coletiva, os instrumentos jurídicos vigentes em nosso ordenamento jurídico para 

tutela desses direitos e a regulamentação da matéria na Constituição Federal de 1988 e 

na legislação infraconstitucional.  
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 O terceiro tópico destina-se ao estudo das adaptações do processo individual 

para o processo coletivo, tanto em termos genéricos, quanto no que tange a institutos 

específicos, tais como legitimidade ativa, coisa julgada e liquidação.  

 O quarto tópico destina-se à análise da importância das ações coletivas no 

Estado Democrático de Direito, uma vez consideradas as principais características desse 

modelo de Estado. 

 Por último, no quinto tópico serão demonstrados os retrocessos e preconceitos 

verificados na legislação e na jurisprudência quanto ao manejo das ações coletivas, 

criticando-se esse processo.     

 

1  FATORES QUE ENSEJARAM O SURGIMENTO DA TUTELA COLETIVA  

 Os doutrinadores mencionam uma série de fatores para o surgimento da tutela 

coletiva, dentre os quais destacamos quatro: urbanização das sociedades; massificações 

dos conflitos; aumento do número de demandas e, na esfera trabalhista, a falta de 

proteção contra a dispensa arbitrária. 

 O fenômeno da urbanização das sociedades se verifica a partir da migração 

intensa de grandes grupos de pessoas para as cidades, formando as metrópoles, nas 

quais a litigiosidade é maior, até mesmo porque as relações jurídicas são mais 

complexas. 

 A sociedade capitalista atual se caracteriza pela produção e consumo em massa, 

o que, por consequência, produz litígios em massa que possuem origem comum e 

afetam vários indivíduos simultaneamente, como se verifica, por exemplo, na hipótese 

de comercialização de um produto que contenha vício intrínseco. A globalização e a 

internacionalização do direito são fatores que acentuam essa característica. 

 O aumento do número de demandas é reflexo e ao mesmo tempo consequência 

do fenômeno do descumprimento das obrigações trabalhistas. Isso porque quanto maior 

o índice de descumprimento da legislação trabalhista, maior o número de ações 

ajuizadas. E, por outro lado, quanto maior o número de ações, menor a eficiência da 

prestação jurisdicional, o que estimula o descumprimento do direito material. 

 Embora o acesso à jurisdição constitua direito fundamental de suma 

importância, consagrado no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal (CF) de 1988, 
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infelizmente, no Brasil, ele não é implementado de forma plena, por diversos fatores, 

incluindo a deficiência do aparelho estatal. 

 Além disso, outro fator a dificultar a implementação desse direito é a falta de 

conhecimento da população, de modo geral, acerca dos direitos materiais consagrados 

na legislação, o que decorre da falta de divulgação pelo Governo acerca desses direitos 

e do baixo índice de escolaridade e conscientização política, embora seja imperioso 

reconhecer que têm ocorrido avanços nesse aspecto, como se verifica, sobretudo, na 

esfera do Direito do Consumidor. A ficção de conhecimento geral da lei instituída pelo 

art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual “ninguém se escusa de 

cumprir a lei, alegando que não a conhece”, configura realmente uma ficção distante da 

realidade.   

 Finalizando, há o fator cultural a dificultar a implementação plena do direito de 

acesso à jurisdição.  

 No Brasil, o exercício do direito à jurisdição muitas vezes é visto como um 

agravo por quem o exerce e como uma afronta contra quem é exercido, que se sente 

ofendido com o ajuizamento da ação judicial, embora, no plano fático, tenha se 

recusado a cumprir espontaneamente o direito assegurado na legislação. Essa percepção 

é comum na prática trabalhista em que o empregado, envergonhado, ao comparecer na 

audiência, afirma que aquela é a primeira vez que recorre à Justiça e só o faz porque 

está desempregado e precisa receber as verbas rescisórias que ainda não foram pagas. 

 O último fator que ensejou o aparecimento da tutela coletiva é específico da área 

trabalhista.   

 É sabido que, em nosso ordenamento jurídico, não vigora nenhum tipo de 

proteção para o empregado contra a dispensa arbitrária, haja vista a falta de 

regulamentação do inciso I do art. 7º da CF/88. Com isso, o empregado se sente inibido 

de ajuizar qualquer ação judicial durante a vigência do contrato de trabalho, por receio 

de que venha a ser dispensado, perdendo a sua principal, ou única, fonte de subsistência. 

 E o que é pior, mesmo após o término do contrato de trabalho, muitos 

empregados ainda se sentem inibidos em ajuizar ações judiciais em razão do receio de 

não conseguirem nova colocação no mercado de trabalho, o que prevalece independente 

de classe social e nível do cargo ocupado pelo trabalhador. 
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 É que, infelizmente, ainda vigoram as chamadas “listas negras”, nas quais alguns 

empregadores registram o nome de empregados que ajuizaram ações trabalhistas 

pleiteando direitos que lhes são assegurados em âmbito constitucional, atribuindo-lhes 

uma pecha tal como se estivessem usurpando bens alheios. 

 Sem contar a ofensa ao livre e amplo exercício do direito de acesso à jurisdição, 

a gravidade dessa conduta se afigura mais evidente se lembrarmos do instituto da 

prescrição que fulmina a pretensão do empregado de pleitear qualquer direito referente 

ao contrato de emprego anterior aos últimos cinco do ajuizamento da ação (inciso I da 

Súmula nº 308 do TST), salvo quanto ao FGTS, cuja prescrição é trintenária, e quanto 

ao reconhecimento do vínculo de emprego, o que é imprescritível (art. 11, §1º da CLT).  

 Sem sombra de dúvidas esse é mais um fator perverso que insufla o 

descumprimento da legislação trabalhista.     

 Nesse contexto de sonegação do acesso à justiça, mostra-se indispensável a 

adoção de mecanismos que possibilitem a melhor implementação desse direito a fim de 

evitar o surgimento de “sistemas paralelos extra-estatais de direito”1, nos quais os 

conflitos são resolvidos por integrantes do próprio grupo a par da intervenção estatal. 

 Embora se reconheça a vertente positiva desse fenômeno na negociação coletiva 

adotada de forma ampla na esfera trabalhista em que se possibilita às partes a solução de 

conflitos sem a intervenção do Estado, a sua vertente negativa pode acarretar graves 

conseqüências para a vida coletiva, como comprova o crime organizado no Rio de 

Janeiro que submete a população das favelas a regras próprias de conduta e de solução 

de conflitos, sem que o Estado consiga intervir de forma satisfatória.  

 E um dos mecanismos mais eficazes para assegurar a implementação plena do 

direito de acesso à jurisdição são as ações coletivas, através das quais é possível a 

defesa de uma série de lesão a direitos. 

 

2  NOÇÕES GERAIS DE TUTELA COLETIVA 

 Ao contrário do que se possa imaginar, os direitos coletivos não são uma 

característica da sociedade atual. O que mudou foi o tratamento e a proteção concedida 

                                                 
1 Rocha, Carmen Lúcia. O Direito Constitucional à Jurisdição. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(coord.). As garantias do cidadão na Justiça. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 35.  
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a esses direitos, em razão do fato de que eles passaram a ser incomparavelmente mais 

atingidos, pelos motivos expostos acima2.  

 Na verdade, identifica-se a origem da tutela coletiva em um instrumento jurídico 

criado no direito inglês, no século XVII, denominado “bill of peace” que era editado 

pelas “Courts of Chancery”, dotadas de amplo poder discricionário, com o objetivo de 

disciplinar uma situação por inteiro (“complete justice”), ainda que nem todos os 

representados estivessem presentes na ação.   

 No direito norte-americano, a proteção ao direito coletivo se aprimora através 

das “class action” destinadas à proteção de direitos individuais homogêneos e que 

serviram de inspiração para outros ordenamentos jurídicos, inclusive o brasileiro. O 

primeiro diploma que tratou sobre esse tema foi a “Equity Rule”de 1833 e, mais 

recentemente, a Federal Rule nº 23. 

 Já no início do século XX, reacende-se na Itália a discussão na seara doutrinária 

acerca da tutela coletiva, com a edição de obras sobre o tema.3. 

 No Brasil, o debate acerca dessa matéria inicia-se na década de 70 entre 

doutrinadores de renome, incluindo Ada Pellegrini Grinover.  

 No âmbito legislativo, antes mesmo da edição da Lei nº 7.347/85 que regula a 

ação civil pública, representando, sem dúvidas, um marco em se tratando de tutela 

coletiva, já havia outros diplomas normativos prevendo a tutela de interesse de classe. 

São eles: a) antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei nº 

4.215/62 que outorgava à OAB o direito de representar a classe dos advogados; b) Lei 

nº 4.717/65 que regula a ação popular prevendo a possibilidade de qualquer cidadão 

ajuizar ação em defesa do patrimônio público e c) Lei nº 6.938/81que dispõe sobre a 

Política Nacional do meio ambiente. 

 Ainda no plano infraconstitucional, a Lei nº 7.853/89 que dispõe sobre o apoio a 

pessoas portadoras de deficiência, a Lei nº 7.913/89 que trata da ação civil pública por 

danos causados ao meio ambiente, a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), a Lei nº 9.394/96 que trata das Diretrizes Básicas da Educação, a Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a Lei nº 8.429/92 que trata dos atos de 

                                                 
2 Nesse sentido, dispõem Elton Venturi, op. cit., p. 24/25, e Sérgio Cruz Arenhart, Perfis da tutela 
inibitória coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 141. 
3 Por exemplo: “La tutella degli interessi collettivi” de Emilio Bonaudi e “Il processo civil moderno – 
fondamento progresso e avenire” de Ugo Ferrone, publicadas em 1911 e 1912, respectivamente..  
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improbidade administrativa e a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) também versam 

sobre tutela coletiva. 

 A Constituição Federal de 1988, na qual é evidente a preocupação com o 

princípio da efetividade da prestação jurisdicional, representou um grande avanço em 

termos de tutela coletiva, acelerando, sobremaneira, a mudança do paradigma até então 

predominante.  

 Isso porque a Constituição consagrou diversos direitos transindividuais, tais 

como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, “caput”), direito 

à defesa do consumidor (art. 170, inciso V), direito à preservação da continuidade e da 

unidade histórico-cultural do ambiente urbano (art. 18, §4º), entre outros.  

 E para defesa desses direitos, o constituinte consagrou expressamente a ação 

civil pública, estendendo-a para a defesa de outros direitos difusos e coletivos (art. 129, 

inciso III), revigorou a ação popular, possibilitando-lhe também a defesa de direitos de 

ordem difusa (art. 5º, inciso LXXIII) e criou o mandado de segurança coletivo (art. 5º, 

inciso LXIX).  

 Antes de analisarmos os instrumentos vigentes em nosso ordenamento para 

defesa dos direitos coletivos em sentido lato, é imprescindível analisarmos as espécies 

de direitos passíveis de serem tutelados pela via coletiva, no que iremos adotar a 

classificação exposta no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) por sua 

clareza e didática (registre-se que embora esse dispositivo empregue os termos 

“interesses” e “direitos” de forma alternativa, nesse estudo adotar-se-á apenas o termo 

“direitos”, por entenderemos que interesses são as aspirações do indivíduo acerca de 

determinado bem, conforme definição apresentada por Luiz Paulo da Silva Araújo 

Filho4, e os direitos são os interesses que mereceram tutela da ordem jurídica).   

 Os direitos coletivos em sentido lato se subdividem em direitos difusos, direitos 

coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. 

 Os direitos difusos se conceituam como aqueles transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, ligadas entre si por 

circunstâncias de fato. A título de exemplo, cita-se o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, salientando-se que o fato do direito ser difuso não impede 

que o lesado individualmente recorra a juízo por conta própria visando a reparação da 

                                                 
4 Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos, p. 7. 
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lesão que sofreu, como no caso de um indivíduo que tenha sido lesado pela compra de 

um medicamento. 

 Os direitos coletivos também são transindividuais e indivisíveis, se distinguindo 

dos direitos difusos pela determinabilidade dos titulares que fazem parte de grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por circunstâncias de fato ou de direito. A 

título de exemplo, cita-se a situação dos alunos deficientes físicos de uma faculdade que 

postulam a construção de uma rampa de acesso especial para cadeira de rodas. 

 Os direitos individuais homogêneos, por seu turno, são direitos individuais e de 

objeto divisível, porém, com origem comum, ou seja, decorrem de uma mesma situação 

fática. A título de exemplo, cita-se a situação das vítimas de um acidente de avião. 

 Trata-se de direitos individuais propriamente ditos, cuja tutela coletiva se 

justifica por razões de ordem social e econômica, pois, muitas vezes não compensa em 

termos financeiros que uma pessoa individualmente ajuíze uma ação buscando a 

reparação de seu direito, o que privilegia o causador da lesão. Utilizando-se a expressão 

cunhada por Sérgio Cruz Arenhart5, essas ações são “antieconômicas”, a ponto de 

inviabilizar a prestação jurisdicional.  

 Ressalte-se que embora em ação individual também seja possível tutelar direitos 

individuais homogêneos utilizando-se do instituto do litisconsórcio ativo, esse tipo de 

defesa encontra limites significativos que evidenciam a superioridade da ação coletiva 

para tutela desse direito.  

 Primeiro porque o parágrafo único do art. 46 do Código de Processo Civil (CPC) 

expressamente permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de 

litisconsortes quando o litisconsórcio comprometer a rápida solução do litígio ou 

dificultar a defesa.  

 E segundo porque a coisa julgada em ações individuais opera efeitos “inter 

partes”, abrangendo apenas os litisconsortes.  

 É interessante notar que através de uma mesma ação coletiva é possível a defesa 

dessas três espécies de direitos, já que um único ato pode gerar a violação aos três. 

Exemplo emblemático é dado por Marcos Neves Fava. Segundo ele, a restrição ao fumo 

nos vôos comerciais representa interesse individual homogêneo para os passageiros de 

                                                 
5 Perfis da tutela inibitória coletiva, p. 139. 

3248



  

determinado vôo, interesse coletivo para os aeronautas e interesse difuso para a 

sociedade como um todo6.  

   De acordo com Nelson Nery Júnior, o que determinará o tipo de direito tutelado 

em certa ação é o pedido e a causa de pedir7.  

 De fato, imaginemos a situação de uma empresa que não respeite a legislação 

concernente ao meio ambiente e segurança no trabalho, embora os empregados 

trabalhem em contato com agente insalubre, especificamente calor além dos limites de 

tolerância legal. Se o Ministério Público ou mesmo o Sindicato representativo da 

categoria profissional ajuizar uma ação postulando o pagamento de adicional de 

insalubridade, estaremos diante de direitos individuais homogêneos, sendo evidente a 

divisibilidade do objeto, na medida em que cada empregado individualmente será 

beneficiado com o pagamento desse benefício.  

 Por outro lado, se o pedido inicial for no sentido de que a empresa adote 

isolamento térmico ou similares para proteger os empregados, estaremos diante de 

direitos coletivos, em razão da indivisibilidade do objeto, uma vez que a adoção desses 

meios beneficiária indistintamente a todos os empregados, não sendo possível beneficiar 

um empregado, sem benefício do outro.   

 Feitos esses esclarecimentos, passemos, agora, à análise dos instrumentos 

vigentes em nosso ordenamento para defesa dos direitos coletivos em sentido amplo. 

 Em nosso ordenamento jurídico, verifica-se uma primeira grande divisão nesses 

instrumentos, figurando de um lado a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a 

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e de outro as diferentes espécies de 

ações através das quais é possível veicular pretensões subjetivas de ordem coletiva. 

 Não obstante a ADI e a ADC se prestem à tutela da integridade do sistema 

constitucional e não de pretensões subjetivas específicas, não exercendo o Poder 

Judiciário, nessa hipótese, a sua função típica de aplicação do direito ao caso concreto, 

através delas é possível a defesa de interesses coletivos da sociedade civil. Isso porque, 

entre os legitimados para propositura dessas ações, figuram a confederação sindical e as 

entidades associativas de classe (inciso IX do art. 103 da CF/88) que poderão pleitear, 

desta forma, a invalidade de uma lei que afete os interesses da categoria. 

                                                 
6 Op. cit., p. 79. 
7 Código de Processo Civil comentado apud SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade, São 
Paulo: Ed. Método, 2006, p. 47. 
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 Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) instituiu como requisito 

complementar à legitimidade para propositura dessas ações a pertinência temática no 

sentido de que deve haver uma relação direta entre a lei impugnada e os objetivos 

sociais da entidade requerente de tal forma que a edição daquela lei a afete diretamente.   

 No segundo grupo acima citado, incluem-se: a) mandado de segurança coletivo, 

através do qual um partido político com representação no Congresso Nacional, 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano podem questionar ilegalidade ou abuso de poder 

cometido por autoridade pública que afete direito líquido e certo da categoria (art. 5º, 

LXX da CF/88); b) ação popular, através da qual qualquer cidadão pode pleitear a 

nulidade de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe a 

direitos coletivos, como meio ambiente e patrimônio histórico e cultural (art. 5º, inciso 

LXXIII da CF/88); c) mandado de injunção coletiva, registrando-se que a eficácia dessa 

medida foi completamente neutralizada pela interpretação do STF no sentido de que a 

decisão proferida no mandado de injunção apenas decreta a mora do Poder Legislativo, 

não possuindo o condão de fixar-lhe prazo para elaboração dessa norma, o que significa 

igualar a eficácia e abrangência do mandado de injunção a da ADI por omissão e d) 

ação civil pública e ação coletiva. 

 Propositadamente, a ação civil pública e a ação coletiva foram enquadradas em 

um mesmo grupo a fim de suscitar a discussão acerca da denominação.      

 É sabido que a Lei nº 7.347/85 utiliza a expressão “ação civil pública” que foi 

cunhada pela primeira vez no art. 3º da Lei Complementar nº 40/1981 (antiga Lei 

Orgânica do Ministério Público) com a intenção de diferenciar esse tipo de ação da ação 

penal pública.  

 Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, cujo advento representou 

uma reestruturação da Lei nº 7.347/85 de tal forma que se faz necessária a análise 

conjunta dos dois diplomas normativos, utilizou a expressão “ação coletiva”. 

 Alguns autores defendem que essas duas expressões são sinônimas8, enquanto 

outros defendem que a ação coletiva é gênero do qual a ação civil pública é espécie. 

Nesse grupo, existem dois critérios de classificação: o primeiro é o de que a ação 

                                                 
8 Pedro da Silva Dinamarco e Márcio Flávio Mafra Leal apud SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua 
efetividade, São Paulo: Ed. Método, 2006, p. 42. 
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coletiva se prestaria também para tutela de interesses individuais homogêneos, além de 

difusos e coletivos, ao passo que a ação civil pública teria seu objeto restrito à defesa 

dos dois últimos. O segundo é o de que a ação civil pública seria a espécie de ação 

coletiva ajuizada pelo Ministério Público. 

    A nosso ver, não existe distinção entre as duas expressões, uma vez que nos 

filiamos à corrente que reconhece que através da ação civil pública é possível a defesa 

de direitos individuais homogêneos. Por isso, nesse estudo, o termo “ação coletiva” está 

sendo empregado no sentido genérico, como a ação através da qual é possível a tutela de 

direitos difusos, coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. 

 A irrelevância da denominação fica evidente no art. 83 do CDC, segundo o qual 

“para defesa dos direitos e interesses protegidos por esse Código são admissíveis todas 

as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. 

 

3  DEVIDO PROCESSO LEGAL COLETIVO 

 Por processo coletivo, entende-se o instrumento através do qual atua a jurisdição 

para defesa de direitos coletivos em sentido amplo. 

 O conjunto de inovações processuais que se aplicam à tutela coletiva é 

denominado de devido processo legal coletivo.   

 A primeira dessas inovações diz respeito à postura do juiz. Na medida em que as 

ações coletivas envolvem um interesse de um maior número de pessoas, possuindo, sem 

dúvidas, maior repercussão social, exige-se do juiz uma postura mais ativa, em busca da 

verdade real e da efetividade do processo, sem que isso implique a perda da 

imparcialidade, restando mitigado o princípio do dispositivo em favor do princípio do 

inquisitivo. 

 Os críticos da atuação mais ativa do juiz argumentam que tamanha liberdade 

poderia dar ensejo a prática de arbitrariedades e ao abuso de poder, em prejuízo do 

jurisdicionado. Ocorre que a exigência de fundamentação das decisões (art. 93, inciso 

IX da CF/88) e as garantias do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF/88) e do duplo 

grau de jurisdição afastam esse receio, na medida em que evitam a prática de 

arbitrariedades ou pelo menos facilitam a sua correção. 

 Outra inovação diz respeito à amplitude e significado do princípio do 

contraditório que possui duas dimensões: a primeira diz respeito à ciência acerca dos 
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atos praticados pela parte contrária e a segunda refere-se à oportunidade de prática de 

atos processuais.  

 Em se tratando de processo coletivo, o direito de ciência e manifestação deixa de 

ser de cada indivíduo, passando a ser do ente legitimado para representação da categoria 

ou do grupo indeterminado de pessoas lesadas, no caso dos direitos difusos. 

 Além disso, em se tratando de ação coletiva, impõe-se uma alteração em termos 

de hermenêutica de tal forma a privilegiar a interpretação teleológica e a interpretação 

histórica9, ou seja, atenta às transformações sociais que conduziram à alteração da 

norma, em detrimento da interpretação literal, sempre que isso for necessário para 

assegurar a implementação do princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 

 É importante, também, reconhecer a relevância dos princípios, sobretudo, os 

princípios constitucionais, que, assim como as regras, constituem espécie de norma e 

podem ser livremente considerados no julgamento. Na esfera trabalhista, a importância 

dos princípios é inegável, uma vez que toda a legislação trabalhista, inclusive na esfera 

processual, é informada pelo princípio da proteção decorrente do desequilíbrio material 

que caracteriza a relação de emprego oriundo da hipossuficiência do empregado.  

 Examinadas algumas alterações de ordem genérica no processo individual para 

adequação às ações coletivas, passemos à análise das modificações em alguns institutos 

processuais específicos. 

 No que concerne à legitimidade, a fórmula prevista no art. 6º do CPC, segundo o 

qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado 

por lei”, não se aplica nas ações coletivas, até mesmo porque, em se tratando de direitos 

difusos, por exemplo, o direito pertence a um grupo indeterminado de pessoas. 

 Adota-se conceituação mais ampla da legitimidade ativa, possibilitando que 

órgãos e entidades expressamente previstos em lei postulem, em juízo, direitos alheios. 

 De acordo com o art. 5º da Lei nº 7.347/85 e art. 82 do CDC, são legitimados 

para propor a ação coletiva: a) o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios 

e o Distrito Federal10, b) as entidades e órgão da administração pública, direta ou 

                                                 
9 Luiz Guilherme Marinoni chama atenção para os ricos de se interpretar uma lei nova sob o paradigma 
antigo, o que neutraliza o caráter revolucionário da norma, impedindo o avanço intentado pelo legislador. 
  
10 Na Lei nº 7.347/85 não há referência expressa ao Distrito Federal no rol de legitimados para 
propositura da ação civil pública, porém, a maioria dos doutrinadores na matéria reconhecem a 
legitimidade do Distrito Federal para ajuizar ação civil pública.  
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indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 

interesses difusos e coletivos protegidos pelo Código e c) as associações legalmente 

constituídas há pelo menos um ano que incluam entre seus fins institucionais a defesa 

dos interesses e direitos protegidos pelo Código, dispensada a autorização assemblear e 

havendo possibilidade, também, de dispensa do requisito referente ao tempo de 

constituição quando haja manifesto interesso social evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano ou pela relevância do bem jurídico protegido, como prevêem o 

art. 5º, §4º da Lei nº 7.347/85 e art. 82, §1º do CDC. 

 Repare-se que ao contrário do modelo das “class action” norte-americanas, em 

nosso ordenamento jurídico, não foi reconhecida a legitimidade de pessoas físicas para 

propositura de ações coletivas. 

 A nosso ver, o legislador agiu com acerto.  

 Primeiro porque a admissão de propositura de ações coletivas por pessoas físicas 

poderia gerar uma série de inconvenientes, incluindo o ajuizamento simultâneo de 

diversas ações versando sobre o mesmo objeto, o que mitigaria uma das principais 

vantagens das ações coletivas.  

 Segundo porque a propositura de ação coletiva não exclui a possibilidade de que 

o lesado, principalmente em caso de direitos individuais homogêneos, ajuíze ação 

individual, não se configurando a litispendência entre a ação coletiva e a ação 

individual, nos termos do art. 104 do CDC (a única consequência é que se o autor da 

ação individual não requerer a suspensão desta ação no prazo de 30 dias a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva, ele não será beneficiado com os 

efeitos da coisa julgada “erga omnes”). 

 Se não bastasse, com a previsão taxativa dos legitimados para ajuizamento da 

ação coletiva, evita-se discussões acerca da legitimação, as quais poderiam atrasar o 

andamento do feito, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. A 

discussão fática restringe-se somente à verificação da pertinência entre o objeto da ação 

e o objetivo social da associação representativa de classe caso venha a ser ela a autora.   

 De acordo com Marcos Neves Fava, a legitimidade na ação coletiva é autônoma, 

porque é exercida independente da provocação do titular do direito lesado, concorrente 

porque não exclui outras vias de defesa do direito, como expressamente prevê o art. 81 
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do CDC, e disjuntiva porque não existe hierarquia entre os diversos legitimados 

previstos na lei11.  

 Por último, ainda no que concerne à legitimidade ativa, registramos nosso 

entendimento de que o Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação coletiva 

versando sobre direitos individuais homogêneos quando haja interesse social relevante 

envolvido, como se evidencia na hipótese de ação que trate de reparação por danos 

causados a trabalhadores submetidos a condições insalubres.  

 Em relação à coisa julgada, não se aplica a regra prevalecente no processo 

individual em que a coisa julgada opera efeitos “inter partes”, tendo o legislador 

adotado o critério variável conforme o resultado da demanda. 

 De acordo com o art. 103 do CDC, em se tratando de direitos difusos, a coisa 

julgada opera efeitos “erga omnes”, limitada à competência territorial do órgão prolator 

da decisão (art. 16 da Lei nº 7.347/85), salvo em caso de improcedência dos pedidos por 

falta de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar nova ação, 

valendo-se de novas provas. 

 Em caso de direitos coletivos, a coisa julgada opera efeitos “ultra partes”, 

limitada ao grupo, categoria ou classe, aplicando-se a mesma regra descrita acima para a 

hipótese de improcedência do pedido por falta de provas. 

 Por último, em se tratando de direitos individuais homogêneos, a sentença 

produz efeitos “erga omnes” apenas na hipótese de procedência do pedido para 

beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. 

 A preocupação do legislador em preservar a possibilidade de tutela individual 

dos direitos do lesado foi tamanha que além de excluir o efeito “erga omnes” da 

sentença na hipótese de improcedência da ação por falta de provas, ele ainda previu 

expressamente que “os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não 

prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 

categoria ou classe”.     

 A liquidação também se processa de forma distinta na ação coletiva, 

configurando uma nova fase de conhecimento. Isso porque o art. 95 do CDC determina 

que a condenação seja genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos 

causados, sendo admitido que a liquidação e a execução da sentença sejam promovidas 

                                                 
11 Op. cit., p. 95. 
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pelas vítimas ou seus sucessores, quando será provado o dano individual sofrido, se for 

o caso, ou mesmo que ela seja promovida de forma coletiva (art. 97 e art. 98 do CDC). 

 Aliás, alguns autores têm defendido, inclusive, que a liquidação pode se 

processar no domicílio do lesado individual, mesmo que distinto do foro em tramitou o 

processo principal, ainda que tenha havido veto presidencial ao dispositivo da Lei nº 

8.078/90 que previa essa possibilidade12.    

 Finalizando esse capítulo, há de se lembrar que o Código de Defesa do 

Consumidor incrementa o princípio da publicidade nas ações coletivas, exigindo que 

após a sua propositura, seja publicado edital em órgão oficial a fim de que os 

interessados possam intervir como litisconsortes, sem prejuízo de divulgação pelos 

meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, nos termos 

do art. 94 do CDC.       

 

4  TUTELA COLETIVA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 O art. 1º da CF/88 prevê expressamente que a República Federativa do Brasil se 

constitui em Estado Democrático de Direito. 

 Segundo Gabriela Neves Delgado, o Estado Democrático de Direito configura o 

modelo de Estado “mais evoluído na dinâmica dos Direitos Humanos, por fundar-se em 

critérios de pluralidade e de reconhecimento universal de direitos”13, revelando-se 

através de princípios típicos, dentre os quais se destacam os princípios da legalidade e 

da segurança jurídica que se refletem no processo através dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

 Gregório Assagra de Almeida identifica como característica principal do Estado 

Democrático de Direito o “escopo de transformação da realidade social rumo à 

igualdade substancial entre os indivíduos e ao exercício efetivo da cidadania, que se dá 

com a participação pública14”, figurando o Poder Judiciário como instituição 

fundamental nesse modelo, na medida em que compete a ele a pacificação dos conflitos 

e implementação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição. 
                                                 
12 GRINOVER, Ada Pellegrini (et. al.). “Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do projeto” apud BARROSO, Luís Roberto “A proteção coletiva dos direitos no Brasil e alguns 
aspectos da class action norte-americana”. In: Revista de Processo, 130 (dezembro de 2005), São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, p. 1341/153. 
13 DELGADO, Gabriela Neves. Direito Fundamental ao trabalho digno. São Paulo: LTr, 2006, p. 49. 
14ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito processual coletivo brasileiro – um novo ramo do direito 
processual coletivo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, p. 144. 

3255



  

 Elton Venturi, por sua vez, relaciona o Estado Democrático de Direito com o 

direito de acesso à jurisdição como uma forma de assegurar a plena realização da ordem 

social, econômica e política15. 

 A partir das características do Estado Democrático de Direito acima delineadas, 

é fácil concluir que as ações coletivas assumem importância fundamental nesse modelo, 

por duas razões principais.  

 Primeiro porque representam uma forma de participação da sociedade civil na 

vida pública, na medida em que a decisão proferida nesse tipo de ação pode gerar 

modificação na conduta e atos dos agentes políticos, lembrando-se que qualquer 

interessado pode intervir na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC). 

 Segundo porque as ações coletivas se revelam como instrumento potencializado 

de resolução de conflitos, na medida em que através delas é possível a solução de um 

grande conflito social ou de diversos conflitos interindividuais, no caso dos direitos 

individuais homogêneos. 

 De fato, as duas principais vantagens das ações coletivas são desafogar o Poder 

Judiciário, possibilitando a solução, através de uma única ação, de distintas lesões a 

direitos que gerariam diversas ações com objeto semelhante, e evitar a prolação de 

decisões conflitantes, o que gera descrédito no Poder Judiciário.    

 E exatamente por isso, as ações coletivas possibilitam implementar de uma 

forma melhor o direito do acesso à jurisdição, possibilitando que se alcance a necessária 

efetividade da tutela jurisdicional, o que tem reflexos diretos no cumprimento dos 

direitos materiais.  

 

5  RETROCESSO E PRECONCEITOS 

 Em contradição com o potencial transformador e positivo das ações coletivas, 

tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm vivenciado um fenômeno restritivo do uso 

dessas ações. 

 Embora em ambos os países, a motivação remota desse fenômeno seja a rejeição 

da novidade pelo receio das modificações que ela possa acarretar ao sistema já 

consagrado, vislumbram-se razões específicas distintas em cada país.  

                                                 
15 Execução da tutela coletiva, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 20. 
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 Nos Estados Unidos, esse fenômeno se evidencia como uma reação 

conservadora e como uma represália aos advogados que seriam os grandes beneficiários 

desse sistema em razão do pagamento de vultosos honorários advocatícios. 

 Sob essa ótica, em 2005, foi editada a lei federal denominada “Class Action 

Fairness Act of 2005” com o propósito declarado de coibir abusos no manejo das ações 

coletivas. Entre outras medidas, essa Lei instituiu regras de limitação de recebimento de 

honorários em determinados tipos de acordos, instituiu a exigência de notificação às 

autoridades estaduais e federais acerca da celebração de qualquer tipo de acordo e 

ampliou a competência das cortes federais na matéria.   

 No Brasil, a justificativa mais apontada para o fenômeno restritivo de utilização 

das ações coletivas é a reação do Poder Público que figura como réu na maioria dessas 

ações. 

 Nesse prisma, cita-se a Lei nº 9.494/97 que alterou a redação do art. 16 da Lei nº 

7.347/85, restringindo os efeitos da coisa julgada “erga omnes” para o limite territorial 

do órgão prolator da decisão; a MP 2.108-35/2000 que acrescentou um parágrafo único 

ao art. 1º da Lei nº 7.347/85, vedando a propositura de ação civil pública para veicular 

pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros 

fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente 

determinados, e que alterou o art. 2º da Lei nº 9.494/97 para exigir nas ações propostas 

por entidade associativa contra a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios 

a apresentação da ata de assembléia que autorizou a propositura da ação, acompanhada 

de relação nominal e endereço de todos os associados. Além disso, essa Lei nº 9.494/97 

introduziu restrições para concessão de medidas liminares contra o Poder Público. 

 A par das alterações legislativas, na doutrina e mesmo na jurisprudência, ainda 

vigora certo preconceito em relação às ações coletivas, embutido, quase sempre, nas 

alegações de abusos cometidos pelo Ministério Público, órgão responsável pela 

propositura da maioria esmagadora de ações civis públicas em nosso ordenamento 

jurídico, lembrando-se que quando o Ministério Público não atua como autor da ação 

coletiva, ele atua como fiscal da lei (art. 5º, §1º da Lei nº 7.347/85 e art. 92 do CDC).  

 Prova disso é o número grande de decisões terminativas do feito pelo 

reconhecimento da ilegitimidade passiva do Ministério Público para manejo dessas 

ações, principalmente em se tratando de defesa de direitos individuais homogêneos.   
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 A nosso ver, não se justifica o retrocesso legislativo ou o preconceito 

jurisprudencial em relação às ações civis coletivas, até mesmo porque o próprio art. 87 

do CDC prevê meio corretivo de eventuais abusos no manejo desse instrumento, através 

da imposição do dever de pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios em caso de comprovada má-fé, defendendo Marcos Neves Fava que esse 

dispositivo seja aplicado extensivamente ao Ministério Público, por força do art. 81 do 

CDC, segundo o qual “o Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos 

previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos ônus que às partes”16.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Entendendo-se o Direito como instrumento regulador das relações jurídicas na 

sociedade, tornando possível a convivência pacífica entre os diferentes atores sociais, 

conclui-se que ele deve se alterar sempre que necessário a fim de acompanhar as 

alterações sociais. 

 No último século, o Brasil passou por intensas transformações que refletiram no 

Direito, tornando necessária a criação de mecanismos de defesa dos direitos coletivos 

em sentido amplo, o que também se justifica em razão de questões de ordem prática, 

como o aumento excessivo de demandas. 

  Nesse contexto, advieram diplomas normativos regulando instrumentos de 

defesa dos direitos coletivos, dentre os quais se destaca a Lei nº 7.347/85. O advento da 

Constituição Federal de 1988 e, mais tarde, do Código de Defesa do Consumidor, 

representaram grande avanço nesse aspecto, completando o sistema de tutela judicial e 

extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta) dos direitos coletivos. 

 Na esfera legislativa, pode-se afirmar que o Brasil está entre os países mais 

avançados do mundo no que tange à defesa da tutela dos direitos coletivos, sobressaindo 

o fato de que o termo “direitos individuais homogêneos” foi criado em nosso 

ordenamento jurídico pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 Ocorre que, no Brasil, não se verifica a utilização adequada dos instrumentos 

legalmente previstos para tutela dos interesses coletivos, como comprova o fato de que a 

maioria das ações coletivas é ajuizada pelo Ministério Público, o que sobrecarrega esse 

                                                 
16 Op. cit., p. 81. 
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órgão e minimiza, em parte, o caráter participativo das ações coletivas, mais evidente 

quando o autor seja uma associação representativa de classe. 

 Uma das explicações possíveis para essa resistência é a de que, no Brasil, a 

introdução dos mecanismos de tutela coletiva deu-se pela via legislativa e não pela 

prática forense, gerando resistência nos operadores do direito. Há de se considerar, 

ainda, o desconhecimento de grande parte da população brasileira acerca de seus 

direitos, o que desestimula a atuação de entidades associativas. 

 É preciso, contudo, alterar a mentalidade da sociedade e dos operadores do 

direito, alertando para a relevância das ações coletivas. 

 Isso porque, infelizmente, em nosso país, verifica-se que muitos dos direitos 

consagrados na legislação infraconstitucional e na própria Constituição Federal não são 

implementados na prática, o que decorre, em grande parte, das dificuldades de 

implemento do direito de acesso à jurisdição. 

 Dessa forma, a desigualdade social que hoje nos assusta continuará a imperar, 

não podendo o Poder Judiciário se esquivar ao seu importante papel de transformador 

da realidade social no sentido de se alcançar a justiça material. 

 Sem dúvidas, desde o advento da Lei nº 7.347/85, o avanço na tutela das ações 

coletivas foi grande, porém, é preciso fazer mais, conhecendo-se e utilizando-se os 

recursos que a legislação disponibiliza para tutela desses direitos.    

 Para começar, é preciso aprimorar o estudo da tutela coletiva nas Faculdades de 

Direito, formadoras dos futuros operadores de direito, de tal modo que eles saibam 

melhor operar os instrumentos vigentes em nosso ordenamento e valorizá-los mais. 
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O TRABALHO DO DOCENTE VIRTUAL: ANÁLISE JURÍDICA DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO DECORRENTES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Veronica Altef Barros∗

 

RESUMO 

Com a disseminação da educação a distância na rede privada de ensino e a falta de 

regulamentação específica para o trabalho docente virtual, verifica-se uma precarização das 

condições de trabalho, gerando um anseio dos docentes em EAD e das entidades 

representativas por diretrizes mínimas, em razão das peculiaridades dessa nova forma de 

trabalho docente. Assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar o 

funcionamento da EAD por meio de tecnologia virtual e os efeitos jurídicos decorrentes 

dessa relação de trabalho, buscando aprimorar o debate quanto aos aspectos jurídicos, a fim 

de nortear os atores sociais na elaboração das normas específicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. RELAÇÃO DE TRABALHO DO DOCENTE. TUTOR 

VIRTUAL.  

 

RESUMEN 

Con la diseminación de la educación a distancia en el sector privado de enseñanza e la falta 

de reglamentación específica para el trabajo docente virtual, verificase una situación 

precaria de las condiciones de trabajo, creando una inquietud de los docentes en EAD y de 

las asociaciones representativas por directrices mínimas, en ración de las peculiaridades de 

esa nueva forma de trabajo docente. Así, el presente trabajo tiene con objetivo demostrar el 

funcionamiento de la EAD por medio de tecnología virtual y los efectos jurídicos 

                                                 
∗ Professora de Direito do Trabalho do Curso de graduação em Direito, da Pós-graduação lato-sensu em 
Direito Material e Processual do Trabalho e Previdenciário, e Coordenadora Adjunta da graduação da 
Faculdade de Direito de Campos/RJ. Mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Franca/SP, 
especialista em Direito Processual Civil  e Direito Comercial pela Universidade Federal de Uberlândia/MG. 
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decurrentes de esa relación de trabajo, buscando perfeccionar el debate cuanto a los 

aspectos jurídicos, a fin de nortear los actores sociales en la elaboración de las normas 

específicas.  

 

PALABRAS-CLAVES 

EDUCACIÓN A DISTANCIA; RELACIÓN DE TRABAJO DEL DOCENTE; TUTOR 

VIRTUAL. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

Apesar de sua longa existência, especialmente no cenário internacional, a 

Educação a Distância (EAD) se disseminou no Brasil somente nas últimas duas décadas, 

principalmente no ensino superior e nas pós-graduações da iniciativa privada. Por esse 

crescimento recente, os programas em EAD têm suscitado diversas discussões quanto à 

qualidade do ensino e quanto às condições de trabalho do professor. 

A EAD pressupõe uma série de atividades para se chegar até o curso que será 

disponibilizado para os alunos, que vão, desde a preparação e elaboração de materiais, até a 

execução e acompanhamento do curso, gerando um impacto sobre o trabalho docente, em 

virtude do surgimento de uma nova figura na relação professor e aluno, o chamado tutor, e 

das peculiaridades decorrentes como: o horário de trabalho (por ser, em regra, não 

presencial não conta com controle físico); a duração dos contratos (por prazo determinado 

ou indeterminado ou por autorialidade); o número de alunos por docente; as despesas com 

os equipamentos tecnológicos; os direitos autorais e de imagem (até que ponto o 

empregador pode utilizar os materiais ou reproduzir aulas/ conferências). 

Assim, em razão destas peculiaridades, da falta de legislação trabalhista 

especifica para a EAD, e, principalmente, da denúncia de precarização das condições de 

trabalho do docente em EAD, sindicatos têm realizado encontros, debates e congressos, a 

fim de discutirem as questões trabalhistas pertinentes a todos os que desempenham funções 

em EAD.  
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O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (SINPRO Minas) 

promoveu o 4º Encontro de Professores da Rede Privada, nos dias 06 e 07 de julho deste 

ano, a fim de discutir os novos desafios do trabalho docente, do uso das tecnologias na 

educação e da EAD na atualidade, bem como apontar diretrizes em prol de melhorias na 

educação, no trabalho do professor universitário e na EAD.  

O Sindicato dos Professores de São Paulo também realizou seminário em 06 de 

abril de 2006 sobre a “Avaliação Crítica da Educação a Distância”, do qual resultou um 

Livreto, contendo trabalhos que discorrem tanto sobre os aspectos de qualidade nessa 

modalidade de educação quanto os problemas de natureza profissional e trabalhista dos 

docentes.  

Em 2004, o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul conseguiu, através 

de uma comissão paritária de negociação, discutir várias questões sobre o trabalho do 

docente em EAD, as quais tornaram-se cláusula da convenção coletiva.  

Constata-se, portanto, um anseio dos docentes em EAD e entidades 

representativas por diretrizes mínimas, em face das peculiaridades dessa nova forma de 

trabalho docente, bem como da precarização de suas condições de trabalho.  

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar o 

funcionamento da EAD por meio de tecnologia virtual e os efeitos jurídicos decorrentes 

dessa relação de trabalho, buscando aprimorar o debate quanto aos aspectos jurídicos, a fim 

de nortear os atores sociais na elaboração das normas específicas. 

 

1 SISTEMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD: 

 

1.1 Definição de educação a distância: 

O art. 1º do Decreto 5622/05, que regulamenta a educação a distância prevista 

no art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), traz a seguinte 

definição: 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 
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Verifica-se que a idéia básica de educação a distância decorre do fato de alunos 

e professores estarem em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que 

aprendem e ensinam. E, justamente por estarem em locais distintos, eles dependem de 

algum tipo de tecnologia para transmitir informações e lhes proporcionar um meio para 

interagir.1  

Portanto, a tecnologia é o meio de comunicação único ou principal, 

característica que a distingue da educação presencial, onde ocorre uma interação pessoal na 

sala de aula entre o professor e o aluno.2  

Mas vale ressaltar que o uso da tecnologia é apenas um mecanismo mediador do 

processo de ensino e aprendizagem, isso significa que,  
A educação a distância não desfaz a relação triádica que existe em todo o 
processo de ensino – aprendizagem. Trata-se do triângulo didático em que um 
vértice é constituído pelo aluno, outro pelo professor/tutor e o terceiro pelo 
objeto de conhecimento (os conceitos a serem construídos). Desta triangulação 
dinâmica decorre a necessidade de estratégias diferentes da relação ensino-
aprendizagem presencial, mas que também propiciem a análise, a 
problematização e a reflexão. 3

 

Neste sentido, educação a distância não significa “curso sem professor” como 

entendem alguns, tem-se uma ampliação de suas funções: “são produtores quando elaboram 

suas propostas de cursos; conselheiros, quando acompanham os alunos; parceiros, quando 

constróem com os especialistas em tecnologia abordagens inovadoras de aprendizagem.”4

Portanto, a educação a distância é uma modalidade educacional em que o 

aprendizado ocorre, normalmente, em um lugar diferente do local de ensino, por meio de 

várias tecnologias, exigindo, por consequência, técnicas especiais de criação do curso e 

instrução dos alunos, sem dispensar o trabalho do professor. 

 
                                                 
1 MOORE, Michael G.; KEARSLEY, Greg. Educação a distância: uma visão integrada. Tradução Roberto 
Galman. São Paulo: Thompson Learning, 2007. p.1. 
2 Ibid., p.3. 
3 OLIVEIRA, Eloiza da Silva Gomes de; DIAS, Alessandra Cardoso Soares; FERREIRA, Aline Campos da 
Rocha. A importância da ação tutorial na educação a distância: discussão das competências necessárias ao 
tutor. Disponível em: http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/trabalhos/comunicações/com20-28.pdf. Acesso em: 
06 ago.2007. 
4 BRASIL, Ministério da Educação/ Secretaria de Educação a distância. Referenciais de qualidade para 
cursos a distância. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/referenciais.pdf. Acesso em: 6 
ago. 2007. 
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1.2 Breve histórico da EAD: 

Segundo Michael Moore e Greg Kearsley, a educação a distância evoluiu ao 

longo de cinco gerações, identificáveis pelas principais tecnologias de comunicação 

empregadas. 

A primeira geração da educação a distância começa com o estudo por 

correspondência, ou também denominado de estudo em casa pelas primeiras escolas com 

fins lucrativos, e estudo independente pelas universidades com início no começo da década 

de 1880. As pessoas que desejassem estudar em casa ou no trabalho poderiam, pela 

primeira vez, obter instrução de um professor a distância, o que proporcionou o fundamento 

para a educação individualizada a distância.5  

Com o surgimento do rádio no início do século XX e com o desenvolvimento da 

televisão educativa, tem-se a segunda geração de educação a distância, em que se utilizava 

essa nova tecnologia como divulgação da educação. Nessa geração, teve-se pouca ou 

nenhuma interação de professores com alunos, exceto quando relacionada a um curso por 

correspondência. Deste modo, agregou as dimensões oral e visual na transmissão de 

informações aos alunos a distância.6  

A terceira geração é resultante de diversas experiências com novas modalidades 

de organização da tecnologia e de recursos humanos, conduzindo a novas técnicas de 

instrução e a uma nova teorização da educação no final da década de 1960 e no início da 

década de 1970. As duas experiências mais importantes foram o Projeto AIM (Articulated 

Instructional Media Project) da Universidade de Winsconsin e a Universidade Aberta da 

Grã-Bretanha. Nessa geração, as tecnologias incluíam guias de estudo impressos, 

correspondência, transmissão por rádio e televisão, kits para experiência em casa e recursos 

de uma biblioteca, bem como  suporte e a orientação para o aluno, discussões em grupos de 

estudos locais e o uso de laboratórios das universidades durante o período de férias.7  

A quarta geração é caracterizada pela utilização da teleconferência por áudio, 

vídeo e computador e, era, portanto, elaborada, normalmente para o uso de grupos, ao 

contrário dos modelos por correspondência ou de universidade aberta, que eram 
                                                 
5 MOORE, op.cit., p. 25  
6 Ibid., p.32 
7 MOORE, op.cit.., p.34 –35. 
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direcionados a pessoas que aprendem sozinhas, geralmente pelo estudo em casa. Essa 

tecnologia proporcionou a primeira interação em tempo real de alunos com alunos e 

instrutores a distância. O método era utilizado especialmente para treinamento corporativo.8  

A quinta geração decorre de aulas virtuais on-line com base na internet. Com o 

surgimento da world wide web, a educação a distância teve grande impulso, resultando em 

enorme interesse, em escala mundial, por esse sistema de educação, que utiliza métodos 

construtivistas de aprendizado em colaboração, e na convergência entre texto, áudio e vídeo 

em uma única plataforma de comunicação.9

 Observa-se, portanto, que educação a distância significa não só a educação por 

meios tecnológicos virtuais, bem como outras formas, em que os estudantes e professores 

desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diversos. 

Assim, tendo em vista os objetivos propostos para este trabalho, será dado 

enfoque no sistema de educação a distância por meio de tecnologia virtual. 

 

1.3 Modelos e estrutura organizacional da EAD: 

Conforme Michael Moore e Greg Kearsley, a educação a distância pode 

apresentar diversos modelos como: instituições com finalidade única; instituições com 

finalidade dupla; professores individuais; e universidades e consórcios virtuais.10  

Nas instituições com finalidade única, a educação a distância é a atividade 

específica da instituição. Todo o corpo docente e demais trabalhadores dedicam-se 

exclusivamente à educação a distância. Exemplo desta modalidade são as chamadas 

“universidades abertas”.11  

Instituições com finalidade dupla são aquelas que oferecem tanto o sistema de 

educação a distância como o presencial. Para gerenciar as atividades especiais de criação e 

ensino necessárias para a qualidade constante dos programas de educação a distância, a 

instituição estabelece uma unidade especial, que possui, normalmente, uma equipe 

                                                 
8 Ibid., p.39. 
9 Ibid., p. 46-9. 
10 Ibid., p. 4. 
11 MOORE, op.cit., p.4. 
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administrativa, produtores de conteúdo e especialistas técnicos, cuja única responsabilidade 

é a educação a distância.12  

No modelo profissionais individuais, algumas instituições convencionais, que 

disponibilizam seu ensino por métodos de educação a distância, o fazem sem ter uma 

unidade especial, simplesmente permitem que cada professor crie e ensine seus próprios 

cursos. Sem ter uma unidade especializada como em uma instituição com finalidade dupla, 

a criação, o ensino e a administração desses programas ficam a cargo de professores e 

administradores da educação presencial.13  

Universidades e Consórcios virtuais são arranjos organizacionais que envolvem 

duas ou mais instituições, as que operam juntas na criação e/ou na transmissão dos cursos.14  

No Brasil, segundo pesquisa realizada por Daniel Mill, as propostas 

pedagógicas de programas de educação a distância têm apresentado dois modelos: 15

O primeiro funciona quase que totalmente pela Internet e sem apoio presencial 

ao aluno. Em geral, não utiliza outras mídias (material impresso, p.ex.) como complemento. 

O segundo é estruturado a partir de uma central de oferecimento dos cursos e vários pólos 

de recepção e apoio presencial ao aluno. Ao contrário da primeira, utiliza, normalmente, as 

mídias impressa, eletrônica ou digital em conjunto, ou seja, o curso é realizado por meio de: 

livro-texto, CD-Rom , vídeo, TV, Internet, videoconferência, rádio, entre outras.16  

Quanto à estrutura organizacional, Daniel Mill observou que, em geral, a EAD 

possui: um grupo coordenador da unidade de EAD; um coordenador para cada curso; um 

coordenador  para cada disciplina; um grupo de tutores; e técnicos e monitores.17  

O grupo coordenador da unidade de EAD é composto, geralmente, por uma 

coordenação geral integrada com a coordenação administrativa; uma coordenação 

pedagógica responsável pelo acompanhamento das atividades como elaboração do material 

didático, relação tutor-aluno, adequação da metodologia, etc.; uma coordenação tecnológica 
                                                 
12 Ibid., p.5. 
13 Ibid., loc.cit. 
14 Idid., p.6. 
15 MILL, Daniel; FIDALGO, Fernando. Sobre tutoria virtual na educação a distância: caracterizando o 
teletrabalho docente. Disponível em: http://ilm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2007/pedf/236-DM.pdf. Acesso 
em: 18 jul.2007. 
16 MILL, op.cit.  
17 Ibid. 
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ou coordenação de informação e comunicação, responsável por produzir ou coletar e 

sistematizar informações sobre as atividades do curso, bem como gerenciar seu fluxo, afim 

de viabilizar a comunicação entre os envolvidos.18

O coordenador do curso oferecido é responsável por todas as atividades e pelos 

professores envolvidos no curso. 

O coordenador de disciplina, responsável pela elaboração do conteúdo da 

respectiva disciplina e pela coordenação das atividades dos tutores e monitores vinculados a 

esta disciplina. 19

O grupo de tutores, normalmente, é dividido em tutores virtuais e tutores 

presenciais ou locais. Os primeiros são especialistas na área de conhecimento da disciplina 

em que trabalha e está subordinado ao coordenador desta disciplina.  E são responsáveis 

pelo acompanhamento pedagógico de um grupo de alunos e, ou, de um grupo de tutores 

presenciais, por meio de tecnologias virtuais. É a imagem mais próxima do professor da 

educação tradicional. Os segundos são responsáveis pelo acompanhamento de grupo de 

alunos do curso (em todas as disciplinas), bem como na assessoria aos alunos no contato 

com o tutor virtual e com a instituição. Assim, não são, necessariamente, especialistas na 

área de conhecimento do curso, em que estão envolvidos. Geralmente, são denominados de 

monitores. 20

E por fim estão os técnicos, uma vez que o processo ensino – aprendizagem é 

mediado, necessariamente, por tecnologia da informação e comunicação, é imprescindível 

uma equipe de profissionais especializada nos meios tecnológicos propostos para a 

veiculação do curso.21  

Verifica-se, portanto, que para disponibilizar  cursos no sistema de educação a 

distância, é preciso uma equipe de profissionais integrada e multidisciplinar. Nos dizeres de 

Michael Moore e Greg Kearley,  

 
Os profissionais que criam as instruções devem trabalhar com os especialistas 
em conteúdo para ajuda-los a decidir sobre assuntos como: os objetivos do 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid.  
20 MILL, op.cit. 
21 Ibid. 
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curso, os exercícios e as atividades que os alunos deverão realizar, o layout do 
texto e as ilustrações (seja em exemplares impressos ou em materiais pela 
internet), o conteúdo de segmentos gravados em áudio ou vídeo e as questões 
para sessões interativas nas salas de bate-papo on-line ou por áudio ou 
videoconferência. Designers gráficos, programadores de internet e outros 
especialistas em mídia devem ser agrupados para transformar as idéias dos 
especialistas em conteúdo e dos profissionais que elaboram as instruções em 
materiais e programas do curso (...) Por fim, os especialistas em avaliação e 
pesquisa devem planejar o modo de avaliar o aprendizado individual do aluno, 
bem como a eficácia de todos os aspectos do curso de educação a distância, a 
fim de assegurar que ele dê certo; em outras palavras, atender às necessidades 
dos alunos e da organização de ensino, e proporcionar um aprendizado com 
redução de custo. 22

 

2 TRABALHO DOCENTE  VIRTUAL: 

 

2.1 A relação didático-pedagógica:  

Normalmente na EAD, a relação didático-pedagógica se configura da seguinte 

forma: após a criação dos cursos e distribuição por meio de tecnologia, os alunos são 

alocados pela organização de ensino aos chamados tutores, que irão fazer a interação aluno-

objeto de conhecimento e proporcionar a instrução individualizada com base nos materiais 

elaboradas. 23

No sistema de EAD por meio de tecnologia virtual, “em geral, cada conteúdo 

pedagógico (ou disciplina) possui um grupo de tutores virtuais sob a coordenação de um 

educador que preparou o material didático (coordenador de disciplina)”.24 A equipe de 

criação do curso determina as atividades com base no conteúdo de cada disciplina,  as quais 

são realizadas por cada aluno, que as envia a seu tutor por meio eletrônico. Os tutores 

corrigem, comentam, avaliam e comunicam suas observações, enviando, geralmente, um 

relatório de avaliação à administração da instituição, que o utiliza como parte de seu 

processo de monitoramento.25  

Observa-se que o contato do aluno, em grande parte do processo de ensino – 

aprendizagem na EAD por meio de tecnologia virtual, é com o chamado tutor virtual, em 

virtude do emprego de tecnologia virtual. “O tutor configura-se como o primeiro 
                                                 
22 MOORE, op.cit., p. 15. 
23 MOORE, op.cit., p. 17 
24 MILL, op.cit. 
25 MOORE, op.cit., p. 17. 
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interlocutor direto do aluno, aquele responsável pelo seu acompanhamento permanente, 

(...). Fequentemente, é o tutor o responsável por mediar a relação entre professores e 

alunos”.26  

Portanto, na relação didático-pedagógica em EAD, há duas figuras fundamentais 

para que o aluno alcance o objeto de conhecimento: o professor e o chamado tutor virtual, 

com funções próprias, mas interdenpendentes. 

Assim, necessária a caracterização da figura do tutor virtual, para melhor 

compreensão do trabalho docente virtual. 

 

2.2 Tutoria virtual:  

Segundo Gomes et. al.,  o tutor  é aquele que tem a tutela do aluno, assim deverá 

acompanhar os avanços dos tutelados, mantendo um contato contínuo, a fim de sanar 

dúvidas e estimular a execução das atividades, avaliando o desempenho daqueles. Neste 

sentido, entendem que sua função vai além de utilizar os meios de comunicação como 

ferramentas pedagógicas para interação.27 Desta forma, constata-se que o exercício de tais 

funções torna o trabalho do tutor virtual essencial para o desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem em EAD. 

 No entanto, observou-se, ao longo da  pesquisa, que há divergência com relação 

à caracterização da figura do tutor. Alguns entendem que ele também pode ser considerado 

como professor, tendo em vista suas funções, outros não o consideram como tal. 

Mill, ao discorrer sobre o tutor virtual, item 1.3, o considerou, pela função 

exercida, a imagem mais próxima do professor da educação tradicional. 

GOMES et. al., diante da experiência do Curso de Capacitação Docente em 

EAD na Unileste/MG, concluíram que “o termo tutor na EAD não pode ser diferente do 

                                                 
26 SANTIAGO, Carla Ferreti. Educação a distância e impactos sobre o trabalho docente: temas para debate. 
In: SINPROMG. Anais do 4º Encontro de professores da educação superior da rede privada. Disponível em: 
http://www.sinpromg.org.br/4encontro-anais.html. Acesso em: 17 ago. 2007. 
27 GOMES, Maria Aparecida de Faria et. al. Mudanças nos trabalhos e posturas de docentes dos cursos 
presenciais provocadas pela EAD. In: SINPROMG. Anais do 4º Encontro de professores da educação 
superior da rede privada. Disponível em: http://www.sinpromg.org.br/4encontro-anais.html. Acesso em: 17 
ago. 2007. 
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termo professor na modalidade presencial, pois os papéis desses são semelhantes, para não 

dizer iguais. Ser tutor é ser professor”.28  

Neste sentido, Oliveira, Dias e Ferreira consideram que a figura do professor em 

EAD pode estar representada pelo especialista que planeja o curso, produz, e garante a 

qualidade do material didático a ser utilizado e pelo tutor que garante a interação do 

referido material, dirige, acompanha e avalia a aprendizagem dos alunos.29

Santiago identifica o tutor como o responsável por mediar a relação entre 

professores e alunos, o primeiro interlocutor direto do aluno. E completa que “a afirmação 

do papel do tutor não significa desqualificar, ou até mesmo substituir, o papel do professor 

em EAD. Ao contrário, o professor continua a ser o responsável acadêmico do 

curso/programa”.30  

Nota-se que há um consenso quanto às funções do tutor e sua importância, e 

sendo suas funções muito próximas às do professor na educação presencial, qualquer que 

seja sua denominação, tem-se que ele faz parte do processo ensino-aprendizagem, assim 

deve ser considerado como trabalhador docente. 

 

2.3 As condições de trabalho do docente virtual/ tutor virtual: 

Na educação presencial, o professor é submetido à coordenação e à 

administração, quanto ao cumprimento do plano de ensino da disciplina, do projeto 

pedagógico do curso e das normas internas da instituição. Mas no desenvolvimento de suas 

atividades em sala tem autonomia para definir quanto à quantidade, extensão, tempo de 

correção, apresentação dos resultados de desempenho, etc. 

Na EAD, tais aspectos são definidos pelas coordenações, pois as atividades do 

tutor virtual se constituem, basicamente, na mediação do processo ensino-aprendizagem, 

pois a responsabilidade pela elaboração do material didático é do coordenador de 

                                                 
28 Ibid. 
29 OLIVEIRA, op. cit. 
30 SANTIAGO, op.cit. 
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disciplina, segundo a pesquisa de Mill. Desta forma, constata-se que o tutor não possui 

autonomia no desenvolvimento do seu trabalho.31  

Assim, frente a este cenário, surgem discussões quanto ao desenvolvimento das 

atividades, bem como quanto a outras condições de trabalho em EAD. 

 No 4º Encontro de Professores da Educação Superior da Rede Privada, 

intitulado: Trabalho Docente, Tecnologias e Educação a Distância: novos desafios, 

realizado em 6 e 7 de julho de 2007, em Belo Horizonte, alguns trabalhos discorreram 

sobre o tema. 

Mill, Sales e Santiago apresentaram trabalho, no qual foi denunciado que 

“alguns dos ‘distúrbios verificados’ na saúde do trabalhador da EAD devem-se a questões 

ergonômicas”, as quais induziram a necessidade de mobiliário mais adequado. Além disso, 

observaram que  a maioria das questões do trabalho em EAD “concentra-se na sobrecarga 

de trabalho, seja na perspectiva de excesso de atividades, quantidade de tempo pago para 

realizar tais atividades, elevado número de alunos ou tamanho das turmas, baixo valor hora-

aula ou outros desdobramentos da sobrecarga de trabalho”.32  

Os referidos autores denunciaram as seguintes condições de trabalho na EAD 

virtual demonstradas pelos referidos autores: 
- Carga horária alta (...). 
- Elevado número de alunos por docente, variando de 15 a 200 alunos para 

uma carga horária média de 10 a 20 horas de trabalho semanal. 
- Os contratos de trabalho na EAD, quando existem, são vagos, temporários, 

de tempo parcial e, às vezes, pagos na forma de bolsas de trabalho (o que 
evita a criação de vínculo empregatício (...) ) [Os termos jurídicos aqui 
empregados devem ser melhor analisados]. 

- Os ganhos salariais são, em média, baixos (...). 
- Há despreocupação com as despesas do trabalhador com equipamentos e 

serviços (energia elétrica, conexão à Internet etc.), o que gera condições de 
trabalho inadequadas. 

- Os espaços e o tempo dedicados ao trabalho são flexibilizados em função da 
responsabilidade, autonomia e necessidades diversas: (...) no espaço 
familiar, de descanso, com recebimento por uma carga horária inferior 
àquela negociada em contrato. 

- (...) 

                                                 
31 MILL, Daniel; SALLES, Inajara; SANTIAGO, Carla Ferreti. A educação a distância no atual contexto do 
capitalismo: considerações sobre novas especificidades do trabalho docente. In: SINPROMG. Anais do 4º 
Encontro de professores da educação superior da rede privada. Disponível em: 
http://www.sinpromg.org.br/4encontro-anais.html. Acesso em: 17 ago. 2007. 
 
32 MILL,SALLES, SANTIAGO, op. cit. 
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- Faltam informações e suportes para orientação (...) em relação a 
direitos e deveres ...  (grifo nosso). 

 

Em outro trabalho foi relatado o aumento no tempo dispensado aos alunos, uma 

vez que a utilização das tecnologias virtuais leva “os alunos a se corresponderem com os 

docentes além do previsto formalmente, para dirimirem dúvidas sobre os conteúdos, fazer 

sugestões, etc”, surgindo a figura do “professor 24 horas”, bem como esta intensidade do 

trabalho docente não tem sido levada em consideração na definição das cláusulas 

contratuais.33

No livro colaborativo intitulado “A educação a distância e o professor virtual em 

50 temas e 50 dias on-line”, vários temas são debatidos de forma on-line por um grupo de 

professores com experiência em EAD durante 50 dias. Um dos temas debates foi quanto a 

remuneração da hora-aula de um professor virtual, a partir da seguinte questão: 
 O número de horas que um professor virtual dedica à preparação de seu curso e 
ao acompanhamento de seus alunos é, muitas vezes, superior ao número de horas 
inicialmente estabelecido em contrato de trabalho. Isso ocorre, em geral, pela 
flexibilização de tempo e espaço no modo de trabalho do ‘mundo virtual. Nesse 
sentido, como calcular a hora-aula de um professor virtual? A remuneração das 
horas trabalhadas pelo professor presencial e pelo on-line deveria ser 
diferenciada? (Carmem Maia, 20/05/05).34  
 

Diante da questão colocada, a maioria relatou que a remuneração concedida não 

é compatível com o tempo que o professor fica disponível no espaço virtual, bem como 

mencionou que a forma de remuneração em hora-aula da educação presencial não é 

adequada para a EAD, como sintetiza Carmem Maia em comentário final ao debate: 
... a remuneração paga ao professor ou tutor virtual é feita baseada no valor da 
hora-aula presencial, ou na carga horária da disciplina. Sabemos, porém, que no 
caso do professor virtual o número de horas gasto em um curso a distância não é, 
na maioria das vezes, o equivalente exato do ensino presencial. (...) a maioria 
concorda que a remuneração deveria ser diferenciada, pois os professores 
virtuais necessitam de mais tempo à disposição dos alunos, o que implica em 
uma dedicação maior do que no ensino presencial. Também foi destaque a 
necessidade de se estabelecer uma política de remuneração ou de incentivos 
própria aos professores virtuais, já que o modelo que temos é o do ensino 

                                                 
33 FIDALGO, Fernado S. R.; FIDALGO, Nara L. Rocha. Trabalho docente, tecnologias e educação a 
distância: novos desafios? In: SINPROMG. Anais do 4º Encontro de professores da educação superior da 
rede privada. Disponível em: http://www.sinpromg.org.br/4encontro-anais.html. Acesso em: 17 ago. 2007. 
 
34MAIA, Carmem; RONDELLI, Elizabeth; FURUNO, Fernanda (Org.). A educação a distância e o professor 
virtual em 50 temas e 50 dias on-line. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2005. p. 95. 
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presencial tradicional. Ou seja, com a disseminação da educação a distância, a 
tendência é que seja necessária a adoção de uma nova forma de cálculo das horas 
despendidas pelo professor virtual, no sentido de evitar (...) o surgimento de um 
profissional de “segunda categoria” ... .35  

 
Vale destacar o depoimento dado pelo professor João Mattar quanto à questão 

acima, em que levanta outros aspectos do trabalho docente que devem ser analisadas em 

EAD. 
A remuneração  para professores on-line precisa ser aperfeiçoada. Além de se 
levar em conta o número de alunos por turma, a estrutura de apoio ao professor 
(existência ou não de monitores, por exemplo) e os tipos de atividade 
requisitados (maior ou menor interação com os alunos, quantidade de material a 
ser corrigido etc.), (...)Outro problema, talvez ainda mais grave, diz respeito à 
cessão de direitos autorais para os materiais produzidos pelos professores para 
cursos on-line.36   
 

Constata-se, pelos depoimentos apresentados, que há uma necessidade de 

regulamentação específica das condições de trabalho do docente virtual, tendo em vista as 

peculiaridades do sistema da EAD por meio de tecnologia virtual. Dentre elas, pode-se 

apontar alguns aspectos: tempo à disposição; repouso semanal; número de alunos por tutor 

virtual; quantidade, extensão e tempo de avaliação das atividades desenvolvidas; forma de 

remuneração; local de trabalho; as despesas com os equipamentos tecnológicos necessários 

(computador, internet); e direitos autorais quantos aos conteúdos desenvolvidos. 

 

3 ANÁLISE JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO DO DOCENTE 

VIRTUAL:  

 

3.1 Aspectos jurídicos da relação de trabalho do docente na educação presencial: 

A regulamentação especial do professor está prevista nos artigos 317 a 324 da 

CLT, como também emerge de normas coletivas, das normas gerais e complementares da 

CLT, desde que compatíveis com os preceitos especiais disciplinadores da matéria. Essas 

regras só se aplicam aos professores que são empregados.37

                                                 
35 Ibid., p. 99 
36 Ibid., p. 98. 
37 BARROS, Alice Monteiro de.  O trabalho do professor – peculiaridades e controvérsias. Revista LTr, v.64, 
n.12, dez. 2000, p. 1509. 

3274



  

A tutela especial visa a combater o desgaste físico, a fadiga mental do docente e, 

em consequência, proporcionar um ensino mais eficiente e promissor, assim, com base no 

art. 318 da CLT, ao professor é vedado ministrar, por dia, mais de quatro aulas 

consecutivas ou seis intercaladas em um mesmo estabelecimento de ensino, devendo ser 

pagas como extras as aulas que excederem desse limite.38  

De acordo com o art. 320, caput e §1º da CLT, a remuneração do professor será 

fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários, e seu  pagamento far-

se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído de quatro semanas 

e meia.  

Vale frisar que a atividade do professor não está adstrita apenas a ministrar 

aulas, há tempo despendido para  preparação de aulas, correção de provas e trabalho, o qual 

a lei não determina seu pagamento. 

Segundo Alice Monteiro de Barros, esse tempo não é considerado como 

extraordinário, uma vez que essas atividades, conhecidas como extraclasse, são inerentes à 

função docente e já estão remuneradas pelo salário ajustado.39 No entanto, as entidades 

sindicais da categoria têm conseguido inserir nas normas coletivas uma contraprestação 

para aquelas atividades. 

Observa-se que, pela forma de remuneração (fixada por número de aulas), o 

repouso semanal remunerado não foi abrangido, e como se trata de direito fundamental, a 

regra aplicável ao professor será aquela contida no §2º do art. 7º da Lei 605/49, ou seja, 1/6 

do valor hora-aula semanal.40  

Quanto às férias individuais do professor, estas não se confundem com as férias 

escolares ou recesso escolar (que existem em dois períodos: em julho e de dezembro a 

janeiro de cada ano). Durante estas últimas, entende-se que há disponibilidade remunerada 

do professor, embora este possa não prestar serviços. Já no período de férias individuais, o 

qual, em regra, coincide com o período das férias escolares, não se poderá exigir qualquer 

                                                 
38 Id. Curso de direito do trabalho. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 681. 
39 Ibid., p. 681. 
40 BARROS, 2000, p.1513. 
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atividade do professor, ainda que relacionado a exames41, uma vez que se trata do seu 

período de descanso, constitucionalmente, garantido. 

 

3.2 Aspectos jurídicos da relação de trabalho do docente em EAD por meio de tecnologia 

virtual: 

Verificando a legislação específica em EAD, constatou-se que não há qualquer 

dispositivo quanto ao trabalho docente. Mas há documento da Secretaria de Educação a 

Distância do Ministério da Educação, denominado de Referenciais de Qualidade para 

Cursos a Distância, no qual são apresentadas diretrizes às instituições, dentre elas, algumas 

concernentes às condições de trabalho, a saber:   
- considerar, na carga horária de trabalho dos professores, o tempo 
necessário para atividades de planejamento e acompanhamento das atividades 
específicas de um programa de educação a distância; 
(...) 
-  estabelecer uma proporção professor-aluno que garanta boas 
possibilidades de comunicação e acompanhamento.  
(...) 
- quantificar o número de professores/hora disponíveis para os atendimentos 
requeridos pelos alunos;42   
 
 

Farias, em artigo a respeito, aponta algumas diretrizes: 
1. a elaboração de material deverá  ser remunerada como hora-atividade já 

estabelecida na carga horária semanal do professor ou poderá se constituir 
em tarefa específica que deve ser previamente negociada com a instituição. 
Neste caso pode-se trabalhar como parâmetro o estabelecido no direito 
autoral; 

2. para o acompanhamento aos alunos tanto na solução das 
dúvidas/explicações complementares ou nos momentos de avaliação é 
necessário que este tempo seja estabelecido e remunerado pelo número de 
horas-aula necessárias. Esta carga – horária deve estar integrada à carga 
horária semanal do professor ou a hora-aula deverá ter valores 
diferenciados, considerando-se o curso de curta duração; 

3. gravação de vídeos: a remuneração poderá ser por hora-atividade ou por 
tarefa específica. Deve-se levar em conta, neste caso, o direito de imagem.43  

 

                                                 
41MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001.p. 276 
42 BRASIL, Ministério da Educação/ Secretaria de Educação a distância. op.cit.  
43 FARIAS, Cecília. Há um fosso entre o ideal e o real na EAD no Brasil. In: SINPROSP. Avaliação crítica 
da educação a distância.  Disponível em: http://www.sinprosp.org.br/arquivos/ead/folhetoead-22maio.pdf. 
Acesso em: 18 jul. 2007. 
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E apresenta algumas questões que devem ser discutidas e abordadas nos 

instrumentos de negociação coletiva:  
• jornada de trabalho – jornada nuclear, previamente definida por contrato – 

contrato por uma carga horária semanal, nos mesmos moldes e parâmetros; 
• horário de trabalho – flexível, agenda de trabalho previamente definida com a 

instituição de ensino onde constariam datas/horários de presença do professor 
na instituição; 

• comunicação – as formas de comunicação entre professor e instituição e 
professor e aluno devem se dar, preferencialmente, por correio eletrônico, 
Pager, fax ou caixa postal telefônica; a comunicação não deve ser feita por 
telefone, seja residencial, seja pessoal do professor; 

• direitos autorais – devem ser previamente estabelecidos pelas partes, no que 
dizem respeito à utilização dos materiais elaborados e da imagem do 
professor, ou no silêncio; presume-se que não podem ser reutilizados pela 
instituição sem prévia autorização do professor; 

• hora atividade – em percentual sobre a carga horária contratual, podendo ser a 
forma de contemplar a disponibilidade do professor. Quanto mais próxima da 
realidade for a norma fixada menor a possibilidade de vulnerabilidade 
contratual. Somente reconhecendo esta diversidade é possível garantir a 
proteção dos professores.44  

 
O sindicato dos professores de São Paulo – SINPRO-SP aponta como questão 

também a ser discutida a figura do tutor. A entidade sindical tem entendido que o tutor em 

EAD, como se trata de “profissional que vai acompanhar o aprendizado, solucionando as 

dúvidas do aluno, interagindo com ele, deve ser reconhecido como professor e deve estar 

protegido pela convenção coletiva da categoria”. Caso contrário, argumenta, corre-se o 

risco de “colaborar com a desqualificação profissional”.45  

Em 2004, o SINRPRO-RS conseguiu, através de uma comissão paritária de 

negociação, discutir uma série de questões importantes, as quais tornaram-se cláusula da 

convenção coletiva. Desde então, as instituições de ensino da rede privada devem 

disponibilizar os equipamentos multimídia usados pelos docentes no desenvolvimento dos 

projetos de EAD; o atendimento aos alunos deve ser feito a partir da instituição e não na 

casa do professor (a questão surgiu justamente porque se chegou à conclusão que fora da 

instituição o professor seria acionado a todo o momento); a carga horária dos professores 

atuantes em EAD deve ser previamente definida e todas as tarefas remuneradas; o número 

                                                 
44 Ibid. 
45 FARIAS, op. cit. 
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de profissionais docentes – considerando os professores, tutores e os auxiliares de ensino 

envolvidos com cada grupo de professores –  também deve ser definido.46  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, pode-se apresentar as seguintes considerações: 

1- A educação a distância é uma modalidade educacional em que o aprendizado 

ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, por meio de várias 

tecnologias, exigindo, por consequência, técnicas especiais de criação do curso e instrução 

dos alunos, sem dispensar o trabalho do professor.   

Atualmente, a tecnologia de informação e comunicação mais utilizada na 

mediação do processo de ensino e aprendizagem é a internet e o correio eletrônico.  

Assim, é necessária uma equipe multidisciplinar integrada, ou seja, profissionais 

responsáveis pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem; profissionais 

especializados na área de conhecimento das disciplinas oferecidas, responsáveis pela 

elaboração do material didático e acompanhamento dos alunos; e profissionais 

especializados nos meios tecnológicos propostos para a veiculação do curso. 

2- Em decorrência das peculiaridades da EAD, a relação didático-pedagógica se 

constitui, em regra, com duas figuras: o professor responsável pela disciplina e elaboração 

do material didático e o chamado tutor virtual.  

O tutor virtual é aquele que faz o acompanhamento direto dos alunos, ou seja, 

corrige, comenta e avalia as atividades aplicadas por meio da tecnologia virtual, tornando-o 

a figura mais próxima do professor na educação presencial.  

Neste sentido, surge um novo trabalhador docente que, em virtude da falta de 

uma regulamentação específica, vem desenvolvendo suas atividades em condições 

inadequadas de trabalho como: elevada carga horária, número excessivo de aluno por 

docente, forma de remuneração incompatível, despesas com os equipamentos tecnológicos 

necessários, etc. 

                                                 
46 Ibid.   
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3- Frente à importância do trabalhador docente virtual para o desenvolvimento 

de curso e programa de qualidade em EAD, necessária a elaboração de normas específicas 

que disciplinem a relação de trabalho e proporcione condições dignas e condizentes com 

sua qualificação profissional.  

Desta foma, com base nas discussões e negociação de entidades sindicais, pode-

se apontar algumas diretrizes: que o contrato de trabalho, em regra geral, seja por tempo 

indeterminado; possibilidade da contratação por autoralidade dos professores contratados 

somente para elaboração do material didático; o professor deve ser contratado para uma 

jornada fixa ou de acordo com os limites impostos pela convenção coletiva; deve receber o 

valor da hora-aula previsto na Instituição de Ensino; deverá também receber um adicional 

de hora-atividade pelo de correção de atividades; horas extras quando a jornada de trabalho 

extrapolar a carga horária originalmente contratada; o atendimento aos alunos, seja na 

forma presencial ou virtual, deverá ocorrer na própria Instituição de Ensino.  
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PREVIDÊNCIA SOCIAL: AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL  PARA 

FINS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL E NOS REGIME DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Zélia Luiza Pierdoná∗

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a problemática que envolve a contagem 

de tempo de serviço rural, exercido em regime de economia familiar, para fins de 

aposentadoria urbana. Nesse sentido, num primeiro momento será apresentada, 

sinteticamente, a proteção social instituída na Constituição de 1988. Referida proteção 

foi denominada Seguridade Social, a qual une três direitos sociais (saúde, previdência e 

assistência social) para proteger a todos, nas situações de necessidade. Nas disposições 

constitucionais relacionadas ao mencionado sistema, encontramos os princípios 

específicos, dentre os quais, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais (art. 194, parágrafo único, II da CF). Na seqüência, 

apresentaremos os pressupostos constitucionais relacionados à área da Seguridade 

Social, na qual o objeto deste trabalho está inserido: a Previdência Social. Por fim, 

abordaremos os aspectos relacionados ao trabalho rural desenvolvido em regime de 

economia familiar e sua contagem para fins de aposentadoria urbana, tanto no Regime 

Geral de Previdência Social, como no Regime Próprio dos Servidores Públicos, haja 

vista a possibilidade de contagem recíproca, prevista no §9º, do art. 201, da 

Constituição Federal. Em relação à contagem recíproca, discorreremos sobre a mudança 

de entendimento administrativo e judicial relacionado à necessidade de indenização das 

contribuições referentes ao tempo que se pretende averbar. No que tange ao cômputo 

para obtenção da aposentadoria urbana, no Regime Geral de Previdência Social, 

destacaremos a impossibilidade da contagem do referido tempo para efeitos de carência.  
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SERVIÇO; TRABALHO RURAL. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the present paper is shows the problem that envolves the count of time 

on rural service, worked in family economy regime, in order to receive urban 

retirement. Then, in a first moment will be showed, syntheticly, the social protection 

instituted by the Constitution of 1988. This protection was named “social security”, 

which unites three socials rights (health, precaution and social attendance) to protect 

everyone in cases of need. In the constitutionals arranges about that system, we founded 

specifics principles, like the uniformity and equivalency of the benefits and services to 

the urbans and rurals population (art. 194, singular paragraph, II, of CF). In sequence, 

we will show the constitutionals purposes about the social security area, which this 

research is included: the social precaution. At last, we will deal with the aspects that are 

councerned about the rural work developed in family economy regime and yours count 

in order to receive urban retirement, in the General Regime of Social Precaution as 

much as   in the Peculiar Regime of Civils Servants, in reason of the possibility of 

reciprocal count, foreknow in the §9º, art. 201, of Federal Constitution. Respecting the 

reciprocal count, we will discourse about the change of the administrative and judicial 

comprehension related to the necessity to repair the contribution about the time that they 

intend to annotate. As for the annotated to receive the urban retirement, in the General 

Regime of Social Precaution, we will detach the impossibility of the time count to the 

lack efects. 

 

KEY-WORDS 

SOCIAL PRECAUTION; RETIREMENT; RURAL TIME SERVICE 

REGISTRATION; RURAL WORK. 

 

 

Introdução 

 

A Constituição de 1988 instituiu um sistema de proteção social denominado 
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Seguridade Social, o qual apresenta, entre seus princípios, a uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (art. 194, 

parágrafo único, II da CF). Assim, as três áreas integrantes da Seguridade Social 

(Saúde, Previdência e Assistência) devem observar referido princípio.  

 

Nesse sentido, a Previdência Social, por meio das Leis de Custeio e 

Benefício, preceituou normas observando referida disposição constitucional, bem como 

as demais especificidades estabelecidas pela Constituição, em especial o § 8º do art. 195 

(prevê base de cálculo diferenciada aos pequenos agricultores que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar); a parte final do inciso II do §7º do art. 201 

(estabelece a redução da idade para fins de aposentadoria por idade para os 

trabalhadores rurais); e o §9º, também do art. 201 (prevê a possibilidade de contagem 

recíproca entre os regimes geral e dos servidores públicos).  

 

A averbação de atividade rural, desenvolvida em regime de economia 

familiar, para fins de aposentadoria urbana tem sido objeto de polêmica na doutrina e na 

jurisprudência. Inicialmente observou-se uma interpretação muito abrangente. 

 

Atualmente, em relação à contagem recíproca, a jurisprudência firmou-se no 

sentido de que é preciso indenizar aos cofres da Previdência Social. No que tange à 

contagem do referido tempo, para fins de aposentadoria urbana, no Regime Geral de 

Previdência, entendeu que não há necessidade de recolhimento das contribuições 

correspondentes.  

 

Entretanto, em relação ao Regime Geral há divergências quanto à contagem 

do tempo, sem contribuição, para efeitos de carência. Nesse sentido, o presente trabalho 

tem por objetivo apresentar a problemática descrita acima.  

 

Desenvolvimento  

 

1 – Seguridade social1

                                                 
1 Defendemos a concepção de seguridade social, como exposta no presente trabalho, in Dicionário 

3283



 

A Constituição de 1988 instituiu um sistema de proteção social que tem 

como marco principal a universalidade, estabelecendo, dessa forma, a garantia de 

condições mínimas de vida a toda a população. Esse sistema foi denominado seguridade 

social. 

 

O art. 194 da CF estabelece que a seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Em seu parágrafo único estabelece princípios aplicáveis à seguridade social. Seu 

financiamento está disciplinado no art. 195, que prevê a participação de toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, revelando o princípio da solidariedade, aplicável à 

proteção social.  

 

A seguridade social apresenta dois aspectos: de um lado temos a saúde que é 

dirigida a todos e, de outro, a garantia de recursos nas situações de necessidade, os quais 

não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Nessa segunda face encontramos a 

previdência e a assistência. A previdência visa à garantia de recursos ao trabalhador e a 

seus dependentes quando não podem ser obtidos diretamente pelo fruto do trabalho, 

haja vista a ausência de capacidade laboral. A assistência objetiva a proteção aos 

desamparados.  

 

Embora fazendo parte do sistema de seguridade social, as três áreas 

componentes do sistema apresentam diferenças. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado; a assistência é prestada aos necessitados, independente de contribuição; e, a 

previdência é dirigida aos trabalhadores e seus dependentes, sendo que as disposições 

do art. 201 da CF são aplicáveis aos trabalhadores em geral (Regime Geral de 

Previdência) e, as do art. 40, da CF aplicam-se aos servidores públicos titulares de 

cargos efetivos (Regime próprio dos Servidores Públicos). Ambos os regimes exigem 

contribuição para que os beneficiários façam jus às prestações previdenciárias. 

 
                                                                                                                                               

Brasileiro de Direito Constitucional / Coordenador Geral Dimitri Dimoulis, São Paulo : Saraiva, 2007, 
pp. 344 e 345. 
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2 – Previdência Social 

 

Sustentamos2 que a Previdência Social é um direito fundamental social 

assegurado a todos os trabalhadores e seus dependentes, o qual visa à garantia de 

recursos nas situações em que não poderão ser obtidos pelos próprios trabalhadores, em 

virtude de incapacidade laboral (efetiva ou presumida). No entanto, reveste-se também 

em dever, uma vez que exige a contraprestação direta do segurado (contribuições) para 

que ele e/ou seus dependentes façam jus às prestações previdenciárias.  

 

A Previdência apresenta proteção obrigatória e facultativa. Aquela abrange 

todos os trabalhadores que estão vinculados ao Regime Geral ou aos Regimes Próprios. 

O Regime Geral é abrangente e residual e tem por finalidade proteger todos os 

trabalhadores, excetuando apenas aqueles vinculados aos Regimes Próprios, os quais 

são instituídos pelos respectivos entes federativos para dar proteção previdenciária aos 

seus servidores titulares de cargos efetivos. Dessa forma, a proteção obrigatória se dá 

pelo Regime Geral e pelos Regimes Próprios dos entes federativos. Por meio dos dois 

regimes o Estado viabiliza a todos os trabalhadores o acesso à Previdência Social e, com 

isso, o trabalhador estará protegido das contingências geradoras de necessidades, uma 

vez que será garantido recurso quando ele, em virtude de sua incapacidade laboral, não  

obtém recursos com o fruto de seu trabalho.  

 

A proteção previdenciária acima referida apresenta limites, os quais são 

diversos no Regime Geral e nos Regimes Próprios. No entanto, a Constituição preceitua 

que os entes federativos poderão adotar o mesmo limite aplicado ao Regime Geral, mas 

neste caso deverão criar previdência complementar para seus servidores titulares de 

cargos efetivos. 

 

O art. 201 da Constituição estabelece os preceitos relativos ao Regime Geral 

de Previdência Social, o qual é aplicado, obrigatoriamente, a todos os trabalhadores, 

excetuando-se os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
                                                 
2 in Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional / Coordenador Geral Dimitri Dimoulis, São Paulo : 

Saraiva, 2007, pp. 296 e 297. 
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do Distrito Federal e dos Municípios. A Previdência dirigida aos servidores públicos 

possui disposições específicas no art. 40 da CF. 

 

Os preceitos constitucionais mencionados no parágrafo anterior,  referem-se 

à Previdência obrigatória, a qual tem como pressupostos o exercício de atividade 

remunerada e a contraprestação direta dos segurados, por meio de contribuição. Além 

da proteção previdenciária obrigatória, a Constituição prevê uma proteção 

complementar, prevista constitucionalmente no art. 202, a qual apresenta como 

principal  característica a facultatividade.  

 

 

3 – Proteção social dirigida ao trabalhador rural que exerce suas atividades em regime 

de economia familiar 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 194, parágrafo único, II, 

como um dos princípio da seguridade social, a uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.  

 
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base nos seguintes objetivos: 
(...) 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; 
 

Pretendeu, assim, dar tratamento equivalente, em matéria de Seguridade 

Social, às populações urbana e rurais. Dessa forma, considerando que a Previdência é 

uma das áreas da Seguridade; considerando ainda, que a referida área visa proteger os 

trabalhadores e seus dependentes quando diante de incapacidade laboral a Previdência 

deve ser criada e interpretada no sentido de dar efetividade ao citado princípio. 

 

Referido princípio deve ser interpretado em conjunto com as demais normas 

constitucionais relacionas aos trabalhadores rurais, em especial o § 8º do art. 195; a 

parte final do inciso II do §7º do art. 201, bem como, o §9º, também do art. 201, os 
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quais assim estabelecem:  

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 
(...) 
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador 
artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 
contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota 
sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios 
nos termos da lei. 
 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
(...) 
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos 
termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 
(...) 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (grifo nosso) 
(...) 
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural 
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se 
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (grifo 
nosso) 
 
No que tange à proteção social, verificamos, pelos dispositivos 

constitucionais acima transcritos, que a  Constituição determinou tratamento uniforme e 

equivalente às populações urbanas e rurais. Portanto, a Previdência, que tem por 

objetivo a proteção dos trabalhadores, deve dar tratamento uniforme e equivalente aos 

trabalhadores urbanos e rurais. 

 

No entanto, isso não significa o mesmo tratamento, mas tratamento 

equivalente, ou seja, se o trabalhador rural, que desenvolve suas atividades em regime 

de economia familiar, contribui de forma diversa do urbano, os benefícios deverão ter 

relação com sua forma de custeio.  
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Assim, a própria Constituição diferenciou no que se refere ao custeio, em 

relação ao agricultor que desenvolva suas atividades em regime de economia familiar. 

Diferenciou ainda a idade para a aposentadoria por idade, tanto para o que desenvolve 

suas atividades em regime de economia familiar, quanto para os demais trabalhadores 

rurais (a Lei de Benefício estabeleceu idade reduzida para o empregado, para o avulso, e 

para o contribuinte individual, exceto para o agricultor com empregados, o qual também 

é considerado contribuinte individual).  

 

A lei preceitua que todos os trabalhadores são segurados obrigatórios,3 

tendo-os classificado como: empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e 

segurado especial, conforme o disposto no art. 12 da Lei 8.213/91. 

 

O segurado especial é o pequeno agricultor e o pescador artesanal que 

desenvolvam suas atividades em regime de economia familiar, conforme se pode 

observar no dispositivo legal abaixo transcrito:  

 

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: 
(...) 
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o 
arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam 
essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges 
ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, 
desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. 
 
 

A contribuição do segurado especial é de 2,1% sobre o resultado da 

comercialização. O recolhimento da referida contribuição é realizado pelo adquirente do 

produto, salvo quando o segurado especial comercialize seus produtos diretamente com 

o consumidor final ou quando vende para o exterior. 

 

Portanto, enquanto os demais segurados têm como base de cálculo de sua 

                                                 
3 As pessoas que não exercem atividade remunerada podem filiar-se à previdência e, caso o façam, são 

denominados segurados facultativos. 
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contribuição, a remuneração auferida em razão do trabalho, o segurado especial 

contribui sobre o resultado de sua produção. Entretanto, eles não fazem jus a 

aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, conforme se pode observar nas 

disposições do art. 39, I, da Lei 8.213/91, abaixo transcrito, salvo se recolherem, 

também, como segurados facultativos. 

 

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta 
Lei, fica garantida a concessão: 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 
auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde 
que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 
descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 
benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 
benefício requerido; ou 
II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a 
forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente 
para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da 
Seguridade Social.  
 
 
Assim, ao segurado especial foi dada a opção de recolher facultativamente à 

Previdência Social para fazer jus aos outros benefícios arrolados na Lei 8.213/91 (Lei 

de Benefício) que não os mencionados no art. 39 e, também, para a concessão de 

benefícios previdenciários com valores superiores a um salário-mínimo. Nesse sentido, 

a Lei 8.212/91 (Lei de Custeio) estabeleceu em seu art. 25, §1º que: 

 

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à 
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado 
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII 
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:  
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;  
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção 
para financiamento das prestações por acidente do trabalho. 
§ 1º O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 
obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na 
forma do art. 21 desta Lei (g.n).  
 
Portanto, se o segurado especial optar em receber o benefício de 

aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou os demais benefícios com valores 

superiores ao salário-mínimo, deve recolher facultativamente, já que sua contribuição 

sobre o resultado da comercialização lhe dá o direito ao recebimento apenas dos 
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benefícios arrolados no art. 39 da Lei de Benefícios (8.213/91), com valor de um 

salário-mínimo.  

 

Dessa forma, depois da edição das Leis 8.212/91 e 8.213/91, o tempo 

laborado como segurado especial, para fins de recebimento de aposentadoria por tempo 

de serviço/contribuição somente poderá ser computado se acompanhado do 

recolhimento de contribuições como segurado facultativo. Isso também deve ser 

observado nos casos de contagem recíproca.  

 

 

4 – Averbação de atividade rural desenvolvida em regime de economia familiar para 

fins de aposentadoria urbana  

 

Conforme sustentado acima, depois da edição das Leis de Custeio e 

Benefício (24-07-91), somente haverá o cômputo quando acompanhado do respectivo 

recolhimento das contribuições, como segurado facultativo.  

 

A seguir, analisaremos se o período laborado antes da edição das leis 

referidas acima (24-07-91) pode ser computado, para fins de aposentadoria por tempo 

de serviço/contribuição, sem o recolhimento das contribuições, tanto no Regime Geral 

de Previdência Social, como no Regime Próprio dos Servidores Públicos.  

 

Nesse sentido, a Lei 8.213/91, ao regulamentar os benefícios 

previdenciários, dispôs, no tocante ao segurado especial, que o tempo de serviço 

rurícula laborado antes de sua vigência, será computado, exceto para fins de carência, 

independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias:   

 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no 
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de 
qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo 
que anterior à perda da qualidade de segurado: 
(...) 
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data 
de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do 
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito 
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de carência, conforme dispuser o Regulamento (g.n).  
 
 
Portanto, a lei é expressa no sentido de que será afastada a obrigatoriedade 

das contribuições para fins de averbação do período de trabalho rural, desde que este 

tenha sido exercido antes do advento das Leis 8.212/91 e 8213/91.  Observamos que a 

dispensa do recolhimento de contribuição, no período acima referido, não inclui apenas 

os segurados especiais, mas também outros trabalhadores rurais.  

 

A doutrina e a jurisprudência posicionam-se no sentido da não exigência das 

contribuições, no período anterior a edição das leis mencionadas acima, conforme se 

pode observar nas palavras de Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, 

bem como, pelo conteúdo do Enunciado 24 da Turma Nacional de Uniformização dos 

JEF's, respectivamente: 

 

De qualquer sorte, o tempo posterior ao advento da Lei de Benefícios, 
consoante preconiza o inciso II do artigo 39 da LB, só poderá ser 
computado, para os benefícios em geral, se houver comprovação da 
existência de contribuição4 (g.n). 
 
24 - O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao 
advento da Lei nº 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições 
previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício 
previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), exceto 
para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, § 2º, da Lei nº 
8.213/91.(g.n). 
 
 

O Superior Tribunal de Justiça também se posicionou no mesmo sentido, 

conforme decisão abaixo transcrita:  

 

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA 
CONTAGEM DE APOSENTADORIA URBANA. RGPS. 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS. 
DESNECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, 
relativas ao tempo de serviço prestado pelo segurado como trabalhador 

                                                 
4 ROCHA, Daniel Machado da, José Paulo Baltazar Júnior. Comentários à Lei de Benefícios da 

Previdência Social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 6ª ed., 2006.  

3291



rural, ocorrido anteriormente à vigência da Lei n. 8.213/91, para fins de 
aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, a 
teor do disposto no artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 
2. A Constituição Federal de 1988 instituiu a uniformidade e a equivalência 
entre os benefícios dos segurados urbanos e rurais, disciplinado pela Lei n. 
8.213/91, garantindo-lhes o devido cômputo, com a ressalva de que, apenas 
nos casos de recolhimento de contribuições para regime de previdência 
diverso, haverá a necessária compensação financeira entre eles. 
3. Embargos de divergência acolhidos. 
(ERESP 576741/RS, Min. Hélio Quaglia Barbosa, 3ª Seção, DJ 06.06.05, p. 
178) 
 
 
O Supremo Tribunal Federal possui o mesmo entendimento:  
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 
TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. 
PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 8.213/91. 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO: PRESSUPOSTO PARA A 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. Tempo de 
serviço rural anterior à edição da Lei n. 8.213/91. Exigência de 
recolhimento de contribuição como pressuposto para a concessão de 
aposentadoria. Impossibilidade. Norma destinada a fixar as condições de 
encargos e benefícios, que traz em seu bojo proibição absoluta de concessão 
de aposentadoria do trabalhador rural, quando não comprovado o 
recolhimento das contribuições anteriores. Vedação não constante da 
Constituição do Brasil. Precedente: ADI n. 1.664, Relator o Ministro 
Octávio Gallotti, DJ de 19.12.1997. Agravo regimental não provido.  
(AgRg.RE 369.655/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 22.04.2005 e AgRg no RE 
339.351/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 15.04.2005) 
 
Assim, para a averbação do tempo exercido em regime de economia 

familiar, para fins de requerimento de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição 

no Regime Geral de Previdência Social, não há a necessidade do recolhimento das 

contribuições previdenciárias, referentes ao período laborado antes da vigência das Leis 

de Custeio e Benefício. Entretanto, referido tempo não poderá ser computado para 

efeitos de carência5.  

 

Entendemos que o § 2º do art. 55 acima transcrito, ao permitir o cômputo do 
                                                 
5 Carência é o numero mínimo de contribuições exigidas para a concessão das prestações 

previdenciárias. Os art. 24 a 26 da Lei 8.213/91 estabelecem regras sobre a carência, sendo que, em 
relação às aposentadorias por idade, por tempo de serviço/contribuição e especial a carência exigida é 
de 180 meses. O art. 142 fixa regras de transição para aqueles segurados já filiados ao sistema no dia 
da publicação da citada lei (24-07-91). 
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tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência da 

citada lei,  independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, 

buscou dar efetividade ao preceito constitucional do art. 194, parágrafo único, II da CF.  

A parte final do mencionado parágrafo “exceto para efeito de carência” deve ser 

interpretado em conjunto com o art. 143, abaixo transcrito: 

 

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no 
Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou 
do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por 
idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir 
da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade 
rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 
referido benefício. 
 
 

As disposições legais acima transcritas dispensam a carência no período de  

quinze anos, o qual corresponde ao período de carência relativa às aposentadorias por 

tempo de serviço/contribuição, por idade e especial. Assim, o ordenamento 

infraconstitucional prevê tratamento uniforme e equivalente aos trabalhadores urbanos e 

rurais, já que estes, antes no atual ordenamento tinham uma proteção difernciada e com 

valores inferiores aos benefícios urbanos. 

  

Em relação a contagem recíproca, houve alteração de posicionamento, tanto 

administrativo como judicial. Inicialmente a Autarquia Previdenciária emitia certidão de 

tempo de serviço, computando o tempo exercido em regime de economia familiar, sem 

exigir o recolhimento das contribuições correspondentes. Assim, diante da interpretação 

administrativa não havia lide a ser apreciada pelo Poder Judiciário.  

 

Entretanto, houve uma mudança de entendimento da Administração 

Previdenciária, a qual passou a exigir as contribuições correspondentes, nos termos do 

art. 45, § 3º da Lei 8.212/91, para a emissão da certidão de tempo de serviço, a qual é 

considerada pelos Regimes Próprios dos Servidores Públicos, haja vista a contagem 

recíproca, prevista no § 9º do art. 201 da CF. 
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Referido entendimento foi agasalhado pelo Poder Judiciário, conforme se 

pode observar nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcritas: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL DO MENOR 
DE 14 ANOS. CABIMENTO. CONTAGEM RECÍPROCA. 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE DE 
RECOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. É assente na Terceira Seção desta Corte de Justiça o entendimento de 
que, comprovada a atividade rural do trabalhador menor de 14 (quatorze) 
anos, em regime de economia familiar, esse tempo deve ser computado para 
fins previdenciários. 
2. Para a contagem recíproca de tempo de contribuição, mediante a 
junção do período prestado na administração pública com a atividade 
rural ou urbana, esta Corte de Justiça tem decidido de forma reiterada 
que se faz indispensável a comprovação de que, à época, os 
trabalhadores contribuíram para o sistema previdenciário. 
3. Não tendo sido recolhidas as contribuições a tempo e modo, e sendo 
incontroverso que o autor é funcionário público, faz-se necessária a 
indenização do período rural exercido anteriormente à Lei 8.213/91, para o 
cômputo na postulada certidão de tempo de serviço. 
4. Recurso especial parcialmente provido tão-somente para reconhecer o 
tempo de serviço rural prestado pela parte autora dos 12 (doze) aos 14 
(quatorze) anos. 
(STJ, REsp nº 798242, Rel. Arnaldo Esteves de Lima, 5ª Turma, DJ 
24/24/2006). 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMPO DE 
SERVIÇO RURAL. ECONOMIA FAMILIAR. CONTAGEM 
RECÍPROCA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. AUTOR. OCUPAÇÃO. 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTATUTÁRIO. VERIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. 
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de 
que o tempo de serviço rural anterior à Lei n.º 8.213/91 pode ser 
utilizado para fins de contagem recíproca tão-somente quando 
recolhidas, à época da sua realização, as contribuições previdenciárias. 
2. No caso dos autos, a exordial qualifica o Autor como sendo 
rurícola/operário, não fazendo referência à contagem recíproca ou ao  
serviço público. As instâncias ordinárias, por sua vez, em qualquer 
momento qualificaram-no como funcionário público estatutário, sendo que 
os embargos declaratórios opostos pela autarquia não buscaram o 
esclarecimento dessa questão. 
3. Impossível a verificação da profissão do Recorrido em sede de recurso 
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especial, em face da imperiosa necessidade de incursão ao campo fático. 
Incidência da Súmula n.º 7 do STJ. 
4. Recurso especial não conhecido. 
(STJ, REsp nº 544446, Rel. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ 18/11/2003). 
 
 
Conforme observamos nas duas decisões do Superior Tribunal de Justiça,  

referido tribunal entende que é necessária a indenização do período rural laborado antes 

da Lei 8.213/91, para o cômputo do mencionado tempo.  

 

Mencionado Tribunal baseou seu entendimento no fato de que o § 9º do art. 

201 da CF preceitua a compensação financeira entre os Regimes Geral e Próprios dos 

Servidores. Se o Regime Geral vai compensar financeiramente os Regimes Próprios dos 

Servidores pelo tempo que será computado para a aposentadoria do servidor, ele deverá 

ser indenizado pelo servidor, se à época própria não houve o recolhimento das 

contribuições correspondentes.  

 

A Lei de Custeio (8.212/91), no art. 45, § 3º estabelece o procedimento a ser 

observado para o cálculo da indenização, para fins de contagem recíproca:  

 
Art. 45 (...) 
§ 3º No caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam 
os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a base de incidência 
será a remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime 
específico de previdência social a que estiver filiado o interessado, conforme 
dispuser o regulamento, observado o limite máximo previsto no art. 28 desta 
Lei.  
 

Assim, caso o servidor resolva computar o tempo rural, exercido em regime 

de economia familiar, deverá indenizar à Previdência Social. Ressaltamos, contudo que, 

o tempo já averbado em certidão de tempo de serviço (sem o recolhimento das 

contribuições), mesmo que não tenha sido requerido o benefício, não poderá ser objeto 

de alteração, no sentido de se exigir a indenização, haja vista o princípio da segurança 

jurídica.   

 

 

Considerações Finais 
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Ante o exposto, verificamos que a jurisprudência firmou-se no sentido de 

que o tempo de serviço rural, exercido em regime de economia familiar, antes de 24-07-

91 (data da publicação das Leis de Custeio e Benefício), pode ser computado para 

efeitos de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, tanto no Regime Geral, 

como nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos.  

 

Entretanto, para o cômputo do referido tempo, para fins de contagem 

recíproca, no Regime Próprio dos servidores Públicos, há a necessidade de indenização 

aos cofres da Previdência. Mencionada indenização deve ser feita nos termos do art. 45, 

§ 3º da Lei 8.212/91.  

 

No Regime Geral não há necessidade de indenização, nos termos do art. 55, 

§ º da Lei 8.213/91, entretanto, referido tempo não poderá ser computado para efeitos de 

carência. 
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RESUMO 

Neste artigo analisamos o reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade 

familiar, à luz dos princípios constitucionais, sobretudo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Em razão da influência das tradições judaico-cristãs, as Constituições 

anteriores privilegiavam apenas a família matrimonial como entidade familiar, e, assim, 

a sociedade não aceitava a atração por pessoas do mesmo sexo. No entanto, o conceito 

de família evoluiu e, para o Direito moderno, ganhou interpretação relativa, alterando-se 

continuamente, como reflexo da própria evolução histórica da sociedade e 

principalmente dos seus costumes. Atualmente, o conceito de família deve se fundar, 

cada vez mais, em valores existenciais e psíquicos, próprios do convívio próximo, 

afastando as uniões de valores autoritários. Dessa forma, toda e qualquer família, assim 

entendida a relação entre seres humanos dotada de afetividade, estabilidade e 

ostensibilidade, foi posta sob tutela constitucional, como tipos próprios e sem a 

primazia de umas sobre as outros, uma vez que, se não fosse assim, degradada restaria 

sua dignidade e das pessoas que as integram. Para que chegássemos à conclusão de que 

a família convivencial deva se estender tanto às relações homossexuais quanto às 

heterossexuais, analisamos os princípios constitucionais como verdadeiras normas 

jurídicas, normas que integram a Constituição, com a mesma propriedade jurídica que 

as regras constitucionais, para, assim, combater a leitura positivista arraigada em nosso 
                                                 
∗O presente artigo foi escrito com base nos estudos de uma pesquisa que vem sendo realizada no Projeto 
Unitoledo Cidadã, Pesquisa e Extensão, do Centro Universitário Toledo, de Araçatuba-SP, sob a 
orientação da Profª. Meire Cristina Queiroz, Mestranda em Direito pela mesma Instituição de Ensino. 
∗∗ Acadêmicos do curso de Direito da Unitoledo (Centro Universitário Toledo), integrantes do grupo de 
pesquisas do Projeto Unitoledo Cidadã. 
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ordenamento. A convivência diária, estável, sem impedimentos, livre, mediante 

comunhão de vida e de forma pública e notória na comunidade social independe de 

orientação sexual de cada um, vez que a união, seja ela entre homossexual ou 

heterossexual, baseia-se na afetividade. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; UNIÃO HOMOAFETIVA; ENTIDADE 

FAMILIAR.  

 

 ABSTRACT   

In this article we analyzed the recognition of the homosexual stable union as familiar 

entity, ahead of the constitutional principles, over all, the human being dignity principle. 

In reason of the Jewish-Christians traditions influence, the prior Constitutions privileged 

only the matrimonial family as familiar entity, and then, the society did not accept the 

attraction between people of the same sex. However, the concept of family evolved, 

and, for the Modern Law, it earned relative interpretation, changing continually, as 

reflection of the society historic evolution on its own and, mainly, of its customs. 

Nowadays, the concept of family must deepen, more and more, in psychic and 

existential values, proper of the close living, removing the authoritarian value unions. 

This way, every and any family, thus understood the relation among human being, 

endowed of affectivity, stability and public living, was put under constitutional 

guardianship, as own types and without the priority of ones on the others, once that, if it 

was not like this, degraded it would remain its dignity and of the people who integrate 

it. To get the conclusion that the living family, must be extended as such to the 

homosexual relationships as to the heterosexual ones, we analyzed the constitutional 

principles as true juridical norms, which integrate the Constitution, with the same 

juridical property that the constitutional rules, for then, fight against the positivist 

reading moored in our orders. The daily living, stable, without impediments, free, by 

means of communion of life, in a public and notorious way in the social community is 

independent of each ones sexual orientation, once that the union, be it between 

homosexual or heterosexual people, is based in the affectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 
 Nos ordenamentos jurídicos que seguem a tradição romano-germânica, 

juntamente com a influência da Igreja Católica, são apontados acontecimentos 

históricos das Reformas Religiosas, – principalmente a Luterana –, e da Revolução 

Francesa que apresentaram as linhas mestras da família matrimonial como sendo a 

única digna de tutela. O Código civil francês de 1804 deu os contornos da estrutura 

jurídica da família, com forte conotação hierarquizada, patriarcal, centralizadora na 

pessoa do “chefe”, excluindo de legitimidade qualquer outra união afetiva entre não-

parentes.  Consolidou-se, pois, o chamado ‘Direito de Família aristocrático’, ou 

seja, aquele dirigido a tutelar a família ‘legítima’, detentora de patrimônio e defensora 

da paz doméstica, como valores absolutos, desprovidos de qualquer conteúdo ético e 

humanista entre os familiares Com a evolução dos costumes e da própria sociedade, o 

enfoque jurídico-legal “fechado”, da família aristocrática mostrou-se completamente 

insuficiente e frágil, daí a necessidade de rever posições, estudar novamente conceitos e 

regras, sob pena de degradação da própria sociedade. 

 As Constituições anteriores receberam influência de valores das 

tradições judaico-cristãs, e, assim, a sociedade passou a repudiar a atração por pessoas 

do mesmo sexo. Com efeito, privilegiou o casamento, entidade familiar constituídas sob 

os moldes formais, ou seja, união de homem e mulher, com respeito às regras. Tudo isso 

influenciado pela religião.  

 A contrariu sensu, o conceito de família para o Direito moderno é 

relativo, alterando-se continuamente, como reflexo da própria evolução histórica da 

sociedade e principalmente dos seus costumes. O certo é que uma das notas peculiares 

do final do século XX consiste na verificação de que as famílias devem se fundar, cada 

vez mais, em valores existenciais e psíquicos, próprios do convívio próximo, afastando 

as uniões de valores autoritários. 

 Dessa forma, toda e qualquer família, assim entendida a relação entre 

seres humanos impregnada de afeto (affectio familiae) e que se afigure estável 
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(duradoura no tempo) e ostensiva (de caráter público e notório), foi posta sob tutela 

constitucional, pois a interpretação de uma norma ampla não pode suprimir de seus 

efeitos situações e tipos comuns, restringindo direitos subjetivos. Até mesmo porque 

não se pode perder de vista que o objeto da norma hoje não é a família, como valor 

autônomo, mas sim as pessoas que a compõem, e não como acontecia outrora em que a 

proteção se voltava apenas para a proteção da família fundada no compromisso do 

casamento. 

 Destarte, os tipos de entidades familiares explicitamente referidos na 

Constituição brasileira não são taxativos. As entidades familiares, assim entendidas as 

que preencham os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade, estão 

constitucionalmente protegidas, como tipos próprios e sem a primazia de umas sobre as 

outros, uma vez que, se não fosse assim, degradada restaria sua dignidade e das pessoas 

que as integram. 

 Por fim, a partir de uma visão sistêmica e concatenada com a realidade 

social do texto constitucional, analisada à luz dos princípios constitucionais, vê-se 

claramente que a referência expressa contida no § 3º do art. 226 da Carta Magna [a 

diversidade de sexos] se constitui em razão suficiente para negar a possibilidade à 

existência [jurídica] de uma família composta por pessoas do mesmo sexo. Conforme 

Posterli (apud CHIARINI JÚNIOR, 2003): 

  
É oportuno, agora, ressaltar que homossexualismo deixou de ser doença. A 

décima revisão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID), da Organização Mundial de Saúde, exclui, 

depois de quase vinte anos, o homossexualismo como doença''... o então 

presidente do Conselho Federal de Medicina, psiquiatra Ivan Moura Fé, 

afirmou que ''muitas vezes, os próprios pais levam os filhos homossexuais 

ao médico, porque acreditam que eles são doentes; a situação deixa os 

profissionais confusos, já que não é encontrado nenhum sinal que indica a 

existência de uma anomalia." mais adiante, conclui que "É, 

comprovadamente, uma opção de vida. 

 

1 - A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS 
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 Há ordem social quando a sociedade atinge o seu fim [qual seja, o bem 

comum]. Para tanto, a sociedade precisa estar organizada por um ordenamento jurídico, 

pois não há bem comum sem um ordenamento jurídico calcado no Estado Democrático 

de Direito. 

 Diferentemente dos diversos tipos de normas [social, religiosa, etc.], 

estas alcançam grupos determinados [chamado pela sociologia de subgrupos], e não a 

uma coletividade. 

 Visto pelos mais diversos autores, a ordem jurídica é um sistema, com 

base em princípios e valores, nos quais encontra na sociedade a capacidade para dirimir 

os conflitos. Quanto melhor o sistema, melhor funcionará atendendo ao seu fim, 

chegando-se assim à segurança jurídica. 

 

1.1- A POSIÇÃO DO JUIZ NA INTERPRETAÇÃO DA LEI 

 

 Donati e Zitelmann (apud PAUPÉRIO, 1996, p. 313) não admitem 

lacunas na lei, pelo simples de que “o que não se proíbe é permitido”. 

 Entretanto, François Gény (apud. PAUPÉRIO, op. cit., p. 314), 

criticando o positivismo, preconizou os fins sociais da lei, oferecendo ao intérprete 

elementos capazes de analisar a lei aplicável ao caso concreto. Não se pode duvidar que 

o método de Gény somente seja aplicável admitindo interpretação criadora no caso de 

lacuna da lei. Ademais, a “Escola Livre” de Sailelles (apud PAUPÉRIO, op. cit., p. 

316), na França, com o método histórico-evolutivo, pois ainda que não existam lacunas, 

o direito “mumificado” nas leis deve ser substituído pelos ideais de justiça decorrente de 

cada momento histórico. 

 E por fim, para Recasens Siches apud PAUPÉRIO, ibid),  a livre 

investigação da norma deve pautar-se em três critérios: autonomia da vontade, ordem e 

interesse público e justo equilíbrio dos lados opostos. 

 

2 - PLURALIDADE FAMILIAR: PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

FAMÍLIA E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS   
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 Na defesa da união homoafetiva mister se faz uma análise sobre os 

princípios constitucionais que tratam do direito de família, ou seja, tratar-se-à do Direito 

Civil Constitucional, uma vez que o direito de família encontra respaldo na Lex Major. 

 Nunca é demais localizarmos em qual geração1 de direitos e garantias 

fundamentais encontra-se respaldado os direitos inerentes ao casal homoafetivo. Os 

direitos e garantias fundamentais de primeira dimensão surgiram após a Revolução 

Francesa, tendo como característica a passividade do Estado perante a população. É o 

chamado laissez-faire. Logo, ocorre a aplicação da liberdade entre os indivíduos.  

 Os direitos e garantias fundamentais de segunda dimensão preconizam 

o contrário. Tendo em vista tratar-se de direitos sociais, clamam por uma posição ativa 

do Estado. Ocorre a promoção da igualdade. Já os de terceira dimensão, surgidos após a 

Segunda Guerra Mundial, são corolário do principal princípio constitucional, aquele que 

decorre a maioria dos princípios que conhecemos, qual seja, a dignidade humana. E 

principalmente – não só – nesta dimensão que está a tutela dos interesses dos casais 

homoeróticos. 

 Reputa-se que o princípio da dignidade não é um conceito 

constitucional, mas um dado apriorístico, preexistente a toda experiência, verdadeiro 

fundamento República brasileira, atraindo o conteúdo de todos os direitos fundamentais 

(DIAS, 2001, p. 195). 

 Por fim, apenas a título didático, há os direitos e garantias de quarta 

dimensão, que são aqueles em que há a defesa do desenvolvimento biotecnológico.     

                                                 
1 * O presente artigo foi escrito com base nos estudos de uma pesquisa que vem sendo realizada 
no Projeto Unitoledo Cidadã, Pesquisa e Extensão, do Centro Universitário Toledo, de Araçatuba-SP, sob 
a orientação da Profª. Meire Cristina Queiroz, Mestranda em Direito pela mesma Instituição de Ensino. 
 
 ** Acadêmicos do curso de Direito da Unitoledo (Centro Universitário Toledo), integrantes do 
grupo de pesquisas do Projeto Unitoledo Cidadã e estagiários do Ministério Público do Estado de São 
Paulo. 
 
 � Não obstante a doutrina mais fluente refira-se à expressão geração, compartilhamos da idéia de 
que a melhor terminologia para trabalhar com direitos e garantia fundamentais seja a expressão dimensão. 
Ora, a palavra geração traz a idéia de superposição de uma sobre a outra. No entanto, é certo que todos os 
direitos e garantias fundamentais vivem harmoniosamente entre si. Há um mútuo relacionamento entre as 
várias dimensões. 
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 O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 prevê como entidade 

familiar o casamento (§§1º e 2º), a união estável (§ 3º) e a família monoparental (§ 4º), 

portanto, descreve um pluralismo familiar2.   

 O casamento tem como requisitos a diversidade de sexo, o 

consentimento e a celebração (ato solene). A união estável é caracterizada pela ausência 

de formalismo para a sua constituição. Enquanto o casamento exige processo de 

habilitação, com publicações dos proclamas e de inúmeras outras formalidades, a união 

estável, ao contrário, não exige tais solenidades, é informal. 

 A união estável, afirma Gonçalves (2007, p 544-545) se constitui em 

pressupostos objetivos e subjetivos. Os objetivos fundamentam-se em3: 

a) Diversidade de sexo (união entre homem e mulher, excluindo, a princípio, a união 

homoafetiva); 

b) A notoriedade, isto é, o casal se apresenta aos olhos da sociedade como se família 

fosse. Diz o povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros “o papel 

passado”; 

c) Estabilidade ou duração prolongada, isto quer dizer que a relação entre as partes deve 

se perdurar no tempo, com o afã de constituir família; 

d) Continuidade, isto é, sem interrupções, que está intimamente ligada à estabilidade e 

duração prolongada.  

e) Inexistência de impedimentos matrimoniais, quais sejam, os impedimentos presentes 

no artigo 1.521 do Código Civil, que limitam a legitimidade para criar uma entidade 

familiar.  

f) Relação monogâmica, ou seja, não se admite que pessoa casada, não separada de fato 

ou judicialmente, venha a constituir união estável, nem que aquela que convive com um 

companheiro venha a constituir outra união estável. 
                                                 
2  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 

3  Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de cinstituição de 
família. 
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 Os pressupostos subjetivos apresentam-se em duas espécies: 

a) Convivência more uxório que se estabelece na comunhão plena de vida, no sentido 

material e imaterial, em situação similar à de pessoas casadas. Em suma, envolve a 

mútua assistência material, moral, espiritual, a troca e soma de interesses da vida em 

conjunto, a atenção, relação afetiva com aparência de casamento. 

b) Affectio maritalis, que nada mais é o ânimo ou objetivo de constituir uma família, 

mas não uma aspiração futura. Exige-se a mantença de um lar, de uma vida em comum, 

mesmo que não coabitem no mesmo teto, com freqüência conjunta a eventos familiares, 

civis, a dependência econômica. Logo, o ânimo de constituir família já deve estar em 

exercício.  

 A família monoparental, por sua vez, é caracterizada pela entidade 

familiar formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 A constituição e o Código Civil não receberam a união homoafetiva 

como uma entidade familiar de forma expressa. A princípio a deixaram à margem de 

uma regulamentação jurídica.  

 O artigo 226 da Constituição Federal, como apresentado acima, 

restringe-se a três tipos de entidade familiar: casamento, união estável e entidade 

monoparental. Já a jurisprudência a equiparou a uma sociedade de fato (Súmula 380 do 

STF4), isto é, uma sociedade fundamentada num contrato social, em que as partes 

reúnem esforços para adquirir um patrimônio em comum. 

 É sabido que o artigo 226, parágrafo 3˚, da Constituição Federal, de 

forma explícita, assevera que: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.” (grifo nosso). Portanto, vê-se que o obstáculo para o 

reconhecimento da união homoafetiva decorre de expressa disposição legal, por não 

preencher o requisito “diversidade de sexo”. No entanto, há alguns dogmas – princípios 

– que servirão de norte para romper tal entendimento, mostrando-se válida a união entre 

pessoas do mesmo sexo, sendo que a Constituição Federal, embora não tenha 

expressado tal entendimento – até pelo contrário – deu azo para a construção do 

pensamento que estimula o presente artigo. 

                                                 
4  Súmula 380. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível sua 
dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. 
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 Dessa forma, teremos uma norma constitucional expressa e vários 

princípios constitucionais de outro lado. Há que se indagar: O que será feito nestes 

casos? Há que conceber a teoria da inconstitucionalidade das normas constitucionais, 

preconizada por Otho Bachof? O direito alienígena – tedesco ou alemão – a concebe. 

No nosso ordenamento, por enquanto não. Porém é passível de uma salutar discussão 

sobre o assunto. A tarefa a ser defendida é árdua, porém não se pode negar a evolução 

do direito, sendo que sua finalidade precípua é regular a sociedade, logo os atos 

praticados por esta devem estar preconizados naquela, amoldando-se às evoluções. 

 

2.1 - Princípio da isonomia 

  

 Da mesma forma que dantes, o princípio da isonomia ou da igualdade 

trazido por Aristóteles e, posteriormente, por Rui Barbosa preceitua que se devem tratar 

os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. 

 Não obstante, também está de forma expressa na Carta Magna5. 

Portanto, não há que se distinguir um ou outro apenas pela opção sexual. Tampouco se 

devem restringir os direitos da personalidade de homossexuais, tendo em vista que são 

personalíssimos, irrenunciáveis, inalienáveis, intransmissíveis etc. A igualdade entre as 

pessoas, no mais das vezes, confundir-se-á com o pálio da justiça. Não há que se olvidar 

a máxima Fiat justitia pereat mundus [faça-se justiça ainda que o mundo pereça]. Para 

tanto, há que ser reconhecido de forma categórica o direito à união homoafetiva como 

corolário do que aqui exposto. 

 A Constituição Federal, ao outorgar a proteção do estado á família, 

reconhecendo como união estável somente o laço entre um homem e uma mulher, 

ignorando as entidades familiares homoafetivas, infringe a norma que veda qualquer 

tipo de discriminação, bem como afronta o fundamental princípio constitucional da 

igualdade, consagrado em regra pétrea. (DIAS, 2001, p. 172) 

 

                                                 
5  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
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2.2- Princípio do Estado Democrático de Direito 

  

 Não há que se olvidar do princípio do Estado Democrático de Direito, 

tendo em vista que após o reconhecimento de todos perante a lei – pelo menos a 

igualdade formal – todos convivemos sob o manto da diversidade de ideologias, 

culturas, pensamentos, condições econômicas. No entanto, mesmo com toda a 

diferença, todos nós somos regidos por um único ordenamento jurídico e devemos 

respeito. Logo, não há imposição do soberano. Há a imperatividade da norma jurídica. É 

característica fundamental.     

 Ora, caso não ocorra um tratamento isonômico, os homossexuais serão 

marginalizados, não viverão sob o manto do Estado Democrático de Direito que 

assegura a todos a convivência harmônica mesmo que os pensamentos e culturas sejam 

diversos. Portanto, o que se entende por Estado Democrático de Direito. Silva (1996, p. 

120) nos traz o ensinamento: 

 
A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza [...] respeita a 
pluralidade de idéias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálogo entre 
opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de 
formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um 
processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não 
depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, 
políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas 
suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício. 

 
2.2 - Princípio da não-discriminação 

 

 Está encartado em vários dispositivos constitucionais6. Todas as 

pessoas, sem distinções, exercem (igualdade formal) de igual modo direitos da 

personalidade a elas inerentes. Não que se distinguir o sexo das pessoas para viverem de 

forma plena a afetividade que as unem.  
 

                                                 
6  Art 5º, inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; XLI - a lei 
punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII - a prática do 
racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
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Eis os fundamentos constitucionais para que as parcerias afetivas de pessoas 
do mesmo sexo mereçam o mesmo tratamento das parcerias heterossexuais: 
competência, alimentos, partilha de bens, direito de posse, usufruto vidual, 
habitação, direito sucessório, direito previdenciário e reparação por dano 
moral. (FUGIE, 2002, p. 142) 

 

 Em nosso atual estágio de evolução, não se concebe a marginalização 

das pessoas por questões de opção sexual.  

 Referido princípio será mais debatido quanto ao trato do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

2.3 – Princípio da Afetividade (Teoria do Amor) 

 

 De forma contemporânea o Superior Tribunal de Justiça editou os 

entendimentos da “teoria do amor”, bem como da “teoria do desamor”. Para nós, útil é a 

primeira. 

 Com a evolução do direito de família, este deixou de ser meramente 

patriarcal, arraigando suas bases com força nos laços sócio-afetivos. Logo, esta teoria 

poderia também se dividir em outro subprincípio, qual seja, o da afetividade. 

 De lege ferenda, os princípios estão em nosso ordenamento, devendo, 

pois, serem observados. Devem balizar nossas condutas e julgamentos, uma vez que são 

os espíritos formadores das normas jurídicas.  

 Pergunta-se: por que reconhecer apenas a união homoafetiva como 

sociedade de fato? Por que não considerá-los, diante de todo o exposto como união 

estável e permanente? Não há como calar a contemporaneidade que o direito está a nos 

proporcionar.  Talvez, tal concepção assusta os mais conservadores, tendo em vista 

que a família da forma como é entendida predomina há séculos. Não há que se esperar 

uma mudança brusca. Assim como outros institutos, a união homoafetiva, mais cedo ou 

mais tarde, será concebida como uma das formas de entidade familiar7. 

 

3 - A FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DA DIGNIDADE 

HUMANA: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE FAMÍLIA. 

 
                                                 
7  Estará ao lado do casamento, da família monoparental e da união estável, quiçá estará prevista 
no interior desta. 
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 O princípio da dignidade da pessoa humana, encartado no Preâmbulo 

da Constituição Federal e Artigo 1º, inciso III da mesma carta8, é elevado à condição de 

dogma maior do ordenamento jurídico, balizamento de todo entendimento e finalidade 

de aplicação da lex mitior. 

 Embora o Preâmbulo não possuir força normativa, serve de norte para 

entendimentos, ou seja, são pressupostos fundamentais que a lei deve objetivar. 

 
Ora, não há ramo do Direito Privado em que a dignidade da pessoa humana 
tenha mais ingerência ou atuação do que o Direito de Família. De qualquer 
modo, por certo é difícil a denominação do que seja o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Reconhecendo a submissão de outros preceitos 
constitucionais à dignidade humana, Ingo Wolfgang Sarlet conceitua o 
princípio em questão como “o reduto intangível de cada indivíduo e, neste 
sentido, a última fronteira contra quaisquer ingerências externas”. Tal não 
significa, contudo, a impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos 
direitos e garantias fundamentais, mas que as restrições efetivadas não 
ultrapassem o limite intangível imposto pela dignidade da pessoa humana 
(TARTUCE, 2006) 

 
 O princípio da dignidade da pessoa humana conjuga-se perfeitamente 

com o princípio da isonomia. 

 Muito se sabe que há relutância no reconhecimento da união entre 

homoafetivos em decorrência do Catolicismo, que é a religião em que há mais 

seguidores no Brasil e que, por muito tempo, foi a religião oficial do Império e da 

República. No entanto, também é pacífica a nossa vivência em um Estado laico ou leigo 

onde não há religião oficial, não se pode impor a ninguém que siga aquela ou esta 

religião.    

 Dessa forma, mister se faz o reconhecimento da união entre 

homoeróticos. Ora, outros países já o fizeram. Inevitável é a instalação de uma crise do 

positivismo jurídico face a esta realidade. O Direito não se presta justamente para 

balizar a vida em sociedade. Vida esta que deve ser digna. Sem o reconhecimento há 

marginalização, logo não há vida digna. 
                                                 
8  Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 1º A República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; 
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Considerar o homossexualismo como uma anormalidade ou um pecado, tratá-
lo como um relacionamento marginal torna quase intransponível as barreiras 
para que seja visto como um fenômeno existente e real. Ignorá-lo, por falso 
moralismo preconceituoso, configura verdadeira forma de opressão e real 
afronta aos direitos humanos. (DIAS, 2001, p. 172)  

 

 Nesse mesmo sentido: 

 
Qualquer discriminação baseada na orientação sexual do indivíduo configura 
claro desrespeito à dignidade humana, a infringir o princípio maior imposto 
pela Constituição Federal. Infundados preconceitos não podem legitimar 
restrições a direitos, o que acaba por fortalecer estigmas sociais e causar 
sentimento de rejeição, sendo fonte de sofrimentos a quem não teve a 
liberdade de escolher nem mesmo o destino de sua vida. (DIAS, 2001, p. 87) 

 

4 - O reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar: superando o 

positivismo jurídico e compreendendo o conceito de família para além da norma. 

  

 Diante das considerações acima expostas, seria o artigo 226 da 

Constituição Federal uma norma inconstitucional? 

 Sabido que no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da 

unidade hieráquico-normativa da Constituição, o qual rejeita a tese de que há normas 

constitucionais inconstitucionais, o artigo 226 da carta magna não é inconstitucional, 

cabendo, então, ao operário do direito interpretar a norma na sua globalidade, 

procurando harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas constitucionais 

e adequá-la à exigência da realidade. Cada norma constitucional não é considerada 

isolada ou dispersa, mas como um preceito integrado num sistema interno unitário de 

normas e princípios. 

 Assim, numa leitura mais apurada, e considerando os princípios que 

regem a entidade familiar e a sociedade, vislumbra-se a união homoafetiva como uma 

entidade familiar, vez que no caput do artigo 226 da Constituição Federal não há 

nenhuma referência a um tipo de entidade familiar. O artigo 226 da Constituição 

Federal preceitua que “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

Pois bem, o caput do dispositivo é, conseqüentemente, cláusula geral de inclusão, não 

sendo admissível excluir qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, 

estabilidade e ostensibilidade. Os tipos de família presentes nos parágrafos são 
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meramente exemplificativos, já que são os modelos de família mais comuns. Todavia, 

as demais uniões que surgiram ao longo da evolução humana, devem estar 

implicitamente incluídas no conceito amplo de família. 

 Afirma Maria Berenice Dias (2006, p. 71/83 e p. 85/99, 97) que a 

Constituição outorgou especial proteção à família, independentemente da celebração do 

casamento, bem como às famílias monoparentais. Mas a família não se define 

exclusivamente em razão do vínculo entre um homem e uma mulher ou da convivência 

dos ascendentes com seus descendentes. Também o convívio de pessoas do mesmo sexo 

ou de sexos diferentes, ligadas por laços afetivos, sem conotação sexual, cabe ser 

reconhecido como entidade familiar. 

 A prole ou a capacidade procriativa não são essenciais para que a 

convivência de duas pessoas mereça a proteção legal, descabendo deixar fora do 

conceito de família às relações homoafetivas. Presentes os requisitos de vida em 

comum, coabitação, mútua assistência, é de se concederem os mesmos direitos e se 

imporem iguais obrigações a todos os vínculos de afeto que tenham idênticas 

características. 

 Desse modo, o conceito de família não está adstrito aos contornos 

limitados e abstratos da letra fria e seca da lei. A interpretação do caput do artigo 226 se 

dá tendo em vista os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade jurídica, da liberdade, do direito à personalidade, entre outros comentados 

anteriormente, vez que o fim do Estado, conforme visão kantiana é a realização do bem 

comum, de sociedade livre, fraterna, sem preconceitos de sexo, cor, origem e raça 

(artigo 3º da CF), tratando a humanidade como um fim e nunca como um meio. Todo 

ser humano, “como um fim em si mesmo, possui um valor não relativo, mas intrínseco, 

ou seja, a dignidade” (GARCIA, 2004, p. 196). 

 Se o fim do Estado é, conforme a nossa Constituição Federal, a 

realização do bem comum, com a criação de uma sociedade livre, justa e solidária, sem 

distinção de qualquer natureza (artigo 3º, caput e incisos I e IV), então, novamente 

mostra-se claro que o direito de liberdade de opção sexual deve ser respeitado, 

acolhendo-se a possibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo, sob pena de quebra 

do "Contrato Social", o que legitimaria o povo a se rebelar e a voltar ao primitivo estado 

de natureza (conforme é aceito pelo terceiro CONSIDERANDO do preâmbulo da 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, de 

1948). 

 Corroborando a essa interpretação sistemática, a omissão de uma 

regulamentação legal sobre o tema não permite que o mesmo fique sem solução, 

embora alguns juristas positivas insistam em tal comportamento. 

 O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil prescreve que, em 

caso de omissão de lei, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito (grifo nosso). Referidos princípios estão sendo aplicados 

para estender as normas do direito de Família às uniões homoafetivas.  

  Nosso sistema jurídico é dotado de princípios gerais expressos e os 

não expressos, ou seja, aqueles que se podem tirar por abstração de normas específicas 

ou não totalmente gerais (BOBBIO, 1999, p. 159). Dentre os princípios que norteiam o 

Direito de Família, a maioria é expresso na Constituição Federal. Neste caso, estamos 

diante de uma verdadeira norma, daí não podemos falar que há uma lacuna na lei face à 

não contemplação da homoafetividade como entidade familiar. 

 Acompanhando o pensamento de Bobbio (ibid, p.160), para que se 

possa falar em lacuna o caso concreto não poderá estar regulado por nenhuma norma 

expressa [nem específica, nem geral] e por não haver princípio geral expresso. Se o 

princípio for expresso, conclui Bobbio, “não haveria diferença entre julgar o caso com 

base nele ou com base numa norma específica”. 

 Para Bobbio (ibid, p.158) não há dúvidas que “os princípios gerais são 

normas como todas as outras”, reconhecendo a sua fundamentalidade e generalidade no 

sistema. 

 Atualmente, na visão pós-positivista, entende-se que os princípios 

estão inclusos tanto no conceito de lei quanto no de princípios gerais do direito, 

divisando-se, como afirmado por Bobbio, em princípios jurídicos expressos e princípios 

jurídicos implícitos na ordem jurídica (ESPÍNDOLA, 1999, p. 28). E é exatamente na 

Constituição Federal que esse pensamento pós-positivista ganha força, já que os 

princípios podem ser vistos com efetiva juridicidade, analisados como norma jurídica 

vinculantes, como quaisquer outros preceitos normativos. Para essa corrente inovadora, 

consideram-se normas de direito como gênero, do qual os princípios são espécies 

jurídicas (ibid). 
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 Assim, superando o positivismo jurídico, oportuno apresentar avanços 

na jurisprudência, com início em 1999, quando a justiça gaúcha definiu a competência 

dos juizados especializados da família para apreciar as uniões homoafetivas. Em 2001 

foi reconhecida pela primeira vez a união de pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar, inclusive o direito de herança. 

 Felizmente, tal mudança ocorreu em outras áreas jurídicas. No âmbito 

da seguridade social, foi concedido auxílio por morte e auxílio reclusão ao parceiro. No 

Tribunal eleitoral, ao proclamar a inelegibilidade nas uniões homossexuais, reconheceu 

que a união entre duas pessoas do mesmo sexo é uma entidade familiar. A título de 

ilustração, há inúmeros julgados brasileiros reconhecendo a união homofetiva como 

entidade familiar. Vejamos: 

Homossexuais. União estável. Possibilidade jurídica do pedido. É possível o 
processamento e o reconhecimento de união estável entre homossexuais, ante 
princípios fundamentais esculpidos na constituição federal que vedam 
qualquer discriminação, inclusive quanto ao sexo, sendo descabida 
discriminação quanto à união homossexual. E é justamente agora, quando 
uma onda renovadora se estende pelo mundo, com reflexos acentuados em 
nossos pais, destruindo preceitos arcaicos, modificando conceitos e impondo 
a serenidade cientifica da modernidade no trato das relações humanas, que as 
posições devem ser marcadas e amadurecidas, para que os avanços não 
sofram retrocesso e para que as individualidades e coletividades, possam 
andar seguras na tão almejada busca da felicidade, direito fundamental de 
todos. Sentença desconstituída para que seja instruído o feito. Apelação 
provida (TJRS, Apelação Cível nº. 598362655, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. 
Jose Ataides Siqueira Trindade, j. em 01/03/2000). 

 Relações homossexuais. Competência da vara de família para julgamento de 
separação em sociedade de fato. A competência para julgamento de 
separação de sociedade de fato de casais formados por pessoas do mesmo 
sexo, e das varas de família, conforme precedentes desta câmara, por não ser 
possível qualquer discriminação por se tratar de união entre homossexuais, 
pois e certo que a constituição federal, consagrando princípios democráticos 
de direito, proíbe discriminação de qualquer espécie, principalmente quanto à 
opção sexual, sendo incabível, assim, quanto à sociedade de fato 
homossexual. Conflito de competência acolhido (TJRS, CCO nº. 
70000992156, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Jose Ataides Siqueira Trindade, j. 
em 29/06/2000). 

  E, finalmente: 

Registro de candidato. Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável 
homossexual com a prefeita reeleita do município. inelegibilidade. art. 14, § 
7º, da constituição federal. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à 
semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de 
casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, 
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da Constituição Federal. (TSE, REsp Eleitoral 24564/Viceu-PA, rel. Min. 
Gilmar Ferreira Mendes, j. 01.10.04). 

 Este último julgado, aliás, como dito a pouco, é a demonstração de que 

os tribunais superiores admitem a equiparação da união homoafetiva com a união 

estável e, consequentemente, reconhecem a aplicabilidade de seus efeitos. Afinal, se é 

reconhecida para fins de configurar a inelegibilidade, que é uma desvantagem, porque 

também não seria para possibilitar a exigibilidade de prestação alimentícia, por 

exemplo, que é um benefício? 

 Não obstante tais jurisprudências, o maior avanço se deu no âmbito 

legislativo, sobretudo na esfera infraconstitucional. A Lei “Maria da Penha” [nº. 11.340, 

de 2006] trouxe no seu bojo inovação, qual seja, o reconhecimento da união 

homoafetiva. Assim, diz o artigo 5º:  

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
[...]; II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa [...]. Parágrafo único. As 
relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 
sexual.  (grifos nossos). 

 A aludida Lei reconheceu a união homoafetiva como uma entidade 

familiar. Ressalte-se que, apesar do referido dispositivo tratar apenas do 

homossexualismo feminino, é óbvio que, com base no princípio constitucional da 

igualdade, tal regra também deve ser aplicada ao homossexualismo masculino. Tal 

avanço supera o positivismo jurídico existente em nossa sociedade. Logo, não podemos 

nos calar ante as mudanças da realidade social. Reflitamos então: tendo em vista que 

uma norma penal reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, por que a 

esfera civil não a reconheceria? 

 A nova definição legal prevista na Lei Maria da Penha acompanha a 

evolução da sociedade e os seus anseios, não se justificando que o afeto entre pessoas 

do mesmo sexo seja excluído da proteção do Estado. 

 É preciso, todavia, que se afastem as posturas farisaicas ou 

simplesmente ortodoxas e que atente que em todo o Capítulo da Família o novo Código 
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Civil dá ênfase às relações afetivas. “Nesse caso, deveríamos reconhecer que a busca da 

felicidade entre duas pessoas extrapolou a rigidez do direito positivo” (DIAS, 2001, p 

107). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante das inúmeras mudanças ocorridas no mundo nos últimos 

tempos, não há mais espaço para a antiga visão da família patriarcal, nitidamente 

hierarquizada, com papéis bem definidos, constituída pelo casamento. Com efeito, hoje, 

se duas pessoas passam a ter vida em comum, cumprindo os deveres de assistência 

mútua, em um verdadeiro convívio estável caracterizado pelo amor e respeito mútuo, 

com o objetivo de construir um lar, inquestionável que tal vínculo, independentemente 

do sexo de seus participantes, gera direitos e obrigações que não podem ficar à margem 

da lei. 

 A isso, conduzirá a correta interpretação da Constituição Federal, isto 

é, aquela feita de forma sistêmica e imbricada com a realidade social, interpretada 

segundo seus próprios princípios, a qual leva indubitavelmente à conclusão de que as 

relações homoafetivas são uma espécie de entidade familiar implicitamente consagrada 

pelo Texto Constitucional, com contornos próprios e que, desse modo, como tal deve 

ser tratada. Portanto, se as pessoas vivem em comunidades afetivas diversas da do 

casamento, por livre escolha ou em virtude de circunstâncias existenciais, sua dignidade 

humana restará garantida apenas com o reconhecimento delas como entidades 

familiares, sem restrições ou discriminações e sem qualquer submissão de um modelo 

de família ao outro. Do mesmo modo, sobrepor uma entidade familiar à outra, 

privilegiando àquela em detrimento desta, significa, em última instância, desigualar as 

próprias pessoas que as compõem, umas das outras, o que se revela uma verdadeira 

afronta também ao preceito igualitário. Logo, a se insistir nisso, haverá odiosa distinção 

e desrespeito a postulados fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

 Considerando que a orientação sexual é um direito personalíssimo e é a 

afirmação da identidade pessoal, as relações sexuais se albergam nesse direito. Assim, 

injustificada o posicionamento de que a união homoafetiva, por assim ser, não deve 
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receber proteção Estatal. Tal ideologia não passa de preconceito, comportamento 

proibido no nosso ordenamento jurídico e de um apego excessivo à interpretação 

meramente literal do texto legal. 

 A união homoafetiva, estabelecida entre duas pessoas do mesmo sexo, 

com sentimento de afeto recíproco (affectio maritalis), na vontade de firmar uma 

relação íntima, estável, duradoura, com comunhão plena de vidas (more uxório), 

compartilhando bens deve merecer o mesmo reconhecimento jurídico de entidade 

familiar. Não há obstáculo algum para que o conceito de união estável estenda-se tanto 

às relações homossexuais quanto às heterossexuais. A convivência diária, estável, sem 

impedimentos, livre, mediante comunhão de vida e de forma pública e notória na 

comunidade social independe de orientação sexual de cada um, vez que a união, seja ela 

entre homossexual ou heterossexual, baseia-se na afetividade, mais especificamente no 

AMOR. 

 O reconhecimento possibilitará a extensão a outros direitos decorrentes 

do direito de família e do direito sucessório, tais como, direito a alimentos, à adoção por 

ambos os companheiros, entre outros. 

 A elaboração de uma lei que regulamentasse tal união traria maior 

segurança. Mas, enquanto houver resistência para a sua elaboração, nada impede que 

haja o reconhecimento da união homoafetiva, conforme esposado. 
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CRISE NO POSITIVISMO. 

A PESSOA COMO ESSÊNCIA DA NORMA FUNDAMENTAL. 

 

 

Alessandro Marques de Siqueira∗

 

RESUMO 

Fez-se no presente artigo uma breve análise sobre o fenômeno positivista. Para tanto se 

partiu das reflexões acerca do Positivismo Filosófico e se elucidou proposições sobre o 

Positivismo Jurídico para se entender a tese do Ordenamento Jurídico. Viu-se que esta 

tese – que alude à unidade, coerência e completude – se associa diretamente à noção de 

Norma Fundamental, básica em Kelsen. Viu-se ainda que, conquanto a Norma 

Fundamental seja ponto essencial para este autor, ele não diz exatamente o que 

significa. Nisto se recorreu ao conceito de Dignidade Humana para se conceder ao 

Ordenamento Jurídico razão de justificação. Neste ponto se percebeu que a crise do 

positivismo é o ponto de partida fático para se colocar a pessoa como primeiro 

componente do direito, sendo seu princípio e fim. 

 

PALAVRAS CHAVES:  

POSITIVISMO; CRISE; PESSOA HUMANA. 

 

ABSTRACT 

The object of the present article is to perform a brief analysis of the positivist 

phenomena. Therefor, in the first place, reflections on the philosophical view of the 

positivism will be made and in the second place, propositions about it's juridical aspect 

will be elucidated as a way making it possible to one to understand the structure of the 

juridical order. During the research, it was noted that this theory – which refers to unit, 

coherence and completion – is directly connected with the notion of the norm described 

by Kelsen. It is important to bare in mind that although for Kelsen, the norm itself was 

essential, he never explained it's meaning. So, to fulfill this vacancy and be able to 
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justify in a reasonable manner the ways of juridical system, it is necessary to exam the 

concept of human dignity. At this point, is clear that the crisis of the positivism is the 

starting point to make the human being the first component, the center of the law, being 

it's cause and it's ending. 

 

KEYWORDS 

POSITIVISM; CRISIS;  HUMAN BEING. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser tratado neste artigo é, sem qualquer dúvida, campo fértil para a 

discussão, afinal se está a propor uma forma de ver o direito em que se abre mão das 

respostas a priori, possíveis no Positivismo Jurídico, para pensá-lo como um sistema 

em que unidade, coerência e completude são possíveis apenas se se considerar a Pessoa 

Humana como um componente fundamental. 

O Positivismo Filosófico, como se verá, apresenta-se como um suposto 

estrutural do Positivismo Jurídico. Este, a seu turno, um sistema que se faz completo 

com a tese do Ordenamento Jurídico. Completo por contar com uma Norma 

Fundamental. 

A Norma Fundamental, estruturante do pensamento de Kelsen, é um dos nós 

epistemológicos do Positivismo, já que parece aludir ao que nega: uma estrutura, antes 

de qualquer coisa, referida no campo da natureza. 

A referência negada se nos apresenta como suposto de totalidade. O Direito, 

veremos, é sistema completo quando tem um ponto de partida e de chegada definido por 

princípio. Este referencial é a Pessoa Humana. Uma referência que permite o sistema 

jurídico ser coerente com os valores que apregoa e parece querer preservar. 

 

POSITIVISMO FILOSÓFICO 

 

O Positivismo Filosófico é uma concepção de mundo que parte das reflexões 

de Augusto Comte, pensador francês que viveu no limiar do século XVIII até meados 

do século XIX: entre 1798 e 1857. 
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Comte, consagrado na história como o grande sistematizador da sociologia, 

partia da premissa de que era possível planejar o desenvolvimento das sociedades e dos 

indivíduos a partir dos referenciais das ciências exatas e biológicas, referencial que se 

reflete no Positivismo Jurídico e seu anseio de unidade, coerência e completude na tese 

do ordenamento jurídico, de que foi expoente Hans Kelsen. 

O pensamento de Comte foi forjado na França pós-revolucionária da primeira 

metade do século XIX, na qual havia grupos com visões antitéticas de mundo. Ambos 

os grupos, todavia, viviam sob a influência da máxima liberal estampada no laissez-

faire, laissez-passer. Nesta quadra, direito equivalia à lei e tinha a pretensão de 

encampar absolutamente tudo. Interessava a este, portanto, o que lei descrevia, pouco 

importando as razões de justificação desta. 

A idéia de positivismo se liga, como se percebe, à noção de segurança jurídica. 

É preciso ordem e esta ordem é encontrada quando se sistematiza a realidade. Assim o 

pensamento positivista se apresenta como sendo o estágio mais avançado de formatação 

social. Um modo de organização que suplanta o modelo teológico e metafísico. 

O positivismo se apresenta na forma de física social. Uma possibilidade de 

estudar a sociedade que permitiria se estabelecer bases racionais e científicas para uma 

reforma intelectual e moral na comunidade. Um momento em que o modelo social veste 

as roupas da ciência natural e o espírito científico (positivista) é o que se atém à 

observação dos fatos e “se limita a raciocinar sobre eles”1, procurando “relações 

invariáveis, quer dizer, suas leis”2. 

De maneira muito inteligente para seus propósitos, Comte divide a sociologia 

em duas partes: estática e dinâmica. Esta estudava o desenvolvimento orgânico e 

ordenado da sociedade através da lei dos três estados, naquilo que chamamos progresso 

social. Aquela analisava a sociedade em repouso, na chamada ordem social. 

A noção de progresso diz que a ciência, fornecedora de conhecimentos e 

aperfeiçoamento de meios técnicos, gera riqueza, felicidade e segurança. Neste sentido, 

é preciso se ter ciência para que o ser humano não seja pobre, infeliz e inseguro. É 

preciso evolução e esta se faz possível com o progresso, garantido pela ordem, em 

Comte é relacionada à estabilidade social, tradição, autoridade, harmonia e hierarquia. 

                                                 
1  SIMON, Maria Célia. O Positivismo de Comte. In: REZENDE, Antônio (Org.). Curso de 
Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 122. 
2  Ibidem. 
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Ao apresentar uma de suas idéias motrizes – amor por princípio, ordem por 

base e o progresso por fim3 –, Comte acaba propondo uma terceira via às correntes 

políticas de sua época. A um só tempo atende aos conservadores – que buscavam 

restabelecer a ordem medieval – e ao grupo formado por pensadores influenciados pelo 

Iluminismo, afirmadores da necessidade de progresso e completa aniquilação da ordem 

anterior. 

O que se viu na Europa influenciada pelo positivismo foi um progresso real 

com paz substancial. Este progresso, a um só tempo, permitiu e demandou ao velho 

continente sair de suas fronteiras em busca de meios que o garantissem. Uma busca 

sempre realizada pelo legitimante discurso “civilizador”4, que maquiava o imperialismo 

vivenciado. Como resultado, houve notória expansão colonial. 

A expansão relatada levou valores da Revolução Industrial a outros povos, 

ampliando mercados consumidores. Esta ampliação, evidentemente, precisava se 

consolidar, e isto demandava a transformação dos povos colonizados, então baseados 

em outro sistema valorativo. Era necessário, logo, se impor ao mundo que se abria a 

cultura européia e seus valores capitalistas de massa. 

Os efeitos reais sobre a sociedade européia foram imediatos. Com o nome de 

positivismo se viu “ordem e progresso”, fato inspirador da flâmula maior do Brasil. As 

cidades cresceram. A medicina se desenvolveu. Aumentou-se a produção. Consolida-se 

nesta época um modo linear de se ver o mundo. Nesta perspectiva não havia limite para 

a ciência nos moldes positivistas. 

A herança deixada pelo Iluminismo e pela Revolução Industrial deu à Europa, 

em especial à França, um momento adequado para brotar a estrutura do pensar 

positivista. Tudo crescia em grandeza, riqueza e bem-estar. Há, então, e faz sentido na 

época, forte apelo para a acolhida do darwinismo, já que se imaginava ser aquele um 

momento de real evolução da espécie humana. 

 

POSITIVISMO JURÍDICO 

 

                                                 
3  Idem., p. 126. 
4  A “missão civilizadora” pretendia levar valores capitalistas mediterrâneos europeus (judaico-
cristãos) para grupos pautados no politeísmo, na poligamia, em formas de poder tradicionais, na 
economia agrária e no artesanato doméstico. Cf.: COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: 
Introdução à Ciência da Sociedade. São Paulo: Moderna, 1987, p. 44. 
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O Positivismo Jurídico decorre da expressão Direito Positivo, que em sua 

origem foi usada para se contrapor a Direito Natural. Esta noção de distinção e 

contraposição remonta o pensamento grego-latino, mas o uso corrente da locução só 

acontece a partir da Idade Média5. 

Na fase socrática encontramos no Timeu de Platão a idéia de “justiça positiva”: 

conjunto de leis que regulavam a vida social. “Justiça natural”, por outro lado, 

constituía-se no conjunto de leis naturais que governavam o cosmos, portanto, na ordem 

da estrutura de constituição do universo. Nesta quadra, Platão contrapõe natural a 

positivo. Este da ordem humana. Aquele da ordem da natureza. 

Aristóteles, na Ética a Nicômaco, faz sua distinção dizendo que “justiça 

política é em parte natural e em parte legal”.6 Justiça natural teria a mesma força em 

todos os lugares, ao contrário da legal, que trata daquilo que pode ser regulamentado de 

um modo ou de outro. O poder de regulamentação diz com o mundo das possibilidades. 

Ocorre, porém, que, uma vez estatuída a regulamentação, esta perde seu caráter de 

indiferença e passa a ser exigível de modo determinado. 

Como exemplo de sua proposição, Aristóteles7 apresenta um exemplo 

elucidativo. O fogo seria exemplo de natural, pois queima em qualquer parte de igual 

modo. Como legal aponta o sacrifício religioso de animais, que pode ser estatuído de 

modo diverso. Ora um bode. Noutra hora uma ou duas cabras. O que determinará a 

espécie e a quantidade de animais será a norma religiosa. Esta, uma vez estatuída, valerá 

para todos os participantes do grupamento religioso que elaborou a norma. 

Uma vez apresentado o exemplo do que seria justo natural e justo legal, o 

filósofo em comento aponta dois critérios básicos para a distinção entre Direito Natural 

e Positivo: a) abrangência da norma; e, b) seu valor. 

Quanto à abrangência, o Direito Natural tem a mesma eficácia em toda parte e 

para todas as pessoas. O Positivo, em outra medida, só é eficaz dentro do grupo político 

que o gestou e lhe outorgou validade. 

Quanto ao valor, o Direito Natural alude a ações objetivas, que não se sujeitam 

ao juízo de valor dos sujeitos. O Positivo, por outro lado, prescreve ações (positivas ou 

                                                 
5  Atribui-se ao Mestre Abelardo, filósofo medieval do século XI, o uso escrito pela primeira vez 
da expressão Direito Positivo. BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do 
Direito. Ícone: São Paulo, 1999, p. 19.  
6  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro V, capítulo 7. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
7  Ibidem. 
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negativas) dentro de um ordenamento. Neste ponto, o que antes poderia ser indiferente 

(fazer ou não-fazer) se reveste do caráter obrigatório diante da vigência da lei. Não mais 

há a indiferença de antes, em que era facultado a consagração8 do modelo “a” ou “b”. 

A noção de Direito Positivo e Natural também é encontrada na Roma Antiga. 

Apresentado pelo jus civile, tinha-se o direito positivo. Diz-se isto porque este tinha a 

validade territorialmente delimitada por pessoas que o conheciam e reconheciam. 

Representando o Direito Natural se concebeu o jus gentium. Aos estrangeiros se 

aplicavam as leis naturais, já que estes não conheciam na totalidade as leis dos romanos. 

Chegado o Medievo, constata-se não ter havido introdução de diferenças 

essenciais à noção apresentada no período clássico. Os pensadores medievais discorrem 

basicamente sobre a lex naturalis e lex humana. Esta um produto da razão. Aquela uma 

decorrência da natureza, acessível à compreensão humana apenas no plano descritivo, 

não se conspurcando de interferência objetiva. A ordem natural estava posta e o homem 

só poderia observar e compreender o funcionamento desta. 

A Idade Moderna foi um momento de grande transformação do mundo. 

Eventos como a chegada de Colombo à América9, a conquista de Granada pelos 

espanhóis e o conseqüente fim do domínio mouro, a Reforma Religiosa10, a 

consolidação da Inglaterra como grande potência naval (decorrência do modelo de 

mercantilismo adotado, o comercial), a Revolução Gloriosa11, o Tratado de Paris12 e a 

Declaração de Independência das treze colônias inglesas da América do Norte são 

eventos dos mais importantes nesta fase histórica e configuram a base para a grande 

mudança paradigmática que se viu na entrada do mundo Contemporâneo. 

O Positivismo Jurídico é, assim, possibilidade advinda da Revolução Francesa 

e da grande mudança paradigmática que representa. Uma mudança que aponta em 

várias direções, mas, sobretudo, na linha da liberdade e da igualdade, reclamos da 

burguesia que antecedeu e lutou pelo movimento. Reclamos que, uma vez atendidos, 

asseguravam a pretendida segurança jurídica. 

                                                 
8  Cf. BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 16 e 17.  
9  Cristóvão Colombo chega à América e a declarou colônia da Espanha em 1492. 
10  Lutero encabeça a Reforma Religiosa na Alemanha de 1517. 
11  Com a Revolução Gloriosa depôs Jaime II da Inglaterra em 1688. 
12  O Tratado de Paris coloca fim à Guerra dos Sete Anos na Europa e a guerra entre franceses e 
índios na América do Norte no ano de 1763. 
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Na quadra contemporânea o Positivismo Jurídico se apresenta como modelo de 

organização do direito que consubstancia as aspirações da burguesia e sofre notória 

influência do Positivismo Filosófico. Diz-se isto porque este tem a aspiração de colocar 

o direito como via de satisfazer as necessidades normativas advindas das relações 

sociais. Deste modo, estrutura-se para apresentar um conjunto de normas positivas que 

integram o direito de maneira a não deixar qualquer lacuna, do que se diz que corpo 

normativo do Direito Positivo seria completo. 

Esta é a tarefa a que os positivistas se propõem: apresentar um direito orgânico 

e completo, no qual todas as situações passíveis de ocorrer na esfera social tenham uma 

resposta a priori do sistema. Tal encampamento como princípio traria a pretendida 

segurança jurídica, uma vez que demandaria do aplicador da lei apenas o trabalho de 

subsunção. Sendo assim, parece-nos producente se dizer que na gênese do positivismo 

não há lugar para um direito valorativo e principiológico. Há, apenas, e tão-somente, 

uma disciplina normativo-analítica. 

O modelo positivista, no seguimento descrito, pretende abarcar o mundo fático 

com a realidade legislativa. Esta realidade se faz possível em razão da criação da tese do 

chamado ordenamento jurídico, a partir da qual se estrutura, de fato, o Positivismo 

Jurídico. 

 

O ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Até fins do século XVIII as normas jurídicas estavam dispersas. O movimento 

intelectual e social de busca de segurança jurídica, que na França ficou patente na época 

da Revolução, acabou gerando o ambiente propício para o borbulhar do Positivismo 

Jurídico. Neste ponto, ordenamento e positivação se fazem faces da mesma moeda. 

A teoria do Ordenamento Jurídico está estruturada em três pilares que a 

caracterizam: unidade, coerência e completude. A noção de unidade que a esta interessa 

é formal, uma vez que considera apenas o modo de apresentação da norma. Assim, 

existe unidade porque todas as normas derivam de uma mesma fonte que tem 
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legitimidade para criar direito. Conseqüência desta unidade13 é a teoria da norma 

fundamental. 

A segunda característica é a coerência, pela qual se nega a existência de 

normas incompatíveis entre si. Nenhum ordenamento admite a existência de normas 

contraditórias, razão pela qual eventual ocorrência se resolve pelo critério da exclusão. 

Uma regra afasta a outra. 

A noção de coerência à luz do Direito Positivo é formal e baseada no jogo das 

regras. Por isto se resolve no plano prático pelos critérios clássicos de interpretação: 

hierarquia, especialidade e anterioridade. Serve bem ao mundo em que viveu Comte, 

marcado pelo primeiro eixo do tripé estrutural que marca a Revolução Francesa, a 

liberdade. Nesta quadra o direito não é pensado à luz de princípios nem de valores, pelo 

que um filólogo seria um grande realizador de justiça. 

Kelsen14 foi extremamente importante para a tese do Ordenamento Jurídico. A 

partir dele unidade e coerência puderam ser pensadas de forma coesa. Tão coesa que, 

perguntado sobre o Estado Nazista em sua chegada aos Estados Unidos no fim da 

segunda guerra, viu-se obrigado a legitimar o Terceiro Reich. Certamente uma resposta 

coerente com sua tese. Ao mesmo, uma denúncia de que se perceber unidade e 

coerência neste sentido é uma visão rasa e vazia, que só faz sentido se o direito for 

pensado como fim em si próprio. 

Fazer da literalidade do texto constitucional princípio, meio e fim do direito, 

sem qualquer preocupação com princípios e valores, sobretudo a Dignidade da Pessoa 

Humana, gera situações como a relatada. Sendo a Constituição fruto da vontade geral, e 

se o Estado Nazista estava de acordo com ela, de fato nada havia para se criticar. 

Além de unidade e coerência, importa de forma sobrelevada, conforme a visão 

de ordenamento relatada por Bobbio15, a noção de completude. Nesta medida o autor 

                                                 
13  Em Dworkin a noção de unidade e coerência amplia os conceitos sobre a matéria e nos faz 
repensar certas chagas que são da realidade brasileira. Em matéria tributária alguém pode se ver livre do 
processo investigativo pela denúncia espontânea, mesmo que seu crime envolva milhões.  Existe um 
arrependimento que, de fato, é eficaz. Por outro lado, alguém que furte um quilo de laranja não tem as 
mesmas benesses. Não há arrependimento eficaz uma vez tendo havido inversão da posse. Quando muito 
se tem uma causa de diminuição da pena. Temos um ordenamento, que do ponto de vista positivista se faz 
coerente e unitário, mas na prática se faz segregador e consagrador de absurdos. Uma unidade que, sem 
qualquer dúvida, não leva em conta a Pessoa Humana como componente de sua fórmula. Logo, uma 
fórmula vazia de fundamento. Cf.: DWORKIN, Ronald. Os Direitos levados a Sério. Tradução de 
Nélson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
14  KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
15  Cf. BOBBIO. Op. cit., p. 207. 
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colacionado pontua ser completude o “coração do coração” do Positivismo Jurídico. 

Sendo o supra-sumo da tese do Ordenamento Jurídico, a noção de completude alude à 

não-existência de lacunas na lei. 

Dizer que não há lacuna no Direito é de fácil aceitação e compreensão. Parece-

nos, mesmo, que este não se restringe ao conjunto de leis positivas. Neste ponto, se faz 

tranqüila a tese da completude do direito, lato sensu. Em sentido stricto, todavia, no 

qual o Direito é Positivo e equivale à lei, a tese da inexistência de lacunas parece 

apressada, muito embora seja cerne da noção de Ordenamento Jurídico que perdurou até 

a Segunda Guerra Mundial. 

Da tese de que não há lacunas na lei, surge a Teoria do Espaço Jurídico Vazio. 

Com esta se afirma não haver lacunas na lei e, ao um só tempo, assevera-se que se há 

algo não previsto é porque não importa para o ordenamento. No seguimento justificante 

da idéia de completude, surge a Teoria da Norma Geral Exclusiva, estabelecendo que a 

lei traz em si dois ordenamentos: a) o próprio, afirmado em seu conteúdo; e, b) o 

decorrente, que engloba todos os atos não previstos de forma antitética. Disto, tem-se 

que tudo o que não for proibido é permitido. 

Com base nesta noção de completude e da exigência da norma positivada, o 

Positivismo Jurídico nega o Direito Natural, chamado por Bentham de “pretenso direito 

natural”, já que contrário à noção de ciência por ser carregado de metafísica. Esta 

superação de conceitos metafísicos, neste momento, apresenta-se como uma condição 

do Positivismo, desde o Filosófico. 

O empreendimento para abolir a noção de um Direito Natural decorre do 

movimento racionalista, a partir do qual se diz que bem e mal resultam unicamente de 

influências sociais como educação, leis e costumes16. Se bem e mal são da ordem da 

sociedade, podem ser regulamentados pela mesma sociedade. Assim a conclusão 

positivista é no sentido de que estudo do direito é estudo de normas vigentes. Estas 

normas, postas pelo Estado e reconhecidas pela sociedade, seriam o ponto de partida e 

chegada da organização social. 

Dos matizes do movimento racionalista, que está na base da teoria do 

Ordenamento Jurídico, surge a possibilidade de negação do Direito Natural, fato 

assumido expressamente por Kelsen, para quem as normas encontram fundamentos em 

                                                 
16  Cf. JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1955, p. 376. 
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outras normas, que lhes são hierarquicamente superior17. Desta busca de fundamento, 

chega-se à teoria da Norma Fundamental, fundamento do Direito. 

A norma fundamental é base de toda a construção do Direito. Ocorre, contudo, 

que não foi respondido por Kelsen qual seria a norma fundamental. Para nós, todavia, 

que muitos chamam de pós-modernos, esta lacuna sistêmica deve ser preenchida, sendo 

a Pessoa Humana o ingrediente essencial. 

 

A NORMA FUNDAMENTAL: DE KELSEN À DIGNIDADE HUMANA 

 

Kelsen não se propõe a provar o que é Norma Fundamental. Nada obstante, 

apresenta-a como um pressuposto necessário. Nisto sua hipótese parece contradizer a 

concretude que o juspositivismo solicita. Sendo uma hipótese, deveria haver uma busca 

intelectual para prová-la pela razão e pela ciência. Pela ciência o limite se lhe impôs. 

Pela razão deveria se constata a falta de argumentos. 

A norma fundamental em Kelsen é um dilema. Um dilema que se nos apresenta 

paradoxal, já que não nos parece coerente fundamentar algo na suposição da existência 

de uma base, aparentemente natural, se para o direito proposto por ele natureza não é 

relevante. Se relevantes são as proposições racionalmente alcançáveis, um sucedâneo 

lógico surge: a Norma Fundamental pode ser alcançada pela razão. Se não, a 

completude pretendida por Kelsen se faz incompleta em si. 

O Positivismo, como se percebe, parte de pressupostos materiais, deixando 

algumas lacunas. Em nosso sentir estas são preenchidas pelo substrato ético da Pessoa 

Humana. Isto, porém, é uma inferência de cunho pessoal que não ressoa na doutrina de 

Kelsen. Em verdade, o positivismo não considera a dimensão espiritual do humano. De 

cunho materialista, nega a existência de alma e se atém ao corpo, parte “positivada” da 

pessoa. Neste ponto, como é à matéria e as coisas que se afere valor pecuniário, o corpo 

acaba por prevalecer sobre a pessoa na sua dimensão pessoal e íntima. 

Conseqüência do que inferimos é percebida em certos nós epistemológicos de 

nossa legislação. No artigo 148 do Código Penal, a título de exemplo, se estabelece que 

privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado, traz como 

conseqüência pena de reclusão que varia de um a três anos. No artigo 159, aponta-se 

                                                 
17  Cf. KELSEN, Hans. Op. cit., São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 4. 
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que seqüestrar pessoa com o fim de obter vantagem financeira implica em uma punição 

que varia de oito a quinze. 

O exemplo trazido à colação estampa que a mesma vida humana recebe 

tratamento desproporcional. Uma desproporção que se baseia no âmbito patrimonial. 

Do ponto de vista da Pessoa Humana a privação de liberdade é uma só. Ocorre, porém, 

que no segundo caso a privação visa a aferir valores financeiros. 

O confronto dos artigos relatados segue a mesma direção do que se discutiu em 

notas acerca do conceito de unidade e coerência na obra de Dworkin. Não se faz 

razoável que a mesma referência – aqui a liberdade, e em notas o patrimônio – seja vista 

de forma tão antitética. É preciso coerência e para nós esta se encontra no conceito 

fundamental da Dignidade Humana. Nesta linha, resta-nos claro que a ciência jurídica 

requer, sim, outro fundamento. Este fundamento é externo e deve ser a Pessoa. Nisto a 

tese do Ordenamento Jurídico encontra Norma Fundamental que lhe falta. 

Quando se tem a Pessoa como viés fundamental, não mais se justifica 

proposições como a colacionada. Pessoa é pessoa, independentemente do que ela 

possui. Disto não parece razoável que um crime, cujo núcleo é a liberdade, seja visto de 

forma tão desarrazoada. Como suposto de unidade do sistema, o direito não pode ser 

visto desta forma. Nem mesmo Comte e seu Positivismo Filosófico conceberiam 

segurança jurídica em uma quadra de desproporção como a relatada. 

Quando se pensa na pessoa como viés de se ver o mundo, e nele se inclui o 

ordenamento jurídico, fica evidente que a unidade e coerência vivenciada no Brasil são 

uma só: colocar sob a proteção da lei o que é aferível na esfera patrimonial. Isto é 

lamentável e torna evidente a conclusão de que temos uma ordem principiológica nos 

dias de hoje, no plano constitucional, mas uma legislação infraconstitucional, e toda a 

leitura que desta se faz, pautada em regras positivadas. 

 

O POSITIVISMO NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

Aspirações fundamentais da Revolução francesa foi o progresso e a melhor 

divisão dos bens. Igualdade, então, assume função fundamental: afastar os privilégios 
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decorrentes do status de nascimento18, a partir do qual apenas o Terceiro Estado 

concorria para a manutenção da máquina pública, gozando Nobreza e Clero de uma 

tranqüila – e inquietante para os demais – situação de não-tributação. A lei, neste 

contexto, surge para assegurar uma situação de equalização, possível em razão do 

movimento revolucionário. 

No Brasil ocorreu o oposto. Não houve movimento de ruptura. Pelo contrário, 

somos dados a conjugar até mesmo o inconjugável. Por isto mesmo vivemos bem com a 

vigência de ordenações depois da independência. Por isto também absurdos de 

incoerência podem ser detectados nossa legislação, fato que denuncia com grande 

clamor as inconsistências de um positivismo em crise. 

Embora a vigência das Ordenações Filipinas fosse pacífica no Brasil posterior 

a 1822, ocorreu uma mudança substancial em nossa legislação no ano de 1833. Nesta 

ocasião – por pressão da Inglaterra, diga-se – se pôs fim ao comércio escravocrata. 

Nada obstante, a escravidão foi mantida. 

Em um regime escravocrata escravos são necessários. Sendo necessários 

continuaram a chegar ao país. Não mais em razão do comércio, mas do tráfico. Este 

tráfico gerou dividendos consideráveis e os traficantes precisavam lavar o dinheiro. 

A lavagem de dinheiro no Brasil começa regada a muito sangue. Navios 

negreiros geravam dividendos voluptuosos, que precisavam parecer limpos. Um modo 

prático para se fazer esta limpeza era com a compra de bens, o que fez lembrar a todos 

um problema. Ainda tínhamos propriedade imóvel na estrutura jurídica. 

Dividendos de um lado. Necessidade de se legitimar este dinheiro do outro. 

Neste contexto foi criada a Lei de Terras, fato consolidado em 1850. Esta surge para 

garantir a propriedade e, apesar das mazelas que legitima, traz em si uma noção de 

Função Social que nossa história ainda não recobrou. Posse e propriedade andavam 

juntas. 

Nossa Lei – e isto se inicia com a Lei de Terras – não foi fruto de um processo 

revolucionário. Na verdade o que tivemos foi uma importação do modelo francês sem 

                                                 
18 Havia 25 milhões de franceses ao tempo da Revolução. O clero tinha cerca de 120 000 religiosos, 
constituindo-se no primeiro estado. A nobreza constituía, com 350 000 membros, o segundo estado. O 
terceiro estado compreendia 98% da população. Cf.: VICENTINO, Cláudio; DORIGO Gianpaolo. 
História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2001. 
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qualquer preocupação de contextualização. Nisto nossa propriedade configura um 

modelo que não se preocupa com a legitimidade. 

A noção de domínio vigente no Brasil, às vezes garantido de forma indecente, 

está, em sua gênese, maculada com a coisificação de pessoas. Este momento de 

objetificação (lembremos que o comércio de escravos foi proibido em 1833) permitiu a 

que pessoas fossem artefatos de negociatas dos traficantes. Negociatas que demandaram 

a positivação do domínio entre nós com a Lei de Terras. 

No Brasil, ao contrário da França pós-revolução, a garantia da propriedade se 

fez sem se importar com a legitimidade da posse que a antecedeu. Pegamos a letra da lei 

de assalto, mas não seus propósitos. Nesta medida, não mais podemos pensar nosso 

ordenamento como coerente sem fazemos as filtragens que a ótica da pessoa nos impõe. 

O positivismo jurídico exacerbou a racionalidade científica, aqui entendida 

como uma capacidade que o ser humano possui para fundamentar a verdade das 

representações produzidas na sua mente. Nos moldes atuais, todavia, não mais se faz 

coerente uma visão de ordenamento jurídico nos moldes do Positivismo Jurídico19. O 

conhecimento, e nisto se inclui o direito, não pode esquecer dos pilares da racionalidade 

e da historicidade. O Direito é uma realidade que permeia a sociedade e a convivência 

dos seres humanos. Por isto se questiona sua capacidade de responder às demandas 

apresentadas pela sociedade se este é sua própria finalidade, 

O direito é produção humana. Mais profundamente é produção social pontuada 

no tempo e espaço. Deste modo a ciência jurídica tem que levar em conta o momento 

histórico e a sociedade para a qual existe, para que a pessoa tenha condições jurídicas de 

ser reconhecida em suas necessidades e finalidade. 

O Positivismo Jurídico afirma o primado da Lei em detrimento da Justiça. Tal 

colocação (absurda para nós) é afirmada no prefácio à segunda edição da obra basilar de 

Kelsen, onde este diz que o problema da Justiça está fora de uma teoria do Direito. Sua 

teoria se limita a analisar o “Direito positivo como sendo uma realidade jurídica”.20 A 

Justiça é remetida para um apêndice. 

O que vemos da obra citada é uma apresentação teórica voltada para o 

conhecimento, e não para uma ordem jurídica especial. Tem-se, em verdade, uma teoria 

                                                 
19  BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da Epistemologia: uma introdução ao problema 
da racionalidade e da historicidade do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1992.  
20  KELSEN, Hans. Op. cit., p. 1 
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da interpretação21. Uma teoria de interpretação que se esquece dos valores e perde 

sentido ao fazer remição a um fundamento que não diz qual é. Nada obstante, um 

fundamento pode ser encontrado, a nosso sentir na noção de pessoa. Nisto, sem 

qualquer dúvida, este encontraria razão de validade. 

 

CRISE NO POSITIVISMO JURÍDICO. PARA ALÉM DA LEI E EM 

ENCONTRO DA PESSOA 

 

O Positivismo Jurídico ignora qualquer questão além da lei posta pelo Estado. 

A lei o estrutura e ele se volta para a satisfação desta mesma lei. Este entendimento foi 

marcante até a segunda Guerra Mundial. Hoje, contudo, há em torno da pessoa um 

amplo debate. Um debate que entre nós se faz intenso depois da Constituição da 

República Federativa de 1988. 

Nossa última Assembléia Constituinte acolheu noções fundamentais acerca da 

Pessoa Humana. O princípio da Dignidade foi positivado em sede constitucional. Tal 

fato, pos si somente, denota ser pretensa a idéia de completude que o positivismo 

asseverou como suposto de unidade e coerência de seu ordenamento. 

A importância da Dignidade Humana é total. Este princípio deve servir de 

critério direcional do legislador e do aplicador do direito, uma vez que, apesar do 

declínio, o positivismo permanece na estrutura do Direito. Enquanto instrumento do 

Estado, todavia, devemos questionar seus agentes políticos, legisladores e juízes até que 

ponto o Direito Positivo oferece soluções satisfatórias para nossa sociedade. Devemos 

aqui enfatizar a expressão “satisfatória” por representar o cerne da questão. Não se trata 

apenas de solução, mas de solução satisfatória. 

Uma vez visto que o Positivismo Jurídico não mais se faz adequado, resta-nos 

buscar um embasamento filosófico que possa dar sustentação ao Direito. Um 

embasamento que sirva de questionamento, crítica e norte para que o Direito (ciência 

autônoma que de fato é) possa responder ser um elemento de bem para a comunidade 

humana. 

Uma vez considerando que o direito não pode ser fim em si próprio, e que esta 

consideração é o cerne da crise do Positivismo Jurídico, faz sentido a colocação da 

                                                 
21  Ibidem. 
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pessoa no centro do sistema jurídico, sobretudo se consideramos que nossa Constituição 

apresenta em seu artigo primeiro a Dignidade da Pessoa Humana como seu fundamento 

explícito. 

A elevação da pessoa como relatada traz alguns nós epistemológicos, 

sobretudo que não mais podemos ler a Constituição com olhos meramente positivistas. 

O Positivismo Filosófico e Jurídico, ainda arraigados entre nós, como parte do 

inconsciente coletivo jurídico, não podem ser fundamento para se esvaziar o alcance da 

pessoa em nome de uma pseudo-segurança jurídica. É preciso se lembrar, sempre, que 

vivenciamos um Estado Democrático de Direito e este tem uma função, antes de tudo, 

transformadora. Não mais podemos nos contentar com Estado de Direito (regulador) e 

Social, voltado para a promoção. É preciso que aspiremos e vivenciemos um Estado que 

seja, em essência, transformador. Uma transformação que deve ser feita a partir do pilar 

fundamental que é Pessoa Humana. 

Visto o Direito na perspectiva transformadora, um problema subjacente 

aparece. O Positivismo Filosófico, e também Jurídico, é, em essência, de cunho 

materialista. É preciso lembrar que desde Comte toda e qualquer dimensão espiritual foi 

banida em nome da ciência. Que foram ultrapassadas as fases teológica e metafísica da 

civilização humana. Que o direto se fez positivo e pretensamente absoluto e sem 

lacunas. É preciso se lembrar, também, e, sobretudo, que a negação de lacunas na Lei 

foi um dado da pretensão humana, já superado. Sendo assim, é de se perguntar: o que 

foi proposto para ocupar estas lacunas? É possível se afirmar que matéria cuida de 

matéria? Parece-nos que não. 

Nossa Constituição mudou. O espírito positivo, contudo, continua vigorando 

de modo expressivo no mundo do Direito. Vivemos em um Estado Democrático de 

Direito, mas isto significa pouco para a grande maioria da população. Nós, todos, 

conhecemos as dificuldades para se conseguir educação pública, atendimento adequado 

nos hospitais e, até mesmo, alimentos por uma parcela considerável da população 

brasileira. 

O Estado Democrático de Direito é uma evolução do Estado de Direito 

aspirado pela burguesia e concretizado nas Revoluções Liberais22. Neste a lei era a base 

do Estado, e ponto final. No Estado Democrático de Direito é preciso se vivenciar 
                                                 
22  BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996,  
p. 16. 

 
3333



soberania popular. Logo a base está nas pessoas. Soberania popular, então, suplanta a 

noção de sufrágio universal. Aduz, em verdade, para a idéia de participação (in)fluente 

do maior número de atores sociais. Uma participação que, de fato, permite a realização 

dos valores afetos à Pessoa Humana23.  

Em uma breve análise de nossa história republicana é fácil se concluir que não 

houve, até o momento, a efetivação da Pessoa Humana como fundamento do Estado. O 

positivismo está em crise e é bom que esteja. É preciso se superar sua noção de 

completude para que a pessoa possa ser o elemento de complementação do direito. É 

preciso se fazer interpretações conforme a Pessoa. Ler a Constituição é necessário. 

Suplantar a literalidade desta mais ainda. Interpretar a Constituição é, então, fazer uma 

leitura conforme a Pessoa Humana. 

Nossa sociedade tem como fundamento a Dignidade da Pessoa Humana. O 

Direito é fruto da sociedade que se manifesta através de seus representantes. Deste 

modo, nosso direito tem que estar baseado neste princípio. O que se constata, todavia, é 

que este ainda não foi incorporado ao fato à nossa realidade jurídica e social. Há 

distorções das mais variadas. Há diferenças sociais mais que notórias. Nosso país, um 

dos mais ricos do mundo, sustenta níveis de pobreza comparáveis aos dos mais pobres. 

Nisto a concentração de renda por parte de um pequeno número de pessoas viola o que 

o princípio da Dignidade Humana tem a dizer: respeito e consideração de todos. 

A base filosófica adequada ao Direito, que o coloque no tempo e espaço com a 

devida eficácia, livrando-o de anacronismos e paradoxos, deve levar em conta a 

totalidade da Pessoa. A Ciência Jurídica tem um motivo e um fim. Para isto, levar em 

conta a Dignidade da Pessoa é conferir ao ordenamento a superação da crise do 

positivismo. Uma possibilidade de visão do ordenamento que se faça unitária, coerente 

e completa na medida em que as pessoas sejam atendidas naquilo que lhes é essencial: a 

Dignidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em seu artigo 1º, III a Constituição da República Federativa do Brasil aponta 

como um de seus fundamentos a Dignidade da Pessoa Humana. O legislador 
                                                 
23  SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 121. 
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constitucional fez reconhecer que é a Pessoa a razão de ser do Direito, sendo seu 

princípio, meio e fim. Nisto responde a um dos nós do positivismo. Confere a este o 

objeto de sua Norma Fundamental. 

A consagração constitucional é decorrência de um movimento iniciado no pós 

Revolução Francesa – e seu Positivismo Filosófico –, e repensado de forma essencial 

depois da Segunda Guerra Mundial. Um movimento que aponta na direção de um 

direito valorativo, e não mais apenas descritivo. Um movimento que visa coerência e 

unidade para o direito. Coerência e unidade na porção material, e não mais meramente 

formal.  

A mudança anunciada se deu na quadra histórica chamada contemporaneidade. 

Para tanto concorreram o Positivismo Filosófico, o Positivismo Jurídico e sua Norma 

Fundamental, apenar do vácuo não respondido por Kelsen e percebido nesta. 

A lacuna do que vem a ser Norma Fundamental nos parece ser bem preenchida 

com a noção de Dignidade Humana. Disto se tem um Positivismo Jurídico em crise. 

Uma crise que denota suas falibilidades e abre espaço para a (re)consideração da 

Pessoa. 
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PÓS-POSITIVISMO E DEMOCRACIA: EM DEFESA DE UM 

NEOCONSTITUCIONALISMO ABERTO AO PLURALISMO 

 

 
Alexandre Garrido da Silva∗

 
 
RESUMO 

 O termo neoconstitucionalismo ingressou recentemente no vocabulário da teoria do 

direito e da teoria constitucional contemporâneas. O artigo propõe, em primeiro lugar, 

analisar as relações conceituais entre o neoconstitucionalismo e o pós-positivismo. Em 

seguida, serão apresentadas e justificadas duas dimensões do neoconstitucionalismo 

capazes de apreender o fenômeno em sua totalidade: uma descritiva e outra normativa. 

Por último, com apoio nas reflexões de Robert Alexy e Peter Häberle, serão discutidas e 

problematizadas as relações e tensões entre a teoria neoconstitucionalista e a 

democracia para, ao final, propor uma versão minimalista do neoconstitucionalismo 

não-positivista que considere seriamente tanto o pluralismo político-institucional quanto 

o princípio in dubio pro legislatore.   

 
PALAVRAS-CHAVE:  

NEOCONSTITUCIONALISMO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; PLURALISMO; 

DEMOCRACIA; ROBERT ALEXY. 

 
ABSTRACT 

The term neoconstitutionalism entered recently in the vocabulary of the contemporary 

right’s theory and constitutional theory. The article proposes, in first place, to analyze 

the conceptual relationships between the neoconstitutionalism and the post-positivism. 

Afterwards, it will present and justify two dimensions of the neoconstitutionalism 

capable to apprehend the phenomenon in its totality: the descriptive one and the 

normative one. Lastly, supported in Robert Alexy's and Peter Häberle’s reflections, we 

will discuss and problematize the relationships and tensions between the 

neoconstitutionalist theory and the democracy, in order to present a minimalist version 
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of the non-positivist neoconstitutionalism which seriously considers as much the 

political-institutional pluralism as the principle in dubio pro legislatore.     

 
KEYWORDS:  

NEOCONSTITUTIONALISM; FUNDAMENTAL RIGHTS; PLURALISM; 

DEMOCRACY; ROBERT ALEXY.   

 
 
INTRODUÇÃO: 
 

O vocábulo neoconstitucionalismo tem sido utilizado, principalmente pelas 

doutrinas ibérica e italiana, para destacar as relevantes transformações metodológicas, 

teóricas e ideológicas ocorridas no âmbito do Direito Constitucional no período 

histórico posterior ao término da segunda guerra mundial. Estas transformações não 

tiveram lugar apenas na dimensão histórico-positiva de inúmeros ordenamentos 

jurídicos nacionais, repercutindo, também, sobre o estilo e os pressupostos 

metodológicos e filosóficos assumidos pela doutrina jurídica em suas reflexões sobre os 

direitos fundamentais, a democracia e a legitimação do texto constitucional. 

O neoconstitucionalismo é mencionado pela doutrina jurídica em diferentes 

sentidos. Assim, pode referir-se a uma nova concepção sobre o Estado de Direito, uma 

proposta de reformulação da teoria jurídica, uma ideologia ou filosofia política aplicada 

ao Direito ou, ainda, em um sentido amplo, uma filosofia jurídica que estuda questões 

conceituais e metodológicas sobre a definição do Direito, o estatuto do conhecimento e 

a função do jurista1.  

O artigo pretende esclarecer e sistematizar as relações entre o 

neoconstitucionalismo, compreendido como uma reflexão renovada sobre o Direito 

Constitucional atenta às suas importantes transformações empíricas e normativas, e o 

não-positivismo jurídico (ou pós-positivismo), entendido como uma crítica ou 

questionamento abrangente – isto é, que ultrapassa os limites dogmáticos e 

institucionais do Direito Constitucional – ao positivismo jurídico como método, teoria e 

ideologia do Direito. 

                                                 

1  SANCHÍS, Luis Prieto. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Madrid: Editorial 
Trotta, 2003, p. 101-102. 
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Almeja-se, assim, apresentar e sistematizar os principais fundamentos 

metodológicos e filosóficos do neoconstitucionalismo não-positivista com apoio nas 

contribuições teóricas de Robert Alexy e, em seguida, analisar e discutir as 

aproximações e tensões entre o neoconstitucionalismo, a teoria dos direitos 

fundamentais e o princípio democrático. Por último, será defendida uma versão da 

teoria neoconstitucional que “leve a sério” o pluralismo político e que, nas palavras de 

Häberle, seja compatível com uma “filosofia de alternativas2” norteadora de um modelo 

de Estado constitucional aberto ao pluralismo democrático.   

 
1. RELAÇÕES CONCEITUAIS ENTRE O NEOCONSTITUCIONALISMO E O 
PÓS-POSITIVISMO 
 

 Nos últimos anos, os prefixos neo- e pós-, assim como o adjetivo novo, 

conquistaram indubitavelmente uma posição de destaque na denominação de teorias 

jurídicas que pretendem, sob variados enfoques metodológicos e com reflexos nas 

diferentes disciplinas do Direito, superar um status quo teórico que, para muitos, é 

identificado como uma visão incompleta – para alguns até mesmo reducionista – do 

fenômeno jurídico.  

Assim, é recorrente ouvirmos falar em pós-positivismo, “não-positivismo 

principiológico3”, neoconstitucionalismo e novo constitucionalismo4, enquanto 

diferentes denominações para um novo paradigma teórico do Direito que pretende 

                                                 

2  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad 
abierta. Madrid: Tecnos, 2002, p. 62. 
3  Esta denominação é utilizada por: FIGUEROA, Alfonso Garcia. Principios y positivismo 
jurídico: el no positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998. 
4  Nos últimos anos, a expressão “neoconstitucionalismo” também vem sendo incorporada ao 
vocabulário jurídico pátrio por vários autores, por exemplo: BARCELOS, Ana Paula de. 
Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, 240: 83-103, abr./jun. 2005; BARROSO, Luís Roberto. 
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito constitucional no 
Brasil. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 240: 01-67, abr./jun. 2005. Ambos os artigos 
destacam, em especial, a dimensão empírica do neoconstitucionalismo, isto é, o fenômeno da 
constitucionalização do direito pátrio e suas implicações teóricas e práticas nas diferentes disciplinas 
jurídicas. O presente artigo, por sua vez, almeja ressaltar os pressupostos metodológicos e filosóficos do 
neoconstitucionalismo não-positivista, com especial atenção para o abrandamento da dicotomia 
positivista entre descrição e prescrição postulado pelas recentes teorias que reabilitam a racionalidade 
prática no Direito. Proposta teórica semelhante a do artigo em tela é apresentada e desenvolvida no 
recente livro: DUARTE, Écio Oto Ramos. POZZOLO, Suzanna. Neoconstitucionalismo e positivismo 
jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição. São Paulo: 
Landy, 2006. 
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questionar, seja sob a forma lato sensu de uma teoria geral, seja sob a modalidade 

específica de uma renovada filosofia e teoria constitucional, alguns postulados 

fundamentais do positivismo jurídico.  

Todas essas expressões, no entanto, apresentam-se bastante imprecisas na 

doutrina jurídica. Aliás, cabe registrar, já há algum tempo diferentes formulações 

teóricas, geralmente fundadas em premissas filosóficas inconciliáveis, qualificam-se 

como pós-positivistas, de tal modo que o referido conceito, extremamente impreciso, 

perdeu quase todo o seu caráter distintivo5. Aliada à imperiosa indagação sobre um 

conceito plausível, isto é, não estigmatizado, que sintetize a doutrina do positivismo 

jurídico6, encontramos outra questão significativa que merece ser suscitada, qual seja: 

estaríamos realmente diante de um novo paradigma jurídico – neoconstitucionalista – 

que pretende superar in totum o anterior?  

Ao mesmo tempo, o vocábulo “neoconstitucionalismo”, neologismo que 

encontrou rápida difusão no meio doutrinário pátrio, também possui um semelhante 

grau de imprecisão conceitual que caracteriza o pós-positivismo. Deste modo, cabe 

ressaltar, encontramo-nos diante de pelo menos dois importantes “dilemas analíticos” 

envolvendo as relações entre ambos os conceitos anteriormente mencionados: 

Em primeiro lugar, neoconstitucionalismo e pós-positivismo possuem diferentes 

graus de amplitude teórica. Em razão desta assertiva, os dois conceitos não são 

intercambiáveis, pois algumas teses filosóficas e metodológicas do pós-positivismo 

extrapolam o âmbito dos questionamentos ordinariamente apreciados pelo 

neoconstitucionalismo. Ao identificar ambos os conceitos como sinônimos, corre-se o 

risco de submeter importantes questões – eminentemente especulativas ou 

excessivamente teóricas, ideais ou abstratas – que conformam o campo de investigação 

da Filosofia do Direito – por exemplo, racionalidade prática, questões sobre a justiça, 

                                                 

5  PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Instituto de Estudios 
Constitucionales, 2006, p. 29. 
6  No sentido de uma definição não estigmatizada do positivismo jurídico, cabe citar os 
importantes trabalhos: STRUCHINER, Noel. Algumas ‘proposições fulcrais’ acerca do Direito: o debate 
jusnaturalismo vs. Juspositivismo. In: MAIA, Antonio Cavalcanti et al (Orgs.). Perspectivas Atuais da 
Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 399-415; DIMOULIS, Dimitri. Positivismo 
jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: 
Método, 2006. 
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estatuto epistemológico do conhecimento jurídico, dentre outros significativos temas – 

aos limites institucionais, tanto teóricos quanto pragmáticos, impostos pela dimensão 

positiva do Direito Constitucional.  

Em segundo lugar, ao falarmos em “neoconstitucionalismo não (ou pós-) 

positivista”, corremos outro risco, tão significativo quanto o anterior, de simplesmente 

adicionarmos a imprecisão terminológica do primeiro conceito ao segundo, duplicando, 

assim, o problema analítico que enfrentamos. Este risco, decerto, é difícil de ser 

integralmente afastado. A partir de um trabalho teórico de lapidação conceitual, pode, 

no entanto, ser minimizado. Por outro lado, a utilização conjunta de ambas as 

expressões representa um ganho cognitivo, pois permite distinguir entre um 

neoconstitucionalismo eminentemente descritivo, que relata o desenvolvimento 

histórico e teórico do fenômeno de “constitucionalização do direito7” em diferentes 

sistemas jurídicos nacionais – ligado, sobretudo, ao desenvolvimento do Estado de 

Bem-Estar Social (Welfare State) e à difusão das teses jurídicas sobre a força normativa 

da Constituição e de sua efetividade – e um segundo neoconstitucionalismo, que 

destaca, além da dimensão anterior, o íntimo relacionamento entre as dimensões 

descritiva e prescritiva na compreensão do Direito Constitucional, dos direitos humanos 

e da Constituição nas sociedades democráticas e pluralistas contemporâneas8.   

Após essa breve exposição, devemos, em um primeiro momento, adotar uma 

postura prudente quanto à utilização do vocábulo “superação”, pois, consoante Albert 

                                                 

7  A utilização do vocábulo “neoconstitucionalismo” para destacar tão somente a sua dimensão 
histórica, empírica ou descritiva, significa a utilização de um neologismo conceitual para a denominação 
tardia de um fenômeno jurídico – a “constitucionalização do direito” – que não é tão recente nem no 
direito pátrio nem no direito europeu. Neste sentido, o conceito é usualmente utilizado para “referir-se a 
algo conhecido: o constitucionalismo contemporâneo ou constitucionalismo da segunda pós-guerra” (Cf. 
PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate, cit., p.29, grifo nosso). 
8  Podemos distinguir duas versões fundamentais do neoconstitucionalismo: em primeiro lugar, 
um neoconstitucionalismo não-positivista que sustenta que a dimensão metodológica e filosófica do 
neoconstitucionalismo conduz necessariamente a uma revisão de algumas das teses centrais do 
positivismo jurídico. Em segundo lugar, há autores que sustentam que o neoconstitucionalismo e o 
modelo de Estado constitucional não implicam necessariamente uma revisão das principais teses que 
definem o positivismo jurídico. Neste último sentido, cabe citar o posicionamento de Luis Prieto Sanchís 
(Justicia constitucional y derechos fundamentales, cit., p. 103-104): “Desde luego, no comparto esa 
forma de entender el constitucionalismo, es decir, no creo que el modelo de Estado constitucional, ni por 
cierto cualquier outro modelo, obligue a modificar nuestras creencias a propósito de las relaciones entre 
Derecho y moral, de la obligación de obediencia o de la perspectiva que haya de adoptarse para el 
conocimiento del Derecho, pero, no obstante, ejemplos notables de todas estas implicaciones pueden 
encontrarse en los planteamientos de autores como R. Dworkin, J. Habermas, R. Alexy, C. S. Nino ou G. 
Zagrebelsky”. 
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Calsamiglia, “em um certo sentido a teoria jurídica atual pode denominar-se pós-

positivista porque muitos dos ensinamentos do positivismo foram aceitos e, hoje, todos 

em um certo sentido somos positivistas9”.  

 

 

2. OS DOIS SENTIDOS DO NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

O neoconstitucionalismo possui um duplo significado em regra olvidado pela 

doutrina: em uma primeira acepção, tal expressão destaca alguns elementos estruturais 

dos sistemas jurídico-constitucionais típicos do período histórico posterior ao término 

da segunda grande guerra, que são descritos pelo neoconstitucionalismo enquanto uma 

nova teoria geral atenta para as transformações empíricas decorrentes do fato da 

constitucionalização do ordenamento jurídico.  

Esta primeira acepção ressalta o elemento descritivo ou empírico da teoria 

neoconstitucionalista e, neste âmbito, há um relativo consenso entre pós-positivistas e 

positivistas no que se refere à identificação das principais transformações históricas, 

dogmáticas e institucionais verificadas no Direito Constitucional contemporâneo em 

inúmeros sistemas jurídicos, inclusive no Brasil, que, ao longo das últimas décadas, 

passaram a irradiar os seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico10. Ambos os 

posicionamentos identificam transformações significativas em uma ordem jurídica 

“impregnada” pela supremacia e pela eficácia “expansiva” das normas constitucionais 

que condicionam, por sua vez, a passagem de um paradigma jurídico centrado no 

conceito legalista de Estado de Direito para um novo paradigma articulado em torno da 

idéia de um Estado constitucional de Direito.  

                                                 

9  CALSAMIGLIA, Albert. Postpositivismo. DOXA, 21, nº 1, p. 209-220, 1998, p. 209. Esclarece 
o autor que as teorias jurídicas pós-positivistas (postpositivistas) “ponem el acento en los problemas de la 
indeterminación del derecho y de las relaciones entre el derecho, la moral y la política. Por supoesto que 
existem otros problemas importantes, como los que sugieren la aceptación del punto de vista interno y sus 
compromisos morales em su caso, o las concepciones que mantienen que la pretensión de rectitud forma 
parte del concepto del derecho” (p. 209). 
10  O aludido consenso restringe-se à identificação de tais mudanças histórico-estruturais nos 
sistemas constitucionais das principais democracias contemporâneas européias e latino-americanas. No 
entanto, profundas divergências teóricas entre positivistas e pós-positivistas persistem na valoração de 
tais mudanças e na avaliação de suas conseqüências teóricas e práticas, por exemplo, no âmbito das 
relações institucionais entre a jurisdição constitucional, a jurisdição ordinária e o legislador democrático, 
assim como os seus reflexos na metodologia jurídica. Confira, neste sentido, o importante livro: PULIDO, 
Bernal Carlos. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales, 2006. 
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Em segundo lugar, o neoconstitucionalismo designa, à semelhança da tradicional 

classificação do positivismo jurídico elaborada por Norberto Bobbio11, (a) um método 

de análise do direito, (b) uma teoria do direito e (c) uma ideologia do direito. Neste 

sentido, o neoconstitucionalismo em sua dimensão prescritiva refere-se, sobretudo, aos 

itens (a) e (c), ou seja, propõe uma metodologia e uma ideologia do direito que 

constituem uma alternativa ao positivismo jurídico12. 

2. 1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO: A 
DIMENSÃO DESCRITIVA DO NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

 Riccardo Guastini, em importante ensaio, cuidou de abordar descritivamente o 

fenômeno de constitucionalização do ordenamento jurídico, definindo-o como “um 

processo de transformação de um ordenamento ao término do qual o ordenamento em 

questão resulta totalmente ‘impregnado’ pelas normas constitucionais13”. Um sistema 

jurídico constitucionalizado caracteriza-se pela existência de uma Constituição 

“invasora”, capaz de condicionar tanto a legislação quanto a jurisprudência e a doutrina, 

assim como o conjunto das relações sociais que tem lugar em uma determinada 

comunidade jurídica. O ordenamento jurídico encontra-se, consoante tal definição, 

“impregnado” pela eficácia irradiante das normas constitucionais que atinge os 

diferentes ramos do Direito, sejam eles de direito público ou de direito privado. Embora 

centrado no estudo do caso constitucional italiano, suas conclusões são igualmente 

pertinentes para a análise do fenômeno no Brasil. 

O conceito de “constitucionalização” é, por sua vez, gradativo, no sentido de que 

a implementação parcial ou integral das condições necessárias para a sua realização dá-

se segundo um processo histórico que pode ser mais ou menos longo e cambiante 

consoante o sistema jurídico estudado. Riccardo Guastini enumera uma lista contendo 

sete condições que um ordenamento deve satisfazer para ser considerado “impregnado” 

pela normativa constitucional, que são, em breve síntese, os seguintes:  

                                                 

11  BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Editora 
Ícone, 1995, p. 131-134. 
12  Sobre a divisão do neoconstitucionalismo em metodologia, teoria e ideologia, assim como o seu 
relacionamento com o positivismo jurídico, confira em maiores detalhes: SILVA, Alexandre Garrido da. 
Neoconstitucionalismo, direitos humanos e teoria do discurso: notas para uma filosofia do direito 
constitucional. Arquivos de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, v. 8, no prelo.  
13  GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: 
CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 49. 
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(1) a existência de uma Constituição rígida, cujo procedimento de revisão 

constitucional exija um quorum qualificado para modificar ou revogar normas 

constitucionais. A Constituição pode eventualmente conter cláusulas dotadas de 

intangibilidade (ou cláusulas superconstitucionais) frente às deliberações do poder 

constituinte reformador, constituindo uma espécie de super-rigidez constitucional, 

normalmente para assegurar a inderrogabilidade de certos direitos e garantias 

fundamentais e de princípios estruturais do Estado Democrático de Direito14; 

(2) a existência de uma garantia jurisdicional da Constituição mediante a 

previsão de alguma modalidade (ou de várias) de controle de constitucionalidade das 

leis; 

(3) o compartilhamento pela comunidade jurídica da tese da força normativa da 

Constituição, que defende a idéia de que toda norma constitucional é norma jurídica, 

imperativa e, portanto, suscetível de produzir alguma modalidade de efeito jurídico. 

Esta condição diz respeito à ideologia difundida na cultura jurídica de um determinado 

país, não guardando relação com a estrutura do ordenamento jurídico. A Constituição é 

vista como um documento jurídico, dotado de efetividade e, conseqüentemente, 

incompatível com a vetusta idéia – típica do constitucionalismo europeu anterior ao 

término da segunda grande guerra – de que suas normas não constituem mais do que um 

“manifesto político”, cuja concretização constituiria uma tarefa deixada ao julgamento 

de conveniência e oportunidade do legislador ordinário; 

(4) a idéia de “sobreinterpretação” do texto constitucional: uma Constituição é 

sobreinterpretada quando, após a interpretação de seus dispositivos, não há espaços 

vazios, isto é, livres de direito constitucional. As normas constitucionais condicionam a 

interpretação de todas as normas jurídicas: neste sentido, podemos afirmar que toda 

interpretação jurídica é, direta ou indiretamente, interpretação constitucional. Em suma, 

as normas constitucionais passam a constituir um “filtro” ou “lente” através do qual 

todas as normas jurídicas devem ser interpretadas. A Constituição condiciona, tanto 

negativa quanto positivamente, o espaço de liberdade de conformação do legislador 

ordinário.  

                                                 

14  Confira, neste sentido, o importante livro: VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva 
de justiça: um ensaio sobre os limites materiais ao poder de reforma. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 222 
et seq.  
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(5) a aplicação direta das normas constitucionais: esta condição encontra-se 

intimamente relacionada com a idéia de força normativa da Constituição. Toda norma 

constitucional é norma jurídica e, portanto, dotada de imperatividade e suscetível de 

produzir, em graus diversos, efeitos jurídicos imediatos.  

(6) a interpretação das leis conforme à Constituição, enquanto uma técnica de 

interpretação das leis à luz das normas constitucionais com o objetivo de manter-lhes a 

validade jurídica. 

(7) a influência da Constituição sobre as relações políticas. Esta condição cuida 

do fenômeno da judicialização da política, segundo o qual certos conflitos de natureza 

eminentemente política ou envolvendo temas morais profundamente controversos, 

bastante freqüentes em sociedades democráticas, passam a ser resolvidos pelo Poder 

Judiciário com fundamento em normas constitucionais.  

Riccardo Guastini destaca que as condições (1) e (2) são necessárias para o 

processo de constitucionalização do ordenamento jurídico, enquanto as condições (3) a 

(7), quando implementadas, conferem um grau distinto – mais ou menos intenso – de 

constitucionalização do direito. As condições (3), (4) e (5) encontram-se, por sua vez, 

intimamente relacionadas.  

No Brasil, o processo de ascensão do Direito Constitucional para o centro do 

ordenamento jurídico operou-se a partir da consagração da doutrina da efetividade que, 

consoante Luís Roberto Barroso, “consolidou-se (...) como um mecanismo eficiente de 

enfrentamento da insinceridade normativa e da superação da supremacia política 

exercida fora e acima da Constituição15”. A importância da doutrina da efetividade para 

a ascensão teórica e prática do Direito Constitucional é indiscutível, tendo em vista que 

“em menos de uma geração, o Direito Constitucional brasileiro passou da 

desimportância ao apogeu, tornando-se o centro formal, material e axiológico do 

sistema jurídico16”. A atual discussão filosófica, que privilegia a “convivência do plano 

da eficácia ou efetividade com o da legitimação, justificação ou fundamentação17”, 

adota como um background de convicções compartilhadas as transformações 

                                                 

15  BARROSO, Luís Roberto. A doutrina da efetividade. Excerto mimeografado. 2004. 
16  Idem. 
17  TORRES, Ricardo Lobo. Introdução. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Legitimação dos 
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 03. 
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supramencionadas promovidas pela doutrina da efetividade na teoria e na prática do 

Direito Constitucional pátrio. 

 
2. 2. A APROXIMAÇÃO ENTRE DESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO NAS 
TEORIAS JURÍDICAS CONTEMPORÂNEAS: A DIMENSÃO NORMATIVA 
DO NEOCONSTITUCIONALISMO NÃO-POSITIVISTA 
 

As teorias contemporâneas do direito, explica-nos Albert Calsamiglia, “tendem a 

oferecer não somente aspectos cognoscitivos referidos a fatos sociais do passado, mas 

têm também pretensões prescritivas no sentido de oferecer critérios adequados para 

resolver problemas práticos18”. Neste sentido, tem-se presenciado, no decorrer das 

últimas décadas, a pesquisa e a busca das teorias jurídicas contemporâneas por subsídios 

conceituais em outras disciplinas, principalmente nos âmbitos da filosofia política e 

moral. Aleksander Peczenick ressalta que, aliada à perspectiva analítica 

supramencionada, a filosofia do direito tem procurado “obter uma perspectiva mais 

profunda vinculando a teoria jurídica com a filosofia moral, a teoria política e a 

epistemologia19”. 

Deste modo, o neoconstitucionalismo acentua o novo caráter adquirido na 

atualidade pela “teoria ou conjunto de teorias que têm proporcionado uma cobertura 

justeórica conceitual e/ou normativa à constitucionalização do Direito em termos 

normalmente não-positivistas20”. O neoconstitucionalismo não-positivista distingue-se 

da abordagem positivista do Direito – ou positivismo metodológico – eminentemente 

descritiva e preocupada em identificar de modo avalorativo (ou normativamente inerte) 

o que é o Direito.  

Neste sentido, constitui um mínimo denominador comum de tais teorias a 

insistência na necessidade de superar um modelo teórico que estabeleça que a ciência 

jurídica deva ocupar-se exclusivamente em descrever o direito formalmente válido 

segundo a tese positivista das fontes sociais do direito. De acordo com Santiago Sastre 

Ariza, a proposta de uma teoria jurídica eminentemente descritiva supõe uma séria 

limitação para a própria ciência jurídica, pois esta acabaria por dedicar-se 
                                                 

18  CALSAMIGLIA, Albert. Postpositivismo. DOXA, 21, nº 1, 1998, p. 212. 
19  PECZENICK, Aleksander. Introducción. In: _______. Derecho y Razón. Versión castelhana de 
Ernesto Garzón Valdés. México: Distribuiciones Fontamara, 2000, p. 08. 
20  FIGUEROA, Alfonso Garcia. La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo. In: 
CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 164-165. 

3346



exclusivamente “a realizar um mero repetitorium das normas jurídicas que compõem o 

Direito21”.  

Alfonso García Figueroa, referindo-se à teoria do Direito de Robert Alexy, 

sintetiza que “a própria distinção entre Direito ideal e real, entre o Direito que deve ser e 

o Direito que é e, em termos mais gerais, entre moral crítica e moral social, tende a 

debilitar-se22”. A distinção entre o Direito real e o Direito ideal é mitigada, por 

exemplo, pela função assumida pelos princípios nos sistemas jurídicos contemporâneos, 

ao evocarem principalmente “um ideal [isto é, um estado de coisas a ser alcançado ou 

salvaguardado] que pode ser otimizado argumentativamente23”. 

O argumento dos princípios, aduzido por Robert Alexy em sua teoria discursiva 

do Direito, “apresenta uma virtualidade maximalista no sistema jurídico – tendo em 

vista que pretende expandir o ordenamento jurídico até um ideal [e] objetiva otimizar as 

possibilidades morais do sistema jurídico, uma vez garantido um mínimo ético24”. A 

abordagem positivista do Direito é incapaz de explicitar a pretensão de correção 

normativa presente na compreensão ordinária do direito e da democracia compartilhada 

pelos cidadãos, ou seja, consoante Jürgen Habermas, não evidencia “(...) o conteúdo 

normativo [que] está inserido parcialmente na facticidade social dos próprios processos 

políticos [e jurídicos] observáveis25”. Com relação ao funcionamento das instituições 

jurídicas e legislativas, conclui Habermas, o mesmo “não pode ser descrito 

                                                 

21  ARIZA, Santiago Sastre. La ciencia jurídica ante el neoconstitucionalismo. In: CARBONELL, 
Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 251. Segundo o autor, o 
modelo de ciência jurídica que parece exigir o neoconstitucionalismo contrapõe-se àquele 
tradicionalmente defendido pelo paradigma positivista: “en este sentido, frente al distanciamiento (o la 
reivindicación del punto de vista externo), a la neutralidad y a la función descriptiva, se opone un modelo 
en el que las principales características que se predican de la ciencia jurídica suelen ser el compromiso (o 
la adopción del punto de vista interno), la ineludible intervención de los juicios de valor en el análisis del 
Derecho y la prioridad del carácter práctico de la ciencia jurídica frente su presentación como un estudio 
de carácter científico” (p. 245). 
22  FIGUEROA, Alfonso Garcia. La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo, cit., p. 
182-183. 
23  Ibid., p. 183. O autor ressalta o fato de que a distinção entre o direito real e o direito ideal é 
quantitativa e não qualitativa e a presença dos princípios jurídicos, que constituem standards 
impregnados por uma forte valoração moral, contribuem para a validade de tal afirmação. Neste sentido, 
“ciertos principios formales parecen presentar esta virtualidade sobre todo cuando son incorporados a la 
argumentación de los juristas. Muchos principios (igualdade, buena fé, libertad, justicia) evocan un ideal 
que puede ser más o menos optimizado argumentativamente, pero que en todo caso crean en el 
razonamiento de los juristas una tensión podrá ser resuelta com una satisfacción del ideal en mayor o 
menor grado” (Idem). 
24  Id., ibid., p. 181. 
25  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de F. B. 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. II, p. 09. 
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adequadamente, nem mesmo em nível empírico, quando não se leva em conta a 

dimensão de validade do direito e a força legitimadora da gênese democrática do 

direito26”.  

O Direito, segundo o entendimento de Robert Alexy, não se reduz à facticidade 

da legalidade estabelecida e da eficácia social institucionalmente alcançada: com 

fundamento na tese neokantiana de Gustav Radbruch de que o Direito é uma realidade 

que tem o sentido de servir aos valores jurídicos e, portanto, à idéia de Direito27, o autor 

postula uma compreensão normativa do Direito e não apenas descritiva do conjunto de 

normas jurídicas que o compõe28. O Direito possui, em síntese, uma “dupla natureza” 

que consiste na imbricação do aspecto institucional com sua dimensão ideal e crítica 

representada pelos princípios jurídicos que consagram os direitos fundamentais e pela 

argumentação jurídica em bases racionais.  

Assim como a prática comunicativa encontra-se permeada por idealizações 

inevitáveis ou pressupostas, o Direito também se encontra atravessado por uma 

compreensão normativa que o aproxima da idéia de justiça. Deste modo, ao criticarmos, 

na qualidade de cidadãos que participam discursivamente do (e no medium) direito29, a 

parcialidade ou o privilégio de interesses particulares ou coletivos falsamente 

identificados com o interesse comum, muitas vezes encontrados nas práticas jurídicas e 

legislativas observadas empiricamente, pressupomos idealizações que propugnam pela 

imparcialidade, igualdade e racionalidade que deveriam necessariamente presidir tais 

práticas. Segundo Robert Alexy: 

 “o ideal, que a teoria do discurso trata de conceber sob a forma 
de condições de argumentação racional, funde suas raízes no 

                                                 

26  Id., ibid., p. 09. 
27  Esta tese, sintetizada por Radbruch com uma linguagem excessivamente idealista, típica da 
axiologia jurídica ou filosofia dos valores, será reformulada por Robert Alexy e assumirá contornos mais 
analíticos e uma linguagem contemporânea com o argumento da injustiça: é extremamente injusto todo 
ato, conduta ou norma que atente contra o núcleo dos direitos humanos básicos. Decerto, apesar da 
linguagem contemporânea, a assertiva apresenta-se ainda excessivamente indeterminada ao apresentar um 
insuficiente grau de clareza conceitual em razão da dificuldade em definir com segurança quais direitos 
integram o núcleo dos direitos humanos.   
28  ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Traducción de Jorge M. Seña. 2ª edición. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 2004. 
29  Cabe ressaltar que essa perspectiva participativa, que relaciona as dimensões de descrição e 
prescrição, distingue-se daquela preconizada pela comunidade de filósofos e teóricos positivistas do 
direito – aliás bastante restrita em comparação à “sociedade aberta dos intérpretes da constituição” (Peter 
Häberle) – que postula o distanciamento metodológico para identificação do direito e a separação entre a 
descrição e a prescrição na análise do fenômeno jurídico.  

3348



real e não teria força alguma sem o real. Inversamente, o real 
não seria a nossa forma de vida, a forma de vida de seres vivos 
dotados de razão, se não incluísse o ideal30”.  
 

Neste sentido, as teorias jurídicas contemporâneas, que são partícipes do recente 

movimento de reabilitação da filosofia prática, preocupar-se-iam não apenas com a 

descrição do fenômeno jurídico como um sistema estático formado por regras, 

procedimentos e princípios. Mas, sobretudo, com a investigação e o estudo do sistema 

dinâmico da argumentação jurídica, a partir da aplicação e da justificação racional de 

tais regras, procedimentos e princípios, vinculado, por sua vez, à idéia de uma razão 

prática geral e à incorporação de referenciais jurídicos e morais contrafáticos à 

argumentação.  

Com a defesa da expansão da racionalidade, antes limitada às questões teóricas, 

também para o âmbito das questões práticas31 – política, ética e direito – grande parte 

das teorias jurídicas hodiernas e, neste caso, privilegiaremos a contribuição teórica de 

Robert Alexy, entendem também ser possível a extensão da racionalidade do âmbito da 

descrição (o Direito tal como ele é) em direção às questões normativas32 (o Direito tal 

como ele deveria ser).  

De acordo com Robert Alexy, o conceito de “Estado constitucional 

democrático33” ressalta, em primeiro lugar, o fato de que o sistema jurídico é permeado 

por princípios morais que adotam a forma de direitos fundamentais e, em segundo lugar, 

as liberdades garantidas mediante direitos fundamentais impedem uma identificação do 

Direito com concepções morais não compartilhadas por todos e cuja aceitação não 

possa ser igualmente pretendida por todos. Deste modo, “o Estado constitucional 

democrático trata de resolver a velha tensão entre o Direito e a Moral34”, tendo em vista 

a existência de uma conexão necessária entre ambos – direito e moralidade – que é 
                                                 

30  ATIENZA, Manuel. Entrevista a Robert Alexy. DOXA, 24, p. 671-687, 2001, p. 675. 
31  A expansão da racionalidade dá-se a partir da adoção de uma postura cognitivista que, no 
entanto, se distingue das modalidades de objetivismo ético representadas pelo intuicionismo racional, no 
campo da filosofia moral, ou pelo jusnaturalismo, no âmbito da Filosofia do Direito. 
32  Sobre a distinção entre fato e valor e as tentativas contemporâneas (com ênfase na obra de 
Jürgen Habermas) de superação da dicotomia entre descrição e prescrição e, conseqüentemente, da 
célebre “guilhotina de Hume”, confira: MAIA, Antonio Cavalcanti. A distinção entre fatos e valores e as 
pretensões neofrankfurtianas. In: MAIA, Antonio C. et al (Orgs.). Perspectivas atuais da filosofia do 
direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 03-29. 
33  ALEXY, Robert. “Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático” In: 
CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 31-47. 
34  ATIENZA, Manuel. Entrevista a Robert Alexy. DOXA, 24, p. 671-687, 2001, p. 673.  
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ressaltada pela dimensão moral dos direitos fundamentais e de outros princípios que 

integram os sistemas jurídico-constitucionais na atualidade. 

Neste sentido, assevera Alfonso Garcia Figueroa: 

“o papel que joga a Constituição nos atuais sistemas jurídicos 
tem condicionado intensamente o discurso filosófico-jurídico, 
até o ponto de fundar nada menos do que uma nova teoria do 
Direito ainda por definir, cujo pressuposto seria o ‘paradigma do 
constitucionalismo’, o ‘paradigma do Estado Constitucional de 
Direito’35”.  
 

Entre os caracteres distintivos deste novo conjunto de teorias jurídicas, aliás 

bastante heterogêneo, estaria “a desfiguração da contraposição entre jusnaturalismo e 

positivismo36”, ao postular a introdução de um controle racional no âmbito das 

discussões sobre questões práticas sem que isto configure, por outro lado, um retorno ao 

objetivismo ético que define a posição jusnaturalista37.  

 Certamente, o neoconstitucionalismo não-positivista resgata e reformula – a 

partir de um paradigma filosófico construtivista38 – a intuição jusnaturalista de que há 

direito para além do direito positivo39. Defende, outrossim, de acordo com o argumento 

alexyano da injustiça, a identificação do direito com apoio em critérios mínimos de 

moralidade. No entanto, a sua estratégia de legitimação ou justificação de tais “direitos 

                                                 

35  FIGUEROA, Alfonso Garcia. La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo, cit., p. 
160. 
36  Id., ibid., p. 161. 
37  MAIA, Antônio Cavalcanti. DINIZ, Antônio Carlos. “Pós-positivismo”. In: BARRETTO, 
Vicente de Paulo (Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo - Rio de Janeiro: 
UNISINOS; Editora Renovar, 2006, p. 652-653. Segundo os autores, a filosofia do direito pós-positivista 
propõe-se a tarefa de buscar um lugar teórico para além do jusnaturalismo e do positivismo jurídico. No 
entanto, é bastante comum – e também injustificada e imprecisa – a classificação dos principais autores 
filiados ao não-positivismo (Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Santiago Nino, entre outros) como 
representantes contemporâneos do jusnaturalismo: “neste aspecto, Dworkin não se encontra sozinho. 
Também outro avatar do pós-positivismo, Robert Alexy, é identificado por determinados autores como 
integrando as fileiras jusnaturalistas por defender teses contrárias a alguns dos principais pressupostos 
positivistas, a exemplo de sua controvertida teoria da pretensão de correção do direito. Tanto Dworkin 
quanto Alexy, entretanto, rejeitam tal qualificativo na certeza de que suas idéias perfilam uma terceira via 
superadora dos paradigmas justeóricos preexistentes, não se confundindo com os marcos positivista e 
jusnaturalista”.   
38  Confira sobre o construtivismo na filosofia do direito: SILVA, Alexandre Garrido da. Direitos 
humanos, Constituição e discurso de legitimação: possibilidades e limites da teoria do discurso. In: 
TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Legitimação dos Direitos Humanos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2007, p. 29 et seq.  
39  Neste sentido, alguns autores identificam o neoconstitucionalismo não-positivista com uma 
espécie de “constitucionalismo ético” ou “moral”, uma vez que a Constituição, ao incorporar os direitos 
fundamentais e a deliberação democrática, teria definitivamente aberto o direito à avaliação moral com 
apoio nos princípios jurídicos e na argumentação jurídica. 
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morais” (moral rights) – isto é, direitos que são válidos independentemente de sua 

positivação – não apela para a idéia de um direito natural imutável e anterior à 

experiência humana ou para considerações neotomistas acerca da intrínseca dignidade 

do ser humano.  

Em suma, o neoconstitucionalismo metodológico, consoante a contribuição de 

Robert Alexy, sustenta que os princípios constitucionais, ao consagrarem os direitos 

fundamentais, constituem standards normativos que estabelecem uma ponte entre o 

direito e a moral. É necessário que o jurista prático ou o estudioso do direito assuma a 

perspectiva de um participante interessado em ingressar em uma argumentação jurídica 

e moral para que possa ter acesso à pretensão de correção formulada tanto pelas normas 

isoladas quanto pelo sistema jurídico como um todo. A pretensão de correção seria 

responsável por tornar explícita a conexão entre a argumentação jurídica e a 

argumentação moral40. Há, no entanto, uma extensa discussão sobre o caráter dessa 

conexão, que mereceria certamente um trabalho à parte: segundo Robert Alexy, a 

vinculação entre o direito e a moral é necessária41, enquanto que para os representantes 

de um positivismo inclusivo tal conexão seria apenas contingente42.  

 
3. NEOCONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: UMA TENTATIVA DE 
CONCILIAÇÃO 
 

 Juan Antonio García Amado, em diversos ensaios, elabora uma contundente 

crítica ao neoconstitucionalismo, em particular às teses43 da “onipresença da 

Constituição”, seu caráter excessivamente principialista, sua pretensão desmedida de 

conformação do mundo político, além do protagonismo exacerbado que é habitualmente 

conferido ao Poder Judiciário pela teoria jurídica com apoio na metodologia da 

                                                 

40  ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho, cit., p. 41 et seq. 
41  Cf. ALEXY, Robert. Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. In: ______. 
Derecho y Razón Práctica. Traducción de Wistano Orozco. México: Distribuciones Fontamara, 1993, p. 
37-58.  
42  Sobre as principais teses do positivismo inclusivo: MORESO, José Juan. En defensa del 
positivismo jurídico inclusivo. In: NAVARRO, Pablo E. REDONDO, María Cristina (Comp.). La 
relevancia del derecho: ensayos de filosofia jurídica, moral y política. Barcelona: Editorial Gedisa, 2002, 
p. 93-116.  
43  Confira o tópico 2. 1 sobre o processo de constitucionalização do direito. 
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ponderação44. Para García Amado, o neoconstitucionalismo “tem como transfundo 

político a crescente desconfiança frente ao legislador parlamentar e a correlativa fé nas 

virtudes taumatúrgicas da magistratura45”. Em sua crítica, o autor atenta para os perigos 

de uma versão inflacionada do neoconstitucionalismo que acabaria por comprometer o 

pluralismo e a liberdade do legislador ordinário que definem o campo da disputa 

política nas democracias contemporâneas: 

“O Direito e, especialmente, a Constituição, delimita o território 
da política, definindo limites infranqueáveis para aquilo que seja 
politicamente possível. Porque se não há âmbitos de livre 
configuração e, portanto, imunes à correção por parte dos órgãos 
judiciais, não restará espaço para uma sociedade que exerça a 
política, passando todos a serem súditos do supremo órgão 
político e não democrático, a magistratura46”. 

 
 García Amado concebe o neoconstitucionalismo como uma teoria defensora de 

um “controle judicial de máximos47”, pois concebe o texto constitucional em um sentido 

axiológico e argumentativo que acaba por ressaltar o papel interpretativo (e construtivo) 

do Poder Judiciário na definição e maximização do conteúdo dos direitos fundamentais. 

Em sentido contrário, o autor defende um “controle judicial de mínimos” restrito 

àquelas “normas que manifestamente vulnerem a semântica dos enunciados 

constitucionais48”.  

Neste sentido, García Amado defende uma regra de preferência em favor do 

legislador – in dubio pro legislatore – no momento de estabelecer quem tem a última 

palavra na zona de penumbra ou no âmbito de abertura do texto constitucional. Esta 

preferência traduz-se em um convite à auto-restrição (self-restraint) por parte da 

jurisdição constitucional principalmente naquelas hipóteses em que o texto 

constitucional nada nos diz, ou seja, quando se encontra aberto a uma pluralidade de 

concretizações politicamente possíveis ou, nas palavras de Häberle, ao “pensamento 

                                                 

44  Para uma exposição minuciosa das críticas elaboradas pelo autor ao neoconstitucionalismo 
confira: PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate. Bogotá: Instituto de Estudios 
Constitucionales, 2006, p. 13-23.  
45  GARCÍA AMADO, J. A. apud PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate. 
Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales, 2006, p. 17. 
46  Id., ibid., p. 18. 
47  Id., ibid., p. 20. 
48  Id., ibid., p. 19. 
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possibilista” que define a própria democracia como “reversibilidade de toda 

possibilidade e alternativa que surja no marco constitucional49”. 

Robert Alexy propõe uma importante saída para este dilema entre 

constitucionalismo e democracia ao desenvolver recentemente uma dogmática das 

margens de ação50. A Constituição é compreendida pelo autor como uma “ordem 

marco”, que deixa para o legislador uma ampla margem de ação estrutural para a 

eleição dos fins políticos em conformidade com os direitos fundamentais (que definem 

uma ordem fundamental em sentido qualitativo) e bens coletivos tutelados 

constitucionalmente, assim como a definição dos meios para a promoção de tais fins. 

Segundo esta visão, “se reconhece que a legislação não é uma mera aplicação dos 

princípios entendidos como mandados de otimização51”. Neste sentido, argumenta 

Carlos Bernal Pulido com apoio nas reflexões de Robert Alexy: 

 
“As disposições de direitos fundamentais não ordenam nem 
proíbem nada, nem sequer implicitamente, para muitos casos. 
Isto se faz evidente quando o resultado da ponderação é um 
empate. E ali onde a Constituição nada prescreve, o legislador 
tem a competência para decidir. Quando esta circunstância se 
apresenta na ponderação, o Tribunal Constitucional deve ser 
deferente com esta competência legislativa52”. 

 
 Robert Alexy é considerado o principal representante do neoconstitucionalismo 

não-positivista53. A sua teoria das margens de ação contribui para a construção de uma 

teoria neoconstitucional sem pretensões expansionistas ou, em outras palavras, a 

justificação de um neoconstitucionalismo “sóbrio” que leve a sério o pluralismo 

constitucional como “um amplo espectro de múltiplas formas que se institucionalizam 

                                                 

49  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad 
abierta. Madrid: Tecnos, 2002, p. 68. 
50  Sobre a teoria das margens de ação, confira: ALEXY, Robert. Epílogo a la teoría de los 
derechos fundamentales. Traducción de Carlos Bernal Pulido. Madrid, Fundacion Beneficentia et Peritia 
Juris, 2004. 
51  PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate, cit., p. 63. 
52  Idem. 
53  Cf. SEOANE, José Antonio. “Presentación”. In: ALEXY, Robert. La institucionalización de la 
justicia. Granada: Editorial Comares, 2005, p. 11. De acordo com o autor, a teoria da justiça de Robert 
Alexy é, sobretudo, “una teoría constitucional y constitucionalista de la justicia, en la que la Constitución 
constituye la base sobre la que se plasman los restantes elementos, materiales o de contenido y 
procedimentales o metodológicos”. 
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como alternativas jurídicas54”. Deste modo, a teoria das margens de ação constitui uma 

importante proposta teórica de conciliação entre o neoconstitucionalismo e a 

democracia.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: EM DEFESA DE UM 
NEOCONSTITUCIONALISMO ABERTO AO PLURALISMO. 
 

 O neoconstitucionalismo em sua versão inflacionada ou expansionista, ao 

preconizar um ideal de constituição “invasora” e “onipresente”, não é compatível com 

uma visão aberta da democracia como “pluralismo de iniciativas e de alternativas55”. A 

tese da força irradiante dos direitos fundamentais, se levada às últimas conseqüências, 

resulta na completa conformação da atividade legislativa, ou seja, na afirmação de que 

“na Constituição de direitos não há espaço isento para o legislador porque todos os 

espaços aparecem regulados56”.  

Este posicionamento é incompatível com um modelo de constitucionalismo 

aberto ao possibilismo filosófico e à compreensão crítico-reflexiva da democracia como 

um permanente processo de levantamento de conjecturas e submissão a refutações57 

(trial and error). O neoconstitucionalismo deve adequar-se a uma visão 

experimentalista de democracia, deixando ao legislador eleito democraticamente, assim 

como aos atores políticos que atuam no espaço público, a crítica, tematização e 

proposição de novas alternativas institucionais para problemas que não foram decididos 

no plano jurídico-constitucional. Esta deve ser a regra de preferência: in dubio pro 

legislatore, pois é o representante eleito democraticamente o agente mais legitimado 

para tomar decisões no espaço de abertura da constituição que, por sua vez, deve ser 

interpretado em um sentido maximalista em favor do debate político. Segundo esta 

visão, o legislador democrático é o legitimado inclusive para tomar uma decisão 

eventualmente errada, pois é responsável politicamente pela mesma, enquanto o Poder 

Judiciário não. De um ponto de vista hermenêutico, a dimensão objetiva dos direitos 

                                                 

54  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad 
abierta, cit., p. 65. 
55  HESSE, K. apud HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional 
de la sociedad abierta, cit., p. 67. 
56  PULIDO, Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo a debate, cit., p. 12. 
57  HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la sociedad 
abierta, cit., p. 62. 
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fundamentais não deve ser compreendida como contendo sempre uma única resposta 

correta para a solução de todos os problemas.  

A teoria neoconstitucional deve adequar-se a uma visão da democracia que 

privilegie a discussão política inovadora, preservando, estimulando e ampliando o 

“âmbito do político” – isto é, daquilo que não foi decidido pela Constituição – bem 

como a capacidade de “imaginação institucional” dos atores políticos no parlamento e, 

em especial, na esfera pública política. Em síntese, o neoconstitucionalismo não-

positivista deve estar aberto ao pluralismo político, reconhecendo, assim, ao campo do 

político (no qual interagem atores políticos institucionais, organizações não-

governamentais e movimentos sociais) a maior extensão possível de autonomia para a 

tomada de decisões inovadoras, alternativas e criativas, estimulando, assim, a sua 

“imaginação institucional”. O neoconstitucionalismo deve, neste sentido, ser 

minimalista e deferente com a deliberação democrática. Somente assim o 

neoconstitucionalismo poderá ser democraticamente compreendido como uma “teoria 

constitucional de alternativas” ou como “teoria constitucional da tolerância58” 

compatível, por sua vez, com o ethos pluralista que define o Estado constitucional 

democrático contemporâneo.  
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RESUMO 

O artigo investiga a possibilidade do pai/mãe sócio-afetivo optar pela não adoção, 

porém, representando ou assistindo a criança ou o adolescente incapazes, em pedido de 

alteração de seu registro civil, para adicionar o seu sobrenome, como marca distintiva 

da paternidade/maternidade construída pelo afeto. O problema tem sido abordado de 

forma contraditória pela jurisprudência pátria, não havendo, ainda, firme orientação 

sobre o assunto. É apresentada, a necessidade da superação do positivismo jurídico 

centrado na legalidade estrita. A aplicação do neopositivismo viabiliza a nova 

hermenêutica, uma vez que procura reabilitar a argumentação jurídica e redefine a 

relação dos princípios com os valores e com as regras, erigidos pelos esforços comuns 

da Filosofia e do Direito. Ademais, constata-se que um dos mais importantes desafios 

do antropocentrismo jurídico, é retirar o patrimônio do centro do ordenamento jurídico, 

para dar ênfase à dignidade humana buscando a regulamentação jurídica necessária à 

construção de um direito geral de personalidade.  
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The article investigates the possibility of the social affective parent to opt not  to adopt, 

however, representing or attending a legally incapable child or adolescent, in order to 

modify their  civil register, to add their foster parent’s last name, as distinctive mark of 

the paternity/maternity constructed by the affection. The problem has been boarded in a  

contradictory form for the native jurisprudence, not having, still, consolidated  

orientation about the subject. It is presented, the necessity of the overcoming of the 

centered legal positivism in the strict legality. The application of the new positivism 

makes possible the new hermeneutics, since that  it looks to rehabilitate the legal 

argument and it redefines the relation of the principles with the values and the rules, 

erected for the common efforts of the Philosophy and the Right. Therefore, there are 

evidences that one of the most important challenges is to remove the patrimony of the 

center of the legal system, to give emphasis to the dignity of the human being searching 

the necessary legal regulation for the construction of a general right of personality. 

 

KEYWORDS 

LEGAL GAP; LAST NAME SOCIAL AFFECTIVE; NEW POSITIVISM. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), não prevê (arts. 50-66), 

expressamente, a possibilidade de se incluir o sobrenome dos pais de criação (sócio-

afetivos) no registro civil de crianças e de adolescentes, havendo verdadeira lacuna no 

sistema jurídico.1

                                                 
1  São hipóteses legais em que se admitem a alteração do prenome no direito brasileiro: i) 
retificação em caso de erro gráfico evidente (que decorre do direito à própria identificação correta; art. 
16/CC); ii) retificação para evitar que o portador seja exposto ao ridículo (art. 55, par. ún., Lei 6.015/73); 
iii) adoção de apelido público e notório, em substituição ao prenome ou em acréscimo ao nome (art. 58 da 
Lei 6.015/73); iv)  na adoção, com a alteração completa do prenome e a inclusão do nome dos pais 
adotantes e dos novos avós (art. 47, par. 5º, do ECA e art. 1.627/CC); v) na tradução do nome estrangeiro, 
quando estiver comprovadamente errado, tiver sentido pejorativo, expondo o seu titular ao ridículo ou for 
de pronúncia ou compreensão difíceis (art. 43, da Lei 6.015/73); vi) no caso de vítimas ou de testemunhas 
de crime, com substituição de seu prenome para evitar que sofram coação ou perseguição indevida (art. 
57, par. 7º, da lei 6.015/73). Em contrapartida, a alteração de outros componentes do nome é, 
expressamente, possível: a) pelo interessado, após completar 18 (dezoito) anos, para acrescentar ou retirar 
certos dados, desde que não prejudique apelidos de família (art. 56 da Lei 6.015/73); b) na adoção (como 
já referido); c) com o casamento (art. 1.565, par. 1º, CC); d) na separação e no divórcio (salvo na hipótese 
de culpa, nos termos do art. 1.578/CC); e) à companheira, após cinco anos de convivência ou quando 
houver prole comum (cfr. o art. 57, par. 2º e 3º, da Lei 6.015/73). Cfr. Euclides de Oliveira. Direito ao 
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 Contém, tão-somente, previsões gerais, no caput dos artigos 57 e 109, onde se 

verificam:  
a) Qualquer alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será 
permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, 
arquivando-se o mandato e publicando-se a alteração pela 
imprensa;  

b) Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 
testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério 
Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 
em cartório. 

 
 Questão que se coloca é a situação das crianças e adolescentes que possuem pais 

biológicos certos, mas, em decorrência de separação dos genitores, independentemente 

se estavam ou não casados (ou vivendo em união estável), passam a viver com apenas 

um dos genitores que, posteriormente, contraem núpcias ou constituem união estável  

com outro parceiro. Nesta situação, especialmente quando os vínculos com o pai 

biológico são apenas formais (a filiação se resume ao registro civil), quem, 

efetivamente, exerce os poderes-deveres de criar, educar, ter em companhia e guarda 

(art. 1.634, inc. I e II, CC), é o pai sócio-afetivo. 

 Neste mesmo exemplo, imagina-se que a mãe desta criança, ao se casar ou 

constituir união estável, passe a adotar o nome do novo marido ou companheiro, ficando 

o sobrenome da criança diferente da sua genitora. Acrescenta-se, também, a situação do 

casal ter outro filho que passará a utilizar o sobrenome dos dois, estabelecendo-se 

diferença entre o patronímico dos irmãos. Suponha-se, por último, que o primeiro filho 

receba, por parte do pai afetivo (“padrasto”), todos os cuidados que dispensa ao segundo 

filho (biológico), crescendo e sendo reconhecido, no seio familiar, na escola, no clube 

etc., como se fosse filho deste “pai de criação” (sócio-afetivo).  

Então, questiona-se: seria possível, nestas circunstâncias, admitir que o registro 

civil fosse alterado para que, mesmo sem a discordância do pai biológico, fosse incluído 

o sobrenome do padrasto? 

 Saliente-se, ainda, que a questão se coloca independentemente de adoção (art. 

47, par. 1º, ECA), pois, para isto, seria necessário ou que o pai fosse desconhecido ou, 

sendo conhecido, que perdesse o poder familiar (arts. 1.635 e 1638/CC). Em alguns 

                                                                                                                                               
nome. In: Questões controvertidas no Novo Código Civil. Coord. Mário Luiz Delgado e Jones Figueiredo 
Alves. São Paulo: Editora Método, 2004. Pág. 82-4.   
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casos, o genitor se distancia, parcialmente, do filho, não caracterizando o abandono. 

Estando esta criança ou adolescente sendo cuidada por um dos pais biológicos, 

juntamente com seu parceiro, que é quem lhe está, no dia-a-dia, educando, sustentando 

e tomando todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento físico e emocional, é 

razoável perguntar se é possível a alteração no registro civil, para incluir o patronímico 

dos pais afetivos, sem desconstituir o vínculo com o genitor biológico. 

Aliás, a inclusão desse sobrenome, por integrar estar abrangido pelo direito 

personalíssimo, deverá ser tratado de forma autônoma aos direitos patrimoniais, não 

havendo exclusão de um pelo outro.  

Com efeito, há de se buscar a solução que melhor atenda aos interesses da 

pessoa humana, dando-se tratamento diferenciado à criança e ao adolescente, face à 

doutrina da proteção integral (arts. 227 da CF e 4º do ECA).  

Desta forma, o que se pretende discutir é a possibilidade do pai/mãe sócio-

afetivo optar por não adotá-lo, representando ou assistindo a criança ou o adolescente 

incapazes, em pedido de alteração de seu registro civil, para adicionar o seu sobrenome, 

como marca distintiva da paternidade/maternidade construída pelo afeto. 

 

1    A SUPERAÇÃO DA SOLUÇÃO POSITIVISTA   

O problema tem sido abordado de forma contraditória pela jurisprudência pátria, 

não havendo, ainda, firme orientação sobre o assunto. Contudo, deve ser rechaçada, de 

início, a posição que nega à alteração do registro civil pela ausência de lei específica.   

 A propósito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou a possibilidade 

de alteração do registro civil, para a inclusão do patronímico do companheiro da mãe 

biológica da criança, considerando haver carência de ação (impossibilidade jurídica do 

pedido), como se depreende do seguinte julgado:  
“Apelação Cível. Alteração do registro civil para inclusão do nome de 
infante, do patronímico do companheiro de sua mãe. Alegação de 
‘adoção’ pelos requerentes, em confronto com os dados constantes 
do assento de nascimento do menor que apontam a apelante como 
sua mãe biológica. Processo extinto por impossibilidade jurídica do 
pedido. Negaram provimento à apelação. Unânime. (Segredo de 
Justiça)”.2
 

                                                 
2  Cfr. TJ/RS - Apelação Cível nº 70009240409 – 7ª Câmara Cível – rel. Walda Maria Melo Pierrô – j. 
15.12.2004.  
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As situações que ensejam a carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido são excepcionais, como ocorre com a cobrança judicial das dívidas de jogo (art. 

814/CC) e a irrevogabilidade da adoção (art. 48/ECA).  

Malgrado o artigo 267, inc. IV, do Código de Processo Civil continue a 

considerar a impossibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação, do ponto 

de vista histórico, a sua sobrevivência é questionável. O legislador brasileiro incluiu a 

impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação por influência de Enrico 

Tullio Liebman. Ocorre que o jurista mudou de posicionamento, deixando de lado tal 

categoria após a aprovação da Lei 898, de 1º/12/1970, que veio a permitir o divórcio na 

Itália, mesmo antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil brasileiro. 

Enfim, a impossibilidade jurídica do pedido é uma condição da ação 

desacreditada, podendo ser inserida no próprio interesse processual3, além do que as 

condições da ação, conforme o modelo liebmaniano, valem somente para que o 

processo não se desenvolva inutilmente. Em outras palavras, a impossibilidade jurídica 

do pedido ou qualquer outra condição da ação, quando não possa ser rechaçada pela 

simples afirmação do autor, mas dependa de argumentos e provas, deve ser analisada 

pelo juiz quando do julgamento do mérito.4

                                                 
3  “A possibilidade jurídica do pedido (...) quer dizer que o autor não pode formular um pedido 
juridicamente impossível. Pedido juridicamente impossível é aquele que não é viável, seja por estar 
expressamente proibido por uma norma, seja por estar obstacularizado pelo sistema jurídico. Como já 
foi lembrado, Liebman deixou essa categoria de lado, ao escrever uma nova edição do seu Manuale, um 
pouco antes da aprovação do CPC de 1973. Liebman tomou esta posição quando se instituiu o divórcio 
na Itália, mediante a aprovação da Lei 898, de 1º de dezembro de 1970. Como a edição da nova lei não 
havia mais como se dizer que o divórcio era juridicamente impossível, e esse era o seu exemplo de 
impossibilidade jurídica do pedido, Liebman entendeu por bem abandonar tal categoria, a qual, também 
no direito brasileiro, não tem muita razão de ser, pois o exemplo dado pela doutrina para exemplificá-lo, 
isto é, o da cobrança de dívida de jogo, certamente poderia ser pensado como ausência de interesse de 
agir” (Luiz Guilherme Marinoni. Teoria geral do processo civil. São Paulo: RT, 2006. Pág. 173-4).  
4  Mais uma vez, Luiz Guilherme Marinoni explica que, “quando se entende que as condições têm 
sua função ligada ao princípio da economia processual – ou precisamente com a necessidade de impedir 
o desenvolvimento do processo quando o juiz não pode julgar o mérito por faltar uma das condições da 
ação (de forma inútil) -, não há qualquer lógica em admitir que o juiz declare a ausência de uma 
condição da ação ao final do processo, pois nesse caso se estará admitindo a sua inutilidade após dois 
ou três anos do seu início. É por isso que as condições da ação devem ser aferidas com base na 
afirmação do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento. Não se trata de fazer um 
julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) das condições da ação, como se elas pudessem 
voltar a ser apreciadas mais tarde, com base em outras provas. O que importa é a afirmação do autor, e 
não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que é problema de mérito. Melhor explicando: a 
legitimidade para ação de reivindicação deve ser aferida segundo o que é afirmado na petição inicial, 
mas, quando as provas e os argumentos trazidos ao processo demonstram que o autor não é proprietário, 
o seu pedido deve ser julgado improcedente”  (Teoria geral do processo. Cit. Pág. 181).  
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 A ausência de lei específica para julgar o caso não é motivo para a extinção do 

processo sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido.  

 Caso contrário, sem sentido ficariam as regras do artigo 4º da Lei de Introdução 

ao Código Civil (Decreto-Lei 4.657/1942)5 e do artigo 126 do Código de Processo 

Civil6, ao permitirem que, diante da lacuna na lei, o juiz julgasse com base na analogia, 

nos costumes e nos princípios gerais do direito.  

 Os processos de integração de lacunas, adotados nos dispositivos citados, são 

intra-sistemáticos e referidos em ordem hierárquica. Cabe ao juiz buscar, em primeiro 

lugar, a analogia, depois os costumes e, por último, os princípios gerais de direito.  

A analogia parte da existência de dois casos semelhantes, sendo que a previsão 

de regra jurídica para um deles pode ser estendida à situação omissa, já que, apesar das 

diferenças entre eles, o núcleo fundamental (ou a razão jurídica) da regra é comum para 

as duas hipóteses.  

Descartada a possibilidade da utilização da analogia, deve o juiz recorrer aos 

costumes praeter legem, isto é, aqueles que não contrariam a lei, mas que vão além 

dela, tendo por objeto matéria que a regra jurídica não dispõe. Percebe-se claramente 

que o legislador brasileiro, adotando posição atrelada ao positivismo jurídico, deu 

prevalência à lei em relação ao costume, afirmando a sua utilidade, tão somente, quando 

houvesse lacuna na lei, sem reconhecê-lo como uma fonte autônoma do direito.7

A mesma crítica também se aplica à posição dada ao legislador aos princípios 

jurídicos como último recurso para a colmatação de lacunas.  

Em verdade, os princípios não derivam da lei nem da jurisprudência, estando 

subjacentes a ambos, na medida que se encontram em posição intermediária entre os 

valores e as regras. Embora sem ter a precisão de conteúdo da regra, os princípios, por 

integrarem o ordenamento jurídico, têm força normativa. Aplicam-se 

independentemente de terem sido ulteriormente concretizados pelas regras jurídicas, 

                                                 
5  Art. 4º: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os princípios gerais de direito”. 
6  Art. 126: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da 
lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais de direito”. 
7  Interessante notar a Lei da Boa Razão, do Marquês de Pombal, afirmava que o consume 
somente poderia ser utilizado se: i) estivesse em conformidade com a boa razão; ii) não contrariasse as 
leis; iii) tivesse mais de 100 anos. Cfr. José de Oliveira Ascensão. O direito. Introdução e teoria geral. 
Uma perspectiva luso-brasileira. 11ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. Pág. 251. 
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impondo a realização do direito dentro da reserva (fática e jurídica) do possível.8 Têm 

validade por si só, não estando subordinados às regras, auxiliando o intérprete na 

solução dos casos omissos.9  

A superação do positivismo jurídico centrado na legalidade estrita, movimento 

iniciado a partir da primeira metade do século XX com a derrocada do fascismo na 

Itália e do nazismo na Alemanha, ainda é um dos maiores desafios do tempo presente.  

Sem negar a importância da lei e também sem recorrer aos postulados 

metafísicos do direito natural, o pós-positivismo busca formular uma nova 

hermenêutica. O pós-positivismo procura, ainda, reabilitar a argumentação jurídica e 

redefine a relação dos princípios com os valores e com as regras, aproximando o Direito 

da Filosofia.10

 

2    O ANTROPROCENTRISMO COMO NOVO PARADIGMA DO DIREITO 

                                                 
8  “Princípios são normas que exigem a realização de algo, da melhor forma possível, de acordo 
com as possibilidades fáticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos 
de ´tudo ou nada´; impõem a optimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a 
´reserva do possível´, fática e jurídica” (José Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional e teoria 
da  Constituição. 7ª ed. Almedina: Coimbra, 2003. Pág. 1255). 
9  Ao caracterizar os princípios gerais do direito, José de Oliveira Ascensão explica:“eles são 
tendencialmente aplicáveis mesmo a hipóteses não directamente reguladas: porque os princípios 
pertencem à própria ordem jurídica, e têm por isso o mesmo carácter vinculativo que os restantes 
elementos desta. Devem pois aplicar-se directamente e dar solução aos casos omissos. Simplesmente, 
essa aplicação não é cega. Caso por caso se verificará se não há razões que a levem a excluir justamente 
na situação em causa, à luz da ratio, da fundamentação última do princípio enunciado; ou se outros 
princípios, também presentes na ordem jurídica, não se impõem nesse caso e marcam outra solução. O 
que quer dizer que também aqui a actividade do jurista não é meramente lógica, antes exige um trabalho 
complexo de valoração, uma conjugação de elementos provenientes de quadrantes muito diversos da 
ordem jurídica. Mas nada tem na realidade de estranho que uma actividade, sensível ao aspecto 
valorativo logo no momento da interpretação dos dados primários, o seja também na fase de conciliação 
dos princípios detectados”  (Op. Cit. Pág. 407-8). 
10  “A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho 
para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua 
interpretação. O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; 
procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A 
interpretação e aplicação do ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas 
não podem comportar voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais. No conjunto de idéias 
ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de 
normatividade aos princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação da 
razão prática e da argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 
desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade 
humana. Nesse ambiente, promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia” (Luís Roberto 
Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito 
Constitucional no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 851, 1 nov. 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547>. Acesso em: 13 nov. 2005).   
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 O pós-positivismo é um fenômeno, recente e, por isto, ainda em construção. 

Novos paradigmas precisam ser construídos para que o direito não seja uma mera forma 

de domínio dos detentores do poder, um mecanismo para o desenvolvimento do 

capitalismo, projetado para a defesa da propriedade e de seus privilégios.11

  Retirar o patrimônio do centro do ordenamento jurídico, para dar ênfase à 

dignidade humana é um dos mais importantes desafios do antropocentrismo jurídico. 

 A gênese dos direitos da pessoa é tributário do cristianismo que, ao afirmar que 

o homem é a imagem e a semelhança de Deus, passou a considerá-lo como sujeito 

portador de valores.12 O reconhecimento da identidade e da diferença de cada homem 

permitiu a construção do conceito de pessoa. Ao separar o homem da natureza, o 

cristianismo reconhece, no homem, um ser individual, autônomo e animado por 

motivações específicas. 

 Superou-se, destarte, a compreensão grega de que o homem devia ser 

considerado como um uma “emanação do cosmos”.13 Para os gregos, a cidade era auto-

suficiente, sendo que o homem, por estar submetido à polis, não existia fora da ordem 

da cidade. Caso atentasse contra a res publica deixaria de estar protegido, merecendo o 

ostracismo. Só eram indivíduos “singulares” os homens que, pela sua posição social, 

exerciam um domínio sobre a sociedade: por exemplo, o herói-grego, dotado de 

qualidades singulares, era endeusado, elevado à “semi-deus”. 

 O cristianismo, pela afirmação de que o homem é a imagem e semelhança de 

Deus, passou a considerar pessoa todo e qualquer ser humano criado por Deus, 

independentemente da sua posição sócio-econômica, da sua origem, do seu gênero e da 

sua nacionalidade.14 Ao considerar todos iguais (homens, mulheres, crianças, escravos, 

estrangeiros etc), reforçou a necessidade de cada pessoa ser tratada como um ser único 

merecedor de proteção.  

O humanismo cristão mudou, também, a relação do homem com Deus, abrindo a 

possibilidade de compreensão racional da religião. Deus está no homem, que está em 

Deus. Logo, o homem, ao buscar a Deus em si mesmo, não precisa recorrer ao Cosmos 

                                                 
11  Cfr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. O pós-modernismo jurídico. Porto Alegre: Fabris, 
2005. Pág. 117-135. 
12  Cfr.  Diogo Leite de Campos. Lições de direito da personalidade. 2ª ed. Boletim da Faculdade 
de Direito de Coimbra, vol. LXVI – Separata, 1995. Pág. 12. 
13  Cfr. Diogo Leite de Campos. Op. Cit. Pág. 14-5. 
14  Cfr. Diogo Leite de Campos. Op. Cit. Pág. 21. 
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(natureza). Com isto, o mundo deixa de ser uma realidade natural, não problemática, 

transformando-se em uma criação complexa.  

 O cristianismo reconheceu em cada homem um livre arbítrio, quando retirou a 

natureza divina dos imperadores, ao afirmar que o Estado é composto de indivíduos 

todos criados igualmente pelo mesmo Deus.15 Isto ocorreu também quando o 

cristianismo asseverou que as coisas deste mundo não são importantes por si só, mas em 

relação à salvação a ser buscada individualmente. O homem deixa de ser considerado 

objeto de sujeição à natureza, para ter a sua própria liberdade ético-religiosa. Para além 

da responsabilidade pela salvação de sua alma, cada pessoa – considerada como um ser 

autônomo e capaz de auto-organização (em relação a si e aos outros) – tornar-se senhor 

da sua vida, da sua história, do direito, da sociedade e do Estado.   

 Foi, contudo, no Iluminismo que foram lançadas novas bases racionais para a 

compreensão do homem no espaço político. Essa nova forma de pensar pregou a 

separação do Estado da Igreja. Preocupou-se não com a salvação da alma, mas com o 

homem que está no mundo. O Estado Liberal, embora reconheça a liberdade religiosa, 

desloca a base dos direitos de Deus para a própria razão humana. Ao submeter, pela 

teoria do contrato social, a vontade individual à coletiva, acredita-se na lei como 

expressão da vontade da maioria. Sujeitando-se o indivíduo à lei, o Estado Moderno 

restringe a sua liberdade ao direito de fazer o que a lei permite.  

 Importa destacar, ainda, que o humanismo renascentista promoveu o 

desenvolvimento das liberdades públicas, reforçando a autonomia privada como 

expressão da personalidade jurídica e da função criativa da pessoa. 

Assim, os direitos fundamentais – dentre os quais se encontram os direitos da 

personalidade – condicionam e limitam à atuação da lei, impedindo que a vontade da 

maioria restrinja, indevidamente, direitos das minorias, a ponto de negá-los. Caso 

contrário, estar-se-ia negando os princípios da igualdade e da não discriminação, senão 

com base no que é justo e razoável, tão caros aos regimes democráticos.  

Com efeito, o princípio da maioria continua deixando em aberto a pergunta 

acerca dos princípios éticos do direito, seja porque o mecanismo representativo – ao 

                                                 
15  “Santo Agostinho parece entender que o Estado se compõe de indivíduos, cuja igualdade 
acentua: Deus não quis que a criatura dotada de razão e feita à sua imagem e semelhança exerça o seu 
domínio sobre outras criaturas pra além das que estão desprovidas de razão. Não situou o homem acima 
do homem, mas sim o homem sobre os animais. Assim, fez os primeiros homens pastores de rebanhos, e 
não reis de homens” (Diogo Leite de Campos. Lições de direito da personalidade. Cit. Pág. 21). 

3366



delegar a determinados representantes do povo os instrumentos de formação da vontade 

democrática - não é capaz de traduzir a vontade da maioria, seja porque as maiorias 

podem ser cegas ou injustas.16 Não se trata de um mero retorno ao direito natural, na 

medida em que os ordenamentos jurídicos modernos apresentam diversas declarações 

de direitos humanos que os retiram do jogo das maiorias.17

A crítica ao racionalismo iluminista que moldou o positivismo jurídico decorre 

da coincidência do direito com a lei. Aquele não está reduzido a esta, que é apenas uma 

de suas manifestações, não podendo ser considerado direito as regras que contrariam os 

princípios ético-jurídicos – como o da dignidade da pessoa humana – que se encontram 

no alicerce do próprio direito e do Estado contemporâneos.18

Portanto, pode-se concluir que há valores em si que decorrem da essência do ser 

humano e, por isto, o Estado merece dar primazia a eles.  

É, a partir da colocação do homem no centro do ordenamento jurídico, que se 

deve partir para enfrentar a complexidade do fenômeno humano e buscar a 

regulamentação jurídica necessária à construção de um direito geral de personalidade, 

como bem adverte Radindranath V. A. Capelo de Souza:  
Dir-se-á que a pessoa é homem, que este constitui necessariamente 
o fundo básico da emergência da tutela geral de personalidade e 
que, mesmo de um ponto de vista jurídico, é dele que deve partir o 
pensar jurídico da tutela geral de personalidade, é nele que se 
deverá basear a juridicidade e o sentido de uma tal tutela e será para 
ele que se preordenará a regulamentação jurídica da tutela geral da 
personalidade. Simplesmente, o homem – e cada homem -, na sua 
natureza, nas suas circunstâncias e no seu devir, é ainda um 
desconhecido (repetindo Aléxis Carrel), por mais prenhe de 
conseqüências que se venha revelando a sábia máxima délfico-
sobrática do ‘conhece-te a ti mesmo’, só aparentemente 
contraditória, dada a complexidade do fenômeno humano. Por isso 
mesmo, restam sempre as velhas questões: o que é homem? O real 
do corpo humano? A consciência problemática do seu próprio ser 
homem? A idéia de homem? Cada homem concreto, existencial? O 
homem socialmente integrado? O homem in fieri? O que é, biológica 
e socialmente, ser homem? Também é homem o seu desejo de 
felicidade e amor? Qual então a medida e a eficácia da sua tutela? 
Qual a esperança de ser humano? Haverá um sentido na caminhada 
humana?.19

                                                 
16   Cfr. Eduardo Cambi. O caráter universal do direito moderno e os desafios fundamentais 
impostos pelo biodireito. In: Biodireito e dignidade da pessoa humana – diálogo entre a ciência e o 
direito. Coord. Elidia Ap. Corrêa, Gilberto Giacoia e Marcelo Conrado. Curitiba: Juruá, 2006. 
17  A Constituição brasileira, ao instituir as cláusulas pétreas, no artigo 60, par. 4o., impede que o 
constituinte-reformador altere a essência da Lei Fundamental, onde se coloca os direitos e garantias 
individuais (inc. IV). 
18  Cfr. Ronald Dworkin. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Pág. 286-7. 
19  Cfr. O direito geral da personalidade. Coimbra: Coimbra editora, 1995. Pág. 15. 
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Pelo antropocentrismo jurídico, a pessoa humana é o pilar axiológico do direito, 

sendo anterior ao próprio Estado. Assim, os direitos da personalidade não dependem de 

consagração legislativa, estando na própria constituição material do Estado 

Democrático de Direito e, por isto, existem mesmo sem consagração formal.20 Aliás, 

esta compreensão é importante para reconhecer, no Direito Brasileiro, um direito geral 

de personalidade21, o qual não se resume à síntese dos artigos 11 a 21 do Código Civil. 

A constitucionalização dos direitos da personalidade proporciona uma leitura 

ampliada, tomando como ponto de partida o artigo 1º, inc. III, da CF, e ganhando 

amplitude com o vasto elenco do artigo 5º, especialmente com as válvulas de abertura 

contidas nos seus parágrafos 1º e 3º (este adicionado pela Emenda Constitucional 

45/2004).  

Aliás, são características do fenômeno conhecido por neoconstitucionalismo22, 

tanto a constitucionalização dos direitos infraconstitucionais, quanto a força normativa 

dos princípios jurídicos, provocando, como conseqüência, a expansão da jurisdição 

constitucional. Surge, desta forma, a necessidade de fundar o neoprocessualismo23, 

reformulando conceitos clássicos, como o de jurisdição24, para que o Poder Judiciário dê 

cada vez mais efetividade aos direitos da personalidade.  

Nessa direção, o receio de um juiz livre, para criar direitos a partir dos valores 

éticos e dos princípios jurídicos, é uma marca importante a ser superada em nosso 

ordenamento processual. Por exemplo, o artigo 127 do Código de Processo Civil, ao 

                                                 
20  “Os direitos da personalidade são direitos naturais. São expressão e tutela jurídicas da 
estrutura e das funções da pessoa, do seu ser e da sua maneira-de-ser. O Direito tem um fundamento 
axiológico (que é a sua justificação, e sem o qual se transforma em instrumento da opressão) que é 
imposto pela pessoa humana – o Direito é produto do homem e feito para o homem. A primeira e 
principal tarefa do jurista é reconhecer e descrever os direitos da pessoa. A pessoa humana é ‘anterior’ e 
superior a sociedade. Impõe-se, portanto, ao Direito. Este tem de se limitar a reconhecer a pessoa 
humana e a declarar os seus direitos. Aquela e estes existem ‘juridicamente’ mesmo sem consagração 
jurídico-formal. Devem considerar-se inseridos na Constituição material de cada Estado” (Diogo Leite 
de Campos. Op. Cit. Pág. 38). 
21  A dignidade humana (art. 1º, inc. III, CF) pode ser considerada cláusula geral de proteção dos 
direitos da personalidade no Brasil. Cfr. Elimar Szaniawski. Direitos da personalidade e sua tutela. 2ª ed. 
São Paulo: RT, 2005. Pág. 137-143.  
22  Cfr. Luís Roberto Barroso. Op. Cit.  
23  Cfr. Eduardo Cambi. Neoconstitucionalismo e neopositivismo. In: Constituição e Processo. 
Estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. Coord. Luiz Fux, Nelson Nery Jr. e 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2006. 
24  "Como função da soberania, a jurisdição tem a mesma extensão dela. Mas, pois que a 
jurisdição é atuação de lei, não pode haver sujeição à jurisdição senão onde pode haver sujeição à lei; 
e, vice-versa, em regra, onde há sujeição à lei, aí há sujeição à jurisdição” (Giuseppe Chiovenda. 
Instituições de direito processual civil. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 1943. Pág. 55). 

3368



prever que o “juiz só decidirá por eqüidade nos casos previstos em lei”, está preso às 

amarras positivistas, calcado na visão do magistrado do antigo Estado Liberal, onde a 

legislação refletia a proteção da autonomia da vontade, não estando o Estado-juiz 

autorizado a ir além do texto da lei.25

Ora, julgar por eqüidade é buscar, nas circunstâncias do caso concreto, a decisão 

que seja mais justa. Por isto, a eqüidade é o mais significativo processo extra-

sistemático de colmatação de lacunas. O artigo 127 do CPC somente reconhece estas 

lacunas, isto é, as situações onde o legislador já previu uma situação como 

juridicamente relevante, mas não disciplinou os efeitos jurídicos correspondentes.26 No 

entanto, as lacunas de estatuição não são verdadeiras lacunas jurídicas, porque o 

legislador, ao prever a situação como juridicamente relevante, já se pronunciou sobre a 

sua natureza jurídica.27

Negar as lacunas de previsão é entender que o ordenamento jurídico é pleno, 

que o sistema contém potencialmente solução para todos os casos, já que a ausência de 

disposição normativa específica ensejaria apenas uma aparente lacuna, podendo a regra 

jurídica ser obtida no próprio sistema, mediante o recurso à analogia.  

O juízo de eqüidade, ao contrário do receio consagrado no artigo 127 do CPC,  

da mesma forma que a obtenção da norma a partir dos princípios jurídicos, não implica 

a autorização para o juiz legislar nem para proferir decisões discricionárias.  

O juiz, quando preenche uma lacuna, não cria lei. A lacuna continuará existindo 

no sistema jurídico, porque a decisão judicial deve estar circunscrita ao pedido (arts. 

128 e 460 do CPC) e somente serve para o caso concreto, diferentemente da regra 

jurídica que é geral e abstrata.  

                                                 
25  “O Estado de Direito Liberal, diante da necessidade de frear os desmandos do regime que lhe 
antecedeu, erigiu o princípio da legalidade como fundamento para a sua imposição. Esse princípio 
elevou a lei a um ato supremo, objetivando eliminar as tradições jurídicas do absolutismo e do ancien 
regime. A administração e os juízes, a partir dele, ficaram impedidos de invocar qualquer direito ou 
razão pública que se chocasse com a lei” (Luiz Guilherme Marinoni. A jurisdição no Estado 
Contemporâneo. In: Estudos de Direito Processual Civil. Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz 
de Aragão. São Paulo: RT, 2005. Pág. 13). 
26 “Para indagar da existência da lacuna, perguntamos se o caso, encarado pelo ponto de vista da 
solução normativa que se pretende, respeita à ordem jurídica ou a qualquer outra ordem normativa. É 
pois necessário, na própria fase de determinação da lacuna, encarar o caso de harmonia com uma 
conseqüência jurídica que lhe estaria eventualmente associada” (José de Oliveira Ascensão. Op. Cit. 
Pág. 424).  
27   Cfr. José de Oliveira Ascensão. Op. Cit. Pág. 423. 
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Portanto, o importante é ressaltar que o juiz, quando preenche a lacuna, ainda 

que tenha margem de liberdade, deve buscar o sentido da justiça, nos princípios e regras 

presentes no ordenamento jurídico, impondo critérios objetivos, e, destarte, não 

arbitrários. Logo, ainda que eleja critérios não coincidentes com os Tribunais, não terá 

errado, pois, desde que tenha motivado corretamente a sua decisão, a solução eleita em 

nada comprometerá a segurança jurídica, cuja preocupação deve estar relegada ao plano 

da uniformização da jurisprudência.   

 

3      A MELHOR SOLUÇÃO ÉTICA E JURÍDICA 

 Segundo Radindranath V. A. Capelo de Sousa, a caracterização do percurso e do 

futuro histórico dos direitos da personalidade passam por duas linhas de forças 

antagônicas: de um lado, marcadas pelas relações de dominação pessoal mais que por 

laços de solidariedade social, levando a várias discriminações de estatuto jurídico ao 

nível do “ser” e profundas desigualdades na aquisição e na detenção de todas as 

espécies de bens, no quadro do “ter”; por outro lado, há vetores de libertação e 

igualação entre os homens decorrentes de posturas diversas – como a revolta ou o amor 

– face ao real processo histórico, forças estas que se vão reinscrevendo, gradualmente, 

na consciência cultural e jurídica da comunidade.28

 Esta segunda vertente demonstra que a ética é parte integrante do complexo 

mundo dos valores. Busca-se, pela ética, o que é bom e justo, sendo que a sua 

compreensão depende não só do raciocínio, mas de sensibilidade emocional, de 

indignação, de vergonha, de ternura e compaixão.29

 O neopositivismo, ao atribuir força normativa aos princípios, procura 

transformar os valores éticos (p. ex., boa-fé, justiça etc) em jurídicos. Na medida em 

que, pela aplicação dos princípios, efetivam-se as bases axiológicas do ordenamento 

jurídico, o direito deixa de ser pura técnica e se transforma também em arte.30 Logo, 

                                                 
28  Op. Cit. Pág. 28. 
29  Nas exatas palavras de Fábio Konder Comparato, “a ética é parte integrante do complexo 
mundo dos valores, bem distinto do mundo das realidades puramente biológicas, ou fisicoquímicas. 
Todos hoje concordam em que os valores não podem ser apreendidos unicamente pelo raciocínio; a sua 
compreensão exige, sempre, um mínimo de sensibilidade emocional, que por sua vez comanda a vontade 
do agente. O juízo ético não é feito puramente de razão, mas também de indignação e vergonha, de 
ternura e compaixão” (Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Pág. 507). 
30  Conforme Julius Hermann v. Kirchmann, citado por Arthur Kaufmann, “o direito não está 
apenas no saber, mas também no sentimento, o objecto não tem a sua sede apenas na cabeça, mas 
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tanto as regras jurídicas quanto às decisões judiciais que contrariam o sentido ético, 

inerente a carga axiológica dos princípios, não merece ser considerado direito.  

Na busca da decisão justa, não se pode deixar de pensar no conceito de 

jurisprudência, separando a palavra nas suas duas partes: “juris” e “prudência”. 

Nenhuma decisão judicial, por melhor que seja, é, uniformemente, boa ou má para todas 

as partes envolvidas. Ao contrário, toda decisão produz resultados bons e maus, a 

depender do ângulo da análise dos interesses disputados no processo. Porém, a decisão 

judicial deve ser considerada eticamente justificável quando prudente, isto é, quando 

preveja, da forma mais exata possível, a extensão e a intensidade dos bons e dos maus 

efeitos que produz, segundo uma determinada hierarquia de valores, na qual, por ordem 

de importância se colocam: i) a dignidade da pessoa humana; ii) a verdade, a justiça e o 

amor; iii) a liberdade, a igualdade, a segurança e a solidariedade.31

Todos os princípios éticos se fundam na dignidade da pessoa humana como 

paradigma supremo de toda a vida social.32 Nas relações familiares, interessa sublinhar 

o valor da afetividade. Sob o aspecto ético, essa afetividade deve ser considerada sob o 

aspecto altruísta, no sentido do bem comum da entidade familiar. Trata-se do amor pelo 

outro, despido de caráter egoístico, e, por isto, implica renúncia e sacrifício, embora este 

amor ao próximo também não seja despido de certo grau de reciprocidade33, quando 

analisado em conjunto com a justiça.  

A grande função social do amor é servir para aperfeiçoar a justiça, dando a cada 

um o que é seu, na medida em que a consciência ética entende devido.34

A conjugação do amor com a justiça está refletida no valor da solidariedade que, 

ao lado do afeto, está no núcleo da família eudemonista pós-moderna. Por esta 
                                                                                                                                               
também no peito do homem” (Filosofia do direito. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. Pág. 
97). 
31  Cfr. Fábio Konder Comparato. Op. Cit. Pág. 499. 
32  Cfr. Fábio Konder Comparato. Op. Cit. Pág. 520.  
33  Mesmo o sentido bíblico do amor ao próximo, contido no Livro do Levítico, capítulo 19,1 
versículo 18 (“Amar teu próximo como a ti mesmo”), não é uma completa doação, como argumenta o 
Papa Bento XVI: “o ser humano também não pode viver, exclusivamente, no amor oblativo, descendente. 
Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer amor, deve ele mesmo recebe-lo em 
dom. Certamente, o ser humano pode – como nos diz o Senhor – tornar-se uma fonte de onde correm rios 
de água viva (cf. Jô 7,37-38); mas, para tornar-se semelhante fonte, deve ele mesmo beber, 
incessantemente, da fonte primeira e originária que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o 
amor de Deus (cf. Jô 19,34)” (Carta Encíclica Deus Caritas est. São Paulo: Paulinas, 2006. Pág. 17). 
34  “A função social do amor consiste, na verdade, em atuar como fator de permanente 
aperfeiçoamento da justiça. É o impulso constante no sentido de uma não-acomodação com as formas de 
justiça já existentes; a procura de uma ampliação ilimitada do princípio de dar a todos e a cada um o 
que a consciência ética sente como devido” (Fábio Konder Comparato. Op. Cit. Pág. 534). 
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concepção, a família deve ser concebida como o lugar mais importante para a realização 

do ser humano, porque é, principalmente dentro do grupo familiar, que os eventos da 

vida individual, que parecem pertencer a natureza, recebem o seu significado e através 

desses significados passam a fazer parte da experiência individual da pessoa como o 

nascer, o morrer, o crescer, o envelhecer, a sexualidade e a procriação.35

Tutelar juridicamente a família é, antes, assegurar os direitos do ser humano, 

uma vez que é, pela proteção à família, enquanto organismo social, que o Estado deve 

proteger a pessoa humana, dando-lhe dignidade e possibilitando o pleno 

desenvolvimento de suas virtudes.36 Assim, a pessoa passa a ter valor pelo que ela é, 

como ser (individual), não como um dado normativo ou sujeito abstrato de direitos a ser 

subordinado ou oprimido pelo grupo social. Com efeito, o principal papel da família 

moderna é dar suporte emocional37 à pessoa humana, promovendo-lhe o seu 

desenvolvimento e realizando seus interesses afetivos e existenciais.  

A nova concepção da família resulta, enfim, da substituição do princípio da 

autoridade pelo da compreensão e do amor.38

A Constituição Federal de 1988 não ignora a afetividade como um valor nuclear 

para a conceituação de família, como pode se extrair dos seguintes dispositivos: a) todos 

os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, 

como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (art. 227, 

§§ 5º e 6º); c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

incluindo-se os adotivos, e a união estável têm a mesma dignidade de família 

constitucionalmente protegida (art. 226, §§ 3º e 4º); d) o casal é livre para extinguir o 

casamento ou a união estável, sempre que a afetividade desapareça (art. 226, §§ 3º e 6º). 

Desta forma, a Constituição Federal não tipificou as entidades familiares de 

modo a excluir outras realidades não expressamente mencionadas pelo constituinte. Ao 

contrário, tendo reconhecido o valor da afetividade como essência da família, pode-se 
                                                 
35  Cfr. Chiara Saraceno. Sociologia della famiglia. Bologna: Il Mulino, 1988. Pág. 8.  
36  “As pessoas são tuteladas, pelo 
Direito, dentro da família, porque esta é um organismo destinado a garantir a dignidade da pessoa e o 
pleno desenvolvimento de todas as suas virtudes, ou seja, lugar da tutela da vida e da pessoa” (Cfr. 
Antônio Cezar Peluso. A culpa na separação e no divórcio. Contribuição para uma Revisão Legislativa. 
In: Seleções jurídicas COAD-ADV, Out.-nov./96, pág. 43). 
37  Cfr. Teresa Arruda Alvim Wambier. Um novo conceito de família – Reflexos doutrinários e 
análise da jurisprudência. In: Direitos de Família e do Menor. 3ª ed. Coord. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. Pág. 83. 
38  Cfr. Caio Mario da Silva Pereira. Instituições de direito civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. Pág. 19. 
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concluir, com Paulo Luiz Netto Lôbo, que onde há uma relação ou comunidade de 

pessoas unidas, de forma originária e final, por laços de afetividade, haverá família.39

O Código Civil brasileiro, apesar de não ter reconhecido expressamente o estado 

de filho afetivo, não excluiu a filiação sócio-afetiva, que pode ser admitida com base 

nos seguintes artigos: a) 1.593: “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consangüinidade ou outra origem”. Esta outra origem é justamente a sócio-afetiva40; b) 

1.596: reafirma o artigo 227, par. 6º, da CF, que trata da igualdade entre a filiação; c) 

1.597, inc. V: na medida em que o reconhecimento voluntário da paternidade na 

inseminação artificial heteróloga não é de filho biológico, mas sim de sócio-afetivo, já 

que o material genético não é do pai, mas, sim, de terceiro. 

Logo, a relação afetiva entre filhos não biológicos e pais de criação, mesmo que 

não seja formalizada pela via da adoção, pode ser considerada entidade familiar, para 

fins de tutelar direitos da pessoa em desenvolvimento, em especial da criança e do 

adolescente. 

Essa solução é a que melhor atende o valor ético-jurídico da dignidade da 

pessoa humana, dando-se efetividade: a) ao artigo 1º da Constituição Federal que 

prescreve: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: (...).III – a dignidade da pessoa humana"; b) ao artigo 

3º, inc. IV, que, ao traçar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

                                                 
39  “Se todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem, é porque a Constituição 
afastou qualquer interesse ou valor que não seja o da comunhão de amor ou do interesse afetivo como 
fundamento da relação entre pai e filho. A fortiori, se não há qualquer espécie de distinção entre filhos 
biológicos e filhos adotivos, é porque a Constituição os concebe como filhos do amor, do afeto 
construído no dia a dia, seja os que a natureza deu seja os que foram livremente escolhidos. Se a 
Constituição abandonou o casamento como único tipo de família juridicamente tutelada, é porque 
abdicou dos valores que justificavam a norma de exclusão, passando a privilegiar o fundamento comum 
a todas as entidades, ou seja, a afetividade, necessário para realização pessoal de seus integrantes. O 
advento do divórcio direto (ou a livre dissolução na união estável) demonstrou que apenas a afetividade, 
e não a lei, mantém unidas essas entidades familiares. A afetividade é construção cultural, que se dá na 
convivência, sem interesses materiais, que apenas secundariamente emergem quando ela se extingue. 
Revela-se em ambiente de solidariedade e responsabilidade. Como todo princípio, ostenta fraca 
densidade semântica, que se determina pela mediação concretizadora do intérprete, ante cada situação 
real. Pode ser assim traduzido: onde houver uma relação ou comunidade unidas por laços de 
afetividade, sendo estes suas causas originária e final, haverá família” (Entidades familiares 
constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 53, jan. 2002. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2552>. Acesso em: 13 out. 2005.). 
40  A propósito, na Jornada de Direito Civil, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos dias 11 
a 13 de junho de 2002, aprovou-se proposição no sentido de que “no fato jurídico do nascimento, 
mencionado no artigo 1.603, compreende-se à luz do disposto no art. 1.593, a filiação consangüínea e 
também sócio-afetiva”.  
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dispõe: “IV –- promover o bem estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idades e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3º, inciso IV). 

Ademais, no tocante aos Direitos da Criança e do Adolescente, que são os seres 

mais vulneráveis no grupo familiar e social, a solução jurídica a ser buscada deve ser a 

que melhor atenda os seus interesses, como prevêem:  

a) o artigo 3.1 da Convenção Internacional dos Direito da Criança, da ONU, de 

1989, incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto nº 99.710, de 22 de novembro de 

1990, que dispõe: 
Art. 3.1 Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 
instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar, primordialmente, o maior interesse da criança;  
 

b) a Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece, de forma expressa, a 

prevalência dos direitos da criança e do adolescente, ao dispor:  
Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão;  
 

c) e, ainda, o artigo 4º, do ECA (Lei 8.069/90) elenca:  
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

À luz do valor ético-jurídico da dignidade da pessoa humana, com o valor da 

afetividade, que está no núcleo do conceito de família, é possível construir o princípio 

do melhor interesse das pessoas humanas que integram as entidade familiares.41

Se a essência da família é dar e receber amor, e o Direito de Família tenta 

regular esses vínculos42, os filhos de criação – mesmo não se inserindo no instituto da 

adoção – podem ser considerados e tutelados sob a proteção do conceito de paternidade 
                                                 
41  “A proteção da família é proteção mediata, ou seja, no interesse da realização existencial e 
afetiva das pessoas. Não é a família per se que é constitucionalmente protegida, mas o locus 
indispensável de realização e desenvolvimento da pessoa humana. Sob o ponto de vista do melhor 
interesse da pessoa, não podem ser protegidas algumas entidades familiares e desprotegidas outras, pois 
a exclusão refletiria nas pessoas que as integram por opção ou por circunstâncias da vida, 
comprometendo a realização do princípio da dignidade humana” (Paulo Luiz Netto Lôbo. Op. Cit.).  
42  Cfr. Rodrigo da Cunha Pereira. A vitória da ética sobre a moral. Revista Jurídica, vol. 8, pág. 
11. 
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sócio-afetiva. Desta maneira, a família não é mais um núcleo econômico e de 

reprodução, mas sim o espaço do amor e do afeto.  

Além disso, o conceito de responsabilidade responsável, previsto no artigo 227, 

par. 7º, da Constituição Federal, também deve se inserir nos valores éticos do amor e do 

afeto. Portanto, “pai” é aquele que, mais que colocar alguém no mundo (isto é, ter laços 

sangüíneos), é aquele que, amando, ensinando valores éticos e dando-lhe oportunidades, 

permite que a criança cresça e se desenvolva, como uma pessoa digna e feliz.  

Acresce, ainda, que o direito à identidade – tal como a vida/integridade física, 

imagem e intimidade - é um direito da personalidade, isto é, inerente à pessoa e à sua 

dignidade.  

A propósito da tutela jurídica da identidade, pode-se afirmar que cada ser 

humano é um ser em si mesmo e só igual a si mesmo.43 A identidade é um bem jurídico 

na medida em que, cada ser humano, conhecendo-se e amando-se a si mesmo, assume a 

sua identidade, que permite a harmonia e a afirmação sociais, bem como serve de 

repositório de forças com vista ao desenvolvimento próprio, o amor pelos outros e o 

progresso social.44 Considerando, pois, cada ser humano como um centro autônomo de 

interesses, a tutela da identidade abrange tanto a configuração somático-psíquica de 

cada indivíduo – como a sua imagem física, os seus gestos, a sua voz, a sua escrita e o 

seu retrato moral – quanto a sua inserção sócio-ambiental – onde se encontra a proteção 

da sua imagem de vida, da sua história pessoal, do seu decoro, da sua reputação ou bom 

nome, do seu crédito, da sua identidade sexual, familiar, racial, lingüística, política, 

religiosa e cultural.45

Solução diversa também violaria o direito ao nome, sobretudo se a mãe ou o pai 

biológico, contraindo novas núpcias ou estabelecendo união estável, alterasse o seu 

nome de solteira (o), com evidente prejuízo para o filho. E tal situação seria, ainda mais 

grave, se o casal viesse a ter novos filhos, cujos nomes fossem diferentes daquele irmão 

concebido antes da alteração do sobrenome de sua genitora ou genitor biológico.46

                                                 
43  Cfr. Radinbranath V. A. Capelo de Souza. Op. Cit. Pág. 244.  
44  Cfr. Radinbranath V. A. Capelo de Souza. Op. Cit. Pág. 245. 
45  Cfr. Radinbranath V. A. Capelo de Souza. Op. Cit. Pág. 246-8. 
46  Neste sentido, vale mencionar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
“Retificação de registro de nascimento de menor, em virtude de sua genitora ter convolado núpcias com 
o próprio pai da requerente, tendo aquela adotado o patronímico do marido. Sentença que, sem a 
intimação e oitiva do membro do Parquet, indefere a petição inicial, sob o fundamento de ausência de 
interesse de agir, pois não haveria prejuízo para a menor no fato de constar em seu registro de 
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CONCLUSÃO 

Porquanto se a prova dos autos demonstrar que a pessoa, desde criança, é 

conhecida na escola, no clube, no plano de saúde, em razão da sua correspondência etc., 

como filha do pai ou da mãe afetivas, sempre foi tratada e educada como filha deles, se 

ela é reconhecida por todos (pais, parentes, vizinhos e sociedade em geral) como sendo 

filha (afetiva), seria amesquinhar o conceito de família, desprezar os princípios da 

afetividade e do melhor interesse da pessoa humana no seio da entidade familiar (e, 

especificamente, do maior interesse da criança ou do adolescente), além de ignorar o 

seu direito personalíssimo à identidade – seja na sua configuração somático-psíquica, 

seja na sua inserção sócio-ambiental – e ao bom nome deixar de acolher o pedido de 

inclusão do sobrenome do pai ou da mãe afetivos. Seria, ainda, pretender que o registro 

civil deva ignorar a realidade da vida da pessoa, em detrimento de seus direitos 

personalíssimos.47

Para finalizar, dispõe o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil que, na 

“aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum”. Isto posto, não obstante a Lei dos Registros Públicos não disponha 

expressamente sobre o assunto, caberá ao juiz, pelo artigo 126 do Código de Processo 

Civil, recorrer aos princípios éticos e jurídicos, erigidos pelos esforços comuns da 

Filosofia e do Direito, para preencher as lacunas da lei.48

                                                                                                                                               
nascimento o nome de solteira da genitora. 1. "Não se declara nulidade, por falta de audiência do 
Ministério Público, se o interesse dos menores se acha preservado, posto que vitoriosos na demanda". 
(EDcl no REsp 26898). 2. Pretensão que só pode ser tutelada judicialmente, por isso mesmo presente o 
interesse de agir. Jurisdição necessária. Doutrina. 3. Incidência do artigo 515, par. 3., do CPC. 4. 
Permissão de alteração do registro de nascimento em razão de casamento posterior da genitora. 
Prejuízo que adviria da imutabilidade do registro nesse caso. Iterativa jurisprudência. 5. Artigo 557, par. 
1.-A, do CPC” (Ap. Civ. 2006.001.04872 – 7ª C.C. – rel. Desa. Helda Lima Meireles – j. 13.03.2006). 
47 A propósito, merece elogios, pela sensibilidade e coragem, o seguinte julgado do Superior 
Tribunal de Justiça: “Civil. Registro Público. Nome Civil. Prenome. Retificação. Possibilidade. 
Motivação suficiente. Permissão legal. Lei 6.015/1973, art. 57. Hermenêutica. Evolução da doutrina e da 
jurisprudência. Recurso provido. I – O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado. 
No caso, além do abandono pelo pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico. II – A 
jurisprudência, como registrou Benedito Silvério Ribeiro, ao buscar a correta inteligência da lei, afinada 
com a ‘lógica do razoável’, tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil 
é a real individuação da pessoa à família e à sociedade” (STJ – REsp. 66.643-SP – 4ª T. – rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 21.10.1997 – pub. DJU 09.12.1997, pág. 64.707). 
48  A jurisprudência, em situações excepcionais, motivadas e que não implicam prejuízo à terceiro, 
nem tampouco seja fruto de mero capricho do requerente (cfr., por exemplo, REsp. n. 729.429-MG – 3ª 
T. – rel. Min. Nancy Andrighi – j. 10.11.2005 – pub. DJU 28.11.2005), tem admitido a mudança do 
registro civil, com base no artigo 57, caput, da Lei de Registros Públicos, como, por exemplo, para evitar 
homonímia, permitindo o acréscimo de outro sobrenome e, mais recentemente, para mudar o prenome de 
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incluir o nome de seus pais afetivos após completar 18 (dezoito) anos, depois de ter transcorrido um 
período significativo de sua vida. 
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RESUMO  

O regime constitucional da propriedade, no âmbito da Constituição da República de 

1988, tem como princípio basilar a função social, o qual permeia todo o texto 

constitucional referente ao tema. A gestão do espaço urbano foi delegada pela atual 

Constituição ao Município, abrindo-se a possibilidade de efetivação do princípio 

referido a partir do âmbito local. Segundo a hermenêutica concretista a norma jurídica é 

construída a partir da realidade, não se resumindo a um texto previamente dado. A partir 

desta concepção reconhece-se que o conhecimento da realidade social é fator de 

extrema relevância para a efetivação de direitos. O princípio da função social da 

propriedade possui uma disciplina jurídica que oferece maiores possibilidades 

concretizadoras, pois sua efetivação foi definida como responsabilidade de operadores 

jurídicos que se encontram inseridos na realidade que determina, em parte, seu 

significado. Assim, o trabalho interpretativo dos operadores jurídicos no âmbito da 

cidade constitui fator determinante para a realização da função social da propriedade 

urbana, sua atuação determinará, em grande medida, a proximidade ou o distanciamento 

entre um direito garantido constitucionalmente e a realidade local.  

 

                                                 
* Este artigo é resultado das discussões levadas a efeito no âmbito do Núcleo Jurídico de Políticas 
Públicas do Programa de Pós Graduação em Direito da PUC Minas, sob coordenação da Profa. Dra. 
Marinella Machado Araújo. 
∗∗ Bolsista de iniciação cientifica do PIBIC CNPq, Pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas 
- NUJUP PUC Minas, Advogada. 
∗∗∗ Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica Minas Gerais, Pesquisador do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas – NUJUP - PUC Minas, Coordenador do Curso de Direito da PUC Minas 
em Arcos, Advogado.   

3379



PALAVRAS-CHAVE 

HERMENÊUTICA CONCRETISTA; FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE; 

MUNICÍPIO 

 

ABSTRACT  

The constitutional regime of property concerning the 1988 Brazilian Constitution has as 

principle the social function of property, principle that we can locate in the whole 

constitutional text.  The management of public urban spaces was given by the current 

constitution to the cities, opening to the possibility of the accomplishment of the 

aforementioned principle in the cities. According to the concrete hermeneutical branch, 

the juridical norm is build based on reality, and it is not restrain to a text previously 

given.   This conception recognizes the knowledge of social reality is a factor of 

extreme relevance to the law sense of effectiveness. The principle of property’s social 

function has complementary statutes to the constitution which offer innumerous real 

possibilities because its effectiveness was defined as a responsibility of attorneys and 

judges who are present in the real world.  Therefore, the interpretative task of the 

justices regarding the complementary statutes to the constitution about the Brazilian 

cities constitutes an important factor for the accomplishment of the principle social 

function of the urban property, and their act will determine the proximity or distance 

between law and reality.  

 

KEYWORDS 

CONCRETE HERMENEUTICAL BRANCH; SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY; 

CITY 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem por finalidade investigar as perspectivas e limites 

de efetivação do princípio da função social da propriedade urbana, tal como regulada 

pela Constituição da República de 1988, a partir da atuação dos intérpretes no âmbito 

municipal.  
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Pela sistemática constitucional atual, a tarefa de efetivar o princípio da 

função social da propriedade no âmbito da cidade incumbe ao Município. 

Parte-se da hipótese de que tal característica possibilita maior sucesso na 

efetivação desta norma constitucional, aproximando direitos legalmente previstos e a 

realidade social a qual o texto se refere. Isto decorre da proximidade entre o intérprete e 

a realidade social que co-determina o conteúdo da norma no contexto de aplicação.  

Os operadores jurídicos, na situação analisada, encontram-se inseridos no 

local onde ocorrem os conflitos cujas soluções eles devem encontrar, o que lhes permite 

conhecer e interpretar de forma mais detalhada e consciente as circunstâncias fáticas 

relevantes para o processo de concretização dos direitos referentes à propriedade 

urbana.  

O trabalho fundamenta-se em uma compreensão da norma oferecida pela 

hermenêutica concretista, segundo a qual a norma possui um âmbito material de 

validade, sendo seu conteúdo, em parte, determinado pela realidade social na qual se 

insere o caso concreto.  

Também constitui resultante da adoção de tal marco teórico o 

reconhecimento de que o processo de concretização das normas, que envolve a análise 

de textos jurídicos bem como da realidade social, apresenta uma dimensão criadora do 

direito. 

Assim, possui o intérprete função de extrema relevância na efetivação dos 

direitos constitucionalmente previstos, sendo sua prática interpretativa fator de mudança 

social, aproximando texto e realidade constitucional.        

Cabe ressaltar que aqui se refere a intérprete, operador jurídico, incluindo 

toda aquela pessoa ou instituição que participe da práxis jurídica, interpretando normas 

jurídicas e fazendo-as atuar em casos concretos, seja com o intuito de produzir uma 

solução para um conflito judicial, seja para elaboração de novos textos legais, para a 

formulação de políticas públicas, para postular direitos, reivindicar ou deliberar acerca 

de seu significado. 

  

1 - A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NO ATUAL ORDENAMENTO 

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 
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A Constituição da República de 1988 garante, em seu artigo 5º, inciso XXII, 

o direito de propriedade, mas logo em seguida, no inciso XXIII, prevê que a 

propriedade atenderá à sua função social.  

O princípio da função social da propriedade é reafirmado como princípio da 

ordem econômica e financeira (Art. 170, III, CRFB/1988) e permeia todo o texto dos 

dispositivos constitucionais referentes à política urbana (Arts. 182 e 183, CRFB/1988) e 

à política agrícola e fundiária (Arts184 a 191, CRFB/1988).  

Em face destes dispositivos constitucionais não se pode mais sustentar o 

direito de propriedade sobre bases exclusivamente privatísticas, consubstanciadas em 

regras consagradoras de uma perene prevalência da esfera individual sobre a coletiva.i

Necessária, no atual paradigma, a superação da concepção de propriedade 

como instituto restrito ao interesse individual ou de mercado, em favor de uma 

concepção que reconheça sua dimensão coletiva e social.ii  

Esta concepção não implica em suprimir o direito à propriedade privada, 

mas em condicionar o exercício deste direito a formas de uso que respeite finalidades 

sociais. O uso da propriedade privada não mais pode ser entendido como uma relação 

de poder absoluto entre o proprietário e a coisa, mas como uma relação limitada pelo 

                                                 
i  TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de direito 
civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 277- 282.  
ii  Não se realizará no presente trabalho um estudo do decurso histórico da concepção do direito de 
propriedade, posto que seu objeto diz respeito ao direito de propriedade no regime conferido pela atual 
Constituição Brasileira. Necessário, porém, se faz ressaltar que o regime jurídico da propriedade, desde 
suas raízes romanas, fundava-se em uma reação egoisticamente considerada entre o proprietário e a coisa 
sob seu domínio. Segundo Fábio Konder Comparato, não se concebia falar, no Direito antigo, de deveres 
do cidadão, enquanto proprietário, para com a comunidade. A propriedade, no contexto greco-romano, 
fazia parte da esfera mais íntima da família, sob a proteção do deus doméstico. O imóvel consagrado a um 
lar era estritamente delimitado, cometendo grave impiedade aquele lhe transpusesse os limites sem o 
consentimento do chefe da família. No direito feudal e entre os povos germânicos preponderou a 
vinculação social ao instituto da propriedade, considerada coletiva no que se refere ao solo, restando às 
pessoas tão-somente o seu uso e gozo. A propriedade privada sofria inúmeras limitações em favor dos 
senhores feudais. Na civilização burguesa, cujos contornos se formaram a partir da Revolução Francesa, a 
propriedade se desvinculou das restrições do período feudal bem como de sua dimensão religiosa, 
passando a ser entendida como mera utilidade econômica. O direito burguês vigente no Estado Liberal, 
tendo como expoente o Código de Napoleão, concebia a propriedade como um poder absoluto e exclusivo 
sobre determinada coisa, com vistas à utilização exclusiva por seu titular. Reafirma-se, assim, a clássica 
plena in re potestas romana. COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria 
de propriedade. Rev. Centro de Estudos Judiciários, Brasília, v. 1, n. 3, p 92-99, 1997. 
 A evolução socioeconômica ocorrida a partir do final do século XIX, o surgimento do paradigma 
do Estado Social e a força do pensamento social da Igreja, merecendo ênfase as Encíclicas Papais a Mater 
et Magistra, de João XXIII, e a Laborem Exercens, de João Paulo II, vieram alterar profundamente o 
sentido da proteção constitucional à propriedade, conferindo-lhe uma função social. RIBEIRO, Fernando. 
O princípio da função social da propriedade e a compreensão constitucionalmente adequada dão conceito 
de propriedade. p. 10-15 
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interesse comum, cujos resultados afetam a comunidade como um todo.    

  

A propriedade é hoje um direito-meio, não mais sustentável na simples 

passividade de suas faculdades tradicionais do jus utendi, jus fruendi e jus abutendi. É 

direito que só se vê plenamente realizado quando se faz instrumento de proteção de 

valores fundamentais, isto é, quando cumpre com sua função social iii.  

A adoção deste princípio implica em assumir que o uso da propriedade se 

reflete na efetivação tanto dos direitos individuais, dentre os quais se encontra o direito 

de propriedade, quanto dos direitos sociais, dentre eles o direito à moradia, e os direitos 

difusos, incluindo o direito ao meio ambiente equilibrado, inclusive ao meio ambiente 

urbano. 

A propriedade privada é, sem dúvida, um bem necessário, em especial para a 

afirmação da liberdade individual, entretanto, entende-se que a propriedade é relevante 

para todos, não apenas para os proprietários, sendo conveniente estimular sua 

democratização, não a sua extinção, de forma a torná-la instrumento da dignidade e da 

felicidade do homemiv.  

O princípio da função social da propriedade autoriza o poder público a 

interferir na gestão da propriedade privada, na medida em que o proprietário não realize 

seu adequado aproveitamento.v  

O paradigma jurídico do Estado Democrático de Direito, adotado no artigo 

1º da atual Constituição, exige a efetiva garantia dos direitos previstos no ordenamento 

jurídico. Por outro lado os direitos constitucionais estão, em grande parte previstos em 

normas jurídicas com ampla abertura semântica, que exigem um árduo trabalho 

                                                 
iii  RIBEIRO, Fernando. O princípio da função social da propriedade e a compreensão 
constitucionalmente adequada dão conceito de propriedade. In: p 22 
iv  RIBEIRO, Fernando. O princípio da função social da propriedade e a compreensão 
constitucionalmente adequada dão conceito de propriedade. In: p34 
v  Em nosso sistema jurídico hodierno, salvo naquelas formas definidas como propriedade-direito 
fundamental o direito de propriedade deverá cumprir uma função social, que, caso não observada, poderá 
dar ensejo a que o Poder Público proceda a uma série de medidas coercitivas, viabilizando-se inclusive a 
expropriação por “interesse social” (art. 5o., XXIV). Ao fazê-lo, estará o Estado brasileiro não apenas 
contribuindo para a concretização de princípios fundamentais de nosso sistema, como também para 
assegurar a aura de supremacia de que se deve revestir a Constituição para que seja capaz de legitimar 
tanto o Estado quanto todos os demais direitos que nela se assentam. RIBEIRO, Fernando. O princípio da 
função social da propriedade e a compreensão constitucionalmente adequada dão conceito de 
propriedade. In: p. 33 
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interpretativo para a definição de seu conteúdovi.   

Estas características fazem com que o conteúdo de um direito somente possa 

ser definido diante de situações realmente postasvii.  

Ao operador do direito cabe decidir de forma criativa sobre a melhor 

maneira de solucionar os conflitos. O texto da norma não pode ser compreendido senão 

em razão do modelo de realidade a que se refere, cabendo ao operador do direito 

concretizá-loviii.  

É o que ocorre com o referido princípio da função social da propriedade: seu 

conteúdo somente pode ser definido, e o princípio efetivado adequadamente no âmbito 

de solução de um caso concreto, consideradas igualmente a dimensão do texto e as 

circunstâncias fáticas relevantes que caracterizam a situação de conflito. 

Cabe ressaltar, porém, que a interpretação adequada do princípio da função 

social da propriedade, no Estado Democrático de Direito, deve resultar no uso 

sustentável da propriedade privada e na inclusão social, sob pena de se tornarem 

inócuos os direitos individuais, sociais e difusos cuja efetivação depende do tratamento 

conferido à propriedade privada.  

 

 

2 - A INTERPRETAÇÃO REFERIDA À REALIDADE: O ÂMBITO MATERIAL 

COMO FATOR CO-DETERMINANTE DO CONTEÚDO DA NORMA  

 

No paradigma jurídico atual, a mera previsão legal não mais satisfaz a 

pretensão de validade de um direito, faz-se necessária sua efetivação no plano concreto. 

                                                 
vi  No paradigma do Estado Democrático de Direito e de se requerer que as decisões retrabalhem 
construtivamente os princípios e regras constitutivos do direito vigente, satisfaçam a um só tempo a 
exigência de dar curso e reforçar a crença tanto na legalidade, entendida como segurança jurídica, como 
certeza do direito, quanto ao sentimento de justiça realizada que deflui da adequabilidade da decisão às 
particularidades do caso concreto. CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da 
interpretação jurídica sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Comparado, 
n. 3, mai. 1999, p. 482. 
vii  Em face do caráter aberto, indeterminado e polissêmico das normas constitucionais, torna-se 
necessário que, a diferentes níveis de realização ou de concretização – legislativo, judicial, administrativo 
-, se aproxime norma constitucional da realidade. CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional. 6ª Edição. Coimbra: Almedina, 1993, p 224. 
viii  MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 204-215.     
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Há uma exigência de aproximação entre texto e realidade constitucional. 

A decisão adequada, considerada como aquela capaz de efetivar um direito 

dando a resposta que oferece a melhor solução do ordenamento jurídico vigente para 

aquele caso específico, somente pode ser encontrada consideradas as características 

fáticas relevantes presentes em cada caso decidendo.  

A decisão, para concretizar direitos, solucionando de forma satisfatória o 

conflito, tem que conseguir buscar uma fundamentação jurídica que vá alem do texto 

legal.  

Ao operador do direito não mais cabe apenas a realização de uma subsunção 

lógica entre a norma (premissa maior) e caso concreto (premissa menor), por meio de 

uma operação eminentemente abstrataix, é sua tarefa realizar uma concretização, 

incluindo no processo decisório a análise do âmbito material da norma na mesma 

proporção em que se atem ao seu texto.   

O sentido da norma não pode ser definido previamente porque ela possui um 

núcleo materialmente circunscrito, o qual se torna claro, diferenciado e enriquecido na 

norma de decisão de cada caso individual, respeitadas as limitações impostas pelo texto 

da normax. 

A validade é aferida a partir de uma dimensão material da norma, seu passa a 

ser entendido como dependente da realidade social a qual ela se refere. A norma não 

preexiste à realidade, é constituída a partir dela. 

Reconhecida a dimensão material da validade da norma, o intérprete, para 

realizar uma concretização e não mera aplicação de texto legal, tem de conhecer a 

realidade social que co-constitui a norma, o que inclui os aspectos sociais, econômicos, 

ambientais e culturais de uma determinada comunidade.   

A possibilidade de uma decisão adequada é tanto maior quanto mais clara 

for a visão do intérprete acerca das características da realidade social regulada. O 

                                                 
ix  Segundo Friedrich Muller, para o positivismo jusconstitucionalista a Constituição é um sistema 
formal de leis constitucionais (assim como a lei é um ato de vontade do Estado sob a forma de lei), sem 
lacunas, sendo que suas normas não podem conter um nexo material com dados da história ou da 
sociedade que regulamenta. Não é negada a existência de tais nexos, mas são considerados como 
irrelevantes para a ciência jurídica. Como, para os positivistas, o ordenamento jurídico não tem lacunas, 
qualquer caso concreto que surgir já está previamente solucionado pelo sistema. Todos os casos 
imagináveis já estão pré-decididos. MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 
3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 23-26 
x  MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 47- 54  
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sucesso na concretização de um direito depende em grande parte da capacidade do 

intérprete de compreender a realidade social na qual se insere o conflito a ser 

solucionado. 

 

3 - A CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 

A Constituição da República de 1988 estabelece, em seu art. 182, que a função 

social da propriedade urbana deverá efetivada pelo Poder Público Municipal. Esta tarefa 

deve ser realizada de acordo com diretrizes gerais estabelecidas em lei federal, e com as 

leis municipais necessárias, dentre elas o plano diretor.  

Todo o arcabouço normativo, formado a partir do que prevê a Constituição da 

República de 1988, composto pela lei federal denominada Estatuto da cidade, bem 

como pelas leis municipais constitucionalmente previstas, coloca o Município como 

principal efetivador da função social da propriedade urbana.   

O Poder Público municipal passa a ser o principal responsável pelo adequado 

aproveitamento da propriedade imóvel urbana, dispondo, para tanto, de vários 

instrumentos, sendo os principais o parcelamento ou edificação compulsórios, imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e a desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

Este quadro possibilita a definição do conteúdo do princípio da função social 

da propriedade a partir do contexto social no qual os conflitos sociais a serem 

solucionados ocorrem, ou seja, do espaço de cada cidade.  

O principio da função social, referido à propriedade urbana, encontra-se em 

situação privilegiada no que diz respeito às possibilidades de um processo efetivo de 

concretização.  

Isto se deve ao fato de que a Constituição de 1988, ao incumbir o Município 

de efetivar a função social da propriedade urbana, acabou por definir como principais 

intérpretes deste princípio, no âmbito da cidade, pessoas e instituições cuja proximidade 

com a realidade social lhes permite uma visão mais clara e apurada das reais 

circunstâncias fáticas que permeiam a existência do conflito a ser solucionado.  

As instituições locais, no que se refere à concretização da função social da 
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propriedade urbana, passam a ter um espaço de atuação na definição do significado do 

direito à propriedade urbana. 

Atores locais se tornam os principais operadores jurídicos responsáveis por 

concretizar tal princípio. Sua prática interpretativa é que vai determinar, em grau 

bastante elevado, a efetivação ou inocuidade do direito à propriedade no contexto da 

cidade.  

A cada caso concreto o trabalho interpretativo do operador jurídico leva-o a 

construção da norma adequada. A proximidade entre o intérprete e o contexto social 

possibilita uma construção mais segura da decisão adequada.  

Estes intérpretes terão maiores possibilidades de interpretar adequadamente a 

dimensão material da norma, definindo o conteúdo do referido princípio de forma a 

responder satisfatoriamente à demanda do caso concreto.  

A efetivação de um direito constitucionalmente garantido pode ser feita de 

acordo com as peculiaridades locais, sem a imposição de um conteúdo predeterminado 

por intérpretes que desconheçam as características específicas do espaço urbano a ser 

ordenado pelas intervenções estatais, sejam elas realizadas a partir de um ato legislativo, 

de uma ação judicial ou de uma política pública municipal. 

A solução do conflito construída no âmbito local propicia um trabalho 

hermenêutico mais racional, em razão da possibilidade de considerar de forma 

detalhada as duas dimensões da norma: o texto e o contexto. 

A importância deste aspecto do processo de concretização das normas 

manifesta-se de forma latente se considerarmos, a título de exemplo, as diferenças 

culturais e econômicas entre municípios de regiões diferentes, até mesmo dentro de um 

único Estado da Federação.     

Ordenação e realidade devem ser consideradas em sua relação, em seu 

contexto e em seu condicionamento recíproco. Para quem apenas contempla a 

ordenação jurídica, a norma ou está em vigor, ou derrogada. Já para quem só leva em 

conta a realidade política e social, na consegue perceber o problema em sua totalidade, 

ou será levado a ignorar o significado da ordenação jurídica. xi

Tal constatação não implica, porém, atribuir um aspecto decisionista à atuação 

do intérprete, em reconhecer uma normatividade do fático construída pela escolha 
                                                 
xi   HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto alegre: Safe, 1991. p. 13. 
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subjetiva do decisor. A decisão adequada deve resultar de um processo decisório, no 

qual o texto constitucional tem uma função limitadoraxii, e cuja racionalidade deve ser 

demonstrada pela exposição clara e honesta dos fundamentos da solução encontrada, 

bem como dos métodos de interpretação utilizados para tal.  

O intérprete tem que fornecer representações logicamente estruturadas de seus 

processos decisórios. A fundamentação necessária no contexto de uma democracia e de 

um Estado de Direito encontra-se no processo de concretização apresentado 

inteiramente.xiii

Paulo Bonavides, referindo-se a hermenêutica concretista afirma que todo o 

esforço de Muller se concentra em estruturar e racionalizar o processo de concretização 

da norma, de modo que a atividade interpretativa, deixada aberta pela tópica, possa com 

a racionalização metodológica ficar vinculada, não se dissolvendo, assim, o teor de 

obrigatoriedade ou normatividade da regra constitucional. xiv

A atividade interpretativa é aberta porque se orienta pela solução de 

problemas, mas, por outro lado, é vinculada porque se dá por meio de um processo 

racional, por isso a consideração do âmbito material não implica em dissolução da 

normatividade da regra constitucional. 

Isto constitui exigência essencial no contexto de um Estado de Direito 

Democrático, em especial em razão da necessidade de decisões que se mostrem 

juridicamente embasadas e passíveis de serem contestadas. O trabalho jurídico é 

objetivo na medida em que for um processo estruturável, comunicável e controlável de 

trabalho com a linguagem.xv

Necessário se faz reconhecer que a aplicação do direito decorrente deste 

processo tem natureza criadora. Ao realizá-lo, o intérprete não se limita a efetuar a 

                                                 
xii  Cabe ressaltar que esta função limitadora não se dá a partir do texto, enquanto significado das 
palavras como um sentido isolado e definido previamente. O texto escrito não possui uma unidade, um 
centro de sentido, ele participa de processos em razão de sua relação com outros textos. O limite do teor 
literal é um dado a ser produzido pelo trabalho jurídico que trate o texto em sua correlação com outros 
textos do ordenamento que co-determinem seu sentido. MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do 
direito constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.143-145.     
xiii  MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p 140-142. 
xiv  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002.   
xv  MULLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p 145-151.  
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atuação da lei ao caso concreto, ele constrói o sentido da norma considerando a 

realidade que perpassa sua produção.  

Dentre os juristas que afirmam a dimensão construtiva da atuação do intérprete 

encontra-se Ronald Dworkin, segundo o qual a atividade do intérprete na construção da 

decisão adequada é limitada pelo direito que já está posto, ao mesmo tempo que 

reconstrói e cria o direito para o futuro, expressando esta idéia através da metáfora do 

direito como um livro escrito de forma coerente por vários autores, de forma que cada 

autor continue o romance do ponto em que parou o autor anterior (metáfora do direito 

como um romance em cadeia).xvi

 Para Canotilho, a dimensão criadora da concretização se confirma inclusive 

pela idéia de que a leitura de um texto normativo se inicia pela pré-compreensão do seu 

sentido através do intérpretexvii. 

Este aspecto não restringe, pelo contrário, amplia a dimensão da 

responsabilidade do intérprete pelos resultados da decisão tomada. A mudança do 

contexto social, de forma a aproximar a realidade do texto constitucional, satisfazendo a 

pretensão de efetividade dos direitos garantidos, depende, em grande medida da atuação 

construtiva destes intérpretesxviii.  

A dimensão construtiva da atividade concretizadora não constitui em uma 

atuação arbitrária do intérprete, uma vez que, respeitados os limites já referidos, esta 

atuação não se faz somente necessária, como também inevitável, dado o caráter 

dinâmico da realidade social dentro da qual se situam os conflitos, cujas respostas 

devem ser dadas pelo ordenamento jurídico de forma efetiva.  

Os intérpretes e, conseqüentemente construtores da norma, encontram-se 
                                                 
xvi  DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério.  
 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.   
xvii  CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Edição. Coimbra: 
Almedina,1993, p.214. 
xviii  Finalmente, a interpretação tem significado decisivo para a consolidação e preservação da força 
normativa da Constituição. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima 
concretização da norma ("Gebot optimaler Verklichung der Norm"). Evidentemente, esse princípio não 
pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se 
o Direito e, sobretudo a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não 
se afigura possível que a interpretação faça desta tábula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, 
correlacionando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela 
que consegue concretizar, de forma excelente, o sentido da proposição normativa dentro das condições 
reais dominantes numa determinada situação. HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto 
alegre: Safe, 1991. p. 22. 
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inseridos no contexto de aplicação, são conhecedores e atores da realidade social urbana 

que co-determina o significado adequado do princípio da função social da propriedade 

em sua comunidade.   

A possibilidade de construção do significado da norma em seu contexto de 

aplicação, oferece a oportunidade de mudança e reconstrução da realidade social por 

aqueles que a compõem.  

Assim, a reorganização do espaço urbano, de forma a propiciar a 

democratização do direito de propriedade, realizando inclusão social e aproveitamento 

adequado da propriedade privada, poderá se dar, gradual e progressivamente, pela 

atuação de seus habitantes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mostra-se de extrema relevância a atuação dos operadores jurídicos para a 

realização de direito constitucionalmente garantidos, uma vez que o trabalho 

interpretativo envolve não só o trabalho com textos, mas também o trabalho com dados 

fáticos.  

O sucesso de um trabalho de concretização depende da visão que se tem da 

dimensão material da norma, o intérprete deve ser capaz de extrair o que é relevante na 

realidade social para co-determinar o sentido do conteúdo da norma.  

O resultado satisfatório do trabalho interpretativo não depende apenas da 

competência do jurista para lidar com textos, é essencial que ele seja capaz de 

compreender os aspectos concretos envolvidos no processo de efetivação dos direitos. 

A proximidade entre o intérprete e o contexto social do caso concreto 

permite uma visão mais clara e apurada de tais aspectos.  

Assim, é necessário concluir que decisões tomadas no âmbito local têm 

maior possibilidade de efetivar direitos, devendo ser preferidas em face de decisões 

uniformes tomadas por esferas de poder estatais de poder que desconheçam a realidade 

social da cidade. 

A função da propriedade urbana constitui princípio constitucional cuja 

efetivação é delegada pela própria Constituição às esferas locais de poder. A ordenação 

do espaço urbano e efetivação do direito à propriedade no contexto da cidade 
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constituem um campo fértil para esta mudança de perspectiva em relação ao trabalho 

interpretativo. 

Tal mudança é essencial para construir uma prática interpretativa que atenda 

às exigências de concretização, superando as concepções, ainda muito difundidas no 

meio jurídico, de interpretação e aplicação de normas como trabalho meramente 

abstrato e semântico.    
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RESUMO 

Este artigo discute o conceito de dignidade humana, assumido como princípio fundante 

do sistema constitucional brasileiro. É difícil, mas importante, reconstruir este conceito 

sobre bases não essencialistas, no contexto dos tempos pós-metafísicos da sociedade 

pluralista em que vivemos. Esta reconstrução é necessária para garantir a operatividade 

do princípio, permitindo entender porque passa a pautar a experiência jurídica em todas 

as suas dimensões. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS; PÓS-

POSITIVISMO; TEORIA DO DIREITO. 

 

ABSTRACT 

This paper researches the concept of dignity of human being, which founds the 

Brazilian constitutional system. It is difficult but necessary to reconstruct it in a non-

essentialist sense, in the horizon of the post-metaphysical stadium of our pluralist 

society. It is important to guarantee its efficacy, and its role as guide of legal experience 

in all dimensions. 
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Introdução 

 
 

Este trabalho pretende discutir o lugar do humano em sua dignidade em relação 

ao direito, discutindo especialmente o significado e o alcance da afirmação, pela 

Constituição Federal de 1988, do princípio da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da República brasileira. 

A prioridade jurídica do humano em sua dignidade é “inovação” apenas possível 

de ser compreendida no contexto de ter a, Constituição, passado a ocupar o centro 

normativo de todo o ordenamento jurídico, com a compreensão do constitucionalismo 

contemporâneo de que também os princípios têm força normativa: toda a Constituição e 

não apenas a sua porção que cuida da organização Estatal. 

Na tentativa de pensar o significado desta importante mudança de paradigma, 

este estudo agitará alguns de fundamentos filosóficos. Especialmente desafiadora é a 

afirmação dogmático-constitucional da pessoa como doadora de sentido a toda 

experiência do direito, em tempos pós-essencialistas em que já não é mais possível 

recorrer a concepções de humano dados pela Natureza, por Deus ou pela Razão. É 

preciso compreender radicalmente a indefinição do que é dignidade, assim como do que 

é pessoa, admitidos como conceitos em constante construção, desde quando já não há 

mais fundos metafísicos a autorizar a simples pressuposição de sentidos do humano 

“dados” e ontologicamente disponíveis, prontos para serem apropriados pelo discurso 

jurídico. 

Neste contexto, o que significa falar num princípio jurídico da dignidade da 

pessoa humana? 

 

Desenvolvimento 

 

1 – Do Estado Liberal ao Estado Democrático e Social de Direito 
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A compreensão da centralidade da dignidade do humano, afirmada 

contemporaneamente como princípio fundamental da ordem jurídica brasileira, não 

pode prescindir da rememoração do processo pelo qual a própria Constituição alcançou 

sua prioridade no conjunto do ordenamento jurídico. 

Tal trajetória se desenvolve rapidamente a partir da experiência do Estado 

Liberal. Sob o pressuposto teórico de que todos eram iguais e possuíam as mesmas 

oportunidades, cabendo a cada um buscar o seu lugar na pirâmide social, sem que o 

Estado pudesse ou devesse intervir, promulgaram-se as Constituições liberais, que se 

limitavam a organizar o Estado e consagrar direitos individuais.1

Mas logo a vida denunciaria a insuficiência dos ideais liberais. A igualdade e 

liberdade proclamada pelas Constituições liberais eram no mundo real liberdade e 

igualdade para uma parcela reduzida de homens proprietários e ricos. A Revolução 

Industrial modificou radicalmente as condições de produção e distribuição dos bens, 

promovendo grandes deslocamentos populacionais e o inchamento de alguns centros 

urbanos, palcos de novas complexidades oriundas das relações entre o capital e o 

trabalho e da produção industrial crescente. Testemunha-se o nascimento da cidade em 

sentido contemporâneo, algo até então inédito na história da humanidade. As demandas 

sociais crescem especialmente após a primeira grande guerra. O direito não mais 

respondia aos novos desafios postos por inéditas formas de produção, e das relações 

sociais delas decorrentes. 

Surgem as condições da emergência do Estado Social, passando a Constituição 

“a consagrar direitos sociais e econômicos e apontar caminhos, metas e objetivos a 

serem perseguidos pelos Poderes Públicos”2, na premente necessidade de transformar a 

sociedade. 

Mas se a Constituição ocupava o ápice normativo do ordenamento jurídico, 

predominava a concepção de que somente a Constituição em sentido material (que 

organiza o Estado e prevê direitos individuais), possuía força normativa; as demais 

disposições, mesmo os recém-proclamados direitos sociais, mantinham-se como normas 

                                              
1  SARMENTO, Daniel; Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004. 
2  Ibidem. 
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simplesmente programáticas, orientadoras do legislador, mas dependentes da legislação 

infraconstitucional para surtir os efeitos transformadores desejados. Na base desta 

concepção estava certa teoria da norma que a fazia derivar a baixa normatividade do 

texto constitucional seja do “grau de indeterminação semântica de algumas normas”, 

seja do fato de que a aplicação das normas do Estado Social  “depende da utilização de 

recursos escassos, bem como da formulação de políticas públicas, e não de um mero 

comportamento abstencionista do Estado”.3

Predominantemente, razões políticas e ideológicas, no interesse da elite m defesa 

de seus privilégios e desejosa de ver mantido o status quo, lutavam por manter o 

paradigma patrimonialista do velho Estado Liberal. A propriedade ainda atravessou o 

século XX como o centro do Direito Privado, não obstante a grande transformação 

sofrida pela ordem jurídica burguesa decorrente do advento do Estado Social. 

O rompimento do paradigma patrimonialista no Direito Privado encontra na 

revisão da doutrina constitucional clássica, a partir da segunda metade do século XX, 

uma importante condição de possibilidade, especialmente a partir da afirmação de que 

todas as normas constitucionais geram efeitos jurídicos. Trata-se do advento de uma 

nova teoria da norma e da interpretação da Constituição, com importantes efeitos sobre 

a história do Constitucionalismo ocidental. Trata-se de um dos maiores legados do 

Constitucionalismo do Estado Social. 

Não obstante tudo que a experiência constitucional aprendeu com a advertência 

de Lassalle (segundo a qual a Constituição real não é aquela estampada no documento 

formal, mera “folha de papel”, mas o conjunto de forças e fatores políticos que animam 

a sociedade) é importante também compreender como estes fatores reais de poder não 

governam absolutos, de tal sorte a recuperar o sentido do poder contra-fático (normativo 

em sentido forte: transformador) da própria Constituição. Mesmo quando a Constituição 

afirma direitos cinicamente, numa estratégia da elite para não os efetivar exatamente 

pelo subterfúgio da sua declaração formal, a Constituição pode ser aproveitada por 

outros atores sociais em busca de justiça social, apostando na força normativa da 

Constituição e utilizando-a como instrumento de transformação. 

                                              
3  Ibidem. 
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De toda sorte, porém, o Estado Social ressente o duro golpe do ocaso da 

experiência do socialismo real.  A crise do Estado Social, momento decisivo para a 

história do constitucionalismo contemporâneo, de certa forma repõe a encruzilhada 

entre o modelo liberal de Constituição e de Estado (em suma a isto se resume a proposta 

neoliberal) ou de aprofundar-avançar no paradigma constitucional em que as conquistas 

obtidas nos séculos XVIII, XIX e XX não são destruídas mas reassumidas a partir de 

uma nova compreensão do papel da Constituição e da cidadania na construção do 

Estado. Esta foi a opção ético-política fundamental que resultou na promulgação da 

Constituição Federal de 1988, no Brasil. 

A Constituição Federal passa a ser entendida em sua centralidade relativamente 

a todo o Direito, e não mais apenas ao Direito Público, não somente pelo caráter 

normativo de seus princípios, mas também pela exigência de uma releitura 

constitucional da legislação infraconstitucional, assumindo os princípios constitucionais 

como normas balizadoras da feitura legislativa e imediatamente conformadoras da 

jurisprudência e da experiência jurídica em geral. Há, ao mesmo tempo, um intenso 

trabalho de reconstrução doutrinária em curso em todas as searas do direito, numa 

grande revisão paradigmática a alcançar e renovar todas as disciplinas jurídicas. 

A nova visão compreende uma recompreensão também do sistema 

constitucional, em cujo seio passam a distinguir-se normas com diferentes pesos 

axiológicos, muito embora continue a doutrina a reconhecer a igualdade formal de 

validade de todas as normas constitucionais forjadas pelo poder constituinte originário. 

O acolhimento do princípio da dignidade da pessoa humana, neste contexto, 

comparece não apenas como um entre outros princípios constitucionais, mas é 

entendido como a primordial norma orientadora de toda ação e abstenção Estatal e dos 

particulares em suas relações recíprocas. O princípio da dignidade humana é assumido 

como a chave para a compreensão e a realização do Estado Democrático e Social. 

 

2 – A supremacia jurídica dos princípios em contexto pós-positivista 

 

Com o Estado Democrático e Social de Direito, fundado na Constituição de 

1988, diz-se que a Constituição se torna o centro do normativo Direito, não apenas pela 
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sua supremacia sobre os demais diplomas legais, mas instrumentada pela força 

normativa de seus princípios, além da exigência que traz consigo da releitura da 

legislação infraconstitucional que lhe precede, à luz de seu arcabouço principiológico. 

Segundo Paulo Bonavides, a juridicidade dos princípios passa pelas mesmas 

fases que passaram o direito. A primeira fase é a jusnaturalista. 

 
(...) a corrente jusnaturalista concebe os princípios de Direito, segundo assinala Flórez-
Valdéz, em forma de ‘axiomas jurídicos’ ou normas estabelecidas pela reta razão. São, 
assim, normas universais de bem obrar. São os princípios de justiça, constitutivos de um 
Direito ideal. São, em definitivo, ‘um conjunto de verdades objetivas derivadas da lei 
divina e humana’. O ideal de justiça, no entendimento dos autores jusnaturalistas, 
impregna a essência dos princípios gerais do Direito. Todavia, a ‘formulação 
axiomática’ de tais princípios, conforme observa Enterria, os arrastou ao descrédito.4

 
Na fase positivista, eles são fonte supletiva do Direito, servem de apoio à lei, 

entendida como sua fonte suprema. Ali os princípios têm apenas a função de suprir as 

lacunas deixadas pela lei, são meras pautas programáticas, quase irrelevantes 

juridicamente. 

Mas o pós-positivismo, paradigma sob o qual se dá a compreensão da nova e 

desafiadora experiência constitucional, afirma a centralidade normativa da Constituição 

em todos os ramos do direito, e especialmente dos princípios, afirmados como normas 

jurídicas e não como conteúdos expressivos de alguma validade moral ou científica. 

Neste sentido é que Lucas Barroso afirma a não subsistência do art. 4° da Lei de 

Introdução do Código Civil Brasileiro, pois os princípios de direito não podem mais ser 

lidos como meros princípios gerais de direito (construídos e afirmados pela Doutrina), 

mas ultrapassam os costumes, a analogia e, finalmente, a lei, para ocupar o ápice da 

pirâmide das fontes do direito.5 A lei passa a lhes ser submissa, pois princípios são 

normas, sem perder o cunho de baliza das funções governativa, administrativa, 

legislativa e jurisdicional. 

Há de se destacar que tal concepção rompe com os ideais positivistas de 

onipotência do sistema capitaneado pela lei como fonte suprema do direito. No entanto, 

não implica no fim da positividade do direito. O arrimo do direito em perspectiva pós-

positivista está nos princípios positivados na Constituição Federal e também nos 
                                              
4  BONAVIDES, Paulo; Curso de Direito Constitucional. 15ª.ed. São Paulo: 2004. 
5  BARROSO, Lucas Abreu; Situação atual do art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil. 
In: Fundamentos e Fronteiras do Direito. Barbacena: UNIPAC, 2006. 
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diplomas infraconstitucionais, lidos como realização dos princípios e direitos 

fundamentais constitucionalmente afirmados. 

A nova teoria dos princípios representa a mais importante crítica ao positivismo 

jurídico no século XX, desde sempre denunciado em sua impotência para suprir as 

demandas sociais que lhe são postas, e, mais do que isto, no decorrer da história, como 

instrumento bélico nas mãos dos fatores reais de poder, como nos exemplos clássicos do 

nazismo alemão e do fascismo italiano. 

O pós-positivismo, alavancado pelos princípios, propõe-se como o novo 

paradigma para a experiência jurídica, em que as conquistas individuais e sociais do 

Estado Liberal e do Estado Social recebem uma nova fundamentação e passam a dispor 

de novos instrumentos hermenêuticos, necessários à sua efetividade e legitimidade. As 

normas são o gênero do qual são espécies as regras e os princípios. O alto grau de 

abstração destes últimos permite a abertura do sistema e a sua rápida adaptação à 

realidade social, eis que fundamentos do sistema de fontes (outro capítulo da Teoria do 

Direito também em reconstrução neste momento de revisão paradigmática). 

Pretende-se que a posição hegemônica dos princípios permita ao Poder 

Judiciário dizer o direito com legitimidade em contextos altamente complexos como o 

da sociedade contemporânea, além de virem, os mesmos princípios, ainda a continuar a 

nortear as atividades legislativa, governativa e administrativa, sem colocar em risco a 

segurança do direito. 

 

3 – A supremacia da pessoa humana como princípio fundamental da Constituição 

 

O reconhecimento da normatividade dos princípios, abrigados pela Constituição 

de uma sociedade pluralista, impõe o problema da unidade da Constituição e dos 

critérios de solução dos conflitos entre normas desta natureza. 

A doutrina clássica da interpretação do Direito postula que o conflito entre 

regras seja resolvido como instituído pelos velhos cânones hermenêuticos 

sistematizados pelo positivismo (ou seja, ainda sob o paradigma da validade). O 

intérprete observa o caso concreto e o subsume a uma regra (ao menos, é assim que o 

positivismo tenta descrever o fenômeno de aplicação da lei). Se se deparar com um 
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conflito, ele o entenderá como aparente, e procurará, dentre as ditas normas conflitantes, 

aquela que se aplica, válida para aquela situação, afastando, em relação àquele caso 

concreto e a seus assemelhados, as demais normas que aparentemente também se 

dispõem a regulá-la. Trata-se apenas de um conflito “aparente”. Para resolvê-lo, o 

intérprete recorre aos três critérios tradicionais de solução de antinomias normativas: 

hierarquia, especialização e cronologia. É claro que há problemas e raciocínios mais 

sofisticados e exigentes da lavra do próprio positivismo (lembremo-nos do problema do 

conflito entre critérios dirimentes de conflitos de normas, de que falava Bobbio), mas 

via de regra o conflito entre regras era visto – e ainda isto é repetido muitas vezes – 

como passível de solução mediante critérios “de validade”, o que implica, sempre, uma 

opção entre tudo ou nada. 

Por outro lado, não é assim que se soluciona o choque entre princípios. Para 

muitos, a Constituição pode ser vista como o lugar da afirmação dos valores que a 

sociedade, em uma determinada época, em determinado contexto histórico-linguístico, 

elege como aqueles a serem observados tanto na organização do Estado, como no 

convívio social e nas relações privadas. A afirmação da ligação da Constituição (do 

Direito) com os valores e sentidos mais importantes da coexistência humana histórica 

não deve, no entanto, significar que a Constituição seja um simples “depositário” ou 

“espelho’’ dos valores de uma comunidade: mais do que isto, a Constituição (em todos 

os seus “momentos”: Assembléia Nacional Constituinte, Reforma Constitucional, 

Interpretação Constitucional em todas as dimensões da experiência jurídica) deve ser 

entendida como parte importante do processo de afirmação de valores e assim da 

permanente reconstituição ética de uma comunidade política. A experiência da 

Constituição integra o processo permanente de (re)construção dos valores, ao longo da 

evolução cultural de um povo, forjados através do tempo, na vida concreta. 

É possível concordar que os princípios sejam a abertura do ordenamento jurídico 

para os valores, mas não no sentido de que o direito simplesmente repete os valores 

vigentes, mas especialmente no sentido de que, por esta abertura, o direito participa do 

processo ético de (re)construção permanente dos valores. Sob as condições 

contemporâneas do pluralismo, não raras vezes estes valores se chocam e se 
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contrapõem, trazendo problemas teóricos e práticos importantes para a doutrina 

constitucional contemporânea. 

A convivência entre formas de vida é o grande desafio e o grande aprendizado 

em curso no estágio atual do processo de reconfiguração ética de nossas sociedades 

contemporâneas. Dele o Direito participa essencialmente, traduzindo-o e internalizando-

o através do problema dos conflitos entre princípios. 

No Brasil, não se pode dizer que um valor tradicional da cultura africana negra 

anule um da cultura européia; não se pode dizer que um valha e outro não, quando 

contrapostos. 

A saída comum para resolver este tipo de “antinomia” afirma que os princípios 

possuem peso e que, quando em conflito, o juiz no caso concreto deve ponderá-los, 

pesá-los, e, sempre que possível, fazer com que se apliquem proporcionalmente. A 

prioridade metódica do caso concreto passa a ser geralmente assumida pela Teoria e 

pela Metodologia do Direito, desde quando já não é possível dizer, de antemão ou 

abstratamente, qual entre diferentes normas-princípios “vale mais”. 

Ao mesmo tempo, no entanto, admite-se que há no ordemanento jurídico-

constitucional princípios de maior peso. Tal é notoriamente o caso do princípio da 

dignidade da pessoa humana, talvez a única norma jurídica que ainda receba o status de 

direito absoluto: 

 
Foi por estas razões que afirmamos, em outro estudo de nossa lavra, que o princípio da 
dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento da República Federativa do 
Brasil(art. 1°, inciso III, CF), e que costura e unifica todo o sistema pátrio de direitos 
fundamentais, ‘representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando 
efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas 
também toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade 
civil e no mercado’. Na mesma linha ressaltou Paulo Bonavides que ‘nenhum princípio 
é mais valioso para compendiar a unidade material da Constituição Federal do que o 
princípio da dignidade da pessoa humana’, já que apesar do caráter compromissório da 
nossa Constituição, decorrente de sua base social pluralista, ela é toda perpassada pela 
preocupação com a tutela da pessoa humana. Por isso, é possível afirmar que a 
dignidade da pessoa humana é o princípio mais relevante da nossa ordem jurídica, que 
lhe confere unidade de sentido e de valor, devendo por isso condicionar e inspirar a 
exegese de todo o direito vigente, público ou privado. Além disso, o princípio em 
questão legitima a ordem jurídica, centrando-a na pessoa humana, que passa a ser 
concebida como ‘valor-fonte fundamental do direito’. Desta forma, alicerça-se o direito 
positivo sobre profundas bases éticas, tornando-o merecedor do título de ‘direito justo’.6  

 

                                              
6  Ibidem 1. 
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No contexto da evolução do constitucionalismo ocidental, a centralidade do 

princípio da dignidade quer representar (ou assim é comemorado, pelo menos) o ocaso 

do paradigma patrimonialista característico do Estado Liberal. O Estado Democrático e 

Social de Direito passa a fundar-se sobre o valor da pessoa humana em sua dignidade. 

Com profundo impacto sobre a ordem jurídico-civil, modificam-se os atributos da 

propriedade, que não mais reina absoluta; pretende-se ver a propriedade agora como 

instrumento para a realização da dignidade humana, e não mais como um fim em si 

mesma. 

O reconhecimento da força normativa de toda a Constituição (e dos princípios 

como normas), coincide com a afirmação de um paradigma não patrimonialista do 

direito, com a valorização do ser ao invés do ter. O princípio que ocupa o cume do 

sistema normativo da ordem jurídica passa a ser o da dignidade da pessoa humana. 

A Constituição passa a ocupar o centro do Direito Privado, não mais o Código 

Civil. Com isto, demarca-se uma ruptura com o individualismo liberal que resistira em 

nosso ordenamento, não obstante o advento do Estado Social, até o final do século XX, 

em que se pensava o sujeito como realidade abstrata e impalpável, um sujeito de direito 

ao qual correspondia uma vontade que ele empenhava – supunha-se – livremente, e um 

direito à propriedade ainda concebido de forma absoluta. 

A constitucionalização do Direito Privado – e não o advento do Código Civil de 

2002 – marca o início da era do personalismo, onde o indivíduo passa a ocupar o 

epicentro do ordenamento jurídico, sendo compreendido em seu valor absoluto, 

axiologicamente fundante do próprio Estado; não porém um ser abstrato à moda liberal, 

mas um ser situado e concreto, que apenas desenvolve sua personalidade em sociedade, 

com seus semelhantes. A dignidade da pessoa humana apenas encontra condições de 

realizar-se na medida exata em que é assumida pelo Estado como o seu fundamento. 

Apesar da forma precária ou incompleta com que o Estado Social pôde ser cumprido, 

esta é, de certa forma, uma herança importante do constitucionalismo social, desde o 

início denunciador da abstração (cinismo) com que o Estado Liberal estabelecia direitos 

humanos com os quais não se comprometia positivamente. 
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Esta nova perspectiva reconhece a prioridade do sistema dos direitos da 

personalidade na teoria civilista. O Direito Privado não é o estatuto jurídico da 

propriedade, mas passa a ser o direito da pessoa humana, do humano em seu direito ao 

respeito absoluto de que é merecedor pela sua condição de pessoa, tal como se  passa a 

afirmar, e com toda razão, na generalidade dos trabalhos jurídicos, em todas as áreas do 

direito, no contexto da reconstrução da dogmática/doutrina/jurisprudência sob o impulso 

da nova ordem constitucional. 

 

4 – Mas o que é dignidade da pessoa humana? 

 

A crise do velho direito civil, fundado no direito de propriedade e nas liberdades 

individuais abstratas, é a ruína de uma certa concepção de humano que lhe estava na 

base. Com certeza que as denúncias que o socialismo dirigiu ao Estado Liberal eram 

investidas contra a sua concepção de humano, assim como é certo que o Estado Social 

se fundou sobre uma outra concepção de homem, muito mais próxima da definição do 

humano como um ser social marcado por suas necessidades (econômicas) do que pelo 

ser racional do qual partia a metafísica iluminista fundante do Estado Liberal. 

Tal como anota Buber, “as relações de produção são para Marx o essencial e 

substantivo, aquilo de que parte e aonde nos volta a conduzir; para ele, não há nenhuma 

outra origem nem outro princípio”. (BUBER, p. 50) Valerá para o Estado Social a 

concepção marxista segundo a qual “o mundo do homem é a sociedade”, tomando o 

homem como ser situado em registro de classe (homem econômico) de que decorrem 

seus direitos sociais. 

Esta, no entanto, é uma certa concepção do humano também posta em causa no 

presente. É possível descrever a crise do Estado Social como decorrência, no mundo 

real, do desaparecimento de um certo equilíbrio geopolítico (vigente no contexto da 

Guerra Fria, a justificar até o fim do século XX as políticas sociais nos Estados 

capitalistas como estratégia de contenção de uma então sempre presente ameaça 

comunista). Mas, ao mesmo tempo, é possível entender esta mesma crise como o 

esgotamento da metafísica do humano que lhe estava na base. 

  3403



 

Todo sistema ou ideologia jurídica acalenta uma certa concepção de humano 

(“metafísica do humano”), que lhe dá sentido e funciona como elemento essencial de 

sua própria legitimação. Como acabamos de sugerir, o esgotamento do Estado Liberal e 

a crise do Estado Social, para além dos seus condicionantes de ordem econômica e 

política, podem também ser compreendidos desde o ponto de vista do esgotamento das 

metafísicas do humano que os alimentam. 

A pergunta que gostaríamos de sugerir neste estudo é: que metafísica do humano 

pode ou deve ser assumida contemporaneamente, por ocasião da leitura da Constituição, 

quando afirma a supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana? 

O conceito de dignidade humana vem sendo construído historicamente; não se 

trata de uma idéia ou valor que paire no céu transcendente, mas de um sentido 

identificador da civilização ocidental como tal (os grandes momentos de constituição do 

Ocidente como Ocidente são momentos de redefinição do seu conceito de humano). 

Trata-se da história de um conceito que se confunde com a história da própria filosofia, 

e que nos conduziria aos primórdios da inauguração (grega) de nossa civilização. Não é 

possível aqui sequer rememorar os pontos desta longa tradição. 

É importante, no entanto, invocar o Kant, com o objetivo de recuperar alguns 

dos traços mais salientes da concepção de humano subjacente ao Estado Liberal, para 

iluminar a reflexão sobre a sua crise. 

Kant vê o homem enquanto ser racional, capaz e responsável por seus próprios 

atos, consciente de seus próprios deveres, que lhe são impostos por ele mesmo (por sua 

natureza racional) no sentido de uma auto-legislação. O homem é um ser moral, capaz 

de deveres, embora a obediência a estes deveres signifique nada mais do que obedecer a 

si mesmo, enquanto razão prática legisladora. No entanto, segundo Kant, o homem é 

também um ser natural, sujeito aos caprichos da natureza, com fome, sede, desejo etc. 

Estas vicissitudes influem no ser moral, fazendo com que os valores morais não sejam 

espontâneos, logo, precisam assumir a condição de dever. É conhecida da fórmula 

kantiana do imperativo categórico: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 

mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. 
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Kant deduz, da natureza racional compartilhada pelo humano, três fórmulas: 1) 

age como se a máxima de tua ação devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da 

natureza; 2) age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na 

pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca 

simplesmente como um meio; 3) age segundo máximas que possam simultaneamente 

ter-se a si mesmas por objeto como leis universais da natureza. 

A segunda máxima instrui a noção de dignidade humana de Kant. Tudo quanto 

não ostente a natureza de ser racional pode ser divisado como simples meio, possuindo 

um valor relativo, preço: são coisas. Os seres racionais, como os humanos, ao contrário, 

são fins em si mesmos, possuem um valor absoluto, dignidade, que se expressa pela 

capacidade de guiarem-se segundo suas próprias leis. 

A formulação kantiana da dignidade humana como valor interno do ser que é 

fim em si mesmo é inteiramente fundada sobre sua concepção de homem como ser 

racional. A rigor, sua ética parte do ser racional em geral, de que o humano é espécie, e 

esse ponto de partida marca todos os passos de sua reflexão moral. 

Trata-se de uma forma de conceber o humano que, no entanto, não o capta em 

sua historicidade radical, ignorando seu poder de autoconstituição e de autoconstrução, 

caracteres que marcam nossa visão contemporânea do humano. 

Muito embora seja certo que a dicção constitucional – que fala em “dignidade” – 

prenda-se a este respeitável fundamento filosófico kantiano (a dignidade do humano 

enquanto ser racional, e o respeito que se deve enquanto tal) a experiência 

contemporânea da Constituição não pode porém preenchê-la de sentido com recurso à 

metafísica do humano construída por Kant. 

 

5 – A reflexão sobre o humano no horizonte da fenomenologia (Heidegger) 

 

A atitude filosófica contemporânea parte do reconhecimento do esgotamento das 

grandes narrativas antigas e modernas (de que Kant é um ponto culminante e de que 

Hegel, ou ainda Nietzche, terão sido os grandes últimos momentos). O abandono das 

perspectivas metafísicas tradicionais está principalmente ligado ao pensamento de 

Heidegger, que importa também rememorar em linhas muito ligeiras. 
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Heidegger reinventa a filosofia ao retomar à sua pergunta original. Retomando e 

reinterpretando os filósofos pré-socráticos – que inventaram a filosofia – ele propõe o 

desesquecimento da pergunta pelo ser: o que é ser? O que significa existir? Qual é o 

significado da existência? Sua grande descoberta – coincidente com o ponto em que sua 

fenomenologia se aparta e ultrapassa a de Husserl – consiste na afirmação de que a 

existência do homem é fundamental, precede ao pensamento, à análise lingüística, é o 

dado primeiro de toda a vida individual. A existência do humano é vislumbrada para 

além e acima da razão, da lógica, da língua, transcendendo a tecnologia e qualquer 

conhecimento como o lugar do meramente ôntico. Já a pergunta pelo ser é a pergunta 

ontológica, e antecede e possibilita tudo quanto se passa nos palcos acima lembrados. 

O diálogo que Heidegger trava com os primeiros gregos, fundadores da filosofia, 

experimenta e convida ao desesquecimento da pergunta sobre ser. Heidegger tencionava 

determinar o humano em termos de sua relação com o ser. Para ele, o homem esqueceu-

se de sua relação privilegiada com o ser; a história da filosofia e desenvolvimento 

técnico e científico “entulharam” e assim esconderam a pergunta fundante da filosofia, e 

assim tornou impossível a mais radical autocompreensão do humano, possível apenas de 

ser encontrada na investigação de sua especial relação com o ser. 

Não são muitas, mas há várias as tentativas de fazer derivar, da ontologia 

fundamental heideggeriana, uma certa concepção de moral. Entre elas se destacam as 

que reafirmam a autenticidade como a alternativa do humano que resgata sua relação 

privilegiada com o ser (autenticidade que é o oposto da entrega do humano à irrefletida 

repetição de atividades triviais, do falatório sem sentido, do comportamento e modas de 

uma época, da preponderância do racionalismo, da lógica, da lingüística, da ciência, da 

tecnologia). 

É conhecida a reação do próprio Heidegger, quanto ao intento de construir uma 

ética a partir de sua fenomenologia. Assim, por exemplo, repele, na Carta sobre o 

Humanismo, o belo raciocínio desenvolvido por Sartre em O Existencialismo é um 

Humanismo. 

De certa forma, para Heidegger, toda ética (e com mais forte razão, o mesmo 

valeria para toda teoria do direito) trabalha no campo decaído, do objetivado, do ente 

(meramente ôntico). Explica Gadamer: 
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Lo que los lectores franceses de Heidegger echaban de menos en él era el tema de la 
ética, que seguramente también Jaspers encontró a faltar. Heidegger se defendió contra 
esta exigencia y demanda. No porque subestimara la cuestión de la ética o de la 
constitución social de la existencia, sino porque la misión del pensar le imponía 
preguntas más radicales. «No consideramos con la determinación suficiente la esencia 
de la acción» dice la primera frase de la Carta, y resulta claro lo que significa esta frase 
en la era del utilitarismo social y, más aún, «más allá del bien y del mal»: la tarea del 
pensar no puede consistir en correr detrás de vínculos en disolución y solidaridades que 
se debilitan, amonestando con el dedo levantado del dogmático. Su tarea era más bien 
pensar en dirección a lo que subyace en la base de estas disoluciones producidas por la 
revolución industrial e instar al pensamiento, degradado al mero calcular y operar, a que 
vuelva a su lugar. (GADAMER, 2002, p. 70) 

 

No contexto da destruição da metafísica tradicional perpetrada por Heidegger, 

torna-se problemático falar em dignidade do humano, pois isto remete a uma essência 

do homem tal que pudesse ser encontrada para além da existência do próprio humano, o 

que conduziria, mais uma vez, a um fundamento metafísico em sentido tradicional. 

É o desafio da Teoria e da Filosofia do Direito dar conta hoje de repensar o 

direito sem recorrer aos pressupostos metafísicos que alimentaram todas as doutrinas do 

direito natural e os positivismos. Especificamente esta questão se põe para o 

pensamento jurídico brasileiro contemporâneo, na medida em que tem que dar conta do 

significado da expressão “dignidade da pessoa humana”, que figura no inciso III do art. 

1º da Constituição. 

A metafísica não morreu com Heidegger, mas foi, ao contrário, reinventada ou 

recuperada no mesmo movimento que convoca para o desesquecimento de pergunta 

sobre o ser. É necessária e possível uma nova “metafísica do humano” que não mais 

recorra a sentidos do humano ontologicamente disponíveis, do humano tomado em sua 

historicidade absoluta, na lembrança sempre de que o homem não está decidido de uma 

vez por todas, pois não há uma natureza do homem que permita derivar uma certa 

concepção de dignidade, mas de que o homem é projeto que se decide sempre a cada 

vez. 

A lucidez sobre ser o humano desprovido de essência, no sentido de desprovido 

de um fundamento para além de si mesmo (de sua própria existência), lança uma nova 

luz sobre os momentos decisivos da história da humanidade e da filosofia em que as 

diferentes concepções de humano foram afirmadas: trata-se de momentos por quais o 

humano se ergueu por sobre sua própria história para, apropriando-se de si mesmo, 

participar da polêmica construção do humano. 
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Neste sentido, brilha a concepção kantiana do humano como absoluto em sua 

dignidade, não como uma doutrina moral a descrever o atributo “pessoa” como um 

corolário a decorrer da natureza racional do humano, mas como um momento por qual a 

humanidade se forja ao afirmar o valor do humano como insusceptível de qualquer 

comparação, de preço. Razão, liberdade, igualdade, alguns dos mais importantes 

atributos do humano de acordo com as diferentes metafísicas do humano antigas e 

modernas, não são atributos essenciais do humano decorrentes de sua natureza, mas 

modos como o humano se define e se constrói ao longo de sua história. 

A história da metafísica tradicional, ela mesma, pode ser lida como engajamento 

de seus autores na polêmica disputa sobre o humano, que está sempre por ser decidida.  

A esta luz, a própria história do direito e do Estado também pode ser relida, já agora não 

mais entendendo as diferentes experiências jurídico-culturais como expressões de certas 

concepções de fundo sobre o humano (filosóficas, histórico-culturais ou naturais), mas 

também como momentos fundamentais por quais o humano conforma a si mesmo e se 

decide. 

Neste contexto, enfim, é que o princípio da dignidade da pessoa humana pode 

hoje fazer sentido. Não é possível ler a Constituição, que o consagra como fundamento 

da República, entendendo que ela está ali a convocar qualquer espécie de concepção 

essencial sobre o ser humano, a que seria possível recorrer para esclarecer o significado 

daquele princípio. 

Ao contrário, o sentido de dignidade humana é que se esclarece por sua 

afirmação constitucional, entendendo a experiência da Constituição como um momento 

decisivo (mas nunca exclusivo – esta disputa pelo humano se confunde com a disputa 

pelo mundo como sentido de que todos participamos enquanto 

vivemos/compreendemos) da construção do sentido de ser humano para nós. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O conceito de dignidade da pessoa humana está intimamente ligado à resposta da 

pergunta fundamental de Heidegger, que abre para a concepção sartreana do humano 

como algo em permanente construção e revisão, como um projeto a ser constantemente 

retomado e reassumido. 

Este é o traço ontologicamente constituidor e singularizador do humano, que na 

sua abertura constitutiva se vê em relação essencial com o ser.  

As dificuldades não podem nos impedir de buscá-la do ponto de vista 

pragmático, do ponto de vista de atender aos reclamos sociais imediatos, de conferir 

força normativa ao princípio fundamental que lhe privilegia, mas sem recorrer a marcos 

metafísicos já não mais disponíveis nos quadros da autocompreensão contemporânea do 

humano. 

Entendido em sua historicidade radical, o humano não está garantido em sua 

dignidade por um qualquer fundamento ontológico, mas enquanto se assume e se 

autocompreende enquanto um absoluto marcado por sua liberdade e responsabilidade, 

merecedor de respeito. O que é entendido como um dado, ou um pressuposto, pela 

metafísica tradicional, desnuda-se como um simples construído, frágil na medida em 

que não se escora senão no próprio humano, no modo como se assume e se decide. 

A afirmação constitucional do princípio da dignidade da pessoa humana, neste 

sentido, comparece como uma importante palavra acerca do que é um humano. Para 

esclarecer o sentido deste princípio, não faz sentido procurar, para além da vida do 

homem, o significado da expressão dignidade humana. O esclarecimento do seu 

significado é apenas possível a partir do reconhecimento de que o próprio sentido do 

humano está para ser decidido (destinado) quando da experiência deste princípio. 
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RESUMO 

O presente trabalho alvitra-se a ilustrar o Pluralismo Jurídico, enquanto novo referencial 

político e jurídico para a concretização de uma sociedade mais justa, o que se justifica em 

razão da crise contemporânea do Positivismo Jurídico. Para tanto, a investigação aborda 

dois pontos principais, quais sejam, a crise do Positivismo Jurídico no Brasil e o Pluralismo 

Jurídico. O Estado brasileiro sofre diante de crises que refletem o resultado de um processo 

histórico de desrespeito, causado pela usurpação de seus recursos humanos e naturais, 

desde seu descobrimento. Ele foi e permanece mal administrado explorado e manipulado, a 

serviço inicialmente dos interesses da Coroa Portuguesa e posteriormente aos desmandos 

das grandes potencias mundiais e dos detentores do capital. O modelo do Estado de 

direitos, precursor do bem estar social entrou em colapso diante das necessidades da 

coletividade, gerando conflitos, os quais ligados ao Positivismo Jurídico exacerbado, 

enfraquecem as bases estatais, que não mantêm o monopólio nem a legitimidade exclusiva 

da produção do fenômeno jurídico, de modo que se rompe com o monismo jurídico estatal. 

Neste contexto o Pluralismo Jurídico apresenta-se vivo na sociedade brasileira, enquanto 

norma jurídica não estatal, que coexiste e interage no interior desta sociedade, que impõem 

um sistema estatal, jurídico e econômico único dominado pelo capitalismo, que por sua vez 

sufoca e marginaliza o ser humano.  

 

PALAVRAS CHAVES 

ESTADO; SISTEMA JURÍDICO; PLURALISMO JURÍDICO.  

 

ABSTRACT 

The present work want to illustrate it Legal Pluralism, while new model legal politician and 
                                                 
∗ Mestranda em Direito Econômico e Social pela PUC/PR, Especialista em Direito Socioambiental pela 
PUC/PR e Especialista em Direito Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Advogada militante em Curitiba-Pr.  

3411



for the concretion of a society more joust, what contemporary of the Legal Positivismo 

justifies itself in reason of the crisis. For in such a way, the inquiry approaches colon main, 

which is, the crisis of the Legal Positivismo in Brazil and Legal Pluralism. The Brazilian 

State suffers ahead from crises that reflect the result of a historical process of disrespect, 

caused for the usurpation of its human resources and natural, since its discovery. It was and 

remains badly managed explored and manipulated, the service initially of the interests of 

the Portuguese Crown and later to the disobediences of the great ones you harness world-

wide and of the detainers of the capital. The model of the Rule of law, precursor of the 

welfare state ahead entered in collapse of the necessities of the collective, generating 

conflicts, which on to the exaggerated Legal Positivismo, weakens the state bases, that do 

not keep the monopoly nor the exclusive legitimacy of the production of the legal 

phenomenon, in way that if breaches with the state legal monismo. In this context Legal 

Pluralism is presented alive in the Brazilian society, while not state rule of law, that 

coexists and interacts in the interior of this society, that they impose a state system, legal 

and economic only dominated by the capitalism, that in turn suffocates and keeps out of 

society the human being.  

 

 

KEYWORDS 

STATE; LEGAL SYSTEM; LEGAL PLURALISM. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A crise do Positivismo Jurídico é fenômeno recente, iniciado a partir da metade da 

metade do séc. XX, em razão de tal modelo não corresponder aos interesses econômicos e 

sociais atuais.    

O Positivismo Jurídico enquanto doutrina que busca a separação do direito natural 

do direito positivo e que prega o direito como norma categoricamente codificada é 

atualmente muito criticado, principalmente por considerar que estas normas, sendo 

emanadas legitimamente pelo Estado vinculam obrigatoriamente o indivíduo, independente 

de seu conteúdo, levando a sansões quando de seu descumprimento. Sendo ou não justa, a 
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Lei deve ser cumprida, nesta perspectiva o direito se torna alheio aos interesses sociais.   

O Positivismo Jurídico entrou em crise, dentre outros fatores, porque perdeu sua 

legitimidade enquanto emanador da ordem jurídica, visto que não acompanha mais a 

realidade social e sendo o fenômeno jurídico uma realidade eminentemente social, está em 

descompasso com suas finalidades.  

No Brasil, a formação multicultural, o gigantismo territorial, as mais variadas 

necessidades sociais, a má administração governamental, o sistema capitalista, o sistema 

econômico, a má distribuição de renda, a corrupção em todos os poderes, o desvio dos 

interesses estatais sempre no interesse de minorias, dentre outros aspectos, propiciam as 

movimentações sociais em busca de soluções a problemas, que acabam se 

consubstanciando em formas de Pluralismo Jurídico. 

No país a ineficácia estatal está atrelada a diversos fatores, tais como históricos, 

humanos, excesso de formalismo, burocracia e principalmente pela falta de vontade e 

interesse dos representantes dos três poderes em resolver a crítica situação em que se 

encontra o país.     

A teoria pluralista representa uma afronta ao Estado monopolizador e a muitas 

concepções já ultrapassadas, mas se encontra totalmente enraizada no seio da sociedade. 

Contudo, compreende-se porque o Estado centralizador não aceita o pluralismo como uma 

realidade social, pois se assim o reconhecesse, estaria renunciado a suas próprias bases 

monistas, as quais determinam um poder central, único e legitimado no interesse geral, os 

quais são totalmente incompatíveis com os fundamentos pluralistas.    

Contudo, o Estado não consegue mais subsistir frente aos acontecimentos sociais, 

os quais estão causando o desmoronamento do monismo jurídico e conseqüentemente do 

positivismo jurídico.   

Desta forma paradigmas da dogmática jurídicos vêm se destruindo e forçando a 

estrutura estatal a apresentar novas formas de controle e soluções aos problemas e diante de 

sua inércia, a própria sociedade apresenta respostas as suas necessidades. 

 

1 A CRISE DO ESTADO BRASILEIRO 

O Estado Moderno é caracterizado pelo liberalismo, que por sua vez serve a classe 

burguesa e ao capital, nele a intervenção estatal é mínima, sendo o mercado movido por 
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suas próprias leis, o que na prática propicia desigualdades e conseqüente crise social. O 

princípio básico do Estado Liberal está na distinção entre governados e governantes, ele 

não é negativo já que o indivíduo é livre para desenvolver suas aptidões.  

O positivismo jurídico pregado por Kelsen, de caráter voluntarista, defende a 

impossibilidade de se fundar empiricamente os juízos de valor, relativo a opção adotada 

pelo órgão competente para a edição da norma jurídica, sendo então o direito um produto 

da vontade de autoridades. 

O Estado contemporâneo surgiu como resultado da crise do Estado liberal, 

iniciada no final do séc. XIX e início do séc. XX. O capitalismo criou uma sociedade 

industrial de massa que propiciou tais mudanças, segundo WOLKMER este modelo, pode 

ser designado de “Estado Social, Estado Intervencionista, Estado Tecnocrático, Estado de 

Bem-Estar, Estado Previdência ou Assistencial, mas independente “do modelo político-

econômico de que se serve, quer seja o Capitalismo, quer seja o Socialismo estatizante, 

apresentam características ora comuns, ora específicas” (1990, p. 26). 

BASTOS (1986, p. 41) descreve a passagem do Estado Liberal para o Social 

como sendo caracterizada por decisões com fins sociais e econômicas, afirma que “os 

principais elementos componentes deste alargamento das funções públicas foram à 

promoção do bem comum e da justiça social”.  

O Estado brasileiro desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, assumiu 

o modelo Federativo de distribuição das competências, de modo flexível e autônomo, em 

Estados-membros. A separação dos poderes foi tripartida em legislativo, executivo e 

judiciário. Segundo WOLKMER (1989, p. 35) “o constitucionalismo brasileiro tem sido, 

até hoje, o contínuo produto da “conciliação-compromisso” entre o autoritarismo social 

modernizante e o liberalismo burguês conservador1”. 

O Estado brasileiro sofre com crises que refletem o resultado de um processo 

histórico lento de desrespeito, causado pela usurpação de seus recursos humanos e naturais, 

                                                 
1  “O processo histórico do constitucionalismo brasileiro tem sua formação a partir da 
independência nacional e de seus parâmetros políticos-institucionais. Algumas causas mais diretas 
podem ser reconhecidas como fatores articuladores do constitucionalismo político emergente deste 
processo. Dentre elas as influências da Revolução Francesa e Norte-Americana, movimentos do 
séc. XVIII, etc. (WOLKMER, 1989, PG. 28).  
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desde seu descobrimento, sendo mal administrado, explorado e manipulado, a serviço 

inicialmente dos interesses da Coroa Portuguesa e posteriormente aos desmandos das 

grandes potencias mundiais e dos detentores do capital.  

Os sistemas de monopólio, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, cultura 

agrícola voltada ao mercado externo, depredação dos recursos naturais, falta de 

desenvolvimento cultural, tecnológico, econômico, dentre outros, são exemplos vivos ainda 

hoje na sociedade dos fatores que a degradam.   

Contemporaneamente a função primordial do Estado é a manutenção do bem estar 

social, que se manifesta através de assistência à saúde, educação, habitação, alimentação, 

segurança, dentre outras necessidades essenciais do ser humano. Contudo, o custeio destas 

necessidades se tornou um ônus insuportável ao Estado e ligado aos demais problemas 

estatais corroboram para um autêntico caos social.  

A estratificação das classes sociais é um problema existente desde a colonização e 

dela advém os assustadores níveis de desigualdade social e miserabilidade que decorrem da 

má distribuição de renda. A educação que poderia ser à base para a resolução de muitos 

problemas, sempre foi um privilégio de poucos, já que voluntariamente sempre houve à 

intenção da sustentação de uma massa ignorante, na acepção jurídica da palavra.  

O modelo capitalista vigente agrava os problemas da nação, já que seus princípios 

não primam pela eqüidade na distribuição das riquezas, ocasionando com isto, diversos 

problemas sociais, dentre os quais a desigualdade social releva-se como a mais severa, pois 

impossibilita que a maioria dos cidadãos viva com o mínimo de dignidade humana.  

As manifestações neoliberais no país ocasionaram diminuição da intervenção 

estatal através das privatizações. A previdência social que já era um problema passou a ter 

proporções insuportáveis aos cofres nacionais, exigindo reformas, tal como as implantadas 

pela Emenda Constitucional n° 41, que na realidade apenas prolongou a resolução do 

problema, transferindo de imediato, parte dos problemas aos cidadãos.    

O neoliberalismo surge como uma variação do liberalismo, caracterizada por uma 

reação política mantedora de intervenção mínima estatal. Dentre suas conseqüências pode-

se citar o aumento de desemprego e o enfraquecimento do trabalho e dos sindicatos, busca a 

diminuição do custo dos produtos e do trabalho, possibilitando maior lucro. Contudo, a 

realidade neoliberal não foi como a esperada, pois o custo social do desemprego, da 
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manutenção das famílias, da saúde, dentre outros, tornou-se altíssimo e a previdência social 

passou a ser um outro problema aos governos que assumiram tal política, tal como 

mencionado acima.  

A situação econômica do país é crítica, os orçamentos nunca coincidem com os 

balanços e o governo não tem dinheiro para pagar suas dívidas, sendo assim, o capital 

estrangeiro torna-se indispensável à manutenção da nação, que por sua vez, aumenta o 

endividamento nacional e diminui conseqüentemente sua autonomia interna, já que para a  

concessão destes empréstimos estão associadas a imposições unilaterais e indiscutíveis.  

É claramente visível a adoção de um positivismo jurídico exagerado no país, o 

que se revela dentre outros, como resultado histórico da falta de apego social a valores 

éticos e morais. Esta afeição ao positivismo exacerbada associada às crises sociais está 

enfraquecendo o Estado, o qual não consegue responder as demandas sociais, de modo que 

perde o comando e abre espaço a manifestações sociais tais como o pluralismo jurídico.    

O teor normativo vigente possui um conteúdo cada vez mais amplo devido ao 

excesso de legislações existentes. Para se impor e fazer valer suas leis, o Estado necessita 

cada vez mais do emprego da coerção, fato que demonstra o excesso de desobediência a 

seus mandamentos, que por sua vez refletem em seu fracasso e ineficácia. 

O Estado está acima de todos e legitimamente goza de diversos privilégios em 

detrimento do povo, já que possui a prerrogativa de agir no interesse da coletividade. 

Contudo, o que se observa é que os cidadãos comuns padecem com as injustiças e os 

desmandos estatais que se consubstanciam diante das práticas políticas atuais, que de modo 

geral não ocasionam responsabilização e causam sensação de impotência e impunidade.  

A corrupção é um sério problema no país e atualmente atinge todos os poderes, 

tanto o executivo, como o legislativo e até mesmo o judiciário.  

Na tentativa de minimizar os problemas estatais, os governantes vêm propondo 

uma série de reformas internas, tais como a do judiciário, da previdência, do fisco, dentre 

outras, que na realidade diminuem a segurança jurídica do país e abalam a estrutura do 

Estado democrático de direito, uma vez que tais medidas não salvaguardar os interesses da 

maioria dos cidadãos. Desta forma a legitimidade dos governantes se descaracteriza já que 

estes não agem no interesse coletivo.  

Não significa que o Estado seja inerte a sua realidade, o fato é que muitas vezes 
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sabe das dificuldades e procura dar solução às mesmas, mas por diversos fatores políticos e 

econômicos, na maioria das vezes, acaba por tomar medidas temporárias de curto alcance, 

que apenas prorrogam os problemas ao invés de solucioná-los.  

A regra deveria ser a prevenção e não o remédio, mas o que ocorre é exatamente o 

contrário, as soluções oferecidas são na maioria das vezes paliativas e de pouca eficiência, 

faltando visão global, organização e planejamento no esforço para a resolução dos 

problemas nacionais.   

O Estado exige que todas as questões jurídicas passem por seu crivo, não abrindo 

espaço para que soluções privatizadas ou alternativas sejam aplicadas, pelo menos de modo 

oficial, pois a realidade demonstra-se ser pluralista.  

O ser humano não é inerte as suas dificuldades e na medida do possível,  

organiza-se procura soluções e diante da ineficácia estatal, o pluralismo jurídico é 

manifestação cada vez mais presente. Exemplo disto é o que ocorreu em Pasárgada2, onde a 

população local ao ser ignorada pelo governo, também o ignorou vindo a criar um Estado 

paralelo ao Estado oficial.  

A solução efetiva para alguns conflitos sociais vem ocorrendo de modo 

alternativo, independentemente e incontrolado pelo Estado, de modo a refletir o pluralismo 

jurídico, que se caracteriza pela existência de direito fora do Estado, como no exemplo 

citado anteriormente, ocorrido em Pasárgada.  

É real a jusdiversidade presente na sociedade, há no país uma “lei” concorrente à 

lei estatal, favorecida pela polietnia e ineficácia estatal na resolução dos problemas sociais, 

que levam a formação de um sistema normativo representado pelos costumes. 

Existem grupos humanos que se regulam totalmente alheios à sociedade estatal, 

como por exemplo, os grupos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, dentre outros. A CF/88 

reconhece esta realidade brasileira, mas não a aceita o Pluralismo Jurídico.  

SOUZA SANTOS, (2003, p. 570) leciona que o princípio da autodeterminação 

                                                 
2  Pasárgada é o nome fictício dado por Boaventura de Souza Santos a favela do fluminense 
no Rio de Janeiro, criado a partir de um estudo sociológico que este realizou sobre as estruturas 
jurídicas internas desta favela. Fez uma “inferência direta ao poema de Manoel Bandeira – com o 
objetivo de analisar em profundidade, uma situação de pluralismo jurídico com vista à elaboração 
de uma teoria sobre as relações entre Estado e direito nas sociedades capitalistas” (SOUZA 
JUNIOR, 1984, p. 50).  
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confere aos povos indígenas o “direito de autonomia ou de autogoverno em relação a 

questões relacionadas a seus assuntos internos locais”.  

O Pluralismo Jurídico que já se apresenta como uma realidade social concreta, 

oferece formas alternativas de realização efetiva das necessidades de uma sociedade 

múltipla, em face de um Estado unitário e ineficaz, que não mais tutela os interesses e 

necessidades das maiorias, muito menos os das minorias. 

O Estado ignora o pluralismo, pois caso o admitisse, estaria aceitando sua própria 

falência, já que este afeta suas bases. Mas não há como negá-lo, pois ele existe e está 

presente exatamente em decorrência da crise estatal, mesmo que este não o reconheça 

claramente. 

O pluralismo pode ser melhor verificado no final do séc. XX, através de uma 

avalanche de problemas sociais ocorridos e até então não discutidos, dos quais surgiram 

formas alternativas de resolução dos conflitos. Uma das maiores crises constatadas refere-

se a da propriedade privada versos a propriedade coletiva, pois as concepções de interesses 

entre os direitos e deveres nestas duas esferas passaram a ser muito conflitantes.  

A propriedade privada sempre foi à linha mestra dos interesses humanos, sendo 

responsável por iniciativas frente à resolução de problemas sociais de modo plural, mas 

sempre para a manutenção de direitos absolutos perante a propriedade particular.  

O direito moderno, menos individualista e que prima pelo bem estar geral, vê o 

direito a propriedade coletiva sobressalente ao da propriedade privada, como por exemplo, 

o meio ambiente, que deve ser ecologicamente protegido e defendido, porque todos têm o 

direito de usufruir dele, já que é para todos. 

O Estado brasileiro está em crise, mas esta situação não deixa de ser um reflexo 

de sua história, a qual deveria servir de escola para o progresso, mas ao contrário, apenas 

reafirma os sintomas da crise, visto que funciona como fator conformador, servindo os 

modelos já adotados ao sistema estruturantes da corrupção e justificadores da degradação 

social.     

 

 

1.1 RUPTURA COM OS PARADÍGMAS JURÍDICOS 

SOUZA SANTOS (2000, p. 185-186) descreve que para “dês-pensar o direito 

3418



num período de transição paradigmática” deve-se separar o Estado do direito, através da 

distinção entre a falta de veracidade do monopólio estatal frente ao direito e a rejeição 

arbitrária à pluralidade de ordens jurídicas, fatores estes que eliminaram ou reduziram o 

potencial emancipatório do direito moderno.  

Para WOLKMER (1997, pg. 256), “quanto maior for o poder de intervenção, 

dirigismo e responsabilidade administrativa, maior é a necessidade que tem o Estado de 

criar“mitos-fundantes” para proteger e justificar sua onisciência frente a outras instancias 

sociais.”3  

Uma crise de paradigmas é identificada a partir do momento em que o paradigma 

dominante já não consegue mais explicar os fenômenos que deveria esclarecer. No mundo 

jurídico o paradigma dominante é o dogmático. O paradigma da dogmática jurídica é um 

conceito histórico composto a partir da convergência de processos parciais que se 

encontram na base da modernidade. (SILVA FILHO, 1995, p. 182)4.  

WOLKMER (1997, pg. 200-201) estabelece a existência de um pluralismo 

jurídico estatal, que é reconhecido, permitido e controlado pelo Estado e um pluralismo 

jurídico comunitário, que age num espaço formado por forças sociais e sujeitos coletivos 

com identidade e autonomia próprias, subsistindo independente ao controle estatal. 

Segundo FARIA (1998, p. 13) o cenário de contradições e crises da sociedade 

capitalista, está no “colapso do individualismo jurídico, no esvaziamento de uma 

concepção burguesa de direito edificada em torno da noção de direito subjetivo e na 
                                                 
3  Explica ainda que “todo este esforço para centralizar a “regulamentação”da vida social 
incidirá em funções clássicas (polícia, justiça e defesa) que serão canalizadas em procedimentos 
formais de cunho legislativo, administrativo e jurisdicional.” Sendo que mesmo com todos estes 
aparatos não se consegue erradicar e inviabilizar os fenômenos de regulamentação informal 
provenientes de outros grupos sociais não estatais.   (WOLKMER, 1997, p. 256). 
4  Determina que existem no interior do paradigma dogmático, duas matrizes, uma 
epistemológica e outra política, tornando-se tributário tanto o discurso cientificista quanto o 
discurso estatal-legalista. O núcleo do paradigma dogmático, que foi desenvolvido no historicismo 
jurídico, é a construção jurídica e significa a sistematização do direito realizada mediante uma 
construção dos juristas que visam a dar uma visão de conjunto ao direito e seus mecanismos, (...) 
diz que é com o positivismo que o paradigma dogmático irá atingir a sua maturação, (...). Descreve 
que a dogmática jurídica insinua-se não como uma ciência descritiva, mas sim prescritiva e neste 
sentido, não pode ser ideologicamente neutra. Ela constitui um sistema de conceitos cuja função 
precípua é a garantia de uniformização e previsibilidade das decisões judiciais, para que o direito 
possa ser aplicado equânimamente, tendo como função assegurar, através de um instrumento 
conceitual, um nível mínimo de comunicação entre as normas jurídicas abstratas e as decisões 
judiciais concretas. (SILVA FILHO, 1995, p. 192 a 194) 
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superação das forças analíticas dos esquemas teóricos da dogmática jurídica”5. Com isto, 

as formas coletivas de conflito entre grupos e classes sociais foram alterando os conceitos 

básicos do Direito, que conseqüentemente foram perdendo sua operabilidade.  

A conseqüência desta ruptura de paradigma está na substituição do governo “por 

uma pluralidade de regimes de governos supra e infra-estatais, com atores públicos e 

privados”, que causam a descentralizado do direito, passando a coexistir “de uma forma 

mais ou menos incomoda, com o direito que anteriormente era monopólio dos Estados”. 

(SOUSA SANTOS, 2003, p. 468).  

SILVA FILHO (1995, p. 198) defende que a crise do paradigma da dogmática 

jurídico afeta de maneira bem mais aguda a realidade periférica, pois a inadequação entre 

direito e realidade, sinal da crise, além de comprometer de forma mais crítica essas 

sociedades, já é um sintoma que remonta ao próprio período colonial. 

Para tal doutrinador a crise ética da modernidade concretiza-se em inúmeros 

fatores, como a perda da identidade cultural, a prevalência do individualismo egoísta e 

exacerbado, a ausência de valores democráticos, a intolerância a diversidade, o domínio de 

desejos consumistas irracionais, a ameaça de degradação do meio ambiente e de largas 

parcelas da população mundial, etc. (SILVA FILHO, 1995, p. 198).   

As concepções monistas admitem apenas um sistema de Direito, qual seja, o 

direito positivo estatal. Ao tratar do assunto, REALE (1984, p. 243) descreve que para o 

monismo “só o sistema legal pelos órgãos estatais deve ser considerado Direito Positivo, 

não existindo positividade fora do Estado e sem o Estado”. Porém, deve-se reafirmar que 

tais concepções encontram-se ultrapassadas diante do contexto atual.  

WOLKMER (1997, p. 157 -158) descreve ainda que “ao contrário da concepção 

                                                 
5  Para FARIA (1998, p.13-22 ) pelo cenário de contradições e crises da sociedade capitalista,  
destaca-se o colapso do individualismo jurídico e o esvaziamento de uma concepção burguesa de 
direito edificada em torno da noção de direito subjetivo e a superação das força analíticas dos 
esquemas teóricos da dogmática jurídica. O paradigma da dogmática jurídica nesse sentido, implica 
a crença em certos valores gerais, derivados da vigência de uma ordem jurídica de conotação liberal 
e da legitimidade de um saber cientifico reduzido aos limites da descrição empírica. Em termos 
históricos, a transição dos antigos para os novos paradigmas da dogmática jurídica foi deflagrada 
pela emergência do modo capitalista de produção, isto é, pela substituição do capitalismo 
concorrencial pelo capitalismo monopolista, e foi acelerada pela institucionalização de novas 
formas organizacionais no âmbito do Estado liberal. 
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unitária, hegemônica e centralizadora denominada de “monismo”, a formulação teórica e 

doutrinária do pluralismo designa a existência de mais de uma realidade, de múltiplas 

formas de ação com particularidades próprias”.  

Para o autor “o pluralismo surge devido à falta de atenção do Estado para com 

aqueles mais necessitados, pois é destas classes mais sofridas e necessitadas que surge a 

regulamentação estatal” (WOLKMER. 1997, p. 301).  

Contudo, pode-se completar tal justificativa expondo que o pluralismo origina-se 

também pela falta de efetividade oferecida pela prestação jurisdicional do Estado a todos 

aqueles que necessitam de sua tutela.  

  

 

2.0 PLURALISMO JURÍDICO 

 

2. 1 A DOUTRINA PLURALISTA 

O Pluralismo Jurídico possui muitas linhas doutrinárias, as quais divergem em suas 

concepções dentro e fora do país. REALE (1984, p. 261) acredita ser difícil resumir os 

princípios do pluralismo, pois diz haver uma forma de pluralismo para cada autor6, porém 

estabelece um denominador comum entre os pluralistas, qual seja, o antiformalismo e o 

repúdio á lei como formas, que culminam na negação de um Estado como única fonte de 

Direito Positivo. 

Para SILVA FILHO (1999, p. 205) também concorda que existem diversas 

vertentes a respeito do que venha a ser o Pluralismo Jurídico, entretanto, descreve que todos 

os pluralistas concordam em dois pontos: “em qualquer sociedade coexistem várias formas 

de juridicidade conflitantes ou consensuais e que o direito não é apenas aquele produzido 

pelo Estado”.  

WOLKMER (1997, p. 307-308) por sua vez, determina que refletir sobre o 

                                                 
6   Para este jurista os doutrinadores do pluralismo apresentavam diversas correntes e 
poderiam ser divididos como: aqueles que defendiam um pluralismo sociológico econômico tais 
como Gurvitch, Duguit e Jèze; e aqueles que defendiam o antiestatalimo jurídico na medida em que 
se diminuía as atenções as contingências de ordem econômica, defendida por Hauriou e Santi 
Romano. (REALE, 1984, p. 262). 
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pluralismo atualmente, “é pensar um pluralismo difuso de novo tipo, marcado por uma 

perspectiva participativa e interdisciplinar, ampliada que no contexto da complexidade 

periférica latino-americana e brasileira não rompe de todo com a presença do poder estatal, 

nem menos a exclui”.  

Para WOLKMER (1997, p.181) as grandes contribuições doutrinárias sobre o 

Pluralismo Jurídico são mediadas “por um ciclo histórico que se instaurou com E. Ehrlich 

avançou com Santi Romano e alcançou uma elaboração mais consistente com G. Gurvitch”.  

Descreve que nas três últimas décadas houve novamente interesse pelo tema, sendo que 

alguns autores voltaram a dedicar-se ao mesmo7. 

GIERKE8 foi identificado por REALE (1984, p. 266), como o pai das escolas 

pluralista, este descreve que GIERKE defendeu um pluralismo corporativo, no qual cada 

associação possuía personalidade real e efetiva, que não vinha do Estado, mas que lhe 

garantia uma atividade autônoma e independente da ação estatal, havendo certa supremacia 

deste último. Tal doutrinador ainda definiu como importantes ao pluralismo alguns 

doutrinadores, tais como DUGUIT, HAURIOU E SANTI ROMANO. 

REALE (1984, p. 272) menciona que DUGUIT não era pluralista propriamente 

dito, pois não concebia as acepções de tal doutrina, apenas negava o monismo jurídico 

estatal e defendia os organismos sindicais, determinando o Estado apenas como agente de 
                                                 
7   Tais como: “Henry Levy-Bruhl (defensor do pluralismo de direitos supra-estatais e infra-
estatais), Jean Carbonnier (para o qual a pluralidade não estava na oposição/ocorrência entre normas 
de direitos verdadeiros, ligados ao Estado e aos fenômenos infrajurídicos, mas nas formas diversas 
de entendimento e aplicação de uma única ou mesma norma), Jacques Vanderlinden (para quem o 
pluralismo legal estava na aplicação de mecanismos jurídicos diferentes a situações idênticas), Jean-
Guy Belley (que determinava que o pluralismo jurídico não só envolvia a interdependência de 
manifestações estatais e não estatais, como, sobretudo, incidia na dinâmica 
centralização/descentralização da regulação jurídica das sociedades globais), Boaventura de Souza 
Santos (descreve que o Pluralismo Jurídico denota a vigência oficial, ou não, no mesmo espaço 
geopolítico, de mais de uma ordem jurídica relacionada à conformação especifica de conflitos de 
classes), Masaji Chiba (defende práticas de Pluralismo Jurídico não ocidentais relacionadas aos 
conflitos entre “Direito oficial” e “Direito não-oficial”, etc” (WOLKMER, 1997, p. 182).  
8  REALE (1984, p. 266, 267) afirmava que este jurista “não só proclamava a existência de 
um todo coletivo formado por homens reunidos para a realização de fins que vão além da esfera do 
interesse individual, como assevera que estas unidades sociais possuem existência autônoma 
devendo ser consideradas como limites naturais à autoridade do Estado, porquanto o Estado é uma 
pessoa jurídica dotada de soberania, mas não cria as pessoas jurídicas individuais e coletivas”. 
Ainda determinava tal teoria como moderada e conciliatória, já que a ordem estatal e a jurídica não 
se confundiam, mas sim se harmonizavam.  
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coordenação de atividades segundo as exigências da solidariedade, não havendo poder 

público, por este não possuir soberania, sendo assim, devolveu “a totalidade do corpo 

social” a formação das normas jurídicas, admitindo implicitamente uma pluralidade de 

fontes do Direito Positivo.   

HAURIOU estabelece um pluralismo institucionalista, no qual as instituições são 

determinadas pelas regras de direito, sendo que para ele “o Estado é uma instituição dentre 

as diversas instituições, porém de todas as instituições que a ordem social produz, a mais 

eminente é a instituição do Estado” (REALE, 1984, p. 287). 

REALE (1984, p. 287) relata que SANTI ROMANO é reconhecido como o teórico 

puro do pluralismo, pois suas concepções eram institucionais e admitiam apenas o direito 

positivo, sendo que para ele todos os ordenamentos eram soberanos.  

SOUZA SANTOS, (apud, WOLKMER, 1997, p.196) determinou como sendo 

duas as origens do pluralismo, isto é “origem colonial” e “origem não colonial”9.  

Pela teoria pluralista de WOLKMER (1997, p. 222) as condições que tornam 

viáveis o Pluralismo Jurídico são: -a efetividade material (relacionada com os “novos atores 

que entram em cena” e o conjunto de necessidades fundamentais que os legitimam a 

reivindicação de direitos); -a efetividade formal (que está vinculada a reordenação do espaço 

público, a ética da alteridade e a racionalidade emancipatória); -a viabilização das condições 

para a implementação de uma política democrática que se direcione e reduza-se a um 

mesmo espaço comunitário descentralizado e participativo.  

 

 

2.2 O PLURALISMO JURÌDICO NO BRASIL  

WOLKMER (1997, p. 186) ao tratar do Pluralismo Jurídico no Brasil determinou 

                                                 
9  A primeira se desenvolveu em paises que foram dominados econômica e politicamente, 
sendo obrigados a aceitar os padrões jurídicos das metrópoles, que impuseram forçosamente a 
unificação e administração da colônia, possibilitando a coexistência num mesmo espaço do Direito 
do Estado colonizador e dos Direitos tradicionais; -a segunda ocorreu por três fatores: em países 
com cultura e tradição normativa própria, que acabavam adotando o Direito europeu como forma de 
modernização e consolidação do regime político; - após sofrerem o impacto de uma revolução 
política, alguns paises, continuaram mantendo ainda por algum tempo seu antigo Direito; -
populações nativas ou indígenas não inteiramente dizimadas e submetidas às leis coercitivas dos 
invasores, adquiriram autorização para manter e conservar seu Direito tradicional” (WOLKMER, 
1997, p.196) 
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que o mesmo não é reconhecido, mas vivo na sociedade10.  

Tem-se que mesmo não sendo reconhecido, o pluralismo sempre esteve presente 

no país, pois este se desenvolveu dentro em contexto jurídico pluralista e materializado 

através do co-relacionamento entre as diversas bases jurídicas que aqui co-habitaram, tais 

como as das populações nativas indígenas, as dos colonizadores portugueses, e as dos 

diversos povos que vieram para cá, tais como a dos africanos, holandeses, ingleses, e 

posteriormente a dos italianos, poloneses, japoneses, dentre outros que construíram as 

concepções jurídicas pluralistas retratadas por esta miscelânea de culturas.   

São vários os fatores que tornam o pluralismo jurídico uma realidade no país, sua 

formação multi-cultural, os acontecimentos históricos pelos quais passou, seu gigantismo 

territorial, sua formação econômica capitalista, a pluralidade de conflitos, situações, 

interesses, necessidades, desigualdades sociais, dentre outros, são fatores que divergem entre 

si e acabam por desaguar no pluralismo jurídico, já que tornam muito amplo o leque de 

direitos que o Estado deve oferecer e garantir, tornando impossível que este individualmente 

os sustente.  

Neste contexto SILVA FILHO (1995, p. 199) percebe que a expansão das práticas 

de resolução dos conflitos de modo não institucionalizados (arranjos, acordos e negociações) 

e as instâncias judiciais informais são um claro sinal da inoperância do Judiciário.  

Muitos são os estudiosos que perceberam e se dedicaram a esta problemática, 

desenvolvendo trabalhos importantíssimos dentro e fora do Brasil, no intuito de clarear e 

demonstrar a materialidade desta realidade. Dentre eles pode-se citar Boaventura de Souza 

Santos, Carlos A. Wolkmer, Carlos F. Marés de Souza Filho, Carlos Steil, Geraldo de Souza 

Junior, Ivo Lesbaupin, Luiz Fernando Coelho, dentre tantos outros.   

O Pluralismo Jurídico possui diversos conceitos, cada autor o compreende e 

transmite de uma forma, como se verá.  

                                                 
10   Completou tal constatação descrevendo que a cultura jurídica no Brasil, “encontrou ao 
longo dos séc. XVII e XVIII, uma tradição de pluralismo jurídico nos antigos quilombos e em certas 
reduções ou comunidades missionárias. Durante o Estado Monárquico do séc. XIX, houve um certo 
pluralismo societário e jurídico, de teor elitista e conservador, enquanto que no séc XX predominou  
uma cultura impregnada pelo positivismo republicano, pela consagração ideológica do monismo 
estatal e pelo centralismo legal, os quais tolheram todo um rico legado de práticas pluralistas. 
(WOLKMER, 1997, p. 186). 
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WOLKMER (1997, p. 260) determina o pluralismo como “a coexistência e 

interação, no interior de uma mesma forma de vida cotidiana, de múltiplas e diversas 

manifestações normativas não estatais”.  

FALCÃO (apud WOLKMER, 1997, p. 83 e 197) por sua vez, conceitua tal 

doutrina como “a convivência contraditória, por vezes consensual e por vezes conflitante, 

dos vários observatórios numa mesma sociedade”. Descreve ainda, que o pluralismo é “a 

pluralidade das ordens jurídicas, é fruto da busca de nova legitimidade”.  

SOUZA JÚNIOR relata que Boaventura de Souza Santos destacou-se por se 

dedicar a pesquisas de campo, principalmente pelo estudo em Pasárgada, com o qual inovou 

o conceito de Pluralismo Jurídico. SOUZA SANTOS (apud SOUZA JÚNIOR, 1984 p. 52) 

determina que “existe uma situação de Pluralismo Jurídico sempre que no mesmo espaço 

geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica”.  

Para SOUZA JÚNIOR (1984, p. 55) “o corolário da ampliação do conceito de 

Pluralismo Jurídico é a concomitante ampliação do próprio conceito de direito”. 

REALE (1984, p. 261)11 descreve o pluralismo como uma doutrina que “afirmava 

a existência de Direito independentemente do Estado e que põe um paradeiro à redução 

arbitrária do direito à lei do Estado”.   

VANDERLINDEN (apud WOLKMER, 1997, p. 198) descreve que as vantagens 

do pluralismo diante da ineficácia do monismo estatal são: -afirmação da primazia de 

interesses que são próprios a cada grupo predominante; -manutenção do equilíbrio entre 

grupos iguais; -especificação das instituições; -resguardo da independência das instituições; 

-favorecimento da descentralização jurídica; -desenvolvimento econômico. 

SOUZA SANTOS (2000, p. 171) afirma que “na realidade, o Estado nunca deteve 

o monopólio do direito”, sendo que o ordenamento jurídico das sociedades modernas desde 

o início foi constituído por dois elementos, isto é, a coexistência de várias ordens jurídicas 

                                                 
11  Descreve “que não foi por mera coincidência que o desenvolvimento dos princípios 
pluralistas encontraram correspondência no chamado renascimento do Direito Natural”. Completa 
tal elucidação descrevendo o pluralismo como “uma reação das forças vivas da sociedade contra a 
máquina do Estado, montada com a função exclusiva de editar leis, de fazer Direito, à maneira de 
Kant, como ordenamento destinado à mera tutela da ordem das liberdades individuais” (REALE, 
1984, p. 261). 
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(estatal, supra-estatal, infra-estatal, em circulação na sociedade na qual o direito estatal 

sempre foi apenas uma das várias ordens jurídicas integrantes da constelação jurídica) e a 

compreensão do direito estatal como único e negador das demais ordens jurídicas vigentes 

sociologicamente na sociedade.  

WOLKMER (1999 p. 112) elucida tais perspectivas relatando que através das 

“normas impostas pelo movimento social, a sociedade organizada cria seu próprio 

ordenamento jurídico, paralelo ou complementar aquele garantido pelo próprio Estado, 

através de produção pacífica ou de processo de luta”. Para ele é instaurado (quando criado 

pelo Estado) e reconhecido (quando elaborado pelos grupos sociais).  

 

“sociedade pluralista marcada pela convivência dos conflitos 

e das diferenças, propiciando uma outra legitimidade 

embasada nas necessidades fundamentais de sujeitos coletivos 

insurgentes, que, com suas práticas, relações e reivindicações, 

passam a ser encaradas como fontes de produção jurídica 

não-estatal. (...) o estágio de acumulação do capitalismo 

transnacional e as mudanças da sociedade industrial de massa 

acabaram por impulsionar não só uma crise urbano-social, 

mas sobretudo, crises tanto sistema de legitimidade de 

representação política, quanto nas formas unitárias e 

centralizadoras do poder administrativo”. (WOLKMER, 1997, 

p. 222 a 223). 

 

Segundo WOLKMER (1997, pg. 207) o pluralismo ao ser o novo referencial do 

político e do jurídico está comprometido com a atuação de novos sujeitos coletivo 

(legitimidade dos autores), com a satisfação das necessidades humanas essenciais 

(fundamentos materiais) e com o processo político democrático de descentralização, 

participação e controle comunitário (estratégias).  

As práticas de uso alternativo do direito encontram fundamentação nas diversas 

situações de juízos por “equidade”, que estão no CTN, na CLT, no CC/02 na LICC, através  

da arbitragem, da mediação, da conciliação, dos juizados especiais, dentre outros. Contudo, 
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estas não são práticas de pluralismo puro, mas podem ser entendidas como formas 

alternativas de resolução de conflito.  

Neste sentido, WOLKMER (1997, p. 262) determina que “dentre alguns 

procedimentos alternativos “institucionalizados” que podem ser apropriados, explorados e 

utilizados pelos novos sujeitos coletivos de juridicidade”, cabe privilegiar a produção 

normativa institucionalizada (convenções coletivas do trabalho e ações propostas por 

sujeitos coletivos)12 e a resolução dos conflitos institucionalizada (conciliação, arbitragem e 

Juizados de Pequenas Causas, além das práticas e uso alternativos do direito).   

Diante destas novas realidades sociais o pluralismo vem se materializando e 

procurando atingir eficazmente as necessidades e os direitos das coletividades e como já 

citado anteriormente, rompendo-se com os paradigmas da legalidade estatal.  

Há casos, como os das comunidades tradicionais, dos indígenas, dos ribeirinhos, 

dos quilombolas, dentre outros, em que o ordenamento jurídico estatal não tem 

representação jurídica qualquer para estes grupos, não representa qualquer ordem para os 

mesmos, até porque não tem qualquer significado para os mesmos.   

São poucos os doutrinadores que rejeitam o Pluralismo Jurídico, porém dentre os 

que não concebem de suas concepções, pode-se citar Miguel Reale e Norberto Bobbio. 

BOBBIO (apud WOLKMER, 1997, p. 203) vai contra as bases do pluralismo 

jurídico, pois acredita que esta doutrina pode ocultar tanto uma ideologia revolucionaria 

inserida em ordenamentos que contribuem para a progressiva libertação dos indivíduos e dos 

grupos oprimidos pelo poder Estatal, quanto uma ideologia reacionária como um episódio 

da desagregação ou da substituição do Estado e, portanto, como sistema de uma iminente e 

incompatível anarquia. 

REALE (1984, p. 262) é contra o pluralismo e acredita ser falha tal doutrina por 

esta não distinguir o direito social do direito jurídico, relata que “falharam em parte todas as 

tentativas feitas para apresentar um elemento novo, distinto do Direito Positivo em 

                                                 
12  WOLKMER (1997, p. 281) relata que “de toda essa gama de procedimentos informais e 
não-institucionalizados de produzir direitos, legitimados pela entrada em cena de novos sujeitos 
coletivos de juridicidade, destacar-se-á o pluralismo das “convenções coletivas” no âmbito das 
relações do capital e do trabalho e os “acordos” e “arranjos”setoriais que agregam interesses no 
contexto específico das relações civis coletivas.”  
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substituição do elemento representado pela coação”.13 Para tal doutrinador o pluralismo 

coloca em perigo a própria unidade da Ciência do Direito.  

Não se pode concordar com tais doutrinadores, em primeiro lugar porque ao 

contestar o pluralismo, afirmando que ele pode ocultar uma ideologia revolucionária ou uma 

reacionária, BOBBIO não menciona que as bases do pluralismo não negam o Estado, mas 

afirmam que além do ordenamento estatal, existem outros, paralelos a este, sendo que todos 

convivem com certa harmonia dentro do mesmo sistema. E em segundo, porque REALE ao 

afirmar que o pluralismo não diferencia o direito pluralista do social, esquece que ambos são 

faces de uma mesma realidade, qual seja, a realidade histórica de uma determinada 

localidade, que se completa dentro deste sistema, sendo uma bagatela a afirmação de que 

não existem elementos distintos do Direito Positivo, capazes de substituir o poder coercitivo 

do Estado.  

Para SILVA FILHO (1999, p. 251) a crítica que se pode fazer ao Pluralismo 

Jurídico consiste no apontamento de que ele pode se direcionar tanto para uma prática 

progressista quanto para uma prática conservadora. 

Contudo, há que se ressalvar que o Pluralismo Jurídico é uma realidade inegável, e 

mesmo sendo camuflada de todas as maneiras pelo Estado e por todos os seus antipatizantes, 

desponta como um marco jurídico da atualidade, que certamente trará melhorias a todos os 

integrantes da sociedade, principalmente pelo fato de importar maiores condições de 

dignidade humana e democracia social.   

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Pluralismo Jurídico é um fenômeno causado pela movimentação social dos 

ignorados pelo Estado, principalmente pelo descumprimento do Estado de Bem Estar 

Social.  

                                                 
13    Completa tal conclusão em desfavor ao pluralismo descrevendo que “estes esforços 
valeram para esclarecer que o elemento caracterizador não é a coação, mas sim a coercibilidade, isto 
é, a possibilidade de proteção por parte de uma autoridade constituída, quer estatal, quer 
corporativa”. (REALE, 1984, p. 262). 
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O Estado brasileiro, que tem seus pilares (executivo, legislativo e judiciário) 

trabalhando num constante jogo de interesses particulares, para uma pequena parcela da 

sociedade, não poderia apresentar outra realidade social senão a de crise.  

Os reclames populares são afrontados pelos desmandos dos detentores do poder, 

que por sua vez são auxiliados pela estrutura estatal e sendo a história cíclica, deve-se 

atentar para que não aja o retorno, mesmo que mascarado ao absolutismo despótico dos 

governantes ou dos detentores de capital, já que esta situação pode ser facilitada através das 

realidades que contemplam um mundo globalizado e dividido em blocos econômicos, mas 

que na realidade é controlado pelos poucos detentores de capital.  

O povo, apesar de pacifico, não é inerte aos fatos e a suas necessidades, em 

decorrência disto é que se observa o desenvolvimento de uma justiça informal, paralela a 

estatal, que se pode denominar de Pluralismo Jurídico.   

O Pluralismo Jurídico torna-se importante neste contexto, pois se mostra contrário 

a estas realidades, primando pela igualdade e por um verdadeiro estado democrático de 

direitos. Desta forma, pode ser tido como um novo marco de juridicidade, edificado através 

do empenho daqueles que necessitam da prestação jurisdicional do Estado, mas que ficam a 

mercê da ineficácia desta prestação.  

A teoria pluralista que se procurou demonstrar neste trabalho, não pretende negar 

a estrutura estatal, mas sim, demonstrar que concomitantemente a ela, existem outras 

formas paralelas de produção de direito, não sendo o Estado à única, nem a principal fonte 

jurídica, mas apenas mais uma dentre as tantas que são capazes de estabelecer normas 

jurídicas no país. Mas serve também de alerta ao Estado e a sociedade, a fim de que se 

repense a realidade e os rumos que estão se contornando.      
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PARA ALÉM DE UM ESTATUTO: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VELHOS 

INDÍGENAS 
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RESUMO 

Este artigo analisa o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) como elemento pretensamente 

homogeneizador de diferenças culturais, confrontando disposições legais (strictu sensu), 

gerais e abstratas, com as variadas possibilidades de categorização de sujeitos como 

idosos, prerrogativas de que gozam e deveres que lhes são tradicionalmente assentados 

entre os povos indígenas (neste artigo, em particular, representados pelas etnias Suyá e 

Kyikatêjê). Analisa também a superação do tratamento tutelar para indígenas e idosos e 

o papel dos velhos como depositários da memória e dos saberes de seu povo, uma 

posição de acentuada importância dentro de grupos cuja sobrevivência identitária é 

historicamente ameaçada. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

VELHICE, POVOS INDÍGENAS, DIREITO, CULTURA. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the Elderly Statute (Brazilian Law 10.741 from 2003) as an 

element that supposedly homogenize cultural differences, confronting legal 

prescriptions (strictu sensu), in general and abstract categories, and the most diverse 

possibilities of categorization of individuals as “old”, their prerogatives and duties 

traditionally expected among native Americans (in this article, particularly, represented 

by the Suyá and Kyikatêjê ethnic groups). This paper also focuses on overcoming 

protective barriers for native Americans and elders, and elders' role in maintaining the 

                                                 
∗Advogada, especialista em Geriatria e Gerontologia (UERj), mestranda do Programa de Pós Graduação 
em Direito da Universidade Federal do Pará (UFPa) 
∗∗ Mestrando do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará (UFPa) 

  3432



 

memory and the knowledge of their people, a position of great importance within 

groups whose identities have been historically threatened. 

KEYWORDS 

ELDERLY, INDIGENOUS PEOPLE, LAW, CULTURE. 

 

1. Introdução 

Graças a mudanças nos padrões de nutrição, avanços médicos e sanitários, 

atualmente todos os países (embora com “ritmos” diferenciados1) testemunham a 

reconfiguração de suas pirâmides etárias em retângulos etários2, isto é, são cada vez 

mais “balanceados” os estratos populacionais, apresentando mais similar número de 

indivíduos em cada faixa de idade (VICTOR, 2005).  

Em 1991, no Brasil, adultos maiores de 65 anos representavam 4,7% da 

população total indígena. Em 2000, esta proporção passou para 5,8% do total da 

população auto-declarada indígena. No mesmo período, a taxa de idosos da população 

brasileira em geral era de 8,6%, portanto, um pouco superior que a média indígena – 

vale registrar, contudo, que para o censo nacional foi considerada “idosa” a pessoa 

acima de 60 anos, enquanto que para a demografia indígena o marco etário foi de 65 

anos (IBGE, 2002, 2005). 

Entre 1991 e 2000, a população idosa indígena cresceu em todas as Grandes 

Regiões do Brasil: no Sudeste, a região com mais altos níveis, os velhos representam 

7,6% da população indígena local; no Norte, região com os mais baixos índices, eles 

                                                 
1  A proporção de pessoas maiores de 60 anos é de 23,1% na Itália, 22,3% no Japão, 21,8% na 
Alemanha, 19,7% na França, 17% no Uruguai, 15% nos Estados Unidos, 10% na China (IBGE, 2002). 
Em contraste, é de 4,5% na Zâmbia, 4,7% em Serra Leoa, 4,7% no Zimbábue (VICTOR, 2005). 
2  A figura piramidal, cuja base larga representa as camadas jovens e o topo corresponde a poucos 
estratos de população mais idosa, vem sendo substituída pela retangular, com iguais proporções em cada 
faixa etária, e a projeção é de que, no futuro, exista uma “pirâmide invertida”, com a base jovem estreita e 
o topo volumoso pelo número crescente de indivíduos mais velhos.  
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respondem por 3,4% (IBGE, 2005). Assim, os números demonstram que o 

envelhecimento populacional3 alcançou também o brasileiro indígena.  

Apesar de ser o envelhecimento um fenômeno natural e universal, a 

representação da velhice é culturalmente determinada, de modo que mesmo a 

categorização de sujeitos como velhos, o status que gozam, bem como seus direitos e 

deveres são fundamentalmente distintos entre os diversos povos indígenas e, 

notadamente, entre estes e a população não-indígena. 

“O que é ser velho?” ou “a partir de quando se é velho?” são perguntas que 

ensejam respostas extremamente variadas. De acordo com o IBGE (2002), “a 

Organização Mundial da Saúde define a população idosa como aquela a partir dos 60 

anos de idade, mas faz uma distinção quanto ao local de residência dos idosos (...) 

subindo para 65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos”4. 

Neste cenário, do “avesso mundial do baby boom”5, encontros foram 

promovidos pela ONU, gerando dois Planos de Ação para o Envelhecimento (1982 e 

2002). Na esteira dos debates internacionais, surge no Brasil, em 2003, o Estatuto do 

Idoso (Lei 10.741), segundo Ramayana, “um verdadeiro diploma legal capaz de 

assegurar regras eficazes de tutela ao ‘status civitatis’ do ancião” (2004, p.14, sem 

grifos no original). 

2. Desenvolvimento 

Estatuto: pra quem? por quê? como? 

                                                 
3  Acrescente-se que, ao lado do fator demográfico, também figura como responsável pela 
visibilidade atingida pela velhice nas sociedades modernas ocidentais – transformada em uma 
preocupação social – um duplo movimento aparentemente contraditório. Segundo Debert (2004), assiste-
se, de um lado, à uma socialização progressiva da gestão da velhice, que deixa a esfera privada e familiar, 
e torna-se uma questão política; e, de outro lado, processos de reprivatização, que transformam a velhice 
numa responsabilidade individual. 
4  Não se justificaria, portanto, a variação de 60 para 65 anos quando dos censos para investigar a 
população idosa brasileira geral e a população idosa brasileira indígena, respectivamente. 
5  Chama-se “baby boom” à explosão de natalidade do período pós-guerra (1945-1950). Os 
nascidos naquele período, os ditos “baby boomers”, completam 60 anos nos anos 2000.  
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O Estatuto do Idoso estabelece, já em seu art.1º, um critério simplesmente 

cronológico para eleger seus destinatários, afirmando que tem por objetivo regular os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

A eleição de um número de anos como portal para a passagem à velhice é uma 

ficção, e mesmo este critério foi graduado em outros excertos do Estatuto, por exemplo: 

art. 34, ao instituir que aos idosos a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 

possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, 

assegura-se o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica 

da Assistência Social; art. 39, ao estipular que aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos 

fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos. Como se verá, são 

bastante distintos os marcos simbólicos e não-cronológicos que introduzem os indígenas 

ao "mundo dos velhos".  

O referido Estatuto cria direitos aos idosos e obrigações correlatas para família, 

comunidade, sociedade e Poder Público. Desta forma, realizando, primeiramente, a 

“obrigação perfeita” de Immanuel Kant, onde há “um dever específico de um agente 

específico de realizar esse direito”. Isto é reflexo de uma estratégia deliberada, uma vez 

que se tentou fugir ao que Sen denominou de crítica de coerência, segundo a qual “os 

direito só podem ser formulados sensatamente em combinação com deveres correlatos” 

(2000, p. 264). Em segundo lugar, explicitou em um instrumento público o rol de 

direitos em consonância com o positivismo jurídico – como lembra Dworkin, “o 

positivismo pressupõe que o direito é criado por práticas sociais ou decisões 

institucionais explícitas” (2002, p.12). 

Neste diapasão, o Estatuto do Idoso – enquanto instrumento normativo – insere-

se na tradição jurídica ocidental e as proposições jurídicas nele constantes se 

diferenciam bastante das variadas tradições normativas indígenas assentadas e não 

legalmente impostas (strictu sensu)6.  

                                                 
6  Fernández (2000) sustenta que direito e justiça indígena não se resumem à tradição e ao 
costume, como equivocadamente se pensa. Há, segundo ele, um sistema jurídico construído 
historicamente, a funcionar paralelamente ao direito positivo estatal. 
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Ademais, para o Estatuto, tais direitos não necessitam ser “conquistados” em 

nenhuma relação sinalagmática, bastando a condição etária para sua titularidade e 

exercício; ao contrário, na realidade das comunidades indígenas, a satisfação de relações 

de reciprocidade é que garantirá pertencimento e acolhimento7. 

Ramayana (2004) identifica no diploma um mecanismo de “tutelar” o idoso. 

Indígenas, idosos ou não, convivem desde 1973 com um outro Estatuto a lhes tutelar, a 

Lei 6.001, o Estatuto do Índio. “Tutela”, no entanto, pode significar tanto a defesa de 

um bem quanto a proteção “diferenciada” a um incapaz. 

A Lei 10.741 afirma que o idoso preserva, contudo, todos seus direitos (art. 2º; a 

lei “especial” não derroga, portanto, direitos da lei “geral”), sua independência, sendo-

lhes assegurada participação na vida política, comunitária ou familiar (art.10, § 

seguintes), autonomia para opção de tratamento médico a se submeter (art.17), para 

escolha do lugar de sua moradia (art.37), etc.. 

Por outro lado, o Código Civil Brasileiro retirou os indígenas do limbo da semi-

capacidade (art.4º, Parágrafo Único) e não limitou a capacidade civil dos idosos (arts. 3o 

e 4o), de modo que, para uns e outros, “tutela” não pode referir-se à presunção de 

discernimento prejudicado ou à vontade viciada. 

Os Suyá (Kĩsêdjê) e os Gavião Kyikatêjê 

Neste artigo, são comparados os comportamentos normativos (ainda que não 

previstos em lei específica ou “estatutos”) relacionados aos idosos entre os Suyá, grupo 

de língua Jê que habita o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, e os Gavião 

Kyikatêjê, grupo da língua Timbira Oriental, também da família Jê, que vive na Reserva 

Indígena Mãe Maria, localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do 

Estado do Pará. Para tanto, bibliografias sobre as duas etnias foram consultadas, 

principalmente as constantes na base de dados do Instituto Sócio Ambiental (ISA) e os 

escritos de Peter Seerger (1980). São ainda escassas as referências aos Gavião 

                                                 
7  É possível argumentar em favor de uma relação de reciprocidade anterior, a culminar com a 
estatuição de dispositivos legais pelo reconhecimento da contribuição dos mais velhos à sociedade. Esse 
sentido de “retribuição”, no entanto, é geral e abstrato, não se confundindo com a reciprocidade travada 
nas relações individuais cotidianas. 
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Kyikatêjê, possivelmente porque se separaram apenas em 2001 do subgrupo Gavião 

Parkatêjê. Assim, para mais informações, entrevistamos8 em 18 de junho de 2007, em 

Belém, um casal Gavião Kyikatêjê (Kojikjere e Kaprorunure) auto-declarado9 “velho”. 

Para os Suyá, o número de filhos e, posteriormente, o número de netos são 

índices de velhice. “Depois de terem um filho, tanto o homem quanto a mulher são 

classificados como henkra; quando têm muitos filhos são hen tumu ("já velho ou 

maduro") ou hen kwi ngédi ("já se tornou velho"); quando seus filhos se casam e têm 

muitos netos, tornam-se wikényi [velho].” (ISA, 2003). 

Embora haja tais classes de idade, elas não são correspondentes a anos. Há, no 

entanto, um claro marco (inclusive dotado de um ritual próprio) entre o hen tumu e o 

wikényi, acarretando mudanças relevantes de conduta: os homens mudam seus 

ornamentos, o estilo de cantar, deixam de caçar em determinadas festas e passam a 

receber comida dos mais jovens; as mulheres velhas preservam mais suas atividades 

(eminentemente domésticas, que ainda podem desempenhar, apenas com alguma 

redução de ritmo) e ganham autoridade à medida que sua mãe envelhece e que elas têm 

mais filhos (esta lógica de superação geracional também lhe será aplicada, 

oportunamente). (ISA, 2003).  

Já os Kyikatêjê, quando indagados sobre quando alguém se torna velho, 

responderam-nos com outros exemplos de superação geracional: quando o filho cresce, 

torna-se guerreiro e toma o espaço do pai, quando já não anda mais até onde seu filho 

“dá conta”, quando não faz mais o que o filho faz. Assim, a percepção do 

envelhecimento não tem conexão com idade, mas com limitação física (que repercute 

em limitação de desempenhar maximamente o papel social), e parece não ser algo 

pessoal e sim relacional, intersubjetivo. 

Os velhos, entre os Suyá e os Kyikatêjê, têm um papel definido e há expectativas 

sobre eles10; não há direitos conferidos simplesmente por uma condição etária. Entre os 
                                                 
8  Durante a realização da entrevista e em outros vários momentos deste trabalho, a contribuição 
da colega Rosani Fernandes foi valiosa, merecedora de registro e agradecimento. 
9  Além da contagem do tempo dar-se de outra forma para os indígenas, também são raros os 
registros oficiais confiáveis sobre idade, quer pela demora em proceder-lhos, quer pela dificuldade em 
fazer-se entender perante o órgão de registro, em geral falante apenas do português. Disto, a preferência 
pela auto-declaração. 
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Suyá, o humor dos velhos, suas galhofas e trejeitos engraçados são desejados, fazem 

parte dos rituais, garantindo-lhes “pertencimento” ao grupo e prerrogativas especiais. O 

status dos velhos Suyá é elaborado, formando uma classe de idade distinta, mas com 

grande participação nos processos decisórios e nos rituais, pelo seu saber cerimonial 

(SEERGER, 1980). 

Perguntados sobre qual o papel do velho na comunidade, os Kyikatêjê 

reforçaram o caráter de depositários da memória, das tradições e dos costumes, 

considerando que a tarefa dos velhos é de “ensinar”, “de passar a história”. Esse aspecto 

foi registrado no Estatuto, no art. 20, § 2o: “Os idosos participarão das comemorações de 

caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais 

gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais”. Entre os 

Kyikatêjê, os idosos tem inclusive atuado junto aos professores nas escolas, sendo 

chamados a colaborar na elaboração de material didático de cunho cultural, em que se 

registram os conhecimentos, a língua e o passado do grupo.  

O Primeiro Plano de Ação Internacional da ONU para o Envelhecimento, de 

1982, também fortemente enfatizou a tradição de repassar informação, valores 

espirituais e culturais (SILVA, 2007). No entanto, é o idoso não apenas um transmissor 

de conhecimento passado, mas igualmente um construtor de conhecimento no presente 

– o que, nas comunidades indígenas, resta claro nas figuras dos Conselheiros, 

mencionados pelos Kyikatêjê. Ser o depositário da memória de seu povo e dos saberes 

tradicionais é algo especialmente relevante em grupos pequenos, cuja sobrevivência 

identitária tem sido fortemente ameaçada.11

Seerger (1980) faz ainda interessante relato sobre a alimentação dos velhos Suyá 

o que, independentemente de previsão legal12, é responsabilidade cerimonial de toda a 

                                                                                                                                               
10  Debert (2004) relembra as correspondências da lógica fordista entre criança e escola, adulto e 
mercado de trabalho e idosos e inatividade, o que forja um “roleless role”, a ausência de um papel para o 
idoso. 
11  Sobre a figura do idoso como “arquivo vivo”, ver “Anciãos transmitem cultura indígena”. 
Disponível em: http://www.comciencia.br/reportagens/envelhecimento/texto/env06.htm 
Acesso em 4 jun. 2007. 
12  Art. 3º da Lei 10.741/2003: “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

  3438



 

aldeia e é recebida não por “caridade”, mas em troca de suas bufonarias (ou, sendo o 

velho um “feiticeiro”, por temor). Os Kyikatêjê narraram que a melhor comida é para os 

mais velhos e são eles também os primeiros a se servir, hábito tradicionalmente inscrito 

e não introduzido com as disposições de “garantia de prioridade” do Estatuto do Idoso. 

Nós, os velhos 

A criação de um Estatuto do Idoso opera como elemento homogeneizador das 

variadas representações da velhice, todas elas substituídas por um número de anos. 

Neste sentido, Debert questiona: “como o envelhecimento físico ou a idade legal 

tornam-se mecanismos fundamentais de classificação e separação dos seres humanos?” 

(2004, p.12). Em que medida idosos podem ser considerados uma “categoria 

autônoma”? O que os identifica? O que os torna “adultos diferentes”? 

 Morte, custos, aposentadorias, netos, declínio físico e cognitivo são comumente 

associados à velhice. Contra os estereotipificação dos idosos, Debert (2004) relembra 

autores e conceitos acerca de um “embaçamento entre as classes de idade”, como 

“descronologização da vida”, “sociedade unietária”, “curso da vida pós-moderno”. 

“Juventude” e “produtividade” tornaram-se valores a ser perseguidos em todas as etapas 

da vida e não mais características de um ou outro grupo etário (daí as noções de 

“envelhecimento ativo” ou “envelhecimento positivo”). Renegociar papéis, assumir 

novas tarefas e descartar antigas são, também, verbos conjugados em todas as idades, e 

não um “ônus” dos mais velhos. Doenças e mortes são eventos sem data; nas 

comunidades indígenas, aliás, a mortalidade infantil é mais alta que a mortalidade entre 

idosos13. Adultos maiores de 60 anos ainda trabalham e estudam, são numerosas as 

Universidades Abertas da Terceira Idade14. As mudanças dos padrões de casamento, 

divórcio e geração de filhos fazem com que muitas mulheres tenham seu primeiro filho 

após os 40 anos, o que põe em xeque uma “idade para ser avó”. 

                                                                                                                                               
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, 
ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. E também arts. 11, 12, 13 e 14 da mesma lei. 
13  Disponível em: http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=244631 Acesso em 
15 ago. 2007. 
14  No Estatuto do Idoso, os capítulos V e VI tratam especificamente de oportunidades culturais, 
educacionais e laborais para idosos. 
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 No entanto, entre os Suyá, os Kyikatêjê e a população brasileira não-indígena 

ainda prevalece a periodização da vida: rituais, mudanças de comportamento e leis 

próprias especificam os sujeitos em criança, adulto ou idoso. Para Debert, “o fato 

universal de que as diferenças entre idades estão presentes em todas as sociedades tem 

sido explicado como fruto de uma necessidade da vida social” (2004, p.43). 

Desta forma, a fixação de idade cronológica atua como elemento simbólico 

unificador de um grupo e determinante de direitos e deveres. Entre Suyá e Kyikatêjê, 

contudo, relações familiares, dados biológicos e superação geracional substituem a 

idade cronológica na periodização da vida. 

Mas é, afinal, possível cogitar a formação de uma categoria própria de idosos, 

transcendendo diferenças étnicas, culturais, religiosas, lingüísticas? Seerger (1980) 

narra que os velhos Suyá são como “bobos da corte” e “marginais” à sociedade, não no 

sentido de que sejam “alheios” a ela, mas deles se espera comportamento inaceitável 

para qualquer outro Suyá. Assim, deslocadas do contexto da comunidade, as 

obscenidades e as pantomimas ditas e ouvidas pelos velhos Suyá poderiam equivaler, 

aos olhos do Estatuto do Idoso, a submetê-los a tratamento vexatório e constrangedor 

(art.10, §3º). 

E mesmo os velhos Suyá, membros de um grupo numericamente menos 

expressivo que a população nacional, não são todos iguais. Segundo Seerger: 

[n]em todas as pessoas de uma classe de idade agem da mesma forma, 

apesar de poderem ser objeto de expectativas semelhantes. Nem todos os 

wikényi são iguais; existem diferenças individuais tanto social quanto 

psicologicamente (...) alguns velhos têm muitos parentes que atendem às 

suas necessidades; outros têm poucos ou nenhum. Alguns são considerados 

poderosos feiticeiros; outros não. Algumas pessoas gostam do humor 

obsceno; outras são mais recatadas (1980, p.69). 

Cockerham (1997), entretanto, sustenta que a velhice é um “estado maior” que 

torna menos significantes outros status; uma experiência tão poderosa, que todas as 
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pessoas enfrentam os mesmos problemas15 independentemente de sua origem étnica. 

Para Cockerham, a condição socioeconômica e de saúde – e não a origem étnica – é 

determinante da qualidade da vida. 

No entanto, Cockerham (1997) reconhece especificidades em relação a índios 

norte-americanos: em culturas tradicionais não há, por exemplo, a idéia de 

aposentadoria e os indígenas trabalham por quanto tempo forem capazes; quando não 

mais o forem, são abandonados, suicidam-se expondo-se à fome ou a severas condições 

climáticas, algum parente os mata ou podem ainda receber permissão para morrer “de 

velhice”. Ademais, velhos indígenas têm, segundo Cockerham (1997), elevada auto-

estima pelo papel de liderança que assumem, mas, como negros e hispânicos, sofrem 

desvantagens comparativamente a brancos não-hispânicos. 

 

 

3. Considerações Finais 

Não há “um índio”, mas diversos povos indígenas. Não há, também, “um velho”, 

mas heterogêneos processos pessoais de envelhecimento. Ainda que haja necessidades 

constantes em idades avançadas, como há em todas as faixas de idade, deve-se ter em 

consideração as diferenças internas de cada grupo e as diferenças entre grupos. Assim, 

refletir sobre idosos indígenas, idosas viúvas, idosos homossexuais, idosos deficientes, 

idosos imigrantes, pode revelar demandas, competências e vulnerabilidades peculiares, 

além de permitir uma relativização – e mesmo desnaturalização – da velhice. Desta 

maneira, a percepção de que pessoas socialmente identificadas como velhas exercem 

distintas funções enseja o questionamento sobre o “papel do velho”, a conclusão pela 

possibilidade de exercício de múltiplos “papéis” e ainda põe em xeque um modelo legal 

positivista destinado a sujeitos anônimos.  

                                                 
15  Interessante perceber que a suposta categoria está sempre unida em torno de problemas comuns 
e não de experiências positivas. 
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No que diz respeito especificamente à aferição de direitos pelos velhos, outro 

grande distanciamento se mostra entre a normatividade estatal brasileira e as 

normatividades indígenas. Pela lógica do Estatuto do Idoso, por exemplo, a mera 

implementação da condição etária permite a titularidade e o exercício de direitos 

específicos; nas comunidades indígenas, direitos são conseqüências de expectativas e 

deveres satisfeitos. Além disso, enquanto certas garantias dos idosos indígenas parecem 

decorrer de deferência e de tradições totalmente alheias e anteriores à vigência de uma 

lei positiva, algumas obrigações destes velhos poderiam ser, diante de uma interpretação 

limitada do Estatuto, violações de seus comandos. 

Conclui-se rememorando Geertz (2001), que a diversidade cultural está hoje 

“dentro das fronteiras de um ‘nós’”, sendo interna, próxima, havendo um 

“embaralhamento” de concepções e culturas dentro dos países. Disto, a tendência à 

especialização progressiva das normas, com conseqüente estabelecimento de direitos e 

estatutos jurídicos menos gerais, mais peculiares, hábeis a permitir que as pessoas 

possam exercer suas identidades como membros de diferentes tradições e perseguir seus 

próprios interesses. Este emergente “Direito de grupos” deve resultar de processos 

discursivos em que os afetados tenham ampla possibilidade de manifestação, orientados 

para um entendimento (SCHUMACHER, 2004), o que não acontece em relação aos 

povos indígenas, cujas demandas em geral permanecem inaudíveis pelo Poder Público.  

Assim, o Direito, ainda que se valha de “formas padrão” ou de diretivas gerais e 

globais, não pode desprezar a diversidade e ser insensível ao local, ao reconhecimento 

de direitos como próprios de uma comunidade, eficazes naquele contexto à convivência 

ordenada e harmonizada dos indivíduos, fim primeiro e último da criatividade jurídica. 
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A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Arthur Martins Ramos Rodrigues∗

 

RESUMO 

A eficácia de um direito fundamental não é plena. Ela pode ser restringida diante de um 

fato concreto, quando o exercício de um direito fundamental por seu titular impede ou 

dificulta que o titular de um outro direito também fundamental o exerça eficazmente. 

Trata-se de uma autêntica colisão entre direitos fundamentais que deve ser solucionada 

levando-se em consideração a premissa de que os direitos fundamentais devem sempre 

ser tutelados, sob pena de ofensa ao ordenamento constitucional. O presente artigo 

envolve a análise do referido fenômeno da colisão entre direitos fundamentais e 

apresenta a ponderação de interesses como um método apto a encontrar uma resposta 

justa e razoável a cada fato concreto. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; COLISÃO; PONDERAÇÃO DE INTERESSES, 

DIGNIDADE HUMANA. 

 

ABSTRACT 

The efficacy of the basic rights isn’t absolute. It can be restrained in concrete case, 

when the exercise of a basic right by its owner is hinder or make difficult to the owner 

of another basic right to exert it with the effectiveness. It is an authentic collision 

between the basic rights and it must be solved in consideration of one premise: the basic 

rights must be tutored, under penalty of an offence to the constitutional order. This 

article involves the analyses of the related phenomenon of the collision between basic 

rights and presents the balance of interests as an apt method to find an answer 

reasonable and joust to each fact concrete. 

 

KEYWORDS 
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BASIC RIGHTS; COLLISION; BALANCE OF INTERESTS; DIGNITY OF THE 

PERSON HUMAN. 

 

INTRODUÇÃO 

Os direitos fundamentais, concebidos a partir da positivação na esfera 

constitucional dos denominados direitos naturais, aparecem no ordenamento tanto como 

uma restrição do poder do Estado frente aos interesses particulares, quanto uma 

obrigação positiva do Ente Federativo de atuar exaustivamente para resguardar a 

concretização destes direitos e impedir que os mesmos sofram algum tipo de restrição. 

A problemática do presente trabalho surge a partir do momento em que 

pleno o exercício de um direito fundamental de um titular encontra óbice perante o 

exercício de um outro direito igualmente constitucional de outro titular. 

Diante destes casos um magistrado deve partir das premissas de que o direito 

fundamental deve ser tutelado pelo Estado; de que não há como fazer um juízo prima 

facie de um direito fundamental perante o outro, visto que são dotados de um mesmo 

peso axiológico; de que os métodos hermenêuticos clássicos não são aplicáveis a estas 

normas. 

Surge, conseqüentemente, a dificuldade de responder perguntas como: Qual 

direito fundamental tutelar e qual restringir? Qual o método utilizado para encontrar a 

solução mais adequada? Até que ponto um direito fundamental pode ser restringido? 

É nesta perspectiva que este trabalho se desenvolverá, respondendo esta e 

outras questões, na busca de um método hermenêutico constitucional que resultar em 

uma medida constitucionalmente válida e apropriada. 

 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA – DOS IDEAIS JUSNATURALISTAS À 

POSITIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Antes de analisarmos a problemática do presente trabalho, cabe um breve 

histórico dos direitos fundamentais partindo das primeiras concepções jusnaturalistas 

até a sua positivação nos diplomas constitucionais, com o fim de demonstrar a 

importância desses direitos no mundo jurídico. 

3446



 

O que realmente ocorre é que estes direitos fundamentais conquistados não 

são resultados de processos instantâneos, mas sim de um processo gradativo da 

evolução humana, com gênese no direito natural, a partir da conscientização do homem 

da existência de seus próprios direitos. 

Entretanto, foi com o jusnaturalismo racional dos séculos XVII e XVIII, de 

modo especial por meio de suas teorias contratualistas, que a concepção atual de 

direitos fundamentais começou a ganhar notoriedade, uma vez que uma grande parte 

destes direitos há muito já eram considerados direitos naturais pelos jusfilósofos. 

Nesta fase racional subjetivista, o jusnaturalismo se desligou dos 

fundamentos ontológicos e teológicos dos jusnaturalismos clássico e medieval e adotou 

o próprio homem como fonte originária de todos os direitos naturais. 

O ser humano, com isso, pelo simples fato de existir, passava a ser 

considerado titular de direitos incondicionáveis, imutáveis e inalienáveis, que tinham o 

condão de limitar o poder estatal, além de legitimarem seu exercício. 

A partir deste ideal e no decorrer do século XVIII, surgiram renomadas 

declarações que efetivaram a consagração dos direitos naturais aos indivíduos como 

uma esfera autônoma de atuação, limitando o poder do Estado1. Entre estas declarações 

ganha papel de destaque a Declaração do Estado da Virgínia de 17760. 

No entanto, é após o advento da Revolução Francesa de 1789 e com a 

conseqüente elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fundados 

nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que surge a idéia da universalidade 

destes direitos, expandindo-os a todos os indivíduos, independente de qualquer fator 

sócio-político. 

Paulo Bonavides dissertou nesse sentido: 

Constatou-se então com irrecusável veracidade que as declarações 
antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em 
concretude, mas perdiam em espaço de abrangência, porquanto se 
dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais), quando 
muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, 

                                            
1  FARIAS, Edílson Pereira de. Colisão de Direitos – A Honra, A Intimidade, A Vida Privada e A 
Imagem versus A Liberdade de Expressão. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1996, p. 58. 
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conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a 
Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano.2  

 

Estes direitos que a partir deste marco histórico passaram a abranger 

qualquer cidadão, ainda não eram considerados direitos fundamentais. Eles só atingiram 

este status, enquanto o conjunto de direitos e liberdades garantidos pelo Estado, a partir 

do processo de positivação a que foram submetidos, consistente na incorporação destes 

direitos no ordenamento jurídico de um Estado em forma de normas. 

Entretanto, não basta que haja a efetiva proteção destes direitos pelo Estado 

em qualquer espécie normativa, torna-se imperioso, desta forma, que sejam previstos e 

tutelados no ápice da fonte primária normativa, ou seja, na Constituição. 

Canotilho assevera que: 

A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação ns 
ordem jurídica positiva dos direitos considerados naturais e 
inalienáveis do indivíduo. Não basta qualquer positivação. É 
necessário assinalar-les a dimensão de Fundamental Rights colocados 
no lugar cimeiro das fontes de direito: as normas constitucionais. Sem 
essa positivação jurídica, os “direitos do homem são esperanças, 
aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política”, 
mas não direitos protegidos sob a forma de normas (regras e 
princípios) de direito constitucional.3

 

Segue o autor nessa mesma linha de pensamento, citando Cruz Villalon: 

Por outras palavras que pertencem a Cruz Villalon: ‘onde não existir 
constituição não haverá direitos fundamentais. Existirão outras coisas, 
seguramente mais importantes, direitos humanos, dignidade da 
pessoa; existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como as 
liberdades públicas francesas, os direitos subjectivos públicos dos 
alemães; haverá, enfim, coisas distintas como foros ou privilégios’. 
Daí a conclusão do autor em referência: os direitos fundamentais são-
no, enquanto tais, na medida em que encontram reconhecimento nas 
constituições e deste reconhecimento se derivem conseqüências 
jurídicas.4

 

Portanto, não é possível atribuir a algum direito o rótulo de direito 

fundamental sem que haja a sua efetiva constitucionalização reconhecendo-o e 

                                            
2  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
516.  
3  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 377. 
4  Idem, p. 377. 
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tutelando-o. Caso contrário, estaríamos frente a um grotesco equívoco quanto às 

terminologias atribuídas às mais variadas modalidades de direitos. Isto porque o fato de 

não estarem positivados em uma Constituição não quer dizer que não exista qualquer 

direito protegido, mas apenas que não são direitos fundamentais, mas outros, como 

direitos humanos, liberdades públicas, etc. 

 

2 A ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA 

A partir do Código de Napoleão, na França, iniciou-se uma idéia de tentar 

prever nos diplomas legais todos os atos e fatos jurídicos que, porventura, pudessem 

ocorrer e suas respectivas conseqüências, não sendo possível a existência de lacunas. 

Havia um grande esforço para transformar o Direito em uma Ciência com as mesmas 

características das ciências naturais e exatas. Tal movimento foi denominado 

positivismo jurídico e tinha como principal característica o afastamento entre Direito e 

juízos de valor, principalmente o valor de justiça, uma vez que a norma era justa pelo 

simples fato de ser válida formalmente5. 

Após este período, os princípios, que antes eram meramente fontes 

secundárias de direito, assumiram o status de norma jurídica e passaram a figurar no 

corpo dos mais modernos textos Constitucionais. 

Essa sucinta introdução tem por objetivo demonstrar a mudança de 

concepção com relação à estrutura da norma jurídica, uma vez que passou a englobar no 

âmbito de seu conceito, também, o caráter axiológico dos princípios. Além disso, por 

ser muito tênue a linha limítrofe entre direitos fundamentais e princípios, não poderia 

existir uma teoria satisfatória da colisão entre direitos fundamentais sem uma 

abordagem da estrutura da norma jurídica, distinguindo-se regras de princípios 6. 

Tem-se, portanto, que a norma jurídica é um gênero, da qual as regras e os 

princípios são espécies. 

                                            
5   O rigoroso legalismo deflagrado nesta época acabou por legitimar e justificar, por exemplo, a 
ascensão do Nazismo e todas as atrocidades do Holocausto, fazendo com que, após a Segunda Grande 
Guerra, ocorresse uma considerável relativização desse positivismo jurídico. 
6  ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997, p. 81.  
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O Professor José Joaquim Gomes Canotilho traz algum critérios doutrinários 

para se fazer essa distinção, entre eles o do grau de abstração7, através do qual os 

princípios são tidos como normas com um elevado nível de abstração, enquanto no 

conteúdo das regras esse mesmo nível se mostra relativamente baixo. 

O grau de determinabilidade8 na aplicação do caso concreto, por sua vez, 

leva em consideração a atuação do intérprete. Os princípios, por serem normas com 

conteúdos indeterminados e vagos, exigem mediações concretizadoras por parte do 

aplicador do direito, enquanto as regras podem ser aplicadas de uma forma mais direta, 

através da subsunção. Se o fato ocorreu conforme dita o conteúdo da regra, ela estará 

apta a produzir os seus efeitos jurídicos. 

O caráter de fundamentalidade da norma no sistema das fontes de direito, 

ainda segundo o Doutrinador, também pode ser tomado como um critério de distinção, 

uma vez que “os princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex: 

princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico 

(ex: princípio do Estado de Direito)”9. 

Não obstante a este critérios e a outros aqui não citados, Robert Alexy 

destaca como ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios, o fato desses 

últimos serem mandatos de otimização, determinando que algo seja realizado na maior 

medida possível10. 

Portanto, uma nítida característica seria o fato de poder ser aplicado em 

diferentes graus de concretização, dependendo das condições fáticas e jurídicas. 

As regras, ao contrário, são normas que preceituam uma imperativamente 

uma permissão, uma proibição ou uma imposição, que é ou não cumprida11. Segundo 

Ronald Dworkin, as regras são aplicadas no sistema do tudo-ou-nada (all-or-nothing), 

                                            
7  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.034. 
8  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.034. 
9  Idem, Ibidem. 
10  Idem, Ibidem. p. 86. 
11  Idem, Ibidem. p. 1.035. 
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ou seja, é aplicada ao caso fático, ou não. Se a regra tem validade, então há de ser 

cumprida na exata medida de sua determinação, nem mais nem menos. 

A diferença entre regras e princípios fica ainda mais nítida quando entram 

em conflito. Assim, a resolução do conflito entre duas regras antagônicas se verifica 

através de introdução de uma cláusula de exceção ou através de um juízo de validade12. 

Assim, se uma regra proíbe que se deixe a sala antes que toque o sino de 

saída e uma outra obriga que todos saiam da sala em caso de incêndio, o conflito será 

resolvido através da inserção de uma cláusula de exceção. Desta forma, as duas regras 

devem ser interpretadas conjuntamente, de maneira que todos devem permanecer na 

sala de aula até que soe o sinal da saída, exceto em caso de incêndio13. 

Mas, não é sempre que será possível esta interpretação. Há casos em que 

uma regra deverá ser declarada inválida para que a conflitante possa produzir os seus 

efeitos. Este juízo de validade pode ser realizado através dos métodos hermenêuticos da 

hierarquia, do lex posterior derogat legi priori, e lex specialis derogat legi generali. 

O método de solução dos embates entre princípios é completamente distinto. 

Em uma situação conflituosa, um princípio terá que ceder diante do outro, não 

significando declara-lo inválido. 

Paulo Gonet Branco nos ensina que "no conflito entre princípios, deve-se 

buscar uma conciliação entre eles, uma aplicação de cada qual no caso concreto, sem 

que um dos princípios venha a ser excluído do ordenamento por irremediável 

contradição com o outro”14. 

Enquanto o conflito entre regras se resolve através de um juízo de validade, 

o conflito entre princípios é solucionado por intermédio de um juízo de valor, de peso, 

devendo ser resolvido através da ponderação, que será analisada mais detalhadamente a 

seguir.  

 

                                            
12  Idem, Ibidem. p. 87. 
13  Exemplo fornecido por Robert Alexy em: ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos 
Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 88. 
14  BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. In 
MENDES, Gilmar Ferreira; et. al. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2002, p. 182. 
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3 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Levando-se em consideração o que foi sucintamente abordado e a conclusão 

a que se chegou ao final do primeiro capítulo, podemos alcançar um conceito simples e 

restrito de direitos fundamentais como sendo o conjunto de direitos da pessoa humana 

reconhecidos de forma expressa ou implícita por uma determinada ordem 

constitucional15. 

Entretanto, atribuir um conceito sólido aos direitos fundamentais não é tarefa 

das mais fáceis. Isto explica o fato de não haver um consenso firmado entre os 

estudiosos do direito sobre a conceituação destes direitos. 

Para Konrad Hesse “direito fundamentais são aqueles direitos que o direito 

vigente qualifica de direitos fundamentais.”16

Para Gregório Peces-Barba Martínez os direitos fundamentais são: 

Una pretensión moral justificada, tendente a facilitar la autonomía y 
la independencia personal, enraizada en las ideas de libertad y 
igualdad, con los matices que aportan conceptos como solidariedad y 
seguridad jurídica, y construida por la reflexión racional en la 
historia del mundo moderno, con las aportaciones sucesivas e 
integradas de la filosofía moral y política liberal, democrática y 
socialista.17

 
Com o fim de melhor elucidar o presente estudo, trazemos à baila o conceito 

adotado por Ingo Wolfgang Sarlet que diz que “direitos fundamentais, ao menos de 

forma geral, podem ser considerados concretizações das exigências do princípio da 

dignidade da pessoa humana”18. Tal conceito deverá ser levado em consideração 

quando formos tratar dos nortes para a solução dos direitos fundamentais. 

 

4 O FENÔMENO DA COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

                                            
15  VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos Fundamentais – uma Leitura da Jurisprudência do STF. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p.36. 
16  HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. 
Traduzido por Luiz Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1998, p.225. 
17  MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de Derechos Fundamentales. Teoria general. 
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1999, p. 109. 
18  SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Diretos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004, p.110. 
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Conforme se pode perceber pela própria dificuldade encontrada na tentativa 

de conceituá-los, os direitos fundamentais são direitos heterogêneos, cujos conteúdos 

são manifestamente abrangentes, mutáveis e que, na maioria das vezes, só podem ser 

revelados diante de um fato concreto e quando da interação entre si ou nas relações 

destes com outros bens constitucionalmente tutelados. 

Diante disso, resulta que, em determinadas situações fáticas, estes direitos 

entram em colisão uns com os outros ou com outros valores constitucionais, surgindo, 

desta forma, a problemática da colisão entre direitos fundamentais. 

É de se observar que, por certo, um conflito é capaz de acionar 

simultaneamente a necessidade de proteção de dois ou mais direitos fundamentais, 

idênticos ou não, ou seja, ao exercer um direito fundamental, um indivíduo pode 

encontrar pela frente, em condições completamente antagônicas e colidentes quanto ao 

seu direito, um outro titular de um direito fundamental que deseja igualmente exercê-lo. 

Diante disso, podemos esboçar um conceito para o instituto da colisão dos 

direitos fundamentais como sendo o impasse que surge quando um titular de um direito 

fundamental, ao exercê-lo, impede ou dificulta que o titular de outro direito, também 

fundamental, o exerça plenamente. 

Estas colisões podem se apresentar em duas hipóteses19. A primeira ocorre 

quando o exercício de um direito fundamental entra em choque com o exercício de 

outro direito fundamental. Como exemplo, citamos a colisão entre o direito à vida e o 

direito à liberdade religiosa20. A segunda hipótese ocorre quando o choque se dá entre 

um direito fundamental e um outro bem jurídico protegido constitucionalmente. É o que 

ocorre, exemplo quando o direito fundamental de deslocação passa a ser restringido por 

um bem da comunidade, a saúde pública.  

O fenômeno da colisão entre estes direitos em muito se assemelha aos 

conflitos entre os princípios, justamente pelo fato de, tanto os direitos fundamentais, 

quanto os princípios, possuírem características peculiares de deterem um conteúdo 

                                            
19  FARIAS, Edílson Pereira de. Op. Cit., p. 93. 
20  O choque entre estes dois direitos fundamenteis ocorre comumente quando um cidadão adepto 
da religião Testemunha de Geová necessita ser submetido à uma transfusão de sangue. Como a referida 
religião não admite esta hipótese, sob pena de se tornar um ser impuro, o cidadão prefere correr o risco da 
morte ao ser submetido a um procedimento como este.  
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polimórfico e por exigirem o emprego de processos semelhantes para a solução entre 

conflitos. 

Diante disso, podemos verificar que, para solucionar uma colisão entre 

direitos fundamentais, é insuficiente a mera utilização de um juízo de validade com base 

nos critérios hermenêuticos clássicos aplicados para a solução de colisão entre as regras, 

a saber, hierárquico, cronológico ou da especialidade. 

O critério hierárquico, frente a um conflito entre direitos deste porte, não 

surtiria nenhum efeito prático, uma vez que todas as normas constitucionais estão 

prevista no mesmo diploma legal, inexistindo, portando, uma hierarquia axiológica 

entre eles.21

O critério cronológico também se verifica completamente ineficaz a 

obtenção de um resultado satisfatório, já que todos os direitos fundamentais e bens 

constitucionais foram editados em um único momento, com a promulgação da Carta 

Magna22. 

Tampouco o critério da especialidade se demonstraria útil, face ao caráter 

genérico das normas fundamentais da constituição e dos bens por ela tutelados, 

inexistindo uma posição de especialidade entre eles. 

Não obstante, os conflitos entre direitos fundamentais também não se 

resolvem apenas com a aceitação preliminar de que uns direitos são mais importantes 

que outros, já que, como dito, todos estão previstos na mesma tábua axiológica, 

inexistindo, desta forma, qualquer hierarquia valorativa entre eles.  

Canotilho afirma que “excluem-se, por conseguinte, relações de preferência 

prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído, porque se afigura 

excessivamente débil, quer privilegiado, porque, prima facie, se afigura com valor 

‘reforçado’ ou até absoluto”23. 

                  

4.1 DA COLISÃO APARTENTE E DA COLISÃO AUTÊNTICA  

                                            
21  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p.32. 
22  Id., Ibid. p.30. 
23  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed. 
Coimbra: Almedina, 2001, p. 1.203. 
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O primeiro passo a ser dado ao nos deparamos com uma situação em que 

dois ou mais direitos fundamentais entram em suposta colisão, é delimitar o que a 

melhor doutrina convencionou chamar de âmbito de proteção do direito fundamental24. 

A partir disto, poderemos verificar a existência de uma real colisão e encontrar a 

solução mais adequada ao caso concreto. Trata-se, portanto, de uma fração da realidade 

que o constituinte houve por bem definir como objeto da proteção da garantia 

fundamental. 

Para Canotilho, delimitar o âmbito de proteção de uma norma de direito 

fundamental significa: 

Determinar quais os bens jurídicos protegidos e a extensão dessa 
proteção – âmbito de proteção da norma – e verificar se os bens 
jurídicos protegidos por uma norma constitucional consagradora de 
um direito, liberdade e garantia sofrem de qualquer restrição 
imediatamente estabelecida pela própria constituição – restrição 
constitucional expressa – ou se a constituição autoriza a lei a restringir 
esse âmbito de proteção – reserva de lei restritiva.25

 
Portanto, torna-se de vital importância delimitar o âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais para evitar situações ilusórias, onde uma interpretação meramente 

literal da norma de direito fundamental pode nos levar a uma falsa impressão de que 

certa situação está incluída no âmbito de proteção de um direito, o que na verdade não 

está. Estas situações são denominadas de colisões aparentes entre direitos fundamentais.  

Diante de uma situação como esta, o intérprete é levado a crer que dois ou 

mais direitos fundamentais estão em conflito entre si, porém, o que se observa na 

verdade é uma simples aferição incorreta do âmbito de proteção. 

Um exemplo comumente encontrado nos manuais é a divulgação de idéias 

com conteúdo manifestamente racistas, resultando em um conflito entre o direito 

fundamental da liberdade de expressão e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

No corrente caso, ao encontrarmos o âmbito de proteção de cada direito, podemos 

verificar que houve uma colisão meramente aparente, visto que a liberdade de expressão 

não comporta uma ação que ofenda a ordem constitucional. 

                                            
24  Idem. Ibidem. p. 1.195. 
25  Idem. Ibidem. p. 1.195. 
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A solução para estes conflitos aparentes é simples, pois basta que se tutele 

integralmente o direito fundamental restringido, no exemplo citado o princípio da 

dignidade da pessoa humana, pois o direito fundamental de livre expressão estaria 

excedendo os limites de seu âmbito de proteção, devendo, portanto, ser limitado na 

medida em que o extrapola. 

Quando, ao contrário, mesmo após a delimitação do âmbito de proteção, 

pudermos verificar uma real colisão entre os direitos fundamentais em questão, 

estaremos diante de uma colisão autêntica. 

Na colisão autêntica há um verdadeiro embate ente os âmbitos de proteção 

de dois ou mais direitos fundamentais ou bens constitucionalmente garantidos. 

Robert Alexy, citado por Clèmerson Marlin Clève e Alexandre Reis Siqueira 

Freira, leciona que existem colisões autênticas de direitos em sentido amplo e em 

sentido estrito26. Por colisões em sentido amplo entende-se como sendo aquelas que 

surgem do choque entre de um direito fundamental com outros bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos. As colisões em sentido estrito, por outro lado, surgem a 

partir do momento em que o exercício de um direito fundamental de um titular encontra 

um óbice pelo exercício de um direito fundamental de outro titular. 

A solução para as colisões autênticas não é encontrada tão facilmente quanto 

nas colisões aparentes. Isto, como já foi dito anteriormente, porque os direitos 

fundamentais não se submetem às técnicas hermenêuticas clássicas de resolução de 

conflitos. Também não são suscetíveis a serem preteridos em detrimento a outro direito 

fundamental, por gozarem de um mesmo status axiológico atribuído pela constituição. 

Diante desta dificuldade em harmonizar os conflitos autênticos entre os 

direitos fundamentais, devemos buscar métodos seguros que atendam satisfatoriamente 

as especificidades destes direitos fundamentais sem esvaziar-lhes o conteúdo.  

No item seguinte analisaremos alguns dos métodos utilizados pela doutrina 

para a solução destas colisões. 

                                            
26  SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, p.233. 
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5  O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A PODERAÇÃO DE 

INTERESSES  

O princípio da proporcionalidade, que tem a sua gênese na dogmática 

germânica, vem ganhando papel de destaque na atual teoria constitucional, como um 

importante parâmetro para a solução das colisões entre direitos fundamentais27. 

No direito constitucional brasileiro, o princípio da proporcionalidade é 

garantido implicitamente na Constituição Federal através da cláusula do devido 

processo legal (due process of law) prevista no artigo 5º, inciso LIV. 

Ao analisarmos a própria nomenclatura desse princípio, podemos chegar a 

uma idéia preliminar de haver uma proporção igualitária, equilíbrio, harmonia. É com 

esta perspectiva que empregaremos o princípio constitucional da proporcionalidade na 

busca por uma solução justa frente às colisões entre direitos constitucionais 

fundamentais, através da limitação de medidas restritivas destes direitos e de um 

sopesamento correto e harmonioso entre os dois interesses conflitantes perante um caso 

concreto. 

Segundo Daniel Sarmento, “o emprego do princípio da proporcionalidade 

busca otimizar a proteção aos bens jurídicos em confronto, evitando o sacrifício 

desnecessário ou exagerado de um deles em proveito da tutela do outro”28. 

A fim de ampliar o entendimento sobre o princípio da proporcionalidade, 

necessário se faz a identificação e a análise do que a doutrina alemã denomina de 

subprincípios ou princípios parciais do princípio da proporcionalidade. 

Estes princípios parciais são: o princípio da adequação (Geeignetheit), o 

princípio da necessidade (Enforderlichkeit) e o princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito (Verhältnismässigkeit). O princípio da adequação determina que o 

intérprete deve se utilizar, dentre os meios disponíveis, aquele que mais apto e 

apropriado para atingir o fim estabelecido. Devendo inexistir uma relação congruente 

entre meio e fim na medida analisada.29 O subprincípio da necessidade, ou princípio da 

                                            
27  Idem. Ibidem. p. 309. 
28  Idem, Ibidem. p. 310. 
29  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 87. 
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exigibilidade, dispõe que a medida restritiva utilizada para o caso concreto seja 

realmente imprescindível à conservação do conteúdo dos direitos fundamentais 

conflitantes, ou seja, deve ser escolhido o meio menos gravoso ao exercício do direito 

fundamental e que não possa ser substituído por outro menos lesivo.30 Por fim, temos o 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual devemos 

desenvolver uma análise da relação custo-benefício da norma31, de forma que os 

prejuízos dela decorrentes sejam menores do que os benefícios dela resultantes. Em 

verdade, o intérprete é convidado a realizar uma verdadeira ponderação de interesses ao 

utilizar-se desse subprincípio.32  

Ana Paula de Barcellos considera a ponderação de interesses como sendo 

“uma técnica de decisão própria para casos difíceis (do inglês hard cases), em relação 

aos quais o raciocínio tradicional da subsunção não é adequado”33. 

Existirem situações em que a medida escolhida para a solução dos conflitos 

entre direitos fundamentais, ao passarem pelo crivo dos subprincípio da adequação e da 

necessidade, se verificam perfeitamente adequadas e necessárias, porém, são 

inconstitucionais quanto ao resultado obtido, pois atribuem valores desproporcionais 

aos direitos colidentes, configurando uma verdadeira aberração jurídica. 

É neste momento que aflora a importância da utilização de uma ponderação 

de interesses na hermenêutica jurídica, conferindo um resultado muito mais racional, 

coerente e controlado ao conflito. Deve, assim, a interpretação, ponderar os danos 

causados pela medida restritiva dos direitos fundamentais e os benefícios obtidos, a fim 

de manter uma razoabilidade entre os meios eleitos e o resultado perseguido. 

O intérprete, após uma prévia compreensão dos direitos fundamentais ou 

bens constitucionalmente protegidos envolvidos no conflito, deve atribuir um peso 

específico a cada um deles, através de um sistema de ponderação entre os mesmos. O 

peso atribuído a cada vai depender da intensidade com que estiverem sendo afetados os 

interesses tutelados por cada um dos direitos. Com isso, pode-se afirmar que estes pesos 

emprestados só podem ser mensurados mediante um caso concreto. 
                                            
30  Idem, Ibidem. p. 88. 
31  Idem, Ibidem. p. 89. 
32  Idem, Ibidem. p. 89. 
33  BARROSO, Luiz Roberto (Org.). A Nova Interpretação Constitucional – Ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p.55. 
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A partir da atribuição de carga, é possível definir o nível de restrição que 

cada direito fundamental conflitante será submetido. Ao dissertar sobre o a ponderação 

entre princípios constitucionais em conflito, Daniel Sarmento assegura que “o nível de 

restrição de cada interesse será inversamente proporcional ao peso específico que se 

emprestar, no caso, ao princípio do qual ele se deduzir, e diretamente proporcional ao 

peso que se atribuir ao princípio protetor do bem jurídico concorrente.”34

O referido autor explica metaforicamente o processo de aplicação do 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito através da ponderação de 

interesses: 

De um lado da balança, devem ser postos os interesses protegidos com 
a medida, e, de outro, os bens jurídicos que serão restringidos ou 
sacrificados por ela. Se a balança pender para o lado dos interesses 
tutelados, a norma será válida, mas, se ocorrer o contrário, patente 
será a sua inconstitucionalidade.35

 
Desta forma, ponderar não quer dizer atribuir-lhes uma grandeza 

quantitativamente mensurável, muito pelo contrário, significa valorar cada direito 

fundamental em conflito de forma orientada, idêntica e racional, tendo sempre como 

parâmetro a realidade fática do conflito. 

A prática da ponderação, em se tratando de direitos fundamentais, não é 

absoluta, pois deve respeitar o que a doutrina achou por melhor denominar de núcleo 

essencial dos direitos fundamentais. 

Trata-se de um conteúdo mínimo e intangível do direito fundamental, que 

deve sempre ser protegido em quaisquer circunstâncias, seja pelo legislador, seja pelo 

aplicador do Direito36, sob pena de perecer o direito por completo. 

Otto y Pardo, citado por Daniel Sarmento, leciona que o núcleo essencial é o 

“limite de los límites porque limita la posibilidad de limitar, porque señala un límite má 

                                            
34  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 104. 
35  Idem, Ibidem. p. 89. 
36  Idem, Ibidem. p. 111. 
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allá del cual no es posible la actividad limitadora de los derechos fundamentales y de 

las garantías y de las libertades públicas.37” 

Existem duas correntes doutrinárias que tratam do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais: a teoria absoluta e a teoria relativa. 

De acordo com a primeira teoria, a absoluta, o conteúdo essencial do direito 

fundamental deve ser demarcado de forma abstrata, inexistindo a possibilidade de serem 

extrapolados os seus limites. 

A teoria relativa, por sua vez, preconiza que o núcleo essencial de cada 

direito fundamental deve ser delimitado tendo como parâmetro o caso concreto, no qual 

se apresenta o conflito. 

O que se pode perceber é que a teoria absoluta, por vezes, pode levar o 

aplicador do direito a situações complexas. São os casos de conflito onde um direito 

fundamental só poderá ser tutelado com a total restrição do outro direito igualmente 

fundamental ou bem constitucionalmente protegido. Como exemplo podemos citar o 

aborto em casos de anencefalia, onde entram em colisão a dignidade da pessoa humana 

e o direito fundamental à vida do feto38. Aqui, se o aplicador do direito tutelar algum 

desses direitos, por certo cerceará por completo o exercício do direito concorrente, 

sendo impossível uma tutela parcial de ambos os direitos. 

Portanto, a teoria relativa do núcleo essencial se apresenta como a mais 

adequada, “por ser a que mais se adapta à dinâmica do processo decisório das questões 

constitucionais mais complexas”.39

Pelo que foi dito, podemos concluir que o princípio da proporcionalidade, 

através de uma ponderação de interesses, é um método que fornece resultados bastante 

satisfatórios para as colisões entre direitos fundamentais, ao restringir e tutelar 

razoavelmente cada direito envolvido, de acordo com a forma com que se apresentam 

no caso concreto. 

                                            
37  SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, p. 315. 
38  VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. Cit. p. 79. 
39  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2000, p. 113. 
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Porém, a fim de otimizar o resultado obtido através da ponderação, devemos 

levar em consideração outros interesses tutelados pela constituição, especialmente o 

princípio da dignidade da pessoa humana, conforme analisaremos a seguir. 

 

5.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O princípio da dignidade da pessoa humana foi previsto no artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas. No 

Brasil, o legislador constituinte originário o elencou como fundamento do Estado 

Democrático, sendo previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição vigente. 

Temos, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana como um cerne 

da tábua axiológica constitucional, produzindo efeito em todo o ordenamento jurídico, 

norteando tanto os atos estatais, quanto as relações privadas.40

Portanto, é de manifesta importância o lugar ocupado por este princípio no 

mundo jurídico, motivo pelo qual se torna é inevitável uma análise da dignidade da 

pessoa humana como elemento norteador e otimizador das interpretações voltadas a 

dirimir colisões entre direitos fundamentais. 

É certo que a Constituição prevê o princípio em tela não apenas como uma 

restrição à atuação do Estado, mas também uma obrigação positiva de atuar em prol de 

garantir o mínimo necessário à sobrevivência digna do cidadão. Em outras palavras, 

cabe aos órgãos estatais não apenas abster-se de interferir na esfera individual, mas 

também usar todos os recursos possíveis para evitar que terceiros, mesmo gozando de 

um direito fundamental, afrontem a dignidade de quaisquer cidadãos. 

Neste sentido, a utilização do princípio da dignidade da pessoa humana 

como norte hermenêutico pelo aplicador do direito, nada mais seria do que 

concretização desta obrigação positiva do Estado, por resultar sempre em uma decisão 

que se amolda aos preceitos constitucionais. 

Daniel Sarmento, em brilhante obra, ao lecionar sobre a importância do 

papel hermenêutico exercido pelo princípio da dignidade da pessoa humana assevera 

que “como fundamento basilar da ordem constitucional, o princípio da dignidade da 

                                            
40  Idem, Ibidem. p. 60. 
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pessoa humana configura diretriz inafastável para a interpretação de todo o 

ordenamento”41. 

O princípio da proporcionalidade, por sua vez, aplicado ao caso concreto, 

pode resultar em uma medida que se volte contra os cânones do princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana. 

Isto acentua a possibilidade e, sobretudo, a necessidade de a dignidade 

humana ser utilizada conjuntamente com estes métodos.  

A ponderação também não se apresenta como um método puramente formal. 

Ao contrário, possui uma dimensão amplamente substancial, que deve sempre ser 

destinada à consolidação de valores supremos garantidos pela constituição.  

Essa exigência de afirmação e concretização de valores constitucionais 

supremos só será alcançada na ponderação de interesses, se o resultado da interpretação 

abarcar os ditames do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que todos os 

dogmas constitucionais são meros desdobramentos deste princípio. 

Portanto, toda atividade de ponderação deve ter como norte o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Nas palavras de Daniel Sarmento, “a ponderação deve 

sempre se orientar no sentido da proteção e promoção do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que condensa e sintetiza os valores fundamentais que esteiam a ordem 

constitucional vigente.”42  

Por todos os motivos já expostos, concluímos que o princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana exerce um papel de essencial importância na tarefa de 

solucionar as colisões entre direitos fundamentais. Devendo todos os métodos 

hermenêuticos constitucionais, dentre eles a ponderação de interesses, aproveitarem o 

princípio em tela, não como absoluto e prevalecendo em todas as circunstâncias, mas 

sim como um parâmetro para encontrar a solução mais adequada à Constituição Federal. 

                                            
41  Idem, Ibidem. p. 73. 
42  Idem, Ibidem. p.105. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratando-se de direitos fundamentais, pudemos verificar o importante lugar 

que eles ocupam no ordenamento jurídico, sendo direitos personalíssimos revestidos de 

caráter histórico e que desempenharem relevante papel de limitadores e legitimadores 

das ações do Estado. 

Verificamos também que são direitos cujos conteúdos são abertos e 

genéricos e que, por isso, estão sujeitos a situações em que o exercício de um direito 

fundamental irá se confrontar com o exercício de um outro direito fundamental ou bem 

constitucionalmente protegido. 

Diante destas situações, devemos, inicialmente, fixar o âmbito de proteção 

de cada direito envolvido a fim de verificar a existência de uma colisão aparente ou 

autêntica. Sendo aparente a colisão, basta tutelar completamente o direito fundamental 

restringido em detrimento do outro. 

Entretanto, se a colisão for autêntica, não bastará uma mera subsunção, 

utilisando-se dos métodos hermenêuticos clássicos, hierárquico, cronológico e 

especialidade, para resolver a colisão. 

Diante de uma colisão autêntica, verificamos que o intérprete poderá utilizar-

se do princípio da proporcionalidade, através dos seus subprincípios da adequação, 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, na busca de uma solução que se 

amolde aos ditames da constituição. Verificando-se que a medida a ser tomada para 

resolver a colisão é adequada e necessária, deve o intérprete se fazer valer do método da 

ponderação, atribuindo pesos ou valores aos direitos fundamentais conflitantes, a fim de 

analisar qual será o mais a medida mais razoável, resguardando, de acordo com o caso 

concreto, o núcleo essencial do direito. 

Por fim, surge o princípio da dignidade da pessoa humana como norte 

inevitável em todas as interpretações, tendo em vista ser o princípio do qual decorreram 

todas as outras prerrogativas constitucionais. Caso o resultado esteja contra este 

princípio, estaremos diante de uma flagrante inconstitucionalidade. 

Seguindo os parâmetros apresentados, será possível formular uma 

uniformidade das decisões envolvendo colisões de direitos fundamentais, em benefício 
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da unidade e coerência do sistema; da segurança jurídica e da dignidade da pessoa 

humana. 
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RESUMO 

O que é o direito? Essa pergunta que há séculos permeia a teoria do direito parece ainda 

não ter encontrado uma resposta definitiva. O direito natural, baseado na existência de 

uma ordem normativa ahistórica que dizia o que era justo ou injusto perde espaço com o 

surgimento de uma concepção que se inicia por fundar no conceito de soberano a noção 

de direito, buscando separar a moral do direito. A esta linha heterogênea de pensamento 

que se desenvolve denominamos positivismo jurídico, concepção de direito dominante 

até meados do século XX. A partir de então uma série de teorias criticas ao positivismo 

começam a ganhar corpo, buscando uma reinclusão da moral no direito como elemento 

indispensável. Este trabalho busca traçar uma breve analise do positivismo jurídico e de 

suas críticas para concluir que boa parte das inovações propostas pelos críticos do 

juspositivismo é plenamente compatível com ele, sendo assim uma concepção que se 

encontra longe da superação. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

POSITIVISMO JURÍDICO; TEORIA DO DIREITO;  

NEOCOSNTITUCIONALIsMO 

 

RESUMEN 

¿Qué és el derecho? Esta pregunta, que sigue siendo central en la teoría del derecho 

desde hace muchos siglos, sigue también siendo una pregunta sin respuesta precisa. El 

derecho natural, basado en la existencia de un orden normativo ahistórico que decía lo 

que era justo o injusto pierde espacio con el surgimiento de la concepción juspositivista, 

                                                 
∗  Mestrando em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bolsista 
CAPES. 

3466



que originalmente fonda el derecho en el concepto de soberano y hace la separación 

entre derecho y moral. Esta heterogénea concepción de derecho se desarrolla casi 

soberana hasta la mitad del siglo XX. Desde entonces, empiezan a surgir una serie de 

teorías críticas al positivismo, buscando una reintegración de la moral en el derecho. 

Este trabajo busca hacer un repaso de  la teoría juspositivista así también como de sus 

críticas para concluir que una grande parte de la críticas son compatibles con 

positivismo jurídico y que este sigue lejos de una superación. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

POSITIVISMO JURÍDICO; TEORÍA DEL DERECHO, 

NEOCONSTITUCIONALISMO     

 

Introdução 

No atual debate acerca da teoria do direito a antiga polêmica 

da separação entre moral e direito continua ocupando um lugar central. 

A concepção positivista de direito, reinante até boa parte do 

século XX, vem sofrendo os mais diversos ataques que buscam 

desconstruí-la como teoria aceitável diante de um novo modelo de 

Estado Constitucional. 

Este sucinto trabalho pretende realizar um breve repasso da 

teoria juspositivista bem como das críticas pelas quais ela passou a partir 

da segunda metade do século XX, buscando avaliar até que ponto as 

novas teorias propostas inovam em relação ao positivismo jurídico 

tradicional e qual o papel que resta a esta teoria em nossos dias. 

 

 O Positivismo Tradicional 
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Levando-se em conta o amplo espectro de definição de 

“positivismo jurídico”, vê-se que, assim como o direito natural, não há 

uma homogeneidade em sua definição. 

Visando iluminar a questão, Norberto Bobbio assinalou três 

concepções para o termo positivismo jurídico: metodológico, teórico e 

ideológico1. A concepção metodológica estaria ligada à forma de 

abordagem do direito adotada pelos positivistas, separando o “direito 

real” do “direito “ideal”, ou seja, o direito tido como fato e o direito tido 

como valor. Assim a preocupação dos positivistas é com a descrição, e 

não com o seu conteúdo valorativo. 

Encarado como teoria, o positivismo jurídico engloba uma 

série de asserções sobre a natureza do direito, que Bobbio divide em seis 

teorias, sendo as três primeiras – teorias coativa, que considera a força 

como elemento caracterizador e essencial do direito; legislativa, que 

subordina todas as demais fontes do direito à lei;  e imperativa do 

direito, que identifica normas jurídicas com comandos – pilares da teoria 

juspositivista; e as demais – teorias da coerência do ordenamento 

jurídico, que afirma a ausência de contradições entre normas; da 

completitude do ordenamento, que nega a existência de lacunas; e da 

interpretação mecanicista, fundada na interpretação silogística; que 

comporiam assim uma teoria juspositivista em sentido amplo. 

Finalmente, visto como uma ideologia, o positivismo é 

classificado por Bobbio em duas versões: uma fraca, que estatui que o 

direito realiza determinados valores, e uma forte; que implica numa 

obediência incondicional do direito, qualquer que seja seu conteúdo. 

Assim, Bobbio deixou claro que as ambigüidades que rondam 

o termo “positivismo jurídico” não podem ser resolvidas se encaramos o 

termo de maneira unitária, como um “bloco monolítico”. 

Estas três concepções estão fortemente ligadas ao surgimento 

do Estado moderno, que trouxe a monopolização e centralização 

                                                 
1  BOBBIO, 1995, p. 233-237 
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normativa do poder, a separação de poderes, a defesa dos direitos 

individuais e a codificação. 

Analisando a luz de nossos dias estas concepções, vemos que 

a concepção ideológica de positivismo é a menos convincente, e não por 

outro motivo é o alvo dos principais ataques dirigidos ao positivismo.  

Segundo seus críticos, ao assumirem que todo direito se resume ao 

direito positivo, os positivistas deram uma aceitação incondicional a 

qualquer sistema legal, inclusive os moralmente aberrantes, como 

regimes totalitários. 

Só que esta atitude de aceitação moral acrítica, ligada a uma 

versão “forte” do positivismo ideológico, nunca foi seriamente defendida 

por nenhum positivista à exceção de Thomas Hobbes, sendo que até 

mesmo ele, como destaca Bobbio, estabelecia um limite ao dever 

absoluto de obediência às leis, limites este representado pelo respeito ao 

contrato social.2. Pelo contrário, esta posição foi criticada e rejeitada por 

importantes positivistas. Alf Ross denominou esta atitude como um 

“quase-positivismo”, sendo uma variante do jusnaturalimso.3   

Ademais, como bem ressalta Giorgio Pino, esta versão 

extrema do positivismo metodológico não deriva dos mais básicos 

requisitos epistemológicos do positivismo metodológico, pois ao 

contrário da neutralidade propugnada, esta visão considera a lei como 

uma forma de moralidade em si.4

Por esta razão muitos críticos do positivismo tem ignorado a 

clara pretensão positivista de descrever o direito, não de criá-lo. O que 

se pretende estar isento de valoração é a descrição das normas, e não o 

seu conteúdo. E isso Kelsen deixa bem claro logo nos parágrafos inicias 

de Teoria Pura do Direito, ao afirmar que aquilo por ele proposto é uma 

teoria pura do direito, e não uma teoria do direito puro. Isto quer dizer 

que a pureza se refere exclusivamente a teoria, e não ao direito, pois este 

                                                 
2  BOBBIO, 1995, p. 235 
3  ROSS, “Validity and the Conflict Between Legal Positivism and Natural Law” in Revista 
Jurídica de Buenos Aires, 1960, apud PINO, 1999, p. 522. 
4  PINO, 1992, p. 523 
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é, inevitavelmente, fruto de decisões políticas e portanto imbricado de 

valores5.  

Assim, como bem destaca Sgarbi, quando alguém descreve 

algo, não precisa concordar com o que está descrevendo. A tarefa do 

teórico é descrever o direito positivo independente de sua bondade ou 

maldade, ficando a de consagrar valores para política do direito6. 

Descrever não é prescrever. Isto esteve bem claro na maior parte 

pensamento juspositivista do século XX, embora muitos de seus críticos 

não tenham conseguido ou querido vê-lo. 

Não foi por outra razão que Martin Farrell chamou de 

“dramatizada” e “equivocada” a visão que opõe positivismo e 

jusnaturalismo com base na distição de que o primeiro rejeita qualquer 

tipo de avaliação moral e o segundo o considera. Assim, esclarece: 

O positivista jurídico avalia moralmente 
o direito, para o efeito de determinar sua 
obrigatoriedade, tanto quanto faz o partidário do 
direito natural. A única diferença entre ambos é 
momento em que esta avaliação é levada a cabo.(...) 
O partidário do direito natural realiza esta avaliação 
no começo do seu trabalho; antes de permitir que 
uma norma seja considerada direito, o jusnaturalista 
a submete a um escrutínio moral: se a norma não se 
ajusta aos ditames da moral, a norma não é jurídica 
(...) Já o positivista jurídico realiza esta mesma 
avaliação no final do seu trabalho. Portanto, depois 
de identificar quais são as normas de uma 
determinada ordem jurídica um positivista avalia se 
irá cumpri-la ou não (o que gera reflexos para sua 
eficácia)7

 

Visto como teoria, vimos que o juspositivismo engloba uma 

série de teses que caracterizaram um determinado tipo de Estado. 

Atualmente, muitas destas teses foram abandonadas ou revisadas, como a 

concepção imperativista da norma jurídica que, tendo em John Austin 

seu principal fundador, sofreu uma profunda revisão pela teoria 
                                                 
5  KELSEN, 2003, p.02 
6  SGARBI, 2007, p. 717 
7  SGARBI, 2007, p. 719. 
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normativista de Kelsen, e esta, por sua vez, fora revisada por Hart. A 

supremacia da lei como fonte legal foi desafiada pela introdução de 

constituições rígidas. A teoria da interpretação mecanicista do direito foi 

rejeitada por quase todo positivista do século XX, como se pode 

depreender da teoria kelseniana da interpretação judicial ou na crítica ao 

formalismo interpretativo de Hart, para reaparecer, mesmo que em 

termos distintos, na teoria de alguns antipositivistas como Ronald 

Dworkin, numa teoria de um sistema legal coerente e sem lacunas.8 

Assim também se passou com a tese da supremacia da lei, que sofreu 

constantes ajustes com o evoluir da teoria do Direito, com a introdução 

de conceitos como “norma fundamental” e “regra de reconhecimento” 

por Kelsen e Hart respectivamente. 

Giorgio Pino vê nestes três concepções traçadas por Bobbio 

de positivismo jurídico uma certa linha de evolução9, sendo o 

positivismo ideológico o primeiro a aparecer, com a filosofia polítca de 

Hobbes; já no século XIX, aspectos teóricos começam a se tornar 

proeminentes, e com o século XX, os aspectos epistemológicos ganham 

importância. É com essa evolução do pensamento positivista que, a partir 

da segunda metade do século XX e tendo como base o positivismo 

proposto por Hebert Hart e as objeções  a ela feitas por Ronald Dworkin 

que se propõem, de um lado, na esteira das críticas dworkianas, teorias 

antipositivistas, com abordagens neoconstitucionalistas; e de outro, 

numa defesa da teoria hartiana,  teorias pós positivistas, que, ao invés de 

negarem o positivismo jurídico, propõem sua releitura sob distintas 

perspectivas. 

 

O Pensamento Neoconstitucionalista 

Esta corrente de pensamento, talvez tão ou mais heterogênea 

que o próprio positivismo jurídico, tem por substrato a passagem de um 

estado de direito, isto é, daquela concepção de estado moderno que 

                                                 
8  PINO, 1999, p. 524 
9  PINO, 1999, p. 525 

  3471



originou o positivismo, para um estado constitucional contemporâneo, 

marcado pela mútua interferência entre os poderes, por uma 

interpretação criativa do direito e por uma vinculação moral do Estado. 

Alfonso Figueroa denomina “constitucionalização” o 

processo e o resultado da transformação do direito causada pela 

constituição.10 Ocorre que o termo constitucionalização vem sido 

empregado por diversos autores com os mais diversos sentidos, o que 

levou Adrian Sgarbi a assentar três sentidos distintos para o termo11: 

constitucionalização como elaboração de uma primeira constituição 

escrita para um determinado ordenamento; como atribuição ao Estado de 

uma série de contenções normativas, denominado constitucionalismo 

moderno; e a infiltração de valores consitucionais por todo o 

ordenamento jurídico, denominado constitucionalimso contemporâneo, 

ou ainda neconstitucionalismo. 

Para Daniel Sarmento o estabelecimento de um 

constitucionalismo contemporâneo traz consigo a mudança do papel da 

constituição como um mero repositório de conselhos para se tornar 

norma jurídica12. O direito até então era essencialmente legicêntrico e 

sua aplicação era mecânica. Isso se devia, de um lado, a uma crença na 

legitimidade do parlamento e na ilegitimidade dos juizes para criar o 

direito, e de outro a um pensamento liberal que defendia uma não 

intervenção estatal na esfera social.  

Mas estas premissas são profundamente abaladas no decorrer 

do século XX, com a emergência de um Estado Social no lugar de um 

Estado Liberal, associado a uma inflação legislativa que leva à 

desvalorização da lei, sentimento que é agravado ante a barbaridades 

cometidas pelo legislador, como as que marcaram o holocausto, o que 

teria levado a um desencantamento geral com o positivismo jurídico13. 

Mas este desencantamento não levou a um ressurgimento do 

                                                 
10  FIGUEROA, 2005, p. 163 
11  SGARBI, 2007, p 722 
12  SARMENTO, 2006, p. 170. 
13  SARMENTO, 2006, p. 171. 
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jusnaturalismo, porque o pluralismo valorativo então vigente não 

permitiria um consenso sobre o Direito Natural. Assim, o 

constitucionalismo surge como melhor alternativa, pois as constituições 

européias do segundo pós guerra teriam positivado o Direito Natural, 

pois ao proteger direitos humanos a moral racional fora trazida para 

dentro do direito positivo e posta em seu patamar mais elevado14.  

Assim, conclui Sarmento, sem querer adentrar no “infidável 

debate sobre a existência ou não de uma relação necessária entre moral e 

direito, pode-se dizer que a constitucionalização dos direitos humanos, 

ao incorporar à regra de reconhecimento do ordenamento, no sentido de 

Herbert Hart, princípios dotados de forte conteúdo moral, assegurou, no 

mínimo, uma ligação contingente entre estas esferas.”15  

É nesse panorama que as diversas abordagens 

neocosntitucionalistas se desenvolvem. Não pretendemos analisar neste 

trabalho cada uma delas em separado, mas podemos traçar alguns 

postulados gerais e comuns a boa parte do pensamento 

neoconstitucionalista:16

(1) A existência de uma conexão necessária entre moral e 

direito, sendo que alguns autores chegam a contestar a existência de 

direito quando esta conexão não é respeitada. Em sua base encontram-se 

os valores constitucionais consagrados; 

(2) A defesa de um ponto de vista do participante (ou 

interno) como condição sine qua non para compreensão do próprio 

fenômeno jurídico; 

(3) O questionamento da possibilidade do estabelecimento de 

um conhecimento jurídico que prescinda de valorações e seja meramente 

descritivo do fenômeno jurídico; e  

(4) A defesa da idéia de ser o Estado  constitucional o 

“marco justo” para o exercício do poder. Desta forma, quando este 

                                                 
14  SARMENTO, 2006, p. 172. 
15  Ibid 
16  SGARBI, 2007, p723 
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modelo é adotado, torna-se sustentável a obrigação de obediência ao 

direito”  

(5) O surgimento de uma “nova interpretação constitucional”, 

uma “interpretação criativa”, marcada pela maior atuação do poder 

judiciário, uso da ponderação para os “casos difícies” e adotando a 

argumentação como mecanismo de controle. 

 

O contra-ataque positivista 

Como visto anteriormente, foi a partir do diálogo entre Dworkin e 

Hart que se estruturou o debate contemporâneo. Se foi a partir das criticas de 

Dworkin que o neocosntitucionalismo lançou suas bases, é a partir da resposta 

de Hart em seu pós-escrito de O Conceito de Direito que se estrutura uma 

releitura do positivismo em defesa de Hart, dividida, basicamente, em duas 

correntes: o positivismo exclusivo ou forte, e o positivismo inclusivo ou fraco. 

Ambas as teses refutam a existência de uma conexão necessária 

entre direito e moral. Mas elas divergem, em síntese, pois a proposta do 

positivismo inclusivo, cujo maior expoente é Wilfrid Waluchow, é 

compatibilizar o positivismo jurídico com o constitucionalismo contemporâneo, 

através da aceitação de critérios morais que influam em decisões judiciais, 

desde que estes sejam estabelecidos como critérios de validade do 

ordenamento. Já os positivistas exclusivos, que tem em Joseph Raz seu 

representante mais evidente, sustentam a tese clássica do positivismo de que 

não se precisa recorrer a nenhuma referencia moral pra se obter o conteúdo das 

normas jurídicas.   

A tese central de Raz17 está na “autoridade como serviço”, 

pois autoridade existe para servir aos destinatários, mesmo que nem 

sempre suas diretivas coincidam com seus interesses, pois elas 

correspondem a razões pra a ação independentemente de seu conteúdo. 

Já Waluchow18 sustenta que outros valores além da validade devem ser 

                                                 
17  V. Exclusive Legal Positivism. 
18  V. Inclusive Legal Positism 
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considerados para se precisar o quanto uma norma é relevante para uma 

decisão.19

Assim é que se estrutura o quadro de defesa do pensamento 

hartiano em oposição às críticas de Dworkin, sendo ainda relevante a 

contribuição de Frederick Shauer20, ao incorporar a idéia de presunção 

de força de um ordenamento, sendo somente possível não aplicar 

determinada regra se houver razões particularmente exigentes para não 

aplicá-la, e este afastamento de regras em função da magnitude de 

determinados valores é, por vezes, apenas uma questão de terminologia. 

 

Considerações Finais 

De todo o exposto, vimos que as três concepções clássicas de 

positivismo jurídico estabelecidas por Bobbio separam a denominação 

que parece monolítica em três abordagens distintas do termo. Tal 

distinção é fundamental para se analisar com precisão as criticas pelas 

quais tal teoria tem passado.    

 Como vimos, boa parte das contestações feitas ao 

juspositivismo tomam por base uma ideologia forte de positivismo que 

não foi defendida seriamente por nenhum juspositivista, nem mesmo por 

Thomas Hobbes. Isto levou a uma caracterização do positivismo que por 

ora é dramatizada ou mesmo equivocada. 

Isto porque se deve ter clara a distinção entre descrição e 

prescrição. A proposta metodológica positivista é realizar uma descrição 

do direito vigente independente de seu conteúdo. Isso não significa que 

o juspositivistas não “tenham coração” ou desprezem qualquer tipo de 

valor moral, simplesmente sustentam que pode-se identificar algo como 

direito sem a necessidade de se recorrer a valores morais. 

Muitas das teses sustentadas pelos neoconstitucionalistas 

num ataque ao positivismo ou são plenamente compatíveis com ele, ou 
                                                 
19  SGARBI, 2007, p.735 
20  V. Playing by the Rules: A philosophical Examination of Ruled-Based Decision Making in Law 
and in Life 
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são apenas novas roupagens de antigas categorias. É o que ocorre, por 

exemplo, com a idéia de uma “nova interpretação constitucional”.  

Interpretar é atribuir sentido ao texto. Só há que se falar 

numa nova interpretação se ela fizer algo diferente disso. E 

definitivamente não é o que ocorre. A idéia de uma interpretação 

assentada em um modelo de princípios, aplicáveis mediante ponderação, 

cabendo ao intérprete proceder à interação entre fato e norma e realizar 

escolhas fundamentadas dentro das possibilidades e limites oferecidos 

pelo sistema jurídico continua buscando atribuir sentido ao texto, 

simplesmente dando enfoque ao uso da técnica de ponderação em 

detrimento da subsunção em alguns casos. 

Finalmente, a conexão entre moral e direito, antes de ser 

necessária, é contingente. O fato de alguns valores estarem consagrados 

na constituição não implica na vinculação individual a estes valores. 

Esta pode ocorrer ou não 

Assim, parece-nos que o positivismo jurídico não deixou de 

ter espaço neste novo modelo de Estado constitucional. Apenas deve 

sofrer alguns ajustes como já vinha sofrendo desde sua elaboração. A 

consagração de princípio e a introdução de novas técnicas interpretativas 

implicam em correções e não no abandono da teoria juspositivista. 

   “O objetivo do positivismo jurídico é entender os modos de 

funcionamento do direito, seguindo um caminho descritivo que tenta 

eliminar a subjetividade. Temos aqui a busca de um ideal de neutralidade 

que, mesmo se não puder ser atingido, não deve ser abandonado”21
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RESUMO 

A Constituição Federal garante a máxima proteção dos direitos fundamentais. Assim, os 

portadores de deficiência podem se utilizar de todos os meios para a defesa dos seus 

interesses fundamentais coletivos. Contudo, o modelo positivista, ainda predominante 

no Brasil, impede a máxima proteção desse grupo de pessoas. O positivismo não atende 

mais aos anseios da sociedade e como tal deve ser superado por uma interpretação 

fundada na Constituição, nos princípios e nos valores máximos da atual sociedade. Uma 

nova visão, onde o intérprete está inserido no mundo fático, na realidade social, deve 

prevalecer sobre a velha máxima da mera subsunção, despida de qualquer conteúdo 

valorativo. 
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ABSTRACT 

The Federal Constitution guarantees the maximum protection of the basic rights. Thus, 

the deficiency carriers can use of all the half ones for the defense of its collective basic 

interests. However, the positivism model, still predominant in Brazil, hinders the 

maximum protection of this group of people. The positive law does not take care of 

more to the yearnings of the society and as such must be surpassed by an interpretation 
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established in the Constitution, the principles and the maximum values of the current 

society. A new vision, where the interpreter is inserted in the juridical world, in the 

social reality, must prevail on the old principle of the mere fact of the application of a 

law, fired of any value content. 
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PUBLIC INTEREST ACTION; CARRYING PEOPLE OF DEFICIENCY; 

CONSTITUTION; LEGAL POSITIVISM; CRISIS. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  A Constituição Federal elegeu a dignidade da pessoa humana como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Como tal, todo o ordenamento 

jurídico, quer a nível constitucional, quer a nível infraconstitucional, deve ser 

interpretado buscando-se a máxima efetividade no que tange à proteção da pessoa 

humana, principalmente quando se refere aos seus direitos e garantias fundamentais. 

Neste contexto, se insere a proteção às pessoas portadoras de deficiência, que constitui, 

ultimamente, uma fatia considerável da população brasileira e que sempre teve uma 

grande dificuldade de integração social, sendo objeto de discriminações das mais 

diversas ordens. Considerando que o respeito aos direitos consagrados às pessoas 

portadoras de deficiência ainda é objeto de resistência, principalmente pelo poder 

público, se faz necessária a busca da tutela judicial, inclusive na sua forma específica, 

para dar cumprimento ao comando constitucional inclusivo. Para isso, há a necessidade 

da existência de meios adequados para tal acesso à justiça. 

Contudo, hoje (ainda) predomina no Direito brasileiro o positivismo 

exacerbado, o qual não é suficiente para proporcionar as garantias acima descritas. O 

formalismo impede, muitas vezes, que direitos coletivos sejam protegidos com a 

máxima efetividade. 

Procuraremos demonstrar, nesse trabalho, que uma interpretação 

adequada, afastada do modelo positivista pode permitir a proteção (coletiva) das 

pessoas portadoras de deficiência através da ação popular constitucional, possibilidade 
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esta que vem sendo refutada pela doutrina e jurisprudência tradicionais, já que ainda 

impera o modelo meramente subsuntivo, mas que interpretada em consonância com os 

dispositivos constitucionais protetivos da pessoa humana e com as inovadoras 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, poderá ensejar a efetividade da 

proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência com uma simples ação 

capitaneada pelo cidadão e com o importante efeito de atingir toda uma sociedade. 

 

 

1 DA PROTEÇÃO JUDICIAL DA PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA 

 

A pessoa portadora de deficiência1 sempre foi objeto de marginalização ao 

longo da história (VALTECIDES, 1992, p. 18). Com o advento da Constituição Federal, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, o grupo foi agraciado por um feixe bem maior 

de direitos protegidos, os quais ficaram dispersos no bojo do texto constitucional. 

A carta em referência, cuidou de proibir qualquer tipo de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência, garantiu o direito à saúde, assistência social 

e integração social, reservou percentual de cargos e empregos públicos, tratou da 

habilitação e reabilitação da categoria, não esquecendo do direito ao atendimento 

educacional, da sua integração à vida comunitária e da eliminação das barreiras 

arquitetônicas. 

O texto constitucional garantiu às pessoas portadoras de deficiência diversos 

direitos que têm como principal finalidade a busca constante da igualdade com os outros 

seres humanos. Neste sentido, qualquer lesão ou ameaça a direitos das pessoas 

portadoras de deficiência, ensejará a possibilidade da busca à proteção judicial, 

conforme faculta o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Em se tratando de proteção judicial das pessoas portadoras de deficiência, a 

questão pode ser analisada segundo duas vertentes, ou seja, a defesa de direitos 

individuais de um lado e a dos direitos difusos ou coletivos de outro. 

                                                 
1  Em que pese o grupo também ser chamado de pessoas deficientes, deficientes, pessoas 
portadoras de necessidades especiais, excepcionais, dentre outras nomenclaturas, no presente artigo 
utilizaremos a expressão “pessoa portadora de deficiência”, pois assim vem nominada na Constituição 
Federal. 
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No tocante à proteção judicial individual, onde a própria pessoa portadora 

de deficiência busca a tutela de forma individual, resta necessário, segundo 

ensinamentos de Luiz Alberto David Araujo (2003, p. 102), a demonstração do interesse 

particular da pessoa lesada ou ameaçada de lesão. Nessa esteira, a pessoa portadora de 

deficiência pode ajuizar todas as medidas judiciais colocadas à disposição do indivíduo 

para a proteção de qualquer interesse individual, não somente com a finalidade de 

buscar uma obrigação de fazer, mas também para reparação de dano material e ou 

moral, a exemplo do mandado de segurança, ação ordinária, mandado de injunção, 

embargos à execução, etc (ASSIS; POZZOLI, 2005, p. 488). 

Já no plano da defesa dos interesses difusos e coletivos das pessoas 

portadoras de deficiência, veremos o uso da ação civil pública, do mandado de 

segurança coletivo e da ação popular como instrumentos para tanto, os quais serão 

objetos de detalhamento nos itens a seguir. 

 

 

2 A PROTEÇÃO JUDICIAL COLETIVA DAS PESSOAS PORTADORAS 

DE DEFICIÊNCIA 

 

Com o desenrolar dos anos, os estudiosos puderam perceber a existência de 

certos interesses que, segundo ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli (1997, p. 4), 

“excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam a constituir interesse 

público” e que, portanto, a tutela individual era inadequada para regular os conflitos 

surgidos a respeito (BRAGA, 2000, p. 43). 

O meio ambiente, os direitos do consumidor, o patrimônio público, o 

patrimônio histórico, artístico, bem como outros interesses difusos e coletivos foram 

objetos de garantia expressa pelo texto constitucional ao elencar no artigo 129, inciso 

III, a função do Ministério Público para promover o inquérito civil e a ação civil pública 

como forma de protegê-los. 

A definição do que seja interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos foi dada pelo artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, assim 

entendido os difusos como transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; os coletivos como 
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sendo os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base 

e os individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 

Com efeito, os interesses das pessoas portadoras de deficiência também 

podem ser tutelados de forma coletiva. Ora, quando pensamos no direito ao transporte 

coletivo adaptado, no direito ao acesso a edifícios e logradouros públicos sem barreiras, 

no direito à vaga reservada no concurso público, no direito à inclusão escolar, entre 

outros direitos garantidos às pessoas portadoras de deficiência, podemos imaginar a sua 

proteção judicial individual através do próprio lesado, bem como a proteção coletiva, 

pois tais direitos transcendem o caráter individual, passando a ser do grupo (ARAUJO, 

2003, p. 109). 

A ação civil pública, trazida ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 

7.347, de 24 de julho de 1985, destina-se à proteção de quaisquer interesses difusos ou 

coletivos e só pode ser proposta pelo Ministério Público, pela União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano2, autarquias, 

empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. No tocante às 

associações, a legitimidade para ajuizar ação civil pública para defesa interesses 

relacionados à pessoa portadora de deficiência, condiciona que a mesma tenha seus fins 

institucionais ligados à proteção dessa minoria. 

O mandado de segurança coletivo, previsto no inciso LXX do artigo 5º da 

Constituição Federal, que pode ser impetrado por partido político com representação no 

Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, define como instrumento para 

proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No que 

concerne aos três últimos legitimados, a pretensão discutida deve guardar vínculo com 

os fins sociais da entidade (PASSOS, 1989, p. 13).  

Por fim, a ação popular será objeto de discussão em tópico à parte, 

considerando a resistência à sua utilização na defesa dos interesses coletivos das 

                                                 
2  Este requisito pode ser revisto pelo magistrado, que poderá dispensar a constituição há mais de 
um ano, quando houver manifesto interesse social (artigo 5º, § 4º, Lei 7.347/85). 
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pessoas portadoras de deficiência, calcada no formalismo exacerbado que ainda 

assolada a comunidade jurídica brasileira. 

 

 

3 UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS LEGITIMIDADOS ATIVOS NA AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA E MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NA DEFESA 

DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA3

 

A legitimidade ativa para ingresso de ação civil pública na defesa dos 

direitos das pessoas portadoras de deficiência pode ser divida em três grupos: a) Pessoas 

de Direito Público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, empresas 

públicas, fundação ou sociedade de economia mista); b) associações civis; e c) 

Ministério Público. 

Fazendo correlação com os agentes, Luiz Alberto David Araujo (2003, p. 

432) menciona três situações que envolvem a participação dos legitimados ativos na 

defesa das pessoas portadoras de deficiência: a) vontade política (interesse na 

propositura de medidas judiciais protetivas da minoria); b) conhecimento técnico do 

problema (conhecimentos técnicos específicos sobre a deficiência bem como das metas 

principais para a defesa dos interesses das pessoas portadoras de deficiência); e c) 

conhecimento da ação civil pública (conhecimento e habilidade do advogado na 

propositura de ações civis públicas). 

Iniciemos a analise pelo primeiro grupo de legitimados (Pessoas Jurídicas 

de Direito Público). Ficam as seguintes indagações: O grupo tem vontade política, 

conhecimento técnico do problema e conhecimento da ação civil pública? 

Sem sombra de dúvidas, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

os demais legitimados que fazem parte da administração pública indireta, não têm 

vontade política. Tanto é verdade, que as pessoas jurídicas de direito público, na 

maioria das vezes, ocupam o pólo passivo das ações civis públicas em defesa das 

                                                 
3  A presente análise foi feita com base nas lições doutrinárias de Luiz Alberto David Araujo, 
consubstanciadas no artigo A proteção constitucional da pessoa portadora de deficiência e os obstáculos 
para efetivação da inclusão social: tentativa de diagnóstico do período 1988-2003, in 
Constitucionalizando Direitos. 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. Organizador Fernando Facury 
Scaff. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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pessoas portadoras de deficiência em que se buscam a concretização das normas 

protetivas, ou seja, acessibilidade nos prédios públicos e meios de transportes, reserva 

de vagas no trabalho, inclusão escolar, saúde, entre outros direitos que o Estado deveria 

garantir. 

Ao contrário, tais pessoas são dotadas de conhecimentos técnicos 

específicos e são capazes de lidar com a deficiência, contando com excelente quadro de 

profissionais na área de saúde (médicos, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, 

enfermeiros, nutricionistas, etc.). No mesmo sentido, os advogados que compõem o 

quadro de pessoal são capacitados para manejar a ação civil pública, considerando que a 

dificuldade nos concursos públicos tem selecionado profissionais de alto nível de 

conhecimento. 

E o segundo grupo, formado pelas associações civis? 

As associações têm vontade política, pois a proteção das pessoas portadoras 

de deficiência envolve os objetivos de sua constituição. Também são dotadas de 

conhecimento técnico específicos, pois são constituídas em sua maioria pelas próprias 

pessoas portadoras de deficiência e seus familiares, que vivem o dia-a-dia dos 

problemas da minoria. Já com relação ao conhecimento sobre ação civil pública, 

infelizmente as associações, salvo raras exceções, não são dotadas de corpo de 

advogados com conhecimento em matéria de ações coletivas, principalmente, ação civil 

pública.  

Por fim, analisaremos o Ministério Público. Incumbido da defesa das 

pessoas portadoras de deficiência, bem como de todos os interesses difusos e coletivos, 

o Parquet tem o dever constitucional de protegê-los, inclusive, ajuizando ações civis 

públicas para a efetivação da proteção. 

Contudo, não tem conhecimentos técnicos específicos sobre a deficiência, 

pois os promotores e procuradores de justiça são obrigados a atuar nas diversas áreas do 

Direito (civil, penal, falência, interesses difusos e coletivos, cidadania, entre outras), o 

que dificulta ter domínio específico da matéria. 

Mas, em compensação, o Ministério Público é dotado de um conhecimento 

extraordinário em matéria de ação civil pública, instrumento jurídico bastante utilizado 

na atualidade pelos seus membros. 
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Neste diapasão, a conclusão que se chega é que a falta de vontade política, 

conhecimento específico e habilidade jurídica têm dificultado a proteção coletiva das 

pessoas portadoras de deficiência. 

No que concerne ao mandado de segurança coletivo, identificamos sérios 

problemas quanto à legitimidade ativa. 

Nos termos do inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal, são 

legitimados a impetrar mandado de segurança coletivo, os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional, bem como as organizações sindicais, entidade de 

classe e as associações. 

A atuação dos partidos políticos na defesa dos interesses das pessoas 

portadoras de deficiência tem sido prejudicada, pois a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido que a agremiação partidária somente está legitimada 

a discutir matérias envolvendo os seus filiados e, mesmo assim, que tenham cunho 

político (ARAUJO, 2003, p. 112). 

Com relação aos demais legitimados para o mandado de segurança coletivo, 

surge o problema da falta de conhecimentos, conforme comentários acima que 

realizamos sobre a ação civil pública. 

Com efeito, verificamos que tanto a ação civil pública como o mandado de 

segurança coletivo são permeados por circunstâncias que dificultam a proteção judicial 

das pessoas portadoras de deficiência.  

 

 

4 DA (IM)POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DA AÇÃO POPULAR 

 

  O inciso LXXIII do artigo 5° da Constituição Federal traz a previsão 

constitucional da ação popular4. Por sua vez, ela foi disciplinada pela Lei 4.717, de 29 

de junho de 1965. 

                                                 
4  LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
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  Infelizmente, a doutrina e a jurisprudência tradicionais atribuem à ação 

popular uma função meramente corretiva (SILVA, 2007, p. 100) e o seu objeto consiste 

na anulação de um ato lesivo e à reparação desse dano. “Sem lesividade do patrimônio 

público, não pode ser intentada a ação popular.” (SILVA, 2007, p. 141) 

  Não conseguimos, ainda, fugir da questão meramente patrimonial e 

econômica. A sua função social na busca da proteção dos direitos fundamentais ainda 

não aflorou5. Enraizados em um estado liberal, temos sempre por objetivo a proteção 

econômica. Se não há dano, não há que se falar em ação popular6. 

  Contudo, trata-se de um instrumento que pode e deve ser utilizado na 

proteção dos direitos fundamentais. Trata-se de uma ação de índole constitucional, cuja 

aplicação deve ser maximizada na concretização dos direitos protegidos por ela. 

  Hoje, a concretização dos direitos fundamentais deve ser o objetivo de 

todos, da Administração ao cidadão. Ademais, a interpretação desses direitos (inclusive 

quanto aos instrumentos que os garantam) deve ser de tal sorte a obter a máxima 

efetividade. Interpretações literais, que fogem à realidade, merecem ser afastadas. O 

sistema jurídico deve ser interpretado sistematicamente sempre visando à proteção dos 

bens mais valiosos a uma dada sociedade em um determinado momento histórico. 

  Ora, os direitos fundamentais preexistem à manifestação estatal. Busca-

se o Poder Judiciário tão somente para efetivá-los (força executiva). Não é preciso 

sentença alguma para garantir a alguém o seu direito à vida. Nessa linha, os direitos 

fundamentais são deveres e não obrigações. Assim, a tutela que os garante é interdital e, 

para tanto, deve ter à sua disposição ações constitucionais e procedimentos 

constitucionais. 

  Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 83, prevê 

que “para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis 

                                                 
5  "Os julgados orientam-se principalmente no sentido de tolher a demanda supra-individual. 
Proposta a ação popular, dizem que o caso seria de ação civil pública. Ajuizada a ação civil pública, 
exige-se a popular. Essa diversidade de interpretação sem dúvida prejudica a defesa dos interesses e 
direitos supra-individuais." (FERRARESI, 2007, p. 138) 
6  “Afora as hipóteses do art. 4°, porém, o conceito de lesividade é empírico e depende de 
apreciação de cada caso concreto. Para isso, há o juiz que entrar no mérito da atividade administrativa, 
para, em confronto com fatores econômicos subjacentes, constatar a efetividade do prejuízo. Nesses 
casos, a lesão deve ser efetiva, concreta. Se o ato não foi ainda executado, provocando o dano real, se a 
lesão for ainda meramente potencial, não se constituíram, então, os requisitos necessários à interposição 
da demanda popular, vez que não é prevista sua propositura como remédio preventivo.” (SILVA, 2007, p. 
142) 
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todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. Como já 

dissemos acima, a definição de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 

nos é dada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui hoje um 

verdadeiro macrossistema jurídico, não podendo ser deixado de lado em uma 

interpretação sistêmica. 

 

Não se trata de mera enunciação de um princípio vazio e inócuo, 

de um programa a ser posto em prática por meio de outras 

normas legais. Cuida-se, ao revés, de norma auto-aplicável, no 

sentido de que dele se podem extrair desde logo várias 

conseqüências. (...) Uma outra conseqüência importante é o 

encorajamento da linha doutrinária, que vem se empenhando no 

sentido da mudança da visão do mundo, fundamentalmente 

economicística, impregnada no sistema processual pátrio, que 

procura privilegiar o 'ter' mais que o 'ser', fazendo com que 

todos os direitos, inclusive os não patrimoniais, principalmente 

os pertinentes à vida, à saúde, à integridade física e mental e à 

personalidade (imagem, intimidade, honra etc.), tenham uma 

tutela processual mais efetiva e adequada. (GRINOVER, 2007, 

p. 854-855) 

 

  Assim, se qualquer ação (inclusive a popular) pode ser utilizada quando 

for capaz de propiciar a adequada e efetiva tutela, a fortiori, deve ser utilizada quanto 

tais direitos coletivos (sentido amplo) consubstanciarem-se em direitos fundamentais. 

  Destacamos, ainda, que a tutela deve ser adequada e efetiva. Desta forma, 

se necessário, devemos utilizar a ação popular inclusive na forma inibitória, uma vez 

que as tutelas constitucionais de urgência têm força máxima. Apenas à guisa de 

argumentação, imaginando que um cidadão saiba que haverá um desmatamento em uma 

área de proteção ambiental. Por que tal cidadão precisará esperar que a mata seja 

destruída para, somente depois, pedir judicialmente a reparação do dano? Por que esse 

mesmo cidadão não poderá utilizar a ação popular na forma preventiva? Parece-nos, 

com a devida vênia, que a resposta é simples. Porque a lei, em sua literalidade, não diz. 
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Mutatis mutandis, podemos realizar um raciocínio idêntico para a proteção das pessoas 

portadoras de deficiência. 

 

A nós sempre nos pareceu que o princípio constitucional da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, hoje inscrito no inc. 

XXXV do art. 5° da Constituição Federal, não somente 

possibilita o acesso aos órgãos judiciários como também 

assegura a garantia efetiva contra qualquer forma de denegação 

da justiça. E isso significa, a toda evidência, a promessa de 

preordenação dos instrumentos processuais adequados à 

concretização dessa garantia. (GRINOVER, 2007, p. 855-856) 

 

  Lembramos que a Constituição Federal é posterior à Lei da Ação Popular 

e que esta passou pelo fenômeno da recepção. Destarte, a Lei deve ser interpretada em 

consonância com a Constituição e não vice-versa. 

  Hoje muito se discute na doutrina acerca do anteprojeto do código 

brasileiro de processos coletivos. Entre outras inovações, se aprovado na forma que 

está, teremos a pessoa física como legitimada ativa à ação coletiva. Mas, será que 

precisamos de um novo código para atribuir legitimidade a uma pessoa física com vistas 

a garantir um direito fundamental (coletivo)? Parece-nos que não. Bastaria a utilização 

de uma hermenêutica constitucional adequada e o cidadão poderia ingressar com uma 

ação popular na defesa de qualquer interesse coletivo, tanto com finalidade preventiva 

como repressiva. 

 

 

5 DO POSITIVISMO JURÍDICO 

 

  A questão acima resulta de um pensamento formalista que (ainda) impera 

em nosso direito. As leis são aplicadas de forma cartesiana, valendo apenas o que “está 

escrito”. É a valoração exacerbada da subsunção. Há, muitas vezes, uma inversão de 

valores, onde o texto escrito possui um valor desproporcional quando comparados aos 

bens jurídicos envolvidos. 
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  O positivismo ainda prepondera em nosso meio. No nosso momento 

histórico, não podemos mais afastar completamente o conteúdo valorativo, a realidade, 

a inserção do intérprete no mundo social, como o fazia o positivismo clássico. Konrad 

Hesse (1991, p. 13) argutamente observa que: 

 

(...) o pensamento constitucional do passado recente está 

marcado pelo isolamento entre norma e realidade, como se 

constata tanto no positivismo jurídico de Escola de Paul Laband 

e Georg Jellinek, quanto no “positivismo sociológico” de Carl 

Schmitt. 

 

  Aditamos que, sob o aspecto positivista, é incrível o "poder" e o prestígio 

que os textos infraconstitucionais possuem no Brasil. "Há um certo fascínio pelo Direito 

infraconstitucional, a ponto de se “adaptar” a Constituição às leis ordinárias" (STRECK, 

2004, p. 17). Na praxe, em muitas oportunidades, algumas portarias, instruções 

normativas, etc. se sobrepõem à própria Constituição. 

O positivismo nos delegou regras da velha interpretação fundada na mera 

subsunção. Uma regra, um standard, uma súmula, sem qualquer conteúdo, deve(ria) ser 

aplicada ao caso a partir da subsunção. Tal mecanismo inibiria a criatividade judicial, 

fato este que justificava tal pensamento. Desta feita, 

 

(...) o próprio positivismo procura controlar a discricionariedade 

judicial, mediante a elaboração de um discurso prêt-à-porter, 

principalmente – e paradoxalmente – advindo do próprio 

judiciário, para, em um processo de retroalimentação, servir de 

controle das decisões judiciais. (STRECK, 2006, p. 143) 

 

  Mas é preciso avançar. Estamos com Lênio Streck (2006, p. 150) quando 

afirma que: 

 

Assim, a teoria positivista das fontes vem a ser superada pela 

Constituição; a velha teoria da norma dará lugar à superação da 
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regra pelo princípio; e o velho modus interpretativo subsuntivo-

dedutivo – fundado na relação epistemológica sujeito-objeto – 

vem a dar lugar ao giro lingüístico-ontológico, fundado na 

intersubjetividade. 

 

  O positivismo nos legou uma interpretação destituída de qualquer valor7, 

fechada, com o objetivo de garantir segurança jurídica8. 

 

A hermenêutica vigente nesse contexto positivista obriga o 

intérprete a formular interpretações restritivas e objetivas do 

código, assumindo posição passiva, neutra, afastando-se da 

realidade e de seus matizes sociológico, histórico e ideológico. 

(LUCON; GABBAY, 2007, p. 93) 

 

 

6 A CRISE DO POSITIVISMO E A NECESSIDADE DE ABERTURA DO 

SISTEMA 

 

O positivismo não consegue mais atender aos mandamentos 

constitucionais. Se em outros tempos foi importante no controle do autoritarismo, hoje 

restou insuficiente. Mauro Cappelletti (1993, p. 31-32) já observou, com pena de 

mestre, a crise do formalismo exacerbado. 

 

                                                 
7  “Toda interpretação exige aproximação com a coisa mesma. O domínio dos pré-juízos forjados 
no senso comum teórico, pelo qual a “realidade social” (o mundo prático) é deixada de lado na análise da 
regra (não esqueçamos que o positivismo busca construir conceitos prévios para serem aplicados 
independentemente da “coisa”), impede o acontecer da singularidade do caso.” (STRECK, 2006, p. 238-
239) 
8  “Em verdade, talvez hoje se perceba melhor a antiga confusão entre ação e direito material, na 
medida em que o processo é também um ambiente em que estes se criam, modificam, conservam ou 
extinguem. Partindo-se da concepção muito cara a Wach ou Chiovenda da pretensão e sabendo-se que a 
interseção entre direito material e ação é maior do que se costumava supor século passado, é bom ver 
também que muitas vezes eles existem ou se supõem existir no plano material sob formas singulares, sem 
qualquer correspondência legal direta, trazendo para o juízo a tarefa de enquadrá-los no ordenamento para 
depois devolvê-los consertados à vida, em vez de imaginar-se, muito ao gosto de uma visão positivista 
estrita, que os direitos existem no plano material prontos e acabados, cabendo ao Poder Judiciário apenas 
resolver as crises que sobre eles recaem.” (ADAMOVICH, 2007, p. 64) 
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Ora, como se pode explicar a tônica que a nossa época colocou 

na criatividade judiciária? 

Como primeira aproximação para uma resposta a essa 

indagação, direi que tal tônica pode se explicar como um 

aspecto formal mais geral, típico das últimas três ou quatro 

gerações, que o filósofo Morton G. White descreve como “a 

revolta do formalismo”. É bem compreensível que, nas 

diferentes partes do mundo, tal revolta tenha visado a alvos 

diversos. Enquanto nos Estados Unidos e, de forma talvez mais 

atenuada, em outros ordenamentos de Common Law, cuidou-se 

essencialmente da revolta contra o formalismo do case method, 

em França e nas ares de influência francesa dirigiu-se, pelo 

contrário, sobretudo contra o positivismo jurídico, enquanto na 

Alemanha e áreas de influência alemã representou 

principalmente uma insurgência contra o formalismo 

“científico” e conceitual. 

 

  Há a necessidade imperiosa de procedermos uma abertura do sistema, 

utilizando-se para isso de uma “nova” hermenêutica. O intérprete está inserido no 

contexto social. Não é mais possível afastar, como pretendem os positivistas, norma, 

sociedade, fato, valor e princípios constitucionais9. Cada caso concreto resultará em 

uma resposta juridicamente correta. “Vê-se, pois, que qualquer resposta correta é 

necessariamente uma resposta adequada a Constituição.” (STRECK, 2006, p. 229) 

  Não estamos aqui falando de arbitrariedade judicial. Tratando-se de 

direitos fundamentais não há discricionariedade na sua efetivação. O que deve haver é 

ponderação dos valores envolvidos. 

 

Escolha significa discricionariedade, embora não 

necessariamente arbitrariedade, significa valoração e 

“balanceamento”; significa ter presentes os resultados práticos e 

                                                 
9  “A resposta correta decorre de um aprofundado exame constitucional, em que os princípios 
desnudam as insuficiências das regras. Afinal, por trás de cada regra há um princípio constitucional.” 
(STRECK, 2006, p. 232) 
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as implicações morais da própria escolha; significa que devem 

ser empregados não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou 

talvez, os decorrentes da análise lingüística puramente formal, 

mas também e sobretudo aqueles da história e da economia, da 

política e da ética, da sociologia e da psicologia. 

(CAPPELLETTI, 1993, p. 33) 

 

  Em oposição ao positivismo clássico, estamos vivendo ares de um pós-

positivismo. Luís Roberto Barroso e Ana Paulo de Barcellos (2003, p. 147) definem 

esta nova fase com maestria: 

 

O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um 

ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre 

valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova 

hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos 

fundamentais, edificada sobre o fundamento da dignidade 

humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, 

explícita ou implícita, pelos textos constitucionais e o 

reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem 

parte desse ambiente de reaproximação entre Direito e Ética. 

 

  Desta feita, a partir de uma hermenêutica constitucional, fundada na 

supremacia dos princípios e na inserção do intérprete no mundo real, qualquer cidadão 

poderia utilizar-se da ação popular para garantir um direito fundamental de caráter 

coletivo. E mais, poderia beneficiar toda a sociedade dos efeitos da respectiva coisa 

julgada. É que trataremos a partir de agora. 

 

 

7 OS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA NA AÇÃO 

POPULAR 
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Os limites subjetivos da coisa julgada na ação popular foram tratados no 

artigo 18 da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965, a qual instituiu a coisa julgada 

secundum eventun litis (de acordo com o resultado do processo), pois a sentença terá 

eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação 

julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá 

intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

José Carlos Barbosa Moreira (1977, p. 123) apresenta três hipóteses 

possíveis: a) o pedido é acolhido e a sentença é definitiva para todos os membros da 

coletividade; b) o pedido é rejeitado por inexistência de fundamento e os efeitos da 

coisa julgada é erga omnes, não podendo ser discutido novamente em juízo com igual 

fundamento; c) o pedido é rejeitado por insuficiência de prova e a decisão não faz coisa 

julgada material, facultando a renovação da demanda, podendo lograr êxito com a nova 

prova produzida.  

Mesmo com efeitos erga omnes, Nilton Luiz de Freitas Baziloni (2004, 

p.117) defende que terceiros não podem ser atingidos pelos efeitos da coisa julgada na 

ação coletiva e tenham, por conseqüência, direitos individuais lesados ou ameaçados de 

lesão. Neste sentido (2004, p. 116): 

 

(...) a sentença terá eficácia oponível erga omnes, mas oponível 

a quem não tiver direitos a serem discutidos e decorrentes 

daquele ato. Se alguém pretender obter algo com aquele ato já 

declarado nulo e quiser discuti-lo em processo próprio, será 

terceiro que não poderá sujeitar-se aos efeitos da coisa julgada 

em um processo do qual não participou10. 

 

Por outro lado, somos partidários que, como na ação popular, o objeto em 

discussão é um direito coletivo e que por via de conseqüência tem a coletividade como 

lesionada ou ameaçada de lesão, o indivíduo indeterminado, mesmo não sendo parte da 
                                                 
10  Para o autor (2004, p. 116), exemplificamente falando, se o cidadão “A”, autor de uma ação 
popular julgada improcedente por inexistência de fundamento para anular a contratação de servidor 
público via concurso, motivado no fato de que o mesmo não possui a habilitação necessária para o 
desempenho da função nomeada, o mesmo sujeito “A”, na qualidade de candidato aprovado, poderá 
impetrar mandado de segurança contra o ato de nomeação, defendendo a ilegalidade desta e ao mesmo 
tempo, visar a sua nomeação. Para Baziloni, na ação popular o autor foi o cidadão “A” e no mandamus, a 
pessoa física do “A”. 
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ação popular, é sujeito integrante da coletividade, portanto, não podendo ser 

considerado como terceiro e está sujeito aos efeitos da sentença transitada em julgado e 

proferida na ação coletiva11. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Da Constituição Federal surge o direito à proteção das pessoas portadoras 

de deficiência. Esta proteção judicial pode se dar na forma individual ou coletiva. No 

âmbito coletivo, a tradição no direito brasileiro revela a utilização da ação civil pública 

e do mandado de segurança coletivo. 

  Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, interpretado 

sistemicamente, possibilita a utilização de todas as espécies de ações para a defesa 

efetiva dos direitos coletivos (sentido amplo). Aqui está incluída a utilização da ação 

popular. Entretanto, o formalismo jurídico e a interpretação subsuntiva típica do 

positivismo jurídico não permitem a utilização da ação popular constitucional para tal 

mister. Ela somente poderia ser utilizada repressivamente, após a ocorrência de um 

dano. 

  Verificamos, pois que, o positivismo está em crise. Não consegue 

satisfazer as necessidades atuais. Para concretizarmos os direitos fundamentais torna-se 

imperiosa a utilização de uma “nova” hermenêutica calcada nos princípios e nos valores 

constitucionais. Assim será se utilizarmos a ação popular na proteção das pessoas 

portadoras de deficiência, ampliando o seu objeto, a sua utilização e a sua eficácia. 

  O dogma formalista que exclui qualquer valoração deve ser substituído 

pelo moderno constitucionalismo. O intérprete está inserido no contexto fático e como 

tal deve atuar, afastando pré-conceitos e inserindo realidade social ao caso. Com isso, 

conseguiremos concretizar nossos direitos fundamentais, inclusive com a utilização da 

ação popular na proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

 

                                                 
11  Antonio Gidi (1995, p. 85/86) leciona: “(...) em sendo a ação popular julgada improcedente após 
instrução suficiente, os efeitos erga omnes da coisa julgada não poderão prejudicar os direitos individuais 
divisíveis dos integrantes da comunidade (CDC, art. 103, § 1º). Ao contrário, se a ação popular foi 
julgada procedente, os efeitos benéficos da imutabilidade do comando da sentença deverão favorecer a 
esfera individual de cada prejudicado (CDC, art. 103, I)”. 
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OS POVOS INDÍGENAS E OS DIFÍCEIS CAMINHOS DO DIÁLOGO 

INTERCULTURAL 
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Rosely Aparecida Stefanes Pacheco∗  

 

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo discutir dentro dos novos paradigmas do direito a temática 

das demandas indígenas e o lugar que ocupam no “campo” do direito, bem como 

verificar em que medida o discurso jurídico e a atuação do sistema jurídico vigente 

podem ser instrumentos para a afirmação ou negação desses direitos, demonstrando que 

os indígenas nas suas lutas jurídico-políticas pela defesa de seus direitos, defendem 

antes de tudo sua identidade. Por esta razão questionam e põem em crise o direito 

positivo da modernidade. Dessa forma, propõe-se a submissão das “práticas jurídicas” a 

um exercício de reflexão crítica, no sentido da sociologia reflexiva, colocando em 

“suspenso” as noções e os princípios que são tomados indistintamente como “naturais”, 

no sentido de “afastarmos” qualquer possibilidade que possa servir como restrição de 

direitos. Além do que, o reconhecimento de uma cultura, no caso a cultura indígena, 

determinou a obrigatoriedade, estabelecida tanto para o Estado quanto para a sociedade, 

de enxergar o índio como cidadão, respeitando sua diversidade. 

PALAVRAS CHAVE 

POVOS INDÍGENAS; DIREITO; PLURALIDADE. 

 

ABSTRACT 

This article has for objective to inside argue of the new paradigms of the right the 

thematic one of the indians demands and the place that they occupy in the "field" of the 

right, as well as verifying where measured the legal speech and the performance of the 

effective legal system can be instruments for the affirmation or negation of these rights, 

                                                 
∗ Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito pela Universidade Federal 
do Paraná, professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná. Advogado de povos indígenas, desde 1980. 
∗. Mestre em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutoranda em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 
 

3498



demonstrating that the indians in their fights legal-politics for the defense of their rights, 

defend before everything their identity. For this reason they question and they put in 

crisis the positive law of modernity. 

Of this form, it is considered submission of the "practical legal ones" to an exercise of 

critical reflection, in the direction of reflex sociology, placing in "suspended" the slight 

knowledge and the principles that are taken as "natural indistinctly", in the direction "to 

move away" any possibility that can serve as restriction of rights. Beyond the one that, 

the recognition of a culture, in the case the indian culture, in such a way determined the 

obligatoriness, established for the State how much for the society, of see the indian as 

citizen, respecting its diversity. 

 

KEYWORDS 

INDIAN PEOPLES; RIGHT; PLURALITY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nunca dês um nome a um rio: 
sempre é outro rio a passar 

(Mário Quintana) 
 

Diferentes grupos humanos habitam o território nacional, originando variadas 

configurações socioculturais. Inseridos neste contexto estão os povos indígenas que 

desde há muito tempo têm vivenciado inúmeros conflitos, onde se observa de maneira 

geral que a violência e a intolerância têm imperado. Diante deste quadro, as respostas 

destes povos têm sido a constante busca pelo respeito e a necessidade de negociação da 

convivência com a diferença. 

Há séculos os indígenas brasileiros têm sido expropriados de seus direitos, de suas 

terras, por pessoas que de uma forma ou de outra tentam apossar-se de suas riquezas. 

Essa violência continua contemporaneamente com o envolvimento de vários interesses 

concorrentes. Entre eles podemos citar empresas e garimpeiros que desejam explorar os 

recursos naturais da terra, proprietários rurais que, ilegalmente ou de boa-fé adquiriram 

títulos de terras indígenas, empresas madeireiras, enfim vários grupos que têm 
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interesses escusos e fortes influências econômica e política sobre os interesses 

indígenas.  

A Década Internacional dos Povos Indígenas do Mundo - instituída pelos governos dos 

países signatários no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) – apresenta 

resultados alarmantes. Nos últimos dez anos, os povos indígenas foram vítimas de 287 

assassinatos (média de 26 por ano) e sofreram com 407 suicídios (média de 37 por ano), 

acompanhados por uma deplorável escalada da discriminação étnico-racial1.  

O Estado de Mato Grosso do Sul2 já há algum tempo, vem sendo palco de graves 

conflitos fundiários envolvendo a sociedade indígena e a não indígena. Na realidade a 

concentração da violência no Mato Grosso do Sul não encontra paralelos no País. Os 

números relacionados aos conflitos ligados a direitos territoriais servem de referência. 

Dos 26 casos relatados em 2003, contabilizou-se que, 23 ocorreram em Mato Grosso do 

Sul, bem como 28 dos 41 contabilizados em 2004 e 17 dos 32 casos do levantamento 

referente ao ano de 2005.  

O Estado apresenta um número significativo em outras categorias de violência: número 

de assassinatos, tentativas de assassinatos, suicídios, além de inúmeros problemas de 

desnutrição e de índices elevados de violência sexual. Em se tratando dos povos 

indígenas, e, para entendermos a situação atual em que vivem no Estado de Mato 

Grosso do Sul, é preciso levar em consideração como foi o processo de aldeamento 

neste Estado. 

A dramática situação dos indígenas de Mato Grosso do Sul caracteriza-se por terras 

demarcadas ainda no início do século XX e que estão hoje superpovoadas. A 

expropriação destas terras ocorreu de forma gradual no decorrer do século XX. 

Importante esclarecer que, estas terras foram demarcadas com o intuito claro de liberar 

terras para a “frente de expansão”.  

O processo de asfixia para os indígenas, agravou-se na década de 1970, com a 

implantação das grandes fazendas e com o processo de avanço dos núcleos urbanos que 

passou a pressionar e aldear a população indígena dentro de áreas minúsculas. Com essa 

                                                 
1  Relatório A Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado em 30/04/2006, pelo 
Conselho Indigenista Missionário. 
2  O Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, possui uma das mais significativas populações 
indígenas do país, cerca de 57 mil pessoas, divididas em diversas etnias.: Guarani Kaiowá,  Ñandeva, 
Terena, Kadiwéu,  Ofaié Xavante,  Atikun,  Guató,  Kinikinau entre outras. 
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tentativa de aldeamento compulsório, a tensão dentro das áreas indígenas foi se 

agravando.  

Na realidade os direitos indígenas, embora amparados por legislações que vem desde os 

tempos coloniais, jamais foram aplicados de fato. No desenvolvimento do processo de 

ocupação e colonização do Brasil, as sociedades indígenas foram desconsideradas. Os 

indígenas foram desalojados de suas terras primeiramente aos olhos do SPI (Serviço de 

Proteção ao Índio) e posteriormente da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), e 

estabelecidos em reservas, aleatoriamente, causando vários problemas que até hoje 

estão refletidos em seu cotidiano. 

No processo de expansão do Estado-Nação brasileiro, tal qual foi concebido, não se 

admitia a existência de grupos sociais com identidades e culturas próprias. Nada de 

específico poderia haver. Todos deveriam, mesmo que forçosamente assimilar e viver 

segundo uma só identidade genérica, integrados à comunhão nacional, como se toda a 

diferença étnica e cultural deixasse de existir e se transformasse numa única cultura 

homogeneizada. Diante deste contexto no qual foram inseridos os povos indígenas, 

ocorreram violações das mais diversas, uma vez que, o quadro das relações interétnicas 

no Brasil é muito complexo. 

A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM DO ÍNDIO 

A presença e atuação indígena, cada vez mais visível e marcante tanto nos cenários 

políticos nacionais quanto internacionais, demonstram que estes povos e suas ações 

estão inseridos em nosso cotidiano, e que estas ações causam impactos nas estruturas 

sociais da sociedade nacional. 

Importante observar que, dada a visibilidade política que as populações indígenas vêm 

conquistando, novas reflexões devem ser feitas, estas passam cada vez mais pela 

necessidade de se reconsiderar a maneira de pensar a visão que a sociedade não-

indígena tem das sociedades indígenas. Os pressupostos para se pensar a questão 

indígena, vão além das oposições entre vencedores ou vencidos, dominantes e 

dominados, que acabam deixando para as sociedades indígenas apenas dois papéis, os 

de vítimas de aniquilação ou de mártires da conservação da cultura (STEFANES 

PACHECO, 2006). 

No Brasil, o desconhecimento ou desprezo pelo papel da diversidade cultural no 

estímulo e enriquecimento das dinâmicas sociais e, principalmente a recusa etnocêntrica 
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da contemporaneidade de sociedades de orientação cultural diversa, tem sedimentado 

uma visão quase sempre negativa das sociedades indígenas. Existe uma postura 

ideológica predominante, de que os índios não contam para o nosso futuro, uma vez que 

muitos os consideram como uma excrescência arcaica, marcados por uma perspectiva 

de fatalidade de extinção dessas sociedades. 

Dessa forma, percebemos que, as sociedades indígenas tem sido campo fértil para as 

mais diversas projeções e idealizações ao longo da história, quase sempre balizadas em 

visões estereotipadas. Entre elas, podemos citar a imagem do índio como metáfora de 

liberdade natural, ou seja, o índio em completa harmonia com a natureza, ser exótico 

intocável, ou a imagem do índio como entrave ao progresso, ligada a um pseudo 

“atraso” a ser superado.  

Contribuindo com este pensamento arraigado na sociedade brasileira, é preciso 

considerar que, tínhamos até recentemente uma legislação inspirada em conceitos 

fortemente assimilacionistas, embasando políticas indigenistas de cunho integracionista, 

que perduraram até o advento da Constituição Federal de 1988. 

A Constituição brasileira de 1988 inaugurou uma nova fase no relacionamento das 

sociedades indígenas com o Estado e a sociedade brasileira, pois a partir desta Carta 

passou-se a assegurar o direito à diferença cultural, reconhecendo suas organizações 

sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Toda legislação anterior a ela, ainda que 

marcada por diretrizes protetoras, apostava na gradual assimilação e integração dos 

povos indígenas à comunhão nacional, porque os entendia como uma categoria 

transitória e fadada à extinção. 

O fato de que, as sociedades indígenas têm suas próprias políticas, e que, não se 

conformam exatamente com estes modelos idealizados, faz com que os índios sejam 

vistos com um certo desdém, irritação e uma ponta de acusação. Ensaiando-se a máxima 

de que índio que é índio de “verdade” deveria permanecer nas matas, e não envolvido 

com questões que seriam pertinentes à sociedade nacional. 

Não se leva em consideração que os índios constroem seus processos de autonomia, que 

têm seus próprios projetos de futuro, uma vez que, não se limitam à preservação 

cultural, mas reivindicam um espaço de relações sociais e políticas mais justas com seu 

entorno. 
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Deve-se levar em consideração que, na medida em que se aprofundam as relações com a 

sociedade não-indígena, os indígenas passaram a atuar, na dinâmica sóciopolítica destas 

sociedades. Em um movimento que se expande, algumas sociedades indígenas fundam 

entidades e associações, elaboram projetos, participam do mercado, como consumidoras 

ou produtoras, tornam-se eleitores e políticos, ocupam cargos públicos, enfim, 

participam das decisões que anteriormente estavam relegadas a uma parcela da 

sociedade nacional. 

Diante dessas considerações, enganam-se aqueles que acreditam que as sociedades 

indígenas possam constituir-se em “massa” de manobra e que são induzidos, de forma 

ingênua, por promessas paternalistas. Hoje, os indígenas cobram um engajamento nos 

seus problemas cruciais, que exigem respostas imediatas, bem como, desenvolvem uma 

relação política e econômica pragmática, na qual estão envolvidos e jogam com os 

interesses conflitantes dos agentes da sociedade nacional que com eles se relacionam, 

ou se dispõem a se relacionar. 

A questão cultural emerge hoje como conceito fundamental para compreendermos a 

trajetória das sociedades indígenas. Até pouco tempo atrás, acreditávamos saber com 

certeza do que estávamos falando quando nomeávamos dicotomicamente o tradicional 

e o moderno, sem levarmos em consideração que os povos indígenas renovam dia-a-dia 

seus modos de afirmação étnico, cultural e político. Fomos reféns de um etnocentrismo 

dissimulado, que não nos deixava compreender a dinâmica dessas sociedades. 

A problemática da relação entre o moderno e o tradicional tomou um novo 

direcionamento, embora já não se apresente na sua expressão dicotômica antiga. A 

noção de hibridismo, central na obra de Canclini (1990), contempla uma nova forma de 

lidar com aquilo que outrora foi pensado como uma situação transitória. O que o autor 

nos traz de novo é que as identidades mudam e essa mudança passa eminentemente 

pelos processos de apropriação, ou seja, os indígenas resignificam elementos e 

símbolos para seguirem traçando pontes entre suas memórias e utopias. 

Para refletirmos sobre identidade e cultura é preciso deixar claro a imagem que o senso 

comum cria sobre os indígenas. Na realidade temos uma imagem do índio-hiper-real 

produzida por entidades civis contemporâneas, que operam com um índio perfeito, que 

guarda pouca relação com os índios reais.  
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Com essa formação discursiva nacional-popular emergiu no imaginário “popular” e 

muitas vezes na história memorialística e na literatura, persistindo em reconhecer o 

índio dentro de um conjunto de imagens estereótipas embasadas em: 

[...] habitantes da mata que vive em bandos nômades e anda nu, que possui uma 

tecnologia muito simples e tem uma religião própria (distinta do cristianismo). Os 

elementos fixos que compõem tal representação propiciam tanto a articulação de um 

discurso romântico, onde a natureza humana aflora com mais propriedade no homem 

primitivo, quanto na visão do selvagem como agressivo, cruel e repulsivo (Oliveira, 

1999). 

A DINÂMICA DAS MOBILIZAÇÕES INDÍGENAS 

Para entendermos essas conquistas e demandas, devemos nos reportar as dinâmicas 

estabelecidas pelos povos indígenas, pois, o surgimento de mobilizações e 

manifestações indígenas no Brasil está diretamente relacionado com os movimentos 

étnicos que, a partir da década de 1970, emergem em diversos países da América 

Latina. No Brasil, foi basicamente a partir desta década (1970), que as diversas 

mobilizações indígenas alcançaram repercussão junto à opinião pública nacional e 

internacional. Neste momento, alguns setores da sociedade acreditavam que o fim 

desses povos era eminente. Foi nesse contexto e na expectativa de se insurgir contra 

todo esse quadro desfavorável, que as sociedades indígenas iniciaram um intenso e 

profundo processo de articulações, fortalecimento da auto-estima e organização das 

lutas. E um dos principais motivos dessas mobilizações foi a luta pela terra. 

Merece destaque que, no Brasil, a partir da década de 1970, os massacres e graves 

conflitos pela posse da terra tornaram-se cada vez mais emergentes, em decorrência 

dessa política, os índios foram os que mais sentiram. Assim, em decorrência de 

denúncias sobre a trágica situação vivida pelos povos indígenas mais uma vez o 

governo foi obrigado a ceder a pressões em favor dos direitos dos índios. Sancionando 

em dezembro de 1973, a Lei nº 6.001, o Estatuto do Índio. A partir de então, os povos 

indígenas, inclusive aqueles cujos aldeamentos haviam sido declarados extintos e 

totalmente esbulhados na segunda metade do século XIX, ganharam novo ânimo para 

continuar a luta, quer pela recuperação, quer pela proteção e pelo reconhecimento de 

seus territórios. 
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Portanto, nos últimos anos da década de 1970, delinearam-se articulações ainda hoje 

presentes nas cenas indigenistas e indígenas. (Lima, 2002 p.09)3. A substituição, em 

1967, do SPI pela FUNAI, a crescente participação desta em processos de abertura de 

estradas e outras formas de penetração na região Amazônica sob o regime ditatorial 

militar então em curso, a larga entrada de capital internacional financiando a ditadura e 

interesses agroindustriais teriam como contrapartida alterações internas à agência 

tutelar. Tem-se que tais mudanças se apresentaram em caráter bastante particular, e 

distanciadas de idéias formadoras no SPI dos anos 1950. Dessa apropriação posterior, 

resultaram diversos conceitos jurídicos presentes no Estatuto do Índio (Lei 6.001/73), 

forjado pelo regime como resposta necessária às cobranças internacionais de efetiva 

proteção às populações indígenas atingidas pelas ações desbravadoras tanto do Estado 

quanto de grupos particulares.  

O Estatuto chegou a fixar prazo para que todas as terras indígenas estivessem 

demarcadas, que seria de cinco anos. Na realidade isso nunca iria se confirmar, pois em 

vez de seu cumprimento, o que se teve foi o anúncio pelo governo de “solução” para o 

problema que seria através da “emancipação” por decreto das comunidades indígenas, 

que assim ficariam desprovidas de seus direitos territoriais.  

Considerada uma lei ordinária, o Estatuto do índio, que tem por objetivo regulamentar a 

situação jurídica dos índios, pode ser considerado como fruto das inquietações do 

governo brasileiro com as severas críticas que vinha sofrendo por parte da comunidade 

internacional desde 1967, em razão de denúncias sobre violações de direitos humanos. 

Segundo Lima (2002), essa lei, foi elaborada num momento em que o país estava sob o 

domínio de um regime autoritário extremamente centralizador e que necessitava mostrar 

a opinião pública internacional a sua preocupação com os indígenas e a existência de 

uma política indigenista coerente com os instrumentos internacionais à época existentes. 

Nesta perspectiva, Leitão (1993)4, aduz que o Estatuto do Índio fez-se divulgar em 

edições de luxo publicadas em inglês e francês e que curiosamente, jamais foi traduzido 

em qualquer das línguas indígenas falada no país, e que este só começou a ser 

                                                 
3  Antonio Carlos de Souza Lima, Questões para uma política indigenista: etnodesenvolvimento e 
políticas públicas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2002. 
4  Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão, “Direitos Culturais dos Povos Indígenas- Aspectos do 
seu reconhecimento’, in: Os Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1993 
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conhecido pelos indígenas no final da década de 1970, justamente com o crescimento 

das mobilizações indígenas e da atuação das organizações de apoio aos índios. 

Oliveira (1998)5, por sua parte, esclarece ainda que, o Estatuto do Índio foi produzido 

por um círculo fechado de juristas que incorporava os ideais protecionistas e 

integracionistas vigente à época, garantindo aos índios proteção especial por meio da 

tutela do Estado, até que assimilassem a cultura da sociedade envolvente e fossem 

definitivamente absorvidos por esta sociedade.  

Quanto à participação de significativa parcela da sociedade civil no movimento 

indígena, e o diálogo estabelecido por esta sociedade deve-se sobremaneira, no âmbito 

Latino americano, às críticas dos efeitos etnocidas das políticas desenvolvimentistas, 

que tiveram na Reunião de Barbados, em 1971, e na Reunião de Peritos sobre 

Etnodesenvolvimento e Etnocídio na América Latina, realizada em dezembro de 1981, 

em São José da Costa Rica, eventos especiais na formulação de propostas para um 

“desenvolvimento alternativo”, marcado por projetos de futuro próprios às sociedades 

indígenas. 

O Simpósio Fricção Interétnica na América do Sul não-Andina, realizado em Barbados, 

congregou um pequeno número de antropólogos envolvidos com a causa indígena e 

defensores de uma antropologia comprometida com o seu objeto de estudo.  

O mesmo autor argumenta que, os antropólogos sul-americanos discutiram e analisaram 

as relações entre as sociedades indígenas e as sociedades ou Estados nacionais latino-

americanos, firmando ao final do encontro, a Declaração de Barbados. 

Tal documento aborda aspectos da realidade indígena americana, acentuando o 

completo desrespeito às suas terras, juntamente com o desrespeito a sua diversidade 

sociocultural.  

Nesta perspectiva, Neves (2003)6, ao analisar as formas de mobilização e de 

organização indígena, aduz que, o surgimento de mobilizações e manifestações 

indígenas no Brasil está diretamente relacionado com os movimentos étnicos que, a 

partir dos anos 70, emergem em diversos países da América Latina. Acrescentando que, 
                                                 
5  João Pacheco de Oliveira. (org.). Indigenismo e territorialização: poderes, rotinas e saberes 
coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1998. 
6  Lino João de Oliveira Neves. “Olhos mágicos do Sul: lutas contra-hegemônicas dos povos 
indígenas no Brasil”, in: Boaventura de Souza Santos (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
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os anos setenta representam o período das assembléias indígenas, marcados por 

descobertas mútuas e trocas de informações sobre os contextos interétnicos enfrentados 

pelas sociedades indígenas. 

As alianças e as discussões efetuadas entre índios e setores da sociedade civil 

propiciaram às condições políticas para a criação de entidades representativas das 

sociedades indígenas.  

Lima (2002), atenta para o fato de que, foi a partir desse quadro, não mais restrito ao 

aparelho indigenista e a uma forma difusa e ingênua da opinião pública como nas 

décadas de 1950 e 1960, que a idéia de demarcação de terras indígenas afirmou-se 

como mote. A constatação do total despreparo e da inépcia da FUNAI, no tocante a essa 

e a outras questões prementes à vida dos povos indígenas no Brasil, estimulou variados 

esforços de mapeamento, como os do CIMI e os do programa Povos Indígenas no 

Brasil, do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), além de 

trabalhos de cunho analítico. 

De acordo com Lima (2002), associações, criadas durante o período de governo 

autoritário no País, talvez tenham sido uma das formas privilegiadas de questionamento 

do regime militar, não existindo dúvidas que durante os anos setenta as situações 

vividas pelas diversas sociedades indígenas, serviram para fundamentar a luta que 

vários segmentos da sociedade civil empreenderam pelo país, visando alcançar sua 

redemocratização. 

INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO AOS POVOS INDÍGENAS 

O constitucionalismo emergente em toda a América Latina supõe várias rupturas 

epistemológicas e políticas a respeito da relação Estado, direito e povos indígenas 

concebidas dentro de um horizonte monista e monocultural do Estado Nação 

(FAJARDO, 2003)7. 

Entre as principais mudanças inseridas nas Cartas Constitucionais dos países latino 

americanos, podemos apontar: a ruptura do modelo de Estado-Nação, para dar um passo 

rumo ao Estado pluricultural; a superação do conceito tutelar dos indígenas como 

objetos de políticas para definir-los como sujeitos políticos, ou seja, povos com direitos 

                                                 
7  Raquel Yrigoyen Fajardo. “Vislumbrando um Horizonte Pluralista”, in: Milka Castro Lucic. Los 
Desafios de la Interculturalidad: Identidad, Política y Derecho. Universidad de Chile. 2003. 
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a auto-definição e autonomia; ruptura de um modelo de democracia excludente para um 

modelo de articulação democrática da diversidade; a ruptura da identidade Estado-

direito ou monismo jurídico para abrir campo a um direito mais pluralista; a superação 

de um conceito individualista, monocultural e positivista dos direitos humanos para, 

sobre a base da igual dignidade de culturas, abrir caminho para uma definição e 

interpretação intercultural dos direitos humanos (FAJARDO, 2003). 

Tanto na esfera nacional quanto na internacional podemos perceber alguns avanços em 

termos do reconhecimento de direitos coletivos indígenas. No plano internacional, foi 

feita uma revisão da Convenção 107 sobre populações indígenas e tribais, aprovada 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra em 1957, cujos 

referenciais ainda eram assimilacionistas e integracionistas, inspirando e legitimando 

legislações e políticas entre os países signatários (entre eles o Brasil), que articuladas a 

projetos de desenvolvimento nacionais e regionais, passaram a legitimar os propósitos 

desenvolvimentista que alguns dirigentes queriam impor ao Brasil. 

Ainda no plano internacional, em 1989, a Conferência Internacional da OIT concluiu 

uma discussão de três anos, com a participação de inúmeros representantes de 

organizações indígenas e governamentais, aprovando a Convenção nº 169. Esta, 

diferentemente da Convenção nº 107, onde os indígenas não foram ouvidos, representou 

um enorme avanço no reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos coletivos, 

com identidade étnica específica e direitos históricos imprescritíveis. Esta Convenção 

procura definir detalhadamente, além dos direitos dos povos indígenas, os deveres e as 

responsabilidades dos Estados na sua salvaguarda. 

Não obstante, as conquistas a nível internacional ainda na década de 1980, com o 

crescente processo de organização e de articulação dos povos indígenas, aumentou a 

participação dos índios em diversas instâncias com afirmação e alianças com segmentos 

da sociedade civil e com setores populares que procuravam se reorganizar. 

Representantes indígenas estiveram presentes em congressos de trabalhadores rurais, da 

Central Única dos Trabalhadores e do então nascente Movimento dos Sem Terra, dentre 

outros. Por sua vez, representantes de várias organizações apresentaram sua 

solidariedade, onde apoios e alianças foram sendo consolidados no interior do 

movimento popular, culminando na promulgação da Constituição de 1988. 
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Importante destacar que, desde a década de 1990, está em trâmite no Congresso 

Nacional Estatuto das Sociedades Indígenas, apresentado para garantir a execução da 

Constituição referente aos direitos indígenas, este projeto sugere a revisão do Estatuto 

do Índio, Lei nº. 6.001/73. 

Aparentemente este novo projeto de lei garante novos direitos as sociedades indígenas, 

porém não podemos nos esquecer que existem muitas divergências que estão postas 

entre os interesses das sociedades indígenas e os interesses políticos e econômicos de 

setores da sociedade. Entre eles podemos citar os interesses de grupos econômicos que 

representam as madeireiras, as mineradoras e o agronegócio. Os interesses são tantos 

que até hoje o Estatuto das Sociedades Indígenas proposto no início da década de 90, 

ainda não foi aprovado. 

O que se observa é que, além de estreitarem relações, as alianças indígenas, 

desencadearam ações conjuntas e cooperações com Igrejas, organizações não-

governamentais, entidades de apoio à causa indígena entre outros. Desta forma, o 

movimento indígena experimentaria variadas formas de organizações, o movimento 

indígena brasileiro é mais do que uma resposta meramente reativa às condições e 

estímulos externos. [...] Deve-se ter em mente que os povos indígenas têm uma longa 

experiência de andar alinhados em trilhos sinuosos. O que para um pensamento 

ocidental podem parecer desvios à toa, pode verdadeiramente representar o caminho 

mais curto entre dois pontos, proporcionando-nos lições inesperadas de produtividade. 

(RAMOS, 1997 p.53 apud NEVES 2003 p. 120). 

Em que pese às conquistas indígenas, não só no âmbito nacional quanto internacional, 

na realidade, muito se está por fazer. Nos textos das leis, como já foi apontado, leva-se 

em consideração o reconhecimento da diversidade sociocultural do país e dos direitos a 

ela associados. Porém, no plano da efetividade destas legislações, como também na 

definição das políticas públicas e de sua implementação, percebemos a grande distância 

que se impõe entre o que está estabelecido e o que de fato, ocorre na prática. 

OS DIREITOS INDÍGENAS E AS MUDANÇAS DE PERSPECTIVAS  

No tocante ao respeito aos direitos indígenas, o Estado contemporâneo e seu direito 

sempre negou a possibilidade de convivência, num mesmo território, de sistemas 
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jurídicos diversos. Souza Filho (1992)8 aponta que ao mesmo tempo em que a 

construção do Direito brasileiro manteve como inexistente qualquer manifestação 

jurídica das sociedades indígenas, foram construindo institutos próprios para eles, cujo 

conjunto se convencionou chamar de direito indigenista. 

Porem, com as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, impõe-se a 

construção de novas reflexões para a teoria jurídica em suas dimensões civil, pública e 

processual, capaz de contemplar o crescente aparecimento de novos direitos, uma vez 

que, as necessidades, os conflitos e os novos problemas colocados pela sociedade 

engendram também outras formas de direitos que desafiam e põem em dificuldade a 

dogmática jurídica tradicional, seus institutos formais e materiais e suas modalidades 

individualistas de tutela. 

Os povos indígenas tornaram-se visíveis. Não é mais possível ignorá-los. E, nas suas 

lutas jurídico-políticas pela defesa de seus direitos, defendem antes de tudo sua 

identidade (Llancaqueo, 2004). Por esta razão questionam o direito positivo da 

modernidade, levando-nos a refletir sobre alguns conceitos como: identidade, cultura, 

direitos, dentre outros. Assim, nas últimas duas décadas os indígenas ressurgem na 

América Latina por forças próprias e de importantes aliados, e lentamente vão 

desnudando a história e reconstruindo um novo cenário. 

Dessa forma, aponta-se que o ponto central dos movimentos sociais indígenas, desde o 

final do século XX, tem sido a exigência de reconhecimento e respeito a seus direitos 

como sociedades etnicamente diferenciadas - direitos políticos, territoriais, culturais, 

econômicos e sociais-; a afirmação de sua identidade étnica. Assim, o processo 

identitário, muitas vezes se apresenta como processo legitimador para a inclusão dos 

direitos previstos nas constituições e acordos internacionais9. 

De uma forma própria, os indígenas vêm apresentando ao Judiciário suas reivindicações 

e mostrado a situação em que vivem, pois, esta realidade em grande parte é 

desconhecida nos processos judiciais; até porque, abordado sob uma perspectiva 

interna, o processo judicial se constrói como universo fechado, dotado de lógica própria, 

                                                 
8  Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Textos clássicos sobre os direitos dos povos indígenas. 
Curitiba: Juruá/NDI, 1992. 
9  Apesar da relevância, não abordaremos de forma exaustiva nesse trabalho os direitos 
indígenas conquistados nas constituições latino americanas e nos acordos e tratado 
internacionais. 
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a lógica jurídica, que, na maioria das vezes, não reflete as realidades sociais e políticas 

de que trata.  

O contato com a situação evidencia aos “aplicadores da justiça” que suas concepções 

são muitas vezes estereotipadas, e noções como “aldeia”, “tribos”, “malocas”, 

“aculturados”, embora ultrapassadas, são representações operantes no discurso jurídico.  

A esse respeito, Bourdieu (2003), nos ensina que a situação judicial funciona como 

lugar neutro, que opera uma verdadeira neutralização do que está em jogo, sendo que 

os agentes especializados, enquanto terceiros, introduzem uma distância neutralizante a 

qual fica bem clara principalmente no caso dos magistrados. 

Conceitos como os que mencionamos acima, embora amplamente utilizados pelas 

diferentes disciplinas que compõem as ciências sociais, nem sempre possuem 

significados muito precisos, ou ainda, nem sempre são aplicados com critérios 

equivalentes. Dessa forma, por ser freqüentemente usados, esses tipos de conceitos 

acabam sendo considerados como propriedade comum da ciência e, por isso mesmo, 

passam a ter uma definição quase “natural”. E assim, contribuem para legitimar 

determinadas maneiras de pensar e classificar que também se tornam formas naturais de 

ver e observar a realidade. Não obstante, devemos considerar que como todo conceito é 

também objeto de uma construção, a análise requer, fundamentalmente, a sua 

desnaturalização10. 

Importante destacar que, nossa cultura jurídica será calcada na noção de imparcialidade 

e neutralidade do juiz, que na relação jurisdicional representa o próprio Estado. Tal 

concepção será alicerçada por uma reificação11 da lei, estabelecida a partir da noção da 

existência de um direito natural, e não como o produto de relações sociais entre homens 

concretos numa determinada época. 

A importância do papel das representações em contextos nos quais as práticas e as ações 

da sociedade são edificadas sobre um pensamento, colocam-nos diante da problemática 
                                                 
10  Nos termos de Bourdieu, (2003) diríamos “desconstruir o conceito”. 
11  Reificação aqui é entendida no sentido dado por Marx. Para ele, a objetividade das 
relações existentes entre os homens, o produto de suas ações, em dado momento perde sua 
característica objetiva de produto da ação/intervenção humana e assume características 
abstratas, em especial no capitalismo, tornando-se estranhas ao próprio homem, independentes 
destes, assumindo, assim, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas (...) dotados de 
vida própria, figuras autônomas, que mantêm relações entre si e com os homens. MARX, K. O 
Capital, São Paulo, Nova Cultural, col. Os Economistas, 1985, p. 71. 
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do papel fundamental que as instituições assumem enquanto formadoras das verdades 

concebidas por outros grupos. Para Roger Chartier, 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade 

de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de 

grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proferidos com a posição de quem os utiliza. As percepções do social não são de forma 

alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) 

que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 

legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas [...] As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõem, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e os seus domínios 

(CHARTIER, 1988, p.17). 

Observa-se que em determinados momentos, o direito tal como “tradicionalmente” 

formulado e aplicado, tem servido mais como “obstáculo” às pretensões dos povos 

indígenas e grupos sociais, evidenciando assim o grau de disputas internas no campo 

jurídico, em que se coloca em questão a própria forma de dizer o direito. 

Muitas vezes, o sistema judiciário está ancorado no mito do juiz como escravo da lei, 

ou, como queria Montesquieu, o juiz como sendo a boca que pronuncia as palavras da 

lei. Enfim, o mito fundante do positivismo jurídico, que afirma estar todo o direito 

reduzido a lei e as palavras da lei terem um único sentido possível. 

No tocante aos conflitos territoriais os quais temos acompanhado, apesar de terem 

mudado as normas jurídicas sobre o tema, não mudou, como regra geral, a concepção 

dos juízes que continuam decidindo situações do presente com idéias do passado. E de 

acordo com Silveira (2004), é a forma social e culturalmente descontextualizada de 

decidir que faz com isso constitua uma forma de atuação geradora de violência.  

Tudo se passa, então, como se não fosse necessário ir além do campo jurídico12, ou 

mesmo do direito, como se fosse possível compreender esta prática sem fazer a 

sociogênese dos conflitos, sem se interrogar sobre as propriedades sociais dos 
                                                 
12  Para Bourdieu (1989), o campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito 
dizer o direito, quer dizer a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes 
investidos de competência ao mesmo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade 
reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de textos que 
consagram a visão legitima, justa do mundo social.  
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indivíduos envolvidos e a história de suas relações, sem, enfim, reinscrever os fatos 

relevantes do direito em quadros sociais mais amplos (SIGAUD, 2004).  

De maneira geral, a concepção positivista predominante nos cursos de Direito reduz o 

fenômeno jurídico a um conteúdo meramente legalista e formal, o que tem sacrificado 

em muito as idéias de justiça, eqüidade, igualdade, transformando-se num culto à lei, 

que juntamente com a crença da neutralidade do judiciário, provocou o alheamento 

deste Poder ao que, na realidade, se passa com as sociedade(s), conferindo-lhe 

indiferença em relação aos conflitos e sua falta de comprometimento com as injustiças 

sociais. Isso levou o Poder Judiciário a cair nas armadilhas das instâncias dominantes, 

funcionando, com freqüência, como mecanismo de controle social, de produção e 

defesa de uma ordem jurídica mais consagradora de desigualdades do que de liberdades 

(MACHADO, 1996, p.13). 

Como decorrência disso, passa a existir uma alienação da realidade, que conforme 

expõe Silveira (2004), não encontra paralelo em outras áreas do conhecimento, já que 

não se fala em “mundo da medicina”, “mundo da engenharia”, fundamenta-se na 

ideologia jurídica que consagra o positivismo como forma de explicação do direito. Em 

suma, se temos o “nosso mundo”, tudo deve se explicar pelas normas jurídicas, 

comandos estatais obrigatórios. Somos “ensinados” a reduzir todo o direito à lei. E 

quando a vida confronta-se com a lei... ora, mude-se a vida! (Silveira, 2004, p.135). 

Muitos “aplicadores” do direito, visto sob uma ótica estritamente ocidental, fazem 

questão de enfatizar a existência de uma certa distância do restante da comunidade. Isso 

lhes parece normal, afinal lhes ensinaram desde as primeiras lições, que existe um 

“mundo do direito”, diferente do mundo dos fatos, no qual a vida, as pessoas e as 

coisas, tudo se reduz a normas, a teorias (Silveira 2004). Essa cuidadosa distância e 

diferenciação, não sem pretensão, do mundo real compõe a forma de ser da categoria 

profissional à qual se conferiu significativa parcela do poder do Estado. O Estado 

outorga a essas pessoas, após concluírem as formalidades escolares e serem aprovadas 

em concursos públicos, que passassem a decidir sobre a vida e a liberdade de outras 

pessoas. 

Porem, para pensarmos as relações sociais interetnicas, é necessário refletirmos sobre 

igualdades e diferenças. E esses são alguns dos desafios que o Direito tem que 

enfrentar. 
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É necessário também buscar um quadro de alternativas ao direito moderno de cunho 

eminentemente antropocentrista, individual e abstrato, com o intuito de levar em 

consideração o interculturalismo e a pluralidade de realidades. A partir daí dar lugar a 

uma transição paradigmática que substitui uma epistemologia da simplicidade por uma 

epistemologia da complexidade, que implica contemplar efetivamente as sociedades 

etnicamente diferenciadas. 

Nesse sentido apontamos que um dos diálogos possíveis e necessários deve ser feito 

com a antropologia, que propõe uma reflexão sobre “os estados de direitos” entendidos 

como situações construídas sobre praticas e representações dos sujeitos históricos. Alem 

do que, levar em consideração os direitos indígenas elaborados e sistematizados pelos 

diversos povos indígenas13.  

Diante deste novo contexto, percebemos que não existem mais juristas “senhores de si”; 

há um incômodo geral, principalmente no sentido de que é preciso construir um novo 

diálogo com outras disciplinas, pois, na realidade, temos uma série de eventos, 

regulamentos, políticas, costumes, crenças, sentimentos, símbolos, procedimentos e 

conceitos agrupados. 

Dessa forma, direitos de liberdade e direitos sociais não podiam conviver pacificamente 

num mesmo ordenamento, para ser aplicado por uma mesma jurisdição. Entretanto, esta 

ordenação epistemológica passou nas últimas décadas do século XX, por um estudo 

crítico, passando-se a estabelecer novas bases para uma Teoria Crítica do Direito. 

Este movimento, baseado na análise lingüística do discurso jurídico, naquilo que está 

por detrás da fumaça estruturado pelo positivismo dogmático, conjuntamente com o 

expansivo movimento alternativo, seja este de Direito Alternativo, de uso alternativo do 

Direito ou da Jurisprudência alternativa, e o pluralismo Jurídico provocaram uma 

consciência generalizada sobre a crise paradigmática do Direito moderno (WOLKMER, 

2003). 

Portanto, para que os “aplicadores” do direito possam compreender sobre as 

realidades complexas dos povos indígenas, estes têm que transpor conceitos, já 

superados, que ainda encontram respaldo nesta ciência, como por exemplo:  que o 

                                                 
13  Apesar da relevância, não abordaremos neste texto a questão do pluralismo jurídico. Nesse 
sentido ver- De La Torre (.2004, 2005), Fajardo ( 2001, 2004), Mares (2000), Wolkmer (2003), dentre 
outros. 
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Estado é árbitro imparcial dos conflitos e  que o Juiz, investido de poder  pauta-se pela 

objetividade e neutralidade para a busca da verdade real. 

Importa esclarecer que, o surgimento e a existência dessas “novas” demandas indígenas 

pelo reconhecimento de seus direitos devem ser observadas a partir das exigências 

contínuas, locais e particulares da própria coletividade diante das novas condições de 

vida e das crescentes prioridades impostas socialmente. E, tais direitos ainda que 

chamados de novos direitos, não são inteiramente novos, na realidade, como propõem 

Wolkmer (2003, p.20), novo é o modo de obter direitos que não passam mais pelas vias 

tradicionais- legislativa e judicial-, mas provêm de um processo de lutas específicas e 

conquistas das identidades coletivas plurais para se tornarem visíveis pelo Estado ou 

pela ordem pública constituída. 

Na realidade, cada vez mais comunidades estão reivindicando espaços e se fazendo 

presentes, percebemos dentro de um contexto maior, ou seja, global, que as 

comunidades estão cada vez mais se organizando de acordo com suas especificidades. 

E, neste contexto, as sociedades indígenas querem ser ouvidas a partir de um local 

determinado, como indígenas, participando de um processo histórico que, ao contrário 

do que já foi prognosticado, apresenta-se como um campo aberto de possibilidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sabemos que a vida não nasce da lei. E se a vida não nasce da lei, é preciso descobrir 

com urgência, como dar vida à prática do direito (Silveira 2004). Como bem enfatiza o 

autor, é necessário assinalar que o processo de destruição contém a possibilidade da 

reconstrução, que ocorre a partir da resistência. Por isso, apesar de tudo, há resistências 

que vão além da noção de submissão, pois, conforme argumenta Albert (2000, p.15): 

[...] já é tempo de nos livrarmos de uma vez por todas da noção de resistência, 

sobretudo, pelo efeito de realidade que ela parece conferir a seu oposto, ou seja, a 

suposição de existir algo como uma submissão cultural. 

E nesse sentido, a discussão sobre o direito e os povos indígenas deve levar em conta a 

multiplicidade e heterogeneidade dos sujeitos com uma formação econômico-social e 

cultural produzida a partir da dinâmica histórica, territorial e cultural. 

Renan 1860, apud Rouland (2004), assim afirmou: Concebo para o futuro uma 

humanidade homogênea, na qual todos os riachos originais se fundirão num grande rio 
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e na qual todas as lembranças das diversas origens estarão perdidas. Conforme aponta 

Roulan. Enganar-se-ia considerando-o rapidamente, pois, O futuro da humanidade 

situa-se exatamente na junção desses afluentes originais: não sem negações ela se 

opera diante de nós, e tomará séculos, sem dúvida. Mas se um universalismo autêntico 

dela nascer, ele se constituirá menos pela negação das diferenças do que pela 

remodelação delas, sem que a unidade signifique a uniformidade. Do mesmo modo é 

provável que se dilua a lembrança exata das origens longínquas. Mas duvidamos da 

homogeneidade do rio daí resultante. Garantiremos antes que aquele, curvado em 

meandros, cheio de imprevistos, será sempre tomado por agitações em que se 

recomporão identidades múltiplas (ROULAND 2004, p. 607). 

As situações históricas vivenciadas pelos povos indígenas são produzidas socialmente, 

são produtos de uma cultura datada num determinado tempo e lugar. 

Concomitantemente, refletem as condições específicas do lugar e dos conflitos que não 

podem ser considerados exclusivamente do ponto de vista econômico e jurídico, pois 

têm dimensões que retratam o vivido de quem as constrói. 

A realidade nos tem mostrado que, para além das diferenças, é possível a construção de 

alianças, a partir de interesses comuns, o que na prática tem resultado na formação de 

teias e redes (Castells, 2001), que cruzam espaços locais, nacionais e mundiais, como 

parece ser o caso das demandas indígenas pelos seus direitos. E, conforme aponta 

(Fajardo, 2004), precisamos estabelecer princípios, tais como o da dignidade das 

culturas, para superar o conceito de minorias. Também, estabelecer um diálogo 

intercultural com mecanismos de articulação e consulta bem como uma distribuição do 

poder de definição em espaços normativos, jurisdicionais e de políticas públicas. Assim 

como estabelecer garantias institucionais e processuais que viabilizem a equidade com 

reconhecimento do direito a diferença cultural. 
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RESUMO 

Gestados, os Direitos Fundamentais, na obra da civilização jurídica, encontram-se 

albergados na existência de Constituições democráticas modernas – que ordenam a 

sociedade e asseguram as suas condições de validade e concretude de tais Direitos, como 

bem exemplifica a Constituição Brasileira de 1988. Nesta linha de idéias, o ponto mais 

importante do enfrentamento da questão referente à proteção da pessoa humana não 

vincula-se apenas à redescoberta da pessoa pelo direito e, mas principalmente à ligação 

da proteção da pessoa aos valores que lhe são inerentes como garantia e fundamento de 

seu devir, ante seu resguardo constitucional. Desta forma, percorrendo este caminho, 

passa-se a por uma análise da delimitação conceitual e da definição na seara 

terminológica dos Direitos Fundamentais, sua posição e acepção na arquitetura 

constitucional, os pressupostos da idéia de eficácia e a instrumentalização constitucional 

para a sua concreção. Afinal, o eficaz funcionamento e o constante aperfeiçoamento da 

tutela jurisdicional dos direitos da pessoa são sinais de uma real civilização jurídica. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONSTITUIÇÃO; CONCREÇÃO 

 

RESUMEN 

Gestados, los derechos fundamentales, en la ejecución de la civilización legal, reuniones 

se alojó en la existencia de constituciones democráticas modernas que ordenan a 

sociedad y aseguren sus condiciones de validez y del concretude de las tales derechas, 

también ejemplifica la Constitución Brasileña de 1988. En esta línea de ideas, el punto 
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más importante de la confrontación de la pregunta que se refiere para la protección del 

humano de la persona no se asocia solamente al redescoberta de la persona para la 

derecha y, sino principalmente a ligarse de la protección de la persona a los valores que 

es inherente como garantía y lecho de su deber, antes de su defensa constitucional. De 

tal manera, cubriendo esta manera, lo para un análisis de la delimitación conceptual y la 

definición en el terminológica del seara de los derechos fundamentales, su posición y 

significándolos en la arquitectura constitucional se transfiere, estimado de la idea de la 

eficacia y del instrumentalização constitucional para su concreción. Después de todo, el 

funcionamiento eficiente y el perfectioning constante de la tutela jurisdiccional de los 

derechos de la persona son señales de una civilización legal verdadera.   

 

PALABRAS CLAVE 

DERECHOS FUNDAMENTALES; CONSTITUCIÓN; CONCRECIÓN. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

Em busca de uma luz para o tema proposto no presente estudo, destinado à análise 

do fascinante e vasto - universo dos Direitos Fundamentais, usufrui-se do pensamento de 

Norberto Bobbio de forma a dar contornos mais nítidos e concretos ao trabalho, onde diz 

que  “reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das 

Constituições democráticas modernas”. Ainda, “a paz por sua vez, é o pressuposto 

necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos do homem” e estes 

direitos, “democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento 

histórico”, pois afinal, “sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há 

democracia; sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica 

dos conflitos”1. 

Certo, que os Direitos Fundamentais têm exercido um papel de primeira ordem na 

configuração do constitucionalismo. Para Pérez Luño as normas que os regulam, “unidas 

a las que definen el sistema económico y a las que articulan el modelo de Estado 

constituyen, sin duda, la parte de la Constitución de la que se deduce el modelo 

constitucional de Sociedad”2. 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
P. 01. 
2 PÉREZ LUÑO, 1998, p. 19.  
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Aqui, ao lembrar uma famosa expressão de Herbert Krüeger de que “já não são os 

direitos fundamentais que se movem no âmbito da lei, mas a lei que se move no âmbito 

dos direitos fundamentais”3, acompanha-se Paulo Bonavides, ao afirmar que essa 

constatação é a “descoberta do núcleo central de todo o processo que rege doravante as 

transformações constitucionais em proveito da formação e consolidação de um universo 

da liberdade, juridicamente resguardado por mecanismos de proteção eficaz"4. 

Assim, o direito contemporâneo combate as estruturas do individualismo, 

carcomidas pela ação do tempo e pelo avanço tecnológico, impressionante que a 

sociedade sofreu nos séculos XIX e XX, ressurgindo, daí, o resgate de valores éticos 

essenciais ao exercício da cidadania. Neste viés, o constitucionalismo foi o projeto 

político vitorioso ao final do milênio.5 O ideal democrático realiza-se não apenas pelo 

princípio majoritário, mas também pelo compromisso na efetivação dos direitos 

fundamentais. 

O Direito Constitucional, como o direito em geral e em especial o Direito Privado, 

tem possibilidades e limites. A correção de vicissitudes crônicas da vida nacional, como 

a ideologia da desigualdade e a corrupção institucional, depende antes da superação 

histórica e política dos ciclos do atraso, do que de normas jurídicas. O “aprofundamento 

democrático no Brasil está subordinado ao resgate de valores éticos, a um projeto 

generoso e inclusivo de país6” e, principalmente, ao exercício da cidadania. Tal conceito 

de cidadania que desborda desses quadrantes, como comenta Edson Fachin, “é o 

continente que abriga uma dimensão fortificada da pessoa no plano de seus valores e 

direitos fundamentais” 7. 

Gravita inquestionável, a não existência de Estado Constitucional sem Direitos 

Fundamentais, pois estes direitos se convertem na razão de ser do Estado, cuja função 

básica é a proteção e a efetiva realização das prerrogativas fundamentais. Sob esta 

perspectiva, uma das primeiras questões suscitadas em um trabalho, que pretende 

embrenhar-se no campo dos Direitos Fundamentais, refere-se à delimitação 

terminológica e a perspectiva histórica nas quais, estes, serão abordados. Temas postos a 

partir de então, aferindo-se, ainda, o alcance e significado dos Direitos Fundamentais na 

Constituição Brasileira de 1988. 
                                                 
3 KRÜEGER, Herbert apud BONAVIDES, 1998, p. 358. 
4 BONAVIDES, 1998, p. 359.  
5 REALE, Miguel. O Projeto do Novo Código Civil: situação após a aprovação pelo Senado Federal. 2 
ed. Reformada e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999. 
6 BARROSO, 2003, p. 45. 
7 FACHIN, 1999, p. 33.  
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1 A concepção clássica dos direitos fundamentais: da delimitação conceitual e da 

definição na seara terminológica. 

Um dos primeiros pontos averiguados ao adentrar no campo dos Direitos 

Fundamentais refere-se ao nascimento do debate conceitual e a delimitação 

terminológica que lhes são concernentes, de forma a afastar a incomunicabilidade que o 

equívoco das palavras pode produzir. Pois, não raro, termos como outras expressões, tais 

como "direitos humanos", "direitos do homem", "direitos subjetivos públicos", 

"liberdades públicas", "direitos individuais", "liberdades fundamentais" e "direitos 

humanos fundamentais"8 são utilizados indistintamente e sem consenso conceitual pelos 

doutrinadores e legisladores.  

Convém ressaltar, ainda, que o sentido conferido a esses termos está envolto no 

contexto histórico da modernidade e inserido em uma cultura individualista e 

antropocêntrica que confere aos seres humanos a titularidade de direitos, pelo simples 

fato de sua humanidade. Desta forma, ao que concerne à terminologia e ao conceito, 

adotados neste estudo, a própria utilização da expressão Direitos Fundamentais no título 

desta dissertação, por si só, revela a opção na seara terminológica, não dispensando, no 

entanto, uma apreciação linear da delimitação conceitual e da definição dos referidos 

Direitos, pela circunstância de que, tanto na doutrina, quanto no direito positivo, ocorre 

um alargamento terminológico9. 

Esta escolha não afasta, por certo, uma eventual conexão entre os Direitos 

Fundamentais e os direitos humanos – expressão mais utilizada por jusfilósofos, quando 

tratam dos direitos do homem em seu aspecto independente das ordens jurídicas 

internamente positivadas. Nesse sentido, Jorge Reis sintetiza ao esclarecer que a 

“expressão ‘Direitos Fundamentais’ é utilizada como definição daqueles direitos 

humanos previstos nas constituições nacionais”, por sua vez a expressão “‘direitos 

humanos’ define os direitos do homem previstos em tratados internacionais, ainda que 

                                                 
8 SARLET, 2005, p. 33. 
9Ibidem, p. 34. Pontua Ingo Sarlet: “Não é, portanto, por acaso, que a doutrina tem alertado para a 
heterogeneidade, ambigüidade e ausência de um consenso na esfera conceitual e terminológica, inclusive 
no que diz com o significado e conteúdo de cada termo utilizado, que apenas reforça â necessidade de 
obtermos, ao menos para os fins específicos deste estudo, um critério unificador. Além disso, a exemplo 
do que ocorre em outros textos constitucionais, há que reconhecer que também a Constituição de 1988, em 
que pesem os avanços alcançados, continua a se caracterizar por uma diversidade semântica, utilizando 
termos diversos ao referir-se aos direitos fundamentais. [...] encontramos em nossa Carta Magna 
expressões como: a) direitos humanos (art. 4°, inc. II); b) direitos e garantias fundamentais (epígrafe do 
Título II, e art. 5°, § 1°); c) direitos e liberdades constitucionais (art. 5°, inc, LXXI) e d) direitos e 
garantias individuais (art. 60, § 4°, inc. IV)”.  
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não estejam positivados na constituição de determinados países, mas que possuam 

caráter supranacional [...]”10.   

Em outras palavras, resume-se, acompanhando Ingo Sarlet, que a “expressão 

direitos do homem" emprega-se “no sentido de direitos naturais não, ou ainda não 

positivados”, enquanto que os "direitos humanos", são os positivados na esfera do direito 

internacional” e "direitos fundamentais", os “direitos reconhecidos ou outorgados e 

protegidos pelo direito constitucional interno de cada Estado”11. 

Por seu turno, Gomes Canotilho identifica que "as expressões 'direitos do homem' 

e 'direitos fundamentais' são freqüentemente utilizadas como sinônimas”. De acordo com 

a sua ascendência e significado, na trilha do professor lusitano, poder-se-ia distingui-las 

da seguinte maneira: “direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em 

todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista)”; Direitos Fundamentais são “os 

direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espácio-

temporalmente.” Por sua vez, os direitos do homem “arrancariam da própria natureza 

humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os Direitos Fundamentais 

seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta."12. 

Para determinação das diferenças entre Direitos Fundamentais e direitos humanos, 

em consonância com Pérez Luño, o critério a ser utilizado é o da “concreção positiva”, 

uma vez que o termo "direitos humanos" se revelou conceito de contornos mais amplos e 

imprecisos que a noção de Direitos Fundamentais, haja vista, estes possuírem “sentido 

mais preciso e restrito”, constituindo “o conjunto de direitos e liberdades 

institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de determinado 

Estado”, tratando-se, desta forma, de “direitos delimitados espacial e temporalmente”, 

cuja denominação se deve ao seu “caráter básico e fundamentador do sistema jurídico do 

Estado de Direito”13. Destarte, conclui-se que os “direitos fundamentais nascem e 

acabam com as Constituições”, como resultantes a “confluência entre os direitos naturais 

                                                 
10 REIS, Jorge Renato dos. A vinculação dos particulares aos Direitos Fundamentais nas relações 
interprivadas: breves considerações. In: Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
LEAL, Rogério Gesta. REIS, Jorge Renato dos. Organizadores. Tomo 5. Santa Cruz do Sul 
: EDUNISC, 2005. 
11 Cf. SARLET, 2005, p. 36/37. “A utilização da expressão ‘direitos do homem’ de conotação 
marcadamente jusnaturalista, prende-se ao fato de que se torna necessária a demarcação precisa entre a 
fase que, inobstante sua relevância para a concepção contemporânea dos direitos fundamentais e humanos, 
precedeu o reconhecimento destes pelo direito positivo interno e internacional e que, por isso, também 
pode ser denominada de uma ‘pré-história’ dos direitos fundamentais”.  
12 CANOTILHO, 1993, p. 517.   
13 Cf. PÉREZ LUÑO, 1998. Idem, p. 46/47, passim. Note-se, que sua explanação assemelha-se ao 
pensamento de Gomes Canotilho. 
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do homem, tais como reconhecidos e elaborados pela doutrina jusnaturalista dos séculos 

XVII e XVIII, e da própria idéia de Constituição”14. 
Em face dessas constatações, verifica-se, desde já, que as expressões direitos 
fundamentais" e "direitos humanos" (ou similares), em que pese sua habitual 
utilização como sinônimas, se reportam a significados distintos. No mínimo, 
para os que preferem o termo "direitos humanos", há que referir- sob pena de 
correr-se o risco de gerar uma série de equívocos – se eles estão sendo 
analisados pelo prisma do direito internacional ou na sua dimensão 
constitucional positiva15.  

A partir do momento em que se faz corresponder a expressão Direitos 

Fundamentais aos direitos humanos positivados nas constituições, parece lógica a 

afirmação de que a previsão constitucional é o aspecto formal por excelência dos 

Direitos Fundamentais. Conforme Robert Alexy, “direitos fundamentais são 

essencialmente direitos do homem transformados em direito positivo”16. Gomes 

Canotilho observa que os “direitos formalmente fundamentais são aqueles previstos em 

normas jurídicas de status constitucional”, ou seja, “normas formalmente 

constitucionais”17. Neste diapasão, Jorge Miranda observa, que segundo um conceito 

formal, os “direitos fundamentais são todos aqueles assim reconhecidos pelo texto 

constitucional”18. No âmbito da discussão em torno da melhor terminologia a ser 

adotada, é de se destacar o uso mais recente da expressão "direitos humanos 

fundamentais" por alguns autores19. 

Neste viés, Afonso da Silva demonstra sua preferência pela expressão “direitos 

fundamentais”, agregando-lhe, também, mais um termo: “direitos fundamentais do 

homem” 20. Neste sentido, refere-se aos “direitos relacionados a situações jurídicas 

essenciais para a sobrevivência e a realização da pessoa humana em sociedade, 

positivados no texto constitucional (‘fundamentais’), e vinculados à pessoa humana (‘do 

homem’)” 21. A alusão a “direitos humanos fundamentais” se mostra valioso, por 

aproximar o significado dos direitos humanos aos Direitos Fundamentais. Mas, mesmo 

não havendo uma ruptura entre ambos os termos, a utilização de Direitos Fundamentais, 

                                                 
14 SARLET, 2005, p. 37. 
15 SARLET, 2005, p. 38.  
16 ALEXY, Robert, 1999, p. 73.  Note-se que o autor refere-se à expressão “direitos do homem”, como 
equivalente a “direitos morais”, parecendo fazer remissão aos direitos concebidos sob a ótica 
jusnaturalista, anteriores ao Estado, e dignos do homem em virtude de sua condição humana.  
17 CANOTILHO, 1993, p. 528.  
18 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 08.  
19 SARLET, 2005, p. 38.  
20 Alguns autores, seguindo este mesmo entendimento, fazem referência a “direitos humanos 
fundamentais”, o que se mostra valioso por aproximar o significado dos direitos humanos aos direitos 
fundamentais, conforme FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São 
Paulo: Saraiva, 1996; e MORAIS, Alexandre. Direitos Humanos e Fundamentais. São Paulo: Atlas, 1998. 
21 SILVA, 1996, p. 178.  
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em consonância com o Direito Constitucional pátrio, parece mais adequada ao 

desenvolvimento do presente estudo, na medida em que faz inequívoca menção aos 

direitos positivados no âmbito do Direito Privado. 

Ingo Sarlet, destaca o fato de “não existir uma identidade necessária - no que tange 

ao elenco dos direitos humanos e fundamentais reconhecidos”, isso se deve ao fato de 

que, por vezes, “o catálogo dos direitos fundamentais constitucionais fica aquém do rol 

dos direitos humanos contemplados nos documentos internacionais”, apesar de que, às 

vezes, “chega a ficar - ressalvadas algumas exceções - bem além, como é o caso da 

nossa atual Constituição”22. 

Clarividencia-se, que os direitos humanos, “enquanto carecerem do caráter da 

fundamentalidade formal”, específico dos Direitos Fundamentais, “não lograrão atingir 

sua plena eficácia e efetividade, o que não significa dizer que não a tenham”. Desta 

forma, comina-se às expressões direitos humanos e Direitos Fundamentais, o 

reconhecimento de que não se trata de “termos reciprocamente excludentes ou 

incompatíveis, mas, sim, de dimensões íntimas e cada vez mais inter-relacionadas”, 

todavia, “não afasta a circunstância de se cuidar de expressões reportadas a esferas 

distintas de positivação, cujas conseqüências práticas não podem ser desconsideradas”.  

Fazendo eco às palavras, vistas anteriormente, de Ingo Sarlet, os Direitos 

Fundamentais nascem e se desenvolvem com as Constituições, nas quais foram 

reconhecidos e assegurados. Nesta conformidade, os Direitos Fundamentais serão 

estudados enquanto direitos jurídicos positivamente constitucionalizados. Afinal, sem 

esta positivação jurídico-constitucional, os “direitos do homem são esperanças, 

aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política”23, mas não 

direitos protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) de direito constitucional. 

Para Villalon, ”onde não existir constituição não haverá direitos fundamentais”24.  

Convém, ainda, apreciar a acentuada distinção entre Direitos Fundamentais e 

direitos humanos, quanto ao grau de efetiva aplicação e proteção das normas 

consagradoras destes direitos, sendo providencial destacar, aqui, “a idéia de que são os 

                                                 
22 SARLET, 2005, p. 39.  
23 VILLALON, Pedro Cruz. Formación y Evolución de los Derechos Fundamentales. In: Revista 
Española de Derecho Constitucional nº 25. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
1989, p. 40.  
24 VILLALON, 1989, p. 41. « Existirão outras coisas, seguramente mais importantes, direitos humanos, 
dignidade da pessoa; existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como as liberdades públicas 
francesas, os direitos subjectivos públicos dos alemães; haverá, enfim, coisas distintas como foros ou 
privilégios. [...] os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida em que encontram 
reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se derivem conseqüências jurídicas”. 
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primeiros que - ao menos em regra - atingem (ou, pelo menos, estão em melhores 

condições para isto) o maior grau de efetivação”, ante a existência de instâncias 

(especialmente as judiciárias) dotadas do poder de fazer respeitar e realizar estes 

direitos”. Além disso, o fato de que a “eficácia jurídica e social dos direitos humanos, 

que não integram o rol dos Direitos Fundamentais de determinado Estado depende, em 

regra, da sua recepção na ordem jurídica interna”. Desta forma, a efetivação dos direitos 

humanos “encontra-se, ainda e principalmente, na dependência da boa-vontade e da 

cooperação dos Estados individualmente considerados”, enquanto carecerem do “caráter 

da fundamentalidade formal próprio dos Direitos Fundamentais”, não lograrão atingir 

sua “plena eficácia e efetividade”25. 

Quanto ao caráter de fundamentalidade dos Direitos Fundamentais, a positivação 

jurídico-constitucional destes, para Gomes Canotilho, recepcionando a doutrina de 

Robert Alexy, a fundamentalidade de um direito constitucional se relaciona com sua 

especial dignidade no ordenamento jurídico, “não dissolve, nem consome, quer o 

momento de jusnaturalização, quer as raízes fundamentantes dos Direitos Fundamentais 

(dignidade humana, fraternidade, igualdade, liberdade)”. Para o citado autor, as palavras 

“não dissolve” e “não consome”, devem ser interpretadas com base no princípio 

constitucional da “dignidade da pessoa humana” e “Estado de direito democrático no 

‘respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais’”26.  Assim, 

“a categoria de ‘fundamentalidade’ (Alexy) aponta para a especial dignidade de proteção 

dos direitos num sentido formal e num sentido material” 27.  

Perfunctoriamente, pode-se dizer que a fundamentalidade formal decorre da 

constitucionalização dos direitos, como analisado por Ingo Wolfgang Sarlet; já a 

fundamentalidade material está relacionada à correspondência havida entre os direitos 

fundamentais e o núcleo de valores que informa a Constituição, especialmente os 

                                                 
25 SARLET, 2005, p. 39/40. 
26 CANOTILHO, 1993, p. 498. A idéia de constitucionalização, aqui, é designa por Gomes Canotilho 
como ”a incorporação de direitos subjectivos do homem em normas formalmente básicas, subtraindo-se o 
seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do legislador ordinário”.  
27 CANOTILHO, 1993, p. 499. Gomes Canotilho identifica a fundamentalidade formal e material da 
seguinte forma: “a) Fundamentalidade formal: A fundamentalidade formal, geralmente associada à 
constitucionalização, assinala quatro dimensões relevantes: (1) as normas consagradoras de direitos 
fundamentais, enquanto normas fundamentais, são normas colocadas no grau superior da ordem jurídica; 
(2) como normas constitucionais encontram-se submetidas aos procedimentos agravados de revisão; (3) 
como normas incorporadoras de direitos fundamentais passam, muitas vezes, a constituir limites materiais 
da própria revisão [...]; (4) como normas dotadas de vinculatividade imediata dos poderes públicos 
constituem parâmetros materiais de escolhas, decisões, acções e controlo, dos órgãos legislativos, 
administrativos e jurisdicionais[...]. b) Fundamentalidade matéria: Significa que o conteúdo dos direitos 
fundamentais é decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da sociedade”. 
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princípios enumerados no Título I da Constituição Federal de 198828, dentre os quais 

destaca-se a dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais representam, sob o 

aspecto material, as decisões axiológicas fundamentais adotadas pelo constituinte a 

respeito da estrutura do Estado e da Sociedade29. 

Mas, para melhor compreensão do tema dos Direitos Fundamentais, urge lançar 

um olhar à, extremamente rica, história destes direitos. Portanto, poder-se-ia dizer que a 

história dos Direitos Fundamentais tem origem na idéia que prevalece em toda a 

Antigüidade helênica - de que existe um direito que não é criado pelos homens, não é 

fruto da deliberação, seja de um rei, de um tirano ou do próprio povo. Afinal, quem pode 

esquecer os embates trágicos das personagens de Sófocles30, num dos documentos 

literários mais sensibilizantes - o diálogo onde Antígona recusa-se a cumprir os 

desmandos do rei tirano, Creonte, afirmando não saber que ele tinha poder para 

estabelecer leis e muitos menos para estabelecer leis que contradissessem o direito 

estabelecido para todos os tempos pelos deuses: "Ele não tem direito a impedir os meus 

deveres sagrados"31. Essa idéia que Sófocles exprime, sem dúvida, a idéia prevalecente 

na época: o direito não é o que o legislador declara, o direito é algo que projeta o justo e, 

conseqüentemente, independe, como o justo, da mera vontade dos homens. Esta é, sem 

dúvida, a raiz mais profunda da doutrina dos Direitos Fundamentais32. 

Como bem posto por Antunes Rocha, os Direitos Fundamentais “concebem-se, 

antes, nas idéias, nas lutas, nos movimentos sociais, nos atos heróicos individuais, nas 

tensões políticas e sociais que antecedem as mudanças, como o ar pesado que prevê a 

tempestade”. Os direitos humanos foram os primeiros, ”crimes ditos políticos pelos 

                                                 
28 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 
29 Cf. SARLET, 2005, p. 86/87, passim. 
30 As falas das personagens de Sófocles parecem demonstrar a existência de uma preocupação com as leis, 
com o nómos para além dos aspectos meramente jurídicos. Aliás, como observa muito bem Jean-Pierre 
Vernant, os gregos não têm a idéia de um direito absoluto, fundado sobre princípios, organizado num 
sistema coerente. Para eles, há como que graus de direito. Num pólo, o direito se apóia na autoridade de 
fato, na coerção; no outro, põe em jogo potências sagradas: a ordem do mundo, a justiça de Zeus. Também 
coloca problemas morais que dizem respeito à responsabilidade do homem. Cf. VERNANT, Jean-Pierre e 
NAQUET, Pierre Vidal-Naquet. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. Tradução de Anna Lia de Almeida 
Prado, Filomena Yoshie Hirata, Maria da Conceição M. Cavalcante, Bertha Halpem Gurovitz e Helio 
Gurovitz. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999, p. 03. 
31 Cf. SÓFOCLES. Antígona (333-376). Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Coimbra: Instituto 
Nacional de Estudos Clássicos, 1992. (Antígona,10). Sófocles, na tragédia grega intitulada Antígona, 
apresenta a oposição entre o Direito Natural (no caso da peça, direito que provinha das crenças – deuses – 
e dos costumes) e o Direito Positivo (direito imposto pelo representante do Estado). Hegel destacou tal 
aspecto ao interpretar a peça teatral, que se deixa de analisar por não ser objeto do presente estudo.  
32 Leia-se neste sentido in: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A cultura dos Direitos Fundamentais. 
In: SAMPAIO, José Adércio Leite - Coordenador Jurisdição Constitucional e direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003, p. 240/241. 
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quais muitas cabeças rolaram”. Só depois vem o Direito - “muito depois vêm os direitos. 

A humanidade caminha a passos largos. O direito a conquistá-la arrasta-se em cadência 

muito mais lenta”33. Diga-se, ainda, acompanhando Norberto Bobbio, quando os 

“direitos do homem eram considerados unicamente como direitos naturais, a única 

defesa possível contra a sua violação pelo Estado era um direito igualmente natural, 

chamado direito de resistência”34. 

Não obstante, o sentido dos Diretos Fundamentais tem suas fontes em processos 

históricos, que serão motivos de averiguação no próximo item, a partir dos direitos 

naturais até o reconhecimento dos Direitos Fundamentais na esfera do direito positivo. 

 

2 Perspectiva histórica: dos direitos naturais e ao processo de reconhecimento dos 

direitos fundamentais na esfera do direito positivo.  

Ao deitar-se o olhar ao panorama histórico da origem e da jornada de proteção aos 

Direitos Fundamentais, matéria que ainda hoje suscita controvérsias, pressupõe que se 

sublinhe onde, por que e como nasceram estes Direitos, bem como concepções 

doutrinárias e formas jurídicas que antecederam e influenciaram o Reconhecimento 

destes direitos, em nível do Direito Constitucional positivo no final do século XVIII 35.  

Certo é que a influência filosófico-religiosa nos então chamados direitos do 

homem36, fez-se sentida com as idéias de igualdade entre os homens por Buda (500 a. 

C), a posteriore, surge na “Grécia vários estudos sobre a necessidade da igualdade e 

liberdade do homem”, tendo como destaque “a previsão de participação política dos 

cidadãos (democracia direta de Péricles); a crença na existência de um direito natural e 

superior as leis escritas, defendidas no pensamento de sofistas e estóicos“, como 

exemplo a obra citada no Item anterior – Antígona (441 a. C.), onde Sófocles defende a 

existência de normas não escritas e imutáveis superiores aos direitos escritos pelos 

                                                 
33 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização para a 
eficácia dos Direitos Fundamentais. In: Portal da Justiça Federal - http://www.justicafederal.gov.br/  
acesso em 21/09/2006  
34 BOBBIO, 1992, p. 31. 
35 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1. a 5. 
da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 
2002, p. 24. “A origem dos direitos individuais do homem pode ser apontada no antigo Egito e 
Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., onde já eram previstos alguns mecanismos para proteção 
individual em relação ao Estado. O Código de Hamurabi (1690 a.C.) talvez seja a primeira codificação a 
consagrar um rol de direitos comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a 
dignidade, a família, prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação aos governantes”. 
36 Saliente-se, que Alexandre Moraes utiliza a expressão “Direitos Humanos Fundamentais”. In: 
MORAES, 2002, passim. 
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homens”37. “Saliente-se, aqui, a circunstância de que a democracia ateniense constituía 

um modelo político fundado na figura do homem livre e dotado de individualidade” 38

Na verdade, os direitos do homem sempre existiram, pois os mesmos são inerentes 

ao ser humano, mas, nem sempre eles foram reconhecidos pelos detentores do Poder 

Estatal. Entretanto, tendo em vista a atual noção do vocábulo, doutrina considerável 

vincula a origem dos Direitos Fundamentais ao surgimento do Cristianismo, com toda a 

sua mensagem de igualdade entre os homens. Como destaca Ingo Sarlet, do “Antigo 

Testamento, herdamos a idéia de que o ser humano representa o ponto culminante da 

criação divina, tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus”. Nesse diapasão, da 

“doutrina estóica greco-romana e do cristianismo, advieram, por sua vez, as teses da 

unidade da humanidade e da igualdade de todos os homens em dignidade (para os 

cristãos, perante Deus)”.39. 

Por sua vez, a influência das doutrinas jusnaturalistas, principalmente a partir do 

século XVI, foram de inegável importância para o reconhecimento posterior dos direitos 

fundamentais nos processos revolucionários do século XVIII. Já na Idade Média, 

desenvolveu-se a idéia da existência de postulados de cunho suprapositivo que, por 

orientarem e limitarem o poder, atuavam como critérios de legitimação de seu 

exercício40. Denota-se, especial relevo, o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que, 

“[...] professava a existência de duas ordens distintas, formadas, respectivamente, pelo 

direito natural, como expressão da natureza racional do homem, e pelo direito positivo”, 

advogando que a “desobediência ao direito natural por parte dos governantes poderia, 

em casos extremos, justificar até mesmo o exercício do direito de resistência da 

população”41. 

Na Idade Média, reis pactuaram acordos com seus súditos, pelos quais era 

confirmada a supremacia monárquica mediante concessões a certos estamentos sociais. 

A mais conhecida destas Cartas foi a Magna Carta Libertatum firmada na Inglaterra, em 

1215, pelo Rei João Sem Terra42. Para Ingo Sarlet, “há que descartar o caráter de 

                                                 
37 MORAES, 2002, p. 25. 
38 SARLET, 2005, p. 44. “Na Grécia, o trabalho dos filósofos, utilizando-se da razão foi essencial para a 
afloração do reconhecimento dos valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade dos 
homens”. 
39 SARLET, 2005, p. 44.  
40 Cf. A PEREZ LUÑO, 1998. Idem, p. 30.  
41 SARLET, 2005, p. 45.  
42 Cf. SILVA, 1996, p. 136 "[...] a Magna Carta, assinada em 1215, mas só tornada definitiva só em 1225, 
não é de natureza constitucional, longe de ser a Carta das liberdades nacionais, é sobretudo, uma carta 
feudal, feita para proteger os privilégios dos barões e os direitos dos homens livres. Ora, homens livres, 
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autênticos direitos fundamentais desses ‘direitos’ e privilégios reconhecidos na época 

medieval, uma vez que outorgados pela autoridade real num contexto social e 

econômico marcado pela desigualdade”, principalmente por cuidar-se de “direitos de 

cunho estamental, atribuídos a certas castas nas quais se estratificava a sociedade 

medieval, alijando grande parcela da população do seu gozo”43. “A partir do século XVI, 

mas principalmente nos séculos XVII e XVIII, a doutrina jusnaturalista, de modo 

especial por meio das teorias contratualistas, chega ao seu ponto culminante de 

desenvolvimento”44.  
 Paralelamente, ocorre um processo de laicização do direito natural, que 
atinge seu apogeu no iluminismo, de inspiração jusracionalista. Cumpre 
ressaltar que foi justamente na Inglaterra do século XVII que a concepção 
contratualista da sociedade e a idéia de direitos naturais do homem adquiriram 
particular relevância, e isto não apenas no plano teórico, bastando, neste 
particular, a simples referência às diversas Cartas de Direitos assinadas pelos 
monarcas desse período45. 

Em suma, reportando-se ao magistério de Norberto Bobbio, deflui-se que o ensejo 

da união da doutrina dos direitos do homem e o contratualismo “é a comum concepção, 

segundo a qual, primeiro existe o indivíduo singular com seus interesses e com suas 

carências”, tomando a “forma de direitos em virtude da assunção de uma hipotética lei 

da natureza, e depois a sociedade, e não vice-versa como sustenta o organicismo em 

todas as suas formas”46.  O Estado absolutista, sucessor do Estado feudal, mal grado a 

concentração de poderes concentrada no soberano, foi herdeiro de parte da estratificação 

social que imperou no período estamental47. Convém destacar que a “derrubada do 

ancien régime e a conseqüente instauração do Estado de direito ou Estado Liberal de 

                                                                                                                                                
nesse tempo, ainda eram tão poucos que podiam contar-se, e nada de novo se fazia a favor dos que não 
eram livres".  
43 SARLET, 2005, p. 48. 
44 SARLET, 2005, p. 46. 
45 SARLET, 2005, p. 47. Cogita-se com efeito, que a principal contribuição do contratualismo para a 
garantia dos direitos fundamentais se deu com base no silogismo de que, se o Estado deriva da vontade 
contratual dos homens, por esta mesma vontade, estes também podem desfazê-lo, ou reconstruí-lo de 
forma que garanta a liberdade do indivíduo em relação ao próprio Estado.  
46 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Brasília: Editora Brasiliense, 1995. Para Norberto 
Bobbio: “O contratualismo moderno representa uma verdadeira reviravolta na história do pensamento 
político dominado pelo organicismo na medida em que, subvertendo as relações entre indivíduo e 
sociedade, faz da sociedade não mais um fato natural, a existir independentemente da vontade dos 
indivíduos, mas um corpo artificial, criado pelos indivíduos à sua imagem e semelhança e para a satisfação 
de seus interesses e carências e o mais amplo exercício de seus direitos”. 
47 Cf. MIRANDA, Tomo IV, 1993, p. 76/77. Jorge Miranda lembra que o “’Estado Estamental’ é uma 
forma de transição entre o Estado feudal e o Estado absoluto ou Estado de polícia”. Assevera que tanto o 
“Estado estamental como o absoluto não ocorreram em igualdade de tempo e configuração em toda a 
Europa”. Os conhecidos “estamentos na França pré-revolucionária eram os “Três Estados: o clero, a 
nobreza e a burguesia”.  
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Direito, sociologicamente, traz o fim da sociedade estamental e o início da sociedade de 

classes”48. 

Para Pérez Luño, a elaboração doutrinária dos direitos humanos, tais como 

reconhecidos nas primeiras declarações do século XVIII, foi acompanhado, na esfera do 

direito positivo, de uma progressiva recepção de direitos, liberdades e deveres 

individuais que podem ser considerados os antecedentes dos direitos fundamentais49. 

Assim, e com idêntica importância na evolução dos Direitos Fundamentais encontra-se a 

participação da Revolução dos Estados Unidos da América50, sendo a primeira 

declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, a “Declaração de Direitos do 

Bom Povo da Virgínia, que era uma das treze colônias inglesas na América. Essa 

declaração é de 12.01.1776, anterior, portanto, à Declaração de Independência dos 

EUA” 51 52. 

Quanto à França, além das contribuições doutrinárias e filosóficas, conforme 

Ribeiro Bastos, "é sabido que ela também colaborou com a fixação dos direitos 

individuais por meio de uma declaração que até hoje, possivelmente, seja a mais célebre: 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789"53, “fruto da revolução que 

provocou a derrocada do antigo regime e a instauração da ordem burguesa na França”. 

Mas, tanto a declaração francesa quanto as americanas tinham como especialidade 

comum sua “profunda inspiração jusnaturalista, reconhecendo ao ser humano direitos 

naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, direitos de todos os homens, e não 

apenas de uma casta ou estamento”54. 

Todavia, faz-se cogente assinalar algumas diferenças relevantes entre a Declaração 

de 1789 e os direitos e liberdades consagrados pelo constitucionalismo americano. Neste 

desiderato, Ingo Sarlet, anota “que o maior conteúdo democrático e social das 

declarações francesas é o que caracteriza a ‘via’ francesa do processo revolucionário e 
                                                 
48 DÍAZ, Elias. Estado de Derecho y Sociedad Democrática, 8. ed. Madrid: Taurus, 1981, p. 27. 
49 PÉREZ LUÑO, 1998. Idem, p. 33.  
50 MORAES, 2002, p. 27. 
51 SILVA, 1996, p. 137. 
52 SARLET, 2005, p. 54. “As declarações americanas incorporaram virtualmente os direitos e liberdades já 
reconhecidos pelas suas antecessoras inglesas do século XVII, direitos estes que também tinham sido 
reconhecidos aos súditos das colônias americanas, com a nota distintiva de que, a despeito da virtual 
identidade de conteúdo, guardaram as características da universalidade e supremacia dos direitos naturais, 
sendo-lhes reconhecida eficácia inclusive em relação à representação popular, vinculando, assim, todos os 
poderes públicos. Com a nota distintiva da supremacia normativa e a posterior garantia de sua 
justiciabilidade por intermédio da Suprema Corte e do controle judicial da constitucionalidade, pela 
primeira vez os direitos naturais do homem foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais 
constitucionais, [...]” 
53 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 153.  
54 SARLET, 2005, p. 51 
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constitucional”. Incita, ainda, a atentar “ao fato de que a preocupação com o social e 

com o princípio da igualdade transparece não apenas na Declaração de 1789, mas 

também na Constituição de 1791” e, sobretudo, “na Constituição jacobina de 1793, de 

forte inspiração rousseauniana, na qual chegaram a ser reconhecidos os direitos ao 

trabalho, à instrução e à assistência aos desamparados”55. 
A contribuição francesa, no entanto, foi decisiva para o processo de 
constitucionalização e reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais 
nas Constituições liberais do século XIX. Certo, que a declaração de Direitos 
da Constituição francesa esboçou uma ampliação em termos de direitos 
humanos fundamentais que seria, posteriormente, definitiva a partir dos 
diplomas constitucionais do século XX56. 

Alexandre de Moraes pontua, “que o início do século XX trouxe diplomas 

constitucionais fortemente marcados pelas preocupações sociais”57 (Constituição 

mexicana, 1917; Constituição de Weimar, 1919; Constituição Soviética, 1918, etc). No 

entanto, Jorge Miranda defende, que do “Estado Liberal ao Estado Social de Direito o 

desenvolvimentos dos Direitos Fundamentais faz-se no interior das instituições 

representativas” e de forma a manter “a harmonização entre direitos de liberdade e 

direitos econômicos, sociais e culturais"58. Apesar das declarações e da consagração das 

liberdades, os direitos fundamentais nem sempre foram obedecidos59, é só recordar os 

efeitos da Primeira Guerra Mundial e mais intensamente após a Segunda, quando vários 

países se viram em regimes autoritários, com a conseqüente supressão de Direitos 

Fundamentais.  E, mesmo após a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 

1948, ao adentrar-se o terceiro milênio, transparece o constante desrespeito aos Direitos 

Fundamentais. 

Delimitadas as linhas básicas da perspectiva histórica dos Direitos Fundamentais, 

passar-se-á a traçar as premissas necessárias à compreensão do alcance e significado de 

tão relevantes direitos na Constituição Federal Brasileira de 1988, como medida 
                                                 
55 SARLET, 2005, p. 52. “Atente-se, ainda, para a circunstância de que a evolução no campo da 
positivação dos direitos fundamentais, recém traçada de forma sumária, culminou com a afirmação (ainda 
que não em caráter definitivo) do Estado de Direito, na sua concepção liberal-burguesa, por sua vez 
determinante para a concepção clássica dos direitos fundamentais que caracteriza a assim denominada 
primeira dimensão (geração) destes direitos”.  
56 MORAES, 2002, p. 29. 
57 MORAES, 2002, p. 29/30.  
58 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. Tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, 
p. 25  
59 É salutar conferir, ainda, a tese de BOBBIO de que o nascimento dos Direitos Fundamentais na era 
moderna coincide com a concepção individualista da sociedade: “no plano histórico, sustento que a 
afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de perspectiva, característica da 
formação do Estado moderno, na representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou 
soberano/súditos: relação que é encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não 
mais súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência com a visão 
individualista da sociedade [...]”. In: BOBBIO, 1992. 
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necessária, sob pena de obter-se, ao final, um trabalho desprovido da completude teórica 

indispensável a qualquer ensaio monográfico.  

 

3 Alcance e significado dos Direitos Fundamentais na Constituição Brasileira de 

1988. 

Delimitadas as premissas a nível da historicidade necessária à compreensão da 

doutrina dos Direitos Fundamentais, tem-se por certo, que situar tais direitos no contexto 

social brasileiro é medida imprescindível, sob pena de se obter, ao final, um trabalho 

desprovido da completude indispensável a qualquer ensaio monográfico. Pois, é de 

sapiência geral que a declaração de direitos fundamentais em textos contemporâneos, 

entre eles a Constituição Brasileira - que possui um vasto rol de garantias do indivíduo - 

não termina com a preocupação sobre o tema - aliás, ele sempre perdurará. Deve-se 

pugnar, ademais, pela obediência e pelo respeito das garantias declaradas e asseguradas 

ao indivíduo bem, como pela declaração dos direitos ainda não reconhecidos. 

Como ressalta Pablo Verdú, “todo governo e toda Constituição resultam de forças 

e tendências que impulsionam os homens a reunir-se em comunidades organizadas e a 

dirigir seus esforços a um fim comum”60. O novo Direito Constitucional brasileiro, cujo 

desenvolvimento coincide com o processo de redemocratização e reconstitucionalização 

do país, foi fruto de duas mudanças de paradigma: a busca da efetividade das normas 

constitucionais, fundada na premissa da “força normativa da Constituição”61 e o 

desenvolvimento de uma dogmática da interpretação constitucional, baseada em novos 

métodos hermenêuticos e na sistematização de princípios específicos de interpretação 

constitucional. Saliente-se que tais mudanças de paradigmas estão imbricadas aos 

Direitos Fundamentais. 

A Constituição brasileira de 1988, gestada sob a “aspiração de ser um instrumento 

da cidadania contra o arbítrio, ampliando as liberdades individuais e assegurando vários 

direitos sociais ao nosso povo”62, representou um divisor de águas nos estudos de Direito 

Constitucional, ao renovar substancialmente a metodologia aplicável a compreensão do 

Direitos Fundamentais, ante um discurso hermenêutico de índole valorativa, oferecendo 

                                                 
60 VERDU, 2004, p. 77 
61 HESSE, 1991, p. 34.  
62 SCAFF, Fernando Facury. Constitucionalizando direitos: 15 anos da Constituição Brasileira de 1988. 
Organizador - Fernando Facury Scaff. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. (Apresentação). 
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suportes teóricos e instrumentais a amparar a realização do sentido da Constituição63.  

Konrad Hesse infere que para a preservação e fortalecimento da força normativa da 

Constituição se funda indispensável a existência de uma “vontade de Constituição”64, o 

que completa Ingo Sarlet ao afirmar que pode-se falar em uma “vontade dos Direitos 

Fundamentais, ainda mais quando estes integram o núcleo essencial de qualquer 

Constituição que mereça esta designação”65.  

Mantendo a tradição do Direito Constitucional positivo, a Constituição Federal de 

1988, destaca, em capítulo autônomo, os direitos e garantias fundamentais. Esta 

consagração é de extremada importância porque, dada a hierarquia das normas, faz com 

que tais disposições se sobreponham, tanto ao legislador ordinário, como ao 

administrador público, sendo original a “outorga aos Direitos Fundamentais, pelo Direito 

Constitucional positivo vigente, do status jurídico que lhes é devido é que não obteve o 

merecido reconhecimento ao longo da evolução constitucional”66. 

Os direitos fundamentais apresentam-se, na normativa constitucional, como um 

“conjunto de valores objetivos básicos e, ao mesmo tempo, como marco de proteção de 

situações jurídicas subjetivas”, desempenhando, no âmbito do atual constitucionalismo 

pátrio, uma “dupla função: no plano subjetivo, seguem atuando como garantias da 

liberdade individual”, mesmo que a essa tessitura clássica se “acrescente a defesa de 

aspectos coletivos e sociais”; por sua vez no plano objetivo, “assumiram uma dimensão 

institucional a partir da qual seu conteúdo deve funcionalizar-se para a consecução dos 

fins e valores constitucionalmente proclamados” 67.  

Ao se abordar a posição dos direitos elencados na seara da Constituição Federal de 

1988, dentre as inovações, “assume destaque a situação topográfica dos Direitos 

Fundamentais, positivados no início da Constituição, logo após o preâmbulo e os 

princípios fundamentais”. Desta forma, além de “traduzir maior rigor lógico”, na 

proporção em que os “ Direitos Fundamentais constituem parâmetro hermenêutico e 

valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica, também vai ao encontro da 

                                                 
63 Neste sentido, leia-se: SARMENTO, 2003, SARLET, 2005, BARROSO, 1999; GUERRA FILHO, 
2005; STRECK, 2002. 
64 HESSE, 1991, p. 32. 
65 SARLET, 2005, p. 81.  
66 SARLET, 2005, p. 73. 
67 VALE, André Rufino do. Eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações privadas. Porto Alegre: 
Sérgio Fabris, 2004, p. 46. “Na medida em que o Estado Liberal evoluiu para formas de Estado Social de 
Direito, os direitos fundamentais deixaram de ser meros limites ao exercício do poder político, ou seja, 
garantias negativas dos interesses individuais, para transformar-se em um conjunto de valores diretivos da 
ação positiva dos poderes públicos”.  
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melhor tradição do constitucionalismo”68 no âmbito destes Direitos. Quanto à 

terminologia adequada, infere Ingo Sarlet: 
Além disso, a própria utilização da terminologia "direitos e garantias 
fundamentais" constitui novidade, já que nas Constituições anteriores 
costumava utilizar-se a denominação "direitos e garantias individuais", desde 
muito superada e manifestamente anacrônica, além de desafinada em relação 
à evolução recente no âmbito do direito constitucional e internacional. A 
acolhida dos direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no catálogo 
dos direitos fundamentais ressalta, por sua vez, de forma incontestável sua 
condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas Cartas anteriores os 
direitos sociais se encontravam positivados no capítulo da ordem econômica e 
social, sendo-Ihes, ao menos em princípio e ressalvadas algumas exceções, 
reconhecido caráter meramente programático, enquadrando-se na categoria 
das normas de eficácia limitada. 

Ainda, a magnitude do acervo dos Direitos Fundamentais na Carta Magna, 

“aumentando, de forma sem precedentes, o elenco dos direitos protegidos, é outra 

característica preponderantemente positiva digna de referência”. Mas, a mais 

significativa a inovação refere-se ao artigo 5°, § 1°, da Constituição Federal69, de 

“acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

possuem aplicabilidade imediata”, afastando o “cunho programático destes preceitos, 

conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo”.  

Com clareza solar consagrou-se de vez o “status jurídico diferenciado e reforçado” 

dos Direitos Fundamentais na Constituição vigente. Consectário dessa arquitetura, a 

Constituição Federal de 1988, de forma inédita, estabelece ao fim do extenso rol 

(exemplificativo) capitulado no seu Título II que os direitos e garantias expressos em seu 

texto não excluem outros decorrentes dos princípios por ela adotados ou dos tratados 

internacionais rubricados pelo Brasil. 

Repisadas as considerações expendidas até o momento, torna-se inevitável uma 

incursão ao universo do Estado Democrático de Direito, pois somente através dele tem-

se a efetiva institucionalização dos Direitos Fundamentais, corolário da dignidade da 

pessoa humana. A dignidade humana, por sua vez, fonte ética, que se impõe, hoje, como 

critério e parâmetro de valoração a conferir unidade de sentido à doutrina dos Direitos 

Fundamentais, que via de conseqüência, adquire igual força expansiva, projetando-se 

por todo o universo constitucional e servindo como critério interpretativo de todas as 

normas do ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, a concretização das normas constitucionais implica um processo que “vai 

do texto da norma (do seu enunciado) para uma norma concreta — norma jurídica”, que, 

                                                 
68 SARLET, 2005, p. 77. 
69 BRASIL. Constituição, 1988.  
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de certa forma, será apenas um “resultado intermédio, pois só com a descoberta da 

norma de decisão para a solução dos casos jurídico-constitucionais, teremos o resultado 

final da concretização”. A concretização, como se vê, “não é igual à interpretação do 

texto da norma; é, sim, a construção de uma norma jurídica”70. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Certo, que não se esgotou o tema analisado, nem se tem a pretensão de exauri-lo, 

pois buscava-se apenas algumas ilações, como balizamento ao rumo da afirmação de que 

no Brasil, considerando a moldura axiológica da Constituição Federal de 1988, é 

induvidoso que a eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações privadas seja direta e 

imediata, ressalvados aqueles direitos que, pela sua própria natureza, só podem produzir 

efeitos em face do Estado. A Carta de 1988 não chancelou a clivagem absoluta entre o 

público e o privado, na qual se assentam as “teses que buscam negar ou minimizar a 

incidência da Constituição e dos Direitos Fundamentais nas relações entre 

particulares”71. 

Cumpre, aqui, no que diz respeito a eficácia dos Direitos Fundamentais, 

propriamente dita, destacar o “cunho eminentemente principiológico da norma” contida 

no artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988, impondo aos órgãos estatais e aos 

particulares que concedam a “extrema eficácia e efetividade aos Direitos Fundamentais, 

para os quais impõe uma “presunção de imediata aplicabilidade e plenitude eficacial”72. 

Evidentemente que permanece uma enorme distância entre o que se declara e o 

que se concretiza. Por esta trilha, busca-se acompanhar o pensamento de Gomes 

Canotilho, no sentido de que “’concretizar a constituição’ traduz-se, fundamentalmente, 

no processo de densificação de regras e princípios constitucionais”73.  

A Constituição se realiza, isto é, ao torna ‘juridicamente eficazes as normas 

constitucionais”. Afinal, qualquer Constituição só é juridicamente eficaz (pretensão de 

eficácia) através da sua realização. Esta realização é uma tarefa de todos os órgãos 

constitucionais que, de uma maneira ou outra (atividade legiferante, administrativa e 

judicial), aplicam as normas da constituição74. Desta tarefa realizadora hão de  

                                                 
70CANOTILHO, 1993, P. 202. 
71 SARMENTO, 2005, p. 328. 
72 Cf. SARLET, 2005, 441/442, passim. 
73 CANOTILHO, 1993, P. 201. 
74 Cf. CANOTILHO, 1993, P. 203, passim. 
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participar, ainda, todos os cidadãos que fundamentam na constituição, de forma direta e 

imediata, os seus direitos e deveres. 
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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo principal trabalhar o direito de forma interdisciplinar, 

ressaltando as suas relações com a Sociologia, a História e a Ciência Política. 

Trabalharemos com as idéias de saber, poder, razão e controle social, buscando questionar a 

pretensa cientificidade do direito, teorizada, sobretudo, pelo positivismo jurídico. 

Acreditamos que, ao contrário do que defendem os “cientistas do direito”, o saber jurídico 

seria menos uma forma de conhecimento científico e mais uma forma de poder, de controle. 

Não obstante as diversas tentativas por parte dos estudiosos desta área para tornar o direito 

um saber racional, tal racionalidade seria apenas instrumental. Para demonstrarmos a faceta 

autoritária do direito, enfatizaremos o paradoxo existente na coexistência de uma legislação 

liberal com uma prática autoritária. Levaremos adiante esta tarefa comparando os dados 

históricos acerca da atuação policial na segunda metade do século XIX e início do século 

XX com os dados coletados recentemente sobre a atuação da polícia na cidade do Rio de 

Janeiro.  
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ABSTRACT 

The aim of the present study is to work with law in a interdisciplinar way, concentrating its 

relations with Sociology, History and Political Science. We will work with the ideas of 

knowledge, power, reason and social control, questing the concept of “law science”, that is 

theorized mostly in legal positivism. We belive that the legal knowledge would be less a 

way of knowledge than a way of power and control. Though the several essays to transform 

law in a rational knowledge, this rationality would be only instrumental. To prove this 

repressive side of legal system, well will show the paradox that exists in a political 

organization were a liberal law lives with a repressive practice. Well will compare the 

historical informations about the police action in the half of XIX century and the begging of 

the XX century with the informatinos researched about the police action in Rio de Janeiro. 

 

KEYWORDS 

LIBERAL LAW; REPRESSIVE PRACTICE; SOCIAL CONTROL; INSTRUMENTAL 

RATIONALITY. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem como objetivo principal trabalhar o direito de forma 

interdisciplinar, ressaltando suas inter-relações com a Sociologia, a História e a Ciência 

Política. Pretendemos – a partir das noções de saber, poder, razão e controle social – 

questionar a pretensa cientificidade do direito. Acreditamos que, ao contrário do que 

defendem os “cientistas do direito”, o saber jurídico seria menos uma forma de 

conhecimento e mais uma forma de poder, de controle. 

Para demonstrarmos a faceta autoritária do direito passaremos, em seguida, a um 

estudo de caso, no qual abordaremos o paradoxo existente na coexistência de uma 
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legislação de cunho liberal com práticas autoritárias. Iremos comparar os dados históricos 

acerca da atuação policial na segunda metade do século XIX e início do século XX com os 

dados coletados recentemente sobre a atuação da polícia na cidade do Rio de Janeiro. Estes 

últimos foram extraídos do Relatório Anual sobre os Direitos Humanos no Brasil, ano 

2005, elaborado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.1  

Ao estudarmos a história da idéia de autoridade no Brasil, bem como a história da 

repressão policial em nosso País, podemos observar continuidades no que diz respeito à 

reação do aparelho repressivo do Estado ao “crime” e ao “criminoso”.   

Iremos observar que, ao mesmo tempo em que se procura conferir uma 

racionalidade ao direito, dotando-o de cientificidade, reforça-se o seu caráter “irracional”. 

Este último fica evidente nas práticas repressivas utilizadas pelo Estado como forma de 

controle. 

 

1 - O DIREITO RACIONAL 

 

A tentativa de conferir racionalidade ao conhecimento foi (e ainda é) uma das 

grandes ambições dos estudiosos das mais diversas áreas. Para não remontarmos às origens 

do universo, iremos retroceder até àquele que é considerado o “pai da razão moderna”. Em 

seu Discurso do Método para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 

ciências, Descartes demonstra sua insatisfação com o estado de incerteza que pairava sobre 

as ciências de sua época. Tal era sua vontade pessoal2 de adquirir um conhecimento claro e 

seguro, que o filósofo buscou um método para a organização do saber. 

As instâncias do Método Científico proposto por Descartes podem ser resumidas da 

seguinte forma: (1) Só pode ser admitido como verdadeiro aquilo que é claro e distinto, 

cujo grau de evidência seja tal que seja por si só indubitável (Preceito de evidência); (2) 
                                                 
1  Relatório Disponível em www.social.org.br. De acordo com informações constantes na pagina 
eletrônica da própria Rede, esta constitui-se como “resultado da experiência de trabalho com dezenas de 
organizações não-governamentais e movimentos sociais”, com o objetivo de “responder a uma demanda de 
ação e articulação de denúncias de violações de direitos humanos ocorridos no Brasil”. 
2  “Assim, o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir 
sua razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei por conduzir a minha.” DESCARTES, René. 
Discurso do método. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins fontes, 1996, 1ª parte, § 
5º. 
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Dividir o objeto estudado em tantas partes quantas forem necessárias para seu perfeito 

aclareamento; (3) Conduzir disciplinadamente o “raciocínio” de modo a partir dos objetos 

mais simples e se atingir os conhecimentos mais complexos, vindo assim a clarificá-los 

através de uma “série de razões” ou cadeia causal; (4) Verificabilidade dos procedimentos. 

Ao longo do “processo”, deve-se proceder a tantos ajustes e reformulações que se façam 

necessários para a “acuidade” do processo.3  

Como explica HESPANHA4, embora Descartes não tenha se ocupado do direito, o 

seu método influenciou juristas que buscavam a segurança: 

 
Também estes fizeram fé nas idéias claras e distintas, na evidência racional dos 
primeiros princípios do direito, na possibilidade da sua extensão através da 
dedução; enfim, no poder da razão individual para descobrir as regras do justo, de 
um justo que fugisse à contingência, por se radicar numa ordem racional (quase 
matemática) da natureza (mathesis universalis), de que a razão participava. E é 
com este direito natural racionalista que se vai avançar no sentido de tornar mais 
certo o direito positivo.5  
 

 

O positivismo jurídico, ao se concentrar na análise dos problemas do ordenamento 

jurídico (e não apenas na norma jurídica), sobretudo com Kelsen, acreditava estar 

construindo uma teoria geral do direito, e dotando o saber jurídico de cientificidade. Os 

“cientistas do direito” passaram a exigir que o ordenamento jurídico tivesse como 

características a unidade, a coerência e a completude. A primeira nos remete ao problema 

da hierarquia das normas. A coerência relaciona-se com o fato de que o direito não tolera 

antinomias, ou seja, normas incompatíveis entre si. O tema da completude, por fim, está 

ligado ao preenchimento de lacunas, ou seja, um ordenamento jurídico é completo quando 

não há caso que não possa ser julgado com uma norma tirada do sistema.6  

                                                 
3  Ibid., 2ª parte, §§ 7º-10º 
4  HESPANHA, Antonio M. Panorama histórico da cultura jurídica européia. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1997. 
5  Ibid., pp. 149-150. 
6  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. Brasília: UNB, 1999. 
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Impossível aqui mencionarmos todas as teorias sobre o direito. Interessa-nos apenas 

ressaltar que o positivismo jurídico, bem como outras teorias acerca do direito – teoria dos 

sistemas, teoria do discurso, dentre outras – procuram enfatizar o caráter científico e 

racional no direito. Muitas vezes se referindo à “Ciência do Direito”, ressaltam que se trata 

de um conhecimento, de um saber. 

Ora, de fato, o direito é uma forma de saber. Mesmo não sendo uma ciência 

propriamente dita, consiste, ao menos, em uma técnica. O grande problema dos “cientista” 

desta área é ofuscar a faceta autoritária do direito, o seu viés “irracional”. 

 

2 - O DIREITO “IRRACIONAL” 

 

A razão moderna foi pensada por Descartes – e pelos filósofos modernos e pelos 

iluministas em geral – com um sentido positivo. A razão, neste caso, serviria para criar as 

condições de possibilidade de emancipação do homem dos aspectos de dominação 

baseados na religião, tradição, família, ideologia etc. Esta razão – produzida por um sujeito 

– estava baseada no “ser”, no conhecimento, sendo uma espécie de “filosofia da 

consciência”. Era, portanto, uma razão centrada no sujeito. 

Posteriormente, a Escola de Frankfurt, e, mais especificamente, a sua primeira 

geração – composta por Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin – criticou a pretensão 

emancipatória da razão moderna. Para os teóricos críticos da Escola de Frankfurt, a razão 

não estaria relacionada com a emancipação, mas, ao contrário, seria um fator de 

dominação. A “racionalidade instrumental”, própria da burocracia do “capitalismo 

administrado”, ponderaria, calcularia, buscaria os melhores meios para atingir determinados 

fins, e estaria relacionada com um Estado planejador. 

O caráter “irracional” do direito consiste nesta “racionalidade instrumental” do 

sistema jurídico que, para atingir os seus fins, utiliza o direito como forma de controle. Não 

estamos, portanto, utilizando o termo “irracional” no sentido de ausência de razão, mas no 

sentido metafórico, e, ao mesmo tempo, depreciativo de meio de controle.  
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A perspectiva do direito como controle fica bem clara com a explicação que Ferraz 

Júnior faz acerca da teoria das fontes do direito. Esta, segundo o autor, estaria a serviço da 

racionalização do Estado liberal. 

 
Foi justamente quando, no continente europeu, o desenvolvimento do 
capitalismo, o aparecimento do Estado burocrático e as exigências de 
promulgação da maior parte das normas costumeiras se impuseram é que 
assistimos ao aparecimento da moderna teoria das fontes. Ela é, ao mesmo tempo 
uma racionalização do fenômeno jurídico e uma justificação de uma conjuntura 
histórica, cujo expoente ideológico máximo é o liberalismo. Desde o 
Renascimento, as alterações sociais, a complexidade populacional, o crescimento 
da atividade mercantil modificam as relações concretas de poder, como havia na 
Idade Média (suserano/súdito), que são substituídas por uma outra, da qual a 
burguesia se apossará rapidamente. Este novo tipo de poder, que Foucault 
(1982:188) chama de poder disciplinar, não é mais apenas poder sobre o 
território, mas sobre o corpo e seus atos, numa palavra, poder sobre o trabalho. 
Este poder é mais racionalizável, pois não é descontínuo nem ocorre apenas 
quando necessário nem tem instrumentos ocasionais como imposições 
assistemáticas de impostos, mas é contínuo, permanente e exige um sistema de 
delegações. (grifos do autor)7

 
Podemos observar, pelo exposto acima, que o direito possui uma racionalidade 

instrumental, com a finalidade de manter o controle sobre o corpo. Ferraz Júnior acrescenta 

em seguida: 

 
O exercício do poder, contínuo e permanente, ocorre agora por meio de 
instituições, procedimentos, dispositivos de segurança, que fazem surgir uma 
série de aparelhos, os aparelhos de Estado, de produção econômica, de controle 
social. Nesse contexto, é preciso um saber novo, capaz de definir, a cada 
instante, o que deve competir ao Estado, à sociedade privada, ao indivíduo. É aí 
que entra a ciência dogmática moderna. E a teoria das fontes é, assim, um dos 
seus instrumentos primordiais, pois, por meio dela, torna-se possível regular o 
aparecimento contínuo e plural de normas de comportamento sem perder de vista 
a segurança e a certeza das relações. É preciso dizer que aos pactos privados fica 
garantido o estatuto normativo, bem como a todos os atos civis dos cidadãos. Mas 
é preciso organizar o conjunto num todo coerente, é preciso demarcar o papel do 
Estado e de seus atos, produtores de normas, para toda a comunidade. A teoria 
das fontes racionaliza este quadro. (grifos nossos)8

 
Foucault, ao explicar a função das “instituições de seqüestro” criadas no século 

XIX, reforça a idéia de um direito que busca o controle dos indivíduos. 

                                                 
7  FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 225. 
8  Ibid., pp. 225-226. 
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Para que servem essa rede e essas instituições? (...) Primeiramente, estas 
instituições – pedagógicas, médicas, penais ou industriais – têm a propriedade 
muito curiosa de implicarem o controle, a responsabilidade sobre a totalidade, 
ou a quase totalidade do tempo dos indivíduos; (...) A segunda função das 
instituições de seqüestro é não mais a de controlar o tempo dos indivíduos, mas a 
de controlar simplesmente seus corpos. (...) A terceira função destas 
instituições de seqüestro consiste na criação de um novo e curioso tipo de poder. 
Qual a forma de poder que se exerce nestas instituições? Um poder polimorfo, 
polivalente. Há, por um lado, em um certo número de casos, um poder 
econômico. (...) Mas, por outro lado, em todas essas instituições, há um poder não 
somente econômico, mas também político. (...) Em terceiro lugar, este mesmo 
poder, econômico e político, é também um poder judiciário. (grifos nossos)9

 
 

Para entendermos melhor o papel “irracional” desempenhado pela “Ciência do 

Direito”, passaremos agora a um estudo de caso. Iremos fazer uma análise de dois 

momentos históricos distintos, mas que se assemelham no que diz respeito à convivência 

pacífica entre uma legislação de cunho liberal e uma prática autoritária. 

 

3 – LEGISLAÇÃO LIBERAL E PRÁTICA AUTORITÁRIA NO BRASIL: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

Ao analisar o papel da polícia no segundo reinado, Marcos David Salem10 ressalta 

uma modificação trazida pelo Código de Processo Criminal de 1841. Ao substituírem os 

juizes eleitos nos distritos locais, os policiais adquiriram autoridade para investigar, 

prender, julgar e sentenciar os pequenos infratores no próprio distrito policial, sem a 

intervenção de advogados, promotores ou autoridades judiciais superiores. Salem observa 

que o novo diploma legal, ao dar atribuições judiciárias e investigativas aos policiais, 

privilegiava o binômio lei e ordem, ao invés dos direitos e garantias individuais. 

                                                 
9  FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e 
Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003, pp. 115-122. 
10  SALEM, Marcos David. História da Polícia no Rio de Janeiro – 1808 a 1930: uma instituição a 
serviço das classes dominantes. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. 
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Podemos observar uma permanência de longa duração na cultura política e jurídica 

das instituições policiais e judiciais, desde meados do século XIX até os dias atuais.11  Para 

compreendermos o papel desempenhado pelo aparelho repressivo durante o período 

histórico que vai do final do século XIX ao início do século XX, temos que ter em mente 

uma ruptura significativa desse período: o fim do trabalho escravo (1888).   

Aqui nos valemos das pesquisas feitas por Gizlene Neder e Gisálio Cerqueira 

Filho12 acerca da história da idéia de autoridade no Brasil. Os autores identificam dois fatos 

históricos – o fim da Guerra do Paraguai (1865) e o fim do tráfico negreiro (1850) – como 

marcos iniciais de importantes modificações ocorridas na sociedade brasileira.   

O fim do tráfico negreiro, considerado um fator de estabilização demográfica, teria 

implicado uma maior longevidade da população escrava. Esta longevidade teve como 

conseqüência, dentre outras, o aumento das revoltas e protestos por parte dos escravos. 

Ademais, as crescentes alforrias de escravos idosos contribuíram para aumentar o número 

de mendigos e indigentes nos centros urbanos. A Guerra do Paraguai, por outro lado, teria 

aumentado as demandas em relação ao Estado, que se traduziam, por exemplo, em pedidos 

de pensões por parte de viúvas e inválidos.13  

Ressalte-se que estamos nos referindo ao período de construção da ordem burguesa 

no País, com a progressiva substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Nesse 

contexto de regulamentação do mercado do trabalho – a partir da afirmação da idéia 

burguesa de trabalho – organizou-se uma estrutura de classes onde uma fração da classe 

dominante – mais especificamente a burguesia cafeeira – procurou manter o monopólio da 

repressão, através do controle do Estado.14  

 
No caso brasileiro, a transição para o capitalismo implicou a presença de aspectos 
de uma modernização conservadora que envolveu a construção da idéia de 
individuo, de disciplina e de mercado, que embasaram a reforma da legislação 
penal que fundamentou o processo de criminalização dos setores subalternos. 
Estes aspectos conviveram (convivem ainda) com a permanência de uma cultura 

                                                 
11  NEDER, Gizlene, CERQUEIRA FILHO, Gisálio. “História da idéia de autoridade no Brasil”. In: 
Criminologia e Poder Político. Sobre Direitos, História e Ideologia. Volume 2. Coordenador: Gisálio 
Cerqueira Filho. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006,  p. 19. 
12  Ibid., p. 22. 
13  Ibid., pp. 22-23. 
14  Ibid., p. 23. 
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jurídico-política baseada na obediência hierárquica e na fantasia absolutista de 
um controle absoluto sobre os corpos dos trabalhadores (ex-escravos).15  
 

 

Podemos, a partir dos estudos feitos por Neder e Cerqueira Filho16, identificar na 

formação histórica brasileira um paradoxo existente no momento de transição para a 

Modernidade: a introdução de uma ideologia burguesa (idéia de indivíduo, mercado) 

associada com práticas jurídico-políticas absolutistas. Essa contradição fica evidente se 

comparamos a Constituição Brasileira de 1881 – de caráter liberal – com o Código Penal de 

1890, de caráter eminentemente repressivo. Ambas as leis estavam inseridas dentro do 

projeto de regulamentação e disciplinamento do mercado de trabalho.   

Tendo em vista que o controle sobre o trabalhador não poderia mais ocorrer de 

forma direta e imediata, como acontecia na época da escravidão, foram necessários novos 

métodos de controle da mão-de-obra. O Código Penal, diante da substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho livre, e, dada a ausência de um direito do trabalho, exerceu o papel – 

de forma repressiva e autoritária – de regulador de conflitos entre as classes. Acrescente-se, 

ainda, o “medo branco” instaurado no contexto pós-abolição, que influenciou uma 

codificação penal repressiva.17  

As práticas de controle e disciplinamento anteriormente exercidas pelos senhores de 

escravos foram transferidas para as instituições policiais e judiciais, com o Estado passando 

a deter o monopólio da violência e repressão. Podemos observar que esta repressão se 

concentrou, de forma muito mais intensa, sobre a população negra, tendo em vista que a sua 

condição social – de pobres e desempregados – contrastava com a ideologia burguesa de 

trabalho.  

 
A parir de 1888, o ex-escravo, embora disponível ao mercado de trabalho livre, 
foi excluído da maioria das profissões que requeriam alfabetização e qualificação. 
Para ele, foram reservados empregos de estivador, faxineiro, empregado 
doméstico, biscateiro e servente nas fábricas e no comércio: trabalhos vis, mal 
pagos e sem promessas de ascensão social. A população afro-brasileira, ex-
escrava, era admitida num espaço muito pequeno do mercado de trabalho. A 

                                                 
15  Ibid., p. 23. 
16  Loc. Cit. 
17  Ibid., p. 26. 
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especificação dos crimes e dos tipos de criminosos perpassou os discursos 
daquela conjuntura, numa tentativa de apresentar a ordem social como um todo 
harmônico e de individualizar as manifestações contrárias a esta ordem. Neste 
sentido, o fim da capoeiragem – que expressava uma resistência coletiva à ordem 
– foi um dos pontos-chave na agenda dos reformadores republicanos da primeira 
hora.18  
 

Dentro desse contexto de valorização do trabalho surge a tipificação da 

“malandragem”, a intensa repressão ao crime de vadiagem e uma forte campanha contra a 

capoeira. Embora estes não fossem “crimes” praticados apenas pela população negra, este 

grupo recebia um tratamento mais grave. Em 1878, por exemplo, o chefe de polícia Tito 

Augusto Pereira Matos prendeu, na cidade do Rio de Janeiro, 237 capoeiras, dos quais 46 

eram escravos, sendo que apenas estes últimos foram reprimidos.19  

Salem20 explica que, na primeira metade do século XIX, a capoeira era entendida 

como um crime de escravos, e sua repressão confundia-se com o controle social exercido 

sobre a mão-de-obra da cidade. Sobre a repressão às populações negras, o autor acrescenta 

que 

 
A história da polícia carioca nos seus primórdios confunde-se com a função de 
capitão do mato, ou seja, primitivamente, o que as classes dominantes cariocas 
sempre esperaram da polícia era que exercesse um rígido controle das 
populações negras que habitavam a cidade, haja vista que a mesma constituía a 
maioria, chegando o Rio de Janeiro a ser chamado de “cidade africana”. Tanto 
isto é verdade que, ao longo da historia da polícia carioca do século XIX, os 
escravos eram sumariamente açoitados no momento da prisão, sem qualquer 
culpa formada.21 (grifos nossos) 

 

O autor observa que a repressão aos negros continuou mesmo no final do século 

XIX, depois da edição da Lei do Ventre Livre. Após 1871, o chefe de polícia Ludgero 

Gonçalves Silva priorizou o combate aos capoeiras e suas maltas, proibindo, por exemplo, 

o entrudo, brincadeira carnavalesca muito apreciada pelos mestiços e escravos, que 

consistia em atirar água e outros líquidos sobre os passantes.22  

                                                 
18  Ibid., p. 23. 
19  Loc. Cit. 
20  SALEM, Marcos David. Op. Cit. 
21  Ibid., p. 72. 
22  Loc. Cit. 
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Enfim, podemos observar que o período que precedeu o fim do tráfico negreiro, 

bem como o período posterior a esse episódio, se caracterizam pela repressão intensa da 

população negra e pobre, inicialmente escrava e, posteriormente, “elevada” ao status de ex-

escrava.  

 

3.1 - Igualdade perante a lei: a utopia desfeita 

 

A dicotomia apresentada no tópico anterior entre, por um lado, a existência de um 

direito que garante que a lei será igual para todos – e que garante, por conseqüência, 

direitos humanos e devido processo legal – e, por outro, uma prática autoritária, constitui 

um paradoxo. Se, conforme vimos, uma parte da sociedade – formada pela população 

pobre, composta, em sua maioria, por ex-escravos – era rotulada como criminosa, tanto no 

momento de elaboração do direito, quanto no momento de sua aplicação, não é possível 

acreditarmos em uma igualdade perante a lei.   

Neste ponto, torna-se fundamental entendermos o enfoque da reação social ou o 

labeling approach. Falaremos brevemente desta teoria, a partir dos ensinamentos de 

Alessandro Baratta. Segundo o autor, 

 
Esta direção de pesquisa parte da consideração de que não se pode compreender a 
criminalidade se não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage 
contra ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias oficiais 
(polícia, juizes, instituições penitenciárias) que as aplicam, e que, por isso, o 
status social de delinqüente pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade das 
instancias oficiais de controle social da delinqüência, enquanto não adquire esse 
status aquele que, apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é 
alcançado, todavia, pela ação daquelas instâncias. Portanto, este não é 
considerado e tratado pela sociedade como ‘delinqüente’. Neste sentido, o 
labeling approach tem se ocupado principalmente com as reações das instâncias 
oficiais de controle social, consideradas na sua função constitutiva em face da 
criminalidade. Sob este ponto de vista tem estudado o efeito estigmatizante da 
atividade da polícia, dos órgãos de acusação pública e dos juízes.23 (grifo 
nosso) 

 

                                                 
23  BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia 
do direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Editora Revan/ Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002, p. 86. 
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Não nos interessa aqui um exame detalhado da orientação sociológica em que se 

situa o enfoque da reação social, que vai desde o “interacionismo simbólico” de George H. 

Mead até a “etnometodologia” de Alfred Schutz. Nossa preocupação está em traçar as 

linhas gerais dessa teoria. 

Os defensores do labeling approach não perguntam “quem é o criminoso?” ou 

“como ele se torna desviante?”, mas sim “quem é definido como desviante?”, “que efeito 

decorre desta definição sobre o indivíduo?”, “em que condições este indivíduo pode se 

tornar objeto de uma definição?” e, enfim, “quem define quem?”. Estas perguntas 

conduziram a dois tipos de pesquisa: (1) estudo da formação da “identidade” desviante e do 

“desvio secundário”, ou seja, o efeito da aplicação da etiqueta de “criminoso” sobre a 

pessoa em quem se aplica a etiqueta; (2) estudo dos que detêm, em maior medida, na 

sociedade o poder de definição, ou seja, estudo das agências de controle social.24  

É importante ressaltar, todavia, que não são apenas as instâncias oficiais as 

responsáveis pelos processos de definição. Também o senso comum produz definições. 

Baratta menciona a teoria defendida por Kitsuse, no sentido de que o desvio é um processo 

no curso do qual alguns indivíduos, pertencentes a algum grupo interpretam um 

comportamento como desviante. Em síntese, é a interpretação que decide o que é desviante 

e provoca a reação social, e não o comportamento por si mesmo, tomado objetivamente.25  

Baratta analisa a questão da definição do criminoso na teoria do labeling approach a 

partir de três planos diferentes:  

 
(1) o problema da definição da criminalidade é, em primeiro lugar, um problema 
metalingüístico (...).  
(2) Em segundo lugar, representa um problema teórico que concerne à 
interpretação sócio-política do fenômeno pelo qual, em uma dada sociedade, 
certos indivíduos, pertencentes a certos grupos sociais e representantes de certas 
instituições, são dotados do poder de definição, ou seja, do poder: (a) de 
estabelecer quais crimes devem ser perseguidos (poder de estabelecer as normas 
penais); (b) de estabelecer quais pessoas devem ser perseguidas (poder de aplicar 
as normas) 
(3) Enfim, é um problema fenomenológico (no sentido da criminologia empírica 
tradicional), concernente aos efeitos que a aplicação de uma definição de 

                                                 
24  Idem. 
25  Loc. Cit. 
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criminoso a certos indivíduos – isto é, a atribuição a estes da qualificação de 
criminoso, e de um status social correspondente – tem sobre o comportamento do 
indivíduo (eventual consolidação do papel de criminoso; desenvolvimento de 
uma carreira criminosa).26  
 
 

Partindo do enfoque da reação social, podemos colocar em xeque o princípio da 

igualdade defendido pelo ideal burguês. Considerando que a criminalidade é um status 

atribuído a determinados indivíduos por parte daqueles que detêm o poder de criar e aplicar 

a lei penal, mediante mecanismos seletivos, não podemos vislumbrar um respeito ao 

princípio igualitário. Dessa forma, fica evidente a contradição que há na coexistência entre 

a legislação liberal e as práticas autoritárias. 

 

3.2 - O passado ainda presente: dados recentes sobre a violência policial no Rio de Janeiro 

 

A partir dos temas analisados nos itens anteriores – labeling approach e coexistência 

entre uma legislação liberal e práticas autoritárias – pretendemos verificar as permanências 

no que se refere à repressão aos criminosos. Utilizaremos em nossa investigação o 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos no Brasil, ano 2005, elaborado pela Rede 

Social de Justiça e Direitos Humanos. Mais especificamente, trabalharemos com a pesquisa 

elaborada por Silvia Ramos, intitulada A violência policial no Rio de Janeiro: da 

abordagem ao uso da força letal. Não obstante a importância dos diversos dados 

apresentados na pesquisa, apresentaremos apenas algumas informações que ajudarão a 

esclarecer o problema em questão.  

Analisando os autos de resistência dos anos 1993 a 1996, na cidade do Rio de 

Janeiro, Silvia Ramos observa que as vítimas são majoritariamente jovens do sexo 

masculino e que 64% são negros, contrastando com a presença de 39% de negros na 

população carioca. O estudo também mostrou que a ação da polícia dentro das favelas é 

mais letal do que em outros locais. Além disso, a análise mostrou que quase a metade dos 

corpos recebeu quatro disparos ou mais e a maioria dos cadáveres apresentava pelo menos 

                                                 
26  Ibid., pp. 109-110. 
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um tiro nas costas ou na cabeça, configurando casos evidentes de execuções sumárias entre 

as “mortes em confronto”.27  

Em pesquisa realizada em 2003 pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania 

(CESeC), com o objetivo de compreender as dinâmicas predominantes entre polícia e 

cidadãos nas abordagens policiais nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, fica  evidente o 

forte viés racial que orienta essas ações. São considerados ainda os critérios de idade, 

gênero e de classe social.  Ser jovem, ser negro e ser pobre se combina, por sua vez, 

com a área geográfica da abordagem, sendo que as áreas de favelas e periferias são 

consideradas pela polícia como “territórios suspeitos”. Além da incidência 

desproporcionalmente alta de jovens negros do sexo masculino parados pela polícia quando 

estão andando a pé na rua (em contraste com a incidência proporcionalmente baixa para 

mulheres e homens brancos e mais velhos), a pesquisa revelou também que o tratamento 

policial dispensado nas abordagens varia intensamente segundo cor, classe social e 

idade do suspeito.28

Ainda de acordo com a pesquisa, a revista corporal é mais freqüente quando a 

pessoa abordada é negra (55% dos que se auto-declararam “pretos” foram revistados, em 

contraste com 32,6% dos que se auto-declararam “brancos”). Os jovens são mais 

revistados que os mais velhos (metade dos jovens entre 15 e 24 anos parada andando a pé 

na rua foi revistada, enquanto só 25% das pessoas com mais de 40 anos sofreram revista 

corporal) e as pessoas com renda superior a cinco salários mínimos foram revistadas 

em apenas 17% das abordagens, contra 40% de revistados entre os que têm renda até 

cinco salários mínimos.29   

Podemos concluir que, embora tenhamos uma legislação liberal, que preceitua que 

todos são iguais perante a lei, as práticas policiais caminham em sentido contrário, ou seja, 

o da desigualdade perante a lei.  

 

                                                 
27  (RAMOS, 2005). 
28  RAMOS, Silvia. “Violência policial no Rio de Janeiro: da abordagem ao uso da força letal”. In: 
Direitos Humanos no Brasil 2005. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, 2005. Disponível em: 
http://www.social.org.br/relatorio2005/relatorio016.htm 
29  Idem. 
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Particularmente no Brasil, o Direito tem se caracterizado, historicamente, pela 
combinação de uma rebuscada, bem formulada e fundamentada argumentação 
segundo os parâmetros das tendências liberais, a partir de modelos erigidos nas 
formações sociais do centro hegemônico do capitalismo, com práticas 
autoritárias.30  
 

Conforme vimos, no século XIX e no início do século XX a população negra e 

pobre tinha um tratamento mais violento por parte das autoridades policiais. Os dados 

constantes no Relatório Anual de Direitos Humanos, de 2005, demonstram que, ainda hoje, 

são os negros e pobres que mais sofrem com o aparelho repressivo do Estado.  

A partir do confronto entre passado e presente podemos observar as permanências 

que existem na história da atuação policial em nosso País. A estigmatização da população 

negra e pobre já existia durante a escravidão, permaneceu após o fim do trabalho escravo e 

continua, ainda hoje, a regular tanto o comportamento das instituições oficiais de repressão 

(polícia e judiciário) quanto o senso comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                 
30  NEDER, Gizlene, CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Op. Cit., pp. 32-33. 
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A existência de uma “Ciência do Direito” – teorizada e defendida por diversos 

especialistas desta área – está longe de ser um tema pacífico. Embora muitos “cientistas” 

tenham se esforçado para demonstrar a racionalidade do ordenamento jurídico, esta Razão, 

em nossa opinião, somente pode ser vista de um ponto de vista puramente instrumental. 

A idéia de controle sobre o corpo dos indivíduos ajuda a corroborar nossa hipótese. 

Não podemos compreender a repressão por parte do Estado sem entendermos as “novas 

necessidades” geradas pelo capitalismo, que vieram a reboque da ideologia burguesa de 

trabalho. 

 
Com efeito, o sistema capitalista penetra muito mais profundamente em nossa 
existência. Tal como foi instaurado no século XIX, esse regime foi obrigado a 
elaborar um conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder, pelo qual o homem 
se encontra ligado a algo como o trabalho, um conjunto de técnicas pelo qual o 
corpo e o tempo dos homens se tornam tempo de trabalho e força de trabalho e 
podem ser efetivamente utilizados para se transformar em sobre-lucro.31  
 

 

Embora o direito seja, certamente, uma forma de saber, seu caráter autoritário e 

repressivo demonstra que ele é muito mais uma forma de poder e de controle do que uma 

forma de conhecimento. Contudo, muitas vezes sua face autoritária é ofuscada por uma 

falsa racionalidade, que procura apresentar o direito como dotado de cientificidade para, 

desta forma, atingir seus fins de controle. 
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A FUNDAMENTAÇÃO DO DIREITO À DIFERENÇA NA FILOSOFIA 

PÓS-METAFÍSICA: O DESAFIO DA CONTEMPORANEIDADE. 

 

 

Fernando de Brito Alves∗

 

 

RESUMO 

Este ensaio tem por objetivo abordar o tema da fundamentação dos direitos humanos 

no contexto pós-metafísico da filosofia contemporânea. O grande desafio da 

contemporaneidade consiste justamente em encontrar uma fundamentação para os 

direitos humanos que afirme a diferença e promova a inclusão das minorias. Por meio 

de revisão bibliográfica de textos de filosofia contemporânea e de filosofia do direito, 

é possível a construção de uma crítica da representação capaz de fundamentar os 

direitos humanos, sem o recurso ao sobre-vôo dos conceitos metafísicos do 

jusnaturalismo iluminista, ou tampouco recorrer as ficções legalistas dos positivistas. 

O referencial teórico, nesse contexto, constitui importante ferramenta na construção de 

um novo paradigma dogmático capaz de promover a inclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS DE DIFERENÇA, FILOSOFIA DA DIFERENÇA, 

CONTEMPORANEIDADE. 

 

ABSTRACT 

That essay objects approach the human rights basement subject in post-metaphysical 

of contemporary philosophy context. The prime challenge of the contemporaneity 

consists just in find the basement to the human rights that confirms the difference and 
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promote the inclusion of the minorities. By means of the bibliographical revision of 

contemporary philosophy texts and rights philosophy, it is possible the construction of 

a critical of  the representation, able to base the human rights without the supervene 

resources of metaphysical concepts of enlightenment natural laws, neither the appeal 

of the legalist fictions of the positivists. The referential theoretician, in that context, 

constitutes a relevant tool in the construction of a new dogmatic-paradigm  able to 

promotes the inclusion. 

 

KEY-WORDS 

DIFFERENCE RIGHTS, DIFFERENCE PHILOSOPHY, CONTEMPORANEITY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Normalmente se reconhece quatro pilares do modus vivendi 

ocidental: a filosofia grega, o direito romano, a religião cristã e a economia capitalista. 

Para se compreender o problema da igualdade e por fim estabelecer o verdadeiro 

alcance do direito à diferença, seria necessário reconstituir a problemática da 

igualdade/diferença nos quatro pilares acima referidos, o que oneraria em muito este 

ensaio. 

Parte-se então da filosofia grega, como mote para reflexão, sem 

ignorar, no entanto, a existência de outras hipóteses e outros planos para discussão do 

tema proposto.  

Tem-se por princípio que existem duas grandes tradições filosóficas 

que pensam a problemática da igualdade. Pensar a igualdade é, ao mesmo tempo, 

estabelecer sua principiologia, criar critérios de hermenêutica filosófica e aplicar 

dogmaticamente nas estruturas sociais esse conceito. 

Saliente-se ainda, que Marx, na obra “A ideologia alemã”, afirma, 

polemizando com o idealismo hegeliano, que a super-estrutura se forma a partir da 

infra-estrutura. Na infra-estrutura estão compreendidas relações materiais de ordem 
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econômica e social, e na super-estrutura relações imateriais, da ordem da religião, da 

cultura, do direito e da filosofia, por exemplo1. 

Pensar o mundo como fato, sem pensar seus pressupostos, é para 

Marx o mais importante feito da ideologia2. As abordagens metafísicas, ou estáticas, 

ignoram o problema dos pressupostos. Não pensar o outro, e não pensar o novo, como 

diria Hannah Arendt, é a condição do mal. 

Fazer história da filosofia é um exercício delicado, porque não 

consiste apenas em repetir o que disse determinado filósofo ou determinada tradição 

filosófica, mas fazer falar o que está subentendido em sua obra, o que está implícito, o 

“não-dito”3. Cada interpretação consiste em fazer com que os filósofos digam mais do 

que efetivamente disseram, mas sem colocar palavras em suas bocas. Eis a dificuldade 

da tarefa que ora se inicia. 

 

 

1 A FUNDAMENTAÇÃO DO DIREITO À DIFERENÇA NO CONTEXTO PÓS-

METAFÍSICO 

 

Miroslav Milovic, filósofo bósnio, atualmente professor da 

Universidade de Brasília, tendo vivido o problema contemporâneo da imposição de 

igualdades modelares e da ignorância deliberada das diferenças, afirmou que 

 

[...] parece que toda a história da filosofia comete uma injustiça 
profunda, tematizando várias formas do Mesmo e esquecendo o 
Outro. Como tematizar o Outro? Podemos imaginar a relação de 
simetria entre Mesmo e Outro, mas neste caso a dúvida é saber se 

                                                 
1  “As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes; isto é, a 
classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. 
[...] As idéias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações dominantes concebidas 
como idéias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante; portanto, as 
idéias de sua dominação” (MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. I – Feuerbach. 5a. 
edição. São Paulo: Hicitec, 1986, p. 72)  
2  MILOVIC, Miroslav. Comunidade da diferença. Rio de Janeiro: Relume-dumará; Ijuí, RS: 
Unijuí, 2004, p. 24. 
3  SHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. Rio de 
Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004., p. 13. 
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assim se afirma a posição autêntica dos outros. Outra alternativa 
seria a posição assimétrica em favor do Mesmo, o que a filosofia 
representa até hoje. A terceira alternativa seria a assimetria em favor 
do Outro.4

 

A principal noção filosófica do Mesmo é o conceito de 

representação, que prefigura os vários sistemas que afirmaram a simetria entre o 

Mesmo e o Outro, mas por conta das elaborações metafísicas, que é um tipo de 

pensamento estático, não criaram condições ao florescimento da multiplicidade dos 

outros; o conceito de representação também serviu para firmar a posição assimétrica 

em favor do Mesmo, como se verá a seguir. Apenas a filosofia da diferença foi capaz 

de alcançar o Outro e os outros, não apenas como representações, mas como 

imanência e subjetividade. 

A filosofia clássica de um modo geral não consegue pensar a 

diferença em si mesma, sempre a submete à noção de representação. A noção de 

representação é antiga e remonta à filosofia pré-socrática. 

Ela parte do pressuposto epistemológico de que existe identidade 

entre a idéia e o objeto pensado, entre o conceito e o ser, em última instância entre o 

ideal e o real. Não é à toa que o idealismo platônico é realista, ou melhor, a realidade 

para Platão, um dos grandes representantes da tradição clássica, é a idéia.  

Do ponto de vista epistemológico, é impossível pensar a teoria do 

conhecimento sem assinalar o surgimento da concepção moderna de representação e 

toda a discussão acerca deste tema no século XVII. 

O Renascimento é marcado pela identidade idéia/objeto, ou seja, 

pela noção de representação5 , ainda legatária da tradição da antiguidade mais 

difundida, e diferente da postulada pela filosofia moderna, já que com o nascimento 
                                                 
4 MILOVIC, Miroslav. Comunidade da diferença. Rio de Janeiro: Relume-dumará; Ijuí, RS: 
Unijuí, 2004, p. 117. 
5  Representação vem do termo latino repraesentare, a filosofia moderna enfatiza o prefixo re- 
que significa atividade do intelecto e sua interferência direta na manifestação-aparição do objeto, 
representar é atividade – especificamente depois do iluminismo e ainda hoje. Para os antigos a noção de 
representação é mais marcada, não pelo re- -atividade-, mas pelo praesentare que é o mesmo que 
apresentar, expor à vista – não “existe atividade” por parte do sujeito do conhecimento, já que cabe a ele 
apenas olhar o signo que se torna presente-. Isso não exclui os problemas de interpretação e não reduz a 
verdade e a falsidade a mesma coisa, já que são possíveis erros de leitura/interpretação. 
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do sujeito as idéias passam a corresponder de forma mais ou menos problemática à 

realidade exterior6. O cosmos (no Renascimento) é dotado de uma racionalidade que é 

possível conhecer, o ser é inteligível e o esforço que o homem faz para conhecer é 

apenas uma leitura das palavras que já estão inscritas nas próprias coisas. 

A semelhança - similitude - ocupa o papel central nas relações de 

conhecimento. Este seria dado pela exegese, pela leitura dos signos/símbolos inscritos 

nas coisas.  A representação se dá pela repetição do Mesmo7, do Idêntico lido nos 

objetos. O homem representa no intelecto a assinatura de Deus nas coisas. 

Não há semelhança sem marcas, e são as próprias marcas que tornam 

as coisas visíveis. O homem é um leitor e, pela erudição (eruditio) resgata o frescor da 

palavra e conhece a própria essência da coisa. O universo é um grande livro a ser 

interpretado, portanto, a verdade de todas as marcas deixadas pelo criador é em toda 

parte a mesma, é a marca divina na natureza, por isso a interpretação dos signos leva à 

verdade.  

Interpretar é entreglossar os signos deixados nas coisas. O discurso é 

um segundo em relação ao discurso que está escrito/inscrito nelas. O conhecimento é 

hermenêutica e será mais ou menos veraz na medida em que se aproxima ou não do 

discurso divino imanente aos objetos do conhecimento. 

O problema da representação surge de inquietações sobre em que 

medidas o signo estaria ligado ao que ele designa. Como garantir a identidade da re-

presentação em relação ao objeto, já que ela é um segundo em relação a ele? 

A verdade, a partir de Descartes, que promove o deslocamento da 

erudição para a comparação, encontraria sua manifestação e seu signo na percepção 

evidente e distinta. Compete às palavras traduzir o signo se o podem, não terão mais 

                                                 
6  FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 
Tradução por Salma Tannus Micchail. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999., p. 47-58. 
7  O Mesmo tem o máximo de potência de repetição, ele insiste, porque se repete sempre idêntico, 
o signo objeto se repete no signo sujeito, pela leitura, por isso a realidade da representação/palavra 
corresponde imediatamente à realidade exterior (coisa). Uma crítica, interessante, do Mesmo pode ser 
encontrada no “Assim falou Zaratrusta” de Nietzsche na III parte: Da visão e do enigma e O 
convalescente (NIETZSCHE, Friedrich., Assim falava Zaratrustra. Curitiba: Hemus, 2000, p. 118-122; 
165-171) e em “Diferença e Repetição” na Conclusão: Os três sentidos do Mesmo: a ontologia, a ilusão e 
o erro (DELEUZE, Guilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988). 

3560



direito de ser sua marca, a linguagem se retira do meio dos seres para entrar na sua era 

de transparência e de neutralidade. Agora não se tem mais a certeza evidente da 

identidade do sujeito e do objeto, existe uma dúvida/problema que caracterizará a 

diferença. 

Michel Foucault afirmaria que, com o surgimento da modernidade, 

 

... a escrita cessou de ser a prosa do mundo; as semelhanças e os 
signos romperam sua antiga aliança; as similitudes decepcionam, 
conduzem à visão e ao delírio; as coisas permanecem 
obstinadamente na sua identidade irônica: não são mais do que o 
que são; as palavras erram ao acaso, sem conteúdo, sem semelhança 
para preenchê-las, não marcam mais as coisas; dormem entre as 
folhas dos livros, no meio da poeira.8  

 

Evidentemente, tal tradição filosófica não poderia pensar a diferença 

em seu sentido próprio, porque inevitavelmente estabeleceria identidade – no seio da 

diferença – entre o seu conceito e a realidade. Há aí, uma espécie de contraditio in 

adjecto, como diriam os lógicos. 

A diferença não é representável. Pensar a diferença é descaracterizá-

la. Temos aqui um evidente limite epistemológico para pesquisa. Como afirmar a 

existência de um eventual direito à diferença, se a diferença não pode ser traduzida, 

sem que se desnature? 

Ainda nesse mesmo sentido, partindo do paradigma positivista de 

direito, inegavelmente ainda hoje predominante, que identifica direito e lei, como 

pensar um direito (lei) que não seja universal, no sentido de atingir de forma 

igualitária e idêntica a todos os homens? 

É nesse sentido que Regina Schöpke afirma que: 

 

[...] a representação clássica não pode dar conta da diferença sem 
com isso modificar a sua natureza rebelde. Isso  que dizer que a 
diferença só pode ser objeto de uma representação, seja ela “orgânica 

                                                 
8  FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 
Tradução por Salma Tannus Micchail. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999., p. 65 
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ou orgiástica”, se for mutilada em “sua essência” mais profunda. A 
diferença, de fato, torna-se pensável, mas somente e tão-somente 
enquanto encontra-se submissa aos liames mediadores da 
representação, ou seja, à quádrupla sujeição da representação: a 
identidade no conceito, a oposição no predicado, a analogia no juízo 
e a semelhança na percepção.9  
 

Pensar a diferença sem a mediação da representação é reduzi-la ao 

não-ser. A diferença quando representada fica apenas na generalidade, na abstração; 

como descontinuidade a diferença sequer pode ser representada, sem que se torne 

inimiga do próprio pensamento. 

Tem-se evidenciada, porquanto, uma dupla dificuldade. Primeiro em 

pensar a diferença e segundo em pensar um direito que considere a diferença.10

A consideração da representação de homem como sujeito de direitos 

é sem dúvida um dos grandes limites para a discussão jurídica da diferença.  Não é 

sem propósito que a noção de homem médio, herdada da ética aristotélica, é tão cara 

ao direito, mormente ao direito civil. 

Miguel de Unamuno, literato espanhol, lança alguma luz sobre a 

polêmica, quando esclarece qual homem realmente existe: 

 

Por que há outra coisa, a que também chamam homem e que é o 
sujeito de não poucas divagações mais ou menos científicas. É o 
bípede implume, (...) da lenda de Aristóteles, o contratante social de 
Rousseau, o homo economicus dos manchesterianos, o homo sapiens 
de Lineu, ou, se preferirem o mamífero vertical. Um homem que não 
é daqui ou dali, desta ou de outra época, que não tem sexo nem pátria 
- uma idéia enfim. Isto é, um não-homem. 
O nosso é outro, o de carne e osso: eu, você, (...) aquele outro de 

                                                 
9  SHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. Rio de 
Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004., p. 22. 
10  É importante ressaltar que vários doutrinadores do direito se preocuparam com a temática da 
igualdade – principalmente e de um modo geral os teóricos da justiça -, e de sua relação com o direito e a 
justiça. As questões mais propriamente jurídicas serão esboçadas no segundo ensaio. O objetivo dessa 
grande lente é estabelecer um esboço interessante sobre o problema filosófico da igualdade e da 
diferença, e na medida do possível relacioná-lo com o Direito. Direito e filosofia como dados da 
superestrutura revelam as posturas sociais correntes em determinados contextos históricos. Entender o 
porque da noção de diferença não conseguir ser pensada de forma adequada pelo pensamento corrente, é 
lançar luzes sobre a problemática da exclusão. O que se exclui não é o idêntico a si, mas o diferente.  
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mais além, todos os que pisamos sobre a terra.11  
 

 

Só é possível pensar o direito à diferença se for possível pensar o 

homem concretamente. Isso significa que é necessário retirar da filosofia seu falso ar 

de inocência, e reconhecer que posturas filosóficas esboçam posicionamentos 

pragmáticos incontestavelmente diferentes e às vezes perigosos. 

Regina Schöpke afirma que: 

 

Inegavelmente, essa lamentável orientação da filosofia [a que nos 
referíamos alhures] levou a uma confusão dos ideais do pensamento 
com aqueles defendidos pelo Estado, pela religião e pela moral 
vigente. “Sem derrubar os sentimentos estabelecidos”, a filosofia fez 
do pensamento um puro ato recognitivo – uma faculdade 
“reconhecedora” do mundo e dos valores. Impedindo o exercício de 
sua natureza criativa e absolutamente insubordinada, a filosofia fez 
do pensamento um “bom moço”, sempre complacente com as tolices 
do mundo. Mas como diz Deleuze, eis que surgem os gritos 
apaixonados.... Ah! Esses sujeitos de má vontade... Por que querem 
mudar aquilo que todos aceitam de bom grado e sem qualquer 
reflexão? Quem lhes dá o direito de levantaram a voz para dizer que 
não sabem aquilo que “todo mundo sabe”? 
O pensamento como afirmação da diferença, como afirmação de 
nossa própria diferença. É isso que defendem os “filósofos da 
diferença”, os “pensadores nômades” – aqueles que não se 
enquadram em modelos prévios. Fazer do pensamento um “modo de 
existência”, uma “máquina de guerra nômade” cujo maior desafio é 
permanecer livre dos modelos da representação, livre da Moral que 
tornou o pensamento um beato companheiro dos poderes vigentes. 
Este é o maior objetivo de Deleuze (e também era o de Nietzsche); 
lutar sobretudo contra as idéias de transcendência e de verdade 
absoluta.12  

 

 

                                                 
11  UNAMUNO, Miguel de. Do sentimento trágico da vida. Tradução por Eduardo Brandão. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996., p.93. 
12  SHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. Rio de 
Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004., p. 29. 
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A tradição filosófica antagônica a que se chamou de clássica13 é 

denominada filosofia da diferença ou de pensamento nômade. Sua principal 

característica é, em oposição ao pensamento de sobre-vôo, a consideração da 

diferença em si mesma. 

Tal forma de abordagem tem início na filosofia pré-socrática, com 

Heráclito e seus esforços em pensar o devir. 

Para os filósofos da diferença, ao contrário do que ocorreria com os 

metafísicos antigos, por exemplo, a relação fundamental que se estabelece entre os 

seres, e entre os entes e a idéia é do diferente com o diferente, e não do semelhante 

com o semelhante. Isso porque não existe identidade no plano ideal e tampouco no 

real. 

A questão da diferença não despreza de todo a metafísica, ou a 

problemática ontológica. 

 

[...] o aprofundamento do conceito de diferença pura nos leva 
inevitavelmente ao conceito de ser, mesmo que de uma forma 
totalmente nova. Vejamos a questão mais de perto: para Deleuze, o 
ser é unívoco, mas isso não quer dizer que ele seja uno (ou seja, que 
exista um único e mesmo ser para todas as coisas, tal como em 
Espinosa). Para ele, não existe um ser, mas múltiplos seres. Assim, 
unívoco quer dizer, especificamente, uma “só voz” para toda uma 
multiplicidade de seres. Em outras palavras, todos “dizem” da 
mesma maneira, isto é, em sua própria diferença.14  

 

A tradição filosófica da metafísica clássica, que aqui bem poderia ser 

chamada de filosofia estática, quando desloca sua reflexão para o problema do 

homem, produz um tipo de filosofia totalitária que pensa existir apenas um homem 

que só analogamente recebe o estatuto de ser. A filosofia da diferença, ao contrário, 
                                                 
13  Note-se que a tradição filosófica clássica para a maioria dos historiadores da filosofia é aquela 
da antiguidade clássica. Neste trabalho monográfico, o denominado pensamento, ou filosofia clássica é 
aquela que pensa a diferença a partir da noção de representação e identidade, que tem suas origens na 
antiguidade clássica, mas que tem representantes inclusive na contemporaneidade. A filosofia da 
diferença chamará a tradição clássica de pensamento de sobre-vôo. A tradição clássica é marcada por suas 
preocupações metafísicas, que a fazem permanecer distantes da realidade – em sobre-vôo.  
14  SHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. Rio de 
Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004., p. 1 
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tende a reconhecer a multiplicidade e a fragmentação da realidade, criando agora 

condições de se estabelecer uma filosofia epistemologicamente totalizante, não mais 

totalitária, com relação à compreensão do homem, outorgando assim estatuto 

ontológico de homem e ser, também à crianças, mulheres, negros, homossexuais etc.  

Considerar a diferença em si mesma, sua gênese/genealogia, e sua 

ontologia é um importante passo na construção da Ética e do Direito da Alteridade, 

tão preconizada na contemporaneidade por Hannah Arendt e outros. 

O antropólogo C. R. Brandão, ainda que tenha posição um pouco 

diferente da nossa – embora convergente –, explica como o problema da igualdade e 

da diferença se articulam nas práxis de dominação e de exclusão. 

 

A história dos povos repete seguidamente a lição nunca aprendida de 
que os grupos humanos não hostilizam e não dominam o “outro 
povo” porque ele é diferente. Na verdade, tornam-no diferente para 
fazê-lo inimigo. Para vencê-lo e subjugá-lo em nome da razão de ele 
ser perversamente diferente e precisar ser tornado igual: “civilizado”. 
Para dominá-lo e obter dele os proveitos materiais do domínio e, 
sobre a matriz dos princípios que consagram a desigualdade que 
justifica o domínio, buscar fazer do outro: o índio, o negro, o cigano, 
o asiático, um outro eu: o índio cristianizado, o negro educado, o 
cigano sedentarizado, o asiático civilizado. Todos os que são a 
minoria dos diferentes ou a maioria dos dominados, revestidos do 
verniz civilizatório daquilo que às vezes se simplifica enunciando 
que equivale a penetrar na cultura ocidental, o lugar social adequado 
à identidade mais legítima. 
O artifício do domínio – aquilo que é real sob os disfarces dos 
“encontros de povos e culturas diferentes” – é o trabalho de tornar o 
outro mais igual a mim para colocá-lo melhor a meu serviço. Ao 
escravo trazido nas caravelas se batizava no porto de chegada. A 
consciência ingênua acreditava com isso salvá-lo. Mas o senhor que 
atribuía ao negro servo um nome de branco, cristão, em troca do 
nome tribal do lugar de origem, sabia que a água do batismo era 
apenas uma porta líquida de entrada na redução necessária das 
diferenças que tornam eficazes os usos da desigualdade.  É 
importante que o escravo fale a língua do senhor para compreendê-lo 
e saber obedecer. É preciso que possua a mesma fé, para que no 
mesmo templo faça e refaça as mesmas promessas de obediência e 
submissão aos poderes ocultos da ordem social consagrada. 
Promessas que o senhor paga com a festa e o servo com o trabalho. 
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Assim, aos filhos dos índios abriam escolas e sobre os seus corpos 
punham roupas de algodão. E se louvava deixarem de comer carne 
humana, enquanto as cifras geométricas do morticínio dos índios 
eram civilizadamente escondidas dos assuntos da “vida nacional”. 
Aos índios se “reduzia”, se “aldeava”, se “civilizava”. Não para 
serem iguais aos brancos, sendo índios, mas para serem desiguais 
sem tantas diferenças e assim servirem melhor, mortos ou 
subjugados, aos interesses dos negócios dos brancos. [...]15  

 

 

Evidentemente, Brandão tem por pressuposto que a diferença é mera 

ficção e que os homens seriam iguais por natureza. O que se pretende questionar é a 

existência mesmo dessa tal igualdade por natureza que os homens teriam. 

Os homens não são iguais por natureza. Cada homem é 

profundamente diferente, e só o reconhecimento dessa diferença natural possibilita a 

implementação de práticas equalizantes.  

Pondera Miroslav Milovic16 (2004, p. 50-60) que os Outros 

aparecem na história da filosofia como possibilidade de superação do solipsismo 

produzido pela noção de representação, principalmente da filosofia moderna, que 

inaugurada por Descartes com o Cogito, permanecera centrada na subjetividade e no 

problema do subjetivo-objetivo, sem fazer referência à “outras subjetividades”. O 

problema do Outro, e subseqüentemente o problema da diferença, não nasce como 

referência social, mas como desdobramento da fenomenologia, o que significa que ele 

existe apenas quando aparece à minha consciência. Não se constituiu uma forma de 

pensar o outro sem referência ou analogia a consciência, o que fez com que o 

problema do Outro permanece no âmbito subjetivo/objetivo. 

Os frankfurtianos perceberam a que nos levaria a racionalidade 

moderna, o que faz com que Theodor Adorno teça fortes críticas do projeto da 

modernidade tanto na Dialética do esclarecimento (1985) quanto na Dialética 

negativa (1998). A saída aparente da crítica ou dialética  – razão que pensa contra si 

                                                 
15  BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Identidade e Etnia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1986, p. 7-9. 
16  MILOVIC, Miroslav. Comunidade da Diferença. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Ijuí, RS: 
Unijuí, 2004., p. 50-60. 
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mesma – é a reafirmação da natureza, do não idêntico, da diferença, em oposição as 

formas de identidade modernas. A dialética negativa de Adorno poderia ser 

considerada o primeiro projeto de afirmação da diferença. 

Wittgenstein, Gadamer, Rorty, e Habermas17 teceram não poucas 

críticas a Escola de Frankfurt, mas continuaram o projeto de pensamento do Outro, 

ainda que alguns tenham assimetricamente pendido para o Mesmo. 

Habermas, que entre os filósofos acima referidos parece que mais se 

aproximou da filosofia da diferença de Levinas e Deleuze, substituiu a subjetividade 

pela intersubjetividade como fundamento da racionalidade e da sociedade racional, 

numa tentativa de transpor o monólogo do sujeito. A saída comunicativa de 

Habermas, para o solipsismo da modernidade, por conta do seu marxismo imanente, 

se constitui também como projeto de libertação, ainda que em alguns momentos 

pareça que o diálogo habermasiano soe como apenas formal. 

Na verdade, a representação e a igualdade se constituem como 

instâncias seletivas de valor, a serviço dos ideais morais18, como já denunciara 

Nietzsche na Genealogia da Moral, desprezando tudo o que não se enquadra em 

modelos específicos ou paradigmáticos. Quando Platão despreza os simulacros – 

nossa realidade fenomênica – em última instância, de acordo com Deleuze, ele estaria 

condenando toda forma de manifestação da diferença livre, tudo o que recusa a 

modelos impostos.  O simulacro, nesse sentido, contestaria a existência tanto da cópia 

quanto do original, e por compreender em si a diferença, seria tão indesejável ao 

espírito. 

O filósofo bósnio citado no início deste ensaio, dialogando com a 

filósofa judia Hannah Arendt pondera que ela, 

 

[...] acredita que a separação platônica do ser e a aparência marca um 
passo histórico não só para a vida dos gregos, mas para todo o 
caminho posterior da civilização. A desvalorização da aparência e a 
afirmação do ser são os aspectos da reviravolta na vida dos gregos e 

                                                 
17  Idem, op. cit.,  p. 52-66 passim 
18  Cf. SHÖPKE, Regina. Por uma filosofia da diferença: Gilles Deleuze, o pensador nômade. 
Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Edusp, 2004., p. 23. 
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do Ocidente europeu. Com isso, tem início uma tirania própria à 
razão e dos padrões na nossa vida. Isso é o que Nietzsche diagnostica 
como o começo do niilismo na Europa. A estrutura já determinada, 
estática, entre o ser e a aparência, tem conseqüências catastróficas 
para o próprio pensamento. Ele se torna mera subsunção das 
aparências às formas superiores do ser. Nesse mundo tão ordenado, 
quase não temos que pensar mais. O pensamento não altera a 
estrutura dominante do ser. Essa inabilidade do pensamento termina 
nas catástrofes políticas do nosso século. Tantos crimes, mas quase 
sem culpados. O indivíduo que não pensa se torna cúmplice dos 
crimes: essa é a banalidade do mal diagnosticada por Hannah Arendt 
como a conseqüência dessa tradição filosófica que quase mumificou 
a estrutura do ser e nos marginalizou.19  

 

Pensar a diferença por si é pressuposto fundamental para se discutir 

as grandes questões da justiça e da igualdade. Considerar que o conceito de diferença, 

como todos os outros conceitos e todas as idéias, não passa de virtualidade, de ficção, 

é imperioso para concluir que o Homem não existe, muito menos a Humanidade como 

essência metafísica; o que existem são homens in concreto, são seres diferentes do 

ponto de vista biológico, social, econômico, antropológico etc. que convivem e 

partilham de um mesmo macro-espaço. Reconhecer a alteridade é pressuposto ético 

para a construção/reconhecimento do direito à diferença. 

É necessário, ainda alguma reflexão sobre o que Antônio Flávio 

Pierucci denominou de ciladas da diferença em um artigo publicado na Revista de 

Sociologia da Universidade de São Paulo em 1990 (p. 7-34), depois republicado em 

obra que teve por título a expressão acima destacada. De acordo com o referido autor 

o discurso da diferença vem da direita, 

 

Dito de outro modo: o pavilhão da defesa das diferenças, hoje 
empulhado à esquerda com ares de recém-chegada inocência pelos 
“novos” movimentos sociais (o das mulheres, o dos negros, o dos 
índios, o dos homossexuais, os das minorias étnicas ou lingüísticas 
ou regionais, etc.) foi na origem – e permanece fundamentalmente – 
o grande signo/desígnio das direitas, velhas ou novas, extremas ou 

                                                 
19  MILOVIC, Miroslav. Comunidade da Diferença. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Ijuí, RS: 
Unijuí, 2004., p. 92-93. 
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moderadas. Pois, funcionando no registro da evidência, as diferenças 
explicam as desigualdades de fato e reclamam a desigualdade 
(legítima) de direito. Différence oblige, chacun à sa place.20  

 

De acordo com o referido autor, o discurso da diferença foi 

amplamente utilizado pela ultradireita da França pós-revolucionária21, para fazer 

frente aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade jacobinos. 

Sustenta Pierucci, não sem razão, que a rejeição da diferença vem 

depois de sua afirmação enfática22. E que o discurso não palatável para a direita de 

um modo geral, é o discurso dos Direitos Humanos, “o discurso revolucionário da 

igualdade, seja a igualdade diante da lei, seja a igualdade de condições econômicas 

(a conquistar como direito), seja a igualdade primeira de pertencermos à mesma 

condição ao nascer”23. 

O que Pierucci pretende é alertar para o uso do discurso da diferença 

como lugar comum da luta dos movimentos sociais que reivindicam o direito à 

diferença, e esse lugar comum é absolutamente impróprio na medida em que é a 

incorporação de um discurso reacionário que se encaminha justamente para o que 

pretende combater. 

Não haveria crítica filosófica, ou análise do discurso da diferença, 

principalmente do discurso esquerdista de diferença, e essa falta de questionamento 

dos pressupostos levaria a ciladas, por ignorar por exemplo “que não se pode afirmar 

uma diferença sem afirmar ao mesmo tempo uma diferença de valor”24; outro 

problema seria a utilização política do discurso da diferença de forma prejudicial às 

minorias25 como o fora no paradigmático caso Sears26. 

                                                 
20  PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de São Paulo, Editora 34, 1999, p. 19. 
21  O conservadorismo político-social é, de acordo com Mannheim, verdadeira contra-utopia 
(MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar Ed. 1968, p. 253) 
22  PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade de São Paulo, Editora 34, 1999, p. 27. 
23  Idem, op. cit., p. 29. 
24  Cf. TAGUIEFF, Pierre-André. La force du préjuge: essai sur le racisme et ses doubles. Paris: 
Gallimard, 1987, p. 329-330. 
25  “Não se toma a expressão minoria no sentido quantitativo, senão que no de qualificação 
jurídica dos grupos contemplados ou aceitos com um cabedal menor de direitos, efetivamente 
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A argumentação de Pierucci é bastante sedutora, no entanto, é 

preciso fazer algumas ressalvas. O discurso da igualdade como preconizado por 

Pierucci pode ser utilizado de forma tirânica, se for posto a serviço de grupos 

hegemônicos descomprometidos com um projeto de efetiva equalização das diferenças 

sem a sua supressão. Em outros termos, o argumento que ele se utiliza para atacar o 

discurso da diferença serve também contra os seus propósitos. 

A filosofia da diferença ao contrário do que afirmaria o autor acima 

citado não hierarquiza quando diferencia. A filosofia da diferença, reconhece a 

diferença dos múltiplos existentes que estão alocados no mesmo plano de imanência 

(ontológico e deontológico), não existe portanto, a hegemonia massacrante de um 

único ser doador por analogia do ser dos outros seres. Na verdade a hierarquização 

como subproduto da diferenciação só acontece na metafísica, clássica ou moderna. 

Hannah Arendt afirmaria que 

 

O conceito de direitos humanos baseados na suposta existência de 
um ser humano em si, desmoronou no instante em que aqueles que 

                                                                                                                                               
assegurados, que outros, que detêm o poder. Na verdade, minoria no Direito democraticamente 
concebido e praticado, teria que representar o número menor de pessoas, vez que a maioria é a base de 
cidadãos que compreenda o maior número tomado da totalidade dos membros da sociedade política. 
Todavia a maioria é determinada por aquele que detém o Poder político, econômico e inclusive social em 
determinada base de pesquisa” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa – o conteúdo 
democrático do princípio da igualdade jurídica. Belo Horizonte: Revista Trimestral de Direito Público 
– n.º 15, 1996, p. 87) 
26  A prof.ª Barbara Weistein, do Departamento de História da Universidade de Nova Iorque, 
analisando o caso afirmou que a  “tensão entre "igualdade e diferença" levou a certas implicações 
imprevistas. O melhor exemplo disso é o caso" Sears." Um grupo de mulheres que trabalhavam para 
Sears processou a empresa por ter excluído mulheres dos cargos mais lucrativos nas lojas. A Sears se 
defendeu usando o livro de uma historiadora feminista (que publicamente se posicionou em favor das 
mulheres que processavam a Sears), mostrando que a mesma historiadora, Alice Kessler-Harris, 
reconheceu no seu próprio livro que as mulheres tradicionalmente trocavam salário por horas mais 
flexíveis ou por condições de trabalho mais relaxadas, porque as suas prioridades eram diferentes dos 
homens. Ela insistiu no livro que a trabalhadora era diferente do trabalhador (não apenas no sentido da 
"construção" mas no sentido "real"), e usava seus próprios instrumentos de resistência e negociação. 
Qual foi o resultado deste discurso sobre a diferença? A Sears ganhou.  
 Então, de certa forma, os trabalhos da nova história cultural, e os novos conceitos de 
identidade, podem ser vistos como uma tentativa de encontrar uma saída da seguinte dicotomia: ou você 
se assimila ao "mainstream," aos valores normativos da cidadania norte-americana, ou você rejeita a 
assimilação e privilegia seu estado "marginal," sua alteridade”.” In: A pesquisa sobre a identidade e a 
cidadania nos EUA: da nova história social à nova história cultural. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, 1988. vol 18, n.º 35., disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
01881998000100011&script=sci_arttext#not37 acesso em 28 de agosto de 2006. 
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diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com pessoas 
que realmente haviam perdido todas as outras qualidades e relações 
específicas – exceto que ainda eram humanos. O mundo não viu 
nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano27  
 

O que Hannah Arendt pretende é afirmar que a metafísica moderna 

dos iluministas não é capaz de fundamentar os Direitos do Homem, porque existe 

nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Só a consideração das diferenças específicas, das particularidades 

concretas, das inferioridades provocadas, das fragilidades deliberadamente mantidas, 

das exclusões de toda sorte, é que poderão justificar uma postura jurídica universalista 

e libertadora. E esse universalismo não é retorno a razão nua, mas a construção um 

mosaico que no fim das contas aglomera diferenças e as articula de forma criativa e 

produtora de sentido de inclusão e justiça. 
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DIREITOS SUBJETIVOS? DIGRESSÕES SOBRE UM SUJEITO EM CRISE 

 

 

Gabriela Maia Rebouças∗

João Freitas de Castro Chaves∗  

 

RESUMO 

Este artigo pretende problematizar os direitos subjetivos atacando a concepção de 

subjetividade que os estrutura – uma subjetividade tipicamente moderna – confrontando 

com algumas críticas a ela endereçadas. Foi utilizado o referencial teórico e 

metodológico de Michel Foucault como ferramenta de análise e crítica. Partimos da 

idéia de que os direitos subjetivos encerram em si uma forte contradição e não resistem 

a uma crítica mais contundente desta perspectiva de subjetividade moderna que os 

alimentam, mesmo em suas versões mais sofisticadas como aquela trabalhada pela 

teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. É um artigo, portanto, que se insere 

na discussão das crises e desafios do positivismo jurídico. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITOS SUBJETIVOS; POSITIVISMO JURÍDICO; CRISE DA MODERNIDADE. 

 

RÉSUMÉ  

Cet article veut problématiser les droits subjectifs par l’attaque à la conception de 

subjectivité qui leur donne l’estructure – une subjectivité typiquement moderne – et la 

confrontation des critiques à elle dirigées. Nous avons utilisé le referentiel théorique et 

méthodologique de Michel Foucault comme outil d’analyse et critique. Nous partons de 

l’idée que les droits subjectifs gardent une forte contradiction interne et ne resistent pas 

à une critique plus contondante de cette perspective de subjectivité moderne qui les 

nourissent, même en leurs versions plus élaborées comme celle travaillée par la théorie 

                                                 
∗ Mestre em Direito pela UFC (Universidade Federal do Ceará) e Doutoranda em Direito pela UFPE 
(Universidade Federal de Pernambuco). Professora da UNIT/SE (Universidade Tiradentes). 
∗∗ Mestre em Direito pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Professor da UNICAP 
(Universidade Católica de Pernambuco). 
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des droits fondamentaux de Robert Alexy. De cette façon, c’est un article inséré dans la 

discussion des crises et des défis du positivisme juridique.  

 

MOTS-CLÉS 

DROITS SUBJECTIFS; POSITIVISME JURIDIQUE; CRISE DE LA MODERNITÉ. 

 

Introdução: O direito, seus castelos e seu rosto. 

 

Este artigo pretende problematizar os direitos subjetivos atacando a 

concepção de subjetividade que os estrutura – uma subjetividade tipicamente moderna – 

confrontando com algumas críticas a ela endereçadas. É um artigo que se insere na 

discussão das crises e desafios do positivismo e que pretende questionar a visão 

daqueles que ainda encerram o direito na pirâmide kelseniana, perdem-se no labirinto 

sistêmico de Luhmann ou se realizam no teatro comunicativo de Habermas. 

Com isso, firmamos alguns pontos de partida: (i) que a idéia de direito 

subjetivo encerra uma contradição em si própria: como o direito, produto cultural, 

histórico, volitivo, criação, escolha pode ser estabelecido por alguma natureza, inerente 

ao homem e, portanto, fazendo parte ou tornando-se sua própria essência?; (ii) que, 

numa perspectiva arqueológica, a história e, com isso, o próprio conhecimento, não são 

frutos de uma evolução necessária, não são contínuos e não conduzem necessariamente 

ao progresso - o conhecimento (e aqui pensamos nas ciências humanas, como o direito e 

a filosofia), escavado numa história formada pelos “jogos de verdade”, deve ser 

pensado como saberes em relação direta com os poderes; por isso, o caráter 

discricionário que conferimos a esta concepção de subjetividade que colocamos em 

xeque; e (iii) que há maneiras diferentes de se pensar a subjetividade e caminhos outros 

a se perseguir a liberdade, nenhum deles definitivo.  

A questão dos direitos subjetivos resiste no panorama da problemática de 

legitimação e fundamentação dos direitos hoje. Embora o positivismo tenha-lhes 

diminuído a ênfase no aspecto “subjetivo” para acentuar o aspecto “direito”, através da 

forma positivada, do caráter objetivo, a partir da positivação, eles são exercidos como 

estandartes da subjetividade. É o que acontece com a importância estrutural na 
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teorização dos direitos fundamentais. Neste sentido, poderíamos relacionar a 

identificação de direitos subjetivos tanto com o discurso legitimador dos direitos 

humanos quanto daquele que legitima os direitos fundamentais. 

Por outro lado, se Foucault não tematizou os direitos subjetivos1, a temática 

da subjetividade e das formas de subjetivação do indivíduo esteve presente em toda sua 

produção, tanto na perspectiva de um sujeito normalizado e docilizado pelos 

mecanismos de poder disciplinar e biopoder, quanto na proposta de uma estética da 

existência, de um cuidado que reinventa a subjetivação e as subjetividades.  

Nesse contexto, optamos por usar como ferramenta o pensamento de Michel 

Foucault em suas críticas a uma série de “verdades” que estruturariam a modernidade e 

que nos faz colocar a pergunta de início: o que aconteceria com os direitos subjetivos se 

perdessem o lastro desta subjetividade moderna?  

 

1. As bases filosóficas da construção moderna dos direitos subjetivos: sobre o 

homem e suas pegadas na areia. 

1.1. A matriz individualista do pensamento moderno 

 
Há três fatores que estão na base do individualismo: (i) o cristianismo, que 

estaria ligado ao subjetivismo em sua gênese, a partir da ruptura entre homem e cidade 

(relação marcante na antiguidade greco-romana), fazendo com que o homem tivesse 

uma parte essencial ligada a Deus. Com isso, porque foi feito à Sua imagem e 

semelhança, esse homem assume sua condição de sujeito; (ii) o humanismo, advindo 

com o Renascimento e sua produção intelectual profana, resgata Platão e as filosofias 

helenísticas, focando a questão moral do indivíduo e o gosto pelas ordens ideais e 

transcendentes, um humanismo individualista, porque este homem, que passa a ser o 

centro da especulação política e filosófica, é um ser isolado em relação à natureza; e (iii) 

o nominalismo, como o correlato filosófico, segundo o qual o real é constituído 

                                                 
1  Podemos afirmar inclusive que só tematizou o direito marginalmente (FONSECA, 2002; 
CHAVES, 2006), não sendo comumente reconhecido como um pensador do direito, apesar da penetração 
de obras como Vigiar e punir e A verdade e as formas jurídicas. É um autor que exige cautela e que 
aparece então de maneira transversal, porque se a nós o direito é o mote central, a ele o direito era mais 
uma das estratégias das relações de poder, sobretudo em uma sociedade disciplinar. 
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unicamente dos indivíduos, sendo os universais representações da linguagem, 

instrumentos para designar a semelhança entre uma pluralidade de objetos (VILLEY, 

1977, p. 107-115). 

As conseqüências do individualismo no direito podem ser percebidas nas 

formulações de Hobbes (SANTOS, 2004), inserido totalmente nesta proposta moderna 

–  humanista, cientificista e nominalista (VILLEY, 1977, p. 117-120). Parte do estado 

de natureza, onde o homem é um ser individual, totalmente livre porque só se submete a 

sua própria lei, incompatível, porém, com as liberdades alheias, um estado de guerra 

permanente. É esta liberdade original e este nominalismo que vão permitir ao homem 

criar a política, o Estado e o Direito.  

É possível compreender, assim, como surge a noção de direito subjetivo. E, 

sobretudo, como ele vai ser afirmado como liberdade. No estado de natureza 

hobbesiano já há um direito subjetivo, porque já há liberdade (ilimitada). É uma 

expressão – direito subjetivo – que aparece no séc. XIX, embora já esteja inserida na 

tradição até aqui exposta. Mas essa liberdade não seria vantajosa na medida em que não 

pudesse ser garantida. Então, cria-se a Ordem, o Estado, pelo contrato social. Esta 

liberdade garantida é então uma faculdade de agir, um poder reforçado pelo aparato 

coercitivo do Estado. O direito subjetivo, enquanto liberdade, é o fim do Direito, da 

Ordem Estatal. 

Neste sentido, é o conjunto destes fatores que dão conta do que vai ser o 

pensamento moderno: ao lado do humanismo está o nominalismo, a descoberta da alma 

individual do homem espiritual moderno e a intuição eidética do platonismo “se uniram 

na exigência de um sistema natural, isto é, de um modelo imanente da natureza e da 

sociedade que se pudesse exprimir num sistema científico coerente e autônomo” 

(WIEACKER, 1993, p. 284). Com Villey, podemos ainda reconhecer as implicações 

políticas dessa inédita metodologia: 
A Europa moderna deixará de se interessar pela justiça (no sentido 
aristotélico da palavra). Passará a ter outros objetivos. Essa metamorfose do 
direito responderá aos desejos da classe burguesa mercantil, a suas 
necessidades de segurança na riqueza e nas transações comerciais, à sua 
vontade de um direito regulamentado, rígido, de soluções previsíveis. 
(VILLEY, 2005, p. 661)  
 

Em síntese, podemos adotar, ao menos quanto a essa parte, a conclusão de 

Villey sobre a substituição do critério de justas proporções na partilha social por um 
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sistema de “poderes subordinados uns aos outros e, por outro, de leis provenientes dos 

poderes” (2005, p. 287). Além de ser criação inovadora, o direito subjetivo assume o 

caráter de medida única para a elaboração das formas reconhecidas como modernas, ao 

eliminar a natureza como critério fundante do pensamento jurídico.  

 

 

1.2. O atributo racional da subjetividade - o cogito 

 
Além do individualismo, o Renascimento e a Idade Moderna vão cunhar um 

modo de pensamento estimulador da cientificidade, da exatidão, da certeza, sobretudo 

como antítese à excessiva influência da Igreja nos domínios mundanos do 

conhecimento, que gravava tudo com o obscurantismo da fé – a fé somente revela Deus, 

mistificando a vida terrena, tornando-a incerta e errante. Esta subordinação essencial a 

Deus do homem medieval (angustiante) vai sendo superada a partir Renascimento por 

uma supervalorização da capacidade humana.  

Descartes introduz aquela que é a nota racional libertadora do homem 

(DESCARTES, 1996, p. 6): o cogito – penso, logo existo, é a expressão máxima da 

autonomia. A proposta de Descartes é duvidar de tudo, das experiências sensíveis, dos 

pensamentos postos, daquilo que se apresenta ao mundo e ao homem como é. Ou seja, 

para Descartes, só a razão poderia conferir segurança ao conhecimento. Neste sentido o 

caminho que parte da dúvida (a dúvida metódica), passa pela decomposição em partes 

menores e pela análise do mais simples ao mais complexo, leva à certeza do pensar – se 

duvido, penso; se penso, existo (DESCARTES, 1996, p. 38).   

Derivar o pensamento da dúvida e a existência humana do pensamento é 

permitir ao homem formular uma explicação neutra, objetiva e racional de sua 

existência, independente de Deus. O que caracteriza o homem é a razão, que é algo 

inerente em sua própria natureza. O homem, enfim, é autônomo e senhor de si, não 

dependendo mais da criação divina para existir. Cada homem é uma razão, um 

indivíduo, uma existência, uma ilha.  

Se Descartes desenvolve a relação do homem com a natureza, ainda muito 

mecanicista, uma outra dimensão – a política – é então empreendida pelos iluministas, 

que vão pensar a relação do homem com seu semelhante, do homem inserido numa 
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sociedade. As teorias contratualistas partem sempre da distinção entre o estado de 

natureza e a sociedade e/ou o Estado. Fruto da razão ou da vontade humana, o Estado 

simboliza o poder e a liberdade organizados, introjectados no direito. Aquele indivíduo 

racional, que dá o tom da subjetividade moderna, tem agora a proteção e o 

reconhecimento do direito: estão sendo configurados os direitos subjetivos.  

Novamente segundo Michel Villey: 
Ou bem o direito será situado do lado da alma, no pensamento; consistirá nas 
regras que a mente forja ou que o pensamento humano inclui; sua fonte estará 
no pensamento; será preciso extraí-lo, por uma série de deduções, dos 
princípios racionais que seriam descobertos no fundo da consciência do 
homem, adotandoentão o direito a forma de um sistema dedutivo de regras. É 
a via do racionalismo, que tantos juristas modernos, sobretudo na Europa 
continental, percorreram. (2005, p. 606) 
 

Mas, se cada homem é uma ilha, se o individualismo e a razão tornam o 

sujeito auto-suficiente, onde vai se formar o espaço do coletivo, o espaço do ‘nós’? Daí 

que o contrato social tem, desde o seu nascedouro, um ‘que’ de irrealizável. A partir 

deste ponto começam a ficar claros o projeto e a crise da modernidade: um homem 

autônomo, racional, absoluto, capaz de dominar a natureza e incapaz de viver em 

comunidade. Um homem que, nem bem nasceu, teria uma trajetória curta de existência2. 

 

2. Apogeu e crítica do projeto moderno da subjetividade: das pegadas ao rosto de 

areia na orla do tempo. 

 
2.1 Subjetividade e crítica: ou o artesão e sua escultura num projeto irrealizável? 
 

O primeiro grande crítico desta razão é Kant3, pois ele vai dizer que não 

podemos falar da razão pura como da razão prática. A liberdade é uma idéia (fenômeno) 

porque não se encontra na natureza. Não há ninguém totalmente livre, pois dependemos 

                                                 
2  “É uma criatura muito recente esta que a demiurgia do saber fabricou com suas mãos há menos 
de 200 anos: mas ele envelheceu tão depressa que facilmente se pensou que ele esperara na sombra, 
durante milênios, o momento de iluminação que seria enfim conhecido” (FOUCAULT, 1981, P. 324). 
3  “O pensamento de Kant poderia ser considerado como aquele em que a modernidade, que se 
gerou lentamente no Ocidente, desde o nominalismo medieval, chega à consciência clara de si mesma. 
Para Kant, a modernidade tem uma significação histórico-universal: a humanidade tem, de agora em 
diante, a possibilidade de atingir a maioridade pelo uso público da razão, que permitiria a efetivação da 
emancipação humana pelo afastamento de todas as tutelas (...) Isso, para Kant, tornou-se possível pelo 
retorno transcendental a si mesmo, como retorno ao fundamento de toda teoria e de toda a ação do 
homem no mundo. O homem (...) é fonte de sentido de qualquer todo...”  (OLIVEIRA, 1993, p. 71-72). 
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da natureza e dos outros. Do ponto de vista do direito, embora com a filosofia kantiana 

o abismo gnoseológico entre ser e dever-ser tenha sido propulsor de perspectivas 

positivistas, o imperativo categórico da razão prática, que cria a moral como um fim em 

si mesma, deixa esta subjetividade ainda mais solipsista. Não havendo nada acima do 

sujeito que o céu estrelado e uma moral dentro de si e, pensando no direito como 

coordenação de liberdades, Kant permite apurar a idéia de direitos subjetivos como 

liberdades inerentes ao sujeito, porque inferidas a partir do a priori da razão (1993, p. 

46). 

Mesmo as perspectivas hegeliana e marxista de crítica da razão (OLIVEIRA, 

1993, p. 72-80), para introduzir os aspectos da história ou da ideologia de classe, 

respectivamente, não afastam a subjetividade de estar centrada universalmente num 

sujeito soberano, autônomo. A crítica hegeliana é pelo estreitamento das concepções de 

subjetividade até então traçadas, propondo um alargamento desta pela história. Já a 

crítica marxista (WOLKMER, 2005, p. 134-135) aponta o caráter ideológico e classista 

desta concepção de homem e de liberdade – uma liberdade burguesa – sem, contudo, 

propor uma superação das bases da subjetividade, mas apenas operar uma 

transformação ideológica que conduza a humanidade a um estágio de superação das 

lutas de classe, que permita liberar o homem dos grilhões do capitalismo. 

História e descontinuidade, civilização e barbárie, vão se tornar, daqui em 

diante, o substrato das críticas mais contundentes à modernidade e à sua formulação de 

subjetividade (NOVAES, 2004). O homem, que surgiu como sujeito autônomo e 

fundador de sua emancipação, revela-se um mero artifício nos jogos de representação; 

de sujeito onipotente, passa a sujeito fraturado, criticado, assujeitado. É neste rastro de 

explicitação do anseio frustrado da Modernidade que encontramos a obra de Michel 

Foucault. 

Se as características do novo sistema de direito sob a forma de direitos 

subjetivos estão esclarecidas, cabe observar a vinculação destas a uma certa episteme, 

descrita e explicada por Michel Foucault em As palavras e as coisas. Assim, veremos a 

relação entre duas metamorfoses de pensamento plenamente associáveis – o mundo da 

representação como mundo dos direitos subjetivos.     
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2.2. Foucault e o sopro que faz “acordar do sono antropológico” 

 
Foucault se insere no pensamento contemporâneo que pretende a superação 

do paradigma da filosofia da subjetividade, buscando na denúncia da ideologia atrelada 

à historicidade, destituir o homem deste patamar que o coloca acima dos jogos de poder 

e independente dos jogos de verdade. Especialmente quando pretende desatrelar o status 

epistemológico de ciência dos saberes humanos, em As palavras e as coisas, Foucault 

tem em sua mira exatamente este Homem e todo um conjunto de saberes que o 

constituem enquanto tal, cujo resultado, após esta arqueologia das ciências humanas, 

outra coisa não é senão o seu desaparecer, junto com o deslocamento das relações de 

poder para outros saberes e cujo vazio Foucault ainda não arrisca a indicar conteúdo. 

O método utilizado por Foucault é ainda, nesse período, a arqueologia, 

variando entre aceitar ou não o estruturalismo. Segundo afirma, “essa investigação 

arqueológica mostrou duas grandes descontinuidades na epistéme da cultura ocidental: 

aquela que inaugura a idade clássica (por volta de meados do séc. XVII) e aquela que, 

no inicio do século XIX, marca o limiar de nossa modernidade” (FOUCAULT, 1981, p. 

12). Com isso, a continuidade histórica e de pensamento entre Renascimento e 

Modernidade não passaria de uma visão equivocada4. 

Até o final do século XVI, o saber ocidental se vê focado na noção de 

similitude (em seus quatro desdobramentos, como conveniência, emulação, analogia ou 

simpatia) e daí porque a representação se dá como imitação, repetição. A busca da 

semelhança resgata a sincronia entre macrocosmo e microcosmo, sobrepondo 

semiologia e hermenêutica, signos e significados, transformando a natureza num grande 

texto único e decifrável: a escrita é a prosa do mundo (FOUCAULT, 1981, p. 33 e ss). 

A imagem foucaldiana do quadro Las Meninas de Velásquez vai, contudo, mostrar um 

deslocamento do modo de pensar a relação entre palavra e coisa: ao tentar representar 

com fidelidade seus elementos, cria um vazio, retira o significante de lugar, escapa do 

sujeito mesmo e faz da representação pura representação. Este algo é exatamente a 

separação entre as palavras e as coisas. A linguagem, não podendo mais representar o 

mundo por imitação, vai cambiar para um outro espaço, não completamente impotente, 

                                                 
4  Sobre a proposta foucauldiana de descontinuidade histórica, a partir de epistèmes monolíticas, 
Merquior tece uma longa e considerável crítica, acusando Foucault de manipular dados, ignorar 
pensadores, entre outras questões (MERQUIOR, 1985). 
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mas cerrado em si mesmo: linguagem como linguagem, fechada na sua natureza de 

signo (FOUCAULT, 1981, pp. 60-63). 

Uma segunda descontinuidade estará em curso, marcando a modernidade e 

rompendo com o período clássico. Na passagem do séc. XVIII ao séc. XIX, uma série 

de acontecimentos vão refazer a epistème: uma sensível mudança no tempo, um 

dispositivo qualquer que metamorfoseia troca em produção, classificação em 

organização, visível em invisível e de indivíduo, o homem se torna um organismo. A 

crítica, com Kant, denuncia o dogmatismo da representação e, com isso, denuncia a 

própria metafísica. Mas não sem, em seu lugar, colocar uma outra metafísica: a das 

condições do próprio pensamento enquanto puro pensamento5. Kant, definitivamente, 

nos joga na modernidade e o homem, enfim, pode-se pensar como Homem, mas não 

sem que esse movimento de se duplicar retire a ambigüidade desta nova epistème. Este 

homem é, ao mesmo tempo, empírico e transcendental, pensa a finitude e no 

pensamento, transcende-a. Que é isso: uma natureza (empírica) humana 

(transcendental)? Um direito (empírico) subjetivo (transcendental)? Este projeto de 

homem estaria já na eminência de uma nova ruptura? 

 

3. A construção da categoria de direitos subjetivos: o direito preso em seus castelos 

de areia. 

3.1. Direitos subjetivos na teoria clássica 

Aproveitando e reforçando a noção de subjetividade moderna, tal como 

apresentada no tópico anterior, o direito vai se firmar como um sistema racional, 

alicerçado em conceitos como direito subjetivo, autonomia da vontade e obediência à 

lei. 

                                                 
5  A complexidade deste momento ganha a seguinte observação do autor: “as conseqüências mais 
longínquas e, para nós, as mais difíceis de circunscrever, do acontecimento fundamental que sobreveio à 
episteme ocidental por volta do fim do século XVIII, pode assim se resumir: negativamente, o domínio 
das formas puras do conhecimento se isola, assumindo ao mesmo tempo a autonomia e soberania em 
relação a todo saber empírico, fazendo nascer e renascer indefinidamente o projeto de formalizar o 
concreto e de constituir, a despeito de tudo, ciências puras; positivamente, os domínios empíricos se 
ligam a reflexões sobre a subjetividade, o ser humano e a finitude, assumindo valor e função de filosofia, 
tanto quanto de redução da filosofia ou de contrafilosofia” (FOUCAULT, 1981, p. 263). O plano do 
empírico se transforma em trabalho, vida e linguagem. 
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O conceito de direito subjetivo vai ocupar, então, na teorização privada 

clássica, uma posição central. Tanto em Puchta quanto em Windscheid, ele está no 

vértice da pirâmide dos conceitos, do qual todos encontram sua fundamentação. A 

diferença reside em Puchta dar a este direito subjetivo um substrato ético kantiano, 

como liberdade, enquanto Windscheid lhe confere um substrato psicológico – direito 

subjetivo é visto como um “poder de vontade” conferido pela ordem jurídica6. 

É preciso não perder de vista que estamos no momento histórico de 

afirmação do pensamento liberal, que tem seus apoios na economia, na política, na 

moral, na religião, no direito. Hobbes está preocupado com o direito enquanto político, 

como um elemento do Estado e, por isso, os direitos subjetivos são vistos como 

liberdade. Mas os filósofos do direito, propriamente, têm uma outra tradição que 

agregam a esta proposta de subjetividade. Aqui entra a dogmática, a noção de sistema 

(para a configuração do ordenamento jurídico), e toda uma tradição privatista e 

patrimonialista. Esta tradição está presente na preocupação da Escola Histórica, com sua 

referência ao Corpus Iuris Civilis, na Escola da Exegese, em torno do Código Civil 

napoleônico, em sintonia com as doutrinas econômicas liberais do mercantilismo e do 

capitalismo. Não é sem sentido que a propriedade é erigida ao status de direito inerente 

à natureza humana, necessário, como respirar, para garantir a subsistência material. 

Assim, os direitos subjetivos ganham um acento muito forte como 

patrimônios do sujeito, como bens que se conserva contra a ingerência do Estado ou dos 

outros homens. A liberdade se materializa na propriedade. 

A difusão das idéias de Ihering é um símbolo do viés patrimonialista aos 

direitos subjetivos.  Em sua obra “A luta pelo direito” além de diferenciar direitos 

subjetivos de objetivos e se concentrar nos primeiros, aos quais atribui também a 

                                                 
6  “É sabido que considera o direito subjectivo como um “poder da vontade” conferido pela ordem 
jurídica a uma pessoa – formulação em que pouco se afasta de Puchta. Só que Puchta pensava na 
possibilidade ou capacidade de a pessoa realizar a sua liberdade moral, quer dizer, se realizar como 
pessoa, através desse poder de decisão sobre um objeto que lhe é exclusivamente atribuído. Ora, se 
também em Windscheid isso estará de certa maneira subjacente, todavia, como ele compreende a vontade, 
não já como categoria ética, mas antes como categoria psicológica, depara-se-lhe a ‘dificuldade’ de poder 
existir um direito subjetivo ‘independentemente de um efectivo querer do titular’; realmente, também um 
incapaz pode ser titular de um direito subjectivo, como se pode ter um direito sem se ter disso 
consciência. Windscheid supõe que a vontade que prevalece no direito subjectivo (sobre outrem, ou, nos 
direitos, de crédito, sobre o devedor) não é a do titular, mas a da ordem jurídica (como se esta fosse uma 
real vontade psicológica!). Daí o acento se desloca de uma possibilidade de domínio de um objeto para a 
possibilidade de se impor judicialmente uma injunção, portanto, como pretensão, o que já demonstra o 
percurso lógico-formal de esvaziamento de conteúdo que caminha a escola histórica” (LARENZ, 1978, 
p.28) 
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denominação de direitos concretos, Ihering empreende seus esforços em justificar a 

importância vital de se lutar por aquilo que é seu. Defende que a renúncia à propriedade, 

ou ao casamento, à honra ou ao contrato é tão impossível quanto a renúncia ao direito. 

E, ainda, quando há uma agressão à sua propriedade (fala do exemplo do assaltante), 

“toda a agressão atingirá não só o que é meu, o patrimônio, como também minha 

pessoa, e, se eu tenho o dever de defender minha pessoa, esse dever atinge também as 

condições sem as quais minha pessoa não poderá existir” (2003, p. 44). Continuando, 

apenas a vida diretamente ameaçada pode permitir que o sujeito abra mão do dever de 

defender a sua propriedade. 

Mais além, vemos a expansão da idéia até o século XX, com sua afirmação 

também na área do direito público e, mais especificamente, como forma privilegiada 

para o acesso dos particulares às garantias materiais prestadas pelo Estado. É sobre isso 

que tratarão autores como Robert Alexy; cabe, portanto, examinar o desenvolvimento 

conceitual do modelo subjetivo de direitos, que leva até as últimas conseqüências uma 

perspectiva moderna de direitos subjetivos. 

 

3.2. Universalização e positivação dos direitos subjetivos como direitos 

fundamentais: o exemplo de Robert Alexy, dentre outros 

 
Os direitos subjetivos passam a ser, atualmente, o substrato dos direitos 

fundamentais, sua versão objetivada pela positivação. A tentativa é construir uma teoria 

que preserva a força retórica da idéia de que há direitos inalienáveis, aqueles que se 

tornam, portanto, bens supremos no estado liberal, que podem ser oponíveis contra 

todos, inclusive contra o Estado. Mas, tentando deixar para trás qualquer conotação 

jusnaturalista, como aquela bandeira ingênua e revolucionária da Revolução Francesa, 

impregnada de uma luta política e econômica de uma classe: a burguesia. Como 

veremos, os direitos fundamentais ganham em positividade, objetividade e 

funcionalidade. 

Ao mesmo tempo, os direitos subjetivos vão embasar a teorização dos direitos 

humanos, reforçando os atributos de universalização. O foco é sem dúvida um mundo 

onde heterogeneidades consigam conviver. A ferida, ainda aberta pelos regimes 

totalitários, sobretudo o nazismo, que negam o sentido da vida humana, que negam 
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qualquer vida, impulsiona novamente o empreendimento de atribuir uma natureza 

superior ao homem, uma natureza boa e virtuosa, e de garantir, juridicamente (o que dá 

a nota da coercitividade) a dignidade humana. Parece cíclico que a discussão 

conteudística, a preocupação de estabelecer valores e normas universais, apareça sempre 

com força após o exercício desmedido do poder (ECO, 2001). 

A teoria dos direitos fundamentais sintetiza de maneira mais elaborada o 

propósito dos direitos subjetivos, como uma categoria especial de direitos. Além de 

ocuparem lugar de destaque na Constituição, gozam de uma proteção que os elevam a 

um status ontológico, protegidos contra alterações redutoras. Assim, numa ordem 

jurídica estabelecida, são experimentados como verdadeiros direitos inerentes, 

oponíveis contra o arbítrio do outro, com núcleos imutáveis. 

Se superarmos, por uma limitação evidente de objeto, a discussão sobre o 

fundamento histórico dos direitos humanos e seu processo de afirmação nas sociedades 

ocidentais (BOBBIO, 1992, p. 49-65), podemos tomar diretamente um dentre os vários 

modelos teóricos de vinculação destes ao esquema moderno-individualista de direitos 

subjetivos, para explicar seu traço de fundamentalidade num modelo constitucional 

positivo. Nesse contexto, observe-se o pensamento de Robert Alexy.   

A idéia de direitos fundamentais como direitos subjetivos está exposta de 

maneira enfática na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. A sua proposta 

concentra-se nos aspectos analíticos, deixando para um segundo plano outras questões 

empíricas e normativas. Reconhece que o tema é espinhoso, sendo alvo tanto de críticas 

quanto de uma profusão de idéias confusas e dispares. Assim, distinguindo norma de 

posição, Alexy concebe os direitos subjetivos como posições (status) e relações 

jurídicas (direitos oponíveis ao Estado, ações intersubjetivas protegidas contra a 

ingerência do estado etc.). A partir desta perspectiva, é possível distinguir três degraus: 

(a) razões para os direitos subjetivos; (b) direitos subjetivos como posições e relações 

jurídicas; e (c) a oponibilidade jurídica dos direitos subjetivos (competência e 

permissões) (1997a, p. 178). 

A exata compreensão destes três degraus permite afastar boa parte das 

confusões acerca da definição de direitos subjetivos. No plano das razões para os 

direitos subjetivos, é preciso entender que diferentes razões podem fundamentar 

diferentes direitos subjetivos. Afirma ele que “tanto en la teoría de los intereses como 
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en la de la voluntad surgen numerosas dificultades debido a que la fundamentación de 

un derecho es tratada como una característica del concepto de derecho” (1997b, p. 

180), citando como exemplos Ihering e Windscheid. Para a teoria dos três níveis, tanto 

os bens individuais quanto os bens coletivos fundamentam os direitos individuais, que 

são tratados como sinônimos de direitos subjetivos ou direitos do indivíduo (1997b, p. 

182).  

Quanto aos direitos subjetivos como posições e relações jurídicas, Alexy 

utiliza uma sistematização catalográfica entre direitos a algo, liberdades e competências. 

Neste nível, os direitos subjetivos têm um caráter puramente deôntico e pressupõe uma 

estrutura triádica, entre dois sujeitos e o objeto. O terceiro nível, o da imposição, assim 

como o primeiro, não pode estar no próprio conceito de direito, mas guarda em conexão 

ao segundo nível uma relação de fundamentação.  

Por ora, resta-nos destacar que Alexy argumenta pela precedência prima 

facie em favor dos direitos individuais quando confrontados com bens coletivos (1997b, 

p. 207). Ou seja, que, em nome da liberdade, só se restrinjam direitos individuais 

quando os bens coletivos apresentarem razões mais fortes e claras. Se as razões são 

duvidosas ou equiparadas, devem-se preferir os direitos individuais. 

Como visto, a escolha alexyana está inserida por completo neste projeto de 

modernidade que, criando o homem e seus duplos, não consegue afastar suas 

contradições internas. “Um discurso que se pretende ao mesmo tempo empírico e crítico 

só pode ser, a um tempo, positivista e escatológico; o homem aí aparece como uma 

verdade ao mesmo tempo reduzida e prometida” (FOUCAULT, 1981, p. 336). Uma 

concepção, enfim, que herda uma herança forte da subjetividade moderna, a despeito 

das discussões pós-modernas, céticas, das críticas da razão, das críticas dos 

comunitaristas e da denúncia da ilusão de uma racionalidade e universalidade 

ontológica que tem existência a menos de dois séculos e está fadada a desaparecer como 

um rosto de areia na orla do mar (FOUCAULT, 1981, p. 404). 

 

4. Considerações finais: a subjetividade moderna resiste? 

 

Na trajetória apresentada, toda a filosofia moderna e sua concepção de 

subjetividade (individualista, racional e nominalista) estão estruturadas com base em 
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uma perspectiva abstrata do homem (VILLEY, 1977, p. 234), uma subjetividade 

soberana. O direito, a seu turno, apoiando-se nesta subjetividade solipsista, construiu a 

noção de direitos subjetivos como inerentes ao homem, como derivados ora de um 

conjunto de valores pertencentes a sua natureza, ora de condições necessárias à sua 

própria existência, como um bem que lhe garante a vida.  

Mesmo a teoria dos direitos fundamentais, que responde por um aporte mais 

sofisticado da teoria do direito, considerando a complexidade dos sistemas jurídicos, a 

necessidade de laborar com valores e o substrato racional qualificador das decisões 

jurídicas, abrindo um leque de possibilidades teóricas em torno das técnicas de 

interpretação, da questão da proporcionalidade, da concretude de tais direitos e seu 

constante aprimoramento, dando ênfase ao caráter positivo, ainda assim, preserva a 

idéia de direitos subjetivos mais ou menos intacta. 

A possibilidade anunciada por Foucault, de um despertar do sono 

antropológico nos direciona para uma crítica contundente desta subjetividade e 

conseqüentemente, dos direitos subjetivos. Se a subjetividade está no centro da crise da 

modernidade, e enquanto tal precisa ser revista, fica difícil ao direito sustentar os 

direitos subjetivos. Mas, o despertar do sono antropológico não nos coloca a salvo de 

nós mesmos. O que nos restaria além do niilismo, quem é este homem sem rosto? 

Por outro lado, se a alternativa de Foucault é expressar o direito como 

estratégia de poder/saber e apartar-lhe a subjetividade para alojá-la num espaço de 

resistência (ainda que poder e resistência sejam noções correlacionadas e implicadas), 

só nos resta desconfiar que ainda assim, não superamos as aporias da modernidade, 

porque fica um direito (positivista) e uma subjetividade (quase escatológica, redentora), 

mutuamente implicados. 

A saída, por agora, é acatar a prioridade de rever as bases desse humanismo 

moderno, na medida dos críticos da subjetividade moderna e apostar, com o melhor dos 

otimismos, na capacidade de invenção das pessoas, na possibilidade de buscar 

alternativas para a reconstrução de relações intersubjetivas e formas de subjetivação que 

não sejam apenas castelos ou rostos de areia. 
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RESUMO 

O trabalho discute, a partir de situações concretas vividas entre os Povos Indígenas: Gavião 

Parkatêjê e Suruí Aikewára, qual o desafio antropológico resultante da intervenção política – 

requerida pelo Ministério Público Federal – ao tentar auxiliar na resolução de conflitos sociais. 

Analisa a pertinência das ferramentas teórico-metodológicas empregadas pelos antropólogos 

para mediar diferenças culturais e disputas políticas. Indica como se restabelece, em caso de 

conflito, o diálogo e a colaboração indispensáveis enquanto regra de convivência e as 

dificuldades enfrentadas quando se produz a “tradução”, apresentando o “ponto de vista do 

nativo” que deve ser levado em conta nos inquéritos e demais processos judiciais.  
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Federal do Pará (UFPA). Pesquisadora do CNPq. Endereço eletrônico: jane@ufpa.br e janebeltrao@uol.com.br . 
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A propósito trabalho antropológico 
 

O trabalho antropológico é necessariamente resultado de ação política, mesmo quando, o 

profissional realiza, unicamente, trabalho de campo, segundo os cânones da ciência, pois o 

exercício da Antropologia volta-se para demonstração da diversidade cultural na tentativa de 

compreendê-la.  Os resultados obtidos pelos antropólogos funcionam (independente da vontade do 

profissional) como mísseis direcionados às certezas estabelecidas, docemente acalantadas pelo 

mundo ocidental, pois o homem não realiza sua natureza impar numa humanidade abstrata, como 

ensina Lévi-Strauss (1970),1 especialmente, quando o mundo é marcado pela tolerância 

cosmopolita preconizada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos pós Segunda Guerra 

Mundial2 e consolidada pelos receios produzidos pelo nazismo. 

Considerando o cenário, é oportuno lembrar as observações de Roberto Romano: “... a 

comunidade acadêmica [na qual nos inserimos] não é composta por seres angélicos.”3  Embora, 

hoje, a postura adotada pelos profissionais da Antropologia seja muito diferente daquela adotada 

pelos profissionais ligados aos governos coloniais na alvorada do século XX.  “Por isto [ou pelo 

que não foi pensado] é preciso discutir regras de comportamento ético e moral no interior [da 

academia].”4 É necessário, ainda, ter presente que Direitos Humanos é um campo minado. 

Posturas diferenciadas, conflito de interpretações e luta simbólica se fazem presentes, 

especialmente, porque os interpretes almejam a legitimidade. 

Quando a ação do antropólogo se faz no sentido de auxiliar a discussão de demandas, mais 

fortemente a recomendação de Romano (1999) deve ser observada, pois “[a] maior parte das 

                                                 
1  Cf. LÉVI-STRAUSS, Claude.  “Raça e História” IN COMAS, Juan et alli. Raça e Ciência I. São Paulo, 
Perspectiva, 1970: 231-270. 
2  Sobre o assunto consultar: DINIZ, Debora.  “Antropologia e os limites dos direitos humanos: o dilema moral de 
Tashi” IN Antropologia e Direitos Humanos. Regina Reyes Novaes & Roberto Kant de Lima (org.) Niterói, EdUFF, 
2001. Para aprofundar a discussão, consultar: FONSECA, Claudia; TERTO Jr., Veriano & ALVES, Caleb Farias. 
Antropologia,Diversidade e Direitos Humanos – Diálogos Interdisciplinares. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2004. 
3  Cf. ROMANO, Roberto. “Ética e avaliação” IN JC E-Mail.  Nº 1376, de 14 de setembro de 1999. 
4  Idem. 
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pesquisas em Ciências Sociais envolve contatos diretos, íntimos e mais ou menos perturbadores 

com os detalhes imediatos da vida contemporânea, contatos de um tipo que dificilmente pode 

deixar de afetar a sensibilidade das pessoas que os realizam.”5   

Aqui, não falo em abstrato, refiro a postura que temos que tomar no dia a dia secundados 

ou não por uma discussão mais intensa e densa.  Interrogo como agir diante das demandas 

oriundas de grupos sociais étnica e politicamente diferenciados?  Como buscar um norte em meio 

a grupos orientados por lastro cultural diferenciado, que indicam passado compartilhado com 

sociedades diferentes da nossa?   Como seguir caminho considerando lealdades e direitos coletivos 

em favor de demandas que tentam diminuir relações assimétricas, estabelecidas desde os tempos 

coloniais?  Em resumo, como apresentar a diversidade dos Povos Indígenas, a sociedades que lhes 

são adversas? Com quebrar o paradigma do Direito positivo e apresentar outras epistemologias ? 

Fala-se, freqüentemente, em diferenças, marcador que considero fundamental e 

emblemático à Antropologia, mas os universais e as semelhanças estão aí para serem tratadas.  

Entretanto, na maioria das vezes, não foram tratados, na verdade foram maltratados, ou melhor, 

“detratados,” no sentido de ignorados e esquecidos.  Grande parte das demandas nas quais somos 

convidados/chamados a atuar, os povos possuem enorme poder de expressão oral, eloqüência nem 

sempre presente, pela impossibilidade de transcrição, às peças escritas e fundamentadas que, como 

peritos, somos obrigados a produzir. 

Os Povos Indígenas possuem essa capacidade de expressão oral a que me referi antes, mas 

as ferramentas de trabalho do antropólogo não captam 50% do que nos é dito, sendo otimista.  O 

fato transforma laudos em peças, não muito expressivas, se considerarmos a gravidade das 

dificuldades e, sobretudo, dos conflitos referidos pelos demandantes dos serviços antropológicos.   

Por outro lado, os Povos Indígenas ao se expressarem com eloqüência nem sempre são 

compreendidos pelas autoridades, pois usam epistemologia própria.6  Mas, as autoridades, mesmo 

sem compreender integralmente o dito, terminam por decidir suas vidas, desde a oferta de uma 

simples oficina até a solução de conflitos de terra.  As questões e desafios enfrentados pelos 

antropólogos não passam, unicamente, pela diferença, mas, especialmente, pelo entendimento da 

diversidade como direito à diferença e não como sinônimo de desigualdade. Temos obrigação de 
                                                 

5  Cf. GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor, 2001: 31. 
6  Sobre o assunto consultar: FERNÁNDEZ O., Marcelo. La ley del Ayllu: Práctica de jach’a justicia y jisk’a 
justicia (Justicia Mayor e Justicia Menor) en comunidades aymaras. La Paz-Bolivia, Programa de Investigación 
Estratégica en Bolivia, 2000 e MOREIRA, Manuel. La cultura Jurídica Guarani. Argentina, Antropofagia, 2005. 
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buscar instrumentos eficientes de transcrição da eloqüência dos povos que atendemos para evitar 

que os equívocos se perpetuem. Urge compreender a epistemologia indígena e torná-la inteligível 

às autoridades. 

Para os fins do trabalho, tomo, como referência, a conotação mais ampla da palavra laudo, 

no sentido de “aprovo,”7 observo a “norma,” o “preceito” e todas as analogias referentes ao 

julgamento,8  pois  são conteúdo e continente da incumbência, responsabilidade a ser contabilizada 

pelo autor do trabalho. Penso o laudo como possibilidade de restauração de direitos que podem ser 

pensados como Direitos Humanos. 

Minha discussão fundamenta-se em experiências resultantes da elaboração de laudos 

antropológicos produzidos em função de impactos ambientais, acidentes e crimes em terras 

indígenas, quando as autoridades cheias de dúvidas, ou munidas de muitas (in)certezas perguntam: 

eles são índios? Eles têm direitos?   

Chamo atenção que os laudos exarados, no mais das vezes, são trabalhos solitários, quando 

muito podemos dialogar com os representantes do Ministério Público Federal.  As experiências às 

quais me refiro, foram vivenciadas junto a povos indígenas no Pará.  Ao discutir minhas 

experiências, como antropóloga, o faço como diz Geertz, por acreditá-las “... comuns e até 

universais entre os que se dedicam a trabalho semelhante, sendo portanto representativas de algo 

mais do que elas mesmas ou eu.”9  Portanto, embora localizadas no campo das teorias sobre as 

quais temos obrigação de nos debruçar, são pontuadas por casos concretos que podem e devem ser 

discutidos coletivamente. 

Os laudos antropológicos estão em alta, especialmente pela necessidade de se observar 

preceitos constitucionais, muito mais que nos anos setenta, quando se falava timidamente 

demarcação de terras indígenas ou em “devolução” de resultados de pesquisa, após a “descoberta” 

do método freiriano.10  Entretanto, as dificuldades na caminhada do século XX ao XXI não 

diminuíram em função da experiência.  Hoje, mais do que ontem, somos chamados por juízes, 

                                                 
7  Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1975: 823. Verbete Laudo. 
8  Cf. AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. Dicionário Analógico da Língua Portuguesa (idéias afins). 
Brasília, Coordenada/Thesaurus, 1983: 224-226. Verbete Julgamento. 
9  Cf. GEERTZ, 2001: 32. 
10  Sobre o assunto consultar: FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro, 1975a, FREIRE, 
Paulo. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro, 1975b e FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, 
1975c. 
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procuradores e comunidades para demostrar, isto ou aquilo, tarefas que exigem tanto trabalho 

etnográfico, quanto uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, mas que não podem e não 

devem apresentar-se como tal, pois perderiam o valor heurístico no momento de dirimir querelas. 

Falo, pois de escritos políticos, de argumentos para “convencer” autoridades judiciárias a prestar 

atenção aos Direitos Indígenas. 

Vou trabalhar com dois processos que correram/correm na Justiça Federal em Marabá no 

sudeste do Pará, que resultaram em conflitos, para argumentar sobre Direitos Humanos e Povos 

Indígenas. Feitos para povos indígenas diferentes – entre si e pelas circunstâncias das ocorrências 

– mas ilustrativos da dificuldade de fazer cumprir preceitos legais em área de fronteira. 

 

 

Os Gavião Parkatêjê11 e o corpo caído no chão12

 

No começo, um inquérito policial referente aos Gavião Parkatêjê foi instaurado:  

“[...] para verificar a procedência da comunicação de crime contido no documento [Ficha de 
ocorrência No 595783 de 19.03.2000 – Delegacia Municipal de Marabá/Pará] [...] que relata que os 
índios da Reserva Indígena Mãe Maria, após encontrarem invasores extraindo castanhas no interior 
da referida reserva, teriam efetuado disparos de arma de fogo na direção destes, baleando um destes 
que não resistindo veio a falecer.”13

Chamada para elaborar laudo, pois as autoridades tinham dúvidas se os índios 

compreendiam ou não os códigos não-indígenas, ouvi dos Parketêjê a versão que apresento a 

seguir. Antes, permito-me informar o contexto da narrativa feita, coletivamente, pelos 

guerreiros,14 com suas vozes graves, às vezes roucas pelo consumo do tabaco, informando de 

maneira altiva, como defendem a terra de invasores, mas ao mesmo tempo “falavam em súplica”, 

como se diante de um juiz estivessem a rogar compreensão às suas leis, aos seus códigos, 

diferenciados, corretos no contexto social em que se encontram, a terra Mãe Maria, o chão que 

lhes oferece, tradicionalmente, coerência cultural e social.  
                                                 

11  Povo Indígena de origem Timbira pertencente ao tronco lingüístico Macro-Jê cujas terras tradicionais 
localizam-se no médio Rio Tocantins no estado do Pará. 
12  Para a versão completa do caso consultar: BELTRÃO, Jane Felipe. “Haraxare Krokti Ronore Konxarti e a 
vigilância do território Gavião Parketêjê – Laudo Antropológico” IN Humanitas. Belém, CFCH/UFPA, V. 13, Nº 1/2, 
2004: pp. 101-111. 
13  Cf. Processo: 2000.39.01.001072-0 Classe 15600, Inquérito Policial depositado na sede da Polícia Federal 
Marabá – Pará – Brasil.  
14  Denominação dos homens mais experientes que podem negociar com não-índios pelo status que ocupam 
socialmente. 
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A primeira reunião começa solene, como uma cimeira15 internacional, em silêncio os 

guerreiros aguardam a presença de Topramre Krohokrenhum Jõpaipaire para dar início aos 

trabalhos.  Ele inicia o relato:   

“eu quero contar, mas não posso. Parkatêjê é diferente de kupen [branco], [respira fundo, pita o 
tabaco e prossegue] kupen [branco] briga de dois, os outro olha, assiste parado, nós não. Os nossos 
briga de bolo, todos da comunidade se joga, briga o bolo todo, ninguém sabe quem caceta quem.  
Eu não pode dizê que foi [olha à volta e com os olhos fixos no infinito da mata, informa] ele, 
aquele, não pode, não sei, nós luta pela terra, terra nossa.” 
 
Haraxare Krokti Ronore Konxarti toma a palavra e relata: 

“... o capitão16 soube que ‘tavo roubando castanha, ele queria í lá, mas quem tem de vigiá, é a 
vigilância. Tinha de sete saco de castanha prá mais, esperando a tropa,17 a castanha era do capitão.  
Nós saiu daqui em pra fazê ronda, era dia antes do caso, fômo prá pernoitá.  Pegamo muita chuva, 
noite toda, quando amanheceu, saímo pra dá busca.” 

 
        Nakoti toma a palavra e usando a onomatopéia correspondente, diz 
 

“... tá ..., tá ..., tá ... [move as mãos imitando o facão no corte da castanha dentro da colocação] [...] 
era perto, de um quilômetro, se muito.  Matias mandou a gente voltá e chamá os companheiro.  Nós 
voltemo, trazendo os outros, daí nós fomos cercando o barulho do corte assim [...][ os vigilantes 
levantam e se arrumam em ‘v’ indicando o cerco] mas não teve forma de fechá, daí vimos três.  
Gritamos pra pará, dois pára, um corre.” 
 

Haraxare Krokti Ronore Konxarti retoma a palavra e usando da condição de chefe da 

Associação Indígena Parkatêjê Amjiptàr Kaxuwa, explica: 

“[...] as ordem nossa é mandá pará, esperá se entregá.  A gente grita pára, daí eles para, sabe que ‘tá 
errado, mas tem muito que corre e quando corre é que não quer conversá, ‘tá fugindo.  Se foge, que 
roubá.  Daí nós atiremo de cartucheira, era pra mais de dez [segundo alguns eram dezoito, pois 
quando saem na vigilância saem em cerca de duas dezenas] como foi de bolo, eu penso assim ‘né ... 
a gente atirou prá assustá, daí kupen [branco] para, mas acho que tiro variado, pegou o hôme, daí 
caiu.” 

  

Como tinha dúvidas perguntei, como eram dadas as ordens, eles repetiram, como se 

estivessem diante do perigo e dois ou três responderam “[...] para [...] para [...] volta, volta [...]”  

                                                 
15  A solenidade era tamanha que, chamar a reunião de conferência é pouco, preciso de designativo em português de 
Portugal para informar ao leitor da solenidade manifesta pelos interlocutores Gavião Parkatêjê, gente que luta sem 
perder a doçura diplomática da palavra, arma poderosa e capaz de estabelecer diálogos que nuançam a diferença em 
nome da necessária pluralidade. 
16  Denominação kupen [branca] de Topramre Krohokrenhum Jõpaipaire, lider entre os Parkatêjê. 
17  A amêndoa denominada castanha-do-pará, após a queda do ouriço, é tirada/cortada e ‘armazenada’ sob as 
castanheiras, no interior das colocações, aguardando a retirada por tropas de burros ou pequenos tratores que 
percorrem as picadas abertas na mata.  Colocação ou bola de castanha é a denominação regional dada à grande 
concentração de castanheiras, nos castanhais nativos, como no caso dos castanhais existentes em Mãe Maria. 
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Jamxere Lopes Kaprektyre, adivinhando a dúvida, disse: “nós fala com kupen [branco] em 

português, nós não fala na língua [ou seja em Parkatêjê], se falá na língua ele não para [...]”  É 

interessante observar que língua para os Parkatêjê é a materna, mas cedo aprenderam que sem 

falar português, não são entendidos e, mesmo assim, o entendimento com não-índios não é 

sinônimo de respeito e tão pouco de ser ouvido. 

Perguntei, ainda, o que é tiro variado?  Ao que Haraxare Krokti Ronore Konxarti 

respondeu,  

“[...] é tiro que não vai direto, não é como caçá que a gente atira pra acertá, nós não atira 
em gente, nós atirô, por que a gente quando vigia, caça também, por isso nós ‘tava de 
arma, nossa arma é de caça.  Tiro variado, é assim ... quando bate antes, noutra coisa, um 
pau, uma coisa [apontando a esteira trançada que serve de obstáculo à brincadeira de 
flechas] como a flecha, antes de tomá rumo bate lá.” 

 

A conversa estava animada, os detalhes fluíam, todos se divertiam com a minha 

ignorância, pois mesmo aqueles que não são bons arqueiros, sabem o que é “tiro variado”, eles 

estavam felizes ensinando à antropóloga.  Brincaram, indicando bons arqueiros como aqueles que 

atiram variando, mas um deles em tom grave informou: “doutora, nós atira em caça, em gente não 

[...],” os demais protagonistas,  fizeram sinais concordando com a observação. 

De cimeira internacional o encontro transformou-se em conversa coloquial.  Mas, em tom 

solene ou brincalhão, os Parkatêjê iam se apresentando, o relato não estava encerrado. Haraxare 

Krokti Ronore Konxarti informou:  

“quando kupen [branco] caiu era muito sangue, nós juntemos todos e viemo trazendo kupen 
[branco] com sangue.  Vim na frente, correndo pra avisá, tinha que socorrê, nós se defendeu, mas 
ele ‘tava ferido.  Corri muito, pra socorrê e os meninos [apontou os vigilantes mais jovens, junto 
com os mais velhos] vieram trazendo o hôme.  Daí telefonô pra Josimar [funcionário da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI)], mas quando eles chegaram, o hôme tava morto, mesmo dando água, 
foi triste!  É ... [pensativo] índio que não presta, mas nós ‘tava em casa, por que ele não parou, por 
que ele não ouviu, nós atirou pra cima” 

        

Todos guardaram silêncio.  O relato encerrara.  A narrativa coletiva dos Gavião Parkatêjê 

confere com os termos de declarações constantes do processo, com uma diferença, a narrativa foi 

feita nos termos da comunidade (como, aliás, deveriam ser as oitivas), além de ser uma construção 

coletiva, que os protagonistas, por estarem presentes, possuem direito de ratificar ou retificar.   

Do ponto de vista social, os depoimentos que compõem a narrativa apresentada, ouvida e 

registrada, em Mãe Maria, grosso modo seria a reconstituição dos acontecimentos, contada na 
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tentativa de repor, pela lei Parkatêjê, os acontecimentos, sem que esse fosse o intento dos 

membros da comunidade, pois para eles não existe o que nós, os não-índios, chamamos 

reconstituição do crime. Pelo sistema jurídico vigente não há delegacias, inquéritos e tantos outros 

passos necessários à ação da justiça entre nós, os não-índios.  No rito Parkatêjê não há instâncias 

de apuração, o direito é consuetudinário e a ação social é performática, teatral.  Esta é a diferença 

a ser considerada, visto que no sudeste do Pará, a sociedade é plural e o respeito deveria ser 

assegurado pela legislação vigente. 

Este é o dilema, mas obrigada por dever ético de ofício a demonstrar cabalmente ao 

delegado, ao procurador e à sociedade envolvente o acontecimento, segui sem responder 

diretamente a pergunta “quem matou?” Usei da comparação, tão cara ao exercício da 

Antropologia, qual seja apontar outras situações etnográficas que possam iluminar o raciocínio.  

No caso, segui a trilha de Nakoti Gavião, ao complementar o líder Parkatêjê, que, sabiamente, 

pergunta dirigindo a palavra a mim: “doutora, se a senhora cria galinha e o ladrão vem roubá, a 

senhora gosta? Que a senhora faz? Ele mesmo responde: “nós vai lá, saber quem é [...]”  E, 

prossegue, “[...] ao encontrá o ladrão a gente conversa, mas ‘abuso’ a gente não atura, ‘tá em casa 

[...]”  Outra norma Parkatêjê emerge: necessidade se tolera e se assiste, “[...] a gente dá a mão [...], 

abuso não se tolera, se combate.”  Na minha pobre tradução,  o incidente que levou um branco à 

morte foi um abuso, posto que as terras de Mãe Maria foram invadidas.  O acidente foi uma 

fatalidade, ou como dizemos nós ocorreu em legítima defesa do território invadido. 

 

 

 

Os Suruí Aikewára18 e o corpo insepulto19

 
No caso dos Suruí Aikewára, há um inquérito policial instaurado pela Delegacia de 

Polícia Federal, em Marabá/Pará,20 por meio da Portaria Nº 146/03, de 9 de maio de 2003, no qual 

                                                 
18   � Povo Indígena Tupi cujas terras tradicionais encontram-se na área do rio Araguaia no estado do Pará. 

19  Para uma versão completa do processo, conferir: BELTRÃO, Jane Felipe; MASTOP-LIMA, Luiza de Nazaré & 
MOREIRA, Hélio Luiz Fonseca. De agredidos a indiciados, um processo de ponta-cabeça: Suruí-Aikewára Versus 
Divino Eterno – Laudo Antropológico. Belém, UFPA, 2003. (mimeo) 
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os Suruí Aikewára são indiciados pela prática de roubo qualificado e lesão corporal21 contra 

Divino Eterno da Silva.   

           Um corpo despido e em adiantado estado de decomposição foi encontrado por Jurandir em 

meio à mata marginal à BR 153.  Assustado, o Suruí retornou à aldeia e relatou a ocorrência aos 

demais membros da comunidade.  Na ocasião Mairá, o líder dos Suruí Aikewára, acompanhado de 

outros índios e de Mário Pereira22 foram ao local para verificar o acontecido. 

            Ao chegarem ao referido local, por estar escuro, e temerem corpos não enterrados, os 

índios solicitaram a Mário que fosse olhar o cadáver. O mesmo, utilizando uma lanterna, observou 

tratar-se de um corpo do sexo masculino.    

            Mairá retornou à aldeia e, imediatamente, comunicou o ocorrido à FUNAI, em Marabá, 

pelo rádio, pedindo a retirada do cadáver para evitar transtornos aos membros da comunidade, 

pois o corpo insepulto podia provocar os Karuaras.23 Enquanto, Mairá ultimava as providências, 

seus liderados fartos dos abusos dos kamará (brancos), em reunião realizada na própria estrada, às 

adjacências do local onde foi encontrado o cadáver, decidiram conjuntamente produzir o 

“entupidimento”24 da rodovia, ocupando as duas extremidades da terra indígena, cortadas pela 

BR153. 

            Na extremidade chamada de Gameleira, próximo aos limites do município de São Geraldo 

do Araguaia, além das “galhadas”, os índios contaram com a colaboração dos caminhoneiros que 

compreenderam e aderiram à manifestação, colocando caminhões para ajudar a “entupidinir” a 

ponte sobre o rio Gameleira. 

            Às proximidades da aldeia, o “entupidimento” da rodovia foi realizado com troncos e 

galhos de árvores, dispostos na estrada.  Nessa extremidade, participavam da ação, 

majoritariamente, jovens na faixa de 16 a 24 anos.  

                                                                                                                                           
20  O inquérito policial é presidido pelo Delegado de Polícia Federal José Antônio da Silva fundamentado no 
Boletim de Ocorrência lavrado na Delegacia de Polícia Civil, do Município de São Geraldo do Araguaia, sob Nº 
2003.000110, em 17 de março de 2003. 
21  Artigos 157, § 2º, I e 129, todos do Código Penal Brasileiro (CPB). 
22  Engenheiro florestal que participava, à época de projeto desenvolvido na aldeia.  O depoimento do profissional foi 
concedido por meio de entrevista, concedida em 14.06.2003, em Belém. 
23  Espíritos especiais que podem causar doenças e mortes quando descontrolados. 
24  Expressão utilizada pelos Suruí Aikewára para designar a obstrução da BR–153.  Ao produzir o “entupidimento” 
(que pode ser traduzido como um entupimento que ocasiona impedimento) os membros da comunidade reúnem 
troncos, galhos e toda sorte de madeira que possa se constituir em obstáculo, ao obstáculo em si, os Suruí denominam 
“galhadas”. 
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            O “entupidimento” não foi absoluto.  Quando os carros se aproximavam, os indígenas 

sinalizavam, explicavam aos motoristas as razões da ação e os mesmos retornavam para a 

localidade denominada Some Home.25 Todavia, constatadas urgências, os carros eram autorizados 

a passar.  

Em decorrência da difusão da notícia do “entupidimento” da rodovia entre os motoristas 

reunidos em Some Home, os carros começaram a se concentrar nessa localidade e não seguiam 

viagem. Assim, por volta das vinte e três horas do dia 16 de março de 2003, o tráfego de veículos 

leves e pesados na rodovia foi reduzido a zero. 

Por volta das seis horas da manhã do dia seguinte, os Suruí se encontravam na estrada 

quando o caminhão placa: KEI 6935, conduzido por Divino Eterno da Silva se aproximou e, 

mesmo ante a sinalização para que parasse, em alta velocidade avançou por sobre a “galhada” à 

altura do portão da entrada da aldeia, quase atropelando quatro dos índios que guarneciam o 

“entupidimento”, que “pularam como goleiros” na rodovia para não serem atropelados, sofrendo 

ferimentos nos cotovelos e joelhos.  Informa Tatawirá: 

“[...] meu irmão disse que deu um sinal pra ele, né, deu sinal com a lanterna, pra ele, ele piscou três 
vezes a lanterna dele lá, aí disse que ele... de longe ele vinha matando a carreira, aí disse que 
quando ele chega mais pra cá um pouquinho, quando o meu irmão foi lá pra conversar com ele, aí 
disse que ele... na hora que ele foi chegando quase lá, disse que ele acelerou o carro e passou por 
cima dos paus, aí que o meu irmão também pulou fora da estrada lá. E os outros que tava lá 
pertinho dos paus, lá na barreira lá, aí disse que pulou tudinho no mato, se não tivesse pulado 
nenhum, ele tinha passado por riba, lá, [...]”26

 

Segundo os Suruí o caminhão quase vira, mas não parou, continuou avançando em direção 

aos membros da comunidade, ocasião em que um dos integrantes da área conflagrada fez disparos 

de advertência27 e contra a lateral do caminhão, posto que o motorista não atendia aos sinais de 

parar.   

                                                 
25  Segundo relatos coletados em campo, em junho de 2003, os motoristas ficaram concentrados no Some Home 
aguardando a liberação da rodovia e informavam aos demais sobre o assunto.  
26  Depoimento dado, durante a entrevista coletiva concedida pelos Suruí Aikewára, em 19.06.2003, na aldeia.  Filho 
de Tibakú e Terí é um jovem recatado e tímido, pouco fala.  Creio que se manifestou durante entrevista coletiva para 
reforçar os depoimentos de Tymykong e Tawé, além de sair em defesa do irmão dele, Arakapitã, um dos jovens quase 
atropelados por Divino Eterno, e da mãe, Terí, que foi acusada pelo caminhoneiro na queixa prestada na Delegacia de 
Polícia em São Geraldo do Araguaia. (Destaques meus) 
27  Os índios que guarneciam o “entupidimento” nesse trecho da estrada eram em sua maioria jovens e estavam 
desarmados.  Todavia, alguém não identificado, portando cartucheira usada para caça de animais, ao perceber o 
perigo, o desrespeito à barreira e o risco à vida dos demais, disparou um tiro de advertência e um outro que atingiu a 
lateral do caminhão.   
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Transposta a “galhada”, Divino Eterno percorreu cerca de 9 km em terra indígena, em alta 

velocidade, mas não teve como ultrapassar a ponte sobre o rio Gameleira, pois, além da “galhada” 

havia carretas obstruindo a rodovia. 

Ao chegar nesse limite, Divino Eterno que se fazia acompanhar de Juliana Ferreira Pagani, 

desceu do carro, ocasião em que informou ter ultrapassado a barreira por estar dirigindo a 120 

km/h, o freio estar danificado e sua mulher estar passando mal.  Insatisfeitos com a desculpa, os 

Suruí integrantes da barreira resolveram deter Divino Eterno e esperar o “povo” chegar para 

esclarecer os fatos.  Quotidianamente e em momento de crise e/ou conflito as ações Suruí são fruto 

de deliberação coletiva, daí porque se fez necessário esperar o “povo” chegar, pelas normas 

vigentes não se age individualmente. 

Segundo Tymykong:28

mas ele que foi culpado, porque ele veio com falta de respeito, porque ele não teve paciência aí 
como [...] a ambulância parou lá e falou assim: “ô [...] meu amigo índio eu posso passar que aqui 
tem um paciente passano mal”, aí o pessoal empurrava o pauzão assim que tava no meio, aí ele 
passava. E ele, porque não pediu também. Ele disse que tava com essa mulhezinha doente aí 
passou. Não é por causa que essa mulher tava passano mal.  E porquê que ele não pediu que nem os 
outro pediram? Pois é.”29

 

Tymykong estava apontando uma diferença entre os kamará (brancos).  Há kamará que 

repeita os índios e se refere a eles como “meu amigo índio”, no caso de Divino Eterno o respeito 

foi esquecido. 

Ao saber que um carro havia transposto à força a “galhada” disposta na rodovia, Mairá, se 

fez acompanhar de outros membros da comunidade e de Mário Pereira que, dirigiu o carro da 

aldeia até a ponte do rio Gameleira, onde possivelmente estaria retido o veículo. Ao chegarem ao 

local, observaram que o motorista e sua companheira estavam detidos para serem conduzidos à 

guarita da entrada da aldeia.  

Nessa ocasião foi permitido a Divino Eterno estabelecer comunicação, através do rádio de 

um dos caminhões que obstruía a rodovia.  Todavia, em sua comunicação o mesmo fez 
                                                 

28  Filha de Muretama e Awasaí, pajé entre os Suruí Aikewára, foi professora na aldeia e, entre as mulheres casadas 
que ainda não são guerreiras (classe de idade, atingida entre 45 e 50 anos), destaca-se pela força com que reivindica 
seus direitos e dos demais Aikewára; por diversas vezes, representou os Suruí em eventos organizados por entidades 
que trabalham com os índios, como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) por exemplo.   Na reunião realizada 
em 19. 06. 2003 Tymykong, destacada pelo cacique Mairá para relatar os fatos ocorridos em 17 de março de 2003, 
falou em primeiro lugar e foi apoiada e endossada pelos presentes à reunião. 
29  Depoimento feito durante entrevista coletiva concedida, pelos Suruí Aikewára , em 19.06.2003, na aldeia. 
(Destaques meus) 
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comentários considerados ofensivos pelos índios,30 que decidiram suspender o contato, dado o 

desrespeito. 

Em seguida, o caminhão, Divino Eterno e Juliana Pagani foram conduzidos à aldeia, 

ficando ele ao lado da guarita localizada à entrada, ocasião em que as mães dos jovens que quase 

foram atropelados ao guarnecerem o “entupidimento” da estrada, sofrendo lesões corporais, por 

“pularem como goleiros” para não serem apanhados e mortos, passaram-lhe a paxiba31 em rosto, 

pois com sua conduta, transgrediu normas socialmente instituídas entre os Suruí Aikewára, sendo 

considerado kamará punura (branco ruim). 

São uníssonas as declarações que, somente as mulheres, mães que diante possibilidade de 

terem visto seus filhos mortos, por desrespeito a uma decisão coletiva, passaram a “paxiba” em  

Divino Eterno.  Como informa Tatawirá: 

“aí nós dexemo ele lá. Preso aí. Aí quando...Aí o pessoal...quando ele chegou aqui né. Nós pedimo 
lá, nós fomo, nós tava lá né, “ó, né pra vocês fica judiando muito dele lá não, porque ele não 
machucou nenhum de nós né, agora, se nós mata ele aqui, aí nós perdi os direito nosso, nós perdi 
nosso direito”.  Aí o pessoal: “então tá bom”.  Aí ele chegou aqui né, dizem que ele falou meio 
mundo de besteira pro pessoal, falou que não gostava de índio, aí os pessoal nosso, não gostaram 
né, aí pegaram a paxiba e passaram na cara dele. Aí foi só isso também.”32

 

Diferentemente, Juliana Pagani foi conduzida à casa da vigilância, ao lado da qual foi 

estacionado o caminhão de Divino, sem sofrer qualquer tipo de sanção. 

Segundo o depoimento de Mário Pereira, confirmado por diversos outros depoimentos, 

Juliana declarou que ao chegarem em Some Home foram informados que a rodovia estava 

obstruída, mas que se fosse urgente poderia falar com os índios que eles liberariam, visto não 

terem a “fama” de violentos.  Nessa ocasião, os caminhoneiros avisaram a Divino que não deveria 

passar, mas Divino teria retrucado afirmando que iria passar.33  Tatawirá relatou indignado que o 

caminhoneiro teria dito aos demais: “ah, rapa vocês não passa porque vocês são tudo frouxo 

                                                 
30  Diversos foram os relatos confirmando que Divino teria dito estar “preso no meio da selva amazônica, por 
índios selvagens, bandidos (...)”  e adjetivos congêneres, bem como que “odeia índios”.  
31  Raízes aéreas de palmeira denominada Paxiúba (Iriartea exorriza)  que de tão ásperas e duras são usadas para 
ralar castanha e coco.  “Passar a paxiba” no corpo de um transgressor tem como finalidade marcá-lo para que não 
esqueça do ato de violar regras socialmente estabelecidas.  
32  Depoimento feito durante entrevista coletiva concedida, pelos Suruí Aikewára, em 19.06.2003, na aldeia. 
(Destaques meus) 
33  Segundo alguns depoimentos, Divino Eterno, em seus arroubos de macho teria usado palavras de baixo calão, fato 
que deixou os Suruí estarrecidos e indignados.  Para confirmar sua valentia e seu atrevimento, declarou ser “escroto”. 
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parece, mas eu passo lá, quer ver eu passar agorinha também lá?”  E Tatawirá conclui “... ele é 

atrevido queria passar!” 

O veículo de Divino ficou estacionado à entrada da aldeia, tendo sido vistoriado pelos 

índios para verificar se havia armas no porta-luvas, ocasião em que descobriram que o proprietário 

possuía duas carteiras de identidades com nomes distintos e fotografias diversas para documentos 

com roupas variadas, dois registros de contribuinte (CIC), fato levado ao conhecimento de Mário 

Pereira e repassado aos representantes da  FUNAI, com a sugestão dos Suruí de aguardar a 

chegada da polícia. 

Por volta das 11h40, ainda no dia 17 de março de 2003, chegaram à aldeia os 

representantes da  FUNAI, senhores Carlos Loureiro, engenheiro agrônomo e Tibério, chefe de 

posto, e um outro funcionário, que os índios referem como Brasil. Desrespeitando as sugestões de 

Mairá e dos demais membros da comunidade determinaram a liberação imediata de Divino Eterno 

e Juliana Pagani.  Ato intempestivo, pois como repetem em coro indignado os Suruí: “por que não 

esperaram a polícia?” No mesmo dia, segundo os Suruí, por volta das 21h, o administrador 

executivo regional da FUNAI, em Marabá, senhor Eimar Araújo “desentupidiu” a estrada.   

Tawé34 ao se pronunciar sobre o desrespeito dos funcionários da FUNAI ao soltarem os 

kamará punura (branco ruim), “desentupidinirem” a rodovia,  

“antes disso quando eles encontraram o cadáver pra lá, nós pedimo duas vezes, pra FUNAI, mandar 
vir pra fazer, trazer algum da polícia, vim reparar o cadáver né, aí nenhum deu a resposta pra nós, 
aí ficou [...] Foi pelo rádio... Aí eles falaram: “não tamo de férias, não pode ser, que num sei o que 
lá, só na reunião, num sei o que” então nós fiquemo dois dias esperano eles. Aí por causa desse daí, 
eles fizeram três dias, já que num veio também, por três dias. Aí que nós começamos a botar os 
paus. Foi assim que aconteceu né, por que nenhum, nem policial não respondeu, nem delegacia, 
nem... nem polícia. Nenhuma não atendeu não. Foi por isso que nós coloquemo lá os paus na 
estrada, pra vê se eles vinha atender mais rápido e não veio. Aí depois que fizeram. Isso aconteceu 
com esse homem, o caminhonero que passou aí. Foi depois disso que eles vieram. Pediram até 
desculpa. “Não, não foi, não foi por que nós não quisemo não, foi por que a gente tava tudo 
ocupado, não sei o que”.  Aí mais, ficou mais uns dias ainda pra vim as pessoa que pega o corpo 
né, ficou mais uns dias ainda.” (Destaques meus) 
 

                                                 
34  Responsável pela vigilância da entrada da aldeia, onde mora numa casa com a família.  Quando chega alguém à 
aldeia é primeiro a ele que se dirige, Mairá e a comunidade lhe dão o poder de fazer alguém voltar do portão da 
entrada, se for o caso. Ele é, portanto, uma pessoa treinada para negociar, por isso o depoimento dele a respeito de 
como deve proceder uma pessoa é dado com autoridade.  Ao se pronunciar, Tawé teve apoio de vários dos presentes à 
reunião de 19 de junho de 2003. 
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Para compreender a ação dos índios, em face ao transtorno produzido pelo corpo despejado 

na Área Indígena Sororó e o entrevero com as autoridades que representavam a FUNAI é preciso 

compreender a cultura dos índios.  

Os Suruí Aikewára têm verdadeira repulsa a um corpo em decomposição, seja ele humano 

ou animal.  Isso lhes provoca nojo, “sevarú”.  Para eles um corpo em decomposição é algo impuro.  

Impuros também e impróprios ao consumo ficam os animais que desse corpo se alimentam, pois  

ficarão doentes.  Procurando evitar as doenças, o lugar onde foi jogado o corpo do kamará 

(branco) foi interditado para a prática das atividades tradicionais dos Suruí. 

Isso é prejudicial para os Suruí tanto cultural como economicamente, uma vez que ali estão 

situam as colocações de castanha de algumas famílias, um dos principais produtos 

comercializados pelos índios.  Além do que, o lugar é uma das referências para a pesca, pois reúne 

algumas quotas dos escassos recursos hídricos que a eles restou depois da demarcação da Área 

Indígena Sororó. 

Ter um espaço interditado às atividades necessárias à sobrevivência é preocupante em 

qualquer contexto, sobretudo entre os Suruí, que enfrentaram/enfrentam problemas que 

provocaram/provocam escassez de alimentos, como é o caso dos incêndios que atingem a Área 

anualmente. 

Além disso, o corpo jogado na Área representa a interrupção do ciclo de vida tal como o 

concebem os Suruí Aikewára.  Os mortos devem ser enterrados e de forma ritual. Jogar o corpo, 

mesmo de um desconhecido, no mato ou na pista é coisa de kamará (branco) e de branco “ruim” 

(criminoso), não de Suruí.  Da maneira como foi encontrado, o corpo, além de contaminar os 

animais, é um incômodo para os Suruí, pois o espírito dele vaga num território que não é o seu, ele 

é um intruso no universo Aikewára.   

A versão dos Suruí, constante do laudo, indica que os índios – por não estarem 

familiarizados com os procedimentos não-indígenas e mal assessorados pela FUNAI – deixaram 

de prestar queixa, de fazer o registro da ocorrência, tornando-se duplamente vitimados: (1) pela 

ameaça sofrida em 17 de março de 2003 e (2) pela denúncia oferecida em São Geraldo do 

Araguaia, por Divino Eteno, que origina seu indiciamento.  

Indicar a conduta praticada pelos Suruí Aikewára como crime de roubo qualificado e lesão 

corporal, é o meio pelo qual a Polícia Federal traduz a ocorrência, mas a linguagem da decisão 

jurídica cria um sentido de justiça determinado pelos parâmetros do sistema jurídico brasileiro. 
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Portanto, a imputação criminal e a instauração do procedimento, não se reduzem apenas a técnicas 

de organizar a evidência e apurar o fato, dito criminoso, pois descrevem uma série de eventos no 

qual se encontra enraizada uma concepção geral do mundo e a suposta representação verdadeira 

do acontecimento. 

É Geertz (1998) que, ao analisar fatos e leis em perspectiva comparativa afirma que o 

pluralismo jurídico se constitui elemento central no cenário moderno – e o Brasil integra este 

cenário – e não pode ser pensado como anomalia temporária.  Portanto, nessa dissensão, a visão 

instrumental do direito, que ante esse caso específico opere meios para tornar realidade valores 

sociais estabelecidos em outro contexto, não é válida, embora possa ser legítima e legal.  Assim, 

faz-se necessário pensar o direito em uma dimensão hermenêutica, 

“... como uma forma de dar um sentido específico, a coisas específicas em lugares específicos 
(coisas que acontecem ou deixam de acontecer, coisas que poderiam acontecer), de modo que esses 
instrumentos nobres, sinistros ou meramente práticos possam adotar formas específicas e ter um 
impacto específico.” (GEERTZ, 1998: 351)35

 
No inquérito, caso a versão Suruí não seja considerada, poder-se-á produzir, em respostas a 

essa dissensão, a esterilização dos fatos, pervertendo tanto a prática do direito quanto as reflexões 

possam incidir sobre ele.  Faz-se imperioso considerar a sensibilidade jurídica36 dos indígenas 

indiciados no Inquérito, ainda não encerrado. 

 

 

Dos Direitos reivindicados pelos Indígenas  
 

Pelo exposto, os direitos indígenas violados produziram situações conflituosas cuja as 

evidências são corpos caído e abandonado em terra indígena (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Síntese dos acontecimentos alvo de inquérito policial 
Violação  

dos territórios 
indígenas 

Incidente Razão do 
inquérito 

Conflito Acusados 

                                                 
35   Cf. GEERTZ, Clifford. O Saber Local. Novos ensaios em Antropologia interpretativa. Petrópolis, Vozes, 
1998. 
36  Por sensibilidade jurídica compreende-se “... complexo de caracterizações e suposições, estórias sobre ocorrências 
reais, apresentadas através de imagens relacionadas a princípios abstratos...” Sobre o assunto, conferir: GEERTZ, 
1998: 325, anteriormente citado. 
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Roubo de castanha 

na Reserva Indígena 
Mãe Maria (Gavião 

Parkatêjê) 

1. Perda na 
produção de 

castanha 
2. Morte de 

branco dentro da 
Reserva 

Comunicação de 
crime na Reserva 

Quem disparou 
arma de fogo 
baleando um 

homem que veio 
a falecer? 

Chefe da vigilância 
da Reserva Indígena 

Mãe Maria 

Corpo insepulto 
encontrado na Área 

Indígena Sororó 
(Suruí Aikewára) 

1. Corpo 
abandonado na 

Área 
2. Ameaça ao 

equilíbrio 
homem/natureza  
2. Obstrução da 

BR 153 
3. Invasão da 

Área por 
caminhoneiro 

Queixa pela 
prática de roubo 

qualificado e 
lesão corporal 
contra os Suruí 

Quem praticou o 
roubo qualificado 

e a lesão 
corporal? 

Umassu, Teri e 
Alex, índios da Área 

Indígena Sororó 

 

           No caso Gavião Parkatêjê houve um “comunicado” e a partir dele busca-se esclarecer as 

ocorrências. Quanto ao acontecido entre os Suruí Aikewára, as tentativas de “comunicar” a 

existência de corpo insepulto em seu território, não foram ouvidas e os índios ao determinarem a 

obstrução da rodovia foram ameaçados, mas sem habilidade de se movimentar pelos cânones do 

sistema jurídico brasileiro passaram de agredidos a indiciados.  

             No decorrer do inquérito os Gavião e os Suruí estavam dispostos a ver esclarecidas as 

situações, mas do ponto de vista dos protagonistas o inquérito foi feito desconhecendo que as 

ações indígenas são necessariamente coletivas, fato que torna difícil atender as demandas do 

sistema jurídico brasileiro e gera um sem número de questionamentos (Quadro 2). 

Quadro 2. Síntese dos acontecimentos do ponto de vista indígena 
 
Povo indígena 

 
Indicação de fatos Discussão e perguntas sobre o inquérito do ponto 

de vista dos nativos 
 

Gavião 
Parkatêjê 

 

1. Roubo de produtos 
2. Ação de vigilância do 

território 
2. Violação de território 

1. Por que um acusado se todos saem em defesa do 
território, pois se trata de uma expedição rotineira de 

vigilância? 
2. Por que os não-índios invadem o território 

indígena? 
3. Os índios não podem defender seu território? 

Suruí Aikewára 1. Desrespeito aos Karuáras 
2. Violação de território 

3. Ausência de providências 
de reparação 

4. Exigência de ação: 
“entupidimento” da BR 153 

5. Nova violação de 

1. Por que, apenas, três acusados se a comunidade se 
fazia presente durante as ocorrências? 

2. Por que os não-índios invadem o território 
indígena, violam o equilíbrio homem/natureza?  

3. Os índios não podem defender seu território, não 
podem reclamar do desrespeito? 

4. Por que o índio deve responder à policial se o 
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território seguida de ameaça 
à vida dos jovens Suruí 

acusador invadiu suas terras? 

 
 

Há sensibilidades jurídicas diferenciadas em jogo, pois adjudicadas a sistemas jurídicos 

diversos. No caso do sistema acionado pelos indígenas as responsabilidades sociais são 

compartilhadas coletivamente, sobretudo quando se trata da defesa do território violado. Pela 

lógica indígena os casos são resolvidos no âmbito da aldeia, ouvidas as lideranças, especialmente 

os mais velhos. Portanto, a solução de conflitos entre indígenas e não-indígenas demanda o 

estabelecimento de nova forma de relação com o Estado, sustentada pela autonomia dos povos 

indígenas, como suporte político da democracia, como sinalizam a Constituição Federal e a 

Convenção 169 referendada pelo Estado brasileiro. 

Para que a justiça se efetive deve-se trabalhar diversidade cultural como constante histórica 

e como direitos humanos, percurso que exige redefinição de instituções democráticas tendo por 

suporte a ética da igualdade e da tolerância. Caso contrário, como possibilitar que olhares 

diferenciados – indígenas e não-indígenas – “conversem”?  Como trabalhar epistemologias 

diferenciadas (indígenas e não-indígenas) se os parâmetros vigentes não contemplam formas 

diversas de pensar? Como discutir universalismo e especificidades se sempre a busca de universais 

ocidentais se fazem presentes? 

Os Gavião Parkatêjê foram investigados pela morte de um branco que invadiu a Reserva e 

foi morto pelos vigilantes indígenas, mas as explicações contidas no laudo impediram que o 

inquérito fosse adiante. 

Os Suruí Aikewára continuam aguardando o resultado do inquérito, esperando que a 

versão, inscrita no laudo, seja considerada, para que a justiça seja restaurada.  

Portanto, concluo indicando que as questões estudadas, não são “meramente criminais”, 

implicam em reconhecimento de direitos diferenciados dentro de uma sociedade, plural por 

definição, como é o Brasil. Os Povos Indígenas aqui, do lugar onde me situo – a Amazônia – 

lutam pela preservação de suas identidades, línguas e culturas (leia-se, também, sistemas jurídicos) 

como expressão diferenciada e plural em um mundo adverso e intolerante.  
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RESUMO 

O presente artigo tem por escopo apresentar proposições teóricas que viabilizem a 

inclusão discursiva radical do povo nas atividades decisórias do Estado, como exigência 

inafastável do Estado democrático de direito.  Com efeito, o povo, encarado desde a 

Antiguidade como potus (massa amorfa não cidadanizada, supostamente composta de 

homens vadios e despossuídos), é reiteradamente alijado dos procedimentos decisórios 

do Estado, pelos quais é diretamente afetado. Busca-se, com subsídios em teorias 

discursivo-processuais do direito e da democracia, a superação do paradigma liberal, no 

qual o povo é insularizado na figura do sujeito de direito, dirigindo-se ao Estado, 

apenas, quando seu decisionismo egoísta é obstaculizado por outra pretensão individual 

de sucesso; bem como o afastamento do paradigma do Welfare State – enquanto mera 

mutação superestrutural do liberalismo – em que um decisionismo estatal redentor já 

conheceria previamente as mazelas do povo, vitimizado por uma inexplicada e 

congênita infatilização decisória. Nestes termos, desenvolvemos o conceito de povo-

decisor, pelo qual os cidadãos, balizados em uma processualidade inclusiva e 

constitucionalizada, enxerguem-se como co-autores dos comandos decisionais do 

Estado. 
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This present article has as target to show theoretical proposals that make possible the 

radical speech inclusion by citizens in the activities of State’s decision, for an 

unsurmountable requirement of the Constitutional Democracy. In this scope, people, 

faced since Antiquity as potus (amorphous mass without citizenship, supposedly 

composed by dispossessed and loafers men) for innumerable governmental stratus, is 

reiterating unloaded from all crucial procedures of State. Searching the overcoming of 

the liberal paradigm, as subsidies discursive-procedural of Law and Democracy, within 

people is lead by the law subjects, going to State, just when his egoist way of decision is 

hindered by other individual pretension of success; as well as the removal of paradigm 

of Welfare State – while mere superstructural mutation of liberalism – where a state 

decisionism redeemer has already known previously all the people’s wound, wronged 

by a non explained and congenital infantile decision power. In these terms, we develop 

the concept of decision-ones, which citizens, guided by an inclusive and constitutional 

procedurality, watches themselves like co-authors of the decisive commands of State. 

 

KEY WORDS 

PEOPLE; PROCEDURE LAW; INCLUSION; DEMOCRACY. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A retórica da inimputabilidade decisional do povo é difundida desde a 

Antiguidade. Gregos e romanos viram um conceito de povo diluído, a significar um 

conjunto de privilegiados cidadãos detentores de certos direitos, de acordo com suas 

castas sociais1, alcançando, com muitas deformações, a concepção de populus, 

qualificativo que predominou no período de declínio da Monarquia e ascensão da 

República em Roma2. De fato, este arcaico presente, ofertado pela Antiguidade 

Clássica, é indicativo da real condição a que eram submetidos a franca maioria dos seres 

humanos ao longo da História Ocidental: receptores obedientes das decisões das elites 

                                                 
1  SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado, 2001, p. 211. 

2  COLLIVA, Paolo. Dicionário de política, 1998, v. 2, p. 986. 
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governativas. O povo era subvertido – e ainda é – a figura da potus3 (“massa amorfa 

não cidadanizada, composta de homens vadios e despossuídos”, na pertinente 

conceituação de Rosemiro Leal), reiteradamente alijada dos procedimentos decisórios 

do Estado, pelos quais é diretamente afetado.  

 A idéia de povo como potus mantém-se em toda a Idade Média, a despeito das 

contribuições Guilherme de Occam, que defendia a autonomia política do homem 

medieval e indicou suas necessidades autogovernativas, pois “[...] recusava-se a 

reconhecer qualquer naturalidade e qualquer teologia providencial na comunidade civil, 

pois os indivíduos que a estabeleciam deviam instaurá-la e construí-la”4, bem como de 

Marsílio de Pádua que, na obra Defensor Pacis (1324) oferece “[...] uma noção unitária 

[embora, é bom dizer, precária, pouco tematizada] de povo, indicando-se este como 

fonte da lei, reservando ao príncipe o poder executivo.”5. Nesta proposição, Marsílio de 

Pádua, compreendia que “[...] ao príncipe, por dever para com seu povo, cumpria a 

observância das leis no exercício de suas funções, podendo, por isto, ser punido no caso 

de transgredi-las”6. Na Idade Média, a Cristandade, por contribuições – ainda que não 

preordenadas – da filosofia patrística de Santo Agostinho e da escolástica de Santo 

Tomás de Aquino, incute a concepção de “povo escolhido” nos indivíduos, produzindo 

uma eficiente aderência dos homens a autoridades pré-constituídas por supostas 

determinações da Divindade. A partir da análise de Popper7, pode-se afirmar que o 

Cristianismo ensinou aos homens que o sucesso mundano não é decisivo, constituindo-

se a inexplicada lei da natureza humana de que somente os “mansos” (obedientes aos 

comandos do “clero esclarecido”) herdarão a Terra. Com efeito, o Estado democrático 

de direito que se impõe na atualidade não patrocina a concretização de pretensões 
                                                 
3  LEAL, Rosemiro Pereira. Processo civil e sociedade civil. 2005, p. 1. É oportuno frisar que 
neste mesmo artigo e na mesma página destacada, Rosemiro Leal também demonstra o caráter excludente 
e alienante (alienante, no sentido de amortizar qualquer reflexão acerca da cidadania) do conceito de 
cidadão, enquanto “povo adotado pelos civis patrimonializados”, detentores egoístas do poder político, 
jurídico e econômico. A despeito de seus “vícios significativos”, usaremos, com freqüência, as expressões 
“cidadão” e “cidadania”, à vista de sua aplicação corrente nos textos científicos, facilitando a 
compreensão, pelos leitores, das proposições aqui apresentadas. 
 
4   SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do estado, 2001, p. 212. 
   
5   DALLARI, Dalmo de Abreu. Teoria Geral do Estado, 2003, p. 97.  
 
6   SOARES, op. cit., p. 211.  
 
7   POPPER, Karl R. A Sociedade Aberta e seus inimigos, 1987, t. 1, p. 281-282. 
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egoísticas de sucesso mundano, mas reconhece que a ordem jurídica é criação 

estritamente mundana e que, somente assim, abre-se à correição fiscalizatória por 

qualquer do povo numa procedimentação devidamente processualizada, como adverte 

Rosemiro Leal8. No marco de uma democracia radical, em que o povo é fundador-

regente de seu presente e de seu futuro, a faticidade político-social apenas consegue 

significância inteligível pela ordem jurídica constitucionalizada, através das decisões do 

povo, como se deduz em Popper9, fulminando qualquer viés historicista de retirar dos 

cidadãos a responsabilidade pelo seu destino.  

 Nos dois tópicos seguintes, demonstraremos que, até o século passado, ofertou-

se à cidadania posições decisionais aparentes nas atividades do Estado. As posições 

decisionais do povo são cruelmente “encarcerantes”. No Estado liberal de direito, entre 

os séculos XVIII e XIX, o povo é insularizado na figura do “sujeito de direito”, 

dirigindo-se ao Estado, apenas, quando seu decisionismo particularizado encontra 

óbices noutra pretensão individual de sucesso; já no Estado social de direito, enquanto 

posterior mutação superestrutural do liberalismo10, pereniza-se um decisionismo estatal 

redentor que conheceria previamente as mazelas do povo, vitimizado por uma 

inexplicada e congênita infatilização decisória. Em oportuna passagem, Popper 

demonstra que o quadro exposto no presente parágrafo conecta-se com uma visão 

romântica da História, remontando-se ao pensamento de Heráclito, in verbis: 

 
Dominar ou submeter-se [...]; ou ser um Grande Homem, um Herói, lutando 

com o destino para conquistar fama [...], ou pertencer às “massas” e 

submeter-se à liderança, e sacrificar-se à causa superior do coletivo. Há um 

elemento neurótico, histérico, nessa exagerada acentuação sobre a 

importância da tensão entre o eu e o coletivo, e não duvido de que essa 

histeria, essa reação à tensão da civilização, seja o segredo da forte atração 

emocional [...] da ética da dominação [individualizada do Liberalismo] e da 

submissão [paternal-tutelar do Welfare State]11. 

 

                                                 
8  LEAL, Rosemiro Pereira, Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 104. 
 
9  POPPER, Karl R. A Sociedade Aberta e seus inimigos, 1987, t. 1, p. 287. 
 
10  BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, 2001, p. 184. 
 
11   POPPER, op. cit. , p. 284-285. 
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2. O POVO NO ESTADO LIBERAL: PASSIVIDADE DECISIONAL FUNDADA 

NA CONCEPÇÃO BURGUESA DE SUJEITO DE DIREITO 

 

Nos manuais contemporâneos de direito privado, o conceito de “sujeito de 

direito” aparece como verdadeira aquisição evolutiva dos ordenamentos, afinal assim se 

ensina desde Savigny e Windscheid. Em face da cândida afirmação, própria dos 

manuais de direito civil – aliás, ainda refratários, em sua maioria, à necessidade de 

reconstrução constitucionalmente orientada dos institutos de direito privado –, de que o 

sujeito de direito é o titular de direitos e obrigações, orientado por um vínculo 

psicológico com outros sujeitos12, não parece que esta construção representou sério 

obstáculo à concepção radicalmente democrática de povo, enquanto co-autor das 

construções decisórias do Estado. Ao contrário, disseminou-se a idéia, sobretudo no 

século XIX, de que o homem moderno gozava de múltiplas prerrogativas de autonomia 

negocial em que, conforme a definição do pandectista alemão Windscheid, os direitos 

subjetivos, magicamente, “[...] transpõem as prescrições da ordem jurídica objetiva para 

o poder de mando de sujeitos singulares de direito13." Jean-Étienne-Marie Portalis, 

membro da comissão elaboradora do Código Napoleônico, por sua vez, afirmava que 

“[...] cada homem é uma cidade com leis feitas para o seu proveito individual [...]14 ”. 

Institucionalizava-se, no século XIX, a mítica concepção de um homem de “mil 

poderes”, como descreve Rafael Cavichioli, premiado com as benesses de um 

humanismo burguês, supostamente preocupado com a felicidade individual, em que as 

normas de direito privado passavam a ser, nas palavras de Portalis, “a única moral do 

povo15”. 

                                                 
12  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, 2003, vol. 1, p. 149.  

13  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, 1997, v. 2, p. 242. 

14  CAVICHIOLI, Rafael de Sampaio. Crítica do sujeito de direito, 2006, 132-133. 
 
15  Ibid., p. 120. 
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Durante a prevalência do Estado liberal de direito, no esteio da teoria da 

tripartição dos poderes, propugnada por Montesquieu16, preconiza-se o modelo de 

democracia representativa, embaraçando quaisquer proposições includentes de povo, 

em que as construções decisórias do Estado resultassem de uma produção co-

autorializada entre os poderes constituídos e a totalidade indistinta dos cidadãos.  

Esta irrelevância decisional que se impôs ao povo lastreia-se, em grande medida, 

numa confortável passividade decisória em que os sujeitos de direito do Estado liberal-

burguês foram lançados. A falsa compreensão do sujeito de direito como um “homem 

de mil poderes17”, embora cunhada por um dos representantes do movimento 

codificatório francês, pode ser debitada ao pandectismo alemão18, representada por 

juristas como Savigny19, que define o direito subjetivo nos seguintes termos: “[...] o 

direito, considerado na vida real, abraçando e penetrando por todos os lados o nosso ser, 

aparece-nos como um poder do indivíduo. Nos limites deste poder, reina a vontade do 

indivíduo, e reina com o consentimento de todos20.”  

                                                 
16  Não se pode ignorar que, antes de Montesquieu, John Locke oferta uma sistematização 
doutrinária da separação dos poderes. Em seu Segundo tratado sobre o governo, o pensador inglês fala 
em quatro funções fundamentais: a legislativa, a executiva, a federativa e “o poder de fazer o bem público 
sem se subordinar a regras” (atribuído apenas ao rei). Nota-se que nada se diz sobre função judiciária. 
(DALLARI, 2003, p.217). 
 
17  CAVICHIOLI, op. cit., p. 127. 
 
18  Em que pese a maioria dos autores do pandectismo alemão estarem vinculados à “Escola 
Histórica do Direito”, cujo maior expoente foi Friedrich Carl von Savigny, que encara  o costume (fonte 
espontânea do direito) como a fonte primacial de todo o direito, sobrepondo-se às ilusões e supostas 
arbitrariedades da ratio scripta – a lei – (BOBBIO, 1995, p. 52) , haviam pandectistas na Alemanha, 
como Thibaut, que propunham exatamente o contrário. Thibaut,, em crítica de matiz iluminista 
apresentada na obra Sobre a necessidade de um direito civil geral para a Alemanha (1814) e exprimindo 
a posição da chamada “Escola Filosófica do Direito”, afirma que o renascimento da “nação alemã” seria 
favorecido pela codificação do direito (BOBBIO, 1995, p. 58). 
 
19  Não se ignora, no presente artigo, que Savigny, pai da chamada “escola histórica do direito”, 
opunha-se frontalmente a idéia de codificação do direito ou sua materialização em leis pontuais. O 
pessimismo antropológico da Escola histórica compreendia que era inapropriada na Alemanha – por 
óbvio, local de surgimento da referida escola – a cristalização do direito numa única coletânea legislativa 
(BOOBIO, 1995, p. 52), por obstaculizar a revelação dos costumes, enquanto direitos que exprimem o 
“espírito do povo” (Volksgeist). Neste sentido, Savigny compreendia que o direito legislativo era a marca 
de sociedades em decadência. (BOBBIO, 1995, p. 62). Contudo, não se pode esquecer que a mesma 
escola histórica, liderada pelo também pandectista Savigny, é um dos precursores do positivismo jurídico, 
como afirma Norberto Bobbio (1995, p. 53), ainda que tão somente no sentido de crítica intensa ao direito 
natural. É sobretudo por estas razões que apresentamos as concepções de Savigny para explicitar as 
reflexões em torno do sujeito de direito, até porque, mesmo criticado, Savigny empresta proposições que 
influenciaram a doutrina legalista do pensamento liberal-burguês.  
 
20  SAVIGNY apud  CAVICHIOLI, Rafael. Crítica ao sujeito de direito, 2006, p. 124. 
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O sujeito de direito e a retórica dos direitos subjetivos ganham, assim, 

considerável funcionalidade, em favor das elites dirigentes, através do processo 

codificatório empreendido no século XIX, pois “[...] os Códigos Civis oitocentistas [...] 

atendem justamente à segurança jurídica necessária ao modo capitalista de produção 

[...]21”, alimentando no homem liberal a ingênua convicção, profetizada por Jean-

Étienne-Marie Portalis, de que cada homem é uma cidade com leis feitas para o seu 

proveito individual22. A redução do jurídico ao legal gera um estado de letargia 

mobilizatória dos indivíduos, que se sentem amparados por uma prometida “paz 

perpétua” fundada no conceito de segurança jurídica, posto que o legalismo liberal-

burguês “[...] possibilita aos sujeitos de direito um alívio em relação às decisões éticas a 

serem tomadas, uma vez que os modos de comportamento são expressos através de 

leis23.”  

A atomização liberal do ser humano na figura do sujeito de direito preconiza a 

crença da desnecessidade do homem moderno de organizar-se solidariamente com seus 

pares enquanto povo, pois um legislador político apresenta-se como mandatário – ou 

mais que isto, verdadeiro e exclusivo titular – da soberania popular, que expressa o 

direito moderno através da positividade de sua vontade24. O direito moderno, conforme 

discorre Luiz Moreira25, transformar-se-á em poder externo, imposto de fora, exigindo-

se dos indivíduos, apenas, uma obediência abstrata ao sistema jurídico. Nestes termos, 

os sujeitos de direito, insularizados na imagem liberal do indivíduo e ancorados em 

valores sociais supostamente compartilhados por todos, dedicam-se à consecução de 

pretensões egoísticas de sucesso material, orientados por uma ordem jurídica de ação 

estratégica que satisfaz as exigências sistêmicas da esfera econômica, viabilizando a 

instauração de padrões comportamentais que têm como eixo ações racionais conforme 

fins26. Consolidam-se no período liberal-burguês, portanto, sólidos obstáculos teóricos 

                                                 
21  CAVICHIOLI, op. cit., p. 242. 
 
22  Ibid., p. 132-133. 
 
23  MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas, 2004, p. 37. 
 
24  Ibid., p. 37. 
 
25  Ibid, p. 47. 
 
26  MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas, 2004, p. 37. 
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(embora, creio, meramente ideológicos) que excluem os cidadãos de qualquer 

perspectiva de decidibilidade co-autorializada, posto que imersos numa passividade 

decisória, favorável aos desígnios do Estado absenteísta prevalente naquela quadra 

histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

3. O POVO NO WELFARE STATE: INFANTILIZAÇÃO DECISÓRIA DOS 

CIDADÃOS PELO AMPARO PATERNAL DO ESTADO-DECISOR  

 

O Estado Social de direito, também denominado “Estado-Providência27”, 

“Estado de Bem-estar Social” ou “Welfare State28”, expressão que se adotou no título 

deste tópico, tem sua gênese associada à necessidade de contraposição ao movimento 

socialista que, à época, vicejava no continente europeu.  O chanceler alemão Otto Von 

Bismarck foi, ao enxergar o referido quadro, pioneiro, em 1880, na adoção de medidas 

governamentais que tinham por escopo, primacialmente, o enfraquecimento dos 

movimentos reivindicatórios da massa de trabalhadores que, aos poucos, passavam a 

compor grupos organizados. Assim, são instituídos em favor dos trabalhadores alemãs – 

em verdade, em favor da burguesia industrial alemã, por arrefecer o fervor do 

sindicalismo fabril, instigado pela crítica marxista – benefícios como o seguro contra 

enfermidade, seguro contra acidentes de trabalho e a pensão por velhice.  

 O Welfare State, enquanto mera mutação superestrutural pela qual passou o 

Estado liberal, buscará seus fundamentos teóricos – ou melhor, ideológicos – 

inicialmente em Rousseau e, no século XX e XXI, nas construções jurídico-sociológicas 

de Niklas Luhmann, numa tentativa de reedição neointerventiva do Estado social de 

                                                 
27  SOUSA SANTOS, Boaventura de. Para um novo senso comum, 2002, v. 1, p. 148. 
 
28  SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988, 2001 p. 3. 
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direito, a rivalizar com os postulados teóricos saneadores, apresentados no marco 

Estado democrático radical da atualidade, que objetiva a superação de uma modernidade 

crepuscular29 que teima em resistir às conquistas emancipatórias do direito 

contemporâneo.  A ordem liberal-burguesa tinha consciência precisa da necessidade do 

uso do aparelho estatal para a manutenção do poder político das elites dirigentes, como 

fez após as revoluções do século XVIII, através da retórica do Estado absenteísta, que 

apenas intervinha, com exacerbado vigor, para a garantia intransigente da liberdade, 

propriedade e segurança de uma restrita camada de privilegiados sujeitos de direito. Era 

necessário que os detentores dos poderes constituídos se livrassem dos qualificativos de 

“burgueses” ou “liberais”, bastante estigmatizados pela crítica marxista. Agora, as elites 

dirigentes preconizam o Estado em uma nova perspectiva: O Estado-parceiro do capital, 

parceiro daqueles que investem no crescimento global, no bem-estar irrestrito e 

desinteressado do povo, a se fazer através da intervenção na ordem econômica. De 

rigor, o aparelho estatal sempre foi interventivo nas suas ações; contudo, passa, no 

Estado social de direito, a intervir como um “zeloso” promotor da regulação dos 

mercados e da igualdade material em favor dos desvalidos pela sorte, ou seja, a franca 

maioria do povo. 

Impunha-se, desse modo, a adoção de um manancial ideológico que encarasse 

como vital a manutenção da figura do Estado – que o socialismo marxista condenava a 

um futuro desaparecimento –, agora como parceiro do capital e agente protetivo de um 

povo oprimido pelas agruras do modo capitalista de produção, que reafirmasse o 

conceito de liberdade e que, derradeiramente, contasse com a empatia dos mais diversos 

estratos da sociedade. Como dito, é o caso da teoria rousseauniana e, especialmente, sua 

concepção de vontade geral. 

A vontade geral de Rousseau seria a vontade racional do Estado em simbiose 

com a vontade do povo, “[...] cujo querer está [pressupostamente] em conformidade 

com o do Estado30”. O Estado seria o efetivo portador desta vontade geral, pela qual o 

povo é submetido a um estatismo legalizado, pois Rousseau “[...] acha que a liberdade 

dos cidadãos somente é possível através da força do Estado31.” Lembra Habermas32 que 

                                                 
29  MONTAGNOLI, José Américo Silva. Por mais alteridade e menos autoridade, 2007, p. 5. 
30  TESTONI BINETTI, Saffo. Dicionário de política, 1998, v. 2, p.1298. 

31  Ibid., p. 1299. 
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Rousseau exagerou na sobrecarga ética do cidadão, embutida no conceito republicano 

de sociedade, pressupondo virtudes políticas ancoradas em um ethos de uma 

comunidade tida, aprioristicamente, como homogênea, unida por tradições e valores 

culturais comuns. Claro é que Rousseau já imaginava eventuais rebeliões contra as 

sábias decisões emanadas desta vontade geral. É neste ponto que o pensamento 

rousseauniano clama ainda mais a figura redentora do Estado que, através da coerção, 

fará cessar quaisquer ataques às diretrizes da vontade geral. Aliás, sobre esta questão 

dizia Rousseau que “[...] quanto menos as vontades singulares se referirem à vontade 

geral – isto quer dizer: aos costumes, às leis – tanto mais convém que cresça o poder da 

coerção33.”, principiando a principal característica do Estado social de direito, de ontem 

e de hoje: a infatilização decisional do povo, tutelada pelo “braço forte” do Estado 

paternal.  

Interessante observar que os defensores das teorias sistêmicas da sociedade e do 

direito – com maior destaque para Niklas Luhmann (1980) –, responsáveis pela nova 

fundamentação teórica do Estado social de direito, forma de organização que ensaia sua 

reedição neste milênio por meio de ativismo estatal redentor, afirmam, desde a segunda 

metade do século XX, que um dos pilares do Estado contemporâneo e de seus poderes 

constituídos, especialmente o Judiciário, seria o binômio coação-consenso que na 

retórica rousseauniana do Estado poderoso também se efetiva sem maiores embaraços. 

Luhmann34, fundado na premissa de que devem ser garantidos meios – obviamente em 

favor do Estado – contra o que ele qualifica como “rebeldes”, a fim de que estes sejam 

dominados em caso de necessidade,  entende que “[...] coação e consenso 

[demonstrando sua vinculação radical a Rousseau] têm, portanto, de existir sob qualquer 

forma de relação de associação35”.  

Agora é possível discorrer sobre as proposições jurídico-sociológicas 

apresentadas pelas teorias sistêmicas e, por óbvio, sobre aquelas desenvolvidas por 

Niklas Luhmann. Como Rousseau e influenciado pelo sistemismo de seu mestre Talcott 
                                                                                                                                               
 
32  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, 1997, v. 1, p. 136. 
 
33   ROUSSEAU apud HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia, 1997, v. 1, p. 136. 
 
34  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, 1980, p. 29. 
   
35  Ibid, p. 29-30. 
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Parsons36, o sociólogo alemão alimenta o temor de uma iminente “desordem social”, 

ocasionada por eventuais vontades singulares discordantes que se rebelem contra a 

máquina estatal, expondo-se a risco, pelo entendimento de Luhmann, a mítica felicidade 

perpétua dos cidadãos, ofertada por instituições jurídicas que se funcionalizam como 

eficazes redutores de complexidade. Manejar este subsistema funcional, na concepção 

cibernética de sociedade37 defendida por Luhmann, em que se qualificaria o direito 

positivo, coaduna-se perfeitamente com o modelo estatal de bem-estar, haja vista que o 

Welfare State propugna uma necessária intervenção protetiva dos cidadãos, 

pressupostamente ávidos por tutela, por amparo paternal. Assim, qual o sentido de uma 

inclusão discursiva radical do povo nos processos decisórios do Estado, pois tratar-se-ia 

de um povo infante – do latim infante, ou seja, que não é capaz de falar – que não reúne 

competências comunicativas para adotar, para si, “uma orientação significativa e uma 

direção de vida38”, como ressalta Luhmann? É exatamente o que o sistemismo 

luhmanniano deseja que acreditemos: a necessária infantilização decisória dos cidadãos, 

gestada numa concepção paternal-tutelar de Estado decisor, a permear a reedição 

neointerventida do Welfare State que se quer imposto na atualidade. Para que seu 

intento teórico ganhasse concretude, Luhmann39 projeta um sistema jurídico 

recursivamente fechado de comunicação, delimitado autorefencialmente em relação aos 

mundos circundantes, de tal modo que passa a desenvolver as suas relações com o 

exterior apenas através de observações, despindo-se, por óbvio, “[...] todas as 

                                                 
36  A teoria parsoniana baseia-se na idéia de que a ação social deve ser vista como um sistema de 
compreensão global dos indivíduos, da cultura e dos inúmeros sistemas sociais (ROCHA, 1999, p. 55). 
Com efeito, a chave para a compreensão do pensamento de Talcott Parsons está na orientação 
motivacional dos indivíduos, já que eles são motivados por tendências a uma “gratificação ótima” de 
suas necessidades.  Maria Elizabeth Rocha (1999, p. 56) revela que a abordagem funcionalista de Parsons, 
em que os indivíduos são motivados pela satisfação de seus apetites caracteriza-se por um forte 
biologismo – talvez explicando a concepção luhmanniana de autopoiesis –, em que a sociedade é vista 
como “organismo”. Nota-se que o sistemismo parsoniano não trabalha o conceito inclusivo de povo, 
enxergando apenas atores sociais insularizados na figura do “indivíduo” que, inserido no sistema social, 
perseguem, solitariamente, a concreção de projetos egoísticos de sucesso material.  
 
37  - Alfred Büllesbach (2002: 437-438) lembra que as teorias sistêmicas adotam os conceitos 
cibernéticos de controle, regulação e auto-regulação, que são aplicados de modo relativamente arbitrário, 
a todos os domínios parciais da sociedade.  Lembra Büllesbach (2002:414) que a cibernética, no contexto 
da teoria dos sistemas, pode ser conceituada como a “ciência dos sistemas auto-reguladores e auto-
organizadores”. 
 
38  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, 1980, p. 25.  
 
39  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:, 1997, v. 1, p. 73. 
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expectativas de comportamento, normativamente generalizadas, de seu caráter 

deontológico, obrigatório40”. Este sistema jurídico41, por conseqüência, é desengatado 

de todos os demais sistemas de ação. O sistema jurídico, agora autônomo, não consegue 

mais manter uma troca direta com seus mundos circundantes, nem influir neles de modo 

regulatório.  

   Luhmann deixa evidenciado que não se vincula a quaisquer proposições de 

inclusão discursiva radical do povo nas construções decisórias do Estado, ao ofertar 

uma concepção sistêmica de legitimação procedimental. Ao tratar do tema 

“legitimidade” na obra Legitimação pelo procedimento (1980), Luhmann o apresenta 

em termos empíricos, pois a concepção de legitimidade do sociólogo alemão é 

puramente fática, não sendo jurídica, e sim sociológica42. Mesmo deixando claro que 

sua teoria reconhece o contra-senso da coerção como elemento estruturante da 

legitimidade, ao reconhecer a insuficiência da força física da coação, Luhmann43 afirma 

que “[...] coação e consenso, têm [...] que existir sob qualquer forma de relação de 

associação [...]”, uma vez que os rebeldes – como aquelas vontades singulares 

“desajustadas” que Rousseau clamava a intervenção da volonté générale – têm de ser 

dominados em caso de necessidade. Já se percebe que o conceito de legitimidade de 

Luhmann pressupõe um consensualismo a fórceps e, portanto, meramente retórico. 

Luhmann44 definirá legitimidade como uma disposição generalizada para aceitar 

decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de tolerância. Esta 

tolerância embutida no conceito apresentado, funciona, na concepção luhmanniana de 

legitimidade, como base justificante para restringir qualquer inclusão discursiva do 

povo nas construções decisórias do Estado, afinal o sociólogo alemão vê como 

necessário “[...] assegurar que decisões obrigatórias sejam consideradas como premissas 

do comportamento, sem que se possa especificar com antecedência quais as decisões 

                                                 
40  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:, 1997, v. 2, p. 223. 
 
41  HABERMAS, op. cit., v. 1, p. 73.  
 
42  CHAVES, Terezinha Ribeiro. A insuficiência discursiva da autopoiesis na fundamentação 
dos provimentos, 2003, v. 3, p. 104. 

43  LUHMANN, op.cit., p. 29-30. 
 
44  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, 1980, p. 30. 
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concretas que serão tomadas45”. Não encontrando qualquer análise elaborada do 

procedimento – executivo, legislativo ou judicial – que o encare como um mecanismo 

legitimador, Luhmann propõe que a positivação do direito “[...] isto é, a tese de que 

todo o direito é posto por decisão, corresponda a estabelecer o conceito de legitimidade 

sobre o reconhecimento das decisões como obrigatórias [...]46”. Assim a legitimidade 

luhmanniana encontra-se na predisposição dos indivíduos em aceitar decisões, tomadas 

no procedimento, que se constituirá numa estrutura sistêmica pela qual as partes 

envolvidas aprendem a aceitar referidas decisões, independentemente do seu conteúdo 

e sem se rebelarem contra elas47. Em Luhmann, a legitimidade constrói-se por um 

procedimentalismo funcionalizado em mecanismo social “redutor de complexidades”, 

imposta aos sistemas pela evolução da sociedade; é uma legitimidade decorrente da 

eliminação de alternativas e absorção de incertezas através de decisões seletivas dos 

participantes48. O procedimentalismo luhmanniano propõe que se extraia a legitimidade 

do direito por uma inexplicada “espiral decisória” em que as normas do ordenamento 

jurídico são decisões que, por seu turno, materializam-se em outras decisões, lastreadas 

em curioso processo de aprendizagem que, se possível, será isento de perturbações 

dentro do sistema social, podendo-se alterar expectativas de um povo emudecido 

discursivamente – pois Luhmann defende uma comunicabilidade enquanto transmissão 

sistêmica de construções decisórias previamente acertadas e dirigidas a uma 

coletividade disposta a aprender – , reestruturando, finalmente, expectativas sociais49. 

 Em apresentação da obra Legitimação pelo procedimento, Tércio Sampaio 

Ferraz Jr.50 afirma que o sociólogo alemão vincula-se à concepções decisionistas de 

legitimidade. Não que isto signifique uma legitimação auferida em uma decisão final, 

                                                 
45  Ibid., p. 31. 
 
46  Ibid., p. 32. 
 
47  CHAVES, Terezinha Ribeiro. A insuficiência discursiva da autopoiesis na fundamentação 
dos provimentos, 2003, v. 3, p. 104. 
 
48  Ibid, p. 104-105. 
 
49  LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento, 1980, p. 34-35. 
 
50  Ibid., p. 3. 
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visto que ela se extrairia no curso do procedimento51. Continuando suas observações, 

Ferraz Jr52 concebe a legitimidade luhmanniana como uma ilusão funcionalmente 

necessária, pois lastreia-se na ficção de que há a possibilidade de frustrações dos 

rebelados que, de rigor, não se concretizam, até porque subsistemas funcionais parciais 

como o direito não admitem oposições ainda que fundamentadas discursivamente, mas 

tão-só irritações, enquanto dados informativos meramente observáveis pela ordem 

jurídica.  

Em derradeira análise, Luhmann propõe um decisionismo legitimante que 

reduziria complexidades do mundo da vida pela aceitação, por cidadãos não-rebelados, 

de decisões como obrigatórias, hauridas do talento pantomímico de governantes, 

legisladores e julgadores, fornecendo argumentos para que um Estado social de direito 

efetive o “direito pronto” cujas causas são desprezadas53, a poupar um aparelho estatal 

salvífico do seu desgaste na luta contra o tempo-inimigo para a distribuição do bem-

estar em favor de povo infante. 

 

 

4. O POVO-DECISOR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: A 

INCLUSÃO DISCURSIVA RADICAL DOS CIDADÃOS NAS CONSTRUÇÕES 

DECISÓRIAS DO ESTADO 

 

Na atualidade – em superação a uma modernidade crepuscular resistente –, são 

oportunas as palavras de Habermas afirmando que, “[...] na perspectiva da teoria do 

poder, a lógica da divisão dos poderes só faz sentido, se a separação funcional garantir, 

ao mesmo tempo, a primazia da legislação democrática e a retroligação do poder 

administrativo ao comunicativo [...]”54, através da ação do Estado em co-autoria 

decisional com os cidadãos.  

                                                 
51  CHAVES, Terezinha Ribeiro. A insuficiência discursiva da autopoiesis na fundamentação 
dos provimentos, 2003, v. 3, p. 105. 
 
52  LUHMANN, op. cit, p. 5.  
 
53  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 66. 
 
54  HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia:, 1997, v. 1, p. 233. 
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A concepção de povo-decisor que enseje uma produção decisória co-

autorializada dos cidadãos, sob o paradigma do Estado democrático de direito, funda-se 

no esclarecimento das atividades estatais dirigidas ao povo, através de teorias 

discursivo-processuais do direito e da democracia, em que se proceda à análise da tríade 

inclusão-discurso-processo. Habermas compreende que sobredita inclusão ocorrerá 

através da implementação do princípio do discurso que se converte em princípio 

democrático, através da mediação oportunizada pelo direito, em que as pessoas devem 

poder se entender, a qualquer momento, como autoras deste direito, ao qual se 

submetem como destinatários55. Assim, para Habermas, a necessária formação pública 

da opinião e da vontade, num relacionamento intersubjetivo dos cidadãos, ocorrerá 

segundo discursos, que visam à aceitabilidade racional de regras, à luz de interesses 

generalizados, de orientações compartidas e princípios fundamentados56.  Sendo 

possível, segundo cremos, encaminhar, a partir das reflexões do autor de Direito e 

democracia (1997), o entendimento do vocábulo inclusão como a atuação decisional 

co-autorializada do povo com o Estado, sob o marco de uma democracia radical, 

verificamos que Habermas57 cogita de uma “inserção” em que a ordem política se 

mantém aberta para equiparar os discriminados e incluir os marginalizados, sem 

confiná-los na uniformidade de condenáveis concepções comunitárias de povo58. 

Habermas afirma que, no momento em que sociedades multiculturais são organizadas 

como Estados democráticos de direito, apresentam-se diversos caminhos para se chegar 

                                                 
55  HABERMAS, Jürgen, Direito e democracia, v. 2, p. 309. 
 
56  HABERMAS, Jürgen, A Inclusão do outro, 2004, p. 164.  
 
57  Ibid., p. 165.  
 
58  Com efeito, vinculo-me a proposição de inclusão/inserção apresentada por Habermas, porque 
ela se contrapõe, evidentemente, à concepção luhmanniana de inclusão, apresentada na obra Teoría 
política en el estado de bienestar (2002), Para Luhmann, inclusão significaria a incorporação da 
população global – e não propriamente o povo emancipado como cidadãos incluídos discursivamente nos 
processos decisórios do Estado – a prestações nos distintos sistemas funcionais da sociedade. 
(BONOTTO, 2007, p. 6). Esta inclusão, em Luhmann, teria o condão de “sumir” com grupamentos que 
não participam da vida social, por suas vivências marginais. Este povo de vivências marginais, à espera 
do amparo paternal do Estado e reduzido por Luhmann ao conceito estatístico de população, permanecerá 
como a massa de despossuídos (potus) a quem, no Welfare State neointerventivo, impede-se quaisquer 
possibilidades de atuação decisória co-autorializada com os decisores do Estado, em favor do exercício de 
uma jurisdição salvífica que exclui a atuação em contraditório das partes pela onividência de diretores do 
processo (juízes-gestores luhmannianos), responsáveis pela inclusão politicamente útil de um povo 
infante nas delícias de um estado-provedor que já sabe o que é melhor para todos. 
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a inclusão com sensibilidade para as diferenças59, sob parâmetros de discursos de auto-

entendimento. 

 Contudo, a despeito de Habermas reconhecer a gênese procedimental da 

democracia60 e a importância da inclusão, sua obra não esclarece como se materializaria 

a sobredita “inserção” nos processos de construção decisional do Estado, nem como 

ocorreria a transição do princípio do discurso para o princípio da democracia. Sobre a 

referida transição, Habermas limita-se a dizer que esta dar-se-á pelo fenômeno da 

institucionalização jurídica. 

Para a superação das lacunas habermasianas expostas no parágrafo anterior, 

acreditamos que a teoria neoinstitucionalista do processo, desenvolvida pelo jurista 

mineiro Rosemiro Pereira Leal, na obra Teoria processual da decisão jurídica (2002), 

oferece soluções constitucionalmente adequadas ao paradigma do Estado democrático 

de direito. Fundado na proposição falibilista, de natureza popperiana, na qual todo 

direito haveria de se oferecer expressamente à possibilidade de fiscalidade contínua, do 

ponto decisório de criação até o ponto decisório de aplicação61, a teoria 

neoinstitucionalista propugna um direito-de-ação coextenso ao procedimento 

processual, garantido a todo povo, teorizado como eixo de articulação permanente do 

constitucionalismo-pluralismo, com vistas a evitar a imobilização das controvérsias e do 

dissenso62, característicos de atividades decisionais inclusivas que uma democracia 

radical deve albergar. Assim, o processo, na proposição neoinstitucionalista 

rosemiriana, será uma instituição constitucionalizada que se define pela conjunção dos 

princípios autocríticos do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, com vistas a 

assegurar a produção, o exercício, o reconhecimento ou a negação de direitos alegados 

                                                 
59   HABERMAS, Jürgen, A Inclusão do outro, 2004, p. 172. 
 
60   Parece-me ser este o entendimento que se pode extrair de todos os escritos habermasianos, a 
partir dos anos 90. Por oportuno, em sede de demonstração do que afirmo, transcrevo a passagem a 
seguir, colhida na obra Direito e democracia (1997), in verbis: “ [...] a constituição [grafada, 
inadequadamente, em letras minúsculas] determina procedimentos políticos, segundos os quais os 
cidadãos, assumindo seu direito de autodeterminação, podem perseguir cooperativamente o projeto de 
produzir condições justas de vida (o que significa mais corretas por serem eqüitativas). Somente as 
condições processuais da gênese democrática das leis asseguram a legitimidade do direito. [...]”. 
(HABERMAS, 1997, v. 1, p. 326). 
 
61  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 159. 
 
62  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 164. 
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e sua definição pelos provimentos nas esferas judiciária, legislativa e administrativa.63 

Rosemiro Leal64 nos adverte que só uma teoria jurídica do processo, assim concebida 

como médium lingüístico demarcador da institucionalização da vontade, e não qualquer 

procedimentalidade, é que abrirá ensejo a conferir testabilidade incessante da ordem 

jurídica positivada e a se positivar pela desenvoltura do princípio do discurso 

deontologicamente neutralizado no nível jurídico do contraditório, isonomia e ampla 

defesa como critérios problematizantes da absorção ou rejeição de pretensões de 

validade decisória. Na tentativa de demonstrar a “ausência demasiadamente sentida” de 

uma teoria processual constitucionalizada para a concretização do projeto habermasiano 

de democracia deliberativa, Rosemiro Leal esclarece que a falta de sobredita teoria 

ocasiona o esmaecimento dos conteúdos democrático-inclusivos de uma pretendida 

razão discursiva (mais adequada do que a expressão “razão comunicativa”, que, a meu 

juízo, remete à comunicabilidade inesclarecida de Luhmann), in verbis: 

 

 
O abandono da razão prática e filosofia do sujeito a favor da teoria 

do discurso não possibilita automaticamente a intersubjetividade criativa do 

direito em plano de entendimento mediado por uma linguagem inesclarecida, 

para legitimar pretensões de validade sobre algo no mundo em nome 

vitorioso de um melhor argumento.  

Também uma linguagem que per se contivesse intrínsecos 

conteúdos de comunicabilidade orientadora do agir para o entendimento 

reproduziria um essencialismo lógico de consenso das individualidades já 

pré-decidido por uma moral instituída em bases axiológicas de tradição e 

autoridade. 65

 

Parece-nos que a concepção radicalmente democrática de processo apresentada 

nos escritos de Leal (2002, 2005) promove a ruptura do preocupante silêncio, não só das 

proposições habermasianas, mas de todas as teorias discursivas do direito e da 

                                                 
63   LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo. 6 ed. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 
233. 
 
64  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 175. 
 
65  LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria processual da decisão jurídica, 2002, p. 174. 
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democracia, acerca da índole da procedimentalidade jurídica que propõe 

institucionalizar o princípio da democracia.66

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que a clarificação da tríade democrática inclusão-discurso-

processo, torna convincente a proposta de atuação co-autorializada do povo nas 

construções decisórias do Estado, enquanto exigência inafastável de uma democracia 

radical. Estamos convencidos que somente baseado em teorias discursivo-processuais 

do direito e da democracia é possível a superação do paradigma liberal, no qual o povo 

é insularizado na figura do sujeito de direito egoísta, absorvido numa ambiência de 

passividade decisória, bem como a superação do modelo paternal-tutelar do Estado 

social de direito, em que a onividência decisional salvífica de governantes, legisladores 

e julgadores teria o inexplicado poder de solucionar todas as mazelas sociais que 

afligiriam um povo pressupostamente infante.  
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O ESPAÇO JURÍDICO E SUAS RELAÇÕES DE PODER 

      

José Querino Tavares Neto∗

Orides Mezzaroba∗∗

 

RESUMO 

O poder não pode ser circunscrito ou limitado apenas ao espaço político ou econômico, 

uma vez que seus mecanismos, efeitos, relações e dispositivos são exercidos das mais 

variadas formas. As relações de poder se deslocam de suas tradicionais formas e se 

tornam difusas, estendendo seus efeitos por todos os espaços sociais. No âmbito do 

jurídico, por exemplo, existem fortes indícios de um poder difuso, denominado de 

espaços privilegiados de poder, que apesar de não se tão perceptível como no 

econômico e no político, se apresenta com grande desenvoltura. O poder no âmbito 

jurídico está articulado a linguagem e ao discurso, reflexo de elementos internos que 

funcionam como um discurso de identidade. Na visão foulcaultiana e weberiana, esta 

relação funciona como instrumento de legitimação de dominação e perpetuação do 

poder através da veiculação do espaço privilegiado do poder. 

 

PALAVRAS CHAVES 

ESPAÇO POLÍTICO; RELAÇÕES DE PODER; ÂMBITO JURÍDICO 

 

 

RESUMEN 

El poder no puede ser circunscrito o limitado apenas al espacio político o económico, ya 

que sus mecanismos, efectos, relaciones y dispositivos son ejercidos de las formas más 

variadas. Las relaciones de poder se dislocan de sus formas tradicionales y se vuelven 

difusas, extendiendo sus efectos por todos los espacios sociales. En el ambiente 

jurídico, por ejemplo, existen fuertes indicios de un poder difuso denominado espacio 

privilegiado de poder, que a pesar de no ser tan perceptible como el económico o el 
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político, se presenta con una gran desenvoltura. El poder, en el ámbito jurídico, está 

articulado con el lenguaje y el discurso como un reflejo de elementos internos que 

funcionan como un discurso de identidad. En las visiones de Foulcault y Weber, esta 

relación funciona como un instrumento de legitimación de la dominación y la 

perpetuidad del poder, a través de la difusión del espacio privilegiado del mismo.  

 

PALAVRAS-CLAVE 

ESPACIO POLÍTICO;  DE PODER; ÁMBITO JURÍDICO. 

 
 

INTRODUÇÃO 

O espaço jurídico, como qualquer outro espaço, seja social, econômico, político ou 

cultural apresenta relações de subordinação e papéis representativos em seus níveis mais 

intrínsecos. A subordinação dentro das estruturas organizacionais nem sempre está 

clara, bem definida ou reconhecida formalmente. No espaço jurídico, por exemplo, as 

relações de subordinação se apresentam de forma muito mais subliminar do que nas 

outras relações que envolvam duas ou mais pessoas. No espaço jurídico as relações de 

poder estão diretamente atreladas a elementos valorativos por refletir o exercício de 

cidadania, ética profissional e ideal de justiça. Em qualquer organização social seja ela 

institucional, informal, familiar ou outra qualquer existem espaços privilegiados em que 

o poder se estabelece. Na política a relação de poder se estabelece na estrutura dos 

partidos políticos, do poder legislativo, do poder executivo, na dinâmica dos sindicatos 

e associações de classes. Pode-se afirmar que é muito difícil encontrar qualquer relação 

existente entre sujeitos que não envolva algum tipo de subordinação ou exercício de 

poder. 

Na relação política se presume que todo poder do governante decorre de uma delegação 

de vontades. Os governados, buscando garantir entre si a paz, segurança e bem-estar, 

delegam a uma ou mais pessoas poderes para que seus interesses sejam garantidos. 

Assim, todas as ações do governante permanecem vinculadas à vontade dos 

governados. Pode-se afirmar, então, que em toda relação política existe um conjunto de 

valores que legitimam ou não o vinculo que se estabelece entre governados e 

governante. Será esta relação que irá ou não garantir maior ou menor grau de 

legitimidade das ações governamentais.  
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Portanto, na relação política o poder se reveste de um conjunto de valores que são 

denominados de políticos. Isto quer dizer que o poder do governante é um poder 

político. Sua ação é uma ação política. É uma ação que se submete a determinados 

princípios políticos previamente estabelecidos os quais quase sempre, por seu caráter 

político, proporcionarão discussões e questionamentos entre as partes envolvidas.  

Diferente, por exemplo, é a relação contratual que se estabelece entre contratado e 

contratante. Neste caso, o primeiro só está obrigado a cumprir o que foi pactuado e o 

segundo fica obrigado a remunerar somente pelo objeto contratado. A obediência do 

contrato fica restrita aquilo que foi acordado em comum acordo. O poder do contratante 

fica limitado ao objeto do contrato. A relação de poder e obediência ficam assim 

restritas ao contrato e nenhuma das duas partes possui o direito de exigir algo que vá 

além do que foi pactuado.  

Como pode ser verificado o exercício de poder não se limita ou se restringe a uma única 

realidade seja ela política ou econômica. A relação ou exercício do poder pode ser 

encontrado nas mais diferentes estruturas sejam elas religiosas, políticas, econômicas, 

sociais, culturais, familiares e, fundamentalmente, na estrutura jurídica. Objeto da 

presente reflexão. 

Conceitos de poder existem muitos para efeitos deste trabalho, entretanto, será utilizado 

aquele elaborado por Max Weber em sua teoria da dominação. Pois, para se entender a 

dinâmica do Direito ou qualquer outra realidade deve-se sempre levar em consideração 

seus elementos ontológicos e teleológicos.1

Em sua Economia e Sociedade, Weber (1991, p. 280) estabelece que nem toda 

dominação se serve de meios econômicos, e ainda muito menos tem fins econômicos. 

Essa parece ser uma importante contribuição para a análise do poder na relação jurídica. 

O caráter do poder jurídico, que parece indicar necessariamente algum benefício 

econômico pelo dominador (o que exerce o poder jurídico, gozando ou não da aceitação 

do dominado) não pode ser absolutizado, pois existem outros benefícios no exercício do 

poder jurídico, como, por exemplo: o status, a realização pessoal. Estas variáveis 

tornam o objeto do poder jurídico extremamente complexo sob o ponto de vista de 

análise, visto possuir dinâmica própria, uma vez que os benefícios do poder nem sempre 

são apenas econômicos. 
                                                 
1  Ontológica significa sob a ótica de sua natureza essencial e teleológica significa sob a ótica de 
sua natureza finalística. 
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A questão fundamental parece estar em saber como ocorre a caracterização ou 

identificação dos espaços privilegiados de poder. Assim, em princípio não há o interesse 

em avaliar se os atores envolvidos, tanto àqueles que exercem o poder direta ou 

indiretamente como os que recebem os efeitos dele, reconhecem ou não os resultados. O 

que interessa nesta reflexão é apenas analisar as relações de poder que se estabelece no 

espaço jurídico, e não se as intenções dos atores em questão são boas ou ruins. 

Um dos mecanismos de poder de grande eficiência no meio jurídico é o “espaço 

privilegiado do poder”, concebido sob a forma de rito ou o próprio ato do cotidiano 

jurídico, como a audiência, o ambiente cartorial, os tribunais em sentido estricto, 

enquanto local sagrado e inviolável em que se pratica a justiça. 

Denomina-se de “espaço privilegiado de poder” aquele espaço, situação ou maneira de 

ser e ocorrer, em que se concebe, articula, constrói, exerce ou se perpetua o poder 

(TAVARES NETO, 2000, p. 93). Nesse espaço é que haverá a produção de valores 

sagrados e simbólicos, visto que a experiência sempre vem acompanhada de 

reconhecimento social (SANTA ANA, 1992, p. 14). 

A expressão “espaço privilegiado de poder” foi cunhada por Bourdieu (1987, p. 57) a 

partir da leitura do papel exercido pela religião na estrutura social no pensamento 

weberiano. Segundo Weber, a forma que religião atua no espaço social é comparável à 

lógica de mercado e seu comércio de símbolos. Essa articulação entre mercado e espaço 

social será chamada de campo religioso.  

A concepção de campo em Bourdieu deriva, portanto, da teoria weberiana que 

procurava explicar a existência de áreas específicas envolvendo a religião e a arte. É a 

partir desta realidade que se pode incluir o mundo do Direito e suas relações singulares 

bem como simbólicas. 

 A sociologia compreensiva de Max Weber, opção metodológica desta reflexão, 

considera a existência de tipos puros de dominação, sendo possível que existam 

características mescladas entre eles. Na análise weberiana, o conceito fundamental para 

a explicação da realidade é o de tipo ideal. 

A partir de casos-limite, que são abstrações teóricas construídas a partir da realidade, 

Weber procura explicar os fenômenos e apresentar proposições empíricas sobre eles, 

numa tentativa de taquigrafar-compreender-explicar a realidade. 
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Um exemplo característico na teoria weberiana está descrito na Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo (1967), quando o autor faz uma análise do papel primordial do 

ascetismo protestante no capitalismo norte-americano. Em ambos os casos Weber 

procura compreender os aspectos culturais e a capacidade de influência da doutrina da 

vocação como trabalho divino, e como o ascetismo teve papel de destaque devido a suas 

implicações culturais (comportamento) ao definir o capitalismo como processo 

civilizatório traduzido no princípio da racionalidade, que condiciona o operário ao 

trabalho sem a apropriação de seu resultado. 

O autor procura explicar de forma empírica o alcance da doutrina calvinista na conduta 

dos fiéis, que resulta na alteração do modo de produção capitalista observado na 

sociedade americana. O puritanismo incide na prática do trabalho como vocação e, sua 

prática, como melhor forma de expressão da glorificação de Deus. Assim, o trabalho era 

visto de forma positiva, por que se constituía na própria extensão do culto a Deus, e 

aquele que o desempenhasse deveria fazê-lo da melhor maneira possível. 

Para Weber, a doutrina da vocação era considerada um dos elementos constitutivos da 

ética protestante e, por conseguinte, também do espírito do capitalismo. Deste modo, os 

valores protestantes, entre eles: a disciplina, a austeridade, o senso do dever e a 

disposição ao trabalho eram definidos por ele como forma decisiva reflexa sobre o 

comportamento dos indivíduos.  

A categoria do tipo ideal é o principal instrumento metodológico adotado por Weber, 

tanto para estabelecer o significado cultural dos fenômenos, como para formular 

proposições empíricas sobre eles (SAINT-PIERRRE, 1994, p. 67). Numa perspectiva 

supra-histórica, Weber busca analisar a realidade, encontrando nos tipos puros de 

dominação um mecanismo de se tentar taquigrafar a realidade histórica. Weber 

(1991, p. 141) classifica os tipos de dominação a seguinte forma: 

a) Dominação Racional é aquela baseada na crença na legitimidade das 

ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas 

ordens, estão nomeados para exercer a dominação legal;  

b) Dominação Tradicional é baseada na crença cotidiana da santidade das 

tradições vigentes, desde sempre, e na legitimidade daqueles que, em 

virtude dessas tradições, representam a autoridade; 
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c) Dominação Carismática como aquela baseada em veneração extra-

cotidiana, da santidade, do poder heróico, ou do caráter exemplar de uma 

pessoa e das ordens por esta revelada ou criada. 

 

Em todos os tipos de dominação está em questão a legitimidade da autoridade, uma vez 

que Weber muitas vezes usa os termos “autoridade e dominação” como sinônimos. 

Torna-se Importante destacar que os tipos de dominação estão sujeitos a combinações 

(interação) entre si, o que dificulta sua análise objetiva, implicando necessariamente 

fragmentações na análise da realidade.  

Isto ocorre, por exemplo, quando se estabelece como objeto de estudo o ambiente do 

Direito. Neste caso, as relações de poder se sustentam em torno do tipo de 

dominação racional, com a administração burocrática, combinando com a dominação 

tradicional.  

As ciências denominadas de humanas não são menos sujeitas ao fenômeno do poder. 

No entanto, a perspectiva se reveste de complexidade ainda mais intensa quando o seu 

objeto passa pela análise do poder em suas múltiplas relações. 

Em qualquer lugar pode ser encontrado espaços privilegiados de poder quando existe 

disputa declarada ou não para o seu controle. Porém, para efeitos desta reflexão a 

questão que vai se levar em conta está na análise do espaço privilegiado de poder que se 

estabelece nas relações do mundo jurídico.  

No espaço do Direito o controle do poder está relacionado diretamente com a lei, com a 

sua obediência e efetividade. Para isso são travadas intensas lutas teóricas sobre a 

necessidade de a lei ser ou não elemento de regulação social; sobre a necessidade de 

obediência às autoridades instituídas; e, fundamentalmente, sobre os fundamentos do 

“estado de direito” como imprescindível instrumento de “garantia jurídica”, capaz de 

evitar abusos de autoridade ou instauração da barbárie.2

Ocorre, no entanto, que nas relações sociais o exercício do poder não pode ser analisado 

de forma objetiva e conclusivamente, já que ele se apresenta de forma multifacetária e 

permite recortes ou tratamentos definitivos. Quando se trata de realidade plural e 

heterogênea, como é o caso, o poder torna-se um fenômeno singular e homogêneo não 

                                                 
2  No sentido de ausência de respeito institucional.  
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permitindo uma delimitação segura. A forma de apresentação do poder de cada 

momento histórico, em determinado tempo se apresenta de determinada forma e em 

outro de forma completamente dispare (TAVARES NETO, 2001, p. 60). 

Não existe poder unitário e global, ele sempre será provisório e acidental (MACHADO, 

1979, p. XI. In: FOUCAULT, 1979). No espaço jurídico, o fenômeno do poder encontra 

terreno fértil para seu desenvolvimento, afirmação e perpetuação, pelo fato do saber 

jurídico ser capaz de direcionar todas as ações dos cidadãos. Na maioria das vezes sem 

emprego de força, pelo fato de utilizar valores e normas interiorizadas por instrumentos 

nem sempre usuais, como o poder convencional (GABRIEL, 1988, p. 49). 

Dentro dessa perspectiva, destaca-se como essencial o pensamento foucaultiano sobre o 

fenômeno do poder que, com habilidade inigualável, conseguiu redescobrir o papel da 

ciência social sem reduzir o seu objeto de estudo. Em seus estudos, Foucault não 

desenvolve uma teoria geral sobre o poder; entretanto, essa categoria está presente em 

toda a sua construção teórica. Para ele não há poder que designe alguma essência, 

existindo apenas relações de força que constituem situações de poder (MACEDO JR., 

1990, p. 152). 

O poder não pode ser circunscrito ou setorizado apenas ao econômico, pois seus 

mecanismos, efeitos, relações e dispositivos são exercidos em níveis diferentes tanto na 

Sociedade como em domínios ou espaços variados (FOUCAULT, 1979, p. 174). Assim, 

reduzir a questão do poder ao espaço econômico, jurídico, ao político ou aos aparelhos 

estatais é empobrecer sua natureza (TAVARES NETO, 2000, p. 174). A dimensão do 

poder é complexa, muito mais densa e difusa do que a obediência ao formalismo legal 

ou funcionalidade dos aparelhos de Estado (FOUCAULT, 1979, p. 221). 

Deve-se considerar que Foucault tem várias outras matrizes à sua disposição, com 

destaque para a teoria da dominação de Max Weber. Por isso sua concepção do poder é 

mais latente que patente, não admitindo concepções unívocas do poder. Foucault 

conseguiu ampliar a perspectiva marxista ao realizar uma leitura mais difusa do poder 

quando opta por não reduzi-lo unicamente aos fatores econômicos e admitir 

dimensionamento mais amplo em sua análise. De certa forma, pode-se concluir que 

Foucault acabou fazendo uma (re)leitura de Marx, sob a problemática de Weber. 

O que Foucault visualiza é um poder em constante transformação, envolvente e quase 

sempre imperceptível: 
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Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas 
não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, 
claramente, muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas 
existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e 
esse saber. Poder que não se encontra somente nas instâncias 
superiores da censura, mas que penetra muito profundamente, muito 
sutilmente em toda a trama da sociedade. Os próprios intelectuais 
fazem parte deste sistema de poder, a idéia de que são agentes da 
“consciência” e do discurso também faz parte desse sistema. 
(FOUCAULT, 1979, p. 71) 

Foucault denominou este fenômeno de microfísica do poder. A preocupação do autor 

estava em compreender as estruturas e técnicas tipicamente modernas de poder; para 

isso ele define o poder como “o efeito do exercício de relações sociais entre grupos e 

indivíduos” (SHERIDAM, 1980, p. 251). 

Na Microfísica do poder (1979), Foucault examina o reducionismo à visão 

economicista do poder, deduzindo que existem outros fatores que interferem na vida 

real dos indivíduos. Segundo ele, a relação de poder está embrenhada nos mais 

diferentes espaços da Sociedade, não estando, restrito necessariamente à economia e/ou 

ao Estado, existindo outros fatores subjetivos que precisam ser contemplados: 

A análise foucaultiana dos micro-poderes desemboca aparentemente, 
numa espécie de funcionalismo. O poder não é algo localizado no 
topo de uma hierarquia da qual se derivaria, mas é algo difuso, 
disperso na trama social. Contudo, contrariamente ao funcionalismo à 
la Parsons, o poder não tem essência, não é concebido como uma 
propriedade (não é como o dinheiro que dá poder a quem possui), nem 
está localizado em algum lugar. Ele é concebido como uma estratégia. 
(MACEDO JR., 1990, p. 159) 

Como se vê na concepção foucaultiana há uma perspectiva plural de poder. Sendo 

possível afirmar que o seu pensamento se aproxima muito do tipo ideal weberiano, 

enquanto instrumento provisório de análise, quando desfigurando toda pretensão de 

análise definitiva ou absoluta dos fenômenos sociais. 

Ainda na obra Microfísica do poder, Foucault desenvolve os princípios gerais do poder, 

que podem ser vistos enquanto instrumentos metodológicos. Em suas outras obras, 

sobretudo na História da Sexualidade (1976) e em Vigiar e Punir (2003) o autor 

desenvolve seu ponto de vista sobre o fenômeno da dominação. Deve-se levar em conta, 

no entanto, que a interpretação sobre o pensamento de Marx é distinta, e a redução de 

sua concepção de poder às questões econômicas significa limitar a sua teoria que se 

apresenta muito mais abrangente. 
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É assim que a análise das relações jurídicas se reveste de importância na pesquisa 

social. No mundo do Direito, existem fortes indícios desse micro-poder, que, apesar de 

não visível e escancarado como o político ou econômico, se apresenta sutil e 

aparentemente desfocado, mas não menos eficiente e, ao mesmo tempo, contendo, como 

afirma Foucault (1984, p. 313), um conjunto “de ação sobre ações possíveis” do tipo da 

incitação, indução, facilitação, limitação, impedimento. 

O que ocorre no espaço jurídico se confunde com o próprio exercício do poder, porque 

é característica inerente desses espaços o mascaramento do caráter arbitrário de tais 

significações, como é o caráter arbitrário da dominação (MICELI. In: BOURDIEU, 

1987, p. LIII). O espaço privilegiado do poder jurídico pode ser concebido na 

perspectiva de processo de reprodução de poder, e são aparelhos de reprodução das 

relações entre “sistemas simbólicos”, como, por exemplo, o sistema de ensino, o 

sistema político, as relações econômicas, as crenças religiosas, como até a indústria 

cultural (MICELI. In: BOURDIEU, 1987, p. LIV, LV). 

Os espaços privilegiados de poder são importantes porque interiorizam no cidadão os 

elementos capazes de produzir o ethos jurídico. Bourdieu, ao conceituar habitus, nos 

indica o processo de formação do ethos: 

Como vimos, entre estruturas e as práticas, coloca-se o habitus 
enquanto sistema de estruturas interiorizadas e “condição de toda 
objetivação”. O habitus constitui a matriz que dá conta da série de 
estruturações e reestruturações porque passam as diversas 
modalidades de experiências diacronicamante determinadas dos 
agentes. Assim o habitus adquirido através da inculcação familiar é 
condição primordial para a estruturação das experiências escolares, o 
habitus transformado pela ação escolar constitui o princípio de 
estruturação de todas as experiências ulteriores, incluindo desde a 
recepção das mensagens produzidas pela indústria cultural até as 
experiências profissionais. O objeto da análise não se restringe 
apenas às práticas dos grupos, mas incide sobre os princípios de 
produção de que são o produto, vale dizer o habitus de classe e os 
princípios de produção de tal ethos, a saber, as condições materiais de 
existência. Nesta direção, todo problema consiste em captar o 
processo pelo qual as estruturas produzem os habitus tendentes a 
reproduzi-las, isto é, produzem agentes dotados de um sistema de 
disposições conducentes a estratégias tendentes por sua vez a 
reproduzir o sistema das relações entre os grupos e/ ou classes. 
(MICELI. In: BOURDIEU, 1987, p. XLIII) 

Nesses espaços privilegiados de poder é também possível encontrar a suposta 

dicotomização ou oposição entre mal e bem, correto e incorreto, ilegal e legal, justo e 

injusto, jurídico e antijurídico. São espaços sacralizados, frutos do serviço jurídico, que 
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opõem justiça e injustiça. Eles funcionam como instrumentos poderosos de sublimação 

do aspecto nefasto inerente ao poder, sacralizando o jurídico e o poder, tornando-os 

“éticos” e “justificáveis”. Na perspectiva weberiana, estamos diante de “meios 

inigualáveis de domesticação dos dominados” (BOURDIEU, 1987, p. 88). 

Os espaços privilegiados de poder funcionam como elementos de naturalização das 

ações do poder. Bourdieu considera este aspecto como legitimação ou naturalização da 

ordem política. Nos espaços privilegiados do poder jurídico, podem ser encontrados 

fortes elementos condicionantes e inculcadores de valores que justificam status quo 

jurídico, político e social. Os espaços privilegiados do poder jurídico são fundamentais 

para a afirmação do poder, enquanto difusão de valores, sobretudo para proceder à 

sucessão do poder (WEBER, 1991, p. 162). 

As estruturas jurídicas não apenas produzem habitus, mas o produzem em grande 

escala. Este fenômeno não é característica somente do espaço jurídico. Os espaços 

privilegiados de poder são comuns a todas as demais estruturas e espaços sociais, 

políticos, econômicos e qualquer espaço que tenha ação humana. 

Assim como na religião existe o altar, o templo, o santuário, o santo padroeiro, o 

pároco, o bispo, o ritual etc., no mundo jurídico, os espaço privilegiados de poder são 

redefinidos sob a condição de não serem sagrados, mas de exercerem a mesma função 

de dominação e legitimação. No ambiente jurídico os espaços privilegiados de poder 

possuem uma dinâmica de dominação exercida por um corpo de especialistas 

(advogados, juizes, promotores, juristas etc.) a quem lhes é incumbido o poder 

decisional. Normalmente as decisões tomadas sobre pelos especialistas tornam-se quase 

que verdades absolutas, em alguns casos só sendo objeto de questionamentos por parte 

de seus pares, raramente existe a participação direta das partes envolvidas dos clientes 

ou réus envolvidos no processo. 

Trata-se de corpo de especialistas socialmente reconhecidos como detentores exclusivos 

de uma sapiência específica, necessária à reprodução de um corpus deliberadamente 

organizado de conhecimentos técnicos, um campo próprio de saber, que 

necessariamente se faz acompanhar de reconhecimento dos leigos, os quais, destituídos 

do capital simbólico jurídico (trabalho simbólico acumulado), legitimam essa 

desapropriação do saber. 
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O advogado, o juiz, o promotor, o jurista, como especialistas do Direito e do poder 

jurídico, têm, no espaço privilegiado do poder jurídico, sua própria extensão 

profissional e existencial. Às vezes, eles se confundem com este espaço encontrando 

nele forte aliado para legitimação da dominação legal. Esse espaço é privilegiado e 

mágico, porque condiciona os atores da relação jurídica (juiz, advogado, promotor, 

jurista, cliente, réu, autor, requerente, requerido) visto tratar-se de dominação 

classificada por Weber (1991, p. 142-7), conforme já visto como dominação legal com 

quadro administrativo burocrático. 

Frente a esse contexto pode ser verificado que o espaço em que o profissional do 

Direito atua está carregado de mistérios e significações, características que o 

transformam invariavelmente em personagem heróico e/ou mítico, visto que toda 

demanda carrega em si expectativas, frustrações, realizações, emoções e sentimentos 

dos demandantes. 

Não se procura aqui discutir as intenções das partes titulares das demandas judiciais 

nesse espaço privilegiado do poder, ainda que esse espaço seja utilizado em benefício 

direto na defesa de interesses dos especialistas do Direito, o que se quer é demonstrar 

que esses especialistas, de uma forma geral, assumem dupla função: a de exercer sua 

profissão com dignidade e ética e a de correr os riscos desse exercício como projeção de 

poder em benefício próprio, tanto econômico, como social e político. 

Estes elementos acompanham o profissional do Direito a todo lugar, visto haver 

confusão entre ele e sua função. Não é apenas no fórum, mas na rua, em casa, já que 

não há dissociação plena nem do ponto de vista do beneficiário do Direito, nem do 

próprio especialista do Direito. Neste caso, ocorre uma troca simbólica entre cliente 

(réu, autor, requerido, requerente etc.) e profissional, o que nos leva à constatação da 

bilateralidade do poder jurídico que se afirma no cliente e se projeta no profissional 

jurídico. 

Na realidade trata-se da hipervalorização, racionalização (WEBER), ou ritualização do 

poder. É como o artista, no palco, que se transveste de elementos externos (papel a ser 

interpretado), mas que por vezes se interioriza e se confunde com o ator. No caso 

jurídico, o profissional do Direito deixa-se levar pelas falas e papéis do personagem, 

acabando por não se desvencilhar de sua segunda natureza que é o sujeito-jurídico. 
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Este fenômeno não ocorre apenas com o profissional do Direito, mas em geral também 

com os beneficiários do Direito. O que ocorre é certa atribuição inconsciente de aura 

aos especialistas do Direito. 

Estes elementos vão-se materializando e tornando-se, com o tempo, caricaturas estéticas 

de postura, vestimenta, linguagem etc. 

O que se está afirmando é que no exercício dos espaços privilegiados de poder e, no 

caso em especial, no espaço jurídico, encontra-se não apenas nas articulações mais 

profundas e complexas, mas nas situações elementares do cotidiano. O jurídico fica 

articulado a uma linguagem e um discurso que é fruto ou reflexo de elementos internos 

desses espaços privilegiados de poder.  

Na análise do objeto desse estudo, pode-se encontrar nos especialistas do Direito 

expressões desses reflexos, pois eles mudam de voz para falar da realidade jurídica, 

possuem costumes e vestimentas distintas dos usuais de seu cotidiano. A dualização 

entre jurídico e cotidiano torna-os padronizados. Assim, os elementos considerados 

funcionam como um discurso de identidade. 

Esta realidade é a que se verifica externamente, mas o fenômeno encontra ainda maior 

ressonância no ambiente específico do ritual jurídico (academias jurídicas, fóruns, 

tribunais entre outros). Ali fica latente a postura externa, que já é reflexo dessa 

interiorização, pois, no espaço privilegiado de poder, encontra-se ambiente ideal para a 

fusão dos elementos interno e externo. Na convivência jurídica, existe uma macro-

afirmação deste fenômeno que contamina os presentes, numa atmosfera de auto-

afirmação e projeção. 

Concluindo, pode-se afirmar que o poder jurídico, como qualquer outro tipo de poder, 

passa pela via da imposição de vontade e aceitação do dominado. Neste sentido, para 

Weber a dominação passa necessariamente pela transformação em relações de 

dominação. A legitimidade da dominação se dá pela obediência às prescrições legais e 

normas de qualquer espécie por um grupo de pessoas, como é o caso do Direito 

institucionalizado e codificado. O poder jurídico consegue com grande eficiência se 

perpetuar, porque se legitima pelas relações de dominação dos cidadãos que exercem 

pouca resistência, devido à contribuição do corporativismo, já que os profissionais 

jurídicos são encarados como possíveis pares jurídicos. A autoridade se legitima pela 

via da legitimidade estatal, privilegiando o uso do conhecimento da burocracia 
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institucional como um elemento de convencimento, que se operacionaliza e se torna 

eficiente, pela veiculação dos espaços privilegiados do poder jurídico. 
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RESUMO 

O movimento, cada vez mais intenso, de dissociação do raciocínio silogístico, que é 

próprio do positivismo jurídico, tem como protagonistas, os princípios, os quais, 

dotados de considerável carga valorativa, vão dando um novo contorno à ordem jurídica 

constitucional. Essa a gênese da Constituição Federal de 1988, implementada com um 

alargado rol de princípios, previstos explícita ou implicitamente, dotados de 

normatividade capazes de nortear o intérprete do Direito. Nesse mesmo sentido, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, rompendo a antiga etapa da situação irregular, 

inaugura a fase da doutrina da proteção integral e reconhece, na criança e no 

adolescente, a qualidade de titulares de interesses juridicamente protegidos. Além disso, 

na trilha da citada normatividade atribuída aos princípios, também nessa legislação 

especial, tem-se determinada a ordem contumaz de que o princípio da dignidade 

humana funcionará, em qualquer ocasião, como instrumento de vinculação do 

intérprete, apto a produzir justiça na solução do caso concreto.  
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ABSTRACT 

The syllogistic argumentation’s dissociation movement, which has been increasing day 

by day, and it is entailed to Juridical Positivism, has as main character, the principles 

which have fulfilled by knowledge task, and are bringing a new point of view to the 

Constitutional Juridical System. This Federal Constitutional’s idea, introduced by a 

great amount of principles, in an expressed or an implicit list, are important to guide the 
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Law’s interpretation. In this way, the Children And Youth Statute broke up the ancient 

irregular situation and started a stage of whole protection doctrine, recognizing the child 

and youth as owners of juridical interests. Furthermore, according to the principles in 

the above mentioned Statute, they have been shown that the human dignity principle 

will be, in any occasion, the main instrument between the interpreter and the justice in 

the concrete case. 

  

KEYWORDS 

PRINCIPLES, CHILD TEENAGER, HUMAN DIGNITY 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Inicialmente, fizeram-se necessárias algumas considerações acerca da 

normatividade atribuída aos princípios, resultado da própria inquietação que é inerente 

ao Direito, traduzindo-se no novo constitucionalismo que o envolve nesse século XXI. 

 O raciocínio interpretativo vem, cada vez mais, ganhando espaço, 

ameaçando o raciocínio silogístico, próprio do positivismo jurídico. Vê-se instalando, 

então, um constitucionalismo que promove a reaproximação entre a ética e o Direito, 

traduzindo, sob a forma de princípios, os valores que envolvem a atividade do 

intérprete, nada obstante ainda subsistir a legião adepta ao positivismo.  

 Ao lado das regras, os princípios vão dando o contorno necessário à 

nova ordem que, incansavelmente, pretende fixar-se. E, no Brasil, esses sinais são 

evidentes no texto da Constituição Federal de 1988, implementado com um vasto rol de 

princípios, informando ao intérprete do Direito a direção a seguir. 

   Nesse mesmo sentido, a legislação específica que aborda as relações 

jurídicas envolvendo crianças e adolescentes – o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

inaugura a doutrina da proteção integral. 

Crianças e adolescentes passam a ser tratadas como sujeitos de 

direitos fundamentais e, mais que isso, têm conferida a garantia de que o princípio da 

dignidade humana será pontualmente observado em quaisquer situações, visto que foi 

este o cerne que envolveu a nova ordem infanto-juvenil, reafirmando, outrossim, a 

normatividade dos princípios exarada no constitucionalismo atual.   
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2. A NORMATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS E A ORDEM CONSTITUCIONAL 

 

Afora qualquer dúvida, merece ser classificada como louvável a 

atitude da comunidade jurídica que, pelo fato de não se acomodar diante dos incessantes 

acontecimentos (das mais variadas classes) aflorando ao seu redor, trava calorosos 

debates, situação essa, aliás, inerente ao Direito. 

No contexto deste novo século, considerando que sua primeira década 

ainda não se findou, a globalização, cujo tema à primeira vista e sem o mínimo de 

esforço, traz à tona o fenômeno da integração de blocos de países interessados no 

crescimento e no fortalecimento de suas economias, não pode ser relegada ao descaso 

quando o assunto é a ordem jurídica constitucional.  

Antonio-Enrique Pérez Luño (1997, p. 42), em obra publicada no final 

do século XX, já se manifestava nesse sentido: 

 

Al aproximarnos al fin del milenio, parece que la consigna cultural 
que mejor compendia las inquietudes de nuestro tiempo es la 
exigencia de globalización. Los problemas actuales del derecho 
deben ser estudiados desde una perspectiva de totalidad. La sociedad 
humana es multidimensional y, asimismo, lo son sus problemas 
econômicos, éticos, jurídicos y políticos. Por eso, hay que captar la 
dinámica y compleja red de sus conexiones globales. La tendencia 
hacia la globalización viene impuesta por el carácter 
interdependiente, multicéntrico y multicultural de los fenômenos que 
gravitam sobre el horizonte presente del derecho.  
 

  Felizmente, não apenas deste século tem-se tido experiências reais de 

que o projeto de globalização vai bem além das amostras estritamente econômicas, 

valorizando-se e, em alguns casos priorizando-se, as áreas social, cultural e política, que 

acabam por refletir, sobremaneira, nas relações jurídicas, a elas até se interligando, 

apresentando-as, igualmente, à globalização. Mais que isso, delas solicitando ajustes e 

soluções. 

Eis, então, um novo constitucionalismo e, acerca dele, Barroso (2003, 

p. 5) já se manifestou, advertindo que: 

 

As fórmulas abstratas da lei e a discrição judicial já não trazem todas 
as respostas. O paradigma jurídico, que já passara, na modernidade, 
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da lei para o juiz, transfere-se agora para o caso concreto, para a 
melhor solução, singular ao problema a ser resolvido.  

 
 O novo paradigma engendra esforços para encerrar a dogmática 

jurídica, cujo conhecimento volta-se tão somente à lei e ao ordenamento positivo, 

deixando à margem o raciocínio puramente silogístico, ou seja, de subsunção do fato à 

norma, para se valer do raciocínio interpretativo. Além disso, “A dogmática 

constitucional deve buscar a clareza também porque ela proporciona maiores meios de 

controle da atividade estatal.” (ÁVILA, 2006, p.25). 

 Luís Fernando Coelho (1991, p. 123), dedicado ao estudo da teoria 

crítica do Direito, ensina: 

  
Daí o surgimento, na atualidade do pensamento jurídico, de 
diferentes propostas críticas, as quais desenvolvem um discurso 
tendente a avaliar os efeitos sociais dessas concepções do senso 
comum; propostas que, não satisfeitas com a simples leitura crítica 
das teorias voltadas para o direito positivo, leitura que as leva a 
questionar os pressupostos ideológicos dessas teorias, preconizam a 
recuperação da produção jurídica a partir de novas bases, que 
superem tanto a concepção “juridicista” do Estado quanto a 
concepção “estatista” do direito, as quais revelaram incapazes de 
solucionar os complexos problemas da sociedade. 

  

 Não que seja tarefa fácil a superação do discurso científico que ficou 

atrelado ao Direito em virtude do arraigado positivismo jurídico. Ainda é bastante 

comum, nada obstante a existência de intérpretes que buscam a justiça mesmo quando 

não a encontre na lei, deparar-se com opiniões envoltas pelo já citado discurso 

científico, repita-se, fixado pelo positivismo.  

 Superada a etapa positivista, se é que se pode falar em total superação 

desse modelo, ou, ainda, se é que em Direito é possível traçar tamanha afirmação, 

 

O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos 
valores, uma reaproximação entre ética e Direito. Para poderem 
beneficiar-se do amplo instrumental do Direito, migrando da filosofia 
para o mundo jurídico, esses valores compartilhados por toda a 
comunidade, em dado momento e lugar, materializam-se em 
princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, explícita ou 
implicitamente. (BARROSO, 2003, p. 28). 
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 O chamado pós-positivismo, analisado como “[...] superação do 

legalismo, não com recurso a idéias metafísicas ou abstratas, mas pelo reconhecimento 

de valores compartilhados por toda a comunidade [..]” (Ibid, p. 42), passa a integrar o 

sistema jurídico, muito embora ainda há, repita-se, quem persista no modelo positivista. 

 E esses citados valores vêm exarados pelos princípios, atribuindo 

unidade ao sistema jurídico e condicionando a atividade do intérprete. 

 Dessa maneira, ao lado das regras, aplicáveis sob a forma de “tudo ou 

nada”, utilizando-se, aqui, da elaboração de Ronald Dworkin, os princípios, mesmo que 

com muito maior teor de abstração e de carga valorativa, vão dando o contorno às 

disposições constitucionais que envolvem o sistema, indicando a direção a ser 

perfilhada. 

 Pode-se assim dizer que se tem instalada a fase do ordenamento 

jurídico na qual: 

A Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de 
princípios e regras, permeável a valores jurídicos supra-positivos, no 
qual as idéias de justiça e de realização dos direitos fundamentais 
desempenham um papel central. (Ibid, p. 30). 

  

 De incomparável valia foi a tarefa desempenhada por Robert Alexy 

(1993, p. 86-87), ao estudar o novo constitucionalismo, debruçando-se sobre esse 

paradigma que inaugurou o sistema composto por regras e princípios. De modo 

decisivo, assim, colaborou para que o agente aplicador do Direito, ou mesmo o 

estudioso, pudesse compreender cada um desses elementos, pois: 

 

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los 
principios son normas que ordenan que algo sea realizado em la mayor 
medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. 
Por lo tanto, los princpios son mandatos de optimización, que están 
caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos em diferente 
grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de 
las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El âmbito de las 
posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas 
opuestos.  
En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. 
Si uma regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella 
exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen 
determinaciones en el âmbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto 
significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de 
grado. Toda norma es o bien uma regla o um principio.  

3646



  

 

  Nessa perspectiva, o denominado pós-positivismo envolve o Direito 

com uma imensidão principiológica, “[...] ao lado dos princípios materiais envolvidos, 

desenvolveu-se um catálogo de princípios instrumentais e específicos de interpretação 

constitucional”. (BARROSO, 2003, p. 34). 

Admitindo-se, por significativa parcela dos constitucionalistas, como 

ultrapassado aquele legalismo inerente ao positivismo, o pós-positivismo, por sua vez, 

na dedicada trilogia desenvolvida por Barroso, pode-se traduzir pela “ascenção dos 

valores”, pelo “reconhecimento da normatividade dos princípios” e pela “essencialidade 

dos direitos fundamentais” (Ibid, p. 47). 

 O que não pode ser objeto de dúvida, assim, guarda relação com o fato 

de que a normatividade atribuída aos princípios é a ordem que pretende imperar na 

seara constitucional do mundo globalizado. Inaugurada, pois, a natureza principialista 

do Direito contemporâneo: 

 

Esta perspectiva teorético-jurídica do “sistema constitucional”, 
tendencialmente “principialista”, é de particular importância, não só 
porque fornece suportes rigorosos para solucionar certos problemas 
metódicos (cfr. infra, colisão de direitos fundamentais), mas também 
porque permite respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio 
sistema. A respiração obtém-se através da “textura aberta” dos 
princípios; a legitimidade entrevê-se na ideia de os princípios 
consagrarem valores (liberdade, democracia, dignidade) 
fundamentadores da ordem jurídica e disporem de capacidade 
deontológica de justificação; o enraizamento prescruta-se na 
referência sociológica dos princípios a valores, programas, funções e 
pessoas; a capacidade de caminhar obtém-se através de instrumentos 
processuais e procedimentais adequados, possibilitadores da 
concretização, densificação e realização prática (política, 
administrativa, judicial) das mensagens normativas da constituição. 
(CANOTILHO, 1999, p. 1037). 

  

 Walter Claudius Rothenburg (1999, p. 18) também exarou seu 

parecer, afirmando que os princípios possuem uma característica, por ele denominada 

“vagueza”, que expressa “[...] uma enunciação larga e aberta, capaz de hospedar as 

grandes linhas na direção das quais deve se orientar todo o ordenamento jurídico.”. 

 Prosseguindo, o mesmo autor adverte, contudo, que: 
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Trata-se da expressão dos valores principais de uma dada concepção 
do Direito, naturalmente abstratos e abrangentes. Não quer isso dizer, 
todavia, que os princípios são inteiramente ou sempre genéricos e 
imprecisos: ao contrário, possuem um significado determinado, 
passível de um satisfatório grau de concretização por intermédio das 
operações de aplicação desses preceitos jurídicos nucleares às 
situações de fato [...]. (Ibid, p. 18).  

 

 Admitido todo esse contexto, de reflexos globalizados, ao se pensar no 

sistema normativo pátrio, é indispensável citar o marco instituidor revelado pela 

Constituição Federal de 1988, ocasião em que foi implementada uma vasta gama de 

princípios e de direitos fundamentais. 

E essa tendência instituída não teria assim se apresentado não fossem 

os significativos fatores históricos, determinantes para que, a partir do século XVII, 

fossem alçadas conquistas substanciais e definitivas que viriam delimitar a toda a rota 

jurídico-constitucional. Mas, foi no século XVIII, inspiradas no pensamento iluminista 

francês e na Independência Americana, que surgem as formas precursoras dessas 

disposições principiológicas que acabaram por se fixar. 

 Sendo assim, é um tanto seguro identificar o paradigma histórico que 

foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, que, 

por sua vez, veio modelando a história do constitucionalismo. 

 Antes de se adiantar, imprescindível restar esclarecida, então, a 

normatividade atribuída aos princípios, bem como seu objetivo de colaborar para a 

interpretação constitucional, independentemente de virem, esses (princípios), explícita 

ou implicitamente considerados, pois,  

 
[...] percebe-se que eles podem apresentar-se explícitos (com maior 
nitidez e segurança, embora então limitados pelas possibilidades da 
linguagem) ou implícitos, mas numa formulação como na outra, 
exercendo idêntica importância sistemática e axiológica. 
(ROTHENBURG, 1999, p. 54). 

 

Nesse sentido, de maneira mais incisiva ao se abordar as premissas 

nacionais, conveniente destacar o vasto rol de princípios instituídos pelo Constituição 

Federal de 1988, à medida em que “[...] não expressam somente uma natureza jurídica, 
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mas também política, ideológica e social, como, de resto, o Direito e as demais normas 

de qualquer sistema jurídico”. (ESPÍNDOLA, 1999, p. 74). 

E, mais que isso, como ensina Bastos (1997, p. 130), a partir desses 

princípios constitucionais, 

 

O intérprete tem alargada sua atuação naquelas “zonas moles” da 
Constituição, onde os conceitos apresentam-se flácidos. A 
Constituição nem sempre oferece soluções prontas para uma 
determinada situação, limitando-se no mais a fornecer direções 
gerais. Estas expressam-se, principalmente, sob a forma do que 
comumente se designa por princípios. 

 

3. O CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

 

Partindo-se para a análise da legislação pátria que invoca a proteção 

da criança e do adolescente, é fundamental restar esclarecida a trilha percorrida, tanto 

pela ordem constitucional, como pela legislação especial, a fim de se adequar às 

premissas instituídas pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

(que deu novo contorno à legislação da criança e do adolescente, em nível 

internacional), definindo o objetivo de se estender a proteção legal à criança e ao 

adolescente, de forma completa, integral e com absoluta prevalência, pois: 

 

A determinação de prioridade no atendimento aos direitos infanto-
juvenis, inserida no texto da Convenção, é uma garantia e um vínculo 
normativo idôneo, para assegurar a efetividade aos direitos 
subjetivos; é um princípio jurídico-garantista na formulação 
pragmática, por situar-se como um limite à discriminação das 
autoridades. (LIBERATTI, 2003, p. 45). 

 

Foi o que fez, acertadamente, a Constituição Federal de 1988, e, 

posteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituindo uma série de 

princípios, dentre os quais, o da condição peculiar de pessoa em processo de 

desenvolvimento e da prioridade absoluta, como forma de se garantir, acima de tudo, o 

princípio constitucional da dignidade humana. Enfim, funcionam esses princípios como 

instrumentos viabilizadores do movimento do mundo jurídico rumo à garantia da 

proteção integral. 
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Essa ordem estabelecida pelo Estatuto, que, assim como as demais 

legislações que tratam de uma parcela mais vulnerável da sociedade, dispensou proteção 

especial, repita-se, já garantida constitucionalmente, a crianças e adolescentes, partindo 

da premissa de que esses ostentam a peculiar condição de pessoas ainda em 

desenvolvimento de suas potencialidades e que, bem por isso, merecem tratamento mais 

abrangente e efetivo.     

 O princípio que garante o respeito à condição peculiar de pessoa em 

processo de desenvolvimento à criança e ao adolescente se justifica por si só. Criança e 

adolescente são dotados de atributos individualizados, vez que se encontram em 

constante evolução, rumo à idade adulta, condição que não os exclui, em nenhuma 

ocasião, de ter garantidos todos os direitos da personalidade, tanto em relação ao 

Estado, quanto em relação aos demais cidadãos. 

Diante de tal princípio, a criança e o adolescente devem ser 

considerados por aquilo que são, “[...] com todos os seus atributos modificáveis, mas 

que não lhe retiram a essência.” (PAULA, 2002, p. 38). 

O princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, acaba 

por revelar que os interesses dessa parcela da sociedade deverão, sempre, sobrepor-se a 

qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, merecendo ser tratado como 

“[...] uma questão pública e abordado de forma profunda, atingindo, radicalmente, o 

sistema jurídico.” (LIBERATTI, p. 41). 

É, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fruto da influência 

da nova etapa jurídica constitucional e discípulo também da ordem principiológica 

instalada, pois,  

 
A preservação de um princípio constitucional fortalece o respeito à 
Constituição e assegura um bem jurídico indispensável à essência do 
Estado democrático. Ao contrário, a sucumbência do princípio 
constitucional põe em risco todo o arcabouço de conquistas jurídicas 
até então asseguradas, com o risco de não mais serem recuperadas. 
(Ibid, p. 48). 
 

 O caráter principiológico que reveste a referida legislação, porém, não 

atingiu essa textura de maneira simplista. Muito pelo contrário, como nos relata Mendez 

(1994, p. 34), as relações jurídicas concernentes à criança e ao adolescente, perfilhou 
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uma  “[...] trajetória que pode ser resumida na passagem do menor da condição de 

objeto de compaixão-repressão à de criança/adolescente, sujeito pleno de direitos”. 

De significativa importância na instalação desse novo paradigma foi o 

rompimento com a legislação da doutrina da situação irregular (a qual vigorou por 

longos anos em nosso país), revelando-se, contemporaneamente, em normas específicas 

que consideram, de maneira uníssona, a criança e o adolescente como protagonistas de 

seus próprios direitos, merecedores de proteção integral, principalmente pela condição 

peculiar de pessoas em desenvolvimento, condição essa que lhes valoriza, 

primordialmente, a dignidade. 

Aliás, utilizando-se da sábia expressão de Paulo Afonso Garrido de 

Paula, a “gênese” do Direito da Criança e do Adolescente está na referida ruptura com 

os antigos modelos de proteção. E essa nova proteção integral tornou-se realidade, 

revelando sua essência ao se proteger, de maneira efetiva, os interesses fundamentais da 

criança e do adolescente (todos aqueles enumerados na Constituição Federal, bem como 

no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente), salvaguardando-os da família, da 

sociedade e do Estado, utilizando-se, para tanto, dos princípios, direitos e garantias 

expressos no texto constitucional. 

 Como já adiantado, o princípio da prioridade absoluta, disposto em 

capítulo específico do referido Estatuto, no qual se aborda o direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade de crianças e adolescentes, é decorrência direta do princípio da 

dignidade humana. Na lição de Barroso (2003, p. 38): 

 
Dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores 
civilizatórios incorporados ao patrimônio da humanidade. O conteúdo 
jurídico do princípio vem associado aos direitos fundamentais, 
envolvendo aspectos dos direitos individuais, políticos e sociais. Seu 
núcleo material elementar é composto do mínimo existencial, locução 
que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a 
subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. 
Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há 
dignidade. 

 

 Esboçado o caminho traçado pela ordem constitucional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente adotou referido princípio da dignidade, como valor 

fundamental consolidado, apto a conduzir a atividade do intérprete, a fim de que não 

restem mais dúvidas acerca do novo paradigma que se tem instalado, ou seja, o 
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reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, garantida a proteção integral. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 À vista das considerações inicialmente efetuadas, a normatividade 

atribuída aos princípios acabou, felizmente, por influenciar o ordenamento específico 

que regulamenta as relações envolvendo crianças e adolescentes, como instrumento 

capaz de produzir justiça na solução do caso concreto. 

 Diz-se ter sido feliz essa ação pelo fato de que a nova ordem 

constitucional, que zela pela aplicabilidade contumaz dos princípios, pôde ser traduzida 

no conteúdo normativo do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja natureza 

princípiológica é explícita. 

 Decorrente dessa natureza, inclusive, a autonomia e efetividade do 

Estatuto que, adotando a dignidade da pessoa humana como valor fundamental, vincula 

tanto o intérprete quanto o Poder Público, viabilizando a proteção integral à criança e ao 

adolescente.   

 Tem-se, dessa forma, encerrada a etapa da doutrina da situação 

irregular e, em conseqüência, inaugurada a doutrina da proteção integral, na qual, 

crianças e adolescentes participam diretamente de relações jurídicas com o mundo 

adulto, vez que são titulares de interesses juridicamente protegidos. 

 Mais que isso, podem contar com a certeza de que o princípio da 

dignidade humana é garantia fundamental do Estatuto, além de ser, de uma maneira 

geral, princípio norteador de todas as relações jurídicas que envolva criança e 

adolescente, impondo limites à discriminação do intérprete ou das autoridades em geral. 

 Há de se considerar que, por todas essas características, é o Estatuto 

da Criança e do Adolescente uma referência internacional, conseqüência imediata da 

Constituição Federal de 1988, a qual, por sua vez, foi a primeira, na história brasileira, a 

abordar o tema de forma tão incisiva, capaz de atingir todo o sistema jurídico, à medida 

em que crianças e adolescentes são tratados como sujeitos de direitos (e até direitos 

especiais, visto que são dotados da condição de pessoas em desenvolvimento), frente à 

família, à sociedade e ao Estado. 
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ASPECTOS DO NEOCONSTITUCIONALISMO 
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RESUMO 

Existe um ideal de Constituição, uma busca incessante no rompimento do positivismo 

jurídico, uma procura incessante que almeja um modelo eficaz de normas que satisfaça 

o bem-estar social, que cumpra os alcances máximos da dignidade da pessoa humana. 

Através das novas perspectivas constitucionais traça-se nova interpretação 

constitucional e a busca da efetividade aproximada da verdade constitucional. Não basta 

a mera positivação das idéias em textos constitucionais, nem somente o objetivo de 

conferir força normativa, sendo necessário também se fazer a implementação ou 

concretização das mesmas no plano social. 
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ABSTRACT 

An ideal of Constitution, an incessant search in the disruption of the legal positivism 

exists, an incessant search that longs for an efficient model of norms that satisfies the 

social welfare, that fulfills reaches them maximums of the dignity of the person human 

being. Through the new perspectives constitutional new constitutional interpretation is 

traced and the search of the approach effectiveness of the constitutional truth. It is not 

enough the positivism of the ideas in texts constitutional, no just only  the objective to 

confer normative force, being necessary also if to make the implementation or 

concretion of the same ones in the social plan. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se nitidamente a complexidade da sociedade contemporânea e a 

insuficiência do Estado para atender às diversas demandas sociais, em que 

necessariamente deveria está presente para controlar, fiscalizar ou conferir legalidade a 

determinadas relações sociais. Os postulados clássicos do constitucionalismo também 

estão afastados desta realidade. 

Por detrás destes fatos, compreende-se que os indivíduos desejam ser regulados 

por uma norma fundamental que consagre todos os seus anseios e expectativas, todas as 

suas formações e vontades lícitas, mas que esta norma não seja somente um texto sem 

efeito, e sim com total eficácia, para refletir, por certo, suas vontades, tornando-as reais, 

consolidadas em determinado período histórico. 

Busca o constitucionalismo, e o presente trabalho, demonstrar que existe um 

ideal de Constituição. Uma busca incessante por um modelo eficaz, que confira ao 

homem o bem-estar, respeito e dignidade humana. E como o mundo se transforma, o 

constitucionalismo estreita e alarga o seu caminho para se aproximar das 

transformações havidas e das novas sistemáticas, tal como a contemporânea, voltada 

para a pessoa humana. 

Existe inegavelmente uma modificação no conteúdo ideológico do Direito 

Constitucional com o surgimento de novas matérias econômicas e sociais, surgindo um 

novo padrão de constitucionalismo. 

 

 

2. ASPECTOS DO CONSTITUCIONALISMO MODERNO 

 

Ao analisarmos a Constituição como documento político-jurídico, conferimos de 

maneira óbvia que o texto constitucional traz em si um conteúdo ideológico. Que nos 
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dizeres sábios de Canotilho, expressam que o constitucionalismo transporta, em si, “um 

claro juízo de valor”1. 

Nestas linhas, pode-se conceituar o constitucionalismo como “a teoria (ou 

ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos 

direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade”2. 

Em síntese, trata-se de uma “teoria normativa da política”3. 

O constitucionalismo sempre foi impulsionado por uma idéia constitucional, 

idéia esta que se concretiza no momento em que se torna realidade, no momento em que 

reveste a forma de Constituição. 

Sobre o conceito moderno de constitucionalismo, pode-se afirmar que designa as 

instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos Estados que, a partir dos 

fins do século XVIII, têm um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz 

constitucional. Nestes termos, constitucionalismo indica uma ideologia 

institucionalizada consistente em romper com o antigo regime, é transformar o Estado 

Absoluto em Estado Constitucional. 

          Em ordem histórica o constitucionalismo moderno se afirmou com as revoluções 

burguesas na Inglaterra em 1688, nos Estados Unidos em 1776, e na França em 1789. 

Podemos, entretanto, encontrar o embrião desse constitucionalismo já na Magna Carta 

de 1215. Não que a Magna Carta seja a primeira Constituição moderna, mas nela já 

estão presentes os elementos essenciais deste moderno constitucionalismo como 

limitação do poder do Estado e a declaração dos Direitos fundamentais da pessoa 

humana, o que a tornou uma referencia histórica para alguns pesquisadores. 

André Ramos Tavares traça algumas acepções sobre o constitucionalismo, a 

saber: 

 

“Numa primeira acepção, emprega-se a referência ao movimento 
político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, 
em especial, limitar o poder arbitrário. Numa segunda acepção, é 
identificado com a imposição de que haja cartas constitucionais 
escritas. Tem-se utilizado, numa terceira concepção possível, para 
indicar os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das 
constituições nas sociedades. Numa vertente mais restrita, o 

                                                 

1  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
Coimbra: Almedina, 2000, p. 45. 
2  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 45. 
3  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 45. 
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constitucionalismo é reduzido à evolução histórico-constitucional de 
um determinado Estado.”4

 

Destaca ainda Alexandre de Moraes que o constitucionalismo, apresenta dois 

traços marcantes desde sua origem formal: “organização do Estado e limitação do poder 

estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais”5. 

O constitucionalismo moderno surgiu em um contexto de ruptura com o Antigo 

Regime, quando o homem encontrava-se preso e determinado pelas explicações de 

caráter teológico. A modernidade procurou romper a cultura medieval e estabelecer o 

homem como centro e explicação de si e do mundo, a partir de si mesmo.  

            No plano histórico, os acontecimentos que concorreram para a eclosão do 

princípio da subjetividade foram a Reforma Protestante e a Revolução Francesa, onde 

pela Reforma Protestante, temos o declínio da mediação institucionalizada da Igreja 

Católica entre o sujeito e a verdade e, com isso, o início de novas condições, e a 

Revolução Francesa significou a necessidade de afirmação do indivíduo livre por meio 

da universalização da razão. E o sistema do constitucionalismo antigo era pois integrado 

numa política dominada por características que somente viriam ser desconstituídas no 

século XVIII.6

 Estabelecido que o próprio homem deveria pensar e estabelecer as condições de 

sua existência, a organização social não poderia mais ser fundamentada tão-somente no 

poder divino. Desta forma, em um contexto de secularização do poder político, surgiram 

as teorias do poder constituinte, poder este que substitui Deus pela nação na justificativa 

dos fundamentos da Constituição. Como base fundamental desta nova concepção de 

Constituição, estava a necessidade de limitar a autoridade governante, o que se deu de 

duas formas básicas: pela separação dos poderes e pela declaração de direitos 

fundamentais, tal como citamos, o entendimento de Alexandre de Moraes7. 

A Constituição política, tal como a entendemos hoje, resulta de um movimento 

ocorrido na transição da monarquia absoluta para o Estado Liberal de Direito, do final 

do século XVIII, conhecido por constitucionalismo, pelo qual o Estados passaram a 

adotar leis fundamentais ou cartas constitucionais, reunindo, num documento escrito, 

sua organização política, bem como a declaração dos direitos dos indivíduos. 
                                                 

4  TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo : Saraiva, 2002. 
5  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo : Saraiva, 2006, p. 01. 
6  LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. São Paulo : Max Limonad, 2002. 
7  MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 02. 
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 Nos dizeres de Kildare Gonçalves Carvalho, “a concepção de constitucionalismo 

se refere a um tipo de Constituição, a escrita, embora se possa falar também em 

constituição não escrita na Inglaterra, como antecedente das Constituições escritas da 

segunda metade do século XVIII”8. Assim, a noção de Constituição como corpo de leis 

reunidas em um documento escrito, com autoridade superior às leis ordinárias apenas se 

deu a partir do final do século XVIII, como resultado do movimento constitucionalista. 

Canotilho apresenta uma importante definição de constitucionalismo moderno, 

pela conceituação histórico-descritiva, onde enfatiza-se o movimento histórico do 

constitucionalismo inserido no contexto filosófico da modernidade, livre de aspectos 

valorativos ou apropriações ideológicas. Segundo esta definição: 

 

 "...fala-se em constitucionalismo moderno para designar o 
movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de 
meados do século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e 
jurídico os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao 
mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e 
fundamentação do poder político. Este constitucionalismo, como o 
próprio nome indica, pretende opor-se ao chamado 
constitucionalismo antigo, isto é, o conjunto de princípios escritos ou 
consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais 
perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu poder. 
Estes princípios ter-se-iam sedimentado num tempo longo – desde os 
fins da Idade Média até ao século XVIII."9

 
            Pode-se afirmar que o constitucionalismo moderno caracteriza-se pela existência 

de uma constituição jurídica, pela universalização dos direitos e liberdades, com suas 

respectivas garantias, e pelo aperfeiçoamento de técnicas que limitam o poder político.  

As constituições modernas que representam o início desse longo processo de 

construção do constitucionalismo no Brasil é a nossa “primeira Constituição de 1824 

(no Império) e a de 1891 (primeira republicana) são liberais e representam a primeira e 

segunda fase do constitucionalismo. A fase de transição para o constitucionalismo 

liberal no Brasil ocorre na década de 1920 e a nossa primeira Constituição social é a de 

1934. A Constituição de 1937 representa a influência do social-fascismo no Brasil. Essa 

Constituição traz os elementos característicos dessa ideologia (ultranacionalista, 

antiliberal, anti-socialista, anticomunista, antidemocrática, anti-operariado e autoritária). 

                                                 

8  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional Didático. Belo Horizonte : Del Rey, 
2001, p. 143. 
9  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 46. 
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Em 1946, temos o retorno do Estado social e democrático (democracia representativa) 

com nova interrupção autoritária em 1964”10. 

Verifica-se do exposto que o constitucionalismo é uma ideologia. Esta é 

cambiante em face da evolução da sociedade, de modo que a cada momento histórico 

nos podemos falar de um novo movimento constitucional, ou, não seria equivocado 

dizer, de uma nova ideologia constitucional. Esta ideologia constitucional refletirá 

certamente nas várias concepções e nos vários modelos de Constituição que surgiram ao 

longo da história. 

 

 

3. NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

A princípio podemos destacar o sentido do prefixo “neo” que presume-nos 

considerar algo que é novo ou que ainda não foi desvendado, que está em 

desenvolvimento, determinando certo avanço em relação ao estado anterior. Tal é a 

premissa do neoconstitucionalismo, ou seja, visualizar o constitucionalismo 

contemporâneo, ou como prefere expor André Ramos Tavares, trata-se de um 

“constitucionalismo do por vir”11. 

Reconhece o neoconstitucionalismo ante a tormentosa complexidade das 

relações sociais atuais, a proeminência do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Competindo reconhecer que o “princípio da dignidade da pessoa humana” tornou-se o 

epicentro do extenso catálogo de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais, que as constituições e os instrumentos internacionais em vigor em pleno 

terceiro milênio ofertam solenemente aos indivíduos e às coletividades”12. 

Como Teoria do Direito, o neoconstitucionalismo se propõe a descrever as 

transformações dos grandes sistemas jurídicos contemporâneos, consistentes na 

configuração de uma Constituição invasora, na onipresença de princípios e regras na 

Constituição e na existência de peculiaridades na interpretação  e aplicação das leis a 

partir da incidência da Constituição. 
                                                 

10  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Constitucionalismo e interpretação: um certo olhar 
histórico. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional. vol. 6, jul./dez. 2005, p. 204. 
11  TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo : Saraiva, 2002. 

12  CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais: 
ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro : Forense, 2005, p. 15. 
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Em tempos não tão remotos o Poder Judiciário não reconhecia qualquer papel 

relevante no conteúdo da Constituição, não vislumbrava força normativa a Constituição 

tal como hoje, tratava-se a de um documento político que direcionava-se mais aos 

Poderes Públicos e principalmente ao Poder Legislativo, tal é o avanço que esclarece 

brilhantemente o Professor Luis Roberto Barroso ao afirmar: 

 

“Atualmente, passou a ser premissa do estudo da Constituição o 
reconhecimento de sua força normativa, do caráter vinculativo e 
obrigatório de suas disposições. Vale dizer: as normas 
constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo de 
todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os 
mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado. A 
propósito, cabe registrar que o desenvolvimento doutrinário e 
jurisprudencial na matéria não eliminou as tensões inevitáveis que 
se formam entre as pretensões do constituinte, de um lado, e, de 
outro lado, as circunstancias da realidade fática e as eventuais 
resistências do status quo.”13

 

Considerando estas normas constitucionais, o intérprete ao lidar com locuções 

como ordem pública, interesse social e boa-fé, dentre outras, precisa fazer a valoração 

de fatores objetivos e subjetivos presentes na realidade fática, de modo a definir o 

verdadeiro sentido e o real alcance da norma, deverá considerar sua função. 

Daí em razão das idéias e experiências que passamos, é natural que neste novo 

milênio novos valores surjam, projetando-se, portanto, ao longo deste século. Assim, as 

novas sistemáticas constitucionais devem exprimir algumas idéias ou valores 

fundamentais, tal como a verdade, a solidariedade, a continuação, a participação, a 

integração e a universalidade14. 

A Constituição da verdade deve corresponder integralmente aos anseios e 

valores presentes na sociedade subjacente que ela pretende disciplinar, ou seja, deve ser 

um texto normativo íntegro e veraz, onde haja uma identidade entre o que se escreve e o 

que se faz, devendo haver uma correspondência entre a Constituição Jurídica em face da 

Constituição Real, conferindo efetividade a norma prescrita. 

E destarte a apregoada Constituição da verdade, pode-se afirmar, conforme 

esclarece Paulo Bonavides, o avanço da Constituição da República Federativa do Brasil 
                                                 

13  BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. In: 
Sampaio, José Adércio Leite (coord.). Constituição e crise política. Belo Horizonte : Del Rey, 2006. 
14  Tais idéias fundamentais da nova ordem constitucional, ou seja, verdade, solidariedade, 
continuação, participação, integração e universalidade, são expressas por André Ramos de Tavares, 
considerando-as como o Constitucionalismo do por vir. 

3661



de 1988, neste sentido, “trata-se de dispositivo do mais subido préstimo com que 

afiançar a passagem de um constitucionalismo meramente programático para um 

constitucionalismo social de incontrastável eficácia e juridicidade”15. 

Com aspecto da nova interpretação constitucional e a busca da efetividade, pode-

se afirmar que a interpretação constitucional é uma modalidade de interpretação 

jurídica, por isso tal circunstância passa a ser vista com força normativa, onde é claro o 

reconhecimento de normativade aos princípios e sua distinção qualitativa em relação às 

regras, sobre os quais nos esclarece Luís Roberto Barroso ao assegurar: 

 
“Princípios não são, como as regras, comandos imediatamente descritivos 
de condutas específicas, mas sim normas que consagram determinados 
valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios. A 
definição do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa humana, 
razoabilidade, solidariedade e eficiência também transfere para o interprete 
uma dose importante de discricionariedade. Como se percebe, claramente, a 
menor densidade jurídica de tais normas impede que delas se extraia, no seu 
relato abstrato, a solução completa das questões sobre as quais incidem. 
Também aqui, portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição 
concreta de seu sentido e alcance.”16

 

Neste caminho o sistema normativo que se pode extrair da Carta de 1988 não há 

de ser descoberto como um “mero exercício de abstração acadêmica, mas sim como um 

conjunto de condicionantes (positivos e negativos) à vida social e à atuação do estado 

que se revistam do máximo de efetividade”17. 

 A Constituição da solidariedade corresponde a uma nova concepção de 

igualdade, fundada na dignidade da pessoa humana e na equidade. Solidariedade esta 

amplamente perceptível nas formas normativas constitucionais que disciplinam as 

famílias, intitulada de solidariedade familiar. 

Referente a Constituição da continuidade, é avançar sobre determinado caminho 

que já foi percorrido, progredindo de forma eficaz, reformando a Constituição, mas não 

                                                 

15  BONAVIDES, Paulo. Constitucionalismo luso-brasileiro: influxos recíprocos. In: Miranda, 
Jorge. Perspectivas constitucionais. Lisboa : Coimbra Editora, 1996, p. 52. 
16  BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. In: 
Sampaio, José Adércio Leite (coord.). Constituição e crise política. Belo Horizonte : Del Rey, 2006. A 
título de acessibilidade cabe informar que o artigo encontra-se publicado também na Revista Eletrônica 
sobre a Reforma do Estado, n. 09, mar./abr./mai. 2007, ISSN 1981-1888, Salvador, Instituto Brasileiro de 
Direito Público, p. 10. 
17  DUARTE, Fernanda; Vieira, José Ribas. Teoria da mudança constitucional. Rio de Janeiro : 
Renovar, 2005, p. 147. 
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destruindo-a, pelo contrário, buscando sua constante atualização face as relações 

contemporâneas. 

A Constituição Norte-Americana lida com a Constituição da continuidade, 

visando a sua atualização, reafirmando a sua progressão e não o desfalecimento, tal 

como leciona o Professor José Luiz Quadro de Magalhães: 

 

“A história constitucional norte-americana reforça a idéia de uma 
Constituição dinâmica, viva, que se reconstrói diariamente diante da 
complexidade das sociedades contemporâneas. Uma Constituição 
presente em cada momento da vida. Uma Constituição que é 
interpretação, e não texto. A experiência norte-americana nos revela 
uma nova dimensão da jurisdição constitucional, presente em toda a 
manifestação do Direito. É tarefa do agente do Direito, nas suas mais 
diversas funções, dizer a Constituição no caso concreto e promover leituras 
constitucionalmente adequadas de todas a normas e fatos. A vida é 
interpretação, não há texto que não seja interpretado. A interpretação do 
mundo, dos fatos, das normas é inafastável.”18 (grifo nosso) 

 

Deste modo, as reformas constitucionais não devem ser mecanismos de 

rompimento com a ordem constitucional até então em vigor, mas meios de atualização 

formal das Constituições em razão da dinâmica social, mantendo-as estáveis no sistema 

sócio-normativo. Em outras palavras, devem ser evitas fraudes à Constituição. 

Deve, por fim, ser a Constituição integracionista e universal. A Lei Fundamental 

deve refletir uma integração ética, moral, espiritual e institucional, tendo em vista o 

desenvolvimento de funções com fins comuns. Universalista no sentido de conferir uma 

maior proteção aos direitos fundamentais, cujo fim maior será propiciar a todos uma 

existência digna. 

Tais idéias em torno do constitucionalismo, e conseqüentemente da 

Constituição, irão culminar em uma análise sobre a Jurisdição Constitucional, pois, se o 

primeiro é visto como um movimento constitucional, como uma ideologia que se 

plasma inicialmente em uma Constituição, mas que a ela não se limita, a Justiça 

Constitucional exerce uma função importante como fio condutor entre o ideal 

constitucional e a constituição concretizada. 

 

 

 

                                                 

18  MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Op. cit., p. 208. 
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4. NEOCONSTITUCIONALISMO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

O sistema de defesa da Constituição no Brasil é bastante complexo, pois toda a 

estrutura do Poder Judiciário tem competência para o exercício da jurisdição 

constitucional. Isto faz com que qualquer cidadão, qualquer instituição, desde que tenha 

legitimidade processual para tanto, possa provocar a jurisdição constitucional no intuito 

de ver preservada a Lei Fundamental de nosso País. 

O problema da defesa de nossa Constituição não reside nos mecanismos 

processuais existentes, pois o nosso modelo é um dos mais ricos do mundo. Situa-se, 

contudo, no próprio objeto defendido e nos órgãos encarregados de exercer esta 

atividade voltada para a manutenção do Texto Supremo. Verificando-se desta forma 

uma proximidade, uma relação entre o Constitucionalismo e a Jurisdição Constitucional. 

Por um lado, o Constitucionalismo que trata de uma ideologia impulsionada por 

um movimento constitucional, um complexo de idéias resultantes de vários fatores reais 

e efetivos de poder, cambiantes na história, que convergem para a formação de um 

sistema constitucional positivo. Tendo como um dos pontos culminantes do 

constitucionalismo, o objetivo de assumir a forma de norma jurídica, ou seja, revestir a 

feição de norma constitucional.  

Contudo, não basta a mera positivação destas idéias em textos constitucionais, 

nem tão-somente o objetivo de conferir força normativa, sendo necessário também se 

fazer a implementação ou concretização das mesmas no plano social. 

Como demonstrado pretende o constitucionalismo a total efetividade da 

Constituição. Entretanto, para que esta seja efetiva, deve refletir fielmente a realidade 

subjacente que a mesma pretende disciplinar. Em outras linhas, não deve haver um 

abismo enorme capaz de inviabilizar a integração entre a norma constitucional e a 

realidade constitucional, deve-se chegar à Constituição da verdade.  

A Constituição brasileira não está inserida nesta Constituição totalmente da 

verdade, visto que nossa Carta de 1988 está repleta de abismos, afastando-se, por ordem 

imperiosa, da efetividade. Cite-se como exemplo o salário-mínimo disposto 

constitucionalmente. 

Tal norma não se coaduna com a realidade brasileira, não reflete o verdadeiro 

fato da sociedade. Conseqüentemente, em razão deste abismo, a jurisdição 
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constitucional brasileira se vê impedida de fazer cumprir a Constituição, faltando à 

própria jurisdição constitucional vontade de Constituição.  

Costuma-se interpretar o direito de baixo para cima, ou seja, da legislação 

infraconstitucional para a Constituição, invertendo o próprio princípio da supremacia 

constitucional. Realmente, feitas estas considerações, não pode haver vontade de 

constituição se há absoluta falta de conhecimento do texto constitucional.  

Reconhecido é no plano teórico, que três grandes transformações subverteram o 

conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional, 

retratado por Luis Roberto Barroso19, ao enumerar os seguintes: o reconhecimento da 

força normativa à Constituição, o desenvolvimento de uma nova dogmática de 

interpretação constitucional, e, a expansão da jurisdição constitucional, esta última 

ainda pouco operacionalizada no ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessário 

principalmente que a Jurisdição Constitucional tenha vontade de Constituição, pois seu 

papel é fundamental na tarefa de manutenção, atualização e concretização dos valores 

consignados em nossa Carta Maior. 

 

 

 

5. NEOCONSTITUCIONALISMO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 A Constituição Federal estabelece como um de seus fins essenciais a promoção 

dos direitos fundamentais, tal que com tranqüilidade pode-se afirmar que o Direito 

Constitucional é o direito do homem no seu tempo, no tempo presente. E como as 

relações sociais mudam constantemente o Constitucionalismo estreita e alarga o seu 

caminho para se encostar nas transformações havidas. As valorações atuais passam a 

voltar-se para a dignidade da pessoa humana de cada indivíduo, da coletividade, dos 

direitos fundamentais do homem. 

 A plataforma do constitucionalismo tal como apresentado hodiernamente 

encontra-se voltado para os direitos humanos, somadas todas as conquistas das gerações 

de liberdades alcançadas e se amalgamam compondo um novo subsistema 

                                                 

19  BARROSO, Luis Roberto. Op. Cit., p. 05. 
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constitucional de direitos fundamentais e um novo sistema jurídico informado por eles, 

que lhe são o embasamento essencial. 

 O homem e o Direito passaram a integrar uma unidade dotada de vida própria, 

alterando-se os dois elementos que se tornam uma realidade a se fazer centro não apenas 

da prática de idéias, mas do espírito que deve dominar todas as práticas. 

 Nesta ordem, essa nova concepção de Direito que a fórmula do 

constitucionalismo consagrou, teve “em seu pólo a entronização dos direitos 

fundamentais como o grande diferencial de tudo quanto até então se concebera e se 

positivara como ordem jurídica”20. 

 Ocorre que os conflitos do neoconstitucionalismo sobrevêm freqüentemente 

entre direito fundamentais justamente porque não é possível hierarquizá-los em abstrato, 

dada a sua fundamentalidade. Ainda sob a ótica dos conflitos substancialistas e 

procedimentalistas concordam que os direitos fundamentais formam um consenso 

mínimo oponível a qualquer grupo político, seja porque constituem elementos 

valorativos essenciais, seja porque descrevem exigências indispensáveis para o 

funcionamento adequado de um procedimento de deliberação democrática. 

 A Constituição é norma jurídica central no sistema e vincula a todos dentro do 

Estado, sendo que de todas as normas constitucionais os direitos fundamentais integram 

um núcleo normativo que por razões justificáveis devem ser especificamente bem 

reputadas. 

 A promoção e proteção dos direitos fundamentais devem seguir-se de ações e 

omissões, devem ser geridas sobre a ótica da efetividade e da instrumentalização de 

políticas públicas para se conferir eficácia a todos os direitos fundamentais. 

 Para se atribuir eficácia a normatividade, visualiza-se situações práticas que não 

podem ser deixadas como elementos à parte, tal como enumera Ana Paula de Barcellos: 

 

“(i) a Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a promoção 
dos direitos fundamentais; (ii) as políticas públicas constituem o meio pelo 
qual os fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e 
abrangente; (iii) as políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público; 
(iv) os recursos públicos são limitados e é preciso fazer escolhas; logo (v) a 

                                                 

20  ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. O constitucionalismo contemporâneo e a instrumentalização 
para a eficácia dos direitos fundamentais. In: Revista CEJ. vol. 01, n. 03, Brasília : CJF, 1997, p. 79. 
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Constituição vincula as escolhas em matéria de políticas públicas e 
dispêndio de recursos públicos.”21

 

 Neste dia diapasão o constituinte brasileiro deu a solução justa e equilibrada para 

a questão da eficácia jurídica dos direitos fundamentais. Cabendo aos poderes 

constituídos, por sua vez, cumprir, com vistas à propositura constante do 

aperfeiçoamento. 

 Num plano mais próximo novas medidas poderiam ser tomadas para a eficácia 

dos direitos fundamentais, objetivando o interesse da população, desta forma conferindo 

eficácia aos Direitos. 

 Tal é meio de instrumentalizar o constitucionalismo contemporâneo a 

disponibilização de serviços jurídicos de direitos humanos de atendimento da 

comunidade, a fim de que possa receber o conhecimento sobre os seus direitos e 

reinvidicá-los quando necessário, elaborando-se cartilhas informativas sobre os direitos 

fundamentais, os órgãos responsáveis pela sua promoção e garantia, as formas de acesso 

a esses órgãos e mediante quais instrumentos, tanto para a distribuição à população 

quanto num outro nível mais aprofundado, voltado para os estudantes de Direito e de 

cursos afins. 

 A criação de programas televisivos e rádio, tal como o programa “Voz do 

Brasil” produzido pela Radiobrás, onde fosse possível estabelecer-se um tempo para 

informação do cidadão sobre os seus direitos fundamentais, sendo esse despojado de 

qualquer propaganda ou promoção política, mas tão-somente de passagem de dados 

para o pleno conhecimento daqueles direitos por todos.22

 Providenciando-se ainda uma especialização da jurisdição considerando a 

natureza dos Direitos Humanos, dando-se a preferência da apreciação dos julgamentos 

das ações nas quais os questionamentos seja sobre direitos fundamentais ameaçados ou 

violados, revelando-se a pessoa humana acima dos direitos patrimoniais, tal é a assertiva 

de Maria Celina Bodin de Moraes ao sentenciar que “ao interprete incumbirá, pois, em 

                                                 

21  BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org). Direitos fundamentais. Rio de 
Janeiro : Renovar, 2006. 
22  ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. Op. cit., p. 90. 
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virtude de verdadeira cláusula geral de tutela dos direitos da pessoa humana privilegiar 

os valores existenciais sempre que a eles se contrapuserem os valores patrimoniais”23. 

 Diante da tomada de algumas destas medidas poder-se-ia conferir melhor 

desenvolvimento dos direitos fundamentais edificada sobre os fundamentos da 

dignidade da pessoa humana. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como se deixou registrado, a expressão neoconstitucionalismo tem sido 

utilizada para designar o estado do constitucionalismo contemporâneo, o 

constitucionalismo do por vir, onde é possível visualizar particularidades que justificam 

sensação de um novo período constitucional, principalmente em razão das 

principiologias, normatividade da Constituição e da centralidade da Carta Magna. 

 A Constituição Federal de 1988, dirigente e principiológica, em grande parte, 

trouxe grandiosas esperanças. Esperança de um país e de uma sociedade melhores, onde 

a idéia de fundamentalidade dos direitos deve ser encontrada não apenas através da 

conexão de um direito com o princípio da dignidade da pessoa humana mas, sim, de sua 

conexão com o conjunto de todos os princípios fundamentais 

Para que estas esperanças não sejam extinguidas ou enfraquecidas é necessário 

que as instituições e o povo apreciem a Constituição, sendo igualmente necessário que a 

Jurisdição Constitucional tenha vontade de Constituição, pois o seu papel é fundamental 

na tarefa de manutenção, atualização e concretização dos valores consignados em nossa 

Carta Magna. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org). Direitos 
fundamentais. Rio de Janeiro : Renovar, 2006. 
 

                                                 

23  MORAES, Maria Celina Bodin de. “A caminho de um direito civil constitucional”. In: Revista 
de Direito Civil, São Paulo, n. 65, p. 21-32, 1993. 
 

3668



BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. In: 
Sampaio, José Adércio Leite (coord.). Constituição e crise política. Belo Horizonte : 
Del Rey, 2006. 
 
BONAVIDES, Paulo. Constitucionalismo luso-brasileiro: influxos recíprocos. In: 
Miranda, Jorge. Perspectivas constitucionais. Lisboa : Coimbra Editora, 1996. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. Coimbra: Almedina, 2000. 
 
CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional Didático. Belo Horizonte : 
Del Rey, 2001. 
 
CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos 
fundamentais: ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio 
de Janeiro : Forense, 2005. 
 
DUARTE, Fernanda; Vieira, José Ribas. Teoria da mudança constitucional. Rio de 
Janeiro : Renovar, 2005. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 24ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 1997. 
 
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. São Paulo : Max Limonad, 
2002. 
 
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Constitucionalismo e interpretação: um certo 
olhar histórico. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional. vol. 6, jul./dez. 2005. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo : Saraiva, 2006. 
 
MORAES, Maria Celina Bodin de. “A caminho de um direito civil constitucional”. In: 
Revista de Direito Civil, São Paulo, n. 65, p. 21-32, 1993. 
 
ROCHA, Cármem Lúcia Antunes. O constitucionalismo contemporâneo e a 
instrumentalização para a eficácia dos direitos fundamentais. In: Revista CEJ. vol. 01, 
n. 03, Brasília : CJF, 1997. 
 
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

3669



DIREITO, TEORIA DOS SISTEMAS E PRAGMATISMO: 

ENSAIO SOBRE OS USOS DA TEORIA DOS SISTEMAS A PARTIR DO 

CONFRONTO ENTRE NIKLAS LUHMANN E A FILOSOFIA PRAGMÁTICA 

 

Lucas de Alvarenga Gontijo∗

 

RESUMO 

Existiria, a princípio, aquilo que Niklas Luhmann chamou de fechamento operacional 

aplicado ao feudo do direito? O presente texto propõe discutir até que ponto a proposta 

luhmanniana é concebível. Por meio da filosofia pragmática é possível compreender 

como o direito se fecha como ordem autopoiética e, ao mesmo tempo, se abre como 

ordem alopoiética, sem que haja uma contradição performativa. Não obstante, será 

preciso determinar as relações entre direito e linguagem, caminhando para uma 

discussão sobre o pragmatismo e, enfim, tecer algumas características do direito que, na 

concepção contemporânea, revelam seus usos e seus sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

Is there, by start, what Niklas Luhmann cold operational close on the law’s field? In the 

present text, We propose to discuss how far the luhmanian theory is acceptable. 

Thought the pragmatic philosophy it is possible to comprehend how the law is closed as 

an autopoietc order and, at same time, it is opened as an alopoietc order, without any per 

formative contradiction. No longer, We must to determinate the relations between law 

and linguistic, on way to a discuss about pragmatism to present some law’s 

characteristics which, in the contemporaneous conception, show it’s uses and 

significations. 
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Para Marcelo Cattoni 

 
1. - Introdução:  
 
Em certa ocasião, um professor de direito, de uma das instituições que leciono, 
questionou-me se a disciplina de filosofia do direito guardava qualquer serventia para os 
profissionais do meio jurídico. Dizia ainda que os professores das disciplinas 
propedêuticas, nas quais eu me incluo, gastavam as aulas falando sobre diversos 
assuntos, mas não sobre o direito propriamente dito, ou seja, “o direito em si”, tomando-
lhe a expressão. Perplexo, passei a pensar o que seria “direito em si”, pois tinha que o 
fenômeno jurídico se constituía a partir de muitas áreas de saberes, de práticas sociais, 
mas “direito em si” parecia-me inconcebível, mesmo quando podemos observá-lo como 
integridade, nos termos propostos por Ronald Dworkin1. Mas a questão vale a pena se 
esmiuçada, não para rebater o colega proponente, mas para servir aos iniciados na teoria 
do direito, como reflexão e crítica.    
 
Existiria, a princípio, um sistema de idéias que poderia definir-se como direito em seu 
feudo específico, isto porque o direito tem, como se analisará neste texto, um 
fechamento operacional, ou seja, ele conta com função e estrutura peculiares2. Por 
outro lado, ainda se supõe que este nunca poderia ser concebido a partir de si mesmo, 
mas sempre a partir das relações que estabelece com outras ordens, pois nelas tira seus 
substratos, isto porque o direito é também um sistema lingüístico e só pode ser pensado 
segundo os jogos pragmáticos que o constrói, que o (re)alimenta e o redefine a todo 
tempo. 
 
Este texto procurará afirmar que discutir os fundamentos do direito é reconhecer que 
este sistema perfaz-se em relação a outros sistemas e, sem nenhuma contradição 
performativa, ainda sim tem seus próprios limites. A princípio, denota-se a unidade do 
direito pelo simples fato de que perceber um ente é conceber suas diferenças, ou ainda, 
reconhece-se algo quando se denota sua especificidade. Isto já estava nas teorias da 
linguagem de Platão, mas Luhmann reconstrói esta idéia a partir do cálculo das formas 
de Georg S. Brown. Mas esta unidade, por sua vez, é relativa, pela simples percepção de 
que o direito é um sistema lingüístico e seus sintagmas (unidades léxicas) são comuns 
aos da língua que o nutre, com sentidos específicos, por certo, mas sempre 
pragmaticamente criados para seus usos específicos. 
 
Para Luhmann, a linguagem não é um sistema auto-referencial, mas sim aquilo que 
permite acoplamentos estruturais entre sistemas de comunicação. Por sua vez, os 
sistemas de comunicação são aqueles que têm consciência3, para este autor. O nosso 
marco-teórico alemão não aceita que a linguagem possa ser um sistema próprio, como 
supôs Saussure, por exemplo, mas apenas ela é aquilo que apenas tem uma função, qual 
seja acoplar via comunicação sistemas entre si.  

                                                 
1  A proposta de Dworkin é completamente diferente. O direito para o autor anglo-americano 
reafirma as questões que são matérias de direito e devem respeitar seus próprios princípios. Mas este 
ponto de vista não condiz com a idéia de que haveria uma área de saber que tivesse como fonte ela 
mesma. Consultar: DWORKIN, Ronald. O império do direito.  
2  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito, vol. II. 
3  Luhmann distingue três tipos de sistema: os vivos, os psíquicos ou pessoais e os sociais.   
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Quando uma pessoa leiga pensa em direito, logo se remete a uma miríade de crenças 
sociais e, sobretudo, implicações diretas de áreas ou sistemas de saberes, como direitos 
humanos, regras éticas, cultura, moral, política, etc. Especular, então, como se delimita 
as cercanias do feudo jurídico frente às tantas outras ordens de conhecimento que o 
compõem e também o contrapõem, é o primeiro objetivo destes escritos. O segundo é 
compreender este fenômeno sob o viés da filosofia pragmática, já que se pretende 
defini-lo a partir de uma formatação contemporânea, capaz de caracterizá-lo como 
sistema autônomo e, ao mesmo tempo, demonstrar como de fato se relaciona com seu 
ambiente e outros sistemas diversos. A filosofia pragmática permite compreender como 
o direito se fecha como ordem autopoiética e, ao mesmo tempo, se abre com ordem 
alopoiética, sem que haja uma contradição performativa.  
 
Esboçar algumas considerações sobre que é direito, em que se funda, que tipo de 
problema absorve e, mais precisamente ainda, como se relaciona com a filosofia da 
linguagem são as metas gerais deste texto, que se propõem como um mero ensaio sobre 
estes assuntos. Seguem, aqui, algumas pistas e não muito mais que apenas inícios, bem 
a estilo de Michel Foucault.  
 
2. – Desenvolvimento 
Discussões preliminares sobre sistemas e acoplamentos estruturais 
 
Para empreender tal demanda, acredito que seria necessário começar demarcado as 
esferas externas que acabam por confluir com o sistema de pensamento que cunha o 
direito. Isto posto, é necessário trabalhar as relações que o fenômeno jurídico tem com a 
cultura (1.1), com a moral (1.2) e com a política (1.3). Não obstante, será preciso 
determinar as relações entre direito e linguagem, caminhando para uma discussão sobre 
o pragmatismo e, enfim, tecer algumas características do direito que, na concepção 
contemporânea, revelam seus usos e seus sentidos. O presente seguimento serve para 
exercitarmos alguns entendimentos que tornarão nossa discussão mais profícua, 
explicitando alguns pontos de partida conceituais propostos pela teoria luhmanniana, 
tais como a idéia de acoplamento estrutural e sistema auto-referencial.    
 

2.1.- Direito e cultura: 
 
Não tem sido levada em conta a importância que uma reflexão sobre a cultura 
representa para o direito, pelo simples fato que ela compõe o horizonte sob o qual o 
fenômeno jurídico é criado e exercido. Mas cultura não se confunde com direito, pois é 
justamente o conjunto de práticas sociais exercidas-compreendidas por grupos maiores 
ou menores, por guardarem certa identidade comum. Velam por significados e sentidos 
comuns que podem ser reproduzidos com a finalidade de exercer intersubjetividades e 
unir os membros de determinada sociedade.  
 
Todavia, usualmente, a cultura não desenvolve auto-crítica ou seja, não há preocupação 
em refletir sobre efeitos colaterais às comunidades que a pratica. É cultura, por 
exemplo, a prática do rodeio. No entanto, o rodeio implica torturas psíquica e física aos 
animais. De sorte que rodeio pode ser, inclusive, legal, mas é imoral. Já a rinha de galo 
é tanto imoral quanto ilegal, mas tanto rinha como rodeio não deixam de ser cultura. A 
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cultura como prática irrefletida não está pautada por uma ética do discurso e, portanto, 
não analisa conseqüências quanto mais seus pressupostos de ação.  
 
Mas os efeitos da cultura, sob um prisma antropológico, são muito importantes por 
outros fundamentos, indiferentemente de serem morais, éticos ou legais. Um povo que 
sofre a desintegração de sua cultura ou a aculturação perde suas referências e tende a 
anomia, a alienação e a violência. Os estudos sobre a cultura que partiram das lavras de 
Marcuse, Adorno, Horkheimer, Lukács e outros pensadores da primeira metade do 
século XX conduziram a filosofia contemporânea a uma fase muito mais interessante e 
complexa. Mas definitivamente guindaram a preocupação com a idéia de cultura ao 
centro de toda e qualquer reflexão sócio política. Segundo o referencial que se criou a a 
partir deles, a sociedade que não protege sua cultura sofrerá da avassaladora perda de 
legitimidade, de seus pressupostos éticos, perda dos sentidos e crenças e, portanto, será 
arrastada pela anomia e alienação de seus membros. A cultura é então responsável por 
fixar valores, tornar os membros de uma sociedade capazes de assumir 
responsabilidades, pois, a partir de seu exercício compreendem práticas comuns, 
atribuem-lhe significado e, portanto, as valorizam. Enche os olhos ver o poder de 
síntese do professor Javier Herrero, ao dispor que: 
 

A cultura se renova através da reprodução cultural que permite a continuidade e o crescimento 
do saber. A sociedade se reproduz através da integração social, i.é, a coordenação da ação 
segundo regras reconhecidas intersubjetivamente, e da produção de solidariedades dos grupos 
pela aquisição de capacidades generalizadas de ação. A pessoa se reproduz na socialização, i.é, 
mediante o processo de formação da identidade pessoal e da responsabilidade social. Assim, as 
estruturas simbólicas do mundo da vida se reproduzem pela ação comunicativa que se estende na 
dimensão semântica dos significados simbólicos pela continuidade da tradição e da coerência do 
saber válido (racionalidade do saber); na dimensão do espaço social pela estabilização da 
solidariedade dos grupos, e na dimensão do tempo histórico pela formação de sujeitos capazes de 
responsabilidade4.    

 
Visto isto, como se pode pensar o direito sem se preocupar com o fenômeno da cultura? 
Se direito é uma ciência social aplicada, formam-se seus cientistas como aqueles que 
são sensíveis e capazes em compreender a relação humana, interpreta-la e sobretudo 
recriar seus entendimentos sem destruir seus legítimos liames.  
 

2.2.- Direito e Moral 
 
Há quem defenda que a moral tem foro intimo. Mas no enfoque aqui proposto, a moral 
deve ser entendida como capacidade racional e universal de julgar as ações humanas. A 
moral é crítica porque utiliza do confronto de argumentos, buscando a transparência das 
motivações e, portanto, a lucidez da razão crítica. Respalda-se, pois, na capacidade de 
racionalização dos argumentos sob o fundamento da ética do discurso, sopesando-os, 
defrontando-os, sob os auspícios do bom senso e da sinceridade absoluta, da capacidade 
de reconhecimento dos argumentos contrários e na observação dos fundamentos.     
 
A moral está, então, diretamente ligada à possibilidade-condição da racionalidade. Vale 
lembrar de que a razão enfrentou grande crise no campo filosófico no século XX e este 
repensar tornou-se, durante as décadas de 20 até 70, uma espécie de “despensar”, ou 

                                                 
4  BOTIN, Francisco Javier Herrero. Racionalidade comunicativa e modernidade. Síntese n. 37 
(1986), p.21. 
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impossibilidade de se pensar com lucidez. As formuladas críticas à razão, puxadas por 
tantas pontas, como a tomada do primeiro Wittgenstein, do Circulo de Viena, da 
primeira geração da Escola de Frankfurt, do existencialismo negativo, e outras escolas 
como a de Freud, de Derrida, de Foucault, de Deleuze criaram a impressão de que o 
humano é ser esclerosado, sem capacidade de uso da razão para fim melhor do que sua 
própria utilidade. 
 
Todavia, a partir dos estudos de Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas e seus seguidores, 
revitalizaram-se a possibilidade razão esclarecida. Fizeram-na a partir de uma releitura 
pragmática de Kant, entendendo-o não como mero idealista iluminista, mas como 
primeiro inventor de uma nova forma de pensar a ética, a moral e o direito. Este 
renovado Kant, de cunho pragmático e atento às experiências, tornou-se a base de uma 
nova era para a filosofia moral. Sobre o assunto nada mais indicado do que ler 
Immanuel Kant, de Otfried Höffe5. Mas junta-se aqui uma interessante passagem de 
Robert Brandon, quando dispõe que:  
 

The nature and significance of the sea change from Cartesian certainty to Kantian necessity will 
be misunderstood unless it is kept in mind that by ´necessary´ Kant means ´in accord with rule´. 
It is in this sense that he is entitled to talk about the natural necessity whose recognition in 
implicit in cognitive or theoretical activity, as species of one genus. The key concept of each is 
obligation by a rule. It is tempting, but misleading, to understand Kant´s use of the notion of 
necessity anachronistically, in terms of contemporary discussions of alethic modality. It is 
misleading because Kant´s concerns are at base normative, in the sense that the fundamental 
categories are those of deontic modality, of commitment and entitlement, rather than of alethic 
modality, of necessity and possibility as those terms are used today. Kant´s commitment to the 
primacy of the practical consists in seeing both theoretical and practical consciousness, cognitive 
and conative activity, in these ultimately normative terms.6

 
O direito, por sua vez, não é moral. O sistema jurídico compõe-se de fins pragmáticos 
próprios e isto não lhe dá os mesmos pontos de partida da moral, que é intocável nos 
seus pressupostos de ter por dever a missão de dizer o que é justo. O direito tem seu 
próprio fechamento operacional por cumprir o equacionamento de interesses sociais, 
pois o direito tem como precípua obrigação coordenar as ações humanas, tornando 
possível a vida dentro de certos limites de interesses. 
 
Enfim, para Luhmann, a moral é um sistema auto-referencial, de modo que não é mero 
acoplamento estrutural, porque determina seus próprios sentidos.   
                                                 
5  HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Tradução de Christian Viktor Hamm, Valerio Rohden, São 
Paulo: Martins Fontes, 2005 (Tópicos).  
6  Tradução em parceria com os colegas Matheus Leite e Guilherme Kisteumacher: “A natureza 
e significância da “completa” mudança da certeza Cartesiana para a necessidade Kantiana será mal 
compreendida a menos que se tenha em mente que por “necessidade” Kant quer dizer “em conformidade 
com uma regra”. É neste sentido que ele é autorizado a falar sobre a necessidade natural cujo 
reconhecimento é implícito na atividade cognitiva ou teórica, como espécie de um gênero. O conceito 
chave de cada é obrigação por uma regra. É tentador, mas enganador, entender o uso Kantiano da noção 
de necessidade anacronisticamente, em termos de discussões contemporâneas da modalidade alética. É 
enganador porque as preocupações de Kant são normativas em sua base, no sentido que as categorias 
fundamentais são aquelas de modalidade deôntica, de comprometimento e titularidade, antes que de 
modalidade alética, de necessidade e possibilidade como estes termos são usados atualmente. O 
comprometimento de Kant com a primazia do prático consiste em ver ambas consciências teórica e  
prática, atividade cognitiva e conativa, nestes termos ultimamente normativos”. BRANDOM, Robert. 
Making it explicit: reasoning, representing, and discursive commitment. Harvard University Press, 1998. 
p.10. 
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2.3.- Direito e Política  

 
Antes de iniciar a discussão sobre o que vem ser política, bem cabe a ressalva de que 
não há possibilidade de se objetivar o signo política sem fragmentá-lo, ao menos, em 
duas acepções preliminares. Suas significações podem se projetar tanto como campo de 
práticas específicas da vida macro-política, ou seja, exercer a política estatal. Como 
também usá-la de maneira ampla, como exercício de qualquer atividade que implique 
em relação humana. Na primeira acepção, Luhmann a concebe como auto-referencial, 
por é um sistema perfeitamente distinto, com seus limites, com seus output e inputs. 
Mas nesta segunda acepção, política em sentido amplo, Luhmann a entende como 
acoplamento estrutural, porque compõe o ambiente em que os outros sistemas operam.  
 
A esfera da política, segundo esta significação, não é uma área do conhecimento, 
propriamente dita, mas exatamente aquilo que move os interesses humanos. Exercer a 
política seria dinamizar os interesses deste ou daquele sistema, com a intenção de 
convencer ou direcionar os outros membros de determinada sociedade ou sistema para 
direção almejada7. Metaforicamente falando, o exercício da política é como o do vento 
que empurra as velas do direito, pois este sem aquela permaneceria inerte.  

 
3. – Auto-referencia versus pragmatismo: dilema entre os lingüistas e os 

sistemáticos   
 
3.1. – Direito como sistema auto-referencial – a proposta de Niklas 
Luhmann 

 
Expostas estas três acepções iniciais, pensemos o que vem a ser direito. Chamamos o de 
sistema não porque se acredita em sua suposta unidade, ordem interna e coerência 
formal, como afirmaram os positivistas dos séculos XIX e XX. Muito antes pelo 
contrário, estas características nunca passaram de uma espécie de mito fundador da 
teoria do ordenamento jurídico, no discurso utilitarista do direito positivo. 

 
O direito não possui coerência interna como condição de sua sistematicidade, não há 
unidade vez que prescinde dela e nem mesmo obedece a uma só ordem hierárquica, ou a 
um só sentido. Não há hierarquia material, quanto mais formal se a função do direito é 
trabalhar com valores. Os valores são reconhecidos através de signos, e se estes mudam 
conforme a conjuntura experimentada, explodem em várias dimensões semânticas e em 
construções sintáticas. O direito é, então, capaz de suportar antinomias perenes e não há 
tão pouco lacunas porque é fragmentado por formação. Aliás, se há uma definição 
abrangente para o fenômeno jurídico, poder-se-ia dizer que ele é por excelência um 
sistema antinômico, fragmentado e complexo.  
 
Mas é um sistema próprio e, portanto, aceitaria o rótulo de auto-referencial atribuído por 
Niklas Luhmann, isto porque tem fechamento operacional, ou seja, tem estrutura e 
função próprias. Este ensinamento vem da primeira fase de Niklas Luhmann, que 

                                                 
7  Note-se que Luhmann também concebe a idéia de sistema sem sujeitos. O que foi radicalmente 
revolucionário há algum tempo, mas hoje é perfeitamente aceito e a partir deste entendimento muito se 
tem e teorizado e progredido.    
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considerava sistema aquilo que se diferenciasse do ambiente8. Se tivermos a cultura, a 
moral e a política como outros sistemas ou em conjunto como ambiente, poderemos 
definir o jurídico como algo diverso, como disse, com função e estrutura 
particularizadas.  
 
Então resta duas marcantes características que formam o direito: a primeira é que ele é 
auto-referente, ou seja, estabelece seus próprios “sentidos”. Assim havia entendido 
Luhmann e também não é diferente em Ronald Dworkin, quando este afirma que direito 
é uma questão de princípios9. A partir de sentidos ou princípios próprios constroem-se 
fronteiras, limites que diferenciam o direito de outras ordens. 
 
Além deste fechamento operacional, a função do direito é sua segunda e fundamental 
particularidade, pois se concentra, exatamente em reduzir complexidades e negar 
paradoxos, facilitando, assim, a coexistência de indivíduos em uma comunidade.  
  
Se ele tem fechamento operacional, pode então ser chamado de sistema e, se pode 
perfeitamente sê-lo, é porque constitui um conjunto de disposições lingüísticas. E, 
exatamente, por ser composto por idéias reveladoras de interesses é, ao seu modo, um 
sistema aplicável às relações e aos conflitos de uma determinada sociedade. O direito é 
por definição uma ciência social aplicada e tem estrutura própria, é auto-referencial por 
dispor seus próprios sentidos e tem função específica: reduzir complexidades e dirimir 
conflitos sociais. 
 
Até aqui a teoria luhmanniana não enfrenta qualquer problema. Mas o direito não pode 
ser entendido apenas como um sistema imerso em um ambiente de maneira tão simples. 
O grande dilema consiste no fato de que o direito é, também, um sistema lingüístico e 
este passa a ser o nosso problema de agora em diante neste texto. 

 
3.2 – Direito como sistema de linguagem  

 
Assim como qualquer sistema de idéias, lingüisticamente proposto, o direito é capaz de 
suportar antinomias e não é, de forma alguma, completo ou acabado. O direito não é um 
resultado, mas um processo em contínuo movimento. À colação de outros sistemas de 
idéias, como a Bíblia, por exemplo, é capaz de sustentar posições antagônicas e mesmo 
reinterpreta-las, acrescendo-lhes inéditas justificações e alternativas diferentes daquelas 
que, há certo tempo, pareciam esgotar a hermenêutica da norma jurídica, no caso da 
Bíblia, interpretação da parábola. 
 
Vejam um mero exemplo sobre a disposição de idéias na Bíblia, não se lê em Lucas 
13.6, na parábola da figueira estéril, “corte-a e lance-a ao fogo”? Não é possível 
sustentar, segundo esta parábola, que devemos ceifar as oportunidades daqueles que não 
produzem ou não as aproveitam? Mas, no mesmo sistema de idéias, não há a expressão 

                                                 
8  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito, Vol., II. 
9  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípios. Luhmann não usa a palavra princípio, optando 
sempre pela expressão sentido. Creio que esta é melhor terminologia, porque princípio, 
etimologicamente, remete à idéia de direito natural, porque define aquilo que deveria vir antes do 
estabelecimento da ordem. “Primo” ou “príncipes”, do latim. Pensar sobre a incoerência do uso da 
palavra princípio foi sugerida pelo Professor Antônio Cotta Marçal, nos encontros do grupo de estudos 
em Filosofia do Direito da PUC Minas, Unidade São Gabriel.   
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de que devemos “perdoar setenta vezes sete”? (Mateus 18. 21-35) Ou ainda, em João 8., 
“Aquele dentre vós que nunca pecou atire-lhe a primeira pedra”? Não se trata, 
propriamente, de dizer que a Bíblia tem contradições internas, mas apenas reconhecer 
que como qualquer sistema lingüístico, permite recriações contextualizadas, pois a 
linguagem reinventa o mundo a todo tempo.  

 
Reinventar, recriar, inovar por meio da hermenêutica jurídica é a revelação fundamental 
da filosofia analítica, embora esta proposta ainda seja muito pouco cultivada nos feudos 
do direito10. A linguagem não é algo estático, pronto, mas sim aquilo que está 
disponível à recriação contínua e inarredável. Esta questão foi inaugurada por Charles 
S. Pierce, mas muito bem explicada pelo segundo Wittgenstein, na proposição número 2 
do Investigações Filosóficas. As idéias de Wittgenstein, em nossas próprias expressões 
de linguagem, seriam mais ou menos assim: Um pedreiro pede ao seu servente que lhe 
passe um tijolo. Logo depois, diz: “Outro”, na terceira vez diz: “Anda”; “Agora”; “Que 
está esperando?”; “Dormiu?”. Em todas as expressões ele repete a idéia “passe-me um 
tijolo”. Isto prova que há muitas formas de se dizer a mesma coisa com expressões 
absolutamente diferentes, dadas aos contextos específicos. O inverso e de maneira 
muito mais sugestiva para o direito é possível também: Pensemos em usar a palavra 
tijolo para significar coisas diversas. Como, por exemplo, “este tributo é um tijolo sobre 
minhas costas”; Ou ainda, “Mandela é um dos mais importantes tijolos de fundação da 
democracia racial”; Ou ainda, “Georg Bush é inteligente tal qual um tijolo”; etc. É 
preciso compreender que sobre os signos é possível recriar, reinventar. Se um 
substantivo concreto como tijolo dá-nos tamanha abertura, que se dirá sobre 
substantivos abstratos. Como os signos dignidade, ética, justiça, etc11.  

 
Apenas a título de maior especulação sobre a importância deste saber para o direito, 
marque-se que a práxis jurídica, mesmo que inconsciente, sempre soube disto. Ora, o 
direito é uma ciência social aplicada e, nesta privilegiada condição ou qualidade, é 
informado pela realidade que o cerca e o define como tal. Teorias objetivistas do direito, 
alienadas e criticamente indolentes, não percebiam este fenômeno, que lhe é tão peculiar 
do direito: os advogados, juízes, promotores são habilidosos transformadores de sentido. 
É que a teoria do direito ensinada nas faculdades ainda não reconheceu a guinada 
lingüístico-pragmática, permanecendo enclausurada na primeira metade do século XX. 
Mas não há receio de que no campo prático a capacidade de recriar sentidos dos juristas 
deixaria admirado qualquer Baudelaire.  

 
A linguagem sempre está encerrada num determinado contexto social e participa da 
consciência dos comunicantes para efetivar-se. Toda comunicação é permeada por uma 
dimensão intencional e reside aí, naquilo que revela, oculta ou recria. Em outras 

                                                 
10  A partir do final do século XIX a teoria da linguagem começou a enveredar-se por novos 
caminhos, desvendando uma série de problematizações sintáticas que passavam despercebidas ao crivo 
dos lingüistas e dos juristas. O direito, mesmo como parte da lingüístistica, demorou a perceber que seria 
necessariamente arrastado por este novo tipo de filosofia. Somente a partir dos anos 60 e sobre tudo com 
a influência da Teoria Comunicativa proposta por Jürgen Habermas – que fez muito sucesso nos campos 
do direito pela cultuada germanofilia peculiar desta área no Brasil - é que despertaram os juristas para este 
aspecto intrigante e complexo do pensamento humano.   
11  Esta discussão sobre a pragmática dos sentidos no Investigações Filosóficas de Wittgenstein 
pode ser encontrada entre as proposições 2 até 8 e, ainda, da 25 até a 33. WITTGENSTEIN, Ludwig. 
Investigações Filosóficas, trad. De José Carlos Bruni, São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. (Coleção 
Pensadores). 
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palavras e segundo a orientação da lingüista Villaça Koch, da UNICAMP, a linguagem 
deve ser “encarada como forma de ação, ação sobre o mundo e dotada de 
intencionalidade, veiculadora de ideologia, caracterizando-se portanto pela 
argumentatividade”12. 
 
Se pensarmos a relações do direito com o mundo a partir desta teoria, ou seja, a filosofia 
analítica, podemos, enfim, compreender como o sistema jurídico pode ter um 
fechamento operacional, e também pode, ao mesmo tempo, abrir-se para o mundo 
externo, interagindo com este, completando-o e sendo completado.      
 

3.2.1 – Algum aprofundamento sobre a relação do direito com a reviravolta 
lingüístico-pragmática  
 

Entende-se por sintaxe o estudo da estrutura da sentença. Embora este tipo de 
pensamento já compusesse uma das preocupações de Aristóteles, somente com Noam 
Chomsky no século XX, este assunto passou a ser recebido como um decisivo fator para 
teoria da linguagem e conseguintemente para ordenação da filosofia em geral. Chomsky 
cria a gramática gerativa e a partir daí pode-se pensar numa espécie de filosofia da 
linguagem ou, ao menos, renovação da linguagem, conhecida também por gramática 
transformacional. Estas duas linhas do pensamento abriram campo para outros 
desdobramentos hoje muito em voga no mundo da lingüística, sobretudo seguindo os 
passos de Joseph Greenberg, com sua tipologia sintática, que também passou a ser 
denominada de funcionalismo. Fato é que, a partir de Chomsky e Greenberg floresceu 
um novo tipo de teoria dos atos de linguagem capaz de juntar os gramáticos aos 
filósofos e estes aos juristas. No caso do direito, mais precisamente, o autor que trouxe 
melhor investigação foi John L. Austin, a partir de seus atos de fala, previstos no livro 
How to do things with words, onde deixou claro suas pesquisas sobre atos 
performativos, atos ilocucionários e atos locucionários, e mais profundamente, em uma 
pesquisa a linguagem e seus significados a partir da publicação do Philosophical 
papers.13   
 
Nestas pesquisas, deparou-se com a rica questão do significado, que deu origem aos 
estudos da semântica14. A semântica, como dito, interessa ao direito porque as palavras 
podem assumir muitos significados, dados seus contextos. A palavra contexto, por sua 
vez, implica uma espécie de pensamento sistemático. A teoria da linguagem passou 
então a trabalhar como um sistema, dando início ao que veio a se convencionar por 
estruturalismo. Da mesma forma, o direito ou mais precisamente a hermenêutica 
jurídica deve ser entendida a partir de um sistema complexo, que permeia contextos e 
experimenta os ganhos da filosofia analítica no campo do estruturalismo.  

 
                                                 
12  KOCH, Ingedore Grundeld Villaça. Argumentação e Linguagem, 4ª. ed., São Paulo: Editora 
Cortez, 1996, p. 17. A autora dispõe ainda, em complemento a esta idéia supra citada - que compõe, até 
certo ponto, o objetivo maior de suas proposições no campo da argumentação - que a linguagem deve ser 
analisada como capacidade de refletir de maneira crítica sobre o mundo e em especial sobre a utilização 
da língua como instrumento de interação social. pp. 17-18.   
13  AUSTIN, John L., Philosophical papers, Oxford University Press, 2a. edition, 1970.  
14  A semântica, termo cunhado pelo lingüista francês Michel Bréal, ao seu turno, é o ramo da 
lingüística que estuda o significado, compondo um seguimento praticamente autônomo da teoria da 
linguagem e, sem dúvida, fundamental para a prática hermenêutica jurídica.  
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Luhmann não entende a linguagem como um sistema, mas tão somente como um 
acoplamento estrutural, porque a linguagem viabiliza o funcionamento dos sistemas 
sociais, ou ainda, sob a ótica da idéia de um sistema social, a linguagem para Luhamnn 
liga os indivíduos formando a sociedade, mas não opera com função própria. Se a 
linguagem não é sistema e sim acoplamento que possibilita a comunicação dos sentidos 
do direito, estes sim definem o direito como um sistema. Mas observe-se que se a 
linguagem constrói os sentidos, o faz pragmaticamente, ou seja, por meio dos usos que 
se faz destes. A construção dos sentidos se dá por meio da linguagem de desta forma o 
suposto sistema auto-referencial do direito nunca se fecha completamente, mas apenas 
parcialmente porque comunga com o mundo externo - o ambiente e outros sistemas - a 
formação dos signos que usa e interpreta. Este fenômeno é expressão mais precisa do 
que este texto entende por hermenêutica jurídica. 

 
No estudo dos significados dos signos (semântica), há duas linhas de pesquisa bem 
diferentes entre si: a primeira estuda o significado intrínseco da forma lingüística que o 
contem e o segundo estuda a interação entre a forma lingüística de um enunciado e o 
contexto em que se encontra. Ao direito interessa essa última linha de pesquisa (para a 
Escola de Exegese interessava apenas o primeiro). Como a primeira linha é cunhada 
como semântica propriamente dita, o direito não tem como problema o estudo da 
semântica, mas sim o da semiótica. Em termos rigorosos de teoria da linguagem o 
direito trabalha no campo da pragmática. Neste sentido, pode-se pensar sobre a idéia de 
concreção, tão preciosa para Friedrich Muller. O direto só ganha realidade ao passo que 
é pensado a partir do fato concreto. A norma é apenas um ponto de partida e deve, a 
partir da experimentação fática, tomar forma e sentido. Pensar a norma isolada não é 
propriamente pensar o conteúdo da norma, mas apenas captar seu texto, indefinido e, 
portanto, inaplicável ao mundo concreto15.   

 
Isto porque, embora os operadores do direito usem inadvertidamente da expressão 
pragmática ou pragmatismo num sentido lato, onde estas palavras referem-se ao mundo 
da motivação das ações (Peirce)16, para os lingüistas, a palavra pragmatismo refere-se 
tão somente ao estudo da linguagem, assim como é empregada pela língua inglesa 
quotidiana. Neste sentido, a pragmática estaria ligada às problemáticas da semântica 

                                                 
15  MÜLLER, Friedrich. Discours de la méthode juridique. Tradução para o francês de Olivier 
Jouanjan. Presses Universitaires de France, Paris: 1996. Título original em alemão: Juristiche Methodik. 
Ou ainda: MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Max 
Limonad, 2000. Título original da tradução em espanhol: Métodos de trabajo del derecho constitucional, 
e em alemão: Die juristische Methode im Staatsrecht.  

16  Para o Cambridge Dictionary of Philosophy a palavra pragmatismo está ligada à idéia de 
conhecimento experimental (não-metafísico) como instrumento – “a tool to organizing experience 
satisfactorily” (uma ferramenta para organizar a experiência satisfatoriamente) -. Dispõe, ainda, o verbete: 
“Pragmatism, a philosopy that stresses the relation of theory to praxis and takes the continuity of 
experience and nature as revealed through the outcome of directed action as the starting point for 
reflection. [...] Knowledge is therefore guided by interests of values. Since the reality of objects cannot be 
known prior to experience, truth claims can be justified only as the fulfillment of conditions that are 
experimentally determined, i.e., the outcome of inquiry”. (Pragmatismo: uma filosofia que tenciona a 
relação entre teoria e prática e toma a continuidade da experiência e da natureza revelada por meio de um 
viés direto da ação como ponto de partida da reflexão. [...] Conhecimento é, portanto, guiado pelo 
interesse de valores. Desde que a realidade dos objetos não pode ser conhecida senão pela experiência). 
Cambridge Dictionary of Philosophy, segunda edição, Cambridge University Press, 1999. 
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formal, ligada à lógica formal, mas também aplicada aos contextos que motivam as 
ações, ganhando realidade ao concretizarem-se no mundo experimentado. O que resulta 
na teoria da semântica vericondicional, teoria dos modelos (situações) que serve ao 
direito dentro de seu espectro da filosofia ética apontada inicialmente por Moore e que 
teve muitos outros responsáveis pelo seu desenvolvimento, no caso do direito, as 
maiores influências são Karl-Otto Apel, com sua ética do discurso, lançada no 
Transformação da Filosofia e no Estudos de Moral Moderna  e Jürgen Habermas, 
inicialmente a partir do texto Que é pragmática universal? e sobretudo na sua Teoria da 
Ação Comunicativa.   

 
4. – Considerações Finais: 

 
Conclusões sobre as relações entre pragmática e direito e suas implicações 
para uma suposta teoria dos sistemas aplicada ao fenômeno jurídico.   

 
O direito, segundo o interesse destes escritos, que é fundamentalmente contra-
formalista, estaria alinhado ao universo da semiótica. A semiótica ou semiologia seria, 
segundo Villaça, o estudo da produção social de significados com base em sistemas de 
signos17. Porque os objetos de seu estudo, “são examinados como textos que 
comunicam significados, e esses significados derivam da interação ordenada de 
elementos portadores de sentido, os signos, que estão eles mesmos encaixados num 
sistema estruturado, de maneira parcialmente análoga aos elementos portadores de 
significado em uma língua”18. Então, se a semiótica estuda o significado que a 
linguagem atinge mediante o contexto em que é empregada, a idéia de contexto deve ser 
analisada pelo direito de forma cuidadosa, pois reside aí seu maior desafio. Que é 
contexto?  
 
Para o direito há dois hemisférios básicos para se pensar o contexto. O primeiro é o 
momento que em a lei é feita – ponto de partida - e, segundo, no momento em que é 
aplicada ou interpretada – momento de concreção - . Cada um destes momentos sugere 
contextos específicos embora segundo a ótica dos exegetas formalistas isto pouco 
importe.  
 
Fato é que o direito deve estar atento a uma ‘analise crítica do discurso’, pois aí está seu 
graal. Nesta ótica interessa algumas abordagens especiais como: em que contexto social 
e político o discurso é proposto? Quem o propõe (a que ordem o propositor está 
inserido)? A quem este discurso está dirigido e por quê? E finalmente, com grande 
perspicácia, a mais perigosa das perguntas: O propositor do discurso jurídico tem 
objetivos ocultos? Ou seja, seu agir é estratégico? Ou ainda: Que interesses subjazem o 
texto produzido pelo operador do direito? A analise crítica do discurso é um segmento 
originalmente proposto pela filosofia analítica,19 mas que tem a maior importância para 
o mundo jurídico, por sua dimensão efetiva na práxis política do direito.     
 

                                                 
17  TRASK, R. L., Dicionário de Linguagem e Lingüística, título original: Key concepts in 
language and linguistics, tradução de Rodolfo Ilari, São Paulo: Contexto, 2004. p. 263. 
18  TRASK, R. L., Dicionário de Linguagem e Lingüística, p. 263. 
19  Trask aponta o sociolingüista britânico Norman Fairclough, como pioneiro nos anos 80 a propor 
a “critical discourse analysis” como teoria da consciência lingüística crítica (critical language 
awareness). TRASK, R. L., Dicionário de Linguagem e Lingüística, p. 31. 

  3680



A lei trabalha uma série de terminologias que têm grande diversidade semântica, pois 
mudam em contextos específicos (questão situacional) assim como mudam também de 
pessoa para pessoa (questões de perspectivas). Este é o problema conotativo da 
expressão legal, que se vê permeada pela pragmática de outros sistemas, não 
necessariamente jurídicos. Isto significa que palavras particularmente carregadas de 
sentido cultural ou político podem explodir em diferentes interpretações, reconstruindo 
o próprio direito sem que este tenha, a princípio, definido seus sentidos de antemão. Isto 
porque os sistemas cultura, moral e direito, no campo lingüístico, se permeiam sem 
critérios para suas delimitações ou auto-referências. Ou seja, os sistemas sociais são 
auto-referentes uns dos outros e se perfazem mutuamente. Sob a terminologia utilizada 
por Luhmann seriam, então, alopoiéticos. Mas Luhmann assim não os entende, pois 
acredita que o direito é autopoiético. Mas sua posição é contrafactual se analisarmos 
pragmaticamente palavras como homossexualismo, racismo, prostituição, devido suas 
delicadas percepções políticas e principalmente suas recém-instauradas composições 
culturais e morais.   
 
Tomemos um sintagma, a título de especulação: prostituição. É possível afirmar que 
este signo tem perdido seu caráter pejorativo? Ao menos, tem-se veiculado, 
contemporaneamente, que a profissional prostituta é vítima de um contexto social 
excludente tanto pelo mercado de trabalho quanto pelo moral. Há, assim, certa 
consciência de que a sociedade mantém certo processo de “guetização” da atividade 
profissional relacionada ao sexo. A perspectiva desestigmatizadora só é ventilada em 
termos de um esclarecimento sóciopolítico de alguns grupos, ou seja, apenas uma 
reflexão crítica como a da moral moderna tem feito esta analise do discurso. Porque, 
embora seja sensível a percepção de que há crescente desestigmatização no senso 
comum brasileiro (cultura brasileira), a figura da prostituta continua como vítima de 
preconceito tanto social quanto da práxis jurídica.  
 
O sistema auto-referencial da moral, que é, por sua vez crítico-racional e opera a partir 
de uma ética do discurso, pode-se inferir que: a) As prostituição é composta, 
majoritariamente, de um grupo social pobre, sem instrução que não consegue ingressar 
no mercado de trabalho porque se encontra desqualificado para exercer atividades 
disponíveis no mercado de trabalho; b) A grande maioria é composta pela população 
feminina, que é ainda, em nossa sociedade, outro fator de exclusão.  
 
Isto posto, vez que esta atividade profissional é desqualificada pelo senso comum, a 
cultura, exerce-se sobre ela uma série de opressões que podem ser captadas no plano da 
“epistemé” jurídica também (expressão utilizada por Foucault para designar certa 
proposição inconsciente, mas que atua nos jogos de poder travados entre os sujeitos e 
sujeitados de uma relação social). Isto significa que os sistemas cultural e moral 
penetram semanticamente no sistema jurídico. Há aqui uma interseção de sistemas 
muito mais complexa do que os meros input e output que a teoria luhmanniana 
descreveu. 
 
Há então, um paradoxo entre cultura e moral quanto à definição do sintagma 
prostituição. Este termo pode ser visto segundo a ótica crítica de fundamentação 
reflexiva da ética do discurso, que o enxerga como um problema social que deve ser 
assistido pelo Estado e pela sociedade civil porque encerra violência e acaba por 
correlacionar-se com a prostituição infantil, vitimando, desta forma, dois grupos de 

  3681



devida proteção: os fragilizados pela tenra idade (infância) e os excluídos 
economicamente. Mas pode, por outro lado e paradoxalmente, receber influxos 
negativos, vindos da cultura, que por sua vez não reflete conseqüências e nutre-se do 
senso comum. Por isto, o mesmo sintagma, apresenta, no direito, aplicação de normas 
específicas. Para o direito brasileiro, a prática da prostituição é quase ilícita, impedindo 
que a prostituta possa ingressar em juízo para “cobrar seus serviços”, mesmo no campo 
trabalhista contra seu patrão, como frente a um dono de casa noturna, por exemplo. Ou 
ainda, contra o Estado, para requerer os benefícios da aposentaria por invalidez.  
 
O que faz o direito apenas reconhecer ou objetivar um viés da expressão prostituição? A 
resposta para esta questão agora é simples. A teoria da linguagem serve ao direito como 
um método para produzir objetividade e assim fazer um recorte epistemológico de até 
onde se estende o campo de aplicação do direito. A linguagem é, de fato, o meio pelo 
qual é dado o conhecimento, no caso do direito a linguagem é interpretada sob o prisma 
da hermenêutica jurídica, que dispõe sobre as condições de seu entendimento. Para o 
direito, então, a linguagem é o meio pelo qual se limita a capacidade de interpretação da 
semiótica, ou seja, a linguagem serve como obstáculo para que o processo de 
conhecimento do direito trabalhe com certos limites ou mesmo, que não interceda em  
determinadas demandas sociais.  
 
É daí que o problema da linguagem se relaciona diretamente com o problema do 
método jurídico. Pois linguagem é uma forma procedimental do pensamento e, portanto, 
um método de conhecimento. O direito trabalha com a linguagem exatamente neste 
sentido e estabelece o fechamento operacional de determinados apontamentos por força 
do cumprimento de sentidos pré-ordenados, preconcebidos. Mas estes sentidos não se 
fecham completamente, na prática, porque bebem da mesma “seiva” que nutre outros 
sistemas, ou ainda, nutre-se da seiva produzida por outros sistemas. 
 
A pré-determinação de sentidos rompendo com os usos pragmáticos conjuntos de outros 
sistemas afins pode provocar, no próprio direito, impotência perante as demandas da 
vida. A teoria da linguagem não pode aparecer como uma limitação do pensamento 
jurídico mediante um método de objetivação do pensamento. A lei como estrutura 
lingüística deve ser interpretada de maneira aberta, compromissada apenas com o 
problema e não com as condições discursivas a priori, propostas pelo legislador. 
Satisfatoriamente, como a linguagem é o viés que faz com que o direito seja também 
alopoiético, há uma esperança que nasce com a própria natureza do saber jurídico: a 
dimensão pragmática. E esta, em um “sentido restrito, deve ser vista como o estudo da 
atividade inter-individual realizada no discurso.20   
 
Em qualquer nível de significação, quem diz algo o diz porque quer recriar sentidos e a 
questão é apenas perceber que jogos de poder subjazem estas operações. Compreender 
uma enunciação é compreender suas intenções. Isto posto, como pode o juiz firmar que 
julga no sentido do ordenamento jurídico? Que ordenamento se há tantos. Ora a teoria 
da auto-refêrencia vê se prejudicada quando observada a partir de um prisma 
sistemático fechado, auto-referencial. Dispõe Villaça que:  
 

Todo texto caracteriza-se pela textualidade (tessitura), rede de relações que fazem com 
que um texto seja um texto (e não uma simples somatória de frases), revelando uma 

                                                 
20  KOCH, Ingedore Grundeld Villaça. Argumentação e Linguagem, p. 25. 
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conexão entre as intenções, as idéias e as unidades lingüísticas que o compõem, por 
meio do encadeamento de enunciados dentro do quadro estabelecido pela enunciação21. 

 
O direito pode, desta forma, aprender com a ética do discurso, entrevendo-se com o 
sistema moral e pode, ao mesmo tempo, rechear-se da realidade cultural, interpretá-la e 
expandi-la no sentido de suas aptidões conciliadoras, solidárias e prudentes. 
 
Lembro-me agora, sem muita exatidão, de uma figuração em que o poeta Manoel de 
Barros passava os dias “rimbaudiano”, isto quer dizer: reinventando os sentidos das 
palavras, invertendo-os e desta forma fazendo suas poesia. Sabe-se que com um 
caderninho nas mãos, perambulava pela sua casa, procurando palavras. Ao ver sua 
esposa escrevendo algo sobre a mesa de jantar, esticou os olhos e perguntou curioso: 
“Que você está escrevendo?”. Ela respondeu percebendo o mal-entendido do marido: 
“Coisas da terra, Manoel! Coisas da terra: feijão, arroz, trigo, peixe...”. Então Manoel de 
Barros retrucou sereno: “Peixe é da água.” 
 
Quando for preciso, o direito reverterá o sentido, porque é um sistema consciente, pois 
tem sujeito: seus operadores. Os sistemas sem sujeito de Luhmann só podem existir 
quando não houver linguagem. Linguagem é uma questão humana. Por este motivo, 
talvez, Perelman escreveu que o “aprendizado de uma língua também significa aderir 
aos valores de que, de modo explícito ou implícito, ela é portadora, às teorias cujas 
marcas traz, às classificações subjacentes ao emprego dos termos”22.  
 
Como restou provado, direito em si, de fato, não existe. O direito é um fenômeno 
complexo e sua formação se dá a partir de outras áreas do conhecimento. Não há como 
distinguir de maneira estanque os sistemas da moral, da cultura, da política. Por outro 
lado, é possível perceber no direito seus próprios sentidos e, portanto, certa auto-
referência. Desta forma criamos algo que deve ser entendido como hermenêutica 
jurídica. Mas seus sentidos são formados pelas mesmas “seivas” de outros sistemas 
sociais. Os ensinamentos filosóficos de Nietzsche e Foucault dizem que só se conhece 
algo quando se mistura com ele; misturar-se com a moral, com a cultura e com a 
política são os meios pelos quais o direito cresce, transforma, acompanha à sociedade. 
De sorte que a epistemologia jurídica é infértil se isolada. O direito pode usufruir da 
ética discursiva conquistada pela moral e, desta forma, em sua própria estrutura, aplicar 
o saber moral na cultura, modificando-a, tornando-a prudente com referência aquilo que 
ela relaciona e cria.  
 
A linguagem constrói os sentidos e o faz pragmaticamente, ou seja, por meio dos usos 
que se faz destes. A construção dos sentidos se dá por meio da linguagem de desta 
forma o suposto sistema auto-referencial do direito nunca se fecha completamente, mas 
apenas parcialmente porque comunga com o mundo externo - o ambiente e outros 
sistemas - a formação dos signos que usa e interpreta. Este fenômeno é expressão mais 
precisa do que entendemos por hermenêutica jurídica. 
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CONSEQUÊNCIAS DAS MUDANÇAS JURÍDICAS  DOS ÚLTIMOS SÉCULOS 

NA RELAÇÃO ENTRE ESTADO E SOCIEDADE 
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RESUMO 

A relação entre o paradigma estatal-legal é aqui analisada neste ensaio desde o 

surgimento do Estado de Direito moderno, focalizando os acontecimentos essenciais 

que se iniciaram com a Revolução Francesa (1789) até as conseqüências sócio-

econômicas absorvidas pelo direito recente fruto das transformações decorrentes do 

neoliberalismo. Há pouco tempo o direito adquiriu sua função social frente aos 

conceitos positivistas puristas do séc. XIX, enfatizando a relação mais madura da 

sociedade civil com as mudanças políticas e, portanto, também jurídicas, ocorridas 

durante o que HOBSBAWM (1995) denomina "o curto século XX". A correlação entre 

Estado, direito e sociedade civil é muito importante para se aferir e conhecer o 

fenômeno do pluralismo jurídico, através do qual coexistem dois ou mais sistemas 

normativos em um mesmo espaço social, por vezes conflitantes; em outros momentos, 

como sujeitos distintos que buscam um diálogo para sua integração, tal como ocorre 

entre diversos movimentos sociais e o poder público. A sociedade civil, ao longo destes 

últimos duzentos anos, aproximadamente, tem amadurecido suas formas de participação 

à medida que protagoniza importantes fatos sociais. Destarte, torna-se um sujeito mais 

ativo do próprio direito. 
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La relazione tra il paradigma statale-legale è analizzata in questo artícolo a partire del  

sorgimento dello Stato di Diritto moderno, mettendo in evidenza l'avvenimenti 

essenziali iniziati con la Rivoluzione Francesa (1789) persino le conseguenze socio-

econòmice assorbitas per il diritto recente, prodotto delle trasformazione decorrenti del 

neoliberalismo. Poco fa il diritto ha acquistato sua funzione sociale in fàccia i concetti 

positivisti puristi del sècolo XIX, avendo eccelleruto la relazione più stagionata della 

società civile con i mutamenti polìtici e, pertanto, anche giuridici, venutas durante il 

perìodo che HOBSBAWM (1995) nomina "il breve sècolo XX". La correlazione tra 

l'Stato, il diritto e la società civile è troppo importante per verificare e capire il 

fenòmeno della pluralità giurìdica, attraverso del qual coesìstono due o più sisteme 

regolatore nello stesso spàzio sociale, alle volte conflittanti; in altri momenti, come 

soggetti distinti che cercano un diàlogo per loro integrazione, secondo accade in mezzo 

ai differenti movimenti sociali e il potere dello Stato. La società civile, lungo degli 

ùltimi duecento anni, approssimativamente, ha maturato sue maniere di partecipazione a 

misura che condurre sporgenzi fatti sociali. Così, lei addiviene un soggetto più attivo del 

pròprio diritto. 

 

PAROLE CHIAVE 

LIBERALISMO; WELFARE STATE; NEOLIBERALISMO; SOCIETÁ CIVILE; 

DIRITTO 

 
A vida do direito é a luta, a luta dos povos, de governos, de classes, de indivíduos. 
Todo o direito do mundo foi assim conquistado, todo ordenamento jurídico que se 
lhe contrapôs teve de ser eliminado e todo direito, assim como o direito de um 
povo ou o de um indivíduo, teve de ser conquistado com luta. O direito não é mero 
pensamento, mas sim força viva. (IHERING, 2001, p. 27) 

 

O PARADIGMA CLÁSSICO 

 

Comecemos pelo Estado Liberal, marco histórico inegável da transição entre 

o direito fundado na vontade do monarca, quiçá divina, e a fase de preponderância da 

norma fundamental, objetiva e imparcial, sobre toda a estrutura sociopolítica. Os 

séculos XVIII e, mormente, XIX foram períodos históricos nos quais a racionalidade 

científica assume o posto de "guardiã da verdade", portanto, cujos critérios de aquisição 

de conhecimento da realidade possuem maior apuro e rigor técnico, assegurando a 
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qualidade da informação obtida. Por seu distanciamento quanto ao sujeito, diferente das 

teorias antropocentristas do início da fase moderna, a racionalidade pós-iluminista 

enfatiza o papel positivista da lei como requisito de validade dos atos do Estado e, 

também, de sua própria existência. A impessoalidade pregada como pressuposto 

essencial do ordenamento jurídico, no fim da Modernidade propiciou a sua 

sistematização sob a égide das Constituições escritas, parâmetro único de todo o sistema 

normativo de então. Segundo o tipo ideal weberiano, o modelo de dominação legítima 

racional-legal obteve êxito no século XIX devido às formas burocráticas de exercício do 

poder, fundadas em um corpo de regras tecnicamente elaboradas por especialistas e 

estabelecedoras de limites definidos para o Estado. O governo do rei é substituído pelo 

governo da lei. 

A teoria de WEBER (2004), de cunho sociológico, alia-se com presteza ao 

discurso positivista, inicialmente pelo recurso metodológico empregado, pois ambos 

submetiam suas considerações sobre a realidade a partir de uma construção teórica 

capaz de universalizar conceitos e de ordenar o conhecimento adquirido. Também 

porque atribuíam ao Estado o único poder legítimo para criar leis, sempre utilizando 

técnicas adequadas e o serviço de especialistas. No entanto, o abstracionismo weberiano 

diferia da visão positivista da época quanto à possibilidade de revisão do modelo 

idealizado. WEBER admitia ter que reestruturar seu tipo teórico ante uma insatisfatória 

confrontação com a verdade dos fatos. Já o direito positivo oitocentista impunha à 

sociedade civil a aceitação simples e cordata dos ditames da norma jurídica, posto que 

esta era válida ante a Constituição vigente. Sem discordar da necessidade desse limite 

legal, pedra angular de qualquer direito que se pretenda hábil para lidar com os conflitos 

sociais de um grupo, a rigidez excessiva do positivismo de então coibia a lei de ser o 

resultado dos anseios de todos os cidadãos, haja vista a noção estrita que este termo 

recebe logo após as revoluções liberais, inclusive. Normalmente, o voto era censitário. 

Embora o direito receba influências histórico-sociais, no Estado Liberal o 

paradigma erigido, especialmente nos países de tradição romano-germânica, sofre com 

a menor qualidade de suas transformações. A Constituição é a norma fundamental, mas 

está desvinculada do real acesso pelos indivíduos. Esta é, por sinal, uma distintiva 

insígnia do período liberal, em decorrência do contexto social que aparece após a 

revolta francesa. A normatividade do direito consiste tão somente em seu dever ser. O 
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século XX é que trará, anos mais tarde, a discussão sobre os compromissos sociais que 

devam ser assumidos pelo Estado e pela lei, como seu instrumento de justiça, 

destacando-se, aqui, o excelente debate iniciado pela Escola de Frankfurt, na Alemanha 

e, no Brasil, a teoria tridimensional do direito, do ínclito professor MIGUEL REALE 

(1991, p. 194). 

 
Segundo essa teoria, o ordenamento jurídico é, sem dúvida, normativo, mas não é 
apenas um conjunto gradativo de normas e muito menos um sistema de proposições 
lógicas. As normas representam o momento culminante de um processo que é, 
essencialmente, inseparável dos fatos que estão em sua origem (neste sentido é certo 
dizer que 'ex facto oritur jus') e dos valores ou fins que constituem a sua razão de ser.  

 

 O Estado de Direito existente até meados do século XX – ressalvadas as 

diferenças entre as  diversas sociedades – primava pelo amor à técnica em detrimento de 

interpretações mais amplas da lei. O conceito de burocracia vigente muito diferia, aliás, 

do que hoje compreende tal asserção, nesta fase, símbolo da eficiência estatal. Referia-

se ao uso da lógica pelo aplicador da norma, a partir de critérios técnicos preexistentes, 

sem lhe conferir o papel de seu intérprete e atualizador quanto ao seu conteúdo 

valorativo, tal como muitas vezes hoje se vê na atuação dos magistrados. Em razão 

dessa estrita legalidade, advinda de sua conferência em relação ao parâmetro abstrato da 

norma fundamental, olvida-se de atentar para os problemas da ineficácia social do 

direito positivo em um grande número de situações, a começar, econômicas. A não 

intervenção do Estado junto ao mercado é explicada, por exemplo, por sua 

desnecessidade ante a capacidade de auto-regulação deste, tão propalada por Adam 

Smith sob a alcunha de "mão invisível" 1. Juridicamente, sua inércia é salvaguardada 

pela defesa do equilíbrio entre os indivíduos, todos iguais perante a lei, destarte, 

qualquer interferência estatal seria um comprometimento dessa ordem. Visto que não se 

admitia a desigualdade e, uma vez que todos foram declarados livres de se subsumirem 

a qualquer autoridade exercida além da lei, o governante era privado do condão de 

interferir nas relações sociais, cujas dissonâncias se harmonizariam espontaneamente, 

como pensava à época a burguesia industrial que ocupara o centro do poder político. 

O Estado Liberal cativou adeptos por algumas contribuições significativas 

que empreendeu para a sociedade, ao menos na parte ocidental do planeta, que era 

                                                 
1  SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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governada por monarcas despóticos na maioria dos países. Segundo ELIAS (1993), este 

foi o locus  de sociogênese da individualidade 2. Propôs a conversão do súdito em 

cidadão, resgatando o valor da participação do povo na gestão do Estado, por meio de 

representantes. Este valor, resgatado da cultura jurídica ateniense antiga, assemelhava-

se às características democráticas gregas da legislatura de Sólon quanto à paridade de 

representação – as demos eram unidades pelas quais se dividia o território, de modo que 

a cada um cabia indicar um membro que participasse do governo de Atenas – e, ainda, 

quanto ao estilo elitista de governar, já que as massas continuavam alijadas das decisões 

sobre a polis 3. Coadunava-se à lógica da indústria, à qual servia por introduzir valores 

novos que garantissem sua permanência no poder. E favorecia a arregimentação da 

plebe para apoiar à luta burguesa contra os outros dois estados, clero e nobreza, por 

meio da suposta igualdade que a Constituição garantiria. 

Sem desprezar o progresso que o liberalismo habilmente promoveu, 

assegurando formalmente direitos e liberdades individuais relevantes ante a situação de 

opressão vivida durante o Ancièn Regime, urge ressaltar as seríssimas injustiças 

oriundas do liberalismo: a abstração excessiva do direito positivo frente à realidade 

social, resultando na completa ineficácia do princípio da igualdade; a falta de 

concretude do princípio da representação, visto que a maior parte do povo não votava e, 

assim, não se fazia representar no poder; a concentração do lucro, sem adequada 

distribuição da riqueza entre aqueles que trabalharam para produzi-la. Segundo 

BESTER: 

 
Mas ocorre que a alta burguesia, tão-logo realizada a Revolução Francesa e tendo 
ela ascendido ao poder, transformou-se em uma força conservadora, contrária a 
qualquer outro avanço revolucionário, fazendo com que, dentre todas as camadas 
sociais que integravam o Terceiro Estado, tivesse sido a que colheu os melhores 
frutos... Como já adiantamos acima, com o incremento do liberalismo e da 
Revolução Industrial,as explorações cometidas aos seres humanos pelo regime 
capitalista foram se acirrando, devendo os trabalhadores laborarem sem qualquer 
proteção social ou legal, em jornadas diárias trabalhistas em torno de 12 a 18 horas, 
muitas vezes chegando a 20, por salários miserentos e inclusive diminuindo 
sobremaneira a expectativa de suas vidas. (BESTER, 2005. p. 21-22) 

 
                                                 
2  Este conceito de sociogênese foi cunhado por Norbert Elias para explicar o nascimento de um 
habitus social em uma época e lugar determináveis, como a utilização de talheres, a cortesia como gesto 
de civilidade e a noção de indivíduo. 
3  "Sólon pensava através da economia e não poderia ser diferente quando fez leis relativas ao 
comando do Estado ateniense. No comando efetivo ficariam aqueles com mais riquezas e abaixo deles, 
com menos poder e sucessivamente os que tivessem menos dinheiro." (CASTRO, 2003. p. 75) 
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Este é outro aspecto peculiar ao liberalismo. A noção de trabalho. A 

mudança da sociedade teológica para a científica, de camponesa para operária, alterou 

também a forma de se perceber o trabalho, haja vista a não muito distante reforma 

protestante, outro fator de peso nessa transformação. Do medieval tripalium, visto pelos 

servos como um castigo, um débito para com seus senhores, formula-se no 

industrialismo do século XVIII e seguintes a idéia de labor, cujo conceito ensejava três 

importantes elementos: a) o indivíduo trabalha para si, para gerar sua riqueza e a obtém 

na justa medida de seu valor como filho de Deus, sendo as injustiças sociais produto da 

má observação dessas normas divinas, o que tanto serve para ruir a necessidade de 

sofrimento temporal para alcançar o paraíso, como também para fortalecer a esperança 

exclusiva de uma felicidade terrena, portanto, ansiada em seu aspecto material, que 

necessita de capital para ser realizado; b) sendo a missão do ser humano prosperar na 

terra para sua felicidade e, visto que a vida humana é curta frente aos séculos da 

história, cumpre que se trabalhe muito, para valorizar o tempo que se tem para usufruir 

– "o tempo é precioso", "tempo é dinheiro" – daí o destaque que os marcadores de horas 

adquirirão a partir desse momento; c) a ociosidade é inimiga das boas obras – "cabeça 

vazia é oficina do diabo" – e a dignificação do indivíduo ocorre através do labor. 

 

TRANSIÇÃO PARA O WELFARE STATE 

 

Logo, caracterizam o cenário liberal a expansão do mercado, haja vista a 

tecnologia projetada na segunda Revolução Industrial como o vapor (por volta de 1860) 

e a manutenção de uma estrutura mínima para o Estado, servil aos interesses 

econômicos apenas de uma minoria em prejuízo de um programa igualitário 

desenvolvimento, o que realmente efetivaria a cidadania prometida pelos 

revolucionários que derrubaram a Bastilha. Aliás, esses tópicos devem ser analisados 

considerando-se a distinção de suas fontes. Por um lado, o industrialismo inglês foi 

responsável por estimular o aproveitamento do tempo e pela idéia de consumo nos 

moldes em que hoje conhecemos e, virtude das novas formas de organização da 

produção. A sociedade industrial se aparece e substitui grande parte do modo de vida 

rural e religioso, resquício do feudalismo nos reinos dos monarcas. Há a formação de 

centros urbanos industrializados, redefinindo o uso dos espaços sociais; às famílias 
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extensas seguem-se os núcleos familiares compostos por pai, mãe e filhos 

exclusivamente; os valores tradicionais que induziam uma coletivização e partilha dos 

bens nas pequenas comunidades pouco a pouco cede lugar ao individualismo material; 

e, a evolução da ciência questiona a própria existência de Deus.  

Já na França, à época sofrendo com seu processo de industrialização tardio, 

urgia que se reformulasse, primeiramente, o Estado e a forma de distribuição de poder. 

Para atender à primeira demanda, vimos a essencialidade da teoria weberiana por meio 

do conceito de burocracia, corpo técnico especializado e dissociado de compromissos 

pessoais ou favoritismos no préstimo dos serviços públicos. O direito também incorpora 

esse paradigma da impessoalidade e da cientificidade. Este foi o instrumento escolhido 

à época para a legitimação do poder burguês, advindo de um estado inferior. Aliando o 

conceito de democracia ateniense ao uso da razão subjugava o sistema anterior – não 

sem luta ou derramamento de sangue – e, de uma perspectiva meramente formal – 

positivismo jurídico – um novo pacto social de constituição da sociedade política é 

erigido, no qual a vontade máxima não reside no governante, outrossim, nos indivíduos 

que o subscreveram. A norma fundamental expressa esse contrato entre o poder 

originário do povo e seus representantes, por isso é posta acima de todas as outras 

normas criadas. De modo a evitar o aparecimento de novos privilégios sejam criados é 

aplicada em sua literalidade, restringindo-se a discricionariedade dos magistrados em 

prol da propalada igualdade entre os indivíduos. Para assumir o poder, somente sob os 

auspícios da lei. 

Infelizmente, conquanto válidos tais pressupostos, a ausência de equilíbrio 

nas relações sociais, notadamente econômico, culminou na derrocada, ao menos 

momentânea, do modelo liberal do século XIX. Operários insatisfeitos com suas 

condições de trabalho se organizam para redefinir seu espaço social no mundo novo que 

sucedera ao absolutismo. A Igreja Católica publica a Encíclica Rerum Novarum em que 

afirma: "... o poder público deve intervir para proteger o direito de cada um... 

Trabalhar é exercer sua atividade com o objetivo de obter o essencial às diversas 

necessidades da vida..." 4. As críticas socialistas de Karl Marx sobre a acumulação de 

capital e a alienação do ser humano pelo mercado, coisificando-o, concebiam uma nova 

concepção de poder. O socialismo marxista se confronta duramente com o modelo 

                                                 
4  FALCON, 1989. p. 129. 
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capitalista liberal, acusando-o de expoliar o trabalho do operário, motivo da grande 

contradição do capitalismo, segundo ele: o aumento das riquezas é acompanhado pelo 

concomitante incremento da miséria humana 5. 

Também depunha contra o liberalismo a inexistência ou insuficiência de 

benefícios sociais. Em sua fase inicial, o questionamento do povo se referia à suposta 

igualdade que, em verdade, não permitia o acesso equânime aos bens produzidos e à 

riqueza existente. O direito positivo servia à defesa dos mais prósperos e tinha por 

primordial função viabilizar a ação do Estado Gendarme (Vigia), responsável por punir 

os que atentassem contra os valores liberais. Não é de se estranhar o ditado popular 

fruto dessas idéias, segundo o qual "o direito civil existe para proteger a propriedade dos 

ricos e o direito penal para prender os pobres".  

No início do século XX, a economia mundial sofre um revés na década de 

1920 com a quebra da bolsa de Nova York (1929),  prejudicada ainda pelas duas 

guerras mundiais que assolaram a Europa (1914-1918; 1939-1945). A sociedade urbana 

já mais formada era composta por legiões de operários que viviam em péssimas 

condições 6. Isto não somente lhes impunha uma condição indigna de vida, como 

reduzia para os investidores capitalistas seu mercado consumidor. Depauperados, não 

podiam comprar, o que agravou a crise de superprodução do primeiro quartel do último 

século e ensejou o acirramento do imperialismo europeu sobre a África e norte-

americano sobre a América Latina, por exemplo. Os excessos cometidos pelo modelo 

liberal resultaram na premência de uma intervenção estatal para preservar a própria 

economia capitalista. Ao derrubar o estigma setecentista de que existiam pessoas 

diferentes por seu status social, a burguesia substituiu a desigualdade em razão do 

nascimento por aquela decorrente do sucesso financeiro, supostamente acessível a 

todos, posto que a lei garantiria a liberdade dos cidadãos para a alcançarem – livre 

iniciativa. Mas é preceito basilar do ideário liberal que sem "ter" nada se pode "ser". 

                                                 
5  ARON, 2003. p. 195. 
6  O dia internacional da mulher e o dia internacional do trabalhador foram criados para que não 
mais lembrar operários assassinados na luta por direitos sociais. Em 08 de março de 1857, 130 mulheres 
que trabalhavam em uma tecelagem de Nova York foram trancadas e queimadas vivas dentro da fábrica 
para que assim se reprimisse toda e qualquer manifestação contra as condições de trabalho. A data foi 
criada em 1910, mas somente incorporada pela ONU em 1975. Já o dia 1° de maio tornou-se o dia 
internacional do trabalhador em homenagem aos operários presos e aos executados na grande 
manifestação de Chicago de 1886, quando 500 mil saíram às ruas, pacificamente, para pedir a redução da 
jornada média de 12 a 16 horas para 08 horas/dia. O primeiro julgamento dos que foram presos foi 
anulado e, no segundo, foram inocentados das acusações. 
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Como  resultado das distorções socioeconômicas liberais e da crescente 

influência do socialismo, mormente após a Revolução Russa de 1917, a partir da década 

de 1930 um novo paradigma de Estado e, por conseguinte, de direito é instaurado, cuja 

plataforma pretendia oferecer algumas das benesses prometidas pelos socialistas como 

educação, trabalho digno, saúde, previdência pública, entre outros. Começa a era dos 

direitos sociais, que supostamente reequilibraria a relação entre capital e trabalho. Este 

novo contrato social capitalista se sobreporia àquele que outrora havia sido firmado por 

ocasião da derrota da nobreza e do rei. A estrutura básica desse novo modelo, que 

também condicionou mudanças no direito positivo com Constituições mais sociais 

(México, 1917; Brasil, 1934 e 1946, a Constituição Generosa), nasceu nos Estados 

Unidos, a partir do New Deal, programa de metas econômicas e sociais a serem 

implementadas pelo poder público, sob o comando do então presidente Franklin D. 

Roosevelt, a começar pela reforma do sistema financeiro e investimos na agricultura. 

Este período também é marcado pelo número de grandes obras que são realizadas tanto 

para gerar emprego quanto para movimentar a economia interna do país. O Brasil 

vivenciou este milagre nas décadas de 1960 e 1970, especialmente nesta, com os gastos 

públicos efetivados pelo governo militar de Ernesto Geisel: rodovias, hidrelétricas, 

escolas técnicas, etc. 

O maior controle do Estado sobre o mercado era explanado pela teoria de 

John Maynard Keynes, economista norte-americano 7. De acordo com este autor, o 

mercado deve ser livre para que as ações econômicas possam ocorrer pela livre 

concorrência; todavia, visto que a dinâmica capitalista carrega consigo o perigo da 

acumulação excessiva e da superprodução, é papel estatal controlar através dos juros o 

crescimento econômico para que seja uniforme e dentro dos padrões da viabilidade, sem 

comprometer o futuro desenvolvimento do país. No Brasil, essas idéias começaram a 

ser aplicadas antes mesmo do capitalismo social de Geisel, já no período de Getúlio 

Vargas, através de medidas que nacionalizaram diversas empresas privadas 

fornecedoras, por exemplo, a Light, responsável pelo fornecimento de luz no estado do 

Rio de Janeiro; do controle da relação capital-trabalho pelas Justiças Trabalhistas recém 

criadas (início da década de 1940); e, entre outras, pela centralização do poder.  

                                                 
7  KEYNES, John Maynard. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Atlas, 
1982. 
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As formulações da teoria crítica sobre a facticidade da norma jurídica 

favoreceram uma nova sistematização do ordenamento jurídico ocidental desse período, 

tendo por fundamento essa outra racionalidade do capitalismo social e do direito com 

função social, comprometido com políticas públicas básicas. O constitucionalismo 

contemporâneo elenca uma séria de normas programáticas cujo intuito seria a 

concretização do princípio da igualdade em termos materiais e, não apenas formais. 

Este outro paradigma do direito positivo focaliza a essencialidade da dignidade da 

pessoa humana, zelando, assim, pelos hipossuficientes. Tal premissa de haver um 

necessário compromisso social da lei com a realidade promoverá ampla discussão sobre 

a eficácia social das normas jurídicas. Tecnicamente, continua essencial para sua 

validade e vigência sua submissão ao parâmetro constitucional, mormente, originário. 

Contudo, cresce doravante uma análise mais contextual de sua interpretação. O grande 

desafio do campo jurídico no século XX talvez seja encontrar o equilíbrio certo entre 

validade e eficácia. Se o Estado e a sociedade se sustentam na lei para sua segurança e 

convivência pacífica, a literalidade da mesma não é suficiente para ajustar norma e 

valor. A própria concepção sobre o que seja legitimidade se dissocia do critério purista 

da coincidência com a legalidade. 

O Estado do Bem Estar Social arrola programas de ação social em seu 

direito constitucional para solucionar os conflitos entre capital e trabalho; mas também 

para obter legitimidade quanto ao uso de seu poder. Na fase liberal, exatamente para 

romper com os grilhões absolutistas, a burguesia ocupante do poder entendeu por bem 

fundamentar a autoridade estatal no âmbito da norma estrita do direito. Já no paradigma 

que a este sucedeu, a garantia dos direitos individuais e dos direitos sociais, com 

destaque, nasce da concomitância entre validade – critério técnico e abstrato – e eficácia 

– critério prático e contextual. Entretanto, a descoberta de sua função social, e não 

apenas de segurança e proteção da ordem, mesmo ampliando a rede pública de serviços 

sociais não alterou de imediato a distribuição de poder entre Estado e sociedade civil. 

Ainda que as propostas visassem a melhoria das condições de vida do povo, o Welfare 

State fundamenta-se no dirigismo estatal sobre a coisa pública, que nesta fase possui 

uma dimensão maior do que o campo privado, diferindo do liberalismo.  

Assim, não há uma ampla participação da sociedade civil na elaboração das 

decisões que regem a vida da coletividade, quer políticas ou jurídicas, pois todas as 
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demandas são atendidas verticalmente pelo Estado, decidindo este sobre o atendimento 

para cada cidadão. Os sindicatos no Brasil dos primeiros anos do Welfare State são 

direta ou indiretamente dependentes de órgãos do governo, servindo a seus interesses 

não raro. A luta operária e de outros movimentos sociais que oferece maior oposição ao 

Estado é combatida como um "inimigo interno", v.g., o Plano Cohen que justificou a 

ditadura Vargas sob a falsa alegação de uma ameaça comunista, ou o golpe militar de 

1964 8. O voto, no caso brasileiro, dispensa a exigência da renda para o seu exercício, 

porém o direito de participação política permanecia sob o "cabresto dos coronéis", 

mormente nas áreas rurais e menos desenvolvidas economicamente. Pela concentração 

de poder nas mãos de poucos que propicia, ante a defesa de que tal medida seria 

imprescindível para a igualdade – novamente, o mote da transformação – o modelo 

capitalista do Bem Estar Social se aproxima do Estado soviético, seu contraponto no 

planeta durante todo o período da Guerra Fria (aproximadamente, entre as décadas de 

1950 a 1980).  

Nos primeiros anos de sua instauração, ambos ansiaram por construir um 

novo paradigma no que tange ao liberalismo clássico. Prometeram e, até certo ponto 

chegaram a cumprir, direitos sociais relevantes para a sociedade civil. O direito positivo 

protegia de modo mais abrangente os indivíduos, especialmente nos seus vínculos de 

trabalho; contudo, remanescia seu caráter de direito do estatal e, não da sociedade. 

Juridicamente, o Estado da Providência é que era o protagonista das políticas públicas 

adotadas para os diversos contextos sociais que formavam a realidade do país. E 

semelhante ao paradigma liberal, perseguia com afinco seus opositores. Na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) eram enviados para os campos de trabalho 

forçado da Sibéria, ou mortos. Nos EUA, eram presos ou impedidos de trabalhar, se 

assim decidisse o comitê de investigação de atividades antiamericanas, presidido pelo 

senador Joseph McCarthy 9. Ainda que inegáveis as vantagens da reforma 

socioeconômica empreendida nos dois blocos que dominaram o cenário político do 

século XX, ao se estender a todos os espaços privados, o Estado Máximo fez irromper a 

                                                 
8  CASTRO, 2003. p. 469-476. 
9  Por ordem de Stalin, Trotsky é assassinado no México em 1940, fato que motivou Roberto 
Begnini a produzir o filma "A vida é bela" sobre o fascismo. Esta supostamente, teria sido uma das 
últimas frases do intelectual russo antes de morrer. Sobre a perseguição antiamericana nos EUA, 
especialmente contra artistas e intelectuais, ver o filme "Boa noite e boa sorte", produzido por George 
Clooney (2006). 
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era do público, sem que isso configurasse a era da participação coletiva democrática. 

Mantinha seu fundamento de validade sobre a norma jurídica, a Constituição se sustinha 

como parâmetro máximo das leis no país. Apesar de tais fatos, mesmo sendo um Estado 

de Direito, faltava-lhe muito para verdadeiramente vir a ser um Estado Democrático de 

Direito, o que somente passa a ocorrer na segunda metade do mesmo século. 

 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Welfare State prescindia de participação popular efetiva na organização de 

sua estrutura, não somente concretizada através do voto, mas também por meio de 

políticas públicas decididas horizontalmente, ainda que preservada a hierarquia estatal. 

Ao ressignificar o papel do Estado, as Constituições sociais, se não foram elas 

ressignificadas por ele, tinham o dever de zelar por garantias mínimas fundamentais de 

todo ser humano nos campos do dever ser e do ser, daí a força da doutrina do 

garantismo jurídico 10 a partir desse período. Isso implica ampliação dos espaços sociais 

de discussão sobre a efetividade das medidas adotadas pelo Estado nos campos político 

e jurídico, este último mais diretamente responsável pela legitimidade das ações do 

primeiro. Incumbia-lhe assegurar garantias básicas de um indivíduo ante outros 

interesses privados e até contra interesses públicos, se abusivos.  

Mas a própria definição de "público" ainda estava confusa por essa época, 

visto que a sociedade civil não integrava este conceito como sujeito, apenas como 

objeto de programas de ação. HABERMAS (2002) fez, ao longo desses anos, um ilustre 

estudo sobre a necessidade do que ele denomina de eqüiprimordialidade entre os 

interesses públicos e privados para efetiva ação do direito. Sua participação na produção 

dos elementos da vida coletiva – econômico, político, jurídico, educacional – é restrita, 

não sem contestações evidentes de vários grupos. Seria inadequado se afirmar que, 

nesse momento histórico, o corpo civil da sociedade é ativo quanto às decisões 

administrativas, por exemplo. O paternalismo presente na estrutura do Estado Provedor 

                                                 
10  A teoria do garantismo jurídico foi desenvolvida pelo jurista italiano Luigi Ferrajoli, em sua 
obra "Direito e Razão". Analisa a falta de efetividade da norma abstratamente prevista ante as 
dificuldades de sua aplicação no contato com a realidade ou em decorrência da má atuação do Estado, 
notadamente no direito penal. O direito deve manter seu fundamento de legalidade/validade, sem o qual o 
ordenamento jurídico sucumbiria porém, sem eficácia concreta a norma não garantiria plenamente as 
prerrogativas dos indivíduos – a proteção (garantia) decorre da lei (direito positivo) e da efetividade desta. 
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inibe o debate democrático, sendo uma característica comum a todos os países que 

seguiram esse paradigma, com algumas distinções de intensidade. Salienta-se a 

ocorrência de eventos de peso no processo de construção da cidadania brasileira no 

século XX, tais como o Movimento Modernista de 1922, a Revolta Constitucionalista 

de 1932, as Ligas Camponesas formadas no período JK, as pastorais organizadas pelas 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica nas décadas de 1960 e 1970 e, a luta 

pela redemocratização do Brasil nos idos de 1980, marcadamente representadas pelos 

movimentos Diretas Já.  

Em razão dessas discrepâncias, surge a necessidade de se questionar a 

efetividade do Estado de Direito e buscar um novo sistema político-social fundado na 

democracia concreta, instituídos esses valores nas Constituições como parâmetro de 

validade do ordenamento jurídico. Começa a era do Estado Democrático de Direito 11.  

A partir da década de 1960, a teoria de NORBERT ELIAS sobre a agência humana, 

escrita entre 1930 e 1940, é redescoberta, a princípio na Europa e nos EUA; nos anos de 

1980, no Brasil. ELIAS analisa a convivência entre indivíduos e sociedade, 

considerando que o estudo da vida social depende do entendimento da ação dos 

indivíduos em relação à estrutura coletiva na qual se inserem. Há uma recíproca 

interferência de um em outro e se torna inviável procurar conhecer a sociedade e o 

Estado sem entender o modo de agir daqueles que os compõem: "Toda a maneira como 

o indivíduo se vê e se conduz em suas relações com os outros depende da estrutura da 

associação ou associações a respeito das quais ele aprende a dizer 'nós'." (ELIAS, 

1994. p. 39). Embora presente em um mundo particular, o indivíduo compõe uma rede 

de interdependência com os outros, formando uma configuração social. Assim, tanto ele 

                                                 
11  Segundo o professor da UFMG, Dr. José Luís Quadros de Magalhães, o constitucionalismo se 
divide conforme a divisão das etapas históricas, ou seja, em moderno, representando a fase liberal, e 
contemporâneo, este indicando a sua fase iniciada com o Welfare State. Se considerarmos que as 
mudanças constitucionais acompanharam as transformações do Estado, neste caso, enuncia o procurador 
do Estado do Rio de Janeiro e professor da UERJ, Dr. Luís Roberto Barroso, serem três as fases: pré-
moderno/liberal, moderno/Bem Estar Social e pós-moderno/neoliberal. Embora façamos neste artigo a 
divisão em três etapas, não adotamos a nomenclatura de BARROSO. Para maiores informações a respeito 
da posição doutrinária desses autores, recomendamos a leitura de suas obras: MAGALHÃES, José Luiz 
Quadros de. Constitucionalismo e interpretação: um certo olhar histórico. Jus Navigandi, Teresina, ano 
11, n. 1523, 2 set. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10351>. Acesso 
em: 10 set. 2007. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 
Constitucional brasileiro . Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3208>. Acesso em: 28 ago. 2007.  
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depende de como a rede se configura – deve seguir as regras sociais, como essa 

estrutura é afetada por suas ações particulares, suas escolhas dentro do meio. 

 
Na vida social de hoje, somos insistentemente confrontados pela questão de se e 
como é possível criar uma ordem social que permita uma melhor harmonização 
entre as necessidades e inclinações pessoais dos indivíduos, de um lado, e, de 
outro, as exigências feitas a cada indivíduo pelo trabalho cooperativo de muitos, 
pela manutenção e eficiência do todo social. (ELIAS, 1994. p. 17) 

 

Utilizando sua "teoria dos jogos", Elias esclarece que no âmbito de interação 

social há diversos jogadores estabelecendo suas estratégias individuais, bem como 

combinando entre grupos ações conjuntas direcionadas. Conforme a atuação dos 

jogadores, há um resultado diverso. Mas a própria estrutura do jogo, com suas regras de 

conduta, também condiciona os jogadores, afetando não raro as estratégias de jogo por 

estes efetuadas. Assim, cada realidade de jogo possui uma configuração única 

decorrente tanto da estrutura quanto das ações particulares (ELIAS, 2005. p. 142). Os 

últimos decênios foram prova dessa intenção de emancipação da sociedade civil em 

relação à forma estipulada pelo Estado por meio do seu direito positivo, passando 

aquela a exigir sua participação mais contundente sobre os fatos da vida coletiva. Além 

disso, ela também questiona o critério da legalidade estrita do direito, ao agir em relação 

à estrutura do Estado em busca do atendimento das demandas aventadas por seus 

indivíduos como legítimas, mas não contempladas pela configuração atual. Há uma 

dicotomia marcante na última fase do século XX entre ser legal e ser legítimo, o que 

não seria possível no paradigma clássico. Os indivíduos que integram a sociedade 

hodierna atribuem formas de reconhecimento distintas entre legalidade e legitimidade. 

O pluralismo jurídico 12, que tem sido tema de tantos debates recentes, é 

resultado desse descompasso. Consiste em um conjunto de diferentes sistematizações 

que coexistem em um mesmo espaço social e período histórico, nos quais se encontram 

presentes o direito estatal e também manifestações não oficiais de direito. SANTOS 

(1977) retrata esse caráter próprio do novo pluralismo jurídico ao pesquisar a relação 

                                                 
12  Para maior aprofundamento sobre o pluralismo jurídico no Brasil, ver: WOLKMER, Antônio 
Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3. ed. São Paulo: Alfa-ômega, 
2001.; SABADELL, A. L. Manual de Sociologia Jurídica – Introdução a uma leitura externa do Direito. 
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.; SOUZA, Luciana C. Os sistemas plurais de direito e as 
mudanças introduzidas pela emenda constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004 - facilitação do 
acesso à justiça para os cidadãos usuários do direito extra-estatal. Revista de Direito do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, v. 69, out/nov/dez de 2006, p. 64-78. 
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entre o que o autor denomina de "lei da favela" e "lei do asfalto".  Dedica-se a explicar 

nesse estudo a normatização que ocorre dentro de uma favela carioca sobre os mais 

variados assuntos do cotidiano daquelas pessoas. Aponta, ainda, o papel central do líder 

comunitário ao ser o intermediador entre esses dois mundos contidos na mesma cidade. 

Haveria, em ambos os casos, um conjunto de normas conhecido e obedecido pelo 

grupo, com divergência entre a legalidade – presente no direito estatal – e a legitimidade 

– presente em ambos, de formas distintas, posto que depende do reconhecimento 

atribuído pelos destinatários das normas em cada sistema. 

Sob essa perspectiva, há duas sociedades civis em vigor. Uma formulada 

dentro da configuração sócio-legal do Estado, que consiste em uma estrutura da vida 

privada com a qual este mantém relações políticas de representatividade e de cidadania. 

Sob esse enfoque, a sociedade civil não é um ser próprio, mas uma definição legal. 

Existe, ainda, uma outra sociedade civil, habitualmente olvidada pela configuração 

estatal, mas real. Nela atuam diversos movimentos sociais não amparados pelo 

paradigma estatal de legalidade, não obstante sejam considerados legítimos por seus 

pares. São símbolos dessa agência humana que ELIAS descreve, posto que sendo 

dependentes da rede de relações, atuam também particularmente para inserir na 

estrutura seus anseios e objetivos específicos. Frustrados em sua coalescência com o 

sistema normativo formal, tais segmentos passam a questionar o tipo de cidadania (ou 

falsa cidadania) que lhes é conferida dentro do Estado Democrático de Direito e, 

algumas vezes, desafiam o sistema jurídico e político existente utilizando-se de 

mecanismos de contraposição ao Estado. 

Esta característica de maior questionamento dos indivíduos sobre a 

legitimidade estatal é muito presente no neoliberalismo. E foi reforçada, no caso 

brasileiro, pelo doloroso processo de redemocratização vivido entre as décadas de 1970 

e 1980, imprescindíveis para a composição de um novo cenário de engajamento 

popular, apoiado pela Constituição Cidadã de 1988. Esse momento histórico coincide 

com o declínio do Welfare State devido, entre outros motivos históricos, à sua 

incapacidade de continuar a oferecer os benefícios sociais de outrora. A crise do 

petróleo, afetando o mercado mundial, foi cumulada, no Brasil, pelos desvios do 

chamado "milagre econômico". Os anos de 1980 se iniciaram com alta inflação, juros 

cumulativos e a ressaca devida à má gestão no Estado. Sobrecarregado, o Welfare State 
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reduz seu tamanho através de cortes profundos que se concentraram, infelizmente, nas 

áreas sociais. A partir de então, há a descentralização constante de atividades públicas, 

com a simultânea atribuição de responsabilidades à sociedade civil na consecução do 

bem comum, v.g., Associação dos catadores de papel, papelão e materiais 

reaproveitáveis de Belo Horizonte (ASMARE), "Rede de amigos da Bacia do Rio das 

Velhas" (realizam monitoramento ambiental participativo), Movimento Moradia 

Paulista Leste (MOMPA), "Novos Curupiras" (Cultura, educação e meio ambiente, Ilha 

de Marajó-PA) Central Única de Favelas (CUFA, Rio de Janeiro), "Amigos do Hospital 

Mário Penna", bancos de micro-crédito e orçamento participativo.  

O "direito neoliberal" adota como corolário de uma série de princípios novos 

o que BESTER aponta como a reserva do possível. Ante a impossibilidade de gerir a 

estrutura estatal nos moldes de um capitalismo social, o Estado está autorizado, em 

princípio, a eximir-se do seu poder-dever de suprir o bem comum. em algumas 

situações concretas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limite os gastos dos setores 

públicos com contratação de pessoal, entre outras determinações, é um exemplo dessa 

nova postura neoliberalista para promover seus três objetivos principais. O primeiro 

deles é a sobrevivência em um mundo tecnologicamente interligado e financeiramente 

globalizado, no qual os menores fatos ocorridos em um país podem desequilibrar as 

relações entre muitos outros (efeito borboleta 13). O segundo consiste em focalizar 

gastos, sem que tal medida comprometa a qualidade dos serviços públicos essenciais. O 

terceiro, ampliar os níveis de democracia dentro do Estado, propiciando uma 

experiência democrática ampla, inclusiva para aqueles mais distantes do centro social 

das decisões coletivas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consoante ESCOBAR (2004, p. 643),  a "globalização após 1990 tem sido 

acompanhada por uma concomitante alteração do modo de funcionamento dos 
                                                 
13  O "efeito borboleta" recebeu este nome pelos autores da teoria do caos devido a dois fatores: 1- 
em 1972, Eduard Norton Lorenz apresenta um artigo científico intitulado “Previsibilidade: o bater de asas 
de uma borboleta no Brasil desencadeia um tornado no Texas?”, no qual defende a idéia, testada em seu 
computador, de que pequenas variações no sistema, de modo global, podem a médio ou longo prazo 
produzirem discrepâncias relevantes pelo seu acúmulo ou pelo desencadeamento de uma série de fatores 
interligados; 2 - o gráfico utilizado por Lorenz para demonstrar o funcionamento de um sistema sob tais 
previsões possuía a forma aparente das asas de uma borboleta, pois era não linear. 
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movimentos sociais". Isso de fato ocorre, haja vista a mudança paradigmática dos 

movimentos clássicos na virada do século XX, adaptando-se a essa relação glocal 14 

cuja compreensão se mostra mais detalhada, realmente, através de uma outra 

racionalidade, diversa por completa das duas anteriores, liberal e do bem estar social. 

Tradicionalmente, esses grupos se organizavam tendo por escopo sua identidade comum 

– estudantes, operários, negros, mulheres – modo pelo qual atraíam seus integrantes e, 

ainda, buscavam amparo legal para suas lutas por salários, oportunidades e dignidade, 

sempre defendidos por pessoas que se assemelham em suas características sociais. No 

final do século anterior, a globalização vai fragmentar mais contundentemente essas 

relações e, novas necessidades surgem, cujo atendimento não se relaciona a uma 

identidade particular. Se o modelo clássico é identitário, o novo paradigma prega o 

direito fundamental à diversidade. Movimentos como o Greenpeace, de âmbito 

mundial, ou "Rua Viva", organização de Belo Horizonte difusora da mobilidade 

sustentável, são organizados a partir de redes de indivíduos. Expressam atitudes 

compartilhadas, como a defesa do meio ambiente, no primeiro caso e, a redução do uso 

de automóveis das cidades, no segundo. 

Dessa concepção organizacional das redes, utilizada em todos os campos do 

saber atual, advém a urgência de o direito positivo renovar-se. Cabe-lhe incluir os que 

foram excluídos do sistema formal jurídica e socialmente, fazendo-o de maneira 

inteiramente nova. Faz parte do ideário neoliberal que toda rigidez da estrutura estatal, 

que no liberalismo e até no Welfare State era sinônimo de segurança, deve ceder espaço 

aos modelos flexíveis, adaptáveis ao bater das asas da borboleta. De modo claro, o 

direito, ao seguir essa flexibilização, corre riscos sérios de comprometer o fundamento 

de validade do ordenamento jurídico se não conduzir com extremo zelo esse processo. 

As prerrogativas fundamentais do ser humano são diferentes daquelas que compõem os 

negócios econômicos. Por outro lado, para suprir as necessidades humanas seu 

paradigma há de submeter-se a novos critérios de cientificidade que impeçam o Estado 

                                                 
14  Roland Robertson, sociólogo escocês, defende o uso desse termo por considerá-lo a junção dos 
valores de uma cultura globalizada com a confiabilidade que os vínculos locais oferecem aos indivíduos. 
Representa a possibilidade/flexibilidade de pequenas comunidades firmarem parcerias internacionais para 
suprirem suas necessidades, independente da ação estatal, conquanto sob a égide da legislação do país. 
Exemplo disso é o acordo entre comerciantes franceses e cooperativas do interior do Brasil para a 
produção de alimentos de modo equitable – ambientalmente responsável e comprometido com as 
necessidades de vida dessas pequenas populações, que aferem mais por não haver intermediário. 
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de se valer desse padrão flexível para relegar ao segundo plano suas funções primordiais 

junto à sociedade civil, como, com certa freqüência, vem ocorrendo.  

 
Na esteira da desresponsabilização do Estado e do desmanche das políticas públicas e 
dos direitos sociais em curso no país ao longo dos anos 1990, o discurso de 
autonomia popular em relação ao poder público revela alguns impasses... As práticas 
e experiências de autonomia e de solidariedade dos movimentos sociais encontram, 
depois de duas décadas, sua face perversa e seu avesso... têm como preço a 
impossibilidade da emergência legítima de conflitos no interior das próprias 
experiências em curso, já que disputas são silenciadas sob o manto da autonomia, 
bem como a impossibilidade de configuração de uma cena pública na qual as 
necessidades possam ser discutidas como algo pertinente ao conjunto da sociedade e 
à esfera política." (FRÚGOLI, 2006. p. 399-400) 

 

Portanto, infere-se a premência da proteção jurídica positiva para preservar a 

real autonomia da sociedade civil no Estado Democrático de Direito, de cunho 

neoliberal. Não como um "corpo independente" deste, mas pretendendo que as duas 

configurações existentes – sociedade no Estado e sociedade fora do domínio estatal – 

possam coalescer. Seja por haver graus de participação distintos para os vários estratos 

ou porque a concessão das prerrogativas inerentes à cidadania não se efetiva, há uma 

dicotomia entre o Estado e alguns microssistemas sociais forçados a suprirem 

"autonomamente" suas necessidades, o que lhes permite, inclusive, estabelecer laços 

extra-estatais com maior incidência. A glocalização se incrementou no último decênio 

em virtude da ausência de políticas públicas eficazes no paradigma neoliberal, 

notadamente na América Latina, aumentando os vínculos locais com organismos extra-

estatais, principalmente do terceiro setor internacional.  

Há, indubitavelmente, vantagens a serem auferidas. A rede maior de contatos 

sociais, v.g., viabiliza o acesso das comunidades menores a recursos antes só 

disponíveis nos grandes centros urbanos. A comunicação se tornou mais ampla – 

embora nem sempre o conteúdo da informação seja de qualidade ou contemplativo das 

realidades regionais e locais. Contudo, há também desvantagens aguardando propostas 

efetivas de transformação. A exclusão permanece como um dos graves enfrentamentos 

a ser feito no século XXI, quer digital, econômica, cultural, política, religiosa ou 

jurídica. Existe uma pressão sendo exercida por inúmeros grupos minoritários visando a 

obtenção de poder decisório junto ao Estado. Ao descrever o desenvolvimento da 

participação popular em questões ambientais nacionais e internacionais, LOPES (2004, 

p. 28-29) enfatiza a necessidade de organização que os grupos ambientais se viram 
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forçados a adquirir ante a ausência de um compromisso público eficiente com esse 

tema. O autor ressalta, ainda, que a eficácia das políticas públicas depende da 

experiência local dos indivíduos nas discussões políticas. Há um aprendizado a ser feito 

para preparar algumas comunidades para seus indivíduos serem sujeitos ativos nos 

processos sociais. No dizer de ELIAS, a estrutura depende do indivíduo e este, dela. 

E essa atuação desejada dos indivíduos como sociedade civil participativa 

exige do ordenamento jurídico positivado a garantia do direito fundamental à 

democracia. A norma jurídica é o instrumento, por excelência, facilitador desse acesso à 

integração social pelos cidadãos excluídos. Conquanto o paradigma liberal da igualdade 

tenha sido duramente criticado por seu formalismo e o modelo concentrador do Welfare 

State haja sido revisto pelos movimentos sociais, a concretização do Estado 

Democrático de Direito, brasileiro em especial, depende da capacidade do direito 

positivo de assegurar o espaço reservado à sociedade civil para ser co-autora da história. 

Os indivíduos, como agentes sociais, há muito vem cumprindo seu papel de luta pelo 

direito. Cumpre, agora, ao Estado, detentor dos mecanismos legais de distribuição da 

justiça, efetivar os fundamentos constitucionais da igualdade material. Sem isso, o a 

proposta desse novo paradigma estatal, flexível e inclusivo, haverá de ser mera utopia. 
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RESUMO 

A Teoria Pura do Direito é inegavelmente um dos marcos da Teoria do Direito dos 

séculos XX e XXI.  Ela abriu caminho às discussões doutrinárias de entrelaçamento 

entre o direito e a ciência, direito e moral, direito e natureza.  A presente comunicação 

visa discutir a possibilidade de construção de uma Teoria do Direito contemporânea a 

partir do questionamento do conceito de ciência pressuposto na formulação da Teoria 

Pura do Direito. A comunicação visa explorar as duas faces do texto de Kelsen para 

chegar à conclusão de que se por um lado é impossível ignorar a contribuição do autor, 

exigindo que toda discussão da Teoria do Direito atual passe por ele, por outro lado, o 

texto deve ser visto dentro de seu contexto de época e por isso mesmo devem-se 

explicitar os impasses contidos nele para que se possa repensar uma Teoria do Direito 

contemporânea capaz de fazer frente a esses impasses, conforme novos parâmetros. 
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ABSTRACT  

The Pure Theory of Law is without doubt one of the center marks of the Theory of Law 

of the 20th. and 21th Centuries.  It opened ways to the doutrinary discussions of the 

interlacement between law and science, law and moral and law and nature.  The 

following paper discusses the possibility of constructing a contemporary Theory of Law 
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from the starting point of the criticism of the concept of science estimated in the Pure 

Theory of Law.  The paper aims to explore both faces of Kelsen’s text in order to 

conclude that if it is impossible to ignore this author’s contribution, which demands that 

all discussion of a contemporary Theory of Law takes his work in to account, on the 

other hand, the text must be read in its historical context, thus, it is necessary to make its 

limits clear in order to rethink a contemporary Theory of Law that can confront these 

limits from new perspectives. 

 

KEYWORDS 

LAW; SCIENCE, MORAL; NATURE; HANS KELSEN. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A presente comunicação visa lançar alguns apontamentos sobre a 

possibilidade de construção de uma Teoria do Direito contemporânea a partir do 

questionamento do corpo conceitual da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, com 

especial ênfase ao conceito de ciência que é tomado como ponto de partida nessa teoria, 

e aos seus desdobramentos principais, quais sejam: a explicação sobre a relação direito 

e ciência, direito e moral e entre direito e natureza. 

Partimos do pressuposto que o livro Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen 

é um dos maiores símbolos da consolidação de uma visão específica de Direito que 

influencia a cultura jurídica brasileira contemporânea, podendo assim ser considerado 

marco inaugural do debate aqui apresentado.  O ônus de ser consolidado como diretriz 

para a formação de culturas jurídicas e de práticas sociais implica por outro lado que, 

como representante de uma época, o texto da Teoria Pura do Direito espelhe também os 

impasses típicos da mesma. 

A Teoria Pura do Direito explicita no prefácio à primeira edição o projeto 

de seu autor: 
Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica 

pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos 

de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade 

porque consciente da legalidade específica de seu objeto. (...) elevar a 

Jurisprudência (...) à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do 
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espírito.  (...) aproximar tanto quanto possível os seus resultados do ideal de 

toda ciência: objetividade e exatidão. (KELSEN, 2006: xi) 

Com essa introdução, Kelsen mostra ser tributário das discussões sobre 

Filosofia da Ciência que fervilhavam na primeira metade do século XX.  Marco inicial 

dessa discussão é o texto de Edmund Husserl A Filosofia Transcendental e Crise das 

Ciências Européias.  Durante esse período os filósofos e os cientistas das áreas hoje 

chamadas de humanas e sociais discutiam a possibilidade de criação de um método 

próprio para as "ciências do espírito" que não usasse mais como parâmetro as ciências 

naturais, e que através desse novo método conseguisse alcançar objetividade e exatidão 

respeitadas as suas especificidades.  Nesse contexto, inserem-se as discussões do círculo 

de Viena.(CALVET DE MAGALHÃES, 1997: 3)  Nesse contexto insere-se também o 

círculo psicanalítico de Sigmund Freud que pretende ser muito mais do que uma 

metodologia para a psicologia, é um projeto abrangente de análise da sociedade, como 

atestam obras como O Futuro de uma Ilusão, O Mal-estar na Civilização, entre outras.  

Finalmente nesse contexto insere-se também a Sociologia influenciada por Max Weber, 

a hermenêutica de Gadamer, a Escola de Frankfurt, criada por Adorno e Horkheimer e a 

discussão da Filosofia da Ciência entre Hans Albert, Karl Popper e Thomas Kuhn. 

(HABERMAS, 1996) 

Nossa reflexão começa pela crítica à ciência moderna feita por Thomas 

Kuhn no livro A Estrutura das Revoluções Científicas no qual ele consagra o conceito 

de paradigma.  Considerando esse conceito podemos fazer uma crítica à teoria de 

Kelsen a partir do paradigma de ciência do qual ele parte para poder consolidar o seu 

projeto na Teoria Pura do Direito.  O que se pretende é resgatar uma discussão profícua 

à época de Kelsen em que se questiona até que ponto pode-se falar em uma ciência 

neutra, acima das influências ideológicas ou políticas.  E caso não se possa falar em 

ciência neutra, como o cientista teria que enfrentar essa questão de forma a poder 

resguardar o lugar da ciência no mundo contemporâneo?  Que papel a ciência deve 

cumprir na atualidade? Em que sentido pode-se falar hoje de uma Teoria do Direito pós-

positivista? 
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CAPÍTULO 1: DIREITO E CIÊNCIA 

1.1 Estrutura do Direito Positivo  

Kelsen parte da distinção entre ciências da natureza, ciências sociais 

(psicologia, sociologia, história, etnologia) e ciências sociais normativas (ética, teologia 

e teoria do direito), que repousa no princípio aplicável a cada uma.  As ciências sociais 

e as ciências da natureza explicam seu objeto pela criação de um sistema conforme o 

princípio da causalidade.  As ciências sociais normativas  têm um objeto diferente.  A 

sociedade deve ser descrita conforme um outro princípio, que Kelsen resolve chamar de 

princípio da imputação.  O princípio da imputação funciona nas ciências sociais 

normativas de maneira análoga à causalidade nas ciências naturais e sociais porque em 

ambos os casos a sua função é ligar dois elementos.  

Nas ciências sociais e nas ciências naturais a ligação entre os dois elementos 

de seus enunciados decorre de um fato da natureza, da descrição do ser, assim, os dois 

elementos estão ligados por uma relação de necessidade.  Nas ciências sociais 

normativas  são normas que se descrevem, assim, o objeto é um dever-ser.  Como tal, a 

conseqüência que decorre de uma norma não é o efeito de uma causa, mas o sentido que 

um ato humano dá a um outro ato ou omissão, ou seja, uma imputação. (KELSEN, 

2006: 100 e ss.) (KELSEN, 1998: 323 e ss)  

Como se pode ver, a distinção entre ser e dever ser é um dos temas 

fundamentais da Teoria Pura do Direito e é o conceito que permite ao autor explicitar o 

seu conceito de ciência.  A inter-relação entre o direito e a ciência constitui-se em 

primeiro plano sob o aspecto da norma jurídica, e em segundo plano sob a ótica de seu 

conteúdo através da conduta humana, gerando tal dualismo sempre sob a validade 

formal. 

Apresentando-se ao estudo as normas reguladoras tornando o Direito 

estático, por outro lado o processo jurídico de criação da norma, sua aplicabilidade 

diante da conduta humana torna o direito dinâmico, sempre hierarquizado, gerando, por 

conseguinte, uma validade formal em detrimento da conduta.1

Segundo Kelsen não importa, destarte, à ciência jurídica, uma avaliação de 

eficácia ou não da norma, mas tão somente sob o aspecto formal uma condição de 

adaptação entre o ato e a conduta (“ser” - causalidade e “dever ser” - imputação) donde 
                                                 
1  Kelsen distingue dois tipos diferentes de sistema de normas conforme sua natureza de 
fundamento de validade, quais sejam, o dinâmico e o estático, vide (KELSEN, 2006: 217) 
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se conclui o afastamento da ciência jurídica de qualquer análise de descrição dos fatos 

sociais. 

Nessa linha de raciocínio, a validade das normas requer uma fundamentação 

de tal forma a dar valia aos atos emanados das autoridades competentes: ao parlamentar 

quando da criação da lei, ao juiz quando da sentença e assim por diante, pelo quê 

inquestionável uma limitação face ao poder atribuído por uma norma superior 

denominada norma fundamental2, tida como abstrata e pressupostamente válida, com 

cunho de aceitabilidade universal, inquestionável, servindo de base à criação de todo 

sistema.3

Assim, necessário à visualização do conceito kelseniano, exsurge por sua 

iniciativa a denominada teoria da formação escalonada do sistema jurídico que consiste 

em duas diferentes graduações. 

Em primeiro lugar, o sistema escalonado segundo o condicionamento 

jurídico através do qual, em se considerando a elaboração de normas jurídicas (regras 

de elaboração de direito) por normas jurídicas superiores (norma produtora do direito), 

aquelas se condicionam a estas em uma hierarquia normativa ou graduada. 

Em segundo lugar, o sistema escalonado segundo a força derrogatória que 

comporta uma divisão de normas jurídicas, sem adentrar em seu conteúdo, como norma 

constitucional, norma legal e norma regulamentar, através do qual, em uma escala 

hierárquica, a superior sobrepõe-se à inferior derrogando-a naturalmente. 

Disso decorre de forma natural, v.g., o grau de limitação dos juízes quando 

da elaboração das sentenças, e do legislador quando da elaboração das leis, ficando, em 

evidência, estes em escala de independência criativa maior que aqueles, concluindo-se, 

portanto, que a elaboração do direito seja processada de forma não lógica (ou quase não 

                                                 
2  Kelsen bem relata sua criação, a Groundnorm, explicitando, a princípio sob o fundamento de 
validade de uma norma onde este “...apenas pode ser a validade de uma outra norma. Uma norma que 
representa o fundamento de validade de uma outra norma é figurativamente designada como norma 
superior, por confronto com uma norma que é, em relação a ela, a norma inferior... Mas a indagação do 
fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação da causa de um determinado 
efeito, perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais 
elevada... Uma tal  norma, pressuposta com a mais elevada, será aqui designada de norma fundamental 
(Groundnorm)”. (KELSEN, 2006: 215, 217) 
3  Contudo, a nosso ver, necessário à formação do sistema, uma ordem hierárquica se constitui em 
elemento primordial à noção de ciência, moral e natureza, ambas com o Direito formando um todo 
ordenado como estrutura, ou seja, um sistema que por seu conceito, entrelaçam-se e interdependem-se as 
normas que o compõe. 
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lógica) em abandono à racionalidade que outrora imperava, considerando-se o ato 

jurídico não somente em sua função executiva, mas também em sua função criadora. 

Essa visão global do pensamento positivista kelseniano faz-se necessária ao 

objeto de nosso estudo enfocado sob a ótica de comparativos entre a ciência do direito e 

demais aspectos que a englobam. 

 

1.2 A relação entre teoria e experiência:   

O conceito de ciência pressuposto por Kelsen em Teoria Pura do Direito 

expõe teoremas que devem traduzir-se na linguagem lógico-formal, na forma de 

hipóteses dedutivas.  Kelsen diz que a ação regulada por uma norma é sempre 

condicionada, isto é, só é possível sob determinadas condições ou pressupostos.  As 

circunstâncias em que a norma é exigível e em que a sanção é utilizável têm que ser 

dedutíveis da ação prescrita pela norma. 

A regulação do sentido da norma pelo princípio de imputação coloca em 

questão a relação entre teoria e experiência.  Se por um lado normas hipotéticas, 

traduzidas para a linguagem lógico-formal (Se A é, deve ser B), não podem contradizer 

a experiência porque elas se formão a partir da junção de dois elementos que nada mais 

são do que atos humanos, por outro lado, o conceito de sistema ganha um sentido 

operacional que não permite a refutação ou a confirmação empírica da norma.  Assim, 

em Kelsen, na descrição do Direito como ordem de conduta humana, a palavra "ordem" 

ganha o sentido de "sistema de normas".  Esse sistema consegue uma unidade dos seus 

elementos ao remeter todos eles ao mesmo fundamento de validade: a norma 

fundamental.  Daí decorre que: 1. não há normas isoladas, toda norma pressupõe um 

sistema, 2. normas jurídicas estatuem sanções, portanto, deveres jurídicos; finalmente 3. 

as ordens modernas atribuem esses deveres apenas aos seres humanos. 

Se o sistema só se refere à conduta dos seres humanos esse sistema faz uma 

remissão direta à experiência.  Por outro lado, Kelsen afirma que “do fato de algo ser 

não pode seguir-se que algo deve ser; assim como do fato de dever ser não se pode 

seguir que algo é.” (KELSEN, 2006: 215) 

De um lado, a validade analítica das categorias científicas “ser” e “dever-

ser” deve guardar relação com a experiência.  De outro, a experiência não se identifica 

com a observação controlada, assim, mesmo que um aspecto da teoria seja 
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empiricamente indiretamente suscetível de falsificação, a teoria pode manter a sua 

legitimidade científica.  Para isto serve principalmente a tautologia construída por 

Kelsen de que a validade da norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. 

1.3 A relação entre teoria e objeto:   

A ciência contemporânea se defronta com o desafio de estabelecer uma 

correspondência ontológica entre categorias científicas e estruturas da realidade.  Esse 

desafio torna-se mais difícil na medida em que há uma crise generalizada da própria 

ontologia e, ao mesmo tempo, na medida em que as teorias científicas se colocam como 

explicação do objeto, como um esquema que vincula o objeto.  A teoria é aceita quando 

o objeto se ajusta perfeitamente às hipóteses construídas pelos seus esquemas de 

explicação.  Só que essa ligação entre hipóteses e objeto mostra-se contingente e como 

tal é externa à teoria. 

Kuhn explica que são os casos irregulares em um modelo científico que 

fazem com que a ciência progrida, são as anomalias que forçam os cientistas a 

questionar os esquemas explicativos.  Enquanto um modelo científico é confirmado pela 

pesquisa, tudo se passa como se o modelo fosse uma cópia da realidade.   A totalidade 

social torna-se a própria realidade conforme um modelo científico e não o contrário, ou 

seja, não é o modelo científico que está descrevendo a sociedade que é uma totalidade. 

Para compreender as implicações na problemática ligação entre teoria e 

objeto, podemos recorrer a um exemplo da Teoria Pura do Direito, quando Kelsen 

alarga o conceito de sanção para incluir atos de coação não ligados ao ilícito.  Esse 

alargamento permite que ele afirme que Estados totalitários que estabelecem campos de 

concentração, embora criticáveis de um ponto de vista político,  são ordens jurídicas, 

isto equivale a dizer: podem ser justificados como válidos cientificamente.   

Perguntamos: o modelo científico positivista deve descrever a totalidade dos 

ordenamentos normativos da sociedade?  Ele serve para tal descrição?  A descrição dos 

ordenamentos sociais normativos como totalidade já não é uma abstração operada pelo 

próprio positivismo ao tentar fixar o seu objeto?  A escolha desse objeto seria então 

totalmente arbitrária? 

Kelsen propugna, a princípio, uma autonomia da ciência jurídica diante da 

realização de seus objetivos de neutralidade e objetividade.  A Ciência jurídica formula 

proposições normativas ao Direito, não atribuindo a quem quer que seja qualquer 
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comportamento, estando, portanto, no campo da verdade (verídicas ou inverídicas), ao 

passo que, emanadas as normas de uma autoridade jurídica, passam a integrar o campo 

da validade ou invalidade. 

Kelsen defende no primeiro capítulo da Teoria Pura o objetivo de formular 

uma teoria do direito positivo geral, que englobe todas as ordens concretas nacionais ou 

internacionais.  A ciência contemporânea por outro lado se pergunta pela universalidade 

do conhecimento.   Essa é na verdade a velha pergunta de Kant, reformulada: o que é 

possível conhecer?  Para Kuhn não é o objeto que dá unidade ao conhecimento 

científico e sim o paradigma, ou seja, o pano de fundo de idéias, teorias, crenças, etc., 

compartilhado pela comunidade científica e que permite que todos dentro daquela 

comunidade partam de um saber em comum (KUHN, 1975: 206 e ss)  O objeto depende 

do paradigma para ser escolhido. 

 

2 – DIREITO E NATUREZA 

Certo é que a Teoria Pura do Direito focaliza o Direito como uma ciência 

absolutamente desprovida de qualquer elemento estranho ao objeto jurídico, tentando, 

na sua essência (a do Direito) responder às perguntas de “como o é” e “do que é”, 

extraindo-se do estudo o seu fator político. 

Contudo, a necessidade de se adicionar ao conhecimento elementos ou 

ciências outras da qual não se poderia desvencilhar em virtude da evolução do Direito 

nos séculos XIX e XX, põe o discurso da “pureza” longe de seu desiderato, sendo, ao 

contrário e a nosso modesto ver, mister a inter-relação entre outras diversas disciplinas 

de interesse à sociedade (sociologia, psicologia, teologia etc) e, por conseguinte, ao seu 

objeto, que constitui a ordem e paz social. 

Como vimos acima, o que Kelsen na realidade explica é que, longe de negar 

esta relação, prima evitar, contudo, o entrelaçamento com as ditas demais ciências de tal 

forma a se obter um método que, certamente, torna obscura a ciência jurídica retirando 

sua essência.   

O ato que tem o condão de auto interpretação, declarando seu significado, 

assim, se inter-relaciona com outro de tal forma a um recíproco entendimento, como, 

v.g, um contrato ou a deliberação de uma lei através do parlamento, o que não ocorre 

com uma pedra estática que não procede às informações ao desiderato de sua origem 
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científica. Contudo, em sendo atingido subjetivamente este desiderato, evidencia-se por 

vezes seu aspecto jurídico se com o direito se confundir. Mas nem sempre assim o será 

objetivamente por deficiência de forma, ilegalidade etc.  Assim, o reconhecimento do 

direito materializado pelo ato que passa a compor o sistema jurídico origina, 

obrigatoriamente, o conhecimento da interpretação jurídica. 

Inconteste que uma série de fatos externos da natureza, diante da evolução 

temporal e espacial, origina-se de leis naturais sendo facilmente perceptíveis. Contudo, 

em sendo elementos da natureza, não se englobam no conhecimento jurídico, que, para 

tanto, somente assim se definirão, ao passo em que lhes for emprestado pela norma 

significado jurídico para tanto de tal forma que possa ao final ser interpretado. 

Conclui-se, portanto, que a norma atua como “esquema de interpretação. Ela 

será elaborada através de um ato jurídico que, igualmente, adquire significado através 

de outra norma.” (KELSEN, 2003: 54).  É preciso esclarecer que a produção de uma 

norma pressupõe um fato existente a ela referido, não se coligando a Teoria Pura do 

Direito a qualquer processo psíquico ou acontecimento físico quando da busca do 

conhecimento das normas ou de se compreender algo como efetivamente jurídico.  

Sendo a norma o único objeto do direito, contudo, constitui-se ela, quando tratada na 

natureza, sem qualquer aplicação. 

Assim, se mantém a norma estática até que ligada ao fato real, seja pelo 

processo legislativo, seja aplicada pelo juiz ao caso concreto, individualizando-a através 

de uma sentença, que, por sua vez deverá ser interpretada de acordo com a norma 

vigente, esta assimilará obrigatoriamente o fato reconhecido indubitavelmente como seu 

conteúdo. 

2.1 Validade da norma e esquema de interpretação 

Como conceito de validade da norma expõe-se que, se diferenciado do ato  

natural em face da obrigatória promulgação da norma, esta não subsiste naturalmente no 

tempo e no espaço.  Daí a necessidade de o comportamento humano ter referência ao 

conteúdo da norma e do fato real, tanto no tempo quanto no espaço, de tal forma a 

convergir este comportamento ao seu conteúdo, o que a torna válida. 

Tratando-se de normas que regulam o comportamento humano, 

especificamente as de ordem jurídica, tem estas sua validade dentro de um conceito 

espaço-temporal na medida em que, da mesma forma, têm seus conteúdos dentro deste 
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mesmo critério de espaço e tempo.  Diante de tais aspectos, a validade da norma pode 

ser assim especificada: 1) limitada e ilimitada dentro do espaço e do tempo em si 

própria ou de outra;  2) sobre tudo e continuamente conforme seu significado. 

Considerado o direito como norma e a ciência jurídica exatamente como 

ciência dirigida ao conhecimento das normas, há a delimitação do direito ante a 

natureza e da ciência jurídica ante as demais ciências responsáveis pela explicação dos 

fenômenos naturais em acordo com as leis de causalidade, da mesma forma que se 

delimita a ciência proposta à investigação dos efeitos naturais convolados em atos 

públicos pelas normas jurídicas da qual se denomina sociologia jurídica. 

Assim, não se valendo de normas válidas, mas de outras que surgem como 

relação de causa e efeito entre fatos jurídicos e fatos naturais, urgem os 

questionamentos de justificação da promulgação de tais normas e seus efeitos bem 

como o modo através do qual os fatos de natureza econômica, religiosa, etc., 

influenciam na atuação dos tribunais e o porquê do ajustamento ou não do 

comportamento do homem ao ordenamento jurídico. 

Desta forma, evidente que o direito constitui-se num fato natural 

considerando que o homem, de forma conscientemente o cria, violando ou não (o 

homem) o próprio ordenamento jurídico por ele criado. E é por isso que a Teoria Pura 

do Direito não considera as normas jurídicas como fato de consciência ou de vontade, 

mas tão somente sob o prisma da legalidade objetivando a análise do binômio conduta 

humana-aplicação desprovido de qualquer emoção quando da sua interpretação e 

respectiva conseqüência  jurídica. 

Tendo o Direito, como dito, uma parcela de atos ou fatos naturais 

determinada pela lei de causalidade ou da natureza, há que se tomar emprestado à 

validade deste fato no mundo jurídico a sua objetividade para que, recebido pela norma 

especificamente jurídica, tome corpo de lícito ou ilícito, de particular significação 

jurídica. 

Nesse sentido: 
 A norma funciona como esquema de interpretação. Por outras palavras: o 

juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana constitui um ato 

jurídico (ou antijurídico) é o resultado de uma interpretação específica, a 

saber de uma interpretação normativa. (KELSEN, 2006: 4)  
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 Contudo, não se abandone a percepção de seu aspecto natural gerado por 

uma interpretação diferente da normativa, qual seja, a causal: 
A norma que empresta ao ato o significado de um ato jurídico (ou 

antijurídico) é ela própria produzida por um ato jurídico, que, por seu turno, 

recebe a sua significação jurídica de uma outra norma.(KELSEN, 2006: 4) 

 

 

2.2 Produção normativa - costumes 

Cediço que o Direito constitui-se em uma ordem normativa que visa 

especificamente a conduta, o comportamento humano através de um sistema composto 

de regras a tal fim, tendo a norma o sentido de dever ser diferentemente da conduta em 

si – ser. 

Em todo seu sentido de poder e conferir poder tendo na outra extremidade a 

quem é dirigido o comando, a norma, como no dizer de Kelsen: 
É o ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida ou, 

especialmente, facultada, no sentido de adjudicada à competência de 

alguém. Neste ponto importa salientar que a norma, como o sentido 

específico de um ato intencional dirigido á conduta de outrem, é qualquer 

coisa de diferente do ato de vontade cujo sentido ela constitui. Na verdade, a 

norma é um dever-ser e o ato de vontade de que ela constitui o sentido é um 

ser. (KELSEN, 2006: 6) 

Distingue-se, assim, ser (aspecto fático e de vontade) e dever-ser (norma 

como sentido de ato) que, não obstante o dualismo percebido, não deixa de caminhar 

parelha sem qualquer vínculo relacional.  

Essas condutas obrigatórias, quando originadas diante da evolução de atos 

contínuos (que a princípio não estabelecem um dever ser) em igualdade de condições, 

surgindo nos indivíduos como expressão de sua vontade em conduzir-se da mesma 

forma ditadas pelas normas (agora como dever ser) inseridas num contexto social de 

convivência mútua a aceitação geral do que denominamos de costumes, tido como uma 

das formas de produção normativa. 

Porém, dentro da concepção positivista, os costumes somente serão válidos 

e, por conseguinte viáveis à interpretação, mediante aceitação como vontade coletiva 

cuja norma superior obrigatoriamente estará subordinado. E recebe o status de norma 

positivada em virtude de ser constituído por ato da conduta humana, requisito essencial 
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à caracterização de uma norma posta, como se fosse um ato legislativo efetivamente 

validado. 

Em uma clareza óbvia, têm os costumes, como forma de produção 

normativa, essencial função na interpretação das normas que compõem o sistema, 

objetivando critério de satisfação de correção.  

 

2.3 A relação entre teoria e história: 

 De certa maneira, apesar da separação entre ciências normativas e ciências 

naturais e sociais, entre princípio da imputação e princípio da causalidade, Kelsen busca 

comprovar sua hipótese sempre da mesma maneira, dando unidade a essa 

fundamentação em uma lógica totalizante.   A passagem da imputação para a 

causalidade faz-se necessária porque aquela é insuficiente para explicar uma história 

constituída de eventos individuais capaz de justificar a utilização desses princípios.  

Como generalizar tais eventos?  Como justificar historicamente a passagem da 

imputação para a causalidade?  Karl POPPER (1993) adverte que a análise das causas 

torna-se problemática na história posto que esta é irrepetível, contingente, marcada pela 

temporalidade.  Como justificar então que a imputação e a causalidade sejam elas 

mesmas históricas? 

Novamente reaparece o questionamento de se é possível se fazer uma teoria 

geral do Direito na medida em que o próprio Kelsen admite a temporalidade dos 

princípios da imputação e da causalidade.  "É mais provável que a lei da causalidade 

tenha surgido da norma da retribuição" (KELSEN, 2006: 94)  e segue tecendo 

considerações sobre o processo de transformação do princípio de imputação em 

princípio de causalidade por via da norma da retribuição na Grécia antiga até o século 

XX.  Kelsen não se inibe ao falar do animismo das sociedades primitivas e traçar 

considerações sobre as diferenças entre Antigüidade e Modernidade sem perceber que 

assim ele está retirando princípios que pressupõe universais de eventos individuais 

contingentes.  No projeto de uma teoria Pura que diga o que é e como é o Direito 

vigente e não como deve ser o Direito conforme preferências e opiniões, o que afinal se 

está descrevendo?  Será que não se está prognosticando caminhos para o futuro?  

2.4 A relação entre ciência e prática:  
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Será que hipóteses científicas têm apenas um valor retrospectivo, buscando a 

explicação causal de eventos individuais?  Vimos acima que não, porque as hipóteses 

reclamam para si uma universalidade, elas são a descrição não de eventos individuais 

irrepetíveis, mas de esquemas de interpretação de caráter universal.  É por isso que a 

Teoria Pura do Direito pode se autodenominar uma teoria do Direito, de todo o Direito, 

antigo, moderno, nacional e internacional.  Hipóteses científicas permitem, assim, 

prognósticos condicionados que se voltam para a consecução de recomendações 

técnicas e para a eleição racional de fins.   Habermas atenta para a intrínseca relação 

entre ciência e técnica como uma conquista funcional da Modernidade.  A Modernidade 

pensa a ciência em função da técnica. (HABERMAS, 1996) 

A relação entre ciência e técnica se dá por meio da lógica na medida em que 

esta levanta uma pretensão capaz de dar fundamento racional à prática social.  Mas, para 

que tal relação se faça possível, há que se pressupor que as teorias se referem a 

contextos estáticos, ahistóricos, capazes de serem cientificamente controláveis.  Como 

mencionado acima, Kelsen faz a distinção entre estática – descrição do sistema de 

normas – e dinâmica, cuja questão fundamental diz respeito ao fundamento de validade 

desse sistema.  Mas apesar da distinção, a dinâmica se coloca de maneira estática na 

medida em que pretende descrever a si própria como historicamente neutra.  

O paradoxo constitui-se na medida em que as técnicas sociais se apóiam em 

leis gerais e ahistóricas, mas se formam no marco de uma visão histórica global e 

heurística que no final das contas é escolhida de maneira totalmente arbitrária.  Daí ficar 

ainda mais patente a contradição entre a afirmação da universalidade da causalidade e 

da imputação como leis reguladoras das ciências e a historicidade dessas leis, 

encontráveis em uma especulação do como e do porque das sociedades primitivas e das 

sociedades modernas. 

Esse paradoxo é ainda reforçado pela estrita separação que Kelsen faz entre 

ser e dever ser, o que cria um abismo entre ciência e técnica.  A Teoria Pura do Direito 

coloca seus problemas a partir do próprio objeto e não a partir da realidade que o objeto 

visa influenciar.  Dessa maneira, como diz Adorno, “faríamos da ciência um fetiche se 

separássemos seus problemas imanentes dos reais que se refletem parcamente em seu 

formalismo.” (apud HABERMAS, 1996:31) 
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3. DIREITO E MORAL 

Conforme alhures, a Teoria Pura do Direito delimita a natureza procurando 

separá-la do espírito, sendo, portanto, a ciência do direito uma ordem espiritual sob o 

pedestal da realidade e do valor, do ser e do dever ser e por essa razão, diferencia a 

natureza do direito. E sendo o direito dissociado de outras ligações haja vista que 

sempre esteve ligado à moral, deve ser ele apresentado como a própria moral para que 

tenha o efetivo valor de justiça, “expressão para a verdadeira ordem social, ordem essa 

que alcança plenamente seu objetivo ao satisfazer a todos.” 

Deve-se observar que a moral apresenta-se sob dois aspectos, um de ordem 

externa quando da conduta do indivíduo em face de outro, e outra interna quando da 

prescrição da conduta do homem em relação a si mesmo. Tais normas morais, por certo 

indicam uma consciência humana que, por sua vez são estabelecidas sempre diante da 

convivência em sociedade.  Justiça é, portanto, felicidade social. A justiça aplicada ao 

direito positivo.  Porém, “justo”, também o será em aplicação pelo excesso de leis, 

tornando o “justo” como meramente “jurídico”, o que dá valor relativo aos julgamentos. 

Daí, para Kelsen, o direito não poder ser alcançado pelo conhecimento 

racional dado a sua tendência nos interesses, que geram, quando não harmônicos, 

conflitos. E conflitos dirimidos geram compensações com o quê, alcançam-se interesses 

através de outros, o que seria, neste prisma, desnecessário o direito positivo. 

A justiça é, por conseguinte, um ideal irracional sendo imprescindível sua 

atuação impositiva à vontade e ao comportamento humano, mas não ao conhecimento 

(este só o direito, por base o positivo).  As palavras chave a melhor compreensão deste 

estudo, assim, são: 1) ideologia – raiz na vontade originada em determinados interesses 

encobrindo a verdade, transformando-a, desfigurando-a; 2) ciência – conhecimento 

como verdadeiro aliado à demonstração de seu objeto (do direito); 

Portanto, a ciência Teoria Pura do Direito tem caráter anti-ideológico tendo 

em vista que rompe, através do conhecimento, o véu da vontade (ideológico) esta de 

interesse na verdade de acordo com a ideologia adotada e não na busca da correção. 

3.1 Neutralidade valorativa da ciência:   

Isso nos leva à última questão: a neutralidade valorativa da ciência apoiada 

no dualismo ser / dever-ser.  A tese do dualismo, como dito acima, toma como base dois 

tipos de leis: as leis da natureza, causalmente determinadas, e as normas sociais, que são 
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imputação de sentido a atos.  Essa distinção se determina pelo fato da regularidade dos 

fenômenos naturais não terem exceção e serem independentes da ação humana.  As 

normas se impõem sob ameaças de sanções e só regem se os sujeitos que orientam sua 

ação por elas as reconhecem.  É o que Kelsen chama de um mínimo de eficácia. 

Como esses âmbitos são autônomos, as leis da natureza permitem levantar 

hipóteses empiricamente verificáveis, tendo como base para sua formação, o 

conhecimento.  Normas sociais, por outro lado, não podem ser ditas empiricamente 

verdadeiras ou falsas.  A norma tem como base para sua formação uma decisão.  Do 

fato do cientista conhecer as normas não decorre a sua criação.  Enquanto o cientista 

desvela a partir das leis da natureza fatos que já estão dados, o cientista do Direito só 

pode analisar o Direito vigente porque este se coloca para ele como dado, analogamente 

ao dado natural, só que o dado natural é um fenômeno regular observado pelo cientista, 

enquanto que a norma social, ou mais especificamente, a norma jurídica, é um sentido 

imputado a uma ação pela decisão de uma autoridade. 

Esse dualismo entre dado natural e decisão corresponde na lógica da ciência 

à separação entre conhecimento e valoração e em termos metodológicos à necessidade 

de reduzir à ciência as regularidades empíricas constatáveis nos processos naturais e 

sociais. 

Isto significa que questões práticas sobre o sentido das normas não são 

passíveis de serem estudadas cientificamente.  Daí que no estudo do Direito os 

prognósticos científicos suponham de antemão determinados fins.  Cabe à ciência do 

Direito racionalizar a escolha dos meios.  Os fins, porém, dependem da aceitação das 

normas e não podem portanto ser cientificamente controláveis.  Por isso Kelsen elimina 

da teoria do Direito, temas como democracia e justiça porque esses dizem respeito aos 

fins, que são colocados politicamente através de decisões de autoridades que são prévias 

à análise científica e à análise racional. 

Assim Kelsen assume um papel muito limitado para o conhecimento e para 

a razão, eliminando a possibilidade desse conhecimento tratar de questões relativas à 

prática da vida cotidiana.  A razão só teria, para o autor, um papel instrumental, um 

papel lógico e metodológico.  Esse racionalismo ligado à técnica, sob a base do 

dualismo ser / dever-ser, desvincula as decisões da sua dimensão histórica e é 
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totalmente cético frente às possibilidades do conhecimento científico nas ciências 

sociais. 

Kelsen sustenta esse racionalismo técnico ao desenvolver a idéia de norma 

fundamental.  As hipóteses científicas levantadas pela ciência do Direito podem ser 

confrontadas com a experiência de forma a demonstrar sua viabilidade empírica, 

mostrar, como diz Kelsen, um mínimo de eficácia, mas não podem ser comprovadas 

diretamente pela experiência.  A comprovação só é dada por outros enunciados - uma 

norma se remete a outra de nível superior.  Só a norma fundamental pode ser colocada 

como fundamento da ordem jurídica por ser ela é um pressuposto lógico e, como tal, 

ahistórico, e desligado da prática cotidiana e da contingência da experiência.   

Aparece mais uma vez o conflito entre ciência e técnica, na medida em que 

Kelsen aposta na possibilidade dos homens conduzirem seus destinos racionalmente 

inclusive com o uso de técnicas sociais como o Direito, no entanto Kelsen não explica 

como essa administração racional do mundo pela técnica poderá coincidir com a 

solução de questões práticas que se colocam na história, posto que o fundamento do 

sistema é uma questão meramente instrumental metodológica, nada tem a ver com as 

bases históricas e sociológicas. 

Partindo de outra compreensão de ciência, Kuhn considera que a validade 

de enunciados básicos da ciência assim como a justeza das hipóteses e teorias científicas 

se apóia na aceitabilidade dos grupos que as implementam em contextos específicos.   

As teorias científicas e todas as hipóteses que possam ser construídas por elas só são 

possíveis porque há um consenso de fundo, um silêncio, um "saber" comum a toda a 

comunidade científica que permite eliminar certas questões para que outras sejam feitas.  

É precisamente a força do paradigma. 

Esse ponto é ressaltado por Habermas que defende que a validade dos 

enunciados científicos não pode ser pensada sem um pano de fundo, ou seja, sem a pré-

compreensão silenciada e ao mesmo tempo consensualmente compartilhada que a 

hermenêutica gadameriana tematizou.  Habermas salienta que esse pano de fundo pode 

ser tão amplamente aceito, tão arraigado em um alto grau de intersubjetividade que 

chega a ser esquecido.  É precisamente esses 'esquecimento' que permite à ciência 

sustentar a aparência de uma teoria pura em que não importa mais o contexto histórico 

em que surge o processo de pesquisa.  A validade dos enunciados científicos está 
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emancipada de qualquer referência à vida, está acima da praxis e pode arrogar-se uma 

neutralidade valorativa. 

No entanto ele alerta que: 
A situação histórica durante o século XVII (...) não é de maneira nenhuma 

externa à estrutura da ciência experimental em geral; pois essa estrutura 

exige que o desenho teórico e o sentido da validade empírica decorram de 

uma atitude técnica (HABERMAS, 1996: 41) 

Isso quer dizer que é uma atitude fundamental da sociedade burguesa que 

integra o processo de pesquisa científica ao processo do trabalho social, fazendo a 

ligação entre saber científico e aplicação da técnica, o que permite à ciência desenvolver 

a idéia de neutralidade valorativa.  A neutralidade é ela própria um valor histórico que 

nada tem a ver com uma atitude teórica.  Ao contrário, ela só é possível pela limitação 

da razão a um interesse técnico cognitivo. 

Em suma, voltando a uma questão levantada acima, é complicado 

hipostasiar os procedimentos empíricos e analíticos e desgarrá-los das práticas sociais às 

quais eles deveriam dar uma resposta, reduzindo o processo de racionalização a uma 

questão técnica.  Essa é a "desculpa" que Kelsen utiliza para justificar o fato de, embora 

condenar "politicamente" o nazismo, poder reconhecê-lo como "cientificamente"  

válido.  Essa aparência de neutralidade é eventualmente desmascarada na prática, na 

medida em que em nome dela não se leva a sério o nexo indissolúvel que a ciência e a 

técnica tem com a realidade.  Em linguagem coloquial, podemos dizer que a 

neutralidade científica é a peneira que Kelsen utiliza para tentar tampar o sol: uma 

realidade perversa que iguala o campo de concentração, os maus tratos aos deficientes 

mentais, as prisões arbitrárias ao Direito democraticamente legitimado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda teoria de Kelsen na busca de uma pureza do direito esbarra 

incontestemente, seja por origem, seja por conseqüência, nas demais ciências sociais 

e/ou seus aspectos fundamentais, face às recíprocas inter-relações entre essas ciências.  

Na verdade, objetivando uma distinção para a visualização científica dessa separação, 

Kelsen, em excelente maestria, cria uma situação abstrata, no caso da norma 

fundamental, visando justificar um “ser jurídico supremo” inquestionável e como dito, 
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de aceitação universal, evidentemente dentro do contexto de tempo e espaço em que se 

encontra inserida. 

O fato é que não há como se conceber no mundo atual do conhecimento e da 

informação, ainda que na esfera científica, qualquer desvencilhamento, seja a que título 

for, ainda que em nome de uma concepção pretensiosa de pesquisa a definir algo como 

puro, longe de toda a problemática social pela qual vem atravessando a humanidade nos 

últimos tempos, mister em se tratando da ciência do direito, promovedora do espírito 

utópico de satisfação de justiça social plena. 

E é essa importância de inconteste entrelaçamento das ciências sociais em 

todos os níveis que define o verdadeiro estado das coisas, servindo a teoria positivista 

de base aos mais recentes meios de interpretação das normas que, por sua vez, 

respeitando os limites delineados por essa teoria, ainda que a questionando, visam um 

sentido de correção, de aplicação adequada do ordenamento jurídico aos anseios sociais 

que se evoluem a cada dia na velocidade a luz. 

A obra de Kelsen é a tal ponto influente na nossa cultura jurídica que 

dificilmente é possível ignorar suas conquistas. Podemos levar nossas indagações 

iniciais um passo além, perguntando-nos o que pode servir como argumento para 

justificar uma decisão e o que não pode.  Em outras palavras, quando é que uma decisão 

institucional está justificada?   

Kelsen acha suficiente para responder a essa pergunta que se prove que a 

norma é válida, isto é, que ela pertence ao sistema.  Nós pensamos que não.  O sentido 

da validade empregado por Kelsen é um ponto de partida, mas não é suficiente, pois não 

há correspondência lógica entre pertencer ao sistema e justificar uma decisão.  Além da 

pertença ao sistema, a norma tem que ser justificada conforme critérios de 

aplicabilidade que não se encontram no âmbito da “validade” no sentido Kelseniano, e 

nem sequer guardam uma relação de necessidade com ela. 

Defendemos que o problema dos critérios de aplicabilidade que permitam 

justificar as decisões determinando quais argumentos são plausíveis de serem aceitos 

como justificação jurídica e quais não, é o problema central da Teoria do Direito 

contemporânea.  Esse problema não se esgota na dimensão de validade explorada por 

Kelsen naquele sentido restritivo acima mencionado.  Por outro lado, colocada dessa 

forma, a questão da Justiça não é mais pensada em termos jusnaturalistas, buscando 
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uma fundamentação última e externa para o Direito.  Questões morais podem ser 

reintroduzidas na teoria do Direito enquanto argumentos passíveis ou não de justificar 

decisões institucionais.  Elas não podem ser invocadas diretamente para a 

fundamentação do Direito ao modo jusnaturalista. 

Assim, a questão da Justiça dentro da teoria do Direito hoje não pode mais 

se colocar como um problema de fundamentação.  O Direito contemporâneo é ordem de 

coação e como tal o problema de seu fundamento é um problema epistemológico como 

muito bem demonstrou Kelsen.  A questão da Justiça é, por outro lado, um problema de 

justificação das decisões tomadas no interior desse sistema de coação na medida em que 

embora aja como sistema fechado e autônomo, o Direito não pode perder sua dimensão 

histórica e social. 

A teoria do Direito precisa pensar uma metodologia capaz de resolver o 

grande abismo gnosiológico e axiológico implicado na tarefa de colocar regras objetivas 

para pessoas diferentes.  Se a Moral e a Religião não podem mais servir como pontes 

capazes de apaziguar algumas dessas distâncias, Müller aposta numa metodologia que 

gire em torno da argumentação. (MÜLLER, 1996) 

 Nessa proposta a relevância da pergunta que fizemos acima se torna central.  

O problema da aplicabilidade e da justificação das decisões institucionais passa pela 

fixação do texto, passa pela definição do que esse texto significa e qual o seu alcance, 

ou seja, em que ocasiões ele se aplica, todos esses passos estão presentes na teoria 

Kelseniana.  Mas passa também pela argumentação, ou seja, pela justificação da decisão 

e pela possibilidade de aceitação racional dessa justificação que envolve: o texto, a 

sistemática e a genética do texto, a história jurídica, a teleologia, outros elementos 

metodológicos, a dogmática, o constitucionalismo e a política jurídica. (MÜLLER, 

1996: 228). 
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O MST E O DIREITO: CONTRIBUIÇÕES PARA CRÍTICA DO POSITIVISMO 

JURÍDICO 

 

 

Mariana Trotta Dallalana Quintans∗

 

RESUMO 

No presente trabalho pretendemos observar o discurso da Magistratura Fluminense  nos 

conflitos agrários envolvendo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

MST. A análise do discurso foi feita a partir de fragmentos de decisões judiciais em 

processos de reintegração de posse em face do MST, no período de reestruturação do 

movimento no Estado, que data da segunda metade da década de 1990.  

É nossa hipótese que o discurso jurídico hegemônico caracteriza-se como conservador, 

assegurando o direito de propriedade e criminalizando as ocupações de terra realizadas 

pelo MST.  

Em nosso estudo empregaremos as noções das teorias sobre a interpretação judicial que 

destacaram o conteúdo político, valorativo e ideológico da atividade jurisdicional. Desta 

forma, pretendemos verificar o discurso adotado hegemonicamente pela magistratura 

fluminense sobre os conflitos agrários e suas possíveis rupturas.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO; INTERPRETAÇÃO JUDICIAL; MOVIMENTOS SOCIAIS. 

 

ABSTRACT 

The present dissertation observe the discourse of the fluminense magistracy in the 

conflicts of the agriculture areas, involving the “Rural Workers Without Land 

Movement” – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST]. The analysis of 
                                                 
∗ Mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio e Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade.   
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the discourse was realized using the fragments of the judicial decisions against MST, in 

the period of the movement restriction in the state – second half of the 1990 decade. 

The hypothesis of the work is that the hegemonic juridical discourse is characterized as 

conservative. This guarantees the property right and criminalize the land occupations 

made by MST. 

In our work, we used the descriptive theories about the judicial interpretation that detach 

the politic and valuable contents – therefore ideological – from the jurisdictional 

activities. And so, we searched the hegemonic discourse adopted by the fluminense 

magistracy about the rural conflicts and the possibilities of ruptures.  

 

KEYWORDS 

RIGHTS; JUDICIAL INTERPRETATION, MST, MOVEMENT SOCIETY.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos no presente trabalho investigar o discurso da magistratura 

fluminense sobre os conflitos possessórios, envolvendo o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, tentaremos traçar o perfil desta magistratura e 

identificar o discurso hegemônico sobre os conflitos de terra no campo jurídico. 

Será a partir da análise das decisões judiciais sobre as ocupações dos sem-terra 

no período de 1996 – ano marco na constituição do MST no Rio de Janeiro - até o ano 

de 2005, que analisaremos a interpretação judicial, problematizando a leitura do 

positivismo jurídico ao entender o papel do juiz como mero reprodutor da “vontade da 

lei ou do legislador”. Sobre este material empírico que nos debruçaremos, tentando 

reconstruir a atuação do Poder Judiciário, seu discurso jurídico hegemônico e as 

possíveis rupturas. 

  

1 . Interpretação judicial e ideologia: o papel político desempenhado pelos juízes. 
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Ao que nos interessa neste trabalho, entendemos importante resgatar o 

debate presente na teoria do direito sobre a interpretação judicial. Atualmente, este tema 

tem tido destaque nos estudos de vários juristas, na medida em que a interpretação 

judicial passou a ser vista como algo mais complexo que a mera aplicação pelo juiz da 

“vontade da lei ou do legislador” ao caso concreto (visão que marcou todo o século 

XVIII e grande parte do XIX, sobretudo na França).  

 Tal idéia, fortemente defendida no período das Codificações Napoleônicas, 

em especial com o Código Civil Francês de 1804, desenvolveu-se sobre o dogma da 

completude do ordenamento jurídico. Esta perspectiva considerava possível encontrar 

no material legislado as respostas para todos os possíveis conflitos que ocorressem na 

sociedade.1 O dogma da completude do ordenamento jurídico esteve relacionado com os 

princípios da separação dos poderes, da legalidade, da segurança jurídica, bem como do 

papel jurisdicional de apenas declarar o direito instituído no Código pelo legislador. 

Esta perspectiva foi defendida por importantes teóricos políticos, cujas 

análises serviram de base para a consolidação do Estado Moderno, dentre eles 

destacamos Montesquieu. Na obra O Espírito das Leis , livro XI capítulo VI, 

Montesquieu desenvolve o tema da separação dos poderes. Defende o autor que é a 

existência de três poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – que pode garantir a 

liberdade da cidadania, evitando-se assim a tirania por um destes poderes.2 Atribui ao 

Poder Legislativo a competência de criar as leis, e restringe a atividade dos juízes, 

determinando que os “julgamentos devem sê-lo a tal ponto que nunca sejam mais do 

que um texto preciso da lei.”3 Dessa forma, Montesquieu relega ao juiz um papel quase 

nulo, o da “boca que pronuncia as palavras da lei.”4         

 As mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas levaram à elaboração de 

novas teorias sobre a interpretação.  Algumas reivindicaram a decisão judicial como 

uma etapa do processo de criação do direito, atribuindo função criativa ao juiz. Outras 
                                                 
1  SGARBI, Adrian. Ordenamento Jurídico, Sistema Jurídico e seus operadores. (mimeo) 
2  MONTESQUIEU. Charles. Da Constituição da Inglaterra. In: O Espírito das Leis, 2a edição, 2a 
tiragem.  São Paulo: editora Martins Fontes, 2000, Livro XI, capítulo VI, p. 167- 178.   
3  Ibid. p. 170. 
4  Ibid. p. 175. 
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teorias ocuparam-se em elaborar um modelo de racionalidade que condicionasse a 

atividade dos magistrados. Neste sentido, foram produzidos trabalhos que se 

contrapuseram à tese hegemônica até então, proposta pelo positivismo legalista, da 

atividade jurisdicional como a mera aplicação da vontade do legislador aos casos 

concretos. Segundo tal tese, a norma jurídica teria sentido unívoco e “ao intérprete não 

seria dado hermeneuticamente ‘compreendê-la’, mas, ao contrário, com a neutralidade 

de um matemático, resolver o problema ‘algébrico’ da descoberta de sua ‘vontade’”. 5  

Esta perspectiva defendida pelo jurista italiano Guiseppe Chiovenda, foi 

incorporada pela processualística tradicional brasileira. Assim, foi difundido pelos 

manuais de dogmática jurídica, a idéia do juiz como mero aplicador da lei ao caso 

concreto, o juiz dotado de neutralidade declararia o direito já determinado na lei.6 

Entretanto, esta tese foi contestada por inúmeros juristas como Hans Kelsen e os 

teóricos da argumentação jurídica, que entenderam pelo caráter polissêmico das normas 

jurídicas e pela possibilidade de diferentes interpretações sobre o mesmo texto legal.  

Um elemento presente na teoria kelseniana que pouco se deu atenção na teoria 

do direito, diz respeito ao entendimento de Kelsen sobre a interpretação judicial7.  O 

texto normativo como qualquer outro texto ou palavra permitiria diferentes leituras, 

cabendo ao magistrado escolher um de seus sentidos para solucionar o caso concreto – o 

texto normativo seria apenas uma moldura, um limite para a interpretação.8  

Kelsen entende que os textos normativos possuem indeterminações em graus 

diferentes. Para oferecer respostas a estas indeterminações os juízes terão de fazer uso 

de outros elementos, como as suas noções de justiça, seus juízos de valor social, e 

tantos outros.9  

                                                 
5  Ibid. p. 17 
6  BALDEZ. Miguel. Notas sobre a Democratização do Processo. In Estudos de Direito Processual 
em memória de Luiz Machado Guimarães. Org: José Carlos Barbosa Moreira, Editora forense, 1999. 
7  Kelsen dedicou pouco espaço em sua obra para o estudo sobre a interpretação judicial, na 
segunda edição do livro Teoria Pura do Direito reservou um pequenino capítulo (VIII) para a análise do 
tema, por entender que a interpretação judicial correspondia a política judicial e não estava dentro da 
esfera da ciência do direito.  
8  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, capítulo VIII, p. 387-
397.  
9  Op.Cit. 
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Neste sentido, podemos dizer que as decisões judiciais não são meras aplicações 

da lei ao caso concreto, ao contrário, o ato judicial é a criação do direito do caso 

concreto. O juiz a partir de sua subjetividade - seus valores, sua ideologia - determina o 

direito que será aplicado em cada situação específica. 

Segundo as reflexões de Antonio Gramsci as relações vivenciadas pelos 

indivíduos irão influenciar na constituição de sua subjetividade e na formação de suas 

noções de justiça e nas suas convicções político-ideológicas.10 Seguindo esta reflexão, 

entendemos que os juizes também constituem suas noções de justiça a partir de suas 

experiências individuais e coletivas. Estas concepções influenciam as decisões tomadas 

pelo magistrado no exercício de sua função. 11

Entendemos por bem ir a lêem das reflexões de Kelsen que limita a atuação do 

interprete ao limite do significado das normas, entendendo como os autores do 

pluralismo jurídico que defendem que o jurista deve buscar nas lutas dos movimentos 

sociais, nas reivindicações por novos direitos, elementos para suas decisões judiciais12.   

 

   
2. As decisões judiciais sobre as ocupações do MST.   

 

O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST apenas conseguiu 

ganhar força no Estado do Rio de Janeiro no final da década de 1990, após tentativas 

frustradas em meados da década de 1980.  

A estruturação no estado encontrou algumas dificuldades, principalmente, 

devido ao forte caráter urbano da região. Pois, diferentemente das demais regiões do 

país, já na década de 1950 o Rio de Janeiro foi marcado por fortes conflitos fundiários, 

devido a oposição dos trabalhadores rurais à especulação imobiliária, caracterizada pela 

                                                 
10  GRAMSCI. Antonio. Introdução ao Estudo da Filosofia e do Materialismo Histórico (s/d) 
11  Para uma análise mais aprofundada sobre a interpretação judicial e o papel político 
desempenhado pelos juízes ver WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito, 4a edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000 e STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, 6a 
edição. Porto Alegre: editora livraria do advogado, 2005.  
12  WOLKEMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico.  
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acelerada urbanização e a exploração turística. Tendência apenas vivida pelos demais 

estados da federação algumas décadas depois. 

Por este motivo, o MST do Rio de Janeiro apresenta como principais 

características dos trabalhadores que se identificam e passam a integrar o movimento, 

serem estes desempregados das periferias urbanas, ex-trabalhadores de Usinas falidas e 

cortadores de cana-de-açúcar.  

O movimento se reorganiza no território fluminense a partir de 1996 quando 

militantes do MST do sul do país retornam ao Rio de Janeiro e reiniciam a articulação. 

Realizaram um encontro dos Sem Terra no estado, organizando a estrutura estadual do 

movimento e a estratégia de luta, priorizando as ocupações de terra no interior.  

O MST, devido as lições históricas do movimento camponês, nasce com a 

percepção de que a terra não se ganha, mas que é conquistada através da luta dos 

trabalhadores organizados. Compreendendo, desta forma, a importância das ocupações 

coletivas como forma de pressionar os Poderes Públicos para a promoção da Reforma 

Agrária, com o assentamento de famílias sem-terra e o investimento na agricultura 

familiar. 

No Rio de Janeiro, é em 1996 que o MST passa a promover uma série de 

ocupações no interior, tendo como foco a região norte do Estado. Nos anos que se 

seguiram, os Sem Terra continuaram a promover ocupações por todo o estado, 

realizaram também marchas, ocupações no prédio do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária- INCRA e em outros prédios públicos, buscando respostas do Poder 

Executivo a falta de investimento e vontade política na realização da Reforma Agrária. 

Dos casos de ocupações coletivas promovidas pelos Sem Terra a maioria foi levada ao 

judiciário. No período de 1996 a 2005, das trinta e três ocupações de terra, em vinte e 

uma o proprietário obteve a liminar de reintegração de posse pleiteada judicialmente, 

em apenas sete casos sua concessão foi negada pelo magistrado competente.13 Abaixo 

transcrevemos os trechos de algumas dessas decisões, vejamos.  

                                                 
13  Dessas trinta e três ocupações realizadas pelo MST no território fluminense, entre os anos 1996 
e 2005,  não temos informações processuais sobre três e em dois casos o proprietário não ingressou com 
ação possessória. Desta forma, o número de liminares negadas passa para seis. Dados obtidos na pesquisa 
realizada no mestrado disponibilizados em QUINTANS, Mariana Trotta Dallalana. A magistratura 
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A primeira decisão que vamos analisar é relativa a uma ocupação do MST no 

Município de Italva em agosto de 2003, onde foi negada a liminar de reintegração de 

posse pleiteada pelo latifundiário (ação nº 5018/03), sobre área improdutiva, que já 

havia sido matéria de decreto desapropriatório emitido pelo Poder Executivo. 

Destacamos alguns trechos da decisão: 

 

“(...) Seja quem for, seja quem cumpra a promessa constitucional da função social, é 

este o protegido pelo Direito e pela Constituição Federal. A propriedade de terra sem o 

cumprimento de função social não é propriedade a ser tutelada pelo Direito, quando em 

confronto com outros valores (...)” 

 

Nesta decisão paradigmática o magistrado defende que nos casos envolvendo 

famílias de trabalhadores sem-terra e proprietários, estariam em jogo dois direitos: de 

um lado o direito patrimonial de propriedade e de outro o direito à vida e ao trabalho na 

terra. Vejamos neste outro fragmento retirado da mesma decisão:   

 

“(...)A bifurcação que se apresenta pode levar a dois caminhos, e a escolha revelará o 

quão justa é a sociedade em que vivemos ou que queremos viver: o bem patrimonial 

inexplorado, moribundo, objeto apenas de uma dominação quase feudal, ou a atividade 

vinculada à vida no campo, à fixação da família em terras e (...) a subsistência (...).” 

 

Neste sentido, o juiz expressou que o texto normativo possibilitaria a escolha 

pelo magistrado de um de seus significados, tal opção feita pelo juiz seria um reflexo da 

sociedade em que estivesse inserido. Dessa forma, a decisão pela garantia do direito 

sobre a terra ao proprietário ou pelos sem-terra, estaria relacionada à ideologia do 

magistrado e ao discurso hegemônico na sociedade. 

                                                                                                                                               
fluminense: seu olhar sobre as ocupações do MST. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 
2005. 
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Foi nesse sentido que o magistrado negou a concessão da medida liminar, 

mantendo os sem-terra na área. Hoje, as famílias que ocuparam a fazenda estão sendo 

assentadas pelo INCRA.   

Posição diferente foi a adotada pelo Juiz da 2a Vara Federal de Campos dos 

Goytacazes na ação de reintegração de posse nº 2004.5103000888-0, também ocupada 

pelo MST, que foi vistoriada sendo considerada improdutiva, entretanto, como em 

inúmeros outros casos o latifundiário ingressou com ação de nulidade do laudo de 

vistoria, esta lide encontra-se em andamento e por este motivo o processo de 

desapropriação encontra-se suspenso. Sobre este caso o magistrado entendeu pela 

reintegração de posse e pela ilegalidade da ocupação, considerando tal prática como 

esbulho possessório: 

 

“ (...) O esbulho possessório – mesmo tratando-se de propriedade alegadamente 

improdutivas – constitui ato revestido de ilicitude jurídica. 

 

Ponderou o magistrado, na mesma decisão, sobre outras práticas do Movimento 

Sem Terra – como as ocupações de prédios públicos – considerando-as, também, como 

ilícitas e autoritárias. Completou: 

   

“(...) Revela-se contrária ao Direito (...) a conduta daqueles que - particulares, 

movimentos ou organizações sociais – visam, pelo emprego arbitrário da força e pela 

ocupação ilícita de prédios públicos e de imóveis rurais, a constranger, de modo 

autoritário, o Poder Público a promover (...) programa de reforma agrária.(...)” 
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Em outra passagem da mesma decisão, o magistrado faz menção ao direito 

constitucional de propriedade para justificar sua posição de retirar as famílias da área 

ocupada. A decisão entende o direito à propriedade como absoluto, não levando em 

conta o dever constitucional de cumprimento da função social por toda a propriedade, 

diz:  

   

“O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, 

não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de 

violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos(...).” 

 

Completa o magistrado utilizando-se do dispositivo constitucional, constante entre as 

garantias fundamentais da cidadania, sobre o direito de propriedade excluindo de sua 

análise os demais direitos expressos nos incisos do mesmo artigo da Constituição 

Federal de 1988 (art. 5o). Vejamos:  

  

“(...) notadamente porque a Constituição da República ao amparar o proprietário com a 

cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII) – proclama que ‘ 

ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal’ (art. 5o, LIV).”  

 

Neste sentido, também, foi o entendimento do Juiz de Direito da 1a Vara Federal 

da mesma comarca, Campos dos Goytacazes, na ação de reintegração de posse nº 

2001.51.03.001441-6 contra o MST, que ocupou quatro fazendas do Complexo 

Cambayba, de propriedade da Usina falida de mesmo nome.  

Nesta ação não foi feita pelo proprietário da área a correta individualização do 

pólo passivo, ou seja, determinado nominalmente a quem ela se destinava. O Ministério 

Público pronunciou-se pela correção do pólo passivo, condicionando o segmento da 

ação ao aditamento da inicial, o autor deveria acrescentar a expressão “a todos os 

demais invasores” em seu pedido.  
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“ (...) A opinião do MPF baseou-se no fato de que a demanda foi instaurada, apenas, 

contra LUIS MACHADO e LUIS VELASCO, enquanto que o pedido de reintegração 

de posse foi feito para retirar, além dessas quatro pessoas, todas as outras que se 

encontrassem ilegalmente nos imóvel rurais da autora (fl. 163 a 167). 

 

O juiz concordou com a posição do Ministério Público requerendo a emenda à 

inicial, para que passasse a constar no pólo passivo a referência aos demais invasores, 

devido a dificuldade de identificação de todos os ocupantes. Com a correção autoral o 

magistrado  concedeu a liminar reintegratória da posse. Vejamos: 

“(...) pela parte autora, que pediu que no pólo passivo, além daquelas duas 

pessoas, também constasse a expressão genérica ‘todos os demais invasores’, diante da 

notória impossibilidade de se identificar os integrantes do MST que ocuparam as suas 

fazendas. (...)”  

 

Entretanto, as normas que regulam a matéria  do processo civil no Brasil 

determinam expressamente que todos os réus da ação devem ser cuidadosamente 

indicados pelo autor em sua petição inicial, sob pena de extinção da ação (art.282, IV 

do Código de Processo Civil). 

Em outra decisão, na ação de reintegração de posse nº 2004.51.11.00096-4, 

relativa a ocupação da fazenda Santa Justina em Mangaratiba, o juiz entendeu pela 

reintegração de posse. Mesmo tendo o INCRA ingressado com pedido de assistente do 

Movimento, alegando o interesse do órgão na desapropriação do imóvel em disputa e 

no assentamento das famílias. O magistrado entendeu que a discussão sobre a Reforma 

Agrária não tinha relação com o conflito possessório em analise na ação. Decidiu: 

 

“(...) Mesmo que a propriedade não esteja adequada à função social, o que não se sabe e 

não se saberá neste procedimento, em virtude da relação entre o objeto de cognição, a 

situação não autorizaria a invasão de propriedade privada. (...)”  

 

3734



As decisões judiciais prolatadas nos conflitos fundiários envolvendo o 

movimento Sem Terra, apresentam diferentes conteúdos: algumas criminalizam as 

ocupações coletivas realizadas pelos sem-terra, outras as consideram como forma 

legítima de pressão popular; umas entendem o direito de propriedade como absoluto e 

intocável, em outras a propriedade é compreendida a partir do princípio da função 

social. 

Entretanto, pelos dados apresentados nesta pesquisa caracterizamos nossa 

magistratura como portadora hegemonicamente do discurso proprietário, que 

criminaliza a luta dos sem-terra e assegura os interesses das elites rurais. Valorizam o 

direito à propriedade privada em detrimento do direito ao trabalho e à vida digna. 

Observamos também que existem juízes que não compartilham da ideologia 

hegemônica do judiciário e rompem com o discurso proprietário.  

 

 

3. A hegemonia do discurso proprietário no judiciário fluminense.  

 

Diante deste quadro, de hegemonia do discurso proprietário entre a magistratura 

fluminense,  devemos investigar a origem deste olhar conservador ponderando 

buscando suas raízes na formação do pensamento jurídico brasileiro.  

José Murilo de Carvalho chama atenção ao fato que as primeiras faculdades de 

direito do Brasil, criadas em 1827 e instaladas em São Paulo e Olinda, foram escolas 

particulares e seus alunos vinham das classes dominantes. O autor destaca que “de 

modo geral, os alunos das escolas de direito provinham das famílias de recursos. As 

duas escolas cobravam taxas de matrícula (...) Além disso, os alunos que não eram de 

São Paulo ou do Recife tinham que se deslocar para essas cidades e manter-se lá por 

cinco anos. Muitos, para garantir a admissão, faziam cursos preparatórios ou pagavam 

repetidores particulares. Esses custos eram obstáculos sérios para alunos pobres, embora 

alguns deles conseguissem passar pelo peneiramento. Menciona-se, por exemplo, a 

presença de estudantes de cor já nos primeiros anos da Escola de São Paulo, aos quais, 

por sinal, um dos professores se recusava a cumprimentar alegando que negro não podia 
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ser doutor.”14  

A professora Gizlene Neder relata que a ideologia liberal, necessária à 

emancipação do país do monopólio político da Metrópole e ligada aos grandes 

proprietários rurais da época, esteve diretamente vinculada à criação dos primeiros 

cursos jurídicos brasileiros. No Brasil, o liberalismo foi adotado pelos grandes 

latifundiários e escravistas, garantindo-se, entretanto, os direitos à propriedade privada 

de forma absoluta e à utilização da mão-de-obra escrava.15      

Os cursos de direito no Brasil surgiram ligados às classes dominantes e 

auxiliaram na formação das elites políticas do país. O pensamento sedimentado nas 

escolas de direito e adotado pelos profissionais do direito no campo jurídico tem suas 

raízes na defesa dos interesses das elites rurais. Portanto, o judiciário surge ligado a elite 

dominante econômica e politicamente. E, mesmo com as tentativas de democratização 

deste Poder, como por exemplo com a adoção de concurso público na seleção de seu 

corpo técnico, não se conseguiu diversificar o discurso jurídico de forma significativa.      

Tentamos buscar as explicações para este fato nas teses do filosofo francês 

Pierre Bourdieu  sobre o poder simbólico do Judiciário: “(...) por mais que os juristas 

possam opor-se  a respeito de textos cujo sentido nunca se impõe de maneira 

absolutamente imperativa, eles permanecem inseridos num corpo fortemente integrado 

de instâncias hierarquizadas que estão à altura de resolver os conflitos entre os 

intérpretes e as interpretações. E a concorrência entre os intérpretes está limitada pelo 

facto de forças políticas a medida em que apresentem como resultado necessário de uma 

interpretação regulada de textos unanimemente reconhecidos: como a Igreja e a Escola, 

a Justiça organiza segundo uma estrita hierarquia não só as instâncias judiciais e os seus 

poderes, portanto, as suas decisões e as interpretações em que elas se apóiam, mas 

também as normas e as fontes que conferem a sua autoridade a essas decisões.”16

Dentro deste quadro, a atuação dos juízes de primeira instância encontra limites 

                                                 
14  CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003, p. 74-75 
15  NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 1995, p. 103. 
16  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, 7ª edição. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2004, p. 
213-214. 
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na hierarquia dos Tribunais e, portanto, nas decisões dos magistrados de segunda 

instância. A promoção dos magistrados depende dos critérios de antiguidade,  

merecimento17 e da participação constante em cursos, seminários e palestras de 

atualização oferecidos pela Escola de Magistratura, que freqüentemente são ministrados 

por desembargadores restringindo “o caráter inovador e crítico desses cursos”.18

Por tal motivo, é comum que indivíduos com diferentes vivencias sociais e 

oriundos de diversas classes, quando ingressam neste espaço, passem a incorporar a 

postura e o discurso hegemônico nele presente. Pois, “o poder simbólico é, com efeito, 

esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.”19  

Desta forma, muitas vezes os magistrados não percebem que sua atividade 

profissional lhes permite diferentes interpretações da lei e a descoberta de novas formas 

de mediação de conflito. Acabando por reproduzir as posições majoritárias, adotando-as 

como “verdades absolutas”. 

Como explicado por Terry Eagleton, “qualquer campo social é necessariamente 

estruturado por um conjunto de regras não enunciadas para o que pode ser dito ou 

percebido validamente dentro dele, e essas regras, portanto, operam como um modo do 

que Bourdieu denomina ‘violência simbólica.’ Como a violência simbólica é legítima, 

geralmente não é reconhecida como violência.(...)”20  

É neste sentido que percebermos porque juízes novos e de diversas classes 

sociais, ao ingressarem na magistratura passam a atuar dentro da dinâmica do campo 

judiciário, incorporam o discurso conservador, sem perceber, muitas vezes, que estão 

sujeitos à violência simbólica,  já que tal discurso aparece dotado de legitimidade.  

Também devemos registrar que os magistrados, principalmente nas cidades do 

                                                 
17  “Reforçando a adaptação dos novos magistrados à cultura organizacional do Poder Judiciário, o 
próprio sentido de hierarquia -  estritamente vinculado à política de promoção por mérito  - funciona 
como mecanismo para reduzir a renovação da jurisprudência. Para o juiz preocupado com sua carreira é 
fundamental estar de acordo com o Tribunal e estar de acordo com a jurisprudência dominante, de forma 
a não Ter suas sentenças sistematicamente revogadas.” (JUNQUEIRA, Eliane Botelho [et ali] Juízes 
retrato em preto e branco. Rio de Janeiro: editora Letra Capital, 1997, p. 164)         
18  DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juízes. São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, p. 34. 
19  Ibid. p. 7-8. 
20  EAGLETON, Terry. Ideologia. São Paulo: Ed. UNESP/Boitempo, 1997, p.141. 
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interior, encontram como espaço de socialização as mesmas festas, restaurantes, clubes, 

academias de ginástica das classes e frações da classe dominante. Como destaca 

Bourdieu, “a proximidade dos interesses e, sobretudo, a afinidade dos habitus21, ligada a 

formações familiares e escolares semelhantes, favorecem o parentesco das visões de 

mundo.”22

Por esse motivo, na maior parte dos casos torna-se mais fácil a adesão dos 

magistrados as teses dos proprietários do que a aceitação dos argumentos que levam 

trabalhadores sem-terra a promoverem a ocupação de uma propriedade privada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

Nesta pesquisa observamos que as demandas por terra freqüentemente levadas 

ao judiciário nos últimos anos vêm sendo interpretadas de forma hegemônica como uma 

afronta ao direito de propriedade. A Constituição Federal de 1988 garantiu importantes 

conquistas para as classes populares, entretanto, nas questões relativas à propriedade 

privada, foram (e são) poucos os magistrados que romperam (e rompem) com o discurso 

proprietário, incorporando o paradigma da função social da propriedade.         

Dessa forma, os movimentos que lutam pela democratização do acesso à terra 

não vêm encontrando no judiciário um campo propício para a concretização de suas 

reivindicações. Entretanto, os trabalhadores sem-terra não desistem e através de sua luta 

cotidiana, das marchas, das ocupações de terra, prédios públicos e na resistência à 

despejos que vêm tentando garantir o cumprimento dos direitos sociais assegurados na 

Constituição Federal de 1988. 
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21  Lado ativo de um conhecimento adquirido. (BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, 7ª edição. 
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O CARÁTER INDICATIVO DO PLANEJAMENTO ECONÔMICO PARA O 

SETOR PRIVADO: UMA ANÁLISE DO MODELO BRASILEIRO DE 

PLANEJAMENTO 

 

 

Mateus Simões de Almeida∗

 

RESUMO 

O planejamento econômico previsto na Constituição Brasileira, por não integrar a 

empresa na sua construção, não reflete a realidade econômica do país. As empresas, por 

sua vez, alijadas do processo de proposição, acabam construindo seus modelos de 

atuação em completa ignorância dos parâmetros nacionais traçados pelo plano. Com o 

objetivo de preservar a livre iniciativa a Constituição construir um modelo ineficiente 

de planejamento, em que a falta de legitimidade do processo acaba por esvaziar o 

instituto. A construção de um modelo inclusivo de planejamento apresenta-se, então, 

como forma de garantir a legitimidade do instituto, promovendo a adesão privada aos 

objetivos traçados, em uma construção efetivamente democrática. 

 

PALAVRAS CHAVES  

PLANEJAMENTO; LEGITIMIDADE; CARÁTER INDICATIVO 

 

ABSTRACT 

The economic planning as presented in the Brazilian Constitution, not including 

corporations in its construction, it does not reflect the economic reality of the country. 

The corporations, on their side, excluded from the process of proposition, build their 

own model of action, in complete ignorance of the national goals appointed by the plan. 

Intending to preserve the free initiative the Constitution implements a inefficient model 

of planning, where the lack of legitimacy of the process cause the death of the institute. 

The construction of a inclusive model of planning presents itself as a way to guarantee 

                                                 
∗ Mestrando em Direito Empresarial pelas Faculdades Milton Campos, Professor da Faculdade de Direito 
Milton Campos, Professor da UNIFENAS – Universidade José do Rosário Vellano, Professor do CAD – 
Centro de Atualização em Direito, Assessor da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/MG, Advogado 
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the legitimacy of the institute, promoting the private compromise with the objectives 

traced in a truly democratic construction. 

 

KEYWORDS 

PLANNING, LEGITIMACY, INDICATIVE CARACTER 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento econômico, há muito colocado no foco dos estudos 

das Ciências Econômicas e das Ciências da Administração, é, contudo, de interesse 

recente dos juristas, que apenas começaram a se ocupar de seu estudo e sistematização 

teórica no decorrer do século XX. 

A sua utilização como mecanismo estatal de atuação econômica, ao 

longo desse mesmo século, ganhou forças e, atualmente, já não se questiona a prática do 

planejamento econômico que se tornou rotina na maior parte dos países, provocando 

mesmo o surgimento de Ministérios Executivos especializados e sendo inserido em 

várias constituições como obrigação essencial do Estado, como houve de ocorrer no 

Brasil. 

Nesse contexto cresce em relevo a discussão e análise do papel dos 

indivíduos no processo de construção e implementação das estratégias econômicas 

traçadas no plano. 

Em se considerando a tendência neoliberal que, nas últimas décadas, 

afastou o Estado dos instrumentos de intervenção direta na economia, a prevalência de 

um modelo não impositivo de planejamento significa, em última análise, a 

obsolescência do instituto, que não passará de conselhos dados aos particulares, 

padecendo de qualquer efeito prático. 

Por outro lado, não se poderia admitir, sob nenhuma hipótese, que um 

plano construído pelo Estado, em seu isolamento legislativo usual, pudesse submeter o 

setor privado, especialmente porque conformado por quem, comprovadamente, entende 

muito pouco da realidade corporativa e concorrencial. 

3741



 

Essas reflexões exigem o início de pesquisas sobre mecanismos 

capazes de inserir a empresa e o cidadão no processo de construção dos planos, 

legitimando, pelo processo democrático, a alteração do caráter exclusivamente 

indicativo do plano para o setor privado. 

 

1 PLANEJAMENTO PÚBLICO E O SETOR PRIVADO 

A prática do planejamento data de tempos bastante remotos, podendo 

ser identificada mesmo no Egito e na Mesopotâmia, como relata NUNAN1. 

É essencial notar que, desde então, o planejamento econômico, 

atividade Estatal por excelência, atinge em primeiro plano os particulares e, em 

especial, aqueles que se dispunham a explorar determinadas atividades econômicas de 

forma organizada. Esse viés privado do planejamento parece decorrer de razões óbvias, 

uma vez que os particulares se dedicavam à exploração das atividades econômicas, 

ainda que, por vezes, fossem acompanhados do Estado. 

A atividade empresarial, por esta razão, sempre despertou o interesse 

regulatório estatal, ora na promoção do crescimento econômico nacional, ora na defesa 

dos interesses casuísticos do governante. É também NUNAN, quem assevera: 

 

Na Idade Média, a regulamentação, pelo Estado, de alguma das 

atividades privadas marca o início de um planejamento econômico e 

swocial de maior porte, o que foi feito em alguns países da Europa 

com a institucionalização das corporações que tiveram importância 

destacada naquela época.[...] 

De outra parte, a consolidação política do poder dos soberanos 

europeus carecia de base estrutural econômica, o que levou os 

estadistas a regulamentarem a economia dos países que governavam. 

                                                 
1  NUNAN, Geraldo Wilson. O planejamento de metas e de programas governamentais. In 
Estudos sociais e políticos. Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Revista Brasileira de 
Estudos Políticos. 1960. p. 10 
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Como exemplo podemos citar Colbert que propôs, em 1673, um 

sistema tarifário protecionista para incrementar o consumo de 

produtos manufaturados na própria França, criando, também, um 

sistema de transporte para facilitar a circulação da produção.2

 

Como se pode observar, o planejamento, de início, atendia a objetivos 

econômicos e políticos e sua institucionalização era apenas uma forma de impor 

coercitividade e coerência às propostas de regulação econômica governamentais. Era 

mesmo um instrumento de administração, que se utilizava da lei apenas como 

instrumento para a apresentação geral do plano. 

O ingresso da temática dentre os focos de estudo das Ciências 

Jurídicas, ao longo do século XX, permitiu um grau de elaboração teórico que, se por 

um lado, aprofunda as discussões, por outro, faz surgir um dissenso de enormes 

proporções entre os publicistas que se ocuparam da questão. Vários autores3 polemizam 

em suas obras sobre a questão do planejamento econômico, sem permitir conclusões 

absolutas. Dentre eles apenas se consegue um consenso: o planejamento é 

essencialmente mutável e, nesse tom, afasta-se dos perenes institutos jurídicos 

tradicionais. 

 

                                                 
2  NUNAN, Geraldo Wilson. O planejamento de metas e de programas governamentais. In 
Estudos sociais e políticos. Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais. Revista Brasileira de 
Estudos Políticos. 1960. p. 10-11 
3  Gerard Farjat, Droit économique; Georges Vlachos, Planificacion et Droit Public; Burdeau, Le 
plan comme mithe; Henri Jaquot, Le statut juridique dês plans français; Anabitarte, Plan y pressupuesto 
como problema jurídico en Espana; Augustin Gordillo, Planificación, participación y libertad; André de 
Laubadère, Direito Público Econômico; Cabral de Moncada, A problemática jurídica do planejamento 
econômico; e entre nós Eros Roberto Grau, Planejamento econômico e regra jurídica; João Bosco 
Leopoldino da Fonseca, Direito Econômico; Washington Peluso Albino de Souza, Primeiras linhas de 
Direito Econômico; e Marcos Juruena Villela Souza, Aspectos jurídicos do planejamento econômico, 
para citar apenas alguns. 
 Destaca-se que as obras aqui elencadas tem objetivo de referenciar a literatura especializada 
acerca do assunto, mas não compõe, em sua totalidade, a bibliografia desse projeto, algumas por 
escaparem à abordagem que aqui se pretende dar ao tema, outras por não terem sido encontradas à 
disposição para uma primeira análise, demandando esforços futuros para obtenção de seus conteúdos. 
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No que tange ao planejamento econômico, porém – como em todo o 

econômico – a situação é inteiramente diversa. Aqui, o âmbito do 

desconhecido é tão grande, a previsibilidade de atuações estranhas e 

a possibilidade de previsões exatas é tão pequena que o princípio da 

flexibilidade dos planos, do “trial and error”, é, precisamente, o 

único utilizável. Impõe-se aguardar o resultado da atuação 

consumada à luz de circunstâncias não previsíveis para, em 

conseqüência, decidir a respeito da manutenção ou alteração de tal 

atuação. Assim, o erro, a modificação do plano segundo as 

experiências consumadas em sua progressiva realização não são uma 

exceção, mas sim parte integrante e imprescindível de todo plano 

econômico. Em razão disso tudo é que – conclui adiante o mesmo 

autor – não são aplicáveis quanto ao plano os princípio gerais 

relativos à revogabilidade dos atos administrativos, válidos ou não, e 

à proteção dos direitos que nascem de tais relações.4

 

Apesar disso, o planejamento utiliza do mais rígido dos instrumento 

jurídicos para se apresentar, a lei. Tal percepção deixa perplexos os estudiosos que, 

então, passam a dedicar seus esforços à discussão da natureza e dos contornos dessa “lei 

do plano”5. 

Causa espanto, no entanto, perceber a aparente indiferença desses 

inúmeros trabalhos para com aquelas personagens que são, em última análise, os 

principais atingidos e maiores interessados no Planejamento Econômico e em seus 

resultados imediatos: os indivíduos, em geral, e as empresas, em particular. 

                                                 
4  GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1978. p. 237 
5  Apesar da profícua literatura especializada a respeito da lei do plano, essa temática escapa ao 
objeto proposto neste artigo, pelo que se deixa de tecer maiores comentários a este respeito, a inda que 
reconhecendo os amplos espaços de pesquisa que ainda se abrem diante do tema. 
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Apesar desses autores terem se ocupado principalmente do Estado, é a 

flexibilidade do planejamento econômico, mote de seus estudos, que exige a discussão 

da temática também a partir da empresa. 

Ora, a mutabilidade dos fenômenos econômicos ecoa antes na 

empresa do que em qualquer outro lugar. É ela quem os transporta para os mercados e 

apenas de forma mediata é que chegam ao Estado os influxos que atingem a economia. 

Em verdade, é em função da realidade da empresa, fluida e instável, que se impõe a 

necessidade de flexibilização do plano. O Estado, estático por definição, apenas altera o 

planejamento por reconhecer as intempéries a que se submete a existência da empresa, 

mas o faz em aparente ignorância do que efetivamente ocorre. 

Tomando as decisões a partir de um núcleo tecnocrata, o Estado aliena 

do processo de decisão aqueles que serão direta e imediatamente atingidos pela medida 

e, exatamente por isso, retira a legitimidade dos instrumentos de planejamento. 

 

2 CARÁTER INDICATIVO DO PLANO PARA O SETOR PRIVADO: 

UMA ANÁLISE CRÍTICA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL 

Os economistas são pragmáticos ao apontar a necessidade de um 

modelo maleável de planejamento, sendo útil citar LAFER: 

 

O Planejamento nada mais é do que um modelo teórico para ação. 

Propõe-se a organizar racionalmente o sistema econômico a partir de 

certas hipóteses sobre a realidade. Naturalmente, cada experiência de 

planejamento se afasta de sua formulação teórica e o que é 

interessante na análise dos planos é justamente separar a história do 

modelo e verificar porque os fatos ocorreram de maneira diferente da 

prevista.6

                                                 
6  LAFER, Betty Mindlin. Prefácio. In LAFER, Betty Mindlin (org.), Planejamento no Brasil.. 5ª 
Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. p. 7 
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Na atualidade o planejamento econômico é tomado como fato posto e, 

ao menos economicamente, sua legitimidade deixa de ser questionada e os mecanismos 

de sua operacionalização deixam de ser investigados. A crise do modelo liberal clássico 

provoca a universalização da prática e da aceitação do planejamento econômico, mas 

sem lhe verificar os mecanismos de atuação e de legitimação7. 

Interessante notar, contudo, que, mesmo para os economistas, toda a 

análise do planejamento se faz a partir de uma visão de legitimação Estatal do instituto, 

sendo a empresa vista como mera espectadora que, apenas em determinadas 

circunstâncias, é chamada a se envolver no processo8. O Planejamento, então, é válido 

não porque responde à realidade e aos objetivos econômicos de uma sociedade, mas 

porque foi votado e aprovado pela câmara legislativa. A legitimidade do instituto, 

portanto, é exclusivamente formal. 

Parece faltar aos trabalhos que se têm sucedido um corte da análise no 

Estado Democrático de Direito. Impregnados ainda pelo espírito liberal, os 

Doutrinadores não admitem o caráter vinculativo do planejamento para o setor privado, 

uma vez que foi ele construído pelo setor público. Por outro lado, reconhecem ao setor 

público o poder-dever de planejar, ainda que ignorando que a economia, em tempos de 

neoliberalismo, encontra-se sob o comando quase exclusivo do setor privado. 

Parece faltar uma melhor elaboração do novo papel do homem, que 

deixa agora de se contrapor ao Estado, seja como indivíduo – Estado Liberal – seja 

como grupamento social – Estado Social – para nele se integrar como cidadão e ali 

assumir um papel ativo de colaboração na construção das metas e processos de 

desenvolvimento humano e econômico. O planejamento, nesse novo paradigma, parece 

exigir novos mecanismos de legitimação e CARDOSO bem situa essa questão: 

 

                                                 
7  LAFER, Betty Mindlin. Prefácio. In LAFER, Betty Mindlin (org.), Planejamento no Brasil.. 5ª 
Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. p. 12 
8  Cf. LAFER, Betty Mindlin. Prefácio. In LAFER, Betty Mindlin (org.), Planejamento no Brasil.. 
5ª Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. p. 21 
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Terá sido Mannheim, talvez, o primeiro teórico a sistematizar os 

problemas novos que surgiram com a “planificação democrática”: 

como conciliar a liberdade individual, a representatividade legítima 

dos grupos de interesse, a multiplicidade dos objetivos, com a 

planificação? Nesta linha produziu-se a revolução copernicana do 

pensamento político com respeito ao planejamento: começou a 

desfazer-se a oposição entre política e administração; entre, por um 

lado, a “liberdade”, concebida como movimento irracional de um 

sujeito indeterminado, e por outro a antecipação racional (planejada) 

do curso das ações e opções. As linhas de transformação do 

pensamento sobre o problema do planejamento multiplicaram-s e 

entrecruzaram-se. De uma parte, aceitou-se implicitamente a crítica 

marxista da idéia de liberdade herdada do pensamento ilustrado: o 

sujeito dessa liberdade não poderia ser o indivíduo como um ser 

indeterminado e geral. [...] A liberdade para preservar-se como algo 

mais que uma idéia geral teria de apoiar-se na definição e, portanto, 

na antecipação, das regras do jogo, na determinação das esferas da 

vida social, nas quais o plano se impõe como recursos para a 

sobrevivência da própria “sociedade política”, além da expansão 

econômica, e nas áreas onde o jogo político (ou no plano pessoal as 

acepções de todo tipo) assegura aos indivíduos a sua liberdade como 

pessoa e como cidadão.9

 

Apesar da aparente adaptação do discurso sociológico, essa visão não 

parece ter infiltrado as relações jurídico-adminsitrativas. Ao contrário, o planejamento 

que se pratica na atualidade, no Brasil, segue estreitamente aquele desenhado para o 

regime militar autoritário de três décadas atrás. Essa transposição equivocada de 

modelos pode ser percebida pela fala de PÉCORA, ainda no final da Ditadura Militar, 

ao descrever um sistema de planejamento em que o Estado é o centro e a empresa uma 

                                                 
9  CARDOSO, Fernando Henrique. Aspectos Políticos do Planejamento. In LAFER, Betty 
Mindlin (org.) Planejamento no Brasil. 5ª Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. p. 163 
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vítima muda do processo, que só se envolve quando convocada a fazer aportes 

financeiros e em nenhum outro momento: 

 

Quando se trata de orientar a atividade privada – Planejamento 

Indicativo – são acionados instrumentos de políticas monetária, 

cambial, creditícia, tributária e de incentivos fiscais, promovendo-se, 

ainda, o financiamento de programas prioritários de desenvolvimento 

através dos bancos oficiais, ou associando-se o poder público a 

grupos empresariais privados na realização de empreendimentos de 

grande porte.10

 

Por óbvio, essa centralidade estatal da temática do planejamento já 

despertou, desde muito, a atenção dos juristas. Ocorre que, mesmo ao combatê-la, 

parecem os juristas se ocuparem do Estado, ainda mais uma vez, atribuindo a ele 

direitos e deveres, sem se virar para a análise da esfera privada, senão nos pontos em 

que tangenciada pelo Direito Administrativo. As construções que se seguem, todas elas 

na direção de afastar o caráter cogente do plano para o setor privado, parecem 

preocupar-se mais em afastar o Estado da esfera dos negócios particulares do que em 

promover a inclusão dos indivíduos e empresas no mecanismo de gestação e proposição 

estatal. 

Em outras palavras, parece ser mais importante alienar o Estado da 

vida privada do que integrar o privado na vida pública. 

LAUBADÉRE acaba por expor de forma clara esse tratamento que 

aparta a empresa do Estado, ocupando-se do segundo como algo separado e externo à 

primeira: 

 

                                                 
10  PÉCORA, José Flávio. O Sistema de Planejamento Federal. Brasília: Presidência da República. 
Secretaria de Planejamento, 1981. p. 5 
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No que diz respeito especialmente às próprias obrigações dos poderes 

públicos, como admitir que o Estado não esteja em nada obrigado 

juridicamente pelo Plano que aprovou e propôs ele mesmo aos 

interessados, incitando-os, ainda por cima, a embrenharem-se em 

direções definidas e que, tendo-o promulgado, ele possa lavar as suas 

mãos a esse respeito. 

[...] se nos limitarmos a afirmar que o Plano não pertence ao domínio 

da ordem jurídica, que não tem efeitos jurídicos, que não obriga 

ninguém, nem o Estado nem os administrados, ele não pode, 

evidentemente, ter qualquer utilidade como fonte eventual de um 

controle da administração econômica ou do pôr em causa a sua 

responsabilidade.11

 

É relevante notar que todo o esforço doutrinário parece insistir na 

posição da empresa como destinatária do plano, nem sequer cogitando de sua atuação 

como partícipe do planejamento. 

 

Ora, se o Presidente deve remeter mensagem e plano de governo ao 

Congresso Nacional, expondo a situação do país e solicitando as 

providências necessárias (CF, art. 84, XI), não parece razoável que, 

aprovado o plano (CF, art. 48, IV) e contabilizadas as ações nas leis 

orçamentárias (CF, art. 165, §4º), não decorra daí nenhum direito em 

ver atendidos os anseios da sociedade; tanto mais que materializadas 

as diretrizes do plano em uma lei (CF, art. 174), o seu 

descumprimento caracteriza crime de responsabilidade (CF, art. 85, 

VII).12

                                                 
11  LAUBADÈRE, André de. Direito Público Econômico. Coimbra: Almedina, 1985. p. 324 e 326 
12  SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aspectos Jurídicos do Planejamento Econômico. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 1997. p. 44 
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Ocorre que inegável a influência do plano por sobre o setor privado, 

mesmo quando o próprio texto constitucional lhe retire a imperatividade13. 

 

Se o plano incide mais no campo da administração pública, a que 

especificamente se destina e no qual deve ter caráter de 

obrigatoriedade, influi, também, no setor privado, pela projeção das 

prioridades estabelecidas, Mesmo quando seja, em relação a esse 

setor, apenas indicativo, o plano aí repercute e limita, porque as 

prioridades hierarquizadas, acarretam sempre restrições a diferentes 

áreas da economia, ou reclamam destas solidariamente para o 

trabalho comum, a exemplo, no contrato programa.14

 

O reconhecimento dessa necessária influência do plano por sobre as 

decisões privadas, contudo, parece não despertar nos administrativistas nenhum 

interesse na legitimidade do planejamento Estatal excludente. Mesmo entre os que não 

conseguem consenso, como há de ocoreer entre Gordillo e Anabitarte, a discussão 

permanece exclusivamente sobre a análise dos deveres do Estado diante do 

planejamento, que, mais uma vez, parece legitimar-se a si mesmo: 

 

Posições diametralmente opostas são assumidas por Gordillo e 

Anabitarte diante do problema, afirmando, o primeiro, que o 

enunciado do plano, não obstante indicativo, teria o alcance de 

                                                 
13  Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 
público e indicativo para o setor privado. 
 
14  MARINHO, Josaphat. Planejamento como controle do poder. R. De Direito Público, São Paulo, 
n. 95, p. 22-27, 1990 apud SOUTO, Marcos Juruena Villela. Aspectos Jurídicos do Planejamento 
Econômico. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. p. 45 
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comprometer a responsabilidade da administração que não cumpre 

com suas obrigações em relação aos particulares que 

voluntariamente decidiram adaptar-se ao plano e, o segundo, que, em 

caso de desvio do setor público na execução do plano, terão os 

particulares um direito à indenização, a título de reparação a uma 

lesão real.15

 

Por fim, em aparente endosso a esses posicionamentos, a Constituição 

da República expressamente dispõe, em seu artigo 174, ser o planejamento impositivo 

para o setor público, mas apenas indicativo para o setor privado. Esse dispositivo, em 

aparente harmonia com o princípio da livre iniciativa, inserto no caput do artigo 170, do 

mesmo texto, parece concretizar o papel secundário dos particulares na conformação e 

conseqüente sujeição ao planejamento. 

A posição escolhida pelo constituinte, no entanto, diverge do que se 

possa ter por adequado, em um modelo de Estado que se proponha democrático. 

A vitimização dos agentes econômicos frente ao Estado não serve aos 

objetivos daqueles, nem tão pouco aos interesses deste. Em verdade, o planejamento 

somente apresentar-se-á proveitoso se possuir certa carga cogente, todavia, essa 

vinculação apenas se legitimará pela integração do particular no processo de construção 

da proposta de planejamento e em sua contínua reestruturação. 

Sem os exageros do plebiscitarismo, uma construção integrada do 

plano apresenta-se como forma de não apenas vincular as empresas aos objetivos 

estatais, mas, também, como mecanismo de adequação das linhas do plano à realidade 

econômica, que em tempos de neoliberalismo é construída por empuxos exclusivamente 

privados. 

 

CONCLUSÃO 
                                                 
15  GRAU, Eros Roberto. Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais: 1978, p. 237 
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Como se espera ter conseguido demonstrar, o papel da empresa na 

legitimação do planejamento econômico tem sido minimizado ao longo do tempo e a 

construção teórica parece apontar no sentido de exoneração de suas responsabilidades 

para como Estado. 

Merecem atenção, no entanto, os pressupostos jurídicos e legais da 

legitimação de um planejamento eminentemente público, em que a empresa é alijada do 

processo de confecção do plano e, até por isso, a ele não se submete integralmente. 

O que se questiona é exatamente e viabilidade de um modelo com 

visões tão apartadas do público e do privado em um contexto de atenuação destas 

distinções. 

Para escapar à incidência do plano a empresa invoca sua confecção 

alienada e para justificar a sua confecção, ainda que não vinculativa, o Estado se apega 

à determinação constitucional. Em um procedimento esquizofrênico, o constituinte 

acabou por sedimentar a idéia de planejamento como uma proposta de surdos a mudos, 

em um típico diálogo do absurdo, em que o Estado, que não ouve, recomenda às 

empresas que, por não falarem, não se submetem. 
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DO DIREITO QUE É, AQUELE QUE VEM A SER: 

IMPLICAÇÕES EPISTÊMICAS DA RELAÇÃO ENTRE 

DECIDIBILIDADE JURÍDICA E RACIOCÍNIO LÓGICO-DEDUTIVO 

 

Pablo R. de L. Falcão∗

 

RESUMO 

A nova perspectiva lingüística da filosofia contemporânea recoloca o problema da 

eficácia do uso do raciocínio lógico-dedutivo na apresentação da racionalidade do 

processo jurídico-decisional. Percebem-se dificuldades enfrentadas pela Dogmática 

Jurídica tradicional, de vertente positivista, na tentativa de ocultar as críticas 

empreendidas à sua representação do raciocínio que leva à decisão jurídica enquanto 

verdadeiro, unívoco e silogístico. Este estudo, quando desloca este agir do quadrante 

analítico da teoria dogmática para o dialético da prática argumentativa, observa o 

mesmo raciocínio como válido, plurívoco e entimemático, apontando para sua 

representação lógico-deliberativa.  

 

PALAVRAS CHAVES 

POSITIVISMO; DECISÃO; REPRESENTAÇÃO; LÓGICA; DIALÉTICA. 

 

ABSTRACT 

The new linguistic perspective from contemporary philosophy restore the problematic 

from effectiveness of judgment`s use. Difficulties faced for the traditional Legal 

Dogmatic are perceived, of positivism source, in the attempt to occult the critical ones 

undertaken to its representation of the reasoning that leads to the true, univocal and 

silogistic decision legal while. This study, when dislocated this act of the analytic 

quadrant from dogmatic theory about to the dialectic from argumentative practice, 

                                                 
∗  Mestrando em Teoria Geral e Filosofia do Direito pelo PPGD/UFPE e Docente na ASCES/Faculdade 
de Direito de Caruaru/PE. 
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observer the same one judgment is valid, plural end entimematic,  pointing to it`s 

logical-deliberative representation. 

 

KEYWORDS  

POSITIVISM; JUDGMENT; REPRESENTATION; LOGIC; DIALECTIC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

LÓGICA(S): REFLETINDO ACERCA DE MANEIRAS ESPECÍFICAS DE 

ORGANIZAR RACIOCÍNIOS 

 Consiste a atividade jurídico-decisória em optar-se valorativamente por uma 

interpretação que, sendo apresentada em juízo, passa a ser tida, por uma autoridade 

competente, como possuindo reais chances de, em sendo por ela justificada, vir a ser 

aceita de uma maneira geral, tanto dentro quanto fora do âmbito jurídico-lingüístico1.  

Tal justificação apresenta-se na forma de uma demonstração da organização do 

raciocínio argumentativo que levou à decisão, esta, ocorrendo em um contexto que 

privilegia os topoi da ordem e da segurança, ganha em persuasão se for apresentada na 

forma de um “silogismo apodítico”, levando a crer que a decisão decorre 

“necessariamente” das premissas dadas (premissa maior: texto de lei e premissa menor: 

fato juridicamente relevante). 

O problema surgido na contemporaneidade é que, nas democracias 

constitucionais do ocidente, os topoi da liberdade e da igualdade começam a rivalizar 

com os citados acima, dando início a um exercício crítico que começa a questionar 

acerca da qualidade do processo acima descrito2. 

 

 
                                                 
1  A apresentação dos resultados de uma ação especializada não deve prestar conta apenas à 
comunidade da qual seu autor faz parte, mas também ao contexto social no qual está inserido, visando 
alcançar níveis razoáveis quanto a eficácia e a legitimidade da mesma. 
2  “em lugar de um fechamento do sistema sobre si próprio [...] a proceduralização do direito 
significa mais larga abertura para a sociedade [...] a racionalização comunicativa é agora (sua) maior 
expressão” in DOMINGUES, João Maurício. Interpretando a modernidade: imaginário e instituições. 
Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 154. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1. SOBRE A PLENITUDE OU CARÊNCIA DA RAZÃO HUMANA 

 O ser humano vem demonstrando um diferencial entre as demais espécies de 

seres que habitam o globo terrestre: a capacidade de raciocinar e de expressar tal 

raciocínio por um meio simbólico humanamente compartilhável. Tal diferencial tem 

levado a Teoria do Conhecimento a um impasse quanto à sua natureza, se este faz do 

homem um ser pleno ou um ser carente3.  

Para os simpatizantes de Parmênides, é pela razão que tal ser tem acesso à 

essência imutável das coisas, portanto, à verdade; já para os partidários de Heráclito, a 

essência de toda realidade é a contingência, posto que tudo está em processo de 

mutação. Podemos ler aqui a transição paradigmática que resulta do embate entre ideais 

regulatórios (modernos/tradicionais) e emancipatórios (contemporâneos/vanguardistas), 

atingindo, em sentido amplo, a noção de conhecimento, e em sentido estrito, a noção de 

conhecimento jurídico, sendo acerca deste último sentido que trataremos aqui. 

 

1.1. Qual o lugar da Lógica? 

 Preliminarmente faz-se necessário definirmos se a opção pela lógica, enquanto 

maneira específica de organização do raciocínio, nos remete necessariamente à filiação 

à corrente tradicionalista, contrapondo-nos assim à corrente emancipatória, ou se 

podemos falar em uma lógica coerente com a complexidade de seu contexto de 

aplicação, mesmo que restrita a certos âmbitos de atuação. 

Devemos observar que o raciocínio para ser logicamente organizado deve 

respeitar três princípios fundamentais: o da identidade (o que é, é), o da não-contradição 

(nenhuma idéia pode ser simultaneamente verdadeira e falsa) e o do terceiro excluído 

(uma idéia ou é verdadeira ou é falsa) e se organizar na forma silogística: premissa 

maior (conceito), premissa menor (juízo) e conclusão (inferência). Ele será verdadeiro 

logicamente quando estiver apto a respeitar a relação estática de um esquema formal 

                                                 
3  Sobre antropologias ontológicas e retóricas ver ADEODATO, João Maurício. Conjetura e 
Verdade in: Ética e Retórica. 2. ed. ver. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 277-291. 
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prévio que tem por função sua validação lógica, tomando assim a forma de um juízo 

analítico. 

As noções de conceito e juízo já explicitam a necessidade de uma semântica 

inicial localizada na fase pré-lógica, bem como de uma retórica inicial que convença o 

lógico que a usará, sendo responsável também pelo convencimento da comunidade na 

qual tais formas elementares serão compartilhadas consensualmente. Tais indícios são 

mais nítidos quando migramos do tratamento dos números para o tratamento das 

expressões lingüísticas, seguindo assim o desenvolvimento da lógica ocidental. Tal 

procedimento leva-nos a idéia de que as premissas do raciocínio jurídico não são dadas, 

mas sim escolhidas4, e que, sendo assim, o raciocínio jurídico não é analítico (lógico), 

mas dialético (retórico)5. 

Observe-se também que tais raciocínios são constituídos por partículas menores 

denominadas idéias. Estas quando compartilhadas recebem o nome de proposição ou 

enunciado, aqueles de argumentos (conjunto de proposições encadeadas por 

inferências).  

Desta forma, a implicação da conclusão advém de uma relação estática entre os 

valores de verdade das premissas, necessitando sempre pressupor que se estas são 

verdadeiras, aquela é necessariamente verdadeira, pois toda construção diferente desta 

implicará em uma contradição, espécie de ação logicamente inválida6, sendo desta 

forma impossível de figurar em seu âmbito de atuação. 

Como aos lógicos cabe tratar apenas da correção do raciocínio, e aos cientistas 

da veracidade das premissas, podemos deduzir que o raciocínio lógico não guarda 

absoluta correspondência com a realidade7, respondendo assim nossa indagação inicial: 

Optar pela lógica não significa filiar-se necessariamente à corrente 

tradicionalista, mas usá-la em um âmbito contingente como o argumentativo implica, 

para a corrente emancipatória, mergulhar na linguagem natural, mediante a qual o 

Direito se expressa, e ter, desta forma, consciência de suas limitações. 
                                                 
4  COELHO, Fábio Ulhoa. Roteiro de lógica jurídica. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 88. 
5  “O método racional-dedutivo (adequado ao plano dos objetos ideais) e empírico-indutivo 
(objetos naturais) não convêm à investigação dos objetos culturais. [...] Aqui [...] o caminho a ser 
percorrido é o método empírico-dialético”. CARVALHO, Paulo de Barros. Verbete “lógica jurídica” in 
Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 549. 
6  TUGENDHAT, Ernst. Propedêutica lógico-semântica. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. 
p.29. 
7  Sobre estes aspectos iniciais ver COELHO, Fábio Ulhoa. Op.cit. p. 1-8.   
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1.2. Qual o papel da Retórica?  

Se a Lógica, como algo inerente à razão humana, busca correção e não verdades, 

encontra-se apta a ser tratada no âmbito da Retórica, partidária da complexidade e da 

contingência histórica8. Assim, podemos falar em Lógica Deôntica9, que busca trabalhar 

com um cálculo semântico (plurívoco) e não com o cálculo numérico (unívoco), mesmo 

que seu uso seja limitado e ela venha a ser utilizada mais como uma ferramenta posta à 

disposição da persuasão10. 

A Retórica torna-se, portanto, capaz de expor os limites do raciocínio lógico11, já 

que compreendendo que toda lógica da inferência (decisão) depende de uma lógica do 

juízo (interpretação), propugna por uma dialética que as mediatize, ou seja, que conecte 

a premissa maior (conceito no texto de lei) à conclusão (significado12 que forma a 

norma particular), apresentando-a com uma pretensa, contudo, persuasiva logicidade.  

Neste entendimento, a Retórica passa a ser a metalinguagem (retórica analítica) 

da apresentação lógica do raciocínio jurídico, este último visto aqui como linguagem-

objeto (retórica estratégica) que permite conclusões (retórica material). 

Para suprir tais limitações, a Retórica oferecendo seu silogismo incompleto 

(entimema), reveste suas arestas (ausência de uma das premissas ou da conclusão) 

através do recurso à Tópica (que tendo natureza axiomática dispensa a fundamentação 

quanto ao uso de seus lugares-comuns) que flexibiliza a semântica artificial da 

Dogmática Jurídica, tornando menos visível o abismo que separa o texto da lei do fato 

juridicamente relevante. Ocultado a incompletude do silogismo retórico, o mesmo pode 

ser persuasivamente apresentado como se silogismo apodítico fosse, mantendo a 

                                                 
8  Já que “a retórica não tem, pois, como objeto o verdadeiro, mas o opinável”. Ver PERELMAN, 
Chaïm. Retóricas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 66. 
9  Espécie de lógica que trabalha com as modalidades: obrigação, permissão e proibição. 
10  “semantics does not describe things in the world directly but rather describes the tools that are 
usually used to describe things in the world”. Logic for linguistics? in Logic in liguists. England: 
Cambridge University press, 1977. p. 158-159. 
11  Como a Retórica atua na práxis argumentativa, ela pode funcionar como ferramenta 
investigativa, objetivando determinar o grau de racionalidade discursiva empregado, apontando “o motivo 
de sua incorreção e a medida de sua crítica”. Ver ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a 
teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica. 2. ed. São Paulo: Landy, 2005. p.313. 
12  Significado é o conteúdo semântico de um signo lingüístico, ou seja, o valor social atribuído às 
palavras, pessoas, objetos, papéis sociais, etc. em contextos específicos. 
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metáfora visual de que sua conclusão (decisão) decorre necessariamente das premissas 

dadas. 

 

 

1.3. Qual o sentido de Lógica empregado neste texto? 

 Para responder tal questionamento, recorreremos à história do uso de seus 

sentidos possíveis. A literatura divide a mesma em três períodos: antigo ou ontológico, 

moderno ou psicológico e contemporâneo ou lingüístico. Cada um deles dando ênfase à 

origem ou fonte das regras, leis ou relações sobre as quais se debruçaram seus 

pesquisadores: no ser (lógica enquanto teoria do pensamento verdadeiro), no 

pensamento (lógica enquanto teoria do pensamento correto) ou na linguagem (lógica 

como teoria do pensamento válido). Essas divisões influenciaram na delimitação da 

temática abordada, nos seguintes moldes de orientação: em relação à essência, ao juízo 

ou à frase enunciativa. Nesta última, encontramos o sentido que passa a ser aqui 

empregado. 

 

2. LÓGICA DEDUTIVA OU O DIREITO QUE É 

2.1. Colocando “pingos” retóricos nos “is” do “direito lógico” 

 Acerca da natureza formal e, portanto, não essencial da Lógica, observemos o 

que diz seu criador, Aristóteles: de premissas verdadeiras não se pode tirar uma 

conclusão falsa, mas de premissas falsas pode tirar-se uma conclusão verdadeira13. Ou 

seja, podemos, através da Lógica opinar acerca da correção do raciocínio (validade), 

mas não podemos atestar nada acerca de sua veracidade, que depende de comprovação 

empírica, nem de sua legitimidade, que depende de eficácia social em relação a sua 

compatibilidade com pautas valorativas compartilhadas além dos limites da comunidade 

técnica dos lógicos ou dos juristas. 

Isso nos leva a um questionamento: Como essa ferramenta vem sendo utilizada 

no âmbito forense e quais são suas potencialidades e limitações epistêmicas? 

 

                                                 
13  Os precursores in: p. 17. 
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2.1.1. Problemas do Conceito: Verdade versus Validade 

 O direito tem função deontológica, ou seja, o agir do jurista destina-se a um fim: 

a decisão de um conflito. Tal conflito deve ser específico (juridicamente relevante), pois 

o ordenamento deve ser capaz de solucioná-lo, já que é imposto aos seus operadores à 

proibição do non liquet, o que implica em uma conformação do fato irrepetível, com os 

textos de lei postos pelo Estado. Tal fato, ocorrido no passado, deve ser conformado 

mediante uma construção lingüística que dê conta de seu congelamento espaço-temporal 

e reduza assim sua complexidade14. 

A referência aos raciocínios lógicos, por sua vez, advém de uma postura de 

respeito aos tais textos normativos que compõem seu ordenamento referente (princípio 

da legalidade), como se este fosse completo (sem lacunas) e coerente (sem antinomias), 

possuindo normas de conduta que, antecipando o conflito, propõem previamente uma 

solução propositiva (dever-ser) ao mesmo. Isso demonstra um lastro ideológico 

historicamente desenvolvido em um momento de grande respeito pelo Positivismo 

Jurídico15. 

 Se ficar assim acordado, a decisão jurídica passa a ser vista como um resultado 

necessário de uma inferência lógica por dedução (do universal ao particular / do texto 

de lei ao caso concreto) e tudo o que deve o jurista observar é sobre quais circunstâncias 

ele terá uma inferência válida. A resposta só pode ser uma: apenas temos inferências 

válidas quando o texto de lei estabelecer normativa e previamente a solução para o 

conflito sob análise, caso contrário, estamos diante de uma interferência subjetiva do 

aplicador, ou seja, diante de uma inferência inválida em termos lógicos, já que não 

resultante da estrutura silogística, mas de um ato criador, de poder, e não de 

conhecimento. 

                                                 
14  Trata-se de um efeito paradigmático que influiu sobre a temporalidade do direito, nos seguintes 
moldes: “A modernidade liberal implicou um direito formal, conservador e orientado para o passado [...] 
a modernidade organizada estatalmente descansou sobre um direito substantivo, intervencionista e 
orientado para o futuro [...] a fase atual, sob a égide da justiça procedural, mostra uma tendência a 
combinar o passado e o futuro nas arenas interativas do presente” in DOMINGUES, José Maurício. 
Op.cit. p. 164. 
15  Neste momento nos importa investigar a lógica em contraponto com o positivismo kelseniano, 
tendo em vista sua influência no pensamento jurídico nacional. Para uma visão mais ampla do movimento 
jurídico-positivista ver DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e 
defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. 
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 Contudo, apesar de encontrarmos algumas situações em que tal dedução seja 

possível, o direito tem se mostrado, na prática, “pseudológico”16, já que o descompasso 

entre textos de lei e fatos sociais leva a impossibilidade de um ordenamento sistemático, 

unitário, coerente e pleno, quando percebemos tanto ausência de previsão para a decisão 

que se pretende, bem como várias respostas igualmente possíveis para o caso sob 

análise. Mas isso não aponta necessariamente para a aleatoriedade, já que o Direito, 

apesar de ferir os pressupostos lógicos e não ser um juízo analítico, por não tratar do 

necessário, pode ser um juízo dialético, alcançando congruência, ao tratar do provável17. 

 Podemos ver tal conclusão pelo seguinte prisma: mesmo que as prescrições com 

que trabalha o jurista sejam uma espécie de “código forte” que, em busca de uma ideal 

univocidade semântica, limita a interferência subjetiva do aplicador, o abismo entre o 

conceito (premissa maior) e a inferência (decisão), deve ser mediada pelo intérprete 

(juízo ou premissa menor), diante das peculiaridades do caso sob análise (da 

contextualização do sentido que a prescrição irá tomar quando da decisão (significado), 

tornando-se uma espécie de “código fraco”18, maleável diante da polissemia da 

linguagem não técnica. 

Não havendo logicidade e, portanto, sistema, como saber o que é e o que não é 

direito na práxis social? Nenhuma ontologia naturalista ou logicismo positivista perece 

poder responder esta questão, pois entre o rigor do texto de lei e a flexibilização do ato 

interpretativo estamos em um terreno bem peculiar, estranho a ambas. Aqui, no campo 

da Dialética, a Retórica apresenta-se como capaz de lançar luz sobre o funcionamento 

do fenômeno jurídico-argumentativo. 

A relevância da discussão aumenta diante do contexto histórico da 

contemporaneidade. Caracterizado pelo pluralismo ético, fruto da liberdade, e pela 

igualdade formal, ambas postas pelas democracias constitucionais do ocidente, o 

ambiente de decisão passa a exigir cada vez mais teorias legitimatórias, levando a 

dedução silogística a apresentar seus limites de aplicação, passando-se então a 

                                                 
16  “Em uma decisão judicial se formula necessariamente a pretensão de que o Direito se aplica 
corretamente, ainda que essa pretensão possa cumprir-se em muito pouca medida”. ALEXY, Robert. 
Op.cit. p. 310. 
17  Sobre a nova retórica enquanto teoria da razão prática, situada entre a razão teoria e a 
irracionalidade ver GAIANO FILHO, Itamar. Positivismo e Retórica: uma visão de complementaridade 
entre o positivismo jurídico de Hans Kelsen e a nova retórica de Chaïm Perelman. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2004. p. 105-114. 
18  Sobre códigos forte e fraco ver FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do 
direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 258. 
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questionar sob em que circunstâncias uma inferência é legítima, além de simplesmente 

válida. Aqui o sentido (semântica) se constrói no contexto (pragmática), representando 

uma mudança de rumos de natureza lingüística na filosofia e de natureza hermenêutica 

na ontologia19.  

Assim sendo, qualquer fundamento construído fora da própria ação lingüística 

passa a ser recebido pelo contexto como um ato arbitrário, portanto, ilegítimo. A razão 

(individualizada) cede seu lugar de julgamento para a interação discursiva (coletivizada) 

e como este último campo é transitório, durando enquanto durar a discussão, passamos a 

natureza tópica da justificação, realizada sempre em decorrência de cada caso concreto 

e no interior de seu universo discursivo próprio20. 

 

Aqui visualizamos a crise de eficácia/legitimidade enfrentada pelo Direito 

Positivo na contemporaneidade, já que sem observar normas como justas (âmbito da 

legitimidade), o destinatário não as utiliza como padrão para efetivar suas condutas 

(âmbito da eficácia). Isto parece relevante em um ambiente onde as normas jurídicas 

passam a ser vistas como às únicas ainda compartilháveis em um ambiente social plural 

como o atual21. 

 

2.1.2. Problemas de Juízo: Univocidade versus Plurivocidade 

 A lógica deôntica propõe trabalhar com o cálculo semântico (plurívoco) e não 

com o cálculo numérico (unívoco). Com isso, nos permite um novo questionamento: 

Em que sentido podemos ainda tratar de semântica, tendo em vista a guinada pragmática 

na filosofia? 

 Quando trocamos o cálculo pela linguagem e nos atemos ao seu âmbito 

semântico, devemos tentar uniformizar os significados das expressões que usamos para 

permitir seu uso no campo da inferência lógica. Deste modo, uma frase será 

logicamente verdadeira ou falsa se sua verdade ou falsidade estiver fundada em seu 

                                                 
19  Sobre tal transformação ver OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-
pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2001. p. 117-222. 
20  FALCÃO, Pablo R. de L. Hermenêutica Pragmática e pensamento evolutivo: da possibilidade 
de diálogo entre phrónesis e Sophia in Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. v.37, n.1. Caruaru: 
Idéia, 2006. p. 207-236. 
21  ADEODATO. Op.cit. p. 136-140. 
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significado22, o que impõe a univocidade deste, permitindo apenas transformações 

formais em sua estrutura23. Isso leva a Lógica Deôntica ao afastamento pragmático, já 

que tal organização de raciocínio implica em uma tautologia necessária (se p, então p) 

que não toca o mundo externo a este formalismo, impossibilitando que discordemos 

quanto a possibilidades de outros possíveis significados e exigindo sua adequação a um 

esquema logicamente válido. 

 Isso trás problemas para sua utilização no âmbito jurídico, já que na prática 

argumentativa o intérprete-aplicador deve constantemente flexibilizar os significados 

das expressões que compõe o texto de lei para diminuir o abismo existente entre eles e 

as peculiaridades do caso concreto. Isto se configura como resultante de um 

distanciamento espaço-temporal entre a construção legislativa e a ação decisória, tendo 

como referência o catálogo de significações (topoi) socialmente compartilhado na 

atualidade, tornando inviável um total esvaziamento de conteúdo significativo para sua 

transformação em cálculo, bem como seu uso lógico no âmbito analítico24.   

 

A Lógica Deôntica não pode dar conta, assim como nenhuma outra lógica, de 

todo o raciocínio jurídico, limitando-se a ser uma ferramenta persuasiva usada 

retoricamente na ação de apresentação de seu processo decisório, se é que ainda há 

necessidade de ordem e segurança no contexto em que a mesma é utilizada. Ela isola 

tão somente os caracteres formais dos textos legais (significante), não conseguindo 

atingir o âmbito inventivo que dá luz à norma jurídica individualizada (significado).  

 

2.1.3. Problemas da inferência: Silogismo versus Entimema 

 Já que concluímos pela ausência de sistematicidade e, portanto, pela 

pseudologicidade do direito positivo, então devemos agora questionar: como na quase 

ausência de uso de silogismos chegamos a decisões, tendo por referência textos de lei? 

A resposta está em uma espécie peculiar de silogismo, avesso à lógica e propenso à 

                                                 
22  Significado é a idéia que se tem em mente em relação a um significante, que é a parte concreta 
do signo, como os sons ou as letras, percepetíveis através dos sentidos. 
23  TUGENDHAT, Ernst. Op.cit. p. 35. 
24  CASTRO Jr. Torquato. Problemas da formalização do discurso jurídico in Anuário dos Cursos 
de Pós-graduação em Direito UFPE, n° 15, 2005. p. 327-343. 
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retórica: o entimema25. Contudo, devemos nos precaver da seguinte limitação desse 

expediente, já que decidir de forma etimemática não resolve o problema de sua 

justificação, embora, em termos persuasivos, possa minimizá-lo, como veremos a 

seguir26. 

 O entimema veio a ser tratado pelo projeto aristotélico (Organon), quando o 

estagirita reduziu a Dialética a um exercício mental que, deixando de lidar com as 

próprias coisas, passou a tratar das opiniões humanas sobre as mesmas (doxa), devido 

ao contexto em que se encontrava e meditava, caracterizado pelo embate entre 

ontólogos (socrático-platônicos) retóricos (sofistas). Abrindo mão de continuar 

buscando a verdade, Aristóteles contentou-se, então, em tratar de probabilidades, 

migrando para o âmbito argumentativo de seu projeto (Tópicos, Dos argumentos 

sofísticos e Retórica), onde buscou entender os meios para se obter ou fortalecer a 

adesão de alguém a tese que se lhe postula27. 

 Ao contrário do silogismo apodítico (lógico), que implica na seguinte 

formalização: se certas premissas pressupostas nos são dadas, então teremos algo 

diferente delas como inferência necessária na forma de uma conclusão; o silogismo 

retórico (entimema), tem sua conclusão decorrente não de uma necessidade, mas de 

uma probabilidade, que precisa ser persuasivamente vitoriosa no embate com outras 

tantas possíveis28, deixando uma das premissas ou mesmo a conclusão implícita, pois 

tomada previamente como evidente, pressupõe que o receptor da mensagem conhece e 

concorda com tal estratégia, mesmo que isto não ocorra de fato.  

Para isso faz uso da Tópica, catálogo de regras axiomáticas, aceitas apenas pelo 

reconhecimento comunitário, independentemente de deduções ou demonstrações, e da 

Retórica, que opera no intuito de descobrir os pensamentos mais adequados para atingir 

o fim que se pretende alcançar (inventio), tendo assim natureza deontológica. 

Aristóteles separa assim o silogismo retórico (entimemático) do silogismo sofístico 

(erístico), fazendo uma distinção entre boa e má retórica, visto que esta última faz uso 

consciente de premissas ou conclusões falsas no intuito de iludir.  
                                                 
25  PARINI, Pedro. O raciocínio dedutivo como possível estrutura lógica da argumentação 
judicial: silogismo versus entimema a partir da contraposição entre as teorias de Neil McCormick e 
Katharina Sobota. Disponível em < 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Pedro%20Parini.pdf>. Acesso em: 02/04/2007. 
26  “É na ausência de um acordo [...] que o recurso às provas dialéticas pode mostrar-se inevitável” 
in PERELMAN, Chaïm. Retóricas. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 49. 
27  ARISTÓTELES in Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 15-20. 
28  ADEODATO, João Maurício. Op. cit. p. 297. 
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A observância da prática argumentativa do foro nos aproxima do âmbito 

etimemático deste agir, já que a norma geral (texto de lei), serve, na maioria das vezes, 

apenas como justificativa posterior em uma apresentação metafórica do processo 

jurídico decisório como uma espécie de raciocínio logicamente organizado, o que não 

impede a existência de um uso erístico, posto que igualmente possível em um contexto 

eticamente pulverizado, onde a boa e a má-fé se opõem. 

A norma particular nasce do embate com as peculiaridades do caso concreto e 

com a intuição particular do intérprete-aplicador sobre o que é certo ou errado, usando a 

Tópica para flexibilizar a rigidez da semântica do texto de lei e a Retórica para 

persuadir o auditório da natureza epidítica de seu raciocínio, tornando-se eficaz na 

solução jurídica de conflitos, já que coerente com uma ideologia que ainda valoriza, 

embora de forma mais amena, os topoi da ordem e da segurança. 

   

3. RESTA ALGO DE LÓGICO NO ATO JURÍDICO DECISÓRIO? 

Como visto, toda lógica necessita de uma dialética prévia, capaz de nos fazer 

aceitar suas premissas sem pugnar continuadamente pela justificação das mesmas. 

Agindo desta forma, a dogmática jurídica, sob a influência de um logicismo 

descontextualizado, busca ainda camuflar atos de poder com a capa de atos de saber, 

mesmo que já tenhamos diagnosticado que o texto de lei, visto como “código forte”, 

transforma-se, em “código fraco”, para poder se adaptar as peculiaridades do caso sob 

análise, já que seu sentido (significado) se dá no campo pragmático e não, previamente, 

no campo semântico (significante). Saber se ela, apesar disso, é eficaz em algum 

sentido, é o que se mostra relevante aqui. 

A idéia de ver a Dogmática Jurídica como uma “tecnologia da decisão”29 pode 

ser uma forma frutífera de metaforizar logicamente o direito positivo, possibilitando-nos 

a visualização da dialeticidade necessária existente entre o texto de lei e a construção da 

norma, que as versões ontológicas e lógico-formais retoricamente obscureciam. Ou seja, 

no ato jurídico-decisório nunca houve inferência necessária (ação não criadora), mas 

sempre determinação argumentativa (ação criadora). Sendo assim, a lógica dedutiva, 

nunca pode explicar totalmente o fenômeno jurídico decisional, apesar de poder, de 

                                                 
29  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Op.cit. p. 310-347. 
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certa forma, apresentá-lo parcialmente30. A tecnologia se coloca aqui entre a natureza 

estéril da técnica e a natureza fecunda da arte, gerando assim, nem logicidade, nem 

aleatoriedade, mas probabilidade, cara a necessidade de justificação de uma Dogmática 

Jurídica31, a ser sempre retoricamente trabalhada enquanto “metáfora útil para um fim 

prático”32. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

POR TRÁS DO VÉU DE ÍSIS: LÓGICA DELIBERATIVA OU O DIREITO QUE 

VEM A SER 

 Chegamos ao momento de resumirmos nossas impressões: 

A lógica dedutiva cede neste momento lugar a uma lógica deliberativa, passível 

de conteúdos construídos na interação intersubjetiva e histórica, o que, de um lado 

rompe com as ontologias naturalistas, e de outro, com o formalismo positivista, 

migrando neste sentido para um paradigma da complexidade, deixando para trás suas 

vertentes moderna (paradigma da simplicidade) e pré-moderna (paradigma 

metafísico)33. 

A argumentação, observada no agir jurídico-decisório, demonstra que a norma 

particular (conclusão), não advém necessariamente (silogismo apodítico) de suas 

premissas, mas antes necessita de uma ação criadora (inventio), que dê conta de ocultar 

a impossível transposição do abismo existente entre tais premissas e sua conclusão 

(silogismo retórico)34. Tal criação (inventio) ocorre mediante a utilização de dois 

expedientes: a Tópica, que flexibiliza a semântica do texto de lei, e a Retórica, que 

persuade o auditório da logicidade do raciocínio que leva a decisão, ocultando o que 

poderia prejudicar tal adesão (entimema). 

                                                 
30  A lógica implicada na argumentação dialética é uma lógica negativa e não positiva, descreve o 
procedimento decisório, contudo, não cria a decisão.  
31  Em sua função primordial, possibilitar a decisão de conflitos juridicamente relevantes com o 
mínimo de perturbação social. 
32  CASTRO Jr. Torquato. Op. cit. p. 341. 
33  No mesmo sentido: “nem os princípios evidentes dos racionalistas, nem os fatos irrefragáveis 
dos empiristas constituem elementos de conhecimento claros e distintos que mais nenhum progresso 
ulterior viria modificar nem precisar” in PERELMAN. Op.cit. p. 354. 
34   “O paradigma epistemológico da filosofia hermenêutica insere o sujeito no mundo de forma 
que não só o sujeito constrói o mundo, mas, diante de sua inserção (nele), ele também é forjado” 
CATÃO, Adrualdo de Lima. A visão hermenêutica da interpretação jurídica para a superação do 
paradigma da neutralidade do intérprete in Revista do Ministério Público de Alagoas. Maceió: 
UFAL/CJUR, 2005. p. 18. 
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O intérprete-aplicador age eficaz e legitimamente quando utiliza um catálogo de 

lugares-comuns lingüisticamente partilhados, interna e externamente, e ideologicamente 

sustentados por uma necessidade social de ordem e segurança; encontrando, contudo, 

dificuldades de eficácia e legitimidade quando esses topoi passam a serem socialmente 

contestados pelos de liberdade de ação e igualdade de oportunidades, mormente em 

democracias constitucionais como a nossa. 

 A metáfora do raciocínio silogístico como produtor de uma decisão jurídica 

adequada foi bastante funcional em um momento de supremacia do pensamento 

positivista, amparada na metáfora do Direito enquanto sistema normativo, visto como 

completo e coerente, além de funcionalmente diferenciado de outros subsistemas sociais 

(autopoiesis), o que se mostra cada vez mais insustentável em um momento de exercício 

crítico, quando buscamos o que ainda não sabemos, afastando-nos cada vez mais de 

uma visão dogmática da Dogmática Jurídica. 

 O direito não é lógico, pois não utiliza raciocínios apodíticos, demonstráveis, 

mas dialético, pois abre mão de raciocínios retóricos, persuasivos, buscando justificar 

não o que já é (norma geral), mas o que vem a ser (norma particular), na contingência 

das opiniões (topoi) mais propensas a consensos lingüísticos temporários, 

fundamentadores de suas decisões35. 

 O céu do Direito é desordenado, o cosmos da Dogmática Jurídica surge como 

uma tentativa de conferir a cada uma das estrelas (palavras nos textos de lei) sentidos 

(significados) juridicamente controláveis. O jurista, assim como o astrônomo, deve estar 

consciente de suas possibilidades e limitações enquanto fala ou cala em termos lógicos, 

enquanto observa a contingência polissêmica da linguagem natural que permeia o 

contexto da aplicação das decisões que constrói. A Lógica põe-se então a serviço da 

Retórica quando sai do quadrante analítico da teoria dogmática para o dialético da 

prática argumentativa. 

 

REFERÊNCIAS 

                                                 
35  “os processos de decisão são ambientes mais ou menos regrados [...] tais regras e critérios são 
contextuais e não definitivos”. CATÃO, Adrualdo de Lima. Uma visão pragmatista do processo de 
decisão jurídica como jogo de linguagem in Revista do Ministério Público de Alagoas. Maceió: 
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A DELIMITAÇÃO DE MODELOS DE DIREITO NA CONCEPÇÃO DO 

PLURALISMO JURÍDICO: A NECESSIDADE DE CATEGORIAIS 

MULTIDIMENSIONAIS PARA A ANÁLISE DA REALIDADE SOCIAL 

CONTEMPORÂNEA 

 

Renata Ovenhausen Albernaz*

 

RESUMO 

Um dos problemas para operacionalizar a existência de múltiplos sistemas de direito em 

um mesmo espaço/tempo sócio-político (Estado-Nação) é o da delimitação material e 

formal desses sistemas entre si e entre o sistema jurídico estatal. Estudos de casos 

revelam a urgência deste problema, pois a pluralidade jurídica se manifesta, 

predominantemente, como marginalidade desses sistemas plurais face aos Direitos 

Estatal e Econômico Mundial, algo que se escancara quando, nas fronteiras conflituosas 

com esses direitos hegemônicos, os grupos vêem absolutamente violadas suas 

concepções jurídicas próprias. A delimitação, porém, para uma convivência equilibrada 

entre múltiplos sistemas de direito, deve pressupor: 1) fronteiras não demasiadamente 

rígidas a ponto de encerrar, atomicamente, cada sistema de direito, dificultando os 

diálogos multicultural e econômico positivos 2) e nem por demais tênues, a ponto de 

possibilitarem invasões e subjugação; 3) que a desigualdade real entre os diversos 

grupos jurígenos não seja ocultada por uma igualitação abstrata que entregue os grupos 

a si mesmos e aos mais fortes, o que sugere elementos mediadores 

inter/transfronteiriços (Estado, Direitos Humanos, ONGs nacionais ou transnacionais, 

Redes de Movimentos Sociais); e 4) que a delimitação entre fronteiras jurídicas seja 

feita sob critérios multidimensionais, derivados da qualitativa diversidade dos grupos 

sociais. Nesses pressupostos, e com base em estudos históricos, sócio-jurídicos e de 

casos Latino-Americanos, pretende-se apresentar as questões delimitativas do direito 

neles sugeridas, comparando-as com os critérios delimitativos do direito da 

modernidade ocidental. Como resultados, verificam-se as lacunas e inconveniências 

                                                 
* Doutoranda no Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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desses critérios modernos frente às exigências do pluralismo jurídico latino-americano e 

sugere-se sua reconfiguração.  

  

PALAVRAS CHAVE 

PLURALISMO JURÍDICO; FRONTEIRAS ENTRE SISTEMAS DE DIREITO; 

UNIDADES SOCIAIS GERADORAS DE DIREITO. 

 

ABSTRACT 

One of the problems to make possible the existence of multiple right systems in a same 

space and partner-political time (State-nation) it is it of the material and formal 

delimitation of those systems amongst themselves and among the state juridical system. 

Studies of cases reveal the urgency of this problem, because the juridical plurality 

shows, predominantly, as delinquency of those systems plural face to the State and 

Economical Rights World, something that it is opened when, in the conflicting borders 

with those dominant rights, the groups see quite violated their own juridical 

conceptions. The delimitation, however, for a balanced coexistence among multiple 

right systems, he/she should presuppose: 1) borders no too much rigid to the point of to 

contain each right system, hindering the cultural and economical dialogues positive 2) 

and nor for too much tenuous, to the point of they make possible invasions and 

subjugation; 3) that the real inequality among the several groups social right creators is 

not hidden by an abstract equality that he/she given the groups to themselves and the 

more forts, what suggests elements mediators in the borders (State, Human Rights, 

Organizations no state, national or transnational, Nets of Social Movements); and 4) 

that the delimitation among juridical borders is done under multiple criteria, derived of 

the qualitative diversity of the social groups. In those presuppositions, and with base in 

studies historical, partner-juridical and of Latin-American cases, it intends to present the 

subjects of delimitation of the right in them suggested, comparing them with the criteria 

of delimitation of the right of the western modernity. As results, the gaps and 

inconveniences are verified from those criteria modern front to the demands of the 

pluralism juridical Latin-American and he/she suggests himself a new configuration of 

them.   
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INTRODUÇÃO 

Muitos são, na atualidade, os discursos que anunciam uma concreta 

pluralidade e multiculturalidade social que já não se pode mais abarcar nos modelos 

modernos de coesão social e de identidade nacional, o que sugere uma condição de 

Nação Fragmentada, de Estado fora de lugar, de Direito de legitimidade questionada. 

Em termos do Direito, o Pluralismo Jurídico, ou a coexistência, em um mesmo espaço 

sócio-político, de uma multiplicidade de expressões de juridicidade, surge e se reforça 

no contexto anunciado por esses discursos. Mas, a passagem que este contexto sugere 

da unicidade, solidez e precisão delimitativa do Direito Estatal Moderno Liberal para a 

multiplicidade, diversidade e inter-relação das experiências de juridicidade, como 

propugna o Pluralismo Jurídico, não é algo simples, implicando, em termos teóricos, um 

verdadeiro repensar de várias categorias pertinentes à análise dos fenômenos jurídicos. 

De tal modo que oportuno se torna um refletir sobre as categoriais delimitativas do 

direito até então predominantes e aquelas que estão começando a ser ventiladas como 

alternativas neste cenário. Em termos do modelo de direito moderno ocidental vigente, 

categorias delimitativas várias já foram propostas por inúmeras teorias e pesquisas que 

se voltaram a explicá-lo. Por esse motivo, aqui, nossa pretensão, é apenas reuni-las de 

um modo bastante sintético a fim de avivá-las em conjunto. Também as críticas a tais 

categorias eclodem por todos os lados e em vários sentidos, das quais destacaremos 

apenas as mais comuns. Nos vazios que tais críticas deixam neste questionar as 

fronteiras do direito, o Pluralismo Jurídico é uma de suas principais fontes, e também 

uma das alternativas para dar novas respostas a esta delimitação; mas, de suas 

proposições também surgem novos problemas de pesquisa e operativos desses direitos 

multiplicados.  

A intenção, neste trabalho, portanto, é de fazer um arrolamento sintético, ainda 

exploratório, das propostas e problemas delimitativos do direito sugeridos pelo 

Pluralismo Jurídico, em face do questionamento dos critérios para a delimitação dos 

sistemas de direito já consolidados na modernidade ocidental liberal.  

3772



  

 

I. DESENVOLVIMENTO 

I. 1. A sustentabilidade problemática dos critérios delimitativos do direito 

predominantes na modernidade ocidental liberal 

O recorte aqui sugerido para delimitar os sistemas jurídicos modernos 

ocidentais foi feito sobre algumas dimensões que parecem agremiar as categorias mais 

importantes na determinação do alcance e do caráter desses sistemas.  São elas: 1) a 

dimensão originária, a unidade jurígena, ou unidade social geradora ou produtora de 

sentido para cada direito positivo soberano; 2) a dimensão formal-substancial, que 

avoca, no caso do direito moderno, a idéia formal de sistema jurídico, e os conteúdos 

específicos em cada sistema particular; 3) a dimensão do alcance subjetivo, ou o 

especificar o contexto de atuação do direito, em termos de sujeitos e relações que ele 

alcança ou abriga; 4) a dimensão de contato/diferenciação, ou determinação externa, 

por contatos e separações, com outras esferas de normatividade da vida social em cada 

sociedade (esferas do costume, da moral, da religião, da ética, da estética, da lógica).  

Na dimensão originária, um dos grupos sociais primordiais como fonte do 

direito, principalmente em sua conotação de direito moderno, é a Nação-Estado 

Soberana. Mas, insta destacar, o nacionalismo sugerido na modernidade, diga-se, o 

emergente após a Revolução Francesa, acentuava, predominantemente, seu atributo 

político1, deixando de lado seu atributo cultural, tal como formulado pela primeira vez 

por Herder e seguido pelo romantismo e historicismo. Assim, o sentido nacional 

dominante na modernidade ocidental foi aquele que gerou o atrelamento necessário 

entre o Estado e a nação, que afirmou a supremacia da idéia de soberania nacional, que 

erigiu a lei como a principal fonte de juridicidade e que consolidou a figura do cidadão 

como alguém que, para além de suas diferenças étnicas, classistas, rácicas, de gênero, é 

igual a todos os outros nacionais perante o poder central do Estado e de sua lei.2 Em 

face disso, e por a lei moderna ser ato de competência exclusiva do poder político 

(Monismo Jurídico), os limites do jurídico, identificados com a lei, passaram a ser os 

                                                 
1  Insta destacar que versão moderna de nação não se limita a seu atributo político. Há ainda 
autores que tratam a nação como um fenômeno moderno, mas decorrente da emergência do sistema 
capitalista de produção econômica. Nesta vertente, ganham destaque autores como Ernest Gellner, 
Michael Hechter, Tom Nairn e Benedict Anderson. 
2  SMITH, Anthony D. Nações e nacionalismo numa era global. Caeiras/Portugal: celta Editora, 
1999, pp. 47-49. 
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limites espaciais e temporais sobre os quais atua este poder político (princípio da 

territorialidade do direito).  

A dimensão formal-substancial delimitativa do direito que tem prevalecido 

na modernidade ocidental evoca a idéia de sistemas jurídicos. Primeiramente, apesar da 

análise dos sistemas jurídicos ser possível por meio de abordagens sociológicas e 

dogmáticas, tais como as definem Arnaud & Dulce3, cada qual pugnando um sentido 

diverso ao sistema jurídico, a leitura e conformação deste que parece prevalecer é a 

pertinente à perspectiva dogmática. Nessa última perspectiva, segundo estes autores, o 

sistema jurídico é definido como “o conjunto lógico-formal de regras jurídicas, cujas 

características fundamentais são a sistematização, a generalidade, a completude, a 

unidade e a coerência”. O positivismo jurídico kelsiano e seus desdobramentos também 

são primordiais à idéia de sistema jurídico abraçada pela modernidade ocidental; entre 

esses desdobramentos estão as teorias constitucionalistas modernas, que, em termos 

gerais, propõem a idéia de sistema de direito como a ordenação de todas as regras 

jurídicas sob a égide da Constituição do Estado, abaixo da qual estariam as demais leis, 

principalmente, sob a forma de códigos. Esta ordem jurídica, ainda, seria qualificada 

como sendo uma ordem homogênea, geral e unitária, a tal ponto que “nenhuma lei, e, de 

modo geral, nenhuma regra de direito, pode ser definida em si e para si, isto é, 

isoladamente: ela pertence à organização institucional do espaço estatal”.4  

Na dimensão do alcance subjetivo do sistema jurídico a construção da idéia 

de sujeito de direito, demarca este alcance do direito moderno. O modelo de homem que 

permeou a idéia de sujeito de direito moderno sugeriu que este se desgarrasse de suas 

anteriores ordens costumeiras e aceitasse ser normalizado em suas condutas e 

finalidades morais, sendo definido, em seus atributos (direitos) e responsabilidades 

(obrigações), como aquilo que o apregoava e o dotava a legalidade.5. Pressupunha-se a 

subjetividade jurídica como uma vontade íntima (um sujeito individualista, 

independente para prover suas necessidades e projetar seu destino), presente a todo ser 

humano racional (diga-se, o humano alfabetizado, instruído, informado), independente 
                                                 
3  ARNAUD, A-J; DULCE, M. J. F. Introdução à análise sociológica dos sistemas jurídicos. 
Tradução de Eduardo Pellew Wilson. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 
4  GOYARD-FABRE, S. Os Fundamentos da ordem jurídica. Tradução de Cláudia Berliner. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 116. 
5  SANTOS, Rogério Dutra. Hobbes e a subjetividade moderna: ordem e legimitimidade no 
discurso de moralização. In. PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi (org.).Legalidade e Subjetividade. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002, p. 31-32. 
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de seu lugar, de seu povo, de seu tempo, de sua condição pública (um sujeito abstrato, 

considerado para além de qualquer diferença econômica, ou pertencimento comunitário 

ou cultural) e livre de qualquer determinação por leis naturais, divinas ou de hierarquia 

a priori (um sujeito livre e igual a todos). Daí, este sujeito, no estopim da modernidade 

e enviesado pelas necessidades de um contexto burguês capitalista e liberal, ganhava 

direitos fundamentais, expressos na “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” 

francesa (1789), como sendo “a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão” (art. 2º), entre outros, destes decorrentes; alguém que só se submetia ao 

Estado, porque este se justificava no Direito, mas que o passou a fazer (ou ser coagido a 

fazer) incondicionalmente. 

Na dimensão contato/separação do direito em relação a outras esferas de 

normatividade ou regulação social, a modernidade buscou firmar, com certa precisão 

tais limites. Primeiro, porque, no seu afã de neutralidade, os positivismos tiveram que 

afirmar o alheamento do direito a qualquer valor de justo ou horizonte de idealidade, 

exprimindo o que era sua idéia-força fundamental: “o postulado da prioridade e da 

autosuficiência do direito positivo”6, ou de que só seria direito o que era produzido por 

e conforme o direito, sem inquirições acerca da sua finalidade ou origem. A saída, 

portanto, assevera Kelsen7, seria encontrar a justiça dentro dos próprios termos do 

direito positivo. Em segundo lugar, esta separação entre o direito e as demais ordens 

sociais também se justificou politicamente, pois ela contribuía para que o Direito viesse 

a ser identificado com o Estado e este com aquele, de modo a classificar como não 

jurídicas todas as normas produzidas pela Sociedade Civil. Não se pode esquecer, 

também, nesse impulso pela separação entre Estado e Sociedade Civil, outra investida 

que se voltava para libertar a economia seja das amarras das ordenações sociais, seja da 

interferência política do próprio Estado – o impulso da economia capitalista de tradição 

burguesa liberal.8      

Podemos sintetizar as críticas, no que tange à delimitação dos sistemas de 

direito modernos ocidentais de inspiração liberal, no sentido de afirmar que: 1) o 

critério da nação soberana, enquanto unidade social originária e prioritária de 
                                                 
6  GOYARD-FABRE, S. Op. cit. p. 74. 
7  KELSEN, H. A justiça e o direito material. Tradução e prefácio: João Batista Machado. 
Coimbra: Arménio Amado-Editor Sucessor, 1963. 
8  Denunciam este duplo viés da economia política POLANYI (1980); HIRSCHMAN (1979); 
RAMOS (1981). 
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juridicidade, perde consistência a partir da constatação de uma pluralidade social que 

não se vê representada nesta categoria e de um movimento global que a atravessa e a 

rasga, sem qualquer pudor ou dificuldade; 2) A idéia de sistema jurídico acolhida pela 

modernidade ocidental, como categoria delimitativa da forma do direito, é forçada a 

deixar de lado uma série de outras experiências jurídicas que não se subsumem neste 

sistema legalista e estatal ou que não assumem a mesma forma dele, restando ordens 

jurídicas marginais de várias índoles; 3) A idéia de sujeito de direito veiculada nos 

sistemas jurídicos modernos, como categoria delimitativa daqueles que são regidos ou 

que gozam desses sistemas, acabam excluindo deste gozo (principalmente do gozo)9, 

uma parcela cada vez maior de pessoas que não conseguem alcançar o “perfil 

sofisticado” desse sujeito de direito; e 4) a delimitação do direito em relação a outras 

esferas de normatividade social, precisamente demarcada na formulação de um “direito 

puro”, mostra-se não só incapaz de explicar, a contento, a subsistência e a dinâmica dos 

fenômenos jurídicos, como também mascara seu forte cunho ideológico. O problema 

que nos defrontamos diante desse cenário crítico é o de que, diante da implosão desses 

limites que tais críticas sugerem, como reconfigurar o Direito? Que novos limites ele 

deve assumir? O Pluralismo Jurídico, como uma nova concepção do direito, já traz 

respostas a essas questões? É o que discutiremos a seguir. 

 

I. 2. O pluralismo jurídico e seus problemas delimitativos 

Percebe-se, na contemporaneidade latino-americana, que alguns grupos sociais 

marginalizados ou não acolhidos em suas necessidades pelo direito estatal têm 

empreendido lutas num esforço de democratização do Estado – configurando-o ou como 

um Estado e um direito mais complexivos e porosos10 às várias segmentações sociais, 

ou como instituições articuladoras da diferença11 –, algo que inclui uma ampla e efetiva 

                                                 
9  Neste sentido de exclusão do gozo dos direitos sem a respectiva desoneração dos deveres 
impostos pela legalidade, mas, pelo contrário, com a exacerbação deles e de suas penas, ver os 
interessantes estudos de WACQUANT (2001) e de ANDRADE (2001) acerca da forte consolidação de 
um Estado Penal, nos principais países do mundo, este que, abrindo mão de seus deveres sociais, entrega 
a correção da miséria a políticas de encarceramento e de maior rigor da lei penal e da ação policial.  
10  Na defesa dessa idéia está, entre outros, CÁRCOVA (1998), que prefere ver os ordenamentos 
jurídicos plurais se articulando “como uma unidade descontínua e fragmentada” (p. 120) e não como 
unidades diferenciadas. Assim, a multiplicidade dos ordenamentos está implicada na situação de serem 
eles justapostos e terem seus limites tênues, senão inexistentes, de modo a sugerir uma composição 
dinâmica, acolhedora, ao invés de uma pluralidade quase que atomizada.  
11  Um dos exemplos possíveis desse modelo de Estado pode se revelar na “Política de Tolerância” 
(WALZER, 1999), na “Política do Reconhecimento” (TAYLOR, 2001) e na articulação, no direito e na 
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participação política na elaboração de novos direitos e a garantia de mecanismos 

eficientes de acesso à justiça; outros grupos, ainda, empenham-se na construção de 

verdadeiros sistemas de direito para-estatais a regular sua convivência concreta e 

diuturna, já que não contemplados em suas necessidades mínimas nas prescrições do 

direito legislado. A constatação e a defesa desta multiplicidade de sistemas jurídicos, 

paralelos ao direito estatal, convivendo em um mesmo espaço sócio-político, são 

abrigadas no que se denominou como sendo o “Pluralismo Jurídico”.  

O pluralismo jurídico enfrenta, no entanto, uma série de problemas de 

pesquisa e de efetivação social acerca da experiência que reserva ao direito. Um desses 

problemas se refere à nova delimitação do direito que ele engendra – nas dimensões 

da definição do direito em si, da demarcação das novas unidades sociais originárias 

de juridicidade, da demarcação problemática entre o direito e outras esferas de 

normatividade social, e ainda, a da delimitação, entre si, da multiplicidade de 

sistemas e modelos jurídicos distintos. Sobre algumas dessas dimensões, o debate 

doutrinário já é expressivo; é o caso das propostas de uma nova definição do direito. 

Isto porque, já se percebe que, em havendo, realmente, experiências jurídicas 

organizadas e materializadas de maneiras distintas, tem-se a dificuldade de distinguir o 

que seja o direito em cada uma dessas suas expressões, haja vista que sua própria 

definição se torna relativizada.12 Algumas saídas aventadas são a de tentar se valer de 

conceitos operativos13 que, se não permitem revelar “a essência do jurídico”, 

possibilitam, pelo menos, um primeiro se aproximar de experiências que, nos diversos 

grupos, podem revelar aspectos de sua juridicidade própria. Além disso, re-significações 

do que consiste e de como se constrói o direito, no intento de buscar um sentido 

transversal deste, que abarque a multiplicidade das expressões jurídicas nos diversos 

grupos, são pujantes na sociologia e antropologia jurídica a partir dos últimos anos.14  

                                                                                                                                               
educação, entre igualdade e diferença (TOURAINE, 1998). 
12  Este relativismo na definição do direito, no entanto, não é um problema novo aos estudos 
jurídicos e não se revela apenas em função do pluralismo. GOYARD-FABRE (2002) verifica a 
polivalência do termo direito, o que tem dificultado uma definição precisa desse fenômeno, mesmo dentro 
da cultura ocidental européia dominante.  
13  SANTOS (1988, p. 72), por exemplo, tendo em conta essa problemática, e encarando-se, em 
seus estudos, frente a experiências jurídicas distintas, elabora um desses conceitos operativos, 
considerando o direito como “o conjunto de processos regularizados e de princípios normativos, 
considerados ‘justiçaveis’ num determinado grupo, que contribuem para a criação (?) e prevenção de 
litígios e para a sua solução por meio de um discurso argumentativo, de amplitude variável, apoiado ou 
não pela força organizada”.   
14  Neste sentido estão os estudos de EHRLICH (1986), BOBBIO (1988), NEVES (1991), 
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Considerando ainda a existência de uma pluralidade do social, e que ela pode 

ou não engendrar múltiplas formas jurídicas de normatividade, o pluralismo também 

traz à baila, em termos delimitativos, a questão correlata do reconhecimento da 

unidade social jurígena – ou seja, da unidade a partir da qual se produz, ou é possível 

se produzir um direito próprio que conviva ou entre em conflito com o do Estado ou 

com o de outros grupos sociais distintos. Este problema da afirmação de uma nova 

unidade jurígena na concepção do pluralismo divide os estudiosos, antropólogos, 

sociólogos e juristas, em termos dos requisitos mínimos que eles atribuem ou 

reconhecem às unidades sociais como condição de serem elas geradoras de direito. 

Gurvitch, em La Déclaration dês Droits Sociaux, sustentava que cada grupo, 

independentemente de seu tamanho ou complexidade, teria a capacidade de produzir 

sua ordem jurídica autônoma para regular sua vida interna, haja vista ele considerar que 

a comunidade e o direito nasciam juntos. Também Malinowski15, “parte do pressuposto 

de que em todos os povos, qualquer que seja o grau do seu ‘primitivismo’, existe 

direito”, concluindo que 

deve existir em todas as sociedades um conjunto de regras demasiado práticas para 
serem apoiadas por sanções religiosas, demasiado pesadas para o seu cumprimento 
ser deixado à boa vontade dos indivíduos, demasiado vitais para as pessoas para 
serem aplicadas por uma agência abstrata. É este o domínio das regras jurídicas e 
aventuro-me a antecipar que a reciprocidade, a incidência sistemática, a publicidade e 
a ambição virão a ser considerados os principais factores da maquinaria compulsória 
do direito primitivo. 

R. Pound16, por sua vez, entendendo que o direito é “o controle social através 

da aplicação sistemática da força da sociedade politicamente organizada”, pressupõe 

que as sociedades nas quais esse grau de organização ainda não foi consolidado não têm 

capacidade de gerar direito. Neste mesmo rumo delimitante está Pitirin Sorokin17, para 

quem só os processos de interação de tipo “organizado”, ou aqueles onde há existência 

de normas jurídicas que “definem, com precisão, todas as ações e reações relevantes dos 

indivíduos interagentes, em suas relações recíprocas, com os estranhos e com o mundo 

                                                                                                                                               
WOLKMER (2001; 2002), ROULAND (2003;2004), GROSSI (2004), entre outros. 
15  citado por SANTOS (1988, p. 70). 
16  citado por SANTOS (1988, p. 71). 
17  SOROKIN. P. A. Sociedade, cultura e personalidade. Sua estrutura e dinâmica; sistema de 
sociologia geral. Tradução: João Batista Coelho Aguiar e Leonel Vallandro. Porto Alegre: Editora Globo, 
1968. 
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em geral”, sendo tais normas “efetivas, obrigatórias, e, se necessário for, impostas pela 

força na conduta das pessoas interagentes”18, é que geram direito.  

Santos19, em sua proposta de “mapa de estrutura-ação das sociedades 

capitalistas no sistema mundial”, tenta revelar alguns espaços produtores de 

juridicidade, tais como o “espaço doméstico”, o “espaço da produção”, o “espaço de 

mercado”, o “espaço da comunidade”, o “espaço da cidadania” e o “espaço mundial”, 

classificação que tem sido muito considerada na doutrina pluralista. A questão padece, 

porém, de sérias dúvidas, acirradas pelo fato da versão multifacetada dos atores, grupos 

e movimentos sociais que engendram e compõe a tessitura das sociedades latino-

americanas, e que os fazem escapar de um recorte que os classifique segundo categorias 

clássicas exclusivas como a étnica-cultural ou a de classe social20. Ainda, a dinâmica 

dos pleitos ora de inclusão no direito oficial, ora de autonomia jurídica, tornam a 

delimitação ou o mapeamento desses múltiplos grupos sociais geradores de direito um 

trabalho severamente árduo. O que parece consenso ao pluralismo jurídico, no entanto, 

é que é preciso se atentar para a possibilidade de um novo direito, ou seja, daquele que 

se produz “quando grupos secundários, não encontrando nas regras jurídicas normais a 

possibilidade de exercer a sua atividade e de desempenhar o papel que a si mesmos 

atribuíram, modificarem, consciente ou inconscientemente, as normas do direito comum 

mediante prescrições paralegais ou até francamente ilegais”21, sejam esses grupos 

secundários quem forem.  

Na dimensão da diferenciação do direito com outras esferas de 

normatividade social, delimitando o que pertine ou pertence ao fenômeno jurídico e o 

que é seara de outras formas de controle social, o pluralismo também já não mais acolhe 

a tese de um “direito puro”, e passa a levar em conta: a) os diversos graus de 

envolvimento entre essas formas regulativas; b) às vezes, até a prioridade, ou mesmo 

                                                 
18  SOROKIN. Pitirin. Op. cit., p. 107. 
19  SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da 
experiência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
20  Para Blanco, segundo análise de VIANA (1999), as contemporâneas teorias do comportamento 
coletivo, da mobilização dos recursos, dos processos de participação política e dos novos Movimentos 
Sociais tendem a definir a ação coletiva como redes de interação, com base em crenças e solidariedades 
compartilhadas, além de conflitos, e que atuam fora da esfera institucional, originados na sociedade civil, 
e não mais em instituições como o trabalho, a luta e a organização profissional. 
21  LÉVY-BRUHL, H. Sociologia do Direito. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. 
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exclusividade, de uma forma outra que não a jurídica22 e, c) o reconhecimento da 

autonomia de esferas sociais não jurídicas e do descentramento do direito como nível 

superior a elas.23   

Por fim, mas não menos fundamental, o pluralismo jurídico se apresenta 

notoriamente problemático nos termos da convivência entre esses múltiplos sistemas 

de direito que ele sugere coexistir e da delimitação deles entre si, cujas fronteiras e 

contatos se acentuam, principalmente, nas situações de conflito interdireitos. Quando 

essas diversas ordens de direito entram em confronto, ou seja, quando regulam uma 

mesma conduta ou conformam uma mesma relação jurídica de maneira distinta e, às 

vezes, até contraditória, nos casos de sujeitos e relações de fronteira, como proceder? O 

conflito, neste caso, se acentua pela impossibilidade dupla na contemporaneidade: 1) 

seja a de atomizar, em termos absolutos, as unidades sociais, fechando-as a espaços 

relacionais restritos e rompendo as comunicações intergrupos, em um mundo que tende 

a ser permeável a uma comunicação e interação global; 2) seja de criar uma 

hierarquização, a priori, das normas em conflito. O Pluralismo Jurídico, combate, em 

termos às vezes radicais, essa hierarquização. Algumas vertentes teóricas do pluralismo 

jurídico, porém, admitem uma ordem jurídica superior de conciliação intersistemática, e 

que consiste nos Direitos Humanos24. Esta seja, talvez, a única hierarquização que se 

                                                 
22  MANNHEIM (1966), por exemplo, já observava que em cada sociedade se verifica uma 
diversificada importância conferida a uma ou a algumas dessa formas de controle sobre as demais e que 
estas podem ser manipuladas de acordo com diferentes posições chave. 
23  Aqui se enquadram as propostas pluralistas afetas a idéia de autopoiése como Nikclas Luhman e 
Gunter Teubner.  
24  Não se trata aqui de uma versão meramente ocidental e liberal de Direitos Humanos, mas de 
uma concepção multicultural desses direitos, tal como a advoga o trabalho SANTOS, Boaventura de 
Sousa; NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da 
igualdade. In. SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Reconhecer para libertar. Os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 25-68. Neste texto, o autor 
afirma que os direitos humanos têm se erigido como um dos pilares fundamentais da regulação, e também 
da emancipação, diante da fragilização dos direitos nacionais nos processos de globalização. Como 
regulação, eles assumem posição favorável a uma globalização hegemônica, revelando-se como uma 
globalização de um localismo cultural dos países ocidentais capitalistas e liberais cêntricos, dos quais 
decorrem seus princípios fundamentais. Como emancipação, os direitos humanos assumem partido para 
com uma globalização contra-hegemônica, em um sentido de “cosmopolitismo” (solidariedade 
transnacional entre os diversos grupos explorados ou marginalizados pela globalização hegemônica) e de 
compromisso com o “patrimônio comum da humanidade”. Daí, engajado com esse último sentido, Santos 
propõe os direitos humanos como consistindo em “uma energia e linguagem de esferas públicas locais, 
nacionais e transnacionais atuando em rede para garantir novas e mais intensas formas de inclusão social” 
(p. 432).  Um direito que não se pretenda universal, no sentido abraçado pelo ocidente, mas que se 
construa pela proposição de “diálogos interculturais sobre preocupações isomórficas, isto é, sobre 
preocupações convergentes ainda que expressas em linguagens distintas e a partir de universos culturais 
diferentes” (p. 441); um diálogo que se processe segundo uma hermenêutica diatópica, que leve em conta, 
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justifique, haja vista as metas emancipatórias25 dos grupos sociais, e também de seus 

indivíduos, que parecem inspirar as principais correntes do Pluralismo Jurídico atuais. 

Há ainda que se considerar neste convívio entre múltiplas ordens de direito, como atenta 

Levy-Bruhl26, que, apesar de não parecer viável ou mesmo desejável uma unificação do 

direito na humanidade, não se pode negar que a intensidade dos contatos entre as 

sociedades no momento contemporâneo traz como resultado elementos jurídicos 

(normativos e estruturais) que são aceitos por todos os povos e assim passam a ser tidos, 

inclusive, como necessários nesta interação global. A questão do pluralismo e dos 

limites jurídicos que ele engendra deve ser tratada considerando essa parcela unificada 

do direito global e aquela parcela particular e inegociável de cada grupo. O indivíduo 

moderno também dificulta uma delimitação precisa dos sistemas jurídicos, 

principalmente se se tiver em conta: a) que a realidade existencial do indivíduo convive 

com seu pertencimento, às vezes problemático, a uma identidade coletiva, e b) que a 

modernidade globalizada dotou tal indivíduo de uma extrema mobilidade e adaptação 

cultural27, o que gerou sujeitos de fronteiras, transeuntes culturais e sujeitos híbridos. 

Também a delimitação jurídica subjetiva deve levar em conta esses sujeitos.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – delimitação: uma preocupação dispensável? 

Há uma questão de fundo que precisa ser tratada neste estudo, é a que se refere 

à própria necessidade ou oportunidade da delimitação de modelos de juridicidade. Isto 

porque, falar em delimitação parece algo anacrônico em face do atual movimento de 

                                                                                                                                               
neste diálogo, os silêncios culturais históricos que foram impostos a certos grupos, em um violento 
processo de assimilação e de imperialismo, que o torna algo extremamente difícil para esses grupos 
violados (com destaque aqui, à violência sofridas pelos grupos nativos indígenas latino-americanos, 
muitos dos quais praticamente extintos). Ainda, tendo em conta a simultaneidade da existência de 
reclamos de igualdade e de reconhecimento das diferenças, uma política emancipatória dos direitos 
humanos deve dar guarida a esses dois tipos de lutas, e não a um ou outro exclusivamente.   
25  Nos termos desse fim teleológico emancipatório, segundo alguns críticos, o Pluralismo Jurídico, 
se não considerar que, em alguns dos casos de criação de normatividades para-estatais, estar-se-ia 
entregando os grupos a situações de domínio que os poriam em condições inferiores às conquistadas 
pelos direitos modernos (tais como, por exemplo, as favelas dominadas pelos arbítrios dos líderes do 
narcotráfico), poderia pecar por ingenuidade ou excesso de utopia. Daí que alguns autores como Luciano 
Oliveira (1992), Eliane Junqueira (1992), Eros R. Grau (1996) e Marcelo Neves (1994), citados por 
CÁRCOVA (1998), questionam o pluralismo jurídico, principalmente em sua tendência de negar, em 
bloco, o formalismo e o normativismo estatal, em prol de uma inocente defesa de um certo espontaneísmo 
das massas, dos marginalizados, dos grupos étnicos.    
26  LÉVY-BRUHL, Op. Cit. 
27  Nestes casos, digno de nota é a defesa do “hibridismo” promovida por BHABHA, Homi K. O 
local da cultura. Tradução de Myrian Ávila, Eliana Lorenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. 
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003.  
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mundialização dos direitos humanos, das trocas econômicas, das defesas da 

interculturalidade, do interdireito, das ações coletivas em rede, fatos que, justamente, 

indicam uma busca de atenuar os traçados das fronteiras, de torná-las mais fluidas, mais 

negociáveis. Nada mais condenável, na contemporaneidade, aliás, que a defesa de 

limites cerrados, tais como se dá em atitudes xenofóbicas, fundamentalistas ou 

nacionalistas ao extremo. A relação intercultural e o enriquecimento que ela 

proporciona a todos os povos e pessoas envolvidas, a conquista de uma consciência e de 

um compromisso cosmopolita com questões afetas a toda a humanidade (tais com a 

pobreza mundial, a degradação ecológica, a paz), e o empoderamento que se dá em lutas 

sociais que se articulam das mais diversas maneiras, tudo isto são conquistas 

contemporâneas que não podem ser negadas ou obstaculizadas. Mas, por outro lado, o 

extremo oposto, ou seja, a sucumbência de todo e qualquer limite também pode ser algo 

insustentável.  

Berger & Luckmann28, denunciam essa insustentabilidade do enfraquecimento 

ou da negação das fronteiras no pluralismo moderno, haja vista entenderem que este 

modelo de pluralismo entrega a sociedade a uma condição de crise de sentido que pode 

provocar o desmonte social e ferir condições mínimas de sociabilidade e individuação. 

Os autores advertem que esta pluralização é suportável quando, em face da existência de 

algumas fronteiras entre as comunidades, os indivíduos consigam reconhecer, nesta 

pluralidade, uma referência a que se agarrar para orientar sua visão de mundo, seu 

comportamento para com os outros e a construção de si mesmo. Quando essas fronteiras 

sucumbem por completo (suas brechas, salvo fundamentalismos cerrados, são 

inevitáveis), quando a auto-evidência dessas comunidades ou das instituições sociais 

são postas em questão, e quando o indivíduo se depara em uma condição de 

questionamento, relativismo e, assim, crise de sentido, que o faça ter que escolher, a 

cada momento, um referencial, dentre os muitos disponíveis, para agir e pensar, este 

pluralismo social é insuportável, seja em termos existenciais, seja em termos de 

persistência de vínculos sociais. Daí que não se possa pensar em um Pluralismo isento 

de qualquer fronteira, ou que esta seja absolutamente fluida, pois isto implicaria em uma 

desreferenciação coletiva e individual. Berger & Luckmann29 acusam o pluralismo 

                                                 
28  BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido. A 
orientação do homem moderno. Tradução de Edgar Orth. Petrópolis: Vozes. 2004. 
29  BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. 2004. Op. cit., p. 65. 
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moderno como sendo desta forma, principalmente pela hegemonia atual de duas 

instituições sociais: a democracia e a economia de mercado, que se sustentam, não em 

uma comunidade de vida, mas na agregação aleatória que se dá pela idêntica escolha de 

muitos indivíduos e que esta agregação é sempre provisória, pois pode ser alterada pelo 

requestionamento, pela mudança de opinião e pela alteração dos sujeitos que a 

escolhem. A saída deste pluralismo moderno para um pluralismo sustentável, advogam 

os autores, pode se dar por meio da ação de instituições intermediárias, capazes de 

garantir um mínimo de limitação entre essas comunidades de sentido, sem, no entanto, 

as tornar incomunicáveis entre si. Portanto, a construção e a manutenção dessas 

instituições intermediárias e o foco na educação de seus membros, ao mesmo tempo, 

para sua comunidade de sentido e para serem portadores de uma ‘civil society’ 

pluralista são os grandes desafios de um pluralismo social sustentável. 

Um pluralismo insustentável, segundo Walzer30, é ainda o do modelo pós-

moderno, que pugna por uma “vida sem fronteiras definidas e sem identidades 

singulares e seguras”, por diferenças dispersas em toda a parte, até na mais perturbadora 

condição estarem próximas demais. Neste modelo social, qualquer controle do grupo é 

anulado; gera-se “homens e mulheres desprovidos de quaisquer vínculos, plasmando 

seus próprios ‘seres’ com os fragmentos do que sobraram de antigas culturas e 

religiões’; as associações não são mais que alianças temporárias, tendentes a se romper 

por qualquer algo mais promissor que se apresente, pois que as referências são apenas 

preferências e aversões pessoais. “O projeto pós-moderno”, denuncia o autor, “origina 

uma sociedade em que os pronomes plurais ‘nós’ e ‘eles’ não têm referentes fixos; 

apontam para a própria perfeição da liberdade individual”, onde se esquece a tolerância 

e a alteridade pois já não se consegue mais ver o Outro e o Ego, todos imprecisos. 

Também não se pode fechar os olhos, nesta derrubada de toda e qualquer linha 

demarcatória, ao perigo, sempre possível, de que nos contatos, as relações de força 

prevaleçam, e que emirjam, não sociedades plurais, mas sociedades regidas por novos 

centramentos a hierarquizarem e subjugarem a si as formações sociais que lhe são 

contrárias, em uma recolonização social e cultural à qual o pluralismo jurídico 

emancipatório não pode admitir. Arnaud31 e Santos32, entre outros, já constataram esse 

                                                 
30  WALZER, M. Da tolerância. Tradução de Almiro Pisetta. São Paulo: Martins Fontes, 1999, pp. 
114-120.  
31  ARNAUD, A-J. 1999. Op. cit. 
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perigo na condição de impotência e na paulatina supressão dos direitos estatais em face 

do empoderamento dos grandes atores da economia globalizada hegemônica. Nesta 

mesma preocupação de ver surgirem novos centramentos, também já se atentava 

Guerreiro Ramos33, que sugeria uma “Delimitação de Sistemas Sociais” como meio de 

conter uma tendência para a articulação social vez mais centrada no Mercado, algo que 

ele constatava nos idos das décadas de 70 e 80 do século passado, mas que continua 

extremamente atual. Alguns críticos do Pluralismo Jurídico também não acreditam que 

se terá, instantaneamente, uma tolerância e aceitação universal da pluralidade, de tal 

modo que estas múltiplas ordens sociais devem, sim, empreender mecanismos mínimos 

para se proteger em seus contatos entre si. O longo passado imperialista e colonialista, 

nos alerta desses perigos e nos lembra que eles não são desconsideráveis. Teorias como 

a do etnodesenvolvimento, ainda, contribuem para afirmar a importância de delimitar 

sistemas sociais e jurídicos, no intuito de garantir, como direito, a capacidade e de um 

povo em tomar, em condição de autonomia real, as decisões que definirão o seu futuro, 

que fortalecerão sua cultura, que estabelecerão os modos de alocação e administração 

dos seus recursos e a escolha dos elementos referenciais para a tomada dessas decisões. 

Há que se considerar, ainda, que, eivados os Estados Nacionais de uma cultura liberal 

que sempre enfatizou a sociabilidade centrada no indivíduo e repudiou a centrada no 

grupo, talvez, como uma primeira etapa para a consolidação desses grupos de maneira 

mais protegida, falar-se em fronteiras seja algo, pelo menos, prudente, afinal, como diz 

o ditado popular, “boas cercas fazem bons vizinhos”.  

Assim, deve-se pensar em algumas fronteiras necessárias à manutenção da real 

pluralidade de racionalidades, modos de vida, valores e juridicidades. A delimitação, 

porém, para uma convivência equilibrada entre múltiplos sistemas de direito, deve 

pressupor, diante das conquistas relacionais contemporâneas que não podem ser 

negadas: 1) fronteiras não demasiadamente rígidas a ponto de encerrar, atomicamente, 

cada sistema de direito, dificultando os diálogos multicultural e econômico positivos 2) 

e nem por demais tênues, a ponto de possibilitarem invasões, interferências não 

autorizadas e subjugação; 3) que a desigualdade real entre os diversos grupos jurígenos 

não seja ocultada por uma igualitação abstrata que entregue os grupos a si mesmos e aos 

                                                                                                                                               
32  SANTOS, Boaventura de Sousa. 2001. Op. cit. 
33  RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das organizações. Uma reconceituação da riqueza das 

nações. Tradução: Mary Cardoso. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1981. 
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mais fortes, o que sugere elementos mediadores inter/transfronteiriços (Estado, Direitos 

Humanos, ONGs nacionais ou transnacionais, Redes de Movimentos Sociais); e 4) que 

a delimitação entre fronteiras jurídicas seja feita sob critérios multidimensionais, 

derivados da qualitativa diversidade dos grupos sociais. 
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HÁ, DE FATO, UMA CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO? 

 

 

Roberto Denis Machado∗

 

 

RESUMO 

O Positivismo Jurídico reúne sob seu signo uma série de correntes de pensamento que se 

caracterizam por negar a existência de um Direito suprapositivo, historicamente chamado 

de Direito Natural. Desde seu surgimento, ao romper uma tradição de domínio do 

jusnaturalismo no pensamento jusfilosófico, o positivismo já se viu alvo de duras críticas. 

E, embora tenha tido certo predomínio no virada do Séc. XIX para o XX, vem 

experimentando críticas pesadas desde o fim da segunda grande guerra. Dá-se o nome de 

crise do positivismo para este fenômeno. Este artigo visa uma análise detida desta chamada 

“crise”, de modo a mostrar que, de fato, o que há é um uso inadequado de significado da 

palavra em epígrafe e que, se há algo que possa ser assim chamado, o deve ser de forma 

positiva e se refere a uma característica essencial do próprio positivismo, um criticismo 

interno visando readaptações e evoluções constantes. 

 

PALAVRAS CHAVES 

POSITIVISMO JURÍDICO; RELATIVISMO; DIREITO NATURAL; PÓS-

POSITIVISMO; ANTI-POSITIVISTAS 

 

ABSTRACT 

Law Positivism gathers a series of theories which have in commom the denying of the 

existence of Natural rights. Since its birth, breaking a tradition of doctrines of natural law´s 

domination in philosophy of law theories, positvism has been target of enumerous 

criticism. And, although it has been reached a great prestigious during the XIX and XX 
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centuries, it has been experiencing heavy criticisms since the ending of the world war II. 

This phenomena has been called the crisis of positivism. The objective of the present article 

is to perform a carefull analyses about the so-called “crisis” , in a way to show that, in fact, 

what really happens is an inadequate use of the  meaning of the world in epigraph and, it 

there is something that can be called crisis, it has to be done in positive fashion and is 

related to an essential characteristic proper from the posistivism, an internal criticism 

seaking for readaptation e constant evolutions. 

 

KEYWORDS 

LAW POSITISVISM; RELATIVISM; NATURAL RIGHTS; POST-POSITIVISM; ANTI-

POSITIVISTS 

 

Introdução 

 

O Positivismo Jurídico é uma corrente de pensamento recente na história do 

pensamento jurídico e, de certo ponto de vista, já nasce em crise, pois vem a fazer 

contraposição à idéia de Direito Natural, hegemônica durante séculos em suas diversas 

concepções. 

Pode-se dizer que o critério fundamental de diferenciação entre o Positivismo e o 

Jusnaturalismo é a fonte de cada ordem: natureza própria das coisas ou vontade do homem 

que põe leis para si próprio. Portanto, a primeira pergunta a se responder é: O Direito é 

criação do homem ou está na natureza, seja ela cósmica, divina ou racional?  

A partir desta separação é que se pode falar em uma corrente denominada 

positivismo jurídico, em contraposição ao jusnaturalismo. Como modo de explicar o 

fenômeno jurídico, não remonta a tempos tão antigos, sendo um movimento que 

verdadeiramente se estabeleceu e ganhou força no séc. XIX. 

À primeira vista pode parecer serem as duas posições antagônicas, incompatíveis, 

forçando o jurista a tomar partido de uma delas em detrimento da outra, numa verdadeira 

batalha entre os adeptos de cada uma das posições. NORBERTO BOBBIO, no entanto, se 

apoiando em ERNEST GELLER, assume posição diversa, ao afirmar que “o jusnaturalismo e 

o positivismo jurídico são dois modos de considerar o fenômeno jurídico que não se 
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excluem necessariamente; duas abordagens que representam duas posições ou perspectivas 

possíveis perante o Direito, ambas legítimas e necessárias, entre outras coisas porque as 

duas são unilaterais. O jusnaturalismo representa uma tomada de posição diante do direito 

existente, uma tomada de posição que pressupõe um critério de avaliação – a lei natural 

contraposta à lei positiva – e leva ou a uma aprovação, caso em que se tenderá a querer 

conservar o direito que existe – jusnaturalismo conservador –, ou uma condenação, hipótese 

em que se desejará reformá-lo – jusnaturalismo reformista. Já o positivismo jurídico 

representa a constatação e a verificação histórica de que um certo direito existe, com tais e 

tais características; não se preocupa em mudá-lo”.1

 Para BOBBIO, as funções exercidas pelas duas correntes em relação à apreciação do 

fenômeno jurídico são claramente distintas: o jusnaturalismo é uma ideologia do Direito e o 

Juspositivismo é uma Teoria do Direito. A partir dessa premissa, o autor chega a afirmar 

que “se entendemos o jusnaturalismo de uma certa maneira, sou jusnaturalista; se 

entendemos o positivismo jurídico de um certo modo, sou positivista.” E completa 

afirmando não haver nisso nenhuma contradição.2  

 Ainda no mesmo sentido, tomando-se por base o positivismo em sua tenra idade, na 

sua forma estritamente legalista, que tem, segundo GUNTHER ELLSCHEID3, a “tendência de 

fazer coincidir a lei com todo o Direito”, ligado à escola da exegese e ao fenômeno da 

codificação, num período ainda bem próximo do auge do jusnaturalismo clássico, podemos 

apontar pelo menos uma característica comum a ambas as escolas, de caráter essencial, que 

é a crença na existência de um sistema fechado, seja natural ou positivo, onde se 

encontrariam todas as respostas de que o Direito precisa. 

 Alerta ARTHUR KAUFMANN4 que “esta proximidade de dois adversários assumidos 

pode parecer espantosa, mas tem, sem dúvida, suas razões internas”, e explica que “ambos 

são axiomaticamente orientados e, sobretudo, ambos estão comprometidos com o sistema 

                                                 
1  BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. 2aed. Brasília: Ed. UNB, 1997. p. 7. 
2  BOBBIO, Norberto. Locke e o Direito Natural. 2aed. Brasília: Ed. UNB, 1997. p. 9. 
3  ELLSCHEID, Gunther. O problema do Direito Natural: Uma orientação sistemática. In: 
KAUFMANN, Arthur. HASSEMER, Winfried.(org.) Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito 
Contemporâneas. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. p. 211. 
4  KAUFMANN, Arthur. HASSEMER, Winfried.(org.) Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria 
do Direito Contemporâneas. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. p. 127. 
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filosófico do racionalismo no sentido da construção de um sistema fechado de 

conhecimentos adequados e exactos”. 

 No início, portanto, a divergência entre jusnaturalismo e juspositivismo permanecia 

no âmbito ontológico, relativo à origem e ao fundamento de validade do Direito, não se 

afastando muito da distinção entre direito natural e direito positivo, com já anteriormente 

vista. 

 O colapso de ambas as formas, o jusnaturalismo clássico e o positivismo legalista, 

veio apoiado naquilo que tinham em comum. Sucumbiram não diante de argumentos 

filosóficos disparados de um lado ao outro, mas diante de circunstâncias históricas e 

filosóficas que conduziram ao abandono da idéia do racionalismo puro cartesiano, pelo 

menos no campo das ciências humanas. Aqui se pode encontrar um marco na polarização 

entre juspositivismo e jusnaturalismo, posto que os efeitos sentidos em ambas as correntes 

foram bem diversos. 

 A idéia de Direito Natural sofreu um golpe fatal, experimentando um longo período 

de desprestígio. Enquanto o pensamento jusnaturalista agonizava, o pensamento positivista 

adquire neste momento histórico uma característica que, no nosso entender, viria a ser uma 

das suas marcas fundamentais: um caráter evolutivo, a partir do qual ele se torna flexível, 

aberto a críticas,  incorporado limitações como as do próprio Direito. Esta postura vem a 

ser denominada por KAUFMANN de pluralista e por KELSEN5 de relativista.  

A idéia de um Direito suprapositivo, no entanto, não ficou para sempre abandonada 

e, de tempos em tempos, por razões diversas, o Direito Natural ressurge como a fênix das 

cinzas. Embora estes ressurgimentos, em geral, não tenham conseguido permanência no 

pensamento jurídico, servem para manter acessa uma discussão milenar que, não obstante 

propostas no sentido do seu abandono em favor de uma terceira alternativa, continua a fazer 

parte das pesquisas jusfilosóficas. 

Tendo nascido para contrapor-se ao jusnaturalismo e à idéia de Direito Natural, o 

positivismo jurídico, latu sensu, pode ser definido como “a doutrina segundo a qual não 

existe outro direito senão o positivo”.6 A crença na possibilidade em um sistema jurídico 

perfeito, como já citado anteriormente, foi logo abandonada e levou o positivismo jurídico 
                                                 
5  KELSEN, Hans. A Democracia. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 161 e seg. 
6  BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. São Paulo: Ícone, 1995. p.26. 
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a uma reflexão sobre seus limites e à busca de uma evolução que se fazia necessária. Ao 

admitir esta necessidade de evolução, o positivismo, a nosso ver, pode sobreviver como 

corrente jusfilosófica, vindo a predominar no pensamento jurídico dos últimos dois séculos. 

 

Da pluralidade do pensamento Positivista 

 

Como seria de se esperar, o positivismo jurídico tomou rumos diversos, calcados em 

situações históricas, sistemas jurídicos diversos, sujeitos a variações no tempo e nos espaço. 

Assim, de uma postura necessária à sobrevivência do positivismo jurídico como posição 

diante do fenômeno jurídico, adveio também a dificuldade de se definir com certa precisão 

o seu significado. 

O significado da expressão Positivismo Jurídico não é unívoco e, por isso mesmo, 

gera confusões, especialmente para aqueles que não familiarizados com as disciplinas de 

Filosofia, Teoria Geral e Ciência do Direito. 

Seria muito difícil, talvez mesmo impossível, estabelecer um conceito absoluto (o 

que seria mesmo contrário à postura relativista adotada pelos positivistas) de positivismo 

jurídico, posto que este, apesar da tenra idade, apresentou-se sob várias formas e 

concepções, em diversas épocas ou lugares, guardando e trazendo consigo peculiaridades 

histórico-sociais de cada uma delas.  

Segundo ANTÔNIO-HENRIQUE PEREZ LUÑO7, a expressão positivismo jurídico pode 

ser identificada sendo usada de, pelo menos oito formas diferentes, contendo ainda 

subramificações. Portanto, mencionar o positivismo jurídico já traz uma dificuldade 

imediata, diante da constatação de que há vários positivismos, que é responder a pergunta 

de SEBASTIÁN URBINA: “Qual Positivismo?”8

Esta diversidade se deve ao fato de que a partir da derrocada do positivismo 

legalista ortodoxo, abriu-se caminho para o desenvolvimento de novas teorias que, embora 

                                                 
7  PÉREZ LUÑO, Antonio–Henrique. Jusnaturalismo y Positivismo Jurídico en la Italia Moderna. 
Bolonha: Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, 1971. p. 40-42. 
8  URBINA, Sebastián. Which Positivism? Archiv Für Rechts und Sozialphilosophie. Stuttgart: Franz 
Steiner, no 3, 301-317, vol. 80, 1994. 
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não tenham abandonado uma concepção positivista do Direito, buscaram identificar e 

ultrapassar questões importantes da Ciência e da Filosofia do Direito. 

Como em toda corrente de pensamento, seja jurídica, filosófica ou qualquer outra, 

não há uma unidade formal ou material, de maneira a reunir seus adeptos e suas idéias de 

maneira uniforme. Os dissensos são normais e salutares ao desenvolvimento humano, seja 

científico, filosófico ou até mesmo pessoal. 

E, como não poderia deixar de ser, esta evolução e os conflitos internos a ela 

inerentes continuam presentes no pensamento positivista atual. Autores como NEIL 

MCCORMICK, JOSEPH RAZ, JULES COLEMAN, JEREMY WALDRON, P. M. S. HACKER e 

NORBERT HOESTER, entre outros, continuam a pensar o Direito, filiados a uma concepção 

positivista, embora com diferenças internas significativas, buscando um inesgotável 

aprimoramento, não uma inatingível perfeição. 

Assim, a história do positivismo jurídico, embora recente, é por demais prolífica e 

pautada por diversos momentos de revisão, possibilitados pelo caráter evolutivo adquirido 

após um primeiro momento de insucesso, e conviveu com várias escolas do pensamento 

jurídico e atravessou períodos históricos conturbados, sendo sempre alvo de críticas 

ferozes, internas ou externas. 

 

Das Críticas ao Positivismo Jurídico à idéia da crise 

 

Neste período, foram muitas as correntes que recorreram ao positivismo como 

sustentação teórica, dando em troca substratos fático-sociais que viriam a contribuir com a 

evolução e a solidificação do positivismo jurídico como teoria jusfilosófica. 

Os vários positivismos são, portanto, ou representados por tendências marcantes de 

um dado momento histórico ou pelas teorias propostas por jusfilósofos positivistas. Por 

mais que hajam idéias que são sustentáculo e ponto de intercessão dos diversos 

positivismos, ou seja, que formam a base do positivismo jurídico, a identificação destas não 

é unânime. Como assevera JEAN-LOUIS BERGEL, “a heterogeneidade das doutrinas 

positivistas torna aleatória a busca de um critério geral do positivismo”.9

                                                 
9  BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 15. 
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Levantar críticas feitas ao Positivismo Jurídico, no entanto, já não é uma tarefa tão 

árdua, já que em suas várias formas, esta corrente, qualquer pensador ou teoria que nela se 

enquadre, foi severamente criticada, especialmente na segunda metade do século XX, 

tornando-se “quase de bom tom rechaçar e até mesmo condenar o positivismo jurídico”.10

No entanto, estas críticas extrapolaram a barreira do razoável, deixaram o campo 

teórico e chegaram, em alguns casos, a serem até mesmo ataques pessoais. Afirmações 

como a de PAULO FERREIRA DA CUNHA, para quem o positivismo é a “filosofia dos que 

negam a filosofia, decerto por ser fruto racional do não exercício crítico da razão”,11 

possuem um efeito pirotécnico irrisório, que não extrapolam a primeira leitura e 

demonstram a arrogância absolutista comum aos antipositivistas.  

Para NORBERT HOERSTER, “este rechaço ao positivismo jurídico é incompreensível 

e se baseia primordialmente em mal entendidos e preconceitos”.12  Infelizmente, não se 

pode deixar pelo menos de mencionar esses ataques, no intuito de os diferenciar das críticas 

pertinentes e competentes que sempre devem ser feitas por serem mola mestra na evolução 

de qualquer teoria em qualquer ramo do conhecimento. 

Portanto, não tão simples quanto levantar as críticas é reconhecer aquelas que 

merecem crédito e serviram de substrato para reavaliação e evolução do positivismo 

jurídico. 

Após as barbaridades ocorridas na primeira metade do século XX, com duas guerras 

mundiais, resultado dos regimes fascista e nazista, as ideologias e os sistemas políticos, que 

têm intima ligação com o Direito, sofreram duras críticas e passaram por um processo e 

reformulação. 

O positivismo jurídico foi acusado levianamente de ter sido sustentáculo ideológico 

dos regimes totalitários no campo do Direito, e mesmo causa de seu surgimento e 

consolidação.  

Justifica-se esta posição com base na postura positivista em definir o Direito pela 

forma. Assim, as normas ditadas pelos regimes totalitários, por mais injustas que fossem, 

são consideradas Direito à luz do positivismo. Isto, de fato é verdade. No entanto, há de se 
                                                 
10  HOERSTER, Norbert. En defensa del Positivismo Jurídico. Barcelona: Gedisa, 2000. p.9. 
11  CUNHA, Paulo Ferreira da. Princípios de Direito: Introdução à Filosofia e Metodologia Jurídicas. 
Porto: Resjurídica, 1988. p. 27. 
12  HOERSTER, Norbert. En defensa del Positivismo Jurídico. Barcelona: Gedisa, 2000. p.9. 
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ter em conta que o positivismo, dada a sua postura cientificista, não diz que o Direito deve 

ser definido pela forma. O caminho é inverso. Explica-se: é da observação de como o 

Direito funciona em diversos Estados e situações, inclusive em estados totalitários já que os 

regimes nazista e fascista não foram os primeiros e infelizmente também não os últimos 

deste tipo, que se tira a conclusão que o Direito se define, de fato, pela forma. 

Esta linha de raciocínio é simplória, precária e, nas palavras da ANGEL LATORRE, 

“ingênua”,13 e está associada á “velha acusação de amoralidade que é freqüente fazer-se ao 

positivismo”14 e que, por sua vez, decorre da postura relativista comumente encontrada 

entre os positivistas, seja este relativismo filosófico, moral ou axiológico. 

 As divergências apontadas são reduzíveis a duas diferenças irreconciliáveis entre o 

positivismo e o jusnaturalismo: o critério formal(positivismo) ou material(jusnaturalismo) 

de validação e reconhecimento do Direito; e a autonomia(positivismo) ou 

subordinação(jusnaturalismo) do Direito à moral. 

 É a partir desta época que se torna comum falar-se em crise do positivismo. O 

positivismo teria falhado em responder as questões fundamentais da filosofia do Direito e 

em fornecer critérios adequados para a solução dos problemas práticos do dia a dia da 

aplicação do Direito nos âmbitos judiciário e político. 

No entanto, diversas das críticas feitas ao positivismo, extrapolam desta questão 

para conclusões avançadas e impróprias, de que o positivismo, ao defender os dois pontos 

citados, estaria, por tabela, defendendo outros tantos, muitas vezes associados a escolas que 

foram suas precursoras históricas, e que nunca foram absorvidos pelo Positivismo Jurídico 

a partir do momento em que ele se sedimentou como corrente de pensamento jusfilosófico. 

Percebeu, com razão, NORBERT HOERSTER, que teses “reiteradamente imputadas aos 

juspositivistas por seus adversários, nunca foram sustentadas pelos próprios 

juspositivistas”.15 No mesmo sentido afirma DIMITRI DIMUOULIS que “os partidários do 

pós-positivismo, como, em geral, os críticos do positivismo jurídico, constroem uma 

                                                 
13  LATORRE, Angel. Introdução ao Direito. Coimbra: Almedina, 2002. p. 153. 
14  LATORRE, Angel. Introdução ao Direito. Coimbra: Almedina, 2002. p.153. 
15  HOERSTER, Norbert. En defensa del Positivismo Jurídico. Barcelona: Gedisa, 2000. p.10. 
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caricatural de seu adversário teórico que não encontra correspondência nos escritos dos 

mais conhecidos positivistas do séc. XX”.16

 Passa-se a perceber na doutrina, especialmente a brasileira, a assunção como 

verdadeira e irretocável da idéia de uma derrocada definitiva do positivismo jurídico. Esta 

assunção dispensaria inclusive maiores considerações e leva inúmeros autores a usar 

expressões de cunho debochado e desprezível, desacompanhadas de uma fundamentação 

que as sustente, naquilo que com propriedade, DIMITRI DIMUOULIS chamou de “retórica 

anti-positivista”.17

 Pergunta-se então: Há de fato uma crise do Positivismo Jurídico ou há uma vontade 

enorme por parte dos anti-positivistas de que houvesse uma crise do Positivismo Jurídico? 

E em havendo crise, que crise é esta? 

 

 Considerações Finais 

 

 O Positivismo Jurídico, conquanto todas as suas diferenças internas, parte da idéia 

comum de que o Direito é criação humana, produto de sua cultura, construído em um 

processo racional, sendo assim imperfeito sempre. 

 Desta assunção de imperfeição decorre uma postura aberta e humilde na qual os 

positivistas não pretendem responder todas as questões inerentes ao pensamento jurídico e 

nem apontar soluções definitivas para os problemas cotidianos da vida jurídica com 

exatidão absoluta, o que seria, deste ponto de vista, impossível, mas exercer sobre a 

realidade – ou as realidades – afetas ao fenômeno jurídico, um olhar realista, consciente de 

que eventuais respostas têm validade limitada à circunstâncias específicas e à falibilidade 

humana de quem constrói, pesquisa e critica o Direito. 

 Assim sendo, o positivismo, nascido para gerar uma crise e incomodar um domínio 

milenar do pensamento idealista do jusnaturalismo, ao assumir suas limitações não pode 

prescindir de um processo constante de releitura e reconstrução de suas bases e de suas 

                                                 
16  DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico: Introdução a Uma Teoria do Direito e Defesa do 
Pragmatismo Jurídico-Político. São Paulo: Método, 2006. p. 53. 
17  DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico: Introdução a Uma Teoria do Direito e Defesa do 
Pragmatismo Jurídico-Político. São Paulo: Método, 2006. p. 45. 
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idéias preponderantes.  Esta releitura é realizada em dois canais, o interno, composto das 

críticas advindas de seus próprios adeptos, e o externo, composto das críticas daqueles que 

o combatem. 

 Gostaríamos, os positivistas, que estas críticas fossem feitas com mais seriedade e 

profundidade, e, principalmente, dirigidas as idéias, e somente às idéias, para que delas 

pudessem surgir contribuições importantes para a evolução constante a que o positivismo se 

propõe. 

 Este clima de reestruturação constante pode dar àqueles que olham de fora uma 

idéia de crise, mas não é uma crise no sentido pejorativo, mas uma crise no sentido 

construtivo, uma crise necessária para quem tem o propósito de caminhar sempre, mesmo 

sabendo que a estrada não tem fim. 

Ressaltamos, por fim, com ANGEL LATORRE, que uma “posição objetiva perante o 

sistema legal não significa necessariamente que ao jurista sejam indiferentes as motivações 

éticas ou juízos de valor sobre as leis, nem que pratique um relativismo moral. O jurista 

pode e deve realizar a crítica do Direito positivo, e esforçar-se por promover a sua reforma 

quando a considere oportuna”.18

É de responsabilidade de todo profissional do Direito, em especial daquele que 

sobre este se debruça numa atitude científica, fazer sua crítica na busca constante de um 

aprimoramento, seja qual for o seu posicionamento jusfilosófico. O cientista do Direito, no 

entanto, deve faze-lo sem perder de vista o objeto da sua ciência, ou seja, o Direito tal qual 

se apresenta naquela realidade, em dado momento e espaço. Ao estudar objetivamente o 

Direito, o jurista deve sempre ter em mente a aproximação deste corpo normativo com os 

padrões éticos mais elevados. “As doutrinas positivistas não o escusarão dessa 

responsabilidade moral; pelo contrário, entendidas em profundidade, tornarão mais lúcida 

sua necessidade”.19
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NEOPOSITIVISMOS: NOVAS IDÉIAS SOBRE UMA ANTIGA TESE. 

 
 

Rodrigo de Souza Tavares∗
 
 

RESUMO 

É recorrente no debate brasileiro sobre a teoria do direito a afirmação de que o 

positivismo jurídico teria esgotado sua capacidade descritiva dos ordenamentos 

jurídicos desde a consolidação na maior parte do mundo do modelo de Estado 

Constitucional. O argumento principal nesse sentido diz respeito à incompatibilidade 

entre uma das principais teses positivistas, a tese da separação entre o direito e a moral, 

e a existência nas constituições modernas de princípios consubstanciadores de padrões 

éticos. O presente artigo visa demonstrar que a adoção tout cort desse argumento 

desconsidera os últimos desenvolvimentos do positivismo jurídico, surgidos da 

adaptação às intensas críticas desferidas contra tal teoria desde meados do séc. XX. 

Através de uma exposição sintética de novas vertentes do positivismo jurídico, surgidas, 

sobretudo, em paralelo ao famoso debate Hart-Dworkin, pretende-se demonstrar que a 

tese da separação entre o direito é a moral ainda mostra uma vitalidade negligenciada no 

cenário brasileiro da teoria do direito.           

 

PALAVRAS CHAVES 

POSITIVISMO JUJRÍDICO; SEPARAÇÃO ENTRE DIREITO E MORAL; CRÍTICA; 

NEOPOSITIVISMOS; POSITIVISMO INCLUSIVO; POSITIVISMO EXCLUSIVO; 

POSITIVISMO ÉTICO.  

 

ABSTRACT 

It is usual in the Brazilian debate on legal theory the affirmation of that legal positivism 

would have depleted its descriptive capacity of the legal systems since the consolidation 

in the most part of the world of the model of Constitutional State. The main argument in 

this direction says respect to the incompatibility of one of the main positivist tenets, the 
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thesis of the separation between law and moral, and the existence in the modern 

constitutions of principles reflecting ethical standards. The present article aims to 

demonstrate that the adoption tout cort of this argument disrespects the last 

developments of the legal positivism, appeared of the adaptation to intense critical ones 

brandished against such theory since middle of séc. XX. Through a synthetic exposition 

of new sources of the legal positivism, appeared, over all, in parallel to the famous Hart-

Dworkin debate, it is intended to demonstrate that the thesis of the separation between 

law and moral still shows a vitality neglected in the Brazilian scene of legal theory. 

 

KEYWORDS 

LEGAL POSITIVISM; SEPARATION BETWEEN LAW AND MORAL; CRITICS; 

NEW LEGAL POSITIVISM; INCLUSIVE LEGAL POSITIVISM; EXCLUSIVE 

LEGAL POSITIVISM; ETHICAL POSITIVISM. 

 
 
 
 

Foi num sábado, às seis horas da manhã, que morri, após 
três dias de enfermidade. (...) Mas porque então eu tenho 
consciência de tudo que me cerca? Não! Eu não posso 
estar morto! Eu vejo, eu ouço! Vocês me entendem?! Meu 
Deus, Não me enterrem!       

 

(Émile Zola, A morte de Olivier Bécaille)  

 

1. Introdução: enterrando viva uma idéia. 

 

Um tema recorrente no atual debate jusfilosófico brasileiro é a falência do 

positivismo jurídico como proposta descritiva da prática jurídica nos Estados 

Constitucionais hodiernos. Nas palavras dos críticos: o positivismo deixou de ser uma 

forma adequada de compreender o direito1; ou ainda: (...) com o tempo, o positivismo 

                                                 
1  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005, p. 8.   
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sujeitou-se à crítica crescente e severa, vinda de diversas procedências, até sofrer 

dramática derrota histórica2.  

Os opositores do positivismo argumentam que a presença nas constituições 

contemporâneas de princípios que implicam em argumentação moral no momento de 

sua adjudicação torna inviável a sustentação da tese da separação entre o direito e a 

moral, pilar central da teoria juspositivista. Como alternativa, os constitucionalistas e 

teóricos brasileiros tem se socorrido amplamente de autores como Alexy e Dworkin, 

que defendem a tese da conexão necessária entre o direito e a moral. A literatura 

jurídica pátria tem sido prolífica na abordagem antipositivista, com extenso número de 

citações das categorias do pós-positivismo3 e do neoconstitucionalismo4 5.  

                                                 
2  BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 
brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 59, out. 2002. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3208>. Acesso em: 03 ago. 2007. 
3  O termo foi difundido no Brasil a partir da leitura do trabalho de Albert Calsamiglia 
(Postpositivismo. DOXA, 21, nº 1, p. 209-220, 1998.), sendo hoje corrente entre nós. Ver por exemplo: 
BARROSO, Luís Roberto. op. cit, passim. BUSTAMANTE, Thomas de Rosa de. Pós-positivismo: o 
argumento da injustiça além da fórmula de Radbruch. In: Revista de Direito do Estado. nº 4, Rio de 
Janeiro: Renovar, pp. 199-230, out/dez 2006. Para uma lúcida crítica do conceito e do seu uso entre nós 
ver: DIMOULIS, Dimitri. Positivismo Jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do 
pragmatismo jurídico político. São Paulo: Método, pp. 45-63, 2006.          
4  Esse termo, também amplamente difundido em nosso país, é oriundo da Espanha e Itália. A 
literatura nacional sobre o tema é influenciada principalmente pela obra organizada por Miguel Carbonell 
(NEOCONSTITUCIONALISMO(S). Madrid: Trotta, 2003).      
5  Ambos os termos são usados no Brasil como sinônimo do agrupamento de autores em torno de 
propostas antipositivistas. Ocorre que o neoconstitucionalismo não pode ser tomado como sinônimo de 
pós-positivismo, pois o último abarca apenas teorias antipositivistas, tais como as de Alexy e Dworkin, 
enquanto que o primeiro reúne propostas antipositivistas ao lado de abordagens positivistas mais 
modernas (que discutiremos mais adiante neste artigo). Essa afirmação fica clara se compararmos duas 
definições do termo neoconstitucionalismo: uma retirada de uma obra italiana outra de uma obra nacional, 
respectivamente.   
a)  O termo ‘neoconstitucionalismo’ denota mais uma atmosfera que uma concepção de direito 

unitária, coerente e bem estruturada. De fato, teorias de direito muito diversas entre si, pertencentes 
a tradições de investigação até pouco consideradas antitéticas, são rotuladas como 
“neoconstitucionalistas”. Por exemplo, são freqüentemente atreladas ao neoconstitucionalismo as 
teorias do direito neo-pós-juspositivistas de Carlos Santiago Nino, Wilfrid Waluchow e Luigi 
Ferrajoli; as teorias declaradamente antipositivistas de Ronald Dworkin, Robert Alexy e Gustavo 
Zagrebelsky; e a hermenêutica jurídica contemporânea. (SCHIAVELLO, Aldo. 
Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi? Diritto e Questione Publicche, nº 3. Palermo. 2003. 
Disponível em: <http://www.dirittoequestionipubbliche.org> Acesso em 08 de agosto de 2006. 

b)  O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O debate acerca de sua 
caracterização situa-se na confluência das duas grandes correntes de pensamento que oferecem 
paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o positivismo. Opostos, mas, por vezes, 
singularmente complementares. A quadra atual é assinalada pela superação – ou, talvez, sublimação 
– dos modelos puros por um conjunto difuso e abrangente de idéias, agrupadas sob o rótulo 
genérico de pós-positivismo. (BARROSO, L. R. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: RT, v. 240, 2005, p. 1-42.) 

 Parece-nos que essa imprecisão conceitual não tem prosperado. Trabalhos recentes que abordam 
o tema do neoconstitucionalismo no Brasil (incluindo nossa contribuição e a de outros autores desta obra) 
fazem menção à reunião de teorias positivistas e antipositivistas sob esse rótulo. Ver por exemplo: 
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O positivismo jurídico também é freqüentemente associado à ascensão de 

regimes totalitários na Europa, como o fascismo e o nazismo. E sua decadência é 

emblematicamente associada à derrota desses odiosos regimes políticos6. 

Em resumo, a palavra de ordem na teoria brasileira do direito é “a superação do 

positivismo jurídico”. Apenas para ilustrar o argumento, foram encontrados 286 

resultados em resposta a busca por esta expressão, na ferramenta de pesquisa Google na 

Internet, enquanto que as expressões “defesa, sustentação, viabilidade e compatibilidade 

do positivismo jurídico” somaram ao todo 6 resultados7.  Com esse panorama, 

poderíamos concluir que o positivismo jurídico é uma teoria moribunda e esgotada que 

não atende mais aos imperativos de descrição dos ordenamentos jurídicos modernos e 

ainda é indesejável do ponto de vista político. Por conseqüência, a tese da separação 

entre o direito e a moral (um estandarte positivista) estaria fadada a permanecer como 

objeto de estudo apenas na história das idéias jurídicas, com status de peça de museu a 

figurar nos intróitos dos escritos que reproduzem o discurso pós-positivista.   

Contudo, pretendemos demonstrar neste artigo que essa constatação pode estar 

equivocada e admiti-la sem reflexão equivale a “enterrar viva” uma proposta teórica que 

está em pleno vigor no debate jusfilosófico contemporâneo. Essa visão caricatural do 

positivismo apresentada pela crítica brasileira exclui (convenientemente) do campo de 

visão um amplo espectro de teorias que se desenvolveram desde o último quarto do séc. 

XX até os dias de hoje, notadamente a partir da publicação do posfácio à obra “O 

Conceito de Direito” de Herbert Hart8. Existe uma extensa bibliografia sobre o 

                                                                                                                                               
BELLO, E. Neoconstitucionalismo, Democracia Deliberativa e a atuação do STF. In: José Ribas Vieira. 
(Org.). Perspectivas da Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 
3-36. DUARTE, E. O. R. POZZOLO, S. Neoconstitucionalismo e Positivismo Jurídico. São Paulo: 
Landy, 2006. TAVARES, R. S. Neoconstitucionalismo e positivismo inclusivo: uma análise sobre a 
reformulação da teoria do positivismo jurídico hartiano. Jus Navigandi, Teresina, v. 11, p. 1418, 2007.        
6  Esse argumento defendido após o fim da segunda guerra mundial por autores como Radbruch e 
Füller, foi detidamente combatido por Herbert Hart. Estranhamente, essa discussão só é abordada 
superficialmente na doutrina brasileira, com nítido cunho retórico, sem alusão aos argumentos trazidos 
pelas duas partes. Para uma visão mais fidedigna desse diálogo ver: HART, H. L. A. Positivism and the 
Separation of Law and Morals. Harvard Law Review. nº 71, 1958, pp. 593-629. FÜLLER, L. Positivism 
and Fidelity to Law: a reply to professor Hart. Harvard Law Review.  nº 71, 1958, pp. 631-672. Na 
literatura jurídica brasileira contamos com detalhado inventário sobre o tema em DIMITRI, D. op. cit. pp. 
257-270.      
7  Pesquisa realizada em 04 de agosto de 2007. 
8  A obra seminal de Hart, publicada primeiramente em 1961, ganhou novo alento com a 
publicação póstuma de um pós-escrito editado por Joseph Raz e Penélope A. Buloch. Ver a tradução 
portuguesa: HART, H. L. A. O conceito de Direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. 
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positivismo publicada por autores Norte-Americanos9, Ingleses10, Australianos11, 

Canadenses12, Espanhóis13, Italianos14, Chilenos15, Poloneses16, etc., que pouco é 

mencionada entre nós.  

Acreditamos que aqueles que se dedicam ao estudo da teoria do direito têm o 

dever de examinar, de maneira franca e racional, todos os lados das polêmicas que 

envolvem o campo. O presente artigo visa, através de uma exposição sintética de 

algumas correntes positivistas atuais, mostrar a relevância em ainda insistirmos na 

discussão da tese da separação entre direito e moral, antes de decidirmos jogar ou não 

uma pá de cal sobre a questão.  

                            

2. Neopositivismo(s): algumas variações contemporâneas sobre a tese da 

separação entre o direito e a moral. 

 

Em primeiro lugar, devemos esclarecer que um dos maiores obstáculos para a 

compreensão fiel do positivismo jurídico se encontra na multiplicidade de teses 

esboçadas sob esse mesmo rótulo17. Seus críticos costumam fazer coro contra “o” 

positivismo jurídico quando na verdade existe uma plêiade de teses distintas contidas 

nessa designação. Obviamente, existe um núcleo central de crenças que justifica o 

enquadramento de pensamentos tão distintos como os de Bentham, Kelsen, Hart, Raz e 

Coleman sob um mesmo rótulo, mas a variedade de posições defendidas por eles 

impede qualquer análise que obscureça suas idiossincrasias.  

                                                 
9  COLEMAN, J. L. The Practice of Principle: in defense of a pragmatist approach to legal 
theory. New York: Oxford University Press, 2001. 
10  RAZ, Joseph. The Autorithy of Law: Essays on law and morality. New York: Oxford 
University Press, 1979. 
11  CAMPBELL, T. El sentido del Positivismo Jurídico. Doxa, nº 25, 2002, pp. 303-31. 
12  WALUCHOW, W. J. The Many Faces of Legal Positivism. University of Toronto Law 
Journal, Vol. 48, N. 3, 1998. 
13  MORESO, J. J. In defense of Inclusive Legal Positivism. The Legal Ought. Turim: 
Giappichelli, 2001. 
14  POZZOLO, S. Neocostituzionalismo e Positivismo Giuridico. Turim: Giappichelli, 2001. 
15  ATRIA, F. La Ironía del Positivismo Jurídico. Doxa, nº 27, 2004, pp. 83-139.    
16  STUDNICKI, T. S. PIETRZYKOWSKI, T. Positivismo Blando y la Distinción entre el Derecho 
y la Moral. Doxa, nº 27, 2004, pp. 63-79.      
17  No mesmo sentido: WALUCHOW. op. cit, p.2. “A Etiqueta ‘positivismo jurídico’ é entendida 
em tantas formas distintas que se torna quase sem sentido falar de positivismo jurídico sem afirmar 
precisamente o sentido no qual se emprega o termo, o tipo de positivismo jurídico que se tem em mente. 
Talvez seja o tempo de parar de se referir ao ‘positivismo jurídico’ per se, e se dizer ao invés sobre a 
variedade de formas de positivismo jurídico.”. (tradução livre) 
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A maneira mais fácil de apresentar as diferentes vertentes do positivismo é 

começando por uma simplificação de algumas de suas teses básicas: 

 

I. A Tese das fontes sociais: A existência do direito numa determinada 

sociedade depende de um conjunto de fatos sociais, ou seja, de 

práticas ou ações realizadas por membros da sociedade. 

 

II. A tese da Separação: A validade jurídica de uma norma (i.e. o fato de que 

tal norma pertence a certo sistema jurídico) não requer sua validade moral, e, 

paralelamente, a validade moral de uma norma não se funda em sua validade 

jurídica. 

 

III. A tese da discricionariedade: Normas jurídicas válidas não regulam 

claramente todos os comportamentos. Dessa forma, quando a lei aplicável a 

um caso é indeterminada, os juízes detêm um poder discricionário para criar 

a norma individual que dirá o que deve ser feito no caso concreto. 

 

O elemento de ligação entre as várias correntes do positivismo jurídico, ou 

seja, o que justifica a existência do rótulo, é a crença de que a validade de uma norma 

jurídica deve ser vista em referência a práticas humanas. Ou seja, o direito é o direito 

positivado, um artefato social criado por ações humanas (a chamada tese das fontes 

sociais do direito)18. As várias divisões internas do positivismo jurídico correspondem a 

distintas leituras dessas teses básicas, ou da adição/subtração de outras teses nesse 

núcleo central de reivindicações19.  

                                                 
18  Ver: RAZ, Joseph. op. cit. p. 38.  
19  Por exemplo, alguns positivistas como Joseph Raz, Scott Shapiro e, para alguns, Herbert Hart, 
defendem a chamada ‘tese da diferença prática’. Ela consiste, grosseiramente, na afirmação de que o 
direito deve ser capaz de influenciar na deliberação prática humana provendo aos agentes razões para 
agir. Existe uma grande polêmica que divide positivistas inclusivos e exclusivos (correntes que serão 
explicitadas adiante) sobre a compatibilidade dessa asserção com a ‘tese do incorporacionismo’ (também 
explicada mais adiante). Ver: COLEMAN, J. Incorporationism, Conventionality, and the Practical 
Difefference Thesis. Hart’s Postscript: essays on the postscript to the Concept of Law. New York: 
Oxford University Press, 2001, pp.99-147. SHAPIRO, S. J. On Hart´s Way Out. Hart’s Postscript: 
essays on the postscript to the Concept of Law. New York: Oxford University Press, 2001, pp.149-91. 
HIMMA, K. E.  H.L.A. Hart and the Practical Difference Thesis. Legal Theory, vol. 6, nº. 1, Mar. 2000, 
pp. 1-43.              
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Iremos focalizar algumas leituras contemporâneas sobre a tese da separação 

entre o direito e a moral (daqui por diante chamada TS). Essas várias interpretações 

foram impulsionadas pelo debate Hart-Dworkin e resultaram numa rica desavença no 

seio da teoria juspositivista. Essa ‘disputa de família’, como jocosamente foi intitulada a 

divisão interna do positivismo20, deu origem a correntes que agrupamos aqui sob a 

denominação abrangente de ‘neopositivismo jurídico’.     

Esse termo (tradução da expressão ‘New Legal Positivism’) foi desenvolvido 

por Anthony J. Sebok. Sua proposta é ressaltar a emergência de uma forma moderna de 

positivismo que pretende responder às provocações de Dworkin, calcadas no argumento 

empírico de que existem na prática jurídica dos Estados Constitucionais atuais 

princípios jurídicos consubstanciadores de padrões morais, sem resvalar no ceticismo 

moral ou em teses originalistas de interpretação21 22.      

       A mencionada polêmica entre Hart e Dworkin é bastante extensa, por isso 

iremos reproduzir apenas os pontos que julgamos indispensáveis23.  

A concepção de regra é fundamental no conceito de direito de Hart. As regras, 

em sua visão, correspondem à convergência de hábitos de conduta em sociedade 

somados a uma postura crítica em relação aos mesmos, que ele denomina como ponto 

de vista interno24. A convergência de hábitos pode ser captada por um observador, mas 

o ponto de vista interno só pode ser compreendido a partir da perspectiva de um 

participante que aceita a regra como razão para agir e para criticar a ação de outros. 

Exemplificando, um observador pode perceber que é comum nos transportes coletivos 

que os mais novos cedam seus assentos aos mais velhos. De posse desses dados, ele 

                                                 
20  Com humor Fernando Atria desdenha da relevância da divisão entre positivistas, mas não 
abandona a idéia central da TS. Ele prefere sustentar a posição que veremos adiante sob a alcunha de 
positivismo ético. Seu artigo tem como epígrafe um trecho da comédia ‘A vida de Brian’ do grupo 
humorístico inglês Monthy Phyton, no qual dois grupos anti-romanos (People’s Front of Judea e 
Campaign for Free Galilee) se encontram no palácio de Poncio Pilatos, ambos pretendendo sequestrar 
sua mulher, e, esquecidos da comunhão de seus objetivos de longo prazo, começam a brigar entre si. 
ATRIA, F. op. cit, p. 83.    
21  SEBOK, A. J. Legal Positivism in American Jurisprudence. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. 
22  Note-se que o termo neopositivismo foi também utilizado pelo Professor Antônio Cavalcanti 
Maia para definição dos positivistas inclusivos, ainda que, como afirmado, ele o tenha feito na falta de 
uma categorização consolidada. Ver o prefácio à obra de PEIXINHO, Manoel Messias. À EXPANSÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O NEOCONSTITUCIONALISMO. Cópia do Original. 
23  Em outra oportunidade abordamos mais detidamente o assunto. Ver: TAVARES. R. S. op. cit. 
passim. Para um exame ainda mais detalhado ver: RODRIGUÉS, César. La decisión Judicial: el debate 
Hart-Dworkin. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 1997.  
24  HART. H.L.A. op. cit, p. 98-9.  
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pode prever com uma margem razoável de segurança que toda vez que um idoso entrar 

em um transporte lotado irá encontrar alguém que lhe ceda o lugar. Todavia, o ponto de 

vista do observador não explica a idéia de obrigação. A noção de obrigação frente à 

regra só pode ser explicada considerando o ponto de vista interno descrito por Hart. Ele 

é a aceitação pelos integrantes da sociedade dos padrões de conduta como instâncias de 

crítica e guias para ação. Alguém que se considera constrangido a ceder o lugar a um 

idoso e que acha que os outros devem fazer o mesmo adota o ponto de vista interno 

frente à regra de conduta: “os mais novos devem ceder o lugar aos mais velhos nos 

transportes coletivos”. Essa é a noção de regra primária de Hart, um padrão de conduta 

que gera uma obrigação. Essa noção pode ser aplicada indistintamente a quaisquer 

sistemas de regras sociais, como os jogos, a moral e o direito. 

Então como Hart distingue as várias formas de regulação social (especialmente a 

moral) do direito? Para ele, o que caracterizaria os sistemas jurídicos complexos da 

atualidade é a existência e o relacionamento de regras de dois tipos diferentes.  

Ao lado das regras primárias – que definem o que os indivíduos devem ou não 

fazer – os sistemas jurídicos modernos necessitam incorporar regras de outra ordem (as 

regras secundárias) para solucionar problemas de coexistência inexoráveis em 

sociedades minimamente desenvolvidas. Esses defeitos sanados pelas regras 

secundárias são: a incerteza, a estática e a ineficácia dos sistemas compostos apenas por 

regras primárias. As regras secundárias são meta-regras, ou seja, regras que definem a 

existência e o funcionamento das regras primárias. Em suas palavras, a união de regras 

primárias e secundárias está no centro de um sistema jurídico25.  

Retornando à regra de conduta que apresentamos como paradigma, vamos dar 

luz à insuficiência de um sistema composto apenas por regras primárias. Primeiro, 

imaginemos que eu tenha 29 anos de idade e esteja diante de outro homem de 55 anos, 

podemos identificar nessa situação um padrão de conduta que diga se devo ou não ceder 

meu assento? O quão mais velho deve ser aquele que é beneficiado pela entrega do 

lugar? Ou ainda, existe realmente uma obrigação nesse caso, não se trata de um ato de 

benevolência daqueles que o praticam?  Em suma, como e possível identificar a 

existência de uma regra e fixar seu âmbito preciso de aplicação a fim de ajustar-lhe 

corretamente a conduta?  

                                                 
25  Idem, p. 109. 
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A mera observação e reprodução de hábitos não geram um conhecimento seguro 

da existência e do conteúdo das regras sociais. Esse é o problema da incerteza vivido 

por sistemas compostos apenas por regras primárias26. Pois é a partir da análise da 

solução de tal problema que se encontra a chave da TS de Hart. 

A solução para o autor estaria na introdução de uma regra de reconhecimento 

que forneceria os critérios de identificação das regras válidas num sistema jurídico, ou 

seja, possibilitaria a identificação das fontes de obrigações jurídicas. Em síntese, a regra 

de reconhecimento é a regra última que fornece os critérios de validade das demais 

regras de um sistema.  

Na visão de Hart, a regra de reconhecimento da common law inglesa se 

circunscreve à firmação de que aquilo que a Rainha no Parlamento aprova é direito27. 

Isso porque, no sistema político inglês, a legislação votada pela Câmara dos Comuns e 

pela Câmara dos Lordes é introduzida no ordenamento jurídico pela sanção do Monarca 

e a reunião dos três é o que compõem o Parlamento de Westminster. Num ordenamento 

jurídico como o nosso, onde o ápice da hierarquia normativa está na Constituição, 

devemos formular uma regra de reconhecimento tal como: aquilo que o constituinte 

originário promulga é direito, lembrando que as demais regras jurídicas retiram sua 

validade da Constituição.                   

Voltando a questão da separação entre direito e moral, poderíamos então 

distinguir as regras dos dois sistemas com base nas fontes de onde elas respectivamente 

emanam. Assim, uma regra jurídica tem como fonte sempre uma outra regra jurídica 

que lhe confere validade e, no final da cadeia, está a regra de reconhecimento que diz o 

que é o direito. Vejamos como exemplo a proibição do homicídio. Ela é uma regra de 

conduta prevista no art. 121 do Código Penal que, por sua vez, é uma regra jurídica por 

que foi elaborada segundo os critérios do processo de edição de leis previsto em nossa 

Constituição28. O princípio constitucional da legalidade, base do Estado de Direito, 

também afirma que só há obrigação de fazer ou não fazer em virtude de lei, logo, posso 

concluir que caso cometa um homicídio irei sofrer as sanções previstas pelo legislador. 

E o que diz que devo seguir os preceitos constitucionais como regras de conduta e 

                                                 
26  Idem, p. 102. 
27  Idem, p. 118. 
28  Desconsideramos aqui os nuances dogmáticos relativos à diferença entre a edição de uma lei sob 
a égide da atual Constituição e a recepção do Decreto-Lei nº 2.848/40, que dispôs sobre o Código Penal 
brasileiro. Explicações dessa ordem iriam reduzir bastante a simplicidade requerida pelo exemplo. 
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submeter-me a sanção do Estado? A resposta está na aceitação da regra de 

reconhecimento. A regra de reconhecimento que identifica as regras jurídicas válidas 

não está sujeita a mesma verificação. Sua existência consiste numa questão de fato, ou 

seja, nas convenções sociais a respeito do que é efetivamente o direito.  

Escolhemos intencionalmente a regra que proíbe o homicídio para enfatizar que 

a distinção entre direito e moral proposta por Hart (e por outros positivistas) é de 

natureza conceitual29. Os Dez Mandamentos também proíbem o homicídio, mas o que 

faz com que sejam diferenciadas as regras do Decálogo de Moisés das regras do Código 

Penal é, segundo o positivismo hartiano, um sistema de remissão às fontes. Ambas as 

regras tem o mesmo conteúdo, mas apenas o art. 121 do CP deriva em última instância 

da regra de reconhecimento que valida o sistema jurídico. 

Contra essa versão da separação entre o direito e a moral se insurgiu Dworkin, 

sucessor de Hart na cátedra de teoria do direito da Universidade de Oxford e um de seus 

mais ferrenhos críticos. Em sua opinião, a descrição do ordenamento jurídico conforme 

preconizada pelos positivistas deixava de reconhecer a existência de princípios como 

fontes de obrigação jurídica. Os princípios, segundo o autor, não seriam identificáveis 

por critérios meramente formais, ou um teste de pedigree30, conforme Dworkin intitulou 

o sistema de identificação do direito pela regra de reconhecimento.  No artigo intitulado 

Modelo de Regras I, o autor afirmou o seguinte31: 

 
(...) quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de 
direitos e obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos 
difíceis nos quais nossos problemas com esses conceitos 
parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não 
funcionam como regras, mas operam diferentemente como 
princípios, políticas e outros tipos de padrões. Argumentarei 
que o positivismo é um modelo de e para um sistema de regras 
e que sua noção central em um único teste fundamental para o 
direito nos força a ignorar os papéis importantes 
desempenhados pelos padrões que não são regras. 

                                                 
29  Isso serve para esclarecer um equívoco corriqueiro entre os que atacam o positivismo. Nenhum 
teórico positivista jamais negou que o direito tem ligação com a moral, isso seria contrariar os fatos. As 
várias propostas do positivismo ao longo do tempo apenas formularam reivindicações, em maior ou 
menor grau, de autonomia conceitual ou metodológica entre esses dois sistemas de regulação social.   
30  Pedigree na linguagem cotidiana é um certificado de registro de animais domésticos que mostra 
seus ascendentes obrigatoriamente até a terceira geração. Assim, a qualidade de um animal pode ser 
verificada com relação a seus ascendentes. Dworkin compara esse sistema com a visão de Hart sobre os 
ordenamentos jurídicos. Ver: DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002, p. 28.             
31  Idem, pp. 35-36. 
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 Além disso, uma vez que esses princípios levariam o aplicador do direito a 

realizar juízos em torno de questões morais para solucionar casos jurídicos difíceis, 

seria imperioso abandonar a tese da separação entre direito e moral. Em escritos 

posteriores o autor desenvolveu sua própria concepção de direito, a qual chamou de 

direito como integridade. Ele sustenta desde então que, ao contrário do que afirmam os 

positivistas, a identificação do direito depende necessariamente de uma avaliação moral 

(a tese da conexão necessária entre o direito e a moral). Em suas palavras: 

 
Segundo o direito como integridade, as proposições jurídicas 
são verdadeiras se constam, ou se derivam, dos princípios de 
justiça, eqüidade e devido processo legal que oferecem a 
melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 
sociedade32.     

 

 As objeções de Dworkin consistem num dos maiores desafios teóricos 

enfrentados pelo positivismo. Sua constatação de que o funcionamento dos modernos 

sistemas jurídicos constitucionalizados requer uma leitura moral do direito se tornou 

uma popular tese antipositivista. Como conciliar a TS frente aos casos difíceis 

enfrentados pelos tribunais constitucionais, nos quais há um nítido caráter moral 

envolvendo as questões jurídicas? Pensemos no caso das leis que regulam as práticas de 

aborto. Podemos manter a tese da separação proposta pelos positivistas diante dessas 

enormes controvérsias éticas formuladas em juízo? 

As páginas que seguem contêm respostas afirmativas a tal indagação. 

Apresentamos a seguir, sinteticamente, novas interpretações do positivismo jurídico. O 

marco simbólico desse debate é a publicação póstuma do posfácio à obra fundamental 

de Hart, o Conceito de Direito. As várias interpretações das respostas de Hart geraram 

tendências diferentes dentro do positivismo que, embora disputem entre si o legado de 

melhores intérpretes dessa tradição, estão unidas pelo objetivo de manter uma possível 

delimitação conceitual das fronteiras entre o direito e a moral. 

 

2.1. Positivismo Exclusivo. 

 

                                                 
32  DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 272.  
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Podemos enunciar a primeira reinterpretação da tese da separação como: [TS1] 

A identificação do que é o direito não pode depender de critérios ou argumentos 

morais.  

A formulação mais conhecida nesse sentido é aquela proposta por Joseph Raz33 
34. Em sua visão, mesmo quando uma norma jurídica indica ao julgador considerações 

morais para a resolução de um caso concreto isso não implica que a moralidade foi 

incorporada ao direito, a norma continuará sendo identificada como válida por 

referência a suas fontes e não pelo seu conteúdo moral. 

 Para esclarecer a idéia, o autor faz analogia com as regras de direito 

internacional privado, que impõem ao julgador a aplicação de normas estrangeiras para 

solução de casos sob a jurisdição nacional. Exemplificativamente, consideremos o art. 

10, §1°, da Lei de Introdução ao Código Civil. Ele permite que se aplique a lei 

estrangeira para regular a sucessão de bens de estrangeiros, situados no país, desde que 

essa seja mais favorável aos herdeiros. De fato, não decorre da aplicação de uma lei 

estrangeira por um juiz brasileiro que a lei estrangeira faça parte do nosso ordenamento 

jurídico. Em síntese, nem todas as regra aplicadas por juízes brasileiros são regras 

pertencentes ao nosso ordenamento jurídico. Da mesma forma, podemos razoavelmente 

afirmar que os juízes aplicam padrões morais para solução de conflitos, sem com isso 

admitir que esses padrões morais são parte da ordem jurídica. Nesse sentido, os limites 

do direito se estendem até as regras que permitem a aplicação de critérios exteriores à 

ordem jurídica para a solução de conflitos pelas autoridades.  Por afirmar a total 

independência dos critérios de identificação do direito frente à avaliação moral, essa 

vertente foi chamada de “positivismo duro” ou de “positivismo jurídico exclusivo”. 

  

2.2. Positivismo Inclusivo. 

 

A segunda versão da tese da separação pode ser formulada como segue: [TS2] A 

identificação do que é o direito não depende necessariamente de critérios ou 

argumentos morais, embora possa circunstancialmente fazê-lo. 

                                                 
33  RAZ, J. op.cit. pp. 37-52. 
34  Scott Shapiro e Andrei Marmor também defendem a tese, porém com outros argumentos. Ver: 
SHAPIRO, S. J. op. cit., passim. MARMOR, A. Legal Coventionalism.Hart’s Postscript: essays on the 
postscript to the Concept of Law. New York: Oxford University Press, 2001, pp.193-217.   
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Essa tese admite que a determinação do direito possa depender de critérios 

morais. Nesse ponto, converge com a posição de Dworkin, ao afirmar que as 

constituições modernas fazem o raciocínio jurídico se confundir com o raciocínio ético. 

Porém, daí não se conclui logicamente que o direito e a moral estejam necessariamente 

vinculados. A incorporação da moral no direito é, nesse sentido, uma verdade 

contingente35.  

A reivindicação dos positivistas inclusivos é que admitamos seja possível 

imaginar um mundo onde a regra de reconhecimento do sistema jurídico não tenha 

incorporado nenhum critério moral como fator de identificação do direito. Se essa 

afirmação for verdadeira, então seria viável afirmar que há uma separação conceitual 

entre o direito e a moral. Alguns autores preferem chamar então essa construção de tese 

da separabilidade, para melhor indicar que a separação entre direito e moral é uma 

possibilidade lógica.    

Essa teoria se alicerça principalmente na própria defesa de Hart contra os 

ataques de Dworkin. No posfácio ao Conceito de Direito encontramos a seguinte 

afirmação36: 

 

Dworkin, ao atribuir-me a doutrina do "positivismo meramente 
factual", tratou erroneamente a minha teoria enquanto exige 
não só (como, na realidade, o faz) que a existência e a 
autoridade da regra de reconhecimento devam depender da sua 
aceitação pelos tribunais, mas também enquanto exige (como, 
de facto, não o faz) que os critérios de validade jurídica que a 
regra fornece devam consistir exclusivamente no tipo 
específico de mero facto que ele designa como questões de 
pedigree e que respeitam ao modo e à forma de criação do 
direito ou de sua adopção. Isto esta duplamente errado. Em 
primeiro lugar, ignora o meu reconhecimento explícito de que a 
regra de reconhecimento pode incorporar, como critérios de 
validade jurídica, a conformidade com princípios morais ou 
com valores substantivos; por isso, a minha doutrina é aquilo 
que tem sido designada como "positivismo moderado" e não, 
como na versão de Dworkin, positivismo "meramente factual". 
Em segundo lugar, não há nada no meu livro que sugere que os 
critérios meramente factuais fornecidos pela regra de 
reconhecimento devam ser unicamente questões de pedigree; 
podem ser, em vez disso, constrangimentos materiais sobre o 

                                                 
35  A distinção entre verdades necessárias e verdades contingentes tem uma longa tradição 
filosófica e consiste no fundamento básico da chamada semântica dos mundos possíveis e dos sistemas de 
lógica modal. Cf.: HAACK, Susan. Filosofia das Lógicas. São Paulo: Unesp, 2002, p. 229.    
36  HART, H. L. A. op. cit. p. 312. 
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conteúdo da legislação, tais como os Décimo-Sexto ou 
Décimo-Nono Aditamentos à Constituição dos Estados Unidos, 
respeitantes ao estabelecimento da religião ou às restrições ao 
direito de voto. 
 

  Desde então a tese vem encontrando muitos adeptos37. Um dos maiores 

defensores do positivismo inclusivo (ou incorporacionismo) é o professor Jules 

Coleman que assim o define: O Positivismo Jurídico Inclusivo é a sustentação de que o 

positivismo permite ou admite testes substantivos ou morais de legalidade; isso não 

corresponde à visão de que o positivismo requer tais testes38.         

     

2.3. Positivismo Ético. 

  

   A última variante da tese da separação pode ser expressa através da seguinte 

proposição: [TS3] A identificação do direito não deve depender de critérios morais. 

Essa tese, ao contrário das anteriores, não pretende ser apenas uma formulação 

descritivo-conceitual sobre o conceito de direito. Sua intenção é apresentar um 

programa político. Ao invés de descrever o direito como é, ela se engaja na tentativa de 

propor como ele deve ser. Por essa razão, a teoria em exame também é chamada de 

positivismo normativo39.   

Vale ressaltar que a tese do positivismo ético pressupõe como verdadeiro o 

núcleo do positivismo inclusivo, pois só existe sentido em recomendar que o direito seja 

separado da moral se essa separação for conceitualmente possível.         

A sustentação dessa tese se baseia no seguinte argumento: existe razoável 

desacordo sobre quais são os comportamentos moralmente corretos, então, em respeito 

à autonomia dos indivíduos, as regras jurídicas devem se imiscuir o mínimo possível 

nesse terreno incerto, pois, de outra forma, a incerteza a respeito das obrigações dos 

governantes e dos cidadãos poderia minar as bases da liberdade individual. O 

                                                 
37 Ver: KRAMER, Matthew H. In Defense of Legal Positivism: law without trimmings. New 
York: Oxford University Press, 1999. WALUCHOW, W. J. Inclusive Legal Positivism. New York: 
Oxford University Press, 1994. MORESO, J. J. In defense of Inclusive Legal Positivism. The Legal 
Ought. Turim: Giappichelli, 2001. POZZOLO, S. Neocostituzionalismo e Positivismo Giuridico. 
Turim: Giappichelli, 2001. 
38  COLEMAN, Jules. The Practice of Principle: in defense of a pragmatist approach to legal 
theory. New York: Oxford University Press, 2001. p. 108.  
39  WALDRON, Jeremy. Normative (or Ethical) Positivism. Hart’s Postscript: essays on the 
postscript to the Concept of Law. New York: Oxford University Press, 2001, pp. 411-33.    
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positivismo ético pressupõe que uma das funções precípuas do direito é o 

estabelecimento de regras de conduta claras e precisas, a fim de facilitar o planejamento 

e a execução dos planos individuais de vida. Assim, guarda íntima relação com o ideal 

liberal de autonomia individual40.  

 

3. Considerações Finais.  

  

 Ao abordar as teses acima (TS1, TS2 e TS3) procuramos desconstruir as 

afirmações contidas na literatura jurídica nacional que apenas declaram o positivismo 

morto, sem maiores explicações sobre as razões de seu óbito. Nenhuma das teses foi 

apresentada com pretensão de correção absoluta, no sentido de excluir as demais. Nossa 

intenção não foi elucidar qual das teses positivistas é mais apropriada, nem mesmo 

declarar que alguma tese positivista deve ser preferida em relação às teorias 

jusfilosóficas que pregam a conexão necessária entre o direito e a moral.  

Os argumentos aqui empreendidos foram feitos para afirmar que esse debate 

ainda não se encerrou. A tese juspositivista da separação é perfeitamente defensável 

como proposta conceitual e talvez preferível do ponto de vista político, qualquer 

tentativa de rechaçá-la requer uma análise mais acurada que meras imprecações 

retóricas.  

Esperamos que o debate brasileiro sobre a teoria do direito possa se robustecer 

com as últimas contribuições do positivismo jurídico. Acreditamos que ultrapassado o 

retrato infamante que usualmente se lhe atribuí, o positivismo jurídico ainda guarda 

importante papel na compreensão do funcionamento das práticas jurídicas atuais.                    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40  Uma defesa solidamente fundamentada do positivismo ético foi realizada por Tom Campbell. 
Ver: CAMPBELL, T. El sentido del Positivismo Jurídico. Doxa, nº 25, 2002, pp. 303-31 
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A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO?  

 

 

Rodrigo Martins Eustáquio∗

 

RESUMO  

A complexidade da sociedade contemporânea imprime o esgotamento do modelo 

clássico positivista do Direito. O sistema tradicional codificado não mais comporta a 

multi-funcionalidade da sociedade, cada vez mais diferenciada, incoerente e ambígua.  

A sociedade não mais se enquadra em um sistema pré-concebido, lógico-formal, pré-

anotado e com bases alicerçadas em princípios gerais de abstração, generalidade  e 

impessoalidade.  

A crise do tradicional e hegemônico modelo positivista de Direito constata-se pela 

ineficácia do sistema ao regulamentar o tratamento de um sem-números de casos, onde 

o Estado não pode deixar qualquer situação sem controle.  

A edição excessiva de variadas normas especializadas, contrapõe-se à base do próprio 

modelo positivista que exige leis pouco numerosas, breves, racionais e sucintas. 

Nesse sentido, quando a produção legislativa exacerbada busca contemplar todas as 

diferentes contingências da sociedade contemporânea, o positivismo perde a sua própria 

essência orgânica e a sua própria racionalidade.  

A consciência da insuficiência gerada por esse sistema hermético, frente à 

complexidade da sociedade contemporânea, aponta para a inelutável conclusão de que o 

positivismo chega à exaustão paradigmática, preconizando abordagens multifacetadas, 

determinadas por novos problemas, o que demanda a necessidade  de reconstruir o 

Direito sobre novas bases.  
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ABSTRACT 

The complexity of the contemporary society prints the exhaustion of the positivist 

model of the Right. The traditional system codified not more stands the multi-

functionality of the society, differentiated, incoherent and ambiguous.  

The society no more fits in a daily pay-conceived system, logical-deed of division, daily 

pay-written down and with bases in general principles of the abstraction, generality and 

impersonality.  

The positivism crisis, traditional and hegemonic model of the Right is evidenced in the 

inefficacy of the written law system to prescribed the treatment of without-numbers of 

cases, where the State can not leave any situation without control.  

The edition of varied norms excessively specialized, opposes the base of the positivist 

model where the laws must be little in numbers, brief, rational and objectives. 

In this direction, when the positivism, through the excessive legislative production, try 

to embrace all the different contingencies of the society contemporary, it loses its proper 

organic essence and its proper rationality. 

The conscience of the insufficience generated for this surrounded system, front to the 

complexity of the society contemporary, points the unavoidable conclusion that the 

positivist reaches the exhaustion, praising multifaceted boardings, determined for new 

problems, what demand the necessity to reconstruct the Right on new bases. 

 

 KEYWORDS 

CRISIS; LEGAL POSITIVISM; PARADIGM. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Estado de Direito e o paradigma do Direito Civil sucedem o sistema 

absolutista (Séc. XVIII), finalizado simbolicamente pela Revolução Francesa, quando 

surge, por conseguinte, o regime liberal. 

 O século seguinte (Séc. XIX) foi marcado pela supremacia do pensamento 

liberal clássico laissez-faire e pelas teorias do direito natural moderno. A ideologia 

liberal enraíza-se na sociedade fortalecendo a absoluta idéia do Estado minimamente 
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intervencionista. A justiça passa ser compreendida como: o respeito ao acordo 

entabulado; a defesa da ordem liberal e os princípios do Estado mínimo. 

 Sob a ótica ideológica, o positivismo clássico gerado pelo liberalismo não tem 

outra razão de ser, senão a de assegurar a autopermanência, em detrimento das 

evoluções provocadas pelos movimentos sociais organizados.   

Se por um lado o racionalismo lógico formal do Direito, que constituiu a 

codificação como sistema completo, neutro e fechado, expondo uma regulação 

totalitarista, na acepção literal do termo, ditou as regras durante quase três séculos, esse 

mesmo movimento racionalista identificou suas próprias falhas ao tentar contemplar os 

diversos e diferenciados fatos sociais transmutados ao longo do tempo.  

Instaura-se, portanto, a crise do positivismo, diante do pluralismo e da 

complexidade da sociedade moderna. 

 
(...) o juspositivismo detém-se perante a questão complexa mas 
inevitável das normas injustas. Desde logo, a idéia de <<injustiça>> 
duma norma regularmente produzida é de difícil – quiçá impossível – 
representação para orientações que, do jus positum, tenham uma 
concepção auto-suficiente: falece uma bitola que viabilize o juízo de 
<<injustiça>> De seguida, falta, ao positivismo, a capacidade para 
perante injustiças ou inconveniências graves do Direito vigente, 
apontar soluções alternativas (sic).1  

 

O princípio da igualdade, antes visto como formal, contemporaneamente ganha 

contornos de concreção substantiva, reconhecendo as diferenças sociais.  

 
O caso clássico do reconhecimento destas diferenças refere-se à 
distinção entre o grande comerciante e o consumidor, em cujas 
relações contratuais estão envolvidas grandes disparidades de poder, 
de informação e de influência 2

 

A consciência das desigualdades reabre o discurso do Direito Social, clamando 

um direito de discriminações positivas para determinar a nova ordem jurídica que 

regulará as relações sociais sob padrões particulares de regulação.  

                                                 
1  CANARIS, Klaus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 
direto. Fundação Calouste Gulbenkian. 2ª ed. Lisboa, 1996. 

2  MACEDO Jr., Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. Revista dos 
Tribunais, 2 ed. São Paulo, 2007  
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Assim o Estado, atendendo o anseio social, retroage à função outrora afastada, 

retomando princípios solidarísticos, valorizando princípios contratuais ligados à diretriz 

constitucional de solidariedade social em detrimento da codificação jurídica clássica.  

Sobre esses pressupostos o presente artigo objetiva tecer breves considerações 

sobre a evolução do sistema positivista, levando-nos a indagar se estamos mesmo diante 

de uma crise ou de uma transformação do positivismo jurídico.  

 

 

POSITIVISMO 

 

 

A técnica de legislar, de especificar um conjunto de regras sistêmicas para 

regular casos concretos na sociedade sempre esteve presente na humanidade. O homem 

como um ser racional que é, sempre produziu regras pragmáticas para organizar seu 

cotidiano e o meio onde vive.  

Ao longo da história surgiram O Código de Hamurabi, o Código Justiniano, A 

Lei das Doze Tábuas, O Código de Manu e uma seqüência de outras regras como 

prenuncio das grandes codificações, fruto da evolução social do homem moderno.  

 O período antecedente ao positivismo foi marcado pela fé, sustentáculo  das 

premissas da sociedade. A crença no transcendental, na religião e nos dogmas, refletiu-

se em todas as  áreas do conhecimento.  

 Com os adventos históricos dos movimentos racionalistas, a fé, princípio basilar 

da idade média, cede espaço à razão, onde o homem é tido como centro do 

conhecimento. 

 É o  homem quem escolhe o que deve ou não ser verdadeiro, mediante análise 

empírica. Essa nova ordem é irradiada em todas as searas do conhecimento científico, 

contrapondo-se ao sistema teocêntrico anterior.  

 Se o direito era fundamentado pelos contornos transcendentais como a fé e 

religião, na modernidade adquire um caráter lógico-formal, sedimentando-se pela razão.  

 O Direito, a partir do século, XVI, fase anterior ao período renascentista, foi 

monopolizado pelo Estado, único legitimado à legislar e aplicar a Lei.   
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 Na fase seguinte, séculos XVIII e XIX, consagrou-se o entendimento 

racionalista de que o Direito só poderia ser considerado Direito enquanto positivado.  

 O ápice do positivismo vai até os idos da década de sessenta do século XX, 

quando se observa que o Direito, tal como vigente, não mais detinha capacidade de 

prever os diferentes e complexos contingentes sociais. 

 

  
A pós-modernidade como fenômeno assinala o avanço de aspectos 
céticos ou deslegitimadores das antigas certezas modernas. Em face da 
hiperinformação, paradigmas e certezas indiscutíveis no passado são 
afastados. No direito, isto vai ocorrer a partir do questionamento de 
máximas jurídico-filosóficas deslocadas do seu tempo. O direito 
contratual oferece inúmeros exemplos, a começar dos seus princípios 
informativos, como a autonomia privada e a relatividade dos efeitos 
do negócio jurídico. 3  

  

 

 O neoliberalismo, articulado originariamente pela vertente libertária francesa, 

revolucionou o Direito à tal ponto de demandar o inelutável auto-questionamento.  

 Sob essa ótica José Eduardo Faria preleciona: 

 
Como a ciência está sempre diante de novas dificuldades e enigmas, 
com o tempo ela já consegue explicar  as exceções ou mesmo 
contornar os problemas enfrentados. Esse é o momento em que suas 
respostas, em vez de reforçarem o paradigma vigente, geram uma 
série de anomalias e, com isso, comprometem sua racionalidade 
sistêmica. Esse é o momento em que a ciência normal ingressa num 
período de exaustão ou de crise, sendo objeto de negações, réplicas e 
desafios propostos por cientistas com outra formação teórica e outra 
tradição intelectual. Começa aí um período revolucionário, ou seja, 
crítico, inovador e eventualmente desordenado, marcado por 
entrechoque de novas idéias e teorias aspirando ocupar o lugar do 
paradigma exaurido, instaurando então um ciclo de ciência normal. 4

 

  

 A verdade, afirma Wolkmer:  

 
 é que a evolução do positivismo como forma instrumental 
racionalizada contribuiu para a alienação, repressão e desumanização, 

                                                 
3  Miragem, Bruno. Conteúdos da Ordem Pública e os Direitos Humanos. Elementos para um 
Direito Pós-Moderno, in: “O Novo Direito Internacional – Estudos em homenagem a Erik Jayme, 
Renovar, 2005. 

4  Macedo Jr. op. cit., p.12 (prefácio da obra, por José Eduardo Faria)   
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ou seja, essa legalidade estatal liberal, não foi capaz de realizar a 
emancipação e a libertação do homem, mas apenas o interesse médio 
de uma elite minoritária.5

 
 
 O exercício das funções judicantes era, no auge do positivismo, engessado pelo 

sistema hermético vigente, vez que o julgador estava adstrito à ordem legal positivada, 

não podendo dela afastar-se.  

 Essa técnica revela-se em desarmonia com a realidade atual, o que leva a 

produção jurisprudencial e legislativa adaptar-se à nova realidade social, buscando, em 

última análise, o respeito às diferenças e a “pesquisa sobre a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares.”.6

 Assim surge a filosofia da pós-modernidade que é, segundo a doutrina de  

Mirian de Abreu: 
 
  a filosofia da diferença, expressa agora no pluralismo que se expande 

em diversas situações, em diversas áreas do conhecimento; (...) de 
sujeitos a proteger, por vezes difusos, de agentes ativos de uma 
mesma relação, como os fornecedores, que se organizam em cadeia e 
em relações extremamente  despersonalizadas, pluralismo enfim de 
fontes legislativas diversas regulando o mesmo fato e exigindo que o 
direito, em respeito à diferença, que se manifesta elabore uma nova 
teoria própria da pós-modernidade (...)7

 
 
 A ciência do Direito contemporâneo, enquanto instrumento na aplicação do 

direito, afasta-se da concepção legalista de igualdade formal e passa a reconhecer que 

seu trabalho tem destinação social, norteando-se pela dignidade da pessoa humana 

como base axiológica dos direitos de personalidade.  

 O sentido epistemológico da autonomia da vontade, transforma-se na chamada 

autonomia privada.  

 Se antes a autonomia da vontade separava-se da esfera pública, refutando o 

gerenciamento pelo Estado, atualmente a autonomia ganha novos contornos, deixando 

de ser o fundamento básico dos contratos privados, passando a ser componente residual 

na formação dos negócios jurídicos, curvando-se, primeiramente aos influxos dos 

valores fundamentais garantidos pela Constituição.  
                                                 
5  WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico. 2ª ed. São Paulo: Editora Alfa Omega ltda, 
1997. 
6  Campos, Mirian de Abreu Machado. A empresa na sociedade contemporânea. Nova Lima, p. 
1-14, abril, 2007. 
7  Campos, Mirian de Abreu Machado. op. cit. P. 08.   
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 Segundo Ronaldo Porto Macedo Junior, “o contrato social clássico, fundado na 

noção de troca, é substituído pela noção de acordos de solidariedade, fundados na idéia 

de justa distribuição ou eqüitativa alocação dos ônus e lucros sociais.”. 8

 Rachel Sztajn enfatiza que “as relações são socioeconômicas, devendo 

reconhecer não só a presença da economia, como também o espaço por ela ocupado no 

desenvolvimento de novas relações, de estruturas sociais, de negócios predispostos para 

atender às novas exigências das pessoas.”. 9  

 Do ponto de vista sociológico, a crise do positivismo é reflexo de uma crise 

social, alimentada, em grande parte, pelo desenvolvimento econômico.  

 Não se pode deixar de lembrar que o período compreendido como marco inicial 

da crise positivista encerra conflitos globais entre o capitalismo e o socialismo, 

precursores das grandes Guerras.  

 Esses fatores históricos causam no âmago da sociedade uma situação 

insuportável de desigualdade sócio-econômica, promovendo à exaustão do sistema 

positivista, incapaz de solucionar a crise social instaurada.  

 É importante destacar que o positivismo nunca foi isento de críticas, mesmo no 

auge de sua instituição, conquanto as resistências intelectuais ao sistema ganharam 

força diante das conseqüências do contexto belicoso. 

 Na Alemanha do século XIX, Jonh Dawson já questionava a existência de 

lacunas no direito positivo, Eugen Ehrlich defendia a idéia de que o juiz poderia julgar 

conforme sua consciência no caso de inexistência de norma textual, Hermann 

Kantorowicz abordava que mesmo havendo leis o magistrado poderia julgar conforme a 

Ciência e o estado de consciência. (cf. Menke, 2006) 

 As práticas sociais estruturadas pela liberdade formal desenvolvida pela 

revolução francesa são questionadas pela sociedade. O habitus 10 dos indivíduos são 

impregnados de novos valores de cunho social.  

                                                 
8  MACEDO Jr. op. cit. p. 71.  
9  SZTAJN Rachel, Teoria Jurídica da Empresa: atividades empresárias e mercados. Atlas, 
São Paulo, 2004. 
10  Sobre o tema, ver obra de BORDIEU, Pierre. A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1992, que conceitua habitus como sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio 
social dos sujeitos e que seriam “predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípio gerador e estruturador das práticas e das representações (...) Eles agem como membros de uma 
classe mesmo quando não têm consciência clara disso; exercem o poder e a dominação econômica e, 
sobretudo, simbólica, freqüentemente, de modo não intencional”. (p. ?)   
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 O dogma positivista, antes concebido como um sistema fechado, neutro e 

generalista, adota as cláusulas normativas abertas, (cláusulas gerais).  

 O papel do interprete da lei, paralelamente às mutações sofridas pelo 

positivismo jurídico sofre uma profunda mudança de paradigma.  

  
O magistrado terá um incremento na sua função de 
intervenção nos negócios jurídicos privados. Numa palavra, 
as cláusulas gerais colocam em ainda maior relevância o 
trabalho dos julgadores11.  

 
 Vários outros institutos são re-alinhandos à nova ordem social. A teoria da 

vontade é confrontada com a teoria da declaração, através da  concreção do tratamento 

jurídico do negócio, buscando o sentido mais social. 

 A autonomia privada como instrumento para exercícios de outros direitos atinge 

o plano constitucional das garantias e direitos fundamentais, mas de forma indireta, 

subordinando-se, como afirma Enzo Roppo, em dois requisitos: “as limitações devem 

buscar à prossecução de fins sociais e ficam sujeitas ao princípio da reserva legal.”12

 De maneira bifurcada, mas sob a mesma perspectiva de adaptação frente à crise 

positivista, Portugal e Alemanha afirmam a autonomia privada sob o manto do direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade.  

 No Brasil, apesar de não haver dispositivo análogo, a autonomia privada  pode 

ser diretamente ligada ao  princípio da dignidade humana.    

 Não diferente, a consagração das cláusulas gerais no Novo Código Civil, remete 

às garantias constitucionais, quando exalta a proteção da liberdade da pessoa  nos 

limites da função social, equilíbrio econômico e respeito às diferenças substanciais da 

sociedade. Neste sentido, verifica-se o estreitamento da dicotomia entre o Direito 

Público e o Direito Privado e o conseqüente processo da aplicação dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição de forma horizontal, ou seja, entre agentes 

privados. 

    

                                                 
11  MENKE, Fabiano. A interpretação das cláusulas Gerais: a subsunção e a concreção dos 
conceitos. Revista do Direito do Consumidor. São Paulo. 2004.  
12  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O percurso textual traçado até aqui norteia o leitor à uma quase óbvia 

constatação de que a crise do positivismo, a partir do séc. XIX, fez com que o Direito se 

reformulasse sistemicamente  para solucionar as diferentes nuances do pluralismo 

social. 

 O formalismo engendrado na cultura do liberalismo propôs uma identificação de 

garantias fundamentais distante da realidade substancial, obrigando o auto-

questionamento do sistema positivista, num autêntico processo de “autofagia”, quando 

este tenta explicar a si mesmo.   

 Entretanto, apesar da compreensão de que o sistema positivista atravessou um 

estado de crise (muitos doutrinadores, J. J. Calmon de Passos, Luis Streck dentre outros,  

entendem que essa travessia ainda não terminou), o positivismo, longe de enfraquecer-

se, transformou-se conforme a exigência empírica da sociedade.  

 Os microssistemas contemporâneos, de uma maneira geral, são integrados em 

um conjunto legislativo, sob a proposição de um novo paradigma. As leis não são 

criadas somente para tratar de um determinado fato social, mas são codificadas numa 

linguagem “de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluída’ ou ‘vaga’.”13, demandando o 

trabalho do intérprete construir o direito. 

 As normas legais positivadas não mais regulam condutas, mas propõe narrar 

uma finalidade, um objetivo, propiciando uma margem de concreção pelo interprete 

quanto ao efeito útil da própria norma.  

 Conclui-se, portanto, que a crise do positivismo estabeleceu uma profunda 

transformação sistêmica, mas nunca a sua desnaturação ou enfraquecimento. 

Demonstrando-se, muito mais como uma adaptação, uma nova maneira de legislar 

através da codificação. O positivismo na era contemporânea, afastou-se do caráter 

totalitário da lei, vinculando-se ao caráter direcionador. É o limiar da recodificação, 

indiciando novas discussões.    

                                                 
13  MENKE, Fabiano. op. cit. p. 14.  
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POR UMA PRÁXIS JURÍDICA LIBERTADORA: CONTRIBUIÇÕES 

FREIREANAS À CIÊNCIA DO DIREITO 

 

Teodoro Adriano Zanardi∗

 

RESUMO 

A partir de uma análise crítica ao posivitismo jurídico que caracteriza a interpretação e 

construção do Direito brasileiro, o presente artigo pretende destacar alguns aspectos 

conceituais do pensamento do pedagogo brasileiro Paulo Freire, tais como o diálogo, a 

conscientização, a politicidade da educação, linguagem e alienação que podem indicar 

caminhos para uma produção e interpretação das normas jurídicas com base na 

realidade local. Dentro dessa perspectiva, a proposta de uma teoria vinculada à prática 

se traduziria numa práxis que atende à demanda do povo que se apropria de sua história, 

sendo seu motor, para a conquista de um Direito legitimado pela sua construção. 
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ABSTRACT 
From a critical analysis of the legal positivism that characterize the interpretation and 

construction of the Brazilian Law, the present article intends to detach some conceptual 

aspects of Brazilian pedagogue Paulo Freire’s thoughts, such as the dialogue and 

political knowledge about the education, conscientization, the language and alienation 

that can indicate ways to create or interpret laws based in the local reality. Inside of this 

perspective, the proposal from a theory linked to a practice would be change to a praxis 

which attends to people demand that appropriate of their own history, being the engine 

to the conquest of the legitimate law for their own construction.  
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INTRODUÇÃO 

As origens burguesas do Direito brasileiro influenciam, ainda hoje, de 

forma profunda a interpretação jurídica. Permeado por um positivismo jurídico que 

busca desenvolver uma teoria isenta de subjetividade, o ordenamento jurídico brasileiro 

confere às normas jurídicas autonomia em relação à ideologia, aos valores que são 

inseparáveis da produção/aplicação das normas jurídicas. 

No entanto, a realidade social se impõe como âncora da interpretação 

jurídica, devendo o operador do Direito enfrentar os problemas jurídicos a partir da 

demandas sociais. 

Paulo Freire, em que pese ter se concentrado nos problemas 

educacionais, trouxe valiosa contribuição às ciências sociais que não podem ser 

desprezadas pela Ciência do Direito. 

 

1. AS PRETENSÕES DE UMA “CIÊNCIA” DO DIREITO 

Com a pretensa depuração de seu conteúdo ético-moral, o Direito, 

defendido pelos positivistas, pretende estar restrito a pura validade formal das normas. 

Bobbio explica que “na linguagem positivista o termo ´direito´ é então absolutamente 

avalorativo, isto é, abstendo-se absolutamente de formular juízos de valor” (1999, p. 

131)..  

No entanto, o Direito não pode deixar em segundo plano os conteúdos 

que exsurgem de sua normatividade sob pena de alienar-se da realidade social, não 

cumprindo seu papel de pacificador de conflitos.  

Essa preocupação puramente formal do Direito, filha de uma razão 

positivista e neta do iluminismo, pretende apresentar a razão como fonte legitimadora 

do Direito sem perquirir sobre a legitimidade dessa mesma razão e, nesse sentido, 

matematiza as soluções jurídicas, naturalizando as injustiças e as desigualdades sociais. 

O iluminismo trouxe a promessa de que os direitos deveriam ter suas 

bases no racional. A pergunta que deve ser feita é a seguinte: quem ditava o que era 

racional?1

Esse formalismo encontra-se no centro de uma crise de legitimidade, 

visto que essa racionalidade formal abdicou de qualquer preocupação com a eficácia das 

                                                 
1  O desvelamento dessa razão iluminista é um dos maiores desafios dos estudiosos do Direito na 
atualidade, quando se apresentam de forma explícita as mais variadas formas de sociedades e projetos de 
vida. 
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normas dentro do contexto de sua produção/aplicação. Efetivamente, essa razão 

iluminista, onde o bem-estar de todos seria alcançado com o estabelecimento dos 

procedimentos legítimos, não trouxe a harmonia e a prosperidade prometida. Pelo 

contrário, verifica-se que o purismo normativo serve aos mais diversos propósitos, pois 

a discussão valorativa, a ideologia, está falsamente distanciada da produção/aplicação 

do Direito. 

O Direito, nesse contexto, surge como o instrumento de perpetuação 

de valores que podem se revelar excludentes, e, por outro lado, pode ser o palco para o 

desenvolvimento da luta por valores que privilegiem a realização dos seres humanos em 

comunidades. 

Vale assinalar que os valores garantidos pelo ordenamento jurídico 

não revelam a cultura de uma sociedade, nem é a cultura em si mesmo, mas tão somente 

uma versão particularizada daquilo que se pretende perpetuar. Em alguns casos, aquilo 

que a classe dominante pretende reproduzir no seio da sociedade. 

Para enfrentarmos a crise de (i)legitimidade do Direito, quando este se 

revela reprodutor de uma cultura excludente, se faz necessário (re)analisar o discurso 

iluminista incorporado pelo positivismo, a pretensa apoliticidade, a validade dos 

procedimentos, dentre outros aspectos, visto que este se revelou incapaz de organizar a 

sociedade de forma equânime e justa, servindo esse de base para a patrimonialização do 

Direito e a coisificação dos homens.  

Pizzi (1994, p. 38) explica que um dos aspectos da crítica ao 

positivismo é a redução da ciência a interesses cognitivos de caráter puramente técnico, 

que elimina os questionamentos que vão além do fato em si. 

A cientifização do Direito pelo positivismo visa, entre outras coisas, a 

negação de seu conteúdo político. Visa, portanto, negar o óbvio, já que, como ciência 

social que trata das relações sociais, o Direito se encontra vigorosamente imbuído de 

ideologia liberal. 

Segundo Ferraz Jr., compreender o Direito “é saber em parte por que 

obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a mudar 

em nome de ideais, por que em nome de que ideais conservamos as coisas como estão” 

(2001, p. 21). 

Nesse contexto, devemos acrescentar mais uma pergunta àquelas 

apresentadas por Ferraz Jr.: “a quem serve o Direito?” Já que a crise de legitimidade 

vivida pelo Direito tem uma de suas raízes seu caráter pretensamente neutro. 
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Em razão do caráter coativo e do monopólio estatal no que toca ao 

processo legislativo, por um lado, e no processo jurisdicional, por outro, o positivismo 

jurídico restringe o fundamento último das normas jurídicas à uma norma superior, a 

norma hipotética fundamental, ou seja, um mero pressuposto lógico-transcedental sem 

nenhuma preocupação com as causas de sua produção. É a norma que legitima as 

normas. Todas válidas desde que preenchidos os requisitos puramente formais.2 Teoria 

que revela, claramente, seu intuito desideologizante, despreocupado com o conteúdo 

carregado com as normas, com sua eficácia e legitimidade. 

No caso brasileiro, encontramos nos Poderes Legislativo e Judiciário 

representações de uma elite capitalista, que produzem e aplicam o Direito com o 

objetivo de salvaguarda de direitos patrimoniais construídos sob um discurso único: o 

discurso burguês. 

Assim, um dos grandes desafios dos estudiosos do Direito está na 

dificuldade de sugerir uma práxis3 que legitime a construção de um Direito fundado na 

participação consciente daqueles que serão destinatários/intérpretes das normas. Para 

esse desiderato se faz necessário um sujeito emancipado. 

Ao se deparar com o pensamento freireano, não é possível ficar inerte 

a conceitos que revolucionam o processo de conhecimento, sua contribuição na 

construção de uma consciência crítica e emancipada do Cidadão. Trazer os conceitos 

freireanos para a Ciência Jurídica é um modo de buscar novos rumos de uma práxis 

jurídica legitimada pela sua construção. 

Nesse sentido, as concepções libertadora e problematizadora da 

educação, na Pedagogia do Oprimido, têm muito a dizer ao intérprete do Direito, já que 

o Direito deve ser fruto da experiência vivida pelos cidadãos, das suas reais aspirações, 

de um pensar autêntico e consciente. 

Neste trabalho, pretende-se buscar no pensamento de Paulo Freire 

contribuições à construção de uma práxis jurídica libertadora, que construa um Direito 

fruto de uma sociedade emancipada e crítica. Pretende-se inserir no contexto da Teoria 

do Direito, conceitos freireanos, como politicidade, educação bancária, dialogicidade, 
                                                 
2   Kelsen explica que “a norma que representa o fundamento de validade de uma norma 
superior. Mas a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como a investigação 
da causa de um determinado efeito, perder-se no interminável. Tem de terminar numa norma que se 
pressupõe como a última e a mais elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto 
que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais 
elevada” (2000, p. 217). 
3  Segundo Freire, a práxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. (2005, 
p.42). 

  3835



consciência crítica e linguagem, bem como estabelecer que, nesse contexto, o Cidadão é 

visto como o oprimido e o Estado, dominado pela classe burguesa, o instrumento de 

opressão. 

Assim, uma práxis jurídica libertadora deve se opor ao Direito que 

chamamos aqui de opressor, construído sob bases antidialógicas, onde os cidadãos se 

encontram adaptados e acomodados nas engrenagens de dominação. 

O Direito deve, inelutavelmente, manifestar sua opção ideológica, 

deixando de lado a neutralidade consagrada pela chamada Teoria Pura do Direito de 

Hans Kelsen.4

O manto sagrado, chamado Direito Natural, com que a burguesia 

envolveu o Direito, desde a Revolução Francesa, encontrou no positivismo o tecido 

necessário à imposição e ocultação de seus interesses de classe, agora amparada por 

legislações que se pretendem legitimadas pelo formalismo. 

O primeiro passo para uma práxis jurídica libertadora atenta aos 

interesses dos oprimidos, é o desvelamento do seu caráter ideológico. Não pode ser 

admitido um Direito neutro, descomprometido, apolítico, pois toda prática jurídica se 

manifesta como intervenção histórica, qualquer que seja a metodologia, sendo, portanto, 

política. 

Mas somente a denúncia do caráter ideológico do Direito, que se 

encontra travestido de neutralidade, não basta para esse desvelamento, já que numa 

sociedade hegemonicamente burguesa, esses conteúdos e valores estão ocultados. 

Pizzi explica que: 

 
A interiorização desses valores (burgueses) ocorre na forma de uma 
socialização que impede a realização das necessidades e dos desejos vitais, 
impondo ao indivíduo uma sensação de impotência generalizada. A 
experimentação contínua de tal incapacidade gera recalques e frustrações 
que deterioram o psiquismo. Essa vulnerabilidade psíquica é a situação ideal 
para que os indivíduos, diante da impossibilidade da realização efetiva, 
procurem desesperadamente garantir pelo menos a sobrevivência de si 
mesmos. Tal garantia é possível no momento em que adotarem os valores e 
os padrões da ideologia dominante. (PIZZI, 1994, p. 29) 

 

                                                 
4  Kelsen entendeu ser indispensável fixar os limites do estudo da ciência do direito. Sua reação 
coloca a eficácia da norma livre das interferências alienígenas à ciência do direito, surgindo o que ele 
mesmo denominou de princípio da pureza. Seu esforço se centra na manutenção de uma neutralidade 
científica aplicada à ciência do direito.Como ciência social, o objeto do Direito é a regulação das relações 
sociais, sendo que a opção pela proteção de determinado bem jurídico é questão ideológica que passo ao 
largo de qualquer pretensa neutralidade. (2000) 
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Freire já indicava que os oprimidos “hospedam” o opressor em si 

(2005, p. 34) e a desocultação dessa “hospedagem” só poderia ser viabilizada pela 

construção de uma consciência crítica, emancipada, através de um processo dialógico e 

libertador. A ideologia burguesa é ocultada em sua adesão pelos próprios oprimidos; 

essa adesão é possibilitada pela ausência de consciência crítica, essa ausência 

impossibilita a desocultação dos conteúdos burgueses e sua substituição por conteúdos 

humanizantes. 

Essa “hospedagem”,5 que chamamos de consciência artificial, fica 

bem clara quando o Direito, aparelho ideológico do Estado burguês por excelência,6 

consegue se impor com neutralidade, como um sistema de regras não-contraditórias, à 

maioria dos cidadãos. 

Apresentar o caráter ideológico do Direito é uma das tarefas mais 

árduas do jurista nesse momento em que o “mercado” (capitalismo) demanda a 

interpretação mecânica das normas, como se essas fossem fatais. Interpretação que nega 

o caráter histórico do próprio Direito. 

A interpretação do Direito não pode se reduzir a puro processo técnico 

e mecânico de transferência de normas de comportamento, já que estas traduzem 

valores e opções de determinados interesses. Se os colocarmos sob o manto da 

neutralidade, estaremos sub-repticiamente escamoteando os interesses a que estão 

servindo. 

Assim, um Direito libertador, de forma democrática e ética, deve 

desocultar a pretensa neutralidade. Nessa desocultação da ideologia, a consciência 

crítica deve se fazer presente, sendo fruto da história das massas, de sua autonomia. 

Uma prática jurídica libertadora deve se orientar no sentido da 

humanização da relação Estado-Cidadãos, na crença no poder criador dos homens, no 

repúdio à domesticação dos indivíduos. Domesticação que os reifica. Consiste, enfim, 

na superação daquilo que podemos chamar de “Direito opressor”, que se resume no ato 

de aplicação das normas à imposição de condutas pré-estabelecidas, por critérios 

misteriosos, sob o manto de uma pretensa neutralidade. 
                                                 
5  A consciência artificial inculcada pela ideologia dominante é correntemente criticada pela 
Filosofia Pós-moderna, mas, em Paulo Freire, encontramos lições válidas para a superação dessa 
condição. Neste trabalho, busca-se estabelecer propostas para a superação de uma concepção de um 
Direito calcado na coatividade e desumanizador das relações sociais. 
6  Althusser assinala que o Direito tem a função específica assegurar diretamente o funcionamento 
das relações de produção capitalistas, desempenhando papel decisivo nas formações sociais capitalistas 
pela ideologia jurídico-moral e sua realização. O Direito é o aparelho específico que articula a 
superestrutura a partir da e na infra-estrutura (1999, p.192). 
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O Direito opressor, fruto de um positivismo guiado por interesses 

burgueses, parte da premissa que o Cidadão deve ser domesticado, sendo um recipiente 

vazio a ser preenchido com suas prescrições. Prescrições doadas pelo fatalismo de uma 

sociedade de mercado que transfere seus valores através de um monólogo que se traduz 

na negação do sujeito construtor de seus direitos. 

Esse caráter alienador das prescrições transforma a consciência 

hospedeira na consciência do opressor. Assim, é criado um sistema jurídico com 

fundamento num saber matematizado que soluciona conflitos sociais a partir de ficções 

jurídicas. Soluções que desumaniza as relações sociais e criam um ambiente propício à 

adaptação do oprimido às engrenagens criadas pelo opressor.  

A práxis jurídica libertadora deve ter compromisso com um Direito 

dialógico que fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana (FREIRE, 

2005, p.16). Tendo em vista a pretensão da ciência jurídica em regular conflitos e reger 

as relações sociais, somente a partir de uma relação dialógica em que a legislação e a 

interpretação das normas sejam fruto de um movimento de busca relacional entre as 

diferentes interpretações de mundo é que o Direito seria efetivamente legitimado pela 

sua construção. 

A construção desse Direito teria dois momentos distintos: o primeiro, 

em que os Cidadãos vão desvelando o mundo de opressão mantido pelo ordenamento 

jurídico e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, em 

que, transformada a realidade opressora, o sistema jurídico passa a ser o sistema dos 

homens em permanente processo de libertação. 

Desta forma, o Direito deve estabelecer o vínculo estreito entre 

conscientização e diálogo, sendo que a liberdade deve ser a matriz que atribui sentido a 

um Direito que só pode alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e 

crítica dos cidadãos. 

Essa conscientização parte da compreensão da realidade, dos 

problemas e seus nexos causais. É a partir das relações do homem com a realidade, 

resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão. 

Vai dominando a realidade, como sujeito histórico. Vai humanizando-a. Vai 

acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor (FREIRE, 2005, p.51). 

A consciência não é algo que domina o sujeito de fora para dentro 

mágico ou metafísico. É só a partir da consciência de seu papel na História que se 

possibilita ao cidadão a discussão de sua problemática.  
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A concepção de conscientização implica, para Freire, na 

ultrapassagem da esfera espontânea de apreensão da realidade para que se alcance a 

crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume 

uma posição epistemológica (2005b, p. 30). 

Freire busca, em suas obras, delinear o processo de conscientização 

que seria a transição da consciência ingênua para consciência crítica. Pode-se afirmar 

que a conscientização, para Freire, seria esse processo permanente de superação da 

consciência ingênua, ou seja, a formação da consciência crítica. 

Vieira Pinto assinala que essas categorias são esquematizações que 

assinalam sentidos opostos na representação da realidade, e não devem ser tomadas 

como formas completas, integralmente constituídas. (1960, p. 82) 

O mesmo autor define da seguinte forma essas modalidades de 

consciência: “a consciência é, por essência, aquela que não tem consciência dos fatores 

e condições que a determinam. A consciência crítica é, por essência, aquela que tem 

clara consciência dos fatores e condições que a determinam”. (PINTO, 1960, p. 83) 

A Consciência ingênua seria a consciência humana no grau mais 

elementar de seu desenvolvimento quando está ainda "imersa na natureza" e percebe os 

fenômenos mas não sabe colocar-se à distância para julgá-los. É a consciência no estado 

natural. É uma "consciência natural" na medida em que a passagem da consciência 

ingênua para a consciência crítica se dá por um processo de "humanização".  

Já Consciência crítica é o conhecimento ou a percepção que consegue 

desocultar certas razões que explicam a maneira como “estão sendo” os homens no 

mundo, desvela a realidade, conduz o homem à sua vocação ontológica e histórica de 

humanizar-se, fundamenta-se na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras 

dos homens sobre a realidade, promovendo a transformação criadora. É a consciência 

“inquieta” pela causalidade. 

A conscientização, nesse sentido, não dicotomiza a consciência e o 

mundo. Pelo contrário, a conscientização está fundada na relação consciência-mundo, 

sendo a consciência, o reflexo da relação do ser no mundo e com o mundo. 

Nesse sentido, seria através do diálogo, desenvolvido horizontalmente 

entre os diversos atores sociais, que se construiria a consciência crítica. O diálogo 

nasceria, assim, de uma matriz crítica e é gerado pela criticidade. Só o diálogo 

comunica (FREIRE, 2005, p. 115). É o momento privilegiado de reflexão dos homens 

sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem (FREIRE, 1987, p. 123). 
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O diálogo, permeado pela consciência crítica, é a reconciliação do 

homem consigo mesmo, com a sua história e com a sociedade. No entanto, o diálogo 

não pode excluir o conflito, sob pena de ser um diálogo ingênuo. O diálogo que nos fala 

Paulo Freire não é o diálogo romântico entre oprimidos e opressores, mas o diálogo 

entre oprimidos para a superação de sua condição de oprimidos (GADOTTI, in 

FREIRE, 1979, p. 13). 

A legitimação de um Direito Libertador pressupõe essa 

horizontalização, onde os Poderes de Estado e a sociedade, composta de cidadãos 

emancipados por uma consciência crítica, fruto de um processo dialógico, revelem suas 

demandas e estabeleçam de forma clara suas contradições. Assim, as pretensões de 

validade dos diversos discursos e demandas surgidas no seio da sociedade devem estar 

presentes nesse processo de construção. 

A construção desse Direito não é ato de benevolência, pois seu 

conteúdo e valores não podem ser de posse exclusiva de um dos sujeitos que participam 

do processo, nem dádiva dos detentores do poder. Deve se reconhecer que a sociedade é 

composta de seres cognoscentes, com pré-compreensões de mundo.  

O Cidadão deve renegar o determinismo da História, a inexorabilidade 

do amanhã, a neutralidade das ciências, deve, conseqüentemente, se tornar sujeito de 

sua história, não mero objeto. Sujeito da transformação política da sociedade (FREIRE, 

1993, p. 93). Deve, igualmente, ser sujeito ativo na construção de seus direitos, na sua 

interpretação. Ao encarar o Direito como possibilidade, o cidadão revela sua 

emancipação e dá um importante passo na superação de uma compreensão mecanicista 

da História e do próprio Direito. 

Nessa luta pela humanização do Direito, é preciso que o cidadão se 

convença de que esta luta exige a sua responsabilidade total, ou seja, a superação da 

alienação. Mas o rompimento com essa alienação não se dá individualmente ou por 

interesses puramente individuais. Essa superação não é fruto de uma consciência crítica 

individual, mas do encontro dos sujeitos mediatizados pelo mundo, pelo próprio Direito 

opressor, sendo a criação e a aplicação do Direito fruto de sua cognição pela sociedade 

onde é construído.  

Essa criação/aplicação não pode ser dicotomizada das práticas sociais. 

Assim, a produção de normas e a aplicação da legislação devem ser reflexos de sonhos e 

de posturas da comunidade, que eticamente deve revelar suas opções, decisões e suas 

posições ideológicas. 
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Nessa esteira, o operador do Direito, seja juiz, seja advogado, sejam 

os cidadãos (intérpretes/destinatários das normas), não podem dicotomizar suas lutas de 

sua práticas. 

Não pode se deixar de lado, ao falar da construção de uma práxis 

jurídica libertadora, a ininteligibilidade de sua linguagem jurídica. Motivada por uma 

ideologia que ignora o cidadão, a linguagem jurídica propositadamente exclui a maioria 

dos destinatários/intérpretes das normas da compreensão dos signos jurídicos. O Direito 

opressor adota uma linguagem para ocultar seus valores e, por outro lado, demanda a 

necessidade de tradutores, representantes de uma elite burguesa, verdadeiros sacerdotes, 

que se dizem os únicos que conseguem compreender os comandos legais. 

A linguagem jurídica é reveladora da complexidade da alienação que, 

por vezes, a Ciência do Direito impõe aos seus intérpretes. Ao exprimir pretensões 

descontextualizadas da realidade, a legislação se presta ao ilusionismo ideológico que 

aliena o intérprete, dá a impressão que a experiência vivida é inferior ao direito 

positivado.7

Somente uma linguagem que busque a intimidade com os signos 

utilizados pelo o Cidadão, que fale com o Cidadão, que tenha significado dentro da sua 

realidade permitirá a participação de sujeitos capazes de partilhar intersubjetivamente de 

seus mundos de vida e suas demandas frente à Ciência Jurídica.  

A familiarização com a linguagem popular não significa a renúncia da 

linguagem jurídica, mas a união do abstrato da teoria com o concreto da prática do 

Cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Direito somente se legitimará com pela construção de cidadãos 

conscientes. Paulo Freire, através da pedagogia, revela importante arcabouço para a 

emancipação dos cidadãos, com o desenvolvimento de uma consciência crítica, e, por 

                                                 
7  Para compreender o papel da linguagem no processo de alienação vale citar FROMM que 
assinala que “dentre as inúmeras formas de alienação, a mais freqüente ocorre na linguagem. Se exprimo 
um sentimento por palavras, digamos, se eu falo ’Eu te amo’, as palavras visam a indicar a realidade 
existente em meu íntimo, o poder de meu amor. A palavra ‘amor’ é tomada como símbolo do fato amor, 
mas assim que é pronunciada ela tende a assumir vida própria tornando-se uma realidade. Fico na ilusão 
de que pronunciar a palavra equivale a ter a experiência, e em breve digo a palavra sem nada sentir, 
exceto o pensamento de amor expresso pela palavra. A alienação da linguagem demonstra toda a 
complexidade da alienação. A linguagem é uma das mais preciosas conquistas humanas; evitar a 
alienação deixando de falar seria tolice – contudo, é mister ter sempre em conta o perigo da palavra falada 
tender a substituir a experiência vivida” (1970, p. 51/52). 
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outro lado, uma práxis libertadora que possibilita ao operador/intéprete das normas 

empreender uma prática que liberte o próprio Direito da alienação da realidade.  

Efetivamente, Freire traz uma nova ética para a libertação dos 

oprimidos, através de uma metodologia que proporcione a emancipação do sujeito. Não 

o sujeito se voltando para si, mas senhor de si e consciente de sua condição dentro da 

sociedade de sua inconclusão, um sujeito social, vinculado às suas raízes através de uma 

comunidade dialógica que lhe permita o exercício de sua historicidade. 

O pensamento freireano, nesse contexto, traz o diálogo entre sujeitos 

críticos como meio hábil de libertação e intervenção na História, com repúdio ao 

determinismo próprio da ideologia burguesa intrínseca à prática jurídica.  

A desocultação das ideologias, indispensável à emancipação do 

Cidadão frente ao Direito opressor, deve se dar dialogicamente, sendo construída pelos 

Cidadãos na sua prática social e na interpretação do Direito.  

Por outro lado, não há a ingenuidade de um diálogo desenvolvido sem 

contradições, já que contraditórios são os interesses existentes entre opressores e 

oprimidos. O consenso só seria possível com a libertação do opressor, ou seja, com a 

sua humanização pelo oprimido. A humanização do Direito só é possível através de uma 

práxis jurídica libertadora, onde a consciência crítica fruto da dialogicidade e a 

politicidade estejam presentes. 

Através das luzes que naturalizaram o processo de opressão do 

homem pelo homem, os opressores conseguiram utilizar as promessas de liberdade, 

primado do indivíduo sobre a natureza domesticar o homem, programá-lo, 

homogeneizá-lo. Para a superação dessa contradição (liberdade/domesticação), a 

construção de um Direito libertador se constitui em importante ferramenta para sejam 

desvelados os grilhões em que se encontra o homem da modernidade.  

O desvelamento dessas contradições que estão presentes no Direito se 

impõe como forma de legitimá-lo. A proposta freireana para a superação de uma Direito 

alienante parte de uma ética do sujeito que através de uma práxis libertadora 

comunitária constante, permite a humanização Direito.  

Os intérpretes do Direito devem negar as características da 

neutralidade, descomprometimento e apoliticidade deste, pois o ocultamento da 

ideologia somente colabora para a exclusão e inviabiliza a participação da sociedade na 

construção de um Direito legitimado pelo processo de construção. 
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Ressalte-se que toda prática jurídica se manifesta como intervenção 

histórica, qualquer que seja a metodologia, sendo, portanto, política. 
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A SUPERAÇÃO DO POSITIVISMO JURÍDICO NA PÓS-MODERNIDADE1 

 
 

 
Thiago Rodrigues Pereira∗  

 
 RESUMO 

Na pós-modernidade não mais se pode aceitar o positivismo jurídico como sendo a 

teoria norteadora do Direito. Após Auschwitz fica praticamente impossível se defender 

um Direito completamente alijado de contato com a realidade social, até porque é o 

Direito uma ciência social aplicada, e como tal, o contato com a sociedade e com outros 

ramos do saber como a Filosofia, Sociologia, Antropologia, Biologia,etc, sempre será 

necessária. 

Um dos grandes entraves para uma superação efetiva do positivismo jurídico no Direito 

é sem dúvida o Direito Processual (mas por óbvio que o Direito Material também 

necessita de grandes mudanças estruturais) que ainda está em sua modernidade tardia, 

com verdadeiros dogmas jurídicos sem se dar conta que o tempo da enorme segurança 

jurídica pregada pela razão dos modernos não mais subsiste no mundo pós-moderno em 

virtude dos avanços científicos em velocidade cada vez mais acelerada. 

Assim, o presente trabalho procurou repensar alguns conceitos jurídicos a luz da 

filosofia nietzschiana, escolhendo tratar também do pensamento de dois grandes juristas, 

José Carlos Barbosa Moreira e Mauro Cappelletti, procurando mostrar que esses juristas, 

mesmo pertencendo a uma geração formada com um direito baseado em um positivismo 

jurídicos, perceberam que hoje, o Judiciário não mais consegue das as respostas que a 

sociedade requer e necessita, e que por isso outras formas de solução de conflito são 

necessárias, além é claro de uma ampla e profunda reforma no Poder Judiciário e em boa 

parte do pensamento jurídico brasileiro. 

 

                                                 
1  O presente trabalho foi apresentado como trabalho de conclusão da disciplina Métodos 
Alternativos de Resolução de Conflito no Mestrado em Direito Público na Universidade Estácio de Sá – 
UNESA/RJ ministrada pelo Prof. PhD. Umberto Dalla. 
∗  Doutorando em  Direito Público pela Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ; Mestre em Direito 
Público pela UNESA/RJ. 
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PALAVRAS-CHAVE 

CRISE; JUDICIÁRIO; POSITIVISMO; NIETZSCHE; PÓS-MODERNIDADE; 

VERDADE 

 

RESUMEN 

En la posmodernidad no se puede mas aceptar el positivismo como siendo la teoría mas 

importante en el derecho. Después de Auschwitz sea prácticamente imposible defender 

un derecho descargado totalmente de contacto con la realidad social, incluso porque el 

derecho es una ciencia social aplicada, y como tal, el contacto con la sociedad y otros 

ramos de el saber como la filosofía, la sociología, la antropología, la biología, etc, serán 

siempre necesarios. 

Uno de los grandes impedimentos para una superación del positivismo jurídico en el 

derecho es sin duda la ley procesal (pero para obvio que el derecho material también 

necesita grandes cambios estructurales) que sigue siendo en su modernidad retrasada, 

con dogmas legales sin se da a la cuenta no más que la época de la seguridad en el 

Derecho clavada por la razón de los modernos no tiene mas espacio en el mundo 

posmoderno en la virtud de los avances científicos en velocidad cada hora acelerada 

más. 

Así, el actual trabajo repiensa algunos conceptos legales, la luz de la filosofía del 

nietzschiana, eligiendo también ocuparse del pensamiento de dos grandes piensadores do 

Derecho, José Carlos Barbosa Moreira y Mauro Cappelletti, buscando para demostrar 

que ellos, mismo perteneciendo a una generación formada en un pensamiento positivista, 

habían percibido hoy que el Poder Judiciario no tiene más de las respuestas que la 

sociedad requiere y necesita, y que por lo tanto otras formas de solución del conflictos 

son necesarias, y también una reforma amplia y profunda en el Poder Judiciario y la 

buena parte del pensamiento jurídico en el Brasil. 

 

PALAVRAS-CLAVE 
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CRISE; JUDICIÁRIO; POSITIVISMO; NIETZSCHE; POSMODERNIDAD; 

VERDAD 

 

 
 
II – INTRODUÇÃO 

A questão da jurisdição no Brasil já há muito é discutida em obras 

literárias, simpósios, congressos, etc, mas até hoje, por mais que se tenha pensado em 

algumas soluções para os inúmeros problemas do Poder Judiciário, pelo menos no 

Brasil, continua a ser um Poder Republicano onde aspectos democráticos passam longe, 

onde a prestação jurisdicional é ficta e por diversas vezes chega a atingir absurdos em 

níveis kafkanianos2. 

 

Apesar do acesso à prestação jurisdicional vir aumentando 

consideravelmente ao longo dos anos3, isso ocorre apenas em termos quantitativos, pois 

se for avaliada em termos qualitativos, a prestação jurisdicional ainda é prestada de  

forma muito precária. 

 

O Direito, e por conseguinte o Poder Judiciário como o conhecemos hoje 

foi concebido basicamente na idade moderna, principalmente com o advento das cartas e 

declarações garantidoras de direitos4 e posteriormente do constitucionalismo5, quando o 

                                                 
2  Franz Kakfka  foi um dos grandes escritores do último século e escreveu  uma obra e publicou-a 
em 1925 que pode constar como uma das principais do século XX: “O Processo”. Nessa obra, Josef K., 
um homem comum, acorda, é detido e toma conhecimento que está sendo instaurado um processo contra 
ele sem ele saber ao menos o motivo disso. Considerado um pensador existencialista, de difícil 
compreensão, escreveu essa obra que mistura sonhos com realidade, ficção, mas que retrata muito bem a 
prestação jurisdicional, não só no Brasil mas também em vários países. Ver sobre esse tema : KAFKA, 
Frans. O Processo. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
3  Vide os números assustadores de processos  que os juizes nas principais tem que julgar e os 
processos que os juízes de 2o grau e ministros de tribunais superiores tem que trabalhar como relator, 
números que impedem também qualquer prestação jurisdicional correta. 
4  São exemplos dessas cartas e declarações a Magna Carta Libertatum de 1215, a Petition of 
Rights de 1627, o Hábeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 1688, todos na Inglaterra. 
5  Boa parte da doutrina considera que foi na Inglaterra que a idéia de uma lei hierarquizada, uma 
verdadeira forma embrionária de controle de constitucionalidade, se originou quando no século XVII, teria 
sido aceita a supremacia absoluta da Common Law mesmo sobre a legislação. Já para para Alfredo 
Buzaid, no Regime das Ordenações de Portugal partia-se do princípio de que existiam leis e princípios 
fundamentas a que deveriam subordinar-se as normas menores, inclusive legislativas. “Ocorrendo 
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processo jurisdicional começou efetivamente a ser idealizado e desenvolvido e as 

garantias processuais elaboradas, transformando os processos, seja cível ou criminal, que 

antes não representavam nenhuma segurança aos jurisdicionados em um processo que se 

sabia de antemão o procedimento que seria utilizado. 

 

O presente trabalho terá como ponto a ser analisado o tema da Jurisdição 

da resolução de conflitos pela via tradicional, procurando abordar as características da 

jurisdição, os defeitos da prestação jurisdicional, o movimento de acesso à justiça, a 3a 

onda renovatória de Mauro Cappelletti e a sua influencia no Brasil. Serão utilizados para 

esse trabalho principalmente algumas obras de Cappelletti e José Carlos Barbosa 

Moreira em termos jurídicos, como marco teórico, optou-se por utilizar o pensamento 

nietzschiano e sua aplicabilidade nessa necessária mudança paradigmática do Direito. 

 

II – Direito e Verdade – uma nova proposta nietzschiana  

 

A questão da busca da verdade e dos limites do conhecimento humano 

são preocupações que afligem os filósofos principalmente Platão6, passando pela 

                                                                                                                                                
antagonismo entre uma ordenação do Reino e uma lei municipal, cabia ao Corregedor das comarcas 
decretar a nulidade desta, a fim de salvar a autoridade daquela”. BUZAID, Alfredo. Da Ação Direta de 
Declaração de Inconstitucionalidade – São Paulo, Saraiva, 1958, pág. 19. 
 
   
6  Para Platão, existe uma verdade, contudo, para alcançarmo-la devemos sair do mundo sensível e 
irmos para o mundo das idéias, pois é ela que reside à verdade, o saber, o conhecimento, e para isso, a 
filosofia é essencial. Assim é o mundo das idéias, “o céu platônico”: “Nenhum poeta jamais cantou nem 
cantará a região que se situa acima dos céus. Vejamos, todavia, como lá é. Se devemos dizer sempre a 
verdade, quanto mais obrigados o seremos ao falarmos da própria verdade. A realidade sem forma, sem 
cor, impalpável só pode ser contemplada pela inteligência, que é o guia da alma. E é na Idéia Eterna que 
reside a ciência perfeita, aquela que abarca toda a verdade.(...)O pensamento de um deus nutre-se de 
inteligência e de ciência pura. O mesmo se dá com todas as almas que buscam nutrir-se do alimento que 
lhe convém. Quando a alma, depois da evolução pela qual passa, atinge o conhecimento das essências, 
esse conhecimento das verdades puras a mergulha da maior das felicidades. Depois de haver 
contemplado essas essências, volta a alma ao seu ponto de partida. E, ao longo da evolução pala qual 
passou, ela pôde contemplar a Justiça, e a Ciências – não estas que conhecemos, sujeitas às mudanças e 
que são contingentes aos objetos – mas a Ciências que tem por objeto o Ser dos Seres”. PLATÃO. Fedro. 
São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 84. A filosofia de Platão busca então a universalidade, e o discurso que 
tem a pretensão de ser universal, discurso esse que seria capaz de superar as divergências de opinião e ter 
um caráter legislador, legitimador, que só pode ser encontrado pela filosofia�. A possibilidade de alcançar 
essa universalidade, tem que obedecer a um critério legitimador, que será o critério da verdade, do 

3847



  

filosofia medieval de Santo Agostinho e São Tomas de Aquino, chegando à 

modernidade com  Descartes7, Kant8, entre outros racionalista e também empiristas, e 

chegando até a filosofia contemporânea de Heidegger9, Wittgenstein10, Popper11, etc, 

                                                                                                                                                
conhecimento verdadeiro, o conhecimento da realidade verdadeira, da realidade do mundo das formas, das 
idéias. 
7  O que Descartes pretendia era encontrar uma certeza básica que fosse imune às dúvidas dos 
céticos, que acreditavam que não poderíamos ter certeza de nada em virtude das nossas faculdades de 
conhecimento serem falhas e as teorias cientificas que formulamos serem incompletas e sujeitas a erro, 
para assim, servir de base para uma nova teoria científica. Então, Descartes escolheu a dúvida como início 
para sua teoria filosófica. É a dúvida um critério para se alcançar à certeza. A primeira certeza que ele 
encontrou foi a de que se eu sou (penso) eu existo pois com base em suas idéias de dúvida, mesmo para 
duvidar, é necessário que eu penso, logo, o pensamento seria imune a dúvida. Assim, se até mesmo para 
duvidar seria necessário que eu pense, a existência desse pensamento e por conseguinte desse ser pensante, 
não pode estar sujeita a dúvidas. A existência do ser pensante seria a única certeza absoluta. Mesmo a 
certeza da existência de Deus não poderia ser absoluta do ponto de vista humano, mas apenas do ponto de 
vista de Deus que seria absoluto, pois o ponto de vista humano sempre seria limitado. Uma questão 
interessante sobre a questão da verdade em Descartes seria que ele admite que as nossas verdades não 
seriam nem verdadeiras nem falsas em sentido absoluto, salvo claro a verdade da existência do ser 
pensante. O que teríamos seria o máximo de  certeza que podemos razoavelmente desejar. Descartes então 
demonstra pela primeira vez, com base em uma razão, que o conhecimento cientifico vai perdendo seu 
caráter de certeza absoluta, de uma verdade universal e necessária 
8  Sua obra pode ser dividida em uma fase pré-critica e uma segunda fase crítica, que é justamente 
a que nos interessa aqui. Antes de ser um filosofo critico, Kant poderia ser considerado como sendo um  
racionalista dogmático clássico. Contudo, conforme ele mesmo afirma em seus Prolegômenos, foi após ler 
o filósofo cético David Hume que ele foi despertado do seu sono dogmático. Hume foi um empirista 
cético, e seus argumentos, muito bem elaborados, mexeram fortemente com Kant, que procurou a partir 
daí fazer uma defesa do racionalismo. Sua defesa do racionalismo fez surgir um novo racionalismo, o 
racionalismo crítico, que teve como sua principal obra, a Crítica da Razão Pura, que versava basicamente 
sobre teoria do conhecimento, e que procurava responder a questão do que o homem pode saber. Outra 
importante questão da teoria do conhecimento de Kant está em sua segunda edição da Crítica da Razão 
Pura de 1787, onde ele formula a famosa metáfora de que a sua filosofia seria uma verdadeira revolução 
copernicana, pois enquanto Copérnico revolucionou astronomia afirmando que seriam os planetas que 
girariam em torno do sol e não o inverso como até então se acreditava, ele, Kant, afirmou que não seria o 
sujeito que se orientaria pelo objeto, mas sim o objeto que seria determinado pelo sujeito. Buscou assim 
Kant entender como os sujeitos e os objetos se relacionariam no conhecimento cientifico, e em que medida 
essa relação poderia ser considerada como sendo legitima. Assim, objeto e sujeito passaram a ser 
considerados como termos relacionais pois só haveria objeto para o sujeito e só haveria sujeito se este se 
dirigisse ao objeto visando apreende-lo e não ambos existindo autonomamente como pensava até então a 
filosofia clássica. Então verdade seria uma adequação do conhecimento ao seu objeto, no juízo que 
fazemos disso: “A verdade ou a ilusão não estão no objeto, na medida em que é intuído, mas no juízo 
sobre ele, na medida em que é pensado. Pode-se, pois, dizer que os sentidos não erram, não porque o seu 
juízo seja sempre certo, mas porque não ajuízam de modo algum. Eis por que só no juízo, ou seja, na 
relação do objeto com o nosso entendimento, se encontram tanto a verdade como o erro e, portanto, 
também a aparência, enquanto induz a este último”. KANT, Immanuel apud LINHARES, Orlando Bruno 
in O Despertar do Sonho Dogmático. www.scielo.com.br, 2005, Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/trans/v28n2/29414.pdf. Acesso em 10 de junho de 2007. 
9  A verdade para Heidegger assim existe, está encoberta, devendo o homem encontra-la na pre-
sença, no ser, no Dasein34. A pre-sença, portanto, é e está essencialmente na verdade, e a verdade só se dá 
na ,medida e enquanto a pre-sença é, e só assim o ente é descoberto e ele só se abre enquanto na pre-sença. 
Assim, toda a verdade em geral, só é verdade enquanto pre-sença é, antes da pre-sença e depois da pre-
sença não havia verdade pois a verdade não poderia ser enquanto abertura, descoberta e descobrimento. O 
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apenas para falar de alguns dos vários filósofos que pensaram a epistemologia e a teoria 

do conhecimento ao longo de quase 2500 anos de filosofia. 

O Direito como toda e qualquer ciência não foge a regra e portanto está 

sujeito a uma investigação sobre a questão da verdade em sua aplicação. Entretanto, o 

Direito foi, e continua sendo uma ciência um pouco a parte das demais, pois teorias a 

muito discutidas na filosofia demoraram demais para serem pensadas pelos filósofos do 

Direito e demais juristas, e outras teorias até hoje ainda não fizeram parte da cátedra 

jurídica. Esse é um fato grave pois ainda hoje são muito poucas as universidades que 

oferecem o curso de teoria do conhecimento aos alunos de Direito. Como pensar o 

Direito sem teoria do conhecimento? A única resposta para isso é aplicando o 

positivismo jurídico. Entretanto, tal teoria já se mostrou equivocada, parte de 

                                                                                                                                                
exemplo de Heidegger são as leis de Newton, onde ele afirma que tais leis antes de serem descobertas, elas 
não seriam verdadeiras, nem falsas do ponto de vista ôntico. Heidegger tinha uma idéia interessante sobre 
a existência de verdades absolutas.Aplicando-se a sua de verdade como desvelamento, até se poderia 
aceitar a idéia da existência de verdades absolutas, mas só poderia ser comprovado de modo suficiente 
caso se logre demonstrar que em toda a eternidade, a pre-sença foi e será. Portanto, a existência da prova 
de que a pre-sença foi e sempre será é condição para se identificar verdades eternas: “Toda verdade é 
relativa ao ser da presença na medida em que seu modo de ser possui essencialmente o caráter de pre-
sença. Ser´que essa relatividade significa que toda a verdade é ‘subjetiva’? Caso se interprete ‘subjetivo’ 
como o que está ao arbítrio do ‘sujeito’, certamente não. Pois, em seu sentido mais próprio, o 
descobrimento retira a proposição do arbítrio ‘subjetivo’ e leva a pre-sença descobridora para o próprio 
ente. E apenas porque ‘verdade’ como descobrimento é um modo de ser na pre-sença é que ela se acha 
subtraída ao arbítrio da pre-sença. Também a ‘validade universal’ da verdade enraíza-as simplesmente no 
fato de que a pre-sença pode descobrir e libertar o ente em si mesmo. Somente assim é que esse ente pode 
em si mesmo se ligar a cada proposição possível, ou seja, a sua própria demonstração”. HEIDEGGER, 
Martin. Ser e Tempo. Parte 1, Tradução de Márcia Sá Cavalcante Shuback, São Paulo: Vozes, 2002, p. 
296-297. 
10  A idéia de Wittgenstein é de que o padrão de correção (verdadeiro) não é dado por Deus nem 
oculto na ordem natural descoberto por uma lógica existente. Agora, esse padrão é produzido 
lingüisticamente pelo homem. Essa é a posição do que se acabou denominando na filosofia de “segundo 
Wittgenstein”, pois primeiramente ele tinha um conceito de verdade pautado na lógica, muito próximo dos 
conceitos de verdade de Russel e Frege, mas agora se aproximando de Kant e de sua antropologia 
filosófica quando acredita que o que é dado são as formas de vida. Assim, a verdade lógica nos moldes 
fregeana é superado por Wittgenstein por uma perspectiva social. 
11  Com Popper, a idéia de uma verdade absoluta é posta de lado, não há uma epistemologia 
absoluta de possibilidade de encontrar a verdade pois “O método da ciência é o método de conjecturas 
audazes e engenhosas seguidas de tentativas rigorosas de falsea-la40”.Portanto, segundo Popper, nunca se 
deve dizer que tal proposição é verdadeira, mas sim que é a mais apta, a melhor que já existiu antes. Pela 
sua falsificabilidade, há um reconhecimento das limitações da indução e da subordinação à teoria. Ele 
sugere a substituição da exigência da verificabilidade pela da falsificabilidade como critério de 
demarcação do que seria teoria cientifica. Portanto, a teoria de Popper já não vê a verdade como sendo 
absoluta, há uma certa relatividade da verdade. Uma teoria científica nunca será confirmada nos moldes 
científicos tradicionais, no máximo ela poderá ser corroborada, e mesmo assim por um certo período, até 
que outra teoria demonstre o equivoco daquela  e seja ela agora corroborada e assim sucessivamente 
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pressupostos completamente falsos e com isso cria falácias sob o argumento de estar 

fazendo ciência. Isso demonstra uma imperiosa necessidade de se repensar o Direito, de 

se trazer o Direito ao século XXI, retirando-o do idade moderna, procurando pensar o 

Direito não apenas a luz do pensamento kantiano, mas de outras ontologias, em especial 

a nietzschiana, que denuncia a “ditadura da ciência” por ela acreditar ser detentora da 

verdade, demonstrando que a verdade é uma ficção, e que vivemos no devir, sem  

possuirmos a menor segurança. Talvez seja esse o problema do Direito, ele não vive sem 

a chamada segurança jurídica. Contudo, essa segurança não existe, foi uma criação 

humana, uma opção, e não uma “verdade em si”. 

 

A proposta de Nietzsche seja talvez muito radical para o Direito e suas 

teorias tradicionais, pois Nietzsche foi o filósofo dos instintos, apesar dele não propor 

que os instintos dominem a razão, ao contrário de Sócrates e da filosofia tradicional que 

propuseram e conseguiram fazer com que o razão dominasse os instintos. O que 

Nietzsche e até antes dele, Spinoza propôs é que instinto e razão andassem sempre 

juntos, sem o domínio de um ou de outro. Entretanto o que se viu na filosofia pós 

Sócrates é justamente o aprisionamento dos instintos pela razão. O Direito não foge a 

regra, ainda mais o Direito! O Direito talvez seja a mais tradicional das ciências. O 

Direito possuiu extrema dificuldade de se livrar do “ranço” positivista que ainda hoje 

forma aplicadores (aplicadores talvez seja um nome ruim, mas ainda é melhor do que 

operadores, melhor ainda seria se fossem pensadores do Direito) do Direito nos moldes 

positivistas, onde o aluno não é incentivado à reflexão, mas a simples aplicação da 

norma fria. 

 

Outra ponto recorrente no pensamento de Nietzsche e que o Direito não 

se preocupa, é com a origem dos valores, ele simplesmente aceita aqueles valores dados 

(ou impostos) sem se questionar de onde ele veio. Já Nietzsche propõe é uma 

transvaloração de todos os valores, ou seja, repensar os valores, ver sua origem, pois ele 

acredita, e nisso parece estar certo, que os valores não têm uma existência em si, que 
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eles não teriam na verdade uma realidade ontológica, mas que seriam uma produção do 

homem, uma criação dele, seriam uma interpretação do homem:  

 

“Tudo que tem algum valor no mundo atual não tem em si, não 

o tem por sua natureza – a natureza é sempre sem valor – mas 

um dia ganhou valor, como um dom, e nós somos os doadores. 

Fomos nós que criamos o mundo que diz respeito ao homem12”. 

 

Se a verdade é como acredita Heidegger, Wittgenstein, Popper, e mais 

radicalmente Nietzsche, então o Direito deve rever sua teoria geral, que continua sendo 

fundamentada na crença da segurança, na possibilidade de se encontrar a resposta 

absolutamente correta. Se esse conceito sempre foi equivocado, ainda mais agora com 

uma sociedade cada vez mais plural. 

 

Então, um célebre questionamento de Benjamin Nathan Cardozo sobre 

como deve julgar o juiz de vê voltar a ser pensado: 

 
“Uma jurisprudência que não é constantemente associada a padrões 
objetivos ou externos, corre o risco de degenerar-se naquilo que os 
alemães chamam de die Gefühl Jurisprudenz, a jurisprudência do 
mero sentimento ou emoção. 
Eminentes eruditos argumentam em favor de um padrão mais 
subjetivo. ‘ Todos concordamos’, diz o professor Gray, ‘que muitos 
casos deveriam ser decididos pelos tribunais conforme noções de certo 
e errado e, é claro, todos concordarão que um juiz compartilhe as 
noções de certo e errado predominantes na comunidade em que vive; 
mas suponhamos que, num caso em que não há nada para orientá-lo   a 
não ser noções de certo e errado, suas noções de certo e errado difiram 
das noções da comunidade. Quais ele deveria seguir – suas próprias 
noções ou as noções da comunidade?... Acredito que ele deveria 
seguir suas próprias noções’. Não é provável que seja realizada na 
prática a hipótese que o professor Gray nos oferece. De fato, deve ser 
raro o caso em que, com noções conflitantes de conduta certa, não aja 
nada mais para fazer pender a balança. Entretanto, se o caso suposto 
estivesse presente, creio que um juiz erraria se impusesse à 

                                                 
12  NIETZSCHE, Friedrich apud  MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. 2a ed. São Paulo: 
Graal, 2002, p.60. 
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comunidade, como regra de vida, suas próprias idiossincrasias de 
conduta ou crença”13

 

Como será vem decidindo os juizes, no nosso caso, no Brasil? Será que 

pensam como Cardozo de que o juiz deve decidir de acordo com o pensamento da 

sociedade que representa ou como pensa o professor Gray, com base em suas 

convicções? 

 

Em virtude desse enorme problema já apontado por Cardozo que a 

disciplina “Métodos Alternativos de Solução de Litígios, Mediação de Conflitos” deve 

ser analisada com estremo cuidado, pois parece ser a melhor resposta a adequação a uma 

verdade real, a uma justiça tão almejada. 

 

 

 

 

III – Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos 

 

Em virtude da dificuldade do Poder Judiciário de resolver os conflitos da 

melhor forma possível, começaram movimentos alternativos para se tentar resolver os 

conflitos, muitos deles para evitar que esse conflito chegue aos tribunais. Esse métodos 

devem ser sempre incentivados pois vivemos hoje um período de baixa 

constitucionalidade, onde muitos aplicadores do Direito, muitos juizes vêem a 

constituição apenas como uma norma que da orientação de forma quase transcendental, 

metafísica, mas que a lei seria a concretização desses valores descritos na constituição. 

Grande equívoco. A constituição deveria sempre embasar toda e qualquer decisão 

judicial, seja em qual grau for, seja de juiz singular ou colegiado. As demais normas 

estão em segundo plano de fundamentação. 

 

                                                 
13  CARDOZO, Benjamin Nathan. A Natureza do processo judicial in Os Grandes Filósofos do 
Direito, Clarense Morris (org.) São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 535. 
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Mas como ainda deve demorar para que a constituição tenha a eficácia 

que deveria ter14, melhor seria então que os métodos alternativos de solução de conflitos 

como a negociação, a arbitragem, a mediação, entre outros, ganhem cada vez mais força. 

Hegel já havia pensado nisso quando escreveu que 
 

“Com a sua divisão em actos sempre mais particulares e nos direitos 

correspondentes, segundo uma complicação que não tem limite em si mesma, 

o processo, que começara para ser um meio, passa a distinguir-se da sua 

finalidade como algo extrínseco. Têm as partes a faculdade de percorrer 

todo o formalismo do processo, o que constitui o seu direito, e isso pode 

tornar-se um mal e até um veiculo da injustiça. É por isso que, para proteger 

as partes e o próprio direito, que é quilo de que substancialmente se trata, 

contra o processo e seus abusos, deverá o tribunal submeter-se a uma 

jurisdição simples (tribunal arbitral, tribunal de paz) e prestar-se a 

tentativas de acordo antes de entrar no processo15.” 

 

O presente trabalho não tem como objeto de pesquisa o estudo dos 

métodos alternativos de pesquisa propriamente ditos, e por isso não cabe aqui grandes 

digressões sobre esse tema, apenas cabendo ressaltar que quanto mais foi conseguido 

retirar dos tribunais os litígios, mais será a possibilidade de se efetivamente se fazer 

justiça, de se chegar a um consenso, sem vencido e vencedor, rótulo que marca bastantes 

aquelas que se tornam jurisdicionados em um processo judicial tradicional. 

 

O objeto de pesquisa do presente estudo é criticar o modelo tradicional de 

prestação judicial, seja pela crítica à verdade e por conseguinte da “segurança jurídica”, 

seja pelo total despreparo de magistrados, da estrutura, do rito (demora) processual, do 

desinteresse de serventuários, etc. A crítica a morosidade do Poder Judiciário é antiga, 
                                                 
14  Quando afirmo que a constituição deveria ter uma maior eficácia, uma maior aplicabilidade, não 
estou pensando-a como sinônimo de verdade, muito pelo contrário. A constituição nada mais é do que 
uma opção política, que bem ou mal, possuiu um respaldo democrático – pelo menos a Constituição 
Federal de 1988 – e que por isso mesmo possui uma maior legitimidade do que qualquer outra lei. Se não 
temos como atingir a verdade, melhor então que tenhamos alguma norma abalizadora, mas sempre 
pensando nos valores por ela optados, os motivos da escolha de tais valores, pensando no melhor estilo do 
método genealógico. 
15  HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução de Orlando 
Vitorino. Lisboa: Guimarães Editores, 1986, p. 184. 
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mas também ninguém quer um “Judiciário fast food” onde a quantidade, a porcentagem 

de causas julgadas é de maior relevância do que o nível dos julgados. 

 

Entretanto, é impossível não mencionar, mesmo que de forma sucinta, a 

necessidade não apenas de reformulação do Poder Judiciário, em especial as leis 

processuais, tanto cível quanto criminal (incluindo a execução criminal), como também 

um aumento na opção da sociedade em resolver seus litígios por meios alternativos e não 

recorrendo ao Judiciário por toda e qualquer querela. Essa mudança na jurisdição 

brasileira, seja pela via tradicional, seja pela alternativa, se mostra mais necessária dias 

após dia, quando vemos com clareza a falência completa do modelo tradicional de 

prestação jurisdicional que ainda vigora. Ou muda-se o Direito, o Poder Judiciário, ou 

caminhamos à passos cada vez mais rápidos para o esgotamento do modelo vigente, e 

normalmente quando há um esgotamento e não uma superação, acaba por haver quase 

como uma ruptura16 do sistema com conseqüências drásticas para toda a sociedade. 

 

 

 

IV – Análise da bibliografia sugerida 

 

Pela brevidade do presente estudo, não caberia um estudo mais 

aprofundado e sistemático em relação  a toda a bibliografia sugerida. Portanto, foram 

escolhidos 4 textos para uma breve análise, dois de José Carlos Barbosa Moreira e dois 

de Mauro Cappelletti. 

 

                                                 
16  Superação seria quando o modelo vigente vai sendo aos poucos substituído por um outro 
modelo, sem necessidade de rupturas violentas. O sistema antigo pouco a pouco deixa de atender as 
exigências da sociedade de uma determinada época e por isso vai sento substituído. Ruptura já é um 
processo normalmente violento, gerador de graves perturbações à paz pública, quando de forma abrupta, o 
modelo vigente é substituído por outro modelo, 
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O primeiro texto analisado de José Carlos Barbosa Moreira é do ano de 

198417, e os problemas lá assinalados, apesar de já terem passado mais de 20 anos, 

perduram no tempo até hoje. 

 

Uma das constatações iniciais se refere ao tempo de um pouco mais de 

um século que o direito processual é visto de forma cientifica e que por isso seria natural 

estar o mesmo ainda passando por um processo de amadurecimento, com preocupações 

maiores em relação a uma construção dogmática firme. Esse equívoco que é rotineiro 

nos pesquisadores do direito processual se deve também a forma pela qual outros 

pesquisadores fazem ciência, totalmente alijados da realidade, como se a sua matéria 

pesquisada fosse única e não se comunicasse com outros ramos e com o homem do 

mundo no geral. A objetividade é posta em um pedestal, como se literalmente houvesse 

essa divisão (de viés platônica) de um mundo objetivo, onde toda a subjetividade 

pudesse ser suprimida. É o mundo da ciência cada vez mais se distanciando do mundo 

da vida. A ciência com base no objetivismo, ao esquecer a subjetividade da vida, da vida 

real, do ser em si, esquece também, que ela própria, é uma atividade do homem, que não 

está pronta desde a eternidade como um bloco imutável ao qual teríamos somente que 

aceder, onde construímos a ciência com base em uma tradição e de um projeto 

humano18. 

 

Hoje o Direito Processual atingiu um status muito elevado, muitas vezes 

sendo considerado tão (ou até mais) importante que o direito material, o que é um total 

absurdo. Muitos processualistas acreditam que o direito processual seria um verdadeiro 

telos, ou seja, um fim em si mesmo. O correto é pensar o direito processual apenas como 

um instrumento de efetivação dos direitos materiais, e nunca aquele superando este em 

                                                 
17  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências Contemporâneas do Direito Processual Civil . 
Temas de Direito Processual. 3a Série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 1-15. 
18  Quem critica essa forma de fazer ciência apenas pautada em objetivismos é Husserl. Ele não visa 
retirar da ciência toda a sua objetividade, mas sim reintegra-la ao mundo vivido, fazendo, conforme o 
próprio autor diz, “fazer reaparecer o liame que liga a ciência ao mundo da vida, insto é, ao mundo 
quotidiano em que vivemos, agimos e fazemos projetos, entre outros, o da ciência, em que somos felizes 
ou infelizes”. � HUSSERL, Edmund. apud  DARTIGUES, André. O que é a Fenomenologia. 2a ed. São 
Paulo: Eldorado, 1973, p. 71 
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importância, pois isso seria uma total inversão de prioridades. Por causa desse tipo de 

equívocos que vemos hoje que boa parte dos magistrados, sejam de 1oou 2o  graus, sejam 

ministros dos tribunais superiores, tentam sempre encontrar máculas na parte processual 

para assim não julgarem o mérito, o direito material alegado. O que é uma total 

discrepância com o objetivo precípuo do Direito19. Deve o magistrado sempre tentar 

salvaguardar o direito material alegado; deve sempre o magistrado tentar ao máximo 

julgar o mérito da causa e não se esconder de julga-la sob o argumento falacioso de vício 

processual. O Direito processual é apenas meio de concretização de direitos materiais e 

não o inverso. 

 

Outra questão interessante levantada por Barbosa Moreira no texto ora 

sob analise é se a ação é um direito a uma sentença favorável ou o direito a uma sentença 

de qualquer teor. Acreditar na primeira hipótese tiraria qualquer possibilidade de 

satisfação do direito pela a sociedade. O direito de ação seria portanto a um direito a 

uma prestação jurisdicional onde o magistrado analisou detidamente as questões 

materiais apontadas pelo autor, a resposta dada pelo réu, e após isso, julgou com a 

neutralidade necessária para dar a sua sentença com base primeiramente na constituição 

federal, e depois me demais leis. A sentença não precisa ser favorável para se ter direito 

de ação. Mas quando vemos magistrados fugindo de decidir o mérito sob argumentos 

processuais falaciosos como por exemplo inconstitucionalidade reflexa, como se todo e 

qualquer direito ofendido não fosse também uma ofensa a constituição federal. Nesse 

caso de inconstitucionalidade reflexa é visto tanto no Supremo Tribunal Federal – STF 

quando em grau de admissibilidade para chagar Recurso Extraordinário para ele feito 

                                                 
19  Nesse ponto também a filosofia fenomenológica de Husserl pode servir para discutir essa 
questão do Direito. Husserl acredita que devemos pensar no sentido da ciência, sentido esse que remete a 
pensar a intenção que o cientista e a comunidade cientifica persegue, havendo necessidade de se voltar aos 
“primórdios” da ciência que se está pesquisando, e com isso conseguindo entender o sentido dessa ciência 
na intenção do primeiro cientista que nela pensou. Nesse caso, seria insofismável a verificação dos abusos 
que ora são cometidos sob o argumento do direito processual. Portanto, como a ciência não é uma 
“verdade em si”, ou seja, não recebeu uma verdade própria e portanto ela não é verdade antes da vida, 
deve-se assim procurar a verdade na fonte real da verdade, ou seja, na vida. A verdade então estando na 
vida, não será uma “verdade morta” como na “verdade da ciência”. A verdade como tem por fonte a 
própria vida, será portanto uma “verdade vida”, possuindo uma verdade numa intencionalidade viva. 
HUSSERL, Edmund apud DARTIGUES, André, 1973, p. 84 
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por outros tribunais. Ora, o STF não pode ser obrigado a julgar toda e qualquer ação que 

chega até ele, mas também não pode por isso inventar falsos argumentos, argumentos 

que mostram uma enorme arbitrariedade e sem respaldo algum na constituição federal, 

nos seus princípios norteadores que possam embasar tamanha discrepância. 

 

Dez anos depois da publicação do artigo supramencionado, Barbosa 

Moreira publicou artigo também versando sobre tendências do direito processual 

contemporâneo20. Nesse artigo também, as ponderações feitas por Barbosa Moreira 

ainda se mostram sem a devida solução até os dias de hoje. 

 

Um dos primeiros argumentos importantes do artigo diz respeito à técnica 

do direito processual21. Aqui ele defende  a técnica do direito processual afirmando que  

 
“Há quem pretenda ver nas exigências da técnica obstáculo insuperável à 
realização da justiça – ou, talvez, mais exatamente, daquilo que, em 
determinado instante, e a uma visão subjetiva. A esta altura, quero crer, 
dificilmente acudirá a quem se haja dado o trabalho de ler escritos meus a 
idéia de pedir-me provas da distancia a que me encontro do tecnicismo puro. 
Para mim (e presumo que o mesmo sucederá a qualquer cientista que preze 
por sua ciência a qualquer artista que preze por sua arte), a técnica é um 
instrumento – como tal, útil e insubstituível. Longe de constituir empecilho, à 
consecução dos fins da justiça, a que todo o processo deve sem duvida 
tender, ela aplana, quando corretamente manejada, o caminho para aquela 
meta”. 
 

A técnica é necessária para uma boa prestação jurisdicional. A técnica 

processual é uma vitória dos direitos e garantias fundamentais e individuais contra 

abusos outrora cometidos. Entretanto, não é isso que se vislumbra no dia a dia. O Que se 

vê efetivamente é aplicadores do Direito, e em especial magistrados, fugindo do mérito, 

querendo ao máximo encontrar algum vício, algum erro processual para não julgar esse 

mérito, quanto na verdade deveria o juiz sempre se pautar por tentar salvar o mérito, 

salvar o direito de ação do autor que é ter sua pretensão julgada no mérito e não por um 

argumento apenas processual, pois sempre que isso acontece, o sentimento de injustiça 

                                                 
20  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Justiça no Limiar do Novo Século. Temas de Direito 
Processual. 5a Série. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 25-37. 
21  Ibid, 1994, p. 26. 
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acaba sempre maculando a imagem já tão desgastada do Poder Judiciário perante a 

sociedade22. As famosas preliminares processuais são objeto de cobiça dos magistrados 

ávidos em não precisarem enfrentar o mérito. Esquecem-se que quando julgam, estão 

efetivamente representando o Estado e não a eles próprios, e agindo assim, colocam o 

Estado em um papel desumano e opressor, como um verdadeiro Leviatã de Tomas 

Hobbes. 

 

O Direito, pelo menos no Brasil, como mostra Barbosa Moreira, é uma 

ciência que ainda carece muito de desenvolvimento. É muito amador  o Direito. Não se 

tem estatísticas de quase nada23, e quando se tem, são as conhecidas estatísticas burras, 

que querem medir uma boa prestação jurisdicional apenas quanto ao aspecto da 

celeridade, da quantidade, deixando e muito a desejar no quesito qualidade. O Direito 

ainda está na fase dos “achismos”, passando a certeza ao longe. Quando se fala em 

certeza, não é em caráter absoluto, mas um mínimo para se poder dar inicio a qualquer 

pesquisa. 

 

A capacidade dos juizes também é afirmada por Barbosa Moreira como 

uma grande necessidade da prestação jurisdicional efetiva24. Contudo, a que se pensar 

que capacidade é essa. Capacidade positivista, isso muitos magistrados tem, sabem 

muito bem das leis ordinárias, da sua aplicabilidade, sabem fazer uma boa sentença 

técnica, contudo isso é muito pouco para prestarem uma boa jurisdição. A que se ter 

sensibilidade, pois muitas vezes hoje o magistrado é visto quase como um arquiteto 

social25, que deve sopesar sua decisão sempre em prol da sociedade, e sempre com base 

em ditames e princípios constitucionais. 

                                                 
22  Questão absurda de total falta de interesse em se discutir a lide quando uma Recurso Especial ou 
Extraordinário tem o seu seguimento para os tribunais superiores sobrestado por questões irrelevantes ou 
que mesmo que fossem relevantes, poderiam ser supridas, como por exemplo da exigência que a 
procuração constante nos autos seja autentica em cartório. Impedir a análise de um recurso previsto na 
constituição sob esse argumento é de grande crueldade com os jurisdicionados e mostra o total despreparo 
de alguns magistrados para exercerem seu papel social. 
23  Ibidem, p. 28. 
24  Ibidem, p. 30. 
25  Tal expressão foi idealizada por Ronal Dworkin. Para ele o juiz, chamado por muitos de juiz 
Hércules deve ser ativo, daí vem a sua teoria de ativismo judicial, onde o juiz tem um poder criador muito 
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Os aspectos tecnológicos também devem servir para melhorar o Direito. 

O processo digital, se bem ordenado, será um enorme avanço. Mas por outro lado, a 

virtualidade que tomará conta do Direito, correrá o risco de magistrados e advogados 

perderem de vez qualquer contato, onde o juiz julgará com base em documentos sem 

nunca ter visto a parte e seu advogado, colocando o juiz quase que em uma redoma, em 

uma ilha inatingível por outros seres. 

 

Questão abordada por Barbosa Moreira sobre insuficiência de recursos 

pode ser bem questionada, principalmente nas grandes cidades. Se tomarmos como 

exemplo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quem quer que lá esteja, será 

difícil se convencer de alguma falta de orçamento para qualquer coisa, ainda mais se 

comparado com o nível de vida média do brasileiro. Seria até uma crueldade alegar falta 

de orçamento quando vemos diariamente serem construídos prédios belíssimos para 

fazer parte do Judiciário. Portanto, não é verba que falta, falta é organização e 

capacidade administrativa. 

 

Por último, o argumento levantado por Barbosa Moreira sobre a 

interferência política e o controle externo do Judiciário26. Em relação a interferência 

política, não acredito que exista nenhuma decisão jurisdicional que não seja política. 

Tudo é política, não há como o juiz dar uma sentença apolítica, apenas com base em 

uma letra fria da lei. A interferência política sempre existiu e sempre vai existir, 

entretanto, a que sempre deve prevalecer é a interferência política da Carta Política, no 

nosso caso a de 1988, que ser o sustentáculo de toda e qualquer decisão. Já em relação 

ao controle externo, desde o advento do Conselho Nacional de Justiça e a sua aceitação 

pela sociedade, a discussão sobre sua legitimidade parece hoje superada, até porque, 

com base em uma moderna visão dos 3 Poderes de Montesquieu, não se pensa mais em 

                                                                                                                                                
grande, tese essa elogiada por muitos e criticada também por muitos sob o argumento de se transformar 
em uma ditadura dos juizes.  Sobre esse tema ver: DOWKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003; DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
26  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 1994, p. 36. 
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três esferas distintas, pois não existe mais uma separação propriamente dita, mas uma 

distinção dos poderes, como ensina Eros Roberto Grau, onde esses Poderes devem atuar 

em clima de equilíbrio27. 

 

A analise agora será sobre os textos de Mauro Cappelletti. Primeiramente, 

de sua mais importante obra que efetivamente serviu de base para boa parte do planeta 

entender as modificações por que passou e passa o Direito. Por tanto, a sua obra “Acesso 

a Justiça”, Cappelletti, trata, dentre outras questões, das chamadas “ondas do Direito”.  

 

A primeira onde diria respeito à assistência judiciária para os pobres. Isso 

o Brasil pode ser considerado um exemplo dessa busca com a implementação das 

Defensorias Públicas em quase a totalidade dos estados. Apesar do alto número de 

demandas, que necessitaria de um número bem maior de defensores, é inegável a 

qualidade da prestação de serviços advocatícios prestados. 

 

A segunda onda do Direito diz respeito a representação dos interesses 

difusos. Nessa campo o Direito brasileiro, apesar dos avanços principalmente com o 

advento da Constituição Federal de 1988, ainda necessita caminhar bem mais. Mas 

também é inegável os avanços já atingidos, com um ministério público necessitando ser 

cada vez mais ofensivo em suas medidas, utilizando de todos os meios a ele dados pela 

nova Carta Política. 

 

O que mais interessa no presente estudo é a terceira onde do Direito. Por 

essa terceira onde, o que se pretende é aumentar o acesso a justiça mas não apenas nos 

moldes tradicionais em juízo, mas sim pelos chamados métodos alternativos. Como 

Cappelletti afirma: 

 
“Essa ‘terceira onda’ de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, 

seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela 

                                                 
27  GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 2a ed., São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 171. 
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centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados pra processar e mesmo prevenir disputas nas 

sociedades modernas. Nós o denominamos ‘o enfoque do acesso à justiça’ 

por sua abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas das 

duas primeiras ondas de reforma, mas em trata-las como apenas algumas de 

uma serie de possibilidades para melhor acesso28”. 

 

Portanto, com esse novo enfoque, não só o Poder Judiciário está sendo 

repensado, como também os meios alternativos criados para desafogar a prestação 

jurisdicional pela via tradicional. A necessidade de no Brasil se incentivar cada vez mais 

esses métodos  para com isso permitir um número de processos exeqüíveis sendo 

julgados e não a avalanche que hoje soterra ministros, desembargadores, juizes, 

advogados, promotores,etc. 

 

Cappelleti escreveu um artigo em que ele vem falar não só do acesso à 

justiça mas também da unção do jurista da nossa época.inicia seu artigo fazendo uma 

crítica ao dogmatismo jurídico, acusando-o de simplificar irrealisticamente o Direito. 

Contra esse dogmatismo houveram reações, dentre elas o realismo jurídico, o 

utilitarismo, entre outros. 

 

Outra questão importante levantada por Cappelletti diz respeito aos 

obstáculos que ele visualiza e que seriam obstáculos ao acesso à justiça. Seria o 

obstáculo econômico, pois muitas pessoas não estariam em condições de ter acesso ao 

Poder Judiciário em virtude de sua pobreza. Outro obstáculo seria o organizador, onde 

certos direitos e interesses coletivos ou difusos não seriam tutelados de maneira eficaz 

caso não haja uma reestruturação em regras e procedimentos do direito processual. Por 

fim, ele vê um ultimo obstáculo, que seria o processual, onde certos tipos tradicionais de 

                                                 
28  CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça.Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988, p. 68. 
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procedimentos seriam inadequados aos seus deveres de tutela, sendo nesse caso também 

necessária uma reformulação assim como no obstáculo organizador29. 

 

Assim, para atender às “ondas do Direito” de Cappelletti, é 

imprescindível uma ampla reformulação na organização e no processo dos tribunais para 

que estejam aptos a encarar essa nova realidade que bate a sua porta. 

Junto com essa reformulação do Poder Judiciário em sua organização e 

na parte processual, Cappelletti também vislumbra a necessidade de meios alternativos. 

Quando ele pensa nesses meios alternativos, ele pensa que esta esteja de forma 

organizada para não se tornar uma justiça de segunda categoria, de segunda classe. 

Cappelletti acredita que esses meios, em especial o que ele denominou de “centro de 

justiça vicinal(neighbourhood justice center), que seria uma justiça mais próxima do 

cidadão, não sendo o julgador um juiz togado, fazendo assim diminuir a distância dos 

juízes, vistos muitas vezes quase como “seres de outro planeta” por um julgador muito 

mais próximo e por conseguinte mais conhecedor da realidade que ele está decidindo30. 

 

Essa reforma de acesso a à justiça seria uma forma dedar concretude a 

constituição, conforme ensina Cappelletti: 

 
“A dimensão constitucional se manifesta como procura daqueles valores 

fundamentais que em outra época se exprimiam como ‘direitos naturais’ jura 

naturalia, e que os ordenamentos contemporâneos têm procurado ‘positivar’, 

subtraindo-lhe assim o empíreo pouco realístico do direito natural. A 

positivação destes valores e direitos veio mediante a sua inserção na Carta 

Constitucional ou Bill of Rights, e mediante a confiança às Cortes para tal 

fim especificamente instituindo, do dever de torna-las efetivas, tutelando-as 

como verdadeiros e próprios direitos, ao invés de ver nestas meras aspirações 

ou proclamações não efetivamente vinculadas31”. 

 

                                                 
29  CAPPELLETTI, Mauro. O Acesso à Justiça e a Função do Jurista em Nossa Época.REPRO. 
Vol. 61. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar de 1991, p. 148. 
30  CAPPELLETTI, Mauro, 1991, p. 153. 
31  Ibid, 1991, p. 154. 
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Assim, há necessidade de se dar essa concretuda as constituições, em 

especial para nós a Carta Política de 1988 que elencou diversos direitos e garantias 

constitucionais e que precisam sair do papel. A constituição não é mero aglomerado de 

valores sem aplicabilidade, pelo contrário, uma nova interpretação constitucional é 

aquele que vê, nas normas constitucionais, normas que tem que ser concretas, nada mais 

deve ser “jogado” para o futuro, o futuro é agora. 

 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise do Direito já se prolonga a vários anos, e ele, como um paciente 

moribundo continua agonizando sem que lhe sejam prescritos os medicamentos 

necessários para que ele atinja a vitalidade de outrora. Mas para isso as reformas não só 

na parte processual tradicional como na implementação e funcionamento dos métodos 

alternativos, passando também por um trabalho de educação e conscientização da 

sociedade são imprescindíveis para isso. 

 

Foi demonstrado no inicio desse trabalho que o velho Direito foi pautado 

em uma visão equivocada da verdade, nos moldes platônicos, onde o magistrado 

conseguiria sair do mundo sensível onde todos nós habitamos e conseguisse atingir o 

mundo ideal, o mundo das idéias e de lá trouxesse as respostas para todas as dúvidas e 

anseios dos jurisdicionados. Por óbvio essa idéia de Poder Judiciário naufragou. 

 

O Direito tem que aprender a conviver com a incerteza, com o devir, não 

pode se esconder sob o ficto manto da necessidade da verdade. O Direito tem que se 

transformar de uma vez por todas em ciência efetivamente, pois até hoje ela não pode ser 

assim considerado., ou talvez faltam sejam cientistas do Direito que lhe transformem 

realmente em uma ciência. 
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Nesse breve trabalho procurou-se desenvolver algumas idéias acerca da 

verdade relacionando-a com o Direito. Depois procurou diagnosticar algumas das 

inúmeras mazelas existentes no seio do Direito pátrio. E por fim, procurou-se analisar 4 

importantes trabalhos dos Profs. José Carlos Barbosa Moreira e Mauro Cappelletti 

tentando com isso ampliar os horizontes sobre novos conhecimentos e utilizando para 

isso além da sobras mencionadas as propostas nietzschianas. 
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THE LONDON APPROACH: UMA CONTRIBUIÇÃO INGLESA AO SISTEMA 

FALIMENTAR BRASILEIRO 

 

 

Adriano Augusto Pereira de Castro∗

 

RESUMO 

O London Approach é a abordagem desenvolvida pelo Bank of England para lidar com 

situações de crise empresarial sem recurso à lei falimentar. Apesar de não dispor de 

mecanismos legais cogentes, sua adoção é vinculante às partes envolvidas pelo caráter 

normativo que se pode dar ao costume e práticas comerciais, bem como à estrutura de 

estímulos econômicos desenvolvida. Não é factível substituir o sistema falimentar 

tradicional pelo London Approach, porém trata-se de excelente alternativa para seu 

aperfeiçoamento. Sua metodologia foi testada com sucesso em grandes crises 

econômicas ocorridas no Leste Asiático em 1997, e o Brasil detém condições para 

também incorporá-la às suas práticas falimentares. 

 

PALAVRAS CHAVES 

FALÊNCIAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL; BANCO CENTRAL; LONDON 

APPROACH. 

 

ABSTRACT 

The London Approach is a set of market norms developed by the Bank of England to 

deal with situations of business crisis without resource to the law to bankrupt. Although 

not to uses legal enforcement mechanisms, its adoption is binding to the involved parts 

by the normative character that if can give to the customs and commercial usage, as 

well as the a structure of economic stimulus developed. It is not feasible to entirely 

substitute the traditional insolvency or bankruptcy systems for the London Approach, 

however this is an excellent alternative for its perfectioning. Its methodology was tested 

successfully in great economic crises occurred in East Asia, and Brazil has conditions to 

incorporate those principles to its insolvency system. 
                                                 
∗ Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos. Professor de Direito Empresarial na 
Faculdade de Direito Promove. Advogado militante em Direito Empresarial. 
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INTRODUÇÃO 

Quais as contribuições que o London Approach, a mecânica adotada pelo 

Bank of England para lidar com empresas em dificuldades financeiras no Reino Unido, 

pode oferecer ao desenvolvimento do sistema falimentar brasileiro, em particular em 

relação às grandes crises econômicas? 

A despeito dos esforços científicos despendidos pelas ciências jurídicas e 

econômicas sobre o tema, que desperta viva atenção interdisciplinar dos pesquisadores, 

a experiência internacional ainda é a principal fonte de conhecimento para a modelagem 

dos sistemas falimentares (DAVYDENKO, FRANKS; 2006:02). 

O interesse que o assunto desperta não é irrelevante, indica a história recente 

dos mercados. Afinal, contemporânea à conclusão deste artigo (agosto de 2007), 

verifica-se curiosa coincidência para o estudo do Direito Falimentar: os dez anos da 

“Crise Asiática” de 1997, e o súbito deflagrar de nova crise financeira, desta vez no 

mercado de empréstimos imobiliários norte-americano que propaga instabilidade pelas 

economias de todo o planeta. A “Crise Asiática” foi, em grande medida, controlada pelo 

uso de expedientes extrajudiciais baseados nos princípios do London Approach (THE 

ECONOMIST, 2007a). Já a “crise do subprime norte-americana”, como tem sido 

chamada a onda de instabilidade pelas revisões em contratos de crédito imobiliário a 

pessoas com histórico de inadimplência (subprime) tem sido combatida principalmente 

por meio de expedientes extrajudiciais conduzidos principalmente pelos bancos centrais 

que lembram a aplicação da mesma metodologia (THE ECONOMIST, 2007b). 

Em breve retrospecto, a “Crise Asiática” se iniciou em 02 de julho de 1997, 

quando a Tailândia sofreu ataque especulativo que lhe forçou a liberar o câmbio do 

baht, que imediatamente sofreu forte desvalorização. A crise rapidamente se espalhou à 

medida que investidores internacionais sacavam seus recursos de economias com 

características similares — especialmente Indonésia, Malásia e Coréia do Sul. Hong 

Kong, Filipinas, Singapura e Taiwan também foram atingidas. Nunca antes o mundo 

vira fuga de capitais tão grandes escala e velocidades, precipitando o colapso (ou quase) 

de mercados financeiros e economias nacionais. E hoje, com a crise no mercado 
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subprime americano, correspondente aos empréstimos imobiliários a pessoas com 

capacidade de pagamento duvidoso, vêem-se os mesmos riscos, porém na principal 

economia mundial. 

Nesse contexto, devido ao porte e intensidade das crises, os mecanismos 

tradicionalmente apresentados pelos sistemas falimentares parecem ser de candente 

irrelevância. Acredita-se ser a solução de grandes casos de crise empresarial antes 

problema empírico a dogmático. Sistemas normativos orientados à máxima realização 

do direito de propriedade dos credores têm maior eficiência ex ante, mas não ex post, 

pois favorecem a liquidação de empresas ainda economicamente viáveis que passam por 

problemas de fluxo de caixa. Por outro lado, sistemas que visam proteger empresas em 

crise em tese eliminariam a ineficiência ex post, mas produzem perdas na eficiência ex 

ante ao diminuir os incentivos ao esforço diretivo e favorecer a continuidade de 

empresas inviáveis (FERNÁNDEZ, 2004:95). 

A multiplicidade de fatores capazes de deflagrar crises corporativas é outro 

elemento que em muito contribui para a complexidade da questão. Na última década, 

por exemplo, várias e severas crises assolaram economias de países em 

desenvolvimento além da Tailândia. Em alguns países (Argentina, Brasil e Turquia), as 

crises foram desencadeadas pela incapacidade do setor público pagar o serviço de sua 

dívida. Em outros (República Tcheca, Hungria e Polônia), a transição do modo de 

produção socialista para o capitalista gerou insuportável tensão no sistema econômico. 

Em terceiro grupo de países, este com longo histórico de forte crescimento e prudentes 

políticas macroeconômicas (Coréia, Indonésia, Malásia), a crise foi deflagrada pela 

combinação de fragilidade do setor privado e crises na balança de pagamentos (SHAW, 

POMERLEANO; 2004:02). 

Portanto, desafia a argúcia dos legisladores modelar sistema falimentar que 

permita simultaneamente obter a ótima relação entre a função social da empresa e os 

interesses dos credores desta. A recente edição da Lei Falências e Recuperação de 

Empresas (Lei 11.101/2005 — “LRE”) despertou grande interesse da sociedade e da 

doutrina, que a considera desde importante avanço para conciliar ambos objetivos a, 

pelo menos, abandono da fórmula ultrapassada dos “atos falimentares” prevista no 

revogado Decreto-Lei 7.661/45 (PIMENTA, 2007:63). 

Entretanto, não é porque a nova lei de falências brasileira é um avanço e se 

beneficia de influências positivas americanas e francesas (MOREIRA, 2006:409) que 
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outras contribuições do oferecidas pelo Direito estrangeiro devem ser ignoradas. Ao se 

considerar ser o Direito inglês tradicional “exportador” de conceitos e inovações em 

Direito Empresarial devido ao seu passado como potência colonial, que assegurou a 

inserção de normas do Common Law em vários países do mundo (CHEFFINS, 

2000:02), o potencial de contribuição não parece desprezível. Afinal, tratam-se de 

princípios que demonstraram sua eficácia na solução de problemas prementes de 

empresas situadas em economias estruturalmente comparáveis à brasileira. 

Além desse horizonte imediato, ainda há importantes questões a serem 

discutidas. Afinal, ou se acredita na existência de legislador carismático capaz de 

oferecer soluções perfeitas aos problemas da vida pela simples edição de diplomas 

normativos, ou se reconhece a necessidade de sempre se envidarem esforços para 

melhor conhecer e explicar a realidade. 

Acredita-se ser exatamente o papel dos pesquisadores perquirir e identificar 

alternativas à visão hermética que a fria repetição da letra da lei pode induzir. É esse o 

objetivo deste trabalho. 

1 BREVES NOTAS SOBRE O SISTEMA FALIMENTAR INGLÊS 

A lei básica do sistema falimentar inglês é o Insolvency Act 1986 (“IA 

1986”), que se destaca como uma das mais favoráveis aos interesses dos credores. 

Antes, noticia-se que a falência é benefício concedido indistintamente a empresários e 

não-empresários, movimento que ainda não se distingue no Brasil. Em sentido técnico, 

pelo IA 1986 o vocábulo “bankruptcy” se refere a pessoa natural cujas dívidas 

ultrapassam o patrimônio e tenha sido declarada falida por juiz competente. O vocábulo 

“insolvency” tem uso restrito às pessoas jurídicas em situação similar1 (LEWIS, 

2003:03), às quais podem sofrer liquidação (liquidation), ou o regime de administração 

temporária dos ativos do devedor (administration order). 

Até recentemente2 o sistema falimentar inglês não apresentava hipóteses de 

manutenção do devedor na posse dos ativos da empresa, como ocorre no Brasil, França 

e EUA com a recuperação de empresas. Ao contrário, a lei se posiciona decisivamente 

para defender os interesses dos credores, particularmente dos credores titulares de 

                                                 
1  Para se obter redação escorreita, os termos “falência” e “insolvência” serão tomados como 
sinônimos. 
2  Em 2000, o Insolvency Bill introduziu algumas hipóteses de manutenção dos ativos da 
empresa em posse do devedor. Esses casos foram ampliados pelo Enterprise Act de 2004, porém ainda 
são limitados em número e extensão. 
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garantia real. Os demais ativos da companhia permanecem organizados na forma da 

empresa, porém sua gestão é transferida de seus diretores para liquidante ou insolvency 

pratitioner nomeado judicialmente.  

Perpassa todo o sistema falimentar inglês nítida preocupação em assegurar 

máxima qualidade aos créditos com garantia real, concedendo-lhes prioridade quase 

absoluta na falência. Os bens gravados de ônus real não são considerados a priori como 

parte do patrimônio do devedor, e em geral não são afetados pelas execuções contra o 

patrimônio deste. 

Outra espécie de credor privilegiado é aquele com garantia flutuante sobre o 

patrimônio da empresa, ao qual são concedidas duras alternativas contra o devedor 

inadimplente. Sua capacidade de impor constrangimento patrimonial ao devedor é 

grande, e envolve a possibilidade de nomeação unilateral e extrajudicial oficial 

encarregado de apurar e liquidar ativos do devedor para satisfazer o crédito apresentado 

(administrative receiver), respeitando-se os direitos dos credores titulares de garantia 

real e dispensando-se, a priori, o concurso de credores. Até o Enterprise Act 2004, não 

se previa hipóteses de concessão de moratória aos devedores em crise de liquidez, e 

mesmo a partir de então as hipóteses não são tão benéficas aos devedores: o 

Administrator nomeado pelo credor assume o controle da companhia com o intuito de, 

se possível, manter a empresa e conciliar os interesses, na impossibilidade, decide-se 

pelos credores. 

Os demais credores da empresa também podem requerer a nomeação de 

Administrator para nomear e executar os bens do devedor inadimplente, porém deverão 

requerer em Juízo a concessão da ordem.Insuficientes os bens arrecadados, pode ser o 

caso de se decretar a falência, sendo o mais comum a concessão da ordem de liquidação 

imediata dos ativos (winding up). Ainda assim a intervenção judicial é limitada. O 

Administrator conduz os atos necessários para a realização dos ativos do devedor, 

sempre se respeitando as garantias reais concedidas. Tais credores titulares de garantia 

real inclusive estão dispensados de comparecer ao concurso de credores, podendo 

executar rápida e unilateralmente seus bens sem preocupação com os interesses dos 

demais. 

Como se vê, o sistema falimentar inglês é bastante severo no trato da 

inadimplência empresarial. Esse arcabouço jurídico pro creditor se reflete em maiores 

taxas de recuperação de créditos pelas instituições financeiras: 92%, 67% e 56%, 
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respectivamente, no Reino Unido, na Alemanha e na França (DAVYDENKO e 

FRANKS, 2006:02). Trata-se de claro resultado da opção pela máxima eficiência ex 

ante adotada pela lei inglesa que, como apresentado, pode reduzir a eficiência total ex 

post do sistema econômico pela possibilidade de liquidação prematura de empresas 

viáveis, porém com problemas de liquidez. 

2 THE LONDON APPROACH 

O rigor da lei falimentar inglesa é ponderado pelo london approach, assim 

entendido conjunto de práticas coordenadas desde a década de 1970 pelo Bank of 

England3 para viabilizar a reorganização empresarial. O Bank of England cumpre as 

funções de banco central e agente financeiro do Governo britânico. No exercício 

daquela, The Old Lady detém grande capacidade de pressão e credibilidade perante as 

instituições financeiras, principal categoria de credores com garantia real no âmbito 

empresarial britânico. 

O Bank of England auxilia a viabilizar a reestruturação empresarial fora dos 

duros limites da lei falimentar. Essa abordagem (“approach”) alternativa também visa 

resolver problemas de coordenação e conflitos de interesses entre credores, 

alegadamente um dos objetivos dos sistemas falimentares. Entretanto, o London 

Approach busca incrementar a eficiência ex post do sistema atacando os seguintes riscos 

sistêmicos: 

• O risco da liquidação desnecessária de companhias com problemas de caixa de curto 

prazo, porém viáveis no horizonte econômico de médio prazo; 

• O risco de reestruturar companhias de modo a favorecer um grupo de credores em 

detrimento de outros (como na administrative receivership); e 

• A impossibilidade de se organizar qualquer companhia antes que ela esteja 

insolvente, ou em vias de está-lo (como era o caso na administration¸ hoje abolida). 

Assim apresentada, a reestruturação fora do regime legal da falência pode às 

vezes oferecer aos credores retornos maiores do que aquelas praticadas do regime 

concursal. Para os estudiosos da lei falimentar, percebe-se tratar de mais uma 

                                                 
3   O Bank of England é o banco central do Reino Unido. Às vezes chamado de “The ‘Old Lady' of 
Threadneedle Street” (a “Velha Senhora” da Rua Threadneedle, endereço da instituição), o Banco foi 
fundado em 1694, nacionalizado em 1946 e adquiriu independência em 1997. Posicionando-se no centro 
do sistema financeiro britânico, o Banco promove a estabilidade monetária e financeira como sua 
contribuições a uma economia saudável. (da página institucional do Banco na internet, no endereço: 
http://www.bankofengland.co.uk/about/index.htm. acesso em 29 set. 07). Livre tradução. 
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abordagem na incansável busca pelo equilíbrio ótimo entre os interesses creditícios e 

sociais envolvidos em todo processo falimentar. 

Até o final da década de 1980, o Bank of England não estruturara os 

princípios que norteavam sua atuação nas reorganizações em que participara. A severa 

recessão que então atingiu a economia britânica lhe ofereceu o estímulo que faltava para 

tal, pois o Bank of England assumiu a responsabilidade de tentar conter os previsíveis 

efeitos negativos que a conjugação de duro regime falimentar e a recessão econômica 

poderiam causar à competitividade nacional no longo-prazo (CLEMENTI, 2001). 

Àquela época, os empréstimos bancários compunham importante parcela da 

estrutura de capital das grandes empresas, e a maior inovação do mercado financeiro era 

a alavancagem financeira pelo consórcio de várias instituições na concessão de tais 

empréstimos às empresas. Sendo recente a ferramenta, não tinham ainda as instituições 

financeiros prática no exercício coordenado e coletivo de seus direitos creditórios fora 

da lei falimentar então vigente. 

Quando a recessão econômica sobreveio, vários dos empréstimos 

alavancados entraram em default, levando consigo a saúde econômica de várias 

instituições financeiras e de alguns dos mais conceituados grupos empresariais 

nacionais. O Bank of England se viu diante da terrível possibilidade de que tais 

dificuldades deflagrassem crise de confiança no sistema financeiro inglês, e que 

houvesse contágio desta para os outros agentes econômicos no contexto já adverso da 

recessão. O Bank of England foi bem-sucedido em debelar a crise financeira que se 

anunciava, e posteriormente passou a utilizar o expertise adquirido para viabilizar 

reestruturações de empresas não-financeiras (ARMOUR, DEAKIN, 2000:20) 

As práticas adotadas foram denominadas “The London Approach”, “A 

Abordagem Londrina”, em alusão à localização da sede do Bank of England. Não se 

tratavam de normas cogentes ou regras sancionatórias de certas condutas, porém da 

pronta e direta atuação do banco central inglês para coordenar os agentes econômicos 

durante crises. Tal abordagem foi rápida e amplamente adotada na maioria das 

reestruturações empresariais praticadas à época, e sua aceitação e sucesso a perenizaram 

como prática negocial a ser adotada a partir de então. 

A atuação do Bank of England evoluiu, passando de condutor imediato da 

reestruturação para simples propagador de boas práticas, podendo ser convidado pelos 

envolvidos para atuar como mediador de processos de reestruturação. O Banco chancela 
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com sua credibilidade a viabilidade dos planos de recuperação nos quais participa, 

consolidando o espírito de cooperação atingido (CLEMENTI, 2000). 

3 FUNCIONAMENTO E PRINCÍPIOS DO LONDON APPROACH 

Na medida em que se pode generalizar, o London Approach envolve duas 

fases: i. moratória e compartilhamento de informações e ii. execução do plano de 

recuperação . Na primeira, o devedor notifica seus credores (especialmente as 

instituições financeiras) que sofre dificuldades financeiras e deseja iniciar renegociação 

de seus débitos. Nessa etapa, os credores concederão voluntariamente moratória durante 

a qual nenhuma medida executiva unilateral será tomada contra o devedor. Durante a 

moratória os credores utilizarão o tempo concedido para levantar informações sobre a 

real situação financeira da empresa. As descobertas do levantamento serão 

compartilhadas entre todos os credores que concederam a moratória, e será iniciada fase 

deliberativa entre os envolvidos, na qual se decidirá sobre o que se fazer com o devedor. 

Se a deliberação for favorável à viabilidade econômica do negócio, alguma forma de 

reestruturação econômica será adotada. Caso contrário, as perdas incorridas durante a 

moratória serão rateadas pro rata à participação de cada instituição à época da 

moratória. 

Na segunda fase, se aprovada a continuidade do negócio, iniciam-se 

negociações e a implantação da reestruturação. O lead bank (“banco-líder”) será o 

intermediário comunicativo entre devedor e demais credores. O título advém da posição 

de cada instituição financeira no empréstimo consorciado concedido. A reestruturação 

pode passar pela simples concessão de descontos sobre o valor de face da dívida até 

pela emissão de títulos de dívida de longo prazo subscritas pelas instituições financeiras 

envolvidas (ARMOUR, DEAKIN, 2000:22-23) 

Os conceitos básicos do London Approach são os seguintes, conforme 

enunciados apresentados pela British Bankers’ Assotiation, a associação de instituições 

financeiras britânica: 

1. O London Approach é conjunto de práticas voluntárias e não positivadas 

adotadas por agentes econômicos ingleses para enfrentar dificuldades financeiras de 

empresas endividadas. 

2. Todas instituições financeiras interessadas são encorajadas a trabalhar 

conjuntamente para a consecução do objetivo comum de recuperar empresas em 

dificuldades. 
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3. O London Approach não é conjunto pré-determinado de prescrições 

normativas, e sua eficácia repousa na flexibilidade de implantação e na promoção da 

lisura e retidão comerciais para atingir tratamento justo e eqüitativo a todas as classes de 

credores. 

4. O Bank of England assume o papel de promotor do espírito de construtiva 

cooperação e, quando solicitado, agir como mediador independente para solucionar 

controvérsias entre credores. Não há processo formal de arbitragem, encorajam-se os 

credores a adotar posições razoáveis e compreensivas perante companhias que 

experimentam dificuldades financeiras. 

5. O conceito básico envolve a concessão de moratória ao devedor, durante 

a qual os credores, sem uso de expedientes falimentares previstos em lei, concordam em 

não tomar medidas unilaterais contra o devedor, nem a tentar melhorar sua posição na 

situação pelo uso de expedientes financeiros ou comerciais. Essa prática concede tempo 

para se levantarem informações relavantes, elaborarem-se planos de recuperação e 

avaliarem-se opções com objetivo de se deliberar sobre a estratégia comum e, se 

apropriada, a reestruturação. Critérios para rateio de perdas são incluídos na 

documentação que formaliza o acordo. 

6. As instituições financeiras permanecerão solícitas a ajudar seus clientes 

em dificuldade, dando-lhes tempo crucial para permitir tomar decisões bem-

fundamentadas, porém sujeitando tal apoio à percepção de chances razoáveis de melhor 

solução que a falência, e que não se perceba prima facia riscos excessivos de 

deterioração econômica durante a moratória. 

7. A revisão do plano de recuperação por auditores independentes será 

adotada com freqüência para subsidiar a tomada de decisão e para monitorar os acordos 

efetuados. 

8. As decisões serão tomadas à luz de informações bastantes e de qualidade. 

9. Qualquer pedido de empréstimos adicionais para reforçar a liquidez da 

empresa em recuperação poderá ser atendido de várias maneiras: i. conjuntamente pelos 

credores, pro rata à sua exposição quando da moratória; ii. pela concessão de prioridade 

ou garantia para credores específicos; iii. liberação de garantias concedidas para geração 

de caixa. 

10. O banco-líder (Coordenador) será escolhido pelos credores e aceito pela 

companhia em recuperação. De acordo com o tamanho do grupo de credores, poderá ser 
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eleito comitê representativo. O Coordenador conduzirá negociações com a companhia 

para viabilizar a recuperação, e prestará informações iguais e simultâneas a todos 

demais credores envolvidos. Todos envolvidos tomarão medidas para evitar vazamentos 

de informações ou insider trading. 

11. É fundamental considerar: i. a cada credor é reconhecido o livre 

exercício de seu julgamento empresarial; porém ii. de cada credor se espera adoção de 

posição realística e pragmático, reconhecendo-se o impacto de suas decisões sobre 

outros credores. Ninguém deverá obter para si termos iníquos aos demais credores, bem 

como deverá apoiar o objetivo comum para se apoiar a companhia em dificuldades. 

O London Approach apresenta eficiência ótima quando adotado antes da 

insolvência de fato do devedor. Isso assegura mais tempo para as partes refletirem se 

lhes valerá arriscar o imediato e unilateral exercício de seus direitos de crédito diante da 

possibilidade (no caso, bastante presente) de incorrer nos esperados custos de 

participação de procedimento falimentar caso assim procedam. Se a percepção de valor 

pender para a colaboração, tem-se o ambiente propício à aplicação do London 

Approach, que facilita o acordo pela oferta de procedimento e critérios de rateio dos 

benefícios da renegociação, bem como pela disponibilização de árbitro imparcial para 

dirimir controvérsias, o Bank of England. 

ARMOUR e DEAKEN (2000) defendem o efeito normativo de tais arranjos 

que ultrapassariam a responsabilidade pré-contratual. De acordo com tais Autores, o 

London Approach seria cogente para seus participantes não pela hiper-racionalidade de 

seus participante nem pela ameaça, velada ou real, do Bank of England, enquanto 

autoridade monetária, promover retaliações contra aqueles que não aderirem à 

reestruturação: 

“[…sugeriu-se] que os bancos que se recusassem a participar 
das reestruturações poderiam ter sua administração superior convidada para 
‘a cup of tea with the Old Lady’”4. Isso significaria um encontro a portas 
fechadas com os oficiais do Bank of England, que teriam as ‘sobrancelhas 
arqueadas’ sinalizando sua insatisfação com o comportamento dissidente. 
Seria apresentado que, caso o banco continuasse dissidente, duras sanções 
seguiriam.” (29-30) 

Após entrevistas com mais de dez operadores do mercado de capital 

londrino que tiveram experiência com o London Approach, nas quais todos 

                                                 
4  “Tomar uma xícara de chá com a Velha Senhora”, em livre tradução. 
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entrevistados negaram a abordagem coercitiva do Bank of England, e pela inexistência 

de registro de sanções administrativas aplicadas pelo Bank of England que poderiam ser 

atribuídas à dissidência na adoção do London Approach, os Autores refutaram a tese. A 

abordagem não tem lastro em normas cogentes positivas ou de aplicação do poder 

regulador estatal. 

Trata-se de um costume, criado pela promoção de boas práticas negociais, e 

cogente pela estabilização das expectativas dos agentes. É sabido há muito que os 

costumes são fonte do Direito Empresarial, e por isso esse costume, no contexto inglês, 

é vinculante não por causa de peculiaridades do Common Law, mas pelas relações 

negociais desenvolvidas na sua prática. 

Aquele que participar do arranjo será beneficiado pela oferta de quinhão 

equitativo do saldo apurado na recuperação. Não apenas, ao se considerar a 

profissionalidade como característica da atividade empresarial, percebe-se como as 

relações criadas são juridicamente vinculantes. As instituições financeiras envolvidas 

concedem empréstimos que sofrem default todos os dias, é o risco de seu negócio. Elas 

não se privarão da possibilidade de fazer novos e lucrativos negócios mantendo-se 

inflexíveis em operação isolada. Todas querem ser convidadas para as próximas 

negociações, logo têm o estímulo para cooperarem. 

Após algumas renegociações bem-sucedidas, os dissidentes seriam 

excluídos das operações posteriores, e os que aquiescessem aos seus princípios seriam 

convidados para as futuras operações. Em todas as negociações haveria proveito 

econômico para os participantes, logo ao dissentir de única operação o agente estaria se 

privando de ganhos futuros de inúmeras outras operações a realizar. 

O London Approach, na prática, cria e opera vários mercados: de 

renegociação de créditos de difícil recebimento para as instituições financeiras, de 

assessoria e consultoria gerencial e financeira para as empresas em recuperação. Ao se 

estabelecer um mercado, seu regulamento é cogentes para os participantes, daí o caráter 

normativo do London Approach, mesmo sem expressa regulação positiva. 

3 PROPAGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO LONDON APPROACH 

Para estudiosos de países em desenvolvimento, pode parecer que o estudo 

de ferramenta para solução de problemas econômicos de nação próspera e pujante como 

a Inglaterra seria pouco frutífero, pois bastante distintos os contextos de aplicação. As 

nações em desenvolvimento sofrem de crises sistêmicas, decorrentes de problemas 
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estruturais, e não disporiam de instituições financeiras com a secular credibilidade do 

Bank of England para lastrar sua aplicação. Além disso, a simples percepção que o 

London Approach não se baseia em normas positivas cogentes, e sim em algo “etéreo” 

como “costumes” e “comportamento recomendado”, poderia induzir à conclusão que tal 

abordagem estaria restrita aos países vinculados à tradição do Common Law, sendo o 

London Approach apenas mais uma das diversas peculiaridades das ilhas britânicas, tais 

como o sistema imperial de pesos e medidas e a monarquia parlamentarista 

constitucional. 

Nada mais equivocado. O London Approach, ao orientar adequadamente as 

expectativas e o agir dos agentes econômicos pautado em estímulos oferecidos pelo 

sistema jurídico, possui denso conteúdo normativo. Sem essa compreensão, que o 

Direito não se restringe a normas positivas, não haveria outra explicação de como a 

metodologia foi transplantada com sucesso para o extremo oriente asiático para o 

equacionamento da chamada “Crise Asiática de 1997”. 

MEYERMAN (2000:299-300) apresenta relato de como o ataque 

especulativo contra o baht tailandês reverberou sobre as economias da região: 

“Quando a crise financeira atingiu o Leste Asiático no outono de 
1997, o débito corporativo na Indonésia, Malásia, Coréia do Sul e Tailândia 
atingira elevados níveis. O mecanismo que precipitou a crise era simples: 
saídas de capital significavam que investidores e credores subitamente 
resgataram os empréstimos que tinham agressivamente oferecido ao setor 
privado do Leste Asiático. As companhias da região se viram incapazes de 
rolar suas dívidas por diversas razões, incluídas má administração, más 
práticas financeiras, ausência de transparência contábil e alavancagem 
excessiva. As desvalorizações da moeda local tornaram ainda mais difícil 
para as companhias com dívidas em moedas estrangeiras para pagar os 
empréstimos. Isso precipitou o foge-foge, e à medida que mais credores e 
investidores recobravam seus empréstimos, o ‘efeito cascata’ ameaçou ruir 
toda a economia. Se a situação não fosse resolvida, teria vastos e 
imprevisíveis conseqüências para o bem-estar social, desenvolvimento 
econômico e estabilidade política da região”. 

A despeito dos problemas gerencias e de exposição excessiva ao risco de 

várias empresas, a Crise Asiática sinalizou quão entremeadas são crises financeiras e 

empresariais. Enquanto para a crise de empresa isolada causada pelo endividamento 

excessivo pode-se preferir sua solução pela declaração de falência, quando a crise 

empresarial surge por instabilidades macro-econômicas pode ser mais prudente permitir 

sua reestruturação, pois talvez seja este o sintoma de epidemia no setor produtivo. 
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Quando os sistemas falimentares tradicionais adotados nas nações asiáticas 

se revelou insuficiente para lidar com as reestruturações, tais países buscaram no 

London Approach a inspiração e técnica a adotar para o salvamento de suas economias 

(MEYERMAN, 2000:304). Vale no noticiário de como os países asiáticos adotaram 

abordagens inspiradas no London Approach para enfrentar a crise econômica estrutural 

de 1997.  

A Coréia do Sul criou o Seoul Approach fortemente inspirado no London 

Approach. O governo utilizou de sua posição predominante no setor financeiro para 

conceder novos empréstimos aos chaebols, os grandes grupos empresariais sul-

coreanos. Os chaebols, entretanto, estavam acostumados a receber financiamentos em 

condições vantajosas, e sua administração superior teve que sofrer a ameaça de ver os 

novos empréstimos interrompidos exceto se atingissem os indicadores previstos nos 

planos de recuperação (MAYERMAN, 2000:307). Além disso, a Coréia do Sul 

promulgou nova lei de falências que, aparentemente, em muito se assemelha à lei 

falimentar inglesa então em vigor (MAKO; 2004:06). 

A Tailândia criou o “Comitê Conselheiro para a Reestruturação de Dívidas 

Corporativas” que pautou sua atuação nas chamadas “Bangkok Rules”, derivadas do 

London Approach. O Comitê exerceu o papel de mediador ou coordenador dos 

trabalhos de recuperação como o Bank of England o fizera no Reino Unido 

(MAYERMAN, 2000:307; MAKO, 2004:08) 

A Indonésia tentou inicialmente abordagem puramente consensual para as 

renegociações extrajudiciais, porém posteriormente adotou regras cogentes. Criou-se o 

Jakarta Initiative Task Force (JITF) em setembro de 1998 para equacionar pendências 

financeiras com bancos estrangeiros. Seu foco inicial era o aconselhamento e mediação 

entre credores e devedores, porém essa abordagem restrita também se revelou ineficaz 

no ambiente de crise econômica. Em abril de 2000, porém, o JITF ganhou diversos 

poderes que facilitaram sua atuação, que se deu em quase quinze mil casos (!), sendo 

três mil de grandes empresas, e doze mil de pequenas e médias empresas (MAKO, 

2004:09). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência asiática sugere que não há boas alternativas de sistemas 

falimentares exceto aqueles que combinem segurança dos direitos creditórios, eficiência 

procedimental e mecanismos confiáveis para solução de controvérsias entre credores. 
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Sem esses três pré-requisitos, qualquer regime de recuperação extrajudicial de empresas 

quase certamente falhará em prover soluções adequadas a crises empresariais ou 

financeiras (MAKO, 2004:03). 

A substituição de sistemas falimentares judiciais pela adoção exclusiva de 

mecanismos extrajudiciais como o London Approach não é alternativa factível, porém a 

existência de alternativas viáveis aos procedimentos concursais judiciais, 

principalmente nas economias em desenvolvimento como a brasileira, não pode ser 

ignorada. Nos países em desenvolvimento, a lei falimentar pode ser insuficientemente 

sofisticada para lidar com a crescente complexidade das empresas contemporâneas. O 

Poder Judiciário pode carecer de infra-estrutura física ou gerencial para lidar com 

processos envolvendo centenas ou milhares de credores distintos como pode ocorrer nas 

grandes falências ou em crises econômicas nacionais. Não se espera, em economias em 

desenvolvimento, abundância de juízes e servidores com especialização e experiência 

para lidar com as complexas alternativas negociais ponderadas nos planos de 

recuperação. Além disso, a falência de empresas isoladas pode ser apenas prenúncio de 

crises de maior porte que podem rapidamente congestionar o funcionamento do 

aparelho judiciário. Com essas considerações, a existência de alternativas aos sistemas 

falimentares tradicionais é bem-vinda mesmo em países em desenvolvimento (GITLIN, 

WATKINS; 1999:03) 

Não há, porém, alternativa óbvia à participação estatal mesmo quando o 

ambiente de negociação creditício se dá fora do Poder Judiciário. Os mercados 

financeiros são extremamente competitivos, e seus agentes lidam com vários problemas 

de coordenação e comunicação que tornam implausível a possibilidade de espontânea 

auto-composição. Pode até haver cooperação em alguns pontos, porém nenhuma agente 

sob forte pressão competitiva delegará facilmente poderes a um concorrente atuar como 

banco-líder de operação pautada nos princípios do London Approach. Atingir a 

sofisticação de se prever, no calor da inadimplência de grandes clientes, qual será o 

processo de arbitragem para solução de controvérsias também é implausível. 

Somente a autoridade monetária detém a credibilidade para coordenar tal 

processo, e mesmo assim somente poucos países detêm os recursos e expertise para 

tornar úteis a atuação dos bancos centrais. O Brasil, após sofrer várias crises financeiras, 
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detém hoje relativamente sólido sistema financeiro, e profissionais com expertise no 

Banco Central5. 

No Brasil, o regime de saneamento das instituições financeiras em crise é 

dado pela Lei 6024, de 13 de março de 1974, que cria regime concursal extrajudicial. 

Trata-se de instrumental rápido e eficiente para atuar no mercado financeiro e de 

capitas, com o objetivo de evitar que certas situações isoladas possam colocar em risco 

a solidez do sistema financeiro. 

Os poderes concedidos ao Banco Central são amplos, porém ressente-se de 

critérios transparentes para sua aplicação6. O London Approach, por sua vez, ao se 

dedicar à atuação prudencial e à coordenação dos agentes econômicos, oferece 

metodologia testada e aprovada pelo tempo e pela prática dos mercados financeiros 

londrinos exatamente para orientar a atuação da autoridade monetária em situações 

similares à insolvência bancária. 

O London Approach pode ser adotado imediatamente no Brasil, pois a Lei 

6024/74 é flexível o bastante para acomodá-lo sem modificações formais. Sua explícita 

adoção dotaria o Brasil de poderoso recurso para recuperação extrajudicial de empresas, 

para o manejo de crises financeiras de grandes proporções e, particularmente 

interessante para o caso brasileiro, de critério transparentes para aplicação dos grandes 

poderes concedidos à autoridade monetária pela Lei 6024/74. 
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RESUMO 

A ordem econômica está pautada em princípios constitucionais expressos e sua 

observância acaba por alterar a tutela das diversas relações econômicas e sociais. Com 

isso a realidade social também se alterou não mais se admitindo que num Estado que 

assegure, constitucionalmente, valores como justiça social e a construção de uma 

sociedade livre justa e solidária, seja admitida uma ordem tributária que contrarie estes 

ditames. A Constituição se move para o centro do sistema jurídico para ser aplicada 

como instrumento através do qual o direito é lido, interpretado e aplicado. É neste 

cenário que se pode falar em proteção do consumidor como limitação ao poder de 

tributar uma vez que está expresso no texto constitucional a necessidade de informação 

do consumidor acerca da carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços. Em 

respeito a todo o contexto constitucional e aos objetivos do Estado de construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária é que não se pode admitir que apenas parte dos 

mandamentos constitucionais sejam aplicados enquanto outros deixam de sê-lo em face 

da inércia do legislador ordinário.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

DIREITO TRIBUTÁRIO; CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; LIMITAÇÃO AO 

PODER DE TRIBUTAR; PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR; ORDEM ECONÔMICA; 

DEVER DE INFORMAR. 

 

ABSTRACT 

The economic order is founded in express constitutional principles and its attendance 

turns out to modify the protection of several relations either economic or social. With 

this, the social reality has also suffered modifications, with no possibilities that in a 

State that assures, constitutionally, values such as social justice and the construction of a 
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society that should be free, fair and solidary, a taxation order that goes against such 

purposes. The Constitution is moved to the center of the juridical system to be applied 

as the instrument through which the law is read, interpreted and applied. It is in this 

scenario that it is possible to talk about the consumer’s protection as a limitation to the 

taxation power once it is express in the Constitutional text the necessity to inform the 

consumer on the tax burden on services and goods.  With respect to all the 

constitutional context and to the objects of construction of a society that is free, fair and 

solidary that it is not possible to admit that only a part of the constitutional command 

should be applicable, while others are not, due to the lack of action of the ordinary 

legislator. 

 

KEY-WORDS 

TAX LAW; CONSTITUTION OF THE REPUBLIC; LIMITATION TO THE 

TAXATION POWER; CONSUMER PROTECTION; ECONOMIC ORDER; DUTY 

TO INFORM.  

 

 
1. Colocação constitucional do tema 
 

Em passado não muito distante não se via a Constituição como autêntica norma 

jurídica dotada de cogência e imperatividade, mas tão somente como um instrumento 

legislativo destinado à organização política do Estado e à retórica proclamação dos 

valores supostamente garantidos pelo próprio Estado. Deste modo, a Constituição 

deveria servir de inspiração ao legislador e ao magistrado, porém, na solução de 

controvérsias judiciais o judiciário deveria fundamentar suas decisões nas leis e não na 

Constituição1. Nesta época era o Código Civil que ocupava o centro do ordenamento 

jurídico e não a Constituição, especialmente no que se referia à solução das 

controvérsias no âmbito das relações privadas. 

Em países que seguiam o chamado sistema jurídico romano-germânico, à 

concepção de centralização do sistema a partir da lei, chamou-se “legicentrismo”, que 

tinha por pressuposto filosófico a visão de Rousseau, de que a lei deveria ser 

considerada a expressão máxima da vontade do povo, e então, seguindo Montesquieu, 
                                                 
1 Sobre o tema veja-se Eduardo García de Enterría, La Democracia, La Ley y el Juez, in  El Derecho, la 
Ley y el Juez, Eduardo García de Enterría y Aurélio Menéndez Menéndez, 1997, págs. 19 – 62. 
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para quem a separação de poderes deveria ser sempre absoluta, o juiz seria apenas “a 

boca que pronuncia a lei”2.  

Neste contexto, portanto, as Constituições não exerciam o papel de 

direcionamento do Estado para o atendimento das questões sociais. O Estado que era 

liberal, intervinha somente para assegurar a segurança e a ordem, coibindo abusos 

contrários ao desenvolvimento de uma ordem econômica também liberal. Uma série de 

fatores contribuiu, no entanto, para que tal situação se alterasse. Conforme nos ensina 

Gustavo Binembojm3 “... com a crise do Estado liberal-burguês e advento do Welfare 

State, assistiu-se a um vertiginoso processo de “inflação legislativa”. O Estado que 

antes se ausentava do cenário das relações econômicas e privadas, foi convocado a 

intervir nesta seara, e assim o fez, dentre outras formas, pela edição de normas 

jurídicas com freqüência cada vez maior. Uma das conseqüências desta volúpia 

legiferante foi exatamente a desvalorização da lei. Ademais, a multiplicação das 

normas jurídicas, que passavam a constituir novos microssistemas normativos, nutridos 

por valores e objetivos por vezes dissonantes daqueles, de inspiração liberal, acolhidos 

pelo Código Civil, importou em movimento de “descodificação” do Direito. Com isso, 

o Código foi perdendo progressivamente a posição de centralidade que até então 

desfrutava na ordem jurídica”. 

As Constituições foram gradativamente incluindo em seus textos enunciados 

que, inicialmente não possuíam normatividade4 e posteriormente passaram a ganhar 

expressão maior, o que se deu com maior ênfase após as Grandes Guerras Mundiais. 

                                                 
2 Louis Favoreau, Legalidad y Constitucionalidad: la Constitucionalización del Derecho. (tradução de 
Magdalena Correa Heno), 2001. 
3 Gustavo Binembojm. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. – Rio de Janeiro: Renovar, 2006. pág. 62. 
4 A Constituição Francesa de 1793 visava a diminuir as diferenças sociais dizendo que “o socorro público 
era dívida sagrada, cabendo à sociedade proporcionar aos cidadãos infelizes subsistência (pelo trabalho) 
ou assegurar meios de sobreviver àqueles que não tivessem condições de trabalhar”. 
 
Em 1848, novamente a Constituição Francesa dá um passo à frente, dispondo que constitui dever do 
Estado prestar trabalho a todos. Esta disposição constitucional fora resultado da grave crise econômica 
que trouxera desemprego em massa. À revolução política desta época deveria acrescer-se a Revolução 
Social, não bastaria para a solução dos problemas concretos apenas o discurso e a vontade política, a 
sociedade precisaria de atitudes tendentes a solucionar ou pelo menos aliviar a crise pela qual passava. 
 
Embora a concretude do enunciado constitucional não tenha se realizado, o texto da Constituição francesa 
de 1848 firmou-se no constitucionalismo ocidental como um marco especial em relação aos direitos 
sociais. Até então, as Constituições eram tidas por textos organizadores da ordem política de um país, sem 
que contemplassem inclusões de matéria destinada à preocupação social. 
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Com estas, o problema que já era grave, piorou e exigiu uma tomada de decisão e 

solução concretas. Era preciso assegurar e implementar, além da igualdade social, a 

igualdade econômica. Deste modo, os direitos que eram apenas apontados pelas 

constituições passaram a ser incorporados por elas. 

Além da ordem jurídica, haveria que se estabelecer a ordem econômica e social, 

sendo que esta última deveria estar contida naquela ou pelo menos, por ela ser 

considerada. O que estava nas legislações passou a ser focalizado pelas Constituições. 

Deste modo é que nas palavras de Gilberto Bercovici5 “as Constituições elaboradas 

após o final da Primeira Guerra Mundial têm algumas características comuns, 

particularmente, a declaração, ao lado dos tradicionais direitos individuais, dos 

chamados direitos sociais, ou direitos de prestação: direitos ligados ao princípio da 

igualdade material que dependem de prestações diretas ou indiretas do Estado para que 

possam ser usufruídos pelos cidadãos. Estas novas Constituições são consideradas parte 

do novo constitucionalismo social...”. 

Neste contexto de chamamento do Estado a uma atuação não apenas na seara 

econômica, mas nesta como garantia de uma manutenção da ordem social é que se tem, 

em termos mundiais, a constitucionalização da ordem econômica, iniciando com a 

Constituição mexicana de 5 de fevereiro de 19176, seguida pela Constituição de Weimar 

de 19197, esta a mais célebre das novas constituições, tendo grande influência nas 

Constituições elaboradas posteriormente. Adotando-se a tese de Carlos Miguel Herrera8, 

a ordem econômica na Constituição de Weimar apresenta três níveis. O primeiro seria o 

dos direitos fundamentais sociais e econômicos (direito ao trabalho - art. 163), proteção 

ao trabalho, à assistência social e sindicalização (arts. 157, 161 e 159 respectivamente). 

O segundo nível apontado seria o do controle da ordem econômica capitalista através da 

inclusão de disposições acerca da função social da propriedade, por exemplo, (art. 153) 

                                                 
5 Constituição Econômica e Constituição Dirigente. Constituição e Democracia – Estudos em homenagem 
ao Professor J.J. Gomes Canotilho, pág. 219 e ss, Malheiros, 2006. 
6 A Constituição Mexicana, seguindo os anseios e reivindicações da Revolução Mexicana que teve início 
em 1910, dispensou atenção especial para os direitos dos trabalhadores, atentou para a função social da 
propriedade e para a reforma agrária. Sobre o tema veja-se Jorge Carpizo, La Constitución Mexicana de 
1917, 2ª ed, México, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 1973, pp. 109-125 e 194-197. 
7 Entre estas duas Constituições há que se mencionar a Constituição da Rússia soviética, que se 
configurou na antítese das Constituições classicamente reconhecidas, pois apresentava a “Declaração dos 
Direitos do Povo Trabalhador e Explorado”. Esta Constituição estabeleceu vários direitos formais para o 
Estado, tolhendo completamente as liberdades individuais. 
8 Constitution et Social-Democratie à Weimar: pour une Périodisation, in Carlos Miguel Herrera (org.), 
Les Juristes de Gauche sous la République de Weimar, Paris, Kimé, 2002, pp. 34-35. 
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e finalmente, o terceiro nível, que seria o do mecanismo de colaboração entre 

trabalhadores e empregadores por meio dos conselhos (art. 165). Ao analisar esta 

organização da ordem econômica em Weimar, identifica-se a clara intenção de se buscar 

a transformação social, dando um papel importante aos sindicatos na busca da 

realização concreta desta tarefa. A análise desta evolução é primordial para que se 

possam alocar, nos atuais textos constitucionais as proteções dadas às relações privadas 

e no que interessa ao presente estudo a proteção ao consumidor, hoje princípio 

norteador da ordem econômica. 9

Num apanhado geral acerca do tema, tem-se que, de início o Estado era liberal, 

durante a chamada pré-modernidade, neste momento histórico, o paradigma jurídico era 

a lei. Em período posterior, ao qual se chamou de modernidade, o Estado é tido por 

social, é neste momento que o paradigma jurídico muda e passa da lei, para o juiz. 

Finalmente, tem-se o momento histórico chamado de pós-modernidade, o Estado é tido 

por neoliberal e o paradigma jurídico deve ser a melhor solução para o caso concreto – 

singular. 

Neste cenário tem-se a Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do 

Homem10 e a Independência dos EUA11. O Constitucionalismo moderno inicia sua 

trajetória com o Jusnaturalismo moderno (pós-medieval) que procura superar o 

dogmatismo medieval e teológico que o envolveu de início. Tem seu auge e declínio 

com as codificações (código Napoleônico). Conforme já exposto no presente trabalho, a 

partir do momento em que passam a ocorrer as “descodificações” a Constituição passa 

não apenas a prever direitos sociais e individuais, mas passa também a exercer a sua 

força normativa através da realização de seus pressupostos. 12

                                                 
9 Art. 170, V da Constituição da República Federativa do Brasil. 
10 O Preâmbulo da Declaração afirma que ela contém os direitos naturais e inalienáveis e sagrados do 
homem – art. 2º - “O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 
opressão. 
11 Da Declaração redigida por Thomas Jefferson, constam referência às leis de Deus e da natureza 
“Sustentamos que estas verdades são evidentes, que todos os homens foram criados iguais, que foram 
dotados por seu Criador de certos Direitos inalienáveis, que ente eles estão a Vida, a Liberdade e a Busca 
da Felicidade”. 
12 Neste sentido veja-se Konrad Hesse, para quem, “Em caso de eventual conflito, a Constituição não 
deve ser considerada, necessariamente, a parte mais fraca. Ao contrário, existem pressupostos 
realizáveis (realizierbare Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem assegurar a 
força normativa da Constituição”. A Força Normativa da Constituição (tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes) Sergio Antonio Fabris. Pág. 25. 
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A identificação (entre direito e lei) individualista que decorria da codificação 

tende a cercear a interpretação criativa do juiz em nome de uma interpretação que se 

considerava pretensamente neutra e objetiva. Com o positivismo exacerbado há total 

obediência à ciência como única verdade.  

O Positivismo admite que a ciência do direito faça um juízo de fato para o 

conhecimento da realidade e não um Juízo de valor, o que envolveria uma tomada de 

posição diante da realidade. O Positivismo Jurídico apresenta características específicas 

e sua análise nos conduz ao entendimento acerca da imposição das leis como verdade 

única e sua configuração como expressão máxima do direito. O Positivismo jurídico 

caracteriza-se essencialmente: (i) pela aproximação quase plena entre o Direito e a 

Norma; (ii) pela estabilidade do direito – a ordem jurídica é una e emana do Estado; (iii) 

por considerar o ordenamento jurídico completo e detentor de todas as soluções, 

inexistindo lacunas; e finalmente (iv) pelo formalismo, pelo que, a validade da norma 

decorre do procedimento para sua criação, independendo de seu conteúdo. Tem seu 

ponto culminante com a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. 

Na virada do século XIX para o século XX o positivismo jurídico tomou seu 

lugar no Direito, a força da razão e da ciência passaram a imperar. No positivismo o 

direito era a norma; a filosofia e os princípios foram, neste contexto, apartados do 

Direito. Fundadas na obediência à lei, barbáries foram cometidas (o nazismo na 

Alemanha e o fascismo na Itália, são exemplos destas), na expressão de Hannah 

Arendt13, a “banalização do mal” foi dada, em nome da obediência à lei14. 

Este cenário absurdo vai dando lugar ao que chama a doutrina de pós-

positivismo15. Para o pós-positivismo, o direito não se esgota na lei, no texto positivado, 

os valores compartilhados pela sociedade devem ser assegurados pelos tribunais; nas 

palavras do Professor Luis Roberto Barroso16, o pós-positivismo promove; “a) uma 

reaproximação entre o direito e a filosofia, entre o direito e a ética; b) o reconhecimento 

de normatividade aos princípios, que são a via pela qual os valores ingressam na ordem 

                                                 
13 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém; tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
14 É de se lembrar que todos os acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da lei, emanada de 
poder competente, em sua defesa. 
15 Sobre o tema veja-se o texto de Luis Roberto Barroso, in Diálogos Constitucionais: Direito, 
Neoliberalismo e Desenvolvimento em países periféricos, págs. 321-331. Renovar. Obra organizada por 
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Martonio Mont’Alverde Barreto Lima. 
16 Obra citada, pág. 323. 
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jurídica; c) a centralidade dos direitos fundamentais e as múltiplas implicações daí 

resultantes” 

No pós-positivismo surge a normatividade dos princípios e com isto o caminho 

para a chamada Constitucionalização do Direito Privado. Neste contexto, onde não 

havia mais espaço para a aproximação absoluta entre Direito e Norma, mas também não 

se desejava um retorno aos conceitos vagos do jusnaturalismo, o Pós-positivismo surge 

para superar o conhecimento convencional e reintroduz a idéia de justiça e legitimidade. 

Faz-se uma reaproximação da ética e do direito. O Constitucionalismo moderno abriga 

os valores compartilhados pela comunidade em dado momento e lugar, a normatividade 

dos princípios passa a ser reconhecida. 

Neste cenário é que se move a Constituição para o centro do sistema jurídico, 

não para ser aplicada somente como texto positivado, mas como instrumento através do 

qual se lê, se interpreta e se aplica o direito. A Constituição deixa de ser um instrumento 

político, um conjunto de disposições voltadas somente à organização política do Estado 

e às relações de direito público, para se voltar a todas as relações decorrentes e tuteladas 

pelo direito, sendo, novamente nas palavras do professor Luis Roberto Barroso17, não 

apenas um modo de desejar o mundo, mais que isso “... um modo de desejar o mundo: 

fundado na dignidade da pessoa humana, na centralidade dos direitos fundamentais, na 

busca por justiça material e na tolerância, no respeito ao próximo, assim o igual como o 

diferente”. 

Os princípios constitucionais, explícitos ou não, passam a ser a síntese dos 

valores abrigados no ordenamento jurídico.  Surge um catálogo de princípios 

instrumentais específicos de interpretação constitucional que são18: (i) Supremacia da 

Constituição; (ii) Presunção de Constitucionalidade das leis e dos atos emanados do 

poder público; (iii) Interpretação conforme a Constituição; (iv) Unidade da 

Constituição; (v) Razoabilidade; e (vi) Efetividade. 

Estas transformações acabaram por redefinir a posição da Constituição na 

Ordem Jurídica Brasileira. 

                                                 
17 Obra citada, pág. 325. 
18 Luis Roberto Barroso, Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro 
(Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Acadêmica de Direito Constitucional n. 1, 
2001, págs. 17-59. 
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Segundo o Professor Luis Roberto Barroso19 “De fato, nas últimas décadas, o 

Código Civil foi perdendo sua posição de preeminência, mesmo no âmbito das relações 

privadas, onde se formaram diversos microssistemas (consumidor, criança, adolescente, 

locações, direito de família). Progressivamente foi se consumando no Brasil um 

fenômeno anteriormente verificado na Alemanha após a Segunda Guerra: a passagem 

da Lei Fundamental para o centro do sistema. À supremacia até então meramente 

formal, agregou-se uma valia material axiológica à Constituição, potencializada pela 

abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios”. 

A Constituição deixa de ser apenas um sistema e passa a ser um modo de olhar e 

interpretar todos os demais ramos do direito. Toda a ordem jurídica deve ser lida e 

apreendida pela lente constitucional para que se realizem os valores nela consagrados. É 

a reinterpretação de institutos sob uma ótica constitucional. 

É neste cenário que se pode falar na proteção do consumidor como fundamento 

da ordem econômica e como tal, como limitador ao poder de tributar, uma vez que, não 

é somente no artigo 170 da Constituição da República que se faz a menção geral à 

proteção do consumidor (além do exposto no artigo 5º) existindo ainda dispositivo 

expresso no capítulo destinado a organização do sistema tributário nacional pelo qual se 

deve observar o disposto no artigo 150, §5º, comando constitucional que determina que 

o consumidor seja informado da carga tributária incidente sobre mercadorias e serviços. 

 

 
2.1. Da Defesa do Consumidor como Princípio da ordem econômica.  
 

O artigo 17020 da Constituição da República elenca os princípios que regem a 

ordem econômica. De seu conteúdo já se extrai que embora o capítulo onde se encontra 

inserido seja destinado ao ordenamento financeiro e econômico do país, não há que se 

                                                 
19 Luis Roberto Barroso, Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro 
(Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista Acadêmica de Direito Constitucional n. 1, 
2001, pág.55. 
 
20 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: I – soberania nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade; IV – livre 
concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; VII – redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País. 
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distanciar qualquer comando constitucional do preâmbulo e dos primeiros capítulos da 

constituição, em especial do artigo terceiro que elenca os objetivos da República, e 

dentre eles encontra-se a formação e o estabelecimento de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Assim é que a defesa do consumidor constitui objetivo, princípio a ser 

observado como fundamento de uma ordem econômica que se estabelece numa 

sociedade que se rege pelos ditames da justiça social.  No que diz respeito à defesa do 

consumidor, o princípio se realiza com a observância do disposto no artigo 150, §5º da 

Constituição da República, que, inserido no capítulo destinado às limitações 

constitucionais ao poder de tributar, dispõe que a lei determinará medidas para que os 

consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 

serviços. 
 

2.2. Do sistema tributário Nacional e a limitação ao Poder de Tributar em face 

de determinação constitucional não observada 

 

Já de início a Constituição da República, em seu artigo 3º dispõe que constitui 

objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Ainda no mesmo artigo menciona o objetivo de erradicação das 

desigualdades. Ora, diante destes enunciados, e atribuindo-se a estes a já mencionada 

força normativa, qualquer ato (seja legislativo ou judicial) que negue estes objetivos 

maiores estará em desacordo com a Constituição da República e não poderá ser 

admitido. Somente este artigo (3º) já seria o suficiente para se analisar o tema da 

tributação, porém optou o legislador constitucional por ser expresso quanto à questão 

tributária. Tanto expôs e o legislador ordinário vem cometendo a inconstitucionalidade 

por inobservância deste enunciado, a cada lei instituidora de tributos e a cada vez que 

não edita lei que determine, de maneira expressa e estabelecendo penalidades para sua 

inobservância, a forma pela qual a carga tributária deve ser informada ao consumidor. 

Note-se que a constituição brasileira contém conteúdos observados de maneira 

costumeira em outros países e que sequer constam de seus textos legais.  É o que 

acontece com a Constituição de diversos países da União Européia, que não prevêem 

diretamente a proteção e a garantia, dos direitos dos consumidores, mas que estão em 

vigor em uma realidade que já se dirigiu ao cumprimento em todas as searas de 

preceitos mais genéricos e que garantem a interpretação e aplicação do direito 
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“conforme” a Constituição. 21 Porém quis o legislador Constituinte fazer mais, 

determinou em seu artigo 5º como direito e garantia fundamental que o Estado promova 

a defesa do consumidor, no artigo 150, §5º assegura que a lei informe a carga tributária 

constante de cada produto e finalmente em capítulo destinado à Ordem Econômica e 

Financeira elencou como princípio em que se funda a ordem econômica (art. 170, V) a 

proteção ao consumidor. 

Neste contexto e sob a égide da Constituição de 1988, editou-se a lei n. 

8.078/98, o Código de Defesa do Consumidor e posteriormente a Lei n. 10.406 de 10 de 

janeiro de 2002, o Código Civil de 2002. Todos os diplomas explicitam o enunciado 

constitucional, trazendo dispositivos, dentre outros, que tratam da boa-fé nas relações de 

consumo e diante de tal fato pode-se questionar o porquê da não aplicação do 

dispositivo ao Estado. Está o Estado dispensado em face da inércia do legislador 

ordinário em observar o texto constitucional? O Estado, que existe tão somente quando 

observa a vontade da sociedade em que se insere, pois que criação desta. Este mesmo 

Estado furta-se a observar e cumprir o que a lei (CDC) determina e o que o texto 

constitucional obriga em diversos títulos e capítulos. Note-se que no que diz respeito às 

relações ditas privadas de consumo a questão está bem tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor22, e por que não está em relação ao Estado? 

 

3. Conclusões 

 

                                                 
21 A Constituição alemã, prevê em seu artigo 1º a proteção à dignidade da pessoa humana determinando 
que todos os poderes devem protegê-la; em seus artigos 2º e 3º fala dos direitos de personalidade e de 
igualdade. A Constituição belga, por sua vez elenca de maneira genérica, em seus artigos 8º e seguintes a 
qualidade do cidadão belga, seus direitos e garantias; A Finlândia, embora não possua um Texto 
Constitucional único, elenca, na Lei Fundamental Sobre a Forma de Governo, já no artigo 1º a garantia da 
inviolabilidade da dignidade humana e da liberdade dos direitos do indivíduo e da promoção da justiça na 
sociedade; por fim cabe citar  que a Constituição Portuguesa é a única que possui, além do dispositivo e 
da garantia social consubstanciada em seu artigo 2º, garantidor de uma democracia econômica, social e 
cultural, também em capítulo próprio destinado ao que denomina  Direitos e Deveres Econômicos, 
Sociais e Culturais, em seu artigo 60 elenca em três subitens os direitos dos consumidores, tais como, 
qualidade, formação, informação, proteção à saúde, segurança, coibindo a propaganda oculta, indireta ou 
dolosa. Sobre o tema veja-se Las Constituciones de Los Estados de La Union Europea. Germán Gómez 
Orfanel. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1996. 
22 O art. 4º do Código de Defesa do Consumidor enuncia que a Política Nacional das Relações de 
Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
com a transferência e harmonia das relações de consumo; o art. 51, IV do mesmo Código determina que 
são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que estabelecem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. 
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As disposições constitucionais são claras e independem de maiores discussões 

para que sejam aplicáveis. Ainda que não se tenha uma lei específica que dê 

aplicabilidade ao dever de informar a carga tributária incidente sobre mercadorias e 

serviços, há que se perquirir acerca da necessidade da edição desta lei para que se dê 

aplicabilidade ao comando constitucional. É de se questionar até onde ocorre a 

inconstitucionalidade das demais leis aplicáveis e que determinam a imposição de 

tributos sobre mercadorias e serviços e que não informam ao consumidor destes 

produtos e serviços qual a carga tributária de que se compõe aquela mercadoria ou 

aquele serviço que adquire. Enquanto por um lado a lei é tenaz com o fornecedor de 

mercadorias e serviços no que diz respeito à informação de que se compõem seus 

produtos e serviços, perigos, propagandas, dentre outros, deixa-se de perceber 

informação fundamental de que se compõem os mesmos produtos e serviços e que diz 

respeito à carga tributária sobre estes incidente.  A constituição da república contém 

ditames para que se implemente uma justiça social e para que se construa uma 

sociedade livre justa e solidária e neste contexto há que se questionar com veemência a 

inaplicabilidade, por omissão do legislador ordinário de comando constitucional.   
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RESUMO 

O artigo analisa a ineficiência da participação da sociedade nos rumos do Estado, numa 

perspectiva dialógica entre comunidade representada pela sociedade civil organizada e a 

administração pública, através da não observância dos princípios constitucionais da 

publicidade e da eficiência quando da divulgação dos relatórios de execução 

orçamentária dos entes públicos. 

A discussão será focada nos meios de participação popular, com destaque para a 

transparência na gestão fiscal estabelecida pela Lei Complementar 101, de 05 de maio 

de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, visando a uma análise da melhor forma de 

publicização desta execução orçamentária no intuito de possibilitar uma compreensão 

ideal da mesma por parte dos cidadãos, franqueando aos mesmos uma participação 

efetiva no intuito de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. 

Dentre os vários instrumentos disponibilizados pela legislação em tela, analisar-se-á as 

formas de transparência da gestão orçamentária e fiscal como intérprete eficaz para 

realização pelo Estado das necessidades eleitas pela vontade popular, seja através de 

seus representantes eleitos ou mesmo através de processos de gestão participativa direta. 

Porém, quando esta execução é demonstrada de maneira técnico-contábil, nos moldes 

da Legislação infraconstituicional – Lei 4320/1964 – vicia a compreensão das camadas 

                                                 
* Este artigo é fruto das discussões levadas a efeito no GT Administração Pública Dialógica no Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas, ligado ao programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, 
coordenado pela Profa. Dra. Marinella Machado Araújo, sendo parte da dissertação de mestrado de um 
dos autores. 
∗∗ Mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica Minas Gerais, Pesquisador do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas – NUJUP - PUC Minas, Coordenador do Curso de Direito da PUC Minas 
em Arcos, Advogado.   
∗∗∗ Doutora em Direito Administrativo pela UFMG, professora dos cursos de Graduação e Pós Graduação 
da PUC Minas, Coordenadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas - NUJUP PUC Minas, Advogada. 
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da população que não dispõem do conhecimento técnico necessário ao seu correto 

entendimento. 

Sendo assim, pretende-se chamar atenção para a importância de processos estruturados 

que garantam a possibilidade de participação discursiva dos cidadãos no processo de 

publicidade de políticas públicas, implementadoras e assecuratórias dos direitos 

fundamentais. Por fim, a execução do orçamento, quando exposta de forma eficiente aos 

membros da comunidade, gera a possibilidade de questionamento do grupo social 

acerca da eficiência da gestão pública. 

   

PALAVRAS CHAVE 

PUBLICIDADE; EFICIÊNCIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA; ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO; TEORIA DISCURSIVA 

 

 ABSTRACT 

 This article analyses the inefficiency of the society participation in the state business, 

observing the dialogue between the civil society and the public administration through 

the non-observance of the constitutional principles of publicity and efficiency of the 

reports of state budgetary execution.  

The main focus will be the people’s participation, detaching the transparency of the 

government’s budget established by the complementary bill 101/2000 – the Fiscal 

Responsibility Law – aiming an analysis of the best way to publish the public budget. In 

order to provide an ideal comprehension by the citizens as well as the public 

surveillance of state’s expenses.   

Among many instruments provided by the law, we will study some types of supervision 

of the transparent financial plan as an efficient interpreter for the accomplishment by the 

state of the necessities of people’s will through elected representatives or trough direct 

participation of the citizens. However, when the budget is demonstrated by technical 

means, as demanded for the act 4320/1964, it avoids the regular citizen comprehension. 

Thus, we try to demonstrate the importance of the structural process which guarantees 

the possibility of discursive participation by the citizens in the public policies, granting 

their human rights. When the public budget is clearly and efficiently demonstrated to 
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the community members, it brings about the possibility of the social group’s doubts 

concerning public management. 

 

KEYWORDS 

PUBLICITY, EFFICIENCY; BUDGET REALIZATION; DEMOCRATIC STATE; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo analisa a participação da sociedade nos rumos do Estado, 

numa perspectiva dialógica entre comunidade representada pela sociedade civil 

organizada e a administração pública, através da prestação de contas acerca dos gastos 

púbicos através dos relatórios de execução orçamentária previstos na Constituição da 

República de 1988, como suposto instrumento de publicidade, porém sem propiciar de 

maneira clara e eficiente à população uma correta compreensão acerca do destino dos 

recursos públicos nas diferentes áreas de atuação do Estado. 

A Constituição da República de 1988, estabeleceu em seu art. 165, § 3º um 

importante instrumento de transparência da gestão pública: 

Art. 165 -  

(...) 

§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 

orçamentária. 

 

Tal dispositivo vem tornar explícito em matéria orçamentária o princípio da 

Publicidade que rege toda a administração pública, também consagrado na Constituição 

em seu artigo 37 que, após a Emenda Constitucional 19/98, também passou a abrigar o 

princípio da eficiência. 

O que ocorre é que muitas vezes a Administração Pública, em virtude da 

escassez de recursos financeiros, não tem como atender todas as demandas relativas à 

plena concretização das demandas da sociedade, fazendo escolhas políticas sobre quais 

necessidades serão atendidas com o montante disponível. Pelo princípio da publicidade, 
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a população teria o direito de saber em que área e como foram gastos os recursos 

arrecadados pelo Estado. Desta forma, os cidadãos poderiam fiscalizar de maneira 

efetiva o cumprimento das prioridades eleitas pelos seus representantes ou pela própria 

população através de instrumento dialógicos com a administração pública, mormente a 

gestão orçamentária participativa. 

A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

e dá outras providências, também prevê, no seu art. 48, importante instrumento de 

transparência na gestão fiscal, que é a participação da sociedade em todo o processo 

orçamentário, desde a sua elaboração até a prestação de contas, devendo os mesmos 

serem divulgados inclusive por meios eletrônicos. 

Assegura também que as contas apresentadas pelo Chefe do Executivo ficarão 

disponíveis no respectivo Poder Legislativo e no órgão responsável pela sua elaboração 

para a consulta e apreciação dos cidadãos  instituições da sociedade. 

Tais dispositivos, ao constituírem importante avanço na divulgação das contas 

dos administradores poderiam denotar, por si só, um pleno atendimento do princípio da 

publicidade. Porém não é isto que se verifica, vez que, ao lado da publicidade, a 

Constituição da República determina seja a administração pública gerida com eficiência 

e conforme se verá, o ordenamento jurídico pátrio não possibilita uma eficiente 

prestação de contas dos gastos públicos aos olhos da sociedade. 

 

2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. 

 

Diz a Constituição da República em seu artigo 37: 

 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, dos Distrito Federal e das Municípios, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 

 

Para MORAIS (2002, P.314) a publicidade estaria atendida com a simples 

inserção do ato no diário oficial ou por edital afixado no lugar próprio para divulgação 

de atos públicos. Já o princípio da eficiência seria alcançada quando o administrador 
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produz o efeito desejado ao seu ato, exercendo suas atividades sob o manto da igualdade 

de todos perante a lei, velando pela objetividade e imparcialidade, seria ainda: 

 

“... a imposição à administração pública direta e indireta e a seus 

agentes a persecução do bem comum, por meio de exercício de suas 

competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, 

(...) de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior 

rentabilidade social” (p.317) 

 

Para o professor Edimur Ferreira de FARIA (2004, p.36), é em virtude da 

publicidade que a Administração torna-se transparente para que a sociedade possa tomar 

conhecimento de seus atos e impugná-los, se necessário. Para o professor, a sociedade, 

na qualidade de legítima proprietária da coisa pública – o Estado é apenas gestor – tem 

o direito e dever de controlar a administração, fazendo-o a partir da publicidade. 

Segundo o mesmo professor, o princípio da eficiência encerra a necessidade de 

atuação da administração de modo a produzir resultados eficazes, com eficiência. 

Assevera ainda que o gestor público deve planejar a atividade de forma a gastar menos e 

obter o máximo de resultado social e econômico, quando for o caso. 

 

3. A INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA 

PUBLICIDADE AOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

Percebe-se aqui com clareza o dever da administração em publicizar seus atos 

bem como o dever de agir de forma a alcançar eficiência – e eficácia – em todos os seus 

propósitos. Deste modo, até mesmo a publicidade deve ser promovida de tal maneira 

que possibilite alcançar seus resultados, ou seja, divulgar para a sociedade os atos do 

governo. 

Porém, não obstante os mandamentos constitucionais e infraconstitucionais já 

expostos, infelizmente os relatórios de execução orçamentária não conseguem cumprir o 

papel que honrosamente lhes foram atribuídos pelo §3º do art. 165 da Constituição e 

pelos arts. 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Isto porque toda a contabilidade pública ocorre nos moldes previstos na Lei 

4320, de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. 

Referido diploma classifica as receitas e despesas e traz normas contábeis de 

modo a uniformizar todo o trâmite orçamentário nos entes federados, e não só foi 

recepcionada pela Constituição da República como também não foi aprimorada pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

Muito embora traga dispositivos que conseguem uniformizar e padronizar o 

ciclo orçamentário em todas as esferas de Poder, possibilitando auditorias e tomadas de 

contas pelos órgãos competentes, as formas de classificação e exibição das receitas e 

despesas estatais estão voltadas quase que exclusivamente para os especialistas no 

assunto, tecnicizando de maneira ininteligível ao cidadão comum a gestão do dinheiro 

público. 

Tal fato torna inócua e ineficaz a publicidade levada a efeito pelo poder público 

e, à luz da Teoria Discursiva do Direito de Jürgen Habermas, é incompatível com o 

Estado Democrático de Direito estabelecido na Constituição da República. 

Porém, como já dito alhures, toda vontade política na implementação de 

mecanismos de diálogo entre a Administração Pública e a Sociedade necessita estar 

respaldada na possibilidade de compreensão mútua do discurso para sua efetivação, sob 

pena deste processo de planejamento e decisão tonar-se letra morta dentro do estamento. 

A forma que nos apresenta mais eficaz para garantir esta efetividade dos gastos 

públicos, garantindo exeqüibilidade para as decisões tomadas, é a participação deste na 

elaboração e no relatório de execução da peça orçamentária, no intuito de opinar acerca 

da alocação de recursos que assegurem a efetividade do planejamento traçado. 

Para isso, cumpre-nos analisar, à luz da perspectiva de formação e 

consolidação do Estado Democrático de Direito previsto no texto constitucional, a 

importância da gestão orçamentária como forma de efetivar políticas públicas 

garantidoras dos próprios direitos também constitucionalmente garantidos. 
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4.  PAPEL CENTRAL DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PÚBLICA E 

PARTICIPATIVA PARA A GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

 

A despeito de inúmeras teorias acerca da formação e da finalidade do Estado 

moderno, podemos vê-lo como grande associação, que existiria para o cumprimento de 

certos fins, dentre os quais o bem comum e o interesse da coletividade. 

Porém, estamos diante de um quadro em que é impossível atingir a todos os 

fins simultaneamente, em razão da escassez de meios financeiros. O Estado dispõe 

daquilo que arrecada da sociedade – na maioria das vezes de forma coercitiva – ou 

então explorando o seu próprio patrimônio, para atingir aos objetivos a que se propõe. 

Daí, a atividade política é que vai determinar quais destes objetivos serão 

prioritariamente perseguidos. 

A partir da decisão política, o Estado concentrará esforços para cumprir aquelas 

metas estabelecidas. Para tanto, empregará meios e pessoal, contratará empresas, enfim, 

movimentará seu aparato para tanto. Tudo isto necessitará do emprego de dinheiro, 

especificamente, do dinheiro público. 

Para isto, exige o ordenamento jurídico que este gasto esteja previsto dentro de 

uma autorização legislativa específica, em que o poder legislativo autoriza o executivo a 

proceder àquele dispêndio monetário para atingir aquela finalidade politicamente eleita. 

Todas as autorizações legislativas para quaisquer gastos do Estado devem estar 

contidas numa peça legal, o Orçamento Público. 

O orçamento não se prende a elucubrações de técnicos, nem a preocupações de 

racionalizar a máquina financeira; ele tem origem em uma penosa e multissecular cadeia 

de lutas políticas, que veio tornar a elaboração orçamentária indispensável ao equilíbrio 

dos interesses antagônicos em volta do poder. 

A doutrina de um modo geral sustenta que, no séc. XII, os barões e senhores 

feudais pressionaram politicamente o Rei João Sem Terra no sentido de condicionar a 

cobrança de tributos ao consentimento do Conselho do Reino. A participação do 

conselho não significa em si o nascimento do orçamento, mas um componente que 

suscitou o aprimoramento das relações entre Estado e cidadão. 
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Atualmente no Brasil, como resultado destas lutas seculares em todo o 

Ocidente, a Constituição de 1988 prevê todo um capítulo destinado às Finanças 

Públicas, dos artigos 163 a 169, bem como institui em uma seção mecanismos de 

fiscalização, nos artigos 70 a 75, levando a alguns autores a dizer que existe uma 

verdadeira “Constituição Orçamentária” dentro da nossa Constituição. 

Na regulamentação infraconstitucional, destacamos a Lei n.º 4.320/64, 

chamada “Lei de Contabilidade Pública”, que estatui normas gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, bem como a novel Lei Complementar n.º 101, de 

2000 – chamada “Lei de Responsabilidade Fiscal”, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras previdências.  

Todo este arcabouço normativo reafirma, em nosso direito pátrio, como 

atribuição precípua dos parlamentos da federação a votação e aprovação do orçamento 

público. 

  

4.1 Aspecto Político do Orçamento Público 

 

Já dissemos que o orçamento contém a autorização para a realização de gastos 

públicos. Diante deste fato, concentra-se naquela peça contábil aprovada pelo 

Legislador toda a área de atuação do aparato público a partir do montante de dinheiro 

que será gasto pelo Estado durante determinado período. 

O orçamento, portanto, revela-nos em proveito de que parte da população será 

direcionado o aparato estatal e que problemas serão solucionados pela máquina pública, 

bem como nos mostra, diante da inexistência de previsões, quais necessidades serão 

deixadas à própria sorte. 

O instrumento que autoriza as receitas e controla as despesas deve ser formado 

por demonstrações específicas, com finalidades e limites, a fim de impor ao governante 

a vontade do povo representado no parlamento, inclusive contendo perspectivas de 

impactos dos gastos ao longo do tempo, contemplando os benefícios e sacrifícios que 

serão experimentados pelas presentes e futuras gerações a partir da tomada daquelas 

decisões em matéria orçamentária.  
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Quanto mais um regime se afasta do ideal do Estado Democrático de Direito, 

tanto menos o parlamento decide acerca do conteúdo do orçamento, da tributação e das 

despesas, bem como reduz-se a possibilidade de decisão da população diretamente 

afetada acerca do que ela quer de benefícios e quais as concessões que pode fazer, no 

presente e no futuro, em prol de determinada decisão política. 

Na concepção do orçamento moderno, os representantes dos contribuintes 

condicionam sua aprovação ao emprego dos recursos consoante as necessidades da 

população ali representada. Mostra-se portanto coerente com uma idéia de garantia de 

acesso à saúde e construção de um espaço de diálogo entre a administração e a 

sociedade civil a possibilidade de ouvir-se a população e franquear a todos, de maneira 

inteligível, a forma como será e está sendo efetuada a gestão dos recursos comuns. 

Todas as constituições dos séc. XIX e XX mencionam a votação do orçamento 

como atribuição precípua dos parlamentos. O orçamento passou a ser inicialmente um 

escudo de defesa dos contribuintes da sanha arrecadatória do Estado, freando a 

tributação desregrada, passando gradualmente a assumir o papel de instrumento de 

equilíbrio político entre os poderes executivo e legislativo. 

Cresceu como bastião de fiscalização financeira e cerceamento das tendências 

perdulárias dos governantes dissociados dos interesses gerais. Daí, com o sufrágio 

universal, outras classes passam a ter condições de chegar ao Poder e, quando isso 

acontece, muda-se o foco dos gastos para atender às necessidades da classe agora 

dominante, invertendo-se a alocação de despesas, como verdadeiro plano de governo da 

classe que alça o poder. 

Porém, esta autorização legislativa para a consecução de finalidades com o 

dinheiro público ocorria somente no âmbito dos parlamentos, em que os representantes 

eleitos decidiam acerca de que programas e gastos seriam autorizados, deixando a 

população à mercê da sua vontade, muitas vezes dissociadas das reais necessidades da 

população, permeada por conchavos e mesmo pela total ignorância acerca do 

instrumento. 

No Brasil, o nosso modelo de federação deixou nas mãos do poder central a 

maior gama de impostos, cuja arrecadação financiará o funcionamento da máquina 

estatal. Por outro lado, condicionou que a União entregará aos Municípios parcela da 
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arrecadação, condicionando ainda que parcela deste montante seja gasta em setores 

específicos, como educação e saúde. 

Ao lado deste quadro, constatamos que a federação possui uma infinidade de 

municípios, dotados de administração e parlamentos que, sem qualquer perspectiva de 

desenvolvimento econômico, sobrevivem somente dos repasses obrigatórios realizados 

pela União. Nestas localidades, o gasto público representa muitas das vezes a totalidade 

do dinheiro circulante na economia. 

É exatamente nestes locais que a necessidade de uma sintonia com os interesses 

da população faz do orçamento público uma peça da maior importância, exigindo dos 

representantes do povo uma acuidade e um compromisso com a sua elaboração, votação 

e execução. 

Tristemente não é este o quadro que encontramos. Um parlamento subserviente 

à vontade do Executivo, ignorante do seu papel e de sua importância social, e 

invariavelmente descompromissado com a população buscando realização pessoal, 

fazem das peças orçamentárias simples estórias de faz de conta, para atender à exigência 

da Lei Maior. 

A população fica ao talante do grupo político eleito, que governa muitas vezes 

afastado do anseio popular e manipula o orçamento, visando somente os interesses de 

apadrinhados e correligionários, sem qualquer visão de planejamento e ordenação. 

Tal prática ocorre muitas vezes acobertada pela ignorância sobre o instrumento 

que assola a população, e muitas vezes os próprios incumbidos da votação e execução 

das peças orçamentárias, o que se dá muitas vezes em função do elevado grau de 

tecnicismo presente nas formas de gestão das finanças públicas. 

Este quadro mostra-se muitas vezes desolador, mas uma prática inovadora já 

vem ajudando a mudá-lo, chamando a população para decidir diretamente acerca de que 

prioridades serão atingidas pela máquina estatal. É a chamada Gestão Orçamentária 

Participativa, possibilitando que a população opine e até mesmo decida acerca dos 

gastos públicos e seus impactos sociais decorrentes. 

Outra forma é a publicização da execução dos gastos, de modo a permitir que 

toda a população tenha acesso à forma como estão sendo empregados os recursos 

destinados a garantir o bem comum. 
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 A própria Constituição de 1988 previu a participação direta da população no 

poder, dentro de um ideal de Estado Democrático de Direito, a seguir analisado. 

 

4.2 O Estado Democrático de Direito 

 

O Poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. 

Para tanto, na afirmação de Habermas, a Constituição, sob tal paradigma 

democrático, deve ser compreendida fundamentalmente como a interpretação e a 

prefiguração de um sistema de direitos fundamentais, que apresenta as condições 

procedimentais de institucionalização jurídica das formas de comunicação necessárias 

para uma legislação política autônoma. Reconstruindo o conceito de esfera pública que 

não se reduza ao Estado quanto o conceito de sociedade civil que não se reduza ao 

mercado e à família. 

Então, o direito deve se fundar tão somente no princípio democrático, não mais 

compreendido como mecanismo liberal de decisão majoritária ou a partir de uma 

pretensa “vontade geral” republicana, mas como institucionalização de processos 

estruturados por normas que garantam a possibilidade de participação discursiva dos 

cidadãos no processo de tomada de decisõesi.   

Para que o direito mantenha sua legitimidade, é necessário que os cidadãos 

troquem seu papel de sujeitos privados do direito e assumam a perspectiva de 

participantes em processos de entendimento que versam sobre as regras de sua 

convivência, identificando-se como autores das decisões que eles próprios se propõe a 

respeitar, em especial quando a qualidade de vida e o futuro da sociedade pode ser 

afetado por elas. 

Para tanto o ato de decidir é, no direito democrático, construído a partir da 

legalidade procedimental aberta a todos os indivíduos e se legitima pelos fundamentos 

técnico-jurídicos do discurso democrático nela contidos. 

A teoria do discurso reveste o processo democrático de conotações normativas 

mais fortes que as encontradas no modelo liberal, entretanto mais fracas que as do 

modelo republicano. Uma vez mais ela retira elementos de ambos, combinando-os de 
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uma maneira nova. Em consonância com o republicanismo, a teoria do discurso dá 

destaque ao processo de formação política da vontade e da opinião, sem, no entanto, 

considerar a Constituição como elemento secundário. Ao contrário, recebe os princípios 

do Estado constitucional como resposta consistente à questão de como podem ser 

institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da 

vontade e da opinião. A teoria do discurso sustenta que o êxito da política deliberativa 

depende não da ação coletiva dos cidadãos, mas da institucionalização dos 

procedimentos e das condições de comunicação correspondentes. Uma soberania 

popular procedimentalizada e um sistema político ligado às redes periféricas da esfera 

público-política andam de mãos dadas com a imagem de uma sociedade descentrada. 

Esse conceito de democracia não mais necessita trabalhar com a noção de um todo 

social centrado no Estado e imaginando como um sujeito teleologicamente orientado, 

numa escala mais ampla. Tampouco representa a totalidade num sistema de normas 

constitucionais que regulam mecanicamente a disputa de poderes e interesses em 

conformidade com o modelo de mercadoii. 

A partir do momento em que se supera tanto a concepção republicana, quanto a 

concepção liberal de processo político, a Constituição, para articular-se com uma visão 

discursiva da Democracia, deverá ser compreendida, fundamentalmente, como a 

interpretação e a prefiguração de um sistema de direitos fundamentais, que apresenta as 

condições procedimentais de institucionalização jurídica das formas de comunicação 

necessárias para uma legislação política autônoma, que deverá estabelecer, em termos 

constitucionais, as condições para um processo democrático, considerando e incluindo a 

proteção das gerações vindouras no processo decisório. 

No artigo 1o. da Constituição Federal brasileira de 1988, o legislador 

constitucional fez a opção pelo paradigma democrático de direito, prescrevendo em seu 

artigo 1o que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito. 

                                                                                                                                               
i HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia, entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno 
Siebeneichler, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, V. I, p. 181. 
ii HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de Democracia. In Cadernos da Escola do Legislativo. 
No. 3, jan/jun, 1999, p. 117. 
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Esta opção do legislador deve ser entendida no sentido de que o Estado 

Democrático de Direito se constitui de um espaço discursivo que busca garantir a 

legitimidade das decisões através das garantias processuais atribuídas às partes e que 

são, principalmente, a do contraditório e a da ampla defesa. 

Lembra Marcelo Cattoni que a “Constituição brasileira pretendeu superar as 

desigualdades sociais e regionais através do progressivo aprofundamento da 

democracia participativa, social, econômica e cultural, no sentido de realizar um ideal 

de justiça social processual e consensualmente construído, só possível com o 

fortalecimento da esfera pública política, de uma opinião pública livre e de uma 

sociedade civil organizada e atuanteiii”. 

Estado Democrático de Direito é a qualificação do Estado com duas idéias 

indissociáveis: a prévia regulamentação legal e a democracia. Constituindo uma 

organização política onde a vontade popular é soberana e onde são verificáveis a 

dignidade da pessoa humana e a eficácia dos direitos e liberdades fundamentais, 

perfazendo uma sociedade justa, solidária e igualitária, o Estado Democrático de Direito 

assim o é em virtude da unificação daquelas duas citadas componentes, que constituem, 

respectivamente, o Estado de Direito e o Estado Democrático. 

 

4.3 Princípios Constitucionais Orçamentários 

 

A nossa constituição inspirada no modelo de Estado Democrático de Direito 

traz alguns princípios, importantes do ponto de vista orçamentário, e que irão refletir e 

influenciar a Gestão Orçamentária Participativa. 

O principal deste é o da Publicidade, insculpido no artigo 37, como requisito de 

eficácia e moralidade administrativas. 

Uma evolução do princípio da publicidade é o da transparência, que 

verificamos no artigo 165, §3º da Constituição, que determina ao poder executivo a 

publicação, até trinta dias do encerramento do bimestre, o relatório resumido da 

execução orçamentária. 

Outrossim, todo o processo de elaboração da legislação orçamentária deve ser 

publicizado. Como corolário do princípio da publicidade pode a população acompanhar 

3908



tanto o trâmite da legislação orçamentária nas respectivas casas legislativas como 

verificar a execução do orçamento após a sua aprovação. Porém este modelo contempla 

uma passividade em relação à população, que delega completamente aos seus 

representantes as decisões acerca de como serão utilizados os recursos públicos. 

Este poder de controle a posteriori também se consubstancia no artigo 74, § 2º 

- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da 

União. 

Ao lado deste princípios, está o princípio da eficiência, que determina sejam 

alcançados da melhor maneira possível os fins a que se destina a atuação estatal. 

 

4.4. A Legislação infraconstitucional 

 

O artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal - assegura a transparência da gestão orçamentária, que é estabelecido como a 

pedra de toque do Direito Financeiro, posto que fornece subsídios para o debate acerca 

das finanças públicas, possibilitando uma maior fiscalização das contas públicas por 

parte dos órgãos competentes e da própria sociedade. 

Neste sentido, o acesso às informações governamentais que proporciona o 

princípio da transparência fortalece a democracia do mesmo modo que o fortalecimento 

da democracia estimula um maior acesso àquelas informações. 

O caput do artigo 48 estabelece que se dará ampla divulgação, inclusive pela 

internet, aos planos orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; às prestações e contas 

e todos os outros documentos ali mencionados. A internet seria então uma ferramenta de 

publicização das informações, fortalecendo os laços entre o Poder público e a sociedade. 

Podemos dizer que ao menos sob o novo regime de responsabilidade fiscal a 

publicidade de informações, inclusive pela internet, fortalece e legitima o Estado, 

tornando as decisões governamentais cada vez mais próximas dos cidadãos, propiciando 

a fiscalização e dando acesso a sugestões para aperfeiçoamento do regime fiscal. 

O parágrafo único do art. 48 estabelece ser a transparência assegurada através 

da participação popular e a realização de audiências públicas os processos de elaboração 

                                                                                                                                               
iii CATTONI, Marcelo Andrade de Oliveira. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 
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dos PPA’s, LDO e do Orçamento Anual. Esta participação popular é salutar, pois dá 

maior legitimidade aos instrumentos legais - confecção feita com o respaldo da 

sociedade. 

Os documentos devem ser também maximizados em sua interação entre a 

sociedade e o Poder Público, pois este não possui a acuidade para perceber as carências 

sociais. O art. 49 da LRF fala que as contas apresentadas pelo Chefe do Executivo 

ficarão disponíveis para o Legislativo e no órgão que as elaboraram para a consulta dos 

cidadãos e instituições da sociedade. Isto aprofunda o conceito de transparência como 

corolário do regime de responsabilidade fiscal. 

Deve o governante prever as repercussões para o fisco de determinadas 

políticas públicas. O agente não pode gastar sem antes ter a noção do impacto de tais 

gastos para o patrimônio Público. Brota aí uma idéia de preocupação com o futuro, ao 

exigir-se a previsão de impacto das decisões nas contas públicas subseqüentes, bem 

como o ônus a ser transmitido para os que estão por vir e que, de alguma forma, serão 

afetados pela decisão. 

A repercussão da política de gastos públicos nas diversas regiões e nos diversos 

setores do país deve ser levada em conta, respeitando a população, que deve ser 

contemplada com políticas públicas,  sendo ouvida na tomada de decisões acerca da 

forma de alocação destes recursos, num estreitamento dialógico entre a administração e 

a sociedade civil. 

  

5. A NECESSIDADE DE EFICIÊNCIA NA PUBLICIDADE. 

 

Tem-se, portanto, que ninguém melhor do que o próprio cidadão para indicar as 

prioridades em cada área social, e para verificar o efetivo cumprimento pelos seus 

governantes das questões decididas acerca do uso dos recursos geridos pelo Estado. 

Nesta esteira, os relatórios de execução orçamentária, como demonstrativo da 

aplicação dos recursos nas escolhas levadas a efeito pela Administração – agindo ou não 

em conjunto com a sociedade através da gestão participativa – em tese deveriam 

espelhar quais prioridades foram contempladas, demonstrando se aquela gestão 

                                                                                                                                               
2002, p. 63. 
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compartilha com os anseios da população na tomada de decisões acerca dos gastos 

públicos. 

Porém, a sistemática adotada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, na esteira 

dos comandos instituídos pela Lei 4320/64, ao prever que o relatório discriminará as 

receitas somente por fonte e as despesas por grupo de natureza, e o demonstrativo de 

execução das receitas por categoria econômica e fonte e das despesas por categoria 

econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para 

o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício e das despesas 

por função e subfunção, nos moldes do artigo 52, torna o referido relatório ininteligível 

para a maioria da população brasileira, posto que não possui conhecimentos suficientes 

para compreender a intrincada teia de demonstrativos contábeis que compõem os 

balanços e relatórios. 

Nem mesmo aqueles dotados de conhecimentos técnicos necessários para a 

compreensão dos dados ali apresentados conseguiriam obter um demonstrativo da 

situação real dos gastos do ente público vez que, ao concentrar as receitas e despesas de 

acordo com a classificação legal, não se consegue visualizar onde especificamente 

foram aplicados os respectivos recursos. 

Neste diapasão, para que possamos falar em atendimento aos princípios 

constitucionais da publicidade e da eficiência através da publicação do relatório 

resumido de execução orçamentária necessário seria uma alteração da lei, ou então um 

grau inimaginável de boa vontade do administrador, de modo a tornar estes relatórios 

acessíveis a todas as camadas da população. 

Num Estado que se diz Democrático de Direito, ou pretende tornar-se, para que 

a possibilidade de maior efetividade da participação popular nos rumos da 

administração pública é necessário que exista uma condição ideal de fala, à luz da teoria 

Habermasiana, para que população possa inserir-se no jogo político de tomada de 

decisões, com real possibilidade de questionamento e cobrança dos administradores, 

para que possa, nesta mesma perspectiva, sentir-se não só como destinatária do 

comando estatal, mas também como co-autora.  

Neste aspecto, primordial é a condição de que a população possa entender o 

funcionamento do aparato do estado, com possibilidade efetiva de entendimento das 
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decisões, para que possa sentir-se inserida no processo decisório e ver-se partícipe da 

construção do bem comum. 

Diante deste quadro, percebe-se que a legislação atual não contempla esta 

possibilidade, ao determinar a elaboração dos relatórios de maneira ininteligível à 

maioria esmagadora da sociedade. A partir daí, num paradigma de Estado Democrático 

de Direito à luz da teoria discursiva de Jürgen Habermas, podemos concluir que não se 

atende aos princípios constitucionais de publicidade e de eficiência na gestão pública. 
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O CRESCIMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA COMO ELEMENTO REDUTOR 

DA EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO NO BRASIL 

 

 

Antônio Carlos Diniz Murta∗

 

RESUMO 

A carga tributária no Brasil alcançou, principalmente, nas últimas décadas, índices 

percentuais sobre o PIB (Produto Interno Bruto) preocupantes, pela sua dimensão e 

contínuo crescimento, não importando as cores partidárias ou mesmo os sucessivos 

Governos, oponentes na política, porém coesos no comprometimento de manter a 

tributação em bases altas ou mesmo, sempre que possível, aumentá-la. O crescimento e 

desenvolvimento econômico sofrem com tal comportamento estatal. Grande parcela das 

finanças privadas é transferida para o erário, gerando distorções e dificuldades das mais 

variadas para um contínuo e considerável aumento do PIB. Nota-se que, na história recente 

brasileira, onde seu notou o maior crescimento da carga tributária, ocorreu, 

simultaneamente, uma desaceleração do crescimento do PIB.  Ou seja, quanto maior o 

crescimento ou mesmo o índice da carga tributária sobre a economia brasileira, menor o 

crescimento da própria economia. Esta correlação de crescimento de carga tributária e 

baixo ou nenhum crescimento do PIB não é mera coincidência. A tributação, acima de 

patamares tidos como razoáveis, assume um papel complicador ou redutor no 

desenvolvimento nacional, sendo que sem a sua redução, estaremos condenados à 

mediocridade na evolução de nosso PIB. 
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ABSTRACT 

The tax burden in Brazil reached, mainly, in the last decades, percentile indices on GIP 

(Gross Intern Product) preoccupying, for its dimension and continuous growth, not 

importing the partisan colors or same the successive Governments, opponents in the 

politics, however coherents in the commitment to keep the taxation in high bases or same, 

that always possible, to increase it. The growth and economic development suffer with such 

state behavior. Great parcel of the private finances is transferred to the state treasury, 

generating distortions and difficulties of the most varied for a continuous and considerable 

increase of the GIP. One notices that, in Brazilian recent history, where its noticed the 

biggest growth of the tax burden, it occurred, simultaneously, a deceleration of the growth 

of the GIP. Or either, how much bigger the same growth or the index of the tax burden on 

the Brazilian, lesser economy the growth of the proper economy. This correlation of high 

tax burden growth and low or no growth of the GIP is not mere coincidence. The taxation, 

above of had platforms as reasonable, assumes a complicador role or reducing in the 

national development, being that without its reduction, we will be condemned to the 

mediocrity in the evolution of our GIP 

 

KEYWORDS 

TAX BURDEN; ECONOMIC GROWTH; CORRELATION. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

Há muito se afirma que a carga tributária brasileira se torna, ano após ano, um 

conhecido entrave ao pleno desenvolvimento de todas as capacidades econômico-sociais do 

Brasil. A todo o momento, reportagens, artigos, estatísticas esparsas são lançadas e 

publicadas pela mídia em geral ressaltando e, por que não dizer, alardeando e, 

simultaneamente, alertando para a vilania da carga tributária, sempre em ordem crescente, 

sobre as potencialidades econômicas nacionais. 
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No entanto, nunca se preocupou em se fazer uma compilação ou mesmo um estudo 

sistemático, com devida profundidade científica, a respeito de tema tão instigante, qual 

seja; os efeitos (perversos) de uma carga tributária em contínua ascensão sobre os 

elementos integrantes do desenvolvimento nacional (leia-se crescimento do Produto Interno 

Bruto).                   

O indigitado estudo deveria, necessariamente, tratar simultaneamente de ciências 

distintas, englobando a economia e o direito. Como os economistas não têm o 

conhecimento exigido para tal mister e o mesmo vale para os juristas, a participação 

conjunta dos estudiosos das duas grandes áreas seria imprescindível. Diante da 

impossibilidade de fazê-lo neste breve relato, o conteúdo e as conclusões poderão pecar por 

superficialidade; entretanto, busca-se, pelo menos, tangencialmente, enfrentar tão vasto 

campo de informações. 

Apresenta-se um perfunctório estudo que objetiva explicitar a divergência entre 

carga tributária e desenvolvimento brasileiro, começando por demonstrar o excesso da 

referida carga como elemento impeditivo para um maior crescimento econômico e, 

também, como óbice ao pleno desenvolvimento do país em todas as suas vertentes. 1

Defende-se a tese da indispensabilidade de um repensar da tributação com qualquer 

política de desenvolvimento proposta. Considerando a impossibilidade da sociedade 

contemporânea, por obviedade, renunciar a existência de tributos, estes devem se pautar, 

quando da sua instituição, em um mínimo de coerência e adequação com o desiderato 

econômico nacional.   

O artigo 3º da Constituição de 1988 impõe o desenvolvimento nacional como 

objetivo precípuo da República Federativa do Brasil, além de outros. No entanto, esse 

desenvolvimento, na realidade, rotineiramente, em especial nas últimas décadas, deixa a 

desejar considerando não só uma alta taxa de desemprego, como a própria renda média 

nacional situada em patamares baixos, gerando conseqüências das mais incômodas tais 

como a miséria e suas conseqüências; como a criminalidade. 

                                                 
1  A Folha de São Paulo, em artigo publicado no 14/09/2007, informa que a carga tributária no país 
avança em ritmo superior ao dobro do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Para um avanço do PIB 
de 4,3% no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2006, a carga fiscal suportada pelos 
brasileiros cresceu 10,2% em termos reais, já descontada a inflação pelo IPCA do IBGE. 
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Seria a carga tributária brasileira um dos componentes que atuam como verdadeiros 

obstáculos ao exercício pleno de toda a capacidade e potencialidade econômica brasileira? 

 É notório que em relação aos outros países, também tidos como emergentes, as 

nossas taxas médias de crescimento estão em desvantagem; mas isso se deve ao fato de 

suas respectivas cargas tributárias se apresentarem em patamares bem inferiores aos da 

nossa.  

Pretende-se, assim, demonstrar, em reduzida escala, o quão imprescindível é, 

hodiernamente, a busca de alternativas viáveis para conter a crescente carga tributária 

nacional, principalmente por ser esta, empecilho, ou pelo menos parte dele, para os 

empreendimentos e projetos de desenvolvimento nacionais.  

 

1. DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 O TRIBUTO NO BRASIL NA HISTÓRIA RECENTE DO PAÍS. 

 O GOVERNO FERNANDO HENRIQUE E LUÍS INÁCIO DA SILVA. 
 

A estabilidade adquirida pela moeda no país levou Fernando Henrique Cardoso à 

presidência em 1995. O principal objetivo de seu governo voltava-se para a estabilização 

monetária e a modernização do país, bem como alterações substanciais no sistema 

tributário, previdenciário e administrativo. 

Embora a inflação tenha se mantido em índices razoáveis, o custo de vida continuou 

subindo devido, principalmente, ao preço elevado dos serviços de saúde, educação, 

aluguéis, entre outros. A introdução de tecnologias avançadas, no intuito de modernização 

das indústrias, gerou desemprego. Os sinais de recessão se avolumaram e caiu a taxa de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O atraso na implementação da Reforma 

Agrária fez aumentar as sucessivas invasões de fazendas e os graves conflitos entre 

fazendeiros e os “sem terra”. 

Entre as reformas anunciadas pelo governo FHC a mais polêmica é a tributária, 

matéria objeto de discussão desde a aprovação da Constituição em 1988. Os projetos 
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apresentados ao Congresso Nacional buscavam simplificar e racionalizar o sistema afim de 

propiciar maior economia para o Fisco e para os contribuintes, combate à sonegação e 

diminuição do custo-Brasil, visando dotar o produto nacional de condições de 

competitividade no mercado externo.  

Enquanto a aprovação da reforma não ocorria foi criado um novo tributo, a 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), cuja arrecadação 

destina-se a financiar a saúde pública, constantemente em crise.  

O governo de FHC não teve escolha, pois a extrema rigidez da política cambial 

provocou um grande aumento da dívida pública, tornando o Estado refém dos sistemas 

financeiros nacional e internacional, dos quais passou a depender para sua própria 

sobrevivência. 

Externamente tratando, o país voltou-se para o Mercosul – Mercado Comum do Sul 

– um bloco criado pelo Tratado de Assunção, em 1991, formado por Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai, em vigor desde 1995. O Brasil enquadrava-se assim na nova onda da 

globalização.  

Sintetizando o governo FHC, este não enfrentou os graves problemas estruturais do 

Brasil, privilegiando, mais uma vez, soluções voltadas para o desenvolvimento da 

superestrutura econômica, na esperança de que o crescimento do PIB (o que não ocorreu) e 

da renda permitisse a obtenção dos meios necessários para atender às questões sociais. 

O governo do presidente Luiz Inácio da Silva, já em seu segundo mandato, deu 

continuidade à política econômica de seu antecessor. Foi nitidamente favorecido por uma 

conjuntura econômica absolutamente favorável, que permitiu o ingresso de capital 

estrangeiro no país, fazendo com que a moeda nacional se valorizasse sobremaneira frente 

ao dólar, permitindo o controle da inflação (em regime de metas anuais) e a contínua 

redução da taxa de juros SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). 

No entanto os índices de crescimento econômicos continuaram pífios, mormente se 

comparados com economias similares2; e, coincidência  ou não, a inconveniente tradição de 

                                                 
2  O crescimento brasileiro, de 4,3%, ficou distante da expansão econômica dos demais integrantes dos 
Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, índia e China).A China cresceu 11,1% nos t rês primeiros  meses de 
2007 ante o mesmo período do ano passado, e a Índia, 9,1%. A Rússia se expandiu 7,7% segundo estimativas 
daquele  país. 
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manter a carga tributária em índices percentuais altos ou mesmo aumentá-la faz parte da 

política deste Governo, sempre sob a escusa da necessidade de fazer frente aos gastos 

públicos (que também não param de crescer), englobando políticas assistencialistas 

populistas  e de difícil supressão (bolsa família). 

A notória hipocrisia fiscal quanto a eterna prorrogação da CPMF (Contribuição 

Provisória de Movimentação Financeira) para 2011 (a partir de 2008) continua neste 

Governo e não dá mostras de arrefecer; utilizando-se seus artífices de chantagens e ameaças 

de cortes de investimento aqui e acolá.3

Neste diapasão, a não ser que a mentalidade e ideário político-econômico-fiscal 

mudem diametralmente, possibilidade quase que nula considerado o quadro político atual, 

deveremos conviver com uma alta carga tributária, estável ou mesmo em ligeira ascensão, 

não havendo efetiva percepção de uma reforma de carga tributária que possa, de fato, 

reduzir, seu montante. 

Segundo o economista Marcos Cintra, um das principais razões para a reforma 

tributária não andar é que a sociedade brasileira é extremamente complexa, uma Federação, 

com as competências tributárias distribuídas entre União, Estados e Municípios, ocorrendo 

choque de interesses entre os três níveis.4

1.2 O SISTEMA TRIBUTÁRIO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 

A Constituição de 1988 consagrou os princípios tradicionais da história tributária 

brasileira. Os princípios constitucionais constituem regras de garantia dos direitos 

individuais e coletivos, expressos no próprio preâmbulo da Constituição. 

Em matéria tributária, os princípios visam limitar o poder de tributar, para assegurar 

os direitos fundamentais do cidadão contribuinte à segurança, ao bem-estar, à propriedade, 

                                                 
3  A referida CPMF de provisória não tem nada; sendo que este vocábulo, nesta expressão,  pertence 
ao reino do faz-de-conta . O Governo de plantão finge que, simplesmente, a prorroga cada período de tempo e 
quando o seu tempo de vida aproxima-se do fim, propõe nova prorrogação em um círculo vicioso que nunca 
acabará. Qual seria o Governo que renunciaria a um tributo que apresenta todas as vantagens possíveis? 
Grande arrecadação, fácil fiscalização e revelador dos fatos geradores de outros tributos (IR). Melhor seria 
substituir, de pronto, a palavra provisória por permanente. A cada prorrogação a sociedade é novamente 
iludida com a promessa do dia de seu fim. Ledo engano e verdadeiro estelionato fiscal. 
4  Entrevista dada  na Folha de São Paulo, publicada em 10/09/2007, com o título : “ Campanha contra 
a CPMF é reação à alta carga tributária.” 
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contra a imposição do Estado. Foi instituído assim, o Princípio da legalidade dos tributos 

que influi na anterioridade e na anualidade. A eficácia desses princípios é extra-lege, sendo 

assim, não dependem de qualquer lei ordinária que os regulamente podendo ser invocados a 

qualquer tempo. E mais, por serem cláusula pétrea da Constituição esses princípios não 

podem ser alterados nem mesmo por Emenda Constitucional. 

A Constituição de 1988 dispõe novidades normativas sobre o sistema tributário em 

seus artigos 145 e 162 e elas representam um esforço de aperfeiçoamento do nosso sistema 

constitucional tributário no sentido de simplificar e modernizar o sistema, reduzir injustiças 

fiscais, ampliar os contribuintes e corrigir os desequilíbrios regionais.  

A União, os Estados e os Municípios só podem cobrar os tributos que lhes são 

atribuídos pelo texto constitucional. A única exceção admitida é quanto à União, que possui 

competência residual, isto é, em casos excepcionais e por meio de lei complementar, poderá 

instituir novos impostos, desde que não invada as áreas de competência estadual e 

municipal, nem desrespeite princípios constitucionais. A rigor, os impostos de competência 

residual não podem ser cumulativos e nem podem ter fato gerador e base de cálculo 

próprios dos discriminados na Constituição em seu artigo 154, inciso I. 

A defesa da unidade nacional se expressa na proibição aos Estados e municípios de 

fixarem tributos diferentes, em razão da procedência ou destino das mercadorias, sem 

prejuízo da liberdade na definição das alíquotas dos impostos de sua competência. A 

preocupação com a uniformidade dos tributos não se estende, porém, aos incentivos fiscais, 

já que a Constituição concede total liberdade para a sua concessão, tendo em vista as 

imensas desigualdades regionais. 

A limitação dos casos de empréstimos compulsórios foi outra inovação que traz a 

Carta Magna em estudo visando garantir o cidadão contra o arbítrio dos governantes. Esse 

dito empréstimo consiste numa espécie de tributação especial que incide sobre rendimentos 

de grande vulto decorrentes de propriedades, vendas, aplicações financeiras etc. A atual 

Constituição prevê três hipóteses para a sua adoção: calamidade pública, guerra e 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional e obriga a 

aplicação dos recursos arrecadados ao fim que os originou. Na Carta anterior, as 
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possibilidades ficavam a critério de lei complementar e isso levou à fixação de impostos 

abusivos, que acabaram configurando verdadeiros confiscos.  

No tocante à discriminação das rendas, foram mantidas todas as espécies tributárias 

previstas na Constituição de 1969: impostos, taxas, contribuição de melhoria (essas duas 

últimas são tributos de competência comum dos três entes políticos), empréstimo 

compulsório e contribuições sociais. 

O empréstimo e as contribuições sociais (artigos 148 e 149) continuam deferidos à 

competência privativa da União, com uma novidade: estas últimas, em caráter excepcional, 

poderão ser instituídas pelos Estados e Municípios, em benefício dos seus servidores 

públicos (artigo 149, parágrafo único). Nesta hipótese, as contribuições sociais alinham-se 

entre os tributos de competência comum. 

Perdeu-se uma grande oportunidade, com a referida constituição, em, efetivamente, 

dar ao sujeito passivo da obrigação tributária (leia-se toda a sociedade) um instrumento 

jurídico que lhe impedisse o Poder Público incessante busca de tributação sobre o seu 

patrimônio. 

Nos parece que a Carta Constitucional, a despeito de discussões doutrinárias e 

judiciais de grande relevância teórica e prática, é mais uma carta de intenções para o Estado 

tributante, através de seu operador (governo), no sentido de não tributar em demasia do que 

fato um instrumento útil na restrição da abusividade tributária. 

1.3. DISTRIBUIÇÃO DO BOLO TRIBUTÁRIO. 
 

Tabela 1 
Participação dos Tributos na arrecadação tributária global5

 
QUADRO VII — PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA GLOBAL 

EM US$ MILHÕES (1986 A 1991) / R$ MILHÕES (1992 EM DIANTE)  
TRIBUTOS  1986   1990  1994  1999   2000  
FEDERAIS  VALOR %  VALOR %  VALOR %  VALOR %  VALOR %  

IR  17.501  23,14%  18.460 15,48% 18.874 13,80% 51.516  17,21%  56.397 16,49% 
IPI  7.641  10,10%  10.168 8,53% 10.423 7,62% 16.503  5,51%  18.839 5,51% 

COFINS  2.283  3,02%  6.428 5,39% 10.718 7,84% 32.184  10,75%  39.903 11,67% 
                                                 
5  Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) / 19/04/2005. 
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INSS  16.698  22,08%  21.474 18,01% 33.880 24,78% 52.424  17,52%  55.715 16,29% 
PIS/PASEP  ----  0,00%  5.320 4,46% 5.284 3,86% 9.835  3,29%  10.043 2,94% 

CONTR. SOCIAL  ----  0,00%  2.523 2,12% 4.499 3,29% 7.303  2,44%  9.278 2,71% 
IPMF/CPMF  ----  0,00%  ----  0,00% 4.976 3,64% 7.956  2,66%  14.545 4,25% 

IOF  1.715  2,27%  6.231 5,22% 3.669 2,68% 4.877  1,63%  3.127 0,91% 
IMP.IMPORTAÇÃO 1.229  1,62%  1.807 1,52% 2.384 1,74% 7.916  2,65%  8.510 2,49% 

OUTROS  9.319  12,32%  6.941 5,82% 3.492 2,55% 13.427  4,49%  15.363 4,49% 
TOTAL 1  56.386  74,54%  79.352 66,54% 98.199 71,82% 203.941 68,15%  231.720 67,75% 

ESTADUAIS            
ICMS  16.219  21,44%  33.768 28,32% 32.031 23,43% 67.885  22,68%  82.279 24,06% 

OUTROS  941  1,24%  2.451 2,06% 2.303 1,68% 15.356  5,13%  15.031 4,39% 
TOTAL 2  17.160  22,69%  36.219 30,37% 34.334 25,11% 83.241  27,82%  97.310 28,45% 

MUNICIPAIS  2.095  2,77%  3.684 3,09% 4.200 3,07% 12.075  4,03%  12.982 3,80% 
TOTAL 3  2.095  2,77%  3.684 3,09% 4.200 3,07% 12.075  4,03%  12.982 3,80% 

TOTAL GERAL  75.641  100,00% 119.255 100,00% 136.733 100,00% 299.257 100,00% 342.012 100,00% 
 
 

No primeiro semestre de 2006 os tributos federais totalizaram R$ 269, 52 bilhões 

(69%), os estaduais R$ 102, 96 bilhões (26%) e os municipais R$ 20, 30 bilhões (5%). 

 
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) 

1.4 EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA SOBRE O PRODUTO 
INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Para que seja possível a determinação da carga de tributos de uma economia é 

necessário fazer uma relação direta entre a receita arrecadada pelo Estado, através do 
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pagamento de tributos por parte da sociedade, e a riqueza total produzida pela nação, mais 

conhecido como sendo o PIB. Ou seja, mostrar quanto do total de riqueza foi destinado 

para o Governo através dos tributos. Assim, de acordo com a tabela apresentada a seguir, é 

de se concluir que a carga tributária no Brasil apresenta uma forte tendência à elevação.6  

 
Tabela 2 

 
Carga tributária em % do PIB (1947-2006)7

 

Ano C.T.B Ano C.T.B Ano C.T.B Ano C.T.B
1947 13,84 1963 16,05 1979 24,66 1995 29,41
1948 14,03 1964 17,02 1980 24,52 1996 27,29 *
1949 14,39 1965 18,99 1981 25,25 1997 27,47 *
1950 14,42 1966 20,95 1982 26,34 1998 29,33 *
1951 15,72 1967 20,47 1983 26,97 1999 31,64 *
1952 15,41 1968 23,29 1984 24,34 2000 32,84 *
1953 15,20 1969 24,87 1985 24,06 2001 33,68 *
1954 15,82 1970 25,98 1986 26,16 2002 35,84 *
1955 15,05 1971 25,26 1987 23,77 2003 35,54 *
1956 16,42 1972 26,01 1988 22,43 2004 36,74 *
1957 16,66 1973 25,05 1989 24,13 2005 37,5**
1958 18,70 1974 25,05 1990 28,78 2006 38,00 ***
1959 17,86 1975 25,22 1991 25,24
1960 17,41 1976 25,14 1992 25,01
1961 16,38 1977 25,55 1993 25,78
1962 15,76 1978 25,70 1994 29,75

( Em %  do PIB )

 
 
 
 

1.5 CONJUNTURA ECONÔMICA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO. 
 

A economia atual brasileira caracteriza-se por ser essencialmente capitalista, 

estando o país inserido em um mundo globalizado. 

Segundo as estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior vê-se que a balança comercial brasileira, até a terceira semana de novembro de 
                                                 
6  NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 4 ed., São Paulo: Editoria 
Revista dos Tribunais, 2005, pg. 31. 
 
7   Projeção IBPT, Jornal do Comércio - Economia, 2005, p. 02. 
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2006, seguiu em ritmo de crescimento. Do lado das exportações, a média diária de US$ 

598,3 milhões é 16,8% maior, e nas importações, a média de US$ 418,3 milhões está 

33,9% acima, ambas comparadas com novembro de 2005.  

No resultado parcial do mês, as vendas para o mercado externo atingem US$ 6,929 

bilhões, e as compras do mercado internacional, US$ 4,945 bilhões, resultando em um 

saldo positivo (exportação menos importação) de US$ 1,984 bilhão. Somente na terceira 

semana, as exportações acumularam US$ 2,393 bilhões, e as importações US$ 1,673 

bilhões, gerando um superávit de US$ 720 milhões.  

O destaque das exportações, com crescimento de 16,8% sobre novembro/2005, foi 

verificado nas três categorias de produtos: semimanufaturas (+29%), principalmente, 

alumínio em bruto, couros, peles e açúcar em bruto), manufaturas (+15,6%), 

principalmente, açúcar refinado, álcool etílico e hidrocarbonetos) e básicos (+13,9%), 

principalmente, milho em grão, carne bovina, suína e de frango). Em relação ao mês de 

outubro/2006, o aumento de 4,5%, também foi verificado em todas as categorias. 

Na segunda semana de janeiro de 2007, a balança comercial brasileira apresentou 

exportações de US$ 2,529 bilhões e importações de US$ 2,169 bilhões, resultando em 

superávit de US$ 360 milhões. Até esta segunda semana, as exportações acumularam US$ 

4,552 bilhões e as importações, US$ 3,575 bilhões, com superávit de US$ 977 milhões.  

     Portando, hoje, vemos um país intimamente voltado para exportações, mantendo, 
desta maneira, a balança comercial brasileira favorável.  

É importante salientar também, que um aspecto vem marcando o desenvolvimento 

das nações há algum tempo: a crescente importância do setor produtor de serviços no PIB 

em detrimento, principalmente, da indústria.  

A evolução da distribuição setorial de longo prazo do PIB brasileiro segue esses 

padrões normais observados em todos os países em desenvolvimento: primeiro tem-se uma 

queda significativa da participação da agropecuária, compensada inicialmente pela 

expansão da indústria. Em um segundo momento, é o setor de serviços que vê crescer sua 

participação.  

 Um forte motivo para esse baixo desenvolvimento é que a transformação que 

marcou a redefinição do papel do Estado não se deu de forma equilibrada, avançando-se 
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demais em algumas áreas e pouco em outras. Por exemplo, os maiores investimentos 

públicos para eliminar problemas de infra-estrutura implicarão aumentos de despesas que 

ou aumentarão a carga tributária ou provocarão desajustes fiscais, em ambos os casos 

tornando pior o ambiente de negócios. Portanto, o Estado deve adequar a forma de 

desempenhar as suas funções, utilizando o dinheiro público de maneira correta. 

Assim, a relação de causalidade, conforme ensinam Armando Castelar Pinheiro e 

Fábio Giambiagi, descreve impiedosamente o ciclo vicioso da economia do país: 

 

 
 

Segundo os referidos autores ao quadro acima  procura retratar esse círculo vicioso 

do assistencialismo empobrecedor: nele, o aumento do gasto público demanda uma maior 

carga tributária, que dificulta um maior crescimento, o que, por sua vez, pelo baixo 

dinamismo da economia, dificulta a geração de emprego e renda, exigindo mais 

transferências e elevando a relação gasto público/PIB, o que demanda novos aumentos da 

carga tributária.8  

Outro fator econômico gerado pela alta carga tributária é o estímulo à 

informalidade, levando a uma precarização das relações trabalhistas e inibindo o acesso de 

muitas empresas ao mercado de crédito e aos serviços prestados pelo setor público. 
                                                 
8  PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio. Rompendo o marasmo: a retomada do 
desenvolvimento no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, pg. 66. 
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Portando, o Estado deve gerar um ambiente econômico estável, estimulando o setor 

privado e impedindo que o investimento público seja baixo porque outros gastos são 

elevados. 

1.6. EVOLUÇÃO DO PIB NO BRASIL 
 

Produto Interno Bruto, ou PIB é o indicador econômico que representa a soma dos 

valores de todos os bens produzidos dentro de um país, em determinado período. Assim, 

vejamos na tabela a seguir a evolução do PIB brasileiro do ano de 1947 até o ano de 2005.9

 

Ano Variação Anual em 
% 

  
PIB - câmbio médio - 
Anual - R$(milhões) 

2005 2,3 
 2004 5,2 

1 937 000 2003 0,5 
1 769 202 2002 1,93  
1 556 182 2001 1,31  
1 346 028  2000 4,36  
1 198 736  1999 0,79  
1 101 255  1998 0,13 
973 846  1997 3,27 
914 188 1996 2,66  
870 743 1995 4,22  
778 887  1994 5,85 
646 192  1993 4,92 
349 205  1992 (-) 0,54 
14 097 1991 1,03  
641  
60  1990 

 

12  

 

- 

Fonte IBGE 

Ano US$(milhões) Variação Anual em 
% 

   
1989 415916 3,2  
1988 305707 -0,1  
1987 282357 3,5  
1986 257812 7,5  
1985 

 

211092 

 

7,8  

                                                 
9  FGV (Fundação Getúlio Vargas). 02/2006. 
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1984 189744 5,4  
1983 189459 -2,9  
1982 271252 0,8  
1981 258553 -4,3  
1980 237772 9,2  
1979 223477 6,8  
1978 201204 5,0  
1977 177247 4,9  
1976 153959 10,3  
1975 129891 5,2  
1974 110391 8,2  
1973 84086 14,0  
1972 58752 11,9  
1971 49162 11,3  
1970 42576 - 
1969 37392 9,5 
1968 34135 9,8 
1967 31262 4,2 
1966 28540 6,7 
1965 22765 2,4 
1964 21664 3,4 
1963 24014 0,6 
1962 19968 6,6 
1961 17245 8,6 
1960 17066 9,4 
1959 15326 9,8 
1958 12209 10,8 
1957 21086 7,7 
1956 14616 2,9 
1955 11406 8,8 
1954 11231 7,8 
1953 12377 4,7 
1952 21918 7,3 
1951 18638 4,9 
1950 15043 6,8 
1949 12917 7,7 
1948 11074 9,7 
1947 9541 - 

 

1.7. ANÁLISE DO CRESCIMENTO DO PIB EM RELAÇÃO AO AUMENTO 
DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA / CRESCIMENTO DA DÍVIDA 
PÚBLICA 
 

Comparando o crescimento do PIB e o aumento da carga tributária, outra conclusão 

não se poderia chegar senão a de que a carga tributária teve um ingente e avassalador 
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aumento, ao mesmo tempo em que o PIB aumentou lentamente, a passo de tartaruga, em 

baixas proporções, mormente considerando as necessidades prementes do Pais face aos 

milhares de empregos necessários a serem gerados para fazer frente ao mercado de trabalho 

em constante ebulição.  

Para comprovar referido estudo, foi analisado o crescimento do PIB e da Carga 

tributária do ano de 1947 até o ano de 2006, e, desta maneira, calculou-se a média do 

crescimento das taxas obtido de vinte em vinte anos.  

Corroborando o acima afirmado, vejamos os resultados obtidos na tabela a seguir:10

 

Ano *C.T.B % PIB – Variação 
Anual em 

porcentagem 

Média*** 
 

    C.T.B                     PIB 
1947 13,84 - 
1948 14,03 9,7 
1949 14,39 7,7 
1950 14,42 6,8 
1951 15,72 4,9 
1952 15,41 7,3 
1953 15,20 4,7 
1954 15,82 7,8 
1955 15,05 8,8 
1956 16,42 2,9 
1957 16,66 7,7 
1958 18,70 10,8 
1959 17,86 9,8 
1960 17,41 9,4 
1961 16,38 8,6 
1962 15,76 6,6 
1963 16,05 0,6 
1964 17,02 3,4 
1965 18,99 2,4 
1966 20,95 6,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,33 

1967 20,47 4,2 
1968 23,29 9,8 
1969 24,87 9,5 

 
 
 

 
 
 

                                                 
10   Dados retirados da Revista Veja, Editora Abril, ed. 1994, ano 40, nº 5, publicada em 7 de fevereiro 
de 2007, p. 49. 
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1970 25,98 - 
1971 25,26 11,3 
1972 26,01 11,9 
1973 25,05 14,0 
1974 25,05 8,2 
1975 25,22 5,2 
1976 25,14 10,3 
1977 25,55 4,9 
1978 25,70 5,0 
1979 24,66 6,8 
1980 24,52 9,2 
1981 25,25 - 4,3 
1982 26,34 0,8 
1983 26,97 -2,9 
1984 24,34 5,4 
1985 24,06 7,8 
1986 26,16 7,5 

 
 

Ano *C.T.B % PIB – Variação 
Anual em 

porcentagem 

Média*** 
 

    C.T.B                     PIB 
1987 23,77 3,5 
1988 22,43 -0,1 
1989 24,13 3,2 
1990 28,78 - 
1991 25,24 1,03 
1992 25,01 -0,54 
1993 25,78 4,92 
1994 29,75 5,85 
1995 29,41 4,22 
1996 27,29 2,66 
1997 27,47 3,27 
1998 29,33 0,13 
1999 31,64 0,79 
2000 32,84 4,36 
2001 33,68 1,31 
2002 35,84 1,93 
2003 35,54 0,5 
2004 36,74 5,2 
2005 37,50 2,3 
2006 38,00** 2,9** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,385 

* Carga Tributária brasileira em porcentagem do PIB 
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*** Média obtida de um período de vinte em vinte anos. 
Os outros dados foram retirados das tabelas já expostas no trabalho. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante do trabalho apresentado, percebe-se, claramente, que, nas últimas décadas, 

os sucessivos governos de nosso País não têm praticado uma política fiscal-tributária 

apropriada e condizente com as necessidades e anseios de crescimento e  desenvolvimento 

econômico demandados pela sociedade civil. 

Há um incremento constante do ônus fiscal sobre todos. O país adota uma carga 

tributária similar a de países desenvolvidos, mesmo ainda estando em desenvolvimento. 

O que ocorre, é que vivemos em um ciclo, conforme já dito ao longo do trabalho, 

onde um fenômeno leva a outro. O governo pretende financiar os gastos públicos elevando 

a carga tributária de um país em desenvolvimento11; assim, o país não se torna propício a 

instalações de novas empresas estrangeiras, a formalização das atividades, empresariais ou 

não, ou mesmo implicando na redução da capacidade de consumo das famílias (que por sua 

vez reduz a condição de venda das empresas); impondo um ciclo vicioso onde se afere onde 

se consome menos, se vende menos, se contrato menos e novas atividades laborativas e 

fabris estariam fadadas ao fracasso ou dificuldades das mais variadas ordens.  

Desta maneira, praticando-se uma política tributária despropositada e em 

constante crescendo, não será  possível criar condições propícias para o tão almejado 

desenvolvimento sustentável, em taxas consideráveis ideais para o perfil da economia 

nacional. Além desse fator, não se pode deixar de lado ainda, o fato de que a alta carga 

tributária também leva à informalidade, assim, empresas tentam burlar o fisco para 

sobreviver no mercado (mesmo por que a burocracia exigida no país para o cumprimento 

das chamadas obrigações acessórias é surreal). 

                                                 
11  Segundo artigo da Folha de São Paulo,  publicado em 22 de abril de 20078, o gasto maior do 
governo tende a puxar a carga tributária, concluindo que, no Brasil, historicamente, só há reforma tributária 
quando a capacidade de arrecadação se esgota. O próprio governo trabalharia com a expectativa de aumentos 
na receita para cobrir despesas primárias crescentes nos próximos anos – equivalentes a 21.5% do PIB em 
2008,  21,8% em 2009; e 22% e, 22% e, 2010, segundo projeções oficiais. 
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 É certa que para favorecer o investimento no Brasil, são necessárias baixas taxa 

de juros e de carga tributária. 

Não é possível, com precisão, especificar até que ponto a carga tributária nacional 

restringe ou limita o desenvolvimento nacional; entretanto, arriscamos afirmar que a alta 

carga tributária está intimamente ligada com o baixo crescimento econômico do País.  

Historicamente, as maiores taxas de crescimento de nossa economia se deram em 

períodos onde a carga tributária sobre o PIB se situava em padrões médios. 

Não se observou quando da criação dos tributos o impacto, em sua cobrança, 

sobre as atividades econômicas, desprezando-se, por completo, o princípio norteador da 

capacidade contributiva, aplicável integralmente aos tributos cujo suporte fático seja a 

revelação de riqueza. 

Neste sentido, enquanto o legislador nacional, normalmente orientado (ou meso 

comandado) pelo Poder Executivo, não considerar, ao editar lei tributária, a capacidade 

econômica de seu destinatário, a carga tributária continuará crescendo, causando os mais 

variados efeitos, dentre eles, a redução do desenvolvimento nacional na medida em que 

dependente de recursos privados, rotineiramente deslocado à Administração Pública. 

Portanto, é necessário fazer uma análise do desenvolvimento econômico do país 

considerando a política tributária adotada no mesmo, uma vez que a tributação não pode ir 

de encontro aos objetivos traçados pelo Estado para se alcançar o significativo crescimento 

econômico.  
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RESUMO 
 
O tema da responsabilidade social da empresa frente às pessoas com deficiência não 

pode ser visto apenas sob enfoque da Lei de Cotas. Indubitável que essa 

responsabilidade ultrapassa os aspectos legais introduzidos pela lei 8213/91. Essa 

mesma lei não consegue ser cumprida por todas as empresas a ela obrigadas em razão 

da falta de capacitação das pessoas com deficiência (que é gerada pela baixa 

escolaridade). De acordo com os dados do Censo 2000 do IBGE, apenas 9,3% dos 

portadores de deficiência completam o Ensino Médio. Logo, é urgente que se invista na 

educação desse grupo de pessoas, a fim de capacitá-los profissionalmente e prepará-los 

para o exercício da cidadania. Mecanismos como incentivos fiscais podem ajudar e 

estimular para que as empresas promovam a inclusão das pessoas com deficiência 

através da educação. Este desafio é parte do desejo do Constituinte de 1988, que 

determina a criação de uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer formas de 

preconceito ou discriminação. 
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ABSTRACT 
 

The issue of corporate social responsibility regarding disabled people must not be 

interpreted solely under the prism of the “Law of Quotas”. It is doubtless that such 

responsibility surpasses the legal aspects brought by the Law 8213/91. Such Law cannot 

be upheld by all companies that are obliged to it, because most of them are unable to 

capacitate those with disabilities (a problem that arises from the poor educational 

standards). According to the data provided by the census from IBGE – Brazilian 

Institute of Geography and Statistics, from the year 2000, only 9,3% of the disabled can 

finish High School. Thus, it is urgent to invest in the education of such group of people, 

with the purpose of capacitating them professionally, and preparing them for the 

exercise of citizenship. Mechanisms such as fiscal incentives may help and stimulate the 

companies to promote the inclusion of disabled people through education. Such 

challenge is part of the wish of the Constitutional Legislator in 1988, who determined 

the creation of a free society, just and solidary, without any form of prejudice or 

discrimination. 

 

KEYWORDS 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES; DISABLED PEOPLE; EDUCATION. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A responsabilidade social da empresa vem sendo crescentemente discutida, 

em atenção a uma tendência implantada, principalmente, a partir da Constituição 

Federal de 1988. Não há dúvidas que a inclusão social das pessoas com deficiência faz 

parte dessa responsabilidade social da empresa. 

Interessante observar que quando falamos em pessoa portadora de 

deficiência não temos uma sociedade preparada para o tema. A tendência de muitos 

(ousamos dizer, talvez da maioria), quando estão diante de uma pessoa com deficiência, 

é de sentir pena, associando à deficiência à perda e/ou incapacidade (todo indivíduo é 

capaz de algo! Temos de desvencilhar a idéia deficiência/incapacidade. Como falar em 

incapacidade diante de Van Gogh, Beethoven, Aleijadinho, Andrea Boccelli e tantos 
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outros, anônimos ou não?!). O portador de deficiência não deve ser relacionado à idéia 

de incapacidade, mas sim de adaptação, de atendimento às suas necessidades especiais. 

Indubitável a urgência de uma conscientização em relação ao assunto, vez 

que os indivíduos que possuem deficiência são parcela expressiva de nossa população. 

A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial seja portadora 

de deficiência. Esse número aumenta nos países em desenvolvimento, como no caso do 

Brasil, em que as boas condições de saúde, alimentação, higiene e educação são 

“privilégios de alguns”. 

O objetivo deste estudo é ampliar a visão acerca da responsabilidade social 

da empresa, demonstrando que investir na educação e inclusão escolar das pessoas com 

deficiência são maneiras de efetivarem essa responsabilidade.  

A educação é a forma de preparar as pessoas para o mercado de trabalho e 

para o exercício da cidadania. Infelizmente, as pessoas com deficiência apresentam 

baixos níveis de escolaridade, o que ocasiona um processo de exclusão social. As 

empresas podem contribuir muito para a reversão desse quadro (e isso, inegavelmente, é 

parte de sua responsabilidade social). 

Não seria possível, num único trabalho, abordar todos os aspectos da 

responsabilidade social da empresa. Pretendemos, neste artigo, dar uma singela 

contribuição no que tange a efetivação dessa responsabilidade social. 

Respeito à diversidade e valorização do ser humano a partir de atitudes 

concretas é o que queremos incentivar a partir das linhas a seguir. 

1. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA COMO CONSEQÜÊNCIA 
DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA 

O capitalismo, na sua formação primitiva, enxergava o mercado com um 

mecanismo auto-regulador, do qual frutificavam “naturalmente” todas as regras de 

relacionamento econômico. Logo, não se encontravam no âmbito normativo do sistema 

jurídico. 

Todavia, percebeu-se no início do Século XX que era preciso se preocupar 

com o abuso do poder econômico (v.g. monopólios), e, para tanto, eram necessárias 

regras específicas para a regulação das relações econômicas.  

Nada mais adequado, então, que o instrumento que cria o Estado de Direito, 

qual seja, a Constituição, traga as diretrizes gerais para essa regulamentação.  
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Daí temos o que chamamos de Constitucionalização da Economia, cuja 

expressão em nossa Magna Carta pode ser encontrada especificamente no Título VII 

“Da ordem econômica e financeira”, bem como percebida através dos princípios 

constitucionais, sob a influência dos fundamentos e objetivos da República Federativa 

do Brasil (art. 1º e 3º da Constituição Federal 1). 

Bom é ressaltar o disposto no artigo 170 da Constituição Brasileira vigente 

para observarmos os princípios gerais da atividade econômica e destacarmos que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 

Cumpre observar, destarte, que o fim declarado da livre iniciativa é 

propiciar dignidade a todos os seres humanos, segundo os ditames da justiça social. 

Assim, não há como desconsiderar a responsabilidade que a empresa tem 

com a sociedade, segundo determinação da própria Lei Maior. 

Neste estudo abordaremos apenas um dos segmentos da sociedade que deve 

ser objeto da preocupação das empresas, como meio de efetivação de sua 

responsabilidade social, pois não seria possível tratar de todos em um único trabalho. 

Trataremos, então, das pessoas com deficiência e sua inclusão.  

2.  DEFICIÊNCIA: MODELO MÉDICO E MODELO SOCIAL  – ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

Existem duas formas de pensar a deficiência: uma baseada no modelo 

médico (mais antiga) e outra baseada no modelo social (tendência atual). 

A principal característica do modelo médico é a descontextualização da 

deficiência, enfocando-a como um incidente isolado. Infelizmente, há tempos esse 

                                                 
1  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 I - a soberania; 
 II - a cidadania; 
 III - a dignidade da pessoa humana; 
 IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 V - o pluralismo político. 
 Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
 II - garantir o desenvolvimento nacional; 
  III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
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modelo tem influenciado documentos legais e ações protetivas no mundo inteiro (no 

Brasil não é diferente). É de bom alvitre colocar que, segundo Claudia Werneck, o 

modelo médico tem relação com a homogeneidade porque trata a deficiência como um 

problema do indivíduo (e, no máximo, de sua família) que deve se esforçar para se 

“normalizar” perante os olhos da sociedade (WERNECK, 2005, p.33). 

O modelo social da deficiência valoriza a diversidade. Surgiu por iniciativa 

de pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability Movement, na década de 60. 

Esse movimento provou que a maior parte das dificuldades enfrentadas por 

pessoas com deficiência são resultado da forma pela qual a sociedade lida com as 

limitações de cada indivíduo.  

Importante colacionar a posição trazida no Manual de Desenvolvimento 

Inclusivo, por Claudia Werneck: 

De acordo com o modelo social, a deficiência é a soma de duas 
condições inseparáveis: as seqüelas existentes no corpo e as 
barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente 
ao indivíduo que tem essas seqüelas. Sob esta ótica, é possível 
entender a deficiência como uma construção coletiva entre 
indivíduos (com ou sem deficiência) e a sociedade. (WERNECK, 
2005, p. 27) – grifo nosso 
 

Sem dúvida, o modelo social é o mais adequado para se enfocar a 

deficiência, já que analisa o “todo”, valorizando a importância do ambiente na vida das 

pessoas. Portanto, mister que se propague a ótica desse modelo, para que se tenha um 

perfeito entendimento acerca da deficiência.  

É a partir do modelo social que desenvolvemos nossa linha de raciocínio 

neste estudo. 

3. INCLUSÃO – CONCEITO 

A inclusão é tema que hoje vem sendo amplamente discutido, e para a adequada 

compreensão de seu significado ao recorrer ao Dicionário de Filosofia, verificamos que o termo 

“inclusão” é definido como sendo:  

“(...) Na lógica das classes, a relação de I. entre duas classes alfa e 
beta (demonstrados por seus respectivos símbolos) subsiste quando 
todos os elementos da classe  (alfa) pertencem também à classe (beta), 
mas não necessariamente o inverso (...) À relação de I. corresponde a 
relação de implicação entre os conceitos – classe correspondente. Por 
exº., a classe homem está incluída na classe mortal porque todos os 
homens são mortais.” (grifos nossos) – (ABBAGNANO, 200, p. 549) 
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No Dicionário Jurídico, verificamos que:  

“(..) Inclusão - 1. Lógica Jurídica. Relação existente entre duas 
classes que estão na relação de gênero para espécie. 2. Nas 
linguagens comum e jurídica: a) abrangência de uma coisa dentro de 
outra; b) admissão; c) ato ou efeito de incluir.” - ( DINIZ, 1998, 
p.806) 
 

E finalmente, no Dicionário da Língua Portuguesa: 

“(...) Inclusão ...4. Educ. Esp. O ato de incluir pessoas portadoras de 
necessidades especiais na plena participação de todo o processo 
educacional, laboral, de lazer, etc., bem como em atividades 
comunitárias e domésticas. (...)” – (FERREIRA, 1999, p. 1093) 
 

Deste modo, podemos afirmar que incluir concerne em deixar fazer parte de um 

grupo, aqueles que possuam características diferenciadas. No dizer de Claudia Werneck 

(WERNECK, 2000, P. 19): Incluir é humanizar caminhos. 

A referência ao aludido termo, conduz-nos mesmo que involuntariamente, aos 

princípios constitucionais, que em conjunto possibilitam a compreensão da inclusão, como um 

todo, abrangidos os aspectos: sociais, econômicos, culturais, arquitetônicos, educacionais, 

políticos, recreativos, dentre outros, considerados sob um contexto histórico, encontrados no 

País, para o qual se dirige a pesquisa pretendida.  

Recorrendo-nos do termo oposto, com o objetivo de chegar o mais próximo do 

adequado conceito, verificamos que a exclusão, para Márcio Alves Fonseca, consiste em retirar 

do convívio, separar, rejeitar (FONSECA, 1997, p.120). 

Assim, resta claro que os fins propugnados pela inclusão social não se concentram 

no assistencialismo, simplesmente, logo a atuação das empresas constitui-se papel crucial para 

auxiliar a implementação destas medidas, pois ainda que sejam empresas privadas, estas 

também tem a sua função social, e a inclusão das pessoas portadoras de  deficiência  encontra-

se nela englobada. 

3.1 A inclusão no mercado de trabalho. 

As molas propulsoras para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência, no 

mercado de trabalho, foram tanto a necessidade do cumprimento da lei, quanto a vontade de 

agentes sociais em demonstrar que era possível transpor as contratações legais. 

Independentemente da natureza da deficiência, as legislações vieram ocupar-se de 

salvaguardar às pessoas portadoras de deficiência o direito de trabalhar. 
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A igualdade protegida pela Constituição Federal é a material, não apenas a formal e, 

com o objetivo de assegurar o pleno exercício  desta igualdade, o Estado Democrático de 

Direito, para cumprir o seu dever edita normas protetoras de certos grupos, as ações 

afirmativas, o que ocorre com as pessoas portadoras de deficiência, tanto que, a fim de 

consagrar  direitos igualitários de participação no mercado de trabalho, através de diversas leis 

são impostas condições às empresas, destinadas a empregar as pessoas portadoras de 

deficiência. 

.A Lei 8213/91, veio definir reserva de vagas de emprego para pessoas com 

deficiência, bem como às vítimas de acidentes de trabalho, reabilitadas, de modo que, as 

empresas com 100 a 200 funcionários devem ter o equivalente a 2% de funcionários 

empregados, portadores de deficiência e, em havendo número superior de trabalhadores (mais 

de 1.000), o referido percentual aumenta para cinco.    

O descumprimento desta norma acarreta a cominação de multa, aplicada pelas 

Delegacias Regionais do Trabalho, após a efetivação de fiscalização, nestes termos. 

O que se pretendeu com estas normas infraconstitucionais foi possibilitar a efetivação 

de uma sociedade mais justa e solidária, como preconiza o art. 3º. da Constituição Federal, e 

não a feitura de caridade, porque disso definitivamente estas pessoas não precisam. 

Releva notar que a Constituição Federal, em seu art. 6º. elenca os direitos sociais, 

dentre os quais encontra-se “o trabalho” e após, passa a minudenciar a forma de sua atuação 

laboral, disso é possível asseverar o quão importante nosso Estado considerou o trabalho, 

equiparando-o em importância, dentre outros, à educação e à saúde, sobretudo. 

Sendo assim, como se pode pretender assegurar a dignidade da pessoa portadora de 

deficiência se não lhes disponibilizar todos os meios necessários para a participação no 

mercado de trabalho? 

A inclusão no mercado de trabalho, dessas pessoas, nada mais significa que cumprir o 

pressuposto constitucional, que sedimentado no princípio da isonomia pretende alcançar a 

salvaguarda da dignidade destas pessoas e do exercício da cidadania. 

É fato que, apesar do extenso rol de leis assecuratórias do direito de inclusão no 

mercado de trabalho, das pessoas portadoras de deficiência, ainda é insuficiente. 

Neste sentido, citamos trecho da obra de Carlos Aparício Clemente, adiante 

transcrito (CLEMENTE, 2006, p. 46): 

“(...) 
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Se somente a lei não é capaz de resolver todos os problemas, juntas, 
empresas e entidades, têm se constituído em agentes promotores de 
mudanças na forma como as PCDs  são vistas e tratadas. Agentes, 
esses, que aprendem com estas pessoa e lutam contra o preconceito 
pela plena inclusão. 
(...)” 

Desse modo, constata-se ainda, que a não contratação dessas pessoas portadoras de 

deficiência, além de descumprir as normas disciplinadas nas legislações, repercute na afronta 

constitucional que proíbe qualquer tipo de discriminação em relação a salários e critérios de 

admissão, além daqueles princípios já mencionados. 

 O aprimoramento de técnicas tendentes a combater a discriminação deve ser 

buscado diuturnamente, seja para a contratação, seja no ambiente de trabalho, cabendo então 

aos representantes das categorias Sindicais, o estudo de formas aptas a desenvolver a sua 

implementação. 

Entretanto, cabe precipuamente ao Estado a incumbência por zelar pela 

implementação de medidas efetivas, tendentes a assegurar a inclusão das pessoas portadoras de 

deficiência, no mercado de trabalho. 

Sandra Lia Simon assevera que:  

“(...) o Estado contemporâneo se obriga a garantir ao homem a 
preservação de  sua condição humana, possibilitando ao acesso aos 
bens necesários, para alcançar uma existência digna. (...)” (in: 
ARAUJO, 2006, p. 282) 
 

Com isso, verifica-se que o Estado desempenha importante papel, afastando os 

obstáculos com os quais as pessoas se deparam, com o fim precípuo de efetivar o direito ao 

gozo da dignidade, e a inércia na atuação neste âmbito, que infelizmente constata-se 

rotineiramente, reflete descumprimento a preceitos constitucionalmente resguardados. 

A ausência de medidas que tendam a efetivar o direito ao acesso de pessoas 

portadoras de deficiência ao mercado de trabalho são ainda frequentes, em pleno século XXI, 

não obstante disponhamos de extensa legislação regulamentadora do tema. 

O Estado ainda engatinha ao encontro das mesmas, ora sob a alegação de deparar-se 

com dificuldades para estabelecer o pleno cumprimento por parte das empresas, mormente as 

privadas, por carecerem se adaptar à realidade trazida pela legislação, ora sob a alegação ainda, 

de que não se definiu especificamente quais trabalhos podem ser desempenhados por pessoa 

portadora de qual espécie de deficiência.  
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4. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E A EMPREGABILIDADE: TAREFA 

VINCULADA A REAL RESPONSABILIDADE SOCIAL. 

4.1 Aspectos da Deficiência no Brasil 

É sabido que, frente as estimativas oficiais da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)2, 10% dos habitantes de todo o mundo apresentam algum tipo de deficiência. Já o 

IBGE3, por intermédio do Censo realizado em 2000 sob sua responsabilidade, indica que 

aproximadamente 24 milhões e meio de brasileiros possuem algum tipo de incapacidade ou 

deficiência.  

Tomando como referencial os dados do Censo brasileiro acima mencionado, torna-

se possível aferir a predominância (dentre as modalidades de deficiência) de pessoas com 

deficiência visual, representando esses 48,1% do total de casos declarados. Outros 8,3% 

possuem deficiência mental (ou intelectual), 4,1% deficiência física, 22,9% deficiência motora 

e, por fim, 16,7% deficiência auditiva. 

Restou igualmente constatado pelo IBGE que, com o avanço da idade, as chances 

de uma pessoa se tornar portadora de deficiência aumenta. Assim, na faixa etária de 0 a 4 anos, 

a taxa de deficiência é de 2,3%, contra 14,5% da população em geral. Tal índice registra 

aumento de, em média 1,5 pontos percentuais até a faixa de 35 a 39 anos, atingindo o 

percentual de 12,9%. A partir daí, é possível afirmar que os números passam a apresentar 

“saltos” maiores, de maneira que na faixa dos 70 aos 74 anos o índice sobe para 51,6% e, dos 

80 anos em diante, atinge expressivo índice de 70,3%.   

4.2 Aspectos do tema sob o enfoque do mercado de trabalho 

Para que seja possível aferir a participação da pessoa portadora de deficiência no 

mercado de trabalho, necessário se faz identificar, legalmente, quem pode ser considerado 

como tal. Para tanto, utiliza-se o contido nas disposições do Decreto Federal 5296/044, 

sobremaneira as categorias de deficiências ali elencadas. 

Utilizando, assim, os dados do IBGE, se pode constatar que das 24,5 milhões de 

pessoas portadoras de deficiência existentes no Brasil, 15,22 milhões têm entre 15 e 59 anos 

(idade apta para atuar no mercado de trabalho formal. Desse total, 51% estão empregadas.  

                                                 
2  OMS. Disponível em <http://www.who.int/countries/bra/en/> 
3  IBGE. Censo 2000. Disponível em <http://www1.ibge.gov.br/censo/default.php> 
4  Presidência da República. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5296.htm> 
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Todavia, tomando por base pessoas que não apresentam qualquer tipo de 

deficiência, os números são outros. Logo, das 88.922.097 pessoas nessa faixa etária, 

53.130.215 estão empregadas, o que representa uma taxa de ocupação de 59% (contra 51% das 

pessoas com deficiência). 

Dado igualmente relevante repousa no quesito dos rendimentos das pessoas 

portadoras de deficiência. Assim, um total de 23% das pessoas portadoras de deficiência no 

Brasil, com idade entre 15 e 59 anos, sobrevivem com uma renda mensal de até um salário 

mínimo. Já aqueles que não apresentam qualquer tipo de deficiência, na mesma faixa etária e 

renda mensal, representam um total de 15% (13,3 milhões de brasileiros). 

Além disso, é válido ressaltar que, dentre as pessoas portadoras de deficiência que 

trabalham, a maior proporção (31.5%) está empregada no setor de serviços. A indústria é a 

segunda maior empregadora, dando ocupação a 27,33% das pessoas portadoras de deficiência. 

Já no setor público, o que se verifica é uma verdadeira sub-representação dessas pessoas, de 

maneira que, nessa área, o índice é de 17,63% contra 22,45% da população formal como um 

todo. Todavia, ao se tratar das atividades rurais, as pessoas portadoras de deficiência 

conseguem ser maioria.  

4.3 A Importância da Educação como diferencial na inserção no Mercado de Trabalho 

Nos dizeres de Maria Aparecida Gugel (GUGEL 2000 apud CLEMENTE, 2004, p. 

32), representante do Ministério Público do Trabalho junto ao CONADE: 

(...) o portador de deficiência só estará incluído na sociedade e, por 
tanto, exercendo plenamente a cidadania, se dispuser de um trabalho 
digno. Para tanto, a habilitação ou qualificação profissional, deverá 
ser adequada à função ou tarefa que exercer.  
 

Para que consigamos compreender a noção acima transcrita, alguns dados 

necessitam serem expostos. 

Segundo dados da UNICEF5, as crianças e adolescentes, com qualquer tipo de 

deficiência, entre 7 e 14 anos têm o dobro de chances de estar fora da escola, em comparação 

com as crianças e os adolescentes sem deficiência no Brasil. Esse mesmo estudo revela, ainda, 

que 32,9% da população sem instrução ou com até 3 anos de estudo possuem alguma 

deficiência. 

                                                 
5  UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. Relatório da situação da infância e 
adolescência brasileiras. Diversidade e Eqüidade. 2003. Baseando-se em dados colhidos pelo IBGE para 
o senso demográfico de 2000. 
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Os adolescentes com deficiência, entre 12 e 17 anos, que apresentam paralisia, falta 

ou amputação de algum membro, ou aqueles que apresentam deficiência mental, têm quatro 

vezes mais possibilidades de estar fora da escola do que os adolescentes sem nenhuma 

deficiência. 

Por fim, o mesmo estudo constatou mais uma triste marca, qual seja de que 11 

milhões de pessoas com deficiência, com 15 anos ou mais, não têm nenhuma ou têm 

baixíssima escolaridade.  

A baixa escolaridade, indubitavelmente, é um dos principais argumentos utilizados 

pelos empregadores na hora de fechar as portas do mercado de trabalho para as pessoas 

portadoras de deficiência, uma vez que os mesmos exigem formação mínima de Ensino Médio 

completo para busca da oportunidade de trabalho. Tal condição, a título de conhecimento, 

equivale a 11 anos de estudo (8 de Ensino Fundamental e mais 3 do Ensino Médio), meta esta 

alcançada, até agora, por apenas 9,3% das pessoas portadoras de deficiência. 

A Socióloga Marta Gil (GIL 2002 apud CLEMENTE, 2004, p. 29) enfoca o 

presente tema expondo que “muitas pessoas com deficiência têm um nível de educação abaixo 

do que as empresas esperam. Este é um dado fundamental e, como tal, deve ser considerado, 

encarado, discutido e analisado. Não pode ficar escondido debaixo do tapete, não deve ser 

escamoteado”. Todavia, ressalta ainda a Socióloga, ser importante destacar que tal problema de 

qualificação atinge a população brasileira como um todo, inclusive abrangendo outros 

segmentos, que não somente as pessoas portadoras de deficiência. 

O professor Helvécio Siqueira (SIQUEIRA 2000 apud CLEMENTE, 2004, p. 33) 

sugere 2 quesitos para superação do problema acima descrito: a recuperação da defasagem 

educacional, bem como o investimento em ensino profissionalizante. Ensino Profissionalizante 

também defendido pelo Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho Ricardo Tadeu 

Marques da Fonseca (FONSECA 2002 apud CLEMENTE, 2004, p. 35), portador de 

deficiência Visual, o qual infere que “seria interessante a implementação de contratos de 

aprendizagem para adolescentes de 14 a 18 anos, intermediados por entidades que deverão se 

qualificar para a verdadeira formação profissional. Seriam contratos formais, com registro em 

carteira e com observância de um curso de formação profissional com duração de até 2 anos. 

Não se trata de estágio, nem de inserção seletiva... A Lei 10.097/2000 propicia a atuação de 

entidades sem fins lucrativos nos moldes supra sugeridos”. Tal medida transformaria os jovens 

portadores de deficiência em profissionais com qualificação em diversas áreas”.  
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A Procuradora Maria Aparecida Gugel sugere a extensão dos contratos de 

aprendizagem (da Lei 10097/20006) aos portadores de deficiência, inferindo que “contratando 

portadores de deficiência aprendizes, matriculados nos cursos dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, esses poderão ser considerados, ao mesmo tempo, para o preenchimento da 

reserva de aprendizes e a reserva legal de vagas, prevista no artigo 93 de Lei 8.213/91, pois se 

está diante de um contrato de trabalho, embora de natureza especial”.  

Em meio a tais discussões, necessário se faz reproduzir dados do Censo Escolar de 

20037, o qual apresenta dados reveladores dos primeiros passos rumo à educação inclusiva. 

Assim, frente às 358.987 crianças com deficiência, 144.583 estão em classes comuns de ensino 

básico. O aumento é de 30,6% em relação ao ano anterior. Todavia, ainda é expressivo o 

número de crianças e jovens com deficiência estudando em classes de educação especial, 

apenas com alunos deficientes. 

Romeu Sassaki (SASSAKI 2002 apud CLEMENTE, 2004, p. 35) ressalta que “as 

barreiras à empregabilidade e à capacitação profissional podem estar na própria pessoa com 

deficiência e seus familiares, bem como nos empregadores, nos potenciais colegas de trabalho, 

nos professores escolares e nos instrutores profissionalizantes. Podem, ainda, estar no espaço 

urbano, nas edificações, nos transportes, bem como nas metodologias, nos instrumentos, na 

comunicação e nos programas e políticas disponíveis na sociedade”. Assim, os problemas para 

inclusão na escola são apenas parte das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência 

para conseguir capacitação profissional.   

4.4 A Lei de Cotas: algumas considerações 

É sabido que o sistema legislativo brasileiro conta com instrumentos normativos 

garantidores da inserção das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, conforme 

nos referimos acima. Criada em 1991, por intermédio da Lei 8.2138, se estabeleceu a nominada 

Lei de Cotas, cujo objetivo gravitou na reserva de vagas de emprego para pessoas portadoras 

de deficiência (habilitadas) ou acidentados de trabalho beneficiários da Previdência Social 

(reabilitados). Essa foi a primeira lei brasileira a efetivamente tornar obrigatória a inserção de 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

                                                 
6  Presidência da República. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm> 
7  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Disponível em 
<http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/matricula/default.asp> 
8  Presidência da República. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm> 
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Todavia, o que tem se visto na prática é a não solução da questão em exame, uma 

vez que é unânime o posicionamento de que a Lei de Cotas, bem como seus mecanismos de 

inclusão, estão muito longe de assegurar à pessoa portadora de deficiência a conquista de seu 

objetivo. 

Para tanto, basta a análise do contingente de pessoas com deficiência existentes em 

nosso país e as vagas até então disponibilizadas e preenchidas. Logo, em um país com 24,6 

milhões de pessoas portadoras de deficiência (15,22 milhões em idade para o trabalho), 

somente 3,9% encontrariam trabalho se a legislação fosse realmente cumprida. 

Outro aspecto que merece abordagem repousa na real eficácia de Lei de Cotas, 

principalmente no tocante a sua área de atuação limitada. Tal se justifica pelo fato de que a 

legislação está direcionada à empresas com 100 ou mais funcionários; porte que está 

praticamente em extinção em nosso país, uma vez que tais estabelecimentos representam, 

apenas, 1,54% do total de companhias estabelecidas no país.  

Contudo, cumpre ressaltar a necessidade da verificação da implementação e 

fiscalização desse direito da pessoa com deficiência, hoje realizadas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, mais precisamente por meio das Delegacias do Trabalho, bem como ao 

Ministério Público do Trabalho, instituições essas que pugnam pelo cumprimento e efetivação 

das reservas em comento. 

Logo, o Ministério do Trabalho tem adotado procedimentos de orientação e 

fiscalização das empresas, cálculo do número de vagas, contratações e demissões, negociação e 

manutenção dos postos de trabalho para as pessoas portadoras de deficiência, aplicação de 

multas e envio de informações para o Ministério Público do Trabalho, quando necessário. 

Assim, tendo o Ministério do Trabalho realizado os procedimentos acima elencados 

e, por fim, tenha a situação em concreto culminado na intervenção ministerial, esse último 

procederá expedição de Notificação Recomendatória (alertando a empresa a cumprir a Lei de 

Cotas, evitando medidas coercitivas), negociará prazos, intimando a empresa em audiência 

para regularizar sua situação, por intermédio de Termo de Ajustamento de Conduta, podendo, 

se for o caso, culminar em instauração de Inquérito Civil ou, até mesmo, propositura de Ação 

Civil Pública.  

Enfim, não é possível concluir essa parte do estudo sem mensurar, com sensatez, o 

papel da sociedade como implementadora de ações que culminem na real inclusão da pessoa 

portadora de deficiência no mercado de trabalho. Não é mais possível, nos nossos dias, 
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sustentar ser esse mister responsabilidade exclusiva dos agentes políticos, sem qualquer 

participação mais substancial dos outros setores da sociedade. 

A simples criação de vagas reservadas, como visto, está longe de solucionar o 

problema da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Para tanto, basta 

verificar o período de tempo que já fluiu desde a implementação legal do direito em estudo 

(Lei 8.213/91) e os resultados até então obtidos.  

Hoje, os empregadores realmente comprometidos socialmente na tarefa da inclusão 

mencionada, vêm buscando não apenas a simples implementação de vagas para as pessoas com 

algum tipo de deficiência, mas sim todo um procedimento anterior, qual seja a qualificação 

profissional daqueles que ocuparão estes postos no futuro, somado a viabilidade e 

acessibilidade dos locais de desempenho de suas atribuições laborais e, principalmente, 

preparando seus empregados para a convivência interpessoal no trabalho. 

Logo, resta claro que as condutas são interdependentes, provenientes de 

empregados (com ou sem deficiências), empregadores, sociedade civil e Estado, cada qual com 

sua cota de responsabilidade para a implementação do comando legal e conseqüente 

atingimento do fim maior, qual seja, responsabilidade social e inclusão da pessoa com 

deficiência, não só no mercado de trabalho, mas sim no seio de uma sociedade livre, justa e 

igualitária  que acolhe as diferenças e as trabalha no sentido único da real integração. 

5. A EDUCAÇÃO COMO SOLUÇÃO: AÇÃO MULTIPLICADORA 

Pudemos observar que, infelizmente, as pessoas com deficiência apresentam baixa 

escolarização, o que acaba por dificultar seu acesso ao mercado de trabalho. No entanto, é 

bastante cômodo para as empresas utilizarem o argumento da falta de mão-de-obra qualificada 

para se eximir do cumprimento da Lei de Cotas. 

A responsabilidade social da empresa para com as pessoas portadoras de deficiência 

vai muito além da Lei de Cotas. Vale exemplificar que a produção de bens e serviços também 

deve ser acessível a esse grupo de pessoas, devendo atentar para o fato de que também são 

consumidores. Todavia, queremos destacar a educação como meio para que as empresas 

efetivem o cumprimento de sua responsabilidade social em relação às pessoas com deficiência. 

Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 08 de novembro de 2006, Rodrigo 

César Rebello Pinho e Vânia Maria Ruffini Penteado Balera, sob o título “Educar pessoa com 

deficiência é dever de todos”, afirmam que “nada mais discriminatórios do que afastar a 
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responsabilidade social da iniciativa privada, deixando apenas ao Estado o dever de 

assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício dos direitos individuais e sociais”. 

A educação (assim como o trabalho) está assegurada como um direito fundamental, 

no artigo 6º da Constituição Federal, o qual trata dos direitos sociais. Nos artigos 205 a 214 o 

Constituinte de 1988 cuida especificamente do direito à educação.  Segundo Luiz Alberto 

David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior (ARAUJO; NUNES JÚNIOR, 2005, p. 474): 

A secção específica inicia-se com a declaração de que a educação é 
um direito de todos, o que caracteriza simultaneamente como um 
direito individual de difuso, além de designar a quem compete 
oferece-lo: ao Estado e à família, com a colaboração da sociedade... – 
grifo nosso 
 

Importante ressaltar que, de acordo com os ditames constitucionais, a educação visa 

“ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação profissional”9. 

Certo é que uma sociedade bem educada gera uma convivência mais harmoniosa 

entre seus membros. Assim, todos ganham ao investir em educação. A escola tem o papel de 

educar para transformação social. 

Impossível deixar de fazer menção às palavras de Marcos José da Silveira 

Mazzotta, que em seu artigo “Educação do portador de deficiência no novo milênio: dilemas e 

perspectivas” afirma, ao falar sobre inclusão: “(...) a verdadeira inclusão escolar e social 

implica, essencialmente, a vivência de sentimentos e atitudes de respeito ao outro como 

cidadão” (in: SILVA; VIZIM, 2003, p. 47). 

Não bastasse o evidente benefício demonstrado na educação de todos os membros 

da sociedade, e, conseqüentemente, a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar 

para que possam ser preparadas para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania, 

não podemos esquecer que, como afirma Rubem Alves em seu alerta denominado “Carta aos 

pais”10, um dia, todos seremos deficientes. 

                                                 
9  Artigo 205 da CF –  “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
 
10  Carta aos Pais – 
 Também sou pai e portanto compreendo. Vocês querem o melhor para o filho, para a filha. A melhor escola, os 
melhores professores, os melhores colegas. Vocês querem que filhos e filhas fiquem bem preparados para a vida. A vida é dura e só 
sobrevivem os mais aptos. É preciso ter uma boa educação. 
 Compreendo, portanto, que vocês tenham torcido o nariz ao saber que a escola ia adotar uma política estranha: colocar 
crianças deficientes nas mesmas classes das crianças normais. Os seus narizes torcidos disseram o seguinte: Não gostamos. Não 
deveria ser assim! O problema começa com o fato de as crianças deficientes serem fisicamente diferentes das outras, chegando 
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Outrossim, preparar às pessoas para a convivência com a deficiência é sinônimo de 

preparar a sociedade para acolher a todos (inclusive a nós no futuro!). 

                                                                                                                                               
mesmo, por vezes, a ter uma aparência esquisita. E isso cria, de saída, um mal-estar... digamos... estético. Vê-las não é uma 
experiência agradável. É preciso se acostumar... Para complicar há o fato de as crianças deficientes serem mais lerdas: elas 
aprendem devagar. As professoras vão ser forçadas a diminuir o ritmo do programa para que elas não fiquem para trás. E isso, 
evidentemente, trará prejuízos para nossos filhos e filhas, normais, bonitos, inteligentes. É preciso ser realista; a escola é uma 
maratona para se passar no vestibular. É para isso que elas existem. Quem fica para trás não entra... O certo mesmo seria ter 
escolas especializadas, separadas, onde os deficientes aprenderiam o que podem aprender, sem atrapalhar os outros. 
 Se é assim que vocês pensam eu lhes digo: Tratem de mudar sua maneira de pensar rapidamente porque, caso contrário, 
vocês irão colher frutos muito amargos no futuro. Porque, quer vocês queiram quer não, o tempo se encarregará de fazê-los 
deficientes. 
 É possível que na sua casa, num lugar de destaque, em meio às peças de decoração, esteja um exemplar das Escrituras 
Sagradas. Via de regra a Bíblia está lá por superstição. As pessoas acreditam que Deus vai proteger. Se assim fosse, melhor que 
seguro de vida seria levar uma Bíblia sempre no bolso. Não sei se vocês a lêem. Deveriam. E sugiro um poema sombrio, triste e 
verdadeiro do livro de Eclesiastes. O autor, já velho, aconselha os moços a pensar na velhice. Lembra-te do Criador na tua 
mocidade, antes que cheguem os dias das dores e se aproximem os anos dos quais dirás: "Não tenho mais alegrias..." Antes que se 
escureça a luz do sol, da lua e das estrelas e voltem as nuvens depois da chuva... Antes que os guardas da casa comecem a tremer e 
os homens fortes a ficar curvados... Antes que as mós sejam poucas e pararem de moer... Antes que a escuridão envolva os que 
olham pelas janelas... Antes que as pessoas se levantem com o canto dos pássaros... Antes que cessem todas as canções... Então se 
terá medo das alturas e se terá medo de andar nos caminhos planos... Quando a amendoeira florescer com suas flores brancas, 
quando um simples gafanhoto ficar pesado e as alcaparras não tiverem mais gosto... Antes que se rompa o fio de prata e se 
despedace a taça de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se parta a roldana do poço e o pó volte à terra... Brumas, brumas, 
tudo são brumas... (Eclesiastes 12: 1-8) 
 Os semitas eram poetas. Escreviam por meio de metáforas. Metáfora é uma palavra que sugere uma outra. Tudo o que 
está escrito nesse poema se refere a você, a mim, a todos. Antes que se escureça a luz do sol... Sim, chegará o momento em que os 
seus olhos não verão como viam na mocidade. Os seus braços ficarão fracos e tremerão no seu corpo curvo. As mós - seus dentes - 
não mais moerão por serem poucos. E a cama pela manhã, tão gostosa no tempo da mocidade, ficará incômoda. Você se levantará 
tão cedo quanto os pássaros e terá medo de andar por não ver direito o caminho. É preciso ser prudente porque os velhos caem 
com facilidade por causa de suas pernas bambas e podem quebrar a cabeça do fêmur. Pode até ser que você venha a precisar de 
uma bengala. Por acaso os moinhos pararão de moer? Não, os moinhos não param de moer. Mas você parará de ouvir. Você está 
surdo. Seu mundo ficará cada vez mais silencioso. E conversar ficará penoso. Você verá que todos estão rindo. Alguém disse uma 
coisa engraçada. Mas você não ouviu. Você rirá, não por ter achado graça, mas para que os outros não percebam que você está 
surdo. Você imaginou uma velhice gostosa. E até comprou um sítio com piscina e árvores. Ah! Que coisa boa, os netos todos 
reunidos no "Sítio do Vovô", nos fins de semana! Esqueça. Os interesses dos netos são outros. Eles não gostam de conviver com 
deficientes. 
 Eles não aprenderam a conviver com deficientes. Poderiam ter aprendido na escola mas não aprenderam porque houve 
pais que protestaram contra a presença dos deficientes. 
 A primeira tarefa da educação é ensinar as crianças a serem elas mesmas. Isso é extremamente difícil. Fernando Pessoa 
diz: Sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de mim. Frequentemente as escolas esmagam os 
desejos das crianças com os desejos dos outros que lhes são impostos. O programa da escola, aquela série de saberes que as 
professoras tentam ensinar, representa os desejos de um outro, que não a criança. Talvez um burocrata que pouco entende dos 
desejos das crianças. É preciso que as escolas ensinem as crianças a tomar consciência dos seus sonhos! 
 A segunda tarefa da educação é ensinar a conviver. A vida é convivência com uma fantástica variedade de seres, seres 
humanos, velhos, adultos, crianças, das mais variadas raças, das mais variadas culturas, das mais variadas línguas, animais, 
plantas, estrelas... Conviver é viver bem em meio a essa diversidade. E parte dessa diversidade são as pessoas portadores de 
alguma deficiência ou diferença. Elas fazem parte do nosso mundo. Elas têm o direito de estar aqui. Elas têm direito à felicidade. 
Sugiro que vocês leiam um livrinho que escrevi para crianças, faz muito tempo: Como nasceu a alegria. É sobre uma flor num 
jardim de flores maravilhosas que, ao desabrochar, teve uma de suas pétalas cortada por um espinho. Se o seu filho ou sua filha 
não aprender a conviver com a diferença, com os portadores de deficiência, e a ser seus companheiros e amigos, garanto-lhes: eles 
serão pessoas empobrecidas e vazias de sentimentos nobres. Assim, de que vale passar no vestibular? 
 Li, numa cartilha de curso primário, a seguinte estória: Viviam juntos o pai, a mãe, um filho de 5 anos, e o avô, 
velhinho, vista curta, mãos trêmulas. Às refeições, por causa de suas mãos fracas e trêmulas, ele começou a deixar cair peças de 
porcelana em que a comida era servida. A mãe ficou muito aborrecida com isso, porque ela gostava muito do seu jogo de 
porcelana. Assim, discretamente, disse ao marido: Seu pai não está mais em condições de usar pratos de porcelana. Veja quantos 
ele já quebrou! Isso precisa parar... O marido, triste com a condição do seu pai mas, ao mesmo tempo, sem desejar contrariar a 
mulher, resolveu tomar uma providência que resolveria a situação. Foi a uma feira de artesanato e comprou uma gamela de 
madeira e talheres de bambu para substituir a porcelana. Na primeira refeição em que o avô comeu na gamela de madeira com 
garfo e colher da bambu o netinho estranhou. O pai explicou e o menino se calou. A partir desse dia ele começou a manifestar um 
interesse por artesanato que não tinha antes. Passava o dia tentando fazer um buraco no meio de uma peça de madeira com um 
martelo e um formão. O pai, entusiasmado com a revelação da vocação artística do filho, lhe perguntou: O que é que você está 
fazendo, filhinho? O menino, sem tirar os olhos da madeira, respondeu: Estou fazendo uma gamela para quando você ficar velho... 
 Pois é isso que pode acontecer: se os seus filhos não aprenderem a conviver numa boa com crianças e adolescentes 
portadores de deficiências eles não saberão conviver com vocês quando vocês ficarem deficientes. Para poupar trabalho ao seu 
filho ou filha sugiro que visitem uma feira de artesanato. Lá encontrarão maravilhosas peças de madeira... - (grifo nosso) 
  Rubem Alves é educador, escritor, psicanalista e professor emérito da Unicamp. 
 disponível em: http://www2.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/r_alves/id120203.htm - 
acesso em 03/03/07 
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Não se pode continuar a pensar que a deficiência é um problema que não nos 

interessa, que não faz parte do nosso cotidiano, pois, como pudemos observar,  uma grande 

parcela da população já apresenta alguma deficiência. A inclusão da pessoa com deficiência 

não pode ser uma meta a ser alcançada posteriormente, mas sim um desafio presente! 

Shirley Silva em seu artigo “A política educacional brasileira e as pessoas com 

deficiências. Como difundir o discurso em uma política pública de direitos e praticar a 

privatização”, chama atenção para outro aspecto benéfico da o investimento na educação das 

pessoas com deficiência: 

Nesta perspectiva, analisar a questão educacional, como afirma Gentili 
(1998), é transformar o espaço da escola em mais um espaço da lógica do 
mercado, e o processo educacional em intermediário desse processo. (in: 
SILVA; VIZIM, 2003, p. 85) – grifo nosso 

 

Como é cediço, as escolas públicas brasileiras não estão preparadas para receber 

pessoas diferentes, principalmente aquelas que têm alguma deficiência (a falta de 

acessibilidade é geral, desde a arquitetura até o material pedagógico utilizado). Também é de 

conhecimento de todos que a deficiência, em sua maior ocorrência, se apresenta em ambientes 

de maior pobreza11. 

Aí é que as empresas podem ajudar, cumprindo sua responsabilidade social, 

investindo na adaptação das escolas públicas, fazendo projetos e parcerias que visem à inserção 

das pessoas com deficiência no ambiente escolar, para que sejam preparadas para o mercado de 

trabalho.  

Investir na educação da pessoa com deficiência é uma ação multiplicadora, pois as 

empresas estarão também preparando futuros profissionais, para que todas elas possam atender 

a determinação da Lei de Cotas. 

5.1 Proposta para Incentivos fiscais e outras alternativas 

Primeiro que tudo, mister destacar a Lei Rouanet (Lei 8.313/91 – Lei de incentivo à 

Cultura), que é um instrumento para financiamento através de incentivos fiscais, no qual é 

possível pode obter apoio de pessoas físicas e jurídicas para a execução do seu projeto cultural 

e os investidores podem deduzir do Imposto de Renda o valor repassado.  

                                                 
11  De acordo com a ONU, 82% das pessoas com deficiência no mundo vivem abaixo da linha de 
pobreza, em países em desenvolvimento.  

  3950



Esse é um instrumento importante para o desenvolvimento da cultura no país e os 

dados apontam o grande valor que é investido em projetos culturais12, em conformidade com o 

mecanismo da Lei Rouanet13 .  

Mas, como a Lei Roaunet pode ajudar na educação das pessoas com deficiência, já 

que se trata de apoio à Cultura (e não à educação)? 

O artigo 3º, inciso III, alínea “a” da referida lei autoriza a canalização de recursos 

para construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de bibliotecas, 

bem como de suas coleções e acervos, logo, é possível que seja feito um projeto para adaptação 

da biblioteca da unidade escolar pública (ou mesmo para sua construção de acordo com o 

“desenho universal”) para que as pessoas com deficiência possam ter acesso a ela, além de 

aquisição de equipamentos que possibilitem seu acesso (por exemplo, acervo em Braille, 

implementação de “bibliotecas sonoras”, etc.)14.  

A aquisição de computadores, bem como de softwares que permitem o atendimento 

de necessidades especiais de alunos, como o Dos Vox e o Virtual Vision15, os quais permitem o 

acesso à internet e conseqüentemente à informação da pessoa com deficiência visual, aquisição 

de impressora em Braille, adaptação física através de rampas de acesso, são formas de investir 

na Biblioteca da escola pública para torna-la acessível a todos, e ainda ter a possibilidade de ter 

deduzido do imposto de renda o valor desses gastos. 

Ainda é possível, através do mecanismo da Lei Roaunet, conseguir a adaptação do 

espaço físico da escola pública, através de sua reforma e conservação, já que muitas delas estão 

localizadas em prédios de valor histórico16. 

Embora tenhamos apontado como a Lei Rouanet pode ser imediatamente utilizada 

para inclusão da pessoa com deficiência na escola, certo é que existe uma lacuna em nossa 

legislação, para que os investimentos em educação possam receber incentivos fiscais (já que a 

                                                 
12  A lista do cem maiores investidores e suas contribuições  está disponível no site 
www.cultura.gov.br 
13  A captação de recursos para cultura utilizando o mecanismo da Lei Rouanet, no período de um 
ano (2005-2006) foi no valor de R$ 2.078.296.663,57. – fonte: Ministério da Cultura. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br – acesso em 03/03/07 
14  De acordo com informações do MEC, apenas 120 títulos didáticos têm versão em Braille. 
15  De acordo com José Antonio dos Santos Borges (in: SILVA; VIZIM, 2003, p. 232-233),  o Dos 
Vox foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
o Virtual Vision foi um programa  encomendado pela Fundação Bradesco a uma empresa privada 
chamada Micropower, para que fosse distribuído gratuitamente aos deficientes visuais clidentes do Banco 
Bradesco.  
16  O Projeto de Restauro e Modernização da Faculdade de Medicina da USP foi aprovado pelo 
Ministério da Cultura através do Processo nº 14.00001698/98-72, nos termos da Lei 8.313/91(Lei 
Rouanet). 
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escola não se resume à sua biblioteca e nem todas as escolas públicas têm prédios de valor 

histórico cultural). 

Portanto, fica aqui a sugestão para uma proposta de Lei de Incentivo Fiscal à 

Educação, nos moldes da Lei Rouanet, de forma que isso possibilite às empresas o 

investimento em todas as necessidades da unidade escolar para inclusão da pessoa com 

deficiência (contratação de intérprete de libras às expensas da empresa, por exemplo). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1) A responsabilidade social das empresas é conseqüência da constitucionalização da 

economia, a qual ratifica seus princípios numa “norma fundamental”: a dignidade da pessoa 

humana (ousamos dizer que mais que um princípio, a dignidade da pessoa humana é a própria 

razão de ser da Constituição de um Estado). Assim, indubitável que as empresas têm o dever 

de contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa construção só 

será possível a partir do momento em que todos os segmentos da comunidade tenham seus 

direitos respeitados e seu espaço reconhecido, então, a inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho é uma forma de efetivar a responsabilidade social da empresa. 

2) Há duas formas de pensar a deficiência: uma baseada no modelo médico (mais antiga) e 

outra baseada no modelo social (tendência atual). O modelo social valoriza a diversidade e 

entende que a deficiência é a soma de duas condições inseparáveis: a própria limitação do 

corpo e as limitações sócio-ambientais impostas a quem têm essa limitação corpórea. Não há 

dúvida que o modelo social deve ser a base do pensamento para enfrentarmos a questão da 

deficiência, uma vez que considera “o todo” (indivíduo + ambiente). 

3) A inclusão da pessoa com deficiência é tema que vem sendo amplamente debatido. É 

preciso lembrar que “incluir é humanizar caminhos”. A Lei de Cotas vem ao encontro da 

necessidade de abrir espaço para que as pessoas com deficiência possam trabalhar e exercitar 

sua cidadania, mas, como observado, é um mecanismo insuficiente para resolução do 

problema. 

4) Um dos problemas enfrentados pelas empresas para o cumprimento da Lei de Cotas é a falta 

de capacitação profissional das pessoas com deficiência, em razão de sua baixa escolaridade. 

Indubitável, também, que a responsabilidade social da empresa para com as pessoas portadoras 

de deficiência vai muito além do “simples cumprimento da Lei de Cotas”. Então, o argumento 

de que “não existem portadores de deficiência capacitados para contratação” não é válido para 

que as empresas se eximam de sua responsabilidade. O investimento das empresas na educação 
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das pessoas com deficiência se torna ação multiplicadora, contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária e também preparando profissionais para que possam 

cumprir a Lei de Cotas. 

5) Por fim, destacamos os mecanismos existentes para incentivar as empresas a investirem na 

inclusão escolar das pessoas com deficiência, além de demonstrar a urgente necessidade de 

criação de uma Lei (específica) de Incentivo Fiscal à Educação, nos moldes da Lei Rouanet, a 

qual se mostra um instrumento poderoso na implementação de projetos culturais. 

Em face de todos os instrumentos colocados, não existem “desculpas” para que as empresas 

não invistam na educação das pessoas com deficiência. 
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RESUMO 

Não há como negar que a tributação propicia um grande elenco de medidas aptas a 

reduzir as desigualdades da sociedade e das economias pouco desenvolvidas, e, por 

conseqüência, ajudar no processo de mudança social. Com o Estado social e a função 

promocional do direito, muitos Estados brasileiros, mediante a tributação extrafiscal, 

vêm utilizando a repartição tributária do ICMS como forma de estimular ações no 

âmbito dos municípios, na medida em que possibilita o incremento de suas receitas 

tributárias, com base em critérios sociais que refletem na melhoria na qualidade de vida 

da coletividade. Trata-se de oportunidade que cada Estado tem para influir no processo 

de desenvolvimento dos seus municípios, premiando certas atividades e coibindo 

outras. Assim, ao Estado é facultado criar medidas que condicionem o repasse da verba, 

podendo-se utilizar dessa previsão constitucional (art. 158, inciso VI, Constituição 

Federal) para direcionar comportamentos próprios de um Estado social, por meio de 

uma sanção premial. O presente trabalho, portanto, pretende adequar a teoria geral do 

direito às transformações da sociedade contemporânea e ao crescimento do Estado 

social, e, por conseqüência, as simbioses do direito como instrumento de direção social.  
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It is undeniable that taxation may contribuite to a range of measures able to reduce 

inequalities in society and in undeveloped economies and, as a consequence, to social 

change. With the welfare State and with the so-called promoting role of Law, many 

Brazilian States, through taxation, are using the money obtained via the ICMS (Tax on 

the trade of Goods and Services) as an instrument for stimulating government actions in 

municipalities, helping to increase their tax earnings, based upon social criteria which 

reflect in the improvement of the quality of life of the local communities. It is an 

opportunity for each State to influence the development of their municipalties, giving 

prizes to certain policies executed by municipalities and forbidding others. In this 

sense, the States may set conditions relating the sending of financial resources to 

municipalities, using the rule set on the article 158, VI, of the Federal Constitution in 

order to formulate and execute policies which are characteristic of the welfare State, 

through the means of prizes. This paper, therefore, intends to adequate the general 

theory of Law to changes in contemporary society and the growth of welfare State and, 

as a consequence, making Law an instrument of social moves.  

 

KEYWORDS 

PROMOTING ROLE OF LAW; WELFARE STATE; TAXATION; TAX ON THE 

TRADE OF GOODS AND SERVICE; TAX MONEY SHARING. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito positivo da segunda metade do século XX deixou de se limitar ao 

proibir e ao permitir, passando a circunscrever o promover e o estimular. Surge, assim, a 

dimensão positiva das sanções que assume a forma de incentivos e prêmios. 

Concomitantemente, deparamo-nos com um período marcado por discussões 

sobre um novo modelo de desenvolvimento e de intervencionismo estatal. Urge 

necessário lidar com novos temas em relação aos quais a análise estrutural do direito não 

oferecia respostas satisfatórias. 

Não há como negar que a tributação propicia um grande elenco de medidas 

aptas a reduzir as desigualdades da sociedade e das economias pouco desenvolvidas, e, 

por conseqüência, ajudar no processo de mudança social. 
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É nesse sentido, considerando a função promocional do direito, que muitos 

estados brasileiros, mediante a tributação extrafiscal, vêm utilizando a repartição 

tributária do ICMS adotaram como forma de estimular ações no âmbito dos municípios, 

na medida em que possibilita o incremento de suas receitas tributárias, com base em 

critérios sociais que refletem na melhoria na qualidade de vida da coletividade.  

O tema, portanto, revela-se fundamental para adequar a teoria geral do direito 

às transformações da sociedade contemporânea e ao crescimento do Estado social, 

compreendendo a passagem do Estado garantista para o Estado dirigista e, por 

conseqüência, as simbioses do direito como instrumento de direção social. 

 

1 A FUNÇÃO PROMOCIONAL DO DIREITO 

Inicialmente, é necessário analisar as transformações que o Estado social 

implica para a teoria geral do direito, para o conceito de norma e, conseqüentemente, 

para o estudo das sanções jurídicas.  

 

1.1 A teoria do direito no Estado liberal 

 

Pode-se afirmar que, enquanto prevaleceu a estrutura do Estado não-

intervencionista, a função do direito estava limitada à preservação ou conservação de 

situações constituídas, em razão de interesses meramente individuais. A missão do 

Estado liberal era a de manter a ordem e possibilitar a convivência dentro da mais 

ampla liberdade. Trata-se, pois, de um Estado tipicamente negativo cuja ordem jurídica 

se estrutura na base de restrições e proibições para amparar a liberdade dos indivíduos.1

No entanto, o desenvolvimento técnico-científico e as mutações econômico-

sociais alteraram a imagem do Estado, tornando-o cada vez mais partícipe da vida 

comunitária. Acerca do tema, o professor Álvaro Melo Filho ressalta que “a posição 

estatal de simples árbitro do respeito às regras do jogo econômico não tinha mais razão 

de ser, desde o momento em que os diferentes protagonistas deixavam de jogar”.2

A ordem social surge, assim, como uma realidade a ser plasmada e 

conformada de acordo com o atuar positivo e promocional do Estado contemporâneo. 

Enquanto na sociedade tradicional o mecanismo de punição possibilita um maior 
                                                 
1  MELO FILHO, Álvaro. Introdução ao Direito Premial. Dissertação de Mestrado da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 1975, p. 13. 
2  Idem, p. 15. 
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controle, na sociedade tecnológica, globalizada, tal instrumento se torna inadequado, 

cedendo espaço à função promocional do direito como direção social. 

Diante disso, Bobbio alerta que temos que abandonar a imagem tradicional 

do direito como ordenamento protetor-repressivo, na medida em que surge uma nova 

forma de ordenamento jurídico com função promocional.3

Insta, a priori, estabelecer as distinções entre sanções positivas e negativas, 

por meio de uma análise da teoria estrutural do direito de Kelsen e da proposta 

funcionalista de Bobbio. 

 

1.2 Sanção negativa e sanção positiva 

 

O conceito de sanção, em sentido amplo, refere-se à medida que um 

ordenamento normativo dispõe com o intuito de reforçar o respeito às suas leis e, em 

alguns casos, remediar os efeitos de uma possível inobservância. Neste sentido, todo 

ordenamento assume a pretensão de ser efetivo, ou seja, de não desaparecer em 

conseqüência de uma generalizada falta de atenção às normas que o compõe, estatuindo 

medidas que podem ser classificadas em função do momento da violação.4

O absenteísmo do Estado liberalista, também neste aspecto de classificação 

das sanções, influenciou a teoria jurídica. O direito do Estado deveria deixar que as 

coisas fluíssem naturalmente, não lhe cabendo promover o bem-estar social, restringir a 

livre iniciativa, atuar sobre o mercado, pressionar o indivíduo. Pretendia impedir mais 

do que promover. Punir mais que recompensar. 5

Analisando o estudo das sanções jurídicas, Bobbio6 afirma que uma coisa é a 

distinção entre comandos e proibições, outra é a distinção entre prêmios e castigos. Não 

há sobreposição entre ambas, pois uma norma positiva ou negativa não implica 

necessariamente em sanção positiva ou negativa, respectivamente. 
 
Ainda que, de fato, as normas negativas se apresentem habitualmente 
reforçadas por sanções negativas, e as normas positivas se apresentem 

                                                 
3  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de 
Daniela Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007, p. 13. 
4  BENEVIDES FILHO, Maurício. Da recompensa à sanção premial: retrospectiva e 
prospectivas jurídicas. Dissertação de Mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. 
Fortaleza: 1997, p. 103. 
5  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 
214. 
6  BOBBIO, Norberto. Ob. cit., p. 6. 
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predominantemente predispostas ao (e aplicado para o) fortalecimento de 
normas positivas, não há qualquer incompatibilidade entre normas positivas 
e sanções negativas de um lado, e normas negativas e as sanções positivas, 
de outro. [...] As técnicas de encorajamento do Estado assistencial 
contemporâneo aplicam-se, embora mais raramente, também às normas 
negativas. Em outras palavras, pode-se tanto desencorajar a fazer quanto 
encorajar a não fazer. Portanto, podem ocorrer de fato quatro diferentes 
situações: a) comandos reforçados por prêmios; b) comandos reforçados por 
castigos; c) proibições reforçadas por prêmios; d) proibições reforçadas por 
castigos.7
 

Podemos, assim, extrair do entendimento de Bobbio que é mais fácil premiar 

uma ação do que uma omissão, sendo um comportamento previsto por uma norma 

positiva, da mesma forma em que é mais usual punir uma ação do que uma omissão, 

quando o comportamento é contrário a uma proibição. 

Insta observar que a função premial do direito pode ser exercida por dois 

tipos distintos: os incentivos e os prêmios. Para Bobbio, “´incentivos´ são medidas que 

servem para facilitar o exercício de uma determinada atividade econômica; por 

´prêmios´, ao contrário, são medidas que visam oferecer uma satisfação àqueles que já 

tenham realizado uma determinada atividade.” 8

Assim, prêmios e incentivos, como sanções positivas, são as duas formas 

típicas pelas quais se manifesta a função promocional do direito.  

Kelsen, após admitir a possibilidade da existência de regras cuja 

conseqüência normativa fosse um prêmio e não um castigo, atribuiu-lhes uma 

importância secundária no ordenamento jurídico, que se afigura de forma rigorosa, 

como ajustamento de normas coercitivas. 
 
A ordem social pode prescrever uma determinada conduta humana sem ligar 
à observância ou não observância deste imperativo qualquer conseqüências. 
Também pode, porém, estatuir uma determinada conduta humana, e, 
simultaneamente, ligar a esta conduta a concessão de uma vantagem, de um 
prêmio, ou ligar à conduta oposta uma desvantagem, uma pena (no sentido 
mais amplo da palavra). O princípio que conduz a reagir a uma determinada 
conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo (Vergeltung). 
O prêmio e o castigo podem compreende-se no conceito de sanção. No 
entanto, usualmente, designa-se sanção somente a pena, isto é, um mal – a 
privação de certos bens como a vida, a saúde, a liberdade, a honra, valores 
econômicos – a aplicar como conseqüência de uma determinada conduta, 
mas já não o prêmio ou a recompensa. 9
 

                                                 
7  Ibidem, p. 6. 
8  Ibidem, p. 71-72. 
9  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Batista Machado. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1987, p. 27-28. 
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A teoria de Hans Kelsen acarretou no fato de que os estudos sobre teoria 

geral do direito se deram mais em direção à análise da estrutura dos ordenamentos 

jurídicos do que à análise de sua função. Segundo o jurista austríaco, estritamente 

formalista10, a ciência do direito deveria concentrar-se em descobrir o que é seu objeto, 

e não o que deve ser. Para o fundador da teoria pura, uma teoria científica do direito não 

deve se ocupar da função do direito, mas tão-somente dos seus elementos estruturais.  

Em relação à sanção, Kelsen entendia que a característica da sanção jurídica 

consiste no uso da força física, sendo sanções jurídicas apenas a pena e a execução 

forçada. Nessa linha, Bobbio conclui que, embora Kelsen não se tenha dado conta disso, 

referido entendimento acaba por excluir as sanções positivas do rol das sanções 

jurídicas.11

Importante, assim, reconhecer a exaustão do sistema kelseniano, uma vez 

que este não mais consegue explicar a realidade estimuladora do Estado social, a fim de 

ser possível a inclusão da sanção premial na teoria estrutural. 

 

1.3 A reformulação da teoria estrutural de Kelsen 

 

Para Kelsen, não só a análise funcional e estrutural estão diametralmente 

opostas, como esta separação é a base teórica sobre a qual ele funda a exclusão da 

primeira em favor da segunda. No entendimento kelseniano, a análise funcional é 

matéria pertencente aos sociólogos e até para os filósofos, nunca para um jurista. 

Limitar a tarefa de uma teoria do direito à análise estrutural, como fez 

Kelsen, era uma forma de salvaguardar a pesquisa teórica da intrusão de juízos de valor 

e de evitar conflito entre o direito positivo e o direito ideal. 

Procurando explicar a omissão de Kelsen, Bobbio afirma que o jurista 

austríaco jamais se ocupou dos problemas relativos ao aspecto funcional do direito, pois 

sua intenção era de construir uma teoria pura. Mas o direito para Kelsen era um meio e 

não um fim. Do ponto de vista funcional, a principal tese de Kelsen é que o direito é 

                                                 
10  O normativismo kelseniano é formalista na medida em que se limita a descrever o fenômeno 
jurídico, sem jamais formular juízos de valor. Dessa forma, prende-se a esse seu exclusivo aspecto: 
estuda e descreve as normas, o processo de sua formação, validade e vigência (sem lhes analisar ou 
valorar o conteúdo); examina as relações das normas entre si, dentro do ordenamento jurídico; não se 
propõe a sugerir qualquer conteúdo à norma, nem lhe recusa o caráter jurídico em razão de seu eventual 
teor ou da maior correspondência a tal ou qual concepção de justiça. 
11  BOBBIO, Norberto. Ob. cit., p. 28. 
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uma técnica específica de organização social, resumindo-se na organização do aparato 

coativo. 

Com o intuito de manter viva a teoria estrutural de Kelsen, o autor italiano 

procurou adequá-la às novas funções do direito, dentre elas, a sanção positiva, de forma 

a flexibilizar o formalismo kelseniano com os avanços do Estado e da sociedade. Neste 

sentido, Bobbio explica que 
a sanção jurídica não consiste, diferentemente das sanções sociais, no uso da 
força, ou seja, no conjunto de meios que são empregados para constranger 
pela força, isto é, para “forçar” no recalcitrante, mas consiste, sim, em uma 
reação à violência, qualquer que seja, mesmo econômica, social ou moral, 
que é garantida, em última instância, pelo uso da força.12

Isto se deve pelo fato de que, a pura e simples redução da sanção jurídica à 

coação, impede-nos de inserir as sanções positivas entre as sanções jurídicas. Assim, é 

mister entender a coação como garantia do cumprimento da sanção, e, por decorrência 

disto, as sanções jurídicas também incluem as sanções positivas. 

Entretanto, apesar de Kelsen não ter valorizado a sanção premial, Bobbio 

explica que a função promocional do direito não invalida os resultados da estrutura 

kelseniana. Diante disso, o jurista italiano insiste em afirmar que a análise estrutural do 

ordenamento jurídico está em condições de absorver sem demasiada perturbação as 

mudanças introduzidas pela análise funcional.13

A justificativa encontrada por Bobbio para conservar o ordenamento 

estrutural de Kelsen é que o direito, do ponto de vista estrutural, pode continuar sendo 

definido como norma hipotética fundamental (no plano da nomostática), mesmo após o 

aparecimento do direito promocional. Da mesma forma, defende o autor italiano que a 

teoria do ordenamento em graus (no plano da nomodinâmica) também continua válida, 

do ponto de vista funcional, só que, uma vez individualizada a categoria do direito 

promocional, não pode mais o direito ser definido como uma forma de controle social.14

A utilização do conceito de controle é adequado se continuarmos a 

considerar o direito na função tradicional de proteção-repressão. Com o Estado social, a 

função do ordenamento jurídico, além de controlar o comportamento dos indivíduos, 

baseia-se no direcionamento de comportamentos desejáveis.  

                                                 
12  Idem, p. 28. 
13  BOBBIO, Norberto. Ob. cit., p. 77. 
14  Idem, p. 78-79. 
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Assim, Bobbio conclui no sentido de que, hoje, a teoria estrutural kelseniana 

deve ser interpretada no sentido de que, do ponto de vista funcional, o direito deve ser 

definido como forma de controle (repressivo) e de direção social (estimulador).15

 

1.4 A função do direito: novas tendências 

 

Atentando-se ao novo quadro político-social contemporâneo, Bobbio explica 

ser necessário apreender as tendências das transformações do direito, ou seja, perceber 

quais são os reflexos das mudanças sociais sobre as mudanças jurídicas. 

A primeira tendência seria que, para caracterizar a passagem do Estado 

liberal clássico ao Estado assistencial, recorreu-se à distinção entre normas de conduta e 

normas de organização, consistindo essa transição, do ponto de vista estrutural, em um 

progressivo aumento das normas de organização em relação às de condutas.16

A diferença entre normas de conduta e de organização, segundo Bobbio, 

indica não tanto uma diferença entre tipos de Estado, mas uma diferença entre duas 

funções distintas do direito. As normas de conduta tornam possível a convivência de 

indivíduos (ou grupos) que perseguem mediante fins individuais, enquanto as normas 

de organização viabilizam a cooperação de indivíduos (ou grupos) que perseguem um 

fim comum.17

Outra prospectiva analisada por Bobbio é a passagem de um controle social 

fundado predominantemente em normas providas de sanção (“se fazes, ou não fazes, X, 

imputar-se-á a ti a conseqüência Y”) para o controle social confiado, por meio de 

normas técnicas. 18

Estas normas técnicas possuem duas espécies: será uma norma instrumental 

se prever um determinado meio como necessário para atingir um fim, ou, por outro 

lado, poderá ser norma diretiva caso indique o fim a ser atingindo pelo meio mais 

adequado. 

O aumento de normas técnicas, sejam elas instrumentais ou diretivas, 

vinculadas ao planejamento e à planificação econômica, acarreta na própria função do 

direito. Afirma Bobbio que “no dia em que ampliar o campo reservado às normas 
                                                 
15  Ibidem, p. 43. 
16  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 
Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007, p. 43. 
17  Ibidem, p. 44. 
18  Ibidem, p. 44. 
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técnicas e se tornar cada vez mais marginal o campo das normas penais (em sentido 

amplo), não deveremos mais falar do direito de controle social. Neste caso, seria mais 

adequado falar em ´direção social´”.19 20

Por fim, a terceira tendência abordada por Bobbio trata-se exatamente da 

passagem da função tradicionalmente repressiva do direito para a função promocional, 

onde o Estado assume o papel de encorajador (leia-se premiador) ou desencorajador de 

condutas. Não restam dúvidas de que no Estado social é mister um constante trabalho 

de estímulos a comportamentos considerados economicamente vantajosos.  

Com o Estado Social, a importância da tributação foi ampliada, em cuja 

sustentação está a norma jurídica estatal. Na estrutura da norma jurídica, mesmo sem 

comprometer a disjunção, existe lugar para a sanção recompensatória, esta que é um dos 

principais instrumentos de extrafiscalidade, como será analisado no decorrer deste 

trabalho. 

 

2 O ESTADO SOCIAL DIRIGISTA 

2.1 A falência do Estado liberal e o intervencionismo estatal 

 

No Estado Liberal, por volta do século XVIII, vigorava o constitucionalismo 

clássico, onde a Constituição era reduzida a um instrumento jurídico que tinha como 

finalidade básica limitar ou enfrear o exercício do poder estatal, declarando a 

normatividade do compromisso do poder com a liberdade, protegendo, assim, o 

indivíduo.  

A industrialização e o progresso técnico trazem consigo fenômenos que, 

quebrando a harmonia da sociedade liberal, vão alterando profundamente as concepções 

da sociedade e do Estado, bem como o próprio sistema de direitos fundamentais. 

As críticas ao pensamento liberalista, e, por conseqüência, ao Estado liberal, 

deram-se não por ter sido liberal, mas por ser liberalista, ou seja, por ter assumido 

descompromisso em relação à coletividade, priorizando o indivíduo21. 

Consoante o professor Paulo Bonavides, “uma coisa é a Constituição do 

Estado liberal, outra a Constituição do Estado social. A primeira é uma Constituição 

                                                 
19  Ibidem, p. 44-45. 
20  É por isso que o tema deste trabalho cuida do ICMS como direção social e não como controle, 
devido à nova função diretiva exercida pelo direito. 
21  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 107. 
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antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de valores refratários ao 

individualismo no Direito e ao absolutismo no Poder”.22

O neoliberalismo tentaria reverter a situação moribunda, só que os impactos 

das crises sociais, advindas de uma insensibilidade em face da justiça econômica, 

clamam por anteparos, transformações ativas no papel do Estado, sob pena de um 

antagonismo fatal entre Estado e sociedade. 

Diante disso, surge uma nova tendência construtiva, no sentido de que o 

Estado deve intervir na economia. Há, ainda, uma forte herança do liberalismo, que nos 

leva a pensar que a interferência do Estado significa opressão e que a lei deve ser 

aplicada igualmente para todos. Se assim o fosse, tal premissa fulminaria a ação 

corretiva do Estado, em que pese o intento que o originou. 

O Estado social tem como objetivo inicial a igualdade social contraposta à 

igualdade jurídica da visão liberal, que não é inerente às pessoas nem preexiste ao 

Estado, cumprindo-se essencialmente por meio de prestações por este devidas aos 

indivíduos. 

De há muito o professor Falcão já adotava o referido entendimento: 
 
É tempo de reformular a idéia de que um Estado ditando normas gerais e 
iguais para todos. Já se pode pensar em contrabalançar a situação dos menos 
favorecidos, com leis que sejam iguais para os iguais, mas diferenciadas em 
favor dos menos afortunados.23

 
Mister salientar que o Estado não deve se contentar em ser intervencionista. 

Ele é intervencionista para ser social. É importante deixar claro que a meta do 

intervencionismo é transformar o ultrapassado Estado liberalista em Estado social, 

objetivando solidariedade e justiça social. 

O intervencionismo do Estado na economia e, por via conseqüência, nas 

relações sociais e na elevação geral do nível de vida é “o caminho menos cruento de ser 

palmilhado por aqueles que, de sã consciência e sem a venda da ganância desenfreada, 

efetivamente desejem nítida mudança social”. 24

Com o alargamento da positivação constitucional das aspirações humanas 

em termos de mais liberdades e de mais igualdade, o grande desafio dos ordenamentos 

nacionais passou a ser o da efetividade das normas constitucionais. 
                                                 
22  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
371. 
23  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 161. 
24  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 182. 
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O atual Estado social e intervencionista caracteriza-se pela permanente 

tentativa de conciliação entre as heranças do capitalismo concorrencial e as crescentes 

exigências do bem comum. Esse novel constitucionalismo carrega consigo uma espécie 

de visão intuitiva, pragmática, razoável e plural de justiça (justiça distributiva), calcada 

no binômio dignidade humana-solidariedade social, cuja noção infere-se, de forma 

sistemática, a partir do conjunto de direitos humanos a que a ordem constitucional 

atribui o status da fundamentalidade.25

Surge, assim, uma nova categoria dos direitos positivos ou direitos a 

prestações do Estado, que são os direitos dos cidadãos às prestações necessárias ao 

pleno desenvolvimento da existência individual, tendo o Estado como sujeito passivo, 

que devem ser cumpridos mediante políticas públicas. De uma forma objetiva, 

poderíamos dizer que são direitos não contra o Estado, tipicamente liberais, mas direitos 

através do Estado. 

Outro aspecto importante trazido pelo Estado Social é a modificação do 

próprio sentido de direitos e liberdades clássicas, passando ser reconhecida uma nova 

dimensão e nova função. Essa nova dimensão seria a objetiva, na medida em que os 

direitos são vistos como conteúdo de normas de valor, que devem valer para toda a 

ordem jurídica, ou seja, não só para o direito público, mas também para o direito 

privado. 

Grave problema do Direito Constitucional, segundo Paulo Bonavides26, 

decorre de que ele realiza os fins do Estado social de hoje com as técnicas do Estado de 

Direito de ontem. Nessa linha, as dificuldades para a efetividade de uma Constituição 

social e democrática avultam em ambientes sociais marcados por contradições classistas 

e impenitentes bolsões de miséria, que fracionam o sentido de solidariedade e 

bloqueiam o espírito comunitário.  

De qualquer forma, ainda perdura no Estado contemporâneo o essencial da 

concepção liberal, traduzindo na afirmação de que o homem, pelo simples fato de o ser, 

tem direitos e que o Poder Público deve respeitá-los. Assegurar o respeito da dignidade 

humana continua sendo o fim da sociedade política. Dignidade esta, no entanto, que não 

                                                 
25  CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da Pessoa Humana: o princípio dos princípios 
constitucionais. SARMENTO, Daniel & GALDINO, Flávio (Org.). Direitos fundamentais: estudos em 
homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, p. 
156. 
26  BONAVIDES, Paulo. Ob. cit., p. 372. 
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é vista apenas no âmbito do indivíduo isolado, mas sim de uma forma coletiva, em 

virtude da solidariedade. 

 

2.2 O Estado social e a Constituição Federal de 1988 

 

O constituinte brasileiro, inspirado em constituições sociais democratas do 

século anterior, inscreveu em seu art. 1º, inciso III, o postulado da dignidade da pessoa 

humana entre os fundamentos da organização nacional. De fato, pode-se afirmar que o 

Estado Constitucional Democrático da atualidade é um Estado de abertura 

constitucional radicado no principio da dignidade do ser humano, tendo-o como eixo 

central. Trata-se, pois, do constitucionalismo das comunidades humanas, mais orgânico 

e voltado mais para a sociedade do que para o Estado. 

Sendo o Estado Democrático de Direito, nossa fórmula política27, segundo 

disposto no art. 1º, caput, da Constituição Federal, Willis Guerra Filho afirma que toda 

interpretação do texto constitucional deve ser no sentido de conferir-lhe o máximo de 

eficácia, apresentando-se como um programa de ação a ser partilhado por todo 

integrante da comunidade política. 28

Hoje, com o art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, fica claro que a 

concepção de igualdade foi alterada, no sentido de que o Estado não só pode, mas deve, 

instituir normas com tratamento diferenciado, desde que as condições assim o 

permitam, para concretizar, e por que não assim dizer, a justiça social. Isto se deve pelo 

fato de que o controle do poder econômico não deve ficar desvinculado ao controle do 

poder político, nem do poder social, sem que isso impeça, no âmbito do aparelho 

estatal, a identificação de órgãos incumbidos da conduta das ações econômicas.29

Canotilho destaca que o princípio da democracia econômica e social 

constitui uma autorização constitucional no sentido de o legislador e os outros órgãos 

encarregados da concretização político constitucional “adoptarem as medidas 

                                                 
27  O professor Willis Filho explica que, para Pablo Lucas Verdú, fórmula política de uma 
Constituição é a expressão ideológica que organiza a convivência política em uma estrutura social. 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Celso Bastos Editor, 2003, p. 20. 
28  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ob. cit., p. 20. 
29  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 162. 
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necessárias para a evolução da ordem sob a óptica de uma justiça constitucional nas 

vestes de uma justiça social.” 30

Apesar da ausência de norma expressa que consagre a República Federativa 

do Brasil como um Estado social e democrático de direito31, nosso regime 

constitucional compromete-se, de forma implícita, a respeitar o princípio do Estado 

social. 

No Estado social, todos os direitos são convertidos em direitos prestacionais, 

em direitos que exigem dos poderes públicos deveres positivos e não só abstenções, 

devendo, pois, consistir em direitos a prestações sociais. O Estado social brasileiro é de 

terceira geração32, pois não concede apenas direitos sociais básicos, mas os garante. 

O Estado de Direito, portanto, deixou de ser formal, neutro e individualista 

para transformar-se em um Estado material de Direito guiado pelo valor da justiça 

social, buscando promover as condições para que a liberdade e a igualdade dos 

indivíduos sejam reais e efetivas.  

Cabe ao Estado brasileiro promover uma política dos direitos fundamentais 

que, por um lado, em sua dimensão assistencial asseguraria a todos o mínimo do bem-

estar necessário para o exercício de seus direitos e, por outro, em sua dimensão 

educativa e cultural, possibilitaria a consciência em torno do importante papel 

desempenhado pelos direitos fundamentais. 

Uma mudança de orientação somente se faz possível em um sistema político 

em que os interesses individuais cedam frente aos interesses coletivos, permitindo, 

assim, que o princípio do poder seja substituído pela responsabilidade33.  

Referida renovação dogmática, cuja formulação inicial se deve a Härbele, 

dos direitos fundamentais parte do princípio do Estado social e da idéia de uma 

democracia material, por meio da força normativa da Constituição de Korand Hesse, 

                                                 
30  CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 468. 
31  Na Constituição Portuguesa, a previsão do Estado democrático de direito é expressa. Canotilho 
destaca que o art. 2º da Lei Maior de Portugal aponta como objetivo do Estado de direito democrático a 
realização da democracia econômica, social e cultural. CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. 
6. ed. Coimbra: Almedina, 1993, p. 465. 
32  Paulo Bonavides aborda que, em virtude de a Carta de 1988 prever os instrumentos do mandado 
de injunção, mandado de segurança coletivo e a inconstitucionalidade por omissão, é o Estado social 
brasileiro de terceira geração. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 373. 
33  KÜSTER, Angela. Democracia e Sustentabilidade: experiências no Ceará, Nordeste do Brasil. 
Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2003, p. 22.  

  3967



 

sendo o caminho possível para a função da igualação e de socialização desses direitos, 

que é própria do Estado social.34

 

2.3 O Estado social e a tributação extrafiscal 

 

Em um primeiro momento, a tributação era visualizada somente como um 

instrumento para prover o erário público dos recursos necessários aos gastos 

indispensáveis, tendo cunho apenas fiscal. 

 Ocorre que tanto a conjuntura quanto a estrutura econômica passam a cobrar 

medidas corretivas por parte do Estado, a fim de que ele seja não só um instrumento 

para obtenção de receita para a respectiva despesa pública, mas também um agente que 

provoque modificações deliberadas nas estruturas sociais.  

A tributação extrafiscal é considerada, de acordo com Raimundo Falcão, 

como um “fenômeno que caminha de mãos dadas com o intervencionismo do Estado, 

na medida em que é ação sobre o mercado e a, antes sagrada, livre iniciativa.” 35

Nessa linha, José Jayme de Macedo Oliveira explica 
 
A intervenção estatal em todos os setores da economia, resultante da ampla 
reformulação da noção e alcance das finanças públicas, faz certo que, cada 
vez mais, vem-se utilizando a tributação não só para cobrir as necessidades 
financeiras do Estado, mas, sobretudo como instrumento de pressão sobre 
cidadãos, como meio de regulamentação das atividades da vida social.36 37

 
 

A compostura da legislação de um tributo pode, assim, vir pontilhada de 

providências no intuito de prestigiar certas situações, tidas como social, política ou 

economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou 

menos gravoso. A extrafiscalidade é, portanto, um dos valores finalísticos 38que o 

                                                 
34  BIAGI, Cláudia Perotto. A Garantia do Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais na 
Jurisprudência Constitucional Brasileira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2005, 96. 
35  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 47. 
36  OLIVEIRA, José Jayme de Macedo. O ICMS & os créditos fiscais do contribuinte. Rio de 
Janeiro: Líber Júris, 1996, p. 23. 
37  O professor Falcão ressalta, ainda, que não é a tributação extrafiscal o único fator de reforma 
social, mas é improvável que exista outro menos incruento. Poderá haver outros meios, pois a 
extrafiscalidade não é um fim em si mesma. FALCÃO, Raimundo Bezerra. Tributação e mudança 
social. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 48. 
38  Paulo de Barros Carvalho explica que os signos fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade 
são termos usualmente empregados no discurso da Ciência do Direito para representar valores finalísticos 
utilizados pelo legislador. O modo como se dá a utilização do instrumento jurídico-tributário é o fator 
que identifica o gravame em uma das três classes. A fiscalidade, por exemplo, ocorre quando os objetivos 
da organização jurídica do tributo estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres públicos, sem 
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legislador imprime na lei tributária, manipulando categorias jurídicas postas à sua 

disposição na perseguição de objetivos alheios aos meramente arrecadatórios.39

É importante destacar que, apesar de a extrafiscalidade ser uma fórmula 

jurídico-tributária para a obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente 

arrecadatórios de recursos monetários, o regime que dirige referida atividade deve ser o 

próprio das exações tributárias. Deve o legislador guiar-se pelos parâmetros previstos na 

Constituição Federal, respeitando os limites da competência impositiva e dos princípios 

que regem a matéria. 

Mister atentar-se à relação entre progresso, desenvolvimento e 

extrafiscalidade. Progresso refere-se a um passo para frente, que pode ou não reverter 

em benefício da sociedade como um todo, ou, pelo menos, em um grupo expressamente 

majoritário. Já o desenvolvimento, por outro lado, trata-se de um conceito cúbico, e não 

somente linear, ou seja, não se subsume ao de crescimento, mas se dirige para os 

anseios da sociedade, já que assume as diversas dimensões e direções. Os efeitos do 

desenvolvimento, sendo a extrafiscalidade um deles, dão plenitude ao meio social, por 

meio da tributação.40

A crescente configuração de um imposto com fins não-fiscais é uma 

conseqüência lógica da transformação da concepção econômica liberalista em 

intervencionista, com um sentido econômico-social. 41

 

3 ICMS, REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA E EXTRAFISCALIDADE 

3.1 Alguns aspectos sobre o ICMS 

 

A Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II, autoriza que seja prevista 

pelo legislador estadual como hipótese de incidência do ICMS, a circulação de 

mercadorias ou a prestação dos serviços que especifica, qual seja, serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal ou de comunicações. O Legislativo estadual não pode 

                                                                                                                                               
que outros interesses, sejam eles sociais, políticos ou econômicos, influenciem no direcionamento da 
atividade impositiva. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 230. 
39  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 230-231. 
40  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 79-80. 
41  Ibidem, p. 197. 
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ampliar essas definições para abranger fatos não enquadrados nos conceitos jurídicos 

adotados pela Lei Maior.42

De acordo com José Eduardo Soares Melo, os diversos elementos integrantes 

da regra-matriz de incidência do ICMS, “devem ser analisados e aplicados de modo 

coerente, e harmônico, para poder encontrar a essência tributária; em especial a 

materialidade da sua hipótese de incidência.” 43

O ICMS é um imposto estadual que representa, em média, 90% (noventa por 

cento) 44da receita tributária dos Estados e constitui importante fonte de renda para os 

municípios. 

Não iremos aprofundar o estudo das características próprias do referido 

imposto, sob pena de desvirtuar a direção do nosso trabalho. Trataremos, de forma 

específica, da repartição tributária em matéria de ICMS e do novo enfoque da sua 

extrafiscalidade. 

 

3.2 ICMS e extrafiscalidade 

 

Em matéria de ICMS, a extrafiscalidade revela-se, em regra, como 

mecanismo de intervenção estatal para regulamentação das atividades da vida social, a 

fim de combater as desigualdades regionais. 

Adverte Hugo de Brito Machado 45que a função extrafiscal do ICMS é 

desaconselhável, em virtude de práticas fraudulentas que o tratamento diferenciado 

pode estimular. Isto se deve pelo fato de que a extrafiscalidade do ICMS que vem sendo 

diuturnamente estudada pela doutrina refere-se a isenções fiscais para atrair novos 

investimentos, denominada de guerra fiscal. 46

                                                 
42  PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Tributário na Constituição e no STF. 
12. ed. Niterói: Impetus, 2007, p. 187. 
43  MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Dialética, 2000, p. 
13. 
44  COUTINHO, João Helio de Farias Moraes e OUTROS. Instrumentos jurídico-econômicos e 
preservação do meio ambiente: um enfoque no ICMS Sócio-Ambiental. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, DF, a. 39, n. 154, p. 189-201, abr./jun., 2002, p. 196. 
45  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Melhoramentos, 
2004, p. 353. 
46  José Eduardo Soares de Melo ressalta que a guerra fiscal não pode atingir terceiros estranhos 
aos benefícios, como é o caso dos adquirentes das mercadorias, ou os tomadores de serviços (transporte 
interestadual, intermunicipal ,e de comunicação), especialmente quando se encontrem estabelecidos em 
distintos entes da federação. MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: 
Dialética, 2000, p. 257. 
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Essa prática se dá por meio de concessões de benefícios fiscais, financeiros e 

de infra-estrutura, nos termos do art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição47, para as 

empresas interessadas em investir ou transferir seus investimentos para o estado 

concessor do benefício. Trata-se de tributo com manipulação para favorecer o 

desenvolvimento regional. 48  

No entanto, a extrafiscalidade aqui deve ser analisada como o instrumento 

econômico para estimular ações sociais no âmbito dos municípios, pautada no art. 158, 

parágrafo único, inciso II, da Lei Maior49, que permite aos Estados definir em legislação 

específica parte dos critérios para o repasse dos recursos do ICMS a que os municípios 

têm direito. Assim, ao Estado é facultado criar medidas que condicionem o repasse da 

verba, podendo-se utilizar dessa previsão constitucional para direcionar 

comportamentos próprios de um Estado social, por meio de uma sanção premial. 

Quando ainda estava em vigência o antigo ICM50, que veio a se transformar 

no atual ICMS, o professor Falcão já insistia que referido imposto deveria ser 

instrumento de direção social: “é preciso, já e já, dar-se alguma função reguladora ao 

                                                 
47  Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
 [...] II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte Interestadual e Intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; 
 [...] 
 §2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
 [...] 
 II – a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação: 

a)  não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações 
seguintes; 

b)  acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. 
48  Exemplo claro é o que ocorre com a criação da Zona Franca de Manaus. 
49  Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
 [...] 
 IV – vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de comunicação. 
 Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, 
serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
 [...] 
 II – até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei 
federal. 
50  O ICMS tem sua origem no antigo imposto sobre venda e consignações que veio a se 
transformar em imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM). Este, por sua vez, 
passou por uma reformulação com a Emenda nº. 18, de 1965, tornando-se não-cumulativo. Com a 
Constituição de 1988, foi ampliada sua hipótese de incidência, abrangendo também as prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal, assim com os serviços de comunicação, passando, 
assim, à atual denominação. 
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias, sob pena de se promover, deliberada e 

conscientemente, graves problemas econômicos e sociais nas regiões mais pobres”. 51

Dessa forma, é inegável que o tributo pode e deve ser instrumento para o 

estímulo de atividades cujo incremento seja do interesse da coletividade 52e do 

desenvolvimento sócio-econômico de regiões mais necessitadas. Para tanto, faz-se 

necessário que o Estado utilize os meios previstos do ordenamento jurídico para que sua 

política fiscal seja eficaz.  

 

3.3 Repartição da receita tributária do ICMS aos municípios 

 

A premissa da repartição de parcela da arrecadação tributária é no sentido de 

que os entes políticos maiores repassam aos menores, devendo ser assegurados meios de 

controle que garantam o repasse correto e pontual dos recursos, sem arbitrariedade.53 

Logo, só existe repartição da União para os estados e o Distrito Federal; da União para 

os municípios e dos estados para os municípios, nunca o contrário. Esta é uma técnica 

apta a garantir a autonomia das ordens políticas parciais na forma federativa de Estado, 

já que não é possível falar-se em autonomia política se for inexistente a autonomia 

financeira.54

A Constituição Federal, em seu art. 158, inciso VI, aborda que 25% (vinte e 

cinco por cento) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações – ICMS sejam repassados aos municípios, sendo que destes ¾ (três 

quartos), no mínimo, deverão ser creditados segundo o critério valor adicionado e ¼ 

(um quarto), conforme legislação estadual. 

Extrai-se, portanto, do texto constitucional que 75% (setenta e cinco por 

cento) da parcela destinada aos municípios encontra critério de aferição rígido, 

resultante da participação dos próprios municípios na arrecadação do ICMS. Por outro 

lado, 25% (vinte e cinco por cento) podem ser destinados de acordo com o que dispuser 

                                                 
51  FALCÃO, Raimundo Bezerra. Ob. cit., p. 279. 
52  MACHADO, Hugo de Brito. Reciclagem de lixo e tributação. Revista Fórum de Direito 
Tributário - RFDT, Belo Horizonte, a. 5, n. 27, p. 9-20, maio/jun., 2007, p. 12. 
53  PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Ob. cit., p. 241. 
54  A outra forma considerada eficaz é a atribuição de competências tributárias a cada ente 
federado para a instituição e cobrança de seus próprios tributos. 
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a lei estadual, representando 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) do total 

arrecadado. 

Esse mecanismo traduz-se numa oportunidade que cada Estado tem para 

influir no processo de desenvolvimento dos seus municípios, premiando certas 

atividades e coibindo outras. Nesta feita, cada legislação estadual define um conjunto de 

critérios, tais como número de habitantes, área geográfica, número de propriedades 

rurais e produção primária, condições sociais, que tratam da distribuição desse valor a 

que os municípios têm direito constitucionalmente garantido. 55

Um outro exemplo que tem sido adotado por alguns Estados brasileiros é o 

ICMS Ecológico56, que trata da utilização do critério ambiental na repartição do 

imposto aos municípios. O argumento inicial da compensação financeira era a restrição 

do uso do solo que alguns municípios possuíam em seus territórios para o 

desenvolvimento de atividades econômicas clássicas. No entanto, o ICMS Ecológico se 

transformou muito mais que uma ferramenta estéril e acrítica para o repasse de 

recursos: tem representado além de um instrumento de compensação, um incentivo à 

conservação ambiental e ao desenvolvimento econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O absenteísmo do Estado liberalista influenciou a teoria do direito em 

relação à classificação das sanções. Com a passagem da função tradicionalmente 

repressiva do direito para a função promocional, assume o Estado o papel de 

encorajador ou desencorajador de condutas, como sustentava Bobbio, não restando 

dúvidas de que no Estado social há um constante trabalho de estímulos a 

comportamentos considerados economicamente vantajosos.  

Para manter viva a teoria de Kelsen, Bobbio constata que a função 

promocional do direito não invalida os resultados da estrutura kelseniana, estando a 

análise estrutural do ordenamento jurídico em condições de absorver as mudanças 

introduzidas pela análise funcional. 

                                                 
55  COUTINHO, João Helio de Farias Moraes e OUTROS. Instrumentos jurídico-econômicos e 
preservação do meio ambiente: um enfoque no ICMS Sócio-Ambiental. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, DF, a. 39, n. 154, p. 189-201, abr./jun., 2002, p. 196. 
56  Foi criado pioneiramente no Paraná em 1991, sendo posteriormente adotado em nove Estados 
brasileiros e, ainda, encontram-se em discussão projetos de leis em casas legislativas de vários outros, 
como no caso do Estado do Ceará. 
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Ocorre que, em relação à tributação, tanto a conjuntura quanto a estrutura 

econômica passam a cobrar medidas corretivas por parte do Estado, a fim de que ele 

seja não só um instrumento para obtenção de receita para a respectiva despesa pública, 

mas também um agente que provoque modificações deliberadas nas estruturas sociais.  

O mecanismo de repartição tributária previsto no art. 158, inciso IV, da 

Constituição Federal, traduz-se, portanto, numa oportunidade que cada Estado tem para 

influir no processo de desenvolvimento dos seus municípios, premiando certas 

atividades e coibindo outras. Assim, ao Estado é facultado criar medidas que 

condicionem o repasse da verba, podendo-se utilizar dessa previsão constitucional para 

direcionar comportamentos próprios de um Estado social, por meio de uma sanção 

premial.  
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ANÁLISE DO DISCURSO DOS ATORES SOCIAIS FRENTE AO COMANDO 

DESENVOLVIMENTISTA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo, a partir de uma leitura multidisciplinar entre o 

Direito Econômico e a Lingüística, avaliar os atuais discursos oficiais proferidos pelos 

diversos atores sociais (Executivo Federal, CNI e CUT) em torno da sacralização do 

crescimento econômico. Nesse sentindo, a análise dos documentos oficiais é realizada à 

luz da diferenciação ontológica entre “crescimento modernizante” e “desenvolvimento”. 

Propõe, assim, a utilização da Analise do Discurso como ferramenta metodológica 

capaz de evidenciar o conteúdo ideológico ocultado pelos processos lingüísticos. Ao 

final, o trabalho apresenta como hipótese a absoluta dissociação entre os discurso 

oficiais modernizantes e a opção desenvolvimentista da nossa Constituição Econômica.          

 

PALAVRAS CHAVES 

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA; CRESCIMENTO MODERNIZANTE; 

DESENVOLVIMENTO; ANALISE DO DISCURSO; NEOLIBERALISMO DE 

REGULAÇÃO. 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo, a partir de una lectura multidisciplinar entre el 

Derecho Económico y la Lingüística, evaluar los actuais discursos oficiales proferidos 

por los diversos actores sociales (Gobierno Federal, CNI, CUT) alrededor de la 

sacralización del crecimiento económico. En ese sentido, el análisis de los documentos 
                                                 
∗  O co-autor é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. É Doutor em Direito 
Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. É autor do livro “O Município em face 
do Direito Econômico” e membro da Fundação Brasileira de Direito Econômico 
∗∗  O co-autor é advogado e pesquisador vinculado ao Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do 
Observatório de Políticas Urbanas/PROEX e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas.  
É ainda pós graduado em Gestão Ambiental pelo IETEC e membro do grupo de trabalho Justiça 
Ambiental Intergeracional do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas-NUJUP.   
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oficiales es realizada frente la distinción ontológica entre “crecimiento modernizante” y 

“desarrollo”. Propone, así, la utilización del análisis del discurso como herramienta 

metodológica capaz de evidenciar el contenido ideológico ocultado por los processos 

lingüísticos. Al final, el trabajo presenta como hipótesis la absoluta disociación entre los 

discursos oficiales modernizantes e la opción de desarrollo de la nuestra Constutuición 

Económica.     

 

PALAVRAS-CLAVE 

CONSTUTUICIÓN ECONÓMICA; CRECIMIENTO MODERNIZANTE; 

DESARROLLO; ANÁLISIS DEL DISCURSO; NEOLIBERALISMO DE 

REGULACIÓN.  

 

INTRODUÇÃO 

Percebe-se atualmente no Brasil, um forte movimento discursivo do Poder 

Público, dos agentes econômicos, da grande mídia e dos sindicatos dos trabalhadores 

em torno da necessidade de se promover um crescimento econômico mais vigoroso da 

economia.  

Nesse contexto, o retorno da clássica diferenciação entre “crescimento 

econômico” e “desenvolvimento”  torna-se extremamente atual e relevante para o 

Direito Econômico e para a sociedade.    

O presente artigo pretende responder as seguintes indagações: a) Afinal, qual a 

diferença entre “crescimento econômico” – ou com preferimos “crescimento 

modernizante” – e o “desenvolvimento”?  b) Quais as conseqüências econômicas e 

sociais para o Brasil em caso de adoção de um modelo “modernizante” ou 

“desenvolvimentista” ? c) Ainda em relação ao tema, quais são os discursos proferidos 

pelos atores sociais no Brasil? d) E, por fim, se os referidos discursos estão em 

consonância com a ideologia constitucionalmente adota1 pela nossa Constituição 

Econômica?     

                                                 
1  A expressão “ideologia constitucionalmente adotada” foi cunhada pelo professor Washington 
Peluso Albino de Souza e será explicada de forma mais detalhada no item 2  “A sacralização do 
crescimento econômico no Brasil: Uma analise à luz da Analise do Discurso” do presente artigo 
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Nesta árdua empreitada, entendemos que o jurista deve lançar mão de novos 

instrumentos metodológicos existentes em outras Ciências, em nosso caso, a proposta é 

a utilização da Análise do Discurso, ferramenta própria da Lingüística.     

 

1 Desenvolvimento X Crescimento Econômico: Notas sobre um debate ideológico 

ainda atual. 

 

As discussões sobre a diferenciação entre “crescimento econômico” e 

“desenvolvimento”2 - permanecem atuais e necessárias em um mundo “globalizado” 

caracterizado pela exclusão social das massas dos países em desenvolvimento, elevado 

nível de desemprego e o ininterrupto crescimento do abismo da desigualdade 

socioeconômica no âmbito externo (entre Estados Nacionais) ou interno (entre classes 

sociais de um determinado Estado).  

Do ponto de vista histórico, o período da segunda guerra mundial foi marcado 

pela tentativa de formulação - pela comunidade internacional - de uma base conceitual 

para a expressão “desenvolvimento” . Nesse sentido, podemos ressaltar como um 

importante marco na evolução da construção do significado de “desenvolvimento” a 

aprovação, por parte da Inglaterra e Estados Unidos da América, da Carta do Atlântico3 

no ano de 1941 e a Carta das Nações Unidas4 assinada em São Francisco em 26 de julho 

de 1945.    

                                                 
2  A adjetivação de “desenvolvimento” pode variar de acordo com o período histórico ou o 
alinhamento com determinada corrente acadêmica ou política. Cita-se como exemplo:  desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento sócio-econômico ou ainda o “recente” desenvolvimento sustentável. Não 
será objeto de nossa investigação a discussão sobre as diferentes concepções do termo desenvolvimento. 
 
3  A Carta do Atlântico, primeiro documento relevante que precedeu a Organização das Nações 
Unidas, estabelecia em seu artigo 5º “Desejam promover, no campo da economia, a mais ampla 
colaboração entre todas as nações, com o fim de conseguir, para todos, melhores condições de trabalho, 
prosperidade econômica e segurança social.” 
4  O artigo 55 da Carta das Nações Unidas estabelece no capítulo IX Cooperação Internacional 
Econômica e Social que “Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às 
relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos 
e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho 
efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas 
internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e 
educacional; c) o respeito universal e efetivo raça, sexo, língua ou religião”.  
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O debate sobre a diferenciação entre “crescimento econômico” e 

“desenvolvimento” influenciou diversas escolas de pensamentos e agendas políticas no 

mundo a partir da segunda metade do século XX. É possível, entretanto, identificar duas 

correntes do pensamento econômico sobre o tema: O primeiro posicionamento entende 

que crescimento econômico e desenvolvimento são sinônimos. A segunda corrente de 

pensamento advoga a tese da diferenciação qualitativa entre crescimento econômico e 

desenvolvimento. Passemos a explicar, ainda que sucintamente, essas duas correntes do 

pensamento econômico.  

 

1.1 Crescimento Econômico como sinônimo de desenvolvimento   

 

A identificação conceitual da expressão “crescimento econômico” como 

sinônimo de “desenvolvimento” constitui uma característica da teoria econômica 

clássica do século XIX e, mais recentemente, dos autores neoclássicos. Discutiremos no 

presente tópico, genericamente, as principais teses das referidas correntes do 

pensamento econômico. A abordagem limitar-se-á apenas ao desenvolvimento teórico 

do conceito de “crescimento econômico”.   

A obra Riqueza das Nações, de Adam Smith5 (1723-1790), publicada em 1776, 

é ainda considerada como o grande marco inaugural de toda a corrente clássica da 

economia. A riqueza de uma nação, segundo o autor escocês, está estruturada na 

valorização do trabalho produtivo.  

O economista e filósofo entendia que a valorização do trabalho produtivo era o 

elemento fundamental para o crescimento da riqueza de uma nação. O conceito de 

trabalho produtivo, por sua vez, está associado ao excedente do valor monetário sobre o 

custo de produção. Explica Munhoz:  
 O aumento da produtividade estaria ligado diretamente à divisão do 
trabalho, que, por sua vez se originou de uma tendência humana nata: a de 
negociar e trocar uma coisa sobre a outra. Como o trabalhador não pode 
produzir  todos os bens necessários à sua sobrevivência, produz aqueles 

                                                 
5  Adam Smith é mais conhecido pela utilização da expressão “mão invisível do mercado”. 
Entretanto, diferentemente do que entende o senso comum, Smith nunca defendeu a extinção do Estado 
ou sua impossibilidade de intervenção no domínio econômico. No livro 5 da Riqueza das nações, o 
economista entende que o Estado possui um papel fundamental e imprescindível na garantia da segurança 
externa, administração da justiça e provisão de bens públicos. Assim, defendia a intervenção do Estado 
em caso de constatação de incapacidade do agente privado, bem como fornecer energia para as máquinas 
(carvão) e alimentos aos trabalhadores.  
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para os quais possui habilidade ou recursos produtivos, adquirindo os que 
não pode produzir.(MUNHOZ 2006, 31) 
 

David Ricardo (1722-1823) é também considerado um dos economistas mais 

importantes da corrente clássica e o principal discípulo de Adam Smith. Henri Denis, 

em sua obra “História do pensamento Econômico”, resume o pensamento de David 

Ricardo sobre o crescimento.  

“Para Ricardo, existe uma única condição necessária e suficiente do 

crescimento econômico: a existência de uma taxa média de lucro 

suficientemente elevada. Se o capital render suficientemente, pensa, haverá 

poupanças abundantes e o desenvolvimento econômico será assegurado pelo 

aumento do emprego e pela melhoria das técnicas de produção.” (DENIS, 

1993: 345)  

Por fim, John Stuart Mill (1806-1873) foi outro economista clássico que se 

debruçou na discussão sobre o “crescimento” a partir de uma análise distributiva entre 

os trabalhadores, capitalistas e proprietários de terra. Segundo ensina Willian Baber:  

 
 “Talvez a modificação mais importante feita por Mill no tocante à tradição 

clássica e ortodoxa foi sua reinterpretação das leis que governam a atividade 

econômica em geral e a distribuição de renda em particular. A um nível 

abstrato, Mill partilhava de muitas conclusões-padrão sobre os prováveis 

efeitos redistributivos do crescimento econômico. Concordava com a corrente 

clássica de que um período de expansão geraria tendências no sentido de 

rendas maiores, lucros menores e salários monetários (mas não reais) 

crescentes” (BABER, 1976. 98)    
       

A teoria neoclássica, por sua vez, é uma corrente do pensamento econômico que 

se desenvolveu – nas três primeiras décadas do século XX - a partir de uma releitura dos 

principais postulados da teoria clássica. A referida teoria foi - e ainda é - tão importante 

na história do pensamento econômico que, conforme tentaremos demonstrar na 

conclusão do presente trabalho, influenciou diversos economistas, juristas e 

administradores públicos brasileiros da atualidade.  

Não obstante algumas propostas de revisão de conceitos e princípios 

econômicos da teoria clássica, os neoclássicos não se distanciaram muito da visão 

mecanicista e do otimismo acrítico sobre a perfeição das leis que regem o sistema 

econômico. “De acordo com os neoclássicos, o crescimento econômico geraria 
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distribuição eqüitativa para todos os agentes econômicos segundo sua contribuição ao 

processo produtivo, e os frutos do progresso técnico seriam distribuídos aos 

proprietários dos fatores de produção segundo sua produtividade marginal, sem 

conflitos”. (Munhoz; 2006 p. 35)       

Para os neoclássicos, o mundo é formado por indivíduos livres e racionais. O 

agir racional – na visão dos neoclássicos – conduz o sujeito a decidir de acordo com 

seus interesses. Assim sendo, o mercado “funciona” de acordo com as leis naturais de 

oferta e procura. A referida corrente do pensamento econômico, portanto, considera 

impossível uma diferenciação ontológica entre “crescimento econômico” e 

“desenvolvimento”, uma vez que ambas expressões se relacionam diretamente com a 

acumulação de riqueza e, por conseguinte, distribuição de bens e serviços a toda a 

população a partir das leis naturais do mercado.      

 

1.2 Diferenciação entre crescimento modernizante e desenvolvimento 

 

Uma segunda linha do pensamento teórico – fundamentada em uma matriz 

teórica marxista ou cepelina – defendem a diferenciação qualitativa entre “crescimento 

econômico” e “desenvolvimento”. Registramos, desde já, que a formação da referida 

corrente teórica não se situa apenas no domínio das ciências econômicas, vez que 

importantes pensadores do Direito Econômico, das Ciências Sociais, da Filosofia da 

Ciência Política e até da Teologia já se debruçaram sobre o assunto. Vejamos, então, a 

distinção proposta:  

O crescimento econômico seria caracterizado com variação quantitativa do 

produto interno bruto – PIB, ou seja, da soma de todos os bens e serviços de uma 

economia em um determinado lapso temporal, bem como da produtividade ou da renda 

per capita. As políticas públicas econômicas, neste tipo de sistema, são formuladas e 

executadas tendo como pressuposto teórico uma visão reducionista do conceito de 

riqueza, vez que consideram a acumulação de capital como único critério de avaliação 

do desempenho da satisfação, seja do ser humano individualmente considerado (renda 

per capita), seja da sociedade em geral (produto interno bruto). 

Decerto, o crescimento do produto interno bruto constitui um fenômeno 

econômico e social indispensável para a concretização do desenvolvimento de uma 
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sociedade. Entretanto, apesar de imprescindível, o crescimento econômico - analisado 

isoladamente – não é suficiente para garantir alterações qualitativas na qualidade de 

vida da população.   

Assim, o crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si 

mesmo, mas um meio para se alcançar um desenvolvimento justo e solidário.  A idéia 

central, portanto, é a de que o “crescimento econômico” concebido e avaliado de forma 

apartada de outros elementos de ordem econômica, política, jurídica e cultural não é 

capaz a construção de uma sociedade justa e, minimamente, igualitária. Solta aos olhos, 

assim, a evidencia de que a consecução do “crescimento econômico” do Estado 

brasileiro não garantirá a concretização dos objetivos constitucionais de erradicação da 

pobreza e da marginalização, bem como reduziras desigualdades sociais e regionais.   

Um sistema econômico onde o processo de crescimento não agrega 

transformações sociais não pode ser denominado de desenvolvimento, mas, 

simplesmente, de crescimento modernizante. Segundo o autor, apesar da elevada taxa 

de crescimento e elevados níveis de produtividade, a modernização limita-se ao estilo 

de vida e padrões de consumo de uma minoria. E é exatamente neste sentido que 

adotamos a expressão “crescimento modernizante”. Trata-se, portanto, do crescimento 

econômico caracterizado pela ausência das alterações estruturais da sociedade e pela 

incapacidade de se promover efetiva distribuição de renda.(BERCOVICI, 2005, 53). 

Assim resume PINTO “Noutras palavras, a modernização representa uma 

transformação de fora para dentro, enquanto o desenvolvimento consiste em mudanças 

de dentro para fora”. (PINTO:1967, 194).    
“O crescimento sem desenvolvimento, como já foi dito, é aquele que ocorre 

com a modernização, sem qualquer transformação nas estruturas econômicas 

e sociais. Assim, o conceito de desenvolvimento compreende a idéia de 

crescimento, superando-a. As teorias do crescimento econômico dão ênfase à 

ação deliberada da política econômica do Estado para a manutenção de um 

ritmo expansivo que mantenha o pleno emprego. Contudo, suas preocupações 

são exclusivamente econômicas, não analisam as conseqüências políticas, 

institucionais, sociais ou culturais do crescimento econômico.”   
(BERCOVICI, 2005, 54)  

Por outro lado,  o conceito de desenvolvimento deve estar associado a um 

processo amplo, contínuo e complexo de alterações estruturais das condições sociais, 

culturais e econômicas de uma população.  
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“Só existira uma sociedade livre, justa e solidária, o real desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais, assim como a promoção do bem de todos 

sem qualquer tipo de preconceitos e discriminações (art. 3º da CF), se o 

processo produtivo, disciplinado pela ordem econômica constitucional, 

realizar justiça distributiva, garantido a todos sobrevivência digna, dentro dos 

ditames da justiça social.” (CLARK, 2003: 118).  
 

Nesta concepção, a formulação de um juízo de valor sobre o sucesso ou o 

malogro de uma sociedade deverá considerar conjuntamente os indicadores na área da 

saúde, educação, transporte, lazer e alimentação.  

Em uma análise sobre a evolução do espírito “desenvolvimentista” nas Cartas 

Magnas Brasileiras, o jurista Washington Peluso Albino de Souza (2003) observa a 

ideologia liberal presente nos textos de constitucionais de 1824 e de 1891 uma vez que 

inexiste referencia ao conceito de desenvolvimento; por outro lado, constata o objetivo 

constitucional de alterações das estruturas sociais e econômicas na Carta de 1934 e, 

neste sentido, é  vista como de “ideologia desenvolvimentista”. No prosseguimento do 

raciocínio sobre a inclusão da expressão “desenvolvimento” no texto constitucional, 

afirma que: “É o que vemos ,por exemplo, na Constituição de 1967 (art. 157,V), em que 

comparece como ‘princípio’, pelo qual se realizaria a ‘justiça social’; ou na Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, em que assume a posição de “fim a realizar”, ou seja, de 

‘fundamento’, ao lado da ‘justiça social’, e não apenas como instrumento de atingi-la.” 

(SOUZA, 2003; 415).  

Por fim, a análise da inserção da expressão “desenvolvimento” em nossa 

Constituição Econômica de 1988 será realizada posteriormente.       

A diferença entre “crescimento modernizante” e “desenvolvimento”, portanto, 

está também associada ao processo metodológico de avaliação. Por um lado, o 

crescimento econômico é medido por meio da análise quantitativa do PIB em uma 

determina época; por outro, a avaliação do desenvolvimento inclui instrumentos de 

avaliação das alterações estruturais. Atualmente, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é o indicador capaz de aferir se o crescimento econômico promoveu mudanças 

qualitativas na qualidade de vida de vida da população.  
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O mundo já presenciou, em diferentes épocas e países, um fenômeno 

interessante:  apesar de um determinado Estado apresentar altas taxas de crescimento do 

produto interno bruto, não se percebeu a transferência, direta (salários e benefícios) ou 

indiretamente (serviços públicos de qualidade), desta riqueza para a maior parte da 

população.    

Em terra brasilis, a disparidade pode se comprovada a partir das variações na 

distribuição de renda reproduzidas no Censo Demográfico de 1970 em que “ a 

participação na receita nacional de 40% dos que pertencem aos grupos de renda mais 

baixa caiu de 11,2% em 1960 para  9% em 1970; a dos seguintes 40% caiu de 34,4% 

para 27,8%, enquanto os 5% pertencentes ao grupo de renda mais alto aumentaram sua 

fatia de 27,4% para 36,3%.” (BAER,  2002: 98-99)  

 
“A Organização  das   Nações   Unidas publicou, no dia 25 de agosto de 2005, 

o relatório ‘Situação  Social Mundial  2005 - o problema da desigualdade’, 

por meio do Departamento para  Assuntos Econômicos e Sociais (DESA,  em  

inglês). Segundo este relatório, apesar de a economia mundial ter apresentado 

altas taxas anuais de crescimento  na última década (em torno do 3,5%, 

conforme dados do Fundo Monetário Internacional), a desigualdade mundial 

aumentou: os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres, mais pobres. Os  20 

países mais ricos triplicaram sua renda  per capita nas últimas quatro 

décadas (de  US$ 11.417  para  US$ 32.339); nos 20 países mais pobres, o 

rendimento subiu apenas 26%  passando de U$ 212 para US$ 267 em 2002. 

Comparando-se a renda  per capita dos países em desenvolvimento à dos 

países industrializado, percebe-se que, entre 1980 e 2001, ela caiu de 18% 

para 12,8%, isto  é,  os benefícios do crescimento foram para os países ricos e 

industrializados.”  (LAMAS ,2005: 2)  
A diferenciação entre crescimento econômico e desenvolvimento, portanto, não 

é uma distinção restrita apenas ao meio acadêmico. As escolas teóricas fundamentam e 

justificam a elaboração e execução das políticas econômicas, bem como as técnicas 

intervencionistas no domínio econômico e social. Trata-se, portanto, de uma 

diferenciação que interfere diretamente nas diversas ciências. .  

A opção de determinada escola econômica – como fundamento teórico de uma 

política econômica – representará sempre a projeção de projetos políticos de segmentos 

da sociedade civil. A busca pela fundamentação teórica (seja no Direito, Economia, 
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Sociologia) constitui uma tentativa de legitimação científica de ações políticas 

previamente formuladas por classes sociais. .  

Em muitos casos, entretanto, a escolha por uma corrente teórica não é realizada 

de forma explícita pelos atores sociais. A revelação pública da adoção de uma corrente 

de pensamento econômico (seja neoclássico, marxista, keynesiana, etc) pode representar 

um desgaste político ou exposição desnecessária. O agir estratégico, neste caso, 

recomenda a precaução na formulação de discursos políticos. Somente a análise das 

políticas econômicas revela, invariavelmente, as reais intenções dos grupos sociais.  

Assim, o forte embate ideológico, uma marca característica de uma sociedade 

plural, complexas e extremamente estratificadas, é encobertado por jogos lingüísticos, 

responsáveis pela camuflagem, dos reais posicionamentos políticos dos agentes sociais.  

A escolha de uma palavra, a formulação de uma oração ou a denominação de 

uma política publica não se faz de forma involuntária ou ingênua como pode parecer em 

um primeiro momento. Na verdade, a oralidade e os documentos devem ser 

considerados como grandes indicadores dos conteúdos ideológicos existentes nos 

processos lingüísticos produzidos pelos atores sociais. 

   

2 A sacralização do “crescimento econômico” no Brasil: Uma analise à luz da 

Analise do Discurso.   

 

2.1 Uma breve introdução à analise do discurso 

O estudo do Direito Econômico – entendido como um ramo do Direito que “dita 

o ‘dever-ser’ para as atividades econômicas, já que impõe normas jurídicas de 

comportamento para os agentes econômicos que atual nessa órbita, motivados pelo 

imperioso interesse de estancar suas múltiplas necessidades/carências individuais e 

coletivas, diante da raridade de recursos” (CLARK, 2001; 7) – não deve se desenvolver 

de forma fragmentada e isolada das demais áreas de conhecimento humano.  

Pelo contrário. Os fenômenos sociais aos quais o Direito Econômico se dispõe a 

regulamentar – como por exemplo, o abuso do poder econômico ou a valoração 

econômica de um determinado recurso natural escasso no meio ambiente -  são fatos 

que exigem do jurista uma análise interdisciplinar (a relação do Direito Econômico 

como o Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Administrativo, Direito 
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Comercial, Direito Ambiental, etc) e multidisciplinar (relação do Direito Econômico 

com a Economia, Sociologia, História, Psicologia, Lingüística 

Nossa proposta no presente item é demonstrar: a) como a lingüística – mais 

especificamente a análise do discurso – pode ser utilizada como um instrumento eficaz 

de avaliação dos atos de fala e escrita dos agentes sociais (poder público, agentes 

econômicos, etc); b) qual a importância para o Direito Econômico dos resultados 

obtidos a partir de uma análise crítica dos discursos dos atores sociais.  

O ser humano, ao externalizar sinais gráficos ou sinais orais, inicia um processo 

de ralação de comunicação com os demais membros do grupo social a partir destes 

signos convencionalmente aceitos por uma determinada comunidade (tribo, grupo 

etnolingüístico ou uma sociedade complexa). Nesse contexto, a lingüística6 ganha 

extrema relevância na medida em que seu objeto de estudo pode ser definido como a 

análise da linguagem verbal humana. É um equívoco, portanto, reduzir ou equiparar a 

lingüística ao simples estudo da gramática de uma língua específica.  

Um outro erro – não menos grave – é conceber a linguagem como um fenômeno 

abstrato e isolado do meio social no qual os atos de fala foram produzidos. A 

linguagem,  como um produto das relações entre os sujeitos, estará sempre impregnada 

de um forte conteúdo ideológico de acordo com as condições sociais, econômicas e 

históricas de cada indivíduo.   

“Para Bakhtin 7, a palavra é o signo ideológico por excelência, pois, produto 

da interação social, ela se caracteriza pela plurivalência. Por isso é o lugar 

privilegiado para a manifestação da ideologia; retrata as diferentes formas de 

significar a realidade, segundo vozes e pontos de vista daqueles que a 

empregam. Dialógica por natureza, a palavra se transforma em arena de luta 

                                                 
6  O estudo da lingüística pode ser divido em: a) fonética: estudo dos sons utilizados na 
linguagem; b) morfologia: estudo das estruturas das palavras; c) fonologia: estudo dos padrões dos sons 
de uma determinada língua; d) semântica: estudo dos sentidos das palavras e frases; e) sintaxe: estudo da 
disposição das palavras e suas funções gramaticais no discurso; f) lexicologia: estudo das palavras de uma 
língua específica; g) estilística: estudo do estilo de uma linguagem; h) pragmática: o estudo de como as 
oralizações são usadas (literalmente, figurativamente ou de quaisquer outras maneiras) nos atos 
comunicativos; i) filologia: estudo dos textos e das linguagens antigas     
7  Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 – 1975) foi um dos mais importantes lingüistas russos do 
século XX. Bakhtin entende a língua como um fato social. Nesse sentido, os fenômenos lingüísticos 
devem ser compreendidos e analisados a partir do contexto social no qual são enunciados. O lingüista 
russo repele a idéia da língua como um objeto a ser estudado abstratamente e isolada do contexto social, 
histórico e econômico. Pelo contrário. O principal objetivo do autor é demonstrar a relação entre o 
lingüístico e o social e, por conseguinte, os processos interativos existentes entre a linguagem e a 
ideologia. A principal obra de Bakhtin é o Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929).  (FLORES, 
Introdução à lingüística da enunciação,2005)  
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de vozes que, situadas em diferentes posições, querem ser ouvidas por outras 

vozes”. (Brandão, 2004: 9) 

A analise do discurso é uma ramificação da lingüística que busca estudar os 

componentes ideológicos presentes nos atos de fala existentes nas relações entre os 

sujeitos.    

Aquela, portanto, surge como um instrumento metodológico capaz de retirar o 

véu da ignorância que encobre a relação entre os processos  lingüísticos (atos de fala e 

escrita) e os elementos extralingüísticos. Em outras palavras: o objeto de estudo seria 

então a relação entre o sujeito de um ato de fala, a palavra e o contexto social, histórico 

e político. Ou simplesmente a relação entre locutor-enunciado-mundo.   
“Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e 

como forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de 

conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 

sociedade, uma vez que os processos que a constituem são históricos e sociais. 

Seu estudo não pode estar desvinculado de suas condições de produção. Esse 

será o enfoque a ser assumido por uma nova tendência lingüística que 

irrompe na década de 60: a análise do discurso.” (Brandão, 2004: 11).  

Afinal, qual a importância da lingüística – e mais especificamente da análise do 

discurso – para a interpretação do Direito Econômico?  

O objetivo da aplicação da análise do discurso ao Direito Econômico é permitir 

ao jurista o cotejo entre as ideologias materializadas nos atos de falas dos agentes 

econômicos e ideologia constitucionalmente adota. Expliquemos melhor: conforme 

afirmamos acima, os atos de fala dos atores sociais não são neutros ou imparciais, visto 

que a linguagem é o locus de materialização do conflito ideológico e do embate de 

diferentes concepções de mundo.  

O pluralismo de idéias e pensamentos – elemento marcante da sociedade 

complexa do século XXI – não é absoluto ou ilimitado. As diversas correntes filosofias, 

políticas e religiosas encontram na Constituição o seu fundamento basilar e seu limite 

principiológico. Ou seja, se por um lado o pluralismo possui seu fundamento básico e 

primário na Constituição, por outro, é na própria Constituição que o pluralismo irá se 

defrontar com uma fronteira principiológica denominada: ideologia constitucionalmente 

adotada.  

Outrossim, a ideologia constitucionalmente adotada é um dos limites implícitos 

da Carta magna de 1988, já que garante a consagração efetiva dos direitos e garantias 
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individuais – ponto intocável do Texto Fundamental – a serem efetivados pelo Estado 

brasileiro. Anotamos, ainda, que a ideologia constitucionalmente adotada é um 

instrumento essencial para alcançarmos os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil.   

A concepção da expressão “ideologia constitucionalmente adotada”, portanto, 

não permite ao intérprete vincular o texto constitucional a um único projeto ideológico 

puro e isolado das demais correntes de pensamento político-filosófico de uma sociedade 

Os conflitos ideológicos são caracterizados por discussões, embates e convergências 

entre si, mas o ponto-limite argumentativo deste processo dialético denomina-se 

princípios constitucionais.  

Quais são os discursos proferidos pelo Poder Executivo em relação ao 

crescimento ou desenvolvimento do país? E o discurso dos agentes econômicos em 

relação ao tema? E, principalmente, os referidos discursos estão consonância com 

ideologia constitucionalmente adotada em nossa Carta Política? 

   

3 Crescimento econômico e os atos de fala dos atores sociais  

 

  Atualmente vivemos em uma época de fetichização do mercado e sacralização 

dos dogmas construídos pela teoria econômica neoclássica. “Nos últimos dez anos do 

século XX, sonhar ou discutir sobre a intervenção do Estado no domínio Econômico 

tem sido praticamente uma heresia no mundo ocidental”. (CLARK, 2001, 16). 

Alias, a relação entre o mercado e a religião foi desenvolvida de forma 

interessante na obra Desejo, Mercado e Religião de Jung Mo Sung (1997), e ele afirma: 

“Se quisermos entender um pouco melhor esta fascinação que o sistema de mercado 

exerce sobre as pessoas e, a partir disso, tentar neutralizá-lo da melhor forma possível, 

precisamos enfrentar esta relação desejo-mercado-teologia.”    

Dessa forma, qualquer tentativa de se iniciar uma discussão científica sobre os  

resultados sociais, culturais e ambientais do chamado “crescimento econômico” é 

considerado um ato explícito de profanidade. Por corolário, em um país marcado pela 

violência, concentração de renda e desemprego estrutural, o processo de sacralização do 

“crescimento econômico” é intensificado pelos discursos reproduzidos por segmentos 

da sociedade civil e, principalmente, pelo poder midiático. 
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    3..1 Análise do discurso e as políticas públicas do Poder Executivo Federal: o 

caso do Programa de Aceleração do Crescimento 

 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentado em janeiro de 

2007, é uma política econômica do governo federal que, segundo documento do 

Ministério da Fazenda, tem como principais objetivos: a) aceleração do crescimento 

econômico; aumento do emprego; melhoria das condições de vida da população 

brasileira8.  

Preliminarmente, observa-se que a própria denominação do programa 

governamental é um ponto merecedor de atenção. Qual a razão do uso da expressão 

“aceleração do crescimento”? Por que não escolher “programa de aceleração do 

desenvolvimento sócio-econômico”? Qual seria o problema em se utilizar a expressão 

“programa aceleração do desenvolvimento sustentável”?   

Em um outro trecho da apresentação do programa, é nítida a utilização do 

crescimento como sinônimo de desenvolvimento. Vejamos:  

 

“Agora, é chegado o momento de ousar para crescer ainda mais. Crescer 

de forma sustentável e  acelerada, uma vez que a  economia brasileira tem 

grande potencial de expansão. Tal desenvolvimento econômico deve 

beneficiar a todos os brasileiros e brasileiras. Nesse sentido,o desafio da 

política econômica em 2007-2010 é aproveitar o momento histórico 

favorável e estimular o crescimento do PIB e do emprego, intensificando 

ainda mais a inclusão social e a melhora na distribuição de renda do 

país.” 

 

O texto descreve que o Brasil tem uma oportunidade histórica para efetivar uma 

política de crescimento econômico robusto, tendo em vista o favorável cenário 

internacional. Assim, utilizam-se as expressões: “crescer ainda mais” e “crescer de 

forma sustentável e acelerada”. Posteriormente, o texto faz uso da seguinte locução “tal 

desenvolvimento” (..) para se reportar ao início da oração que descreve o “crescimento” 

como objetivo do programa federal. Demonstra-se, portanto, nitidamente o alinhamento 

                                                 
8  http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2007/r220107-PAC.pdf 
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teórico dos técnicos e políticos responsáveis pela formulação da política econômica com 

a escola neoclássica, onde desenvolvimento é sinônimo de crescimento econômico. 

 

3.2 Análise do discurso e os agentes econômicos: o posicionamento da 

Confederação Nacional das Industrias – CNI. 

 

A Confederação Nacional das Industrias produziu em 2006 um documento 

denominado “Crescimento – A Visão da Industria” . O referido documento sintetizou as 

principais propostas do setor industrial para dez áreas-chave9 para o Brasil e foi 

entregue aos candidatos à Presidência da República em 2006.  A apresentação do 

programa, subscrita pelo presidente da instituição, afirma que:  

 

 “A indústria e o Brasil querem crescer. O baixo crescimento da economia 
nos últimos dez anos dificulta a capacidade de o País gerar empregos e de 
criar uma sociedade mais justa. A única forma sustentável de gerar 
riqueza é por meio do setor privado. Um clima de investimentos 
desfavorável desestimula os empreendedores e cria obstáculos à criação 
dos empregos que financiarão os gastos sociais e os serviços que 
beneficiam a sociedade. A máquina do crescimento são as empresas. 
Crescer não é apenas uma expressão de vontade.É produto de ações. A 
visão da indústria não simplifica os desafios da agenda do crescimento. 
Mas reconhece que o trabalho começa com a visão política e estratégica 
sobre os problemas a serem superados e enfrentados. O tempo político 
não é o tempo econômico. A velocidade das mudanças institucionais no 
Brasil é lenta. Os efeitos das mudanças econômicas e tecnológicas têm,no 
entanto,efeitos imediatos. Elevar a velocidade das reformas e criar 
instituições mais flexíveis são nossos principais desafios para gerar 
condições para o crescimento sustentável.” 

 

Repete-se, assim como no PAC, a escolha pela palavra “crescimento” como o 

título do documento. E este detalhe faz toda a diferença. A definição de um título (seja 

de um livro, de um filme,  ou da letra de uma música) representa a síntese – em poucas 

palavras – as idéias principais da obra. O título é, portanto, o espírito da obra, a 

identidade que se deseja reproduzir ao público. Não há de se pensar diferentemente em 

relação à nomeação de um documento oficial ou o batismo de uma política pública.  

                                                 
9    Redução do gasto público; Tributação; Infra-estrutura; Financiamento; Relações do trabalho; 
Desburocratização; Inovação; Educação; Política comercial; Meio ambiente.(www.cni.org.br) 
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Em seguida, o texto afirma que o baixo crescimento da economia brasileira nos 

últimos dez anos “dificulta a capacidade de o País gerar empregos e de criar uma 

sociedade mais justa”.  O texto busca sustentar, em um típico raciocínio neoclássico, 

que o crescimento, ao promover uma maior acumulação de capital nas mãos do setor 

produtivo, resultará – naturalmente, sem nenhuma política de intervenção estatal – a 

distribuição de renda na camada mais pobre da população. Trata-se, sem dúvida, do 

retorno, após mais de 30 anos, da “Teoria do Bolo” delfiniana10.   

  

3.2 Análise do discurso e os sindicatos: o posicionamento da Central Única dos 

trabalhadores 

 

A Central Única dos Trabalhadores – CUT – promoveu, nos dias 13 e 14 de 

fevereiro de 2007, uma reunião da  Executiva Nacional com o objetivo de avaliar “o 

Programa de Aceleração do Crescimento à luz de uma plataforma da CUT para o 

desenvolvimento sustentável com distribuição de renda e valorização do trabalho”. O resultado 

do encontro nacional foi a publicação de um documento oficial contendo as principais 

deliberações institucionais do sindicato.    

A aplicação da Análise do Discurso – no caso do documento da CUT – se revela 

especialmente interessante para o nosso propósito no presente artigo. Senão vejamos:  

Logo no início, o documento afirma que:  

   

“Para a CUT, o País precisa pensar em desenvolvimento que diminua a 
pobreza e distribua renda. A CUT defende um modelo de desenvolvimento 
sustentável, que articule as políticas de crescimento econômico com 
valorização do trabalho, que promova a distribuição de renda e justiça 
social, geração de emprego e democratização das relações de trabalho. A 
CUT tem sido incansável, particularmente no Governo Lula, na cobrança 
de políticas que preconizem esta combinação essencial para acelerar a 
transição para um outro modelo de Estado, de política econômica e 
social.” 

 

Em um primeiro momento, ao defender “um modelo de desenvolvimento 

sustentável” o posicionamento da Central Única dos Trabalhadores se mostra 

                                                 
10  A expressão "é preciso fazer crescer o bolo para depois distribuí-lo",  resume a famosa “teoria 
do bolo” de Delfim Netto,  ex- ministro da Fazenda de Arthur da Costa e Silva (1967-1969) e de Emílio 
Garrastazu Médici (1969-1974), embaixador na França na administração de Ernesto Geisel (1974-1979) e 
ministro do Planejamento e da Agricultura de João Baptista Figueiredo (1979-1985).   

3991



extremamente progressista e coerente com os mandamentos constitucionais (art. 170 a 

192 da Constituição Econômica). Veja que em sua primeira parte, o documento não cita 

apenas a necessidade de um modelo de desenvolvimento justo e solidário – muito 

menos um “crescimento modernizante” -, a instituição defende um desenvolvimento 

sustentável que contemple as dimensões econômicas, sociais e ambientais.  

Entretanto, ao avaliar especificamente o PAC, o documento afirma:  

 

“O PAC – Plano de Aceleração do Crescimento – representa um passo 
importante na direção desse novo modelo. Tem o objetivo de superar os 
enormes déficits habitacionais e de saneamento básico e investir em infra-
estrutura necessária para alavancar o crescimento. Tem o mérito de 
inverter a lógica neoliberal, retomando o papel do Estado como indutor 
do crescimento do país, estabelecendo metas de investimento público, da 
organização e direcionamento dos investimentos de estatais e da adoção 
de medidas para atrair e direcionar os investimentos privados” 

 

A CUT afirma textualmente que “o PAC representa um passo importante na 

direção desse novo modelo”, ou seja, o modelo de desenvolvimento sustentável 

(crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental); logo a frente o texto 

afirma ainda que o grande mérito do programa do governo é retomar “o papel do Estado 

como indutor do crescimento do país (..). Os textos em destaque merecem uma análise 

um pouco mais detalhada.  

Ao associar o PAC ao modelo de desenvolvimento sustentável, a CUT incorre 

em um equívoco Ora, sabemos que um dos objetivos oficiais do PAC é a flexibilização 

das regras do processo de licenciamento ambiental e o esvaziamento do poder jurídico e 

político do IBAMA através, por exemplo, da repartição das competências do órgão.11

Assim, constitui uma contradição lógica entender que um projeto político 

responsável pela debilitação do principal instrumento de avaliação ambiental de 

empreendimentos econômicos – o licenciamento ambiental – possa ser considerado 

como um avanço na implantação do desenvolvimento sustentável.   

Na segunda parte do documento, ao defender o papel do Estado como indutor do 

crescimento econômico, mais uma vez insiste na confusão do discurso  – ingênua ou 

proposital (?) – entre os conceitos e objetivos de crescimento e desenvolvimento. Além 
                                                 
11  A promulgação da lei federal 11.516, de 28 de agosto de 2007 Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes como objetivo de executar ações da política 
nacional de unidades de conservação é o principal exemplo do desmonte institucional do IBAMA.   
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de assumir uma visão conservadora e restrita quanto ao papel do Estado no domínio 

econômico e no planejamento. A posição ambígua da CUT,mostra uma opção 

camuflada pelo crescimento econômico onde o capital é o grande responsável pelo 

mesmo, bem nos moldes das teorias neoclássicas.   

  

4 - Constituição Econômica: Uma opção inequívoca  pelo desenvolvimento 

 

A Constituição Econômica de 1988 adotou, de forma inequívoca, a opção por 

um desenvolvimento comprometido com as alterações das estruturas econômicas, 

sociais e políticas a partir da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

Entendemos por Constituição Econômica a parte das Cartas Magnas que versam 

sobre o “dever-ser” das políticas econômicas para os agentes públicos e privados da 

economia. Especificamente, no caso brasileiro, a nossa Constituição Econômica está 

fixada, principalmente, nos artigos 170 a 192.    

A afirmação acima, pode ser facilmente comprovada a partir da leitura dos 

seguintes artigos constitucionais: art. 3º, II; art. 21, IX, XX; art. 23 parágrafo único; art. 

43; art. 48, IV; art. 151; art. 159, c; art 167, VII; art. 174 § 1º; art. 180; art. 182; art. 192; 

art. 239 § 1º. Ademais, cita-se também o preâmbulo que define que o Estado 

Democrático de Direito foi instituído pelo povo brasileiro para assegurar, dentre outros 

valores, o desenvolvimento. 

Portanto, a nossa Constituição Econômica, , em nenhum momento faz referencia 

a expressão “crescimento”. A ideologia constitucionalmente adotada por nossa Carta 

Magna de 1988 é clara ao fazer uma opção por uma ruptura na ordem econômica e 

social. Propõe-se, assim, um capitalismo concebido em um paradigma de uma economia 

social de mercado,  fundado em valores como a solidariedade e  dignidade a pessoa 

humana. 

A analise do discurso, compreendida como uma ferramenta metodológica, 

permite ao cidadão a avaliação pormenorizada dos conteúdos ideológicos maquiados 

pelos atos formais da linguagem.   

Não há como negar, conforme demonstrado no decorrer do trabalho, uma 

absoluta dissociação entre os pronunciamentos formais dos atores sociais e os valores 

consubstanciados em nossa Constituição Econômica.  
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Ora, os discursos do Governo Federal, da CNI e da CUT consideram o 

“crescimento modernizante” como sinônimo de “desenvolvimento”, confirmando assim, 

o alinhamento teórico com os fundamentos da política econômica neoclássica. 

O fortalecimento da referida corrente de pensamento econômico, por sua vez, -

longe de ser um assunto meramente acadêmico – permite a sustentação teórica da 

formulação das políticas intervencionistas do neoliberalismo de regulação. Desta forma, 

os “donos dos poderes” políticos, econômicos e midiáticos, por meio de uma prática 

discursiva conscientemente dúbia,  conseguem perpetuar, não obstante os valores e 

mandamentos da Constituição Econômica de 1988, a lógica do crescimento 

modernizante. 

“No fim do século XX e no início do século XXI,as políticas neoliberais de 

regulamentação passaram a restringir a expansão e a mobilidade de capital. 

O novo ambiente mundial de fim da guerra fria, queda do socialismo real e de 

alta evolução tecnológica resulta em pressões por outras políticas econômicas 

ao gosto dos donos do capital.  Os Estados nacionais passaram a executar o 

neoliberalismo de regulação, transferindo serviços e atividades à iniciativa 

privada (via privatização e desestatização) agora, atraentes ao capital, em 

face dos avanços científicos e da redução dos ‘ganhos’ da indústria bélica”  

(CLARK, 2007: 241) 

Existe, portanto, uma disjunção entre os mandamentos constitucionais e as 

praticas sociais/lingüísticas dos agentes econômicos e estatais no que tange ao 

tratamento da questão em análise.  Uma dissociação entre os discursos (fenômenos 

lingüísticos),  as práticas sociais adotadas e ideologia constitucionalmente adotada.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente artigo foi analisar – utilizando-se como fundamento 

metodológico a Analise do Discurso – os processos lingüísticos proferidos pelos atores 

sociais e o conteúdo ideológico de tais enunciados à luz da Constituição Econômica.  

Procuramos, portanto, defender como hipótese de trabalho, que os discursos 

oficialmente proferidos pelo Poder Executivo Federal, Confederação Nacional das 

Industrias (CNI) e Central única dos Trabalhadores (CUT) está em absoluta dissociação 

com a ideologia constitucionalmente adota pela nossa Constituição Econômica de 1988.  

Observamos que os discursos oficiais proferidos pelos atores sociais citados, 

consideram como sinônimos as expressões “crescimento modernizante” e 
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“desenvolvimento”. Tais enunciados estão fundamentados nos ensinamentos na corrente 

de pensamento neoclássica da economia. A referida escola, por sua vez, constitui a base 

teórica que sustenta o Neoliberalismo de regulação implementado em nosso país a partir 

dos anos 90 no século XX até os dias atuais.          

Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em construir uma 

sociedade justa, livre, solidária e erradicar a pobreza e a marginalização somente serão 

alcançados com um modelo de desenvolvimento planejado promotor de alterações 

substancias nas estruturas econômicas, sociais, culturais e políticas.  
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RESERVA DO POSSÍVEL X MÍNIMO EXISTENCIAL:  

O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM MATÉRIA FINANCEIRA 

E ORÇAMENTÁRIA COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS  
 

 

Luciane Moessa de Souza∗

 

 

RESUMO 

Este trabalho busca defender a possibilidade (e a necessidade) do controle de 

constitucionalidade em matéria financeira e orçamentária, tanto no plano da ação quanto 

da omissão, demonstrando que, sem o exercício adequado das funções constitucionais 

de tributar e de destinar os recursos arrecadados mediante a elaboração da legislação 

orçamentária à efetivação dos direitos fundamentais vinculados ao mínimo existencial, 

jamais se poderá alcançar a realização dos objetivos cometidos ao Poder Público no 

plano constitucional. Sugere-se, assim, uma nova compreensão para a questão da 

“reserva do possível”, tendo em vista a interdependência entre os diversos direitos 

fundamentais e a supremacia destes em nossa ordem jurídico-constitucional. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; MÍNIMO EXISTENCIAL; RESERVA DO 

POSSÍVEL; CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; LEGISLAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 
 

ABSTRACT 

This paper defends the possibility and the need of constitutional control on the financial 

and budgetary laws, either on its contents or in its absence, demonstrating that, without 

the apropriate use of the constitutional powers of create taxes and channelize the money, 

through the budgetary laws, to the effectiveness of the basic rights linked to the 

                                                           
∗ Mestre em Direito do Estado UFPR, Doutoranda em Direito UFSC. Professora da Faculdade 

Internacional de Curitiba (FACINTER) e Procuradora do Banco Central do Brasil. 
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minimum necessary to one exist, we will never achieve the purposes that Constitution 

gave to the State. It suggests, this way, a new comprehension of the theme of the 

“reserve of the possible”, considereing the interdependence among the various basic 

rights and their superior position in our constitutional order. 
 

 

KEY-WORDS 

BASIC RIGHTS; MINIMUM FOR EXISTING; RESERVE OF THE POSSIBLE; 

CONSTITUTIONAL CONTROL; BUDGET AND FINANCIAL LAWS 

 

I – Introdução 

 

A questão da  justiciabilidade dos direitos fundamentais é, para nós, o tema mais 

desafiante e mais necessário de ser enfrentado pelo Estado e pelos operadores do Direito 

Público contemporâneo.  Como já concluímos em outro trabalho 1, a interdependência 

entre os direitos humanos deixa patente que não é possível relegar a proteção dos 

direitos fundamentais que concernem aos grupos sociais mais fragilizados unicamente 

ao plano político, deixando esta maioria social desprovida de proteção jurídico-

constitucional.  A realização dos direitos fundamentais possui custos e é necessário 

reconhecer o dever de o Estado buscar recursos junto às classes mais abastadas (por 

uma elementar questão de capacidade contributiva) a fim de universalizar a garantia das 

necessidades mais básicas dos seres humanos (por uma elementar questão de dignidade 

humana e solidariedade social). De outra parte, os contornos desse mínimo a ser 

universalizado terminam justamente onde se extrapola aquilo que se tem chamado de 

“reserva do possível”. As numerosas indagações colocadas por este tormentoso tema 

não encontrarão respostas enquanto não for devidamente exercido o controle de 

constitucionalidade em matéria financeira e orçamentária.  É o que buscaremos 

demonstrar. 

 

II – O mínimo existencial como critério definidor do conteúdo dos direitos 

fundamentais 
 
                                                           
1 “A omissão inconstitucional inviabilizadora de direitos fundamentais: limites e possibilidades do 
controle judicial” – no prelo. 
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 Alguns autores, como RICARDO LOBO TORRES 2 e ANA PAULA DE 

BARCELLOS  3, pretendem que o mínimo existencial – também chamado de “mínimo 

vital”, “conteúdo mínimo”, “núcleo essencial”, “substância mínima” dos direitos 

fundamentais – deva ser considerado como o critério apto a responder à questão sobre a 

possibilidade de realização em juízo de um direito fundamental prestacional 4.  Outros, 

contudo, – como DANIEL SARMENTO – entendem que nem sempre é possível 

garantir sequer o mínimo vital, citando como exemplo o salário mínimo brasileiro, que 

certamente não é garantido em seu núcleo essencial (e possivelmente não poderia sê-lo, 

dados os efeitos perversos que uma provável espiral inflacionária geraria na economia, 

corroendo imediatamente seu valor) 5.   
 

 O conceito de mínimo existencial merece alguns esclarecimentos. Trata-se de 

conceito emprestado, como tantos outros, da dogmática constitucional alemã, 

basicamente em razão da não positivação de direitos sociais, econômicos e 

fundamentais pelo texto constitucional de Bonn. Como nos noticia ANDREAS KRELL,  

a Corte Constitucional alemã extraiu o direito a um ‘mínimo de existência’ do princípio 

da dignidade da pessoa humana (artigo 1, I, da Lei Fundamental) e do direito à vida e à 

integridade física, mediante interpretação sistemática junto ao princípio do Estado 

Social (art. 20, I, da LF).  Assim, a Corte determinou um aumento expressivo do valor 

da ‘ajuda social’ (Sozialhilfe), valor mínimo que o Estado está obrigado a pagar a 

cidadãos carentes. Nessa linha, a sua jurisprudência aceita a existência de um verdadeiro 

Direito Fundamental a um ‘mínimo vital’. (2002:61) 

                                                           
2 Para LOBO TORRES, “O mínimo existencial exibe as características básicas dos direitos da liberdade: 
é pré-constitucional, posto que inerente à pessoa humana; constitui direito público subjetivo do cidadão, 
não sendo outorgado pela ordem jurídica, mas condicionando-a; tem validade erga omnes, aproximando-
se do conceito e das conseqüências do estado de necessidade; (...) é dotado de historicidade, variando de 
acordo com o contexto social.” (pp. 32-33). Mais adiante, afirma ele: “o mínimo existencial, na qualidade 
de direito subjetivo, é oponível à administração, gerando para esta a obrigação de entregar a prestação de 
serviço público independentemente do pagamento de qualquer tributo ou contraprestação financeira, haja 
ou não lei ou regulamento. A violação do direito, por ação ou omissão, justifica, como veremos adiante, o 
controle jurisdicional.” (1989: 46)  
3 Afirma ela: “Ao mínimo existencial se reconhece a modalidade de eficácia jurídica positiva ou simétrica 
– isto é, as prestações que compõem o mínimo existencial poderão ser exigidas judicialmente de forma 
direta”.  (2002:305). 
4 No mesmo sentido, MARCOS GOMEZ PUENTE cita decisão do Tribunal Constitucional espanhol: 
“este principio general [el de aplicabilidad imediata] no tendrá más excepciones que aquellos casos em 
que así lo imponga la propia Constitución o que la naturaleza misma de la norma impida considerarla 
inmediatamente aplicable”. (1997:58). 
5 “A proteção judicial dos direitos sociais” in: Seminário: Implementação Jurisdicional de Políticas 
Públicas, realizado pela Escola Superior do Ministério Público Federal do Paraná, Curitiba, 28 e 29 de 
junho de 2006. 
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 SANDOVAL ALVES DA SILVA, em sua dissertação de Mestrado, descreve o 

duplo aspecto do mínimo existencial: “1) proteção negativa contra a incidência 

tributária sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas; e 2) proteção positiva 

representada pela entrega de prestações estatais materiais aos menos favorecidos. Já 

os direitos sociais máximos devem ser exercidos a partir do processo democrático, por 

meio da cidadania reivindicatória e da prática orçamentária.” O mesmo autor chama a 

atenção para o fato de que o “mínimo existencial não é uma categoria universal, 

variando de lugar para lugar e até dentro do mesmo país” (2007:184). 

  
 Note-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já utilizou o mínimo 

existencial como critério para garantir a efetividade de direitos sociais, assentando que, 

embora não caiba, prima facie, ao Judiciário a formulação e implementação de políticas 

públicas, é possível interferir nelas se a Administração Pública comprometer a eficácia e 

a integridade dos direitos individuais e coletivos constitucionalmente consagrados 6 . 
 

 Frise-se, aqui, que o conceito de conteúdo mínimo dos direitos fundamentais 

também tem um cunho subjetivo, devendo ser atendidos primeiramente aqueles que 

mais necessitam, como ensina CARBONELL: 

En relación con el contenido mínimo, es importante señalar que se trata de un concepto 

aplicable no solamente a los derechos sino también a sectores de la población; 

concretamente, se puede aplicar para identificar al mínimo de personas a las que el 

Estado debe proteger en caso de crisis econômica. Es decir, el contenido mínimo en 

relación a grupos obliga al Estado a identificar a las personas en situación de 

vulnerabilidad para asegurarles el disfrute de sus derechos sociales (2005:62). 

 

III – A reserva do possível e seus limites 
 

 Sob o prisma dos limites à intervenção judicial, são já conhecidos os conceitos 

da “reserva do possível fática” (ausência de recursos financeiros) e da “reserva do 

possível jurídica” (suposta impossibilidade de alteração da legislação orçamentária), 

mas estes conceitos devem ser objetivados.  A ausência de recursos financeiros não se 

pode extrair pura e simplesmente da ausência de previsão de recursos orçamentários, 

                                                           
6 ADPF 45/DF e RE 436.996/SP – Relator Ministro Celso de Mello. 
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pois, como salientou com percuciência JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO, em 

Seminário recentemente realizado em Curitiba, a legislação orçamentária pode e deve 

ser questionada quando houver alocação de recursos a outras áreas em detrimento 

da realização de direitos 7. 

 É impossível negar que a implementação efetiva de direitos sociais básicos, 

todos eles garantidos implícita ou explicitamente por nosso texto constitucional, mas 

atualmente inexistente, constitui pressuposto fundamental para a existência da 

democracia e da liberdade, de modo que o tema em questão é um dos mais relevantes 

para a construção de uma sociedade em que todos tenham iguais oportunidades de 

desenvolver o seu potencial. 
 

 Todavia, grande parte de nossa doutrina publicista, de nossos tribunais, e, 

sobretudo, o tribunal encarregado de zelar pela observância de nossa Constituição, nem 

sempre demonstram o mesmo apreço, a mesma “vontade de Constituição”, que a 

valorização dada a alguns princípios clássicos do Direito Constitucional, tais como o da 

separação de poderes e o da legalidade orçamentária. Data maxima venia, dogmas como 

o da separação de poderes e o da legalidade orçamentária podem e devem ceder em prol 

da efetividade da Constituição, já que, se não for reconhecida a supremacia da 

Constituição, a própria separação de poderes – e todas as demais garantias 

constitucionais – perderão seu respaldo jurídico. 
  

 A reserva do possível fática (ausência de recursos) é um conceito ainda mais 

problemático, ainda mais fluido, ainda mais polêmico que o de mínimo existencial.  

Tem sido alegada indiscriminadamente pelo Poder Público para se furtar à 

implementação de direitos fundamentais e não existem ainda critérios objetivos para 

delimitá-la. Todavia, quando se trata de direitos fundamentais, é evidente que é 

necessário reconhecer a existência de uma maior restrição ao espaço de conformação do 

legislador.  É inevitável considerar a existência de limites à discricionariedade do 

administrador. 
 

                                                           
7 “Controle de constitucionalidade e políticas públicas”, in: Seminário: Implementação Jurisdicional de 
Políticas Públicas, realizado pela Escola Superior do Ministério Público Federal do Paraná, Curitiba, 28 e 
29 de junho de 2006. 
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 ANDREAS KRELL, em seu estudo sobre a justiciabilidade dos direitos sociais, 

faz uma crítica da transposição do conceito de reserva do possível da jurisprudência e 

doutrina alemãs para a realidade constitucional brasileira, que tem características tanto 

normativas como sócio-econômicas totalmente distintas, tecendo considerações 

contundentes a respeito: 

parece difícil que um ente público não possa conseguir ‘justificar’ sua omissão social 

perante critérios de política monetária, estabilidade, contenção de gastos, as exigências 

financeiras dos diferentes órgãos (Assembléias Legislativas, Tribunais de Justiça, 

Tribunais de Contas, etc.). Resta observar que não se trata definitivamente de ‘conferir 

certo caráter messiânico ao texto constitucional’, mas simplesmente de levá-lo a sério. 

(...) 

Pensando bem, o condicionamento da realização de direitos econômicos, sociais e 

culturais à existência de ‘caixas cheios’ do Estado significa reduzir a sua eficácia a zero; 

a subordinação aos ‘condicionantes econômicos’ relativiza sua universalidade, 

condenando-os a serem considerados ‘direitos de segunda categoria’. Num país com um 

dos piores quadros de redistribuição de renda do mundo, o conceito da ‘redistribuição’ 

(Umverteilung) de recursos ganha uma dimensão completamente diferente.(2002:53-54) 
 

Deste modo, para ele, “a discussão européia sobre os limites do Estado Social e 

a redução de suas prestações e a contenção dos respectivos direitos subjetivos não 

pode absolutamente ser transferida para o Brasil, onde o Estado Providência nunca foi 

implantado.” (2002:54) 8. Afirma ele, ainda: 

Temos certeza de que quase todos os doutrinadores do Direito Constitucional alemão, se 

fossem inseridos na mesma situação sócio-econômica de exclusão social com a falta das 

condições mínimas de uma existência digna para uma boa parte do povo, passariam a 

exigir com veemência a interferência do Poder Judiciário, visto que este é obrigado a 

agir onde os outros Poderes não cumprem as exigências básicas da Constituição (direito 

à vida, dignidade humana, Estado Social). (2002:53-54) 
 

 Ademais, se a repercussão em matéria orçamentária, tal como ocorre com a 

reserva do possível, fosse limite intransponível para as decisões judiciais, é evidente que 

toda a legislação e arrecadação tributárias seriam insuscetíveis de controle de 
                                                           
8 É importante notar que, como noticia KRELL, a “teoria engenhosa que liga a prestação do ‘mínimo 
social’ aos Direitos Fundamentais de liberdade (primeira geração) é fruto da doutrina alemã do pós-guerra 
que tinha de superar a ausência de qualquer Direito Fundamental Social na Carta de Bonn, sendo baseada 
na função de estrita normatividade e jurisdicionalidade do texto constitucional.” (2002:60) 
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constitucionalidade e de legalidade, pois, toda vez que o Judiciário decide que uma lei 

tributária que institui ou aumenta tributo é inconstitucional ou que um ato arrecadatório 

da administração tributária é ilegal, restam diminuídas as fontes de receitas 

orçamentárias 9.  A nosso ver, a reserva do possível pode e deve ser considerada nos 

precisos termos em que o Tribunal Constitucional alemão inicialmente formulou o 

conceito: “aquilo que se deve razoavelmente esperar do Estado”, o que, 

evidentemente, varia no tempo e no espaço, mas funciona como um limite – que pode e 

deve existir – das expectativas dos indivíduos em relação à contribuição do Estado para 

sua realização existencial. 
 

 ANA PAULA DE BARCELLOS defende, como veremos, a possibilidade de 

interferência do Judiciário na alocação de recursos orçamentários, bem como no 

atingimento das metas definidas pelo próprio poder político e, ainda, no controle da 

eficiência mínima (economicidade) de políticas públicas 10.  Salienta ela, contudo, que 

os controles judiciais devem assumir formas que não substituam as deliberações dos 

órgãos políticos, bem assim que fomentem o controle social (e não o substituam), 

fornecendo informações relevantes para solução do problema.  Para a jurista carioca, 

“não é possível que as esperanças todas sejam transferidas ao Judiciário. Deve-se criar 

condições para um efetivo controle político-social.” Da mesma forma, ela defende, 

como vários outros doutrinadores (v.g. Daniel Sarmento e Oscar Vilhena Vieira), que as 

discussões em sede de controle jurisdicional de políticas públicas atinentes a direitos 

fundamentais se dêem preferencialmente em ações coletivas. Frise-se que, em relação a 

determinados direitos, a tutela coletiva é a única possível (ao menos na forma 

específica, não ressarcitória).  ANA PAULA DE BARCELLOS dá o exemplo do 

saneamento básico, diretamente relacionado à proteção da saúde, constituindo, contudo, 

um serviço que não se pode isolar, em relação a cada indivíduo dele beneficiado. Além 

disso, não se trata de um serviço que possa ser explorado por mais de um ente. “Trata-

                                                           
9 É o que anota Jorge Pereira da Silva: “não há justificação para distinguir os efeitos financeiros das 
decisões dos tribunais criadoras de despesas adicionais imprevistas dos efeitos das sentenças que decidam 
pela inconstitucionalidade de leis geradoras de receitas, quer de receitas fiscais quer de receitas de outra 
natureza.” (2003: 239). 
10 “Controle jurídico e controle político-social das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: 
limites e possibilidades”, in: Seminário: Implementação Jurisdicional de Políticas Públicas, realizado 
pela Escola Superior do Ministério Público Federal do Paraná, Curitiba, 28 e 29 de junho de 2006. 
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se de um monopólio natural: a convivência de duas estruturas de saneamento, 

atendendo a mesma região, não é possível ou plausível.” (2002:287) 
 

 É necessária, ainda, uma palavra sobre a questão da colisão entre direitos 

fundamentais, bem menos comuns do que se imagina na esfera dos direitos sociais, 

econômicos e culturais.  Para todos os que estudam o problema, muito mais comum no 

que se refere a conflitos entre diferentes direitos individuais, não constitui nenhuma 

novidade o fato de que, em determinadas situações, não será possível a harmonização, 

com a preservação do núcleo essencial dos direitos envolvidos no conflito, sendo 

necessário recorrer à técnica da ponderação e aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade para optar pelo valor mais relevante no caso concreto 11. 
 

 Em realidade, quando se trata de omissões na concretização de direitos, o 

problema fundamental em jogo não é uma colisão entre direitos fundamentais, pois a 

titularidade de patrimônio, a ser restringida com a tributação, não é um direito 

fundamental. O que se tem, na prática, é a concorrência por recursos públicos escassos, 

de modo que é necessário, se se quer ir à raiz do problema, compreender e trabalhar na 

origem dessa escassez.  Daí a necessidade de enfrentar a questão do controle de 

constitucionalidade da legislação orçamentária e tributária. 

 

IV – O controle de constitucionalidade em matéria orçamentária e tributária 
 

 Em primeiro lugar, é preciso delimitar o conteúdo das obrigações do Poder 

Público em matéria de direitos fundamentais. Neste passo, podemos nos valer das lições 

de CARBONELL ao sintetizar tais obrigações à luz dos pactos internacionais de direitos 

humanos: 

los Estados, en materia de derechos econômicos, sociales y culturales, deben: 

a) Tutelar los derechos sin discriminación. 

b) Tomar todas las medidas apropiadas para hacer efectivos los derechos dentro de su 

território. 

c) Demostrar que las medidas tomadas son las más apropiadas para alcanzar      los 

objetivos del Pacto. 
                                                           
11 Acerca destes princípios muito já se produziu, de modo que não é este o espaço e o momento adequado 
para desenvolver o tema. Ver, por todos, Robert Alexy, Colisão de direitos fundamentais e realização de 
direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático, RDA 217:67-78. 
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d) Establecer vías judiciales para llevar ante los tribunales las posibles violaciones a los 

derechos señalados. 

e) Lograr progresivamente la satisfacción de los derechos establecidos em el Pacto, 

entendiendo por progresividad la obligación de hacerlo de manera inmediata y continúa. 

f) No dar marcha atrás em los niveles de realización alcanzados, puesto que está 

prohibida o severamente restringida la regresividad. 

g) Destinar el máximo de recursos disponibles a cumplir com el Pacto. 

h) Acreditar que en efecto se ha destinado el máximo de recursos   disponibles. 

i) En períodos de crisis, priorizar la protección de los miembros más vulnerables de la 

sociedad; y 

j) Asegurar niveles mínimos de satisfacción de los derechos, los cuales deben ser 

mantenidos incluso en períodos de crisis o de ajustes estructurales. (2005:62-63) 
 

Todas estas obrigações envolvem a elaboração de políticas públicas, a serem 

realizadas por ações do Poder Executivo e, como enfatiza ANA PAULA DE 

BARCELLOS, parafraseando SUNSTEIN,  

toda e qualquer ação estatal envolve gasto de dinheiro público e os recursos públicos 

são limitados. (...) Como não há recursos ilimitados, será preciso priorizar e escolher em 

que o dinheiro público será investido. Essas escolhas – prossegue ela –recebem [ou 

deveriam receber...] a influência direta das opções constitucionais acerca dos fins que 

devem ser perseguidos em caráter prioritário. (2007:11-12) 
 

Isso implica em que  

as escolhas em matéria de gastos públicos não constituem um tema integralmente 

reservado à deliberação política; ao contrário, o ponto recebe importante incidência de 

normas jurídicas constitucionais. (...) 

Na realidade, o conjunto de gastos do Estado é exatamente o momento no qual a 

realização dos fins constitucionais poderá e deverá ocorrer. Dependendo das escolhas 

formuladas em concreto pelo Poder Público, a cada ano, esses fins poderão ser mais ou 

menos atingidos, de forma mais ou menos eficiente. (2007:12) 
 

 Como anotam com cortante precisão SUNSTEIN e HOLMES, “a quantia que a 

comunidade decide gastar com cada um deles decisivamente afeta a extensão em que 

cada direito fundamental é protegido e efetivado” (1999:31), em outras palavras, a 
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medida de cada direito fundamental é definida em grande parte pelo montante de 

recursos orçamentários investidos na sua promoção e garantia. 
 

 ALFREDO AUGUSTO BECKER há muito já lançou luzes sobre essa 

correlação entre os recursos orçamentários arrecadados pelo Estado e sua utilização na 

realização dos deveres administrativos. “A conjugação da totalidade das relações 

tributárias com a totalidade das relações administrativas compõe uma única e 

contínua relação: a relação constitucional. (...) o Estado existe no dinamismo da 

Receita conjugado com o dinamismo da Despesa. (...) Essa conjugação dá-se pela lei 

que aprova o Orçamento Público (...) as receitas servindo para obter os fundos para a 

realização das despesas, estas tendo nas primeiras (as receitas) os meios de sua 

própria atuação.” (1963: 225-228) Citando GUSTAVO INGROSSO, afirma ele que a 

lei orçamentária é a mais importante dentre todas as leis de organização, pois ela é que 

coloca em movimento todas as funções do Estado (1963:211).  E as funções do Estado, 

como vimos, devem estar todas voltadas à realização, em maior ou menor grau, de 

direitos fundamentais. É o que leva o tributarista a afirmar que o equilíbrio do 

orçamento público hoje deve ser visto não como a equivalência entre receita e despesa, 

mas como o equilíbrio qualitativo entre receita e despesa pública, de um lado, e a 

realidade econômico-social, de outro (1963:217). 
 

Deste modo, há que se concordar com a afirmação de SANDOVAL ALVES DA 

SILVA de que “as normas constitucionais sobre direitos fundamentais obrigam o 

legislador a criar as respectivas leis que fixam as prestações positivas e o 

administrador a oferecer os serviços e prestações para a realização dos direitos 

constitucionais” (2007:196). E, se obrigam, devem ser atribuídos efeitos jurídicos à 

omissão do Executivo e do Legislativo nesse sentido. 
 

 Todas essas premissas apontam num único sentido: a inevitabilidade do controle 

de constitucionalidade da legislação orçamentária.  ANA PAULA DE BARCELLOS 

deixa claro que admitir-se este controle, por força da imperatividade da Constituição, 

“não significa que não haja espaço autônomo de deliberação majoritária acerca da 

definição das políticas públicas ou do destino a ser dado aos recursos disponíveis (...) 

não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas apenas da limitação do primeiro 
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pelo segundo”, ou seja, “essa deliberação não estará livre de alguns condicionantes 

jurídico-constitucionais” (2007:13-14). 
 

 É da mesma autora a interessante consideração sobre a escassez da produção 

doutrinária a respeito do tema, em contraste com a farta produção voltada à contenção 

da arrecadação: “Há uma grave e legítima preocupação em limitar juridicamente o 

ímpeto arrecadador do Estado; nada obstante, não existe preocupação equivalente com 

o que o Estado fará, afinal, com os recursos arrecadados.” (2007:15) 12 

Compartilhamos de seu espanto quanto a essa dissonância e, apesar de o momento atual 

estar marcado pelos reclamos contra o crescimento acelerado da carga tributária 

brasileira nos últimos anos, pensamos que o problema principal reside na utilização 

desses recursos 13, já que, nos países desenvolvidos em geral a carga tributária é muito 

maior do que a nossa e, no entanto, a população não está revoltada com o fato, mas sim 

satisfeita de modo geral com o emprego que se dá aos recursos arrecadados. 
 

 Como observa ALEXY, em precioso artigo sobre colisão entre direitos 

fundamentais, “a cobrança de impostos serve diretamente (...) à produção da 

capacidade de ação financeira do Estado. A capacidade de ação financeira do Estado 

é, em termos genéricos, um pressuposto de sua capacidade de ação. O Estado social 

pede que ela seja consideravelmente ampliada.” (1999:72) 
 

 Ou seja, para que o Estado dê conta efetivamente da universalização de direitos 

fundamentais, que é a sua mais básica missão constitucionalmente estabelecida, razão 

de ser todas as suas funções, de sua existência, por assim dizer, é necessário não apenas 

controlar a utilização dos recursos públicos, mas apoiar a existência de uma tributação 

condizente com os desafios que a ele se colocam. 
 

 Anota com precisão GILBERTO BERCOVICI:  
                                                           
12 E prossegue ela: “A realidade das despesas públicas, entretanto, deveria despertar interesse semelhante: 
desperdício e ineficiência, prioridades incompatíveis com a Constituição, precariedade de serviços 
indispensáveis à promoção de direitos fundamentais básicos, como educação e saúde, e sua convivência 
com vultosos gastos em rubricas como publicidade governamental e comunicação social não são 
propriamente fenômenos pontuais e isolados na Administração Pública brasileira.” (2007:16) 
13 Apesar de toda a corrupção, desperdício e ineficiência que caracterizam diversos setores da 
Administração Pública no Brasil, é inegável a insuficiência de recursos para realizar as tarefas 
constitucionalmente atribuídas aos entes públicos e, se isso se deve em parte à sonegação, em parte se 
deve à baixa carga tributária, que, além de tudo, é, muitas vezes, regressiva, tributando mais quem tem 
menor capacidade contributiva. 
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A concepção tradicional de um Estado demasiadamente forte no Brasil, contrastando 

com uma sociedade fragilizada, é falsa, pois pressupõe que o Estado consiga fazer com 

que suas determinações sejam respeitadas. Na realidade, o que há é a inefetividade do 

direito estatal. De acordo com Marcelo NEVES, o Estado é bloqueado pelos interesses 

privados. A conquista e ampliação da cidadania no Brasil, portanto, passam pelo 

fortalecimento do estado perante os interesses privados e pela integração igualitária da 

população na sociedade. (2003:182) 
 

 É absolutamente inaceitável, ainda, a alegação de que o Judiciário não poderia 

interferir na política orçamentária, com base em suposta violação da separação de 

poderes.14

 

 É também inaceitável que o cumprimento das decisões judiciais que tutelem 

direitos fundamentais fique subordinado à prévia existência de recursos orçamentários. 

Como nos ensina MARCOS GOMEZ PUENTE,  

el principio de legalidad presupuestaria, conforme al cual la Administración no puede 

afrontar el pago de obligaciones econômicas que no cuenten con el correspondiente 

crédito o consignación presupuestaria previa, no puede oponerse al cumplimiento por la 

Administración de las sentencias em las que se le condena al pago de una cantidad 

líquida.  
 

Assim, para ele, a Administração está obrigada a incluir no orçamento os 

recursos necessários para o atendimento a tais decisões judiciais (1997:59), de modo 

que seria inconstitucional a legislação orçamentária que as omitisse, caracterizando-se, 

portanto, um direito à medida legislativa concreta. 
 

                                                           
14 Para KRELL, “Torna-se cada vez mais evidente que o vetusto princípio da separação dos poderes, 
idealizado por Montesquieu no século XVIII, está produzindo, com sua grande força simbólica, um efeito 
paralisante às reivindicações de cunho social e precisa ser submetido a uma nova leitura, para poder 
continuar servindo ao seu escopo original de garantir Direitos Fundamentais contra o arbítrio e, hoje 
também, a omissão estatal.” (Op. cit., p. 88) Ele cita, neste passo, as lições de HAMILTON, JAY e 
MADISON, autores dos Federalist Papers, ao conceber o sistema americano de separação de poderes, 
que se baseia no sistema de freios e contrapesos e serviu de inspiração para a estruturação de nosso 
presidencialismo. Para eles, a separação de poderes não significa “que os três poderes devam ser 
reciprocamente independentes, mas que se deve excluir que quem possua todos os poderes de um 
determinado setor possua também todos os poderes de um outro, de modo a subverter o princípio sobre o 
qual se baseia uma constituição democrática, e que portanto é necessária uma certa independência entre 
os três poderes para que a cada um seja garantido o controle constitucional dos demais” (p. 89) 
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 Também EROS GRAU, em texto muito anterior à sua posse como Ministro do 

STF, já se manifestou a respeito do tema, sob o prisma do conflito entre os princípios da 

legalidade da despesa pública e da sujeição da Administração às decisões judiciais. Para 

resolver um conflito entre princípios, lembra ele, deve se levar em conta o peso relativo 

de cada um deles. No caso em tela, aduz: “não tenho dúvida quanto ao prevalecimento 

do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário em relação 

ao princípio da legalidade da despesa pública”, pois o primeiro constitui “princípio 

jurídico fundamental”, verdadeiro “axioma de direito público”.  Assim, para ele, o 

“acatamento ao princípio da legalidade da despesa pública mediante o sacrifício da 

sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário resultaria inteiramente 

insustentável.” (93:143)  
 

 Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até o momento entende 

serem as leis orçamentárias insuscetíveis de controle de constitucionalidade, por se 

tratarem de “leis temporárias ou de efeitos concretos”, apesar de serem as leis 

orçamentárias, como leciona SANDOVAL ALVES DA SILVA, aquelas que 

“representam, prima facie, de forma geral e abstrata, o montante de recursos públicos 

disponíveis para cumprir as obrigações constitucionais de atendimento aos direitos 

constitucionais (...) e as obrigações de pagamento a serem assumidas pela 

Administração e destinadas a atender as necessidades públicas definidas nas leis dessa 

natureza” (2007:228). Ou seja, trata-se de normas gerais e abstratas por não estarem 

especificados, no momento da sua edição, quem serão os devedores de tributos, nem 

quem serão os beneficiários das prestações estatais. Assinala com inteira razão o autor: 

o orçamento, quando fixa uma despesa pública, está impondo aos agentes públicos uma 

obrigação de realização das políticas públicas, conferindo executoriedade e efetividade 

aos direitos fundamentais sociais contidos nas normas constitucionais e garantindo em 

abstrato as condições de pagamento a quem for necessário na concretização de tais 

direitos. 

Ora, se os direitos fundamentais sociais não podem ser exigidos antes de delimitados, 

como após essa delimitação eles não podem ser objeto de demanda judicial para 

cumprimento? (2007:231-232) 
 

 A boa notícia é que, segundo o autor, “o STF já vem adotando mudança na 

interpretação no sentido de conceber contornos abstratos e autônomos nas leis 
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orçamentárias, admitindo o controle de constitucionalidade pela via concentrada [STF 

ADI 2.925/DF – Relator Min. Marco Aurélio], restando evoluir para todos os casos que 

representem ofensa à Constituição.” (2007:232-233). Também noticia ele que o 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes recentemente suscitou questão de ordem acerca do 

controle de constitucionalidade de leis concretas e de efeitos temporários ou já 

revogadas (ADI 1244/SP). 
 

 A realidade é que grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira está 

ainda atrelada ao modelo francês de Estado Liberal de Direito, ignorando as 

transformações introduzidas em nosso sistema constitucional desde as Constituições de 

1891 e de 1934. Citando mais um vez as lições de KRELL, “na medida em que as leis 

deixam de ser vistas como programas condicionais [imposição de sanções aos 

particulares e de limitações ao poder estatal] e assumem a forma de programas 

finalísticos [imposição de tarefas ao poder público e de direitos a que estas sejam 

cumpridas], o esquema clássico da divisão dos poderes perde sua atualidade.” 

(2002:90) 15

 

 Lamentavelmente, existe uma tradição de colocar o princípio da separação de 

poderes, que é um princípio instrumental, acima até da proteção de direitos 

fundamentais, como se ele fosse um princípio constitucional superior aos demais. 

SANDOVAL ALVES DA SILVA sintetiza bem a questão: “o princípio da separação 

dos poderes e a competência de dispor do orçamento não são idéias absolutas, pois 

sofrem limitações constitucionais, nem são fins em si mesmos, mas meios para o 

controle do Poder Estatal e garantia dos direitos individuais” (2007:187). 
 

Felizmente, existem diversas vozes dissonantes na doutrina mais aprofundada 

sobre o assunto. Assim, para KRELL,  

Uma solução para o problema da dedicação insuficiente de verbas públicas para a 

realização de serviços sociais seria a contestação e o controle das leis orçamentárias do 

                                                           
15 Como sustenta SÉRGIO ARENHART, “o sistema adotado no Brasil não é o da ‘separação de poderes’, 
mas sim o do ‘balanceamento dos poderes’.  Ou seja, o direito nacional não concebe a vedação de o 
Judiciário controlar atividades de outros ‘poderes’ (…) sempre que a atividade dos outros ‘poderes’ se 
mostre ilegal ou contrária às diretrizes principiológicas da Lei Maior, impõe-se a atuação do Poder 
Judiciário, coibindo esta ilegalidade e apontando o caminho correto da atividade do Estado, seja vedando 
certa conduta, seja ainda impondo-a, quando verificada a omissão.” As ações coletivas e o controle das 
políticas públicas pelo Poder Judiciário. In: http://jus2.uol.com.br/doutrina/  texto. asp?id=7177, p. 07. 
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respectivo ente federativo, por ação direta de inconstitucionalidade (através do 

Ministério Público, artigo 102, I, CF) toda vez que contrariarem dispositivos 

constitucionais (2002:102). 
 

Também MIGUEL CARBONELL defende o controle judicial da legislação 

orçamentária, justamente porque parte das obrigações do Poder Público em matéria de 

direitos sociais depende de recursos financeiros suficientes e isto “implica en que el 

legislador no podrá destinar a áreas no prioritarias los recursos que hacen falta para 

realizar los derechos sociales”, além de ser também no controle da legislação 

orçamentária que se pode verificar o cumprimento da realização progressiva dos direitos 

sociais (2005:66). 
 

 Ao abordar a questão da justiciabilidade dos direitos sociais, CLÈVE defende a 

utilização de ações coletivas com a finalidade tanto de controlar a constitucionalidade 

da legislação orçamentária quanto de exigir o cumprimento desta: 

Um bom caminho para cobrar a realização progressiva desses direitos (porque são 

direitos de eficácia progressiva) é o das ações coletivas, especialmente, das ações civis 

públicas. Tratar-se-ia de compelir o Poder Público a adotar políticas públicas para, num 

universo temporal definido (cinco ou dez anos), resolver o problema da moradia, do 

acesso ao lazer, à educação, etc. É claro que, neste caso, emerge o problema 

orçamentário. Todavia, cumpre compelir o Estado a contemplar no orçamento dotações 

específicas para tal finalidade, de modo a, num prazo determinado, resolver o problema 

do acesso do cidadão a esses direitos. Desse modo, tratar-se-ia de compelir o Poder 

Público a cumprir a lei orçamentária que contenha as dotações necessárias (evitando, 

assim, os remanejamentos de recursos para outras finalidades), assim como de obrigar o 

Estado a prever na lei orçamentária os recursos necessários para, de forma progressiva, 

realizar os direitos sociais. E aqui é preciso desmistificar a idéia de que o orçamento 

é meramente autorizativo. Se orçamento é programa, sendo programa não pode 

ser autorizativo. O orçamento é lei que precisa ser cumprida pelo Poder Executivo. 

(2003:299) 16

                                                           
16 Grifos nossos.  SANDOVAL ALVES DA SILVA, por seu turno, formula proposta ainda mais ousada, 
defendendo “a alteração do texto constitucional para que o Poder Judiciário possa iniciar o processo 
legislativo de alteração das leis orçamentárias, permitindo que a inconstitucionalidade apurada em 
processos judiciais desapareça com a atuação do processo democrático ou que seja adotado 
procedimento semelhante ao sistema de precatórios previsto na Constituição, concebendo-se o regime de 
urgência no processo legislativo quando for concedida tutela liminar no processo judicial a ser 
convertido em processo legiferante.” Op. cit., p. 240. 
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Já ANA PAULA DE BARCELLOS é pioneira ao procurar delinear os 

parâmetros para o controle de constitucionalidade da legislação orçamentária, controle 

que implique, por exemplo, “concluir que determinada meta constitucional é prioritária 

e, por isso, a autoridade pública está obrigada a adotar políticas a ela associadas” ou 

que “determinada política pública, embora aprovada pelos órgãos majoritários, não 

deve ser implementada até que as metas prioritariamente estabelecidas pelo 

constituinte originário tenham sido atingidas” (2007:16).  Também para ela, esse 

parece ser o “momento de repensar a teoria jurídica que prevalece até hoje no Brasil 

acerca do orçamento, sobretudo de seu papel na definição das políticas públicas e de 

seus efeitos.” (2007:29) 
 

O primeiro parâmetro que ela identifica é aquele do respeito aos percentuais 

mínimos de gastos que a Constituição estabelece para determinadas áreas, como 

educação (art. 212), saúde (art. 198, § 2º), seguridade social  e educação (art. 195) 

(2007:20). Trata-se de apurar se as leis orçamentárias estão contemplando estes 

percentuais mínimos e se as despesas efetivamente a eles correspondem. Para tal fim, 

salienta ela, “será preciso ter acesso a informações tanto no que diz respeito aos 

valores arrecadados pelo Estado, quanto no que toca à aplicação real desses 

recursos”.  Além disso, “é preciso definir que conseqüências podem ser atribuídas a 

esse fato [eventual descumprimento], seja para punir o responsável pelo ilícito 

constitucional, para impedir que o ato praticado produza efeitos ou ainda para 

produzir o resultado desejado pela Constituição.” (2007:20) 

  

 “Um segundo parâmetro de controle que se pode construir a partir do texto 

constitucional – prossegue – diz respeito ao resultado final esperado da atuação 

estatal.” Trata-se aqui de “extrair das disposições constitucionais efeitos específicos, 

que possam ser descritos como metas concretas a serem atingidas em caráter 

prioritário pela ação do Poder Público” (2007:20), tais como oferecer o ensino 

fundamental gratuito para toda a população (art. 208, I). Definidas tais metas concretas, 

o que ocorre com grau bem maior de dificuldade em outras áreas, como saúde, “os 

recursos disponíveis deverão ser obrigatoriamente aplicados em políticas públicas 
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vinculadas a essa finalidade constitucional, de modo que outros gastos, não 

prioritários, devem esperar.” (2007:22) 
 

 Por fim, o terceiro parâmetro sugerido pela autora diz respeito ao controle da 

própria definição das políticas públicas a serem implementadas, isto é, “dos meios 

escolhidos pelo Poder Público para realizar as metas constitucionais”. Não obstante 

reconheça que, a princípio, os Poderes Legislativo e Executivo são livres para escolher 

os meios para cumprir as metas constitucionalmente definidas, é possível, embora 

complexo – e poderíamos acrescentar, é absolutamente necessário –, “conceber 

parâmetros de controle nesse particular para o fim de eliminar das possibilidades de 

escolha à disposição das autoridades públicas os meios comprovadamente ineficientes 

para a realização das metas constitucionais.” (2007:23). Frise-se que este controle, 

desde a Emenda Constitucional no 20/98, está abrangido expressamente nos critérios de 

fiscalização da constitucionalidade da Administração Pública, a partir da positivação do 

princípio da eficiência no caput do art. 37. 
 

 Identificados os parâmetros para o controle, aponta BARCELLOS, “sua 

aplicação efetiva depende de dispor-se de informação acerca: (i) dos recursos públicos 

disponíveis; (ii) da previsão orçamentária; e (iii) da execução orçamentária.” 

(2007:24) Todavia, segundo a autora, nem sempre estas informações estão disponíveis: 

No campo das receitas públicas, diversos orçamentos não distinguem a arrecadação 

prevista por tributos. Na mesma linha, os relatórios acerca da arrecadação efetivamente 

verificada, quando disponíveis ao público, nem sempre discriminam as receitas por 

espécie tributária. (...) 

Diversos orçamentos, de diferentes níveis federativos, aprovam apenas uma verba geral 

para despesas, sem especificação; outros veiculam uma listagem genérica de temas, sem 

que seja possível identificar minimamente quais as políticas públicas que se deseja 

implementar. 

Os relatórios de execução orçamentária nem sempre existem e, em geral, são pouco 

informativos. (2007:25) 
 

 No entanto, como ressalta ela, todos esses detalhamentos são inerentes ao dever 

de elaborar a proposta orçamentária e depois prestar contas de seu cumprimento (art. 70 
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CF), podendo ser coativamente exigidos (2007:26-27), ou seja, cabendo a proposição de 

ação civil pública ou popular para exigir esse cumprimento. 
 

 A autora cogita, ainda, das conseqüências atribuíveis em caso de verificação de 

inconstitucionalidade, à luz dos parâmetros mencionados: “em primeiro lugar, diz ela, é 

possível imaginar algum tipo de penalidade aplicável ao responsável”, o que, no caso 

das mais altas autoridades federais, já está previsto pelo art. 85 da Constituição: trata-se 

de crime de responsabilidade, ensejando pois a perda do cargo. Em segundo lugar, 

defende ela que o ato inconstitucional seja impedido de produzir efeitos, ou seja, “é 

possível conceber que o Estado seja proibido de gastar com, e.g., publicidade 

governamental, até que as metas prioritárias estabelecidas pela Constituição sejam 

alcançadas. Em terceiro lugar, pode-se cogitar de o próprio Judiciário ser autorizado a 

impor aos demais Poderes Públicos o investimento nas metas constitucionais” 

(2007:28), sendo que, nesta última hipótese, em nosso entendimento, seria necessária a 

nomeação de uma equipe para monitorar o cumprimento da decisão judicial, talvez 

formada por membros da sociedade civil organizada. Para SANDOVAL ALVES DA 

SILVA, é necessário “que o Poder Judiciário determine à autoridade administrativa a 

iniciativa das alterações orçamentárias, à semelhança do que ocorre em sede de 

mandado de segurança”. Ademais, como se sabe, o não investimento dos mínimos 

constitucionalmente exigidos em educação e saúde autoriza a intervenção federal nos 

Estados e destes nos Municípios (arts. 34, VII, “e” e 35, III, da CF). 
 

 Por fim, neste passo, julgamos necessário também tecer algumas considerações 

no que diz respeito à omissão na instituição de tributos constitucionalmente previstos 

conjugada ao fato de não se realizarem os deveres impostos ao Poder Público com 

relação aos direitos fundamentais.  É o caso do Imposto sobre Grandes Fortunas, 

previsto pelo art. 153 de nossa Carta Constitucional e até o momento não instituído pela 

União. Ora, se a realização de direitos fundamentais depende de recursos orçamentários, 

se a Constituição institui competências destinadas à obtenção destes fundos e estas 

competências não são exercidas e diversos direitos fundamentais não são efetivados por 

insuficiência de recursos, cumpre indagar se não estaríamos aí diante de uma gravíssima 

omissão inconstitucional no dever de tributar para dar cumprimento às finalidades do 
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Estado brasileiro. Reconhecida a existência de uma omissão inconstitucional, 

evidentemente, devem ser atribuídas conseqüências aptas a corrigir a violação 17.  

 

V – Considerações finais 
 

 Se os direitos fundamentais demandam recursos materiais para sua 

universalização, não se pode negar a existência de deveres para o Estado em matéria de 

instituição e arrecadação de tributos, bem como de uma adequada distribuição dos 

mesmos no momento da elaboração orçamentária.  Se deveres existem, é imperativo 

reconhecer que a legitimidade para invocar o seu descumprimento e a respectiva 

aplicação de sanções.  Note-se que estamos falando da única razão legítima para a 

existência do Estado: a universalização dos direitos fundamentais.  Se não entendermos 

que devem entrar em ação mecanismos para exigir o cumprimento desta função, poder-

se-á dizer que abdicamos do valor do Estado, de sua contribuição para uma convivência 

social em que cada um possa exercer a sua condição humana. Para quem entender, 

como nós, que é necessário ao Estado desempenhar esta fundamental missão, esperamos 

ter lançado algumas luzes.  
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A LEGITIMAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO PELO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 

 

Mateus Simões de Almeida∗

 

RESUMO 

A intervenção do Estado no domínio econômico é prática corrente, tendo já lançado 

suas bases positivas nas legislações em quase todo o mundo. A legitimação desse 

processo, todavia, encontra maiores dificuldades de se impor. Impregnada por uma 

lógica ainda liberal a sociedade reluta em aceitar essa ingerência que, por vezes, é vista 

mesmo como uma agressão ao patrimônio e à liberdade individual. O princípio da 

subsidiariedade, transferindo a esfera de poder para um ponto mais próximo do cidadão 

e da empresa, acaba se apresentando como mecanismo legitimador da intervenção do 

estado na economia, a fim de que a mesma possa se inserir no contexto social como 

mecanismo de promoção do desenvolvimento econômico e não mais como agressão 

estatal. 

 

PALAVRAS CHAVES 

INTERVENÇÃO; LEGITIMAÇÃO; SUBSIDIARIEDADE 

 

ABSTRACT 

The State intervention in economic domain is a day-by-day practice and its positive 

roots have been launched over legislation in almost all the world. The legitimation of 

that process, however, had found some problems to impose itself. Under a still liberal 

system of logic, society refuses to accept this interference that is commonly seen as an 

aggression against the individual freedoms and patrimony. The rule of subsidiarity, 

changing the center of power to a point closer to the citizen and the corporation, show 

itself to be a mechanism of legitimation of state intervention in economy, allowing its 

acceptance in the social context as a mechanism of development and not anymore as a 

state aggression. 

                                                 
∗ Mestrando em Direito Empresarial pelas Faculdades Milton Campos, Professor da Faculdade de Direito 
Milton Campos, Professor da UNIFENAS – Universidade José do Rosário Vellano, Professor do CAD – 
Curso de Atualização em Direito, Assessor da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/MG, Advogado 
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INTRODUÇÃO 

A intervenção do Estado na economia é realidade que se apresenta 

mundializada. Nesse contexto, cresce a especulação científica quanto aos padrões que 

devem orientar essa atuação e a conveniência de uma presença alargada ou diminuída 

do Estado no mercado. 

Relevante, nesses termos, deslocar a análise da atuação estatal em si, 

para a investigação dos mecanismos de legitimação dessa intervenção. Nessa busca, 

duas são as possibilidades aparentes: Concluir pela validade da atuação estatal com base 

exclusivamente no texto constitucional, adotando uma linha hermenêutica neo-

positivista, ou, em contraposição a isso, enxergar a necessidade de alteração desse 

modelo interpretativo, especialmente a partir do paradigma do Estado Democrático de 

Direito. 

O indivíduo, a empresa e seus núcleos de organização, como 

sindicatos, confederações ou associações, ganham relevo nessa possível nova 

abordagem, sendo daí resgatada a idéia da subsidiariedade. 

O princípio da subsidiariedade, já profundamente trabalhado pelos 

Teóricos do Estado, afirma sua aplicação como único meio de garantir a essência da 

democracia e, ao mesmo tempo, possibilitar a implementação de um Estado em 

harmonia com a realidade social em que se insere. Por óbvio, os neo-positivistas 

apontam na subsidiariedade um movimento de desmonte do Estado e de transferência 

de responsabilidades eminentemente públicas para empresas e para determinadas 

parcelas da chamada sociedade civil organizada. 

 

1 A LEGITIMIDADE DOS MECANISMOS DE INTERVENÇÃO ESTATAL 

A própria idéia de Estado, em alguma medida, traz em si a concepção 

de intervenção, especialmente quando se parte de um conceito pós-moderno de Estado, 

enquanto a reunião das soberanias individuais na busca da maximização dos resultados 

socialmente considerados. 
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A existência de um ente que atua de forma imperativa sobre as 

condutas individualmente consideradas, é que faz transparecer essa ligação essencial 

entre o Estado e a intervenção. DE PLACIDO E SILVA (2002), no verbete 

“intervenção” de seu Dicionário Jurídico assevera: 

 

Do latim interventio, intervenire (assistir, 
intrometer-se, ingerir-se), em acepção comum é tido o vocábulo 
como intromissão ou ingerência de uma pessoa em negócios de 
outrem, sob qualquer aspecto, isto é, como mediador, 
intercessor, conciliador etc.1

 

ANTÔNIO HOUAISS (2001), com a costumeira precisão, toma a 

intervenção como “interferência do Estado em domínio que não seja de sua 

competência, embora constitucionalmente legítima”2. Em que pese a falta de 

precisão técnico-jurídica da expressão “competência”, no conceito apresentado pelo 

lingüista, a colocação por ele feita é de extremada utilidade, especialmente por fazer 

transparecer a visão conservadora que encerra. Em verdade, o liberalismo clássico é 

ainda arraigado na estruturação do pensamento ocidental, sendo perceptível que a 

forma como conceituada a intervenção evidencia um descontentamento do indivíduo 

com essa “intromissão” estatal. Essencial, portanto, que de início se faça purificar o 

discurso desse tom reacionário, que enxerga na intervenção uma atuação para além 

das “competências” estatais. 

A atuação do Estado por sobre o indivíduo, limitando-lhe as 

condutas e impondo-lhe comportamentos que julga adequados, é que caracterizaria a 

intervenção que comporá o presente objeto de análise. No entanto, a partir do 

paradigma do Estado Democrático de Direito, não se poderia conceber a legitimidade 

de atuações do Estado para fora de suas competências, simplesmente porque assim 

autoriza o texto constitucional. Escapar à lógica positivista inserta nessa idéia é 

premissa inafastável para o alcance de conclusões válidas acerca da atuação do 

Estado pós-moderno. 

                                                 
1  SILVA, Vocabulário Jurídico. 2002. p. 446 
2  HOUAISS e VILLAR, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 2001. p. 1637 
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A intervenção do Estado será legítima, não porque 

constitucionalmente prevista, mas porque construída na dialética do discurso 

jurídico-legislativo. 

No Brasil, como de resto na maior parte dos países 

subdesenvolvidos3, a intervenção ganha contornos de ainda maior relevância. 

Escapar à fatalidade da miséria parece exigir a atuação quase mítica do Estado. Essa 

presença ativa do Estado, nesses casos, alcançará necessariamente a vida econômica 

e aí residirá o grave incomodo já referido anteriormente. 

O homem, ainda embriagado pela lógica dos primeiros teóricos do 

contratualismo constitucional, insiste em ver no Estado um inimigo que deve ser 

contido. Na visão liberal, a atuação estatal seria tolerada apenas para garantir o 

direito à liberdade, que tem na defesa cega da propriedade sua mais acintosa 

característica. 

Em países como o Brasil, cuja realidade está sempre a exigir uma 

forte presença do Estado na economia, o problema se agrava. De um lado, aqueles 

que crêem absurda a idéia do Estado enquanto agente do mercado, de outro, os 

defensores do Estado-empresário. Certo é, contudo, que a intervenção é uma 

realidade nos países pobres, e o Estado, ali, é provavelmente o mais relevante agente 

econômico do mercado: 

 

Em alguns casos, como no Brasil, a crença na 
incapacidade de autocontrole do mercado, somada à aplicação 
de planos desenvolvimentistas executados pelo setor público, 
acaba acarretando em um açambarcamento pelo Estado de 
parte da atividade produtiva que normalmente seria exercida 
pelo poder privado. (...) Ocorre que o ‘mercado’ considerado 
conta com agentes estatais dotados de apreciável poder e que 
não podem ser desconsiderados.4

 
                                                 
3  Aqui se preferirá a expressão “país subdesenvolvido” a “país em desenvolvimento”, atualmente 
adotada como politicamente correta, mas que mascara a efetiva realidade local. Ora, a expressão “em 
desenvolvimento” faz parecer que os países a que elas se referem encontram-se em processo de melhoria 
de sua condição de desenvolvimento, o que nem sempre representa a verdade. Fato é que a expressão, 
aparentemente inocente, esconde a crua realidade da miserabilidade desses países que foram excluídos do 
gozo capitalista e flutuam à margem dos sistemas centrais. A correta percepção de que o mundo 
ocidental-capitalista se separa em ricos (desenvolvido) e pobres (subdesenvolvidos) permite uma melhor 
compreensão dos mecanismos econômicos que mantém uma relação de metrópole/colônia entre uns e 
outros. 
4  SALOMÃO FILHO. Direito Concorrencial: As Estruturas. 1998. p. 46 
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Em países subdesenvolvidos a escassez de recursos para investimentos 

e gastos sociais sempre exige uma participação ativa do Estado na condução das 

políticas de promoção do desenvolvimento local. O Prêmio Nobel em economia, 

indiano radicado nos Estados Unidos, AMARTYA SEN (2003), coloca a questão nos 

seus exatos termos: 

 

No âmbito dos países em desenvolvimento, a 
necessidade de iniciativas de política pública para criação de 
oportunidades sociais é de uma importância fulcral. Como já 
ficou dito, no passado dos países ricos de hoje podemos 
observar uma extraordinariamente notável história de 
intervenção pública, que se ocupou respectivamente da 
educação, de cuidados de saúde, de reformas agrárias etc. A 
partilha alargada dessas oportunidades sociais tornou possível 
à massa da população participar directamente no processo de 
expansão económica.5

 

E arremata: 

 

A criação de oportunidades sociais traz um 
contribucto direto á expansão das potencialidades humanas e 
da qualidade de vida [...]. A expansão dos cuidados de saúde, 
da educação, da segurança social, etc., contribui directamente 
para a qualidade de vida e seu florescimento. Temos todas as 
provas de que, mesmo com um rendimento relativamente baixo, 
um país que garante a todos os cuidados de saúde e a educação 
pode realmente conseguir resultados notáveis em termos de 
duração e de qualidade de vida de toda a população. A natureza 
altamente geradora de trabalho dos cuidados de saúde e da 
educação básica – e do desenvolvimento humano em geral – 
torna-os comparativamente baratos nos primórdios do 
desenvolvimento económico, quando os custos laborais são 
baixos.6

 

                                                 
5  SEN, Amartia Kumar. O Desenvolvimento como Liberdade. Trad. ROSA, Joaquim Coelho. 1ª 
Ed. Lisboa: Gradiva, 2003. p. 156 
6  SEN, Amartia Kumar. O Desenvolvimento como Liberdade. Trad. ROSA, Joaquim Coelho. 1ª 
Ed. Lisboa: Gradiva, 2003. p. 156 
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A necessidade de realização de gastos sociais7 é patente em economias 

fragilizadas por graves problemas de distribuição de renda e oportunidades, como a 

brasileira. A irresponsável utilização dos vultuosos recursos públicos, contudo, poderá 

acarretar conseqüências danosas não apenas ao erário, mas ao complexo econômico 

como um todo. Nos termos em que já defendido por CALIXTO SALOMÃO8, a pujante 

presença do Estado na economia é por si só fator de inibição da atuação privada, o que 

aumenta as responsabilidades públicas e, ao mesmo tempo, põe em dúvida a 

conveniência do manejo de modelos econômicos interventivos: 

 

Enquanto estas considerações proporcionam 
boas razões para despesas públicas em áreas cruciais para o 
desenvolvimento econômico e para a evolução social, há 
argumentos contrários que devem também ser tidos em conta no 
mesmo contexto. Uma questão é a da carga fiscal imposta pela 
despesa pública, que pode ser muito alta, consoante a 
quantidade do que se planeia realizar. O medo dos défices 
orçamentais e da inflação [...] tende a assombrar os debates 
contemporâneos sobre política econômica e essa é, com efeito, 
uma questão capital. Outra questão é a dos incentivos e dos 
efeitos que um sistema de investimentos públicos pode ter na 
restrição da iniciativa e no desvio do empenho das pessoas.9

 

Nesse viés, essencial a compreensão e análise dos mecanismos de 

legitimação da intervenção do Estado no domínio econômico. A autorização 

constitucional para a atuação estatal, por si só, não bastará à configuração de uma 

atuação válida do Estado. Ao contrário, o autoritarismo da lei é sempre razão de 

descrédito de seu conteúdo que, uma vez positivado, deve ser analisado com ainda mais 

severidade que quando apenas proposição moral ou padrão geral de comportamento. É 

que a coatividade do sistema jurídico não pode, na atualidade, prestar-se à 

                                                 
7  Aqui também se preferirá expressão pouco apreciada pelos defensores de políticas 
intervencionistas. Preferem eles a expressão “investimento social”. A palavra investimento, todavia, traz 
incita a idéia de retorno ou remuneração direta ao autor da aplicação, pelo dispêndio por ele suportado. 
Efetivamente o que se observa no caso dos gastos estatais com questões de ordem social é a viabilização 
de retornos diretos aos indivíduos e apenas reflexos para o Estado. Não se quer afirmar, com isso, que tais 
despesas não devam ser assumidas. Ora, se o objetivo primordial do Estado é exatamente a promoção do 
bem estar, assumir tais gastos é função essencial do Estado, à qual não poderá escapar sem descumprir 
seus objetivos essenciais. O que se combate é a dissimulação da efetividade do gasto, especialmente na 
composição das contas públicas, em que tais despesas não poderiam constar da rubrica investimentos, sob 
pena de falseio do resultado. 
8  Cf. SALOMÃO FILHO. Direito Concorrencial: As Estruturas. 1998. p. 46 
9  SEN, Amartia Kumar. O Desenvolvimento como Liberdade. Trad. ROSA, Joaquim Coelho. 1ª 
Ed. Lisboa: Gradiva, 2003. p. 142 
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implementação de vontades autoritárias, seja de um ditador ou de uma assembléia 

legiferante. O processo de legitimação legislativa não pode se prender ao arcabouço 

weberiano10, devendo escapar às formas de dominação para alcançar a efetiva 

democracia. 

Nesse contexto é que ganha relevo a análise do Princípio da 

Subsidiariedade, vez que é de aparente unanimidade a contemporânea crença na 

infalibilidade da “participação popular” e nos mecanismos de descentralização e 

desconcentração de poder. A idéia que se entrega à análise é exatamente a cientificidade 

e validade da noção de que as decisões tomadas por núcleos mais próximos da realidade 

fática sejam efetivamente as mais eficientes, quer em uma apuração quantitativa, quer 

em uma análise qualitativa de resultados11. 

Nesse ponto, portanto, é que se coloca a questão: qual o critério de 

aferimento da maior vantagem oferecida na decisão tomada pela comunidade menor? 

Talvez fosse possível cogitar que a centralização é mais útil ao 

atendimento dos interesses do Estado. Afinal, em sua concepção original, esse é o 

movimento de criação da figura estatal, o de reunião, sob uma única ordem, das 

liberdades que antes se exerciam individualmente, sem limitações externas que não sua 

própria capacidade física. Em assim o sendo, a pluralização dos núcleos decisórios 

deixaria de ser mecanismo de aperfeiçoamento do Estado para converter-se em 

instrumento de sua desconstrução. 

É AMARTYA SEN quem destaca: 

 

Na defesa de um sistema de avaliação baseado 
na liberdade, em geral se pressupõe que mais liberdade é 
sempre vantajoso – pelo menos, não é prejudicial. É acertada 
esta suposição? Parece suficientemente claro que não pode ser, 
em geral, acertada. De fato, algumas vezes mais liberdade de 
escolha pode confundir e aturdir, e tornar mais desafortunada a 
vida de uma pessoa. Existem custos de tomada de decisão, e 
pode ser confortável deitar-se e relaxar enquanto outros fazem 
as escolhas detalhadas. É possível construir diferentes tipos de 

                                                 
10  WEBER, Max. Os Três tipos Puros de Dominação Legítima. in Weber. Coord. Florestan 
Fernandes. s.n.t. p. 128 e 129 
11  É de considerável relevância a compreensão de que “melhores resultados” nem sempre 
implicam em maior ganho econômico, podendo ser também medidos em melhoria de “bem estar”, como 
bem ressalta o já referenciado economista Amartya Sen, em sua obra Desigualdade Reexaminada (2001) 
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cenários nos quais mais liberdade faz um pessoa [sic] menos 
feliz, e possivelmente menos satisfeita.12

 

A legitimidade da atuação do Estado sobre as questões do domínio 

econômico, portanto, não poderá tomar por partida a “vontade popular”, assim 

entendida a manifestação das ânsias psicológicas individuais. A democracia não poderá 

ser a sobreposição das vontades individualmente manifestadas, nem as decisões podem 

se impor pela plebicitarização de qualquer discussão, sob pena de abdicação dos 

parâmetros técnicos e da ponderação macroeconômica e macrojurídica das atuações 

estatais que tenham, por objeto, a conformação da realidade econômica aos princípios 

constitucionalmente eleitos como norteadores da Ordem Econômica Nacional. 

 

2 A ATUAÇÃO ESTATAL A PARTIR DO PRINCÍPO DA 

SUBSIDIARIEDADE 

A partir da difundida noção, de que as melhores opções serão sempre 

aquelas guiadas pelo exercício das liberdades individuais, é que se constrói, ao longo do 

tempo, a idéia da subsidiariedade enquanto mecanismo de reserva de poder decisório, 

com transferência às instâncias superiores da organização administrativo-jurídica 

apenas das questões que não pudessem ser eficientemente atendidas pelos núcleos 

inferiores dessa mesma organização. 

A idéia, em grande medida, se aproxima do conceito de soberania 

popular, em que a soberania só pode ser compreendida enquanto exercício da auto-

determinação individual, cuja limitação se dá por cessão do indivíduo em direção ao 

Estado, de sua liberdade de atuação. Ou seja, por não terem isoladamente capacidade de 

gozo pleno das facilidades que lhe são postas pela natureza, os homens organizam-se 

em grupos para os quais cedem parte de sua liberdade original, mas apenas o suficiente 

para viabilizar essa co-existência, sem admitirem a absorção, por estas organizações, de 

mais poder do que o efetivamente necessário à manutenção da ordem. 

Essa organização vai se tornando cada vez mais complexa, com o 

surgimento de estruturas paulatinamente mais complexas e corpulentas, até que se 

atinge o Estado, como contemporaneamente compreendido. 

                                                 
12  SEN, Amartia Kumar. Desigualdade Reexaminada. Trad. MENDES, Ricardo Doninelli. Rio de 
Janeiro: Record, 2001. p. 106 
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Assim, a idéia de subsidiariedade se liga ao próprio surgimento do 

Estado e a condução da coisa pública a partir das concessões individuais feitas em favor 

dessa estrutura supra-pessoal. 

 

Aristóteles e Dante, ao se utilizarem da idéia 
de subsidiariedade, promovem sua aproximação do conceito de 
participação no exercício do poder e na organização da 
comunidade política pelos níveis mais baixos da sociedade.13

 

Interessante observar, contudo, que com o fortalecimento do Estado a 

idéia da subsidiariedade passou a ser encarada como liberalidade estatal no sentido de 

permitir ao indivíduo a participação nas decisões. Há historicamente, portanto, uma 

subversão da ordem inicialmente posta, com o agigantamento do Estado e o 

achatamento da voz popular e individual. 

Nesse passo, a Rerum Novarum ganha especial importância, para além 

de suas já conhecidas características de vanguarda. Naquele documento a Igreja, que 

ainda mantinha estreitas relações com inúmeros monarcas europeus, declara que o papel 

do Estado há sempre de ser subsidiário ao do próprio indivíduo. Sua atuação, portanto, 

apenas se admitiria nas situações em que o homem não pudesse atuar eficientemente. 

 

Consoante a Rerum Novarum – RN, o Estado 
deveria atuar para auxiliar as famílias, apenas nos assuntos em 
que fossem inaptos de dar solução. Havia nessa idéia clara 
remissão à miséria dos operários europeus, que dependiam de 
políticas públicas para sobreviver com dignidade ou para que 
não aderissem ao socialismo.14

 

Foi apenas no decorrer do séc. XX, contudo, que a noção de 

subsidiariedade se renovou efetivamente, sendo assim enunciada por QUADROS 

(1995): 

 

Daqui resulta que a comunidade maior só 
poderá realizar uma dada actividade das atribuições da 

                                                 
13  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 119 
14  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 120 
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comunidade menor se esta, havendo a necessidade de a realizar, 
não for capaz de a realizar “melhor”.15

 

É interessante notar que QUADROS aponta a necessidade de 

intervenção e a ineficiência da atuação das comunidades menores como balizas à 

construção da subsidiariedade. A atuação da comunidade maior seria sempre subsidiária 

a da menor, ou seja, a comunidade maior agiria quando se fizesse necessário diante da 

falta de efetividade apresentada pela atuação da comunidade menor. 

 

Esta referência à capacidade de “melhor” 
interveção da comunidade maior do que da comunidade menor 
quer dar a entender uma maior eficácia da parte da 
comunidade maior na realização da actividade em questão. 
Portanto, a necessidade da prossecução daquela atividade e a 
maior eficácia da unidade maior nessa prossecução são os dois 
requisitos da concretização e da aplicação do princípio da 
subsidiariedade16

 

Essa subsidiariedade da atuação do Estado, em relação à do cidadão, 

estaria calcada na idéia de que o homem, quando se reúne em grupos, não o faz com o 

fim de formar um Estado, senão uma sociedade, da qual o Estado seria, em verdade, 

apenas instrumento institucionalizado de implementação. A idéia de Estado, portanto, 

seria mera conseqüência da aptidão natural do homem à vida em sociedade. 

 

A identificação dos interesses do Estado com o 
interesse do cidadão, no liberalismo, é retórica mítica.O direito 
econômico interessa diretamente à formação de uma Sociedade 
e secundariamente do ESTADO-INSTRUMENTAL. Nas 
democracias plenas, o Estado há de ser mero instrumento 
constitucionalizado da vontade popular a serviço de uma 
Sociedade-Jurídico-político-econômica subsidiarizada por uma 
rede jurídica de comandos e controles agregadora de toda a 
população no processo governativo, participativo, fiscalizatório 
e recriativo das atividades e funções estatais, não estatais e 
paraestatais.17

 

                                                 
15  QUADROS, O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União 
Européia. 1995. p. 18 
16  QUADROS, O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União 
Européia. 1995. p. 18 
17  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 47 
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É BARACHO quem leciona no sentido de demonstrar que a 

subsidiariedade está intimamente ligada à produtividade e outros valores que, em 

princípio, orientam a atividade privada e não a estatal: 

 

Em conferência intitulada Reengenharia do 
Estado, BARACHO descreve o fenômeno: Estado subsidiário, 
princípio da eficiência, qualidade, produtividade e avaliação no 
setor público. Não basta tornar a atuação estatal mero 
complemento do que a sociedade deve realizar por si; é preciso 
estabelecer padrões técnicos de funcionamento do aparelho 
estatal.18

 

Nesse passo, a subsidiariedade teria por efeito a diminuição do papel a 

ser desempenhado pelo Estado, que se retira para ceder lugar à coletividades menores, 

como o núcleo familiar, religioso ou sindical. Apesar de a prática demonstrar um 

movimento de descentralização das atividades a partir de um ente maior, em direção a 

entes menores, o que efetivamente ocorre é uma transferência de poder do núcleo 

individual para comunidades cada vez maiores, em um redimensionamento do conceito 

clássico de soberania, representando estritos limites à intervenção estatal sobre a vida 

particular. 

 

O Princípio da subsidiariedade aplica-se em 
numerosos domínios, seja no administrativo ou no econômico. 
[...] Compreende, também, a limitação da intervenção de órgão 
ou coletividade superior. Pode ser interpretado ou utilizado 
como argumento para conter ou restringir a intervenção do 
Estado.19

 

Dúvidas parecem não haver de que a aplicação do princípio da 

subsidiariedade implica, necessariamente, uma repartição de competência, ou 

atribuições, como hão de preferir alguns. 

 

Parece não ser possível negar-se, atentando 
às próprias raízes do seu conceito na História, que o princípio 

                                                 
18  HORTA, Horizontes Jusfilosóficos do Estado de Direito: Uma investigação tridimensional do 
Estado liberal, do Estado social e do Estado democrático, na perspectiva dos Direitos Fundamentais. 
2002. p. 209 e 210 
19  BARACHO, O Princípio da Subsidiariedade. 1995. p. 45 
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da subsidiariedade vem a levar a cabo uma repartição de 
atribuições entre a comunidade maior e a comunidade menor, 
em termos tais que o principal elemento componente de seu 
conceito consiste na descentralização, na comunidade menor, 
ou nas comunidades menores, das funções da comunidade 
maior. E a comunidade que ocupa o mais alto grau nessa 
pirâmide é, nos termos clássicos, o Estado.20

 

Assim, a subsidiariedade é entendida como a transferência das 

competências a partir do indivíduo, passando pela família, pelo sindicato, pelo partido 

até chegar ao Estado. 

É de absoluta relevância observar, contudo, que a conformação do 

Estado se apresenta como reunião de conveniências individuais e, portanto, não se 

poderia conceber que a atuação estatal pudesse se dar em contrariedade aos interesses 

individuais. Por óbvio, esses interesses deverão ser coletivamente considerados, mas 

não poderá ser a confiança na bondade ou na solidariedade a pedra de toque necessária à 

legitimação da intervenção estatal, especialmente sobre o domínio econômico. 

 

Em sua interpretação comunitária, o modelo 
republicano é excessivamente idealista, mesmo dentro dos 
limites de uma análise puramente normativa. Nessa leitura, o 
processo democrático depende das virtudes dos cidadãos 
devotados ao bem estar público. Essa expectativa de virtude já 
levou Rousseau a separar o cidadão orientado para o bem 
comum do homem privado, que não pode ser eticamente 
sobrecarregado. A unanimidade do ato político de legislar deve 
ser assegurada antecipadamente por um sólido conselho ético.21

 

A colocação habermasiana é de vital importância à compreensão da 

atuação subsidiarizada do Estado e sua atuação no âmbito privado dos mercados. O que 

essencialmente se percebe é que a crença em uma cooperação natural entre os homens é 

equivocada, especialmente quando considerados seus interesses particulares de ordem 

econômica. O indivíduo, portanto, ao se submeter ao jugo do Estado o faz na defesa de 

interesses egoísticos seus e que assim devem ser ponderados. 

                                                 
20  QUADROS, O Princípio da Subsidiariedade no Direito Comunitário após o Tratado da União 
Européia. 1995. p. 17 e 18 
21  HABERMAS, Jürgen. Três Modelos Normativos de Democracia. in Cadernos da Escola do 
Legislativo, jan – jun 1995. s.n.t. p. 111 e 112 
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O que se percebe, portanto, é que a atuação do Estado por sobre a 

esfera privada de negociação, sempre deverá atender aos interesses e objetivos 

econômicos dessa coletividade. A apuração desses objetivos, por sua vez, dependerá da 

implementação de mecanismos subsidiarizados que viabilizem a atuação das 

comunidades menores, ai compreendido o indivíduo e a empresa, os órgãos de classe e 

os setores organizados da economia, com vistas à construção, em um processo 

democratizado, de soluções efetivas e que promovam a definitiva instalação do Estado 

Democrático de Direito. 

 

3 A SUBSIDIARIEDADE, A ATUAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO E A 

PRIMAZIA DA LIBERDADE DE INICIATIVA 

Como já colocado, a presença do Estado na economia é uma 

realidade, não apenas em países subdesenvolvidos, mas em especial nos países em que 

as condições econômicas da população em geral exigem uma atuação ativa do Estado 

enquanto agente econômico, seja em sua configuração agigantada de consumidor, seja 

na atuação regulamentadora da atividade empresarial. 

Se por um lado, contudo, foi já resolvida a questão da necessidade da 

presença estatal no mercado, resta ainda a dúvida quanto aos mecanismos apropriados à 

definição dos moldes dessa atuação. Nesse ponto é que ganha relevo a discussão sobre a 

subsidiariedade e a conveniência de se construir modelos interventivos a partir de 

colocações do mercado, por seus órgãos de classe ou grupos organizados de pressão. 

 

3.1- A PROPOSTA NEOLIBERAL 

Ocorre que a organização empresarial das corporações pós-modernas 

em monopólios ou oligopólios transmite a impressão de que a cooperação não é parte da 

lógica capitalista dominante, a norte-americana. A ânsia pelas economias de escala tem 

levado à formação de conglomerados industriais multinacionais, com capital de bilhões 

de dólares e movimentação financeira que ultrapassa em muito os níveis das contas 

públicas de vários países. A presença desses grupos nos centros políticos de decisão é 

realidade da qual não se pode escapar, inclusive porque financiadores de grande parcela 

das políticas públicas atuais. A contínua desoneração do Estado Neoliberal, com a 

transferência de responsabilidades aos particulares e o constante deficiência dos 
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investimentos públicos setoriais, dão ainda mais força a esses grupos econômico-

empresariais e à sua lógica de encampação e massificação. 

No Brasil, soma-se a essa dificuldade a existência constitucionalizada 

de uma ordem descentralizadora onerosa, que não apenas entrega a núcleos mais frágeis 

a difícil tarefa de construir estas opções, como duplica procedimentos e estruturas 

estatais em todo o país, desviando para o conforto burocrático as já minguadas verbas 

disponíveis. O Professor BORGES HORTA (2002) faz duras críticas ao modelo federal 

brasileiro: 

 

O apego desesperado à localidade traz ainda 
custos imensos para o país, desestabilizando a federação, 
obrigando-a a arcar com os gastos públicos de entes federativos 
de segunda classe. Até mesmo o controle de contas, exercido 
por câmaras despreparadas, com apoio de Tribunais 
assoberbados de trabalho, é tornado ilusório.22

 

A crua repreensão parece incomodar ainda mais por se amoldar com 

perfeição ao modelo federativo brasileiro, que ao tratar o município como ente federado 

fez reascender a discussão sobre a conveniência e oportunidade de se esvaziar os 

centros coordenados e profissionalizados de decisão, em prol de permitir a participação 

mais efetiva, da sociedade, na gestão da coisa pública. Se por um lado apontam uns que 

a proximidade em relação ao indivíduo permite que opções mais adequadas sejam 

escolhidas, por outro lado, implica necessariamente em abdicar de qualquer 

possibilidade de economia de escala na atuação estatal, criando uma máquina onerosa e 

pouco eficiente, duplamente perversa contra aquele que teoricamente seria beneficiado 

pela descentralização. 

Essa lógica de ineficiência econômica parece contrariar o paradigma 

neoliberal eleito pelo próprio constituinte. Em que pesem as inúmeras garantias sociais 

que se fez inserir no texto constitucional, o Título da Ordem Econômica e Financeira 

parece deixar evidente a opção da CR/88 por um modelo de linha neoliberal, 

preconizador de um Estado enxuto. Obedecendo a esta lógica, o Estado deveria 

                                                 
22  HORTA, Horizontes Jusfilosóficos do Estado de Direito: Uma investigação tridimensional do 
Estado liberal, do Estado social e do Estado democrático, na perpectiva dos Direitos Fundamentais. 
2002. p. 225 
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promover a redução dos custos operacionais e a maximização de resultados financeiros, 

a antípoda dos resultados alcançados pela municipalização administrativa. 

 

3.2- O CONTRAPONTO DOS TEÓRICOS DA SUBSIDIARIEDADE 

No entanto, para os que defendem a aplicação do princípio da 

subsidiariedade, o Estado pós-moderno foi institucionalizado, entregando-se à 

sociedade para a implementação dos interesses coletivos, sendo de se destacar a 

tendência de plebiscitarização dos processos decisórios: 

 

É que, na contemporaneidade, o Estado já é 
instituição interna e funcional da Sociedade Jurídico-política 
que constitucionalmente o criou e que vem adquirindo 
mecanismos jurídicos de transformação do Estado num dos 
instrumentos da administração coletiva, que implica integração 
de todos os cidadãos no gerenciamento subsidiarizado dos 
interesses gerais em regime de concertação (co-gestão) das 
metas orçamentárias e da plebiscitarização das condutas 
governamentais.23

 

A economia não mais se apresentaria como realidade posta, mas como 

mecanismo delineado a partir dos interesses da coletividade e manejado em função da 

realização de seus objetivos particulares. 

 

A economia, nesse conceito, deixa de ser a 
realidade arcaica, natural e prévia do direito para ser uma 
realidade construída pelo direito econômico em que o público e 
o privado cedem lugar ao jurídico-político como espaço 
popular permanente de plebiscitarização e subsidiarização 
(discussão, votação, aprovação – rejeição –, execução) dos 
planos, programas e projetos da Sociedade Jurídico-político-
econômica e da indicação explícita das funções do Estado como 
um dos instrumentos auxiliares da administração, 
gerenciamento e controle de interesses (direitos) coletivos e dos 
direitos fundamentais constitucionalizados.24

 

A existência, no Estado Federal, de inúmeros centros de poder, 

oferece o cenário ideal à implementação do ideário contido no princípio da 
                                                 
23  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 50 e 51 
24  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 51 
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subsidiariedade. Não apenas se está diante de interesses díspares, mas que 

necessariamente devem ser atendidos de foram a causar o menor grau de insatisfação 

possível. 

 

O Estado Federal, que combina uma 
pluralidade de centros de poder – um soberano e outros tantos 
autônomos – é a organização que mais privilegia a aplicação 
do princípio da subsidiariedade.25

 

Ao mesmo tempo, a subsidiariedade é apontada por alguns como a 

responsável pelo processo de desmonte do Estado, com esvaziamento de suas funções e 

inviabilização de sua atividade. 

A municipalização experimentada no Brasil, com transferência 

contínua de atribuições a esses entes da federação, é apontada como uma demonstração 

do insucesso da subsidiariedade. O processo não apenas viria causando o 

empobrecimento do Estado, com a opção pela prática repetitiva de atos inúteis, com o 

único objetivo de praticá-los no seio de comunidades menores, como acarretaria mesmo 

na falência total do sistema, por impossibilidade de administração profissionalizada de 

entidades tão pouco significativas. 

 

A subsidiariedade, no campo do federalismo, 
reduz a União em prol dos estados e os estados em prol dos 
municípios; o fenômeno da municipalização, assim, é em tudo 
legatário do processo de desmonte do Estado Democrático de 
Direito, como veremos.26

 

3.3- A BUSCA DE UM MODELO LEGÍTIMO DE INTERVENÇÃO 

Em verdade, a discussão que se trava tem por foco os mecanismos 

decisórios e o poder de compor e orientar a política econômica pública. 

Por um lado, os neoliberais defendem a atuação dos grupos 

empresariais de pressão, como única forma de garantir o atendimento dos interesses do 

mercado que, em sua visão, seria o titular último da atividade econômica e, portanto, o 
                                                 
25  LEAL et alli, Curso de Direito Econômico-Comunitário. 2002. p. 121 
26  HORTA, Horizontes Jusfilosóficos do Estado de Direito: Uma investigação tridimensional do 
Estado liberal, do Estado social e do Estado democrático, na perpectiva dos Direitos Fundamentais. 
2002. p. 210 
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necessário enunciador dessa ordem. A experiência brasileira com a aparente 

irracionalidade do exercício do voto obrigatório, por seu turno, corrobora a tese 

neoliberal de que se faz imperiosa uma tutela diferenciada ao cidadão que, por seus 

próprios meios, não se mostra capaz de conduzir de forma adequada e economicamente 

vantajosa as questões de Estado. 

De outro turno, a concepção de Estado Democrático de Direito não se 

coaduna com a idéia de comando por grupos de pressão, sendo inviável um sistema 

jurídico em que a ordem posta atenda a interesses específicos. A negativa de 

racionalidade ao indivíduo e os custos de operacionalização dessas enormes estruturas 

não representam, na visão desses teóricos, empecilho suficiente a impor o arbítrio da 

centralização. 

A discussão, em termos teóricos, no entanto, deve se centrar nos 

mecanismos de legitimação da atuação do Estado e não na apuração empírica de 

eficiência dos modelos adotados, como bem pontua AMARTYA SEN (2003): 

 

A questão mais grave, e bastante, diz respeito 
à fonte de autoridade e legitimidade. Se e quando se verifica 
que alguns aspectos da tradição, necessários por razões de 
vária ordem, não podem ser mantidos por causa das mudanças 
económicas e sociais, a decisão da escolha envolve um 
problema de avaliação iniludível. Trata-se de uma escolha que 
a população implicada tem de enfrentar e apreciar. Esta 
escolha constitui um problema que nem está encerrado [...], 
nem cabe exclusivamente à decisão da elite dos “guardiões” da 
tradição [...]. Se um modo de vida tradicional tiver de ser 
sacrificado para escapar a uma pobreza esmagadora ou a uma 
esperança de vida mínima [...], então é o povo directamente 
implicado que deve ter a oportunidade de participar na decisão 
do caminho a escolher.27

 

No embate entre a tradição e o que se mostra economicamente mais 

vantajoso é apenas o pronunciamento da soberania popular que viabilizará uma solução 

legítima. Qualquer outra escapará aos cânones do Estado Democrático e se transfigurará 

em arbítrio. Mas isso não quer significar que a população tenha efetiva condição de 

participar de forma direta da condução da coisa pública, não apenas porque onerosa tal 

                                                 
27  SEN, Amartia Kumar. O Desenvolvimento como Liberdade. Trad. ROSA, Joaquim Coelho. 1ª 
Ed. Lisboa: Gradiva, 2003. p. 46 
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participação, mas especialmente por faltar ao cidadão, especialmente em países pobres, 

as condições mínimas para um pronunciamento balizado. 

Essa participação apenas será viável e útil se construída a partir de um 

processo de reformulação da estrutura social desses países o que se pode fazer sem a 

necessidade de uma reformulação constitucional. Ao contrário, na Constituição 

Brasileira é exatamente em sua feição neoliberal que se pode identificar os instrumentos 

para a emancipação intelectual e econômica da população. A Livre Iniciativa deve ser 

posta não apenas como garantia do empresário, mas do indivíduo, sendo mecanismo de 

libertação antes intelectual que financeira. 

AMARTYA SEN (2003), em seu livro O Desenvolvimento como 

Liberdade, coloca de forma clara e induvidosa esta questão, defendendo que, enquanto 

prevalecerem as políticas públicas que pretendem incluir o cidadão através da renda, a 

força dos centros empresariais de poder tenderá sempre a crescer, com o aumento do 

consumo, agravando a já difícil relação entre os detentores dos meios e os destinatários 

das políticas públicas: 

 

O cerne informacional da análise da pobreza, 
neste livro, deslocar a atenção do baixo rendimento para a 
carência de potencialidades elementares. A razão principal 
dessa deslocação é, mais do que estratégica, da ordem dos 
fundamentos. Defendi que a privação de potencialidades é, 
como critério de juízo sobre as desvantagens, mais importante 
do que a pequenez dos rendimentos, pois o rendimento tem 
apenas importância instrumental, sendo o seu valor derivado 
contingente em muitas circunstâncias sociais e económicas.Este 
argumento pode ser agora reforçado pela idéia de que a 
atenção à carência de potencialidades pode, quando comparada 
à utilização do rendimento reduzido como critério para a 
transferência e atribuição de subsídios, trazer alguma vantagem 
na prevenção das distorções dos incentivos. Este argumento 
utilitário vem apenas apoiar a fundamentação racional da 
focagem nas potencialidades. 28

 

Aparentemente, os modelos de intervenção que tutelam o indivíduo ao 

invés de lhes propiciar a liberdade necessária ao atingimento de suas metas não 

                                                 
28  SEN, Amartia Kumar. O Desenvolvimento como Liberdade. Trad. ROSA, Joaquim Coelho. 1ª 
Ed. Lisboa: Gradiva, 2003. p. 144 
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contribuem senão para a manutenção de seu status de dependência e subserviência, 

econômica, política e social. 

 

CONCLUSÃO 

Como se pôde perceber, o princípio da subsidiariedade é ainda 

largamente questionado, especialmente no que respeita sua estreita dependência de um 

aparato estatal agigantado que possa garantir o acesso aos núcleos decisórios. 

A crítica neoliberal à ineficiência econômica de tais modelos, se por 

um lado parece fria e descomprometida de fins sociais, por outro, denuncia uma 

considerável perda de recursos por parcela da sociedade que não pode abrir mão dos 

escassos meios de que dispõe, em favor de uma burocracia desorganizada e ineficiente. 

Por outro lado, a verificação de que as políticas de aumento de renda 

tem representado um entrave e não um impulso para o processo de desenvolvimento de 

países pobres denota a importância da construção de um novo modelo. 

Nesse espaço é que a “livre iniciativa” desponta por entre os 

princípios neoliberais da constituição de 1988 e representa, através de uma aplicação 

conjunta do princípio da subsidiariedade, uma possibilidade de superação da crise 

institucional em que se colocaram os países pobres. 

A legitimação das políticas públicas viria da libertação intelectual e 

econômica da população que, nesses termos, poderia integrar o processo decisório sem 

onerar o sistema, emprestando-lhe eficiência e, acima de tudo, garantindo-lhe 

legitimidade. 
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RESUMO 

O presente trabalho, a partir de um diálogo interdisciplinar no seio do Direito 

Internacional e do Desenvolvimento Econômico, analisará a cooperação econômica 

internacional no âmbito das Nações Unidas, destacando a assistência econômico-

financeira promovida pelas instituições de Bretton Woods. A cooperação almejaria o 

desenvolvimento econômico e social, um dos principais objetivos do concerto de 

relações entre os Estados na esfera internacional. Neste diapasão, propõe uma breve 

digressão no discurso do desenvolvimento, desde a sua concepção como legitimador do 

eixo de influência dos países centrais capitalistas, até a teoria sustentada por Amartya 

Sen do desenvolvimento como liberdade. A promoção deste exige amplo financiamento, 

com recursos internos, nem sempre disponíveis, ou externos, viabilizados pelas 

instituições financeiras internacionais. Neste contexto, as agências especializadas da 

ONU – Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial – implementaram as políticas 

de ajuste estrutural (PAEs) de matriz neoliberal e com reflexos em diversas nações, 

inclusive no Brasil. A atuação destas agências foi fortemente criticada, o que engendrou 

uma reavaliação do ajuste. Por fim, o estudo apreciará a transição do processo de 

desenvolvimento de uma assitência apenas técnica para uma cooperação 

verdadeiramente humana, baseada no empoderamento e na apropriação, de modo que os 

Estados possam se apropriar da sua dinâmica de desenvolvimento, tendo em vista a 
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participação ativa e dialógica de seus cidadãos e a consideração das especificidades 

locais. 

PALAVRAS CHAVES 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL; DESENVOLVIMENTO; AJUSTE 

 ESTRUTURAL.  

 

ABSTRACT 

This paperwork, from an interdisciplinary dialogue in the core of the International Law 

and Economic Development, aims at analyzing the international economic cooperation 

inside the United Nations, highlighting the economic and financial assistance promoted 

by the Bretton Woods Institutions. The cooperation would seek the economic and social 

development, one of the main goals in the State’s relations in the international sphere. 

Furthermore, it proposes a brief digression in the development discourse, from its 

conception as a legitimator of the central capitalist countries’ influence, to Amartya 

Sen’s theory, which sustains development as freedom. Its promotion demands a broad 

financing programme with internal resources, seldom available, or external resources, 

lent by the international financial institutions. The International Monetary Fund and the 

World Bank, United Nations specialized agencies, have implemented the liberal 

structural adjustment policies (PAEs), reflected in many nations, including Brazil. 

These agencies’ behavior has been strongly criticized, which generated the adjustment 

policy’s reevaluation. Finally, it will appreciate the development’s process transition 

from a mere technical assistance to a truly human cooperation, based upon 

empowerment and ownership, so that the States may own its development dynamics, 

considering the citizen’s active participation and the local specificities. 

 

KEYWORDS 

INTERNATIONAL COOPERATION; DEVELOPMENT; STRUCTURAL 

 ADJUSTMENT. 
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INTRODUÇÃO 

O Direito Internacional Público disciplina as relações de reciprocidade entre Estados 

soberanos mediante negociações que, em última instância, devem beneficiá-los. O 

Direito Internacional Econômico1 situa-se como uma extensão do Direito Internacional 

ao domínio da cooperação econômica internacional, que regula as relações econômicas 

internacionais e as escolhas políticas e econômicas do desenvolvimento. O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos é um ramo autônomo que almeja garantir o pleno 

gozo dos direitos da pessoa humana.2  

 

Diferente do Direito Internacional Público, no Direito Internacional Econômico, a 

interdependência é a regra, enquanto a soberania absoluta é a exceção.3 O progresso das 

nações, por conseguinte, deve ser alcançado através de um crescimento harmônico e 

distributivo de dimensão mundial4 e não às expensas do pleno desenvolvimento de 

países mais vulneráveis. Com efeito, soberania e interdependência travam uma relação 

dialética compondo o ordenamento jurídico do Direito Internacional Econômico.5  

 

 
1  Prosper Weil, em seu ensaio Le Droit International Économique – mythe ou réalité?, defende 
que: “Sur le plan scientifique, le droit international économique ne constitue qu’un chapitre parmi 
d’autres du droit international général” (WEIL, Prosper.  Le Droit International Économique – mythe ou 
réalité? In: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL (Org.). Colloque d’Orléans - 
Aspects du Droit International Économique – élaboration – contrôle -  sanction. Paris: A. Pedone, 1971, 
p. 34). Dominique Carreau contesta essa posição, asseverando que a disciplina é completamente 
autônoma, com regras próprias diversas do direito internacional clássico (CARREAU, Dominique. 
Débats sur le Droit International Économique. In: SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT 
INTERNATIONAL (Org.). Colloque d’Orléans - Aspects du Droit International Économique – 
élaboration – contrôle -  sanction Paris: A. Pedone, 1971, p. 124). 
2  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 3a ed., São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 44. 
3  CARREAU, Dominique ; FLORY Thiébaut ; JULIARD Patrick. Droit International Économique. 
8e édition., Paris: L.G.D.J., 1990, p. 18. 
4  LINARES, Antonio.  Derecho Internacional Económico. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, Faculdad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Público, 1981, p. 15. 
5  DI GIOVAN, Ileana. Derecho Internacional Económico y Relaciones Económicas 
Internacionales. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995, p. 93. 
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A abordagem desse estudo é interdisciplinar e o seu objeto situa-se no cerne da 

integração de duas ordens autônomas que partiram do desenvolvimento do Direito 

Internacional e do Desenvolvimento Econômico. O equacionamento desses vetores terá 

sempre como finalidade a proteção dos direitos da pessoa humana.  

 

Um estudioso do desenvolvimento precisa posicionar-se criticamente diante dos 

paradigmas fornecidos pela realidade social. Deve-se alertar para a cômoda tendência de 

não se discutir o dogmático modelo econômico dominante tido, muitas vezes, como 

inexorável. A tese da reestruturação econômica de acordo com os ditames neoliberais 

deu ensejo a um contra-paradigma6 que abarca uma fundamentação ética cujo enfoque 

é o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Embora esta análise traga à 

baila as limitações do sistema, confrontando seus pressupostos, não fornece soluções 

finais.  

 

O principal objetivo da ONU exposto no seu preâmbulo é a manutenção da paz e 

segurança internacionais por meio do respeito aos direitos do homem, indissociável do 

desenvolvimento social e econômico.7 Paz e desenvolvimento possuem uma íntima 

relação. Nota-se que instabilidade econômica, miséria e opressão constituem um 

ambiente propício para a eclosão de conflitos. A consecução de um desenvolvimento 

efetivo, por sua vez, é possível apenas por meio da cooperação internacional. Esta 

proporciona a prosperidade internacional, objetivo presente não somente na Carta da 

ONU, como também nos Estatutos das Instituições de Bretton Woods.  

 

A necessidade de cooperação ficou patente após as crises do petróleo da década de 

setenta, pois o inadimplemento dos países africanos e latino-americanos agravou-se, 

trazendo novas necessidades de financiamento. A partir da década de 80, o FMI adotou 

 
6  CHOSSUDOVSKY, Michel. A Globalização da Pobreza: impacto das reformas do FMI e do Banco 
Mundial. Trad. Marylene Pinto Michael, São Paulo: Moderna, 1999, p. 34. 
7  COT, Jean-Pierre, PELLET, Alain. Charte des Nations Unies – Commentaire article par article 
sous la direction de Jean-Pierre Cot et Alain Pellet. 2. ed. Paris: Economica, 1991, p. 7.   
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programas que tiveram como característica marcante a interferência na política 

macroeconômica dos países em desenvolvimento, modificando gradualmente a natureza 

dos seus empréstimos.  

 

Com efeito, o Fundo passou a atuar em conjunto com o Banco Mundial.8 Uma das pré-

condições para a concessão pelo Banco dos créditos de ajuste estrutural era que o país 

aderisse ao programa de estabilização do FMI.9 As responsabilidades designadas ao 

Fundo circunscreviam-se a estabilização de curto prazo e políticas cambiárias, enquanto 

o Banco fora encarregado da reforma estrutural de médio e longo prazo. 

 

O Direito Internacional, em suas diversas ramificações, tem por fundamento a 

cooperação internacional em direção à conquista de objetivos comuns. As instituições 

financeiras multilaterais não estão apenas autorizadas, mas legalmente requisitadas a 

perseguir esses objetivos nos seus programas de empréstimo. Essas instituições não 

possuem uma faculdade, mas sim uma obrigação internacional de, ao realizar 

empréstimos, levar em consideração fatores não econômicos,10 porquanto um progresso 

efetivo das estratégias de combate à pobreza depende de uma ampla coalizão entre os 

indivíduos, grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, governos, 

agências de desenvolvimento e organizações internacionais. 

 

O princípio da cooperação econômica internacional forneceu embasamento para o 

intercâmbio econômico e financeiro entre os Estados e, por conseguinte, uma 

inquietação crescente em compreender e interferir no processo de desenvolvimento 

local. No decorrer deste estudo, em breves linhas, será abordado o discurso do 

 
8  SHIHATA, Ibrahim, F. I. The World Bank in a Changing World – selected essays. Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1991, p. 26. 
9 . SWAMINATHAN, Rajesh. “Regulating Development: Structural Adjustment and the Case for 
National Enforcement of Economic and Social Rights.” Columbia Journal of Transnational Law, v. 37, 
winter, 1998, p. 174. 
10  MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed., v 1. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000, p. 651. 

4041



  

 

                                                

desenvolvimento, desde a legitimidade da teoria da modernização, suas vicissitudes e 

assimetrias, até a concepçõa de Amartya Sen do desenvolvimento como liberdade. 

Outrossim, examinar-se-á, no seio dos instrumentos de financiamento, as políticas de 

ajuste estrutural, pontuando-se suas principais críticas e propondo-se uma cooperação 

humana que transcenda a ortodoxia técnico-financeira e baseie-se no empoderamento e 

apropriação dos cidadãos.  

 

1 O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO 

As teorias do desenvolvimento econômico11 partiram da clássica avaliação do 

crescimento do produto e desembocaram em preocupações sócio-econômicas e 

culturais, como a necessidade de cooperação humana, consoante às especificidades 

locais. Isto porque uma das dificuldades em mesurar o desenvolvimento é estabelecer 

confiavelmente os cálculos e ter acesso aos dados econômicos dos países por um 

sistema uniforme. Na equação produto/população, o primeiro óbice encontrado era 

estabelecer os elementos do denominador e do numerador. Nesse sentido, muitos 

economistas se desdobraram para elaborar um sistema de contabilidade nacional que 

 
11  Adam Smith estabeleceu etapas do desenvolvimento econômico conferindo papel decisivo ao 
cenário social e institucional. Este poderia permitir, em um ambiente liberal, ou coibir, com medidas 
protecionistas, a acumulação de riquezas. Os estudos de David Ricardo tornaram-se a base de um modelo 
de crescimento, segundo o qual o funcionamento do sistema econômico tende ao plano estacionário. O 
modelo marxista criticou o fetiche da mercadoria e a acumulação de capital, apontando a desigualdade 
como sua principal conseqüência. As estruturas neoclássicas focalizaram-se na condição de equilíbrio e 
na racionalidade micro-econômica dos agentes. Trotsky desenvolveu a teoria do desenvolvimento 
desigual combinado, segundo a qual um país não percorreria a mesma trajetória de desenvolvimento de 
países mais adiantados na superação de seu atraso, haja vista que saltaria etapas, combinando aspectos 
atrasados e avançados concomitantemente. A inserção dos países no capitalismo pujante engendraria um 
desenvolvimento desigual dos padrões históricos passados em outras regiões e combinado com 
especificidades locais. (CRUZ, Rossini. Marcos teóricos para a reflexão sobre as desigualdades regionais 
– uma breve revisão da literatura. Revista de Desenvolvimento Econômico, ano II, n. 3, p. 53-65, jan., 
2000, p. 53-54). Stuart Mill, em 1848, nos Princípios de Economia Política, examinou os fatores que 
determinariam o atraso do Oriente, como as relações de propriedade da terra e de uso do trabalho, a 
autoridade política, a regulação, os valores e o conhecimento da população. O seu estudo influenciou 
profundamente a ONU em seu relatório “Mesures for the economic development of under-developed 
countries”, assinado por W. A Lewis, em 1951. (MORAES, Reginaldo Carmello Correa de Moraes. 
Estado, Desenvolvimento e Globalização. São Paulo: Unesp, 2006, p. 43). 
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melhor indicasse esses fatores.12 A evolução desses trabalhos permitiu que, já na década 

de quarenta, o Banco Mundial elaborasse escalas classificatórias que dividiram o mundo 

entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Uma outra preocupação cingia-se ao 

arcabouço axiológico de cada cultura. As escolhas efetuadas, e o próprio conceito de 

bem, vêm carregadas de valores específicos. Neste sentido, Amartya Sen destaca o 

papel da ética no processo econômico, porquanto a economia poderia ser mais produtiva 

ao considerar os aspectos éticos na modelagem dos juízos humanos.13  

 

Na década de cinqüenta, inicia-se a jornada no main stream da teoria do 

desenvolvimento, com o trabalho dos economistas Norman Buchanan e Howard S. 

Ellis, Approaches to economic development, de 1955. Em sua investigação, os autores 

buscavam os diversos fatores sócio-políticos, culturais e econômicos que influenciariam 

no desenvolvimento, indagando se a importação de recursos financeiros e técnicos, dos 

países ricos, contribuiria para o processo. Cotejavam que o caminho a ser percorrido na 

superação do subdesenvolvimento seria semelhante, não obstante mais rápido e fácil, ao 

histórico das sociedades ocidentais desenvolvidas.14 Em 1957, um outro manual 

relevante acerca do assunto é lançado, o Economic development, theory, history, policy, 

de Robert E. Baldwin e G. M. Meier.15 Rostow, em 1963, elaborou a teoria das etapas 

do desenvolvimento segundo a qual cada país ou região deveria percorrer caminhos 

históricos semelhantes, quais sejam: a cidade pré-industrial, industrial e pós-industrial. 

A explicação para o atraso de algumas regiões fundava-se em fatores como clima, 

instituições políticas e sociais e posturas ideológicas conservadoras.16

 
12

  Alguns desses problemas foram mitigados com a adoção dos 
cálculos PPP – purchasing power parities que permite refletir mais equanimemente o poder de compra 
relativo das moedas. MORAES, op. cit., p. 51. 
13  SEN, Amartya Kumar. Sobre Ética e Economia. Trad. LauraTeixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, p. 9-11. 
14

  MORAES, op. cit., p. 61. 
15

  Ibid., p. 44. 
16  CRUZ, op. cit., p. 56. No mesmo sentido, BRITTO. Luiz Navarro de. Política e espaço 
regional. São Paulo: Nobel, 1986, p. 4. 
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Vale lembrar que nos pós-guerra, os EUA emergiram como grande potência e 

precisavam construir, ou manter, sua área de influência econômico-ideológica. Para 

tanto, nada mais adequado do que a elaboração de estudos que permitissem avaliar a 

melhor forma de intervir, nos países pobres e recém descolonizados, realizando 

reformas e exportando o progresso.  

 

As reflexões a esse respeito culminaram na teoria da modernização que não apenas 

perquiria acerca do estado de subdesenvolvimento, como aventava meios de superá-lo. 

Construiu-se um verdadeiro consenso em Washington, criando receitas e impondo 

reformas estruturais. Aos líderes das nações subdesenvolvidas caberia a 

responsabilidade de administrar a transição e as eventuais hostilidades geradas, em 

virtude da substituição de antigas técnicas tradicionais por tecnologia mais avançada, 

além da missão de coibir a onda comunista.17  

 

O discurso do desenvolvimento almejava levar o progresso às nações mais atrasadas. Na 

década de cinqüenta, o Banco Mundial atrelava seus empréstimos à estruturação de um 

planejamento econômico global dos países tomadores. Dez anos depois, a Aliança para 

o Progresso incentivou a reforma agrária e fiscal, norteada por impostos severos aos 

mais ricos. Nos anos oitenta, o vetor do discurso era a política liberal, com 

privatizações e desregulamentação do sistema financeiro, além de cortes tributários e 

sociais. 

 

 
 
17

  MORAES, op. cit., p. 57-59. “Na análise econômica, o que 
chamamos o ‘enfoque moderno’ tende, portanto, à abstração de níveis e modos de vida, atitudes e 
instituções, uma abstração que pode ser apropriada nos países desenvolvidos (embora na minha opinião 
não tanto quanto supõem muitos de meus colegas), mas que, definitivamente, não é apropriada para os 
paises subdesenvolvidos.” (MYRDAL, Gunnar. Subdesenvolvimento. Trad. Rosinethe Monteiro Soares. 
Brasília: Editora de Brasília, 1970, p. 99).      
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Por intermédio do breve cenário relatado acima, percebe-se que o desenvolvimento deve 

ser concebido em seus aspectos econômico e humano. A maximização do PIB per capta 

como base da estratégia de desenvolvimento18 mostra-se insuficiente, pois existem 

demandas políticas e sociais adicionais para acelerar a expansão da plena liberdade 

humana, com igualdade e justiça.19

 

2 FINANCIAMENTO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  

 

Na concepção de Orlando Gomes, o desenvolvimento econômico é condicionado por 

crenças substantivas e adjetivas de uma comunidade. É um processo que ocorre dentro 

de condições institucionais que conduzem à transformação estrutural da sociedade. As 

transformações determinam uma inexorável mudança de mentalidade, 20 o que significa 

que “Um povo que está se desenvolvendo passa a adotar novos valores como fins da 

 
18 Schumpeter entende por desenvolvimento apenas as mudanças da vida econômica não impostas 
por fatores externos e sim de origem interna. O fundamento do desenvolvimento é que os fatores 
econômicos se alteram, adaptando-se eles a economia, e que, portanto, não há desenvolvimento 
econômico próprio, mas todo processo de desenvolvimento cria condições para o seguinte. Lewis entende 
desenvolvimento como aumento de produção per capta, assim como Luigi Fry. Na mesma linha de 
raciocínio Maynard observa o aumento de renda per capta como cerne do desenvolvimento, a partir de 
seus estudos da inflação (BRITO, Edvaldo. Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio 
Econômico. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 47). 
19  “Se a melhoria do bem-estar do povo, baseada no gozo de direitos e liberdades é o objetivo do 
desenvolvimento, crescimento econômico baseado na acumulação de riqueza e no PIB não seria um fim 
em si mesmo. Pode ser um dos fins, e pode também ser um meio de chegar a outros fins, quando ‘bem-
estar’ é equivalente à realização dos direitos humanos.” SENGUPTA, Arjun. O Direito ao 
Desenvolvimento como um Direito Humano. Social Democracia Brasileira, n. 68, março, 2002. 
Disponível em: <http://www.itv.org.br/site/publicacoes/igualdade/direito_desenvolvimento.pdf>. Acesso 
em: 28 de setembro de 2007, p. 83-84. 
20 Destaque-se que o desenvolvimento não ocorre espontaneamente, mas deve ser provocado 
racionalmente, ou seja, necessária vontade de se desenvolver, traduzida na adoção de políticas 
econômicas adequadas ao momento histórico, vinculadas à plena exploração das potencialidades das 
bases econômicas que lhe fundamentarem (BRITO, Edvaldo. op. cit., p. 51). Pode-se enfatizar, neste 
mister que, “ao Estado do desenvolvimento, cumpre, sobretudo, a função de promover esta vontade, 
conscientizando a respectiva população da sua realidade e estimulando uma conduta baseada na 
‘aspiração ao desenvolvimento através de um programa político com o fim de elevar o nível de vida das 
massas’ ” (Ibid., p. 52-53). 
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ação social e busca, para sua consecução, normas que estimulem o processo de 

desenvolvimento.”21

 

A partir da década de noventa, as Nações Unidas passaram a adotar o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), formado por três componentes: expectativa de vida, 

grau de escolaridade e alfabetização, e renda per capta, com o intuito de medir o grau de 

desenvolvimento dos Estados. Hodiernamente, o processo de desenvolvimento pode ser 

descrito, segundo Amartya Sen, como a expansão da liberdade substancial, a saber, da 

capacidade do ser humano de levar o tipo de vida que valoriza ou tem razões para 

valorizar.22  

 

A efetivação desse processo, não é um dado, mas implica uma construção progressiva, 

que vem abrigando assimetrias. O sucesso da promoção do pleno desenvolvimento 

depende da concepção de programas de implementação e de recursos institucionais e 

financeiros adequados para atender a demanda de diferentes grupos sociais.   

 

Surgem, então, os mecanismos de assistência para o desenvolvimento com o intuito de 

mitigar a distância entre países ricos e pobres. O seu desenho foi inicialmente 

influenciado pelas teorias do desenvolvimento (Rodenstein-Rodan, Harrod-Domar e 

Rostow) e pela possibilidade de um processo linear de importação de experiências bem 

 
21  GOMES, Orlando. Direito e desenvolvimento. Salvador: Universidade da Bahia, 1961, p. 19. 
Acrescenta o autor que os interesses econômicos não constituem um fim em si, e, por isso, mister que se 
investigue as motivações em função dos valores que a comunidade desenvolve em seu ambiente cultural. 
Em suma, “a análise do desenvolvimento econômico não deve se satisfazer com a de suas condições 
técnicas. É necessário investigar as condições sócio-culturais, para abarcar o fenômeno em toda sua 
complexidade” (Ibid., p. 32-33).  
22  SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000, p. 17-18. “Se o desenvolvimento funda-se na realização das potencialidades 
humanas, é natural que se empreste a esta idéia um sentido positivo. As sociedades são desenvolvidas na 
medida em que nelas mais cabalmente o homem logra satisfazer suas necessidades e renovar suas 
aspirações.” (FURTADO, Celso. Pequena Introdução ao Desenvolvimento Econômico – enfoque 
interdisciplinar. 2. ed., São Paulo: Editora Nacional, 1981, p. IX.) 

4046



  

 

                                                

sucedidas no hemisfério norte. O financiamento seria momentâneo cessando após a 

solidificação econômica desses países.23

 

Os programas de ajuda internacional eram denominados de assistência ao 

desenvolvimento; o setor ligado à transferência de capacitação chamava-se assistência 

técnica.24 Posteriormente, o termo assistência fora criticado, por fornecer uma idéia de 

dependência e desigualdade. Cunhou-se, assim, o termo cooperação humana para o 

desenvolvimento. A terminologia visava proporcionar uma noção de parceria e trabalho 

ativo dos países receptores. Criticou-se ainda o termo técnica, por relacionar-se mais à 

ciência e tecnologia do que à educação, administração e reforma judiciária, enfoque de 

grande parte da cooperação. Atualmente, questiona-se a própria efetividade destas 

políticas de cooperação para o desenvolvimento em virtude da ausência de habilidade e 

da fragilidade das instituições.25

 

No plano ideal, o desenvolvimento dos Estados deve ser sustentado e equânime, 

reduzindo o risco de crises sistêmicas. Com este objetivo, os países buscam acesso aos 

investimentos externos, o que demanda a implementação de políticas confiáveis que 

possibilitem a obtenção de um maior volume de capital, sobretudo dos investidores 

institucionais. Um dos mecanismos de financiamento do de\senvolvimento26 é o 

 
23  LOPES, Carlos. Cooperação e Desenvolvimento Humano: a agenda emergente para o novo 
milênio. São Paulo: Unesp, 2005, p. 138. 
24  “O primeiro programa mundial para a assistência técnica aos países em desenvolvimento veio 
do Programa Ponto Quatro do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, que pedia ao povo 
americano para dividir o seu conhecimento e tecnologia com os países em desenvolvimento.” Ibid., p. 
193-196. 
25  Ibid., p. 74-75. 
26  A preocupação com os mecanismos de financiamento do desenvolvimento tem sido objeto de 
exame das Nações Unidas. Discussões em torno do tema foram sumariadas no relatório Financing for 
Development, elaborado pela Organização, em consonância com o parágrafo 3, da Resolução 54/196. Os 
objetivos do relatório eram incentivar o aumento do fluxo de capitais privados, especialmente de longo 
prazo, expandir o investimento externo direto, melhorar as medidas voltadas para redução dos riscos de 
volatilidade financeira e elevar a capacitação e assistência técnica a um número maior de países em 
desenvolvimento e países com economia em transição." (UNITED NATIONS. Financing for 
Development. Preparations for a high-level consultation in the first quarter of  2002. Advanced Unedited 
Draft Report of the Secretary-General to the Preparatory Committee for the High-Level International 
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crescimento do comércio, o que assegura o acesso ao mercado de produtos de 

exportação dos países em desenvolvimento e fortalece a cooperação regional para 

expansão do comércio global. Alguns países, todavia, contam apenas com a ODA 

(official development assistance) como único mecanismo de financiamento. Os 

empréstimos têm sido um outro recurso bastante utilizado para obtenção de fundos. O 

ônus da dívida para muitos países em desenvolvimento, no entanto, tornou-se pesado, 

dificultando a sua capacidade de reduzir a pobreza e atingir o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Neste contexto, a mobilização de recursos domésticos e a concretização de eficazes 

políticas nacionais representam um importante aspecto no seu desenvolvimento. O 

acesso ao mercado financeiro internacional e a assistência financeira oficial é, 

freqüentemente, uma conseqüência de boas políticas internas, do controle dos riscos do 

país e das normas e práticas que constituem a arquitetura financeira nacional. 

Recentemente, o desenvolvimento do mercado de capitais tem expandido as opções 

disponíveis para os países que apresentam maior credibilidade.  

 

Percebe-se, portanto, a necessidade de um amplo financiamento para que os países 

atinjam um melhor cenário macroeconômico e proporcionem um real bem-estar aos 

seus cidadãos.   

3  POLÍTICAS DE AJUSTE ESTRUTURAL E APROPRIAÇÃO 

 

O sonho do bem-estar e da prosperidade econômica da comunidade internacional 

fortaleceu-se sobre as ruínas do pós-guerra, época em que princípios universais foram 

revigorados e estatuídos na Carta das Nações Unidas, com intuito de servir como padrão 

 
Intergovernmental Event on Financing for Development. New York: United Nations Press, January 
2001). 
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de conduta para humanidade.27 Os seus elaboradores resolveram unir forças para manter 

a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, 

baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos, e conseguir uma cooperação 

internacional que solucionasse os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural e humanitário. 

 

Com o intuito de efetivar esta importante missão, foi previsto no artigo 57 da Carta, a 

criação de agências especializadas, vinculadas ao Conselho Econômico Social, por meio 

de accords de liaison. Embora o sistema estatuído pela Carta seja relativamente 

descentralizado, respeitando a autonomia e independência dessas instituições, à 

Assembléia Geral, e ao Conselho Econômico e Social, foi outorgada a função de 

coordenar as atividades dessas instituições por meio de recomendações, tendo em vista 

a harmonização das suas políticas com os princípios da Carta (Artigos 63 e 64). 

Todavia, algumas agências constituíram liames mais flexíveis em virtude da natureza de 

sua atividade. São elas as Instituições Financeiras Internacionais – Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial – que surgiram como resultado da Conferência realizada 

em Bretton Woods, New Hampshire, em 1944. 

 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado tendo por objetivos proteger as 

finanças internacionais, promover a cooperação internacional, assegurar a estabilidade 

cambial e auxiliar o estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos, para 

tanto reduzindo a duração e diminuindo a intensidade do desequilíbrio nos balanços de 

pagamento de seus integrantes. Os países membros, que subscrevem suas quotas, 

recebem recursos em divisas e auxílio técnico do Fundo em áreas como finanças e 

política monetária. O Banco Mundial, por sua vez, deveria atuar como um catalisador de 

recursos, incentivar o crescimento econômico e o desenvolvimento durável das nações, 

 
27  TOMUSCHAT, Christian. International Law as the Constitution of Mankind. In: _____(Org.). 
International Law on the Eve of the Twenty-first Century – Views from the International Law 
Commission. New York: United Nations Publication, 1997, p. 41. 
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e, sobretudo, reduzir a pobreza, melhorando o nível de vida das populações por meio do 

financiamento de projetos de desenvolvimento. 

 

O que se verificou, no entanto, é uma mudança nas formas de atuação dessas 

instituições, as quais encontraram na promoção das políticas de ajuste estrutural (PAEs) 

uma nova raison d’être. A adoção dessas políticas é, em grande medida, condição 

essencial para a renegociação da dívida externa com os credores, bem como, para 

concessão de novos empréstimos. 

 

As políticas de ajuste estrutural sugiram como resposta dos credores à convulsão 

econômica que se abateu sobre os países endividados, sobretudo, em decorrência da 

crise do petróleo, nos anos setenta, e da crise da dívida externa dos anos oitenta. O 

argumento central que justifica a aplicação dessas medidas sustenta que essas reformas 

assegurariam o equilíbrio da balança de pagamentos dos Estados e, por conseqüência, 

sua capacidade de saldar suas obrigações internacionais. Assim, parece existir uma 

inter-relação entre o ônus da dívida e as políticas de ajuste estrutural. 

 

Recorde-se, a esse propósito, que o FMI e o Banco Mundial foram instituições criadas 

como agências especializadas da ONU e por isso a sua atuação deveria levar em 

consideração os princípios éticos norteadores da ordem internacional cujo cerne é a 

dignidade da pessoa humana.28 

 

Os programas de estabilização e ajuste implementados pela parceria FMI-Banco 

Mundial têm gerado uma grande polêmica na comunidade internacional, sobretudo 

considerando sua ingerência do desenvolvimento econômico e social dos países 

integrantes.29 Os países endividados recorrem ao Fundo como último meio de adquirir 

 
28  PERRONE-MOISÉS, Cláudia. Direito ao Desenvolvimento e Investimentos Estrangeiros. São 
Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 78. 
29  SWAMINATHAN, op. cit., p. 175. 
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recursos.30 Acrescente-se que a aprovação do FMI é essencial para aumentar a 

credibilidade do país junto a credores internacionais oficiais e privados. Isso justifica o 

fato de que, desde o começo dos anos oitenta, apenas os países menos desenvolvidos 

requisitaram empréstimo do Fundo, dentre os quais se inclui o Brasil.  

 

Uma das mais árduas críticas de Chossudovsky às políticas de ajuste diz respeito ao seu 

efeito negativo no processo de desenvolvimento econômico nacional endógeno dirigido 

por políticos internacionais.31 As medidas austeras determinadas pelas instituições 

financeiras alteram o quadro político-econômico do Estado em que é aplicada; a 

produção nacional, especialmente de comodites, é direcionada para o mercado mundial, 

o que torna os seus preços mais baixos em virtude do excesso de oferta e reduz o valor 

da hora-trabalho dos assalariados. 

 

Inobstante assumam diferentes aspectos, as políticas de ajuste sustentam alguns 

objetivos comuns:32 o crescimento macroeconômico dos países estimado pelo seu PIB, 

que lhes proporcionaria uma maior inserção no comércio internacional; o aumento do 

grau de abertura da economia para o exterior, com o fito de melhorar a competitividade 

das suas atividades produtivas; a liberalização dos mercados, dos preços e das 

atividades produtivas; a participação do Estado na economia de forma mais 

racionalizada; o controle inflacionário, a fim de lograr uma maior estabilização dos 

preços e de outras variáveis macroeconômicas; desregulamentação do mercado de 

trabalho e privatização de empresas públicas. 

 

O Banco Mundial e o FMI reconhecem os insucessos decorrentes das PAEs. Declaram, 

porém, que a dor sofrida a curto prazo (custos sociais) resultaria em benefícios a longo 

 
30  LUCAS, Michael. The International Monetary Fund’s Conditionality and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: an attempt to define the relation. Revue Belge de 
Droit International.  Bruxelles, v. 24, n. 1, 1992, p. 108. 
31  CHOSSUDOVSKY, op. cit., p. 60. 
32  SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. 
Petrópolis: Vozes, 2001, p. 27. 
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prazo (estabilização macroeconômica). O Fundo reconhece o impacto social do seu 

ajuste, afirmando, porém, que não assume toda a responsabilidade pelos seus eventuais 

insucessos. Insiste, ainda, que o resultado geral em um longo período tende a ser 

positivo, mesmo havendo um custo inicial. O problema é que a dor tem se mostrado 

infindável e os remédios configuram-se como meros paliativos. 

 

 A implementação dessa espécie de ajuste não atingiu a estabilidade econômica 

idealizada pelos seus proponentes. Vários países empenharam-se para cumprir as metas 

do ajuste recessivo, encontrando-se, entretanto, em maiores dificuldades.33 O maior 

prejudicado nesse sentido foi o setor público, pois fora obrigado a cortar gastos 

essenciais com drásticas repercussões no âmbito social. Em contrapartida, aumentou a 

carga tributária, com vistas ao aumento do superávit primário, sufocando alguns setores 

produtivos e prejudicando investimentos em infra-estrutura. Os juros altos limitam 

fortemente o crédito interno. A promoção de privatizações intensificou-se na medida em 

que se tentava ajustar as contas públicas. O setor privado, por sua vez, adotou a política 

de redução de salários, diminuição de encargos e emprego informal.  

 

Isto posto, entende-se que o processo de desenvolvimento deva ser concretizado 

consoante às necessidades de cada Estado definidas pelos seus cidadãos e não baseado 

em programas previamente formatados.34 Ressalta-se, que este processo deve ser 

participativo, o que implica uma atuação concreta dos beneficiários na definição das 

prioridades locais.  

Em síntese, à luz da perspectiva do desenvolvimento como transformação, não apenas 

de uma estrutura produtiva, mas da própria mentalidade, considera-se fundamental 

enxergar as assimetrias entre receptores e doadores. Inicialmente, o viés assistencialista 

dominava o cenário, tendo sido paulatinamente substituído pela noção de parceria. O 
 

33  Ibid., p. 29. 
34  Como expôs Celso Furtado, “A evolução dos países de Terceiro Mundo, no sentido de reduzir a 
situação de dependência em que se encontram, depende em primeiro lugar da ativação das forças sociais 
que se empenham em modificar o modo de desenvolvimento, visando impor prioridades sociais na 
utilização dos recursos escassos.”(FURTADO, op. cit., p. 60-161). 
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empoderamento35 e a apropriação do processo de desenvolvimento demandam um nível 

mais profundo de compromisso e responsabilidade com as questões locais.36

 

Lopes entende ser necessário um novo paradigma para o desenvolvimento de 

capacidades. Primeiro, deve-se abraçar o lema: “procurar globalmente, reinventar 

localmente.” Também, testar métodos originais de aprendizado e lidar eficazmente com 

as assimetrias na relação doador-receptor. Com esse intuito, incentiva-se a criação de 

fundos de cooperação técnica e de fóruns para o compartilhamento de experiências.37

 

A cooperação internacional e a formulação de políticas internas devem ser processos 

integrados e complementares na oferta de bens públicos, essencial para a redução da 

pobreza e implemento da infra-estrutura participativa. Nessa esfera, resta aos países 

menos desenvolvidos e em desenvolvimento assumir as rédeas do processo de 

desenvolvimento das capacidades e formular uma agenda própria de coalizão, que os 

torne capazes de negociar em condições mais equânimes, diante de um sistema tão 

profundamente assimétrico. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Vislumbrou-se no texto a relevância da cooperação econômica internacional no âmbito 

das Nações Unidas, especialmente os mecanismos de financiamento das instituições de 

Bretton Woods. As políticas de ajuste estrutural, por elas concebidas, engendraram 

paradoxos no tecido social. Em síntese, a idéia inicial de um ajuste estrutural tinha por 

meta o rápido restabelecimento do equilíbrio das principais variáveis macroeconômicas. 

Os custos sociais, embora consideráveis, perpassariam um curto prazo, pois o 
 

35  O empoderamento refere-se à “expansão das capacidades dos recebedores, envolvendo o 
aumento de possibilidades e liberdades, e como tal não é apenas um meio, mas também um fim em si 
mesmo.” (LOPES, op. cit.  p. 95). O objetivo do empoderamento é a expansão das escolhas e 
possibilidades, sem as quais não há desenvolvimento humano. O cerne do empoderamento é o poder do 
aprendizado por intermédio do diálogo. Por conta disso, é visto como fundamental em níveis 
comunitários e locais, mas pouco incentivado nacionalmente. (Ibid., p. 119) 
36  Ibid., p. 95. 
37  Ibid., p. 105-106. 
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investimento logo seria restaurado, uma vez que o Estado resolvesse sua crise fiscal e 

cobrisse o serviço da dívida externa.  

 

O desenvolvimento, no entanto, é um processo complexo e um dos seus maiores 

desafios é a extensão de capacidades humanas, o empoderamento dos cidadãos e a 

apropriação local. A ausência de apropriação contaminou diversos projetos de 

cooperação técnica e financeira, especialmente os empréstimos para ajustes estruturais. 

Após fortes críticas à sua atuação, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

reviram os programas de ajuste estrutural implementados verticalmente, com vistas a 

adotar um processo mais participativo junto à população local com o objetivo de reduzir 

os alarmantes índices de pobreza. Não há como mitigar a excluão social, resultado de 

um desenvolvimento assimétrico e, por vezes, idealmente importado, sem que o Estado 

e a sociedade transformem a sua mentalidade e se apropriem da dinâmica desse 

processo, por intermédio do fortalecimento de uma cooperação mais humana. 
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O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO DIFUSO E A SUA PROTEÇÃO COMO 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por fim analisar a evolução legislativa pela qual passou a 

questão do meio ambiente.  

Cuidaremos de demonstrar que a preocupação ambiental somente surge no Brasil à 

partir da década de 60 e, mesmo assim, devido às pressões internacionais que o mundo 

todo passou a sofrer, principalmente, após a criação do Clube de Roma, em 1972. 

Fator de primordial importância na evolução da proteção do meio ambiente no Brasil, 

foi a sua elevação a “bem de uso comum do povo”, ou seja: a sua elevação a bem 

jurídico. E, mais que isto, o tratamento que recebeu da Constituição da República como 

sendo um bem de interesse difuso. Somando-se a este tratamento, que a Constituição da 

República presta ao meio-ambiente, às poderosas Ação Popular e a Ação Civil Pública, 

abriu-se a possibilidade de que a defesa do meio ambiente não fique adstrita ao 

Ministério Público, mas transcenda a todos aqueles que desejarem exercer a sua defesa, 

o que contribuiria para maior fiscalização e zelo com a questão ambiental. 

Infelizmente, entretanto, a grande maioria do povo brasileiro ainda não tomou a 

consciência de que, ao cuidar daquilo que pertence a todos, estaremos cuidando do que 

é nosso. Que este trabalho ajude na conscientização da necessidade de se proteger o 

meio ambiente de maneira coletiva. 
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ABSTRACT 

The present paper aimed at analyzing the legislative evolution which the environment 

has been through. 

It is demonstrated that the concern about the environment came into focus in the 60’s in 

Brazil. It happened due to international pressure which was over the whole world, 

mainly after the establishment of Club of Rome in 1972. 

The most relevant factor in favor of the evolution of actions to protect the environment 

in Brazil was its elevation to status of “social welfare ”, which means that there is now 

an environmental policy. Moreover, the treatment it received, from the Republic 

Constitution, as a diffuse interest issue/matter. 

It has opened the possibility of defending the environment, not restricted to Public 

Prosecution, but it goes beyond to everyone who wishes to act in defense of it, which 

contributes to better and more intense environmental inspection. 

Unfortunately, most Brazilian citizens are still not aware of the care that should be taken 

to the environment as a whole, if doing so it will directly reflect on everyone’s. 

We hope this paper help people to be conscious of the need to protect the environment 

in a collective approach. 

 

KEY-WORDS 

ENVIRONMENT; CONSTITUTION; PUBLIC CIVIL ACTION; PUBLIC ACTION; 

CITIZENSHIP 

 

 

1. A evolução das normas ambientais no Brasil 

 

Enfim, a comunidade jurídica nacional se desperta da letargia de que era 

dominada ao longo da sua história no que se refere à preocupação de um dos maiores 

patrimônios nacionais: o meio ambiente. 

Até a promulgação da Constituição da República de 1988, as normas 

relativas à proteção ambiental eram escassas. Eram regras secundárias nas autorizações 

e licenças administrativas outorgadas, onde se confundiam como meros requisitos ao 

licenciamento, como se fossem uma variante do Direito Administrativo. 
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Quando muito, eram normas infra-constitucionais elaboradas em 

diferentes períodos da história nacional, com preocupações díspares e desarmônicas, 

cada qual cuidando da proteção de recursos naturais diferentes, não se podendo falar na 

existência de um conjunto de normas legais com a mesma filosofia, que tivessem por 

escopo a preservação do meio ambiente como um todo, que levassem em consideração 

toda a complexidade que é peculiar à matéria. 

Tal despreocupação com a questão ambiental encontra explicação em 

fatores de variados matizes: científico, político, econômico e, até mesmo, sociológico. 

Até o início do século passado ainda vigia o pensamento, herdado de 

séculos anteriores (em especial do final do século XIX), de que o desenvolvimento 

material das sociedades era o valor supremo a ser almejado. Desconsiderava-se por 

completo a possibilidade de que o processo industrial pudesse conter em si algum 

malefício, fruto do lixo industrial, que fosse capaz de prejudicar a natureza. Natureza 

esta, que sendo compreendida pelos homens daquela época como uma dádiva, talvez 

fosse capaz de absorver, de forma integral, todos os resíduos que as atividades 

industriais viessem a produzir, sem que com isto sofresse qualquer conseqüência. 

Seguramente, a inexistência de problemas ambientais agudos, àquela 

época, levava os homens a “um entendimento generalizado de que a natureza seria 

capaz de absorver materiais tóxicos lançados ao meio ambiente, e, por um mecanismo 

‘natural’ (talvez ‘mágico’?!), o equilíbrio seria mantido de maneira automática”1. 

A comunidade científica foi a primeira a perceber a urgência em se 

adotar medidas de proteção ao meio ambiente a fim de se preservar o planeta e, por 

conseguinte, a espécie humana. Ainda assim, tal despertar se dera somente depois da 

segunda metade do século XX, mais precisamente após 1960, quando as comunidades 

científicas nacional e internacional intensificaram as suas atividades no sentido de 

conscientizar os povos dos riscos e dos prejuízos que o planeta já havia experimentado e 

ainda estava a suportar2. 

A despeito do vanguardismo que os movimentos ambientalistas 

representaram à época, a tomada desta consciência já fora, de certa forma, tardia, 

                                            
1 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 

Responsabilidades. São Paulo. Ed. Atlas. 2001. p. 35 
2 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade Civil por Dano ao Meio Ambiente. 

Belo Horizonte. Ed. Del Rey. p. 175 
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levando-se em conta a grande destruição e, em alguns casos, a perda total de muitos 

ecossistemas inteiros, de todas as partes do globo. 

Somente depois de intenso trabalho de conscientização pública3, levada a 

cabo por comunidades inteiras de cientistas e ambientalistas, alguns países se 

despertaram para a necessidade de se criar mecanismos hábeis a proteger os seus 

ecossistemas. Merece destaque, neste período, os trabalhos realizados pelo chamado 

“Clube de Roma, como um indicador da preocupação de cientistas, industriais e 

empresários com o meio ambiente”4.   

No caso brasileiro, tal consciência só veio a ganhar maior força no final 

do século XX, com a promulgação da Constituição da República de 1988, que destinou 

um capítulo inteiro ao Meio Ambiente (Capítulo VI, do Título VIII).  

Com este tratamento constitucional, teve início no Brasil, finalmente, a 

preocupação política com a questão ambiental. 

Pela primeira vez na história constitucional brasileira, os constituintes 

voltavam suas atenções para temas que até então eram reservados aos ambientalistas, 

biólogos, geólogos, e outros doutores das ciências naturais. 

Tal destaque constitucional à matéria ambiental, contudo, só foi possível, 

ou mesmo provocado, graças aos níveis de industrialização e econômico em que já se 

encontrava o Brasil no início da década de 80. Isto porque, como bem salientado nas 

palavras de José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior: 

 

 “A discussão de problemas ambientais só é possível em 
uma sociedade industrializada, seja porque nelas a organização 
de interesses metaindividuais se torna viável, seja porque os 

                                            
3       “Resultado de tal conscientização, e como reflexo das exigências da opinião pública internacional, 

em 1972, a ONU convocaria a citada conferência em Estocolmo, tida como um dos marcos do Direito 
Internacional do Meio Ambiente, especialmente dedicada ao Meio Ambiente Humano, da qual 
resultaria a instituição, no sistema das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, o Pnuma, entidade com sede em Nairóbi, capital do Quênia”.  

   SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 
Responsabilidades. São Paulo. Ed. Atlas. 2001. p. 37 

4         “O ‘Clube de Roma’ financiou o trabalho ‘Limites do Crescimento’ (Limits to growth), também 
conhecido como Relatório Meadows, produzido por uma equipe de especialistas do Massachusetts 
Institute of Tecnology — MIT, no qual se buscava apontar a extensão e a natureza dos principais 
problemas ambientais, utilizando-se um modelo cibernético da realidade do planeta. O documento 
causou grande impacto, tomando-se uma referência do movimento ambientalista na década de 70”4. 
BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira.Op. cit. p. 175 
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problemas ambientais se tornam mais acentuados com a 
industrialização”. 

Quando os problemas ambientais se apresentaram de 
forma grave para a sociedade moderna, o Brasil ainda estava 
em um processo incipiente de industrialização, e os interesses 
metaindividuais que estavam sendo organizados diziam respeito 
às relações de trabalho. Além disso, a massa de pessoas 
excluídas do processo de modernização da sociedade brasileira 
era muito grande para ser desconsiderada, o que tornava 
prioritária no Brasil a preocupação com o desenvolvimento.”5

 

Portanto, não é errado dizer que a questão ambiental, no Brasil, somente 

encontrou campo fértil após superadas as barreiras da industrialização e do 

desenvolvimento econômico nacionais. 

Aliás, outro fator preponderante para o trato constitucional da matéria 

ambiental refere-se, exatamente, ao conteúdo econômico que a moderna sociedade 

capitalista descobriu no meio ambiente após a segunda metade do século XX. Este 

conteúdo foi outro fator que despertou na classe política brasileira a necessidade de 

resguardar aquele que é um dos maiores patrimônios ecológicos do mundo. 

Note-se que, não obstante a importância do meio ambiente como 

elemento essencial à vida, o fator decisivo para a inclusão do meio ambiente como 

matéria constitucional foi a percepção, pela classe política brasileira, de que o meio 

ambiente estava ganhando espaço privilegiado na sociedade moderna, assumindo papel 

de destaque no cenário econômico: o “petróleo verde” (numa alusão à crise do petróleo 

sofrida pelo mundo na década de 70, em que este fora o recurso natural mais visado, 

como ocorre hoje com o meio ambiente). 

É importante destacar por fim, que as mudanças ocorridas na consciência 

nacional foram além do trato constitucional e do aumento de normas atinentes à matéria. 

Houve mesmo, uma mudança de mentalidade no trato com o meio ambiente: 

 
“A forma como as normas brasileiras protegiam os 

elementos naturais até a década de 70 considerava o meio 
ambiente como ‘recurso’, ou seja, como um meio para a 
obtenção de finalidades humanas. 

                                            
5 Idem. p. 179 
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Bastante ilustrativas do paradigma daquela época são as 
palavras de Pereira, que na década de 50 escreveu uma obra na 
qual analisava o primeiro Código Florestal: 

‘A importância das florestas para a vida humana tem 
sido ressaltada, em copiosa literatura, através dos tempos. 
Ninguém ignora já hoje que onde não há florestas as 
condições favoráveis de vida se reduzem ao mínimo, em 
face da extensão e do volume consumido da matéria-prima 
que elas oferecem: a madeira. Daí a necessidade de uma 
atividade florestal plena, capaz de entreter o rendimento 
das florestas à altura das solicitações da indústria.’ 
Com o incremento das normas ambientais no Brasil, o 

meio ambiente deixou de ser tratado como ‘recurso’.”6

 

Esta conscientização levou o legislador brasileiro à construção de 

mecanismos jurídicos hábeis a proteger o seu patrimônio ambiental. Dentre estes 

mecanismos, destaque-se a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro 

de 1998), no âmbito criminal, bem como a instituição da responsabilidade civil objetiva 

(no âmbito cível), pelos danos cometidos ao meio ambiente. 

 

1.1. O meio ambiente na Constituição de 1988: bem (jurídico) de uso comum 
do povo 

 

Coroando a evolução da consciência de preservação ambiental pela qual 

passou o Brasil a partir da década de 60, a Constituição da República de 1988 confere 

ao meio ambiente o status de BEM JURÍDICO. 

Assim dispõe a Constituição da República em seu artigo 225, caput: 

 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (grifos nossos)7. 

 

Com efeito, pela primeira vez na história legislativa brasileira o meio 

ambiente é reconhecido como um bem, dotado de valor econômico e social, e cuja 

                                            
6 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Op. cit. p. 183 
7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 29. ed. atual. e ampl. São Paulo. Saraiva. 

2002 
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proteção e preservação são confiadas, textualmente, ao Poder Público e a toda a 

coletividade. Vale destacar ainda a expressão “para as presentes e futuras gerações”, 

numa singular e louvável preocupação do legislador constitucional em garantir ao meio 

ambiente uma proteção tal que transcenda os limites temporais. 

A classificação do meio ambiente como sendo um bem jurídico não é 

mera questão conceitual. Ganha conotação prática de alta relevância processual quando 

compreendida sob o prisma da teoria geral do Direito onde: só aquilo que a ordem 

jurídica reconhece como sendo bem8, pode ser objeto de direito. E só o objeto de direito 

pode ser objeto das relações jurídicas.  

Portanto, enquanto o meio ambiente não era compreendido como bem 

jurídico, mas simplesmente como algo sem qualquer valoração econômica (como o 

amor, a saudade, a natureza, etc.), ou como um fator externo à vida humana; como uma 

espécie de “dádiva” oferecida aos homens (entendimento este que perdurou até meados 

do século XX, como visto alhures)9, o mesmo não era considerado como objeto de 

direito, ficando assim, fora das relações jurídicas. 

Conseqüência direta de tal fato era a grande fragilidade a que eram 

expostas as questões ambientais no Brasil já que, não sendo o meio ambiente 

considerado um bem em si, não poderia ser objeto de direitos. E, não sendo objeto de 

direitos, ninguém poderia exercer a sua proteção por faltar a este interessado uma das 

condições da ação, a saber: a possibilidade jurídica do pedido. Como pedir a proteção 

jurídica de algo que não é tutelado pelo direito? 

Não estamos dizendo que o meio ambiente era desprovido de qualquer 

instrumento para sua proteção. Como já dito acima, até a promulgação da Constituição 

de 1988 existiam várias normas de proteção aos mais diversos recursos naturais: Código 

                                            
8     “São bens  jurídicos, antes de tudo, os de natureza patrimonial. Tudo que se pode integrar no nosso 

patrimônio é um bem, e é objeto de direito subjetivo. São os bens econômicos. Mas não somente estes 
são objeto de direito. A ordem jurídica envolve ainda outros bens inestimáveis economicamente, ou 
insuscetíveis de se traduzirem por um valor pecuniário. Não recebendo, embora, esta valoração 
financeira, e por isso mesmo não integrando o patrimônio do sujeito, são suscetíveis de proteção legal. 
Bens jurídicos sem expressão patrimonial estão portas adentro do campo jurídico; o estado de filiação, 
em si mesmo, não tem expressão econômica; o direito ao nome, o poder sobre os filhos não são 
suscetíveis de avaliação. Mas são bens jurídicos, embora não-patrimoniais. Podem ser, e são, objeto de 
direito. Sobre eles se exerce, dentro dos limites traçados pelo direito positivo, o poder jurídico da 
vontade, e se retira da incidência do poder jurídico da vontade alheia”. PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Iinstituições de Direito Civil. Rio de Janeiro. Forense. 1991. p. 272 

9 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergência, Obrigações e 
Responsabilidades. São Paulo. Ed. Atlas. 2001. p. 37 
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de Águas, Código Florestal, o Estatuto da Terra, dentre outros. Entretanto, tais normas 

tinham por objeto a proteção de recursos naturais específicos e não o meio ambiente 

como um todo, como hoje o concebemos. 

E, ainda assim, eram normas que visavam à proteção dos “recursos” 

naturais, como já acima comentado, antes no sentido de se garantir que tais “recursos” 

não fossem de tal forma agredidos a ponto de se ameaçar as atividades econômicas 

deles dependentes (estas sim, objeto direto da proteção legal), do que necessariamente 

protegê-los como O BEM em si mesmo considerado. Ou seja: protegiam-se os recursos 

naturais como meio para se proteger as atividades econômicas destes dependentes. 

Portanto, o bem jurídico que aquelas normas ambientais visavam a proteger era mais as 

atividades econômicas que o meio ambiente em si mesmo.  

Tome-se por exemplo, o decreto nº 23.777 de 23.01.1934 que 

regularizava o lançamento de resíduos industriais das usinas açucareiras nas águas 

fluviais. Este decreto, em seus artigos 1º e 2º dispõem o seguinte: 

 

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do 
lançamento dos resíduos industriais das usinas açucareiras nos 
rios principais, longe das margens, em lugar fundo e 
correntoso. 

Art. 2º - Quando não seja possível o cumprimento do 
disposto no artigo anterior, ficam as mesmas usinas açucareiras 
obrigadas a adotar tanques de depuração, podendo, então, 
proceder ao escoamento do líquido depurado nos pequenos 
cursos d'água, nas lagoas ou em quaisquer águas paradas. 
(grifos nossos) 

 

Não há como negar que tais artigos já demonstram uma certa 

preocupação com a preservação dos recursos hídricos próximos às usinas açucareiras. 

Entretanto, tal preservação constituiria mero meio para se proteger um bem principal: a 

atividade açucareira, já que, o comprometimento dos recursos hídricos próximos às 

usinas, fatalmente, implicaria na paralisação destas.  

Note-se que os artigos supra referidos preocupavam-se antes, em definir 

como seria a descarga dos subprodutos da atividade açucareira que, necessariamente, 

preservar os recursos hídricos, já que o parágrafo 2º chegava mesmo a permitir que o 

“líquido depurado”  fosse jogado nas lagoas ou em quaisquer águas paradas, não 
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demonstrando o legislador qualquer preocupação quanto à possibilidade de que tais 

lagoas ou águas paradas se tornassem fossas a céu aberto. 

Vide, ainda, o Código de Águas (Decreto 24.643, de 10 de julho de 

1934). Esta legislação dispunha acerca da proteção dos recursos hídricos isoladamente 

considerados, com conotação altamente econômica. Tome-se, por exemplo, o artigo 73 

deste diploma legal: 

 

Art. 73. Se o prédio é simplesmente banhado pela corrente 
e as águas não são sobejas, far-se-á a divisão das mesmas entre 
o dono ou possuidor dele e o do prédio fronteiro, 
proporcionalmente a extensão dos prédios e as suas 
necessidades. 

Parágrafo único. Devem-se harmonizar, quanto possível, 
nesta partilha, os interesses da agricultura com os da indústria; 
e o juiz terá a faculdade de decidir "ex-bono et aequo" (grifos 
nossos).  

 

Ou ainda, os artigos 109 a 112 do mesmo diploma legal: 

 

Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as 
águas que não consome, com prejuízo de terceiros. 

 
Art. 110. Os trabalhos para a salubridade das águas 

serão executados á custa dos infratores, que, além da 
responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas 
e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas 
nos regulamentos administrativo. 

 
Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da 

indústria o exigirem, e mediante expressa autorização 
administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os 
agricultores ou industriais deverão providenciar para que as se 
purifiquem, por qualquer processo, ou sigam o seu esgoto 
natural (grifos nossos). 

 
Art. 112. Os agricultores ou industriais deverão indenizar 

a União, os Estados, os Municípios, as corporações ou os 
particulares que pelo favor concedido no caso do artigo 
antecedente, forem lesados (idem). 

 

É nítida, na leitura dos artigos supra mencionados, a preocupação do 

legislador, àquela época, em proteger os recursos hídricos como meio de se proteger as 
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atividades econômicas deles dependentes. Tanto assim o é que, textualmente o 

legislador prevê que, “se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o 

exigirem, e mediante expressa autorização administrativa, as águas poderão ser 

inquinadas”, caso em que, ficariam os agricultores ou industriais que assim 

procedessem, simplesmente obrigados a indenizar os lesados. 

Desconsiderava o legislador àquela época, por completo, os efeitos 

deletérios e muitas vezes irremediáveis, de valor econômico inestimável, que tais 

inquinações poderiam causar ao meio ambiente como um todo. Não previa ali o 

legislador, que pudesse ocorrer o que hoje vem ocorrendo em muitos lugares de nosso 

país, de forma avassaladora, por conseqüência, exatamente, da poluição desmedida de 

nossas águas: a falta deste líquido em condições mínimas de consumo para as 

necessidades mais básicas do ser humano. 

Somente com a Constituição de 1988, fruto do movimento ambientalista 

que passou a marcar o Brasil a partir da década de 70, é que o meio ambiente passou a 

ser considerado como UM BEM JURÍDICO EM SI, constituído pelo complexo de 

recursos naturais na formação do ecossistema indispensável à vida terrestre, levando o 

legislador a se conscientizar da necessidade de se criar normas de proteção efetivamente 

ambientais, ou seja, com o objetivo de se proteger o ecossistema em si, e não uma 

atividade econômica deste dependente. Ao ser o meio ambiente tratado como BEM 

JURÍDICO, conseqüência prática surge: passa a ser objeto de direitos. Por conseguinte, 

são criados instrumentos hábeis a conferir efetiva proteção ao meio ambiente. 

Não menos significante para a incrementação da proteção ao meio 

ambiente brasileiro é a expressão BEM DE USO COMUM DO POVO, empregada no 

texto constitucional, em seu artigo 225. 

Consideram-se bens de uso comum do povo “todos aqueles destinados 

ao uso do povo sem nenhuma restrição, a não ser a da boa conduta, nos termos da lei, 

ou dos costumes, principalmente quanto à moral pública e aos bons costumes”.10 Ou 

ainda, segundo Maria Sylvia Di Pietro: “Consideram-se bens de uso comum do povo 

aqueles que, por determinação legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados 

                                            
10 FARIA, Edmur Ferreira de. Curso de Direito Administrativo Positivo. Belo Horizonte. Ed. Del Rey, 
1999, 2ª ed. p. 401 
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por todos em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento 

individualizado por parte da administração”11

São exemplos de bens públicos os mares, florestas, o ar, rios, praias, ruas, 

praças, estradas, etc. 

Os bens de uso comum do povo constituem uma das modalidades dos 

chamados bens do domínio público do Estado, que encontra nos chamados bens de uso 

especial, sua segunda modalidade. 

Por se tratarem de bens que podem ser utilizados por qualquer pessoa do 

povo, coletiva ou individualmente, esta utilização se reveste em típico direito 

constitucional que, pela indeterminação dos agentes que podem exercê-lo, recebe o 

nome de DIREITO DIFUSO. A esta modalidade de direito, constitucionalmente 

assegurado, o legislador tratou de criar instrumentos eficazes para a garantia de seu 

exercício, como se verá nos tópicos adiante. 

E, na medida em que o meio ambiente é classificado, no texto 

constitucional, como sendo um bem de uso comum do povo, a conseqüência imediata 

de tal classificação é a de que o meio ambiente se constitui como um típico direito 

difuso, merecendo as garantias e defesas a este reservadas, como veremos no item 2.3 

infra. 

 

2. A FUNÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE: A EVOLUÇÃO DO 
DIREITO DE PROPRIEDADE COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO 
DO MEIO AMBIENTE 

 

O Direito, como fato social que é, encontra-se em permanente mutação, 

ao sabor dos ventos ideológicos de cada época. 

Já vimos acima que, em outros tempos, o que ditava as normas 

ambientais, por exemplo, era mais a preocupação em se manter os recursos naturais 

indispensáveis à industrialização, do que necessariamente a preservação de um meio 

ambiente sadio. 

Considerando-se que uma das dimensões do direito é de que este seja 

instrumento a ser utilizado para o controle das massas sociais, visando a garantir um 

mínimo de condições existenciais da vida em sociedade, valendo-se, para isto, da 
                                            
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 5. ed. – São Paulo – Ed. Atlas, 1994, p. 427 
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imposição de normas de conduta, é imprescindível, para que possamos compreender o 

espírito que norteou a elaboração destas, conhecermos o tempo em que foram 

elaboradas, bem como as correntes ideológicas que orientavam a sociedade à época. 

É conveniente ainda, que não nos esqueçamos que, seja no Poder 

instituído pela via democrática, ou no Poder instituído pela força, em qualquer dos 

casos, inevitavelmente, será este Poder quem ditará as normas legais. Portanto, 

sociologicamente, não é incorreto afirmarmos que o Direito é o instrumento utilizado 

pelo Poder dominante para a imposição de sua ideologia. 

O que legitima então o Poder democraticamente instituído é o fato de que 

este espelha a manifestação ideológica da maioria (ou ao menos deveria espelhar), 

enquanto que o Poder instituído pela força, é a manifestação ideológica de uma minoria. 

A transformação pela qual passou o Direito de Propriedade no nosso 

ordenamento jurídico é um exemplo que ilustra de maneira singular a procedência do 

acima exposto. 

Atendendo à nossa sugestão de analisarmos as correntes ideológicas 

vigentes à época da elaboração das normas, a fim de que conheçamos o seu espírito, 

passemos a analisar em que conjuntura se encontrava a sociedade brasileira quando da 

elaboração do nosso Código Civil de 1916, que tratava do Direito de Propriedade nos 

seus artigos 524 e segs. 

O globo, no início do século XX, respirava em toda a sua intensidade os 

vapores da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XIX. Àquela 

época, vigia entre os países ocidentais a filosofia do laissez faire, ícone do pensamento 

liberal (herança da Revolução Francesa), que encontrou no capitalismo emergente das 

indústrias, campo propício para o seu crescimento. Crescimento, este, que culminou 

com o fortalecimento do ideal capitalista nos governos de muitos Países. Dentre estes, o 

Brasil.  

Àquela época, havia ainda muito pouco tempo em que o Brasil deixara a 

condição de Império para se tornar República (1889). 

A ordem jurídica encontrava-se em intenso período de transição. No 

âmbito do direito privado, por exemplo, o Brasil elaborava o seu primeiro Código Civil, 

cuja construção levara quase um século, culminando assim, com a revogação das 
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chamadas Ordenações (codificação portuguesa aplicada no Brasil desde a sua fase 

imperial)12. 

O primeiro Código Civil brasileiro, então, fora elaborado na 

efervescência do movimento industrial; no ápice da construção do novo capitalismo 

mundial; sob a égide de uma filosofia de Estado liberal. Liberalismo este aliás, que 

marcou os países ocidentais no início do século XX. 

Diante disto, não é difícil chegarmos à conclusão que o nosso Código 

Civil de 1916 tratava-se de um documento legal de cunho altamente privatístico, em que 

desconsiderava por completo a presença do Estado nas relações privadas, tendo 

prevalência o princípio da vontade privada em detrimento do interesse público. 

E o direito de propriedade, pelo conteúdo econômico imediato que lhe é 

intrínseco, seguramente foi um dos que recebeu, por parte de nossos legisladores, 

adeptos àquela filosofia liberal, a maior preocupação. Cuidou o legislador pátrio 

daquela época em assegurar o patrimônio particular, revestindo-o de instrumentos legais 

poderosos, hábeis a conferir ao proprietário o direito de usar, gozar, fruir, dispor e 

reivindicar de sua propriedade, como bem lhe aprouvesse, sem qualquer limitação ou 

condição externa, encontrando limites, portanto, apenas em sua vontade. O artigo 524 

daquele diploma legal constituía, assim, a “pedra filosofal” sobre a qual foi construído 

todo o sistema de proteção ao direito de propriedade. 

O direito de propriedade que foi apresentado à sociedade brasileira pelo 

Código Civil de 1916 representava desta forma, o ideal liberal daquela época, onde o 

que interessava era a proteção ao patrimônio particular, de modo que o proprietário 

pudesse contar com instrumentos eficazes o bastante para garantir-lhe toda a 

tranqüilidade no gozo de seus bens. Ainda que tal gozo implicasse na destruição da 

propriedade imobiliária, por exemplo, no desmatamento de grandes áreas, na derrubada 

de árvores, na caça de animais, etc. Se esta era a vontade do particular, era este o direito, 

então, que deveria ser protegido. 

Note-se que não havia naquele diploma qualquer referência a limitações 

ao direito de propriedade. E este era tratado unicamente no âmbito do Direito Civil. 

Nem a Constituição da República vigente àquela época, nem qualquer outra que se 

seguiu (com exceção da Constituição da República de 1988) tratava do Direito de 
                                            
12 Op. cit. p. 60 
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Propriedade, o que resultava em que tal direito sempre fosse tratado essencialmente 

como instituto do direito privado. 

O pensamento liberal, entretanto, foi aos poucos perdendo forças. 

Começava a ficar claro que a ausência absoluta do Estado nas relações civis 

representava, em muitos casos, prejuízos, ou ao menos riscos, para a parte que, por 

motivos econômicos, políticos ou de qualquer outra ordem, fosse hipossuficiente em 

relação à outra.  

Após a segunda metade do século XX, conforme já discutido no item 1.1 

do presente capítulo, o globo começava a vivenciar uma nova mudança. Tiveram início, 

naquele período, movimentos sociais por todo o mundo (não é por coincidência que a 

evolução da consciência ambiental também eclode neste momento). Surgem novas 

categorias de direitos: são os direitos sociais, ou de terceira geração, representados pelos 

direitos coletivos e difusos, que trataremos no item 2.1.2. infra. 

Nossa atual Constituição foi elaborada justamente no ápice deste 

momento de preocupação com o social. Por mais uma vez, a influência da ideologia de 

um momento histórico marcou o ordenamento legal: a nossa Constituição da República 

(chamada de Constituição Cidadã, pelo constituinte Ulysses Guimarães), é marcada pelo 

seu alto cunho social; pela preocupação com o coletivo. 

E o texto constitucional de 1988 chamou para si a responsabilidade de 

tutelar o direito de propriedade. Isto porque, nas palavras de ROXANA CARDOSO: 

 

“O direito de propriedade, em sua concepção clássica, 
tem-se mostrado muitas vezes inadequado para os anseios da 
sociedade atual. Com a evolução dos direitos e a emergência de 
categorias como os direitos coletivos e difusos, os interesses da 
sociedade como um todo, mesmo que seus titulares não possam 
ser individualmente identificados, devem prevalecer sobre os 
interesses particulares que, desta forma, precisam ser 
adaptados às características deste momento histórico.” 
(BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função Ambiental da 
Propriedade. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1998. Vol. 
9, p. 68) 
 

Disto resulta que atualmente não se pode mais conceber a propriedade 

como sendo um regime jurídico meramente subordinado ao Direito Civil. Ao contrário: 
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“(...) em verdade, o regime jurídico da propriedade tem 
seu fundamento na Constituição. Esta garante o direito de 
propriedade, desde que ela atenda a sua função social (art. 5º, 
XXII e XXIII). (...) Significa isso que o Direito Civil já não 
disciplina mais a propriedade, mas tão somente regula as 
relações civis a ela pertinentes. Assim, só valem no âmbito das 
relações civis as disposições do Código Civil que estabelecem 
as faculdades de usar, gozar e dispor de bens (art. 524), a 
plenitude da propriedade (art. 525), o caráter exclusivo e 
ilimitado do domínio (art. 527), etc.” (grifos nossos). (SILVA, 
José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. P. 62) 

 

Ou ainda: 

 

“Com o advento da Constituição da República de 1988 o 
direito de propriedade deixa de ter sua regulamentação 
exclusivamente privatista, baseada no Código Civil, e passa a 
ser um direito privado de interesse público, sendo as regras 
para o seu exercício determinadas pelo Direito Público e pelo 
Direito Privado. Este processo de publicização do direito de 
propriedade é fundamental para a implementação da legislação 
referente à proteção do meio ambiente, que impõe limites ao 
exercício daquele direito”. (BORGES, Roxana Cardoso 
Brasileiro. Função Ambiental da Propriedade. São Paulo. Ed. 
Revista dos Tribunais. 1998. Vol. 9, p. 69) 

 

Note-se, portanto, que a Constituição tratou de instituir limites àquele 

direito que o Código Civil garantia como pleno ao seu titular. A Constituição de 88 

garante a propriedade, desde que esta atenda a sua função social. Assim, não pode mais 

o proprietário gozar de sua propriedade até o ponto de trazer prejuízos à coletividade. 

Há de se atender a sua função social. E um dos matizes da função social da propriedade 

é a chamada função ambiental da propriedade, resguardada no artigo 170, III de nossa 

Constituição. Valendo-nos mais uma vez das palavras de ROXANA CARDOSO: 

 

“Ao se tentar demonstrar o conteúdo da função ambiental 
da propriedade, esta é considerada como um elemento da 
função social da propriedade, que é um conceito anterior e de 
alcance mais amplo que a função atribuída àquele instituto 
advinda da necessidade de manutenção de um meio ambiente 
equilibrado. Embora estas duas categorias não sejam 
antagônicas – ao contrário, são complementares - , tem-se a 
função ambiental da propriedade como uma característica 
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marcante da Constituição de 1988, que considera a 
problemática ambiental parte da social e vice-versa. 

(...) a sociedade contemporânea, com suas necessidades 
de manutenção de um meio ambiente equilibrado e da 
implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável, vem 
transformando, aos poucos, a concepção privatista do direito de 
propriedade em direção à propriedade como sendo um direito-
dever” (op. cit. p. 67) 

 

Vê-se, portanto, que a função ambiental da propriedade constitui o 

próprio conteúdo deste direito. 

Diante da preocupação de se garantir a proteção do meio ambiente, a 

propriedade é um dos institutos jurídicos que mais claramente é afetado pela legislação 

ambiental13. O clássico conceito de propriedade vem sofrendo alterações para que este 

direito seja compatível com a preocupação ambiental. Prova maior disto é o novo trato 

que o Código Civil dedicou à matéria. 

Tendo sido elaborado e entrando em vigor em período histórico marcado 

pelas mesmas preocupações sociais que marcaram a nossa Constituição de 1988, o novo 

Código Civil, em vigor desde 10 de janeiro de 2003, deu novo tratamento ao direito de 

propriedade, recepcionando o trato constitucional. 

Cuidou o novo Código Civil, em seu artigo 1228, de remodelar o antigo 

artigo 524 do Código Civil de 1916, ao acrescentar cinco parágrafos de cunho 

eminentemente restritivo ao direito de propriedade. Note-se, portanto, que o artigo 1228 

do novo Código Civil traz em seu bojo a preocupação com o social que não existia no 

artigo 524 do antigo Código, impondo limitações ao direito de propriedade, 

absolutamente impensáveis àquela época. Dentre tais limitações, se encontra a 

ambiental, no § 1º do artigo 1228. 

Tal tratamento, definitivamente, retira do direito de propriedade o cunho 

privatístico que lhe marcava no antigo ordenamento civil e lhe confere ares mais sociais, 

em sintonia com o texto constitucional. 

  

2.1. Os Direitos difusos e coletivos e a proteção ao meio ambiente 
 

                                            
13 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função Ambiental da Propriedade. São Paulo. Ed. Revista dos 
Tribunais. 1998. Vol. 9, p. 68 
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Dentre vários fatores que fortaleceram a eclosão da preocupação 

ambiental no Brasil e possibilitaram o seu crescimento nos mais diversos setores da 

sociedade brasileira, ganha destaque a construção jurídica dos chamados DIREITOS ou 

INTERESSES METAINDIVIDUAIS ou TRANSINDIVIDUAIS, lançados no plano 

constitucional brasileiro por intermédio do artigo 129, III da Constituição da República 

de 1988 e conceituados legalmente na Lei número 8.078/90, em seu artigo 81, incisos I, 

II e III, nos seguintes termos: 

 

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando 
se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível 
de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum (grifos nossos). 

 

2.1.1. O meio ambiente como direito difuso e sua tutela na Constituição da 
República de 1988 

 

A Constituição brasileira de 1988 reconheceu o meio ambiente como 

sendo um interesse difuso, ou seja: interesse que pertence a todos os homens, 

independentemente do grupo, órgão ou associação a que pertença. “Prova disso é o 

local de inserção das normas atinentes ao meio ambiente na Constituição da 

República: “Título VIII – Da Ordem Social (arts. 193 a 232). Ora. Se importa à ordem 

social, é coletivo” 14 (vale lembrar aqui, que o autor desta nota considera os termos 

coletivo e difuso como sinônimos). 

Para esta classe de direitos/interesses (os metaindividuais), justamente 

por serem manifestação da vontade geral, o legislador infra-constitucional já havia 
                                            
14 MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo. Ed. Atlas. 2001, p. 15 
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criado, anteriormente à Constituição de 88, instrumento de defesa dotado de singular 

poder para a sua proteção, e que atribuía legitimidade para o seu exercício a todas as 

entidades que, de uma forma ou de outra, representassem a vontade da coletividade. 

Trata-se da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, recepcionada pela Constituição da República, em 

especial, no artigo 129, inciso III, que atribui ao Ministério Público a função 

institucional de promover a Ação Civil Pública, para a proteção do meio ambiente e de 

outros interesses difusos.  

  

2.1.2. A defesa dos interesses difusos como exercício da cidadania 

 

Por se tratar de categoria de direitos relativamente recente em nossa 

história nacional, os interesses metaindividuais são vistos, pela maioria dos cidadãos 

comuns, de forma distorcida e, por que não dizer, equivocada. 

Via de regra, o cidadão comum não se vê titular de um interesse 

metaindividual. No que diz respeito, especificamente aos direitos coletivos, a idéia que 

vigora no senso comum é a de que estes interesses devem ser defendidos e exercidos 

por associações de classe, sindicatos, associação de moradores, Ministério Público, etc., 

Enfim, entes despersonificados, que não o indivíduo ou o Estado, mas jamais pelo 

cidadão comum.  

Tal ponto de vista, inegavelmente, se constitui em álibi perfeito para 

encobrir a natural acomodação do cidadão comum no que tange à proteção de seus 

interesses/direitos. 

Ora. Se esta acomodação, em alguma medida, tem o fundamento de sua 

existência na natureza dos interesses coletivos (pelo fato de que a legitimidade do 

exercício e da defesa destes direitos está ligada à idéia de entes coletivos organizados), a 

mesma acomodação não pode viger no que diz respeito aos direitos/interesses difusos. 

Estes, por sua própria natureza, são direitos em que o fim específico perseguido não se 

encontra vinculado a qualquer grupo determinado/determinável de pessoas mas, ao 

contrário, encontra-se difuso; espalhado, entre todos os brasileiros. Este fim específico, 

portanto, poderá ser perseguido por várias pessoas, individual ou coletivamente, sem 

que tenha de haver, para tanto, qualquer vinculação a este ou aquele grupo, órgão ou 

associação. 
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Felizmente, há alguns anos vem crescendo em nosso país a 

conscientização do cidadão de que, exigir os seus direitos individuais constitui-se no 

próprio exercício da cidadania. E, quanto mais pleno é o exercício da cidadania, mais 

forte se constitui o Estado. 

Entretanto, o exercício da cidadania plena encontra obstáculo na noção 

deficiente que o cidadão comum possui da largueza de seus direitos, que os entende 

apenas enquanto na órbita individual. 

O conceito de Direitos Difusos sequer é conhecido pelo cidadão comum. 

Que dirá, então, o meio de exercê-los? 

Entender, portanto, o que vem a ser um interesse difuso e saber como 

exercê-lo, constitui passo imprescindível para o fortalecimento do próprio Estado por 

mãos de seu povo. 

No que tange, especificamente ao meio ambiente, é absolutamente 

necessário que este seja compreendido como sendo um direito de todos, que deve ser 

defendido por qualquer cidadão, independentemente de grupos ou associações, 

distribuindo entre a sociedade o peso do trabalho que, hoje em dia, recai apenas nos 

ombros do Ministério Público. Não por ser o único legitimado a exercer a proteção do 

Meio Ambiente, mas por simples ausência de sujeitos que também chamem para si tal 

prerrogativa. 

É absolutamente necessário que se crie a consciência de que a defesa do 

Meio Ambiente se constitui na defesa de nosso maior patrimônio e de nosso próprio 

Estado e que, por isto mesmo, a sua proteção se constitui em direito-dever irrenunciável 

de cada um. 

Afinal, como dispõe o artigo 225 da Constituição da República: 

 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade O DEVER DE DEFENDÊ-LO E PRESERVÁ-LO 
para as presentes e futuras gerações” (grifos nossos). 

 

Há nisso, então, um poder-dever do Estado e dos cidadãos, 

cooperativamente. 
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A Ação Popular e Ação Civil Pública não podem (por inércia dos 

cidadãos brasileiros) constituírem em instrumentos poderosos de combate às mazelas da 

sociedade, de uso exclusivo do Ministério Público. 

Urge a necessidade da população brasileira acordar de sua letargia 

secular, arregaçarem suas mangas e, EFETIVAMENTE, defender o nosso maior 

patrimônio: o nosso meio ambiente. 
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RESUMO 

Na seara do Direito Ambiental está incluída a proteção ao ambiente artificial. É 

imprescindível que este possa se desenvolver de forma sustentável. Cabe ao Poder 

Público atuar no sentido de garantir a sustentabilidade e de coibir práticas ofensivas ao 

crescimento ordenado. Os municípios consistem na menor unidade da organização 

política nacional. Partindo da idéia que a estes compete gerir espaços públicos de 

interesse local, o constituinte e o legislador ordinário trataram de prever instrumentos 

para que o Poder Público municipal possa atuar na promoção do bem estar social 

inerente à sua alçada. O Estatuto das Cidades, lei federal que disciplina os meios de 

atuação da política urbana, prevê medidas jurídicas a serem adotadas na defesa e 

promoção ao meio ambiente. Estas medidas são o direito de preempção, a transferência 

do direito de construir, a concessão de uso especial e o estudo de impacto de vizinhança. 

Convém que estes sejam objeto de estudo e debate para que não passem despercebidos e 

sejam manejados no interesse da sociedade, propiciando a efetivação de políticas 

públicas capazes de promover a gestão racional e o próprio desenvolvimento de espaços 

ambientais na cidade.  
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 ABSTRACT 

Within Environmental Law there is also the protection of artificial environments. It is 

imperious that this field of study develops in a sustainable way. It is up to the 

government to secure this sustainability and to stop offensive acts to this orderly 

development. The “municipios” are the smallest political entity in the nations system. 

Starting form the premise that these entities are in charged to run this public places, the 

Constitution and the legislators have anticipated legal instruments so that the 

“municipios” might respond to their constitutional duties. The Statute of Cities, a 

federal law, has brought legal measures to assure the protections of the environment.  

Some of the instruments this study analyzes are the right of preemption, the transfer of 

the right to build, special concessions, and the study of neighboring rights. It is proper 

that these measures are subject to studies and debate so that they don’t fade from public 

attention. They should also be used to further the interests of society in implementing 

effective policies for the rational use of natural resources and development of ecological 

spaces in the city.  

 

KEYWORDS 

ENVIRONMENT, ARTIFICIAL, STATUTE OF CITIES, JURIDICAL 

INSTRUMENTS. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Direito Ambiental Brasileiro evoluiu bastante, sobretudo, com o tratamento 

constitucional dado na Carta Magna de 1988. Trata-se de direito de terceira geração 

que, seguindo a linha de evolução dos direitos fundamentais, tem por esteio a 

fraternidade com “...uma latitude de sentido que não parece compreender unicamente a 

proteção de direitos individuais e coletivos.”1  

                                                           
1  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 522. 
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Com efeito, em seu Título VIII que cuida da Ordem Social, a Constituição 

dispensa o Capítulo VI ao Meio Ambiente e, embora composto de artigo único 

estabelece grande avanço com a constitucionalização de preceitos relevantes para a 

tutela ambiental. 

José Afonso da Silva ao comentar o art. 225, da Constituição Federal destaca, 

in verbis:  

 

“A Constituição, com isso, segue e até ultrapassa, as Constituições mais 
recentes (Bulgária, art. 31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66, Espanha, art. 
45) na proteção do meio ambiente. Toma consciência de que ’a qualidade do 
meio ambiente se transformara num bem, num patrimônio, num valor 
mesmo, cuja preservação, recuperação e revitalização se tornaram num 
imperativo do Poder Público, para assegurar a saúde, o bem-estar do 
homem e as condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar 
o direito fundamental à vida’. As normas constitucionais assumiram a 
consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 
fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no 
campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor 
preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações como as 
de desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade, como as 
da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto constitucional, 
mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, 
que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, 
que é o instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se protege 
é um valor maior: a qualidade da vida humana.” 2

 

Pari passu ao Direito Ambiental o constituinte originário se preocupou em 

inovar também ao dispor sobre Política Urbana. Os artigos 182 e 183, da Constituição 

Federal compõem um dos capítulos do importante Título VII cujo conteúdo é a Ordem 

Econômica e Financeira. Historicamente foi a primeira constituição a tratar sobre o 

planejamento urbano. Criou institutos novos e importantes para o alcance da função 

social da propriedade. 

Desta Ordem devemos, desde já, destacar a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável, pois o art. 170 coloca a defesa do meio ambiente como 

um dos princípios da ordem econômica. “O princípio do desenvolvimento sustentável 

procura conciliar a proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico 

                                                           
2  Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 346. 
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para a melhoria da qualidade de vida do homem. É a utilização racional dos recursos 

naturais não renováveis.”3

 O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01 regulamentou os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal que cuidam, conforme dito alhures, da Política Urbana. Política 

quer dizer modo de organização e urbana, oriunda do latim urbanos, significa referente 

a urbes ou cidade. A partir do estudo etimológico das palavras que compõem a 

expressão Política Urbana extraímos sua função, isto é, tratar do modo de organização 

das cidades, o que é feito através de metas traçadas e executadas pelo Poder Público 

visando ordenar o crescimento urbano.4 A Lei em estudo trouxe instrumentos que, se 

aproveitados pelo Poder Público Municipal, repercutirão para uma política de 

desenvolvimento urbano mais eficaz e ambientalmente correta. 

A escolha deste tema se deve à afinidade com o Direito Urbanístico e a 

proteção ao Meio Ambiente Artificial. Quando começamos a estudar Política Urbana5 o 

Estatuto da Cidade era apenas projeto de Lei, com sua entrada em vigor o interesse 

pelos institutos aumentou e desde então tentamos desenvolver pesquisas nesta seara. 

Apesar de haver indicação na doutrina6 de diversos instrumentos, trazidos 

pelo Estatuto da Cidade, voltados à proteção do meio ambiente artificial elegemos aqui 

quatro destes por serem os que apresentam repercussão mais imediata. São eles: Direito 

de Preempção, Transferência do Direito de Construir, Concessão de Uso Especial e 

Estudo de Impacto de Vizinhança. Válido destacar que os demais instrumentos 

elencados na Lei possuem papel fundamental no planejamento ambiental, no entanto, 

apresentam-se mais ligados ao Direito Urbanístico. 

Procura-se nas breves linhas que se seguem demonstrar os reflexos da criação 

destes institutos. Inicialmente, delineia-se a relação entre o meio ambiente artificial e o 

princípio do desenvolvimento sustentável. A seguir, fala-se dos institutos previstos pelo 

                                                           
3  SIRVINSKAS, Luis Paulo. Manual e Direito Ambiental. 2 ed. rev. e atualizada e ampliada. São 
Paulo, Saraiva, 2003, p. 34.  
4  Reproduzimos aqui considerações que constam do nosso artigo: FAÇANHA, Ludiana Carla 
Braga. A política urbana à luz da Constituição Brasileira de 1988. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 52, 
nov. 2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2334>. Acesso em: 29 jan. 2006. 
5  Pesquisa iniciada em meados de 2000 culminando com nosso artigo acima citado. 
6  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da cidade comentado: Lei 10.257/2001, Lei do 
meio ambiente artificial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
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Estatuto da Cidade que repercutem de forma mais imediata na proteção ao Meio 

Ambiente. Procura-se dimensionar aspectos relevantes de cada um dos quatro: Direito 

de Preempção, Transferência do Direito de Construir, Concessão de Uso Especial e 

Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

1. Meio Ambiente e o Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

O desenvolvimento sustentável é um grande desafio. Não podemos olvidar a 

citação acima do professor José Afonso da Silva. Temos que o direito ao meio ambiente 

equilibrado figura em última análise como o próprio direito à vida. Por outro lado, o 

artigo 3° da Constituição Federal elenca entre os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, a garantia do desenvolvimento nacional. Ora, muitas vezes na 

busca deste desenvolvimento um bem ambiental parece ter menor “valor” que um 

grande empreendimento imobiliário, a título de exemplo. Como compatibilizá-los? 

Os direitos fundamentais chegam aos textos das constituições na forma de 

normas que na distinção do professor Robert Alexy consistem em princípios. Ele divide 

as normas em regras e princípios. Estes enunciam valores dos quais surgem diversas 

regras, R1, R2... R1’, R2‘...Rn ’. As regras buscam a subsunção de condutas às suas 

disposições. Entre estes é possível vislumbrar-se antinomias. Já os princípios não são 

antinômicos, mas estão em constante estado de tensão. Somente na análise do caso 

concreto, com a verificação dos valores e princípios envolvidos que se cogita da 

compatibilização. Verdadeiros mandados de otimização. Nesta compatibilização deve-

se ter em mente a proporcionalidade em seus três aspectos: adequação; exigibilidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O Direito ao Meio Ambiente figura como direito fundamental de terceira 

geração. Já o direito ao desenvolvimento encontra-se como fundamento da República 

Federativa. O desenvolvimento sustentável visa a ponderação dentro dos critérios da 

proporcionalidade. A evolução urbana não pode ser efetivada em detrimento dos bens 

ambientais. “Art. 225, CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
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impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” 

Podemos apontar um conceito legal para o meio ambiente trazido pela Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente, como "conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas" (Lei n. 6938/81). 

O conceito legal é abrangente e permite ao intérprete o preenchimento de 

seu conteúdo. O meio ambiente pode ser definido como "a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado 

da vida em todas as suas formas."7 Podemos classificar o meio ambiente em: natural, 

artificial, cultural e do trabalho. 

O meio ambiente artificial se caracteriza como o espaço que o homem 

habita, criado e modificado para atender às necessidades humanas.  É “ ...compreendido 

pelo espaço urbano construído, consistente no conjunto de edificações (chamado de 

espaço urbano fechado),e pelos equipamentos públicos (espaço urbano aberto).”8 No 

entanto, válido ressaltar que não se restringe ao espaço urbano, alcança áreas rurais. 

O princípio do desenvolvimento sustentável também conhecido como 

ecodesenvolvimento, in verbis: 

“...tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e 
reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma 
relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que 
as futuras gerações também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos 
recursos que temos hoje à nossa disposição” 

 

O Estatuto da Cidade em seu art. 2° traz à baila a questão do 

desenvolvimento ecologicamente equilibrado, pois estabelece entre as diretrizes do 

desenvolvimento urbano a garantia para as presentes e futuras gerações de uma cidade 

sustentável. Assim, este diploma normativo indica como diretriz para o crescimento das 

cidades o respeito ao meio ambiente consagrando o próprio direito à vida. 

                                                           
7 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 3 ed. ampliada. São 
Paulo, Saraiva, 2002, p. 20. 
 

8  Idem. Ibidem., p. 129. 
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O desenvolvimento sustentável pode ser visto como a antecipação da 

aplicação da proporcionalidade no embate do direito ao meio ambiente equilibrado e o 

direito ao desenvolvimento. Os instrumentos trazidos pela Lei 10.527/2001 visam 

ademais privilegiar aquele. A intenção do legislador é bastante louvável resta saber se o 

poder público municipal vai utilizar adequadamente das prerrogativas que lhes foram 

conferidas. A seguir comentaremos as mais relevantes. 

 

2. Estatuto da Cidade 

A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade 

traz uma gama de instrumentos que visam à melhoria da gestão urbanística das cidades. 

Em seu artigo 2° traça as diretrizes que devem ser seguidas pelos gestores municipais na 

implementação de políticas urbanísticas. 

Válido destacar que os institutos trazidos pelo Estatuto da Cidade 

constituem prerrogativas a serem exercidas pelos Municípios. A escolha deste ente 

como o efetivador das medidas urbanísticas se justifica em face das necessidades e 

peculiaridades locais de cada centro urbano. As exigências traçadas no Plano Diretor 

poderão nortear as políticas públicas, compete, assim, apenas ao poder público 

municipal utilizar os meios de planejamento urbano. 

Destacamos adiante somente as diretrizes para o pleno desenvolvimento das 

cidades que têm relação com a política ambiental, in verbis: 

“Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito à cidades 
sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações".  
(...) IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; 
(...) 
 VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
(...)  
g) a poluição e a degradação ambiental; 
(...) 
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VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
(...) 
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; 
(...) 
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 
situação socioeconômica da população e as normas ambientais;” 
 

O Estatuto da Cidade tem suas diretrizes voltadas para um desenvolvimento 
sustentável e, visa adequar o direito de propriedade ao princípio da função social. 
Procura com seus instrumentos dotar o Poder Público de meios convenientes para 
compelir os cidadãos (estes entendidos não apenas no sentido técnico daqueles que 
possuem título de eleitor, mas sim com todo o indivíduo que esteja inserido na 
coletividade urbana) a respeitarem o ecodesenvolvimento. 

 

2.1. Instrumentos de Política Ambiental Previstos pelo Estatuto da Cidade 

 

2.1.1. Direito de Preempção 

O Direito de Preempção, desde que atendidos os demais requisitos legais, 

poderá ser exercido quando o Poder Público necessitar de áreas para: criação de espaços 

públicos de lazer e áreas verdes ou; criação de unidades de conservação ou proteção de 

outras áreas de interesse ambiental. São hipóteses com nítida repercussão ambiental. 

O Direito de Preempção encontra-se elencado no artigo 25 e seguintes da 

Lei. Transcrevemos a seguir o que dispõe a Lei 10.257/01, in verbis: 

 

“Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal 
preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa 
entre particulares. 
§ 1o Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que 
incidirá o direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a 
cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de 
vigência. 
§ 2o O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência 
fixado na forma do § 1o, independentemente do número de alienações 
referentes ao mesmo imóvel. 
Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público 
necessitar de áreas para: 
I – regularização fundiária; 
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
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III – constituição de reserva fundiária; 
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
interesse ambiental; 
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
IX – (VETADO) 
Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1o do art. 25 desta Lei deverá 
enquadrar cada área em que incidirá o direito de preempção em uma ou 
mais das finalidades enumeradas por este artigo. 
Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, 
para que o Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito 
seu interesse em comprá-lo. 
§ 1o À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra 
assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão 
preço, condições de pagamento e prazo de validade. 
§ 2o O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal 
local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação 
recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas 
condições da proposta apresentada. 
§ 3o Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o 
proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições 
da proposta apresentada. 
§ 4o Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a 
apresentar ao Município, no prazo de trinta dias, cópia do instrumento 
público de alienação do imóvel. 
§ 5o A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada 
é nula de pleno direito. 
§ 6o Ocorrida a hipótese prevista no § 5o o Município poderá adquirir o 
imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na 
proposta apresentada, se este for inferior àquele.” (grifos nossos) 

 

O Direito de Preempção não é novidade no direito brasileiro, o Código Civil 

de 1916, em seu artigo 1.149 já previa o instituto, consistia em direito decorrente do 

pacto de compra e venda sendo destinado aos negócios entre particulares. A novidade 

da Lei é ter conferido ao Poder Público a possibilidade de ter a preferência para adquirir 

imóvel urbano na alienação onerosa entre particulares. 

Para o exercício do direito aqui previsto é necessário o atendimento de uma 

série de requisitos. Somente o Poder Público Municipal poderá ter direito à preferência. 

Ademais é necessário um Plano Diretor seguido de uma Lei Municipal que defina as 

áreas que estarão sujeitas ao exercício da preempção. Deve ser observado ainda o prazo 

de vigência estabelecido na Lei. 

Pergunta-se: somente cidades com mais de 20 mil habitantes estão 

obrigadas a elaborar um Plano Diretor. No caso de inexistência deste é possível o 
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exercício da preempção? Entendemos que não. Ora, somente é obrigatório (art. 182 da 

CF) para cidades com mais de 20 mil habitantes, porém, nada impede que cidades com 

um número menor de habitantes possam fixar um Plano Diretor, assim, este é condição 

sine qua nom para a preferência aqui estudada. 

Assim, presentes os requisitos acima destacados: Plano Diretor e Lei que 

estabeleça a área como abrangida pelo direito de preempção seguem os demais 

requisitos. O proprietário que deseje alienar onerosamente imóvel em área sujeita à 

preempção deve notificar o Município para que este venha a exercer sua faculdade no 

prazo legal. O silêncio do Município gera efeito destacado pela Lei qual seja a 

possibilidade do particular concluir seu negócio. 

Efetuada a alienação ainda existe para o alienante e dever de, no prazo de 30 

dias, apresentar a documentação comprobatória da efetivação do negócio. Caso a 

proposta inicialmente estabelecida entre os particulares seja concluída de modo 

diferente da notificada ao Município, a alienação será considerada nula de pleno direito. 

Trata-se de sanção para hipóteses em que o particular prejudica o exercício da 

prerrogativa pelo ente municipal estabelecendo, por exemplo, valores bem superiores. 

Verificada a alteração, a Lei permite que o Município exerça a opção de adquirir o bem 

pelo valor que é base de cálculo no IPTU ou pelo valor da proposta, se este for inferior.  

O instituto ora comentado já tem sido objeto de críticas. Vejamos o que 

destaca Maurício Barbosa dos Santos ao comentar o assunto, in verbis: 

 

“A nosso ver se existe interesse na aquisição do imóvel e este interesse 
baseia-se em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social 
deverá desapropriar o imóvel. O presente artigo extingue o direito dos 
proprietários, ou seja, como poderá o vendedor exigir o sinal do negócio só 
poderá o município exercer seu direito de preferência, o que prejudica o 
desenvolvimento social.” 9

 

Discordamos do referido autor. Trata-se de instituto bastante diverso da 

desapropriação. A finalidade urbanística e ambiental justifica a limitação ao direito do 

                                                           
9  SANTOS, Mauricio Barbosa dos. Estatuto da Cidade: Uma Arma Contra os Inimigos. 2. ed. 
São Paulo, JH Mizuno, 2004, p. 138. 
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particular. O interesse público autoriza a minoração das prerrogativas da propriedade 

privada. O desenvolvimento social não sai prejudicado. 

 

2.1.2. Transferência do Direito de Construir 

O Plano Diretor e as Leis de Zoneamento podem compelir o proprietário de 

um determinado imóvel considerado necessário para fins de preservação, quando o 

imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural 

a utilizar um coeficiente de aproveitamento menor que o determinado para a área que se 

encontra. 

Uma das formas que se encontrou para minimizar os efeitos para o 

proprietário lesado foi outorgar-lhe a possibilidade de transferência do direito de 

construir. Do direito de propriedade decorrem algumas faculdades. Uma delas 

proveniente da prerrogativa de fruição consiste na possibilidade de edificar. Porém, esta 

prerrogativa possui algumas limitações. Uma delas, prevista no Código Civil, é a não 

interferência na vizinhança. Temos aí uma restrição da ordem do direito privado. Há 

ainda que estar condicionada às restrições administrativas. Assim, o direito de construir 

é pleno desde que não desobedeça aos índices urbanísticos: taxa de ocupação, recuo, 

coeficiente de aproveitamento, entre outros. 

O Estatuto da Cidade cuida da transferência do direito de construir em 

apenas um artigo: 

“Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o 
proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, 
ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no 
plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o 
referido imóvel for considerado necessário para fins de:  
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 
ambiental, paisagístico, social ou cultural; 
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao 
Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a 
III do caput. 
§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à 
aplicação da transferência do direito de construir.” (grifos nossos) 
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O primeiro requisito para aplicação deste instituto é que haja plano diretor. 
O segundo é lei municipal específica que tenha por esteio o plano diretor. A autorização 
é possível tanto para proprietário de imóvel urbano privado como de imóvel público o 
importante é que ele seja considerado necessário para um dos fins estabelecidos nos três 
incisos do artigo 35 da Lei 10.527/01. Consiste na entrega ao proprietário do imóvel de 
direito destacável do direito de propriedade. Podendo, inclusive, ser objeto de 
negociação na bolsa de valores. 

Vejamos as considerações que o ambientalista Paulo de Bessa Antunes10 faz 
acerca deste instituto: 

 
“Uma das questões mais tormentosas que têm estado bastante presentes na 
vida de todas as áreas urbanas é a resultante do conflito entre o 
estabelecimento de determinados padrões urbanísticos e a limitação ao 
direito de construir. Não raras vezes, projetos já autorizados e licenciados 
têm sofrido enormes dificuldades para chegarem a bom termo, tendo em 
vista o estabelecimento de padrões diferentes daqueles vigentes à época da 
concessão das licenças ou autorizações. A Transferência do Direito de 
Construir, em princípio, parece ser uma boa alternativa para a questão, pois 
por seu intermédio é possível compatibilizar o desenvolvimento harmônico 
da cidade com a preservação de direitos individuais, em especial com o 
direito de propriedade.”  

 

O Poder Público Municipal possui mais uma importante maneira de atingir a 
meta da preservação ambiental uma vez que o imóvel seja considerado de interesse 
histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. 

 

2.1.3. Concessão de Uso Especial 

O Estatuto da Cidade tinha previsão para a concessão de uso especial, no 
entanto, em face de veto presidencial cuja razões expomos a seguir este instituto não 
entrou em vigor de imediato:  

 
"O instituto jurídico da concessão de uso especial para fins de moradia em 
áreas públicas é um importante instrumento para propiciar segurança da 
posse – fundamento do direito à moradia – a milhões de moradores de 
favelas e loteamentos irregulares. Algumas imprecisões do projeto de lei 
trazem, no entanto, riscos à aplicação desse instrumento inovador, 
contrariando o interesse público. 
O caput do art. 15 do projeto de lei assegura o direito à concessão de uso 
especial para fins de moradia àquele que possuir como sua área ou 
edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados situada em 
imóvel público. A expressão "edificação urbana" no dispositivo visaria a 
permitir a regularização de cortiços em imóveis públicos, que no entanto é 
viabilizada pela concessão a título coletivo, prevista no art. 16. Ela se presta, 
por outro lado, a outra leitura, que poderia gerar demandas injustificadas do 

                                                           
10  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7 ed. rev. amp. e atual. Rio de Janeiro, Lumen 
Juris,2005, p. 353. 
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direito em questão por parte de ocupantes de habitações individuais de até 
duzentos e cinqüenta metros quadrados de área edificada em imóvel público. 
Os arts. 15 a 20 do projeto de lei contrariam o interesse público sobretudo 
por não ressalvarem do direito à concessão de uso especial os imóveis 
públicos afetados ao uso comum do povo, como praças e ruas, assim como 
áreas urbanas de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental ou 
destinadas a obras públicas. Seria mais do que razoável, em caso de 
ocupação dessas áreas, possibilitar a satisfação do direito à moradia em 
outro local, como prevê o art. 17 em relação à ocupação de áreas de risco. 
O projeto não estabelece uma data-limite para a aquisição do direito à 
concessão de uso especial, o que torna permanente um instrumento só 
justificável pela necessidade imperiosa de solucionar o imenso passivo de 
ocupações irregulares gerado em décadas de urbanização desordenada. 
Por fim, não há no art. 18 a definição expressa de um prazo para que a 
Administração Pública processe os pedidos de concessão de direito de uso 
que, previsivelmente, virão em grande número a partir da vigência deste 
instrumento. Isto traz o risco de congestionar o Poder Judiciário com 
demandas que, num prazo razoável, poderiam e deveriam ser satisfeitas na 
instância administrativa. 
Pelas razões expostas, propõe-se o veto aos arts. 15 a 20 do projeto de lei. 
Em reconhecimento à importância e validade do instituto da concessão de 
uso especial para fins de moradia, o Poder Executivo submeterá sem demora 
ao Congresso Nacional um texto normativo que preencha essa lacuna, 
buscando sanar as imprecisões apontadas." 
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Somente com a Medida Provisória 2.220, de 04 de setembro de 2001 que o 

instituto foi regulamentado. Consiste na possibilidade de usucapião urbano coletivo para 

área acima de 250 m2, ocupadas em regime de composse, pela população de baixa renda 

para moradia, durante prazo ininterrupto de cinco anos e sem oposição. Hipótese típica 

das favelas dos grandes centros urbanos. O reconhecimento da usucapião é por sentença 

declaratória a qual valerá como título para o registro de imóveis. 

A importância para fins de política ambiental se encontra no artigo 5° da 

MP, pois estabelece que o Poder Público possa assegurar o exercício da concessão de 

uso em outro local caso a ocupação do imóvel ocorram em área de interesse para a 

preservação ambiental e para a proteção de ecossistemas naturais. Ora o apelo ao 

interesse social é justificável mas com a previsão do artigo 5° a Administração 

municipal poderá buscar a compatibilização entre o interesse social e a preservação 

ambiental. O poder público municipal passar a contar com “...os instrumentos legais 

adequados para providenciar a desocupação de áreas extremamente perigosas e 

ambientalmente sensíveis e, ao mesmo tempo, conceder direito de uso de bens públicos 

para aqueles que necessitem de habitação adequada.”11

 

2.1.4. Estudo de Impacto de Vizinhança 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é um documento técnico a ser 

elaborado por uma equipe multidisciplinar. Visa assegurar que licenças e autorizações 

de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal 

restarão concedidas com esteio num estudo pormenorizado dos impactos ao meio 

ambiente que se avizinha. Serão exigidos para obtenção de licença ou autorização dos 

empreendimentos e atividades privados ou públicos definidos em Lei. 

Configura relevante instrumento preventivo no controle do licenciamento 

ambiental. É uma tentativa de minimizar a mitigação da qualidade de vida do meio 

ambiente que circunda o empreendimento. 

                                                           
11  Idem. Ibidem., p. 354. 
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É objeto dos arts. 36, 37 e 38, do Estatuto da Cidade: 

 

 “Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados 
ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio 
de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
municipal. 
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 
população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no 
mínimo, das seguintes questões: 
I – adensamento populacional; 
II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; 
IV – valorização imobiliária; 
V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 
VI – ventilação e iluminação; 
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, 
que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder 
Público municipal, por qualquer interessado. 
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental.” 

 

O artigo 38 do Estatuto da Cidade traz ressalva importante prevendo a 

indispensabilidade do Estudo de Impacto Ambiental. “Estabelece, também, do Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) antes da construção, sendo que este tem validade plena, 

pois é dever de todos zelar pelo meio ambiente e sua preservação, sendo este um direito 

protegido mundialmente.” 12

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento das cidades é essencial para a evolução da humanidade. 

Porém, é essencial que não ocorra em detrimento ao meio ambiente. A Constituição 

reconhece o direito ao meio ambiente equilibrado como fundamental e impõe 

solidariamente ao Poder Público e à coletividade o dever de preservação.  

                                                           
12  SANTOS, Mauricio Barbosa dos. Op. cit., p. 164. 
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Não obstante, a função da Administração Pública sobreleva-se. É por isto 

que o diploma legislativo aqui estudado – Estatuto da Cidade – possui papel 

fundamental como efetivador de um desenvolvimento sustentável pois dota, conforme 

demonstrado, o ente municipal de meios eficazes na promoção do equilíbrio ambiental. 

O Brasil possui atualmente mais de 5.000 Municípios e as peculiaridades de 

cada localidade somente podem ser auferidas pelo comando executivo local é por esta 

razão que pertence ao ente municipal a competência para utilização dos institutos 

urbanísticos.  

Na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1992 se tratou do princípio do ecodesenvolvimento: "Os seres humanos constituem o 

centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito 

a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio ambiente". 

Os inovadores instrumentos de política ambiental trazidos pelo Estatuto da 

Cidade se revestem de grande potencial na efetivação desta carta de intenções supra 

citada. Cumpre-nos, agora, como co-responsáveis pela garantia do meio ambiente exigir 

que o poder público municipal se utilize das prerrogativas que lhes foram conferidas. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva estudar como ocorre a apropriação dos elementos da 

biodiversidade, em especial amazônica, e quais as implicações jurídicas decorrem desta 

apropriação. Especificamente, será analisado o acesso aos recursos genéticos da 

biodiversidade que podem resultar na obtenção de uma propriedade privada após o 

registro de patente, principalmente após a identificação e isolamento do princípio ativo de 

plantas e animais com potencial farmacológico.  As comunidades tradicionais e 

sociedades indígenas são agentes importantes nesse contexto, uma vez que possuem 

conhecimentos sobre a utilização da natureza e sua aplicação com fins medicinais. A 

floresta, num sentido amplo, constitui-se em fonte de vida para estas populações, tanto no 

aspecto físico quanto espiritual, em especial na região amazônica, palco da maior 

sociobiodiversidade do mundo e alvo de cobiça internacional. 
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ABSTRACT 

This work  aims at studying how the appropriation of the biodiversity elements, 

particularly  those in the Amazon region,  and what are the juridical implications arising 

from such an appropriation. The access to the biodiversity genetic resources, which may 

result in the achievement of a private property following patent registration, chiefly after 

the identification and isolation of the active principle of plants and animal with 

pharmacological potential  will be analyzed. The traditional communities and indigenous 

societies are major agents within this context, since they own knowledge on the use of 

nature and its medicinal-purpose applications. The forest, in a wide sense, represents a 

source of life for such populations, both in the physical and in the spiritual aspect, 

particularly in the Amazon region, the stage for the greatest world socio-biodiversity and 

the target for international greed.  

 

KEYWORD 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; ENVIRONMENTAL LAW; 

BIOTECHNOLOGY.  

 

 
Introdução 

O Direito, de um modo geral, bem como o Direito Ambiental, em 

específico, vem despertando cada vez mais para a proteção da sociobiodiversidade 

amazônica, pois os benefícios contidos no conhecimento tradicional associado ao 

patrimônio genético da floresta amazônica são inimagináveis. Conforme afirma Laymert 

Garcia dos Santos, “de repente, o mundo todo descobria que as florestas tropicais 

concentram os hábitats [sic] mais ricos em espécies do planeta, ao mesmo tempo que 

descobria que elas correm o maior risco de extinção” 1.  

                                                 
1  SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o conhecimento científico se torna predação hight-tech: 
recurso genético e conhecimento tradicional no Brasil. In: Semear outras soluções: os caminhos da 
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Por essa razão a flora e fauna amazônica chamam a atenção mundial e geram 

os interesses mais variados, principalmente os de natureza econômica, relacionados ao 

mercado de fármacos e cosméticos. Bertha Becker ressalta algumas das características 

únicas da Amazônia: 

 

É fácil perceber a importância da riqueza in situ da Amazônia. 

Correspondendo a 1/20 da superfície da Terra, e a 2/5 da América do Sul, a 

Amazônia Sul-Americana contém 1/5 da disponibilidade mundial de água 

doce, 1/3 das reservas mundiais de florestas latifoliadas e somente 3,5 

milésimos da população mundial. E 63,4% da Amazônia Sul-Americana 

estão sob a soberania brasileira, correspondendo a mais da metade do 

território nacional2. 

 

A megadiversidade biológica existente no Brasil, em especial na vasta região 

Amazônica, “está intrinsecamente associada a culturas tradicionais dos diversos povos 

indígenas e comunidades locais, representando enorme potencial para uso econômico 

tanto para a agricultura como para a biotecnologia” 3. 

Anualmente, o mercado mundial de medicamentos movimenta 320 bilhões de 

dólares. Grande parte destes produtos origina-se da natureza, como a aspirina e a 

                                                                                                                                                
biodiversidade e dos conhecimentos rivais. SANTOS, Boaventura de Souza (org). Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 2005, p. 140. 
2  BECKER, Bertha K. Da Preservação à Utilização Consciente da Biodiversidade Amazônica. O 
Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação. In: GARAY, Irene E. G. e BECKER, Bertha K. As Dimensões 
Humanas da Biodiversidade. O desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2006, p.357. 
3  AZEVEDO, Cristina Maria do Amaral. Biodiversidade – Acesso a Recursos Genéticos, Proteção 
ao Conhecimento Tradicional Associado e Repartição de Benefícios. In: Agrobiodiversidade e 
diversidade cultural. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006, p. 38. 

4098



  

penicilina4. Isso faz com que as grandes empresas multinacionais que dominam o 

mercado voltem suas atenções para os cerca de cinco milhões de quilômetros quadrados 

que possui a Amazônia brasileira, a qual continua a ser uma grande desconhecida, 

principalmente para os próprios brasileiros. 

Para Osório José de Meneses Fonseca, a Amazônia possui a maior 

biodiversidade do planeta, “que significa o maior repositório de genes do mundo à 

disposição da engenharia genética e da biotecnologia5”. É um verdadeiro tesouro 

biológico ainda inexplorado.  

Segundo o autor acima citado, existe uma quantidade incalculável de genes 

que podem conter princípios ativos extremamente benéficos para a Humanidade. Pode-

se destacar a importância da variedade da fauna, flora, reservas minerais e das diversas 

formas de sociedades existentes na região, com destaque para as indígenas. Osório José 

de Meneses Fonseca destaca três principais motivos que despertam a atenção mundial 

para a Amazônia: 

 

Em primeiro lugar as abundantes reservas minerais da região fazendo crescer 

a cobiça do capital internacional e da indústria de transformação; em segundo 

lugar a biodiversidade que significa o maior repositório de genes do mundo à 

disposição da engenharia genética e da biotecnologia que, apesar de todo o 

avanço científico, não consegue criar genes, mas apenas modificar os 

existentes; em terceiro lugar, mas não em último, o interesse pelas 

                                                 
4  BEZERRA, José Augusto. A ciência do sapo. São Paulo: Revista Globo Rural, Outubro de 
2004, p. 41. 
5  FONSECA, Osório José de Meneses. Amazônia e a Humanidade. Amazonidades. Manaus: 
Gráfica e Editora Silva, 2004, p.22: “A evolução biogeoquímica da Terra fez surgir, em nosso país, a 
maior diversidade biológica do Planeta com milhões de organismos e suas incalculáveis variedades de 
genes, que produzem tipos e quantidades inimagináveis de substâncias químicas, algumas com princípios 
ativos que podem ser extremamente benéficos para a Humanidade”. 
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comunidades indígenas, não só pela perspectiva de serem transformadas em 

nações independentes, como pelo conhecimento que possuem da biota, o que 

constitui um fator fundamental para diminuir os custos de prospecção da 

bioindústria emergente6. 

 

Além de servir como fonte de fármacos, o patrimônio biológico pode 

oferecer matéria-prima para a fabricação de novos alimentos, cosméticos e novas fontes 

de energia menos poluentes e renováveis, como o biodiesel. 

Para José Aldemir de Oliveira, “na Amazônia, índios, posseiros, peões, 

ribeirinhos, seringueiros e caboclos são sujeitos e construtores do espaço e da história, o 

que não significa deixar de reconhecer a sua condição de excluídos”7. 

Justamente a condição de excluídos que facilita a apropriação dos seus 

saberes. Outra característica destes povos é que possuem o domínio destes importantes 

conhecimentos tradicionais, mantendo-os em suas etnias sob domínio e acesso da 

coletividade, sem que haja uma individualização destes saberes na forma materialista e 

comercial que as empresas conhecem.  

Trata-se de campo controvertido e polêmico, cuja regulamentação jurídica se 

dá pela Medida Provisória 2186-16/2001, editada pela primeira vez em 2000 e que já 

perdura há mais de sete anos.  

Surge aí a luta do “Direito Socioambiental”8 para encontrar novas formas de 

proteção aos direitos difusos e coletivos envolvidos nestas questões, preservando o meio 

                                                 
6  Ibidem, mesma página. 
7  OLIVEIRA, José Aldemir. Amazônias: sociedades diversas espacialidades múltiplas. HILEIA – 
Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Manaus, Universidade do Estado do Amazonas, v. 1, n. 1, 
2003, p.111. 
8  LIMA, André (org.). O Direito para o Brasil Socioambiental. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 2002. 
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ambiente para as gerações presentes e futuras, nos termos estabelecidos pelo artigo 225 

da Constituição Federal. 

O Direito Socioambiental deriva do estudo contemporâneo do Direito 

Ambiental, agregando ao seu escopo de pesquisa o ser humano e seus aspectos culturais 

na relação com o meio ambiente. Acerca do início da preocupação do Direito com o 

meio ambiente, Guilherme José Purvin de Figueiredo assinala que “vigiam desde 1521 

as Ordenações Manuelinas, que continham algumas disposições de caráter 

protecionista”9. Prossegue o autor relembrando que em 1830 foi promulgado o Código 

Criminal que estabelecia em seu artigo 178 e 257 as penas para quem efetivasse o corte 

ilegal de madeiras10. 

É a década de 1930, porém, que ganha destaque na produção de normas 

legislativas com temáticas ambientais mais específicas, quando surge, no Brasil, o 

primeiro Código Florestal, instituído pelo Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934, o 

primeiro Código das Águas, por meio do decreto 24.643, de 10 de julho de 1934 e o 

Código de Mineração, instituído pelo decreto-lei 1.985, de 29 de janeiro 1940. Trata-se de 

um período de consolidação da legislação ambiental no Brasil. 

Já na década de 1980 os mais variados segmentos da sociedade despertaram 

para a importância do meio ambiente para a sobrevivência humana. Para Laymert Garcia 

dos Santos, “em meados de 1980 o desmatamento propulsou a floresta amazônica para o 

centro do debate ecológico mundial”11. 

                                                 
9  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A questão ambiental no direito brasileiro.In: KISHI, 
Sandra Akemi Shimada. SILVA, Solange Teles da. SOARES, Inês Virgínia Prado. (org). Desafios do 
Direito Ambiental no Século XXI. Estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p.489. 
10  Ibidem, p. 503. 
11  SANTOS, Laymert Garcia dos. Quando o conhecimento científico se torna predação hight-tech: 
recurso genético e conhecimento tradicional no Brasil. In: Semear outras soluções: os caminhos da 
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Além da legislação nacional, de extrema importância é a Convenção de 

Estocolmo de 1972, conforme assinala Pauto Faraco de Azevedo, ao afirmar que o 

surgimento do direito ambiental, no mundo e no Brail, liga-se à idéia de defesa, 

promoção e preservação da vida, valor que permeia todas as normas ambientais, 

“nacionais e internacionais, a partir da Convenção de Estocolmo, de 1972, cujos 

dispositivos constituem o primeiro grande brado de alerta contra a poluição e destruição 

do ambiente”12. 

A realização da Eco 92 foi sugerida no relatório da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente da Assembléia Geral das Nações Unidas, criada em 1983, sob a 

presidência da Norueguesa Gro Harlem Brundtland, razão pela qual o relatório da 

referida comissão tornou-se mundialmente conhecido como Relatório Brundtland. Dez 

anos após a realização da Conferência do Rio de Janeiro realizou-se na África do Sul a 

Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio + 

10. 

Nesse contexto foi elaborada a Constituição Federal de 1988, sob forte 

influência das organizações não governamentais, da comunidade científica e sociedade 

civil organizada. Começa-se, neste sentido, a discutir o meio ambiente como direito 

fundamental. 

Essa mobilização resultou num capítulo inteiramente dedicado a questões 

ambientais, o qual consagra o direito de todos os brasileiros ao meio ambiente equilibrado, 

considerado bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida saudável. 

                                                                                                                                                
biodiversidade e dos conhecimentos rivais. SANTOS, Boaventura de Souza (org). Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 2005, p. 140. 
12  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.93. 
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A Proteção Jurídica da Sociobiodiversidade Amazônica 

 

Muito tem sido discutido sobre a importância da diversidade cultural na 

manutenção da diversidade biológica, a exemplo da alínea “c” do artigo 10 da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, que insta as partes contratantes a proteger e 

utilizar os recursos biológicos de acordo com a cultura e costumes das populações locais.  

Neste contexto, as sociedades indígenas e comunidades tradicionais exercem um 

relevante trabalho de manejo da natureza por meio da agricultura de subsistência, da 

domesticação da natureza, do cultivo de plantas medicinais e na atividade de caça não 

predatória. 

Juliana Santilli afirma que “indissociavelmente ligada à rica biodiversidade 

brasileira, está a sociodiversidade, o nosso extenso patrimônio sociocultural”13. Ou seja, 

as formas peculiares, tradicionais e de subsistência, tanto material quanto espiritual com 

que essas sociedades tradicionais se relacionam com a natureza é a fonte da nossa 

riqueza biológica, a qual se mantém e aumenta em razão da diversidade cultural destas 

populações. 

Convém destacar que o mencionado patrimônio sociocultural está especialmente 

protegido pela Constituição Federal de 1998. O artigo 215, por exemplo, assegura a 

todos o direito de pleno exercício das práticas culturais e o acesso às fontes de cultura 

nacional com o apoio, incentivo e garantia do Estado. É, ainda, dever do Estado e, 

                                                 
13  SANTILLI, Juliana. Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados: novos avanços e 
impasses na criação de regimes legais de proteção. In: LIMA, André e BENSUSAN, Nurit. Quem cala 
consente? subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo: Instituto 
Socioambiental. 2003, p. 53. 
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conseqüentemente, da sociedade, proteger as manifestações culturais indígenas, 

populares, afro-brasileiras e demais grupos participantes do processo civilizatório 

nacional. 

Por sua vez, o artigo 216 da Carta Constitucional classifica como patrimônio cultural 

brasileiro os bens, tanto materiais quanto imateriais, que se constituam como referência à 

memória e identidade da sociodiversidade que forma a sociedade brasileira.  

Nos bens culturais materiais e imateriais citados, incluem-se as formas de 

expressão, os modos de criar, fazer e viver, as obras e espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais, que destacamos dos cinco incisos do artigo citado . 

Em decorrência dos dispositivos constitucionais mencionados emerge a proteção 

aos conhecimentos construídos e praticados pelas comunidades indígenas e tradicionais 

em relação à biodiversidade, em especial, como foco do presente estudo, a 

sociobiodiversidade amazônica, que compreende as centenas de etnias indígenas que 

convivem em harmonia com a natureza, cultuando seus rituais e preservando seus 

costumes e saberes acerca das propriedades medicinais contidas no rico meio-ambiente 

amazônico. 

Aos indígenas, contudo, pela sua complexidade cultural e diversidade de etnias, foi 

assegurado um capítulo próprio no texto constitucional, transcrito nos artigos 231 e 232 

da Constituição. Trata-se de relevante proteção que reconhece o direito de organização 

peculiar dos indígenas, dentro dos seus costumes, respeitando suas línguas, crenças e 

tradições, bem como os seus direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam e os recursos naturais que nelas se encontram.  

A maior diversidade de populações indígenas brasileira está situada na região 

amazônica e seu conhecimento sobre as plantas medicinais tem sido cada vez mais 
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estudado e valorizado. Para Fernando Antonio de Carvalho Dantas “os conhecimentos 

tradicionais dos povos indígenas são associados ao meio, ao espaço territorial de 

desenvolvimento da vida e da cultura de cada povo”14. 

Essa sabedoria construída e acumulada no decorrer do tempo, fruto do contato com 

a natureza pelos diferentes povos autóctones na busca pela sobrevivência, tanto física 

quanto espiritual, costuma ser transmitida oralmente de geração em geração e tem sido 

chamada de conhecimento tradicional. 

E o que são estes conhecimentos nativos, pergunta Alfredo Wagner Berno de 

Almeida. Para o autor, eles não são apenas um repertório de ervas e plantas medicinais 

ou uma listagem de espécies vegetais e animais, mas, sim “fórmulas sofisticadas, o 

receituário e os respectivos procedimentos para realizar a transformação. Eles 

respondem a indagações de como uma determinada erva é coletada, tratada e 

transformada num processo de fusão” 15. 

Conforme explica Nurit Bensusan, “no Brasil, os povos indígenas já faziam uso 

desses materiais bem antes da chegada dos europeus” 16. Esses conhecimentos 

tradicionais, que por muito tempo foram desmerecidos e ignorados pela comunidade 

científica, passam a ser valorizados e reconhecidos não apenas pelo importante papel na 

conservação da biodiversidade, mas também como um eficiente instrumento de 

bioprospecção de novos fármacos, cosméticos e corantes. 

A Constituição Federal de 1988, como já vimos, começa a inverter a lógica estatal 

                                                 
14  DANTAS, F. A. Carvalho. Os povos indígenas brasileiros e os direitos de propriedade 
intelectual. HILEIA – Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Manaus, v. 1, n. 1, 2003, p. 97. 
15  ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Amazônia: a dimensão política dos “conhecimentos 
tradicionais”como fator essencial de transição econômica – pontos resumidos para uma discussão. 
Revista Somanlu, ano 4, n.1, jan./jun. 2004, p.13. 
16  BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, Recursos Genéticos e outros bichos esquisitos. In: O 
Direito e o desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental. RIOS, Aurélio Virgílio Veiga 
(org.). São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 44. 
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existente de homogeneização das culturas, dando espaço para a alteridade e o respeito às 

diferenças dentro de uma visão estatal baseada no multiculturalismo.  

Trata-se de um rompimento com o Estado monocultural baseado num direito 

monístico, o qual, nas palavras de Fernando Antonio de Carvalho Dantas, “provocou a 

exclusão das diferenças étnicas e culturais de modo velado pela suposta universalidade 

do princípio da igualdade...” 17. 

Esse longo tempo de desprezo e preconceitos contra estas sociedades e seus 

conhecimentos foi gerando um epistemicídio, ou seja, a morte de uma cultura ou 

conhecimento local por outra alienígena, o que ocasionou o desaparecimento de muitas 

culturas indígenas.  

O que antes era ignorado, por ser diferente, irracional e folclórico, passou a ser 

visto como uma fonte inesgotável de novas riquezas, justamente em razão da sua 

diversidade. Percebeu-se, então, que as populações tradicionais e indígenas, além de 

serem importantes para a preservação da biodiversidade e de facilitarem a prospecção de 

novos produtos que vão para o bilionário mercado da biotecnologia, também têm sido 

valorizadas pelas empresas por agregarem valor aos novos produtos “inventados”, 

conferindo-lhes uma imagem mais natural, saudável, social e ambientalmente 

responsável.  

Porém, na verdade, muitas vezes não se tratam de invenções ou descobertas, pois 

as populações tradicionais já detinham estes conhecimentos sobre as plantas e outros 

remédios naturais herdados das gerações passadas. Nurit Bensusan explica essa nova 

                                                 
17  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. A “cidadania ativa” como novo conceito para reger 
as relações dialógicas entre as sociedades indígenas e o Estado Multicultural Brasileiro. HILEIA – 
Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Manaus, Universidade do Estado do Amazonas, Ano 2, nº.2. 
2004, p.215. 
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faceta da propriedade intelectual: 

 

Nos anos recentes, os escritórios de patentes começaram a fornecer registros 

não apenas para invenções, mas para descobertas de informações que já 

existem no mundo natural, como seqüências genéticas de organismos vivos. 

Estenderam, em seguida, os direitos de patentes para plantas, animais e 

microorganismos que contêm genes modificados em laboratórios, os 

chamados organismos geneticamente modificados (OGM) 18. 

 

Isso tem ocasionado um despertar de atenções acerca destas populações. Sobre esta 

mudança de cenário, Alfredo Wagner Berno de Almeida comenta: 

 

...abre-se, de maneira mais formal, um novo capítulo de antagonismos e 

conflitos sócio-ambientais em que os conhecimentos indígenas e das 

chamadas ‘populações tradicionais’ começam a se constituir num saber 

prático em contraponto àquele controlado pelos grandes laboratórios de 

biotecnologia, pelas empresas farmacêuticas e demais grupos econômicos 

que detêm o monopólio das patentes, das marcas e dos direitos intelectuais 

sobre os processos de transformação e processamento dos recursos naturais19. 

 

O conhecimento científico baseado na racionalidade ocidental, que antes em nada 

se interessava pelo modo de vida tido como primitivo aos olhos reducionistas do 

capitalismo, agora busca a apropriação destes conhecimentos construídos de forma 

coletiva e solidária para transformá-los em mercadorias e produtos que atendam aos 

                                                 
18  BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, Recursos Genéticos e outros bichos esquisitos. Op. cit, p. 
55. 
19  ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. op. cit., p.13. 
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interesses econômicos e privados do sistema capitalista. 

Para tanto, não raro o mercado usa de artifícios e subterfúgios para descaracterizar 

ou desqualificar esses saberes, impondo uma hierarquização entre o conhecimento 

científico e o conhecimento tradicional, onde este último é tido como folclórico, mítico 

ou irracional, objetivando, com estas práticas, facilitar sua apropriação pelo sistema 

produtivo sem que haja uma repartição de benefícios. 

Para Nurit Bensusan, existe um preconceito dos cientistas em relação a esse tipo de 

conhecimento, muitas vezes tachado de primitivo e atrasado. De acordo com a autora, à 

medida em que a “ciência foi se desenvolvendo e permeando toda a vida ocidental, o 

conhecimento tradicional foi crescentemente desdenhado e desvalorizado, quase como 

se fosse uma protociência, ou mesmo um não-conhecimento” 20. 

Com isso, conhecimentos seculares pertencentes a um grupo coletivo de pessoas 

que compõe uma sociedade tradicional, bem como os elementos da biodiversidade, em 

especial seu patrimônio genético, onde recai o interesse da coletividade, passam para a 

propriedade privada sem que haja uma justa repartição de benefícios; ou, ainda, uma 

função social agregada a esta apropriação de bens que são de interesse da coletividade. 

O conflito entre individual e coletivo se traduz, igualmente, à disputa existente entre 

conhecimento tradicional e conhecimento científico, uma vez que estes dois modos de ver 

o mundo se apropriam da natureza de diferentes formas. Sobre o conflito, Antonio Carlos 

Diegues afirma 

 

De um lado, está o saber acumulado das populações tradicionais sobre os 

                                                 
20  BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, Recursos Genéticos e outros bichos esquisitos. In: O 
Direito e o desenvolvimento sustentável: curso de direito ambiental. RIOS, Aurélio Virgílio Veiga 
(org.). São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 61. 
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ciclos naturais, a reprodução e migração da fauna, a influência da lua nas 

atividades de corte da madeira, da pesca, sobre os sistemas de manejo dos 

recursos naturais[...] De outro lado, está o conhecimento científico, oriundo 

das ciências exatas que não apenas desconhece, mas despreza o 

conhecimento tradicional oralmente acumulado21. 

 

 Antes de qualquer coisa, são interesses distintos que constituem as divergências 

entre o conhecimento científico unicamente com finalidades econômicas e conhecimento 

tradicional na utilização da natureza. Enquanto o primeiro busca construir seus novos 

conhecimentos com base em necessidades comerciais do mercado capitalista, o segundo 

constrói seus saberes com base no acúmulo de experiências dos antepassados na 

convivência harmoniosa com a natureza.  

Deve-se ressalvar que estamos fazendo referência à parte do conhecimento 

científico que é movido unicamente pelos interesses econômicos, geralmente ligado aos 

grandes laboratórios de empresas privadas transnacionais. Não se está afirmando que a 

ciência, de um modo geral, possui apenas tais interesses.  

Merece destaque, em contraponto, a pesquisa feita nos Institutos de Pesquisas 

Públicos e Universidades Públicas, onde se encontra uma grande preocupação social 

com a construção do conhecimento científico baseado na ética e na pluralidade. 

 Jean-Claude Fritz discorre sobre como a ciência é dominada pelo mercado 

produtivo na atualidade, sempre em busca do lucro. O autor explica que a ciência produz 

tecnologia, a qual é produzida em razão de uma demanda do sistema de produção, o 

qual, novamente, irá demandar novas pesquisas científicas com base em seus interesses, 

                                                 
21  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito do paraíso perdido. Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, nº 24, 1996, p. 147. 
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que produzirão novas tecnologias, as quais vão alimentar, outra vez, o sistema 

produtivo22. 

 Não estamos dizendo que o conhecimento científico tenha que ser filantrópico. A 

crítica que fazemos é que na atualidade, praticamente a única finalidade da ciência tem 

sido produzir resultados que gerem dividendos econômicos, sem preocupar-se com 

outros fatores também importantes. Além disso, a problemática reside na apropriação 

dos conhecimentos tradicionais pelo mercado capitalista utilizando-se do conhecimento 

científico, sem que haja uma justa e eqüitativa repartição dos benefícios auferidos. 

 Boaventura de Souza Santos afirma que deste conflito, surge a necessidade de 

"abertura de um diálogo entre formas de conhecimento e de saber que permita a 

emergência de ecologias de saberes em que a ciência possa dialogar e articular-se com 

outras formas de saber, evitando a desqualificação mútua e procurando novas 

configurações de conhecimentos"23. 

 Ou seja, trata-se de conviver com a diferença, respeitando a alteridade na busca 

de novos caminhos que não sejam excludentes das várias formas de pensar, mas que as 

compreendam e dialoguem para formar novos cenários mais plurais e democráticos. O 

que se chama de conhecimentos rivais, poderia, dentro do proposto por Boaventura de 

Souza Santos, ser conhecimentos aliados, com o escopo de desenvolver tecnologias que, 

ao mesmo tempo em que gera lucros, desenvolve o bem estar das comunidades que 

detinham originalmente estes saberes. 

                                                 
22  FRITZ, Jean Claude. Las múltiples finalidades del sistema de propriedade intelectual. Puesta en 
perspectiva de un elemento del conflicto entre el derecho internacional de los negocios y el derecho de los 
pueblos. In: Nuevos colonialismos del capital. Propriedad intelectual, biodiversidad y derechos de los 
pueblos. RUBIO, David Sánches; ALFARO, Norman J. Solórzano; CID, Isabel V. Lucena (orgs). 
Barcelona: Icaria Editoria, 2004, p. 239 
23  SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula G; NUNES, João Arriscado. Semear 
outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. In: SANTOS, Boaventura de 
Souza (orf). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2005, p. 24. 
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Considerações Finais 

  

O meio ambiente é, portanto, objeto de apropriação pelo ser humano nas mais 

diversas formas. Uma das novas formas de apropriação do meio ambiente é por meio do 

acesso às informações genéticas de plantas e animais, que atualmente intensifica-se 

ocasionando o debate acerca da necessidade de regulamentação jurídica da 

biotecnologia, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável como meio de 

preservação ambiental e garantir o Direito dos Povos sobre seus saberes tradicionais. 

Explicando o que seriam Direitos Coletivos dos Povos, Carlos Frederico Marés 

de Souza Filho24 afirma que estes novos direitos têm como principal característica a sua 

titularidade não individualizada, ou seja, foge do direito individual concebido no século 

XIX, porque é um direito sem sujeito.  

 

Dito de outra forma, cada um, individualmente, é titular do direito sobre a 

relação ou a coisa, mas essa titularidade não pode ser apropriada, transferida, 

alienada, quer dizer, este direito não integra o patrimônio individual de cada 

um. Por isso mesmo ele é difuso, de titularidade difusa25. 

 

Ou, como afirma o autor, de maneira que parece confusa para o pensamento 

individualista baseada na racionalidade ocidental, é um direito onde todos são sujeitos. 

Logo, “se todos são sujeitos do mesmo direito, todos têm dele disponibilidade, mas, ao 

                                                 
24  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. O Renascer dos Povos Indígenas para o Direito. 
Curitiba: Juruá Editora, 2005, p. 176. 
25  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Op. cit, p. 177. 

4111



  

mesmo tempo, ninguém pode dele dispor, contrariando-o, porque a disposição de um 

seria violar o direito de todos”26. 

 

O Direito dos Povos precisa ser construído fora da racionalidade ocidental que 

norteia o atual sistema de propriedade intelectual, baseado em interesses individualistas, 

compatibilizando o respeito às manifestações culturais das comunidades tradicionais e 

indígenas, com a utilização dos saberes coletivos por elas acumulados no uso da 

biodiversidade. 

De idêntico propósito é o artigo 232 da Constituição do Estado do Amazonas, no 

qual a Floresta Amazônica constitui patrimônio a ser zelado pelo Poder Público, 

considerando sob proteção especial as áreas que contenham seringueiras e castanheiras 

nativas, independente de estarem em propriedade pública ou privada. 

Tal preceito Constitucional do Estado do Amazonas está relacionado à 

preservação dos meios necessários à manutenção cultural e de subsistência dos Povos da 

Floresta e da População Ribeirinha, que receberam um capítulo próprio na Constituição 

Estadual, onde lhes é assegurado toda assistência e amparo do Estado e dos Municípios, 

com vistas a manter sua identidade cultural e a própria sobrevivência física. 

A sociobiodiversidade amazônica é reconhecida no texto constitucional do 

Estado do Amazonas quando diz no artigo 250 ser obrigação do Estado e dos 

Municípios, em reconhecimento ao trabalho de preservação, ocupação e desbravamento 

da Floresta feito pelos grupos nativos, ampará-los e assisti-los em seus direitos, 

oportunidades de sobrevivência e desenvolvimento social. Ou seja, o Estado reconhece a 

relevante função dos Povos da Floresta na manutenção da biodiversidade. 
                                                 
26  Ibidem, p. 176. 
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Logo, é na biodiversidade que ocorre a bioprospecção, que é a procura na 

natureza de novos produtos para a indústria biotecnológica, em especial utilizando-se 

dos saberes e costumes das comunidades tradicionais e povos indígenas que vivem nas 

florestas, em especial na região amazônica, e tiram seu sustento físico e espiritual da 

natureza. Com base nessas populações, principalmente as indígenas, é que os 

pesquisadores descobrem a maioria dos novos princípios ativos que possuem potencial 

industrial. 

Além disso, como afirma Adalberto Val, precisamos sempre lembrar que a 

Amazônia não é apenas brasileira, “ela se estende por vários países e os elementos da 

biota transitam por ela toda, em resposta às suas características biológicas. Fronteiras 

políticas são perceptíveis apenas pelo homem”27. 

O Brasil possui a maior biodiversidade da Terra, “ocupa o primeiro lugar em 

número de espécies, tem a maior extensão de florestas tropicais do planeta”.28 Neste 

cenário, impõe-se a sistematização da tutela jurídica do meio ambiente por meio de uma 

reflexão crítica do direito, com vistas à conservação dos ecossistemas existentes e da 

utilização sustentável da biodiversidade.  

Neste contexto, se para alguns grupos sociais é correto preservar o ambiente para 

que as futuras gerações possam usufruir desta megadiversidade biológica, reservando 

para as gerações presentes o uso racional e sustentável destas riquezas naturais; para 

outros, o meio ambiente deve ser um objeto de estudo científico apartado do fator 

humano e cultural, onde, por exemplo, o capital poderá desenvolver novos “produtos” 

                                                 
27  VAL, Adalberto Luis. VAL, Vera Maria Fonseca de Almeida. Biopirataria na Amazônia - a 
recorrência de uma prática antiga, disponível em  <http://www.comciencia.br>. Acesso em 
02/05/2005. 
28  SALOMÃO, Rafael de Paiva. Biodiversidade e Amazônia. Revista Ciência Hoje. Rio de 
Janeiro, agosto de 2003, p.33. 
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que interessem ao mercado global, onde registros de patentes sobre estes elementos da 

biodiversidade irão gerar novas propriedades privadas, que nem sempre possibilitarão 

investimentos em outras pesquisas e descobertas científicas que sejam voltadas ao 

interesse da coletividade. 

A transformação do patrimônio genético em propriedade privada é um exemplo de 

um viés exclusivamente econômico da relação entre homem, natureza, cultura e meio 

ambiente, onde os resultados desta complexa interação podem ser demonstrados nas 

palavras de Emilio Morán, que explica que o Brasil é “um país rico em recursos, cheio 

de gente pobre”.29 Isso demonstra que a exploração da biodiversidade não tem se 

revertido em benefícios para aqueles que a preservam e vivem no seu seio. 

Tais populações, indígenas e tradicionais, têm um importante papel na manutenção 

da complexidade sócio cultural do ambiente amazônico como matiz da diversidade 

biológica. São exemplos de que a relação homem, natureza, meio ambiente e cultura 

podem ter outras finalidades, não exclusivamente econômicas, como o uso sustentável 

dos recursos naturais sem a degradação da biodiversidade.  

Os fenômenos complexos construídos por estas populações geram a diversidade 

cultural e ambiental, a qual está sendo dizimada constantemente em decorrência da falta 

de harmonia na relação entre homem e o meio ambiente. Para Emilio Morán “a perda da 

diversidade biológica constitui o efetivo empobrecimento de brasileiros ainda por 

nascer” 30. O autor manifesta sua preocupação indagando sobre o futuro da floresta 

amazônica: 

 
                                                 
29  MORAN, Emílio F. A Ecologia Humana das Populações da Amazônia. Petrópolis, RJ: 
Editora Vozes, 1990, p.29. 
30  MORAN, Emílio F. op. cit., p. 23. 
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Será que a imensa floresta amazônica sobreviverá às recentes depredações? 

Serão as populações indígenas arrasadas e dizimadas cultural e 

biologicamente? Terá a biotecnologia do futuro acesso às riquezas genéticas 

da Amazônia? Poderá a medicina e a farmacologia descobrir na floresta 

novas substâncias químicas para a cura de doenças até agora incuráveis?31

 

A resposta aos questionamentos acima é incerta e imprevisível. Porém, tais 

perguntas nos fazem refletir sobre esta importante relação entre Ser Humano e meio 

ambiente, competindo ao direito o desafio de entender e regular de forma equilibrada as 

complexas realidades sociais que emergem desta relação. 

O caminho para encontrar as respostas às perguntas acima passa, obrigatoriamente, 

pelas populações indígenas e tradicionais que habitam a região amazônica, detentoras de 

saberes seculares, transmitidos de geração em geração, geralmente de maneira informal, 

por meio da oralidade, e que mantém a diversidade biológica em constante evolução. 

Ou seja, em última análise, o relacionamento do Ser Humano com a natureza 

resulta na qualidade e existência da própria vida na terra, razão pela qual deve ser ungida 

pela complementaridade, onde o ser humano respeita o meio ambiente em que vive, 

interagindo com sua diversidade, ao passo que o preserva para sua própria 

sobrevivência. 

 

 

 

 

 

                                                 
31  Ibiden, p. 17. 
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO 

INSTRUMENTO JURÍDICO DE EFETIVAÇÃO DA REPARAÇÃO POR 

DANOS AMBIENTAIS 

 

 

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves ∗

 

RESUMO 

Estuda-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica associada à tutela do 

meio ambiente, como importante instrumento jurídico de proteção da biodiversidade e 

garantia de efetivação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e 

da defesa do meio ambiente, eis que permite ao juiz afastar a limitação da 

responsabilidade dos sócios para imputar-lhes os efeitos do dano ambiental. Analisa-se 

o artigo 4º da Lei nº 9.605/98, a influência da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) na formulação do dispositivo da lei ambiental e sua interpretação à luz dos 

pressupostos doutrinários da disregard, inclusive o critério adotado pela jurisprudência 

para a aplicação da desconsideração no direito pátrio, a partir de célebre julgado do STJ.  

 

PALAVRAS CHAVES 

MEIO AMBIENTE; TUTELA JURIDICA DA BIODIVERSIDADE; 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA; LEI Nº 9.605. 

 

RÉSUMÉ 

Exposé sur la mise à l´écart de la personnalité morale par rapport au droit de 

l´environnement au Brésil. La mise à l´écart de la personnalité morale (disregard of 

legal entity) est un instrument juridique très important pour la tutelle de la biodiversité 

puisqu´elle permet au juge écarter la personnalité morale pour imposer aux associés la 

responsabilité personnelle et illimitée vis-à-vis les dommages causés par la personne 

morale à la qualité de l´environnement. On y fait l´analyse de l´article 4ème de la Loi 

                                                 
∗ Mestre e Doutor em Direito (UERJ). Professor Adjunto nas Faculdades de Direito da UFRJ e da UERJ. 
Professor do Programa de Pós-Graduação da UERJ e Professor Permanente do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Campos (FDC). 
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98-9605 et l´influence recue du Code de la Consommation, aussi bien que la 

jurisprudence de la Cour Superieure de Justice brésilienne sur le thème. 

 

MOT-CLÉS 

ENVIRONNEMENT; DROIT DE L´; MISE À L´ECART DE LA PERSONNALITÉ 

MORALE; TUTELLE DE LA BIODIVERSITÉ 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proteção à biodiversidade e ao meio ambiente é necessária para a manutenção 

da qualidade de vida das atuais e futuras gerações, bem como para atingir o tão 

almejado desenvolvimento sustentado, um dos objetivos da política nacional do meio 

ambiente (art. 2º da Lei nº 6.938/81). Nunca o tema teve mais atualidade e importância 

como hodiernamente, onde se verifica um esforço mundial no desenvolvimento de 

alternativas energéticas “limpas” em substituição aos combustíveis fósseis (carvão e 

petróleo), como forma de minimizar o inevitável aquecimento global. É dever do Estado 

e de qualquer cidadão assegurar o cumprimento dos preceitos emanados da Constituição 

Federal e dos atos internacionais em que o Brasil é parte, notadamente a Convenção das 

Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, de 1992. Dentre os particulares 

encontram-se as pessoas jurídicas de direito privado, com relevo para a sociedade, por 

ter sua constituição voltada para a realização da atividade econômica que constitui seu 

objeto, nos termos do art. 981 do Código Civil. 

O objetivo deste trabalho, de cunho jurídico interdisciplinar, é tratar da 

desconsideração da personalidade jurídica, instituto embora tradicionalmente mais ao 

direito privado, especialmente societário, tem plena aplicação no que tange a proteção 

do meio ambiente, notadamente no âmbito da efetivação das sanções civis impostas às 

pessoas jurídicas poluidoras.  

A pesquisa vincula-se à área de concentração Relações Privadas e Constituição, 

do Programa de Mestrado da Faculdade de Direito de Campos (FDC), onde são 

desenvolvidos trabalhos acadêmicos tendo por cerne enfrentar a influência da 

Constituição e de seus princípios e normas nas relações privadas. 
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 A atribuição de personalidade às sociedades objetiva além do estímulo ao 

exercício de uma atividade econômica, organizada ou não, proteger os integrantes dos 

riscos inerentes a essa atividade (sócios ou acionistas) e fomentar a aplicação de capitais 

em atividades promotoras do desenvolvimento da nação, expediente perfeitamente 

consentâneo com os fins da ordem econômica insculpidos no art. 170 da Constituição 

Federal. Além do interesse privado relacionado à autonomia da pessoa jurídica, há um 

interesse público permanente de estímulo à livre iniciativa dos particulares (eis que a 

estes cabe a primazia do exercício da atividade econômica) e ao trabalho, como forma 

de dignificar a pessoa humana e fomentar a justiça social. 

Partindo-se das considerações tecidas no parágrafo anterior, a autonomia 

patrimonial da pessoa jurídica deve ser analisada não como conseqüência de um 

princípio hermético e absoluto (“universitas distat a singulis”), isto é, a completa 

separação entre o ente coletivo e seus integrantes. Com este desiderato e sem olvidar os 

princípios do direito ambiental, dentre eles o do poluidor pagador, é um mister, numa 

perspectiva funcional, harmonizar o valor social da empresa, espelho da livre iniciativa, 

com a defesa do meio ambiente. 
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1. O DIREITO AMBIENTAL E A TUTELA DA BIODIVERSIDADE 

 

 

A biodiversidade ou diversidade biológica compreende as várias espécies de 

vida presentes na Terra, desde a diversidade presente na flora, na fauna, nos 

microrganismos, bem como no material genético; incluem-se as variedades de 

ecossistemas, comunidades e habitats formandos pelos organismos. É definida, nos 

termos do art. 2º da Convenção das Nações Unidades sobre a Diversidade Biológica, 

como “a variedade dos organismos vivos de qualquer origem, incluídos, entre outros, os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os respectivos 

complexos ecológicos; compreende também a diversidade intra e entre espécies, bem 

como a dos ecossistemas.”1

O termo “diversidade biológica” foi primeiramente empregado pelo biólogo 

norte-americano Thomas Eugene Lovejoy, em 1980, já  o vocábulo “biodiversidade” foi 

usado originalmente pelo biólogo e entomologista norte-americano Edward Osborne 

Wilson, em 1986, num relatório apresentado ao Fórum Americano sobre a diversidade 

biológica, promovido pelo National Research Council2. O termo "biodiversidade" foi 

sugerido a Wilson pelo próprio National Research Council , em substituição à 

expressão “diversidade biológica”, considerada menos eficaz para fins de comunicação 

com o público. 

Pela noção apresentada percebe-se que é imperativo para a conservação da 

espécie humana a preservação da biodiversidade. Nesse sentido, a Organização das 

Nações Unidas promoveu em 1992 a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada de 3 e 14 de junho de 1992 no 

Rio de Janeiro. O objetivo do encontro foi encontrar soluções para harmonizar o 

desenvolvimento sócio-econômico com a necessidade de conservar e proteger os 

ecossistemas da Terra. O documento final, aprovado por 156 países - Conveção sobre a 

Diversidade Biológica - deixou claro no art. 1º que seus objetivos são “a conservação da 

                                                 
1  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Convenção sobre a Diversidade Biológica. 
Assinada no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1992. Disponível em http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-
fr.pdf. Acesso em 23.09.2007. 
2  Sobre a informação e outros dados biográficos dos cientistas citados consulte-se: 
http://quercuscastelobranco.naturlink.pt/canais/Artigo.asp?iArtigo=178&iCanal=1&iSubCanal=49&iLing
ua=1. Acesso em 21.09.2007 
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diversidade biológica, a utilização durável de seus elementos e a distribuição justa e 

eqüitativa das vantagens decorrentes da exploração dos recursos genéticos, 

especialmente em virtude de um acesso satisfatório a esses, e da transferência 

apropriada das técnicas pertinentes, levando-se em conta todos os direitos sobre esses 

recursos e técnicas, com um financiamento adequado.”3

Do ponto de vista jurídico, é no direito ambiental que estão contidas as normas 

que visam dar efetividade aos objetivos mundiais de tutela da biodiversidade, o que será 

percebido a partir da análise do objeto do direito ambiental e do sentido jurídico da 

expressão “meio ambiente”. 

A expressão “Direito Ambiental”, ao invés de “Direito do Ambiente” ou 

“Direito do Meio Ambiente”, é a preferida pela doutrina nacional4 para identificar o 

ramo do direito que se ocupa em tutelar o meio ambiente em seus múltiplos aspectos,5. 

De certa forma, a expressão meio ambiente é uma redundância ou “pleonasmo”, 

na acepção de Paulo Affonso Leme Machado6, uma vez que a palavra ambiente já 

apresenta o sentido de meio (esfera, círculo, entorno em que se vive). Contudo, é 

prudente a observação de José Afonso da Silva, julgando necessária e útil a adoção do 

nomen juris no direito brasileiro e na Constituição Federal, a fim de precisar de qual 

ambiente está cuidando a norma jurídica: 
 

[...] essa necessidade de reforçar o sentido significante de 
determinados termos, em expressões compostas, é uma prática que 
deriva do fato de o termo reforçado ter sofrido enfraquecimento no 
sentido a destacar, ou, então, porque sua expressividade é mais ampla 
ou mais difusa, de sorte a não satisfazer mais, psicologicamente, a 
idéia que a linguagem quer expressar. Esse fenômeno influencia o 
legislador, que sente a imperiosa necessidade de dar, aos textos 
legislativos, a maior precisão significativa possível. [...] Daí por que a 

                                                 
3  Id. 
4  Cf. nesse sentido: SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1995; MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982; SÉGUIN, Élida. O Direito Ambiental: nossa casa planetária. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. Registre-se a adoção da expressão “Direito Ecológico” por alguns autores 
em obras anteriores à Constituição de 1988, tais como: FERRAZ, Sérgio, in Revista da Consultoria 
Geral do Estado do Rio Grande do Sul. v. 2, nº 4, 1972 e MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. 
Introdução ao Direito Ecológico e ao Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Forense, 1975. 
5  José Afonso da Silva (op. cit., p. 3) aponta os três aspectos do meio ambiente: artificial (o 
espaço urbano como um todo – edificações, equipamentos públicos e espaços abertos), cultural (obra do 
homem, mas que adquiriu com o decorrer do tempo um valor agregado) e natural (interação dos seres 
vivos e seu entorno). 
6  MACHADO, Paulo Afonso Leme,  op. cit., p. 1. 
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expressão  meio ambiente se manifesta mais rica de sentido (como 
conexão de valores) do que a simples palavra ambiente 7.  

 

De fato, somente a expressão meio ambiente revela a abrangência das normas 

ambientais e sua relação com a proteção à vida em todas as suas formas. Portanto, meio 

ambiente é o resultado do amalgamento de elementos artificiais, culturais e naturais e 

não apenas a ligação entre eles; é “a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se 

expande a vida humana.”8 Esta complexidade está presente na noção trazida pelo art. 3º, 

inciso I, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente): “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”9

Élida Séguin informa sobre objeto do direito ambiental: “a harmonização da 

natureza, garantida pela manutenção dos ecossistemas e da sadia qualidade de vida para 

que o homem possa se desenvolver plenamente”10.  

Partindo-se da informação acima, é imprescindível a participação de todos, 

inclusive dos empreendedores, para restaurar, conservar e preservar o meio ambiente, 

inclusive em atenção às futuras gerações, preocupação externada pelo constituinte no 

caput do art. 225, pois o objetivo deste ramo do Direito é “o desenvolvimento 

sustentável e a proteção da saúde humana, através da compatibilização de direitos 

aparentemente antagônicos como o de propriedade e o dever de preservar”11. 

 

                                                 
7  SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 1-2. 
8  Ibid., p. 2. 
9  Este sentido do vocábulo “ambiente”, com a reunião de elementos de natureza diversa, está 
presente no vocábulo em seu equivalente na lingual inglesa - environment, como define o American 
Heritage Dictionary of the English Language: “the combination of external or extrinsic physical 
conditions that affect and influence the growth, development and survival of organisms” (4th ed., Boston: 
Houghton Mifflin, 1969-1970, p. 438). 
10  SÉGUIN, Élida, op. cit., p. 89. A participação popular na defesa e preservação do meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações está prevista no caput do art. 225 da Constituição de 1988. 
11  Idem. 
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2. A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A evolução do conceito de pessoa jurídica e do papel da personalidade na 

sociedade contemporânea chegou a um ponto relevante com a aceitação pela doutrina de 

que o formalismo jurídico e a consideração do princípio da autonomia patrimonial 

poderiam representar um obstáculo à aplicação da lei e, como “faca de dois gumes”, 

voltar-se contra os próprios sócios ou terceiros. Destarte, caminhou a dogmática para 

uma análise do substrato da pessoa jurídica e do seu fim supra-individual, diante da 

explícita crise funcional e da intenção por vezes antijurídica dos sócios na condução dos 

negócios sociais. Casos práticos apreciados pela jurisprudência a partir da segunda 

metade do século XIX constataram que a personalidade jurídica conferida pelo direito 

objetivo a todo “ser” apto a receber imputações jurídicas e ser titular de direitos 

subjetivos estava sendo desvirtuada. Sendo os entes coletivos dotados de capacidade e 

legitimação para emitir sua vontade e realizar destarte os objetivos descritos em seu ato 

constitutivos, estas prerrogativas ou atributos têm como pressuposto ontológico a 

observância da lei e dos princípios gerais de direito, verificando-se o abuso quando 

extrapolados estes limites externos (v. art. 187 do Código Civil). 

Foi em meio a este emaranhado de indagações e perplexidades da doutrina, ao 

descobrir os aspectos negativos da personificação, que surgiu na jurisprudência da 

Inglaterra, no final do século XIX, o caso Salomon vs. Salomon & Co., a ser 

identificado mais tarde como precursor da aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica (disregard of legal entity) ou lifting the veil, como preferem 

denominá-la os norte-americanos12.  

Diante da constatação de que um princípio de suma importância como a 

autonomia da pessoa jurídica poderia escudar comportamentos antijurídicos, fruto de 

fabulosas maquinações da mente humana com o fito único de fugir à aplicação da lei ou 

de princípios gerais de direito, carreando para os sócios flagrante enriquecimento sem 

causa, os tribunais passaram a afastar a personalidade jurídica episodicamente para 

responsabilizar os sócios por atos praticados pela sociedade. 

                                                 
12  Para o exame do caso e de outros na jurisprudência de Common Law, cf. VERRUCOLI, Piero. 
Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella Common Law e nella Civil 
Law. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1964. 
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A desconsideração da personalidade jurídica é uma doutrina baseada na 

eqüidade, em virtude da qual o juiz pode prescindir da forma externa da pessoa jurídica 

para, penetrando nela, alcançar as pessoas amparadas sob seu véu. Embora o primeiro 

caso a empregar a desconsideração tenha sido reformado na instância final, a 

possibilidade da sociedade praticar atos que beneficiassem diretamente o sócio, lícitos 

perante a lei, mas ilícitos quanto ao seu verdadeiro objetivo, passou a preocupar os 

juristas ingleses e, sobretudo, os norte-americanos, onde a teoria foi efetivamente 

empregada e desenvolveu-se.  

A difusão da teoria da desconsideração revelou a importância da revisão do 

dogma da autonomia patrimonial e seu absolutismo, principalmente no que concerne à 

tutela de terceiros lesados pelos atos das pessoas naturais e também da própria pessoa 

jurídica, que é diretamente prejudicada pelos atos de seus integrantes. 

No Brasil, a teoria foi introduzida no meio acadêmico no ano de 1969, em 

conferência proferida por Rubens Requião na Universidade Federal do Paraná, onde o 

jurista demonstrou sua compatibilidade com o direito nacional, tarefa levada a cabo 

anteriormente em relação ao direito italiano por Piero Verrucoli, um dos responsáveis 

pela propagação da doutrina nos países do sistema jurídico de Civil Law. 

A consagração legislativa da desconsideração no Brasil teve lugar em 1990 com 

o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, art. 28)13. Todavia, o modo como foi redigido o dispositivo onde a medida está 

prevista, confundindo a desconsideração com institutos como ato ilícito, fraude à lei e 

responsabilidade civil de administrador, causou intensa polêmica doutrinária, chegando 

alguns estudiosos inclusive a concluir pela negação da teoria da pessoa jurídica e 

incompatibilidade a teoria da pessoa jurídica.  

A aplicação da desconsideração no direito brasileiro, para não ser abusiva e 

perniciosa ao instituto da pessoa jurídica precisa observar requisitos, os quais servirão 

de supedâneo ao juiz no caso concreto. São eles: a) constituição regular da pessoa 

jurídica; b) abuso do direito ou fraude através da pessoa jurídica; c) prejuízo a terceiro 

em decorrência do ato praticado pela pessoa jurídica; e d) impossibilidade de aplicação 

da sanção de modo diverso, observadas prioritariamente as normas societárias. 

                                                 
13  Posteriormente a desconsideração foi prevista, cronologicamente, na Lei nº 8.884/94, art. 18; 
Lei nº 9.605/98, art. 4º; Lei nº 9.847/99, art. 18, § 3º, Lei nº 10.406/02 (Código Civil), art. 50 e Lei nº 
10.672/03, que alterou o art. 27 da Lei nº 9.615/98, onde não constava originalmente a desconsideração. 
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É pressuposto indispensável à aplicação da teoria a existência de sujeito de 

direito, haja vista ser a personalidade um atributo conferido pelo direito positivo para 

certos grupos, não sendo uma decorrência meramente fática da união de pessoas ou da 

afetação de bens para determinados fins. Destarte, inaplicável a disregard nas 

sociedades não personificadas – arts. 986 e 991 do Código Civil) em face da 

inexistência de autonomia subjetiva e objetiva14.   

De acordo com o Código Civil (art. 45), o início da existência de uma pessoa 

jurídica de direito privado ocorre com a inscrição do ato constitutivo no registro 

competente, conforme o art. 1.150 do mesmo diploma15. Após tal providência, a pessoa 

jurídica passa a gozar de personalidade e, portanto, possuir capacidade e legitimidade 

para praticar atos jurídicos (art. 1.022 do Código Civil).   

Quanto aos comportamentos que justificam a aplicação da disregard, é 

fundamental a prática de atos ilícitos por parte dos sócios, com dano efetivo a terceiros. 

Saliente-se que o ilícito não é praticado pela pessoa jurídica, mas apenas em seu nome, 

aparentando o ato validade e eficácia perante o lesado. Entretanto, a ilicitude é revelada 

pela conduta pessoal do sócio em busca de benefício próprio contrária à finalidade 

social do seu direito. 

Em relação à fraude, pode-se dizer ser esta o meio ardiloso por meio do qual o 

sócio cria uma situação de prejuízo ao credor e vantagem para si, de tal maneira que 

este pensa estar praticando negócio jurídico com garantias ou sem determinado grau de 

risco, quando, na verdade, encontra-se diante de situação diversa. Um caso comum e 

típico de levantamento da personalidade por fraude é o patrimônio fictício da pessoa 

jurídica, isto é, aquele que só existe nos documentos assinados dolosamente pelos 

sócios, fazendo o credor crer numa solvência ou prosperidade quando, de fato, não terá 

condição de realizar seu crédito na situação de inadimplemento da obrigação. 

O prejuízo a terceiro, outro requisito, pode advir de infração à lei ou ao contrato 

e será indenizável pelo sócio que agiu irregularmente, pois seu ato não vinculará a 

                                                 
14  A menção a “patrimônio especial” para as sociedades não personificadas (Código Civil, arts. 
988 e 994) não pode ser compreendida como evidência de personalidade em face da ausência de registro 
das sociedades em comum e da expressa vedação quanto à aquisição da personalidade jurídica para a 
sociedade em conta de participação (art. 993). 
15  Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de 
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar 
um dos tipos de sociedade empresária. 
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pessoa jurídica, também uma vítima da conduta exacerbada, nem os demais sócios se 

não restar provada a participação individual ou cumplicidade. Acredita-se que o sócio 

não administrador é aquele quem realmente é beneficiado com a autonomia subjetiva, 

em virtude da norma de direito societário não imputar a ele responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pela pessoa jurídica ou, em certos casos, apenas de forma 

subsidiária 16.  

Não raramente aos olhos dos terceiros que desconhecem a estrutura dos órgãos 

sociais e seus componentes, o sócio majoritário possui um poder fático de gestão sobre 

a sociedade, inclusive levando esta e os administradores a atuarem de acordo com as 

suas conveniências.  

Esta concepção está pautada na seguinte constatação: na aplicação da 

desconsideração deve ser analisada a boa-fé do terceiro e a aparência aos seus olhos de 

validade e eficácia do ato. Quando uma pessoa jurídica através de seu representante 

legal contrata com outra pessoa jurídica, esta tem por hábito, ou por força de usos e 

costumes, solicitar o acesso aos seus documentos e ao contrato social, resguardando-se 

de “armadilhas” ou manobras ardilosas para enganar o contratante.  

Em relação ao último requisito, saliente-se que este tem relação direta com a 

premissa apontada unanimemente na doutrina e na jurisprudência de que a 

desconsideração é medida de caráter excepcional, em virtude da instrumentalidade da 

pessoa jurídica. Assim, não é cabível sua aplicação quando já há previsão de 

responsabilidade ilimitada e direta para sócios, administradores ou controladores. 

Todavia, ou a legislação prevê hipóteses absolutamente desnecessárias à 

desconsideração (v.g. art. 18 da Lei nº 8.884/98), ou alarga demais o âmbito de sua 

aplicação. Com base nas premissas teóricas articuladas, procede-se à análise da 

desconsideração na lei ambiental. 

 

 

                                                 
16  A ser aplicado o entendimento de que apenas os administradores seriam atingidos pela 
desconsideração, além de um bis in idem em relação às normas onde está prevista a responsabilidade 
pessoal dos administradores, a medida não atingiria qualquer sócio ou terceiros membros do órgão de 
controle interno responsável pela fiscalização da conduta dos administradores (cf. art. 1.066 do Código 
Civil e art. 161 da Lei nº 6.404/76). 
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3. A DESCONSIDERAÇÃO NA LEI Nº 9.605/98 

 

 

A desconsideração no direito ambiental tem total pertinência com os valores 

especialmente protegidos pelo legislador constitucional, os quais justificam o 

afastamento da personalidade com o fito de atingir os bens dos verdadeiros responsáveis 

pelo dano ambiental. A defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem 

econômica (art. 170, inciso VI) e o meio ambiente tem tratamento específico no 

Capítulo VI da Ordem Social na Constituição de 1988 e esta tem por base, entre outros, 

o bem-estar social (art. 193). 

O caput e o § 3º do art. 225, além do inciso VI do art. 170, são fundamentos 

normativos à aplicação da desconsideração em matéria ambiental, porque o direito 

difuso a um meio ambiente equilibrado, apto a garantir qualidade sadia de vida, deve 

preponderar sobre outros valores e princípios previstos no ordenamento, entre eles a 

concepção absoluta da personalidade jurídica.  

A preservação e a defesa do meio ambiente são deveres constitucionais do 

Estado e da coletividade como um todo (sociedade organizada, cidadãos e Ministério 

Público); na efetivação deste direito difuso são impostas obrigações ao Poder Público 

pelo § 1º do art. 22517.  

O descumprimento das normas ambientais acarreta sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação civil de reparar o dano. Se ficar 

comprovado que uma pessoa jurídica causou um dano ambiental, desrespeitando na sua 

atuação o princípio da função social da empresa, provada a ação comissiva ou omissiva 

de um sócio que não poderia ser responsabilizado senão com a desconsideração, 

                                                 
17  São obrigações do Poder Público, de acordo com o § 1º: I) preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II) preservar a diversidade 
e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades destinadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; III) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; IV) exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; V) controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI) promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
VII) proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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justifica-se a suspensão da autonomia patrimonial em virtude da importância do meio 

ambiente e sua proteção no ordenamento constitucional. 

Cuida da desconsideração da personalidade jurídica o art. 4º da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 3.179/99. Nos termos do 

indigitado dispositivo, o juiz poderá se valer da medida sempre que a personalidade da 

sociedade responsável pelo evento ilícito “for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados à qualidade do meio ambiente”. O artigo deve ser analisado numa perspectiva 

sistemática com o art. 3º, pois a aplicação do primeiro está relacionada à 

impossibilidade de efetivação da responsabilidade ambiental por parte da pessoa 

jurídica, prevista no segundo. 

Nos termos do art. 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas nas esferas 

civil, penal e administrativa, independentemente de culpa18, quando a infração às 

normas ambientais for efetivada por decisão de seu representante legal (administrador 

ou diretor) ou contratual (preposto), ou de seu órgão colegiado (Conselho de 

Administração, Diretoria ou outro órgão estatutário), no interesse ou benefício da sua 

entidade. 

Tal responsabilidade por fato de terceiro não exclui nem a ação regressiva em 

face do autor do ilícito nem a responsabilização pessoal deste, ou seja, das pessoas 

naturais, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato (art. 3°, parágrafo único). 

Verifica-se que a própria lei ambiental responsabiliza, sem benefício de ordem, 

os verdadeiros autores da conduta lesiva ao meio ambiente solidariamente com a pessoa 

jurídica, eis que a aplicação de sanções civis (dentre elas a imposição de multa) à pessoa 

jurídica não impede a responsabilização de seus administradores ou membros dos 

órgãos colegiados, provando-se dolo ou culpa.  

Com base no quarto requisito para a correta aplicação da desconsideração 

(impossibilidade de aplicação da sanção de modo diverso) conclui-se, portanto, que 

nesses casos não será necessária a aplicação da desconsideração para a efetivação da 

                                                 
18  Tal afirmativa está assentada no § 1º do art. 14 da Lei n° 6.938/81, segundo o qual 
independentemente da aplicação das penalidades de multa, perda ou restrição de incentivos e benefícios 
fiscais concedidos pelo Poder Público, perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito ou suspensão de atividade é o poluidor (a pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental, conforme definição do art. 3°, IV) obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.             
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norma do art. 3°, haja vista não ser a personalidade jurídica obstáculo ao ressarcimentos 

dos prejuízos causados ao meio ambiente. 

Caso o dano ambiental não possa ser integralmente reparado pela pessoa jurídica 

e pelas pessoas naturais responsáveis, então, nesse caso, poderá o juiz lançar mão da 

desconsideração da personalidade jurídica para garantir que a reparação dos prejuízos 

não será obstaculizada pela autonomia patrimonial e, obviamente, em face das pessoas 

que não são diretamente responsabilizadas nos termos do art. 3°. Trata-se portanto de 

excepcional hipótese de responsabilidade subsidiária em prol da proteção à qualidade do 

meio ambiente e consoante os artigos 170 e 225 da Constituição. 

Mutatis mutandis, o artigo 4° da Lei n° 9.605/98 segue a mesma orientação do § 

5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor19, isto é, não enuncia os casos em que 

será possível ao juiz levantar o véu da personalidade jurídica. Ao contrário, o legislador 

preferiu um preceito genérico onde qualquer conduta ensejadora da disregard possa 

estar contemplada no âmbito de incidência da norma, o que pode ensejar um 

desvirtuamento do instituto com sua adoção em casos desnecessários (v.g. 

responsabilidade civil dos administradores).  

Duas críticas devem ser feitas ao art. 4º: a desconsideração não é da pessoa 

jurídica e sim da personalidade jurídica, haja vista não serem sinônimos os termos 

“pessoa” e “personalidade”20; ademais, a redação do artigo permite a ilação de ser o 

levantamento do véu uma medida suplementar à responsabilização da sociedade, ou 

seja, os sócios respondem subsidiariamente pelos prejuízos ao meio ambiente na 

impossibilidade da prestação ser satisfeita pela pessoa jurídica. A contribuição 

doutrinária já apontou a necessidade da constrição patrimonial ser efetivada diretamente 

em relação aos responsáveis se estes, protegidos pela personalidade, não puderem ser 

                                                 
19  “Art. 28 [...] § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores.” 
20  Na lição pertinente da Profª Rachel Sztajn: “Personalidade é relação, pessoa é pólo de relação. 
Personalidade jurídica é forma jurídica que o Estado confere a entes que julga merecedores desta posição. 
As pessoas jurídicas são entes ideais que servem como forma jurídica de unificação e concentração de 
direitos, obrigações e poderes para a consecução de interesses humanos. Personalidade é outorgada pelo 
Estado e o reconhecimento é o fator constitutivo da personalidade jurídica” (Sobre a Desconsideração da 
Personalidade Jurídica. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 762, p. 85, abr. 1999). 
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atingidos de outra forma21. Outrossim, o instituto é de utilização extraordinária nos 

casos em que a fraude ou abuso não podem ser sancionados de outro modo. 

Em razão das considerações acima, deve ser alterado o art. 4º para ficar ajustado 

à verdadeira ratio da disregard, com a seguinte redação de lege ferenda:  

“Art. 4º. O juiz poderá desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica para 

imputar diretamente ao sócio responsabilidade pelo ressarcimento de prejuízos causados 

ao meio ambiente.”  

Destarte, com base na proposta acima, a desconsideração tornará ineficaz a 

obrigação de indenizar imputada à pessoa jurídica, em razão dos fundamentos 

doutrinários considerados pelo juiz no caso concreto, passando o sócio a responder 

ilimitadamente em razão de sua atuação nociva à coletividade e ao meio ambiente22. 

A jurisprudência sobre o tema é escassa, porém cabe citar duas decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

 O primeiro julgado, da Câmara Especial do Meio Ambiente, o Colegiado 

reformou decisão monocrática que indeferiu o pedido de desconsideração tomando por 

fundamento doutrinário a concepção subjetiva da disregard, segundo a qual a aplicação 

da medida exige a demonstração da fraude ou abuso (segundo requisito). Em segunda 

instância, ao contrário, os desembargadores ficaram convencidos pela prova dos atos da 

desnecessidade de prova da fraude, pois esta seria presumida pelo encerramento 

irregular da sociedade, hipótese é bastante comum nos casos de desconsideração – a 

insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, a ensejar a responsabilidade subsidiária dos 

sócios, com fundamento no art. 4° da Lei n° 9.605/98. 

 
EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração – Insurgência contra 
despacho que considerou não ter agido, o sócio da executada, com 
excesso de mandato ou em desacordo com a lei ou estatuto, negando 
a desconsideração da personalidade jurídica e a execução na pessoa 

                                                 
21  Cf. COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1989, passim. 
22  À guisa de ilustração, um sócio de uma sociedade limitada convence os demais sócios a exportar 
peles em bruto sem autorização da autoridade ambiental, infringindo o art. 30 da Lei nº 9.605/98. O 
desrespeito à lei foi praticado pela pessoa jurídica à primeira vista, mas, de fato, quem causou o dano ao 
meio ambiente foi o sócio (ou grupo de sócios) resguardados pela personalidade jurídica em razão da 
responsabilidade limitada decorrente do tipo e do fato de não serem administradores. Com a 
desconsideração o juiz poderá, ao verificar a fraude na condução da atividade da pessoa jurídica, declarar 
a ineficácia do ato em relação ao credor e determinar que os sócios paguem a indenização, isentando a 
sociedade de um ato que não foi realmente praticado por ela e sim pelos sócios, ajustando a aparência à 
realidade. 
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do sócio – Circunstância em que o exame acurado dos documentos 
acostados aos autos demonstra que a empresa foi encerrada 
irregularmente, porquanto nada foi comunicado ao Fisco como 
determina a legislação que rege a matéria, existindo débito referente a 
multa ambiental imposta pela CETESB (ainda pendente), não se 
podendo negar o abuso de direito do sócio que, deixando de solver 
suas obrigações, e sem dar qualquer notícia de patrimônio ou haveres 
hábeis a suportá-las, encerra as atividades da empresa 
clandestinamente – Desconsideração da personalidade jurídica – 
Necessidade – Recurso provido. 23

 

Na segunda decisão, a Sexta Câmara de Direito Público confirmou a decisão que 

aplicou a desconsideração para responsabilizar subsidiariamente os sócios de uma 

sociedade limitada pela extração irregular de areia no rio Paraíba do Sul, no município 

de Taubaté. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Execução de sentença - Dano ao meio 
ambiente: "uma vez praticados atos que danificaram o meio ambiente 
por pessoa jurídica e na impossibilidade de obter recursos para 
satisfação de sua condenação, nada mais justo que se aplique a 
desconsideração da pessoa jurídica, arcando seus sócios também com 
o prejuízo" - Recurso não provido. 24

 

 No Superior Tribunal de Justiça não há, até momento, nenhum recurso especial 

onde tenha sido analisado o mérito de uma decisão onde foi aplicada ou rejeitada a 

desconsideração na instância inferior. Sem embargo, no julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Especial nº 726816, a Primeira Turma não deu provimento a 

Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. Tratava-se 

de decisão da justiça paulista que, em ação civil pública de indenização por danos 

causados ao meio ambiente, considerou a necessidade da desconsideração, para que a 

responsabilidade obrigacional atingisse também o sócio. Os ministros, por unanimidade, 

consideraram que o âmbito da controvérsia sobre o fato dizia respeito à matéria fática, 

não vendo dissídio jurisprudencial ou divergência da interpretação de lei federal, 

                                                 
23  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial do Meio Ambiente. Agravo de instrumento 
n° 580.884-5/2-00 – Relatora: Regina Capistrano – julg. em 24.05.07. 
24  SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 6ª Câmara de Direito Público. Agravo de Instrumento nº 
139.758-5 - Relator: Vallim Bellocchi – julg,. em 13.03.00. 
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aplicando a Corte a Súmula nº 7, segundo a qual simples reexame de prova não enseja 

recurso especial.25  

Cumpre ressaltar que, em 2003, a Terceira Turma do STJ, por maioria, no 

julgamento do Recurso Especial nº 279273, tratando de matéria consumerista, firmou 

entendimento que o critério a nortear a aplicação da desconsideração no Direito do 

Consumidor e no Direito Ambiental é o objetivo, segundo o qual é dispensável a prova 

da fraude ou abuso da personalidade jurídica, ao contrário do que exige o art. 50 do 

Código Civil. Embora os ministros tenham analisado a exegese a ser dada ao § 5º do 

Código de Defesa do Consumidor, a grande similaridade entre este dispositivo e o art. 

4º da Lei nº 9.605/98 permite perfeitamente a aplicação analógica. É importante o 

seguinte trecho da ementa. 

Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. 
[...]. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. 
Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do 
Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores. Art. 28, § 5º.  

[...] 
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso 
ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do 
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de 
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas 
obrigações, independentemente da existência de desvio de 
finalidade ou de confusão patrimonial. 
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades 
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou 
com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores 
desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa 
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de 
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou 
administradores da pessoa jurídica. 
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de 
consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do 
CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à 
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo 
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da 
pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores.26 [grifos nossos] 

                                                 
25  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Agravo Regimental no Recurso 
Especial nº 726816. Relator Ministro José Delgado. Julg. em 20.06.2006. In Diário da Justiça de 
03.08.2006, p. 208. 
26  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial nº 279273. Relatora 
Ministra Nancy Andrighi. Julg. em 04/12/2003. Disponível em http: www.stj.gov.br. Acesso em 
12.09.2007. 
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 A prevalecer em futuras decisões as considerações do julgado acima, 

aplicará o STJ o art. 4º da Lei nº 9.605/98 na sua literalidade, permitindo a 

responsabilização solidária, subsidiária e de forma objetiva dos sócios de uma sociedade 

a fim de garantir, de qualquer forma, o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio 

ambiente, desprezando a concepção subjetivista na formulação da disregard doctrine. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na legislação ambiental a desconsideração da personalidade jurídica está 

prevista no art. 4º da Lei nº 9.605/98. A redação do dispositivo, inspirada diretamente 

no parágrafo 5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor filia-se à concepção 

objetiva da disregard doctrine, segundo a qual a penetração no seio da sociedade para 

atingir os sócios tem como único pressuposto a impossibilidade pecuniária de obter o 

ressarcimento do dano exclusivamente da pessoa jurídica. Iguala-se assim o instituto a 

uma hipótese excepcional de responsabilidade subsidiária de sócios, permitindo ao juiz, 

independentemente da verificação de culpa de qualquer sócio, imputar-lhes 

responsabilidade pessoal e ilimitada, afastando qualquer efeito da personificação que 

represente obstáculo ao pagamento dos prejuízos decorrentes de danos ambientais.  

A redação do dispositivo, por demais genérica e subjetiva, demanda a 

contribuição doutrinária para sua boa aplicação, especialmente à luz dos princípios 

constitucionais – livre iniciativa, dignidade da pessoa humana, função social da 

propriedade e da empresa e defesa do meio ambiente. 

Tal qual foi feito pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 279273, 

aplicando-se ao direito ambiental a concepção objetiva da desconsideração prevista no § 

5º do art. 28 do CDC, a partir da premissa da superioridade dos valores albergados pelo 

legislador ao conceber o dispositivo sobre a limitação de responsabilidade dos sócios e 

os benefícios por ela trazidos, o juiz poderá levantar o véu sempre que a autonomia 

objetiva “for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 

ambiente”, sem ter em conta a aferição do elemento subjetivo presente na conduta dos 

sócios, exigência posta em relevo pela teoria subjetiva.  
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Se a solução dada pela aplicação da teoria objetiva dispensa a prova de culpa e 

garante o pagamento da indenização, eliminando qualquer defesa por parte de qualquer 

sócio, também promoverá uma associação indevida entre a disregard e a 

responsabilidade subsidiária – insista-se que a desconsideração importa em 

transferência de imputação subjetiva – a ensejar, quiçá, um desvirtuamento do instituto 

da personalidade jurídica com sua adoção em casos desnecessários (v.g. 

responsabilidade pessoal e ilimitada dos administradores já prevista no art. da Lei nº 

9.605/98). Outro reparo de ordem redacional é o emprego da expressão 

“desconsideração da pessoa jurídica”, quando, na verdade, afasta-se a personalidade 

jurídica, haja vista não serem sinônimos os termos pessoa e personalidade. 

Destarte, a proteção ao meio ambiente também deve considerar outros princípios 

constitucionais de modo a não atingir irremediavelmente a pessoa jurídica e observar, 

prioritariamente, as soluções já previstas no Código Civil e nas leis especiais que 

conferem responsabilidade direta e ilimitada aos sócios e administradores pela prática 

de atos ilícitos (notadamente os arts. 1.016 e 1.080 do Código Civil), dirigindo a estes e 

não à sociedade os efeitos patrimoniais do ilícito ambiental. 
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A TUTELA JUDICIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 

 

Aline Ferreira de Alencar*

 

RESUMO 

O patrimônio cultural brasileiro, responsável pela representação da cultura, identidade e 

tradição dos povos brasileiros, precisa ser reconhecido e tutelado, haja vista que 

pressupõe uma importante e essencial forma de manutenção da própria sociedade. 

Embora o caminho a ser trilhado no que concerne à proteção do patrimônio cultural 

brasileiro necessite ser trabalhado e repensado de acordo com as necessidades dos 

grupos sociais e da coletividade, a Constituição Federal configura um importante 

instrumento no que tange a essa tutela, dando ensejo a diversos instrumentos que podem 

auxiliar nessa defesa, impondo deveres ao Estado e a sociedade. Por este motivo é 

importante a análise e aplicação desses instrumentos judiciais pelo operador do direito e 

pela sociedade civil para que se proceda a efetiva defesa do patrimônio cultural. 

 

PALAVRAS- CHAVE 

PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO; CULTURA; MEIO AMBIENTE; 

TUTELA JUDICIAL 

 

ABSTRACT 

The Brazilian Cultural Patrimony, responsible for the representation of the culture, 

identity and tradition of the Brazilian peoples, needs to be recognized and tutored 

because, it estimates an important and essential form of maintenance of the proper 

society. 

Although the way to be troad in that concerns to the protection of the Brazilian cultural 

patrimony needs to be worked and to be rethink the necessities of the social groups and 

the collective, the Federal Constitution configures an important instrument in that it 

refers to  this guardianship, giving many  instruments that can assist in this defense, 

                                                 
* Advogada, Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas-UEA e Bolsista 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas-FAPEAM/AM. 
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imposing duties to the State and the society. For this reason, it is important the analysis 

and application of these judicial instruments for Law operatores and the civil society, to 

happens effective protection of the Brasilian cultural patrimony. 

 

KEY- WORDS 

BRAZILIAN CULTURAL PATRIMONY; CULTURE; ENVIRONMENT; JUDICIAL 

DEFENSE 

 
 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

 Além dos aspectos naturais do meio ambiente, composto por suas características 

físico-biológicas, as quais são essenciais para a manutenção da vida no planeta, é de 

suma importância o reconhecimento e preservação da cultura, história e identidade dos 

povos, que são responsáveis pela formação do meio ambiente cultural. 

 

 Neste sentido, o meio ambiente cultural se confunde com a própria existência dos 

povos, haja vista que por meio dele pode ser demonstrada a identidade, memória e com 

a história dos diversos grupos culturais existentes no Brasil.  Dentro desta ótica, 

percebe-se que o papel do Direito Ambiental em garantir o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como a sadia qualidade de vida, deve ser observado 

também no que tange ao meio ambiente cultural. 

 

A presente investigação científica tem objetivo realizar uma breve análise sobre a 

tutela judicial do patrimônio brasileiro, para tanto será feito uma abordagem sobre os 

conceitos de meio ambiente, cultura e patrimônio cultural, para após serem observados 

os instrumentos judiciais disponíveis para esta proteção.  

 

 

2 NOÇÕES SOBRE O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E 
PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
2.1 Meio Ambiente 
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O art. 3° da Lei 6.938/81, de Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza que 

o meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

Nada obstante, após análise do conceito legal, deve ser ressaltado que meio ambiente 

abrange não somente um caráter natural, mas também abarca o caráter humano, 

composto pelas alterações realizadas pelo homem na natureza. Dentro deste contexto, 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho, ensina que o “meio ambiente entendido em sua 

plenitude e de um ponto de vista humanista, compreende a natureza e as modificações 

que nela vem introduzindo o ser humano” 1.  

 

Prossegue Souza Filho, lecionando que o meio ambiente divide-se em meio 

ambiente natural, quando existe independentemente da vontade humana e meio 

ambiente cultural, que é fruto da intervenção do homem2. Nesta perspectiva, para 

Juliana Santilli, a Constituição Federal adota uma concepção unitária do meio ambiente, 

a qual compreende os bens naturais e culturais, deduzida através de uma interpretação 

sistêmica e integrada dos dispositivos constitucionais de proteção ao meio ambiente e à 

cultura, sendo este também o entendimento de grande parte da doutrina”. 3

 

Ainda sob está ótica, José Afonso da Silva, preconiza que: 
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente, 
de toda a Natureza original e artificial, bem como os bens naturais 
correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as 
belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico 
e arqueológico. O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de 
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A 
integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, 
compreensiva dos recursos naturais e culturais.4

 

Para efeitos desta pesquisa será considerada a divisão do meio ambiente em 

quatro aspectos, quais sejam: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, ou físico, 

                                                 
1  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens culturais e proteção jurídica. 2.ed. Porto 
Alegre: UE/Porto Alegre, 1999, 24 p. 
2  Ibidi., mesma página. 
3  SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, 70p.  
4  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 
20p. 
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meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural, sendo este último objeto deste 

estudo.  

 

Neste sentido, Fiorillo considera meio ambiente natural aquele constituído pelo 

solo, água, ar atmosférico, flora e fauna, onde está concentrado o fenômeno da 

homestase, responsável pelo equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio em que 

vivem5. Prossegue Fiorillo esclarecendo que, o meio ambiente natural é mediatamente 

tutelado pelo caput do art. 225 da Constituição Federal e imediatamente pelo § 1°, I e 

VII do mesmo diploma legal.6

 

Por sua vez o meio ambiente artificial, é compreendido pelo espaço urbano 

construído, consistente no conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos. Nesta 

esteira, Fiorillo, assevera que este aspecto do meio ambiente está diretamente 

relacionado ao conceito de cidade e recebe tratamento constitucional do art. 225, art. 

182, 21, XX, dentre outros, todos da Carta Magna7. 

 

O meio ambiente do trabalho constitui o local onde as pessoas desempenham 

suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está alicerçado na 

salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade física e 

psíquica dos trabalhadores.8 Esse aspecto do meio ambiente recebe proteção 

constitucional imediata por meio do artigo 200, VIII da Lei Maior, no entanto também é 

assegurado pelo art. 225 do mesmo dispositivo legal. 

 

Finalmente, o meio ambiente cultural, disposto no art. 216 da Carta Magna, é 

considerado aquele que é integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico, turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do Homem, difere do 

anterior, o qual também é cultural pelo sentido de valor especial que adquiriu ou que se 

impregnou 9.  

                                                 
5  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 6.ed. ampl.São 
Paulo: Saraiva, 2005, 20-21p. 
6  Ibidi., mesma página 
7  Ibidi., p.21 
8  Ibidi., p.22 
9  SILVA, José Afonso da .op., cit.,Ibidi.,p.21. 
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É importante ressaltar que o conceito constitucional de patrimônio cultural, 

disposto no artigo 216 da Constituição Federal, possui ampla abrangência, no que tange 

à dimensão material e imaterial, haja vista que se refere à formação da identidade 

brasileira, as criações humanas e os bens de origem natural que são valorados de forma 

especial, como formadores de sua identidade, tradição e cultura. 

  

2.2 Cultura 

 

Entende-se por cultura o conjunto de tradições de um povo, sendo estas compostas 

por suas crenças, valores, religião, lazer, dentre outros, responsáveis pela formação de 

sua identidade, o que torna possível sua diferenciação das demais sociedades. Dentro 

deste contexto, Marchesan ensina que “a cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem. 

É também um conjunto de entes que, embora não sejam fruto da criação humana (ex. as 

paisagens naturais) são valorados como bens culturais” 10. 

 

O termo cultura possui várias acepções e para defini-lo é preciso que haja um 

diálogo entre as diversas ciências sociais, como a sociologia, antropologia, história, 

filosofia e o direito, dentre outros. É importante ressaltar que a cultura pressupõe a idéia 

de valor, e para esta pesquisa a cultura será analisada através de uma visão jurídica. 

Nesta perspectiva, a Constituição Federal Brasileira, considera a cultura como fenômeno 

social e fator de emancipação humana. 

 

José Afonso da Silva considera que no ordenamento jurídico brasileiro, há duas 

vertentes de valores culturais, quais sejam: as normas jurídico-constitucionais (direitos 

culturais, garantida de acesso à cultura etc.) e a própria matéria normatizada (cultura, 

patrimônio cultural brasileiro, etc.) 11. Prossegue ainda Silva, preconizando que a Carta 

Magna não ampara a cultura em sua extensão antropológica- enquanto toda e qualquer 

                                                 
10  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o enfoque do direito 
ambiental, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 17 p. 
11  SILVA, José Afonso da. Ordenação constitucional da cultura. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p.35. 
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obra humana, no entanto é responsável por tutelar os bens destacados com uma 

significação referencial da norma constitucional. 

 

A significação referencial da norma constitucional é o valor dado a determinado bem 

cultural, que o faz relevante a uma determinada parte da História. Como exemplo 

podemos citar um garfo, o qual isoladamente não é considerado bem cultural, no entanto 

se o mesmo utensílio tiver sido utilizado por Dom Pedro I, é possível encontrar sua 

significação referencial, que o torna relevante para o patrimônio cultural brasileiro. 

 

2.3 Patrimônio Cultural 

 

Souza Filho considera o patrimônio ambiental brasileiro-natural e cultural-, 

como elemento fundamental da civilização e da cultura dos povos, neste sentido, a 

ameaça de seu desaparecimento é assustadora, uma vez que ameaça a existência da 

própria sociedade12. Prossegue o autor afirmando que enquanto o patrimônio natural 

garante a sobrevivência física da humanidade, o patrimônio cultural pressupõe a garantia 

de sobrevivência social dos povos, porque é produto e testemunho de sua vida. Assim, 

conclui que “um povo sem cultura ou dela afastado, é como (...) um grupo sem norte, 

sem capacidade de escrever sua própria história e, portanto, sem condições de traçar o 

rumo de seu destino”.13

  

Neste contexto, a conceituação de patrimônio cultural, está disposta na 

Constituição Federal Brasileira no art. 216, abaixo transicrito: 

 
Art. 216. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
I – as formas de expressão;   
II – os modos de criar, fazer e viver;  
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV – as obras, objetos, documentos, edificações, e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais;  
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

                                                 
12  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. op, cit.,Ibidi.,p.22. 
13 Ibidi., mesma página  
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§1º O Poder Público, com colaboração da comunidade promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação.  
§2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear a sua 
consulta a quantos dela necessitem.  
§3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de 
bens e valores culturais.  
§4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei.  
§5º Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos [...].  

 

 Após análise do art. 216, Fiorillo ensina que a Constituição Federal não faz 

restrição a qualquer tipo de bem, podendo ser materias ou imateriais, singulares ou 

coletivos, móveis ou imóveis, sendo passíveis de proteção ainda que não tenham sido 

criados com intervenção humana.14 Prossegue ainda ensinando que o rol do artigo 

supracitado não é taxativo, “porquanto se utiliza da expressão nos quais se incluem, 

admitindo que outros possam existir”. 

  

Apesar do dispositivo supracitado apresentar de forma minuciosa uma definição 

de patrimônio cultural, Paulo Affonso Leme Machado, assevera que “o fato de existir na 

Constituição da República um conjunto de normas sobre o patrimônio cultural não 

garante, por si só, sua sustentabilidade, mas não deixa de ser um potente farol para guiar 

a ação dos poderes públicos e da sociedade civil” 15.  

 

 Machado preconiza que o caput do artigo em análise, “refere-se aos bens de 

natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, à ação e à memória 

dos grupos formadores da sociedade brasileira” 16. Conclui, portanto, que o texto 

constitucional estabelece uma relação entre a identidade, ação e memória, com a 

formação da sociedade brasileira17. 

 

É muito importante à associação entre cultura e identidade, memória e 

manifestações dos povos. Nesta esteira, identidade preconiza o processo de construção 
                                                 
14  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco.  op, cit.,Ibidi.,p.224. 
15  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 13.ed. São Paulo :  
Malheiros, 2001.p.900. 
16  Ibidi., mesma página 
17  Ibidi., mesma página 
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de significado baseado em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 

culturais inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado.  Por 

sua vez, a memória cultural diz respeito à conservação de fatos ou ações do passado ou 

do presente visando ao tempo futuro. Por fim as manifestações pressupõem uma maneira 

de divulgar a cultura ou tudo que integra o patrimônio cultural. As manifestações do 

patrimônio cultural brasileiro é uma das formas de garantir o pleno exercício dos direitos 

constitucionais18. 

 

2.4 Competência sobre o patrimônio cultural 

 

 Após breve análise sobre o conceito de patrimônio cultural, torna-se relevante 

tratar sobre a competência para legislar sobre o mesmo, a fim de visualizar melhor a 

importância da questão. Neste sentido, a competência legislativa à proteção do 

patrimônio cultural é concorrente, nos moldes preconizados pelo art. 24, VII da 

Constituição Federal. Por outro lado, segundo o art. 30, I e II da Carta Magna, os 

Municípios só podem legislar quando se tratar de matéria de interesse local. 

 

 Por conseguinte, as normas gerais que versem sobre patrimônio histórico, 

turístico e paisagístico serão de competência da União, podendo os Estados, Distrito 

Federal e Municípios legislar de forma suplementar sobre as mesmas. No que tange à 

competência material, a Constituição Federal, determina no art. 23, III, IV e V o que 

considera ser comum a todos os entes federados, in verbs:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

                                                 
18  Ibidi., p.901. 
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Por fim, Fiorillo observa que a Constituição Federal de 1988, “evidenciou de 

forma clara sua preocupação com o meio ambiente cultural, dando tratamento amplo ao 

tema e atribuindo a todos os entes competência material e legislativa (arts, 23,24 e 30, I 

e II) 19”. 

3 TUTELA JUDICIAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 
 

Os bens culturais são protegidos desde a Constituição de 1937, e atualmente o 

patrimônio cultural brasileiro é amplamente reconhecido pela Constituição Federal de 

1988 nos arts. 215 e 216, motivo pelo qual é tutelado pelo ordenamento jurídico, por 

meio de instrumentos de tutela administrativa e por instrumentos jurisdicionais.  

 

Os instrumentos de tutela administrativa ou de política são considerados não 

jurisdicionais, e podem vislumbrados com a existência de uma política cultural, 

inventários, tombamentos, registros, dentre outros. Em contrapartida, a tutela 

jurisdicional se faz presente por meio de ações judiciais, dentre as quais podemos 

mencionar a Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança Coletivo e 

demais remédios constitucionais. É importante ressaltar que todo instituto utilizado pelo 

Poder Público ou pela coletividade na preservação dos bens ambientais, configura um 

“instrumento de proteção ambiental” 20. 

 

Nada obstante, segundo, Reisewitz, em se tratando dos instrumentos 

administrativos, ou não jurisdicionais, a tutela protetiva não é exclusiva do Estado, 

podendo a coletividade participar de muitos procedimentos que vão formar o ato 

administrativo, como exemplo a participação em audiências públicas21. Prossegue a 

autora afirmando que da mesma forma, o uso dos instrumentos jurisdicionais não é 

exclusivo da coletividade, haja vista que as instituições públicas também possuem 

                                                 
19  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco.  op, cit.,Ibidi.,p.225. 
 
20  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco & RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito 
ambiental e legislação aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 162. 
21  REISEWITIZ, Lúcia. Direito ambiental e patrimônio cultural. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2004. p. 105.  
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legitimidade para defender interesses difusos e coletivos acerca da preservação 

ambiental. 22

 

3.1 Tutela Jurídica Preventiva e Repressiva do Patrimônio Cultural 

 
O patrimônio cultural brasileiro precisa ser preservado e tutelado. A tutela 

preventiva, alicerçada no princípio da precaução ambiental, existe em razão da 

necessidade de se evitar um dano ambiental, o qual poderá trazer conseqüências 

irreversíveis ou de difícil reparação. Em contrapartida, a tutela repressiva é realizada 

quando o dano já ocorreu, para que seja reparado ou amenizado. É importante ressaltar 

que em ambos os casos podem ser utilizados os instrumentos jurisdicionais e não 

jurisdicionais. 

 

Coaduna com esse entendimento, Reisewitz ao asseverar que: 

 
Assim, se constatado eminente perigo de degradação de um bem 
ambiental, por ação ou omissão, é possível agir preventivamente, que 
lançando mão da tutela administrativa, quer utilizando a tutela 
jurisdicional, como uma Ação Civil Pública, por exemplo. Se o dano, no 
entanto, já se consumou, é necessário agir repressivamente, punindo os 
responsáveis e exigindo a reparação, que se processa mediante a 
restituição do status quo ante, quando possível, ou mediante indenização. 
Se o dono se consome ao longo do tempo, a tutela jurídica deve ser 
preventiva e repressiva, impedindo que a fonte causadora continue sua 
ação punindo os responsáveis pelo que já foi degradado23.  

 

 Por fim, embora haja instrumentos que tutelem de forma repressiva aqueles que 

causem dano ao patrimônio cultural, como por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, é 

importante que se realize a prevenção para que sejam tomadas medidas de proteção 

ambiental para evitar os riscos de dano ao meio ambiente, o qual deve ser preservado 

para as presentes e futuras gerações, nos moldes do art. 225 da Constituição Federal. 

 

3.2 Tutela jurisdicional patrimônio cultural 

 

                                                 
22  Ibidi., p.106. 
23  Ibidi., p.107. 
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 Embora os bens culturais possuam proteção desde a Constituição de 1937, a 

possibilidade do cidadão reivindicar em juízo a proteção desse tipo de bem, é mais 

recente, uma vez que essa tutela era somente de responsabilidade dos órgãos públicos, 

os quais possuíam aparato judicial, para a proteção, por força de inúmeras ações e 

processos24. 

 

 Nada obstante, segundo Reisewitz, a atual tutela jurisdicional dos bens culturais 

é considerada direito fundamental do povo brasileiro, haja vista que o direito à 

preservação do meio ambiente é um bem jurídico, motivo pelo qual recebe amparo do 

art. 5°, XXXV da Constituição Federal, o qual preconiza que: “a lei não excluirá 

nenhuma lesão ou ameaça a direito”, neste sentido determina o direito de ação. 25

 

 Nesta esteira, a tutela jurisdicional do patrimônio cultural poderá ser realizada 

por meio da via jurisdicional, através dos instrumentos de tutela dos bens culturais e 

servirá de proteção aos interesses difusos e coletivos inerentes à disciplina, os quais 

serão explicitados em seguida. 

 

3.3 Ação Civil Pública  

 

 A Ação Civil Pública configura um dos mais importantes e conhecidos meios 

processuais para a defesa do meio ambiente, e mais especificamente, para fins desta 

pesquisa, para a proteção do patrimônio cultural. Neste contexto, a Lei 7.374 de 24 de 

julho de 1985, é o meio judicial que busca a efetiva reparação dos danos causados ao 

patrimônio cultural e aos demais interesses difusos.  

 

 Os danos causados aos interesses metaindividuais devem ser tutelados por Meio 

de Ação Civil Pública, neste caso, o patrimônio cultural está explicitado no art.1°, III, da 

Lei supracitada, o qual preconiza: “ 

 
Art. 1° Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da Ação 
Popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 

                                                 
24  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. op, cit.,Ibidi.,p.74-75. 
25  REISEWITIZ, Lúcia. op, cit.,Ibidi.,p.108. 
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I- (...) 
II- (...) 
III- Aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico. 
(...) 
 

Para Mancuzo, a responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio 

cultural, disposto no art.216 deve ser objetiva, ou seja, que causou o dano deve repará-

lo, neste sentido o autor preconiza que: 

 
Na verdade, conjugando-se o conceito amplo ou holístico, que, 
contemporaneamente, se vem atribuindo ao meio ambiente, com a 
concepção aberta de patrimônio cultural, adotada pelo art. 216 e incisos 
da Constituição Federal, surge a conclusão de que também nesse campo 
se deve priorizar a responsabilidade objetiva como técnica eficiente para 
a prevenção e correção dos danos e abusos perpetrados contra os bens 
de natureza material e imaterial que compõem o acervo cultural do povo 
brasileiro26. 

 

Por sua vez, o art. 129, III, da Constituição Federal, trata sobre a Ação Civil 

Pública ao instituir sua propositura como função institucional do Ministério Público. 

Além do Ministério Público, a legitimidade ativa para a propositura da ação supracitada 

é das pessoas jurídicas estatais autárquicas, associações destinadas à proteção do meio 

ambiente. 

 

Segundo José Afonso da Silva, o objeto mediato da ação consiste na tutela do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do consumidor e 

patrimônio cultural, os quais não são considerados apenas interesses difusos, pela 

Constituição, mas direitos humanos fundamentais, de terceira geração.  Por outro lado, o 

objeto imediato será a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer 

ou não fazer. 27

 

É importante o ensinamento de Machado sobre a Lei de Ação Civil Pública, ao 

asseverar que os bens culturais (objeto da ação), não precisaram necessariamente estar 

                                                 
26  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores: Lei 7.347/85 e legislação complementar. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p 335. 
27  SILVA, José Afonso da. op, cit.,Ibidi.,p.320-321. 
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tombados, para a propositura da ação, neste sentido preconiza que a lei não exige 

tombamento provisório ou definitivo do bem28.  

 

Por fim, o juízo competente para processar e julgar a causa decorrente da 

propositura da ação é o do foro do local onde ocorrer o dano, nos termos do art. 2° da 

Lei em análise. 

 

3.4 Ação Popular 

 

A Ação Popular é outro instrumento jurisdicional que pode ser acionado para a 

proteção do patrimônio cultural. Está preconizada na Lei 4.717 de 29.6.1965, a qual foi 

recepcionada pela Constituição Federal, no entanto deve ser estudada com base nas 

exigências da Lei Maior, que determina em seu art. 5°, LXXII, abaixo aduzido:  

 
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

 

 Neste sentido, a legitimidade ativa para a propositura da Ação Popular é de 

qualquer cidadão, no gozo de seus direitos políticos, para defender os bens públicos 

contra atos ilegais do próprio Estado, sempre que houver um ato ilegal que ameace lesar 

o patrimônio público. Para Souza Filho, os bens culturais foram equiparados aos bens 

públicos, para virem a ter proteção da Ação Popular29. 

 

 É importante ressaltar que quando houver a ameaça ou destruição de um bem 

cultural em propriedade privada, onde o proprietário é o causador do dano, o ato a ser 

                                                 
28  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ação civil pública e tombamento. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1986. p15. 
29  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. op, cit.,Ibidi.,p.75. 
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atacado é a omissão do Estado em determinar a atitude do proprietário. Segundo o autor 

supracitado, “neste caso temos um ato ilegal omissivo porque a lei determina ao poder 

público a proteção destes bens, aliás, não só a lei, mas a Constituição assim o faz. O que 

se ataca é exatamente a falta de ato do poder público30”. 

 

 Por sua vez, o juiz competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la é 

aquele que responsável por causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao 

Estado ou ao Município, conforme preconiza o art. 6° da Lei de Ação Popular. 

 

Segundo José Afonso da Silva, o objeto imediato da demanda popular consiste 

na anulação do ato lesivo ao meio ambiente e na condenação dos responsáveis pelo ato, 

a reparar o dano causado, em contrapartida considera como objeto mediato da Ação 

Popular, a proteção do meio ambiente, o que envolve a idéia de conservação, 

recuperação, preservação de sua qualidade31. 

 

3.5 Outras formas de tutela jurisdicional do patrimônio cultural 

 

Nada obstante configurarem os mais importantes instrumentos jurisdicionais 

quando se trata da proteção ao patrimônio cultural, a Ação Civil Pública e a Ação 

Popular, sofrem algumas críticas por parte da doutrina. Neste sentido, Souza Filho 

assevera que: 

 
Ambas as ações, como se vê, com as limitações que têm, somente 

podem ser utilizadas quando os bens culturais estejam sendo danificados 
ou estejam em risco evidente. Falta no sistema jurídico brasileiro uma 
ação do cidadão para declarar de interesse cultural, ou, em geral, de 
interesse ambiental, bens que assim entender. Aliás, faltam até mesmo 
meios e procedimentos administrativos à disposição do cidadão para este 
mister32. 

 

                                                 
30  Ibidi., mesma página. 
31  SILVA, José Afonso da. op, cit.,Ibidi.,p.323-323p. 
32  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. op, cit.,Ibidi., p.76. 
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Neste sentido, é importante mencionar outros instrumentos jurisdicionais  

responsáveis pela tutela jurisdicional do patrimônio cultural, os quais decorrem do 

direito de ação proteção desse patrimônio, quanto ao dano ou risco de dano. 

 

Dentre os instrumentos jurisdicionais, têm-se o Mandado de Segurança 

Coletivo, disposto no art. 5°, LXX da Lei Maior, podendo ser utilizado quando o direito 

liquido e certo sobre a preservação do patrimônio cultural for violado por ilegalidade ou 

abuso de poder da autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício da atribuição do 

Poder Público. 

 

Nesta perspectiva, a legitimidade ativa para a propositura do Mandado de 

Segurança Coletivo, encontra-se disposta nas alíneas a e b do artigo supracitado da 

Constiuiçao Federal, quais sejam: partido político com representação no Congresso 

Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída 

e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de seus membros ou 

associados33. 

 

É importante também realizar uma breve análise sobre o Mandado de Injunção, 

previsto no art. 5°, LXXI da Constituição, o qual preconiza que “conceder-se-á 

mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania”.  

 

Neste sentido, para Reisewitiz esse instrumento pode ser utilizado a partir do 

momento que um direito fundamental, como a preservação do patrimônio cultural, não 

puder ser exercido por falta de norma regulamentadora, portanto será legítima a 

concessão do Mandado de Injunção, que viabilize seu exercício, no caso concreto34. 

 

Por conseguinte, também são considerados importantes instrumentos para a 

tutela do patrimônio cultural, as Ações de Controle de Constitucionalidade de Atos 

Normativos- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Ação ou por Omissão. Neste 
                                                 
33  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco & RODRIGUES, Marcelo Abelha. op, cit.,Ibidi., p.198. 
34  REISEWITIZ. Lúcia. op, cit.,Ibidi.,p.113. 
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contexto, o art. 103 da Constituição Federal, determina a legitimidade ativa para o 

ajuizamento destas ações, dentre os quais se podem mencionar os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional e confederações sindicais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O patrimônio cultural pressupõe uma das mais importantes formas manifestação 

da identidade, cultura, memória dos povos brasileiros. Constitui um acervo dinâmico, o 

qual faz parte da História de nosso país, devendo, portanto ser preservado e tutelado pelo 

Direito e pela sociedade civil. 

 

Neste sentido, o meio ambiente em seus diversos aspectos deve ser preservado, 

para as presentes e futuras gerações, conforme preconiza o art. 225 da Constituição 

Federal, nada obstante é importante ressaltar que não apenas o meio ambiente em seu 

aspecto natural é relevante, uma vez que o patrimônio cultural é importante para definir 

a cultura e as raízes dos povos, resguardando sua identidade e diferenças para com 

outras sociedades.  

 

É através do passado que se norteia o futuro, daí a necessidade de preservação do 

patrimônio cultural brasileiro, por este motivo observa-se a importância dos diversos 

instrumentos jurídicos disponíveis para essa tutela judicial, bem como da relevância 

constante na expressa manifestação constitucional acerca do reconhecimento do valor da 

cultura e do patrimônio cultural. 

 

 Por fim, observa-se que o Direito Brasileiro reconhece a importância do 

patrimônio cultural, proporcionado também ao cidadão a possibilidade de proteção ao 

mesmo, nada obstante ainda apresente algumas dificuldades neste sentido. É importante 

ressaltar que embora o Direito esteja em plena evolução e necessite sempre se adaptar a 

novas realidades, é possível através dos instrumentos judiciais existentes, pleitear a 

tutela do patrimônio cultural, o que é essencial para a manutenção da cultura, memória e 

identidade do povo brasileiro. 
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AUDITORIA AMBIENTAL: UM ENFOQUE SOBRE A AUDITORIA 

AMBIENTAL COMPULSÓRIA E A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

AMBIENTAIS 

 

Ana Luiza Piva∗

 

RESUMO 

O trabalho apresenta um breve resumo sobre o desenvolvimento histórico das auditorias 

ambientais, no Brasil e no Mundo, e aponta alguns de seus conceitos, métodos e tipos. 

O objetivo principal do trabalho é abordar especificamente sobre a auditoria ambiental 

compulsória - Auditoria pública utilizada como instrumento de ações de controle pelo 

poder público. – focando-se acerca da sua necessidade e legitimidade em relação aos 

princípios ambientais da prevenção, cooperação e informação. Para demonstrar na 

prática a aplicação da auditoria ambiental compulsória, o trabalho além de descrever a 

experiência recente do Estado do Paraná que em 2002, por meio da Lei Estadual no 

13.448/2002, implantou esse sistema, expõe alguns argumentos referentes à 

inconstitucionalidade dessa lei. Por fim, conclui que a auditoria ambiental é um 

eficiente instrumento de proteção do meio ambiente, vez que tem a função preventiva 

de constatar possíveis violações as normas ambientais que possam acarretam danos à 

sociedade, e apesar da criação de auditoria ambiental compulsória ser uma medida 

extrema muito criticada pela sociedade empresarial ela visa resultados imediatos na 

proteção dos recursos naturais e revela na prática a manifestação dos princípios da 

cooperação, prevenção e informação ambiental.  

 

PALAVRAS CHAVES 

AUDITORIA AMBIENTAL; COMPULSÓRIA; PRINCÍPIOS. 

 

ABSTRACT 

The work presents a brief summary on the historical development of the environmental 

audit, in Brazil and the World, and points some of this concepts, methods and types. 

The main objective of the work is specifically explores the relevance of the compulsory 

                                                 
∗ Advogada, Mestranda em Direito Econômico e Social, na linha de pesquisa socioambiental pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bolsista Capes modalidade I. 
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environmental audit - Public Auditing used as instrument of control action by the 

government  - focusing in our necessity and legitimacy in relation to the environment 

principles of the prevention, cooperation and information. To demonstrate in the 

practical the application of obligatory environmental auditing, the work describes the 

recent experience of the Paraná State that in 2002, implanted this system by law no. 

13.448/2002, and demonstrates some arguments to the unconstitutionality of this law. 

Finally, it concludes that the environmental audit is an efficient instrument to 

environment protection, since it has preventive function to evidence possible breakings 

environment norms that can cause damages to the society, and despite the creation of 

obligatory environmental audit being an extreme measure very criticized by the 

enterprise society it aims at immediate results in the protection of the natural resources 

and discloses in the practical a manifestation of the principles of the cooperation, 

prevention and ambient information. 

 

KEYWORDS 

ENVIRONMENTAL AUDIT 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O colapso do sistema ambiental brasileiro, fruto das ações agressoras do 

homem à natureza e a dificuldade encontrada pela sociedade em reverter o atual quadro 

de destruição dos bens ambientais são fatores que levam, atualmente, o Estado a 

desenvolver ações ambientais que busquem interagir com as políticas econômico-

sociais.  

É certo que a questão ambiental está estritamente relacionada aos fatores 

econômicos, tanto no que tange à crescente utilização dos recursos naturais (matéria-

prima e energia não-renovável) como em relação às causas econômicas geradoras da 

pobreza e da miséria. 

Observa-se que a auditoria ambiental é um importante instrumento que atua 

diretamente nessa inter-relação economia/meio ambiente. Por um lado auxilia as 

empresas no conhecimento do seu desempenho ambiental e cria ferramentas para que 

estas se adaptem a legislação aplicável e, por outro, é um importante mecanismo de 
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informação ambiental à sociedade, vez que em alguns casos, como na auditoria 

ambiental compulsória, os dados coletados são divulgados e servem de controle da 

atividade ao Estado.  

Diante desse contexto, o trabalho apresenta uma análise genérica sobre a 

auditoria ambiental, pontuando sobre o conceito, histórico e os tipos existentes.  Em um 

segundo momento, aborda especificamente sobre a auditoria ambiental compulsória e 

sua relação com os princípios ambientais da prevenção, cooperação, informação e 

desenvolvimento sustentável.  

 

 

 

 

 

2. AUDITORIA AMBIENTAL 

2.1 Histórico da auditoria ambiental 

 

A auditoria ambiental surgiu nos Estados Unidos no final da década de 70 com 

o objetivo principal de verificar o cumprimento da legislação. Ela era vista pelas 

empresas norte-americanas como uma ferramenta de gerenciamento utilizada para 

identificar, de forma antecipada, os problemas provocados por suas operações. Essas 

empresas consideravam a auditoria ambiental como um meio de minimizar os custos 

envolvidos com reparos, reorganizações, saúde e reivindicações. 

 
“A grande maioria da literatura sobre auditoria ambiental aponta os 
Estados Unidos como o país pioneiro no seu desenvolvimento. 
Apesar de haver alguma controvérsia na literatura norte-americana a 
respeito do início dos primeiros programas de auditoria ambiental, 
alguns trabalhos indicam que a auditoria ambiental já estava sendo 
praticada voluntariamente naquele país por alguma grande 
corporação no início e meados da década de 70.”(SALES, 2001, p. 
25) 
 

Na Europa ocidental as primeiras iniciativas das empresas realizarem a 

auditoria ambiental tiveram início na década de 80 pelas filiais de grandes corporações 

norte-americanas. A Holanda, no ano de 1985, foi o primeiro país europeu que realizou 

alguns projetos experimentais de implantação da auditoria ambiental; a seguir outros 
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países como Reino Unido, Alemanha, Escandinávia adotaram esse mesmo 

procedimento.  

Em 1989, o escritório para o Meio Ambiente e Indústria do Programa do Meio 

Ambiente da Organização das Nações Unidas (UN Environmental Programme/Industry 

and Environment Office – UNEP/IEO) promoveu em Paris uma conferência para 

discutir o conceito e a prática da auditoria ambiental. No final do encontro foi publicado 

um relatório contendo os resumos das principais discussões. Dentre os temas 

levantados, destacou-se a importância da defesa da voluntariedade da auditoria 

ambiental, sob os seguintes argumentos: (i) auditoria ambiental compulsória poderia 

perturbar o relacionamento entre auditores e auditados, e informações importantes 

seriam omitidas; (ii) auditoria ambiental vai além da adequação a leis e regulamentos, e 

desta forma envolve informações estratégicas sobre as operações das empresas; (iii) a 

regulamentação da auditoria ambiental poderia inibir o seu desenvolvimento. (SALES, 

2001, pp. 36-37)   

Após a Conferência, o Reino Unido e a França foram os primeiros Estados 

europeus que criaram normas de sistema de gestão ambiental; a BS 7750 (BSI, 1994) e 

a NF X30-200, respectivamente. Posteriormente, outros países como, por exemplo, a 

Espanha, também adotaram suas normas de gestão ambiental e auditoria ambiental.  

Em que pese a importância das iniciativas anteriormente mencionadas, o 

marco fundamental em relação às auditorias ambientais na Europa foi o Regulamento 

da Comunidade Econômica Européia - CEE no 1.836/93, que entrou em vigor no dias 

10 de abril de 1995. Ele trata do sistema de gestão e auditoria ambiental da União 

Européia (Environmental Management and Auditing Scheme - Emas) e possui como 

objetivo principal fomentar a evolução do desempenho ambiental das companhias 

industriais e fornecer informações ambientais ao público.  

O EMAS é um programa de adesão voluntário, porém, uma vez adotado pela 

empresa o cumprimento de todas suas provisões torna-se obrigatório, sob pena da 

empresa transgressora sofrer sanções legais e administrativas por parte dos estados 

membros e, também, na prática sofrer barreiras não tarifárias para a comercialização de 

produtos da comunidade Européia. (SALES, 201, p. 40) 

A auditoria ambiental ainda é incipiente no Brasil e foi implantada de acordo 

com os padrões estabelecidos na maior parte do mundo. Os primeiros programas de 

auditoria foram iniciados no final da década de 80 e início da década de 90 por 
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empresas multinacionais de grande porte. Após esse período, alguns estados, que 

posteriormente serão mencionados, tiveram a iniciativa de legislar a matéria a fim de 

determinar a obrigatoriedade da realização da auditoria ambiental por alguns setores 

econômicos1.   

 

2.3 Conceito e tipos de auditoria ambiental 

 

As auditorias ambientais variam de acordo com as técnicas e metodologias 

adotadas em função do escopo definido pela empresa auditada. Cada setor econômico, 

mais especificamente cada empresa, elege os critérios e os objetivos a serem alcançados 

com a auditoria, conforme sua política ambiental e suas características econômicas. 

Dessa forma, não é possível estabelecer um conceito estanque, e sim construí-lo de 

forma genérica2 a fim de abranger todas as modalidades de auditorias ambientais. É 

nesse sentido que os principais conceitos de auditoria ambiental são encontrados na 

doutrina, como se observa no seguinte conceito elaborado por Rodrigo Sales: 

Auditoria ambiental pode ser genericamente definida como o 
procedimento sistemático através do qual uma organização avalia 
suas práticas e operações que oferecem riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública, para averiguar sua adequação a critérios 
preestabelecidos, usualmente requisitos legais normas técnicas e/ou 
políticas, práticas e procedimentos desenvolvidos ou adotados pela 
própria empresa ou pela indústria a qual pertence. (SALES, 2002, p. 
25)3

 
Fundamentando-se nesse pensamento é possível constatar que as auditorias 

ambientais podem ser consideradas como verdadeiros instrumentos de controle 

ambiental. Sua principal função é identificar e documentar quais são as práticas 

                                                 
1  Quanto às leis brasileiras que abordam sobre as auditorias ambientais serão, oportunamente, 
abordadas nesse trabalho no item 3. 
2  Neste sentido pontua David G. Jones: “Não existe definição universalmente aceita de auditoria 
ambiental. A atividade, portanto, significa coisas diferentes para pessoas diferentes, existindo 
considerável confusão acerca do seu relacionamento com tópicos como avaliação ambiental, avaliação de 
impacto ambiental, análise ambiental, análise do ciclo de vida e rotulagem ambiental. Toda essa confusão 
é desnecessária, no entanto, se nos lembrarmos que auditoria ambiental é simplesmente outro processo de 
verificação concebido para confirmar se as diretrizes de uma empresa em relação ao meio ambiente, e 
todos os procedimentos e regulamentos aplicáveis são cumpridos (...)” (JONES, 1997, p. 1) 
3  Esse conceito é muito semelhante ao conceito previsto na ISO 14 010 que estabelece o seguinte 
conceito de auditoria ambiental:“Auditoria ambiental é o processo sistemático e documentado de 
verificação, executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se 
as atividades, eventos, sistema de gestão e condições ambientais especificados ou as informações 
relacionadas a estes estão em conformidade com os critérios de auditoria, e para comunicar os resultados 
deste processo ao cliente”. 
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positivas e negativas das empresas em relação ao meio ambiente, dando enfoque aos 

possíveis e atuais impactos ambientais ocasionados pela atividade econômica. Esses 

dados coletados na auditoria, posteriormente, servirão de embasamento para propor uma 

nova política ambiental compatível com os princípios ambientais.  (GRIZZI, 2004, 

p.159) 

Apesar de não haver um único conceito de auditoria ambiental, e tampouco 

inexistir um consenso sobre a delimitação do seu conteúdo é possível estabelecer uma 

classificação das suas principais aplicações:  

a) Auditoria privada utilizada como instrumento de uso interno das empresas; 

denominadas auditorias internas. (sistema de gestão ambiental). 

b) Auditoria privada utilizada como instrumento de uso externo por terceiros 

interessados no desempenho ou nas condições ambientais das empresas e propriedades, 

tais como: investidores, compradores, instituições financeiras ou de seguros e a 

comunidade afetada por determinado empreendimento ou atividade. São as chamadas 

auditorias externas. A auditoria externa é realizada, necessariamente, por auditores 

independentes externos à organização, sendo seus resultados avaliados por terceiros, 

como organização de certificação. (sistema de gestão ambiental).  

c) Auditoria pública utilizada como instrumento de ações de controle pelo 

poder público. Essa categoria é realizada pelas empresas, mas são conduzidas e 

determinadas por órgãos públicos que estabelecem os critérios e forma de sua execução.  

Esclarece Rodrigo Sales: 

 

“Uma das principais aplicações da auditoria ambiental é o seu uso 
como instrumento de controle ambiental, ou seja, como uma medida 
utilizada pelas autoridades ambientais no cumprimento de suas 
políticas e obrigações legais de fomento, fiscalização e 
implementação de normas  e políticas ambientais que um dos 
principais objetivos desse tipo de auditoria consiste na fiscalização e 
implementação das normas ambientais por meio do controle, 
promovido pelas autoridades ambientais, do cumprimento das 
políticas ambientais e obrigações legais das empresas. As formas 
possíveis dessa aplicação são variadas e se estendem desde atividades 
de cunho informativo e educacional destinadas a esclarecer e 
fomentar a adoção de auditoria até medidas de controle que impõe a 
sua adoção compulsória , passando por medidas de incentivos 
indireto” (SALES, 2001, p. 101)  
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No Brasil, alguns estados, como o Paraná e o Rio de Janeiro, adotam esse tipo 

de auditoria.   

Apesar da importância das três formas de aplicação da auditoria ambiental, o 

presente artigo apenas abordará especificamente sobre a terceira, apontando os aspectos 

positivos e negativos da sua obrigatoriedade.  

 

3. AUDITORIA AMBIENTAL COMPULSÓRIA 

 

A auditoria ambiental tem sido considerada em muitos países como uma 

atividade eminentemente voluntária, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, nos 

países Comunidade Européia. Seguindo o oposto da tendência mundial, no Brasil cresce 

o número de iniciativas legislativas que objetivam tornar a auditoria ambiental 

obrigatória para alguns setores industriais e empresais, que desenvolvem atividades 

potencialmente poluidoras e que acarretam riscos ao meio ambiente; a chamada 

auditoria ambiental compulsória.  

A auditoria ambiental compulsória, é uma atividade de política ambiental e 

enquadra-se na categoria de auditoria pública utilizada como instrumento de ações de 

controle pelo poder público, descrita no item 2.3 “c” deste trabalho, enquanto as demais 

integram o sistema de gestão ambiental. 

Uma de suas principais características é a imposição da sua execução, 

independente da vontade da unidade auditada. Ademais, destaca-se que as diretrizes e a 

sua obrigatoriedade são determinadas por lei. 

No Brasil havia dois projetos de Lei em trâmite no Congresso Nacional que 

visavam estabelecer a obrigatoriedade da auditoria ambiental para diversos setores 

industriais, mas no ano de 1999 foram arquivados.  

Entretanto, desde 2003, está em tramitação no Congresso Nacional um outro 

Projeto de Lei nº 1254/03, do deputado César Medeiros (PT-MG), que dispõe sobre as 

auditorias ambientais e a contabilidade dos passivos e ativos ambientais. O projeto é 

uma emenda à Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e 

tem como escopo estipular o conceito de auditoria ambiental, assim como definir ativos 

e passivos ambientais e colocar a auditoria como um dos instrumentos da política 

nacional do meio ambiente. Estabelece ainda a obrigatoriedade de empresas ou 
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entidades quanto à realização de auditorias ambientais para avaliar o cumprimento de 

suas obrigações relativas à gestão ambiental segura.  

Ocorre que atualmente o projeto encontra-se parado em razão da forte pressão 

do setor econômico que não concorda em assumir os custos da auditoria.   

Apesar dos impasses relacionados à compulsoriedade da auditoria ambiental, 

em virtude da resolução do CONAMA 265/00, o setor industrial petrolífero e às demais 

empresas com atividades na área de petróleo e derivado são obrigados realizar a 

auditoria ambiental, isto devido aos graves acidentes que já ocorreram no exercício 

dessas atividades.   

Ademais, alguns Estados brasileiros optaram por criar leis no sentido de tornar 

a auditoria ambiental obrigatória para alguns setores industriais. Tais iniciativas 

legislativas iniciaram-se em 1991 pelo Estado do Rio de Janeiro, seguidos por Minas 

Gerias em 1992, Espírito Santo em 1993, Mato Grosso em 1995, São Paulo em 1997 e, 

recentemente, no ano de 2002, no Estado do Paraná. Além dos Estados, destacam-se 

alguns municípios que também adotaram as auditorias ambientais compulsórias: 

Municípios de Santos – SP (1991), de São Sebastião – SP, Vitória – ES (1993), de 

Maceió – AL (1996, e de Bauru – SP 1999). 

Para ilustrar esse trabalho, no próximo item, será descrita a experiência recente 

do Estado do Paraná na implantação das auditorias ambientais compulsórias, a fim de 

analisar mais detalhadamente o funcionamento desse sistema.  

 

3.2 Auditoria ambiental compulsória no Estado do Paraná 

 

A Assembléia Legislativa do Paraná decretou e sancionou a Lei Estadual n. 

13.448/2002 a fim de disciplinar as auditorias ambientais compulsórias. Posteriormente, 

o decreto estadual nº 6601 de 07/11/2003 aprovou o regulamento da referida lei e atribui 

ao o Instituto Ambiental do Paraná - IAP, em suas disposições iniciais, a competência 

de determinar a realização das auditorias ambientais compulsórias.  

Com base nesta Lei e no Decreto n. 2.076/2003, o IAP publicou, no dia 10 de 

março de 2005, a portaria no 049/2005, determinando que as pessoas físicas, jurídicas, 

publicas ou privadas, elencadas no Anexo I da Portaria IAP 049/20054, sejam obrigadas 

                                                 
4  O Anexo I do Decreto n. 049/2005 estabelece a tipologias prioritárias para auditorias ambientais 
compulsórias estabelece o rol de indústrias que deverão realizar a auditoria ambiental compulsória.  1. 
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realizar, periodicamente, a Auditoria Ambiental Compulsória – AAC, dentro de um 

intervalo máximo de 04 (quatro) anos, bem como arcar com o seu custo.   

O procedimento de execução da auditoria ambiental compulsória divide-se em 

três etapas: a) realização da Auditoria Ambiental Compulsória; b) encaminhamento ao 

IAP do Relatório da Auditoria; c) encaminhamento do Plano de Correção de não 

conformidades. Os prazos5 para realizá-las foram fixados na portaria nº 100/2005.   

Ademais, o Decreto nº 2076/2003, no anexo V, define os critérios da equipe 

técnica do auditado, e a portaria 049/2005 do IAP estabelece no art. 4º que a equipe 

técnica responsável pela realização das Auditorias Ambientais Compulsórias deverá ser 

independente, e seus auditores devidamente cadastrados no IAP6.   

Além das empresas estabelecidas no Anexo I da Portaria 049/2005, a critério 

do IAP, as atividades públicas ou privadas que, a qualquer tempo, gerem ou venham a 

gerar impactos ou riscos ambientais relevantes, também serão passíveis destas 

Auditorias Ambientais Compulsórias - AACs (Art. 6° do decreto estadual, n º 2076, de 

07 de novembro de 2003)  

Ressalta-se, ainda, a possibilidade de requisição de novas auditorias 

ambientais específicas caso sejam constatadas infrações ambientais, independente da 

aplicação das penalidades cabíveis.  (Art. 3º § 2º do decreto estadual, n º 2076, de 07 de 

novembro de 2003)  

É possível, ainda, haver dispensa da realização de AACs periódicas aos 

empreendimentos de pequeno porte ou de reduzido potencial poluidor ou degradador do 
                                                                                                                                               
Refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados; 2. Instalações destinadas à estocagem de 
substâncias tóxicas e perigosas acima de 1000 m3; 3. Instalações de processamento e/ou de disposição 
final de resíduos tóxicos ou perigosos; 4. Instalações de tratamento e disposição final de esgotos 
domésticos, que atendam população superior a 50.000 habitantes; 5. Indústrias petroquímicas e 
siderúrgicas; 6. Indústrias químicas acima de 50 funcionários e metalúrgicas acima de 100 funcionários; 
7. Indústrias de papel e celulose acima de 100 funcionários; 8. Gasodutos; 9. Usinas de álcool acima de 
50 funcionários; 10.Instalações de processamento e produção de carvão vegetal acima de 30 funcionários; 
11.Indústrias de produção de cimento: 12. Indústrias de tratamento de superfície acima de 50 
funcionários; 13.Empresas do setor madeireiro acima de 100 funcionários; 14.Curtumes. 
5  Portaria IAP nº 100/2005: Art. 1º - Prorrogar até 30 de setembro de 2005, o prazo para que as 
empresas e empreendimentos enquadrados nas tipologias listadas no Anexo I da Portaria IAP 049/2005, 
realizem Auditorias Ambientais Compulsórias, tendo em vista seu potencial poluidor e degradador do 
meio ambiente. Art. 2º - Fica, também, prorrogado para 30 de novembro o prazo para entrega dos 
Relatórios destas Auditorias Ambientais Compulsórias ao IAP, mantendo o prazo de entrega dos Planos 
de Correção de Não Conformidades até 31 de dezembro de 2005. Art. 3º - Permanecem inalteradas as 
demais condições definidas na Portaria IAP 049/2005.. 
6  Portaria IAP nº 145, de 20 De Setembro de 2005: Art. 1º - As Auditorias Ambientais 
Compulsórias devem ser realizadas por equipe técnica independente do Auditado, conforme Parágrafo 1º 
do Artigo 2º da Lei Estadual 13.448/02, formada de acordo com os critérios definidos no Anexo V do 
Decreto nº 2.076/2003, com Auditores Ambientais, através de pessoa física ou pessoa jurídica, 
devidamente cadastrados no IAP. 
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meio ambiente, desde que devidamente atestado pelo IAP. (artigo 7º do decreto 

estadual, n º 2076, de 07 de novembro de 2003) 

Esta lei determina que os documentos relacionados às AACs deverão ser 

acessíveis a consulta pública, sendo preservado o sigilo industrial. Para tanto o auditado, 

após a entrega do Relatório Final ao IAP, publicará em jornal um Edital de 

comunicação contendo determinadas informações a fim de que os documentos possam 

ser consultados por qualquer terceiro interessado, que poderá manifestar-se ao IAP num 

prazo determinado. Esta manifestação será levada em consideração quando da análise 

do processo de AAC do auditado.  

Vale reiterar que a renovação da licença ambiental ficará condicionada tanto à 

apresentação do último relatório final de AAC quanto ao cumprimento das medidas 

necessárias. Sendo assim, o não atendimento às novas exigências implicará no 

impedimento da renovação da licença ambiental, além da sujeição às sanções legais.  

E no que se refere às sanções, ficou determinado pela Lei estadual nº 13448 de 

11 de janeiro de 2002, no artigo 11, que a não realização da AAC, a não publicação do 

Edital de Comunicação, bem como a não implementação do Plano de Correção, 

sujeitará o transgressor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente: 

I - multa, de acordo com os valores a serem estabelecidos, em regulamento, 

pelo Poder Executivo;  

II - não renovação da licença ambiental;  

III - interdição parcial ou total da atividade.  

Ademais, a reincidência dessas penalidades implicará na cassação da licença 

ambiental de operação. (artigo 23 do decreto estadual nº 2.076, de 07 de novembro de 

2003) 

O por fim, ainda em relação às penalidades, é importante ressaltar que o artigo 

10 da lei supramencionada estabelece que a renovação da licença ambiental fica 

condicionada a apresentação do último relatório de auditoria ambiental, bem como ao 

cumprimento das medidas necessárias previstas no cronograma aprovado pelo IAP.  

 

3.3 Discussões sobre a Constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.448/2002 
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Tendo em vista que o tema sobre a constitucionalidade da Lei Estadual nº 

13.448/2002, que instituiu a auditoria ambiental compulsória no Estado do Paraná, é 

bastante polêmico, extenso e tem sido pouco discutido pelos juristas brasileiros, esse 

item do trabalho apenas apresenta duas considerações atinentes à questão, sem apontar 

uma conclusão sobre a constitucionalidade da lei.  

A primeira consideração será listar os argumentos apontados sobre a 

inconstitucionalidade da lei estadual que obrigou determinadas empresas realizar 

auditoria ambiental no Estado do Paraná. Afirma-se que os laudos exigidos pela lei 

seriam uma forma de as empresas produzirem provas contra si, e que, portanto, a 

imposição da auditoria ambiental violaria o direito fundamental ao silêncio, previsto no 

artigo 5º LVIII da Constituição Federal. Ademais, sustenta-se que a tarefa de fiscalizar 

as atividades econômicas é dever do Estado pelo exercício do poder de polícia 

(indelegável), e que, portanto, as empresas não deveriam ser obrigadas a realizarem 

auditorias ambientais.  

A segunda consideração diz respeito ao posicionamento do Professor Paulo de 

Bessa Antunes sobre a competência legislativa estadual para estabelecer normas de 

auditoria ambiental.   

“Com o devido respeito que os legisladores estaduais merecem, 
não consigo perceber que o estabelecimento de leis estaduais 
sobre auditorias ambientais, na inexistência do instrumento em 
nível federal, tenha a função de atender a peculiaridades 
regionais”. (...). Ora, parece-me, portanto, que a auditoria 
ambiental é um instrumento de gestão que somente poderá ser 
introduzido em nosso Ordenamento Jurídico pelo caminho da 
legislação federal.” (ANTUNES, 1988, p. 122) 

 

A constituição Federal de 1988, no artigo 24, estabelece que a competência 

para legislar sobre meio ambiente é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal e, portanto, não-cumulativa. Todavia, no que tange às normas gerais a 

competência para legislar é privativa da União. 

Ocorre que, segundo o autor, no ordenamento jurídico brasileiro já existe lei 

federal disciplinando sobre normas gerais ambientais, trata-se da lei nº 6.938/81, que 

estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, além de prever normas 

gerais de proteção ao meio ambiente, define, no artigo 9º, os instrumentos legais e 

administrativos para efetivar a proteção ambiental. 
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Dentre os instrumentos legais, a lei não mencionou a auditoria ambiental, 

portanto, não é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Dessa forma, 

Antunes conclui: Somente uma norma de hierarquia igual ou superior àquela pode 

estabelecer uma alteração nos instrumentos da PNMA.”(ANTUNES, 1988, p. 122 ) 

Diante desses argumentos não é facultado aos integrantes do sistema, em razão 

do regime constitucional, a criação de instrumentos diferentes daqueles previstos para a 

totalidade da nação.  

Diante dessa hipótese, mesmo na inexistência de lei federal sobre normas 

gerais, os Estados-membros somente poderão exercer as suas competências legislativas 

plenas para atender a suas peculiaridades locais.  

Com o devido respeito às considerações elaboradas pelo autor, no entanto,  

faz-se necessário atentar-se aos dois dispositivos constitucionais que legitimam a 

competência dos Estados para instituir auditorias ambientais, quais sejam: a) art. 24 § 

2º: A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados e b) o art. 24 § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 

os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. 

Nota-se que a Constituição prevê a possibilidade dos Estados legislarem de 

forma suplementar sobre questões ambientais não tratadas por legislação federal.   

 

4.  PRINCÍPIOS APLICADOS À AUDITORIA AMBIENTAL COMPULSÓRIA 

4.1 Princípio da prevenção 

 

O princípio da prevenção é baseado nas premissas que incluem a 

irreversibilidade dos danos ambientais, vulnerabilidade do meio ambiente, as limitações 

da ciência em prever os efeitos dos danos ambientais e a disponibilidade de alternativas 

sobre processos e produtos menos poluentes. 

Provocado o dano ao meio ambiente, nem sempre será possível encontrar 

soluções técnicas para restabelecer a área afetada. Dessa forma é primordial o fomento 

de medidas preventivas eficientes que evitem a ocorrência de danos ambientais, mesmo 

no caso de haver apenas um simples risco de danos graves e irreversíveis ao meio 

ambiente.  
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Ana Luci Esteves Grizzi traça alguns comentário sobre o Princípio da 

Prevenção: 

“O princípio da Prevenção, um dos princípios basilares do Direito 
Ambiental, enuncia que os danos ambientais conhecidos que podem 
ser ocasionados por determinada atividade econômica devem ser 
prevenidos. Isto porque, com a ocorrência do dano ambiental, e a 
conseqüente necessidade de recuperação da área degradada, 
dificilmente o meio ambiente é recuperado integralmente e devolvido 
ao se status qua ante (os danos ambientais, em sua maioria, 
irreversíveis e/ou irrecuperáveis)”. (GRIZZI 204, p.158) 
 

É importante destacar que a prevenção garante a efetividade e a eficiência da 

proteção ambiental. Há nítidas vantagens em prevenir, destaca-se, entre elas, a 

eliminação dos gastos elevados da reparação ambiental e a prevenção de situações de 

irreparabilidade e irreversibilidade da degradação ambiental. 

Sobre a importância da aplicação do princípio da prevenção, preceitua Celso 

Antônio Pacheco Fiorillo: 

 

“Diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de restabelecer, 
em igualdade de condições, uma situação idêntica à anterior, adota-se 
princípio da prevenção do dano ao meio ambiente como sustentáculo 
do direito ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo 
fundamental. A prevenção e a preservação devem ser concretizadas 
por meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida 
através de uma política de educação ambiental. Além disso, a efetiva 
prevenção do dano deve-se também ao papel exercido pelo Estado na 
punição correta do poluidor, pois, dessa forma, ela passa a ser um 
estimulante negativo contra a prática de agressões ao meio 
ambiente”. (FIORILLO, 2.002, p. 36-37) 
 

Destaca-se que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, consagrou o princípio da 

prevenção no artigo 15 da declaração de princípios, nos seguintes termos: 

 

“Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será 
utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente 
viáveis para prevenir a degradação ambiental. (ONU, declaração de 
Princípios, 1992) 
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No sistema jurídico brasileiro, é possível encontrar a presença desse princípio 

na Constituição Federal de 1988, quando esta, no artigo 2257 opta por garantir a defesa 

e a preservação do meio ambiente não só para as presentes, mas também para as futuras 

gerações. Nesta linha de raciocínio, percebe-se a clara intenção do legislador em 

promover medidas preventivas a fim de garantir a qualidade do meio ambiente no 

futuro.  

Ademais, esse mesmo artigo, no §1º8, confere ao poder público a tarefa de 

exigir um instrumento preventivo para avaliação dos efeitos da eventual instalação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, qual seja: o estudo prévio de impacto ambiental.  

O Estudo de Impacto Ambiental, classificado pela autora Ana Luci Esteves 

Grizzi (GRIZZI, 2004, p. 159) como uma espécie de auditoria ambiental, tem 

fundamento no princípio da prevenção.    

José Afonso da Silva, igualmente, enfatiza a existência do caráter preventivo 

no Estudo de Impacto Ambiental: 

 

“O estudo de impacto tem por objeto avaliar as proporções das 
possíveis alterações que um empreendimento, público ou privado, 
pode ocasionar ao meio ambiente. Trata-se de um meio de atuação 
preventiva, que visa evitar as conseqüências danosas, sobre o 
ambiente, de um projeto de obras, de urbanização ou de qualquer 
atividade”. (SILVA, 1997, 196-197) 
 

A auditoria ambiental compulsória, da mesma forma, pauta-se no princípio da 

prevenção, pois ela tem escopo de verificar a viabilidade e continuidade das atividades 

econômicas, bem como analisar se há passivos ambientais.  Dessa forma, torna-se 

instrumento indispensável à concretização do princípio da prevenção, pois oferece às 

companhias ambientalmente impactantes e a coletividade informações confiável para 

cessar, prevenir e corrigir de forma continua danos ambientais causados por suas 

atividades. 

Neste sentido, ensina Sales: 

                                                 
7  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
8  § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao poder público: IV – exigir, na forma da 
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
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“Em síntese, de forma geral, a auditoria ambiental, em conjunto com 
outras ferramentas gerenciais, também tem sido identificada como 
um instrumento para prevenir danos ambientais e mostrar ao público 
e às autoridades uma imagem positiva sobre a postura da companhia 
relativamente a suas responsabilidades ambientais”. (SALES 2002, 
p. 30) 
 

Portanto, em prol da prevenção é fundamental que a prática da auditoria 

ambiental, inclusive a compulsória, seja incentivada para evitar o agravamento da 

poluição ambiental, tendo em vista ser mais eficiente a aplicação dos instrumentos 

preventivos ao invés da adoção de mecanismos puramente repressivos.   

 

4.2 Princípio da cooperação 

 

É fundamental para que se promova a prevenção de danos ao meio ambiente 

estabelecer mecanismos de cooperação entre os setores público e privado. Para tanto, é 

mister que o estado crie condições adequadas para que a iniciativa privada colabore com 

a questão ambiental e desenvolva alternativas mais adequadas e racionais quanto à 

utilização dos recursos naturais, sem, no entanto, inviabilizar sua atividade econômica. 

Não faz sentido atribuir a solução dos problemas sociais, principalmente 

aqueles relacionados ao meio ambiente, exclusivamente ao Estado, como também não é 

viável deixar que o próprio mercado resolva os problemas econômicos ou interfiram 

indiscriminadamente nas questões sociais.  

O princípio da cooperação é aquele que leva em consideração a idéia de 

atuação da sociedade em cooperação com o Estado na escolha de prioridades 

ambientais, através da participação de diferentes grupos sociais por meio da informação, 

formulação e execução de políticas ambientais.  

 

“(...) traduz a conjugação de esforços e participação nos processos 
decisórios, o que, em termos normativos, se apresenta sob forma de 
instrumento que promovam a informação e a participação dos 
cidadãos e organizações, como pressuposto à efetiva cooperação  
entre os diferentes setores da sociedade nacional e internacional”. 
(BESSA, 2006, p.70) 

 

O artigo 225 da Constituição Federal, que assegura o direito integracional a 

um ambiente equilibrado como forma de garantir a sadia qualidade de vida e a 

4168



 

dignidade da pessoa humana, deixa claro que a responsabilidade pela conservação do 

meio ambiente é solidária e compartilhada pelos poderes públicos e pela coletividade 

em geral. 

Assim, extrai-se desse artigo constitucional o princípio da cooperação, que 

determina que o poder público e a coletividade desenvolvam atividades conjuntas em 

defesa ao meio ambiente.  

Em que pese a importância da colaboração dos setores publico e privado, 

deve-se destacar que o Estado, além de desenvolver atividades de controle, deve 

promover medidas que visem estimular e incentivar a mudança de comportamento das 

empresas privadas, para que estas, gradativamente, transformem os seus setores 

produtivos e implantem programas de gestão sustentável dos recursos naturais.  

É evidente que na prática o setor produtivo de uma hora para outra não 

conseguirá mudar drasticamente seu comportamento em relação ao meio ambiente; 

exige-se para essas mudanças tempo e capital. Assim, além de desestimular, o Estado e 

a sociedade, por meio do consumo consciente, devem incentivar o setor produtivo no 

processo de eliminar os produtos e mecanismos de produção que agridem o meio 

ambiente, bem como estimular a implantação das auditorias ambientais.    

A autora Consuelo Yatsuda (2005, p.540), em análise ao artigo 170 inciso VI, 

enfatiza que a legislação brasileira possui um perfil protetivo-repressivo, visto que se 

preocupa mais em desfavorecer as ações nocivas do que favorecer as ações vantajosas. 

No entanto, é nítida a superioridade, em termos de eficácia prática, do controle ativo, 

que, contrariamente, busca favorecer as ações vantajosas mais do que desfavorecer as 

ações nocivas.  

Há, no entanto, no Brasil, algumas previsões legislativas que estimulam a 

prevenção. Por exemplo, a lei número 6.938/1981 (Política Nacional do Meio 

Ambiente) prevê a perda e restrições dos incentivos fiscais e a perda ou suspensão de 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos como 

espécie de sanção administrativa (artigo 14, II e III, art. 9, V incentivo à produção e 

instalação de equipamentos e a criação de tecnologia, voltada para melhoria da 

qualidade ambiental)9.     

                                                 
9  LEI Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados 
pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:II - à perda ou restrição de incentivos 
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O êxito e a efetividade da proteção ambiental dependem da implementação de 

políticas e ações que, ao invés de possuírem apenas caráter repressivo à poluição e à 

degradação ambiental, prestigiem, ao mesmo tempo, medidas de incentivos à 

prevenção baseadas em atrativos econômico-financeiros. 

Por intermédio de incentivos financeiros, disponibilizados pelo governo às 

empresas, cria-se possibilidades de inversão da lógica de que o custo para colocar em 

prática a proteção ambiental é muito elevado.   

Ordenamento jurídico tradicional não pode mais estar pautado, unicamente, na 

idéia protetivo-repressivo, deve sofrer influência da técnica de estímulo de 

comportamento por meio da função promocional. Ou seja, estabelecer um controle ativo 

que busca favorecer as ações vantajosas, mais do que desfavorecer as ações nocivas.  

Há, hoje, no Brasil forte resistência do setor econômico em relação às 

auditorias ambientais compulsórias. Esse instrumento tornar-se-ia  mais eficiente, e não 

seria foco de tanta discussão, se as leis que o instituíram tivesse estabelecido estímulos 

para sua realização.  

No atual cenário econômico, faz-se necessário influenciar o comportamento 

dos agentes poluidores por meio de prêmios e facilitações, a fim de estimular as práticas 

mais adequadas ao meio ambiente e alterar a consciência ecológica da sociedade. 

 

4.3 Princípio da informação ambiental 

 

O direito à informação é um dos principais direitos do cidadão, tanto que está 

previsto em nossa Constituição Federal, no art. 5º, que em seu inciso XXXIII, diz que 

"todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral", reafirmando no seu inciso XIV “que é 

assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional”. 

A Liberdade de informação para José Afonso da Silva “compreende a 

procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações ou idéia, por 
                                                                                                                                               
e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; III - à perda ou suspensão de participação em linhas 
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente: V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 
tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
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qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada qual pelo abuso 

que cometer” (SILVA, 1993, p. 223).  

O princípio da informação ambiental parte dos pilares mestres do Direito 

Ambiental, pois constitui um elemento-chave no modelo de desenvolvimento 

sustentável. Esse princípio somado ao princípio da cooperação instrumentaliza o 

exercício da parceria entre os setores público e privado na defesa do meio ambiente.  

Como exemplos da projeção desse princípio cita-se: o selo ambiental; o 

EIA/RIMA; o relatório de qualidade ambiental; a obrigatoriedade de publicação 

do pedido de licenciamento; e, dentre esses, destaca-se a auditoria ambiental e a 

auditoria ambiental compulsória.    

As auditorias ambientais, principalmente as compulsórias, têm um papel 

crucial no processo de divulgação de informações ambientais, pois disponibilizam 

dados do setor econômico que apontam os danos, ou possíveis danos, ao  meio 

ambiente.  

Dessa forma, considerando o cenário atual de ausência, quase absoluta, de 

fiscalização pelos órgãos competentes e, portanto, da ineficácia das normas ambientais, 

é indispensável a tarefa das empresas em cooperar, prestando informações ambientais  à 

sociedade. 

 

4.4 PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado, em 1987, como 

resultado da Assembléia Geral das Nações Unidas no relatório “Our common future” 

Nosso futuro Comum, conhecido como Relatório Brundtland, nos seguintes termos: “A 

humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável, ou seja, de 

atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de atender as próprias necessidades.” 

O objetivo do conceito estabelecido seria propor mudanças nas relações 

econômicas, político-sociais, culturais e ecológicas. Porém, até hoje, há enorme 

dificuldade de estabelecer uma única interpretação sobre esse conceito, existem várias 

correntes defendendo diversos posicionamentos; dentre elas, destacam-se duas correntes 
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de interpretação. A primeira corrente seria a chamada Economia Ambiental, e a segunda 

seria conhecida como a Economia Ecológica.  

A primeira considera que os recursos naturais (como fonte de insumos e como 

capacidade de assimilação de impactos dos ecossistemas) não representam, a longo 

prazo, um limite absoluto à expansão da economia, pois esta dificuldade pode ser 

indefinidamente superada pelo progresso da tecnologia. 

A interpretação proposta neste artigo, será baseada na segunda corrente, que da 

mesma forma que a primeira, acredita que o progresso científico e tecnológico é 

fundamental para aumentar a eficiência da utilização dos recursos naturais em geral 

(renováveis e não renováveis), entretanto, discorda em relação à capacidade de 

superação indefinida dos limites ambientais.  A questão central para esta corrente de 

análise é fazer que o desenvolvimento seja encarado não como sinônimo de crescimento 

e sim como a forma de alcançar práticas econômicas mais sustentáveis capaz de superar 

os limites ambientais e a escassez dos recurso naturais. 

Neste contexto, a auditória ambiental torna-se uma importante ferramenta 

estratégica para as empresas promoverem o desenvolvimento sustentável, pois durante o 

processo de auditória é possível avaliar a eficiência dos sistemas de gestão, o 

desempenho ambiental da atividade e se existe passivos ambientais, para em um 

segundo momento corrigir as imperfeições dos processos de produção.  

Por meio dessas informações pode-se elaborar um planejamento de gestão 

ambiental atrelado ao desenvolvimento da empresa de forma mais sustentada visando ao 

aumento da rentabilidade, e ao mesmo tempo, respeitando as normas ambientais por 

meio da inclusão de técnicas de produção mais limpa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho foi possível constatar a importância da aplicação das 

auditorias ambientais como eficiente instrumento de proteção do meio ambiente, vez 

que tem a função de constatar possíveis violações das normas ambientais que acarretam 

danos ambientais.  

A tendência é que sua utilização aumente cada vez mais em virtude da urgente 

necessidade de colocar em prática o desenvolvimento sustentável; tão discutido 

atualmente pela sociedade.  
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Por ser uma medida preventiva permite que as empresas, sem cessar suas 

atividades, busquem alternativas racionais para solucionar os problemas ambientais e, 

assim, contribuam para a construção de um planeta ecologicamente equilibrado.  

Entretanto, discutem-se, hoje, questões como divulgação dos resultados de 

auditoria, a padronização de sua metodologia, a cerificação dos auditores e a pertinência 

ou não das normas mandamentais de auditoria ambiental.    

O trabalho abordou especificamente sobre essa última questão, demonstrando 

que a implementação desse tipo de auditoria (compulsória) tem aumentado no Brasil 

por iniciativa de alguns Estados e Municípios. Ocorre que sobre o tema há divergência 

no que tange a constitucionalidade das leis que as instituem, bem como sobre a 

necessidade e eficácia dessa modalidade de auditoria. 

Difícil estabelecer uma hierarquia sobre as vantagens e desvantagens da 

auditoria compulsória, em um primeiro momento, o que se pode concluir que trata-se de 

uma medida extrema que visa resultados imediatos na proteção dos recursos naturais e 

que tal iniciativa revela na prática a manifestação dos princípios da cooperação, 

prevenção e informação ambiental.  
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FORMA DE OCUPAÇÃO DA TERRA COMO BEM CULTURAL:  ESTUDO 

JURÍDICO DOS FUNDOS DE PASTO DA BAHIA E SISTEMA FAXINAL DO 

PARANÁ 

 

Andréa Alves de Sá∗

 

RESUMO 

O estudo se propõe a refletir como a implementação do Estado Nacional no Brasil impôs 

uma forma de territorialidade baseada na dinâmica capitalista de produtividade da terra, 

destinando às comunidades aqui existentes a perda gradativa de sua  forma de ocupar o 

espaço , desconstituindo sua identidade cultural. Essa forma de ocupação do espaço 

deve, hoje, ser entendida e tutelada constitucionalmente como bem cultural. O estudo 

observa a realidade dos Fundos de Pasto do interior do estado da Bahia e do sistema 

Faxinal do interior do estado do Paraná. 

 

PALAVRAS CHAVES 

OCUPAÇÃO TERRITORIAL; IDENTIDADE CULTURAL;  BEM CULTURAL;  

FUNDO DE PASTO;  FAXINAIS  

 

ABSTRACT 

The study proposes to think how the implementation of the National State of Brazil has 

imposed a way of territoriality based on the capitalist dynamics of soil produtivity, 

causing to the communities that exist here a gradative loss of their space occupation 

way, disconstructing their cultural identity. Today that form of space occupation must be 

understood and constitutinally tutored as a cultural good. The study observes the reality 

of the Fundo de Pasto of the inland of the state of Bahia and the Faxinais of the inland of 

the state of Paraná. 

 

                                                 
∗Professora Universitária.  Mestre em Direito Civil pela UFPE. Doutoranda em Direito das Relações Sociais 
pela UFPR. 
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1- INTRODUÇÃO: 

 

 

O texto que se apresenta vai refletir sobre a territorialidade estatal 

imposta ao  Brasil pela conquista portuguesa , buscando detalhar uma proposta 

necessária para a inclusão de formas de ocupação encontradas hoje no Brasil, tomando 

como exemplos os Fundo de Pasto do interior baiano e os Faxinais do interior do Paraná. 

 

 Busca-se, de inicio, apresentar estudo da formação dos territórios 

atuais existentes como relação direta da formação dos Estados Nacionais, ou seja, 

afirmação das soberanias com a delimitação e definição de fronteiras, que se mostram 

apenas como exercício do poder estatal. 

 

As identidades políticas e a solidariedade econômica desfeitas durante 

este processo, serão examinadas do ponto de vista da formação cultural dos espaços e a 

reestruturação desses espaços de vivência no interior do Estado com a perspectiva da 

ocupação territorial seja compreendida  como um bem cultural , sendo portanto, 

justificada sua tutela constitucional.  

 

 

 

 

 

2- A TERRITORIALIDADE DO CONQUISTADOR E A FORMAÇÃO DO 

ESTADO: 
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A delimitação e expansão das áreas da conquista portuguesa ao novo 

continente partiram da perspectiva de uma liberdade que reconsiderava os lugares de 

subordinação humana e indicava inúmeras transformações  na forma de conhecimento, 

cuja racionalidade operava o mundo natural, e que ,aos poucos  ,pode ser transformado 

em recurso controlado pelo homem.  “este dualismo determina a perda do vínculo com a 

natureza, ao mesmo tempo em que suscita a ilimitabilidade do homem”1.  Esta ausência 

de limites esfacelou as relações não econômicas  intermediadas pelo trabalho direto na 

terra e ao longo dos séculos foi-se implementando novas  relações  de cunho 

eminentemente econômico, baseadas na venda do trabalho para outrem, concentradora 

de riqueza nas mãos de poucos e promotora  do aumento da  troca dos produtos através 

do  comércio. 

 

  Se a base da construção da liberdade foi desenhada unida a idéia de 

abertura de mercados, conquista de povos, expansão econômica e integração, seu reflexo 

legal estava por ser revelado em um processo lento mas coerente de  centralização 

legislativa frente aos direitos locais,  inclusive nas suas relações sobre a terra. 

 

Esta redefinição de conceitos de vida não se deu isoladamente no 

centro europeu.  Ela perpassou todo o conjunto de hábitos e valores ocidentais rompendo 

com o processo histórico que ocorria dentro dos recém criados Estados Nacionais.  Cada 

lugar recebeu e elaborou o processo de mudança em sua realidade geográfica e social, 

resolvendo-se através de suas possibilidades históricas. 

 

 A razão da conquista e ocupação do Novo Mundo foi a integração do 

mundo Ibérico no universo de acumulação de capital, e o sistema colonial já incluía em 

si a perversidade e destruição dos povos e da natureza. Diante disso a terra, antes 

integrada  por uma vivência tradicional, começou a ser utilizada como fonte de 

                                                 
1 Ost, François. A natureza à margem da lei. Lisboa: Insituto Piaget, 1995. p.12 

4177



exploração, como subsistência para mão-de-obra assalariada e como moeda de poder, 

sendo sua inclusão uma forma violenta de integração ao sistema capitalista, 

consolidando elementos do sistema agrário brasileiro posterior, e conseqüentemente, 

desconstruindo a relação com a terra existente nos povos que aqui viviam. 

 

A formulação consciente da legislação acerca do registro das terras 

brasileiras ajudou a instituir definitivamente a organização política e administrativa 

fundamentadas em títulos e no regime mercantil. Como o jurídico é apenas um lugar 

muito pequeno onde são refletidas as complexidades das relações sociais, as leis servirão 

de arremate para a definição de uma teia já traçada na Europa desde o século XI , 

sedimentando normas de conduta registrais a serem seguidas durante todo o século XX , 

aliadas a conceitos de posse e  propriedade. 

 

As ações e propostas de delimitação e incorporação de áreas de 

expansão para oferecer base econômica na formação do Estado reivindicaram o domínio 

sobre os fundos territoriais já existentes, vistos como locais ainda não incorporados à 

dinâmica econômica necessária para os Estados nascentes. Os Estados então passaram a 

se apresentar como verdadeiras entidades territoriais, cujo poder se revelava através da 

delimitação espacial, se confrontando com as formas de ocupação já estabelecidas pelos 

povos e comunidades locais.   

 

Do ponto de vista da formação do Estado, a marca da modernidade 

estava em quem conseguisse se expandir, redesenhando suas fronteiras além-mar, 

estabelecendo novas rotas comerciais com novos produtos, novos mercados, novas 

terras. Portugal, já centralizada politicamente e com grande tecnologia de navegações 

apreendida  com a ocupação de terras mouras iniciou este processo de união dos mares, 

partindo ao encontro de seu prolongamento para integrá-lo sob jurisdição da Coroa. 

 

“A colônia é vista como prolongamento, 

alargamento da metrópole (a mãe-pátria), mas é, ao mesmo tempo, a 
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sua negação.(...) decorre um permanente esforço metropolitano no 

sentido de expandir o território da dominação colonial, para além das 

possibilidades de exploração econômica; é que os Estados Modernos 

em gestação na Europa estão se formando uns contra os outros, de aí 

essa furiosa competição para garantir espaços na exploração 

colonial.”2

 

 A terra brasileira apresentava características próprias, com povos 

diversos, falando línguas incompreensíveis. Eram coletores, caçadores e detinham 

conhecimento rudimentar de agricultura. Esta realidade inóspita foi compreendida como 

desorganizada do ponto de vista das leis e da religião. Segundo Marés: 

 

 ”para os primeiros cronistas parece estar afastada a 

possibilidade de estes povos serem regidos por um direito interno. Os 

relatos querem fazer crer, portanto, que eram gentes sem Deus e sem 

lei, apesar de alguma organização social.”3   

 

 Na visão metropolitana estas diferenças eram transitórias e a terra até 

então dividida sob o jugo das tribos indígenas iria naturalmente integrar-se aos costumes 

dos portugueses, assim como os colonizadores iriam se adaptar àquelas terras e àquelas 

gentes. Afinal, as terras eram portuguesas, dadas por Deus, confirmadas pelo Pontífice e 

para uni-las bastaria organizá-la segundo os costumes e leis de Portugal.4

 

 Duas foram as determinações que construíram a estrutura jurídica 

brasileira: a expansão européia que tinha, no caso Português, a preocupação de um 

                                                 
2 Novais,Fernando. Condições de privacidade na Colônia. IN História da vida privada no Brasil: cotidiano 
e vida privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.p 20. 
3 Marés, C.F. O renascer dos povos indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 1998. p. 29. 
4 “TRATADO DE TORDESILHAS Firmado em 7 de julho de 1494, intitulado oficialmente ‘Capitulacio de 
la repartition del Mar Oceano’, aprovado pela bula “Pro Bono Pacis’ de 24/1/1504 de Julio II. Confirma o 
conceito medieval que a terra  do mundo era dividida pela Igreja.” Citação de PORTO,COSTA. O sistema 
sesmarial no Brasil.: Brasília, UnB, s.d.p. 17. 
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aproveitamento econômico e a herança legislativa sobre a forma de apropriação, 

desenhada a partir da  Lei das Sesmarias datada de  26 de junho de 1375.  

 

“Eu El Rei faço saber aos que esta lei virem(...) 

Todos os que tiverem herdades próprias, emprazadas, aforadas, ou por 

qualquer outro título, que sobre as mesmas lhes dê direito, sejam 

constrangidos a lavrá-las e semeá-las. Se por algum motivo legítimo 

as não puderem lavrar todas, lavrem a parte que lhes parecer podem 

comodamente lavrar, a bem vistas e determinação dos que sobre este 

objeto tiveram intendência; e as mais façam-na aproveitar por outrem 

pelo modo que lhes parecer mais vantajoso de modo que todas 

venham a ser aproveitadas.”5

 

Se em Portugal a Lei das Sesmarias buscou resolver a crise de 

produção de alimentos para consumo interno, no Brasil ela representou a forma jurídica 

disponível para organizar a ocupação e inserir Portugal no sistema de acumulação 

primitiva de capital que ocorria na Europa.  

 

A expansão do território passou a ser uma estratégia de consolidação 

do Estado pela grande extensão de terras disponíveis ainda não incorporadas à estrutura 

econômica colonial, o que fez aumentar a preocupação na implementação da delimitação 

dos territórios estatais com a crescente centralização do poder institucional sobre a terra 

e sua conseqüente consolidação nos institutos jurídicos.  A dimensão territorial 

apresentou-se então como linha condutora no processo de expansão e conquista dos 

espaços para a estruturação e manutenção  do poder institucional .  

 

 

3- A APROPRIAÇÃO PRIVADA DA TERRA E O SISTEMA  REGISTRAL 

 
                                                 
5 Porto,Costa. O sistema sesmarial no Brasil.: Brasília, UnB, s.d.p. 18. 
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  O poder institucional estava pousado no contrato que pressupunha um 

indivíduo pleno de iniciativa e vontade, amparado pela lei que lhe conferia certeza da 

sua palavra. O capitalismo nascente nas relações com a terra necessitava de algum fator 

externo que o legitimasse, assim foi constituído um elemento jurídico capaz de dotar de 

validade, completude e coerção as novas regras  de convivência capitalista . 

 

A centralização legislativa apareceu gradativamente, sendo aprimorada 

posteriormente pelo nascimento dos códigos. Estes acontecimentos jurídicos têm, no 

Brasil, um sentido importante já que os negócios estavam em grande expansão, se 

comprava e vendia com rapidez. Esta agilidade criava uma dose de insegurança e risco 

que precisava ser diminuído através de um sistema jurídico de garantias.  

 

É assim que a terra vai entrar no mundo jurídico. Ela passou a ter 

existência jurídica quando foi possível apresentar um documento provando a quem 

pertencia e como havia chegado às mãos daquela pessoa.  É evidente que a terra estava 

lá sendo cultivada, mas para ser usada como garantia de negócios necessitava de um 

documento que oferecesse agilidade, que poupasse o tempo de constatação da existência 

daquela terra. Iniciou-se então a criação de uma série de legislações ligadas a terra com o 

intuito de torná-la um bem fácil de ser tomado de garantia. 

 

Esta maneira de ver a terra foi imposta por uma lógica estatal, 

impedindo que as visões locais pudesse oferecer um integridade no manejo da terra, na 

articulação das ocupações e na organização de políticas públicas que levassem em conta 

a realidade das comunidades. Ao contrário, a idéia de manutenção da soberania e da 

ordem política partindo da ampliação das áreas de domínio dos fundos territoriais 

propiciou um rompimento da realidade agrária em uma só perspectiva: o aumento da 

produtividade a qualquer custo. 

 

 

4- FORMAS DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL COMO BEM CULTURAL 
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No interior do exercício do poder estatal de dominação jurídica e 

social sobre a terra na formação do território característico da modernidade, está a 

dinâmica social, real, cuja força se estrutura na solidez da continuidade cultural local. O 

território se apresenta como uma teia de direitos: uma territorialidade estatal, 

manifestada na jurisdição enquanto projeção da soberania ditada juridicamente como um 

monopólio de autoridade incontestável, e a territorialidade que traduz na identidade 

cultural local,cujas  articulações das dimensões econômica e política da vida social estão 

atreladas sob um fio condutor das relações que a sociedade desenvolve em seu espaço, 

no âmbito das ocupação de um território, ou seja, a ocupação territorial formadora de 

uma materialidade geográfica que sustenta a geração das estruturas sociais, econômicas 

e culturais de uma comunidade.  

 

Na lógica do capitalismo implantado desde a conquista, a formação 

do território sempre foi entendida como pilar construtor do Estado, legitimando ações 

para o desenvolvimento econômico, enriquecendo alguns poucos detentores de grandes 

parcelas de terra.  A terra foi integrada como uma peça na produção, e as comunidades 

do entorno como potencial mão de obra, distanciando o lugar do viver do lugar de 

trabalhar.    

 

No entanto, o recorte ontológico dessas comunidades está posto nos 

processos de valorização do espaço do viver, onde são estabelecidas áreas de criação e 

produção e de relacionamento social. A forma de ocupação do espaço por essas 

comunidades, constrói um complexo de interesses materiais e de sustento e também de 

mentalidades e representações culturais.   

 

                  A ocupação do espaço geográfico é uma das formas de manifestação 

da cultura dos ocupantes. Isso ocorre na medida em que o conhecimento e a 

transformação social acontecem na realização humana inserida na produção do espaço 

geográfico, estando com ele e por ele ligada. Diante da possibilidade geográfica, o ser 
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humano elabora sua representação de mundo mediada pelas estratégias do viver da 

comunidade que, sendo continuamente submetidas à natureza, projetam no homem a 

dinâmica do meio. 

 

                    Diante disso, as possibilidades se abrem em um percurso próprio 

fora de um mero determinismo mercantil. Ao contrário, a construção do espaço de viver 

revela decisões e conhecimentos determinados pelas condições físicas do local, 

continuamente modificada pela ação humana.  

 

                     O processo de transformação social toma forma rente a ocupação do 

espaço enquanto manifestação da própria vida, que termina por consagrar definições dos 

lugares da comunidade, visíveis ou invisíveis, lugares esses relacionados com a 

alimentação, os rituais, as conversas, a manufatura de utensílios. Os espaços ocupados 

detêm um sentido real e simbólico no interior das relações sociais dos membros da 

comunidade. Na disposição da ocupação elegida por eles, se inscrevem as curas, os 

aprendizados e as teias de direitos: a prática de concepção das condições de existência 

social. 

 

 

5- A OCUPAÇÃO TERRITORIAL COMO BEM JURÍDICO: A 

REALIDADE DOS FUNDOS DE PASTO E DOS FAXINAIS 

 

 

O estudo deste tema, proporciona a requalificação do espaço 

territorial no interior do próprio Estado em sua projeção jurídica, assumindo que a terra 

não significa apenas um local de produção mas sobretudo um território de ocupação de 

comunidades com recortes identitários próprios, em uma conformação econômica e 

social viva e em constante transformação. 
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 A ocupação territorial articula as dimensões da vida cotidiana do 

grupo, porque é na relação íntima da comunidade com o lugar de sua existência que 

nasce a possibilidade de formação de um complexo de direitos. Somente em uma relação 

fecunda com seu espaço de convivência, o homem se estrutura e permite a condução da 

ordem social.  

 

                      A lógica herdada e perversa desconsiderou as formas de ocupações 

já estabelecidas e organizadas em torno do movimento de referência humana e dos 

elementos de seu entorno, destruindo paulatinamente a vida, porque se o homem se 

constitui no outro, a existência de ambos pressupõe o espaço. Se não há vida não há 

porque haver teias normativas de organização social, excluindo-se então o direito.  

 

                      O estudo da formação da ocupação enquanto categoria jurídica 

requer, portanto, a elaboração de alguns pressupostos: (i)a dimensão do espaço e homem 

enquanto relação intrínseca e interdependente, geradora de cultura porque geradora de 

formas de vida em conjunto; (ii)a dimensão do tempo não alienado da dinâmica social de 

produção e(iii) a dimensão normativa compreendida no estabelecimento da ocupação do 

território como resultado de uma complexa teia cultural, que, vista em conjunto, é capaz 

de erigi-la  na categoria jurídica de bem cultural. 

 

                           Permeando todos esses pressupostos está o interesse de 

preservação cultural humana da ocupação territorial que permita ao mesmo tempo sua 

modificação intrínseca ao processo cultural e a sua proteção.   

 

                            A preservação de uma forma de ocupar um território pela 

transformação de seu conjunto em um bem cultural é justificada por se tratar de uma 

forma de evocação e identificação de um grupo social e sua forma de viver como 

constituintes da historia da sociedade brasileira. Este tipo ou modelo de se fazer e 

vivenciar um território pode sofrer mutilação e descaracterização pela própria opção 

imposta pelo capitalismo, baseado na produtividade. Por isso, se a forma de ocupação 

4184



territorial for especifica e única por representar uma relação de valor histórico e cultural 

deve ser preservada como bem cultural.  

 

                            Os Fundos de Pasto no interior da Bahia e o sistema Faxinal do 

Paraná são exemplos de ocupações territoriais fundadas em uma história de ocupação 

antiga, cuja relação social estabelecida não estão sob jugo do sistema contratual. Nesses 

locais, as relações são fundadas no parentesco ou compadrio, com organização territorial 

interna com características próprias, onde existem os espaços coletivos constituídos para 

a criação de animais e plantio dos alimentos, sem cercas ou mostras de propriedades 

individuais excludentes. Os animais pertencem a uma pessoa ou família, mas utilizam 

todos os mesmos espaços de criação, apresentando um sistema agrário de origem 

anterior ao parâmetro de dominação territorial capitalista, cuja definição de limítrofes 

são determinadas pelo sistema registral que fundamenta a propriedade privada. 

 

                               Esta relação social estabelecida partindo da forma de 

ocupação do território é característica de cada Faxinal e de cada Fundo de Pasto, e cada 

um deles construiu sua historia nas determinações possíveis de sua geografia e cultura. 

Visto assim, ambas as formas de ocupação são próprias e fazem parte do Brasil como 

elementos identificadores de nossa sociedade, porque suas histórias, crenças, festas, 

maneiras de pastorar e planta, suas formas de curas e religião estão mediadas pela 

característica de cada ocupação, constituindo-se em bens culturais passíveis de serem 

tutelados pela Constituição. 

 

 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS :  

 

 

                                   O direito privado que construiu e legitimou a forma de 

dominação da terra sem levar em conta a vivência dos grupos pré-existentes, hoje se 
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curva às imposições de uma nova produção do espaço e de mundo que ultrapassa a 

órbita limitante do mundo privado, destruindo aos poucos os mitos normativos da 

unidade e indiferença.  

                                   A imposição da busca de uma nova maneira de ver as 

ocupações humanas para além das cercas e limites geométricos, respeitando e tutelando 

as diversas maneiras de existir nos espaços, envolve questões de ordem epistemológica 

no campo do direito, revelando novas e inquietantes realidades sociais. Estas presenças 

culturais, antes invisíveis e desconsideradas, cada vez mais alcançam lugares de 

destaque nas lutas sociais em um mundo cada vez mais diverso e complexo. 
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RESUMO 

Há 10 anos, a Resolução CONAMA n. 237 introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro a possibilidade de maior simplificação e agilidade no decorrer do processo de 

licenciamento ambiental das organizações que possuíssem programas voluntários de 

gestão ambiental. A referida norma, entretanto, nunca foi aplicada integralmente pelos 

órgãos ambientais. O presente artigo se propõe a discutir e apresentar soluções 

concretas no sentido de possibilitar uma maior integração e sinergia entre os 

instrumentos públicos de gestão ambiental (licenciamento) e os instrumentos privados 

de gestão ambiental (ISO 14001). Nesse sentido, defende-se como hipótese de trabalho 

uma mudança de paradigma, apresentando-se a co-regulação entre a iniciativa privada, 

o órgão ambiental estatal e a sociedade civil nos processos de licenciamento ambiental, 

permitindo-se maior interação dos envolvidos na preservação do bem jurídico tutelado – 

                                                 
1  Texto produzido a partir da reformulação de trabalho aprovado no III Simpósio Internacional de 
Gestão Ambiental e Saúde do Programa de Pós-Graduação do SENAC/SP – 2007.  
2  As discussões desenvolvidas no grupo de trabalho Justiça Ambiental Intergeracional do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas-NUJUP foram essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento deste 
trabalho. 
 

∗ A co-autora é advogada pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do Observatório de 
Políticas Urbanas/PROEX e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas. É ainda 
mestranda do Programa de Pós-graduação em Direito, mestrado stricto sensu, área de concentração em 
direito público, e responsável pelo grupo de trabalho Justiça Ambiental Intergeracional do Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas-NUJUP. 
∗∗ O co-autor é advogado e pesquisador vinculado ao Núcleo Jurídico de Políticas Públicas do 
Observatório de Políticas Urbanas/PROEX e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas.  
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PROEX. Faz parte do Projeto Cidadania e Políticas Públicas da linha de pesquisa Estado, Constituição e 
Sociedade no paradigma do Estado democrático de direito da área de concentração direito público. 
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o meio ambiente - a fim de implementar maior efetividade à sua proteção e realizar a 

justiça ambiental intergeracional. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL; ISO 14001; GESTÃO AMBIENTAL; CO-

REGULAÇÃO. 

 

ABSTRACT 

10 years ago, the CONAMA Resolution N. 237 introduced in the Brazilian legal system 

the possibility of a big simplification and agility in the process of ambient licensing of 

the organizations that possessed voluntary programs of ambient management. However, 

the related norm has never been integrally applied by the ambient agencies. The present 

article intends to analyze and present concrete solutions to turn possible a integration 

between the public acts of ambient management (licensing) and the private instruments 

of ambient management (ISO 14001). In this direction, it is defended as hypothesis of 

this work a shift in paradigm, presenting the co-regulation among the private initiative, 

the state ambient agency and civil society in the processes of ambient licensing, 

allowing bigger interaction of those who are involved in the preservation of the legally 

protected interest - the environment - in order to implement greater effectiveness to its 

protection and to carry through intergenerational and environmental justice. 
 
KEYWORDS 

AMBIENT LICENSING; ISO 14001; AMBIENT MANAGEMENT; CO-

REGULATION 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil co-existem atualmente dois importantes instrumentos de gestão 

ambiental, a saber: no âmbito privado, as normas voluntárias de gestão ambiental, tais 

como a certificação ISO 14001 e, na esfera pública, dentre outros, o licenciamento 

ambiental de atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental negativo.  

Não obstante a grande relevância dos instrumentos de gestão ambiental, 

verificou-se que não existe qualquer tipo de interação entre os mecanismos privados 

(ISO 14001) e os mecanismos públicos (licenciamento ambiental). Dessa forma, o 

4188



  

presente artigo pretende estudar o marco regulatório que admite uma forma de 

integração entre os instrumentos públicos e privados de gestão ambiental.  

Determina a Resolução CONAMA no. 237/97 em seu parágrafo 3º do artigo 12 

que: “deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos 

de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos 

e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o 

aprimoramento do desempenho ambiental”. Assim, esse artigo pretende sustentar a 

hipótese de que para a aplicação da presente norma se faz necessário que as atuais 

relações entre o Poder Público e a iniciativa privada se desenvolvam em um novo 

paradigma, a saber, a co-regulação, a fim de trazer maior agilidade e eficiência à 

aplicação do poder de polícia ambiental exercido pelos órgãos ambientais responsáveis, 

bem como incentivar os programas voluntários de proteção ao meio ambiente no âmbito 

empresarial.   

 

1 A ISO 14001 COMO UM INSTRUMENTO PRIVADO DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

A consolidação do movimento ambientalista no final da década de 60 foi um 

fenômeno social que promoveu profundas alterações nas instituições – público e privada 

– e nas relações internacionais, jurídicas e sócio-econômicas. No âmbito das relações 

comerciais, o mercado presenciou o surgimento de um consumidor com “novo perfil”: 

aquele consumidor que introduz a variável ambiental dentro de seu critério de escolha 

do produto ou serviço.  

Nesse contexto, “surgia o conceito de ‘mercado verde’, em que os consumidores 

passavam a privilegiar produtos que, comparados a similares no mercado, 

apresentassem danos menores ao meio ambiente, alterando assim noções tradicionais 

de competitividade”. (CAMPOS, CORRÊA, 1998) 

Os instrumentos privados de gerenciamento de impactos ambientais, entretanto, 

alcançaram um novo status no comércio internacional a partir da publicação pela 

International Organization for Standardization - ISO - de normas que estabeleciam 

requisitos de gestão ambiental a serem adotados voluntariamente pelas organizações.          

A International Organization for Standardization é uma organização não 

governamental sediada em Genebra, Suíça, desde 1947. A entidade, que atualmente 
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congrega aproximadamente 120 países, tem como missão promover a criação, o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de padrões para especificações e métodos de 

atividades de acordo com o consenso dos seus integrantes. 

 
“Fundada em 1947, tem como objetivo propor normas que representam o 
consenso dos diferentes países para homogeneizar métodos, medidas e seu 
uso, em todos os domínios de atividades, exceto no campo eletro-eletrônico, 
cuja responsabilidade é da IEC – International Electrotechnical 
Comission.” (MOREIRA, 2006) 

 
O envolvimento da ISO na questão ambiental é fruto das efervescentes 

discussões travadas na Conferência das Nações Unidas de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIO-92) realizado no Rio de Janeiro. Em 1993, um comitê técnico – 

TC 207 – foi criado para desenvolver e propor um conjunto de normas sobre a temática 

ambiental. Registra-se a relevante participação do Brasil no desenvolvimento do 

trabalho.  

Após dois anos, em junho de 1995, em Oslo, Noruega, cinco normas foram 

apresentadas como projetos de normas internacionais. A NBR ISO 14001 foi 

oficialmente publicada em 1996 e revisada em 2004. 

Cyro Eyer define que 
 

“as normas ISO 14001 são voluntárias e não prevêem a imposição de 
limites próprios para a medição da poluição, padronização de produtos, 
níveis de desempenho, etc. São concebidas como um sistema orientado para 
aprimorar o desempenho da organização por intermédio da melhoria 
contínua de sua gestão ambiental, sem pretensão de impor índices e valores 
mínimos.” (VALLE, 2002) 

 
O Brasil é associado a ISO através da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, oficializando assim para uso corrente no território nacional as normas ISO, 

que aqui passam a se chamar NBR ISO. Nesse sentido, já foram editadas pela ABNT 

várias normas da série ISS 14.000, entre as quais a principal é a norma certificadora 

NBR ISSO 14.001 (MILARÉ, 2007) 

O crescimento no número de organizações que adotam a ISO 14001 como uma 

norma de referência na implementação e manutenção de um sistema de gestão 

ambiental demonstra claramente a rápida aceitação deste mecanismo de mercado pelos 

diversos agentes sócio-econômicos.  
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Pode-se atribuir seu sucesso a seriedade das normas, elaboradas por um corpo 

técnico e científico amplamente reconhecido. Dessa forma, apesar de tais regras não 

possuírem caráter cogente, na prática, tornaram-se referência necessária.  

Nesse aspecto, como bem coloca Milaré (2007, p.81), torna-se imperioso para a 

manutenção do planeta e da própria raça humana, a produção sustentável e o consumo 

sustentável. 

E continua 
“... não se atingirá o desenvolvimento sustentável se não se proceder a uma 
radical modificação dos processos produtivos, assim como do aspecto 
quantitativo e do aspecto qualitativo do consumo. Em decorrência, o 
desenvolvimento sustentável, uma vez desencadeado, facilitará processos de 
produção e critérios de consumo adequados à composição dos legítimos 
interesses da coletividade humana e do ecossistema planetário.” (MILARÉ, 
2007, P. 81). 
 

Segundo levantamento recente, o Brasil alcançou o expressivo número de 2.300 

empresas certificadas no sistema de gestão ambiental de acordo com os requisitos da 

ISO 140013.    

No mesmo sentido, uma nova pesquisa com 527 empresas em todo o Brasil 

demonstrou que uma considerável parcela das organizações já possui a certificação ISO 

14001 ou está em fase de planejamento ou implantação da norma, sendo que menos de 

10 por cento declararam que não possuem certificação e não vêem necessidade.  

 53 % Posuem

24% planejam
implementar

 14% cumprem
etapa

09% não
possuem e
não vêem
necessidade

 
(ISO 14001: Possuem ou não. Em % de empresas por alternativas. Resposta estimulada. ANÁLISE: Anuário 

sobre gestão ambiental 2007)  

                                                 
3  Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial, 2006. 
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Uma vez apresentadas as considerações iniciais sobre este importante 

instrumento privado de gestão ambiental e os mais recentes números que demonstram a 

aceitação e adoção da ISO 14001 pelas organizações no Brasil, passamos a apresentar – 

ainda que em linhas gerais – o principal instrumento público de gestão ambiental: o 

licenciamento ambiental.   

 

2 O LICENCIAMENTO COMO INSTRUMENTO PÚBLICO DE GESTÃO 

AMBIENTAL 

Toda atividade realizada pelo ser humano – seja ela de natureza industrial, 

científica, comercial, turística ou recreativa – provoca impactos, positivos ou negativos, 

no meio em que se desenvolve. Poderíamos até afirmar que não é possível desassociar 

impacto ambiental e atividade humana, na medida em que considerarmos o homem 

como um dos elementos que integram o próprio conceito de meio ambiente.  

Assim, ao interagir com os diversos elementos do meio (fauna, flora, atmosfera) 

que compõem o sistema ambiental, o ser humano provocará alterações no ambiente, 

com diferentes escalas de impacto. O Direito Ambiental, todavia, não regulamenta toda 

e qualquer atividade capaz de causar impacto no meio ambiente. Somente as atividades 

que, por sua localização, natureza ou porte, têm a possibilidade de provocar um impacto 

ambiental negativo na biota ou nas condições de saúde do homem devem passar por um 

controle prévio do Poder Público e da sociedade. Surge, assim, o instituto jurídico do 

licenciamento ambiental.  

Do ponto de vista jurídico, a lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ao 

estabelecer a Política Nacional de Meio Ambiente, definiu que: 

 
Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
... 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 

 

Assim, o licenciamento ambiental foi erigido como instrumento público de 

gestão ambiental ao lado do estabelecimento de padrões de qualidade ambiental (inciso 

I), do zoneamento ambiental (inciso II), da avaliação de impactos ambientais (inciso 

III), dos incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de 
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tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental (inciso IV), do Cadastro 

Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 

ambientais (inciso XII) e de instrumentos econômicos, como concessão florestal, 

servidão ambiental, seguro ambiental e outros (inciso XIII).    

O licenciamento ambiental, como mecanismo estatal de proteção ambiental, 

concretiza a aplicação de três princípios do Direito Ambiental, a saber: princípio da 

prevenção, princípio do poluidor-pagador e princípio do limite.  

O princípio da prevenção determina que os atores sociais que tratam com a 

questão ambiental devem possuir um dever geral de cautela em relação aos possíveis 

impactos ambientais negativos decorrentes da implantação de uma atividade, mesmo 

que tais impactos sejam amplamente conhecidos ou cientificamente comprovados 4.  

 
“O licenciamento ambiental, como principal instrumento de prevenção de 
danos ambientais, age de forma a prevenir os danos que uma determinada 
atividade causaria ao ambiente, caso não tivesse sido submetida ao 
licenciamento ambiental.” (ANTUNES, 2005) 

 
As condicionantes estabelecidas no decorrer do processo de licenciamento 

ambiental – licença prévia, licença de instalação e licença de operação – são exemplos 

da materialização do princípio do poluidor-pagador e do princípio do limite.  

Segundo o princípio do poluidor-pagador, o empreendedor de uma atividade 

causadora de impactos ambientais negativos tem a obrigação de internalizar a quantia 

referente aos mecanismos de prevenção e controle ambiental, de forma a incorporar os 

custos ambientais aos preços dos produtos e serviços.   

 
“A contaminação não é mais que um exemplo de um fenômeno muito mais 
amplo que são as externalidades. Sempre que uma pessoa e uma empresa 
empreendem uma ação que produz um efeito em outra pessoa pela qual esta 
última não paga nem recebe pagamento, existe uma externalidade. Esta 
externalidade é uma falha do mercado e poderia dar lugar a uma 
intervenção do Estado. (...) Uma empresa que contamina o ar impõe uma 
externalidade negativa a todas as pessoas que o respiram e todas as 
empresas cujas máquinas se deterioram mais que o devido como 
conseqüência da poluição.” (BARRICHELLO, 2007)  

 
                                                 
4  Diferente, pois, do princípio da precaução. Segundo o Princípio número nº 15 da Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92: “Com o fim de proteger o meio 
ambiente, os estados devem aplicar amplamente o critério da precaução conforme as suas capacidades. 
Quando haja perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada 
para postergar-se a adoção de medidas eficazes em função do custo para impedir a degradação do meio 
ambiente.” 
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Assim, as condicionantes das licenças podem estabelecer a obrigação do 

empreendedor instalar determinado equipamento de controle ambiental que possua uma 

tecnologia mais avançada; podem também determinar que o empreendedor realize a 

disposição final de um resíduo perigoso a partir de uma tecnologia específica (ex: a 

destinação final de todo o resíduo de serviço de saúde pode ser apenas a incineração); 

podem ainda determinar uma compensação de ordem sócio-ambiental, dentre outras 

possibilidades.  

Por fim, as condicionantes de licença ambiental também estão regularmente 

associadas ao princípio do limite. O princípio do limite determina que a Administração 

Pública – por meio da condicionante de licença, por exemplo - estabeleça limites e 

padrões de lançamentos de substâncias potencialmente tóxicas ou perigosas para a 

saúde pública e para a biota. 

Conforme Antunes (2005), “a fixação dos limites é de extrema importância, 

pois será a partir deles que a Administração poderá impor coercitivamente as medidas 

necessárias para que se evite, ou pelo menos se minimize, a poluição e a degradação”. 

Decerto, é a condicionante da licença o instrumento adequado para se impor 

limites e padrões específicos para os insumos e os efluentes gerados a partir de uma 

determinada atividade. Entendemos que a condicionante da licença ambiental poderá, 

inclusive, estabelecer padrões de emissão de efluentes, atmosférica ou de ruído mais 

restritivos que a legislação5.  

Ocorre que as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental no decorrer do 

processo de licenciamento - por meio das condicionantes das licenças – e os planos e 

programas de gestão ambiental das organizações não possuem quaisquer interações de 

ordem estratégica ou operacional.  

Ora, não existiria uma forma de integrar os instrumentos públicos e instrumentos 

privados de gestão ambiental? As empresas que possuem um programa voluntário de 

gestão ambiental não poderiam ser beneficiadas com agilidade e simplificação durante o 

processo de licenciamento ambiental? 

Há exatos 10 anos a Resolução CONAMA 237 introduziu a possibilidade 

jurídica de uma maior simplificação e agilidade no decorrer do processo de 

                                                 
5  Vale notar que a prática de estabelecer nas condicionantes padrões mais restritivos que os 
limites da legislação é extremamente comum nos processos de licenciamento ambiental.  
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licenciamento ambiental. As razões de sua longa hibernação e os possíveis caminhos 

para uma maior efetividade da norma jurídica serão tratados no próximo item.   

 

3 A INEFICÁCIA DO MARCO LEGAL: 10 ANOS DE PROMULGAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO CONAMA 237/97 

O artigo 8º, em seu inciso I, da lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, determinou 

que compete ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – estabelecer, 

mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades 

efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado 

pelo IBAMA.  

Usando de sua competência regulamentar, em 19 de dezembro de 1997, o 

CONAMA editou a Resolução nº 237 que estabelece procedimentos, critérios e 

conceitos jurídicos que devem nortear o processo de licenciamento ambiental em todo o 

Brasil6.  

Dentre as diversas novidades inseridas no ordenamento jurídico ambiental 

brasileiro, uma regra específica se destaca pela inovação conceitual e pela tentativa de 

engendrar uma sinergia entre os instrumentos públicos e privados de gestão ambiental. 

Trata-se do parágrafo 3º do artigo 12, in verbis:  

 
Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, 
procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a 
natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento 
e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de 
planejamento, implantação e operação. 
... 
§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os 
procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e 
empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de 
gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do 
desempenho ambiental. 

 
Podemos afirmar que, não obstante a inovação introduzida pelo texto legal 

acima citado, o parágrafo 3º do artigo 12 não é observado, via de regra, pelos órgãos 

ambientais, estaduais e federal. Vale dizer que, na grande maioria dos casos, os 

empreendimentos que possuem certificação ISO 14001 ou programa similar não 

                                                 
6  Em que pese parte da doutrina alegue a inconstitucionalidade de dita Resolução, notadamente 
devido a seu art. 7º, esta não será objeto de maiores considerações neste trabalho. 
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possuem qualquer tipo de vantagem ou benefício durante o processo de licenciamento, o 

que nos parece uma grave omissão.  

Faz-se necessário ressaltar, todavia, que o parágrafo 3º do artigo 12 acima 

transcrito ainda carece de regulamentação, uma vez que o texto legal é claro ao 

determinar que “deverão ser estabelecidos critérios (...)”, ou seja, significa dizer que o 

Poder Público deverá editar norma jurídica para definir, de forma clara e objetiva, quais 

seriam os critérios que – uma vez observados pelo empreendedor – conceda uma maior 

agilidade e simplicidade nos processos de licenciamento ambiental.  

Quais seriam as razões que fizeram do parágrafo 3º do artigo 12 da Resolução 

CONAMA 237/97 mais uma “letra morta” no Direito Ambiental? Quais seriam os 

responsáveis por tornarem ineficaz uma norma tão relevante para a gestão ambiental?  

É possível, em nossa opinião, listar algumas razões que contribuíram para a 

longa hibernação do parágrafo 3º do artigo 12 da Resolução CONAMA 237/97. São 

elas:  

a) Ausência de regulamentação: do ponto de vista jurídico, conforme já 

comentado acima, a ineficácia do parágrafo 3º do artigo 12 da Resolução CONAMA 

237/97 deve-se, primeiramente, a inexistência de uma norma específica que estabeleça 

critérios objetivos para as organizações que possuem um sistema de gestão ambiental 

pleitearem condições mais favoráveis no processo de licenciamento. Tal 

regulamentação poderia ser editada pelo CONAMA, sob forma de resolução, ou mesmo 

expedida pelo órgão ambiental estadual.  

b) Desconfiança mútua entre os atores envolvidos no processo de licenciamento 

ambiental: além do obstáculo formal acima exposto, existe outra dificuldade, esta de 

ordem psíquica, entre os atores sociais envolvidos no processo de licenciamento 

ambiental: a desconfiança mútua. Tal comportamento, tão freqüente na área ambiental, 

possui razões históricas e são legítimas em muitos casos. Atualmente, no que se refere 

ao relacionamento órgão ambiental-empreendedor-sociedade civil, vivemos em uma 

fase de mútuas e múltiplas desconfianças. Dados recentes retirados do Anuário de 

Gestão Ambiental comprovam esta dificuldade: a pesquisa entrevistou 142 membros do 

Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, que militam na área 

ambiental em todo o país, perguntando-se qual a avaliação sobre o trabalho feito pelo 

setor produtivo em relação ao cumprimento da legislação ambiental: 
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85 % insatisfatório

08% prefere não
opinar
06% satisfatório

01% bom

 
(Avaliação do MP sobre o nível de comprometimento das organizações em relação à legislação ambiental. Em 

% de empresas por alternativas. Resposta estimulada. ANÁLISE: Anuário sobre gestão ambiental 2007)  

 

A avaliação realizada pelo terceiro setor dos programas e projetos na área 

ambiental executados pelo setor privado também não possui resultados animadores.  

 

73 %
Insatisfatório
17% satisfatório

07% bom

03% ótimo

 
(Avaliação das ONGs sobre o trabalho do setor produtivo na área ambiental. Em % de empresas por 

alternativas. Resposta estimulada. ANÁLISE: Anuário sobre gestão ambiental 2007)  

 

c) Desconhecimento por parte do setor produtivo da possibilidade de benefício: 

poucas são as empresas que possuem a certificação ISO 14001 ou programa similar que 

conhecem a possibilidade de benefício estabelecido no parágrafo 3º do artigo 12 da 

Resolução CONAMA 237/97. Nesse sentido, o Mapa Estratégico da Indústria 

2007/2015 elaborado pela CNI definiu – na área ambiental – cinco temas considerados 

como estratégicos pelo setor produtivo: 1) regulação ambiental; 2) matriz energética 

eficiente; 3) gestão estratégica e planejamento ambiental; 4) certificação ambiental; 5) 
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produção mais limpa. Não foi identificada, entretanto, nenhuma menção direta sobre a 

importância e a necessidade de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 12 da 

Resolução CONAMA 237/97.   

Ora, parece-nos que se está desperdiçando uma boa oportunidade capaz de trazer 

vantagens para todos os envolvidos. Sobretudo para o Poder Público, que deveria 

premiar tais iniciativas, a fim de estimular a proteção ambiental, notadamente em sua 

modalidade preventiva, já que menos onerosa e mais efetiva do que a reparação após a 

degradação. Ou nos dizeres de Sampaio (2003, p.64) “impõe-se a precaução como um 

meio de gerenciamento de riscos.” 

E ainda, para melhor ilustrar a questão, coloca Wold (2003, p.25) 

 
“O princípio do poluidor pagador induz os Estados a promover uma melhor 
alocação dos custos de prevenção e controle, razão pela qual sua aplicação 
é considerada como parte integrante da orientação geral do Direito 
Ambiental de se evitar episódios de degradação do meio ambiente.”  
 

Dessa forma, percebe-se claramente que a proteção ambiental ideal passa 

primordialmente por um sistema de administração e prevenção de danos ambientais, 

uma vez que mais viável e menos custoso do que a tentativa de reparação após o dano 

ocorrido. Mesmo porque se deve levar em consideração que se impossível a reparação 

ao status quo ante, surgirá o dever de indenização, que não necessariamente contribui 

para uma melhor qualidade de vida dos cidadãos.  

Além disso, as empresas também poderiam considerar uma boa alternativa para 

redução dos custos dos empreendimentos, uma vez que ao contar com permanente 

programa de gerenciamento de impactos ambientais, não será surpreendida por altos 

valores de indenização de passivos ambientais, afora a excelente estratégia de marketing 

que significa.  

 

4 PERSPECTIVAS PARA UMA NOVA FASE NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO 

AMBIENTAL: A CO-REGULAÇÃO COMO NOVO PARADIGMA NA 

RELAÇÃO ENTRE OS INSTRUMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE 

GESTÃO AMBIENTAL 

Apresentamos no item acima algumas considerações sobre algumas prováveis 

hipóteses da absoluta ineficácia do parágrafo 3º do artigo 12 da Resolução CONAMA 

237/97.  O presente artigo, entretanto, estabeleceu como um dos seus objetivos 
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específicos apresentar medidas concretas de forma a efetivar a aplicação dos benefícios 

no processo de licenciamento para as empresas certificadas.  

Entendemos que a discussão sobre a aplicação e regulamentação do parágrafo 3º 

do artigo 12 da Resolução CONAMA 237/97 não pode se dar em um plano superficial e 

reducionista da importância do licenciamento como instrumento de gestão ambiental 

pública.  

Em nossa opinião, a primeira discussão a ser formulada entre os atores sociais é 

a mudança de paradigma na relação e integração entre os instrumentos públicos e 

privados de gestão ambiental, ou seja, passar de um paradigma supervalorização do 

“comando e controle” ou da “auto-regulação” para o paradigma da “co-regulação”. 

Expliquemos de forma mais detalhada. 

O paradigma do “comando e controle” é caracterizado pela clássica relação de 

hierarquização e subordinação do particular em relação ao Estado. O órgão ambiental 

define políticas ambientais (zoneamento, parâmetros de lançamento, utilização dos 

recursos naturais, etc) e investe em uma forte fiscalização e altíssimas penalidades em 

caso de descumprimento. A política do “comando e controle” ainda pode ser 

considerada de grande importância na preservação ambiental, visto que um Estado que 

abre mão de fiscalizar as atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente somente 

será possível em uma sociedade utópica. Entretanto, a política do “comando e controle” 

não pode ser a única existente em um Estado, por razões óbvias, dentre as quais: a falta 

de recursos, a ausência de pessoal suficiente para realização da fiscalização, falta de 

aparelhamento de apoio, etc.   

Além disso, numa perspectiva discursiva, a simples imposição de uma norma 

que, muitas vezes, não considera a realidade que está regulando nem os seus 

destinatários não irá encontrar adesão voluntária, o que ocasionará o seu 

descumprimento e a necessidade de enrijecimento do poder de polícia estatal.  

O paradigma “auto-regulação” ganhou grande importância a partir da década de 

70 com a implantação do selo Blau Engel na Alemanha. Alguns autores e gestores 

entendem que a auto-regulação é uma possibilidade viável para solucionar a inoperância 

do Estado em executar as políticas de preservação ambiental.  

 
“A Carta Empresarial considera que as organizações versáteis, dinâmicas, 
ágeis e lucrativas devem ser a força impulsora do desenvolvimento 
econômico sustentável, assim como a fonte da capacidade de gestão e dos 
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recursos técnicos e financeiros indispensáveis à resolução dos desafios 
ambientais. As economias de mercado, caracterizadas pelas iniciativas 
empresariais, são essenciais à obtenção desses resultados”.(ANDRADE et 
al, 2004).  

 
 Não obstante a importância dos instrumentos privados de gestão ambiental, a 

referida corrente de pensamento, ao supervalorizar as forças do mercado na proteção 

ambiental, não considera que as mesmas forças do mercado podem enfraquecer o 

próprio sistema de gestão ambiental. Como exemplo, podemos citar a qualidade 

duvidosa de alguns órgãos certificadores; o enfraquecimento da independência da 

auditoria externa a partir da pressão comercial existente na relação cliente (auditado) – 

prestador de serviço (auditor); o baixo nível técnico de alguns auditores, etc.  

A “co-regulação”, por sua vez, é um paradigma que possui uma maior 

possibilidade de êxito na relação e integração entre os instrumentos públicos e privados 

de gestão. Na co-regulação existe sempre uma relação formada em um tripé: 

empreendedor, Poder Público e sociedade civil. Trata-se assim sempre de um processo 

dialógico entre os diversos atores sociais que possuem interesse no processo de 

licenciamento. 

Abandona-se a idéia de uma relação hierarquizada (comando e controle) ou de 

uma total independência na definição da política ambiental interna (auto-regulação) e 

progride-se para um modelo de relação institucional baseada na transparência, 

cooperação e divisão de tarefas entre o setor público e privado.  

A concretização da concepção da co-regulação, conforme descrita acima, 

depende de um novo modelo paradigmático de Administração Pública, na qual o 

conceito de interesse público (ex: proteção ambiental) não é dado de forma apriorística 

por um ente estatal hierarquicamente superior. Pelo contrário. O conceito de interesse 

público é construído – uma vez institucionalizado procedimentos e condições de 

comunicação - a partir do choque de interesses privados divergentes. 

Assim, fundamentada na teoria discursiva habermasiana, o novo paradigma de 

Administração Pública deverá garantir – por meio da institucionalização do espaço 

público - um locus democraticamente livre de coação (física ou psicológica), na qual 

todos os interessados poderão apresentar seus argumentos racionais aos demais co-

participantes do discurso. Trata-se, pois, da Administração Pública Dialógica.   
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Neste sentido, percebe-se a necessidade de uma nova postura comportamental da 

empresa e seu sistema de gestão ambiental, na medida em que informações e dados 

anteriormente fornecidos somente na auditoria externa (tais como passivo ambiental, 

lançamento fora dos padrões legais, etc) estarão abertos aos atores envolvidos no 

processo de licenciamento ambiental. Por outro lado, o órgão ambiental deve possuir 

uma postura menos agressiva em caso de constatação de irregularidades legais. E, 

também a sociedade deve estar a par do papel fiscalizatório que lhe cabe. Trata-se, pois, 

de um processo longo e contínuo em busca de amadurecimento interinstitucional.         

Em termos práticos, a co-regulação compreende uma atuação conjunta entre 

Poder Público, empreendedor e sociedade. Assim, a título de exemplo, podemos citar os 

objetivos e metas que são estabelecidos em um sistema de gestão ambiental. Na 

concepção clássica, os objetivos e metas são definidos unicamente pela organização 

sem quaisquer interferências de partes externas. Entretanto, no âmbito da co-regulação, 

os objetivos e metas são discutidos e definidos a partir de um consenso 

comunicativamente atingido entre todos os envolvidos e possíveis afetados 

(HABERMAS, 1995). 

Nesse novo paradigma, a atuação de todos os atores sociais se faz necessária 

devido, sobretudo, ao caráter global imposto pela questão ambiental. Noutras palavras, 

deve-se disponibilizar informações a respeito das atividades desenvolvidas e dos riscos 

possíveis, a fim de que todos os afetados, seja o próprio empreendedor, o Poder Público 

ou a sociedade, possam discutir o tema e deliberar pela melhor solução, já que a 

qualidade do meio ambiente afeta a todos, independentemente da sua situação 

econômico ou social, ou mesmo sua localização. 

Além disso, a solução construída a partir dos argumentos apresentados por todos 

os grupos envolvidos apresenta um maior grau de legitimidade; logo, tende a ser mais 

facilmente cumprida (de forma voluntária). Dessa forma, fica claro que a proteção 

ambiental alcançada é eficaz. 

Conforme coloca Habermas (1995, p.117), “a teoria do discurso sustenta que o 

êxito da política deliberativa depende ...., mas da institucionalização dos procedimentos 

e das condições de comunicação correspondentes.” 
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Outra vantagem trazida por esse modelo é a participação da sociedade, que se 

torna responsável pelos rumos de seu destino, afastando-se da postura passiva de crítica 

e receptora das realizações do Poder Público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de pouco conhecida e divulgada, o Brasil possui um marco regulatório 

que possibilita uma integração entre os instrumentos privados de gestão ambiental (ISO 

14001) e os instrumentos públicos de gestão ambiental (licenciamento ambiental).    

Entretanto, a efetividade da regra jurídica discutida no presente trabalho 

depende, primeiramente, da edição de uma norma que estabeleça claramente os critérios 

para a concessão de benefícios da agilidade e simplificação do processo de 

licenciamento ambiental.  

A mudança comportamental entre os atores envolvidos no processo de 

licenciamento ambiental também é um ponto a ser discutido e aperfeiçoado, uma vez 

que atualmente a desconfiança mútua impera entre iniciativa privada, sociedade civil e 

órgão ambiental.  

Por fim, se faz necessário a alteração para um novo paradigma na relação 

institucional: a co-regulação. Conforme foi demonstrado no decorrer do trabalho, a co-

regulação é baseada em uma relação institucional fundamentada na transparência, 

cooperação e divisão de tarefas entre o setor público, sociedade civil organizada  e 

agente privado.  

A integração entre os instrumentos privados e instrumentos públicos de gestão 

ambiental – baseada no paradigma da co-regulação – poderá trazer diversos benefícios, 

para todos os envolvidos. Para a empresa certificada, por exemplo, maior agilidade na 

avaliação de documentos no processo de licenciamento ambiental ou mesmo a 

renovação automática da licença de operação. Para o Poder Público, maior agilidade e 

eficácia na prestação de um serviço (análise e expedição de licenças), que tem sido alvo 

de inúmeras críticas no momento, sobretudo quando se fala no licenciamento de grandes 

hidrelétricas, vitais para o sistema energético. E, para a sociedade, que ao se envolver na 

questão e exercer seu crivo fiscalizatório, ganha um meio ambiente protegido e 

saudável, indispensável para sua boa qualidade de vida e para o desenvolvimento das 

futuras gerações. 
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Em verdade, ao entenderem que público e privado são os lados de uma mesma 

moeda, que tem seus destinados entrelaçados, e que essencial a sua cooperação, seria 

possível então deixar um legado de responsabilidade e solidariedade ambiental, vital 

para todas as formas de vida, sobretudo a humana.  
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RESUMO 

A mineração é considerada um dos setores básicos da economia, porque dela decorrem 

inúmeras outras atividades. No entanto, em virtude da rigidez locacional, o minerador está 

obrigado a minerar onde há a ocorrência do mineral. A legislação brasileira considera que 

os recursos minerais pertencem à União e cabe à ela, mediante autorizações, conceder a 

terceiros o direito de minerar. A mineração de areia ocorre em locais onde houve a 

deposição de material sedimentar erodido ao longo das eras geológicas, normalmente 

próximos à fundo de vales e aos rios, coincidindo muitas vezes com as matas ciliares, 

consideradas áreas de preservação permanente (APP). O Código Florestal e a Resolução 

302/2002 do CONAMA consideram que as áreas de preservação permanente devem ficar 

intocadas. Porém, a Resolução do CONAMA 369/2006 autorizou o uso, em se tratando de 

mineração de areia, por considerá-la de interesse social. No entanto a mineração de areia 

acaba gerando inúmeros impactos sócio-econômico-ambientais, alguns positivos, outros 

muito negativos, conforme o presente estudo que considera necessária a proteção do bem 

socioambiental, que engloba tanto o ser humano e como o ambiente em que vive. 

 

PALAVRAS CHAVES:  

MINERAÇÃO; AREIA; ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE; IMPACTOS 

SOCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAIS. 
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RESUMEN 

La mineración es considerada uno de los sectores básicos de la economía, pues de ella 

decorren muchas otras actvidades. Entretanto, em virtud de la rigidez locacional, el 

minerador está obligado a explotar justamente donde ocurran esos jacimientos minerales. 

La legislación brasileña consídera que el subsuelo pertenece al Estado y sólo el, por 

intermédio de autorizaciones, puede conceder a terceros el derecho de minerar. La 

mineración de arena ocurre em sítios donde hubo la deposición de materiales sedimentares 

causada por erosión a lo largo de las eras geológicas. Normalmente esos sítios están cerca a 

enclaves, coincidindo, muchas veces, com las matas ciliares, consideradas zonas de 

preservación permanente. El Código Forestal y la Resolución 302/2002 del CONAMA 

consideraron que las zonas de preservación permanente deberíon ser intocables. Pero, la 

Resolución del CONAMA 369/2006 autorizó el uso, cuando es el caso de mineración de 

arena, pues la consideró como actividad de insterés social. Entretanto, la mineración de 

arena genera innúmeros efectos sócio-economico-ambientales, algunos positivos, pero 

muchos negativos, conforme se analisa en el presente estúdio. Se considera, por lo tanto, 

necesaria la protección del bien socioambiental, pues él engloba tanto el ser humano cuánto 

el medioambiente donde se vive. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

MINERACIÓN, ARENA, AREA DE PRESERVACIÓN PERMANENTE, EFECTOS 

SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALES. 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente estudo é o de analisar os impactos sócio-econômico-

ambientais decorrentes da atividade de mineração de areia, a partir da análise da legislação 

ambiental e mineral vigentes em âmbito federal. Como base dessa análise utilizaram-se os 

dados obtidos durante a elaboração do diagnóstico sócio-econômico, integrante do Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto de Meio Ambiente (EIA/RIMA), acerca da 

atividade de mineração de areia ao longo do Rio Tibagi, dentro do Município de Ponta 

Grossa – Paraná.  
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1 MINERAÇÃO DE AREIA E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS 

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde 

que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do 

desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade socioambiental. 

Porém, é notório que a atividade de mineração, em geral, independente da 

substância mineirada, gera impactos, tanto de ordem ambiental, quando social e econômica, 

exatamente por se tratar de bem natural não renovável, o que implica em uso restringido, 

busca de tecnologia de reciclagem e substituição por renováveis.  

A atividade mineira tem como característica primordial a rigidez locacional, 

obrigando o minerador a lavrar exatamente no local onde a natureza a colocou a substância 

a ser minerada.   

Visando regulamentar a atividade mineraria, bem como minimizar os impactos dela 

decorrentes, existem regras que disciplinam essa atividade. Assim, a Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 176, define que: “as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 

concessionário a propriedade do produto da lavra”. Para que se realize a pesquisa e a lavra 

dos recursos minerais faz-se necessária concessão da União, que vigerá por prazo 

determinado. 

O Código de Mineração, Decreto Lei nº227 de 28/02/1967, determinou, em seu 

artigo 7º, que o aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa do 

Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de 

Minas e Energia. O artigo 42, do mesmo Decreto-Lei, esclarece que a autorização será 

recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses 

que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo.  

Entre os bens públicos referidos no artigo 42 está o bem ambiental, incorporado no 

ordenamento jurídico brasileiro, em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, em 
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seu artigo 225. O bem ambiental é um bem que tem como característica constitucional ser 

essencial à sadia qualidade de vida, sendo ontologicamente de uso comum do povo, 

podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais1. 

Desta forma, ‘todos’ são os titulares desse direito. Assim, o objetivo da tutela jurídica é a 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Caso haja alguma ameaça a 

proteção desse bem, a autorização de lavra será recusada. 

O legislador, já em 1967, demonstrou preocupação com os recursos naturais ao 

dispor, também no Código de Mineração, em seu artigo 47, a necessidade de se: X - evitar 

o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; XI - 

evitar poluição do ar ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração; e, XII - 

proteger e conservar as fontes, bem como utilizar as águas segundo os preceitos técnicos, 

quando se tratar de lavra de jazida da Classe VIII. 

Essa preocupação se deve ao fato de que a extração mineral é uma atividade 

econômica, que possui como objeto principal a exploração de recursos não renováveis, 

oriundos da natureza, existentes no subsolo. Para que ocorra sua devida exploração, muitas 

vezes faz-se necessária a remoção da camada vegetal que recobre o solo e, inclusive, de 

muitos horizontes do solo, para que então se atinja, de fato, o minério. 

Sendo assim, a mineração deve ser realizada tendo como princípio o uso racional 

dos recursos naturais, seguindo os objetivos e princípios estabelecidos na Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA) 2, visando a manutenção do equilíbrio ecológico; a 

racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; a recuperação de áreas 

degradadas, dentre outros. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988, dispõe, em seu artigo 225, §2º, que 

“aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio degradado, de 

acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente, na forma da lei”.  Ao adotar 

essa postura, o constituinte baseou-se no fato de que a exploração dos recursos minerais, 

em razão de sua atividade acarreta danos ao meio ambiente e, porquanto, exige-se do 

                                                 
1 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 6º ed. ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 60. 
2 LEI Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
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explorador dos recursos minerais, seja pessoa física ou jurídica, a recuperação desse meio 

degradado.  Ressalta-se que essa obrigação é imprescindível para manter o equilíbrio 

ecológico ou restabelecê-lo. Para tanto, é dever jurídico do órgão público exigir a 

recuperação e indicar ou aprovar a solução técnica a ser observada na recomposição.3

Na opinião de Carlos Luiz Ribeiro: 
 
“Não existe incompatibilidade absoluta entre a prática da mineração e a preservação 
do meio ambiente, a despeito das atividades minerarias serem geralmente 
degradadoras do Meio Ambiente e, ás vezes, localmente poluidoras. Contudo, 
poderão coexistir, tratando-se, por óbvio, da mineração racional e responsavelmente 
conduzida, que respeita as normas técnicas regulamentares”.4
 

 

2 MINERAÇÃO DE AREIA E AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANTENTE - 

(APP) 

A mineração de areia ocorre em locais onde houve a deposição de material 

sedimentar erodido ao longo das eras geológicas. Normalmente esses locais estão próximos 

à fundo de vales e aos rios, coincidindo muitas vezes com as matas ciliares, consideradas 

áreas de preservação permanente (APP).  

O Código Florestal, Lei n° 4.771/65, instituiu as áreas de preservação permanente 

em seus artigos 2° e 3°, e o CONAMA, pela da Resolução nº 303/02, dispôs definições e as 

regulamentou5. 

                                                 
3 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p.40. 
4 RIBEIRO, Carlos Luiz. Direito minerário escrito e aplicado. Belo Horizonte: Del Rei, 2006, p.333. 
5 De acordo com a Resolução nº303/2002, que dispôs definições, parâmetros e limites para as APPs:  
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou intermitente;5

II - nascente ou olho d’água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água 
subterrânea; 
III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d’água, onde há 
ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia 
flexuosa) e outras formas de vegetação típica; 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de: 
a) trinta metros, para o curso D’água com menos de dez metros de largura; 
b) cinqüenta metros, para o curso D’água com dez a cinqüenta metros de largura; 
c) cem metros, para o curso D’água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 
d) duzentos metros, para o curso D’água com duzentos a seiscentos metros de largura; 
e) quinhentos metros, para o curso D’água com mais de seiscentos metros de largura; 
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As áreas de preservação permanente devem ser preservadas, pois possuem funções 

ambientais, principalmente relacionadas à: preservação dos recursos hídricos, da paisagem, 

da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora, da proteção 

do solo e de assegurar o bem estar das populações humanas.6 Considera-se, ademais, que as 

Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, 

são instrumentos de relevante interesse ambiental, pois possibilitam alcançar a 

sustentabilidade, objetivo para as presentes e futuras gerações.7

Diante de sua importância ambiental, as APPs devem ser preservadas. No entanto 

existem diversas atividades econômicas responsáveis pela degradação e destruição dessas 

áreas, principalmente a agricultura e a pecuária, a extração de madeira, as atividades 

industriais, a expansão urbana desregrada, a construção de estradas e pontes e as atividades 

de mineração.  

As atividades de mineração geralmente necessitam de muita água, o que leva a 

ocupar áreas próximas aos rios, mesmo que a extração de minério não ocorra em área 

contígua a estes. Ademais, em algumas situações, ocorre a retirada de materiais diretamente 

de áreas originariamente ocupadas por matas ciliares, consideradas de preservação 

permanente. Assim, degradam-se as matas ciliares e desfiguram-se as barrancas dos rios. 

Além disso, utilizam-se grandes quantidades de água para lavagem de minérios, essa 

lavagem gera resíduos que geralmente fluem para os rios, causando assoreamento e 

poluição. A retirada de água e os canais de transporte de resíduos da lavagem contribuem 

para destruir a mata ciliar.8

Diante desses problemas, coube ao CONAMA, de acordo com as suas atribuições, 

criar mecanismos para minimizar tais questões. 

                                                                                                                                                     
II - ao redor de nascente ou olho D’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal 
forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte; 
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos D’água com até vinte hectares de 
superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros; 
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a 
partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 
6 Conforme considerações preliminares da Resolução do CONAMA nº 302/2002.  
7 Idem. 
8 MUELLER, Charles C.Gestão de Matas Ciliares. In Gestão Ambiental no Brasil, experiência e sucesso. 
Org LOPES, Ignez Vidigal et all, 5 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002, p.191. 
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3.  POSICIONAMENTO DO CONAMA 

Em 28 de março de 2006 aprovou-se a Resolução nº369, que dispõe sobre a 

possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente, APP. Levou-se em conta a singularidade e o valor estratégico das áreas de 

preservação permanente, caracterizadas, como regra geral, pela intocabilidade e vedação de 

uso econômico direto. Considerou-se, ainda, que as APPs, bem como outros espaços 

territoriais especialmente protegidos, são instrumentos de relevante interesse ambiental, 

pois integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações, 

além de sua função socioambiental. No entanto, esta Resolução normatizou acerca de casos 

excepcionais.  

Para tanto, considerou que, em se tratando de obras, planos, atividades, projetos de 

utilidade pública ou de interesse social e para a realização de ações consideradas eventuais 

ou de baixo impacto ambiental, pode haver intervenção ou supressão de APP, mediante 

autorização do órgão ambiental. 

Assim sendo, conforme dispõe o art. 2º, II, alínea d, da Resolução nº369/2006 do 

CONAMA, as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho são 

consideradas de interesse social9 e, para tanto, mediante autorização de órgão ambiental 

competente, poderá haver a intervenção ou supressão da vegetação da APP.  

O CONAMA para emitir esta norma fundamentou-se no que dispõe o Código 

Florestal Brasileiro em seu artigo 1º, § 2º, que trata das atividades consideradas de interesse 

social, in verbis:: 

 
V - Interesse social: 
a) As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais 
como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de 
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do 
CONAMA;  

                                                 
9 Resta, desta forma, determinar qual é o quantum a ser extraído para a lavra ser considerada efetivamente de 
interesse social, com base na demanda local. Considera-se, em contra partida, que a mineração praticada 
acima deste limite, passa a ser exercida visando o lucro ganancioso. A partir disso, deixa-se de atender aos 
interesses da sociedade como um todo, passando a atender aos interesses de apenas alguns particulares. 
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b) As atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e 
não prejudiquem a função ambiental da área; e  
c) Demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do 
CONAMA. 
 

 

4.  DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MINERAÇÃO 

O aproveitamento econômico de recursos naturais e minerais está inserido nas 

práticas de estratégia para o desenvolvimento territorial. Os processos de crescimento 

populacional, de modernização e de urbanização aumentam a demanda por recursos do 

setor de extração mineral voltado para a construção civil. Esta exploração indica o aumento 

do número de obras e caracteriza-se como atividade que proporciona o desenvolvimento 

sócio-econômico para os agentes afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento. 

Juntamente com todo o processo de utilização do recurso, desencadeiam questões de ordem 

social, ambiental e, também, econômica. As interferências de determinada atividade 

culminam em reflexos na sociedade e, portanto, devem ser previstos, dentro do possível, na 

elaboração de estudos ambientais e territoriais.   

A renovação técnica é causadora de mudanças espaciais de nível estrutural, o que 

significa que um território10 deve estar preparado para esta renovação, exigindo 

modificações na organização socioespacial existente. Algumas destas mudanças estruturais 

implicam em impactos negativos para a sociedade e o meio. O fato de se mudarem as 

iniciativas de exploração de determinado espaço, condiciona novas atribuições funcionais 

da mão de obra, além de acarretar, ainda, em diferentes aspectos relativos ao habitualmente 

pré-condicionado. Significa adaptar as mudanças de atividades dentro da chamada vocação 

do lugar, levando-se em conta as aspirações de todos os agentes envolvidos, incluindo-se 

moradores das áreas próximas afetadas, trabalhadores, visitantes e empreendedores. 

Desta forma, para se compreender e determinar o funcionamento sistêmico de um 

determinado território é necessário obter informações sobre questões internas deste. 

Aspectos sociais, econômicos e ambientais revelam estas informações e devem ser 

avaliados separadamente e, também, conjuntamente. Para tanto, a região, o território e o 
                                                 
10 RAFFESTIN, Claude. “Por uma Geografia do poder”. São Paulo. Ed. Ática, 1993.  
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lugar devem ser estudados e, daí decorre a importância de que Estudos Prévios de Impactos 

Ambientais sejam realizados, visando detalhar todos esses elementos, bem como as 

interfaces das relações desses. 

 

5. IMPACTOS SÓCIO–ECONÔMICO-AMBIENTAIS CAUSADOS PELA 

MINERAÇÃO DE AREIA 

São causados impactos sócio-econômicos positivos e negativos pela mineração de 

areia.  Como impactos positivos pode-se elencar a geração de  empregos diretos, bem como 

de empregos indiretos decorrentes daqueles postos de trabalho que dependem da areia para 

que, dentre estes: caminhoneiros que transportam a areia, de empregados da construção 

civil como um todo, pessoas ligadas ao comércio de materiais de construção em geral, além 

de profissionais liberais como geólogos, advogados e contadores. Ao mesmo tempo, gera 

impostos, que revertem em serviços à população, possibilitando que se dê continuidade a 

obras e projetos que visem melhorar as condições de vida, proporcionando bem estar à 

população em geral.  

Ressalta-se que, geralmente, esses impactos positivos repercutem, também, na 

área entorno à mineirada, uma vez que a areia extraída é comercializada e utilizada e, de 

forma geral, é geradora de riquezas. 

Em relação aos impactos ambientais negativos podem-se elencar: a destruição da 

mata ciliar, o afugento de animais, a poluição das águas e dos solos devido ao uso 

inadequado de combustíveis fósseis, a prática de queimadas que visam acabar com a 

cobertura vegetal, a alteração dos cursos dos rios, bem como de sua profundidade, alterando 

a velocidade de escoamento dessas águas etc. 

Impacto socioambiental, bastante negativo, também verificado, está relacionado à 

perda de identidade entre as pessoas e o lugar, ou seja, da diminuição da topofilia11, em 

decorrência da mineração da areia, afastando-as, principalmente da beira dos rios e das 

matas-ciliares adjacentes. 

Segundo Yi-Fu TUAN,  

                                                 
11 Segundo Yi-Fu Tuan (1980), “topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”.  
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“percepção, atitude, valor e visão de mundo possuem significados que se 
superpõem. (...) Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, 
como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 
enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que 
percebemos tem valores para nós, para a sobrevivência biológica, e para propiciar 
algumas satisfações que estão enraizadas na cultura. Atitude é primariamente uma 
postura cultural, uma posição que se forma frente ao mundo. Ela tem maior 
estabilidade que a percepção e é formada de uma longa sucessão de percepções, 
isto é, de experiências. As crianças percebem mas não tem  atitudes bem 
formadas, além das que lhes são dadas pela biologia. As atitudes implicam 
experiência e uma certa firmeza de interesse e valor. As crianças vivem em um 
meio ambiente, elas têm apenas um mundo e não uma visão de mundo. A visão de 
mundo  é a experiência conceitualizada. Ela é parcialmente pessoal, em grande 
parte social. Ela é uma atitude ou sistema de crenças”12.  
 

Percebeu-se, em estudos realizados no Rio Tibagi, em Ponta Grossa – Paraná, que 

muitos moradores de áreas próximas tinham hábitos de passeio, descanso, apreciação da 

paisagem, pesca e banhos no Rio, porém, com o surgimento de problemas ambientais 

decorrentes da mineração de areia, especialmente poluição das águas, desmatamento, perda 

da vida e acúmulo de lixo, estão afastando-se paulatinamente do Rio.. 

Em pesquisa in locu, realizada entre os meses de maio e junho de 2006, como 

parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto de Meio 

Ambiente (EIA/RIMA) acerca da Mineração de areia ao longo do Rio Tibagi13, verificou-se 

que o sentimento de ligação, elo, entre os moradores da área afetada e o Rio está mudando. 

36,3% dos entrevistados diz já não possuir nenhuma relação com o Rio; enquanto 18,1% 

diz já ter possuído; 22,7% possui pouca ligação; enquanto que 22,7% dos entrevistados 

ainda mantém bastante relação com o mesmo. 

Parte dos entrevistados, sobretudo aposentados, afirmaram que já tiveram ligação 

estreita com o Rio, porém em tempo atrás, quando buscavam o Rio como local de lazer e 

recreação, onde podiam interagir de maneira harmônica para com o meio. Esses 

freqüentadores mais antigos possuem posição severamente crítica às atividades que têm 

                                                 
12 TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da Percepção, Atitudes e Valores do meio ambiente. Trad. Lívia de 
Oliveira. São Paulo/Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1980,p.4. 
13 Estudo sócio-econômico realizado pelos seguintes profissionais: Mariana Baggio Annibelli e Daniel Hauer 
Queiroz Telles, geógrafos, com respectivas habilitações no CREA-PR. 
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trazido impactos negativos para o rio e para a área de entorno. Pois, com o idoso, a relação 

com o meio é diferente: 

 

“o mundo percebido se encolhe com o declínio, tanto da visão, como da audição. 
A diminuição da mobilidade restringe ainda mais o mundo do idoso, não somente 
no óbvio sentido geográfico, mas também pelo fato dos encontros hápticos-
somáticos com o meio ambiente (escalar montanhas, correr, caminhar) se tornam 
menos freqüentes. Os jovens povoam o mundo com fantasias, enquanto que com o 
idoso, é o passado distante que fornece o material para a fantasia e distorção” 
(TUAN, 1980, p.66). 
 

Para as crianças, os resultados foram ainda mais impressionantes. Mais da metade 

dos alunos avaliados14 (51,35%) relacionou o Rio Tibagi diretamente à questão da poluição 

de suas águas e degradação ambiental.  Enquanto que 13,5% fizeram alusão ao Rio sob 

influência da mineração de areia. Apenas 8,1% dos alunos fizeram referência ao Rio Tibagi 

como local de interação entre o homem e a natureza; e, 27,05% dos alunos salientaram, em 

seus desenhos, a necessidade de preservação do meio ambiente, em especial do Rio Tibagi. 

Para aqueles alunos que relacionaram o Rio Tibagi com a mineração de areia, 80% 

referiram-se à atividade como potencialmente degradadora do meio ambiente, 

representando-o como locais devastados e sem mata ciliar; dos alunos que preferiram 

trabalhar com o fato do Rio ser o local de interação do homem com a natureza, 100% 

fizeram referência às atividades de lazer e entretenimento, em especial à pescaria; dos 

alunos que escolheram trabalhar com a questão da preservação ambiental, 100% 

caracterizaram a natureza como local de paz e harmonia entre seus elementos e, que, 

portanto, necessitam serem preservados; Existe ainda um grupo de alunos que, através de 

seus desenhos, preferiu tratar da questão da poluição e degradação do Rio, evidenciando 

aspectos que de alguma forma os desagradam, principalmente quanto à poluição de suas 

águas, quer seja por lixo ou por produtos químicos, que vem causando a mortandade de 
                                                 
14 A atividade com os alunos teve como objetivo abordar a questão sociocultural e socioambiental a partir da 
“construção de imagens decorrentes da apreensão dos significados e subjetividades referendadas pelos mapas 
mentais” (nesse caso pelos desenhos) (KOZEL, 2006, p.135). Pois, “cada indivíduo tem sua própria relação 
com o mundo em que vive e consequentemente uma visão muito particular dos lugares e territórios” (KOZEL, 
2006, p.140). Analisaram-se desenhos elaborados pelos alunos da 6ª série, turma A, turno da manhã, da 
Escola Estadual Francisco Pires Machado, acerca da temática mineração de areia no Rio Tibagi e o Meio 
Ambiente. 
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peixes e deixando o Rio como um local inóspito e inadequado para o convívio das pessoas 

e dos animais. Fez-se referência, ainda, a outro aspecto negativo, a devastação das matas 

ciliares, dentre esses alunos, 79% manifestaram-se de forma bastante efetiva, posicionando-

se contra e pedindo providências para que algo se faça com o intuito de melhorar a 

qualidade ambiental desses locais. Já 21% demonstraram que, apesar da poluição, o Rio 

Tibagi ainda é um local onde é possível desfrutar da harmonia com a natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade de mineração de areia, em que pese seja considerada de interesse social 

pela Resolução 369/2006 do CONAMA e apesar de gerar impactos sócio-econômicos 

positivos, ocasiona também inúmeros impactos socioambientais e socioculturais negativos, 

porque além de alterar substancialmente as características ambientais do lugar minerado, 

modificando as características naturais do lugar, acaba afastando as pessoas do convívio 

que antes tinham com a natureza e com o rio, não se identificando mais com o ambiente por 

não os considerarem mais um local agradável, aprazível ou familiar.  

É bem verdade que os impactos puramente ambientais podem ser minimizados ou 

fortemente mitigados com uma tecnologia de extração mais adequada, mas está claro que 

não é apenas o impacto ambiental que deve ser mitigado, mas também o social e 

socioambiental, para não afugentar a população de sua identificação com o rio. Desta forma 

evidencia-se que somente a preocupação com o bem ambiental não é suficiente, fazendo-se 

necessária a proteção do bem socioambiental. 

Os bens socioambientais compreendem não apenas aqueles essenciais à manutenção 

da vida, em todas as suas formas, como também aqueles bens que são fruto da intervenção 

humana. Assim, o bem socioambiental se revela justamente pela proteção de dois valores 

em um único bem jurídico: a biodiversidade e a sociodiversidade15. Portanto, o conceito de 

bens socioambientais traz em si a idéia da interação homem-natureza, e de que incluem não 

só os bens naturais (água, ar, sol, fauna, flora, etc), como também os bens que são fruto de 

                                                 
15 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, p.246. 
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intervenções antrópicas, ou culturais (obras artísticas, monumentos, crenças, valores, 

saberes, formas de criar, etc)16, ambos necessários para o respeito e manutenção da vida. 

A busca da proteção do bem socioambiental na sua integralidade na exploração de 

areia importa  em uma questão ambiental, tanto quanto cultural e, por tudo isso, tratando-se 

de bem não renovável, que exige um grande esforçonatural em sua substituição. 
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RESUMO 

Os Princípios do Equador são o resultado de uma iniciativa de vários bancos mundiais 

junto ao International Finance Corporation (IFC), com fortes diretrizes comuns no apoio 

à discussão de questões socioambientais e no financiamento de projetos relacionados.  

O desenvolvimento sustentável, o aquecimento global, preservação de espécies, 

ecodesenvolvimento são temas objeto de grandes debates da atualidade, tendo em vista 

que não somente geram reflexos em termos ambientais, mas também impactos sócio-

econômicos. Acrescente-se a isso o fato de que grandes projetos, tanto de iniciativa 

governamental quanto de iniciativa privada, que trazem impactos ao meio-ambiente, 

somente podem ser viabilizados mediante recursos advindos de instituições financeiras. 

O presente estudo analisa os Princípios do Equador em relação à efetividade das 

diretrizes estabelecidas, às obrigações decorrentes da sua adesão e aos mecanismos que 

venham a garantir o seu cumprimento. Um breve histórico dos fatos é traçado para 

melhor compreensão dos motivos que levaram os bancos a aderirem aos Princípios, para 

em seguida examinar-se cada um dos Princípios, seus aspectos jurídicos e as formas de 

controle dos procedimentos adotados por instituições financeiras. 
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RESUMEN 

Los Principios del Ecuador son el resultado de una iniciativa de vários bancos 

mundiales junto de la Corporación Internacional Financera (IFC), com fuertes 

directrizes comunes  en el apoio a dicusiones de asuntos socioambientales e 

financiación de proyectos relacionados.  El desarrollo sustentable el calentamiento 

global, preservación de espécies, ecodesarrollo son temas obyecto de grandes debates de 

la actualidad, tenendo en vista que no solamente generan reflejos en el ambiente, mas 

también impactos socioeconómicos.  Añada a esto el facto de que grandes proyectos 

tanto de la iniciactiva gobiernamental cuanto de la iniciactiva privada, que tracen 

impactos al medio ambiente solamente pueden ser echos con recursos de las 

instituiciones financeras.  El presente estudo analisa los Principios del Ecuador em 

relación a efectividad de las directrizes establecidas, las obrigaciones decorrientes de 

suya entrada y los mecanismos que vengan a garantizar su cumplimiento. Un breve 

histórico de los factos es proyectado para mejor compreensión de los motivos que 

llevaran los bancos a ingresaren em los Principios, para en seguida analisaren cada uno 

de los Principios, sus aspectos jurídicos y las formas del control de los procedimientos 

adoptadospor instituiciones financeras. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

LOS PRINCIPIOS DEL ECUADOR; FINANCIACIÓN DE PROYECTOS; RIESGOS 

SOCIOAMBIENTAIS; INSTITUICIONES FINANCERAS; BANKTRACK 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, no mundo globalizado, bancos em geral exercem um 

papel relevante na distribuição e alocação de recursos financeiros. Isso é facilmente 

constatável quando se observa que a grande maioria das empresas e governos depende 

de financiamentos para execução de seus projetos. Dessa maneira, as instituições 

bancárias acabam por influenciar direta ou indiretamente a grande maioria dos 

segmentos das atividades humanas.  

Ao mesmo tempo, toma-se conhecimento de que recursos financeiros 

são frequentemente utilizados para atividades que resultam em danos ao meio ambiente, 

violação de direitos humanos e desigualdade social. Dessa forma, as instituições 

financeiras privadas passaram a exercer um relevante papel nesse cenário, com poder 
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para agir ou não em defesa do meio ambiente e de comunidades, em razão de projetos 

que financiam. 

 Até recentemente, a grande maioria dos bancos comerciais e de 

investimentos não considerava aspectos sociais ou ainda aqueles relativos ao meio 

ambiente como relevantes para suas operações. Hoje em dia, entretanto, algumas 

instituições financeiras já reconhecem que têm grande responsabilidade pelos projetos 

que seus clientes pretendem financiar em razão dos impactos sociais ou ao meio 

ambiente que esses podem causar. 

No setor financeiro, o direcionamento correto de questões ambientais 

e sociais já é algo considerado crítico para a gestão de riscos das operações, carteira de 

clientes e principalmente risco de imagem. 

A questão vigente não é mais se os bancos comerciais devem 

considerar aspectos inerentes ao desenvolvimento sustentável1 como significativos para 

suas atividades, mas como eles deverão ser operacionalizados, quais padrões deverão 

ser adotados e como deverão ser implementados, ou ainda como garantir o 

cumprimento. 

De maneira mais específica, nesse artigo pretende-se compreender os 

Princípios do Equador que supostamente foram criados para responder essas questões. 

Portanto, mediante o exame das diretrizes estabelecidas pelos Princípios, das obrigações 

decorrentes da adesão, e dos mecanismos que porventura venham a garantir o seu 

cumprimento, é que se pretende desenvolver a questão central do presente estudo. 

1. BREVE HISTÓRICO 

Desde o início dos anos 80, instituições financeiras como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional começaram a ser observados com mais 

atenção pela sociedade. No final da década de 90, as ONGs passaram a voltar sua 

atenção também para bancos comerciais privados e bancos regionais de 

desenvolvimento. 

                                                           
1 Esse artigo adota o conceito de desenvolvimento sustentável adotado pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento presidida por Gro Harlem Brundtland, cujo relatório denominado 
Nosso Futuro Comum aponta como objetivo “propor estratégias ambientais de longo prazo para se obter 
um desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante; recomendar maneiras para que a 
preocupação com o meio ambiente se traduza em maior cooperação entre os países em desenvolvimento e 
entre países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social e leve à consecução de 
objetivos comuns e interligados que considerem as inter-relações de pessoas, recursos, meio ambiente e 
desenvolvimento.”, conceito este contraposto ao de ecodesenvolvimento lançado por Maurice Strong em 
1973 e desenvolvido por Ignacy Sachs, tendo por base o teto de consumo material. 
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Durante muitos anos, as atividades dessas instituições financeiras 

passaram despercebidas em relação a aspectos socioambientais, sendo que nos últimos 

anos esse cenário começou a mudar.  

É importante desde o início estabelecer-se o que uma linha de 

compreensão para o termo socioambiental, para tanto, seguir-se-á o conceito de 

SANTILLI, assim transcrito2: 
“desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com 
tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve 
promover não só a sustentabilidade estritamente ambiental – ou, seja, a 
sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos ecológicas – como 
também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a 
redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como 
justiça social e equidade. Além disso, no novo paradigma de 
desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo deve promover e 
valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo democrático no 
país, com ampla participação social na gestão ambiental” E segue afirmando 
que “o socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de que 
as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade 
política se incluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição 
socialmente justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração dos 
recursos naturais” 

O setor financeiro privado começou a ampliar seu crescimento de 

forma robusta. As atividades das instituições financeiras começaram a afetar a vida não 

somente dos acionistas, mas de outros grupos relacionados de alguma forma. O 

isolamento dessas instituições em relação ao processo democrático conduziu a um 

processo negativo de imagem e descontentamento da sociedade, pois ao mesmo tempo 

em que aumentavam sua capacidade de financiamentos e empréstimos, nada acontecia 

em relação à proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas. Além disso, o número 

de fusões e incorporações cresceu vigorosamente resultando na formação de 

conglomerados financeiros com operações em diversos países, fazendo com que os 

governos locais mantivessem uma posição demasiadamente comedida em relação a leis, 

regulamentações e autorizações em suas localidades, para evitar conflitos com 

instituições investidoras. 3

Todos esses fatores fizeram com que bancos comerciais 

vislumbrassem oportunidades em localidades onde instituições governamentais de 

alguma forma estavam preocupadas com a opinião pública, acabando por evitar avançar 

em suas operações financeiras. Para ilustrar tem-se a Usina de “Three Georges Dam” 

                                                           
2 SANTILLI, Socioambientalismo e novos direitos: proteção à diversidade biológica e cultural. São 
Paulo: Petrópolis, 2005. 303 p.  
3 BANKTRACK. Principles, Profits or just PR – Equator Principles Anniversary Report. Amsterdã, 
Holanda, 2004. p. 6. 
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em Yangtze River Valley na China4 financiada por instituições privadas, enquanto o 

Banco Mundial manteve-se totalmente fora do projeto. Também pode ser citada a 

construção dos oleodutos no Equador que atravessam nove áreas de proteção ambiental, 

sendo um projeto totalmente financiado por bancos privados de investimentos; ou ainda, 

o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan, conhecido como BTC, que quando as instituições 

públicas viram-se impossibilitadas de financiá-lo em razão de seus padrões de exigência 

socioambientais, rapidamente instituições privadas se interessaram pelo projeto5. 

Prontamente, organizações não-governamentais (ONGs) e a sociedade 

civil começaram a perceber o grau de desproporcionalidade entre a capacidade de 

influência dessas instituições financeira privadas, as quais tinham liberdade para agir de 

forma totalmente não democrática e sem qualquer transparência. Diante disso, grupos 

de defesa do hemisfério norte, em especial dos Estados Unidos e Europa passaram a 

trabalhar de maneira a influenciar politicamente essas instituições no sentido de atuarem 

de forma solidária em relação às comunidades afetadas por suas decisões no hemisfério 

sul.6

Ao final da década de 90, em uma tentativa para evitar investimentos 

prejudiciais ao meio ambiente e às sociedades, um grupo de ONGs começou a 

coordenar uma estratégia de pressão sobre os bancos para adoção de políticas e 

procedimentos que considerassem aspectos socioambientais em sua gestão de riscos.7 

Os esforços iniciais de pressão tiveram como foco diferentes áreas tais como 

governança corporativa, sistemas de gestão ambiental, políticas específicas para setores 

críticos como proteção de florestas, mudanças climáticas e impactos em larga escala 

ocasionados pela construção de usinas, barragens e oleodutos. 

Como resultado desse trabalho, evidenciou-se a posição 

desconfortável em que ficava a instituição financeira quando sua reputação era colocada 

em risco ao divulgar-se que adotava uma postura que desconsiderava qualquer aspecto 

de natureza socioambiental. Para exemplificar, em novembro de 2001, o ABN Amro 

liderou um grupo de quatro bancos holandeses na criação de uma política de proteção de 

                                                           
4 WRIGHT, Christopher.; RWABIZAMBUGA, Alexis. Institutional Pressures, Corporate Reputation, and 
Voluntary Codes of Conduct: An Examination of the Equator Principles. Business and Society Review. 
Malden, MA, EUA. 111-1. 2006. p. 97.  
5 WWF-UK; BANKTRACK. Shaping the Future of Sustainable Finance: Moving the Banking Sector 
from Promises to Performance. Disponível em: < http:// www.wwf.org.uk/ filelibrary/ pdf/ 
sustainablefinancereport.pdf > Acesso em: 20.12.2006. 
6 BANKTRACK. op. cit. p. 7. 
7 AMALRIC, Frank. The Equator Principles: A Step Towards Sustainability? Zurique, Suiça: CCRS, 
2005. p. 5. 
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florestas em resposta a uma campanha contra o financiamento por bancos holandeses de 

plantações de palmeiras de óleo que colocariam em risco o habitat do orangotango na 

Indonésia.8 Embora o foco da questão fosse apenas um problema, esse episódio gerou 

um precedente que acabou por constituir um marco no diálogo entre ONGs e 

instituições financeiras. Outros bancos como WestLB, Morgan Santanley, Westpac e 

Citigroup também se viram em posição extremamente desconfortável com o crescente 

aumento de protestos em suas unidades quando eram apresentadas acusações de 

financiamento de projetos causadores de destruição social e ambiental. 

Em 2002, ONGs comprometidas com questões de financiamentos de 

projetos que causavam prejuízos socioambientais enunciaram uma série de princípios 

relativos a aspectos que deveriam ser considerados por instituições ao examinarem 

pedidos de financiamento. Denominado ‘the Collevecchio Declaration on Financial 

Institutions and Sustainability’ esse conjunto de princípios foi apresentado como sendo 

o caminho entre a economia e a ecologia9. 

Ao mesmo tempo, diante do cenário de crescimento da pressão das 

ONGs e de protestos da sociedade, e ainda, do reconhecimento de algumas instituições 

financeiras no sentido de que controvérsias sociais e ambientais poderiam impactar seus 

resultados, os Princípios do Equador começaram a ser escritos, identificando-se áreas 

críticas e buscando-se mitigar riscos ambientais mediante a exigência de garantias 

adicionais de empresas que buscassem financiamentos para operações que poderiam 

trazer danos de natureza socioambiental. 

Em outubro de 200210, um pequeno número de bancos reunidos em 

Londres com representantes do International Finance Corporation (IFC) iniciou uma 

discussão acerca das questões socioambientais. As instituições financeiras presentes 

decidiram desenvolver um conjunto de parâmetros para o setor financeiro privado tratar 

questões acerca de projetos com riscos de natureza social ou ambiental. Esse fato levou 

à primeira versão dos Princípios do Equador que foi publicado em Washington, DC, no 

dia 4 de junho de 2003, ocasião em que as 10 instituições financeiras privadas, lideradas 

por Citigroup, ABN AMRO, Barclays e West LB apresentaram o que denominaram 

uma tentativa para redução de riscos ambientais e sociais relacionados ao financiamento 

                                                           
8 BANKTRACK. op. cit. loc. cit. 
9 BANKTRACK. No U-turn allowed; recommendations to the Equator Banks. Davos, Suiça, 2004. p. 10. 
10TESFAMARIAN, Sofia. Eyes on Africa: The Piteous, Covetous and China. Disponível em: 
<http://www.shabait.com/staging/publish/article_005731.html>. Acesso em 22.12.2006. 
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de projetos a serem realizados em localidades com maior fragilidade de defesa do 

ecossistema. 

Desde então, esses Princípios foram adotados por 40 instituições 

financeiras privadas ao redor do mundo, os quais foram revisados e atualizados em 

julho de 200611, cuja versão vigente será objeto de análise nesse artigo. 

É importante salientar que o anúncio da vigência dos Princípios do 

Equador é considerado um marco e um passo na direção da sustentabilidade por parte de 

um setor de grande influência na sociedade que previamente operava no anonimato em 

relação a esse tema. Na época do anúncio, as ONGs engajadas nas questões envolvendo 

instituições financeiras e aspectos socioambientais fizeram o seguinte 

pronunciamento12: 
“Na condição de representantes de organizações não-governamentais que 
elaboraram a Declaração de Collevechio para o tratamento de questões 
socioambiental por instituições financeiras, nós aclamamos os esforços 
liderados pelas instituições financeiras para encontrar uma solução para esses 
problemas críticos. Se os Princípios do Equador representarão uma iniciativa 
significante ou de pequena importância, isso dependerá do comprometimento 
fortalecido das instituições financeiras com a questão, além da consciência de 
tornar transparente sua implementação. Nós acreditamos que os Princípios do 
Equador, corretamente implementados, poderão ser de grande serventia para 
o início de atividades para as quais as instituições financeiras poderão 
examinar e confrontar seu papel em relação a projetos destrutivos. Paradigma 
criado a partir de indicativos de múltiplas instituições financeiras, os 
Princípios somente serão eficientes em função do comprometimento que 
deverá existir por trás deles.”13

2. OS PRINCÍPIOS DO EQUADOR14 

Os Princípios do Equador são o resultado de uma iniciativa de vários 

bancos mundiais junto ao International Finance Corporation (IFC), com fortes diretrizes 

comuns no apoio à discussão de questões socioambientais e no financiamento de 

projetos relacionados. 
                                                           
11 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. The Equator Principles. Disponível em: <http://www.equator-
principles.com/documents/Equator_Principles.pdf>. Acesso em 15.11.2006. 
12 CSR WIRE. Business Ethics. First-Ever Banking Principles Won't Protect Environment or Human 
Rights, Groups Say. 5 mai. 2003. Disponível em: <http://www.csrwire.com/synd/business-
ethics/article.cgi/1885.html>. Acesso em 16.11.2006. 
13 Tradução livre de “As representatives of the non-governmental organizations (NGOs) that drafted the 
Collevechio Declaration calling for environmental and social responsibility from financial institutions, we 
applaud the efforts of leading banks to grapple with these critical issues. Whether or not the Equator 
Principles (EPs) represent a significant initiative or a negligible one depends on banks’ commitment to 
strengthen them and be transparent in their implementation of the Principles... We believe that the EPs, 
aptly implemented, can be a helpful springboard from which financial institutions can examine and 
confront their role in destructive projects. Modelled after guidelines from multilateral lending institutions, 
the Principles are only as good as the commitment behind them.” 
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O IFC é uma das instituições componentes do Banco Mundial15, 

juntamente com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

Associação Internacional para Desenvolvimento (AID), Agência Multilateral de 

Garantias de Investimento (AMGI), Centro Internacional para Arbitragem de Disputas 

sobre Investimento (CIADI). 

Os Princípios do Equador estabelecem diretrizes para instituições 

financeiras sobre determinação, avaliação e gerenciamento de riscos ambiental e social 

em financiamento de projetos. Nesse aspecto é importante frisar que o conceito16 de 

financiamento de projetos (project finance) deverá seguir o estabelecido pelo “Basel 

Committee on Banking Supervision”, conhecido no Brasil como Basiléia II. Para 

melhor esclarecer o conceito de financiamento de projetos praticado no mercado 

financeiro, pode-se adotar, em razão da qualidade didática, o conceito de Edson 

Aparecido MORASSUTTI17 como: 
“Uma operação financeira estruturada que permite dividir o risco entre o 
empreendedor e o financiador, os quais serão remunerados pelo fluxo de 
caixa do empreendimento, motivo da operação, após sua implantação. É 
extremamente útil na implantação e expansão de negócios, principalmente 
aqueles que exigem elevado investimento. A grande vantagem do project 
finance é a ruptura da abordagem tradicional centrada na empresa que busca 
financiamento para a implantação de um projeto e a adoção de um conceito 
mais amplo: o do empréstimo com vários participantes. Caracteriza-se como 
uma parceria do negócio em risco e retorno.” (grifos nossos)

                                                                                                                                                                          
14 A denominação “Princípios do Equador” foi adotada em razão de tradicionalmente não se destinar 
atenção para aspectos socioambientais em projetos executados na vasta região geográfica localizada 
abaixo da linha do Equador. Disponível em <http://www.mott.org/ recentnews/news/2005/ 
equatorprinciple.aspx>. Acesso em 10.1.2007. 
15 O Banco Mundial é um organismo internacional multilateral, isto é, que tem como donos os governos 
de muitos países. O Banco é parte do sistema das Nações Unidas, e busca ajudar os países a reduzir a 
pobreza e a promover o desenvolvimento social e econômico. Concebido em 1944, em Bretton Woods, 
Estado de Novo Hampshire (EUA), o Banco Mundial inicialmente ajudou a reconstruir a Europa após a 
Segunda Guerra Mundial. O trabalho de reconstrução permanece como um enfoque importante do Banco 
Mundial devido aos desastres naturais, emergências humanitárias e necessidades de reabilitação pós-
conflitos, mas atualmente a principal meta de trabalho do Banco Mundial é a redução da pobreza no 
mundo em desenvolvimento.
16 Project finance is “a method of funding in which the lender looks primarily to the revenues generated 
by a single project, both as the source of repayment and as security for the exposure. This type of 
financing is usually for large, complex and expensive installations that might include, for example, power 
plants, chemical processing plants, mines, transportation infrastructure, environment, and 
telecommunications infrastructure. Project finance may take the form of financing of the construction of a 
new capital installation, or refinancing of an existing installation, with or without improvements. In such 
transactions, the lender is usually paid solely or almost exclusively out of the money generated by the 
contracts for the facility’s output, such as the electricity sold by a power plant. The borrower is usually an 
SPE (Special Purpose Entity) that is not permitted to perform any function other than developing, owning, 
and operating the installation. The consequence is that repayment depends primarily on the project’s cash 
flow and on the collateral value of the project’s assets.”
17 MORASSUTTI, Edson Aparecido. Termos usados no mercado financeiro. Disponível em 
<http://www.ajudabancaria.com/termos_mercado_p.html>. Acesso em 2.12.2006. 
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Delineado o conceito de financiamento de projetos ou “project 

finance”, adentra-se o exame dos Princípios do Equador18. Em verdade são dez 

Princípios, acrescidos de quatro anexos, como se pode verificar com a breve análise a 

seguir: 
PRINCÍPIO 1: REVISÃO E CLASSIFICAÇÃO. Como parte de seus 
procedimentos internos de averiguação e análise socioambiental de projetos, 
ao receberem uma proposta de financiamento, as Instituições Financeiras 
(EPFI) que aderiram aos Princípios do Equador deverão classificá-los com 
base na grandeza do potencial de impacto e riscos de acordo com os critérios 
estabelecidos pela International Finance Corportation (IFC), na forma 
estabelecida no Anexo I. 19

O primeiro princípio aponta para a obrigação inicial das instituições 

financeiras, as quais também são conhecidas por “Equator Principles Financial 

Institutions” (EPFI). Em síntese, estabelece a incumbência de classificar o risco dos 

projetos de financiamento que são submetidos, em relação ao seu impacto 

socioambiental, em três categorias relacionadas no Anexo I, sendo: a) Projetos com 

potencial significativo de impacto social ou ambiental e que sejam diversificados, 

irreversíveis ou sem precedentes; b) Projetos com potencial de danos limitados, 

quantificáveis, específicos para uma localidade, amplamente reversíveis, e passíveis de 

implantação de medidas mitigadoras simples e imediatas; c) Projetos com impactos 

negativos mínimos ou mesmo nenhum impacto. 20

PRINCÍPIO 2: AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. Para cada projeto 
classificado nas categorias A ou B, o tomador do financiamento deverá 
apresentar uma Avaliação Ambiental de maneira aceitável e em 
conformidade com o exigido pela EPFI, apontando os impactos 
socioambientais relevantes e os riscos do projeto proposto, o qual deverá 
incluir, se relevante, quaisquer dos itens relacionados no Anexo II. A 
Avaliação Ambiental deverá indicar medidas mitigantes e de gestão que 
deverão ser adotadas considerando a natureza e a escala do projeto 
apresentado. 21

                                                           
18 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, WASHINGTON, DC, The Equator Principles. Disponível em: 
<http://www.equator-principles.com/documents/Equator_Principles.pdf>. Acesso em 15.11.2006. 
19 Tradução livre de “Principle 1: Review and Categorisation. When a project is proposed for financing, 
the EPFI will, as part of its internal social and environmental review and due diligence, categorise such 
project based on the magnitude of its potential impacts and risks in accordance with the environmental 
and social screening criteria of the International Finance Corporation (IFC) (Exhibit I). 
20 Tradução livre de “Category A – Projects with potential significant adverse social or environmental 
impacts that are diverse, irreversible or unprecedented; Category B – Projects with potential limited 
adverse social or environmental impacts that are few in number, generally site-specific, largely reversible 
and readily addressed through mitigation measures; and Category C – Projects with minimal or no social 
or environmental impacts. 
21 Tradução livre de: “Principle 2: Social and Environmental Assessment For each project assessed as 
being either Category A or Category B, the borrower has conducted a Social and Environmental 
Assessment (“Assessment”) process2 to address, as appropriate and to the EPFI’s satisfaction, the 
relevant social and environmental impacts and risks of the proposed project (which may include, if 
relevant, the illustrative list of issues as found in Exhibit II). The Assessment should also propose 
mitigation and management measures relevant and appropriate to the nature and scale of the proposed 
project. 
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Observa-se aqui também que o Princípio 2 apresenta natureza 

procedimental, em que se aponta, mais uma vez, para medidas operacionais que deverão 

ser executadas pelo tomador do financiamento e pela EPFI no sentido de exigir a 

apresentação de uma Avaliação Socioambiental. É importante frisar que para os 

propósitos dos Princípios do Equador, a Avaliação Socioambiental, um processo para 

determinar os impactos e riscos socioambientais, deverá considerar aqueles aspectos de 

natureza trabalhista, saúde pública e segurança, além de outros. Dependendo da 

natureza e magnitude do projeto, a avaliação deverá contemplar de maneira minuciosa a 

totalidade dos riscos e impactos socioambientais mediante, inclusive, a realização de 

auditorias, estabelecimento de padrões para construções, níveis mínimos de poluição, 

sendo que, em havendo necessidade, estudos específicos deverão ser realizados.22

Na seqüência, ao tratar-se dos princípios 3, 4, 5, 6 e 7 nota-se que 

somente serão aplicáveis a projetos das categorias A e B realizados em países não 

pertencentes a Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 23, 

ou ainda países pertencentes a OECD mas não designados como de alta renda, conforme 

definido por indicadores de desenvolvimento do Banco Mundial. 

PRINCÍPIO 3: PADRÕES SOCIOAMBIENTAIS APLICÁVEIS. Para 
projetos localizados em países não pertencentes à OECD e ainda, aqueles 
pertencentes à OECD, mas não designados pelos indicadores do Banco 
Mundial como de alta renda, a Avaliação Socioambiental deverá contemplar 
os Padrões de Desempenho do IFC, constantes do Anexo III, além dos 
Indicadores de Indústria (EHS), constantes do Anexo IV. A Avaliação 
Socioambiental deverá assegurar à EPFI que o projeto esteja de acordo com 
os Padrões de Desempenho do IFC e os Indicadores de Indústria EHS, ou, 
conforme o caso, apresentar justificativas para qualquer irregularidade 
existente.  
Considerando que, em regra a legislação local de países membros da OECD 
adequa-se ou excede os Padrões de Desempenho do IFC e os Indicadores de 
Indústria EHS, com o objetivo de evitar duplicidades e otimizar 
procedimentos de revisão por parte das EPFIs, a Avaliação Socioambiental 
ou qualquer outro documento equivalente que esteja de acordo com a 
legislação local de países membros da OECD poderá ser aceito em 
substituição aos Padrões de Desempenho do IFC e os Indicadores de 
Indústria EHS, além das outras exigências estabelecidas nos Princípios 4, 5 e 
6. No entanto, nessas hipóteses as instituições financeiras permanecem 
obrigadas a efetuar a classificação prescrita pelos Princípios 1 e 2. 

                                                           
22 Esse nível de exigência é apresentado como nota no texto oficial dos Princípios do Equador. 
23 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, ou OECD em inglês) é uma 
organização internacional dos países desenvolvidos com os princípios da democracia representativa e da 
economia de livre mercado. A sede da organização fica em Paris, na França. Foi criada em 30 de 
Setembro de 1961, sucedendo à Organização para a Cooperação Econômica Européia, criada em 16 de 
Abril de 1948. O Secretário-Geral é desde 1 de Junho de 2006 o mexicano José Ángel Gurría Treviño. 
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O processo de Avaliação em ambos os casos deverá ser direcionado de 
acordo com a legislação local, regulamentos e autorizações que estejam 
vinculadas a aspectos socioambientais. 24

O terceiro Princípio é auto-explicativo. Em regra, busca tão somente 

desburocratizar procedimentos para instituições financeiras com a incumbência de 

avaliar projetos, de maneira a evitar a duplicação de trabalhos nas localidades com 

legislação supostamente mais rigorosa em termos socioambientais. 
PRINCÍPIO 4: PLANO DE AÇÃO E SISTEMA DE GESTÃO. Para todos os 
projetos classificados como A e B em regiões não integrantes da OECD ou 
ainda, em regiões localizadas na OECD, mas não designadas como de alta 
renda pelo Banco Mundial, o tomador do financiamento deverá apresentar 
um Plano de Ação o qual deverá apontar medidas para as constatações 
relevantes que integrarem a conclusão da Avaliação Socioambiental. O Plano 
de Ação deverá descrever e priorizar as ações necessárias para adoção de 
medidas mitigadoras necessárias à gestão de impactos e riscos identificados 
na Avaliação Socioambiental. Os tomadores dos financiamentos deverão 
elaborar e estabelecer um Sistema de Gestão Socioambiental que aponte 
medidas para gestão dos impactos e riscos, além de ações corretivas 
necessárias ao cumprimento da legislação e regulamentação das localidades 
onde se pretende implementar o projeto, bem assim o cumprimento dos 
Indicadores de Desempenho do IFC e dos Indicadores EHS, definidos no 
Plano de Ação. Para projetos localizados em países membros da OECD, as 
EPFI deverão exigir um Plano de Ação baseado na legislação local, 
regulamentações e autorizações. 25

Para fins de atendimento aos Princípios do Equador, o Plano de Ação 

deverá contemplar desde uma breve descrição das medidas mitigadoras até uma série de 

                                                           
24 Tradução livre de “Principle 3: Applicable Social and Environmental Standards. For projects located in 
non-OECD countries, and those located in OECD countries not designated as High-Income, as defined by 
the World Bank Development Indicators Database, the Assessment will refer to the then applicable IFC 
Performance Standards (Exhibit III) and the then applicable Industry Specific EHS Guidelines (“EHS 
Guidelines”) (Exhibit IV). The Assessment will establish to a participating EPFI’s satisfaction the 
project's overall compliance with, or justified deviation from, the respective Performance Standards and 
EHS Guidelines. The regulatory, permitting and public comment process requirements in High-Income 
OECD Countries, as defined by the World Bank Development Indicators Database, generally meet or 
exceed the requirements of the IFC Performance Standards (Exhibit III) and EHS Guidelines (Exhibit 
IV). Consequently, to avoid duplication and streamline EPFI's review of these projects, successful 
completion of an Assessment (or its equivalent) process under and in compliance with local or national 
law in High-Income OECD Countries is considered to be an acceptable substitute for the IFC 
Performance Standards, EHS Guidelines and further requirements as detailed in Principles 4, 5 and 6 
below. For these projects, however, the EPFI still categorises and reviews the project in accordance with 
Principles 1 and 2 above. The Assessment process in both cases should address compliance with relevant 
host country laws, regulations and permits that pertain to social and environmental matters. 
25 Tradução livre de “Principle 4: Action Plan and Management System. For all Category A and Category 
B projects located in non-OECD countries, and those located in OECD countries not designated as High-
Income, as defined by the World Bank Development Indicators Database, the borrower has prepared an 
Action Plan (AP)3 which addresses the relevant findings, and draws on the conclusions of the 
Assessment. The AP will describe and prioritise the actions needed to implement mitigation measures, 
corrective actions and monitoring measures necessary to manage the impacts and risks identified in the 
Assessment. Borrowers will build on, maintain or establish a Social and Environmental Management 
System that addresses the management of these impacts, risks, and corrective actions required to comply 
with applicable host country social and environmental laws and regulations, and requirements of the 
applicable Performance Standards and EHS Guidelines, as defined in the AP. For projects located in 
High-Income OECD countries, EPFIs may require development of an Action Plan based on relevant 
permitting and regulatory requirements, and as defined by host-country law. 
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documentos, tais como planos para indígenas, planos de emergência, programas de 

desativação, dentre outros. O nível de detalhe e complexidade do Plano de Ação e as 

prioridades das medidas identificadas e as ações deverão ser comensuráveis em relação 

aos impactos e riscos do projeto.  De acordo com o Padrão de Desempenho I do IFC, 

constante do Anexo III, o Sistema de Gestão Socioambiental deverá incorporar os 

seguintes elementos: (i) Avaliação Socioambiental; (ii) Programa de Gestão; (iii) 

Capacidade Organizacional; (iv) Treinamento; (v) Envolvimento Comunitário; (vi) 

Monitoramento; e (vii) Relatórios. 

O Princípio 4 ao estabelecer a apresentação de um Plano de Ação e 

um Sistema de Gestão Socioambiental cria um mecanismo pragmático e preventivo para 

qualquer ocorrência que coloque o meio ambiente em risco. Essa exigência, se tratada 

com a devida relevância, por certo afastará tomadores dos financiamentos que 

efetivamente não estejam dispostos a considerar a questão socioambiental com a devida 

seriedade. Por outro lado, também não se constata a necessidade de apresentação de 

qualquer garantia de cumprimento do Plano de Gestão Ambiental, que poderá ser muito 

bem elaborado e não implementado por ocasião da ocorrência de qualquer dano 

ambiental. 26

PRINCÍPIO 5: CONSULTA PÚBLICA. Para todos os projetos da Categoria 
A e, conforme o caso, da Categoria B em países que não sejam membros da 
OECD, bem como aqueles que sejam membros, mas não designados como de 
alta renda pelo Banco Mundial, o governo, o tomador do financiamento ou 
ainda, consultores especializados participantes deverá ter consultado, de 
forma estruturada e culturalmente adequada, os grupos afetados pelo projeto. 
Para projetos com impactos negativos significantes para as comunidades 
afetadas, o processo de consulta deverá assegurar total liberdade, informações 
prévias, transparência de forma a estabelecer se o projeto supre as 
necessidades das comunidades afetadas, a critério da EPFI. O tomador do 
financiamento deverá levar em consideração e documentar todo o processo 
de consulta, bem assim seus resultados, incluindo todas as ações pactuadas 
resultantes da consulta. Para projetos com impacto negativo, social ou 
ambiental, deverá ser tornado público no início da Avaliação Socioambiental 

                                                           
26 Tradução livre de “Principle 5: Consultation and Disclosure. For all Category A and, as appropriate, 
Category B projects located in non-OECD countries, and those located in OECD countries not designated 
as High-Income, as defined by the World Bank Development Indicators Database, the government, 
borrower or third party expert has consulted with project affected communities in a structured and 
culturally appropriate manner.4 For projects with significant adverse impacts on affected communities, 
the process will ensure their free, prior and informed consultation and facilitate their informed 
participation as a means to establish, to the satisfaction of the EPFI, whether a project has adequately 
incorporated affected communities’ concerns.5 In order to accomplish this, the Assessment 
documentation and AP, or non-technical summaries thereof, will be made available to the public by the 
borrower for a reasonable minimum period in the relevant local language and in a culturally appropriate 
manner. The borrower will take account of and document the process and results of the consultation, 
including any actions agreed resulting from the consultation. For projects with adverse social or 
environmental impacts, disclosure should occur early in the Assessment process and in any event before 
the project construction commences, and on an ongoing basis.”
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e em qualquer evento antes da execução  do projeto, continuando assim 
durante todo o tempo de execução.  

Para fins de análise desse Princípio 5, as comunidades afetadas são 

aquelas que vivem dentro da área de influência do projeto e que serão afetadas de 

maneira negativa em razão da execução do projeto. Nessas localidades, a consulta 

deverá ser conduzida de maneira estruturada, e nessas hipóteses, as EPFI deverão exigir 

a apresentação do Plano de Consulta e Transparência (PCDP). 

A consulta deverá apresentar três características. Em primeiro lugar 

deverá ser plenamente livre, entendendo-se por livre a consulta sem qualquer 

manipulação externa, interferência, coação ou ainda intimidação. Também deverá ser 

“prévia” em relação à publicidade das informações e, finalmente, “informativa” 

contemplando informações relevantes, compreensíveis e acessíveis. Ademais, deverá 

ser aplicável durante todo o processo e não somente nos estágios primários do projeto. 

O tomador do financiamento deverá estruturar o processo de consulta no idioma da 

comunidade afetada, prevendo procedimentos para um processo decisório, além da 

necessidade dos grupos em desvantagem ou vulneráveis. Consultas para povos 

indígenas deverão observar os Padrões de Desempenho 7 do IFC, conforme exigido no 

Anexo III dos Princípios do Equador.27

PRINCÍPIO 6: MECANISMO DE RECLAMAÇÃO. Para todos os projetos 
da Categoria A e, conforme o caso, da Categoria B em países que não sejam 
membros da OECD, bem como aqueles que sejam membros, mas não 
designados como de alta renda pelo Banco Mundial, para assegurar que a 
consulta, a publicidade de informações e a participação da sociedade ocorram 
durante a execução do projeto e seu funcionamento, o tomador do 
financiamento deverá, hierarquizando os riscos e os impactos negativos do 
projeto, estabelecer um mecanismo de reclamação como parte do Sistema de 
Gestão. Isso permitirá ao tomador do financiamento receber e facilitar a 
solução de preocupações e reclamações acerca do desempenho 
socioambiental do projeto questionado por indivíduos ou grupo de indivíduos 
afetados dentre aqueles afetados pelo projeto. O tomador do financiamento 
deverá informar as comunidades afetadas acerca do mecanismo de 
reclamação em funcionamento e assegurar que o mecanismo atenda as 
reclamações de forma imediata e transparente, considerando as questões 
culturais dos grupos envolvidos, bem assim operar de maneira acessível a 
todos os segmentos das comunidades afetadas. 28

                                                           
27 Esse nível de exigência é apresentado como nota no texto oficial dos Princípios do Equador. 
28 Tradução livre de “Principle 6: Grievance Mechanism. For all Category A and, as appropriate, 
Category B projects located in non-OECD countries, and those located in OECD countries not designated 
as High-Income, as defined by the World Bank Development Indicators Database, to ensure that 
consultation, disclosure and community engagement continues throughout construction and operation of 
the project, the borrower will, scaled to the risks and adverse impacts of the project, establish a grievance 
mechanism as part of the management system. This will allow the borrower to receive and facilitate 
resolution of concerns and grievances about the project’s social and environmental performance raised by 
individuals or groups from among project-affected communities. The borrower will inform the affected 
communities about the mechanism in the course of its community engagement process and ensure that the 
mechanism addresses concerns promptly and transparently, in a culturally appropriate manner, and is 
readily accessible to all segments of the affected communities.” 
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Nesse aspecto tem-se mais um componente do sistema de gestão, qual 

seja, o mecanismo de reclamações, que aparentemente enriquece o processo. Por outro 

lado, também parece tratar-se tão-somente de uma ferramenta operacional e não um 

mecanismo de solução de conflitos. A redação do artigo não contempla procedimentos 

que deverão ser seguidos nas hipóteses em que o tomador do financiamento decidir de 

forma unilateral ser a reclamação improcedente e arquivá-la. Não se prevê uma 

instância para o reexame da questão, diferentemente do que acontece com a Avaliação 

Socioambiental, o Plano de Ação e a Consulta, como se verifica ao analisar o próximo 

princípio. 
PRINCÍPIO 7: REVISÃO INDEPENDENTE. Para todos os projetos da 
Categoria A e, conforme o caso, da Categoria B, um perito independente, 
especializado em assuntos socioambientais, que não esteja associado 
diretamente com o tomador do financiamento deverá efetuar a revisão da 
Avaliação Socioambiental, do Plano de Ação e da documentação do processo 
de Consulta com o objetivo de assessorar a análise das instituições 
financeiras e ainda, avaliar se os procedimentos estão em conformidade com 
os Princípios do Equador. 29

O Princípio 7 busca trazer ao processo de concessão do financiamento 

um elemento externo para revestir o procedimento de imparcialidade. Nesse aspecto, 

tem-se uma medida bastante razoável que aparentemente deverá trazer ao processo, no 

mínimo, uma garantia de formação correta relativamente à Avaliação Socioambiental, 

Plano de Ação e Consulta, bem assim do cumprimento formal do estabelecido pelos 

Princípios do Equador. 
PRINCÍPIO 8: COMPROMISSOS. Um importante destaque dos Princípios é 
a incorporação de compromissos diretamente relacionados ao cumprimento 
de normas e princípios. Para os projetos das Categorias A e B, o tomador do 
financiamento deverá assumir o compromisso em relação à documentação do 
financiamento de: 
a) cumprir com todas as leis, normas, regulamentos e autorizações em todos 
os aspectos socioambientais estabelecidos pelo país onde o projeto será 
executado; 
b) cumprir o estabelecido no Plano de Ação, quando aplicável, durante a 
execução e funcionamento do projeto; 
c) fornecer regularmente relatórios na forma pactuada com as instituições 
financeiras, sendo que a freqüência desses relatórios deverá se dar de maneira 
proporcional a relevância dos impactos ou em conformidade com o 
estabelecido em lei; entretanto, em qualquer hipótese deverá ser emitido no 
mínimo um relatório a cada 12 meses, o qual poderá ser preparado tanto por 
colaboradores do tomador do financiamento, quanto por terceiros 
especializados, que (i) constate o cumprimento do Plano de Ação, se 
aplicável; (ii) verifique o cumprimento de toda legislação, regulamentos e 
autorizações inerentes ao país onde o projeto está sendo realizado. 

                                                           
29 Tradução livre de “Principle 7: Independent Review. For all Category A projects and, as appropriate, 
for Category B projects, an independent social or environmental expert not directly associated with the 
borrower will review the Assessment, AP and consultation process documentation in order to assist 
EPFI's due diligence, and assess Equator Principles compliance.” 
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d) desativar qualquer prédio, estrutura ou equipamento, se aplicável e 
apropriado, de acordo com o Plano de Desativação.  Nas localidades onde o 
tomador do financiamento não estiver em conformidade com os 
compromissos socioambientais assumidos, as EPFI deverão atuar para que o 
tomador de serviços cumpra efetivamente com o estabelecido. Se após 
efetuadas as tentativas e concedido um período de tolerância, o tomador do 
financiamento não conseguir efetuar o cumprimento dos compromissos 
assumidos, as EPFI poderão adotar as medidas que considerarem 
apropriadas. 30

Basicamente em relação ao Princípio 8 tem-se uma espécie de 

consolidação dos compromissos relativos à grande parte do estabelecido nos princípios 

anteriores. A alínea (a) consolida o que fora mencionado expressamente pelo menos no 

texto dos Princípios 3 e 4. Em relação ao cumprimento do Plano de Ação, estabelecido 

na alínea (b), nada mais é do que o implemento de parte do Princípio 4. O fornecimento 

de relatórios também é componente do Sistema de Gestão requerido pelo Princípio 4. 

De maneira idêntica, no que tange à alínea (d) o Plano de Desativação é parte integrante 

do Plano de Ação, conforme anteriormente explicado. Isso posto, constata-se que o 

Princípio 8 concretiza aspectos relevantes dos princípios anteriores e trata, pela primeira 

vez de forma expressa, da possibilidade subjetiva das instituições financeiras adotarem 

medidas que entendam cabíveis nas hipóteses de descumprimento dos Princípios por 

parte do tomador do financiamento. Nesse aspecto, é importante salientar que, 

aparentemente, não se estabelece a necessidade efetiva de cancelamento da execução do 

projeto, multa, paralisação ou algo do gênero, haja vista ser esta decisão de caráter 

exclusivo da EPFI. 
PRINCÍPIO 9: MONITORAMENTO INDEPENDENTE E RELATÓRIOS. 
Para assegurar o monitoramento e a elaboração de relatórios durante o 
período vigente do financiamento, as instituições financeiras deverão para 
todos os projetos das Categorias A e, conforme o caso, B exigir a indicação 
de um especialista socioambiental independente ou ainda exigir que o 
tomador do financiamento contrate especialistas socioambientais qualificados 

                                                           
30 Tradução livre de “Principle 8: Covenants. An important strength of the Principles is the incorporation 
of covenants linked to compliance. For Category A and B projects, the borrower will covenant in 
financing documentation: a) to comply with all relevant host country social and environmental laws, 
regulations and permits in all material respects; b) to comply with the AP (where applicable) during the 
construction and operation of the project in all material respects; c) to provide periodic reports in a format 
agreed with EPFIs (with the frequency of these reports proportionate to the severity of impacts, or as 
required by law, but not less than annually), prepared by in-house staff or third party experts, that i) 
document compliance with the AP (where applicable), and ii) provide representation of compliance with 
relevant local, state and host country social and environmental laws, regulations and permits; and d) to 
decommission the facilities, where applicable and appropriate, in accordance with an agreed 
decommissioning plan. Where a borrower is not in compliance with its social and environmental 
covenants, EPFIs will work with the borrower to bring it back into compliance to the extent feasible, and 
if the borrower fails to re-establish compliance within an agreed grace period, EPFIs reserve the right to 
exercise remedies, as they consider appropriate.” 
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para exame e monitoramento das informações que deverão ser 
compartilhadas com as instituições financeiras. 31

Mais uma vez se verifica a necessidade de se revestir o processo não 

só de imparcialidade, mas também de profissionais qualificados, à medida que se exige 

a participação de especialistas socioambientais. Todavia, aparentemente há ainda a 

necessidade de se estabelecer de forma mais concreta os requisitos para se considerar 

um profissional especialista em questões socioambientais. Por certo, essa questão 

deverá ficar a cargo das localidades onde o projeto for executado ou ainda, de forma 

mais pragmática, a critério exclusivo das instituições financeiras. 
PRINCÍPIO 10: RELATÓRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 
Cada instituição financeira que adota os Princípios do Equador se 
compromete a emitir um relatório publico, ao menos anualmente, sobre a 
experiência e o processo de implementação e execução dos Princípios do 
Equador, resguardando aquilo que for considerado sigiloso. 32

Nesse último princípio, que foi incluído com a revisão de 2006, 

encontra-se um mecanismo de divulgação dos princípios, bem como uma maneira de 

acompanhar a evolução, lembrando que os princípios atualmente vigentes são resultados 

de uma reavaliação daqueles implantados em 2003. Em regra, tem-se observado que a 

divulgação se faz como parte dos balanços sociais das instituições financeiras e são 

facilmente encontrados na internet nos sites das instituições.  

Para fins de atendimento aos Princípios do Equador esse relatório 

deverá conter, no mínimo, o número de operações realizadas por cada instituição 

financeira, incluindo a classificação de acordo com as operações, detalhando-se por 

setor e região, além de informações relativas à efetiva implementação do projeto.33

Examinados os Princípios, surgem outras questões inerentes à sua 

eficácia: as instituições financeiras que aderirem aos Princípios do Equador estão se 

obrigando contratualmente? Que sanções serão aplicáveis nas hipóteses de 

descumprimento? A revisão dos Princípios trouxe algum tipo de melhoria? A revisão 

dos Princípios gera obrigações de aplicá-los aos projetos em andamento? Existe algum 

tipo de controle em relação ao cumprimento dos Princípios pelas instituições financeiras 

                                                           
31 Tradução livre de “Principle 9: Independent Monitoring and Reporting. To ensure ongoing monitoring 
and reporting over the life of the loan, EPFIs will, for all Category A projects, and as appropriate, for 
Category B projects, require appointment of an independent environmental and/or social expert, or 
require that the borrower retain qualified and experienced external experts to verify its monitoring 
information which would be shared with EPFIs.” 
32 Tradução livre de “Principle 10: EPFI Reporting. Each EPFI adopting the Equator Principles commits 
to report publicly at least annually about its Equator Principles implementation processes and experience, 
taking into account appropriate confidentiality considerations. 
33 Esse nível de exigência é apresentado como nota no texto oficial dos Princípios do Equador. 
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aderentes? Esses aspectos serão comentados nos próximo item denominado Aspectos 

Jurídicos. 

3. ASPECTOS JURÍDICOS 

Antes mesmo de adentrar-se o exame das questões mencionadas, 

parece interessante iniciar-se de forma mais básica, questionando se as instituições 

aderentes deverão assinar algum documento, tratado, contrato ou algo do gênero.  Em 

outras palavras, como se opera formalmente o mecanismo de adesão aos Princípios do 

Equador. 

A resposta foi dada pelo próprio IFC, ao esclarecer que as instituições 

não assinam qualquer contrato, tão-somente cada instituição financeira declara ter 

adotado os princípios individualmente e afirma que adaptará suas políticas e 

procedimentos internos aos Princípios do Equador.34

Da mesma forma, relativamente aos questionamentos acerca de a 

adesão ou a declaração gerar obrigações para as instituições financeiras, bem assim das 

sanções aplicáveis ao descumprimento ou não observância do estabelecido pelos 

Princípios do Equador, parece que a resposta encontra-se no termo de isenção de 

responsabilidade, o qual é parte integrante do texto dos Princípios do Equador. Para 

melhor ilustrar, transcrevemos na íntegra o texto do termo de isenção: 
TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. As instituições 
aderentes aos Princípios do Equador os consideram como um processo por 
meio do qual buscam aperfeiçoar suas políticas internas, procedimento e 
práticas de desenvolvimento socioambiental. Como todas as políticas 
internas, esses Princípios não criam quaisquer direitos ou obrigações para 
qualquer pessoa pública ou privada. As instituições financeiras estão 
adotando esses princípios voluntariamente e independentemente, sem 
qualquer imposição ou incentivo do IFC ou do Banco Mundial. 35

Observa-se que o texto do termo isenta as instituições financeiras de 

quaisquer obrigações perante terceiros, criando apenas uma atuação voluntária em razão 

da imagem para com a sociedade. 

Diante desse cenário, convoca-se a reflexão acerca da natureza 

jurídica dos Princípios do Equador, ao tratar-se de mera declaração de força moral. 

Parece ser possível fazer analogia ao que na doutrina de Direito Internacional é 

                                                           
34 Frequently Asked Questions. About the Equator Principles. FAQ#6. What does "adopt" mean? Will 
financial institutions be signing an agreement of some kind? Disponível em: <http://www.equator-
principles.com/faq.shtml>. Acesso em 3.1.2007. 
35 Tradução livre de “DISCLAIMER. The adopting EPFIs view these Principles as a financial industry 
benchmark for developing individual, internal social and environmental policies, procedures and 
practices. As with allinternal policies, these Principles do not create any rights in, or liability to, any 
person, public or private. Institutions are adopting and implementing these Principles voluntarily and 
independently, without reliance on or recourse to IFC or the World Bank. 
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chamado de “gentlemen’s agreement”. A lição do professor Valério de Oliveira 

MAZZUOLI permite melhor elucidação do conceito: “acordos de cavalheiros, 

regulados por normas de conteúdo moral, cujo respeito repousa sobre a ‘honra’. (...) tais 

acordos têm por objetivo enunciar a política que seus signatários pretendem seguir, 

tornando-se, para eles, um compromisso de honra.”36

O ex-ministro Francisco REZEK, aprofunda-se na questão do acordo 

de cavalheiros para diferenciá-lo dos tratados, como também enfatizar sua utilização em 

situações que não se tem efetivamente a vontade de produzir efeitos jurídicos, ao 

comentar: 
Os ‘gentlemen´s agreements’ não são tratados, mas não em virtude da 
qualidade dos seus atores, que são pessoas humanas investidas em cargos de 
mando e que assumem o compromisso ‘moral’ não em nome do Estado que 
representam, mas em seu próprio nome. Tais acordos não são tratados em 
virtude do teor de compromisso que as partes assumem, quando ali se 
detecta a vontade de falta de produção de efeitos jurídicos. (grifos)37

Dessa maneira, aparentemente se depara com “gentlemen´s 

agreements” inseridos em um cenário de auto-regulação. A doutrina estrangeira de 

Christopher WRIGHT e Aléxis RWABIZAMBUGA vem a classificar os Princípios do 

Equador como uma hipótese de auto-regulação do setor financeiro em nível global.38 

Esse posicionamento parece unânime para todos aqueles que já avaliaram a questão, 

sendo que inclusive apontadas suas vantagens diante da realidade atual. Michelle 

CHAN-FISCHEL39 ao ser questionada se leis não seriam melhor que auto-regulação, 

manifestou entendimento no sentido de que:  
“As leis poderiam certamente ser mais eficazes que auto-regulação, todavia 
estamos tratando de um grupo de bancos internacionais. Segmentos da 
sociedade civil estão fazendo grandes esforços na busca de respostas para a 
questão de como ter uma governança global sem um governo global. 
Teoricamente, a existência de leis internacionais permitiria a existência de 
um mecanismo que obrigasse o seu cumprimento, entretanto, inexiste 
qualquer forum internacional jurídico observando aquilo que vem sendo feito 
na esfera privada, de maneira voluntária.”40  

No que tange à reformulação dos Princípios, que passou a viger em 

julho de 2006, e sua aplicação aos projetos em andamento, ao se considerar o termo de 
                                                           
36 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais: (com comentários à Convenção de Viena 
de 1969), 2.ed., São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. p. 38. 
37 Ibidem. p. 54. 
38 WRIGHT, Christopher.; RWABIZAMBUGA, Alexis. op. cit. p. 89. 
39 The Equator Principles from an NGO perspective. E-magazine: Credit Suisse. Sustaintability. 
Disponível em:<http://emagazine.credit-suisse.com/app /article/ index.cfm?fuseaction 
=OpenArticle&aoid= 83359&coid =64291&lang=EN>. Acesso em 15.1.07 
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isenção não haveria qualquer obrigação jurídica, nem mesmo de se exigir o 

cumprimento da versão anterior dos Princípios. No entanto, no campo da reputação ou 

da imagem das instituições perante a sociedade, a questão gerou dúvidas que foram 

esclarecidas pelo próprio IFC no sentido de se aplicar os novos princípios somente para 

os processos iniciados a partir de janeiro de 2007.41

Ainda, neste aspecto, questiona-se se efetivamente a reformulação dos 

Princípios trouxe alguma melhoria. Tem-se aqui um ponto de divergência. No entender 

das ONGs que acompanham a aplicação dos Princípios a nova versão falhou ao ignorar 

as principais críticas que consistiam basicamente na falta de uma implementação mais 

rigorosa e consistente dos Princípios do Equador. Por outro lado, essa crítica é rebatida 

pelo IFC ao afirmar ter promovido diversos encontros com ONG e representantes de 

diversos segmentos, além de adotar uma linguagem mais robusta e completa em termos 

de exigências42. O fato é que com a reformulação, dois fatores relevantes passaram a 

viger: o primeiro diz respeito à necessidade de prestação de contas anual, com a 

inclusão do Princípio 10; e, o segundo refere-se à mudança apontada no escopo dos 

Princípios do Equador em que todos os projetos com valores superiores a US$10 

milhões passam a ter de seguir a análise de risco socioambiental, sendo que 

anteriormente esse valor era de US$50 milhões. 

Enfim, com relação aos controles do cumprimento dos Princípios por 

meio das ONGs, verificar-se-á no item a seguir denominado “Avaliação dos 

Procedimentos Implementados pelas Instituições Financeiras” como operam os 

mecanismos de fiscalização e pressão sobre as instituições financeiras. 

4. OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS 

                                                                                                                                                                          
40 Tradução livre de “Laws could be more effective than self-regulation, but this is an international group 
of banks. Civil society groups are struggling with the question of how to have global governance without 
having global government. Theoretically, having international laws around these issues would enable 
things like a compliance mechanism, however there is no international legal forum to oversee what we are 
doing here in essentially a private, voluntary manner.” 
41 Frequently Asked Questions. About the Equator Principles. FAQ#5. When do the new, revised set of 
Equator Principles become effective? What standards will be used for existing projects, or those currently 
in the due diligence phase? Disponível em: <http://www.equator-principles.com/faq.shtml>. Acesso em 
3.1.2007.  
42 Frequently Asked Questions. About the Equator Principles. FAQ#17. What was the process for getting 
stakeholder input into the new revised EPs? Were comments received from these parties really taken into 
account and considered in the final draft of the newly revised Principles? Disponível em: 
<http://www.equator-principles.com/faq.shtml>. Acesso em 3.1.2007. 
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Preliminarmente, parece ser imprescindível avaliar uma questão: a 

implementação de procedimentos em consonância com os Princípios do Equador trouxe 

prejuízos ou reduziu o volume de negócios das instituições financeiras aderentes? 

A resposta é negativa. De acordo com o IFC e as próprias instituições 

aderentes, não houve registro nos últimos três anos de qualquer queda de negócios 

motivada pela adoção, aplicação ou implementação dos Princípios do Equador. De fato, 

as instituições acreditam ter adquirido grande conhecimento em relação aos aspectos 

socioambientais o que será de grande serventia para aconselhamento de clientes e 

controles de riscos de projetos a serem financiados. 

Retornando à questão do controle do cumprimento dos Princípios 

encontram-se dois fatores: o primeiro, mais frágil, consistente na obrigação advinda do 

Princípio 10, de divulgar os projetos financiados; e, o segundo, muito mais eficaz, 

consistente no trabalho efetuado por ONGs, em que se faz necessário dar destaque ao 

chamado “BankTrack”. 

O BankTrack é uma rede de organizações e de indivíduos que 

monitoram as operações do setor financeiro privado (bancos, administradoras de 

recursos, companhias seguradoras e fundos de pensão) e seus impactos nas pessoas e no 

planeta. 

Compõem o BankTrack, ONGs relevantes espalhadas por boa parte do 

globo terrestre, tais como o Friends of the Earth dos Estados Unidos, Holanda e França, 

WWF do Reino Unido, Berne Declaration da Suíça, CRBM da Itália, CEDHA da 

Argentina, Netwerk Vlaanderen da Bélgica, MPI da Austrália, Urgewald e WEED da 

Alemanha, Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, além de outras. 

O trabalho efetuado pelo Banktrack em relação ao acompanhamento 

dos Princípios do Equador e da Declaração de Colavecchio aparenta ser bastante 

rigoroso e completo. Como exemplo, pode ser citado o relatório “Shaping the Future of 

Sustainable Finance: Moving the Banking Sector from Promises to Performance”, no 

qual é feita uma avaliação de cada instituição financeira avaliando o comportamento e 

políticas adotadas para cada segmento, tais como direitos humanos, indígenas, 

trabalhista, clima e energia, diques e represas, proteção de biodiversidade, pesca, 

agricultura sustentável, indústria de extração, indústrias químicas, além de transparência 

e informação a clientes e sistemas de gestão socioambientais. Nesse relatório são 

atribuídas notas para cada instituição e criado um ranking de classificação por 

segmento. Além deste, outros diversos documentos são produzidos pela BankTrack e 
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disponibilizados para acesso via internet, tratando de questões como implementação dos 

Princípios do Equador e seus resultados, críticas à nova versão dos Princípios do 

Equador, transparência de informações, dentre outros. 

Nesse aspecto, ao se examinar as avaliações efetuadas pelo BankTrack 

das instituições financeiras não se encontra um resultado muito favorável. Tão-somente 

para exemplificar, considere-se o caso das instituições financeiras do Brasil. Com 

exceção do BNDES, Conglomerado Santander-Banespa, e Caixa Econômica Federal, 

integram o grupo das 40 instituições financeiras, os maiores bancos nacionais. A 

avaliação feita pelo BankTrack atribuía notas que variavam entre 0 (pior caso) e 4 

(melhor caso). As notas atribuídas às principais instituições financeiras que operam no 

Brasil foram as seguintes: 

Tabela 1: Ranking de Políticas Socioambientais de Instituições Brasileiras 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOTAS 
ABN Amro 1,31 D+ 
HSBC 1,31 D+ 
Citigroup 1,00 D 
Banco do Brasil 0,54 D- 
Unibanco 0,46 E 
Bradesco 0,46 E 
Itaú 0,46 E 
Fonte: Relatório BankTrack “Shaping the Future of Sustainable Finance: Moving the Banking Sector 
from Promises to Performance”. *Notas foram dadas do patamar máximo 4,00 (A) ao mínimo 0,00 (E), 
comparando as políticas dos bancos às melhores práticas internacionais. 

Ressalte-se, por oportuno, que as notas das instituições financeiras de 

outros países não superaram a marca 1,31 atingida pelos bancos ABN Amro e HSBC, 

sendo essas as duas notas mais altas de toda a avaliação. 

Em verdade, as ONGs e redes como o BankTrack acabam por 

constituir-se como mecanismos de fiscalização e pressão sobre instituições financeiras, 

principalmente se considerarmos que, como se apontou no histórico dos Princípios do 

Equador, a preocupação das instituições financeiras com sua imagem e reputação é algo 

crescente e de forte relevância para seu posicionamento diante do mercado concorrente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos Princípios do Equador e sua contextualização, 

percebe-se claramente as mudanças comportamentais de muitas instituições em relação 

ao tratamento de questões socioambientais em suas operações, o que é por certo um 

grande primeiro passo na caminho da sustentabilidade no setor financeiro. 

Os Princípios do Equador em tese não são considerados um problema 

para as instituições financeiras.  Na verdade, o que se constata é que os Princípios 
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tiveram no mínimo duas utilidades: proporcionaram melhoria em relação à imagem das 

instituições aderentes perante a sociedade civil; e, minimizaram riscos de paralisação de 

obras financiadas, o que sempre significou problema para as instituições financeiras, 

pois como se mencionou no item 3 “Princípios do Equador” em regra, um “project 

finance” é remunerado ou garantido pelo fluxo de caixa do empreendimento. 

Ainda que a adesão não constitua obrigação jurídica para as 

instituições, verifica-se que o procedimento prescrito foi colocado em prática. Apenas 

para evidenciar, desde a vigência dos Princípios em Junho de 2003, no Brasil o 

Unibanco analisou 20 projetos de acordo com os princípios, cujo valor totalizava 

aproximadamente R$ 6 bilhões; o ABN Amro analisou 12 projetos no Brasil e outros 3 

na América Latina, sendo que 2 foram negados por motivos ambientais e um em razão 

de protestos da comunidade local, o valor dos projetos aprovados constituiu algo em 

torno de R$ 3 bilhões; no Bradesco foram aprovados 6 projetos totalizando R$ 1,5 

milhão; no Itaú foram 10 projetos com valor em torno de 5 bilhões. É importante 

salientar que considerando o perfil dessas instituições, tais valores representam um 

pequeno percentual das carteiras, algo em torno de 2,5%. Todavia, não se pode negar 

que se trata de um bom começo.43

É fato que um grande número de instituições financeiras aderiu aos 

Princípios do Equador, no entanto, uma questão ainda permanece crítica: não há clareza 

se as EPFI estão efetivamente cumprindo com os preceitos estabelecidos. A inexistência 

de um sistema formal para monitorar as implementações feitas, apesar de todo esforço 

de organizações como o BankTrack, é algo que ainda compromete substancialmente a 

credibilidade em relação ao cumprimento do conjunto de critérios socioambientais que 

deverão ser seguidos nos projetos com maior probabilidade de causar impactos à 

comunidade e ao meio ambiente.  

As ONGs ainda mantêm críticas mesmo em relação a instituições 

financeiras que anunciaram ter adotadas políticas rigorosas para financiamento de 

projetos com riscos socioambientais, alegando falta de transparência. Nesse aspecto, 

tem-se uma questão em que não se vislumbra uma solução à curto prazo, pois, se de um 

lado cobra-se transparência absoluta em relação a políticas, por outro as instituições 

financeiras alegam que suas políticas de crédito são parte integrante de suas estratégias 

                                                           
43 WILNER, Adriana. Projetos analisados sob os Princípios do Equador são minoria. Jornal Valor 
Econômico. São Paulo, 5 set. 2006. Caderno F – Especiais, p. 3 
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e deverão ser mantidas em sigilo, pois do contrário estariam sujeitas a ataques da 

concorrência, resultando em prejuízos a seus acionistas. 

Apesar de se estar diante de um grande passo na conscientização da 

relevância dos aspectos socioambientais, ainda há muito a ser feito. O resultado efetivo 

dessa trajetória não será medido tão-somente por boas intenções, mas pela adoção de 

um comportamento responsável, amplamente apoiado pelos executivos e pelos 

acionistas das instituições financeiras, buscando de forma contínua a melhoria de seus 

procedimentos, mesmo que para isso tenham de abdicar dos lucros advindos do 

financiamento de projetos que coloquem em risco alguma comunidade ou o meio 

ambiente. 
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RESUMO 

A atmosfera, composta por inúmeros gases, vem sofrendo um aumento exponencial no 

seu desequilíbrio, fruto da emissão de gases de efeito estufa de forma desenfreada. O 

mundo, alarmado com a situação criada, começa a discutir a questão, chegando a criar 

uma Convenção-Quadro sobre Mudança Climática, a partir da qual estabelece 

conferências anuais buscando encontrar soluções. Decorrente destas conferências, nasce 

o Protocolo de Kyoto, cujo objetivo foi estabelecer políticas ambientais aos países 

signatários, bem como estabelecer àqueles que historicamente poluíram mais, metas de 

redução de emissão de gases na atmosfera. Para tanto, estabeleceu mecanismos de 

flexibilização, através dos quais fosse permitido tanto aos países desenvolvidos alcançar 

as metas propostas de redução quanto aos países em desenvolvimento participarem 

deste processo, através de investimentos em políticas e ações ambientais nestes países. 

É dessa forma que veio o referido Protocolo propor novas políticas e ações que 

busquem, primordialmente, a redução de emissões de gases de efeito estufa e, como 

conseqüência, cesse o aquecimento global, proporcionando um meio ambiente saudável 

e habitável.  
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ABSTRACT 

The atmosphere, made of innumerous gases, has been suffering a huge exponential in its 

desequilibrium, as a consequence of the uncontrolled emission of greenhouse effect 

gases. The world, in danger with the situation, begins to discuss the questions, even 

created the Board-Convention about the climate changes, which establishes annual 

conferences searching for solutions. As a consequence of this discussion, it is born the 

Kioto´s Protocol, with the aim to establish  environmental politics to the signature 

countries, as well as to establish to those that historically have polluted more, goals to 

reduce the emission of gases in the atmosphere. As so, it was established mechanisms of 

flexibility, in which it was permitted as well as to the developed countries reach their 

initial goals as to those in development participates of this process, through investments 

in environment politics and  actions in these countries. It´s the way the Protocol, came 

in order to offer new politics and actions that search, mainly, the reduction of the 

emission of greenhouse effect gases and, as a consequence, quitting the global warming 

and giving a healthy and inhabitable environment.  

KEY-WORDS 

KIOTO´S PROTOCOL; GLOBAL WARMING; CARBON SEQUESTRATION; 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que a atmosfera é constituída por vários gases. Dentre eles, o 

nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que compõem 99% da atmosfera. Existem, ainda, 

outros gases presentes em pequenas quantidades, incluindo aqui os chamados “gases de 

efeito estufa”. 

Dentre estes gases, podemos encontrar o dióxido de carbono (CO2), o metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O) além do vapor d´água. Esses são chamados gases de 

efeito estufa (GEE). Isto por terem capacidade de reter o calor na atmosfera, do mesmo 

modo que o revestimento de uma estufa para cultivo de plantas. 
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O efeito estufa é um fenômeno natural. O vapor d´água e o dióxido de carbono 

têm a função de permitir que as ondas eletromagnéticas que irradiam do sol atravessem 

a atmosfera e aqueçam a superfície terrestre. Isso impede que ocorra uma perda 

demasiada de calor irradiado para o espaço, mantendo a Terra aquecida, inclusive 

durante a noite. 

Porém, quando se fala de aquecimento global referimo-nos à capacidade da 

atmosfera de reter calor, além do necessário para a manutenção da vida na Terra, 

colocando em risco nosso habitat. 

Isso vem ocorrendo devido ao aumento destes gases de efeito estufa na 

atmosfera nos últimos 100 anos, devido à queima de combustíveis fósseis (gás natural, 

carvão mineral e petróleo), além da destruição de reservatórios naturais de carbono e 

semidouros (desmatamento de florestas). 

Podemos dizer que referidas mudança na balança termo-radiativa da Terra tende 

a alterar a temperatura atmosférica e oceânica. Citamos como alguns dos principais 

efeitos adversos: elevação da temperatura média global, aumento do nível do mar, 

alteração no suprimento de água doce, maior número de ciclones, tempestades de chuva 

e neve fortes e mais freqüentes, bem como forte e rápido ressecamento do solo. 

Devido à quantidade em que é emitido, o CO2 (dióxido de carbono) é o gás que 

tem maior contribuição para o aquecimento global. Além desse, podemos citar os 

seguintes gases, passíveis de redução, nos termos do anexo A, do Protocolo de Kyoto, 

Hidrofluorocarbonados (HFC5), Perfluorocarbonados (PFC5), Hexafluoreto de Enxofre 

(SF6), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). 

 Cumpre mencionar que o potencial de aquecimento global do metano tem valor 

21, ou seja, é vinte e uma vezes mais poluente que o dióxido de carbono; e do 

Hexafluoreto de enxofre, vinte e três mil e novecentos (23.900). Portanto, há 

“equivalência em CO2” para cada um dos outros cinco gases listados no Protocolo 

como passíveis de redução. 
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 Traçando aqui uma breve trajetória histórica da questão climática, que culminou 

com o Protocolo, celebrado em 1997, mas que apenas encontrou em vigor em 2005, ou 

seja, sete anos depois, temos:  

 Em 1988, o programa da ONU para o Meio Ambiente cria o IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), para analisar o impacto das mudanças 

climáticas. Neste momento, governantes e cientistas se reúnem em Toronto, no Canadá, 

para discutir o tema.  

Em 1990, os cientistas informam por meio do IPCC que seria necessário reduzir 

60% das emissões de CO2 na atmosfera para atingirmos níveis compatíveis de 

sobrevivência. A ONU, então, passa a discutir a criação de uma Convenção sobre 

Mudança Climática.  

Em 1992, mais de 160 governos assinam a Convenção-Quadro sobre Mudança 

Climática na ECO 92, no Rio, que entra em vigor em 1994. O Brasil é o primeiro a 

assiná-la. Logo em 1995 é realizada a primeira Conferência das Partes (COPs), em 

Berlim, na Alemanha, onde é proposto um protocolo de decisões sobre as obrigações 

listadas na Convenção. O principal documento desta conferência foi o Mandato de 

Berlim. 

Em 1997 é adotado o Protocolo de Kyoto, no Japão, o mais importante acordo 

ambiental feito pela ONU. Segundo ele, até 2012, trinta e oito países industrializados 

precisam reduzir em 5,2% as emissões de gases de efeito estufa, entre eles o CO2. 

    No ano de 2001 os EUA, maior poluidor do mundo, se retiram das discussões 

sobre o Protocolo por considerá-lo custoso demais à economia norte-americana. O país 

é responsável por 36% das emissões globais de gases de efeito estufa, entre eles, o CO2. 

    Em 2004 acontece a 10ª COP na Argentina, na qual cresce a pressão para que os 

países em desenvolvimento também tenham metas em 2012. Já no ano de 2005 – Entra 

em vigor o Protocolo de Kyoto, a partir do mês de fevereiro.  

 1 A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA 
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A Convenção-Quadro nas Nações Unidas sobre Mudança de Clima ocorrida em 

1992 estabeleceu um processo permanente de revisão, discussão e troca de informações, 

possibilitando a adoção de compromissos adicionais em resposta a mudanças no 

conhecimento científico e nas disposições políticas.   

A primeira revisão da adequação dos compromissos dos países desenvolvidos 

ocorreu na sessão da Conferência das Partes1 (COP 1), em 1995, em Berlim. As partes 

concluíram que o compromisso dos países desenvolvidos de voltar suas emissões para 

os níveis de 1990, até o ano de 2000 era inadequado para atingir os objetivos traçados 

pela convenção que consiste em impedir “uma interferência antrópica perigosa no 

sistema climático”.  

A COP2 realizada de 8 a 19 de julho de 1996, em Genebra, tinha em seu 

objetivo impulsionar as negociações já em andamento. 

Assim, após amplamente debatido em oito sessões, durante dois anos e meio de 

negociações internas foi encaminhada à COP3 para negociação final, as proposições par 

um protocolo.  

Então, em dezembro de 1997, em Quioto, no Japão, a Conferência culminou no 

consenso de adotar tal Protocolo, segundo o qual os países industrializados reduziriam 

suas emissões combinadas e gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos 

níveis de 1990 até o período entre 2008 e 2012. O Protocolo foi chamado “Protocolo de 

Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança de clima”. 

As COPs seguiram realizando-se anualmente, seguindo os objetivos traçados na 

Convenção-Quadro, buscando não só a discussão dos problemas climáticos mundiais, 

mas também a troca de experiências pela aplicação das políticas ambientais entre os 

países envolvidos. 

2 PROTOCOLO DE QUIOTO 

                                                 
1 Conferência das Partes (COP): é o “órgão supremo” da Convenção, ou seja, a autoridade mais alta na 
tomada de decisões. É uma associação de todos os países que ratificara ou aceitaram as convenções. A 
COP revisa a implementação da Convenção e examina os compromissos das Partes à luz do objetivo da 
Convenção das novas descobertas científicas e da experiência adquirida na implementação das políticas 
de mudança de clima. A COP reúne-se todo ano, a menos que as partes decidam ao contrário, em uma das 
cinco regiões reconhecidas pelas Nações Unidas.  
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Assim, o Protocolo foi aberto para assinatura entre 16 de março de 1998 e 15 de 

março de 1999. Para entrar em vigor era necessário que fosse assinado por cinqüenta e 

cinco países. Entre esses, deviam somar cinqüenta e cinco por cento (55%) das emissões 

de dióxido de carbono em 1990, dentre as Partes do Anexo I do Protocolo. 

 A União Européia já demonstrou seu apoio ao protocolo. Porém, os EUA se 

negam a assiná-los. O país, entretanto, é o maior emissor dos gases venenosos. Eles 

desistiram do tratado em 2001, alegando que o pacto era caro demais e excluía de 

maneira injusta os países em desenvolvimento. Sustentaram, ainda, não haver provas 

suficientes de que o aquecimento global estaria relacionado à poluição industrial. Por 

fim, chegaram a argumentar que os cortes prejudicariam a economia do país, altamente 

dependente de combustíveis fósseis.  

 Contrariando tais preceitos, em 2002, o Parlamento Canadense aderiu ao 

documento, dando maior força à entrada em vigor do instrumento. Mais adiante, em 

2004, finalmente houve a possibilidade da implementação do Protocolo através da 

adesão da Rússia, segundo maior poluidor, responsável por 17% da emissão de gases 

poluentes.  

 Até então, apesar da adesão de cento e vinte e sete países, a soma de emissões 

era de apenas 44%. Com a Rússia, esse índice chega a 61%. Por isso, o Protocolo de 

Kyoto entrou em vigência em 16 de fevereiro de 2005, após a observância dos 

requisitos fixados no artigo 25 do referido documento. 

 O Brasil assinou a carta de ratificação do acordo em 23 de julho de 2002. Nosso 

país é responsável pela produção anual de 250 milhões de toneladas de carbono, que 

corresponde a dez vezes menos que os EUA. 

O preceito básico de Kyoto é o da “responsabilidade comum, porém 

diferenciada” – o que significa que todos os países têm responsabilidade no combate ao 

aquecimento global, porém aqueles que mais contribuíram historicamente para o 

acúmulo de gases na atmosfera (ou seja, os países industrializados) têm obrigação maior 

de reduzir suas emissões.  
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Esse documento orienta as Partes do Anexo I2 - países industrialiazados – a 

atingirem as metas de redução de emissão de gases através da promoção do aumento da 

eficiência energética, da proteção dos semidouros e reservatórios, da agricultura 

sustentável, de formas renováveis de energia, do uso de tecnologias de seqüestro de 

carbono e do implemento de políticas fiscais que impactem na redução da emissão de 

gases de efeito estufa. 

No caso dos países em desenvolvimento (incluindo o Brasil), estes não possuem 

obrigações de redução das emissões, todavia, devem implementar sistemas de 

desenvolvimento sustentável. São chamados de “Partes Não-Anexo I”. Esses países 

devem relatar a aplicação das políticas ambientais, buscando discutir e combater a 

mudança do clima, bem como adaptar-se aos seus efeitos.  

Aspecto importante do protocolo, que cabe aqui ser salientado, é que apenas os 

países ricos, do chamado Anexo I, são obrigados a reduzir suas emissões. Países em 

desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, grandes emissores de gases poluentes, 

podem participar do acordo, mas não existem obrigações de redução previamente 

estabelecidas.   

Através do Protocolo, as partes do anexo I comprometem-se com metas 

individuais e com vinculação legal de limitação ou redução de suas emissões de gases 

de efeito estufa, que representam um corte total de, pelo menos, 5% em relação aos 

níveis de 1990, no período de 2008-2012, primeiro período do compromisso.  

As metas individuais para as Partes do Anexo I são listadas no Anexo B do 

Protocolo e variam de uma redução de -8% para União Européia para um aumento de 

+10% para a Islândia. 

                                                 
2 Os países listados no Anexo I são os países industrializados que mais contribuíram no decorrer da 
história para a mudança do clima. São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, 
Canadá, Comunidade Européia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, EUA, Estônia, 
Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelância, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Betanha e Irlanda do Norte, República Tcheca, Romênia, Suécia, Turquia, 
Ucrânia.   
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 Eles foram criados para auxiliar as Partes do Anexo I a reduzir os custos de 

cumprimento das suas metas de redução de emissões, realizando ou adquirindo reduções 

de forma mais acessível em outros países. 

As reduções das emissões dos gases devem acontecer em várias atividades 

econômicas, especialmente nas de energia e transportes. Os países devem cooperar entre 

si por meio das seguintes ações básicas. Dentre elas, podemos citar, de forma 

exemplificativa a reforma dos setores de energia e transporte, promoção do uso de 

fontes energéticas renováveis, eliminação de mecanismos financeiros e de mercado 

inadequados aos fins da Convenção de Kyoto, redução das emissões de metano no 

gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos e proteção de florestas e outros 

sumidouros de carbono. 

O Protocolo também estabelece três mecanismos inovadores de flexibilização, 

criados para auxiliar as Partes do Anexo I a reduzir os custos de cumprimento das suas 

metas de redução de emissões, realizando ou adquirindo reduções de forma mais 

acessível em outros países. São eles a implementação conjunta, o comércio de emissões 

e o mecanismo de desenvolvimento limpo. 

Primeiramente, definindo a Implementação Conjunta, dizemos que ela somente é 

permitida entre os países do Anexo I. Neste caso, um país A implementa projetos que 

levem à redução de emissões em um país B, na qual os custos com a redução sejam 

mais baixos. A redução de cada tonelada de carbono equivalente gera uma URE, ou 

seja, uma Unidade de Redução de Emissão. 

  Ainda falando de mecanismos que envolvem apenas países que compõem o 

anexo I, temos o Comércio de Emissões. Este mecanismo permite que dois países 

sujeitos a metas de redução das emissões (países do Anexo I) façam um acordo pelo 

qual o país A, que tenha diminuído suas emissões para níveis abaixo da sua meta, 

possam vender o excesso das suas reduções para o país B, que não tenha alcançado tal 

condição. Aqui a redução de cada tonelada de carbono equivalente gera uma UQA, ou 

seja, uma Unidade de Quantidade Atribuída ou AAU (Assigned Amount Unit), que é o 

certificado de negociação deste mecanismo. 
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Por fim, e aqui o mecanismo que especialmente nos interessa, temos o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Visa, dessa forma, auxiliar os países não 

pertencentes ao Anexo I a atingir o desenvolvimento sustentável pela promoção, por 

parte dos governos e das empresas de países industrializados, de investimentos 

ambientalmente saudáveis nesses países. Assim, os países do Anexo I poderão 

desenvolver projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável de países em 

desenvolvimento de modo a ajudar na redução de suas emissões e, ao mesmo tempo, 

buscando atingir a sua meta estabelecida no Protocolo. Este é o único instrumento que 

prevê a participação dos países em desenvolvimento. Essas iniciativas gerariam créditos 

para os países do Anexo I, e, ao mesmo tempo, ajudariam os países em 

desenvolvimento, pois estes se beneficiariam de recursos financeiros e tecnológicos 

adicionais para financiamento de atividades sustentáveis e da redução de emissões 

globais. 

 Esse mecanismo foi implementado a partir do Princípio do Poluidor-Pagador, 

onde se prevê a cobrança de uma taxa daquele que polui e a destinação dos recursos 

provenientes dessa taxa para alguma iniciativa de correção daquela poluição. É o que 

chamamos de “direito de poluir”. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) nasceu de uma proposta 

brasileira à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC). Trata-se do comércio de créditos de carbono baseado em projetos de 

seqüestro ou mitigação. O MDL é um instrumento de flexibilização que permite a 

participação no mercado dos países em desenvolvimento, ou nações sem compromissos 

de redução, como o Brasil. Os países que não conseguirem atingir suas metas terão 

liberdade para investir em projetos MDL de países em  desenvolvimento. Através dele, 

países desenvolvidos comprariam créditos de carbono, em tonelada de CO2 equivalente, 

de países em desenvolvimento responsáveis por tais projetos.  

O objetivo, então, seria estimular a produção de energia limpa, como a solar e a 

gerada a partir da biomassa, e remover o carbono da atmosfera. A redução de cada 

tonelada de carbono equivalente gera uma RCE, ou seja, uma unidade de Redução 

Certificada de Emissões. 
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 Importa salientar que é possível a utilização das reduções certificadas de 

emissões neste mecanismo que tenham sido obtidas durante o período compreendido 

entre 2000 e 2008 para auxiliar no cumprimento da redução estabelecida durante o 

período de prova entre 2008 e 2012. 

 3 SEQUESTRO DE CARBONO 

Estudos científicos passaram a levantar suspeitas de que a temperatura média do 

planeta estaria aumentando. A partir dessas suspeitas, o Programa das Nações Unidas 

Para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Metereológica Mundial criaram o 

IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sigla em inglês). Foram 

as conclusões dos estudos do IPCC sobre mudanças climáticas que deram apoio 

científico à Framework Convention on Climate Changes (Convenção-Quadro das 

Nações Unidas Sobre a Mudança do Clima), a qual foi assinada por cerca de cento e 

setenta e cinco países, durante a Conferência do Rio em 1992, conhecida como a ECO 

92. Com o surgimento dessa Convenção, também conhecida como FCCC, seus países 

signatários passaram a reunir-se periodicamente para discutir e tentar solucionar o 

aumento da temperatura da Terra.  

Concluindo que a principal causa das mudanças climáticas pelas quais passa o 

planeta é o aumento da concentração de gases que provocam o efeito estufa, a 

Conferência das Partes chegou à proposta do Protocolo de Kyoto. É nesse Protocolo que 

os países em desenvolvimento, e que mantêm, ao menos relativamente, preservados os 

seus recursos naturais, podem passar a se inspirar para desenvolver projetos visando 

sustentabilidade social e ambiental. Isso porque, a essência do Protocolo determina que 

quem polui deve assumir financeiramente as conseqüências dos seus atos. Assim, quem 

mais poluiu desde a Revolução Industrial (os países que hoje são chamados 

desenvolvidos) deverá pagar pelos prejuízos causados ao ambiente, ou compensar essa 

falta investindo, por exemplo, na recuperação e manutenção de áreas verdes, cuja maior 

parte ainda está nos países pobres.  

 Considerando a incalculável quantidade de dióxido de carbono já emitida por 

esses países no decorrer das décadas, é simples imaginar que a conta do prejuízo é 

bastante alta. Assim, para amenizar o seu pagamento, o Protocolo de Kyoto disseminou 
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a idéia do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e das RCEs (Redução 

Certificada de Emissões). O objetivo do MDL é a busca de alternativas de tecnologias 

limpas (não-poluidoras) para, por exemplo, a geração de energia, reduzindo as emissões 

de CO2 na atmosfera. Há também os projetos voltados para a área florestal, que devem 

ajudar a diminuir o dióxido de carbono presente na atmosfera pela absorção feita pela 

vegetação através da fotossíntese. É o que chamamos de "seqüestro do carbono". 

 Os RCEs serão emitidos por organizações credenciadas e corresponderão a 

reduções que decorram da implementação de um projeto, sem a existência do qual as 

emissões seriam mais elevadas. Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de 

dióxido de carbono equivalente.  

Para entender o que significam o MDL e as RCEs é preciso ter clara a divisão 

existente entre os países, e que ficou estabelecida no Protocolo de Kyoto. Eles estão 

divididos em dois grupos: os que precisam reduzir suas emissões de poluentes e aqueles 

que não estão obrigados a tais reduções. Exemplificando a questão: o Brasil, assim 

como outros países em desenvolvimento que não precisam diminuir suas emissões de 

dióxido de carbono, pode vender essa redução através dos créditos de carbono 

conseguidos através das RCEs.  

   Exemplificando a questão, trazemos a situação de uma termoelétrica na 

Amazônia que consome 200 toneladas de óleo diesel por dia e emite por ano cerca de 50 

mil toneladas de carbono. Se referida empresa vier a substituir óleo diesel por gás 

natural, as emissões cairão pela metade e ela deixará de emitir 25 mil toneladas de 

carbono por ano. Essa redução poderá ser vendida sob a forma de certificados a uma 

firma estrangeira, que os usará para cumprir suas metas de redução naquele país.  

Devido à proximidade com o início do período de prova, ou seja, 2008, as 

transações internacionais ao redor dos créditos de carbono já estão acontecendo. No 

início de julho de 2006, a Holanda já havia enviado um representante do seu Ministério 

do Ambiente e Desenvolvimento Urbano para negociar créditos de carbono com 

governo e empresários brasileiros. A Holanda é um dos 39 países que estão obrigados 

pelo Protocolo de Kyoto a reduzir, de 2008 a 2012, emissões de dióxido de carbono e 
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outras substâncias nocivas a um índice 5% menor do que o índice global registrado em 

1990.  

A iniciativa holandesa pode render 250 milhões de Euros, que serão destinados à 

redução de 200 milhões de toneladas de carbono. É certo que os países que têm tomado 

a dianteira nessas transações financeiras internacionais estão em vantagem sobre os 

demais. Os preços da tonelada de carbono ainda não foram fixados pelo mercado, mas 

aumentam na medida em que o início do período de prova se aproxima. 

 Dentre os segmentos do mercado que poderão se beneficiar do comércio destes 

créditos estão os projetos de recuperação de gás de aterro sanitário, de gás de auto-

fornos, biodigestor e outros gases; as formas de energias limpas (biomassa, solar, 

eólica); a troca de combustíveis; a eficiência energética e eficiência em transporte; as 

melhorias/tecnologias industriais, como cimento, petroquímica, fertilizantes; além dos 

projetos florestais. 

Podemos citar como as duas funções básicas, previstos no art. 12 do Protocolo, 

primeiramente ajudar aos países não-Anexo I a conquistar o desenvolvimento 

sustentável e, por fim, ajudar os países do Anexo I a alcançar seus compromissos de 

redução e de limitação de emissões de GEE previsto no art. 3º do Protocolo. 

Citando, ainda, os objetivos finais estabelecidos pela mitigação dos gases de 

efeito estufa temos a redução na missão de gases de efeito estufa/aumento da remoção 

de CO2; investimento em tecnologias mais eficientes, substituição de fontes de energia 

fósseis por renováveis, racionalização do uso da energia alem do florestamento ou 

reflorestamento. 

Existe uma série de critérios para reconhecimento desses projetos, dentre elas a 

obrigação de estarem alinhados às premissas de desenvolvimento sustentável do país 

hospedeiro, definidos por uma Autoridade Nacional Designada (AND). No caso do 

Brasil, tal autoridade é a Comissão Interministerial de Mudança do Clima. Somente 

após a aprovação pela Comissão, é que o projeto pode ser submetido à ONU para 

avaliação e registro. 
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O MDL é o mecanismo de flexibilização que oferece maior risco ao investidor, 

pelo alto grau de incerteza e pela burocracia que existe até a efetiva aprovação dos 

projetos pela ONU, além do alto custo de transação envolvido.  

Vale lembrar que alguns países de Anexo I, como a Islândia e a Austrália, não 

referendaram o compromisso de redução (com possibilidade, inclusive, de aumentar 

suas emissões no período de compromisso), e outros, como a Rússia, que têm reduzido 

substancialmente suas emissões, e que podem lucrar substancialmente com o comércio 

de permissões (allowances), as quais representam créditos mais seguros e de maior 

valor comercial. 

Estudos econômicos baseados em cenários futuros têm sido cada vez mais 

necessários para uma compreensão de longo prazo. Atualmente, a tonelada de carbono 

dos projetos de MDL é vendida em torno de E$ 16,00, para projetos que obedeçam 

todas as premissas do Protocolo de Quioto. Com a recente ratificação do Protocolo, a 

expectativa é que estes valores sofram acréscimos ao longo do tempo. 

Segundo estimativas do Banco Mundial, os principais compradores de créditos 

entre janeiro de 2004 e abril de 2005 foram o Japão (21%), a Holanda (16%), o Reino 

Unido (12%) e o restante da União Européia (32%). Em termos de oferta de créditos 

(volume), considerando projetos de MDL e IC, a Índia lidera o ranking, com 31%. O 

Brasil possui 13% do "share", o restante da Ásia (inclusive China) 14% e o restante da 

América Latina 22%. A participação da índia e do restante da Ásia é expressiva por seus 

projetos de destruição do HFC23, gás cujo potencial de aquecimento global é 11.700 

vezes o do CO2. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atmosfera, composta por inúmeros gases, vem sofrendo um aumento 

exponencial no seu desequilíbrio, fruto da emissão de gases de efeito estufa de forma 

desenfreada.  
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O mundo, alarmado com a situação criada, começa a discutir a questão, 

buscando, através da Convenção-Quadro sobre Mudança Climática estabelecer 

objetivos mais concretos, como a fixação de conferências anuais, nas quais debatiam 

soluções para a questão do aquecimento global e o futuro das atividades humanas de 

exploração ao meio ambiente.  

Decorrente destas conferências, nasceu o Protocolo de Kyoto, cujo objetivo foi 

estabelecer políticas ambientais aos países signatários, bem como estabelecer àqueles 

que historicamente poluíram mais, metas de redução de emissão de gases na atmosfera.  

Para tanto, estabeleceu mecanismos de flexibilização, através dos quais fosse 

permitido tanto aos países desenvolvidos alcançar as metas propostas de redução quanto 

aos países em desenvolvimento participarem deste processo, através de investimentos 

em políticas e ações ambientais nestes países.  

É dessa forma que veio o referido Protocolo propor novas políticas e ações que 

buscassem, primordialmente, a redução de emissões de gases de efeito estufa e, como 

conseqüência, a diminuição dos efeitos do aquecimento global, proporcionando um 

meio ambiente saudável e habitável.  
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A CONSTRUÇÃO DO DEBATE AMBIENTALISTA NUMA PERSPECTIVA DO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: DA DEMANDA GLOBAL À EFETIVAÇÃO 

NACIONAL E LOCAL 

 

Dayse Braga Martins∗

Rosendo Freitas de Amorim∗∗

 

RESUMO 

O debate ambientalista foi construído culturalmente de forma paulatina, mas seus 

efeitos concretos no meio ambiente foram tardios, o que resultou na crise ambiental que 

se observa e se sente hoje. O marco mundial se deu com a Conferência realizada em 

Estocolmo, Suécia, em 1972. No Brasil os ideais ambientalistas vieram a ter 

repercussão considerável, sobretudo, a partir da “Eco 92”, realizada no Brasil, no estado 

do Rio de Janeiro, que teve seu fundamento no princípio do desenvolvimento 

sustentável. O direito ambiental pátrio consolidou-se com a Constituição Federal de 

1988 que elevou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status de 

direito humano fundamental, impondo-se a defesa e preservação do meio ambiente tanto 

ao Estado como aos cidadãos, ampliando o sujeito de direito às futuras gerações. As 

discussões sobre as questões ambientais devem ser pautadas nos princípios do poluidor-

pagador; da prevenção, precaução, equilíbrio, limite, informação e participação. A 

preocupação central no debate ambientalista é conciliar a utilização/transformação do 

meio ambiente e seu equilíbrio. Teoricamente a saída é o desenvolvimento sustentável. 

Contudo, na prática, ainda se têm dificuldades de aplicação frente aos interesses 

capitalistas individuais de uma minoria, que se sobressaem aos interesses ambientais 

difusos. Um dos principais instrumentos de concretização dos direitos ambientais é a 

educação ambiental. Cidadãos conscientes poderão participar ativamente do debate 

ambientalista e, conseqüentemente, de seus efeitos. 
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PALAVRAS CHAVES 

MEIO AMBIENTE, DEBATE AMBIENTALISTA, DIREITO CONSTITUCIONAL. 

 

RESUMEN  

El debate del medio ambiente fue elaborado por la sociedad despacio, pero sus efectos 

concretos al medio ambiente fueram tardios, el que resultó en una crisis ambiental, que 

se observa y se siente hoy. El marco mundial fue en la Conferencia de Estocolmo, 

Suecia, en 1972. En el Brasil los ideiais ambientales tuvieron mucha repercusión, 

fundamentalmente, a partir de la ´´ECO 92``, que fue realizada en el Brasil, en el estado 

del Rio de Janeiro (enero), que tuve su fundamento en el principio del desarrollo 

sostentable. El derecho ambiental del Brasil se consolidó con la Constituición Federal 

de 1988, que elevó el derecho al medio ambiente ecologicamiente equilibrado al 

posición de derecho humano fundamental, obligando su defensa, como también su 

preservación, por el estado e ciudadanos, ampliando el sujeto de derecho para las 

futuras generaciones. Las discusiones sobre las cuestiones ambientales deben ser 

pautadas en los principies del la persona que contamina el medio ambiente, debe 

efectuar el pago, como también en la prevención, precaución, equilibrio, límite, 

información y participación. La principal preocupación en el debate ambiental, es 

conciliar la utilización y transformación del medio ambiente y su equilibrio. La salida es 

el desarrollo sostentable. Con todo, en la práctica, aún se tiene dificultads en la 

aplicación frente al intereses ambientales difusos. Un de los principales instrumentos de 

concretización de los derechos ambientales es la educación ambiental. Ciudadanos 

conscientes poderan participar mejor de los debates sobre el medio ambiente y, de sus 

efectos. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

MEDIO AMBIENTE, DEBATE DEL MEDIO AMBIENTE, DERECHO 

CONSTITUCIONAL. 

 

INTRODUÇÃO 

O meio ambiente foi utilizado por muito tempo como fonte de recursos naturais 

inesgotáveis, para atender aos anseios desenvolvimentistas dos homens. Essa visão 
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antropocêntrica capitalista do meio ambiente resultou em verdadeiro desastre ecológico: 

devastação de florestas, desertificação de grandes áreas, escassez de água potável, 

poluição, extinção de várias espécies de animais, modificação do clima, proliferação de 

inúmeras doenças que levam à morte, etc. 

Historicamente, toma-se o ano de 1972 como marco da conscientização da 

importância da utilização racional de recursos naturais, com a Conferência das Nações 

Unidas, realizada na Suécia, onde se aprovou a Declaração de Estocolmo sobre o 

ambiente. 

No Brasil, o Direito Ambiental consolidou-se constitucionalmente em 1988, 

positivado no artigo 225 da Constituição Federal1: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
 

O Direito Constitucional Ambiental, especialmente a construção do debate 

ambientalista será abordado neste trabalho com ênfase na matéria relacionada à 

proteção do meio ambiente que está positivada na Constituição Federall de de 1988. 

 

 

1. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL: A CONSTRUÇÃO DO 

DEBATE AMBIENTALISTA 

 

Antes de dar início ao estudo das normas ambientais positivadas na Constituição 

Federal de 1988, a fim de analisar seus princípios e competências, é indispensável a 

abordagem histórica para uma fiel compreensão da matéria. Passa-se, então, a falar da 

construção do debate ambientalista, para que se entenda como se chegou ao o que existe 

hoje no nosso ordenamento jurídico em matéria ambiental: 

Nas primeiras civilizações, diante da riqueza de recursos naturais e do número 

reduzido de habitantes, o homem desfrutava a natureza, acreditando que esta fosse 

inesgotável; ele sequer refletia sobre a perenidade ou não dos recursos naturais. O meio 

                                                 
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 19 ed., São Paulo: 
Editora Atlas S.A., 2002. 
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ambiente era simplesmente algo a serviço do homem, mas distante e independente de 

sua vida. 

A partir do século 17, aumentou-se a incidência da degradação do meio ambiente, 

decorrente da Revolução Industrial, cujas principais conseqüências foram o 

desenvolvimento do capitalismo como modo de produção, a utilização de máquinas e o 

aumento na produção e na produtividade, a urbanização da população e a formação de 

grandes centros populosos. Em virtude da irracional e descontrolada exploração dos 

recursos não-renováveis da natureza, o homem começou a sentir claramente os efeitos 

do desequilíbrio ambiental. 

O resultado de anos de degradação foi sendo sentido pelo homem, ao passo que 

foi se desenvolvendo uma consciência ecológica. Historicamente, o marco da 

conscientização ambientalista foi a Conferência das Nações Unidas em 1972, realizada 

na Suécia, onde se aprovou a Declaração de Estocolmo sobre o ambiente, contendo 26 

princípios norteadores da inovadora postura do homem frente ao meio ambiente. 

A partir dessa nova política ambiental, a relação do indivíduo com a natureza foi 

sendo construída ao menos de forma mais consciente dos efeitos de sua má utilização. 

Antes o meio ambiente existia simplesmente para atender às vontades humanas, e com a 

concepção expressa na Declaração de Estocolmo a qualidade de vida do homem passou 

a se relacionar diretamente com o equilíbrio do meio ambiente, como condição sine qua 

non para seu bem-estar, pautado no princípio do desenvolvimento sustentável. 

No Brasil não foi diferente. As idéias ecológicas foram construídas de acordo com 

o grau de degradação do meio ambiente, que ocorreu desde a chegada dos portugueses 

no ano de 1500. O que não foi ideal, pois a dificuldade de retorno ao status quo ante, 

após um dano ao meio ambiente, é quase impossível, sendo possível apenas medidas 

mitigatórias da degradação ambiental. O ideal é aplicar uma política de prevenção e 

cautela, a fim de que o dano sequer ocorra. 

Quando os portugueses aqui chegaram, no ano de 1500, eles tinham o interesse 

apenas mercantil. De início, se dedicaram à extração de uma espécie de madeira, a qual 

deram o nome de pau-brasil. Por sua grande rentabilidade, o pau-brasil foi explorado 

intensamente até meados do século 19, o que resultou na devastação da Mata Atlântica. 

Em 1530, os portugueses, temendo a perda das terras brasileiras para os franceses, 

intensificaram o processo de colonização, por meio do sistema de Capitanias 
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Hereditárias. A necessidade de povoar aliado ao interesse econômico originou a 

implantação do sistema de monocultura da cana-de-açúcar. 

O plantio da cana desenvolveu-se principalmente no Nordeste, devido à 

característica de seu solo. Para que o seu cultivo gerasse retorno financeiro, eram 

necessários grandes investimentos, o que era viável apenas para poucos produtores, pois 

isso não prescindia de grandes extensões de terras e de muita mão-de-obra (escravos) na 

queimada de vastas áreas de mata virgem. Esse sistema de produção foi chamado de 

plantation, e era caracterizado pelo latifúndio, monocultura e escravidão. 

Como se pode observar, foi a partir daí que se agravaram os processos de 

exclusão social (poucos com muito e muitos sem nada) e de degradação do meio 

ambiente, com a devastação indiscriminada das florestas. 

No Brasil, até 1548, aplicou-se somente a legislação de Portugal. Com a 

implantação do Governo Geral, deu-se início a uma nova etapa da legislação brasileira, 

pois se passou a serem expedidas algumas normas legais em complemento daquela. 

Inicialmente, vigoraram as Ordenações Afonsinas, até 1514, quando foram 

substituídas pelas Ordenações Manuelinas. As Ordenações Afonsinas não tratavam da 

questão ambiental. Contudo, as Ordenações Manuelinas proibiam a caça de alguns 

animais e consideravam crime o corte de árvores frutíferas. 

Em janeiro de 1603, passaram a vigorar as Ordenações Filipinas, decorrência da 

compilação da legislação existente, com algumas alterações. Em matéria ambiental, elas 

protegiam a água dos rios e os peixes, vedando a poluição das águas e a pesca com rede 

em certas épocas do ano. 

Com o decorrer do tempo foram elaborados vários instrumentos legais que 

protegiam a fauna e a flora brasileira - a exemplo do Regimento do Pau-Brasil, de 1605; 

da Carta Régia, de 1797; do Regimento de Cortes de Madeiras, de 1799; e da criação do 

Jardim Botânico no Rio de Janeiro, em 1808. 

Na discussão ambientalista do Brasil Imperial, destacam-se os nomes de José 

Bonifácio de Andrade e Silva, Joaquim Nabuco, José Moraes Navarro e José Vieira 

Couto. 

O principal alvo de crítica desses autores era a destruição das florestas brasileiras - 

conseqüência das queimadas para o cultivo da monocultura da cana-de-açúcar, da 

exploração de pau-brasil e do ciclo do ouro e do diamante. 
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José Vieira Couto2 escreveu o livro “Memória sobre a Capitania de Minas 

Gerais”, que fala da necessidade de modificar os meios de produção adotados pelos 

latifundiários, pois destruíam a fecundidade da terra: 
... nestas preciosas matas, nestas amenas selvas, que o cultivador do Brasil, 
com o machado numa das mãos e o tição na outra, ameaça-as de total 
incêndio e desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito mais 
dispendiosa, tem sido a causa deste geral abrasamento. 
 

A discussão ambientalista também emergiu no Brasil e se desenvolveu de acordo 

com as novas relações sociais. Nesta fase de Brasil Colônia, embora os interesses pela 

proteção dos recursos naturais fossem eminentemente econômicos, não se deve 

desvalorizar a grande importância desse período, que foi marcado pelo destaque do 

movimento ambientalista. 

A conselho de José Bonifácio, foi promulgada, em 17 de junho de 1822, uma lei 

que extinguia o regime de grandes concessões de terras, chamado de regime de 

sesmaria3. A abolição desse instituto deixou o Brasil sem legislação fundiária até 1850. 

Tal fato propiciou a proliferação de pequenas propriedades que também utilizavam a 

queimada para o plantio, ocasionando mais prejuízos ao meio ambiente. 

Observa-se que, mesmo com o fim da concessão de grandes latifúndios, a 

degradação do meio ambiente continuou, pois os cultivos em pequenas propriedades 

também utilizavam o método de queimadas para a produção. Houve, portanto, apenas 

uma continuidade da destruição das florestas, que se iniciara na descoberta do Brasil. 

D. Pedro convocou uma Assembléia Constituinte em 03 de junho de 1822. O 

projeto de Constituição tinha três características principais: o anticolonialismo, em 

oposição aos portugueses; o antiabsolutismo, que limitava e reduzia o poder do 

imperador e fortalecia o Legislativo; e o classismo, que restringia o poder apenas para 

os latifundiários, com exclusão do povo quanto aos direitos de cidadania. 

Em 07 de setembro de 1822, diante dos conflitos entre Portugal e Brasil, D. 

Pedro proclamou a Independência. Posteriormente, foi aclamado Imperador 

Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. 

Em 20 de outubro de 1823, foi editada uma lei que recepcionava todos os 

instrumentos legais do Brasil Colônia, inclusive toda a legislação ambiental já existente. 
                                                 

2 COUTO, José Viera. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Volume 11, 1848, p. 1799. 
3 Sesmarias eram lotes de terras que o Rei, em meados do século 16, concedia aos donatários para 
cultivo, com o fim de colonizar o Brasil e regulamentar o uso da terra. 
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Isso significava que o Brasil continuaria a ser regido por normas oriundas de Portugal e 

pelas demais regras editadas na época do Brasil Colônia. 

As idéias do projeto da Constituição não agradaram D. Pedro I, pois reduzia seu 

poder. Assim, o imperador, em 12 de novembro de 1823, convocou suas tropas e 

dissolveu a Assembléia Constituinte, nomeando um Conselho de Estado composto por 

um grupo de dez juristas indicados por si, para redigir um novo projeto constitucional, 

ocasião em que José Bonifácio de Andrade e Silva e seus irmãos foram punidos. 

A Constituição outorgada em 25 de março de 1824 nada tratou sobre o direito 

ambiental. Entretanto, deixou uma grande abertura para que fosse regulado 

ordinariamente. Octaciano Nogueira4 fala das características da Constituição de 1824: 
A sua plasticidade e, mais do que isso, a sua adaptabilidade às condições 
políticas, econômicas e culturais da época estão razoável e fartamente 
documentadas. 
... 
Maior plasticidade não tivemos em nenhum dos documentos constitucionais 
posteriores. Todas essas peculiaridades mostram a importância, ainda hoje, 
do texto de 1824, quando em confronto com todos os demais que tivemos. 
 

Em 1830, foi promulgado o primeiro Código Criminal que tipificava como crime 

o corte ilegal de árvores. 

José Bonifácio, em 1850, novamente influenciava as decisões do imperador D. 

Pedro II, com suas idéias de conservação ambiental, dando ensejo ao surgimento da 

primeira lei de terras do Brasil, lei n° 601, que prescrevia importantes mudanças sobre a 

conservação e a proteção da natureza. 

A principal inovação da Lei de Terras foi a imposição da responsabilidade 

objetiva do infrator em caso de dano ambiental, imputando-lhe sanções administrativas, 

civis e penais. Juraci Perez Magalhães5, ambientalista contemporâneo, em sua obra “A 

Evolução do Direito Ambiental no Brasil”, critica os autores que comentam o direito 

ambiental, observando que a idéia de responsabilidade objetiva do direito ambiental não 

é mérito da recente lei n° 6.938, de 1981, mas sim da lei n° 601, que foi promulgada 

mais de 130 anos antes:  
... a Lei n° 6.938/81, a exemplo da Lei n° 601, criou um série de sanções 
contra o poluidor, e adotou o princípio do responsabilidade sem culpa, 
afastando o Código Civil para os efeitos da responsabilidade por dano 

                                                 
4 NOGUEIRA, Octaciano. Coleção Constituições Brasileiras: 1824. Brasília: Senado Federal e 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, v. 01, p. 16. 
5 MAGALHÃES, Juraci Perez. A Evolução do Direito Ambiental no Brasil. São Paulo: Editora Oliveira 
Mendes, 1998, p. 36. 
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ambiental. O interessante é que muito louvou esse chamado “avanço”, 
quando pode-se verificar que a Lei n° 601 foi precursora da nova legislação, 
há mais de cem anos. 
 

Depois da Lei de Terras, quase nenhum outro instrumento legal de relevância foi 

promulgado. A proteção de nossas terras ficou a cargo de pessoas engajadas nas causas 

ambientais. 

O latifúndio da cana-de-açúcar e a destruição desenfreada das florestas tiveram 

continuidade no Período Imperial. José Bonifácio6, um dos principais autores que 

lutavam pela defesa de um novo sistema de exploração dos recursos naturais, por temer 

o futuro da natureza do Brasil, afirma em “Representação à Assembléia Geral 

Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura” que: 
... a natureza fez tudo a nosso favor, nós, porém, pouco ou nada temos feito a 
favor da natureza. Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos roteado 
estão mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados; nossas 
numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos, estão 
desconhecidas ou mal aproveitadas; nossas preciosas matas vão 
desaparecendo, vítimas do fogo e do chamado, da ignorância e do egoísmo; 
nossos montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e com o andar do 
tempo faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a vegetação e 
alimentam nossas fontes e rios, sem o que nosso belo Brasil, em menos de 
dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá então esse 
dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos 
erros e crimes cometidos. 
 

Alberto Torres era outro autor que tinha um pensamento muito avançado para a 

época. Ele já falava da necessidade de mudança da relação do homem com a natureza e 

do homem com a sociedade. Asseverava que a evolução do homem era formada por três 

elementos: o indivíduo, a sociedade e a terra - este último, a base da relação entre os 

indivíduos e a sociedade. Afirmava também que os três elementos teriam de se adaptar 

uns aos outros de modo que nenhum dos três fosse prejudicado. 

O pensamento de Alberto Torres7 se cristaliza nesta passagem do livro “A 

Organização Nacional”, publicado pela primeira vez em 1914: “Em seu aspecto 

dinâmico, a noção de ‘civilização’ deve exprimir um estado de equilíbrio e de harmonia 

entre o homem, o meio físico e a sociedade, capaz de assegurar bem-estar e cultura ao 

indivíduo e desenvolvimento à espécie, conservado e melhorado o patrimônio mental.” 

                                                 
6 BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA, José. Representação à Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, in Obra Política de José Bonifácio, Brasília, Senado 
Federal, 1973. 

7 FREYRE, Gilberto. Nordeste. 4ª  ed. Rio de Janeiro: Editora Livraria José Olympio, 1967, pg. 22 e 47. 
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Não se pode esquecer também da contribuição do autor Gilberto Freire, que, em 

sua obra “Nordeste”8, retratou as conseqüências do plantio da cana-de-açúcar no meio 

ambiente: 
O empobrecimento do solo, em tantos trechos do Nordeste, por efeito da 
erosão, não se pode atribuir aos rios, à sua ânsia de correr para o mar levando 
a gordura das terras, mas principalmente à monocultura. Devastando as matas 
e utilizando-se do terreno para uma cultura única, a monocultura deixava que 
as outras riquezas se dissolvessem na água, se perdessem nos rios.  
A monocultura da cana no Nordeste acabou separando o homem da própria 
água dos rios; separando-o dos próprios animais - ‘bichos-do-mato’ 
desprezíveis ou então considerados no seu aspecto único de inimigos da cana 
que era preciso conservar à distância dos engenhos (como os próprios bois 
que não fossem os de carro). E não falemos aqui da distância social imensa 
que a monocultura aprofundou, como nenhuma outra força, entre dois grupos 
de homens - os que trabalham no fabrico do açúcar e os que vivem mal ou 
voluptuosamente dele. 
 

Essas idéias foram muito inovadoras e corajosas para a época. As três categorias 

sociais que detinham o poder neste período eram o chefe do Poder Moderador e 

Executivo (imperador), os latifundiários e a Igreja. Tais teorias de modificação do modo 

de produção, incluindo as idéias abolicionistas, afetavam o status quo, o que provocou a 

reação das elites dominantes, inclusive a do imperador, que forçava aposentadorias de 

juizes quando não referendavam algum ato seu. Exemplo disso foi a aposentadoria 

forçada, em 1857, de Joaquim Nabuco, também defensor das causas ambientais. 

Na madrugada de 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca encabeçou o 

golpe que derrubou o regime monárquico e instituiu a República. A Proclamação da 

República não surgiu do dia para a noite. A Guerra do Paraguai foi determinante para o 

movimento de dissolução da Monarquia, pois o desgaste econômico e político do 

Império no pós-guerra resultou na intensificação da luta contra a escravatura, contra o 

regime vigente e, conseqüentemente, na organização do Partido Republicano em 1870. 

A Proclamação da República foi, portanto, reflexo das transformações 

socioeconômicas, que geraram descontentamento na elite brasileira, dando oportunidade 

à busca de mudanças para solucionar a crise política e social que o país estava 

atravessando. 

A fase republicana foi marcada por grandes avanços no pensamento ambientalista 

do Brasil. O autor Juraci Perez Magalhães9 divide este período em três: 

                                                 
8 TORRES, Alberto. A Organização Nacional, in Coleção Temas Brasileiros, Volume 39, 4ª ed., São 
Paulo, Editora Nacional; Editora Universidade de Brasília, 1982. 
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 a) Período de evolução do Direito Ambiental, de 1889 a 1981. 
 b) Período de consolidação do Direito Ambiental, de 1981 a 1988. 
 c) Período de aperfeiçoamento de Direito Ambiental, a partir de 1988. 

 

1.1 Período de Evolução do Direito Ambiental - 1889 a 1981. 

 

Entre os anos de 1889 e 1981 foram editadas cinco constituições (1891, 1934, 

1937, 1946, 1967). Essas constituições pouco trataram de questões ambientais, mas os 

instrumentos legais infraconstitucionais, bem como os movimentos de cunho 

ambientalista, marcaram esse período de evolução do Direito Ambiental.  

A Constituição de 1891 nada versou sobre matéria ambiental. Foi uma 

constituição pouco aplicada, sem crédito das autoridades públicas; tratou-se de um 

período de fraudes políticas, liderado pelas oligarquias rurais - classe econômica 

dominante da época. 

Em 1885 e em 1902, o Brasil firmou convênios internacionais em defesa de 

animais da fauna brasileira. Eles tinham como objetivos, respectivamente, a preservação 

das garças que habitavam a Amazônia e a proteção das aves úteis à agricultura. Em 

1911, foi criado pelo decreto n° 8.843 a primeira reserva florestal do Brasil, localizada 

no Acre, que tinha quase a extensão de todo o seu território. Há de se ressaltar que esse 

projeto da reserva florestal não foi implantado, ficou só no papel10. 

A breve Constituição de 1934 tinha veias revolucionárias e democráticas, pois 

inovou na preocupação com algumas questões sociais. Em seu texto já trazia algumas 

preocupações com a conservação do patrimônio histórico e artístico, assim como 

regulava a competência para legislar sobre recursos naturais - as riquezas do subsolo, 

mineração, metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e sua 

exploração. 

Sob a vigência da Constituição de 1934, surgiram dois importantes instrumentos 

legais responsáveis pela evolução do Direito Ambiental no Brasil: o Código Florestal e 

o Código de Águas. Essas duas legislações representam o avanço da preocupação 

ecológica, inclusive com restrições ao direito de propriedade, que à época era 

constitucionalmente assegurado como direito absoluto. 
                                                                                                                                               
9 MAGALHÃES, Juraci Perez. A Evolução do Direito Ambiental no Brasil. São Paulo: Editora Oliveira 
Mendes, 1998, p. 39. 
10 MAGALHÃES, Juraci Perez. A Evolução do Direito Ambiental no Brasil. São Paulo: Editora Oliveira 
Mendes, 1998, p. 41/42. 
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As conferências para discussões sobre proteção do meio ambiente também 

marcaram essa fase. Ademais, foram criados vários parques de proteção 

ambiental.Nesse período, já se constata nos instrumentos legais uma preocupação 

diferente daquela apenas com interesses econômicos. Há uma tendência de conservação 

e proteção do meio ambiente em si. 

Solange S. Silva-Sanchez11 assegura que a política governamental de meio 

ambiente teve início com a adoção do Código das Águas, em 1934, do Código de 

Minas, no mesmo ano, e do Código Florestal, em 1937. Neste primeiro momento da 

política de meio ambiente, ela registra a ausência de participação do povo no 

movimento ambientalista: 
De um modo geral, o primeiro momento da política ambiental brasileira foi 
marcado por duas preocupações básicas: a racionalização do uso e exploração 
dos recursos naturais e a definição de áreas de preservação permanente, 
estabelecendo, assim, alguns limites à propriedade privada. O principal 
objetivo desta política foi regulamentar a apropriação dos recursos naturais 
em âmbito nacional. A política ambiental brasileira nasce de forma tímida, 
sob o regime de Vargas, marcada por características bastante peculiares: o 
Estado ‘administra’ os recursos naturais, de modo a atender a indústria 
nascente; o Executivo concentra os instrumentos de controle e gestão de 
recursos; a sociedade está ausente no momento de elaboração das políticas 
ambientalistas. 
 

A Constituição outorgada, em 1937, pelo golpe de Estado de Getúlio Vargas 

representou um retrocesso para o processo democrático no Brasil, que aos poucos se 

fortalecia. No Estado Novo (1937-1945), Getúlio atuou como verdadeiro ditador; não 

poderia haver qualquer tipo de manifestação contra o governo. Quem se aventurasse a 

protestar corria o risco de ter sua casa invadida, ser preso, julgado e condenado 

sumariamente. E todos os atos de Getúlio não poderiam ser questionados por qualquer 

dos outros Poderes. 

A União continuou com a competência de legislar sobre os bens de domínio 

federal, minas, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas, caça e pesca e sua 

exploração. Atribuiu-se, também, competência residual para os Estados legislarem sobre 

esses assuntos. Contudo, não se pode esquecer que esta Constituição vigorou sob um 

regime ditatorial, cuja lei maior era a vontade do chefe do Poder Executivo. 

Em 1938, foi adotado o Código de Pesca, que declarava a fauna e a flora das 

águas como propriedades públicas no Brasil. Foram criados, ainda, vários parques 
                                                 

11 SILVA-SÁNCHEZ, Solange S. Cidadania Ambiental: Novos Direitos no Brasil. São Paulo: Editora 
Humanitas FFLCH/USP, 2000, p. 67. 
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nacionais de proteção à natureza, como o de Itatiaia, em 1937, o de Iguaçu e o da Serra 

dos Órgãos, em 1939. 

A Constituição promulgada em 1946 representou o retorno à democracia. Ela 

trouxe em seu texto dispositivos da Constituição de 1934, e do Código Eleitoral de 

1932. Em matéria especificamente ambiental não regulou, contudo já assegurou o 

direito à vida como direitos e garantias individuais. Inovou, também, quanto à função 

social da propriedade ao prever a desapropriação por necessidade e utilidade pública e 

por interesse social. Até então, nas demais Constituições, o direito à propriedade era 

inatingível.  Somente na Constituição de 1946 ela veio a ser condicionada ao bem-estar 

social. 

Dois pontos fundamentais da Constituição democrática de 1946, além dos acima 

mencionados, são os prescritos nos artigos 198 e 199. O primeiro prescreve um plano de 

defesa contra os efeitos da seca do Nordeste; o segundo trata do plano de valorização 

econômica da Amazônia. Realmente, é visível a preocupação ecológica com as duas 

áreas mais atingidas pela degradação ambiental, que se iniciou com a exploração do 

pau-brasil e com a monocultura da cana, quando da invasão dos portugueses no Brasil 

em 1500. 

A nossa legislação infraconstitucional, salvo alguns retrocessos, continuou a 

evoluir, sobretudo no que tange à consciência de proteção e conservação dos integrantes 

dos movimentos ambientalistas. 

Em 24 de janeiro de 1967 foi promulgada a Constituição da República Federativa 

do Brasil. Segundo Aliomar Baleeiro12: 
A Constituição é calvinista, é para enriquecer. A preocupação é de proteger o 
comércio e a indústria, mesmo que se sacrifique aquela coisa que é o 
essencial de qualquer um, de qualquer povo, de qualquer civilização, de 
qualquer desenvolvimento – o homem. O homem, alvo precípuo da 
Constituição de 1946. A de 1967 põe em primeiro plano a indústria, o 
comércio e o desenvolvimento econômico. O mito do desenvolvimento 
econômico informa esta Constituição e a animiza. 
 

Essa Constituição foi elaborada no início do Regime Militar (1964/1985). E como 

todo regime ditatorial, as liberdades foram limitadas, os direitos fundamentais dos 

cidadãos cerceados, e o movimento ambientalista prejudicado. 

                                                 
12 BALEEIRO, Aliomar e SOBRINHO, Barbosa Lima. Coleção Constituições Brasileiras: 1967. 
Brasília: Senado Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 1999, v. 
05, p. 83-84. 
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A Constituição de 1967 - emendada em 1969 -, como as demais, não abordou o 

tema Direito Ambiental especificamente em um capítulo, mas ao longo de seu texto 

regulou o dever do Estado na proteção ao patrimônio histórico (art. 180, parágrafo 

único). À União continuou a responsabilidade de legislar sobre desapropriação, jazidas, 

minas, metalurgia, florestas, caça e pesca, águas (art. 8°), bem como a desapropriação 

por interesse social como exceção ao direito de propriedade (art. 153, § 22). 

Uma inovação da emenda de 1969 foi o artigo 172, que tratava do levantamento 

ecológico para analisar o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a calamidades e mau 

tempo, impondo punição para o mau uso da terra. 

Em 1971, houve um retrocesso na legislação ambiental, resultado do I Plano 

Nacional de Desenvolvimento que tinha como slogan “o milagre econômico”. A 

política econômica caracterizou-se pelo aumento da produção industrial e da exportação 

às custas de astronômicos empréstimos do exterior, que acarretou a elevação da dívida 

externa e da inflação. 

O Programa de Interação Nacional – PIN e o Programa de Redistribuição de 

Terras e de Estímulos à Agropecuária do Norte e do Nordeste – Proterra, tiveram como 

efeitos a concessão de terras para o desenvolvimento da pecuária e, conseqüentemente, 

a rápida degradação do meio ambiente, principalmente da Amazônia. O resultado foi tão 

danoso, que deu ensejo a uma mobilização pública. 

Em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, o Brasil - vivendo um período de desenvolvimento industrial a todo custo - 

defende o crescimento econômico em detrimento da proteção e conservação do meio 

ambiente, pois, na qualidade de país em desenvolvimento não iria arcar com o ônus da 

degradação ocasionada pelos países desenvolvidos. 

Apesar desse pensamento antiambientalista, a questão ambiental foi disseminada 

pelos meios de comunicação, tornando-se um tema mais conhecido pelas massas, 

inclusive com denúncias da população sobre as degradações ambientais. 

Em 1974, foi implantado o II Plano Nacional de Desenvolvimento. Este, mais 

consciente da necessidade de proteção à natureza, executou vários planos de 

preservação do meio ambiente. Alterou, até mesmo, o sistema de concessão de terras da 

Amazônia executado no I PND. 
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O III PND foi aprovado em 1979 e vigorou de 1980 a 1985. Os princípios e 

objetivos de proteção à natureza foram mais bem definidos. A preservação do meio 

ambiente estava à frente de toda a política de desenvolvimento, que era administrada 

pelos novos órgãos ambientais criados em 1981: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – Conama; e o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. 

 

1.2 Período de Consolidação do Direito Ambiental – 1981 a 1988 

 

O período de 1981 a 1988 foi de grande avanço para a consolidação do Direito 

Ambiental no Brasil. Ele foi marcado principalmente pelo III PND, que estabeleceu 

uma política ambiental presente na política nacional de desenvolvimento e na sua 

execução, ou seja, consolidou uma política ambiental nacional. 

Em 1983, foi regulamentada a Política Nacional de Meio Ambiente, que conceitua 

legalmente o meio ambiente como “um conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida de 

todas as formas”. 

A Lei de Política Nacional de Meio Ambiente traça princípios fundamentais do 

Direito Ambiental. Trata o meio ambiente como um bem público de uso coletivo e 

vincula a qualidade ambiental à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana. 

Regula, ainda, sobre a necessidade da avaliação dos impactos ambientais dos projetos 

que possam agredir a natureza. O Conama e o Sisnama exerceram o papel fundamental 

de efetivação dos instrumentos legais acima citados. 

Outrossim, o número de organizações ambientalistas não-governamentais13 

aumentou consideravelmente, significando um avanço, pois houve uma organização das 

forças sociais. 

 

1.2 Período de Aperfeiçoamento do Direito Ambiental – a partir de 1988 

 

                                                 
13 “Organizações não-governamentais” são instituições sem fins lucrativos que não pertencem ao setor 
privado nem público, por isso são chamados de terceiro setor. Têm como objetivo a proteção e defesa dos 
diretos fundamentais, exercendo funções públicas, como educação, saúde, educação, defesa do meio 
ambiente e demais atividades voltadas para a efetivação da cidadania. 
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Após esse período de consolidação dos princípios do Direito Ambiental, nada 

mais esperado que a constitucionalização desses princípios. A Constituição de 1988 

trouxe enormes avanços para o Direito Ambiental: este passou a ser assegurado 

constitucionalmente, tratado em capítulo exclusivo. O conceito de meio ambiente 

prescrito no caput do artigo 225 é amplo, protege a vida em todas as suas formas. 

Engloba, também, a proteção dos bens materiais e imateriais, visando a garantir uma 

boa qualidade de vida às gerações presentes e futuras. 

O “meio ambiente ecologicamente equilibrado” passou a ser requisito 

indispensável para o direito à vida. Daí seu caráter de direito fundamental. Após a 

Constituição de 1988, a legislação ordinária também seguiu os passos da evolução do 

direito ambiental e partiu em busca da efetividade dos preceitos constitucionais.  

Em 1992, no Rio de Janeiro, realizou-se uma das conferências mais importantes 

para o Direito Ambiental – a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que suscitou a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que destacou em seus princípios o desenvolvimento sustentável. 

Observa-se, portanto, que a discussão ambientalista guarda uma coerência lógica 

com a realidade. A partir do momento que o homem passou a sofrer seriamente devido 

às conseqüências da degradação ambiental, ele passou também a formar uma nova 

consciência sobre o meio ambiente, que no Brasil consolidou-se juridicamente com a 

Constituição de 1988, uma das constituições mais avançadas do mundo em matéria 

ambiental. 

A Constituição de 1988 foi resultado da luta contra o regime ditatorial. Logo em 

seu primeiro artigo, consubstancia o ideal de um Estado democrático de direito, com 

fundamentos na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, no qual todo poder emana do povo. 

No segundo título, resguarda os direitos e garantias fundamentais, tudo muito bem 

especificado, para não haver possibilidade de interpretações desvirtuadas dos ideais da 

nova Carta Constitucional. 

A “Constituição Cidadã”, como Ulysses Guimarães a denominou, trouxe também 

um capítulo próprio para tratar do meio ambiente, constante no artigo 225, que 

prescreve: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” 

A constitucionalização dos direitos ambientais representou um grande avanço 

para a questão ambiental, por ser a Constituição norma suprema, superior as demais 

normas do ordenamento jurídico pátrio, e inovou em vários aspectos: 

- O meio ambiente como um bem difuso, isto é, como bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida. Antes, na era dos direitos civis, só existiam duas 

categorias de bens: os bens públicos e os bens particulares. No entanto, o meio 

ambiente não é um bem público, pois não pertence ao Poder Público - este é apenas 

o gestor destes bens. Tampouco é um bem particular, passível de se exercer as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade. O meio ambiente é, portanto, um 

bem de uso comum do povo. 

- O povo torna-se sujeito do direito ao meio ambiente equilibrado, bem de natureza 

difusa. Ele passa a ser representado pelas presentes e futuras gerações, ou seja, surge 

um novo sujeito de direitos - as futuras gerações. 

- Por fim, esse artigo obriga o Poder Público e a coletividade a defender e preservar o 

meio ambiente. Pode-se concluir que proteger e preservar o meio ambiente não é 

uma prerrogativa do Poder Público e da coletividade, mas sim um dever, uma 

obrigação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Direito Constitucional Ambiental - segundo a teoria das gerações (ou 

dimensões) dos direitos fundamentais, teorizada por Paulo Bonavides e João Baptista 

Herkenhoff, é um direito fundamental de terceira geração. Consolidou-se a partir da 

segunda metade do século 20 como direitos pautados no princípio da fraternidade, em 

resposta à urgente necessidade de proteção uma vida digna das presentes e futuras 

gerações. 

A construção do debate ambientalista no Brasil desenvolveu-se ao longo de sua 

história. A partir do momento que o homem passou a sofrer seriamente com as 

conseqüências da degradação ambiental, ele passou também a cultivar uma nova 

consciência sobre o meio ambiente. Esse pensamento consolidou-se juridicamente com 
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a Constituição de 1988, uma das constituições mais avançadas do mundo em matéria 

ambiental, inclusive apelidada de “Constituição Verde”. 

A constitucionalização do Direito Ambiental representou um grande avanço e 

inovou em vários aspectos. Criou-se uma nova categoria de bens: os bens difusos, que 

não são particulares, nem públicos: são bens de uso comum do povo. Os sujeitos de 

direito são representados não só pelas presentes, mas também pelas futuras gerações. 

Por fim, a Constituição não somente atribui uma prerrogativa, mas também uma 

obrigação ao Poder Público e à coletividade de defender e preservar o meio ambiente.  

O Direito Ambiental, além de ser um direito fundamental de terceira geração, 

revela-se um dos Direitos Humanos inerente à qualidade de pessoa, advindo dos 

direitos naturais, tendo ambos como princípio basilar a dignidade da pessoa humana. 

Pode-se dizer que o direito ambiental é um direito humano fundamental. 

O artigo 225 da Constituição é munido de força normativa, de aplicação imediata, 

essencial para a consolidação de um regime democrático. É nesse contexto que o papel 

do cidadão é definido como essencial à concretização desses princípios, na medida que 

este cidadão é obrigado a preservar e defender o meio ambiente. Entretanto, detecta-se 

uma omissão na previsão constitucional e legal específica das formas de atuação 

positiva do cidadão para cumprir sua obrigação constitucional de defender e preservar o 

meio ambiente. 

A discussão das questões ambientais giram em torno do regime capitalista de 

produção e consumo versus a proteção do meio ambiente, que tem seguido o princípio 

do desenvolvimento sustentável, que representa um ponto de equilíbrio para o uso dos 

recursos ambientais da forma menos degradante possível, atendendo os demais 

princípios que norteiam o direito ambiental, a exemplo do poluidor-pagador; da 

prevenção, precaução, equilíbrio, limite, informação, participação e ubiqüidade. 

O debate ambientalista estará sempre presente no meio social, econômico e 

político, pois repercuti em todas as searas da vida do homem em sociedade. A formação 

da construção da consciência ambiental é condição sine qua non para a efetividade da 

obrigação de proteger e preservar o meio ambiente. E o instrumento para formação 

desta consciência é a Educação Ambiental, norteada de práticas de cidadania. 
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OS DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL COM A 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS1 
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RESUMO 

A Constituição Democrática de 1988 introduziu mecanismos para promover maior 

integração do povo no processo de construção e de manutenção do Estado brasileiro. 

Com isso, o Brasil passou a assumir novos institutos e postulados que no plano 

constitucional têm o intuito de garantir o reconhecimento dos cidadãos, alcançando a 

partir da abertura da participação popular um verdadeiro avanço no que se refere à 

ampliação do próprio discurso dos indivíduos.  Ademais, sob o enfoque da 

Administração Pública, tem-se verificado novas tendências e instrumentos de inserção 

popular, tais como o orçamento participativo, as audiências públicas e, como fenômeno 

inovador, a gestão de recursos hídricos por meio dos comitês de bacia. Entretanto, a 

dissociação da gestão de recursos hídricos da gestão ambiental trouxe alguns problemas, 

uma vez que as águas estão inseridas no território e a gestão deste compete às 

municipalidades.  A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, criou a figura das Agências 

de Bacia para ser o órgão executor das ações de gestão dos recursos hídricos. Ocorre 

                                                 

1  Esse artigo é resultado dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelo Núcleo Jurídico de 
Políticas Públicas do Observatório de Políticas Urbanas/ PROEX e do Programa de Pós-graduação em 
Direito da Puc Minas.  Faz parte do Projeto Cidadania e Políticas Públicas da linha de pesquisa Estado, 
Constituição e Sociedade no paradigma do Estado democrático de direito da área de concentração direito 
público, que tem como pesquisador o Prof. Dr. Edimur Ferreira de Faria. 
∗  A co-autora é advogada pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, do Observatório de 
Políticas Urbanas/PROEX e do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. É ainda 
professora de direito ambiental da Universidade Presidente Antônio Carlos, especialista em direito de 
empresa pela Universidade Gama Filho e mestranda do Programa de Pós-graduação em Direito, mestrado 
stricto sensu, área de concentração em direito público.  
∗∗  A co-autora é advogada pesquisadora do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas, do Observatório de 
Políticas Urbanas/PROEX e do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. É professora de 
direito administrativo e previdenciário da PUC Minas – Unidade São Gabriel. Especialista em Direito 
Público pelo IEC – Instituto de Educação Continuada/ PUC Minas e mestranda do Programa de Pós-
graduação em Direito, mestrado stricto sensu, área de concentração em direito público. 
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que todas essas ações terão que ser realizadas no território e então teremos conflito de 

competências entre os Municípios e as Agências de Bacia. Esse artigo visa discutir 

essas questões e propor a gestão intermunicipal como instrumento capaz de viabilizar a 

gestão ambiental municipal, integrada com a gestão de recursos hídricos. 

 

 PALAVRAS-CHAVE 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, GESTÃO AMBIENTAL, AGÊNCIA DE 

BACIA, INTERMUNICIPALIDADE. 

 

ABSTRACT 

The Democratic Constitution of 1988 introduced mechanisms to promote a greater 

integration of society in the construction and maintenance of the Brazilian State. From 

the view of Public Administration, new methods of popular insertion are being detected 

such as the “Participative Budget”, public sessions and, as an innovative measure, the 

water resources management through Hydrographic Basin Committees. However, the 

water resources administration dissociated from environmental management brought 

some problems, because waters are inserted in the territory and its control belongs to the 

municipal administration. The Law number 9.433, from 8th January 1997, created the 

Basin Agencies to be the agency related to the water resource control. Despite being 

realized in the territory, these actions generate some jurisdiction disagreements between 

municipal authorities and Basin Agencies. This publication intends to discuss these 

questions and propose the inter municipal administration as an instrument capable to 

make possible the municipal environmental management connected to the water 

resources management. 

KEY WORDS 

MANAGEMENT OF WATER RESOURCES, ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT, BASIN AGENCY, INTER MUNICIPAL, PUBLIC 

CONSORTIUM. 
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INTRODUÇÃO 

 O debate internacional sobre o meio ambiente tem como marco a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida entre os dias 5 a 16 de 

junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. O conceito de desenvolvimento sustentável2 

foi trazido à tona pela primeira vez nessa conferência. A partir daí, as populações 

perceberam a necessidade de desenvolverem seus países sem sacrificar o meio em que 

vivem dando início à conscientização de que se o ciclo vital do meio ambiente for 

rompido, a vida será extinta.  

 Mais tarde, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como ECO-92, realizada no período de 3 a 14 de 

junho de 1992 no Rio de Janeiro, foi considerada o maior evento ambiental do século 

XX. 

 Os compromissos específicos adotados pela ECO-92 incluíram três convenções, 

abarcando documentos como Mudança do Clima, Biodiversidade e a Declaração sobre 

Florestas. A Conferência também aprovou documentos com objetivos mais abrangentes 

e de natureza mais política: a Declaração do Rio e a Agenda 213. Ambos endossam o 

conceito fundamental de desenvolvimento sustentável, que combina o progresso 
                                                 

2  “A defesa do meio ambiente é uma dessas questões que obrigatoriamente devem constar da 
agenda econômica pública e privada. A defesa do meio ambiente passa a fazer parte do desenvolvimento 
nacional (arts. 170 e 3º). Pretende-se um desenvolvimento ambiental, um desenvolvimento econômico, 
um desenvolvimento social. É preciso integrá-los no que se passou a chamar de desenvolvimento 
sustentado. O conceito de desenvolvimento sustentado foi desfraldado pela ONU através da sua Comissão 
Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.” (Machado, 2006, p.143). 

 
3  “A Agenda 21 resultou de relatórios, experiências e posicionamentos anteriores das Nações 
Unidas (tais são por exemplo, o Relatório Dag Hamarskjold – “Por um outro desenvolvimento” – e o 
Relatório Brundtland, conhecido como Nosso Futuro Comum), enriquecidos por documentos e posições 
das ONGS do Meio Ambiente. Se, de um lado, é um texto de diretrizes, por vezes normativo, de cunho 
otimista e com uma abrangência até então pouco vista em textos congêneres, de outro lado ressente-se de 
generalidades – o que não é de estranhar em um documento tão amplo e consensual, dirigido a todos os 
povos, governos e nações da Terra. Nela são tratadas, em grandes grupos temáticos, questões relativas ao 
desenvolvimento econômico-social e suas dimensões, à conservação e administração de recursos para o 
desenvolvimento, ao papel dos grandes grupos sociais que atuam nesse processo. São apontados, enfim, 
meios de implementação de planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento sustentável, 
ressaltando-se sempre os aspectos ligados aos recursos naturais e à qualidade ambiental. Aliás, pode-se 
dizer que a Agenda 21 é a cartilha básica do desenvolvimento sustentável”. (Milaré, 2005, p.78-79). 
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econômico e material com a necessidade de uma consciência ecológica em caráter 

emergencial.  

  Esses compromissos mundiais foram firmados na tentativa de utilizar-se o meio 

ambiente de forma que as gerações futuras também gozem do direito à vida4. Ressaltou-

se a necessidade de se trabalhar a educação ambiental (art. 225, inc. VI, CR/88), 

buscando resgatar a ética como instrumento de mudança na relação homem/ambiente. 

Trazendo à colação os ensinamentos de Nalini, observa-se que: 

 

“A solidariedade das presentes gerações para com a as gerações futuras 
impõe a urgentíssima reconversão do mundo, através de uma pró-ativa e 
conseqüente ética ambiental. Por sinal que a ética ecológica levaria a um 
sistema de responsabilidades solidárias entre todos, liberado de uma visão 
acanhada de antropocentrismo”. (NALINI, 2001, p.38).  

 

 A Declaração do Milênio, ocorrida em Nova Yorque nos dias 6 a 8 de setembro 

de 2000, foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, onde reuniu os planos 

de todos os Estados-Membros da ONU para melhorar a vida de todos os habitantes do 

planeta no século XXI. 

 Esse documento reafirmou o compromisso com o desenvolvimento sustentável e 

com a justiça intergeracional, bem como afirmou que os valores a serem perseguidos 

pelos países signatários são: a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o 

respeito pela natureza e responsabilidade comum. 

 A constitucionalização do meio ambiente, bem como o seu reconhecimento 

como direito fundamental, trouxe ao Estado o poder-dever de prevenir e 

controlar a intervenção antrópica, sendo inclusive passível de responsabilização 

por danos causados ao meio ambiente. O direito ao ambiente ecologicamente 

equilibrado é classificado por alguns autores como um direito fundamental de 

                                                 

4  “Não há, portanto, nenhum fundamento para se dar preferência à atual geração em detrimento 
das que se seguirão no gozo e uso do planeta. Como ações isoladas não podem resolver o problema a 
contento, somente uma cooperação internacional, inclusive no sentido de reduzir a pobreza no mundo, 
conseguirá garantir que o futuro não nos cobre pelo descumprimento do dever fiduciário e pela ruína dos 
seus destinos. (SAMPAIO, 2003, p. 57). 
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quarta geração, reconhecendo o direito à vida para as gerações futuras e uma 

vida saudável e em harmonia com a natureza. Dentre esses autores destaca-se   

SAMPAIO:  

“Os direitos de quarta geração estão em definição e ainda não despertaram 
consenso entre os estudiosos. Seriam, para uns, desdobramento da terceira 
geração, com o destaque necessário para a vida permanente e saudável na e 
da Terra, compondo os direitos intergeracionais a uma vida saudável ou a 
um ambiente ecologicamente equilibrado, como se afirmou na Carta da 
Terra ou Declaração do Rio 92, repetindo-se no Manifesto de Tenerife e, 
incluindo-se ao lado da proteção da cultura, na cláusula 9 do Documento 
Final do Encontro de Ministros da Cultura do Movimento dos Países Não-
Alinhados, realizado em Medellín, Colômbia, entre os dias 3 e 5 de 
setembro de 1997”. (SAMPAIO, 2004, p. 298). 

    

 A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das 

Águas, é inovadora, haja vista que os seus fundamentos estão em consonância com as 

preocupações ambientais de preservação e conservação dos recursos naturais, pois traz 

pela primeira vez a descentralização máxima da gestão de um bem público por meio dos 

comitês de bacia hidrográfica. A publicização dos recursos hídricos, elevada ao status 

de garantia constitucional, é reafirmada. Acrescente-se a isso que a aludida lei traz nova 

concepção de planejamento, que abandona o território político e adota o território da 

bacia hidrográfica como fundamento das ações gestoras. 

 A Lei das Águas, ao inserir a sociedade como gestora dos recursos hídricos ao 

lado do Poder Público, em igualdade de condições, reafirmou o paradigma do Estado 

Democrático de Direito5 (art. 1º CR/88), pois colocou na mesma arena de discussão 

todos os atores envolvidos, realçando aí a pluralidade do Estado brasileiro, bem como a 

participação popular no processo decisório. O modelo adotado na legislação de recursos 

hídricos certamente ultrapassará os limites da gestão das águas, servindo-se de molde 

aos demais conselhos existentes. 

                                                 

5  “Em primeiro lugar, o princípio democrático acolhe os mais importantes postulados da teoria 
democrática representativa – órgãos representativos, eleições periódicas, pluralismo partidário, 
separação de poderes. Em segundo lugar, o princípio democrático implica democracia participativa, isto 
é, a estruturação de processos que ofereçam aos cidadãos efectivas possibilidades de aprender a 
democracia, participar nos processos de decisão, exercer controlo crítico na divergência de opiniões, 
produzir inputs políticos democráticos”. 
 (CANOTILHO, 2003, p.288). 
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 A especialização da gestão de recursos hídricos em um sistema próprio é, sem 

dúvida, um avanço na gestão de um bem público escasso, que necessita de planejamento 

e racionalidade no seu uso. Ocorre que ao criar as Agências de Água como órgão 

executor das políticas públicas de recursos hídricos, a lei criou um órgão com 

competências semelhantes aos dos Municípios, pois é deste a gestão do território 

municipal. 

 O desafio posto é encontrar mecanismos que possibilitem a integração das ações 

da gestão de meio ambiente com a gestão de recursos hídricos, tendo em vista que todas  

as ações a serem implementadas para a melhoria da quantidade e da qualidade da água 

terão que ser realizadas no território municipal. 

  

1. OS MUNICÍPIOS NO FEDERALISMO BRASILEIRO 

O Brasil, assim como outros países, adotou o estado federado permitindo a 

participação dos Estados - membros nas decisões do poder central por meio de uma das 

Câmaras que compõem o Poder Legislativo da União, o Senado (RAMOS, 1998, p. 31). 

Contudo, ao contrário do federalismo americano, “conquistado” 

democraticamente pelo povo, aqui, na verdade, houve uma imposição política. 

Em geral, o federalismo é adotado como forma de Estado com o propósito de 

união de esforços, ou seja, vários Estados dispõem de uma parcela de sua soberania com 

o objetivo de criar ou conceber um Estado mais forte, mais influente, com maior 

estrutura, possibilitando mais sucesso em suas empreitadas. 

Adotou-se no Brasil, o federalismo em 1889 com a implantação do regime 

republicano, a fim de manter a unidade do país, visando a sua própria sobrevivência 

dimensional. A forma federativa foi, então, consagrada pela Constituição de 1891, nessa 

época, dual, composta unicamente pela União e pelos Estados-membros. 

Segundo FERREIRA (2001, p. 52), o Brasil seguia a mesma tradição unitária e 

centralizadora da monarquia portuguesa, sendo mantido unido por meio de um poder 

central, porque naquela época havia forte receio de que as oligarquias tomassem o 

poder, quanto maior fosse a descentralização federativa. 
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Assim, interessante a constatação da Prof. Dr. Maria Coeli Simões Pires (PIRES 

1999), ao afirmar que a Constituição de 1891, apesar de prever, pela primeira vez a 

autonomia municipal, em seu art. 68: 

 
“Fê-lo, todavia, em frágil construção, já que sua extensão (município) 
deveria ser traçada pelo próprio Estado. Tal peculiaridade, ligada à escassez 
de recursos destinada aos municípios e às contingências de nomeação de 
prefeitos para a maioria dos municípios, reservou àquele modelo de 
autonomia um caráter apenas nominal”. 
 

 

Em decorrência de todo esse processo, até meados da década de 30 do século  

XX, foram as próprias oligarquias rurais que contribuíram para a estagnação da 

democracia, mesmo havendo a previsão da descentralização política. 

É possível verificar que o federalismo foi mantido por todas as Constituições 

posteriores à de 1891, valendo destacar, que até mesmo naquelas que vigoraram durante 

os períodos de autoritarismo (1937, 1967 e 1969), quando constou apenas no texto 

constitucional, vez que, na prática, os Estados-membros perderam parte considerável de 

sua autonomia. 

A partir daí, pode-se constatar que, de sua implantação em 1891 até a entrada 

em vigor da Constituição de 1988, o federalismo brasileiro não conseguiu atingir uma 

evolução satisfatória, em que pese a fase democrática pela qual passamos na vigência da 

Constituição de 1946, marcada pela divisão da autonomia em três: administrativa, 

financeira e política, possibilitando o início da participação municipal. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, os municípios brasileiros 

ganharam uma nova dimensão federativa, haja vista sua inclusão na organização 

político-administrativa da República Federativa do Brasil, conforme estabelecido em 

seu art. 18. 

Agora, os municípios encontram-se lado a lado com União, Estados-membros e 

Distrito Federal, constituindo nova esfera de autonomia, alterando o federalismo 

existente até então, “(...), com a explicitação feita na Carta de 1988, a autonomia 

municipal alcança uma dignidade federativa jamais lograda no direito positivo das 

Constituições antecedentes” (BONAVIDES, 2003, p. 345). 
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A Constituição de 1988, marco simbólico contra o autoritarismo que assolou o 

país em seus anos antecedentes, implantou federalismo “democrático”, agora em três 

dimensões, consagrando o poder local dos municípios. 

Ao Município, elevado à categoria de ente federativo, foi destinado capítulo 

específico na Constituição – Capítulo IV – nesse capítulo prescreveu-se que o 

município será regido por (i) lei orgânica, votada em quorum qualificado de dois terços 

da Câmara Municipal, capacidade de auto-organização, além da estipulação de (ii) 

competências municipais específicas, relativas aos interesses locais. 

A autonomia política, administrativa e financeira, conferida aos municípios pela 

Constituição de 1988 é apontada, pela doutrina (BONAVIDES, 2003, p. 347), como 

realidade de poder ou poder municipal possuindo campo de atuação muito amplo, vez 

que se refere à “assuntos de interesse local”, que constitui uma gama quase que 

imensuráveis de matérias. 

O federalismo adotado na Constituição de 1988, considerando as suas 

características pode ser classificado como federalismo por cooperação ou cooperativo 

que, de acordo com as lições de RAMOS (1998, p. 75), é aquele caracterizado pela 

ajuda federal aos Estados-membros e Municípios, sob a forma de incentivos fiscais, 

repasses, programas e/ou convênios. Há verdadeira associação das partes almejando o 

alcance da satisfação do interesse público, fala-se em solidariedade: 

 
“O federalismo cooperativo brasileiro manifestou-se através do 
estabelecimento de órgãos regionais de desenvolvimento formados por 
Estados e Regiões Metropolitanas formadas por Municípios, nos Estados-
membros; pela repartição tributária de impostos federais e de impostos 
estaduais beneficiando Estados e Municípios, mediante atribuições de 
percentuais da arrecadação dos impostos que se tomaram objeto da 
repartição”. (p. 80) 
 

 

Ocorre, que o mesmo art. 18 da CR/88, estabeleceu a possibilidade de criação, 

incorporação e fusão (processo de união de municípios) e desmembramento (processo 

de separação de municípios), implicando aumento do número de municípios em todo o 

País, observadas as condições constitucionais, legais e formais. 

Conforme já se disse, o federalismo tem como função precípua a união de 

Estados e municípios com vistas ao fortalecimento dos mesmos e, conseqüentemente, a 

satisfação do interesse coletivo. 
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Contudo, as regras previstas na Constituição de 1988 que prevê a criação e o 

desmembramento de municípios, propiciou o enfraquecimento desse ente federativo, na 

medida em que houve uma excessiva multiplicação deles. 

Isto porque, em todo o território nacional houve uma explosão na formação de 

novos municípios sem capacidade econômica de sobrevivência, em razão de sua 

inexpressível arrecadação, passando a sua sustentabilidade depender da ajuda fornecida, 

de forma cooperativa, pela União e pelos Estados-membros. 

É importante salientar que o Município é o ente federativo que está mais 

próximo da população, onde os problemas e as dificuldades  acontecem. É dos Prefeitos 

municipais, normalmente, que a população cobra solução para os seus problemas. A 

União e o Estado-membro estão muito distantes da realidade das pessoas. Os 

municípios estão fragilizados política e economicamente em razão da sua escassez 

financeira, o que dificulta sobremaneira a consecução de políticas públicas. 

Segundo José Luiz Quadros de Magalhães (1999, p. 117/118), há forte tendência 

em se valorizar o poder em  pequeno espaço territorial, veja-se: 

 
“O modelo de valorização do poder em um espaço territorial menor está 
vinculado à idéia de espaço econômico, cultural e político que fundamenta a 
unidade Municipal, e sua viabilidade econômica deve ser fator primeiro a 
ser observado na recomposição dos Municípios brasileiros, possibilitando a 
construção de uma nova federação onde os Municípios cumpram o papel 
mais importante de construção de uma democracia, e de uma cidadania 
plena a ser exercida pela população”. 
 
 

Dessa maneira, a previsão constitucional de criação e desmembramento de 

municípios contribui para o enfraquecimento do poder local, na medida em que não 

conseguem sua sustentabilidade, haja vista, entre outros problemas, a reduzida 

população, que, conseqüentemente, é uma das causas da reduzida arrecadação tributária 

que constituem sua principal fonte de receita que é o Fundo de Participação dos 

Municípios. 

Neste sentido, considerando a existência de inúmeros municípios brasileiros que 

se encontram nas condições apresentadas, propõe-se  como solução possível e viável a 

utilização da gestão consorciada entre eles, que buscarão conjugar esforços para o 

alcance de objetivos comuns, como o fortalecimento do próprio pacto federativo 
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adotado no Brasil. Em se tratando de políticas públicas ambientais, a 

intermunicipalidade possibilitará a integração da gestão ambiental com a hídrica. 

 

 

 

 

 

2. A INTERMUNICIPALIDADE COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO 

ENTRE A GESTÃO AMBIENTAL E A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída por meio da Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981 e se estruturou nos moldes do federalismo brasileiro. Criou-se, 

então, no âmbito federal o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, no 

âmbito dos Estados foi instituído o Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA e na 

esfera municipal, o Sistema Municipal do Meio Ambiente – SIMMA. 

 O que se percebe hoje, vinte e seis anos depois da criação da Política Nacional 

do Meio Ambiente é que a mesma ainda não está completamente implantada. 

Implantou-se nas esferas federal e estadual. Nos municípios, entretanto, a política 

ambiental ainda encontra-se incipiente. No Estado de Minas Gerais, menos de 10% dos 

Municípios implantaram o Sistema Municipal de Meio Ambiente6. 

 Considerando que o País tem dimensões continentais e uma cultura de 

depredação ambiental, pode-se antever que os recursos naturais estão totalmente 

desamparados de planejamento, fiscalização e controle das ações antrópicas por parte do 

Poder Público. Isso se traduz na falta de investimentos na recuperação, conservação e 

preservação do patrimônio natural brasileiro. 

 A realidade sócio-econômica dos municípios contribui para esse descaso com o 

meio ambiente. Os municípios brasileiros, na sua maioria esmagadora, são pequenos, 

pobres, desarticulados, desprovidos de receita própria. A hipossuficiência dos mesmos 

                                                 

6  II encontro Estadual de Meio Ambiente, realizado em Belo Horizonte, entre os dias 20 a 22 de 
novembro de 2006. 
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se traduz na falta de infra-estrutura básica, carência de recursos materiais e técnicos para 

desenvolverem as suas competências constitucionais. 

 As municipalidades, na prática, estão alijadas da autonomia que lhes foi 

garantida pela Constituição Federal de 1988 em seu art.18, pois estão completamente 

dependentes da transferência de recursos federais e estaduais. Essa dependência agrava 

ainda mais a cultura secular brasileira do clientelismo e do favorecimento, pois a 

transferência de recursos acaba se traduzindo em moeda de troca entre os Poderes 

Legislativo e Executivo7. 

 As agendas marrom e verde que, basicamente, estão sob a administração dos 

Executivos Federal e Estadual, não conseguem atingir níveis de excelência na gestão 

ambiental que lhes compete, por diversos motivos, tais como escassez de pessoal, falta 

de ações integradas entre esses entes federativos, ausência de mecanismos de controle e 

monitoramento eficazes, área de competência muito extensa, o que inviabiliza uma 

fiscalização preventiva, ausência de investimentos que viabilizem a recuperação, 

conservação e preservação do patrimônio natural.  

 O Executivo Federal, diante da ineficiência do Sistema de Meio Ambiente, 

resolveu então especializar a gestão de recursos hídricos em um sistema próprio, 

criando então a Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Lei nº 9.433/97. 

Essa lei é inovadora na medida em que descentralizou ao máximo a gestão de um bem 

público escasso, a água, com a criação dos comitês de bacia. 

 A outra inovação é o arranjo espacial que se deu para a gestão dos recursos 

hídricos. Abandonou-se o modelo político federativo e adotou como unidade de 

planejamento a bacia hidrográfica. Uma nova concepção de gestão passou então a ser 

vislumbrada. Percebeu-se que a união dos municípios por meio da bacia hidrográfica 

introduziu entre eles uma articulação ausente até então.  

                                                 

7  “As formas representativas, por obra da depravação que ora mina o sistema governativo vigente, 
tanto no campo executivo como legislativo e quiçá judicial, perderam de todo a legitimidade. 
Conseqüência: sua legalidade se desmorona, sua autoridade se aniquila, seus poderes se desmancham, sua 
ética se decompõe.” (BONAVIDES, 2003, p. 282) 
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 Os comitês de bacia, por ser um parlamento, onde estão os poderes públicos 

federal, estadual e municipal, os usuários de água e a sociedade civil organizada, 

assentados em igualdade de condições, tem permitido a possibilidade de negociação por 

meio do consenso, o que não acontece na gestão ambiental.    

 A participação efetiva da sociedade civil na gestão dos recursos naturais realça a 

importância da participação popular nos processos decisórios. As decisões  revestem-se 

de legitimidade, uma vez que todos os setores da sociedade podem manifestar, discutir e 

decidir de forma participativa e colegiada. 

 A gestão ambiental precisa se revestir da mesma legitimidade, pois o uso 

indiscriminado desse patrimônio pode comprometer a existência das gerações futuras. A 

sociedade civil tem o papel fundamental de proteger o meio ambiente contra o capital 

sem pátria, que explora nossos recursos naturais à exaustão sem a menor preocupação 

em promover o desenvolvimento das comunidades expropriadas. A democracia 

participativa é, sem dúvida, um instrumento que deve florescer entre nós, como forma 

de mudarmos a nossa relação homem/ambiente. É importante salientar os ensinamentos 

de BONAVIDES  sobre a democracia participativa: 

 

 “ A teoria da democracia participativa é a teoria do constitucionalismo de 
emancipação. Teoria radicalmente nacional e patriótica, como convém nessa 
época de reptos e desafios à sobrevivência da República, maiormente numa 
quadra em que a globalização e o neoliberalismo dissolvem os valores da 
sociedade democrática e constitucional e conjuram por uma sociedade 
recolonizada e submissa ao capital internacional”. (2003, p.41) 

 

 Outro ponto interessante da gestão de recursos hídricos pelos comitês de bacia é 

a possibilidade de intercâmbio entre pessoas e instituições pelo território da bacia, 

promovendo o sentimento de pertença delas com a bacia hidrográfica em que estão 

inseridas. Esse movimento tem propiciado uma nova forma de educação ambiental, pois 

a população está tomando consciência de que o meio ambiente não possui fronteiras e 

que as ações praticadas no território de um município se faz sentir no outro. O olhar da 

população em relação às atividades antrópicas está mudando, as pessoas estão 

percebendo a problemática ambiental e hídrica de forma contextualizada.  
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 O que não se pode perder de vista, considerando as assimetrias da nossa 

federação é a possibilidade de novo mecanismo institucional, por meio de consórcios 

intermunicipais que utilizem a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Essa 

gestão consorciada de municípios propiciará regionalização que facilitará o 

planejamento das ações governamentais. 

 Em Minas Gerais, por exemplo, o Estado está dividido em 36 unidades de 

planejamento8. Se houvesse o consorciamento dos municípios integrantes dessas bacias 

hidrográficas, a ordenação territorial ficaria muito mais racional, pois estar-se-ia 

respeitando a divisão espacial natural. As simetrias são muito significativas entre os 

municípios que estão no âmbito de uma bacia hidrográfica. Isso facilitaria e muito as 

ações de recuperação, conservação e preservação do patrimônio natural. 

 Os problemas enfrentados pelos governos locais também são muito semelhantes. 

Como a maioria deles carece de infra-estrutura básica, não possuem recursos materiais e 

técnicos que lhes assegurem gestão ambiental eficiente, essa união deve significar uma 

rede de solidariedade entre os municípios, onde ações em conjunto podem minimizar a 

quase ausência dos executivos municipais na consecução de políticas públicas 

ambientais. 

 Os organismos nacionais e os internacionais oferecem financiamentos a fundo 

perdido para a implementação de projetos nas áreas ambiental e hídrica, sendo de 

grande relevância os que são oferecidos na área de saneamento básico. Boa parte desses 

recursos não são captados por falta de projetos consistentes. Isso se dá por que os 

municípios não conseguem formatar projetos para buscarem esses financiamentos. É 

mais um argumento a favor da intermunicipalidade, pois a conversão de esforços para a 

consecução de objetivos comuns pode abrandar essas dificuldades pelas quais passam 

os municípios carentes.  

 A gestão dos recursos naturais é transversal, ou seja, ela implica a ação de 

diversos setores e de uma equipe multidisciplinar. Os municípios pequenos mal 

conseguem manter um técnico de nível superior em seu quadro de servidores. 

                                                 

8  Disponível em ‹ http:// igam.mg.gov.br› Acesso em: 10/09/07 
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Equipamentos que permitam avaliar, controlar e fiscalizar as ações antrópicas muito 

menos. Fica inviável uma gestão ambiental nessas condições.  

 Isso sem falar da desarticulação desses entes federados com o Estado-membro e 

com a União. A falta de informação e o despreparo dessas municipalidades os deixam 

numa situação de desconfortável dependência em relação aos outros entes federados, 

não alcançando sequer um diálogo profícuo. A possibilidade de unir esses municípios 

com o objetivo de convergir ações para melhoria da qualidade de vida dessas 

populações, irá proporcionar a concretização do princípio basilar da Constituição 

Federal que é o princípio da dignidade humana. 

 Tanto a Lei 9.433/97, quanto a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, 

estabelecem a previsão da Agência de Bacia como órgão executivo da gestão de 

recursos hídricos. Essa agência tem diversos objetivos e, dentre eles, está a melhoria da 

qualidade e da quantidade da água. Ambas as leis prevêem a possibilidade de uma 

agência para um ou mais comitês de bacia. O critério é a sustentabilidade desse órgão, 

uma vez que a legislação só permite a utilização de 7,5% da arrecadação da cobrança 

pelo uso da água para manter a agência. 

 Instituído legalmente muitos comitês não vão conseguir implantar a agência de 

água, por que a arrecadação não será suficiente para manter os custos desse órgão.  Em 

Minas Gerais, por exemplo, a tendência tem sido no sentido de se criar sete agências de 

bacia para atender os 36 comitês de bacia9.   

 É bastante criticável essa metodologia legal, pois além de criar mais um órgão 

executivo para implementar a política pública inerente aos recursos hídricos, a área de 

atuação dele será a mesma dos executivos municipais. Além disso, sustentar uma 

estrutura administrativa dessa proporção é praticamente inviável. 

 Minas Gerais, por exemplo, é um Estado muito extenso, com uma diversidade 

sócio-econômica, cultural e ambiental enorme. Supondo que sejam implantadas sete 

agências para abrigar todo o território do estado mineiro, cair-se-á na mesma situação 

da gestão ambiental. Estar-se-ia  cometendo os mesmos erros. Pois se teria um órgão 
                                                 

9  Disponível em ‹ http:// igam.mg.gov.br› Acesso em: 10/09/07 
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com poucos técnicos, para atender extensa área territorial, com exíguos recursos 

financeiros e os problemas continuarão os mesmos. 

 Entendemos também que não é possível fazer gestão de recursos hídricos 

dissociada da gestão ambiental, pois é inegável que os recursos hídricos estão inseridos 

no território, e a gestão deste é da competência dos municípios. Outro fator a ser 

considerado é que as ações de melhoria da quantidade e qualidade da água terão que ser 

realizadas no território. Como exemplo, cita-se o saneamento básico, o tratamento dos 

resíduos sólidos, a erosão, a revegetação das matas ciliares. 

 Para que a gestão ambiental e a hídrica sejam eficientes e eficazes é necessário 

que as ações se tornem integradas, para que a alocação de recursos seja racional e os 

resultados satisfatórios. Senão corre-se o risco de termos duas administrações distintas, 

executando as mesmas tarefas, o que irá produzir desperdício de recursos públicos e 

ineficiência dos resultados.  

 Certo é que a gestão ambiental e a hídrica estão alocadas em sistemas de gestão 

distintos. Será necessário encontrar mecanismos que possibilitem a integração desses 

dois modelos de gestão: um caduco e um inovador, a tarefa será árdua. Acreditamos que 

o consórcio intermunicipal seja capaz de exercer a função integradora desses dois 

sistemas. 

 Um consórcio intermunicipal que tenha como área de abrangência uma bacia 

hidrográfica, poderá ser reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

como entidade equiparada à agência de bacia. Assim, um único organismo executará as 

ações ambientais e hídricas, usando racionalmente a mão-de-obra e os recursos 

públicos.   

 Uma alternativa interessante trazida pela lei dos consórcios públicos, Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, é que os municípios poderão ceder funcionários efetivos 

para compor o quadro de servidores do consórcio. Essa cessão propicia a racionalização 

dos gastos, pois o consórcio não terá que desembolsar com folha de pagamento, além de 

valorizar o saber-fazer local. Pois os técnicos da agência serão pessoas que têm laços 

afetivos, familiares e culturais com a bacia hidrográfica. 

4289



 A união de municípios para constituir um consórcio observando o território da 

bacia hidrográfica, pode ser visto também como mecanismo de amadurecimento do 

processo democrático, pois os municípios envolvidos terão que discutir e buscar o 

consenso em torno dos objetivos comuns, encontrando alternativas para as dificuldades. 

Essa associação propiciará também uma melhor interlocução dos municípios com os 

demais entes federados, pois reunidos em um consórcio, eles terão força política mais 

sólida.  

 Essa perspectiva despertou interesse entre os municípios que constituem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG e está em curso a constituição de um consórcio 

intermunicipal de gerenciamento ambiental, fundamentado nos argumentos aqui 

discutidos. Acreditamos ser possível a integração da gestão ambiental com a gestão de 

recursos hídricos, por intermédio do consórcio intermunicipal, que terá como pontos 

favoráveis a articulação dos municípios, a melhoria da qualidade dos técnicos 

municipais, a utilização racional dos recursos públicos, a capacidade de controlar, 

monitorar e fiscalizar as ações antrópicas e conservar e proteger o patrimônio natural.  

 

CONCLUSÃO 

 A República Federativa do Brasil possui em seu pacto federativo três ordens 

estatais: a União, os Estados-membros e os Municípios. O Distrito federal é equiparado 

a Estado-membro. O Brasil adotou a forma de federalismo cooperativo e tem uma 

complexa repartição de competências. 

 A possibilidade criada pela Constituição Federal de 1988 de desmembramento 

de municípios propiciou uma enorme multiplicação desses entes, que na sua maior parte 

possui menos de cinco mil habitantes e depende de repasses do Fundo de Participação 

dos Municípios. Essa condição colocou os municípios numa desconfortável impotência 

para a consecução de políticas públicas. 

 No que tange aos recursos naturais a situação é complexa, porque a gestão 

ambiental e a gestão de recursos hídricos estão alocadas em sistemas distintos, com 
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fundamentos próprios. O gerenciamento desses recursos para ser eficiente precisa estar 

integrado, o que não ocorre no momento. 

 Some-se a isso a hipossuficiência da maioria dos municípios brasileiros, que não 

dispõem de recursos financeiros, de infra-estrutura básica e recursos técnicos que lhes 

permitam gerenciar os recursos naturais do seu território. Essa situação se traduz na 

total ausência de planejamento, controle e fiscalização das ações antrópicas. O meio 

ambiente está desprovido da tutela do poder público municipal. 

 Outra dificuldade a ser enfrentada é a consecução de políticas públicas 

ambientais pelos municípios e pela Agência de Bacia, que é o órgão executivo para 

gerenciar os recursos hídricos. Haverá conflito de competências entre esses órgãos 

executivos, pois as ações necessárias para a melhoria da qualidade e da quantidade de 

água, serão em sua grande maioria, executadas no território municipal, e a gestão desse 

é dos Prefeitos Municipais.  

 Criar e manter uma Agência de Água também não é fácil, por que o custo 

operacional de um órgão como esse é alto e a lei limita em 7,5% da arrecadação da 

cobrança pelo uso da água os gastos para se manter uma agência. Poucas serão as bacias 

hidrográficas que terão arrecadação suficiente para manter o órgão executivo. A 

aglutinação de comitês de bacia hidrográfica para constituir uma agência, levará à 

centralização das ações nos órgãos executivos, o que fere o fundamento principal da Lei 

das Águas que é a descentralização máxima da gestão de recursos hídricos. 

 É um desafio encontrar mecanismos que promovam a integração da gestão de 

recursos hídricos com a gestão ambiental. Nesse texto apresentamos o consórcio 

intermunicipal como instrumento capaz de propiciar a integração das gestões ambiental 

e hídrica, além de ser um mecanismo que fortalecerá o poder público municipal, nas 

esferas política, financeira e técnica. 

  

  

 

4291



REFERÊNCIAS 

BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional e Democracia Participativa. 2ª Ed. São 
Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2003. 

 

BRASIL. Coletânea de legislação de direito ambiental. Organizadora: Odete 
Medauar. 3ªed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

 

BRASIL. Constituição Federal. Senado Federal, 1988. 

 

CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ªed. 
Coimbra: Edições Almedina, 2003.  

 

FERREIRA, Aluysio Nunes. Desafios atuais do federalismo no Brasil. In: 

HOFMEISTER, Wilheilm; CARNEIRO, José Mário Brasiliense (Org.). Federalismo 

na Alemanha e no Brasil. São Paulo: 2001. P. 51-58. 

 

GARCIA, Alexandre Navarro. Democracia semi-direta. Referendo, plebiscito, 

iniciativa popular e legislação participativa. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, ano 42, n. 166, p. 9-22, abr/jun 2005. 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14ªed.revista, atual. e 
amp. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

 

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Poder Municipal: paradigmas para o Estado 

Constitucional Brasileiro. 2ªed. revista, atual. e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 

1999. 

 

MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 4ªed. rev.ampl. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. 

 

NALINI, José Renato. Ética Ambiental. Campinas: Millennium Editora Ltda, 2001.  

4292



PIRES, Maria Coeli Simões. Autonomia Municipal no Estado Brasileiro. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 36, n. 142, p. 143-166, abr/jun 1999. 

 

RAMOS, Dircêo Torrecillas. O Federalismo Assimétrico. São Paulo: Editora Plêiade, 

1999. 

 

SAMPAIO, José Adércio Leite. WOLD, Chris. NARDY, Afrânio. Princípios de 
Direito Ambiental na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Editora 
Del Rey, 2003. 

 

SAMPAIO, José Adércio Leite.  Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Editora Del 

Rey, 2004.  

4293



A FUNÇÃO SOCIAL AMBIENTAL DA PROPRIEDADE: ATUAÇÃO DO 

INCRA EM CONTRASTE COM A NORMA POSITIVADA. 

 

Emmanuel Oguri Freitas∗  

RESUMO  
 
A Constituição Federal de 1988 previu que a propriedade privada deveria cumprir sua 

função social. A função social da propriedade compreende a produtividade, o uso 

racional do solo, a preservação ambiental e o respeito à legislação trabalhista. A 

funcionalização da propriedade foi uma conquista da luta dos movimentos sociais.  

No que tange à função social ambiental, uma série de medidas estão sendo 

implementadas para que se tenha uma política de meio ambiente efetiva. O INCRA, 

enquadrando-se a uma série de resoluções do CONAMA, passa a utilizar a variável 

ambiental em seu discurso oficial. Mas até que ponto utiliza realmente sua prerrogativa 

de órgão fundiário federal para proteger o ambiente ecologicamente equilibrado? A 

Função Social Ambiental tem sido mobilizada para desapropriação de imóveis rurais no 

Rio de Janeiro? 

Esta e outras perguntas podem ser suscitadas, quando pensamos nas atividades 

relacionadas à atuação do INCRA. Partindo da História da legislação agrária, passando 

pela emergência da questão ambiental no debate nacional e chegando até as práticas do 

INCRA, pretendemos problematizar a utilização da Função Social Ambiental como 

instrumento legitimo de desapropriação e de preservação ambiental.  

Os Laudos Agronômicos de Fiscalização servem de ponto de partida para identificação 

dos elementos que impedem uma atuação mais incisiva do INCRA. Através das 

entrevistas com os servidores da autarquia, procuramos contrapor à lei os discursos, as 

práticas e as culturas dos atores. O objetivo da pesquisa que resultou neste artigo era a 

verificação da efetividade do dispositivo constitucional, para se facilitar iniciativas 

concretas no combate ao latifúndio. 

 

 
                                                 
∗ Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo PPGSD-UFF. Doutorando em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo CPDA-UFRRJ. 
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SUMMARY 
The Federal Constitution of 1988 foresaw that the deprived property should accomplish 

her social function. The social function of the property understands the productivity, the 

rational use of the soil, the environmental preservation and the respect to the labor 

legislation. The social use of the property was a conquest of the fight of the social 

movements. 

With respect to the environmental social function, many initiatives are being 

implemented for an effective environment politics to be had. INCRA, being framed to a 

series of resolutions of CONAMA, it starts to use the environmental variable in his 

official speech. But to what extent does it really use his prerogative of federal organ to 

protect the ecologically environment balanced? Has the Environmental Social Function 

been mobilized for expropriation of immobile rural in Rio de Janeiro? 

This and other questions can be raised, when we thought about the activities related to 

the performance of INCRA. Starting from the History of the agrarian legislation, going 

by the emergency of the environmental subject in the national debate and arriving until 

the practices of INCRA, we intended to problematize the use of the Environmental 

Social Function as instrument legitimate of environmental preservation. 

The Agronomic Reports of Fiscalization serve us of starting point for identification of 

the elements that stops a more incisive performance of INCRA. Through the interviews 

with the servants of the autarchy, we tried to oppose to the law, the speeches, the 

practices and the actors' cultures. The objective of the research was the identification of 

the effectiveness of the constitutional law, in order to facilitate the search of concrete 

solutions.   
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ENVIRONMENTAL RIGHTS; INCRA; ENVIRONMENTAL SOCIAL FUNCTION. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema: a Função Social Ambiental da propriedade 

privada. O objeto de pesquisa é a atuação do ente público através do Laudo Agronômico 

de Fiscalização, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), quando efetua vistorias nos imóveis situados no Estado do Rio de Janeiro.1 

Estas vistorias teriam como objetivo verificar o cumprimento da Função Social da 

propriedade.Trata-se de elemento inicial de denúncia pública feita pela autarquia que 

pode levar à desapropriação do imóvel rural. 

Com a emergência da importância da questão ambiental no debate político 

nacional, a criação de instrumentos legais de proteção ao meio ambiente se intensificou. 

A Constituição Federal de 1988 (CFRB) dedicou capítulo especial ao meio ambiente e 

previu o respeito ao ambiente ecologicamente equilibrado como requisito ao 

cumprimento da Função Social da propriedade. 

Ao longo do processo de constituição do espaço fundiário no Brasil, o 

Estado brasileiro buscou controlar o acesso à terra através da lei. A normalização, 

portanto, tem sido utilizada como forma de manutenção e aprofundamento do domínio 

estatal sobre a terra.2 A gênese do enfrentamento entre Poder Público e sujeitos 

particulares, em relação ao destino do território, nos remete ao Brasil colônia. Ainda nos 

tempos das sesmarias, a Coroa Portuguesa procurava sem sucesso estabelecer o controle 

sobre as terras através da regulamentação.3 Este controle encontra abrigo na legislação 

sobre a propriedade ou na falta dela. 

No entanto, a idéia de propriedade tem tido diversas interpretações por parte 

dos diferentes atores sociais. Seus usos e suas representações variam no tempo e em 

relação aos diferentes interesses vinculados a este elemento central da ordem econômica 

e social do Brasil.  

A expressão desta disputa pela primazia das concepções sobre propriedade 
                                                 

1 O INCRA promove vistorias para levantamento de dados e informações dos imóveis rurais, com vistas 
à obtenção de terras para o Programa de Reforma Agrária. 
http://www.incra.gov.br/arquivo/0003600236.pdf., p.2. 
2 Em relação a esta afirmação, vale lembrar que até a Lei de Terras de 1850 não se falava em 
propriedade privada da terra, uma vez que toda terra era pertencente à Coroa Portuguesa. Trataremos 
deste assunto posteriormente.  
3  MOTTA, Márcia Maria Menendes. Nas Fronteiras do Poder: conflitos de terras e direito agrário 
no Brasil de meados do século XIX. Rio de Janeiro, Vício Leitura/Arquivo Público do Estado do Rio 
de Janeiro, 1998. p. 121. 
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rendeu frutos de toda sorte nos intensos debates travados na Assembléia Constituinte de 

1987/88. Ruralistas, ambientalistas e representantes dos movimentos sociais de luta pela 

terra batalharam para plasmar os pontos de vista que mais lhes beneficiavam na Carta 

Magna.4 Entre vitórias e derrotas para ambos os lados, a propriedade privada foi 

positivada como Direito Fundamental na CFRB. Não se tratava de elevar à condição de 

princípio constitucional aquela propriedade absoluta preconizada pelo Código Civil de 

1916, mas uma propriedade condicionada ao cumprimento de sua função social.5 Parece 

que o Estado brasileiro promoveu uma espécie “essência publicizante” da propriedade 

privada.6  

Assim, o proprietário fica obrigado a atentar para o interesse da coletividade 

para que possa fazer uso de seu imóvel. O interesse público sobrepõe o individual. 

Surgem atores estatais e não-estatais para garantir esta obrigação. Na verdade o avanço 

da legislação é resultado de anos de lutas constantes que haviam sido parcialmente 

silenciadas pela escuridão do autoritarismo militar A função social desconstruiu 

juridicamente a idéia de absolutização da propriedade disposta no Código de 1916 e 

repetida no novo Código de 2002.  

A funcionalização da propriedade ganha suas linhas gerais no artigo 186 do 

texto constitucional: 

 
 A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo 

critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...) I – aproveitamento 

racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e IV – exploração 

que favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
7

 

Aqui, nos interessa principalmente o inciso II, onde o legislador prevê a 

Função Social Ambiental. Tal previsão, e posterior regulamentação no artigo 9º, § 2º e § 

                                                 
4 PETERS, Edson Luiz. Meio Ambiente & Propriedade Rural. Curitiba: Juruá, 2003.p. 84. 
5 Em seu artigo 5º, dedicado aos Direitos Fundamentais, inciso XXII, é prevista a garantia do direito de 
propriedade. No inciso seguinte, existe a previsão do cumprimento de sua função social, que é 
especificada no artigo 186 da própria Constituição. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
6 Essa hipótese é levantada pelo autor. A tradição que se refere à propriedade privada no Brasil reproduz 
o paradigma de propriedade absoluta do Código Napoleônico re-significada pelo Código Civil de 1916. 
A CF/88 representa um marco na transição deste paradigma para um modelo que leva em conta o 
interesse da coletividade. 
7
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 186. 
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3º, da lei 8.629 de 1993, levam-nos a questionar: quais são os atores e práticas que 

efetivam esta previsão legal?
8

Partimos da premissa de que se estruturou uma “cerca jurídica” sobre a 

terra.9 Trata-se de um conjunto de normas e práticas do Judiciário que impedem a 

democratização do acesso à terra. Esta cerca tem sido um problema para movimentos 

sociais e para a autoridade estatal. O Estado Democrático de Direito passa a utilizar 

mecanismos com intuito de possibilitar um maior controle sobre a utilização da terra. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 

1964) prevê a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e do Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), para que sejam responsáveis pela 

fiscalização do cumprimento da função social da propriedade. Posteriormente, o INCRA 

exercerá essa função, chegando ao ponto de estender sua atuação, conforme descrito na 

sua missão atual: "Implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento 

fundiário nacional, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável."10

O procedimento descrito no artigo 2º da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993, que prevê a vistoria do imóvel para fins de desapropriação, concede ao 

funcionário do INCRA o poder de ingressar na fazenda para averiguar o cumprimento 

da Função Social. Deste procedimento resultará o Laudo Agronômico de Fiscalização 

(LAF), que de acordo com as disposições internas do INCRA deveria observar os 

pressupostos de respeito à legislação ambiental. 

O objetivo geral da pesquisa que resultou neste artigo era procurar entender a 

atuação do INCRA na verificação da Função Social Ambiental no Estado do Rio de 

Janeiro. Os objetivos específicos compreendiam a identificação das práticas do INCRA 

na aferição e promoção da Função Social Ambiental no local em recorte e a 

identificação das noções que os atores envolvidos diretamente com essa disputa pela 

concepção de Função Social faziam acerca da sua participação como membros do 
                                                 
8
 “Artigo 9º: A função social é cumprida quando...§2º Considera-se adequada a utilização dos recursos 

naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando a vocação natural da terra, de modo a 
manter o potencial produtivo da propriedade. § 3º Considera-se preservação do meio ambiente a 
manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na 
medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e qualidade de vida 
das comunidades vizinhas.” Lei  8.629 de 1993. 

9 Ver BALDEZ, Miguel Lanzellotti: A terra no campo: a questão agrária In MOLINA, Mônica Castagna 
et al. Introdução crítica ao Direito Agrário. Brasília: UNB, 2002. O autor identifica que a legislação 
agrária no Brasil foi constituída para excluir o camponês do acesso à terra. 
10 Grifo nosso. 
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Estado.11

Optou-se por se analisar a denúncia pública da Função Social Ambiental da 

propriedade nos imóveis rurais em todo o Estado do Rio de Janeiro no período que vai 

de 2003 até 2006. Para tanto, analisamos a maioria dos laudos agronômicos 

provenientes de vistorias feitas neste período. 

 

1- O INCRA, AS VISTORIAS E OS LAFS. 

 

Na sede do INCRA/RJ, houve dificuldade de localização de grande parte dos 

laudos, o que só tornou possível o acesso a 32 destes, espalhados pelo período em 

recorte. Apesar de não ter sido possível analisar todos os laudos referentes a este 

período, devido à própria falta de organização dos arquivos na sede do Rio de Janeiro, 

acreditamos que a leitura destes, somada às entrevistas realizadas, tornou possível 

apresentar um retrato bastante fiel da atuação da autarquia12.  

Após a fase inicial de análise dos laudos, iniciamos uma série de entrevistas 

abertas. Algumas foram baseadas em história de vida, quando os sujeitos envolvidos nas 

atividades de obtenção de terras no INCRA tinham uma longa e notória vivência 

naquela ocupação. 

Tentamos identificar até que ponto a positivação normativa tem sido 

suficiente para conduzir a uma denúncia pública ambiental na atuação do órgão 

fundiário. Buscamos confrontar a história de vida à mobilização das categorias 

normativas pelos atores. 

Acreditamos que as práticas dos atores-servidores se dão na interseção de 

suas histórias de vidas com as maneiras como as instruções normativas são mobilizadas 

no cotidiano de atuação da própria autarquia. A prática recorrente da atuação no campo, 

pautada pelas previsões legais, gerou um Manual de procedimentos do INCRA que se 

encontra disponibilizado na Internet.13 Em seu módulo II, o Manual aborda os 

pormenores da vistoria para “Levantamento de dados e informações de imóveis 

                                                 
11 Esta pesquisa foi feita no processo de construção da dissertação para fins de obtenção do título de 
mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo PPGSD-UFF, defendida em março de 2007. 
 
161 www.incra.gov.br 
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rurais.”14 Seu objetivo é a sistematização dos “procedimentos técnicos básicos a serem 

adotados quando da vistoria para levantamento preliminar de dados e informações do 

imóvel rural.”15

Os Laudos Agronômicos não se constituem em peças autônomas da atuação 

daquela autarquia. Eles são formalizados em processos que geralmente são 

acompanhados por: documentos juntados pelos proprietários do imóvel vistoriado; 

espelho inicial do imóvel; ofício do INCRA remetido ao proprietário notificando a 

vistoria; a ordem de serviço, constituindo os membros da equipe de vistoria; o Laudo 

Agronômico; as DPs ex-officio declarando a situação do imóvel; a carta de informação 

da situação do imóvel endereçada ao proprietário; a resposta tempestiva do proprietário, 

suas documentações e laudo particular; o encaminhamento para formalizar, ou não, o 

processo de desapropriação.16

Algumas vezes o processo pode se desdobrar em outras fases, no entanto, a 

maioria envolve somente essas peças. A seguir viriam os procedimentos para o 

encaminhamento ao decreto expropriatório presidencial. Geralmente, após esta fase, o 

proprietário interpõe ação judicial para questionar o valor pago na desapropriação, 

momento que é aberto novo volume de processo administrativo pela autarquia. 

A verificação dos laudos se tornou interessante como ponto inicial para a 

problematização da não verificação da função ambiental no momento da denúncia 

pública. 

Cabe deixar claro que buscamos investigar a denúncia pública fora da 

discussão dogmática do Direito. Diferentemente dos livros de Direito Administrativo, 

aqui, a proposta de análise institucional se pauta na noção de que a denúncia deve 

repercutir em procedimentos específicos e no interesse institucional de agir para que 

possa surtir efeitos. Não basta a previsão legal para que determinado conceito seja 

mobilizado com sucesso.  

Luc Boltanski destaca que a denúncia pública somente tem efeitos se o 

denunciante encontrar pessoas dispostas a tomar providências sobre a injustiça 

                                                 
162 Nome do Módulo II do Manual do INCRA. 
163 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Manual de 
Levantamento de dados e informações de imóveis rurais. www.incra.gov.br. Acesso em 12 de março 
de 2007. 
164 O encaminhamento consiste em parecer da Procuradoria do INCRA e ata da reunião da equipe de 
avaliação ou mesa técnica. 
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cometida. Aquele que pleiteia a resolução de um determinado problema, pretende um 

certo sentido de “universalidade” para sua demanda. A possibilidade de averiguação e 

encaminhamento para estas questões depende da capacidade de generalização de um 

incidente específico de um local.17 Pretendemos trabalhar a noção de denúncia neste 

sentido. 

Buscamos identificar, nesse sentido, se houve aceitação daqueles que 

trabalham no órgão fundiário para uma nova forma de intervenção na propriedade. 

Identificamos, portanto, se aquela concepção de meio ambiente defendida pelos 

ambientalistas consegue o grau de universalização tal que torna possível uma 

transformação na metodologia de análise dos agrônomos. 

Ao acessar o sítio eletrônico do INCRA na Internet, verificamos que o 

referido Manual daquele instituto prevê um item denominado “Preservação Ambiental” 

a ser analisado pelos técnicos que fazem as vistorias nas propriedades rurais. Este item 

aparece nos laudos, porém somente menciona a existência, ou inexistência, de reserva 

legal e área de proteção permanente. Geralmente, a degradação ambiental é dada como 

uma característica da maioria dos imóveis, quando é abordado o tipo de vegetação que 

constitui aquele espaço. 

A Função Social Ambiental resta como mero elemento acessório à questão 

da produtividade para fins de desapropriação.  

A atuação do INCRA na questão fundiária prevê uma séria de iniciativas que 

vão do levantamento de áreas para desapropriação, passam pela vistoria a determinadas 

propriedades que já poderiam ensejar algum interesse da autarquia, até a batalha política 

e judicial para adquirir a terra. Isso num primeiro momento. Uma vez estabelecido o 

Projeto de Assentamento (PA), sua atuação passa a visar o favorecimento de condições 

de existência e manutenção dos assentamentos. Aqui nos interessa esse primeiro 

momento de denúncia pública que se dá pela vistoria e confecção do Laudo. 

Uma vez identificadas as áreas prioritárias, observando todos os requisitos 

de análise do meio ambiente e de sua possível recepção aos assentamentos de Reforma 

Agrária, a atividade de obtenção de terras pode ter início. As vistorias são planejadas e, 

cumpridos os requisitos legais para que a equipe designada pelo superintendente geral 

possa ir ao local escolhido, são mobilizados os recursos. Os objetivos das vistorias são: 
                                                 
17 BOLTANSKI, Luc. L’Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie de 
l’action. Buenos Aires: Amorrortu, 2000. p.238. 
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a- Apurar a produtividade e fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade, segundo os 

parâmetros estabelecidos por lei e em normas internas; 

b- Fundamentar parecer sobre a viabilidade técnica e ambiental para sua inclusão no Programa de 

Reforma Agrária; 

c- Identificar, quantificar e dimensionar as benfeitorias, úteis, necessárias e voluptuárias.18

d- Aferir a veracidade dos dados contidos no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, declarados 

pelos proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, promovendo ex-officio a atualização 

cadastral dos imóveis, com dados que retratem sua real e atual situação, conforme as condições de 

exploração verificadas. Objetiva, ainda, inserir nesse sistema dados relativos a imóveis rurais que não 

estejam nele incluídos. 19

 

Os agentes do INCRA tentam se certificar de obedecer a todas as instruções 

normativas para que não haja possibilidade de nenhuma contestação ao procedimento da 

vistoria. A preparação para a pesquisa in situ deve ser bem feita para que a equipe possa 

fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, evitando os percalços judiciais e 

administrativos. 

De acordo com Evans, chefe do departamento de obtenção, a equipe é 

multidisciplinar: 

 
A equipe não é composta exclusivamente por servidores da divisão de obtenção. A equipe é 

composta por servidores da divisão de ordenamento fundiário, principalmente fiscais de cadastro, e o 

pessoal de topografia e geoprocessamento, que são outras divisões, mas que funcionam em conjunto 

com a divisão de obtenção. Porque quando a gente vai a campo, a gente já faz o levantamento cartorial 

e físico, e delimita qual o imóvel que a gente está vistoriando. Ás vezes dá problema, porque 

infelizmente nem tudo que está registrado no RGI é o que a gente encontra no campo. 20

 

Quando questionado especificamente sobre a composição da equipe, o tempo 

de duração da vistoria e de composição do Laudo, o chefe da divisão explicou:  

 
                                                 
18 Tratam-se das diversas categorias de benfeitorias que podem existir em um imóvel. As necessárias 
são indispensáveis para conservação ou para prevenir a destruição; as úteis são dispensáveis, mas 
melhoram o uso da coisa; as voluptuárias são as que só servem àquele que fez, com o fim de tornar o 
uso da ciosa mais agradável. NEVES, Iêdo Batista. Vocabulário prático de tecnologia jurídica e de 
brocados latinos. Rio de Janeiro: APM, 1987. 

19 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Manual de 
Levantamento de dados e informações de imóveis rurais. www.incra.gov.br. Acesso em 02 de março 
de 2007. 
20 Entrevista concedida por Evans Leandro Silva, chefe da divisão de Obtenção de Terras em 
15/12/1006. 
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[A equipe é composta por] Engenheiro agrônomo, topógrafo e alguém que trabalha com 

geoprocessamento, geralmente é o engenheiro cartógrafo, ou assemelhado. E um fiscal de cadastro, 

para verificar esta parte cartorial. [Demora],  em geral, uma semana. (...)O laudo fica pronto em torno 

de 30 dias.”21

 

O Laudo Agronômico de Fiscalização (LAF) se configura enquanto peça 

técnica, fruto destas vistorias empreendidas pela autarquia no processo de obtenção de 

terras. De acordo com o Manual de Levantamento de Dados e Informações sobre 

Imóveis Rurais, o LAF deve conter linguagem técnica clara e deve estar em 

consonância com a legislação pertinente. 

Podemos identificar que este Manual fornece todos os subsídios formais para 

que os técnicos do INCRA observem o estado de degradação ambiental dos imóveis.  

No entanto, nas falas dos atores do INCRA, a questão ambiental aparece 

como se fosse uma variável na análise do interesse em se obter aquela terra. A 

preservação demasiada exclui a possibilidade de desapropriação, por conta de 

dispositivo legal.22 A degradação mediana desperta o interesse na obtenção daquele 

imóvel, uma vez que o valor do passivo ambiental passa a ser descontado do preço da 

indenização conforme informação fornecida pelo Doutor Mário Lúcio Machado Melo 

Júnior, Superintendente Regional do INCRA/RJ. 

 
Hoje, o manual de obtenção do INCRA já está permitindo a gente descontar o passivo 

ambiental. Isso já vai tornar irrisório o pagamento. Isso vai dar muita discussão nos tribunais(...)Torna 

irrisório o valor, os proprietários não vão aceitar isso e vão recorrer aos tribunais. Vai ser uma guerra! 

Eles já não aceitam normalmente o preço pago, que é um preço justo, preço de mercado. Eles não 

conseguiriam, vendendo no mercado, preço similar ao que é pago ali. 23

 

A degradação ambiental passa a formar um conteúdo estratégico, porém, 

somente em relação ao valor da terra. No que tange a sua utilização como critério de 

desapropriação, não observamos um cuidado mais presente. 

Primeiramente, vale ressaltar que é uma constante no item que retrata a 

                                                 
21 Idem. 
22 PORTARIA/MEPF Nº 88, DE 06 DE OUTUBRO DE 1999. Proíbe a desapropriação, a aquisição e 
outras quaisquer formas de obtenção de terras rurais em áreas com cobertura florestal primária 
incidentes nos Ecossistemas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, e do Pantanal Mato- Grossense 
e em outras áreas protegidas. 
23 Entrevista feita com o Superintendente Regional do INCRA em 10/12/2006. 
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vegetação, relativo às características físicas do imóvel, a alusão a uma vegetação nativa 

inexistente, em razão da substituição da mesma por pastagens e plantações. 

 
A vegetação original do tipo Mata Atlântica cedeu lugar às pastagens, capoeiras e outras 

espécies remanescentes de atividades agropecuárias (café) e desmatamentos extrativistas. Restam 

ainda grandes grupos, matas e capões de matas, em geral localizados em áreas de difícil acesso. São 

constituídas por poucos remanescentes de vegetação primária e áreas de vegetação secundária em 

vários estágios regenerativos, resultantes de processos naturais de sucessão da Mata Atlântica, após 

supressão total ou parcial de vegetação primária por ações antrópicas. 24

 

A degradação histórica da Vegetação de Mata Atlântica se destaca como fato 

consumado. Não obstante esta situação já tenha sido identificada em estudos anteriores, 

o problema da degradação da Mata Atlântica não deveria ser tratado de maneira tão 

natural. Visto que, hoje, 73% das áreas remanescentes de Mata Atlântica estão 

submetidas ao regime da propriedade privada,25 não é possível que se naturalizem 

expressões como a que inicia o trecho destacado. 

Outro laudo nos apresenta mais uma frase constante nos resultados das 

vistorias. “Grande parte da região encontra-se sem a sua cobertura vegetal original, 

decorrente de desmatamentos e agropecuária extensiva.”26

Conforme observado no Manual, os LAFs deveriam apresentar um item 

específico sob o título de “Conservação dos Recursos Naturais”. De fato, a partir de 

2004, a grande maioria dos LAFs trazem este item. Cabe destaque para duas questões 

apontadas pelos funcionários do INCRA como de fácil observação e que estão presentes 

em todos os laudos deste período: a Área de Proteção Permanente e a Reserva Legal.27

Dos 32 LAFs analisados, somente três têm Reservas Legais averbadas, sendo 

que duas não a têm delimitada na forma prevista em lei. Vinte e sete fazendas não têm 

Reservas Legais averbadas. Uma fazenda tem uma RPPN28. No LAF da Fazenda Vale 

do Sol não consta qualquer informação a respeito da existência de RL averbada. O fato 

de não haver RL averbada não significa que não haja áreas destinadas à preservação nos 

                                                 
24 LAF sobre vistoria na Fazenda da Pedra em 2004. 
25 RECH, Naura Teresinha; SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. A Eficácia da Lei Brasileira de 
Proteção de Ecossistemas como Requisito para Conservação de Diversidade Biológica 
In:Desenvolvimento em Questão, Ano 3, nº6. Ijuí : Unijuí, julho de 2005. p. 137 à 156. p. 144. 
26 Laudo relativo à vistoria feita na Fazenda Estrela Branca. 

27 Institutos previstos no Código Florestal, lei 4771 de 1965, em seus artigos 2º e 16. 
28 Reserva Particular do Patrimônio Natural 
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imóveis vistoriados. No entanto, os dados cruzados entre a verificação de existência de 

RL averbada e a preservação de APP parecem indicar descumprimento da função 

ambiental. 

Na grande maioria dos imóveis as áreas que deveriam ser de proteção 

permanente apresentaram algum tipo de problema quantitativo ou qualitativo no item 

estado de preservação. Às vezes, a quantidade de terras preservadas não estava de 

acordo com o necessário, indicando que as áreas compostas por matas ciliares, entorno 

de lagoas e topos de morros estavam sofrendo abusos ambientais. Outras vezes, apesar 

da conservação das APPs, o grau de preservação se qualificava de regular a ruim. 

Identificados estes abusos à legislação ambiental, questionamos o porquê do 

INCRA não promover a desapropriação por descumprimento da Função Ambiental da 

Propriedade. A resposta era a mesma para todos os entrevistados: falta lei que 

regulamente esta modalidade de desapropriação.  

No entanto, o NEAD produziu um estudo jurídico em que tenta criar uma 

teoria que possa legitimar este tipo de iniciativa. A partir de um esforço hermenêutico, 

os autores criam um parecer que busca identificar a suficiência de normas, baseando-se 

na Constituição Federal.29  

A tese dos autores trabalha com os dispositivos constitucionais fazendo a 

relação com a legislação ordinária, observando doutrina jurídica e analisando a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A conclusão do parecer é de que a 

propriedade rural, mesmo que seja qualificada como “produtiva” sob o ponto de vista 

economicista, seria passível à desapropriação, caso descumprisse as outras 

condicionantes que compõem a função social da propriedade. 

Cabe destaque para o caráter complementar dos requisitos da Função social 

da propriedade elencados na CFRB e na Lei 8.629. Assim, a propriedade rural atenderia 

sua função social quando observasse todos os requisitos, ou sub-funções.30

Para os autores, a leitura exegética da CFRB que confere um caráter 

eliminatório do artigo 185 em relação ao artigo 184 seria um equivoco. A interpretação 

sistemática mobiliza outros trechos da Carta Magna para dar conta da antinomia 

                                                 
29 Ver PINTO JÚNIOR, Joaquim Modesto , FARIAS, Valdez Adriani. Função social da propriedade: 
dimensões ambiental e trabalhista. Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 
2005. 
30 Idem. p. 24. 
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aparente. 

 No artigo 170 da CF/88, a função social da propriedade aparece como 

princípio da ordem econômica, em seu inciso III. Outro desses princípios é a defesa do 

meio ambiente, no inciso VI. No artigo 225 da CF/88, a preservação do meio ambiente é 

referenciada como Direito difuso e garantia constitucional, sendo vedadas as práticas de 

risco contra a flora e a fauna, isto é a utilização inadequada dos recursos naturais 

disponíveis31. 

A produtividade protegida pelo artigo 185 da CFRB, seria aquela que tivesse 

pautada na licitude. Os direitos são assegurados até o ponto em que não se tornem ilí-

citos ou abuso de direitos. Este raciocínio permitira concluir que o artigo 185 estaria 

referindo-se apenas à produtividade licita ou não obtida de maneira abusiva, não 

servindo como garantia em caso de produtividade alcançada por decorrência de ato 

ilícito ou abuso de direito.32

A título de conclusão, em suma, o texto do NEAD identifica que no conceito 

de função social estaria contido o de produtividade, mas que no conceito de 

produtividade também estariam contidos aspectos dos conceitos de função ambiental.  

A proibição do artigo 185 da CFRB não poderia excluir o disposto no artigo 

184, salvo os casos em que a produtividade não venha a ferir os dispositivos de proteção 

ambiental, trabalhistas e afins à noção integral de função social da propriedade. Ou seja, 

produtividade não pode ser conseguida a qualquer custo. 

Outra conclusão bem interessante do documento é de que nos casos em que 

o INCRA puder expressar o descumprimento da função social da propriedade com um 

simples cálculo numérico, seria caso de encaminhamento para fins de desapropriação, 

respeitado o devido processo administrativo. Este seria o caso da utilização de áreas de 

RL. 

Nos casos em que houvesse a necessidade de auxílio de outros órgãos 

públicos para caracterização do descumprimento, haveria de ser feita norma técnica e 

adoção de medidas administrativas conjuntas de fiscalização, para que se conferisse 

efetividade às normas constitucionais previstas no artigo 186 da CFRB, e incisos II a IV 

do artigo 9º, da Lei nº 8.629/93. Este é o ponto levantado por todos os entrevistados, 

                                                 
31 Idem. p. 24 - 25. 
32 Idem. p. 28. 
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quando questionados sobre a razão da não-desapropriação por descumprimento da 

função social ambiental. 

Encaminham como resolução para o problema, que seja elaborada uma 

norma técnica interinstitucional entre INCRA e IBAMA, visando a atuação conjunta 

para fins de cumprimento do texto constitucional33. No entanto, quando o INCRA puder 

expressar o descumprimento da função social da propriedade com um simples cálculo 

numérico, seria caso de encaminhamento para fins de desapropriação, respeitado o 

devido processo administrativo. Este seria, por exemplo, o caso da utilização de áreas de 

RL. 

Diante destas teorias, questionamos os Procuradores do INCRA/RJ, por que 

não havia um investimento em se promover este tipo de desapropriação. A resposta se 

resume ao seguinte: 
 

É falta de vontade maior política. Vontade política média está ao nosso alcance, mas se não 
houver uma iniciativa superior não sai. Esse é o tipo de iniciativa que deve vir do topo, porque ele 
depende de todo mundo. Não adianta a gente fazer um belíssimo parecer, se nem o ministro leva 
fé.”34

 

Desta forma, além de haver uma insuficiência normativa que possibilite a 

atuação conjunta entre INCRA e IBAMA, o meio ambiente ainda tem que contar com a 

“boa vontade” do poder público. A falta de preocupação ambiental por parte dos 

técnicos do INCRA é acompanhada do comodismo da cúpula do INCRA, que 

contribuem para a inércia da autarquia em promover ação conjunta com os demais 

setores do poder executivo para proteção do meio ambiente. Enquanto isso, a paisagem 

do estado do Rio de Janeiro permanece cedendo espaço à plantação de cana-de-açúcar e 

a uma infinidade de pastos para criação de gado, em um processo irreversível de 

degradação ambiental. 

Rompidas as divergências, como poderiam surgir normas multilaterais de 

ação conjunta entre INCRA e IBAMA? 

 

2- COMO CONSTRUIR A LEGITIMIDADE? 

                                                 
33 Durante a pesquisa problematizamos a falta de comunicação entre INCRA e IBAMA. No presente 
artigo esta questão não pode ser mais trabalhada por conta da restrição de espaço. 
34 Entrevista concedida pelo chefe da Procuradoria Federal Especializada do INCRA/RJ, Luiz Antônio 
Werdine Machado em 28/02/2007. 
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A proposta de criação de mecanismos orientando a atuação conjunta entre os 

órgãos fundiários e ambientais deveria ser construída de maneira dialógica.  

De acordo com Habermas, o resgate das práticas democráticas pelas 

sociedades modernas se dá com a regulamentação normativa de interações estratégicas, 

fruto do entendimento dos atores. O agir comunicativo prima pela tendência dos atores 

em agir estrategicamente, levando em conta as interações intersubjetivas na construção 

do espaço de uma normatização que atenda a todos. Assim, tanto INCRA quanto 

IBAMA teriam interesse em construir uma legislação que atendesse à necessidade de 

proteção do meio ambiente em propriedades privadas rurais. O INCRA teria que tentar 

convencer o IBAMA de que os assentamentos rurais estariam dispostos a implementar 

agricultura sustentável.  

Esta busca do consenso, criada por uma suposta “coerção fática” conduziria 

a uma validade legítima que levaria a uma obediência voluntária. A validade social das 

normas se daria na proporção que a regra de direito consegue se impor, “ou seja, pela 

sua possível aceitação fática no círculo dos membros do direito”.  A legitimidade se dá 

na fé dos membros de que aquela norma é fundamentada, gerando a obediência. 

Habermas toma de Dreier as condições da validade jurídica do sistema de 

direitos:  

 
(...) em primeiro lugar, ele precisa ter eficácia na sociedade e, em segundo, tem que ser 

justificado eticamente; ao passo que a validade jurídica de normas particulares depende de uma 
legalização conforme a uma constituição que satisfaça aos critérios apresentados; além disso, essas 
normas jurídicas devem revelar por si mesmas um mínimo de eficácia social ou chance de eficácia, 
bem como um mínimo de justificativa ética, ou seja, capacidade de justificativa. 35

 

Assim, não obstante a necessidade de existência de uma norma que regule as 

interações entre INCRA e IBAMA, seria necessária a construção de uma legitimidade 

amparada pela ética e pelo consenso. Apesar das diversas críticas possíveis à teoria 

habermasiana, o resgate que o autor faz da noção de espaço público e de construção do 

consenso merecem destaque. 

A supressão do espaço público de discussão e a sua redução à política 

representativa foi tema de análise de Hannah Arendt. A autora faz uma apologia ao 

                                                 
35 Dreier apud HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. 
Tradução de Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 51. 
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“espaço político agnóstico da polis grega”36, para o resgate da construção dialógica de 

políticas, remetendo às práticas dialógicas nos espaços das ágoras, o que nos permite 

delinear a importância do debate para construção legislativa. De fato, a democratização 

do acesso à produção legislativa, concebida na base de uma positivação resultante do 

consenso dos atores envolvidos nas políticas confere uma maior legitimidade às normas. 

Habermas busca na modernidade o nascimento da noção de razão prática. O 

autor pretende ultrapassar o conceito kantiano, substituindo-o pela razão comunicativa37. 

A razão comunicativa está ligada à noção de um médium lingüístico que proporciona as 

interações sociais. É uma razão ligada mais ao procedimento do que uma fonte de 

normas do agir, como era a razão prática. A teoria se compromete em construir um 

referencial instrumental que possa guiar aqueles que debatem na busca do consenso. 

Uma categoria primordial à construção da razão comunicativa é o entendimento, uma 

vez que se busca o consenso, torna-se necessário, conforme propõe o autor, que se 

empreendam idealizações, donde se atribuem significados idênticos a enunciados. 

Busca-se a construção de pressupostos pragmáticos para realização do consenso. 

É dessa convergência de significados, mobilizando a igualdade formal entre 

as partes que debatem, que virá a validade do resultado normativo consensual entre os 

demandantes. Quando os membros do INCRA falam da superação de determinadas 

divergências sobre a importância desta ou daquela autarquia, deste ou daquele bem 

jurídico protegido, para que possa se chegar a uma normativa comum, seria dessa 

igualdade que estão falando. Seria o entendimento de que as duas autarquias têm 

deveres para com a natureza e para com a situação humana. 

Ambas as autarquias devem se colocar em posição de igualdade. Devem 

entender a urgência da superação do paradigma que opõe homem e natureza. Ao 

assumir a inteiração entre essas duas faces do desenvolvimento e da preservação do 

planeta, os entes públicos criarão um logos compartilhado que dará legitimidade e 

eficácia ao dispositivo fruto do consenso. Mencionamos, com isto, a necessidade de 

idealização de uma situação de igualdade formal e também epistemológica por parte das 

                                                 
36 Arendt apud VIEIRA, VIEIRA, Liszt. Os Argonautas da Cidadania. Rio de Janeiro: Record, 
2001.p. 52. 
 2001. pp. 52. 
37 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol I. Tradução de Flavio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 20. 
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lideranças das autarquias.  

O conceito de configuração de Norbert Elias poderia fornecer elementos bem 

interessantes para lidar com a falta de identificação com uma política de estado 

interinstitucional voltada para a defesa do meio ambiente. A partir do conceito de 

configuração - redes que se formam entre seres humanos interdependentes em relações 

assimétricas de poder -38 surgiria o habitus social. O habitus do indivíduo, nesse caso da 

instituição, se relaciona com este habitus social de maneira a conduzi-lo, num fluxo 

incessante, na mesma direção.  

Esse processo é classificado por Norbert Elias como “integração”.39 A noção 

de integração, fruto de um processo civilizador e colonizador das idéias de 

transversalidade das políticas ambientais e de produção sustentável, pode desenhar um 

quadro que viabilize a transformação da atual situação de degradação, reproduzida nos 

conflitos sócio-ambientais, num estado de consenso e de sinergia dos órgãos 

responsáveis. Para isso, os atores do órgão fundiário devem incorporar a variável 

ambiental, para finalmente poderem agir com convicção. 

Encarando o movimento ambientalista como possuidor de um determinado 

habitus, fruto de certa consciência ecológica, acreditamos que sua militância conseguiu 

plasmar a preocupação ambiental no habitus social. Este habitus passa a ter contato com 

as práticas do INCRA na forma de legislação coercitiva, o que, entretanto, não é 

incorporado pelo habitus do órgão fundiário. O mesmo ocorre, quando pensamos na 

absorção da problemática social pelo IBAMA. Elias trabalha este conceito na esfera do 

indivíduo e nós estamos transpondo-o para uma rede de inteirações institucional. 

Acreditamos, contudo, que o caminho da legislação interinstitucional deverá 

passar, de fato, por esse tipo de colonização bilateral, uma vez que as divergências 

permanecem maquiadas por um diálogo empobrecido e ineficaz entre INCRA e 

IBAMA. A legitimidade da prática conjunta deve ser resultado da tomada de 

consciência entre as gestões nas duas autarquias da importância de preservação. Outras 

alternativas só podem resultar em fracasso. 

                                                 
38 Mennel apud Landini, In, LANDINI, Tatiana Savoia. A Sociologia Processual de Norbert Elias, In: 
Anais do IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO PROCESSO CIVILIZADOR, 2005, Ponta Grossa, 
Paraná, Brasil, Tecnologia e Civilização. ISBN 85-7014-030-4. 
http://www.pg.cefetpr.br/ppgep/Ebook/cd_Simposio/artigos/mesa_debates/art27.pdf, acessado em 
22/02/2007. 
39 ELIAS, Norbert. A Sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. p. 174. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões em relação à não utilização da Função Social Ambiental da 

Propriedade se resumem em: falta de normas que obriguem a sinergia entre os 

institutos- INCRA e IBAMA- e falta de vontade política dos que ocupam os altos cargos 

do órgão fundiário. Apesar de toda articulação do movimento ambientalista para 

garantir instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente, a propriedade privada 

que degrada segue impune. 

O critério da produtividade ainda permanece como única forma de ataque à 

má utilização da terra. Outras modalidades de intervenção na propriedade não possuem 

legitimidade nem mesmo aos olhos do órgão fundiário para se promover a 

desapropriação. 

Boaventura de Souza Santos propõe que o Estado deve superar a 

dependência que nutre em relação aos ditames do capitalismo. Para romper com os 

fascismos societais, o autor propõe, dentre outras iniciativas, o Estado como novíssimo 

movimento social.40

Este novo poder estatal passa a descentralizar as instâncias de decisão e 

comando. O Estado não se comporta como outrora, quando promovia uma democracia 

liberal, mas se concentra em recriar a democracia em bases redistributivas. Boaventura 

propõe a implantação, portanto, de uma democracia redistributiva, construída pelos 

diversos sujeitos que disputam espaço neste cenário participativo. 

Propõe a transformação do Estado em um campo de experimentação 

institucional, permitindo que diferentes soluções, construídas de maneira participativa 

possam conviver como experiências para identificar suas viabilidades.41

Assim como o autor lusitano, acreditamos na possibilidade dos próprios 

atores estatais utilizarem os mecanismos que estão a seu alcance para radicalizar a luta 

contra a propriedade que descumpre a Função Social Ambiental. A criação de 
                                                 
40 O autor propõe que o fascismo moderno não suprime a democracia, ao contrário, se utiliza desta para 
promover o capitalismo. Ele descreve as diversas formas de fascismo societal que, em resumo, são 
aquelas estruturas de exclusão, manutenção e controle do poder. Ver SOUZA SANTOS, Boaventura de. 
Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-contratualismo. In: A Crise dos 
Paradigmas em Ciências Sociais e os Desafios para o Século XXI, Ed. Contraponto/Corecon, Rio de 
Janeiro, 1999, pg. 33-76. 
41 Idem. p. 72. 
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normativas conjuntas estabelecidas pelas duas autarquias consistiria numa iniciativa 

emblemática, considerada legal e capaz de dar eficácia à Função Social da Propriedade 

em toda a sua plenitude. 

Os caminhos são simples: diálogo, consciência e espírito público. Nesse 

contexto, surgiriam instruções normativas interinstitucionais e práticas renovadas nas 

vistorias do INCRA/IBAMA. A superação das divergências se encontra nas mãos dos 

atores.  

No entanto, diante de tantos impasses, a natureza segue sendo agredida por 

um modelo de produção que pouco evoluiu em face das necessidades ecológicas 

evidenciadas pelo movimento ambientalista. Os biomas remanescentes de Mata 

Atlântica ficam condenados à extinção por falta de uma política que viabilize a sua 

preservação. A propriedade segue sendo utilizada de maneira irresponsável por conta da 

insuficiência de ações do poder público. E a Reforma Agrária continua refém de uma 

teia de normas que “cercam” a propriedade inviabilizando sua democratização. 
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RESUMO 

Observa-se que a CDB e MP recorreram às “velhas” categorias vinculadas à ordem 

privada para “enquadrar”  as “novas” situações relacionadas às “populações indígenas” 

e “comunidades locais”, como são designados esses grupos sociais portadores de 

identidade étnica. Nesse sentido, o  presente trabalho procura articular a noção de 

“sujeito de direito” e de “contrato” com intuito de compreender as conseqüências desse 

processo de regulamentação jurídica do acesso ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade,  na medida em que essas transformações tendem a desarticular as 

relações construídas, ameaçando de forma paradoxal a própria diversidade, que objetiva 

proteger. Na verdade, trata-se de colocar  em suspenso os dispositivos legais que 

regulamentam o acesso, sob pena de não conseguirmos apreendê-los. 
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ABSTRACT 

It´s observed that CDB and MP resorted to “old” categories bonded to the private law in 

order to “square” the “new” situations related to “native American communities” and to 

the “local communities”, how these social groups, which carry ethnic identity, are 
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assigned. In this direction, the present work intents to articulate the notion of “subject of 

right” and “contract” with the purpose to understand the consequences of the legal 

regulation process of traditional knowledge access associated to the biodiversity, at the 

same time that these transformations tend to disarticulate the constructed relations, 

threatening in a paradoxical way the own diversity that it objectives to protect. In the 

truth, it´s treated to place the legal devices that regulate the access in suspended, duly 

warned not to obtain apprehends them. 

 

KEYWORDS 

COMMODITY, TRADITIONAL KNOWLEDGE, SUBJECT OF RIGHT, 

CONTRACT. 

 

 

Introdução: problema e objeto 

 Muito se tem debatido sobre as políticas dirigidas ao processo de 

regulamentação do acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade e à 

repartição dos benefícios (Araújo, 2002; Santilli, 2005; Moreira, 2007)1, sobretudo após 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), promulgada por meio do Decreto 

n° 2.519, de 16 de março de 1988 e da Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de 

agosto de 20012. 

Nas diferentes interpretações, percebe-se haver um consenso em relação à 

relevância jurídica da CDB3, uma vez que tem sido considerada um marco para as 

                                                 
1  A esse respeito, ressaltamos que as análises mais aprofundadas estão situadas no âmbito da 

“dogmática crítica do direito privado” (Caldas, 2001). 
2  “Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea 

"j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.” 

3  Para Araújo “é a CDB o instrumento que tem pautado as discussões sobre o tema.” (Araújo, 
2002, 89). Já para Moreira “A CDB foi um divisor de águas para o estudo da biodiversidade.” 
(Moreira, 2007, 38). Por outro lado, importa salientar posições mais pessimistas em relação à 
CDB e em particular a de Vandana Shiva “É irônico que uma convenção feita para a 
proteção da biodiversidade tenha sido distorcida a ponto de se transformar numa 
convenção para explorá-la” (Shiva, 2003, 181). 

 Diferentemente da CDB, a MP tem sido alvo de diversas polêmicas. Araújo tece uma 
série de críticas em relação a esse dispositivo, desde a forma como foi formulado ao fato de 
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reflexões do tema, a despeito de que Araújo tenha enfatizado que esse dispositivo 

privilegiou notadamente os aspectos econômicos em detrimento à própria 

biodiversidade (Araújo, 2002, 88). Nos meandros do debate jurídico, esse consenso 

também pode ser delineado em torno dos seguintes argumentos, que expressam a 

positividade dos regulamentos: o reconhecimento do uso sustentável da diversidade 

biológica para garantia das presentes e futuras gerações e  a reafirmação do papel das 

“populações indígenas” e as “comunidades locais”4 como protagonistas do processo, 

que se apresenta como um dado “novo” para o direito. 

Além disso, esse debate tem explicitado as dificuldades operacionais, que são 

inúmeras e que esbarram, também, no arsenal de conceitos marcados por um certo 

tecnicismo, dificultando a própria compreensão dos conteúdos inscritos nos referidos 

dispositivos legais.  A necessidade de explicitá-los e de comentá-los de forma exaustiva 

representa uma possibilidade de apropriação e de compreensão desses dispositivos.  

 O procedimento utilizado evidencia também uma tentativa de exercer o controle 

efetivo sobre os referidos dispositivos, bem como instrumentalizar os diferentes grupos 

sociais diretamente afetados para poder controlar esses dispositivos, já que a maioria 

dos conceitos tomados, segunda Vandana Shiva (2003, 185), objetiva os interesses dos 

países ricos.  

Referidas análises confluem, ainda, para uma preocupação legítima de como 

vem sendo regulamento o acesso ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade e, para isso, se ocupam em um exercício que envolve a descrição 

detalhada dos dispositivos, sobretudo aqueles que se encontram referidos aos grupos 

                                                                                                                                               
que “não serviu como instrumento de proteção aos direitos dos povos indígenas e das 
comunidades locais, que continuam a ser ameaçados pelos interessados em saquear os seus 
conhecimentos e recursos naturais” (Araújo, 2002, 91). Moreira relativiza a afirmação 
“Apesar de extremamente passível de críticas, a referida Medida Provisória abraçou alguns 
dos ditames da CDB sobre os conhecimentos tradicionais associados, demarcando a 
necessidade de assentimento dos povos tradicionais e repartição de benefícios justa e 
eqüitativa dos resultados e das pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e bioprospecção 
de produtos, por meio da realização de um Contrato de Acesso, Uso e Repartição de 
Benefícios” (Moreira, 2007, 39). 

4  No caso, estamos utilizando os termos da CDB: “populações  indígenas” e “comunidades 
locais”. Os mais diferentes dispositivos legais relacionados vêm utilizando diferentes termos e 
expressões para designar os grupos sociais portadores de identidade. A despeito das diferentes 
designações, esses devem ser tomados como sinônimos, pois se referem à existência social 
desses grupos, que possuem uma especificidade própria.  
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sociais. Os cuidados teóricos encontram-se delimitados num modus operandi, que 

enfatiza o processo descritivo do texto legal. 

Por outro lado, as análises têm convergido também para a necessidade de se 

criar um regime especial, denominado de sui generis, com o objetivo de proteger o 

acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, pois haveria 

especificidade em relação à maneira como é produzido (Araújo, 2002, 94; Santilli, 

2005, 214). Santilli vai além, afirmando que criação de um regime especial tem como 

objetivo evitar a apropriação do conhecimento por terceiros e dar maior “segurança 

jurídica” aos interessados em acessar esse tipo de conhecimento (Santilli, 2005, 198).  

As discussões em torno da necessidade de se criarem mecanismos jurídicos mais 

adequados, tem se espraiando em diversos espaços, ocupando as reflexões jurídicas 

sobre o tema, embora seja possível identificar que o debate tem oscilado entre uma 

postura idealista e uma crítica, na medida em que se tem a exata dimensão de que os 

problemas ecológicos são resultado do processo que tornou a natureza mercadoria 

(Derani, 2002, 150-152; Moreira,  2007, 34). 

Há uma preocupação em construir dispositivos legais mais eficazes que possam 

realizar de forma justa o acesso e a repartição de benefícios5. Tal postura se revela em 

um dado relevante diante das necessidades imediatas que se colocam embora possa ser 

considerado um problema do ponto de vista da pesquisa científica, que prioriza a 

“utilidade” ou mesmo a “necessidade” em detrimento da reflexão jurídica, necessária à 

pesquisa científica. Ao se restringir a investigação a certo pragmatismo, perde-se a 

possibilidade especulativa dos dispositivos e do próprio direito, que se encontram 

inseridos num dado contexto social e econômico. Não se pode esquecer que vivemos 

uma “nova” forma de conquista do capital. Na verdade, trata-se de uma “reconquista”, 

cuja palavra chave é a biodiversidade (Oliveira, 1994) ou de quem possa ter 

conhecimento sobre o seu uso.  

Por isso, deve-se refletir sobre o papel desempenhado pelo direito, que tem 

servido para atender interesses bem precisos. O fato do direito vir se apresentando como 

                                                 
5  Observa-se que tais preocupações são extensivas e compreendem diversos espaços. A 

maioria dos projetos apresentados no processo de seleção referidos ao acesso do 
conhecimento tradicional associado à biodiversidade, no âmbito do Programa de Pós-
graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas (PPGDA-UEA), 
partem do pressuposto da necessidade de se criarem instrumentos legais que possam realizar 
de forma justa o acesso e a repartição dos benefícios. 
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se fosse de toda comunidade6, tem se colocado como um “obstáculo”, impedindo as 

possibilidades de reflexão para além dos esquemas pré-concebidos que se colocam 

como autoevidentes. Aliás, essa forma de conceber o direito tem se demonstrado 

extremamente perniciosa em relação às “populações indígenas” e “comunidades locais”, 

pois esse mesmo direito sempre se colocou indiferente à existência social desses grupos. 

A constatação de que o universalismo jurídico retirou do processo de regulamentação 

uma infinidade de situações, que não eram consideradas relevantes para o sistema, 

permite supor que os valores universais são de fato, particulares, e que essa estratégia se 

apóia na universalização dos lucros (Bourdieu, 1996, 153-156) 

O preciosismo técnico que tem tomado conta dos debates  jurídicos7, 

descrevendo e atribuindo significados “corretos” aos conceitos e termos utilizados por 

esses dispositivos legais que regulamentam o acesso ao conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade e a repartição de benefícios, acabam servindo a outros 

propósitos que não os aventados. 

O procedimento adotado, que privilegia a descrição dos dispositivos, 

desvinculado da situação vivenciada pelos grupos sociais diretamente envolvidos, pode 

se colocar como um “obstáculo” às ações e estratégias dos próprios grupos que, em 

função dos conflitos, vêm construindo e estreitando laços que extrapolam os problemas 

vivenciados, inclusive afastando as possíveis divergências, diante das necessidades de 

se fortalecerem para garantir e reivindicar os seus territórios. Em função das ameaças, 

as divergências foram momentaneamente “apagadas” e convergiram para formas 

próprias de organização, que refletem as coalizões para a garantia dos territórios. O 

                                                 
6  Para Ranciere “ o direito tem um papel relevante no período que denomina de pós-

democracia – estado idílico do político onde impera a noção de consenso,  pois ele é 
colocado como se fosse um “regime de identidade da comunidade”. “A identificação entre 
democracia e Estado de direito serve para produzir um regime de identidade a si da 
comunidade, para diluir a política sob um conceito do direito que a identifica ao espírito da 
comunidade.” (Ranciere, 1996, 110). 

7  O Ministério do Meio Ambiente, por meio do Departamento do Patrimônio Genético vem 
realizando no Brasil uma série de eventos intitulados “Oficina de Formação Acesso ao 
Patrimônio Genético e aos Conhecimentos Tradicionais Associados”. Tais eventos se 
destinam ao que tem sido denominado de qualificação das “populações indígenas” e 
“comunidades locais”. Nas oficinas, a discussão é realizada a partir de uma espécie de 
cartilha, que contém o texto comentado da Medida Provisória n.2.186-16/ 01. Chama atenção 
o fato de que o Departamento do Patrimônio Genético reduz o conhecimento à mera 
informação dos dispositivos legais, sem qualquer reflexão acurada sobre os mesmos.  
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caráter consensual desse objetivo levou, segundo Almeida, à superação de uma série de 

“ressentimentos, desconfianças e competições” (Almeida,1994, 24). 

As indústrias de material de cosméticos e farmacêuticos que têm interesse direto 

vêm utilizando diferentes artifícios e estratégias no sentido de lograr êxito nas suas 

ações de acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Tem-se 

observado que os investimentos das indústrias dirigem-se numa tentativa de compor um 

estoque de recursos, em outras palavras, em um estoque de conhecimentos tradicionais, 

os quais poderão ser dispostos em outro momento. Medidas como essa, de estoque de 

recursos, têm sido frequentemente acionadas pelo capital, enquanto estratégias de 

investimento. Pelo visto, a questão é tratada como se fosse negócio. 

A despeito de todo esse processo que se desenvolve no campo jurídico, observa-

se que os movimentos sociais têm se ocupado em deslocar a discussão -  que é 

considerada técnica, envolvendo o domínio de conceitos e de determinada “prática 

jurídica” -  para um outro espaço em que é possível exercer o seu controle. O primeiro 

movimento é afirmar que a transformação do conhecimento tradicional em bem jurídico 

não se trata de mera conseqüência do processo. Trata-se de arrancar essa discussão 

jurídica de seu lugar tranqüilo e de focalizá-la enquanto problema, afirmando que não 

representa a proteção das “populações indígenas” e “comunidades locais”, mas de um  

processo que envolve a regulamentação dos interesses de determinados grupos. Em 

resumo, o fato de haver dispositivos relacionados aos grupos sociais não implica numa 

proteção ampla, mas sim na “proteção jurídica” do que possa ter utilidade ou valor 

mercantil. O mundo jurídico é articulado no sentido de “enquadrar” as “novas” 

situações à sua forma, independentemente dos significados que as situações possam ter 

em relação aos próprios sujeitos. 

 Nesse sentido, observa-se um hiato entre a discussão jurídica e os movimentos. 

Esses últimos têm se colocado de forma diferenciada em relação ao processo, 

desenhado de forma independente. No caso, os grupos sociais mais fragilizados 

economicamente e menos politizados têm se colocado como presa fácil aos interesses 

das indústrias farmacêuticas e de cosméticos que se alvoroçam pelo precioso recurso. 

As discussões pontuais têm favorecido as indústrias, que se utilizam de diferentes 

estratégias e ações  para compra do conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade. 
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 O processo vem delineando um campo de lutas e tem servido para deslocar as 

discussões para o campo político, onde os movimentos sociais procuram se colocar em 

face das medidas, que, na maioria das vezes, não representam seus interesses. 

Evidencia, outrossim, o que Foucault (1999, 11) denominou de insurgência dos “saberes 

sujeitados”, aqui entendidos como desqualificados do ponto de vista científico ou 

sepultados pela erudição. Eles se apresentam de forma antagônica, fornecendo a crítica 

aos discursos de pretensão científica, sobretudo aqueles que se ocupam em tratar o 

desenvolvimento da região amazônica em função da riqueza de sua biodiversidade. A 

retomada das discussões em torno do desenvolvimento da região a partir da 

biodiversidade pode ser interpretado a partir do que foi designado por Almeida (2006) 

de “geografismo” e “biologismo”, já que se referem a uma “nova” tentativa de atribuir 

valor aos recursos genéticos existentes na região, em detrimento dos próprios sujeitos, 

que sempre foram tidos como incapazes diante da imensidão da natureza, o que se 

evidencia pelo fato de que o conhecimento tradicional associado à biodiversidade é 

tratado como bem jurídico a ser protegido. 

 Desta forma, articulando as discussões a partir do ponto de vista do direito, trata-

se de refletir a noção de “comunidade indígena” e de “comunidade local”, enquanto 

“novos” sujeitos de direito, e do próprio “contrato de repartição de benefícios”, pois 

essas noções são tomadas indistintamente pelos intérpretes. Daí é que decorrem os 

problemas de tentar integrar esses “novos” fenômenos sociais às velhas categorias 

jurídicas.  

No entanto, convém enfatizar que essas noções “sujeito de direito” e contrato  

compõem os pilares do direito privado8, cujos objetivos podem ser expressos na 

capacidade de assegurar a livre circulação de bens e de capital; e sendo esse o sentido  

atribuído a essas noções pelo direito, a reflexão aqui esboçada pretende discutir se é 

possível esses dispositivos legais desvincularem-se de tais significados que se 

apresentam como se fossem naturais,  ainda que seja possível a construção de um 

sistema sui generis?  

                                                 
8  Segundo Carbonnier, a família, a propriedade e o contrato são os três pilares da ordem 

jurídica. Para o autor, esses pilares são instituições da economia liberal e capitalista e seu 
valor reside na sua capacidade de trazer à sua sombra, sistemas econômicos e políticos mais 
dispares. Por isso, a compreensão da importância desses pilares para a ordem jurídica somente 
será possível em profundidade quando se considerar os detalhes e as alianças provisórias que 
são estabelecidas  (Cabonnier, 1983, 165-283).      

  4320



 No caso, há uma tentativa de um exercício pelo qual as “categorias jurídicas” 

são confrontadas com às situações vivenciadas pelos grupos sociais, portadores de 

identidade étnica. O procedimento permite identificar as diferenças e os antagonismos 

que se colocam diante das situações apresentadas como “novas” ao direito. Em verdade, 

a própria idéia de “novo” deve ser refletida, pois é utilizada na ausência de um termo 

que possa melhor designar as situações que se referem às “populações indígenas” e 

“comunidades locais”. Ora, o fato de se atribuir às “populações indígenas” e 

“comunidades locais” a condição de “novos” sujeitos de direito, não implica numa nova 

forma, ainda que o seu conteúdo seja considerado diverso. Tem-se observado uma 

tentativa dos intérpretes em atualizar o próprio direito (Silva, 2007, 143-146), 

incorporando ainda que de forma lenta e gradual essas discussões fazendo-o a partir da 

noção de pluralismo jurídico. A noção de pluralismo jurídico, tomada preferencialmente 

por historiadores e sociólogos do direito, é agora retomada , atribuindo-se “novo” 

significado,  para designar as “novas” situações, que em época pretérita não eram 

catalogadas como jurídicas.   

 A forma jurídica uniformiza e formata os diferentes grupos sociais na rubrica 

“sujeito de direito”, importando ressaltar que esse esquema imposto pelo direito 

classifica e estrutura a realidade consoante duas noções, a de bem (coisa) ou pessoa 

(sujeito). A compreensão do funcionamento teórico do direito permite a compreensão 

do próprio direito (Edelman, 1976, 15-24), que reflete os anseios e os interesses de 

determinada sociedade. Portanto, a reflexão tem como pressuposto que os dispositivos 

legais permitiram a apropriação do conhecimento tradicional associado à biodiversidade 

pelo mercado. Para Derani, a MP colocou o conhecimento tradicional no mercado 

(Derani, 2002, 157); sendo que por isso mesmo, importa salientar que esse movimento 

deve ser compreendido no interior do próprio direito, sobretudo pelo fato de que o 

direito sempre se ocupou em negar a existência social desses grupos.  

 Tal procedimento implicou num duplo movimento jurídico. A transformação dos 

grupos sociais em “sujeito de direito” e a transformação do conhecimento tradicional 

associado à biodiversidade em bem (coisa) passível de ser apropriado por meio de um 

“contrato de repartição de benefícios” trouxeram uma série de conseqüências à vida dos 

grupos sociais, que vão sendo percebidas no desenrolar do processo de apropriação do 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade pelo capital.   
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“Novos” Sujeitos de Direito: populações indígenas e comunidades locais  

 No bojo das discussões em relação ao processo de regulamentação dos 

conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, é importante retomar as 

discussões em torno das “populações indígenas” e “comunidades locais” enquanto 

“novos” sujeitos de direito. As preocupações são necessárias, em função de que o 

reconhecimento dos grupos a partir dessa noção traz consigo uma ordem de problemas 

que se verifica em diversos planos.  

 Não se trata de tentar identificar atributos que possam afirmar categoricamente 

quem são esses sujeitos, da forma como vem sendo proposto pelas diferentes autoras 

(Derani, 2002, 153; Moreira, 2007, 34-38). Aliás, é importante salientar que os 

dispositivos internacionais e nacionais que se referem a esses grupos sociais portadores 

de identidade étnica vêm utilizando diferentes termos e expressões com significados 

praticamente idênticos para designar as mesmas situações. Atente-se para o fato de que 

a “Convenção sobre a Diversidade Biológica” designa “comunidades locais” e 

“populações indígenas” ao invés de “povos indígenas” e “tribais”, como faz a 

Convenção nº 169, que foi promulgada por meio do Decreto n° 5.051, de 19 de abril 

de 2004.  Essas são expressões utilizadas sem qualquer rigor jurídico, representando 

apenas uma primeira tentativa de aproximação das situações concretas, que se 

apresentam de forma múltipla e complexa. 

 A “consciência de sua identidade” é o critério para determinar os grupos sociais, 

aos quais são aplicados os dispositivos legais relacionados ao acesso ao conhecimento 

tradicional associado à biodiversidade. Trata-se do mesmo critério utilizado pela 

Convenção n° 169 da OIT. É o que o sujeito diz de si mesmo, em relação ao grupo ao 

qual pertence. A maneira como se auto-representam reflete a representação sobre eles 

por aqueles que interagem com eles. 

 Desde que os grupos sociais autodesignados como “populações indígenas” ou 

“comunidades locais” definam-se enquanto tal, devem ser “amparados” por esses 

dispositivos, que se aplicam aos grupos sociais indistintamente. Não há definição prévia 

de quem seriam os grupos sociais, mas instrumentos que permitam aos sujeitos se 

definirem,  segundo a sua consciência. O Decreto que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, deu o mesmo 
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tratamento a essa discussão, não definindo quem são os grupos sociais no Brasil, o que 

possibilita uma maior inclusão dos grupos9.  

 Esse exercício que envolve a leitura conjunta da CDB e a Convenção n.169 da 

OIT, além de permitir conciliar os critérios acionados para a definição de determinados 

grupos sociais,  reafirma o fato de que estamos diante de uma situação peculiar, 

envolvendo grupos sociais, que se constituem de forma diversa da sociedade nacional.  

 O movimento, regulamentado pela CDB e MP, que transforma as “populações 

indígenas” e “comunidades locais” em “sujeitos de direito”, ainda em que “novos”, tem 

como conseqüência primeira, torná-los titulares de direito, em outras palavras, 

proprietários em potencial. Nesse sentido, a própria discussão em torno do 

reconhecimento jurídico das comunidades enfatizado como uma vitória importante dos 

movimentos sociais, deve ser tomada com certa cautela, pois o seu reconhecimento está 

condicionado às utilidades que os grupos sociais possam ter ao capital. Em verdade , 

trata-se de discutir o significado da “população indígena” e “comunidade local” para 

além dessa noção, chamando atenção para a sua construção social, que deve aliar a sua 

particularidade em face das suas necessidades. 

Por tal razão a noção de “sujeito de direito” é uma das categorias centrais do 

direito moderno. O “sujeito de direito” coloca-se como instrumento importante para a 

operacionalização de todo o sistema jurídico moderno (Edelman, 1976, 144)10. Para 

esse esquema, o indivíduo seria o centro das relações no sistema jurídico, ou melhor, 

centro das relações privadas.  O nascimento lhe garante o que se denomina de 

personalidade jurídica,11 atributo para ser “sujeito de direito”, independentemente de 

qualquer possibilidade de expressar ou não a sua vontade; qualquer indivíduo é, e não se 

torna, “sujeito de direito”. 

A observação acurada de Carvalho a respeito, informa que o fato de o indivíduo 

ser elevado à condição de “sujeito de direito” o iguala ao mesmo estatuto jurídico de 

                                                 
9  Para o Decreto: “Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição” (Inciso I, do art. 3.º, do Decreto n. 6.040, 7 de 
fevereiro de 2007). 

10  Para esse autor, o Homem não teria outro significado além de mero instrumento para a 
realização dos propósitos do capital (Edelman, 1999). 

11 Ver art. 2.o do CC de 1916/17 e 4.o do CC de 2002. 
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outras categorias jurídicas, no entanto, não o coloca numa posição específica de 

privilégio em relação aos demais direitos (Carvalho, 1981, 48). Tal fato aproxima esse 

“sujeito de direito” a um simples objeto. A rigor, trata-se ou assemelha-se a um bem 

(coisa) passível de entrar no mundo das relações e dos negócios do mundo jurídico, que 

cada vez mais se tornam mais complexos diante da incorporação de “novas” situações.  

Opera-se um processo que atribui forma e desenho normativo a uma situação de 

fato, em que os indivíduos passam a ser retratados de forma geral e abstrata. Essa 

operação permitirá que todos os indivíduos sejam tratados formalmente como iguais 

perante o direito. A noção de universalismo jurídico foi imprescindível para a superação 

desse indivíduo portador de múltiplas identidades, isto é, essa ficção jurídica gerou, na 

prática, o processo de exclusão desses indivíduos que foram acobertados por esse 

processo de universalização instaurado pelo direito. 

Ao abstrair as situações de fato, o direito tem um papel importante como 

instrumento moldador das estruturas sociais e econômicas, no sentido de minimizar as 

possíveis tensões e os conflitos daí oriundos. Ao reduzir as complexidades das 

situações, simplificando as operações, o direito ignorou a diversidade e as diferenças 

ontológicas da sociedade e dos indivíduos. O que torna equivalente o indivíduo ao 

“sujeito de direito” (Miaille, 1994, 114-121) leva a um processo de desconhecimento 

daquele indivíduo concreto12. No caso do “sujeito de direito”, é possível afirmar que se 

trata de um indivíduo completamente deslocado da sua própria existência, pois o direito 

está preocupado em transformar o diferente em igual, isto é, em transformar a 

diversidade em “sujeito de direito” para que esse possa operar as trocas mercantis. 

 A categoria jurídica “sujeito de direito”, portanto, surge e se desenvolve num 

momento preciso da história. Ser “sujeito de direito” assegura ao indivíduo a 

possibilidade de escolher e de dispor livremente do seu corpo, em consonância com o 

seu interesse e vontade pessoais, sendo que, para o direito, esse sentido pode ser 

traduzido na capacidade de adquirir e vender, inclusive sua força de trabalho a outro 

“sujeito de direito”. Na verdade, o “sujeito de direito” é um proprietário em potência, 

                                                 
12  Numa tentativa de atualizar as discussões em relação à noção de sujeito, vale conferir a 

afirmação de Barcellona, de que a dissolução do sujeito moderno foi consumada na pós-
modernidade. Para esse autor, terminou a relação dialética entre as formas jurídicas e os 
indivíduos, já que sociedade atual é uma massa amorfa de indivíduos, governada unicamente 
pela necessidade do consumo (Barcellona, 1996, 17-50).  
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visto que a sua essência é se apropriar, inclusive, da própria natureza (Edelman, 1976, 

25). 

 A transformação das “populações indígenas” e “comunidades locais”  em 

“sujeitos de direito” impõe a esses grupos sociais uma “nova” maneira de se relacionar 

entre si e com a própria natureza. Esse processo aproxima as “práticas sociais” desses 

grupos aos modelos jurídicos, que em muito diferem no seu significado. Os traços 

característicos das diferentes “práticas” desses grupos sociais são reduzidos a uma única 

modalidade, que compreende o sujeito separado do objeto13. A redução das “práticas” 

aos aspectos formais simplifica a complexidade das experiências, inscritas em diferentes 

formas de representação, apropriação, uso dos recursos naturais e da terra, os quais 

envolvem conhecimentos que se encontram profundamente enraizados em diferentes 

contextos locais.  Os modos de representação, apropriação e uso são articulados pela 

dinâmica social e não se revelam como simples respostas às necessidades materiais,   

mas consistem em projetar no mundo diferentes significados, com lógicas distintas 

(Acselrad, 2004, 15). 

 A ênfase antes atribuída à importância do processo de regulamentação do acesso 

ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade aponta para um outro quadro 

jurídico que busca reduzir a diversidade expressa nas distintas “práticas sociais”.  Se por 

um lado o dispositivo serve para reconhecer a existência social dos grupos,  garantido-

lhes a possibilidade de dispor do seu conhecimento como qualquer outro cidadão, por 

outro, favorece o desmonte da sua estrutura social, retirando a possibilidade da 

coexistência  das formas tradicionais com essa “nova” modalidade que requer esse 

“novo” sujeito de direito. 

 A dificuldade de enquadrar as “populações indígenas” e “comunidades locais” 

na categoria “sujeito de direito”, implica em reflexões mais profundas e mais 

cuidadosas, levando-se em consideração os diferentes grupos sociais. Nesses processos, 

é importante atentar para as especificidades que caracterizam cada comunidade, sob 

                                                 
13  O discurso jurídico ambiental vem procurando produzir e difundir a idéia de que a 

Constituição Federal de 1988 e demais legislações permitiram uma “nova” representação do 
meio ambiente, que deixou de ser compreendido por elementos isolados para ser percebido 
como um todo, sobretudo por tratar-se de “bem comum de uso comum de todos” (Cf. caput 
do art.225 da CF). O elemento comum dessa construção é a suposta universalidade do sujeito, 
objeto e interesses (Fuks, 2001, 71-79). 
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pena de  comprometer a sua reprodução física e social, nos moldes tradicionalmente 

vivenciados. 

 Os cuidados em relação à aplicação da noção de  sujeito de direito às 

“populações indígenas” e “comunidades locais” para que se tornem titulares de direito 

devem ter a sua correspondência no tratamento do contrato de repartição de benefícios. 

Os contratos, por serem instrumentos do direito, são passíveis das mesmas críticas, 

devendo ser submetidos à reflexão.  

 

Contrato de Repartição de Benefícios: troca de equivalentes?  

 Como ressaltou Carbonnier, o contrato, juntamente com a propriedade e a 

família, representa um dos pilares do direito privado. Enquanto categoria jurídica, o 

contrato delineia o complexo ordenamento das relações privadas envolvendo distintos 

sujeitos de direito (Roppo, 1988, 63), que se movimentam no sentido de realizar 

transações na esfera econômica. Para Roppo, a essência de qualquer contrato é a da 

“operação econômica (Roppo, 1988, 8). 

 O fato do contrato estar intimamente vinculado às atividades econômicas, torna 

difícil a compreensão de que a sua construção jurídica encontra-se referida a 

determinado contexto histórico. A  compreensão do contrato, a exemplo de outras 

categorias jurídicas, não pode ser realizada se se considerar somente a dimensão 

jurídica, mas há necessidade de um deslocamento desse plano para considerá-lo em 

articulação com a sociedade , já que ele (o contrato)  reflete uma realidade que lhe é 

exterior, onde os interesses se colocam nem sempre como evidentes. O exercício de 

recortar e retomar elementos históricos do contrato, enfatizando o lado do rompimento 

com os vínculos, nos impõe uma reflexão primeira, no sentido de ir precisando o 

instrumento no interior da ordem jurídica e as possíveis conseqüências às “populações 

indígenas” e “comunidades locais”. 

 As preocupações delineadas são extensivas ao denominado contrato de 

repartição de benefícios, pois esse se apresenta como instrumento jurídico capaz de 

articular as relações envolvendo essas comunidades e as indústrias  de  material de 

cosméticos e farmacêuticas, que seriam os maiores interessados  no acesso ao 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade. 

 A “atualização” desse tipo de contrato -  se é possível considerar, está 

condicionada a essas “novas” relações que extrapolam os esquemas pré-concebidos e 
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que se coadunam com interesses sociais, de preservação da biodiversidade. A 

preservação da  biodiversidade se colocaria para além dos interesses individuais, na 

medida em que se ocupa com o interesse social, pois o meio ambiente é considerado 

“bem comum” da sociedade (caput do art.225 da CF).  

 Assim, a reflexão acerca do contrato busca articular de forma inicial o processo 

de sua construção, no qual se percebeu que as atividades econômicas foram 

progressivamente se juridicizando, como resposta às exigências manifestas da 

organização social de conferir às formas de circulação de riqueza um arranjo racional 

(Roppo, 1988, 18) e seguro. Chamamos atenção a esse respeito, pois esse processo que 

ocorreu ao longo de um período, trouxe uma série de conseqüências no âmbito das 

relações sociais que “reduzem  progressivamente os vínculos jurídicos que ligavam o 

indivíduo à comunidade ou o grupo em que está inserido.” (Roppo, 1988, 27). 

 Nesse processo, os vínculos que se estabeleciam em diversos planos (familiar, 

do grupo, da corporação) foram sistematicamente abolidos e substituídos por “novas” 

formulações que melhor correspondiam às necessidades colocadas como prementes.  A 

idéia da “liberdade contratual” serve aos interesses de uma classe nascente14, entre 

tantas outras formuladas. Os argumentos que se perfilam numa tentativa de justificar o 

momento de ruptura são construídos a partir da idéia de que se trata de algo inerente ao 

“processo evolutivo” das formas de troca, em função da impossibilidade de coexistirem 

numa mesma ordem jurídica sistemas diferenciados.  Além de representar a forma de 

troca mais “evoluída”, o contrato está intimamente relacionado à sociedade que se 

constitui e, por isso mesmo, as demais formas de trocas passam a ser consideradas 

incidentais (Polanyi, 2000, 81). É nesse contexto preciso, que se desenvolve o que é 

designado como “teoria geral do contrato”, que vai se fundamentar  na “liberdade 

individual” ou “autonomia da vontade” dos sujeitos (Lobo, 1986, 13-16), tidos como 

“livres” e “iguais” para o exercício de qualquer contrato15. Aliado a essa “liberdade 

                                                 
14  A propósito, vale lembrar que o direito traduz essas necessidades, e o faz por meio das 

“práticas jurídicas”, que ao se apresentarem de forma regular e racional,  acabam produzindo 
determinadas “verdades jurídicas”, que se encontram coadunadas com determinadas estruturas 
e esquemas do pensamento, que organizam a sociedade (Foucault, 1996). 

15  Segundo Polanyi , o princípio da liberdade contratual foi extremamente eficiente para a 
destruição das relações existentes, substituídas por uma nova forma de organização social 
caracterizada pelo individualismo “Separar o trabalho das outras atividades da vida e 
sujeitá-lo às leis do mercado foi o mesmo que aniquilar todas as formas orgânicas da 
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contratual”, há uma outra noção que se encontra intimamente relacionada: a “liberdade 

de propriedade” (Lobo, 1986, 15-16)16.   

 No caso, o contrato é o instrumento jurídico que garante a “livre negociação” 

dos bens (coisas). Embora a sociedade tenha vivenciado profundas transformações 

sociais e econômicas ao longo dos séculos, Lobo adverte que ainda nos dias de hoje, a 

teoria geral do contrato mantém-se da mesma forma, centrada na vontade (Lobo, 1986, 

17).  

 É a partir desses esquemas que deve ser compreendido o “contrato de repartição 

dos benefícios”. O contrato permite que qualquer sujeito interessado possa acessar o 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade, que foi transformado em bem 

(coisa). Uma metáfora que permite representar esse processo do qual fazemos uso, é a 

de uma ponte. A ponte enquanto meio,  permite ligar os interessados às comunidades. 

No entanto, essa ponte, em especial, tem uma extensão que se estende para além das 

suas cabeceiras, adentrando no âmago dos próprios grupos sociais, já que esse 

conhecimento é fruto de intensos processos que envolvem grupos diversos. O conceito 

de “trabalho imaterial”, aqui tomado emprestado de  Maurizzio Lazzarato e Antonio 

Negri auxilia-nos na compreensão do processo, pois o conceito serve para descrever a 

completa apropriação do trabalhador pelo capital (Lazzarato; Negri 2001), inclusive a 

sua própria alma. A exploração não se dá segundo a forma clássica, mas na forma da 

reprodução da subjetividade, que é totalmente controlada pelo capital, fazendo com que 

seja impossível separar os momentos de trabalho e de lazer, pois todo momento é um 

só, trabalho. O processo descrito pelos autores, de total submissão e exploração do 

trabalhador, tem  conseqüências na reprodução social do sujeito e nas próprias relações 

sociais, que se constituem e se organizam de outra forma,  o que implica rever as formas 

de mobilização de luta dos trabalhadores, como salienta Lazzarato e Negri. 

 O fato do conhecimento tradicional associado à biodiversidade ser considerado 

na maioria das vezes difuso e de estar inserido numa teia de relações sociais, guarda 

distintos significados, que não vêm sendo devidamente avaliados, sobretudo porque as 

                                                                                                                                               
existência e substituí-las por um tipo diferente de organização, uma organização atomista e 
individualista.” (Polanyi, 2000, 198). 

16  Mais do que isso, para Lobo, a “Autonomia da vontade, liberdade individual e propriedade 
privada transmigraram dos fundamentos teóricos e ideológicos do Estado liberal para os 
princípios do direito, com pretensão de universalidade e intemporalidade.” (Lobo, 2003, 
104). 
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comunidades, sejam elas indígenas ou locais, são tratadas como se fossem o mesmo 

grupo social. Observa-se que os critérios frequentemente acionados para identificar 

esses grupos sociais estão relacionados com as formas primitivas de organização 

(propriedade ou posse comunal, pequena tecnologia, baixo impacto de utilização dos 

recursos...), que se colocam de forma antagônica à vivida pelos demais membros da 

sociedade.  Os critérios funcionam, contudo, para explicar e organizar o diferente, mas 

não os diferentes. 

 Enfatiza-se que a MP, que disciplinou o acesso ao conhecimento tradicional, 

transformou a comunidade em sujeito de direito, o conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade em mercadoria, negociado mediante contrato de repartição de benefícios. 

Tais processos encontram-se de acordo com as exigências de expansão do capital, que 

centra a sua ação e estratégia na eliminação de todo e qualquer obstáculo que possa se 

opor à livre e segura circulação dos bens (Roppo, 1988, 29-31).  

 O procedimento que desvincula a situação vivenciada pelas diferentes 

“populações indígenas” e “comunidades locais” traz  conseqüências nos diversos 

planos, ameaçando os laços políticos que estão sendo construídos, enquanto estratégias 

de mobilização para fortalecimento e garantia dos territórios ameaçados.   No caso 

específico da Amazônia, as comunidades estão em conflito aberto com uma série de 

projetos, que avançam sobre os seus territórios e que colocam em risco a sua reprodução 

física e social17. 

 As ameaças e os conflitos  em torno do território acabaram  estabelecendo no 

“interior” e “fora” dos próprios grupos, a despeito da heterogeneidade que possa existir 

entre eles, formas de coesão e de solidariedade, que se expressam para além dos 

contextos mais localizados. Para isso, intensificaram as relações com o intuito de 

reduzir as diferenças; e o fizeram a partir de intenso processo de mobilização e 

organização social. Aproveitaram para isso o seu conhecimento, intensificando as 

relações de trocas e formas de “ajuda mútua”.  Apesar de sempre presentes no cotidiano 

desses grupos sociais, reforçando e tecendo as relações, essas formas não eram 

                                                 
17  Entre os diversos grupos sociais que vêm sofrendo ameaças de perda do seu território, 

destacamos as chamadas quebradeiras de coco babaçu. As quebradeiras estão diante de um 
intenso processo de devastação dos babaçuais causados em função da ação de grandes 
empreendimentos voltados para a pecuária, sojicultura, plantio de eucalipto, dendê, 
exploração de madeira, além das atividades mineradoras e siderúrgicas. A esse respeito, ver: 
Almeida; Shiraishi Neto; Martins, 2005. 
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catalogadas como jurídicas18. A intensificação das trocas pode ser percebida de diversas 

formas. Elas se relacionam com a melhoria ou a produção de determinado produto às 

ações e estratégias para enfrentar as situações de conflito. 

 Todavia, essas situações descritas, apesar de se colocarem como problemas 

graves, pois podem corroer as relações, não têm representado empecilho para os 

propósitos das indústrias interessadas em acessar o conhecimento. Ao contrário, 

percebe-se que as indústrias têm se utilizado intencionalmente de diferentes estratégias 

e argumentos para atender as necessidades que se colocam em face do mercado. Ainda 

que o Governo Federal, por meio do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CEGEN), seja o responsável , autorizando e dando anuência ao contrato de repartição 

de benefícios realizado entre as partes (letra “b”, inciso IV, e inciso V, do art.11 e art. 

29 da MP), é extremamente frágil a relação, pois há entendimento de que as partes 

contratantes são consideradas “livres” e “iguais” para negociar, tal como preceituam o 

sujeito de direito e o contrato.  

 Aliás, é importante enfatizar que as denominadas cláusulas essenciais para a 

confecção do contrato de repartição de benefícios, previstas no art. 28 da MP, são 

lacônicas quando se trata de proteger as “populações indígenas” e “comunidades 

locais”.A ausência de dispositivos que determinem, imponham ou mesmo que obriguem 

o interessado em acessar o conhecimento tradicional associado à biodiversidade  se faz 

notar, o que implica em colocar em condições absolutamente desiguais as comunidades, 

sobretudo pelo fato de que elas não têm o controle do processo, incluindo os ganhos, 

que não são explicitados nas negociações. Num momento em que não é necessário deter 

os meios de produção e que a marca é o que determina o valor do bem e da própria 

indústria, é de se estranhar que não haja nenhum dispositivo que trate essa situação 

essencial. Na empresa pós-fordista, segundo Lazzarato e Negri, a razão de ser da 

publicidade não está na venda , mas na “produção de subjetividade” , ou seja, na forma 

como se organiza a relação com os consumidores (Lazzarato e Negri, 2001, 54-69), que 

se apegam ao produto em função de como é produzida e difundida a marca. 

 Os ideais de preservação e conservação do meio ambiente e de respeito à 

diversidade cultural dos grupos sociais, que compõem as peças publicitárias, 

                                                 
18  Já na década de 1950, havia um esforço teórico no sentido de descobrir a natureza jurídica 

das formas de “ajuda mútua” tão comum no meio rural brasileiro (Marcondes, 1949). O 
procedimentos consistia em procurar a todo custo “enquadrar” as situações de fato ao direito.  
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transformam-se em excelentes recursos ao serem apropriados e incorporados à marca. 

Esses  lucros e rendimentos extraídos, que conferem um aumento considerável ao valor 

da marca, sequer são objeto de negociação nos contratos de repartição de benefícios, 

inobstante esse rendimento resulte do acesso ao conhecimento tradicional associado à 

biodiversidade. 

 A motivação em contratar para receber a repartição dos benefícios tende a 

substituir as relações sociais. As transformações operadas pela MP são tamanhas que 

podem desarticular as relações construídas ao longo dos tempos, ameaçando de forma 

paradoxal a própria diversidade, que objetiva proteger. A exemplo de outras situações 

descritas que se assemelham à presente (Polanyi, 2000), está-se diante da possibilidade 

do mercado mais uma vez ser utilizado para desarticular formas tradicionais, que não se 

coadunam com as experiências do mercado, movido na direção da homogeneização das 

relações “O mercado é universalizante e destruidor de diferenças, a cada contato ele 

transforma o diferente em um igual, transforma toda diversidade em equivalente e todo 

valor de uso em valor de troca.” (Derani, 2002, 165). 

 

Considerações finais 

 Tem-se observado que as discussões jurídicas da regulamentação do 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade vêm focalizando a análise 

descritiva dos dispositivos legais, da CDB e MP, em função das necessidades imediatas 

que se apresentam às “populações indígenas” e “comunidades locais”.  

 Ao mesmo tempo em que esse procedimento permite que os grupos tenham 

contato com as discussões, apropriando-se dos conceitos e dos procedimentos 

operacionais que norteiam a efetivação dos dispositivos, ele acaba se tornando 

“obstáculo” para a compreensão do próprio processo que envolve elementos 

encontrados para além dos debates jurídicos, conferindo a essa situação atenção 

especial. Os movimentos do capital no sentido de se apropriar do conhecimento, devem 

ser analisados em conjunto com o movimento das comunidades, que organizadas em 

movimentos sociais, objetivam garantir e reivindicar direitos. 

 Nesse sentido, a articulação da análise das categorias jurídicas “sujeito de 

direito” e “contrato” que norteiam os dispositivos legais,  permite a compreensão da 

regulamentação em face dos grupos sociais. Não custa lembrar que essas categoriais que 
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se apresentam como a-históricas e universais, representam  interesses objetivos e se 

vinculam às necessidades de circulação de bens e do capital. 

 O fato das categorias possuírem significados e funções tão precisas no interior 

da ordem social e econômica  implica num questionamento dos  dispositivos. Aliada 

a essa discussão, há necessidade de compreender a construção e formulação do discurso 

ambiental, que notadamente exerce função prevalente. Esses dispositivos legais são 

atinentes à necessidade de proteção e conservação da biodiversidade, que é tida como 

bem comum de todos. Na verdade, o discurso da proteção e conservação do meio 

ambiente tem sido um importante instrumento para “apagar” as divergências, pois 

ignora as diferentes representações e formas de apropriação da natureza. Aliás, o 

simples fato do direito se apresentar como se fosse de toda comunidade, aqui retomando 

a idéia de Ranciere, já representa um dado imperativo que nos obriga à reflexão, sob 

pena de desconhecimento do próprio processo.  
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RESUMO 

O aquecimento global levou o mundo a se mobilizar no combate à emissão de gases de 

efeito estufa (GEE), a fim de conservá-lo de forma a que todos possam utilizá-lo de 

maneira sustentável e harmoniosa. Neste sentido, foi firmada a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, com o objetivo de traçar metas às nações 

para que diminuam as emissões de GEE na atmosfera, dela advindo, posteriormente, o 

Protocolo de Quioto. Referido instrumento prevê o compromisso das Partes de 

implementar e lutar pela higidez de um conjunto de medidas objetivando assegurar o 

desenvolvimento limpo do planeta, por meio de mecanismos de flexibilização. Destas 

alternativas, é importante analisar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

que permite a criação das Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), conhecidas 

popularmente como créditos de carbono, negociáveis entre os países como forma de 

cumprimento de seus compromissos ambientais. O presente artigo, portanto, propõe-se 

a analisar a questão ambiental internacional, tendo como foco o aquecimento global, o 

Protocolo de Quioto e seus meios de flexibilização para a redução de emissões, em 

especial, as RCEs, verificando, dessa forma, por meio da sua natureza jurídica, a 

efetividade da participação brasileira no comércio trazido pelo Protocolo, ao se inserir 

na rota dos principais negociadores de créditos do mundo.  
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ABSTRACT 

Global warming forced the world to act in order to fight greenhouse gas emissions, 

aimed at preserving Earth and to use its resources harmoniously and in a sustainable 

way. In this sense, the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) was made, aimed at establishing goals to nations in order to reduce 

greenshouse gas emissions and generating, afterwards, Kyoto Protocol. Such instrument 

determines legally binding obligations for States consisting of certain measures directed 

to promote clean development through determined mechanisms. Among these 

alternatives, it is important to examine the Clean Development Mechanism (CDM), 

which allows the creation of the carbon credits, tradable among States as a measure for 

accomplishing the legal obligations they have regarding the environment. This paper, 

therefore, intends to examine the international environmental issue, focusing global 

warming, Kyoto Protocol and the mechanisms intended to reduce emissions, especially 

carbon credits, in order to check the effectiveness of Brazilian participation in the trade 

movement generated by Kyoto Protocol, including Brazil among the most important 

carbon credit traders in the world. 

 

KEYWORDS 

GLOBAL WARMING; KYOTO PROTOCOL; MECHANISMS; CARBON CREDIT.  

 
 

INTRODUÇÃO 

O homem, no decorrer de sua evolução histórico-econômica, priorizou a 

visão antropocêntrica e, por conseguinte, reservou-se o direito de dispor de todos os 

bens naturais. A natureza sempre foi entendida como um sistema dissociado da 

sociedade, ao qual se podia recorrer ilimitadamente. Nunca se imaginou que um dia a 

água e o verde poderiam se tornar escassos. 1

No entanto, a intervenção estatal baseada na regulação sancionatória clássica 

não vem sendo suficiente como mecanismo de proteção ao meio ambiente2. É 

                                                 
1  KÜSTER, Angela. Democracia e Sustentabilidade: experiências no Ceará, Nordeste do Brasil. 
Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2003, p. 13. 
2  Segundo o professor Paulo Affonso Machado a expressão “meio ambiente”, embora seja “bem 
sonante”, não é, entretanto, a mais adequada, pois envolve em si mesma um pleonasmo. Isto se deve pelo 
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importante, em conjunto com o sistema normativo vigente, a existência de instrumentos 

econômicos de política ambiental que possam acarretar, de uma forma efetiva, 

mudanças no comportamento dos agentes econômicos poluidores por meio de 

incentivos financeiros e de mercado. 

Insta deixar claro, conforme destaca Orci Teixeira 3 4, que o dano ambiental 

produzido num território pode ultrapassar suas fronteiras, gerando, assim, poluição em 

outros estados ou em espaços internacionais. Isto se deve pelo fato de a atmosfera ser 

uma unidade global, não reconhecendo as barreiras criadas pelo homem. Diante disso, é 

que Malcolm Shaw 5sustenta ser inconteste a cooperação entre os Estados soberanos 

para que se possa combater a poluição transfronteiriça.   

As emissões de gases poluentes, conhecidos como gases de efeito estufa 

(GEE), criam uma espécie de película entre a atmosfera terrestre e o espaço, o que 

impossibilita o reflexo da irradiação, provocando, assim, o aquecimento global.  

Em todo o mundo se tomou consciência de que as ações antrópicas 

demonstram risco inconteste para a continuidade de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o que levou os Estados-nação a buscarem alternativas para reduzir a 

emissão de GEE como uma das ações para manutenção do meio ambiente.  

O tema, portanto, revela-se fundamental por tratar da necessidade imperativa 

de conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação da biosfera, ante a atual 

sociedade tecnológica na era de uma economia globalizada.  

 

1 AQUECIMENTO GLOBAL E INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS 

1.1 Contexto histórico 

                                                                                                                                               
fato de que “ambiente” e “meio” são sinônimos, porque “meio” é precisamente aquilo que envolve, ou 
seja, o “ambiente”. Apesar de ser um aspecto apenas formal, a Constituição Federal de 1988 optou pela 
expressão “meio ambiente”, nomenclatura está que também será adotada no presente estudo. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
126-127. 
3  TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
como direito fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 30-31. 
4  A concepção biocêntrica do meio ambiente, segundo Marcelo Abelha Rodrigues, é a única 
forma do homem preservar a si mesmo. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental: 
parte geral. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 66. 
5  SHAW, Malcolm N. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p.771.  
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O problema ambiental que mais tem causado polêmica nos últimos tempos é 

o aquecimento global. O fenômeno ocorre quando gases de efeito estufa (GEE)6 se 

acumulam na atmosfera terrestre e impedem que raios solares sejam refletidos de volta 

para o espaço.  

É mister destacar que a queima de combustíveis fósseis lança ainda mais 

esses gases na atmosfera, contribuindo para aumentar a temperatura, o que pode gerar 

desequilíbrios climáticos e causar, dentre outros, inundações, secas, furacões, extinção 

de espécies animais e vegetais, além de desencadear enormes prejuízos sócio-

econômicos para as sociedades de todo o planeta. 7  

Ante a existência de um interesse comum da humanidade com relação às 

questões ambientais globais8, a Assembléia Geral das Nações Unidas convocou, em 

1972, uma conferência mundial acerca do ambiente humano: a Conferência de 

Estocolmo. A Declaração de Estocolmo, produzida em julho de 1972, estabeleceu que o 

homem tem direito fundamental à vida saudável, num ambiente de qualidade, ou seja, 

um direito à vida digna, como bem-estar. Ademais, na oportunidade, foi criado o 

Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), estabelecendo, assim, 

os princípios que objetivam a proteção do meio ambiente.9  

Manifesta-se Fernanda Medeiros no sentido de que, a partir da Convenção 

de 1972, “as nações passaram a compreender que nenhum esforço, isoladamente, seria 

capaz de solucionar os problemas ambientais do Planeta”. 10 O novo paradigma levou a 

humanidade a não mais considerar o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

uma questão local, mas sim de âmbito global ou planetário.11 12

                                                 
6  Esses gases estão listados no Anexo A do Protocolo de Quioto. São eles: Dióxido de carbono 
(CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e  
Hexafluoreto de enxofre (SF6). 
7  BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. O princípio do poluidor-pagador no Protocolo de 
Quioto. Revista de Direito Ambiental. a. 11, n. 44, p. 112-132, out./nov., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 113. 
8  Cançado Trindade destaca que a humanização das questões ambientais resulta num “processo de 
internacionalização” da proteção, tanto do direito ao ambiente quanto da proteção aos direitos humanos. 
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 38-39. 
9  CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o Direito ao Desenvolvimento 
Sustentável. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2005, p. 35-36.  
10  MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: Direito e Dever Fundamental. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado: 2004, p. 44. 
11  TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. Ob. cit., p. 32. 
12  As presentes gerações não podem deixar para as futuras uma herança de déficits ambientais ou 
do estoque de recursos e benefícios inferiores aos que receberam das gerações passadas. Neste sentido, é 
conveniente a reflexão sugerida por José Adércio Leite Sampaio: “Esse é um princípio de justiça ou de 

  4338



 

A partir de Estocolmo, portanto, é intensificada a atividade diplomática dos 

Estados, tendo em vista a pressão da opinião pública interna, cada vez mais consciente 

dos desequilíbrios ambientais, em âmbito local, dos respectivos Estados e, 

conseqüentemente, da esfera internacional, devido às relações necessárias entre o meio 

ambiente local, nacional e global.13

1.2 A Convenção-Quadro das Unidas sobre Mudança do Clima  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(CQNUMC) 14foi o primeiro tratado a versar sobre as transformações climáticas, tendo 

sido concebida no encontro internacional ocorrido no Rio de Janeiro, em 1992, 

intitulado de ECO-92.15 16

Referida Convenção17 estabelece metas e ações para reduzir o lançamento 

não só de dióxido de carbono na atmosfera, mas de todos os gases de efeito estufa 

(greenhouse gases), responsáveis pela elevação da temperatura do clima terrestre, ou 

seja, o efeito estufa. Sua meta principal, prevista em seu art. 2º, era: 

                                                                                                                                               
equidade que nos obriga a simular um diálogo com nossos filhos e netos na hora de tomar uma decisão 
que lhes possa prejudicar seriamente”. SAMPAIO, José Adércio Leite. Constituição e Meio Ambiente na 
Perspectiva do Direito Constitucional Comparado. In: Princípios de Direito Ambiental na Dimensão 
Internacional e Comparada. SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio (orgs.). 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 53. 
13  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: Emergências, 
Obrigações e Responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001 p. 37. 
14  Francisco Resek explica que “tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito 
internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”.  No entanto, analisando a experiência 
brasileira, percebemos que são exaustivas as variantes terminológicas em português, tais como: acordo, 
ajuste, contrato, convenção, declaração, pacto, protocolo, dentre outros. De acordo com o professor 
Resek, “esses termos são de uso livre e aleatório, não obstante certas preferências denunciadas pela 
análise estatística”. RESEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 14-16. 
15  A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou Cúpula da Terra 
(Earth Summit) – ECO 92 contou com a representação oficial de 178 países e a participação maciça da 
sociedade civil organizada em todo o mundo com o objetivo de discutir formas de conter a degradação 
mundial do meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Segundo Orci Teixeira, “a ECO 
92 foi o ponto culminante do ambientalismo internacional com efeitos que não se esgotaram”. 
TEIXEIRA, Orci Paulino Bretanha. Ob. cit,   p. 32. 
16  Guido Soares destaca três conseqüências importantes visualizadas após a ECO-92, quais sejam: 
“a introdução do conceito de ´sustentabilidade´, que passou a adjetivar todos os posteriores atos 
internacionais adotados após a ECO-92”; “a noção de futuridade, ou seja, as preocupações com as 
gerações futuras, e, tendo-se transformado em direito intergeneracional, o Direito Internacional do Meio 
Ambiente passaria a dar ênfase especial ao princípio da prevenção, em reforço aos tradicionais princípios 
da reparação”; e, por fim, “o definitivo espraiamento da temática do meio ambiente, em todos os campos 
do Direito Internacional, selando a característica de ser o Direito Internacional do Meio Ambiente uma 
verdadeira manifestação da globalidade de nossos dias.” SOARES, Guido Fernando Silva. Ob. cit,  p. 37-
38. 
17  A Convenção-Quadro passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto 
Legislativo nº. 1, de 03 de fevereiro de 1994, advindo a posterior promulgação pelo Decreto nº. 2.652, de 
01 de julho de 1988.  
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O objetivo final da Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com 
ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em 
conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a 
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num 
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. 
Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permite aos 
ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, que assegure 
que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permite ao 
desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável.18

 

A CQNUMC estabeleceu, ainda, distinção entre países industrializados 

(enumerados no seu Anexo I) e países em desenvolvimento (não-Anexo I), 

reconhecendo que os primeiros são os principais responsáveis pela presença de GEE na 

atmosfera. Ademais, esclarece que os países industrializados se beneficiaram 

economicamente da referida emissão e que possuem capacidade financeira de reduzi-

las. 19

Reconhecendo a natureza global da mudança climática, a Convenção afirma 

que é imperativa a cooperação internacional entre os Estados, mas de forma 

diferenciada.  Diante disso, as principais responsabilidades foram imputadas aos países 

industrializados, reconhecidos expressamente, em seu artigo 1º, como poluidores. 

Em relação aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

declarou-se como legítimo o seu direito de busca ao desenvolvimento econômico e 

social. No entanto, não se poderia impor redução de emissões a estas Nações, sob pena 

de prejudicar a competitividade de seus produtos, além de aumentar os problemas sócio-

econômicos. Diante disso, os países em desenvolvimento foram estimulados a aplicar 

novas tecnologias na busca de um desenvolvimento sustentável. 

Para a implementação da Convenção, foi criado o órgão de Conferência das 

Partes (CoP), objetivando, segundo o artigo 7º, revisar e discutir, periodicamente, as 

metas a serem alcançadas, com a possibilidade de adoção de compromissos adicionais. 

 Ocorre que a Convenção-Quadro contém tão-somente obrigações gerais, 

servindo basicamente como um instrumento para futuras discussões acerca do tema. 

Nessa linha, manifesta-se Lukas Hsu no sentido de que 

uma grande quantidade de matérias substantivas são deixadas de lado como 
os objetivos específicos, o cronograma para a redução de emissões, a ajuda 
financeira e a transferência de tecnologia, além de instituições e um 

                                                 
18  UNFCCC. Kyoto Mechanisms. Disponível em: 
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/items/2998.php. Acesso em 08 ago. 2007. 
19  BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. Ob. Cit., , p. 116. 
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mecanismo de implementação. Mas que um fim, a CQNUMC apenas 
embarca nas negociações mais debatidas do Protocolo de Quioto. 20

 

Resta-nos, portanto, analisar as questões específicas previstas no Protocolo 

de Quioto, que tem como objetivo criar formas economicamente vantajosas para a 

implementação das diretrizes previstas na Convenção-Quadro.21

 

2 PROTOCOLO DE QUIOTO E MECANISMOS DE FLEXIBILIZAÇÃO 

Em 11 de dezembro de 1997, na terceira reunião da Conferência entre as 

Partes (CoP3)22, realizada em Quioto, no Japão, foi assinado o Protocolo de Quioto23. 

Referido instrumento prevê o compromisso das Partes de implementar e lutar pela 

higidez de um conjunto de medidas objetivando assegurar o desenvolvimento limpo do 

planeta, através de condutas que, conforme o artigo 3º, implicassem na redução da 

emissão dos GEE, em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de 

compromisso de 2008 a 2012. 

É importante destacar que para o protocolo entrar em vigor, 55 (cinqüenta e 

cinco) países deveriam ratificá-lo, e, além disso, a soma dos níveis de emissões desses 

países deveria atingir, pelo menos, 55% (cinqüenta e cinco por cento) dos níveis de 

emissões verificados em 1990.24

No entanto, apenas em 16 de fevereiro de 2005, o Protocolo entrou em vigor, 

90 dias após sua assinatura pela Rússia, quando então foi possível cumprir os requisitos 

para tal, nos termos do artigo 25, tornando-se, assim, de observância obrigatória pelos 

países signatários que o ratificaram. 25

                                                 
20  HSU, Lukas Ksin-Chiang. Institutional Bargaining for the Climate Regime: the process and its 
dynamics. Tese defendida em: dez/2004. Lund: Lund University, 2004, p. 21. 
21  É importante destacar, para evitar confusão nas nomenclaturas, que o Protocolo de Quioto trata 
dos países desenvolvidos no Anexo B, enquanto que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas enumera os países industrializados no Anexo I. Dessa forma, quando estivermos 
tratando do Anexo I, significa que estamos tendo como parâmetro a Convenção-Quadro, ao passo que o 
Anexo B remonta ao Protocolo de Quioto. Ambos devem ser interpretados em conjunto. 
22  Os debates foram iniciados na Alemanha pelo Grupo Ad Hoc do Mandato de Berlim, com o 
intuito de definir medidas de consenso sobre esforços a serem envidados para combater as alterações 
climáticas. 
23  O Protocolo de Quioto foi integralizado ao sistema brasileiro por meio do Decreto Legislativo 
nº. 144, de 20 de junho de 2002. 
24  FUJIHARA, Marco Antônio; Duarte, Leonardo Ciuffo. Iniciativas envolvendo créditos 
ambientais. Revista Brazilian Business, Rio de Janeiro: Amcham Brasil, n. 210, 2005, p. 28.  
25  Atualmente, são mais de 140 países signatários que ratificaram o Protocolo de Quioto em todo o 
mundo, correspondendo a 61,6% das emissões globais. 
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Apesar do interesse das Partes em direcionar ações para efetivar o 

desenvolvimento sustentável, explica Ivan Lira que “a realidade empresarial da época 

reclamava uma moderação na adoção de medidas, sob pena de conseqüências adversas 

aos setores produtivos, com inclinações também indesejáveis para as áreas sociais, 

notadamente do emprego e da renda.”26

Diante disso, para facilitar o cumprimento das metas impostas aos países 

desenvolvidos, o acordo previu três mecanismos de flexibilização, quais sejam, 

Comércio de Emissões - CE (Emissions Trading – ET), Implementação Conjunta – IC 

(Joint Implementation – JI) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean 

Development Mechanism – CDM). Permitiu, assim, que os países pudessem ultrapassar 

suas fronteiras para tomar ações mitigadoras, tendo como propósito a redução seus 

custos de poluição.27

Insta salientar que os mecanismos da Implementação Conjunta e do 

Comércio de Emissões previstos pelo Protocolo somente podem ser usados em países 

desenvolvidos. Já o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, por outro lado, poderá ser 

implementado conjuntamente com os países em desenvolvimento. 

Assim, todos os três mecanismos criados fazem parte de um sistema onde a 

quantidade de emissões que cada Parte do Anexo I da Convenção-Quadro precisa 

reduzir é dividida em unidades, cada uma igual a uma tonelada de carbono equivalente. 

Essas unidades contribuirão no cumprimento das metas do Protocolo, uma vez que as 

Partes as ganharão na medida em que implantarem os mecanismos de flexibilização em 

outros países, revertendo, desta forma, a redução de emissões neles verificadas em 

benefício próprio.28

2.1 Comércio de Emissões 

Encontrando-se previsto no artigo 17 do Protocolo de Quioto, o Comércio de 

Emissões, como já dito, só pode ser implementado entre os países constantes do Anexo 

                                                 
26  CARVALHO, Ivan Lira de. Créditos de Carbono: Breve Perfil e Conotações Jurídicas. Carta 
Forense. a. 5, n. 49, jun./2007, p. 16. 
27  MALVIK, Henrik; WESTKOG, Hege. The Kyoto mechanisms and the quest for compliance: 
unresolved issues and potencial pitfalls. Disponível em: www.cicero.uio.no/media/1219pdf. Acesso em: 
19 ago. 2007, p. 2. 
28  UNFCCC. Kyoto Mechanisms. Disponível em: 
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/items/2998.php. Acesso em 08 ago. 2007. 
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B29. Trata da fixação de limites sobre o total de emissões de GEE permitidas dentro de 

uma determinada área geográfica. 

De acordo com esse mecanismo, cada país recebe suas cotas de emissão, só 

estando autorizado a poluir até o limite previsto no Protocolo. Caso determinado país 

polua menos do que lhe foi permitido, ou seja, se “sobrar” cotas de emissão, ao país é 

facultado vender a diferença que não foi utilizada a outros países que não conseguiram 

respeitar o teto imposto pelo Protocolo. Isto ocorre pelo fato de o país “devedor do 

carbono”, considerando seu desenvolvimento econômico, concluir que seja mais 

vantajoso comprar referidas cotas do que investir em políticas ambientais que reduzam 

a emissão. 

Em um âmbito continental de comércio de carbono, como o da União 

Européia30, países podem aumentar os seus limites comprando créditos de compensação 

de outros que tenham desempenho superior ao estipulado por suas metas de redução de 

emissões, ou que possuam créditos provenientes de projetos de redução de emissões 

antrópicas, assim como remoções antrópicas através de sumidouros de GEE. 

Um ponto importante visualizado no artigo 6º, item 3, é a possibilidade de 

empresas privadas terem acesso ao mercado de carbono, desde que estejam sob a 

responsabilidade do país a que pertençam.  Logo, a compra e venda de carbono, dentro 

do Comércio de Emissões, pode ser realizada por instituições financeiras e os valores 

relacionados serão contabilizados na cota de seu país. 31

2.2 Implementação Conjunta 

O mecanismo da Implementação Conjunta está amparado no artigo 6 do 

Protocolo, sendo também adstrito aos países industrializados constantes no Anexo I da 

Convenção-Quadro, o que permite o auxílio mútuo na implementação de projetos para 

redução de emissões ou captação de gases de efeito estufa da atmosfera.  

                                                 
29  Alguns dos países que se encontram no Anexo B do Protocolo de Quioto: Alemanha, Bélgica, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha, Japão, França, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Itália; 
assim como países de transição para uma economia de mercado, como Croácia, Eslováquia, Hungria, 
Polônia, Romênia, dentre outros. Já aqueles que não estão no Anexo B, denominados no Protocolo como 
“Não-Anexo B”, como o caso do Brasil, são considerados países em desenvolvimento. 
30  A União Européia já implementou seus esquemas de comércio de emissões, o chamado 
European Union Emission Trading Scheme – EU ETS.  
31  BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. Ob. cit., p. 119. 
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Através desse sistema, objetiva-se a redução dos custos para que sejam mais 

baixos dos que os que seriam verificados caso fossem implementados individualmente 

por cada Parte.32

Ao se verificar a efetiva redução de emissões ou seqüestro de GEE, serão 

geradas as chamadas Unidades de Redução de Emissões (URE), cada uma igual a uma 

tonelada de carbono equivalente. Neste sentido, as partes investidoras poderão usar o 

crédito em benefício próprio, a fim de aumentar sua cota de emissões, bem como vendê-

las a outras Partes. 33

Como se percebe, não haverá modificação nas cotas, mas tão-somente uma 

cessão de unidades de redução de emissão. De acordo com Rangel Barbosa, a idéia foi 

de maximização de investimentos, já que “um país investiria em outro, na medida em 

que o montante investido gerasse um benefício climático maior do que se aplicado no 

seu mercado interno”. 34

É importante deixar claro que a diferença entre este mecanismo com o 

Comércio de Emissões reside no fato de que na Implementação Conjunta não há um 

comércio geral de emissão, dando-se este por meio de créditos. Desta forma, a cota de 

cada país está dividida em um determinado número de créditos que podem ser 

negociados, variando segundo o nível de poluição do negócio envolvido no projeto. Já 

no Comércio de Emissões, ao revés, é negociada grande quantidade de poluição in loco, 

tornando, assim, a Implementação Conjunta um mecanismo com maior liquidez, por 

envolver uma menor quantidade de dinheiro e de poluição. 35

Trata-se, portanto, de uma alternativa flexibilizadora onde os referidos 

membros realizam projetos conjuntos com o propósito de atingir suas metas de redução 

de emissões, que se converterá em cotas de poluição para o país que custeou o projeto, 

deduzindo-se, assim, das cotas do país financiado.  

2.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

Não obstante as demais alternativas previstas pelo Protocolo, o Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo - MDL é, sem dúvidas, o que vem atraindo as atenções, 

“não apenas por seu viés financeiro, mas, precipuamente, por possibilitar meios de 

                                                 
32  UNFCCC. Kyoto Mechanisms. Disponível em: 
http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/items/2998.php. Acesso em 08 ago. 2007.  
33  UNFCCC. Kyoto Mechanisms. Ob. Cit. 
34  BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. Ob, cit., p. 120. 
35 Ibidem., p. 120. 
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participação social na reorientação do desenvolvimento econômico-ambiental, em 

especial das nações subdesenvolvidas”. 36

Sob a guarida do artigo 12 do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo é a única alternativa que se dá entre os países em 

desenvolvimento.37 Explica Marco Antônio Fujihara que o MDL pretende, juntamente 

com os demais, “reduzir o custo dos países do Anexo I em atender a seus 

compromissos” 38com o Protocolo, donde serão gerados créditos de carbono.  

Neste mecanismo, as Partes do Anexo I da Convenção-Quadro implementam 

projetos de redução ou seqüestro de GEE em países não-Anexo I, proporcionando uma 

maior interação entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, na medida em 

que poderão financiar projetos de MDL. Isto se dá, consoante Flávia Frangetto39, por 

meio de transferência ou financiamento de tecnologias que poluam menos o ambiente, 

know how, práticas e processos mais seguros, colaborando, assim, para o seu 

crescimento e desenvolvimento sustentável.  

Insta destacar que referido mecanismo teve sua origem na proposta brasileira 

de criação de um fundo para o desenvolvimento limpo, ainda nas negociações do 

Protocolo de Quioto, durante a COP 3. Segundo o projeto brasileiro, o “Fundo seria 

constituído por aporte financeiro dos grandes países emissores no caso de não atingirem 

metas de redução consentidas entre as Partes, seguindo o princípio do poluidor-

pagador.”40

Através de projetos de MDL, implementados em países não-Anexo I, 

quando verificada sua real efetividade na redução de emissões ou seqüestro de GEE, são 

gerados créditos para que os países constantes do Anexo I da Convenção-Quadro 

possam reduzir suas metas. 41Esses créditos são certificados, gerando as Reduções 

                                                 
36  SOUSA, Clóvis S. de; MILLER, Daniel Schiavoni. O Protocolo de Quioto e o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL): as Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), sua natureza jurídica e a 
regulação do mercado de valores mobiliários, no contexto estatal pós moderno. Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, 2003, p. 7. Disponível em: http://www.cvm.gov.br/port/Public/publ/CVM-
ambiental-Daniel-Clovis.doc. Acesso em: 31 mar. 2005. 
37  CALSING, Renata de Assis. Ob. cit., p. 99. 
38  FUJIHARA, Marco Antônio; Duarte, Leonardo Ciuffo. Ob. cit., p. 28.  
39  FRANGETTO, Flávia Witkowski; Gazini, Flávio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil: O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São 
Paulo: Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2002, p. 59. 
40  MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Coordenação de Pesquisa em Mudanças 
Globais. Efeito Estufa e a Convenção sobre Mudança do Clima. Disponível em 
http://www.mct.gov.br/clima/quioto/pdf/bndes.pdf. Acesso em 10 ago. 07. 
41  FRANGETTO, Flávia Witkowski; Gazini, Flávio Rufino. Ob. cit.,, p. 59. 
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Certificadas de Emissões - RCE, que poderão ser negociados no mercado financeiro. 

Cada RCE representa uma tonelada de carbono equivalente.42

O MDL, para que possa gerar o crédito, deve obedecer às determinações do 

Conselho Executivo criado na COP 7, e deverá ser aprovado pelas Autoridades 

Nacionais Designadas (AND), que, no caso do Brasil, é a Comissão Interministerial 

para Mudança Global do Clima. 43

Para a aprovação de um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

foi criado um sistema que envolve diversas etapas, a fim de verificar a presença de 

todos os requisitos exigidos pelo Protocolo de Quioto, visando à redução e emissões ou 

seqüestro de GEE. 44

Emitidas as RCEs, estas poderão ser negociadas no mercado a fim de 

auxiliar os países do Anexo I a alcançar os objetivos traçados pelo Protocolo de Quioto 

de uma forma mais barata e eficaz, contribuindo também para o crescimento dos países 

em desenvolvimento. 

Desta forma, ao prever um modelo de compensação, o MDL contempla, de 

uma forma simultânea, os interesses de países poluidores e daqueles em 

desenvolvimento. 

 

3 MEIO AMBIENTE E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

As relações entre economia e direito são objetos de estudo de movimento 

acadêmico denominado, entre nós, como Análise Econômica do Direito - AED, cuja 

finalidade é abordar o direito sob perspectiva econômica. 45

A atualidade do movimento é indiscutível, uma vez que o direito pode ser 

abordado sob viés econômico, o que permite identificar os efeitos das normas jurídicas 

no comportamento dos indivíduos e se estes efeitos são socialmente desejáveis. Tal 

abordagem enseja a compreensão do que foi ou é o direito, facultando a projeção do que 

ele pode ser.  

                                                 
42  COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. El Mercado de Carbono en América Latina y el 
Caribe: balance y perspectivas. Disponível em 
http://www.eclac.cl/publicaciones/MedioAmbiente/5/LCL2085P/lcl2085e.pdf. Acesso em 08 ago. 2007, 
p. 29.  
43  FUJIHARA, Marco Antônio; Duarte, Leonardo Ciuffo. Ob. cit., p. 29.  
44  CALSING, Renata de Assis. Ob. cit., p. 101. 
45  Na doutrina americana, pioneira no assunto, a denominação do movimento é Law and 
economics.  
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A perspectiva econômica é crucial para a análise da eficiência das normas 

jurídicas ou para o estudo do efeito das normas que são regras na distribuição da riqueza 

ou renda. Trata-se de reconhecimento de que o direito influencia e é influenciado pela 

economia. 

A utilização dos postulados da Análise Econômica do Direito muitas vezes é 

realizada sem a noção exata de fazê-lo, como destaca Cabanellas46, citando a obra de 

Vellez Sasfield no Código Civil Argentino como precursora da análise econômica 

naquele país. 

No âmbito do direito ambiental, a construção teórica da idéia de “uso 

sustentável” dos recursos naturais, equiparada ao uso ótimo, ao longo da década de 

sessenta, é efetiva demonstração não apenas do possível uso das técnicas de AED ao 

direito ambiental, mas também do efetivo uso que vem sendo feito há algum tempo do 

instrumental da AED neste ramo do direito. 

A própria justificativa para a atuação do Estado na seara do direito ambiental 

é oferecida pela análise econômica, a partir dos modelos de Artur C. Pigou e de Ronald 

Coase. 47

Para Pigou, a poluição é custo imposto aos demais pelos produtores 

(externalidade negativa), que o mercado não tem força de internalizar, ou seja, que o 

mercado não consegue seja assumido apenas pelo seu causador, necessitando da atuação 

do Estado. Defende, ainda, que deve haver revalorização das preferências individuais 

através do Estado, com a internalização das externalidades ambientais, que afetam a 

alocação ótima de recursos. 48  

Segundo Coase, tudo que é de ninguém é usado por todos e cuidado por 

ninguém, devendo toda a propriedade ser individual. A atuação estatal deve ser guiada 

para evitar o surgimento de externalidades, garantindo, assim, a eficiência da completa 

internalização dos efeitos externos pelos sujeitos do mercado. 49     

                                                 
46  CABANELLAS, Guilhermo. El análisis econômico del derecho. Evolución histórica, metas e 
instrumentos, en análisis econômico del derecho. Coordenação de Viviana Kluger. Buenos Aires: 
Heliasta, 2006, p. 21-37. 
47  COASE, Ronald. The firm, the market and the law. Chicago: University of Chicago Press, 1988, 
p. 133 e seguintes. 
    
48  COASE, Ronald. The firm, the market and the law. Chicago: University of Chicago Press, 1988, 
p. 133 e seguintes. 
49  Ibidem, p. 133. 
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Os instrumentos econométricos da análise econômica do direito, portanto, 

podem ser utilizados para a formação, estruturação e bom funcionamento das técnicas 

do direito ambiental.  50

A partir do Protocolo de Quioto, foi demonstrado de forma mais ampla que os 

instrumentos de mercado podem ser utilizados para a redução dos gases de efeito estufa, 

a partir da criação de valor transacional para as reduções. 51

A possibilidade da alienação de certificados de créditos de carbono, forma de 

estabelecer preço, além de mecanismos de mercado para o direito de poluir, é a mais 

recente demonstração de que as relações entre direito e economia são íntimas, devendo 

a ordem jurídica ser utilizada para a transformação da realidade, como será analisado a 

seguir, ao tratarmos dos créditos de carbono.          

 

4 CRÉDITOS DE CARBONO 

4.1 Considerações gerais 

O mercado de carbono tem crescido rapidamente em todo o mundo, o que 

vem levando os países a criarem mecanismos de negociação no âmbito interno de cada 

ordenamento.  

Conforme destaca Marcelo Theoto52, o novo mercado terá como base o 

princípio do learning-by-doing, pois só se aprenderá como trabalhar o mercado na 

prática, realizando transações, compras e vendas das RCEs.53 E é justamente isso que já 

tem sido feito em todo mundo, pois os créditos de carbono já vinham sendo negociados 

antes mesmo da entrada em vigor do Protocolo de Quioto, tendo em vista que diversos 

projetos de MDL já eram implantados em países Não-Anexo I, com o intuito de gerar as 

RCEs. 54  

                                                 
50  É demonstração de tais possibilidades, por exemplo, o princípio do poluidor-pagador, através do 
qual se permite que o poluidor repare o prejuízo causado pela sua atividade danosa ao meio ambiente. 
51  Com o Protocolo de Quioto foi disseminada a utilização de mecanismos de mercado para a 
proteção do meio ambiente, entretanto, diversas experiências prévias sobre o assunto já existiam, como, 
por exemplo, o Programa Norte Americano de Comercialização de Créditos de Emissões (U.S Emissions 
Credit Trading); Programa de eliminação de chumbo na gasolina (Lead Phasedow); Programa de combate 
a chuva ácida (Acid Rain Program), entre outros. 
52  ROCHA, Marcelo Theoto; MELLO, Pedro Carvalho de; MANFRINATO, Warwick. A 
Comercialização do Carbono. Resenha BM&F, São Paulo. BM&F, n. 143, 2001, p. 62  
53  O funcionamento do mercado de capitais já é amplamente conhecido por investidores, 
empresários e juristas, o que, a priori, facilitaria a adaptação dos mercados de carbono à forma de 
comercialização feita naquele mercado.  
54  Um exemplo disso é a negociação de créditos oriundos de projetos florestais privados entre o 
governo da Costa Rica e empresas norueguesas, assim como o acordo feito em 2005 entre o governo do 
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Os Estados Unidos, apesar de não terem ratificado o Protocolo de Quioto, 

recusando-se a aceitar os termos nele dispostos, diversas iniciativas têm sido tomadas 

pelo seu setor privado, com o intuito de amenizar as emissões de GEE em seu território. 

É o caso do comércio implantado pela Bolsa de Chicago, que vem se 

tornando referência mundial para a negociação de créditos de carbono, chegando ao 

ponto de ser especulada a transformação da bolsa em uma arena internacional para a 

comercialização dos créditos de carbono. 55

Insta destacar que, no Brasil, os RCEs ainda estão sendo negociados no que 

se chama grey market, que são mercados nos quais ainda não há uma legislação 

doméstica que possam legitimar os direito oriundos de projetos de seqüestro de 

carbono56. 

O Banco Central do Brasil editou a Circular nº. 3.291, de 08 de setembro de 

2005, estabelecendo um código específico para as operações de câmbio com créditos de 

carbono. A iniciativa do Banco Central, segundo Ivan Lira de Carvalho57, amolda-se ao 

movimento das bolsas de negócios de diversos países (inclusive o Brasil), num 

segmento que em dois anos atingirá U$900 milhões só em 2007.  

4.2 Natureza jurídica 

O Protocolo de Quioto e demais regulamentos não definem a natureza 

jurídica das RCEs e negam a criação de direitos de emissão, deferindo, assim, a 

discussão para os regimes jurídicos domésticos. 

No entanto, é importante a definição da natureza jurídica das RCES, assim 

como das demais unidades de redução, com o intuito de preservar a segurança jurídica 

para as entidades públicas e privadas, garantir maior liquidez nos mercados e menor 

distorção entre os vários mercados regionais. Ademais, a natureza jurídica é imperativa 

para contabilizar e tributar essas operações. 58

                                                                                                                                               
Japão e o governo brasileiro, por intermédio do Banco Mundial, para o financiamento de projetos de 
MDL em lixões entre os 200 maiores municípios do Brasil. ROCHA, Marcelo Theoto; MELLO, Pedro 
Carvalho de; MANFRINATO, Warwick. Ob. cit.,p. 62. 
55  Oficialmente lançado em setembro de 2000, o programa de comércio de unidades de carbono 
pela Bolsa de norte-americana foi chamado de Chicago Climate Exchange (CCX). SANDOR, Richard. 
Chicago Climate Exchange: Initial Observations from Year One. IN: INTERNATIONAL EMISSIONS 
TRADING ASSOCIATION. Greenhouse Gas Market 2004: ready for take off. Disponível em 
http://www.cebds.org.br/cebds/mc-publicacoes.asp. Acesso em 22 ago. 2007., p. 83. 
56  ROCHA, Marcelo Theoto; Mello, Pedro Carvalho de; Manfrinato, Warwick. Ob. cit., p. 62. 
57  CARVALHO, Ivan Lira de. Ob. Cit., p. 16. 
58  A forma de tributação é um custo que deve ser considerado na elaboração do projeto de lei que 
define a natureza jurídica das RCEs. 
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Mas a tarefa não é tão simples assim. Deparamos-nos com diferentes 

sistemas de direito público internacional, tradições jurídicas diversas (civil law, common 

law, dentre outros), assim como definições distintas do conceito de propriedade. 59

Na medida em que os mercados de redução de emissões evoluem, a 

discussão acerca da natureza jurídica das RCEs e outras unidades de redução se torna 

mais complexa.  

O potencial decorrente da comercialização de créditos de carbono é tamanho 

que a Bolsa de Mercadorias e Futuros, em conjunto com o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem realizado esforços no sentido de 

desenvolver sistema de negociação de certificados ambientais, que possibilite liquidez e 

incentive a realização de maior quantidade de negócios. 60

Convém destacar que as RCEs consistem em certificação de que a redução 

das emissões ou o seqüestro de carbono está ocorrendo, conforme plano previamente 

estabelecido, sendo garantido que as reduções são adicionais ao que ocorreria sem a 

realização do projeto. 

Conforme a sistemática antes descrita, as RCEs expressam direito do titular, 

que pode ser livremente negociado, assim, assumem a feição de bens incorpóreos. A 

qualificação como bem incorpóreo, livremente transmissível, não explica em sua 

totalidade a natureza jurídica das RCEs, por tratar-se de qualificação extremamente 

genérica. Impõe-se, dessa forma, melhor caracterizá-las. 

4.2.1 RCEs e commodities   

As Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), que vêm sendo 

popularmente denominada de Crédito de Carbono, têm sido negociadas como 

commodities. No entanto, há uma diferença entre essas e as que são usualmente 

negociadas nos mercados de capital, vez que, nas do protocolo, o que se negocia é a 

                                                 
59  Alguns países já definiram a natureza jurídica do crédito de carbono como, por exemplo: direito 
de propriedade privada (Chile), recurso natural pertencente ao Estado (China), fruto civil ou industrial 
pertencente ao proprietário da atividade, desde que o contrato não determine de outra forma (Argentina), 
ativo intangível transferível eletronicamente (Japão, Lei de Política de Mudança Climática, Junho de 
2006). 
60 A Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F, lançou, em 2004, o Mercado Brasileiro de 
Reduções de Emissões, que visa a dar, de acordo com Manoel Cintra Neto, maior credibilidade ao 
comércio brasileiro de RCE, incentivando a atuação não só de investidores internos, mas também dos 
estrangeiros. CINTRA NETO, Manoel Felix. Mais credibilidade para os negócios com carbono. Revista 
Brazilian Business, Rio de Janeiro: Amcham Brasil, n. 210, 2005, p. 24. 
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ausência do gás de efeito estufa, ou seja, os títulos se referem ao que se deixou de emitir 

ou o que foi seqüestrado da atmosfera. 61

Gabriel Sister destaca que alguns doutrinadores têm definido as RCEs como 

commodities, ou seja, mercadorias fungíveis (que possam ser substituídas por outras da 

mesma espécie), o que é incompatível com o processo único de certificação de cada 

RCE, bem como com o necessário vínculo com o projeto de que foram geradas.62   

No Brasil, de acordo com o Projeto de Lei 3.552/0463, em tramitação na 

Câmara dos Depurados, os créditos serão negociados na Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro, sob a regulamentação e fiscalização da Comissão de Valores Monetários, 

conforme já vem sendo feito. 64  

4.2.2 RCEs e valores mobiliários 

Também podem ser confundidas as RCEs com valores mobiliários, tal como 

previstos na Lei 6385/76, em conformidade com a redação dada pela Lei 10.303/01. São 

considerados valores mobiliários os indicados na legislação específica e quaisquer 

contratos de investimento oferecidos ao público investidor, que neles aplica recursos 

com a finalidade de auferir lucros, sendo os resultados decorrentes dos esforços do 

empreendedor ou de terceiros. 

As RCEs, decorrentes do reconhecimento de que houve redução da emissão 

de gases de efeito estufa, não decorrem de investimentos oferecidos ao público, através 

de aplicação realizada em dinheiro, bens ou serviços, nem geram o direito de 

participação, parceria ou remuneração. 

4.2.3 RCEs e títulos de crédito 

                                                 
61  POINT CARBON. Carbon Market Analyst: What determines the Price of Carbon? Disponível 
em www.pointcarbon.com. Acesso em 22 ago. 2007, p. 8.  
62  SISTER, Gabriel. Mercado de carbono e protocolo de quioto – aspectos negociais e tributários. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 38. 
63  A natureza jurídica de valor mobiliário concedida às RCEs, de acordo com a Exposição de 
Motivos do referido Projeto de Lei, independe de sua classificação como ativo intangível puro ou 
derivativo. 
64  Há outros Projetos de Lei que cuidam da matéria, como o PL 261/07, que trata do 
desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões – MBRE; PL 494/07, que dispõe sobre 
incentivos fiscais a serem concedidos às pessoas físicas e jurídicas que invistam em projetos de MDL; PL 
759/07, que institui o Programa de Neutralização do Carbono no âmbito nacional, amenizando as 
emissões de carbono geradas por todos os órgãos de Poder Público; PL 594/70, que equipara a RCE a 
valor mobiliário; PL 493/07, que dispõe sobre a organização e regulação do mercado de carbono da Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro através da geração de RDE em projetos de MDL, dentre outros. 
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Títulos de crédito são documentos necessários para o exercício do direito 

literal e autônomo nele mencionado, conforme clássica definição de Cesare Vivante, 

tornada conceito legal no ordenamento jurídico pátrio, pelo Código Civil de 2002. 

Na lição de Fran Martins, os direitos expressos no título são sempre direitos 

de crédito, ou seja, operações de caráter pecuniário, que impliquem em gozo de direito 

presente em troca de dinheiro futuro.65 Em razão de tais características dos títulos de 

crédito, as RCEs não podem ser assim consideradas. 

Entretanto, com a evolução da atividade negocial, alguns documentos 

passaram a se utilizar da forma, características e princípio regentes dos títulos de 

créditos, mesmo que não representativos de operações de caráter pecuniário, com o 

objetivo de ampliar a segurança dos que com eles negociam sendo chamados de títulos 

de crédito impróprios. 66    

Parece-nos que esta é a natureza dos RCEs, embora não sejam referentes a 

operações de caráter pecuniário, podendo, dessa forma, circular sob a regência dos 

princípios dos títulos de crédito, com a finalidade de facilitarem a liquidez e segurança 

das operações.          

Sem dúvida, a busca de uma definição harmônica entre os vários sistemas 

jurídicos e de mercado envolvidos revela-se como um grande desafio para o setor 

público e privado. Os países, de um modo geral, devem-se guiar pela simplificação da 

discussão e clareza dos conceitos, como forma de buscar a segurança jurídica das 

transações e maior liquidez nos mercados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito ambiental trata de um direito de defesa do planeta, pois na medida 

em que determina a proteção e a preservação dos bens ambientais, busca a harmonia no 

ecossistema, com a conseqüente geração de impactos positivos no meio ambiente.  

A partir do Protocolo de Quioto, foi demonstrado de forma mais ampla que 

os instrumentos de mercado podem ser utilizados para a redução dos gases de efeito 

estufa, a partir da criação de valor transacional para as reduções. 

Os países em desenvolvimento, por meio do MDL, que não estão obrigados 

pelo Protocolo, acabam por reduzir as suas emissões de GEE e cumprir, de forma 

                                                 
65  MARTINS, Fran. Títulos de crédito. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 19. 
66  Ibidem, p. 19. 
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indireta, através da venda de CREs, com os compromissos que deveriam ser dos países 

desenvolvidos. 

Os créditos de carbono, portanto, revelam-se como uma boa alternativa para 

a correção dos equívocos empresariais que atentam contra o equilíbrio ambiental, na 

medida em que se mostram como perspectiva econômica.  

No entanto, insta-nos destacar nossa preocupação com a mera 

mercantilização das CREs, relegando a proteção ambiental a um segundo plano, o que 

desvirtuaria a principal finalidade proposta pelo Protocolo, que é a manutenção de um 

meio ambiente sadio em sintonia com o desenvolvimento sustentável.    

Posto isso, não se exclui a necessidade de formulação de uma ética 

ambiental globalizada. Como indaga José Renato Nalini:  

 
Afinal, quem é responsável pela dívida ecológica? Se há países que ocupam 
espaço ambiental aproximadamente quinze vezes maior do que seu próprio 
território e outros vivem além dos limites de sua produção de biomassa, 
existe um débito ecológico suscetível de ser cobrado já – não precisa esperar 
pelo advento das futuras gerações – pelos prejudicados.67

  
 
Os humanos são os únicos viventes na Terra dotados de razão. Em face 

disso, somente ele pode escolher entre o bem e o mal. Os irracionais, programados 

instintivamente pela natureza, não têm a consciência de que correm riscos que podem 

levar ao fim de sua própria existência, fazendo aumentar a responsabilidade do gênero 

humano na busca de evitar o descontrole total. Somente a consciência coletiva poderá 

minorar as conseqüências para as gerações vindouras.  
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RESUMO 

O meio ambiente é, no ordenamento brasileiro, bem jurídico passível de tutela e sujeito 

à proteção pelo Poder Público e pela coletividade. Isso se dá, preferencialmente, dentro 

da lógica e das regras da prevenção. Entretanto, em diversas ocasiões deparamo-nos 

com o dano já consumado, restando apenas as vias da reparação e da repressão para 

tentar-se uma mínima satisfação pela perda sofrida. 

No que se refere à reparação, ela ocorre por meio do instituto da responsabilidade civil. 

Quando se trata da responsabilidade do Estado, ele responde pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, inclusive quando o bem jurídico sob 

tutela é o meio ambiente. 

Nesse sentido, o Estado será civilmente responsável também quando houver dano ao 

meio ambiente decorrente de exercício de atividade pelo particular, devidamente 

licenciada pelo Poder Público. 
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ABSTRACT 

The environment is, to the Brazilian legal system, legal property subject to guardianship 

and subject to protection by the Public Power and by the community. This is given, 
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preferably, within the logic and the rules of prevention. However, in many occasions, 

we encounter an already consummated damage, leaving only the way to redress and 

repression in order to attempt a minimum satisfaction for the loss. 

In what refers to redress, it occurs through the institute of civil liability. When it refers 

to the State liability, it is accountable for the damage that its agents, in this standing, 

may cause to a third party, including when the legal property under guardianship is the 

environment. 

In this context, the State will also be civilly responsible in case of damage to the 

environment due to exercise of activity by the individual properly licensed by the Public 

Power. 

 

KEYWORDS 

LIABILITY; STATE; ENVIRONMENT; LICENSE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos temas mais relevantes da ciência jurídica, cuja evolução representa 

mesmo a evolução do próprio Estado, é o instituto da responsabilidade civil, que busca 

a restauração do equilíbrio patrimonial e moral desfeito por ação ou omissão de 

determinado agente, bem como a divisão dos ônus e encargos suportados por alguém 

em contraponto aos benefícios auferidos por outrem, sempre em conformidade com os 

ditames da justiça, e com vista a tutelar bem com todas as suas utilidades, presentes e 

futuras, em favor de sujeitos determinados e indeterminados. 

Dentre os diversos bens jurídicos passíveis de tutela no Brasil, encontra-se 

o meio ambiente, sujeito à proteção pelo Poder Público e pela coletividade. Com efeito, 

o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado está consagrado na 

Constituição da República de 1988 que, no seu artigo 225, §3º, garante a 

responsabilização objetiva daqueles que lhe provocarem danos, impondo aos infratores 

a obrigação de reparar os danos causados. 
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Em sintonia com a previsão constitucional, o ordenamento jurídico pátrio 

contempla o ramo especializado do Direito Ambiental. Ensina Gustavo Tepedino a 

respeito do novo ramo: 
 
Mais do que um novo ramo do direito, o direito ambiental representa, com 
efeito, uma ruptura com o instrumental teórico e processual do passado, 
chegando a alterar até mesmo o papel desempenhado pelos profissionais do 
direito e, em particular, pelo magistrado. 1

 
Confrontando o instituto da responsabilidade civil com o Direito 

Ambiental, e considerando o ordenamento jurídico brasileiro, pode-se afirmar que o 

escopo da tutela do meio ambiente - e a responsabilização civil pelos danos a ele 

causados, o seu corolário - é preservar a adequada qualidade de vida e, com isso, 

assegurar a dignidade da pessoa humana. 

Quanto a isso já se manifestou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

para o qual “a degradação ambiental coloca em risco direto a vida e a saúde das pessoas, 

individual e coletivamente consideradas, bem como a própria perpetuação da espécie 

humana.” 2. 

Conjugando o dever do Estado e da sociedade de tutela do meio ambiente, 

com o instituto da responsabilidade civil do Estado, tem-se que o Poder Público é 

responsável pelos danos decorrentes das ações e omissões que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, compreendendo-se no âmbito dessa tutela todo e 

qualquer bem jurídico, inclusive o meio ambiente. 

Significa dizer que a ação ou omissão de agente público que cause dano ao 

meio ambiente é passível de gerar responsabilização civil ao Estado, inclusive quando 

esse dano decorre de exercício de atividade pelo particular, devidamente licenciada pelo 

Poder Público. 

Assim, o presente artigo tem por objetivo analisar os fundamentos, no 

ordenamento jurídico brasileiro, para admissão da responsabilidade civil do Estado por 

dano ambiental decorrente do exercício, pelo particular, de atividade licenciada. 

 

                                                 
1  TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 294. 
2  TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O meio ambiente. Revista Consulex. a. 4, n.46, out.2000. p. 
15. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

1. PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

Inicialmente é importante ponderar que os atos atentatórios ao equilíbrio e 

integridade do meio ambiente têm (ou podem ter) repercussão jurídica em três esferas 

distintas. De fato, um mesmo ato pode deflagrar a imposição de sanções 

administrativas, sanções criminais e o dever de reparar o dano causado à vítima ou 

vítimas. É o princípio que decorre do art. 225, § 3º da Constituição da República de 

1988 e do art. 935 do Código Civil, estabelecedor da independência da responsabilidade 

civil relativamente à criminal. 

No Direito Ambiental existem três esferas básicas de atuação: a 

preventiva, a reparatória e a repressiva. Quanto a isso, é necessário ter sempre em mente 

que a reparação e a repressão ambientais representam atividades menos relevantes que a 

prevenção. Enquanto aquelas cuidam do dano já causado, esta, ao revés, tem sua 

atenção voltada para o momento anterior, ou seja, o do mero risco de ocorrência do 

dano. Na prevenção há ação inibitória; na reparação apenas remédio ressarcitório. E, por 

sua própria essência, os objetivos do Direito Ambiental são fundamentalmente 

preventivos. 

No que se refere à reparação ambiental, como qualquer outro tipo de 

reparação, ela se faz por meio das normas de responsabilidade civil as quais funcionam 

como mecanismos de tutela e controle da propriedade. 

Assim considerando, dentre os princípios constitucionais que norteiam a 

responsabilidade civil ambiental, pode-se apontar três que se destacam pela relevância: 

princípio da prevenção, princípio do poluidor-pagador e princípio da reparação integral. 

O princípio da prevenção, como o próprio nome diz, tem como escopo 

evitar danos ao meio ambiente antes de sua ocorrência, sendo a razão da existência do 

Direito Ambiental, pois sua degradação, como regra, é irreparável. 

O Direito Ambiental deve atuar incisivamente na esfera preventiva, ou seja 

na hipótese de evitar o mero risco de ocorrência do dano. Por esse motivo é que os 

legitimados à ação civil pública não necessitam esperar a consumação do dano 

ambiental para propô-la e, pela mesma razão, os órgãos integrantes do Sistema Nacional 
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do Meio Ambiente - SISNAMA podem aplicar medidas preventivas (art. 72 da Lei nº 

9.605, de 1998) e sanções administrativas mesmo quando não haja efetiva lesão ao meio 

ambiente. 

Já o princípio do poluidor-pagador consiste no dever que o causador da 

poluição tem de diminuir, eliminar ou neutralizar o dano ao meio ambiente, 

encontrando-se previsto no art. 225, § 3º, da Constituição da República de 1988 

estabelecendo que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar o dano”. 

Importante ressaltar que esse princípio não visa tolerar a agressão 

ambiental mediante uma indenização; porém, visa evitar o prejuízo ao meio ambiente. 

O fato de o poluidor pagar não o autoriza a poluir, decorrendo do princípio do poluidor-

pagador o caráter preventivo do Direito Ambiental, pois ao se exigir a recomposição do 

dano estará sendo coibida a prática de condutas lesivas aos bens da natureza. 

Nesse mesmo sentido já se ponderou: 
O princípio poluidor-pagador não é um princípio de compensação dos danos 
causados pela poluição. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos os custos 
da proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso ver, os 
custos de prevenção, de reparação e de repressão do dano ambiental.... 3  

 

Por sua vez, o princípio da reparação integral adotado pelo ordenamento 

jurídico nacional consiste na recuperação integral do dano causado ao meio ambiente. 

Esse princípio está consagrado no artigo 225, § 3º da Constituição da 

República de 1988, no artigo 14, § 1º da Lei 6.938, de 1981 e no art. 3º da Lei 9.605, de 

1998, de modo que qualquer norma jurídica que disponha de modo diverso ou que 

limite o quantum indenizatório a um teto máximo deverá ser considerada 

inconstitucional. 

Com efeito, a responsabilidade por danos ao meio ambiente não tem como 

finalidade obter uma indenização proveniente do patrimônio de uma pessoa em favor de 

                                                 
3  BENJAMIN. Antônio Herman V. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano 
ambiental. In Dano ambiental: Prevenção, reparação e repressão. Antônio Herman V. Benjamin 
(coord.). São Paulo: RT, 1993. p.227. 

 

  4361



 

outra, mas sim a preservação da natureza. A indenização deverá ser aplicada no 

restabelecimento do meio ambiente atingido e não em mero benefício particular. 

Fixados, em termos gerais, os princípios da responsabilidade civil 

ambiental, passa-se à análise dos pressupostos para que isso ocorra na prática. 

 

2. PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL 

 

2.1. A reparação baseada na regra da objetividade 

 

O homem tem necessidades ilimitadas, enquanto os recursos da natureza 

são limitados. Para compatibilizar o crescimento ou desenvolvimento econômico com a 

preservação do meio ambiente devemos encontrar o ponto de equilíbrio que permita 

gerar bens e serviços à sociedade e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais 

para as presentes e futuras gerações. Por isso, o Direito dispõe de normas e institutos 

jurídicos hábeis a esse fim: é o caso do instituto da responsabilidade civil. 

 

Essa questão é particularmente relevante quando consideramos o 

desenvolvimento econômico, pois, obrigatoriamente, pressupõe a preservação dos bens 

da natureza. 
 
Hoje, o desenvolvimento é necessariamente sustentável, ou seja, todas as 
ações que visem a melhoria de vida e a prosperidade individual ou social, 
devem garantir a preservação do meio ambiente (uso racional, 
recomposição, proteção). Não temos mais como dissociar as políticas 
econômicas de desenvolvimento e defesa do meio ambiente, em face da 
importância deste último para o processo produtivo, bem como para a 
continuação das espécies, inclusive a humana, no globo terrestre. 4

 

Ocorre que as regras clássicas de responsabilidade, contidas na legislação 

civil, não oferecem proteção suficiente e adequada quando se trata de dano ambiental. 

Primeiro, porque a natureza difusa desse dano, na maioria das vezes atingindo uma 

pluralidade de vítimas, é totalmente desamparada pelos institutos ortodoxos do Direito 

Processual clássico, que só possibilitam a composição do dano individualmente sofrido. 

Segundo, porque a dificuldade de prova da culpa do agente poluidor, quase sempre 

                                                 
4  CLARK, Giovani. O Município em face do Direito Econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 
2001. p. 198. 
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coberto por aparente legalidade materializada em alvarás do Poder Público, inviabiliza a 

aplicação da legislação civil. Daí a necessidade de utilização de outras normas jurídicas 

eficazes que pudessem sanar a aparente inconsistência das regras clássicas perante a 

novidade do dano ambiental. 

Pelas razões apontadas, quanto ao Direito Ambiental não se poderia 

mesmo cogitar da adoção, pura e simples, da responsabilidade civil nos moldes do 

Direito Privado, diante da constatação de que o fundamento da teoria da culpa não mais 

corresponde às exigências sociais, deixando em grande número de casos a vítima ao 

desamparo. 

A expansão das atividades econômicas da sociedade contemporânea, 

marcada pelo consumo de massa e pela desenfreada utilização dos recursos naturais, 

exige um tratamento da matéria com o viés publicista, fora dos limites das regras 

privadas. 

Coube à Lei 6.938, de 1981, instituidora da Política Nacional do Meio 

Ambiente, dar adequado tratamento à matéria, substituindo o princípio da 

responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da responsabilidade objetiva 

fundamentado no risco da atividade. 

Em termos de dano aos bens da natureza, não se pode pensar em outro 

fundamento que não seja a responsabilidade objetiva. Com efeito, não se pode pensar 

em outra malha que não seja aquela realmente bem apertada, onde possa, na primeira 

jogada da rede, colher todo e qualquer possível responsável pelo evento danoso. 

Ademais, é importante que pelo simples fato de ter ocorrido omissão seja possível 

enredar agentes administrativos e particulares, ou seja, todos aqueles a quem, de alguma 

maneira, possa ser imputada a responsabilidade pelos prejuízos causados à coletividade. 

Por meio da Constituição de República de 1988, a responsabilidade civil 

objetiva do poluidor foi constitucionalizada, fortalecendo a materialização do princípio 

poluidor-pagador, recaindo sobre o autor do dano o ônus decorrente dos custos sociais 

de sua atividade. 

O fundamento da responsabilidade objetiva é a eqüidade, para que se 

imponha o dever de reparação do dano. Assume o agente todos os riscos de sua 

atividade, colocando-se fim, em tese, à prática inadmissível da socialização dos 

prejuízos e privatização dos lucros. 

  4363



 

 

2.2. Pressupostos da responsabilidade civil por dano ambiental 

 

No regime da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da 

atividade, para que se possa pleitear a reparação do dano, basta a demonstração do 

evento danoso e do nexo de causalidade. A ação, da qual a teoria da culpa faz depender 

a responsabilidade pelo resultado, é substituída, aqui, pela assunção do risco em 

provocá-lo. 

 

2.2.1. Evento danoso 

 

A responsabilidade civil pressupõe prejuízo a terceiro e/ou aos bens da 

natureza, ensejando pedido de reparação e/ou compensação pelo dano, consistentes na 

recomposição do status quo ante ou pagamento de importância em dinheiro. 

No que se refere à reparação de dano em geral, o prejuízo a ser indenizado 

deve ser atual, ou seja, já deve ter ocorrido; já em relação à responsabilidade civil 

ambiental é coibido todo prejuízo, efetivo ou potencial, que pode advir no futuro. 

De fato, o evento danoso vem a ser a resultante de atividade que, direta ou 

indiretamente, causem a degradação do meio ambiente como um todo, ou a um ou mais 

de seus componentes. 

Tanto as lesões materiais como as imateriais são suscetíveis de 

composição, na linha do que expressamente prevê hoje a Lei nº 7.347, de 1985, em seu 

art. 1º, caput, com a redação determinada pelo art. 88 da Lei nº 8.884, de 1994. 

Exsurge, aqui, intrigante questão de se precisar a linha de fronteira entre o 

uso e o abuso, isto é, o limite ou a intensidade do dano capaz de ensejar a obrigação 

reparatória. 

Por certo, como tal não se há de entender toda e qualquer perturbação ou à 

qualidade do meio ambiente, pois, de alguma maneira, a mais simples atividade humana 

que envolva a utilização de recursos naturais é capaz de causar-lhe impactos. Assim, 

seria ilógico sustentar que para o Direito só interessariam aquelas ocorrências de caráter 

significativo, cujos reflexos negativos transcendessem os padrões de suportabilidade 

estabelecidos. 

  4364



 

A solução, no entanto, não é tão simples. 

Em primeiro lugar porque a lei, ressalvados alguns poucos casos (poluição 

hídrica e atmosférica, por exemplo), não apresenta parâmetros que permitam uma 

verificação objetiva da significância das modificações infligidas ao meio ambiente. 

Ademais, é importante salientar que o mero respeito aos padrões de emissão de agentes 

poluentes não garante, por si só, que uma atividade não seja poluidora. Isso porque a 

normatização desses padrões são meramente indicativos de que as concentrações 

previamente fixadas de uma dada substância ou matéria não causarão prejuízos à saúde 

pública, às espécies de fauna e da flora e aos ecossistemas. 

Pode ocorrer, porém, que apesar de estar plenamente conforme aos padrões 

normativos estabelecidos, o lançamento de determinada substância mostra-se nocivo. 

Nesse caso, será indispensável a sua redução ou proibição para compatibilizá-lo ao 

objetivo de um dos princípios fundamentais do Direito Ambiental, ou seja, evitar ou 

prevenir a poluição e da degradação do meio ambiente. 

Em segundo lugar, relembramos que o tratamento do dano ambiental se 

pauta pela teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, pela qual 

não se perquire a licitude da atividade na imputação da responsabilidade, pois a 

lesividade já é suficiente a autorizar a tutela jurisdicional. 

Em terceiro lugar, é preciso ter presente que muitas emissões, até mesmo 

inocentes quando isoladamente consideradas, podem, consideradas no contexto de um 

conglomerado industrial apresentar extraordinário potencial poluidor em razão de seus 

efeitos sinérgicos. 

Por fim, decorre da própria lei que a poluição não se caracteriza apenas 

pela inobservância de normas e padrões específicos, mas também pela degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Vale dizer, a poluição é 

degradação tipificada pelo resultado danoso, independentemente da inobservância de 

regras ou padrões específicos. 

Assim, tendo em vista a precariedade de critérios objetivos e seguros, 

pode-se concluir que a aferição da anormalidade ou perda do equilíbrio do meio 
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ambiente situa-se, fundamentalmente, no plano fático e não no plano normativo, 

segundo normas pré-estabelecidas. Conseqüentemente, a caracterização do evento 

danoso, afinal, acaba entregue ao “subjetivismo” dos juízes no exame da situação de 

fato e das peculiaridades de cada caso concreto. 

 

2.2.2. Nexo da causalidade 

 

Em matéria de dano ambiental, ao adotar o regime da responsabilidade 

civil objetiva, a Lei 6.938, de 1981 afasta a investigação e a discussão da culpa, mas não 

prescinde do nexo causal, vale dizer, da relação de causa e efeito entre a atividade do 

agente e o dano dela advindo. Basta demonstrar a existência do dano para cujo 

desenlace o risco da atividade influenciou decisivamente. 

Não é tarefa fácil, entretanto, a determinação segura do nexo causal 

relativo ao dano ambiental, já que os fatos determinantes da poluição, por sua 

complexidade, muitas vezes permanecem camuflados não só pelo anonimato, como 

também pela multiplicidade de causas, fontes e comportamentos, seja pelo seu tardio 

desenlace, seja pelas dificuldades técnicas e financeiras de sua aferição, seja, ainda, pela 

longa distância entre a fonte emissora e o resultado lesivo, além de tantas outras mais. 

Essa complexidade, no entanto, não torna menor para o poluidor o dever 

de reparar os danos causados. Nessa linha, e buscando a eficácia possível nas ações 

reparatórias, tem a jurisprudência pátria reconhecido o dever de indenizar, mesmo 

quando haja concausa não atribuível, em tese, ao agente que deva arcar com a 

indenização. 

Daí sustentar-se, com boa dose de razão, que, sem abdicar do liame de 

causalidade, o caminho a prosseguir conduz e justifica a instituição de um sistema 

assentado na inversão do ônus da prova, à semelhança do que já ocorre nas relações de 

consumo (art. 6º, VIII, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

 

2.3. Conseqüências do regime da responsabilidade objetiva na reparação do dano 

 

A adoção, pelo ordenamento jurídico, da teoria do risco da atividade, da 

qual decorre a responsabilidade civil objetiva, traz como conseqüências principais do 
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dever de indenizar a prescindibilidade de investigação da culpa e a irrelevância da 

licitude da atividade. 

 

2.3.1. A prescindibilidade da culpa 

 

De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, a obrigação de indenizar 

danos ambientais surge da simples ocorrência de um resultado prejudicial ao homem e à 

natureza, sem necessidade de qualquer apreciação subjetiva da contribuição da conduta 

do poluidor para a produção do dano. É o que dispõe o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 

1981, a saber: “é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados, ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade”. 

Destarte, a primeira e importante conseqüência que a opção pela 

responsabilidade objetiva acarreta é afastar a investigação e a discussão da culpa do 

poluidor, evitando assim, em boa medida, a impunidade vigorante no sistema da 

responsabilidade subjetiva. 

 

2.3.2. A irrelevância da ilicitude da atividade 

 

No Direito Brasileiro, ao contrário do que sucede em outros sistemas (o 

italiano, por exemplo), a responsabilidade civil pelo dano ambiental não é 

normativamente tipificada, ou seja, independe de ofensa a standard legal ou 

regulamentar específico, porque não tem o Poder Público, no ordenamento pátrio, o 

direito de consentir com a agressão à saúde e ao bem-estar da população, bem como à 

natureza, através do controle (ou falta de controle) exercido pelos seus órgãos e 

entidades ambientais. 

Nesse sentido, não se discute a legalidade da atividade, pois a 

potencialidades os danos que possam ser produzidos aos bens ambientais é que serão 

objeto de consideração. As normas administrativas existentes significam apenas um 

teto, uma fronteira além da qual não é lícito transpor. Mas não se exonera o agente de 

verificar, por si mesmo, se sua atividade é ou não prejudicial. 
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Aduzimos, como conseqüência desse pressuposto da responsabilidade civil 

por dano ambiental, que a outorga de autorização, licença ou permissão pelo Poder 

Público, mesmo em conformidade com a legislação vigente, apenas trará para esse o 

dever de responder solidariamente pelos danos e, conseqüentemente, a obrigação de 

indenizar, pois a licitude da atividade não é excludente da responsabilidade civil nesses 

casos. 

 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL 

DECORRENTE DE ATIVIDADE LICENCIADA 

 

Após abordar os aspectos gerais da responsabilidade por danos ambientais, 

passa-se a perquirir a possibilidade da responsabilidade do Estado por dano ambiental 

decorrente do licenciamento ambiental. 

A Constituição da República de 1988, em seu art. 255, atribui ao Estado o 

dever constitucional de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. 

Garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o acesso aos 

recursos naturais é um poder-dever do Estado. A necessidade de desenvolvimento e 

manutenção do equilíbrio ecológico impõe a limitação do uso da propriedade e dos 

recursos nela presentes, uma vez que sua preservação é interesse comum da sociedade. 

O Estado utiliza como mecanismo para regulamentar as atividades de 

exploração dos recursos naturais o licenciamento. Tal instrumento possui características 

ambivalentes, representadas por sua magnitude e especificidade; razão pela qual Édis 

Milaré afirma, prefaciando a obra “Aspectos Jurídicos do Licenciamento Ambiental”, 

ser expressão do licenciamento: “Pensar globalmente, agir localmente”5. 

A magnitude do instrumento está no fato de que ele reflete a consciência 

ambiental; já a sua especificidade está no fato de que sua aplicação e seus resultados são 

de âmbito localizado. No que se refere à tutela dos bens da natureza, não há que se 

esperar soluções impostas pelo poder central, pois elas se concretizam nas bases. 

Sobre o paradoxo deste instrumento, Édis Milaré, sustenta no prefácio da 

obra acima referida que: 
                                                 
5  FINK, Daniel R.; ALONSO JR., Hamilton; DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do 
licenciamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. Prefácio. 
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O licenciamento ambiental, em sua aparente simplicidade se comparado à 
complexa problemática do meio ambiente, adquire, assim, um sentido 
transcendental. Com efeito, esta forma de agir localmente traduz com 
precisão um modo de pensar globalmente. Todos os licenciamentos 
ambientais, juntos, não se somam simplesmente: eles multiplicam seus 
resultados benéficos em prol do ecossistema planetário ... 6

 

Entretanto, apesar do licenciamento, ser em tese um instrumento eficaz 

para a prevenção de danos ambientais muitas vezes fica aquém do esperado e ocorre a 

degradação acima dos limites suportáveis. 

Na preservação dos recursos naturais estão envolvidos interesses comuns 

da sociedade e do Estado, uma vez que a exploração sem os devidos cuidados provoca 

desequilíbrio ambiental e, como conseqüência, inúmeros transtornos. 

Neste sentido, Vera Lúcia Rocha Souza Jucovsky sustenta que: 
 

Em tempos presentes, sob o ângulo da preservação e da reparação dos 
recursos naturais, o Estado vem sendo entendido como verdadeiro Estado 
Ambiente, de sorte que não pode o mesmo subtrair-se à responsabilidade 
civil extracontratual administrativa pela degradação ambiental que prejudica 
pessoas e bens. 7

 

Corroborando esse entendimento, a inteligência do art. 37, § 6º, da 

Constituição da República de 1988 prescreve que a responsabilidade civil do Estado 

está pautada pela teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever dos entes 

públicos responderem civilmente configura-se com a ocorrência do dano, a conduta 

comissiva ou omissiva do agente público no exercício de sua atividade e o nexo de 

causalidade entre o dano e a atividade exercida pelo Poder Público. 

Ainda nesse sentido, a Lei nº 6.938, de 1981, em seu art. 14 § 3º, IV, 

postula ser poluidor toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

Destarte, o ente público é responsável não apenas pelos danos que 

diretamente causar ao meio ambiente, mas também pelos danos ambientais causados 

por terceiros que decorreram da falta de fiscalização ou, ainda, da expedição das 

licenças ambientais. 

                                                 
6   Op. cit. 
7  JUCOVSK, Vera Lúcia Rocha Souza. Responsabilidade Civil do Estado por Danos Ambientais 
no Brasil e em Portugal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.3, n.12, Jul/ 
Set, 1996, nº 17, p. 26. 
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Significa dizer que, pelos danos ambientais causados pela ação direta de 

seus agentes, o Estado responde pautado pelas regras da responsabilidade objetiva. 

Quanto aos danos decorrentes do exercício de atividade pelo particular, com ele o 

Estado sempre responde solidariamente: se advierem da falta ou falha na fiscalização, o 

fundamento é a responsabilidade subjetiva; se estiverem acobertadas pelo licenciamento 

ambiental, a responsabilidade do Estado será objetiva. 

Nesta linha de raciocínio, Édis Milaré8 ressalta que se “afastando da 

imposição legal de agir, ou agindo deficientemente, deve o Estado responder por sua 

incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não 

evitado que, por direito, deveria sê-lo”. 

Conforme entendimento de Paulo Affonso Leme Machado9, a 

responsabilidade civil do Estado, nestes casos, é solidária, de modo que o ente público 

poderá responder individualmente ou em conjunto com a sociedade empresária 

licenciada pelos danos ocorridos. A reparação do dano pela pessoa jurídica de direito 

púbico, porém, enseja a ação de regresso em face dos que diretamente tiverem causado 

o dano ao meio ambiente. 

Cumpre anotar, ainda, que a responsabilidade solidária do ente público 

pelos danos que decorrerem da expedição das licenças ambientais fica configurada 

independentemente de se observar se as licenças foram concedidas de maneira regular 

ou irregular. Isto porque, conforme salientamos anteriormente, a responsabilidade do 

Estado é objetiva, de maneira que esta discussão se revela completamente irrelevante 

para fins de reparação do dano ambiental. 

No que pertine à possibilidade de responsabilização do Estado por 

expedição de licenças legais, Toshio Mukai10 assevera que “a responsabilidade solidária 

pode exsurgir no caso de licenças (ou autorizações) legais, pelo critério da teoria 

objetiva, desde que haja um dano especial (sacrifício especial) ao meio ambiente, 

afetando certas e determinadas pessoas da comunidade”. 

Todavia, a verificação da ocorrência de regularidade ou irregularidade na 

concessão das licenças ambientais é importante para configurar a parcela de 
                                                 
8  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 446. 
9  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.276. 
10  MUKAI, Toshio. Direito Ambiental Sistematizado. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004. p. 76. 
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responsabilidade do ente público e dos particulares na ação de regresso e, também, para 

apurar as responsabilidades penal e administrativa das pessoas físicas e jurídicas 

envolvidas no evento danoso. 

Nesse ponto, conforme se pretendeu analisar no presente artigo, chega-se à 

síntese conclusiva de que, no ordenamento jurídico brasileiro, o Estado é passível de 

responsabilização por dano ambiental decorrente de atividade, devidamente licenciada, 

exercida pelo particular. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Partindo-se do consagrado instituto da responsabilidade civil do Estado no 

ordenamento jurídico brasileiro, e considerando-se a atividade administrativa de 

licenciamento ambiental para exploração econômica dos bens da natureza pela iniciativa 

privada, pode-se concluir que o Poder Público concedente da licença será responsável 

pelos danos que tal exploração causar ao meio ambiente. 

Essa responsabilidade será objetiva, ou seja, independente da apuração da 

culpa (lato sensu) do agente administrativo pela expedição da licença, decorrendo 

apenas da existência da degradação ambiental e do nexo causal entre ela e o 

licenciamento para o exercício da atividade privada que lhe deu causa. A 

responsabilidade do Estado ainda será solidária com a responsabilidade do particular 

que causar os danos ambientais pelo exercício da atividade licenciada. 

Entretanto, a ocorrência de danos ambientais decorrentes de atividade 

privada devidamente licenciada pode ser minimizada, ou até mesmo evitada, se o Poder 

Público pautar sua atuação administrativa sempre pelas diretrizes do planejamento 

global, articulando prévia e racionalmente o desenvolvimento econômico com a 

preservação dos bens da natureza. Em outras palavras, é imprescindível que o Estado 

planeje sua atuação pela bússola do desenvolvimento sustentável, pois somente assim é 

possível evitar a indesejável degradação ambiental e sua conseqüente responsabilização. 

Essa missão poderá ser empreendida por meio da atuação planejada e 

racional entre os órgãos administrativos ambientais, o Ministério Público, o Poder 

Judiciário, a sociedade civil organizada e a classe empresarial, de maneira a se articular 

o desenvolvimento sustentável, prevenindo e reparando os danos ambientais. 

Para tanto, é possível que isso se materialize através de um gabinete 

articulador dos trabalhos, congregando representantes de todos aqueles atores sociais, 

cada qual atuando dentro de suas atribuições legais. 

Esperamos que seja breve essa mudança de perspectiva, dada a vital 

urgência da preservação ambiental. Mas certo é que, na prática, essa tarefa ainda se 
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situa no futuro, pois “conceitos importantes, como o de desenvolvimento sustentável, 

permanecem ainda conceitos (...).”11

                                                 
11  CLARK, Giovani; SOUZA, Matilde. Empresários e política ambiental: uma reflexão sobre o caso de 
Contagem. Revista de Ciências Sociais e História, São João Del Rei: UFSJ, n.2, p.128-151, nov.1999/jun.2000, 
p.129. 
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RESUMO 
 

Com a ratificação do Protocolo de Quioto, foi criado o Mercado de Carbono que visa à 

diminuição das emissões de Gases de Efeito Estufa ("GEE") no mundo. Este incipiente 

mercado abre a possibilidade de desenvolvimento sócio-ambiental aos países em 

desenvolvimento, pois os países desenvolvidos devem reduzir suas emissões de "GEE"; 

umas dessas formas são os Modelos de Desenvolvimento Limpo ("MDL’s"), que podem 

abranger áreas de reflorestamento ou mesmo a manutenção da cobertura vegetal 

existente, bem como, depósitos de resíduos sólidos e áreas industriais, com o intuito de 

seqüestrar carbono da atmosfera e propiciar menores impactos ambientais, 

principalmente à diminuição da escala de aquecimento global. Com a devida 

implantação dos projetos de "MDL", são gerados Certificados de Emissões Reduzidas 

("CRE’s"), advindos do seqüestro de "GEE’s", considerados como títulos 

comercializáveis em Bolsas de Valores de alguns países, inclusive o Brasil. O presente 

trabalho objetiva apresentar um preliminar estudo da implementação de projetos de 

"MDL", seu funcionamento, abrangência e as conseqüências advindas da circulação dos 

"CRE’s" na economia e no desenvolvimento de políticas públicas de cunho sócio-

ambiental. 
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RESUMEN 

Con la ratificación del Protocolo de Kioto, fue creado el Mercado de Carbono que visa a 

la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Estufa ("GEE") en el mundo. Este 

incipiente mercado abre la posibilidad de desarrollo socio ambiental a los países en 

desarrollo, ya que los países desarrollados deben reducir sus emisiones de "GEE". Unas 

de esas formas son los Modelos de Desarrollo Limpio ("MDL’s"), que pueden 

comprender áreas de reforestación o aún el mantenimiento de la cobertura vegetal 

existente, así como, depósitos de residuos sólidos y áreas industriales, con el objetivo de 

secuestrar carbono de la atmósfera y propiciar menores impactos ambientales, en aras 

de alcanzar, principalmente, una disminución significativa de la escala de calentamiento 

global. Con la debida implantación de los proyectos de "MDL", son generados 

Certificados de Emisiones Reducidas ("CRE’s"), advenidos del secuestro de "GEE’s", 

considerados como títulos comercializables en los mercados financieros y bolsas de 

Valores de algunos países, inclusive en Brasil. El presente trabajo objetiva presentar un 

estudio preliminar de la implementación de proyectos de "MDL", su funcionamiento, 

amplitud y las consecuencias derivadas de la circulación de los "CRE’s" en la economía 

y en el desarrollo de políticas públicas de cuño socioambiental. 

 

PALABRAS CLAVES 

ECODESARROLLO; MERCADO DE CARBONO; TÍTULOS DE CRÉDITO. 

 

1. Introdução: 

 

Com a evolução do desenvolvimento científico e tecnológico ao longo dos 

séculos, ampliado a partir da Revolução Científica e Industrial e com a tecnologia 

eletrônica utilizada pela sociedade moderna, o ecossistema chegou a uma grave crise 

devido à insustentabilidade do modelo vigente, aliada ás desigualdades econômicas e 

sociais. Problemas de repercussão mundial, como o Efeito Estufa, Aquecimento Global, 

Buraco na Camada de Ozônio, poluição de recursos hídricos começam a despertar a 

preocupação de diversos setores da sociedade. 

A queima de combustíveis fósseis e biomassa, atividades industriais, o uso 

de fertilizantes e a pecuária levam à emissão de gases na atmosfera que provocam a 

retenção de calor e aquecem a superfície da Terra. O aumento da concentração desses 

gases tem sido apontado como o principal fator condicionante das degradações e 
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catástrofes ambientais. Recentemente, a Agência Internacional de Energia divulgou 

estimativas de que as emissões globais de gases de efeito estufa deverão aumentar em 

52% até o ano de 20301, caso o mundo não adote medidas urgente para reduzi-las. 

"A preocupação ambiental ganhou maior relevância a partir da década de 

70, com a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

Brasil, na “RIO 92”, ocorreu a Convenção Quadro sobre Mudanças Climática, ainda 

imbuída pela citada preocupação. A questão ganha notoriedade ainda maior com o 

Acordo Internacional, patrocinado pela ONU, ocorrido no Japão, em 1997, na cidade de 

Quioto."2

Uma das principais medidas estabelecidas no encontro realizado no Japão, 

“foi a firma do Protocolo de Quioto”, documento que estabelece um prazo 

para que as nações industrializadas reduzam suas emissões em gases 

responsáveis pelo efeito estufa no período de 2008 a 2012, em média, em 

5,2% do montante emitido pelo país em 1990. Para que o referido Protocolo 

se tornasse realidade, era preciso a assinatura dos países responsáveis por, 

pelo menos, 55% das emissões globais de gases de efeito estufa. Entretanto, 

os Estados Unidos, responsáveis por mais de 30% das emissões, não 

ratificaram o acordo por considerá-lo nocivo à economia americana.3  

 

Por isso, o Protocolo de Quioto só entrou em vigor com a ratificação da 

Rússia, em setembro de 2004 que possibilitou o alcance da meta de 55% das emissões 

globais de gases responsáveis pela drasticidade do efeito estufa.4

Um dos principais pontos de contribuição do Protocolo é o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo ("MDL"), proposto pelo Brasil5, instituído para não prejudicar 

as economias dos países desenvolvidos, caso esses não consigam alcançar suas metas de 

redução de gases emitidos. O "MDL" consiste na elaboração de projetos de 

desenvolvimento de tecnologias limpas com aporte financeiro dos países desenvolvidos 

que não cumpram suas metas de redução de gases responsáveis pelo efeito estufa, que 

obtém como corolário a regra em que cada tonelada de CO2 que deixa de ser emitida, 

ou retirada da atmosfera por um país, receberá um valor financeiro que poderá ser 

negociado no mercado mundial, através de Certificados de Emissões Reduzidas 

("CER’s"). Surge, então, a idéia do “Mercado de Carbono”. 
                                                 
1 Leal, Carlos Eduardo; Espaço Acadêmico – Boletim Anual da Pró-reitoria de Graduação – UVA; Rio de 
Janeiro; nº3; 22 de novembro de 2005. 
2 Idem. 
3Sheidt, Paula; www.carbonobrasil.com/news.htm?id=169657&section=7;acessado em 03/05/2007. 
4http://www.cebds.org.br/cebds/pub-docs/pub-mc-carbono.pdf; acessado em 20/08/2007. 
5http://www.lexuniversal.com/pt/articles/1058; acessado em 20/08/2007. 
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O Mercado de Carbono são sistemas de negociação de unidades dos 

“CER’s”, ou seja, o interessado financia um projeto de "MDL", que terá 

necessariamente a finalidade de reduzir a emissão de gases responsáveis pelo efeito 

estufa. Após a comprovação de redução do nível de emissão de gases, serão concedidas 

ao financiador “CER’s”, com valores proporcionais à quantidade de gases que deixaram 

de ser emitidos. As “CER’s” poderão ser negociadas nas bolsas de transações, que 

alcançaram no ano de 2006 o valor de 30 bilhões de dólares6 e estão sendo abertas pelo 

mundo todo, sujeitas à participação dos países desenvolvidos, bem como nações sem 

compromisso de redução. 

O comércio de carbono estabelece limites de emissão de permissões para 

projetos de "MDL", além de normas de comercialização das mesmas. As permissões são 

criadas pelo órgão regulador de cada país, e, geralmente, distribuídas aos emissores 

através de outorga, leilão ou combinação das duas7.  

No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação das emissões é a 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Entretanto, o Brasil não 

regulamentou a natureza jurídica e contábil dos títulos gerados, bem como, dos recursos 

resultantes dos créditos de carbono. 

Para que uma empresa seja credenciada pela ONU como vendedora dos 

créditos de carbono, precisa-se de aprovação do governo do país. Para tanto, leva-se em 

conta o fato de a empresa cumprir o "MDL" seja desenvolvendo técnicas, como o uso 

de “energia limpa”, ou com a utilização de meio de produção ambientalmente 

sustentável, além de respeitar as leis trabalhistas. 

Empresas e países desenvolvidos (países do Anexo 1 do Protocolo de 

Quioto), para adquirirem créditos de carbono de países em desenvolvimento (países do 

Anexo 2 do Protocolo de Quioto), devem possuir como requisitos a realização de 

projetos sócio-ambientais nas áreas preservadas e ainda estarem amparadas por selos de 

certificação ambiental, tais como, ISSO 1400 e o selo ICQL.8

Desse modo, os títulos de carbono, além de serem uma fonte de renda 

alternativa aos países em desenvolvimento, possuirão uma função social relevante, uma 

vez que, para circularem deve-se respeitar, como pressuposto, a preocupação de 

fomentar projetos sócio-ambientais. 

                                                 
6 http://www.tierramerica.net/2004/1120/particulo.shtml; acessado em 10/08/2007. 
7 Gaudart, Denise de   Mattos htpp://www.compet.gov.br/ quioto/artigo.php?segmento 
=corporativo&id_artigo31; acessado em 03/04/2007. 
8 http://www.bmf.com.br/carbono/; acessado em 30/08/2007. 
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O Brasil é o segundo país, em desenvolvimento, em número de projetos que 

geram créditos de carbono registrados na ONU9, com 94 projetos de "MDL" registrados 

na "UNFCCC" ( Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, na 

sigla em inglês). A Índia, com 187 projetos registrados, ocupa o primeiro lugar10. O 

Ministério da Ciência e Tecnologia, que centraliza as informações sobre o assunto no 

governo, informa que não há estimativa de quanto já foi investido no Brasil em 

decorrência dos projetos de "MDL", mas que o Reino Unido, Holanda, Japão e a França 

são os maiores investidores no país até o momento11. 

Levando-se em conta a importância do assunto, esse artigo pretende traçar 

as linhas gerais do Mercado de Carbono, sua origem, desenvolvimento, implementação, 

resultados já obtidos e os esperados, além de discutir sobre a natureza jurídica dos 

Certificados de Emissões Reduzidas ("CER’s"), apresentar dados numéricos e discutir o 

alcance social de tais institutos. 

 

2. Breve Histórico do Surgimento da Nova Agenda Ambiental Internacional 

 

As Ações antrópicas, aliadas ao desenvolvimento científico e tecnológico 

que foi ampliado a partir da Revolução Industrial, levaram o ecossistema a alterações 

maiores que sua capacidade de regenerar-se.12

A queima de combustíveis fósseis e biomassa, atividades industriais, o uso 

de fertilizantes e a pecuária levam à emissão de gases poluentes, os chamados Gases de 

Efeito Estufa ("GEE"), que formam uma camada na atmosfera terrestre que retém o 

calor resultando no aquecimento da superfície da Terra em, aproximadamente, um grau 

centígrado por década13. 

Os Estados, ao perceberem o risco que as mudanças climáticas podem gerar, 

começam a se preocupar e, desde a década de 70, com a Conferência de Estocolmo, na 

Suécia, debatem o tema e tentam encontrar soluções para o impasse. 

Em junho de 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a “Rio 92”. O encontro 

resultou em um Tratado, denominado “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

                                                 
9 Salani, Fabíola; In www.valeverde.com.br; acessado em 07/08/2007. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Relatório Anual da ONU sobre Mudanças Climáticas, 2007. 
13 Idem. 
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Mudanças Climáticas”, que afirmava a necessidade da criação de metas e projetos para 

que a emissão dos "GEE’s" fosse atenuada. 

As Conferências realizadas na Década de 90 sobre mudanças climáticas 

levaram à firma do Protocolo de Quioto, assinado por 59 países.  

O Protocolo tem por objetivo reduzir as emissões de "GEE’s" em nações 

industrializadas por meio de metas que são, em média, correspondentes à redução de 

5% sobre o montante emitido pelo país em 1990. 

Em 16 de fevereiro de 2005, 90 dias após a Rússia formalizar sua adesão, o 

Protocolo de Quioto entrou em vigor. Cumpriu-se o requisito para a entrada em vigor do 

Protocolo, isto é, 55 nações-partes que respondem por pelo menos 55% das emissões 

globais ratificaram o Protocolo. 

Os países desenvolvidos, industrializados, estão elencados no Anexo 2 Do 

Protocolo. Devem cumprir suas metas de redução de emissões (em média 5 em relação 

aos níveis de 1990) no transcurso do primeiro período de compromisso de 2008 a 2012). 

Ainda não foram estabelecidas as metas de redução de emissões após 2012 (artigo 31 do 

Protocolo de Quioto). 

As nações em desenvolvimento não estão no Anexo 2 e por isso não são 

obrigadas a reduzir seus níveis de poluição, devido ao fato de não possuírem níveis 

alarmantes de emissão de "GEE’s". Entretanto, as reduções obtidas nessas nações 

poderão ser utilizadas pelos países desenvolvidos para que consigam esses cumprir suas 

metas (artigo 12). 

Segundo o artigo 12 do Protocolo de Quioto, surgem os Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo. Assim, a redução de uma unidade de "GEE’s" em decorrência 

de projetos de "MDL" ou “seqüestrado” da atmosfera voluntariamente por uma empresa 

de um país em desenvolvimento, poderá ser negociada no mercado mundial de carbono, 

com as nações desenvolvidas ou com as empresas dos países do Anexo 2, para que 

cumpram suas metas de redução de "GEE’s". O mercado mundial de carbono propicia 

aos países que não estão no Anexo 2 desenvolvimento sustentável. 

Assim, o "MDL" permite a comercialização dos chamados “Créditos de 

Carbonos”, ou seja, as unidades de redução de emissão de "GEE’s" obtidas com os 

projetos de "MDL". As unidades de redução reduzida de "GEE’s" são emitidas pelo 

Conselho Executivo do MDL, órgão ligado a ONU. 
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“Um crédito de carbono significa que uma tonelada de CO2 ou equivalente 

deixou de ser emitida, o que minimiza o efeito estufa. Segundo o Banco Mundial, o 

mercado de carbono movimentou 25 bilhoes de dólares no mundo em 2006”14. 

O Conselho Executivo do "MDL" é um órgão da Convenção-quadro das 

Nações Unidas que supervisiona o funcionamento do "MDL". É formado por membros 

dos países que assinaram o Protocolo de Quioto e relaciona as Entidades Operacionais 

Designadas e emite os certificados para os proejtos que cumprem todas as etapas 

previstas para o desenvolvimento do "MDL"15. 

 

3. O "MDL": Modo de Funcionamento no Brasil e no Mundo 

 

A grande inovação do Protocolo de Quioto é a elaboração dos Mecanismos 

de Flexibilização, dentre eles o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ("MDL"). O 

"MDL" permite aos países do Anexo 2 adquirir Créditos de Carbono dos países em 

desenvolvimento, para atingirem suas metas de redução de "GEE’s". 

Deve-se lembrar que o "MDL" é um método subsidiário para a obtenção das 

metas, de modo que é preciso haver políticas públicas das nações industrializadas 

destinadas a diminuir a emissão de gases, indo além dos Mecanismos de Flexibilização. 

A negociação dos Créditos de Carbono atingiu o valor de 25 bilhões de 

dólares em 200616 no mundo, sendo que o investimento nos projetos de "MDL" 

quadruplicou no mesmo ano, alcançando a cifra de 4 bilhões de euros17. 

A Índia, a título de exemplo, utiliza o dinheiro auferido com as negociações 

dos títulos para bombear o petróleo do subsolo com maior eficiência. Em contrapartida, 

a África possui um número ínfimo de projetos de "MDL" porque não possui indústrias 

pesadas, que podem reduzir suas emissões. 

 O Banco Mundial (BIRD) possui o “Bio Carbon Fund”, que é uma parceria 

público-privada financiadora da redução de GEE’s, com intuito de levar o Mercado de 

Carbono para as atividades agrícolas e florestais. O fundo apóia projetos de restauração 

de ecossistemas que conservam (seqüestram) carbono em florestas e em ecossistemas 

agropecuários. Incentiva o reflorestamento, além de ter a intenção de angariar recursos 

para o correto manejo agrícola nos países em desenvolvimento. Lembre-se que o 

                                                 
14 Salani, Fabíola; www.valeverde.com.br; acessado em 07/08/2007 
15 www.bmf.com.br; 30/08/2007 
16 Reuters; www.valeverde.com.br; acessado em 07/08/2007. 
17 States News Service; em www.valverde.com.br/carbonobrasil; acessado em 07/08/2007 
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desmatametno é responsável por 20% das emissões anuais de "GEE’s"18. Assim, o 

investimento em tecnologias eficientes na redução das emissões de "GEE’s" podem ser 

ações utilizadas pelos países e instituições. 

O “Bio Carbon fund” trabalha com benefícios sociais e econômicos do uso 

do solo, com ênfase na redução da pobreza das comunidades rurais ao redor do mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento ou com economias em transição. 

O Brasil, ainda que de forma incipiente, participa da “Chicago Climate 

Exchange” (CCX) que é a principal bolsa de carbono do mundo, que negociou 3,712 

milhões de toneladas de CO2, com o preço de 4 dólares a tonelada. O volume negociado 

pelo Brasil foi de aproximadamente 1 bilhão de toneladas19. 

Aqui existe um Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE). É 

uma iniciativa conjunta da Bolsa de São Paulo, a BM&F, e do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com o objetivo de criar no 

Brasil um mercado ativo para os créditos de carbono. 

A parceria já criou um Banco de Projetos BM&F, que acolhe as “intenções 

de projetos”, divulgando-os internacionalmente. Implantou-se, em agosto de 2007, um 

sistema de leilões de créditos de carbono, agendados via internet pela BM&F para os 

participantes do mercado de carbono, propiciando um negócio seguro e competitivo20. 

O site da Bolsa  descreve as etapas para que um projeto de "MDL" seja 

acolhido pela ONU, através do Conselho Executivo de "MDL". Após a autorização, há 

a liberação dos Certificados de Emissões Reduzidas ("CER’s"), comercializáveis no 

mundo todo. 

Inicialmente, deve-se frisar que os projetos são de iniciativa voluntária. O 

proponente estabelece as linhas de base, mediante a devida comprovação de que, com a 

instalação do projeto, as emissões antropogênicas de "GEE’s" serão menores do que as 

que ocorreriam sem a existência do projeto. Há um documento base, o Documento de 

Concepção de Projeto (DCP), para auxiliar os interessados nos projetos, que é emitida 

pelo Conselho Executivo do "MDL". Esse órgão é o responsável pela análise 

institucional. 

Após as linhas de base, deve o proponente contratar uma empresa 

independente especializada no tema, a chamada Entidade Operacional Designada 

                                                 
18 Idem. 
19 www.bmf.com.br; acessado em 20/07/2007. 
20 Idem.. 
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("EOD"), reconhecida pelo Conselho Executivo, que vai revisar o documento e analisar 

os impactos sócio-ambientais do projeto. 

A seguir, o projeto deve ser aprovado no país hospedeiro pela Autoridade 

Nacional Designada ("AND"), que é a aceitação do "MDL" pelo governo local. No 

Brasil, a "AND" representa-se pela Comissão Interministerial de Mudança Global do 

Clima ("CIMGM"), órgão do Governo Federal, responsável pela verificação das 

reduções de "GEE’s" e da promoção do desenvolvimento sustentável. A "CIMGM" é 

composta por representantes e funcionários da Casa Civil da Presidência da República e 

pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia; Relações Exteriores; Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Transportes; Minas e Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Meio Ambiente; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Cidades e Fazenda. 

O projeto será enviado para registro pelo Conselho Executivo. Registrado, o 

projeto é monitorado mediante o envio de relatórios anuais para a "EOD". 

Após a verificação da "EOD", a certificação é dada por escrito. Nela 

constará que o projeto atingiu as reduções de emissão de "GEE’s" em um determinado 

período de tempo. Em posse da certificação, é possível requerer ao Comitê Executivo a 

confecção das "CRE’s" concernentes à quantidade reduzida e/ou removida. 

Ressalte-se que a "Finep" (Financiadora de Estudos e Pesquisas do Governo 

Federal), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável 

por financiar a inovação e pesquisa científica no Brasil, tem um Programa de Apoio a 

Projetos de "MDL" ("Pró-MDL"). 

O "Pró-MDL" possui financiamentos reembolsáveis e não-reeembolsáveis 

para o desenvolvimento de projetos geradores de créditos de carbono. Os 

financiamentos reembolsáveis são para projetos com valor mínimo de 500 mil reais, em 

que a "Finep" participará com até 50% do valor total e pode reduzir as taxas de juros em 

até 10 pontos porcentuais. O pagamento é feito em até 120 meses, incluindo carência de 

até 36 meses. Já o financiamento não-reembolsável pode ser solicitado para projetos de 

parcerias entre empresas de médio e grande porte e  de Instituições Cientificas e 

Tecnológicas ("ICT’s"), com valor mínimo de 300 mil reais e prazo de execução de até 

dois anos. A empresa demandante deverá apontar uma contrapartida mínima de 50% do 

valor total do projeto. A Contrapartida poderá ser objeto de financiamento reembolsável 

pela "Finep"21. 

                                                 
21 Domingos, Sabrina; in: carbonobrasil; www.tvcultura.com.br; acessado em 07/08/2007. 
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Desse modo, analisado o procedimento de elaboração do "MDL", passa-se 

ao estudo da natureza jurídica dos Certificados de Emissão Reduzida ("CER’s"). 

 

4. Natureza Jurídica do "CER’s" 

 

Os créditos de carbono, emitidos em favor das pessoas jurídica ou física que 

elaboraram projetos de "MDL" e diminuíram a emissão de "GEE’s", são direitos 

atribuídos aos autores. 

Os direitos atribuídos aos autores podem ser considerados bens. “Bem é 

toda utilidade física ou ideal, que seja objeto de um direito subjetivo”22. Os bens têm 

valor econômico e podem servir de objeto a uma relação jurídica, objeto de um direito 

subjetivo, enquanto faculdade de agir do sujeito. Desse modo, a todo direito subjetivo 

corresponderá um determinado bem jurídico. 

Os créditos de carbono podem ser considerados como bens incorpóreos, que 

são os abstratos de visualização ideal. São produtos da vontade do Direito, tendo 

somente atuação jurídica; diferente dos bens corpóreos de existência material. 

Por possuírem valor econômico e serem passíveis de negociação, poderiam 

aproximar-se dos títulos de crédito. 

“Títulos de Credito são documentos necessários para o exercício do direito 

literal e autônomo nele mencionado”23. São características essenciais dos títulos de 

credito a cartularidade, a literalidade e a autonomia. 

Cartularidade é o fato de o título se materializar em um documento ou 

papel, necessário para o exercício do direito de crédito e sem o qual o título não pode 

ser exigível. A priori, parece que os créditos de carbono possuem esse atributo, 

consubstanciados nos "CER’s". 

A autonomia é a característica que cada obrigação que derive do título é 

autônoma em relação às demais. As "CER’s" possuem autonomia, pois seus possuidores 

podem negociá-las, não restringidos pelas relações anteriores. 

A literalidade abarca a idéia de que só o que está escrito no título é que pode 

ser exigido, não tutelando obrigações que estão fora dele. “A circulação somente é 

possível quando o direito que lhe é objeto esteja exatamente delimitado e definido, ou 

melhor, circunscrito, relativamente ao conjunto das relações econômicas existentes 
                                                 
22 Gagliano e Pamplona, Pablo Stolze e Rodolfo; Novo Curso de Direito Civil; v. 1; 6ª ed.; Ed. Saraiva: 
São Paulo, 2005; p.278. 
23 Requião, Rubens; Curso de Direito Comercial; v. 2; 25ª ed.; Ed. Saraiva: São Paulo, 2007; p. 371. 
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entre os sujeitos originários. É justamente essa delimitação que se obtém recorrendo-se 

a literalidade”24. 

É justamente a literalidade que impede classificar os "CER’s" como títulos 

de credito, uma vez que os mesmos são produtos da relação toneladas de CO2 deixada 

de ser emitida/preço tonelada, e essa operação segue por várias etapas para ser 

quantificada, envolvendo operações complexas. Esse valor pode várias conforme o 

mercado. 

Assim, falta as "CER’s" a literalidade, o que obsta a sua qualificação como 

um título de crédito. 

Melhor seria  enquadrá-los na categoria genérica de valores mobiliários. 

“Valores Mobiliários são instrumentos de capitação de recursos para o financiamento da 

empresa, explorada pelo emitente, e representam para o adquirente ou subscritor uma 

alternativa de investimento”25. 

Desse modo, os títulos de crédito representam sempre uma relação de 

crédito e são títulos executivos extra-judiciais (Art. 585, inciso I, do Código de Processo 

Civil – Lei 5869, de 11 de janeiro de 1973).  

Enquanto valores mobiliários (gênero), poderiam ser também derivativos 

(espécie), por serem ativos financeiros derivados do ativo que lhe s serve de referência, 

de modo que o valor das negociações depende do comportamento futuro de outros 

mercados, inclusive o de ações e juros. 

“Manifestamos nossa predileção pela classificação dos “Créditos de 

Carbono”, concebidos mediante a entrega das Reduções Certificadas de Emissões 

("RCE’s"), como ativos intangíveis puros, uma vez, a nosso ver, a sua natureza, bem 

como o seu valor, não derivam de qualquer outro ativo no qual estejam vinculados”26. 

O Projeto de Lei nº 3.552/04 confere aos créditos de carbono natureza de 

valores mobiliários. Como já são negociados na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Valores 

do Rio de Janeiro ("BVRJ") e na Bolsa de Mercadorias e Futuros ("BM&F"), poderiam 

ser considerados “commodities”, conforme orienta o autor, isto é, seriam derivativos  

cuja formação do preço deriva dos mercados à vista. Natrielli Almeida assevera que, da 

                                                 
24 Ascarelli, Túlio; Teoria Geral dos Títulos de Crédito; Tradução de Benedicto Giacobibini. Ed. Mizuno: 
Campinas, São Paulo, 2003; p. 65.  
25 Coelho, Fábio Ulhoa; Curso de Direito Comercial; v. 2; 7ª ed.; Ed. Saraiva: São Paulo, 2004; p.136. 
26 Almeida, Hugo Netto Natrielli; Créditos de Carbono. Natureza Jurídica e  Tratamento tributário;  
www.jusnavegandi.com.br; acessado em 07/08/2007. 
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natureza jurídica de ativos financeiros, decorre a gravação aos "CRE’s" dos seguintes 

tributos: "IRPJ/CSLL"; "PIS/COFINS"; "IOF"; "ISS". 

O que realmente pode-se afirmar sobre a natureza jurídica dos créditos de 

carbono é que são papéis negociáveis em bolsa. Isso é certo, levando-se em conta o 

caráter preliminar do assunto. 

 

5. Considerações Finais 

 

Pode-se concluir do exposto que o Mercado de Carbono e os Mecanismos 

de Desenvolvimento Limpo terão campo de destaque. O último relatório Geral de 

Mudanças Climáticas ("IPCC") publicado pela ONU, indicou índices alarmantes de 

emissão de "GEE’s" que agravam o efeito estuda. 

Assim, em virtude da importância que o Mercado de Carbono pode assumir, 

devido aos vultosos aportes de capital que podem ser originados, é preciso que se 

elabore e adote uma regulamentação adequada à dimensão de que o referido mercado 

possa alcançar, principalmente no Brasil, considerado a segunda maior reserva potencial 

de projetos de "MDL", e que ainda não possui estudos e análises necessárias ao 

tamanho, a importância e a riqueza do tema. 

Esses vultosos valores devem ter uma destinação social, que é requisito 

intrínseco para a validação dos projetos. Essa destinação pode ser representada pela 

destinação de aplicação de subsídios financeiros para programas de capacitação 

profissional, para a preservação das Reservas Legais, para o reflorestamento, para o 

correto manejo do solo com intuito de diminuir o a incidência de queimadas e, até 

mesmo, para contribuir com o respeito à legislação trabalhista e ao funcionamento das 

novas tecnologias "limpas". 

O estudo da natureza jurídica dos "CER’s" é primordial para que se 

estabeleçam diretrizes de sua circulação e para a correta incidência fiscal e tributária. 
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SERVIÇOS AMBIENTAIS: A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

ECONÔMICOS PARA VALORIZAÇÃO DA CONSERVAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

João Daniel Macedo Sá∗

 

RESUMO 

Pensar o meio ambiente e a proteção dos bens ambientais como um direito fundamental 

pelo reconhecimento de valores inerentes à dignidade humana implica na valoração dos 

serviços ecológicos, analisando como se produz a relação a partir dos diversos tipos de 

uso que essa abordagem oferece. Este trabalho tece considerações a respeito da 

utilização de conceitos como a compensação e a remuneração para discutir de que 

forma os mesmo se aplicam à noção do pagamento por serviços ambientais. Discute-se 

ainda a possibilidade da valoração ambiental para os espaços especialmente protegidos, 

a partir da idéia do pagamento por serviços ambientais, analisando suas possibilidades e 

limitações para a ciência do direito.  

 

PALAVRAS CHAVES 

VALORAÇÃO; PAGAMENTO; SERVIÇOS AMBIENTAIS, COMPENSAÇÃO.  

 

ABSTRACT 

To think about the environment and the protection of its goods as a fundamental rigth 

for the recognition of inherent values related to the human dignity implicates the 

valoration of ecological services, analysing how can we think about this relation and its 

consequences. In this paper we make some considerations regarding the use of 

definitions such as compensation and remuneration to discuss how they apply to the 

notion of payment for environmental services. We also discuss the possibility of 

environmental valoration for protected areas using the concept of payment for 

environmentaal services, analysing its possibilities and limitations in Law. 

                                                 
∗ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, na linha de 
pesquisa “Direitos Humanos e Proteção Ambiental”, Bolsista CAPES. Versão do trabalho de conclusão 
do módulo Direito ambiental: gestão dos recursos naturais, do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UFPA, ministrado pelo Professor Doutor José Heder Benatti. 
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1 INTRODUÇÃO 

A condição histórica pós-moderna marca a mudança de paradigmas1, refletida na 

complexidade das relações que aproximam o conhecimento científico das outras formas 

de conhecimento, com o objetivo de transformar a ciência num novo senso comum 

(SANTOS, 1989, pp. 31, 49, 147,150).  

Essa mudança de paradigmas mostrou que o problemas do desenvolvimento 

estão condicionados não só pelo crescimento econômico, mas também por 

oportunidades sociais, políticas e econômicas, vistas sob o aspecto da expansão das 

capacidades humanas (SEN, 2000, p. 17 e ss.).  

Se a ampliação das capacidades humanas determina a liberdade de escolha das 

pessoas sobre a vida que querem levar, sua instrução, o mínimo necessário a um nível 

de vida digno e às possibilidades de participar da vida em comunidade, defender que as 

prioridades ambientais também devem ser encaradas em termos da sustentação das 

liberdades humanas significa dizer que as pessoas são agentes cuja possibilidade de 

decidir qual valor atribuir às coisas e de que maneira preservar esses valores pode se 

estender para além do atendimento de suas próprias necessidades (VEIGA, 2006. p. 90). 

O desenvolvimento da ciência ocidental não consegue estabelecer um valor 

intrínseco à natureza, justificativa pela qual a partir da ecologia passou a trabalhar com 

a noção de funções ambientais para justificar sua proteção. Mesmo que a concepção de 

natureza possa ser valorizada enquanto bem insuscetível de apropriação, enquanto 

recurso natural apropriável deve ser reconhecida pela importância desempenhada nos 

processos de regulação ecológica, os denominados serviços ambientais. 

Atribuir valor a serviços ambientais é uma conseqüência da pós-modernidade, 

que modifica o papel da sociedade, valorizando o caráter multifuncional de produção e 

conservação do meio ambiente. Os serviços ambientais estão relacionados com todas as 

atividades de um sistema de produção, como por exemplo, a recuperação de áreas 
                                                 
1  Valorizar as partes pela importância que as mesmas desempenham no sistema Terra, destacando 
o pluralismo em detrimento do universalismo e propondo uma reflexão a respeito do que seja o progresso 
e o desenvolvimento, ressaltando as diferenças que marcam uma heterogeneidade cultural, social, 
ambiental, etc., do mundo, são atributos que caracterizam uma visão holística. 
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alteradas, a redução do desmatamento, a filtragem de poluentes pelo ecossistema 

(absorção de carbono atmosférico), a manutenção de funções hidrológicas (conservação 

de água e solo), a conservação e preservação da biodiversidade (polinização, reprodução 

de espécies), etc.  

A constitucionalização do meio ambiente no Brasil, como lembra Benjamim 

(2007, p. 64), emerge de uma fórmula humanista, no fundamento do direito à vida e à 

dignidade humana, que é mitigada por interpretações que tentam retirar uma vinculação 

normativa exclusiva de interesses de cunho estritamente utilitaristas, revelando uma 

divergência teórico-doutrinária entre duas correntes: antropocentrismo e o biocentrismo. 

O valor atribuído ao meio ambiente, enquanto um direito fundamental, pelo 

reconhecimento de que este bem é revestido de valor inerente à dignidade humana, e 

por isso merecedor de especial proteção pelo direito constitucional positivo, difere da 

noção universal de direitos humanos que se revelam protegidos no corpo normativo de 

cada Estado (Costa Neto, 2003, p. 11). 

Se a ecologização da Constituição, como informa Benjamim (2007, p. 72 e ss.), 

ocorreu pela valorização do meio ambiente com fundamentos éticos explícitos e 

implícitos - e teve o intuito de instituir um regime de exploração limitada e 

condicionada da propriedade, alterando o paradigma clássico da exploração econômica 

dos bens ambientais - percebe-se uma tentativa de compatibilização de argumentos 

antropocêntricos e biocêntricos2. 

Este trabalho discute se a utilização de instrumentos econômicos, como a 

valoração do meio ambiente e dos serviços ecológicos, se identifica com os objetivos de 

manutenção de espaços especialmente protegidos, englobando tanto áreas de 

conservação como áreas de preservação ambiental, cuja sub-divisão ficou claramente 

definida com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), mas 

que também aparece na legislação infra-constitucional, como será analisado. 

Primeiramente, discute a valoração a partir da concepção de bens ambientais. 

Em seguida, trata dos serviços ambientais, analisando como se produz a relação de 

valorização econômica de processos ecológicos a partir dos diversos tipos de uso, 

relacionando esses conceitos à noção de bens ambientais. Após, trabalha com os 

                                                 
2  Benjamim (2007, p. 90): “a tutela ambiental não expressa mais uma rigidez antropocêntrica, 
pois acolhe uma visão mais ampla, de caráter biocêntrico ao propor-se a amparar a totalidade da vida e 
das suas bases”. 
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conceitos de compensação e remuneração para discutir de que forma esses conceitos se 

aplicam à noção do pagamento por serviços ambientais. Por fim, aborda a valoração 

ambiental para os espaços especialmente protegidos a partir da idéia do pagamento por 

serviços ambientais, discutindo suas possibilidades e limitações para a ciência do 

direito.  

 

2 VALORANDO A NATUREZA A PARTIR DOS BENS AMBIENTAIS 

Um conceito forte existente ao longo do século XIX foi a criação de funções na 

natureza para justificar sua proteção. Na visão ambiental ocidental, não se consegue 

estabelecer um valor intrínseco da natureza. O resultado disso é que hoje se busca uma 

valoração econômica dos recursos naturais para suprir essa lacuna. 

Na definição de Benjamin (1993, p. 66), o meio ambiente compreendido 

enquanto bem público de uso comum a todos (macrobem), é um bem jurídico em si 

mesmo, insuscetível de apropriação, indivisível e unitário.  

Enquanto bem jurídico indivisível e unitário, o meio ambiente não se confunde 

com os diversos bens ambientais, elementos jurídicos autônomos, que o integram. E são 

múltiplos os elementos jurídicos autônomos que integram o meio ambiente (microbens), 

constituindo componentes passíveis de apropriação, podendo essa propriedade ser 

pública ou privada (BENJAMIN, 1993, p.64). 

Se o art. 225 da Constituição Federal condiciona o uso, gozo e fruição desses 

bens à observância de normas, que impõem ao Poder Público e à coletividade o dever 

de proteger o protege-los para as presentes e futuras gerações, todos devem suportar as 

obrigações decorrentes dessa relação (obrigações propter rem), que podem ser resultado 

de expressa disposição legal ou de imposição dos proprietários ou do Estado .  

Todo bem revestido de conteúdo econômico é bem jurídico, mas nem todo bem 

jurídico possui conteúdo econômico, pela característica de fruição coletiva 

transindividual que não comporta utilidade material ou individual em que incida a 

faculdade de agir do sujeito (COSTA NETO, 2003, p. 9 e ss). 

Desse modo, é importante esclarecer que existe uma diferença entre a noção de 

natureza, valorizada enquanto recurso natural suscetível de apropriação, e a noção de 
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natureza reconhecida pela importância desempenhada nos processos de regulação 

ecológica, denominados serviços ambientais3. 

 

3 SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Dentre os serviços efetuados pelas florestas, a maior relevância tem sido dada ao 

seqüestro de carbono, à manutenção da biodiversidade e à regulação do fluxo hídrico, 

pelo fato do pagamento pela água, pelo carbono ou pela biodiversidade permitir 

agregação de valores a “sistemas de produção mais sustentáveis, tornando-os mais 

econômicos tanto no curto prazo, quanto no longo prazo, beneficiando desta forma 

aqueles produtores rurais ou comunidades tradicionais que optem por sistemas de 

produção menos impactantes” (VEIGA NETO e DENARDIN, 2001). 

Atribuir valor aos serviços ambientais, interligando-os às atividades dos sistemas 

de produção, modifica o papel do espaço rural brasileiro, que é visto enquanto 

fornecedor de produtos primários. Essa valorização gerará incentivos para a recuperação 

de áreas alteradas e a manutenção de áreas de preservação permanente e de reserva 

legal4: 

Exemplos recentes ocorreram com a criação do Programa de Desenvolvimento 

Socioambiental da Produção Familiar Rural (PROAMBIENTE). Uma das propostas 

desse Programa é a de compensação por desmatamento evitado do, por meio de um 

incentivo econômico anual aos beneficiários para manterem em pé as florestas primárias 

de suas propriedades familiares (desde que adicionais às áreas de preservação 

permanente e de reserva legal) e/ou reservas extrativistas (em toda a área) 

                                                 
3  São exemplos de serviços ambientais: a) a purificação do ar e da água; b) a mitigação das 
enchentes e da seca; c) a desintoxicação e a decomposição dos dejetos; d) a geração e a renovação do solo 
e de sua fertilidade; e) a polinização das culturas e da vegetação natural; f) o controle da maioria das 
potenciais pragas agrícolas; g) a dispersão das sementes e a translocação dos nutrientes; h) a manutenção 
da biodiversidade, do qual depende a humanidade para sua alimentação, seus medicamentos e para o 
desenvolvimento industrial; i) a proteção dos raios ultravioleta; j) a participação da estabilização 
climática; l) o suporte para as diversas culturas da civilização humana e m) o estímulo estético e 
intelectual para o espírito humano (VEIGA NETO e DENARDIN, 2001).      
4  Essa abordagem de valorização do caráter multifuncional de produção com a conservação do 
meio ambiente foi primeiramente pensada pelo PROAMBIENTE, que propunha uma cobertura dos 
custos adicionais de manutenção ambiental e remuneração dos serviços ambientais prestados à sociedade. 
Para mais informações, ver <http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=33>. 
Acesso em: 09 agosto 2007.   
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Outra ação em andamento no Brasil oferece aos produtores rurais de Extrema/ 

MG uma compensação pela conservação de áreas de floresta nativa nas margens dos 

cursos hídricos da sub-bacia hidrográfica das Posses5.  

Questão fundamental nesta discussão diz respeito a quem deve pagar e quem 

deve receber pelos serviços ambientais. No caso dos recursos hídricos, a Lei Federal 

9.433/1997, trabalha com o pagamento6 pelo uso dos recursos hídricos, vinculando a 

destinação dos recursos na própria bacia hidrográfica7. Os recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso da água podem ser usados para o reflorestamento de encostas, 

divisores, mata ciliar, etc.. 

A conservação, preservação e recuperação de fragmentos florestais em pequenas 

propriedades geralmente aumenta a renda familiar, pois em propriedades que possuem 

florestas nativas podem haver atividades agroextrativistas sustentáveis, bem como 

atividades ligadas ao ecoturismo regional. Além disso, a presença da vegetação nativa 

mantém disponibilidade de água para os diversos usos dentro de uma sub-bacia ou bacia 

hidrográfica (PEREIRA et al., 2002, p. 11). 

Motta (2007, p. 11) explica que o valor econômico dos bens e serviços 

ambientais presentes no mercado deriva de atributos associados a um uso não 

identificado pelo sistema de preços que pode ser expresso da seguinte forma:  

Quadro 01 -Taxonomia do valor econômico do meio ambiente 

Valor de uso Valor de 

não- uso 

Valor de 

uso direto 

Valor de 

uso indireto 

Valor de 

opção 

Valor de 

existência 

Bens e Bens e Bens e Valor não 

                                                 
5  Ver a esse respeito proposta implantada na cidade de Extrema, MG que oferece aos produtores 
rurais compensação pela conservação de áreas de floresta nativa nas margens dos cursos hídricos da sub-
bacia das Posses. Ver a esse respeito a Lei Municipal de Extrema/MG nº 2.100/2005, e os Decretos 
Municipais nos. 1.703/2006 e 1.801/2006, que criam e regulamentam o projeto “Conservador das Águas”, 
autorizam o poder executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais e estabelecem os critérios 
para sua implantação. 
6  Art. 1º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 
 II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico.  
 Art. 5º - São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 
 IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; (grifo nosso). 
7  Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados 
prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados ... (grifo nosso). 
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serviços 

apropriados 

diretamente da 

exploração do 

recurso e 

consumidos hoje 

serviços ambientais 

que são gerados de 

funções 

ecossistêmicas e 

apropriados 

indiretamente hoje 

serviços ambientais 

de usos diretos e 

indiretos a serem 

apropriados no 

futuro 

associado ao uso 

atual ou futuro e 

que reflete questões 

morais, culturais, 

éticas ou altruísticas

Fonte: Motta, 2007, p. 13.  

 

Podemos usar o modelo proposto pela economia ambiental para identificar os 

aspectos importantes a este trabalho, no seguinte sentido: a partir dessa esquematização, 

entendemos que o valor pago pelo uso direto dos bens ambientais ocorre sobre a forma 

de remuneração e que o valor pago pelo uso indireto, de opção ou de não-uso, ocorre 

sob a forma de compensação. 

 

4 O VALOR DE MERCADO DOS BENS AMBIENTAIS 

No caso das florestas, o problema maior do valor de mercado é que a não 

inclusão dos serviços ambientais contribui para a conversão de áreas verdes para outros 

usos (agricultura e pecuária), na contraditória busca de um maior valor para o bem 

(KITAMURA, 2001, p. 295). 

Motta (2007, p. 32) explica que em função dos conflitos de uso que podem 

ocorrem, somente a partir do conhecimento do dano biológico ou físico é que podemos 

identificar os valores econômicos do meio ambiente.  

Como exemplo, o autor cita alguns recursos ambientais associados à 

biodiversidade das florestas que se perdem no processo de desmatamento, conforme o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 01 - Exemplo de valores econômicos dos recursos florestais 

Valor de uso Valor de 

não- uso 

Valor de 

uso direto 

Valor de uso 

indireto 

Valor de 

opção 

Valor de 

existência 
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Provisão de 

recursos extrativos 

madeireiros e não 

madeireiros e uso 

não-consumptivo 

como, por 

exemplo, o 

ecoturismo. 

Fornecimentos 

de suportes para as 

atividades 

econômicas e o bem-

estar humano, como, 

por exemplo, 

proteção dos corpos 

d’água, do solo, do 

fogo e controle de 

cheia e microclima 

Bens e 

serviços ambientais 

de usos diretos e 

indiretos a serem 

apropriados no 

futuro 

Valor não 

associado ao uso 

atual ou futuro e 

que reflete questões 

morais, culturais, 

éticas ou 

altruísticas 

Fonte: Motta, 2007, p. 13.  

 

Os ecossistemas florestais degradados constituem passivos ambientais, pois são 

externalidades não incorporadas na avaliação dos impactos cumulativos das atividades 

sobre o meio ambiente. Tais áreas sofrem uma redução econômica no valor do bem, que 

se dá em virtude dos custos necessários para promover a recomposição dos danos 

ambientais ocorridos (BENATTI, 2005-A, p. 220). 

São exemplos de externalidades ambientais negativas, a contaminação do solo, a 

má qualidade do ar, e da água, em virtude da presença de poluentes, que são captados 

no mercado imobiliário através dos preços dos imóveis. 

De certa forma, o papel dos instrumentos de mercado, dos instrumentos 

legislativos e dos instrumentos políticos é corrigir as “distorções” ocasionadas pelas 

falhas de mercado e de governo, de modo a adequar essa equação de balanço dos custos 

ambientais, para incorporar os custos sociais e os danos ambientais não computados, 

forçando a internalização dessas externalidades. 

A utilização de incentivos financeiros contribui para adoção de esforços 

governamentais mais eficazes, no sentido de proteger esses recursos naturais e melhorar 

a qualidade de vida das populações, mesmo que exista uma dificuldade de 

implementação dos mecanismos de compensação para evitar os efeitos negativos das 

ações humanas sobre a natureza, com a minimização dos problemas ambientais e a 

valorização dos serviços ecológicos prestados pelos bens ambientais. 
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Quanto ao uso da terra, podem ser destacados três momentos sucessivos de 

empobrecimento socioambiental da fronteira amazônica: a exploração madeireira sem 

manejo florestal, seguida de introdução de atividades agropecuárias extensivas e de 

introdução da agricultura de grãos em propriedades provindas de grande concentração 

de terras. (MAY, 2000, p. 32).  

Pesquisadores afirmam que a rentabilidade média da pecuária na Amazônia é 

muito baixa. Uma comparação dos ganhos com os produtos naturais aliados a algum 

tipo de inovação tecnológica é muito superior à exportação de carne, soja e até do 

álcool8. 

Segundo estimativas do Banco Mundial, na América Latina, na África e na Ásia, 

florestas tropicais densas vem sendo removidas para dar lugar a pastos que valem 

menos que $ 300 (trezentos dólares) por hectare, enquanto libera-se grandes 

quantidades de dióxido de carbono. Essas florestas poderiam valer até cinco vezes 

maiores se deixadas em pé, provendo serviços de estocagem de carbono9. 

Para Peter May (2000, p. 32) a variação nos preços da terra ocorre em função da 

qualidade da floresta, da documentação apresentada e da facilidade de acesso. Existe 

uma grande expectativa junto aos investidores deste mercado em relação à elevação dos 

preços da terra na região amazônica, quando da possível incorporação dos serviços 

ambientais por ela prestados. Fala-se em algo em torno de US$ 25,00 por hectare e isto 

tem servido como um forte estímulo às inversões no setor. 

Pereira et al. (2002, p. 14) explica que para aumentar a importância dos serviços 

ambientais de uma reserva legal, ela deve estar ligada a outros blocos de reservas legais, 

assim como a matas ciliares e áreas de preservação permanentes10.  

Enfim, atribuir valor a serviços ambientais prestigia o caráter multifuncional do 

meio ambiente, reconhecendo um valor da natureza pela importância dos processos de 

regulação ecológica, hoje fora dos valores de mercado.  
                                                 
8 Notícias: Cientista defende mata com valor para superar "exportação de bananas". Disponível 
em:  http://www.ambientebrasil.com.br Acesso em: 26 julho 2007. 
9  Banco Mundial. Disponível em: <http:// www-wds.worldbank.org>. Acesso em: 20 julho 2007. 
10  O autor explica que, embora não se movimentem, a reprodução das as árvores depende 
diretamente dos insetos e outros animais, que levam seus pólens para fertilizar indivíduos distantes. Se 
não há possibilidade dessa troca, as árvores também acabam se cruzando entre parentes e acaba ocorrendo 
o que se chama de erosão genética. 
 A quebra do equilíbrio pode fazer com que espécies de insetos, fungos e bactérias, especializadas 
em alimentar-se de determinados tipos de plantas silvestres tornem-se pragas para as lavouras, 
ocasionando prejuízo econômico e mais degradação ambiental porque serão combatidas com o uso de 
agrotóxicos (PEREIRA et al., 2002, p. 15). 
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5 O PROBLEMA DA COMPENSAÇÃO 

O problema da compensação decorre do tipo de análise que se pretenda fazer em 

função da noção de bem ambiental, pois isso se materializa no processo de valoração 

desses bens11. É preciso que fique claro se o valor do bem está ligado à compra ou não, 

pois ele só entra como compensação se estiver fora da noção de remuneração12.  

Entendemos que o cálculo do valor dos bens ambientais deve estar incorporado 

ao valor que integra a própria noção de imóvel, o que é diferente dos serviços que esses 

bens podem desempenhar. Mesmo que o valor do bem seja definido em função de sua 

destinação, esse valor já deve estar embutido no valor do imóvel, da mesma forma que a 

sua degradação (do bem) deve ser descontada do valor do bem no processo de 

negociação (compra/venda), calculado com base no custo de recuperação (que já 

definimos como passivo ambiental).  

Exemplificando a questão, esse aspecto econômico pode ser confirmado da 

seguinte forma: a compra de uma área (fazenda) na Amazônia deve precedida pela 

consulta ao cartório de registro de imóveis, no sentido de verificar se foi averbada a 

reserva florestal legal da propriedade, e de uma verificação in loco para confirmação 

dos valores averbados, pois não faz sentido que esse custo não seja descontado na 

transação de venda do imóvel se o mesmo não tiver sido cumprido. 

Verificado que a propriedade rural apresenta desconformidade na área da 

Reserva Legal e APPs, quando existentes, nos termos do art. 2º, do Código Florestal, 

que tem sua proteção assegurada por lei, a obrigatoriedade de reparação do dano 

ambiental persiste.  

E essa obrigatoriedade é assumida até mesmo pelo novo adquirente da 

propriedade degradada, pelo fato desta obrigação ser qualificada juridicamente como 

uma obrigação real, portanto, atrelada ao bem lesado, no caso, a propriedade rural que 

teve sua reserva legal suprimida ou não implementada como manda a Lei.  

                                                 
11  Caberia também discutir os aspectos da compensação e remuneraçao a partir do ponto de vista 
da utilização dos bens ambientais. No entanto, o foco deste trabalho foi a relação desses termos sob o 
ponto de vista do pagamento por serviços ambientais. 
12  A análise desse artigo fundamenta-se na noção de compensação prevista pela própria legislação, 
apesar de ser apenas uma diferenciação didático-metodológica. Assim, Se esse valor estiver ligado à 
compra, isso se refletirá numa remuneração, no sentido de já estar incorporado na definição do que 
caracteriza e integra a propriedade. 
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Nesse sentido, merece destaque julgado do STJ13: 

Ementa  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

RESERVA FLORESTAL. NOVO PROPRIETÁRIO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

1. A responsabilidade por eventual dano ambiental 

ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o 

proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo 

em que conclamado para cumprir obrigação de reparação 

ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 

2. A reserva legal que compõe parte de terras de domínio 

privado constitui verdadeira restrição do direito de propriedade. 

Assim, a aquisição da propriedade rural sem a delimitação da 

reserva legal não exime o novo adquirente da obrigação de 

recompor tal reserva. 

3. Recurso especial conhecido e improvido14. 

Como observa Benatti (2007, p. 126) “as recentes decisões do Superior Tribunal 

de Justiça asseguram o cumprimento do mandamento constitucional e 

infraconstitucional e valorizam as propriedades que possuem reserva florestal protegida, 

pois estas terão preço maior no mercado porque não possuem passivo ambiental”.  

 

6 VALORAÇÃO AMBIENTAL PARA OS ESPAÇOS ESPECIALMENTE 

PROTEGIDOS 

Este item relaciona o conceito de bem ambiental, visto a partir das diretrizes 

estabelecidas pelo art. 225 da CF, trabalhando primeiramente com a legislação florestal 

e posteriormente com as unidades de conservação. 

                                                 
13  STJ. RECURSO ESPECIAL. Processo: 263383. Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA. Órgão Julgador Segunda Turma. Data do Julgamento: 16/06/2005. Data da 
Publicação/Fonte: DJ 22.08.2005, p. 187. Disponível em: 
<http://www3.ufpa.br/ppgd/interna.php?pag=inc.infbanco>. Acesso em: 12 agosto 2007. 
14  Essa decisão integra os precedentes do STJ que geraram entendimento correlato  da 1ª e 2ª  
Turmas, no sentido de que: “O novo adquirente de imóvel rural já desmatado tem legitimidade para 
figurar no pólo passivo de ação civil pública por esse dano ambiental, visto que a obrigação de repará-lo é 
transmitida quando da aquisição do bem, independente da existência ou não de culpa (responsabilidade 
objetiva)”. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em 12 agosto 2007. 
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É importante falar disso porque normalmente o principio do provedor recebedor 

é aplicado para os serviços ambientais sob a forma de instrumentos econômicos para a 

conservação, sendo que os instrumentos jurídicos ambientais brasileiros comportam 

também esse uso econômico na modalidade preservação, a que corresponde a proteção 

integral. 

Para tanto, vamos tratar de alguns espaços especialmente protegidos, conforme a 

definição adotada neste trabalho para o termo, no sentido de que constituem locais, 

cujos limites estão definidos ou não, aos quais a lei assegura especial proteção (SOUZA 

FILHO, apud BENATTI, 2003, p. 148): 

São áreas geográficas publicas ou privadas (porção do 

território nacional) dotadas de atributos ambientais que 

requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de 

interesse público que implique sua relativa imodificabilidade e 

sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e 

proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de 

ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies, a 

preservação e proteção dos recursos naturais (SILVA, 2003, p. 

230). 

A propriedade rural possui três formas de destinação (APP, Reserva Legal e 

Áreas de Uso alternativo), de modo que as limitações impostas a essas áreas não 

esvaziam seu conteúdo econômico. Ao contrario, potencializam seu uso, pois essas 

modalidades coexistem em todos os níveis de proteção dos recursos naturais na 

propriedade rural, nos quais a atividade humana é regulada de forma distinta 

(BENATTI, 2005-A, p. 213). 

A RL é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessárias ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à conservação e à reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (Art. 1o, §2o, III do 

Código Florestal). 

A APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
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biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas (art. 1o, §2o, II do Código Florestal). 

A definição do termo uso alternativo do solo nos é dada pelo art. 10, § 1º do 

Decreto n. 5.975/06, compreendendo a substituição de florestas e formações sucessoras 

por outras coberturas do solo, tais como projetos de assentamento para reforma agrária, 

agropecuários, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de 

transporte. Essa lista é exemplificativa e não exaustiva, de modo que toda e qualquer 

atividade que importe na substituição de florestas e formações sucessoras por outras 

coberturas do solo está inserida no conceito de uso alternativo do solo. 

O uso dessas áreas é distinto porque o poder dominial do titular do imóvel sobre 

os bens ambientais apresenta características próprias, conforme definições normativas, 

cumprindo diferentes objetivos econômicos e ambientais. (BENATTI, 2005-A, p. 213). 

A partir da noção de serviços ambientais, recentemente foi proposta uma nova 

abordagem, que recebeu o nome de redução compensada. O conceito de redução 

compensada representa uma nova proposta de incluir a conservação de florestas 

(deforestation avoidance) como uma política a ser incentivada a partir do Protocolo de 

Quioto para os países não integrantes do Anexo I (SANTILLI et al., 2003)15 . 

A redução compensada pressupõe que os países podem reduzir suas taxas de 

desmatamento antes de receber uma compensação devida, pois os créditos seriam 

comercializados posteriormente, numa forma de incentivar os países a implementar 

políticas necessárias para garantir a redução do desmatamento (SCHLAMADINGER et 

al., 2005, p. 125). 

No Brasil, a base legal para a seleção de áreas onde caberia a redução 

compensada é a do Código Florestal, por meio da Servidão Florestal (art. 44-A), que 

prevê um valor pecuniário por cada hectare de servidão estabelecido. Isso porque, do 

ponto de vista jurídico, o uso de incentivos econômicos pode ser questionado se 

levarmos em consideração a existência de uma prévia obrigatoriedade legal de 

manutenção da desses espaços especialmente protegidos - Reserva Legal ou APP 

(BENATTI, 2005-B, p.130).  

Nosso entendimento é o de que o conceito de redução compensada aplicado para 

a Servidão Florestal refere-se a valores de uso direto, identificados precipuamente com 
                                                 
15  Disponível em: <http://www.ipam.org.br/web/programas/mudancas_climaticas/cop9.php>. 
Acesso em: 11 agosto 2007.   
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a noção de remuneração, pois este instituto é sobreposto nos percentuais da Área de Uso 

alternativo da propriedade. 

No caso das unidades de conservação, como informa Benatti, estas áreas são 

uma “especialização do espaço protegido possuindo regras próprias de uso, manejo e 

definição legal para sua criação” (2003, p. 149). 

A partir da classificação de bens e serviços ambientais propostas nesse trabalho, 

entendemos que as UCs de Uso Sustentável comportam todos os tipos de valoração, 

mas as UCs de Proteção Integral só comportam valoração a partir do valor de uso 

indireto, valor de opção e valor de existência. 

Identificamos 3 situações que condicionam o pagamento por serviços ambientais 

no sistema jurídico brasileiro, para os espaços especialmente protegidos: 

a. Se a hipótese recai sobre áreas onde não existe uma obrigação legal, 

administrativa ou voluntária de manutenção do bem ambiental, tem-se a 

possibilidade de identificar uma remuneração, que ocorre pela substituição 

do uso da área para outras atividades, que a partir da proteção ambiental do 

bem se tornam incompatíveis. É o caso das áreas de uso alternativo do solo 

previstas para propriedades privadas segundo a legislação florestal; 

b. Se a hipótese afetar áreas onde existe uma obrigação expressa, mas mitigada, 

tem-se a possibilidade de identificar tanto uma remuneração como uma 

compensação, a partir da decisão de tornar a proteção do bem ambiental 

absoluta. É o caso das unidades de conservação de uso sustentável e das 

áreas de reserva legal, também previstas para propriedades privadas segundo 

a legislação florestal; 

c. Se a hipótese recai sobre áreas onde já existe uma obrigação legal ou 

administrativa de manutenção do bem ambiental, a única possibilidade é o 

pagamento em forma de  compensação. É o caso das áreas de áreas de 

preservação permanente e das unidades de conservação de proteção integral; 

 

A utilização do viés econômico para os serviços ambientais não tem só a função 

de compatibilizar a exploração dos recursos naturais num ponto de equilíbrio; pode 

também ser utilizada para manter (preservar) áreas que possuem o uso direto limitado 

ou proibido.  
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Existe um espaço legislativo para criação de incentivos econômicos a partir dos 

outros valores, que não os de uso direto dos bens ambientais (que compreendem o valor 

de uso indireto, valor de opção e valor de existência). Dentre as possibilidades já em 

fase de experimentação citamos a experiência piloto do Programa PROAMBIENTE 

com a compensação por desmatamento evitado em propriedades familiares na 

Amazônia, e o Projeto “Conservador das Águas”, com a compensação pela conservação 

de áreas de floresta nativa nas margens dos cursos hídricos da sub-bacia hidrográfica 

das Posses, no Município de Extrema/MG.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Concluímos que o valor da natureza reconhecido pela importância dos 

serviços ambientais prestados pelo ecossistema não está ligado ao valor de 

mercado do imóvel, eis que esse valor só pode ser deduzido quando 

adicionado por uma compensação. Já o valor da natureza reconhecido pela 

apropriação dos recursos naturais, desempenhada pelos diversos bens 

ambientais que integram o ecossistema, é reconhecido pelo valor de mercado 

do bem, valorizando as propriedades que não possuem passivos ambientais. 

2. Mesmo que o conceito de proteção integral seja trabalhado a partir do 

pressuposto de que a noção de meio ambiente definida no artigo 225 da CF é 

insuscetível de valoração monetária, uma abordagem econômica pode ser 

desenvolvida sem retirar o qualificativo reducionista que o viés econômico 

possa representar.  

3. A adoção do princípio do provedor recebedor demonstra essa 

compatibilidade, pois neste caso, o usuário paga não só pela conservação 

(pelo uso sustentável) como pela preservação (proteção integral) do meio 

ambiente.  

4. Se o conceito de serviços ambientais é aplicado também sobre o valor de uso 

indireto, de opção e de existência, cabe a sua utilização para todos os espaços 

especialmente protegidos, quer comportem restrição na modalidade 

conservação ou preservação, decorrendo esse pagamento de uma 

compensação.   
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DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA 

JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

José Osvaldo Corrêa Furtado de Mendonça∗

 

RESUMO 

O presente Estudo adentra a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica por 

prática de crime ambiental no Brasil. A matéria é nova é um tanto quanto controvertida 

uma vez que a Constituição de 1988, em seu artigo 225, dispôs sobre a responsabilidade 

criminal da pessoa jurídica por dano ao meio ambiente. Os juristas muito se 

empenharam neste instituto de sanção criminal aos entes corporativos instituto este já 

aplicado em vários países tidos como desenvolvidos. Procurou-se neste trabalho 

perquirir o histórico da pessoa jurídica até a sua definição como tal por Savany. 

Outrossim, estudou-se a aplicabilidade da sanção penal às empresas fazendo-se uma 

comparação sistêmica do artigo 225 da Constituição Federal e da Lei 9605/98, frente ao 

arcabouço jurídico penal e processual brasileiros. Concluiu-se, por fim, ser impossível a 

mencionada responsabilização, visto ser o direito penal brasileiro todo ele de caráter 

subjetivo, sinalizando claramente, que somente a pessoa humana é capaz de cometer a 

conduta delituosa, abraçando-se desta forma a teoria da ficção. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

RESPONSABILIDADE; IRRESPONSABILIDADE; PESSOAS JURÍDICAS; PENAL; 

CRIME; MEIO – AMBIENTE 

 

 

ABSTRACT 

The present Study detaches the possibility of responsabilization of the legal entity for 

practice of environmental crime in Brazil. The matter is new, it is an amount as 
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controversial, once that the Constitution of 1988, in its article 225, disposed about the 

criminal responsibility of the legal entity for damage to the environment. The jurists 

made every effort at this institute of criminal sanction to the corporative beings, institute 

that was already applied in several countries, which are had as developed. It searched in 

this work investigate the historic of the legal entity until her definition just as such for 

Savany. Likewise, it studied the applicability of the criminal sanction to the companies 

doing a systemic comparison of the article 225 of the Federal Constitution and of the 

Law 9605/98, in front to the Brazilian criminal and procedural juridical frameworks. It 

concluded, finally, to be impossible the mentioned responsabilization, seen to be all the 

Brazilian Criminal Law of subjective character, signaling clearly, that only the human 

person is able to make the criminal conduct, involving of this way the theory of the 

fiction. 

 

KEY-WORDS 

RESPONSIBILITY;IRRESPONSIBILITY; LEGAL ENTITY; CRIMINAL; CRIME; 

ENVIRONMENT 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a ser desenvolvido visa a adentrar ao campo da responsabilidade 

penal da pessoa jurídica no Direito Ambiental. 

Os juristas muito se empenharam no estudo desse instituto, sendo esse um ponto 

de interesse, em decorrência à imperativa social de repressão à criminalidade praticada 

por essas entidades coletivas, em face do que a lesão recai, especificamente, sobre bens 

jurídicos coletivos, causando dano intenso. 

Em doutrina, duas são as teorias que pretendem dar tratamento à pessoa jurídica 

no âmbito do Direito Penal. 

A primeira, denominada “Teoria da Ficção”, descreve que as pessoas jurídicas 

são entidades fictícias, criadas pelo Direito, não possuindo consciência e vontade 

própria, sendo que, segundo esta, a única realidade é das pessoas físicas que a 

compõem. 
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Assim, tratando-se de um ente artificial, jamais poderia agir ilicitamente, já que 

ausentes os pressupostos sobre os quais se assenta o Direito Penal moderno. 

A segunda, chamada a “Teoria da Realidade Objetiva”, sustenta que as pessoas 

jurídicas são seres reais e, portanto, portadores de vontade real, reconhecidos e 

regulados por lei. 

Tratando-se, portanto, de um organismo social realmente existente, possuindo 

vontade complexiva, distinta da vontade individual de seus membros ou do somatório 

destas, possui, segundo esta teoria, a capacidade de realização do fato ilícito. 

Já, segundo alguns doutrinadores, subsistem uma terceira teoria, identificada 

como “Teoria da Realidade Jurídica”, segundo a qual a pessoa jurídica possui uma 

existência real, mas que não equivale a das pessoas físicas, não existindo num mundo 

naturalístico, mas no mundo abstrato concebido pela ordem jurídica, em que o Estado 

lhe atribui direitos próprios. 

É essa teoria, segundo Rocha, (2003), a mais adequada para definir a natureza da 

pessoa jurídica e “possibilitar a construção dogmática de sua responsabilidade”. 

Vencido isto, apresentar-se-á, em síntese, os argumentos oferecidos pela 

doutrina, ora para defender, ora para contrariar a responsabilização penal da pessoa 

jurídica no âmbito do Direito Ambiental. 

Os autores que amparam a responsabilização argumentam, a priori, que as 

definições de crime e seu responsável, dependem dos interesses e da política criminal, 

querendo fazer crer que a responsabilidade penal é resultante de um processo político de 

escolha sobre quem deva suportar a pena a ser imposta pela violação da norma jurídico-

penal. 

Por fim, tem-se, para os doutrinadores que defendem essa tese, que a intervenção 

penal só se mostra legítima quando utilizada como ultima ratio, na ausência, absoluta, 

de outros meios jurídicos eficazes e menos gravosos. Sendo que, embora se reconheça 

que a discussão apresente um valor crítico do Direito Penal, impõe-se, contudo, uma 

revisão e conseqüente redefinição das relações entre política criminal e dogmática, a fim 

de que a instrumentalização desta por aquela, não termine por fornecer instrumentos 

ilimitados de controle criminal nas mãos do Poder Público. 

 

2 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PESSOA JURÍDICA 
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“O conceito de pessoa jurídica era desconhecido pelo antigo direito romano 
e o jus civile só se referia à pessoa natural, tendo que sua evolução começou 
pelo municipium, vindo depois a collegia, sodalitates e a universitate, todas 
no âmbito do direito privado, surgindo, assim, em sua estrutura 
característica, no Império Romano. A res publica era o bem do povo romano 
e extra commercium, sem, todavia, possuir personalidade jurídica”.1
 

No direito romano, não havia vontade coletiva da universitas, exceto no direito 

público, de modo que, embora personificadas, as pessoas jurídicas não podiam 

delinqüir, nem proceder com dolo ou culpa. 

Naquele tempo as sociedades vinham perfeitamente reguladas, tendo como 

exemplos marcantes as sociedades dos banqueiros e as dos publicanos, que contratavam 

com o Estado a arrecadação dos impostos, serviços e obras públicas. 

A capacidade delituosa da pessoa jurídica foi criada na idade media, e o ato 

passou a ser tido como próprio da pessoa jurídica e não de um representante, mas no 

século XVII, com o concurso do Estado e o começo da iniciativa privada, foi necessária 

a formação de grandes capitais, devido à política colonialista e a concomitante formação 

do capitalismo mercantil. 

Formaram-se, então, poderosas sociedades, que delinearam as Sociedades por 

Ações. Mas, foi apenas no começo do século XIX que a expressão “pessoa jurídica” foi 

proposta por Savigny e passou a ser adotada por todos os sistemas jurídicos até os dias 

atuais. 

A pessoa jurídica é livre de muitas limitações humanas, pois ela não tem vida 

limitada pelo tempo e pode estar presente e atuante em diversos lugares 

simultaneamente. 

Atualmente a pessoa jurídica protagoniza as relações comerciais de tal modo que 

levou os legisladores de todo o mundo a elaborarem normas protetivas aos 

consumidores e aos trabalhadores, dada a enorme concentração de poder econômico nas 

“mãos” das empresas. 

Evolução do Conceito de Pessoa Jurídica 
“O conceito de pessoa jurídica era desconhecido pelo antigo direito romano 
e o jus civile só se referia à pessoa natural, tendo que sua evolução começou 
pelo municipium, vindo depois a collegia, sodalitates e a universitate, todas 
no âmbito do direito privado, surgindo, assim, em sua estrutura 
característica, no Império Romano. A res publica era o bem do povo romano 

                                                 
1  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado.Campinas: Bookseller, 2000. p.283-285. 
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e extra commercium, sem, todavia, possuir personalidade jurídica”.2
 

No direito romano, não havia vontade coletiva da universitas, exceto no direito 

público, de modo que, embora personificadas, as pessoas jurídicas não podiam 

delinqüir, nem proceder com dolo ou culpa. 

Naquele tempo as sociedades vinham perfeitamente reguladas, tendo como 

exemplos marcantes as sociedades dos banqueiros e as dos publicanos, que contratavam 

com o Estado a arrecadação dos impostos, serviços e obras públicas. 

A capacidade delituosa da pessoa jurídica foi criada na idade media, e o ato 

passou a ser tido como próprio da pessoa jurídica e não de um representante, mas no 

século XVII, com o concurso do Estado e o começo da iniciativa privada, foi necessária 

a formação de grandes capitais, devido à política colonialista e a concomitante formação 

do capitalismo mercantil. 

Formaram-se, então, poderosas sociedades, que delinearam as Sociedades por 

Ações. Mas, foi apenas no começo do século XIX que a expressão “pessoa jurídica” foi 

proposta por Savigny e passou a ser adotada por todos os sistemas jurídicos até os dias 

atuais. 

A pessoa jurídica é livre de muitas limitações humanas, pois ela não tem vida 

limitada pelo tempo e pode estar presente e atuante em diversos lugares 

simultaneamente. 

Atualmente a pessoa jurídica protagoniza as relações comerciais de tal modo que 

levou os legisladores de todo o mundo a elaborarem normas protetivas aos 

consumidores e aos trabalhadores, dada a enorme concentração de poder econômico nas 

“mãos” das empresas. 

A atual era global produz empresas transnacionais com capital superior ao de 

muitas nações do mundo e o atual estágio de desenvolvimento dos mecanismos de 

produção de riqueza tornou as pessoas jurídicas transcendentais em relação aos Estados. 

 

3 TEORIAS DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

Desenvolvida na Alemanha, a teoria da ficção considera as pessoas jurídicas 

uma criação artificial da lei, fundamentada na teoria da vontade, que segundo o direito 

                                                 
2  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado.Campinas: Bookseller, 2000. p.283-285. 
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subjetivo era um poder de vontade que somente pode ser atribuído ao homem, único e 

capaz de ser titular de direitos e obrigações. 

Tem como doutrinadores Savigny e Windescheid, que sustentaram que as 

pessoas jurídicas não poderiam ser responsabilizadas pelos atos ilícitos praticados por 

seus administradores, pois tais atos não podem refletir nas corporações criadas por lei 

para realizar um fim lícito. 

A teoria da realidade objetiva concebe a pessoa jurídica como uma pessoa 

real, entidade de existência indiscutível, com vontade própria e vida autônoma em 

relação aos seus dirigentes. Essa teoria tem como defensores Otto Gierke, Zitelman, e 

entre nos Bevilaqua. 

Defendida pelos franceses a teoria da realidade jurídica explica mais 

adequadamente a existência da pessoa jurídica. A pessoa jurídica possui existência real, 

mas sua realidade não equivale a de pessoas física e não existe no mundo do 

naturalismo, e sim, no mundo abstrato concebido pela ordem jurídica. A pessoa jurídica 

é a criação do Direito que pode e deve regular os efeitos jurídicos de suas intervenções 

no ambiente social. 

Nos moldes da Teoria do Delito vigente no Brasil há três aspectos que 

fundamentam a conceituação do crime: o material, o formal e o analítico. 

Quanto ao aspecto material, procura-se a essência do conceito, ou melhor, o 

motivo pelo qual um fato pode ser considerado criminoso e outro não. 

 Segundo este aspecto, crime é todo fato humano que, dolosa ou culposamente, 

lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados essenciais para a existência da 

coletividade e da paz social. 

Já o aspecto formal, considera o crime prática de tudo aquilo que o legislador 

descrever como tal, sendo irrelevante seu conteúdo. Entretanto, é uma afronta ao 

princípio da dignidade humana, julgar a existência de um crime desconsiderando sua 

essência ou lesividade material. 

O aspecto analítico procura definir através do ponto de vista jurídico, os 

elementos estruturais do crime, objetivando proporcionar uma decisão sobre a infração 

penal, a seu autor, justa e correta, permitindo ao intérprete ou julgador raciocinar em 

etapas. Portanto, sob este aspecto, crime é todo fato típico e ilícito. Primeiramente, 

observa-se a tipicidade da conduta devendo verificar se é ilícita. Caso exista tipicidade e 
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ilicitude há infração, restando verificar a culpabilidade do autor, se este deve ou não 

sofrer um juízo de reprovação pelo crime cometido. Para que exista a infração penal, é 

necessário que o fato seja típico e ilícito. Tal concepção, defendida por Fernando Capez 

(2005)3 e Damásio de Jesus, é conhecida como bipartida.  

Nela a culpabilidade não integra o conceito de crime sendo preferível usar o 

termo ilicitude e não antijuridicidade, pois o crime, embora contrário à lei penal, é um 

fato jurídico em virtude de produzir inúmeros efeitos nesse âmbito. 

Para a Teoria Naturalista, mais conhecida como Teoria Clássica, criada por 

Franz Von Liszt, tendo como um de seus maiores idealizadores Ernest Von Beling, que 

dominou todo o século XIX, influenciada pelo positivismo jurídico, observa-se o fato 

típico constituído da simples comparação entre a conduta objetivamente praticada e o 

texto legal do crime, sem analisar qualquer aspecto de ordem interna ou subjetiva. Sua 

defesa consistia em que o dolo e a culpa estariam na culpabilidade e não no tipo.  

Segundo seus defensores, crime só seria fato típico, ilícito e culpável. Como o 

dolo e a culpa eram fundamentais para a existência do crime, estando os dois inseridos 

na culpabilidade, esta seria imprescindível no conceito infração penal. Esta concepção 

tripartida foi adotada pelos penalistas clássicos, pois considerar dolo e culpa como não 

pertencentes ao crime seria juridicamente impossível. Posteriormente, Welzel com seu 

finalismo, considerou dolo e culpa integrantes do fato típico e não da culpabilidade. 

Subtraindo-se o dolo e a culpa, restou à culpabilidade apenas a função valorativa 

passando esta a servir apenas como elemento de reprovação do Estado para com o autor 

do delito, ou seja, uma censura aplicada sobre o criminoso. 

Mesmo que, adotando a teoria bipartida, os elementos da culpabilidade, dolo e 

culpa, não interessarem ao conceito de crime, não podem ser deixadas de lado, pois, a 

culpabilidade é importante para a valoração do crime no que diz respeito à reprovação 

que o Estado faz sobre o autor da infração penal. 

É possível que o ser humano seja autor de uma conduta criminosa em função de 

serem dotados de razão e vontade, pois a mente humana tem a capacidade de processar 

uma série de captações sensoriais e transformá-las em desejos. Mas, o pensamento 

enclausurado no cérebro, nada representa para o Direito Penal. Apenas no momento em 

que a vontade criminosa é exteriorizada da mente para o mundo real através de um 

                                                 
3  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p 201. 
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comportamento positivo, ou seja, a ação (“fazer”), ou de um comportamento inerte 

indevido, a omissão (“não fazer o que era imprescindível que fosse feito”). Não basta 

apenas que haja exteriorização da vontade por meio de uma ação ou omissão para que 

se configure uma conduta criminosa.  

O Direito Penal somente dá importância aos comportamentos humanos que 

tenham como força motriz a vontade. Os seres humanos, racionais e conhecedores da lei 

natural de causa e efeito, sabem muito bem do resultado distinto que pode ser obtido em 

decorrência de cada comportamento (sabe-se que o fogo pode queimar e que o impacto 

contundente pode lesionar ou matar; que a falta de oxigênio asfixia e que a tortura causa 

dor, dentre outros). Diante disso, como os seres humanos têm conhecimento dos 

processos causais, e são dotados de razão e livre-arbítrio, são capazes de escolher entre 

uma conduta e outra. 

Com fundamento na conduta da evitabilidade, o Direito Penal objetiva 

demonstrar que as condutas podem ser evitadas. Não existindo a vontade não existirá 

também a conduta mediante o ordenamento jurídico repressivo. 

Ao Direito Penal não importam os resultados oriundos de caso fortuito ou força 

maior e nem a conduta praticada mediante coação física, ou com atos decorrentes de 

puro reflexo, pois não podem ser evitados. Sendo a conduta, resultado de vontade e 

consciência. Assim, toda ação ou omissão que decorre de voluntariedade deve objetivar 

um fim. Quando há vontade de realizar a conduta e finalidade de produzir o resultado, a 

conduta é definida como dolosa, enquanto a conduta voluntária, porém, com resultado 

diverso do pretendido por descuido é chamada de culposa. 

Desta forma, fica claro que somente o ser humano, provido de razão e vontade, 

pode ser considerado autor de uma conduta delituosa, sendo evidente a impossibilidade 

de incriminar a pessoa jurídica, excluindo-se definitivamente qualquer possibilidade da 

pessoa jurídica ser sujeito ativo do delito, pois não há ação sem vontade e consciência.  

Se não há ação, também não há que se falar em crime. 

O art. 225, § 3º da Constituição Federal, legitimou a responsabilização penal da 

pessoa jurídica, principalmente no que diz respeito aos crimes de natureza ambiental. 

Mas, o artigo mencionado fere o princípio da individualização da pena, uma vez que 

estende a pena às pessoas jurídicas, colocando, assim, em prática a culpabilidade 

coletiva, reprovada pelo direito brasileiro (BRASIL, 1998). 
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4. PANORAMA DA LEGISLAÇÃO EM OUTROS PAÍSES 

 

Na Inglaterra, hoje em dia, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, é 

aceita, e se deve à evolução histórica no pensamento jurídico de seus doutrinadores. Tal 

responsabilidade criminal foi influenciada pela Teoria da Ficção. Devido a Revolução 

Industrial houve um aumento de crimes cometidos pelas empresas, passando-se a 

admitir a responsabilização criminal em delitos omissivos coibindo a atividade 

empresarial ilícita. O quadro evolutivo somente se completou a partir do ano de 1.948, 

com o advento do Criminal Justice Act, responsável pelo estabelecimento da 

possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas pecuniárias. 

Atualmente, as pessoas coletivas são punidas por infrações leves ou graves, sendo as 

penas aplicáveis: pecuniárias, dissolução, apreensão, e limitação de atividades, exceto 

por aqueles fatos que, pela própria natureza, não possam ser cometidos por uma 

corporação. 

Nos Estados Unidos da América do Norte foi instituído o princípio da 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, passou a vigorar, mesmo que não aplicado 

em todo território americano. Por exemplo, caso o funcionário de uma empresa 

americana cometa uma infração culposa, no exercício de suas funções, ainda que não 

tenha tirado nenhum aproveito com o delito, a empresa poderá ser responsabilizada. 

Na França, o Código Penal de 1994 admitiu a responsabilidade criminal da 

pessoa jurídica. O ordenamento jurídico francês acolheu, amplamente, a 

responsabilidade penal das corporações, só excluindo de seu alcance as infrações 

cometidas por coletividades territoriais (comunas, departamentos, regiões, quando no 

exercício de atividades inerentes as funções entendidas como próprias do poder público) 

e o próprio Estado.  

No Japão, por influência do direito europeu, que de regra entendia que a 

empresa não podia cometer crimes, consagrou-se uma espécie, de responsabilidade 

vicariante, uma vez que representantes e gerente são punidos pelos atos ilícitos das 

empresas. 

Na Alemanha, as pessoas coletivas não podem sofrer sanções penais, pois nesse 

país vigora o princípio da societas delinquere non postest. 

A Suíça acompanha o pensamento alemão ao desconsiderar a responsabilidade 
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penal das pessoas jurídicas, responsabilizando o ato de gestão pela conduta delitiva. 

Na Itália é inadmissível a aplicação de sanções penais as pessoas jurídicas, mas, 

o Código Penal Italiano, admite a responsabilidade subsidiaria da empresa em relação à 

sanção pecuniária, porém, tal responsabilidade e de natureza civil. mobiliários e 

audiovisuais. 

O Direito Penal Espanhol também só admite sanções aplicadas contra pessoa 

naturais, para as pessoas jurídicas são impostas conseqüências acessórias de ações 

individuais de pessoas naturais que integram a pessoa jurídica. 

Cuba tem experiência peculiar com o Código de Defesa Social (CDS) de 1936 

que, partindo das teorias positivistas de Ferri e estabelecendo como pressuposto da pena 

a periculosidade e não a culpabilidade impunha medidas de segurança às empresas. O 

art. 16 desse diploma normativo prevê que as pessoas jurídicas poderão ser consideradas 

criminalmente responsáveis nos casos determinados neste código, ou em lei especiais, 

em razão das infrações cometidas dentro da própria esfera de ação das ditas pessoas 

jurídicas, quando forem levadas a cabo por sua representação, ou por acordo de seus 

associados, sem prejuízo da responsabilidade individual em que houverem incorrido os 

autores dos fatos puníveis. 

 

5 CRIME AMBIENTAL 

 

Para o enquadramento dos infratores é importante que, em primeiro lugar, saiba 

se definir o que é crime ambiental. 

A agressão ao meio ambiente é um crime ambiental desde que ultrapasse os 

limites legalmente consentidos; em outras palavras, nem toda a agressão ao meio 

ambiente se constitui num crime ambiental. 

Para que se caracterize, então, um crime ambiental há que se tipificar a infração, 

enquadrando a intensidade da agressão nos parâmetros legais. 

Basicamente, uma agressão ambiental é reconhecida quando o meio ambiente 

for impactado de forma que haja alteração fora do normal (ou do consentido pela 

legislação) das suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, causada por qualquer 

forma de energia ou matéria nele introduzida ou mesmo, qualquer ação humana que 

venha afetar direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem estar da população, 
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incluindo as atividades sociais e econômicas a biota, as condições estéticas e sanitárias, 

e a qualidade dos recursos ambientais. 

O mau trato aos animais domésticos, aos monumentos, ou a quaisquer tipos de 

decorações públicas, bem como, a apreensão, o transporte e o cativeiro de animais 

silvícolas, o ato de fabricar, comercializar, transportar e soltar balões e ainda a 

pichação, foram também colocados na Lei como crimes. 

No caso da agressão ambiental propriamente dita, para o julgamento do tipo 

impacto ambiental, antes mesmo de se medir sua intensidade, há que se conhecer as 

diversas definições de impacto ambiental, expressas nas diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos de controle ambiental. Dessa forma, estará dado o primeiro passo para a 

apreciação da gravidade da agressão. A partir daí, virá o julgamento. 

 
6 PENA DE MORTE DA PESSOA JURÍDICA EM VIRTUDE DE SUA 

IGUALDADE ‘A PESSOA FÍSICA PARA OS FINS DE CRIME 

AMBIENTAL 

 

O artigo 24, da Lei 9.605/98, vai de encontro a todo o sistema jurídico brasileiro 

ao admitir a liquidação forçada da Pessoa Jurídica. Ao comparar a Pessoa Jurídica com 

a Pessoa Física ao que se refere à prática de crimes na qualidade de autores do delito, tal 

lei instituiu a pena de morte. Liquidar forçosamente a pessoa jurídica representa a morte 

desta pessoa, mas o ordenamento jurídico pátrio não admite a pena de morte à não ser 

em casos específicos. Configura-se a partir daí mais uma autoridade instituída pela Lei 

que veio regulamentar o art. 225 da CF: institui-se a pena de morte para autores como 

sujeitos ativos de crime ambiental. Comparando-se a pessoa jurídica com a pessoa 

física, institui-se a pena de morte para aquela enquanto esta não pode sofrer sanção 

desta natureza. 

A lei dos crimes ambientais, no que diz respeito à pessoa jurídica, foi lamentável 

falha do legislador que atropelou todos os limites e garantias constitucionais inerentes à 

pessoa humana que por ele é comparada à pessoa jurídica. 

 

6.1 Irresponsabilidade penal da pessoa jurídica 
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Para Fernando Capez (2004)4:  
“A pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. O princípio societas 
delinquere non potest não é absoluto. [....] Existem crimes, porém, que são 
cometidos quase sempre por meio de um ente coletivo, o qual, deste modo, 
acaba atuando como um escudo protetor da impunidade. São as fraudes e 
agressões cometidas contra o sistema financeiro e o meio ambiente”. 
 

Ainda segundo Fernando Capez, a “conduta penalmente relevante é toda ação ou 

omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, voltada a uma finalidade, 

típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei penal como 

crime”.5  

Assim, é possível que o ser humano seja autor de uma conduta criminosa em 

função de serem dotados de razão e vontade. A mente humana tem a capacidade de 

processar uma série de captações sensoriais e transformá-las em desejos. 

O art. 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal, dispõe que o sujeito dos crimes 

ambientais é sempre a coletividade, já que o meio ambiente é bem de uso comum do 

povo, responsabilizando, assim, as pessoas jurídicas, na seara penal, por danos causados 

ao meio ambiente. Entende-se que o aludido artigo constitucional deve ser interpretado 

de forma sistemática, isto é, conjuntamente com todo ordenamento jurídico e com as 

normas e princípios basilares que regem o direito penal (PRADO, 2005)6  

De acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, as pessoas 

jurídicas de direito público respondem diretamente pelos danos causados a terceiros, 

facultando-lhes o direito de ação regressiva contra os responsáveis pelo dano causado 

ao meio ambiente, revelando-se a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas no 

direito público. 

Segundo Noronha (1988)7: 
“Autor é o agente que executa a ação descrita pelo verbo contido na figura 
típica delitiva: o que “subtrai”, “seqüestra”, “mata”, “induz” etc. Quando 
a execução é praticada por duas ou mais pessoas, em cooperação 
consciente, temos a co-autoria, como, a título de exemplo, ocorre quando 
dois ou mais agentes agridem simultaneamente a mesma vítima. Note-se que, 
na co-autoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de 
todos, podendo haver divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um 
agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja”.  
 

                                                 
4  CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004. p.141. 
5 7 Idem, p.142. 
6 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
p.147. 
7  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1988-1991.p.208. 
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Quanto à co-autoria de pessoas jurídicas, é possível que no caso de crime 

ambiental cometido por duas empresas ambas respondam penalmente dependendo para 

tanto da apuração das respectivas responsabilidades. A co-autoria ou participação, no 

campo penal, entre pessoas jurídicas ou entre esta e a pessoa física é de difícil 

esclarecimento no aspecto prático, em face dos requisitos do concurso de agentes. 

O parágrafo único do artigo 3º, da Lei 9.605/98, dispõe que: “a responsabilidade 

penal das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 

partícipes do mesmo fato”. 8

É necessário que haja uma adequação das penas atribuídas às pessoas jurídicas, 

bem como, delimitar as respectivas responsabilidades das pessoas físicas que realizou, 

ordenou ou permitiu a conduta, É possível responsabilizar penalmente a pessoa jurídica 

que cometa crime ambiental previsto na lei em questão, conforme dispõe o artigo 21 as 

penas aplicáveis são:  

I- multa, 

II- restritivas de direitos, 

III- prestação de serviços à comunidade. 

A multa penal é nos termos do art. 49 “caput”, do Código Penal destinada ao 

Fundo Penitenciário, ao passo que a multa por infração penal administrativa deverá ser 

revertida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 7.797/89), ao Fundo Naval 

(Decreto nº 20.923/32), a fundos estaduais ou municipais de meio-ambiente ou 

correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. (art. 73 da Lei 9.605/98). 

As infrações imputáveis às pessoas jurídicas, ou seja, seus atos, só poderão ser 

concretizados por pessoas físicas, mas não podemos dizer que sempre que houver 

responsabilidade penal da pessoa jurídica haverá instantaneamente responsabilidade da 

pessoa física, ou seja, a pessoa física poderá ter simplesmente realizado um ato em 

virtude de uma delegação de poderes, sem ter participado da decisão . 

Sendo assim, não há co-autoria necessária entre esse agente individual e a 

coletividade, prevalecendo a regra do art. 29 do Código Penal: quem, de qualquer modo, 

concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua 

culpabilidade. Inexistindo culpa ou dolo da pessoa física, não haverá que se falar em co-

autoria, mas é importante destacar que a responsabilidade penal dos dirigentes da pessoa 

                                                 
8  PLANALTO. Legislação, 2007. 
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jurídica não deve diminuir responsabilidades. 9  

As penas restritivas de direitos das pessoas jurídicas são, nos termos do art. 22 

da Lei nº. 9.605/98, a suspensão parcial ou total de atividades, a interdição temporária 

de estabelecimentos, obra ou atividade e a proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Por último, elenca a prestação 

de serviços à comunidade, através dos custeios de programas e de projetos ambientais, 

da execução de obras de recuperação de áreas degradadas, da manutenção de espaços 

públicos e das contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas, que 

correspondem a sanções penais, cuja finalidade é a integração de valores ambientais nas 

condutas e atividades das pessoas jurídicas. 

Em termos científicos, tem-se como amplamente dominante, desde há muito 

tempo, no Direito Penal Brasileiro, a irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, 

expressa no “apotegma societas delinquere non potest”, verdadeira reafirmação dos 

postulados da culpabilidade e da personalidade das penas. Isso quer dizer que os crimes 

praticados no âmbito da pessoa jurídica só podem ser imputados criminalmente às 

pessoas naturais na qualidade de autores ou partícipes. Vale dizer que só o ser humano, 

enquanto pessoa-indivíduo, pode ser qualificado como autor ou partícipe de um delito. 

A vontade da pessoa jurídica não pode, por mais que ela seja considerada real, ser 

equiparada à vontade da ação do homem particular. 

Para René Ariel Dotti (1995):10  
No sistema jurídico positivo brasileiro, a responsabilidade penal é atribuída, 
exclusivamente, às pessoas físicas. Os crimes ou delitos e as contravenções 
não podem ser praticados pelas pessoas jurídicas, posto que, a imputabilidade 
jurídico-penal é uma qualidade inerente aos seres humanos.  
 

No mesmo sentido, Oswaldo Henrique Duek Marques (1998)11 afirma que: 
As sanções impostas aos entes coletivos, previstas na nova legislação, não 
podem ter outra natureza senão a civil ou administrativa, porquanto a 
responsabilidade desses entes decorre da manifestação de vontade de seus 
representantes legais ou contratuais. Somente a estes poderá ser imputada a 
prática de infrações penais.  
 

Para o direito penal, qualquer uma das teorias que se adote (clássica/causalista, 

                                                 
9  CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 142. 
10 DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica (uma perspectiva no direito 
brasileiro), Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 11, 
1995. p.215. 
11 MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. A responsabilidade da pessoa jurídica por ofensa ao 
meio ambiente, Boletim IBCCrim, n. 165 - Ed. Especial - Abril, 1998. 
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finalista e social), deve a conduta corresponder a um comportamento humano 

voluntário, o que reflete o pensamento clássico-causalista de Nelson Hungria, do 

finalista Damásio de Jesus ou do socialista Miguel Reale Júnior. 

A finalidade da pena é desvirtuada quando é aplicada para a pessoa jurídica, já 

que é sabido que a pena visa à intimidação do infrator e das demais pessoas a inibir a 

prática de condutas proibidas. Assim é o entendimento de Nelson Hungria, Fragoso, 

Damásio, Mirabete, etc. 

Luiz Vicente Cernicchiaro, fiel à teoria da ficção, sustenta, ao comentar o 

dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas não cometem crimes e não estão 

sujeitas a sanção penal, porque são seres desprovidos de consciência e vontade própria. 

Segundo o entendimento, a carta constitucional permite apenas que lhe estendam os 

efeitos jurídicos da sentença condenatória imposta a seus dirigentes. O que é bem 

diferente de colocar a empresa no pólo ativo da lide e aplicar-se uma pena. Assim, nota-

se que o dispositivo da constituição tem outro sentido (MENDONÇA apud 

CERNICCHIARO, 2007).12

A ausência da legitimidade intensifica da ação, no sentido estrito do Direito 

Penal, a incapacidade de culpabilidade e o princípio da personalidade da pena. Falta à 

pessoa jurídica a capacidade para representar no pólo ativo como agente de crime, 

apresentando vários problemas do ponto de vista dogmático, situando-se, 

primeiramente, na opção realizada pela legislação constitucional e infraconstitucional 

no âmbito da tipicidade, para em seguida, incidir acerca do juízo de reprovabilidade. 

Sendo a ação, elemento primordial e estrutural do crime, que é vista como um 

comportamento voluntário conscientemente em direção a um fim. Desse modo vem 

ressaltar a evidência de que a pessoa coletiva não possui consciência e vontade, o que é 

exclusivo da pessoa física. Assim sendo, a pessoa a pessoa coletiva não é capaz de ser 

sujeito ativo do delito, ao menos que se pretenda ir contra o Direito Penal partindo, 

assumidamente, para uma responsabilidade objetiva. E, caso a ação delituosa seja 

praticada com o agente executando uma opção valorativa descumprindo o valor 

positivado que a lei penal impõe, sendo uma decisão em que haja o querer, observa-se 

que a pessoa jurídica não tem essa capacidade do querer dotado de uma atitude 

                                                 
12 MENDONÇA, Daniel Carlos Silva. A Responsabilidade Penal Das Pessoas Jurídicas, 
2007. 
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negativa. De acordo com a Constituição a pena não passará do condenado e a lei 

individualizará a pena, o que está disposto nos incisos XLV, XLVII, XLVIII, XLIX e L, 

artigo 5º. 

Neste contexto, a individualização da pena é fundamentada na culpabilidade, ou 

melhor, no juízo de reprovação da conduta, o que é absolutamente incoerente, pois 

aceita a pessoa jurídica como agente de delitos, não devendo, por este motivo, proceder 

a uma interposição literal do texto constitucional, pois isto admitiria a responsabilidade 

penal dos entes coletivos. 

Ao adotar a teoria normativa pura, efetuou-se a exclusão do dolo e da culpa da 

culpabilidade, posição original para inserir-se na tipicidade. Com isto, o principio da 

culpabilidade começou a ser examinado em dois níveis: um na tipicidade e outro na 

culpabilidade. 

Quanto à culpabilidade, seu principio propõe a impossibilidade aplicação da 

pena ao agente caso não estejam presentes seus três elementos constitutivos, quais 

sejam “nullum crimen nulla poena sine culpa”. E, a culpabilidade como fundamento e 

limite da pena, consiste na reprovabilidade do fato antijurídico individual.  

No que diz respeito ao segundo elemento da culpabilidade, não se tem como 

exigir, obviamente, que uma empresa constitua a “consciência de ilicitude” da atividade 

desconhecida através de seus diretores e prepostos, esquivando-se assim, da moderna 

teoria do delito surgindo, conseqüentemente, um juízo de reprovabilidade em relação à 

conduta da referida empresa que, exemplificando, iria contra a ordem jurídica. 

Quanto ao terceiro elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa 

supõe de forma antecipada tratar de um agente imputável, estando revestida na potencial 

consciência de ilicitude, impossível no caso do ente coletivo. 

Neste contexto, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é entendida no 

âmbito de uma responsabilidade social, não sendo aplicáveis a qualquer tipo de pena a 

não ser no aspecto da responsabilidade civil objetiva. Condenar uma pessoa jurídica 

atingiria pessoas inocentes que não tiveram participação na ação delituosa como, os 

sócios minoritários, os acionistas e quaisquer pessoas físicas que, indiretamente, seriam 

atingidas pela sentença condenatória, o que impossibilitaria uma pessoa jurídica de 

arrepender-se. Assim, entende-se que esta pessoa jurídica desprovida da vontade, não 

poderia ser reprovada ou recuperada não tendo capacidade de compreender a distinção 
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entre fatos ilícitos ou lícitos, que é o que determina a punição das pessoas físicas.  

Com isto, o princípio da isonomia, da humanização e da personalização da pena, 

seriam violados, pois a partir da qualificação da pessoa jurídica como autora 

responsável, os participes seriam beneficiados com o relaxamento dos trabalhos de 

investigação do Direito Penal Brasileiro.  

No Direito Ambiental, o tema é ainda mais controverso, pois de um lado, está a 

Constituição Federal e a Lei 9.605/98 que atribui responsabilidade e sanção penal a 

pessoa jurídica, e de outro, os princípios do Direito Penal, constitucionalmente 

previstos, ou seja, personalidade das penas, culpabilidade, intervenção mínima, dentre 

outras descaracterizando a responsabilização. 

Quando comprovada a culpabilidade de uma lesão a certo bem jurídico 

protegido pela norma legal, imediatamente deverá existir a intervenção através da pena, 

cujo parâmetro será delineado pelo próprio principio da culpabilidade, aplicando-a 

quando necessária e útil. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica não se harmoniza com a legislação 

brasileira, que coíbe condutas humanas e, também, a incriminação da pessoa jurídica 

mostra hipótese incontestável de responsabilidade penal objetiva (sem dolo e sem culpa) 

sendo isto inadmissível em nossa pátria. 

De acordo com o Código Civil, as pessoas jurídicas são de direito público, 

interno ou externo, e de direito privado (art.13, CC/02), assim a imputação da 

responsabilidade penal às estas não classifica os tipos de entes coletivos sujeitos à 

repreensão. 

Observa-se que, para manter a responsabilidade penal das pessoas jurídicas as 

razões de uso político-penais são defeituosas, pois aceitar que a pessoa jurídica não 

praticou o delito impossibilita a punição de seus diretores e administradores, não sendo 

objeto de anuências administrativas. Certamente isto prejudicará a posição do 

legislador, visto que, as sanções administrativas poderiam ser aplicadas pelo próprio 

juízo penal, por referir-se a um simples fator de competência jurisdicional. 

A idéia difundida da capacidade criminal da pessoa jurídica não demonstra se a 

autoria criminal é possível comparada a todas as personalidades jurídicas ou a alguma 

delas na lesão ao meio ambiente, à ordem econômica e financeira e às relações de 

consumo. O Direito Penal é uma ciência de valores cuja referência é o sujeito concreto. 
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Daí a verdade do axioma: “Valor é sempre valor para alguém. Valor, pode dizer-se é a 

qualidade de uma coisa, que só pode pertencer-lhe em função de um sujeito dotado de 

uma certa consciência capaz de a registrar”.   

O legislador penal de 1988 expressou a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica de maneira simples, prescrevendo-lhes penas, o que derruba a teoria do crime. 

Na verdade, faltam mecanismos hábeis e indispensáveis uma aplicabilidade. 

Não se deve recorrer ao Direito Penal por meio de sanções caso haja a 

possibilidade de atribuir uma eficiente proteção através de outros meios, o Direito Penal 

mínimo. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da preservação, da recuperação e da revitalização do meio ambiente 

constituírem uma preocupação do Poder Público e do Direito, tem que se perceber que a 

sanção criminal, no atual modelo penal e constitucional brasileiro, é inadequada e 

impossível de ser posta em prática, sem jogar por terra grande parte dos direitos e 

garantias individuais previstas na Carta de 88, entre eles, o fundamental direito ao 

devido processo legal. 

Com efeito, o nosso ordenamento jurídico-penal é todo ele subjetivo, isto é, 

apenas a pessoa humana pode delinqüir praticando o fato típico e antijurídico na esfera 

penal, diferentemente da esfera administrativa. 

Em nosso entendimento, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal deve ser 

interpretado de forma sistêmica, ou seja, levando em conta todo o arcabouço jurídico 

pátrio. 

Responsabilizar-se a pessoa jurídica como um todo é responsabilizar-se uma 

coletividade, ferindo de morte o direito à individualização da pena. Grosso modo seria 

tratar a pessoa jurídica como uma quadrilha, tal qual a prevista no artigo 288 do Código 

Penal Brasileiro. 

Ora, muitos dos componentes humanos da pessoa jurídica criminalizada podem 

não ter desejado o resultado danoso, não terem assumido o risco de produzi-lo e não 

terem agido com culpa e, mesmo assim, seriam processados sem qualquer garantia, até 

mesmo a do contraditório e da ampla defesa. 
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Inegável que as pessoas jurídicas devem arcar criminalmente com os danos 

causados a um bem comum que é o meio ambiente (elevado à categoria de bem comum 

pela Carta de 88). Inegável também que, com a legislação em vigor, tal punição se torna 

impossível e inexeqüível. Portanto, necessária se faz nova legislação prevendo a 

responsabilidade objetiva no que diz respeito aos crimes contra o meio ambiente, 

conferindo a todos os entes humanos, componentes das corporações, o direito ao devido 

processo legal. 

O ser humano nasce, cresce e adquiri vontade própria é dono de suas ações e 

omissões, merecendo elogios pelas boas ações e punição pelas más. 

A empresa nasce por constituição e vontade própria dos Entes humanos que a 

compõem, portanto, desprovida de vontade própria e incapaz de dolo ou culpa. 

Seria uma indiosicrazia comparar-se a pessoa humana à pessoa jurídica no 

direito brasileiro. Aquela é provida de emoções, de vontade própria e esta é tão somente 

um papel representando a vontade de pessoas humanas. 

Os Entes Humanos componentes das empresas detêm os direitos inalienáveis 

esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. 

Ao se admitir a responsabilização da empresa como um todo, conseqüentemente 

inadmitiríamos o contraditório, a ampla defesa, o principio da individualização da pena 

e o que é mais assustador, admitiríamos a pena de morte no direito brasileiro. 

Não se pode aceitar a argumentação de que a inserção do crime ambiental 

praticado pela pessoa jurídica é de interesse da política criminal, ou seja, resultante de 

um processo político de escolha sobre quem deva suportar a pena a ser imposta pela 

violação da norma jurídico-penal. 

No Estado brasileiro, a intervenção penal só se mostra legitimada quando 

aplicada a coibir um fato típico e antijurídico pela pessoa humana. 

Ousa-se dizer que o artigo 225 da Constituição Federal, frente ao artigo 5º da 

mesma Carta, torna-se nebuloso posto que bate-se frontalmente com os direitos e 

garantias individuais do ser humano ali esculpidos após uma história de muitas lutas no 

âmbito político e jurídico. 

Um Ente artificial jamais pode agir ilicitamente, tendo em vista que ausentes o 

dolo e a culpa e, principalmente, a vontade dirigida ao dano. 

Concluímos afirmando ser impossível responsabilizar a pessoa jurídica, não só 
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por crime ambiental, mas por todo e qualquer delito no atual estágio legislativo 

brasileiro, reafirmando a necessidade de adequação da Lei para preservar um bem 

comum tão precioso que é o meio ambiente, instituindo-se em todo o sistema jurídico 

pátrio a responsabilidade penal objetiva das empresas. 
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REFLEXÕES SOBRE AS DIFERENÇAS ENTRE O TERMO DE 

COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (LEI 7.347/85)  E O 

TERMO DE COMPROMISSO (LEI 9.605/98). 
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RESUMO 

Introduzidos no ordenamento jurídico por legislações distintas, tanto o “termo de 

compromisso de ajustamento de conduta” (Lei 7.347/85), como o “termo de 

compromisso” (Lei 9.605/98), incumbiram seus legitimados de tomar dos interessados o 

compromisso de que suas condutas estejam adequadas às exigências legais, mediante 

cominações, com força de título executivo extrajudicial. 

A maior diferença entre um e outro instrumento está justamente em quem são os 

legitimados a participar, já que de resto ambos são atos jurídicos, e como tal estão 

sujeitos à observância de requisitos subjetivos, objetivos, formais e temporais. 

Assim, extraindo as diferenças, os dois institutos são títulos executivos extrajudiciais, 

possuindo os mesmos efeitos no mundo jurídico, ou seja: quando do descumprimento 

do estabelecido, cabe-lhes a execução direta, como título executivo extrajudicial.  

  

PALAVRAS CHAVES 

DIFERENÇAS; TERMO; COMPROMISSO; AJUSTAMENTO; CONDUTA. 

 

ABSTRACT 

Introduced in the legal system for distinct laws, as much the “term of commitment of 

behavior adjustment” (Law 7.347/85), as the “term of commitment” (Law 9.605/98), 

had charged its legitimated ones to take by the interested parties the commitment of that 
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its behaviors are adjusted to the legal requirements, by means of sanctions, with force of 

extrajudicial executive heading. 

The biggest difference about one and another instrument are exactly in who are the 

legitimated ones to participate, since of remaining portion both are legal acts, and as 

such is citizens to the observance of subjective, objective, formal and secular 

requirements. 

Thus, extracting the differences, the two justinian codes are extrajudicial executive 

headings, possessing the same effect in the legal world, that is: when of the didnt 

execute of the established one, it fits to them direct execution, as extrajudicial executive 

heading. 

 

KEYWORDS 

DIFFERENCES; TERM; COMMITMENT; ADJUSTMENT; BEHAVIOR. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O “termo de compromisso de ajustamento de conduta” foi introduzido no Direito 

brasileiro no início da década de 90, por meio dos arts. 211, da Lei 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA), e 113, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor – CDC). 

Estes dispositivos determinaram a modificação da lei de ação civil pública 

(7.347/85), garantindo aplicação do compromisso de ajustamento de conduta aos 

direitos coletivos lato sensu.  

A alteração ainda resolveu uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial ao 

incumbir ao Ministério Público e demais co-legitimados o poder/dever de tomar dos 

interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 

mediante cominações, tendo o documento eficácia de título executivo extrajudicial. 

Por seu turno, o “termo de compromisso” foi introduzido pela Lei 9.605/98, 

intitulada “Lei de Crimes e Infrações Administrativas”, pelo acréscimo, do artigo 79-A 

(MP n. 1.710-6/98), permitindo que os órgãos integrantes do SISNAMA, responsáveis 

pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização dos 
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estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, 

também celebrassem, com força de título executivo extrajudicial, termo de 

compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por atividades considerados 

efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Tanto o “termo de compromisso de ajustamento de conduta” (9.347/85), como o 

“termo de compromisso” (9.605/98), são atos jurídicos e como todo ato jurídico devem 

estar sujeitos à observância de certos requisitos (subjetivos, objetivos, formais e 

temporais). E é justamente nestes aspectos que se diferenciam esses instrumentos.  

Extraindo essas diferenças, os dois instrumentos são títulos executivos 

extrajudiciais, possuindo os mesmos efeitos no mundo jurídico, ou seja: quando do 

descumprimento do estabelecido cabe a sua execução direta, como título executivo 

extrajudicial. 

Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar os pontos divergentes e comuns entre 

os dois instrumentos, salientando as características do termo de compromisso, absortas 

na lei de crimes ambientais. 

 

2 Considerações sobre o Termo de Compromisso Latu Sensu (Lei 7.347/85): 

 

A evolução social trouxe a necessidade de se identificar a titularidade de certos 

bens em favor da coletividade ou de categorias de pessoas como um todo, a partir daí 

surge à concepção doutrinária de direitos coletivos latu sensu. 

Uma das ferramentas para tal mister é justamente o termo de compromisso, 

dotado da capacidade de solucionar, de forma rápida e eficiente, conflitos entre 

interesses ou direitos coletivos lato sensu, eventualmente surgidos no meio social, já 

que não está sujeito a morosidade do julgamento de demandas como a ação civil 

pública, justamente porque dispensa o processo de conhecimento, garantindo um custo 

menor, com maior reflexo social. 

Marques1, define-o como o mais eficiente instrumento que visa à reparação e 

prevenção de danos ambientais, pois seus resultados são obtidos com maior celeridade 

do que aqueles alcançados por decisão transitada em julgado. 

                                                 
1  MARQUES, José Roberto. Termo de compromisso de ajustamento de conduta. In: 
BENJAMIM, Antonio Herman (org.). Direito, Água e Vida, Law, Water and the web of life. São Paulo: 
Instituto por um Planeta Verde, 2003. p. 622. 
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A doutrina identifica quatro momentos em que o termo de compromisso pode 

ser tomado: 1) no curso do inquérito civil; 2) no curso de um procedimento 

administrativo; 3) em procedimentos judiciais a que se refere a Lei 9.605/98, quando 

envolver infrações penais de menor potencial ofensivo; e 4) no curso de ações 

judiciais.2  

Percebe-se, assim, a importância do termo de compromisso, por ser rápido e 

eficaz na proteção dos interesses coletivos latu sensu.  

 

3 Pontos comuns entre as Leis 7.347/85 e 9.605/98:  

 

As duas modalidades de compromisso pressupõem uma série de requisitos, ou 

seja, precede de atos preparatórios obrigatórios e indispensáveis para que o termo tenha 

eficácia e validade no mundo jurídico.  

Dessa forma, são atos jurídicos sujeitos à observância de requisito subjetivos, 

objetivos, formais e temporais. E são justamente nestes aspectos que se diferenciam. 

 

3.1 Natureza Jurídica 

 

A natureza jurídica do termo de compromisso é ponto colidente na doutrina 

ambientalista, pois existem três posicionamentos diferentes, que os definem como 

forma peculiar de “transação”, “acordo” ou como “ato jurídico”. 

Conforme o Código Civil a transação é modo de extinção de obrigações 

litigiosas, mediante concessões recíprocas de ambas as partes, versando somente sobre 

direitos patrimoniais de caráter privado. 

Porém, como se cogitar concessões recíprocas se o que está adiante é um 

interesse indisponível – meio ambiente ecologicamente equilibrado –? A transação em 

matéria de interesses difusos apresenta peculiaridades próprias, que a distinguem da 

figura tradicional do Estatuto Civil.3

Neste sentido é o posicionamento de Fink: 

 

                                                 
2  MARQUES, José Roberto. op cit. p. 622. 
3  VIEIRA, Fernando Grella. A transação na defesa da tutela dos interesses difusos e coletivos: 
compromisso de ajustamento de conduta. In ação civil pública, 2001. p. 395. 
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Em relação a esse direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é impossível transigir. Será objeto da transação em 
matéria de meio ambiente a forma de adoção das medidas destinadas 
à sua recuperação, ou, ainda, o estabelecimento de certas regras de 
conduta a serem observadas pelo interessado, de tal forma que o 
ecossistema seja preservado [...] o regime jurídico do ajustamento de 
conduta deve obedecer, no que couber, o regime da transação tal 
como previsto pelo direito civil. Assim, o sistema de nulidade parcial 
e total (1.026); sua interpretação restritiva (art. 1.027); o efeito da 
coisa julgada entre as partes (1.030) e sua rescindibilidade, entre 
outros, são princípios plenamente aplicáveis ao compromisso de 
conduta, uma vez que se admite sua natureza de transação.4   
 

Desta forma, é exigência comum a qualquer dos seus modos que a transação 

compreenda todas as obrigações cabíveis e necessárias para a composição do dano. 

Outro posicionamento cogitado na doutrina é com relação a natureza jurídica do 

compromisso, que difere da transação no sentido de ser outra espécie de um gênero 

mais abrangente, qual seja: o “acordo”. 

Neste caso – acordo –, a liberdade do órgão público fica restrita apenas à forma 

pela qual se darão as medidas corretivas e o tempo que demandarão para ser 

implementadas.5  

O último posicionamento conceitua o dito compromisso como sendo o ato 

jurídico pelo qual a pessoa, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende 

interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso de eliminar a ofensa através da 

adequação de seu comportamento às exigências legais. É, pois, a idéia de ato jurídico 

unilateral quanto à manifestação volitiva, e bilateral somente quanto a formalização, eis 

que intervêm o órgão público.6    

Não cabe aqui posicionarmos, mas apenas afirmar que as duas modalidades de 

compromisso possuem esse requisito em comum, ou seja, têm a mesma natureza 

jurídica. 

 

3.2 Titulo Executivo Extrajudicial  

 
                                                 
4  FINK, Daniel Roberto. Alternativa à ação civil pública (reflexões sobre as vantagens do 
termo de ajustamento de conduta). In: MILARÉ, Edis (org.) Ação civil pública – Lei 7.347/85 – 15 
anos. São Paulo: RT, 2001. p. 118. 
5  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 71.  
6  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública comentários por artigo. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1995. p. 137. 
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O compromisso se consubstancia em duas modalidades: o judicial e o 

extrajudicial. O compromisso extrajudicial normalmente se origina de procedimento 

administrativo, lembrando que, quando o procedimento tramita na esfera do Ministério 

Público, denomina-se Inquérito Civil. 

O compromisso a que se reconhece eficácia de titulo executivo extrajudicial 

representa a supressão da fase de conhecimento da ação civil pública que seria proposta, 

na qual os fatos seriam objetos de demonstração e apreciação, para segura aferição do 

dano e sua extensão, ou mesmo da conduta ou providência necessária por parte do 

responsável. 

Não há a intervenção do Judiciário, cabendo a tramitação do procedimento à 

unidade orgânica responsável pela colheita do compromisso. Após firmado, ocorrendo o 

seu descumprimento, a via competente é a ação de execução, e não a de conhecimento. 

Por sua vez, o compromisso judicial é assim considerado apenas porque firmado 

pelo réu perante o juiz, no curso da ação civil pública. Note-se que, apesar de firmado 

perante o órgão jurisdicional, o instrumento sempre será autônomo, já que se trata de 

título executivo extrajudicial ex vi legis.7    

Desse modo, as duas modalidades de compromisso, das Leis 7.347/85 e 

9.605/98, são títulos executivos extrajudiciais, e no caso de descumprimento de seu 

objeto devem ser executados imediatamente, para que haja o imediato cumprimento das 

obrigações avençadas, visando a proteção do meio ambiente de forma célere e eficaz.  

 

4 Pontos divergentes 

 

4.1 Da legitimidade 

 

Quanto a legitimidade, o estudo da lei de ação civil pública e da lei de crimes 

ambientais garante entendimentos divergentes.  

Na lei de ação civil pública é tema bastante polêmico, porque os legitimados 

para propor a competente ação civil pública, com algumas dessemelhanças, são os 

mesmos para firmar o termo de compromisso de ajustamento de conduta. 

                                                 
7  CARVALHO FILHO, José dos Santos. op cit. p. 117. 
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A referida norma elencou, no artigo 5º, os legitimados que poderão propor a 

ação principal e a cautelar. Todavia, mais adiante, o § 6º do mesmo artigo assevera que 

somente os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados o compromisso 

de conduta.   

Ao legitimar apenas os órgãos públicos, o legislador pátrio acabou por restringir 

a legitimidade para a obtenção deste título executivo extrajudicial, conferindo-a apenas 

aos órgãos públicos co-legitimados ao ajuizamento da ação civil pública.8

Esse posicionamento conservador pode ser atribuído à natureza dos direitos 

envolvidos (indisponíveis), aliada a uma margem de insegurança envolvida na relação 

extrajudicial dos conflitos, acarretando uma maior cautela no momento de definir o rol 

dos legitimados a celebração do termo de compromisso.9     

Carvalho Filho explicita o seguinte: 

 
O sentido da expressão órgãos públicos no texto em exame tem 
sentido mais amplo. Aqui o legislador não quis referir-se estritamente 
às partes componentes das pessoas públicas, como é o sentido 
técnico. Pretendeu contemplar, com vistas ao compromisso de 
ajustamento de conduta, as pessoas dotadas de personalidade natural 
para a ação civil pública. Enfim, a permissão contida na lei se 
direcionou para o lado público dos legitimados, com exclusão dos 
entes privados.10

 
Akaqui11, citando Mazzili, relacionou três categorias distintas: a) a dos 

legitimados que, incontroversamente, não podem tomar o compromisso: as associações 

civis, as fundações privadas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista; 

b) a dos legitimados sobre os quais é questionável possam tomar esses compromisso, 

como as fundações públicas e as autarquias; e a) daqueles legitimados que, 

incontroversamente, podem tomar compromisso de ajustamento, todos os demais 

referidos na norma. 

Já a Lei 9.605/98, de forma mais clara autorizou a celebração de termo de 

ajustamento de conduta ambiental a qualquer dos órgãos integrantes do Sistema 

                                                 
8  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op cit. p. 73. 
9  RODRIGUES, Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 158. 
10  CARVALHO FILHO, José dos Santos. op cit. p. 200. 
11  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op cit. 
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Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA12, como mencionado no art. 79-A, em vigor 

por força da Medida Provisória n. 1. 949-22, de 30 de março de 2000. 

Os órgãos integrantes do SISNAMA são os responsáveis pela execução de 

programas, projetos, controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem a 

qualidade ambiental. 

Somente os órgãos integrantes do SISNAMA têm a legitimidade para firmar o 

Termo de Compromisso com o empreendedor. Deve-se afastar o entendimento de que 

qualquer das autoridades consignadas no § 1º do art. 70 da Lei 9.605/98, que são os 

responsáveis pela lavratura dos autos de infração ambiental e instauração de processos 

administrativos, seja legitima para figurar no termo aludido.13

     O SISNAMA é uma estrutura de fato e de direito, uma estrutura política-

administrativa oficial, ainda que aberta à participação de instituições não-

governamentais, através dos canais competentes.14

Deve-se ter cautela quanto aos legitimados do SISNAMA, porque é uma 

estrutura complexa, formada por órgãos, entidades, organismos não governamentais, e 

pela sociedade civil organizada. Mesmo o diploma legal tendo ampliado o rol das partes 

capazes de celebrar o ajustamento de conduta em defesa do interesse ambiental para as 

presentes e futuras gerações, não se tem como verificar os interesses envolvidos por 

essas instituições que não tenham em sua finalidade uma atribuição pública, ou seja, de 

proteger e fiscalizar o meio ambiente . 

Ressalte-se que na expressão entidades estão incluídas as paraestatais, que são as 

sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações e autarquias, desde que 

destinadas à execução de programas, projetos e ao controle e fiscalização dos 

estabelecimentos e atividades que utilizem os recursos naturais.15  

Esta definição inclusive afasta a dúvida quanto a possibilidade dos agentes da 

Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha, para firmar o Termo de Compromisso 

com base na lei 9.605/98. 

 
                                                 
12  O art. 6º da Lei 6.938/81 desenhou a estrutura política administrativa da política ambiental de 
proteção do meio ambiente. 
13  AGRELLI, Vanusa Murta. O termo de compromisso de ajustamento de conduta do 
empreendedor à luz da medida provisória 1.710-6/99. São Paulo: Revista de Direito Ambiental – 15. 
14  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. Doutrina – prática – jurisprudência – glossário. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 273. 
15  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 130. 
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4.2 Do objeto 

 

O termo de compromisso de ajustamento de conduta, esculpido na Lei 7.347/85, 

é um instrumento que previne ou repara um dano a um determinado direito 

transindividual.  

Assim, o artigo 1º da Lei 7.347/85 indicou o rol de disposições que procura 

tutelar e responsabilizar por danos morais e patrimoniais, quais sejam: meio ambiente, 

consumidor, bens e direitos de valor artístico, turístico e paisagístico, qualquer outro 

interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem popular e a ordem 

urbanística, e qualquer outro interesse transindividual que não esteja inserido na norma, 

abarcando o campo de proteção aos interesses ou direitos coletivos latu sensu. 

O obrigado é o autor (infrator), ou o responsável pelos danos dele decorrentes, 

fato esse reconhecido, mesmo que implicitamente no ajuste. É necessário que haja a 

delimitação da ação ou omissão, da dimensão do dano existente ou potencial, de modo a 

que reste evidenciado que as obrigações pactuadas possam realmente atender a defesa 

dos direitos transindividuais.16    

Vê-se, assim, que o objeto a ser negociado não é o meio ambiente, a ordem 

econômica, a ordem urbanística, o consumidor, etc., mas, sim as cláusulas e condições 

de modo, tempo e lugar do cumprimento da obrigação de prevenir e recuperar esses 

interesses transindividuais. Fink destaca estes aspectos: 

 
[...] vale lembrar que essas condições que cercam a obrigação 
principal não podem torná-la impossível de ser realizada; devem ser 
lícitas; e não impossibilitar a mensuração econômica, sob pena de 
desnaturá-la como obrigação ou torná-la ilíquida.17

 
O Ministério Público ou a autoridade pública não pode se valer da 

discricionariedade, por meio de critérios de oportunidade e conveniência, já que não se 

figura uma transação strictu sensu, sobrando pouca liberdade para o agente público que 

firma o compromisso.18

                                                 
16  RODRIGUES, Geisa de Assis. op cit. p. 174. 
17  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 121. 
18  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op cit. p. 72. 
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Mais adiante, no artigo 3º da Lei 7.347/85, que especifica o objeto, há uma 

ordem das obrigações que devem ser observadas e que visam o interesse público, a 

saber: a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

As obrigações de fazer constituem uma importante ferramenta de tutela dos 

recursos ambientais, uma vez que inserem as execuções de projetos tendentes à 

recuperação específica do ambiente degradado, e que as obrigações assumidas no 

compromisso são de resultado e realizadas por conta e risco do interessado.19

A obrigação de não fazer consiste na paralisação imediata de toda e qualquer 

lesão ao meio ambiente, por meio de ação ou omissão que coloque em risco a qualidade 

ambiental. 

Deve ficar claro que somente na impossibilidade de se recuperar o meio 

ambiente será necessária a condenação em dinheiro, já que não é interessante para a 

coletividade permutar um meio ambiente ecologicamente equilibrado por dinheiro. 

A ordem lógica do artigo 3º, na defesa do meio ambiente, é exatamente ao 

contrário, ou seja, obrigação de não fazer em primeiro lugar; a seguir, obrigação de 

fazer, consistente na recuperação do meio ambiente; e por fim, se constatado que o meio 

ambiente tornou-se irrecuperável, pagamento de indenização em dinheiro.20    

A lei de crimes ambientais traz como objeto o compromisso exclusivo da tutela 

do meio ambiente, por meio dos responsáveis pela execução e fiscalização dos 

estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, 

sendo as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidores. 

O alcance do termo firmado pelos órgãos integrantes do SISNAMA é 

meramente administrativo, já que se destina a acatar as exigências impostas pelas 

autoridades administrativas que integram o referido sistema.21

Como visto, o objeto disciplinado na lei de ação civil pública abarca todos os 

interesses transindividuais, mesmo aqueles que não estejam incluídos na norma, tendo 

em vista tratar-se de um rol meramente exemplificativo, diferentemente do objeto 

                                                 
19  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. op cit. p. 110. 
20  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 122. 
21  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 130.. 
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tutelado na lei de crimes ambientais que tem efeitos somente na esfera administrativa, 

na tutela do meio ambiente. 

 

4.3 Participação do Ministério Público 

 

Matéria extremamente controvertida é a participação do Ministério Público 

quando não é o compromissário no termo de ajustamento de conduta, com base na lei de 

ação civil pública. Os participantes do termo são denominados de “compromitente” 

(aquele que está obrigado pelo compromisso) e “compromissário” (órgão público 

legitimado para propor a ação civil pública, cuja participação é apenas formal). 

O Ministério Público tem o poder-dever de promover a tutela dos interesses 

coletivos latu sensu conforme o artigo 129, III da Lei Maior.  

O artigo 5º, § 1º, da lei de ação civil pública disciplina que o compromisso 

judicial, com processo em andamento, sempre intervirá o Ministério Público, seja 

quando for o autor da competente ação, seja quando atuar como fiscal da lei, o que se 

dará de forma obrigatória.  

O grande dilema que se assenta é quando o Ministério Público não for parte no 

termo de compromisso extrajudicial, tendo em vista posicionamentos divergentes 

quanto aos co-legitimados para firmar o respectivo termo. 

Uma corrente sustenta que o compromisso obtido por outrem que não os 

legitimados configuram ato inexistente, bem como que quando realizado por qualquer 

dos co-legitimados que não o Ministério Público, deve ser por este ratificado, sob pena 

de nulidade.22

De forma contrária é o posicionamento de Carvalho Filho: 

 
Lamentamos, entretanto, discordar do entendimento de PAULO 
CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, de que o Ministério Público deva 
intervir mesmo no compromisso extrajudicial, em razão de ser o pilar 
da proteção dos interesses difusos e coletivos. Reconhecendo, 
embora, a importância do múnus atribuído ao Ministério Público 
nesse tipo de proteção, não vemos na lei qualquer vislumbre de 
obrigatoriedade nessa intervenção. Ao contrário, limita-se ela a 
regular, no art. 5º, a atuação ministerial dentro do processo judicial, 
estabelecendo, de modo claro, que o Ministério Público “se não 
intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 

                                                 
22  MILARÉ, Edis. op cit. p. 397. 
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fiscal da lei” (art. 5º, § 1º). “No processo”, diz a norma. Se assim diz 
a lei, a ampliação interpretativa pode alcançar, quando muito, a 
hipótese em que o compromisso é levado a órgão judicial para 
homologação, como visto acima, mas não pode chegar ao extremo de 
abranger aquele que é firmado extrajudicialmente com a 
interveniência de outro órgão público legitimado. Nada impede, é 
oportuno salientar, que o órgão ministerial intervenha no ajuste; pode 
até dizer-se que é aconselhável. Coisa diversa, todavia, é caracterizar 
a intervenção como obrigatoriedade, quando a lei não manifesta 
expressa tal obrigatoriedade.23

    
Na lei de crimes ambientais esta dúvida não se repete, vez que a legitimidade é 

clara, sendo conferida aos órgãos integrantes do SISNAMA, não fazendo referência ao 

parquet. Todavia, sabe-se que o parquet tem o poder-dever de zelar pela qualidade de 

vida saudável de toda a coletividade, já que detém um múnus público.  

Então, quando firmado um termo de compromisso com base na lei 9.605/98, não 

é obrigatória a intervenção, participação ou ratificação do Ministério Público. No 

entanto, nada impede o acompanhamento ou participação do órgão ministerial quando 

assim achar necessário, principalmente nos termos de compromisso de grande 

repercussão, ou que envolvam grandes somas em dinheiro, valendo-se desse modo, a 

lisura da obrigação e a defesa do bem tutelado, que é a recuperação do meio ambiente. 

Observa-se que se a conduta ajustada caracterizar infração penal, o Ministério 

Público, além de firmar o termo de compromisso terá obrigatoriamente que instaurar a 

competente ação penal pelo fato ocorrido.24  

Enfim, o ajuste ministerial não impõe sanção administrativa, somente faz a 

adequação da conduta e a aplicação de medidas compensatórias, ao passo que os órgãos 

públicos com poder fiscalizatório e sancionatório possuem suas próprias atribuições, 

desde a aplicação de multa à interdição de estabelecimento.25  

 

4.4 Da condição temporal 

 

A lei de ação civil pública não faz nenhuma referência a condição temporal com 

relação a atividades ou empreendimentos, até porque os interesses são transindividuais. 

                                                 
23  CARVALHO FILHO, José dos Santos. op cit. p. 141. 
24  RODRIGUES, Geisa de Assis. op cit. p. 27. 
25  LOCATELLI, Paulo Antônio. O termo de compromisso de ajustamento de conduta na 
proteção dos direitos sociais. Atuação jurídica – ACMP. Ano 4, nº 10, setembro de 2002. 
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Diferentemente se posiciona a lei de crimes ambientais, na qual determina que só possa 

ser celebrado em relação a empreendimentos que já estivessem em atividade no dia 30 

de março de 1988, data da vigência da referida norma.  

Sobre o assunto explica Fink: 

 
As condições temporais vêm indicadas no § 2º do citado art. 79-A. 
Esse novo compromisso somente poderá ser celebrado em relação a 
empreendimentos que já estivessem em atividade no dia 30 de março 
de 1988, data da vigência da Lei 9.605/98. Empreendimentos 
iniciados após essa data não poderão celebrar qualquer ajustamento 
de sua conduta, já que é óbvio que deverão estar com suas atividades 
plenamente adequadas às exigências legais.26

 
Deviam, ainda, estes empreendimentos em curso no dia 30 de março de 1988  

requerer a celebração do compromisso até o dia 31 de dezembro daquele ano, de forma 

escrita, mediante protocolo no órgão ambiental competente. 

O prazo não é suficiente para que todos os empreendimentos possam se adequar, 

essa é a preocupação de Agrelli:: 

 
A crítica singular cabível ao ato normativo em tela, qual seja, a 
Medida Provisória 1.710, de 1988, consubstancia-se no prazo 
máximo fixado para o protocolo de requerimento de assinatura do 
Termo de Compromisso junto ao órgão ambiental, que expirou no dia 
31.12.1998, prazo este, que certamente não será suficiente para que 
todos os empreendedores consolidem o instrumento junto ao órgão 
ambiental. Necessário se faz, que o Estado fixe um prazo maior, o 
que certamente atenderá ás necessidades da sociedade civil e política, 
no que diz respeito, à preservação e recuperação do meio ambiente, 
na continuidade do desenvolvimento da atividade econômica, na 
manutenção da empregabilidade e da carga tributária para os cofres 
públicos.27

      
Os órgãos integrantes do SISNAMA, fora dessas condições temporais acima 

mencionadas, não estão autorizados a celebrar ajustamento de conduta.28

A aludida Medida Provisória 1.710-6/90, ao garantir ao empreendedor a 

possibilidade de celebração de termo de Compromisso, veio regulamentar e consolidar 

o ordenamento jurídico que trata da matéria: Lei de Ação Civil Pública e a Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

                                                 
26  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 131. 
27  AGRELLI, Vanusa Murta. op cit. p. 113. 
28  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 131. 
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Desse modo, a referida Medida Provisória veio facultar ao empreendedor a 

realização de Termo de Compromisso, não traz inovação ao ordenamento jurídico 

pátrio. A grande vantagem encontra-se na afirmação do direito do empreendedor, 

consistente na lavratura do termo de ajustamento de conduta, assim como a 

regulamentação para a celebração de compromisso, em detrimento das incertezas e 

dúvidas existentes quanto à possibilidade da celebração do termo. Anteriormente 

tinham-se as indagações: Quem? Quando? Em quais condições?29

Essas dúvidas ainda persistem, pois é notório que vários termos de compromisso 

são firmados com base na lei de crimes ambientais pelos órgãos ambientais de todo o 

país. Como ficam aqueles empreendimentos antigos, que já exerciam a sua atividade e 

que não o protocolizaram na data estipulada, 31/12/1998? Como ficam os novos 

empreendimentos que não existiam a época e que atualmente estão firmando termo de 

compromisso com base na Lei 9.605/98? Juridicamente como ficam os termos de 

compromisso firmados pelos órgãos integrantes do SISNMA que não observaram essas 

condições temporais estipuladas na própria lei? 

Tentando responder esses questionamentos, o Supremo Tribunal Federal, em 

decisão datada de 03/08/2000, deliberou suspender ex nunc a eficácia do referido 

dispositivo fora dos limites da norma de transição, no tocante à sua aplicação aos 

empreendimentos e atividades que não existiam anteriormente à entrada em vigor da lei 

de crimes ambientais, até final julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2.083-8. 

Sobre o assunto argumenta Miranda: 

 

Muito embora tomada em sede de liminar pelo Plenário do STF a 
decisão indica a tendência de restringir o alcance da referida Medida 
Provisória à norma de transição, ou seja, apenas e tão somente para 
os casos de empreendimentos e atividades em curso na data da 
referida lei 9.605/98, evitando a sua incidência sobre aqueles 
empreendimentos ou atividades implantados após a sua vigência.30    

 

4.5 Prazos 

                                                 
29  AGRELLI, Vanusa Murta. op cit. p. 110. 
30  MIRANDA,      Augusto.    Mecanismos      de       compromisso    de    ajuste    e     sua      
aplicação  
 pelos órgãos e agências ambientais. Disponível no site:  
http://old.ecolatina.com.br/br/artigos(legisl_ambiental/legis_amb_06.asp),  em 06 de outubro de 2005. 
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A lei de ação civil pública não estabeleceu prazos de vigência que devam estar 

inseridos no termo de compromisso, no entanto, a especificação do vencimento é 

indispensável para a exigibilidade da obrigação. Analisando o caso concreto, as partes  

determinarão um prazo razoável para o cumprimento do avençado no termo de 

compromisso de ajustamento de conduta.  

De forma inovadora, a lei de crimes ambientais no artigo 79-A, inciso III, 

estabeleceu o prazo de vigência, que, em função da complexidade das obrigações nele 

fixadas, poderá variar entre no mínimo de 90 (noventa) dias e o máximo de 3 (três) 

anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Então, o prazo máximo do 

termo de compromisso será de 6 (seis) anos. 

 

5 Efeitos do termo de compromisso esculpido na lei de crimes e infrações ambientais 

 

Outra vantagem de se firmar um termo de compromisso, conforme a Lei 

9.605/98 são os efeitos que repercutem de forma benéfica para o compromissário ou 

infrator ambiental.  

Sua celebração impede a continuidade das exigências das multas aplicadas, 

como conseqüência das infrações administrativas. Isso decorre do artigo 60, caput do 

Decreto Federal 3.179/99, que regulamentou a aplicação da lei de crimes ambientais. 

A suspensão dos efeitos das multas é comentada por Fink: 

 
[...] a questão que aqui também se coloca é se a suspensão da 
exigibilidade se estende a outras espécies de sanção, como por 
exemplo, a suspensão total ou parcial da atividade e o embargo de 
obra ou atividade, entre outras. Isso porque, celebrado o 
compromisso que implique a cessação do dano ou sua correção, nada 
impede que a obra ou atividade possa ter continuidade, se não houver 
incompatibilidade ambiental. Em assim sendo, pode-se imaginar 
possível a aplicação da suspensão da exigibilidade a outras sanções 
administrativas. 
Contudo, ainda que razoável à primeira vista, parece-nos impossível 
ampliar o alcance do dispositivo que apenas menciona a suspensão da 
exigibilidade da multa, não fazendo nenhuma referência às outras 
espécies de sanção. E, convenhamos, a regra é excepcional, já que a 
transação pelo compromisso, em princípio, opera efeitos meramente 
civis, sendo a atuação na esfera administrativa completamente 
independente. Em sendo exceção, assim deve ser tratada, 
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interpretando-se restritivamente. Portanto, aplica-se tão somente ás 
multas, simples ou diárias. 
Mas a suspensão da atividade ou embargo da obra, assim como outras 
sanções que não se mostrem incompatíveis, poderão ser objeto de 
deliberação no próprio compromisso de ajustamento, fazendo com 
que tenham sua exigibilidade suspensa ou as exigência adequada à 
nova realidade representada pela transação.31   
 

Insere-se aí, como objeto de deliberação, os equipamentos eventualmente 

apreendidos, mas que não tem nenhuma participação no dano, ou então os 

equipamentos ou acessórios imprescindíveis para que a atividade continue. É, claro que 

tal postura deve ser analisada no caso concreto, com muita cautela, visando sempre o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, como também a livre iniciativa e a 

atividade econômica, que devem caminhar de forma sustentável e equilibradas.   

O segundo efeito administrativo está absorto no § 3º, do artigo 60, do Decreto 

Federal 3.179/99, que ilustra que cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo 

infrator no termo, as multas simples e diárias serão reduzidas em noventa por cento de 

seu valor atualizado monetariamente. 

O percentual de redução da multa é fixo, não podendo ser inferior ou superior e 

não pode ser recusado pela autoridade administrativa. Desde, que as obrigações 

assumidas tenham sido integralmente cumpridas e tenham cessado e recuperado o meio 

ambiente.32

Outro efeito que irá incidir na esfera penal diz respeito que na lei de crimes 

ambientais são considerados ilícito penal e administrativo as condutas que contrariam 

normas e os regulamentos da administração pública ambiental. A punição não se 

restringe às pessoas físicas, sancionando penalmente as pessoas jurídicas, por meio de 

sanções pecuniárias, suspensão ou interdição de atividades. 

No tocante ao reconhecimento da culpa por parte da empresa é a preocupação de Reale 

Junior e Ferrari: 

 

O artigo 79-A da Lei nº 9.605/98 diz que qualquer dos órgãos 
ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) está 
autorizado a celebrar termo de ajustamento de conduta ambiental, não 
existindo qualquer mandamento que exija o reconhecimento de culpa 
por parte da empresa, possuindo natureza jurídica de instrumento de 
transação legal, donde imprescindível configura-se a bilateralidade e 

                                                 
31  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 131. 
32  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 136. 
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o diálogo entre os envolvidos [...] não pode o Ministério Público 
(MP) ou qualquer outra autoridade ambiental exigir o 
reconhecimento de culpa por parte da empresa, configurando-se nula, 
ilegal e abusiva qualquer cláusula nesse sentido. [...] É mais 
temerário o fato de que não há na lei qualquer vínculo entre o ajuste 
da área administrativo-ambiental e a penal, sendo possível, de um 
lado, o acordo na área administrativo ambiental, e de outro, a 
responsabilidade criminal derivada exatamente do próprio 
reconhecimento da suposta degradação ambiental.33

 

O termo de compromisso firmado de acordo com a lei de crimes ambientais 

estaria excluindo os efeitos civis e criminais. Na esfera penal, porque a lei não atribui 

nenhuma conseqüência de ordem criminal a esse termo celebrado, e, qualquer 

disposição nesse sentido é nula.34   

Desse modo, enquanto não existir enunciado expresso na norma, será legitimo 

postular pela suspensão da norma penal ambiental fundada em uma nova concepção 

sistêmica, tendo a precaução às empresas de observarem antes de assinar qualquer 

termo de compromisso, que não é possível a punição penal ambiental enquanto 

suspensa a eficácia da sanção administrativa atentatória ao meio ambiente.35   

Percebe-se a cautela que as partes devem ter ao assinar o termo de compromisso, 

especialmente o compromissário, uma vez que está tentando recuperar e regularizar o 

seu passivo ambiental, observando com atenção os termos do conteúdo da proposta, que 

podem gerar conseqüências na esfera penal.   

Como frisado, cada proposta de termo de compromisso deve ser analisado sob os 

critérios da supremacia do interesse público sobre o particular, e dos postulados legais 

vigentes no ordenamento ambiental pátrio, visando um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações. 

 

6 Conclusão 

   

O meio ambiente merece uma proteção diferenciada, até porque o que está em 

jogo é a sobrevivência da própria raça humana, não se concebendo mais as catástrofes 

                                                 
33  REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. As armadilhas da legislação ambiental 
no país. Retirado do site http://www.anbio.org.br/bio/biodiver_art. 120.htm. em 06 de outubro de 2005. 
34  FINK, Daniel Roberto. op cit. p. 130. 
35  REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. op cit. 
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que ocorrem na atualidade. Por isso, instrumentos jurídicos são importantes para 

vislumbrar o equilíbrio harmônico entre os seres humanos e o meio ambiente. 

E dentre os instrumentos jurídicos que se destina a tal fim, destaca-se o termo de 

ajustamento de conduta, especialmente quando realizado na fase pré-processual, ou na 

esfera administrativa, tutelando não só ao meio ambiente, mas todos os direitos difusos 

e coletivos.  

A aplicabilidade dos termos de ajustamento de conduta no ordenamento 

ambiental pátrio tem crescido vertiginosamente nos últimos anos, especialmente porque 

tem se mostrado uma ferramenta célere e eficaz na recuperação ou paralisação de danos 

ao meio ambiente, indicando ser mais vantajoso para o meio ambiente e para a parte 

envolvida, do que uma demanda judicial. Permite uma negociação direta com os 

interessados pela composição do dano, mostrando-se um instrumento importante de 

tutela e gestão dos recursos ambientais.     

Perante os posicionamentos alvitrados sobre as duas modalidades de termo de 

compromisso, imperioso observar que são títulos executivos extrajudiciais, possuindo a 

mesma natureza jurídica. Todavia, as dessemelhanças são bem marcantes, 

especialmente no que se refere a legitimidade e a condição temporal. 

Não se pode negar que o termo de compromisso inserido na lei de crimes 

ambientais não pode ser mais utilizado para regularizar atividades ou empreendimentos 

que deveriam se enquadrar na normativa até dezembro de 98. Seu uso atual e 

corriqueiro pelos órgãos integrantes do SISNAMA é ilegal, devendo ser abolida. 

É lógico que o termo de compromisso pode ser empregado, não com base na lei 

9.605/98, mas sim com alicerce na lei de ação civil pública, mesmo existindo toda a 

controvérsia de quem pode ser parte para firmá-lo, pois afinal, se está diante de um bem 

indisponível, de ordem pública e interesse de toda a coletividade. 

Nos termos do compromisso, os infratores devem cooperar com os órgãos 

ambientais e com o Ministério Público, cumprindo integralmente todas as avenças 

estabelecidas, propiciando a conservação do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações, como determina o artigo 225 da Lei Maior.          
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A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NA LEI 9.985/2000 

 

Marciano Seabra de Godoi*

 
RESUMO 
 
O artigo sustenta que a compensação ambiental não tem natureza tributária, constituindo 

uma das medidas compensatórias a serem estabelecidas no procedimento licenciador de 

empreendimentos que apresentem significativo impacto ambiental negativo não 

mitigável pelas medidas de prevenção e correção definidas no licenciamento. Exemplos 

de impacto dessa natureza são a sensível redução da biodiversidade de determinado 

ecossistema ou o comprometimento do patrimônio paleontológico e espeleológico de 

determinada região. A medida legal é proporcional e razoável, mas há graves riscos de a 

medida ser mal utilizada pelos órgãos licenciadores, como se fosse uma taxa de 

licenciamento ambiental ou uma espécie de salvo-conduto para que empreendimentos 

altamente danosos para o meio ambiente sejam licenciados, numa aplicação distorcida e 

equivocada do princípio do poluidor-pagador. 

 

PALAVRAS-CHAVES 
 
AMBIENTAL; COMPENSAÇÃO; NATUREZA; PROPORCIONALIDADE; MÁ-

APLICAÇÃO 

 

ABSTRACT 
The article sustains that the environmental compensation does not have tax nature, and 

that it constitutes one of the compensatory measures to be established in the undertaking 

licensing procedure that presents significant negative environmental impact that cannot 

be mitigated through prevention or correction measures defined in the licensing. 

Examples of impact of this nature are the sensitive reduction of the biodiversity of 

certain ecosystem, or the degradation of paleontological or speleological richness of 

some region. The legal measure is proportional and reasonable, though there are serious 

risks of the measure to be misused by state officers, as either an environmental licensing 

tax or a type of safe-conduct for the enterprise that is recognizably harmful to the 

  

4448



environment to be licensed, in a distorted and mistaken application of the Polluter Pays 

Principle. 
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INTRODUÇÃO 
 A doutrina que vem examinando a natureza jurídica da figura prevista no art.36 

da Lei 9.985/2000 geralmente tem chegado à conclusão de que a exação teria natureza 

de tributo e, por não cumprir uma ou outra regra constitucional-tributária, seria 

inconstitucional1. 

 Pretendemos demonstrar no presente artigo que tanto a interpretação histórica 

quanto a interpretação sistemática ou teleológica do dispositivo que regula a 

compensação ambiental indicam que não se trata de um tributo, mas de uma das 

medidas compensatórias a serem eventualmente fixadas pelos órgãos do Poder 

Executivo no procedimento de licenciamento ambiental. 

 Além de examinar a doutrina, o presente artigo analisará o único voto até o 

momento já proferido (pelo Relator Ministro Carlos Britto) na ação (ADI 3.378, 

distribuída no STF em 2004) em que a Confederação Nacional da Indústria requer a 

                                                 
* Mestre (Universidade Federal de Minas Gerais) e Doutor (Universidade Complutense de Madri) em 
Direito Financeiro e Tributário. Professor da PUC-MG (graduação e mestrado). Presidente do Instituto de 
Estudos Fiscais – IEFi. Advogado em Belo Horizonte. 
1 Afirmando o caráter tributário e a inconstitucionalidade da compensação ambiental, cfr. GUERRA, 
Sérgio. Compensação ambiental nos empreendimentos de significativo impacto, In: WERNECK, Mário 
et alii (Coords.). Direito ambiental Visto por nós Advogados, Belo Horizonte: Del Rey, 2005, pp. 129-
145; SALIBA, Ricardo Berzosa. A natureza jurídica da “compensação ambiental” – vícios de 
inconstitucionalidade, Interesse Público, n.º 29, jan./fev. 2005, pp. 197-214; MILARÉ, Édis & 
ARTIGAS, Priscila Santos. Compensação Ambiental: questões controvertidas, Revista de Direito 
Ambiental, n.º 43, jul./set. 2006, pp.101-114; DOMINGUES, José Marcos. A chamada “compensação 
financeira SNUC”, Revista Dialética de Direito Tributário, n.º 133, out./2006, pp.43-66, ANTUNES, 
Paulo de Bessa. Imposto vestido de verde, texto publicado no jornal O Eco em 9.08.2004 e disponível 
na internet (www.dannemann.com.br). Na jurisprudência, destaca-se a decisão (posteriormente cassada 
pelo STF) do Desembargador Federal Catão Alves, do TRF da 1.ª Região, que deferiu medida liminar em 
mandado de segurança considerando ser a compensação ambiental uma figura tributária e limitando sua 
cobrança a 0,5% dos custos totais de implantação do empreendimento (Agravo 2005.01.00.060479-0). 
Em sentido oposto, defendendo o caráter não-tributário da figura, cfr. MACHADO, Paulo Afonso Leme. 
Direito Ambiental Brasileiro, 12.ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2004, pp.764-771 e CHACHA, Senise 
Freire & SILVA, Lúcia Helena. A natureza jurídica da compensação ambiental, Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, n.º 12, dez./2004, pp.122-148. 
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declaração de inconstitucionalidade da norma que dispõe sobre a compensação 

ambiental (art.36 da Lei 9.985/2000). 

 Analisaremos os argumentos contidos na petição inicial da ADI 3.378 no sentido 

de que a compensação ambiental não passaria no teste de proporcionalidade geralmente 

aplicado pelos tribunais constitucionais contemporâneos no controle de 

constitucionalidade das leis, e finalmente avaliaremos os riscos de a medida vir a se 

degenerar numa cobrança arbitrária e desviada de seu propósito e de sua função 

originais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. A compensação ambiental, que não surgiu com a Lei 9.985/2000, nunca foi 

nem poderia ser um tributo 

 

 Para entender a real natureza jurídica da compensação ambiental, não podemos 

agir como se a figura houvesse sido criada pelo art.36 da Lei 9.985/2000. Esse 

dispositivo trata da terceira versão de uma norma criada muitos anos antes por um 

instrumento infralegal (Resolução do CONAMA). A análise dessa evolução histórica é 

fundamental para concluir com segurança que a figura não é um tributo. 

Foi a Resolução CONAMA n.º 10/1987 que estabeleceu originalmente que o 

responsável por um empreendimento capaz de provocar significativo impacto ambiental 

(“obras de grande porte” responsáveis pela “destruição de florestas e outros 

ecossistemas” – art.1.º da Resolução) estava obrigado a implantar uma Estação 

Ecológica, preferencialmente junto à área do empreendimento. Essa implantação era 

considerada um pré-requisito necessário para o licenciamento. E já nessa Resolução de 

1987 (art.2.º) se dispunha que o valor da área e das benfeitorias da Estação Ecológica 

não poderia ser “inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para a 

implantação dos empreendimentos”. 

Eis portanto uma norma pela qual o CONAMA, no uso de suas competências, 

estabeleceu uma espécie de padronização de um dos aspectos (o estabelecimento de 

medidas compensatórias) do procedimento de licenciamento ambiental. Essa 

padronização se dirige ao órgão licenciador e significa duas coisas: 1.º) o licenciamento 
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de empreendimentos de impacto significativo terá necessariamente como um dos seus 

pré-requisitos a implantação de uma Estação Ecológica custeada pelo responsável pelo 

empreendimento e 2.º) a quantificação dessa obrigação será proporcional ao impacto 

ambiental e não poderá ser inferior a meio por cento dos custos de implantação do 

empreendimento. 

E de onde essa norma infralegal expedida pelo CONAMA em 1987 retirava sua 

fonte de validade? Das normas legais (Lei 6.938/1981) que determinam: que a avaliação 

de impactos ambientais, o licenciamento ambiental e a criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos são “instrumentos da política nacional do meio ambiente” 

(art.9.º, III, IV e VI), e que o CONAMA tem a prerrogativa de estabelecer “normas e 

critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras” 

(art.8.º, I). 

Ou seja, nada neste contexto normativo aponta para o exercício do poder de 

tributar, que tem objetivos e instrumentos totalmente diversos. Mas um aspecto dessa 

norma é especialmente didático para demonstrar que estamos longe da seara tributária. 

Vejamos. 

Sabe-se que o tributo (salvo exceções expressamente estampadas na 

Constituição) deve ter seus elementos essenciais (sujeito passivo, base de cálculo, 

alíquota) fixados com precisão na própria lei (em sentido formal) que o institui. Daí a 

doutrina afirmar a exigência de “tipicidade tributária”, e daí o art.3.º do Código 

Tributário Nacional estabelecer que o tributo é uma prestação pecuniária “instituída” (e 

não somente “prevista”) em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

“plenamente vinculada”. A cobrança do tributo – efetuada pelo Executivo – é 

“vinculada” porque o legislador já fixou com precisão os elementos da prestação, 

elementos aos quais o administrador está “vinculado”, afastando-se portanto a 

discricionariedade do órgão responsável pela fiscalização e cobrança da exação. 

Ora, como pode a compensação ambiental ser um tributo se a discricionariedade 

administrativa é a pedra de toque dessa figura? O “caráter significativo” dos danos 

ambientais, pressuposto para a exigência da compensação, é algo que somente pode ser 

avaliado pelo órgão licenciador. Além disso, a própria quantificação da compensação 

(que se deve fazer em proporção ao impacto ambiental) é tarefa naturalmente atribuída 

ao órgão licenciador, tendo o CONAMA (e depois o legislador com a Lei 9.985/2000) 
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simplesmente fixado um piso de meio por cento dos custos de implantação. Não há 

como enxergar natureza tributária numa figura que não tem como funcionar a não ser 

pelo exercício da discricionariedade técnica (que obviamente não pode desbordar para a 

arbitrariedade) dos órgãos ambientais licenciadores. 

Essas conclusões lançadas à luz da Resolução CONAMA 10/1987 se sustentam 

plenamente frente às normas posteriores (Resolução CONAMA 2/1996 e art.36 da Lei 

9.985/2000) que trataram da mesma obrigação.  

A Resolução CONAMA 2/1996, que revogou a Resolução 10/1987 e passou a 

regular a matéria, não trouxe qualquer mudança significativa em relação ao regime até 

então vigente. Houve mudanças de redação2 e um maior detalhamento sobre as 

obrigações do órgão licenciador3, mas a única alteração palpável (que não afetou o 

regime de cobrança) foi que a compensação passou a ser preferencialmente aplicada (e 

não necessariamente como ocorria antes) na implantação de uma Estação Ecológica, a 

critério do órgão licenciador e depois de ouvido o empreendedor. 

Já a Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, alçou ao nível de lei em sentido formal a obrigação (já 

existente desde 1987) do responsável por empreendimentos de significativo impacto 

ambiental de financiar a implantação e manutenção de uma unidade de conservação. O 

art.36 da Lei 9.985 manteve as principais características da obrigação (tal como 

delineada na Resolução de 1996): sua exigência cabe tão somente nos casos de 

licenciamento de “significativo impacto ambiental”, impacto este que deverá ser 

constatado tecnicamente pelo órgão licenciador com base no Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); sua quantificação se fará “de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento” e seu valor 

mínimo corresponde a meio por cento dos custos de implantação do empreendimento; 

sua aplicação poderá se dar em unidades de conservação já existentes ou a serem 

criadas. 

                                                 
2 A Resolução de 1987 dispunha que a compensação seria devida no licenciamento de “obras de grande 
porte”, ao passo que a de 1996 estabeleceu que a compensação seria devida no licenciamento “de 
empreendimentos de relevante impacto ambiental”. 
3 Quanto ao órgão licenciador, dispôs-se (art.3.º) que o mesmo deveria “explicitar todas as condições a 
serem atendidas pelo empreendedor para o cumprimento do disposto nesta Resolução, durante o processo 
de licenciamento ambiental” e que esse órgão licenciador poderia destinar até 15% da compensação para 
implantação de sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da qualidade ambiental no entorno 
onde serão implantadas as unidades de conservação.  
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Mantida a estrutura básica da obrigação (que no texto das Resoluções anteriores 

não era chamada de “compensação”4), o art.36 da Lei 9.985/2000 acrescentou-lhe outras 

normas necessárias para adequá-la ao então criado Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, como a norma segundo a qual as unidades a serem beneficiadas pela 

compensação seriam as do “grupo de proteção integral”5, com a exceção prevista no § 

3.º do artigo 366. 

 Mas o fato de a obrigação a cargo do responsável pelo empreendimento ter 

passado a figurar ou estar prevista no texto de uma lei em sentido formal não pode levar 

o intérprete a considerar que houve sua transformação em tributo! Uma das 

características fundamentais da compensação ambiental é ser apurada e cobrada 

mediante uma atividade administrativa pautada pela discricionariedade técnica, o que 

desde logo impede que a consideremos um tributo. Se tivéssemos uma contribuição com 

uma única alíquota fixada na lei, então a contribuição deixaria de cumprir seu papel de 

compensar os impactos ambientais negativos, pois o vulto desses impactos ambientais 

somente é conhecido caso a caso, por meio das conclusões do Estudo de Impacto 

Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de cada empreendimento. 

 A doutrina geralmente defende a natureza tributária da figura prevista no art.36 

da Lei 9.985/2000 afirmando que a compensação é uma prestação pecuniária 

compulsória prevista em lei e que não decorre de ato ilícito7. 

De fato a compensação ambiental é uma prestação pecuniária compulsória 

prevista em lei (mas não “instituída em lei” em todos os seus elementos como deve 

ocorrer com os tributos) e que não é sanção por ato ilícito, mas isso não basta para vê-la 

como um tributo, pois lhe falta o atributo de ser uma obrigação cobrada “mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada” (parte final do art.3.º do CTN). E aqui a 

doutrina majoritária desenvolve um argumento curioso: o que é na verdade uma 

                                                 
4 O termo “compensação”, que não constava do texto das Resoluções CONAMA 10/1987 e 2/1996, é 
usado no § 3.º do art.36 da Lei 9.985/2000 e nos arts. 31 a 33 do Decreto 4.340/2002. 
5 As unidades de proteção integral são as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques, os 
monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre (cfr. art.8.º da Lei 9.985). 
6 “Art.36, § 3.º. Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante 
autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente 
ao grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.” 
7 “A obrigação de pagar tal prestação compulsória, imposta por lei, não deriva de uma ilicitude praticada 
pelo empreendedor-contribuinte (...)” – DOMINGUES, op.cit., p.51.  
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evidência de que a figura não é um tributo passa a ser considerado como uma evidência 

de que a figura, sendo tributo, é inconstitucional. 

Ricardo Saliba inicialmente afirma que a compensação ambiental é um tributo, e 

nesse primeiro momento não indaga se a obrigação traz ou não em si a marca da 

discricionariedade administrativa8. Em seguida conclui pela inconstitucionalidade da 

figura, alegando que em nosso sistema não é possível “se estabelecerem alíquotas, na 

estrutura de uma norma tributária, por conta de uma decisão administrativa, exarada por 

um órgão ambiental que (...) não tem poder legiferante algum na órbita fiscal”9. Ora, o 

que é uma característica da natureza não-tributária da compensação ambiental passa a 

ser considerado pelo autor como um defeito em sua pretensa natureza tributária.  

 

2. Não se trata de indenizar nem de prevenir um dano específico, mas sim de 

compensar a ocorrência de um impacto ambiental significativo 

  

O texto do art.1.º das Resoluções CONAMA 10/1987 e 2/1996 produzia a 

impressão de que a implantação (a cargo do empreendedor) de uma unidade de 

conservação tinha a natureza de uma indenização pela prática de ato ilícito. Com efeito, 

o art.1.º de ambas as Resoluções começava com os seguintes dizeres: “Para fazer face à 

reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros 

ecossistemas...”. 

 Contudo, o contexto normativo presente em ambas as Resoluções sempre 

indicou que a obrigação de implantar uma unidade de conservação não tinha natureza 

sancionatória ou de indenização pela prática de um ilícito. Ora, se o órgão ambiental 

licenciador constata que determinado empreendimento engendrará “atividades lesivas 

ao meio ambiente”, que de acordo com o § 3.º do art.225 da Constituição sujeitariam 

seus agentes a sanções penais, administrativas e civis, naturalmente que a única conduta 
                                                 
8 “(...) se a ‘compensação ambiental é efetivamente uma parcela pecuniária, com previsão em lei, 
decorrente da expedição de licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto 
ambiental dentro do campo da licitude, até porque se assim não fosse sequer falaríamos de licenciamento 
ambiental, mas sim em crime ambiental, e ainda exigida compulsoriamente sob pena de não se expedir tal 
licenciamento pelo órgão competente, podemos então chegar à conclusão de que na verdade esse instituto 
(...) é um tributo” – SALIBA, op.cit., p.203. 
9 SALIBA, op.cit., p.213. Em sentido semelhante se pronunciam Édis Milaré e Priscila Artigas: afirmam 
que é “certamente tributária a natureza jurídica pretendida pelo legislador”, mas em seguida concluem 
que “é esdrúxula a falta de definição pela Lei de critérios claros e específicos para o seu cálculo, deixando 
o alvedrio unilateral do administrador público o estabelecimento do quantum a ser recolhido” – MILARÉ 
& ARTIGAS, op.cit., pp.112-113. 
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que o órgão ambiental pode tomar é negar a licença do empreendimento – e não 

conceder a licença exigindo a implantação de uma unidade de conservação. Por isso os 

“danos ambientais” mencionados no art.1.º das Resoluções CONAMA 10/1987 e 

2/1996 não se confundem com as “atividades lesivas ao meio ambiente” previstas no 

art.225, § 3.º da Constituição ou com os “danos causados ao meio ambiente” previstos 

no art.14, § 1.º da Lei 6.938/198110.  

O órgão licenciador, verificando que o empreendimento – mesmo com a 

imposição de medidas mitigadoras do impacto ambiental negativo – ainda é capaz de 

provocar danos ambientais no sentido dessas normas (art.225, § 3.º CF e art.14, § 1.º da 

Lei 6.938/1981), deve pura e simplesmente negar a licença. O que as Resoluções do 

CONAMA acima mencionadas chamaram de “danos ambientais” são na verdade 

degradações da qualidade ambiental no sentido de “atividades que direta ou 

indiretamente afetem desfavoravelmente a biota” (uma das hipóteses de “poluição” nos 

termos do art.3.º, III, c da Lei 6.938/1981). Por isso na redação do art.36, § 1.º da Lei 

9.985/2000 a expressão “danos ambientais” (presente nas antigas Resoluções) foi 

substituída pela expressão – muito mais apropriada tecnicamente – “significativo 

impacto ambiental”.  

 Muitos empreendimentos causam degradações da qualidade ambiental no 

sentido do art.3.º, III, c da Lei 6.938/1981, mas isso não é motivo para serem vetados 

pelas autoridades ambientais, sendo que a compensação ambiental pode ser uma 

ferramenta importante para justificar o licenciamento do empreendimento. Tomemos 

como exemplo a construção de uma rodovia de grandes dimensões. Os impactos 

ambientais negativos podem ser enfrentados de duas maneiras. Quanto aos impactos 

mitigáveis (por exemplo o risco de acidentes com derramamento de substâncias 

tóxicas), deve-se exigir que o empreendedor adote medidas mitigadoras preventivas 

(sinalização adequada, traçado apropriado da pista) e corretivas (equipes de emergência 

em permanente prontidão). Quanto aos impactos não-mitigáveis, entram em cena as 

medidas compensatórias. No caso de uma rodovia que provoque a destruição de uma 

determinada área de vegetação primária, tem-se uma degradação ambiental não-

                                                 
10 “Art.14, §1.º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 
propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 
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mitigável, pois as perdas em termos de redução da biodiversidade são irreversíveis. 

Exatamente para compensar essa redução da biodiversidade é que o órgão licenciador 

impõe ao empreendedor a obrigação de implantar uma unidade de conservação da 

natureza, pois essa implantação significará ganhos preciosos e permanentes em termos 

de preservação da biodiversidade. 

 O voto que o Ministro Carlos Britto proferiu na ADI 3.378 considera que a 

compensação ambiental se justifica pela necessidade de o empreendedor “responder 

pelas medidas de prevenção de impactos ambientais que possam decorrer, 

significativamente, da implementação de sua empírica empreitada econômica” (item 15 

do voto). Segundo o Ministro, o art.36 da Lei 9.985/2000 teria criado “uma forma de 

compartilhamento das despesas com as medidas oficiais de específica prevenção ante 

empreendimentos de significativo impacto ambiental” (item 10 do voto)11. 

 Concordamos com a conclusão do voto do Ministro Britto (constitucionalidade 

da compensação ambiental), mas não com essa linha de fundamentação que enxerga a 

obrigação prevista no art.36 da Lei 9.985 como uma “forma de compartilhamento das 

despesas com as medidas oficiais de prevenção”. Não se trata de medida de prevenção 

contra riscos de danos ambientais. Para isso existem as medidas mitigadoras 

preventivas, como por exemplo os “equipamentos de controle e sistemas de tratamento 

de despejos” que devem ser especificados no Estudo de Impacto Ambiental conforme 

determina a Resolução CONAMA 1/1986 (art.6.º, III). Tanto a compensação ambiental 

não tem caráter preventivo que o Decreto que a regulamentou (Decreto 4.340/2002) 

explicitou que a fixação do montante da compensação ambiental será proporcional aos 

“impactos negativos não mitigáveis” por meio de medidas preventivas (art.31 do 

Decreto), como é por excelência o impacto da perda de biodiversidade. 

 No Relatório de Impacto Ambiental, devem ser identificados os impactos 

negativos “que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado” pelo 

empreendimento (art.9.º, VI da Resolução CONAMA 1/1986). Para esses impactos 

negativos não-mitigáveis, que por definição não podem ser enfrentados com medidas 

                                                 
11 Em outras partes do voto, o Ministro deixa de tratar a compensação ambiental como uma medida 
preventiva e afirma que a mesma engendra uma “obrigação de compensar os danos ambientais” (nota de 
rodapé do item 10 do voto). No fecho do voto, a compensação é identificada – de forma bastante ampla e 
genérica – com o ônus do empreendedor de “arcar, ao menos em parte, com os custos de prevenção, 
controle e reparação dos impactos negativos ao meio ambiente” (item 16 do voto). 
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preventivas, existem as medidas compensatórias, gênero do qual é espécie a figura do 

art.36 da Lei 9.985/2000. Voltando ao exemplo do licenciamento de uma rodovia: a 

perda de biodiversidade que será provocada com a destruição de uma área de vegetação 

primária (por onde passarão as faixas de rolamento) constitui um impacto negativo que 

não pode ser contrastado com uma medida mitigadora. Por isso a medida tecnicamente 

correta para contrastar esse impacto é a compensação, que obriga o empreendedor a 

garantir – em outra área geográfica – um ganho de biodiversidade representado pela 

implantação e apoio de unidades de conservação da natureza do grupo de proteção 

integral. 

 

3. Comparação com a compensação financeira pela exploração de recursos 

naturais prevista no art.20, § 1.º da Constituição 

  

A compensação financeira prevista no art.20, § 1.º da Constituição foi apontada 

por parte da doutrina12 como sendo um tributo, por se tratar de prestação pecuniária 

compulsória instituída em lei (neste caso as leis 7.990/1989 e 8.001/199013) que não 

constitui sanção por ato ilícito. Apreciando a questão, a Primeira Turma do STF (RE 

228.800, DJ 16.11.2001, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence) afirmou sua natureza 

não-tributária. 

 O fundamento da decisão foi o de que, tanto no caso da compensação financeira 

quanto no caso da participação no resultado da exploração dos recursos naturais, a 

“causa” da cobrança está ligada direta ou indiretamente à exploração do patrimônio da 

União, o que torna ambas as figuras espécies de receitas patrimoniais, que não se 

confundem com receitas tributárias. 

 Em seu voto, o Relator afirmou algo que a nosso ver se aplica também à 

discussão doutrinária envolvendo a compensação ambiental: “o tratar-se de prestação 

pecuniária compulsória instituída por lei não faz necessariamente um tributo da 

participação nos resultados ou da compensação financeira cogitadas” – fl.483. Como 

                                                 
12 Cfr. XAVIER, Alberto. Natureza jurídica e âmbito de incidência da compensação financeira por 
exploração de recursos minerais, Revista Dialética de Direito Tributário, vol.29, 1998, pp.10-25.  
13 No RE 228.800 (Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 16.11.2001), a Primeira Turma do STF 
entendeu que essas leis instituíram uma “participação no resultado da exploração dos recursos naturais”, e 
não uma “compensação financeira pela exploração desses recursos”. 
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vimos nas seções anteriores, a compensação ambiental tampouco tem natureza 

tributária, não obstante seja uma prestação pecuniária compulsória prevista em lei. 

 Lendo o acórdão do STF, salta aos olhos a analogia entre a compensação 

financeira pela exploração de recursos naturais e a compensação ambiental analisada no 

presente artigo. O acórdão caracteriza a compensação financeira do art.20, § 1.º da 

Constituição como uma compensação das perdas (de caráter mais genérico) 

representadas pelos problemas ambientais, sociais e econômicos advindos (para os 

Estados, Municípios ou Distrito Federal) da atividade econômica da exploração de 

minerais e outras riquezas naturais. No caso da compensação ambiental, a compensação 

se refere a perdas ambientais (de caráter mais específico) representadas pelos 

significativos impactos negativos e não-mitigáveis (perda de biodiversidade) gerados 

por determinados empreendimentos econômicos. Enquanto a compensação financeira 

carreia recursos para que aqueles problemas gerais de ordem ambiental, social e 

econômica sejam enfrentados pelos Estados e Municípios atingidos pela exploração dos 

recursos minerais, a compensação ambiental carreia recursos para uma finalidade muito 

mais específica: criar e manter espaços territoriais especialmente protegidos em termos 

de biodiversidade (unidades de conservação do grupo de proteção integral), gerando 

ganhos que possam compensar os impactos negativos não-mitigáveis dos 

empreendimentos econômicos. 

Há uma diferença marcante entre a compensação ambiental (art.36 da Lei 

9.985/2000) e a figura chamada pela Lei 7.990/1989 de “compensação financeira” (mas 

que o STF considerou na verdade uma “participação no resultado da exploração” de 

recursos naturais). No caso da exação prevista na Lei 7.990/1989, a obrigação é de 

recolher determinada quantia aos cofres públicos, enquanto a compensação ambiental 

engendra uma obrigação (sempre quantificada em dinheiro) que pode ser cumprida sem 

que recursos do empreendedor sejam recolhidos diretamente ao erário. A obrigação do 

empreendedor é de “apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação...” 

(art.36, caput da Lei 9.985). Após quantificada em dinheiro essa obrigação (custo total 

de implantação do empreendimento x alíquota definida de acordo com o grau de 

impacto ambiental), a mesma pode ser cumprida diretamente pelo empreendedor (sem o 

ingresso de recursos nos cofres públicos) mediante “elaboração, revisão ou implantação 

de plano de manejo”, “aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
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monitoramento e proteção da unidade”, desenvolvimento de estudos etc. (art.33 do 

Decreto 4.340/2002). 

 O acórdão do RE 228.800 também é ilustrativo quanto ao problema da 

legitimidade da base de cálculo das compensações. O Ministro Sepúlveda Pertence 

afirmou – a nosso ver com inteira razão – que seria inválido que o valor da 

compensação financeira pela exploração dos recursos naturais fosse “fixado em função 

do faturamento [das empresas exploradoras dos recursos], que nada tem a ver com as 

perdas a que alude implicitamente o art.20, § 1.º da Constituição” – fl.48514.  

Neste sentido, a compensação ambiental do art.36 da Lei 9.985/2000 seria 

certamente inválida se fosse exigida como um percentual do faturamento a ser gerado 

pelo empreendimento. Mas a apuração quantitativa da compensação ambiental (art.36, § 

1.º da Lei 9.985/2000) leva em conta “o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento” e o vulto desse mesmo empreendimento (custo total de implantação). 

Parece-nos que essa forma de cálculo – aliada à previsão de que a compensação 

ambiental somente será cobrada quando o empreendimento “engendrar significativo 

impacto ambiental” – cumpre satisfatoriamente o requisito exigido pelo Ministro 

Sepúlveda Pertence em seu voto no RE 228.800: que a perda (presumida pela norma 

que institui a obrigação de compensação) seja o “pressuposto” e a “medida” das 

compensações exigidas daqueles cujas atividades provocaram as referidas perdas – 

fl.484. 

 

4. A compensação prevista no art.36 da Lei 9.985/2000 não constitui 

necessariamente um bis in idem em relação a outras medidas compensatórias 

previstas na licença ambiental 

  

Édis Milaré e Priscila Artigas, ao mesmo tempo em que afirmam a natureza 

tributária da compensação ambiental prevista no art.36 da Lei 9.985/200015, entendem 

que essa obrigação não poderia ser imposta conjuntamente com qualquer outra medida 

de natureza compensatória prevista como condicionante na licença ambiental. Em suas 

                                                 
14 O STF concluiu que a Lei 7.990/1989 instituiu a figura da participação no resultado da exploração dos 
recursos naturais (tendo por base o faturamento das empresas exploradoras), e não a figura da 
compensação financeira pela exploração daqueles recursos. 
15 MILARÉ & ARTIGAS, “Compensação Ambiental: questões controvertidas”, Revista de Direito 
Ambiental, n.º 43, jul./set. 2006, pp.112-113. 
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palavras, “ou se impõe o pagamento da exação prescrita no art.36, § 1.º da Lei 

9.985/2000 (...), ou se exige a implementação de medidas compensatórias no decorrer 

do processo de licenciamento ambiental.16

 Essa posição doutrinária nos parece equivocada, por dois motivos. Em primeiro 

lugar, a hipótese de bis in idem sustentada pelos autores supõe que a obrigação do art.36 

da Lei 9.985/2000 tenha a mesma natureza das medidas compensatórias impostas nas 

licenças ambientais, mas vimos que os mesmos autores consideram que a compensação 

ambiental tem natureza tributária.  

Em segundo lugar, parece-nos que é falsa a premissa de que parte a referida 

posição doutrinária: “de fato, o dano ou impacto é um só, de modo que a forma de 

compensação desse dano ou impacto deve ser uma só”17. Voltemos ao exemplo do 

licenciamento de uma rodovia. É perfeitamente possível que haja diversos impactos 

negativos não-mitigáveis provocados pela obra: um ligado à perda de biodiversidade em 

geral (destruição de uma área de vegetação primária), outro ligado à ameaça de extinção 

de uma espécie animal específica, outro ligado a problemas socioeconômicos etc. Nesse 

caso, nada haveria de bis in idem em se condicionar a licença ambiental ao 

cumprimento de três medidas compensatórias distintas (uma delas sendo o pagamento 

da compensação ambiental). 

Mas haverá bis in idem nos casos em que, por exemplo, o RIMA não identificar 

outro impacto negativo não mitigável que não o relativo à perda de biodiversidade, e a 

autoridade licenciadora cumular a cobrança da compensação ambiental com a 

imposição de outras medidas compensatórias como o financiamento de pesquisas 

científicas etc. 

O bis in idem é portanto algo que pode acontecer em cada caso concreto, mas 

aqui se aplica a admoestação feita pelo Ministro Carlos Britto em seu voto na ADI 

3.378, no sentido de que cabe “ao Poder Judiciário coibir, no caso concreto, eventuais 

excessos do administrador público quando da fixação do respectivo valor” (item 12 do 

voto) da compensação ambiental. 

Na Resolução CONAMA 371/2006, há uma norma que poderá reduzir 

sensivelmente o risco desse bis in idem entre a compensação ambiental do art.36 da Lei 
                                                 
16 Ibid., p.105. 
17 Ibid., p.105. 
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9.985/2000 e as demais medidas compensatórias. Trata-se da norma (contida no art.2.º, 

§ 1.º da Resolução) que determina que para o estabelecimento do grau de impacto 

ambiental do empreendimento (em função do qual será fixada a alíquota da 

compensação), “serão considerados somente os impactos causados aos recursos 

ambientais, nos termos do art.2.º, inciso IV da Lei 9.985, de 2000, excluindo os riscos 

da operação do empreendimento, não podendo haver redundância de critérios”. 

 

5. A compensação ambiental e o teste de proporcionalidade 

  

Na petição inicial da ADI 3.378, a Confederação Nacional da Indústria alega que 

a figura do art.36 da Lei 9.985/2000 “viola o princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade” (página 2 da inicial). Essa alegação é fundamentada por duas 

afirmações, abaixo analisadas. A primeira delas (páginas 13-14 da inicial ) é a seguinte:  

 

IV.1 - Se o EIA/RIMA não previr, no âmbito do processo de licenciamento, 

a eliminação e/ou mitigação dos impactos negativos significativos, não será 

deferida a licença ambiental. Por que, então, pagar a compensação 

ambiental, se não haverá significativo impacto ambiental, que constitui o 

suporte jurídico que respalda a sua cobrança? 

 

 A questão está mal formulada, calcando-se numa premissa falsa para chegar à 

conclusão de que “a imposição da compensação ambiental se revela absolutamente 

destituída de causa” (página 18 da inicial). Ao contrário do que afirma a premissa da 

questão acima18, sabe-se muito bem que uma licença ambiental pode ser deferida 

mesmo que haja impactos negativos não elimináveis ou não mitigáveis. Isso pode 

acontecer desde que tais impactos sejam contrastados com medidas compensatórias, 

gênero do qual a compensação ambiental é uma espécie. 

 A segunda afirmação usada para fundamentar o pleito de que a compensação 

ambiental viola o princípio da proporcionalidade é a seguinte (página 18 da inicial): 

 

                                                 
18 “Se o EIA/RIMA não previr, no âmbito do processo de licenciamento, a eliminação e/ou mitigação dos 
impactos negativos significativos, não será deferida a licença ambiental”. 
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IV.2 – A base de cálculo para apurar o montante a ser pago pelo 

empreendedor a título de compensação ambiental – os custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento – acabou por penalizar justamente 

aqueles que mais investiram em equipamentos e tecnologia para proteção 

ambiental – Inadequação da norma. 

  

 Afirma-se que a base de cálculo da compensação ambiental eleita pelo legislador 

(“custos totais previstos para a implantação do empreendimento” conforme art.36, § 1.º 

da Lei 9.985/2000) teria provocado a “inadequação da norma”. No teste de 

proporcionalidade de normas legais e outros atos normativos, o cânone da adequação 

consiste em indagar se uma medida restritiva de direitos é realmente idônea para atingir 

o propósito buscado pelo legislador que criou a referida medida19. Portanto, para avaliar 

a adequação de uma medida legal, tem-se antes que saber qual a finalidade ou o 

propósito dessa mesma medida. O propósito da medida legal da compensação ambiental 

não foi claramente identificado na inicial da ADI 3.378. De qualquer modo, a 

inadequação da compensação ambiental foi defendida pela Confederação Nacional da 

Indústria com base no argumento de que a medida estaria “desestimulando o 

empreendedor a investir na proteção ambiental” (página 19 da inicial). Vejamos. 

 Para avaliar se a compensação ambiental e sua base de cálculo atendem ou não 

ao cânone da adequação, deve-se em primeiro lugar definir claramente qual o propósito, 

qual a teleologia da medida prevista no art.36 da Lei 9.985/2000. Como vimos antes, o 

propósito da compensação não é o de punir, indenizar ou prevenir um dano ambiental 

específico (dano ambiental no sentido do art.14, § 1.º da Lei 6.938/1981): esse propósito 

têm-no as normas de responsabilização penal/administrativa, de responsabilização civil 

e as medidas mitigadoras previstas no licenciamento ambiental. O propósito da 

compensação ambiental é tão somente fazer com que a uma perda/redução da 

biodiversidade (provocada por determinado empreendimento que gera impacto negativo 

significativo) corresponda outro ganho em termos de preservação da biodiversidade 

(gerado pela implantação e apoio de unidades de conservação do grupo de proteção 

integral).  

                                                 
19 Cfr. GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 
1999, pp.122-124. 
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Esse propósito da norma de compensação ambiental dá efetividade ao art.225, § 

1.º, II da Constituição Federal, que determina que o Poder Público deve “preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do País (...)” e ainda ao art.225, § 

1.º, III da mesma Constituição, que determina que o Poder Público deve “definir, em 

todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes, a serem 

especialmente protegidos (...)”. 

Visto o propósito da norma, pergunta-se: o fato de a base de cálculo da 

compensação ser o valor dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento torna a medida inadequada à obtenção de sua finalidade? A resposta é 

negativa, por diversas razões. 

Em primeiro lugar, o valor dos custos de implantação do empreendimento não é 

o único critério que influi na cobrança (e no valor) da compensação. Caso não haja 

“significativo impacto ambiental” negativo no empreendimento – o que será constatado 

ou não pelo órgão licenciador com base no EIA/RIMA – não haverá cobrança da 

compensação ambiental20.  

Por outro lado, supondo um mesmo valor de custo de implantação no 

empreendimento (base de cálculo), a compensação será mais onerosa para o 

empreendimento que apresentar maior impacto ambiental negativo21. Somente essas 

duas constatações já bastariam para revelar que não procede a observação da inicial da 

ADI de que a compensação desestimula o empreendedor a investir na proteção 
                                                 
20 Em Minas Gerais, isso fica bem claro na redação do art.3.º da Deliberação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental (Deliberação COPAM 94/2006) que cuida da matéria: “Art. 3º - A definição da 
incidência da compensação ambiental, como condicionante do processo de licenciamento, com seus 
respectivos prazos de atendimento, caberá aos Conselhos Regionais e às Câmaras Especializadas 
Licenciadoras do COPAM, com base no estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório 
EIA/RIMA, apresentados pelo empreendedor, ou no Parecer Técnico de licenciamento dos órgãos 
seccionais de apoio às referidas Câmaras, se devidamente caracterizados os impactos negativos e não 
mitigáveis aos recursos ambientais.” – grifamos. 
21 Em Minas Gerais, a Deliberação COPAM 94/2006 implementou corretamente essa determinação da 
Lei 9.985 estabelecendo o seguinte: “Art.2.º, § 2.º. Os empreendimentos, quando implantados em áreas 
com características especiais a seguir descritas, terão acrescido ao mínimo de 0,5% previsto pelo caput 
deste artigo, o percentual de 0,20%, como fator adicional, para cada um dos grupos:  
I - em áreas consideradas de importância biológica especial, extrema ou muito alta, de acordo com o 
documento “Biodiversidade em Minas Gerais – Um Atlas para sua Conservação”;  
II - em áreas de ocorrência, trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas, raras, vulneráveis 
ou ameaçadas de extinção, observadas as publicações oficiais vigentes;  
III - em um raio de até 5,0 km dos limites das Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral ou 
em sua zona de amortecimento, assim estabelecida em seu plano de manejo, independentemente de sua 
localização.” 
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ambiental. De todo modo, há na Resolução CONAMA 371/2006 uma norma que 

procura afastar esse risco de desestímulo a investimentos de melhoria ambiental, 

determinando que “os investimentos destinados à elaboração e implementação dos 

planos, programas e ações, não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos no 

processo de licenciamento ambiental para mitigação e melhoria da qualidade ambiental, 

não integrarão os custos totais para efeito do cálculo da compensação ambiental” 

(art.3.º, § 2.º da Resolução). 

 Mas o equívoco da argumentação contida na inicial da ADI radica 

principalmente numa confusão quanto à natureza dos impactos ambientais que a 

compensação ambiental visa contrastar. É afirmado que a base de cálculo da 

compensação (custos totais de implantação do empreendimento) “não representa 

medida, nem mesmo indireta, ou presumida, do dano ambiental que se pretende 

indenizar ou reparar e tampouco dos recursos ambientais utilizados ou impactados pelo 

empreendimento” (página 19 da inicial, grifos no original). Ocorre que a compensação 

ambiental não pretende indenizar ou reparar (antecipadamente) um dano específico: 

caso ocorra um dano ambiental com essas características, aquele que o provocou o 

reparará nos termos da legislação aplicável (responsabilização na esfera civil) e será 

eventualmente punido criminalmente. A compensação não se cobra por um dano 

específico, mas sim por um significativo impacto ambiental negativo.  

A inicial da ADI não levou em conta que o impacto ambiental que gera a 

obrigação de pagar a compensação ambiental é aquele considerado “não mitigável” 

pelas conclusões do RIMA (art.31 do Decreto 4.340/2002). Os impactos ambientais a 

que se referem os “equipamentos para proteção ambiental” mencionados na inicial (que 

oneram os custos do empreendimento) são os impactos mitigáveis. Por isso até mesmo 

os empreendimentos que adotam todas as medidas mitigadoras previstas no 

licenciamento estão sujeitos à compensação ambiental, caso o respectivo RIMA aponte 

a existência de significativo impacto ambiental não mitigável. 

Se a compensação ambiental fosse uma resposta aos impactos negativos 

mitigáveis, seria realmente sem sentido que sua base de cálculo correspondesse ao custo 

total de instalação do empreendimento, pois parcela desse custo se destina exatamente a 

mitigar/eliminar aqueles impactos. Mas como a compensação ambiental é uma resposta 

aos impactos ambientais não-mitigáveis, parece-nos que o custo de instalação do 
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empreendimento pode ser considerado uma medida pelo menos indireta desses 

impactos, posto que o custo traduz o vulto do empreendimento. Voltemos ao exemplo 

do licenciamento da construção de uma rodovia. A compensação ambiental, caso seja 

cobrada, o será levando em conta a existência de impactos ambientais negativos não 

mitigáveis, como a perda irreversível de biodiversidade provocada pela destruição da 

vegetação primária por onde passará o traçado da rodovia22. A dimensão do 

empreendimento, que se pode traduzir indiretamente pelo custo de sua instalação, 

revela-se apta a ser um dos critérios (juntamente com o grau de impacto ambiental) que 

presidirá a fixação do quantum da compensação ambiental. 

 

 

6. A responsabilidade do órgão licenciador e o risco de degeneração da figura 

da compensação ambiental 

  

Há dois graves riscos ligados à má aplicação, pelos órgãos governamentais 

licenciadores, do art.36 da Lei 9.985/2000.  

O primeiro risco é o da contribuição ser considerada devida em todo e qualquer 

licenciamento, independente da apuração técnica de que o empreendimento realmente 

tem um significativo impacto ambiental negativo não mitigável por meio de medidas 

preventivas e corretivas. As autoridades licenciadoras não podem raciocinar como se a 

compensação ambiental fosse uma taxa com o fato gerador “requerer o licenciamento 

ambiental”. Análogo a esse risco é o dos órgãos licenciadores cumularem a cobrança da 

compensação ambiental com a fixação de outras medidas compensatórias análogas ou 

ligadas ao mesmo impacto ambiental (bis in idem de medidas compensatórias).  

                                                 
22 Mais uma vez citamos a Deliberação do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais 94/2006, que 
trouxe em seu Anexo Único uma lista exemplificativa de “impactos negativos não mitigáveis sobre a 
biota” que justificam a imposição da compensação ambiental: “interferências em áreas consideradas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade, de acordo com os documentos oficiais vigentes; 
interferências em áreas especialmente protegidas ou em áreas localizadas num raio de 10km dos limites 
de unidades de conservação do grupo de proteção integral ou em suas zonas de amortecimento; 
interferências em reservas da biosfera, biomas vulneráveis ou ameaçados e ecossistemas raros e de 
localização restrita, conforme disposto no art. 30 da Lei Estadual nº 14.309, de 19/06/2002; transformação 
de ambiente lótico em lêntico, com conseqüências negativas sobre a biota aquática e ecossistemas 
associados; desvio, drenagem ou retificação de corpos d´água, com conseqüências negativas sobre a biota 
aquática e ecossistemas associados; supressão de vegetação nativa (...); comprometimento do patrimônio 
paleontológico e espeleológico (...)”. 
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 O segundo risco é utilizar a compensação ambiental como uma espécie de salvo-

conduto para que empreendimentos altamente danosos para o meio ambiente sejam 

licenciados, numa espécie de aplicação distorcida e equivocada do princípio do 

poluidor-pagador23. A cobrança da compensação de forma alguma pode ser vista como 

um preço a ser pago pelo empreendedor para legalizar ou legitimar a instalação e a 

operação de empreendimentos que desrespeitem as normas que estabelecem padrões 

mínimos de qualidade dos recursos ambientais e coloquem em risco o desenvolvimento 

sustentável. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tanto na forma como no conteúdo, a compensação ambiental é bem distinta de 

uma exação tributária, podendo ser comparada – isto sim – com a compensação 

financeira do art.20, § 1.º da Constituição. A doutrina encontra tantas 

inconstitucionalidades na compensação ambiental porque a examina à luz dos princípios 

e regras constitucionais atinentes aos tributos. Mas a figura originalmente criada em 

1987 (e hoje prevista no art.36 da Lei 9.985/2000) não é nada mais que uma das 

medidas compensatórias (condicionantes) determinadas no licenciamento ambiental de 

empreendimentos que apresentam significativo impacto ambiental negativo não 

mitigável pelas medidas de prevenção e correção definidas no licenciamento. Um 

exemplo de impacto dessa natureza é o comprometimento do patrimônio paleontológico 

e espeleológico.  

Afastada a caracterização tributária da figura (que aliás nem supõe 

necessariamente o ingresso de recursos nos cofres públicos), nela não se vislumbra 

qualquer inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade poderá surgir é do uso distorcido 

e abusivo da compensação ambiental, seja degenerando-a numa espécie de taxa de 

expediente que se deve pagar sempre que se requer o licenciamento ambiental, seja 

convertendo-a num salvo-conduto que legitima empreendimentos comprometedores dos 

                                                 
23 O princípio do poluidor-pagador obviamente não significa que poluir seja um direito de todo aquele 
que se proponha a pagar pelo seu exercício. O princípio significa, ao contrário, que os poluidores – além 
de respeitar os padrões de qualidade dos recursos ambientais que propiciem um nível elevado de proteção 
ambiental – devem arcar economicamente com as externalidades negativas geradas por sua atividade. Cfr. 
ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador – pedra angular da política 
comunitária do ambiente, Coimbra: Coimbra, 1997. 
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padrões mínimos de qualidade dos recursos ambientais e do desenvolvimento 

sustentável.  
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RESUMO 

Esse trabalho vislumbra, não só a importância da saúde e do meio ambiente equilibrado 

para as presentes e futuras gerações, bem como aponta alguns aspectos do serviço de 

saneamento básico, mormente quando se trata de tratamento de água e esgotamento 

sanitário. Nesse sentido, faz-se mister a compreensão das relações entre saneamento, 

saúde pública e meio ambiente com o intuito de proteger, numa dada localidade, os 

direitos fundamentais do ser humano, chamando a atenção para os responsáveis dessa 

área que tratem do assunto com mais compromisso e probidade, mormente porque 

existe um aparato jurídico nacional e internacional para a proteção do meio ambiente e 

da saúde humana. Desse modo, a identidade entre as variáveis discutidas na Agenda 21 

Local, incorporadas nos Planos Diretores Urbanos, em conjunto com a Lei 11.445/07, 

que traça novos paradigmas para o setor de serviços de saneamento, devem caminhar 

interligadas para a efetiva proteção do meio ambiente, a eficácia do direito fundamental 

à saúde e garantia de eficiência na prestação do serviço de saneamento básico. 
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ABSTRACT 

The present work copes with the importance of health and balanced environment to 

current and future generations, as well as depicts some aspects of the sanitation service, 
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mainly in relation to water and waste treatment. Then, it is necessary to understand the 

relation between sanitation, public health and environment in order to protect, at a 

certain place, the fundamental rights of the human being, making agents in charge of 

these fields act more diligently, due to the existence of national and international laws 

directed to the protection of the environment and human health. Thus, the subjects 

included in the Local Agenda 21, included in the Urban Management Plans, together 

with Federal Act 11.445/07, which defines new standards to the sanitation field, must be 

connected so as to achieve effective protection of the environment, the effectiveness of 

the fundamental right to health and the guarantee of an efficient sanitation service. 

 

KEY WORDS 

HEALTH, ENVIRONMENT, SANITATION, LOCAL AGENDA 21, URBAN 

MANAGEMENT PLAN. 

 
 
Introdução 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante ao indivíduo, 

através do artigo 6º, um dos maiores direitos fundamentais do ser humano – o direito à 

saúde, regulamentado pela Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Transcende-se, 

nesse ponto, do aspecto de direito fundamental, encontrado na Constituição de 1988, 

para se tocar também na proteção da sadia qualidade de vida, enquanto atributo que 

deve estar sempre em consonância com o princípio basilar do Estado Democrático de 

Direito brasileiro que se encontra esculpido no art. 1º, inc. III do texto constitucional – o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Insta, contudo, sobrelevar que a saúde, além de configurar como um direito 

fundamental no texto constitucional, e, também, conforme preceitua o caput do art. 2º, 

da Lei mencionada, tem como fatores intrínsecos e determinantes a sua articulação 

enquanto política pública eficiente e universal, dentre outros, o saneamento básico e o 

meio ambiente, de acordo com o art. 3º da Lei 8.080/90. 

Assim, focar-se-á importância da interligação entre o direito à saúde, ao meio 

ambiente equilibrado, bem como apontar alguns aspectos do serviço de saneamento 

básico, mormente quando se trata de tratamento de água e esgotamento sanitário. 
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No que tange à proteção do meio ambiente, procura-se fornecer como marcos 

legais pertinentes ao equacionamento dessas emergentes demandas, sobretudo, a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1972 e a Lei 6.938 de 31 de 

agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, sendo 

que em ambos se observa a premência da necessidade de se ter como modelo o 

desenvolvimento sustentável e objetivam a implementação de instrumentos jurídicos 

eficientes para a construção da possível sustentabilidade da sociedade. 

Com efeito, após longa tramitação no Congresso Nacional, o advento da Lei n. 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal de saneamento básico, veio atender à necessidade de 

adequação dos serviços de saneamento às emergências atuais do setor e da sociedade. A 

complexidade do tema em voga se justifica pelo envolvimento de inúmeras questões 

paralelas, sendo aqui, pinçadas a promoção da saúde e a proteção ambiental, com a 

finalidade maior de proporcionar a melhoria da qualidade de vida. 

 

Por fim, considerar-se-á como instrumento hábil a nortear políticas públicas 

atinentes ao saneamento básico, bem como o direito fundamental à saúde e ao meio 

ambiente sadio e equilibrado, a elaboração da Agenda 21 Local pelos munícipes, em 

conjunto com o Plano Diretor e a nova Lei de Saneamento Básico, como forma de 

impulsionar o desenvolvimento sustentável municipal. 

 

1. Dignidade da pessoa humana e Direitos Fundamentais: reflexões na construção 

do valor essencial do homem  

Os ordenamentos constitucionais do fim do século passado, notadamente os 

editados a partir da década de 70, caracterizam-se pela emergência de novos valores e 

direitos que passaram a integrar o cotidiano das pessoas, visando melhorar a qualidade 

de vida dos povos do planeta, apresentando novos desafios para a humanidade. 

À evidência, insurge a adoção da primazia do valor da dignidade da pessoa 

humana que, enquanto princípio basilar dos sistemas constitucionais contemporâneos, 

alicerça a tutela e promoção de direitos à saúde e ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conquanto, figuram fundamentais para a construção de uma sociedade 

digna e solidária. 
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A valorização da pessoa humana passou por caminhos meandrosos, desde os 

primórdios do pensamento cristão, que pregava o homem como ser individual, e 

enfatizava sentimentos de amor ao próximo, solidariedade, fraternidade e 

compaixão1.Na seqüência, a era iluminista, no século XVIII, em que o homem, depois 

de vivenciar um período de escuridão, retoma a construção e reafirmação do valor da 

pessoa humana. Os direitos individuais referentes à liberdade e à limitação do poder 

público tornam-se imprescindíveis para a construção da dignidade humana.2

O século das luzes marcou a posição do homem como sujeito de direitos, e 

dotado de intrínseca e singular razão. Passou-se, assim, o homem a ser o centro das 

idéias da época, o que implicou para o Estado o respeito às liberdades individuais já 

adquiridas pelo cidadão e o seu dever de preservação, resguardando a autonomia 

individual. 

A partir daí, percebe-se um Estado Liberal enfraquecido, com a industrialização 

veio a superexploração da mão-de-obra, consumismo exacerbado, quadros de miséria e 

fome contracenavam com o surgimento do capitalismo selvagem. 

Paralelo a esse cenário, o comprometimento com a dignidade humana foi 

esquecido, apenas aquelas garantias de liberdade não eram suficientes para manter a 

valorização do homem, da sua dignidade, precisava-se ir mais além, o Estado não 

poderia mais ficar inerte, diante da necessidade do bem estar do indivíduo. 

Assim, para promover esse bem ao homem, o Estado necessitava agir, sair da 

posição de abstenção, para tomar uma posição de prestação positiva, a fim de promover 

a dignidade da pessoa humana que se encontrava profundamente abalada. É nesse 

período que se pode falar do Estado Social ou Welfare State, o qual se preocupava com 

os direitos sociais como o direito à saúde, educação, trabalho, entre outros. 

Depois de angariar várias conquistas no campo da dignidade humana, o homem 

ainda teria que passar, no século XX, por vários infortúnios advindo das grandes guerras 

mundiais.3

                                                 
1 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 104-105 
2 GUERRA, Sidney; PESSANHA, Érica de Souza. O núcleo fundamentador do direito constitucional 
brasileiro e do direito internacional dos direitos humanos: a dignidade da pessoa humana. In: GUERRA, 
Sidney (Coord.). Temas Emergentes de Direitos Humanos. v. 5. Campos dos Goytacazes: Faculdade de 
Direito de Campos, 2006, p. 18. 
3 GUERRA, Sidney; PESSANHA, Érica de Souza. Op.cit. p. 20 
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Nessa linha, no final do século passado, numa tentativa de reconstrução dos 

valores dantes perdidos, vários países passaram a adotar em suas Constituições a 

dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado que se criava ou recriava4. No 

Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana foi introduzido no artigo 1º, inciso 

III, da Carta de 1988.  

Na verdade, não existe uma definição precisa e correta do que seja a dignidade 

da pessoa humana, assim Ingo Sarlet relata que: 

[...] não há como negar que uma definição clara do que seja efetivamente esta 
dignidade não parece ser possível, uma vez que se cuida de conceito de 
contornos vagos e imprecisos. [...] constitui uma categoria axiológica aberta, 
sendo inadequado conceituá-lo de maneira fixista, ainda mais quando se 
verifica que uma definição desta natureza não harmoniza com o pluralismo e 
a diversidade de valores que se manifestam nas sociedades democráticas 
contemporâneas. 5

 
Nesse sentido, Ingo Sarlet afirma que o art. 1º, inc. III da CFRB/1988, que trata 

do princípio da dignidade da pessoa humana, além de construir o valor unificador de 

todos os direitos fundamentais, também cumpre função legitimatória do reconhecimento 

de direitos fundamentais implícitos, decorrentes ou previstos em tratados internacionais, 

revelando de tal sorte sua íntima relação com o art. 5º, § 2º, da Magna Carta de 1988.6

Saliente-se, portanto, à luz do exposto, que o princípio da dignidade da pessoa 

humana constitui o ponto intangível de cada indivíduo, o que não significa, contudo, a 

impossibilidade de que se estabeleçam restrições aos direitos e garantias fundamentais, 

mas que as restrições efetivadas não devem ultrapassar o limite intocável imposto pela 

dignidade da pessoa humana. Nesse diapasão, vale, ainda, ressalvar que é inconcebível a 

transgressão no que tange à preservação da dignidade, que por ser inerente ao indivíduo 

encontra-se na sua própria essência.  
 

2. Saúde, meio ambiente equilibrado e saneamento básico 

As Constituições contemporâneas, mormente após a metade do século XX, 

introduziram em seus textos elementos normativos, entrelaçados a valores diretamente 

ligados à dignidade da pessoa humana que abrangem os direitos fundamentais. Desse 

modo, não se pode olvidar que os direitos fundamentais formam um consenso mínimo 
                                                 
4 BARCELLOS, Ana Paula de. Op.cit. p. 109 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5. ed., Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 115. 
6 Id. Ibid., p. 109. 
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oponível a qualquer grupo político, seja porque constituem elementos axiológicos 

essenciais, seja porque descrevem exigências necessárias para o funcionamento próprio 

de um procedimento de deliberação democrática7. 

Mostra-se nesse aspecto um dos principais avanços do atual constitucionalismo 

brasileiro, com significativa relevância para os direitos e garantias do homem, o de 

limitar, não só o poder e o abuso dos governantes, bem como os sujeitando a tomar uma 

posição ativa e de forma vinculante, em consonância com a Carta Maior. 8

Nesse contexto, pode-se falar em Estado Democrático de Direito que tem por 

base dois grandes pilares: a democracia e a realização dos direitos fundamentais, 

visando resgatar a igualdade, a justiça social e a garantia dos direitos humanos.9

No Brasil, a Constituição de 1988 ganhou caráter singular, uma vez que no 

âmbito da democratização social, fruto das políticas do Welfare State, e da 

redemocratização de países que saíram de regimes totalitários trouxeram textos 

positivados de direitos fundamentais e sociais.10

Nessa perspectiva, ao indivíduo é garantido, através do artigo 6º da CRFB/1988, 

um dos maiores direitos fundamentais do ser humano – o direito à saúde. Pelo 

ordenamento interno, soma-se ainda o disposto na Lei Orgânica da Saúde, a de nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, sobre as condições para a promoção, proteção, e 

recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. 11

Observe-se que a saúde, não só é um direito fundamental, conforme preceitua o 

caput do artigo 2º, da Lei mencionada, como também, tem como fatores determinantes, 

dentre outros, o saneamento básico e o meio ambiente, de acordo com o artigo 3º da Lei 

8.080/90.12

A equipe do departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Faculdade de 

Tecnologia da Universidade de Brasília aponta tecnicamente alguns métodos para 

relacionar saúde pública, meio ambiente e saneamento, no intuito de abarcar essas 
                                                 
7BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas 
públicas. In: SARMENTO, Daniel e GALDINO, Flávio (Org). Direitos Fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 39. 
8 Id Ibid., p. 34; 50-51. 
9 STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-
fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos Fundamentais sociais: estudos de direito 
constitucional internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 171. 
10 Id. Ibid., p. 171-172. 
11 Referencia da lei 
12 CRESS 7ª REGIÃO – RJ. Assistente Social: ética e direitos – coletânea de leis e resoluções. Rio de 
Janeiro: Editora Lidador Ltda, 2007, p. 168-169. 
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variáveis no desenvolvimento de um modelo de planejamento de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.13

Esses estudiosos acima mencionados, para melhor compreensão do problema 

especificam dois tipos de estudos pertinentes: primeiro são os modelos que têm sido 

propostos para explicar a relação entre ações de saneamento e a saúde, com ênfase em 

distintos ângulos da cadeia causal; e o segundo tipo de análise consiste em classificar as 

doenças segundo categorias ambientais cuja transmissão está ligada com o saneamento 

ou com a falta de infra-estrutura adequada14. 

Dessa forma, quando os engenheiros supracitados se dedicaram aos efeitos das 

intervenções de saneamento, observa-se que os efeitos de abastecimento de água são 

positivos por construírem um serviço que assegure melhoria e bem estar da população. 

É indiscutível, pois, transformar a água inadequada para o consumo humano em um 

produto que esteja de acordo com padrões de potabilidade. Por outro lado, o tratamento 

implica em fazer uso de substâncias químicas que podem afetar a saúde daqueles que a 

utilizam, podendo aumentar a incidência de câncer na população humana.15

Além dos riscos à saúde, o processo de tratamento de água convencional 

também pode causar danos ambientais. A água de lavagem dos filtros, dos tanques de 

preparação de soluções, suspensões de produtos químicos e o lodo dos decantadores 

tradicionais são resíduos do processo de tratamento, que são despejados, com grande 

freqüência, nos mananciais próximos às estações de tratamento de água.16

Ainda, no caso de sistema de esgotamento sanitário, apesar dos benefícios à 

saúde pública, com o afastamento dos esgotos das proximidades das residências, 

existem significativos impactos quando da sua implementação. Além de possíveis 

vazamentos, o principal aspecto negativo é a concentração da poluição nas redes 

coletoras, que caso não possua um tratamento adequado, o sistema pode induzir a uma 

deterioração do corpo receptor (rios, lagos, lagoas, represas, enseadas, baías e mares), 

                                                 
13 SOARES, Sérgio R. A.; BERNARDES, Ricardo S.; NETO, Oscar de M. Cordeiro. Relações entre 
saneamento, saúde pública e meio ambiente: elementos para formulação de um modelo de planejamento 
em saneamento. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2002000600026. Acesso em: 18 de julho de 2007. p. 1714-1723 
14 SOARES, Sérgio R. A.; BERNARDES, Ricardo S.; NETO, Oscar de M. Cordeiro. Op. cit.p.1714-1716 
15 Id. Ibid., p. 1715-1718 
16 Id. Ibid., p. 1718-1723 
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além de inviabilizar a vida aquática, como também prejudicar outros usuários da água 

ou outras espécies de animais e vegetais.17

Nessa linha, é importante a compreensão das relações entre saneamento, saúde 

pública e meio ambiente que visam à proteção, numa dada localidade, dos direitos 

fundamentais do ser humano. Repise-se, assim, que os agentes públicos devem agir, nas 

questões afetas ao necessário entrelaçamento entre essas três variáveis, com mais 

compromisso e probidade, com vistas à maximização e efetividade das políticas 

públicas atinentes. 

3. Da Conferência das Nações Unidas em 1972 à instituição da Política Nacional do 

Meio Ambiente no Brasil - Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 

A preocupação com o meio ambiente é a realidade que toda humanidade 

enfrenta, e ainda, a proteção e a preservação dos ecossistemas com seus recursos em 

benefício de todo Planeta, é um ideal de natureza utópica. Como assevera Edis Milaré, 

“é praticamente impossível reparar os estragos já perpetrados pelo homo praedator” 18, 

por isso, deve-se envidar esforços no sentido de buscar a sustentabilidade possível. 

Nessa linha, o desenvolvimento sustentável está definido pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades”19, podendo também ser empregado com o 

significado de “melhorar a qualidade de vida dentro dos limites da capacidade de 

suporte dos ecossistemas”20. 

É cediço que cada vez mais os hábitos de produção e consumo comprometem a 

sustentabilidade dos ecossistemas, nesse sentido, é importante pensar na construção de 

                                                 
17 Id. Ibid., p. 1721-1723 
18 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 5.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.71. 
19 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2.ed., Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p.46, apud,  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. A Gestão 
Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 5ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
p.66. 
20 Cuidando do Planeta Terra – Uma estratégia para o futuro da vida. São Paulo: UICN – União 
Internacional para a Conservação da Natureza, PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e WWF – Fundo Mundial para a Natureza (Governo do Estado de São Paulo/SP, ECO92, 1991, 
p. 10. Roberto Campos, ex- Ministro do Planejamento, conceituou o desenvolvimento sustentável como 
aquele compatível com a exploração não-predatória de recursos não-renováveis, a renovação de recursos 
renováveis e o controle da poluição (Viajantes na nave planetária. O Estado de S. Paulo, p. 2, 12.01.1992) 
apud,  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 5ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.66. 
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estratégias de desenvolvimento sustentável, que pressupõe equilíbrio entre as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais e, portanto, necessitam de instrumentos tecnológicos e 

jurídicos eficientes para a construção do possível desenvolvimento sustentável da 

sociedade.21

Preliminarmente, insta sobrelevar o desenvolvimento do Direito Ambiental 

Internacional e da Política Nacional do Meio Ambiente como marcos legais pioneiros 

no equacionamento das emergentes demandas de proteção do meio ambiente, de 

maneira específica. 

Em escala mundial, dois grandes marcos tornaram-se relevantes para a 

promoção da política de proteção ambiental, o primeiro é que os EUA em 1969 

editaram a Lei de Política Ambiental Americana, que previa, entre outras novidades, a 

Avaliação de Impacto ambiental (AIA) para projetos, planos e programas e propostas 

legislativas de intervenção no meio ambiente, de forma interdisciplinar, sendo que o 

documento resultante da AIA passou a denominar-se Declaração de Impacto Ambiental. 

O segundo marco relevante foi que a ONU havia realizado em Estocolmo, em 1972, a 

primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 22

Sem dúvida, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente de 1972, 

ocorreram grandes debates formais sobre o desenvolvimento sustentável e foi solicitada 

a realização de estudos sobre a preservação da qualidade de vida. Desde então, a 

preocupação com o planeta passou a ser prioridade na agenda de vários países, pois 

restou claro que a problemática envolvia todos. Em outras palavras, pela primeira vez 

                                                 
21 MARTINS, Sérgio Roberto; SOLER, Antônio Carlos Porciúncula; SOARES, Alexandre Melo. 
Instrumentos tecnológicos e jurídicos para a construção da sociedade sustentável. O desafio da 
sustentabilidade: um debate socioambiental no Brasil. Org. Gilney Viana Marina Silva e Nilo Diniz. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001, p.158, apud, MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. A Gestão 
Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 5ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
p.70-71. 
22 Apresenta Ubiracy Araújo outro avanço na questão ambiental que se deu em 1987, no qual foi 
apresentado ao mundo o relatório “Nosso Futuro Comum”, originário da comissão Mundial sobre Meio 
ambiente e Desenvolvimento, formada pela ONU em 1983, e que foi presidida pela primeira ministra da 
Noruega, onde participou também entre os 20 membros o Dr. Paulo Nogueira Neto, na época, Secretário 
da Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. Nesse relatório preconizava a 
idéia de que o “desenvolvimento sustentável” previa a satisfação das necessidades presentes, sem prejuízo 
da capacidade de futuras gerações exercerem os mesmos direitos. Diante disso, a ONU passa, então, 
através de seus organismos financiadores, a incorporar e solicitar novos mecanismos de aferição pra o 
financiamento de projetos como a Avaliação dos Impactos Ambientais. ARAÚJO, Ubiracy. Op. cit., p. 
121-123. 
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pensou-se no meio ambiente com suas implicações planetárias, o que afetaria de fato a 

qualidade de vida de todos os habitantes da Terra sejam pobres ou ricos. 23

Portanto, o foco do axioma agora não era puramente o crescimento, mas o 

desenvolvimento sustentável – modelo que considera, além dos fatores econômicos, 

aqueles de caráter social e ecológico, assim como as disponibilidades dos recursos vivos 

e inanimados e as vantagens e os inconvenientes, a curto e longo prazo, de outros tipos 

de ação.24

Indispensável anotar que conforme o Princípio 21 da Declaração de Estocolmo 

(Conferência de 1972), os Estados detêm soberania para explorar seus próprios 

recursos, de acordo com a sua política ambiental.  

Na Declaração de Estocolmo fez-se alusão à saúde, proclamando-se que nos 

países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais está motivada pelo 

subdesenvolvimento. Sendo assim, alertou-se para o fato de que milhões de pessoas 

seguem vivendo muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência 

humana digna, sendo privadas de alimentação, vestuário, habitação, educação, higiene e 

condições mínimas de saúde adequada. É bem verdade que não se pode abordar o 

direito fundamental à saúde, atributo da dignidade da pessoa humana, sem referir-se à 

sadia qualidade de vida e, por conseguinte, ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

A criação da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, no Brasil, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente traz conceitos, princípios, objetivos, instrumentos, 

penalidades, seus fins, mecanismos de formulação e aplicação, e instituiu o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

Dentre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, destaca-se como 

gerais a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 25

                                                 
23 ARAÚJO, Ubiracy. Notas sobre a política nacional do meio ambiente. In: Revista de Direito ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 2, nº 7, jul-set, 1997. p. 123. 
24 Id. Ibid., p. 122. 
25 ARAÚJO, Ubiracy. Op. cit. 125. 
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A consolidação definitiva da preocupação com o meio ambiente, no 

ordenamento jurídico nacional, adveio com a CRFB/1988 que dedicou um capítulo 

exclusivo para o tema, no art. 225 e o considera como “bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Portanto, o 

Poder Público não atua sob a mera conveniência e oportunidade, a partir da Constituição 

de 1988 ele não tem escolha se vai ou não proteger o meio ambiente, ele vai atuar 

porque lhe é imposto e determinado pelo legislador maior. 

 

4. Agenda 21 Local e Plano Diretor: a vitalização do Município na federação 

brasileira 

A promulgação da Constituição de 1988 alçou o Município a uma posição de 

destaque dentro do federalismo brasileiro. Com efeito, atualmente, o poder municipal 

assume um papel inédito, em diversos aspectos, sobretudo na ampliação de seu âmbito 

de atuação na estrutura federativa nacional. 

Desse modo, a Constituição de 1988 dispõe no artigo 24, incisos VI, VII e VIII, 

e defere à União, Estados e Distrito Federal, as competências legislativas concorrentes 

em matéria ambiental. Observa-se que, houve exclusão expressa dos Municípios 

relativamente às matérias constantes no dispositivo, entretanto, desde que observadas as 

condições estabelecidas pela Carta Magna e o disposto nas leis estadual e federal, pode 

o Município legislar sobre questões ambientais, segundo consta o artigo 30, inciso II, 

que permitiu ao Município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, e 

atendido o parâmetro do interesse local. 

Sustenta José Augusto Delgado26, que a Constituição Federal colocou, de modo 

não técnico, a competência concorrente legiferante ao alcance do Município, através da 

possibilidade de suplementação das normas editadas pela União e Estados, e, por isso, o 

Município pode legislar sobre meio ambiente. 

Ressalte-se, portanto, a possibilidade do município, em virtude do conhecimento 

e proximidade com os peculiares interesses ambientais locais, assumirem importante 

relevo no tocante à efetiva preservação do meio ambiente, tão aludida pela Lei Maior. 

                                                 
26 DELGADO, José Augusto. Reflexões sobre Direito Ambiental e competência municipal. In: Cidadania 
e Justiça, ano 4, n. 9, 2° semestre, Rio de Janeiro: 2000, p. 46. 
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Nesse sentido, José Roque Nunes Marques27 aduz: “[...] A municipalidade exerce papel 

fundamental no detalhamento das leis, adequando as diretrizes à realidade local, 

especialmente no que diz respeito ao relacionamento do desenvolvimento urbano com 

respeito ao meio ambiente”. 

Atente-se, preliminarmente, para a Conferência das Nações Unidas de 1992, 

conhecida como Rio-92 ou Eco 92. Esse evento aconteceu no Rio de Janeiro, cujos 

objetivos dessa reunião se resumiam em garantir um justo equilíbrio entre as 

necessidades econômicas, sociais e ambientais e estabelecer bases para uma associação 

mundial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim, como entre governos, 

em todo os níveis, e os diversos setores da sociedade civil, no intuito de obter uma 

melhor compreensão das necessidades e interesses em comum.28

É importante enfatizar que a Agenda 21 é, sem dúvida, o resultado mais 

importante da Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento, 

vez que estabelece um acordo global de grandeza histórica na tentativa de conciliar o 

desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. Mas, não é só, um dos seus 

principais temas é a erradicação da pobreza, no sentido de oferecer às classes sociais 

menos favorecidas acesso aos recursos para viver sustentavelmente. Prevê, ainda, ações 

concretas a serem implementadas, a um só tempo, pela sociedade civil e pelos três 

níveis de governo (federal, estadual e municipal).29

O capítulo 28 da Agenda 21 Global encoraja as autoridades locais a 

desenvolverem suas próprias agendas. Assim, as agendas municipais poderão conceder 

planos de ação para combater diretamente os problemas locais e, desse modo, contribuir 

para alcançar resultados globais30.  

A elaboração da Agenda 21 Local não se restringe a um acontecimento 

documentado, mas representa um processo contínuo no qual a comunidade aprende 

identificando suas deficiências e se mobilizando para fazer opções que a levarão a 

tornar-se uma comunidade sustentável. 
                                                 
27 MARQUES, José Roque Nunes. A Constituição Federal e o meio ambiente. In: Cidadania e Justiça, 
ano 4, n. 9, 2° semestre, Rio de Janeiro: 2000, p. 31. 
28 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 80. 
29MILARÉ, Edis. Op. cit., p. 80-82.  
30 RODRIGUES, José Eduardo Ramos; SALLES, Cíntia Philippi; JR, Arlindo Philippi. Agenda 21 – 
Estágio do compromisso brasileiro para o desenvolvimento sustentável do país. In: Revista de direito 
ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, nº 23, jul./set, 2001, p. 285. 
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Vislumbra-se uma nova expectativa para os Municípios que pretendem 

equacionar as demandas sociais, ambientais, culturais, administrativas e até econômicas, 

vez que a Agenda 21 Global necessita ganhar efetividade, e tal êxito depende da 

existência das Agendas Locais. Nessa lógica, a Agenda Local subsidiará as ações do 

Poder Público e da sociedade em prol do desenvolvimento sustentável. 

Ocorre que desde 1992, poucos municípios tiveram a iniciativa de 

confeccionar a sua própria agenda 21, apesar de serem fortes as indicações e 

recomendações do Governo para sistematizar os assuntos ambientais municipais nas 

Agendas 21 Locais.  

Desse modo, considera-se instrumento hábil a nortear políticas públicas a 

Agenda 21 Local que pode inspirar, e trazer novos rumos junto ao Plano Diretor 

Urbano. Daí que se defende a aproximação das Agendas 21 Locais com os Planos 

Diretores como forma de impulsionar o premente desenvolvimento municipal. 

Desse modo, no próprio âmbito municipal, o Plano Diretor deve observar não só 

as condições gerais estabelecidas na Lei Orgânica, que é a Lei Maior do Município, mas 

também a Agenda 21 local, a fim de dar maior exeqüibilidade e eficácia às políticas de 

desenvolvimento. Nesse momento, sobrelevam-se as diretrizes e recomendações dadas 

nas agendas 21 locais, vez que tratam da questão ambiental com especificidade.  

Por outro ângulo, o meio ambiente ainda tem que ser tratado em conjunto com o 

saneamento básico enquanto temas imprescindíveis para a eficácia do Plano Diretor. É 

importante pensar em meio ambiente, saneamento e planejamento urbano das cidades, 

porque norma e espaço físico, compreendidos nesse termo o meio ambiente, 

prosseguem juntos como aliados.  

Assim, o Plano Diretor é o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para 

o desenvolvimento municipal. Esse instrumento jurídico-político estabelece as 

prioridades nas realizações do governo local, conduz e ordena o crescimento da cidade, 

disciplina e controla as atividades urbanas em benefício do bem estar social.31

Ademais, o conteúdo do Plano Diretor, tido como instrumento básico da política 

de desenvolvimento e de expansão urbana, provém da Constituição Federal de 1988. 

Pelo texto constitucional, a referida política inclui habitação, saneamento e transportes 

urbanos (artigo 21, XX), além da ordenação territorial (artigo 30, VIII). 

                                                 
31 MILARÉ, Édis. Op. cit., p.538-539. 
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4. O serviço de saneamento básico e a nova Lei 11.445/07 

O serviço público de saneamento básico compreende, dentre outras, as 

atividades de produção, adução e distribuição de água, bem como coleta, tratamento e 

disposição final dos esgotos, de forma que sua prestação implica instalação de uma rede 

de provimento de serviços que transportará a água a ser fornecida aos consumidores 

finais bem como o esgoto produzido para tratamento em estações próprias. Desse modo, 

pode-se dizer que o serviço de saneamento é essencial, por suas características 

intrínsecas diretamente relacionadas com o interesse da coletividade.32  

Por outro lado, é oportuno enfatizar, com base na nova Lei nº 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, alguns 

princípios fundamentais a serem seguidos tais como: universalização do acesso, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, 

articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida.33

Cabe reforçar que o serviço de saneamento básico está intimamente ligado à 

saúde pública, e obviamente ao meio ambiente equilibrado, que configuram ainda 

direitos fundamentais. Sobremodo, existe um aparato jurídico nacional e internacional 

para a proteção do meio ambiente e da saúde humana. E ainda, agrega-se a essa 

proteção, o dever constitucional do Poder Público através da Administração Pública 

Direta ou Indireta ou ainda através de concessionário34 em prestar com eficiência o 

serviço de saneamento básico, agora fortalecido pelas normas previstas na nova Lei de 

Saneamento Básico. 

No Brasil, o serviço de saneamento básico, que se apresenta como um dos 

principais aspectos da saúde pública mundial, é precário, de acordo com os dados 

coletados pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE). Dentro da 

                                                 
32BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo.13ª ed. São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2001.p. 597. 
33 Ver art. 2º. Incisos I, III e VI, respectivamente da Lei 11.445/07. 
34 Ver artigos 37 e 175 da CRFB/88. 
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dimensão social da saúde, existe um ponto primordial a ser salientado: as doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado.35

Essa pesquisa feita pelo IBGE ressalta uma série de doenças tais como: 

diarréias, hepatite A, dengue, febre amarela, leishimaniose, malária, doenças de Chagas, 

esquistossomose, leptospirose, teníases, dentre outras, que são apontadas por se 

encontrarem associadas ao abastecimento de água deficiente, esgotamento sanitário 

inadequado, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia36. 

Por esse quadro, infere-se que o serviço de saneamento básico quando precário implica 

grande risco para a saúde da população, sobretudo para as pessoas mais carentes. 

Somando-se a esse arsenal, o serviço de saneamento básico prestado de maneira 

inadequada provoca também a degradação do meio ambiente, visto que não só os 

resíduos do processo de tratamento da água são lançados nos mananciais, como também 

os produtos químicos usados no tratamento da água podem afetar e causar dano à saúde 

do indivíduo que a utiliza. 

Juntando-se a esse aspecto negativo, o sistema de esgotamento sanitário, quando 

da sua implementação, pode trazer significativo impacto ambiental, além de possíveis 

vazamentos e concentração da poluição nas redes coletoras como lagos, rios, e mares, 

comprometendo e prejudicando algumas espécies de animais e vegetais, como também 

o próprio homem. 

 A hipótese de ampliar o acesso ao saneamento é fundamental para melhorar a 

qualidade de vida e reduzir a pobreza, além de poupar o meio ambiente, objetivos 

essenciais ao desenvolvimento sustentável. Faz-se mister, portanto, a implementação de 

políticas públicas ambientais e de saneamento básico mais adequados e, sobretudo, 

integrados, como forma de melhor atender aos anseios da sociedade.  

No plano jurídico-político brasileiro, nas precisas lições de Luís Roberto 

Barroso, a competência para executar o serviço público de saneamento básico é lógica 

constitucional que se baseia no princípio da eficiência. Se o interesse for comum, o 

estado é mais apto a obter a universalização do serviço. Em se tratando de serviço de 

interesse local, o município terá melhores condições de realizá-lo.37

                                                 
35BRASIL. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais. Acesso em: 15.07.2007. p. 213-217. 
36BRASIL. IBGE.Op. cit. p.213. 
37 BARROSO, Luís Roberto. Saneamento Básico: competências constitucionais da União, Estados e 
Municípios. In: Interesse Público. Porto Alegre: Notadez, ano 4, nº 14, p. 47, abril/junho, 2002. 
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Em qualquer das hipóteses, o serviço executado pelo Estado ou pelo Município, 

o ente que o presta pode fazê-lo direta ou indiretamente ou ainda delegar o serviço para 

outrem, conforme o previsto nos artigos 37 e 175 da CRFB/88, este último 

regulamentado pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime 

de concessão e permissão da prestação de serviço público. 

Esta Lei integra o processo de reforma administrativa que o Brasil adotou a 

partir dos anos 90 do século passado por ter chegado ao entendimento que os serviços 

não eram prestados de forma adequada e eram onerosos, além da população exigir cada 

vez mais um maior número de serviços e que estes fossem eficientes e módicos. 

Atualmente, após várias emendas constitucionais e legislação ordinária, a 

maioria dos serviços públicos é executado por particulares, sejam pessoas físicas ou 

jurídicas, como os concessionários, permissionários, organizações sociais ou 

organizações da sociedade civil de interesse público, que são controladas pelas agências 

reguladoras. 

A Lei do Saneamento Básico prevê no inciso II do artigo 9º que o titular do 

serviço de saneamento básico poderá prestar o serviço de forma direta ou indireta ou 

ainda delegá-lo.  Entretanto, não definiu o titular da prestação do serviço público de 

saneamento básico, embora tradicionalmente sejam os municípios os seus prestadores. 

Ainda nessa linha, o artigo 37 da CRFB/88 explica que a Administração Pública 

classifica-se em direta e indireta, sendo esta última integrada pelas autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme o previsto no 

Decreto Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Nesse contexto, a Lei do Saneamento Básico estipula nos incisos I a VII do 

artigo 9º que o titular do serviço estabelecerá a respectiva política pública de 

saneamento básico, para tanto devendo, elaborar os planos de saneamento básico; 

prestar o serviço de forma direta, indireta ou delegá-lo, definindo o ente responsável 

pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; adotar 

parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; fixar os direitos e 

deveres dos usuários; estabelecer mecanismos de controle social; estabelecer sistemas 

de informações sobre os serviços; intervir e retomar a operação dos serviços delegados, 

quando cabível. 
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Somando-se a esses deveres, a Lei do Saneamento Básico prevê também a 

regulação destes serviços nos artigos 21 e 22, tendo como objetivos: padrões e normas 

para a adequada prestação dos serviços; garantia do cumprimento das condições e metas 

estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas que 

assegurem tanto o equilíbrio econômico financeiro do contrato como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismo que induzam a eficiência e eficácia dos serviços. 

O ordenamento jurídico brasileiro possui instrumentos administrativos e 

processuais para aferir a eficácia e eficiência do serviço prestado, como a análise das 

cláusulas contratuais, o ingresso de ações no Poder Judiciário exigindo o serviço 

adequado ou ainda se este não agride os recursos naturais e se a saúde da população está 

sendo ou não afetada pela má prestação dos serviços.  

Outra questão relevante é a verificação junto aos órgãos ambientais e ao 

Ministério Público se ao ser prestado o serviço, esta prestação está ou não de acordo 

com a legislação ambiental e urbanística vigente.38

Assim, não se pode perder de vista, no que tange ao setor de saneamento básico 

brasileiro, três instrumentos jurídicos que simultaneamente proporcionam o 

desenvolvimento municipal, sobretudo porque está em foco não somente o 

desenvolvimento ambiental sustentável, mas também a própria saúde humana.  

Desse modo, a identidade entre as variáveis discutidas na Agenda 21 Local, 

incorporadas nos Planos Diretores Urbanos, em conjunto com a Lei 11.445/07, que 

traça novos paradigmas para o setor de serviços de saneamento, devem caminhar 

interligadas para a efetiva proteção do meio ambiente, a eficácia do direito fundamental 

à saúde e garantia de eficiência na prestação do serviço de saneamento básico. 

 

Conclusão 

A necessidade de proteger a natureza e de preservar o equilíbrio ecológico 

tornou-se imprescindível para a manutenção da sadia qualidade de vida, visto que saúde 

e meio ambiente são direitos fundamentais. Nesse passo, não se pode olvidar que a 

dignidade da pessoa humana está intrinsecamente ligada ao meio ambiente equilibrado, 

visto que não há como falar em saúde e qualidade de vida, sem pensar na construção e 

afirmação do valor da pessoa humana. 
                                                 
38 Legislação ambiental federal, estadual e municipal, além do Plano Diretor e se por ventura o Município 
tem seu planejamento embasado na Agenda 21 Local. 
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Portanto, nessa linha, torna-se premente a importância da compreensão das 

relações entre saneamento, saúde pública e meio ambiente com o intuito de proteger, 

numa dada localidade, os direitos fundamentais do ser humano, chamando a atenção 

para os responsáveis dessa área que tratem do assunto com mais compromisso e 

probidade. 

Ainda nesse sentido, não se pode perder de vista que o serviço de saneamento 

básico está, intimamente, ligado à saúde pública, e obviamente ao meio ambiente 

equilibrado, e conseqüentemente, sobretudo, existe um aparato jurídico nacional e 

internacional para a proteção do meio ambiente e da saúde humana.  

E ainda, agrega-se a essa proteção, o dever constitucional do Poder Público 

através da Administração Pública Direta ou Indireta ou ainda através de concessionário 

em prestar com eficiência o serviço de saneamento básico, agora fortalecido pelas 

normas previstas na nova Lei de Saneamento Básico.  

Desse modo, no que tange ao setor de saneamento básico brasileiro, existem três 

instrumentos jurídicos que simultaneamente proporcionam o desenvolvimento 

municipal, sobretudo porque está em foco não somente o desenvolvimento ambiental 

sustentável, mas também a própria saúde humana.  

Portanto, a identidade entre as variáveis discutidas na Agenda 21 Local, 

incorporadas nos Planos Diretores Urbanos, em conjunto com a Lei 11.445/07, que 

traça novos paradigmas para o setor de serviços de saneamento, devem caminhar 

interligadas para a efetiva proteção do meio ambiente, a eficácia do direito fundamental 

à saúde e garantia de eficiência na prestação do serviço de saneamento básico. 

Por fim, resta claro que é preciso uma maior conscientização ambiental de todos, 

visto que a sadia qualidade de vida depende do respeito à dignidade da pessoa humana 

e, para caminhar no sentido do desenvolvimento sustentável o Município, através das 

variáveis discutidas na Agenda 21 Local, incorporadas nos Planos Diretores Urbanos, 

em conjunto com a nova Lei de Saneamento Básico tem o dever de traçar novos 

paradigmas para o setor de serviços de saneamento. 
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RESUMO 

A região do Maicá vem realizando manejo de pesca desde 1972. Integra as várias 

regiões pesqueiras de Santarém (PA), e é constituída por 21 comunidades. Contudo, 

somente em 1998 foi oficialmente reconhecido o acordo comunitário de pesca realizado 

no âmbito da gestão participativa da pesca do Governo Federal. Em estudos de 

avaliação da produtividade pesqueira da região do Maicá realizado durante os Projetos 

IARA/IBAMA e ProVárzea/IBAMA, os resultados apresentam aumento de pescado 

decorrente do manejo implementado através do acordo de pesca estabelecido pelas 

comunidades. Em 7 anos de vigência do acordo do Maicá, mudanças significativas 

foram notadas em relação à organização comunitária em função da atividade e, 

principalmente, na condução dos processos de resolução de conflitos. Estas mudanças  

foram proporcionadas também com a intervenção instituições parceiras entre ONG’s e 

Colônia de Pescadores, além do próprio órgão gestor. Como exemplo desta mudança 

cita-se a implementação do Conselho Regional de Pesca, com representação das 

comunidades constituintes do Maicá. Por este conselho passam discussões, decisões e 

encaminhamentos dos projetos de manejo dos recursos naturais. As estratégias de 

controle no cumprimento das regras do acordo baseiam-se, principalmente, nas ações de 

vigilância das comunidades através dos Agentes Ambientais Voluntários. 
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ACORDO DE PESCA, MANEJO, ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, GESTÃO 

PARTICIPATIVA, RECURSOS PESQUEIROS 

 

 

ABSTRACT 

Maicá region has performing fishery community management since 1972. Maicá 

integrates the fisheries regions of Santarém (PA), and 21 communities constitute it. 

However, only in 1998 the fishery community agreement was officially recognized as a 

part of the program of participatory management of the Federal Government. It was 

observed in fishery productivity evaluation studies, performed during the projects 

IARA/IBAMA and ProVárzea/IBAMA, that the results presented an increase of fish 

landings related to the management measures implementation, as foreseen by the fishery 

community agreement. During the 7 years of the period of validity of Maicá agreement, 

significant changes were observed in community organization related to the fishery 

activity and, mainly, in the process of conflicts resolution. These changes were carried 

out with the intervention of the partnership institutions as NGO’s, fishery labor union 

and the management organization. As an example of this change, it is possible to 

mention the implementation of the Regional Fishery Council witch represents Maicá 

communities. In this council, several discussions, decisions and projects actions, aiming 

the management of the exploitation of natural resources, take place. The monitoring 

strategies of the agreement rules accomplishment are based in the actions of vigilance 

performed in the communities by the Voluntary Environmental Agents. 

 

KEYWORDS 

FISHERY AGREEMENTS, MANAGEMENT, COMMUNITY ORGANIZATION, 

PARTICIPATORY MANAGEMENT, FISHERY RESOURCES. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A conceituação oficial de Desenvolvimento Sustentável elaborada pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente afirma: "Desenvolvimento Sustentável é 
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aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades". (CNUMAD, 1992). 

Este modelo de desenvolvimento envolve dois conceitos chaves: o de 

"necessidades" (sobretudo dos mais pobres) e o de "limitações" (que o estágio de 

tecnologia e de organização social impõe sobre o meio ambiente e que este impõe sobre 

a capacidade de atender às demandas da sociedade). 

No caso das águas continentais, a exploração e a conservação dos recursos 

pesqueiros estão fortemente condicionadas aos usos e ocupação das bacias de drenagem 

promovidos pelos diversos setores de governo e da sociedade civil. Assim, o 

desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro reflete o desenvolvimento sustentável 

de todos os agentes de desenvolvimento econômico da bacia. 

Esta constatação demonstra que o compromisso de governo com a pesca 

sustentável confunde-se com o próprio compromisso de governo para com a 

conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Estes compromissos do governo deram origem a formas de gestão que permitem 

a participação dos usuários nos processos de tomada de decisões. As deliberações e/ou 

orientações coletivas dos usuários de recursos pesqueiros encontram-se nos “acordos de 

pesca”. 

Na Amazônia, os acordos de pesca são uma forma de gestão participativa dos 

recursos pesqueiros onde usuários e o governo decidem a cerca das regras de pesca para 

determinada região. A intensificação da pesca comercial, a partir da década de 60, levou 

as comunidades ribeirinhas a fazerem suas próprias regras excluindo os pescadores que 

não fossem moradores locais, tendo como conseqüências as disputas pelos lagos e os 

conflitos entre pescadores itinerantes, pescadores locais e fazendeiros que utilizam as 

áreas de pesca para manejo de gado. 

Em 1997, no âmbito do Projeto “Administração dos Recursos Pesqueiros do 

Médio Amazonas: Estados do Pará e Amazonas – Projeto IARA/IBAMA (1991-1998), 

foi gerado o documento1 "Administração Participativa: Um Desafio à Gestão 

Ambiental" (Fischer & Mitlewski, 1997), que formula um novo conceito de gestão e 

estabelece critérios para a legalização dos acordos através de portarias complementares 

à legislação vigente. 
                                                 
1 Este documento serviu de base para a Instrução Normativa/IBAMA nº 29 de 31/12/2002 que 
regulamenta os acordos de pesca dentro da gestão participativa pesqueira do Governo Federal. 
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Em 1998 o IBAMA passa a reconhecer formalmente os acordos comunitários de 

pesca, com a publicação em portaria do primeiro acordo de pesca do lago Sapucuá em 

Oriximiná/PA. Até então, o IBAMA não reconhecia estes acordos, por considerar o 

peixe como res nullius e os lagos como corpos d’água públicos com acesso livre. 

Em 1999, os comunitários da região do Maicá elaboraram seu primeiro acordo 

de pesca2. Atualmente, com o fortalecimento do sistema de gestão participativa, os 

ribeirinhos que antes discutiam e acordavam regras de pesca somente entre si, vêm 

participando de uma discussão mais ampla onde comunidades vizinhas, instituições 

governamentais e não governamentais e os pescadores profissionais através das 

Colônias de Pescadores, discutem e geram propostas de manejo de pesca e fiscalização. 

Neste contexto, o presente artigo aborda o processo de elaboração do acordo de 

pesca da região do Maicá (Santarém, PA), considerando os aspectos organizacionais e 

de impacto do mencionado acordo para a pesca na região. 

Inicialmente, foi avaliado o esforço de pesca realizado nas comunidades e, 

posteriormente, a produtividade dos lagos da região do Maicá sob o acordo de pesca e seu 

cumprimento. As informações obtidas basearam-se na captura diária dos pescadores locais 

com dados amostrados em uma semana por mês num período de um ano, compreendendo um 

período de seca seguido por um de cheia dos ambientes de pesca. Estas informações, colhidas 

pelos próprios pescadores, constaram de quantidade de pescado, espécie capturada, preço/kg, 

tipo de embarcação, tipo e quantidade de arte utilizada, número de pescadores participantes da 

pescaria, entre outros. Nos resultados obtidos do segundo estudo, a produção média medida 

em captura por unidade de esforço (CPUE) foi bem superior que a obtida no primeiro estudo, 

indicando maior produtividade. Este aumento reflete, não somente um esforço de pesca mais 

acentuado no período de 2004/2005, mas uma maior disponibilidade de peixe, decorrente do 

manejo implementado através do acordo de pesca estabelecido pelas comunidades. Contudo, 

somente um monitoramento contínuo poderá reunir informações suficientes para se avaliar de 

forma precisa o manejo implementado na região do Maicá. 

O texto estrutura-se em vários itens: no primeiro é apresentada uma síntese 

teórica sobre o sistema de manejo comunitário de recursos pesqueiros, o segundo 

descreve a região do Maicá, o terceiro aborda os principais conflitos de pesca 

observados no estudo de caso, o quarto aborda a importância dos agentes ambientais 

                                                 
2 Portaria/IBAMA no 16 de 31/08/1999. 
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voluntários no processo de estabelecimento do acordo de pesca e na redução dos 

conflitos, em seguida o acordo de pesca é descrito de forma mais detalhada e, o item 

final relaciona as principais conclusões obtidas. 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE MANEJO COMUNITÁRIO DE 

RECURSOS PESQUEIROS 

 

O manejo comunitário está inserido no sistema de gestão participativa, que é 

entendido como o contínuo entre dois extremos, o manejo governamental e o 

comunitário, existindo diferentes níveis escalonados administrativamente. No Estado, 

dividem-se os níveis federal e estadual (provincial ou departamental). Na sociedade 

civil, a ação é desenvolvida por organizações não-governamentais, compreendidas as 

colônias de pescadores profissionais, as associações e cooperativas, entre outras. 

O mecanismo de gestão participativa articula a interface Estado/Sociedade Civil 

Organizada. A função da sociedade é exercida, primeiramente, em nível local, através 

de mecanismos particulares de tomada de decisão em conjunto, caracterizando o manejo 

comunitário. 

A finalidade principal do manejo de estoques pesqueiros é viabilizar a atividade 

de pesca em níveis sustentáveis e permitir a sobrevivência dos núcleos familiares e das 

comunidades, evitando a ocorrência de fatores que possam conduzir à “Tragédia dos 

Comuns”, entendida como a falência dos inputs provenientes do recurso natural comum 

pela incapacidade comunitária de manejar a explotação, o que, em último caso, levaria a 

depleção dos estoques (Hardin, 1968). Neste mesmo contexto Muth (1996) menciona 

que os principais objetivos do manejo comunitário são: i) subsistência dos núcleos 

familiares e da comunidade, ii) o comércio. Há uma particularidade visível: a 

sazonalidade da atividade comercial e a necessidade contínua de alimentação para a 

subsistência. 

O manejo comunitário deve contemplar esta sazonalidade, direcionando as vias 

de escoamento da produção nos períodos desfavoráveis, facilitando o controle, a coleta 

de dados de desembarque e racionalizando a explotação dos estoques. Berkes (1985) 

menciona que o controle comunitário sobre o esforço de pesca parece difícil de ser 
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alcançado nas pescarias comerciais em geral. Se um estoque não é sobre-explotado, isto 

se deve, provavelmente, à insuficiente demanda de mercado ao invés do controle 

comunitário (Béné, 1996). 

Através das relações externas da comunidade, influenciadas pela demanda de 

mercado, pode-se perceber conseqüências na estratégia de pesca, entendida como a 

probabilidade de escolha entre uma dada combinação de equipamentos, espécies alvo e 

localização geográfica. Também pode ser considerado estratégia de pesca, o conjunto de 

critérios de tomada de decisões que ligam um dado comportamento de pesca com os 

objetivos e adversidades que têm influenciado tal comportamento. Sob este ponto de 

vista, a estratégia de pesca é vista como um processo interno de tomada de decisões, 

usado pelo pescador, com respeito às suas limitações e objetivos e o comportamento do 

pescador como reflexão observável desta estratégia (Béné, 1996). 

As adversidades e limitações inseridas neste último conceito são impostas pelo 

sistema de incentivos econômicos na forma de ganhos (sistema de remuneração), 

percebidos pelos pescadores, que são incentivados pela demanda de mercado, a 

procurarem sempre os maiores exemplares da espécie alvo, independentemente da 

localização mais provável dos cardumes. Tal comportamento explica a inexistência de 

relação entre as variações sazonais da biomassa do estoque e a dinâmica da frota 

pesqueira (Béné, 1996). 

De acordo com Berkes (1985), a atividade pesqueira de subsistência proporciona 

um forte princípio de auto-limitação: enquanto na pesca marinha há grande mobilidade 

da frota à procura de estoques pesqueiros que ainda não tenham sofrido depleção. Na 

pesca continental de pequena escala, esta mobilidade não é possível; o pescador pode 

voluntariamente, limitar sua captura em peso. A crença de que as sociedades pré-

industriais são incapazes de sobre-explotar um recurso, por causa de limitações 

tecnológicas, não pode ser descartada e que, de forma geral, os mecanismos de 

autogestão (regulamentação), presentes nos sistemas de manejo comunitário de 

estoques, são vulneráveis a estresses e, incluem: i) a perda do controle comunitário; ii) 

sobre-explotação; iii) rápido crescimento da comunidade; e iv) mudanças tecnológicas. 

Observa-se que, em muitos países industrializados, o controle sobre o esforço 

pesqueiro tem sido exercido pelos governos centrais de forma genérica para uma grande 

amplitude de espécies, se não para a sua totalidade. Tal política é fundamentada 
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principalmente no conceito da propriedade comum (Acheson & Wilson, 1996). No 

Brasil os mesmos autores mencionam que as três estratégias adotadas são: i) definição 

de áreas de pesca; ii) controle da tecnologia empregada; iii) proteção aos indivíduos 

mais jovens, que não se reproduziram, fixando tamanhos mínimos de exemplares. 

Os resultados imediatos das decisões comunitárias são vistos atualmente nos 

“Acordos Comunitários de Pesca”, relativamente comuns em açudes do nordeste 

(Hartmann, 1997; Barbosa & Hartmann, 1997), assim como nos grandes lagos da 

Amazônia. O IBAMA tem considerado ilegal qualquer decisão que imponha limitações 

de acesso aos estoques, conforme visto em Fischer & Mitlewski (1997), mas é 

importante lembrar que o controle de acesso aos estoques isoladamente, não impede a 

sobrepesca, apenas facilita o manejo (Hannesson & Kurien, 1988). 

Os acordos comunitários podem ser transformados em Portarias dos órgãos 

competentes, aproveitando-se o que for legal (Fischer & Mitlewski, 1997). Existe a 

possibilidade legal das licenças de pesca esportivas e profissionais serem válidas em 

áreas determinadas e não em todo o território nacional. 

A territorialidade é um pré-requisito para qualquer forma de manejo 

comunitário, pois as regras estabelecidas só teriam validade numa área dominada por 

aquela comunidade, onde a mesma teria força para fazer valer seus acordos. Estas áreas, 

normalmente pequenas, são determinadas, em muitos casos, por laços de amizade e 

parentesco (Pierson, 1972 e Begossi, 1996). As regras de manejo pesqueiro são 

constituídas da combinação entre a cultura local e a estrutura social. As regras 

comunitárias regulam como a pesca deve ser feita, dizendo os locais, o tempo, estádio 

de vida das espécies alvo ou tecnologia (Acheson & Wilson, 1996). 

O ordenamento pesqueiro não é obstáculo à execução de medidas restritivas de 

acesso aos recursos; o principal entrave está na lei civil e constitucional, quando tratam 

das formas de propriedade. Os recursos pesqueiros são bens de domínio público, uso 

comum e livre acesso, sendo inviável pensar em privatização dos recursos, ou mesmo, 

medidas de controle de acesso. 

A privatização é inviável juridicamente, pois a Constituição Federal, o Código 

Civil Brasileiro e o próprio Dec. Lei 221/67, a proíbem. Outra alternativa de manejo 

pesqueiro é a valoração econômica do estoque virtual não explotado, conforme descrito 
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por Gavaris (1996) para a pesca no Atlântico canadense. Neste modelo é inserida a 

noção de previsibilidade de captura, estabilizando os manejos intra e inter comunitários. 

O treinamento de comunitários como “Agentes Ambientais Voluntários”, 

realizado por agentes do Estado, pode representar um incentivo à organização 

comunitária. A utilização de pescadores profissionais filiados às colônias de pescadores, 

associações e cooperativas é uma etapa no processo de participação e tomada de 

decisões, podendo ser instrumento de educação ambiental. Nos ambientes de pesca 

manejados através dos acordos de pesca tem-se a necessidade da vigilância de atuação 

destes agentes, assim como da própria comunidade visto serem ambientes abertos aos 

pescadores "de fora". Esta estratégia vem sendo adotada nas regiões de várzea do Médio 

Amazonas, principalmente em Santarém/PA. 

Em síntese, de acordo com a literatura, o manejo comunitário de estoques 

pesqueiros funciona melhor em sistemas fechados, respeitando-se o contexto social e a 

cultura das comunidades, levando-se sempre em consideração a demanda de mercado 

para o pescado, pois as relações externas da comunidade podem incentivar a sobrepesca. 

O sucesso do manejo pesqueiro depende da adequação entre os conhecimentos 

científicos que o embasam, seus efeitos nos estoques pesqueiros, nas comunidades que 

os explotam e como as regras de manejo são seguidas e impostas aos usuários (McCay, 

1996). 

Observa-se na Amazônia brasileira iniciativas de grande porte para aprimorar as 

técnicas de manejo de recursos pesqueiros, com bases teóricas fundamentadas no 

sistema de manejo comunitário: o projeto IARA – Administração dos Recursos 

Pesqueiros na Região do Médio Amazonas, Estados do Pará e Amazonas, sediado no 

município de Santarém (PA), o Projeto Mamirauá na foz do rio Japurá (Caquetá) e o 

ProVárzea – Projeto Manejo dos Recursos Naturais da Várzea, sediado na Gerência 

Executiva do IBAMA em Manaus (AM). 

O projeto IARA foi implantado em 1991, com execução prevista até 1995, mas 

acabou sendo prorrogado até o 1998. Este Projeto foi executado pelo IBAMA, GTZ-

GOPA e MMA, contando com a colaboração de outras instituições, tais como Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia - INPA, Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, Faculdade de 

Ciências Agrárias do Pará -FCAP, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA, 
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Prefeituras Municipais da Região, Colônias de Pescadores e Comunidades Ribeirinhas 

(IBAMA, 1995). 

O objetivo geral do Projeto IARA consistiu em “subsidiar as ações de 

ordenamento e uso dos recursos pesqueiros no médio Amazonas, visando seu 

aproveitamento sustentável, compatibilizando os interesses/necessidades das populações 

locais, bem como da sociedade e da economia regional e nacional” (IBAMA, 1995). 

Especificamente, os objetivos finais do Projeto IARA foram: (i) a produção de 

conhecimentos técnicos e científicos nas áreas de biologia, ecologia de pesca, sócio-

economia, tecnologia de pesca, educação ambiental, buscando o embasamento do 

processo de administração pesqueira; (ii) implantação de um sistema de administração 

pesqueira que contemple a participação efetiva da comunidade de usuários em todas as 

etapas do projeto (IBAMA, 1995). A região do Maicá, em Santarém, foi um dos 

principais campos dos estudos deste projeto, além da elaboração do acordo de pesca da 

região, outras atividades significativas foram desenvolvidas nas comunidades voltadas à 

capacitação das lideranças locais na condução e fortalecimento da organização 

comunitária, monitoramento do desembarque de pescado em Santarém oriundo dos 

lagos de pesca da região, e do esforço de pesca realizado pelas comunidades. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentado Mamirauá localizada a 600 km a 

oeste de Manaus, pelo rio Solimões, em sua confluência com o rio Japurá e o Auati-

Paranã em uma área de focal de 260.000ha (num total de 1.124.000ha), é a primeira 

reserva em ambiente de várzea no país, com o objetivo de assegurar a biodiversidade na 

área, bem como garantir a manutenção das populações humanas ali residentes. São 

desenvolvidos vários projetos de educação ambiental, entre eles o manejo sustentável 

dos recursos pesqueiros. É um laboratório vivo para se testar políticas e ações para a 

ocupação racional da várzea amazônica (MAMIRAUÁ, 1996). 

Como forma de fortalecer o manejo de recursos pesqueiros, o Projeto Mamirauá 

elaborou um termo de compromisso com os pescadores da reserva no setor Jarauá, 

envolvendo 70 pescadores moradores, para a pesca em rodízio de lagos, principalmente 

do pirarucu que é muito valorizado, uma experiência de manejo muito interessante e que 

parece já estar dando resultado (Viana e Damasceno, 1999). 
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O ProVárzea3 teve como objetivo geral “estabelecer bases técnica, científica e 

política para a conservação e o manejo ambientalmente e socialmente sustentáveis dos 

recursos naturais das várzeas da região central da bacia amazônica, com ênfase nos 

recursos pesqueiros.” (ProVárzea/IBAMA, 2002). 

Suas ações, sempre desenvolvidas na calha Solimões-Amazonas, visam 

proporcionar meios para fortalecer sistemas de manejo de recursos pesqueiros e 

envolvem o fortalecimento comunitário e o aprimoramento da gestão participativa. Foi 

durante sua execução, em 2002, que a Instrução Normativa – IBAMA 29/2002, foi 

editada, regulamentando a forma de elaboração e recepção administrativa dos acordos 

de pesca (Camargo e Surgik, 2006). A mencionada Instrução Normativa foi baseada nos 

conceitos estabelecidos no documento "Administração Participativa: Um Desafio à 

Gestão Ambiental" (Fischer & Mitlewski, 1997) e nas estratégias de organização para a 

condução da elaboração dos acordos de pesca desenvolvidas pelas comunidades, ONG's 

e Colônia de Pescadores Z-20 de Santarém. Este processo é fruto de muitos anos de 

trabalhos para a consolidação da organização comunitária para o manejo pesqueiro. 

Estas estratégias foram compiladas durante o I Encontro de Manejo Comunitário de 

Pesca promovido pelo ProVárzea/IBAMA e WWF em Manaus em 2002. Nesse sentido, 

é importante ressaltar, que as ações de fortalecimento institucional (do IBAMA) que 

culminaram na mencionada Instrução Normativa, vinham sendo desenvolvidas desde a 

implementação do Projeto IARA, em meados dos anos 90, vindo a sem consolidar 10 

anos mais tarde. 

 

                                                 
3 Este projeto está em fase de conclusão, com encerramento previsto para dezembro de 2007. 
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2 A REGIÃO DO MAICÁ 

 

A região do Maicá integra a região Ituqui/Maicá. A confluência entre o rio 

Maicá e o paraná do Ituqui localiza-se 30km a jusante de Santarém, descendo o rio 

Tapajós. O paraná do Ituqui é um pequeno braço de rio que sofre influência do rio 

Amazonas, formando a Ilha do Ituqui. O Maicá é formado por um complexo de lagos, 

cujas águas são de origem do rio Tapajós, com influência do rio Amazonas. A região do 

Maicá é constituída por 21 comunidades, algumas na área urbana de Santarém. É uma 

região de várzea, com predomínio de terras que inundam periodicamente de Dezembro 

a Maio e áreas de terra firme que se estendem na região de planalto, tem cerca de 161 

Km2 de área aquática disponível (Isaac e Cerdeira, 2004). 

Nas comunidades do Maicá observam-se clubes de futebol, grupos religiosos de 

igrejas católicas e evangélicas, associações comunitárias voltadas para a coordenação 

das próprias comunidades, e para o desenvolvimento da produção agrícola e manejo dos 

recursos naturais. Outras organizações de destaque são as representações da Colônia de 

Pescadores Z-20 de Santarém, presente em cada uma das comunidades através dos 

núcleos (antigas capatazias), e o Conselho Regional de Pesca da Região do Maicá – 

CRPM (Cerdeira, 2001). 

Os Conselhos Regionais de Pesca surgiram em Santarém na década de 90 

visando a organização das discussões a cerca da gestão pesqueira, e representam 

instâncias de negociação inter-comunitárias visando o processo participativo de gestão 

dos recursos pesqueiros da várzea. Todas as 9 regiões pesqueiras de Santarém são 

organizadas em Conselhos Regionais de Pesca, formados por representantes das 

comunidades que constituem as respectivas regiões. Na região do Maicá, somente 3 

comunidades não integram o CRPM. A atuação dos Conselhos Regionais de Pesca torna 

viável as parcerias necessárias para o desenvolvimento pesqueiro com o Poder Público, 

ONG’s e órgãos técnicos, sendo considerados os gestores dos recursos pesqueiros 

utilizados pelas comunidades ribeirinhas (Cerdeira, 2005). 
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Com base nos dados de Cerdeira (2005)4 em estudo do ProVárzea/IBAMA no 

período de 2004/2005, a pesca nas comunidades do Maicá é do tipo artesanal, 

multiespecífica, com um tempo médio diário de trabalho entre 6 e 7 horas durante 5 dias 

por semana, sendo o lago propriamente dito, o principal ambiente de captura. A 

produção média por pescador*dia-1 apresenta diferença entre a pesca comercial e de 

subsistência (11 Kg e 7 Kg, respectivamente). A diferença entre estes dois tipos de 

pesca refere-se somente ao tamanho do esforço realizado nas capturas, o que implica em 

uma produção maior para a pesca comercial, que utiliza quantidade maior de 

malhadeiras. A comercialização da produção também ocorre na pesca de subsistência a 

exemplo da pesca comercial, embora em menor quantidade, pois grande parte do 

pescado é voltada para a subsistência. Não há venda de excedente neste caso, mas uma 

captura com objetivo de venda quando há uma necessidade mais urgente de dinheiro 

para a família do pescador. A comercialização do pescado é realizada nas próprias 

omunidades, nos mercados de bairros periféricos e mercado central de Santarém, assim 

omo para os barcos geleiros. 

3 CON

ura 

de pira

                                                

c

c

 

 

FLITOS DE PESCA 

 

Em estudos realizados pelo Instituto Amazônico de Manejo Sustentável dos 

Recursos Ambientais – IARA em 2001, 2 anos após a publicação do acordo de pesca do 

Maicá em portaria (Portaria/IBAMA nº 16/1999) os conflitos ainda eram frequentes 

envolvendo, principalmente, pescadores de fora da região e de comunidades vizinhas 

que não cumpriam as regras do acordo (Cerdeira, 2001). A entrada de pescadores 

comerciais de outras áreas, utilizando malhadeira fora do período permitido; a capt

rucus Arapaima gigas durante o defeso; as pescarias de arrasto, cerco e 

mergulho; e a captura excessiva de pescado eram os principais motivos de conflitos. 

A entrada de geleiras de outras regiões nas áreas de pesca das comunidades é 

comum. Estas alegam que as geleiras dispõem de um poder de captura muito superior 

aos dos pescadores locais, e acabam levando grandes quantidades de pescado a cada 

viagem. Durante o período de verão, quando o nível d’água nos lagos é bastante 
 

4 Estudo realizado no âmbito do Componente Monitoramento e Controle do ProVárzea/IBAMA entre 
2004 e 2005. 
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reduzido, a prática do arrasto torna-se facilitada. Esta prática é proibida e condenada 

pelas comunidades, levando quase sempre aos conflitos com pescadores “de fora”. 

Ressalt

nível local, embora a ação 

os pescadores “de fora” ainda seja intensa no descumprimento das regras, por não 

rem responsabilidade e envolvimento com o manejo local. 

4 AGE

A, os AAV desenvolveram 

trabalh

alta de continuidade no apoio do próprio IBAMA e, sobretudo, a 

fragilid

e-se que esta prática também é comum entre alguns moradores locais, 

provocando os conflitos internos. 

Em avaliação recente, nos estudos realizados no âmbito do ProVárzea/IBAMA 

em 2005, as comunidades do Maicá enfatizaram a diminuição dos conflitos provocados 

pelo descumprimento do acordo de pesca, pelo menos, no 

d

te

 

 

NTES AMBIENTAIS VOLUNTÁRIOS - AAV 

 

A região do Maicá teve a primeira turma de AAV capacitada em Setembro de 

1997 pelo Projeto IARA e Departamento de Fiscalização do IBAMA (DEFIS), para 

formar experiência de fiscalização em uma região que, na época, estava discutindo um 

acordo de pesca para ser publicado como portaria. Atualmente (2007), conta com 12 

AAV que realizam trabalhos de Educação Ambiental junto as suas comunidades e 

atuam em ações de apoio à fiscalização do IBAMA, principalmente em relação ao 

cumprimento das regras do acordo. No primeiro ano com o monitoramento e apoio de 

suas ações por parte do IBAMA em parceria com o IAR

os de educação ambiental e de fiscalização com bons resultados, tendo um 

reflexo positivo na eficácia das regras do acordo de pesca. 

Nos anos seguintes, as ações destes AAV começaram a decair por uma série de 

fatores, como a f

ade da organização comunitária em torno do Conselho Regional de Pesca do 

Maicá, na época. 

As principais atividades dos AAV são as ações de educação ambiental, onde os 

usuários são orientados sobre o uso do recurso natural e suas regras legais. A ação que 

caracteriza a fiscalização propriamente dita resume-se no poder de constatar a infração 

ambiental. Esta constatação é encaminhada ao IBAMA através do Auto de Constatação 

que deverá gerar um Auto de Infração culminando em multa. O Auto de Constatação só 
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é utilizado quando as ações de educação ambiental não surtem efeito. Os AAV são 

escolhidos por suas comunidades e apresentados como sócios de alguma associação 

comun

A. Em muitos casos, 

as prát

rticipação das comunidades nos trabalhos de fiscalização, embora em 

árias comunidades o trabalho de fiscalização tenha diminuído pela falta de apoio ao 

róprio AAV. 

5 ACO

ste órgão não reconhecia a competência das 

comun

em maio de 1998. Este foi discutido em várias assembléias regionais envolvendo todas 

itária legalizada. O credenciamento pelo IBAMA se dá através desta pessoa 

jurídica, que se torna co-responsável pelas ações dos AAV. 

A falta de estrutura administrativa dos órgãos ambientais, responsáveis pela 

fiscalização, tem sido o entrave no desenvolvimento desta atividade. O IBAMA é o 

único órgão que atua na fiscalização dos recursos naturais na região, não havendo 

nenhuma intervenção do Município ou do Estado. A maior dificuldade, no entanto, 

refere-se à precária aceitação da figura do AAV pelo próprio IBAM

icas de fiscalização dos AAV não são realizadas corretamente, o que implica na 

ausência do encaminhamento dos autos de constatação produzidos. 

Estudos de Almeida et al (2006) mostram que o trabalho desenvolvido pelos 

AAV é considerado eficiente pela redução de conflitos nas comunidades, e que depende 

também da pa

v

p

 

 

RDO DE PESCA 

 

Desde 1972 as comunidades das regiões de Maicá e Ituqui vêm discutindo os 

acordos de pesca. Inicialmente, eram elaborados vários acordos envolvendo poucas 

comunidades e apresentavam regras conflitantes numa mesma área, formalizados em 

atas de reunião. Era comum a ocorrência de conflitos entre os próprios moradores 

relativos às diferentes regras estabelecidas por acordos sobrepostos, que eram levados 

ao conhecimento do IBAMA. Entretanto, e

idades para estabelecer regras de pesca, que seria exclusividade do órgão, 

desconsiderando os mencionados acordos. 

A partir de 1997, com o apoio do Projeto IARA/IBAMA, IPAM, Colônia de 

Pescadores Z-20 e Conselho da Pastoral da Pesca - CPP, iniciou-se um movimento de 

unificação dos acordos de pesca na região do Maicá, consolidados em um acordo único 
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as comunidades. A legalização do acordo deu-se somente em agosto de 1999 com a 

publicação no Diário Oficial da União da portaria/IBAMA nº 16. Posteriormente, esta 

portari

RA/IBAMA em 1995. Este não 

cumpri

ente objetivar a diminuição da captura, 

princip

Contudo, em alguns momentos nota-se um declínio na dinâmica destas organizações, 

a foi reeditada como Instrução Normativa nº 21 de 14/10/2004. 

O acordo de pesca do Maicá apresenta restrições em relação a uso de 

determinados petrechos e quantidade de pescado capturado. A preocupação dos 

comunitários está em relação à entrada de pescadores "de fora" que apresentam um 

maior poder de captura de pescado por causa da quantidade de malhadeiras que 

possuem. Assim, observam-se regras que limitam a pesca no lago do Maicá através da 

suspensão do uso da malhadeira durante o período de outubro a fevereiro, e o limite em 

até 50 Kg de pescado a cada viagem. Estudos recentes do ProVárzea/IBAMA em 

2004/2005 sobre a captura por pescadores da região mostram o não cumprimento da 

proibição do uso de malhadeiras no mencionado período. Esta mesma situação também 

foi observada em estudos semelhantes do Projeto IA

mento ocorre também entre pescadores locais. 

Na avaliação feita pelas próprias comunidades, durante a devolução dos 

resultados do estudo do ProVárzea/IBAMA em 2005, o acordo de pesca vigente no 

Maicá vem dando bons resultados pela diminuição de conflitos e das “invasões” por 

pescadores “de fora” quando comparado com o período antes do atual acordo. Os 

moradores citaram o aumento da produção de pescado como outro aspecto positivo do 

manejo implementado, embora para alguns as dificuldades na captura continuem. A 

captura por unidade de esforço - CPUE para os pescadores moradores do Maicá, medida 

em 2004/2005 pelo ProVárzea/IBAMA, apresentou-se bem superior àquela observada 

em 1995 nos estudos do Projeto IARA/IBAMA, indicando um aumento na produção de 

pescado na região, apesar do acordo vig

almente, pelos pescadores “de fora”. 

Em 7 anos de vigência do acordo de pesca do Maicá, pode-se observar 

mudanças significativas em relação à própria organização comunitária em função da 

atividade pesqueira e, principalmente, na condução dos processos de resolução de 

conflitos. Este processo de mudança iniciou-se a partir da intervenção de várias 

instituições, como a Colônia de Pescadores Z-20, IPAM, CPP, com destaque às ações 

do Projeto IARA por meio de formação e capacitação de lideranças e interlocutores. 
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principalmente, quando ocorreu interrupção dos estímulos externos através de projetos e 

programas das instituições atuantes na questão dos recursos naturais. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os mecanismos de gestão participativa da pesca buscam a sustentabilidade em 

seus diversos aspectos: social, ambiental, econômico e institucional. O presente estudo 

de caso permitiu observar estas várias facetas. 

Socialmente, o manejo comunitário de estoques pesqueiros busca dar segurança 

alimentar para as populações extrativistas (ribeirinhos), para as quais o pescado é a 

principal fonte de proteína animal. Ainda sob este aspecto, não se pode deixar de 

mencionar, que os acordos de pesca respeitam o conhecimento e a vontade dos usuários 

dos recursos, que definem as formas de apropriação dos estoques explotados. 

Ambientalmente, as regras de uso definidas nos acordos visam a sustentabilidade 

dos estoques, respeitando as sazonalidades regionais (tanto no aspecto ambiental quanto 

de mercado). 

Economicamente, as populações ribeirinhas dependem da troca (escambo) do 

excedente de sua produção para poder adquirir outros itens alimentares não produzidos 

em suas propriedades (v.g. sal, açúcar, entre outros). 

Institucionalmente, o sistema de gestão participativa transformou a cultura do 

IBAMA, que após a execução de projetos de cooperação técnica internacional (IARA e 

ProVárzea) editou Instrução Normativa prevendo mecanismos de recepção dos usos e 

costumes dos ribeirinhos, consubstanciados em acordos comunitários de pesca. Outra 

grande mudança de postura institucional foi a consolidação das praticas de capacitação 

dos AAV, sem os quais os acordos poderiam perder a enforçabilidade. 

Diante do exposto, conclui-se que o sistema de gestão participativa da pesca é 

sustentável sempre que o Poder Público e as instituições técnicas intervirem 

conjuntamente, com suporte à manutenção das organizações comunitárias de forma 

permanente. A organização comunitária não se mantém se não houver, de forma 

contínua ações de fortalecimento. 
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O DIREITO SOCIAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO E SEU PRINCIPAL INSTRUMENTO JURISDICIONAL DE 

TUTELA: A AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

 

Rejane Soares Hote*

 

RESUMO 

 O presente trabalho tem por escopo a análise da temática ambiental enquanto um dos 

problemas que assombram a humanidade atualmente. Para resolução dos problemas 

ambientais faz-se necessário a criação de uma adequada educação ambiental e a criação 

de instrumentos legais capazes de prevenir e reparar os danos causados ao ambiente. Ao 

completar seus vinte anos, a Ação Civil Pública demonstrou-se ter se tornado um eficaz 

instrumento de proteção ambiental, em defesa dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos.   

 

PALAVRAS CHAVES 

MEIO AMBIENTE; AÇÃO CIVIL PÚBLICA; PROTEÇÃO AMBIENTAL. 

 

ABSTRACT 

The present work has for target the thematic analysis of the ambient one while one of the 

problems that haunt the humanity currently. For resolution of the ambient problems one 

becomes necessary the creation of one adjusted ambient education and the creation of 

legal instruments capable to prevent and to repair the actual damages to the environment. 

When completing its twenty years, the Public Civil action was demonstrated to have if 

become an efficient instrument of ambient protection, in defense of diffuse, collective 

and individual the interests homogeneous.  
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INTRODUÇÃO 

Consagrado especificadamente na parte dedicada à Ordem Social, nossa 

Constituição Federal de 1988 disciplinou de forma ampla e difusa a questão do meio 

ambiente. Inúmeras disposições versam sobre o tema, normas de cunho processual, 

penal, administrativo, etc. 

Por ter sido recepcionado e inserido na parte destinadas aos direitos sociais, 

já há algum tempo também o é, o meio ambiente, considerado igualmente, um direito 

social. 

Mais do que nunca a problemática ambiental assume o aspecto de um dos 

assuntos mais importantes da atualidade, estando incorporada às preocupações gerais da 

opinião pública, vindo a ocupar posição cada vez mais destacada no rol de prioridades 

da humanidade. 

Daí a necessidade da criação de instrumentos que possam proporcionar a 

conciliação entre desenvolvimento, a preservação ecológica e a melhoria da qualidade de 

vida. Instrumentos estes voltados a compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento, 

através da busca da gestão racional dos recursos naturais, os quais são vitais à 

sobrevivência humana neste planeta. 

Um dos principais instrumentos de tutela ambiental é a Ação Civil Pública, 

que significou uma grande revolução no ordenamento jurídico brasileiro em sede de 

defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Através dela o processo judicial brasileiro deixou de ser encarado como 

simples instrumento de tutela de interesses individuais, para funcionar como efetivo 

mecanismo de participação da sociedade na defesa de situações fático-jurídicas dos 

conflitos que envolvam os interesses supra-individuais. 

 

1 RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL 

Objetivando proporcionar o bem estar social, o ordenamento jurídico 

estabelece direito e deveres que podem atingir a todos indistintamente, como também a 

pessoas determinadas. 

Existe também um dever jurídico, classificado por Sérgio Cavalieri Filho, 

reconhecido por suas obras em responsabilidade civil, como sendo: 
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a conduta externa de uma pessoa imposta pelo Direito Positivo por exigência 
da convivência social. Não se trata de simples conselho, advertência ou 
recomendação, mas de uma ordem ou comando dirigido aa inteligência e à 
vontade dos indivíduos, de sorte que impor deveres jurídicos importa criar 
obrigações.1

 

Quase sempre a violação deste dever jurídico, chamado de dever jurídico 

originário, acarreta um dano a outrem, surgindo, conseqüentemente, um outro dever 

jurídico, o dever jurídico sucessivo, que é o dever de reparar o dano causado. 

Desse modo, existe uma obrigação de não violar o dever jurídico originário. 

Todavia, sendo este violado, surge o dever de compor o dano, causado pelo 

descumprimento da obrigação. 

Responsabilidade é, portanto, o dever de reparar o prejuízo decorrente da 

violação de outro dever jurídico. 

Não muito distante, se localiza a responsabilidade ambiental. 

Antes, necessário se faz alguns apontamentos a respeito do dano ambiental. 

Dano, genericamente, significa todo mal ou ofensa que tenha uma pessoa 

causada a outrem, da qual possa resultar uma deteriorização ou destruição à coisa dele 

ou um prejuízo a seu patrimônio. 

Juridicamente, dano é, usualmente, tomado no sentido do efeito que produz: 

é o prejuízo causado, em virtude do ato de outrem, que vem causar alterações negativas 

de uma situação jurídica, material ou moral. 

Considera-se dano ambiental por sua vez, todo a alteração lesiva causada 

ao meio ambiente. 

Segundo Édis Milaré,  “é a lesão aos recursos  ambientais, com conseqüente 

degradação – alteração adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico”. 2

Total razão deve ser conferida ao citado doutrinador quando também afirma 

que o dano ambiental se caracteriza pela pulverização de vítimas, isto é, afeta, 

necessariamente, uma pluralidade de pessoas. Mesmo quando certos aspectos 

particulares da sua danosidade atingem individualmente certos sujeitos. Esclarece ainda 

que o dano ambiental é de difícil reparação e valoração pois, nem sempre todo o 

esforço reparatório é suficiente para sanar os prejuízos causados. Muitas das vezes, é 

praticamente impossível reverter os danos, de modo que o meio ambiente retorne ao 

estado em que se encontrava antes da agressão. 
                                                 
1  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª Edição. Ed. Malheiros: 
São Paulo, 2000. 
2  MILARÉ, Édis.op. cit., p.334. 
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Releva contudo, que, se tratando de agressões ao ambiente, a prevenção é a 

melhor solução, quando não a única. 

Outro não é o entendimento de Paulo Affonso Leme Machado,  o qual, 

conclui afirmando “que não tendo sido eficaz o procedimento preventivo, constata-se a 

ocorrência do dano ao meio ambiente”.3

De registrar, que estabelece o art. 1º da Lei nº 7.347/85 (Lei que disciplina a 

Ação Civil Pública) que se incluem entre o dano ambiental, os danos morais e 

patrimoniais causados. 

1.1 Reparação do Dano Ambiental 

Em sede de reparação de dano ambiental, estabelece o art. 4º da Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81), duas formas principais 

reparatórias, são elas: 

a. A recuperação natural ou o retorno ao status quo ante (estado de antes); 

b. Indenização em dinheiro como forma de reparação. 

A primeira modalidade objetiva cessar a atividade lesiva e reverter a 

degradação ambiental, reconstituindo o meio ambiente ao estado em que se encontrava 

antes da ocorrência da agressão. 

A segunda fundamenta-se no sentido de que, não sendo possível a 

reconstituição ou recuperação do meio ambiente, deve ser imposto um custo ao agressor, 

o seu desfalque patrimonial, a fim de reparar economicamente a lesão por ele causada.

 Trata-se, pois, de forma indireta de compensar o dano. 

De ressaltar que, por estar envolvido o interesse público, nada impede que 

sejam aplicadas as duas formas de reparação, tanto separadamente, quanto 

cumulativamente. 

A Carta Magna por sua vez, em seu art. 225,  §3º, define duas modalidades 

de imposições aos agressores ambientais, são elas: a) Sanções administrativas e penais; e 

b)Obrigação de reparar o dano. 

Pode-se afirmar que as duas primeiras modalidades, quais sejam, a de 

recuperar e/ou indenizar os danos causados, estão englobados nesta última imposição: a 

obrigação de reparar o dano. 

Nesse prisma, em sede direito ambiental, despontam os chamados direitos 

difusos, porque a proteção não cabe a um titular exclusivo, nem se destina a um 

                                                 
3  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 8ª Edição. Ed. Malheiros, 
2000, p. 334. 
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interesse individual, mas se estende difusamente sobre a coletividade e em cada um de 

seus integrantes. 

Geralmente, o causador do dano ambiental encontra-se em posição 

econômica mais vantajosa e, tendo em vista a vulnerabilidade do meio ambiente e sua 

hipossuficiência, o ordenamento jurídico deve criar instrumentos processuais eficazes. A 

partir daí poder dizer que os fundamentos que integram o Direito Ambiental são 

semelhantes aos do Direito do Consumidor. 

Consagra-se para tanto, a responsabilidade objetiva para a tutela ambiental, 

bastando, para que se possa pleitear a reparação do dano a demonstração do nexo causal, 

isto é, o liame subjetivo existente entre a conduta do réu e a lesão ao ambiente. 

Independente da existência de culpa, o agente responderá pelos danos 

causados. Neste caso, não se discute se a conduta do agressor é lícita ou não,  o que 

interessa é o dever de reparar o dano. 

Funda-se a responsabilidade por dano ambiental na Teoria do Risco, o que 

significa que a responsabilidade esta presente pelo simples fato de se ter comprovado a 

atividade da qual adveio o dano, não se admitindo qualquer excludente de 

responsabilidade, devendo o agente assumir todos os riscos de sua atividade. 

Como se vê, não se perquire a licitude da atividade, sendo a lesividade 

suficiente para provocar a tutela jurisdicional. 

O regime da responsabilidade objetiva foi expressamente adotado nas leis 

nºs 6.938/81, instituidora da política nacional do meio ambiente (art. 14, §1º); 6.453/77, 

que dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares (art. 4º); 8.974/95, que 

estabelece normas para uso de técnicas de engenharia genética e liberação de organismos 

geneticamente modificados no meio ambiente (art. 14). 

Recebeu também tratamento constitucional a responsabilidade objetiva por 

prejuízo ao meio ambiente, estabelecendo em seu art. 225, §3º, que as condutas e 

atividades lesivas ao ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. 

Dentre as principais conseqüências da adoção do regime da responsabilidade 

objetiva, Édis Milaré ressalta as seguintes: “a) a prescindibilidade de investigação da 
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culpa; b) a irrelevância da ilicitude da atividade; c)a inaplicabilidade das causas de 

exclusão da responsabilidade”. 4

Esclarece o citado jurista que a obrigação de reparar o dano emerge pela 

simples ocorrência de um resultado prejudicial ao meio ambiente, sem qualquer 

apreciação subjetiva da conduta do agente, não se perquirindo também a legalidade de 

sua atividade, sendo que o que é considerado é a potencialidade do dano que a atividade 

possa trazer ao ambiente.  Alega ainda que são inaplicáveis as alegações de caso fortuito 

e força maior como exonerativas, e a invocação de cláusulas de não-indenizar. 

1.2 Sujeitos Responsáveis 

São responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados  ao meio 

ambiente, todos aqueles que participaram da conduta danosa. 

A lei nº 6.938/81 estabelece como responsável  o poluidor, que é toda pessoa 

física jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, pela 

atividade causadora da degradação ambiental. 

Tanto o Estado, quanto o particular, podem ser responsabilizados, 

A diferença está, como bem pontifica Sílvio de Salvo Venoza, em que, se 

responsabilizando o Estado, “responderá toda a sociedade com o ônus que isso acarreta. 

Desse modo, a responsabilidade do Estado deve ser buscada unicamente quando não se 

identifica pessoa de direito privado responsável pelo dano”. 5

Quando Estado afasta-se da imposição legal de agir, ou age de modo 

ineficiente, deverá responder por sua negligência ou deficiência, que acarretam um 

ilícito ensejador do dano não evitado que, por direito deveria sê-lo. Nesta hipótese, 

reparada a lesão, o Estado poderá demandar regressivamente em face do causador do 

dano. 

Por fim, ressalta-se que, além de responsabilizados civilmente, os agressores 

estarão ainda sujeitos à sanções penais e administrativas pela agressão causada. 

 

2 A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 

2.1 Considerações Preliminares 

Introduzida em nosso ordenamento jurídico através da Lei nº 7.347 de 24 de 

julho de 1985, a Ação Civil Pública constitui importante instrumento de defesa do meio 
                                                 
4  MILARÉ, Édis. Ação Civil Pública. Lei nº 7.347/85 – 15 anos. 2ª Edição. Ed. Revista dos 
Tribunais: São Paulo, p.158. 
5  VENOZA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. 3ª Edição. Ed. Atlas: São 
Paulo, 2003, p.152. 
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ambiente, do consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência e dos bens de 

valor artístico, estético, histórico, paisagístico e turístico. 

Releva salientar que a primeira referência expressa à ação civil pública foi 

realizada através da Lei Complementar Federal 40, de 14.12.1981, que, ao estabelecer 

normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público dos Estados, 

elencou, entre suas funções institucionais, a promoção da ação civil pública. 

Contudo, foi a Lei 7.347/85 que incorporou de vez, a citada ação em nosso 

ordenamento jurídico. 

Recebeu atenção constitucional com a Carta Magna de 1988, a qual, em seu 

art. 129, III, definiu como uma das funções do Ministério Público a promoção do 

inquérito civil e da ação civil pública, para a tutela do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 

Trata-se pois, a ação civil pública, de instrumento processual voltado à 

defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

O Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8/078/90), em seu art. 81, 

parágrafo único, estabelece o que vêm a ser tais interesses: 

É difuso, o direito transindividual, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. 

São coletivos, os direitos transindividuais de natureza indivisível, de que seja 

titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base. 

Consideram-se individuais homogêneos, aqueles direitos que têm origem 

comum. 

Conforme estabelecido no art. 3º da Lei 7.347/85, a ação civil pública tem 

como fundamento a prestação da tutela jurisdicional através da condenação do(s) 

agressor(es) no cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer e/ou a 

condenação em dinheiro. 

Vale ressaltar que a ação civil pública recebe, desde de sua criação, diversos 

elogios da doutrina especializada em Direito Ambiental, sendo considerada um 

importante instrumento processual de tutela do meio ambiente, do consumidor, da ordem 

econômica, da livre concorrência e dos bens de valor artístico, estético, paisagístico e 

turístico, em sede interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Destaca-se sobre assunto, a opinião de Paulo Affonso Leme Machado: 
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A ação civil pública pode realmente trazer a melhoria e a restauração dos bens 
e interesses defendidos, dependendo, contudo, sua eficácia, além da 
sensibilidade dos juízes e do dinamismo dos promotores e das associações, do 
aspecto das ações propostas. Se a ação ficar como uma operação “apaga 
incêndios” muito pouco se terá feito, pois não terá peso para mudar a política 
industrial e agrícola, nem influenciará o planejamento nacional. Ao contrário, 
se as ações forem propostas de modo amplo e coordenado, poderemos 
encontrar uma das mais notáveis afirmações da presença social do Poder 
Judiciário. 6

 
Semelhante posicionamento sustenta Antônio Augusto de Camargo Ferraz, o 

qual acrescenta: 
A lei da Ação Civil Pública, ao contrário do que infelizmente ocorre com 
tantos outros diplomas normativos, entre nós (que a aguda percepção popular 
denomina de “leis que não pegam”), vem cumprindo  plenamente os motivos 
que inspiraram sua edição e em muitos aspectos, os superou.7

 
 

A Ação Civil Pública Ambiental a seu turno, foi introduzida em nosso 

ordenamento por meio da Lei nº 6.938/81,a qual, enfatizou a criação de uma ação de 

responsabilidade civil contra o poluidor por danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros. 

Entretanto, como já dito, somente quatro anos depois foi que a ação civil 

pública, em todas suas espécies de tutela (em defesa do meio ambiente, do consumidor, 

etc.), foi incorporada, finalmente, em nosso ordenamento jurídico, isso através da Lei nº 

7.347/85. 

De enfatizar que, a Lei 6.938/81 é de caráter praticamente material, enquanto 

a 7.347/85, em quase sua totalidade, é de cunho processual, o que gera a conclusão de 

elas, importantes ao seu modo, se completam. 

Busca-se através da ação civil pública ambiental, a prestação jurisdicional 

por meio da proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, com 

a responsabilização do agressor no cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer 

e/ou em uma indenização em dinheiro. 

De salientar que a reconstituição do meio ambiente é sempre em primeiro 

lugar buscada, sendo utilizados todos os meios necessários e razoáveis para se retardar, 

ou evitar, os efeitos do dano causado. 

2.2 Legitimados 

                                                 
6  MACHADO,  Paulo Affonso Leme. op. cit., p. 347. 
7  FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo. MILARÉ, Édis (Coordenador da Obra) Ação 
Civil Pública. Lei nº  7.347/1985 – 15 anos. 2ª Edição. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, p. 85. 
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Como já visto, dificuldades não existem em estabelecer os possíveis sujeitos 

passivos em uma ação civil pública ambiental. 

Todos aqueles, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

responsáveis direta ou indiretamente, pelo evento danoso ao meio ambiente, responderão 

solidariamente pelo prejuízo causado. 

Tanto o Estado, quanto o particular, podem figurar no pólo passivo. O 

Estado poderá, entretanto, acionar regressivamente o direto causador do dano. 

Algumas dúvidas podem surgir todavia, no momento em se estabelecer os 

legitimados ativos para a propositura da ação de responsabilidade por danos ambientais. 

O art. 5º da Lei nº 7.347/85 define como co-legitimados ativos o Ministério 

Público, a União, através de seus Estados e Municípios, bem como também poderão 

propor a ação civil pública e ações cautelares de mesma natureza, algumas entidades 

públicas e privadas, como autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista ou ainda associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e 

que incluam dentro de suas finalidades institucionais a proteção pelo meio ambiente, do 

consumidor, da ordem econômica, da livre concorrência ou do patrimônio artístico, 

estético, histórico e paisagístico. 

 

a) O Ministério Público como legitimado: 

Através da Lei 6.938/81, o Ministério Público teve pela primeira vez 

garantido a sua legitimação para a propositura da ação civil pública por dano ao meio 

ambiente.  

Posteriormente, a Lei 7.347/85 e o art. 129, III, da Constituição Federal 

também confirmaram sua legitimidade. 

Grande parte da doutrina afirma que a ação civil pública é o principal 

instrumento de ação no âmbito da jurisdição civil do Ministério Público, sendo ele o 

maior ajuizante deste tipo de demandas judiciais. 

Como bem afirma Paulo de Bessa Antunes: 
A lei nº 7.347/85 teve a grande virtude de ampliar os vínculos entre a 
sociedade e o Ministério Público. Assim é na medida em que os membros do 
Parquet, que se tem dedicado à proteção jurídica do meio ambiente e de outros 
interesses difusos, têm logrado obter o respeito e a consideração da população 
que, não sem pouca freqüência, acorre às curadorias e procuradorias em busca 
de auxílio. 8

                                                 
8  ANTUNES, Paulo de Bessa. op. cit., p. 424. 
 9  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública. Comentários por artigos. 3ª Edição.  
Ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro,2001, p.123. 
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Nesse patamar, José dos Santos Carvalho Filho afirma que: 

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com 
vistas à proteção de interesses sociais, aqueles que alcançam a sociedade num 
todo, sendo por isso mesmo indisponíveis por natureza. Essa é a função 
precípua da instituição. 9

 
Ajuizando a ação civil pública o Ministério Público atua em nome próprio 

em defesa de interesses de terceiros, terceiros estes determinados, determináveis ou 

indetermináveis. Trata-se de legitimação extraordinária. Nas causas em que não atuar 

como sujeito ativo, o Ministério Público atuará como fiscal da lei, segundo o disposto no 

art. 5, §1º, da Lei nº 7.347/85. O Ministério Público poderá atuar ainda em litisconsórcio 

com os demais co-legitimados. 

Por oportuno, não se pode deixar de tratar de um assunto que tem gerado 

certa polêmica na doutrina e jurisprudência. 

Pode o Ministério Público atuar na ação civil pública em defesa de interesses 

individuais homogêneos? 

Com já falado, são considerados interesses individuais homogêneos os 

direitos ou interesses que têm origem em comum e atingem a sujeitos individualizados 

de forma homogênea. 

Sustentam alguns que somente será admitida a legitimidade do MP, quando 

os interesses individuais homogêneos envolvidos qualificarem-se como indisponíveis, 

haja visto que está estabelecido em sede constitucional que a tutela do Ministério 

Público deve ser dirigida a interesses sociais e individuais indisponíveis, com base no 

art.127 da Lei Maior.  

José dos Santos Carvalho Filho, há pouco citado, é um dos principais 

adeptos deste posicionamento, para tanto afirma: 
Em nosso entendimento, ainda não se encontrou a precisão desejável no que 
toca à legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em 
defesa de interesses individuais homogêneos. Temos certo que somente os 
interesses indisponíveis podem ser objeto desse tipo de tutela; como já 
afirmamos anteriormente, cuida-se de expressa atribuição constitucional. Não 
acreditamos que, em sã consciência, alguém estenda tal tutela a interesses 
disponíveis, quando apenas seus titulares têm o poder jurídico de manifestar-
se em sua defesa. 10

 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
9

10  Ibid. p. 122. 
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Segundo o aludido jurista, muitos órgãos do Ministério Público têm sido 

acometidos por um excessivo arroubo, que estão ocasionando a propositura de ações 

civis públicas para a defesa de qualquer interesse, formulando pretensões de caráter 

nitidamente individual. Alega o autor que a mídia também tem influenciado nessa 

tomada de posição dos órgãos ministeriais. Na busca de “firmar posição” e “garantir 

espaços”, alguns representantes do parquet propõem ações temerárias que, apesar de o 

serem, repercutem positivamente nos órgãos de divulgação. Ficando aos leitores e 

espectadores a impressão de que o Promotor de Justiça, é o titular da chave para a 

resolução de todos os problemas da sociedade, inclusive os individuais. Afirma que a 

pressão popular e da imprensa algumas vezes abatem julgadores e influencia 

doutrinadores, uma vez ser mais fácil e cômodo atuar para platéias do que adotar postura 

técnico-jurídica que contrarie os desejos e as opiniões dos leigos. 

Afirma ainda que atos deste tipo devem ser coibidos pelos representantes 

ministeriais, tendo em vista que o Ministério Público não é substituto processual da 

vontade privada e disponível dos indivíduos. Ao contrário, o MP atua em proteção dos 

interesses sociais, aqueles que alcançam a sociedade como um todo, sendo por isso 

mesmo indisponíveis por natureza. Sendo essa é a função precípua da instituição. 

E, por fim, o autor acrescenta: 
O Ministério Público não pode ser débil e temeroso, mas também não pode 
ser disparado e incongruente. Daí a necessidade de que seus órgãos sejam 
dotados de serenidade, de técnica jurídica, de imparcialidade, de discrição e 
humildade no exercício relevante de suas atribuições. A instituição não pode 
servir de meio para promoção e notoriedade pessoal, mas ao contrário, deve 
granjear o respeito e a admiração de todos pela lisura, sinceridade e dignidade 
da atuação de seus membros.11

 
De não se negar a existência de um outro posicionamento, o qual defende 

que o Ministério Público estaria autorizado a propor a ação civil pública em defesa de 

interesses individuais homogêneos, sem distinguir se se tratariam de interesses 

disponíveis ou não. Para tanto se fundamentam no art. 21 da Lei nº 7.347/85, 

acrescentado pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, que estabelece 

que a ação civil pública aplica-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais. Defendem seu posicionamento afirmando que o referido dispositivo legal 

não fez qualquer menção a interesses individuais homogêneos disponíveis ou não. 

                                                 
11  CARVALHO FILHO, José dos Santos. op.cit., p. 123. 
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E, por fim, outros sustentam que o Ministério Público é parte legítima para 

propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, desde que 

“configurado a existência do interesse social relevante”. 

Como se pode ver, o tema rende, e ainda renderá muita discussão em sede 

doutrinária e jurisprudencial. 

Por oportuno, sobre a provocação do Ministério Público de ressaltar-se que, 

conforme estabelecido no art. 6º da lei 7.347/85, qualquer pessoa deverá, e servidor 

público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações 

sobre os fatos que constituam objeto da ação civil pública e indicando-lhe os elementos 

de convicção. 

O art. 7º por sua vez, dispõe que os juízes e tribunais, no exercício de suas 

atribuições, que tomarem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da 

ação civil, deverão remeter peças ao Ministério Público para que tome as medidas 

necessárias. 

b) Legitimidade da Administração Direta, Indireta e Fundacional: 

A lei 7.347/85 legitima também a União, os Estados e os Municípios, 

pessoas jurídicas da administração direta para a propositura da ação civil pública 

ambiental, bem como ações cautelares desta natureza. 

Em relação ao Distrito Federal a referida lei não faz qualquer menção, 

contudo, o art. 82, II do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária na 

matéria, reconheceu expressamente sua titularidade para as demandas coletivas. 

Tais legitimações decorrem do fato de se tratarem de pessoas que integram a 

própria federação e, em conseqüência têm interesse na tutela de direitos coletivos e 

difusos de coletividade que representam. Como integrantes da federação, tais entidades 

dão dotadas de capacidade de autoadministração, razão pela qual poderão dispor-se, em 

muitas ocasiões,  à proteção dos interesses grupais. 

O art. 5º da citada lei, legitima ainda as pessoas jurídicas da administração 

indireta, quais sejam, as autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Estas pessoas resultam da descentralização institucional ou de serviços, 

fenômeno administrativo pelo qual uma pessoa da federação transfere a titularidade e a 

execução de determinado serviço a outra pessoa, permitindo-se a esta certa 

independência em relação à pessoa criadora, mas sujeitando-a a controle político, 

financeiro e administrativo por parte desta. 

4519



  

São também legitimadas para propositura da ação civil pública ambiental, as 

fundações, as quais têm como elemento preponderante o fato de consubstanciarem em 

patrimônio personalizado com destinação especial, originando-se da manifestação 

volitiva de um instituidor. De ressaltar que somente as fundações públicas serão 

legitimadas para propor a ação civil pública e ação cautelar desta natureza 

c) Legitimação das Associações: 

As associações civis já com um ano regular de vida, que tenham como 

finalidade estatutária a defesa do meio ambiente, poderão agir em juízo por meio das 

ações coletivas.  

Os sindicatos, por possuírem natureza jurídica de associação civil, também 

terão legitimidade autônoma para a propositura da ação e condução do processo. 

d) Litsconsórcio: 

Na preocupação de fortalecer a defesa dos interesses transindividuais, a Lei 

7.347/85 não apenas reconheceu a legitimação concorrente, como também facultou aos 

co-legitimados, na relação processual, sua reunião para o exercício da ação civil pública 

ambiental. 

Trata-se, pois, de litisconsórcio facultativo e unitário, tendo em vista que 

nenhuma das partes pode recusar a presença da outra no mesmo pólo processual, por 

terem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e também porque a sentença de mérito 

abrangerá todos os litisconsortes, não podendo o juiz decidir de forma diferente para 

eles. 

Pode ocorrer também o litisconsórcio passivo, figurando como réus na ação 

civil pública, em razão dos danos causados, tanto o responsável direto quanto o indireto, 

ou ambos. 

Será admitido também o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios 

Públicos da União, dos Estados e Federais, na defesa dos interesses e direitos difusos e 

coletivos. 

De frisar-se que os co-legitimados interessados em participar no processo 

intentado por outro, aparecerão na relação processual como assistentes litisconsorciais. 

 

 

2.3 Competência Jurisdicional 
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À Justiça Federal compete processar e julgar as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, segundo regra estabelecida no art. 109 da CF//88. 

Desse modo, a ação civil pública ambiental será processada e julgada pela 

Justiça Federal quando estiver envolvido o interesse de algum dos entes acima citados. 

Acrescenta-se ainda, que também estarão afetos à Justiça Federal as 

demandas ambientais que envolverem controvérsias decorrentes de trabalho ou contrato 

da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, bem como aquelas que 

veiculem disputas sobre direitos globais dos indígenas. 

Na ocorrência de demandas e conflitos entre Estados ou entre a União e os 

Estados, inclusive entre as entidades da administração indireta, a competência para 

processar e julgar a ação civil pública ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal. 

Nos casos em que não atribuída expressamente a competência da Justiça 

Federal ou de outro órgão da Justiça Especial, será competente a Justiça Estadual. 

2.4 Competência de Foro 

Estabelece o art. 2º da Lei 7.347/85 que o foro competente para processar e 

julgar a ação civil pública é o do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência 

funcional. 

Baseia-se tal dispositivo legal na busca da eficiência da implementação 

ambiental. Sob a alegação de que não só os implementadores situados na área da 

danosidade têm, como regra, uma adequação psicológica mais acertada, como os 

elementos probatórios são mais facilmente recolhidos e utilizados. 

Por outro lado, sendo estabelecido a competência funcional, nenhum outro 

órgão poderá tornar-se competente, todos os demais serão absolutamente incompetentes. 

Na hipótese do dano ambiental ultrapassar os limites territoriais de uma 

determinada comarca ou seção judiciária (sendo este último o foro competente na Justiça 

Federal), para atingir uma ou mais comarcas ou seções judiciárias vizinhas, contíguas ou 

não, desbordando até, eventualmente, do território do Estado, evidentemente, os juízos 

de todos esses foros apresentam-se, em princípio, como competentes em caráter 

concorrente para as ações  de responsabilidade civil, já que inegavelmente, são juízos do 

foro do local do dano, ou, pelo menos, de parte dele. 

Havendo concorrência de competências, o juízo onde ocorrer a primeira 

citação válida será considerado prevento, tornando-se, desse modo, competente e 

afastando as demais ações que por ventura vierem a ser intentadas com a mesma causa 
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de pedir ou mesmo objeto, aplicando-se analogicamente o art. 93 do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Sobre o tema em análise, Álvaro Luiz Valery Mirra conclui afirmando: 
A análise que vem a ser feita a respeito do tema da competência para o 
processamento e o julgamento da ação civil pública ambiental evidencia que o 
legislador brasileiro, preocupado com a efetividade do acesso à tutela 
jurisdicional para a defesa do meio ambiente, estabeleceu regra específica 
sobre a matéria no art. 2º da Lei 7.347/85, definindo o foro do local do dano 
ambiental como o competente, em caráter absoluto, para a demanda. 
Entendeu-se, com razão, que o órgão jurisdicional que se encontra mais 
próximo do lugar em que se manifesta a degradação ambiental está em 
melhores condições de julgar a demanda, pela maior facilidade de obtenção 
das provas e pelo contato direto com os elementos de convicção e com a 
realidade vivida e sentida pela coletividade mais imediatamente afetada pelo 
dano.12

 
2.5 Desistência ou abandono da ação 

Estabelece o art. 5º da Lei 7.347/85 que em caso de desistência infundada ou 

abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado 

assumirá a titularidade ativa. 

Equivoca-se o legislador quando fala em abandono ou desistência da ação 

por associação legitimada, dando a entender que somente em relação a estas restará tal 

possibilidade, sendo que, na realidade, qualquer das outras entidades legitimadas, 

inclusive o Ministério Público, poderão desistir ou abandonar a ação, pois, ao admitir-se 

a possibilidade para um, não há como negá-la para os demais co-legitimados. 

A seu turno, a lei que disciplina a ação civil pública para a tutela dos 

interesses difusos e coletivos ligados às pessoas portadoras de deficiência, em seu art. 3º, 

§6º, apresenta uma melhor redação quando dispõe que, em caso de desistência ou 

abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a titularidade ativa. 

Na hipótese do Ministério Público desistir da ação ou ainda recusar-se a 

assumí-la em caso de desistência por parte de um dos co-legitimados ativos, tem-se 

entendido, por analogia ao sistema de controle de não-propositura da ação, ser exigível 

do órgão ministerial a homologação Conselho Superior, que, caso discorde dos 

posicionamentos adotados, designará outro representante ministerial para oficiar no 

feito. 

Caso o juiz não concorde com a desistência da ação civil pública pelo 

Ministério Público, outro caminho não há senão a interposição de recurso à superior 

instância. 

                                                 
12  MIRRA, Álvaro Luiz Valery.  MILARÉ, Édis (Coordenador da Obra) op. cit.,  p. 82. 
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2.6 O Inquérito Civil 

Trata-se o inquérito civil de um eficiente instrumento de investigação no 

âmbito civil. Através dele podem ser realizadas atividades investigativas preparatórias 

com o escopo de propiciar ao Ministério Público a colheita de provas necessárias para 

uma eventual propositura da ação civil pública. Tem como objeto mediato a colheita de 

elementos que possam respaldar a ação civil pública.  

Através dele o Ministério Público procede à apuração do fato que dispõe 

sobre o interesse indisponível sob tutela, trazendo ao procedimento tudo quanto com ele 

se relacione, como depoimentos, documentos, exames perícias, enfim todos os 

elementos necessários à formação de seu convencimento. 

Seu objeto imediato é a seqüência encadeada de atos e atividades 

formalizadas para levar o convencimento o representante ministerial ou para propor a 

ação civil pública ou para arquivar o procedimento. 

Possui natureza inquisitorial, e não vigora, durante o seu trâmite, os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista se tratar de um 

procedimento voltado à apuração dos fatos para embasar futura e eventual ação judicial. 

Somente o Ministério Público é legitimado para instaurar o inquérito civil, e 

este tramitará sob seu controle. 

Como bem observa José dos Santos Carvalho Filho 
Trata-se de procedimento-meio, bem assemelhado ao conhecido inquérito 
policial. Igualam-se no que toca ao objeto mediato, porquanto em ambos se 
coligem elementos probatórios de preparação para uma futura ação, mas 
distinguem-se pelo objeto imediato. Enquanto o inquérito policial tem como 
escopo a obtenção de indícios para a ação penal, o inquérito civil se destina a 
colher elementos para dar escora à ação civil pública. 13

 
São conferidos ao Parquet, além de todos os demais atos de natureza 

instrutória, próprios à atividade inquisitorial, os poderes instrutórios da notificação, 

requisição, inspeção, vistoria e diligência investigatória.  

A notificação objetiva a colheita de depoimentos ou ainda a obtenção de 

esclarecimentos a respeito do fato em investigação. A ausência injustificada do 

notificado pode acarretar sua condução coercitiva pela Polícia Militar ou Civil. 

As requisições por sua vez, podem ser dirigidas pelo órgão do Ministério 

Público a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, exigindo 

informações, exames, perícias e documentos. O desatendimento das citadas requisições 

                                                 
13  CARVALHO FILHO, José dos Santos. op.cit., p. 224. 
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pode sujeitar o destinatário da ordem às sanções previstas no art. 10 da Lei 7.347/85, ou 

ainda às do art. 319 (prevaricação) e 330 (desobediência) do Código Penal. 

As inspeções, vistorias e diligências investigatórias poderão ser realizadas 

junto a autoridades, órgãos e entidades públicas, da administração direta, indireta e 

fundacional. 

O art. 8º, §2º, da lei 7.347/85 estabelece ainda que nos casos em que a lei 

impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. O efeito, neste caso, será o de 

que a ação poderá ser proposta desacompanhada desse elementos, cabendo ao juiz 

requisita-los oportunamente. 

Estará concluído o inquérito civil com a propositura da ação civil pública, ou 

como seu arquivamento, sendo que neste último caso,  não havendo elementos 

suficientes para a propositura da ação civil, o órgão do Ministério Público realizará uma 

promoção de arquivamento que deverá ser submetido à apreciação do Conselho Superior 

do Ministério Público. 

Finalizando, vale transcrever a pertinente opinião de Antônio Augusto Mello 

de Camargo Ferraz, o qual afirma: “Sem o Ministério Público e sem o inquérito civil, a 

ação civil pública corria o risco de se tornar letra morta, como tantas outras, ou, quando 

não, teria tido repercussão muito mais discreta do que de fato vem tendo.” 14

2.7 O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

Outro importante instrumento voltado para a tutela dos direitos e interesses 

transindividuais é o termo de ajustamento de conduta. 

Tal medida foi introduzida através do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual, em seu art. 113 determinou que fosse acrescentado um novo parágrafo, o 6º, ao art. 

5º da Lei que disciplina a ação civil pública (lei 7.347/85), estabelecendo que órgãos 

públicos poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terão eficácia de título executivo 

extrajudicial. 

Apesar dos interesses e direitos transindividuais impedirem, em tese, a 

transação, em casos onde a agressão iminente ou consumada, em que o agente concorda 

em adequar-se à lei ou em reparar o dano, é com certeza mais viável um acordo do que 

embrenhar-se em um atribulado aparelho judiciário. 

                                                 
14  FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo. MILARÉ, Édis (Coordenador da Obra) Ação 
Civil Pública. Lei nº  7.347/1985 – 15 anos. 2ª Edição. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2002, p.87. 
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Principalmente em se falando em danos ambientais, o compromisso de 

ajustamento de conduta não pode jamais ser descartado. 

No ajustamento de conduta ambiental será objeto de transação a forma de 

adoção das medidas destinadas à recuperação dos recursos ambientais agredidos, bem 

como o estabelecimento de certas regras  de conduta a serem observadas pelo agente, de 

forma que o meio ambiente seja preservado de futuras agressões. 

Por possuir natureza jurídica de transação, que é o modo de extinção de 

obrigações litigiosas, mediante concessões recíprocas das partes, o termo de 

compromisso, no que couber, deverá obedecer as regras da transação tal como previsto 

no Direito Civil. Sendo plenamente aplicáveis o sistema de nulidade parcial e total, a 

interpretação restritiva, o efeito da coisa julgada entre as partes e sua rescindibilidade. 

Tal qual como um contrato, o termo de compromisso de ajustamento de 

conduta ambiental impõe normalmente, um conjunto de obrigações negativas ou 

positivas, implicando a obediência de todos os princípio e regras aplicáveis aos 

contratos. 

É dado também ao compromisso a eficácia de título executivo extrajudicial, 

implicando a previsão de obrigação certa quanto à sua existência, e determinada quanto 

ao seu objeto, como manda a lei civil em seu art. 1.533 do Código Civil. 

Quanto aos legitimados para firmar e aceitar o termo de ajustamento de 

conduta, todos aqueles autorizados a propor a ação civil pública têm legitimidade, com 

exceção das associações. 

Têm-se entendido que o compromisso firmado por qualquer dos co-

legitimados que não o Ministério Público, deve por este ser ratificado, a fim de fiscalizar 

a proteção dos interesses envolvidos. 

O compromisso tomado nos autos do inquérito civil pelo órgão do Ministério 

Público enseja seu arquivamento, que deverá ser homologado ou não pelo Conselho 

Superior do Ministério Público. 

Por fim, vale ressaltar o posicionamento de Édis Milaré, o qual, sobre o 

assunto, pontifica: 
Há vantagens do ajustamento de conduta em relação ao processo judicial 
representado pela ação civil pública. Portanto, antes de se lançar mão de tão 
desgastante, caro e difícil solução para o conflito ambiental, deve-se buscar a 
via de negociação, por meio da qual todos encontrarão seus lugares e ao final 
do processo sairão muito mais fortalecidos do que fossem obrigados a 
obedecer um comando frio e inexorável de uma sentença. 15

                                                 
15  MILARÉ, Édis. op. cit., p.139. 
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2.8 Coisa Julgada 

Como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra 

e Cândido Rangel Dinamarco, ocorre a coisa julgada quando “a sentença não mais 

suscetível de reforma por meio de recursos transita em julgado, tornando-se imutável 

dentro do processo”.16

Por tutelar a ação civil pública ambiental interesses de maior relevância que 

os meramente individuais disponíveis, a sentença nela proferida produz efeitos que se 

projetam em relação a todos, faz coisa julgada erga omnes. 

Em relação da extensão da coisa julgada, estabelece o art. 16 da Lei 7.347/85 

que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial 

do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 

fundamento, valendo-se de nova prova. 

2.9 Execução do Julgado 

Sobre a legitimidade executória a Lei 7.347/85 expressamente estabeleceu 

em seu art. 15 que, decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, quem deverá fazê-lo 

é o Ministério Público, facultado igual legitimidade aos demais autorizados a propor a 

ação civil pública. 

Muito bem esclarece tal dispositivo Édis Milaré, que averba: 
Bem por isso, por veicular a ação de tutela do ambiente interesse vital para a 
comunidade, há que se entender que a inércia de qualquer co-legitimado que 
se tenha sagrado vencedor na demanda – e não apenas a da “associação 
autora”, como está na lei – autoriza os demais a precipitar a execução. 17

 
De salientar que enquanto a alguns é facultado deflagrar a execução da 

sentença condenatória da ação civil pública, para o Ministério Público é dever funcional, 

sem qualquer possibilidade de discussão. 

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que medidas antecipatórias ou cautelares 

podem ser adotadas a qualquer tempo, objetivando garantir o resultado final da ação de 

conhecimento. 

 

                                                 
16  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 20ª Edição. Ed. Malheiros: 2004, p. 306. 
17  MILARÉ, Édis. op. cit., p. 255. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto a temática ambiental ocupa atualmente posição de prioridade em 

problemas que assombram a humanidade. 

Para resolução dos problemas ambientais faz-se necessário a criação de uma 

mentalidade que envolva a sociedade e Poder Público, a fim de coibir as agressões 

inconseqüentes e continuadas ao meio ambiente, o que só pode ser alcançado através de 

adequada educação ambiental e por meio da criação de instrumentos legais capazes de 

prevenir e reparar os danos causados ao a ambiente. 

A Ação Civil Pública é um destes instrumentos. Ao completar seus quase 

vinte anos, o referido instrumento de tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, recebe elogios de toda a doutrina especializada em Direito Ambiental, bem 

como de toda sociedade, que passa a enxergar no Ministério Público, um dos co-

legitimados mais atuantes, um protetor jurídico do meio ambiente e dos demais objetos 

tutelados pela ação civil pública. 
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A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE SOB O 

ENFOQUE DA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
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RESUMO 

Por serem as fronteiras estatais meras criações do homem, as conseqüências dos danos 

ao meio ambiente são globais. Na sociedade moderna, em que pese ser o homem um 

elemento integrante, a natureza é reduzida a recursos naturais para prover as 

necessidades do modo de vida e de produção econômica de tal sociedade. Assim, a 

partir do reconhecimento pelo homem dos benefícios e malefícios advindos das 

necessidades de sua sociedade, positivou-se o direito ao meio ambiente equilibrado 

como garantia da sua qualidade da vida. A proteção do meio ambiente, então, toma 

como premissa, a globalidade dos danos e a percepção humana do mundo que lhe cerca. 

É inevitável conhecer o objeto da proteção antes de tratar do direito processual, uma vez 

que a jurisdição não se desvincula do direito material. Em razão deste vínculo, o 

processo não é mais conceituado como um meio para alcançar um fim, mas como o 

instrumento da jurisdição com o objetivo de consolidar o direito a uma jurisdição 

efetiva, sob a luz dos direitos fundamentais. Esta interpretação da jurisdição por meio 

dos preceitos constitucionais impõe que o acesso à Justiça seja amplo e efetivo. Desse 

modo, a eficiência na prestação jurisdicional e uma tutela judicial eficaz, capaz de 

efetivar as necessidades e especificidades do direito material, são pressupostos de uma 

jurisdição efetiva que age acordo com os direitos fundamentais. Os direitos coletivos 

exigem uma tutela jurisdicional diferenciada, deste modo, o enfoque da eficiência na 

Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente, tem como premissa a apreciação do 

regime especial da responsabilidade civil ambiental, que lhe é agregado pelo direito 

fundamental ao equilíbrio ecológico, com o escopo de responsabilizar os degradadores 

do meio ambiente, em um processo cuja duração é razoável. 
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ABSTRACT 

Due to the states borders being mere men´s creations, the consequences of the damages 

to the environment are global. In modern society, even though men are an integrant part 

of nature, it is reduced to natural resources to provide for society´s way of living and 

economic production. Thus, the right to a balanced environment as a guarantee of life 

quality was positivised, from men´s awareness of the benefits and maladies that come 

from society´s needs. Environmental protection, then, takes the premise of the globality 

of damages and human perception of the surrounding world. Seeing that jurisdiction 

can´t be detached from the material law, it is inevitable to know the object of protection 

before approaching procedure law. On account of this bond, the process can no longer 

be known as a means to an end, but as an instrument of jurisdiction, with the purpose to 

consolidate the law to an effective jurisdiction, under the light of the fundamental 

rights. This interpretation of the jurisdiction through the constitutional precepts imposes 

access to a broad and effective justice. Effective jurisdiction has a precondition of 

efficiency in the jurisdictional service and efficacy in the judicial protection, capable of 

making the needs and specificities of the material law effective, according to the 

fundamental rights. Collective rights demand a differential judicial protection, 

therefore, the focal point of efficiency in the Brazilian Class Action for environmental 

damages, is the appreciation of the special  environmental civil responsibility regime, 

through which is aggregated by the fundamental right to ecological equilibrium, for the 

adequate liability of the responsible for the environmental damages, in a trial of 

reasonable duration. 
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INTRODUÇÃO 

O processo judicial é um meio para alcançar um fim, a compreender tanto a 

prestação quanto a tutela jurisdicional, o que o torna o instrumento pelo qual a 

jurisdição realizará o ideal de justiça de acordo com direito material em questão sob a 

orientação dos direitos constitucionais. 

A evolução da instrumentalidade do processo da técnica pura para a 

preocupação ou aproximação com o direito material, resulta, então, uma incessante 

busca pela consolidação do Estado Democrático de Direito. 

Não se quer aqui entender o processo como apenas um meio, mas entender a 

sua instrumentalidade da melhor maneira para alcançar seu objetivo. Assim, a 

provocação do judiciário deverá associar uma prestação jurisdicional eficiente ao 

resultado desejável que se almeja alcançar (tutela jurisdicional), em conformidade com 

a garantia constitucional do devido processo legal. 

Para entender o processo em seu fim – prover uma tutela judicial efetiva, a 

jurisdição deve ser compreendida a partir da Constituição Federal, tanto no que 

concerne aos seus princípios basilares de uma Justiça efetiva e também à efetivação dos 

direitos fundamentais em seu bojo. 

Tem-se então que o acesso à justiça não deve somente dispor a jurisdição ao 

alcance de todos, deve, contudo, oferecer uma prestação jurisdicional eficiente que 

resulte em uma tutela jurisdicional adequada e eficaz ao ponto de efetivar os anseios da 

realidade social daqueles a buscar o Poder Judiciário. 

Cabe ressaltar também que não se procura afastar a forma da matéria, pelo 

contrário, busca-se associá-las para compreender a prestação jurisdicional eficiente 

como base de uma tutela judicial eficaz. 

Ultrapassada a visão clássica na qual para cada direito há um titular, em face 

da pretensa titularidade difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como garantia da sadia qualidade de vida, deslocando-se a condição legitimante da 

titularidade para relevância social, fora concedido o status de direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, com redação prevista no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988. 

Esta afirmação torna-se necessária para corroborar o entendimento que a 

noção de efetividade do direito ambiental nasce do interesse social na proteção do meio 

ambiente e, portanto, a devida responsabilização dos degradadores por meio da Ação 
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Civil Pública afigura-se como um dos meios adequados para ser efetivado o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Por estas razões, este artigo objetiva compreender a proteção ambiental 

partir da perspectiva do homem sobre o meio ambiente, para então, analisar a eficiência 

da prestação jurisdicional na Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente. 

 

1 REPENSANDO A PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Afastada a visão atomizada do meio ambiente, a proteção do equilíbrio 

ecológico como um direito fundamental e garantia da sadia qualidade de vida de todos, 

toma contornos globais. 

Este entendimento é fruto do conhecimento humano, de sorte que as 

alterações produzidas em uma parte do mundo poderão trazer prejuízos às outras partes, 

distantes ou não, haja vista que as fronteiras estatais são meras criações artificiais do 

homem. 

Carlson, em seu livro Primavera Silenciosa, marco na proteção ambiental, 

relata que:  
Foram necessários centenas de milhões de anos para se produzir vida na terra 
e milênios para alcançar o equilíbrio, tempo este que deveria ser respeitado, 
pois, toda esta evolução nos deu o meio ambiente propício para que o homem 
pudesse habitar na terra e perpetuar a espécie.1

 

Assim, o objeto de proteção ambiental é a própria terra, a biosfera, uma vez 

que todos os anos de evolução culminaram em um meio ambiente favorável no qual o 

homem pôde desenvolver sua sociedade, seu trabalho, sua cultura, seu modo de viver, 

apropriando-se do meio natural para desenvolver seu mundo artificial, na busca de cada 

vez mais propiciar para si e seus descendentes, o melhor meio para viver e ampliar sua 

capacidade intelectual, tendo por conseqüência, um enorme leque de criações culturais e 

tecnológicas. 

Milaré expõe que “o meio ambiente está relacionado à vida. A vida, por sua 

vez, está relacionada ao ecossistema planetário. E este, por seu, por seu turno, relaciona-

se à qualidade de vida da espécie humana”.2

Percebe-se então que, ao tratar de Justiça ambiental, os fins da proteção do 

meio ambiente ultrapassam os limites fronteiriços, e, assim, o escopo social do processo 

                                                 
1  CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. 1964, p. 16. 
2  MILARÉ, Edis. A ação civil pública por danos ao ambiente. In: ______ (org). Ação civil 
pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. 2002, p. 260. 
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não se limita apenas a pacificação da ordem socioambiental dentro de dada jurisdição, 

mas, encontra seu espaço na ordenação do conflito ambiental dentro de um sistema 

maior – o planeta terra. 

O homem não pode mais ser visto como um ser estranho à natureza, pois, 

dela faz parte e em nenhum momento se dissocia. Contudo, os meios de produção do 

homem ao reduzirem a natureza a recursos, assim como, a transformação do meio em 

que vive, apartaram a humanidade do seu sentimento de pertencer a um sistema maior 

natural. 

Derani observa que:  
Natureza apresenta duplo sentido na percepção humana, seja como fonte de 
sua produção e reprodução econômica, seja como fator de bem-estar – o 
homem encontra sua expansão física e psíquica no todo. Nas duas 
manifestações, a relação homem-natureza é uma relação parte e todo, em que 
não se pode apartar o homem da natureza, seja pela impossibilidade de sua 
existência material, seja para seu equilíbrio psíquico.3

 

Ocorre que este entendimento, como colocado pela autora, encontra sentido 

apenas na percepção humana na medida de sua “utilidade imediata”4, pois, toda 

formação cultural é inseparável da natureza.5

Toda esta transformação do meio ambiente, causada pelo modo de viver do 

homem, marcado pela produção econômica, trouxe benefícios e malefícios. Na medida 

do seu progresso, a apropriação desregrada da natureza – tanto para transformar o meio 

em que vive quanto para a produção de bens e serviços – impôs à sociedade uma nova 

postura em relação à proteção do meio ambiente para garantir sua qualidade de vida. 

Assim, o direito ao meio ambiente equilibrado desponta como um direito 

humano de terceira geração, porém, parte de um conjunto de direitos humanos 

reconhecidos globalmente como indivisíveis. 

Em nossa ordem jurídica nacional, a proteção do meio ambiente ganhou 

nova perspectiva com a lei da Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981, 

entretanto, somente com Constituição Federal de 1988 é que a Proteção do Meio 

Ambiente ganhou o status de direito fundamental. 

                                                 
3  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2002, p. 73. 
4  Derani explica que “tanto aquilo que apresenta de matéria como suas exigências naturais são 
compreendidas na exata medida de sua utilidade imediata”. (Ibidem, mesma página). 
5  Ibid., p. 72. 
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A salvaguarda da dignidade da vida humana encontra como um de seus 

essenciais valores o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a 

vida não pode prosperar ou se desenvolver num meio ambiente inadequado. 

Custódio afirma que: 
Para assegurar a efetividade de tal direito ao meio ambiente saudável, por 
expressa determinação da própria Constituição, todas as atividades 
econômicas ou não-econômicas, sem exceção, se sujeitarão às limitações ou 
restrições e proibições, gerais ou especiais, vinculadas aos princípios 
constitucionais.6

 

Toda esta preocupação em assegurar o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição Federal, nasce do 

interesse da sociedade em garantir sua qualidade de vida. Desse modo, a sadia 

qualidade de vida só pode ser conseguida e mantida se o meio ambiente estiver 

ecologicamente equilibrado.7  

O estado de equilíbrio ecológico global é necessário não só para a sadia 

qualidade de vida, mas, principalmente, para a continuidade da vida na terra, pois, assim 

como as gerações passadas e as presentes se apropriam do meio ambiente para o seu 

modo de vida, as gerações futuras também o necessitarão, e, para tanto, deverão recebê-

lo em condições equilibradas e sustentáveis para a devida continuação das gerações 

vindouras. 

Como toda intervenção do homem na natureza é negativa, o termo equilíbrio 

ecológico, nas palavras de Afonso, “empresta sentido especial ao equilíbrio ambiental, 

que não há de ser estático, mas também, não puramente natural.” 8

Logo, como conciliar um conceito dinâmico como o equilíbrio ecológico, 

com a rigidez do direito? 

Ost reconhece que: 
[...] o direito tem o costume de se servir de definições com contornos nítidos, 
de critérios estáveis, de fronteiras intocáveis. A ecologia pede conceitos 
amplos e condições evolutivas; o direito responde com critérios fixos e com 
categorias que segmentam a realidade. A ecologia fala em termos de 
ecossistema e biosfera; o direito responde em termos de limites e fronteiras: 
uma exibe o tempo longo, por vezes muito longo, de seus ciclos naturais; o 
outro impõe o ritmo curto das previsões humanas. 9

                                                 
6  CUSTÓDIO, Helita Barreira. Direito Ambiental e questões jurídicas relevantes. 2005, p. 81. 
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 2007, p. 122. 
8  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2007, p. 88. 
9  OST, François. Ecologia e Direito: qual o dialogo? In: CASTRO, Edna; PINTON, Florence. 
(org.). Faces do trópico úmido: conceitos e novas questões sobre desenvolvimento e meio ambiente. 
Belém: p. 85. 
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A resposta a indagação supracitada nasce da compreensão que, apesar de 

amplamente aceitar-se as normas jurídicas como conceitos rígidos, os novos bens 

jurídicos, tidos como interesses metaindividuais, entre tais o meio ambiente, dão novo 

vigor ao estudo da ciência jurídica. 

Isso porque, o Direito precisou adaptar-se a estes interesses, afastando a 

idéia de que para cada direito subjetivo há um titular. Tal adaptação proporcionou ao 

Direito uma maior vinculação com a realidade social, pois, a condição legitimante de 

um direito não é mais sua titularidade e sim, a relevância social. 
Nessa linha de desenvolvimento, resta a superação de dúvida que possa 
surgir em relação à condição legitimante no caso dos interesses que não 
comportem atribuição subjetiva em termos de exclusividade, como os 
metaindividuais. A melhor solução será aquela que reconheça a transferência 
da condição legitimante do parâmetro da titularidade do direito para o 
binômio relevância social do interesse/adequação do representante.10

 

O Direito não cria a ordem ambiental, do contrário, coaduna-se à dinâmica 

da sociedade e sua complexidade, legitimando os interesses sociais em garantir o 

equilíbrio e a conseqüente qualidade de vida do ser humano. 

Portanto, a indagação sobre a rigidez das normas jurídicas e a dinâmica da 

ecologia, deve ser reformulada, haja vista uma nova visão do direito, sob a guinada dos 

reflexos dos interesses metaindividuais. Daí entender o Direito não como um conjunto 

de normas rígidas e abstratas com a finalidade de perseguir a ordem social, mas, como o 

firmamento do Estado Democrático de direito, a interiorizar os anseios sociais e 

externaliza-os sob a forma de normas, as quais têm por objetivo indicar o caminho a ser 

seguido. 

Sob esta visão do Direito, Derani esclarece que: 
A ordem social não se alcança com a imobilidade. Por isto, a explicação do 
direito como fixador da ordem estabelecida é imprópria. A ele é dado apenas 
a possibilidade de fixar os caminhos, as metas e os instrumentos 
fundamentais. O manejo destes elementos é dado aos integrantes da 
sociedade. Pois, a ordem na sociedade é múltipla, é a ordem do progresso, a 
que já me referi. O que torna inapropriada a visão da ordem como algo 
estático, imutável, e imediatamente desmistificada pelo direito ambiental. 11

 

Em face desses pontos caminha a proteção do meio ambiente, fruto do 

reconhecimento pelo Direito do interesse de uma sociedade mutável que clama por 

                                                 
10  LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 2005, p.52. 
11  DERANI, Cristiane. op. cit., p. 78. 
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qualidade de vida, sem alterar o seu modo de vida e meio de produção econômica com 

base na alteração do meio natural e na apropriação dos recursos naturais. 

Então, a percepção do homem de sua intervenção negativa na natureza, 

resulta na criação de normas ambientais voltadas para si, em decorrência dos próprios 

malefícios advindos de seu meio ambiente artificial. 

Como já explicitado, o homem integra a natureza, porém, em razão de sua 

racionalidade, possui a possibilidade de olhar ao seu redor e reconhecer sua situação 

fatídica. Por isso, diz-se que o caput do artigo 225 é antropocêntrico.12O seu objeto é a 

qualidade da vida do homem e não uma “assistência” à natureza.13

Surge, então, a necessidade de compreender o meio ambiente como um todo, 

pois, “as normas ambientais são essencialmente voltadas para uma relação social”.14E, 

como já visto, as relações sociais do homem são tidas pelo seu modo de viver e pela sua 

produção econômica com base na natureza. 

Daí detrai-se a preocupação em dar o conceito mais amplo possível ao meio 

ambiente, pois, a qualidade de vida depende tanto do meio natural quanto do artificial. 

Nesta trilha, Silva argumenta que: 
O conceito de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda 
a Natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, 
compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o 
patrimônio histórico, artístico, paisagístico, e arqueológico. 15

 

Desse modo, impreterivelmente, por mais amplo que seja o conceito de meio 

ambiente, o homem não estará incluído, pois, por uma conclusão lógica, sempre será a 

sua visão do acerca de seu redor, seja natural ou criado. Derani reforça este 

entendimento ao explanar que: 
Meio ambiente é um conceito que deriva do homem e a ele está ligado, 
porém o homem não o integra. O fato do homem não consituir o conceito de 
meio ambiente não significa que este conceito seja menos antropocêntrico, 
muito pelo contrário, ele mostra exatamente o poder de subordinação e 
dominação do “mundo exterior” objeto de ação do “eu ativo”. Isto significa 
que o tratamento legal destinado ao meio ambiente permanece 
necessariamente numa visão antropocêntrica porque esta visão está no cerne 
do conceito de meio ambiente.16

 

                                                 
12  MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit., p. 225. 
13  DERANI, Cristiane. op. cit., p. 79. 
14  Ibid., mesma página. 
15  SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 20. 
16  DERANI, Cristiane. op. cit., p. 75. 
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Não sequer, portanto, excluir o homem da natureza, mas, corroborar a 

compreensão de que, enquanto elemento da natureza, a proteção ao meio ambiente deve 

ser vista como uma conseqüência do seu modo de vida na sociedade moderna e a sua 

economia fundamentada na apropriação da natureza e, tendo como visão de meio 

ambiente, a percepção humana do mundo (planeta) que lhe cerca. 

 

2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE SOB O 

ENFOQUE DA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Refletir sobre a proteção ambiental é imprescindível para conhecer aquilo 

que se objetiva proteger, com vistas a discorrer acerca da eficiência na prestação 

jurisdicional, pois, conforme Leite e Ayala: 
Deve ser esclarecido, prima facie, o preciso conteúdo do que se deve 
entender por tutela jurisdicional. As referências são identificadas nas obras 
dos professores Luiz Guilherme Marioni e José dos Santos Bedaque, que 
acentuam que a definição da tutela jurisdicional, para realizar direitos de 
modo satisfatório, deveria ser lida em vínculo imediato com o direito 
material.17

 

Uma nova visão sobre processo conceitua-o como “a via que garante o 

acesso de todos ao Poder Judiciário e, além disto, é o conduto para a participação 

popular no poder e na reivindicação da concretização e da proteção dos direitos 

fundamentais.”18

Assim, o processo pode ser compreendido não apenas como um meio para 

atingir um fim, mas como o instrumento essencial da jurisdição do Estado Democrático 

de Direito, cujo objetivo é garantir os direitos fundamentais da sociedade e a 

pacificação social. 

Isso porque, segundo Cintra, Grinover e Dinamarco “a própria constituição 

incumbe-se de configurar o direito processual não mais como um mero conjunto de 

regras acessórias de aplicação do direito material, mas cientificamente, como 

instrumento público de realização da justiça.”19

Assim, a noção de que a jurisdição consiste na atuação da lei, que é uma 

norma geral e abstrata de tutela de interesses e reguladora da composição de conflito 

                                                 
17  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de 
riscos. 2002, p. 155. 
18  MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 2006, p. 266. 
19  CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO; Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo.  2007, p. 86. 
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de interesses, aos casos concretos ocorrentes,20está superada, uma vez que a mesma 

não se configura numa mera atividade mecânica de subsunção entre lei, caso e tutela. 

Marinoni relata que: 
“Na época em que se falava de “lei generica e abstrata”, não se podia 
imaginar que um dia o juiz teria de “compreender” e atribuir “sentido” e 
“valor” aos casos concretos. O caso era visto como algo quase que pré-
definido e, nessa linha, a função do juiz era apenas preencher as suas 
particularidades.” 21

 

Como se procura visualizar a jurisdição a partir dos direitos fundamentais, 

faz-se necessário consignar que, como já visto no tópico anterior, as normas jurídicas, 

principalmente os direitos fundamentais, indicam o caminho a seguir, dentro de um 

amparo a um conflito no âmbito da sociedade. 

Esse caminho norteador dos direitos constitucionais são frutos de uma 

escolha política do Estado Democrático de Direito, o qual constitui seu cerne ao firmar 

a dignidade de vida e as liberdades do homem. 

Deste modo, não se pode dissociar, sobretudo na norma constitucional, a 

interpretação do direito da posição política. A concretização do direito é uma das 

formas de manifestação da política.22

Vislumbra-se que a partir desta afirmação, há duas posições políticas na 

jurisdição, ao entendê-la pela interpretação conforme a constituição. 

A primeira posição política jurisdicional diz respeito à jurisdição 

compreendida como um instrumento público de realização de justiça. Por esse 

entendimento, a sua concretização encerra a manifestação política do interesse público 

na manutenção da ordem jurídica e social. Assim, também se concretiza um verdadeiro 

direito fundamental ao acesso à Justiça ampla e efetiva. 

Em segundo lugar, a jurisdição interpretada pelo ordenamento jurídico 

legado pelo Poder Constituinte, firma os direitos infraconstitucionais sob a luz dos 

direitos constitucionalmente assegurados, por esta razão, deixa-se orientar pela trilha 

política dos direitos fundamentais. 

Como observa Marinoni “isso significa que o juiz, após encontrar mais de 

uma solução a partir dos critérios clássicos de interpretação da lei, deve 

obrigatoriamente escolher aquela que outorgue maior efetividade à Constituição.”23

                                                 
20  SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil.  1999, p. 21. 
21  MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 92. 
22  DERANI, Cristiane. op. cit., p.  213. 
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Ao se retornar à noção da jurisdição como uma simples aplicação da lei ao 

caso concreto, salienta-se que essa visão por ser mecanicista, não atende os anseios 

sociais, pois, a lei é abstrata e sua substância é apenas encontrada na lei maior que lhe 

orienta - a Constituição - fruto das reivindicações políticas e sociais da sociedade. 

Por estas razões é clara a compreensão que na verdade, a jurisdição tem o 

objetivo de dar tutela às necessidades do direito material, compreendidas à luz das 

normas constitucionais.24

Também cabe ressaltar que, para o direito fundamental a uma jurisdição 

efetiva concretizar as normas constitucionais, necessita-se de uma reformulação do 

acesso à Justiça. Em um conceito amplo, essa reformulação do acesso à Justiça, num 

primeiro momento, deve garantir a igualdade formal, para, de acordo com a 

especificidade do direito e peculiaridade das partes que provocam o judiciário, garantir 

também uma igualdade material, Cintra, Grinover e Dinamarco descrevem que: 
A majestade da justiça não se mede pelo valor econômico das causas e por 
isso andou bem o ordenamento brasileiro ao permitir que todas as pretensões 
e insatisfações dos membros da sociedade, qualquer que seja seu valor, 
possam ser submetidas à apreciação do judiciário (Const., art. 5°, inc. 
XXXV). 25

 

Essa noção ampla da inafastabilidade do Poder Judiciário reforça a proteção 

dos novos interesses coletivos, não mais se restringindo às lides individuais, pois, esta 

nova pauta de valores é carregada de relevância social, em especial, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, aqui em pauta. 

Portanto, o Judiciário não poderia ficar alheio às novas reivindicações 

sociais. Posta esta consideração, “relativiza-se, dessa forma, a autonomia privativa e 

egoística da vontade do ser humano, passando o Estado, por meio da jurisdição – 

função estatal pública, soberana e especifica – a priorizar o interesse social sobre o 

privado”.26

Não se pode deixar de destacar que a garantia da sadia qualidade de vida por 

meio do direito ao meio ambiente equilibrado, elevado à categoria de direito 

fundamental, surge dentro de um contexto histórico, no qual, a sua positivação ocorreu, 

como já visto, em razão de uma sociedade mutável, a qual tem por base a apropriação 

                                                                                                                                               
23  MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 94. 
24  Ibid., p. 109. 
25  Cintra, Grinover e Dinamarco. op. cit., p. 80. 
26  LENZA, Pedro. op. cit., p. 133. 
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dos recursos naturais, tanto para o seu modo de viver quanto para produzir seus bens e 

serviços. 

Como bem exposto por Derani: 
É por este motivo que não há uma verdade em si na norma. É necessário que 
determinadas perguntas sejam efetuadas, para que seu conteúdo se manifeste. 
Consequentemente, as verdades retiradas das disposições normativas estão 
sempre vinculadas a um pensamento histórico, pois cada pergunta existe 
diante de requisições e valores presentes numa determinada sociedade em 
uma determinada época, e, naturalmente, a resposta que dela decorre jamais 
conseguirá ser desvinculada de um pensamento historicamente. 27

 

Logo, tem-se a imposição de pensar a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como decorrência de uma jurisdição efetiva, em 

razão do momento histórico presente. Desse modo, questiona-se: como a verdade do 

momento em que se garantiu constitucionalmente este direito, pode ser trazida a época 

atual? 

Ao afastar-se o velho entendimento que as normas jurídicas não 

acompanham o ritmo da sociedade, esta indagação é imprescindível para dar dinâmica 

ao Direito, pois, recai sobre uma reivindicação de participação popular perante o Poder 

Judiciário, sob a forma de exigência de tutela aos bens e interesses que a sociedade tem 

por relevante. 

Portanto, de acordo com Marinoni, a jurisdição sob o ponto de vista da 

Constituição: 
Trata-se, na verdade, de trilhar dois caminhos que se cruzam: um primeiro 
que aponta para a necessidade de a técnica processual executiva ser 
estruturada pela lei conforme o direito material, e um segundo que obriga o 
juiz a pensar a regra processual definidora das técnicas processuais com base 
no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e segundo as 
necessidades de direito material particularizadas no caso concreto.28

 

Verifica-se então que estes dois caminhos são: a eficiência da prestação 

jurisdicional (necessidade de a técnica processual executiva ser estruturada pela lei 

conforme o direito material); e, a tutela jurisdicional eficaz, capaz de efetivar o direito 

material à luz dos direitos fundamentais (a obrigação do juiz a pensar a regra 

processual definidora das técnicas processuais com base no direito fundamental à 

tutela jurisdicional efetiva e segundo as necessidades de direito material 

particularizadas no caso concreto). 

                                                 
27  DERANI, Cristiane. op. cit., p. 216. 
28  MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 113. 
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Em que pese ser didática a noção de eficiência, eficácia e efetividade, trata-

se apenas de uma forma de elucidar o caminho retilíneo da jurisdição, pois, a eficiência 

da prestação jurisdicional é fundamento da eficácia da tutela jurisdicional, a 

compreender a soma final dos resultados dos procedimentos. 

Ocorre que estes dois caminhos pertencem ao mundo formal jurídico, a 

noção da efetividade do direito material discutido e exaurido no processo (o qual 

compreende tanto a prestação jurisprudencial quanto a tutela), advém da capacidade da 

eficácia processual atingida de prover os meios adequados à concretização do interesse 

ou bem da vida posto em pauta. 

Logo, propõe-se que uma jurisdição efetiva tenha dois pressupostos: a 

prestação jurisdicional eficiente como alicerce de uma tutela judicial eficaz. 

Feitas estas necessárias considerações, torna-se imprescindível o estudo da 

Ação Civil Público sob o enfoque da eficiência na apreciação da responsabilidade civil 

ambiental (prestação jurisdicional), com a meta de efetivar a garantia de todos da sadia 

qualidade de vida por meio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Primeiramente, subsiste a necessidade de reformulação da instrumentalidade 

do processo, no sentido de afastar a técnica pura para um maior vínculo com os direitos 

materiais e suas especificidades, Cintra, Grinover e Dinamarco expõem que: 
Se temos hoje uma vida societária de massa, com tendência a um direito de 
massa, é preciso ter também um processo de massa, com a proliferação dos 
meios de proteção a direitos supra-individuais e relativa superação das 
posturas individuais dominantes; se postulamos uma sociedade pluralista, 
marcada pelo ideal isonômico, é preciso ter também um processo sem óbices 
econômicos e sociais. 29

 

Desse modo, "a ação civil pública nasceu para proteger novos bens jurídicos, 

referindo-se a uma nova pauta de bens ou valores, marcados pelas características do que 

veio a ser denominado de interesses e direitos difusos ou coletivos”.30. 

Na apreciação da efetividade dos direitos materiais infraconstitucionais sob a 

luz dos direitos fundamentais, torna-se essencial a análise de como o direito ao meio 

ambiente ecologicamente deve consubstanciar a responsabilidade civil objetiva em 

matéria ambiental, com a finalidade de prover-lhe, com as condições necessárias, a 

devida responsabilização dos degradadores. 

                                                 
29  Cintra, Grinover e Dinamarco. op. cit., p. 50 
30 ALVIM, Arruda. Ação Civil Pública – sua evolução normativa significou crescimento em prol da 
proteção às situações coletivas. In: MILARÉ, Edis. (coord.). A Ação Civil Pública após 20 anos: 
efetividade e desafios. 2005. p. 77. 
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Em virtude da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental ser 

orientada pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

eficiência na prestação jurisdicional é basilar para o preenchimento do requisito de 

efetividade de tal direito. 

Bobbio argumentando sobre ordenamento jurídico e definição do direito 

conclui que:  
Para resumir brevemente tais resultados, digamos que não foi possível dar 
uma definição do direito do ponto de vista da norma jurídica, considerada 
isoladamente, mas tivemos de alargar nosso horizonte para a consideração do 
modo pelo qual uma determinada norma se torna eficaz a partir de uma 
complexa organização que determina a natureza e a entidade das sanções, as 
pessoas que devam exercê-las e a sua execução. Essa organização complexa 
é o produto de um ordenamento jurídico.31

 

Reformula-se, então, a responsabilidade civil ambiental a partir de todo o 

ordenamento jurídico protetivo ao meio ambiente, tendo como ponto de partida, o 

comando de equilíbrio ecológico para garantir a sadia qualidade de vida de todos, com 

redação prevista no artigo 225 da Constituição Federal. 

Cabe ressaltar, primeiramente, que esta responsabilidade está incluída na lei 

de Política Nacional do Meio Ambiente e, portanto, trata-se de um instituto desta 

política. 

Por conseguinte, o Poder Judiciário ao ser provocado em uma lide por danos 

ao meio ambiente, age como um verdadeiro agente da Política Nacional do Meio 

Ambiente, a qual tem como ponto inicial o direito constitucional ao equilíbrio 

ecológico, haja vista que essa norma deve ser submetida à prestação jurisdicional para 

que seu escopo de reparação do meio ambiente seja alcançado. 

Poder-se-ia dizer que tal afirmação implicaria na parcialidade do juiz, 

entretanto, o juiz não pode ser um mero expectador quando provocado por uma lide 

ambiental, deve, entretanto, dentro de sua imparcialidade, compatibilizá-la com o 

múnus de aplicar o equilíbrio ecológico constitucionalmente assegurado em face de uma 

responsabilidade civil especializada, o que lhe é incumbido pelo artigo 14, parágrafo 1.° 

da lei 6.938/81 e artigo 225, parágrafo 3.° da Constituição Federal. 

Logo, segundo Mirra 
À evidencia, inexiste qualquer incompatibilidade entre um juiz ativo e um 
juiz imparcial. Assim, sem jamais desrespeitar a iniciativa probatória das 
partes ou deixar de preservar as garantias processuais dos litigantes, aparece 
como dever do magistrado tomar todas as medidas que estiverem ao seu 

                                                 
31  BOBBIO, Noberto. Teoria do ordenamento jurídico. 1999, p. 22. 
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alcance – legitimas, é escusado frisar -, aptas ao esclarecimento da verdade 
sobre os fatos da causa na ação civil pública ambiental. O que não se pode 
tolerar, quando a preservação de interesses difusos e direitos fundamentais 
está em jogo, é que, em nome da imparcialidade, os juízes permaneçam 
indiferentes aos imperativos sociais. 32: 

 

Este modo “ativo” do juiz é uma imperiosidade imposta pela relevância 

social da proteção ao meio ambiente, a qual exige que ele não pode se afastar da 

realidade social em que vive33, configurada pela realidade socioambiental da 

socialização dos riscos e privatização dos lucros.34

Percebe-se que o fato do Poder Judiciário não poder se afastar da realidade 

socioambiental requer uma mudança de postura na prestação jurisdicional, a qual irá 

refletir diretamente na sua eficiência. Segundo as palavras de Jucovsky: 
Na Ação Civil Pública foram alterados os modos institucionais antigos do 
atuar do magistrado quanto à presidência dos processos judiciais, de forma a 
impulsioná-los no rumo de decidir os conflitos de interesses e direitos 
metaindividuais ou de massa, com a adequada interpretação dos valores 
máximos constitucionalmente tutelados e na senda da concretização da 
justiça, isto é, da Justiça Ambiental, no âmbito de Estado Democrático de 
Direito. 35

 

Ao moldar-se esta nova postura dos juizes na presidência dos processos 

judiciais, tem-se que, sob este novo modelo, a prestação jurisdicional em uma Ação 

Civil Pública por danos ao meio ambiente, não pode prescindir de uma análise eficiente 

das conseqüências do regime da responsabilidade objetiva na reparação,36 uma vez 

que, como já falado a responsabilidade civil ambiental agrega em si o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Estas conseqüências são: a) prescindibilidade de investigação da culpa; b) 

irrelevância da licitude da atividade; c) a inaplicação das causas de exclusão da 

responsabilidade civil.37

Destaca-se aqui que todas estas conseqüências nascem da preocupação do 

ordenamento jurídico em prover à garantia da sadia qualidade de vida da sociedade por 

                                                 
32  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 
2004, p. 251.. 
33  MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 92. 
34 MILARÉ, Edis. A ação civil pública por danos ao ambiente. In: ______ (org). Ação civil 
pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. 2001, p. 155. 
35  JUCOVSKY, Vera Lúcia R. S. O Papel do judiciário na proteção do meio ambiente. In: 
MILARÉ, Édis. op. cit. 2005. p. 579. 
36  MILARÉ, Edis. A ação civil pública por danos ao ambiente. In: ______ (org). op. cit. 2001, p. 
158. 
37  Ibid., mesma página. 
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meio do direito fundamental ao equilíbrio ecológico, com todos os instrumentos capazes 

de atingir este fim. 

Também é importante frisar que esta especialização da responsabilidade civil 

ambiental nasce do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e do dever fundamental de protegê-lo e não, como pode parecer, como conseqüência do 

próprio instituto da responsabilidade civil. 

Isto em razão do surgimento deste direito fundamental ter naturalmente 

exigido uma reformulação em face da insuficiente teoria clássica da responsabilidade 

civil. Assim, Mirra relata que: 
A responsabilidade civil ambiental, no ordenamento jurídico nacional, resulta 
de um sistema próprio e autônomo no contexto da responsabilidade civil, 
com regras especiais que se aplicam à matéria, em detrimento das normas 
gerais do Código Civil. 38

 

Também não pode deixar de ser levado em consideração que a duração 

razoável do processo é hoje um direito fundamental previsto no artigo 5.°, inciso 

LXVIII, da Constituição Federal, trazido pela Emenda Constitucional de número 45. 

É claro que mesmo antes de positivado, já havia a preocupação com a 

duração dos processos, tendo em vista as intermináveis lides nos Tribunais de todo o 

país. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que tal direito fundamental é uma 

verdadeira positivação do principio da eficiência processual, já previsto para a 

Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal), pois, para se garantir uma 

jurisdição efetiva, é imprescindível que se busque o mínimo de dispêndio de tempo e 

energia gastos no processo.39

Retira-se de todo o afirmado que, a eficiência da prestação jurisdicional na 

Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente é uma imposição decorrente de uma 

visão constitucional da jurisdição, a qual comporta duas visões verticais, tomando-se 

como premissa a postura do juiz. 

A primeira visão concerne à relevância social do direito ao meio ambiente. 

Uma vez provocado por uma lide ambiental nos moldes aqui apresentado, o juiz deve 

compreender que para efetivar o direito ao meio ambiente equilibrado, as partes deverão 

ser tratadas desigualmente, principalmente quando no pólo passivo figurar um particular 

(seja pessoa física ou jurídica), tendo em vista o interesse público primário na 

manutenção do equilíbrio ecológico, e, ainda que se tenha como parte contrária um ente 
                                                 
38  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. op. cit., p. 317. 
39  LENZA, Pedro. op. cit., p. 330. 
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estatal, inevitavelmente deve ser averiguado se seu interesse coincide com este interesse 

público primário. 

Esse tratamento desigual em razão da relevância social do direito aqui 

debatido importa na inversão do ônus da prova, para que o comando do equilíbrio 

ecológico como meio da garantia da sadia qualidade de vida de todos, sobreponha-se a 

quaisquer interesses privados ou público secundários, exigindo desses interesses a 

comprovação cabal do respeito integral ao seu preceito, sendo assim, naturalmente a 

dúvida acerca dos danos recai em favor do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A outra visão resulta da compreensão que a responsabilidade civil ambiental 

agrega a proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Conforme já visto, este entendimento impõe um regime especial para a responsabilidade 

civil objetiva em matéria ambiental, o qual traz consigo várias conseqüências que visam 

facilitar os encargos processuais do provocador da jurisdição em sua finalidade de 

responsabilizar os causadores de danos ao meio ambiente. 

Deste modo, uma prestação jurisdicional eficiente na Ação Civil Pública por 

danos ao meio ambiente deve servir-se dos meios adequados da tutela jurisdicional 

diferenciada, em virtude da imposição de efetividade ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, para responsabilizar integralmente o degradador no menor tempo possível. 

Tem-se então que o juiz deve pautar-se pela especificidade do direito que se 

procura tutelar, no caso, o direito a um meio ambiente equilibrado. Logo, deve o juiz, 

impreterivelmente, ao apreciar a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, 

aplicar as conseqüências decorrentes deste regime, principalmente em virtude da sua 

especialidade vinculada à teoria do risco integral que expressa a preocupação da 

doutrina em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais rigoroso possível.40

Isso porque, de maneira geral, tem-se admitido que a responsabilidade, em 

matéria de interesses metaindividuais, em principio deve ser a objetiva, ou mesmo do 

risco integral, as únicas que podem assegurar uma proteção eficaz a esses interesses.41

A especificidade dos direitos metaindividuais impõe uma tutela jurisdicional 

diferenciada. Contudo, deve-se consignar que esta diferenciação se refere tanto a 

prestação jurisdicional quanto a tutela judicial objetivada, tudo dentro do devido 

processo legal. 
                                                 
40  MILARÉ, Edis. A ação civil pública por danos ao ambiente. In: ______ (org). op. cit., 2001, p. 
154. 
41  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores. 2004, p.440. 
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Cintra, Grinover e Dinamarco discorrendo sobre a garantia do devido 

processo legal, ensinam que “entende-se, com esta fórmula, o conjunto de garantias 

constitucionais que, de um lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e 

poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição.”42

Assim, para o correto exercício da jurisdição diante da especificidade dos 

direitos metaindividuais, a tutela jurisdicional diferenciada é amparada pela garantia do 

devido processo legal, pois, para a proteção destes direitos, o legislador instituiu 

técnicas ou modelos processuais diferenciados, isto é, voltados a atender suas 

especificidades.43

A razão de se discorrer acerca da eficiência da prestação jurisdicional, 

encontra seu fundamento na “vivificação do direito”44, pois, a norma é um instrumento 

que pode ser ou não utilizado.45Desse modo, caso se procure dar utilidade a uma norma, 

pelas vias judiciais, é imprescindível que se busque uma racionalização dos 

procedimentos judiciais de apreciação da norma, dentro de um razoável decurso de 

tempo. 

Portanto, antes de tratar da efetividade do processo, devem ser 

disponibilizados instrumentos aptos à satisfação dos interesses processualizados.46 Ou 

seja, a eficácia processual no sentido da tutela judicial capaz de materializar-se para 

efetivar o direito material em questão, tem como pressuposto uma prestação 

jurisdicional eficiente com fins de produzir os resultados desejáveis e, por conseguinte, 

almejar a concretização da afirmação que “o Poder Judiciário, tem o inexorável dever 

de defender e preservar ou de modo tecnicamente mais apurado conservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações.”47

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proteção do meio ambiente deve ser compreendida a partir da percepção 

do homem, haja vista ser a humanidade beneficiária desta proteção, assim como o 

agente degradador. Todavia, o homem não se encontra apartado da natureza, pois, dela é 

parte integral. 

                                                 
42  Cintra, Grinover e Dinamarco. op. cit., p. 88. 
43  MARINONI, Luiz Guilherme. op. cit., p. 110. 
44  DERANI, Cristiane. op. cit., p. 210. 
45  Ibid., p. 211. 
46  LENZA, Pedro. op cit., p. 325. 
47  ANTÔNIO, Adalberto Carim. Ecoletânea – subsídios para a formação de uma consciência 
jurídico-ecológica. 2000, p. 53. 

4545



  

Ocorre que esta afirmação é o reconhecimento da sempre negativa 

intervenção do homem na natureza, pois, tanto o seu modo de viver quanto sua 

produção econômica tem por base a apropriação e transformação da natureza reduzida a 

recursos naturais. 

A partir desta visão encontra-se a necessidade de garantir a todos uma sadia 

qualidade de vida dentro da própria sociedade intervencionista. O Direito, por sua vez, 

acompanhando este anseio social, eleva ao status de direito fundamental o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Toda esta degradação do meio ambiente atingiu proporções globais, de 

modo que a proteção ambiental não mais comporta uma visão restrita a um Estado. As 

atenções estão focadas à biosfera e como o seu equilíbrio pode continuar a manter a 

vida na terra. 

Logo, a Justiça ambiental deve ater-se aos conflitos ambientais não apenas 

para dirimir tais conflitos dentro do alcance de sua jurisdição, mas, compreender que a 

pacificação da ordem socioambiental tem seu lugar na proteção do ecossistema 

planetário. 

A necessidade de compreender a proteção ambiental antes de tratar do 

direito processual surge do vinculo inafastável entre a atuação da jurisdição e o direito 

material, para se garantir uma tutela jurisdicional efetiva. 

Para obter este vínculo, o processo deve ser entendido como o instrumento 

essencial da jurisdição que tem por objetivo firmar o direito fundamental a uma 

jurisdição efetiva, a qual, por sua vez, tenha como finalidade a pacificação social sob a 

orientação dos direitos fundamentais. 

Por conseguinte, o processo não é mais tido como um simples meio para 

alcançar um fim. A jurisdição conforme a Constituição não comporta mais o juiz como 

mero aplicador da lei, do contrário, é imposto ao juiz que atenda as necessidades do 

caso de acordo com os direitos constitucionalmente protegidos, haja vista que estes 

indicam o caminho e dão substância aos preceitos das leis. 

Esta interpretação constitucional da jurisdição assenta a noção de que o 

acesso a justiça deve, além de dispor o amplo ingresso nas vias judiciais, materializar 

uma jurisdição efetiva. 

Como o processo congrega a prestação e a tutela jurisdicional, para se atingir 

uma jurisdição efetiva, necessita-as de uma prestação jurisdicional eficiente como 
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fundamento de uma tutela judicial capaz de efetivar os direitos em litígio sob as 

diretrizes dos direitos fundamentais. 

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

demanda efetividade para a garantia da sadia qualidade de vida de todos. Em razão da 

especificidade deste direito, por ser um direito difuso, a lei estabelece um modelo de 

jurisdição diferenciada, tanto em sua prestação quanto na tutela, inseridas no devido 

processo legal. 

Assim, a Ação Civil Pública surge no ordenamento jurídico como o 

instrumento processual adequado à reparação de danos ao meio ambiente. Por sua vez, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado consubstancia a responsabilidade 

civil objetiva em matéria ambiental, atribuindo-lhe um regime especial, o qual conduz a 

várias conseqüências que refletirão em uma apreciação diferenciada do dever de reparar 

a degradação ao meio ambiente. 

Portanto, o enfoque da prestação jurisdicional eficiente na Ação Civil 

Pública decorre da apreciação do regime especial da responsabilidade civil ambiental, 

conforme os ditames da tutela jurisdicional diferenciada, para, em um espaço razoável 

de tempo entre o termo inicial e final dos procedimentos, impor o dever de reparação 

integral ao causador de danos ao meio ambiente. 
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A PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE NO 

DIREITO INTERNO E INTERNACIONAL 
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RESUMO 

Vive-se um tempo onde a preocupação com a qualidade do meio ambiente é dos 

assuntos mais atuais e polêmicos. Neste cenário, as Nações Unidas criam programas, 

celebram tratados e convenções, fixam metas, enfim, buscam de todas as formas frear a 

sempre contínua e descontrolada degradação ambiental. Em âmbito nacional não é 

muito diferente. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente 

passa a ser objeto de proteção especial e integral, surgindo um verdadeiro direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ocorre que, através da 

história, o que se verifica é a constante exploração dos recursos ambientais com a 

finalidade de obtenção de lucros econômicos cada vez maiores. No entanto, diante da 

escassez dos bens ambientais, torna-se inadiável a harmonização entre os interesses 

econômicos e ecológicos, que se torna possível a partir de ações concretas que 

implementem o princípio do desenvolvimento sustentável. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

NORMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; DIREITO FUNDAMENTAL; MEIO 

AMBIENTE; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

 

ABSTRACT 

It is a time where the concern with environment`s quality is one of the most currents 

and controversial subjects. In this view, the United Nations create programs, celebrate 

treaties and conventions, settle goals, at last, try by all manners to brake the always 

continuous and uncontrolled ambient degradation. In national scope it is not far 

different. With the Federal Constitution from 1988 enactment, the environment passes 

                                                 
* Mestrando em Políticas Públicas e Processo pela FDC. Bolsista da CAPES. Pesquisador dos Grupos de 
Pesquisa de Direito Ambiental, Acesso à Justiça e Tutela de Direitos, Desenvolvimento Municipal e 
Direito de Família da FDC. 
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to be an object of special and integral protection, emerging a true fundamental right to 

an environment ecologically balanced. It occurs that, through history, it is verifies the 

constant exploration of the environmental resources with the purpose to get most 

economic profits. However, with the scarcity of the ambient properties, get unpostponed 

the harmonization between the economic and ecological interests, that get possible 

through concrete actions that implement the sustainable development principle. 

 

KEYWORDS 

AMBIENT PROTECTION`S CLAUSES; FUNDAMENTAL RIGHT; 

ENVIRONMENT; SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1. A preocupação mundial com a questão ambiental e a crise 

ambiental mundial. 2. O direito ao meio ambiente como direito fundamental. 2.1. 

Direito fundamental de terceira dimensão (plano internacional). 2.2. O direito ao meio 

ambiente como um direito fundamental, embora situado fora do catálogo dos Direitos 

Fundamentais (Título II da CR). 3. A proteção internacional do meio ambiente. 4. A 

tensão entre direito ao meio ambiente x direito ao desenvolvimento. Solução: 

desenvolvimento sustentável. 5. Considerações finais. Referências. 

 

Introdução 

Nos dias atuais, o meio ambiente desponta como uma das maiores 

preocupações da humanidade. Qual será o futuro do nosso planeta e da espécie humana 

se continuarem as degradações ambientais? Neste trabalho, inicialmente será mostrado a 

partir de quando começou a haver uma preocupação com o meio ambiente como um 

fator diretamente relacionado à preservação da vida humana com qualidade e dignidade, 

bem como a atual crise ambiental por que passam as sociedades contemporâneas, fruto 

de modelos desenvolvimentistas predatórios e irresponsáveis. Na seqüência, apresentar-

se-á o meio ambiente como um direito fundamental de terceira dimensão, surgido a 

partir da segunda metade do século XX, tanto na visão da doutrina especializada, quanto 

na visão do Supremo Tribunal Federal. Sob a ótica interna, o meio ambiente saudável 

pode ser enquadrado como um direito fundamental das pessoas. A Constituição Federal 

de 1988 autoriza este entendimento, o que será demonstrado ao longo do trabalho. 
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Abordar-se-á também a questão da proteção internacional do meio ambiente como um 

direito humano fundamental, a partir da análise dos principais documentos 

internacionais em matéria ambiental, com destaque para as duas Conferências das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizadas em Estocolmo (1972) e no Rio de 

Janeiro (1992). Por fim, não seria possível terminar este breve estudo sem apresentar 

algumas considerações em torno da tensão existente entre direito ao meio ambiente e 

direito ao desenvolvimento, onde, considerando os interesses em conflito, apresenta-se 

o desenvolvimento sustentável como possível solução conciliatória.  

 

1. A preocupação mundial com a questão ambiental e a crise ambiental mundial 

Vivemos, atualmente, uma grave crise ambiental mundial, cada vez mais 

intensa, decorrente do modelo de crescimento econômico e demográfico implementado 

pelas nações durante o curso do século XX, havendo claros sinais de que estamos 

ultrapassando os limites de suportabilidade natural do planeta. O nosso planeta vem 

apresentando sérios problemas, tais como o esgotamento dos recursos naturais; a 

extinção de espécimes da fauna e da flora, o que, conseqüentemente, acarreta redução 

da biodiversidade; a escassez de água; o aquecimento global; poluições em níveis 

alarmantes, enfim, problemas que afetam a vida e a qualidade de vida da pessoa 

humana.1 Em razão deste cenário, as discussões em torno da temática ambiental ocupam 

uma posição de destaque na agenda internacional. 

O ambientalismo e a preocupação com o meio ambiente são assuntos 

relativamente recentes na história da humanidade. Apenas os países que elaboraram 

seus textos constitucionais a partir da década de 1970 asseguraram uma tutela eficaz 

para o meio ambiente. Essa mudança rumo à conscientização da importância de se ter 

um meio ambiente saudável deve-se, em grande parte, à realização da Conferência de 

Estocolmo em 1972, na Suécia, evento considerado como o grande marco do 

movimento ecológico mundial.2

Dentre as constituições estrangeiras que se dedicaram a inserir em seus 

textos a proteção ao meio ambiente, podem ser mencionadas as da Suíça, através de 

                                                 
1  GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 
p. 212. 
2  Uma análise mais aprofundada sobre a Conferência de Estocolmo e outros importantes 
documentos internacionais de proteção ambiental será feita no Capítulo 3, que trata da proteção 
internacional do meio ambiente. 

4551



uma Emenda à Constituição em 1957; Bulgária, de 1971; Chile e Panamá, ambas de 

1972; antiga Iugoslávia, de 1974; Grécia, de 1975; Cuba, de 1976; antiga União 

Soviética, de 1977; China, de 1978; Peru, de 1980 e a da Argentina, a partir da reforma 

de 1994. Contudo, foram as Constituições de Portugal (1976, art. 66) e da Espanha 

(1978, art. 45) que, pela primeira vez, correlacionaram o direito ao meio ambiente sadio 

com o direito à vida. 

No Brasil, as Constituições que precederam à de 1988 jamais se 

preocuparam com a proteção do meio ambiente de forma específica e global. 

Basicamente se preocuparam com questões relacionadas à competência legislativa da 

União e à proteção do patrimônio histórico e cultural.3 Assim, nos dizeres de José 

Afonso da Silva, “a Constituição de 1988 foi a primeira a tratar deliberadamente da 

questão ambiental”.4 Foi também a primeira a empregar a expressão “meio ambiente”, 

sendo considerada uma das mais abrangentes e avançadas no mundo em matéria de 

tutela ambiental.  

Em suma, a Constituição de 1988 reflete a mudança de mentalidade nacional 

no tocante à necessidade de proteção do meio ambiente. Toma-se consciência de que a 

preservação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está intimamente 

ligada à preservação da própria espécie humana. 

 

2. O direito ao meio ambiente como direito fundamental 

2.1. Direito fundamental de terceira dimensão (plano internacional) 

Passa-se, agora, à abordagem do direito ao meio ambiente enquanto direito 

fundamental de terceira dimensão (plano internacional) e, na seqüência, à sua 

caracterização como direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro. 

Tradicionalmente os direitos fundamentais são classificados em gerações ou 

dimensões,5 estando consolidados os direitos de primeira, de segunda e de terceira 

                                                 
3  Não é objetivo deste trabalho fazer uma análise pormenorizada da questão ambiental nas 
diversas Constituições brasileiras. Para maiores informações consulte-se MILARÉ, Édis. Direito do 
Ambiente: doutrina – jurisprudência – glossário. 4. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: RT, 
2005. p. 182-184. 
4  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
46. 
5  Quanto à terminologia, será empregada a expressão dimensões de direitos fundamentais, haja 
vista que a expressão gerações tem a conotação de algo sucessivo, transmitindo a idéia de substituição de 
uma geração por outra. Conforme anotam Clóvis Gorczevski e Leila Eliana Hoffmann Ritt: “Dá a 
impressão de exclusão dos direitos anteriores pelo surgimento de novos, quando na verdade isso não 
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dimensão. Há autores que vislumbram, ainda, a existência de direitos de quarta e até de 

quinta dimensão, não obstante inexistir uniformidade na doutrina acerca destas duas 

últimas dimensões de direitos fundamentais. 

Em resumo, valendo-se das lições de Paulo Bonavides, os direitos de 

primeira dimensão são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento 

normativo constitucional. São os direitos individuais civis e políticos, titularizados pelo 

indivíduo; são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado.6 Esses direitos 

surgem durante o século XVIII e dominam todo o século XIX. 

Com o advento do Estado social (Welfare State), no século XX, surgem os 

direitos sociais, culturais e econômicos, fundados no princípio da igualdade, tendo um 

alcance positivo, vez que não são exercidos contra o Estado. Muito pelo contrário, 

exigem para a sua efetivação uma postura ativa deste último.7 Em outras palavras, 

demandam uma prestação estatal. O Estado, dessa forma, deixa de ser meramente 

abstencionista, para ser intervencionista, na medida em que passa a intervir no plano 

socioeconômico. 

Nas palavras de Andreas Krell 
 
Os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado, mas através 
do Estado, exigindo do Poder Público certas prestações materiais. O Estado, 
através de leis, atos administrativos e da criação real de instalações de 
serviços públicos, deve definir, executar e implementar, conforme as 
circunstâncias, as chamadas políticas sociais (de educação, saúde, assistência, 
previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dos direitos 
constitucionalmente protegidos.8

 

Os direitos de terceira dimensão (direitos da fraternidade ou da 

solidariedade) emergem a partir de reflexões sobre temas referentes ao 

desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da 

humanidade, cristalizando-se no fim do século XX.9 Não se destinam especificamente à 

                                                                                                                                               
ocorre”. Cf. GORCZEVSKI, Clóvis; RITT, Leila Eliana Hoffmann. O desenvolvimento sustentável e o 
meio ambiente como forma de concretização dos direitos fundamentais de terceira geração. In 
GORCZEVSKI, Clóvis; REIS, Jorge Renato dos. et alli. (Coords.). A Concretização dos Direitos 
Fundamentais. Porto Alegre: Norton Editor, 2007. p. 18. 
6  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
563-564. 
7  GORCZEVSKI, Clóvis; RITT, Leila Eliana Hoffmann. Op. cit. p. 21. 
8  KRELL, Andreas J. Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos 
fundamentais sociais. In A Constituição concretizada – construindo pontes com o público e o privado. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 27. 
9  BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 569. 

4553



proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado, 

tendo por destinatário o próprio gênero humano.10

Verifica-se, portanto, que o direito ao meio ambiente sadio insere-se na 

terceira dimensão de direitos fundamentais. No entanto, também vislumbramos no 

referido direito um conteúdo de cunho notadamente social, havendo muitos autores que 

entendem tratar-se o meio ambiente de um direito fundamental social do ser humano.11 

Na verdade, pode-se dizer que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

direito materialmente social, ainda que classificado como difuso e pertencente à terceira 

dimensão de direitos humanos. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já afirmou a existência de um 

direito ao meio ambiente como de terceira dimensão, através do julgamento do 

Mandado de Segurança n. 22.164/SP, ocorrido em 30.10.1995, do qual foi relator o 

Ministro Celso de Mello. Referido caso tratava da possibilidade de desapropriação de 

imóvel rural situado no Pantanal Mato-Grossense para fins de reforma agrária. Veja-se 

parte da ementa: 

 
{…} a norma inscrita no art. 225, parágrafo 4º, da Constituição não atua, em 
tese, como impedimento jurídico a efetivação, pela União Federal, de 
atividade expropriatória destinada a promover e a executar projetos de 
reforma agrária nas áreas referidas nesse preceito constitucional, 
notadamente nos imóveis rurais situados no pantanal mato-grossense. A 
própria Constituição da Republica, ao impor ao Poder Publico o dever de 
fazer respeitar a integridade do patrimônio ambiental, não o inibe, quando 
necessária a intervenção estatal na esfera dominial privada, de promover a 
desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, especialmente 
porque um dos instrumentos de realização da função social da propriedade 
consiste, precisamente, na submissão do domínio a necessidade de o seu 
titular utilizar adequadamente os recursos naturais disponíveis e de fazer 
preservar o equilíbrio do meio ambiente (CF, art. 186, II), sob pena de, em 
descumprindo esses encargos, expor-se a desapropriação-sanção a que se 
refere o art. 184 da Lei Fundamental. A questão do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado - direito de terceira geração - princípio da 
solidariedade - o direito a integridade do meio ambiente – típico direito de 
terceira geração - constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 
expressão significativa de um poder atribuído, não ao individuo identificado 
em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a 
própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos 
civis e políticos) - que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou 
formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração 

                                                 
10  Ibidem, loc. cit. 
11  DERANI, Cristiane. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: direito fundamental e princípio 
da atividade econômica. In FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. (Org.). Temas de Direito 
Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 100. 
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(direitos econômicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades 
positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os direitos 
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio 
da solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade.12 (grifo nosso). 
 

2.3. O direito ao meio ambiente como um direito fundamental, embora situado 

fora do catálogo dos Direitos Fundamentais (Título II da CR) 

A Constituição Federal de 1988 trata dos Direitos e Garantias Fundamentais 

no Título II (artigos 5º a 17). Digna de atenção é a redação do parágrafo 2º do art. 5º, in 

verbis: 

 
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.13

 

 Depreende-se, portanto, que os direitos fundamentais não são 

simplesmente aqueles explicitados no art. 5º, ou, mais precisamente, aqueles localizados 

no Título II. A compreensão do parágrafo 2º do art. 5º da CR nos indica que o rol de 

direitos fundamentais expresso no citado artigo é meramente exemplificativo, podendo 

haver outros direitos fundamentais espalhados pelo texto constitucional, bem como 

previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil.14

Em nossa opinião, não há a menor dúvida tratar-se o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CR, de um direito 

fundamental da pessoa humana. Adota-se uma compreensão material – e não formal – 

do direito fundamental. É na idéia de fundamentalidade material que se permite a 

abertura da Constituição a outros direitos fundamentais não constantes do seu texto ou 

fora do catálogo, isto é, dispersos, mas com assento na Constituição formal. 

Assim, pode-se dizer que o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado é um direito materialmente fundamental, isto é, não constante do catálogo 

                                                 
12  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Celso de Mello, j. 30.10.1995. Disponível em: www.stf.gov.br. Acesso em: 19.06.2007. 
13  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 28. 
14  Acerca da denominada cláusula de abertura ou da não tipicidade dos direitos fundamentais, cf. 
EMERIQUE, Lílian M. Balmant. Direito fundamental como oposição política. Curitiba: Juruá, 2006. p. 
149-150. 
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de direitos fundamentais expresso no Título II da Constituição Federal, mas disperso no 

texto constitucional, sobretudo em seu art. 225. 

Para Paulo de Bessa Antunes,15 no regime constitucional brasileiro, o próprio 

caput do art. 225 da Constituição Federal impõe a conclusão de que o direito ambiental 

(meio ambiente sadio) é um dos direitos humanos fundamentais, aduzindo, ainda, que o 

próprio art. 5º da CF faz menção expressa ao meio ambiente ao tratar da ação popular 

(inciso LXXIII). Sendo assim, conclui o referido autor:  
 
Ora, se é uma garantia fundamental do cidadão a existência de uma ação 
constitucional com a finalidade de defesa do meio ambiente, tal fato ocorre 
em razão de que o direito ao desfrute das condições saudáveis do meio 
ambiente é, efetivamente, um direito fundamental do ser humano.16

 

Um dos benefícios da constitucionalização do ambiente, aponta Herman 

Benjamin, é a sua proteção como direito fundamental. Através da via constitucional, o 

meio ambiente é alçado ao ponto máximo do ordenamento, passando a ter status de 

direito fundamental e, por conseguinte, suas normas se afiguram como de aplicabilidade 

imediata, nos termos do parágrafo 1º do art. 5º da CR.17 Continua Herman Benjamin: 
 
A fundamentalidade do direito justifica-se, primeiro, em razão da estrutura 
normativa do tipo constitucional (“Todos têm direito…”); segundo, na 
medida em que o rol do artigo 5º, sede principal de direitos e garantias 
fundamentais, por força do seu parágrafo 2º, não é exaustivo (direitos 
fundamentais há – e muitos – que não estão contidos no art. 5º); terceiro, 
porquanto, sendo uma extensão material (pois salvaguarda suas bases 
ecológicas vitais) do direito à vida, garantido no art. 5º, caput, reflexamente 
recebe deste as bênçãos e aconchego, como adverte a boa lição de Nicolao 
Dino, segundo a qual “o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um 
corolário do direito à vida”.18

 

Este entendimento, com o qual compartilhamos in totum, também é esposado 

por outros autores, no sentido de que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, 

caput, cria um “direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”,19 indissociável do direito à vida com qualidade e com dignidade. Na 

verdade, o direito fundamental ao meio ambiente protegido é um desdobramento do 

                                                 
15  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 19. 
16  Ibidem. p. 20. 
17  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da 
Constituição brasileira. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MORATO LEITE, José Rubens. 
(Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 73. 
18  Ibidem, p. 102-103. 
19  MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 187. 
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direito fundamental à vida.20 Este capítulo se encerra com o alerta feito por José Afonso 

da Silva: 
O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, como 
matriz de todos os demais direitos fundamentais do Homem, é que há de 
orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. 
Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de estar 
acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como 
as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. 
Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, 
não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo 
quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da 
qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o 
que se protege é um valor maior: a qualidade da vida.21

 

3. A proteção internacional do meio ambiente 

A formação de uma consciência global acerca da importância de um meio 

ambiente saudável para os seres humanos é fenômeno recente. Somente a partir do 

início da década de 1970 os países constataram que era necessária e já urgente a adoção 

de medidas universais eficazes a fim de se evitar a perpetuação da degradação 

ambiental. Ao lado da proteção internacional dos direitos humanos, a proteção 

internacional do meio ambiente constitui-se num dos principais temas da agenda 

internacional contemporânea. 

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente foi 

realizada em Estocolmo, no período de 05 a 16 de junho de 1972, sendo considerada o 

grande marco do movimento ecológico mundial. Nos dizeres de Sidney Guerra: 
 

Representa o instrumento pioneiro em matéria de Direito Internacional 
Ambiental, tendo em seu texto um preâmbulo e vinte e seis princípios que 
abordam as principais questões que prejudicavam o planeta e a recomendação 
de critérios para minimizá-los.22

 

Dentre os documentos votados e aprovados, na ocasião, estão a Declaração 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a instituição do Programa das Nações 

                                                 
20   Segundo Valério Mazzuoli, “a proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em 
todos os seus aspectos relativos à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio ambiente em 
decorrência do direito à sadia qualidade de vida, em todos os seus desdobramentos, sendo considerado 
uma das vertentes dos direitos fundamentais da pessoa humana”. Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 585. 
21  SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 70. 
22  GUERRA, Sidney. Direito internacional ambiental. Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 
2006. p. 97. 
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Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA). Segundo Geraldo Eulálio do Nascimento e 

Silva: 

 
A principal virtude da Declaração adotada em Estocolmo é a de haver 
reconhecido que os problemas ambientais dos países em desenvolvimento 
eram e continuam a ser distintos dos problemas dos países industrializados.23

 

No entanto, isso não pode ser entendido como significando a existência de 

regras distintas e menos rígidas para os países em desenvolvimento; regras que possam 

ser interpretadas como permissivas de um direito de poluir ou de degradar a qualidade 

ambiental. 

Ainda no que diz respeito à Declaração de Estocolmo, José Afonso da Silva 

leciona que através dela foi aberto o caminho para que as Constituições supervenientes 

reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua característica de direitos a 

serem realizados e a não serem perturbados.24 Mazzuoli entende que a asserção do 

direito ao meio ambiente ao status de direito humano fundamental é decorrência lógica 

do Princípio 1 da Declaração de 1972. Assim, tal princípio, ao afirmar o direito 

fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de vida adequadas num ambiente de 

qualidade tal que permita uma vida de dignidade e bem-estar, pode ser entendido como 

a mais antiga declaração que vincula direitos humanos e proteção ambiental.25

Em 1982, dez anos depois de Estocolmo, ocorreu, em Nairóbi, um encontro 

para a formação de uma Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

cujo propósito era o de avaliar as medidas adotadas pelos Estados nestes últimos dez 

anos.26 Formada por representantes dos países desenvolvidos e dos países em 

desenvolvimento, a Comissão desenvolveu seus trabalhos e apresentou às Nações 

Unidas, em 1987, o Relatório Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório 

                                                 
23  SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito ambiental internacional. Rio de Janeiro: 
Thex, 1995. p. 30. 
24  SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 69-70. 
25  MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 586-587. 
26  A comunidade internacional estava preocupada, na medida em que aumentava a destruição do 
meio ambiente, bem como o uso indiscriminado dos recursos não-renováveis da natureza. Desde 
Estocolmo, o progresso em matéria ambiental fora insignificante. Era necessária a adoção de novas 
medidas. SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Op. cit., p. 31. 
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Brundtland,27 que abordou os principais problemas ambientais existentes, dando 

especial ênfase às conseqüências negativas da pobreza sobre o meio ambiente.28

A Comissão classificou em três grandes grupos os principais problemas 

ambientais: a) problemas ligados à poluição ambiental; b) diminuição dos recursos 

naturais; c) problemas sociais que repercutem negativamente sobre o meio ambiente. 

Uma das principais recomendações do citado relatório era para que fosse realizada uma 

Conferência Mundial a fim de abordar todos os problemas ali levantados. 

É importante registrar que a expressão desenvolvimento sustentável foi pela 

primeira vez definida no Relatório Brundtland, como sendo o desenvolvimento que 

atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de terem suas próprias necessidades atendidas.29  

Seguindo as recomendações do Relatório Brundtland, a Assembléia Geral 

das Nações Unidas aprovou a Resolução nº 44/228, em 22 de dezembro de 1989, 

convocando a Conferência do Rio de Janeiro, enumerando os principais tópicos de 

discussões e indicando como os trabalhos preparatórios deveriam ocorrer. 

O encontro, denominado Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, foi realizado no Rio de Janeiro, no período de 3 a 14 de 

junho de 1992, e ficou conhecido como Cúpula da Terra ou Rio 92. Os interesses 

ambientais globais eram a sua maior preocupação. Da Conferência do Rio foram 

produzidos importantes documentos, como aponta Sidney Guerra: a) Declaração de 

Princípios sobre Florestas; b) Convenção sobre Diversidade Biológica; c) Convenção 

sobre Mudanças Climáticas; d) Agenda 21; e) Declaração do Rio.30

Todos os documentos mencionados têm um importante valor em termos de 

Direito Internacional Ambiental. Em relação à Convenção sobre Diversidade Biológica, 

coloca-se a questão da biodiversidade dentro do enfoque do desenvolvimento 

sustentado de toda a humanidade. Pela Convenção, elaborada a partir da constatação de 

que a diversidade biológica é essencial para a evolução e manutenção dos sistemas 

necessários à vida da biosfera (porém encontra-se ameaçada por determinadas 

atividades humanas), visa-se à conservação desta diversidade biológica, à utilização 

                                                 
27  Haja vista a presidência da Comissão ter sido ocupada pela estadista norueguesa Gro Harlem 
Brundtland. 
28  Cf. SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Op. cit., p. 32. 
29  GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 100. 
30  Ibidem, p. 100-101. 
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sustentável de seus componentes e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos. 

A Agenda 21 é outro dos documentos mais importantes produzidos pela Rio 

92. Trata-se de um documento bastante extenso, composto por quarenta capítulos e que 

dentre as suas prioridades estão a busca pelo desenvolvimento sustentável, o combate à 

pobreza, a preocupação com a saúde humana, a necessidade de cooperação entre os 

países a fim de se evitar a contínua degradação ambiental, dentre outros objetivos. 

No que tange à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, a partir do reconhecimento expresso das Partes de que a mudança do clima da 

Terra e seus efeitos negativos são uma preocupação comum da Humanidade, 

estabelece-se como objetivo final da Convenção o de alcançar, num prazo razoável, a 

estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que 

impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático (artigo 2º da 

Convenção). Na tentativa de procurar atingir este objetivo foi celebrado o Protocolo de 

Quioto que, a seguir, será analisado. 

 No período de 23 a 27 de junho de 1997, foi realizada em Nova Iorque a 19ª 

Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas (evento que ficou conhecido 

como Rio + 5). A intenção era a de avaliar os primeiros cinco anos de implementação 

da Agenda 21. Informa Sidney Guerra que: 

 
Além de ter procurado identificar as principais dificuldades relacionadas à 
implementação daquele documento, o encontro dedicou-se à definição de 
prioridades de ação para os anos seguintes e a conferir impulso político 
relacionado às negociações ambientais em curso.31

 

Como complementação à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima foi estabelecido, em 11 de dezembro de 1997, a partir da Terceira 

Conferência das Partes da citada Convenção, o importante Protocolo de Quioto, o qual, 

contudo, somente entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Trata-se de um 

Protocolo constituído por vinte e oito artigos, onde as Partes (países desenvolvidos) 

                                                 
31  GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 106. 
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assumem o compromisso de limitar e reduzir suas emissões de gases causadores do 

efeito estufa, a fim de promover o desenvolvimento sustentável.32

De acordo com a lição de Sidney Guerra: 

 
O Protocolo de Quioto é muito importante, haja vista que pela primeira vez 
na história colocou-se limites às emissões de gases pelos Estados e ainda, 
sinalizou para as empresas e governos a necessidade de implementar 
mudanças nos sistemas energéticos e fontes renováveis de energia pois a 
solução do problema de mudanças climáticas requer uma mudança radical no 
sistema energético atual, baseado em energias não-renováveis e 
contaminantes (petróleo, carvão e gás), que são utilizadas de forma excessiva 
e com desperdício.33

 

No caso dos países em desenvolvimento, como o Brasil, não foram fixadas 

metas e obrigações quanto à redução das emissões, todavia, “devem implementar 

sistemas de desenvolvimento sustentável para a melhoria do meio ambiente 

planetário”.34

Outros importantes eventos e documentos internacionais em questões 

ambientais existem,35 porém, neste trabalho, será abordado, por último, a Conferência 

de Joanesburgo, realizada na África do Sul, em 2002. Neste evento foi elaborada uma 

Declaração onde os Estados reafirmam o compromisso com o desenvolvimento 

sustentável e de construir uma sociedade global humanitária, eqüitativa e solidária.36

É de se registrar que o Brasil figura como parte nos principais documentos 

internacionais de proteção ao meio ambiente, tendo ratificado muitos deles, como, por 

exemplo, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, aprovada 

pelo Decreto Legislativo nº 1, de 03.02.1994, e promulgada pelo Decreto nº 2.652, de 

01.07.1998; o Protocolo de Quioto, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 144, de 

20.06.2002, e ratificado em 23.08.2002 e; a Convenção sobre Diversidade Biológica, 

                                                 
32  Os países desenvolvidos deverão reduzir, em média, 5,2% das emissões de gases do efeito 
estufa, durante o período de 2008 a 2012, fase definida como o primeiro período de cumprimento do 
Protocolo. Cf. GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 107; 239. 
33  Ibidem, p. 106. 
34  Ibidem, p. 107. 
35  Mazzuoli informa que no sistema interamericano também o meio ambiente é alvo de especial 
proteção, sendo assegurado o direito a um meio ambiente sadio, nos termos do art. 11, parágrafos 1º e 2º 
do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, de 17.11.1988, conhecido como Protocolo de San Salvador. Cf. 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 590-591. 
36  GUERRA, Sidney. Op. cit., p. 108. 
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aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2, de 03.02.1994, e promulgada pelo Decreto nº 

2.519, de 16.03.1998.37

 

4. A tensão entre direito ao meio ambiente x direito ao desenvolvimento. Solução: 

desenvolvimento sustentável 

É certo que a Constituição Federal consagra opções políticas e valores de 

diversas ordens, em atendimento ao pluralismo e à diversidade de interesses da nossa 

população. Dentre os direitos fundamentais consagrados é perfeitamente possível que, 

diante de uma situação concreta, dois ou mais deles entrem em conflito. Há vários 

exemplos nesse sentido, destacando a doutrina a colisão potencial entre o direito à 

honra, à intimidade e à vida privada (art. 5º, X da CR) com o direito à liberdade de 

expressão e informação da imprensa (art. 5º, IX da CR).38

Um dos principais conflitos entre direitos fundamentais é aquele que coloca, 

de um lado, o desenvolvimento econômico, e, de outro lado, o meio ambiente. Para 

muitos trata-se de interesses diametralmente opostos e, portanto, inconciliáveis. Com 

todo o respeito, pensamos diferente. A concepção ocidental do que é desenvolver uma 

nação economicamente é equivocada. Como diz José Afonso da Silva, “o conforto que 

o dinheiro compra não constitui todo o conteúdo de uma boa qualidade de vida”.39

O direito ao desenvolvimento, ao lado do direito ao meio ambiente, é 

classificado como de terceira dimensão, sendo ambos protegidos pela Constituição 

Federal de 1988. Convém registrar que, antes mesmo da promulgação da nossa Carta 

Magna, a Lei n. 6.938/81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, já dispunha 

ser seu objetivo central a harmonização entre os direitos ao desenvolvimento 

socioeconômico e a proteção do meio ambiente: 

 
Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana. 

                                                 
37  Para uma visão mais abrangente dos tratados em matéria ambiental dos quais o Brasil é parte, cf. 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op. cit., p. 582-583, nota de rodapé nº 9. 
38  Cf. FARIAS, Edilsom Pereira. Colisão de direitos fundamentais. A honra, a intimidade, a vida 
privada e a imagem versus a liberdade de expressão e de informação. Porto Alegre: Fabris, 1996. 
39  SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 25. 
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Art. 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I- a compatibilização 
do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico.40

 

A Constituição da República de 1988, por seu turno, também adota a mesma 

postura conciliatória da Lei n. 6.938/81, ao garantir o desenvolvimento nacional como 

um dos objetivos fundamentais da nação (art. 3º, II), devendo, no entanto, observar, 

sempre e de forma irrestrita, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). Ora, a 

existência de um meio ambiente sadio e protegido é uma das vertentes do princípio da 

dignidade humana, sendo essencial a sua proteção a fim de se assegurar a vida com 

qualidade. 

E não é só. Pode-se dizer que a nossa Carta Magna adotou expressamente o 

princípio do desenvolvimento sustentável, na medida em que dispõe ser a defesa do 

meio ambiente um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170, VI da CR). 

Assim, há uma obrigação de se levar em conta o meio ambiente ao exercer uma 

determinada atividade econômica. Veja-se o que diz sobre o assunto a professora 

Cristiane Derani: 
 
A realização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
pressupõe a obediência ao princípio da defesa do meio ambiente nas 
atividades econômicas. Sendo um direito fundamental a ser construído na 
atividade social, somente a atividade social – por conseguinte a atividade 
econômica – que contemple o princípio da defesa do meio ambiente poderá 
concretizá-lo. Assim, será conforme o direito aquela atividade que no seu 
desenvolvimento orienta-se na defesa do meio ambiente e, deste modo, 
contribui na concretização do direito fundamental social ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.41

 

Conforme foi dito supra (Capítulo 3) a expressão desenvolvimento 

sustentável foi, pela primeira vez empregada, no chamado Relatório Brundtland, de 

1987. Isto mostra como a nossa Carta Constitucional de 1988, em seu art. 170, VI, ao 

menos formalmente, é uma das mais avançadas em matéria de proteção ambiental. Logo 

após, em 1992, o primeiro princípio da Declaração do Rio preceituou que os seres 

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável, 

possuindo o direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. É 

                                                 
40  BRASIL, Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: 
www.planalto.gov.br. Acesso em: 18.07.2007. 
41  DERANI, Cristiane. Op. cit., p. 100. 

4563



importante constatar ainda, em conformidade com as conclusões do Relatório 

Brundtland, que a erradicação da pobreza surge como um requisito indispensável ao 

desenvolvimento sustentável. Especialmente no Brasil, onde as desigualdades regionais 

e de renda são gritantes, é preciso refletir e agir para mudar este cenário, que, em última 

análise, contribui diretamente para a degradação do meio ambiente. 

Portanto, a saída para o impasse entre economia e meio ambiente é a 

concretização do princípio do desenvolvimento sustentável.42 Faz-se imperiosa a adoção 

de um modelo de desenvolvimento econômico diferente, que inclua em seus projetos a 

variante do meio ambiente, analisando os impactos que serão acarretados à natureza em 

decorrência da escolha desta ou daquela atividade. Deve-se buscar a concordância 

prática entre os direitos em conflito, a fim de não esvaziar o conteúdo de nenhum 

deles.43

Por fim, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal, através de 

seu Tribunal Pleno, em julgamento de medida cautelar na ação direta de 

inconstitucionalidade n. 3.540/DF, proposta pelo Procurador-Geral da República com a 

finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 4º, caput e §§ 1º a 7º, da Lei 

n. 4.771, de 15.09.65, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.166-67, de 

24.08.2001, na qual foi relator o Min. Celso de Mello, ocorrido no dia 01.09.2005, já se 

manifestou sobre essa espécie de conflito de direitos fundamentais, deixando clara a 

obrigatoriedade de respeitar o meio ambiente e de se aplicar o postulado do 

desenvolvimento sustentável, na medida em que reconhecido pelo sistema jurídico 

nacional. Vejamos a ementa: 

 
E m e n t a: Meio ambiente - direito à preservação de sua integridade (CF, art. 
225) - prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade - 
direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o 
postulado da solidariedade - necessidade de impedir que a transgressão a esse 
direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos intergeneracionais - 
espaços territoriais especialmente protegidos (CF, art. 225, § 1º, III) - 
alteração e supressão do regime jurídico a eles pertinente - medidas sujeitas 
ao princípio constitucional da reserva de lei - supressão de vegetação em área 

                                                 
42  Segundo Guido Soares, é possível que “o conceito que poderá evitar um confronto cruel entre 
direitos humanos e direito ao desenvolvimento seja o de desenvolvimento sustentável”. Cf. SOARES, 
Guido Fernando Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri: Manole, 2003. p. 175-176. 
43  Sobre o princípio da concordância prática, cf. PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da 
Constituição e os princípios fundamentais. Elementos para uma hermenêutica constitucional renovada. 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 88 e BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, 
racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 133-139. 

4564



de preservação permanente - possibilidade de a Administração Pública, 
cumpridas as exigências legais, autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou 
atividades nos espaços territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a 
estes, a integridade dos atributos justificadores do regime de proteção 
especial - relações entre economia (CF, art. 3º, ii, c/c o art. 170, vi) e 
ecologia (cf, art. 225) - colisão de direitos fundamentais - critérios de 
superação desse estado de tensão entre valores constitucionais relevantes - 
os direitos básicos da pessoa humana e as sucessivas gerações (fases ou 
dimensões) de direitos (RTJ 164/158, 160-161) - a questão da precedência 
do direito à preservação do meio ambiente: uma limitação constitucional 
explícita à atividade econômica (CF, art. 170, VI) - decisão não referendada - 
conseqüente indeferimento do pedido de medida cautelar. A preservação da 
integridade do meio ambiente: expressão constitucional de um direito 
fundamental que assiste à generalidade das pessoas. - Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de 
terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero 
humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a 
especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e 
futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter 
transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é 
irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da 
coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo 
desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção 
desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina. A 
atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios 
destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. - A incolumidade 
do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais 
nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda 
mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina 
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, 
àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que 
traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de 
meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de 
meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e 
de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio 
ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são 
inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, 
segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves 
danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto 
físico ou natural. A questão do desenvolvimento nacional (cf, art. 3º, ii) e a 
necessidade de preservação da integridade do meio ambiente (cf, art. 225): o 
princípio do desenvolvimento sustentável como fator de obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia. - O princípio do 
desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente 
constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de 
obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da 
ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando 
ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma 
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o 
direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da 
generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e 
futuras gerações.44 (grifo nosso) 

                                                 
44  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.540/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.2005. Disponível em: www.stf.gov.br. 
Acesso em: 19.06.2007. 
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5. Considerações finais 

Ao final deste trabalho, somos da opinião de que ainda há muito a ser 

realizado em prol de uma efetiva tutela ambiental. As normas protetivas até existem, 

aliás, em bom número, tanto no direito pátrio, quanto no internacional, mas o problema 

maior é dar aplicabilidade as mesmas. Este é um ponto primordial com o qual devem os 

Estados se preocupar. Os alertas de uma crise ambiental global já instalada vêm sendo 

feito pelos cientistas e pela própria natureza. Exemplo disso são as bruscas alterações 

climáticas ocorridas todos os dias em todas as partes do Planeta e mostradas ao vivo em 

nossos telejornais e em tempo real pela internet. 

Considerar o meio ambiente como direito fundamental do ser humano é um 

passo importante para que lhe seja dispensado uma proteção especial pelo ordenamento. 

O próximo, e mais importante passo, é garantir essa tutela na prática, através de ações 

concretas, da observância dos princípios da precaução e do desenvolvimento 

sustentável, além de outros. Isto serve tanto para o direito interno quanto para o direito 

internacional ambiental. 

Por fim, no que se refere aos conflitos existentes entre desenvolver-se 

economicamente e proteger o meio ambiente, há que se reconhecer que, sem uma 

vontade política global e uma participação mais ativa dos povos, dos grupos e das 

pessoas individualmente consideradas, o meio ambiente ficará sempre em segundo 

plano, o que pode representar uma opção trágica já a médio prazo. É necessário que as 

pessoas e os governos se conscientizem de que a questão da sustentabilidade, mais do 

que um discurso em prol da natureza, diz respeito à própria sobrevivência da espécie 

humana na Terra. Fazemos, assim, nossas as palavras de José Afonso da Silva, já 

transcritas supra: 
O que é importante é que se tenha a consciência de que o direito à vida, como 
matriz de todos os demais direitos fundamentais do Homem, é que há de 
orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. 
Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, que há de estar 
acima de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, como 
as de respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. 
Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, 
não podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo 
quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente. É que a tutela da 
qualidade do meio ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o 
que se protege é um valor maior: a qualidade da vida.45

 

                                                 
45  SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 70. 
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ASPECTOS HETEROGÊNEOS, LEGAIS, SOCIOLÓGICOS E PRÁTICOS DAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. 

 

 

Rodrigo Mattos de Carvalho∗

 

RESUMO 

Pressupor que os aspectos legais se apresentam de forma uniforme, dominante e 

homogênea é desconsiderar uma série de aspectos que possam contribuir para a 

ampliação do entendimento do mecanismo das Audiências Públicas Ambientais por 

parte dos indivíduos. O texto que se segue, contribui para uma análise que rompe com 

os padrões coletivistas e privilegia o papel dos indivíduos nas dinâmicas sociais do 

mundo contemporâneo. 

O artigo que se segue se atém para a necessidade de se problematizar e conjecturar para 

outras possíveis conotações para o instrumento da Audiência Pública Ambiental, 

quando, realizadas.A audiência pública é uma das etapas do processo de concessão de 

licença ambiental para atividades que exerçam influência no meio-ambiente. Cabe 

destacar para necessidade 

A audiência pública ambiental é o principal canal de participação das comunidades em 

nível local, pois consiste em apresentar aos interessados o conteúdo do estudo e do 

relatório ambiental, esclarecendo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões sobre o 

empreendimento e as áreas a serem atingidas. Isto porque, a legislação pertinente - 

através das instituições competentes: órgãos estaduais ambientais, Ibama ou pelo 

município -, sempre que julgar necessário, determina a promoção e a realização de 

audiências públicas para empreendimentos que causem determinados impactos 

ambientais. 

PALAVRAS CHAVES 

IMPACTOS AMBIENTAIS; LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AUDIÊNCIA 

PÚBLICA AMBIENTAL. 
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ABSTRACT 
 
To estimate that the legal aspects if present of form uniform, dominant and 

homogeneous is to disrespect a series of aspects that can contribute for the magnifying 

of the agreement of the mechanism of the Ambient Audiences. The text that if follows, 

contributes for an analysis that breaches with the coletive standards and privileges the 

paper of the individuals in the social dynamic of the world contemporary. 

The article that if follows segue if abides for the necessity of if speculations about to 

another possible connotations about to the instrument from Audience Public 

Environmental,when, carried through.The audience is one of the stages of the process of 

concession of ambient license for activities that exert the half - environment.  

The audience public environmental is the principal channel of participation from the 

communities em level site, as consists em she presents aos partners the contents of the 

study and the ambient report of the account environmental , clarifying doubts and 

collecting the criticisms and the suggestions above on the enterprise and the areas to be 

reached. This because, the pertinent legislation - through the competent institutions: 

ambient state agencies, Ibama or for the city -, whenever to judge necessary, it 

determines the promotion and the accomplishment of audiences for enterprises that 

cause definitive ambient impacts. 

 

WORDS KEYS  

ENVIRONMENTAL IMPACTS; ENVIRONMENTAL LICENSING AND 

AUDIENCE PUBLIC. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir de uma situação problema: a construção - em uma parte considerável de 

um município de “características rurais” - de um mega empreendimento1 que 

                                                 
1  Como recurso estilístico, para evitar um detalhamento que acabaria por tornar enfadonho o 
presente trabalho optei por criar uma situação problema, porém o empreendimento descrito no texto tem 
como correspondente o COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro a ser instalado no 
município de Itaboraí no estado do Rio de Janeiro.   É o principal empreendimento industrial do Brasil, 
um dos maiores do mundo, com investimento previsto em torno de US$ 8,3 bilhões e maior investimento 
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“inexoravelmente” levaria a destituição das redes de relações sociais ali constituídas2, 

colocando em oposição atingidos e empreendedores em todas as etapas da construção 

de um empreendimento.  

Assim, o presente texto, aparentemente ensaístico, se propõe, no sentido de 

transcender os argumentos que em maior ou menor grau acabariam por sustentar a 

situação problema destacada acima, que possivelmente apontariam para uma 

homogeneidade por parte do atingidos - e elencar uma série de argumentos que tem por 

fim se contrapor à dicotomia apontada acima. 

 

ASPECTOS LEGAIS... 

 

A audiência pública ambiental é uma das etapas do processo de concessão da 

licença ambiental para atividades que exerçam influência no meio-ambiente. 

“Até que um empreendimento se inicie, ele deverá 

passar por três fases de licença ambiental. São elas: Licença 

Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 

(LO). A primeira licença – a LP – deverá ser avaliada na fase 

preliminar do empreendimento. Nessa etapa, o empreendedor 

apresentará os Estudos de impacto ambiental e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Com base 

nesses estudos, será feita a análise técnica de viabilidade 

ambiental da obra. Caso seja concedida a LP, o empreendedor 

deverá apresentar, na fase seguinte, o Plano de Controle 

Ambiental (PCA), a partir do qual será avaliada e julgada a 

concessão da LI, que permite o início da instalação da obra. 

Por fim, depois de cumpridas todas as condicionantes das 

etapas anteriores, a LO será concedida, autorizando o inicío do 

funcionamento do empreendimento”.(ZHOURI, 2005, PP93). 
                                                                                                                                               
de toda a história da Petrobras, segundo dados do Governo Federal e da própria empresa. Observou-se 
que os “impactos” do empreendimento começaram a ser sentidos pelos diferentes segmentos do 
município tão logo a obra foi anunciada. Encontra-se em fase inicial de licenciamento, com previsão para 
ocorrência de audiências a partir de setembro de 2007 e inicío das obras em março de 2008. 
2   Desocupação dos imóveis na área de influência do empreendimento, aumento populacional do 
município, tendo em vista a geração de empregos em virtude da obra, sobrecarga no sistema de saúde 
pública e aumento de criminalidade etc. 
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A audiência pública é uma das etapas do processo de concessão de licença 

ambiental para atividades que exerçam influência no meio-ambiente. 

O Ministério do Meio-Ambiente através do portal nacional de licenciamento 

ambiental na Internet3 a respeito do processo de licenciamento ambiental afirma que: 

 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal 

prévia à instalação de qualquer empreendimento ou 

atividade potencialmente poluidora ou degradadora do 

meio ambiente e possui como uma de suas mais 

expressivas características a participação social na tomada 

de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas 

como parte do processo. 

As Audiências Públicas Ambientais - conforme disposto na Resolução do 

CONAMA N. º 001, de 23 de janeiro de 1986 -, tem o objetivo de expor os estudos e o 

relatório de impacto ambiental e discutir com os interessados e à população envolvida: 

as características e os prováveis impactos ambientais de determinados 

empreendimentos, buscando incorporar demandas das comunidades afetadas de forma a 

assegurar a viabilidade do empreendimento bem como subsídios para sua análise 

técnica.  

De acordo com esta mesma resolução, o órgão licenciador determinará, sempre 

que necessário, a realização de uma ou mais Audiências Públicas. Nesse evento o 

empreendedor e a consultora ambiental contratada para a realização dos estudos 

apresentam o Relatório de Impacto Ambiental do projeto. A realização das Audiências 

Públicas poderá acontecer também a pedido de Entidade Civil, do Ministério Público, 

ou mais cidadãos interessados. 

Conforme a resolução do Conama, N°001/86, que estabelece os objetivos e 

critérios para a realização das audiências públicas ambientais, a realização das 

audiências não é praxe para todos os empreendimentos que causam impacto no meio-

                                                 
3  www.mma.gov.br/pnla 
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ambiente. Sua realização dependerá do “julgamento de necessidade” por parte dos 

órgãos responsáveis pela concessão da licença ambiental da obra.  

Seja em maior ou menor escala, todo tipo de empreendimento causa algum 

impacto ambiental, conforme, estabelecido pela resolução do conselho nacional de meio 

ambiente n° 001 de 23 de Janeiro de 1986. 

 

“Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 

ambientais”. 

 

Este tipo de julgamento acaba se tornando extremamente subjetivo, à medida que 

a própria noção de impacto ambiental é aberta a várias interpretações. Determinadas 

obras são licenciadas sem a realização de audiências e comunicação para com as 

comunidades afetadas.  

 

EXPECTATIVAS, EMBATES E EFETIVIDADE DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS. 

 

Soares (2002) destaca o aspecto consultivo da audiência pública: 

 

“... o resultado da audiência pública, cuja natureza é 

consultiva, e, embora não vincule a decisão sobre o pedido de 

licença ambiental, teoricamente as opiniões divergentes ao 

empreendedor não poderão ser deixadas de lado pelo órgão 

licenciador, que deverá considerar nos motivos dessa decisão, 
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acolhendo ou rejeitando os argumentos e documentos nela 

produzidos”. 

 

  A partir dos instrumentos normativos descritos acima, em tese a audiência 

pública ambiental é o principal canal de participação das comunidades em nível local, 

pois consiste em apresentar aos interessados o conteúdo do estudo e do relatório 

ambiental, esclarecendo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões sobre o 

empreendimento e as áreas a serem atingidas. 

Zhouri (2005) ressalta para a não confusão da existência de procedimentos 

formais jurídicos que estabelecem mecanismos para a realização de audiências para com 

a prática democrática propriamente dita de participação popular: “... A autora chama a 

atenção para as ações que se restringem ao cumprimento dos procedimentos formais, 

sem, contudo, representarem, de fato, uma prática democrática... Esse avanço formal 

não corresponde a uma participação e a uma incorporação, de fato, dos atores e 

segmentos sociais representativos...”. 

 O Fundamento institucional e legal das audiências públicas ambientais não 

garante que se estabeleça efetivamente, no campo ambiental, espaço de participação 

popular das comunidades afetadas por determinados empreendimentos, segundo a 

Socióloga Andréa Zhouri 4acaba por “marginalizar” as audiências públicas ambientais.  

Como ressaltado acima, a audiência pública ambiental tem como seu principal 

objetivo a apresentação dos resultados dos estudos e relatórios ambientais para o 

público interessado, Zhouri assinala para pré-condições deste “jogo”, que acabam por 

comprometer a transparência do processo e a efetiva participação do público 

interessado: 

“Um fator que contribui para a falta de transparência 

durante a elaboração do EIA/RIMA referem-se ao fato de as 

empresas de consultoria ambiental que elaboraram os estudos 

serem contratadas pelo próprio empreendedor. Os consultores, 

financeiramente dependentes dos empreendedores, tendem a 

elaborar estudos que concluam pela viabilidade ambiental dos 

projetos, evitando, assim, riscos a possíveis futuras 
                                                 
4  Ver ZHOURI, André. A Insustentável Leveza da Política Ambiental. BH, Autêntica, 2005. 
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contratações. Os EIAS/RIMAS, apoiados no discurso do 

conhecimento técnico/científico das equipes de consultoria, 

são apresentados como registros objetivos da realidade 

tornando-se mecanismos legitimadores da adequação do meio 

ambiente ao empreendimento. Em geral, o público só irá ter 

oficialmente conhecimento sobre o projeto, após a elaboração 

dos planos técnicos e dos EIA/Rimas, durante a Audiência 

Pública. A participação efetiva e democrática da população 

local também é dificultada por razões bem práticas, no que diz 

respeito ao acesso a documentos e informações sobre o 

processo. Os Documentos dos processos somente podem ser 

obtidos por meio de uma solicitação formal e com certa 

antecedência. Mas as dificuldades vão ainda além do acesso 

físico aos documentos; remetem também ao formato técnico 

de sua elaboração... Os estudos ambientais deixam de ser um 

mecanismo de esclarecimento, tornando-se mais um elemento 

de obscurecimento do empreendimento”. 

Freitas (2004), a respeito do papel da ciência como responsável pela 

interlocução entre os vários atores sociais envolvidos com a problemática ambiental, 

complementa: 

 

“A ciência para a sustentabilidade e a justiça ambiental 

não se limita a seguir pressupostos universais que acabam por 

valorizar mais os métodos do que os problemas e não se 

coloca como neutra em relação aos contextos sociais e 

econômicos e aos diferentes atores sociais com seus diferentes 

valores e interesses”. 

 

Os argumentos expostos acima e abaixo, a respeito do instrumento das 

Audiências Públicas como instrumento da participação popular, “argumentam” para a 

“ficcionalidade” deste instrumento no que se refere ao seu objetivo de ouvir o público 

interessado. 
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A natureza da Audiência Pública Ambiental quando realizada é consultiva, não 

havendo assim uma garantia de que as reivindicações de comunidades afetadas por 

empreendimentos serão atendidas. Este motivo pode fazer com que um interesse 

privado ou “político” se sobreponha aos interesses coletivos das comunidades afetadas. 

Cabe citar a Medida Provisória Nº 2.147, de 15 de maio de 2001, que o Governo 

Federal editou no auge da crise energética (Apagão) que limitava em um prazo de seis 

meses para o licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas e quatro meses para 

gasodutos, oleodutos e usinas termelétricas; inviabilizando assim a elaboração de 

estudos ambientais de qualidade e a realização de audiências públicas.5

Um exemplo hipotético se faz necessário, caso a Petrobrás (empresa pública 

federal) e o Governo Federal estejam interessados na construção de uma determinada 

linha de Gasoduto que atravessará uma extensa área verde e algumas comunidades, cujo 

meio social serão consideravelmente afetados; durante a realização da audiência 

pública, que fora convocada para a discussão da linha do gasoduto, a comunidade se 

manifestou contrária à obra. O órgão licenciador da obra é o Ibama – órgão federal, as 

perguntas que me faço são: 1- Qual a garantia que não haverá pressão política para o 

licenciamento da obra? 

No exemplo acima os atores envolvidos eram públicos, porém há relatos reais de 

que a pressão exercida por empreendedores privados com conveniência dos órgãos 

públicos no processo de licenciamento ambiental é acintosa, em total desrespeito com 

os princípios democráticos que asseguram a liberdade de opinião dos envolvidos no 

empreendimento. No processo de licenciamento ambiental, da Termoelétrica de 

Cubatão/SP, em especial a audiência pública Satoshi (2004) afirma: 

 

 “... a audiência pública foi ruim porque havia uma 

claque organizada pelos empreendedores para vaiar as 

posições dissonantes. Após uma exposição de mais de 50 

minutos , feita pelos empreendedores e uma exposição de 

apenas cinco minutos da sua contraparte, representada pelo 

Ministério Público, a plenária se manifestou, denunciando a 

                                                 
5  Ver ZHOURI, A; LASCHEFSKI, K. Sustentabilidade: Dimensão Apagada da Crise. Boletim da 
International Rivers Network, www.irn.org, 01 jul. 2001. 
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falta de democracia do presidente do Conselho e secretário 

estadual do Meio Ambiente, Ricardo Trípoli. Após duas 

negociações em plenária e acordo consensuado que não foi 

respeitado pela mesa, a plenária voltou a se manifestar e 

começou um tumulto generalizado, iniciado pelos seguranças 

pessoais do secretário. Diante disso o Ministério Público, que 

também fazia parte do Conselho, e outros conselheiros se 

retiraram. O secretário se reuniu a portas fechadas em seu 

gabinete com outros 18 conselheiros governamentais e mais 

seis conselheiros em tese representantes da sociedade civil: 

votaram e aprovaram a licença ambiental para a termoelétrica 

por 24 votos a Favor.” 

 

O episódio da audiência pública da termoelétrica de Cubatão acaba por reforçar 

o argumento de que a economia está subjugando as outras esferas sociais como, por 

exemplo: a política, o meio-ambiente, o direito e etc. “o desenvolvimento e o principio 

de mercado recebem explicitamente preferência, o crescimento econômico é mesmo 

visto como precondição para a sustentabilidade ambiental” (Frei, 2001).  

Há um primeiro momento há de se supor que os argumentos expostos neste 

ensaio encaminham-se no sentido de propor que as normas jurídicas que regem as 

Audiências Públicas Ambientais funcionam como pré-condições para a sobreposição 

dos interesses privados sobre os interesses coletivos das comunidades afetadas por 

empreendimentos à medida que não estabelecem critérios uniformes para o 

estabelecimento das Audiências Públicas Ambientais. 

Contraditoriamente ao que se estabeleceu em todo o ensaio, proponho que para a 

efetivação de um trabalho sério que tenha por objetivo de entender como os diferentes 

atores sociais envolvidos compreendem o universo das audiências públicas ambientais, 

se faz necessário os seguintes caminhos: 

Levantamento bibliográfico sobre este universo, seja no campo sociológico ou 

das ciências jurídicas. Leitura de atas, documentos, textos e registros sobre o ambiente 

das audiências públicas. Análise da legislação ambiental, bem como os dispositivos 

regulatórios das audiências públicas ambientais. 
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Seleção de um empreendimento em fase inicial de licenciamento ambiental e 

assim mapear a “percepção” que os atores envolvidos (empreendedor, moradores, 

representantes comunitários e autoridades públicas) possuem antes, durante e depois da 

realização da audiência pública ambiental através de entrevistas e acompanhamento de 

reuniões e eventos.  

O empreendimento em questão é o COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro a ser instalado no município de Itaboraí no estado do Rio de Janeiro. É o 

principal empreendimento industrial do Brasil, um dos maiores do mundo, com 

investimento previsto em torno de US$ 8,3 bilhões e com maior investimento individual 

de toda a história da Petrobras, segundo dados do Governo Federal e da própria 

empresa. Observou-se que os “impactos” do empreendimento começaram a ser sentidos 

pelos diferentes segmentos do município tão logo a obra foi anunciada. Encontra-se em 

fase inicial de licenciamento, com previsão para ocorrência de audiências a partir de 

setembro de 2007 e inicío das obras em março de 2008. 

Assim, tendo como referência o mapeamento das expectativas e percepções que 

os diferentes atores de Itaboraí tem acerca do empreendimento, tem mostrado que o 

elemento desencadeador de conflitos no município é a política de diálogo social da 

Petrobras.  

Esta política visa o estabelecimento de canais de comunicação com os diferentes 

públicos interessados do projeto como forma de controlar as percepções exageradas 

sobre os potencias impactos positivos e negativos do COMPERJ. 

Neste sentido tendo como referência os contatos estabelecidos e contrariando 

parte da literatura analisada que aponta para uma “marginalização das audiências 

públicas”, a realização de uma audiência pública ambiental teria um efeito positivo para 

com as populações afetadas pelo empreendimento, à medida que esta iria servir para 

reduzir as dúvidas acerca da obra, mesmo que o empreendimento em questão não 

sofresse alterações na audiência pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi observado que os setores da administração municipal, órgãos de classe, 

representantes das atividades econômicas do município, representantes das associações 

de moradores e moradores de Itaboraí que tiveram o contato com a Petrobras de forma 

direta (através dos próprios funcionários da empresa) verificou se uma postura positiva 

em relação ao empreendimento, alguns entrevistados se sentem prestigiados pelo fato de 

terem estabelecido contato direto com a Empresa. 

Fato inverso ocorre com os entrevistados que alegaram não ter tido contato com 

os técnicos da Petrobras ou que tiveram contatos com representantes de firmas 

terceirizadas pela Petrobras. Para estes as expectativas em relação ao empreendimento 

são negativas.  

Quanto maior a inserção na discussão maior é a expectativa positiva, quanto 

menos inserido na discussão maior é o pessimismo.  

A questão da moradia é uma das manifestações desta forma de conflito, pois se 

refere à inserção dos indivíduos em um determinado espaço, é neste sentido que a idéia 

de comunidade aparece, porém longe de refletir a existência de uma homogeneidade de 

práticas sócio-culturais à medida que as noções de rural/urbano e tradicional/moderno 

se convergem – pelo menos em Itaboraí da mesma forma que relação dos diferentes 

indivíduos com a localidade não se dá da mesma forma.6

È desta forma que argumento que a percepção do conflito, da relação com a sua 

casa e espaços no entorno tendem a ser diversas, mesmo entre aqueles que habitam o 

mesmo espaço, portanto deve-se ater para o perigo em estabelecer a dicotomia Empresa 

X Moradores. 

Neste sentido tendo como referência os contatos estabelecidos e contrariando 

parte da literatura analisada que aponta para uma “marginalização das audiências 
                                                 
6  Ver ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2000. Interessante observar a forma que Norbert Elias trabalha a questão em seu livro. ”... Ainda que, 
segundo os indicadores sociológicos correntes (como renda, educação ou tipo de ocupação), Winston 
Parva fosse uma comunidade relativamente homogênea, não era esta a percepção daqueles que ali 
moravam. Para eles, o povoado estava claramente dividido entre um grupo que se percebia, além de ser 
reconhecido como establishment local, e um outro conjunto de indivíduos e famílias outsiders. Os 
primeiros fundavam sua distinção e seu poder em um princípio de Antigüidade: moravam em Wiston 
Parva muito antes que os outros, encarnando os valores da tradição e da boa sociedade. Os outros viviam 
estigmatizados por todos os atributos associados à anomia, como delinqüência, violência e 
desintegração”.   
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públicas” e que os aspectos legais funcionariam como uma sobreposição dos interesses 

privados sobre os interesses públicos, a realização de uma audiência pública ambiental 

teria um efeito positivo para com as populações afetadas pelo empreendimento, à 

medida que esta iria servir para reduzir as dúvidas acerca da obra, mesmo que o 

empreendimento em questão não sofresse alterações na audiência pública. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BERGER, P. L. Perspectivas Sociológicas: Uma visão humanística.Petrópolis, Vozes, 

1976. 

 

CARVALHO, José Murilo de. A cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2000. 

 

COLLINS, Randall, Three sociological Traditions. New York/Oxford: Oxford 

University Press, 1985. Prologue: The Rise of the Social Sciences, pgs. 3-46. 

 

DAGNINO, E. Cultura, Cidadania e Democracia: A transformação dos Discursos e 

Práticas na Esquerda Latino-Americana. In: Sonia E. Alvarez; Evelina Dagnino; Arturo 

Escobar. (Org.). Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latinos americanos: Novas 

Leituras. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000, v., p. 61-102. 

 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e Heróis. RJ, Zahar, 1979. 

 

ELIAS, Norbert. (2006). “Conceitos sociológicos fundamentais”.IN: NEIBURG, 

Frederico & WAIZBORT, Leopoldo. (orgs.). Norbert Elias. Escritos e Ensaios 1. 

Estado, processo e opinião pública. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 

 

ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2000. 

 

4580



 

FILHO, Wilson Madeira (org.). Direito e Justiça Ambiental. Niterói, PPGSD, 2002. 

 

FREITAS, C. M. Ciência Para a Sustentabilidade e a Justiça Ambiental. In: Henri 

Acselrad; Selene Herculano; José Augusto Pádua. (Org.). Justiça Ambiental e 

Cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, v., p. 141-157. 

 

FREY, Klaus. A dimensão político-democrático nas teorias de desenvolvimento 

sustentável e gestão local. In: Revista Ambiente e Sociedade, ano IV, n.°9,2001,pp.115-

148. 

 

HONNETH, A. Luta por Reconhecimento, A gramática moral dos conflitos sociais, 

Editora 34, São Paulo, 2003. 

 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

 

LAHIRE, B. A cultura dos indivíduos. Porto alegre, Artmed, 2006. 

 

LAHIRE, B. Homem Plural. Os determinantes da ação. Petrópolis, Vozes, 2002. 

 

LITTLE, P. E. . Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. 

In: Marcel Bursztyn. (Org.). A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos 

ambientais. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2001, v., p. 107-122. 

 
LITTLE, P. E. . Os conflitos socioambientais: um campo de estudo e de ação política. 

In: Marcel Bursztyn. (Org.). A difícil sustentabilidade: política energética e conflitos 

ambientais. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2001, v. , p. 107-122. 

 

NISBET, Robert. La Formación del Pensamiento Sociológico. Buenos Aires, Ed. 

Amorrortu, 1977, Caps. 1 e 2, pgs. 15-67. 

 

PÁDUA, José Augusto (org.). Ecologia & Política no Brasil.RJ, IUPERJ, 1987. 

 

4581



 

ROSA, M. Por uma sociologia do segundo escalão. Sociologias, Porto Alegre, v. 10, n. 

5, p. 444-451, 2003. 

 

SATOSHI, Edson. O movimento contra a usina termoelétrica de Cubatão. In: Henri 

Acselrad; Selene Herculano; José Augusto Pádua. (Org.). Justiça Ambiental e 

Cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, v., p. 141-157. 

 

SIGAUD, L. M. . Impactos de Grandes Projetos Hidreletricos e Nucleares.. 1. ed. SAO 

PAULO: MARCO ZERO, 1988. 199 p. 

 

SOARES, Evanna. A Audiência Pública no Processo Administrativo.Monografia 

publicada na Revista do Ministério Público do Trabalho, nº 24, setembro de 2002, Ed. 

LTr, São Paulo e na Revista de Direito Administrativo - RDA nº 229, jul/set. 2002, Ed. 

Renovar, Rio de Janeiro. 

 

WACQUANT. L. Esclarecer o Habitus. [on-line] Disponível na Internet via WWW. 

URL:sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/wacquant_pdf/esclarecerohabitus. 

 

ZHOURI, A. ; LASCHEFSKI, K. . Sustentabilidade: Dimensão Apagada da Crise. 

Boletim da International Rivers Network, www.irn.org, 01 jul. 2001. 

 

ZHOURI, A. ; LASCHEFSKI, K. ; PAIVA, A. M. T.  Uma Sociologia do 

Licenciamento Ambiental. O caso das hidrelétricas em Minas Gerais. In: Zhouri, 

Andréa; Laschefski, Klemens; Pereira, Doralice. (Org.). A Insustentável Leveza da 

Política Ambiental. Desenvolvimento e Conflitos Socioambientais. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2005, v. 1, p. 89-116. 

 
 

• LEIS, DECRETOS E RESOLUÇÕES. 

 

LEI Nº 6.938/1981 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.147, DE 15 DE MAIO DE 2001. 

4582



 

 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001/1986. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 009/1987. 

 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. 

 

4583



DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SABERES TRADICIONAIS E 

SUSTENTABILIDADE INDÍGENA - DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 

 

Rosely Aparecida Stefanes Pacheco∗

  

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a importância de temas como os saberes 

tradicionais em uma perspectiva da sustentabilidade indígena. Esse trabalho parte de 

levantamento de dados sobre as condições de vida dos indígenas Guarani Kaiowá, 

Ñandeva e Terena, que vivem na Reserva Indígena Jaguapirú, localizada no Estado de 

Mato Grosso do Sul, abordando que, as mobilizações indígenas no contexto de lutas e 

estratégias de uma sociedade, rompem com as políticas homogeneizadoras e 

assimilacionistas inspiradas no liberalismo republicano. Dessa forma, buscaremos 

compreender se há possibilidade de convivência entre uma agroindústria “moderna”, 

que não abre mão dos avanços tecnológicos, com os princípios de dignidade da pessoa 

humana e os projetos de sustentabilidade indígena, apontando dessa forma possíveis 

perspectivas para essas comunidades. 

PALAVRAS CHAVES 

INDÍGENAS; TERRITÓRIO E SUSTENTABILIDADE 

 

ABSTRACT 

This article has for objective to reflect on the importance of subjects as to know them 

traditional in a perspective of the indian sustentabilidade. This work has left data-

collection on the conditions of life of the indians Guarani Kaiowá, Ñandeva and Terena, 

who live in the Indian Reserve Jaguapirú, located in the State of Mato Grosso do Sul, 

approaching that, the indian mobilizations in the context of fights and strategies of a 

society, breach with inspired the homogeneizadoras and assimilacionistas politics in 

republican liberalism. Of this form, we will search to understand if it has possibility of 

                                                 
∗ Docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Mestre em História - UFMS e Doutoranda 
em Direito Socioambiental - PUC/PR.    
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convivência between "a modern" agroindústria, that it does not open hand of the 

technological advances, with the principles of dignity of the person human being and 

the projects of indian sustentabilidade, pointing of this form possible perspective with 

respect to this community. 

 

KEYWORDS 

INDIANS; TERRITORY AND SUSTENTABILIDADE 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

[...] Você deve passar pelo mundo assim como um 
pássaro passa pelo céu. O vôo deve ser lindo e, depois 
que terminar, o céu deve continuar. 
(Ailton Krenak). 

 
Diferentes grupos humanos habitam o território nacional, originando variadas 

configurações socioculturais. Inseridos neste contexto estão as sociedades indígenas que 

desde há muito tempo têm vivenciado inúmeros conflitos, onde se observa a violência e 

a intolerância. Em larga medida, suas respostas têm sido o clamor pelo respeito e a 

necessidade de negociação da convivência com a diferença. 

Diversas áreas do conhecimento vêm, nos últimos anos, despertando para a questão 

indígena, abrindo discussões críticas, construindo novas concepções que revisaram e 

revisam os planos teóricos-metodológicos tradicionais acerca da presença indígena na 

sociedade hodierna. Entre essas áreas podemos citar a História, a Antropologia, a 

Sociologia e o Direito. 

As reflexões a respeito das sociedades indígenas nos dão conta de que estas têm sido um 

campo fértil para as mais diversas projeções ao longo da história do Brasil. 

Primeiramente temos a visão do indígena como metáfora de liberdade natural, ou seja, 

uma visão romântica tantas vezes enfatizada pela nossa literatura. Contrariando esta 

orientação, temos a imagem do indígena enquanto um ser em “atraso” ávido por integrar 

a uma suposta “comunhão” nacional. Porém, apesar de opostas, estas perspectivas 

compartilhavam até bem pouco tempo a convicção sobre a fatalidade de extinção dessas 

sociedades. 
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METODOLOGIA 

Para o estudo desta temática, acreditamos que os movimentos sociais, têm que ser 

trabalhado com uma nova estética, forçando muitas vezes o estudioso do Direito a 

buscar diferentes problemas, dialogar com as diversas áreas do conhecimento e mesmo 

a adotar novos métodos. Assim, para discutirmos sobre os projetos de sustentabilidade 

indígena e a relação que esses estabelecem com a dignidade da pessoa humana 

abordaremos a situação vivenciada pelos Guarani Kaiowá do Estado de Mato Grosso do 

Sul, especialmente os que vivem na área indígena Jaguapiru. Porem, esse estudo de caso 

não é limitador, até porque esse é um bom estudo de caso para pensarmos em termos de 

Brasil, para não dizer da América Latina. 

O CASO DA ÁREA INDÍGENA JAGUAPIRÚ 

Os projetos de Estado para os povos indígenas, se estendem pelos séculos de 

colonização portuguesa e brasileira nessa porção de terras que hoje denominamos 

Brasil. Nesse longo e aparente interminável processo, os recursos, o trabalho e o legado 

dos povos indígenas têm sido objeto de propostas e especulação por parte daqueles que 

adentraram a estas terras, convertidos posteriormente em ocupantes. Contudo, por mais 

“generosos” que tenham sido esses planejamentos oficiais, jamais levaram em conta os 

projetos de futuro formulados pelos povos indígenas. 

Nesse sentido, estudar as transformações das estruturas regionais de produção 

agroindustrial como indutores do desenvolvimento regional bem como os impactos 

sócio-ambientais daí decorrentes, passa por um desvelar, de como este vem sendo 

tratado principalmente após o processo de expansão das fronteiras agrícolas ocorridos 

no Estado de Mato Grosso do Sul a partir da década de 1970. 

Instituída em 1917, pelo Decreto 401 do Presidente do então Estado do Mato Grosso, a 

Reserva indígena de Dourados tem suas terras demarcadas em 1925, totalizando 3.539 

hectares, hoje divididos em duas Aldeias, a Jaguapirú e a Bororó.  

Na mesma época, outras reservas e aldeias começaram a ser demarcadas Nesta porção 

sul do Estado do Mato Grosso. 

Sabemos que, os critérios utilizados pelos responsáveis pela demarcação da terra não 

observavam o habitat tradicional indígena e, nem mesmo, se aquela era efetivamente 

região ocupada por índios. O SPI (Serviço de Proteção ao Índio) – órgão tutelar do 

início do século passado, preocupava-se precipuamente com a qualidade da terra, a 
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salubridade da região e as vias de comunicação. No caso específico da Reserva de 

Dourados os agentes do SPI atentaram para a excelente qualidade do solo, abundância 

de matas, fartos mananciais, mas negligenciaram um fator indispensável: a presença de 

um rio que possibilitasse a pesca, relevante elemento da alimentação indígena. 

O Guarani Kaiowá foi o primeiro grupo étnico a ser trazido para a terra indígena 

reservada, seguido dos Ñandeva e dos Terena. Portanto, esses são os três grupos étnicos 

que compõem a Reserva Indígena de Dourados.  

As duas primeiras etnias, provindas do mesmo tronco lingüístico, compartilham entre si 

diversos aspectos culturais, organizacionais e políticos. 

Uma das características marcantes dos Guarani é que constituem uma sociedade sem 

hierarquias, tal qual conhecemos na sociedade ocidentalizada. Em sua esfera de 

participação política inexiste a figura de uma liderança centralizadora de poder. 

Economicamente, os Guarani têm como característica principal a agricultura familiar de 

subsistência.  

Os Terena, via de regra, vivem tradicionalmente em aldeias nucleadas, divididas em 

bairros, com liderança própria, aglomerando-se em populações relativamente altas. 

Socialmente, os Terena se afiguram enquanto uma etnia estratificada, não tendo sido 

incomum, no passado, a manutenção de cativos. Contrariamente aos Guarani, entabulam 

com grande facilidade relações com os não-índios, vindo inclusive a estabelecer 

alianças com estes últimos através da contração matrimonial (Almeida & Mura:2003). 

Os Guarani e os Terena constituem, portanto, grupos com formas distintas de 

organização social e política, o que engendra desdobramentos nas relações inter-étnicas. 

O antigo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) trouxe o primeiro grupo de Terena para a 

Reserva de Dourados, como conseqüência da orientação positivista daquele órgão. 

Acreditavam poder incorporar os índios à sociedade abrangente, civilizá-los e 

transformá-los em trabalhadores nacionais, dessa forma, acreditando que estariam 

contribuindo para o desenvolvimento regional. Os Terena trazidos para Dourados 

representaram uma esperança do órgão tutelar de apressar este processo, visto que estes 

índios tinham um manejo com a agricultura mais parecido com a utilizada pelo 

"branco". A expectativa era a de que os Guarani aprendessem técnicas agrárias com os 

Terena. Nesta ação já podemos perceber que os agentes do SPI desconsideraram toda 

uma forma de ser e de viver dos Guarani. 
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A partir da década de 1970, a Reserva começa a receber um grande contingente de 

pessoas. Conforme pesquisas na área, e relatos de indígenas, correu o boato, nas 

fazendas da região, de que nas propriedades da região, nas quais houvesse a presença 

indígena, haveria desapropriação.  

A estratégia empregada pelos fazendeiros juntamente com o apoio do órgão oficial, foi 

forçar os índios considerados "desaldeados" a adentrar nas reservas. Importante 

esclarecer que estes indígenas seriam aqueles que se recusaram a adentrar nas reservas 

demarcadas pelo SPI no início do século XX. 

Essa estratégia foi um dos primeiros fatores desencadeadores da superpopulação dessas 

reservas. Porém, com o tempo, outros componentes, passaram a influenciar no 

crescimento populacional da referida Reserva. 

 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE “ETNODESENVOLVIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE INDÍGENA 

Para que possamos refletir sobre sustentabilidade, desenvolvimento regional e impacto 

sócio ambiental nas áreas indígenas terá que abordar inicialmente quanto às visões do 

termo “desenvolvimento”, enfatizando que este apresenta perspectivas diferentes para as 

sociedades indígenas e não-indígena. 

O próprio termo desenvolvimento, é em si inadequado, mesmo quando adjetivado com 

sustentável ou étnico1. Geralmente trata-se de uma idéia exógena às práticas produtivas 

dos índios. Por isso, o grande desafio é enxergar, aceitar e adotar o conceito indígena de 

economia, e não o modelo ocidentalizado. Porém, ninguém gosta de relativizar a 

economia, nem financiadores, nem doadores, administradores ou pesquisadores. A 

economia indígena é quase sempre pensada em termos de desperdício, incapacidade e 

pauperização. Espera-se, em vão, que os índios tornem-se trabalhadores produtivos 

segundo a lógica capitalista, e os investimentos, seja através de programas de governo,  

de ONGs, ou de segmentos da sociedade civil via de regra, estão direcionados nesse 

sentido. 

Isso deve-se ao fato de que, durante muito tempo, o sentido do termo desenvolvimento 

foi dado pelo grau de industrialização alcançado por uma sociedade. Sinônimo de 

industrialização e avanço tecnológico. A noção de “progresso”, que contrapõem 

atraso/pobreza como sinônimo de nenhum ou poucos produtos a moderno/riqueza como 

                                                 
1 Sobre etnodesenvolvimento ver Gallois (2005). 
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igual a abundância de produtos ou necessidades satisfeitas, deriva dessas noções, e, é a 

partir desse conjunto ideológico de “conceitos” que se estabelecem os parâmetros do 

bem-estar social como sendo crescimento populacional, aumento de renda per capita, 

padrão alimentar, nível de escolarização e, sobretudo elevado padrão de consumo. 

A crítica a essa redução da noção de desenvolvimento à industrialização, foi feita, 

sobretudo por economistas e sociólogos nas décadas de 1970-80. Neste sentido, o 

conceito de desenvolvimento sustentável nasceu deste esforço. A década de 1990 

consolidou o desenvolvimento sustentável. E, neste contexto aparecem também as 

discussões em torno do etnodesenvolvimento, onde Ferraz (1997) definiu a situação 

claramente como sendo o desafio permanente que as sociedades indígenas têm em se 

reproduzirem como sociedades etnicamente diferenciadas e lidar, ao mesmo tempo, com 

condições materiais de existência cada vez mais adversas e multifacetadas. 

Em termos gerais, para Stavenhagen (1985), os princípios básicos para o 

etnodesenvolvimento seriam: 

Objetivar a satisfação das necessidades básicas do maior número de pessoas em vez de 

priorizar o crescimento econômico: embutir-se de visão endógena, ou seja, dar resposta 

prioritária à resolução dos problemas e necessidades locais: valorizar e utilizar 

conhecimentos e tradições locais na busca de solução dos problemas: preocupar-se em 

manter relação equilibrada com o meio ambiente; visar a auto sustentação e a 

independência de recursos técnicos e de pessoal e proceder uma ação integral de base, 

com atividades mais participativas. (STEVENHAGEN, 1984; p.18). 

Importa esclarecer que, ao propor o conceito de etnodesenvolvimento, Stevenhagen, 

propôs como premissa à autonomia dos povos indígenas, a anexação do prefixo “etno” à 

palavra desenvolvimento, no sentido de manter o diferencial sociocultural de uma 

sociedade. 

Gallois (2001), elenca alguns problemas conceituais a respeito do termo 

etnodesenvolvimento. Segundo a autora, seria como uma transmutação étnica da noção 

de desenvolvimento. E, que, a necessidade de uma categoria específica de 

desenvolvimento poderia servir para negar a capacidade dos indígenas de se 

posicionarem frente às sucessivas mudanças que alteram profundamente suas condições 

de vida e suas expectativas de futuro.  
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Quanto à questão da sustentabilidade enfatizamos que esta deva ser considerada como 

uma meta, um objetivo, não simplesmente como uma política pública (GALLOIS, 

2005). Se existir alguma política de sustentabilidade, esta só pode ser pensada através 

de uma política indígena.  

Certo é que, pensar, formular uma política pública de “sustentabilidade indígena” nos 

levaria necessariamente a sérias contradições. Como bem sustenta Gallois (2005): 

No campo indigenista, as políticas públicas estão atualmente voltadas ao atendimento 

de demandas emergentes, praticando-se um assistencialismo que já demonstrou que é, e 

continua sendo o principal causador da ruptura da sustentabilidade do modo de vida 

indígena. (GALLOIS, 2005, p. 29). 

Segundo Grünewald (2003), além da dimensão política local, é necessário também 

pensar modelos de etnodesenvolvimento para as populações indígenas considerando-se 

vários elementos: história, cultura, religião, economia, políticas públicas, relações 

interétnicas, fluxos culturais globais, além dos aspectos propriamente científicos e 

tecnológicos. Os componentes histórico, legal, cultural, espiritual, ético, político, 

tecnológico/científico e econômico devem ser estudados interrelacionadamente para 

pensar a sustentabilidade dos povos indígenas. 

SABER TRADICIONAL 

O Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica (1998), define 

saber tradicional como “um conhecimento a respeito do mundo natural e sobrenatural, 

transmitido oralmente, de geração em geração. O mesmo relatório aponta que constitui-

se em praticas e inovações e não um simples repositório de conhecimentos do passado. 

Segundo Gallois  (2000), trata-se de um modo de produzir inovações e transmitir 

conhecimentos por meio de praticas especificas (Gallois, 2000). 

Porém, o que podemos observar na pratica é que esses saberes, denominados pela 

cultura ocidental de tradicionais, são desconsiderados. Configura-se geralmente um 

embate entre os dois saberes- o tradicional e o cientifico moderno. Segundo Diegues 

(1994), de um lado esta o saber acumulado das populações tradicionais sobre os ciclos 

naturais, a reprodução e migração da fauna, a influencia da lua nas atividades de corte 

da madeira, da pesca, dentre outros. De outro lado, esta o conhecimento cientifico, que 

não apenas desconhece, mas despreza o conhecimento tradicionalmente acumulado 

(Diegues, 1994). 
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Conforme expõe Kashimoto apud Miranda (2005), durante muitos anos muitas 

pesquisas foram realizadas em populações indígenas em diversas áreas e comprovaram 

que são herdeiros de um processo que acumula milênios de experiências humanas 

múltiplas e, geralmente, bem sucedidas na sua relação homem e meio ambiente 

(Miranda,2005). 

O DISCURSO DOS PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE INDÍGENA  

Levando-se em consideração o que foi exposto anteriormente, é impressionante 

observarmos a multiplicação de projetos voltados a questão indígena. Conforme Gallois 

(2005), no Brasil, de norte a sul, programas de estudo ou intervenção investem em ações 

destinadas às populações indígenas, enunciando as bandeiras da sustentabilidade e da 

valorização cultural. 

Precisamos nesse quadro enfatizar que, tais programas, são dos mais diversos e 

contraditórios. Assim, em uma tentativa de minorar a situação vivenciada por vários 

povos indígenas, ações de vários segmentos da sociedade não-indigena são efetivadas 

nas comunidades, porem em sua maioria não logram êxito, uma vez que continuam com 

a manutenção do assistencialismo paternalista. Somando-se a isso outro problema 

crônico nessa temática, e a absoluta falta de articulação das políticas dentro do próprio 

governo. 

Segundo Amorim (2005), sustentabilidade indígena é um dos grandes desafios do 

chamado interculturalismo, uma vez que implica na abertura para outras racionalidades 

Ou seja, exige abrir espaço na mente das pessoas em um campo especialmente 

resistente. Afinal, consideramos nossa racionalidade econômica, indiscutivelmente, a 

melhor. 

E, é esse viés etnocêntrico o principal obstáculo que a sustentabilidade indígena tem que 

enfrentar, o qual perpassa praticamente todas as ações. É o responsável pelo fracasso da 

maioria dos projetos porque impede a realização de ações realmente ajustadas ao modo 

de ser de uma comunidade indígena, caso a caso, como tem de ser. Ao não se identificar 

com as propostas, ao não se enxergar nelas, a comunidade simplesmente perde o 

interesse e a vontade de participar e, efetivamente, não participa. Assim, é fracasso 

garantido. Porque sem sua participação, sem sua cumplicidade, nenhuma ação será 

sustentável a longo prazo, por mais ambiental e economicamente viável que seja. 
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É para dizer que ouvir os índios é fundamental. Não só ouvir, mas levar a sério o que 

eles dizem. Saber escutar e acreditar nos seus caminhos, pois só eles podem dizer o que 

é ou não adequado para eles. 

Não só porque é um direito, mas porque é o único caminho viável à sustentabilidade. 

No tocante ao aspecto econômico, a economia refere-se a bem-estar e à qualidade de 

vida, conceitos culturais absolutamente relativos. Não existe um padrão universal de 

bem-estar, por mais que o senso comum tenda a acreditar que exista. Portanto, o 

primeiro passo é identificar o que a comunidade alvo entende por bem-estar e qualidade 

de vida, e como fazem para reproduzi-los na aldeia, ou do que estão precisando para 

fazê-lo. 

O Estado, e aqui incluindo a sociedade não-indigena, pressupõem a inexistência de um 

modo de produção indígena, ou sua falência, e insistem em políticas e ações baseadas 

no desconhecimento. A velha idéia de índios “aculturados” é a que ainda predomina 

absoluta nesse campo da sustentabilidade. Daí, as propostas de ações, projetos, etc,  

invariavelmente se baseiam na suposição ingênua de que compartilhamos com os índios 

as mesmas noções de trabalho e produção. 

É necessário levar em consideração que a “racionalidade” capitalista não condiz com a 

racionalidade econômica indígena e conforme expõe Amorim (2005), 500 anos de 

contato não foram suficientes para transformar isso. Quando os índios fazem suas roças, 

quando pescam, produzem e vendem seus artesanatos, recebem turistas ou mesmo 

quando trabalham como assalariados ou recebem cestas-básicas, eles fazem do “jeito 

deles” e gastam o dinheiro que ganham do “jeito deles” e não do “nosso”. Ou seja, na 

questão da subsistência são sempre guiados por suas racionalidades econômicas e não 

pela racionalidade ocidental. 

A REPRESENTAÇÃO DO INDÍGENA BRASILEIRO 

Ao refletirmos sobre a representação que é elaborada sobre os indígenas, Oliveira 

(1999), entende que é preciso levar em consideração os eixos espaços-temporais nos 

quais os indígenas atuam como sujeitos históricos plenos, pois conforme escreve o 

autor: é preciso retirar as coletividades indígenas de um amplo esquema dos estágios 

evolutivos da humanidade e passar a situá-las na contemporaneidade e em um tempo 

histórico múltiplo e diferenciado. Oliveira (1999, p.09). O mesmo autor, nos  alerta para 

o fato de que, muitas vezes, o indígenas foram (e são, em muitos casos) caracterizados 
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como artefatos do passado, verdadeiros fósseis vivos e que ainda, a representação mais 

comum sobre o índio desloca-o para o passado (1999 , p.196). 

Esses referenciais são relevantes ao estudarmos as sociedades indígenas, para que 

possamos tentar compreender as mudanças que ocorrem no meio destas sociedades, 

tentando não partir de conceitos pré-concebidos de qual seja o ideal índio; Da mesma 

forma, é preciso deixar falar a “voz do outro”. É necessário não perder de vista que as 

sociedades indígenas partem hoje de novos pressupostos, que, não são os mesmos de 

ontem, pois participam da história e experimentam mudanças. 

Para uma melhor reflexão sobre a situação vivenciada pelos indígenas e as intervenções 

indigenista no quadro de relações interetnicas, trazemos a lume a fala Paulino Montejo, 

em um curso preparatório para membros do Ministério Publico Federal e antropólogos, 

realizado em Brasília DF, no ano de 2005. 

Paulino Montejo, se apresenta como índio de etnia maia, da Guatemala, narra, a partir 

de sua experiência, relatos  decorrentes da estigmatização do que se espera de um índio 

genérico, reificado no tempo, por parte dos não-índios, enfatizando que: “os índios não 

são mais o que vocês pensam!”, ou seja, a imagem que a sociedade não-india não 

corresponde com a realidade indígena. Nesse sentido, Paulino denuncia a dificuldade de 

lidar com a diferença, referindo-se aos supostos multiculturalismos (religioso, jurídico e 

epistemológico), em suas próprias contradições discursivas. A dificuldade de ver o 

mundo desde a academia – que ainda se encontra num indigenismo romântico dos anos 

60 - e na teoria da libertação recoloca uma situação de esquizofrenia decorrente dessas 

contradições. O “antropólogo camarada” - frente a um índio exotizado e estereotipado - 

e a presença insistente do vício integracionista adequado ao sistema capitalista são 

também reflexo de um multiculturalismo retórico. O relativismo e a contradição 

apontada entre discurso e prática fica visível na exaltação da necessidade da diferença, 

por um lado, associada à falta de compromisso com a regularização das terras que 

continuam sistematicamente invadidas (sendo que a condição de sobrevivência dessas 

diferenças está vinculada aos domínios de suas terras). 

Paulino Montejo, ainda aduz que a orientação da política indigenista atual é apresentada 

como um processo de continuidade de um projeto assimilacionista e colonialista, 

incluindo as políticas assistencialistas - como a distribuição de cestas básicas na 

Amazônia - enfocando o indigenismo como instrumento de controle dos índios (na 
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teoria e na prática). Como contraponto às práticas desenvolvimentistas hegemônicas, o 

Projeto etnopolítico Indígena é uma alternativa, no qual os indígenas se afirmam 

enquanto sujeitos históricos e políticos autônomos. Critica a visão antropológica do 

“índio” ora como objeto de estudo, ora como informante, inclusive a suposta 

legitimidade dos antropólogos que se encarregam de “dar voz” aos índios. 

Acrescenta a necessidade da participação do índio (e da antropologia) na formulação de 

políticas públicas, citando o fracasso da comissão permanente de diálogo com o 

Governo, pela ausência de interlocução direta, o que certamente abala a legitimidade e 

eficácia de tais políticas. Como exemplo, relata o contra-senso de condicionar a agenda 

do movimento indígena ao orçamento dos ministérios. 

Paulino Montejo finaliza sua fala colocando a importância de se ouvir as “autoridades” 

indígenas, pois: “Os índios já tem condição de falar por si”! 

Conforme enfatiza Souza (2004),  

No geral, os índios continuam tratados como cidadãos tutelados não plenamente 

capazes para assumirem seu destino. Seus direitos não são, portanto, plenamente 

humanos. A maneira como juizes, procuradores, advogados, administradores públicos e 

políticos continuam tratando as situações de conflito envolvendo índios e como casos 

de policia, responsabilizando criminalmente e individualmente as lideranças para 

intimidar e não atender as reivindicações (...) Exemplos de vícios totalitários na 

ilusória democracia brasileira (SOUZA, 2004, p. 185).  

Souza (2004) aduz que, há um discurso de democratização dos projetos de investimento 

social, muitas vezes repassando aos próprios índios atribuições burocráticas e 

administrativas, das quais resultam geralmente fracassos no gerenciamento dos recursos 

investidos. Dessa forma, o Estado reitera, a imagem de incapacidade “intelectual” dos 

índios, quando na verdade, se colocam fatores sociais e culturais muito mais complexos. 

O mesmo autor ainda enfatiza que apresentan-se uma serie de contradições interetnicas  

E também entre modelos de ação indigenista. Na realidade as ações de cunho 

eminentemente indigenistas somente mudam de nome, mas continuam na mesma 

intensidade. Existe um modelo hegemônico instituído, paternalista que não consegue 

aceitar plenamente a “voz do outro”. 

A NOÇÃO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS PROJETOS DE 

SUSTENTABILIDADE 
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Quando se fala em dignidade da pessoa humana e tutela do direito à vida, além do 

aspecto fisiológico, tem de se levar em consideração a possibilidade do desfrute, por 

toda e qualquer pessoa, do direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, a segurança 

e aos demais preceitos contidos no artigo 6º da Constituição de 1988. 

Conforme destaca Bacellar (2007), estamos diante de novos paradigmas, trata-se de se 

acentuar o paradigma liberdade-personalidade em face do paradigma liberdade-

propriedade. O mesmo autor enfatiza que o binômio liberdade-dignidade deve 

substituir o da liberdade-propriedade, aliás, como princípio supremo do ordenamento, 

informador e conformador de todo o sistema de direitos e deveres constitucionais 

(Bacellar, 2007, p.114). 

De La Torre, enfatiza que, as condições de vida dos povos indígenas nos mostram, a 

ausência de todo direito, quero dizer da nulidade de todo exercício real e eficaz dos 

direitos humanos básicos ou elementares, a impraticabilidade da justiça e a total 

ineficácia de nossa normatividade ou direito objetivo enquanto suas pretensões de 

postular direitos e fundar relações justas entre os homens. (De La Torre, 200, p. 116). 

Assim, ao observarmos a dura realidade do indígena brasileiro, percebemos, a negação 

de qualquer direito a vida digna, expressão que bem pode sintetizar todos os direitos 

humanos. 

Um dos poucos consensos teóricos do mundo contemporâneo diz respeito ao valor 

essencial do ser humano. Ainda que tal consenso se restrinja muitas vezes apenas ao 

discurso ou que essa expressão, que podemos considerar ampla, seja capaz de 

contemplar concepções as mais diversas- eventualmente contraditórias- o fato é que a 

dignidade da pessoa humana, o valor do homem como um fim em si mesmo, é hoje um 

dos pressupostos da civilização ocidental. 

Nesse ambiente, o constituinte brasileiro em 1988, fez uma clara opção pela dignidade 

da pessoa humana como fundamento do Estado brasileiro e de sua atuação, dispondo 

analiticamente sobre o tema ao longo do texto constitucional. 

A meta central da Carta de 1988, assim como a maior parte das Constituições modernas, 

pode ser resumida na promoção do bem estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, o que inclui, além da proteção dos 

direitos individuais e coletivos, condições materiais mínimas para viver com dignidade. 
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Segundo Fachin, A Constituição Federal relacionou os fundamentos do Estado 

brasileiro: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (art. 1º, incisos I a V). Percebe-se 

que o constituinte procurou edificar o Estado sobre uma base de valores que têm um 

significado profundo com a sociedade (Fachin 2006, p. 196). 

O constitucionalismo emergente em toda a América Latina supõe várias rupturas 

epistemológicas e políticas a respeito da relação Estado, direito e povos indígenas 

concebidas dentro de um horizonte monista e monocultural do Estado Nação (Fajardo, 

2004). 

Entre as principais mudanças inseridas nas Cartas Constitucionais dos países latino 

americanos, podemos apontar: a ruptura do modelo de Estado-Nação, para dar um passo 

rumo ao Estado pluricultural; a superação do conceito tutelar dos indígenas como 

objetos de políticas para definir-los como sujeitos políticos, ou seja, povos com direitos 

a auto-definição e autonomia; ruptura de um modelo de democracia excludente para um 

modelo de articulação democrática da diversidade; a ruptura da identidade Estado-

direito ou monismo jurídico para abrir campo a um direito mais pluralista; a superação 

de um conceito individualista, monocultural e positivista dos direitos humanos para, 

sobre a base da igual dignidade de culturas, abrir caminho para uma definição e 

interpretação intercultural dos direitos humanos (Fajardo, 2004).  

Porém, o que se depreende da “leitura” efetuada sobre os projetos de 

“etnodesenvolvimento”, desenvolvimento ou sustentabilidade indígena, é que em sua 

maioria não contemplam os anseios e demandas indígenas. Enfatizamos que não 

estamos nos referindo somente ao aspecto econômico, mas também no que diz respeito 

aos direitos indígenas que de uma forma bastante clara é o eixo principal da 

sustentabilidade para esses povos.  

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO E OS POVOS INDÍGENAS 

No desenvolvimento do processo de ocupação e colonização as sociedades indígenas 

foram desconsideradas (Stefanes Pacheco, 2006). A política indigenista sempre foi 

pensada e efetivada no sentido de anulação, de todo o sistema cultural e jurídico 

indígena já existente. Conforme aponta Slater (2000), o enquadramento do tempo e a 

ordenação do espaço seguiram uma lógica externamente imposta, cujos efeitos ainda 

podem ser sentidos no período pós-colonial. Portanto, para as sociedades indígenas, os 
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princípios que governam a constituição de seu “modo de ser político” foram 

profundamente influenciados por modelos externos. 

Sob a égide de um Estado-Nação unificado, foi estimulado o processo de integração dos 

múltiplos sistemas legais sob o fundamento da igualdade de todos os indivíduos perante 

uma legislação comum, não se admitia a existência de grupos sociais com identidades e 

culturas próprias. Nada de específico poderia haver. Todos deveriam, mesmo que 

forçosamente assimilar e viver segundo uma só identidade genérica, integrados à 

“comunhão” nacional, como se toda a diferença étnica e cultural deixasse de existir e se 

transformasse numa única cultura homogeneizada (STEFANES PACHECO, 2004).

Dessa forma, pouco a pouco, foram construindo institutos jurídicos que pudessem 

enquadrar as populações concebidas como indígenas distribuídas pelo território 

historicamente denominado e imaginado como brasileiro (Souza Filho, 2000). Certo é 

que, em toda a América, os direitos dos diversos povos indígenas foram negados e 

desconsiderados em virtude da aplicação dos princípios jurídicos do Estado-Nação, que 

lhes negou a condição de cidadãos. 

Neste processo, ensaiava-se um discurso de proteção aos direitos indígenas que se 

repetiria em inúmeras leis, cartas, decretos e alvarás, durante todo o período colonial, 

monárquico e republicano, situação que somente começaria a mudar com a Constituição 

de 1988, passando-se do plano teórico para a tentativa de efetivação dos direitos 

indígenas. Essa proteção era “retórica” porque mesmos com algumas legislações 

conferindo direitos territoriais aos indígenas, estas não tiveram efetiva aplicação. 

Já no início do século XX, com a República, nos deparamos no Brasil com uma ação 

governamental protecionista, embasada em um pretexto assistencialista, que passa a 

apresentar restrições aos direitos civis dos indígenas. É o que se observa do Código 

Civil Brasileiro de 1916, que equiparava os indígenas aos menores de idade (entre 16 a 

21 anos), ao determinar que estes, denominados de silvícolas, eram relativamente 

incapazes para realizarem certos atos (Código Civil de 1916, artigo 6º) e que estavam, 

portanto, sujeitos a um regime tutelar. 

Conforme enfatiza Tubino (2004), o Estado-Nação, é um modelo político de Estado, 

construído em um contexto histórico europeu do século XIX. Ali, a nação emerge como 

uma construção ideológica, expressa na vontade de consolidar um sentimento de 

existência e de ser reconhecida enquanto identidade coletiva, associada a uma língua, a 
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uma visão de mundo e uma cultura determinada. Assim, segundo o autor, o Estado 

utiliza o mito e o discurso de nação para reforçar sua vontade de existir. 

O Estado aparece como a fonte da qual emana o poder, e que deve ser cedido 

fundamentalmente para o indivíduo, que por sua vez, apresenta-se como único sujeito 

universal de direitos. Mas trata o indivíduo como ser abstrato universal e não o 

indivíduo concreto local. 

No caso do Brasil, a idéia de nação, entendida por intelectuais como, por exemplo, 

Oliveira Viana e Gilberto Freyre, sustentaram por um longo tempo o pilar fundamental 

de um discurso, que imaginava o Brasil, diante de constantes “correntes humanas” que 

por aqui transitaram direta ou indiretamente, e que isso consistiria num verdadeiro 

melting-pot tropical, erigido sob o sangue de brancos, índios e negros. Ensaiava-se um 

caráter tropical da formação da nacionalidade, ao mesmo tempo em que se apresentava 

a identidade como múltipla e única, dando sentido a tudo aquilo que não pudesse ser 

definido por conceitos. Esses conceitos contribuíram por fundamentar o ideal social 

brasileiro de que existiria uma sociedade homogênea, pautada pelos mesmos 

referenciais, capaz de “assimilar” categorias consideradas como mais “adequadas”. 

Importante destacar que os estados nacionais modernos não se organizam a partir de 

uma cultura nacional já existente. Ocorre o processo inverso. Os estados criam uma 

cultura comum nacional entre as diversas nacionalidades já existentes para abranger os 

diferentes com base em um imaginário passado e futuro comum. Assim, a nação é 

pensada como uma comunidade imaginada (Andersen, 1986), uma construção social, 

onde a língua nacional, a história nacional e o projeto nacional somente podem ser a 

língua, a história e o projeto dos grupos socialmente dominantes. Porém, sabemos que 

este projeto não logrou êxito, pois as sociedades continuam reivindicando a diferença. 

Assim, na América Latina, a opção intercultural aparece como uma alternativa ético-

política frente ao fracasso do assimilacionismo homogeneizante dos estados nacionais. 

Considerando que o Estado é uma produção social e que esta é a produção necessária do 

indivíduo, o Estado é instituição social a serviço dos indivíduos sociais e a 

fundamentação social do poder do Estado é o interesse da coletividade. E, segundo 

Tubino (2004) o Estado deve gerir e garantir que as esferas públicas deliberativas não 

excluam os cidadãos por sua procedência étnica ou sua cultura de origem.  
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O autor enfatiza que as esferas públicas são indispensáveis para a convivência 

democrática, pois em torno delas se constroem as comunidades políticas das nações. 

Não há comunidade política sem esferas públicas. A cidadania é a práxis e 

pertencimento a uma comunidade política inclusiva da diversidade. 

O mesmo autor aponta que o problema central dos Estados nacionais modernos é que os 

espaços públicos de deliberação democrática são espaços colonizados pela 

racionalidade e pelos paradigmas das nacionalidades dominantes.  

A ENTRADA DA CULTURA DA SOJA NA RESERVA INDÍGENA 

JAGUAPIRÚ 

Do período que vai do início dos anos 1970 até o da década seguinte, a reserva indígena 

passou por um desmatamento gritante. Fala-se da retirada criminosa de madeira nobre 

da Reserva, a olhos vistos, com a anuência do Órgão tutelar e dos capitães. Para além da 

destruição das árvores de grande porte, o desmatamento tornou exígua a oferta de caça, 

bem como destruiu as reservas de plantas utilizadas como medicamentos. 

A partir deste período, tanto na Reserva Jaguapirú, como no Estado de Mato Grosso do 

Sul vamos perceber o cultivo em larga escala da soja. Assim, nos fins dos anos 1980, 

esse cultivo adentra sobremaneira nas terras indígenas da referida Reserva. 

As clareiras abertas proporcionaram espaços para a agricultura de maior escala. Os 

férteis solos da Terra Indígena de Dourados figuram como um proeminente atrativo. 

Soma-se a isto o fato de que a produção agrícola, em área indígena, não está sujeita ao 

pagamento de impostos. Portanto, não-índios, ávidos por lucro fácil, passam a lançar 

mão de artifícios com vistas a burlar a Lei 6001/73 (o Estatuto do Índio), que proíbe 

expressamente o arrendamento das terras indígenas. 

OS PROBLEMAS APRESENTADOS NA RESERVA INDÍGENA 

Diante do contexto apresentado, a Reserva Indígena de Dourados é confrontada com 

sérios problemas: o da pressão demográfica, o da degradação ambiental, o da 

exploração irracional dos recursos naturais, o do uso indiscriminado de pesticidas e 

herbicidas, da mudança de paradigmas na produção dentre outros. 

Todos esses fatores põem em risco o bem-estar e a sustentabilidade das comunidades 

que compõem a reserva. Dessa forma, urge que projetos sejam desenvolvidos com 

intuito de reverter esse quadro dramático, no qual se encontram os indígenas. 
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Somando-se a esses fatores, alguns de indígenas, conseguiram obter os meios e 

implementos necessários para cultivar grandes extensões de terra. Verifica-se hoje, 

portanto, duas modalidades de arrendamento na Reserva, uma praticada por uma “elite” 

indígena e outra, por pessoas não-indígenas. Dentre estes últimos, deve-se atentar para o 

fato que existem aqueles que moram fora da área indígena, mas também aqueles que, 

por terem contraído matrimônio com mulheres indígenas, conseguiram se fixar a terra. 

Portanto, temos hoje na área indígena Jaguapirú dois grupos bem distintos de indígenas. 

Um grupo que dispõe do direito de produzir o que quiser, e outro que aponta o cultivo 

da soja como a grande vilã da aldeia. Aqueles que assim entendem estão amparados 

pelo impacto social provocado pela forma como esta vem sendo cultivada. Uma vez que 

desta forma a soja estaria maximizando a já desigual estrutura fundiária das aldeias, 

posto que os mais influentes acabam “comprando” as terras dos mais necessitados. 

Ademais, criam-se distâncias sociais entre os que mais têm e os destituídos 

economicamente. Por outro lado, há severos impactos à saúde e ao meio ambiente.  

Há na Reserva contrastes gritantes. Há pessoas possuidoras de largas extensões de terra 

onde o cultivo de soja impera. Há também índios que sequer possuem uma pequena 

porção de terras onde possam empreender a agricultura de subsistência. Existem, ainda, 

mesmo que em número reduzido, indígenas que, a despeito do pequeno lote que 

ocupam, opera o milagre da diversidade econômica, cultivando uma variedade de 

produtos capazes de suster a família e gerar excedentes, possibilitando a troca e a 

independência da indulgência dos programas assistencialistas de amparo aos índios. 

A reclamação mais constante que fazem os índios insatisfeitos com relação ao plantio 

da soja concerne ao uso de produtos químicos. Produtos estes ao que os índios 

genericamente denominam de "veneno", mas que atendem funções distintas na 

agricultura e são identificados como causadores de variados danos. 

Esses produtos, herbicidas, inseticidas e dessecantes; são aplicados cada um, em épocas 

diferentes, obedecendo o ciclo de desenvolvimento da plantação. É tempestivo assinalar 

que a despeito de utilizarem esses produtos, os agricultores indígenas não dispõem de 

nenhuma assessoria técnica. 

O uso dos produtos de cada uma das classes acima citadas, possuem, segundo técnicos 

da EMBRAPA, graus variados de periculosidade tanto para a vida humana, quanto para 

o meio ambiente. Importante salientar que, para verificar os níveis de contaminação 
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careceria de coleta de amostras de água, solo, sangue, por técnicos especializados, o que 

na realidade não ocorre.  

O problema da utilização dos agrotóxicos se avulta em face da elevada densidade 

demográfica, da proximidade das casas, das estradas de acesso e as plantações. Nos 

quase 3.600 hectares da reserva habitam, segundo dados da FUNASA, mais de 12 mil 

pessoas. Tamanha concentração populacional põe em contato direto muitos moradores 

da Reserva, quando da aplicação dos inseticidas. Há uma multiplicidade de casas 

situadas literalmente no centro das lavouras, fato agravado pela rusticidade das 

habitações e pela ausência de proteções naturais. 

Diante dessas considerações, sobre os problemas vivenciados por indígenas Guarani 

Kaiowá e Terena, na área indígena Jaguapirú, ainda abordamos, a imensa dificuldade 

que as políticas públicas têm em contribuir para com a sustentabilidade dos povos 

indígenas, uma vez que, estas políticas geralmente são pensadas por agentes externos a 

comunidade indígena. 

Essa questão está estreitamente relacionado com a forma indígena de conceber o 

“desenvolvimento”. Nesse sentido, Almeida (2001), relatando sobre o Projeto PKN, um 

Projeto de Desenvolvimento Comunitário desenvolvido entre os Guarani de Mato 

Grosso do Sul, entre 1976 a 1981, enfatiza que: 
[...] A definição das necessidades básicas era feita pelos índios, e eram atendidas de acordo com a 

demanda. Funcionaram nos moldes Guarani, da forma como entendem o “desenvolvimento”. Não 

produziram para a comercialização, mas ampliaram suas roças de subsistência com recursos oferecidos 

pelo Projeto. (2001, p.193). 

Importante levar em consideração que, até bem pouco tempo existia uma concepção de 

que os índios se integrariam à sociedade nacional. As políticas e as práticas indigenistas 

sempre estiveram voltadas para esta premissa. Verificamos que algumas dessas práticas 

ainda permanecem. E, que, a etnicidade dos diversos povos indígenas não são levadas 

em consideração, e, seus valores e normas são em muitos casos, considerados 

obstáculos à modernização. (ALMEIDA, 2001). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das considerações esboçadas ao longo do texto, entendemos que, a omissão dos 

agentes políticos, no trato com as questões indígenas, no caso aqui apresentado sobre a 
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situação que enfrentam a população indígena da área de Dourados, demonstra o total 

despreparo desses agentes com os princípios mais elementares da dignidade da pessoa 

humana. 

É nesse contexto, que argumentamos sobre a necessidade de discutirmos “novas 

práticas” nas políticas públicas. Sendo que, o que nos parece mais urgente é fortalecer a 

capacidade dos indígenas, de suas comunidades e organizações representativas, em 

desenhar e gerir projetos próprios. 

Assim, consideramos que o estudo deste tema é de fundamental importância para 

podermos compreender os novos desafios proposto à sociedade contemporânea, diante 

das novas demandas, com vistas à interculturalidade e com um perfil inovador de um 

justo desenvolvimento sustentável, ancorado na dignidade da pessoa humana. 

Dessa forma, apontamos a necessidade de refletirmos sobre a possibilidade de 

convivência entre uma agroindústria moderna, que não abre mão dos avanços 

tecnológicos, com os projetos de sustentabilidade indígena, visto que este diálogo é 

imprescindível para a sobrevivência física, étnica e cultural dos povos indígenas.  

Muito há que se caminhar na busca de respostas aos graves problemas enfrentados pelos 

indígenas. Entretanto sem diálogo intercultural ou interétnico, com respeito à diferença, 

não há como avançar nestas reflexões.  

Portanto, entendemos que, [...] Você deve passar pelo mundo assim como um pássaro 

passa pelo céu. O vôo deve ser lindo e, depois que terminar, o céu deve continuar2. É 

um ensinamento que parece contradizer tudo aquilo que as culturas “dominantes” nos 

ensinam, que é passar pelo mundo essencialmente para alterá-lo. Para deixar a nossa 

marca, sem considerarmos que existem outras culturas com as quais devemos seguir 

resignificando, no dizer de Geertz (1989), elementos e símbolos para seguir traçando 

pontes entre as memórias e utopias. 
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RESUMO 

A doutrina e a legislação pátrias não são unânimes quanto à definição dos termos: 

floresta, fauna e vegetação, que são extremamente importantes em sua extensão, ainda 

mais, em relação ao tema em apreço, diante do que se buscará, inicialmente, um 

entendimento que possa organizar as idéias centrais alusivas à reserva legal. Diante 

disso, note-se que a preservação do meio ambiente deve ocorrer independentemente de 

ser a área urbana ou rural, é esta consciência que permite ordenar todos os preceitos que 

decorrem do uso do solo e da preservação do meio ambiente e, principalmente, de todos 

os componentes que fazem com que os seres vivos possam dar continuidade à vida. 

Nessa medida, é imperativo o cumprimento da função social da propriedade, sendo a 

reserva legal um espaço territorial especialmente protegido, localizado no interior de 

uma propriedade ou posse rural que atenda tanto ao uso sustentável quanto à 

conservação e reabilitação dos seus recursos naturais. Dessa forma o objetivo primordial 

da apresentação desse estudo está pautado na análise dos aspectos relacionados à 

reserva legal. 
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MEIO AMBIENTE; FLORESTA; RESERVA LEGAL. 

 

 

ABSTRACT 

The national legislation and doctrine are not unanimous concerned to the definition of 

the terms: forest, fauna and vegetation, which are extremely important and related to the 

present subject. At the begining, the main purpose is an understanding on how to 
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organize the basic ideas within the legal reserve. Due to this subject, it’s easy to notice 

that the preservation of the environment must occur, either in urban or rural areas. This 

knowledge allows the classification of the precepts on how to use the soil, the 

preservation of the environment, and above all of these, the factors which keep the live 

beings in motion. So that, it’s crucial the execution of the social property function. The 

legal reserve is a territorial space specially protected, located inside a property or rural 

possession with the requirements to the defensible use, as well as to the conservation 

and reabilitation of its natural resources.  In such case, the primordial objective at the 

presentation of this survey is based on the analysis of the aspects which are concerned 

to the legal reserve. 

 

KEY WORDS 

ENVIRONMENT; FOREST, LEGAL RESERVE. 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

A sobrevivência da humanidade e a continuidade da vida no planeta 

dependem da preservação do ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, 

ultimamente, a espécie humana vem limitando os recursos naturais da Terra, em razão 

de vários fatores, dentre os quais o progresso tecnológico, a urbanização desenfreada, a 

explosão demográfica e a sociedade de consumo. 

Os resultados negativos desses acontecimentos compõem a mais drástica 

crise ambiental da atualidade. Esse tipo de comportamento suscita a falta de 

conscientização ambiental, tanto dos governantes quanto dos governados. Destarte, 

depreende-se desse fenômeno que o mundo da natureza continua o mesmo, mas o 

tratamento dispensado aos recursos ambientais é realizado de forma predatória. 

Observada tal questão, destaca-se o tema central desse artigo, que é a 

análise da reserva legal como forma de proteção do meio ambiente, especialmente em 

área de floresta, flora ou vegetação cumprindo observar inicialmente a legislação 

pertinente. 
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O Código Florestal, Lei Federal n. 4.771, de 15 de setembro de 19651, foi 

inteiramente recepcionado como norma geral pela Constituição Federal de 1988. Esta 

lei, embora tenha sofrido inovações substanciais, não conceitua floresta e, de forma 

assemelhada, a Constituição Federal de 1988 utiliza os termos floresta e flora de 

maneira unívoca.2

Nessa perspectiva, não se pode olvidar que o problema da conceituação é 

relevante, porque o critério definidor pode não ser o real e, por conseqüência, conduzir a 

imprecisão na aplicação dos instrumentos legais. Desse modo, parte considerável dos 

estudiosos entende que as normas humanas devem conhecer as leis da natureza, mesmo 

porque “a falta de clareza conceitual pode acarretar equívocos à gestão ambiental”.3

A propósito, é oportuno traçar as distinções entre os termos flora, vegetação 

e floresta, mesmo porque, embora apresentem pontos de contato, constituem conceitos 

diversos. O termo flora implica um conjunto de espécies de vegetais, considerados 

abstratamente, que compõem uma vegetação de uma determinada área, e advêm de 

causas antigas, tais como modificações pedológicas, acidentes geográficos, alterações 

climáticas, dentre outros.4 Já o termo vegetação especifica as formas dos vegetais de 

uma localidade, e que resultam de causas atuais como o clima, o solo e a fauna.5 

                                            
1 Modificado pelas Leis 7.511, de 7.7.1986, e 7.803, de 15.9.1989, e pela Medida Provisória 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001, vigente devido à Emenda Constitucional n 32, de 11 de setembro de 2001. 
2 Conforme prescrevem os Artigos 23, inciso VII, 24, inciso VI e 225, § 1º, VII, da Constituição Federal 
de 1988. Brasil.  
3 Nesse sentido Edis Milaré acrescenta: “São três os termos que têm significado distinto e, assim sendo, 
não podem ser usados indistintamente, vistas as diferenças conceituais e científicas existentes, diferenças 
estas que podem resultar em enfoques técnicos, econômicos, gerenciais e jurídicos igualmente 
diferenciados. Trata-se dos termos flora, vegetação e floresta” (MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: 
doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 144). Do mesmo 
modo Carlos Toledo Rizzini afirma que “a parte conceptual é da máxima importância nestas complexas 
questões; e não se pode confundir, como se faz usualmente, flora com vegetação, pois vegetação diz 
respeito aos vegetais em si, concretamente, que se podem tocar e manusear com as mãos; flora refere-se 
às famílias, gêneros e espécies (principalmente a estas), abstratamente, que compõem cada vegetação. 
Esta estuda-se na natureza; a flora investiga-se no gabinete, teoricamente”(RIZZINI, Carlos Toledo. 
Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos, sociológicos e florísticos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Âmbito Cultural, 1997. p. 7). 
4 Conquanto se conceitue flora como “toda a vegetação de um determinado local” (SILVA, Pedro Paulo 
de Lima et al. Dicionário brasileiro de ciências ambientais. Rio de Janeiro: Thex, 1999. p. 113). Érika 
Mendes de Carvalho explica com concisão que “a flora abarca as categorias sistemáticas de uma certa 
localidade, ou seja, congrega as diversas espécies que participam da composição de uma vegetação ou 
que se encontram em uma área”. Em sendo assim, “embora as savanas africanas e o cerrado brasileiro 
sejam semelhantes entre si quanto à vegetação, sua composição florística é, porém, inteiramente 
diversa”.(CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p. 26). 
5 Cf. RIZZINI, Carlos Toledo, op. cit., p. 7. 
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Destarte, os conjuntos específicos de vegetação formam os manguezais, as caatingas, os 

cerrados, os campos limpos, as vegetações litorâneas e as florestas, entre outros. 

Dessa forma, compreende-se que o termo floresta não se confunde com 

outros tipos de vegetação6 nem com a flora. A flora engloba, abstratamente, as várias 

espécies ou gêneros de vegetais que compõem cada um dos tipos de vegetação de certo 

local, e a floresta, na lição de Luiz Régis Prado, “vem a ser um tipo de vegetação, 

formando um ecossistema próprio, onde interagem continuamente os seres vivos e a 

matéria orgânica e inorgânica presentes”.7

Daí a razão de se aduzir que o termo “flora” tem um significado mais 

amplo do que o termo “floresta”. No entanto, tecidas essas distinções, convém destacar 

que o termo “floresta” não tem um sentido unívoco, pois a sua noção varia 

sensivelmente na diversidade de conceituações, tanto nas ciências naturais quanto na 

ciência jurídica.8  

O vigente Código Florestal, da mesma forma que o seu antecessor9, não 

conceituou juridicamente floresta10, e assim é recomendado, porquanto há realmente 

                                            
6 De acordo com Osny Duarte Pereira, em comentário ao Código Florestal de 1934:[...] ainda que se 
pretenda dar um caráter amplo ao conceito de floresta, esta não se confunde com outras vegetações, como 
os gramados das pastagens, impondo-se a diferenciação, porque, em diferentes passos da lei, existem 
disposições diretamente dirigidas às florestas, no seu caráter de matas e bosques. Qualquer confusão 
tecnológica, neste sentido, poderia gerar erros graves de hermenêutica” (PEREIRA, Osny Duarte. Direito 
florestal brasileiro: ensaio. Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. p. 180). 
7 PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 103. O Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994, nos fornece o conceito de 
ecossistema nos seguintes termos: “complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de 
microorganismo e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional”. 
8 Desde esta perspectiva y a pesar de las dificultades de homogeneizar una noción de bosque, por cuanto 
el término no es unívoco y el contenido adjudicado varía sensiblemente, v. gr., con espacios arbolados o 
no, con espacios arbolados integrados en zonas agrícolas, o con tierras conexas, aquí va a utilizarse una 
acepción amplia, coincidente con la comúnmente admitida de manera implícita en algunos documentos 
internacionales (MARTÍN MATEO, Ramon. Tratado de derecho ambiental. Recursos Naturales. Madrid: 
Trivium, 1997. v. III, p. 408). Floresta é entendida como “Região dominada por grande quantidade de 
árvores e sub-bosque”. (LIMA e SILVA, Pedro Paulo et al. Dicionário brasileiro de ciências ambientais. 
Rio de Janeiro: Thex, 1999. p. 113). “Floresta ou mata, sempre que as árvores superem 7 m de altura e 
toquem-se pelas copas” (RIZZINI, Carlos Toledo, op. cit., p. 323). “Aí está a idéia de que floresta é um 
conjunto de vegetação razoavelmente densa e elevada, compreendendo matas e bosques, ou seja, 
formações de grande ou de pequena extensão”. (SILVA, José Afonso. Direito Ambiental constitucional. 
5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 161). 
9 No direito brasileiro, a primeira classificação legal das florestas foi efetivada pelo Código Florestal de 
1934, que as classificava em “florestas protetoras, florestas remanescentes, florestas modelo e florestas de 
rendimento”. Essa classificação foi considerada inconveniente por vários doutrinadores, entre eles Osny 
Duarte Pereira, por a entender artificial e diferir o critério jurídico dos critérios técnicos, próprios das 
ciências naturais. Esse autor propôs outra classificação, e afirmou que as florestas deveriam ser divididas 
em “históricas e científicas; protetoras; industriais; instáveis ou precárias”. No entanto, essa classificação 
não foi adotada pelo Código Florestal de 1965. (PEREIRA, Osny Duarte, op. cit., p.199- 200). 
10 Cf. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 5. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p. 374. 
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dificuldade de abranger, em um único conceito, todas as modalidades existentes.11 No 

entanto, o Código Florestal firmou um regime jurídico ambiental de propriedade para 

proteger as florestas e as demais formas de vegetação12 e estabeleceu uma classificação, 

embora assistemática, com critérios jurídicos suficientes para determinar cada 

modalidade de floresta, sendo que em algumas delas o Código determinou um regime 

especial de preservação. 

 

2 CLASSIFICAÇÃO DE FLORESTAS SEGUNDO O CÓDIGO FLORESTAL 

Classificar as florestas é tarefa complexa, mesmo tendo por objeto o 

Código Florestal, ante os diversos critérios que podem ser adotados.13 Paulo Affonso 

Leme Machado divide as florestas em “florestas a serem preservadas e florestas de 

rendimento”.14 Érika Mendes de Carvalho, de acordo com o Código Florestal, assim 

classifica:“1) florestas de preservação permanente e não preservadas; 2) florestas 

homogêneas e heterogêneas; 3) florestas nativas e exóticas: 4) florestas primitivas e 

secundárias”. 15  

                                            
11 CARVALHO, Érika Mendes, op. cit., p. 23. Nesse sentido Paulo de Bessa Antunes afirma que “[...] o 
Direito deverá socorrer-se com os conceitos originários da biologia, da ecologia, da agronomia e de tantas 
quantas sejam as ciências voltadas para o estudo das florestas. Qualquer procedimento diferente tornaria 
absolutamente impossível a aplicação da legislação florestal. Há que se fazer uma jurisdicização de 
conceitos científicos. Evidentemente que as ciências dedicadas ao estudo das florestas não podem 
trabalhar com uma definição genérica de floresta. Ao contrário, cada uma das diferentes modalidades de 
floresta terá sua própria definição. O Cerrado não será definido nos mesmos termos em que é definida a 
Floresta Amazônica, sendo esta diferente da Mata Atlântica. Enfim, o aplicador da lei florestal deverá ter 
presente qual o tipo de floresta que, no caso concreto, está necessitando de proteção legal. Não há, 
portanto, um conceito jurídico genérico que seja capaz de definir as florestas como um todo. Existem, 
contudo, conceitos jurídicos específicos para cada um tipo de floresta concretamente determinado”. (op. 
cit., p. 378-379). 
12 O art. 1° do Código Florestal estabelece que “As florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação 
em geral e especialmente esta lei estabelecem. Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às 
disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da 
propriedade”(MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado: com as alterações da lei de 
crimes ambientais, Lei n° 9.605/98. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 15). 
13 Nesse sentido, assevera Paulo Affonso Leme Machado: “Classificar as florestas não é tarefa isenta de 
dificuldades, pois depende muito dos critérios adotados”.(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
Ambiental brasileiro. 7. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 619). Do mesmo modo Érika 
Mendes de Carvalho afirma que: “não constitui tarefa simples o estabelecimento de uma classificação dos 
ecossistemas florestais” (op. cit., p. 38 e 41).  
14 MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 619.  
15 CARVALHO, Érika Mendes, op. cit., p. 38 e 41. 
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José Afonso da Silva, por outro lado, afirma que as florestas são 

reconhecidas pelo Código como: 

[...] florestas nativas, florestas primitivas, florestas regeneradas e 
florestas artificiais ou plantadas (arts. 12, 15, 16 e 46); b) florestas 
heterogêneas e florestas homogêneas; c) florestas de preservação 
permanente e florestas não-preservadas (arts.2º, 3º e 6º); d) florestas 
de livre exploração (as plantadas), florestas de exploração limitada e 
florestas de exploração permitida com restrições (arts. 10,12 e 16); e) 
florestas de domínio público (nacionais, estaduais e municipais) e 
florestas de domínio particular (arts. 5º, “b”, 9º e 16).16  

De acordo com o disposto no Código Florestal de 1965, pode-se 

extrair a seguinte categorização de florestas: 1) de preservação permanente: a) criadas 

por efeito da lei; b) declaradas pelo Poder Público; 2) heterogêneas e homogêneas; 3) 

nativas, primitivas, regeneradas e plantadas; 4) inexploráveis e exploráveis.  

Por área de preservação permanente entende o Código Florestal de 196517, 

em seu art. 1º, § 2º, II, a área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º, que esteja ou não 

coberta “por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

De acordo com os termos dos artigos 2º e 3º do Código, as florestas de 

preservação permanente são aquelas criadas, ex vi legis, ou seja, por efeito da lei, e as 

declaradas por ato do Poder Público. 

O art. 2º do Código Florestal prescreve que são consideradas de preservação 

permanente, ex vi legis, as florestas e demais formas de vegetação natural localizadas: a) 

ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal, cuja largura mínima seja: 1) de 30m (trinta metros) para os cursos d’água de 

menos de 10m (dez metros) de largura; 2) de 50m (cinqüenta metros) para os cursos 

d’água que tenham de 10 (dez) a 50m (cinqüenta metros) de largura; 3) de 100m (cem 

metros) para os cursos d’água que tenham de 50(cinqüenta) a 200m (duzentos metros) 

de largura; 4) de 200m (duzentos metros) para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600m (seiscentos metros) de largura; 5) de 500m (quinhentos metros) para 

os cursos d’água com largura superior a 600 m (seiscentos metros); b) ao redor das 

                                            
16 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 169. 
17 Redação dada pela Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 
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lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que 

intermitentes e nos chamados “olhos-d’água”, qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros) de largura; d) no topo dos 

morros, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou partes destas com declividade 

superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declive; f) nas restingas, como 

fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem 

metros) em projeções horizontais; h) em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos 

metros), qualquer que seja a vegetação.  

Complementando a proteção das áreas de preservação permanente existente 

no Código Florestal, foi editada a Lei n. 7.754 de 14 de abril de 1989 que considera de 

preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação existentes nas 

nascentes dos rios e estabelece a criação de uma área em forma de paralelogramo. Nesse 

Paralelogramo de Cobertura Florestal é vedada qualquer forma de desmatamento. 

Caso tenha ocorrido derrubada de árvores antes dessa Lei, deverá ser imediatamente 

efetuado o reflorestamento, com espécies nativas da região. As dimensões dos 

paralelogramos serão fixadas em regulamentos administrativos, levando em 

consideração o comprimento e a largura dos rios cujas nascentes serão protegidas. 

Estabelece essa lei que o descumprimento da obrigação de reflorestar acarreta a 

imposição de sanções pecuniárias que serão cobradas em dobro em caso de 

reincidência.18

A esse rol juntam-se as florestas que integram o patrimônio indígena, 

segundo o disposto no art. 3º, § 3º, com a redação dada pela Medida Provisória n. 

2.166/01-67/2001, com prazo de validade disposto no art. 2º da EC 32/2001. 

Nas áreas urbanas aplicam-se as disposições constantes nos planos diretores 

e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites contidos no artigo art. 2º, 

parágrafo único, do Código Florestal. 

São consideradas de preservação permanente, declaradas por ato do Poder 

Público (federal, estadual e municipal), conforme o art. 3º do Código Florestal, as 

florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a: a) atenuar a erosão das 

terras; b) fixar as dunas; c) formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

                                            
18 Lei n. 7.754, de 14 de abril de 1989. 
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d) auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; e) 

proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) asilar 

exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; g) manter o ambiente necessário à 

vida das populações silvícolas; h) assegurar condições de bem-estar público. 

Saliente-se que há o entendimento de que somente as florestas criadas por 

ato do Poder Público estariam sujeitas à supressão, conforme o § 1º do art. 3º do Código 

Florestal.19  

No entanto, a partir da edição da Medida Provisória n. 1.605-30/98, que 

alterou a redação do art. 3º, § 1º, do Código Florestal20, passou-se a entender que tanto 

as florestas de preservação permanente, enumeradas nos arts. 2º e 3º do Código 

Florestal, ou seja, as decorrentes da própria lei, como as criadas por ato declaratório do 

Poder Público, poderão sofrer supressão se presentes os requisitos de interesse público 

ou utilidade social, previstos em lei, mediante processo administrativo devidamente 

caracterizado e motivado, e quando não houver alternativa técnica locacional ao 

empreendimento.21  

Nas áreas de preservação permanente somente é permitido o acesso às 

pessoas e aos animais para a obtenção de água, desde que não haja a supressão nem o 

comprometimento da manutenção e regeneração da vegetação nativa, conforme o art. 

4º, § 7º, do Código Florestal. O descumprimento da norma resulta na caracterização de 

crimes contra a flora e o estabelecimento de sanções penais, de acordo com o disposto 

na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

                                            
19 Nesse sentido afirma José Afonso da Silva que apenas as florestas de preservação permanente 
declaradas por ato do Poder Público poderão sofrer supressão e que as florestas de preservação 
permanente decorrentes da própria lei, as ex vi legis, não poderão ser suprimidas, nem total nem 
parcialmente. (op. cit., p. 174). 
20 Assim era a redação do Art. 3º, § 1º do Código Florestal: “A supressão total ou parcial de florestas de 
preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for 
necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social”. 
Esta é a atual redação dada pela Medida Provisória n. 1.605-30/98 ao Art. 3º, § 1º do Código Florestal: 
“A supressão total ou parcial de florestas e demais formas de vegetação permanente de que trata esta Lei, 
devidamente caracterizada em procedimento administrativo próprio e com prévia autorização do órgão 
federal de meio ambiente, somente será admitida quando necessária à execução de obras, planos, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, sem prejuízo do licenciamento a ser 
procedido pelo órgão ambiental competente” (grifou-se) 
21 Cf. BRANDÃO, Júlio Cezar. Aspectos jurídicos das florestas de preservação permanente e das reservas 
legais: proteção ambiental e propriedade. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 6, v. 22, p. 114-
146, abr./jun. 2001. BENJAMIN, Antônio Herman V. A proteção das florestas brasileiras: ascensão e 
queda do Código Florestal: da medida provisória 1.511/96 ao projeto de conversão do deputado Moacir 
Micheletto. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 5, v. 18, p. 21-37, abr./jun. 2000. 
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Entende-se por floresta homogênea tanto a natural como a plantada 

constituída por pouca variedade de espécies em seu conjunto, e por floresta heterogênea 

aquela formada no seu extrato por grande diversidade de espécies. As florestas 

homogêneas podem ser nativas ou primitivas, ou seja, não são unicamente as 

plantadas.22

O art. 19 do Código Florestal com redação da Lei n. 7.803/89 dispõe que na 

reposição florestal de domínio público ou privado, devem ser priorizadas as espécies 

nativas e que a exploração de florestas e de formações sucessora, dependerá de 

aprovação prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

– Ibama, contando com a adoção de técnicas compatíveis com os variados ecossistemas 

que a cobertura arbórea forme. Portanto, a norma impede a reposição de floresta 

homogênea ou heterogênea por outra que não mantenha as mesmas características da 

primitiva. Essa preocupação é devida, pois o reflorestamento de florestas tropicais 

heterogêneas por homogêneas, ou vice-versa, sem preocupação com os ecossistemas, 

perturba o equilíbrio ecológico. 

São florestas nativas as que se desenvolvem em um determinado local ou 

região de forma natural. Podem ser primitivas ou regeneradas. As florestas primitivas, 

além de serem nativas, apresentam um ecossistema original independente da ação 

humana. As florestas regeneradas ou secundárias são as remanescentes de floresta 

primária, ou seja, decorrem do reflorestamento natural com as espécies existentes no 

próprio ambiente.23

Esses tipos de florestas se diferenciam das chamadas florestas exóticas, que 

não são originárias do lugar, contudo foram adaptadas ou importadas para o meio em 

que vegetam.  

As florestas plantadas são as criadas ou recompostas pelo homem, por meio 

do florestamento ou reposição florestal. O Código Florestal, em seu art. 12, reconhece 

que as florestas plantadas, desde que não sejam consideradas de preservação 

permanente, são de livre exploração, tanto para a extração de lenha e outros produtos 

                                            
22 Cf. CARVALHO, Érika Mendes, op. cit., p. 44. 
23 Cf. LIMA e SILVA, Pedro Paulo et al, op. cit., p. 113. 
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florestais quanto para a fabricação de carvão, ficando condicionada a autorização do 

órgão federal ou estadual.24  

O Código Florestal disciplinou a impossibilidade de exploração de 

determinadas florestas. De acordo com essa norma, são florestas inexploráveis as 

florestas de preservação permanente declaradas por lei e as declaradas por ato do Poder 

Público (art. 2º e art. 3º). São também inexploráveis as árvores por sua localização, 

raridade, beleza ou condição de porta-semente, desde que declaradas imunes a corte, 

mediante ato do Poder Público (federal, estadual ou municipal), de acordo com o 

previsto no art. 7º do Código Florestal. Nesse caso, se a árvore pertencer a particular, 

segundo determinação constitucional, a Administração Pública utilizará o tombamento 

ou a desapropriação do mencionado bem.25  

Do mesmo modo, são inexploráveis os recursos naturais que se encontram 

nos parques nacionais, estaduais e municipais, além das reservas biológicas, e demais 

espaços ambientais especialmente protegidos, conforme se infere da Lei n. 9.985, de 18 

de julho de 2000.  

As florestas exploráveis com certas limitações estão disciplinadas nos art. 

15 e 16 do Código Florestal, o qual proíbe a exploração de maneira empírica das 

florestas primitivas da bacia Amazônica. Estas só poderão ser utilizadas se forem 

observados os planos técnicos de condução e manejo, estabelecidos por ato do Poder 

Público.  

O Poder Público federal ou estadual poderá sujeitar a utilização das 

florestas, conforme disciplina o art. 14 do Código Florestal, nos seguintes termos: a) 

prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais; b) proibir ou limitar o 

corte de espécies em via de extinção, delimitando as áreas compreendidas no ato, 

fazendo depender, nessas áreas, de licença prévia, o corte de outras espécies; c) ampliar 

o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria e 

comércio de produtos ou subprodutos florestais. 

                                            
24 Nesse sentido: MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 620. SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 
172; MILARÉ, Edis, op. cit., p. 151. 
25 Constituição Federal de 1988. “Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] § 1º. 
O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação” 
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A exploração dos recursos florestais em terras indígenas passou a ser 

permitida para exploração econômica das comunidades, apenas respeitando o regime de 

manejo florestal sustentável para atender à sua subsistência, de acordo com os arts. 2º e 

3º do Código Florestal.  

As florestas exploráveis são aquelas em que é permitida a sua utilização. 

Assim, são exploráveis as florestas chamadas de rendimento permanente, mencionadas 

no art. 10 do Código Florestal, o qual somente proíbe a derrubada de florestas situadas 

em áreas de inclinação entre vinte e cinco e quarenta e cinco graus, só admitindo a 

retirada de toras quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos 

permanentes.  

As florestas e formações sucessoras, tanto do domínio público26 quanto do 

privado, são exploráveis desde que tenham prévia aprovação do órgão competente, e 

adotem as técnicas de condução, exploração, reposição e manejo compatível com a 

diversidade dos ecossistemas.27

As florestas, de forma geral, podem ser exploradas desde que mantenham 

percentuais mínimos de reserva legal. 

 

3 RESERVA LEGAL 

A Lei n. 4.771/65 estabelece os critérios da reserva legal e a define em seu 

art. 1º, § 2º, III, como: 

[...] área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas.28  

                                            
26 A Lei n. 11.284 de 2 de março de 2006 que dispõe sobre a gestão de florestas para a produção 
sustentável, considera as florestas públicas como as “naturais ou plantadas, localizadas nos diversos 
biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou 
das entidades da administração indireta” (art. 3º, I). 
27 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. Art. 19 com redação da Lei n. 11.284 de 2 de março de 2006. 
28 Código Florestal, Art. 1º, § 2º, III “Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas”.(Artigo com redação dada pela Medida Provisória n. 2.166/01-67, com 
prazo de validade estendido pelo art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001). 
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De acordo com esse dispositivo, a reserva legal é um espaço territorial 

especialmente protegido, localizado no interior de uma propriedade ou posse rural, para 

atender ao uso sustentável, e à conservação e reabilitação dos seus recursos naturais. A 

instituição da reserva legal restringe apenas as florestas de domínio privado29, e é uma 

obrigação denominada propter rem30, isto é, ela se vincula à propriedade e não ao 

proprietário. A doutrina não é uníssona quanto à natureza jurídica da reserva legal em 

relação ao direito de propriedade. Parte dela,  entende como uma limitação ao direito de 

propriedade, e assim justifica por abranger todas as propriedades indistintamente e não 

ser indenizável.31 De outro lado, sustenta-se que a reserva legal é uma servidão 

administrativa, pois impõe um gravame à propriedade e um prejuízo econômico para o 

proprietário em benefício da coletividade.32

                                            
29 Segundo Paulo Affonso Leme Machado, “as entidades paraestatais de direito privado estão, também, 
obrigadas a constituir e conservar a Reserva Florestal Legal, inclusive, no que tange a inalterabilidade da 
destinação” (op. cit., p. 641). 
30 Nesse sentido afirma Fábio Ulhoa Coelho: “As obrigações reais (também conhecidas como ‘obrigações 
propter rem’) são não negociais, porque se constituem em razão de um fato jurídico que é, em geral, a 
propriedade de um bem. O sujeito passivo não emite nenhuma declaração de vontade específica no 
sentido de assumir certa obrigação, mas torna-se devedor desta em decorrência de sua condição de 
proprietário, isto é, de titular de direito real sobre uma coisa (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito 
Civil. São Paulo: Saraiva, 2004 v. 2, p. 22). Para a professora Maria Helena Diniz, as obrigações propter 
rem: “só existem em razão da detenção ou propriedade da coisa. A força vinculante das obrigações 
propter rem manifesta-se conforme a situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio, 
seja como possuidor. Assim, nesse tipo de obrigação, o devedor é determinado de acordo com sua relação 
em face de uma coisa, que é conexa com o débito” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. p. 10). Assevera Arnaldo Wald que “As obrigações reais, ou 
propter rem, passam a pesar sobre quem se torne titular da coisa. Logo, sabendo-se quem é o titular, sabe-
se quem é o devedor” (WALD, Arnold. Curso de Direito Civil brasileiro: direito das coisas. 10. ed. rev., 
aum. e atual. com a colaboração do Prof. Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995. p. 55). 
31 Paulo Affonso Leme Machado entende que: “A Reserva Legal Florestal decorre de normas legais que 
limitam o direito de propriedade, da mesma forma que ‘as florestas e demais formas de vegetação 
permanente’, previstas também no Código Florestal” (op. cit., p. 739). José Afonso da Silva assevera que: 
“A reserva legal de florestas não é servidão, mas simples restrição ao direito de propriedade, pelo quê não 
é indenizável”.(op. cit., p. 182).  
32 Celso Antônio Bandeira de Mello expende que “[...] quanto a declaração de que uma determinada área 
particular é de reserva florestal são casos de servidão e não de limitação administrativa, como 
normalmente se afirma. [...] na esmagadora maioria dos casos de tombamento pelo Patrimônio Histórico, 
quando são atingidos algum ou alguns especificados bens ou nas hipóteses de declaração de que certa 
área passa a ser reserva florestal e que, em conseqüência, as árvores não podem ser cortadas, há uma 
individualização do bem objeto de ato imperativo da Administração que traz consigo um prejuízo 
econômico manifesto para o proprietário”.(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 12 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 842. Assim afirma Luís Carlos 
Silva de Moraes: “A reserva legal não é simples limitação de uso ou, se assim fosse pela redação original 
do Código Florestal (1965), não mais o é desde 1989, quando a Lei n. 7.803/89 alterou a redação do art. 
16, incluindo proibição de se alterar a destinação da área de reserva legal, inclusive com sua averbação no 
Registro de Imóveis. Desse marco legal em diante não há qualquer dúvida em se considerar a reserva 
legal como restrição causadora de servidão administrativa. O maior diferenciador entre a limitação e a 
restrição é a gratuidade da primeira. Por tudo o que anteriormente se expôs, fácil é ver que gratuita a 

4616



 

A reserva legal é uma servidão administrativa e decorre do princípio da 

função social previsto na Constitucional Federal de 1988.33 Embora seja prescrita a 

todas as propriedades, constitui-se em uma servidão administrativa, pois não é o 

proprietário que define a área da reserva legal e sim o Poder Público. No entanto, não é 

indenizável. A destinação da área da reserva legal é inalterável e o seu percentual varia 

de acordo com a localização regional e a espécie de vegetação da propriedade. 

O art. 16 do Código Florestal, que regula a matéria, assevera que as florestas 

ou outras formas de vegetação nativas, desde que não situadas em área de preservação 

permanente, ou aquelas que não estejam sujeitas ao regime de utilização limitada, ou, 

ainda, que seja objeto de legislação específica, são passíveis de exploração e de 

supressão, desde que sejam mantidos a título de reserva legal na propriedade rural, os 

percentuais de no mínimo 80% da área de floresta localizada na Amazônia Legal, 35% 

na área de cerrado. Todavia, esse percentual pode ser subdividido em no mínimo 20% 

na própria propriedade e 15% na forma de compensação em outra área incluída na 

mesma microbacia e que deverá ser averbada no registro de imóveis. O percentual de 

20% foi fixado como padrão geral aplicável às demais regiões do país, seja às florestas, 

seja a outras formas de vegetação nativa, mesmo nas regiões de campos gerais.  

A determinação do local da reserva legal não é livre. Segundo o art. 16, § 4º, 

do Código Florestal, a sua aprovação deve ser realizada pelo órgão ambiental estadual, 

ou, por meio de convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição 

habilidade para tal fim. Para a escolha e aprovação da área, a norma assevera que deve 

ser avaliada a função social da propriedade e, quando houver, adotar os seguintes 

critérios e instrumentos: a) o plano de bacia hidrográfica; b) o plano diretor municipal; 

c) o zoneamento ecológico-econômico; d) outras categorias de zoneamento ambiental; 

f) se houver proximidade com outra reserva legal, área de preservação permanente, 

unidade de conservação ou outra área legalmente protegida.  

                                            
proibição não é”(op. cit., p. 100). Toshio Mukai observa que: “Assim, o tombamento pelo Patrimônio 
Histórico e a declaração de que uma área determinada é de reserva florestal são casos de servidão e não 
de limitação. Essa distinção é relevante, pois, como vimos, a limitação não dá ensejo à indenização, já a 
servidão, quando importa em real declínio da expressão econômica do bem, ou lhe subtraia uma utilidade 
antes fruída pelo titular, implica o dever indenizatório. Frisem-se apenas essas condições de existência do 
dever indenizatório, pois não é toda servidão que dá direito a ressarcimento”.(MUKAI, Toshio. Direito 
Ambiental sistematizado. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 112). 
33 Constituição Federal de 1988 “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
[...] II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”. 
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Definida a área da reserva legal, a vegetação ali existente só poderá ser 

suprimida de acordo com a técnica de manejo florestal sustentável.34  

No entanto, em algumas situações, a área da reserva legal poderá ser 

ampliada ou reduzida, como ocorre com a redução dessa reserva para fins de 

recomposição na Amazônia Legal.35 Nesse sentido, preceitua o § 5º do art. 16 que o 

Poder Executivo poderá, caso seja indicado pelo zoneamento ecológico econômico e o 

zoneamento agrícola, ouvidos o Conama, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério 

da Agricultura e do Abastecimento, reduzir para fins de recomposição a reserva legal da 

Amazônia Legal para até cinqüenta por cento da propriedade, ou ampliar as áreas em 

questão, em até cinqüenta por cento em todo o território nacional.36

As áreas de reserva legal devem ser averbadas à margem da inscrição de 

matrícula do imóvel, ficando vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão, desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas na 

norma.37 A averbação é gratuita para a pequena propriedade rural ou posse rural 

familiar, devendo o Poder Público, se for necessário, prestar apoio técnico e jurídico.38  

                                            
34 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16. [...] § 2º. A vegetação da reserva legal não pode ser 
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com 
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses 
previstas no § 3º deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas” (MORAES, Luís Carlos 
Silva de, op. cit., p. 95). 
35 Afirma Vicente Gomes da Silva que “o legislador escolheu uma forma anacrônica de afirmar a regra, 
isto é, diz que a reserva legal poder ser reduzida “... para até cinqüenta por cento...”. Ora, aquilo que se 
quer reduzir não é para até e sim para menos a um determinado número. Se era de oitenta, poderá ser 
reduzida em até trinta e não para até 50%. Seja como for, este é o sentido da norma, e em qualquer das 
hipóteses terão que ser respeitadas as áreas de preservação permanente, os ecótocnos, os sítios e 
ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores 
biológicos”. (SILVA, Vicente Gomes da. Legislação ambiental comentada. 2. ed. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 2004. p. 225). 
36 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16, § 5º. O Poder Executivo, se for indicado pelo 
Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: 
I – reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta por cento 
da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios 
e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores 
ecológicos; e II – ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos neste 
Código, em todo o território nacional”. (MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 96). 
37 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16, § 8º. A área de reserva legal deve ser averbada à 
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a 
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de 
retificação da área, com as exceções previstas neste Código”. (MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 
96). 
38 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16, § 9º. A averbação da reserva legal da pequena 
propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, 
quando necessário”.(MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 96). 
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O Código Florestal disciplina a obrigação de manter a área de reserva 

florestal pelo posseiro do imóvel, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, 

assinado pelo possuidor junto ao órgão ambiental estadual ou federal competente. Esse 

instrumento, que tem força de título executivo, deverá especificar, no mínimo, a 

localização, as características ecológicas e a proibição de supressão de vegetação da 

reserva legal. E, do mesmo modo, que a propriedade rural deve ser aplicada às 

disposições da norma florestal, no que couber.39  

É oportuno destacar que as áreas de reserva legal e as áreas de preservação 

permanente são isentas de tributação e pagamento do Imposto Territorial Rural, de 

acordo com o que se infere da Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política agrícola.40  

De outra parte, há de se observar a possibilidade de constituição de reserva 

legal em regime de condomínio, entre mais de uma propriedade, desde que seja 

respeitado o percentual legal de cada imóvel, porém com a aprovação do órgão 

ambiental estadual e das correspondentes averbações referentes a todos os imóveis 

participantes.41

A recomposição, compensação e regeneração das áreas de reserva legal são 

medidas previstas no art. 44 da norma florestal, para os proprietários ou possuidores de 

imóveis rurais que não constituíram a área protegida em seus imóveis, muito embora 

essa seja uma exigência expressa da Lei n. 4.771/65. Assim, esse instrumento determina 

a quem possua área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma 

de vegetação nativa, em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do 

art. 16, ressalvado o disposto no §5º e no § 6º, a obrigação de optar pelas seguintes 

                                            
39 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16, § 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por 
Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal 
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas 
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que 
couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural”. (MORAES, Luís Carlos 
Silva de, op. cit., p. 96). 
40 Lei n. 8.171, de 17 de janeiro de 1991. “Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto 
Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de preservação permanente e de reserva legal, 
previstas na Lei n. 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela Lei n. 7.803, de 1989”.  
41 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 16, § 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de 
condomínio entre mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, 
mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos 
os imóveis envolvidos. (MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 97). 
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alternativas, isolada ou conjuntamente, ou seja, recompor, compensar ou regenerar a 

área da reserva legal.42

Para recompor a área da reserva legal, o proprietário deverá plantar a cada 

três anos, no mínimo, 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies 

nativas, segundo os critérios do órgão estadual competente.43 A recomposição da 

reserva legal na pequena propriedade ou posse rural deverá ter o apoio técnico do órgão 

ambiental estadual competente.44 Na recomposição de ecossistema original, admite-se o 

plantio de espécies exóticas como pioneiras, desde que adotados os critérios técnicos 

gerais, estabelecidos pelo Conama.45

A recomposição da reserva legal, como já visto, é uma obrigação proper 

rem, portanto segue a propriedade, acompanha o titular da propriedade, mesmo que ele 

não tenha dado causa a degradação. Assim, o proprietário rural não pode alegar que a 

terra foi adquirida sem a área de reserva legal para se eximir da obrigação que lhe 

pertence, ou seja, a obrigação de recompor a área degradada.  

Há também a possibilidade de compensação da área de reserva legal por 

outra equivalente em importância ecológica e extensão. Todavia, essas áreas deverão 

pertencer ao mesmo ecossistema e à mesma microbacia, de acordo com os critérios 

estabelecidos em regulamentos.46  

                                            
42 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art.44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área 
de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em extensão 
inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5º e 6º, deve 
adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente: [...]”.(MORAES, Luís Carlos Silva de, op. 
cit., p. 251). 
43 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 44. [...] I – recompor a reserva legal de sua propriedade 
mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, 
com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente”. 
(MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 251). 
44 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 44. [...] § 1º. Na recomposição de que trata o inciso I, o 
órgão ambiental estadual competente deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural 
familiar”. (MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 251). 
45 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art. 44. [...] § 2º. A recomposição de que trata o inciso I pode 
ser realizada mediante o plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a restauração do 
ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA”. (MORAES, 
Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 251). 
46 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art.44. [...] III. compensar a reserva legal por outra área 
equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja 
localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento”.[...] § 5º. A 
compensação de que trata o inciso III deste artigo deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental 
estadual competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão 
florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B”. (MORAES, Luís Carlos Silva 
de, op. cit., p. 251- 252). 
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A compensação de reserva legal pode ser realizada por meio da servidão 

ambiental47 nos moldes do art. 9º-A, § 4º da Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981. Esta 

compensação pode ser utilizada entre propriedades, ou seja, quando um imóvel não tem 

área de reserva legal, esta poderá ser compensada em outro imóvel. Assim, instituída a 

servidão ambiental em favor de um ou vários imóveis rurais que não tenham área de 

reserva legal, a averbação deverá ser feita na matrícula de todos os imóveis 

envolvidos.48 Tal possibilidade já era prevista na servidão florestal (art. 44, § 5º do 

Código Florestal).49  

Na impossibilidade de compensação da área da reserva legal dentro da 

mesma micro-bacia hidrográfica, a norma florestal prevê a possibilidade de se aplicar o 

critério de maior proximidade possível dentro da mesma bacia hidrográfica e do mesmo 

Estado, e em havendo Plano de Bacia Hidrográfica, este deverá ser atendido, além das 

especificações do inciso III do art. 44 do Código.50

Em suma, essa é a obrigatoriedade da reserva legal que deve ser cumprida 

por todos os proprietários privados do país. 

                                            
47 Pode-se entender por servidão ambiental aquela instituída mediante anuência do órgão competente, 
somente por proprietário rural, que renuncia voluntariamente a seus direitos de uso, exploração ou 
supressão de recursos naturais existentes em sua propriedade, por período temporário ou permanente, sob 
a área total ou parcial da propriedade, devendo ser averbada na matrícula do título de propriedade no 
cartório de registro de imóveis. 
48 Lei n. 6.938/1981 com redação dada pela Lei n. 11.284/2006. “Art. 9º - A. [...] § 4º. Na hipótese de 
compensação de reserva legal, a servidão deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis 
envolvidos”.  
49 Lei n. 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. “Código Florestal. Art. 44 (...) § 5º. A compensação de que 
trata o inciso III deste artigo deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, 
e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva 
legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B. Art. 44-A. O proprietário rural poderá instituir 
servidão florestal, mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, os 
direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com 
vegetação de preservação permanente. § 1º. A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de 
servidão florestal deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. § 2º. A servidão 
florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis 
competente, após anuência do órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua 
vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade. Redação dada pela Medida Provisória n. 
2.166/01-67, de 24 de agosto de 2001, com prazo de validade estendido pelo Art. 2º, da Emenda 
Constitucional n. 32/2001.  
50 Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 1965. “Art.44. [...] § 4º. Na impossibilidade de compensação da 
reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente 
aplicar o critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área 
escolhida para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, 
quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as demais condicionantes 
estabelecidas no inciso III”. (MORAES, Luís Carlos Silva de, op. cit., p. 251). 

4621



 

No entanto, convém observar que a reserva legal não está carregada de 

obrigatoriedade pura e simplesmente, seus objetivos transcendem as formas das normas 

imperativas e repousam na consciência de cada indivíduo, a teor do que prescreve a 

Constituição Federal, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, porém, tem o dever de defendê-lo e preservá-lo, não só para as gerações 

que aí estão, mas àquelas que ainda virão, desde que atentos à consciência ambiental. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma sintética e pontual conclui-se que a reserva legal cumpre o 

princípio maior encartado no art. 225 da Constituição Federal de 1988 de que o meio 

ambiente, ecologicamente equilibrado, é bem de uso comum de todos e deve ser 

preservado para as atuais e futuras gerações.  

A imposição de reserva legal é uma servidão administrativa em prol da 

preservação ambiental em benefício da coletividade, mesmo porque, de acordo com o 

art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal, a reserva legal é um espaço territorial 

especialmente protegido que restringe as florestas de domínio privado. Desse modo, 

distingue-se das áreas de preservação permanente, que incidem tanto sobre o domínio 

privado quanto sobre o domínio público e das unidades de conservação regulamentadas 

pela Lei 9.985/2000. 

Por fim, é mister salientar que a sobrevivência da humanidade e a 

continuidade da vida no planeta dependem da preservação do ambiente equilibrado, 

fazendo-se necessária a conscientização ambiental que envolva o Poder Público, a 

sociedade de forma geral, incluídos, necessariamente, os proprietários de terras 

privadas. 

. 
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RESUMO 

O art. 27 da Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais - Lei n°9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, previu uma espécie de composição dos danos envolvendo o 

meio alterado, degradado ou danificado e consignou que somente poderia ser aplicado 

referido pacto ambiental se o fosse antecipadamente à realização da transação penal na 

audiência preliminar e, ainda, exclusivamente para as infrações penais de menor 

potencial ofensivo que geram ou podem gerar dano.  

Citado mecanismo mereceu detido estudo para o fim de mostrar o seu papel, relevância 

e alcance na defesa do meio ambiente em vista de misturar dois instrumentos 

constitucionalmente previstos e simultaneamente interligá-los a fim de garantir uma 

maior efetividade. 

Buscou-se, ademais, esclarecer a importância de capacitar os operadores do direito que 

militam com a matéria para que incondicionalmente venham, auxiliados por um corpo 

técnico qualificado na análise, avaliação e emissão de posicionamentos abalizados a 

tomada de quaisquer deliberações tendentes a satisfação do interesse violado, contribuir 

para a aplicação de uma adequada repressão estatal em paralelo ao respeito para a 

dignidade da pessoa humana do infrator ambiental e adoção de providências pró-natura.   
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ABSTRACT 

Art. 27 of the Law of the Crimes and Ambient Administrative Infractions - Law n º 

9,605, of 12 of February of 1998, foresaw a species of composition of the damages 

involving the modified, degraded or damaged way and consigned that only it could be 

applied related pact ambient if it was anticipatedly to the accomplishment of the 

criminal transaction in preliminary hearing e, still, exclusively for the misdemeanors of 

offensive minor potential that generate or can generate damage.  

Cited mechanism it deserved withheld study for the end to show its paper, relevance and 

reach in the defense of the environment in sight to mix two constitutionally foreseen 

instruments and simultaneously to establish connection them in order to guarantee a 

bigger effectiveness. One searched, however, to clarify the importance to enable the 

operators of the right who militate with the substance so that unconditionally they come, 

assisted for a body qualified technician in the analysis, evaluation and emission of 

support positionings the taking of any tending deliberations the satisfaction of the 

violated interest, to contribute for the application of one adjusted state repression in 

parallel to the respect for the dignity of the person human being of the ambient infractor 

and adoption of steps pro - nature. 

 

KEYWORDS 

COMPOSITION. DAMAGE. AMBIENT. PROTECTION. INTEGRAL. 

 
   

INTRODUÇÃO 

Valendo-se de alguns dos instrumentos previstos na Lei dos Crimes e Infrações 

Administrativas Ambientais - Lei n°9.605, de 12 de fevereiro de 1998, vê-se que o seu 

art. 27 previu uma espécie de composição dos danos só que envolvendo o meio 

alterado, degradado ou danificado e, ainda, consignou que somente poderia ser aplicada 

se antecipadamente a realização da transação penal e exclusivamente para as infrações 

penais de menor potencial ofensivo.  

Conquanto, em nenhum momento buscou explicitar como ocorreria, apesar de 

ser teoricamente benéfica ao infrator e ao ambiente, e identificar quais seus 
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pressupostos basilares e correspondente alcance e, igualmente, como seria o 

acompanhamento se houvesse. 

Citado mecanismo de certa forma recente mereceu detido estudo para o fim de 

mostrar o seu papel e relevância na defesa do meio ambiente que, ao que parece, é o 

escopo maior. 

Para se cumprir esta meta, imperioso é explicitar a composição dos danos 

ambientais inaugurada como ferramenta de cunho cível com efeitos criminais e o seu 

resultado na busca da implementação de regras protetivas de feitio sancionatório 

atendendo a norma constitucional de proteção integral. 

 

1 O ALCANCE DO ART. 27 DA LEI DOS CRIMES E INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS – LEI Nº9.605/98 

Contém o art. 27 da LCA 
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a 

proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, 

prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição 

do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de 

comprovada impossibilidade. 

Um comentário merece atenção: o art. 27 da Lei n°9.605/98 somente se aplica 

aos crimes previstos na própria lei e não podem servir de base para, ampliando seu 

leque, serem permitidas às contravenções penais ambientais (verbi gratia: Lei das 

Contravenções Penais e Código Florestal). Esta razão de ser é em virtude da condição 

expressa de ser aplicada aos “crimes ambientais de menor potencial ofensivo” e 

respectivos crimes somente são os descritos na própria Lei dos Crimes Ambientais. 

Outro aspecto é o de que este preceito somente incide nos crimes ambientais de 

menor potencial ofensivo que são aqueles com  
pena máxima cominada em abstrato não superior a 2 anos (art. 61 

da Lei n°9.099/95 com redação dada pela Lei n°11.313/2006, sendo que 

anteriormente se entendia, doutrina e jurisprudência, ser o patamar de 2 anos 
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com respaldo analógico no art. 2° da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal- Lei n°10.259/01)1. 

Em análise sucinta sobre a redação transcrita e da viabilidade de se concretizar 

o instituto da transação penal ambiental, o Promotor de Justiça especialista em meio 

ambiente e políticas públicas José Godofredo contemplou que  
Ao contrário da afirmação de que a Lei 9.605/98, ao criar novos 

tipos criminais, envereda pelo estabelecimento de um direito penal mais 

rigoroso, na prática se verifica que a Lei prima por um direito penal mínimo, 

posto que quase a totalidade dos crimes previstos, pode ser alvo de transação 

penal, nos termos da Lei 9.099/95.2

Tratar-se-á neste ensaio mais detidamente da composição dos danos 

ambientais, vez que a transação penal somente poderá ser concretizada em ocorrendo 

lesão e desde que houver a antecedente e inafastável composição ambiental entre o 

membro do Ministério Público e o Autor do Fato e, ainda, não olvidando dos demais 

requisitos objetivos e subjetivos previstos no próprio art. 76 da Lei dos Juizados 

Especiais. O subseqüente julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (HC 

- HABEAS CORPUS – 2098. Processo: 2000.02.01.022160-4 UF : RJ Órgão Julgador: 

QUARTA TURMA. Juiz relator: Benedito Gonçalves. Data Decisão: 29/08/2000 

Documento: TRF200069286. Data da publicação: DJU de 03/10/2000. À unanimidade 

nos termos do voto do relator) bem reforça esta idéia: 
HABEAS CORPUS PROCURADOR DA REPÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA. TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76, LEI 

9.099/95). JUSTIÇA FEDERAL. LEI 9.605/98. PRESSUPOSTO 

ESPECÍFICO. INADMISSIBILIDADE. – “A ação constitucional de habeas 

corpus não possui balizamento rígido sobre legitimados, abrangendo, a 

norma primária de regência para ajuizá-la, qualquer do povo, podendo, 

inclusive, ser concedido de ofício, o que se dirá quando a impetração ocorre 

mediante ato de quem o dever de tornar prevalecente a ordem jurídica. Neste 

sentido é a jurisprudência desta Corte, pouco importando a atuação de regra, 

como Estado-acusador, na persecução criminal"v(HC 79.572-GO. Rel. Min. 

MARCO AURÉLIO, transcrito no Informativo STF-180, de 28 de fevereiro a 

10 de março de 2000). - Aplicação do art. 654 do CPP. - Construção 

                                                 
1  OLIVEIRA JÚNIOR, Z. O Enquadramento da Composição dos Danos Ambientais como Medida não Despenalizante. In: Congresso Internacional 

de Direito Ambiental, 11º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, 2º, Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 12º, 

2006, São Paulo. Anais... São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta verde, 2007. p. 685. 

2  SANTOS, J. G. P. dos. Tutela penal do meio ambiente – O caso dos extrativistas de jaborandi na Floresta de Carajás. Belém: Paka-Tatu, 2003. 55 p. 
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doutrinária no sentido de ser admitida a aplicação do instituto da transação 

penal (art. 76, da Lei 9.099/95) aos procedimentos penais instaurados perante 

a Justiça Federal. - Apesar das ações públicas serem incondicionadas nos 

ilícitos constantes da Lei 9.605/98, como no caso em tela, em que a conduta 

do paciente está enquadrada no art. 60, o art. 27 nela previsto estabelece que 

a proposta de transação penal somente poderá ser formulada desde que 

preenchido o requisito de composição do dano ambiental ou a 

impossibilidade de fazê-lo. - Como, na espécie, inexiste elemento nos autos 

que comprove tal pressuposto específico, não há falar em constrangimento 

ilegal decorrente de decisão que indeferiu pedido de transação penal em 

crime previsto na Lei nº 9.605/98. - Ordem denegada. 

Demonstrando a autonomia dos institutos da composição dos danos com a 

transação penal3, Celeste Leite afirma que  
Nos termos da Lei n. 9.099/95, a conciliação civil não vincula a 

proposta de transação penal. Em sentido diverso, na presente lei a prévia 

composição do dano ambiental se afigura como requisito indispensável para 

o oferecimento da proposta pelo Ministério Público, salvo efetiva 

impossibilidade de fazê-lo4.  

É o ponto de partida para solucionar-se gravames que ocorrem diariamente em 

todos os rincões do País e que carecem de ser mais bem manejados em prol do interesse 

público ambiental. 

 

2 COMPOSIÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS 

2.1 Enquadramento da composição e do dano ambiental 

O significado mais aproximado de composição, na visão do dicionário Aurélio 

em CD Rom5, vem a ser: fazer de comum acordo; combinar; acertar; ajustar; 

harmonizar; ou conciliar. Estes termos bem explicam o real sentido do que pretendia o 

legislador infraconstitucional pátrio constituindo-a como medida de política criminal 
                                                 
3  A “transação penal que vem a ser uma espécie de pacto, acordo, porém com a nuance de ter de um lado o Ministério Público como titular da ação 

penal pública (art. 129, I, da CR), instituição que deve avaliar as condições do caso concreto, suas repercussões e aspectos favoráveis ou não ao infrator 

(denominado autor do fato pela Lei n°9.099/95) para se propor a pena restritiva de direito ou multa com exclusão da incidência das penas privativas da 

liberdade(art. 72 da Lei n°9.099/95 e art. 32 do CP). É o Parquet, por essa razão, o proponente em nome do Estado e responsável pela avaliação do 

interesse(direito) lesado pela infração penal e, ainda, é quem deve fundamentadamente propor a transação penal(ou negar) que, por sua natureza e extensão, 

mitigou a obrigatoriedade da ação penal.” Extraído do artigo OLIVEIRA JÚNIOR, Z. O Enquadramento da Composição dos Danos Ambientais como Medida não 

Despenalizante. In: Congresso Internacional de Direito Ambiental, 11º Congresso de Direito Ambiental dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, 2º, 

Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, 12º, 2006, São Paulo. Anais... São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta verde, 2007. p. 685. 

4  DOS SANTOS, C. L. Crimes Contra o Meio Ambiente: Responsabilidade e sanção penal. 3ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 132-133 p. 

5  HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de: Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI. Nova Fronteira & Lexicon Informática, 1999. 1 CD-

ROM. 
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que sobremaneira abrevia a responsabilização não só criminal (reflexos nas 

responsabilizações administrativa e cível sobre um mesmo fato tido como danoso) e 

exarando importantes benefícios ambientais.  

A composição ambiental, por sua natureza, permite às partes envolvidas, de um 

lado o Ministério Público e de outro o infrator, pessoa física e/ou jurídica, de direito 

público ou privado, nacional ou internacional, formalizarem um compromisso que 

atenda aos anseios gerais da coletividade ao mesmo tempo em que possibilita alguma 

mudança de comportamento pró-ambiente. É o verdadeiro enquadramento da 

responsabilidade civil, não com todas as suas facetas, no âmbito do procedimento penal 

ambiental. 

Ensinando sobre responsabilidade civil, Pablo Gagliano e Rodolfo Filho 

afirmam que “a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de 

alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal 

ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às conseqüências do seu ato (obrigação de 

reparar).”6 É o que acontece quando há dano. 

Agora, com o particular sobre o interesse tutelado em foco, Valery Mirra7 

conceitua dano ambiental como 
toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos naturais, 

culturais e artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como bem 

unitário imaterial coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e seus 

elementos corpóreos e incorpóreos específicos que o compõem, 

caracterizadora da violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia 

qualidade de vida em um ambiente são e ecologicamente equilibrado.  

Acrescento o meio ambiente do trabalho. 

Ainda na ótica ambiental, Toshio Mukai8, embora não explicite em pormenor o 

art. 27 da Lei dos Crimes Ambientais, incrementa que:  
ao crime de dano ecológico, este ocorre sempre que a tutela 

emprestada ao bem natural considere o momento em que se verificam os 

fatos da inquinação e o dano constitui-se uma alteração da situação 

preexistentes, em razão da ação de determinado sujeito; o crime comportará a 

valoração da lesão efetiva de um bem ambiental 

                                                 
6  GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil – Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2004. 9 p. 

7  VALERY MIRRA, Álvaro Luiz. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. 89 p. 

8  MUKAI, Toshio. A Administração Pública em Face da Responsabilidade Ambiental. Direito Ambiental O desafio brasileiro e a nova dimensão 

global, Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 129. 
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E, com não menos competência, Luís Sirvinskas9 assevera ser “toda agressão 

contra o meio ambiente causada por atividade econômica potencialmente poluidora ou 

por ato comissivo ou omissivo praticado por qualquer pessoa”.  

Dano que, na visão de Paulo de Bessa Antunes10, “resulta da supressão de 

todos os componentes que, isoladamente, podem ser identificados, tais como florestas, 

animais, ar, etc. Este conjunto de bens adquire uma particularidade jurídica que é 

derivada da própria integração ecológica de seus elementos componentes.” Noutro 

estudo específico, o mesmo doutrinador esclarece que dano ambiental é “a poluição 

que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente”; 

poluição no sentido do art. 3°, III, da Lei n°6.938/81 – Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente que, inclusive, é mais amplo que o exarado no art. 54 da Lei n°9.605/98, onde 

o citado autor responde que a valoração dos termos “preservação” e “degradação” 

devem ser vistos não como valores absolutos, mas, sim, “compreendidos em contextos 

historicamente definidos como relação social”, como produto da cultura.11  

Annelise Steigleder12 confirma preliminarmente e mediante um enfoque 

técnico ecológico que sempre “que ocorrer lesão às relações de interdependência entre 

os ecossistemas e a perda de qualquer das características [...] haverá, sob a perspectiva 

da Biologia e da Ecologia, lesão ao ambiente”.  

Analisando o art. 14 da lei citada em comparação com o art. 225, §3°, da CR, 

Antônio Inagê se posiciona no sentido de que “a Constituição acentua a necessidade do 

dano ambiental ser reparado.”13

O dano ambiental ou ecológico para Arthur Migliari, com pouca precisão, é 

“toda degradação ambiental que atinja o ambiente, em maior ou menor intensidade, já 

que não poderemos quantificar prima facie a extensão correta de um dano ambiental.”14

Dessarte, o fato de que o dano seja capaz de provocar um desvalor ambiental 

merece reflexão no campo da responsabilização e sua efetiva demonstração para gerar a 

                                                 
9  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 3ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2005. 108 p. 

10  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6ª edição, revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 201 p. 

11  ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano Ambiental: Uma Abordagem Conceitual, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 181 e 138 p. 

12  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do Dano Ambiental no Direito Brasileiro. 1ª edição, Porto 

Alegre: Livraria dos Advogados, 2004. 21-22 p. 

13  ASSIS OLIVEIRA, Antônio Inagê de. Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005. 575 p. 

14  MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes Ambientais. 2ª ed. Campinas: CS edições, 2004. 22-23 p. 

4630



  

subsunção prevista, sendo que para fazer frente a tais condutas ilícitas perpetradas em 

todos os lugares, a Constituição da República de 1988, no art. 225, § 3º, com ênfase 

destacou que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores a obrigação de reparar os danos causados; reparação esta que envolve a 

recuperação, a restauração, a regeneração natural acompanhada, a composição e a 

indenização).  

A título de direito internacional, trago a conhecimento a previsão da Lei Penal 

da República Bolivariana da Venezuelana(Gaceta Oficial n° 4.358 Extraordinário 

Viernes 3 de enero de 1992), inserta com o nomem juris de obrigación de orden público 

artículo, que no seu artigo 16 consigna: 
Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar 

el daño o indemnizar los perjuicios causados al ambiente, por quienes 

resultaren responsables de los delitos previstos em esta Ley. A estos efectos, 

el tribunal practicará, aún de oficio, las diligencias conducentes a la 

determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieran como 

autores o partícipes en el delito.  

Finalizando, percebe-se que o dano ambiental, na visão criminal com mais 

precisão ainda para dar sentido ao art. 27 da LCA, tem que ser direto e constatado não 

podendo ser aceito o dano presumido que não exige, por óbvio, compromisso de 

reparação. 

  

2.2. Considerações gerais da composição dos danos ambientais e da transação 

penal 

Esquadrinhando a redação do art. 27 da LCA, nota-se a não obrigatoriedade do 

autor do fato em aceitar qualquer proposta do Ministério Público; conquanto para ser 

beneficiado tem declarar que pretende corrigir o prejuízo ambiental causado. Sob esta 

linha de raciocínio, corrobora-se o condão volitivo capaz de redundar em resultados 

pró-ambiente que poderá eximir o autor do fato de um eventual processo-crime se acaso 

aceita e cumprida a transação penal.  

O compromisso externado, como será visto, para que produza todos os efeitos 

que se espera, deverá ser moldado de acordo com regras básicas que atendam aos 

anseios satisfativos do ambiente alterado. “A prévia composição dos danos ambientais, 

exigida pelos arts. 27 e 28 da Lei dos Crimes Ambientais, c/c com a Lei n. 9.099/1995, 
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faz com que seja atingida a finalidade maior da Lei, que é de reparar o dano ambiental e 

ressocializar o autor dos fatos, propondo-lhe uma multa ou pena restritivas de direitos, 

sem que sofra o constrangimento de uma ação penal e da reincidência.”15

Por esta razão, a composição guarda  
correspondência com o dano perpetrado e sua 

restauração/recuperação como uma manifestação de vontade qualificada pelo 

bem jurídico tutelado, além disto, pressupondo a existência de dano, é 

condição objetiva para a transação penal ambiental. Criou-se, com esse 

expediente, verdadeira condição de procedibilidade da transação penal.16

Se fosse definir em uma palavra a natureza jurídica da composição dos danos 

ambientais, talvez o termo “reparatória” seria o mais condizente, pois o seu cerne indica 

maior tentativa de se chegar ao status quo ante ou algo aproximado ou mesmo 

equivalente, tudo em consonância com a previsão do art. 62 da Lei n°9.099/95 aplicado 

em analogia ao art. 79 da Lei nº9.605/98 que exorta como objetivos a serem alcançados 

“a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de 

liberdade”, vítima que é toda a coletividade presente e até futura numa perspectiva 

intergeracional. 

Havendo dano ambiental não se pode, “salvo em caso de comprovada 

impossibilidade17” que é de difícil ocorrência na prática em face da reparação (art. 225, 

§3º, da CR) compreender além do restabelecimento in natura, a compensação que é 

uma forma equivalente na mesma região ou outra e a própria indenização, propor a 

transação penal sem antes superar a etapa objetiva da composição. 

 

3 FORMATAÇÃO DA COMPOSIÇÃO, PROCEDIMENTO E EFEITOS 

3.1 Conteúdo da composição 

Não existe ex vi legis um rigor, modelo ou padrão pré-constituído, porém insta 

observar a estrita observância às informações técnicas colacionadas ou produzidas e às 

circunstâncias do caso concreto aliadas ao registro de condições que possibilitem o 

cumprimento voluntário ou não de sua obrigação.  

 

                                                 
15  LANFREDI, Geraldo Ferreira. et al. Direito Penal na Área Ambiental: Os aspectos inovadores do estatuto dos crimes ambientais e a importância da 

ação preventiva em face desses delitos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. 36 p. 

16  DOS SANTOS, C. L. Crimes Contra o Meio Ambiente: Responsabilidade e sanção penal. 3ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 132-133 p. 

17  O legislador não fala em impossibilidade técnica e sim em impossibilidade genérica que é ampla, irrestrita e abrangente. 
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3.2 Termo de ajustamento de conduta como instrumento para viabilizar a 

composição dos danos ambientais 

Partindo do pressuposto de que a composição dos danos deve ser 

necessariamente formalizada para, daí, produzir todos os seus efeitos legais, indaga-se 

se o termo de ajustamento de conduta poderia se prestar a semelhante finalidade ou o 

modelo pretendido pelo legislador no citado art. 27 é diferenciado com requisitos e 

pressupostos outros em face ao conteúdo que denota implicações de ordem penal? 

Em virtude da natureza cível da composição dos danos ambientais, da ausência 

normativa de sua formatação e do fim almejado de se buscar incessantemente, salvo 

demonstrada impossibilidade, o restabelecimento do meio ambiente alterado ao status 

quo ante (ideal difícil na prática) ou ao menos o mais próximo possível, qualquer 

recurso permitido em lei poderá ser utilizado para a salvaguarda do macro bem 

ambiental. Não é reclamável, e tampouco poderia, rigor formal quando o que se 

pretende é beneficiar o infrator ambiental que voluntariamente (não é exigível 

espontaneidade) se comprometa a adotar providências pró-ambiente e, com isso, em 

tese, ser-lhe-ia proposta a aplicação de pena restritiva de direito ou multa com a 

transação penal (art. 76 da Lei nº9.099/95). 

A conjugação da recuperação/restauração ambiental como conditio sine qua 

non para transação penal valoriza sobremaneira a correção dos danos provocados pela 

ação ou omissão lesiva e é por isso que o termo de ajustamento de conduta pode 

contribuir para o alcance de análogo desiderato protecionista em virtude de que a sua 

conotação cível prevista na Lei nº7.347/85 cobra incondicionalmente a reparação 

(recuperação/restauração, regeneração natural acompanhada, compensação ou 

indenização). No mesmo sentido, o augusto Professor Eládio Lecey18 afirma que é 

“possível composição do dano em caso de qualquer infração criminal contra o meio 

ambiente”, apesar, segundo o que parece, de entoar que referida disposição “somente 

poderá ser instrumentalizada no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais 

Criminais” que limitaria o alcance do termo de ajustamento de conduta celebrado fora 

do rito especialíssimo e, por esta razão, não seria merecedor de acolhimento. 

 

                                                 
18  LECEY, Eládio. Apostila de direito penal ambiental. No curso de Extensão em Crimes Ambientais ministrado para o Ministério Público de Roraima 

em parceria com a Universidade Federal de Roraima, no período de 16 a 18 de junho de 2006, na cidade de Boa Vista-RR, com carga de 20 horas. P. 6. 
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Com estas colocações vê-se que tal instrumento pode sim embasar a 

composição dos danos ambientais, ficando a cargo do órgão ministerial proponente 

(Ministério Público estadual ou federal)19 avaliar se o aludido mecanismo conciliatório 

se presta ao contexto do art. 27 da LCA que, como digo, tem por intenção imediata o 

restabelecimento total ou parcial. 

Pode, assim, o termo de ajustamento de conduta servir de amparo para este 

desiderato infraconstitucional por representar um meio formal previsto no art. 5º, §6º, da 

Lei nº7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública destinado a solução de um problema 

ambiental (art. 1º, I, da Lei nº7.347/85) praticada ou em vias de o ser. Em seu bojo é 

impostergável consignar cláusulas que traduzam o modus operandi que o infrator 

ambiental terá de cumprir frente ao dano ambiental, seja reparando uma área degradada 

seja adotando medidas que evitariam a agravação da lesão ambiental ou prevenindo sua 

ocorrência, inclusive com previsão de multa diária pelo não atendimento. Todos os 

legitimados da ação civil pública (Ministério Público estadual, Ministério Público 

Federal, União, Estados, Municípios, Autarquias, Empresas públicas, Fundações de 

direito público, e Sociedade de economia mista) estão autorizados a formalizar o 

compromisso com o infrator ambiental, só que hodiernamente imposto papel vem sendo 

desenvolvido em larga escala pelo Ministério Público tanto Federal quanto Estadual, 

este com maior amplitude. É uma das ferramentas jurídicas mais poderosas e eficientes, 

pois diante de sua celebração evitar-se-ia o acionamento judicial e longo transcurso do 

processo de cognição ou de conhecimento e, sobremodo, possibilitaria uma resposta 

mais imediata aos danos ambientais que ocorrem com significativa freqüência por se 

configurar num título executivo extrajudicial que, pela sua natureza, geraria uma ação 

de execução com obrigação de fazer ou não fazer, de dar ou por quantia certa.  

Sua relevância se destaca também porque no Brasil, em matéria de defesa do 

meio ambiente na esfera cível, muito embora haja previsão da incidência tanto da 

inversão do ônus da prova quanto da teoria da responsabilidade objetiva, o meio judicial 

para implementação e satisfação é por demais moroso, isto sem adentrar na 

possibilidade jurídica de concessão da tutela antecipada da lide ou antecipação da tutela 

de mérito (art. 273 do Código de Processo Civil) e das tutelas inibitórias e de remoção 

                                                 
19  Isto quando o correspondente agente do Parquet não seja quem de fato e de direito tenha celebrado o aludido título executivo extrajudicial como 

pode ocorrer quando a atribuição cível é de um Promotor de Justiça ou Procurador da República e a criminal ambiental de outro; ou quando quem celebrou o termo 

de ajustamento de conduta seja quaisquer dos legitimados expressamente autorizados pelo art. 5º da Lei nº7.347/85. 
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do ilícito (art. 461 do Código de Processo Civil), sendo que a deflagração de 

providências se inicia a partir mesmo é da petição vestibular do Ministério Público 

(mais de 90% dos casos segundo relato do palestrante Dr. Motauri Ciocchetti de Souza, 

Promotor de Justiça de São Paulo no Seminário de Direito Ambiental realizado no 

período de 20 a 22 de agosto de 2007, na cidade de Manaus-AM, o qual fora promovido 

pelo Ministério Público do Amazonas) seguida da citação do Réu ou Réus, se houver 

litisconsortes, contestação, impugnação a contestação, resolução de incidentes 

processuais, instrução probatória, alegações finais e sentença, o que representa 

aproximadamente 8 (oito) anos de longa jornada. É por esta conclusão que com a 

celebração deste instrumento salta-se uma fase, processo de conhecimento que e às 

vezes ineficaz, para ir diretamente no processo executório.  

Pode servir a sua celebração, ainda, de subsídio para aplicação de benefícios 

diante das sanções administrativas e penais, sendo que para a primeira vislumbramos 

aplicável a suspensão de sua exigibilidade e a redução do patamar aplicado (art. 79-A da 

Lei nº7.347/85 e art. 60 do Decreto-Lei nº3.179/99) e para a segunda haveria a 

composição dos danos, transação penal e a suspensão condicional do processo (arts. 27 

e 28 da Lei nº7.347/85).  

Raciocínios que, por conseguinte, avalizam a admissão do termo de 

ajustamento de conduta para subsidiar a composição dos danos ambientais, fazendo-se 

mister considerar que nada impede que o membro do Ministério Público o considere 

válido tenha ou não sido celebrado pelo mesmo agente ministerial ou não e igualmente 

quando outros órgãos legitimados tenham formalizado com o infrator ambiental referido 

instrumento conciliatório. Nada impede, entretanto, que o representante ministerial que 

haverá de propor a composição dos danos possa acrescentar cláusula ou condição que 

outrora tenha sido desconsiderada, omitida ou não percebida e que tenha plena afinidade 

com o interesse violado.  

De bom alvitre ponderar, na celebração do termo de ajustamento de conduta 

por quaisquer dos legitimados, sobre a inserção de cláusula que indique a possibilidade 

do acordado ser considerado como composição dos danos ambientais para os fins e 

alcance do art. 27 da LCA e do art. 225, caput, e parte final do §3º, da CR, medida super 

relevante para a cabal discussão e conhecimento do infrator ambiental de toda extensão 

sancionatória e suas eventuais inter-relações benéficas).  
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Ditadas premissas foram objeto de deliberação pela Associação brasileira do 

Ministério Público de Meio Ambiente – ABRAMPA que propôs súmula de orientação 

com a seguinte redação “O termo de ajustamento de conduta pode, além das cláusulas 

da composição civil, ser veículo de transação penal, desde que sejam sempre previstas 

as sanções penais e as civis.”20 Normatizando o tema, o Ministério Público do Estado de 

Rondônia, pela resolução nº 14/05-CP21, definiu os requisitos mínimos e procedimentos 

a serem observados na elaboração dos TACs – Termos de Ajustamento de Conduta, no 

âmbito das Promotorias do Meio Ambiente nos artigos 19 e 20 abaixo reproduzidos:  
Art. 19. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta não 

elide a responsabilidade penal ou administrativa, servindo, porém, a 

composição civil como pressuposto para a proposta de transação penal 

(Art.27 da Lei 9.605/97). 

Art. 20. Para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade 

em virtude da celebração da transação penal o compromisso de ajustamento 

de conduta deve ser plenamente cumprido. 

Independente da hipótese, impõe-se registrar sanções quando do 

descumprimento, sob pena de frustrar  a proteção ambiental. 

 

3.3 Imprescindibilidade de homologação 

O art. 27 da LCA inovou, como dito alhures, quando criou uma condição 

objetiva, além das previstas no art. 76 da Lei nº9.099/95, que é a composição dos danos 

ambientais para ser viabilizada em tese a transação penal ambiental. 

Não obstante indiscutível avanço em prol da causa ambiental e totalmente 

amparada no contexto constitucional que prevê (art. 225, caput, da CR) o princípio do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental a ser assegurado 

por todos, Poder Público e coletividade, que por si só defluiria de forma mais clara e 

incisiva sua aplicação, emerge uma pergunta que merece detida reflexão: Se é cogente a 

“composição dos danos ambientais” que por lógica não contempla o seu 

“cumprimento”, ou seja, a mera externalização formal naquele sentido já supriria o 

                                                 
20  BRASIL. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: 

http://www.mp.rn.gov.br/caops/caopma/doutrina/sumulas_abrampa.pdf. Acesso no dia 29.08.2007. 

21  BRASIL. Ministério Público do Estado de Rondônia. Disponível em: 

www.mp.ro.gov.br/c/portal/layout?p_l_id=PRI.1022.1&p_p_id=20&p_p_action=1&p_
p_state=exclusive. Acesso no dia 29.08.2007. 
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comando citado, como poderia ser dada efetivação a comentada proteção 

constitucional? A resposta que se dá não pode ser diferente da obrigatoriedade de se 

formalizar a redação do compromisso que o autor do fato declara que irá cumprir, até 

porque a proposta de composição levada a termo pelo Ministério Público não pode se 

limitar ao verbal (não obstante a oralidade ser um dos princípios dos Juizados Especiais 

– art. 62), vez que na tutela do interesse público ambiental aludida instituição deve 

fundamentar suas convicções e deixar claro sua pretensão a assegurar este direito 

indisponível para que tanto a sociedade destinatária de suas ações, boas ou não, saibam 

e venham fiscalizar em que nível estar-se-á discutindo tão importante pacto e se o 

infrator conhece todas as implicações e obrigações que terá de cumprir se aceitar, 

mesmo porque se não houver registro da proposta o jargão popular que diz “o verbal 

perde no tempo” é automaticamente aplicável. Como não há modelo ou padrão é 

perceptível que a proposta tenha que ser simples o suficiente para possibilitar a real 

compreensão por todos os interessados do que é preciso fazer. Paralelo a isto, necessário 

é registrar que o mero compromisso formalizado para que possa ter alguma repercussão 

jurídica deve inserir sanções em havendo descumprimento como as que estão 

ordinariamente previstas em qualquer termo de ajustamento de conduta. 

Diversamente do termo de ajustamento de conduta que é título executivo 

extrajudicial que já tem força executiva sem acionamento ou intervenção judicial, a 

composição dos danos ambientais para produzir todos os seus resultados legais 

esperados carece de homologação judicial com esteio na expressa remissão do art. 74 da 

Lei nº9.099/95 já transcrito feita pelo sempre comentado art. 27 da Lei nº9.605/98. 

Então, na audiência preliminar em matéria ambiental, por seus dois momentos 

seqüenciais, o instante prefacial da composição dos danos ambientais e o segundo da 

transação penal, ensejam duas homologações judiciais, uma para cada instante 

anunciado, ou, se houver concordância judicial pode-se realizar uma única 

homologação quando há aceitação da proposta de composição dos danos ambientais e 

da transação penal pelo autor do fato, desde que o mesmo preencha os requisitos 

objetivos e subjetivos. Para tanto, é imprescindível que a homologação expressamente 

delimite tais instrumentos especificadamente.  

Este o fato mais simples diante da prática de uma infração penal que gera dano.  
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Entretanto, pode sobrevir teoricamente uma composição dos danos ambientais 

aceita pelo infrator que não atendendo aos requisitos do art. 76 da Lei nº9.099/95 não 

faz jus ao beneplácito da transação penal, não impedindo a homologação da aludida 

composição que poderá ser interessante para o infrator que poderá, se for cabível, 

aceitar posteriormente (audiência de instrução e julgamento) eventual proposta de 

suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº9.099/95 c/c art. 28 da Lei 

nº9.605/98) que textualmente demanda a recuperação/restauração do meio ambiente 

alterado. Pode também aceitar a composição dos danos ambientais e não concordar com 

a transação penal partindo do pressuposto que faria jus por reconhecer o ilícito existente 

exclusivamente na órbita cível, ou só administrativo ou cível e administrativo, mesmo 

assim é necessária a homologação. Outra situação é quando aceita a composição dos 

danos ambientais e não tem direito subjetivo a suspensão condicional do processo e 

pretende ser beneficiado em eventual sentença condenatória. 

Por apontadas convicções é incisivo afirmar que a composição dos danos 

ambientais independe da formalização ou não da transação penal, considerado instituto 

autônomo de caráter cível dentro de uma lei de nítida roupagem penal e processual 

penal ambiental (sem esquecer que medidas cíveis existem como a despersonalização da 

pessoa jurídica prevista no art. 4º da Lei Nº9.605/98). 

O único diferencial, quando aceita somente a composição dos danos 

ambientais, é que o seu acompanhamento será à parte22 pelo Ministério Público que 

constatando o seu descumprimento poderá-deverá  manejar uma ação de execução por 

quantia certa e/ou ação de execução com obrigação de fazer ou não fazer ou de dar com 

base no título executivo judicial perante o juízo cível competente levando-se em conta o 

provável valor que alcance e extrapole os juizados especiais cíveis; mesmo assim não 

inviabiliza o mencionado título por ter sido homologado pelo juiz do Juizado Especial 

devido a previsão legal não restringir ou excetuar ou mesmo limitar a competência 

jurisdicional.  

É perfeitamente factível executar o termo de ajustamento de conduta ou a 

composição dos danos ambientais no juizado especial cível desde que a modalidade de 
                                                 
22  Em todos os casos o cumprimento da composição dos danos ambientais deverá ser acompanhado tanto pelo Ministério Público quanto por quaisquer 

outros interessados (Poder Público e Coletividade – art. 225, caput, da CR) em procedimento próprio extra rito do juizado especial criminal, vez que com a 

aceitação e homologação judicial encerra a obrigação do autor do fato para os fins do art. 27 da LCA perdurando somente o cumprimento como efeito cível em 

apartado. 
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execução seja por obrigação de dar, de fazer ou não fazer, o que é perfeitamente 

admissível em decorrência da sua natureza impositiva com objetos imediatos não 

pecuniários, apesar dos custos considerados para que o infrator atenda a determinação 

judicial contida no título. Se houver cumprimento das obrigações que lhe incumbe não 

há complicações; todavia deixando in albis de atender as premissas por qualquer motivo 

e esgotando-se as vias de satisfação do objeto pretendido, referida execução seria 

convertida em perdas e danos (art. 632 e s. do Código de Processo Civil) e adota-se as 

regras da execução por quantia certa, sendo que dependendo do valor em espécie que 

alcançar a referida indenização e extrapolar o patamar dos Juizados Especiais estaduais 

(quarenta salários mínimos, art. 3º, I, da Lei nº9.099/95) ou dos Juizados Especiais 

federais (sessenta salários mínimos, art. 3º, caput, da Lei nº10.259/01) declinaria a 

competência para o juízo cível comum estadual ou federal23, pois não se pode preterir o 

interesse público ambiental (direito difuso de novíssima geração conforme 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no MS - 22.164-0/SP, rel. o Min. Celso 

de Mello, em DJU 17/11/95, p. 39206 ou  na ADI - MC 3540/DF, rel. Min. Celso de 

Mello, em DJ 03/02/2006, p. 00014) em abdicar de cifras ou com diminuição do 

montante como permite o art. 3º, §3º e art. 39, ambos da Lei nº9.099/95 ou quando o 

interesse seja além de patrimonial admita negociação e disposição. 

Assim, a homologação pode ocorrer em um juízo e ensejar execução noutro. 

Como os feitos em análise tramitam por competência absoluta nos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais este é que pode, havendo móvel qualificado para tanto, homologar e 

julgar sobre a eventual execução cível, mas também pode declinar a competência, se o 

caso.        

   

3.4 Procedimento para aplicação: Audiência preliminar e implicações  

                                                 
23  A competência da Justiça Federal é ditada por exclusão pelo cancelamento da súmula 91 do Superior Tribunal de Justiça configurando hoje 

deliberação uníssona, vejamos: “[...] Impõe-se a verificação de ser o delito praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 

autárquicas ou empresas públicas, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna, de forma a firmar ou não a competência da Justiça Federal [...] 5. O fato 

de o IBAMA ser responsável pela administração e a fiscalização da APA, conforme entendimento desta Corte Superior, não atrai, por si só, a competência da 

Justiça Federal, notadamente no caso, em que a edificação foi erguida fora da APA, sendo cancelado o enunciado nº 91/STJ, que dispunha que "compete à Justiça 

Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna". 6. Não sendo o crime de que aqui se trata praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse 

direto da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, inexiste razão para que a respectiva ação penal tivesse tramitado perante a Justiça Federal.( 

HC 38649 / SC ; HABEAS CORPUS 2004/0138946-8. Relator Ministro Paulo Gallotti. Sexta turma. Data do julgamento:25/04/2006. Data da publicação: DJ de 

6/06/2006, p. 203).”  
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O rito para aplicação dos institutos da composição dos danos ambientais está 

inserido no art. 72 da Lei nº9.099/95 (com amparo analógico no art. 79 da Lei 

nº9.605/98) que dispõe: 
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do 

Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável 

civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 

possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de 

aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

Após a chegada em juízo do termo circunstanciado de ocorrência da Polícia 

Judiciária que retrata o fato praticado, as circunstâncias da infração penal ambiental e os 

envolvidos, acostar-se-ia as folhas de antecedentes do (s) autor (es) do fato e designaria 

audiência preliminar. Este é o momento crucial para a aplicação dos institutos em 

referência da composição dos danos ambientais e da transação penal ambiental, pois se 

não houvesse êxito seria dada oportunidade ao Ministério Público de propor denúncia 

ou ação penal e a fase seria a de designação de audiência de instrução e julgamento, nos 

termos do art. 78 e seguintes da Lei nº9.099/95. 

Estabelece, assim, a audiência preliminar a “possibilidade da composição dos 

danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de 

liberdade”. Além do conteúdo reparatório, deve ser realizada uma única audiência para 

o fim colimado que seria dividida em duas etapas: a primeira de composição dos danos 

ambientais e, superada esta, a segunda de transação penal, com fundamento no princípio 

da celeridade previsto no citado art. 62 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais.  

O nome desta audiência é mesmo preliminar que perfeitamente atende aos 

requisitos legais e aos interesses ambientais defendidos. Diverso é o posicionamento de 

Carlos Ernani24 que assevera nestes termos  
Como a proposta de transação penal fica condicionada à prévia 

composição do dano ambiental, entendemos que o Juiz Criminal deva 

designar duas audiências – por uma questão de ordem prática: - uma 

audiência prévia, em que o Representante do Ministério Público fará ao 

infrator uma proposta de reparação do dano ao meio ambiente degradado; em 

havendo aceitação por parte do autor do fato, assinalar-se-á prazo para o 

                                                 
24  CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos. A lei ambiental comentada artigo por artigo: Aspectos penais e processuais penais. 3ª edição. 

São Paulo: Lemos & Cruz, 2005. 128 p.
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cumprimento do acordo; comprovando-se nos autos tal cumprimento, aí sim 

o Magistrado designará uma segunda audiência – a audiência preliminar 

propriamente dita-, para a formalização da proposta de transação penal. 

Segundo esta ilação, duas audiências seriam necessárias para resolução da 

problemática do crime ambiental de menor potencial ofensivo gerador de dano 

ambiental, linha de pensamento que viola frontalmente o princípio abordado da 

celeridade e inclusive o da informalidade (duas audiências ao invés de uma) e, ainda, 

provoca um tumulto no iter previsto na Lei n°9.099/95 que somente dificulta o 

andamento coerente e com presteza do feito criminal com nítidos prejuízos a real e 

efetiva tutela consagrada pelo legislador constitucional.  

Outro obstáculo que é apontado nesta doutrina e que não condiz com a previsão 

normativa é exigir-se o cumprimento do acordo para se marcar a segunda audiência, 

proposta esta que também padece do vício da ilegalidade por contrariar o art. 27 que 

trata exclusivamente da “prévia composição do dano ambiental”, qual seja antes, e 

devido ao incerto momento em que se comprovaria o atendimento pleno ao 

compromisso. 

Acrescenta-se mais que a praxe indica uma situação peculiar de que as 

audiências não são marcadas tão rapidamente como se gostaria e era almejado pelo 

comando legal, deixando de ser raro audiências serem designadas com mais de 6 meses 

ou até prazo mais longo, sendo que se fosse adotar este critério até ser marcada a 

segunda audiência parcela dos crimes ambientais em apuração poderiam prescrever ou 

estariam em vias de prescrição (a maioria dos crimes ambientais tem pena máxima 

cominada em abstrato menor que 1 ano – art. 109, VI, do Código Penal – prescrevem 

em 2 anos – e os com pena máxima igual ou inferior a 2 anos - art. 109, V, do Código 

Penal - prescrevem em 4 anos). O modelo proposto é, por isso, impraticável. 

 A tese defendida neste artigo é de uma única audiência que é a preliminar e 

que oportunizaria, se o caso, a composição dos danos ambientais e a transação penal 

ambiental, contando que superada esta fase segue-se para outra audiência que é a de 

instrução e julgamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em função do interesse ambiental ser prevalente, eis que configurado como 

direito fundamental, impõe-se atentar para o contexto formal da referida composição em 
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vista de que pretende-se garantir a efetividade do preceito de proteção integral ao meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Por conseguinte, a proposta que subsidiará a “prévia composição dos danos” 

com patentes efeitos cíveis terá que ser apresentada pelo Ministério Público, órgão a 

quem foi delegada esta missão, devido a sua correlação direta com a transação penal 

ambiental e a ação penal pública incondicionada (art. 26 da LCA), da qual é titular 

privativo(art. 129, I, da CR). Mesmo assim, deve-se sujeitar tal proposta aceita a 

homologação judicial para produção dos desejados efeitos cíveis. 

A construção da composição visa atender a fins dispostos tanto na Lei dos 

Juizados Especiais Criminais quanto na própria Lei dos Crimes Ambientais, ambos com 

respaldo incondicional na Constituição da República, cuja reparação dos danos inculca 

a busca incessante do restabelecimento do status quo ante ou se chegar o mais próximo 

do ideal, salvo declarada e tecnicamente comprovada impossibilidade.  

A comentada reparação, ainda, tem a faceta de representar tanto a 

restauração/recuperação e mesmo a regeneração natural acompanhada do ambiente 

degradado quanto a imposição de alguma medida de compensação, ficando 

extremamente difícil na prática a “impossibilidade” que, dependendo da conjuntura, 

pode ser convertida em indenização.  

O importante disso tudo é fazer com que o infrator ambiental venha, pelos 

meios coercitivos dispostos em lei estrita e a fim de se beneficiar com a despenalização 

característica da transação penal, isto se for beneficiário, adotar mecanismos 

reparadores de sua conduta lesiva em prol da garantia do direito fundamental humano 

ao ambiente ecologicamente equilibrado; podendo ser alvo, se não atender as 

obrigações insertas na proposta aceita de composição dos danos e de transação penal, a 

ter contra si movida uma ação civil de execução e outra penal ambiental (denúncia). 

Serve o instituto em estudo de elo de ligação entre o campo civil e o criminal e 

proporciona, cada um a seu modo, ampla proteção por intermédio das correspondentes 

responsabilizações. 
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RESUMO 

No presente artigo, pretende-se demonstrar os vínculos existentes entre a globalização, 

o sistema liberal e as relações de consumo.  Vínculos esses que, por sua complexidade, 

criam paradoxos quando examinados sob a ótica, mais reservada, de um contexto 

territorial delimitado. Esses paradoxos se concretizam, por um lado, pelas soluções, e de 

outro, pelos problemas gerados pelo liame. O enfrentamento desses problemas, através 

da busca de soluções adequadas, pode e deve se concretizar em objeto que tenha suas 

bases dispostas no entorno que envolve o sistema jurídico. A investigação, proposta 

para este trabalho, envolve a possibilidade de provar, por meio de raciocínio 

concludente, que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro veio para 

solucionar as questões que abriram fraturas dentro das interfaces comuns entre o 

sistema que caracteriza as ações do fornecedor e o sistema que põe em evidência as 

ações do consumidor. Torna-se o CDC, assim, o meio adequado, local, para enfrentar as 

adversidades criadas pela globalização do liberalismo, com incidência direta sobre as 

relações de consumo.    
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ABSTRACT 

In the present article, will be demonstrating the existent bounds between the 

globalization, the liberal system and the consumers relationship. Those bonds, by your 

complexity, generate paradoxes when they’re examined under a delimitated territorial 

context optic. These paradoxes are concretizing by the problems and by the solutions 

generated by these bonds. The confrontation for these problems, through a search for 

adequate solutions, can and must be done in an object that has your bases on the 

juridical systems environment. The investigation, proposing by this work, involves the 

possibility to prove that the Brazilian Consumers Protection and Defense Code came to 

solute the questions that open fractures inside the common interface between the 

systems that characterize the suppliers’ actions and the systems that evidences the 

consumers’ actions. In this way, the CPDC became the local right matter to confront the 

adversities created by the globalization of the liberalism, with a direct incidence in the 

consumer relationship.  

 
KEYWORDS 

LAW. CONSUMERS. RIGHTS. GLOBALIZATION. 

 
 
Introdução 

 

O estudo que se desenvolveu para o presente trabalho teve como escopo 

demonstrar: num primeiro momento, que a globalização das idéias, transmitida pelo 

sistema liberal, espalhou-se em diversas áreas do conhecimento humano e que, no que 

ser refere às relações de consumo, criou mais problemas que soluções, além do que 

configurou mais a desigualdade do que a igualdade preconizada; num segundo 

momento, que o Código de Proteção e defesa do Consumidor brasileiro caracterizou-se 

na intervenção estatal, como forma de dar uma solução que atendesse aos anseios 

sociais locais, fazendo com que os problemas originados pela globalização das idéias 

liberais pudessem ser enfrentados. 

Para propiciar condições ao desenvolvimento da proposta, dividiu-se o artigo em 

duas partes principais: na primeira,  que tem como título “O sistema liberal e a 
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sociedade de consumo”,  tratou-se de dar uma visão geral do sistema liberal, inclusive 

um breve histórico, e sua concatenação com a sociedade de consumo; na segunda, “A 

globalização do sistema liberal e suas conseqüências na relação consumerista: a solução 

brasileira aos problemas advindos com a sociedade de consumo”,  buscou-se 

demonstrar como ocorreu a globalização do sistema liberal no âmbito da relação de 

consumo, as conseqüências dessa globalização nesse meio, bem como os problemas 

advindos com ela. Por outro lado, nessa segunda parte, também se analisa o CDC como 

elemento que procura interferir no contexto criado, trazendo soluções adequadas para 

aproximar as partes da relação jurídica de consumo, que não conseguiam se desvelar 

sob a ótica liberal, vez que a igualdade, também preconizada, não existia entre as partes.  

 

1. O sistema liberal e a sociedade de consumo 

 

O sistema liberal, que surge no século XVIII, e se desenvolve até nossos dias, 

partiu de pressupostos nascidos e forjados numa sociedade que, de longe, se diferencia 

da atual. O seu aparecimento no século XVIII, ápice no século XIX, quase 

desaparecendo na primeira metade do séc. XX e, por fim, seu ressurgimento no fim do 

século XX demonstram a existência de crenças e descrenças tanto sobre os parâmetros 

delineadores de tal sistema quanto dos reais benefícios que ele pode prestar à 

humanidade. 

O liberalismo possui suas raízes em tradições e pensamentos  já desenvolvidos na 

Antiguidade clássica,1 que se afirmaram no fim dos séculos XVII e XVIII, em duas 

correstes principais: a construtivista continental  e a evolucionista da Grã-Bretanha. A 

construtivista,  
originou-se da nova filosofia do racionalismo, desenvolvida sobretudo por 
René Descartes (mas também por Thomas Hobbes na Inglaterra) e que 
atingiu sua maior importância no século XVIII através dos filósofos do  
iluminismo francês. Voltaire e J.J. Rousseau foram os dois mais influentes 
representantes desta corrente intelectual que culminou na Revolução 
Francesa [...] 2

Por outro lado, a corrente evolucionista desenvolveu-se na Inglaterra.    
Essas duas correntes intelectuais, que abrangem os mais importantes 
conteúdos daquilo que mais tarde, no século XIX, se chamou de liberalismo 

                                                 
1  HAYEK, Fridrich A. Von. Liberalismo: palestras e trabalhos. São Paulo: Bypress Comunicação 

Ltda.,1994. p.15. 
2  Idem. 
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concordavam em alguns pontos importantes como a exigência da liberdade 
de pensamento, liberdade de expressão e liberdade de imprensa [...]3

Sendo o liberalismo uma doutrina política, é natural que surjam controvérsias 

sobre os reais objetivos dessa doutrina. Se, por um lado, uns afirmam que o liberalismo 

utiliza-se dos ensinamentos da ciência econômica, e procura enunciar quais os meios a 

serem adotados para que a humanidade possa elevar  seu padrão de vida,4 outros vêem 

no liberalismo apenas a possibilidade de crescimento de uma pequena camada da 

população, aqueles que, mais fortes, conseguem dominar os mais fracos. 

No que se refere ao Estado, o liberalismo atribui a ele as funções de proteger a 

propriedade, a liberdade e a paz, o que revela um Estado mínimo e fraco perante  

qualquer direcionamento, seja político, seja econômico. No dizer de Bonavides:  
Com a construção do Estado jurídico, cuidavam os pensadores do direito 
natural, principalmente os de sua variante racionalista, haver encontrado 
formulação teórica capaz de salvar, em parte, a liberdade  ilimitada que o 
homem desfrutava na sociedade pré-estatal ou dar a essa liberdade função 
preponderante, fazendo do Estado o acanhado servo do indivíduo. 5

A burguesia revoltada contra o Absolutismo utilizou essas idéias para a destruição 

do já decadente Estado medieval e firmar-se no poder. A posição liberal teve sua razão 

de ser, para a época em que o sistema foi pensado, vez que a burguesia tinha pretensões 

de se libertar do absolutismo e, por isso, a idéia de liberdade plena estava presente com 

efusividade no discurso, que ainda manifestava a igualdade de todos os homens. Assim, 

o liberalismo efetuou mudanças significativas no sistema social da época, entre outras:  
O status foi substituído pelo contrato como alicerce jurídico da sociedade. A 
uniformidade de crença religiosa deu lugar a uma diversidade de credos em 
que até o ceticismo encontrou um direito à expressão. O vago império 
medieval do jus divino  e do jus naturale cedeu ao poder irresistível e 
concreto da soberania nacional. O controle da política por uma aristocracia 
cuja autoridade assentava na propriedade da terra passou a ser 
compartilhado com homens cuja influência derivava unicamente da 
propriedade de bens móveis. 6

Para se entender as posições referente ao Estado, é importante a análise das idéias 

de Hobbes e Locke, que propuseram o contratualismo como forma de criação do 

Estado. 

Em Hobbes, tem-se o estado de natureza como um primeiro momento do homem, 

quando ele se apresenta como um ser anti-social, individualista, egoísta. A partir dessas 

                                                 
3  Ibidem. p.16. 
4  STEWART JUNIOR, Donald. O que é liberalismo. 4. ed., Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 
1990. p. 13. 
5  BONAVIDADES,  Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 1972. p. 2.  
6  LASKI, Harold. O liberalismo europeu. São Paulo: Mestre Jou, 1973. p. 9. 
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características, o momento imaginado seria da guerra geral do homem contra o homem, 

quando se nota o império da lei do mais forte. Momento peculiar em que a teoria 

evolucionista de Darwin seria aplicada para o desenvolvimento e vitória do mais forte, 

em uma competição sem fim. Nas palavras de Hobbes: “Os homens não tiram prazer 

algum da companhia uns dos outros (e sim pelo contrário, um enorme desprazer), 

quando não existe um poder capaz de manter todos em respeito.” 7  A forma encontrada 

para dar solução a esse estado de confusão generalizada, discórdia e desrespeito ao 

outro e à vida é o contrato que faz com que o homem abra mão de sua liberdade, do seu 

direito de natureza – entendido este, por Hobbes, como a “liberdade que cada homem 

possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua 

própria natureza, ou seja, de sua vida, e conseqüentemente de fazer tudo aquilo que seu 

próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim”.8   

Por outro lado, sobre o estado de natureza, afirma Locke que, nesse estado, o 

homem se encontra em “perfeita liberdade para ordenar-lhe as ações e regular-lhes as 

posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei da 

natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem”. 9

A partir disso, o homem, em um estado de natureza, regraria por si mesmo 

suas relações.  Através de uma observação rápida pode-se pensar que essa forma de 

autotutela seria perfeita; todavia, quando se insere esse estado em um grupo real de 

indivíduos, o resultado é catastrófico. Instaura-se a barbárie. Os indivíduos, ao 

perceberem a possibilidade de auto-regência, passam a abusar da força e do poder para 

sobrepujar outros. Além disso, um pensamento que pressupõe um estado onde todos os 

indivíduos se encontrariam iguais e livres é absolutamente hipotético, pois requer um 

momento “zero”, ou seja, antes de qualquer possibilidade de um indivíduo subjugar 

outro. 

Assim, a liberdade e a igualdade, presentes no estado de natureza proposta por 

Locke são instáveis. Pois, a partir do momento em que o indivíduo não consegue 

garantir sua sobrevivência por si, obriga-se a negociar com outros indivíduos para 

conseguir, de alguma forma, prover seu sustento e sua proteção.  

                                                 
7  HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: 

Nova Cultura, 1988. p. 75. (Coleção os pensadores). 
8  Ibidem, p. 78. 
9  LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. São Paulo: Abril, 1983. p. 35. 
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Rousseau tem uma perspectiva diferente sobre os aspectos de igualdade e 

liberdade no Estado de natureza. Primeiramente, o autor duvida que algum dia tenha o 

homem vivido em um perfeito Estado de natureza, pois é difícil provar que tenha, em 

alguma época, tal ordem absolutamente natural. Pressupõe, assim, que sempre tenha 

existido alguma espécie de pactualidade entre os homens. Todavia pode-se falar em 

uma desigualdade natural, podendo ser classificada de duas formas:  
A primeira é chamada de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza 
e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das 
qualidades do espírito e da alma; a outra, que se pode chamar de 
desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de 
convenção que é estabelecida ou pelo menos, autorizada pelo consentimento 
dos homens. Esta consiste em vários privilégios de que gozam um  em 
prejuízo de outros, como o serem mais ricos, mais poderosos e 
homenageados do que estes, ou ainda por fazerem-se obedecer por eles.10

Percebe-se que Rousseau, mesmo não aceitando a idéia de um homem natural 

bruto e selvagem, aceita as características expostas a partir do Estado natural que Locke 

confere anteriormente. Assim, a liberdade de auto-organização, sem qualquer sistema 

limitador de conduta, desencadeará em desigualdade. A partir disso, o autor sabiamente 

descreve as possíveis ações dos indivíduos de uma forma mais realista que os 

pensamentos, com bases ideológicas cristãs, de Richard Hooker, defendidos por John 

Locke nesse ambiente.  

No entanto, não é o Estado de natureza o principal foco de estudo do presente 

trabalho, mas a idéia de ambiente que e apresenta. Um ambiente onde os homens podem 

organizar-se por sua própria sorte, sem qualquer interferência. Questiona-se a real 

existência de liberdade e de igualdade.  

Pode-se afirmar a existência de liberdade, todavia caberá ao indivíduo 

conquistá-la e mantê-la perante os outros, ou seja, essa só será possível a partir do 

momento em que se obtém poder para vencer a diferença que sobrepuja o indivíduo ao 

interesse de outrem; caso contrário viverá com sua liberdade à mercê da vontade 

daquele que é superior. 

Sobre a igualdade, serão iguais aqueles que tiverem força para ser, e também 

aqueles que forem considerados iguais por quem tem poder. Assim, novamente o fraco 

perece, permanecendo sob a vontade dos que acima dele se encontram, os iguais. Não 

existe, nesse ambiente, um patamar mínimo de igualdade, ou seja, o indivíduo será 

                                                 
10  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. São Paulo: Abril, 1983, p. 236. 
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considerado inferior, igual ou superior, dependendo de a quem esteja sendo comparado. 

Assim, o indivíduo pode ser considerado igual em um primeiro momento e, depois, ser 

considerado superior ou inferior, podendo da mesma forma oscilar de acordo com a 

circunstância. Ou seja, não é possível estabelecer um parâmetro de igualdade diante de 

uma grande complexidade de situações e indivíduos. 

Na Europa do século XVII e XVIII, o mercado capitalista se desenvolveu com o 

incremento da produção e do comércio; é o início da Revolução Industrial, que reclama 

pela consolidação das novas idéias nos âmbitos social, econômico e político. “Nessa 

conjuntura, teorias políticas afloraram tendo como objeto axial o comportamento 

humano, afirmando serem os interesses individuais e egoístas os motivadores do agir 

humano.”11   Se o capitalismo se desenvolveu juntamente com o liberalismo, pode-se 

afirmar com Hunt, que “das idéias dos capitalistas sobre a natureza da humanidade e 

suas necessidades de serem livres das grandes restrições econômicas é que nasce a 

filosofia do individualismo, que serve de base para o liberalismo clássico”.12 Os dois, 

liberalismo clássico e individualismo, estão juntos, vez que possuem fundamentos 

iguais. “Não há dúvida quanto à relação existente entre o liberalismo e a teoria do 

individualismo.  É ela que fundamenta a estrutura do mercado, onde o indivíduo, 

enquanto proprietário, deve encontrar-se livre.”13   

No século XVIII, a França se torna uma das pontas-de-lança do pensamento 

liberal, pois os fisiocratas tiveram função preponderante, pois acreditavam 
ser a riqueza de uma nação advinda da agricultura. Para eles, se os 
produtores rurais fossem livres para agir de  acordo com seus próprios 
interesses, a harmonia social e a prosperidade se realizariam para toda a 
nação. Portanto, a liberdade é condição natural, as restrições são frutos da 
compulsão. Cada homem deve cuidar de si próprio o único princípio da 
identidade de interesses é a ordem e o preceito aos contratos estabelecidos 
sem coerção. 14    

Assim, o liberalismo começava a tomar corpo, e suas idéias ganhavam adeptos 

tanto na Europa continental quanto na Inglaterra. Nas palavras de Mises, o liberalismo: 
é uma doutrina inteiramente voltada para a conduta dos homens neste 
mundo.  Em última análise, a nada visa senão ao progresso do bem-estar 
material exterior do homem e não se refere às necessidades interiores, 
espirituais e metafísicas. Não promete felicidade e contentamento aos 

                                                 
11  HOLANDA, Francisco Uribam Xavier de. Do liberalismo  ao neoliberalismo. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1998. p. 18-19. 
12  HUT, E. K. História do pensamento econômico, 4. ed., Rio de Janeiro: Campus, 1986. p. 50. 
13  HOLANDA, op. cit. p. 29. 
14  HOLANDA, op. cit. p. 18. 

  4652



homens, mas, tão-somente, a maior satisfação possível de todos os desejos 
suscitados pelas coisas e pelo mundo exterior. 15  

 

Resta claro que o sistema liberal está exclusivamente voltado para o prazer que 

advém da aquisição de bens materiais; em última análise, está voltado para o consumo, 

embora se diga que “o liberalismo não visa a criar qualquer outra coisa, a não ser as 

precondições externas para o desenvolvimento da vida interior,”16 também é certo que o 

desenvolvimento interior independe das condições externas.  Nessa seara, o liberalismo 

deve se contentar com suas idéias voltadas para a aquisição de bens de consumo, e as 

possíveis satisfações básicas que esse tipo de conduta possa trazer ao indivíduo. Isso 

justifica a concomitância do desenvolvimento do liberalismo  com o da sociedade 

consumerista.  

Nesses parâmetros, o liberalismo está intimamente voltado para o 

desenvolvimento tecnológico e à competividade entre os indivíduos, já que a 

individualidade é outro aspecto inerente ao sistema. É inegável que a tecnologia tem 

facilitado a vida dos indivíduos, e até a prolongado; porém, paradoxalmente,  tem-se 

notado alto índice de suicídio em sociedades de alta tecnologia, como é o caso do Japão, 

o que demonstra a não-relação entre aquisição de bens com felicidade interior.  

A razão é outro elemento pertencente às idéias liberais, porque, segundo  essa 

doutrina, tudo deve ser desenvolvido através dela. Sendo os sentimentos desconectados 

da razão, o liberalismo só aceita a razão como possibilidade de solução aos problemas 

sociais. Porém, a razão é o elemento que conecta o homem ao questionamento de sua 

existência, vez que é o único animal que se questiona sobre o por quê de estar vivo. 

Mais uma vez, paradoxalmente, o liberalismo tenta, por um lado, ligar a razão ao 

material, mas não consegue ver que essa mesma razão é justamente o problema que não 

quer enfrentar – o interior do indivíduo. 

Segundo os defensores do liberalismo,17 ele visa ao bem-estar de todos e não 

apenas de uma camada ou classe social. Na teoria, pode ser que isso se pretendesse, 

como afirma Misses: “Foi isso que os utilitários ingleses quiseram dizer – embora, é 

verdade, de modo não muito apropriado – com seu famoso preceito, ‘a maior felicidade 

                                                 
15  MISES, Ludwig Von. Liberalismo: segundo a tradição clássica. Trad. de Haydn Coutinho Pimenta. 

Rio de Janeiro: José Olympio, Instituto Liberal, 1987. p. 6. 
16  Idem. 
17  Ibidem, p. 4. 
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possível ao maior número possível de pessoas.”18   Porém, na prática, o que se tem 

notado é o privilégio das classes abastadas.  E isso não poderia ser diferente, uma vez 

que o liberalismo possui como dois dos seus maiores pressupostos a liberdade e a 

igualdade. 

Assim, quando o liberalismo estabelece a ficção da igualdade entre os seres 

humanos, dá ensejo à liberdade de condutas na sociedade – outra ficção –, pois, se os 

indivíduos são iguais, possuem todas as condições de estabelecerem inter-

relacionamentos sociais, sem que haja o predomínio de um sobre o outro. Porém, na 

realidade, isso – liberdade e igualdade – é apenas ficção que vai da conduta social à 

conduta jurídica. 

Conforme ensina Mises: 
Os liberais do século XVIII, guiados pelas idéias da lei natural e do 
iluminismo, exigiam para todos a igualdade nos direitos políticos e civis, 
porque pressupunham serem iguais todos os homens, Deus fez todos os 
homens iguais, dotando-os, fundamentalmente, das mesmas capacidade e 
talentos, soprando-lhes o sopro de seu Espírito. 19  

A igualdade inexiste, os seres humanos são diferentes tanto individual, quanto 

socialmente. Nenhum ser humano, como indivíduo, é igual a outro. Dentro da 

sociedade, eles ocupam posições diferentes, guardadas suas peculiaridades sociais, 

econômicas e cognitivas.  Dentro dessa ótica, resta configurada uma sobreposição social 

dos indivíduos com maior poder em relação aos de menor poder, o que, em última 

análise, retira a possibilidade de igualdade dentro da sociedade. Os indivíduos não são 

iguais para decidir sobre que condutas devem ter. 

Quando se analisam as proposições que envolvem a questão da igualdade, as 

dúvidas podem se suceder em diversos sentidos:  se os homens são iguais, o tratamento 

jurídico igual a todos seria o mais coerente; se os homens não são iguais, a dimensão da 

igualdade aplicada aos desiguais pode gerar injustiças, pois, para se fazer  justiça,  é 

imprescindível o tratamento desigual vinculado ao intuito de proteção  ao mais fraco.   

No ver do sistema liberal, o tratamento igualitário seria para não prejudicar o mais 

fraco, porém isso não acontece, pois tratar os desiguais igualmente é  pressuposto para a 

injustiça.  

A idéia criada pelo liberalismo, de que todos são iguais perante a lei, é uma das 

maiores falácias crida na história do direito, vez que nunca existiu, e a sua existência, 
                                                 
18  MISES. op. cit., p. 9. 
19  Ibidem, p. 30. 
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para se concretizar em elemento de justiça, dependeria de as partes serem iguais, o que 

também não acontece em muitos casos. 

Nessa seara, a sociedade de consumo, que é envolta no que se denominou relação 

de consumo – que, por sinal, é justamente onde o liberalismo tem seu ponto forte –, 

deixou marcada a sociedade pela força dos fornecedores sobre os consumidores. 

Aqueles, com maior poder, tanto técnico-científico quanto econômico, dominaram e 

dominam as relações de consumo em detrimento dos consumidores, fracos em 

organização, em conhecimento técnico-científico e também economicamente. 

 

2. A globalização do sistema liberal e suas conseqüências na relação 

consumerista: a solução brasileira aos problemas advindos com a sociedade 

de consumo 

 

Globalização é a palavra da hora, embora ela não seja nova nem como teoria nem 

como prática. O interagir comercial e cultural entre os povos é tão velho quanto a 

sociedade humana: Roma globalizou sua prática; a Grécia, sua teoria; a Índia, suas 

especiarias; a Igreja, suas crenças; a Europa, sua dominação colonialista e, 

paradoxalmente, suas idéias liberais nos dois últimos séculos do milênio. Nem uma 

novidade, portanto, quando se fala em globalização.  

Nesse contexto globalizado, as influências teóricas e práticas das idéias acabam 

por estabelecer comportamentos que se refletem tanto no âmbito social, lato sensu,  

quanto no âmbito sócio-jurídico, strictu sensu.   

Assim, tendo em vista as mudanças legislativas ocorridas no Estado brasileiro, nas 

últimas décadas, é de se supor que as transformações econômicas, jurídicas e sociais  

que se fizeram no mundo, nos dois últimos séculos, não passaram despercebidas em 

nível de Brasil. Isso porque, inserido no contexto mundial, recebe os reflexos do que 

acontece nos âmbitos econômico,  político,  social e jurídico, quando esses 

acontecimentos têm importância em nível internacional.     

A sociedade mundial vê, a partir do liberalismo emergente do século XIX,  um 

direcionamento para as idéias propostas nessa doutrina, que primeiro aparece no âmbito 
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político,20 e depois alastra-se ao plano econômico, onde a liberdade e a igualdade 

figuram como fonte da vontade.  

Assim, tanto a liberdade quanto a igualdade aparecem muito bem delineadas no 

plano teórico e ideal; porém, no plano prático e concreto, os objetivos ficam longe das 

metas traçadas.  

Nesse contexto prático, surgiu a produção em massa e a concorrência que, em 

um primeiro momento, parecia ser totalmente favorável ao consumidor.   Nesse sentido, 

também se manifesta  Benjamin: “É para ele e pensando nele que se produz.  É a ele que 

se vendem produtos e serviços; é a ele que se busca seduzir com a publicidade.”21-22  

Porém esse quadro não se concretizou na prática porque, segundo Donato,  
em face das extraordinária proporções alcançadas por esse processo 
produtivo, cada vez mais fortalecido, o consumidor, já imbuído do espírito 
consumerista que esse mesmo processo produtivo veio a impingir-lhe, 
tornava-se vulnerável.  Resta, ao final, o consumidor atingido por essa 
explosão produtiva, que o induz a buscar mais e mais a satisfação de suas 
necessidades e desejos e, ao mesmo tempo, torna-o impotente face à 
robustez adquirida pelo produtor.  Contrariamente ao esperado, ou seja, ver-
se o consumidor engrandecido pelo seu poder de compra, deparamo-nos 
com sua fragilidade, sua vulnerabilidade frente ao poderio econômico.23   

No contexto do capitalismo   os produtores  se organizaram, e os consumidores 

desorganizados se tornaram vulneráveis frente ao poder econômico. 

A situação criada pela atividade econômico-social, colocando de um lado os 

empresários - fornecedores – e, de outro, os consumidores, que na teoria deveriam andar 

juntos para o crescimento global da sociedade,  criou uma configuração não esperada:  

os empresários organizados formaram monopólios ou cartéis, dominando, através do 

seu poder econômico, todas as relações vinculadas ao consumo, uma vez que, do outro 

lado, estavam os consumidores desorganizados e, portanto, vulneráveis a todo  tipo de 

direcionamento advindo do mais forte.     

                                                 
20  Analisando a democracia marxista e liberalista, afirma Severo Rocha que: “Entendemos que talvez a 

maior dificuldade para a análise da democracia no fim do século seja provocada pelo fato de que as 
duas teorias dominantes na teoria política, o marxismo e o liberalismo, chegaram a um esgotamento de 
suas potencialidades críticas.” ROCHA, Leonel Severo. Direito, cultura política e democracia. Anuário 
do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado- 2000, São Leopoldo: Gráfica da 
unisinos, 2000. p.141. 

21  BENJAMIN, A. H. de Vasconcellos e. O conceito jurídico de consumidor. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1988. p. 69. 

22  Idem. 
23  DONATO, Maria Antonieta Zanardo. A proteção do consumidor: conceito e extensão. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1993. p.18. 
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O poder econômico impunha seus ditames, e os consumidores não possuíam 

meios eficazes para defesa, uma vez que a pretendida igualdade entre as partes dava 

lugar ao domínio de uma parte economicamente forte e organizada sobre a outra 

economicamente fraca, desorganizada e  sem a proteção do Estado, que não dispunha de 

meios jurídicos  condizentes com a situação que se formara. 

Dentro do contexto econômico-social descrito, o próprio Direito se vê 

envolvido. Devido a esse envolvimento, o Direito procurou organizar-se dentro da idéia 

de sistematização jurídica, que se apresentava como sendo  o indispensável à sua 

estabilidade e que, no início do século XX, parecia solucionar todos os problemas.    

Porém, como bem salienta Donato,  
do ideal propagado pela  Revolução Francesa - Igualdade, Liberdade e 
Fraternidade - restaram, pois, nas últimas décadas, encampado pela 
sociedade capitalista, a tão-somente: igualdade e liberdade.  Ideais estes que 
estavam a refletir unicamente a realidade jurídica positiva já existente e que, 
por essas razões, não mais refletiam verdadeiramente a realidade fática.24  

 

Com esse quadro delineado, cabia ao Estado – e no nosso caso ao Estado 

brasileiro - e ao Direito buscarem soluções aos impasses advindos das relações que se 

estabeleciam entre fornecedor e consumidor. Surge, num primeiro momento, um 

conjunto normativo que atuou de forma paliativa como proteção ao consumidor. É a 

fase pré-intervencionista: 
A teoria pré-intervencionista de proteção do consumidor e, portanto, o 
direito de proteção do consumidor, desenvolveu-se a partir do direito 
comercial e do direito de concorrência. Analisaram-se criticamente alguns 
pressupostos básicos de direito civil como a liberdade contratual, “caveat 
emptor”, responsabilidade por culpa etc. Esta teoria propôs soluções 
“amenas”, sem impor padrões satisfatórios nas relações contratuais que, é 
claro, tinham de ser adequadas  às diversas tradições legais.25

Antes de assumir a complexidade criada pela sociedade de consumo, a relação 

vendedor/comprador possuía um vínculo de confiabilidade direto.   Nesse sentido 

explica Moraes:  
Essa relação assumia um caráter muito pessoal, e eventual conflito 
circunscrevia-se à órbita privada ou individual dos litigantes.  E,  ademais, 
não merecia maior relevo social. Com o passar do tempo, todavia, em face 
da mudança nas relações de comércio e em razão do advento da sociedade 
de consumo, caracterizada pela produção em massa, aliada ao imperioso 
crescimento da publicidade nesse campo, houve necessidade de o Estado 
intervir, com seu poder cogente, nas relações em que figurasse como parte o 
consumidor, tutelando seus interesses.   E isso porque, se de um lado o 

                                                 
24  DONATO, op. cit., p.18. 
25  REICH, Norberto. Algumas proposições para a filosofia da proteção do consumidor. RT-728, junho 

de 1996, p. 13. 
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consumidor, isoladamente considerado, se mostrava frágil e impotente para 
enfrentar as novas ofensas que lhe eram arremessadas pelo mundo moderno, 
de outro lado impunha-se ao Estado conferir um  tratamento  jurídico 
peculiar a esse conflito oriundo de uma relação que não mais se estabelecia 
no plano eminentemente individual.26       

A confiança é um dos elementos que move as relações entre as pessoas e, em 

última análise, a própria sociedade. Ao pretender adquirir uma passagem de ônibus, o 

consumidor não vai antes às oficinas da empresa verificar se a manutenção dos veículos 

está sendo feita. Há uma confiança de que isso esteja sendo feito.27  Através dessa 

confiança, vislumbra-se a certeza no futuro. É de certa forma uma antecipação do 

futuro.28 Porém, se trabalhada a confiança vinculada com a segurança, há de se ver que 

somente o presente traz toda a segurança. Nas palavras de Luhmann: “La confianza 

solamente puede asegurarse y mantenerse en el presente. Ni el futuro incierto ni incluso 

el pasado puede despertar la confianza, ya que no se há eliminado la posibilidad del 

descubrimiento futuro de antecedentes alternativos.”29  Assim, a confiança é um 

elemento que não se mostra como segurança, mas  como possibilidade. Fazer a ação 

com confiança é fazê-la dentro de parâmetros possíveis. Nas palavras de Luhmann: “La 

confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho 

básico de la vida social.”30

Falar em confiança nas relações de consumo é  falar em qualidade, garantia de 

troca do produto, de ressarcimento dos danos possíveis, fazer novamente o serviço que 

não ficou a contento.  Também a confiança, nas relações de consumo, está diretamente 

relacionada com seleção. A seleção no presente determina o futuro. E essa seleção 

                                                 
26  MORAES, V. de L. Da tutela do consumidor, Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre: AJURIS,  p.7-8, 1989. 
27  “Quien confia en una empresa, en una determinada situación, producción y/o comercialización de 

bienes y servicios es porque espera que ella se comporte en forma predecible conforme a las 
expectativas que ella misma generó como antecedente, verbigracia, por la publicidad masiva. Generar 
confianza entonces implica otorgar certeza sobre algun acontecimiento futuro, verbigracia, la eficiencia 
y seguridad del bien o servicio; es hacer desaparecer la incertidumbre, es poder anticiparse ala misma y 
comportarse como si ese futuro fuera cierto y minimizando las sítuaciones de riesgo.De esta forma, 
entre la confianza y el futuro, hay una relación de previsibilidad en el comportamiento empresarial y 
cuanto mayor sea la confianza, mayor sera el grado de certidumbre acerca de un comportamiento o 
hecho futuro de los consumidores.” WEINGARTEN, Celia. El valor economico de la confianza para 
empresas y consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 33, 
p. 35 janeiro/março 2000. 

28  LUHMANN, Niklas. Confianza. México: Anthropos, 1996. p.14. 
29  Ibidem, p. 20. 
30  Ibidem, p. 5. 
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deveria levar em conta, sensivelmente, a confiança que o consumidor possui no produto 

ou serviço a ser adquirido.31  

É de se notar que o verbo dever  foi utilizado como “deveria” e não como 

“deve”, justamente para deixar claro que, muitas vezes, não há para o consumidor 

opção de escolha para decidir entre um produto em que confia ou não. As relações 

jurídicas de consumo são concretizadas, não raras vezes, sobre produtos ou serviços 

monopolizados e sob as condições de cartéis, que estão distante de possibilitar opções 

baseadas na confiabilidade.  

Luhmann, com propriedade, dispõe: 
Este problema puede captarse más claramente si distinguimos entre el futuro 
en el presente y el presente en el futuro. Cada presente tiene su propio 
futuro, que es el prospecto ilimitado de sus propias posibilidades futuras. 
Concibe un futuro del cual solamente una selección puede, en el futuro, 
convertirse en presente. En el progreso hacia el futuro, estas posibilidades 
abren paso a la selección de nuevos presentes y con elo a nuevas 
perspectivas futuras.32

Não resta dúvidas que, de uma maneira geral, dentro da sociedade,  a seleção do 

presente estabelece o futuro, uma vez que o futuro se vê no presente. Porém, quando se 

trata de relação jurídica de consumo, como já foi abordado anteriormente, nem sempre 

pode-se falar em possibilidade de seleção, ou seja, em possibilidade de escolha do 

futuro, vindo portanto o futuro, muitas vezes, por imposição e não por seleção. 

Não descuida Luhmann da possibilidade de diferença entre presente e futuro, 

quando busca solução para o impasse, no que denominou de eleição consciente.  
Si la experiencia trae conciencia de la diferencia entre su futuro en el presen-
te y su presente en el futuro, la oportunidad surge de hacer una elección 
consciente, junto con la incertidumbre y una necesidad de consolidar 
relaciones entre los presentes actua-les y los presentes futuros, que el futuro 
en el presente parece poner en peligro.33

Nas relações de consumo, nem sempre a solução adotada por Luhmann se 

aplica. Eleição consciente é um elemento que nem sempre vai estar presente nas 

relações jurídicas de consumo. Se, por um lado, o consumidor pode eleger 

                                                 
31  Nesse sentido, Celia Weingarten: “El hombre actua por motivaciones, y la primoridial es la expectativa 

de confianza que supera la incertidumbre en cualquier orden, especialmente en el ambito juridico 
economico para romper con los riesgos del mercado, creando un marco de expectativa favorable a su 
acceso, evitando daños innecesarios. La espectativa de confianza nace fundamentalmente a partir dela 
credibilidad objetivizada, que es la que orienta el comportamiento y guia las decisiones del individuo y 
sus intencionalidades, especialmente a los consumidores.”  WEINGARTEN, Celia. El valor economico 
de la confianza para empresas y consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, n. 33, p. 35, jan./mar. 2000. 

32   Ibidem, p.21. 
33   Idem. 
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conscientemente entre um produto e outro, entre um serviço e outro, muitas vezes essa 

eleição consciente não aparece, vez que o consumidor não possui a opção de eleição. 

Assim, não haverá como consolidar relações entre os presentes atuais e os presentes 

futuros. Não há como retirar o perigo que se apresenta. 

  Nesse patamar de discussão, em que se envolve a relação jurídica de consumo, 

pode-se dizer que a relação entre presente e futuro nem sempre  é uma questão de 

confiança, ela simplesmente acontece no presente, independentemente da perspectiva de 

confiança no futuro.   

A confiança, como redutor da complexidade social, é inegável quando ela pode 

ser aplicada. Porém, essa aplicabilidade, em nível de relação de consumo, está longe de 

ser a ideal.  O surgimento da dogmática consumerista é uma tentativa de fazer surgir 

uma maior confiança dentro desse tipo de relação, vez que não se podia deixar que as 

partes continuassem a se digladiar na busca de soluções, na maioria das vezes não 

encontradas, para solver os problemas que se apresentavam. Mesmo porque as partes 

estavam em franca desigualdade, sendo o fornecedor  mais forte, tanto economicamente 

quanto em nível de conhecimento. Essa desigualdade somente trazia segurança e 

confiança para o fornecedor e não para o consumidor.  

Luhmann, analisando a questão atinente ao dinheiro e ao poder, no meio social, 

os coloca como mecanismos sociais que garantem segurança frente ao futuro, 

pressupondo confiança.34    E isso é exatamente o que ocorre no âmbito da relação de 

consumo: o dinheiro e o poder estabelecem segurança e confiança para os fornecedores 

que, através deles, possuem condições de manipular o mercado a seu bel-prazer. Essa 

situação, analisada sob a ótica de um período anterior à dogmática do consumidor, pode 

encontrar um distanciamento acentuado entre fornecedor e consumidor, com 

predomínio quase total daquele sobre este.  

A dogmática consumerista vem com o intuito de diminuir esse distanciamento, 

fazendo com que haja uma maior igualdade entre as partes. A união dessa igualdade 

com a criação de expectativas generalizadas que,  muitas vezes, não possuem aprovação 

                                                 
34  Nas palavras de Luhmann: “Dinero, poder y verdad (a los cuales volveremos en detalle) son meca-

nismos sociales que permiten que se pospongan las decidones, sin embargo garantizan una seguridad 
frente a mi futuro de mayor incertidumbre y complejidad de sucesos. La estabilización de éstos y otros 
mecanismos en el presente presupone la confianza” LUHMANN. Confianza, p. 26-27. 
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individual, possibilita uma maior confiança na ação a ser executada, ocorrendo, 

também, uma redução da complexidade social. Nesse sentido, escreve Luhmann: 
[...] através da generalização, são superadas as descontinuidades tópicas a 
cada dimensão, eliminando-se assim os perigos específicos a cada dimensão. 
Dessa forma a normatização dá continuidade a uma expectativa, 
independentemente do fato de que ela de tempos em tempos venha a ser 
frustrada. Através da institucionalização o consenso geral é suposto, 
independentemente do fato de não existir uma aprovação individual.35      

Quanto mais complexa a sociedade, maior a  possibilidade de discrepância no 

que se refere às expectativas, fazendo que haja uma diminuição na confiança a ser 

depositada sobre a ação.  

Por isso, há necessidade de um conjunto normativo capaz de retomar a 

confiança. Assim, nas últimas décadas, a sociedade vem obtendo avanços consideráveis 

no que se denominou Direito do Consumidor.   Da mesma forma que os demais 

Estados, o Brasil não podia manter-se fora do novo contexto, mormente que não 

possuía, em seu direito positivo, normas que possibilitassem uma efetiva proteção ao 

consumidor.    

Antes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Brasil, a defesa do 

consumidor era exercida de  maneira superficial. Assim, antes do Código de Defesa do 

Consumidor, a preocupação jurídica em torno da matéria defesa do consumidor aparece 

com determinação na Constituição brasileira de 5/10/1988.   Nesse Diploma Legal, os 

princípios da tutela do consumidor são tratados em dois momentos principais: no Título 

II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais -  Capítulo I - Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos, art. 5º, XXXII, que responsabiliza o Estado pela promoção da 

defesa do consumidor; e no  Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira - Capítulo I 

- Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica,  art. 170, V, que erige como princípio 

constitucional a defesa do consumidor.  

Além desses dispositivos, que foram e são basilares para a construção jurídica 

em torno da defesa do consumidor, a Constituição contempla outros que, embora não 

sejam de cunho fundamental, são importantes no contexto jurídico:  o art. 150 § 5º;  o 

art. 175, § único, II; o art. 220, §§ 3º, II e 4º.  A Constituição trata do assunto em vários 

de seus dispositivos, deixando clara a intenção de adotar, na legislação brasileira, um 

caminho firme para a regulamentação do Direito do Consumidor. 

                                                 
35  LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro Ltda., 1983. p. 110. 
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O direito brasileiro, no que se refere à proteção ao consumidor, apresentava, 

antes do código, uma regulamentação esparsa e indireta, sem  disciplina e 

sistematização, que somente veio a tomar corpo jurídico a partir do Código de 1990.  

Assim, o embrião do desenvolvimento da proteção ao consumidor no Brasil foi a 

Constituição de 1988, pois foi ela que determinou a elaboração do Código de Defesa do 

Consumidor, no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias além, é 

claro, de normatizar os princípios básicos desse direito. 

Portanto, o constituinte brasileiro, em bom tempo, incluiu, no contexto jurídico 

nacional, os pilares que iriam nortear o ordenamento positivo sobre a proteção do 

consumidor.  Ao lado disso, é de se salientar que a matéria tomou forma direta e 

orientadora a partir dessa Constituição vindo, mais tarde, a se concretizar no Código de 

Defesa do Consumidor.   

Por isso,  a afirmação de que a Constituição de 1988 jurisdicionou a necessidade 

de se implantar, no direito nacional, a proteção ao consumidor, é verdadeira, uma vez 

que essa idéia estava apenas no pensamento dos juristas pátrios já, na época,  

transformando-se em movimento em prol da consolidação desses direitos. 

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro veio para atender às necessidades 

de dar proteção àquele - o consumidor - que não tinha condições de fazer frente aos 

bem-organizados e economicamente mais fortes - os fornecedores -. As características 

da relação de consumo do século XX  mudaram consideravelmente, se  comparadas 

com as do  século XIX.  É a sociedade de consumo que aparece com suas características 

próprias. No século XX, as relações entre consumidor e fornecedor se agigantaram de 

tal forma que a legislação existente  não mais atendia às conveniências do novo modelo.    

Aliada a isso, acentuou-se a fragilidade do consumidor frente aos grandes grupos 

econômicos, exigindo uma rápida e consistente solução, na órbita jurídica, com a 

implantação de uma  legislação voltada para a defesa do consumidor.  Na realidade, o 

consumidor, nessa nova sociedade, é o elemento vulnerável, necessitando de proteção e, 

como diz Pellegrini Grinover, “é com os olhos postos nesta vulnerabilidade do 

consumidor que se funda a nova disciplina jurídica”.36

                                                 
36  GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 

do anteprojeto.  Rio de Janeiro: Forense, 1995.  p. 7. 
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Por esse caminho seguiu, e não poderia ser diferente, o Código de Defesa do 

Consumidor brasileiro,  buscando minimizar as diferenças de força existentes entre 

consumidor e fornecedor, ou seja, criando um novo direito.  

Se, por um lado, existem Estados que preferem regular as relações de consumo 

mediante leis esparsas, atendendo distintamente a cada situação, outros preferem a 

consolidação da matéria de  forma sistemática dentro de um código. O Brasil optou por 

esse último modelo, como forma de regulamentação das relações jurídicas de consumo.  

E, dessa forma, o Brasil aparece como pioneiro da codificação do direito do consumidor 

no mundo. 37

A promulgação do Código foi um enfrentamento às situações problemáticas  que 

se desenvolveram através da globalização da sociedade de consumo. Foi uma resposta 

do direito brasileiro às desigualdades e injustiças que cresciam no âmbito das relações 

de consumo. Desigualdades e injustiças que tinham como base a teoria globalizada 

vinculada ao sistema liberal, num primeiro momento, e neoliberal num segundo.  

Assim, com base numa teoria global de liberdade de ação e igualdade entre as 

partes da relação jurídica de consumo, desenvolvia-se todo um contexto ficcional, social 

e jurídico, que impedia o desenvolvimento de um caminho seguro que levasse à 

harmonização das ações sócio-jurídicas direcionadas às relações jurídicas de consumo. 

É de se deixar claro que todo esse contexto estava corroborado pelo direito, que era 

alimentado pelo mesmo sistema liberal.  

Porém, o Brasil buscou, através de suas configurações sociais locais, uma 

solução jurídica que se consolidou no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

brasileiro – Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 – que, por suas características de 

código, foi considerada a primeira legislação no mundo.  

Essa forma de empreendimento é, sem sombra de dúvidas, exemplo a ser 

seguido para se encontrarem soluções a outros problemas que advêm do processo 

globalizante que parece ser inevitável no todo, mas que pode ser atacado através de 

medidas que contemplem as configurações sociais de cada Estado.  

 

 

 

                                                 
37  Neste sentido, GRINOVER. Código  brasileiro..., op. cit., p. 8. 
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Considerações finais 

 

 Tendo em vista que as discussões sobre o sistema liberal e também sobre a 

sociedade de consumo não são tranqüilas, espera-se que, no fim deste trabalho,  se 

tenham alcançados os objetivos propostos na introdução. 

 O sistema liberal nasce como anteposição ao ancien régimen, absolutista, que 

dominou a Idade média e, por isso, foi natural a exacerbação das idéias de igualdade e 

liberdade para todos os âmbitos sociais. Através dessas idéias o sistema se difundiu pelo 

mundo, globalizando seus interesses.  

Acredita-se que ficou claramente demonstrado que, quando se fala em relação 

jurídica de consumo, as palavras liberdade e igualdade não conseguem ser aplicadas 

nos moldes idealizados pelo sistema liberal, vez que a pressuposição de igualdade e 

liberdade entre as partes da relação inexiste.   

Assim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor brasileiro tem como 

mérito a intervenção nas relações jurídicas de consumo, buscando limitar as 

possibilidade de atuação do fornecedor, que se demonstra mais forte econômica e 

tecnicamente sobre o consumidor, que se apresenta vulnerável devido à inexistência da 

igualdade preconizada no sistema liberal. 

A sociedade consumerista, que fragiliza seus membros mais importantes, os 

consumidores, se desenvolveu sobre as ficções globalizadas pelo sistema liberal – todos 

são iguais e livres para contratar – e, nesse ambiente ficcional, criou uma sociedade de 

espoliação. O CDC vem como elemento solucionador dos problemas criados pela 

globalização do sistema liberal, ou seja, surge como solução local a essa ingerência 

alienígena, difundida a partir de realidades distintas e distantes, que tinham e têm a 

pretensão de que suas idéias pudessem e podem ser implantadas em qualquer parte do 

mundo.  

 Por fim, espera-se que tenha ficado claro, nas argumentaçãos transmitidas no 

presente artigo que, tendo em vista as configurações locais, ou seja, as características 

demonstradas pela sociedade brasileira - com viés sobre as relações jurídicas de 

consumo  - o CDC, mediante de sua intervenção, possibilitou abrir caminhos a uma 

nova visão sobre o tema da igualdade e liberdade preconizadas pelo sistema liberal, 

quando se aborda o tema das relações jurídicas de consumo.  
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CONSUMO CONSCIENTE E O COMBATE AO TABAGISMO: 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DA RESPONSABILIDADE DOS 

FORNECEDORES 

 

 

Antônio Carlos Efing∗

 

RESUMO 

O consumo consciente é a tentativa jurídica de adequar o crescimento econômico à 

sustentabilidade do meio ambiente e às necessidades humanas, propiciando um 

desenvolvimento equilibrado e sócio-ambientalmente responsável. Deve-se atentar que 

isto repercute de várias formas na vida dos cidadãos consumidores. O consumidor, 

inicialmente, desenvolve papel fundamental para o consumo consciente através de suas 

escolhas cotidianas, seja na forma como utiliza recursos naturais, seja pela escolha das 

empresas fornecedoras em função de sua responsabilidade socioambiental. Já o 

fornecedor deve atender precipuamente, na relação de consumo, aos princípios que 

norteiam o consumo responsável. Isto inclui a adoção de uma postura por parte dos 

cidadãos consumidores e dos cidadãos fornecedores, voltada ao bem comum, 

preservando suas vidas e suas saúde, bem como a vida e saúde das gerações futuras. A 

educação é forma correta de despertar o consumo socioambiental. Dentro desta 

perspectiva, têm-se as discussões sobre o uso do tabaco em estabelecimentos 

comerciais, vez que ao consumidor deve ser garantido o fornecimento de produtos e 

serviços seguros e saudáveis, não podendo o fornecedor violar este direito, sob pena de 

ser responsabilizado. Os meios coercitivos eficazes são as imposições legais que geram, 

em caso de desatendimento, responsabilizações civis, administrativas e até criminais. 

Vê-se, contudo, que apesar de a legislação brasileira vigente já proibir o consumo de 

cigarros e similares em estabelecimentos fornecedores por meio de imposições legais 

cogentes e de interesse social, os estabelecimentos ainda encontram formas de atenuar o 

rigor e a incidência das referidas normas. Por fim, o consumo consciente abrange a 

                                                 
∗ Doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, professor titular da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – PUCPR, efing@mber.com.br. 
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certeza de que a vida e a saúde são legalmente preservadas, restando aos fornecedores 

garantir um ambiente seguro e saudável para o consumidor. 

 

PALAVRAS CHAVES 

CONSTITUIÇÃO; CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; MEIO AMBIENTE; 

COMBATE AO TABAGISMO; RESPONSABILIDADE DOS 

ESTABELECIMENTOS FORNECEDORES. 

 

ABSTRACT  

The conscious consumption is the legal attempt to adapt the economic growth to the 

environment sustainability and to the human needs, providing a balanced development. 

An attempt must be made about the various ways of repercussion that this causes on the 

consumer’s lives. The consumer, initially, develops a fundamental role on the conscious 

consumption through their daily choices, whether on the way the natural resources are 

used, whether on the choice of the supplier company, considering its the social – 

environmental responsibility. On the other hand, in the consumer – supplier relation, the 

supplier must attend, fundamentally, the principles that guide the responsible 

consumption. This includes an appropriate posture from the consumer citizen as well as 

from the supplier citizen, a posture directed to the common well being, preserving 

actual health and lives, as well as future generations’ health and lives. Education is the 

correct way to spread the socio-ambiental consciousness. From this perspective, 

discussions about use of tobacco inside commercial establishments often take place, 

once the supply of safe and healthy products and services must be guaranteed to the 

consumer with no disrespect to such consumer’s right from the supplier. The effective 

coercitive means are the legal imposition, which causes, when not respected, civil, 

administrative and even criminal responsibilities. However, despite the Brazilian 

Legislation’s prohibitive tobacco consumption inside supply establishments law with 

legal imposition of social interest, such establishments still find ways to attenuate the 

severity and incidence of such laws. Finally, the conscious consumption encloses the 

certainty that life and health are legally preserved, it is the duty of the suppliers to 

guarantee a safe and healthy environment to the consumer. 
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INTRODUÇÃO 

 

O combate ao tabagismo é assunto que gera polêmica, afinal o cigarro é droga 

de comercialização liberada, não obstante o conhecimento público e notório dos 

malefícios decorrentes de seu uso. 

Já o consumo consciente tem despertado o interesse dos estudiosos da 

sociedade moderna e das ciências jurídicas, e o consumidor tem papel fundamental nas 

suas escolhas cotidianas, seja na forma como utiliza recursos naturais, (produtos e 

serviços), seja pela escolha das empresas fornecedoras em função de sua 

responsabilidade socioambiental. Aliás, o atendimento aos princípios que norteiam o 

consumo responsável trata-se de exigência crescente imposta aos fornecedores nas 

relações de consumo. 

O cigarro representa para os jovens a necessidade de auto-afirmação, e a 

influência exercida pelos adultos, cujo comportamento é visto pelos jovens como 

modelo. Pesquisas mostram que noventa por cento dos fumantes iniciaram seu consumo 

antes dos 19 anos de idade, faixa em que o indivíduo ainda se encontra na fase de 

construção de sua personalidade.1

O presente trabalho visa, levando em conta que o uso do cigarro em ambientes 

fechados compromete a vida2 e a saúde não só das pessoas que fazem uso dele, mas 

também de outras pessoas que não possuem o vício, mas que realizam o fumo passivo, 

mostrar quais são os instrumentos jurídicos que poderão ser utilizados para combater o 

dano proporcionado pelo consumo inconsciente do cigarro. 

Não é novidade a tentativa de responsabilização dos fabricantes pelos danos 

decorrentes do uso dos produtos derivados do tabaco, contudo o presente estudo coloca 
                                                 
1  http://www.orientacoesmedicas.com.br/apagueocigarro.asp acesso em 02/07/2007. 
2  No Brasil 200.000 mortes são causadas anualmente pelo uso do cigarro, representa 547 por dia, 
22 mortes por hora, uma morte a cada três minutos. Dados disponível em: 
1http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL95618-5598,00.html, acesso dia 3/09/2007. 
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em foco a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 

por permitir o uso do fumo em ofensa aos não fumantes.   

Fator importante para chegar a um eficaz controle do cigarro em 

estabelecimentos fechados é justamente entender o que é o consumo consciente e quais 

são seus efeitos sociais; o que representa ser um consumidor consciente e, para o 

fornecedor, quais os procedimentos para adequar a prestação de serviço ou produto à 

nova realidade do consumo e ao ordenamento jurídico, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável ou equilibrado. 

Sabendo-se que a vida é direito indisponível do cidadão, conforme determina a 

Constituição Federal de 1988, sua preservação deve ser amplamente defendida, da 

mesma forma como devem ser defendidos os direitos à saúde, à defesa do consumidor e 

ao meio ambiente, enquanto direitos fundamentais dos cidadãos previstos no texto 

constitucional. 

  Neste sentido, a defesa do consumidor trata-se de direito e garantia 

fundamental do cidadão, bem como de princípio da ordem econômica, não se pode 

dispor da saúde dos consumidores sob pena de se estar afrontando ao mandamento 

constitucional. Cabe ao fornecedor, como será adiante demonstrado, proibir, pelos 

meios legais, o uso do tabaco dentro do seu estabelecimento, na medida em que o fumo 

polui o ambiente e para isto já existe sanção legal nos termos da lei que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

É imprescindível, para tanto, não só a atuação do fornecedor, mas a correta 

informação/educação do consumidor sobre o consumo consciente e os malefícios do 

cigarro, para torná-lo consciente das conseqüências advindas do uso impróprio do 

tabaco, bem como a respeito da proibição de fazer uso do tabaco, violando os direitos 

dos consumidores não fumantes3.  

Não cabe, como será visto, falar em livre arbítrio do fumante, pois ele deve 

respeitar a igualdade de todos e o direito ao bem comum, inclusive o direito à vida e à 

saúde de todos.  

                                                 
3  Estudo feito nos EUA diz que proibição de fumar em lugar público foi crucial.  Medida teria 
evitado cerca de 4.000 infartos em um ano, segundo pesquisa. 
 http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1384495603,00FIM+DO+FUMO+
PASSIVO+EVITA+ATAQUE+CARDIACO.html, acesso em 28/09/2007. 
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1. CONSUMO CONSCIENTE E SEUS EFEITOS SOCIAIS 

 

A preocupação com o meio ambiente pode ser considerada recente. Percebeu-

se a necessidade de mudar a forma de tratamento destinado ao meio ambiente quando se 

começou a falar em desenvolvimento sustentável, que teve como marco a Conferência 

Mundial de Meio Ambiente, em 1972, posteriormente divulgada pela ECO-92 realizada 

no Rio de Janeiro.   

A contextualização histórica remete à época do liberalismo e do 

individualismo, pós-revolução francesa, que tornou o Estado inoperante diante do 

fenômeno da revolução das massas. As transformações políticas, sociais, econômicas e 

tecnológicas exigiam um novo modelo de Estado, pautado na intervenção, com a 

finalidade de reequilibrar o mercado econômico. Começou-se a ter como objetivo 

comum a proteção do meio ambiente e do favorecimento do bem comum. 

A livre iniciativa, que orienta as atividades econômicas, ganhou um novo 

sentido, sendo mais restrito, voltado à defesa do meio ambiente e à defesa do 

consumidor, como se pode perceber juridicamente pelo texto do artigo 170 inserido na 

Constituição Federal.   

A idéia principal que se prega com o desenvolvimento sustentável é assegurar 

existência digna, fundamento da República Federativa do Brasil, garantindo-se o direito 

à vida, à saúde e ao bem comum, não só das presentes, mas das futuras gerações. 

Cristiane Derani, a respeito do desenvolvimento sustentável, lembra que 

“existe um máximo grau de poluição ambiental, dentro do qual o sistema deve 

desenvolver-se. E este desenvolvimento econômico deverá estar comprometido em 

proporcionar o aumento de bem-estar social, respondendo pelo suprimento das 

necessidades da sociedade em que se insere” 4. 

Reconhece-se a existência de limites ecológicos permeando toda a economia. 

E o consumo tem uma implicação social que abrange inclusive o meio ambiente, de 

forma que para se aperfeiçoar o desenvolvimento sustentável, protegendo-se 

conseqüentemente o meio ambiente, deve-se atingir todos os setores de uma sociedade, 

e mesmo seus sistemas político, jurídico e social. 
                                                 
4  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2 ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 
2001, p.133. 
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Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável expandiu-se e passou a 

abarcar o consumo sustentável e, posteriormente, dentro desta perspectiva, passou-se a 

falar em consumo solidário e consumo consciente. 

O consumo consciente reflete a necessidade de serem adequados os produtos e 

serviços à realidade que ora se apresenta. Com efeito, não se pode ter uma idéia 

individualista a respeito do que se consome, do que se utiliza, porque isto tem influência 

direta para todos os cidadãos e para o próprio meio ambiente. 

O papel do Estado também é de suma importância na medida em que é 

responsável pela educação e informação dos cidadãos para favorecer o desenvolvimento 

equilibrado. Do mesmo modo, o consumidor tem um papel fundamental, na medida em 

que suas escolhas poderão ser decisivas, como por exemplo, a escolha das empresas das 

quais vai consumir produtos e serviços em função de sua responsabilidade social, ou 

pela forma como consome recursos naturais, produtos e serviços.5  

O consumo consciente leva o fornecedor que estiver atento à Constituição 

Federal e às normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor a oferecer um 

ambiente saudável aos seus consumidores. Ao entender que o meio ambiente engloba a 

vida dos seres humanos, ter-se-ia um consumo consciente na medida em que o 

fornecedor efetivasse o princípio do direito à vida sadia, à qualidade de vida. Neste 

sentido, Paulo Affonso Leme Machado diz que: “O Instituto de Direito Internacional, na 

sessão de Estrasburgo, em 4.9.97, afirmou que todo ser humano tem o direito de viver 

em um ambiente sadio. A tendência preponderante dos membros do Instituto foi a de 

considerar o direito a um ambiente sadio como um direito individual de gestão 

coletiva”.6  

O consumo consciente tem efeitos imediatos no meio ambiente, como também 

surte efeitos para futuras gerações, de modo que se de preservar o ambiente em que se 

vive para se ter qualidade de vida presente e futura. 

Incumbe ao Estado efetivar as normas vigentes sobre o uso do tabaco, por 

meio de políticas públicas, prestando informação e educação aos cidadãos, compelindo 
                                                 
5  Hoje, mesmo com metade da humanidade situada abaixo da linha de pobreza, já se consome 
20% a mais do que a Terra consegue renovar. Se a população do mundo passasse a consumir como os 
americanos, seriam necessários mais três planetas iguais a este para garantir produtos e serviços básicos 
como água, energia e alimentos para todo mundo. Texto retirado do site: 
http://www.akatu.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=9, acesso em 02/07/2007. 
6  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p.46. 
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o fornecedor, na forma da lei, a oferecer um ambiente saudável ao consumidor, e 

intensificando o controle da publicidade do cigarro, concretizando os limites impostos 

por lei. 

 

2. INICIATIVAS JURÍDICAS DE COMBATE AO TABAGISMO 

 

Os graves danos à saúde pública decorrentes do tabagismo já levaram a 

Assembléia Mundial da Saúde (AMS) a recomendar à Organização Mundial da Saúde, 

no ano de 1996, o desenvolvimento de um instrumento para o controle do tabagismo. 

Visava-se com isto a possibilidade de se promover políticas nacionais sem o risco de 

que pudessem vir a ser prejudicadas por condutas internacionais.7

A ciência já demonstrou inequivocamente que o consumo do tabaco e a 

exposição à sua fumaça são causas de morte, doenças e incapacidade, o que afronta 

sobremaneira a proteção da saúde pública, assegurada tanto constitucionalmente como 

pelo microssistema da relação de consumo. 

No preâmbulo da Convenção da Organização Mundial da Saúde se afirma que 

os cigarros e alguns outros produtos que contêm tabaco estão desenvolvidos de maneira 

muito sofisticada, com o fim de criar e manter a dependência. Além disso, muitos dos 

compostos que contêm a fumaça são farmacologicamente ativos, tóxicos, mutagênicos e 

cancerígenos, e a dependência figura como um transtorno específico nas principais 

classificações internacionais de doenças. Não obstante, há um relevante número de 

fumantes e consumidores de outras formas de tabaco entre as crianças e adolescentes no 

mundo inteiro.8

Agora, novamente a OMS tenta elucidar o óbvio: “Em 146 países do mundo, o 

aviso de ‘é proibido fumar’ passará a significar exatamente isso: ‘é proibido fumar’. 

Além de elaborar leis internacionais para combater o tráfico de cigarros, autoridades 

que participam de um importante encontro antitabagista da OMS - Organização 

                                                 
7  OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Controle internacional do tabagismo – a celebração da 
convenção-quadro para o controle do tabaco in Revista de Direito do Consumidor 56. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p.12. 
8  OLIVEIRA, Amanda Flávio de. Controle internacional do tabagismo – a celebração da 
convenção-quadro para o controle do tabaco in Revista de Direito do Consumidor 56. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 16. 
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Mundial da Saúde adotaram definições rigorosas sobre o significado da proibição de 

fumar em bares e escritórios”. 9

No Brasil pode-se perceber que a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), preocupada com os malefícios que o cigarro causa ao organismo humano, 

tanto do fumante como de quem inala sua fumaça, vem periodicamente reforçando o 

controle de venda deste produto. 

A resolução da ANVISA 335, de 21 de novembro de 2003, determina 

expressamente a proibição de venda para menores de 18 anos, e, no que concerne à 

publicação do cigarro, que seja colocado expressamente no rótulo do produto os danos 

decorrentes de seu uso. 

James Marins faz importante contribuição ao esclarecer que: “quanto mais 

eficientemente o fornecedor propicia as indispensáveis informações sobre as 

características do produto ou serviço que possam de alguma forma preveni-lo ou 

orientar o utente sobre a melhor forma de usufruir o bem objeto da relação de consumo 

evitando eventuais perigos, mais seguro será considerado o produto ou serviço, para os 

efeitos legais, em benefício da segurança do consumidor. Ao contrário, se o fornecedor 

omite, intencionalmente ou não, características essenciais ao produto, especialmente 

aquelas que possam relacionar-se com riscos afetos à segurança e saúde dos 

consumidores, estará violando o sistema protetivo do Código”. 10

Ressalta-se ainda a proibição da publicidade de cigarro via internet, pois a 

publicidade do tabaco só pode ser considerada legal se feita dentro do estabelecimento 

que venda o produto, cumpridos todos os requisitos que decorrem da Resolução 

335/2003 da ANVISA, e da Resolução 15/2003, que estabelece as penalidades cabíveis 

ante o desrespeito à referida proibição.11

Determinou ainda o CDC que a oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informação correta, clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa 

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à 

                                                 
9  http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=32212, acesso em 
07/07/2007. 
10  MARINS, James. Responsabilidade da empresa pelo fato do produto: os acidentes de consumo 
no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p.126-
127. 
11  http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=7820, acesso em: 02/07/2007. 

  4674



saúde e segurança. Fica claro que a intenção do legislador foi garantir ao consumidor o 

maior número possível de informações sobre o produto ou serviço ofertado para que, a 

par de todos os dados necessários, possa decidir livremente pela aquisição ou não do 

bem.12

A própria Constituição Federal 220, § 4º, da CF: “A propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a 

restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que 

necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso”. 

Já a lei 9.294/95 dispõe, igualmente, sobre as restrições ao uso e à propaganda 

de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 

agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 

Recentemente, foi palco de discussões o uso do tabaco13 em estabelecimentos 

comerciais, vez que ao consumidor deve ser garantido o fornecimento de produtos e 

serviços seguros e saudáveis, não devendo o fornecedor violar este direito, sob pena de 

ser responsabilizado. 

Assim a ANVISA divulgou iniciativa de regulamentação dos locais nos quais 

seria permitido o fumo. Todavia, a adequada interpretação da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) permite verificar que tal diploma já disciplina meios coercitivos 

que obrigam o fornecedor à prestação de serviço ou produto em lugar adequado, ou 

seja, saudável.  

Questão importante que pode ser questionada é o livre arbítrio do usuário de 

tabaco. Afinal, existe uma questão indiscutível que se refere ao vício provocado pela 

nicotina e a sua provável influência sobre a liberdade de escolha do usuário. Entende-se 

que o consumidor viciado não responde por um consumo consciente porque tem sua 

vontade pautada na necessidade que o próprio cigarro causa e instiga no consumidor.  

De outra sorte, trata-se a vida de direito indisponível, de forma que não 

poderia o usuário de cigarro, ainda que sentisse dentro de sua esfera de direitos, fumar 

em ambiente que é destinado ao uso comum, pois fere a liberdade do indivíduo que não 

fuma, colocando em risco a sua saúde e atentando contra um direito indisponível.  

                                                 
12  Como já se teve oportunidade de abordar na obra Fundamentos do direito das relações de 
consumo. 2ed. Curitiba: Juruá, 2004, p.186. 
13  http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2004/280504_2.htm acesso em 16/04/2007, acesso 
em: 02/07/2007. 
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3. O TABAGISMO E A OFENSA AO DIREITO DO MEIO AMBIENTE 

SAUDÁVEL E SEGURO 

 

A Constituição Federal de 1988, entre os direitos e garantias fundamentais, 

coloca a saúde como direito social14 assegurado ao cidadão. E, pelo princípio da 

igualdade, também explicitado na da Constituição, em seu o artigo 5º, é garantida a 

todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, tornando, com isto, a vida direito indisponível. 

A Constituição Federal, o microssistema de proteção ao consumidor e as leis 

ambientais têm por escopo defender o cidadão/consumidor e o meio em que vive de 

forma preventiva. E por esta razão o legislador elencou a defesa do consumidor e do 

meio ambiente como princípios da Ordem Econômica, além de direito fundamental dos 

cidadãos. O meio ambiente corresponde ao local onde se vive (a casa, o trabalho, o local 

de lazer). Explica Celso Antonio Pacheco Fiorillo que “a definição de meio ambiente é 

ampla, devendo-se observar que o legislador optou por trazer um conceito jurídico 

indeterminado, a fim de criar um espaço positivo de incidência da norma”.15

Cabe para tanto, consoante o que dispõe a Lei 6.938/81 definir alguns 

conceitos: “Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, 

o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; II - degradação 

da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; III - 

poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população (...)”. 

A Constituição é ainda mais específica quando no artigo 225 estabelece que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

                                                 
14  Conforme artigo 6º da CF/88: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”.  
15  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 3ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p.20. 
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O parágrafo primeiro do referido artigo da Constituição Federal diz que “Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) V - controlar a 

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 

No que concerne à responsabilidade, dispõe o parágrafo 3º do artigo 225 da 

Constituição Federal: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Portanto, o uso do tabaco prejudica um ambiente saudável e seguro, tal como 

preconizado pela Constituição Federal de 1988. Decorre deste entendimento ainda, que 

o uso de cigarros e similares é inconstitucional. 

O ambiente tem que ser saudável, conforme determina a Constituição e o uso 

de cigarro e similares afronta o bem estar social. Não pode o Estado, nem os 

fornecedores, se eximirem das obrigações impostas pela Constituição Federal. 

 

4. O TABAGISMO E A OFENSA AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 

(INCLUSIVE NÃO TABAGISTAS) 

 

O Código de Defesa do Consumidor determina que a Política Nacional16 das 

Relações de Consumo, no atendimento ao consumidor, deve priorizar o respeito a sua 

saúde e a melhoria de sua qualidade de vida. 

Diante de todo o exposto, destaca-se dentre os direitos básicos do consumidor, 

o art. 6º, inciso I, do CDC, que dispõe: “São direitos básicos do consumidor: I - a 

proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. 

Certamente, a proteção do consumidor, inclusive fumante passivo, deve ser 

priorizada, porque representa o atendimento do exposto tanto na Constituição Federal 

como no próprio Código de Defesa do Consumidor, ademais, é importante atentar-se 

aos seguintes dados: “Pesquisas nacionais e internacionais apontam que os fumantes 

                                                 
16  O CDC determina em seu artigo 4º: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo” 
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passivos têm risco 23% maior de desenvolver doença cardiovascular em relação à 

pessoa que não tem contato algum com a fumaça do cigarro e 30% a mais de chances 

de desenvolver câncer de pulmão”. 17

Deve-se considerar que 80% dos fumantes começaram a fumar antes dos 20 

anos, sendo que 13% destes começaram entre 6 e 14 anos, o que representa a 

necessidade de exemplo para as crianças. 

A educação é forma correta de despertar o consumo consciente (respeitando o 

meio ambiente, a dignidade da pessoa humana, primando pelos valores da vida e da 

saúde), dirigida aos agentes da relação de consumo. 

O consumo consciente abrange a certeza de que a vida e a saúde são 

legalmente preservados restando aos fornecedores garantir um ambiente seguro e 

saudável para o consumidor.  

A necessidade de informação e educação dos consumidores é dever não só do 

Estado, mas igualmente dos fornecedores (parte privilegiada da sociedade de consumo). 

Carlos Ferreira de Almeida salienta que: “O direito dos consumidores à informação é 

um direito instrumental, pois que constitui um meio, aliás privilegiado, de fazer valer os 

direitos substanciais à sua proteção física e econômica. A informação deve incidir sobre 

todos os elementos duma escolha criteriosa, isto é, sobre a qualidade e preço dos 

produtos existentes no mercado para a satisfação de necessidades idênticas ou 

equivalentes”.   

Sabe-se que a defesa do consumidor é um direito fundamental do cidadão. 

Neste sentido deve-se levar em conta que o consumidor comum brasileiro, como regra, 

carece de instrução, bem como não está apto a questionar ou reivindicar seus direitos. 

Mesmo que alguns dados já apontem para uma sensível melhora do grau de 

educação social, a defesa do consumidor brasileiro se mostra mais eficiente no plano 

coletivo do que individual daí a razão de se fomentar a criação das associações e 

entidades de proteção coletiva do consumidor. 

É necessário, além de um ordenamento jurídico protetivo, o estabelecimento 

de políticas que garantam a todos os cidadãos as mesmas condições e oportunidades de 

consumo.  

                                                 
17  http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL95618-5598,00.html  acesso dia 14/09/2007. 
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Somente com a premissa adotada de que o cidadão/consumidor necessita de 

amparo e proteção especial do Estado, reconhecendo-se a necessidade de prezar por sua 

vida e saúde, é que se estará privilegiando o mandamento constitucional.  

Desta forma, se ainda assim as razões jurídicas de reconhecimento da 

necessidade de informação e educação do consumidor não forem suficientemente 

persuasivas, não se pode afastar a idéia de que a proteção do consumidor é também 

fator de equilíbrio e sustentabilidade econômica e social. 

 

5. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES NO COMBATE AO 

TABAGISMO 

 

A República Federativa do Brasil constituiu-se em Estado Democrático de 

Direito e fundamenta-se no pensamento de revalorização da pessoa humana tendo por 

objetivo, entre outras coisas, promover o bem de todos. 

A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) informa em seu artigo 1º 

que suas normas são de ordem pública e interesse social. A importância que decorre do 

estabelecimento de normas de ordem pública e interesse social para reger as relações de 

consumo reside no equilíbrio por meio do qual o consumidor pode se equiparar ao 

fornecedor, sem que este se valha de sua vontade para obter vantagens mediante a 

imposição de seus interesses. 

O interesse social e a ordem pública poderiam ser definidos como aquilo que o 

Estado, em determinado momento de sua evolução histórico-política, determina como 

tal, sendo algo genérico, vago, impessoal, que afeta ou pode afetar todos os membros da 

sociedade, capaz de contrapor-se ao interesse privado, a favor da coletividade.18

Neste sentido, sempre que uma relação jurídica tiver por partícipe um 

fornecedor responsável pela prestação de um serviço ou pelo fornecimento de um 

produto a um consumidor, o Código de Defesa do Consumidor será o instrumento legal 

hábil de solução e adequação do litígio. 

Ademais, deve se ter em mente o caráter preventivo das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como das normas de proteção ao meio ambiente. Atenta-se 

aos princípios corolários da precaução e da prevenção, salientando-se que o direito do 
                                                 
18  CRETELLA JÚNIOR, José; [et.al]. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. Rio de 
Janeiro: Forense, 1992, p.4-5. 
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consumidor e a defesa do meio ambiente são direitos difusos. Paulo Afonso Leme 

Machado lembra que: “o princípio da precaução entra no domínio do direito público 

que se chama ‘poder de polícia’ da administração. O Estado, que tradicionalmente se 

encarrega da salubridade, da tranqüilidade, da segurança, pode e deve para este fim 

tomar medidas que contradigam, reduzam, limitem, suspendam algumas das liberdades 

do homem e do cidadão: expressão, manifestação, comércio, grandes empresas”. 19  

No mesmo sentido, o princípio da prevenção20 visa evitar a consumação de 

danos ao meio ambiente, evitar na origem as transformações prejudiciais à saúde 

humana e ao meio ambiente.21  

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) adota a 

responsabilidade objetiva na seguinte forma: “Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades 

definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar 

a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da 

União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente”. 

A poluição é o resultado de uma atividade que prejudica a saúde e a segurança, 

de forma que, ocorrendo um dos casos do artigo 3º da Lei 6938/81, deverá o seu 

causador indenizar o dano. 

A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental independe da existência 

de culpa e se funda na idéia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos 

advindos de sua conduta. Basta a prova da ação ou omissão do agente, do dano e da 

relação de causalidade.22

                                                 
19  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 65. 
20  Cabe dizer que pelo princípio da precaução, e pelas normas do Código de Defesa do 
Consumidor, inverte-se o ônus da prova – uma vez presentes os requisitos autorizadores da inversão -, 
impondo-se ao autor potencial provar que sua ação não causará danos ao meio ambiente, fato que parece 
incontroverso no que diz respeito ao uso do cigarro. 
21  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 10 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p.71. 
22  STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 267. 
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As relações jurídicas encetadas entre o fornecedor e o consumidor deverão 

atentar-se tanto aos princípios gerais da ordem econômica como aos direitos e garantias 

fundamentais (precisamente no que concerne à inviolabilidade do direito à vida, à 

segurança, à igualdade, à liberdade e à propriedade).   

Mesmo sendo reconhecida a responsabilidade objetiva em casos de danos 

ambientais, prescinde do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do 

agente. A responsabilidade civil visa ao direito de reparação, bem como à inibição do 

agente para a reincidência na prática reprovável. Por certo, o dano pode ser conceituado 

como uma lesão a um bem jurídico e, no caso do tabaco, o bem jurídico tutelado é a 

vida e a saúde dos cidadãos/consumidores, devendo ser lembrado que o conceito de 

dano deve ser ampliado de forma a abarcar o dano futuro e meramente provável no que 

diz respeito à responsabilidade decorrente de danos ambientais. 23

Reconhecidos o dano e também o seu autor, o Decreto 3.179/99, que trata das 

sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu 

artigo 41 que: “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora: Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 

50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), ou multa diária”. 

Roberto Senise Lisboa, no que diz respeito à política de segurança e proteção 

bio-psíquica do consumidor, lembra que: “Pouco importando a espécie do direito da 

personalidade resguardado ou mesmo a natureza e a extensão do dano moral cometido, 

a sua reparação é direito básico do consumidor (art. 6º, VI, da Lei 8.078/90) e se rege 

por três princípios: a) o fornecedor responde pelo simples fato da violação; b) é 

desnecessária a prova da existência do prejuízo ao direito personalíssimo; e c) a 

indenização deve ser fixada em valor que sirva de desestímulo para que o fornecedor 

venha a realizar novas práticas ofensivas”.24  

É importante dizer, de acordo com o que prevê o Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 14, que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

                                                 
23  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 
ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 191. 
24  LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 2 ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p.266. 
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consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas, sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes entre as quais: (...)II – o resultado e os 

riscos que razoavelmente dele se esperam”.  

A responsabilidade do fornecedor abrange o estabelecimento em que ele 

desenvolve sua atividade. Deste modo, deve o fornecedor garantir ao consumidor um 

ambiente saudável, determinando a proibição do uso do cigarro dentro do ambiente, sob 

pena de ser responsabilizado pelos danos (incomensuráveis) causados ao consumidor,. 

Notadamente pela violação do direito do consumidor ter proporcionado pelo fornecedor, 

um ambiente saudável e seguro.25

Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 10 

que “O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que 

sabe ou deveria saber apresentar grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança”. Deve ser ressaltado ainda o parágrafo 1º do referido dispositivo, segundo o 

qual “O fornecedor de produtos ou serviços que, posteriormente à sua introdução no 

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá 

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, 

mediante anúncios publicitários”. 

Os meios coercitivos eficazes são as imposições legais que geram, em caso de 

desatendimento, responsabilizações civis26, administrativas27 e até criminais28. 

                                                 
25  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a inadequação/insegurança dos 
estabelecimentos bancários, entendeu por responsabilizá-los pelos danos causados aos consumidores. 
Estabelecimento bancário. Tratando-se de atividade que cria risco especial, dada a natureza da 
mercadoria que dela constitui objeto, impõe-se sejam tomadas as correspondentes cautelas, para 
segurança dos clientes. Responsabilidade pelo assalto sofrido por quem, no interior da agência, efetuava 
saque de dinheiro. (Superior Tribunal de Justiça, REsp 149838, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, 
data do julgamento: 07/04/1998). 
 Estabelecimento bancário. Não contraria o art. 159 do Código Civil o acórdão que reconhece 
deva o banco oferecer segurança aos clientes que se encontram no interior de agência para fazer depósito 
de dinheiro. Falhando aquela, pois consumado o assalto, surge a obrigação de indenizar. (Superior 
Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 147133, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, data do julgamento: 
09/12/1997). 
26  Responsabilização civil consoante o artigo 12 do CDC: “Os legitimados a agir na forma deste 
Código poderão propor ação visando compelir o Poder Público competente a proibir, em todo o território 
nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar alteração na composição, 
estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou 
perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal”. 
27  Responsabilização administrativa de acordo com o artigo 55 do CDC: A União, os Estados e o 
Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão 
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Neste sentido, tendo o fornecedor plena consciência dos malefícios que o uso 

do cigarro oferece à vida humana, não pode se eximir da responsabilidade pelos 

fumantes em seu estabelecimento. Cabe a ele primar por um ambiente saudável e seguro 

aos seus consumidores, proibindo o uso dos produtos derivados do tabaco em seu 

estabelecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a legislação brasileira vigente já proíbe o consumo de 

cigarros e similares em quaisquer tipos de estabelecimentos por meio de leis cogentes e 

de interesse social. 

O consumo consciente, como foi objeto deste estudo, representa a busca por 

uma nova conduta dos agentes da relação de consumo. O fornecedor deverá 

disponibilizar um ambiente seguro e saudável para o consumidor, como dispõe a 

Constituição Federal e o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, sob pena 

de responder solidariamente pela poluição causada pela fumaça do cigarro e pelo dano 

iminente causado ao consumidor. 

No mesmo sentido, o consumidor deverá receber correta instrução a respeito 

dos seus direitos, sobretudo informação dos órgãos competentes no sentido de orientar, 

tanto ao consumidor fumante quanto ao consumidor não-fumante, quais são as atitudes 

decorrentes do consumo consciente. 

Quer se dizer com isto que não basta o consumidor não-fumante saber que tem 

assegurados para si o direito à vida e o direito à saúde, mas que cabe ao consumidor 

fumante a consciência presumida dos malefícios que decorrem do uso do cigarro para o 

bem estar comum. 

Entretanto, tem-se como instrumento coercitivo ao consumidor fumante a 

figura do fornecedor que disponibiliza o local para o consumo, vez que para não 
                                                                                                                                               
normas relativas à proteção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. §1º A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, 
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação 
da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem estar do consumidor, baixando normas que se 
fizerem necessárias. 
28  Responsabilidade Criminal consoante o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor: 
“Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, 
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 
Pena – detenção de 3 (três) meses a um ano e multa”. 
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responder pela poluição ao meio ambiente, responsabilidade esta que decorre das 

normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, o fornecedor deverá proibir e impedir o consumo de tabaco dentro de seu 

estabelecimento comercial de maneira eficaz. Deve-se, ainda, ressaltar que a 

responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de sua omissão neste sentido é 

objetiva e apurada pelo simples fato de que a permissão do uso do tabaco viola o direito 

dos demais consumidores (fumantes ou não). 

Percebe-se, com isto, a importância que decorre da correta educação e 

informação do consumidor, pois sem dúvida ele reflete as necessidades do mercado de 

consumo e por meio de suas escolhas, se corretas, poderá positivamente influenciar o 

fornecedor nos produtos e serviços que este disponibiliza.  

Não cabe falar aqui em livre arbítrio do fumante, pois se está diante de direitos 

indisponíveis, como a vida. O Estado Democrático de Direito está fundando sobre o 

bem comum, e os princípios de igualdade e liberdade. A liberdade será exercida no 

limite dos direitos alheios. Ademais, percebe-se, devido ao vício do cigarro, que a 

vontade do consumidor fumante não é livre e consciente. 

O consumo consciente reflete o uso de bens e serviços pautado no bem 

comum. A legislação mostra-se apta a coibir o uso do tabaco em lugares fechados, tais 

como universidades, shoppings, restaurantes e no próprio ambiente de trabalho, etc. 

Uma vez respeitadas a vida e a saúde como direitos máximos do cidadão e 

disponibilizando-se instrumentos jurídicos a sua proteção, estar-se-á atingindo os 

objetivos do consumo consciente. 

Portanto, por imposição legal (responsabilização civil, administrativa e 

criminal) vigente, cabe ao fornecedor disponibilizar um ambiente seguro e saudável ao 

consumidor. Se o fornecedor permitir o uso do tabaco dentro do seu estabelecimento, 

tendo como pretexto o atendimento ao seu cliente fumante, estará violando o direito 

indisponível do consumidor não-fumante e conseqüentemente sujeitando-se às sanções 

legais cabíveis.  
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RESUMO 

O crescimento do ensino privado superior foi estimulado, no Brasil, desde o início da 

década de 1990, pela política neoliberal de regulação. A transferência desse serviço de 

educação para a iniciativa privada, que passou a explorá-lo economicamente, levou parte da 

doutrina a atribuir às relações entre essas instituições e seus alunos a qualidade de relações 

de consumo. Trazemos neste trabalho uma análise do que seria conseqüência dessa 

qualificação consumerista da educação superior privada. Além da obrigação do Ministério 

da Educação, na função de órgão regulador, de evitar danos aos alunos consumidores do 

serviço de educação superior por vício de qualidade, todo o Sistema Nacional da Defesa do 

Consumidor é também responsável pela incolumidade dos alunos frente a outras infrações 

praticadas pelas empresas do ensino. E, por fim, defendemos que a omissão do Estado no 

cumprimento de suas obrigações tutelares acarretaria a responsabilidade civil deste. 

 

PALAVRAS CHAVES 

ENSINO SUPERIOR; CONSUMO; ESTADO; RESPONSABILIDADE. 

 

ABSTRACT 

The growth of the private college education system was stimulated, in Brazil, since the 

beginning of the nineties, by the neoliberal policy of regulation .The transference of this 

education service to the private initiative, that started to exploit it economically, leaded part 

of the doctrine to attribute the quality of consume relation to the relationship between the 

private educational institutions and the students. We present in this work an analysis of 

what would be a consequence of such a private, consume-orientated college education. 
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Besides the obligation of the Education Ministry, as the regulating organism, to avoid 

damage to the students who consume the college education service because of quality bias, 

all the National System of Consumer Defense is also responsible for the protection of the 

students from other kind of violations by the educational companies. Finally, we defend 

that the omission of the State in fulfilling its protective obligations would bring on civil 

responsibilities over it. 

  

KEY-WORDS 

COLLEGE EDUCATION; CONSUME STATE, RESPONSIBILITY. 

 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com informações do Ministério da Educação1, quase duas mil 

instituições privadas fornecem ensino superior no Brasil atualmente. A exploração 

econômica desse serviço atinge, por sua vez, mais de três milhões de alunos. Com isso, 

parte da doutrina não tem dúvidas em tipificar a relação entre essas instituições e seus 

alunos como uma relação de consumo, e, por isso, submetida às normas próprias do Direito 

do Consumidor. 

 

             Alertamos, entretanto, para a existência de correntes doutrinarias que não atribuem 

à relação acima descrita a qualidade de consumerista, considerando-as apenas sujeitas a 

uma legislação especifica para o ensino privado. Porém o objeto de nosso trabalho é 

enfocar a entidade de ensino superior privada e o aluno dentro da ótica de consumo, 

centrando-nos em nossa Constituição de 1988, no Código de Defesa do Consumidor e na 

legislação esparsa do ensino, sem qualquer preocupação ou posicionamento definitivo 

nesse debate. 

 

            A nossa abordagem versa, apenas, o tema dentro da realidade prática nacional e da 

orientação genérica da política educacional brasileira, que dispensa a essa relação jurídica 

                                                 
1  O número exato é 1.934 (um mil novecentos e trinta e quatro). Sinopse Estatística da Educação 
Superior 2005. Censo da Educação Superior. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP. Disponível em: <www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse> Acesso em 29 set. 2007. 
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todo o tratamento próprio de uma relação de consumo, como se percebe nas condutas por 

parte significativa dos homens públicos, alunos e empresários, mesmo tendo de enfrentar 

forte resistência dos educadores.   

 

 O processo de privatização dos serviços essenciais no Brasil, deflagrado pela 

política do neoliberalismo de regulação reservou ao Estado, além das funções normativa e 

fiscalizatória, o dever de impedir que a iniciativa privada forneça serviços violadores das 

normas de defesa do consumidor. A aplicação de sanções administrativas aos fornecedores 

que infringem essas normas é obrigação legal dos entes estatais como o Ministério da 

Educação e órgãos ligados ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e o não 

funcionamento ou funcionamento deficiente desse sistema deve acarretar a 

responsabilidade civil do Estado. 

 

 

1. EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 Nos primeiros anos após a Constituição de 19882, as políticas do sistema de 

educação superior brasileira foram direcionadas para uma nova estrutura que incentivasse o 

crescimento do número de Instituições de Educação Superior – IES privadas. Em 19953, as 

instituições privadas de ensino superior eram 684 (seiscentos e oitenta e quatro), o que 

correspondia a 76% (setenta e seis por cento) do total das IES no país, e em 20054 passaram 

para 1.934 (um mil novecentos e trinta e quatro), o que significa 89% (oitenta e nove por 

cento) das IES. As políticas educacionais privatizantes devem-se à reestruturação do Estado 

brasileiro inaugurada com o Programa Nacional de Desestatização (Lei n. 8.031/90 e Lei n. 

9.491/97). Ao passo em que se adotou a técnica regulatória de intervenção no domínio 

econômico, entregando à iniciativa privada a titularidade de praticamente toda a prestação 

                                                 
2  Na apresentação da Sinopse Estatística do Ensino Superior de 1999, a Presidente do INEP afirmou: 
“De 1994 para cá, o número de alunos subiu 58,5% nas instituições privadas, bem acima do crescimento 
verificado na rede pública. Nestas, o crescimento foi de 21,7% nas públicas federais, 30,4% nas públicas 
estaduais, e -8,3% nas públicas municipais.” Disponível em: <www.inep.gov.br/superior/ 
censosuperior/sinopse> Acesso em 29 set. 2007. 
3  Dados disponíveis no sítio do INEP. Censo da Educação Superior. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Disponível em: 
<www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse> Acesso em 29 set. 2007. 
4  Idem. 
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de serviços essenciais e reservando ao Estado apenas a função de regulação e fiscalização, 

os usuários desses serviços passaram a ser reconhecidos por alguns como consumidores. 

  

 Nesse novo modelo de Estado, cabe ao Ministério da Educação – MEC regular e 

supervisionar a educação superior, ditando normas que visam à autorização e à avaliação de 

qualidade dos serviços prestados pela iniciativa privada5. O tratamento dado à educação 

superior é o mesmo dispensado a qualquer outra atividade econômica: estabelecem-se os 

critérios de atuação, política de preços, padrão de qualidade dentre outros. As atividades 

empresariais de exploração econômica do ensino estão, pois, sujeitas à atividade regulatória 

do Estado, que por sua vez é exercida pelo Ministério da Educação. É por estas 

características próprias de uma atividade econômica regulada pelo Estado, que se atribui à 

educação superior privada o dever observar os princípios constitucionais que disciplinam a 

ordem econômica, dentre os quais a defesa do consumidor. 

 

1.1. A Educação Superior e o Neoliberalismo de Regulação 

 O modelo de Estado implantado pelo Programa Nacional de Desestatização, 

especialmente depois da Lei n. 9.491/97, foi instituído com a finalidade de transferir à 

iniciativa privada atividades que, segundo seus idealizadores, o Estado exercia de forma 

dispendiosa e indevida. Consiste esse modelo numa nova técnica de ação do Estado na vida 

econômica, uma intervenção indireta através de normas e das chamadas agências 

reguladoras. Estas apenas fiscalizam e regulam o mercado ditando comandos técnicos. A 

técnica regulatória de intervenção, entretanto, também permite a existência de empresas 

estatais, mas que sejam em menor número e com reduzida capacidade de ingerência na vida 

econômica6. 

 

                                                 
5  O atual governo continua a política de tratamento regulatório do ensino superior privado, como se 
verifica na Lei n. 10.861/2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e, 
especialmente, no Dec. n. 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema 
federal de ensino. 
6  CLARK, Giovani. Política Econômica e Estado. In: GALUPPO, Marcelo Campos (org.). O Brasil 
que queremos: Reflexões sobre o Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2006, p. 
241. 
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Inseridas nesse panorama desestatizante, as IES privadas, das quais 79% (setenta e 

nove por cento)7 são constituídas com fins lucrativos, atuam juntamente com as IES 

públicas, mas todas as políticas educacionais priorizam a iniciativa privada, a exemplo dos 

programas de financiamento e de reserva de vagas, dos incentivos fiscais e de crédito, 

dentre outros. Às estatais reservam-se políticas de baixos salários e ínfimos investimentos. 

Apesar de ainda resistirem com os melhores índices de qualidade do país, as IES públicas 

não são prioridade para a Política Nacional de Educação implementada pelo MEC há mais 

de uma década. 

 

 Todavia, não é de todo aclamada a evolução desse sistema desestatizante do setor 

educacional. Alerta-nos Ives Gandra da Silva Martins8: 

 
É de se lembrar que a obrigação de ofertar ensino pertine ao Poder 
Público, devendo as universidades particulares suprir aquilo que a 
universidade pública deveria ofertar, em nível e densidade suficientes, mas 
que não oferta. Realiza, pois, a escola particular, mais do que o que os 
governos federativos o fazem (...) 

 

Mas também não se pode olvidar, como alerta adiante MARTINS, que o Estado não 

pode “opor obstáculos a quem, desejando dedicar-se à área, cumprir as normas gerais da 

educação nacional e ofertar qualidade pelo menos igual à do ensino público(...)”9. 

 

1.2. A Educação Superior e a Constituição Econômica 

 Desde o início do século XX, a ordem econômica dos Estados passou a ser 

constitucionalizada, articulada e claramente. O que se convencionou chamar de 

Constituição Econômica consiste numa presença do assunto econômico no texto 

constitucional, uma parte integrante, não autônoma ou estanque, da Constituição total, 

definidora dos parâmetros para a elaboração da política econômica do Estado10 e também 

dos particulares.  

                                                 
7  Porcentagem calculada livremente de acordo com dados do Censo da Educação Superior 2005.  
8  A Constituição e o Ensino Universitário Privado. In: MARTINS; MAURO (coords.), Revista Ibero-
Americana de Direito Público. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003, p. 105. 
9  Ob. Cit., p. 105. 
10  BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento, uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 13. 
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 O Texto de 1988 trouxe, especialmente no capítulo da ordem econômica e 

financeira, a nossa Constituição Econômica (arts. 170 a 192 da nossa Carta Magna), 

dispositivos que configuram juridicamente a economia no Brasil e determinam o modo de 

atuação do Estado no domínio econômico. Entre os princípios fundamentais da ordem 

econômica brasileira, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tendo por fim assegurar a todos uma existência digna de acordo com a justiça social, estão 

os princípios de integração11, dentre os quais a defesa do consumidor (CF/88, art. 170, V) e 

a redução das desigualdades regionais e sociais (CF/88, art. 170, VII). 

 

 Dessa forma, entendemos que a Educação Superior privada deve atender aos 

comandos da Constituição Econômica respeitando o direito dos consumidores e atuando de 

forma a reduzir as desigualdades de oferta do ensino entre as diversas regiões do Brasil e 

entre ricos e pobres. Ademais, a exploração econômica do ensino superior, apesar de regida 

pelo princípio da livre iniciativa, não se escusa à atuação do Poder Público que, através de 

normas e órgãos executivos, realiza funções de controle do serviço, objetivando assegurar a 

todos uma existência digna, promovendo a defesa dos direitos do consumidor e a livre 

concorrência, conforme os ditames da justiça social (CF/88, art. 170, caput, IV e V). 

 

2. EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA E O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 Segundo José Afonso da Silva (p.312), o art. 205 da Constituição de 1988, 

combinado com o art. 6º, eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. É 

um direito social, trazido à ordem constitucional na qualidade de um direito fundamental, 

no início do século XX.  

 
Assim podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 
fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, 
que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo de direitos individuais na medida em que criam 

                                                 
11  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 796. 
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condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o 
que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício 
efetivo da liberdade.12 (grifos nossos, exceto o primeiro). 

 

  Enquanto direito fundamental e social, ou direito de segunda geração13, a 

Educação goza de aplicabilidade imediata (CF/88, art. 5º, §1º) e por sua natureza de dever 

do Estado14 requer uma atuação positiva deste a fim de prestá-la segundo os princípios 

constitucionais a ela inerentes. Explica Ives Gandra da Silva Martins que cabe ao Poder 

Público, dentro da liberdade ofertada à iniciativa privada, que é princípio constitucional, 

fiscalizar a instituições privadas quanto ao cumprimento das normas gerais para o setor e à 

qualidade do ensino15, bem como autorizar a prestação do serviço. 

 

 A Educação Superior privada consiste no oferecimento de um serviço que é, 

portanto, direito social fundamental.  Mas é, ao mesmo tempo, uma atividade econômica, 

e, por isso, reafirmamos, deve submeter-se aos princípios constitucionais da ordem 

econômica, dentre os quais a defesa do consumidor. 

 

 No decorrer das últimas décadas, a ambiência de uma sociedade de consumo16 

chegou ao constituinte de 1988 e lhe exigiu atenção especial à defesa do consumidor, 

conferindo-lhe estatura de um direito fundamental (CF/88, Art. 5º, XXXII17) além da 

qualidade de princípio geral das atividades econômicas (CF/88, Art. 170, V18). Novos 

valores, como a busca por uma melhor qualidade de vida, passaram a ser objeto do Direito 

e, com isso, o Estado tornou-se responsável por estabelecer uma Política Econômica de 
                                                 
12  SILVA, Ob. Cit., p. 286/287. 
13  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 564. 
Afirma o autor cearense que estes direitos, que são os sociais, culturais e econômicos bem como os das 
coletividades, atravessaram uma crise de observância e execução, a qual foi superada no Brasil pelo preceito 
da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. 
14  CF/88: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
15  Ob. Cit., p. 107. 
16  SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6 ed. São Paulo: 
Ltr, 2005, p. 575. 
17  “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 
18  “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) V – defesa do consumidor; (...)”. 

4692



Consumo, o que veio a se concretizar com o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 

n. 8.078/90), dentre outras normas legais. 

  

 O CDC estabelece como objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, condicionado ao “respeito à sua 

dignidade, saúde, segurança, somando-se à proteção de seus interesses econômicos, à 

melhoria de sua qualidade de vida e à transparência e à harmonia das relações de 

consumo”19. 

 

 Além de tudo isso, cumprindo a determinação do art. 48 do ADCT, o direito 

positivo brasileiro vem dando grandes passos no sentido de uma objetivação das medidas 

de política econômica a respeito do consumo. O Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor é resultado dessa evolução do direito brasileiro. Este sistema é coordenado 

atualmente, na estrutura do Ministério da Justiça, pela Secretaria de Direito Econômico, 

através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor responsável, a seu turno, por 

planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção do 

consumidor20. 

 

 A política nacional de consumo tem por princípios, dentre outros, a ação 

governamental de proteção efetiva do consumidor por meio da presença do Estado no 

mercado de consumo e pela garantia de produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho21. 

 

 Nesse contexto, insere-se a Educação Superior privada. Sua atuação está sujeita aos 

princípios de uma política econômica de consumo em que se prima por padrões de 

qualidade adequados. De acordo com o Dec. n. 5773/2006, o MEC é o órgão responsável 

pela orientação técnica para a exploração econômica do serviço de ensino superior. E os 

                                                 
19  BRASIL. Lei n. 8.078/90, Art. 4º. 
20  Idem, Arts. 105 e 106.  
21  Idem, Art. 4º. 
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órgãos de defesa do consumidor, conjuntamente, são responsáveis pela garantia de que os 

serviços prestados nessas entidades privadas atendem as normas para a educação. 

  

 É cediço admitir a presença no setor privado da Educação Superior dos piores 

índices de desempenho22. Lado outro, os melhores programas de pós-graduação do país 

ainda estão vinculados às IES públicas. E mais, o Exame Nacional de Desempenho de 

200623 mostra, no curso de Direito, por exemplo, o seguinte: a nota média do desempenho 

geral dos concluintes – referente ao conhecimento específico do curso – foi a seguinte: 52,9 

para o ensino público, e 41,7 para o ensino privado. Ainda, 21,2% das IES públicas 

atingiram o melhor Conceito (ENADE Conceito 5), frente a apenas 1,6% das privadas. 

 

 Exige-se, pois, com urgência, que a União adote políticas consumeristas e de 

educação adequadas ao bom desempenho da Educação Superior privada, uma vez que foi 

com o intuito de elevar o padrão de qualidade dos serviços que se implementou o Programa 

Nacional de Desestatização. E ainda, não pode o Estado descuidar de sua obrigação de 

garantir ao consumidor da educação o acesso a um serviço adequado ao perfil qualitativo 

estabelecido pelo MEC, como indica toda a legislação educacional, e. g., Lei n. 9394/1996 

e Lei 10.861/2004 (institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SINAES). Enfatizamos, ademais, que a educação tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho24. 

 

 A autorização para funcionamento25 e a avaliação de qualidade da Educação 

Superior privada são de competência do Ministério da Educação (Dec. n. 5773/2006, 
                                                 
22  Revista de Direito do Consumidor, n. 40/2001, p. 267. “Esse assunto, como já dissemos, tem 
preocupado a todos, inclusive às associações profissionais. Em artigo publicado na Revista Veja, intitulado 
“Palavra de ordem”, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, após constatar que o aumento das faculdades 
criou condições para o surgimento de cursos péssimos, que proporcionam uma formação deficiente, lançou 
proposta de criar um ranking com as melhores e piores universidades do Brasil, estabelecendo um selo de 
qualidade (revista Veja, de 17.11.1999, p. 164)”. 
23  Resultados do Enade 2006. Disponível em <http://www.inep.gov.br/superior/enade/> Acesso em 19 
set. 2007. 
24  BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Art. 205, caput.  
25  Dec. 5773/2006: Art. 27.  A oferta de cursos superiores em faculdade ou instituição equiparada, nos 
termos deste Decreto, depende de autorização do Ministério da Educação. 
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Portaria MEC nº 4.361/2004, Portaria MEC nº 1.750/2006) o qual também é responsável 

pela elaboração das normas gerais da educação nacional e pela execução da política 

nacional da educação (Lei n. 4.024/6126). Esta é elaborada com o auxílio da Câmara de 

Educação Superior (criada pela Lei n. 9.131/95) e do Conselho Nacional de Educação, é o 

órgão competente para dispor sobre as diretrizes curriculares para os cursos de graduação, 

analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior, deliberar 

sobre a autorização, o credenciamento e o recredenciamento periódico de instituições de 

educação superior.  

 

 Por sua vez, a defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor é 

atribuição do Ministério da Justiça (Dec. n. 6.061/07, Anexo I), através da Secretaria de 

Direito Econômico. A esta cumpre formular, promover, supervisionar e coordenar a política 

de proteção da ordem econômica, nas áreas de concorrência e defesa do consumidor.  

 

 Apenas reconhecer os baixos índices de desempenho das IES privadas não é 

suficiente, nem mesmo útil, para proteger o consumidor de violações constantes ao seu 

direito, por exemplo, de proteção contra publicidade enganosa (CDC, art. 6º, IV). O Estado 

deve coibir severamente que serviços inadequados de ensino superior privado sejam 

oferecidos, com a chancela do Ministério da Educação, a milhões de brasileiros. Ora, se os 

parcos investimentos no Ensino Público são justificados pelos escassos recursos estatais, é 

completamente injustificável que o Estado permita à iniciativa privada prejudicar, ainda 

mais, o desenvolvimento nacional com a prestação de ensino superior de baixa qualidade. 

 

 A efetividade constitucional do direito à educação superior exige muito mais do que 

o simples exercício das competências regulatórias do Ministério da Educação. No que se 

refere à Educação Superior Privada, o MEC deve atuar, na qualidade de ente regulador, em 

defesa do consumidor, assegurando a prestação de serviço segundo os padrões de qualidade 

por ele mesmo estabelecidos. É direito fundamental à defesa do consumidor do ensino 

superior privado por meio de políticas de consumo. 
                                                 
26  Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Foi revogada pela Lei n. 9.394/96, com exceção dos 
arts. 6º a 9º que tratam da Administração do Ensino. 
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A política econômica de consumo pode ser considerada pelos seguintes 
prismas: 
a) As medidas postas em prática pelo Estado, tais como a que se traduz 

pela política tutelar ou pelas leis e os planos econômicos; 
b) A política econômica da empresa, relacionada com a oferta de 

produtos e que, em termos de Direito Econômico, tanto pode ser 
tratada no sentido repressivo (exemplo: as leis referentes ao abuso de 
poder econômico) quanto ano sentido estimulativo (exemplo: as 
medidas de incentivo fiscal, crédito e outras), destinadas a se 
refletirem na garantia de abastecimento, na redução do preço final dos 
produtos, ou na política de emprego; 

c) O indivíduo, na sua política de aquisição e de defesa própria(...)27  
 

 Dessa forma, a garantia de um serviço privado de Educação Superior segundo as 

exigências normativas, depende substancialmente do Estado promover a tutela da relação 

consumerista através de ações que coíbam o funcionamento de IES privadas irregulares. 

Afinal, é princípio legal da Política Nacional de Relações de Consumo o reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor28. Não há de se tolerar, portanto, que a iniciativa privada 

obtenha lucratividade desleal com a prestação irresponsável de ensino superior. O mínimo, 

esperado do Estado, no tocante à Educação Superior, é que não se omita na fiscalização 

desse serviço primordial ao desenvolvimento do Brasil. 

 

 Nos termos do art. 55 do CDC, o Estado deve baixar normas relativas à produção, 

industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. E deverá também fiscalizar 

e controlar toda essa atividade consumerista. Prevê o art. 56 do mesmo diploma a 

competência do Estado para aplicar às empresas infratoras de normas de defesa do 

consumidor sanções administrativas tais como suspensão de fornecimento de produtos ou 

serviço, suspensão temporária de atividade, interdição, total ou parcial, de estabelecimento, 

de obra ou de atividade, intervenção administrativa e imposição de contrapropaganda. 

 

 Nesse diapasão, questiona-se: o que, na prática, concorre para tamanha expansão da 

atividade de ensino superior, como vem ocorrendo há mais de uma década, se ano após ano 

o Ministério da Educação constata níveis cada vez mais baixos na qualidade dos serviços 
                                                 
27  SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6 ed. São Paulo: 
Ltr, 2005, p.583/584. 
28  BRASIL. Legislação. CDC. Art. 4º, I. 
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prestados? Não há outra resposta senão a completa omissão do Estado no exercício de seus 

deveres de proteção ao consumidor. O MEC é obrigado a não renovar credenciamentos, 

autorizações e reconhecimentos (Dec. n. 5.773/2006, Art. § 3º) quando o sistema de 

avaliação SINAES (Lei n. 10.861/2004) detecta desatendimento às normas gerais da 

educação nacional, ou mesmo às diretrizes curridulares, e não o faz. 

 

 Há anos, vozes já se levantam para mostrar a gravidade desses problemas:  

 
Esse crescimento na oferta de ensino não seria preocupante se não fosse a 
baixa qualidade do serviço posta à disposição. Muitas dessas instituições 
de ensino, que por ironia são as que possuem as mensalidades mais caras, 
não dão a seus alunos as mínimas condições para o aprendizado, tendo 
como principal objetivo, e às vezes o único, o lucro29. 

 

 Não bastasse isso, os próprios professores do ensino superior privado denunciam a 

ineficácia das avaliações institucionais promovidas pelo Ministério da Educação: “Os 

empresários da educação chegam ao descalabro de montarem bibliotecas e laboratórios 

volantes que desmontam logo aos o término das visitas do MEC”30. Nesses casos extremos, 

o Ministério da Educação pode, inclusive, aplicar sanções administrativas em defesa dos 

interesses e direitos do consumidor, como autoriza do Dec. n. 2.181/199731. 

 

 Neste contexto, o próprio legislador cosumerista determina a intervenção dos órgãos 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidores e empresas 

de educação (Lei n. 9.870/99, art. 4º32). Nesta lei, que dispõe sobre o valor das 

mensalidades ou anuidades escolares, faz-se referência ao Código de Defesa do 

Consumidor ao prever aplicação de sanções administrativas e atribuir legitimidade ativa às 

                                                 
29  Revista de Direito do Consumidor, n. 40/2001, p. 266. 
30  Revista Conteexto. Revista do VI Encontro Nacional de Professores de Ensino Superior Privado da 
Contee. Brasília: 2001, p. 32. 
31  “Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, 
destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, 
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”. 
32  “Art. 4 º. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, quando necessário, poderá 
requerer, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no âmbito de suas atribuições, 
comprovação documental referente a qualquer cláusula contratual, exceto dos estabelecimentos de ensino que 
tenham firmado acordo com alunos, pais de alunos ou associações de pais e alunos, devidamente legalizadas, 
bem como quando o valor arbitrado for decorrente da decisão do mediador”. 
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associações de alunos ou pais de alunos que queiram acionar judicialmente as instituições 

de educação privadas. Logicamente, isso não retira do MEC e dos demais entes de 

regulação do ensino as suas competências.  

 

 Por fim, e para corroborar com toda a argumentação acima expendida, trazemos  a 

conclusão do 4º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, aprovada por 

unanimidade no sentido de: “o direito do consumidor deve ser aplicado às relações de 

consumo da Educação e do Ensino não apenas no que se refere aos custos, preços e 

propaganda enganosa, mas sobretudo em relação à qualidade de ensino ministrado, uma vez 

delimitado o conceito de qualidade”33. Eis, objetivamente, na visão dos congressistas, a 

caracterização da relação de consumo: como consumidor final de um serviço temos o aluno 

(CDC, art. 2º, caput), como fornecedores, temos as instituições de ensino (CDC, art. 3º) e, 

ligando os dois pólos, temos o ensino como serviço fornecido (CDC, art. 3º, §2º). 

 

3. EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADA E RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO 

 A preocupação com a responsabilidade em relação ao desempenho da Educação 

privada está presente no próprio Governo Federal. Na exposição de motivos do projeto de 

lei de Reforma Universitária (PL 7200/2006), os Ministros do atual governo afirmam:  

 
A expansão do setor privado na educação superior exige um marco 
regulatório robusto e transparente, tanto para orientar os investimentos 
do setor, quanto para orientar a autorização e a avaliação de qualidade pelo 
Poder Público e, ainda, a escolha dos estudantes. O anexo Projeto de Lei 
de Reforma Universitária traz uma configuração objetiva e clara para a 
tipologia do ensino superior no país: fixa critérios, exigências e 
prerrogativas para universidades, centro universitários e faculdades, 
equalizando o enquadramento legal às prerrogativas acadêmicas 
conferidas pela legislação. 
Vale considerar que todo o marco regulatório previsto no Projeto de Lei de 
Reforma Universitária condiciona a regulação das instituições de ensino 
superior aos resultados obtidos pela avaliação pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei no 10.861, 
de 14 de abril de 2006, (...), de maneira a garantir, sim, a expansão das 
matrículas no ensino superior, desde que assegurada a qualidade. É mais 

                                                 
33  Revista de Direito do Consumidor, n. 26/1998, p. 241. 
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uma medida para fortalecer a avaliação da qualidade do ensino superior no 
Brasil.34(grifos nossos) 

 

  A necessidade de normas reguladoras e de um sistema eficiente de avaliação 

da Educação Superior é acorde com as exigências de uma política econômica de defesa do 

consumidor, mas não basta. O controle de qualidade dos serviços disponíveis no mercado 

de ensino superior no Brasil deve ser feito pelos órgãos de defesa do consumidor, incluindo 

o MEC.  

                      Assim sendo, foi instituído o Sistema Nacional da Defesa do Consumidor – 

SNDC (CDC, arts. 105 e 106), contando com órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal 

e municipais e com entidades civis. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 

é o organismo de coordenação da política do SNDC e tem como atribuições principais 

coordenar a política e ações deste, bem como atuar concretamente nos casos de relevância 

nacional e nos assuntos de maior interesse para a classe consumidora, além de 

desenvolver ações voltadas ao aperfeiçoamento do sistema, à educação para o consumo e 

para melhor informação e orientação dos consumidores. 

 

 Indubitavelmente, a omissão do Estado no desempenho dessas obrigações legais 

enseja sua responsabilização civil. Na lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO: 

 “entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a 

obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à 

esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em 

decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou 

omissivos, materiais ou jurídicos.”35 (grifo nosso)  

 

 BANDEIRA DE MELLO acentua que, no Brasil, jamais foi aceita a tese da 

irresponsabilidade do Estado36, tendo sido aceita a tese da responsabilidade como princípio 

amplo, até a Constituição de 1988, no art. 37, § 6º, veio estabelecer: “As pessoas jurídicas 
                                                 
34  E.M.I Nº 015 /MEC/MF/MP/MCT. 10 de abril de 2006. 
35  MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 947. 
36  MELLO. Op. cit., p. 979. 
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de Direito Público e as de Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”37. 

 

 É indiscutível que IES privadas causam danos a seus alunos que, pagando caro 

durante anos, venham a concluir um curso de nível superior com péssimos conceitos 

atribuídos pelos órgãos de avaliação da qualidade do ensino. E o dano que sofrem esses 

alunos é resultado da omissão do Estado, que tem o dever de impedi-lo através do MEC e 

dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ensina ainda MELLO,:  

 

 “se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez 

deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que 

normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência 

ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado 

quando, de direito, devia sê-lo”.38  

 

 Dois são os acontecimentos suscetíveis de acarretar responsabilidade estatal por 

omissão: o fato da natureza e o comportamento material de terceiros39. A este corresponde 

a situação em que o Estado é omisso diante da atuação lesiva de Instituições de Ensino 

Superior privadas. O Poder Público, principalmente através do Ministério da Educação, tem 

o dever e o poder de exercer a defesa do consumidor brasileiro nas relações de Educação 

Superior, tomando por base os vastos resultados publicados pelos próprios seus 

encarregados legais de avaliações e de pesquisa estatística. 

 

 Dessarte, a omissão do MEC e dos demais órgãos de Proteção e Defesa do 

Consumidor, pertinente aos danos causados aos alunos de Instituições de Educação 

Superior privadas, por ensino fornecido em desacordo com as normas gerais da educação 
                                                 
37  Ensina MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: “Entende-se que, a partir da Constituição de 
1946, ficou consagrada a teoria da responsabilidade objetiva do Estado; parte-se da idéia de que, se o 
dispositivo só exige culpa ou dolo para o direito de regresso contra o funcionário, é porque não quis fazer a 
mesma exigência para as pessoas jurídicas”. 
38  MELLO. Ob. Cit., p. 968. 
39  MELLO. Ob. Cit., p. 971. 
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nacional – o que se verifica nas avaliações periódicas realizadas pelo MEC – enseja 

responsabilidade civil do Estado, nos termos do Art. 37, § 6º da Constituição de 1988. 

Afinal, não há dúvida quanto ao dever legal do Poder Público de prestar a devida proteção 

do consumidor de ensino superior privado, e muito menos haveria incerteza quanto à sua 

completa omissão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As reformas administrativas do neoliberalismo de regulação trouxeram reflexos 

para a Educação Superior, provocando uma reestruturação privatizante do setor. Cresce ano 

após ano o número de Instituições Privadas de Educação Superior. Nesse esteio, o 

Ministério da Educação assumiu o papel de órgão regulador, com atribuições de 

credenciamento, autorização e reconhecimento das instituições de ensino superior. A 

avaliação periódica e a normatização das atividades desse setor também são de competência 

do MEC, obrigando-o a uma atuação que prime ao bom desempenho da educação superior, 

devendo, nos casos previstos na legislação própria40, impedir a má prestação de ensino. 

 

 Reconhecemos neste trabalho, seguindo alguns doutrinadores, a natureza 

consumerista da Educação Superior privada, e isso nos leva a defender a obrigação do 

Ministério da Educação em aplicar sanções administrativas por violação de interesses e 

direitos dos alunos consumidores. 

 

 A violação dos direitos desses consumidores especiais deve ser combatida tanto pela 

União, especialmente através do MEC, como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 

via órgãos de defesa do consumidor. Cada um desses entes atua nos limites de suas 

competências, e responde civilmente pelas conseqüências da omissão ou ação deficiente.  

 

 A União, por meio do Ministério da Educação, responde civilmente quando autoriza 

o funcionamento ou a continuidade de uma escola em desacordo com a lei, por exemplo, 

                                                 
40  A legislação própria aqui mencionada se refere às leis, decretos, portarias e resoluções ligadas ao 
sistema da educação nacional, e pode ser acessada através do sítio do Ministério da Educação em 
www.mec.gov.br.  
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não fechando a mesma por inadequados índices de qualidade, na forma determinada pelas 

normas legais41. Já os órgãos consumeristas, ligados ao Sistema Nacional da Defesa do 

Consumidor, são omissos, por exemplo, quando permitem às IES privadas os juros 

cobrados nas mensalidades, constrangimentos aos consumidores, venda casada, publicidade 

enganosa, etc.  

 

 O Decreto 2.181/97, regulamentador do Código de Defesa do Consumidor, admite a 

imposição de algumas penalidades administrativas, como multa e contrapropaganda, pelos 

órgãos normativos às atividades por eles reguladas, como é o caso do MEC. Também 

determina o decreto, independentemente dos entes reguladores, sejam aplicadas as sanções 

pelos órgãos do sistema de defesa do consumidor42. Vide o art. 18 e seus parágrafos do dito 

Decreto.  

 

 Portanto, podem e devem todos esses órgãos atuar, dentro dos limites legais, para 

proteger os inumeráveis alunos consumidores do serviço de ensino superior no Brasil, 

coibindo todo e qualquer tipo de irregularidades, e quando assim não fizerem, o Município,  

os Estados, o Distrito Federal e a União deverão ser responsabilizados objetivamente, nos 

termos do art. 37 § 6º da Constituição Federal de 1988. 
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A TUTELA DO CONSUMIDOR FRENTE AOS RISCOS DO 

DESENVOLVIMENTO 

 
Arthur Martins Ramos Rodrigues∗

 
 

RESUMO 

Os riscos do desenvolvimento surgem quando um determinado produto novo é lançado 

no mercado sem defeito cognoscível, mesmo que testado exaustivamente, e que, 

posteriormente, com o desenvolvimento científico-tecnológico, vem a ser detectado um 

defeito capaz de causar danos aos consumidores. O problema surge quando se indaga 

quem deve arcar com estes riscos, os consumidores ou os fornecedores, através da 

imputação da responsabilidade civil. A questão ainda é muito debatida e divergente. 

Vários argumentos são utilizados para eximir a responsabilização do fornecedor e vários 

outros para aplicar-lhe a obrigação de indenizar. Portanto, cabe um estudo mais 

aprofundado da matéria para tentarmos observar qual corrente possui melhores 

fundamentos. 

 

PALAVRAS CHAVES 

CONSUMIDOR; FORNECEDOR; RISCOS DO DESENVOLVIMENTO; PRODUTO. 

 

ABSTRACT 

The development risks appear when one definitive new product is launched in the 

market without cognoscible defect, exactly that tested exhaustingly, and that, later, with 

the scientific development, it comes to be detected a defect able to cause damages to the 

consumers. The problem appears when is inquired that who must be responsible for 

these risks, the consumers or the suppliers, through the imputation of the civil liability. 

The question is still very debated and divergent. Some arguments are used to exempt the 

responsibility of the supplier and several others to apply it to it obligation to indemnify. 

                                                 
∗ Mestrando em Direito Privado e Constituição pela FDC - Faculdade de Direito de Campos. Advogado. 
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Therefore, a study deepened of the substance fits more to try to observe which chain 

possess better beddings. 

 

KEYWORDS 

CONSUMER; SUPPLIER; DEVELOPMENT RISKS; PRODUCT. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Antes da vigência da Lei 8.078/90 a defesa do consumidor era realizada 

através da aplicação da responsabilidade civil na modalidade contratual e 

extracontratual1. 

Na responsabilidade extracontratual, também conhecida como aquiliana, era 

indispensável a prova da culpa do agente causador do dano2, in casu o fornecedor de 

produtos, para que fosse possível imputar-lhe as conseqüências derivadas da inserção de 

produtos defeituosos no mercado. 

No plano contratual a defesa do consumidor operava-se a partir da garantia 

contra vícios redibitórios, onde o consumidor era incumbido de produzir prova do vício 

oculto para que tivesse os seus direitos resguardados. 

Entretanto, ambas as modalidades de responsabilidade civil não mais 

atendiam plenamente aos anseios da sociedade consumerista contemporânea, pois não 

ofereciam respostas justas aos impasses referentes às relações jurídicas que envolviam o 

consumidor no comércio de produtos e serviços. 

Diante da exposição dos consumidores a estes inconvenientes da dicotomia 

entre a responsabilidade contratual e extracontratual, o legislador consagrou no Código 

de Defesa do Consumidor uma estrutura de responsabilidade civil objetiva ao 

fundamentá-la exclusivamente na existência de uma relação jurídica de consumo, e não 

mais na existência de uma relação contratual ou de um fato ilícito3.  

Com isso, ao consumidor vulnerável basta apenas fazer prova o dano, o vício 

do produto ou serviço e o nexo de causalidade entre o dano e este mesmo vício para que 

                                                 
1  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed., 3ª tiragem. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 26 
2  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed., 3ª tiragem. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 35. 
3  BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Comentários ao Código de Proteção do 
Consumidor.São Paulo: Saraiva, 1991, p.44. 
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qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha contribuído para a inserção do produto no 

mercado ou para a realização do serviço possa ser responsabilizada pelos danos 

suportados. 

Portanto, ara necessário reconhecer a vulnerabilidade do consumidor frete ao 

enorme potencial técnico e financeiro dos fabricantes de produto, revendo os princípios 

essenciais das relações contratuais para adequar a legislação à nova realidade fática, 

tratando os desiguais de forma desigual para tentar equilibrar o abismo de diferenças 

entre fabricante e consumidor. 

Em suma, podemos afirmar que basicamente todas estas mudanças que 

pudemos observar, seja no modo de vida da sociedade, seja na legislação que rege a 

responsabilidade civil nas relações de consumo, se deram em decorrência do avanço 

científico e tecnológico, proporcionando o emprego de novos métodos de produção, e 

implicando, conseqüentemente, a inserção de produtos finais cada vez mais 

desenvolvidos, revolucionando o mercado consumerista. 

Não obstante às suas incontáveis benesses, esse desenfreado 

desenvolvimento científico e tecnológico também pode desencadear situações ainda não 

previstas em nosso ordenamento. Uma destas situações se verifica através do 

denominado risco do desenvolvimento. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

O lançamento de novos produtos no mercado de consumo geralmente é vista 

com bons olhos pela sociedade. A propaganda e o marketing despertam no consumidor 

a confiança de que tais produtos tenham sido submetidos ao crivo dos mais variados e 

desenvolvidos testes para se certificar a sua confiabilidade e segurança. 

Entretanto, o que ocorre quando estes mesmos testes ainda não são 

desenvolvidos o suficiente para detectar um possível elemento ou vício capaz de 

provocar danos ao consumidor? 

Estamos diante da hipótese do risco de desenvolvimento, que consiste 

naquele risco criado ao consumidor após um período de utilização do produto ou 

serviço que, mesmo com todo o aparato das técnicas preventivas, não pôde ser 

identificado quando da sua distribuição na rede de consumo. 

Cabe, entretanto, trazer à colação alguns conceitos fornecidos pelos mais 
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conceituados doutrinadores. 

Para Marcelo Junqueira Calixto, os riscos do desenvolvimento: 

são aqueles riscos não cognoscíveis pelo mais avançado estado da 
ciência e da técnica no momento da introdução do produto no 
mercado de consumo e que só vêm a ser descoberto após um período 
de uso do produto, em decorrência do avanço dos estudos científicos.4

 
Segundo Alcover Garau: 

los riesgos de desarrollo (development risks) son aquellos defectos de 
los productos que son conocidos como consecuencia de los avances 
científicos y técnicos posteriores a su puesta en circulación, por lo 
que en el momento de ésta el fabricante no podia de ninguna forma 
detectarlos.5

 
De fato, produtos lançados no mercado de consumo nem sempre apresentam 

a segurança e a confiabilidade que deles se esperam. Não são raros os casos em que 

produtos tidos como seguros à época de seu lançamento vieram a apresentar riscos aos 

consumidores após algum tempo de uso. 

Podemos citar o caso do cigarro que, confirmadamente, pode causar a 

dependência química do usuário e o desenvolvimento de inúmeras doenças, 

principalmente do câncer.6

Outro exemplo é o caso do silicone implantado nos seios de mulheres e que, 

posteriormente, que vieram a desencadear deformidades físicas. Nos Estados Unidos foi 

criado um fundo especial para que qualquer mulher que apresentasse uma deformidade 

física ou psíquica previamente relacionada fosse indenizada pelo referido fundo, mesmo 

sem provar que o dano decorria do implante do silicone. 

Entretanto, o caso que, talvez, tenha despertado mais a atenção para o 

problema do risco do desenvolvimento a nível mundial tenha sido o da Talidomida7, 

medicamento utilizado por gestantes para aliviar os enjôos da gravidez e que fora 

responsável diretamente pelo nascimento de bebês com deformidades congênitas, o que 
                                                 
4  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 176. 
5  GARAU, apud GRINOVER, Ada Pellegrini. et. al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed.Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, 
p. 195. 
6  No Brasil, a própria Constituição Federal no parágrafo 4º do seu artigo 220 restringe a 
propaganda comercial de tabaco e de outros produtos e ordena que sejam informados os efeitos maléficos 
de seu uso.  
7  A Talidomida foi introduzida no mercado em 1956 com o nome comercial de Contergan. No 
início dos anos 60, foi descoberto que a talidomida causava terríveis efeitos colaterais de deformação nos 
fetos, vindo a gerar bebês com encurtamento dos braços; pernas; cegueira; surdez, má formação dos 
órgãos internos, entre outras conseqüências. 
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culminou com a retirada da substância do mercado. 

Associados a estes casos, ainda existem produtos que provocam divergências 

entre cientistas e que ainda estão em fase de estudos. Podemos citar o caso dos 

alimentos geneticamente modificados, da utilização de anabolizantes, da radiação dos 

celulares e de aparelhos microondas, como exemplos que ainda dividem opiniões e não 

estão cientificamente comprovados, mas que podem trazer sérios riscos à saúde 

humana. 

Não obstante estes casos ainda em estudo, ainda podemos vislumbrar uma 

inúmera gama de novos produtos8 cujas características intrínsecas deixam dúvidas sobre 

o seu efeito no organismo a curto ou a longo prazo ou se, com a evolução dos meios 

técnicos científicos no futuro, serão descobertos eventuais efeitos colaterais, nos 

permitindo a indagar: Até que ponto o produto é realmente seguro? Se tal produto vier a 

causar danos a quem dele se utilizou, será possível atribuir a responsabilidade ao 

fornecedor? 

Como veremos a seguir, a resposta não se demonstra tão simples. 

3 POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS ACERCA DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO RISCO DO 
DESENVOLVIMENTO 

No Brasil não existe nenhum dispositivo legal que verse sobre a 

responsabilidade civil pelos riscos do desenvolvimento do produto. A União Européia 

editou a Diretiva CEE 374/85 de 25 de julho de 1985 tornando facultativa a adoção ou 

não do risco de desenvolvimento como hipótese de exoneração de responsabilidade 

pelos seus Estados-Membros. Assim, os países europeus vêm adotando variadas 

posições acerca da matéria. Essa discrepância legislativa traduz todos os pontos de vista 

do mundo acadêmico, sejam eles pró ou contra a responsabilização do fabricante. 

Passamos, então, a expor cada segmento doutrinário, seus fundamentos e 
                                                 
8  No mês de Maio do ano de 2007 foi noticiado sobre a criação do “sangue de plástico” (plastic 
blood).  Um sangue artificial elaborado a partir de moléculas de plástico que pode substituir o sangue 
natural em situações de emergência como no caso de guerras, já que é de fácil transporte e não necessita 
de refrigeração. (fonte: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/north_yorkshire/6645923.stm>, 
acesso em 10 de junho de 2007). Outro produto que deixa dúvidas sobre o efeito de seu uso prolongado 
no organismo é a denominada “pílula perfume” ou “pílula do cheiro”, desenvolvida no Brasil por 
pesquisadores da UFC – Universidade Federal do Ceará. A pílula, se ingerida três vezes ao dia, induz o 
corpo a liberar uma essência similar à de lavanda (fonte: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/ 
0,,OI1625876-EI8147,00.html>, acesso em 10 de junho de 2007). 
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alguns de seus respectivos defensores. 

3.1 ARGUMENTOS PARA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE 

Segundo os defensores desta corrente o risco do desenvolvimento constitui, 

além das hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma excludente da 

responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, seja pela 

inexistência de defeito ou por motivos político-econômicos. 

Preliminarmente lembramos que a vertente desta doutrina que considera o 

produto efetivamente defeituoso leva em consideração que o momento em que se deve 

aferir o estado dos conhecimentos científico-tecnológicos é o lançamento do produto no 

mercado. Além disso, o critério de avaliação destes mesmos conhecimentos não é 

aquela prática comum do setor industrial, mas sim o mais avançado estado da ciência e 

da técnica9. 

Cabe, então, trazer à colação as palavras de João Calvão Silva, no sentido de 

que: 

não sendo o estado da arte um conceito determinado e fechado, mas 
um conceito movente carecido de aferição nas circunstâncias do caso, 
a sua moldura deve ser a possibilidade científica e técnica que se haja 
imposto no respectivo domínio e tenha passado a estar à disposição 
geral, mesmo que não seja ainda a praticada no respectivo ramo 
industrial. Ao acatamento deste novo e mais atual estado geral da 
ciência e da técnica, sem fronteiras ou limites territoriais, é que o 
produtor está vinculado, e não a um anterior, ainda que vazado na 
práxis industrial.10 (grifos do autor) 

 
Entre os principais defensores da exclusão do dever de indenizar do 

fornecedor pelos riscos do desenvolvimento se incluem: João Calvão Silva, Ugo 

Carnevali, Fábio Ulhoa Coelho, James Marins, Gustavo Tepedino, entre outros. 

Para João Calvão Silva o estado da arte (State of the Art11) é o marco 

divisório entre defeito e risco do desenvolvimento. Para o autor, de um lado ficam 

aqueles riscos cognoscíveis ou previsíveis e, do outro, os riscos ignotos, incognoscíveis 

ou imprevisíveis, sendo que, pelos primeiros, o fornecedor responde independentemente 

                                                 
9  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 201/203. 
10  SILVA, João Calvão. Apud CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 203. 
11  Expressão de origem americana que designa o mais alto nível de desenvolvimento de um 
dispositivo, da técnica ou da ciência, alcançado em um determinado momento. 
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ou não de culpa, e pelos demais o produtor não é responsável12. 

Segundo Ugo Carnevali13, a responsabilização em casos de risco do 

desenvolvimento é politicamente contrária aos interesses dos próprios consumidores, 

uma vez que, devido à enorme prudência dos fabricantes, produtos novos não seriam 

lançados com tanta freqüência no mercado, já que desencorajariam a pesquisa e a 

introdução no mercado de novas tecnologias. 

Ainda a favor da não responsabilização do fornecedor, afirma que inexiste a 

previsibilidade e a tipicidade do dano, faltando o pressuposto “risco da empresa”, o que 

impossibilita a realização de uma valoração estatística preventiva e uma distribuição 

destes riscos entre todos os consumidores através do sistema de preços. Em suma, não 

há como socializar um risco que se desconhece. 

Cita, também, argumentos econômicos no sentido de que a excludente de 

responsabilidade desencoraja, por exemplo, a indústria farmacêutica e mantém o preço 

do produto final dentro de limites razoáveis, já que não incidirão sobre o valor os riscos 

do desenvolvimento e, porventura, o valor de seguros contra possíveis danos. 

O doutrinador não acredita que a responsabilização possa alcançar objetivos 

preventivos, obrigando o fornecedor a realizar testes mais rigorosos, uma vez que o que 

se leva em consideração para a caracterização do risco do desenvolvimento é o estado 

da mais avançada ciência ou técnica a nível mundial e não o nível de desenvolvimento 

daquela empresa fabricante. Portanto, se a própria ciência é incapaz de detectar o vício, 

a empresa também não lograria êxito na tarefa. 

Por fim, afirma que “os riscos do desenvolvimento são riscos inevitáveis da 

vida, que devem ficar a cargo dos consumidores, os quais podem, inclusive, celebrar 

contratos de seguro”14. 

Para o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, inexiste o fornecimento perigoso, 

pois as informações transmitidas ao consumidor teriam sido adequadas e suficientes, na 

forma do que o desenvolvimento técnico-científico poderia prever.15

Ainda para o autor, o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

                                                 
12  SILVA, João Calvão. Apud CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 207. 
13  CARNEVALI, Ugo. Apud CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 220/221. 
14  CARNEVALI, Ugo. Apud CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 221. 
15  COELHO, Fábio Ulhoa. O Empresário e os Direitos dos Consumidores: o cálculo empresarial 
na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 84. 
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que o fornecedor não deve lançar no mercado produto que saiba ou deveria saber 

apresentar um nível elevado de periculosidade ou nocividade aos consumidores. Assim, 

o fato do estado da arte impedir que o fabricante soubesse da existência dessa 

periculosidade ou nocividade exclui a responsabilidade decorrente dos danos causados. 

Ao fornecedor não pode ser imputado o dever de conhecer esses riscos, pois equivaleria 

a obrigá-lo ao impossível.16

James Marins defende a exclusão da obrigação reparatória do fornecedor 

com base no próprio Código de Defesa do Consumidor alegando que, na hipótese de 

risco de desenvolvimento, o produto apresenta um defeito juridicamente irrelevante ao 

ponto de ser incapaz de originar a responsabilização e que esse defeito não se trata dos 

casos previstos no Código Consumerista: defeitos de informação, de produção ou de 

criação. 

Alega não haver defeito de informação pelo fato do estágio científico 

evolutivo tornar os riscos incognoscíveis para o homem, inexistindo falsidade, 

insuficiência ou omissão de informação sobre o produto à época de sua introdução no 

mercado17. Inexiste defeito de produção tendo em vista que os riscos do 

desenvolvimento atingem a todos os bens produzidos, contrariando a principal 

característica dos defeitos de produção que é a incidência de imperfeição somente em 

alguns produtos e não em toda a série18. Também não se trata de defeito de criação, pois 

o produto foi concebido sem nenhuma espécie de falha de projeto ou de fórmula que o 

desenvolvimento científico pudesse detectar, sendo que, no momento do seu 

lançamento no mercado, o produto não apresentava qualquer espécie de risco à saúde ou 

à integridade física dos consumidores19. 

Gustavo Tepedino também é adepto da idéia da inexistência de defeito no 

produto em casos de risco do desenvolvimento. O doutrinador fundamenta a sua tese 

lembrando que o conceito de defeito engloba as noções de segurança e de expectativa 

dos consumidores e, nos casos em estudo, alega o autor, inexiste o defeito justamente 

por não haver uma reversão de expectativa em face dos conhecimentos científicos da 

                                                 
16  COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit. p. 86. 
17  MARINS, James. Op. cit. p. 135. 
18  MARINS, James. Op. cit. p. 136. 
19  MARINS, James. Op. cit. p. 136. 
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época da introdução do produto no mercado20. 

Ressalta, porém, que mesmo nos países que aplicam a responsabilização do 

fornecedor, torna-se imperativo a estipulação de um prazo de dez anos para que o 

consumidor reclame em juízo os seus direitos21, seguindo o preceito do artigo 11º da 

Diretiva CEE 374/85. 

Além dos posicionamentos dos saudosos autores acima mencionados, 

podemos citar outros que reforçam ainda mais esta corrente doutrinária. 

Outro argumento que leva em consideração os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor é de que o inciso I do artigo 6º do referido codex, menciona que 

o consumidor tem o direito à proteção da vida, da saúde e da segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados 

“perigosos ou nocivos”, destaca-se. Nesse sentido, como proteger um consumidor do 

risco criado por um produto ou serviço que não é considerado perigoso ou nocivo? 

Também coleciona adeptos a tese que afirma que os riscos do 

desenvolvimento são imprevisíveis e atingem toda a produção, sendo, portanto, 

impossível a contratação de seguros e, conseqüentemente, a diluição do valor do prêmio 

através do sistema de preço. 

E ainda, o aprimoramento da ciência é interesse social, por isso devem ser 

absorvidos por toda sociedade. Seria a contraprestação a que estão sujeitos os 

consumidores por estarem adquirindo produtos novos. 

Por fim, existem doutrinadores que, adotando o risco do desenvolvimento 

como excludente de responsabilidade, defendem a criação de fundos especiais para a 

indenização dos consumidores caso venha a sofrer danos decorrentes de produtos 

novos. 

Em que pese a existência de outros argumentos, estes são os que se 

demonstram mais bem fundamentados ao ponto de contribuir para a discussão 

acadêmica. 

3.2 ARGUMENTOS A FAVOR DA RESPONSABILIZAÇÃO DO 
FORNECEDOR DE PRODUTOS 

                                                 
20  TEPEDINO, Gustavo. A responsabilidade médica na experiência brasileira contemporânea. In 
Temas de direito civil. Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 68. 
21  TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit. P. 70. 
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Também são vários os argumentos que atribuem ao fornecedor a obrigação 

de reparar os danos suportados pelos consumidores pelos riscos do desenvolvimento, 

sempre com base na efetiva proteção dos direitos consumeristas, parte vulnerável da 

relação. 

Entre os defensores da responsabilização podemos encontrar Maria Parra 

Lucan, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Sérgio Cavalieri Filho e Marcelo 

Junqueira Calixto. 

Maria Parra Lucan, citada por Marcelo Junqueira Calixto, afirma o caráter 

defeituoso do produto com base no artigo 7º, “e)” da Diretiva CEE 374/85 que versa 

expressamente sobre o defeito impossível de ser detectado pelo estado dos 

conhecimentos científicos e técnicos à época da introdução do produto no mercado. 

Diante disso, por se tratar de responsabilidade objetiva, não importa se o produtor 

desconhece ou não tem condições de conhecer o defeito, devendo responder, de 

qualquer forma, independentemente de culpa22. 

Para Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, em casos de risco do 

desenvolvimento, o produto encontra-se maculado por um defeito de concepção, 

decorrente da “carência de informações científicas, à época da concepção, sobre os 

riscos inerentes à adoção de uma determinada tecnologia nova”23. 

Sérgio Cavalieri Filho entende que os riscos do desenvolvimento se 

enquadram como fortuito interno, um risco integrante da atividade do fornecedor, não 

devendo ser encarado como uma hipótese de exoneração de responsabilidade24. 

Assevera, também, que o risco do desenvolvimento em nada se compara 

com situação descrita no § 2º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que diz 

que o produto não é considerado defeituoso se outro de melhor qualidade for 

introduzido no mercado. De forma brilhante o autor discorre que nesta hipótese: 

não se trata de defeito do produto, mas sim de produto de melhor 
qualidade. O risco do desenvolvimento diz respeito a um defeito de 
concepção, que, por sua vez, dá causa a um acidente de consumo por 
falta de segurança. Irrelevante saber, como já demonstrado, se esse 
defeito era ou não previsível e, conseqüentemente, evitável. Por ele 

                                                 
22  LUCAN, Maria Parra. Apud CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 208. 
23  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. et. all. Comentários ao código de proteção do 
consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 67. 
24  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 476. 
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responde o fornecedor independentemente de culpa.25

 
No entendimento de Marcelo Junqueira Calixto, não há como negar que na 

hipótese de riscos do desenvolvimento existe frustração da legítima expectativa de 

segurança do consumidor, por não ter sido devidamente alertado do risco. Afirma que 

“o dano, ainda que verificado posteriormente, representará a violação de uma 

expectativa de segurança que existia desde o momento da introdução do produto no 

mercado de consumo”. 26 Lembra o doutrinador que é justamente esta frustração da 

legítima expectativa dos consumidores que determina o caráter defeituoso do produto, 

devendo o fabricante ser responsabilizado pelos danos causados pelo bem que 

introduziu no mercado. 

Entretanto, assevera o autor, o argumento econômico opera em favor do 

fornecedor, pelo fato não ser possível responsabilizá-lo eternamente pelos prejuízos 

causados aos consumidores. Por este motivo e com vistas ao progresso científico-

tecnológico propõe o doutrinador: 

a previsão de um prazo, contado da entrada em circulação do produto, 
dentro do qual o fornecedor se responsabiliza pelos danos; vencido 
este prazo, não há mais que se falar em responsabilidade, salvo ação 
judicial já intentada pelo consumidor vítima do acidente de 
consumo27. 

 
Para a fixação de tal prazo, Marcelo Junqueira Calixto toma como base a 

legislação européia que instituiu um lapso temporal de dez anos28. 

Outros argumentos ainda reforçam os acima apontados. 

Inicialmente, há que se levar em consideração que o Código de Defesa do 

Consumidor trouxe no parágrafo 3º do seu artigo 12 as hipóteses em que o fabricante, o 

construtor, o produtor ou importador de produtos não respondem pelos riscos criados. 

Desta forma, como o legislador não incluiu expressamente os riscos do 

desenvolvimento no rol de excludentes de responsabilidade, não haveria o porquê de 
                                                 
25  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 476. 
26  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 245. 
27  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 250. 
28  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 250. O prazo de dez anos foi estabelecido pelo artigo 
11º da Diretiva Européia 374/85 de 25 de julho de 1985 nos seguintes termos: “Os Estados-membros 
estabelecerão na sua legislação que os direitos concedidos ao lesado nos termos da presente diretiva se 
extinguem no termo de um período de dez anos a contar da data em que o produtor colocou em circulação 
o produto que causou o dano, exceto se a vítima tiver intentado uma ação judicial contra o produtor 
durante este período.” 
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considerá-lo como tal. Defendem este ponto de vista os doutrinadores que consideram o 

parágrafo 3º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor como um rol taxativo, 

inflexível e não suscetível a uma interpretação extensiva. 

No entender de Rizzato Nunes, embora sem discorrer diretamente sobre os 

riscos do desenvolvimento, a utilização do advérbio “só”, que compõem o texto do 

parágrafo 3º do artigo 12º do Código de Defesa do Consumidor, não deixa dúvidas de 

que as excludentes são taxativas29. 

Desta forma, defendem os doutrinadores, o intérprete não pode criar uma 

forma de eximir a responsabilidade que o legislador não previu expressamente. 

Outro argumento prega a necessidade de divisão dos riscos entre os 

consumidores e os fabricantes. A responsabilização do fornecedor pelos danos causados 

distribui eqüitativamente os riscos entre as partes, impedindo que o consumidor suporte 

toda a carga onerosa da relação. 

Além disso, a imputação do dever de indenizar os consumidores pelos danos 

causados não causaria a diminuição do investimento em novas pesquisas e, por 

conseguinte, na introdução de novos produtos para a sociedade, pois existem 

mecanismos que podem ser utilizados para evitar ou diminuir os prejuízos em caso de 

eventual condenação. É o caso dos seguros, que podem ser contratados e do repasse de 

uma porcentagem previamente estimada do valor dos gastos com possíveis indenizações 

a todos os consumidores, através do mecanismo de aumento de preço. 

Muito pelo contrário, com a aplicação da responsabilização nos casos de 

risco do desenvolvimento, o fornecedor aumentaria ainda mais a preocupação em 

incentivar a pesquisa do produto mesmo após a sua introdução no mercado, a fim de 

evitar maiores danos aos consumidores ao retirar o produto de circulação assim que o 

vício for descoberto. 

Para alguns autores, admitir os argumentos que defendem os riscos do 

desenvolvimento como excludentes de responsabilidade seria reintroduzir no 

ordenamento jurídico elementos da responsabilidade fundada na culpa, por levar em 

consideração, por exemplo, o fato do fornecedor não ter a possibilidade de ter o 

conhecimento do vício. 

                                                 
29  NUNUES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. Reformulada. 
São Paulo: Saraiva, 2005, p. 175. 
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Por fim, ainda podemos citar outro argumento que leva em consideração o 

artigo 931 do Código Civil Brasileiro que trata da responsabilidade objetiva dos 

empresários individuais e as empresas pelos danos causados pelos produtos postos em 

circulação. Segundo essa vertente doutrinária o referido dispositivo legal reafirma a 

responsabilização objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, mesmo em caso de 

riscos do desenvolvimento. 

Tal entendimento chegou a ser discutido na I Jornada de Direito Civil 

realizada em Brasília resultando nos Enunciado de nº 42, que diz que “o art. 931 amplia 

o conceito de fato do produto existente no art.12 do CDC, imputando responsabilidade 

civil à empresa e aos empresários individuais à circulação dos produtos.”30, e no 

Enunciado de nº 43 que afirma que ”a responsabilidade civil pelo fato do produto, 

prevista no art. 931 do NCC, também inclui os riscos do desenvolvimento”31. (grifo 

nosso) 

Verifica-se, portanto, uma forte tendência doutrinária voltada para a efetiva 

garantia da responsabilização do fornecedor de produtos em caso de danos aos 

consumidores decorrentes do risco do desenvolvimento. 

4 A NECESSIDADE DE TUTELAR O CONSUMIDOR 

Pudemos verificar ao longo do capítulo anterior que, a primeira vista, os 

argumentos que sustentam a exoneração da responsabilidade dos fabricantes em casos 

de riscos do desenvolvimento estão revestidos de fundamentos válidos. Entretanto, 

veremos que, no entanto, estes argumentos não estão totalmente em consonância com os 

preceitos do ordenamento jurídico. Isto porque vivenciamos um período em que a 

hermenêutica de um sistema normativo não se demonstra tão eficaz se realizada de 

forma monocular. Deve, certamente, o intérprete investir-se dos valores que o 

ordenamento jurídico, como um todo, nos fornece. 
                                                 
30  Enunciados aprovados na Jornada de Direito Civil – Novo Código Civil, STJ, no período de 11 
a 13 de setembro de 2002, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal - 
CJF, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, 
do STJ. Disponível em <http://www.tj.rj.gov.br/cedes/enunciados_jornada_ direito _civil.htm>, acesso 
em 21/07/2007. 
31  Enunciados aprovados na Jornada de Direito Civil – Novo Código Civil, STJ, no período de 11 
a 13 de setembro de 2002, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal - 
CJF, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado, 
do STJ. Disponível em <http://www.tj.rj.gov.br/cedes/enunciados_jornada_ direito _civil.htm>, acesso 
em 21/07/2007. 
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Portanto, o caráter interdisciplinar do Direito implica na ineficácia da 

interpretação do Código de Defesa do Consumidor caso não tenha sido realizada sob o 

norte da tábua axiológica constitucional. 

Surge, então, a doutrina do Direito Civil-Constitucional como elementar a 

responder estes anseios e a fornecer uma interpretação que atenda satisfatoriamente o 

“espírito” do ordenamento jurídico, ao buscar na própria Constituição Federal 

fundamentos para um argumento sólido. 

A Constituição, como é sabido, é a fonte originária de todo ordenamento, e, 

por isso, detém uma determinada hierarquia de valores e princípios que devem ser 

observados por toda a legislação infraconstitucional para conferir uma maior unidade 

hermenêutica ao ordenamento. 

Passemos, então, à análise destes valores e princípios constitucionais que 

norteiam a tarefa do intérprete a uma inevitável tutela dos interesses do consumidor. 

Temos, inicialmente, que a Constituição Federal de 1988 garantiu 

expressamente, na seção destinada aos Direitos e Garantias Fundamentais, a tutela do 

consumidor pelo Estado, na forma da lei. Tal assertiva traduz o teor do inciso XXIII do 

artigo 5º da Constituição Federal e demonstra a intenção do legislador originário em 

reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, garantindo que o Estado intervenha nas 

relações consumeristas, através de lei, para garantir a tutela da parte hipossuficiente. 

Outra passagem do texto Constitucional que demonstra a necessidade de 

tutela do consumidor e que, a seguir, servirá de fundamento para deflagrar a fragilidade 

de alguns argumentos contra a imputação de responsabilidade do fornecedor é que o 

inciso V do artigo 170 assegura a defesa do consumidor como princípio fundamental da 

ordem econômica. Tal dispositivo enriquece ainda mais a tábua constitucional de 

valores que tende, inevitavelmente, para a tutela do consumidor frente ao enorme 

poderio econômico das grandes empresas. 

Entretanto, um argumento de grande valia a favor da proteção do 

consumidor e que, inclusive, funciona como premissa para todos os demais, é a 

necessidade da tutela da dignidade da pessoa humana. E é justamente este princípio, 

esculpido no inciso III do artigo 1º da Constituição como substrato da República 

Federativa do Brasil, que nos demonstra, ainda com mais clareza, a fragilidade dos 

argumentos que defendem a excludente de responsabilidade do fornecedor frente aos 
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riscos do desenvolvimento, pois somente através da efetiva defesa dos direitos do 

consumidor contra os danos por eles suportados é que se atinge a concretização do 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Este princípio, em conjunto com os demais contidos na Constituição, norteia 

a atividade interpretativa do aplicador do direito no sentido de proteger o consumidor 

contra qualquer tipo de dano, seja material, moral ou físico, que eventualmente possa 

ser submetido em função de um produto novo lançado no mercado. 

Portanto, todo argumento que se volte contra os interesses do consumidor 

estaria em manifesta colisão com todo o conteúdo valorativo e principiológico da Carta 

Magna, demonstrando-se demasiadamente ineficaz a argumentar a exclusão da 

responsabilidade do fornecedor em casos do risco do desenvolvimento. 

A vulnerabilidade da doutrina que defende a exoneração da obrigação do 

fornecedor de indenizar o consumidor em caso de danos decorrentes dos riscos do 

desenvolvimento não se demonstra apenas diante dos argumentos constitucionais. 

De fato, uma análise crítica destes argumentos nos leva a concluir que a 

tutela do consumidor é o caminho a ser seguido pelo legislador infraconstitucional para 

garantir a unidade que se espera do ordenamento jurídico, senão vejamos: 

De início temos a doutrina que prega a inexistência do vício em casos de 

risco do desenvolvimento. Portanto, na ausência de um dos pressupostos da 

responsabilidade civil, não deve ser atribuído ao fornecedor qualquer obrigação de 

indenizar o consumidor. 

Ousamos discordar do entendimento do autor Gustavo Tepedino no sentido 

de que inexiste o defeito por não haver a reversão da legítima expectativa do 

consumidor. 

Pois bem, o consumidor adquire um produto novo lançado no mercado 

crendo piamente em sua segurança. Se este produto nunca lhe causar prejuízos, 

logicamente não haverá que se falar em defeito. Mas, no entanto, se este mesmo produto 

vier a lhe causar um dano, mesmo que posteriormente e pela evolução do estado da 

ciência, não haverá como negar que a expectativa criada quando da introdução do 

produto no mercado foi profundamente abalada. Aqui estamos diante de todos os 

requisitos previstos no conceito de defeito fornecido pelo legislador no inciso III do 

parágrafo 1º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o que configura o 
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caráter defeituoso do produto no caso de risco do desenvolvimento e que, por 

conseguinte, caracteriza o dever de indenizar do fabricante. 

Entretanto, acolhemos as doutrinas que pregam a inexistência de defeito de 

informação, de concepção ou de produção. Inexiste defeito de informação, pois não há 

como obrigar o fabricante a informar o impossível, já que não há meios científicos de se 

descobrir o que se espera que fosse informado. Também inexiste defeito de concepção, 

pois não se trata de um defeito decorrente de falha na fórmula ou no projeto, pois o 

produto apresenta todas as características do projeto inicial, mesmo motivo de não haver 

o defeito de fabricação. 

Acreditamos em uma nova categoria de defeitos que se configuram pelo 

simples fato de lesarem a legítima expectativa do consumidor. Trata-se de uma situação 

jurídica nova e que ainda não foi positivada pelo legislador, o que não impede que uma 

interpretação, nos moldes acima narrados, impliquem na responsabilização do 

fornecedor. 

Outros doutrinadores, acreditando na existência do defeito, afirmam que não 

há como repartir entre fornecedores e consumidores um risco que se desconhece e que, 

devido a isso, não deve ser responsabilizado quem introduziu o produto no mercado. A 

imprevisibilidade da ocorrência do dano impede que o fornecedor evite ou diminua os 

seus prejuízos, arcando sozinho com os ônus. 

Entretanto, vale lembrar que uma das características do defeito de concepção 

é a inevitabilidade e a dificuldade de previsão estatística32 o que, no entanto, não 

impediu o legislador de imputar a responsabilidade objetiva ao fabricante. 

Ainda nesse mesmo sentido, recordamos também que estão à disposição dos 

fornecedores os mesmos mecanismos utilizados para amenizar as perdas decorrentes 

dos vícios de concepção, quais sejam: a contratação de seguros, a diluição de uma 

eventual condenação no preço dos demais produtos, entre outros que permitam a 

distribuição eqüitativa dos riscos do desenvolvimento ente as partes da relação de 

consumo e que impeçam que toda a carga seja jogada sobre as costas do consumidor 

vulnerável. 

Também estão revestidos de vulnerabilidade os argumentos de que a 

responsabilização do fornecedor desencorajaria a pesquisa e a comercialização de novos 

                                                 
32  CALIXTO, Marcelo Junqueira. Op. cit. p. 142. 
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produtos. Trata-se de um argumento de caráter político e econômico que não deve 

prevalecer sobre a proteção constitucional garantida ao consumidor. Acreditamos que a 

responsabilização iria, ao contrário, ajudar na prevenção do dano, uma vez que o 

fabricante acentuaria cada vez mais o investimento em novas tecnologias a fim de evitar 

a incidência da responsabilidade futuramente. Além disso, para evitar ou diminuir os 

danos, o fabricante continuaria a pesquisa sobre o produto mesmo após o seu 

lançamento no mercado. Eximir o fornecedor de uma eventual responsabilidade em 

caso de riscos do desenvolvimento seria financiar o desenvolvimento científico e 

tecnológico à custa do consumidor, transformando-o em verdadeira cobaia. 

Ainda mais frágil se demonstra a idéia da criação de um fundo especial para 

indenizar as vítimas de um dano derivado do risco do desenvolvimento. Tal prática 

também desincentivaria a continuação da pesquisa após o lançamento do produto no 

mercado, pois não incutiria no fabricante a preocupação de um prejuízo de grande 

monta já que bastaria que estivesse de forma regular com o fundo para que este arcasse 

com as despesas com indenizações pelos danos. A idéia de um fundo especial ainda 

deixa algumas dúvidas, tais como: A indenização seria padronizada para cada 

consumidor lesado que solicitasse a indenização ou seria analisado caso a caso? Se 

inúmeros consumidores forem lesados e o fundo não tiver como financiar a indenização 

de todos? Neste último caso, o total seria dividido pro rata? 

São questões que quem defende a teoria da implementação do fundo especial 

ainda não respondeu satisfatoriamente e que podem levar a situações injustas, como no 

caso de o mencionado fundo não possuir saldo suficiente para arcar com todas as 

indenizações pleiteadas. Neste caso, dividir o total proporcionalmente acarretaria em 

um benefício demasiadamente alto para o consumidor que sofreu um dano inferior e um 

prejuízo ainda maior para aquele que suportou danos mais graves. 

A implementação de um prazo, assim como o de dez anos previstos pela 

Diretiva CEE 374/85 e sugerido por Marcelo Junqueira Calixto, também poderia 

provocar situações de extrema injustiça, pois com o esgotamento do prazo, esgotaria, 

por conseguinte, a responsabilidade do fabricante, mas não o risco por ele mesmo 

criado. A situação se demonstra ainda mais complicada se, em hipótese, o produto 

somente vier a causar danos após os dez anos previstos. 

Para que o fornecedor não fique eternamente responsabilizado, bastaria a 
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implementação de um prazo mais curto, mas que, no entanto, fosse decorrente da 

desídia do consumidor em procurar os seus direitos. O termo de início de tal prazo seria 

a partir do conhecimento do consumidor de que está sofrendo o dano decorrente daquele 

determinado produto colocado no mercado. Portanto, não bastaria que o consumidor 

estivesse sentindo os efeitos do dano a que fora acometido, seria necessário que tivesse 

o conhecimento do dano, da causa do dano e do nexo de causalidade entre esta mesma 

causa e o dano. Uma difusão maciça da potência danosa do produto e a sua conseqüente 

retirada do mercado poderiam ser medidas a serem consideradas pelo legislador para o 

início do cálculo do prazo, caso venha a ser implementado nestes moldes. 

Como pudemos verificar, os principais argumentos contra a 

responsabilização do fornecedor nos casos de risco do desenvolvimento cedem diante 

de outras teses, principalmente as fundamentadas na Carta Magna, o que demonstra a 

necessidade de uma efetiva tutela do consumidor, seja através da atuação do aplicador 

do direito ou por intermédio da tarefa do legislador. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pudemos verificar ao longo da abordagem, a hipótese dos riscos do 

desenvolvimento ainda produz inúmeras divergências no mundo acadêmico e 

legislativo. 

Uma parte da doutrina entende que o fornecedor não deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao consumidor por um produto introduzido no 

mercado e que, posteriormente, o desenvolvimento científico e tecnológico permitiu 

descobrir a capacidade danosa deste mesmo produto. 

Tais argumentos variam desde a inexistência do defeito, por não existir 

quebra da legítima expectativa do consumidor, até a exclusão da responsabilidade por 

motivos político-econômicos. 

Outra parte da corrente doutrinária defende a responsabilização do 

fornecedor pela efetiva existência de um defeito e que, certamente, quebra a legítima 

expectativa criada no consumidor. 

Analisamos os principais argumentos de cada uma das doutrinas e 

verificamos que ambos os argumentos, a princípio, são dotados de uma certa 

plausibilidade. 
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Entretanto, esta dificuldade de se aferir qual das posições atende melhor aos 

anseios da sociedade e do ordenamento jurídico começa a perder o seu sentido a partir 

do momento em que submetemos o assunto a uma interpretação com base na 

perspectiva civil-constitucional. 

A Constituição traz normas de alto conteúdo axiológico, elevando o ser 

humano ao ápice do ordenamento, e que devem ser absorvidas pelas codificações 

infraconstitucionais em cada caso concreto, determinando que o Estado atue 

efetivamente para promover a defesa do consumidor. Também trouxe expressamente o 

Princípio da Defesa do Consumidor como norte para o desenvolvimento da ordem 

econômica. 

Tais passagens, por si só, bastariam para balizar a atuação do aplicador do 

Direito rumo à defesa do consumidor em casos do risco do desenvolvimento. 

Entretanto, a Constituição Federal ainda traz o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana como objetivo último a ser perseguido. E, como vimos, só é possível a 

concretização deste princípio com a tutela dos direitos do consumidor. 

Isto demonstra que o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico 

não deve prevalecer sobre a tutela do consumidor, por estar em confronto direto com a 

Norma Maior. 

Verificamos também que os argumentos da doutrina que defende a não 

responsabilização do fornecedor apresenta pontos vulneráveis, que dão azo à uma 

imperativa defesa do consumidor. 

De fato, não há como negar o caráter defeituoso do produto, posto que tal 

bem vem causar um dano ao consumidor quebrando a legítima expectativa criada. 

Também não se pode aceitar que o desenvolvimento científico ocorra à custa do 

consumidor, devendo os riscos serem transferidos ao fabricante que os criou, 

conferindo, assim, a eqüidade entre as partes da relação de consumo. 

Não obstante, temos que o setor industrial é dotado de alta maleabilidade 

para se adaptar a situações novas, assim como se adaptou quando da introdução no 

ordenamento da responsabilidade objetiva. Ao contrário, o consumidor vulnerável não 

pode ficar a mercê de “experiências científicas”, suportando toda a carga de riscos 

criada. Portanto, a imputação da responsabilidade ao fornecedor de produtos e serviços 

em caso de riscos do desenvolvimento se torna medida necessária diante de toda a 
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argumentação despendida. 

No Brasil a questão dos riscos do desenvolvimento ainda não se encontra 

positivada, aumentando ainda mais as divergências doutrinárias na esfera acadêmica. 

Portanto, torna-se imperativo a atuação do legislador infraconstitucional para 

regulamentar a matéria no sentido de resguardar a tutela do consumidor, a fim de 

garantir concretização aos princípios constitucionais que pairam neste sentido. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVIM, Eduardo Arruda. Responsabilidade Civil pelo Fato do Produto no Código de 
Defesa do Consumidor. In Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, Nº 15, jul/set. 1995.   
 
 
BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Comentários ao Código de Proteção 
do Consumidor.São Paulo: Saraiva, 1991. 
 
 
CALIXTO, Marcelo Junqueira. A Responsabilidade Civil do Fornecedor de 
Produtos pelos Riscos do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
 
 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
 
 
COELHO, Fábio Ulhoa. O Empresário e os Direitos do Consumidor: o cálculo 
empresarial na interpretação do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Saraiva, 1994. 
 
 
MARINS, James. Responsabilidade da Empresa pelo Fato do Produto: os acidentes 
de consumo no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. 
 
 
PASQUALOTTO, Adalberto de Souza. A Responsabilidade civil do fabricante e os 
riscos do desenvolvimento. Porto Alegre: AJURIS, 1993. 
 
 
QUEIROZ, Odete Novais Carneiro. Da Responsabilidade por Vício do Produto e do 
Serviço. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.  
 
 

4724



 

ROCHA, Sílvio Luís da. Responsabilidade Civil do Fornecedor pelo Fato do 
Produto no Direito Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
 
 
TEPEDINO, Gustavo. A Responsabilidade Civil por Acidente de Consumo na ótica 
Civil-constitucional. In Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

4725



A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS 

CONTRATOS DE LOCAÇÃO: UMA ANÁLISE HERMENÊUTICA FRENTE À 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

 

Bruno Camilloto Arantes∗

Ludmilla Santos de Barros Camilloto∗

 

RESUMO 

O presente texto discute a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90) 

– CDC – aos contratos de locação. Como já proclamado pela doutrina brasileira, a 

legislação consumeirista tem por escopo a regulamentação de uma sociedade complexa 

denominada, contemporaneamente, sociedade de massa. Nesse contexto social de 

relações conturbadas surge a indagação se os contratos de locação de imóvel residencial 

também estão submetidos à legislação consumeirista. 

A discussão do tema se faz necessária frente aos reiterados julgados do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ – que entende ser inaplicável o CDC aos contratos de locação. 

O argumento majoritário daquele Pretório diz que como o CDC é uma lei geral não há 

possibilidade de sua aplicação aos contratos de locação que são regidos por lei especial 

(lei 8.245/91). 

Discordamos do entendimento do STJ acima suscitado e, para tanto, tomaremos como 

referencial teórico o pensamento de Cláudia Lima Marques1 que admite a aplicação do 

CDC aos contratos de locação de imóvel residencial desde que este último configure 

uma relação de consumo, mormente quando este contrato é de adesão. 

Por fim, após a análise e confronto dos argumentos elencados pela jurisprudência do 

STJ, verificamos a hipótese concluindo que há possibilidade da aplicação do CDC aos 

contratos de locação de imóvel residencial que estiverem dentro da principiologia do 
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1  MARQUES, 2002, p. 363. 
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CDC apresentando, portanto, as características essenciais para sua configuração como 

um contrato de consumo. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITO DO CONSUMIDOR, LOCAÇÃO E HERMENÊUTICA. 

 

ABSTRACT 

The present text argues the application of the Consumer Code (law 8.078/90) to the 

lease contracts. As already proclaimed for the Brazilian Doctrine, the consumer 

legislation has for target the regulation of a called complex society, contemporarily, 

mass society. In this social context of careworn relations the investigation appears if the 

location contracts also are submitted to the consumer legislation. 

The quarrel of the subject makes necessary front to the reiterated judgments of the 

Superior Court of Justice - STJ - that understands to be inapplicable the Consumer Code 

to the lease contracts. The majority argument of that STJ says that as the Consumer 

Code is a general law does not have possibility of its application to the lease contracts 

that are conducted by special law (law 8.245/91). 

We disagree with the agreement of the STJ above excited and, for in such a way, we 

will take as referential theoretician the thought Claudia Lima Marques that it admits the 

application of the Consumer Code to the lease contracts since that this last one 

configures a consumption relation, mainly when this contract is of adhesion. 

Finally, after the analysis and confrontation of the arguments enumerated for the 

jurisprudence of the STJ, we verify the hypothesis concluding that it has possibility of 

the application of the Consumer Code to the lease contracts that will be inside of the 

principles of the Consumer Code presenting, therefore, the essential characteristics for 

its configuration as a consumption contract. 
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O presente ensaio surge da visualização da possível antinomia entre as leis 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor – e 8.245/91 – Lei de Locações. Deparamo-nos, 

especialmente na jurisprudência pátria, com a impossibilidade de aplicação do CDC aos 

contratos regidos pela lei 8245/91. Tal constatação nos instiga a refletir, tanto do ponto 

de vista dogmático quanto do ponto de vista propedêutico, sobre os institutos 

normativos presentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Para tanto, adotar-se-á como marco teórico a lição da Professora Cláudia Lima 

Marques, in literis: 

 
“Nesse sentido, vale repetir as observações das edições anteriores, que considero – 
data máxima vênia – ainda válidas, pois a locação é tratada, nas grandes cidades, 
como contratos de adesão elaborados pelas imobiliárias; nas pequenas cidades, como 
contratos de locação ainda paritários e discutidos com cada inquilino. O importante é 
poder caracterizar a presença de um consumidor e de um fornecedor em cada pólo da 
relação contratual”.2

 

A lição acima consignada guiará nosso olhar crítico sobre o problema proposto. 

Também nos permitirá a verificação da hipótese da possibilidade de se aplicar aos 

contratos de locação o Código de Defesa do Consumidor, desde que a relação jurídica 

locatícia esteja caracterizada dentro dos princípios do ordenamento consumeirista. 

 

Logo, o presente ensaio molda-se à vertente jurídico-teórica, pretendendo-se uma 

investigação jurídico prospectiva, partindo-se da análise de dados de natureza primária e 

secundária como a legislação específica, doutrina e, especialmente, a jurisprudência 

pátria. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

As relações entre os indivíduos se desenvolvem dentro de uma dinâmica sem 

precedentes. A velocidade com que as transformações sociais estão acontecendo é algo 

inimaginável há poucos anos atrás. Ao mesmo tempo em que ocorrem as inúmeras 

transformações sociais os homens conseguem preservar alguns institutos, conceitos, 

valores, etc, que se perpetuam por milênios. 
                                                 
2  MARQUES, 2002, p.363. 
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Uma das grandes transformações que o ser humano experimenta é a mudança da forma 

de produção dos bens em sociedade. Ou seja, sempre que há uma grande revolução na 

forma de produzir há, conseqüentemente, um efeito posterior que merecerá a abordagem 

de inúmeros campos científicos de estudo. 

 

Nesse caso podemos dizer que a Ciência do Direito3 está sempre a reboque das 

alterações sociais. A título de exemplo, podemos citar o campo do Direito do Trabalho 

que surge após a Revolução Industrial (1780-1860)4 onde uma massa de trabalhadores 

era explorada pelos proprietários das indústrias. 

 

Em meio dessas mudanças está presente em nossa sociedade o instituto do contrato. O 

contrato, para os escopos deste artigo, se assenta nas características do liberalismo 

econômico que dominou o pensamento do séc XVIII e XIX5. A força do pensamento 

liberal foi tanta que influenciou, diretamente, diversos ramos de conhecimento como, 

por exemplo, a filosofia, a economia, e o próprio contratualismo. A propósito, 

elucidativa é a lição de John Gilissen: 

 
“A sociedade é considerada como um conjunto de homens livres e autônomos, que 
não se ligam entre eles senão pela vontade. O “contrato social” de J.J. Rousseau 
repousa sobre a autonomia absoluta da vontade dos indivíduos: “Casa indivíduo 
obriga-se como quer, quanto quer, mas apenas enquanto quer”. Está aqui toda a 
autonomia individual originária que a Revolução Francesa retomará e consagrará nas 
leis do seu período intermediário.”6

 

Contemporaneamente é necessário refletir a respeito do contrato se quisermos 

compreender como este instituto se realiza em nossas vidas. A idéia inicial, como 

destacado acima, assenta-se na autonomia da vontade que possui como desdobramentos 

as seguintes idéias: liberdade contratual, força obrigatória dos contratos e vícios do 

consentimento.7  

                                                 
3  A expressão Ciência do Direito deve ser compreendida na perspectiva de REALE, 2002, p. 16-
17, in literis: “A Ciência do Direito, ou Jurisprudência – tomada esta palavra na sua acepção clássica –, 
tem por objeto o fenômeno jurídico tal como ele se encontra historicamente realizado”. 
4  BARROS, 2005, p. 59. 
5  MARQUES, 2002, p.40. 
6  GILISSEN, 1979, p.738. 
7  MARQUES, 2002, p.48-51. 
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Tais idéias necessitam, contudo, de uma revisão diante da complexa realidade social a 

qual estamos insertos. Se a idéia clássica de contrato parte do princípio de que existem 

duas pessoas, de igual capacidade e de comum acordo, celebram um negócio jurídico 

apto a surtir efeitos, tal idéia precisa de uma contextualização a fim de que o contrato 

não se torne instrumento de abuso e de opressão.8  

 

Atualmente vivemos numa realidade muito diferente daquela na qual o contrato foi 

concebido e desenvolvido. Todavia, dentro da nova realidade social continuamos a 

contratar e de várias formas diferentes daquelas ditas clássicas. Em decorrência das 

transformações sociais, políticas, filosófica e, especialmente, da forma de produção, nos 

encontramos dentro de uma sociedade de massa. Sobre a formação de uma sociedade de 

massa, Ada Pellegrini Grinover leciona: 

 
“O homem do século XX vive em função de um modelo novo de associativismo: a 
sociedade de consumo (mass cosumption society ou Konsumgesellschaft), 
caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo domínio do 
crédito e do marketing, assim como pelas dificuldades de acesso à justiça. São esses 
os aspectos que marcaram o nascimento e desenvolvimento do direito do 
consumidor, como disciplina jurídica autônoma”.9

 

Estamos, ainda, insertos numa realidade muito confusa em termos de idéias, isto é, 

estamos vivendo na denominada pós-modernidade. Sem adentrar na difícil discussão 

sobre o uso do termo pós-modernidade, o professor Severo Hryniewicz aponta algumas 

características que o mundo atual nos apresenta, in literis: 

 
“A era pós-moderna caracteriza-se (sic) pelas seguintes marcas: o cotidiano foi 
invadido pela tecnologia eletrônica, saturando o indivíduo com informações, 
diversões e serviços; pela informática, que substituiu o mundo natural humano pelo 
mundo dos signos; pela sedução do consumo, cujo templo é o shopping center e pela 
arte, sem regras nem seriedade”.10

 

É dentro desse novo contexto que as relações contratuais são desenvolvidas e, não 

obstante a preservação de inúmeras características milenares, os contratos se apresentam 

com peculiaridades pertinentes à nova realidade social. Na sociedade de consumo parte-
                                                 
8  GILISSEN, 1979, p.739. 
9  GRINOVER et al, 1990, p. 06. 
10  HRYNIEWICZ, 2006, p.515. 
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se de uma relação jurídica contratual desigual, isto é, temos de um lado o fornecedor do 

produto ou serviço e do outro o cidadão que necessita de realizar a relação contratual e 

está numa situação de vulnerabilidade.  

 

Por outro lado, os avanços tecnológicos impõem novas formas de contratar merecendo, 

portanto, uma regulamentação normativa específica a fim de estabelecer os termos nos 

quais os contratos serão celebrados. 

 

O presente tópico tem por objetivo destacar uma parte da realidade social 

contemporânea que influencia diretamente na concepção das relações contratuais. Após 

a breve contextualização é necessário identificarmos a denominada relação jurídica de 

consumo que, via de regra, se dará na forma de contrato. 

 

3 CONCEITO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. 

 

O Direito do Consumidor se consolidou no Brasil sob a tutela da lei 8.078/90. Tal lei foi 

denominada Código de Defesa do Consumidor e representa um avançado instrumento 

de proteção ao consumidor11. O ordenamento consumeirista tem por objeto uma relação 

jurídica desigual, fruto da sociedade de massa contemporânea. Nesse mesmo sentido é a 

interpretação de Ada Pellegrini Grinover: 

 
“A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe apenas 
benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos casos, a posição do 
consumidor, dentro desse modelo, piorou em vez de melhorar. Se antes fornecedor e 
consumidor encontravam-se em uma situação de relativo equilíbrio de poder de 
barganha (até porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabricante, produtor, 
construtor, importador ou comerciante) que, inegavelmente, assume a posição de 
força na relação de consumo e que, por isso mesmo, “dita as regras”. E o direito não 
pode ficar alheio a tal fenômeno”.12

 

Parte-se, assim, de uma relação desigual lançando uma proteção sobre a parte mais fraca 

desta relação que, no caso, é o consumidor. Contudo, para identificarmos a relação de 

consumo temos (de acordo com a legislação brasileira) que avaliar os dois pólos que 

                                                 
11  NUNES, 2004, p.3 
12  GRINOVER et al, 1990, p. 6. 
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compõem aquela relação, quais sejam, o consumidor e o fornecedor. Não é possível 

caracterizar uma relação de consumo olhando somente a perspectiva de uma das partes. 

 

Nesse sentido o Código de Defesa do Consumidor se apresenta como um sistema de 

normas aberto, isto é, um ordenamento principiológico que possui uma finalidade 

específica que deve ser observada no momento de sua interpretação e aplicação. Sobre 

as partes da relação jurídica de consumo, preceitua a lei 8078/90: 

 
“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 
 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 
 
Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...).” 

 

Nota-se que a redação dos dois artigos supra citados é uma redação ampla (ou aberta), 

ou seja, não possui uma sistemática fechada como, por exemplo, àquelas do tipo penal 

ou da hipótese da incidência tributária. Isto nos remete à idéia de que qualquer contrato 

poderá ser uma relação de consumo se o mesmo apresentar as características exigidas 

pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

Não importa, portanto, o tipo de contrato celebrado, mas sim se o mesmo se amolda às 

exigências legais para configuração de um consumidor e de um fornecedor ao mesmo 

tempo. Logo, temos que contratos de compra e venda, mútuo, depósito, prestação de 

serviços, etc, poderão ser contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tais relações contratuais merecerão a proteção normativa da lei 8078/90. Podemos 

dizer, então, que o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe13 a outros 

ordenamentos jurídicos (como por exemplo, o direito civil) lançando sua proteção à 

relação jurídica caso a mesma se apresente como uma relação consumeirista. 

 

                                                 
13  A sobreposição aqui não é no sentido de hierarquização normativa apresentada na teoria 
kelseniana, mas sim, que caso haja os requisitos necessários à configuração da relação de consumo, às 
partes envolvidas naquela relação se submeterão às normas do Código de Defesa do Consumidor. 
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4 O CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 

O contrato de locação é instituto de Direito Civil que possui origens no Direito Romano 

onde se apresenta em três espécies: locação de coisas (móveis ou imóveis), locação de 

serviço e locação de obra. 

 

A locação tem por finalidade a cessão temporária a outrem do uso e gozo de uma coisa 

infungível mediante determinada remuneração. Percebermos que o contrato de locação 

possui, como elementos, a coisa (res), o preço (pretium) e o consenso (consensus) dos 

contratantes. 

 

Na teoria geral dos contratos a locação pode ser classificada como contrato bilateral, 

comutativo e oneroso. Atualmente, nosso ordenamento jurídico disciplina a locação da 

seguinte forma: locação de coisas móveis, regulada pelo Código Civil; locação predial 

urbana, regulada pela Lei 8.245/91; e locação de prédios rústicos, regulada pelo Dec. 

59.566/66. 

 

Nesse diapasão trataremos da locação de imóvel para fins residenciais regulada pela lei 

8.245/91. Como a locação comercial possui uma finalidade produtiva, ou seja, é uma 

atividade que visa, de certa forma, propiciar a venda de algum produto ou serviço, deve 

ser afastada a aplicação do CDC. Logo, o conflito normativo pelo qual se estabelece o 

problema do presente ensaio é a possibilidade de aplicação da lei 8.078/90 aos contratos 

de locação de imóvel residencial regidos pela lei 8.245/91. 

 

Temos, de um lado o CDC que é uma lei principiológica e geral; de outro, a Lei do 

Inquilinato que é uma lei específica aos contratos de locação de imóveis. Assim, a 

aplicação ou não do CDC aos contratos de locação dependerá de uma análise 

sistemática dos dois ordenamentos. 

 

5 ANTINOMIAS NORMATIVAS: CRITÉRIOS DE SOLUÇÃO 
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O Direito, como conjunto de normas, pode ser vislumbrado como um ordenamento 

jurídico que deve se apresentar de forma organizada e sistemática. Essa organização das 

normas jurídicas deve possuir uma unidade para que o ordenamento apresente o mesmo 

fundamento de validade.14 Sem enveredar pelos caminhos da filosofia kelseniana, 

servimo-nos do seu conceito de ordem jurídica para identificar e visualizar o Direito 

enquanto ordenamento jurídico. 

 

Destaca-se, ainda, a posição do Prof Norberto Bobbio ao tratar do Direito do ponto de 

vista do ordenamento jurídico, in literis: 

 
“Uma vez claro que a expressão “Direito” refere-se a um dado tipo de ordenamento, 
cabe agora aprofundar o conceito de ordenamento. Só para começar, partamos de 
uma definição muito gral de ordenamento, que iremos passo a passo especificando: o 
ordenamento jurídico (como todo sistema normativo) é um conjunto de normas. Essa 
definição geral de ordenamento pressupõe uma única condição: que na constituição 
de um ordenamento concorram mais normas (pelo menos duas), e que não haja 
ordenamento composto de uma norma só.” 15

 

Dentro da teoria do ordenamento jurídico temos que tal estrutura normativa apresenta 

algumas características essenciais: unidade, completude e coerência.16 Dessas três 

características a que nos interessa, por ora, é a coerência do ordenamento jurídico. Se 

pretendermos ter um conjunto de normas que formem uma ordem, é certo que tais 

normas precisam estar organizadas de modo sistemático. Apesar do conflituoso conceito 

de sistema, para ser considerado ordenamento, o conjunto deve ser constituído por 

normas compatíveis entre si, ou seja, deve apresentar uma coerência entre as normas 

que o compõem. 

 

O princípio da incompatibilidade entre as normas jurídicas de um ordenamento dispõe 

que caso existam pelo menos duas normas incompatíveis uma delas deverá ser 

eliminada, ou pelo menos, posta de lado no momento da resolução do caso concreto. 

Logo, o conflito entre duas normas jurídicas recebe o nome de antinomia. 

 

                                                 
14  KELSEN, 2000, p. 33. 
15  BOBBIO, 1999, p. 31. 
16  BOBBIO, ob. cit. 
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Diante da teoria do ordenamento jurídico podemos dizer que o Direito não tolera a 

antinomia jurídica. Por exemplo, não pode o ordenamento jurídico dispor “DEVE SER 

A” e, ao mesmo tempo dispor “DEVE SER NÃO A”17. A antinomia jurídica surge, 

portanto, para Bobbio 

 
“1) entre uma norma que ordena fazer algo e uma norma que proíbe fazê-lo 
(contrariedade); 
2) entre uma norma que ordena fazer e uma que permite não fazer (contrariedade); 
3) entre uma norma que proíbe fazer e uma que permite fazer (contrariedade).”18

 

O conflito normativo apresenta dois requisitos, a saber: 1) as normas devem pertencer 

ao mesmo ordenamento e 2) as duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade. 

Logo, a antinomia diz respeito ao conflito de validade de duas normas do mesmo 

ordenamento jurídico podendo se estabelecer da seguinte forma: validade temporal; 

validade espacial; validade pessoal e validade material. 

 

Logo, diante do conflito normativo o Direito desenvolveu, desde o Direito Romano, 

formas para sua solução. Ao longo da História do Direito foram estabelecidos critérios 

para a efetiva solução, como a hierarquia, cronologia e especialidade. A hierarquia 

normativa decorre da organização das normas dentro do ordenamento jurídico. Assim, 

segundo a aplicação desse critério lei inferior não derroga lei superior. A cronologia se 

relaciona com o tempo em que a lei foi editada sendo que há a preferência para lei nova 

em detrimento da lei antiga. Tal preferência está baseada na adequação que a nova 

norma possuiria em relação à antiga. Por fim, a especialidade relaciona-se com a idéia 

de leis minuciosas para regulamentação de certos assuntos ou certos indivíduos ou 

grupos de indivíduos. Segundo a lição da Prof Cláudia Lima Marques: 

 
“Hoje, reconhece-se que a especialização é uma característica tanto material como 
subjetiva, pois cada vez mais se introduz no sistema do direito leis destinadas à 
proteção de grupos sociais. Nesse sentido a determinação de uma lei como especial 
ou geral apresenta hoje aspectos mais casuísticos.”19

 

                                                 
17  Os exemplos ora apresentando são meramente hipotéticos e abstratos. 
18  BOBBIO, 1999, p. 85. 
19  MARQUES, 2002, p. 533. 
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Apesar do estabelecimento dos critérios acima, pode-se afirmar que em determinados 

casos tais critérios se mostram insuficientes para a solução da antinomia jurídica.20 

Logo, há uma deficiência na resolução do conflito quando há conflito de critérios ou 

quando não é possível aplicar nenhum dos três por serem as normas contemporâneas, 

paritárias e gerais.21

 

A argumentação desenvolvida até aqui foi necessária uma vez que o STJ lança mão do 

critério da especialidade para solucionar o conflito normativo ora em questão, conforme 

veremos no próximo tópico. 

 

6 O ENTENDIMENTO DO STJ E SEUS ARGUMENTOS 

 

O tema ora tratado diz respeito às decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ – 

sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC – aos contratos regidos 

pela Lei de Locações. Após a análise de uma grande parte de julgados, podemos 

concluir que o STJ não aplica o CDC aos contratos de locação por serem estes regidos 

por lei especial (lei 8.245/91). Colacionamos abaixo alguns julgados a fim de explicitar 

o entendimento do STJ, in literis: 

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E 
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. 
QUESTÕES FÁTICAS. EXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 
Nº 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO LOCATÍCIA. 
- É inviável o reexame de matéria fática constante dos autos, tendo em vista o óbice 
contido no verbete Sumular n.º 07/STJ, bem como a interpretação de cláusulas 
contratuais nesta seara recursal. 
- É cediço que, em relação locatícia regida pela Lei nº 8.245/91, não se aplica o 
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta relação está regulada 
por lei específica. 
- Agravo regimental improvido”.22 (grifos nossos) 

                                                 
20  MARQUES, 2002, p. 536: “Como podemos observar a hierarquia entre os próprios critérios de 
solução dos conflitos e antinomias não é muito clara, baseando-se em presunções, presunções não 
absolutas que não dispensam o esforço casuístico do intérprete. Não havendo solução clara sugere-se a 
utilização de uma terceira fonte, a Constituição, que como guia máxima do sistema poderá fornecer 
valores e linhas de razoabilidade para a escolha a ser efetuada pelo aplicador da lei. Procura-se, em 
verdade, alcançar uma interpretação “conforme a Constituição” das normas em conflito para desta extrair 
a norma prevalente e solucionar a antinomia.” 
21  BOBBIO, 1999, p. 206 
22  AgRg no Ag 363679/MG; 2001/0007093-0, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, 
DJ 21.11.2005, p. 313. 
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“LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS 79 DA LEI 8.245/91 E 2.036 DO CÓDIGO 
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. MULTA. 
CÓDIGO DEDEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DECONSUMO. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E PROVIDO. 
1. O Tribunal a quo emitiu pronunciamento sobre as questões suscitadas pelo recurso 
especial, embora não tenha feito referência expressa aos respectivos dispositivos 
legais, caracterizando assim seu prequestionamento implícito. 
2. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido de que o 
Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, que 
são reguladas por legislação própria. 
3. Restam ausentes às relações locatícias as características delineadoras da relação de 
consumo apontadas na Lei 8.078/90. 
4. Recurso especial conhecido e provido”.23 (grifos nossos) 
 
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LOCAÇÃO. 
INAPLICABILIDADEDO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO 
INTERNO DESPROVIDO. 
I - Nos termos das Súmulas 221/STJ e 282 e 356/STF é inviável em sede de recurso 
especial a apreciação de matéria cujo tema não fora objeto de discussão no acórdão 
recorrido, uma vez que cabe ao Tribunal a quo manifestar-se sobre o tema, tendo em 
vista a exigência do indispensável prequestionamento. 
II - É inviável em sede de recurso especial a apreciação de matéria envolvendo o 
reexame de provas, a teor da Súmula 07/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial." 
III - Consoante entendimento desta Corte é inaplicável o Código de Defesa do 
Consumidor aos contratos locativos, tendo em vista que são estes regulados por 
lei específica, apta a suprir as pendências decorrentes das relações locatícias. 
Precedentes. 
IV - Agravo interno desprovido”.24 (grifos nossos) 
 
“LOCAÇÃO. LEI 8.245/91. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR 
BENFEITORIAS. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90. 
INAPLICABILIDADE. 
Não é nula, nos contratos de locação urbana, a cláusula que estabelece a renúncia ao 
direito de retenção ou indenização por benfeitorias. 
Não se aplica às relações regidas pela Lei 8.245/91, porquanto lei específica, o 
Código do Consumidor." 
Recurso conhecido e provido”.25 (grifos nossos) 
 
“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. FIADOR. 
1. Esta Corte firmou compreensão no sentido de que o Código de Defesa do 
Consumidor não é aplicável aos contratos locativos. 
2. Se há disposição contratual específica prevendo a responsabilidade dos fiadores, 
no caso de renovação de contrato de locação por prazo indeterminado, até a entrega 
das chaves, não será hipótese de interpretação, mas de simples aplicação da cláusula. 

                                                 
23  REsp 689266 / SC; 2004/0127060-1, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 
14.11.2005, p. 388. 
24  AgRg no Ag 636897/SP; 2004/0143706-8, Relator Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 
07.03.2005, p. 331. 
25  REsp 575020/RS; 2003/0125289-8, Relator Min. José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, DJ 
08.11.2004, p. 273. 
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3. Recurso não conhecido”.26 (grifos nossos) 
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ART. 535 DO CPC. 
ACÓRDÃO 
RECORRIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. LOCAÇÃO. CDC. 
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE PROVA. 
SÚMULA 7 DO STJ. 
O acórdão recorrido não padece de invalidade, porquanto examinou, com 
fundamentos claros e precisos, as questões suscitadas pelas partes. 
A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da questão federal 
suscitada. 
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de locação 
regidos pela Lei nº 8.245/91. Precedentes. 
Na via especial, não é possível a incursão ao campo fático-probatório. 
Agravo regimental a que se nega provimento”.27 (grifos nossos) 
 
“LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MULTA 
CONTRATUAL. CDC. NÃO APLICABILIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 07/STJ. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO DE FIANÇA. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ENUNCIADO 214/STJ. 
Inexiste cerceamento de defesa se o juiz da causa entendeu que os fatos trazidos aos 
autos eram suficientes para o deslinde da lide, sendo desnecessária a fase instrutória. 
Aplicabilidade dos princípios da celeridade e economia processual. 
Aos contratos locatícios não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 
Precedentes desta corte. A via estreita do recurso especial não se presta à 
averiguação dos limites condenatórios das verbas sucumbenciais, haja vista existir o 
óbice imposto pelo enunciado da súmula 07 deste Tribunal Superior. 
Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que a obrigação decorrente da fiança 
locatícia deve se restringir ao prazo originalmente contratado, descabendo se exigir 
do garantidor o adimplemento de débitos que pertinem ao período de prorrogação 
contratual, mesmo que o pacto locatício contenha cláusula nesse sentido. 
Necessária a expressa anuência do fiador para que persista a garantia fiduciária. "O 
fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não 
anuiu." - enunciado da súmula nº 214 do STJ.  
Recurso especial parcialmente provido, para excluir da condenação os aluguéis 
devidos compreendidos no período da prorrogação contratual operada sem a 
concordância do fiador”.28 (grifos nossos) 

 

Não há dúvidas acerca do entendimento do STJ nos julgados acima: não se aplica o 

CDC aos contratos de locação residencial uma vez que este último é regido por lei 

especial. Todavia esse não nos parece o melhor entendimento para a questão. A 

aplicação do CDC a qualquer contrato se faz com fundamento na relação de consumo. 

                                                 
26  REsp 329067/MG; 2001/0075647-2, Relator Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 02.08.2004, 
p. 576RSTJ, vol. 182, p. 518. 
27  AgRg no Ag 556237/RS; 2003/0182559-6, Relator Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 
28.06.2004, p. 436. 
28  REsp 485664/MG; 2002/0151299-5, Relator Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 29.03.2004, 
p. 285. 
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Nesse caso temos duas possibilidades, a princípio, para a realização do contrato de 

locação residencial de imóvel. 

 

O contrato de locação residencial de imóvel pode ser celebrado entre dois particulares: 

um proprietário e um inquilino. Nesse contrato, que historicamente é regulado pelo 

Direito Civil, pressupõe-se que as partes estejam em condições de igualdade para 

acordar as cláusulas contratuais. Tal contrato, portanto, parte do princípio da autonomia 

da vontade que é o vetor axiológico do direito contratual. 

 

Por outro lado, o contrato de locação residencial de imóvel pode ser estabelecido entre: 

um proprietário e um inquilino por meio de uma imobiliária. Aqui encontramos um 

terceiro elemento no contrato que é a intermediação dos contratantes. Para tanto, 

deveremos observar as condições em que esse contrato é celebrado. 

 

As imobiliárias prestam serviços de corretagem de imóvel visando atingir um 

determinado mercado. Por outro lado, as pessoas que procuram as imobiliárias para 

dispor de seus imóveis querem uma segurança e tranqüilidade na hora de realizar o 

negócio jurídico possuindo, ainda, a intenção de obter um maior proveito econômico. 

Nesse viés, temos que a imobiliária prepara tudo para seu cliente, ou seja, anuncia, 

conserta, cuida, zela, apresenta, e, inclusive, redige o contrato de locação que virá a ser 

firmado com um inquilino qualquer. Estamos diante, portanto, de uma prestação de 

serviço que conduz, invariavelmente, à assinatura de um contrato de adesão, ou seja, um 

contrato com cláusulas estipuladas unilateralmente pela administradora do imóvel. 

 

Perante esta realidade de intermediação entre o locador e locatário, percebemos que ao 

locatário não é dada nenhuma escolha no momento de alugar um imóvel residencial, 

isto é, ou o locatário se submete a todas as cláusulas contratuais determinadas pela 

imobiliária; inclusive com renúncia de direitos de terceiros como no caso dos fiadores 

que assinam o contrato como garantes do mesmo29, ou não assina o contrato e 

conseqüentemente não supre a sua necessidade de alugar um imóvel para residir. 

                                                 
29  Nesse caso os fiadores renunciam expressamente as cláusulas do artigo 827 do Código Civil que 
dispõe: “Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação 
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Assim, não há uma igualdade inicial entre locador e locatário que conduzirá a realização 

do contrato. A relação, estabelecida entre locador, imobiliária e locatário, é de alta 

complexidade envolvendo inúmeros aspectos contratuais.30 Vejamos a lição da Profa 

Cláudia Lima Marques: 

 
“Nesse sentido, vale repetir as observações das edições anteriores, que considero – 
data maxima venia – ainda válidas, pois a locação é tratada, nas grandes cidades, 
como contratos de adesão elaborados pelas imobiliárias; nas pequenas cidades, como 
contratos de locação ainda paritários e discutidos com cada inquilino. O importante é 
poder caracterizar a presença de um consumidor e de um fornecedor em cada pólo da 
relação contratual.”31

 

Encontramos, ainda que minoritariamente, julgados que corroboram a hipótese aqui 

defendida, qual seja, a possibilidade da aplicação dos CDC aos contratos de locação de 

imóvel residencial. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, in literis:32

 
“LOCAÇÃO - FIANÇA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - MULTA 
MORATÓRIA - CDC - APLICABILIDADE. - Os fiadores são responsáveis pelas 
verbas indenizatórias provenientes do contrato de locação até a entrega definitiva das 
chaves do estabelecimento locado. - A limitação da multa moratória a dois por cento 
do valor da prestação, prevista no § 1º do art. 52 do CDC, tem aplicação às relações 
locatícias.”33

 
“COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - 
PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - FIANÇA - EXONE-
RAÇÃO - CONTRATO BENÉFICO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - 
MULTA MORATÓRIA - APLICAÇÃO DO CODECON - ART. 52, §1º - VOTO 
VENCIDO. - Prorrogado o Contrato de Locação por prazo indeterminado, fica o 
fiador exonerado de suas obrigações, por se tratar a fiança de contrato benéfico, 
devendo ser interpretado restritivamente. - A aplicação da legislação consumerista 

                                                                                                                                               
da lide, que sejam primeiro executado os bens do devedor.” Quando o fiador renuncia este artigo, está, 
automaticamente, renunciado seu benefício de ordem. 
30  Nesse sentido: MARQUES, 2002, 365-366. 
31  MARQUES, 2002, 363. 
32  Contra o posicionamento do TJMG temos a Súmula 61 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, in literis: SÚMULA Nº 61 CONTRATO DE LOCAÇÃO; IMÓVEL URBANO; MULTA; 
LIMITE MÁXIMO "É válida, e não abusiva, a cláusula inserida em contrato de locação de imóvel 
urbano, que comina multa até o limite máximo de 10% sobre o débito locativo, não se aplicando a 
redução para 2%, prevista na Lei nº 8078/90 (CPDC)." REFERÊNCIA: Uniformização de Jurisprudência 
nº 05/2001 - Proc. 2001.146.00005 Julgamento em 24/06/2002 - Votação unânime; Relator: DES. 
PAULO VENTURA; Registro do Acórdão em Reg. Int. TJRJ, art. 122 NOTAS: Obs.: A Lei nº 8245/91, 
que rege a locação do imóvel urbano, é posterior ao Código do Consumidor, e especial, pelo que a ela não 
se aplica o limite de 2% da multa moratória, admitida nas relações de consumo. 
33  Número do processo: 2.0000.00.370121-1/000(1), Relator: Belizário De Lacerda, Data do 
acórdão: 06/02/2003, Data da publicação: 26/02/2003. 
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busca a adequação do percentual razoável e compatível do valor da multa moratória 
à realidade econômica do país, no momento do cumprimento da obrigação, de 
acordo com o disposto no §1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. - 
Preliminares rejeitadas e apelação não provida. Voto vencido: Deve-se manter a 
multa no percentual que foi con-vencionado entre as partes, não havendo que se 
falar, ainda que por analogia, em aplicação das regras de defesa do consumidor à 
locação de imóvel, uma vez que não pode esta ser considerada como relação de 
consumo. (Juiz Pereira da Silva).”34

 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. MULTA PENAL. 
APLICAÇÃO DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DO ART. 924 DO CÓDIGO CIVIL. Aplicam-se às relações locatícias os ditames do 
Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a multa moratória prevista no 
art. 52, § 1º do referido diploma legal deverá servir de parâmetro para a redução da 
multa avençada entre as partes. Mesmo se assim não fosse, levando-se em conta o 
princípio do equilíbrio contratual, permeado pela atual conjuntura econômica 
nacional, a redução da multa para 2% por cento é uma questão de eqüidade, pelo que 
deve ser levada a cabo em conformidade com o art. 924 do Código Civil, evitando-se 
desta forma o enriquecimento sem justa causa.”35

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As relações na sociedade mudam. Mudam, também, as regulamentações sobre essas 

relações. A História dos Direitos do Homem demonstra que seu reconhecimento, 

declaração e proteção dependem de um complexo desenvolvimento histórico que se 

inicia com a descoberta pelo homem dos valores que norteiam aqueles direitos e 

culminam com a sua consagração nas Cartas Constitucionais. Assim, a consagração de 

Direitos Humanos, no plano das Constituições contemporâneas, faz surgir um núcleo 

essencial para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito, qual seja, os 

Direitos Fundamentais. Destaca-se, aqui, que tais direitos são frutos de um processo 

histórico cumulativo, ou seja, que o surgimento de novos direitos não impõe o 

desaparecimento de outro, pelo contrário, somam-se àqueles formando uma nova 

perspectiva axiológica-normativa. 

 

Nesse prisma, o Direito do Consumidor, como Direito constitucionalmente previsto, 

deve ser entendido como Direito Fundamental que, aliado aos Direitos Fundamentais 

                                                 
34  Número do processo: 2.0000.00.412590-8/000(1), Relator: Alberto Aluízio Pacheco de 
Andrade, Data do acórdão: 20/04/2004, Data da publicação: 15/05/2004. 
35  Número do processo: 2.0000.00.371549-3/000(1), Relator: Domingos Coelho, Data do acórdão: 
30/10/2002, Data da publicação: 09/11/2002. 
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individuais e sociais, já consagrados historicamente, visam a plena realização do 

homem dentro da sociedade. 

 

Ora, se vivemos numa sociedade de consumo, ou seja, numa sociedade onde a forma de 

produção dos bens (materiais e culturais) nos impõe a necessidade de padrões mínimos 

de consumo, podemos afirmar que o Direito do Consumidor é Direito Fundamental 

porque visa à realização, em último grau, do princípio Constitucional da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

 

Pensemos nos contratos de locação de imóvel residencial feito através de imobiliária 

por meio do contrato de adesão. Como o locatário não possui nenhuma forma de 

negociação dos termos do contrato, pode acontecer que este contenha alguma cláusula 

abusiva que cause, inevitavelmente, um prejuízo ao locatário fazendo com que a relação 

entre os contratantes seja desigual. A possibilidade de aplicação do CDC a esses tipos 

de contrato permite a restauração do equilíbrio contratual protegendo, assim, o 

consumidor que se submete inteiramente à vontade do locador imposta por meio da 

imobiliária. 

 

Destarte, acreditamos que a aplicação do CDC aos contratos de locação de imóveis 

residenciais atende à finalidade essencial daquela norma, qual seja, a proteção do 

hipossuficiente no mercado de consumo. Diante, portanto, da realidade social complexa 

quanto às questões que envolvem a locação dos imóveis residenciais por meio de 

imobiliárias, cremos que o Direito deve proteger de forma adequada as partes 

contratantes. Nesse caso, vislumbramos que a possibilidade hermenêutica aqui aventada 

para os contratos de locação e o CDC, torna-se medida de justiça e de realização dos 

Direitos dos cidadãos brasileiros corroborando o entendimento exposto pelo nosso 

referencial teórico: 

 
“As complexas e reiteradas relações, as quais se estabelecem entre locatário, o 
locador, a imobiliária, o condomínio e sua administração, formam uma série de 
relações contratuais interligadas que estão a desafiar a visão “estática” do direito. 
Como verdadeiro contrato cativo de longa duração, a locação e suas relações 
jurídicas acessórias necessitam uma análise dinâmica e contextual, de acordo com a 
nova teoria contratual, a reconhecer a existência de deveres principais e deveres 
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anexos para as partes envolvidas, seja o consumidor, seja a cadeia organizada de 
fornecedores diretos e indiretos.”36
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MONOPOLIO NATURAL: A LEGITIMAÇÃO DO MONOPÓLIO PARA 

MINIMIZAR OS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Carlos José de Castro Costa*

 

RESUMO 

O presente estudo busca fazer uma abordagem em tema cuja importância em uma 

sociedade capitalista possui grande repercussão. Destarte, na análise que ora se apresenta 

inicia-se com a dicotomia Direito/Economia e a ligação existente entre as disciplinas 

mencionadas. Posteriormente, passa-se à argumentação atinente às duas estruturas de 

mercado existentes: concorrência perfeita e o monopólio. Demonstrada a impossibilidade 

de ocorrência, na prática, da existência de concorrência perfeita, em virtude das chamadas 

falhas de mercado, vislumbra-se a necessidade da regulação econômica, bem como a 

abordagem de três falhas de mercado: externalidades, assimetria de informação e a 

ocorrência de monopólios naturais. Elucidadas as falhas de mercado, o estudo trata da 

regulação econômica em setores verticalmente integrados, isto é, onde há ocorrência de 

monopólio natural, todavia, este possibilita a existência de segmentos competitivos, como 

por exemplo, no setor de telefonia, onde se verifica que o monopolista natural é aquele que 

detém as centrais telefônicas, contudo, há possibilidade de concorrência entre aqueles que 

conectam com as referidas centrais. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

MONOPÓLIO NATURAL; FALHAS DE MERCADO; ASSIMETRIA DE 

INFORMAÇÃO; TELEFONIA 

 

ABSTRACT 

The present study it searchs to make a boarding in subject whose importance in a capitalist 
                                                 
* Mestrando em Relações Privadas e Constituição pela Faculdade de Direito de Campos, Pós Graduado em 
Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade de Direito de Campos, Professor Universitário da Faculdade 
Redentor, Professor do Curso de Pós-Graduação da Faculdade Redentor, Advogado. 
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society possesss great repercussion. Destarte, in the analysis that however if presents 

initiates with the Right dichotomy/Economy and the existing linking between you 

discipline them mentioned. Later, it is transferred the argument with relation to the two 

existing structures of market: perfect competition and the monopoly. Demonstrated the 

occurrence impossibility, in the practical one, of the existence of perfect competition, in 

virtue of the calls market imperfections, it is glimpsed necessity of the economic regulation, 

as well as the boarding of three imperfections of market: external, asymmetry of 

information and the occurrence of natural monopolies. Elucidated the market imperfections, 

the study it deals with the economic regulation in sectors vertically integrated, that is, 

where it has occurrence of natural monopoly, however, this makes possible the existence of 

competitive segments, as for example, in the telephony sector, where if it verifies that the 

natural monopoly is that one that withholds the telephone exchanges, however, has 

competition possibility between that they connect with the cited central offices. 

 

KEYWORDS 

NATURAL MONOPOLY; IMPERFECTIONS OF MARKET; ASYMMETRY OF 

INFORMATION; TELEPHONY. 

 

INTRODUÇÃO: O PAPEL DO DIREITO NA ECONOMIA: 

A proteção jurídica outorgada à pessoa humana, conforme estabelece a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada no ano de 1988, notadamente no art. 1º, inciso 

III, constitui corolário da visão civil-constitucional do Direito. 

Neste quadrante, a concepção individualista – reinante no ordenamento jurídico pátrio 

desde os confins do século XVIII – emoldurou o modelo bem acabado sustentado pelo 

Código Napoleônico, corroborando os ideais burgueses fincados na igualdade formal entre 

as partes – sofre, diante de inúmeros fatos sociais ocorridos no século XX, uma mudança 

paradigmática. 

Há de se ressaltar, que a massificação do consumo acentua a necessidade de intervenção 

estatal nas relações sociais. Não se pode olvidar que os sistemas jurídico e econômico estão 

intimamente ligados ao sistema político. É de se observar, portanto, uma economia de 
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mercado inspirada com direito, e um direito que considere as regras de mercado, sob pena 

de se obter, adotando-se a aplicação isolada do direito, a “justiça” sem funcionamento do 

mercado ou, aplicando-se as regras de mercado, a paralisação do país, o que caracteriza 

óbice ao desenvolvimento. Verifica-se, pois que há de ser feita justiça no plano individual, 

contudo, de modo que não gere a falência do Estado e da sociedade. 

As regras emanadas pelo Poder Legislativo, que constituem o ordenamento jurídico, 

destarte, hão de conter valores morais e econômicos. O movimento Law & Economics – 

movimento de Direito & Economia – surge, inicialmente, como uma disciplina nas 

faculdades de direito, onde se percebe, posteriormente, os benefícios alcançados com a 

construção de uma teoria econômica do direito. Evidencia-se, portanto, não obstante as 

diferenças de ponto de vista de juristas e economistas, o reconhecimento de que as leis, o 

Judiciário e o Direito em geral exercem um papel essencial na organização da atividade 

econômica.  

As leis, para Ronald Coase1, atuam, por intermédio da política econômica e 

desempenham cinco funções básicas, as quais gostaria de destacar: a) protegem os direitos 

de propriedade privados; b) estabelecem as regras para negociação e a alienação dos 

referidos direitos, entre agentes privados e entre estes e o Estado; c) definem as regras de 

acesso e de saída dos mercados; d) promovem a competição; e, e) regulam a estrutura 

industrial e a conduta das empresas nos setores em que há monopólio ou baixa 

concorrência. 

Os contratos também exercem papel fundamental na organização da atividade 

econômica, pois caracterizam a base de sustentação de muitas transações realizadas no 

mercado. Demonstra-se, pois, a importância para a economia de se estabelecer um sistema 

judiciário que tenha por fito proteger contratos e garantir os direitos de propriedade. O 

Direito e a Economia estão intimamente ligados. As privatizações, por exemplo, ressaltam 

a importância de se estabelecer bons sistemas legais e judiciais com o escopo de viabilizar 

níveis adequados de investimento. 

                                                 
1  COASE, Ronald. The firm, the market and the Law. Chicago: Chicago University Press, p. 27-8, 
1988. 
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O Direito possui, conforme demonstrado, papel importante na economia, influenciando 

inúmeros fatores econômicos, tais como o estabelecimento da política econômica, a 

determinação dos direitos de propriedade, o direito dos contratos etc. O respeito aos 

contratos e à propriedade privada, cuja garantia compete à lei assegurar, por meio de 

normas cogentes, beneficia o eficiente funcionamento da economia. 

O mercado – instituição própria do capitalismo – tem como mais relevante função 

“ordenar a troca econômica de forma a, ao facilitar a circulação de riqueza a partir de 

uma dada e prévia atribuição de propriedade, tornar o sistema mais eficiente”2. O 

mercado, portanto, para atingir tal desiderato, precisa da intervenção do Direito, o qual o 

constitui e disciplina. Não há, pois, condições de se debater mercados, uma estrutura 

decorrente de relações humanas, sem análise do direito e da economia.  

O papel exercido pelo Direito nos mercados é de suma importância, pois o sistema de 

preços é o grande incentivador do comportamento humano, e, por outro lado, o Direito é, 

por excelência, um indutor de condutas. Diante do fato de que os recursos econômicos são 

escassos há de se obter decisões que maximizem o bem-estar social. Neste diapasão surge o 

Direito na Economia, como um importante instrumento para políticas públicas que visam 

garantir segurança e estabilidade ao sistema.  

Um conjunto de normas jurídicas constitui regra de conduta social, além de regular a 

atividade dos homens e suas relações sociais, constitui um meio de solucionar conflitos. A 

função de induzir condutas e de resolver conflitos, assim, torna mais preciso o 

funcionamento do Direito. É cediço que, em uma sociedade capitalista, torna-se imperiosa a 

intervenção estatal nas relações econômicas. 

1. DA CONCORRÊNCIA PERFEITA: 

No modelo de mercado intitulado de concorrência perfeita, supõe-se que há muitos 

consumidores e muitas empresas, todos de tamanho reduzido em relação ao mercado como 

um todo. Há a suposição, ainda, de que há uma simetria de informações no que atine aos 

preços, ou seja, de que todos dispõem de informação perfeita sobre os preços cobrados por 

todas as empresas e que não há nenhum tipo de cooperação entre as empresas.  

                                                 
2  SZTAJN, Rachel. Ensaio sobre a natureza da empresa. Organização contemporânea da atividade. p. 
11, mimeo. 
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Nesta moldura, portanto, se uma empresa cobra um preço superior ao de mercado, 

efetivamente não conseguirá obter êxito em suas vendas. Ao revés, se fixa um preço 

inferior ao das outras empresas, tende a arrebanhar todo o mercado. As demais empresas 

serão obrigadas a baixar o preço sob pena de não obterem êxito em suas vendas. O preço, 

então, é tomado pelos consumidores e pelas empresas como um dado, pois as empresas têm 

de cobrar o mesmo preço.  

O próprio mercado, todavia, há de exercer um controle sobre o preço dos produtos, pois 

se uma empresa resolve cobrar um preço mais alto que o preço de mercado, fatalmente 

perderá seus clientes e será obrigada a baixar o preço para que volte a se equiparar ao 

mercado. Se, por outro lado, com o intuito de reunir uma clientela maior, a empresa opte 

por reduzir seu preço abaixo do preço de mercado? Em se tratando de concorrência 

perfeita, o lucro econômico da empresa será nulo, e, conseqüentemente, amargará um 

prejuízo em cada produto vendido. Não obstante haver um aumento em sua parcela de 

mercado, inevitavelmente terá perdas, o que, após certo tempo, levará a referida empresa à 

falência. Para que não alcance tal destino, o preço do produto terá de voltar ao nível 

anterior, isto é, determinado pelo mercado. 

2. DO MONOPÓLIO: 

Consiste em um modelo de estrutura de mercado oposto ao da concorrência perfeita, 

pois apenas uma empresa supre todo o mercado. Inúmeros motivos podem ensejar a criação 

de um monopólio, por exemplo, restrições legais à entrada de outras empresas – o que 

ocorreu durante décadas no setor de petróleo no Brasil; ou, ainda, quando a tecnologia de 

produção tenha um custo tão elevado que somente se consiga obter um custo mais baixo de 

produção quando o mercado é suprido por um só produtor – hipótese chamada de 

monopólio natural3.  

Conforme foi salientado, na concorrência perfeita, tem-se o preço como um dado, 

enquanto que no monopólio, a empresa monopolista ao decidir quanto produzir toma o 

preço como uma função da quantidade produzida. Maximiza-se o lucro com a elevação da 

produção até o ponto em que a receita marginal com a última unidade produzida se torne 

igual ao custo marginal de produzi-la.  
                                                 
3  Idem., pp. 58-59. 
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A instituição de um monopólio gera perda social – tanto que é vedada pelo 

ordenamento jurídico –, pois além de transferir a renda dos consumidores para a empresa, 

devido ao preço mais alto, resulta em menor quantidade produzida.  

 

3. DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: 

Havendo concorrência perfeita, tem-se um equilíbrio de mercado e o bem-estar é 

maximizado. As condições para a existência de concorrência perfeita, todavia, dificilmente 

são encontradas na prática. Surgem, neste quadrante o que se convencionou chamar de 

falhas de mercado. Configura a existência de empresas que gozam de poder de mercado, 

externalidades e assimetrias de informação, as quais serão tratadas nos itens 6, 7 e 8. 

Com o escopo de entender como se moldam as instituições econômicas, se torna 

imperioso analisar como elas atuam para permitir aos agentes celebrar transações a um 

custo mais baixo. Para a Teoria Neo-Institucionalista, o principal papel das instituições 

econômicas é reduzir o valor dos custos e, para tanto, compreender os custos de transação. 

Custos de transação abrangem os custos com a realização de cinco atividades 

necessárias para a concretização de uma transação: a) a busca pela informação sobre regras 

de distribuição de preço e qualidade das mercadorias, insumos e potenciais compradores e 

vendedores, além de informação sobre o comportamento desses agentes e as circunstâncias 

em que operam; b) a negociação com o fito de elucidar as verdadeiras intenções e os limites 

dos compradores e vendedores; c) a realização e a formalização dos contratos, de acordo 

com as formalidades legais, característica fundamental sob a égide do direito privado, pois 

reveste o ato das garantias legais; d) o monitoramento dos parceiros contratuais, para 

verificar o devido cumprimento da avença, bem como a proteção dos direitos de 

propriedade contra particulares ou o próprio setor público; e, e) a correta aplicação do 

contrato, bem como a cobrança de indenização por prejuízos em decorrência de eventual 

descumprimento4. 

A análise dos custos de transação leva em conta também o fato de que as pessoas têm 

racionalidade ilimitada, isto é, são capazes de absorver e processar toda a informação 

disponível. A Teoria dos Custos de Transação trabalha com o conceito de racionalidade 
                                                 
4  Idem, p.62. 
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limitada, na qual as pessoas buscam maximizar sua utilidade. Ademais, tem-se que o 

comportamento das pessoas é baseado na busca do interesse próprio – oportunismo –, mas 

respeitando as regras do jogo.  

Diante destes fatos é importante que haja instrumentos de salvaguarda, dentre os quais 

as leis e o Poder Judiciário constituem os principais, porém, não são os únicos. Existem 

outros instrumentos de salvaguarda, por exemplo, a criação de uma agência reguladora, a 

qual tem por escopo arbitrar as disputas entre as partes, com base em objetivos próprios. 

Outros tipos de salvaguardas que podem ser incluídos no próprio contrato, tais como 

garantias reais em caso de inadimplência, além de limites às atividades que podem ser 

desenvolvidas pelas empresas. 

4. DA REGULAÇÃO ECONÔMICA: 

A atividade econômica tem presenciado inúmeras reformas liberais, todavia, a 

regulação da atividade econômica vem se tornando intensa no mundo. As normas e 

decisões exaradas pela Organização Mundial do Comércio – OMC, as decisões 

provenientes das Câmaras Internacionais de Arbitragens, atos do Banco Internacional de 

Compensações e da Organização Internacional do Trabalho, além de outras instituições têm 

exercido influência crescente na organização da atividade econômica. 

Acordos internacionais como o de Kyoto, que tem por fito reduzir a emissão de gases 

na atmosfera; as restrições impostas às empresas por acordos regionais tais como a União 

Européia e o Mercosul, tornam-se cada vez mais freqüentes. 

Processo semelhante tem sido verificado também nas economias nacionais, onde se 

expandem regulações incidentes sobre as atividades das empresas, dos profissionais liberais 

e mesmo das pessoas, como, por exemplo, utilização obrigatória do cinto de segurança e 

restrição ao fumo em locais públicos. 

No âmbito nacional, desde a década de 1980 tem sido observada a substituição de um 

Estado empresário por um Estado que se preocupa em regular o setor privado. Verifica-se, 

pois que o mercado é mais eficiente que o Estado em definir a alocação de recursos e 

produzir. Cumpre-nos ressaltar, que durante o século XX, quando o Estado estava presente 
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de forma intensa no mercado, ficaram assentes inúmeros problemas, os quais foram 

caracterizados como falhas de mercado5. 

A regulação econômica consiste em “um conjunto de regras que limitam a liberdade de 

ação ou de escolha das empresas, dos profissionais liberais e/ou dos consumidores, e cuja 

aplicação é sustentada pelo poder de coerção que a sociedade concede ao Estado”6. É de 

se salientar a distinção entre regulamentação e regulação econômica. Esta se refere a um 

plano elevado e geral de intervenção estatal, enquanto aquela é pertinente ao detalhamento 

normativo da intervenção estatal realizada por meio da regulação econômica. 

O termo regulação econômica pode ser utilizado sob três acepções, dependendo do 

problema que se apresenta: a) regulação econômica como um conjunto específico de 

comandos normativos, em que a regulação envolve um agrupamento de regras coercitivas, 

editadas por órgão criado para determinado fim; b) regulação econômica como influência 

estatal deliberada, em um sentido mais amplo, com o escopo de influenciar os 

comportamentos social, econômico e político; e c) regulação econômica como forma de 

controle social. 

A regulação econômica, em regra, é definida e aplicada diretamente pelo Poder Público, 

o qual cria órgãos específicos. Em uma Federação, como é o caso do Brasil, a regulação é 

feita conjuntamente por União, Estados-membros e Municípios. Por vezes, todavia, o Poder 

Público, pode delegar esta função, é o que ocorre, por exemplo, nas atividades profissionais 

de médicos, advogados, engenheiros, contadores e muitos outros profissionais cuja 

regulação é feita por entidades de classe. 

A regulação era vista como a substituição da competição pelo comando estatal, que a 

exercia como principal mecanismo para garantir um bom desempenho da economia. 

Atualmente, entretanto, a regulação funciona de forma mais sutil, isto é, influencia, 

contudo, dificilmente determina com precisão o comportamento dos agentes econômicos. 

À regulação cabe criar incentivos para que as empresas, consumidores e demais agentes 

econômicos tomem decisões que maximizem o bem-estar social. Para atingir tal desiderato, 

                                                 
5  “Utiliza-se a expressão falhas de mercado para referir-se à situação em que o mercado por si só não 
consegue alocar recursos eficientemente”. In MANKIN, N. Gregory. Introdução à economia. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 
6  Idem, p. 254. 
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a regulação consiste em um conjunto de normas, regulamentos e procedimentos, oriundos 

do Poder Executivo – em regra –, para alterar os incentivos e restrições com que operam os 

agentes econômicos, com o escopo de corrigir as ineficiências geradas por falhas de 

mercado. 

A regulação econômica é estudada sob a ótica da Economia, do Direito e da Ciência 

Política. Não há condições de se analisar sob qualquer destas perspectivas isoladamente, 

tendo em vista o fato de que as três perspectivas se complementam. A análise sob o 

enfoque econômico se efetua na forma em que a regulação influencia o comportamento dos 

agentes e, em conseqüência, impacta o bem-estar social. Sob a perspectiva do Direito, a 

regulação consiste em resultado de restrições legais ao comportamento dos agentes, cuja 

origem, hierarquia e consistência interna são o resultado de processos, por vezes 

completamente dissociados da lógica econômica. Sob o foco da ciência política a regulação 

consiste no resultado de um jogo político entre grupos de interesse que buscam moldar a 

intervenção estatal em seu benefício. 

Quatro dimensões básicas são identificadas em qualquer regulação econômica: função, 

tipo, escopo e forma7: a) a função da regulação refere-se à falha de mercado que 

determinada regulação econômica busca corrigir; b) no que concerne aos tipos de 

regulação, subdivide-se em duas: regulação informativa e impositiva. A regulação 

informativa visa informar os consumidores sobre os males causados pelo consumo de um 

produto, por exemplo, os males causados pelo consumo do cigarro; a regulação impositiva 

tem por fito proibir a venda desse produto para determinados tipos de consumidores, pode-

se citar, à guisa de exemplo, a vedação de venda de bebidas alcoólicas para menores de 

dezoito anos de idade. A principal diferença entre a regulação informativa e a impositiva 

consiste no poder de escolha que é outorgado ao consumidor; c) o escopo da regulação 

alude à extensão do controle e da supervisão que o regulador impõe à empresa regulada. 

Tendo em vista o fato de que as falhas de mercado são variadas, uma empresa pode estar 

sujeita a um conjunto variado de regulamentos, provenientes de diferentes ministérios, 

agências públicas, governos estaduais e municipais; d) a forma da regulação compreende os 

                                                 
7  SAPPINGTON, David E. M. “Principles of Regulatory Policy Design”, artigo preparado para 
subsidiary o World Development Report de 1994, publicado pelo Banco Mundial, mimeo, 1993. 
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diversos procedimentos que podem ser utilizados para impor as regras da regulação. Há 

pelos menos seis técnicas diferentes de regulação. 

No que concerne à forma, portanto, a regulação pode se dar de acordo com as seguintes 

técnicas: a) Comando e controle: o regulador define cada detalhe das ações que a empresa 

deve tomar; b) por incentivos: várias etapas do processo decisório são delegadas à empresa, 

que em função do sucesso com o alcance das metas estabelecidas é recompensada; c) 

potencial: não há restrição à empresa, a menos que o desempenho da empresa seja 

considerado insatisfatório; d) reativa: a própria empresa regulada propõe ou executa 

determinada ação e, posteriormente, o regulador aprova ou reprova; e) proativa: o 

regulador, de antemão, especifica quais são as ações permitidas e quais são as ações 

proibidas; f) delegada: o poder de regular é delegado para os agentes regulados.  

5. DAS FALHAS DE MERCADO DECORRENTES DE EXTERNALIDADES, 

DISTRIBUIÇÃO ASSIMÉTRICA DE INFORMAÇÃO E DE MONOPÓLIOS 

NATURAIS: 

Inúmeros motivos podem levar o Estado a regular os agentes econômicos, dentre os 

quais destaca-se, a influência de grupos de pressão para defender o interesse específico da 

indústria regulada e a existência de objetivos políticos próprios – quando, por exemplo, o 

governo visa legitimar-se no poder ou busca a reeleição. Ressalte-se, que sobre essas duas 

hipóteses se debruçam os cientistas políticos. Os economistas, a seu turno, analisam a 

motivação do Estado em regular os agentes econômicos como um instrumento que pode 

aumentar a eficiência econômica, sem que haja interferência no mercado. 

A ausência de interferência no mercado revela-se impossível, tendo em vista os 

seguintes fatos: a)os agentes econômicos interagem de forma intencional e de comum 

acordo; b) a informação não se configura igualmente disponível para todos; c) há um 

número muito grande de empresas competindo em condições desiguais em cada mercado; 

e, d) há, também, um número elevado de consumidores em condições de desigualdade. A 

partir desta realidade, não há coincidência entre os interesses dos produtores, consumidores, 

famílias, trabalhadores etc., e, conseqüentemente, o mercado deixa de ser eficiente.  

Desta constatação exsurgem três tipos de ineficiência, as quais se verificam quando 

ocorrem falhas de mercado: a) ineficiência alocativa, se verifica quando os bens e serviços 
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não são produzidos/consumidos em quantidades ótimas, e, assim, não maximizam o bem-

estar social; b) ineficiência técnica ou produtiva, quando a produção não é alcançada ao 

menor custo possível; e c) ineficiência dinâmica, diante do fato de que uma quantidade 

insuficiente de recursos é dispensada na busca de inovações de produto e processo. 

A regulação, nesses casos, visa alterar a forma como o mercado funciona, busca 

produzir uma situação de maior bem-estar social, pois se se deixar o mercado funcionar 

sem interferência estatal, pode resultar na minimização do bem-estar social. A regulação, 

então, tem por fito melhorar os resultados de mercado, com a correção dos efeitos das 

chamadas falhas de mercado. 

Para a concretização da correção – ou minimização – das falhas de mercado, e, 

conseqüentemente, melhorar os resultados de mercado, a função, o tipo, o escopo e a forma 

da regulação a ser utilizada depende do tipo de falha de mercado que se quer neutralizar e 

da natureza da ineficiência causada pela referida falha de mercado. 

A abordagem far-se-á sobre as falhas de mercado resultantes de externalidades8, de uma 

distribuição assimétrica de informação e de monopólios naturais9.  

6. DAS EXTERNALIDADES: 

A existência de externalidades é demonstrada pelo fato de que nem todas as interações 

ocorridas entre os agentes econômicos são intencionais e resultantes de acordo mútuo. Na 

ocorrência de uma externalidade, o preço pago pelo consumo de um produto não reflete o 

custo, para a sociedade, de produzi-lo. 

As externalidades podem se dar de forma negativa ou positiva: a) podem ser citados 

como exemplos de externalidades negativas a poluição do ar, a poluição da água, a poluição 

sonora, pois a pessoa que respira ar contaminado consome água proveniente de um rio 

poluído ou se vê obrigada a dormir com um barulho decorrente do trânsito do local em que 

reside não está consumindo essa poluição por livre e espontânea vontade; e b) um exemplo 

de externalidade positiva consiste na chamada externalidade de rede, fenômeno corrente em 

                                                 
8  Externalidade se verifica quando o consumo de um bem ou serviço por uma pessoa, ou a produção 
de uma empresa, afeta diretamente o bem-estar de outra pessoa ou empresa que não é parte na transação, ou 
seja, é uma cesta de bens ou serviços que é “fornecida” por um agente econômico a outro, na ausência de 
qualquer transação econômica entre estes dois agentes, relacionada a esse “fornecimento”.  
9  Monopólio natural se verifica quando o custo é minimizado concentrando toda a produção de um 
conjunto de bens e serviços em uma única empresa.  
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redes de comunicações, tais como a de telefonia e Internet. Quando uma pessoa, por 

exemplo, compra um telefone, além de ter um benefício pelo fato de poder se comunicar, os 

demais usuários também ganham, pois podem passar a se comunicar com essa pessoa que 

acabara de adquirir o produto. Ademais, o comprador só demonstra disposição em pagar 

pelo benefício que tem individualmente porque pode se comunicar com o restante da rede. 

7. DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO: 

As trocas efetuadas entre agentes econômicos com base em informações incompletas 

sobre custos e benefícios demonstram falhas de mercado. Nestes casos, quando uma parte 

da transação tem mais informações sobre o produto do que a outra parte está presente uma 

assimetria de informação. 

É possível partir de um exemplo simples: a venda de um carro usado, onde somente o 

dono sabe se, onde e como o carro sofreu algum acidente, se o veículo apresenta problemas 

no motor, além de outros fatores inerentes à propriedade daquele veículo automotor.  

No mercado em que se apresenta a concorrência imperfeita – como o nosso – a 

assimetria de informação é regra, contanto, nem sempre é recomendável ou necessária a 

regulação, pois pode o vendedor manifestar interesse em manter uma boa reputação ou 

deferir garantias e fornecer incentivos suficientes para que a assimetria não prejudique a 

parte que detém menos informações. Para estes casos, basta que seja mantida uma 

regulação potencial, a qual somente será utilizada se houver evidência de abuso, como é o 

caso, por exemplo, do Procon em relação aos varejistas que vendem bens de consumo. 

Há de se citar, ainda, como exemplo de se possibilidade de se manter apenas uma 

regulação potencial, a prestação de serviços especializados, tais como consultas médicas ou 

legais. A assimetria informacional entre cliente e fornecedor consiste em uma disparidade 

muito grande, a qual, inclusive, motiva a realização da consulta. 

Neste caso, apresentam-se dois problemas distintos causados pela assimetria de 

informação, na qual o cliente sabe menos que o profissional que está realizando a consulta: 

a) a seleção adversa e b) o risco moral. A seleção adversa resulta do fato de o cliente não ter 

condições de avaliar a competência do profissional que escolhera. Caso os serviços 

prestados pelo profissional não sejam bem sucedidos, fala-se em risco moral, pois o cliente 
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não possui condições de avaliar se o insucesso decorreu de falta de esforço pessoal do 

profissional ou em razão de questões que não estavam ao alcance do referido profissional. 

Em se tratando de serviços profissionais, a forma mais usual de regulação consiste na 

delegação aos próprios órgãos de classe, por exemplo, Conselho Regional de Medicina – 

CRM –, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – etc. Esses órgãos de classe são os 

responsáveis por impedir a entrada de prestadores de serviços que não atendam a requisitos 

mínimos, referentes à qualidade e à ética, mitigando, portanto, os problemas de seleção 

adversa, bem como aplicam sanções àqueles profissionais que não tenham um desempenho 

profissional adequado ou ético, reduzindo, destarte, o problema do risco moral. 

8. DO MONOPÓLIO NATURAL: 

Quando o mercado não é competitivo, uma ou mais empresas gozam de poder de 

mercado, isto é, têm habilidade de fixar seu preço acima do custo marginal. Existe uma 

ineficiência alocativa, pois tal situação não maximiza o bem-estar social. Ademais, a falta 

de competição se traduz em menos incentivos para que a empresa seja tecnicamente 

eficiente e introduza inovações de processo e de produto. 

Nesse caso, de ineficiência alocativa, compete ao setor público, por meio das agências 

de defesa da concorrência, impedir que a empresa exerça seu poder de mercado. As 

agências de defesa da concorrência têm a missão de limitar o grau de concentração 

industrial e coibir práticas anticompetitivas, tais como a formação de cartéis, vendas 

casadas e outras condutas, que violam a proteção outorgada ao consumidor. 

Há determinadas situações, contudo, em que a tecnologia de produção revela-se de tal 

forma, que se torna mais eficiente uma única empresa atendendo todo o mercado. Neste 

caso diz-se que o mercado é caracterizado pela existência de um monopólio natural. 

Quando a tecnologia de produção se caracteriza por economias de escala10 e economia de 

escopo11, tal situação faz com que haja subaditividade12. 

                                                 
10  Economia de escala se dá quando o custo de uma empresa produzir uma quantidade Q é menor do 
que o custo total de duas empresas produzirem quantidades q1 e q2 separadamente. 
11  Economia de escopo ocorre quando o custo de uma única empresa produzir quantidades QA e QB de 
dois bens A e B é menor que alocar toda produção de A para uma empresa e toda a produção de B para outra 
empresa. 
12  Subaditividade é demonstrada quando o custo de ter uma única empresa produzindo as quantidades 
QA e QB revela-se menor que o custo total de ter duas empresas produzindo. 
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As economias de escala resultam da existência de elevados custos fixos, os quais 

incorrerão independentemente de quanto é produzido. Cita-se, por exemplo, uma rodovia, 

que exige alto investimento, antes que o primeiro carro possa transitar pela referida estrada. 

As economias de escopo, a seu turno, demonstram a existência de custos comuns à 

produção de mais de um bem ou serviço. Uma empresa, por exemplo, que faz o transporte 

ferroviário de passageiros e de carga entre duas cidades pequenas há de ser capaz de 

oferecer os dois serviços a um custo mais baixo do que se fossem ofertados separadamente 

os referidos serviços por duas empresas distintas. 

As economias, de escala e de escopo, estão presentes em setores que requerem, antes de 

começar a operar, investimentos altos na instalação de redes físicas de distribuição, tais 

como telefonia fixa, ferrovias, rodovias, água, saneamento e distribuição de eletricidade. A 

competição nesses setores, não é socialmente eficiente, pois exige a duplicação dessas 

redes, o que importa em elevado custo de capital. 

A vedação ao monopólio e, em conseqüência, o estímulo à competição tem por escopo 

minimizar o custo de produção. No caso do monopólio natural, todavia, estimular um 

mercado competitivo atrita com o objetivo de minimizar o custo de produção, e, inviabiliza, 

neste caso o estímulo à competição. 

O papel da regulação, nos casos de monopólio natural, consiste em conseguir os 

resultados de uma situação de competição. O regulador, quando tem informações perfeitas, 

tem por escopo fazer com que a empresa opere com os custos, preço, quantidade e 

qualidade ótimas. Na prática, porém, a assimetria de informação entre regulador e a 

empresa consiste em regra, pois aquele tem menos informações do que este sobre os custos 

e a demanda dos produtos. 

A recomendação, por essa razão, neste caso, estriba-se em o regulador conceder 

flexibilidade decisória à empresa, outorgando permissão para que ela faça algumas escolhas 

sobre como produzir e atender o mercado. O regulador deve aplicar a regulação à empresa 

para estabelecer incentivos de forma que ela utilize seu maior conhecimento sobre seus 

custos e sobre o mercado, para que, maximizando seu lucro, opte pela tomada de decisões 

que levem a se comportar como se estivesse em um mercado competitivo. O monopolista 

natural, portanto, possui mais informação sobre o negócio que o regulador, destarte, as 
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decisões operacionais hão de ficar a cargo da empresa, enquanto o regulador somente 

observa os resultados finais, tais como vendas, receitas e custos. O regulador tem por fito 

estabelecer um modelo regulatório que torne os objetivos da empresa consistentes com os 

daquele, isto é, que levem à compatibilidade de incentivos. 

9. DOS PRINCÍPIOS REGULATÓRIOS DOS MONOPÓLIOS NATURAIS: 

Quando a tecnologia de produção é caracterizada por economias de escala e economias 

de escopo, o custo médio de produção cai à medida que aumenta a quantidade produzida. 

Em se tratando de monopólio natural, usualmente o regulador fixa o preço e deixa a 

empresa livre para definir como produzir. Surge, então, a questão de se saber em que nível 

o regulador fixa o preço de forma a maximizar o bem-estar social. 

O setor público, em alguns setores do monopólio natural, arca em parte com os custos 

fixos da empresa. Os economistas denominam tal fato como a situação primeira melhor. No 

Brasil, por vezes, há na concessão para o setor privado de rodovias, ferrovias, água e 

saneamento. A aprovação política e a transferência de recursos do governo para uma 

empresa privada – monopolista –, todavia, revela-se muito difícil.  

Diante deste fato, o regulador opta por uma solução segunda melhor, na qual ele fixa o 

preço de forma a maximizar o bem-estar social, entretanto, sujeito à restrição de que a 

empresa não tenha prejuízo. Em se tratando de uma empresa que produz apenas um 

produto, o resultado é obtido ao igualar o preço ao custo médio, incluindo a remuneração 

do capital investido. 

Quando, entretanto, a empresa produz mais de um produto, e, conseqüentemente, há 

preços diferentes a ser fixados o regulador se encontra em situação mais complexa, dada a 

assimetria de informação.  

10. DA REGULAÇÃO EM SETORES VERTICALMENTE INTEGRADOS: 

Os monopólios naturais ocorrem em certas atividades de um setor que necessitam de 

grandes investimentos em redes para que possam ser executadas. Pode ser que, dentro do 

mesmo setor, contudo, em outros segmentos, possam funcionar mercados competitivos. No 

setor elétrico, por exemplo, a distribuição e a transmissão de energia são monopólios 

naturais, entretanto, na atividade de geração de energia pode ser estabelecido um mercado 

competitivo. Outros exemplos, que vale ressaltar, consistem na telefonia fixa local e a de 
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longa distância; distribuição e extração de gás natural; e, no setor de transportes, onde pode 

haver competição na operação de trens, ônibus e caminhões, ainda que a malha ferroviária e 

rodoviária sejam monopólios naturais. As redes – chamadas de instalações essenciais ou 

gargalos – são indispensáveis para que as empresas, nos segmentos competitivos, possam 

prover seus serviços. 

Nestes casos verifica-se uma relação vertical entre os segmentos competitivos e o 

segmento que funciona como monopólio natural, pois, não adianta, por exemplo, gerar 

eletricidade, mas não haver redes para que ela chegue ao consumidor; não adianta possuir 

caminhões ou trens se estradas e ferrovias não podem ser utilizadas. 

A abordagem da telefonia local, por exemplo, a qual conecta as centrais telefônicas às 

residências e aos locais de trabalho dos clientes, consiste em um monopólio natural. As 

operadoras de telefonia de longa distância, para ter acesso à conexão com o consumidor, e, 

conseqüentemente, poder operar, necessitam utilizar as redes de telefonia local. Verifica-se, 

pois, que o segmento competitivo não possui condições de funcionar dissociado daquele 

segmento detentor do monopólio natural. 

Nesta moldura, caracteriza papel da regulação fixar regras de interconexão e tarifas de 

uso da rede, ainda quando o monopolista natural não opera de modo verticalmente 

integrado. No exemplo citado da telefonia de longa distância, a qual precisa interconectar-

se com a rede da operadora local, o regulador há de garantir condições técnicas para que a 

conexão seja efetuada, obrigar a operadora local a permitir o uso de sua rede, bem como 

definir uma tarifa que a remunere pela conexão com a rede. 

Se se tratar de um monopolista natural que atua no segmento competitivo, a situação 

fica ainda mais crítica, pois há uma assimetria informacional entre a operadora 

verticalizada e suas concorrentes. As regras de conexão e acesso, nestes casos, também hão 

de garantir isonomia competitiva entre as referidas empresas. 

A opção era a de deixar que a empresa responsável pelo segmento monopolista atuasse, 

de forma isolada, nos segmentos competitivos. Recentemente, todavia, passou-se a dar mais 

ênfase à introdução da competição, sendo feita uma reavaliação da efetiva capacidade de o 

regulador controlar a conduta do monopolista. 
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As empresas que ingressam no segmento competitivo dependem do acesso aos usuários, 

o qual se dá mediante o acesso às redes controladas pelo monopolista. Em não havendo 

restrições regulatórias, o monopolista tem condições de impedir a competição criando 

desvantagens para os concorrentes no mercado de serviços finais, disponibilizando, por 

exemplo, um acesso em piores condições à sua rede.  

A dificuldade reside em como reunir condições de impedir que o monopolista natural se 

valha do controle das instalações essenciais e, em conseqüência, do seu poder de mercado 

no segmento não competitivo para impedir que competição exista nos demais segmentos do 

setor. Há, pois, duas formas de obtenção de resultados: a regulação de conduta e a 

regulação estrutural. 

A regulação de conduta (a), permite que o monopolista atue nos segmentos não-

competitivo e competitivo, porém, impõe restrições com o fito de impedi-lo de criar 

desvantagens competitivas para os seus concorrentes nos segmentos competitivos. A 

regulação estrutural (b), a seu turno, impõe a separação vertical entre os segmentos não-

competitivo e competitivo, aliado à restrições para que o monopolista atue no segmento 

competitivo. 

Dada a assimetria de informação entre o regulador e o monopolista verticalmente 

integrado, a regulação de conduta torna-se demasiadamente difícil de ser implantada, pois o 

monopolista tem interesse em criar inúmeras dificuldades para os concorrentes, e para 

tanto, utiliza-se de informações superiores que detém, além dos mecanismos que dispõe no 

controle da rede.  

O regulador, destarte, tem de impedir que o monopolista usufrua destas vantagens e 

garantir que os concorrentes da empresa verticalmente integrada tenham acesso às 

instalações essenciais em condições competitivas. Para que obtenha êxito, o regulador 

possui duas maneiras: a) impor diretamente a provisão de acesso em condições de preço e 

qualidade adequadas; e b) tornar a desagregação dos serviços obrigatória. 

Ao impor diretamente a provisão de acesso em condições de preço e qualidade 

adequadas, o regulador deve garantir um equilíbrio entre o lucro obtido pela empresa 

monopolista quando provê o acesso para ela e o lucro que obtém quando disponibiliza – 

“vende” – esse acesso aos seus concorrentes, isto é, a tarifa de uso da rede cobrada aos seus 
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concorrentes, não pode ser mais alta que aquela implicitamente cobrada de si mesmo. 

Ademais, a qualidade e a facilidade do acesso disponibilizada aos competidores não pode 

ser de qualidade inferior àquela que utiliza. Os concorrentes precisam ter acesso igual às 

informações sobre os usuários com o escopo de garantir a briga pelo consumidor. 

No que concerne à desagregação obrigatória dos serviços providos pelo monopolista, é 

importante salientar que quando um potencial competidor deseja ingressar no mercado, 

oferecendo serviços especializados, e, para a prestação dos referidos serviços, não necessita 

de todo o pacote ofertado pelo monopolista, não há de ser obrigado a adquiri-lo, o que torna 

necessária, destarte, a desagregação dos serviços. 

Um gerador de eletricidade, por exemplo, deseja ingressar no mercado para suprir 

consumidores industriais, entretanto, não possui interesse no acesso a consumidores 

residenciais. Para que tenha acesso aos consumidores industriais, a empresa precisa utilizar 

as linhas de alta tensão de uma distribuidora. Uma das formas de inviabilizar a 

especialização, seria o monopolista se recusar a prover o serviço individualizado, ou, caso 

não consiga fazê-lo, cobrar uma tarifa proibitiva pelo acesso desagregado, ou, ainda, exigir 

que o competidor adquira todo o pacote de serviços. 

Verifica-se, pois, que a regulação de conduta precisa fazer mais do que somente abrir o 

mercado e buscar condições de igual acesso quando o mercado é dominado por uma 

empresa verticalmente integrada que controle instalações essenciais. O regulador, além de 

ter de garantir acesso às instalações em condições de igualdade, tem de contrabalançar 

certas vantagens competitivas que aquele que ingressou primeiro no mercado detém. O 

regulador, portanto, não deve apenas defender, mas promover ativamente a competição, 

com o recurso à regulação assimétrica. 

A regulação estrutural – aquela que impõe a separação vertical entre os segmentos não-

competitivos e competitivos, combinada com restrições a que o monopolista atue nos 

segmentos competitivos – possui uma série de vantagens na regulação estrutural, pois 

elimina o incentivo do monopolista natural de diferenciar o acesso dado aos concorrentes 

do segmento. Com a ocorrência da separação vertical, todos os concorrentes procurarão os 

serviços do monopolista, e, sob a ótica do monopolista, quanto maior a competição e o 
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nível de atividade no segmento competitivo, maior o interesse em que os competidores 

possuam solidez e eficiência, de forma que ambos aufiram maiores receitas e lucros. 

Havendo integração vertical facilita condutas anticompetitivas como o price squeezing 

e a prática de preços predatórios no segmento competitivo, pois a contabilidade do 

monopolista natural evidencia-se mais complexa e difícil de acompanhar, facilita a 

transferência de custos entre os segmentos competitivos e os não-competitivos e infla as 

tarifas no segmento caracterizado pelo monopólio natural. A separação vertical, por outro 

lado, torna a contabilidade do monopolista mais transparente e elimina a possibilidade de 

que ele aloque contabilmente custos incorridos no segmento competitivo ao não-

competitivo. 

CONCLUSÃO: 

Infere-se, portanto, com base no que foi afirmado no decorrer do presente trabalho, que 

dado às falhas de mercado, não se tem condições de existir um mercado em que haja 

concorrência perfeita. Ademais, a existência de monopólio também não é salutar ao 

desenvolvimento do mercado, pois a ausência de concorrência acarreta a não preocupação 

em minimizar os custos de produção.  

Em alguns setores, todavia, a existência de concorrência inviabiliza a redução dos 

custos de produção. Setores em que há economias de escala e economias de escopo o custo 

com apenas uma empresa realizando a produção é menor do que se existisse mais de uma 

empresa produzindo. Eis o chamado monopólio natural, no qual um mercado competitivo 

atrita com o objetivo de minimizar o custo de produção.  

O monopólio natural, paradoxalmente, tem por escopo minimizar os custos de 

produção, tendo em vista o fato de que em setores cujo investimento há de ser alto e o 

retorno financeiro somente é alcançado em longo prazo, o deferimento de privilégio na 

produção a uma única empresa, culmina com a redução dos custos, pois havendo mais de 

uma empresa no setor, os custos com a produção serão elevados. 
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FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO E DE CONSUMO 

 

 

José Aparecido dos Santos ∗

 

RESUMO 

O intervencionismo estatal constituiu uma forma de minimizar as contradições do 

próprio capitalismo. Protecionismo nem sempre é oposto à visão liberal. O consumo é a 

forma de tornar todos quase-proprietários. O valor máximo do sistema capitalista 

contemporâneo deixa de ser o trabalho e passa a ser o consumo. A constitucionalização 

dos direitos privados constitui forma de proteção da vida concreta das pessoas, mas seus 

mecanismos foram criados para salvar ao mesmo tempo a sociedade e o próprio 

capitalismo. O que está em questão é como compatibilizar o princípio da livre iniciativa 

com o da justiça social. O valor jurídico maior a ser tutelado no novo sistema é o 

equilíbrio, conforme atual noção da justiça contratual. A proteção jurídica do trabalho e 

a proteção do consumo se aproximam. Um marco emancipatório possível para o 

trabalhador e para o consumidor é o reconhecimento da função social do contrato, mas a 

percepção da função social do contrato tem sido deturpada de modo a afastar os 

mecanismos protecionistas das pessoas concretas para transferir a proteção para 

entidades irreais e abstratas, como típico mecanismo ideológico de dominação. 

 

PALAVRAS CHAVES:  

DIREITO; CONSUMO; TRABALHO; FUNÇÃO; SOCIAL. 

 

ABSTRACT 

State’s interventionism constitutes a way of minimizing the contradictions form 

capitalism itself. Protectionism is not always opposed to the liberal view. The 

consumption is the way to turn everyone into “almost-proprietaries”. The maximum 
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value in contemporary capitalist system becomes the consumption instead of the work. 

The constitutionalization of private rights constitutes a way of protecting people’s 

concrete life, but its mechanisms were created to save, at the same time, society and 

capitalism itself. What is in question is how to make the principle of free initiative 

compatible with that of social justice. The highest juridical value to be protected in the 

new system is the equilibrium, accordingly to the current notion of contractual justice. 

The juridical protections of work and consumption bring themselves near. A possible 

emancipator mark to both, worker and consumer is the recognition of contract’s social 

function, but its perception has been distorted as to hold back protectionists mechanisms 

form concrete people, transferring its efficiency to unreal and abstract beings, like a 

typical mechanism of ideological domination. 

 

KEYWORDS 

LAW; CONSUMPTION; WORK; SOCIAL; FUNCTION 

 

INTRODUÇÃO 

A formação do capitalismo e do regime político, social e econômico a que se 

tem denominado “modernidade” foi longa e complexa. A construção de uma sociedade 

capitalista baseada na acumulação de riquezas, entretanto, não seria possível sem que as 

terras, a força de trabalho e o dinheiro fossem convertidos em mercadoria. A grande 

novidade do sistema capitalista estava na transformação primeiro da terra como 

mercadoria que se vende e, ao mesmo tempo, da força de trabalho que se aliena, 

aspectos cruciais para o desenvolvimento do capitalismo industrial do século XIX. A 

criação dessa “nova mercadoria” com a sujeição/inclusão nela de realidades até então 

consideradas incompatíveis foi a pedra de toque das mudanças econômicas que se 

estenderam do século XIV até o século XIX. Essa ficção foi a base necessária para a 

criação da grande utopia do liberalismo econômico, qual seja a idéia de um mercado 

auto-regulável.  

O contrato, por sua vez, foi o instrumento jurídico fundamental do 

capitalismo, pois por meio dele é que se tornou possível a livre circulação (acumulação) 

de riquezas como forma de superação (explícita) da pilhagem. O elemento característico 

desse instrumento é a “vontade” individual e autônoma, o qual se coaduna com um 
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modelo absenteísta de Estado (laissez faire). Contrato e Estado absenteísta são as faces 

de uma mesma base econômica, política e social, pois se trabalho, dinheiro e terra 

constituíam mercadorias (livremente contratadas pelos particulares), o governo não teria 

o direito de interferir em nenhum dos respectivos mercados.  

Essa fase inicial do capitalismo industrial é marcada por um contínuo 

desenvolvimento das capacidades de produção, mas o acirramento da concorrência e a 

baixa de lucros conduziram a sucessivas crises, como a “grande depressão” (1873-

1895). O capitalismo industrial estava então baseado primordialmente no elemento 

produção, o que importava em sucessivos e curtos períodos de progresso e de recessão. 

É nessa sucessão de crises que surge a outra invenção da modernidade que é o 

desemprego, bem como a reação socialista e a afirmação das classes operárias. Também 

surgem os cartéis e os trustes como meio de controlar crises de produção e de 

concorrência, os quais dão origem aos monopólios, frutos da concentração da produção 

e do sistema financeiro.  

Todos esses aspectos do capitalismo do século XIX e início do século XX 

decorrem das crises de demanda e conduziram progressivamente a políticas 

intervencionistas estatais por meio da proteção social e por meio da interferência na 

moeda (introdução do padrão-ouro), o que não se realizou sem muitas resistências dos 

liberais. O elemento central das contradições e das crises a que o capitalismo se 

submeteu e que ainda o assombram não era esse, entretanto. O intervencionismo 

constituiu uma forma de minimizar contradições, mas o ponto central estava e ainda 

permanece no próprio conceito de mercadoria. 

O ponto crucial é o seguinte: trabalho, terra e dinheiro são elementos essenciais da 
indústria. Eles também têm que ser organizados em mercados e, de fato, esses 
mercados formam uma parte absolutamente vital do sistema econômico. Todavia, o 
trabalho, a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. O postulado de que 
tudo o que é comprado e vendido tem que ser produzido para venda é enfaticamente 
irreal no que diz respeito a eles. Em outras palavras, de acordo com a definição 
empírica de uma mercadoria, eles não são mercadorias. Trabalho é apenas um outro 
nome para atividade humana que acompanha a própria vida que, por sua vez, não é 
produzida para venda mas por razões inteiramente diversas, e essa atividade não 
pode ser destacada do resto da vida, não pode ser armazenada ou mobilizada. Terra 
é apenas outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem. Finalmente, 
o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como regra, ele não é 
produzido mas adquire vida através do mercado dos bancos e das finanças estatais. 
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Nenhum deles é produzido para a venda. A descrição do trabalho, da terra e do 
dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia.1

Mercados auto-reguláveis dependem de liberdade nos mercados de trabalho, 

de terras e de dinheiro. “Quando o funcionamento desses mercados ameaça destruir a 

sociedade, a ação autopreservativa da comunidade visa impedir o seu estabelecimento 

ou interferir com o seu livre funcionamento, quando já estabelecido”.2 Foi isso o que 

conduziu ao protecionismo e ao intervencionismo estatal em todos esses mercados e é 

isso o que ainda hoje exige esse tipo de “anomalia”. Protecionismo é refluxo da auto-

preservação social e nem sempre é puramente econômico ou oposto à visão liberal.3 De 

outra parte, a idéia de mercadoria e de mercados como elementos “naturais” e imanentes 

do homem não é verdadeira.  

A história econômica mostra que a emergência de mercados nacionais não foi, de 
forma alguma, o resultado da emancipação gradual e espontânea da esfera 
econômica do controle governamental. Pelo contrário, o mercado foi a 
conseqüência de uma intervenção consciente, e às vezes violenta, por parte do 
governo que impôs à sociedade a organização do mercado, por finalidades não-
econômicas.4

Por isso, o Estado precisou intervir progressivamente, primeiro no mercado 

de trabalho e da terra, por meio de proteção social. Depois por meio de intervenção na 

moeda. A última grande modificação foi a supressão do denominado “padrão-ouro” da 

moeda no campo internacional. “O colapso do padrão-ouro internacional foi o elo 

invisível entre a desintegração da economia mundial na virada do século e a 

transformação de toda uma civilização na década de1930”.5 Foi esse um dos motivos 

principais para a fragmentação política e econômica que conduziu à Segunda Grande 

Guerra. 

De outra parte, o desenvolvimento de produção em massa conduziu a uma 

sensível crise de demanda, da qual a crise de 1929 foi apenas um dos reflexos. O New 
                                                 

1  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época, p. 94. 
2  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época, p. 237. 
3  “Liberalismo e interferência do estado não se opõem mutuamente. Ao contrário, qualquer 

espécie de liberdade será claramente impossível se não for assegurada pelo estado” (POPPER, Karl 

Raimund. A Sociedade Aberta e seus Inimigos, tomo I, p. 126). 
4  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época, p. 290. 
5  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época, p. 36. 
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Deal americano e a instituição de políticas de desenvolvimento do regime de demanda, 

principalmente com base nas idéias de Keynes, foram os fundamentos econômicos que 

progressivamente conduziram ao denominado Estado de Bem Estar Social, o qual foi o 

regime dos países desenvolvidos no pós-guerra, mas que só tardiamente e de modo 

incompleto se apresentou ao Brasil. 

As políticas de demanda e a estruturação do Estado de Bem Estar Social, 

entretanto, não eliminaram a inclusão do trabalho, da terra e do dinheiro como 

mercadoria. O fato de se proteger o trabalho, a terra e o dinheiro de investidas dos 

interesses puramente individuais não os retirou da lógica do mercado, mas em certa 

medida radicalizou a noção de “mercadoria”. Isso se explica, em grande parte, porque a 

rigor o “Estado-providência do século XX é um aprofundamento e uma extensão do 

Estado-protetor ‘clássico’”6, na medida em que indivíduo e propriedade continuaram a 

ser os seus fundamentos. “Os direitos econômicos e sociais aparecem como um 

prolongamento natural dos direitos cívicos. Se o ‘verdadeiro cidadão’ tem de ser 

proprietário, é preciso tornar ‘quase-proprietários’ todos os cidadãos que não o 

sejam...”.7

O meio atual de tornar todos quase-proprietários é o consumo. Depois de 

absorver categorias imateriais e que, a rigor, com ela seriam incompatíveis (como o 

trabalho), a mercadoria procura progressivamente dominar os valores imateriais mais 

inóspitos do próprio homem, aquilo que nem o próprio indivíduo poderia dominar: seu 

inconsciente, seus impulsos e seus desejos. Não basta que o trabalho seja transformado 

em mercadoria; é necessário que qualquer trabalho seja destinado à mercadoria, de sorte 

que esta se transforma no fetiche religioso da sociedade. O mínimo existencial deixa de 

ser os meios básicos de subsistência própria e da família para se converter no mínimo 

direito de consumo. A própria subsistência passa a ser consumo.  

A propaganda e o marketing são os principais instrumentos dessa 

transformação da mercadoria e do consumo em uma religião profana, que transmuda até 

crenças religiosas em produtos de um “mercado religioso”. Contudo, foram as políticas 

de expansão de demanda que tornaram possível uma “sociedade de massas” ávida por 

                                                 
6  ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado-providência, p. 18. 
7  ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado-providência, p. 20. 
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objetos de desejo e pela sensação fugidia, mas indispensável, da propriedade exclusiva 

de bens de consumo. 

O valor máximo do sistema contemporâneo deixa de ser o trabalho, tal como 

estabelecido pela utopia liberal, e passa a ser o consumo. Contudo, o consumo em si 

mesmo não é produtor de riquezas e não pode prescindir do trabalho. Por isso, deseja-se 

o aumento da força de trabalho como condição de progresso e de riqueza (aumento de 

consumo), mas contraditoriamente se afirma que o aumento da produção e da riqueza 

depende da diminuição do custo da mão-de-obra. A justificar essa operação apenas a 

utopia de um mercado auto-regulável, condição nunca verificada historicamente, exceto 

talvez em condições muito específicas nos Estados Unidos, na primeira parte do século 

XIX, ocasião em que havia efetiva liberdade dos mercados de trabalho, de terras e de 

dinheiro. 

1. CONSUMO E CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS PRIVADOS 

Aquilo que se denomina “constitucionalismo” sempre foi em certa medida 

uma forma de “protecionismo”. A história revela que não só as Constituições como o 

produto da sua interpretação e aplicação (constitucionalismo) raramente ou nunca é 

instrumento de criação de um pacto originário, mas quase sempre é fruto de uma 

redistribuição dos poderes entre as classes sociais relevantes, de modo a estabelecer 

regras de proteção aos respectivos grupos e interesses. 

O fato é que mesmo o “laissez faire” que o constitucionalismo brasileiro 

adotou na maior parte de sua curta experiência democrática não deixou de ser uma 

espécie de protecionismo. Contudo, o que havia de significativo em nossa experiência 

jurídica era o fato de os significados importantes não serem encontrados em alguma 

parte do texto constitucional, mas em regras do ordenamento infraconstitucional, em 

especial no sistema civil. O nosso sistema civil codificado de 1916, por sua vez, estava 

originariamente vinculado a uma tríplice matriz: a) família nucleada no casamento; b) 

direito proprietário absoluto do indivíduo; c) o contrato em sua perspectiva econômico, 

como mero meio de circulação de riquezas (liberdade contratual com fundamento na 

autonomia da vontade e na força obrigatória dos pactos). Esse era um modelo calcado 

no regime liberal, um programa ainda do século XIX. 

O programa liberal, entretanto, entrou em crise nos anos 20 e 30 do Século 

XX em razão da crise econômica e da revolução russa de 1917. O modelo de 

absenteísmo do Estado (laissez faire) demonstrou-se insuficiente para sanar as 
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contradições do modelo capitalista liberal e foi a própria burguesia quem propôs a 

regulação estatal como forma de tolher “processos revolucionários, colapsos 

institucionais, conflitos desestabilizadores e rupturas políticas de toda ordem”.8

As Constituições dos Estados contemporâneos levaram em consideração as 

alterações sócio-políticas e passaram a progressivamente estabelecer um regime de 

regulação estatal que levasse em consideração o programa do denominado “Estado de 

Bem Estar Social”. No Brasil, entretanto, as matrizes ideológicas e estruturais do 

sistema anterior persistiram nos tribunais e na operação do direito por um viés que 

minimizava o programa constitucional por meio da sua interpretação à luz do sistema 

civil codificado. Por isso se tornaram comuns leis especiais de proteção a direitos 

sociais e coletivos, com a legislação de proteção ao trabalho, aos bens culturais, ao meio 

ambiente, de uso e propriedade de minas e solos e tantas outras.  

A Segunda Guerra Mundial constituiu um marco importante para a 

afirmação do Estado de Bem Estar Social, pois é nos momentos de profunda crise 

humana, em que os destinos da humanidade são colocados em dúvida que se refundam 

os aspectos simbólicos daquilo que se tem denominado “contrato original” ou “contrato 

social”. Por isso, a solidificação do Estado de Bem Estar Social só se tornou 

politicamente inevitável depois de 1945. 

O que se percebeu a partir da segunda metade do século XX, com tardança 

no caso brasileiro, foi a necessidade de fazer uma leitura do Direito Civil à luz da 

Constituição da República (princípios e regras), e não o contrário. Isso se deu porque a 

nova matriz social e política era incompatível com o pensamento isolado, positivista e 

individualista que até então predominava nos meios jurídicos. Era necessário 

estabelecer uma nova forma de pensamento jurídico compatível com a nova ordem 

social e econômica, e isso foi tarefa realizada por meio de uma nova hermenêutica, por 

meio de um novo constitucionalismo. 

A dissonância entre a realidade social em suas exigências materiais (Estado 

de Bem Estar Social) e as respostas do sistema civil tradicional (calcadas em premissas 

lógicas do Estado Protetor) chegou a um ponto de quase ruptura entre sociedade de fato 

e a sociedade formal. A constitucionalização do direito civil tem por objeto dar 

concretude às promessas de modernidade emanadas do texto constitucional, inclusive 

                                                 
8  CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional, p. 217. 
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no que diz respeito ao trabalho e ao consumo, mas ainda descumpridas para a maior 

parte da população. A concepção do direito civil como um sistema fechado e auto-

referente (codificado e infenso ao programa constitucional) mostrou-se divorciado nas 

novas exigências sociais. A manutenção do pensamento jurídico tradicional importaria 

em violento choque de realidades e de anseios, com conseqüências não só indesejáveis, 

mas trágicas até, pois poderia representar um desrespeito ao próprio estado de direito, 

de modo a conferir um déficit democrático para os institutos jurídicos. A abertura do 

sistema jurídico para uma nova dimensão (a civil-constitucional) não decorre, portanto, 

apenas de questões teóricas a respeito da hierarquia das normas e da força normativa 

dos princípios constitucionais9, mas das exigências da estrutura social.  

É nesse contexto de modificação das estruturas hermenêuticas do Direito 

Civil que os fundamentos básicos do contrato (autonomia da vontade e a força 

obrigatória dos contratos - “pacta sunt servanda”) tiveram que se submeter à sinergia 

dos princípios constitucionais. Isso decorre do fato de que o protecionismo social, 

mecanismo de auto-preservação, obrigou a reformulação dos instrumentos jurídicos 

utilizados até então para a livre circulação de riquezas, a qual passa a ser “quase-livre”, 

ou livre em novos modelos e perspectivas. Isso tem acarretado uma alteração no 

paradigma contemporâneo do contrato, a qual se dá por meio dos seguintes elementos: 

a) relativização das obrigações; b) despatrimonialização do seu objeto e distanciamento 

do individualismo; c) função social do contrato. 

A abertura do sistema de direito civil (Direito Privado) para o sistema 

constitucional (Direito Público) acarretou a superação da dicotomia “direito público” x 

“direito privado”, a qual subsiste apenas para fins didáticos. Assim, a denominada 

“publicização dos direitos privados” representa um novo modo de ver os institutos civis 

e um caminho para se alterar a estrutura jurídica (perspectiva cultural e fenomenológica) 

em razão de uma mudança paradigmática em todo o sistema jurídico. Não se trata, 

portanto, de uma alteração ontológica dos institutos, os quais conservam seus elementos 

                                                 
9  “A força normativa da constituição visa exprimir, muito simplesmente, que a constituição sendo 

uma lei como lei deve ser aplicada. Afasta-se a tese generalizadamente aceite nos fins do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX que atribuía à constituição um ‘valor declaratório’, ‘uma natureza de 

simples direcção política’, um carácter programático despido da força jurídica actual caracterizadora das 

verdadeiras leis” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 

p. 1150). 

  
4772



 

existenciais. A releitura constitucional dos institutos civis não os suprime, mas apenas é 

um novo e mais atualizado olhar. Por meio dessa releitura, “o princípio da prevalência 

ou da preferência da lei é hoje ‘relativizado’ pelo princípio da prevalência da 

constituição”10, sem que o texto legal deixe de ter conteúdo útil.  

Deve-se lembrar, entretanto, que “as ordens jurídicas configuram-se como 

sistemas complexos. São sistemas complexos precisamente porque os seus elementos e 

as suas partes constitutivas – as normas, as instituições, os direitos – interagem de uma 

forma imbricada e intrincada, não podendo os resultados da interacção ser previstos em 

termos totalmente rigorosos”.11  

A concepção clássica de ordenamento jurídico como ente provido de unidade 

e coerência intrínseca está superada nos dias atuais.12 Há regras desprovidas de conexão 

e articulação com outras e uma tensão entre ordem e caos que remete ao problema de 

como “navegar no cosmos normativo”. Segundo Canotilho, isso de resolve tendo por 

ponto de partida que “a ordem e a hierarquia das normas e os conflitos de normas não 

encontram fundamento só e fundamentalmente nas próprias normas mas sim na ordem 

das instituições politicamente legitimadas”.13 A Constituição mantém o seu papel de 

elemento unificador da ordem jurídica por meio do princípio da conformidade 

(consonância de todos os atos públicos com as regras e princípios da constituição) e de 

outra parte a Constituição mantém a unidade como um quadro moral e racional do 

discurso político conformador da ordem normativo-constitucional por meio de 

princípios e regras incorporadores de “valores básicos” do ordenamento jurídico.  

Isso se dá porque “a força vital e a eficácia da Constituição assentam-se na 

sua vinculação às forças espontâneas e às tendências dominantes do seu tempo, o que 

possibilita o seu desenvolvimento e a sua ordenação objetiva. A Constituição converte-

se, assim, na ordem geral objetiva do complexo de relações da vida”.14

                                                 
10  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 721. 
11  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1143. 
12  “Não existe, em abstrato, o ordenamento jurídico, mas existem os ordenamentos jurídicos, cada 

um dos quais caracterizado por uma filosofia de vida, isto é, por valores e por princípios fundamentais 

que constituem a sua estrutura qualificadora” (PERLINGERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução 

ao Direito Civil Constitucional, p. 5). 
13  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1147. 
14  HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição, p. 18. 
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Essa nova visão do ordenamento jurídico acarreta também uma alteração da 

metodologia legislativa. A regra jurídica deixa de ser concebida em seu sentido 

tradicional e formal kelseniano (preceito e sanção), em sistema fechado, para adquirir 

plasticidade e se adequar às tendências sociais. Essa plasticidade se manifesta por meio 

de regras constituídas por cláusulas gerais, abrangentes e abertas15, de modo a se 

adaptar à velocidade com que a sociedade de massa produz, circula, transmite e 

extingue riquezas.  

Se de um lado uma sociedade caracterizada pelo hipermercado, pelo 

hiperconsumo e pelo hiperindividualismo exige instrumentos jurídicos ágeis (entre os 

quais o antigo contrato não se inclui), as alterações sociais produzem um novo tipo de 

indivíduo, um novo modelo de família e novos direitos coletivos, como o dos povos 

indígenas, dos quilombolas, dos bens culturais e paisagísticos, entre outros. Tudo isso 

importava em demandas sociais às quais o contrato e o direito tradicional não ofereciam 

resposta. Trata-se não apenas de criar um novo contrato, mas acima de tudo de criar um 

novo constitucionalismo. 

Em decorrência dessas alterações estruturais, a Constituição passa a influir 

no direito privado por meio de sua ideologia (princípio da conformidade) e de outro a 

influir na técnica de produção legislativa das regras infraconstitucionais, pois seu modo 

peculiar de impor seu programa se mostra mais adequado à nova realidade sócio-

política. A conseqüência prática imediata dos influxos da ordem constitucional sobre o 

direito privado é o de “se condicionar a efetividade dos efeitos patrimoniais dos atos 

jurídicos (lato sensu) atrelados à realização de valores superiores do ordenamento 

jurídico, tal como a dignidade da pessoa humana (CR, art. 3º, III), até porque este valor 

jurídico, dentre outros, encontra-se no vértice da estrutural legal”.16 A interpretação dos 

contratos, portanto, deixa de ter o cunho puramente patrimonialista (pacta sunt 

servanda) e passa a depender da verificação no caso concreto dos existenciais 

resguardados como valor básicos no texto constitucional e em consonância com os 

                                                 
15  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional, p. 34. 
16  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional, p. 34. 
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demais elementos do sistema, sempre plasmados ao programa da Constituição, pois esta 

“procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social”.17

Essa tendência não representa somente despatrimonialização do Direito 

Civil, mas constitui também uma nova concepção estrutural e conceitual dos direitos e 

devedores existentes nas relações contratuais. Essa nova visão dos institutos privados, 

contudo, não pode se deixar embaçar por dois equívocos comuns e que decorrem da 

tradição hermenêutica positivista.  

O primeiro desses equívocos é imaginar em qualquer tensão entre uma regra 

ou instituto constitucional um problema de (in)constitucionalidade. Essa falta percepção 

do sistema jurídico decorre da concepção piramidal e hierárquica das regras, 

incompatível com a complexa realidade normativa do mundo contemporâneo. Com 

efeito, não se trata de verificar a constitucionalidade das regras infraconstitucionais, mas 

de compreender a influência sistemática da Constituição no restante do ordenamento, 

por meio de técnicas como a da interpretação conforme a Constituição. O princípio da 

prevalência da Constituição (não pode a interpretação ser contrária ao texto e ao 

programa constitucional) não é incompatível, mas se coaduna com o princípio da 

conservação das regras infraconstitucionais, pois a inadequação da regra 

infraconstitucional com o programa constitucional está em correlação com o fato (caso 

concreto) e eventuais contrariedades não representam antinomia lógica entre os textos.  

O segundo desses equívocos é imaginar que os influxos constitucionais 

incidem apenas sobre as áreas da justiça social, mas não sobre as relações privadas, 

como se justiça social fosse um campo à parte da livre iniciativa cível e comercial e não 

partes integrantes de um mesmo sistema social, político, econômico e jurídico.  

O que se tem em mente no programa constitucional é, acima de tudo, a 

proteção do ser humano, como uma forma de proteção da vida concreta. Embora 

trabalho e consumo estejam inseridos no sistema capitalista de produção de bens, e 

embora o direito do trabalho e o direito do consumidor justifiquem e se justifiquem 

nesse sistema, é fato também que o objetivo do sistema de proteção é a preservação 

social. Os mecanismos foram criados para salvar ao mesmo tempo a sociedade e o 

próprio capitalismo, mas em vários aspectos constituem limitação aos próprios 

interesses dos capitalistas. “O que se pretende ao dizer ‘publicização do Direito 

                                                 
17  HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição, p. 15. 
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Privado’, sobretudo, é a proteção assegurada à pessoa humana, relegada a segundo 

plano em razão das modificações jurídicas oriundas e decorrentes da transformação 

capitalista vivida pela sociedade”.18

2. LIVRE INICIATIVA 

O princípio da livre iniciativa goza de previsão e tutela na Constituição, pois 

é considerado um dos fundamentos da república (CR, art. 1º, IV) e um dos fundamentos 

da ordem econômica (CR, art. 170, caput). Por isso, o reconhecimento de que existem 

influxos constitucionais que mitigam o dogma da autonomia da vontade nas relações 

contratuais não exclui o exercício da liberdade e da livre iniciativa como legítimos 

valores básicos da nossa sociedade. 

O que está em questão, portanto, é como compatibilizar o princípio da livre 

iniciativa com o da justiça social, até porque tanto no art. 1º, III, como no art. 170, 

caput, ambos os princípios estão igualmente referidos. 

A livre iniciativa configura-se pela liberdade individual, dentro de certos 

limites, de auto-regulamentar e gerir interesses. “A esse poder de livre manifestação e 

regulação de interesses se atribui o nome de autonomia privada”.19  

A autonomia privada em sua concepção clássica era entendida como a 

viabilidade de eleição entre contratantes (com quem contratar), a oportunidade de 

celebrar ou não o contrato (quando contratar) e a definição do conteúdo (o que e como 

contratar). Essa concepção, contudo, não podem subsistir nos dias de hoje, em que 

inúmeros casos mostram sua inadequação à realidade. Exemplo disso são os contratos 

obrigatórios, como o de seguro obrigatório.  

Por isso, “a autonomia privada hoje não exige uma efetiva ‘auto-

regulamentação’ de interesses, mas, simples impulso de iniciativa da parte que deseja 

contratar”20, ou seja, um ato associativo, e há quem defenda a possibilidade de se 

contratar sem consentimento (sem manifestação de vontade), tal como se dá em vendas 

por telemarketing, pela televisão ou pela internet. . 
                                                 

18  SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. A função social no Código Civil – Aspectos da publicização 

do Direito Privado, p. 108. 
19  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional, p. 162.  
20  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional, p. 171. 
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O que é inegável é que a autonomia privada é condicionada pelas normas 

jurídicas que a constituem. Mesmo em termos mais tradicionais, as cláusulas dos 

contratos estão condicionadas a uma moldura jurídica estatal, que condiciona e 

conforma sua estrutura e seus efeitos. Nos dias de hoje a autonomia privada cedeu parte 

de seu espaço de liberdade em favor da ampliação do ambiente coletivo, com mitigação 

e em alguns casos praticamente a superação da autonomia da vontade (individualismo). 

Isso decorreu das alterações estruturais da sociedade de massas e de consumo, nas quais 

o elemento vontade mostrou todas as suas deficiências.  

A restrição da autonomia privada por uma moldura jurídica estatal não é algo 

novo no direito brasileiro. Essa moldura sempre teve por finalidade proteger o sujeito 

economicamente mais fraco nas relações contratuais, como se deu com o trabalhador e 

com o locatário e mais recentemente com o consumidor. A intenção dessas restrições é 

dar algum equilíbrio nos papéis reservados aos sujeitos desses contratos. 

O que diferencia a atual fase de constitucionalização do Direito privado dos 

sistemas protetivos anteriores é o fato de não se manter o regime tuitivo em sistemas 

isolados e fechados, como o trabalhista. A autonomia privada foi remodelada, a vontade 

deixou de ser o núcleo orientador do ordenamento privado e a Constituição passou a 

irradiar sobre o restante do ordenamento jurídico uma nova orientação que preserva a 

livre iniciativa, mas a condiciona pela justiça social.  

3. PROTECIONISMO 

Hermann Heller foi um dos principais defensores da superação no campo 

jurídico do Estado de Direito Liberal pelo Estado Social de Direito (Estado de Bem 

Estar Social). A preocupação com o capitalismo de demanda (Keynes) exigia que o 

Estado criasse condições de movimentação da engrenagem capitalista por meio de 

fortalecimento (e por vezes criação) do mercado, seja pela prestação de serviços 

públicos essenciais seja pela intervenção direta em atividades econômicas relevantes 

para fortalecimento da cadeia produtiva.  

A regulação estatal da atividade econômica, entretanto, não constituiu 

superação do Estado Liberal, mas apenas uma outra feição desse modelo21, inclusive 

porque foi solicitada pela própria burguesia dominante. O que caracterizaria o Estado 

Liberal era justamente a ausência de intervenção estatal na atividade econômica, razão 

                                                 
21  CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional, p. 217. 
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pela qual a Constituição de 1824 não continha dispositivos sobre a atividade econômica, 

mas assegurava o direito de propriedade “em toda sua plenitude”, a liberdade do 

trabalho, indústria, comércio, a propriedade das invenções.  

É curioso observar que o absenteísmo liberal brasileiro não impediu que em 

várias circunstâncias o Estado Liberal interferisse nas atividades econômicas para em 

nome da preservação dos altos interesses da nação favorecer economicamente a 

burguesia dominante. A própria abstenção do Estado nas relações interprivadas 

constituía um programa de ação ideológico e em favor de uma classe, pois nos raros 

espaços de regulação contratual, a intervenção se fez em favor das classes 

economicamente dominantes sob o apanágio da liberdade de trabalho. Isso demonstra 

que o programa constitucional é em certa medida sempre um sistema de proteção social, 

e o que importa revelar é a quem essa proteção é dirigida. De outra parte, não se pode 

esquecer que o programa constitucional não se confunde com o texto da Constituição, 

mas é acima de tudo o produto da interpretação e da prática social realizada sob esse 

texto.  

Foram as transformações econômicas que possibilitaram a mudança do 

regime absolutista para o regime liberal (baseado na ampla liberdade proprietária como 

programa de desenvolvimento social e econômico) e foram novas transformações 

econômicas e políticas que trouxeram o Estado de Bem Estar Social (baseado na 

prestação estatal como programa de desenvolvimento social e econômico).  

A política de liberdade proprietária e de igualdade formal acentuou a 

desigualdade dos contratantes em razão do inevitável abuso cometido contra a parte 

mais fraca nas relações interprivadas, o que trouxe a denominada “questão social” como 

resultado das contradições da revolução industrial e do capitalismo da época. Os 

reflexos dessa transformação econômica, social e política se fizeram presentes primeiro 

nas constituições mexicana de 1917 e de Weimar de 1919. Essa tendência, contudo, só 

se mostrou mais evidente depois da Segunda Grande Guerra, com a criação da idéia de 

Welfare State. A partir daí seguiu-se uma progressiva tendência de incorporar meios de 

intervenção do Estado na economia e da criação de meios de controle e de regulação da 

atividade econômica, contratual e social. 

Há que se destacar, entretanto, que regulação da atividade econômica e 

intervenção da atividade econômica têm sido tratadas como categorias diferentes. A 

intervenção se caracteriza pelo poder público agir diretamente na produção, 
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comercialização ou distribuição de insumos ou bens e na prestação de serviços típicos 

da iniciativa privada. A regulação consiste em estabelecer regras para atividades 

interprivadas com a finalidade de fomentar o fluxo capitalista e ao mesmo tempo 

preservar outros valores sociais.  

O sistema de intervenção direta do Estado em atividades que podem ser 

desempenhadas pela iniciativa privada entrou em declínio no final do século XX. Tem 

sido utilizada como marco histórico a queda do muro de Berlim (1989), mas se trata de 

um processo mais amplo e que se associou a outros fatores históricos e econômicos, 

como a globalização e a derrocada dos regimes socialistas.  

O que é importante destacar é que se por um lado a intervenção direta na 

atividade econômica tem declinado22 ou pelo menos sido questionada, parece ser 

impensável um retorno ao Estado Absenteísta. Em alguns aspectos a atuação estatal tem 

até se reforçado, seja pelo aumento de regulação econômica propriamente dita 

(financiamento de atividades privadas, prestação de serviços gratuitos a faixas de 

cidadãos, implemento ao consumo nas populações de baixa renda por meio de 

programas sociais específicos), seja por meio de regulação indireta (legislação protetiva 

dos consumidores, órgãos de defesa do consumidor, acesso ao Poder Judiciário pelas 

camadas mais pobres da população).  

Assim, o desprestígio crescente da intervenção estatal na atividade 

econômica não se segue de um desprestígio da atividade regulatória estatal. É que a 

atividade regulatória não é antagônica à livre iniciativa nem ao capitalismo 

contemporâneo, mas procura favorecê-la por meio de regras que deixem a competição 

mais saudável e justa, em prol do próprio regime capitalista. Todo sistema protetivo, 

aliás, nada mais é do que uma forma de salvaguarda do sistema social e capitalista, por 

meio do qual se tenta preservar as bases de permanência de outros e a eliminação dos 

antagonismos que ponham em perigo a mútua convivência. É evidente que diferentes 

sociedades exigem diferentes formas de auto-preservação, mas o fato é que em todas as 

sociedades se verifica a proteção ao trabalhador e ao consumidor como mecanismos de 

defesa dos valores da respectiva coletividade e de permanência do respectivo regime 
                                                 

22  No Brasil o refluxo da tendência internacional de declínio da intervenção direta estatal se 

verificou por meio de seguidas emendas constitucionais no Governo Fernando Henrique Cardo (1995-

1998 e 1999-2002) e do Programa Nacional de Desestatização (SCAFF, Fernando Facury. A Constituição 

econômica brasileira em seus 15 anos, p. 290-304).  
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capitalista. Por isso, o estabelecimento de regras visa ao estabelecimento de igualdade 

material nas relações contratuais interprivadas como meio de permitir a permanência no 

mercado de práticas socialmente benéficas.  

4. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DO 

CIDADÃO 

A manutenção do estado regulatório não é imune às críticas. De uma parte, 

há críticas de natureza conservadora que identificam um prejuízo à livre iniciativa, à 

segurança jurídica e ao desenvolvimento do capitalismo. De outra parte há as críticas 

que podem ser classificadas como progressistas, as quais identificam na hipertrofia dos 

marcos regulatórios um dos problemas para a insuficiência do conhecimento-

emancipatório.23  

O fato é que a sociedade contemporânea ainda se mantém no conhecimento 

regulatório e no sistema estatal de produção do direito, tão criticados por Boaventura de 

Souza Santos. A constitucionalização do Direito Civil é apenas um viés regulatório, 

ainda que mais humano e mais adequado à atual sociedade de consumo.  

Um dos reflexos mais eloqüentes da constitucionalização do Direito Civil é o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana (Constituição da República, art. 1º, III) 

no que diz respeito à pessoa concreta e não como ente metafísico. A proteção de direitos 

da parte mais fraca nas relações contratuais, contudo, nada mais é do que uma estratégia 

capitalista de mercado. Com efeito,  

[...] Barcelona já traçava, há mais de uma década, uma análise crítica da passagem 
de um indivíduo proprietário para um indivíduo consumidor, deixando claro que tal 
mudança nada mais é que o atendimento de uma necessidade de mercado, além de 
transformar os indivíduos em ‘sujeitos débeis’, que, na fragmentação em diversos 
papéis – sendo o mais relevante o de consumidor – deixa de ter força para produzir 

                                                 
23  “No projecto da modernidade podemos distinguir duas formas de conhecimento: o 

conhecimento-regulação cujo ponto de ignorância se designa por caos e cujo ponto de vista de saber se 

designa por ordem e o conhecimento-emancipação cujo ponto de ignorância se designa por colonialismo 

e cujo ponto de saber se designa por solidariedade. Apesar de estas duas formas de conhecimento estarem 

ambas inscritas na matriz da modernidade eurocêntrica, a verdade é que o conhecimento-regulação veio a 

dominar totalmente o conhecimento-emancipação” (SANTOS, Boaventura. A crítica da razão indolente: 

contra o desperdício da experiência, p. 29). 
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qualquer mudança na sociedade, alimentando com sua inércia – e com o consumido 
desenfreado – a economia de mercado.24

É comum associar-se a proteção à dignidade humana à solidariedade 

contratual (CR, art. 3º, III) como meios de promoção social e esse amálgama a uma 

nova realidade nas relações interprivadas. Segundo esse ponto de vista, o núcleo do 

contrato deixa de ser a autonomia da vontade para passar a ser a solidariedade 

constitucional. Por isso, para Paulo Nalin o contrato hoje é uma relação complexa 

solidária.25

Na perspectiva constitucional-civil, portanto, impõe-se atribuir dignidade ao 

homem contratante sem desprezar o comportamento contratual solidário, de sorte que a 

tutela não fique reduzida só aos interesses do credor, mas também aos do devedor.  

O valor jurídico maior a ser tutelado no novo sistema é o equilíbrio, 

conforme a atual noção de justiça contratual. A função social do contrato, segundo essa 

perspectiva, encontra fundamento na Constituição, ora associada à cláusula geral de 

solidariedade ora ligada à quebra do individualismo e em vista da igualdade substancial. 

A igualdade material não permite tratamento jurídico muito desigual entre os 

contratantes. 

Não se pode esquecer, contudo, que “a solidariedade é uma forma de 

conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do outro o outro só pode ser 

conhecido enquanto produtor de conhecimento. Daí que todo o conhecimento-

emancipação tenha uma vocação multicultural”.26 A solidariedade exige ambiência 

diversa da dominação, pois o outro não só é reconhecido no discurso mas, por ser 

produtor de conhecimento, é dialeticamente reconhecido nesse discurso como um igual. 

Por isso, o “novo contrato” talvez não seja tão novo assim, mas represente 

apenas um dos conhecidos modos capitalistas de adequação do sistema produção-

consumo. É que na solidariedade contratual o consumidor não está em posição de um 

igual mesmo quando protegido, pois o regime regulatório só o reconhece como 

                                                 
24  RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Os princípios Contratuais: da Formação Liberal à Noção 

Contemporânea, p. 35-36. 
25  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva 

civil-constitucional, p. 253. 
26  SANTOS, Boaventura. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, p. 30. 
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“cidadão consumidor”27, ou seja, não como alguém que produz (conhecimento), mas 

como alguém que consome (produtos), o que o deixa sempre em posição subalterna na 

dialógica social e jurídica.  

Em uma sociedade complexa e massificada, nada obstante, o rompimento com as 
racionalidades sistêmicas se torna cada vez mais difícil, em virtude daquilo que 
Pietro Barcellona denomina de fragmentação do sujeito em diversos papéis, com a 
constituição de um “sujeito débil”.  
O “sujeito débil” é aquele que, na economia capitalista contemporânea – que 
também pode ser reputada uma estrutura sistêmica -, se alínea no consumo, e só tem 
relevância quando veste uma das diversas “máscaras” que a contemporaneidade 
impõe. O sujeito débil, definitivamente, não tem relevância pelo seu “ser”, mas, sim 
conforme o papel que ele ocupa em dado momento no interior do sistema. Os 
modelos, na contemporaneidade, se multiplicam, operando uma cisão sujeito. Trata-
se do ápice da abstração: a pessoa nada mais é que um sujeito massificado, que só 
adquire relevância quando se insere em um dos diversos modelos, de relevância 
pontual, em dada situação jurídica.28

Esse aspecto é que aproxima a moldura da proteção jurídica do trabalho e do 

consumo, na medida em que também se aplica ao contrato de trabalho. Também o 

trabalhador é o “sujeito débil” nas suas estruturas contratuais, pois mesmo quando 

contribui intelectualmente não se põe nessa relação como produtor (de conhecimento), 

pois toda produção é do empregador. O trabalhador é apenas alguém que aliena sua 

força de trabalho (fornecedor de uma mercadoria), o que o deixa sempre em posição 

subalterna na dialógica social e jurídica. 

Isso é tanto mais relevante quando se percebe que na vida concreta a maioria 

das pessoas desempenha os dois papéis de maior debilidade social, pois a grande massa 

de consumidores é composta também por trabalhadores e muitas vezes os dois papéis 

estão co-relacionados, como na hipótese de o trabalhador ser um prestador de serviços a 

terceiros ou de adquirir produtos do próprio empregador.  

                                                 
27  “Assim, ao inserir a defesa do consumidor dentre aqueles que expressam os direitos 

fundamentais do homem, o legislador fez do direito do consumidor um espaço amplo de respeito à pessoa 

humana. Desse modo expressa, na verdade, a busca de humanização do direito, pois, frise-se, o objetivo 

do dispositivo em questão é tutelar o homem enquanto consumidor e tendo e vista o modelo social atual” 

(EFING, Antônio Carlos e outros. O Conceito de Consumidor, p. 28).  
28  FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Direitos fundamentais, dignidade 

da pessoa humana e o novo Código Civil: uma análise crítica, p. 98. 
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Ainda que a constitucionalização do Direito Civil e do Direito do Trabalho, 

bem como o reconhecimento da dignidade do cidadão concreto constituam importante 

forma de abertura sistêmica, deve-se reconhecer que no campo sociológico a solução se 

mantém no campo meramente regulatório e não é suficiente para promover a 

“maioridade” por meio de um novo papel que o traga no discurso como um igual 

produtor de conhecimento.  

O desafio está em dotar os regimes regulatórios da dignidade do trabalhador 

e do consumidor de mecanismos que conduzam a um progressivo estatuto 

emancipatório, o qual parece estar à margem da produção jurídica do próprio Estado.  

Um marco civilizatório possível é o reconhecimento da função social do 

contrato. Embora se trate de categoria oriunda do regime regulatório, por se tratar de 

princípio geral dos contratos, não pode prescindir da prática social (inclusive jurídica) 

para que possa corresponder a uma efetiva emancipação dos trabalhadores e dos 

consumidores.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A percepção da função social do contrato pode e tem sido deturpada de 

modo a afastar os mecanismos protecionistas das pessoas concretas (trabalhadores e 

consumidores) para transferir a proteção para entidades irreais e abstratas (como 

mercado de trabalho e mercado de capitais), como típico mecanismo ideológico de 

dominação. Essa é uma perspectiva a ser evitada.  

Por função social do contrato há que se entender os mecanismos positivos e 

negativos que limitam a autonomia de contratar em favor da justiça social. Nos termos 

do art. 421 do Código Civil de 2002 “A liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato”. Isso não quer significar que a finalidade do 

contrato seja enriquecer o produtor (acumulação) com a finalidade de que mais riquezas 

(e conseguintemente, mais trabalho e mais consumo) sejam produzidas. Quer antes 

significar que a própria produção e circulação de riquezas por meio do contrato devem 

cumprir uma função social, ou seja beneficiar a todos que dela participam, pois não se 

admite mais o contrato como mecanismo, ainda que sutil, de pilhagem de um indivíduo 

por outro. 
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AS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR FRENTE À TECNOLOGIA DIGITAL 

 

Juliana Santiago Teixeira∗

Nivaldo dos Santos∗∗

 

RESUMO 

De acordo com o exposto no art.2°, caput do Código de Defesa do Consumidor, 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final.”; o parágrafo único ainda dispõe que: “Equipara-se a consumidor 

a coletividade de pessoas, ainda que indeterminável que haja intervindo nas relações de 

consumo”. Subsidiariamente ao art. 2° temos ainda o art.17 e o art. 29, todos 

esclarecendo todas as possíveis definições de consumidor. As relações de consumo têm 

como um dos sujeitos os consumidores que se colocam no pólo passivo do consumo, e 

sendo o fator de maior importância para que haja sua concretização. O maior engano dos 

fornecedores é a crença de que os consumidores vivem em uma busca incessante por 

novidades, produtos novos, na realidade, o que o consumidor deseja são produtos que 

atendam às suas necessidades, às suas vontades, independente se são novas ou não.Ao 

consumidor não interessa saber qual tecnologia foi aplicada em determinado produto, ele 

só quer satisfazer a sua necessidade de forma mais prática segundo sua valoração.O que 

se pretende mostrar é que não é só a inovação o fator preponderante de competição de 

mercado e sim, saber as aspirações do cliente, os interesses buscados pelos 

consumidores.Deveriam ser feitas pesquisas para conhecer o produto e o valor desejado 

pelo consumidor, que revelaria o produto perfeito de forma mais vendável.Um exemplo 

disso é o motor “flex”, bi combustível, o qual era presente no Ford modelo “T”, de 1908, 

e que hoje está sendo o mais requisitado pelos consumidores frente o abuso dos preços de 

combustíveis.Atualmente o que o consumidor espera são relações baseadas no Princípio 

da Boa Fé Objetiva, em que se espera que seja tratado como o outro gostaria de ser 

tratado, com lealdade, honestidade e probidade utilizando a maior transparência possível, 

                                                 
∗ Pesquisadora bolsista pela CNPQ 
∗∗Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, Relações Internacionais e 
Desenvolvimento – MESTRADO Faculdade de Direito da UCG Coordenador do Escritório de Projetos e 
Patentes Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPE Universidade Católica de Goiás – UCG.
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sem enganos nem fraudes, pois ele é o ponto hipossuficiente e essencial da relação de 

consumo. 

 

 PALAVRAS-CHAVES 

CONSUMIDOR; NOVIDADES; TECNOLOGIA; VALORAÇÃO; LEALDADE. 

 

ABSTRACT 

According with the exposed in the 2ºarticle of the Consumers Protection Code, 

“Consumer is every physic or juridical person who acquires or uses product or service 

by final destinatary”. The first paragraph still disposes: “Equalize consumer the 

collectivity of people, although indeterminable, who had interfered on the consume 

relations”. Subsidiary of the 2ºarticle, the 17º and the 29º, elucidate all the possible 

definitions of consumer”. The consumer relation has with one of the subjects, the 

consumers, situated on the passive pole being the most important factor of the relation. 

The main error of the furnishers is the belief that consumers always searching news and 

news products, they only want products apt for attend their necessities, wills, 

independent if are new or not. The consumers aren’t interested on the technology used 

on the products, they only what to satisfy their necessity, with a custom way according 

their valuation. The objective is show that the innovation isn’t the main factor of the 

market competition, is necessary to know the consumers aspirations and interest. 

Searches could be done to know the product and the value wanted by the consumer; it 

would reveal the perfect product with a salable form. One example of this is the motor 

flex, it was used on a Ford model “T”, on 1908, and nowadays is extremely required by 

consumers front the prices of the fuels. Actually, the consumer wants relations based on 

the “Good Faith Objective Principle”, based on the reciprocal oyalty and honesty, more 

clear as possible, without cheats and frauds because he is the weak and principal subject 

of the consume relation. 

 

KEYWORDS 

CONSUMER; EQUALIZE; TECHNOLOGY; VALUATION; INNOVATION. 
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3-INTRODUÇÃO 

 

 

  

As relações de consumo são uma das principais relações obrigacionais a que o ser 

humano participa. Ela surgiu desde que existe sociedade, pois desde as formas mais rústicas às mais 

sofisticadas o ser humano sempre foi um consumidor nato. 

 A tecnologia digital é conhecida não só como o uso do computador, mas também da internet e 

toda uma gama de telecomunicações informatizadas inovadoras. 

 Atualmente podemos perceber vários movimentos e programas no sentido de fazer a inclusão 

digital àqueles que não tem o acesso, que, diga-se de passagem, representa a maioria da população. 

 Essas pessoas também são consumidoras e o presente trabalho deseja mostrar as suas 

expectativas frente a essa era de tecnologia digital, o que elas esperam e como são reguladas as suas 

relações de consumo. 

 Podemos ver também os quatro significados de consumidor (pólo passivo da relação de 

consumo) como destinatário final, equiparado, vítima do evento danoso, e vítima de atividades 

abusiva; fornecedor (pólo ativo), como toda “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços”. 

 E ainda os Direitos Básico do Consumidor, a responsabilidade civil do Código de Defesa do 

Consumidor e ainda dados estatísticos sobre o uso de tecnologia digital. 

 

 

4-DESENVOLVIMENTO 

 

 

O Direito do Consumidor surgiu devido às novas necessidades do mercado de consumo 

com o objetivo de amparar milhões de consumidores; tornar legítimo os agentes de defesa; e 

ainda tornar disponíveis mecanismos de direito material e de direito processual para a defesa 

destes novos direitos. 
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 Desde a Constituição da República de 1988, já existiam normas que visavam à defesa do 

consumidor, no entanto eram normas de eficácia contida, pois havia a necessidade da criação de 

um Código mais específico de defesa do consumidor. 

 O processo consumista inicia-se a partir do momento em que o homem não é mais 

nômade. Nos tempos antigos tínhamos o scambo e o consumidor comprava direto do produtor. 

 Com o advento da Revolução Industrial e aumento da tecnologia houve vícios e defeitos 

nos produtos, devendo ser a risco do próprio consumidor. 

 Houve então o distanciamento entre produtor e consumidor, e então a relação se tornou 

desvantajosa, pois o segundo se tornou hipossuficiente frente um produtor de grande porte, logo 

diante dessa realidade o Estado teve de interferir criando Leis protetivas a esse consumidor. 

 A finalidade do Código de Defesa do Consumidor de 1997, era reequilibrar a relação 

jurídica de consumo, diante da vulnerabilidade técnico-científica; econômica; jurídica; e de 

informação do consumidor. 

 Isso quer dizer que o pólo passivo da relação de consumo era vulnerável perante o 

produtor na tecnologia que ele não entendia e que lhe faltava; economicamente, em questões 

financeiras; juridicamente, estando sem esse tipo de proteção; e ainda de informação, no qual 

ele não tinha acesso, assumindo riscos por vários prejuízos tidos por simples omissão do 

produtor. 

O Código de Defesa do Consumidor define o próprio de quatro formas diferentes: 

 

• “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.”-Art. 2°. 

• “Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”- Art.2°, 

parágrafo único. 

• “Para os efeitos dessa Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento.”-Art. 17. 

• “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”-

Art. 29. 
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Os Direitos Básicos do Consumidor são os dispostos no Art. 6° do CPC (Código de 

Defesa do Consumidor): 

 

I. A proteção da vida, saúde e segurança.  

II. À liberdade de escolha e igualdade nas contratações 

III. Á informação adequada e clara  

IV. À proteção contra a publicidade enganosa e abusiva 

V. Á proteção contra cláusulas abusivas 

VI. À modificação e revisão das cláusulas contratuais 

VII. Princípio da plena reparação dos danos 

VIII. Inversão do ônus da prova 

IX. Serviços públicos adequados e eficazes. 

 

 

Perante essas proteções e direitos dos consumidores deve haver uma forma de apurar 

como deve ser feita a responsabilidade dos fornecedores diante dessa realidade. 

A responsabilidade apurada pelo CDC é a da responsabilidade civil objetiva, no qual não 

é necessária a prova de dolo ou culpa, somente deve haver o nexo de causalidade, ou seja, o 

vínculo entre o dano e o causador do dano. 

A regra geral é a da responsabilidade objetiva, como exceção tem-se a responsabilidade 

subjetiva no caso descrito pelo art.14, parágrafo 4°, que diz que no caso dos profissionais 

liberais a responsabilidade será apurada mediante verificação de culpa. 

Ao entendermos um pouco mais sobre o Direito do Consumidor, podemos entrar no 

âmbito das expectativas deste perante a era da tecnologia digital, como isto está sendo 

regulamentado?O que o consumidor busca nos computadores, internet? 

É de conhecimento notório que nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia digital, pra 

falar a verdade uma minoria tem acesso a essa inovação. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Ipsos-Opinion, apenas 24% da 

população do país acessou a Internet nos últimos três meses e somente 9,6% acessa o serviço 

diariamente. Das pessoas que acessaram a rede recentemente, 41% para atividades educacionais, 

32% para fins pessoais e 26% acessa a Internet por conta do trabalho. Cerca de 60% dos 
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entrevistados acessou a rede por meio de computador pessoal, 2% através de laptops e 21% teve 

acesso à Internet com a ajuda do telefone celular.  

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIBr) mais da metade dos brasileiros nunca 

usou um computador, 55% dos brasileiros não possuem computador; 16,6% possui um 

computador na sua casa;13.89 % usa  computador diariamente;e 68% jamais teve acesso á 

Internet. 

O conceito de inclusão digital é “fomentar o exercício da cidadania, para dar voz às 

comunidades e setores que normalmente não têm acesso à grande mídia e para apoiar a organização e 

o adensamento da malha de relações comunicativas entre os atores da sociedade civil que constituem a 

Esfera Pública” (SAMPAIO, 2003) 

O governo Lula vem trabalhando em políticas públicas de inclusão digital, logo a pesquisa 

abaixo demonstra como está dividido o padrão dos usuários de computador. 

 “A pesquisa CGIBr/Ipsos¹ demonstra que 88,7% da população classificada como classe 

A (com renda familiar acima dos R$ 1,8 mil) possui computador em casa, contra 55,5% da 

classe B (renda entre R$ 1.001 e R$ 1,8 mil), 16,1% da classe C (que ganha entre R$ 501 e R$ 1 

mil) e apenas 2% das classes D e E (com renda até R$ 500).” 

"Com a pesquisa, percebemos que as classes D e E não são sensíveis aos programas de 

inclusão digital que visam baixar os preços dos computadores", explica Clifford Young, diretor 

do Ipsos-Opinion. "Para essas pessoas, principalmente os jovens dessas classes sociais, a 

inclusão somente acontecerá se o governo atuar em outra frente, intensificando o acesso à 

Internet nas escolas e em telecentros", conclui Young. 

 

__________________________________ 
¹Pesquisa CGIBr/Ipsos 

 

A inclusão social é um fator essencial à população no qual denota desenvolvimento, a 

tecnologia digital deve ser entendida como qualquer outra forma de comunicar. Podemos 

perceber um sistema, inclusive jurídico, no qual várias de suas ações estão sendo feitas via on-

line, um exemplo disso são as citações por meio eletrônico. 

Com essa nova forma de tecnologia o mercado consumista fica cada vez mais forte nessa 

questão, buscando cada vez mais de regulamentações mais específicas de acordo com o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade. 
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Surgiram novos problemas como defeitos de computadores, vícios, preços elevados, 

cláusulas abusivas na aquisição dos computadores, e ainda o interesse do consumidor frente a 

máquinas novas, mais modernas e de preço cada vez mais acessível para facilitar suas vidas.  

O consumidor espera computadores cada vez mais úteis, de forma a resolverem seus 

problemas de forma mais prática, rápida e eficiente. Os laptops são exemplos da necessidade de 

transportar o computador consigo mesmo, para uso principalmente do trabalho. 

Os negócios empresariais podem ser realizados de forma bem mais segura e rápida a 

partir de, por exemplo, vídeo conferências, a transmissão do dinheiro via internet, a 

comunicação com outros empresários estrangeiros, entre muitos outros benefícios gerados por 

tal tecnologia. 

Infelizmente essa facilidade está ainda bem restrita nas mãos de poucos, mas com o 

tempo com certeza isso irá melhorar. 

Devido a tudo que foi exposto, pode-se perceber o quanto é necessário atualizar o nosso 

Código de Defesa do Consumidor, para que ele possa alcançar essa evolução e esses novos 

consumidores. 

 

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumidor tido como vulnerável deve ser amparado pela lei para que sejam atendidas 

suas necessidades e que as relações seja realizadas de forma segura. Ações governamentais 

devem protegê-lo de forma efetiva, garantindo assim produtos e serviços com padrões seguros 

de qualidade, durabilidade, desempenho, e com a maior transparência possível. 

Deve haver uma compatibilidade entre a proteção do consumidor com o 

desenvolvimento científico e tecnológico, para que a relação seja sempre baseada nos princípios 

da boa fé e equilíbrio entre fornecedores e consumidores. 

Essas políticas governamentais incentivam a criação, pelos fornecedores, de meios 

adequados e eficientes para fazer o controle de garantia e qualidade dos produtos, assim como 

mecanismos para a solução dos possíveis conflitos entre os dois pólos do consumo. 

Busca diminuir e repreender, os abusos presentes no mercado de consumo, como 

exemplo, a concorrência desleal e a criação de marcas e inventos que possam causar possíveis 

prejuízos aos consumidores. 
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Perante as exposições feitas, pode-se perceber que o Direito esta submisso à tecnologia, 

ao se falar em “intangibilidade, a res virtual”, expressões usadas por Omar Kaminski, traz uma 

modificação para os conceitos do que seja posse de um bem e valor agregado. 

A Lei deve restringir direitos, mas tem que permitir certas liberdades como a de 

expressão, transmissão de conhecimentos, entre outras. 

A quem pertence à internet?Questiona Lessing na introdução do seu artigo “The Internet 

Under Siege”. Ele afirma que a ninguém, pois a sua estrutura é feita de forma que qualquer 

pessoa do mundo pode utilizar. No entanto, a tendência é que as corporações estão tentando 

limitar porções desse ciberespaço, o que para ele representa a destruição do potencial da Internet 

para fomentar a democracia e o crescimento econômico global. 

Devido estas e outras que está havendo um interesse na gestão de direitos digitais, a fim 

de preservar a integridade e privacidade das pessoas e dos autores de conteúdos deixados na 

internet. 

Logo deve haver uma consciência tecnológica no sentido da proteção desses direitos e 

garantias individuais. 
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CRISE NO SETOR DE TRANSPORTE AÉREO E A RESPONSABILIDADE POR 

ACIDENTE DE CONSUMO 

 

 

Roberto Grassi Neto*

 

RESUMO 

A questão da responsabilidade por acidente de consumo no transporte aéreo ganhou particular 

destaque na história recente de nossa aviação civil, após os desastres ocorridos nos últimos anos. 

A natureza da responsabilidade civil do transportador aéreo é, sem dúvida, objetiva; mas os 

limites indenizatórios previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica, mesmo que seja possível a 

estipulação prévia de valores maiores entre as partes, são irrisórios. Observe-se que doutrina e 

jurisprudência têm se posicionado no sentido de não serem tais restrições aplicáveis na hipótese 

de cuidar-se de relação de consumo, pois o legislador do CDC, que não estabeleceu valores 

indenizatórios mínimo ou máximo, previu, no que concerne à reparação do dano, que a 

indenização seja procedida de forma efetiva e integral. Longe, ainda, de ser vislumbrado 

desfecho em curto prazo para a crise instalada no setor aéreo, marcada pela instabilidade e 

ineficiência do governo no controle de tráfego, a solução parece passar pelo enrijecimento da 

legislação que disciplina a matéria concernente às medidas preventivas de segurança e às 

indenizações às vítimas dos acidentes de consumo e seus familiares. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO DO CONSUMIDOR; TRANSPORTE AÉREO; CRISE AÉREA; 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR AÉREO; ACIDENTE DE 

CONSUMO. 

 

RIASSUNTO 

La questione della responsabilità da accidente, occorso nel contesto di un rapporto di 

consumo oriundo da trasporto aereo, ha acquistato particolare rilevanza nella storia 

recente della nostra aviazione civile, a seguito dei disastri avvenuti negli ultimi anni. La 

natura della responsabilità del vettore aereo è, senza dubbio, obbiettiva; ma i limiti del 

risarcimento, previsti dal Codice Brasiliano Aeronautico, anche quando sia possibile la 
                                                      
*  Mestre e Doutor pela USP, Professor da Faculdade Autônoma de Direito (FADISP) e Juiz de Direito 

Titular da Capital do Estado de São Paulo. 
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stipula previa di valori maggiori tra le parti contrattanti, sono irrisori. Si noti che 

dottrina e giurisprudenza si sono espressi nel senso che tali restrizioni non si debbano 

applicare nell´ipotesi in cui si tratti di rapporto di consumo, poiché il legislatore del 

CDC [Codice Del Consumatore – ndt], che non ha stabilito valori risarcitori minimi o 

massimi, ha previsto, per quel che riguarda il risarcimento del danno, che 

l´indennizzazione sia corrisposta in maniera effettiva e integrale. Lungi, ancora, 

dall´intravedersi un esito a breve termine per la crisi che si è istallata nel settore aereo, 

caratterizzato dall´istabilità e inefficienza del governo nel controllo del traffico, la 

soluzione, tra le altre misure, sembra passare dall´irrigidimento della legislazione che 

disciplina la materia riguardante le misure  preventive di sicurezza e il risarcimento alle 

vittime degli accidenti attinenti al rapporto di consumo e dei loro familiari.  

 

PAROLE-CHIAVE 

DIRITTO DEL CONSUMATORE; TRANSPORTO AEREO; CRISE AEREA; 

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE AEREO; ACCIDENTE ATTINENTE 

AL RAPPORTO DI CONSUMO. 
 

01) O incremento no número de acidentes de consumo e o caos aéreo 

 

Os desastres envolvendo transporte aéreo de passageiros, têm sido, em razão de sua 

grande repercussão social, apontados como situações emblemáticas de acidentes de consumo. 

Tal natureza, por si só, faz com que a responsabilidade da empresa de transporte pela 

indenização, exista objetivamente, independentemente da constatação de serem tais acidentes 

decorrentes de conduta culposa ou dolosa. 

Na história recente de nossa aviação civil, ocupam papel de destaque os acidentes 

com o “Fokker 100” da TAM, no qual faleceram 99 pessoas; com o Boeing 737-800, da “Gol 

Transportes Aéreos”, vitimando os 154 passageiros; e o da queda do “Airbus A-320”, também 

da TAM, que explodiu com 187 passageiros a bordo. 

No caso do acidente do vôo 402 da TAM, consoante o laudo da Aeronáutica, 

divulgado 14 meses após a queda do “Fokker-100”, ocorrida a 31 de outubro de 1996, o 

desastre teria se dado em razão da abertura indevida do reverso da turbina em pleno vôo1, 24 

                                                      
1  O sistema de propulsão reversa consiste em equipamento destinado a proporcionar meios de desaceleração 

da aeronave durante o procedimento de pouso, por ocasião da rolagem pela pista, mediante o desvio da 
maior parte do ar que sai das turbinas, de modo a dirigi-lo para frente. O inquérito policial que apurava a 
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segundos após a decolagem do aeroporto de Congonhas (São Paulo), quando o aparelho estava 

a uma altitude estimada de 150 m. Teria, ainda, contribuído para o desenlace fatal a falha na 

reação da tripulação. Oitenta e nove passageiros, seis tripulantes e quatro pessoas em terra 

perderam a vida. 

Na esfera da responsabilidade civil, as indenizações a serem pagas pelas 

seguradoras às famílias das vítimas chegaram à casa dos US$ 400 milhões, valor da apólice de 

seguro do “Fokker-100” acidentado. A TAM divulgou nota em 31 de outubro de 2001 

asseverando que: a) aproximadamente três meses após o acidente, todos os danos materiais às 

casas e veículos atingidos teriam sido integralmente indenizados; b) 26 famílias teriam 

celebrado acordo com a TAM no valor de U$ 145 mil cada, e 32 outros acordos teriam sido 

firmados com as demais famílias que litigavam contra a TAM, tanto no Brasil quanto nos 

Estados Unidos; c) 100% dos passageiros e vítimas de solo teriam recebido propostas de 

acordo, dos quais aproximadamente 80% teriam aceitado o valor oferecido2. Estima-se, 

contudo, que, passados onze anos da tragédia, cerca de 10% das indenizações não teriam sido 

pagas ainda, quer por causa de recursos pendentes nos tribunais superiores, quer em razão de 

divergências quanto à divisão dos valores a serem pagos3. Nesse aspecto, a Associação 

Brasileira de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos aponta a atuação do 

Ministério Público, que atua necessariamente quando existem interesses de menores 

envolvidos, como um dos principais obstáculos para o recebimento de acordos de maior vulto. 

Mais recentemente, como acima relatado, outro desastre aéreo comoveu a opinião 

pública, reacendendo as discussões a respeito do tema; em 29 de setembro de 2006, o vôo 1907 

da companhia brasileira “Gol Transportes Aéreos” caiu com 154 pessoas a bordo, após chocar-

se, a 37 mil pés de altitude, com um jato executivo Embraer Legacy 600. Segundo apurado nas 

investigações, a queda decorreu do fato da asa direita e parte da cauda do Boeing737-800 SFP 

(Short Field Performance), que partira de Manaus com destino a Brasília, terem sido 

danificadas pelo winglet da asa esquerda do “Legacy”. O relatório da CPI da Crise Aérea, 

                                                                                                                                                            
responsabilidade pelo acidente, contudo, acabou sendo arquivado dada a ausência de elementos apontando 
para um responsável sob o prisma penal. 

2  Brasil. Leia nota da TAM sobre queda do Fokker-100 há 5 anos. Folha on line. 31 de outubro de 
2001 in http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u39666.shtml, acesso em 21 de julho de 
2007 

3  MAZENOTTI, Priscila. Após 11 anos do acidente com o avião da TAM, familiares ainda não 
receberam indenização. Agência Brasil, Radiobrás, em 19 de julho de 2007, in 
http://www.radiobras.gov.br/radioagencia/geral_radio.php? , acesso em 21 de julho de 2007. 
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divulgado em 12 de julho de 2007, atribuiu responsabilidade por este acidente a quatro 

controladores de vôo e aos pilotos do Legacy4. 

No âmbito da reparação civil, ganharam destaque as ações de indenização propostas 

nos Estados Unidos. Em 6 de novembro de 2006, dez famílias de vítimas ingressaram com ação 

cível no Tribunal Federal da Cidade de Nova York, ao qual pediram indenizações compensatórias 

e punitivas contra a ExcelAire e a Honeywell (fabricante dos transponders e do sistema 

anticolisão das aeronaves), por negligência. Em 14 de novembro, mais treze famílias acabaram 

sendo incluídas no processo. Na ação, os autores atribuíram responsabilidade aos pilotos do 

Legacy, pois estes teriam voado na altitude incorreta, bem como falhado na operação do 

transponder e na comunicação mantida com o controle de tráfego aéreo. Imputou-se, ainda, culpa 

à empresa ExcelAire, pois teria falhado na contratação, na seleção e no treinamento dos pilotos, e à 

Honeywell, pelas falhas de concepção do painel do transponder, uma vez que este pode induzir a 

tripulação a erros de interpretação e operação. Posteriormente, em 18 de dezembro de 2006, os 

pilotos do Legacy, Joseph Lepore e Jean Paul Paladino, foram incluídos como réus no processo. 

Os pagamentos das primeiras indenizações começaram em agosto de 2007. 

No desastre do vôo 3054 da TAM, ocorrido em 17 de julho de 2007, um Airbus A-

320, que era proveniente de Porto Alegre (RS), pegou fogo quando, ao pousar, ultrapassou os 

limites da pista e colidiu com um depósito da “TAM Express” existente em frente ao aeroporto 

de Congonhas, em São Paulo. 

Investigações preliminares apontaram que o acidente teria decorrido da 

concorrência de diversos fatores de natureza diversa: (a) a ausência de ranhuras (grooving) na já 

extremamente curta pista de Congonhas (apenas 1.940 metros e sem área de escape). Tais 

ranhuras são destinadas a melhorar o escoamento de água na pista, quando pousos e decolagens 

ocorrem em condições atmosféricas desfavoráveis, como no dia do acidente, ensejando piso 

escorregadio; (b) problemas mecânicos com o sistema de propulsão reversa (reverso pinado) na 

turbina direita (estima-se que no Airbus-A320 a relevância do freio aerodinâmico é de 

aproximadamente 20%); c) falha humana por parte do piloto; d) falha por parte da companhia 

aérea TAM e da empresa fabricante do Airbus. 

Com efeito, o exame das denominadas “caixas-pretas” (Voice Recorder e Flight 
                                                      
4  A conclusão foi no sentido do indiciamento de um dos controladores por atentado culposo contra 

segurança de transporte aéreo na sua forma qualificada, em virtude de ter ele emitido a autorização de 
vôo para o jato Legacy em "desconformidade com as normas", e dos outros três, em razão de 
negligência na aplicação de procedimentos de segurança previstos nas normas em casos de falha de 
comunicação e de falha no transponder. Denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em maio de 
2007, porém, deu um dos controladores como incurso em crime doloso; os pilotos do Legacy e três 
controladores, por sua vez, foram enquadrados como autores do crime na sua forma culposa. 
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Data Recorder) do Airbus revelou que, supostamente por erro do piloto, um dos dois manetes 

que regulam o funcionamento das turbinas estaria fora da posição quando o avião tocou a pista 

principal do Aeroporto de Congonhas5. 

Pelos manuais da Airbus, o A-320 poderia voar até dez dias mesmo apresentando 

problemas com um dos reversos. O fabricante, contudo, deveria ter revisto essa norma, uma vez que 

havia o histórico de dois outros desastres com aeronaves A320 da Airbus, ocorridos respectivamente 

em março de 1998 nas Filipinas e em 2004 em Taiwan, nos quais foram constatadas falhas idênticas 

nas operações dos manetes, quando uma das turbinas estava com o reverso quebrado. Ademais, o 

prazo de dez dias é absurdo, pois ou o perigo existe – impondo a adoção de medidas imediatas –, ou 

não. O posicionamento adotado pela Airbus somente seria justificável se, presente o defeito, este 

pudesse ressurgir apenas após um lapso de dez dias. 

A posição comodista da construtora aeronáutica, no fundo, expressa a seguinte idéia 

imoral e injurídica: não contem a ninguém o defeito e deixem correr livre o risco grave, a fim de 

que não se perca dinheiro, o avião continue a voar e os mecânicos tenham folga para recolocá-lo 

em condições seguras. Ao final das contas, quem está voando não é o empresário aeronáutico; 

são desprezíveis seres humanos!... Tanto tal raciocínio escabroso se fez e se faz presente que, 

logo, sucessivamente, o Senhor Ministro da Aeronáutica admitiu perante CPI que um aparelho 

em tais condições não decolaria se o Presidente da República estivesse a bordo. O que temos, 

portanto, é o seguinte sopesar: de um lado a cupidez avara, de outro o desrespeito à vida do 

cidadão comum. 

Teria, ainda, contribuído para o acidente o fato do Airbus voar com quantidade de 

combustível bem superior à necessária para o trajeto Porto Alegre-São Paulo. Segundo a TAM, 

a aeronave teria deixado Porto Alegre abastecida com 9,2 toneladas de combustível. 

Considerando que o A320 não gastaria mais do que quatro toneladas no trajeto, o aparelho teria 

voado com pelo menos quatro toneladas de querosene em excesso, aí já se descontando a 

margem de segurança destinada a assegurar autonomia de vôo no caso de imprevistos 

(adicional de 10% do cálculo de consumo, acrescido da quantidade de querosene suficiente para 

mais 30 minutos de navegação e deslocamento a outro aeroporto mais próximo). 

                                                      
5  Em virtude do sistema reverso da turbina direita estar travado, o manete a ela correspondente deveria 

ter sido mantido em posição de “marcha lenta”, e não em aceleração. O manuseio dos manetes 
deslizantes do Airbus é mais complicado que o de outras aeronaves nas quais as posições de aceleração e 
ponto morto são fixas e exige que a alavanca esteja na posição exata para funcionar adequadamente. A 
falha humana teria feito com que os motores funcionassem em sentidos opostos: enquanto a turbina 
esquerda auxiliava o avião a frear, a direita o fazia acelerar, impedindo a frenagem do Airbus, que 
atingiu o término da pista de pouso quando ainda estava a uma velocidade de aproximadamente 200 
km/h. 
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Em virtude dos Estados cobrarem alíquotas diferenciadas de ICMS do querosene 

dos jatos6, as empresas, objetivando economizar, passaram a adotar estratégias de 

abastecimento conforme os preços mais baixos, o que nem sempre coincide com a desejável 

cautela assecuratória do trajeto. Tornou-se, assim, prática comum por parte das companhias 

áreas do país pousar em São Paulo com a quantidade máxima possível de combustível para que 

não tenham que reabastecer a aeronave no Estado, e submeter-se a uma alíquota mais alta. 

Conquanto o excesso de querosene armazenado não descumpra nenhuma norma da 

aviação, trata-se de adicional de risco desnecessário ao vôo, pois quanto mais pesada está a 

aeronave, maior será o impacto quando de seu pouso, consideradas as dimensões e condições da 

pista e a higidez do sistema de frenagem. 

Tal conjuntura ensejou interposição de ação civil pública por parte do 

Ministério Público Federal (MPF), com pedido de antecipação da tutela, em face da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 

Aeroportuária (INFRAERO), pleiteando a imediata suspensão das atividades no aeroporto 

internacional de Congonhas, com a interrupção de todas as operações de pouso e 

decolagem, nas pistas principal e auxiliar. A antecipação da tutela foi indeferida em 27 de 

julho de 2007 pelo Juízo da 8ª. Vara Federal de São Paulo, sob o fundamento de 

inexistência de perícia concluída e de que haveria indícios de falta de nexo causal entre 

o acidente com o Airbus A-320 da TAM e as condições da pista. A decisão foi, todavia, 

parcialmente reformada em 19 de setembro de 2007, pela 4ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, ficando proibidos pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas 

de aviões que estivessem com reverso travado (pinado), com defeito mecânico ou excesso 

de passageiros, bem como o mencionado “abastecimento econômico”. O relator, 

desembargador Roberto Haddad destacou em seu voto que “utilizou como parâmetro para 

estabelecer tais limitações a experiência, o bom senso, dentro dos limites da razoabilidade 

para evitar novo desastre, assegurando o bem maior que é a vida”. 

No âmbito da responsabilidade civil, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

instaurou, ainda, procedimento preparatório de inquérito civil com o objetivo de conseguir que 

todos os familiares das vítimas do acidente recebam indenização da empresa. 

 

02) As previsões do Código Brasileiro de Aeronáutica no que diz com o âmbito da 

responsabilidade civil quando do transporte nacional 
                                                      
6  No Rio Grande do Sul, ela é de 17%, contra 25% em São Paulo, 3% em Minas e 4% no Rio de 
Janeiro. 
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No âmbito do transporte local, vigoram no Brasil o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, de 1986, o CDC de 1990, e o CC de 2002. 

O Código Brasileiro de Aeronáutica prevê responsabilidade solidária do 

transportador aéreo, do construtor aeronáutico e das entidades de Infra-Estrutura Aeronáutica7, 

por morte, por lesão infligida a passageiro8, por prejuízo decorrente de dano, de perda de 

bagagem ou de carga. Preceitua ainda indenizáveis os danos decorrentes de eventual atraso no 

transporte, seja ele de passageiros ou de carga9. 

A responsabilidade por lesão ou morte em caso de acidente ocorrido durante 

transporte aéreo é excetuada apenas se ficar demonstrado que os tais eventos resultaram, tão 

somente, do estado de saúde do passageiro, ou de sua exclusiva culpa10. 

Consoante previsão legal a natureza da responsabilidade civil é objetiva. Os limites 

indenizatórios previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica, ainda que possível a prévia 

estipulação de valores maiores entre as partes11, são, contudo, irrisórios12. No caso de mero 

atraso do transporte, o teto para ressarcimento é de apenas 150 (cento e cinqüenta) Obrigações 

do Tesouro Nacional. Em havendo morte de passageiro, a legislação prevê que a empresa 

transportadora deve indenizar a família do consumidor até o limite de 3.500 Obrigações do 

Tesouro Nacional (OTN) 13. 

                                                      
7  Art. 256, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “O transportador responde pelo dano decorrente: I - 

de morte ou lesão de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execução do contrato de 
transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque”. 

8  Art. 256, § 2°, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “A responsabilidade do transportador estende-se: 
a) a seus tripulantes, diretores e empregados que viajarem na aeronave acidentada, sem prejuízo de 
eventual indenização por acidente de trabalho; b) aos passageiros gratuitos, que viajarem por cortesia”. 

9  Art. 256, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “O transportador responde pelo dano decorrente: 
(...) II - de atraso do transporte aéreo contratado”. 

10  Art. 256, § 1°, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “O transportador não será responsável: a) no caso 
do item I, se a morte ou lesão resultar, exclusivamente, do estado de saúde do passageiro, ou se o 
acidente decorrer de sua culpa exclusiva; b) no caso do item II, se ocorrer motivo de força maior ou 
comprovada determinação da autoridade aeronáutica, que será responsabilizada”. 

11  Art. 257, §1°, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “Poderá ser fixado limite maior mediante pacto 
acessório entre o transportador e o passageiro”. 
 Art. 257, §2°, do Código Brasileiro de Aeronáutica: “Na indenização que for fixada em forma de 
renda, o capital para sua constituição não poderá exceder o maior valor previsto neste artigo”. 

12  Principalmente se considerarmos que a análise meramente superficial permite conclusões que 
repugnam a consciência até mesmo daqueles dotados dos mínimos escrúpulos, uma vez que riscos 
adicionais são freqüentemente infligidos aos passageiros apenas por medida de economia das 
companhias. É o caso da já mencionada opção pelo abastecimento apenas em Estados nos quais a 
alíquota de ICMS seja menor, o que implica, no mais das vezes, em voar com quantidade de 
combustível bem superior à necessária. 

13  Art. 257 Código Brasileiro de Aeronáutica: “A responsabilidade do transportador, em relação a cada 
passageiro e tripulante, limita-se, no caso de morte ou lesão, ao valor correspondente, na data do 
pagamento, a 3.500 (três mil e quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, e, no caso de atraso 
do transporte, a 150 (cento e cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN”. 
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Em havendo destruição, perda ou avaria da bagagem despachada ou conservada em 

mãos do passageiro, ocorridas durante a execução do contrato de transporte aéreo, o Código 

Brasileiro de Aeronáutica prevê que a responsabilidade do transportador limita-se ao valor 

correspondente a 150 (cento e cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, por ocasião 

do pagamento, em relação a cada passageiro14. 

Na hipótese de ter havido atraso, perda, destruição ou avaria de carga, durante a 

execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limitar-se-á tão 

somente ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, 

salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa 

suplementar, se for o caso15. 

As Obrigações do Tesouro Nacional não existem mais, tendo sido substituídas 

primeiramente pela BTN, e, depois, pela TR. Observe-se que, independentemente do cálculo 

que seja adotado, o teto legal para os valores referentes às indenizações é sempre ínfimo, o que, 

em se cuidando de morte de pessoa, poderá oscilar entre R$ 14 mil a R$ 125 mil 

aproximadamente. Mesmo situações gravíssimas, como a de desastres nos quais haja mortes 

decorrentes do abalroamento de aeronaves, ensejam apenas o pagamento em dobro dos valores 

anteriormente mencionados16.  

A legislação prevê, outrossim, que as limitações de tais valores de indenização 

incidem de pleno direito nos casos de responsabilidade do construtor de produto aeronáutico, 

desde que brasileiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação. O 

teto indenizatório é, ainda, aplicável quanto à responsabilidade civil da administração de 

aeroportos ou da Administração Pública, em serviços de infra-estrutura, por culpa de seus 

operadores, em acidentes de consumo17. 

A análise do art. 280 do Código de Aeronáutica deixa transparecer nitidamente a 

inaceitável preocupação por parte do legislador em proteger a indústria nacional, em detrimento 

                                                      
14  Art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
15  Art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica. 
16  Art. 277 Código Brasileiro de Aeronáutica: “A indenização pelos danos causados em conseqüência do 

abalroamento não excederá: I - aos limites fixados nos artigos 257, 260 e 262, relativos a pessoas e 
coisas a bordo, elevados ao dobro; II - aos limites fixados no artigo 269, referentes a terceiros na 
superfície, elevados ao dobro; III - ao valor dos reparos e substituições de peças da aeronave abalroada, 
se recuperável, ou de seu valor real imediatamente anterior ao evento, se inconveniente ou impossível a 
recuperação; IV - ao décimo do valor real da aeronave abalroada imediatamente anterior ao evento, em 
virtude da privação de seu uso normal”. 

17  Art. 280 do Código Brasileiro de Aeronáutica: “Aplicam-se, conforme o caso, os limites estabelecidos 
nos artigos 257, 260, 262, 269 e 277, à eventual responsabilidade: I - do construtor de produto 
aeronáutico brasileiro, em relação à culpa pelos danos decorrentes de defeitos de fabricação; II - da 
administração de aeroportos ou da Administração Pública, em serviços de infra-estrutura, por culpa de 
seus operadores, em acidentes que causem danos a passageiros ou coisas”. 
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não apenas dos interesses das vítimas do dano-evento, como do construtor-fabricante 

estrangeiro, uma vez que o texto menciona expressamente haver a exclusão de responsabilidade 

apenas do construtor nacional. MORSELLO18 admite existirem hipóteses nas quais são 

admissíveis as excludentes de responsabilidade do construtor (assim se os fatos lesivos forem 

conseqüência de desordem civil, seguida de destruição e posse arbitrária e insuperável da 

aeronave por parte de seqüestradores), mas observa, acertadamente, que o tratamento desigual 

ao construtor aeronáutico nacional e àquele estrangeiro seria inaceitável, por gerar situações 

paradoxais nas quais, em um mesmo dano-evento, tendo em vista a segmentação da produção 

no setor aeronáutico, poderia emergir responsabilidade solidária de vários fornecedores, 

propiciando ao construtor nacional manto injustificável de limitação do patamar indenizável, de 

modo análogo ao transportador, ao passo que o fabricante estrangeiro de determinado 

componente responderia integralmente pelo dano. 

Acreditamos, porém, que a questão mereça ser analisada sob o prisma de sua 

constitucionalidade, na medida em que a discriminação contida em mencionado dispositivo do 

Código Brasileiro de Aeronáutica viola frontalmente o disposto no art. 3°, IV19, e no art. 5°20, 

ambos da CF de 1988, que estabelecem não ser possível a lei, exceção feita os casos previstos 

na própria Constituição, distinguir nacionais natos de nacionais naturalizados ou destes com 

relação aos estrangeiros. 

Por fim, os autores que apregoam a admissibilidade da limitação do montante 

indenizável no âmbito da responsabilidade extracontratual, objetiva, do fabricante-construtor, 

procuram lastrar-se no art. 22, 1A, do Protocolo da Guatemala. Mencionada posição, contudo, 

não se sustenta, uma vez que o Protocolo da Guatemala ainda não entrou em vigor em território 

brasileiro e não há sequer possibilidade de ratificação futura, pois, no que diz respeito à 

legislação internacional, a tendência é que se proceda tão somente à substituição do Sistema de 

Varsóvia pelo da Convenção de Montreal. De qualquer modo, não se cuida, apenas, de aprovar, 

ou não, outro texto convencional, pois restaria sempre a questão de cunho constitucional, que 

será por nós abordada mais adiante. 

                                                      
18  MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil no transporte aéreo. 2 ed., São Paulo: Atlas, 

2006, p. 471-2, e “A responsabilidade civil do fabricante-construtor da aeronave, do fabricante de 
componentes daquela. Do mesmo autor, veja-se “A responsabilidade civil no transporte aéreo”, in 
Revista Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, Março de 2007 – Número 90. 

19  Art. 3°, IV, da CF 88: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”. 

20  Art. 5° da CF 88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”. 
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03) Responsabilidade civil no transporte internacional: a Convenção de Varsóvia 

 

No que diz respeito ao transporte internacional, as indenizações no Brasil seguem o 

previsto na “Convenção de Varsóvia”, denominação costumeiramente dada à convenção 

destinada à unificação de regras relativas a Transporte Aéreo Internacional, assinada em 

Varsóvia, a 12 de julho de 1929. Posteriormente, mencionada convenção foi alterada em Haia, a 

28 de setembro de 1955. 

No transporte internacional de pessoas, a responsabilidade civil do transportador é 

limitada à importância de duzentos e cinqüenta mil francos, por passageiro (art. 22, alínea 1)21. 

Em se cuidando de transporte internacional de mercadorias, ou de bagagem registrada, a 

responsabilidade do transportador ficará limitada à quantia de duzentos e cinqüenta francos por 

quilograma, “salvo declaração especial de “interesse na entrega”, feita pelo expedidor no 

momento de confiar os volumes ao transportador, e mediante o pagamento de uma taxa 

suplementar eventual” (art. 22, aliena 2). No que concerne aos objetos que o passageiro 

conservar sob sua guarda, a Convenção de Varsóvia estabelece que a responsabilidade do 

transportador limita-se a cinco mil francos por passageiro (art. 22, aliena 3)22. 

A todos valores acima mencionados poderão ser acrescidas as despesas do autor e 

outras custas do processo (art. 22, alínea 4)23. 

A “Convenção de Varsóvia” adota como unidade monetária para indenização o 

denominado “franco poincaré” (art. 22, alínea 5) que tem o valor de sessenta e cinco 

miligramas e meia de ouro puro (barra ou lingote de ouro com teor de ouro mínimo de 995 

partes em 1.000 partes de metal total). As somas estabelecidas a título de indenização, por sua 

vez, deverão ser convertidas, em números redondos, na moeda nacional de cada país. A 

                                                      
21  Mencionada alínea estabelece ainda que, se a indenização, consoante a lei do tribunal que conhecer da 

questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo capital exceder àquele 
limite. Nada impede, contudo que, por acordo especial com o transportador, o passageiro fixe em valor 
superior o limite da responsabilidade. 

22  Se a perda, a avaria ou o atraso concernir a apenas uma parte das mercadorias ou da bagagem 
registrada, ou de qualquer objeto nelas contido, somente o peso total do volume ou volumes em questão 
será tomado em consideração para determinar o limite da responsabilidade do transportador. 
Entretanto, quando a perda, avaria ou atraso de uma parte das mercadorias ou da bagagem registrada ou 
de algum objeto nelas contido, atingir o valor de outros volumes compreendidos no mesmo talão de 
bagagem ou no mesmo conhecimento aéreo, o peso total destes volumes deve ser tomado em 
consideração para determinar o limite da responsabilidade. 

23  Estas, porém, não poderão exceder a soma que o transportador tenha oferecido, por escrito, ao 
demandante, dentro de um prazo de seis meses a contar do fato causador dos danos, ou antes do início 
da ação, se esta for posterior a esse prazo. 
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conversão destas somas em moedas nacionais que não a moeda-ouro, por sua vez, será 

efetuada, em caso de ação judicial, segundo o valor-ouro destas moedas na data do julgamento. 

 

04) Responsabilidade civil no transporte internacional: a Convenção de Montreal 

 

Na Conferência Internacional de Direito Aeronáutico, ocorrida em 28 de maio de 

1999, em Montreal, deliberou-se adotar nova Convenção com vistas à atualização, à 

consolidação e à unificação de certas regras sobre o transporte aéreo internacional24. 

No âmbito do transporte aéreo internacional, pois, a Convenção de Montreal terá, 

quando entrar em vigor no Brasil, prevalência sobre todas as demais regras internacionais já 

existentes regendo a matéria, notadamente sobre aquelas: a) da Convenção para a unificação de 

regras relativas ao transporte aéreo internacional, firmada em Varsóvia, em 12 de Outubro de 

1929, denominada "Convenção de Varsóvia"; b) do Protocolo de Haia, de 28 de Setembro de 

1955, que modificou a referida Convenção, cognominado "Protocolo de Haia"; c) da 

Convenção de Guadalajara, firmada em 18 de setembro de 1961; d) do Protocolo de 

Guatemala, assinado em 8 de maio de 1971; e) dos Protocolos ns. 1, 2, 3 e 4 de Montreal, 

firmados em 25 de setembro de 1975. 

A Convenção de Montreal estabelece que a responsabilidade civil do transportador 

por dano existirá apenas: a) em caso de morte ou de lesão corporal de passageiro, se estas 

tiverem ocorrido a bordo da aeronave ou durante as operações de embarque ou desembarque 

(art. 17); b) em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem despachada, se o evento 

causador se deu a bordo da aeronave ou enquanto a bagagem despachada estiver sob a guarda 

do transportador (art. 17); c) em caso de destruição, perda ou avaria da mercadoria, desde que 

seu evento causador ocorra durante o transporte aéreo (art. 18); d) em havendo atraso no 

transporte aéreo de passageiro, bagagem ou mercadorias (art. 19). 

Em restando provado, porém, que o fato decorreu de negligência ou outro ato 

doloso ou omissão da pessoa que reclama a indenização, ou da pessoa de quem emanam os 

direitos da primeira, que causou ou contribuiu para o dano, a transportadora será total ou 

parcialmente exonerada da sua responsabilidade perante o requerente (art. 20). 

                                                      
24  Ressalte-se, porém, que, nos termos da Convenção de Montreal, o transporte será considerado como 

"aéreo internacional" tão somente se os pontos de partida e destino, haja ou não interrupção ou transbordo, 
estiverem situados no território de dois Estados distintos, que sejam participantes da referida Convenção, 
ou no território de apenas um Estado, participante da Convenção, desde que venha prevista escala no 
território de qualquer outro Estado, ainda que não seja este integrante da Convenção (art. 1º, alínea 2ª, da 
Convenção de Montreal). 
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No que concerne a limites e causas de exclusão de responsabilidade civil, a 

Convenção prevê, ainda, que, em havendo morte ou lesão corporal, a transportadora não poderá 

eximir-se de indenizar o consumidor, ficando a este assegurado, pelo menos, o recebimento de 

quantia equivalente a 100.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (art. 21). Fica 

ressalvada, não obstante, a hipótese do transportador demonstrar que tais danos não foram 

causados por negligência ou outro ato doloso ou omissão sua ou dos seus trabalhadores ou 

agentes, bem como se provado terem sido causados exclusivamente por negligência ou outro 

ato doloso ou omissão de terceiro. 

O texto de Montreal adotou, assim, o sistema de dois níveis de responsabilidade 

ilimitada do transportador (two-tier system) para as hipóteses de morte ou lesão corporal: até o 

limite de 100.000 DES, a responsabilidade será objetiva; acima disto, o transportador responde 

subjetivamente, por dolo ou por culpa. 

No caso de destruição, perda avaria ou atraso de bagagem, a responsabilidade do 

transportador limitar-se-á a 1.000 direitos especiais de saque por passageiro, a não ser que tenha 

havido declaração especial e pagamento suplementar, por ocasião do contrato de transporte (art. 

22, alínea 2). 

Em se tratando de dano advindo de atraso no transporte de pessoas ocorrido nos 

termos previsto no art. 19, a responsabilidade do transportador limitar-se-á a 4.150 direitos 

especiais de saque por passageiro (art. 22, alínea l). 

No transporte de carga, em havendo destruição, perda, avaria ou atraso, a 

responsabilidade do transportador limitar-se-á à quantia de 17 direitos especiais de saque por 

quilograma, a menos que tenha sido contratado valor especial (art. 22, alínea 3). 

A “Convenção de Montreal” adota como unidade monetária para indenização o 

denominado “Direito Especial de Saque” (DES), que substitui o “franco poincaré” previsto na 

“Convenção de Varsóvia”. Os montantes expressos em direitos especiais de saque, consoante 

previsto no art. 23, I da “Convenção de Montreal”, referem-se ao Direito Especial de Saque tal 

como é definido pelo Fundo Monetário Internacional25. Em sendo o Estado Parte membro do 

                                                      
25  “Direito Especial de Saque” (DES) é a moeda internacional de reserva criada, na Conferência do Rio 

de Janeiro ocorrida em 1967, pelos países membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 
substituir o ouro como instrumento de liquidação de transações financeiras internacionais. Desta forma, 
alem do ouro e de moedas fortes, os países passaram a poder saldar seus déficits no balanço de 
pagamentos também com “Direitos Especiais de Saque” (DES). 
 Nos anos 1970 o ouro deixou de ser conversível em dólares e o mercado internacional passou a 
funcionar adotando o sistema de câmbio de taxas flutuantes. Com isso, a fixação do valor do “Direito 
Especial de Saque” (DES) modificou-se, sendo representado atualmente pelo valor de uma cesta de 
moedas conversíveis, ou seja, moedas com ampla aceitação no mercado monetário internacional, que 
podem ser livremente trocadas por outras moedas, bens ou serviços, e reembolso de dívidas em outros 
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Fundo Monetário Internacional, o valor em “direitos de saque especiais” de sua moeda será 

calculado em conformidade com o método de valoração aplicado pelo Fundo Monetário 

Internacional à data da sentença para as suas próprias operações e transações. Na hipótese, 

contudo, do Estado Parte não ser membro do Fundo Monetário Internacional, o valor será 

calculado da forma determinada por esse Estado26. 

Não obstante todas as limitações anteriormente mencionadas, a nova Convenção 

estatui, ainda, que o transportador poderá estipular que o contrato de transporte estará sujeito a 

limites mais elevados que os previstos, ou que não estará sujeito a qualquer limite de 

responsabilidade (art. 25). 

No transporte de mala postal, consoante as normas aplicáveis às relações entre os 

transportadores e as administrações postais, o transportador será responsável tão somente 

perante a respectiva Administração postal, não se aplicando quanto aos remetentes, as 

disposições da Convenção (art. 2º, alíneas 2 e 3). 

No que concerne à natureza dos valores pagos a título de indenização, a Convenção 

estabelece ainda que o caráter será meramente reparador ou compensatório de eventual dano, 

não se revestindo de aspecto punitivo, quer civil, quer penal (art. 29). Desta feita, toda e 

qualquer ação de indenização por danos ocorridos no transporte de passageiros, de bagagem ou 

de carga, venha lastrada na Convenção de Montreal, no contrato, em ato ilícito, ou em qualquer 

outra causa, só podem ser intentadas sob reserva das condições e limites de responsabilidade 

previstos na referida Convenção (art. 29). 

Não há qualquer impedimento, porém, para que o legislador nacional preveja a 

antecipação de valores mediante pagamento imediato às pessoas legitimadas a pleitear 

indenização, a fim de satisfazê-las economicamente em suas necessidades mais prementes. 

Ficará, em tal hipótese, facultada a compensação de tais quantias com os valores porventura 

                                                                                                                                                            
países. Em 30 de abril de 2003, o “Direito Especial de Saque” (DES) estava fixado pelo FMI em US$ 
1,383913, e US$ 1 equivalia a 0,722589 DES. 

26  A Convenção de Montreal prevê que, para os Estados que não forem membros do Fundo Monetário 
Internacional e cuja legislação não permitir a aplicação das disposições previstas no art. 23, I, será 
possível declarar, no momento da ratificação, da adesão, ou posteriormente, que o limite da 
responsabilidade da transportadora em caso de morte ou lesão corporal de passageiros, nas ações 
judiciais propostas nos seus territórios, é de 1500000 unidades monetárias por passageiro; de 62500 
unidades monetárias por passageiro no que se refere ao n.º 1 do artigo 22º (dano causado por atraso no 
transporte de pessoas); de 15000 unidades monetárias por passageiro relativamente ao n.º 2 do artigo 
22.º (destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagens); e de 250 unidades monetárias por 
quilograma no que se refere ao n.º 3 do artigo 22 (destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de 
mercadorias). Mencionada unidade monetária corresponde a 75,5 mg de ouro fino de novecentos 
milésimos. Estes montantes podem ser convertidos em moeda nacional em números inteiros. A 
conversão dos montantes em moeda nacional efetuar-se-á de acordo com a lei do Estado considerado 
(art. 23, III). 
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recebidos por ocasião do recebimento da indenização, observando-se que aqueles 

adiantamentos não importarão em qualquer reconhecimento de responsabilidade (art. 28). 

O direito à indenização extingue-se, em não sendo proposta a respectiva ação, 

dentro do prazo de dois anos, contados a partir: a) da data da chegada ao destino; b) do dia 

previsto para a chegada da aeronave; c) ou da data da interrupção do transporte (art. 35). A 

forma de computar esse prazo será determinada pela lei do país em que for proposta a ação (art. 

35, alínea 2). 

A critério do autor, serão competentes para a propositura da ação de indenização: a) 

o foro do domicílio do transportador; b) o foro da sede matriz da empresa transportadora; c) o 

foro do local do estabelecimento em que foi realizado o contrato; d) o foro do lugar do destino 

(art. 33, alínea l). 

Em se tratando de dano resultante de morte ou de lesões ao passageiro, a ação 

poderá ser proposta: a) em um dos foros competentes acima mencionados; b) ou no território do 

Estado, onde tenha o passageiro sua residência principal e permanente no momento do acidente, 

e no qual opere o transportador por qualquer forma (art. 33, alínea 2). 

No contrato de transporte aéreo de carga, enfim, os contratantes poderão estipular 

por escrito a opção no sentido de que toda controvérsia relativa à responsabilidade seja resolvida 

por arbitragem (art. 34), obedecendo a competência acima, consoante o art. 33. Em tais 

situações, entretanto, o árbitro ou o tribunal arbitral deverá aplicar, sob pena de nulidade, as 

disposições da Convenção (art. 34, alínea 4). 

A regra prevista pela Convenção de Montreal para disciplinar a hipótese de 

existirem transportadores sucessivos (art. 1º, alínea 3) praticamente repete a solução contida no 

art. 223 Código Brasileiro de Aeronáutica. Assim, em se tratando de transporte aéreo 

internacional, ainda que este seja realizado por diversos transportadores sucessivos, sujeitar-se-á 

ele à convenção como se único fosse, desde que como tal seja considerado pelas partes 

contratantes, não perdendo tal caráter pelo fato de vir do contrato – ou a série de contratos que 

componham o transporte – a ser executado, integralmente, no território do mesmo Estado. 

Consoante estabelece o art. 36, alínea l, da Convenção de Montreal, cada 

transportador, que levar passageiros, bagagem ou carga, será considerado, para fins de 

responsabilidade civil, como uma das partes do contrato, no concernente ao transporte por ele 

efetuado. Assim, o consumidor lesado – passageiro ou não – poderá exercer seu direito à 

indenização somente do transportador que haja efetuado o transporte durante o qual ocorreu o 
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dano, a não ser se, por estipulação expressa o primeiro transportador haja assumido, 

integralmente a responsabilidade por toda a viagem (art. 36, alínea 2). 

Em se tratando de perda ou avaria bagagem ou carga, os transportadores serão 

solidariamente responsáveis em relação ao passageiro, e em relação ao expedidor ou o 

destinatário da carga (art. 36, alínea, 3, in fine). Abre-se ao consumidor, então, o seguinte leque 

de opções: a) o passageiro que perdeu ou teve a bagagem avariada (ou o expedidor cuja carga 

foi avariada ou perdida), pode exigir a reparação do primeiro transportador; b) o passageiro (ou 

o destinatário da carga) pode exigi-la do último transportador; c) um e outro poderão exigi-la do 

transportador que haja efetuado o transporte durante o qual houve a perda, avaria, ou atraso. 

 

05) Responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo no âmbito do transporte 
aéreo 

 

Os exíguos limites indenizatórios previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica 

(transportes nacionais) e na Convenção de Varsóvia (transportes internacionais) sempre foram 

considerados um entrave para que a indenização pudesse ser operada de modo efetivo. 

Com o advento do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, em 1990, contudo, 

posicionaram-se doutrina27 e jurisprudência no sentido de que, se o acidente aéreo envolver 

interesse jurídico de titularidade de consumidor, incidirão de pleno direito as regras e princípios 

contidos na legislação consumerista, não apenas mais recente, como mais benéfica na tutela do 

hipossuficiente. 

O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva28, 

com base na teoria do risco do empreendimento, por parte, tanto do construtor, nacional ou 

estrangeiro, como do prestador de serviços29. 

                                                      
27  MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil no transporte aéreo. 2. ed., São Paulo: Atlas, 

2006, p. 411. 
28  Art. 12 do CDC: “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. 
 Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

29  André Uchoa Cavalcanti (Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo 2 ed., Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 217-8) observa que no que concerne às agências de viagem e às operadoras de 
turismo, responderão solidariamente com o transportador, apenas quando o dano decorrer de sua 
atividade de intermediação, compra e venda de bilhetes aéreos. Como bem ressalta Paulo Jorge 
Scartezzini Guimarães (Contratos de hospedagem, de transporte de passageiros e de turismo. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 29), aqueles que organizam o programa incluem-se dentre os prestadores de 
serviço. Com efeito, assim ocorrerá, por exemplo, se o agente garantiu ao viajante um vôo direto e, ao 
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Cuida-se de norma de ordem pública orientando as Relações de Consumo em geral, 

centrada na idéia de que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, o 

importador de produtos, bem como o fornecedor de serviços não profissional liberal respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos por fatos do produto e por 

defeito do serviço, bem como os advindos da insuficiência ou inadequação das informações 

sobre a utilização do bem ou fruição do serviço, além dos riscos implicados, sendo vedadas 

cláusulas que disponham em sentido contrário” 30. 

A regra, que teve grande desenvolvimento nos tribunais americanos, encontra-se 

em perfeita sintonia com o “princípio da precaução” – também denominado “princípio da 

prevenção” – encontrado no direito alemão desde os anos 70 do século passado 

(Vorsorgeprinzip), tendo juristas do porte de Eckard Rehbinder, da Universidade de Frankfurt, e 

de Gerd Winter, da Universidade de Bremen, já àquela época, destacado não bastar a proteção 

contra o perigo, sendo imprescindível também a proteção contra o simples risco31. 

Cuida-se de diretriz normativa assecuratória de elevado nível de proteção 

preventiva ao consumidor quanto à qualidade de produtos, nos casos em que os dados 

científicos disponíveis ainda não permitam uma completa avaliação de risco à saúde ao qual 

esteja ele sujeito32. 

O acolhimento de mencionado princípio ter-se-ia dado no bojo do artigo 10 do 

CDC, que veda ao fornecedor colocar no mercado de consumo produto ou serviço que “sabe ou 

deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”. 

Fabricantes e construtores devem, ao colocarem determinado produto ou serviço 

em mercado, verificar não apenas se eles estão de acordo com as prescrições específicas em 

matéria de segurança, mas também se preenchem a expectativa de segurança à qual os 

consumidores legitimamente têm direito33. 

O texto instituiu, ainda, dever de cautela ao fornecedor de produtos e serviços que, 

posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento de periculosidade 

que apresentem, devendo ele comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos 

                                                                                                                                                            
chegar ao aeroporto, o consumidor percebe que o trajeto será realizado com escalas, ou se não lhe é 
fornecida comida compatível com dieta especial requerida (destinada a diabéticos, vegetariana, ou 
kosher). As agências de viagem e as operadoras de turismo responderão de igual modo pelas 
informações equivocadas ou incompletas (a respeito da documentação necessária ao embarque, por 
exemplo) que tenham fornecido ao passageiro. 

30  GRASSI NETO, Roberto. Princípios de Direito Consumidor. 2. ed., Santo André: ESETec, 2007, p 176. 
31  DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito, p. 619. 
32  Idem, p. 88. 
33  GRASSI NETO, Roberto. Responsabilidade objetiva e subjetiva nas relações de consumo. In: ALMEIDA, 

José Luis Gavião de. (Org.). Temas Atuais de Responsabilidade. São Paulo: Atlas, 2007, p.146. 
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consumidores, mediante anúncios publicitários34. Desse modo, parece-nos evidente que, no 

caso do acidente com o Airbus em julho de 2007, tanto a construtora, como a companhia aérea, 

teriam falhado no cumprimento da obrigação geral de segurança junto aos consumidores: a 

primeira, por ter inserido, mesmo após a ocorrência de dois acidentes, a malfada e absurda 

recomendação nos manuais do modelo o A-320, no sentido de que a aeronave poderia voar até 

dez dias ainda que apresentando problemas com um dos reversos; a segunda por deixar de 

instalar o sistema de alarme a ser acionado se os manetes da aeronave estivessem em posição 

equivocada. 

O legislador de 1990 não estabeleceu valores indenizatórios mínimo ou máximo, 

mas previu, no que concerne à reparação do dano, que a indenização seja procedida de forma 

efetiva e integral. Come feito, consta em seu artigo 6°, inciso VI, o “Princípio da reparação 

integral pelo dano causado”, que traduz a idéia da indenização ser ampla e efetiva, de modo a 

abranger necessariamente tanto os danos materiais como os morais, seja na esfera individual, na 

coletiva ou na difusa, não se admitindo cláusulas que disponham, a priori, em sentido 

contrário35

Cuida-se de princípio explícito decorrente de previsão contida no artigo 5°, V e X, 

da Constituição Federal de 1988, combinados com a proteção ao consumidor constante do 

inciso XXXII do mesmo dispositivo constitucional. 

Ressalte-se, ainda, que a origem “Princípio da reparação integral pelo dano 

causado” remonta à Resolução n° 248, da 39a Assembléia da ONU (A/RES/39/248), que 

estabeleceu dentre seus princípios gerais (dispostos na parte II, item 3, alínea “g”), a viabilidade 

de efetiva indenização ao consumidor enquanto necessidade legítima que as diretrizes ali 

traçadas devem possibilitar. 

 

06) A responsabilidade civil nos contratos de transporte nacional e internacional segundo 

o CC de 2002 

 

Novo texto legislativo dispondo, ainda que genericamente, sobre a matéria surgiu 

por ocasião da edição do CC de 2002, que disciplinou o contrato de transporte, conceituando-o 

                                                      
34  Art. 10, § 1°, do CDC. 
35  GRASSI NETO, Roberto. Princípios de Direito Consumidor. 2. ed., Santo André: ESETec, 2007, p 175. 
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como sendo o acordo de vontades pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas36. 

No que concerne ao transporte de pessoas e suas bagagens, o sistema adotado pelo 

legislador civil foi, a exemplo do CDC de 1990, o da responsabilidade objetiva, constando de 

seu texto ser nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, que subsistirá, mesmo nas 

hipóteses em que o fato lesivo tenha decorrido de fato de terceiro37. 

Assim, diversamente de MORSELLO38, sustentamos que o transportador 

responderá integralmente por danos eventualmente causados ao usuário do transporte que sejam 

decorrentes de defeito dos serviços de controle de tráfego aéreo. A importância do preceito pode 

ser aferida pela análise do resultado das investigações referentes ao já mencionado acidente com 

o Boeing da “Gol Transportes Aéreos”, em 2006, atribuindo parte da culpa pelo ocorrido 

precisamente a falha humana do pessoal do controle aéreo. 

Observe-se, contudo, que se a empresa aérea não pode eximir-se de 

responsabilidade por eventual dano causado por terceiro, seja este preposto seu ou não, a lei lhe 

assegure o direito de regresso. 

Na hipótese de cuidar-se de transporte de passageiros, todas as empresas 

transportadoras estão ainda sujeitas, por determinação legal39, a horários e a itinerários 

previstos, salvo motivo de força maior. Seja qual for motivo, porém, em ocorrendo eventual 

atraso, ainda que não tenham a ele dado causa, as companhias aéreas terão obrigação de 

fornecer assistência aos passageiros (assim como alimentação, hotel, outra condução, água, 

telefone etc.), independentemente do tempo de espera pelo vôo atrasado, consoante o art. 741 

do CC de 200240. 

No âmbito do Transporte de Coisas, contudo, o Código Civil estabeleceu ser a 

responsabilidade do transportador limitada ao valor constante do conhecimento de transporte, 
                                                      
36  Art. 730 do CC de 2002: “Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”. 
37  Art. 734 do CC de 2002: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e 

suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da 
responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a 
fim de fixar o limite da indenização”. 
 Art. 735 do CC de 2002: “A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o 
passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”. 

38  MORSELLO, Marco Fábio. A responsabilidade civil no transporte aéreo. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 483. 
39  Art. 737 do CC de 2002: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de 

responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. 
40  Art. 741 do CC de 2002: “Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do 

transportador, ainda que em conseqüência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o 
transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por 
modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação 
do usuário, durante a espera de novo transporte”. 
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iniciando-se no momento em que o bem lhe é entregue e terminando no instante em que este é 

devidamente entregue a seu destinatário41. 

O advento do CC de 2002 teve inegável impacto no setor de transporte aéreo, 

mesmo porque há dispositivo expresso em seu texto42 no sentido de atribuir aplicação 

subsidiária aos preceitos constantes da legislação especial e dos respectivos tratados e 

convenções internacionais, naquilo em que não contrariassem o quanto ali estivesse disposto. 

Não se pode perder de vista, todavia, que mencionada norma, fere o quanto 

disposto nos artigos 5°, XXXII43, 170, V44 e 17845, todos da CF de 1988. O legislador do texto 

fundamental brasileiro não apenas emprestou força constitucional à tutela do consumidor, como 

estabeleceu que a ordenação do transporte aéreo será de competência do legislador ordinário, e 

que a ordenação do transporte internacional observará os acordos firmados pela União, desde 

que atendido o princípio da reciprocidade. 

Em se cuidando de relação de consumo, independentemente do que conste dos 

tratados internacionais, deve-se, pois, verificar, no diálogo das fontes, qual a norma mais 

favorável ao consumidor, em cumprimento ao que consta na própria Constituição de 1988, que 

prevê a proteção ao consumidor como princípio inscrito dentre os direitos e garantias 

individuais, bem como princípio geral da atividade econômica. Haverá, em tais situações, 

responsabilidade civil objetiva e ilimitada, por parte do transportador, desde que feita a prova 

idônea do nexo causal e do prejuízo suportado. 

Na hipótese, todavia, de cuidar-se de relação meramente obrigacional entre partes 

não consumidoras, ao inverso do que consta do CC, a doutrina tem defendido prevalecerem as 

normas internacionais que tenham sido objeto de ratificação pelo Brasil, aplicando-se apenas 

subsidiariamente, aquelas de direito civil ou previstas em legislação especial. 

A nosso ver, mencionado entendimento é, até certo ponto, válido, mas não subsiste 

naquilo que contrariar a Constituição Federal, à luz da qual os fatos devem ser analisados. Por 

                                                      
41  Art. 750 do CC de 2002: “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do 

conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é 
entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”. 

42  Art. 732 do CC de 2002: “Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde 
que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de 
tratados e convenções internacionais”. 

43  Art. 5°, XXXII, do CF de 1988 “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”; 
44  Art. 170 do CF de 1988 “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: (...) V - defesa do consumidor”; 

45  Art. 178 da CF de 1988: “A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 
devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, 
atendido o princípio da reciprocidade”. 
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tal razão, embora a doutrina se incline majoritariamente no sentido oposto, não acreditamos seja 

possível, quer no âmbito do consumidor, quer naquele estritamente civil, qualquer tipo de 

limitação prévia a direito, sem que isso implique em verdadeira expropriação, sem a 

correspondente indenização, o que é vedado pelo art. 5°, V, da CF46. 

A incidência dos limites legais é, assim, aceitável, fora do âmbito do d do 

consumidor, quando se trate de indenização com lastro no estatuto civil, tão somente na 

hipótese do lesado buscar guarida na regra da responsabilidade estritamente objetiva. Uma vez 

demonstrados culpa, ainda que leve, ou até mesmo dolo quiçá eventual, por parte do 

transportador, a imposição de teto afigura-se inadmissível, sob pena de flagrante violação a 

preceito constitucional expresso, devendo a indenização ser efetuada de modo pleno. Da mesma 

forma a indenização há de ser sempre plena, isto é, sem quaisquer limites estabelecidos em 

norma de direito positivo, quando a relação seja subjacente a uma situação de consumo, 

conjuntura na qual qualquer teto arbitrário, desconsiderado o efetivo gravame patrimonial ou 

moral, a nosso ver, será ilegítimo. 

 

07) Perspectivas futuras no âmbito da responsabilidade civil no transporte aéreo 

 

A crise aérea no Brasil, que já se esboçava na época do acidente com o “Fokker 

100”, em 1996, chegou a seu ápice em julho de 2007, com a explosão do “Airbus”, em 2007, 

ambos da empresa TAM. 

Em que pese tenha ocorrido um aparente despertar por parte do governo federal em 

retomar controle da situação, com a troca do titular da Pasta da Defesa e da Diretoria da ANAC 

(Agência Nacional de Aviação Civil), e com a reformulação da malha aérea, a partir de 20 de 

setembro de 2007, a solução parece-nos, ainda, longe de ser encontrada, pois a origem dos 

problemas no setor advém inclusive da falta de investimentos, seja em aparelhagem, seja em 

infra-estrutura aeroportuária, seja ainda em material humano. 

A Associação Internacional em Transporte Aéreo (International Air Transport 

Association – IATA) já havia, em abril de 2007, apontado a inexistência ou ineficiência dos 

planos de contingência do governo brasileiro para resolver o problema da falta de controladores de 

vôo em número suficiente para atender o aumento da demanda de passageiros no País nos últimos 

anos. O relatório, encaminhado ao Ministério da Defesa em setembro de 2007, afirma que a 

                                                      
46  Art. 5°, V, da CF de 1988: “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”; 
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segurança dos vôos no Brasil – país que teve 3,5 vezes mais acidentes aéreos do que a média 

mundial no ano de 2006 – é comprometida pelas deficiências do controle de tráfego, dada sua 

instabilidade e ineficiência. O relatório observou, outrossim, não existirem diretrizes objetivas 

quanto ao transporte de líquido e gel, e que os controles de segurança de passageiros, bagagem e 

cargas nos grandes aeroportos internacionais são inconsistentes 47. 

Acreditamos que apenas o enrijecimento da legislação que disciplina a matéria 

concernente às medidas preventivas de segurança e às indenizações poderá ensejar quadro menos 

dramático para o consumidor, ainda que sob pena de elevação dos preços das passagens. Até que 

isso ocorra, embora parte da doutrina continue a fazer eco às palavras de Kirchman, proferidas em 

conferência intitulada “O nenhum valor da jurisprudência como ciência”48, cumprirá aos nossos 

Tribunais proceder à supressão das inevitáveis lacunas deixadas pelo legislador, adicionando à 

interpretação dos textos legais os necessários temperos para que a proteção ao consumidor, ainda 

que sob forma de indenização a posteriori, seja procedida de modo amplo e efetivo. 
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A DEFESA DO CONSUMIDOR E O PATERNALISMO JURÍDICO 
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RESUMO 

A despeito das críticas à defesa jurídica dos interesses do consumidor, observou-se o 

aumento das regras legais consumeristas e a sua conseqüente aceitação pela sociedade 

civil e pelos tribunais. Desse modo, afastados os riscos da supremacia de uma posição 

liberal, contrária à concessão de vantagens legais à categoria dos consumidores, 

apresenta-se o momento de se aperfeiçoar esse sistema protetivo. Considerada um 

exemplo do paternalismo jurídico, por submeter o consumidor a uma série de regras em 

nome de seu melhor interesse, ainda peca a defesa do consumidor pela flexibilização 

judicial da responsabilidade do consumidor pelos atos por ele espontaneamente, e de 

maneira informada, celebrados. Modelo de intervenção a ser combatido, o paternalismo 

pretoriano, caracterizado pela postura benevolente do magistrado na apreciação do caso 

concreto, rompe o binômio liberdade-responsabilidade, e em nada contribui para a 

harmonização do mercado de consumo. Por outro lado, o paternalismo por assimetria de 

informações, na esteira de uma série de pesquisas sobre o comportamento econômico, 

vem sendo apontado como um modelo adequado para se possibilitar ao consumidor a 

efetiva manifestação de seu consentimento informado. Ao insistir na redução das 

assimetrias informacionais, ao mesmo tempo em que se responsabiliza o consumidor 

pelos negócios celebrados, atinge-se o pretendido equilíbrio no mercado de consumo. 
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Despite critics of legal defense of consumer rights, we can observe an increase in 

the regulation of consumer rights and its consequent acceptance by society at large and 

courts of law. This way, removing the risk of prevaling a liberal position contrary to the 

concession of any legal advantages to consumers as a category, it is moment to improve 

this protection system.  Considered an example of legal paternalism, for submitting the 

consumer to several rules in name of their best interests, this legislation still errs in 

making judicially flexible consumers'  responsibility for the acts they, spontaneously 

and in a informed way, celebrated. Model of intervention to be combated, the praetorian 

paternalism, characterized by the judge's benevolent posture in the appreciation of the 

concrete case, breaks the binary liberty-responsibility and offers no contribution to the 

harmonization of consumer market. In the other hand, paternalism by asymmetrical 

information, in the sequence of a series of researches on economic behavior, is been 

appointed as adequate model to offer to the consumer the effective manifestation of 

their informed consent. Insisting in the reduction of asymmetrical information, at the 

same time making the consumers responsible for the deals they celebrated, we reach the 

intended equilibrium in consumer market. 

 

KEYWORDS 

CONSUMER; LEGAL PATERNALISM; JUDICIAL PATERNALISM 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Após dezesseis anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, 

atenua-se a resistência à proteção jurídica aos consumidores. A inicial recusa a 

dispensar-se um tratamento legal diferenciado a essa categoria vai sendo, 

paulatinamente, vencida, senão pela compreensão de que tal tutela  efetivamente se faz 

necessária, pelo inexorável avanço das regras consumeristas. Assim, teoricamente 

consolidada a idéia da necessidade de se proceder à defesa jurídica do consumidor, 

abre-se espaço para o aprimoramento das regras e institutos do Direito do Consumidor, 

em busca de uma maior harmonização do mercado de consumo. 
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Neste contexto, acentua-se a importância do estudo do paternalismo jurídico 

como uma das formas de regulamentação estatal, a fim de evidenciar os excessos 

decorrentes de sua aplicação e, mais importante, os novos rumos que tem tomado em 

decorrência de pesquisas acerca do comportamento econômico dos consumidores. 

Destarte, novos elementos permitem refinar a defesa do consumidor, 

compatibilizando-a com a segurança jurídica tão cara aos agentes econômicos. Ao 

assegurar-se ao consumidor a possibilidade de externar a sua vontade informada e 

consciente, ao mesmo tempo em que se lhe responsabiliza pelos negócios assim 

celebrados, atinge-se o pretendido equilíbrio no mercado de consumo. 

Propõe-se, pois, com este trabalho, analisar o paternalismo jurídico e os seus 

novos rumos, propiciando subsídios que sirvam para o aperfeiçoamento do Direito do 

Consumidor. 

 

1 O PATERNALISMO JURÍDICO 

 
 

Apesar de sociólogos e cientistas políticos terem uma clara visão do 

paternalismo na cultura brasileira, discutindo as suas origens e apontando as suas 

consequências, esse aspecto não é verdadeiramente estudado pela doutrina jurídica 

pátria, sendo poucos os autores que a ele se referem como “uma característica que, ao 

lado do [formalismo] e do legalismo, definiria a nossa cultura jurídica”1.  

Ao comparar-se os parcos trabalhos nacionais com a copiosa doutrina norte-

americana acerca desse tema, poder-se-ia mesmo concluir que é lá, nos Estados Unidos 

da América, que o paternalismo mais afetaria a interpretação e aplicação do Direito. 

Nenhum raciocínio, no entanto, estaria mais equivocado do que este. Com efeito, a 

análise da jurisprudência brasileira, em qualquer instância, apresenta evidências de que 

o paternalismo está tão arraigado à tradição jurídica que, talvez por isso, não suscite 

mais qualquer questionamento ou gere maiores polêmicas. Incorporado à cultura, e já 

esperado – ou quiçá, desejado – não encerra qualquer conotação negativa. Essa, 

possivelmente, a explicação para ter sido relegado ao oblívio. 

 
                                                 
1  VILLELA, João Baptista. Reflexões sobre a obrigatoriedade das leis, Revista dos Tribunais, v. 
463, p. 287-289, maio 1974. 
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1.1 Definição de paternalismo jurídico 

 

 

A doutrina jurídica norte-americana entende o paternalismo jurídico como 

uma das formas possíveis de regulamentação estatal, ao lado da adoção legal de 

critérios redistributivos e da restrição de comportamentos visando a benefícios 

coletivos. Consistiria, o paternalismo jurídico, na edição de regras que objetivam a 

satisfação do melhor interesse do indivíduo, impondo-lhe ou cerceando-lhe certas 

condutas. A título exemplificativo, nos campos do Direito do Trabalho e do Direito do 

Consumidor pode-se encontrar um cipoal de normas que ora impedem, ora impõem, 

determinadas condutas, sempre tendo-se em vista o melhor interesse de seu destinatário 

– o trabalhador ou o consumidor2. 

Allan Farnsworth entende que  

 
[...] uma regra legal é paternalista se, para o próprio bem do indivíduo, 
ela o proíbe de fazer algo tal como usar drogas ou requer que ele faça 
alguma coisa, como usar capacetes ao dirigir motos [e] talvez reflita um 
declínio na crença de que o indivíduo sabe e pode cuidar dos seus 
melhores interesses.3

 

De acordo com Collin Camerer, ele se justifica, historicamente, “com base 

no ceticismo na habilidade de certas pessoas decidirem em seu melhor interesse. No 

início do século XIX, essas categorias compreendiam, de acordo com o leading case 

Rogers v. Higgins (1868), idiotas, menores e mulheres casadas”4. O raciocínio aqui 

adotado é o mesmo que leva, nos direitos da família romano-germânica, à restrição da 

                                                 
2  cf. ZAMIR, Eyal. The efficiency of paternalism.Virginia law review, v. 84, n. 2, p. 229-286, apr. 
1998; KRONMAN, Anthony T. Paternalism and the law of contracts. The Yale law journal, v. 92, n. 5, p. 
763-784, apr. 1983; POSNER, Eric A. Contract law in the welfare state: a defense of the 
unconscionability doctrine, usury laws, and related limitations on the freedom to contract. Journal of 
legal studies, v. 24, n. 2, p. 283-319, 1995. 
3  FARNSWORTH, Allan. Promises and paternalism. William and Mary law review. v. 41, n. 2, p. 
385-409, feb. 2000. 
4  CAMERER, Colin. Regulation for conservatives: behavioral economics and the case for 
“asymmetric paternalism”: preferences and rational choice: new perspectives and legal implications. 
University of Pennsylvania law review, v. 151, n. 3, p. 1.211-1.244, jan. 2003. 
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plena capacidade daqueles que ainda não possuem o discernimento necessário para a 

prática dos atos civis em geral. 

Atualmente, porém, “o foco do paternalismo se deslocou das categorias de 

pessoas para determinadas situações. Em outras palavras, o paternalismo se 

fundamentaria na hipótese de que mesmo os mais sagazes, em determinadas situações, 

não tomariam a melhor decisão”5. As leis de usura, por exemplo, partem do pressuposto 

de que, independentemente de sua capacidade cognitiva e de seu nível de formação e 

informação, aqueles que se encontram em claudicante situação financeira poderiam 

comprometer-se em contratos que poderiam ter consequências devastadoras a longo 

prazo. Igualmente, os trabalhadores, os consumidores e os inquilinos, dentre outras 

categorias, são objeto de leis que, em seu melhor interesse, cerceiam a sua liberdade 

negocial. 

Anthony Kronman, um dos principais defensores do paternalismo jurídico, 

justifica-o ao fundamento de que a ordem jurídica contém certos elementos inalienáveis, 

o que permitiria a proteção do “contratante pela limitação de seu poder, impedindo-o de 

fazer aquilo que o Direito julga contrário aos seus interesses” 6. 

Por outro lado, Walter Block, acerbo crítico do paternalismo, considera-o 

“ofensivo à dignidade da pessoa humana e um egrégio ataque à liberdade”7. A seu 

sentir, “o comprometimento da liberdade em qualquer nível é inadmissível, assim como 

a necessidade de se manter o cumprimento dos contratos, base da civilização”8. Esse 

mesmo autor chama a atenção para um dos mais importantes aspectos do paternalismo 

jurídico, ao indagar “de toda forma, quem seria o mais indicado para fazer a escolha? A 

própria pessoa, Kronman ou um burocrata?”9 Aliás, não está destituído de razão quando 

menciona que “os burocratas que irão tomar o papel principal na tomada de decisões em 

um processo paternalista também não estão isentos de um mal julgamento. Aliás, o que 

seria um bom julgamento?”10

                                                 
5  CAMERER, 2003. 
6  KRONMAN, 1983. 
7  BLOCK, Walter. Alienability, inalienability, paternalism and the law: reply to Kronman. 
American journal of criminal law, v. 28, n. 3, p. 351-371, sept. 2001. 
8  BLOCK, 2001. 
9  BLOCK, 2001. 
10  BLOCK, 2001. 

4821



Essa é, de fato, a questão crucial no que diz respeito ao paternalismo 

jurídico: pode-se atribuir à coletividade, através de instrumentos legais, o poder de 

substituir a escolha do indivíduo?  

Sob a ótica liberal, a resposta é negativa, e a escolha tomada por indivíduos 

capazes é necessariamente válida, como afirmou John Stuart Mill: 

 
Quem é capaz tem o direito absoluto de se auto-determinar. A procura do 
bem estar não é garantia suficiente para comprometer a liberdade do 
indivíduo. Ele não pode ser compelido a fazer ou não fazer algo porque 
isso seria melhor para ele, porque isso o faria mais feliz, porque na 
opinião de outros, fazer tal coisa seria sábio... 

Essas são boas razões para tentar persuadi-lo, para com ele argumentar, 
mas não para compeli-lo a seguir certo comportamento ou para ameaçá-lo 
com os danos que lhe adviriam caso ele agisse de forma contrária.11

 

Nessa mesma linha de raciocínio destaca-se, ainda, a dificuldade existente 

para se estabelecer os limites da intervenção, conforme apontou Milton Friedman: 

 
[...] a atividade governamental assentada sobre práticas paternalistas é, 
por várias razões, a mais complicada para um liberal, porque envolve a 
aceitação do princípio de que alguns devem decidir por outros. [...] Não 
existe uma fórmula que possa nos dizer quando parar. Nós devemos 
confiar em nosso falível julgamento e tendo-o alcançado, em nossa 
habilidade de persuadir outros de que esse é o julgamento correto ou por 
eles ser persuadido a mudar nossas visões. [...] Devemos colocar nossa fé, 
assim, no consenso alcançado por homens imperfeitos, através de livre 
discussão, tentativa e erro.12

 

As teorias autonomistas, porém, como adverte Michael Trebilcock, seriam 

falhas ao não especificarem quais seriam as pré-condições de uma escolha realmente 

autônoma. Chegou-se mesmo a tentar uma definição apriorística, elaborando-se quadros 

que elencariam as situações que permitiriam concluir pela falta de autonomia no 

momento da manifestação da vontade. Em princípio, o agente deveria ser capaz e o seu 

ato volitivo deveria ser voluntário e informado, além de não estar sujeito a quaisquer 

modalidades de coerção ou manipulação e, naturalmente, isento de influências exógenas 

                                                 
11  MILL, John Stuart. On liberty. London: Longman, Roberts & Green, 1869. Disponível em: 
<http://www.bartleby.com/130>. Acesso em: 14 fev. 2007.  
12  FRIEDMAN, Milton. Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962, p. 
33-34. 
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temporárias ou circunstanciais, como fatiga, dor, impulsividade e nervosismo, dentre 

outras13. 

Ocorre, entretanto, que a própria natureza humana impede o prévio 

estabelecimento de regras a todos aplicáveis, e a doutrina ainda não chegou a um 

consenso quanto a uma suposta teoria da ação voluntária. Por causa disto diferencia-se, 

atualmente, o paternalismo exacerbado (hard paternalism) do paternalismo moderado 

(soft paternalism). Neste, o que se objetiva é “impedir condutas danosas, mas apenas 

quando elas são substancialmente involuntárias ou quando é necessária uma intervenção 

temporária para decidir se elas foram ou não voluntárias”14. Já no paternalismo 

exacerbado, verifica-se a “intervenção legal para proteger adultos capazes e 

competentes das conseqüências danosas de suas próprias escolhas, mesmo que essas 

escolhas tenham sido tomadas voluntariamente”15. 

Michael Trebilcok aponta, ainda, uma conseqüência negativa do 

paternalismo exarcebado: 

 
Os problemas postos pelo paternalismo exacerbado são óbvios: uma vez 
que eu abandone como principal ponto de referência as preferências 
individuais, o perigo de imposições autoritárias de preferências alheias 
(moralismo legal) visando ao benefício coletivo ou o melhor interesse do 
indivíduo, é relativamente irrestrito. Mesmo no paternalismo moderado 
quão fácil é para um terceiro descobrir a verdadeira preferência do 
indivíduo, uma vez que ele aceita que a conduta nem sempre revela 
acuradamente as presumíveis preferências de alguém.16

 

Retornando à idéia de Milton Friedman, não há, realmente, como escapar à 

conclusão de que inexiste qualquer garantia de que a escolha feita por um terceiro 

realmente refletirá o melhor interesse do indivíduo. Não que tal garantia justificasse o 

cerceamento da liberdade individual, mas a impossibilidade de prestá-la certamente 

contribui para que se contenha a expansão paternalista. Neste quadro, ganha força uma 

nova tendência, amparada em pesquisas sobre o comportamento econômico das 

                                                 
13  TREBILCOCK, Michael. The limits of freedom of contract. Cambridge: Harvard University 
Press, 1997, p. 148. 
14  TREBILCOCK, 1997, p. 150. 
15  TREBILCOCK, 1997, p. 150-151. 
16  TREBILCOCK, 1997, p. 150. 
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pessoas, denominada paternalismo por assimetria de informações (asymmetric 

paternalism). 

Sabe-se que algumas pessoas, em certas situações, apresentam um déficit 

cognitivo, relacionado à insuficiência de informações acerca de determinado produto ou 

serviço. Então, de acordo com Collin Camerer, existiriam situações nas quais o Estado 

poderia intervir para assegurar ao indivíduo a possibilidade de tomar a decisão mais 

adequada, sem causar qualquer prejuízo para aquelas pessoas que, normalmente, já 

tomariam a decisão racional: 

 
[...] seria aquela regulamentação que propicia, pela sua implementação, 
amplos benefícios para os indivíduos que cometem erros durante o 
processo decisório, ao passo que impõe pouco ou nenhum prejuízo para 
aqueles que já tomariam, racionalmente, as melhores decisões.17

 

Esse modelo de paternalismo se caracterizaria pelas seguintes modalidades 

interventivas: a) análise das cláusulas padrão, b) imposição do dever de informar, c) 

concessão de períodos de reflexão e arrependimento e d) estabelecimento de limites à 

escolha do agente. 

 

 

1.1.1   Análise das cláusulas padrão 

 

 

No que diz respeito às cláusulas padrão, pesquisas demonstram que as 

pessoas têm a tendência a manter o contrato tal como lhe foi apresentado, ainda que 

com a faculdade de alterar algumas de suas cláusulas a um custo consideravelmente 

baixo. Em face dessas pesquisas, pode-se verificar a importância das cláusulas padrão, a 

necessidade de sua criteriosa escolha e, possivelmente, a crença das pessoas de que a 

opção já feita por quem elabora o contrato representaria a melhor alternativa.  

Em uma pesquisa realizada nos estados de Nova Jersey e Pensilvânia, 

envolvendo seguro de automóveis, observou-se que em Nova Jersey o contrato padrão 

oferece um seguro com limitações ao direito do segurado, que deverá pagar um plus 

                                                 
17  CAMERER, 2003. 
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para adquirir o seguro total. Na Pensilvânia, a situação é exatamente a oposta, pois o 

seguro total é o padrão, e se oferece um desconto para aqueles que optarem pelo seguro 

limitado. Apenas 20% dos motoristas de Nova Jersey escolheram adquirir o seguro 

total, enquanto aproximadamente 75% dos motoristas da Pensilvânia o mantiveram. A 

diferença de gasto despendido entre os dois estados era de aproximadamente 200 

milhões de dólares americanos18. 

Em outra pesquisa, foi analisada a cláusula que conferia aos empregados de 

certas empresas o direito de participar de um plano de aposentadoria privada. 

Inicialmente, o empregado deveria optar pela participação; todavia, nos últimos anos, 

alterou-se a opção padrão para a participação automática, a não ser que o empregado 

expressamente se manifestasse pela não participação. Demonstrou-se que a participação 

se tornou significativamente maior, o que, em tese, seria mais benéfico para os 

empregados. Entretanto, essa mesma pesquisa mostrou que a aplicação financeira 

constante da cláusula padrão era a menos rentável para os empregados, mas como ela já 

era apresentada como a opção padrão, significativa parcela dos participantes a 

adotaram, em detrimento de melhores planos de investimento que eles poderiam 

escolher19. 

 

 

1.1.2   Imposição do dever de informar 

 

 

As pesquisas sobre o comportamento econômico apontam que 

frequentemente as pessoas se comportam de uma maneira que os economistas assumem 

não ser a mais racional. Portanto, tem-se defendido que as empresas alterem os seus 

contratos, tornando-os claros, ou forneçam informações adicionais que aparentemente 

seriam irrelevantes. Tais exigências podem ajudar pessoas que agem de forma 

                                                 
18  JOHNSON, Eric et al. Framing, probability distortions and insurance decisions. Journal of risk 
and uncertainty, v. 7, n. 1, p. 35-51, aug. 1993. 
19  CHOI, James J. et al. For better or for worse: default effects and 401(k) savings behavior, 
NBER Working Papers 8651, National Bureau of Economic Research, Inc., Massachusetts, dec. 2001. 
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irrefletida a tomarem as melhores decisões, enquanto não teriam nenhum efeito nas 

pessoas que já agiriam de forma realmente racional20. 

 

 

1.1.3   Períodos de reflexão e arrependimento  

 

 

As pesquisas também demonstram que decisões tomadas em momentos de 

transitória euforia poderiam ser evitadas se houvesse mais tempo para se refletir a 

respeito do ato praticado ou em vias de ser concluído. Por tal razão, a lei estabelece 

prazos para que o indivíduo possa amadurecer a sua pretensão, como se verifica no caso 

do divórcio, que somente pode ser obtido depois de transcorrido certo tempo do fim do 

relacionamento conjugal. Igualmente, a lei pode dispor que em certas hipóteses, como 

nas vendas de porta em porta, a pessoa teria tempo, após a prática do ato, para refletir a 

respeito e, se for de seu interesse, arrepender-se21. 

 

 

1.1.4    Estabelecimento de limites à escolha do consumidor 

 

 

Enfim, diante daquelas hipóteses em que as regras acima não são 

satisfatórias, a limitação à liberdade de escolha do consumidor poderia ser tomada em 

seu próprio proveito. Essa medida, no entanto, é considerada muito invasiva, e como 

limitar as escolhas fere, em princípio, a autonomia individual, recomenda-se bastante 

cautela com a adoção dessa regra. 

Uma pesquisa feita em uma universidade norte-americana mostrou que os 

trabalhos apresentados por um grupo de alunos eram superiores aos apresentados por 

outro grupo. Os melhores trabalhos pertenciam aos alunos que tiveram um prazo 

previamente determinado para entregar relatórios parciais dos seus estudos, e os piores 

trabalhos estavam no grupo que teve marcada apenas a data final para a entrega. Neste 
                                                 
20  Cf. CAMERER, 2003. 
21  Cf. CAMERER, 2003. 
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caso, viu-se que os alunos com piores trabalhos os elaboraram às pressas, enquanto os 

demais o fizeram ao longo de todo o período marcado pelo professor. Concluiu-se, 

então, que apesar de a designação de datas para a entrega de relatórios parciais ser uma 

medida paternalista, ela era a mais benéfica para os alunos22.  

Tendo em vista tais considerações, Collin Camerer conclui que seria 

justificável e aceitável o denominado paternalismo por assimetria de informações, que 

apenas visa ao auxílio das pessoas que não costumam agir racionalmente, para que 

evitem decisões de maior custo, ao passo que não causam nenhum prejuízo às pessoas 

que agiriam de forma racional23. 

 

 

2  O PATERNALISMO PRETORIANO 

 

 

Como mencionado, o paternalismo jurídico reflete uma das formas de 

intervenção do Estado e se manifesta durante o processo legislativo, ocasião em que se 

estabelece uma série de restrições ou de imposições à conduta privada. Esse expediente, 

como também mencionado, não é ontologicamente positivo ou negativo. Essa valoração 

somente poderá ser feita na análise da situação concreta, mas não se questiona que 

quanto maior o espaço deixado para o indivíduo manifestar-se livremente, mais se 

prestigia a sua própria dignidade, especialmente porque a Filosofia do Direito reconhece 

a “autonomia [...] como necessidade primordial do homem ocidental contemporâneo”24. 

Há, porém, que se fazer uma ressalva no tocante ao paternalismo que se 

revela na jurisprudência, aqui designado pretoriano, que se refere à conduta do 

magistrado que, examinando o caso concreto, é tomado do mesmo espírito de 

humanidade que notabilizou o bom juiz Magnaud. Presume-se, para o bem da 

sociedade, que o processo legislativo, em suas mais variadas etapas, leva em 

consideração uma série de dados e estudos que não estão disponíveis para o magistrado 

no momento de prolatar a sua decisão. 
                                                 
22  Cf. CAMERER, 2003. 
23  Cf. CAMERER, 2003. 
24  GUSTIN, Miracy B. S. Das necessidades humanas aos direitos: ensaio de sociologia e filosofia 
do direito. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 210. 
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Aproveitando as duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos da América 

e que versam sobre as cláusulas padrão de contratos de seguro e de trabalho, deve-se 

presumir que o legislador, no momento em que disciplinou o novo padrão contratual, 

levou em consideração tais estudos, que subsidiaram a elaboração do texto legislativo 

final. Portanto, uma decisão que desconsidere a lei a propósito de proteger uma das 

partes é causa não apenas de insegurança na ordem jurídica como, ainda, é capaz de 

produzir reflexos tão nefastos que acabarão por prejudicar todo um determinado setor. 

Não é de hoje que considerável parcela da doutrina norte-americana adverte 

para a necessidade de se proceder a uma análise econômica do Direito e, como salienta 

Richard A. Posner, não apenas das questões antitruste, fiscais ou corporativas, mas 

também das demais áreas do common law, tais como responsabilidade civil, contratos e 

propriedade25. Ronald H. Coase26 e Guido Calabresi27 podem ser considerados os pais da 

nova law and economics, ao defenderem, sistematicamente, a abordagem econômica em 

áreas jurídicas que não estão diretamente relacionadas à regulação macroeconômica. 

A propósito, Amanda Flávio de Oliveira salienta que o magistrado tem o 

dever de observar os reflexos de sua decisão na esfera econômica, porquanto esse 

julgamento pode influenciar uma série de fatores que facilitarão ou não novas 

contratações e a circulação da riqueza: 

 
[...] o magistrado passa a preocupar-se com os efeitos externos de suas 
decisões, além dos efeitos no caso concreto. Pondera sobre a 
possibilidade de influir nas ações futuras dos agentes econômicos 
(consumidores e fornecedores, por exemplo), ao se adotar uma ou outra 
forma de interpretar a lei. Preocupa-se em fazer com que sua decisão 
possa, a partir dessa capacidade de influenciar condutas, permitir o acesso 
ao consumo, alçando o maior número de pessoas à condição de 
consumidores e controlando a concentração de riquezas, auxiliando no 
difícil processo de distribuição equânime delas. 

Os julgadores passam, assim, a atentar para as conseqüências econômicas 
de suas decisões, percebendo o contexto global dos conflitos, não 
devendo se ater apenas ao que postulam as partes em litígio, mas 
verificando qual das soluções conduz à maximização da riqueza social. 

Afirmam os professores Jacquemin e Schrans que não seria surpreendente 
afirmar que qualquer juiz é chamado, em certas circunstâncias, a se 

                                                 
25  POSNER, Richard A. Economic analysis of law. 5. ed. New York: Aspen Law & Business, 1998, p. 
25. 
26  COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of law & economics, v. 3, n.1, p.1-
44, oct. 1960. 
27  CALABRESI, Guido. Some thoughts on risk distribution and the law of torts. The Yale law 
journal, v. 70, n. 4, p. 499-553, mar. 1961. 
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comportar como um magistrado econômico. Mas isso não significa que 
todo juiz deve ser especializado em direito econômico. Segundo eles, 
tratar-se-ia, acima de tudo, de a) o juiz tomar consciência das implicações 
econômicas do caso que lhe é submetido; b) o juiz procurar se informar 
quanto a essas implicações e; c) tê-las em conta quando da tomada de 
decisão. 

Nessa nova estrutura normativa regulamentadora do contrato, deve-se 
voltar a atenção para o contexto em que se insere o caso que se propõe 
para a análise e que transcende seus próprios limites. Cogitando do 
significado econômico de suas decisões em questões de consumo e dos 
fatos econômicos que conduziram à situação que ora se oferece para 
análise, o magistrado assume a condição de sujeito da atividade 
econômica e pode adquirir papel importante no processo de maximização 
de riqueza social que conduz ao desenvolvimento econômico nacional.28

 

Em aberta crítica à Análise Econômica do Direito, Ronald Dworkin lembra 

que o justo é o foco da Ciência do Direito, e o lucro o foco da Economia, e que tal 

corrente deve ser analisada com bastante cautela: 

 
[há] uma tese atualmente influente sobre como juízes devem decidir 
casos. Ela nega que os juízes devam sequer se preocupar com padrões 
morais, no sentido familiar. Suas decisões devem ser antes econômicas 
que morais: devem ter como objetivo antes tornar a comunidade, como 
um todo, mais rica, que, em algum sentido diferente, mais justa. Essa 
postura, muitas vezes chamada abordagem econômica do direito, 
colonizou uma grande parte da educação jurídica norte-americana e fez 
embaixadores na Grã-Bretanha e em outras partes. Está associada a 
posições políticas conservadoras e, às vezes, parece uma capa para a 
política renascente do interesse próprio, que ameaça ocupar o terreno 
abandonado pelo liberalismo.29

 

A despeito da controvérsia que a escola da Análise Econômica do Direito 

suscita, mesmo naqueles países em que se originou, é certo que o magistrado não é 

neutro e, em seus julgamentos, tende a aproximar sua decisão de suas próprias 

convicções. Não importa, entretanto, se a sua visão tem conteúdo mais social do que 

econômico ou o contrário; há que se por peias em seu subjetivismo, e é justamente para 

isso que serve a lei, como lembrou Henri Lévy-Bruhl: 

 
Esse problema [do subjetivismo judiciário] é eterno e nunca será 
resolvido, já vimos por quê. Ele resulta da contradição fatal entre os 

                                                 
28  OLIVEIRA, Amanda Flávio. O juiz e o novo contrato. In: PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos; PASQUALOTTO, Adalberto (Coord.). Código de Defesa do Consumidor e o CC/2002: 
convergências e assimetrias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 341. 
29  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. XII. 
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textos, por definição rígidos, e a fluidez da vida social. Será necessário, 
na esperança de obter uma justiça mais exata, suprimir os textos, pois é a 
isso que equivaleria a liberdade de interpretação deixada ao juiz? Seria, a 
meu ver, um remédio pior que a doença, pois o juiz, privado do freio que 
é para ele o texto legal, seria levado a estatuir segundo suas convicções 
políticas, filosóficas ou religiosas, e o mesmo litígio correria o risco de 
encontrar uma solução diferente segundo se apresentasse o caso perante 
este ou aquele tribunal. Isso seria uma coisa detestável e de molde a 
abalar a confiança que, no conjunto, as pessoas ainda depositam na 
justiça. Além disso, tal solução, apesar das aparências, seria visivelmente 
antidemocrática, porque teria como resultado atribuir ao juiz, não 
teoricamente, mas de fato, o poder legislativo, já que a lei vale sobretudo 
por sua aplicação. Ora, é um princípio salutar que a lei seja elaborada 
pelo conjunto dos cidadãos, e não por um corpo profissional, quaisquer 
que sejam seu valor moral e sua competência técnica. De resto, a 
experiência de uma excessiva independência aos juízes em relação ao 
texto foi feita no passado e não deu bons resultados: gerava insegurança. 
Sob o antigo regime, o povo exclamava: “Deus nos livre da equidade dos 
Parlamentos!” e exigia uma justiça comum a todo o reino e fundada em 
bases sólidas. Sob a condição de moderar-lhe o rigor por uma larga 
liberdade de interpretação, é necessário que o juiz continue sendo o 
servidor da lei.30

 

Posta a questão nesses termos, conclui-se que a imparcialidade do 

magistrado é mais uma das várias ficções do Direito. O seu ato decisório é, também, 

uma declaração política, que permite ao examinador identificar em qual lado do 

espectro ideológico aquele juiz se encontra. Não obstante, e mesmo que não perfilhe a 

corrente do law and economics, compete ao magistrado analisar o reflexo econômico de 

suas decisões e o impacto que elas poderão ter. Não que ele necessariamente vá se 

deixar levar por considerações meramente econômicas – pois o foco do Direito é a 

justiça, como já advertia Ronald Dworkin - mas é imperioso que ele tenha plena noção 

de que o seu julgamento poderá causar reflexos em determinado setor, e esses reflexos 

têm que ser pormenorizadamente analisados e o resultado conscientemente assumido. É 

também imperioso que ele se recorde que não mais pode ser considerado o escravo da 

lei e a ela inexoravelmente submetido, mas que continua sendo o servidor da lei. 

No Brasil contemporâneo, o paternalismo jurídico se verifica como uma das 

modalidades de intervenção do Estado, fazendo-se presente em inúmeros textos legais. 

Contudo, também na jurisprudência, independentemente da instância ou da natureza do 

litígio, observa-se que há uma tendência em conferir excessiva proteção a certas 

categorias de pessoas, negando-lhes a possibilidade de agirem de acordo com a sua 

                                                 
30  LÉVY-BRUHL, Henri. Sociologia do Direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 29-30. 
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própria vontade e, em alguns casos, subtraindo-lhes ex post factum a capacidade de 

terem agido em determinadas situações, permitindo-lhes arrependerem-se de seus atos 

sem terem que arcar com qualquer consequência. O binômio liberdade-responsabilidade 

fica, neste contexto, seriamente abalado. Confere-se ao indivíduo uma paradoxal dupla 

possibilidade de agir, concomitante e sucessivamente, e se lhe permite arrepender-se do 

caminho trilhado sem nenhum ônus. 

Esse tipo de raciocínio, que caracteriza o que se denomina paternalismo 

pretoriano, ou seja, a conduta jurisprudencial de conferir proteção a certa pessoa por 

ocasião do julgamento da demanda com base na convicção  pessoal  do magistrado, põe  

por terra a lógica do sistema privado, que confere liberdade à pessoa para agir de acordo 

com a sua vontade, mas, concomitantemente, exige que ela responda por seus atos. Não 

se exige, portanto, qualquer responsabilidade do indivíduo, que fica livre para agir 

irrefletidamente. Esse raciocínio, é claro, não pondera as consequências dessa conduta 

perante a coletividade. 

 

 

2.1   Ação de indenização n.º 1999.001.141054-2 

 
 

O caso a seguir narrado ilustra exatamente essa situação, e demonstra como 

o magistrado não levou em consideração o aspecto econômico de seu julgado, cuja 

orientação paternalista é clara: a decisão de aplicar em investimentos de risco não 

representa o melhor interesse do indivíduo e, portanto, não pode ser tida como válida. A 

decisão tampouco considerou o seu reflexo no comportamento das partes, esquecendo-

se que à liberdade individual há a responsabilidade eqüipolente, que foi desestimulada 

com o resultado da demanda. 

Pleitearam os autores ressarcimento por danos morais e materiais 

decorrentes da perda de 95% do valor por eles aplicado no fundo Derivativos Plus. Para 

tanto, alegaram que foram vítimas de propaganda enganosa e de má-gestão, que o 

Fundo de Investimentos omitiu os riscos do negócio e que a ele caberia realizar a 

melhor aplicação no mercado e dimensionar os eventuais prejuízos que os investidores 

podiam sofrer. Das várias teses apresentadas na contestação, destaca-se a afirmação de 

que o Derivativos Plus esteve entre os cinco de melhor retorno do mercado, tendo 
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rendido 112% nos dois anos anteriores e que retorno tão elevado corresponde a riscos 

também elevados.  

Da sentença destaca-se o seguinte excerto, no qual a magistrada entende 

inaceitável que um investidor perca o próprio capital investido, independentemente de 

seu nível de esclarecimento ou de formação. Em seu entender 

 
[...] sem dúvida alguma os grandes lucros resultam de uma ´aposta´ 
arriscada, porém a perda da aposta poderia significar apenas perda total 
de rendimentos ou um rendimento menor do que o esperado e não uma 
perda tão expressiva.[...] Os réus insurgem-se contra o pedido autoral 
alegando que os autores tinham conhecimento do risco que assumiram e 
que o fato ocorreu devido a alterações na política econômica. Creio que a 
questão não pode ser tratada de forma tão singela, em que pese os 
entendimentos em contrário. São três as questões suscitadas pelos 
autores: propaganda enganosa, má gestão e gestão fraudulenta. Eu não 
diria que houve propaganda enganosa, mas é inquestionável que os 
autores fizeram os investimentos acreditando que os Fundos 
administrados pelo Banco Marka e geridos por Marka Nikko 
apresentavam as condições de segurança e rentabilidade necessárias. Não 
resta dúvida de que os réus ´venderam uma boa imagem´ com o fim de 
angariar investidores. Nesse sentido, podemos concluir que a propaganda 
veiculada foi decisiva para os autores no momento de escolher o Fundo 
de Investimento. O entendimento de que os autores são pessoas 
esclarecidas, com nível superior de formação, que procuraram um Banco 
de Investimento para fazer uma aplicação de risco não pode significar que 
eles sabiam da extensão do risco e, tampouco, pode servir de subsídio 
para isentar os réus de responsabilidade. O envio de extratos e de 
REPORT informando os altos rendimentos dos Fundos também não é 
suficiente para comprovar que os autores tinham ciência do risco que 
estavam assumindo. Retorno elevado não pode significar risco de perda 
total, mas apenas que a perda pode ser maior do que a que ocorre em 
aplicações mais conservadoras. O fato do prospecto conter uma seta 
indicativa de risco elevado não significa que os investidores soubessem 
que estavam sujeitos a perder todo ou quase todo o capital investido. Nem 
as setas nem o aviso constante do material enviado aos investidores, 
alertando que ´rentabilidades passadas não eram garantias de 
rentabilidades futuras compatíveis´, podem ser considerados informativos 
do risco de perda total. Este aviso, ao meu sentir, apenas esclarece que a 
rentabilidade pode ser bem menor ou até mesmo não haver rentabilidade, 
jamais poderia significar perda do capital investido. Esse foi o 
entendimento dos autores. Risco elevado não pode significar risco total. 
Quem entregaria seu dinheiro a um administrador sabendo que ele 
poderia ocasionar a perda total de seu investimento? A alegação de que o 
regulamento do fundo previa a perda do capital investido não pode 
prevalecer, não só porque o regulamento não foi entregue aos 
investidores, mas também pelo fato do regulamento conter cláusula 
idêntica para todos os tipos de fundo, inclusive o DI 60, que é do tipo 
conservador. Como seria admissível que um fundo conservador pudesse 
ocasionar a perda total do capital?” 31

                                                 
31  RIO DE JANEIRO. Justiça Estadual (33ª Vara Cível). Ação de Indenização nº 
1999.001.141054-2. Autor: Aldo Henrique Ramos e outros. Reú: Fundo de Investimentos Marka Nikko 
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Na esteira desse raciocinio, o pedido de dano material foi julgado 

procedente, determinando-se a recomposição do patrimônio dos autores. Os danos 

morais também foram deferidos no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores, 

pelo “sofrimento de quem vê todas as suas economias evaporarem nas mãos daqueles a 

quem confiaram a administração de seu capital”. 

Não se pretende, aqui, entrar no mérito da questão, até mesmo porque outros 

elementos de convicção foram mencionados na sentença e não foram transcritos. 

Contudo, poucos casos exemplificam melhor o paternalismo pretoriano do que eximir 

aquele que investe no mercado financeiro de qualquer risco, especialmente quando se 

trata de investimentos agressivos como a aplicação em  derivativos. É claro que um 

rendimento de 112% ao ano, inconcebível em quase todos os outros investimentos 

lícitos existentes mundo afora – e aí não vai qualquer exagero – acarreta riscos também 

elevados, inclusive o de se perder a totalidade do capital investido, como bem sabem 

aqueles que apostam um real no bingo da quermesse de sua paróquia e aqueles que 

também apostam apenas um real na loteria.  

A situação descrita se enquadra na definição antes mencionada, pois à 

pessoa são apresentadas duas alternativas, das quais uma deverá ser escolhida: investir 

em um fundo agressivo, mas com a possibilidade de alta taxa de retorno, ou não o fazer. 

Voluntariamente feita a escolha, assegura-se ao investidor, contudo, o direito de, depois 

de ter perdido a aposta, voltar à situação fática existente no momento em que externou 

seu ato volitivo, garantindo-se-lhe a integralidade de seu patrimônio, acrescido de danos 

morais pelo sofrimento suportado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Aceitando-se a definição de que o paternalismo jurídico consistiria na 

regulamentação estatal que, em nome do melhor interesse da pessoa, a ela impõe, ou 
                                                                                                                                               
Asset Management S/C Ltda. e outros. Juíza: Lecília Ferreira Lemmertz. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 
2006. Diário Oficial do Estado/RJ, Rio de Janeiro, p. 229-232, 19 set. 2006. 
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nega, certas condutas, não há dúvidas de que o Código de Defesa do Consumidor 

poderia ser considerado um paradigmático modelo de um diploma paternalista. 

Essa constatação não permite, por si só, que se atribua uma conotação 

pejorativa ao mencionado estatuto legal. Antes pelo contrário, porquanto, na linha das 

mencionadas pesquisas sobre o comportamento econômico das pessoas, observa-se que 

o Código de Defesa do Consumidor, em inúmeras oportunidades, impõe ao fornecedor 

o dever de informar, possibilitando ao consumidor o acesso à informação adequada, 

clara, suficiente e necessária e, por conseguinte, permite-lhe manifestar o seu 

consentimento informado. Do mesmo modo, assegura ao consumidor o direito de 

refletir e se arrepender, quando se tratar de negócios celebrados fora do estabelecimento 

empresarial. Enfim, também estipula limites à liberdade do consumidor, ao prever 

prazos relativamente exíguos para que ele possa se arrepender do negócio ou, então, 

reclamar de eventual vício do produto ou serviço (e, então, efetivamente reivindicar os 

seus direitos). Fora da disciplina do Código de Defesa do Consumidor, mas também 

relacionado ao sistema protetivo do consumidor, observa-se que compete a inúmeras 

agências reguladoras a análise prévia dos instrumentos contratuais que, futuramente, 

serão apresentados aos consumidores. 

De tudo isto, pode-se concluir que a proteção ao consumidor, no que diz 

respeito à assimetria de informações, está suficientemente delineada no arcabouço 

jurídico brasileiro. Ao prezar a transparência e a boa-fé nas relações de consumo, 

impõe-se ao fornecedor o dever de por termo ao desequilíbrio que caracteriza tais 

relações, ao menos no  que diz respeito à vulnerabilidade técnica do consumidor. Com 

efeito, oportunizando-se ao consumidor o acesso a todas as informações necessárias à 

completa compreensão do negócio que será celebrado, e mesmo permitindo-lhe 

arrepender-se em certas ocasiões, obtém-se a sua real vontade. Todavia, convém 

lembrar que essa manifestação volitiva deverá vincular o consumidor ao negócio 

celebrado. A sua responsabilidade é o correspectivo aos deveres impostos ao 

fornecedor. Há que se afastar o paternalismo pretoriano, e a consequente 

irresponsabilidade do consumidor que, a despeito de devidamente informado, e 

protegido, arrepende-se ex post factum, quando tal arrependimento já não era mais 

possível. Somente assim é que se atingirá um mercado de consumo maduro e realmente 

harmônico. 
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OS TRANSGÊNICOS, A SAÚDE ALIMENTAR E O DIREITO DO 

CONSUMIDOR 

 

                                                                                                       

 Valmir César Pozzetti*

 

RESUMO 

O aparecimento da “vaca louca”, em 1996, horrorizou o mundo. Isto fez com que um 

alarme fosse disparado junto à sociedade civil, chamando a atenção para a qualidade dos 

alimentos colocados à disposição do consumidor. Sob este aspectos, várias discussões 

tem sido travadas no tocante à segurança dos alimentos transgênicos, quer seja no 

tocante à saúde alimentar do consumidor, quer seja na sadia qualidade do meio 

ambiente, para uma vida digna. Neste artigo, abordaremos o aspecto legal  e a devida 

cautela que se deve ter no tocante à oferta dos alimentos transgenicos e seu cultivo no  

habitat natural. O Principio da Precaução, incorporado em diversos ordenamentos 

jurídicos brasileiros, apresenta-se como ponto chave de nosso estudo e de nossas 

argumentações, que têm como objetivo, não coibir o desenvolvimento, mas o avançar 

com qualidade e dignidade para o ser humano, sem expor o consumidor e o meio 

ambiente a riscos desnecessários, vitimando-os em sua saúde e qualidade de vida 

 

PALAVRAS CHAVES  

TRANSGÊNICOS, SAÚDE ALIMENTAR, PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO, 

DIREITO DO CONSUMIDOR. 

 

RESUMÉ 

Le apparition de la “vache folle”, em 1996, a horrerizé lê monde. Ceci a fait avec que 

um alarme si disparu avec la societé civil, em appelant l’attention pour la qualité dês 

aliments  ont coloque a disposition du consommateur. Dans ces aspects, plusieurs discut 

                                                 
* Mestre em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente, pela Université de Limoges, França. Diploma de Mestre 
revalidado pela Universidade Luterana do Brasil sob nº 00037/RS/ULBRA, conforme Portaria CNE nº 2.609, 
25/08/2004. 
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ont se fait sur la securité des aliments transgenics, tant en respect a l santé alimentaire 

du consommateur, combien la santé et qualité de l’environnement, pour une vie digne. 

Dans ce travail, parlons sur le aspect legal et la prudence qui se devoir aller sur la offre 

des aliments transgenics e sa culture, dans son habitat naturel.  Le Principe de 

Precaution, a incorporée  les plusieurs législations brasiliene, est un poit important de 

notre etude, qui a avec objetive, non s’arrêter le developement,mais avancer avec le 

qualité e dignité pour l’  homme, sans exposer le consommateur e l’environnement au 

risques inutile, a vitimé  les hommes dans sa santé e qualité de vie.  

 

MOT-CLÉS 

TRANGENICS, SANTÉ ALIMENTAIRE, PRINCIPE DE PRECAUTION, DROIT 

DU CONSOMMATEUR. 

 
 
INTRODUÇÃO 

O planeta terra assistiu estarrecido aos inúmeros problemas da “vaca louca” que 
enlouqueceu a Europa : os prejuízos foram imensos, tanto de ordem material como de 
ordem espiritual, pois os produtores tiveram grande perda e aqueles que perderam seus 
familiares sentiram intensa dor moral. As conseqüências foram funestas, tanto para 
produtores como para consumidores. O medo e o terror se instalaram. 

E a ciência avança a passos largos e o planeta assiste, atônito, a mais uma 
descoberta : os transgênicos. A transgenia – alterações genéticas - de alimentos para o 
consumo humano, será viável ? Trará prejuízos à saúde humana? E ao meio-ambiente, 
trará prejuízos?   

A agricultura já evoluiu muito e já conseguiu selecionar espécies mais resistentes 
e mais produtivas; mas ainda assim, atualmente se gasta muito em herbicidas e 
inseticidas nas lavouras, produtos na maioria das vezes tóxicos e cujos resíduos 
permanecem nos alimentos que estamos ingerindo diariamente. Com a transgenia, 
defendem alguns, as plantas ficam mais resistentes às pragas e desenvolvem-se mais 
rápido sem a utilização de herbicidas, pesticidas ou inseticidas. Mas ainda não sabemos 
ao certo quais os benefícios e quais os prejuízos que isto trará à saúde humana e ao meio 
ambiente com as alterações genéticas que se seguirão.  

Será que vale a pena utilizarmo-nos já dos transgênicos para a nossa alimentação ? 
Será que os estudos, neste tocante, não se mostram, ainda, muito imaturos para que se 
libere o uso de tais tecnologias ? 

Existe uma polêmica sobre os OGM’s – Organismos Geneticamente Modificados 
- que se tornou intensa depois que a indústria agrícola começou a utilizar técnicas de 
biologia molecular e o problema chegou ao nosso prato de comida, levantando uma 
série de questões. Além do mais, há a possibilidade de riscos à saúde do consumidor e 
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ao meio ambiente. Com efeito, isto tudo é uma obra humana, não ocorrendo de forma 
espontânea na natureza. 

É preciso atentar para essa nova e frágil relação que se forma entre o direito do 
consumidor, a saúde e o meio ambiente, haja vista que o avanço tecnológico faz surgir 
conseqüências que se refletem no mundo jurídico. Se por um lado não há evidências dos 
malefícios que os transgênicos podem trazer à saúde e ao meio ambiente, por outro, 
considera-se que essas questões não tenham sido exaustivamente estudadas, até então.  

Pode ser que os alimentos transgênicos sejam completamente inócuos, mas para 
sabermos será preciso testá-los. Pode ser que daqui há muitos anos nos lembremos dos 
transgênicos da mesma maneira como lembramos hoje das vacinas de Jenner1 e 
Oswaldo Cruz2. Mas apesar de pouco provável que eles sejam perigosos, nada nos 
garante que a história não será diferente, talvez mais parecida com àquela da 
talidomida3 ou da energia nuclear4, que pelos danos que causaram, tornaram-se 
inesquecíveis.   

É inegável que o desenvolvimento e a modernidade que estamos experimentando 
nos últimos anos, tais como: internet, telefonia celular, computadores, fibras óticas, etc, 
nos proporcionam uma melhor qualidade de vida. Entretanto, há um grupo de pessoas 
que se aproveita e faz mau uso dessas tecnologias e dos avanços científicos 
conquistados.  É o caso dos pedófilos e estelionatários que se utilizam da internet para a 
pratica de delitos, ou a escuta ilegal de ligações telefônicas . Tais delitos, não ainda 
previstos na legislação penal vigente, leva-nos a repensar a ética e a vida.  

Da mesma forma, precisamos ficar atentos em relação aos métodos de produção 
alimentar que, sob o pretexto de se erradicar a fome do planeta, acoberta a busca 
desenfreada do lucro, pelo detentor da tecnologia e que poderá nos trazer seqüelas 
enormes.  

Todos esses assuntos forçam o profissional do Direito a estudá-los, no intuito de 
encontrar mecanismos, a partir das normas já existentes, para coibi-los; pois o 
profissional do Direito não deve se acomodar diante das dificuldades surgidas, mas sim, 
fazer de sua vida uma eterna busca de soluções. 

Embora os Agrotóxicos e Pesticidas ofereçam riscos ao meio ambiente e o cultivo 
de OGM’s, especialmente o da soja transgênica, tenham relação direta com o 
desmatamento que refletirá na sadia qualidade de vida dos brasileiros, direito 
consagrado pela Carta Magna, este trabalho limitar-se-á a discutir somente a segurança 

                                                 
1  Em 1.778 o cientista Edward Jenner foi duramente criticado  pela sociedade e pela 
comunidade científica de sua época por causa de sua nova descoberta : a vacina contra a varíola. 
Passaram-se sessenta  anos até que a vacina tivesse maior aceitação popular  e hoje, graças a Jenner, a 
varíola não é mais uma ameaça  porque foi banida da face da terra. 
2  O brasileiro Oswaldo Cruz iniciou campanha contra a febre amarela no inicio do século XX, 
encontrando uma grande resistência contra a vacinação, uma tecnologia  desconhecida dos brasileiros de 
então. Houve movimento popular  para impedir a vacinação que ficou conhecida como a “Revolta da 
Vacina”. Mas, com o surgimento da febre amarela a história foi esquecida, e hoje temos a vacina contra a 
febre amarela, sendo aplicada em larga escala, nos postos de saúde de todo o Brasil.       
3  Medicamento (sedativo) desenvolvido na Alemanha em 1.954. Quando utilizado por mulheres 
grávidas, provocou  várias lesões e mutilações nos fetos, que nasceram deformados, com encurtamento 
dos membros junto ao tronco e graves problemas auditivos. 
4  Acidente Nuclear provocado junto a Usina de Chernobil. 
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alimentar, não se expandindo em discussões relativas aos reflexos que os temas aqui 
tratados produzirão no meio ambiente.    

As nossas argumentações, a seguir, são embasadas na Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil, de 1.988, da jurisprudência e das diversas leis federais 
(que possuem hierarquia5 sobre as legislações dos demais entes federados: Estados, 
Distrito Federal e Municípios), haja vista que a competência, para legislar Direito 
Sanitário no Brasil, é concorrente6 entre todos os entes federados7, sendo-nos 
impossível tratar de cada legislação individualmente, devido ao fato de ser o Brasil um 
país continental, com um grande numero de Estados e uma diversidade de municípios. 

Em primeiro plano é preciso destacar que o estudo que realizamos tem por 
objetivo a proteção do consumidor, mas não queremos dizer com isso, que para essa 
proteção será necessário frear o desenvolvimento ou o dinamismo econômico. A idéia é 
sim, permitir o desenvolvimento, mas de forma sustentável. Os riscos ligados ao 
desenvolvimento existem, e devem ser suportados por alguém e, aqui, o que visamos é 
proteger o consumidor, que certamente é a parte mais frágil desta relação. Entretanto, 
não queremos extinguir o produtor.  

Mas é importante frisarmos que um conflito se apresenta : de um lado o produtor 
que tem um custo para manter a saúde do consumidor e determina o que se produz e, do 
outro lado, o consumidor que tem o direito de consumir um alimento saudável. E o 
nosso estudo visa elucidar que, à luz da legislação vigente é necessário a proposição de 
regras jurídicas que promova uma vida harmoniosa entre as pessoas (produtor e 
consumidor). 

É de bom tom, que o legislador observe a proteção legal do consumidor e promova  
instrumentos jurídicos que coíbam o produtor de impor riscos desnecessários ao 
consumidor, impondo à população alimentos cuja natureza possivelmente ainda é 
desconhecida. Vale dizer que a sociedade deve se organizar e provocar o poder público 
a sair da  omissão, no tocante ao sistema de controle (fiscalização) que lhe compete.  

Um outro ponto importante, na liberação dos transgênicos sem o devido cuidado, é 
o da necessidade de se preservar o meio ambiente para se ter saúde, inclusive a  
alimentar e, conseqüentemente, da prevenção que possíveis riscos externos possam 
trazer à saúde alimentar, caso não se tome medidas de prevenção  aos riscos que se quer 
correr. 
                                                 
5  Conforme parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal de 1.988 : § 4º - A superveniência 
de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
6  Conforme artigos 24  e 30 da Constituição Federal : 
 Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
  (....) 
 XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
 Art. 30 - Compete aos Municípios: 
 I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
7  Os entes federados que compõem a República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 
18 da Constituição Federal : Art. 18 -  “A organização  político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”.     
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Dentro do Direito Ambiental, o Princípio da Precaução, assegurado na Diretiva 
18, entre outras coisas, prima pela exigência da avaliação do risco ambiental equivalente 
e a necessidade do EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental), para liberação, no meio 
ambiente e no mercado consumidor, de produtos que possam causar danos à saúde do 
consumidor. 

Esta diretiva, no seu artigo 2º, item 8, define avaliação dos riscos ambientais, 
como sendo “avaliação dos riscos para a saúde humana e meio ambiente, direta ou 
indiretamente, a curto ou a longo prazo”.    

Em linhas gerais, a Declaração  de Wingspread, define o Princípio da Precaução  
da seguinte forma : 

“Quando uma atividade representa ameaça e danos ao meio-
ambiente ou à saúde humana, medidas de precaução devem 
ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa ou efeito 
não forem plenamente estabelecidas cientificamente” 

 
Dentre os principais elementos do Princípio da precaução afigura-se os seguintes 

entendimentos : o de que devemos ter precaução diante das incertezas científicas; a 
visualização de alternativas às ações potencialmente prejudiciais; a transferência do 
“ônus da prova” aos proponentes  de uma atividade e não às vitimas ou vítima em 
potencial daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão e observação 
do Princípio – inclusive o direito público ao consentimento informado.   

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1.988, em seu artigo 225, § 
1º, inciso IV, introduz  no ordenamento jurídico brasileiro o Princípio da Precaução, 
quando determina que “incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para 
instalação  de obra ou atividade com potencial  de degradar o meio ambiente, um 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA), visando assegurar o direito que todos tem ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Logo, se o próprio texto constitucional inclui a saúde como um bem ambiental, 
pois o ambiente ecologicamente equilibrado visa preservar a saúde do ser humano, 
qualquer atentado contra esta, atenta contra o meio ambiente Qualquer permissibilidade 
ou atitude que permita, por exemplo a propagação de um vírus, atenta contra a saúde e 
contra o meio ambiente. No caso dos agrotóxicos, por exemplo, a contaminação dos 
alimentos por uso indevido, causa dano não só à saúde do consumidor, mas também ao 
meio ambiente que sofrerá agressões por uso indevido. No caso dos trangênicos, que 
são plantas que sofreram alterações genéticas e, portanto são mais resistentes, há um 
perigo silencioso: a própria natureza nos indica que as sementes de plantas são 
transportadas por animais silvestres, de um campo parta outro. Se não tivermos 
precaução, as sementes de plantas transgênicos, levadas por um pássaro, de um campo 
de transgenicos para um campo não transgênicos, permitira a destruição destes últimos, 
pois as plantas transgênicas são mais resistentes e dominam as naturais. Com isso 
poderemos ter um caos na cadeia alimentar.  

Ademais, não temos certeza suficiente de que as plantas transgênicas não causam 
mau à saúde alimentar. Da mesma forma com que permite-se a produção em larga 
escala em maior quantidade, há o risco de quem dela se alimentar começar a 
desenvolver órgãos físicos gigantescos, ou passar a sofrer de qualquer outro mal 
desconhecido ainda pela ciência humana.  
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Neste sentido, é preciso tomarmos muito cuidado : atender aos assédios dos 
produtores de sementes geneticamente modificadas, sem a devida precaução, parece-nos 
perigoso. A Declaração do Rio/92 preconizou o Principio da Precaução no seu Princípio 
15 e no item  17 de sua Declaração de princípios determina que a  a “a avaliação de 
impacto ambiental, como instrumento nacional, deve ser empreendida para atividades 
planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente, e 
que dependam de uma decisão de autoridade nacional competente”.  

Segundo Vladimir Garcia Magalhães8,  “a avaliação de impacto ambiental, 
chamada no ordenamento jurídico de EIA-RIMA, é um instrumento de aplicação  do 
Principio da Precaução; pois ao se estudar o impacto ambiental de uma atividade ou 
produto para a autoridade competente decidir a sua liberação ou não, se está prevenindo 
que ela provoque um dano ambiental indesejável, porque o estudo para avaliar o 
impacto dessa atividade ou produto indicará se existe ou não a possibilidade do dano 
ambiental e com que grau de significância”. 

Vale ressaltar que a Declaração Rio/92, com relação ao Princípio da Precaução , 
determina que, “quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”; logo,  não é 
necessário que exista absoluta certeza de que o dano vai ocorrer para se fazer a 
prevenção !! Pelo contrário, o princípio determina que basta a ameaça ou a possibilidade 
de que o dano ocorra.  

Portanto, para que se possa afastar as medidas de prevenção ao dano, é necessário 
que se tenha o máximo de certeza científica de que o dano não se concretizará. Assim 
sendo, cabe ao Estado o dever de fiscalizar e autorizar atividades  deste gênero. Não 
cabe ao Estado provar que tal produto ou atividade não trará danos ao meio ambiente ou 
a saúde do consumidor; cabe ao autor do ato ou produtor, a prova de tal situação. Logo, 
conclui-se que o Princípio da Precaução autoriza o Estado a simplesmente vetar as 
atividades potencialmente perigosas e sem certeza cientifica. Cabe ao interessado provar 
que a atividade não é perigosa. Portanto temos a aqui a clara inversão do ônus da Prova.   

Cabe lembrar também que, a Lei é o instrumento jurídico que rege nossa conduta 
em sociedade. A ninguém é dado desconhecer a Lei. Portanto, cabe ao interessado, 
realizar todas as pesquisas necessárias para nos dar a certeza cientifica e arcar com todo 
o ônus de tal ato. Não cabe ao Estado o ônus de ter que provar que a atividade 
pretendida não oferece certeza científica. Neste trabalho, vamos de forma sucinta, 
explorar o nosso tema dando ênfase ao princípio da precaução, dada a sua magnitude e a 
sua inserção dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  
 
AS GRANDES POLÊMICAS RELATIVAS AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 
A busca de uma melhor qualidade nos alimentos, bem como a necessidade de 

produção em larga escala e a necessidade de preservação do meio ambiente chocam-se 
com as tendências recentes no sistema agroalimentar.   

                                                 
8 MAGALHÃES, Vladimir Garcia.  Organismos Geneticamente Modificados, Ed. Del Rey, Belo 
Horizonte, 2005. 
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Se por um lado temos a necessidade de se produzir mais, por outro temos a 
obrigação de fazê-lo com a devida cautela. A busca de uma melhor qualidade nos 
alimentos choca-se com as novas técnicas de produção. Uma das principais polêmicas é 
a que diz respeito aos OGMs. Não se sabe ainda se, com a utilização dos transgênicos, 
preservar-se-á a qualidade alimentar  e conservar-se-á os recursos genéticos  . 

A discussão sobre o tema é vasta; entretanto, percebe-se que há uma grande 
preocupação com a qualidade do sistema de fornecimento, visando tanto o interesse dos 
consumidores quanto preocupações com o meio ambiente.  O foco do interesse dos 
consumidores centra-se na saúde alimentar,  

A partir dos anos 80 a política agrícola da União Européia têm se deslocado para 
um apoio a técnicas ambientalmente corretas e para a  valorização de produtos 
alimentares típicos e tradicionais.Esta  nova forma de pensar começa a sofrer  ameaça 
dos produtos transgênicos. Enquanto a União Européia apóia técnicas agrícolas 
ambientalmente corretas, os países em desenvolvimento convergem seus receios em 
relação à utilização dos transgênicos : a erosão dos seus recursos genéticos vegetais. 
Esta ameaça pode surgir a partir de mecanismos de seleção natural que fazem com que 
plantas transgênicas  se tornem invasoras e dominantes num habitat agrícola natural, ou 
pelos mecanismos do mercado, apoiados em mudanças de regime de propriedade 
intelectual que levam à expropriação dos direitos do produtor de replantar as suas 
sementes e manter variedades locais. 

Além desse temor há o conflito entre os valores éticos e interesses em torno da 
difusão dos transgênicos. Este conflito se estende para o campo científico de análise e 
regulação de risco, em relação ao qual já se formou um conflito Internacional : Há um 
bloco de paises (Estados Unidos, Canadá e Argentina ) que são os produtores mais 
importantes  de transgênicos, que apóiam o “princípio da equivalência”, que se baseia 
na regulação de riscos, o que implica que um produto transgênico  pode ser desregulado 
se considerarmos que ele não apresenta um risco maior que sua contrapartida 
convencional. De outro lado, temos a União Européia, que apóia o princípio da 
precaução, que justifica uma ação preventiva contra o risco de danos graves e 
irreversíveis, mesmo que a prova científica não seja conclusiva. 

Além do que já dissemos, vale a pena dizer que a idéia deste princípio encontra 
respaldo no famoso ditado popular : “melhor prevenir do que remediar”.  Dentre os 
principais elementos deste Princípio   figuram : a precaução  diante das incertezas 
científicas; a exploração de alternativas a ações potencialmente prejudiciais; a 
transferência do “ônus da prova”  aos proponentes de uma atividade e não às vítimas ou 
vítimas em potencial daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão e 
observação do Princípio – inclusive o direito público ao consentimento informado. 

Às vezes, se esperarmos por comprovações, tarde demais. Os padrões científicos 
para a demonstração de causa e efeito são muito elevados. Por exemplo, já havia a forte 
suspeita de que fumar provocava câncer do pulmão muito antes desta associação ter 
sido estabelecida de forma conclusiva, isto é, ter atendido aos padrões científicos de 
causa e efeito. Àquela altura, muitos fumantes já haviam morrido de câncer do pulmão. 
Mas muitos outros já haviam deixado de fumar, devido às crescentes evidências de que 
o fumo tinha ligação com o câncer de pulmão. Essas pessoas estavam exercendo 
judiciosamente a precaução, apesar de um certo grau de incerteza científica. 
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De acordo com o Principio de Precaução, quando evidências cientificas razoáveis 
de qualquer tipo nos dão boas razões para acreditarmos que uma atividade, tecnologia 
ou substância possam ser nocivas, devemos agir no sentido de prevenir o mal. Se 
esperarmos sempre pela certeza científica, haverá gente sofrendo e morrendo, e os 
danos ao mundo natural podem ser irreversíveis. 

A maior parte da legislação ambiental no Brasil visa  a limpeza da poluição   e o 
controle de sua emissão no meio ambiente : regulam a emissão de substâncias tóxicas, 
ao invés de limitarem seu uso ou produção na fonte, no inicio. Essas leis são 
importantes porque partem do pressuposto de que os seres humanos e o ecossistema 
podem absorver uma determinada quantidade de contaminação sem serem lesados. 
Entretanto, estamos descobrindo agora o quanto é difícil saber que níveis de 
contaminação seriam seguros, se é que tais níveis existem.  

Muitas de nossas leis e práticas relativas a alimentos e medicamentos são muito 
voltadas para a precaução. Antes de um medicamento ser lançado no mercado, o 
fabricante deve comprovar sua segurança e eficácia. E  a população deve ser informada 
dos riscos e efeitos colaterais antes de usá-lo. Mas há algumas brechas importantes na 
legislação e no modo como ela é observada. Se o princípio da Precaução fosse 
universalmente aplicado, muitas substâncias tóxicas, contaminantes e práticas 
negligentes nem seriam produzidas ou usadas.   O princípio de Precaução focaliza a 
prevenção e não a cura. 

Outro problema é que aqueles que correrão o risco não são informados ou 
consultados. Por exemplo: as pessoas que ingerirem alimentos transgenicos são 
informadas do risco que correm ao alimentarem-se deles ? Há informação de que terão 
filhos monstros ou defeituosos ? Não, as pessoas não são informadas sobre o seu efeito 
colateral, mesmo porque ainda não se sabe quais seriam estes; mas a ausencia deste 
conhecimento não deve permitir que o produtor coloque o produto à disposição do 
consumidor. 

Ainda existe mais uma brecha legal : a análise “custo-benefício”, que determina se 
os custos de uma lei valem os benefícios que ela traria. Geralmente, os custos de curto 
prazo da lei recebem mais peso do que os custos a longo prazo de um dano possível – e 
é deixada ao público a tarefa de resolver os prejuízos. Da mesma forma, muitos 
acreditam ser virtualmente impossível quantificar os custos dos danos à população ou os 
benefícios de um meio ambiente sadio. 

O efeito dessas brechas é conceder o benefício da dúvida aos produtos, tecnologias 
e a todas as atividades econômicas novas existentes, mesmo àquelas que, 
eventualmente, demonstrem ser nocivas. As empresas, projetos, tecnologias e 
substâncias, são, de fato, “inocentes até prova do contrário”. Enquanto isso, a 
população, o consumidor, e o meio ambiente assumem os riscos, muitas vezes, 
tornando-se as vítimas. O que se quer demonstrar aqui é que deve ser  do produtor o 
ônus de provar que o alimento que o mesmo está colocando no mercado, está livre de 
perigos; que pode ser consumido sem causar danos à população.  

Interessante dizer que ao iniciarmos nossos estudos referente a este tema, no ano 
de 2001, o que relatamos no parágrafo acima era o sentimento que imperava. Hoje, 
porém, no inicio de 2007, já verifica-se uma forte pressão popular. O aquecimento 
global e principalmente o  calor que se faz sentir na  região amazônica, parece ter 
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disparado um alarme na população desta parte mais longínqua do país. O povo, embora 
falte muito ainda para se educar,  já discute o calor e os demais riscos a que o homem 
está submetendo o meio ambiente e a sua própria vida.  

Neste particular, enquanto a soja transgênica adentra o território dos amazônidas 
em detrimento da floresta exuberante, já podemos perceber que o povo não está mais 
apático :  a forte pressão que o Ministério Público  está fazendo através de novéis 
promotores de justiça tem auxiliado, e muito, na mudança para melhor, deste quadro. 
Isto tem dando um impulso positivo pressionando a aplicação do Princípio de 
Precaução. Em outras regiões do Brasil, também já se percebe claramente esta mudança. 

Assim, pelo que se pode observar, não se quer fazer a economia estancar, mas 
crescer de forma sustentável e equilibrada, lançando-se mão de formas mais seguras e 
mais baratas de fazer as coisas : desenvolvendo-se produtos e tecnologia “mais limpos”. 
Às vezes, diminuir a velocidade a fim de se aprender mais sobre danos potenciais, ou 
não fazer nada, é a melhor alternativa. 

 Assim, queremos dizer que o princípio da precaução serviria como um “quebra-
molas” no desenvolvimento de tecnologias e empreendimentos. É preciso investir na 
pesquisa. Sem pesquisa  disciplina não se chega à segurança.  

Logo, o Princípio da precaução transfere o ônus da prova, do consumidor para os 
proponentes de uma nova tecnologia. Faz com que o Consumidor possa tomar 
conhecimento e interferir no desenvolvimento de tecnologias que apresentem um 
potencial de risco. Os proponentes devem demonstrar,  através de um processo aberto, 
que a tecnologia é segura, ou necessária, e que não  há alternativas melhores. O 
consumidor teria voz ativa nessa determinação. Este é o processo legal, ético e em 
benefício da sociedade e, conforme vamos demonstrar, o Poder Judiciário em todos os 
momentos que foi provocado tem se manifestado com pulso forte, determinando que se 
aplique o Principio da Precaução.  

Abriremos aqui um parêntese para dizer que o Princípio de Precaução foi 
introduzido na Europa na década de 80, tornando-se a base do acordo de 1.987, que 
proíbe o lançamento de substâncias tóxicas persistentes no Mar do Norte. Ele consta da 
Convenção sobre Biodiversidade. Um número cada vez maior de leis ambientais suecas 
e alemãs fundamenta-se no Princípio de Precaução. Conferências Internacionais sobre 
substâncias tóxicas persistentes e o buraco de ozônio constituíram fóruns para a 
promoção e debate deste princípio.   

Países que estão  à frente com leis ambientais mais fortes e abrangentes, como a 
Alemanha  e a Suécia, desenvolveram novas tecnologias mais limpas, apesar dos custos 
temporariamente mais elevados. Eles agora podem  exportar tecnologia. Outros países 
correm o risco de serem deixados para trás, com instalações e tecnologias obsoletas e 
poluentes, que o consumidor logo as reconhecerá como intoleráveis. Há sinais de que 
isso já esteja acontecendo.  

A nossa proposta é progredir com mais cautela do que fizemos antes. Algumas 
tecnologias talvez sejam trazidas ao mercado mais lentamente; outras podem ser 
interrompidas ou gradualmente desativadas. Por outro lado, haverá muitos incentivos à 
criação de novas tecnologias que farão com que seja desnecessário produzir e usar 
substâncias e processos nocivos, as quais trarão benefícios econômicos a longo prazo. 
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Os riscos fazem parte da vida, mas é importante que o consumidor faça pressão 
em favor de alternativas menos prejudiciais; que exerçam seus direitos a um meio 
ambiente limpo e benéfico à vida e, quando exposto a riscos, que tenham conhecimento 
disso e que participem da decisão de aceita-los ou não.     

O Princípio da Precaução deve ser o fundamento da reforma de leis e 
regulamentos ambientais e da criação de novas leis. A precaução deve ser exercida, 
discutida e promovida em muitos níveis : legislação, práticas industriais, ciência, opções 
dos consumidores, educação, comunidades e escolas. A Constituição Federal brasileira 
contempla o Princípio da Precaução no seu Artigo 225, § 1º9. Este artigo contempla um 
riquíssimo conteúdo jurídico que por si, protege a meio e a saúde do consumidor.  

A Constituição Federal brasileira contempla o Princípio da Precaução no seu 
Artigo 225, § 1º10. Este artigo contempla um riquíssimo conteúdo jurídico que por si, 
protege o meio e a saúde do consumidor. Além dele, existem vários outros instrumentos 
jurídicos, dentre os quais se destaca a Lei nº 6.938/81 – Lei  de Política Nacional do 
Meio ambiente, que em seu artigo 1º e 2º11, contemplam o Principio da Precaução. 

                                                 
9

   Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
 § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
 I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
 II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético; 
 III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
 V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
 VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente; 
 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
10

   Art. 225 idem 
 
11

  Art. 1º- Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do Art. 23 e no Art. 225 da Constituição, estabelece a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 12.04.90) 
   
 Art. 2º- A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
 I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio 
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
 II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
 III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
 IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
 V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
 VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; 
 VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
 VIII - recuperação de áreas degradadas; 
 IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
 X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação ativa na defesa do meio ambiente 
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Logo, a legislação pertinente a este assunto é grandiosa e contém comandos eficazes. 
Resta-nos operá-la e exigir que ela seja cumprida. 
A questão alimentar, pela amplitude e abrangência das questões envolvidas implica em 
compromissos de políticas que envolvem quatro ramos da política : a segurança 
alimentar, a garantia de acesso universal aos alimentos, a garantia da qualidade 
nutricional e sanitária dos alimentos, e o controle e conservação da base genética. 

A Segurança Alimentar significa assegurar aos humanos alimentos com 
contributos adequados à saúde dos consumidores, implicando alimentos de boa 
qualidade, livres de contaminações de natureza química, biológica ou física, ou de 
qualquer outra substância que possa acarretar problemas à saúde da população.  

A contaminação alimentar constitui problema sério de saúde pública, podendo 
causar diversas enfermidades e agravar os problemas nutricionais. Isto permite que o 
consumidor se posicione mais ativamente, passando a exigir alimentos com atributos 
gastronômicos e nutricionais considerados seguros. Em função disto, as decisões de 
compra de alimentos, tradicionalmente baseadas  em aspectos de variedade, 
conveniência e preço, passam cada vez mais a envolver aspectos adicionais, como a 
qualidade, nutrição, segurança e sustentabilidade ambiental. 

O artigo 225 da CF/88 prescreve que todos têm direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e que este é um bem de todos. Neste sentido, o meio 
ambiente, que deve estar saudável para que o homem tenha saúde, também deve estar 
protegido, sendo necessário que se utilize dos meios legais para isso. Assim, cabe ao 
Estado intervir, quando atividades que possam resultar em possíveis danos ao meio 
ambiente e à saúde do homem o ameaçarem. 

Para este mister, tem o Estado, o Poder de Polícia, que se define como “a 
faculdade que o Estado possui de intervir na vida social, com  a finalidade de coibir 
determinados comportamentos que sejam julgados nocivos para a vida em 
comunidade”12. Este Poder constitui-se em uma ação estatal, preventiva ou repressiva, 
visando coibir ou evitar danos sociais a coletividade. Para reforçar, vale a pena, aqui, 
transcrever trecho da ECO-92 (Convenção Internacional ocorrida no Rio de janeiro em 
1992) :  

PRINCÍPIO 15 – “Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução 
devem ser largamente aplicadas pelos Estados, segundo suas capacidades. Em 
caso de risco de danos graves e irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas visando 
prevenir a degradação do meio ambiente”(gn) 

 
Assim, podemos concluir que o principio deixa claro que o papel do Estado é o de 

intervenção obrigatória na defesa do meio ambiente, para preservar a saúde da 
população.  

Conforme dissemos, este principio está inserto no artigo 225 da CF/88, que impõe 
ao Estado, o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Repetimos 
: no inciso II deste artigo é-lhe atribuída a incumbência de preservar a diversidade e 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as atividades dedicadas à 

                                                 
12 ARAÚJO, Luiz Ermani  Bonesso de, artigo : “A Bioética em discussão : o caso da soja 
transgenico”. Revista do Direito n.15, Ed., UNISC, p.34) 
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pesquisa  e a manipulação genética. Já no inciso V deste artigo, fica clara a incumbência 
do Estado de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 
e substâncias que comportem risco para a vida, à sua qualidade, à saúde e o meio 
ambiente. 

Especificamente no caso de alimentos geneticamente modificados  há um 
desconhecimento quanto aos efeitos à saúde humana, bem como o de possíveis 
impactos ao meio ambiente. Logo, “se não há prévia e clara base cientifica para definir 
os efeitos ou os níveis de contaminação  de um certo produto, é mais prudente que o 
Estado e os cidadãos  pressionem o provável, ou potencial, causador do dano ambiental, 
a provar, antes que seus efeitos imprevisíveis possam ocorrer, que a atividade especifica 
ou o uso de certos produtos ou substancias não irão alterar o meio ambiente”13.     

Desse modo, tanto no caso de OGMs (Organismos Geneticamente Modificados), 
como no de alimentos irradiados, como naqueles cultivados com agrotóxico, etc..., se há 
dúvida cientifica em relação aos efeitos nocivos  para o meio ambiente ou para a saúde 
humana, esses devem ser evitados. Especificamente no tocante aos transgênicos, 
existem muitas duvidas sobre os efeitos que estes alimentos produzirão na saúde 
daquele que o consome, como sobre a possível alteração genética que os mesmos 
produzirão ao meio ambiente que o circunda. 

E é ao sabor desta dúvida que uma discussão se levanta : de um lado cientistas e 
ambientalistas que chamam a atenção pelo pouco tempo  de acompanhamento e análises 
indicativas de possíveis efeitos nocivos à saúde do consumidor e ao meio ambiente, 
alertando sobre as prováveis  riscos à saúde humana e ao meio ambiente, decorrente do 
uso de produtos transgenicos; de outro lado, temos as grandes empresas do setor 
bioquímico, em especial a Monsanto, que negam a possibilidade de que seus efeitos 
nocivos venham a acontecer, dados os cuidados técnicos tidos e pela possível não 
constatação, até agora, de nenhum caso relatado.   

Entretanto, conforme dissemos anteriormente, não cabe ao produtor alegar  que, 
pelo fato de ainda não ter ocorrido nenhum caso constrangedor, deve-se afastar a 
hipótese  de que não há riscos. Pelo contrário, ele deve provar que o risco não existe, 
apresentando o máximo de certeza cientifica possível. Logo, se é notório as incertezas 
dessa nova tecnologia, exige-se a aplicação do princípio da precaução, sendo este um 
dever do Poder Público, não podendo ser postergado para que se evite graves e 
irreparáveis problemas. Um dos mecanismos de segurança a ser utilizado, conforme já 
dissemos, é o Estudo de Impacto Ambiental – EIA (CTNBio). O Poder Público deve 
tomar medidas preventivas, tendo em vista que a prevenção é  melhor do que a 
reparação a posteriori, dos danos que porventura venham a ocorrer. Neste propósito 
insere-se o problema ético da experimentação científica, não devendo esta atentar contra 
a dignidade e a vida humana.  “É uma questão de bioética.”. 

Um exemplo claro desta situação caótica, é o do arroz transgênico, plantado a 
nível de experimento  no estado do Rio Grande do Sul que, não seguindo as normas de 
biossegurança exigidas  pela lei brasileira, levou a CTNBio a determinar que se 
queimasse a respectiva lavoura. 

                                                 
13  ARAÚJO, Luiz Ernani Bonesso de. Revista do Direito, jun/20014, n. 15, Ed. UNISC, p.36  
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Por outro lado, não podemos deixar de falar, também, da necessidade de 
informação. O consumidor tem o direito de escolher o que quer consumir; portanto 
deve estar informado quanto ao produto que está à sua disposição, por isso, a 
importância da exigência da rotulagem.  A Rotulagem deve se prestar a isso : é preciso 
que os alimentos transgênicos contenham rótulos claros, com informações precisas de 
que contém componentes transgenicos, dando-lhe as especificações técnicas e 
científicas. 

Há que se dizer que a demanda por produtos de melhor qualidade por parte do 
consumidor , demonstra  uma forte correlação com a renda, grau de informação e a 
idade do consumidor. Além das qualidades extrínsecas (aparência, cor , tamanho e 
formato) do produto, o consumidor também leva em conta outras qualidades intrínsecas 
: ausência de resíduos químicos, aditivos e conservantes, valor nutricional e também 
associa a qualidade do produto à reputação dos produtores ou da empresa. Os atributos 
intrínsecos são valorizados pelo consumidor com maior poder aquisitivo e mais 
informado. Estas informações não estão visivelmente colocadas no produto  e não há 
como verificar a segurança do alimento  apenas pelo seu aspecto externo, ou sabor,  na 
ocasião da compra.  

Necessário fazer aqui um parêntese : a doutrina majoritária  defende que a 
prevenção é uma conduta racional diante de um mal que a ciência pode determinar  e a 
precaução,  as incertezas dos saberes científicos. Assim, o princípio da prevenção 
refere-se ao perigo concreto e o princípio da precaução, ao perigo abstrato14. 

A confiança que o consumidor deposita no produto torna-se elemento de peso 
fundamental na decisão da compra. Assim, a segurança sanitária e nutricional constitui-
se em um instrumento de competitividade na cadeia agroalimentar, atingindo desde as 
etapas de competitividade da produção até o consumo final, passando pela indústria, 
distribuição e comercialização.  

Neste sentido, é preciso dizer que há a necessidade de uma forte inter-relação 
entre os diversos atores para o êxito das ações de segurança alimentar; pois é a 
somatória das ações dos agentes ao longo da cadeia agroalimentar que determina a 
segurança do produto 

Assim, a conscientização dos consumidores, dos governos, dos produtores 
agrícolas e das empresas do sistema agroalimentar eleva os requisitos de qualidade e 
segurança dos alimentos. Esta demanda por produtos seguros faz com que se formem 
mercados mais exigentes e a competitividade leva as empresas a buscarem respostas aos 
novos anseios dos consumidores. 

Não obstante ao fato de já existir esta preocupação, é muito rudimentar ainda os 
resultados obtidos. Um dos maiores efeitos de tais preocupações tem sido a 
regulamentação de normas de rotulagem, preservação de identidade e rastreabilidade de 
produtos alimentares–transgênicos, convencionais ou orgânicos - com o objetivo de : 
 

- facilitar o monitoramento e o fortalecimento da segurança alimentar para 
assegurar a saúde pública, de modo que permita a identificação de eventuais fontes 

                                                 
14  HAMMERSHMIDT. O Risco na Sociedade Contemporânea e o Princípio da Precaução no Direito Ambiental, p.48-
49.Apud  citado por VARELLA, Marcelo Dias, Organismos Geneticamente Modificados, pg.70, Ed. Del Rey, Belo Horizonte 2005. 
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de contaminação alimentar, o subseqüente isolamento da causa da contaminação e 
a remoção do alimento contaminado do mercado; 
- reforçar a garantia do direito de informação sobre a segurança e a qualidade 

dos alimentos aos consumidores, reduzindo a assimetria de informações 
adicionais sobre a qualidade e sanidade dos produtos, de tal modo que o  
consumidor possa escolher  os produtos a serem adquiridos de acordo com sua 
preferência; 

- aumentar a proteção de consumidores  contra fraudes e concorrência desleal 
por meio da obrigatoriedade da constituição de sistemas de rastreabilidade 
pelas firmas produtoras de alimentos com atributos alimentares 
substancialmente diferenciados, de modo que se verifique e prove a existência 
de tais atributos (Estados Unidos, Food Standards Agency, 2002) .15  

-  
Neste aspecto, então, a Segurança alimentar diz respeito à saúde do consumidor. O 

bem ambiental SAÚDE, na ordem jurídica brasileira, é um bem difuso, estudado 
também pelo Direito Ambiental, que a partir da Constituição Federal de 1.988 passou a 
ter grande relevância e maior força ganhou com o advento da Lei 8.078/90, o Código de 
Defesa do Consumidor.   

Assim, dentro deste contexto, haveremos de levar em conta o caput do artigo 225 
da Constituição  Federal16 de 1.988 que, visando  defender e preservar, para as presentes 
e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida, contempla o princípio da prevenção e a conseqüente precaução, pois 
uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa ela deve ser 
evitada, ou seja, quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada 
ação sobre o meio ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação 
destruidora. E, conforme já dissemos, o mesmo texto, em seu artigo 225, § 1º, IV17, 
exige que, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, é necessário o estudo prévio de impacto 
ambiental.  

A legislação brasileira, no tocante a estes aspectos é boa, no meu entendimento. 
Os mecanismos legislativos são claros. Entretanto é preciso que haja conscientização da 
população, honestidade do Poder público de se exigir todos os procedimentos legais 
para o produtor, que é quem deve assumir o risco. 

Neste sentido já temos julgados firmados pelo TRF1 onde, em particular a 
relatora, desembargadora  Selene Maria de Almeida, assim já tem se manifestado 
exigindo o cumprimento da normas jurídicas existentes  em completa harmonia com o 
principio da precaução, determinando observar-se as regras relativas à segurança 
alimentar, já contidas nos Decretos 3871/2001 e Decreto 4.680/2003 :  
 

                                                 
15  Citado por Lavínia Pessanha & John Wilkinson, in “Transgênicos, recursos genéticos e segurança alimentar”, pág.13, 
editora ABDR, 2005) 
16  Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
17  § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 (...) 
 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
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CURVA DE DEGRAÇÃO E PERSISTÊNCIA DO GLIFOSATO NO SOLO, EFEITO DO 
GLIFOSATO NA MODULAÇÃO DA SOJA RR E SOJA NOS USOS ATUAIS, ROUNDUP 
(GLISOFATO) COMO AGENTE QUELADOR DE FÉ E AI, AÇÃO DE ROUNDUP EM 
CONDIÇÕES DE DEFICIÊNCIA HÍDRICA, DADOS DE RESÍDUOS DE GLIFOSATO EM SOJA, 
TOXICOLOGIA E SENSIBILIDADE QUÍMICA DO GLISOFATO COM O SURFACTANTE, 
MUDANÇA DE CLASSE TOXICOLÓGICA DO ROUNDUNP, POTENCIAL DE SURGIMENTO DE 
PLANTAS DANINHAS RESISTENTES AO GLISOFATO, ALTERAÇÃO A COMPOSIÇÃO 
FLORÍSTICA, SEGURANÇA ALIMENTAR, SEGURANÇA DA PROTEÍNA CP 4 EPSPS, 
ISOFLAVOMAR NA SOJA RR, AVALIAÇÁO DA SOJA RR NA ALIMENTAÇÃO ALIMENTAR 
ANIMAL). PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA SOJA ROUNDUP NO BRASIL. TESTES DE CAMPO 
DA SOJA ROUNDUP READY REALIZADOS NO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE DO BRASIL: 
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADOS NO BRASIL (MICROBIOLOGIA DO 
SOLO-NODULAÇÃO, PLANTAS DANINHAS, ENTOMOLOGIA, FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO, 
OCORRÊNCIA DE INSETOS, PRAGAS E INIMIGOS NATURAIS, AVALIAÇÕES DE DOENÇAS, 
DIVERSIDADE DE ESPÉCIES E POTENCIAIS ALTERAÇÕES NA COMUNIDADE DE PLANTAS 
35 DANINHAS, FIXAÇÃO DO NITROGÊNIO ATMOSFÉRICO E AVALIAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE DO SOLO, BIOMANA MICROBIANA, ATIVIDADE RESPIRATÓRIA 
MICROBIANA E INFECÇÃO ENDOMICORRIZICA, COLONIZAÇÃO DE MICORREIZAS, 
VESÍCULO ARBUSCULARES, DINÂMICA POPULACIONAL DE ANTRÓPODES EM ÁREA 
CULTIVADA, AVALIAÇÃO DE DOENÇAS (FITOPATOLOGIA) PRODUÇÃO DE TECIDO 
VEGETAL, AVALI ÇÃO DE FLUXO GÊNICO, CAPACIDADE DE ESTABELECIMENTO, 
SOBREVIVÊNCIA E REPOSIÇÃO), MONITORAMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA 
PRODUZIDA. ESCAPE GÊNICO DE SOJA RR. ROTULAGEM DOS PRODUTOS OGM. 
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Vale a pena destacar, também, que o artigo 5º, caput18, da Constituição Federal 
Brasileira, estabelece aos brasileiros, a garantia fundamental  e difusa do direito à vida, 
à liberdade e à segurança. Logo, qualquer atividade que possa ser danosa, deve ser 
evitada.  

Assim sendo, verificamos que a Carta Maior brasileira prevê, em seus 
dispositivos, a garantia da vida e da segurança de todos. Isto também se aplica ao 
fenômeno jurídico da biossegurança, caracterizada pelo conjunto de normas legais que 
estabelecem critérios e técnicas de manipulação genética, com a finalidade de se evitar 
danos ao meio ambiente e à saúde humana, no amplo contexto da diversidade biológica 
e da diversidade agro-alimentar. Não só diz respeito à manipulação genética, mas 
também à segurança em relação aos agrotóxicos : deve-se eliminar os riscos alimentares 
de intoxicação por intoxicação de agrotóxicos, também.  

Diante deste contexto, é importante destacar que, não se quer aqui, frear o 
desenvolvimento. Mas deve-se agir com cautela, porque o preço do desenvolvimento 
pode ser muito alto e a sociedade pode não estar disposta a pagá-lo  !!!  

Por exemplo : fala-se muito na produção dos transgênicos para se matar a fome do 
mundo ! A alegação é a de que, se produzirmos alimentos em maior quantidade e em 
proporções maiores certamente matar-se-á a fome da população que agoniza, por esse 
motivo. Entretanto, há que se pensar que, ao modificarmos a estrutura genética da planta 
que nos alimenta hoje, para que ela possa produzir mais rapidamente e com frutos em 
tamanhos maiores, certamente quem dela se alimentar também crescerá mais do que o 
normal ?!?!? Essa dedução é óbvia, pois se comemos alimentos com componentes desta 
natureza, que produzem mais e em tamanhos maiores, é evidente que também 
cresceremos mais e envelheceremos mais rápido. Ora, sob esta ótica, quem come mais : 
um rato ou um elefante????? 

É óbvio que o elefante come mais que um rato. Então, se hoje sou um homem que 
atingiu 1,50 m de altura, alimentando-se de alimentos orgânicos, à medida em que me 
alimento de produtos geneticamente modificados, vou atingir os 2,50 m de altura e 
certamente necessitarei de mais alimentos que o normal, para manter minha estrutura 
física.!  

Ademais, se uma planta transgênica produz mais safras  do que uma planta normal 
produziria e, se seus frutos amadurecem mais rapidamente, posso concluir que o ser 
humano que a ingerir também terá seu metabolismo alterado e terá mais filhos  no seu 
ciclo de vida ou envelhecerá mais rapidamente ?!?!?!? A essas perguntas ainda não 
temos respostas !!! Por isso é que debatemos e insistimos no estudo e na pesquisa. 

Outro ponto a  verificar, em relação aos transgênicos, é que as empresas que 
produzem as sementes, as produzem mais resistentes às pragas e elas são tecnicamente 
programadas para eliminar ervas daninhas que tentarem sobreviver ao seu derredor. 
Pergunta-se : será que essa planta é tão inteligente assim que saberá distinguir a 
diferença entre uma erva daninha e uma planta orgânica normal ? Impossível !!! 
sabemos que a inteligência só está presente no ser humano. Um caso típico desta 
situação  é a planta símbolo da floresta amazônica, a fruta “cupuaçu”que vive na região 
                                                 
18  Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
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amazônica e é uma planta solitária. Ao seu redor não existe outras plantas pois a sua 
árvore é de natureza tão forte que elimina as demais plantas que queiram crescer em seu 
derredor. Imaginemos então que, as plantas transgênicas, programadas geneticamente 
para destruir pragas e ervas daninhas, se plantadas ao lado de uma cultura de plantas 
orgânicas normais, sofrerem o processo de polinização natural pelos insetos, levar para 
a cultura orgânica uma semente da cultura transgênica, esta semente disseminará toda a 
cultura orgânica.  Será que não enfrentaremos o caos  ambiental ?  Se isso ocorrer, quem 
cessará este caos ?   

Por tudo isso, é preciso precaução. Principalmente na questão das cultura de 
plantas transgênicas, antes que elas ocorram é necessária  a precaução e elaboração do 
EIA – RIMA (Estudo de Impacto Ambiental).  

Nesta linha de pensar é que tem se orientado a jurisprudência em nosso país, 
determinando o Estudo de Impacto ambiental, quando houver a incerteza ou a 
possibilidade de se produzir danos ao meio ambiente .Vejamos o acórdão da proferido 
pelo TRF da 4ª Região :  

TRF 4ª REGIÃO: 
Classe: AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 61303 
Processo: 199971000076922 UF: RS Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA - 
DJU DATA:14/02/2001 PÁGINA: 230 
RELATORA: JUIZA MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE 
EMENTA: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL. EXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO PODER 
EXECUTIVO E EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EIA/RIMA. LEI 
FEDERAL Nº 8.974/95. LEI ESTADUAL Nº 9453/91. DECRETO ESTADUAL Nº 
39.314/99. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. Tendo a 
Constituição Federal estabelecido a competência concorrente entre a União e Estados 
para que legislem sobre meio ambiente, nada impede que a lei estadual, considerando 
as características próprias do local, estabelece controle mais minucioso sobre os 
experimentos realizados com organismos geneticamente modificados, no caso soja 
transgênica. O Decreto Estadual nº 39.314/99 que estabeleceu a exigência de 
apresentação do EIA/RIMA não contrariou a Lei Federal nº 8.974/95. Apenas 
regulamentou o contido na Lei Estadual nº 9453/91 e obedeceu o contido no artigo 
225 da Constituição Federal. Apelação improvida.  

 
Neste mesmo sentido, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 

31/08/1981 também nos traz elementos suficientes para agirmos com precaução. Esta 
Lei inseriu, em seu artigo 4º, como objetivos essenciais dessa política pública, a 
compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação e restauração dos 
recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida19. Não obstante 
                                                 
19  Art. 4º- A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
 I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico; 
 II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios; 
 III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e 
manejo de recursos ambientais; 
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a isso, em seu artigo 9º , estabelece a avaliação  de estudos de impactos ambientais e o 
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras20. E mais, 
estabelece ainda que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva 
e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar  
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual 
competente e do Ibama, no caso de atividades e obras de significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional21

Dentro deste contexto, não podemos deixar de dizer que a Lei 10.165 de 27/12/2000 
acrescentou o anexo VIII à lei 6.938/81, permitindo o “uso de recursos naturais”, mas 
submetendo-o ao licenciamento ambiental; pois considera como atividades 
potencialmente poluidoras, a utilização do patrimônio genético natural, a introdução de 
espécies exóticas ou geneticamente modificadas e o uso da diversidade biológica pela 
biotecnologia. 

Pelo que acima expusemos, há no Brasil, farta legislação que manda se observe o 
princípio da precaução. Toda e qualquer atividade que implicar em cultivo, produção, 
manipulação, transporte, transferência, comercialização, importação, exportação, 
armazenamento, pesquisa, consumo, liberação e descarte dos Organismos 
Geneticamente Modificados  e seus derivados, deve-se observar as disposições da Lei 
6.938/81 – Lei de política Nacional do Meio Ambiente, pois esta Lei contém 
mandamentos preventivos que visam proteger  a vida e a saúde : humana, dos animais, 
das plantas e do meio ambiente22. E seus regulamentos atuam como efetiva  prevenção e 
mitigação de ameaça à saúde humana e degradação ambiental. 

Na verdade, o Princípio da Precaução, que foi incluso na Declaração do Rio/92, 
como Princípio de nº 15, atua como regra de Direito Internacional. Este Princípio tem a 
seguinte redação, naquela Convenção Internacional :  
                                                                                                                                               
 IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia s nacionais orientadas para o uso racional de 
recursos ambientais; 
 V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações 
ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico; 
 VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
20

 � Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...) 
 III - a avaliação de impactos ambientais; 
 IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
 
21  Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual, dependerão 
de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Alterado pela L-
007.804-1989) 
 § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o 
licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de 
âmbito nacional ou regional. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.804, de 18.07.89) 
 
22  PRUDENTE, Antonio Souza- Revista On Line do TRF1, nº 06 de 30/junho/03, pg. 12 
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“Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar    
amplamente o critério da precaução conforme suas capacidades. Quando houver 
perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá 
ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a 
degradação ambiental.” .  
 

A Convenção da Diversidade Biológica, a Rio/92, assinada no Rio de Janeiro em 
05/06/92, foi ratificada pelo Congresso Nacional, através de Decreto Legislativo nº 02 
de 03/02/1994, tendo entrado em vigor no Brasil, em 29/05/1994, entre outros assuntos, 
ordenou também que “quando existir  ameaça de sensível   redução ou perda de 
diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como 
razão para postergar medidas  para evitar ou minimizar essa ameaça”.  

Assim sendo, devem as partes, como medida para a conservação dos recursos 
naturais, estabelecer ou manter os meios para regulamentar, administrar ou controlar os 
riscos associados à utilização e à liberação de organismos modificados, resultantes da 
biotecnologia que, provavelmente, provoquem impacto ambiental negativo, a ponto de 
afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando em 
conta os riscos para a saúde humana (Art. 8º, alínea g, Decreto Legislativo 2 de 
03/02/94). Esta diversidade biológica nada mais é que “a variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os  complexos ecológicos de que fazem 
parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e 
ecossistemas”(art. 2º, III, da Lei 9.985/00).  

Assim, seguindo este raciocínio, a tutela constitucional do meio ambiente nos 
ordena preservar e restaurar os processos ecológicos essênciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas (CF, art. 225,§ 1º, I); preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético (CF 225, § 1º, II); controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e do meio ambiente (CF, art.225, § 1º, V) e promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente (CF, art. 225, § 1º, VI). 
 

Foi neste contexto que o Juiz Federal Antonio Souza Prudente, Juízo da então 
Sexta Vara Federal Civil do Distrito Federal, em agosto de 1999, proferiu sentença 
mandamental, determinando às empresas Monsanto do Brasil Ltda e Monsoy Ltda, que 
apresentassem estudo prévio de impacto ambiental como condição indispensável para o 
plantio, em escala comercial, da soja round up ready, ficando impedidas de 
comercializarem as sementes de soja transgênica, até que sejam regulamentadas e 
definidas pelo Poder Público competente as normas de biossegurança e de rotulagem de  
OGMs (Processo Cautelar nº  98.34.00.027681-8/DF). Esta decisão foi confirmada, 
integralmente, por acórdão da colenda Segunda Turma do TRF-1º Região, proferido em 
agosto de 2.000, cuja relatora foi a Desembargadora Assusete Magalhães. 

Este mesmo magistrado, o Juiz Federal Antonio Souza Prudente, em junho de 
2000, proferiu sentença de mérito, na Ação Civil Pública nº 1998.34.00.027682-0, no 
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Distrito Federal, julgando procedente o pedido  do IDEC – Instituto de Defesa do 
Consumidor, para fins de condenar a  União Federal, a exigir a realização de prévio 
estudo de impacto ambiental da Monsanto do Brasil Ltda, para liberação de espécies 
geneticamente modificadas e de todos os outros pedidos  formulados à CTNBio.  

A sentença declarou, também, inconstitucional  o inciso XIV do artigo 2º do 
Decreto 1.752/95, bem como a Inconstitucionalidade das Instruções Normativas nº 03 e 
10 – CTNBio, que permitiam a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental para 
liberação de espécies geneticamente modificadas. Desta sentença foi interposto recurso 
de Apelação, que ainda encontra-se pendente de julgamento na 5ª Turma do TRF-1ª 
Região. Entretanto, tal apelação foi recebida somente no efeito devolutivo, em face de a 
antecipação da tutela cautelar ter sido confirmada, integralmente, pelos teores das 
sentenças23, mantendo, até o momento, sua eficácia plena, exigindo-se total 
cumprimento  da mesma.   
Vale ressaltar aqui que, na mesma força determinante destes dois julgados, o princípio 
da precaução foi incorporado também, com ênfase, ao Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança. Tal protocolo foi firmado em Montreal,Canadá, em 28 de janeiro de 
2.000, dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica, o que trouxe um avanço 
significativo na tentativa de se fixarem normas-padrão de biossegurança, servindo como 
referência internacional para a proteção da diversidade biológica e da saúde humana, em 
relação a eventuais danos que possam advir da liberação de OGMs, no meio ambiente, 
ou do consumo de produtos ou alimentos transgênicos. 

 Caminhando neste sentido, há de se argumentar que não cabe ao Estado provar 
que uma determinada atividade ou produto, possa afetar negativamente o equilíbrio 
ecológico em qualquer parte de seu território, para vedar o produto ou a atividade. 
Instala-se aqui o instituto jurídico denominado INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  
Ou seja, cabe ao interessado na atividade ou disseminação do produto, provar que esta 
atividade não provocará danos ambiental significativo. É o interessado (empresa ou a 
pessoa física) que deverá provar ao Estado, através do Estudo de Impacto Ambiental, o 
EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental-Relatório Impacto Ambiental) que a 
atividade ou produto em pauta não é potencialmente perigosa. O Estado, por sua vez, 
avaliará este estudo, verificará se o mesmo é sério, idôneo e verificará se os custos 
ambientais justificam a liberação desta atividade ou produto.  

Assim, é preciso termos cautela nas questões alimentares. O princípio da 
precaução deve ser veementemente aplicado em relação a todas as atividades que dizem 
respeito à segurança alimentar. Assim todos os assuntos relacionados com agrotóxicos, 
transgenicos, vaca louca, febre aftosa, devem ser cuidadosamente analisados para se 
inibir danos à saúde do ser humano. Pois se não agirmos com cautela, prevenção, 
precaução, fatalmente teremos o caos. Os próprios fatos cotidianos já nos demonstram 
isso : estamos vivenciando, hoje, uma nova ameaça, a da gripe aviária. 
 

                                                 
23  Código de Processo Civil - Art. 520 - A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. 
Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (Alterado pela L-005.925-
1973) (...) 
 VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vale dizer ainda que, as discussões travadas, tanto política como jurídica, 

envolvendo o cultivo da soja transgênica, tem movimentado não só o legislativo e 
judiciário, mas também o executivo, a sociedade civil, as organizações não 
governamentais. Sabemos que por traz de toda essa discussão, setores econômicos, 
provocam e tentam politicamente queimar algumas etapas do processo, pois estas 
encarecem o produto final, na tentativa de se liberar comercialmente os OGMs, pois 
estes setores visam unicamente o lucro. Mas o Estado tem o dever de garantir a vida e a 
saúde da população.  

Haveremos de considerar também, que a ciência não é onipotente; pois haverá o 
risco de o EIA-RIMA não fornecer informações totalmente seguras e corretas sobre o 
impacto ambiental por ele analisado, como já ocorreu no caso da Talidomida, por nós já 
analisado. Sempre haverá o risco de, no cultivo comercial dos transgênicos, eles se 
portarem de maneira diferenciada da que se portaram no laboratório. Mas o Princípio 
da Precaução não visa ter certezas absolutas, mas sim diminuir as probabilidades de 
que um dano  mais grave ocorra.  Sem dúvida, o risco da ocorrência do dano será 
potencialmente inferior se realizarmos o estudo de impacto ambiental, do que se não o 
realizarmos. 

Várias perguntas surgem : quantas gerações de planta transgênica  devem ser 
observadas em laboratórios ?  Sob que condições e expostas a que numero de variáveis 
ambientais devem ser expostas, para se ter certeza de que uma mutação deste tipo não 
produziria alguma substância tóxica ou cancerígena ?  Não importa, o comerciante desta 
espécie de produto é que deve arcar com o ônus. É preciso aplicar o Princípio da 
precaução conforme determina o artigo 225,§1º, inciso IV. O EIA-RIMA é obrigatório 
para qualquer atividade que ponha em risco a saúde alimentar dos ser humano.  

O estado têm a obrigação de primar pela qualidade de vida de seus governados; 
portanto, seja na questão de OGM, fertilizantes, febre aftosa, ração animal, irradiação de 
alimentos, etc, há a necessidade de se aplicar o princípio da Precaução antes de se 
permitir a liberação do produto ou da atividade. Repisamos : a questão é de ordem 
pública e há de se ter muita cautela. Não se pode ceder simplesmente ao setor privado, 
que quer obter lucros fartos, sem se preocupar com os danos que daí advirão !!! O Poder 
Público é responsável no tocante a segurança alimentar do consumidor. A população 
não pode ficar à mercê de mercenários econômicos. Há de se exigir estudos mais 
aprofundados para que se tenha a certeza  cientifica e a certeza jurídica de quem se 
cobrará responsabilidades. . 

Especificamente na questão dos transgênicos, a Lei nº 11.105/2005 em seu artigo 
1º24, atribui à CTNBio a responsabilidade de analise de pareceres técnicos conclusivos 
referente à proteção  da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para 
atividades que envolvam  a construção, a experimentação, cultivo, manipulação, 

                                                 
24  Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a 
construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a 
exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e 
o descarte de organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o 
estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde 
humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. 
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transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e 
derivados, determinando expressamente que se observe o princípio da Precaução. Logo, 
é este órgão o responsável direto pelas analises de processos referente a transgenicos e 
saúde humana. E, em consonância com o artigo 225 da CF/88 ele deve exigir o EIA-
RIMA, para emissão do parecer conclusivo, sob pena de responsabilidade 
administrativa.  

É importante dizer que, de todos os  princípios relacionados à biossegurança, 
nenhum deles é tao importante quanto o princípio da precaução. Ele é a base que 
sustenta o Protocolo de Montreal sobre Biossegurança, que torna obrigatória a análise 
de risco de qualquer OGM, é ele que obriga o empreendedor a realizar estudo Prévio de 
Impacto Ambiental- EIA/RIMA, previsto na CF/8825. 
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RESUMO 

A obra “Grande sertão: veredas” de Guimarães Rosa retrata um cenário de exercício de 

justiça privada no sertão brasileiro semelhante à situação atual vivida nas grandes 

cidades do país. Demonstraremos que a realidade experimentada pelos personagens da 

obra é similar à da população do país atualmente que, largada à própria sorte, muitas 

vezes pode contar somente com a via da criminalidade para ascender socialmente e 

melhorar suas condições de vida ou mesmo usar da força para garantir sua própria 

segurança e de seus familiares. Contudo, esta ascensão social ou sensação de segurança 

mostra-se – conforme se verifica nos dias atuais – utópica, posto que as decisões sobre 

os rumos e destinos de todos os envolvidos são tomadas pelos detentores do poder, que 

se utilizam desta gama de miseráveis como massa de manobra, cuja função é sedimentar 

fontes de poder e de conluios. 
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ABSTRACT 

 The novel  "Grande sertão: veredas" of Guimarães Rosa portray a scene of exercise of 

private justice in the similar Brazilian remote country side (hinterland) to the lived 

current situation in the big cities of Brazil. We will demonstrate the reality experienced 

by the characters in this book is similar to the reality experienced by a great part of 

brazilian people today, who can usually only count on criminality as a way of climbing 

in social scale and improving their life conditions and even sometimes use their own 

resources to guarantee their families` security. However, this "social climbing" and 

safety sensation seem to be utopic, since the decisions involving their destiny are made 

by those who have the power and use this to take advantage of the miserable ones as a 

way to maintain the "status quo". 

 

 

KEYWORDS 

GRANDE SERTÃO: VEREDAS; SYSTEM GUNMAN, PRIVATE JUSTICE; 

BRAZIL; 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 
 
 

Atualmente podemos perceber um sem número de textos legislativos 

brasileiros que tendem a atingir algo fictício. Característica peculiar do Direito, que é a 

tentativa de antecipar e prever o que ainda não ocorreu, no intuito de regular condutas e 

conduzir valores. 

O que se percebe na análise dos textos jurídicos na modernidade, em 

especial as normas constitucionais, é que muitas vezes o direito parte de um paradigma 

ou mesmo tenta alcançar uma realidade que consiste numa ficção. E é exatamente nesse 

aspecto que direito e literatura se aproximam, pois, realidade e ficção literária em alguns 

momentos se misturam de tal maneira que se torna difícil distingui-las. 

O ordenamento jurídico brasileiro é permeado de normas cuja concretização 

pode ser considerada utópica, quando comparada com a realidade enfrentada 

cotidianamente pela população. 
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Como o autor inventa personagens, dá a estes características físicas e 

emocionais, imagina situações, cria relacionamentos num mundo fictício, mas que 

muitas vezes espelha a realidade, o Direito tenta buscar situações ideais para a vida 

humana a partir da proteção de valores e regramento de condutas. 

A Constituição Brasileira consagra valores como a saúde, a educação, o 

lazer, a dignidade da pessoa humana, a justiça social, a igualdade entre todos os 

brasileiros, a proteção do meio ambiente, que, diante do quadro caótico enfrentado pela 

população, pode ser comparado a um texto fictício, quase inatingível, diante deste 

mesmo quadro sem perspectivas de mudanças em que o país se encontra, em que a 

inoperância governamental deixa ao próprio talante significativa parcela da população 

brasileira, que é utilizada como margem de manobra para atender a interesses escusos e 

descompromissados com os valores constitucionais. 

 

2 – O SERTÃO ROSIANO –BRASIL DE QUANDO? 

 

Nesse sentido, é importante a análise de como João Guimarães Rosa retrata 

em sua obra “Grande sertão: veredas” inúmeros acontecimentos da vida cotidiana do 

sertão brasileiro, em que os cidadãos deixam à margem o Estado de Direito para dar 

início a um poder paralelo privado. 

Na comemoração do cinqüentenário de lançamento do livro “Grande sertão: 

veredas” no ano de 2006 ganhou força a percepção da importância de uma obra épica da 

literatura brasileira não só pela sua genialidade e ineditismo literário, como também 

pela atualidade de inúmeros dos temas ali retratados. 

Guimarães Rosa descreve fatos ocorridos provavelmente no período 

compreendido entre 1890 e 1945 e, de maneira singular, demonstra a dificuldade em se 

identificar qual a autoridade que exercia de fato o poder após a proclamação da 

República no Brasil e a ausência da atuação do Estado pelos rincões do país, 

principalmente na área não litorânea.  

Essa área, o sertão, geralmente era despovoada, nos confins, nos rincões, 

“onde se pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador”. (Rosa, 1978, 

p.9) Ou como diz Walnice Nogueira Galvão (1986: p.25)  
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dá-se o nome de sertão a uma vasta e indefinida areado interior 

do Brasil, que abrange boa parte dos estados de Minas Gerais, 

Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Goiás e Mato Grosso.” 

 

O próprio personagem Riobaldo repetia reiteradas vezes: “Sertão: estes seus vazios. O 

senhor vá. Alguma coisa ainda encontra.” (Rosa, 1979, p.29) E Riobaldo continuava a 

descrever o ambiente que vivia: “Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é 

forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! E bala é um 

pedacinhozinho de metal.” (Rosa, 1986, p. 18) 

 E por ser parte esquecida pela comunidade política brasileira, surgiram 

nessa extensa área geográfica, formas variadas de exercício do poder pelo particular. 

Esse poder paralelo é retratado na obra através dos grupos de jagunços que, a mando de 

fazendeiros do sertão brasileiro matavam, invadiam, roubavam, manipulavam a 

propriedade, prendiam e até julgavam os indivíduos.  

 

Assim cada um puxava “o mundo para si, para consertar o 

consertado”, (GSV:16) e os homens se conformaram em fazer 

valer uma espécie de sanção que media o valor de cada 

indivíduo pela força que possuía. Era quase uma lei, derivada 

do costume e revestida com a antigüidade de raízes imemoriais 

[...]. Por essa lei, era possível impor-se algum tipo de 

demarcação estável ao produto das vontades particulares, 

fixando propriedades, distribuindo sinais de poder e 

classificando formas de comportamento. (STARLING, 1999, 

p.43) 

 

Eram potentes chefias em que cada homem usava seu próprio poder, da 

maneira que quisesse, para preservação de sua própria natureza. Era o conhecido 

‘sistema-jagunço’ (Rosa, 1978: p.391) que envolvia um conjunto de relações de 

dominação regidas pela violência e pela coação, pelo clientelismo e pelo favor, pela 

preponderância da tradição sobre a instituição.  
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Durante o período da chamada República Velha, ou seja, imediatamente 

após a proclamação da República no Brasil, a estrutura de atuação do Estado brasileiro 

ainda estava em formação. O poder não conseguia se fazer presente na maioria do 

território nacional, relegando à própria sorte a imensa maioria da população. Nesse 

período, as classes sociais estavam bem distintas e estratificadas na organização da 

sociedade brasileira. O povoamento do território, feito em pequenas unidades rurais, 

tinha como autoridade suprema os senhores de terra, detentores não só do poder 

econômico como também do poder político face à configuração do sistema eleitoral da 

época. Por outro lado, o restante da população era apartada da participação política, 

restando apenas a mantença junto aos senhores de terra, levando uma vida sem muitas 

alegrias. 

Nos dizeres de Walnice Nogueira Galvão (1986, p. 46) 

 

(...) o mecanismo de poder político-eleitoral era o seguinte: em 

cada município havia um agrupamento de senhores que 

encarnavam a “situação” e outro agrupamento de senhores que 

constituía a oposição. Nada os distinguia, nem origem de classe 

nem ideologia: apenas eram aliados de partidos com nomes 

diferentes. Esse é o quadro que atravessa toda a história eleitoral 

do Império e da República Velha, pelo menos. Profundamente 

estático como estrutura, apresenta-se dotado de um dinamismo 

episódico extraordinário, já que se resolve em turbulência, 

assassínios, golpes de força, etc. 

 

 E assim era o ciclo social: os proprietários de terra faziam valer a sua 

vontade, aplicando leis próprias na localidade, já que o Governo Central não dispunha 

de recursos e meios para impor a legislação vigente do ponto de vista formal em todo o 

país. 

 Diante da dualidade de figuras no sertão: os proprietários e os moradores 

ou agregados, aqueles que não eram detentores de qualquer meio de produção, 

deveriam, buscar uma “proteção” qualquer sob o manto do senhor de terras. Esta 

4864



liberdade que deriva da falta de tudo, inclusive de direitos, faz com que eles sejam 

totalmente dependentes do senhor-proprietário. 

 Aparece então a figura do jagunço: 

 

Jagunço é isso. Jagunço não escabreia com perda nem derrota – 

quase tudo para ele é o igual. Nunca vi. Para ele a vida já está 

assentada: comer, beber, apreciar mulher, brigar, e o fim final.” 

(Rosa, 1978, p.55) 

 

 Figura livre, supostamente independente, que não tem nada seu, mas que 

por isso mesmo torna-se dependente daquele que tinha poder, o jagunço é um 

personagem que vive à margem da sociedade do sertão. Sente-se livre, pois, vive de 

maneira desregrada, sem fixar residência ou depender da lide diária e repetitiva, 

podendo deslocar-se, cometer alguns delitos e ver-se livre da pobreza e da miséria que 

assola a maioria da plebe rural. O jagunço, ao se ver em total situação de pobreza e 

desvalorização como cidadão, decide entrar para esse sistema sob a falsa ilusão de que 

assim está em um degrau acima da casta da sociedade.  

  A vida sem muitas regras e junto a uma arma de fogo dava ao jagunço 

uma espécie de dignidade. Não obstante isso constituía uma massa de manobra e 

manipulação dos senhores de terra, que utilizam os seus ‘serviços’ para atender aos seus 

próprios interesses. Os jagunços e seus bandos muitas das vezes serviam como 

verdadeiros cabos eleitorais dos detentores do poder econômico, além de constituírem 

braços armados na execução do poder político, formando um conjunto de micropoderes 

de potentados locais, fundados na propriedade latifundiária, nas oligarquias regionais, 

no clientelismo e na violência. O personagem Riobaldo ilustra bem essa espécie típica 

de sistema privado de segurança, citando inclusive os nomes daqueles que se 

beneficiavam do sistema-jagunço: 

 

“- Ah, a vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política! Tudo 

política, e potentes chefias. A pena, que aqui já é terra avinda 

concorde, roincice de paz, e sou homem particular. Mas, 

adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo se reina 
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mandador – todos donos de agregados valentes, turmas de 

cabras do trabuco e na carabina escopetada! Domingos Touro, 

no Alambiques, Major Urbano, no Macaça, os Silva Salles, na 

Crondeúba, no Vau-Vau, dona Próspera Blaziana. Dona 

Adelaide, no Campo-Redondo, Simão Avelino na Barra-da-

vaca, Mozar Vieira no São João do Canastrão, o Coronel 

Camucim nos Arcanjos, comarca de Rio Pardo; e tantos, 

tantos.” (Rosa, 1986, p. 104) 

 

 Este poder era tão acentuado que se travava quase de uma guerra no país, 

retratada na obra ‘Grande sertão: veredas’, chefias de diversas matizes e ideologias, 

buscando sempre a hegemonia do poder. Percebe-se em toda a obra literária que esses 

bandos que levavam consigo a bandeira de seus chefes, faziam as vezes dos agentes 

públicos, executando as leis e determinações do senhor, vivendo uma vida própria e 

marginal às determinações do Estado.  

 

“(...) na extrema de cada fazenda some e surge um camarada, 

de sentinela, que sobraça o pau-de-fogo e vigia feito onça que 

come carcaça. Ei. Mesma coisa no barranco do rio, e se descer 

esse São Francisco, que aprova, cada lugar é só de um grande 

senhor, com sua família geral, seus jagunços mil, ordeiros [...].” 

(ROSA, 1986, p. 104) 

 

O personagem central da obra de Guimarães Rosa é um jagunço-letrado, que 

após concluir seus estudos passa a ministrar aulas a um dos grandes chefes, a acaba, ao 

longo do romance, pertencendo a diversos dos bandos que campeavam pelo sertão, 

sendo ao final ele próprio um dos chefes. 

Em quase toda a obra percebe-se a condição de jagunço como força armada 

a serviço de outrem para o exercício de poder. 

Esta mão de obra podia ser usada para o ócio ou para o trabalho, para impor 

a lei ou para violá-la, para manter a ordem ou para impor a anarquia, para vingar 

ofensas ou mesmo para praticá-las. Tudo dependia da vontade do senhor. A fala de um 
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outro jagunço, Jõe Bexinguento, respondendo às indagações de Riobaldo, é peculiar: 

“Uai?! Nóis vive...” porque “Duro homem jagunço, como ele no cerne era, a idéia dele 

era curta, não variava” (Rosa,1978, p. 210) 

Era comum o assassínio do inimigo do senhor num estado de guerra 

permanente, em que o jagunço é o soldado a serviço da vontade daquele. É a chamada 

justiça com as próprias mãos. Entretanto, este poder paralelo exercido pelos coronéis é 

tolerado pelo poder político instituído, o que reforça a idéia de Guimarães Rosa de que 

no Brasil é tudo política e potentes chefias, pois, não existe, de fato, o exercício de 

políticas públicas voltadas para a população carente, constituindo sempre numa 

verdadeira alternância de poder entre alguns grupos políticos. As relações sociais de 

produção são condicionadas por vínculos de dependência e subordinação pessoal. Nas 

palavras de José Murilo de Carvalho, citado por Heloísa Starling, era uma sociedade  

 

“... marcada pela precariedade do desenvolvimento do interesse 

público, e pela propensão em manter o indivíduo em situação de 

dependência – do Estado, por exemplo – ou passar para outra 

de independência selvagem, na qual não há possibilidade de 

comprometimento nem entre cidadãos nem entre cidadãos e 

governo”.(CARVALHO, 1995). 

 

Daí a atualidade de ‘Grande sertão: veredas’, ao trazer o ambiente social do 

final do século XIX às portas do século XXI. O cenário de pobreza e desigualdade 

social existente  em todo esse período, tem contribuído para a corrupção do direito, 

dando oportunidade ao surgimento de instituições paralelas de poder no Brasil, 

enfraquecendo as instituições democráticas.  

Se Guimarães Rosa escrevesse ‘Grande sertão: veredas’ hoje, talvez 

modificasse apenas o cenário rural para o urbano. Todavia, continuaria a retratar um 

cenário de verdadeira violência no seio da sociedade brasileira, tanto no campo, quanto 

na cidade. E exemplos é que não lhe faltariam: facções criminosas ligadas ao tráfico de 

drogas e de armas, altíssimos índices de assassinatos e de crimes contra o patrimônio, 

corrupção das instituições políticas... Enfim, uma série de ilegalidades que o Estado 

brasileiro mal consegue apurar.  
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Como fruto deste mar de desigualdade gerado pela total falta de atuação do 

Estado no sentido de garantir valores constitucionais como educação, erradicação da 

pobreza, combate à miséria, dentre outros, relega parcela substancial da população à 

própria sorte, não lhes restando outra via senão entrar para a criminalidade ou então se 

apadrinha dela, formando verdadeiros exércitos de combatentes ou mesmo de 

influenciados (ou protegidos) pelos seus chefes. Os chefes dos bandos de Guimarães 

Rosa certamente guardam muita semelhança aos “Chefões” do crime organizado de 

hoje, com relações perniciosas com as autoridades constituídas e sendo utilizados como 

massa de manobra em jogos eleitoreiros. Os medeiros-vazes e zé-bebelos do sertão 

certamente seriam os membros do Primeiro Comando da Capital – PCC ou do Comando 

Vermelho de hoje. 

O governo muitas vezes fecha os olhos para esta situação, empurrando para 

debaixo do tapete um problema que muitas vezes lhe é benéfico, vez que uma 

população aterrorizada, sem cultura, educação e saúde muitas vezes pode ser 

influenciada pelos “padrinhos”, a mando dos detentores de verdadeiro poder. 

 

3 – O PODER PARALELO E A JUSTIÇA PRIVADA. 

 

Guimarães Rosa citava em “Grande sertão: veredas” a figura dos chefes dos 

bandos e de seus fiéis seguidores. Perceba como Riobaldo se identificava em relação ao 

líder do grupo Medeiro Vaz: “Tenente nos Gerais – ele era. A gente era os medeiro-

vazes” (1986, p. 42). 

Percebe-se na atualidade a figura do chefe do crime, que explora a 

criminalidade com um verdadeiro negócio, nos moldes dos bandos do sertão que 

recebiam remuneração dos chefes para executar os seus serviços. 

O tráfico de armas e de drogas gera um lucro astronômico, que consegue 

corromper o poder político e mesmo as forças policiais. A guerra entre os bandos (ou 

gangues) é pelo direito de praticar o crime em determinada área. 

Este enorme poder econômico acaba por colocar aqueles que não têm acesso 

às políticas públicas à mercê – sob o desígnio de proteção – destes grandes chefes, que 

exercem total dominação sobre a sociedade que vive em sua área de atuação. 
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Cabe ao chefe do bando – ou comando – decidir várias questões da vida da 

comunidade, como áreas de lazer e momentos em que este pode ser praticado, disputas 

entre vizinhos, áreas para o comércio, etc. 

Cobram até mesmo impostos e taxas sobre as atividades exercidas em sua 

área de dominação, exercendo um poder pleno, totalmente à margem do poder 

instituído, exercendo um poder totalmente paralelo e muitas vezes desejado – em 

virtude da sua suposta eficiência – pela comunidade. 

Nesse sentido, o “sertão adentra as cidades” (Martins, 2005, p.13). A 

violência e os desmandos, fenômenos subjacentes ao sertão, tornam-se endêmicos 

também nas bordas metropolitanas. Personagens como Riobaldo, Medeiro-Vaz e Zé-

Bebelo, poderiam ser perfeitamente representados por delinqüentes da atualidade. 

Julgamentos particulares como o de Zé-Bebelo são realizados constantemente nas 

periferias das cidades. O clima de medo e impotência da população em face da 

criminalidade é o mesmo ou pior daquele descrito por Guimarães Rosa na obra em 

evidência. A sensação de que a legislação instituída pelo Poder soberano do Estado é 

constantemente descumprida, faz com que cada vez mais exista no Brasil um ciclo 

interminável de justiça privada, onde os indivíduos fabricam suas próprias leis, 

enfraquecendo a cada dia o Estado Democrático de Direito. A justiça passa a tornar uma 

convenção, em que a lei “depende de um acordo entre os homens sobre o que aprovar e 

o que condenar, e a injustiça consiste em fraudar a palavra dada.” (STARLING,1999, 

p.119).   Perceba no trecho descrito por Guimarães Rosa em “Grande sertão: veredas”, 

ao citar o que faziam os jagunços, como ficção e realidade se interpenetram 

 

“(...) usos de bando em armas para invadir cidades, arrasar o 

comércio, saquear a sebaça, barrear com estrumes humanos as 

paredes da casa do juiz-de-direito, escramuçar o promotor 

amontoado à força numa má égua, de cara pra trás, com lata 

amarrada na cauda, e ainda a cambada dando morras e aí 

soltando os foguetes! Até não arrombavam pipas de cachaças, ou 

isso de se expor padre sacerdote no olho da rua, e ofender as 

donzelas e as famílias, gozar senhoras casadas, por muitos 

homens, o marido obrigado a ver?.”  (Rosa, 1978, p.102) 
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Tanto o “sistema-jagunço” da obra literária citada anteriormente, quanto as 

facções criminosas do cotidiano real que vivenciamos, têm em comum a questão de 

absorverem as funções do Estado no que se refere à administração da justiça e da 

segurança pública, que passa a ser exercida por instrumentos privados. As diferentes 

leis que vigoravam nos limites de cada porteira dos senhores de terra em “Grande 

sertão: veredas”, são muito parecidas com as leis que vigoram nas periferias brasileiras. 

É a lei do mais forte; a lei daquele que espalha a violência e dissemina o medo por 

intermédio da arma de fogo. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Já chegou o momento de alargar a fronteira entre o legal e o ilegal, afim de 

não mais se tolerar arbitrariedades e transgressões, e que não predomine a lei e o poder 

do mais forte. É preciso que as instituições políticas e a sociedade brasileira queiram dar 

um fim, ou pelo menos diminuir à ocorrência de dois mundos paralelos: o das normas 

legalmente válidas e legítimas e o das normas privadas de criação espúria e ilegal, para 

que a “estória não queira ser história” (Rosa, 1996, p.519). Mas de que maneira alcançar 

essa meta? Talvez, através de políticas públicas de investimento nas camadas mais 

pobres da sociedade, especialmente em educação e distribuição de renda.  

O sertão de hoje passa a ser a pobreza. Quem não tem condições de estar 

inserido no mercado global fica dependente da atuação do Estado que, como na 

República Velha, por motivos vários não consegue alcançar a grande maioria da 

população, que fica nas mãos deste verdadeiro poder paralelo. 

A partir do momento em que o Estado passar a atuar neste novo sertão, 

assegurando o piso vital mínimo a toda a população, e não mais deixando à própria 

sorte milhares de futuros bandidos, poderemos experimentar uma sociedade com 

capacidade crítica e força de atuação para melhorar a atuação do próprio Estado.  

Neste sentido, mostra-se imperativa a persecução de mudanças locais através 

de políticas públicas de inclusão nas diversas comunidades brasileiras, como forma de 

garantir uma perspectiva de futuro para esta parcela marginalizada da população, que 
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certamente refletirá globalmente na redução dos problemas de segurança pública em 

todo o país. 

A partir da atuação local para busca de melhores condições de vida e 

concretização dos valores constitucionais, as mudanças poderão ser vivenciadas pelos 

maiores interessados, que também são os que mais se submetem à exclusão perpetrada 

pelo poder público na garantia das condições ideais de existência. O desafio está na 

nossa frente. 
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UMA ANÁLISE SOBRE AS CONCEPÇÕES DE JUSTIÇA NA OBRA 

KING LEAR 
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RESUMO  

King Lear, de William Shakespeare, ilustra a perspicácia do dramaturgo em fazer com 

que a história seja resolvida dentro dos padrões éticos da época e, conseqüentemente, 

daqueles considerados justos. A busca de algumas personagens por justiça traz 

equilíbrio no universo dicotômico do bem e do mal, criando uma atmosfera harmônica 

para questões relativas à existência humana. Nesse contexto, objetiva-se utilizar como 

paradigma a obra shakespeareana a fim de se desenvolver uma reflexão sobre algumas 

concepções fundamentais de justiça apresentadas por diversos autores, explorando 

também as críticas literárias da peça teatral que desvelam a importância da Literatura 

para elucidar o comportamento humano, a sociedade e o papel da Justiça na eterna luta 

entre o caos e a ordem.  

 

PALAVRAS CHAVES 

JUSTIÇA; KING LEAR; LITERATURA; DIREITO. 

 

ABSTRACT  

William Shakespeare’s magnificent work, King Lear, illustrates the author’s 

perspicacity to conduct the play according to the ethical and moral standards of that 

time. Some characters’ search for justice brings equilibrium to the dichotomous 

universe of good and evil, creating, thus, a harmonious atmosphere for subjects related 

to mankind. Therefore, it is our objective to highlight the forms of justice presented by 

different writers in association to some literary criticism of Shakespeare’s works under 
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the perspective of the universal Law, in order to better understand human behavior, 

society, and the role of justice in the eternal struggle between chaos and order. 

 

KEYWORDS 

JUSTICE; KING LEAR; LITERATURE; LAW. 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A riqueza de idéias na obra de William Shakespeare, em King Lear, ilustra a 

preocupação e a percepção do autor no que cerne às questões de justiça. É possível notar 

no decorrer do desfecho da história, o implícito anseio do dramaturgo inglês em resgatar 

um equilíbrio da ordem moral, mesmo dentro de um cenário de substanciosa tragédia. 

King Lear foi inspirado em lendas da antiga história da Grã-Bretanha, consideradas, na 

época, como verídicas. Quando William Shakespeare divulgou sua peça, a essência do 

drama já era conhecida pelo público. Todavia, o ilustre autor, por meio de sua 

imaginação poética, traz ao palco uma criação inovadora com situações inusitadas, 

inesperadas e trágicas, no desenvolvimento temático do texto. 

A obra retrata sentimentos comezinhos do ser humano caracterizados pela 

ganância do poder, pela hipocrisia, pelo ciúme, pela inveja, pela crueldade, pela mágoa, 

pela ingratidão, pela vingança, assim como os sentimentos do bem, da verdade, da 

honestidade, da humildade e da lealdade. Nesse mesclar de sentimentos e valores, 

fazem-se relevantes conflitos e situações de injustiça decorrentes do desrespeito dos 

filhos para com seus genitores; da desarmonia e do ódio em família; do favoritismo por 

um dos descendentes; do tratamento desigual do pai para com o filho bastardo; da 

infidelidade da esposa; de assassinatos e das distorções da verdade. 

Nesse contexto, as personagens enquadram-se em categorias dicotômicas 

relacionadas ao bem e ao mal. Shakespeare não prioriza uma forma de justiça em que os 

bons são recompensados e os maus punidos com a morte. A morte, como a maior 

expressão da tragédia humana, alcança a quase todos em King Lear, independentemente 

das condições humanas inerentes aos perfis do bem ou do mal incorporados por cada 

personagem, analogamente ao que ocorre com o ser universal. Morrer é, ironicamente, a 

maior certeza na vida de cada um. Em Shakespeare, a morte permite ampla reflexão por 
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seu vasto simbolismo e capacidade em estabelecer o equilíbrio da ordem moral no 

desfecho da peça. O mundo caótico e destrutivo construído pelo autor se regenera ao 

final da trama com o extermínio do mal, com a criação de mártires e com a retomada do 

poder por aqueles que representam o bem, prevalecendo, assim, um discurso revelador 

de justiça. 

 

II - DESENVOLVIMENTO 

 

A história inicia-se quando o velho Rei Lear decide entregar o comando de seu 

reinado às três filhas. O Rei pretendia gozar da velhice sem o fardo do governo e suas 

responsabilidades, mas fazendo jus à sua autoridade. Muito pretensioso, ordena às 

filhas, no ato da partilha, que declarem seu amor e gratidão por ele, para que possa 

determinar a porção do reino que a cada caberia. Assim, as ambiciosas Goneril e Regan, 

filhas mais velhas de Lear, através de palavras sutis e precisas, que carregam a 

intencionalidade retórica do calculista, levam o pai a acreditar num amor grandioso, mas 

inexistente. Em contrapartida, Cordelia, a filha mais nova e publicamente apontada por 

Lear como sua favorita, não faz elogios ao Rei. Para Cordelia, seu afeto está acima de 

qualquer forma de expressão verbal.1 Declara ao pai que seu amor está no coração e não 

nas palavras, que ama como o dever a impõe, nem mais nem menos.2 A irmã caçula 

prefere se abster de sofismos, sacrificando seu dote e afirmando nada pretender do 

reino, como uma forma de expressar seu repúdio à falsidade das palavras proferidas 

pelas irmãs. O Rei, ressentido e enfurecido com as atitudes de Cordelia, renega-a como 

filha e transfere a parte do seu dote a Goneril e a Regan. O conde Kent, amigo e 

conselheiro de Lear, alerta-lhe sobre o engano cometido e defende Cordelia, mas Lear, 

tomado por sentimento de vaidade e raiva, ordena que Kent deixe o reino, caso contrário 

teria a morte. Contudo, a devoção e a lealdade de Kent pelo Rei o fazem permanecer. 

Utilizando-se de disfarces, Kent fica ao lado do Rei como um servo fiel. Cordelia, 

                                                 
1  Cordelia [ Aside] Then poor Cordelia!/ And yet not so, since I am sure my love’s/ More 

ponderous than my tongue (Act I, Scene I, 77-78). 
2  Cordelia – Unhappy that I am, I cannot heave/ My heart into my mouth. I love your  Majesty/ 

According to my bond, no more nor less (Act I, Scene I, 91-93).  
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desprezada e deserdada pelo pai, deixa o reino em companhia do rei da França, com 

quem se casa. 

Nos dois primeiros atos, todos os conflitos de Lear com suas filhas mais velhas 

vão lhe extinguindo os poderes de Rei. Goneril e Regan conspiram para se prevenir e 

impedir que o Rei possa fazer com elas o que fizera com Cordelia. Temerosas, impedem 

que o pai mantenha seus cavaleiros, forças de luta que poderiam facilmente iniciar uma 

revolução palaciana, avocando o poder. Menosprezado e repelido pelas filhas, o Rei 

Lear passa a viver como um mendigo na companhia do disfarçado Kent. As tempestades 

na charneca, simbólicas do tormento físico e psíquico que se processam em Lear, 

associam-se aos momentos em que o Rei, no limite entre a consciência e a 

inconsciência, reflete sobre a ingratidão das filhas, que o leva à insanidade mental. Nos 

meandros da loucura, Lear tem a percepção do engano e da verdade. A partir de então, 

passa a entender que o amor e a lealdade não podem ser quantificados como ele queria. 

Em contraposição aos valores negativos associados à Regan e à Goneril, 

Cordelia e Kent representam um dos mais significativos elementos na concretização do 

ideal de justiça: a verdade. Assim, a partir do pressuposto da coexistência indissolúvel 

entre a justiça e a verdade, visto ser inadmissível que um fato mentiroso possa amparar 

o ideal de justiça, as personagens de Cordelia e Kent ganham relevante dimensão por 

simbolizarem a própria figura da justiça que, obviamente, não pode ser resumida 

somente na verdade. Partindo do axioma “não fazer aos outros o que não quereis que 

vos façam”, tem-se outro princípio que representaria um guia de consciência seguro 

para aqueles que seguem o caminho da justiça. O ser humano deseja ver respeitados os 

seus direitos. Se há a incerteza do que fazer em relação ao seu semelhante, deve-se 

questionar como desejaria que se fizesse consigo mesmo em semelhante circunstância.  

Frye (1999), quanto à falta de gratidão das irmãs, esclarece que outro sentimento 

não se poderia esperar da criação de Shakespeare e seus conhecimentos sobre a natureza 

humana. Apesar da hipocrisia nas declarações de amor ao Rei, as duas filhas mais 

velhas encontram-se em situação constrangedora frente à exigência, um tanto quanto 

infantil e inadequada do Rei Lear, que expressassem sua admiração pelo pai como 

condição para terem direito à herança. Passam por situação vexatória e humilhante em 

prestar elogios publicamente ao pai, principalmente quando este em nenhum momento 

demonstra afeição e amor por elas. O Rei sempre nutrira devoção à filha caçula, 
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causando ciúmes e indignação nas filhas mais velhas. Goneril e Regan sentem-se 

rejeitadas e tratadas por Lear de forma desigual em relação à Cordelia.  

Antes de considerar as irmãs mais velhas vilãs e injustas, como fazem muitos 

críticos, faz-se necessário aduzir que a elas foi suprimido o elemento igualdade. Regan e 

Goneril são também vítimas da ignorância de Lear em concomitância à Cordelia e a 

Kent. Conforme já ressaltado, para se pautar na justiça, não se deve buscar o amparo 

somente da verdade, mas também em outros postulados como a igualdade. No 

desenvolver desse pensamento, averigua-se que as atitudes de Regan e Goneril, em 

relação ao Rei, são inicialmente defensivas. A estranheza do comportamento do pai, 

acrescida dos sentimentos discriminatórios existentes no relacionamento pai e filhas, faz 

com que Regan e Goneril ajam de maneira a assegurarem o poder a elas delegado, os 

bens herdados e uma possível rejeição. A desconfiança que se instaura é baseada na 

falta de amor entre eles e na reação inesperada do pai para com a filha mais nova. 

A relação justiça e igualdade é violentada no privilégio injustificado, 

caracterizando-se uma desigualdade. Questionamentos sobre a preferência de Lear por 

Cordelia são levantados. Schnaid (2004), ao prelecionar sobre a noção de justiça, utiliza 

como exemplo a metáfora da maçã que, em termos quantitativos, ilustra a desigualdade 

e a preferência infundada. Para o autor, o pai que dá as três maçãs que possui, para um 

dentre os seus filhos, é injusto ao privilegiar um só. Sobre isso Aristóteles (apud 

KAUFMAN, 2004) ressalta que a justiça distributiva3 não se apresenta como uma 

igualdade numérica, mas sim uma igualdade proporcional. O igual é um meio termo 

entre tudo e nada. Assim, se o igual é algo intermédio, o direito também é algo 

intermédio e portanto algo proporcional. Analogamente, Lear se dispõe de forma 

desproporcional a divisão de suas terras, não somente como resultado da imprevisão 

momentânea da situação criada por ele próprio, mas como conseqüência de intenções de 

favoritismo a uma das filhas em detrimento das outras. A incapacidade de Lear em 

perceber a inadequação de suas atitudes, nas três funções sociais que lhe cabem, de Rei, 

pai e homem, leva-o a desencadear uma série de injustiças impossíveis de serem 

                                                 
3  A justiça distributiva é “aquela que se exterioriza na distribuição de honras, de bens materiais 

ou de qualquer outra coisa divisível entre os que participam do sistema político” (OPPENHEIM, 1994, p. 

662). 
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minimizadas e resgatadas. Ferido na sua vaidade de Rei, o homem se torna cego para 

discernir a verdade e agir sob a luz da justiça e do amor, deixando de cumprir o seu 

papel de pai. Discriminadamente, divide as terras em duas partes, deserdando Cordelia. 

Uma simples partilha que primeiramente parecia inofensiva nos propósitos do Rei, uma 

vez que ele utiliza argumento quase pueril para introduzir a questão, adquire por 

inobservância e indevida colocação da importância e seriedade do assunto, uma 

dimensão desproporcional. O desafeto aliado às atitudes equivocadas desencadeia a 

desarmonia familiar, instalando-se um processo desenfreado de injustiça. 

A idéia de igualdade encontra-se sempre atrelada às teorias dos estudiosos sobre 

justiça. Na concepção de Kaufman (2004, p. 225), a igualdade representa um dos 

elementos caracterizadores da justiça formal, segundo a qual o igual deve ser tratado de 

forma igual e o diferente de forma proporcional às suas diferenças. Mas, para se poder 

determinar o que é igual ou o que é diferente, faz-se necessário estabelecer um 

paradigma ou um fator comparativo. Desta forma, pode-se afirmar que a igualdade é ato 

de abstração da diferença e esta abstração, diante de um critério subjetivo de 

comparação, não se baseia apenas em preceitos racionais, mas principalmente em uma 

decisão de poder, ou melhor, de juízos normativos.  Segundo Oppenheim (1994, p. 

661), a compreensão de igualitarismo “deve ser interpretada não como uma definição do 

conceito de Justiça, mas como expressão do princípio normativo de que as normas 

igualitárias de distribuição são justas e a não igualitárias são injustas” e, portanto, 

apenas os preceitos justos poderiam ser aceitos pela sociedade4. Complementa suas 

idéias ressaltando que não apenas as normas emanadas pelo poder estatal, mas também 

os costumes e os princípios éticos podem ser considerados justos e injustos.  

No decorrer da peça, existe a incorporação do subtrama que envolve o conde 

Gloucester e seus filhos Edgar e Edmund, filhos biológico e adotivo, respectivamente. 

Edmund, temendo que sua ilegitimidade o pudesse privar da herança do pai, arquiteta 

diabólico plano. Forja declarações em uma carta com a letra do irmão, propondo-lhe a 

morte do pai e o compartilhamento da metade dos bens da família. Gloucester, ao ler a 
                                                 
4  “As ações legítimas são justas no sentido restrito de que elas se adequam a um certo sistema 

preexistente de lei positiva” (OPPENHEIM, 1994, p. 662). Assim, uma ação é justa quando é exigida ou 

permitida pelas normas e injusta, se proibida pelas mesmas. Esse é o princípio da legalidade ou da Justiça 

formal e abstrata. 
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carta, não percebe a leviandade do ato de Edmund e passa a odiar o filho Edgar. 

Edmund também trama para que o irmão seja induzido a erro e caia como vítima em sua 

rede de intrigas. Como parte de sua arquitetura manipuladora, o filho bastardo, diante do 

argumento que o genitor encontrava-se demasiadamente ressentido com Edgar, 

convence o irmão a se afastar do pai até que passasse sua cólera. 

O sentimento de ciúmes e rejeição das irmãs Regan e Goneril é análogo ao de 

Edmund, sendo possível reiterar a noção de igualdade/desigualdade entrelaçada à 

concepção de justiça. Essa interpretação atenta-se para o início da peça, quando 

Gloucester se vangloria, em diálogo com Kent, da forma como Edmund fora concebido 

e demonstra certo constrangimento em relação ao filho fruto da folia e não de uma 

união conjugal.5 No contexto do século XVI, um filho bastardo tinha explicitamente um 

tratamento diferenciado, portanto desigual, de um filho legítimo, ou seja, daquele 

proveniente do casamento e de suas formalidades, reconhecidas pela sociedade.6 

Contudo, apesar do tratamento legal de um filho bastardo não ser o mesmo proferido a 

um filho gerado no casamento, na época elizabethana, não é possível empregar o epíteto 

de vítima a Edmund como se utilizou para Cordelia, Kent e até certo ponto, para 

Goneril e Regan. Em Edmund tem-se a caracterização de todos os sentimentos 

negativos encontrados no enredo que se sobressaem às questões legais da filiação. O 

drama enfatiza Gloucester na posição de genitor para ambos os filhos, sem expressar 

predileção ao filho Edgar. Considerando que a lei dos homens não o amparava com 

                                                 
5  Kent – Is not this your son, my lord? 

 Gloucester – His breeding, sir, hath been at my charge./ I have so often blush’d to acknowledge 

him, that now/ I am braz’d to’t.  

 Kent – I cannot conceive you. 

 Gloucester – Sir, this young fellow’s mother could;/ whereupon she grew round-womb’d, and 

had indeed,/ sir, a son for her cradle ere she had a husband for her/ bed. Do you smell a fault?  

 Kent – I cannot wish the fault undone, the issue of it/ being so proper. 

 Gloucester – But I have a son, sir, by order of law, some/ year elder than this, who yet is no 

dearer in my/ account. Though this knave came something saucily/ to the world before he was sent for, 

yet was his/ mother fair, there was good sport at his making, and/ the whoreson must be acknowledg’d 

(Act I, Scene I, 8-25). 
6  Atualmente, não só no Brasil, mas também em terras shakespereanas, não existe distinção entre 

os filhos provenientes do casamento e aqueles concebidos fora do casamento. Ambos possuem os 

mesmos direitos e são legítimos.  
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direitos, mesmo assim Edmund é privilegiado, por gozar do mesmo conforto do irmão. 

O bastardo simplesmente pratica o mal de forma aguçada, desmedida e imotivada, sem 

justificativas para respaldar seu comportamento. Todavia, o simples fato de ser 

reconhecido e amado pelo pai não minimiza seu complexo de inferioridade advindo da 

filiação natural.  

Note-se que a idéia de justiça é impulsionada nas leis desenvolvidas pelo ser 

humano, em consonância aos costumes morais, ao estabelecer direitos que variam 

através do progresso da sociedade. Situações que atualmente são consideradas 

discriminatórias eram justas e naturais na época de Shakespeare, como o tratamento 

diferenciado legalmente admitido a Edmund. Segundo Oppenheim (1994), nem todas as 

ações moralmente boas são justas e nem todas as ações moralmente más são injustas. 

Gloucester poderia outorgar todos os bens exclusivamente ao filho natural não 

atribuindo qualquer parte de seu patrimônio a Edmund, sem romper os preceitos de 

justiça vigentes no século XVI, apesar de poderem ser considerados como moralmente 

errados.  Nesse sentido, compreende-se que o conceito de justiça está não apenas 

atrelado ao conceito de bem ou mal, mas sim ao de direito, no sentido de direito legal.  

Utilizando-se das idéias de Schnaid (2004), é fácil definir direitos e o que é 

justo, mas difícil e raro é perceber as obrigações pessoais para com outrem. Lear tem 

que passar por um processo de catarse para atingir uma compreensão de suas 

responsabilidades em relação aos seus semelhantes. É notória a existência de um 

sentimento profundo do ser, de satisfação ou de indignação, em face do que o senso 

comum considera uma justiça ou injustiça. Mas o julgamento do que seja ou não justo, 

em reflexão pessoal do próprio comportamento individual, torna-se árduo e complexo, 

devido à natureza do ser humano de maquiar suas próprias fraquezas. A auto-reflexão 

de suas atitudes é feita pelo Rei, após ser expulso do Reino pelas filhas mais velhas. Ao 

vagar em terreno árido e inculto, em total pobreza, ao lado de Kent, o processo catártico 

de Lear o conduz à retrospecção de sua vida, fazendo-o capaz de visualizar a atitude das 

filhas e compreender também a dimensão de seus erros, ou seja, de suas injustiças.  

O encontro de Lear e Kent com Edgar simboliza a aproximação dos injustiçados, 

que se unem na tormenta de seus infortúnios, ao procurarem abrigo para se protegerem 

da tempestade interior e exterior que os assola. Tanto Kent quanto Edgar encontram-se 

disfarçados em seres miseráveis. Edgar serve-se da representação de um débil mendigo, 
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com nome de “Tom”, desprovido de roupas e revestido de barro no rosto. Ironicamente, 

a bondade e a verdade têm que ser camufladas para que não sejam extirpadas e para que 

possam levar a luz aos corações ainda envolvidos por sentimentos vis.  

Paralelamente ao desenrolar desses acontecimentos, Gloucester procura Lear 

para informar-lhe da carta que recebera sobre a aproximação da armada francesa, 

mobilizada por Cordelia e seu marido, a fim de vingar o cruel tratamento de Regan e 

Goneril para com o Rei. Diante disso, Gloucester é punido pela atitude de benevolência 

ao Rei. Cornwall, marido de Regan, arranca-lhe os olhos, perante o consentimento das 

filhas de Lear e Edmund. Um dos criados de Gloucester, que presencia impressionado a 

atrocidade do ato, ataca Cornwall. Regan mata o criado, mas Cornwall fica também 

mortalmente ferido com a luta.  

A reação do servo na defesa de Gloucester, em repúdio à ação cruel de 

Cornwall, pode ser caracterizada como um julgamento de justiça do homem diante da 

violência presenciada. Não se faz necessário conceituar a justiça, para que o ser humano 

a compreenda e exercite. O sentimento de justiça é natural e está no coração dos seres 

mais simples e primitivos, como um servo, até dos mais cultos e desenvolvidos. A 

justiça consiste no respeito dos direitos de cada um, sendo que estes direitos podem ser 

determinados pelas leis natural e humana. Partindo do pressuposto primário que a 

justiça vincula-se ao respeito dos direitos de cada um, especula-se aqui uma possível 

preocupação do autor em trazer um equilíbrio à mórbida cena, com a defesa de 

Gloucester pelo servo e a morte de Cornwall. O servo não suporta ver a dor do decrépito 

Gloucester e movido pelos preceitos da justiça, inspira-se no princípio de talião, “olho 

por olho, dente por dente”, para revidar a agressão sofrida pelo homem.  

Interessante ressaltar que Cornwall, antes da ação criminosa, demonstra ciência 

sobre a ilegalidade da lesão infringida. Shakespeare revela nas palavras da personagem 

a percepção de que tais atitudes vão contra as noções mais rudimentares de justiça.7 

Cornwall compreende que tal ato de insensatez vai contra a lei dos homens, mas 

acredita que sua posição de duque o torna superior e inatingível, por isso não se exime 

em retirar um dos mais preciosos sentidos de um homem. Para o filósofo Platão, a 

                                                 
7  Cornwall: Though well we may not pass upon his life/ Without the form of justice, yet our 

power/ Shall do a court sy to our wrath, which men/ May blame, but not control (Act III, Scene VII, 24-

27). 
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Justiça é uma afirmação de um valor moral, uma profissão de fé no bem (apud 

KELSEN, 2000:273). A justiça seria um sentimento do bem, apontado na moral. Platão 

também traça as diretrizes de um princípio denominado por ele como supremo que se 

resume à seguinte frase: "aquele que comete uma injustiça, deve pagar por ela" (apud 

KELSEN, 2000:276). E assim o faz Shakespeare, consciente ou inconscientemente, 

fazendo prevalecer a justiça com a morte de Cornwall. 

Ironicamente, a tragédia inicia-se e consuma-se no seio da célula mater da 

sociedade. Quando Gloucester se desespera com a pena da escuridão que o condena 

para toda vida, diz a Regan que o filho Edmund iria revidar seu sofrimento. Entretanto, 

Regan lhe revela que Edmund não só o odeia, mas é o próprio delator da carta enviada 

por Cordelia.  

Traído e abandonado, Glousceter é conduzido por um velho criado e encontra 

com Edgar, que ainda utiliza-se da figura do louco Tom. O filho reconhece o pai e passa 

a ampará-lo na adversidade, sem revelar sua verdadeira identidade. Torna-se guia do pai 

e ambos seguem caminho em direção à cidade de Dover. Vale mencionar a habilidade 

de Shakespeare em apresentar as semelhanças entre a trama e a subtrama, 

simultaneamente à apresentação das diferenças que delimitam as personalidades de cada 

personagem, relativas ao grau de moralidade que permeia a identidade social do 

indivíduo. A dignidade e integridade do caráter de Edgar são inabaláveis, mesmo face à 

cegueira moral do pai, tornando-se, no anonimato, luz a compensar a cegueira também 

física do genitor.  

A situação de infidelidade torna-se evidente após a morte de Cornwal. Regan 

passa a ter o caminho livre para se casar com Edmund, a quem dedica explícita paixão, 

assim como sua irmã Goneril. As duas irmãs, supostamente aliadas, encontram-se em 

disputa pelo amor de Edmund. Diante de um amor doentio, Goneril não se contém de 

ciúmes e declara preferir perder a guerra contra a França a perder Edmund para Regan. 

O duque de Albany, marido de Goneril que no início da trama parece não apresentar 

muita relevância, enobrece-se ao final da tragédia, por se pautar de atitudes éticas e 

morais. Odiado pela esposa Goneril, Albany intenta corrigir as crueldades feitas por sua 

mulher, por Regan e por Edmund. 

Prosseguindo para o desenlace da história, Edgar luta e mata Oswald, intendente 

de Goneril, que traz consigo carta da duquesa para Edmund, declarando-lhe amor e 
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pedindo-lhe para matar seu marido, o duque de Albany. Edgar envia a carta para Albany 

para as devidas providências. Na seqüência dos acontecimentos, Gloucester morre de 

fraqueza pelo ferimento dos olhos e de desgosto, após a revelação do filho sobre sua 

verdadeira identidade. Dentro de um mesmo interstício temporal, Kent leva Lear ao 

encontro de Cordelia, que o aguarda com cuidados médicos para curar-lhe os maus 

tratos da penúria. Posteriormente, são presos por Edmund que passa a comandar a 

armada britânica.  

Assim, caracterizadas por acontecimentos paralelos e sucessivos, as cenas de 

maior tensão se desencadeiam. Cada vez mais, as mortes ganham fortes dimensões pela 

riqueza de seus significados e pelo anseio do dramaturgo em restabelecer a ordem. 

Albany, ciente dos planos da esposa, ordena a prisão de Edmund mediante acusação de 

traição. Goneril se desespera ao descobrir que o marido tem conhecimento da carta que 

enviara para Edmund. Descontrolada, envenena a irmã e depois apunhala seu coração 

com uma faca. Regan e Goneril são sacrificadas pela própria maldade que as 

consomem. 

Importante aduzir que o excesso é explícito do início ao fim da tragédia. Ao 

mesmo tempo, as personagens “amam ou odeiam demais” (BLOON, 1998, p. 595). 

Lear, Edgar, Cordelia, Gloucester e Kent sofrem por excesso de amor, enquanto Goneril 

e Regan por excesso de inveja. Já Edmund é personagem tão demoníaco que se investe 

de total niilismo, não sendo possível compreender os motivos de exacerbada crueldade e 

busca incessante pelo poder. Nesse cenário, os sentimentos do leitor também oscilam 

aos extremos, a um só tempo é capaz de se indignar e se sentir à vontade, fazendo seu 

próprio juízo de valoração moral.  

A agitação permanece iminente para os apreciadores de King Lear, quando 

Edgar e Edmund se encontram em combate mortal, precedido de chocante revelação nos 

últimos suspiros de Edmund. Ele, juntamente com Goneril, havia planejado o 

enforcamento de Cordelia, que seria anunciado a todos como suicídio, para fragilizar 

ainda mais o Rei Lear. Mesmo diante da morte, Edmund diabolicamente se vangloria, 

expressando seu contentamento ao ver o fim de duas mulheres que nutriam ciúme 

doentio por ele. Interessante se faz notar que Shakespeare não permite que suas 

personagens oscilem entre o bem e o mal. Há no microcosmo do dramaturgo dois pólos 

distintos que delimitam os padrões morais de uma sociedade. Verifica-se um crescendo 
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nas atitudes das personagens, seja em direção ao bem ou em direção ao mal. Entretanto, 

Lear e Gloucester refletem em suas atitudes, movimentos ainda vulneráveis aos sentidos 

opostos de moralidade, motivo pelo qual devem passar por purgações para que suas 

cegueiras interiores possam ser iluminadas por sentimentos nobres. 

Todos os movimentos da trama se direcionam à reconquista da ordem e da 

moral. A tentativa de Albany em salvar Cordelia do enforcamento chega tarde demais. 

Cordelia aparece morta nos braços inconsoláveis do Rei, tomado pela angústia e 

lamento da perda da única filha que o amara. Finalmente, Lear pede perdão a Kent por 

sua intransigência e ingratidão. A morte de Cordelia surge como o mais significante 

elemento de preservação da ordem natural. O Rei Lear, penalizado pela desgraça de 

Cordelia e atormentado por sua incapacidade em reconhecer a verdade, num gesto de 

dor extrema, morre, pois nada mais haveria a reparar. 

O excessivo derramamento de sangue, resultado da trama, era para a época, e 

ainda o é, bastante impressionante e assustador. O final de King Lear jamais havia sido 

encenado em sua forma original até o século XIX. Frye (1999) destaca que os diretores 

das versões fílmicas criavam uma nova versão em que Cordelia se casava com Edgar. 

Essa mudança ocorre porque a expectativa do leitor é que as personagens simbólicas do 

bem sejam vitoriosas, visto que a tradução de recompensa se faz no pensamento 

humano com a preservação da vida. Assim, quando o leitor se encaminha para um 

desfecho aparentemente sereno, com a punição de Edmund e o restabelecimento do 

afeto entre pais e filhos, há uma ruptura na linha de pensamento crítico do leitor, ao ser 

surpreendido com a visão patética de Lear com Cordelia nos braços, alusiva ao Cristo 

morto nos braços da mãe. Toda essa rede de acontecimentos fatídicos, intrinsecamente 

interligados na construção arabesca da escritura, é dolorosa para o leitor e para a platéia. 

Porém, faz-se necessária uma análise criteriosa dos motivos que levaram Shakespeare, 

profundo conhecedor do ser humano, a apresentar a mortandade do cenário final. Para 

Bloom (1994), Shakespeare sabe mais sobre a natureza humana do que o leitor 

consegue captar em suas peças. Em vista disso, as versões cinematográficas e teatrais da 

contemporaneidade representam a cena final como no texto original.  

A morte de Cordelia é uma situação problemática, delicada e de forte 

simbolismo. A personagem é, para Rosenblum (1998), uma vítima absolutamente 

inocente do mal que a rodeia. Ela morre gratuitamente, não por exigência do enredo, 
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mas para deixar a mensagem de que ela esperou demais por justiça. Quando a verdade 

finalmente sobrepuja a mentira, o reconhecimento chega tarde demais.  

No final da tragédia, os únicos sobreviventes são Kent, o Conde de Albany e 

Edgar, que fica responsável por reconstruir um país devastado pela inveja, traição, 

ciúmes e guerra.  

Assim, como no mundo da ficção, a história da humanidade é traçada de guerras 

sanguinárias. Sofrimento e destruição, implantados sob a bandeira de ideais nobres, 

continuam a ser elementos na escritura da história, construída, destruída e reconstruída 

ciclicamente sob a invocação de contendores que clamam por aquilo que supostamente 

consideram justo.  

Platão admite a existência do direito natural, como aquele advindo de um ente 

superior (Deus), que não estaria positivado em códigos ou leis. Ao mesmo tempo, prega 

a existência do direito positivo, criado pelos homens, representantes dos demais, para 

guiar a atuação dos entes sociais. Então, seja contrariando o direito natural, seja 

contrariando o direito positivo, verifica-se a produção de um estado de injustiça.   

Note-se que a justiça permeada nos valores morais pensada pelo filósofo e 

buscada até os dias atuais está cada vez mais escassa. Pelo menos esse é o sentimento 

que paira sobre a maioria das pessoas. Tal problema não pode ser associado ao 

pessimismo de cada indivíduo social, mas sim, ao sentimento de impunidade que marca 

as instituições sociais.  

Uma das idéias guia de justiça na consciência do ser social pode ser traduzida na 

máxima “não fazer aos outros o que não quereis que vos façam”. Este é o norte 

determinante para ir ao encontro da justiça. Segundo Kant, o princípio da justiça dispõe 

que “um comportamento é justo se a liberdade para realizá-lo é compatível com a 

liberdade de todos, sob uma regra geral”. Nesse mesmo sentido, Leonard Nelson cita a 

seguinte regra: “Nunca atues de tal modo que não aprovarias a ação se os interesses 

afetados fossem os teus” (apud SCHNAID, 2004, p. 158).   

Shakespeare, em King Lear, fornece ao leitor a oportunidade de comparar suas 

idéias de justiça com aquelas apresentadas na obra. Para Bloom (1998), de todas as 

peças esta contém uma magnitude que transcende os limites da Literatura. King Lear é 

capaz de atingir o leitor, pois os tormentos do conflito entre gerações e familiares são 

universais. Obviamente, existe uma oscilação das concepções sobre justiça entre os 
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estudiosos do tema. Kelsen (2003), por exemplo, noticia que Platão não chegou a 

afirmar qual seria o conceito de justiça. Já Kaufman (2004) apresenta duas formas 

diversas de justiça preconizadas por Aristóteles. Uma é a justiça distributiva que se 

exterioriza na distribuição proporcional de direitos e de deveres, apresentando-se como 

forma primordial de justiça e própria do direito público. A outra é a justiça comutativa, 

própria do direito privado, implicando em absoluta igualdade entre aquilo que a lei 

considera equivalente. Tomás de Aquino, citado por Kaufman (2004, p. 232), 

“completou o sistema aristotélico com uma terceira forma de justiça: a justiça legal 

(iustitia legalis), que põe em relevo o dever do indivíduo em face do todo: por exemplo 

o dever de votar, deveres judiciais, dever de uso social da propriedade.” Contudo, não é 

necessária a exata conceituação do Instituto para o entendimento e desenvolvimento de 

seus preceitos. Alguns são tão óbvios e eternos que dispensam conceitos delineados. 

Respeitar o direito dos semelhantes é um deles. Aquele que respeita esses direitos será 

sempre justo. E o limite desse direito será sempre o de dar ao seu semelhante o mesmo 

que se quer para si, em circunstâncias iguais e recíprocas.  

  

III – CONCLUSÃO 

 

A sociedade moderna vivencia situações similares às descritas por Shakespeare 

há cinco séculos atrás em King Lear. O egoísmo, a ganância pelo poder dentre outros 

fatores como a desigualdade social constroem um universo individualista que se não 

existisse, as concepções de justiça perderiam a utilidade.  

Ante ao exposto, o que se pode concluir, utilizando a literatura como fonte 

material de apoio à compreensão da justiça, é que algumas noções de ética, retidão e 

bondade, projetadas ao lado de suas inversões, através dos tempos, não são capazes de 

delinear em um único conceito o que representa a justiça. Apesar de não ser possível 

conceitua-la em termos descritivos, pode-se equipara-la, por exemplo, à legalidade, à 

imparcialidade, à bondade, à verdade, à igualdade, ao respeito mútuo, não como uma 

definição, mas como princípios imperativos dos seres humanos vinculados ao ideal de 

justiça. 
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TRABALHO COMO CRITÉRIO DE JUSTIÇA EM HESÍODO: 

 UMA EXPERIÊNCIA LITERÁRIA NO ENSINO JURÍDICO 

  

Ivan Dias da Motta∗

Cássio Marcelo Mochi∗∗ 

 

RESUMO 

A literatura clássica é uma fonte importante para conhecermos as origens 

epistemológicas e ontológicas que deram origem ao homem ocidental. As obras de 

Homero, Hesíodo, Sófocles, Eurípedes e outros, traz consigo análises profundas do “ser 

homem” e de suas relações com a phýsis e a pólis. De Homero a Hesíodo temos uma 

mudança importante na categoria ontológica do homem virtuoso e honrado. Do herói 

valente e destemido do campo de batalha, ao novo herói que centra a sua força no 

trabalho e produz para suprir às necessidades da pólis. O critério de justiça em Hesíodo, 

se adéqua à nova categoria ontológica e abre perspectivas para um novo homem, 

ampliando também a inserção deste, no universo do mundo grego. De Homero a 

Hesíodo, chegando à modernidade o conceito de cidadão sofre transformações, como 

resultado da dinâmica da própria história e das mudanças internas da constituição do 

próprio direito. A compreensão deste fenômeno será possível através de uma análise 

relacional e crítica, trazendo o conceitual antigo e clássico, para momentos de 

construção da modernidade, mas mantendo a linha de análise dialética, onde dois 

momentos distintos e distantes da histórica, se expõem e possibilitam a compreensão 

das relações intrínsecas e próprias de cada um destes momentos. 
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ABSTRACT 

Classic literature is a source important to know epistemológicas and ontológicas the 

origins that had given to origin to the man occidental person. The workmanships of 

Homero, Hesíodo, Sófocles, Eurípedes and others, bring obtain deep analyses of the 

“being man” and its relations with the phýsis and the pólis. Of Homero the Hesíodo we 

have an important change in the ontológica category of the virtuous and honored man. 

Of the brave and destemido hero of the battlefield, to the new hero who centers its force 

in the work and produces to supply to the necessities of the pólis. The criterion of 

justice in Hesíodo, if adéqua to the new ontológica category and opens perspectives for 

a new man, also extending the insertion of this, in the universe of the Greek world. 

From Homero the Hesíodo, arriving at modernity the citizen concept suffers 

transformations, as resulted of the dynamics of the proper history and the internal 

changes of the constitution of the proper right. The understanding of this phenomeno 

will be possible through a relationary and critical analysis, bringing conceptual old and 

the classic one, for moments of construction of modernity, but keeping the analysis line 

dialectic, where two distinct and distant moments of the historical one, if display and 

make possible the understanding of the intrinsic and proper relations of each one of 

these moments. 

 

KEYWORDS 

WORK; RIGHT; JUSTICE; CITIZEN; EDUCATION 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente comunicação decorre de trabalho de pesquisa no diretório de pesquisa em 

Epistemologia e Ensino Jurídico vinculado ao Programa de Mestrado em Direito do 
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Centro Universitário de Maringá, fazendo parte de experiências no cotidiano da 

graduação em direito com estudantes 1º anistas, na disciplina de Teoria do Direito, que 

engloba os conteúdos de História e a tradicional introdução ao direito, em uma 

perspectiva epistêmica crítica que transita pela nova história proposta por Burke (2005) 

e referenciada por Wolkmer (2007) à história totalizante de Dossê (2003), em temas em 

que as abordagem julgamos possíveis. 

Em recente obra Medina (2006) resgata a literatura e a ética como parâmetros do fazer 

docente e como instrumentos de transformação da massificação do ensino jurídico 

brasileiro no momento presente. Os campos das artes e da filosofia permitem o resgate 

da historicidade, da contradição e da lógica, categorias tão caras à racionalidade humana 

na construção da modernidade, que ora são afetadas pela aguda alienação e 

massificação da vida contemporânea1. O texto de Medina (2006, p. 15-25), por 

exemplo, traz o Outro acadêmico que também se irritava no início do século XX, com a 

“sebenta”, apostila dos Doutores de Coimbra. Hoje, dada a expansão, qualquer inocente 

é útil para ingressar em sala de aula e recitar os manuais para concurso2. A comparação 

só assusta, porque lá um Eça de Queirós satirizou na arte literária os objetivos 

educacionais de seu tempo, aqui decorar a “Sebenta” nutre o sonho pasteurizado de 

conquistar um cargo público.  

Não vamos neste texto, abordar as questões relativas às crises estruturais ou 

conjunturais do ensino superior em direito, sendo que estas são objetos de outros 

trabalhos do diretório de pesquisa. Neste texto, enfatizamos o papel da literatura na 

construção da historicidade do direito, utilizando o tema do critério de Justiça, no 

mundo grego, como experiência pedagógica para apropriação dos conceitos de 

momento de transição na dimensão ontológica do homem.  

Desnecessária é a construção de argumentos sobre a importância das obras do mundo 

clássico grego, principalmente em se tratando de Hesíodo, Homero, Sófocles, 

Parmênides e outros, no entanto, uma em especial nos interessa pela peculiaridade do 

                                                 

1  DELEUZE, G. & GUATARRI, F. (2000). Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo, 
Editora 34, vol. I; LYOTARD, J. (1999). La diferencia. Barcelona, Gedisa; LYOTARD, J. (2002). A 
condição pós-moderna. 7 ed. Rio de Janeiro, José Olympio. 
2  CUNHA, Ana Maria de Oliveira. Et all. Dormi aluno (a)... acordei professor (a): interfaces da 
formação para o exercício do ensino superior. Disponível em 
www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/trabalho_gt11.htm. 
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assunto tratado em seu interior, dentro de um contexto que por ser clássico, não deixa de 

escapar a uma análise sempre atual do seu tema. Referimo-nos a obra Os Trabalhos e os 

Dias, de Hesíodo, cuja análise será desenvolvida a seguir, dentro de uma perspectiva de 

associação entre literatura e direito. Dividiu-se o texto em 3 tópicos da abordagem: a) o 

contexto ontológico do cidadão grego, a compreensão do espaço e tempo da transição; 

b) a percepção de Hesíodo as contradições de seu tempo e a existência do cidadão 

grego; e c) o trabalho como critério de Justiça do novo cidadão Hesiódico. 

  

2. CONTEXTO: SER UM CIDADÃO GREGO UMA CATEGORIA 

ONTOLÓGICA 

 

Embora o mundo clássico seja um referencial importante para a compreensão da 

formação do homem ocidental, é necessário realizar a reconstrução deste conhecimento 

a partir do contexto histórico e material que constituía a época em estudo. Sob esta 

perspectiva de análise surge então uma questão a ser esclarecida: o que era e quem 

poderia ser considerado um cidadão grego? A cidadania na Grécia antiga, 

principalmente em Esparta e Atenas, era tratada como assunto de máxima seriedade, 

pois segundo Cassin nas suas reflexões sobre a obra de Aristófanes3, “não se brinca com 

a cidadania em Atenas” (1993, p. 15), pois ser grego já uma grande dádiva dos Deuses, 

mas para ser um cidadão grego era preciso ter, e ir além desta condição uma vez que a 

sociedade grega era seletiva e a democracia não se manifestava de forma tão ampla e 

irrestrita, quanto podemos crer no nosso tempo, se é que nos dias atuais podemos dizer 

que realmente existe uma democracia pura e fiel aos seus conceitos ideais. Na Grécia ao 

menos podemos dizer que a democracia era excludente de forma explícita, enquanto a 

que praticamos nos dias atuais se apresenta através de um véu cada vez mais escuro, e 

permeado por uma falsidade nas ações políticas em todas as esferas dos poderes. 

Temos duas perspectivas de análises, diferentes quanto à sua fundamentação, mas 

convergentes quanto às suas conclusões. A primeira parte de uma questão discutida por 

                                                 

3  Comediante grego que viveu entre 455 a.C.-375 a.C. 
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Antifonte4 ao apresentar a diferença entre o grego e o bárbaro, e nos diz que “a 

diferença entre grego/bárbaro é fundada como diferença cultural, e não como diferença 

natural” (Cassin, 1993, p. 107), sendo assim, a natureza nos fez de forma igual a todos e 

que podemos ser “tanto bárbaros como gregos” (ibidem), trazendo assim, para o campo 

das condições e potencialidades humanas a possibilidade de escolher entre ser bárbaro 

ou grego. É a oposição entre a phýsis e o nomos e colocando o homem como agente de 

ação de seu destino, retirando dos Deuses um pouco de seus poderes ao mesmo tempo 

em que deposita no homem a responsabilidade de suas ações e transformações. O 

cidadão grego se define assim como uma questão cultural, e não mais como dependente 

da phýsis, “o cidadão, como o grego precisamente, se define por não estar na natureza, 

mas por estar, de saída, no mais que é a cultura” (Cassin, 1993, p. 118-119), é um 

movimento contínuo que o homem pode realizar, desde que a este seja possibilitado a 

condição de adquirir e ter cultura, inserindo-se dentro do campo da responsabilidade da 

ação política da pólis proporcionar os elementos e instrumentos necessários a este 

caminhar em direção à cultura. 

O conceito de cidadão exposto por Cassin (1993) conceitua-se num universo mais 

amplo de análise, notadamente quando se fundamenta em Eurípedes5 na obra Orestes, 

um dos maiores clássicos da tragédia grega, e que nos apresenta em determinado 

momento da obra o choque das concepções helênicas do homem grego, “e que define o 

grego por sua relação com a raça, com o nascimento, com a natureza – e aquela do 

ancião, que define o grego por seu respeito às Leis” (Cassin, 1993, p. 109), diante de 

tais considerações de Eurípedes, é Antifonte quem assume uma posição conceitual mais 

restritiva pois o “importante não é respeitar as leis, mas não ter que se haver com ela” 

(Cassin, 1993, p. 115), trazendo o conceito de cidadão grego como aquele que foge do 

afrontamento das leis não pelo temor da coerção em si, mas por ser um cidadão e esta 

ser uma das características fundamentais da sua condição de “ser grego”. Pois a lei só 
                                                 

4  Segundo Reale (1993, p. 230) em nota de rodapé, pouca coisa sabemos de Antifonte e 
“dificílima é a sua localização cronológica; a sua atividade parece, em todo caso, poder situar-se, 
verossimilmente, nos últimos decênios do século V. a.C.”. Pertencia à chamada Corrente dos Sofistas, 
notadamente a um corrente interna desta Escola que opôs de forma mais enfática a questão entre a phýsis 
e o nomos. 
5  Eurípedes viveu no século V a.C. e foi, junto de Ésquilo e Sófocles, segundo Nagel (2007, p. 
80) um dos responsáveis por tornar o teatro grego um instrumento imprescindível para a pedagogia 
responsável pela construção da cultura grega clássica. Juntos os três escreveram “cerca de 300 peças”, o 
que demonstra o vigor e a importância que o mundo grego dava à cultura de uma forma geral. 

4892



  

chega depois do fato, e sempre muito tarde, uma vez que embora possa haver punição 

ao infrator, determinados atos praticados pelos homens não reparam os erros cometidos 

por outros, por maior que seja a pena aplicada, pois o ser humano é constituído de um 

sentimento de perda indefinível chamado “saudade” e que muitas vezes o corrói por 

dentro, como o caso de uma mãe que perde o seu filho de forma bestial, num mundo 

banalizado pelas drogas e pela inépcia do Estado em reagir a estes e outros tipos de 

situações. Barbarizamos os homens e bestializamos a morte.  

Para Antifonte a diferença entre ser um grego e obedecer a lei natural ou a convencional 

estava no fato de que, da primeira ninguém escapa; pode no máximo retardar, mas com 

relação à segunda, que é uma questão de opinião, podemos escapar, recusar e mesmo 

burlar, desde que nos afastemos de nossas características ontológicas, ou seja, basta se 

recusar a ser grego e tornar-se um bárbaro. 

Um pouco mais adiante da época de Antifonte será Aristóteles (384-322 a.C.) quem irá 

descaracterizar somente a condição de nascimento num espaço geográfico, um fato para 

considerar o homem como cidadão daquela região, sendo assim o cidadão grego é 

aquele que tem “capacidade de participar na administração da justiça e no governo” 

(Aristóteles, 1998, Livro III, p. 187). O cidadão aristotélico era ontologicamente 

constituído da condição e capacidade de exercer a função de magistrado, assim como as 

demais funções administrativas necessárias à preservação da pólis. Ele não era um 

cidadão simplesmente por um querer próprio de sua individualidade, mas sim por uma 

questão de fatores culturais e de sua ação para com os interesses coletivos da pólis, cujo 

telos era buscar a autarquia e a felicidade do coletivo, pautada nas relações de justiça. 

Mas é preciso compreendermos que no mundo grego, assim como também no mundo 

romano, e mesmo na atualidade, os homens são inseridos dentro de categorias que os 

distinguem de outros homens, sem levar em conta a sua essência ontológica, mas muito 

mais a sua condição material do momento. Não o era diferente na Grécia, a não pelo 

fato de a isso se acrescentava a diferença cultural. A parte deste momento de ruptura 

ontológica entre Homero e Hesíodo, e depois as questões apresentadas pelos Socráticos 

e Sofistas, podemos dizer que o mundo grego tinha na própria natureza da pólis a 

possibilidade, e até necessidade da exclusão, pois tínhamos o homem grego, as 

mulheres gregas, os escravos e os estrangeiros, sendo assim, “a exclusão é diferente 
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para cada uma dessas categorias – estrutural para os escravos, política mas não social 

para as mulheres e para os estrangeiros” (Cassin, 1993, p. 14). Uma outra característica 

importante e resultado desta divisão ontológica criada pelos gregos, é que eles tinham 

consciência da importância dos escravos, e mesmo dos estrangeiros, e em determinado 

momento histórico, concedeu a estes alguns direitos que poderiam ser invocados, desde 

que fossem realizados por um grego.  

Sendo assim, ser um cidadão grego e na plenitude de seus direitos é uma conquista séria 

para este homem, e quando colocada em dúvida a sua condição de cidadania, até 

poderia recorrer à justiça da pólis, no entanto, conforme nos relata Cassin (1993, p. 15), 

a perda desta demanda poderia implicar na sua venda como escravo e assim, “o 

ateniense desacreditado teria doravante bastante tempo para meditar sobre o rigor em 

matéria de cidadania daqueles que considerava seus concidadãos”. Ser grego e usufruir 

de todos os direitos é estar situado num patamar superior dos demais homens, num 

processo de exclusão social cuja finalidade era a proteção da coletividade, mas 

reconhecendo a importância da subsistência das demais classes. 

 

 

2.1. HESÍODO E SEU TEMPO DE TRANSIÇÃO: O NOVO PARADIGMA DE 

CIDADÃO VIRTUOSO 

 

Primordial neste momento é compreendermos que através da literatura é possível 

verificar mudanças ontológicas de categorias, e identificar quais as conseqüências 

destas mudanças para alterações significativas de conceitos e princípios jurídicos, cujas 

conseqüências expandem seus reflexos até os dias atuais. Essencial para 

compreendermos estas mudanças é buscarmos as referências iniciais em Homero que é 

um poeta grego situado historicamente em momento anterior a Hesíodo, e que será o 

principal ponto de referência para a construção da cultura grega e do mundo ocidental. 

As categorias ontológicas que nos propomos analisar são aquelas tomadas como 

referências por Homero e Hesíodo. Em Homero, principalmente na Ilíada podemos 

observar nas figuras de Aquiles, Agamenon e Heitor características que irão delinear o 
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exemplo de comportamento que deverá ser seguido pelos homens de sua época. Aquiles 

insere-se na categoria de homens para quem a sua essência se realiza quando no campo 

de batalha, a paz lhe é perturbadora, a honra encontra-se na disposição e preparo para os 

conflitos do campo de batalha. Na Ilíada Homero nos apresenta que “a paz, uma 

realidade bastante estranha e distante dos gregos, compele Aquiles, orgulhoso de ser 

guerreiro e condenando a falta de prazer nos combates” (Nagel, 2007, p. 39), a assumir 

uma atitude agressiva para com Agamenon, com quem troca acusações em diversas 

passagens da referida obra. Agamenon é o Rei que age em nome de um suposto 

interesse da coletividade, ao mesmo tempo em que se insere na proposta de uma 

mudança ontológica da categoria de herói, pois este não deseja mais morrer 

simplesmente como um soldado em campo de batalha, “o fato é que o rei está deixando 

de se importar com a sua heroicidade: não é essa a qualidade maior que continuará a 

identificá-lo como rei ou nobre” (Nagel, 2007, p. 40), temos então um momento de 

transição, onde o rei busca uma nova forma de ser, uma mudança ontológica saindo de 

uma categoria em que o uso da força é imprescindível e a paz influencia os homens de 

forma negativa, ou seja, os torna lascivos e preguisoços, e a solução das contendas 

ocorrem sempre na luta ferina do herói grego; para um outro momento, em que o rei 

tem que procurar de valer de outros meios, principalmente pelo diálogo e buscando 

elementos de direito natural e também positivo, para dar permanência à sua obra e assim 

perpetuar a sua prole no poder. 

Em Hesíodo temos a demonstração de uma mudança ontológica, pois a categoria de 

homem a ser apresentada, não será mais aquela fundamentada tão e somente no homem 

vigoro e excelente soldado em campo de batalha, ou seja, surge uma outra categoria de 

homem, com uma nova forma de ser, pois “a situação do camponês é dura. A 

dominação dos nobres pesa. A vida do trabalho é fatigante. Em situação como essa, a 

virtude por excelência passa a ser a justiça (díke)” (Lara, 1989, p. 32). Não é mais 

apenas a batalha o grande momento de sacrifício do homem, valoroso e virtuoso não é 

apenas o bravo herói que se dispõe a pegar em armas, mas também o é, aquele homem 

que na vida dura e disciplinada do campo, produz com o fruto de seu trabalho aquilo 

que é mais essencial para a pólis, que antecede a qualquer necessidade, que é saciar a 

fome. Os conflitos jurídicos não podem mais ser resolvidos somente no campo de 

batalha, embora às vezes possa ser a última solução viável, mas antes de tudo existe o 
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direito e toda a possibilidade de argumentações que o constroem, não qualquer direito, 

mas aquele fundamentado no conceito universal de justiça, a díke do mundo grego. 

Sendo assim Hesíodo nos apresenta novas categorias ontológicas deste homem que se 

forma, pois temos o homem que trabalha e produz o alimento necessário, não somente 

às suas necessidades, mas também como elemento vital para a pólis; do homem que se 

apresenta como um invocador de um direito que lhe pertence e a conseqüente reparação 

de uma injustiça, que se não for realizada pelos homens, certamente a será pelos 

Deuses. 

A razão destes referenciais extraídos da literatura é justamente pelo fato de que é 

possível, se aperceber através desta, dos momentos de transição, de mudanças 

ontológicas das categorias referenciais de uma época, que irá influenciar a construção 

de toda a cultura ocidental e exercer influências marcantes para a construção do direito, 

como por exemplo, a questão apresentada por Hesíodo, cujo questionamento reflete nos 

dias atuais, com a inversão da ordem de produção, ou seja: é o trabalho um direito ou 

não do homem? Podem aqueles que dispõem do poder, realizar uma apropriação de um 

direito resultante do trabalho do homem? Tem o homem o direito de posse do resultado 

real do seu trabalho, ou apenas receber o resultado da “coisificação” de sua ação de 

transformação e não permitindo o acúmulo natural do resultado de seu trabalho? São 

questões apresentadas por um poeta, diante de um momento importante e de transição 

da história grega, mas que podem perfeitamente serem inseridas dentro de nossa 

atualidade, com a finalidade de nos conduzir a análise crítica para os novos horizontes 

que o capitalismo promete nos apresentar a cada instante. 

O poeta e escritor grego inicia a sua obra com uma exaltação aos Deuses Gregos, 

reconhecendo como primazia destes, a função de a tudo julgar com justiça, quando este 

conceito extrapola a capacidade dos homens de agirem em direção ao ato justo. É uma 

clara alusão aos limites da própria condição humana, ao mesmo tempo em que 

reconhece a necessidade da solução das contendas resultantes do desregramento, ou 

fuga da essência ontológica da natureza humana, e aqui o direito assume a função de 

agente de reequilíbrio desta relação. É a riqueza da análise refinada da cultura grega 

acerca da interioridade da natureza do homem, sem dissociá-la das ações humanas, que 

se situam dentro do campo do possível, do contingente, afastando o homem da 

construção mitológica de que ele pode ser um herói imortal (Nagel, 2007, p. 48), para 
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situá-lo dentro de suas limitações e entre elas, encontra-se o trabalho como um elemento 

necessário para a sua sobrevivência, uma vez que os Deuses não lhe concedem nada de 

graça, e também como fato justificador e legítimo para a construção de sua riqueza. 

A vida do homem grego apresentado por Hesíodo é uma constante luta, uma batalha 

interminável, mas de todas elas, o trabalho lhe é a mais benéfica e exige deste um 

esforço tão descomunal, quanto àquela enfrentada pelo corpo a corpo, frente a um 

inimigo que pode, num primeiro momento, parecer-lhe superior, mas cuja grandeza 

aparente será superada pelo heroísmo resultante de uma vida regida pela honra típica 

deste homem, pois ela não é uma exceção de caráter, mas um elemento intrínseco à sua 

existência e formação. Se a primeira luta (a batalha propriamente dita) é condenável, 

mas mesmo assim eles a realizam, o fazem por “desígnios dos imortais, honram a grave 

Luta” (Hesíodo, 1996, p. 23). Se em Homero, principalmente nas obras a Ilíada e na 

Odisséia, temos a construção pedagógica de um ponto de partida para a construção de 

“um tipo humano nobre” (Jaeger, 2001, p. 85), referencial diferente temos em Hesíodo, 

para o qual o trabalho é a grande arte da atividade humana, ao mesmo tempo em que o 

seu fruto gera o direito sobre o que dele advém, e a justiça se realiza quando o homem 

pode desfrutar de seus resultados, não somente como um direito concedido pelos 

Deuses, mas legitimado pelo suor de sua ação transformadora. 

Sendo o trabalho uma luta e segundo nos apresenta Hesíodo, um castigo dado por Zeus 

aos Homens como resultado de uma trama ardilosa do “bravo filho de Jápeto” (1996, p. 

25-26), ao se encontrar nas contingências da vida humana, os homens que nada mais 

podem obter, a não ser como resultado de seu trabalho, ou como dádivas da 

“corrupção”, sendo esta um desvio das virtudes do homem, este se transforma num 

obstáculo a ser vivido e vencido pelo homem honrado. Deixa de ser castigo para situar-

se no campo das lutas possíveis e necessárias para o engrandecimento deste novo 

homem, é um elemento formador de seu caráter, e um agente de cobiça, não no sentido 

negativo da palavra, mas sim daquela que sempre desperta a vontade de um novo 

enfrentamento e de uma nova vitória. 

Em Hesíodo o trabalho é um dos componentes da natureza humana que passa a ser 

“esboçada como resultado das ações intencionais do sujeito ou como produto do 

trabalho por ele realizado” (Nagel, 2007, p. 48), sendo assim, o homem é o agente de 
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transformação desta natureza, mas não como afronta a esta, e tão somente como aquele 

que precisando garantir o seu sustento, uma vez que os Deuses suprimiram outra 

possibilidade, que fazer com o seu próprio suor. O trabalho se expressa pela 

potencialidade e ação da racionalidade humana, ao mesmo tempo em que demonstra 

precisar de “forças para realizar árduos trabalhos sem a ajuda dos deuses (Nagel, 2007, 

p. 48), pois se os Deuses privaram o homem do trabalho fácil, não puderam, ou não 

quiseram, lhe retirar a vontade como um elemento importante de sua natureza para a 

superação dos obstáculos. Na obra de Hesíodo, o homem grego não se apresenta com 

um ser resignado, mas acima de tudo um ser dotado da possibilidade de ação, e os atos 

de bravura e heroísmo destes homens hesíodicos tinham uma característica bem 

definida: o momento em que o homem começa a questionar se os Deuses podem 

realmente interferir em todos os momentos de suas vidas, sem deixar-lhes a mínima 

possibilidade de reação. E quando este homem encontra na extensão de sua 

racionalidade os meios possíveis de fugir a um determinismo fatídico, e despertam  não 

o rompimento com o mito e a passagem para a construção do logos, mas antes de tudo, 

o estabelecimento de limites aos poderes dos Deuses. 

O combate, a batalha do enfrentamento físico do homem viril, bem treinado e disposto a 

morrer pela honra de servir à pólis, não é o único elemento distintivo do homem grego, 

pois o trabalho também exige disciplina, vigor e luta constante (Jaeger, 2001, p. 85). A 

Grécia é uma região de geografia esplendorosa, abundante de montanhas e formações 

rochosas constantes, o que termina por impor ao cultivo agrícola uma atividade de 

difícil realização, pois vencer a natureza da mãe terra é impossível, no entanto, o 

homem virtuoso e prudente sabe como tirar o melhor proveito da situação que lhes é 

apresentada, o limite não está na contingência, mas na falta de ação, do agir e do fazer6.  

Temos em Homero e Hesíodo formas diferentes de manifestação do homem virtuoso e 

honrado. Se o homem heróico e valoroso soldado construído por Homero, tal qual 

Heitor e Aquiles nos expressam na Ilíada, quando da batalha final o primeiro como um 

grande general de seu exército, esposo e pai, adorado pelos seus soldados e fiel aos 

princípios de Tróia; o segundo sem as qualidades sociais de Heitor, mas um guerreiro 

                                                 

6  É a fronesis, a prudência, a busca do justo meio e que nos será apresentada de forma mais 
sistemática por Aristóteles (384-322 a.C.) na obra Ética a Nicômaco. 
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cuja coragem de determinação transcende aos homens comuns, tem no seu momento 

fatídico algo em comum: ambos direcionam as suas ações em nome da honra, o valor da 

vida está em preservar a honra, pois a primeira é passageira e a segunda é a que preserva 

o homem para a eternidade. No entanto, uma diferença substancial separa os dois 

heróis, porque Heitor dedica a sua vida não pela construção de uma honra individual, 

mas sim  de Tróia, pelo seu pai, o Rei Príamo, pela sua esposa e todos os demais, existe 

um compromisso que supera a sua própria existência, enquanto que Aquiles o faz pela 

construção de sua própria honra. Em Hesíodo o homem comum passa a ter a 

possibilidade de ascender ao nível do herói, quando se entrega ao trabalho, pois “por 

trabalho os homens são ricos em rebanhos e recursos e, trabalhando, muito mais caros 

serão aos imortais” (Hesíodo, 1996, p. 45). São concepções diferentes de construção de 

homens ideais, mas ambos com uma ligação bem clara de seus fundamentos: a vida 

honrada. 

 

2.2. O TRABALHO COMO CRITÉRIO DE JUSTIÇA: LEGITIMAÇÃO DO 

NOVO CIDADÃO VIRTUOSO 

 

No entanto, a abordagem de Hesíodo na presente obra ultrapassa a questão do herói, 

para introduzir o direito como uma das ações humanas necessárias para garantir ao 

homem o resultado de suas conquistas, assim como um agente limitador de vontades e 

estabilizador de conflitos. Nos momentos iniciais de Os Trabalhos e os Dias, o poeta 

grego já alerta o seu irmão quando diz que “decidamos aqui nossa disputa com retas 

sentenças, que, de Zeus, são as melhores” (Hesíodo, 1996, p. 25), uma preocupação de 

primeira instância, para quem se propõe a apresentar as origens de um contencioso 

jurídico, e quer deixar bem claro qual será o seu referencial de justiça. Para Jaeger 

(2001, p. 91) e em Hesíodo que temos pela primeira vez na literatura grega, a 

construção da “idéia de direito”, mesmo diante de relações que aparentemente estariam 

inseridas dentro do aspecto familiar, pois é Hesíodo quem invoca a seu irmão Perses 

que as suas ações sejam retas, justas, tomando como referência àquelas emitidas por 

Zeus, ao mesmo tempo em que nos apresenta a existência de um fato já materializado, e 

portanto, na extensão de sua concretude, ao se referir a Perses dizendo: “já dividimos a 
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herança e tu de muito mais te apoderando levaste roubando e o fizeste também para 

seduzir reis comedores-de-presentes, que este litígio querem julgar” (Hesíodo, 1996, p. 

25), em outras palavras, apontando a seu irmão como transgressor de um direito, assim 

como a pretensa vantagem que os juízes do litígio levariam para desvirtuar a sentença 

de uma reta decisão. Temos assim a introdução da “idéia de direito”, assim como a 

necessidade imperiosa de associar esta idéia com a de justiça.  

A disputa entre Hesíodo e Perses assume assim uma dimensão de uma justa 

reivindicação, para num segundo momento agir no campo pedagógico quando “passa a 

ensinar os homens para que se tornem melhores, fornecendo-lhes as primeiras reflexões 

sobre a natureza humana” (Nagel, 2007, p. 49). Ele apenas não invoca um direito, mas 

aponta para os perigos da deturpação de uma decisão, em prol daquele que o adquire 

sob a égide da corrupção. É a natureza humana incorporando e assumindo as suas 

falhas, e intensificando os conflitos, quando deveria encaminhá-los para a solução 

pacífica e o reequilíbrio das relações sociais. Nesta relação entre direito e justiça pode-

se perceber a construção dialética de Hesíodo, pois o mesmo alerta o seu irmão que, se 

os homens não realizam os seus julgamentos com justiça, não podem eles esquecer que 

Zeus assim os fará, pois ao castigar o “filho de Jápeto” o faz em função de que este 

cometeu um roubo, se apossou de algo que por direito não lhe pertencia e sendo assim, 

não estava autorizado a fazê-lo. Se os homens podem cometer o equívoco, proposital ou 

não de realizar os seus julgamentos sob o amparo de um suposto conceito de justiça que 

atenda os seus interesses particulares, a mesma análise reducionista não será utilizada 

por Zeus, pois na cosmologia grega o universo se apresenta de forma ordenada, e a 

existência humana deve se caracterizar por viver dentro desta ordem, e não procurar 

meios de suplantá-la e construir um novo cosmos, não mais como ele é, mas como 

alguns gostariam que ele fosse. É a expressão de uma necessidade de análise ontológica 

do ser: qual é a essência da natureza humana e como a racionalidade pode ou deve 

interferir nesta natureza. 

Mas como Hesíodo nos apresenta a passagem da exposição de um conceito de trabalho 

resultado da transformação de uma ação humana, para a invocação de um direito aliado 

a uma concepção de justiça a ser praticada pelos homens? É necessário compreender 

que embora a civilização grega tenha desenvolvido o conceito de logos, nem por isso 

abandonou completamente o conceito anterior que originou a formação do povo grego, 
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ou seja, o mithos pois o modo de vida do homem grego sempre manteve uma forte 

relação com as suas origens mitológicas, embora com Homero e Hesíodo temos o início 

da diminuição da “distância entre deuses e os homens” (Chaui, 2002, p.21-22), assim 

como as relações de forças monstruosas e sempre favorável aos Deuses. O racionalismo 

aprendido com o desenvolvimento do logos permite ao homem questionar, num 

processo dialético, se estas forças realmente poderiam atuar como até então se contavam 

através das narrativas mitológicas. É o homem querendo assumir, mesmo que de forma 

limitada, o controle de suas ações, assim como a possibilidade de escolha de seu 

destino. Mas não podemos inferir que tenha existido uma ruptura, e sim muito mais uma 

convivência de tolerância pacífica, fundada também na razão, porque determinadas 

relações entre os homens e a natureza, ou ampliando ainda mais o conceito, a phýsis, 

não pode ser explicada pelos limites inseridos na própria existência e racionalidade do 

homem, “a phýsis é o fundo inesgotável de onde vem o kósmos; e é o fundo perene para 

onde regressam todas as coisas, a realidade primeira e a última de todas as coisas” 

(Chaui, 2002, p. 599). O grego não admite a possibilidade de que o kósmos tenha 

nascido do nada, até porque eles não aceitavam a possibilidade da existência do nada, e 

nem mesmo do número zero (0). Em oposição à phýsis temos com a construção do 

logos o desenvolvimento do conceito de nómos, ou seja, “o nómos é o que é por 

convenção, por acordo e decisão dos homens”, não existe mais uma razão objetiva e 

divina, mas sim a vontade dos homens e que muitas vezes se contrapõe à construção de 

um ser ideal, pois as fraquezas humanas se apresentam e se expõem diante das 

contingências do mundo. O direito grego se apresenta então dividido entre as leis 

divinas e resultantes da phýsis e as leis e normas criadas pelos homens, os nómos, numa 

simbiose interessante e que em alguns momentos levam os homens a novas crises e 

conflitos de interesses7. 

Hesíodo nos apresenta evidências bem claras quanto às classes, ou categorias de 

homens existentes naquele contexto histórico em que constrói a sua obra, e cada um 

                                                 

7  Exemplo deste conflito de interesse, é visto em Sófocles. Em Antígona, quando esta invoca um 
direito natural e divino para enterrar o seu irmão, e Creonte que exige o cumprimento de um nómos criado 
por alguém que têm diante de si a legitimidade de ser o rei, embora apresente características de um tirano, 
pois governa somente de acordo com suas regras, não abrindo possibilidade para o embate político e 
público, característica essencial para uma forma de governo democrática. É um confronto entre o direito 
natural e o direito positivo e que por sua vez ira gerar mudanças nas categorias já expostas inicialmente, 
mas que não serão objetos de análise desta pesquisa. 
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possui a necessidade da execução de seus deveres, uma vez que a pólis grega é o 

somatório dos esforços do coletivo, desta forma, no tocante à justiça, “Hesíodo cobra-a 

do nobre, exigindo dele justiça nos julgamentos; e cobra-a do agricultor. A justiça para 

este último é resultado de uma dedicação ao trabalho” (Lara, 1989, p. 32), 

estabelecendo assim uma diferença de critérios para que os resultados da mesma sejam 

cobrados. Ao mesmo tempo associa a aplicação da justiça com a prosperidade da pólis, 

pois “àqueles que a forasteiros e nativos dão sentenças retas, em nada se apartando do 

que é justo, para eles a cidade cresce e a nela floresce o povo” (Hesíodo, 1996, p. 39). É 

preciso esclarecer que ao contrário do mundo romano, os gregos não tinham uma classe 

de juízes profissionais, e estas atividades estavam legadas aos nobres e homens sábios 

da Grécia, é verdade que isso não impediu que Sócrates fosse condenado, não tanto pelo 

fato em si, e sim muito mais pelos interesses escussos da classe de políticos que 

dominava Atenas no momento de seu julgamento. Sócrates afrontava o poder, e as 

legitimidades e legalidades das ações tomadas por vários governantes de Atenas, que já 

aparentava um forte declínio resultante da corrupção e abandono dos valores basilares 

que construíram a civilização grega. 

Utilizando os recursos que a literatura oferece, dentro da construção de um imaginário 

que reflete a existência do real, apresenta-nos um conceito de justiça cujo telos é 

demonstrar que ela visa encontrar o equilíbrio, pois o “excesso é mal ao homem fraco e 

e nem o poderoso pode facilmente sustentá-lo e sob o seu peso desmorona quando em 

desgraça cai” (Hesíodo, 1996, p. 39), pois a vida do homem devido à possibilidade de 

enfrentar os obstáculos seja com a força ou com a racionalidade, ou ainda, aliando 

força-racionalidade, deve ser pautada pelo equilíbrio de suas ações pois os homens não 

são deuses cujas forças são incomensuráveis, e nem um ser qualquer, desprovido da 

possibilidade de ação e reação para superação das dificuldades que os Deuses e o 

mundo contingente lhes apresentam. Em Hesíodo há uma clara preocupação em 

demonstrar aos homens que estes podem traçar os seus destinos, ele capta o “homem 

como fonte de ações que lhe dão forma e existência. Explica o homem, portanto, como 

aquele que se instaura na ação, que existe porque age, que tem compromissos consigo 

mesmo” (Nagel, 2007, p. 52), sendo assim, é um sujeito ativo e conseqüente de suas 

ações e que não mais irá esperar dos Deuses as benesses de promessas resultantes de 

acordos, muitas vezes conflitantes com a sua própria ética e moral, até porque, elas o 
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são diferentes para os Deuses. E neste contexto de ação dependente totalmente do 

homem, insere-se o trabalho, pois esta sim é a luta benéfica para o homem, pois o 

homem que trabalha, pouco tempo tem para pensar nas guerras, e se o faz, tem por 

motivo justo a preservação da pólis, que é o seu bem maior, como irá nos dizer 

Aristóteles na Política. 

O trabalho é inserido como uma atividade nobre e necessária, e associado a 

“equanimidade” de seus julgamentos, podem desfrutar do resultado de seu trabalho. O 

trabalho é uma ação nobre, o “ócio desonra é” (Hesíodo, 1996, p. 45), pois a vida do 

homem justo é a vida do trabalho, ou a vida dedicada diretamente aos assuntos da pólis, 

tarefa esta desempenhada diretamente pelos nobres. O homem que tem em sua forma de 

ser a dedicação ao trabalho, no ocioso desperta a inveja, pois o trabalho permite ao 

homem acumular riquezas e glórias, e neste caso, este tem por justiça, desfrutar do 

resultado do acúmulo do seu trabalho. A riqueza não é uma anomalia das virtudes que 

constituem a essência do ser, desde que seja resultado de seu esforço e de sua ação, é 

uma das virtudes que irá distinguir o homem laboroso e aquele ocioso. Tomar de outro 

algo que não seja fruto de seu trabalho, “quando o proveito ilude a inteligência dos 

homens, ao respeito o desrespeito persegue” (Hesíodo, 1996, p. 47), porque o que antes 

era resultado de um direito natural, por fugir à natureza de suas origens, conduz os 

homens ao desrespeito e uma afronta à justiça. Mas os desejos dos homens podem 

exceder a racionalidade do mundo contingente, a cobiça lhe desperta e o desejo de se 

tornar rico e neste caso, “se nas entranhas riqueza desejar teu ânimo, assim faze: 

trabalho sobre trabalho trabalha”, numa clara alusão de que aos homens cujas ações são 

direcionadas ao seu trabalho, através deste pode de forma justa e equilibrada usufruir 

das benesses de seu excesso, ou seja, mal nenhum existe para o homem que se beneficia 

do resultado de sua riqueza, desde que esta seja fruto direto de seu trabalho. 

No entanto, outro ponto ainda precisa ser esclarecido: qual a relação que Hesíodo 

estabelece entre direito, trabalho e justiça? Na mitologia grega a justiça era um atributo 

exclusivo dos Deuses, mas não podemos nos esquece que tanto em Homero quanto em 

Hesíodo, estes procuram dotar o homem de atributos que antes pertenciam somente aos 

Deuses, por outro lado, deixam claro que embora os homens possam ser dotados da 

racionalidade transformadora de suas ações, os referenciais, as fontes originais ainda se 

fundamental no direito natural, situado no campo do religioso. Diferente dos outros 

4903



  

animais, que se devoram entre si, portanto, desprovidos de justiça, Hesíodo enfatiza que 

os Deuses “aos homens deu justiça que é de longe o bem maior, pois se alguém quiser 

as coisas justas proclamar sabiamente, prosperidade lhe dá o longevidente Zeus” 

(Hesíodo, 1996, p. 43), no entanto, a ação contrária produzirá um “irreparável erro”. O 

homem pode decidir entre as ações a serem tomadas, mas se entre eles não existir a 

possibilidade da realização de um atributo concedido pelos Deuses, o criado se 

encarregará de realizar a justiça. É a abordagem da noção de completude do direito 

natural e direito positivo apresentado por Biller e Maryoli (2005), pois os gregos não 

abandonaram o primeiro em detrimento do segundo, uma vez que a religião sempre fora 

um elemento importante na formação e existência do mundo grego, e o será também no 

mundo romano. 

Em Hesíodo temos a exposição de um tema clássico, e que continua a afligir o homem 

nos dias atuais: o trabalho é efetivamente um direito, ou somente uma das 

possibilidades normativas supostamente garantidas pelo direito? É um dever imperativo 

do Estado, que agora assume o papel antes ocupado pelos sacerdotes e reis, ou é apenas 

uma norma programática, cuja realização ou não, situam-se sempre dentro do campo da 

legalidade? O poeta grego já nos apresenta, em texto com mais de 2000 anos de 

existência, que o acúmulo de riqueza em nada afronta os direitos naturais, desde que 

estas sejam resultados do esforço empregado pelo trabalho, não de qualquer trabalho e 

nem de qualquer forma, mas sim por aquele pautado pela justiça e pelo interesse do 

coletivo. A pólis era o telos de toda ação deste cidadão grego e o seu “eu” se realizava 

no âmbito e na conquista da autarquia desta, de nada adiantava o cidadão grego possuir 

riquezas se a sua pólis não fosse esplendorosa e imponente. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A transição do período homérico para o período hesiódico traz a necessidade da fixação 

do trabalho como critério de Justiça entre os homens. Com isso, altera-se a busca 

individual pela imortalidade do Herói para a busca da Boa Luta na transformação da 

natureza pelo trabalho do Homem Coletivo. Altera-se, portanto, a categoria ontológica 

do Cidadão-herói para o Cidadão-produtivo. 
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Hesíodo constrói em seus poemas o direito como legitimador da nova era de homens 

cidadãos responsáveis pela riqueza da polis, fundada no trabalho pessoal (no suor de seu 

rosto), mas em função do coletivo. O domínio advindo do critério de Justiça instaura o 

amanhã no pensamento grego, garantindo a acumulação e disposição dos frutos para 

honra e autarquia da polis. 

Construído o cenário da transição ontológica do ser em Homero para Hesíodo, pode-se 

estabelecer a relação da categoria do trabalho humano e do critério de justiça na 

sociedade moderna.  

Após a Revolução Industrial Inglesa, com o acentuamento do capitalismo, 

continuaremos a ter uma divisão de classes, mas não mais fundamentada na origem 

ontológica do cidadão, e sim expressada pela sua força e capacidade de produção e que 

será distinta daquele que realmente possui o capital, pois o direito ao trabalho não mais 

pertencerá ao homem comum e cidadão, e sim àquele que tiver a posse do capital 

suficiente para gerar mais riquezas através do setor produtivo, ou entregar a sua riqueza 

para gerar mais riqueza num mundo virtual, cuja economia não mais reconhece o 

homem como a razão ontológica de sua existência. 

O homem contemporâneo é somente um objeto que “produz” e “consome”, o homem 

grego, o cidadão grego, conforme nos apresenta tanto Antifonte, quanto Aristóteles, 

poderiam apresentar a sua “vontade” como elemento capaz de contribuir para a sua 

condição de “grego”, “bárbaro” ou “estrangeiro”, a condição econômica ainda se 

encontrava em plano distante desta sociedade. No entanto, nos dias atuais, conforme nos 

diz Horkheimer, “devido às circunstâncias econômicas, a vida dos homens, também nos 

países mais desenvolvidos, com mínimas exceções, é determinada hoje por fatores que 

não estão mais sujeitos à sua vontade” (2006, p. 120). 

O conceito ontológico de cidadão ficou reduzido apenas à condição de um “ser” 

obediente às determinações normativas do Estado, mas desprovido de vontade de 

alteridade de sua condição, até porque o sistema capitalista já retirou deste homem tudo 

o que lhe era possível, restando apenas a sua força de trabalho e esta se resume apenas a 

constatações estatísticas de sua capacidade de produção e consumo. 

O trabalho já não representa mais um critério de justiça, mas apenas uma relação entre 

quem tem o capital, este sim um cidadão importante para o sistema, e um “estrangeiro”,  
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que, através de sua força, produz e consome. A Justiça, tendo por critério a propriedade, 

cria nova categoria ontológica de homens: os incluídos e os excluídos da riqueza 

socialmente produzida.  

Em síntese relacional: no mundo grego hesiódico há uma proposta de redução do 

conceito de cidadão e a ampliação do trabalho como critério de Justiça Social, enquanto 

na modernidade, com a propriedade como direito fundamental, há ampliação do 

conceito de cidadão e a restrição do acesso aos frutos do trabalho. 

Eis o recurso didático para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno de direito na 

apropriação dos métodos da literatura para compreensão de conteúdos históricos 

sintetizados nas categorias da Justiça, do Trabalho e da Cidadania, na construção da 

Teoria do Direito. Por outro lado, o processo de aprendizagem, neste exercício 

proposto, leva o aluno à apropriação do método histórico-dialético de construção de 

análises comparativas, que eleva sua capacidade de contextualizações históricas em 

amplitudes relacionais de tempos e espaços distintos (antiguidade e modernidade).    
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LITERATURA E APOLOGIA AO CRIME: UMA ABORDAGEM 

HERMENÊUTICA 
 

 

Daniel Nicory do Prado*

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma breve análise, em face das similaridades entre a 

Hermenêutica Jurídica e a Hermenêutica Literária, graças à raiz comum da 

Hermenêutica Filosófica, do problema dos textos literários que geram conseqüências 

jurídicas para seus autores. Em face da essencial plurivocidade da linguagem, quando 

um texto literário precisa ser lido a partir de um texto jurídico, as possibilidades de 

interpretação são multiplicadas, mas o aplicador do direito não pode deixar de decidir o 

conflito que é levado ao seu conhecimento. Em especial, estudar-se-á o possível 

enquadramento de textos artísticos aos tipos penais de “Incitação ao Crime” e 

“Apologia ao Crime”. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

LITERATURA; APOLOGIA AO CRIME; HERMENÊUTICA 
 

ABSTRACT 

This work intends to analyze, enlightened by the similarities between Legal and Literary 

Hermeneutics, considering that both derive from Philosophical Hermeneutics, a 

problem concerning literary texts and their potential juridical consequences affecting 

authors and publishers. Given the unavoidable multiplicity of meanings that any text 

delivers, when a literary text needs to be interpreted from a legal text’s perspective, that 

multiplicity is even wider, but the judge is obliged to decide, if the case is presented on 

a court. Specifically, a famous case will be studied, when an author was accused of 

praising and incitating crime for the content of a literary text. 

 

KEYWORDS 

                                                 
* Advogado, servidor do Ministério Público Federal, Mestrando em Direito Público pela Universidade 
Federal da Bahia, membro suplente do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia.  
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INTRODUÇÃO 
 

 Com o presente trabalho, pretende-se fazer uma breve análise, em face das 

notáveis similaridades entre a Hermenêutica Jurídica e a Hermenêutica Literária, graças 

à raiz comum da Hermenêutica Filosófica, do problema dos textos literários que geram 

conseqüências jurídicas para os seus autores.  

 Quando lidos a partir do texto jurídico que veicula a norma geral, plurívoco a 

contragosto do jurista, os textos literários (aqui entendidos como “textos artísticos”, 

englobando a literatura propriamente dita, a canção e a dramaturgia), plurívocos por 

excelência, podem receber diferentes enquadramentos normativos, a depender da 

interpretação que se faça de um ou de outro texto. No entanto, a despeito desta dupla 

ambigüidade, o aplicador do direito é obrigado, pelo princípio da proibição ao non 

liquet, a dar uma resposta (se a “única” ou a “melhor”, aqui não se discute) aos casos 

concretos submetidos à sua apreciação. 

 Em especial, estudar-se-á a subsunção de possíveis trabalhos artísticos aos tipos 

penais de “Incitação ao Crime” e de “Apologia ao Crime”, tendo como exemplo a 

prisão dos membros da banda de rock e hip hop Planet Hemp, há dez anos, após um 

concerto realizado em Brasília1, em razão de suas canções claramente defensoras da 

legalização do consumo da Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha. 
 

1 - INTENÇÃO, EXPRESSÃO E INTERPRETAÇÃO 
 

 Na interpretação de textos, é comum a divergência entre “intencionalistas”, 

“textualistas” e “interpretacionistas”. Que as posições do autor, do texto e do leitor são 

indispensáveis, talvez ninguém questione. No entanto, a disputa dessas correntes, pela 

prevalência na orientação do processo interpretativo, é ferrenha.  

Na literatura, especialmente na grande literatura, o autor é sempre levado em 

conta, suas intenções são consideradas relevantes. Afinal, o leitor quer saber o que o 

escritor consagrado diz num de seus livros, de cujo nome muitas vezes ele nem se 
                                                 
1  GRUPO Planet Hemp é solto em Brasília. Folha de S. Paulo. 13/11/1997, 20h20. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu13111.htm> Acesso em 02 jun. 2007. 
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recorda. Assim, José Saramago, Mário Vargas Llosa e Gabriel García Márquez, para 

ficar nos principais autores vivos de nossa comunidade ibero-americana, são procurados 

primordialmente pelo que são, pela forma como descrevem o mundo, e não pelo que 

está escrito especificamente em As intermitências da morte, Travessuras de Menina 

Má ou Memórias de Minhas Putas Tristes. O título ou o resumo de suas obras pode 

ser o motivo principal da atração de um leitor que porventura ainda os desconheça, mas 

em geral o movimento do público segue o artista, não a obra.  

 Já no Direito, a celeuma entre a “vontade do legislador” e a “vontade da lei” é 

resolvida com a constatação da insuficiência de ambas as idéias, mas principalmente os 

intencionalistas são relegados à condição de anacrônicos. É compreensível: o legislador 

não precisa ter formação jurídica nem dominar a norma culta de sua língua natal para 

exercer o mandato popular (pois essa seria uma exigência injustificável em sociedades 

plurais, que idealmente permitem a representação, tanto quanto possível igualitária, de 

seus mais variados estratos no Parlamento), por isso não há a menor garantia de que ele 

empregará os termos técnicos, quando necessário, de maneira apropriada, ou mesmo de 

que empregará a linguagem comum nos exatos termos por ele pretendidos. 

 Diante disso – com a notável exceção de alguns jusfilósofos estadunidenses, que 

vêem o direito como comando da autoridade jurídica, que, em face de sua legitimidade 

democrática, deve ter suas intenções respeitadas, ainda que não tenha se expressado a 

contento –, normalmente, para a interpretação do texto jurídico, o entendimento 

predominante é de que prevalece a expressão verbal2, por ser um repertório de signos 

presumivelmente imutável, à disposição de todos os intérpretes, de todos os autores, a 

qualquer tempo, em qualquer lugar. 

 Embora sem a menor intenção de assumir uma posição, é forçoso refletir acerca 

de uma ponderação de Larry Alexander, criticando os que desprestigiam a intenção do 

autor do texto jurídico:  

 
Um sistema jurídico em que um grupo de autoridades tivesse o papel de 
escolher as palavras (as marcas?) das normas jurídicas para que, depois, um 
segundo grupo atribuísse o seu significado seria decididamente um sistema 

                                                 
2  A visão de KELSEN é um exemplo emblemático do desprestígio da vontade do legislador. Para 
ele, ou a intenção destoa de qualquer dos sentidos possíveis do texto, devendo prevalecer a expressão, ou 
coincide com algum dos sentidos possíveis, sendo irrelevante para orientar a decisão do aplicador, que só 
está vinculado à “moldura” constituída pela expressão verbal. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 
4. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. p. 465-466.  
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estranho. Na verdade, o segundo grupo de autoridades estaria efetivamente 
desempenhando o papel de determinar o que deve ser feito, mas estaria em 
desvantagem na capacidade de comunicar suas determinações pela escolha 
de palavras (marcas?) do primeiro grupo.3  

 

 Embora na literatura os problemas de comunicação dos grandes autores possam 

ser menores, e a sua intenção normalmente esteja contemplada por um dos sentidos 

possíveis do texto, é também uma característica da mesma grande literatura a 

pluralidade de sentidos, a permanente relevância da mensagem, a despeito da passagem 

do tempo e do obscurecimento das intenções iniciais. Por isso, a expressão verbal e o 

contexto exercem poderosos papéis de clarificação de alguns sentidos como mais 

recomendáveis do que os demais, ainda que não os desautorizem completamente.  

 Tais questões preocuparam, entre muitos outros, Umberto Eco, ao discorrer 

sobre Os Limites da Interpretação4. Para o respeitado intelectual italiano, mesmo 

desconsiderando as intenções originárias do autor empírico e as preferências dos muitos 

leitores empíricos, é possível chegar a conclusões mais ou menos claras a partir de úteis 

ficções como o “autor-modelo” e o “leitor-modelo”. Esses tipos ideais do universo de 

ECO escrevem e lêem tal como se esperaria deles, em seus respectivos momentos 

históricos, de acordo com o “conhecimento enciclopédico” disponível.  

 Além disso, o próprio escrito serve de parâmetro para ambos os modelos, vistos 

por ECO como “estratégias textuais”: em alguns casos, o texto exigirá um leitor mais 

criativo; noutros, um mais conservador. No entanto, é preciso observar que ele não 

considera possível a delimitação de “um único sentido correto” para cada texto. ECO 

reconhece, ao contrário, a determinante influência do leitor empírico na fixação do 

significado, tendo escrito, inclusive, o paradigmático Obra Aberta, acompanhando a 

tradição filosófica que privilegia a posição do intérprete e suas hipóteses interpretativas. 

Contudo, ao perceber uma tendência, na produção intelectual contemporânea, que lhe 

pareceu um abuso “interpretacionista”, passou a sustentar, com a mesma ênfase, que 

“dizer que um texto potencialmente não tem fim não significa que todo ato de 

interpretação possa ter um final feliz”5. 

                                                 
3  ALEXANDER, Larry. Tudo ou nada? As intenções das autoridades e a autoridade das 
intenções. MARMOR, Andrei (org). Direito e Interpretação. 1. ed., 2. tir. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. pp. 574-575. 
4  ECO, Umberto. Os limites da interpretação. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
5 Idem. Interpretação e Superinterpretação. 1. ed., 3. tir. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 
28. 
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 Prevendo a tentadora conclusão de que estaria, por via oblíqua, afirmando a 

existência de um “sentido transcendental” para o texto, o próprio ECO responde, “ao 

contrário, que podemos aceitar uma espécie de princípio popperiano, segundo o qual, se 

não há regras que ajudem a definir quais são as 'melhores' interpretações, existe ao 

menos uma regra para definir quais são as 'más'.”6

 Permita-me ilustrar com alguns exemplos: a canção O Futebol, em que Chico 

Buarque de Hollanda exalta as qualidades de grandes craques do esporte, em especial 

Didi e Mané Garrincha, traz o seguinte trecho: “com precisão de flecha e folha seca, 

parafusar algum João na lateral”.7. BUARQUE DE HOLLANDA, como bom fanático 

por futebol, sabe que “folha seca” era o nome dado à forma característica como Didi, 

ídolo dos anos 1950, cobrava faltas, e que “João” era a forma como Garrincha se referia 

aos zagueiros estrangeiros, cujo nome lhe era impronunciável. Tais informações são 

acessíveis a todos os que se interessem pelo assunto, em livros, artigos e reportagens 

especializadas, e, mais do que isso, fazem parte do “folclore do futebol”, não necessitam 

de muita investigação para serem descobertas. No entanto, para um leitor empírico que 

não goste do tema, podem ser indiferentes, e ele provavelmente fará uma leitura pior do 

trecho da canção do que um botafoguense apaixonado. 

 No entanto, se BUARQUE DE HOLLANDA tivesse obtido as mesmas 

informações numa conversa reservada com Elza Soares (ex-mulher de Garrincha, com 

quem ele mantém ótimo relacionamento, inclusive dedicando-lhe canções), e as 

incluísse na letra, mas não fossem conhecidas do grande público, ou ainda pior, nunca 

tivessem sido publicadas antes, os versos não fariam muito sentido, e não ficaria tão 

clara a alusão a Garrincha ou a Didi, ainda que BUARQUE DE HOLLANDA tivesse 

pretendido a mesmíssima coisa com aquelas palavras. Aqui, o leitor-modelo não 

conseguiria encontrar tanta riqueza, pois o autor-modelo não seria capaz dela. 

BUARQUE DE HOLLANDA, como autor empírico, apaixonado por futebol, e amigo 

de alguém que conviveu intimamente com um dos maiores jogadores da história, deteria 

verdadeira “informação privilegiada” que, por ter sido manifestada de maneira tão sutil, 

não surtiria efeito. Aqui não seria um problema de deficiência de expressão, mas de 

insuficiência de conhecimento compartilhado. Aqui, a interpretação a partir de tais 

                                                 
6  Ibidem. p. 61. 
7  BUARQUE DE HOLLANDA, Chico. O Futebol. Disponível em: <http://chico-
buarque.letras.terra.com.br/letras/681103/> Acesso em: 03 jun. 2007. 
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modelos desautorizaria a própria interpretação com base na intenção autoral, ainda que 

a expressão tenha sido perfeita. No entanto, a linguagem só é efetiva com o 

compartilhamento de significados, não com o segredo semântico, guardado a sete 

chaves pelo escritor. 

 Outra função importante do “conhecimento enciclopédico” é situar espaço-

temporalmente o texto, a partir da data de publicação. Ainda tratando do texto artístico, 

o tango Cambalache, do argentino Enrique Discépolo, regravado por três grandes 

cantores baianos, Caetano Veloso8, Raul Seixas9 e Gilberto Gil10, traz o lamento: 
 

Pero que el siglo veinte es un despliegue 
De malda' insolente; ya no hay quien lo niegue; 
Vivimos revolcaos en un merengue 
Y en un mismo lodo todos manoseaos11

 
 O notável é que a canção foi gravada originalmente em 1935, ou seja, antes do 

início da Segunda Guerra Mundial. Assim, qualquer leitura que veja a “maldade 

insolente” no nazismo, no stalinismo, nas guerras do imperialismo estadunidense, na 

bomba atômica ou no vírus HIV estará “errada”, se for levado em consideração o autor-

modelo daquele espaço-tempo. No máximo, a letra poderá ser considerada profética, o 

que explicaria tantas regravações. Para DISCÉPOLO, a Primeira Guerra Mundial e a 

Quebra da Bolsa de Nova York já seriam motivos suficientes para, embora 

reconhecendo que “o mundo é, foi e será uma porcaria”, considerar o século XX 

especialmente desastroso. 

 No entanto, nada impede que se faça uma leitura atualizada, a partir do horizonte 

do leitor, ou melhor, de cada um dos artistas que a regravaram (VELOSO, em 1969, 

SEIXAS, em 1987, e GIL, em 2004). Aliás, qualquer um dos três, embora repetindo 

uma canção muito mais antiga, poderá estar se referindo àqueles fatos de que 

DISCÉPOLO não teve conhecimento. Aqui ganha sentido a postulação gadameriana da 

                                                 
8  VELOSO, Caetano.  Cambalache In. VELOSO, Caetano. Caetano Veloso: Phillips p. 1969. 
Remasterizado em digital. 
9  SEIXAS, Raul. Cambalache. In. SEIXAS, Raul. Uah-bap-lu-bap-lah-béin-bum! / A Pedra do 
Gênesis. Dois em um. EMI. p. 1999. Remasterizado em Digital. Neste álbum, SEIXAS gravou uma 
versão em português, de sua autoria, cujo trecho correspondente é: “Mas que o século vinte é uma praga / 
de maldade e lixo / já não há quem negue / vivemos afundados na lameira / e no mesmo lodo todos 
manuseados”. 
10  GIL, Gilberto. Cambalache. In. GIL, Gilberto. Eletroacústico. Warner. p. 2004. 
11  DISCÉPOLO, Enrique Santos. Cambalache. Disponível em: <http://enrique-santos-
discepolo.letras.terra.com.br/letras/345435/> Acesso em: 03 jun. 2007. 
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“fusão de horizontes”, em que nem se ocupa “imparcialmente” o horizonte do autor, 

desmerecendo as leituras atualizadas, nem se mantém inflexivelmente no horizonte do 

leitor, ignorando que a intenção autoral não fora aquela. 

 Há ainda a possibilidade de as condições históricas da produção da obra serem 

ignoradas pelo intérprete. ECO dá o exemplo da “mensagem na garrafa”, mas considero 

mais plausível, por exemplo, recordar os textos de autoria desconhecida, transmitidos 

oralmente de geração a geração: para os baianos, é bem sugestivo o exemplo da canção 

Marinheiro Só. Quando é impossível saber a data e o local de publicação da obra, ou 

quando simplesmente o leitor os desconhece, resta apenas o texto. Nem mesmo nesses 

casos, contudo, ECO os abandona à própria sorte ou à vontade soberana do intérprete.  

Quando nada pode socorrer o texto além dos próprios caracteres que o 

compõem, ECO propõe a busca de elementos que corroborem uma hipótese 

interpretativa ao longo de todo o escrito, uma espécie de coerência interna que permita 

uma compreensão uniforme da obra, a que chama de “isotopia”. Retornando a 

Cambalache, e supondo que sejam inacessíveis as informações históricas trazidas mais 

acima, há uma passagem que pode ser muito esclarecedora acerca das leituras 

permitidas pelo texto enquanto tal. Para enfatizar a crise moral e a verdadeira tragédia 

que lhe pareciam evidentes no ainda jovem século XX, DISCÉPOLO diz: 

 
Que falta de respeto, que atropello a la razón; 
Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. 
Mezclaos con Stavisky, van Don Bosco y la Mignón, 
Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín.12

 
 Um rápido passeio pelas personalidades históricas relacionadas na canção revela 

muito mais do que se pode imaginar. “Stavisky” é Alexander Stavisky, estelionatário e 

agiota nascido na Ucrânia e encontrado morto pela polícia francesa em 8 de janeiro de 

1934, em circunstâncias misteriosas. O fato de nunca ter sido confirmado o seu suposto 

suicídio, pois o trânsito de Stavisky nos altos círculos políticos franceses sugeriu uma 

possível “queima de arquivo”, encomendada pelo governo, levou à renúncia do primeiro 

ministro Camille Chautemps em 6 de fevereiro do mesmo ano.13  

                                                 
12  DISCÉPOLO. Op. Cit. 
13  WIKIPEDIA. Stavisky Affair.  Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Stavisky_Affair> 
Acesso em: 11 jun. 2007. 
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 “Don Bosco”, clérigo e educador que fundou a ordem dos Salesianos14, foi 

canonizado por Pio XII no Domingo de Páscoa de 193415. “Carnera” é Primo Carnera, 

boxeador peso-pesado italiano, campeão mundial entre 29 de junho de 1933 e 14 de 

junho de 193416, que ficou famoso na América do Sul após uma série de lutas 

disputadas na Argentina, no Brasil e no Uruguai17. “La Mignón” não se refere a 

ninguém em especial, seria um galicismo que, para os argentinos, significaria 

“amante”18 ou “manteúda”19, e “Don Chico” seria o apelido de Juan Galiffi, chefe da 

máfia de Buenos Aires, preso em 193220.  

 Observando a reunião daquelas quatro personagens (“Napoleão” e “San Martín” 

dispensam apresentações) que, exceto por Dom Bosco, são, em 2007, completamente 

ignoradas pelo grande público, pode-se sustentar uma fortíssima hipótese interpretativa 

segundo a qual a canção foi composta em meados dos anos 1930, provavelmente antes 

do início da Segunda Guerra Mundial. Em Cambalache, a improvável constelação de 

referências históricas torna a obra ainda mais curiosa: a letra é bastante atual, talvez 

atemporal; no entanto, num ponto é extremamente datada. Tão datada que, nas 

regravações, algumas personagens foram modificadas: VELOSO fala em “Toscanini, 

Ringo Star y Napoleón, Don Bosco y Marinón, John Lennon y San Martín”21; SEIXAS 

em “Beethoven, Ringo Star e Napoleão, Pio IX e D. João, John Lennon e San Martín”22.  

A referência aos mesmos integrantes dos Beatles leva a crer que SEIXAS inspirou-se na 

versão de VELOSO. 

 Com isso, vê-se que mesmo na hipótese mais radical, em que se desconhecem as 

circunstâncias históricas da publicação, é possível disciplinar razoavelmente a profusão 

de sentidos e até descobrir, a partir do próprio texto, algumas daquelas circunstâncias. 

                                                 
14  MALTZ, Terry. St. John Bosco. Disponível em: 
<http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=63 > Acesso em: 11 jun. 2007. 
15  WIKIPEDIA. John Bosco. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/John_Bosco> Acesso 
em: 11 jun. 2007. 
16  Idem. List of heavyweight boxing champions. Disponível em: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heavyweight_boxing_champions> Acesso em: 11 jun. 2007. 
17  Idem. Primo Carnera. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Primo_Carnera> Acesso 
em: 11 jun. 2007. 
18  CRISTALDO, Janer. Para entender Cambalache. Disponível em: 
<http://cristaldo.blogspot.com/2007_04_01_archive.html> Acesso em: 11 jun. 2007. 
19  PAZ, Alberto. Tango Cambalache. Disponível em: <http://www.planet-
tango.com/lyrics/cambalac.htm> Acesso em: 11 jun. 2007. 
20  CRISTALDO. Op. Cit. 
21  VELOSO. Op. Cit. 
22  SEIXAS. Op. Cit. 
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Para tanto, o “conhecimento enciclopédico” mais uma vez demonstra toda a sua 

utilidade. Não por acaso, quase todas as informações utilizadas no presente trabalho, 

para esclarecer a quem a canção se refere, foram extraídas da Wikipedia, a enciclopédia 

eletrônica de acesso e conteúdo livres, mantida por uma fundação que permite a edição 

dos verbetes por todos os usuários, mas periodicamente os organiza, evita o 

“vandalismo” e classifica a qualidade da informação.  

 E no texto jurídico? Veja-se outro exemplo: do art. 385 do Código de Processo 

Civil consta que “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o 

original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a 

conformidade entre a cópia e o original”, mas que, “quando se tratar de fotografia, esta 

terá de ser acompanhada do respectivo negativo”.23  

 Diante dessa disposição legal, que valor atribuir à fotografia digital? O 

“conhecimento enciclopédico” pode dar excelentes respostas: o texto codificado, nesta 

passagem, mantém a redação original, de 1973, quando essa tecnologia não estava 

disponível no Brasil e muito provavelmente nem sequer havia sido desenvolvida. 

Portanto, não é possível ler, considerando o “autor-modelo” brasileiro, em 1973, que o 

texto visou a proibir toda e qualquer forma de utilização da fotografia digital, que hoje, 

em 2007, já é mais do que uma realidade, já predomina de forma tão intensa, mesmo 

num país em desenvolvimento como o Brasil, que algumas poderosas empresas do ramo 

estão deixando de produzir filmes. Ainda que os legisladores empíricos de 1973 

conhecessem pesquisas de ponta em desenvolvimento com aquela finalidade, ou 

possuísem o dom da premonição, isso seria irrelevante.  

 Para dar uma resposta satisfatória, o intérprete terá de recorrer à “ratio legis”, e 

entender que o que se pretendia era evitar as falsificações, sendo o negativo um meio 

seguro de atestar a autenticidade da imagem reproduzida no papel. O equivalente mais 

próximo do negativo, nas câmeras digitais, é o arquivo, normalmente de extensão 

*.JPG, gravado no cartão de memória. Sendo assim, o juiz deveria exigir a juntada aos 

autos de um disquete ou CD contendo os dados. Ainda assim, essa saída não atenderia 

perfeitamente à ânsia por segurança, já que é muito mais fácil editar os arquivos digitais 

do que forjar um negativo. Por outro lado, recusar uma tal leitura representaria a 

renúncia a um excelente meio de prova, que é o fotográfico, já que a tendência é o 
                                                 
23  BRASIL. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869compilada.htm> Acesso em: 03 jun. 2007. 
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desaparecimento das máquinas convencionais, “analógicas”, que usam filme, do qual se 

origina o negativo. 

 Falta agora a posição do leitor. Como se analisou sucintamente, o autor quer 

dizer, o texto diz, e o leitor entende. Hans-Georg Gadamer trata com muito cuidado dos 

elementos que interferem na compreensão do leitor empírico. Para o filósofo, a 

“formação” e o “gosto” do intérprete, a “tradição” e o “senso comum” predominantes, 

exercem um papel indispensável naquela aproximação de cada um com cada texto de 

que se pretende extrair um sentido. E isso explica como, diante da canção de 

BUARQUE DE HOLLANDA, o deleite de um botafoguense apaixonado será muito 

maior do que o de um leitor que menospreze o futebol e creia que o fato de sermos a 

“pátria de chuteiras” é um dos responsáveis por nosso subdesenvolvimento. 

 E o texto jurídico? As noções gadamerianas são especialmente relevantes 

quando se trata da utilização de conceitos indeterminados. Assim é que a formação do 

juiz será determinante para o preenchimento de conceitos como o de “ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal”, necessário para caracterizar o delito de atentado violento 

ao pudor, previsto no art. 214 do Código Penal, considerado hediondo no direito 

brasileiro, sujeitando seu autor a uma pena máxima de dez anos de reclusão. Não por 

acaso, a jurisprudência pátria, em seus arroubos de moralismo, chegou ao extremo de 

enquadrar o “beijo lascivo”, e até mesmo a “contemplação lasciva”24, quando praticados 

sem o consentimento da vítima, naquele tipo penal. Um magistrado cuja moral sexual 

seja menos conservadora certamente afastará essas possibilidades e entenderá como 

“ato libidinoso” uma conduta pelo menos comparável à “conjunção carnal”, que 

envolva algum contato genital, por exemplo. 

 Reconhecida a essencial plurivocidade de todos os textos, em especial dos 

conceitos indeterminados, como decidir? Existe alguma interpretação, ainda que 

pautada na formação do intérprete e, a depender das circunstâncias, realmente expresse 

um sentido plausível, que deva ser descartada? Neste caso se percebe como as 

formulações de ECO em Os Limites da Interpretação, voltadas aos textos literários, 

mostram-se ainda mais importantes para a compreensão dos textos jurídicos. 

 Sendo assim, o “conhecimento enciclopédico” demonstrará que, em 2007, numa 

sociedade em que a sexualidade é exercida e manifestada com grande liberdade, quando 
                                                 
24  DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 6.ed. atual e ampl. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. p. 465-466. 
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comparada às demais, certamente um “beijo lascivo” dado à força, embora seja 

constrangedor, incômodo e até capaz de gerar a responsabilização civil do agente, a 

depender das circunstâncias, não poderá ser visto como um crime hediondo25, como 

“atentado violento ao pudor”. No máximo, caberia a desclassificação do fato para a 

contravenção penal de “importunação ofensiva ao pudor”, prevista no art. 61 do 

Decreto-lei nº 3.688/4126. Do contrário, cada trio elétrico no Carnaval de Salvador 

precisaria ser acompanhado por uma viatura policial, dentro da corda. 
 

2. UMA DISTINÇÃO ENTRE O TEXTO JURÍDICO E O TEXTO LITERÁRIO 
 

 Como se viu no tópico precedente, os mesmos esquemas conceituais podem ser 

utilizados na interpretação de um texto juridico e de um texto literário. Assim, salvo em 

raríssimos casos, os textos são plurívocos, e não será possível considerar todas as 

demais interpretações como resultantes de um “mal-entendido”, encontrando numa 

delas a “verdade”. Para o intérprete do texto literário, não é vital saber se Capitu 

efetivamente traiu Bentinho, ou se a semelhança fisica de seu filho com Escobar foi 

uma infeliz coincidência que, graças à insegurança de seu marido, acabou com seu 

casamento. Na pior (ou melhor) das hipóteses, essa será uma polêmica eterna, ensejando 

debates, conferências, grupos de estudo, trabalhos acadêmicos, garantindo a Machado 

de Assis seu lugar entre os maiores escritores da Língua Portuguesa. O jurista, 

entretanto, não tem a mesma liberdade: se um Bentinho real procurar um advogado, 

com as vagas provas de que dispõe, este precisará refletir muito antes de ingressar com 

a ação de divórcio (pressupondo que este fato ocorra em 2007). Uma vez oferecida a 

petição inicial, encerrada a instrução, o juiz precisará decidir, ainda que não tenha 

certeza. Mesmo que os fatos sejam incontroversos, poderá ter dúvidas quanto ao seu 

enquadramento jurídico. E precisará decidir, pois não pode se furtar disso (ante a 

proibição do non liquet). 

 Stanley Fish chama a atenção para um fato que orientará a presente exposição. 

Em resposta a críticos como Richard Posner, para quem “os textos literários e jurídicos 

são tão diferentes que os métodos interpretativos úteis para um tipo não são úteis para o 
                                                 
25  Ressalte-se que não está legitimando o uso da expressão “crime hediondo”, apenas constatando 
um dado da realidade, a existência de tal classificação no ordenamento jurídico brasileiro, atribuída a atos 
cuja reprovação social seja muito intensa. 
26  DELMANTO. Op. Cit. p. 466;  
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outro”27, o autor pondera, com muita propriedade, que a diferença não está tanto na 

linguagem empregada nem nos recursos utilizados para a composição do texto, mas na 

disposição das comunidades interpretativas. Para FISH, “as things stand now in our 

culture, a person embedded in the legal world reads in a way designed to resolve 

interpretive crises(...),while someone embedded in the literary world reads in a way 

designed to multiply interpretive crises”.28

 Sem pretender, de maneira alguma, esgotar a discussão neste espaço limitado, 

FISH parece ter retratado melhor a situação, sobretudo se se observar que as diferenças 

entre os textos jurídicos e literários não são assim tão grandes, e podem chegar a 

inexistir, quando o autor do texto jurídico usa recursos literários (por exemplo, com 

metáforas jurídicas, com as hipérboles das declarações de direitos, com as sentenças em 

verso, ou em prosa, mas com alta carga literária, com a predominância da linguagem 

narrativa e descritiva sobre a prescritiva), ou quando o autor do texto literário emprega a 

linguagem jurídica (por exemplo, na literatura policial e na tragédia grega). 

 Assim, a diferença fundamental está na abordagem do intérprete, de acordo com 

o que espera a comunidade interpretativa de que ele faz parte. O jurista precisa decidir, 

por isso, a ambigüidade é um fardo; o literato quer o fato estético, e a ambigüidade pode 

ser justamente a responsável pelo efeito estético pretendido pelo autor.  

 A esse respeito, é curiosa a posição de KELSEN. O autor austríaco divide as 

interpretações do texto jurídico em autênticas ou não-autênticas. Autênticas são as 

interpretações feitas pelos órgãos autorizados pelo sistema jurídico para tanto: são eles o 

legislador, para editar normas gerais, a partir da Constituição, e o juiz ou o 

administrador, para editar normas individuais, a partir das leis. Não-autênticas são as 

interpretações dos demais atores, profissionais ou não do direito. KELSEN, ao 

empregar o conceito de moldura, está reconhecendo a essencial plurivocidade dos 

signos. No entanto, para ele só os intérpretes autorizados devem decidir entre os 

significados possíveis, e tal escolha não diria respeito à ciência jurídica. Podem ser 

levados em conta outros tipos de argumento (morais, de eqüidade, de justiça), mas, 
                                                 
27  POSNER, Richard. Problemas de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
28  FISH, Stanley. Doing what comes naturally. Oxford: Clarendon Press, 1989. p. 305 apud 
FREITAS, Raquel Barradas de. Direito, Linguagem e Literatura: reflexões sobre o sentido e alcance 
das inter-relações. Disponível em: <http://www.fd.unl.pt/web/Anexos/Downloads/235.pdf> Acesso em: 
03 jun. 2007. “Considerando as atuais condições culturais, uma pessoa envolvida no mundo jurídico lê 
determinada a solucionar crises interpretativas, enquanto outra inserida no mundo literário lê determinada 
a multiplicar crises interpretativas”. 
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desde que permaneça dentro dos limites da moldura, a decisão não poderia ter sua 

correção medida por critérios de direito positivo.  

 Para KELSEN, a atividade interpretativa do cientista do direito deve fazer 

exatamente o contrário, ressaltando todos os significados possíveis, “mesmo os 

politicamente indesejáveis, pois terá a utilidade de mostrar à autoridade legisladora 

quão longe está a sua obra de satisfazer à exigência técnico-jurídica de uma formulação 

de normas jurídicas o mais possível inequívocas (...)”29. 

 Sem entrar no mérito da adequação do pensamento do jurista austríaco, pode-se 

ver que ele atribui ao doutrinador o papel de “multiplicar crises interpretativas”, para 

advertir o legislador e instruir o juiz, a quem conferiu a dolorosa função de “resolver 

crises interpretativas”, vendo no teórico do direito a mesma disposição que FISH 

constata ser típica do literato, e que justamente o distinguiria do jurista. Para KELSEN, 

apenas o intérprete autêntico deve decidir. 

 Como já foi dito, para auxiliar o aplicador “autorizado” nesta ingrata empreitada, 

o excelente arcabouço fornecido por Umberto Eco em Os Limites da Interpretação é 

ainda mais útil do que para o intérprete do texto literário, a quem o intelectual italiano 

voltou mais sua atenção ao redigir aquela obra. 
 

3. INTERPRETAR O TEXTO LITERÁRIO A PARTIR DO TEXTO JURÍDICO 
  

 Até o ponto em que se chegou, a questão não parece ser tão tormentosa: o texto 

jurídico e o texto literário, apesar de suas diferentes funções, compartilham as mesmas 

características fundamentais: são a expressão de uma vontade, trazem consigo uma 

mensagem, sofrem com ou catalisam a vagueza e a ambigüidade dos signos. A 

diferença crucial está na disposição do intérprete que, perante o texto jurídico, precisa 

decidir-se por um significado, em detrimento dos demais. Perante o texto literário, aliás, 

talvez a tarefa mais relevante seja a de localizar todos os significados permitidos por 

aquelas palavras, por meio de estratégias interpretativas minimamente consistentes. 

 No entanto, há um substancial problema hermenêutico a ser resolvido, a que 

nem sempre se dá a devida atenção. E quando um texto literário gera conseqüências 

jurídicas para seus autores e para terceiros? Quando o problema é, por exemplo, uma 

                                                 
29  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979.p. 466. 
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acusação de plágio, a dificuldade é um pouco menor, visto que é mais fácil comparar os 

textos e, para caracterizar a cópia e a má-fé, as semelhanças precisam ser evidentes. 

 Mas, e quando a conseqüência jurídica decorre da mensagem contida no texto? 

Quando, por exemplo, alguém se sente ofendido por um poema, uma crônica, uma 

biografia, ou por um texto que, apesar de ficcional, é bastante explícito quanto à 

personagem retratada? E quando um texto é sexista, racista, xenófobo, homofóbo ou 

expressa qualquer outro preconceito30? 

 Fica muito claro que, como o texto literário é especialmente plurívoco, uma 

interpretação pode autorizar as conclusões acima, enquanto outra pode refutá-las 

veementemente, sem que uma delas seja mais “correta”. No entanto, se alguém recorrer 

ao Poder Judiciário, fazendo alguma dessas acusações, o juiz precisará dar uma solução 

para o caso. Ter-se-á então uma (não tão) graciosa dificuldade: o juiz terá de ler o texto 

literário a partir do texto jurídico. E o magistrado, mesmo reconhecendo a possível 

convivência de interpretações contraditórias, não só do texto literário, mas do próprio 

texto jurídico que veicula a norma geral, precisará decidir. 
 

4. LITERATURA E APOLOGIA AO CRIME 
 

  Dentre as muitas conseqüências jurídicas que a publicação de um texto literário 

pode gerar, escolheu-se analisar a responsabilidade penal do autor pela prática dos 

delitos de incitação ou apologia ao crime, previstos nos arts. 286 e 287 do Código 

Penal31, ou, quando praticados por qualquer meio de comunicação, no art. 19 da Lei de 

Imprensa32.  Como se pode observar, a vagueza da redação dos tipos, em especial da 

“apologia ao crime”, agrava o problema. Diante dela, duas tomadas de posição são 

necessárias: primeiro, quanto às interpretações razoáveis que se pode fazer do texto 

literário; segundo, quanto às interpretações do que será ou não “incitação” ou 

principalmente “apologia” a um fato criminoso. 

                                                 
30  Aqui no sentido pejorativo, mais empregado na linguagem corrente. 
31  BRASIL. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del2848compilado.htm> Acesso em: 03 jun. 2007.  “Incitação ao crime Art. 286 - Incitar, 
publicamente, a prática de crime: Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. Apologia de crime ou 
criminoso Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime: Pena - 
detenção, de três a seis meses, ou multa.” 
32  Idem. Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /LEIS/L5250.htm> Acesso em: 03 jun. 2007.  
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 Caso se maximize o conceito de “apologia ao crime”, qualquer opinião favorável 

à descriminalização de uma conduta (como o aborto ou o porte para uso próprio de 

entorpecentes) será por si só criminosa, pois funcionará como uma espécie de 

“aprovação” daqueles fatos, tidos como infrações penais pela ordem vigente. Tal 

interpretação seria inaceitável numa sociedade democrática, que deve estar sempre 

aberta ao questionamento, pelos descontentes, de suas próprias normas de conduta, 

como condição indispensável para o seu amadurecimento. 

 Deixando de lado, por ora, a primeira questão, restaria definir se, naquele texto 

literário, estão presentes os elementos que autorizam o enquadramento à norma jurídica, 

de acordo com o sentido e o alcance atribuídos pelo intérprete. O recurso a esses tipos 

penais pode parecer em desuso ou, numa interpretação mais garantista, pode-se entender 

que o tipo de “Apologia ao Crime” foi revogado com a entrada em vigor da 

Constituição de 1988, graças à extensão da liberdade de expressão por ela assegurada, 

mas o fato é que eles foram invocados num caso muito noticiado ocorrido em Brasília 

há quase dez anos: a prisão do grupo de rock e hip hop Planet Hemp, após um concerto. 

 A banda carioca notabilizou-se pela defesa da legalização da maconha. Seu 

principal vocalista, Marcelo D2, seguiu carreira solo, aprimorou-se nitidamente e 

afirmou-se como um dos maiores artistas da nova geração a partir do premiado 

Acústico MTV, lançado em 2004, em que a fusão entre samba e hip hop (arriscada 

desde seus álbuns anteriores, Eu tiro é onda, de 1998, e À procura da batida perfeita, 

de 2003) alcançou o ponto ideal. Em todas essas obras, a mensagem favorável à 

Cannabis continuou presente. 

 É comum a prisão de artistas por porte de entorpecentes. Isso ocorreu até mesmo 

com figuras ilustres, como o hoje Ministro da Cultura Gilberto Gil, e seria previsível no 

caso dos integrantes do Planet Hemp (que, por sinal, significa “Planeta Cânhamo” em 

inglês). No entanto, não foi o caso: os músicos foram presos em flagrante por apologia 

ao crime, em 09/11/1997, após o encerramento de um show em Brasília33. 

 E é isso que torna o caso tão importante para o presente estudo: a leitura das 

letras do Planet Hemp autoriza a interpretação de que a banda fazia apologia ao crime 

                                                 
33  ADVOGADOS divergem sobre caso Planet Hemp. Folha de S. Paulo. 13/11/1997, 19h50. 
Disponível em: <http:// www1.folha.uol.com.br/fol/cult/cu13112.htm> Acesso em: 04 jun. 2007.; 
ROLIM, Marcos. Planet Hemp. Disponível em: 
<http://www.rolim.com.br/2006/index.php?option=com_content&task =view&id= 124&Itemid=3> 
Acesso em: 04 jun. 2007. 
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(no caso, o porte para uso próprio de entorpecentes)? Para ilustrar a discussão, 

transcrever-se-á um trecho da canção Queimando Tudo, exemplo emblemático da 

mensagem do grupo: 
 

Eu canto assim porque eu fumo maconha 
Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha 
Eu sou melhor do microfone, não dou mole pra ninguém 
Porque o Planet Hemp ainda gosta da MaryJane 
Então por favor, não me trate como um marginal 
Se o papo for por aí, já começamos mal 
Quer me prender só porque eu fumo Cannabis Sativa 
Na cabeça ativa, na cabeça ativa 
Na cabeça ativa, e isso te incomoda? 
Eu falo, penso, grito e isso pra você é f*** 
A mente aguçada mermão, eu sei que isso te espanta 
Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta34

 
 A maioria das referências ao consumo é explícita. Há ainda uma mais cifrada, já 

que “MaryJane” significa “Maria Joana” em português, e “Marijuana”, em espanhol, 

um dos nomes popularmente utilizados nos EUA para designar a maconha. Além disso, 

há a astuta cacofonia de “na cabeça ativa”, que soa como “sativa”, parte do nome 

científico da planta, mencionado no verso anterior. 

 Diante do texto, qualquer intérprete entenderá que o compositor fuma maconha, 

sabe que é proibido, gosta de fazê-lo, não pretende parar e sustenta que a proibição 

advém de um moralismo ou um conservadorismo excessivos. Quase todos os intérpretes 

entenderão também que o compositor elogia os efeitos da planta, que aguçaria a mente.  

 E então, superada a questão dos sentidos possíveis do texto literário (nesse caso 

específico, a profusão de sentidos não é problema), poderia o aplicador do Direito 

enquadrar aquela canção como apologia ao crime, para responsabilizar seus autores?  

 Outro fator precisa ser levado em consideração. Foi dito nos tópicos precedentes 

que predomina o entendimento segundo o qual é possível encontrar significados em 

qualquer texto, independentemente das intenções do autor empírico, seja com a 

prevalência da contribuição do leitor, com suas hipóteses interpretativas, seja por meio 

dos conceitos, manejados por ECO, de “autor-modelo”, “leitor-modelo” e 

“conhecimento enciclopédico”. No entanto, quando o texto literário é passível de 

enquadramento a um tipo penal, a intenção de seu autor empírico passa a ser relevante, 

                                                 
34  PLANET HEMP. Queimando Tudo. Disponível em <http://planet-
hemp.letras.terra.com.br/letras/30904/> Acesso em: 04 jun. 2007. 
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ou melhor, passa a ser determinante para a fixação da conseqüência jurídica, visto que o 

ordenamento brasileiro, para submeter o agente à sanção penal, exige, em regra, que sua 

conduta tenha sido dolosa, ou seja, que ele tenha pretendido causar aquele resultado. No 

nosso caso, é preciso saber, de algum modo, se Marcelo D2 teve a intenção de fazer 

apologia ao crime com a letra de Queimando tudo. 

 Diante da explicitude da canção, feita justamente para chocar e para chamar a 

atenção para uma demanda da juventude, em especial das classes subalternas, principal 

vítima da proibição dos entorpecentes (tanto na criminalização secundária35 da conduta 

dos usuários, como no recrutamento dos “soldados do tráfico”), não é absurda a 

interpretação que considere se tratar de “apologia ao crime”. No entanto, diversas outras 

saídas são possíveis, mais consentâneas com a preservação da liberdade de expressão, 

desde as visões que, embora preservem a validade do delito de “apologia ao crime” no 

ordenamento, sejam mais restritivas (exigindo que, com todas as letras, o agente elogie 

o consumo, um consumidor ou um traficante notórios), às que considerem a norma 

incriminadora revogada pela Constituição de 1988. Aqui, mais uma vez ficará clara a 

influência da formação e do gosto do intérprete, da tradição e do senso comum 

predominantes. Da mesma forma, não há como negar que a escolha de uma das 

interpretações possíveis é, antes de tudo, política. 

 Mas Marcelo D2 aprendeu a lição e parou de ser tão explícito, para evitar a 

perseguição policial. Em Pilotando o Bonde da Excursão, canção gravada no Acústico 

MTV, o compositor não faz nenhuma menção literal à maconha, mas é abundante em 

referências indiretas, como “vestido numa saia de seda”, “perninha de grilo” e “fininho 

de cadeia”, e transmite uma mensagem claramente favorável ao consumo: “Portas 

abrindo o poder da visão / Aonde quer que você vá no mundo D2 e preste atenção / 

Então vem, vem vem, vem vem vem vem / Que a fumaça tá colada no som / É natural 

sempre teve e vai ter na mente / Algo que aumente a percepção”36. A evolução do 

compositor é notável, principalmente na maturidade da reflexão sobre o fato de a 

sobriedade não ser uma qualidade muito comum entre os artistas, de a influência das 

                                                 
35  A criminologia crítica entende por “criminalização primária” a seleção das condutas, feita em 
abstrato, pelo legislador, que receberão resposta penal, e por “criminalização secundária” a seleção das 
condutas concretas, feitas pelo aparato repressor do Estado (Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário), 
para aplicar aquela sanção. 
36  D2, Marcelo. Pilotando o bonde da excursão. Disponível em: <http://marcelo-
d2.letras.terra.com.br/letras/82582/> Acesso em: 04 jun. 2007. 

4924



substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas, ser quase inseparável das grandes criações. 

 Diante desse texto, como o aplicador do Direito, mesmo o mais conservador, 

deve proceder? Nesse caso, o artista foi mais astuto que o jurista. Nesse caso, tanto se 

pode estar diante de um elogio ao consumo da maconha, como apenas de um relato 

pessoal e da constatação de uma tendência histórica (“é natural sempre teve e vai ter na 

mente algo que aumente a percepção”). 

 Sendo assim, mesmo o mais empenhado soldado na guerra contra as drogas 

titubeará diante dos dois significados possíveis. E então, como proceder? Parece que o 

intérprete, diante da exaustivamente repetida plurivocidade do texto literário, deverá 

depor as armas, conter seus instintos punitivos e aplicar um dos mais elementares 

princípios do Direito Penal: in dubio pro reo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 No presente trabalho, foram analisadas sucintamente algumas proximidades 

entre Direito e Literatura, as semelhanças e diferenças da interpretação dos textos 

jurídicos e dos textos literários, para tratar de um especial problema hermenêutico: 

como lidar com os textos literários, plurívocos por excelência, que geram conseqüências 

jurídicas para seus autores? 

 Se, acatando a distinção proposta por FISH, o literato lê determinado a 

multiplicar crises interpretativas, enquanto o jurista lê determinado a resolvê-las, diante 

do problema exposto acima, o aplicador do Direito precisará adotar os dois tipos de 

raciocínio ao mesmo tempo, de uma forma potencialmente contraditória. 

 O exemplo empregado para tentar resolver esse dilema foi o do enquadramento 

de textos artísticos aos tipos penais da incitação e da apologia ao crime, tendo em vista a 

prisão, há dez anos, dos membros do grupo Planet Hemp sob essa acusação. 

 Abstraída a questão de saber se a norma incriminadora da apologia ao crime foi 

ou não revogada pela Constituição de 1988, concluiu-se que, diante de letras muito 

explícitas, não pode ser considerada absurda uma interpretação que enquadre a canção 

ao tipo penal, sujeitando o artista à punição. Ainda assim, argumentou-se que outras 

saídas são possíveis e que a decisão é eminentemente política. 

 Por outro lado, quando qualquer sutileza da expressão verbal puser em dúvida a 

mensagem que o artista gravou no texto, será suficiente para forçar o aplicador do 
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Direito a reconhecer a essencial ambigüidade da linguagem e, como o caso é de Direito 

Penal, a aplicar o princípio do in dubio pro reo.   
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MEMENTO OU A AMNÉSIA DO DIREITO 
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RESUMO 

O propósito do presente trabalho é o de apresentar a seguinte hipótese de investigação: a 

proposta do positivismo jurídico de cognição do Direito a partir de uma busca semântica 

de ‘sentidos de dever ser’ encontrados nos textos legislativos desconsidera o fato de que 

o direito possui uma estrutura temporal e é responsável por promover uma ruptura na 

dialética existente entre tempo e direito. Os distúrbios da proposta positivista na relação 

do tempo e do direito são ilustrados através da imagem fornecida pelo conto Memento 

Mori, de Jonathan Nolan. A redução da atividade do jurista à cognição de sentidos de 

dever ser de textos (signos lingüísticos) imporia ao Direito uma amnésia continuada de 

sua experiência histórica. Com isso, o Direito viveria uma reconstrução permanente de 

seus significados, carecendo de uma memória que o liga com o passado senão através 

da permanência dos signos no tempo. Nessa tarefa, perder-se-ia o vínculo com uma 

dimensão histórica em que o Direito está inserido, à semelhança do personagem do 

conto, que a cada instante reconstrói sua experiência a partir de marcas que orientam 

sua saga. 
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ABSTRACT 

The aim of the present paper is to show up the following research thesis: the legal 

positivism purpose of knowing Law by seeking an ‘ought to’meaning found in statute 

texts does not consider the fact that Law has a temporal structure and is responsible for 

breaking the dialetic between Time and Law. The side-effects of positivism purpose on 
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Time and Law relationship can be found on Jonathan Nolan’s short story Memento 

Mori. To restrict lawyer’s activity to the cognition of ought to meanings found in texts 

(linguistc signs) binds Law to a permanent amnesia of its historical experience. Within 

that, Law would have to always rebuild its own meaning, being apart from a memory 

that attaches it to the past, except for the fact that the signs remain in time. On that 

perspective, Law would lose its binding to his historical standpoint, just like the short 

story’s character, that each moment rebuilds his experience by signs that guide his saga.  

 

KEYWORDS:  

THEORY OF LAW; LAW AND LITERATURE; PHILOSOPHY. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O propósito do presente trabalho é o de apresentar a seguinte hipótese de 

investigação: a proposta do positivismo jurídico de cognição do Direito a partir de uma 

busca semântica de ‘sentidos de dever-ser’ encontrados nos textos legislativos 

desconsidera o fato de que o direito possui uma estrutura temporal e é responsável por 

promover uma ruptura na dialética existente entre tempo e direito. Para tanto, será 

explorada a imagem fornecida pelo conto Memento Mori, de Jonathan Nolan, em que o 

personagem sofre de um processo de amnésia continuada de sua experiência. 

O trabalho começa por apresentar a estrutura temporal imanente ao Direito e 

a relação dialética existente entre Tempo e Direito, a partir das reflexões dos autores 

Stephan Kirste e François Ost. Isso permitirá estabelecer um problema para o Direito, 

caso exista uma teorização a seu respeito que desconsidere essa perspectiva temporal.  

Em seguida será apresentada uma síntese do positivismo jurídico, em sua 

expressão e defesa mais refinadas. Serão exploradas as formulações dos autores Hans 

Kelsen e Herbert Hart sobre o positivismo jurídico, com especial destaque à 

caracterização do positivismo como uma teoria que coloca o jurista na perspectiva de 

um observador externo cuja tarefa é encontrar sentidos semânticos de dever ser em 

textos legislativos. O propósito dessa caracterização é o de mostrar que o recurso a uma 

de busca de significados corretos verificáveis em um texto encapsula o direito numa 

relação atemporal, privando-o de uma memória. 
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A próxima etapa consistirá em ilustrar o problema da amnésia do Direito a 

partir da apresentação da condição do personagem de Memento Mori. Tomando por 

base as imagens propostas pelo conto na caracterização do personagem principal e de 

sua saga, tentar-se-á encontrar pontos de partida para a reflexão de um direito carecedor 

de memória de sua experiência. Assim, as alusões do narrador servirão de pistas a serem 

trilhadas para uma compreensão posterior do problema que o positivismo opera na 

relação entre Tempo e Direito.  

 

1 A ESTRUTURA TEMPORAL DO DIREITO 

 

O ponto de partida do problema que se deseja caracterizar depende da 

compreensão de que o Direito possui uma dimensão temporal. Essa dimensão será 

apresentada por meio das abordagens dos autores François Ost e Stephan Kirste. 

A tese sustentada por Ost (2005a) é que Tempo e Direito se encontram em 

um processo de interação dialética1 pelo qual tanto o Direito promove uma 

temporalização do Tempo2, isto é, tem a capacidade de conferir-lhe sentido social ao 

torná-lo adequado ao momento histórico vivenciado, quanto, do mesmo modo, o Tempo 

determina a força instituinte do Direito, ou seja, dá ao direito a capacidade de “atar o 

                                                 
1  Sobre o emprego do termo dialética no presente contexto: “É preferível, porém, reservar a 
palavra dialética para indicar o processo desenvolvimento de uma realidade segundo normas que lhe são 
próprias ou imanentes. A nosso ver, se nada de seguro podemos dizer sobre a ‘dialética da natureza’, já o 
mundo histórico, isto é, o mundo cultural, só pode ser compreendido em função de seu evolver, de sua 
dinamicidade, das leis ou fatores que governam o seu processo, ou em uma palavra, dialeticamente. A 
experiência jurídica compartilha da dialeticidade do mundo da cultura, ao qual tantas vezes nos temos 
referido. 
   Não podemos aqui tratar mais longamente do problema dialético, mas é necessário 
esclarecer, desde logo, que, quando se fala em dialética, não se deve apenas pensar numa ou noutra de 
suas formas mais conhecidas ou vulgarizadas, como a dialética hegeliana ou a marxista, que são 
dialéticas de termos contraditórios. Em ambas, tanto os elementos contrários como os contraditórios se 
conciliam progressivamente em uma unidade englobante superadora, através de um esquema triádico de 
teses, antíteses e sínteses. 
 Ao lado dessa dialética de contradição, merece ser lembrada a dialética de implicação-
complementaridade, ou, mais simplesmente, dialética de complementaridade, que, antes de mais nada, 
exclui possa haver conciliação de elementos contraditórios. Essa dialética compreende o processo 
histórico, não como uma sucessão de sínteses que se imbricam através de novas teses e antíteses, mas 
sim como um processo sempre aberto, no qual os fatores opostos se implicam e se complementam, sem 
jamais se reduzirem um ao outro, ao contrário do que ocorre na dialética hegeliano-marxista” (REALE, 
1996, p. 90-91) 
2  Em referência a N. Elias (1996), Ost sustenta que o tempo “é uma instituição social antes de ser 
um fenômeno físico ou uma experiência psíquica” (OST, 2005a, p.12). 
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laço social e oferecer aos indivíduos as marcas necessárias para sua identidade e sua 

autonomia” (OST, 2005a, p.13).  

Conforme Ost (2005a), ao lado da dimensão cronológica, é possível atribuir 

ao tempo também um sentido social. Por essa perspectiva, o tempo é enxergado como 

um processo de construção social. O elemento que promove essa ‘temporalização’ do 

tempo, isto é, a construção de seu sentido em uma coletividade, pode ser encontrado nas 

relações sociais travadas no processo histórico de formação e preservação de uma 

cultura. Assim, é possível falar, portanto, de uma sincronia das relações sociais em 

relação ao seu momento histórico, na medida em que correspondem ou não a uma época 

ou uma geração.  

 
Veja-se: o tempo se constrói literalmente, ele se ‘temporaliza’. É por isso 
que, se podemos ‘dar’ o tempo, modalidade que privilegiamos, podemos 
igualmente ‘tomá-lo’, ‘passá-lo’, ‘perdê-lo’, ‘encontrá-lo’, ‘matá-lo’, 
‘ganhá-lo’, ‘remontá-lo’..., o conceito de temporalização nos servirá para 
pensar esta instituição social do tempo. Um tempo que não permanece mais 
exterior às coisas, como continente formal e vazio, mas que participa de sua 
própria natureza. (OST, 2005a, p. 13) 

 

Quando o tempo social se torna carecedor de sentido e as relações sociais 

deixam de estar sincronizadas com seu momento histórico, ocorre o que Ost (2005a) 

denomina de processo destemporalização. Esse pode ser definido justamente como a 

perda da capacidade de se relacionar a um tempo social instituinte e portador de sentido. 

A destemporalização se caracteriza como uma fuga para fora do Tempo e se manifesta 

através dos seguintes modos: 1) como recusa do tempo como mudança; 2) como 

abandono ao curso do tempo físico; 3) como representação de um tempo determinista e 

uniforme; 4) como ausência de solidariedade temporal entre as diversas formas de o 

tempo “marchar”.  

Ainda segundo Ost (2005a), o Direito atua como um mecanismo privilegiado 

de instituição do sentido social do Tempo, uma vez que é da natureza do Direito ser “um 

discurso performativo, um tecido de ficções operatórias que redizem o sentido e o valor 

da vida em sociedade” (OST, 2005a, p. 13). Dessa maneira, o Direito joga um papel 

crucial no processo de destemporalização. Seja pela estabilização do tempo através da 

produção legislativa, seja porque o processo permite uma reconstrução do tempo 

ordenada, racionalizada e desvinculada do conflito, o direito tem a capacidade de 
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promover ligações e rupturas necessárias à sincronia do tempo com seu momento 

histórico. Com tais recursos, é possível ao direito ‘dar’ ao Tempo seu verdadeiro sentido 

social, afastando dessa maneira os quatro modos de destemporalização acima 

mencionados. Todavia, para que o Direito possa instituir o Tempo, a opção entre 

rupturas e ligações a serem operadas deve ser uma escolha ativa, fruto de uma 

sensibilidade do Direito ao sentido social do momento histórico: 

 
Logo, no centro da construção jurídica do tempo deixa-se, então, perceber a 
pulsação de um ritmo que nos reconduz diretamente à figura da 
temperança. O que é de fato, esta temperança, senão a sabedoria do tempo, 
a justa medida de seu desenrolar, a mistura harmoniosa de seus 
componentes e, do mesmo modo que a alternância das estações (as Horas) 
torna os climas temperados, a temperança na cidade – a justa dosagem da 
continuidade e da mudança – garante o equilíbrio das relações sociais.. 
(OST, 2005a, p. 17) 

 

Do mesmo modo como François Ost (2005a) insere o Direito em uma 

estrutura temporal fazendo recurso a proposta de uma dialética existente entre tempo e 

Direito, também Stephan Kirste (2004) sustentará a pertinência do Direito a essa 

estrutura temporal a partir do conceito de memória cultural. 

O ponto de partida para o argumento de Kirste (2004) é a afirmação de que 

da mesma maneira que os organismos individuais possuem uma estrutura psicológica 

que lhes confere uma capacidade de memória, é possível identificar também nos corpos 

sociais e coletivos a existência de uma estrutura de natureza similar.  

Numa definição que toma por ponto de partida o caráter funcional da 

memória, tem-se que ela é “a capability to represent relevant information for a 

respective self, on the basis of certain media and a selection of recalling and forgetting” 
3(KIRSTE, 2004, p.2). Assim, é possível se falar de uma memória coletiva pelo fato de 

que toda coletividade é dotada dessa capacidade de produzir uma representação de si 

própria através de símbolos, textos, ritos, imagens, calendários, práticas, lugares 

monumentos e outras formas simbólicas (KIRSTE, 2004). Ampliando a noção de 

coletividade de modo a se abranger toda uma comunidade ou uma sociedade, bem como 

recorrendo ao uso de meios que dão à função de preservação da memória uma 

                                                 
3 “uma capacidade de representar informação relevante para um respectivo Eu, a partir de certos 
meios e de uma seleção de lembrança e esquecimento” (tradução nossa). 
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perspectiva de integração e de longa duração, é possível sustentar a existência de uma 

memória cultural: 

 
(...) the cultural memory is situated ‘above’ the collective memory, 
apparently referring to the greater communities or societies. However, it is 
also meant to differ structurally from the collective memory by using 
external media to fulfill its memorizing function: Data-storing devices, 
books, films and Institutions. The potential of this objective memory is a 
long-term perspective and more integrating function. On this basis it can 
also be distinguished into an archival and latent warehouse memory and an 
active functional memory4. (KIRSTE, 2004, p. 2) 

 

Todavia, a memória não se apresenta apenas com a função de estocar 

informação e torná-la disponível para o organismo, mas é também um trabalho ativo de 

seleção daquilo que permanece ‘esquecido’ na memória, bem como daquilo que é 

trazido à tona na orientação da experiência presente: “Memory is not only holding onto 

impressions, but also organizing the access to data. This activity combines recalling 

and forgetting or oblivion.5” (KIRSTE, 2004, p.3) 

É o trabalho da memória que permite a constituição da ‘identidade’ (self) de 

um organismo, pois é por meio desse processo de seleção, esquecimento e lembrança 

organizada que será possível a sua ligação com uma história pregressa e, por 

conseguinte, que se estabeleça um ponto de partida para a experiência presente6, logo, a 

memória é imprescindível para a constituição da identidade (KIRSTE, 2004). 

Assim, uma vez que não há opção para um organismo que se pretenda 

portador de uma identidade, senão a condição de ser portador de memória, tem-se que 

também as sociedades e comunidades possuem memória através de sua cultura 

(KIRSTE, 2004).  

                                                 
4  “(...) a memória cultural está situada ‘acima’ da memória coletiva, referindo-se aparentemente a 
grandes comunidades ou sociedades. Entretanto, ela é concebida também para diferir estruturalmente da 
memória coletiva por usar meios externos para o preenchimento de sua função de memorização: 
mecanismos de armazenamento de dados, livros, filmes e Instituições. O potencial dessa memória 
objetiva é uma perspectiva de longa duração e uma função de caráter mais integrativo. Sobre esse pano de 
fundo, ela pode ser distinguida entre um depósito de arquivos latentes e uma memória funcionalmente 
ativa” (tradução nossa). 
5  “Memória não é apenas guardar impressões, mas também organizar acesso a dados. Essa 
atividade combina lembrança e esquecimento ou amnésia” (tradução nossa). 
6  Destaca-se aqui a semelhança entre a função da memória como constitutiva da identidade (self), 
tal como apresentada por Kirste (2004) e o fato de que na exposição de Ost (2005a) o Direito, em seu 
trabalho de instituir o tempo social, tem justamente a função de promover as condições que permitem a 
identidade e do autogoverno. 
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O Direito atua no processo de memorização cultural não somente por 

constituir-se num depósito privilegiado de informações sobre os dados culturais de um 

determinado povo ou sociedade, mas também porque joga um papel ativo no processo 

de formação de sua memória, pois: a) o direito seleciona aquilo que deve ser lembrado e 

esquecido de uma maneira normativa; b) institui rituais sociais que reforçam as opções e 

escolhas constitutivas da identidade da sociedade. Desse modo, pode-se falar de uma 

‘memória jurídica’: 

 
(...) on the basis of selection (canonization), ritualization and forming  
memory is a unity of forgetting and recalling, an active capacity of 
individuals as well as social systems. By the canonization of valid norms and 
the forming of their change, but also by selection of relevant evidence in 
trials and by legal force of judicial rulings law shows the same structure. It 
is therefore permissible to speak of a legal memory. Because of its structures 
that guarantee temporal autonomy positive law can transform its 
dependence on customs into customs depend on the law. Hereby the system 
memory of law gets social relevance: It not only regulates its own memory 
but influences other social memories expressed in traditions, customs, 
rituals, etc. as well. By some norms it even aim directly at cultural memory7. 
(KIRSTE, 2004, p. 10) 

 

Assim, por contar com esse mecanismo de armazenamento de informação 

relevante sobre a experiência passada em mecanismos diversos – os quais possuem uma 

função tanto de inscrever o organismo numa perspectiva de longa duração quanto uma 

de integrar os membros da sociedade segundo uma identidade – e por realizar uma 

seleção e um esquecimento ativo dos dados que irão servir de base para a experiência 

presente, toda sociedade possui uma memória cultural. O Direito joga um papel crucial 

na formação e na perpetuação dessa memória, por ter a função de institucionalizar 

mecanismos que reforçam os processos de lembrança e de esquecimento. Portanto, é 

condição para a preservação dessa memória cultural que o Direito permaneça permeável 

à dialética que trava com o tempo, sob pena de interromper a existência de um tempo 

                                                 
7  “(...) à base de seleção (canonização), ritualização e elaboração, memória é uma união de 
esquecimento e lembrança, uma capacidade ativa tanto dos indivíduos quanto dos sistemas sociais. Pela 
canonização de normas válidas e da elaboração de sua mudança, mas também pela seleção das provas nos 
julgamentos e pela força jurídica das decisões judiciais, o Direito apresenta a mesma estrutura. É, 
portanto, possível se falar de uma memória jurídica. Em função das estruturas que lhe garantem 
autonomia temporal, o direito positivo pode transformar sua dependência aos costumes em costumes 
dependentes do Direito. Aqui o sistema da memória jurídica adquire relevância social: ela não somente 
regula sua própria memória, mas também influencia outras memórias sociais expressas em tradições, 
costumes, rituais, etc. Por algumas normas, atinge-se diretamente a própria memória cultural” (tradução 
nossa). 
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social portador de sentido (a destemporalização de que fala Ost), bem como se descurar 

de sua função de promotor da identidade social através da preservação dos mecanismos 

da memória cultural. 

A hipótese de pesquisa levantada sustenta que as proposições teóricas do 

positivismo jurídico seriam responsáveis por impedir que a atividade do jurista e das 

autoridades que interpretam do Direito dê conta do seu caráter histórico, por força do 

recurso a uma concepção semântica de Direito. Passa-se então a expor o positivismo 

jurídico e suas principais características que o torna incapaz de promover uma ‘memória 

cultural’ e, portanto, são responsáveis por contribuir para o processo de 

destemporalização descrito. 

 

2 A TEORIA SEMÂNTICA DO POSITIVISMO JURÍDICO  

 

Nenhuma teoria obteve tanta importância na caracterização do Direito e da 

Ciência Jurídica contemporânea como o positivismo jurídico8 (GALUPPO, 2005; 

BOBBIO, 1995). Não obstante a reflexão filosófica sobre o direito produzida na 

Antigüidade e na Idade Média estar repleta de considerações acerca da importância, do 

valor e da superioridade do direito positivo em relação a outras formas de manifestação 

do fenômeno jurídico9, é com a era moderna que nasce o paradigma positivista do 

direito. O paradigma positivista se caracteriza por estabelecer uma associação e uma 

restrição do fenômeno do Direito ao conjunto de regras dotadas de força coativa que 

uma comunidade política estabelece como válidas para disciplinar as relações sociais 

em seu seio. Segundo esse paradigma, o direito se principia exclusivamente através da 

manifestação de vontade do Estado, que se consubstancia em textos normativos que dão 

                                                 
8  Segundo Bobbio (1995), o positivismo jurídico é uma locução que se refere a uma teoria sobre a 
concepção do que é Direito, um método de estudo sobre o próprio Direito e uma postura ideológica que 
se assume diante da experiência jurídica. Em linhas gerais, o positivismo jurídico concebe o Direito em 
referência ao Direito positivo, isto é, aquele que se estabelece a partir de regras coercitivas de convívio 
social estabelecidas por uma comunidade política. O positivismo jurídico sustenta ainda que o direito é 
conhecido através do trabalho de interpretação e descrição das fontes válidas de Direito, que se 
restringem àquelas ‘positivadas’ pela comunidade política. Por fim, o positivismo exige que se adote uma 
postura neutra em relação aos valores, separando o Direito de outras ordens normativas como a Moral, 
por exemplo. O positivismo jurídico é anterior e se distingue ainda do movimento denominado 
‘positivismo filosófico’ inaugurado por Augusto Comte, que sustenta como critério epistemológico para a 
verdade científica a referência a evidências ‘positivas’, isto é, comprováveis no mundo empírico. 
(BOBBIO, 1995).  
9  Para uma análise dos defensores da supremacia do direito positivo como conceito que retrata a 
verdadeira essência do direito na antiguidade e na Idade Média, veja-se Bobbio (1995). 
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origem às normas jurídicas. É como diz Hart (2001) sobre a regra que é produzida sob 

os auspícios regulares desse processo:  

 
(...) na simples operação de identificação de uma dada regra como 
possuindo o aspecto exigido de se tratar de um elemento da lista de regras 
dotada de autoridade, temos o germe da idéia de validade jurídica. (HART, 
2001, p. 109) 

 

As fontes normativas estatais são tratadas como um ‘conjunto de dados’ que 

os juristas e as autoridades necessitam decifrar para encontrar as obrigações, proibições 

e permissões estabelecidas pelo comando das autoridades políticas. No processo de 

conhecimento das normas jurídicas, o jurista (oficial ou não) coloca-se na perspectiva 

de um observador externo. Com isso, as fontes do Direito e as normas jurídicas são 

tratadas como ‘fatos’ que se impõem à análise do jurista e a sua cognição deve ocorrer 

por uma interpretação impessoal e avalorativa. Descrevendo o caso simples de uma 

regra social, Hart (2001) antecipa o modelo que deve pautar a atividade do jurista: 

 
É também desta forma que devemos agora interpretar e verificar a asserção 
de que na Inglaterra existe uma regra – embora não seja jurídica – segundo 
a qual descobrir a cabeça ao entrar numa igreja. Se tais regras existem 
comprovadamente na prática real de um grupo social, não há que colocar a 
questão da autônoma da sua validade, embora evidentemente o seu valor ou 
o seu caráter desejável possam ser questionados. Uma vez estabelecida a 
sua existência como um fato, apenas confundiríamos as questões ao 
afirmarmos ou negarmos que elas eram válidas ou ao dizermos que 
‘supusemos’ mas não pudemos demonstrar a sua validade. (HART, 2001, p. 
109) 

 

As expressões mais bem acabadas do paradigma positivista são encontradas 

na Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen (1998) e na Teoria Analítica do Direito de 

Herbert Hart (2001). Segundo essas duas concepções, o conceito que fornece acesso 

privilegiado ao fenômeno do direito é o de “norma” (KELSEN, 1998) ou de “regra” 

(HART, 2001). De acordo com tais teorias, a norma jurídica ou a regra jurídica é 

apreendida por um processo de cognição que se inicia pela atividade de um intérprete 

(sujeito) que se dirige a uma “fonte”10 ou “conjunto de fontes” (objeto) reconhecidas 

pelo ordenamento jurídico como aptas a produzir Direito: 

 
                                                 
10  “(...) são fontes do direito aqueles fatos ou aqueles atos aos quais um determinado ordenamento 
jurídico atribui a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas” (BOBBIO, 1995, p. 161). 
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‘Norma’ é o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, 
permitida ou, especialmente, facultada, no sentido de adjudicada à 
competência de alguém. Neste ponto importa salientar que a norma, como o 
sentido específico dirigido à conduta de outrem, é qualquer coisa diferente 
do ato de vontade cujo sentido ela constitui. Na verdade, o ato de vontade é 
um dever-ser e o ato de vontade de que ela constitui o sentido é um ser. Por 
isso, a situação fática perante a qual nos encontramos na hipótese de tal ato 
tem de ser descrita pelo enunciado seguinte: um indivíduo quer que o outro 
se conduza de determinada maneira. A primeira parte refere-se a um ser, o 
ser fático do ato de vontade; a segunda parte refere-se a um dever-ser, a 
norma como sentido do ato (KELSEN, 1998, p. 06) 

 

Esse processo cognitivo termina com a produção de um juízo que descreve 

as normas existentes nesse ordenamento, denominado por Kelsen (1998) de proposição 

jurídica11. Tal descrição busca dizer quais ‘são’ as normas do ordenamento jurídico a 

partir de uma relação de adequação semântica12 entre o sentido de dever-ser (Kelsen) ou 

de obrigação (Hart) extraído do signo e o enunciado emitido pelo jurista. Streck assim 

descreve tal processo: 

 
Assim, no plano da sintaxe, ‘primeira’ parte da semiótica, é possível dizer 
que, do ponto de vista jurídico, uma expressão está sintaticamente bem 
formada quando o enunciado quando o enunciado acerca de uma ação 
encontra-se deonticamente modalizado. Já a maneira pela qual as palavras 
se aplicam aos objetos é estudado pela semântica. Sua preocupação é, pois, 
com a verdade dos enunciados. A verdade opera, assim, como condição de 
sentido, sendo que um enunciado não será semanticamente significativo se 
não for empiricamente verificável. Não têm sentido os enunciados que 
extrapolam as fronteiras do plano fático. A condição semântica de sentido 
pressupõe estar efetivada a condição sintática desse sentido. A junção das 
duas condições de sentido pode ser denominada condição positivista de 
sentido. A partir da concepção semântica de verdade tornam-se sem sentido 
os enunciados que não possuem referência empírica. Os critérios de 
organização positivista das linguagens científicas desqualificam os âmbitos 
ideológicos de qualificação. Com isto, pretendem os neopositivistas reduzir 
a significação ao campo referencial, construindo, dessa maneira, o mito do 
referente puro. (STRECK, 1999, p. 142-143) 

 

Segundo os marcos metodológicos do positivismo, as “fontes” atuariam 

como moldura intransponível pelo intérprete no processo de cognição e determinação 

                                                 
11  “Proposições jurídicas são juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, de conformidade 
com o sentido de uma ordem jurídica – nacional ou internacional – dada ao conhecimento jurídico, sob 
certas condições ou pressupostos fixados por esse ordenamento, devem intervir certas conseqüências 
pelo mesmo ordenamento determinadas” (KELSEN. 1998. p. 80).  
12  O termo ‘semântica’ aqui se refere a uma das três dimensões da linguagem, que também possui 
as dimensões da sintaxe e da pragmática: “O signo, por sua vez, mantém três tipos de relação/vinculação: 
sintática, onde a relação ocorre entre os signos; semântica, quando a relação/vinculação ocorre entre o 
signo e os objetos designados; e pragmática, na relação do signo com o usuário” (STRECK, 1999, p. 
142).  
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do sentido de dever-ser (norma) jurídico. Isso porque é condição para se qualificar uma 

norma como jurídica que ela provenha de uma fonte reconhecida como válida pelo 

direito. Caso o intérprete ultrapasse essa fronteira, ele deixa de descrever normas de 

caráter jurídico, já que elas perdem esse sentido especial. 

Assim, o positivismo exige que o intérprete do direito esteja adstrito às 

fontes válidas de produção normativa de Direito, e somente a elas. Tais fontes, como 

visto, são aquelas emanadas pelo Estado. O sentido de dever-ser que é possível ser 

descrito dessa fonte se apresentará como a norma jurídica e a manifestação do Direito se 

restringirá a ela. Desse modo, o fenômeno do Direito se limita uma relação semântica 

entre significantes próprios (fontes válidas) e significados verdadeiros (descrição de 

sentidos de dever-ser que reflete de modo mais preciso possível a orientação contida nas 

fontes válidas). Assim, ao “cientista” do Direito, cabe o papel de observar e descrever 

corretamente a coleção dessas regras encontradas no ordenamento, à semelhança de um 

praticante das ciências naturais (BOBBIO, 1995).  

Quais problemas uma abordagem do Direito dessa natureza poderia provocar 

na relação dialética entre Tempo e Direito? A investigação abandona temporariamente a 

reflexão teórica, volta-se às pistas deixadas pela imagem produzida na atividade literária 

e o conto Memento Mori13 (2002) de Jonathan Nolan passa a ser o fio condutor dos 

questionamentos. 

 

3 MEMENTO OU A AMNÉSIA DO DIREITO 

 

Para caracterizar o problema da relação dialética entre Tempo e Direito, a 

investigação passa a recorrer ao auxílio do campo interdisciplinar Direito e Literatura14. 

                                                 
13  O referido conto deu origem ao filme Memento (2000) – lançado no Brasil sob o título de 
Amnésia, dirigido pelo irmão do autor, Cristopher Nolan. Não há registro de publicação impressa do 
conto senão através de sua veiculação na imprensa quando do lançamento do filme no cinema. Para 
consulta do presente trabalho, utiliza-se a versão original do conto publicada na versão comercial do 
DVD (Digital Video Disc) do filme.  
14  Ost (2005b) resume o movimento direito e literatura nas seguintes palavras: “Os estudos 
comumente classificados sob o nome geral de ‘direito e literatura’ (nos Estados Unidos, Law and 
Literature) podem, em realidade, assumir formas bastante diversas que é possível agrupar em três 
correntes distintas. Ao lado do direito da literatura, que estuda a maneira como a lei e a jurisprudência 
tratam os fenômenos da escrita literária, distingue-se o direito como literatura, que aborda o discurso 
jurídico com os métodos da análise literária (é a abordagem dominante nos Estados Unidos), e por fim o 
direito na literatura, que é a perspectiva adotada no presente livro e que se debruça sobre a maneira 
como a literatura trata questões de justiça e de poder subjacentes à ordem jurídica” (OST, 2005b, p. 48). 
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A partir da proposta de investigação denominada Direito na literatura (OST, 2005b), 

será analisado como o recurso ao gênero literário pode fornecer um esquema de 

formulação, compreensão e elucidação das questões relativas ao positivismo jurídico e 

dos distúrbios que promove na estrutura temporal do Direito. Seguindo esse viés, o 

problema ‘como os fundamentos do positivismo jurídico promovem o processo de 

destemporalização por encerrarem o Direito em uma clausura apartada da realidade?’ 

será abordado a partir do conto Memento Mori (2002), de Jonathan Nolan. 

Memento Mori (2002) conta a história de Earl, um indivíduo que sofre um 

trauma craniano intenso e, por essa razão, sofre a perda da capacidade de registrar na 

memória suas experiências imediatas, fazendo com que tudo aquilo que fora vivenciado 

no passado recente seja perdido a cada instante no limbo do esquecimento. A violência 

física geradora do trauma é causada na ocasião em que sua mulher fora violentada 

sexualmente por dois homens, um deles morto por Earl e outro que fugiu do local.  

Mesmo acometido da constante perda da memória recente, o desejo de 

vingar sua mulher permanece presente em Earl. Isso o leva a desenvolver um ‘sistema’ 

de sinais indicativos que lhe permite, sempre que se sucedem os lapsos memoriais, 

reconstruir a ‘estória’ que o leva a dar continuidade à busca do assassino de sua esposa.  

O ‘sistema’ desenvolvido por Earl registra a experiência relevante para a reconstrução 

da ‘estória’ através dos mais diversos signos possíveis, desde anotações e fotos, até a 

própria inscrição de tatuagens em seu corpo. A cada momento de ‘esquecimento’, 

segue-se que é possível a Earl trilhar as informações contidas nos registros e remontar 

novamente a estória que o põe no curso de sua saga. 

Assim, Earl somente conta com dois elementos nessa constante reconstrução 

de sentido para a vida: os dados provenientes dos registros que possui e sua capacidade 

de processar esses dados segundo uma ordenação lógica de idéias.  

O conto se desenvolve em uma estrutura binária, em que ora o leitor está 

diante das reflexões de Earl sobre sua própria condição, ora está às voltas com os relatos 

de uma narração em terceira pessoa que apresenta os acontecimentos que se sucedem à 

medida que Earl avança na associação de informações que o levam a ‘descobrir’15 o 

                                                 
15  Do mesmo modo como o conto deixa em aberto se Earl ‘descobre’ ou ‘inventa’ o assassino, a 
discussão sobre a natureza da atividade do jurista permanece em aberto na ciência do direito. Segundo o 
positivismo jurídico, estar-se-á sempre diante de um processo de cognição e, portanto, da descoberta do 
sentido correto da norma jurídica, esta criada somente pelo processo legislativo, tal como uma verdade 
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assassino.  O clímax do conto é proporcionado no cotejo entre a descrição da cena final, 

em que Earl se encontra dentro de um carro – supostamente o carro de polícia que o 

prende por cometimento de um assassinato – e suas reflexões que o levam a constatar 

que sua ‘estória’ não se encerra naquele momento, mas, em função da amnésia 

continuada, permanecerá eternamente consigo desde que lhe seja possível reconstruir 

qualquer ‘estória’ portadora de sentido a partir dos signos que estão a sua disposição.  

Partindo das reflexões de Earl sobre sua condição, há uma riqueza de 

imagens fornecidas pelo conto que ilustra a relação entre Tempo e Direito impossível de 

se analisar nesse trabalho16. O foco aqui recai sobre a noção de que a construção da 

verdade não será uma obra solipsista somente caso esse processo seja permeável ao 

Tempo através da ação e do recurso à memória. Com isso é possível diagnosticar a 

patologia do Direito sob a influência do positivismo. Ao se prender ao ‘texto’ de uma 

fonte normativa como exclusivo critério para definição do que é o Direito, a atividade 

do jurista (oficial ou não) se permite ser alheia à ‘memória cultural’ que se mencionou 

acima, provocando um rompimento na relação dialética entre Tempo e Direito. Afinal, 

para o positivismo jurídico basta ao Direito a produção de um sentido normativo 

decorrente de um texto, qualquer que seja o seu conteúdo17. 

Desse modo, a imagem do personagem Earl é uma metáfora do que se 

tornou a ciência e a prática jurídica sob a influência do método positivista: uma 

atividade que pode ser realizada sem referência a uma memória, já que o texto contém 

em si toda a significação do Direito. Ele é o eterno presente do Direito18.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                                                                                                               
pré-existente (BOBBIO, 1995). Para uma análise desta reflexão em uma perspectiva filosófica, conferir 
Sobre a essência da verdade (1983) de Martin Heidegger.  
16  Apenas a título de exemplo, relacionam-se outros diversos temas que podem ser abordados: 
‘Como se apresenta a culpa e a responsabilidade diante da ausência de memória?’; ‘O que produz uma 
racionalidade que organiza abstratamente informações sem estar vinculada a um contexto?’ ‘Como é 
possível o perdão sem a lembrança?’. 
17  Trata-se aqui do problema da discricionariedade e do vínculo do Direito a algum critério ‘meta-
jurídico’ (segundo a visão positivista). Essa questão é amplamente tratada na literatura denominada pós-
positivista (GALUPPO, 2005). Destacam-se aqui os trabalhos de Dworkin (2002), Alexy (2004), dentre 
outros. 
18  Ost (2005a) refere-se a uma ‘concepção instantaneísta do Direito’ ao se viver o Direito sob os 
cânones do positivismo; Kirste (2004) denomina de ‘presentismo’ (presentism) os efeitos do apego ao 
Direito que decorre apenas da codificação e da legislação. Sobre como o apego à descrição promove 
semelhante efeito na literatura, veja-se Lukács (1965) 
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O presente trabalho se propôs a mostrar a existência de uma estrutura 

temporal imanente ao Direito e como o método positivista seria responsável por tornar o 

direito alheio a tal estrutura.  

Para tanto, sugeriu-se o recurso à imagem literária presente no conto 

Memento Mori (2002), de Jonathan Nolan. Valendo-se de Ost (2005a) e Kirste (2004) 

foi possível demonstrar que o Direito está em intrínseca relação dialética com o Tempo 

e que esta relação é alimentada pela capacidade ativa de operar lembranças e 

esquecimentos da memória cultural em sua tarefa de produzir a identidade de uma 

sociedade. Viu-se também que o positivismo jurídico, em sua formulação dada por 

Kelsen (1998) e Hart (2001), prescinde dessa estrutura temporal ao conceber o Direito, 

pois sustenta que esse fenômeno cultural se restringe a sua dimensão normativa cuja 

verdade pode ser encontrada apenas em referência à fonte que lhe origina (texto).  

Por fim, a partir da imagem literária presente no citado conto, caracterizou-

se que o Direito padece de uma amnésia continuada caso limite a atividade do jurista à 

busca da ‘verdade’ da norma apenas ao significado presente no seu texto, prendendo-se, 

assim, a um eterno presente. 
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RESUMO 

O poder simbólico é aquele decorrente dos nossos instrumentos de comunicação e 

conhecimento e que impõe como o mundo vai ser visto e compreendido. A partir deste 

conceito, formulado por Pierre Bourdieu, analisamos três passagens da obra O 

Processo, de Franz Kafka: (a) a alegoria do porteiro da lei, que mostra como o direito é 

de difícil acesso aos que dele precisam; (b) o diálogo de K. com o pintor Titorelli, que 

mostra como a influência pessoal contribui para a execução dos ritos jurídicos; e (c) o 

diálogo de K. com seu advogado, que mostra a divisão entre iniciados e profanos e a 

conseqüente perda de autonomia dos que demandam justiça. 

 

PALAVRAS CHAVES  

PODER SIMBÓLICO; KAFKA; BOURDIEU 

 

ABSTRACT 

The symbolical power is that follows from our communication and knowledge 

instruments and that imposes how the world will be seen and understood. From this 

concept, formulated by Pierre Bourdieu, we analyse three passages of the novel The 

Trial, by Franz Kafka: (a) the allegory of the Law’s doorkeeper which shows how 
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difficult is the access to the Law, specially for whom needs it; (b) the dialogue between 

K. and Titorelli, the painter, which shows how personal influence contributes for the 

juridical procedures’ execution; and (c) the dialogue between K. and his lawyer, which 

shows a division between profane and initiate and the consequent loss of autonomy for 

whom demands justice. 

 

KEYWORDS 

SYMBOLICAL POWER; KAFKA; BOURDIEU 

 

1. O PODER SIMBÓLICO 

 

 Uma das contribuições fundamentais da sociologia de Pierre Bourdieu foi a 

elaboração do conceito de poder simbólico. O poder simbólico é aquele decorrente dos 

nossos instrumentos de comunicação e conhecimento. Trata-se de um poder invisível, 

pois é exercido ou sofrido de tal forma que o agente ou a vítima não se sabe atingido 

por esse poder. Um exemplo: o que denominamos “direito”? Quem tem direito a quê? 

Quem determina o significado e a atribuição do direito? Quais são as condições sociais 

de produção de um sujeito (a) que diz “ter direito” a alguma coisa e (b) que consegue, 

efetivamente, fazer cumprir seus direitos? O rico consegue mais facilmente fazer 

cumprir seus direitos que o pobre? Por que é assim se o direito é, a princípio, dito e 

comunicado como igual para todos? Bourdieu deixa claro: 

 

As diferentes classes e frações de classes estão envolvidas numa luta 
propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais 
conforme aos seus interesses e imporem o campo das tomadas de posições 
ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições 
sociais. Elas podem conduzir esta luta quer diretamente, nos conflitos 
simbólicos da vida quotidiana, quer por produção, por meio da luta travada 
por especialistas da produção simbólica (...) e na qual está em jogo o 
monopólio da violência simbólica legítima (cf. Weber), quer dizer, do poder 
de impor – e mesmo de inculcar – instrumentos de conhecimento e de 
expressão (taxonomias) arbitrários – embora ignorados como tais – da 
realidade social.1

 

                                                 
1  Bourdieu, 2006: 12. 
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 Ou seja, o poder simbólico é o poder de impor como o mundo vai ser visto e 

compreendido. Quanto mais ele consegue ocultar sua origem histórica e arbitrária, mais 

forte ele será. Para voltarmos ao nosso exemplo: quanto mais “natural” ou “racional” o 

direito parecer, mais forte ele será. Todas as distorções da realidade terão explicações 

lógicas de tal forma que assegura a consistência aparentemente natural e racional da 

estrutura de dominação. Por exemplo: “o pobre tem os mesmos direitos que o rico, mas 

ele tem menos acesso aos seus direitos porque não pode pagar por bons advogados e 

não existem defensores públicos em número suficiente”, “o grande número de recursos 

e artifícios disponibilizados pelo direito (que manejados por um bom advogado, quase 

sempre contratado por quem pode pagar caro, garantem a impunidade) são garantias do 

princípio da ampla defesa”, etc. 

 Os “sistemas simbólicos” são estruturas ao mesmo tempo estruturadas e 

estruturantes de comunicação e de conhecimento. O direito, por exemplo, é estruturado: 

há instituições como escolas, tribunais, secretarias, arquivos, etc., além das estruturas 

simbólicas: linguagem específica, roupas, etc. Mas é também estruturante, isto é, vai 

expandindo a sua própria estrutura. Diversas áreas sociais vão sendo tomadas pelo 

direito: a moral, o comércio, a religião. Aos poucos, os indivíduos começam a perceber 

o mundo a partir das categorias simbólicas do direito: isto é legal, aquilo é ilegal, por 

exemplo. Aos poucos, as atribuições simbólicas arbitrárias desse campo começam a ser 

percebidas como “naturais”, como se sempre tivessem existido e como se não fosse 

possível organizar o mundo sem elas. Este último aspecto é parte fundamental para 

compreendermos a força do poder simbólico: 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 
ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 
modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 
permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. (...) O que faz o poder das 
palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, 
é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença 
cuja produção não é da competência das palavras.2

  

 Insistimos: a legitimidade da palavra não é da competência da palavra. Não se 

trata, portanto, de um poder que emana da própria palavra, mas das relações sociais que 
                                                 
2  Bourdieu, 2006: 14-5. 
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a sustentam e a produzem, que fazem com que ela tenha este ou aquele efeito. E mais: 

relações sociais que criam ou desconhecem palavras a fim de manter estáveis as 

relações de poder. 

 Um dos trabalhos críticos mais árduos é exatamente tornar explícito o caráter 

arbitrário dessas taxonomias, das atribuições simbólicas, do conhecimento, enfim, da 

atribuição simbólica que cria as formas de ver e entender o mundo social. Pierre 

Bourdieu nos fornece importantes ferramentas teóricas para fazê-lo. 

 Neste artigo, gostaríamos de usar essas ferramentas para examinar o campo 

jurídico. Para isso, usaremos também o romance O Processo, de Franz Kafka. A escolha 

dessa obra se deve ao fato de crermos que ela explicita exatamente o “arbitrário” do 

direito e algumas das formas pelas quais ele é colocado em prática. 

 

2. O EFEITO SIMBÓLICO DO DESCONHECIMENTO 

 

É fundamental compreender como se constrói, através do poder simbólico 

(sendo que o discurso jurídico tem um papel primordial nessa construção), esta distância 

e suposta independência entre o que ocorre no mundo social e o que é discutido no 

campo jurídico e como é que os indivíduos passam a se submeter, cegamente, às 

imposições desse mundo inacessível. Para Bourdieu, essa construção é fruto tanto das 

relações de força que conferem estrutura ao campo jurídico, quanto da lógica interna do 

direito, que delimita as soluções que serão consideradas incluídas no campo do direito.      

Mas o instrumento mais importante para que o direito surta efeito como 

instrumento de dominação, para que não se perceba o seu conteúdo arbitrário e para que 

seja aceito é o que Bourdieu denomina efeito simbólico de desconhecimento. Algumas 

situações contribuem para que se chegue a esse efeito buscado. Vejamos. 

É no campo jurídico que se debatem os profissionais investidos de competência 

social e técnica para tanto, em busca “do monopólio do direito de dizer o direito”. A 

competência técnica para ingresso no campo jurídico implica a capacidade reconhecida 

de interpretar os textos jurídicos que consagram a visão “justa” do mundo social.  

É do fato de ser somente nesse campo jurídico que se admite o embate destes 

técnicos, interpretando textos pré-existentes e, através dessa disputa, fazendo com que a 

jurisdição se distancie cada vez mais da concepção comum de equidade, que resulta a 
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ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas. Como resultado 

dessas disputas internas entre os profissionais, o que as pessoas concebem como justo, 

nem sempre, ou quase nunca, é o que se concebe como justo no campo jurídico. Através 

dessa afirmação, só se pode concluir (diga-se, de maneira equivocada, e esse equívoco é 

justamente o que se pretende) que o campo jurídico é mesmo autônomo em relação às 

pressões sociais que o cercam. 

Outro ponto importante para que se dê o efeito simbólico do desconhecimento é 

o fato de que o corpus jurídico, ou seja, o conjunto de regras interpretadas pelos 

profissionais do direito, altera-se ao longo do tempo, legitimando conquistas dos 

dominados, que são convertidas em saber jurídico. Os dominados se sentem incluídos, 

ao verem suas conquistas elevadas ao status de corpus jurídico, mas não percebem que 

suas conquistas são apenas aquelas autorizadas pelos detentores do saber jurídico. 

Assim, o reconhecimento dessas conquistas também não passa de um método que 

contribui para a eficácia simbólica do direito, uma vez que torna mais imperceptível a 

questão da dominação.   

Por fim, como último ponto ligado à efetivação do efeito simbólico de 

desconhecimento tem-se o fato de que por mais que os juristas possam se opor à 

interpretação dos textos que formam o corpus jurídico, uma vez que seu sentido  nunca 

é imposto de maneira absoluta, esses debates ocorrem perante instâncias hierarquizadas, 

às quais é conferido o poder de resolver os conflitos de interpretações.  

Sendo a Justiça organizada segundo uma hierarquia não só de instâncias 

judiciais, mas também de normas e fontes que conferem autoridade às decisões dessas 

instâncias, é de se conceber que as divergências de interpretação são absolutamente 

controladas e somente funcionam dentro de um limite admitido pelos que estão 

inseridos em toda a estrutura.  

Tamanha é a estruturação da hierarquia judicial e das normas que acaba por 

conferir uma imensa coesão de conduta aos intérpretes do corpus jurídico. Com isso, 

passa a existir uma convicção, não só para os operadores do direito, mas também para 

os que estão fora do campo jurídico, de que o direito tem fundamento nele próprio, 

baseando-se numa lei maior (Constituição).  

As formas históricas da razão jurídica, baseadas nessa coesão das interpretações 

que pouco variam, tendo em vista a sedimentação ao longo do tempo, na hierarquia das 
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normas e na estrutura judicial, acabam por conferir ao direito e à visão social produzida 

por ele a aparência de algo superior, existente independentemente do mundo em que 

está inserto, “transcendental”, nas palavras de Bordieu, o que auxilia nesse efeito 

simbólico de desconhecimento da dominação imposta. A dominação não é vista como 

tal, mas como ordem natural das coisas. 

A teoria formalista do direito é um dos momentos da história do direito que 

merece ser destacado como uma das mais claras tentativas de se atribuir este caráter 

endógeno e transcendental ao valor da norma. Os juristas, adeptos da teoria formalista 

do direito, concebem-no como um sistema autônomo, totalmente independente e alheio 

às pressões e constrangimentos sociais, o qual somente pode ser compreendido através 

de sua dinâmica interna. A “teoria pura do direito” de Kelsen é considerada como o 

ápice dessa corrente, que tenta construir como que uma “lei universal”, que existe, 

independentemente do ambiente social em que esteja inserta.  

A alegoria de Kafka, através da parábola “O Porteiro da lei”, deixa muito clara a 

questão do efeito simbólico do desconhecimento. Por meio de seu discurso, de sua 

postura de homem forte e da narrativa da estrutura da justiça (ao mencionar porteiros 

ainda mais fortes), o porteiro, sem que sequer seja necessário um ato seu, coage o 

homem do campo a não pretender acessar a porta da lei e a se submeter à sua 

autoridade, somente acessando-a quando fosse determinado. O mais interessante é que o 

porteiro, através de seu discurso, engana o homem, que se mantém na intenção de 

ingressar por anos, quando podia tê-lo feito desde o início. Passemos à análise dessa 

parábola. 

  

3. O PORTEIRO DA LEI  

 

“Alguém certamente havia caluniado Josef K., pois uma manhã ele foi detido 

sem ter feito mal algum.”3. Assim começa o romance O Processo, de Franz Kafka. A 

partir dessa primeira frase, se anuncia uma das críticas mais importantes já realizadas ao 

campo jurídico. Josef K. é processado e não sabe o motivo; não tem acesso ao seu 

processo; o tribunal e seus membros, inclusive seu advogado, lhe parecem inacessíveis. 

A estória de Josef K. mostra como o campo jurídico pode ser transformado numa 

                                                 
3  Kafka, 2005: 7 
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instituição cujas regras só são compreendidas por alguns, deixando de fora o próprio 

sujeito que convoca ou é convocado pelo Direito. 

Interpretaremos algumas passagens desse romance a partir da teoria sobre o 

Direito, de Pierre Bourdieu. Usaremos como texto fundamental o artigo “A força do 

direito: elementos para uma sociologia do campo jurídico”, no qual Bourdieu explica 

quais são os principais dispositivos simbólicos que formam o campo jurídico, definido 

assim pelo autor: 

 

O campo jurídico é o lugar da concorrência pelo monopólio do direito de 
dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na 
qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social 
e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 
interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de 
textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. É com esta 
condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, 
quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da 
ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas.4

 

 O Processo, de Kafka, pode ser lido como uma alegoria dos efeitos desse 

“monopólio do direito de dizer o direito”. Quem diz o que é direito? Quais os 

dispositivos – econômicos, políticos, lingüísticos, etc. – que sustentam esse discurso? 

Quem pode interpretar a lei? Quais interpretações são ou não aceitas? O que Bourdieu 

coloca em evidência são exatamente esses aspectos que criam a ilusão da autonomia 

absoluta do direito, esse “efeito simbólico de desconhecimento”. Como se cria essa 

ilusão? Bourdieu nos explica: 

 

A concorrência pelo monopólio do acesso aos meios jurídicos herdados do 
passado contribui para fundamentar a cisão social entre os profanos e os 
profissionais, favorecendo um trabalho contínuo de racionalização próprio 
para aumentar cada vez mais o desvio entre os veredictos armados do direito 
e as intuições ingênuas da eqüidade e para fazer com que o sistema das 
normas jurídicas apareça aos que a ele estão sujeitos, como totalmente 
independente das relações de força que ele sanciona e consagra.5

 

 Há uma passagem importante no capítulo IX de O Processo que nos ajuda a 

compreender a observação teórica de Bourdieu. Trata-se da parábola “Diante da lei está 

um porteiro”. Ela é narrada a Josef K. por um sacerdote. Em resumo, tal parábola, 
                                                 
4  Bourdieu, 2006: 212 
5  Bourdieu, 2006: 212 
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presente “nos textos introdutórios à lei”, narra a estória de um homem do campo que se 

dirige ao porteiro e pede para entrar na lei. O porteiro lhe nega a entrada. O camponês 

pergunta se poderia entrar mais tarde. O porteiro diz que isto é possível. O homem do 

campo olha para dentro da porta da lei e é advertido pelo porteiro, que lhe diz: “Se o 

atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas vês bem: eu sou poderoso. E sou 

apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem porteiros cada um mais 

poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a visão do terceiro.”6. O homem 

do campo não esperava tantas dificuldades para ter acesso à lei. Pensava que “a lei deve 

ser acessível a todos e a qualquer hora” (ibidem). O porteiro lhe dá um banquinho, no 

qual fica assentado por dias e anos. O homem do campo tenta subornar o porteiro com 

tudo que tem. Apesar de aceitar, o porteiro nunca permite que ele entre. Já velho, o 

homem do campo ainda pergunta ao porteiro: “Como se explica que, em tantos anos, 

ninguém além de mim pediu para entrar?” Seu interlocutor responde: “Aqui ninguém 

mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou 

embora e fecho-a.”7. 

 Essa parábola pode ser interpretada como uma alegoria do que Bourdieu chama 

a distinção entre os “profanos” e os “profissionais”. Não é fácil ter acesso à lei. O que 

poderia representar esse porteiro? Talvez, a própria linguagem jurídica: desde os termos 

técnicos até a organização da linguagem – como dizer, em que momento, para quem –, 

são como os “porteiros” que permitem apenas aos iniciados o acesso à lei. O porteiro 

pode ser visto também como uma metáfora dessas “relações de força” que o direito 

sanciona e consagra através do sistema de normas jurídicas. É como se Kafka colocasse 

em evidência as relações de força que geralmente são obnubiladas pela racionalização 

do discurso jurídico. Diz Bourdieu, claramente: 

 

Na realidade, a instituição de um “espaço judicial” implica a imposição de 
uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e os que, 
quando nele se acham lançados, permanecem de fato dele excluídos, por não 
poderem operar a conversão de todo o espaço mental – e, em particular, de 
toda a postura lingüística – que supõe a entrada neste espaço social.8

 

                                                 
6  Kafka, 2005: 214 
7  Kafka, 2005: 215. 
8  Bourdieu, 2006: 225 
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 A discussão entre Josef K. e o sacerdote sobre a parábola pode ser lida como 

referência aos jogos de interpretação, aos quais a lei está submetida. Nessa discussão, 

fica evidente o que disse Bourdieu: mesmo os que estão dentro do espaço jurídico dele 

estão excluídos se não tiverem acesso à “postura lingüística” que os habilite a 

compreender as regras do jogo. A discussão começa com uma interpretação sumária de 

Josef K.: “O porteiro portanto enganou o homem”9. O sacerdote adverte Josef K. a não 

ser tão precipitado. Diz que, no texto, não há referência alguma a respeito de engano. 

Observemos, de imediato, a referência ao “texto”, como se houvesse possibilidade de 

uma referência neutra, sem interpretações. Josef K. ainda tenta argumentar que o 

porteiro só avisa ao homem do campo que aquela porta era apenas para ele quando não 

podia mais ajudá-lo. O sacerdote lembra que o homem não perguntou antes e ainda diz 

que o porteiro “cumpriu seu dever”. Após longa argumentação, Josef K. vacila quanto à 

sua primeira interpretação e pergunta: “você crê, portanto, que o homem não foi 

enganado?”10. A resposta do sacerdote é surpreendente: 

 

Não me entenda mal – disse o sacerdote. – Apenas lhe mostro as opiniões 
que existem a respeito. Você não precisa dar atenção demasiada às opiniões. 
O texto é imutável, e as opiniões são muitas vezes apenas uma expressão de 
desespero por isso. Neste caso, existe até uma opinião segundo a qual o 
enganado é justamente o porteiro.11

 

 O sacerdote, que acabara de fazer o elogio ao porteiro, mostra como o porteiro 

pode ser visto como um “ingênuo” e, ainda, como alguém que está “preso ao seu posto 

pela função que desempenha”, ao contrário do homem do campo que é um homem 

livre. O sacerdote argumenta que o porteiro, na verdade, está subordinado ao homem do 

campo, pois está ali apenas para guardar a porta que serve, exclusivamente, para ele. A 

segunda interpretação, de acordo com a qual a vítima era o homem do campo, inverte 

completamente a primeira. Kafka parece querer mostrar como o “texto”, de fato, é 

resultado das interpretações do texto e não fruto de uma apropriação “objetiva” do 

mesmo. 

 Diante dessa segunda interpretação, Josef K. argumenta que o porteiro, mesmo 

ingênuo, prejudica o homem do campo. O sacerdote, mais uma vez, recusa a 

                                                 
9  Kafka, 2005: 214. 
10  Kafka, 2005: 218. 
11  Kafka, 2005: 218. 
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interpretação de Josef dizendo que “o homem do campo apenas chega à lei, o porteiro já 

está lá. Foi incumbido pela lei de realizar um serviço; duvidar da sua dignidade seria o 

mesmo que duvidar da lei.”12. O sacerdote agora apela para o outro texto, o texto da 

“lei”, que não pode ser colocado em questão. Faz pensar, justamente, no que diz 

Bourdieu acerca da construção da lei, marcada por três efeitos: o de apriorização, o de 

neutralização e o de universalização. 

 Quando a lei é feita, ela tende a ser escrita com todos os sinais “da 

impessoalidade e da neutralidade”. Esse é o efeito de apriorização. É como se a lei 

sempre tivesse existido e não “pertencesse” a ninguém, a nenhum grupo social. O efeito 

de neutralização tem sentido próximo: construir os enunciados normativos com “sujeito 

universal”, aparentemente imparcial e normativo. Um exemplo disso está no “tipo 

ideal” tão presente no discurso jurídico: “homicídio”, “furto”, sem falar nos tipos que 

aparecem no campo policial: “meliante”, “bandido”. Todos esses “universais” passam 

por cima da particularidade de cada fato: nem todo homicídio é igual, nem todo furto 

tem a mesma causa. O último efeito, o de universalização, também se obtém através da 

linguagem: “o recurso sistemático ao indicativo para enunciar normas, o emprego, 

próprio da retórica da atestação oficial e do auto, de verbos atestivos na terceira pessoa 

do singular do presente (...)”13. Em resumo, a lei é construída de tal forma que fica 

mesmo difícil duvidar dela. Como se ela fosse um a priori, neutro e universal. É 

justamente essa mentira que Josef K. parece denunciar nos momentos finais de sua 

discussão com o sacerdote: 

 

– Não concordo com essa opinião [a de que duvidar da dignidade do porteiro 
seria o mesmo que duvidar da lei] – disse K., balançando a cabeça. – Pois se 
se adere a ela, é preciso considerar como verdade tudo o que o porteiro diz. 
Que isso, porém, não é possível, você mesmo fundamentou 
pormenorizadamente. 
– Não – disse o sacerdote. – Não é preciso considerar tudo como verdade, é 
preciso apenas considerá-lo necessário. 
– Opinião desoladora – disse K. – A mentira se converte em ordem 
universal.14

  

                                                 
12  Kafka, 2005: 220-1. 
13  Bourdieu, 2006: 215-6. 
14  Kafka, 2005: 221. 
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 Entre a verdade e o necessário, o sacerdote escolhe o segundo. A verdade é 

apenas um efeito que a lei deve produzir, mas ela não deve, necessariamente, ser real. A 

troca da verdade pelo necessário é efeito dessas práticas discursivas que tornam a lei 

apriorística, neutra e universal. O que se escamoteia aqui? Como podemos interpretar a 

máxima de Josef K., “a mentira se converte em ordem universal”? Talvez as 

observações de Bourdieu nos auxiliem a responder: 

 

A própria forma do corpus jurídico, sobretudo o seu grau de formalização e 
de normalização, depende, sem dúvida, muito estritamente da força relativa 
dos “teóricos” e dos “práticos”, dos professores e dos juízes, dos exegetas e 
dos peritos, nas relações de força características de um estado do campo (em 
dado momento numa tradição determinada) e da capacidade respectiva de 
imporem a sua visão do direito e da sua interpretação. (...) De fato, a força 
relativa das diferentes espécies de capital jurídico nas diferentes tradições 
tem, sem dúvida, que ser posta em relação com a posição global do campo 
jurídico no campo do poder que, por meio do peso relativo que cabe ao 
“reino da lei” (the rule of law) ou à regulamentação burocrática, determina os 
seus limites estruturais pela eficácia da ação propriamente jurídica.15

 

 Em outras palavras, a lei não tira o seu poder dela mesma, mas de uma série de 

dispositivos que, além de garantirem seu poder, dão a impressão de que esse poder 

emana apenas dela, isto é, faz com que ela pareça “necessária”. Quais são estes 

dispositivos? Vão desde a linguagem, como vimos nos três efeitos da escrita da lei, até 

as suas práticas interpretativas: professores, juízes, etc. A força do capital jurídico 

depende, e muito, da burocracia que inventa a lei. A parábola do porteiro diante da lei e 

a discussão entre Josef K. e o sacerdote mostram que a lei não é tão neutra como 

aparenta ser. Além disso, esse trecho do romance de Kafka deixa claro que a aparente 

universalidade da lei é muito mais particular do que se gostaria de imaginar. 

 Passemos agora à análise de um outro trecho do romance. Trata-se do diálogo 

entre Josef K. e o pintor Titorelli, que revela detalhes curiosos sobre a “natureza” do 

processo ao qual K. está submetido. 

 

4. AS TRÊS POSSIBILIDADES DE ABSOLVIÇÃO 

  

                                                 
15  Bourdieu, 2006: 218-9. 
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O livro de Kafka parece nos mostrar que o direito não é só exercido através do 

manejo das leis e instrumento formais proporcionados pela ordem jurídica. Há um outro 

tipo de atuação no direito, aliás, muito comum, que se dá através do uso de influência 

pessoal. É o que fica claro nessa passagem: 

 

– Inacessível apenas às provas que se apresentam perante o tribunal – disse o 
pintor, erguendo o dedo indicador como se K. ainda não tivesse notado uma 
distinção sutil. – Mas nesse sentido as coisas mudam quando se procura agir 
por trás do tribunal público, ou seja, nas salas de entrevista, nos corredores 
ou, por exemplo, também aqui no ateliê16. 

  
 

Cada advogado tem uma espécie de “arma”, que varia desde o conhecimento 

técnico à influência pessoal, como vimos na passagem acima. O conhecimento de cada 

um, a sua especialização, as suas influências pessoais é o que será posto a favor de seu 

cliente, na mediação feita para o acesso, sempre indireto, ao campo jurídico. Os 

instrumentos dos advogados e demais técnicos do direito são exercitados na utilização 

das formas e fórmulas disponibilizadas pelo aparato jurídico, como armas de um jogo 

em um campo que somente a eles é acessível. Quanto aos outros, estão condenados a 

suportar a força da forma, quer dizer, a violência simbólica que conseguem exercer 

aqueles que – graças à sua arte de pôr em forma e de pôr formas – sabem, como se diz, 

pôr o direito do seu lado e, dado o caso, pôr o mais completo rigor formal, a serviço dos 

fins menos irrepreensíveis17. 

Titorelli também deixa claro um outro elemento “não dito” que existe no campo 

jurídico. Trata-se da força da herança. O pintor herdou de seu pai suas ligações com os 

juízes. Trata-se de um posto que só se adquire por herança. Por isso, afirma que não são 

necessárias novas pessoas. Explica, ainda, que apenas os capacitados podem pintar as 

diferentes hierarquias de juízes18. O campo jurídico, em conseqüência do papel 

determinante que desempenha na reprodução social, dispõe de uma autonomia menor 

do que de outros campos19. E a hierarquia, na divisão do trabalho jurídico tal como se 

apresenta mediante a hierarquia dos especialistas, varia no decurso do tempo, ainda que 

                                                 
16  Kafka, 2005: 150. 
17  Cf. Bourdieu, 2006: 205-6. 
18  Kafka, 2005: 151. 
19  Bourdieu, 2006, 251. 
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em medida muito limitada20. Ou seja, a própria manutenção das posições sociais, 

metaforizadas pela herança, representa como o direito é um forte instrumento de 

dominação e manutenção dos interesses da classe dominante. 

Após esses diálogos, Titorelli tenta explicar a K as três possibilidades de 

absolvição: a absolvição real, a absolvição aparente e a dilação indefinida. Afirma que a 

absolvição real é a melhor, apenas que não pode exercer a menor influência para 

conseguir uma absolvição desse tipo. E ainda ressalta que, a seu critério, não existe 

absolutamente ninguém que possa conseguir, com sua influência, coisa semelhante. 

 

Fala-se aqui de duas coisas diversas: daquilo que consta na lei e daquilo que 
eu experimentei pessoalmente – o senhor não pode confundi-las. Na lei – de 
qualquer modo não a li – consta, naturalmente, por um lado, que o inocente é 
absolvido, mas por outro ali não consta que os juízes podem ser 
influenciados. Ora, a minha experiência é justamente o contrário. Não sei de 
nenhuma absolvição real, mas sem dúvida de muitas formas de influência. 
Claro que é possível que em todos os casos que eu conheci não existisse 
inocência. Mas não é uma coisa improvável? Em tantos casos, nenhuma 
inocência sequer? Já em criança escutava meu pai com atenção, quando ele 
contava em casa sobre processos; também os juízes que iam ao seu ateliê 
falavam do tribunal, nos nossos círculos não se fala de outra coisa; mal 
conquistei a possibilidade de ir pessoalmente ao tribunal, sempre a utilizei e, 
até o ponto em que eles são visíveis, segui processos incontáveis em estágios 
importantes e tenho de admiti-lo não presenciei uma só absolvição real21. 

 
 

Essa passagem deixa claro como o direito pode ser algo arbitrário e, ao mesmo 

tempo, nos mostra uma situação que, infelizmente, ocorre na realidade, não sendo 

apenas fruto da imaginação de Kafka: a questão do uso da influência pessoal sobre o 

juiz para solucionar um determinado caso de acordo com as conveniências. No entanto, 

apesar de o uso da influência pessoal sobre os magistrados ser algo reprovável para o 

senso comum, ao mesmo tempo se confunde com o próprio Direito. No entendimento 

de Bourdieu, o trabalho de racionalização, ao fazer “ceder ao estatuto de veredicto uma 

decisão judicial que deve, sem dúvida, mais às atitudes éticas dos agentes do que às 

normas puras do direito, confere-lhe eficácia simbólica exercida por toda ação quando 

ignorada no que tem de arbitrário, é reconhecida como legítima”22. Não se pode olvidar 

que os textos jurídicos são “elásticos e muitos vezes chegam a ser até 

                                                 
20  Bourdieu,2006: 251. 
21  Kafka, 2005: 153. 
22  Bourdieu, 2006: 225. 
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indeterminados”23, dando, assim, oportunidade para que os intérpretes da lei possam 

atribuir diferentes significações para uma mesma norma.  

Diante disso, o que se tem é que, apesar de existir o corpus legal, que confere 

uma determinada orientação ao julgamento de uma questão, há sempre uma parcela 

reservada à interpretação, ou seja, ao arbítrio dos juízes, que obviamente são 

influenciados pelo meio, pela sua experiência de vida e, mesmo, em última análise, 

pelas partes envolvidas no julgamento. 

É o que Bordieu percebe, ao afirmar o seguinte: 

 

Em resumo, o juiz, ao invés de ser sempre um simples executante que 
deduzisse da lei as conclusões diretamente aplicáveis ao caso particular, 
dispõe antes de uma parte de autonomia que constitui, sem dúvida, a melhor 
medida da sua posição na estrutura da distribuição do capital específico de 
autoridade jurídica; os seus juízos, que se inspiram numa lógica e em valores 
muito próximos dos que estão nos textos submetidos à sua interpretação, têm 
uma verdadeira função de invenção. Se a existência de regras escritas tende, 
sem qualquer dúvida, a reduzir a variabilidade comportamental, não há 
dúvida também de que as condutas dos agentes jurídicos podem referir-se e 
sujeitar-se mais ou menos estritamente às exigências da lei, ficando sempre 
uma parte de arbitrário, imputável a variáveis organizacionais como a 
composição do grupo de decisão ou os atributos dos que estão sujeitos a uma 
jurisdição, nas decisões judiciais – há também uma parte de arbitrário no 
conjunto de atos que os precedem e os predeterminam, caso das decisões da 
política que dizem respeito à prisão. 24

 

Voltando à interpretação da obra de Kafka, tem-se que, após explicar a 

absolvição real, o pintor explica que a absolvição aparente exige, durante algum tempo, 

concentração de todas as energias, enquanto que a dilação indefinida requer ligeiros 

esforços, mas duradouros. 

É necessário analisar a questão da mediação proposta por Bourdieu, e é 

exatamente esse o papel que é desempenhado pelo pintor, Titorelli. Essa questão 

representa nada mais do que a “perda da relação de apropriação direta e imediata de sua 

própria causa”25. Ao entregar o caso para uma terceira pessoa, a parte que até então 

estava diretamente envolvida perde a sua autonomia na forma em que as decisões serão 

tomadas. Apenas passa a aceitar o que o mediador lhe propõe, até mesmo porque pelo 

fato de desconhecer o campo jurídico, não sabe como opinar ou como interferir. Passa, 

                                                 
23  Bourdieu, 2006:223. 
24  Bordieu, 2006: 222-3. 
25  Bourdieu, 2006:229.  
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então, a ser um mero expectador dos acontecimentos, mesmo que, em um futuro 

próximo, a sentença dada pelo juiz interfira diretamente em sua vida. É algo 

contraditório, pois ele não participa da solução do conflito, mas é diretamente envolvido 

nas suas conseqüências. 

A mediação reforça a autonomia do Direito e a separação entre “os profissionais 

e os profanos”. Essa separação, na visão de Bourdieu, é intencional, pois aumenta a 

“necessidade de novos interesses jurídicos entre aqueles que, estando de posse da 

competência especificamente exigida, encontram aí um novo mercado de trabalho”26. É 

o que se chama “reforço circular”, isto é, “a cada progresso no sentido da jurisdicização 

de uma dimensão da prática gera novas necessidades jurídicas”27. Ou seja, se surgem 

novas leis em defesa de uma minoria, tal ato não é realizado com o objetivo de 

realmente atender às necessidades de uma minoria, mas sim, de ampliar o mercado de 

trabalho e, conseqüentemente, o ganho de uma pequena parcela privilegiada da 

sociedade.  

A conclusão a que se chega em relação a essa passagem é que não há absolvição, 

não há meios de se defender e sempre haverá a protelação, não só na história fictícia 

como também na vida real, pois todos devem seguir as regras, mesmo sem conhecê-las.  

E, socialmente falando, ninguém está fora do campo jurídico. Qualquer indivíduo, 

mesmo que jamais em sua vida estude o direito, para que possa viver em comunidade, 

deverá seguir as normas que lhe são impostas. 

Passemos agora à análise de um último trecho do romance de Kafka. 

 

5. O DIÁLOGO ATRAVÉS DO QUAL K. DISPENSA SEU ADVOGADO  

 

Irritado com a inércia do seu advogado que, inquirido sobre o andamento do seu 

processo e sobre as providências que vinha tomando, sempre reagia com respostas 

evasivas, Josef K. resolve dispensá-lo, indo, para tanto, à sua casa . Lá, encontra-se com 

outro cliente do advogado, envolvido em um processo similar ao seu.  

Do diálogo através do qual K. comunica ao advogado sua intenção e daquele 

subseqüente, mantido entre o advogado e seu outro cliente, o comerciante Block, pode-

se extrair interessantes interpretações relacionadas à tese de Bordieu.  
                                                 
26  Bourdieu, 2006: 234. 
27  Bourdieu, 2006: 234. 
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A conversa entre K. e o advogado inicia-se com aquele comunicando a este que 

pretende dispensá-lo. Faz isso em meio aos importunos causados pela enfermeira do 

advogado (que se tornou sua amante), que a todo custo tenta desviar sua atenção. O 

advogado aproveita a atitude de sua enfermeira, para tecer longos comentários sobre a 

“beleza dos acusados”, que a encantavam.   

Pode-se perguntar qual a relação entre o que K. foi tratar com o advogado e as 

elucubrações deste último acerca do tema acima mencionado. Talvez nenhuma. O que 

Kafka pretende demonstrar é como o advogado se utiliza do seu instrumento maior de 

trabalho, a retórica, para não ser dispensado e, mais do que isso, para não deixar o 

cliente perceber que está sendo persuadido a permanecer utilizando-se de seus serviços. 

Chama-se atenção para o poder da linguagem e do discurso utilizados exclusivamente 

para fazer valer os interesses do advogado e manter o seu campo de trabalho, através do 

chamado efeito simbólico do desconhecimento, nas palavras de Bordieu.  

Não logrando êxito nesse seu primeiro artifício, o advogado prossegue, fazendo 

longas explanações evasivas sobre seu modo de trabalho, seu escritório e sobre a 

dificuldade das causas, sem, em momento algum, mencionar, de fato, o que está 

fazendo em benefício de K. e de sua causa. Com isso, K. se impacienta ainda mais, 

mostrando-se irredutível no seu intento de dispensar o advogado. Mais uma vez, 

percebe-se o advogado utilizando-se do instrumento simbólico da linguagem a seu 

favor.    

O advogado chega a dizer que confere a K. muito melhor tratamento que 

costuma dispensar aos seus demais clientes e que espera melhor compreensão acerca do 

seu trabalho, pelo fato de tê-lo deixado mais a par dos trâmites judiciais. Vejamos a fala 

do advogado a este respeito: 

 

– Não quis contradizê-lo – disse o advogado. – Quis acrescentar, porém, que 
havia esperado do senhor mais discernimento do que dos outros, 
principalmente porque lhe dei mais visão sobre o tribunal e a minha atividade 
do que costumo fazer com os demais clientes. E agora preciso reconhecer 
que, apesar de tudo, não tem suficiente confiança em mim. O senhor não me 
torna as coisas mais fáceis.28

 

                                                 
28  Kafka, 2005: 188. 
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Como toda a retórica não surte efeito, o advogado decide mostrar a K. como, de 

fato, o tratamento a ele dispensado é  melhor que aquele dispensado aos demais clientes 

e, para tanto, chama ao seu quarto o comerciante Block, o outro cliente presente na casa. 

Inicialmente, deve-se salientar que o advogado menciona o fato de ter colocado 

K. mais a par dos trâmites judiciais como um grande privilégio não concedido aos 

demais clientes. Nesse trecho, resta demonstrada a inacessibilidade do campo jurídico 

aos “profanos”, que têm o seu grau de inserção no campo jurídico regulado pelos 

técnicos do direito. Essa passagem do livro de Kafka exemplifica, ao mesmo tempo, a 

manutenção do monopólio do campo jurídico pelos técnicos do direito e a concessão de 

maior ou menor compreensão desse campo ao leigo, de acordo com os interesses 

envolvidos. 

Quando o comerciante Block entra no diálogo, a situação fica ainda mais 

evidente. O advogado o humilha e o rebaixa de todas as maneiras possíveis. O 

comerciante se submete e se coloca na situação de inferior. Implora por uma informação 

que seja a respeito do seu processo. Mas quando K. lhe dirige a palavra de maneira 

ofensiva, Block reage com grande violência, demonstrando possuir dignidade. Então, o 

que o faz aceitar a humilhação vinda do advogado? Por que o considera superior? O 

acesso ao campo jurídico, ao mesmo tempo incompreensível e tão impactante para a 

vida dos leigos, é que lhe confere a “superioridade”.          

A existência desse campo jurídico, que confere aos técnicos do direito o poder 

de mediar o acesso à justiça, ou de possuir “o monopólio do direito de dizer o direito”, 

segundo as palavras de Bordieu, é a razão dessa dominação que, na alegoria do livro, dá 

ensejo ao fato de o comerciante se humilhar perante o advogado: 

 

O campo jurídico reduz aqueles que, ao aceitarem entrar nele, renunciam 
tacitamente a gerir eles próprios o seu conflito (pelo recurso à força ou a um 
árbitro não oficial ou pela procura direta de uma solução amigável), ao 
estado de clientes dos profissionais; ele constitui os interesses pré-jurídicos 
dos agentes em causas judiciais e transforma em capital a competência que 
garante o domínio dos meios e recursos jurídicos exigidos pela lógica do 
campo29.  

 
  

                                                 
29  Bordieu, 2006: 233 
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Portanto, a alegoria de Kafka evidencia a existência de um campo jurídico 

somente acessível ao advogado, mas que tem muito impacto sobre a vida do cliente que, 

por isso, a ele se submete cegamente e se sente inferior, por não possuir os meios, ou 

por abrir mão dos meios que possui de, ele próprio, resolver seu litígio. O advogado 

passa, então, a ser imprescindível, unicamente pela criação do campo jurídico. 

Por fim, deve-se atentar para a conduta adotada pelo advogado durante todo o 

diálogo, tanto com K. quanto com o comerciante. Toda ela é pautada no poder 

simbólico, quer quando usa da retórica para ludibriar K. e tenta fazê-lo seguir como seu 

cliente, quer quando humilha o comerciante, como forma de demonstração de poder, no 

intuito de impressionar K. 

 A leitura dessa passagem permite constatar, mais uma vez, como o poder 

exercido pelo Direito está fundamentalmente ancorado no poder simbólico. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O diálogo que propomos entre Kafka e Bourdieu teve como objetivo mostrar que 

a constituição do campo jurídico se dá pela instauração de mecanismos ligados a 

práticas de desconhecimento e ao poder simbólico. 

 O romance O Processo pode ser lido como uma alegoria dos efeitos da 

constituição do campo jurídico, em especial, aquele que diz respeito a tornar o Direito 

inacessível, inclusive e fundamentalmente, para aqueles que dele precisam ou para 

aqueles que enfrentam as punições dele advindas. 
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RESUMO 

A proteção ao patrimônio cultural na legislação brasileira restringia-se primordialmente 

aos bens materiais de origem eurocentrista, monumentos que coroavam a história da 

elite dominante no país. O instituto utilizado para tal fim era o do tombamento, que 

graças a algumas características não era dotado da capacidade de proteger o patrimônio 

cultural de outros grupos sociais brasileiros, como os afro-descendentes e os índios. 

Sendo mais abrangente e explícita que no decreto-lei 25/37, que trata do tombamento, a 

Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção ao patrimônio cultural imaterial dos 

diversos grupos formadores da sociedade nacional, garantindo assim proteção ao 

patrimônio cultural daqueles que se encontravam à margem das políticas de proteção e 

conservação estatais. Em seu art. 216, II, a Carta Magna listou ainda os bens culturais 

que melhor representam e garantem a dinâmica cultural de qualquer grupo social - os 

modos de criar, viver e fazer - sendo esses os responsáveis pela produção dos demais 

bens culturais, além de se mostrarem, muitas vezes, como o único patrimônio cultural 

de alguns grupos. 
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ABSTRACT 

The protection to the cultural Patrimony in Brazilian`s law used to be restricted 

basically to the eurocentrist origin material goods, monuments which hailed the history 

of the dominating groups` history in the country. For such finality, they used the 

registration institute, which thanks to some characteristics was not able to protect the 

cultural patrimony belonging to other Brazilian social groups, such as the indigenous 

people and the African-Brazilian. Contemplating more e being more explicit than the 

decree 25/37, which deals with the registration, 1988`s Federal Constitution has 

improved the protection to the non-material cultural patrimony of the several groups 

which have formed the national society, so guaranteeing protection to the cultural 

patrimony of those who used to be apart from the state`s protection and conservation 

politics. In its article 216, II, the Constitution has listed the cultural goods that better 

represent and guarantee the cultural dynamics of any social group – the ways of 

creating, living and making – being these the responsible for the making of the other 

cultural goods, besides that in many cases they are the only cultural patrimony of some 

groups. 

 

KEYWORDS 

JURIDICAL PROTECTION; CULTURE; CULTURAL PATRIMONY; NON-

MATERIAL; IDENTITY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo é parte do trabalho de conclusão do curso de direito do autor 

entitulado “Processos Culturais e Dignidade Humana: Reflexões Sobre a Proteção 

Jurídica aos Modos de Criar, Fazer e Viver, Expressados na Musicalidade”, cujo 

objetivo é apresentar reflexões a respeito da relação entre os processos culturais e a 

dignidade humana, com o intuito final de ressaltar a importância da proteção e 

realização dos potenciais daquele primeiro para que se consiga alcançar a plenitude 

deste, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 
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Como ponto de partida ponto de partida para a discussão proposta faz-se 

necessário analisar a cultura, em seus diversos aspectos, assim como o conceito de 

patrimônio cultural. Para este último instituto, tomaremos a Constituição Federal de 

1988 como referência, pois ela traz uma importante definição sobre o que seria 

patrimônio cultural, incluindo nesse rol os bens de natureza imaterial. É justamente 

nesse contexto que se insere o presente artigo. 

Mostra-se de extrema relevãncia o estudo da Carta Magna com relação ao fato 

de nela se ter eleito os modos de criar, fazer e viver dos diversos grupos formadores da 

sociedade nacional como bens culturais dignos de proteção jurídica constitucional, e 

quais as implicações dessa mudança de paradigma, agora que não só os bens materiais 

da cultura branca dominante podem ser alvo de políticas protetivas. 

Partindo da premissa que a dinâmica é vital e essencial ao processos culturais, 

cabe aqui também uma reflexão sobre até que ponto a proteção ao patrimônio cultural 

pode ser efetivada sem que  se paralise a roda da transformação cultural comum a todos 

os grupos sociais.
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1 CULTURA: MODOS DE CRIAR, FAZER E VIVER DE UM POVO 

           

 

O ser humano esteve sempre em contato com a natureza, extraindo dela os 

recursos necessários à sua sobrevivência e justamente para ampliar as chances desta 

passou a conviver em grupos. 

O que possibilitou tal convivência foi a criação coletiva de orientações 

extrínsecas por meio de símbolos, sem as quais, segundo a antropóloga EUNICE 

RIBEIRO DURHAM: “o homem não teria um comportamento mais natural - seria, ao 

contrário, uma monstruosidade biologicamente inviável, incapaz de governar seus 

impulsos, viver em sociedade e organizar sua ação sobre o mundo.” 1 Tais orientações 

estão corporificadas nos mitos, religião, política, regras de conduta às ferramentas, 

danças, cânticos e vestimentas e presentes em todas as práticas sociais. 

Graças a esse domínio do símbolo, o homem pode desenvolver a linguagem que 

lhe permite compreender e agir de maneira consciente sobre o mundo que o cerca. Essa 

habilidade, desenvolvida através da inteligência abstrata do ser humano, não só amplia a 

atuação do homem no espaço, mas também no tempo segundo Maria Lúcia de Arruda 

Aranha e Maria Helena Pires Martins, já que “é pela palavra que somos capazes de nos 

situar no tempo, lembrando o que aconteceu no passado e antecipando o futuro pelo 

pensamento.” 2  

Essa capacidade de transitar no tempo pelo exercício do pensamento, permite ao 

homem alterar a natureza “na realização de seus fins específicos”3,  baseando-se nas 

experiências passadas e almejando resultados futuros, transformando ao mesmo tempo a 

natureza e a si mesmo nesse processo, “e o resultado dessa transformação é  a cultura”4. 

                                                
1  Complementa ainda a professora: “O mapeamento simbólico é essencial não apenas à elaboração do 
conhecimento, mas à organização e expressão das paixões. Desse ponto de vista, o componente simbólico 
da ação humana, mais que parte integrante, é elemento constitutivo da vida social.” DURHAM, Eunice 
Ribeiro. THOMAZ, Omar Ribeiro. (org.) A dinâmica da cultura: Ensaios de antropologia. São Paulo: 
Cosac Naify, 2004. p. 259. 
2  ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando - Introdução à 
Filosofia. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Moderna, 1993. p. 05. 
3  REALE, Miguel. Filosofia do direito. 14 ed. São Paulo, Saraiva, 1996, p. 217.  
4  ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. 2 ed. rev. 
São Paulo: Moderna, 1998. p. 30. 
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O dinamismo do processo cultural fica bem explicitado nas palavras de LÚCIA 

REISEWITZ, para quem cultura é “tanto aquilo que forma o ser humano, como o 

produto dessa formação, num vaivém contínuo, pois aquilo que é produto novamente 

vai ser fonte e influenciar uma nova formação e assim, ad infinitum.”5 (grifos no 

original) 

Ainda nessa questão da ordenação e reodernação do natural pelo homem, 

GOFFREDO TELLES JUNIOR traz a seguinte colocação: 
 

“Cultura é tudo que o homem acrescenta às cousas, quando pratica os atos designados pelo verbo 

cultivar. 

Cultivar significa proceder com o intuito de obter o aperfeiçoamento de uma cousa. 

Aperfeiçoamento de uma cousa é a adequação ou adaptação da cousa aos interesses humanos. É uma 

ordenação dada pelo homem às cousas, para que as cousas melhor sirvam aos fins humanos. 

Toda cultura é um aperfeiçoamento. E todo aperfeiçoamento resulta de uma reordenação. 

Pela cultura, o homem impõe uma ordem humana às cousas do Mundo. O Mundo da Cultura é o Mundo 

da natureza ordenada pelo homem, com a intenção de beneficiar o próprio homem” 6 (grifos do autor) 

 

Numa abordagem antropológica, o termo cultura expressa os elementos pelos 

quais se pode identificar e diferenciar um povo dos demais, e é baseado nesse conjunto 

de elementos que os membros daquele povo buscam suas fontes de identificação. 

Conforme RAÚL FORNET BETANCOURT: 
 

“Culturas são práticas de vida que geram dinâmicas específicas para dar conta da relação que mantêm 

com o que vão reconhecendo como suas tradições, ou seja, com aquelas referências fundamentais que 

compartilham em comum e converte-se para o povo como fonte de identidade e, por isso, também em 

fonte de reconhecimento mútuo como membros de uma cultura ou de outra.” 7 (tradução livre) 

 

                                                
5  REISEWITZ, Lúcia. Direito ambiental e patrimônio cultura. Direito à preservação da 
memória, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 85. 
6  TELLES JUNIOR, Goffredo. O direito quântico - ensaio sobre o fundamento da ordem 
jurídica. 6ª ed., ver. São Paulo: Max Limonad, 1985. p. 313 
7  FORNET-BETANCOURT, Raúl (org.), Culturas y Poder - Interacción y asimetría entre las 
culturas en el contexto de la globalización. No original: “las culturas son prácticas de vida que generan 
dinámicas específicas para dar cuenta de la relación que mantienen con lo que van reconociendo como 
“sus” tradiciones, es decir, con aquellas referencias fundamentales que se comparten en común y se 
convierten para la gente en fuente de identidad y, por lo mismo, también en fuente de reconocimiento 
mutuo como miembros de tal o tal cultura.” Bilbao, 2003. p. 18 e 19 

 4966



Incontáveis são os elementos encerrados nesse conceito de cultura que 

compreende da língua de um povo à “forma como prepara seus alimentos, o modo 

como se veste e as edificações que lhe serve de teto, como suas crenças, sua religião, o 

saber e o saber fazer as coisas, o direito”, conforme ressalta o professor CARLOS 

FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO, que ainda complementa afirmando que a 

cultura é “(...) resultado da história e da geografia.” 8

Em outra leitura, podemos definir cultura como o conjunto dos modos de criar, 

fazer e viver de um povo, e os produtos diretos e indiretos desses modos.  

Derivado do verbo latino colere, que significa cultivar, o termo cultura esteve 

inicialmente relacionado às atividades agrícolas, passando posteriormente a referir-se ao 

“trabalho ou cultivo de si mesmo”9, uma característica reconhecível naqueles dotados 

de boa educação, conhecimentos vastos acerca dos mais diversos assuntos do domínio 

humano e refinamento de conduta, demonstrando assim um outro sentido do termo 

empregado ainda hoje. 

Para ZYGMUND BAUMAN, ainda utilizando-se do termo em estudo em seu 

sentido de cultivo, lavoura, “a idéia de cultura nasceu com uma declaração de 

intenções”, uma vez que as “...pessoas não nasciam, eram feitas”, e que nesse processo 

de tornar-se humanas “teriam de ser guiadas por outros seres humanos, educados e 

treinados na arte de educar e treinar seres humanos ”, dando origem a uma relação 

gerente-gerenciado10.  

Por ora, o conceito que trata do trabalho humano sobre a natureza, num processo 

dinâmico gerador de todas as obras de um povo11, é o conceito que melhor se encaixa ao 

termo cultura no momento em que passamos a tratar de sua normatização 

                                                
8  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. Bens Culturais e Proteção Jurídica. 2ª ed. Porto 
Alegre, EU/Porto Alegre.1999, p. 21 
9  TEIXEIRA, Heloysa Simonetti. Patrimônio Cultural: O Tombamento como instrumento de 
preservação, Manaus (AM):UEA, 2004. Dissertação de Mestrado em Direito Ambiental, Universidade 
do Estado do Amazonas, 2004. p. 33) 
10  BAUMAN, Zygmund; trad. Carlos Alberto Medeiros. Vida Líquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Ed., 2007, p. 71-73 
11  Segundo MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA e MARIA HELENA PIRES MARTINS, tais 
obras podem ser resumidos antropologicamente nas práticas, teorias, instituições e valores materiais e 
espirituais. Filosofando - Introdução à Filosofia. p. 06 
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consubstanciada no art. 215 da Constituição federal brasileira de 1988, enunciado ali 

como “fontes de cultura nacional”.12

O artigo citado, em seu parágrafo 1º, traz o seguinte texto: “O Estado protegerá 

as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional”13, a partir do qual eleva-se à 

categoria de garantia constitucional o exercício dos direitos culturais, abarcou-se  todos 

os aspectos da cultura nacional e popular, nas suas mais variadas manifestações14, 

rompendo com a exclusão institucionalizada15 a qual eram submetidos grupos que 

tiveram efetiva participação no processo de construção da sociedade nacional, entre eles 

os indígenas e os afro-brasileiros. 

Podemos afirmar que com a decisão de abranger toda essa gama de significações 

no termo “fontes de cultura nacional”, a Constituição federal de 1988 assegurou às 

presentes e futuras gerações a possibilidade de acesso a este representativo acervo de 

nossa sociedade, verdadeira origem da identidade nacional, tendo eleito ainda algumas 

espécies entre essas fontes como merecedoras de uma proteção ainda maior e mais 

explícita por parte do Estado, como no caso do §1º do art. 215 da Carta Magna, ou com 

relação aos bens que constituem o Patrimônio Cultural brasileiro16. 

 

 

1.1 PATRIMÔNIO CULTURAL E PROTEÇÃO JURÍDICA 

 

Inúmeras são as fontes de cultura nacional e a tarefa de proteger-lhes todas e 

impedir-lhes qualquer modificação, não só parece uma tarefa impossível como seria 

                                                
12  Art. 215, caput da Constituição Federal brasileira de 1988: “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais.” 
13  Art. 215, § 1º da Constituição federal de 1988.  
14  O papel do Estado, nesse caso, deve ser ativo, como se depreende do caput do artigo 215 da 
Constituição Federal de 1988, fornecendo às manifestações culturais apoio e incentivo, para que uma 
maior valorização e divulgação dos mesmos ocorram. 
15  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho, Base jurídica para a proteção dos conhecimentos 
tradicionais, p. 03 
16  Nas palavras de LÚCIA REISEWITZ: “O patrimônio cultural é, portanto, uma espécie de fonte de 
cultura. Recebe também a tutela jurídica daquela, por dela ser parte, mas é objeto de uma tutela ainda 
mais específica.”  Direito ambiental e patrimônio cultura. Direito à preservação da memória, ação e 
identidade do povo brasileiro, p. 86 
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extremamente prejudicial à sociedade caso conseguissem colocá-la em prática17, uma 

vez que se estaria interrompendo a dinâmica cultural. 

Por esse motivo, nas palavras de CARLOS FREDERICO MARÉS “a verdade é 

que o interesse cultural de que se revestem determinados bens, assume tal relevância 

para a sociedade que sua proteção se impõe ao ordenamento jurídico”18, e esse 

interesse vai ser fundamental para a proteção do conjunto formado por esses bens, o 

patrimônio cultural, “garantia de sobrevivência social dos povos, porque é testemunho 

de suas vidas.”19

O termo patrimônio assume diversas significações, de acordo com a abordagem 

que se faz, seja do ponto de vista econômico contábil ou jurídico. Quanto a este último 

aspecto, um conceito que costumava ser ponto de convergência entre muitas civilistas, 

apesar de hoje soar incompleto, é o que podemos ler a partir de DE PLÁCIDO E 

SILVA: “o conjunto de bens, de direitos e obrigações, aplicáveis economicamente, isto 

é, em dinheiro, pertencente a uma pessoa, natural ou jurídica, e constituindo uma 

universalidade”20. (grifo do autor) 

Essa noção de patrimônio, sempre ligada a bens com valores economicamente 

apreciáveis, remonta da tradição européia21, cuja influência orientou em muitos aspectos 

o clássico direito civil brasileiro. 

 O patrimônio cultural, quando citado pela primeira vez, no ordenamento 

jurídico nacional, na Constituição Federal de 1934, art. 1022, fora alvo desse conceito 

clássico, sobre cuja materialidade recaíam os institutos de proteção e seu foco acabava 

sendo o prédio, o sítio ou o quadro, relegando a segundo plano seu valor histórico, 

                                                
17  Para CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO “preservar toda intervenção cultural 
humana na natureza ou toda manifestação cultural é um absurdo e uma contradição, porque à guisa de 
proteger as manifestações passada, se estaria impedindo que a cultura continuasse a se manifestar.” Bens 
Culturais e Proteção Jurídica, 1999. p. 27 
18  Ibid., p. 24 
19  Ibid., p. 22 
20  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. São Paulo: Atlas, 2003, p.1014. 
21  REISEWITZ, Lúcia. Direito ambiental e patrimônio cultura. Direito à preservação da 
memória, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 87 
22  Art. 10, da Constituição Federal brasileira de 1934: “Compete concorrentemente à União e aos 
Estados: (...) III - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo 
impedir a evasão de obras de arte;”.  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm> Acesso em 15 de maio 
de 2007 
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artístico e etnográfico, que de fato justificaria sua proteção por seu papel na construção 

da identidade nacional23. 

Observando o contexto histórico da década de 1920, da Semana de Arte 

Moderna de 192224, ocorrida em São Paulo, passando pelo Manifesto Pau-Brasil, à 

publicação do Manifesto Antropófago, em 1928, pode-se perceber um esforço 

empregado na busca dos elementos da identidade nacional, em contraponto aqueles 

importados da cultura européia, principalmente de Portugal, cuja influência direta sobre 

o Brasil havia cessado há pouco mais de três décadas.  

A Constituição federal de 1934 foi a segunda constituição republicana do país, 

que ainda carecia de elementos de identificação do povo, capazes de unir a população e 

reforçar o espírito de nação e trouxe como um de seus objetivos eleger tais elementos e 

protegê-los, uma vez que, segundo ALCINDO JOSÉ DE SÁ, “não fosse o poder do 

estado de definir, classificar, segregar, separar e selecionar, o agregado de tradições, 

dialetos, leis consuetudinárias, e modos de vida locais, dificilmente seria remodelado 

em algo como os requisitos de unidade e coesão da comunidade nacional.”25

A Constituição Federal seguinte, de 1937, promulgada durante o Estado Novo, 

também tratou do patrimônio cultural brasileiro no seu artigo 134, e também elegeu os 

monumentos históricos, artístico e naturais26 como alvo da proteção jurídica estatal, 

materializada no decreto-lei nº 25 de 1937, que trazia regulamentações a respeito do 

precursor, e importante, instrumento de preservação cultural, o tombamento. 

No texto do decreto-lei n. 25/37, não se encontra o termo patrimônio cultural, e 

sim patrimônio artístico e histórico nacional, e naquele momento da história não se 

podia falar ”em patrimônio cultural brasileiro oficialmente reconhecido e merecedor de 

                                                
23  FONSECA, Maria Cecília Londres, O Patrimônio em processo: trajetória da política de 
preservação federal no Brasil, p.36  
24  Para Ruben George Oliven “uma das contribuições do movimento consiste justamente em ter 
colocado tanto a questão da atualização artístico-cultural de uma sociedade subdesenvolvida quanto a 
(sic) problemática da nacionalidade. Nesse sentido, a partir do segundo momento do modernismo (1924 
em diante), o ataque ao passadismo é substituído pela ênfase na elaboração de uma cultura nacional, 
ocorrendo uma redescoberta do Brasil pelos brasileiros.” OLIVEN, Ruben George. A parte e o todo. A 
diversidade cultural no Brasil-nação. 2ª ed. ver e ampliada. Petrópolis: Editora Vozes, 2006, p. 41-42 
25  SÁ, Alcindo José de. Regionalização brasileira, cultura, identidade: algumas reflexões. In 
CORRÊA, Antônio Carlos de Barros. (org.); SÁ, Alcindo José de. (org.) Regionalização e Análise 
Regional. Perspectivas e abordagens contemporâneas. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2006. p. 15.  
26  Art. 134, da Constituição Federal brasileira de 1937: “Os monumentos históricos, artísticos e 
naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção 
e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos 
serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.” 
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apoio das instituições públicas senão pela via do tombamento”27, opinião compartilhada 

com o professor CARLOS FREDERICO MARÉS que afirma que esse decreto-lei 

constituiu-se num “Código de Tombamento de bens culturais”, não sendo possível 

tomá-lo como “Código de Preservação de bens culturais” pois “...lhe falta definição de 

institutos diferenciados do tombamento, que possam garantir e preservar bens da 

cultura material popular, bens paleontólogos e bens imateriais.”28  

Em seu art. 1º, observamos que para serem considerado patrimônio histórico e 

artístico nacional, os bens deveriam estar vinculados a fatos memoráveis da história do 

Brasil, ou possuir valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico29. No 

entanto, esse critério memorável (tendo o decreto em questão sido expedido pelo então 

presidente da república Getúlio Vargas, líder do Estado Novo), deixado ao arbítrio do 

administrador público pode ser confundido com o “interesse do administrador público 

ou de uma ideologia por detrás do mesmo.”30

A ausência de institutos capazes de garantir e preservar os bens da cultura 

material popular e dos bens imateriais, somados ao critério memorável, acabou 

excluindo dessa proteção a produção cultural de grupos sociais minoritários e 

extremamente importantes na formação social nacional, como os indígenas, os negros, e 

alguns imigrantes, uma vez que “outros papéis identitários ‘menores’ eram cooptados a 

‘buscar o endosso-seguido-de-proteção dos órgãos autorizados pelo Estado...”31, e toda 

a atenção estatal voltou-se a um determinado grupo de bens culturais que segundo 

FERNADO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS:  
“[...]Referenciavam um passado materializado em monumentos representativos de momentos históricos 

relevantes para a cultura eurocentrista, com evidente velamento da dinâmica social e cultural dos povos 

formadores da cultura e memória nacional. Assim, comumente, observamos o rol de edificações com 

                                                
27  REISEWITZ, Lúcia. Direito ambiental e patrimônio cultural. Direito à preservação da 
memória, ação e identidade do povo brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004. p. 91 
28  SOUZA FILHO, Op. cit., p. 68 
29   Decreto-lei n. 25/1937, art. 1º: “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 
30  REISEWITZ, Lúcia. op. cit., p. 92-93 
31  SÁ, Alcindo José de. op. cit.  p. 15 
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valor histórico, artístico e paisagístico contemplar, exclusivamente, a produção material monumental da 

cultura branca ocidental.” 32  

 

E ainda complementa o Professor, quando afirma que “essa evocação ao passado 

com a prevalência dos marcos monumentais da história dos vencedores evidencia a 

exclusão institucionalizada de diferentes grupos formadores da cultura nacional como 

os povos indígenas, os negros e alguns imigrantes”33, exclusão essa cujo paradigma foi 

rompido com a promulgação da constituição federal de 1988. 

 

 

1.2 DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL AO PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL 

 

A Constituição federal de 1988 trouxe em si um alargamento no conceito de 

patrimônio cultural, passando a abranger não só os bens de natureza material como 

também os imateriais, conforme lê-se no seu art. 21634, assegurando-lhes proteção 

específica. Ou seja, não só os bens materiais, antes já protegidos pela política do 

tombamento, mas o valor inscrito nos mesmos, assim como a dinâmica dos processos 

culturais e das práticas sociais35, nos modos de criar, fazer e viver, verdadeiros berços 

da cultura de um povo também foram contemplados por esse abrigo constitucional. 

Anteriormente, a proteção ao patrimônio cultural nacional restringia-se ao 

instrumento do tombamento, que acabava por incidir, quase que primordialmente, sobre 

“monumentos identificados com a cultura dominante - que, no caso do Brasil, é a 

                                                
32  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho, Base jurídica para a proteção dos conhecimentos 
tradicionais. In Revista CPC, v. 1, p.1-18, 2006. p. 02 
33  Ibid., p. 03 
34  No artigo 216 da Constituição Federal, podemos perceber quais as fontes da cultura nacional alvos 
dessa proteção mais específica trazida no mesmo artigo, são aquelas que trazem em si a referência à 
identidade à ação e à memória dos povos formadores da sociedade nacional: “Constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.” 
35  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho, Ibidem, p. 03 
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cultura luso-brasileira”36. Um dos requisitos necessários ao bem cultural a ser tombado 

era que o mesmo estivesse vinculado a fatos memoráveis da história do Brasil37, critério 

esse adotado de forma compreensível, de acordo com REISEWITZ, “...como tentativa 

de construção de uma história oficial que viesse de encontro aos interesses dominantes 

à época, não necessariamente correspondente aos interesses da população...” 38

No processo de fortalecimento do conceito de nação, da busca de elementos de 

identificação nacional39 e unificação do povo em torno de objetivos comuns, o Estado 

havia optado pela história dos “vencedores”, subjugando e não abrindo espaço para os 

grupos minoritários, esmagados nos processos sociais, mas nem por isso menos atuantes 

no processo da construção de nossa sociedade. 

Os bens culturais peculiares às demais identidades litigantes, os “diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira” 40, somente na constituição federal de 

1988, alcançaram o status de pertencentes ao patrimônio cultural nacional e a proteção 

constitucional que lhes ficou ausente durante boa parte da história do país, apontando 

“para um novo momento da historicidade do direito no que diz respeito ao não 

ocultamento das múltiplas e plurais representações culturais dos povos formadores do 

tecido social e, conseqüentemente, da memória brasileira.”41

Sendo mais abrangente e explícito que no decreto-lei 25/37, o dispositivo 

constitucional listou ainda no art. 216, II, os bens culturais que melhor representam e 

garantem a dinâmica cultural de um povo - os modos de criar, viver e fazer - sendo 

esses os responsáveis pela produção dos demais bens culturais, e extremamente 

representativos, pois sua proteção (nunca no sentido de engessamento), não só garante 

                                                
36  FONSECA, Maria Cecília Londres, op. cit., p. 44 
37  Decreto-lei n. 25/1937, art. 1º: “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos 
bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 
38  REISEWITZ, Lúcia. op. cit., p. 92 
39  Para ALCINDO JOSÉ DE SÁ, “A identidade nacional tem como objetivo o direito ‘monopolista de 
traçar a fronteira entre o nós e o eles’ e, na carência desse monopólio, os estados sempre tentaram a 
inconteste posição de ‘supremas cortes’ com vistas a passar sentenças ‘vinculantes e sem apelação sobre 
as reivindicações de identidades litigantes’. A referida identidade, só toleraria outras identidades se as 
mesmas não colidissem com a ‘irrestrita prioridade nacional’.” Op. cit., p. 15 
40  Art. 216 da constituição federal de 1988 como “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira(...)”. 
41  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho, Base jurídica para a proteção dos conhecimentos 
tradicionais, p. 02 
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sua prática atual como assegura a continuação do processo dinâmico de criação e 

recriação da cultura. 

De acordo com DANTAS, o “reconhecimento de bens culturais materiais e 

imateriais e a respectiva relação indissociável entre produção material de diversas 

origens e os conhecimentos que as fundamentam pela constituição de 1988, demonstra 

e impõe não somente o paradigma da inclusão dos diferentes modos de pensar, agir e 

fazer, mas, também, introduz, no âmbito do patrimônio cultural a ser preservado e 

protegido juridicamente, a dinâmica dos processos culturais e das práticas sociais.” 42

Essa garantia aos diversos modos de fazer, criar e viver permitirão aos 

diversos grupos e indivíduos de nossa sociedade buscarem alcançar por seus próprios 

meios, e efetivamente, a dignidade e os direitos humanos, que para JOAQUIN 

HERRERA FLORES, “não são outra coisa que a materialização concreta das lutas 

pelo ‘poder fazer’ e o poder ‘criar’” 43, e diz ainda mais o autor sobre o cultural -  
“...ou o que é o  mesmo, o humano - consiste em um contínuo processo de ‘reação’ frente às realidades 

em que se vive. Quer dizer, frente ao conjunto de relações que mantemos com os outros (...), com nós 

mesmos (nosso lutador sabe dizer, sobretudo, a si mesmo, a verdade, por mais dura que seja), e com a 

natureza (...).”44 (tradução livre) 

Ao incluir as formas de expressão (art. 216, I)45, nas quais se incluem a pintura, 

a dança, a literatura, a poesia e a musicalidade, no patrimônio cultural nacional, não só 

garantiram-se as práticas daqueles modos como também o meio de expressá-las, o que 

permite sua divulgação e facilita seu registro. 

 

 

 

 

                                                
42  Ibid., p. 03  
43  No original: “... non son otra cosa que la materialización concreta de las luchas por ‘el poder hace’ 
y el ‘poder crear’”. FLORES, Joaquín Herrera. El proceso cultural. Materiales para a creatividad 
humana. Sevilla (Andalucía): Aconcagua Libros, 2005. p. 12 
44  “(…) o lo que es lo mismo, lo humano - consiste em un continuo proceso de ‘reacción’ frente a las 
realidades en que se vive. Es decir, frente a los conjuntos de relaciones que mantenemos con los otros 
(…), con nosotros mismos (nuestro luchador sabe decir a los demás y, sobre todo, a sí mismo, la verdad, 
por más dura que sea), y con la naturaleza (…).” Ibidem. p. 17. 
45  Constituição Federal de 1988, art. 216: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão;”. 
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1.3 A DINÂMICA DOS PROCESSOS CULTURAIS 

 

A expressão “processo cultural” traz em si uma idéia de continuidade, 

movimento, e é essa uma de suas características principais - sua configuração dinâmica. 

Para EUNICE RIBEIRO DURHAM, a ação humana traz em si uma série de ordenações 

implícitas, “lógicas da conduta” definidas como um “produto que, (...) só possui 

eficácia na medida em que (...) é absorvido e recriado na ação social concreta”, e 

complementa ainda a autora, que “toda a análise de fenômenos culturais é 

necessariamente análise da dinâmica cultural, isto é, do processo permanente de 

reorganização das representações na prática social, representações estas que são 

simultaneamente condição e produto desta prática.”46

Ou seja, a cultura vive em um processo cíclico de realimentação “num vaivém 

contínuo” de retro-alimentação “ ad infinitum.”47

Contudo, o termo cultura, muitas vezes, embasado em posições ideológicas que 

dão suportes a grupos hegemônicos, nos passa a idéia de uma forma única de orientar a 

vida, enquanto que ao utilizar o termo processo podemos “perceber que há outras 

formas de guiar nossa práxis individual e coletiva, outros modos de atuar e de 

compreender o mundo, outras possibilidades de compreendermos a nós mesmos e ao 

meio ambiente em que vivemos.”48 (tradução livre) 

A ideologia sustentada por tais grupos e imposta à coletividade pelos “gerentes 

da cultura”, principalmente através da cultura de massa, como a única forma de 

interpretar e vivenciar o mundo poderá ser combatida no momento em que se perceber 

que o “cultural como um processo nos conduz, então, a reconhecer o papel subversivo 

do simbólico como tarefa própria de todo processo cultural” 49 (tradução livre), e 

através da dinâmica cultural dá-se a construção e reformulação contínua desses 

símbolos. A construção de um símbolo segundo JOAQUÍN HERRERA FLORES, 

pressupõe: 
“a capacidade de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la e percebê-la diferente do que é(...) 

                                                
46  DURHAM, Eunice Ribeiro. A dinâmica da cultura: Ensaios de antropologia. p. 231 
47  REISEWITZ, Lúcia. Op.cit., p. 85 
48  FLORES, Joaquín Herrera. Op. cit., p. 92 
49  No original: “(...) lo cultural como um processo nos conduce, pues, a reconocer el papel subversivo 
de lo simbólico como tarea propia de todo proceso cultural.” FLORES, Joaquín Herrera. Op. cit., p. 93 
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O importante para nossa concepção do cultural é que os fenômenos e as coisas não são algo considerado 

em si mesmo, pois são algo que ‘é’ e que, ao mesmo tempo, ‘pode ser’ outra coisa”. Nada repousa em si 

mesmo, em sua identidade(...) 

Culturalmente não há nada que ‘seja’ em si mesmo. Culturalmente as coisas são ‘sendo’ construídas, 

intercambiadas e transformadas.” 50 (tradução livre) 

 

O dinamismo característico do cultural pode ser entendido como uma 

adaptabilidade desse sistema de símbolos, que vem a permitir seu desenvolvimento 

mesmo frente a cenários hostis. “A adaptabilidade é mais favorável aos sistemas, pois 

sua fixação em comportamentos padronizados inviabiliza sua sobrevivência”51, e por 

esse motivo deve-se proceder à proteção do patrimônio cultura com o cuidado de não 

engessar esse movimento perene de transformação, sob pena de se extinguir a cultura. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As mais diferentes definições de cultura acabam sempre apontando para sua 

característica de distinção entre indivíduos e/ou grupos de indivíduos. Ou seja, para o 

modo de ser dos membros da humanidade. Assim sendo, mostra-se como sendo 

essencial na busca do homem por sua auto-definição e dignidade humana. 

Preservar a cultura é como tarefa de suma importância para a preservação da 

identidade dos povos, e essa tarefa foi concedidade ao Estado moderno. Contudo, os 

mecanismos existentes na legislação brasileira mostravam-se voltados a preservação do 

                                                
50  No original: “(...) la capacidad de ver una cosa lo que no es, de verla e percibirla otra de lo que 
es(…) Lo importante para nuestra concepción de lo cultural es que los fenómenos o las cosas no son algo 
en sí mismo considerados, sino que son algo que ‘es’ y, al mismo tiempo, ‘pueden ser’ otra cosa. Nada 
reposa em si mismo, en su identidad (...) Culturalmente no hay nada sea em si mismo. Culturalmente las 
cosas son ‘siendo’ construídas, intercambiadas y transformadas.”  
 Na continuação do pensamento, Joaquín Herrera Flores reforça a idéia da construção contínua do 
cultural: “(...)Todos los fenómenos do mundo humano son múltiples y son porque devienen, porque los 
construimos históricamente em las luchas por la dignidad. Para nosotros, lo cultural afirma la pluralidad y 
la creatividad, frente a la unidad y la pasividad; el devenir, frente al ser, la capacidad de transformación 
por encima de las tendencias a la adaptación a los órdenes existentes.” Ibidem, p. 93 
51  MARCONDES FILHO, Ciro. Super Ciber. A civilização místico-tecnológica do século 21. São 
Paulo: Ática, 2007. p. 16 
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patrimônio material de origem eurocentrista, branca, trazida pela classe hegemônica 

dominante da sociedade brasileira. 

A Constituição Federal de 1988, ao expandir essa proteção ao patrimônio 

cultural imaterial dos diversos grupos formadores da sociedade nacional, criou 

mecanismos legais voltados à proteção da identidade de uma grande parcela da 

população nacional cujo modo de ser era simplesmente ignorado pelas políticas públicas 

de conservação. 

A inclusão da proteção aos modos de criar, fazer e viver dos grupos que não 

possuem monumentos erigidos é de suma importância, pois é nesses modos que se 

encontram suas principais características definidoras e diferenciadoras dos demais 

grupos sociais.
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DIREITO E INTOLERÂNCIA EM “O MÉDICO E O MONSTRO”, DE 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

 

 

Juarez Monteiro de Oliveira Júnior∗

 

RESUMO 

No presente artigo pretendo demonstrar que a literatura pode servir de veículo de 

denúncia e subversão da ordem jurídica constituída, especialmente nos momentos em 

que o Estado usa a lei para limitar direitos individuais. Para tanto, faço uma análise do 

romance “O Médico e o Monstro”, de Stevenson, procurando resgatar o sentido do texto 

no contexto em que foi escrito, em plena Era Vitoriana. Observo que este texto, ao invés 

de ser uma simples “história de terror”, acepção adotada hoje, é na verdade um retrato 

magnífico dos sentimentos de opressão, medo e frustração da comunidade homossexual 

inglesa no final do século XIX, causada sobretudo pela terrível Emenda Labouchère. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

DIREITO E LITERATURA; O MÉDICO E O MONSTRO; HOMOSSEXUALIDADE; 

INTOLERÂNCIA 

 

ABSTRACT 

In the present article I intend to demonstrate that literature can be used as a way of 

denunciation and subversion of the law, especially at the moments that the State uses 

the law to limit individual rights. In this way, I make an analysis of the novel “Dr Jekyll 

and Mr. Hyde” of Stevenson, searching rescue the meaning of the text in the context 

that it was written in Victorian Age. I observe that this text, instead of being a simple 

“horror story”, as this novel is known at present, is actually a magnificent picture of the 

oppression feelings, fear and frustration of the english homosexual community in the 

end of century XIX, caused especially for the terrible Labouchère Amendment. 

 

KEYWORDS  
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 LAW AND LITERATURE; DR JEKYLL AND MR. HYDE; HOMOSEXUALITY; 

INTOLERANCE 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em janeiro de 1886, na Inglaterra em plena era vitoriana, Robert Louis 

Stevenson publicou “O Médico e o Monstro”, romance que iria imortalizá-lo como 

grande escritor de terror. Embora não seja muito apreciado pela crítica como um grande 

romance em termos de história e estilo, “O Médico e o Monstro” alcançou rapidamente 

status de “clássico”, graças principalmente a idéia bem desenvolvida do duplo, tema 

precioso e recorrente na literatura. 

A história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde é amplamente conhecida, inclusive por 

quem nunca leu o livro. Sua propagação se deu pelos diversos meios que se apropriaram 

da história de Stevenson, como o cinema, televisão e quadrinhos, e com o passar dos 

anos se tornou parte da cultura popular.  A história é simples: o bondoso Dr. Jekyll bebe 

uma poção borbulhante e, após alguns espasmos e contrações, transforma-se no terrível 

Mr. Hyde, um ser abominável de rosto deformado, cheio de pêlos e verrugas, com um 

indescritível sorriso malévolo, que sai pelas ruas de Londres para matar... 

 É importante ressaltar que a história narrada no livro de Stevenson difere 

bastante da conhecida história do médico que se transforma em monstro. Nas histórias 

transportadas para o cinema1, televisão2 e quadrinhos3 Mr. Hyde é um monstro que 

domina Dr. Jekyll e, quando se transforma, Mr. Hyde cresce em tamanho e força, 

tornando-se um psicopata. Essa representação foge da descrição que Stevenson faz em 

seu romance. Nesse livro, Mr. Hyde diminui em tamanho, ganhando uma aparência 

símia e de doente. 

                                                 
1  O cinema utilizou bastante a história de Stevenson. Como exemplo, podemos citar “O Médico e 
o Monstro” (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), de 1932, dirigido por Rouben Mamoulian e “O Médico e o 
Monstro” (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), d 1941, dirigido por Victor Fleming. 
2  Uma representação interessante da história de Stevenson é o desenho protagonizado por 
Pernalonga, "O Coelho e o Monstro" (Hyde and Hare), produzido na década de 40. No desenho 
Pernalonga se mete em encrencas com um velhinho cientista que alterna constantemente sua 
personalidade entre o "bom" e o "mal". 
3  Nos quadrinhos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde aparecem em “A Liga Extraordinária”, HQ de autoria de 
Alan Moore que une personagens da literatura numa história fantástica. Não podemos desconsiderar, 
ainda, o personagem Hulk, criado por Stan Lee, nitidamente inspirada na história de Stevenson. 
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O romance difere da simplicidade narrada acima, superando a clássica dicotomia 

maniqueísta entre “bom” e “mau”, típica da cultura de massa. O texto, na verdade, se 

constitui como uma excelente representação do universo homossexual da Inglaterra no 

final do século XIX, reprimido e jogado na clandestinidade por uma sociedade 

preconceituosa. 

  

HISTERIA MASCULINA, HOMOSSEXUALISMO E A VIDA DUPLA 

 

 Na mesma época em que Stevenson escrevia “O Médico e o Monstro”, um caso 

de múltipla personalidade fascinava os médicos ingleses. Um tal “Louis V”, antes um 

menino calmo e gentil havia se transformado num adolescente beberrão, extremista 

político, ateu, egoísta e violento. Embora essa mudança possa ser sentida em qualquer 

adolescente “normal”, o que inquietava os médicos era o fato de ele tentar acariciá-los. 

Os médicos atribuíram a mudança comportamental de Louis V a um choque recebido ao 

se apavorar com uma víbora. O caso foi tratado por meio de hipnose com sucesso, ao 

ponto do paciente não se lembrar sequer o que havia feito.4

 A histeria masculina era um tema de profundo interesse em 1886, sendo que 

neste ano Freud apresentou perante a Sociedade Médica de Viena um controvertido 

trabalho sobre esse tema. Embora perceptível em homens, a “histeria trazia o estigma de 

ser uma aflição humilhantemente feminina” (SHOWALTER: 1993, p.146). Émile 

Batault, discípulo de Charcot, observou que os histéricos eram homens tímidos e 

medrosos, de olhar suave, poético e meloso. Disse ainda que “eram vaidosos 

excêntricos, [que] eles preferem as fitas e as echarpes ao rude trabalho braçal” 

(SHOWALTER: 1993, p. 146). 

 Se na psiquiatria a histeria masculina era um tema de sensível interesse, na 

política o objeto principal era o homossexual masculino. Em 1886, no mesmo ano em 

que foi lançado o romance “O médico e o monstro”, entrava em vigor a terrível Emenda 

Labouchère, que criminalizava os atos homossexuais. 

Após uma onda de sensacionalismo criada pela imprensa da Época sobre a 

prostituição de adolescentes e meninas, o parlamento inglês começou a discutir a 

mudança na legislação penal em matéria sexual. Enquanto o Ato de Justiça Criminal era 
                                                 
4  Esse episódio é relatado por Elaine Showalter, in SHOWALTER, Elaine. Anarquia Sexual: sexo 
e cultura no fin de siècle. Trad. Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 145. 
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debatido, Henry Labouchère introduziu uma cláusula na noite de 06 agosto de 1886 que 

criminalizava “os atos de indecência” praticados por homens5. A Cláusula foi aceita 

apressadamente, sem debate, através da terceira leitura na noite seguinte, em 07 de 

agosto. Foi aprovada e transformou-se na seção II do Ato Criminal. A pena prevista era 

de aprisionamento, que não poderia exceder dois anos, com ou sem trabalho dos 

trabalhos forçados, para toda a pessoa masculina culpada de ato de indecência com uma 

outra pessoa do sexo masculino, em local público ou privado. O efeito deste era que 

qualquer expressão homossexual que ofendesse os sentimentos de um júri se tornaria 

crime. Esta lei moldou a relação homossexual na Inglaterra, jogando os homossexuais 

para a clandestinidade, deixando-os também à mercê de chantagistas ou mentirosos. Em 

1895 a Emenda foi usada para condenar Oscar Wilde à pena máxima de dois anos de 

prisão com trabalho forçado. Foi somente com o Sexual Offences Act de 1967 – mais de 

80 (oitenta) anos depois – que Emenda foi revogada parcialmente e a homossexualidade 

foi finalmente descriminalizada. 

 Naquela época, na verdade desde 1880, o universo homossexual vitoriano 

possuía vida ativa, tendo formado uma subcultura secreta, embora bastante ativa. 

  

Para a maioria dos integrantes da classe média desse universo, o 
homossexualismo representava uma vida dupla, na qual a parte 
diurna e respeitável muitas vezes envolvendo o casamento e a 
família existia lado a lado com uma vida noturna dedicada ao 
homoerotismo. (SHOWALTER: 1993, p. 146) 

  

  O final do século XIX foi rico em romances sobre o de duplo, no qual o mais 

clássico deles é “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde6. Neste romance (único do 

escritor) a história gira em torno do amor platônico do pintor Basil Hallward pelo belo e 

jovial Dorian Gray, que é pervertido pelo diabólico lorde Henry Wotton, que influencia 

o ingênuo efebo a levar uma vida de prazeres desgarrados, crimes e corrupção de 

                                                 
5  “Os legisladores ingleses se recusaram a incluir as mulheres na Emenda Labouchère porque o 
lesbianismo era inconveniente demais até para ser proibido. Um parlamentar alegou que a adoção de uma 
cláusula dessa natureza ‘seria prejudicial ao apresentar às mentes de seres perfeitamente inocentes os 
pensamentos mais revoltantes’.” (SHOWALTER: 1993, p. 163) 
 
6  Como já dito, Wilde, ícone maior da literatura gay, aliás, tornou-se vítima da “caça às bruxas” 
que se instalou na Inglaterra, sendo preso por seu romance com Alfred Douglas, que lhe rendeu dois anos 
de prisão. 
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homens e mulheres. No romance há o duplo do belo Dorian com seu retrato decadente, 

feio e maléfico, fruto de sua vida “corrompida”. 

 Stevenson foi um famoso seguidor da vida dupla da Londres do final do século 

XIX7. Segundo Showalter 

 

num ensaio sobre sonhos, Stevenson descreveu seu objetivo 
apaixonado de “encontrar um corpo, um veículo para aquela 
forte sensação de ser duplo homem” que ele havia 
experimentado quando estudante em Edimburgo, quando 
sonhava em levar “uma vida dupla – parte diurna, parte 
noturna”. (SHOWALTER: 1993, p. 147) 

 

 Essa vontade foi compartilhada e realizada pelo seu personagem Dr. Jakyll, 

homem igualmente transtornado por seus desejos de duplicidade. 

 HIDE-AND-SEEK 

 

 O primeiro detalhe que salta aos olhos na leitura de “O Médico e o Monstro” é a 

total ausência de elementos femininos no romance (exceto por duas criadas que não 

possuem nenhum significado na história ou, no máximo, poderiam representar a histeria 

feminina). Causa surpresa, aliás, o romance não possuir nem um nome feminino, que 

não haja nem uma insinuação de romance entre um homem e uma mulher; há somente 

alguns solteirões de meia idade. É, de fato, uma história sobre uma comunidade de 

homens, sendo que o desenrolar da trama se dá através de “nomes, corpos e mentes de 

homens” (SHOWALTER: 1993,149). 

 O “herói” do romance é Gabriel John Utterson, narrador e melhor amigo do Dr. 

Jekll. Sua figura coincide com os narradores típicos dos romances do final do século 

XIX: advogado, porta-voz da lei e dos valores patriarcais da época. É descrito como 

“um homem de fisionomia austera, jamais iluminada por um sorriso. Falava de maneira 

seca, desajeitada e sucinta.” (STEVENSON: 2004, p. 629) Também era rigoroso 

consigo mesmo, bebendo gin para “mortificar seu desejo por vinhos finos, e, embora 

apreciasse o teatro, não entrava num deles fazia vinte anos” (STEVENSON: 2004, p. 

                                                 
7  Alguns biógrafos insinuam que Stevenson fazia mais do que rondar os bordéis da cidade, e, 
remexendo em segredos “vergonhosos”, descobriram o homossexualismo, a impotência e uma paixão 
pelo enteado. Para mais informações sobre a “vida secreta” de Stevenson, ver SHOWALTER, Elaine. 
Anarquia Sexual: sexo e cultura no fin de siècle. Trad. Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 
147. 
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629). Se num primeiro momento sua figura é irrepreensível, Mr. Utterson também tem 

seus segredos. Nutre estranha simpatia por homens “perdidos”, dizendo sempre preferir 

Caim a Abel. “Por essa característica era comum que sua sorte o levasse a ser a última 

ligação respeitável e a última influência positiva nas vidas de homens em decadência” 

(STEVENSON: 2004, p. 629). Em outro momento do livro, ao desconfiar que Dr. 

Jekyll possuía um terrível segredo, possivelmente alguma falta cometida na juventude, 

Mr. Utterson repensa sua vida, a fim de verificar se cometeu algum ato impróprio. 

Então percebe que 

 

seu passado era razoavelmente inocente; poucos homens 
poderiam ler os arquivos de sua vida com menos apreensão. 
Ainda assim, ele ficou arrasado com as muitas coisas ruins que 
havia feito, e recompôs-se sentindo uma gratidão ainda mais 
apavorada e consciente pelas muitas coisas que estivera a ponto 
de fazer mas que acabara evitando. (STEVENSON: 2004, p. 
642) 

 

 Mr. Utterson tem ainda um amigo mais jovem, Mr. Richard Enfield, um parente 

distante muito conhecido na cidade. “Era um enigma, para muitos, o que aqueles dois 

podiam ver um no outro, ou que interesse poderiam ter em comum”. Ainda assim, o 

encontro dos dois era “o ponto alto da semana, e não apenas deixavam de lado 

programas mais prazerosos, como se desligavam até mesmo dos negócios, para que 

delas pudessem desfrutar sem serem interrompidos” (STEVENSON: 2004, p. 630). 

Conforme aduz Showalter,  

 

Utterson também tem um lado não convencional a sufocar. Na 
verdade, suas penitências parecem um esforço no sentido de se 
manter dentro dos limites da propriedade masculina. As 
fantasias de Utterson assumem a forma de uma identificação 
indireta com a animação e a falta de sorte de “homens em 
queda”. (SHOWALTER: 1993, p. 151) 

 

Essa vida reprimida e permeada de fantasias é que faz com que Mr. Utterson busque 

incessantemente descobrir a “verdade” de Mr. Hyde, tornado-se escravo do mistério. 

 Mr. Hyde, protegido do nobre Dr. Jekyll, é repulsivo, não sendo fácil descrevê-

lo. 
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Há algo de errado com a sua aparência; algo de desagradável, 
algo de positivamente detestável. [...] Deve ser deformado, de 
algum modo; passa uma forte impressão de deformidade, 
embora eu não esteja apto a especificá-la. É um homem de 
aparência extraordinária, e no entanto não sou capaz de 
mencionar uma única característica incomum. Não, não senhor, 
não faz sentido pra mim. Não consigo descrevê-lo.” 
(STEVENSON: 2004, p. 634) 

 

 Causa muito estranhamento o fato de que o nobre Dr. Jekyll possa ser o protetor 

de uma criatura desprezível como Mr. Hyde, um homem tão cruel que literalmente 

passa por cima de uma criança somente para não ter que desviar dela. Numa espécie de 

ciúme doentio, Mr. Utterson traveste-se de detetive, tendo como meta descobrir o 

motivo da atração de seu amigo pelo desagradável Hyde. Inicia-se, então, um 

verdadeiro jogo de esconde-esconde. “’Se ele é Mr. Hyde’, pensara, ‘então serei Mr. 

Seek’”8 (STEVENSON: 2004, p. 638). 

 Na busca incessante de descobrir a verdade, Mr. Utterson passa a seguir os 

passos de Mr. Hyde, espreitando-o e vigiando-o. No anseio de ver seu precioso Dr. 

Jekyll livre da influência de Mr. Hyde, o advogado tenta contar ao amigo os atos 

terríveis do protegido. O diálogo lembra uma cena de ciúme de um casal, no qual o 

amante rejeitado tenta sujar a reputação do seu adversário. Vejamos: 

 

_Descobri algumas coisinhas sobre o jovem Hyde. 
A bela e ampla face do Dr. Jekyll empalideceu por completo, até 
os lábios, e uma sombra toldou-lhe os olhos. 
_Não quero ouvir mais nada – disse ele. – Esta é uma questão 
que eu acreditava já termos concordado em encerrar. 
_O que ouvi foi abominável – disse Utterson. 
_Não fará diferença. Você não compreende a minha posição – 
(STEVENSON: 2004, p. 644) 

 

 Em outras situações Mr. Utterson tenta fazer com que Dr. Jekyll compartilhe 

seus segredos: “_Jekyll – disse Utterson –, você me conhece. Sou um homem de 

confiança. Abra seu coração e confie em mim;” (STEVENSON: 2004, p. 644) Mas 

                                                 
8  Há aqui um trocadilho com as palavras. O sobrenome “Hyde” é homófono do verbo hide 
(esconder). O sobrenome “Seek” é homófono do verbo seek (procurar). Hide-and-seek é o nome da 
brincadeira infantil de esconde-esconde. 
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Jekyll o repele: “_é muita bondade de sua parte(...). Mas de fato não é o que está 

imaginando; não é tão ruim assim.” (STEVENSON: 2004, p. 644) 

 O romance deixa bem claro o que pensava Mr. Utterson: Jekyll estaria sendo 

chantageado por Hyde, devido a um “antigo pecado, o câncer de alguma desgraça 

oculta. A punição chega, pede claudo9, anos depois que a memória já esqueceu e o amor 

próprio perdoou a falta.” (STEVENSON: 2004, p. 642) A própria idéia de chantagem já 

remete a homossexualidade, uma vez que a palavra “chantagem”, originada na Escócia 

do século XVI, era geralmente associada a denúncias de sodomia. 

 

Ademais, a opinião de ser a chantagem a punição para o pecado 
homossexual foi acentuada pela emenda Labouchère. Embora os 
homossexuais masculinos há muito fossem vulneráveis à 
chantagem, nova lei, como ressaltou Edward Carpenter, “abria 
muito mais que antes o caminho para um crime e uma 
perversidade social verdadeira e extremamente séria – a da 
chantagem”. (SHOWATER: 1993, 153) 

 

Não é por acaso que Enfield chama a residência de Mr. Hyde de “Casa da extorsão” 

(STEVENSON: 2004, p. 633) Mas como seu amigo não quer se abrir, Utterson prefere 

investigar “a força”. Aliás, a narrativa de Utterson é carregada de arrombamentos de 

portas, de quartos, de escritórios e armários, numa idéia clara de violação forçada. O 

primeiro capítulo do romance se chama “A história da porta” e, enquanto Mr. Hyde tem 

a chave da porta dos fundos da residência do Dr. Jekyll, Utterson só consegue adentrar 

por meio da violência e, assim, desvendar os mistérios da vida de Jekyll. Um dos 

segredos é a existência de um espelho em seu escritório, “que comprova não só o 

narcisismo escandalosamente afeminado de Jekyll, como também o sentido da máscara 

e do outro que fez do espelho um símbolo obsessivo na literatura homossexual.” 

(SHOWALTER: 1993,152) 

 

HOMOSSEXUALIDADE E HOMOFOBIA 

 

                                                 
9  Segundo Showalter, “acompanhando a imagem da doença e da punição, a expressão latina (que 
significa literalmente “com pés vacilantes”) sugere um trocadilho bilíngüe sobre a pederastia.” 
(SHOWALTER: 1993,154) 

4987



É no final do livro, quando o mistério é resolvido, que é mostrado ao leitor a 

versão do próprio Jekyll sobre sua transformação. Nos é revelado todos os motivos que 

levaram o “bondoso” médico a se tornar o terrível Mr. Hyde. É em seu depoimento que 

toda a duplicidade de sua vida vem às claras. 

 De uma vida rica e cercado dos melhores homens do seu tempo, Jekyll começou 

a sentir desejos estranhos, tendo que “esconder seus prazeres”. Ao notar essa 

duplicidade, a luta entre a razão e moral contra o desejo, Jekyll começou a estudar seu 

conflito. “A cada dia, e a partir de ambos os lados de minha inteligência, e moral e o 

intelectual, eu chegava mais perto dessa verdade, cuja parcial descoberta me levaria à 

ruína: a verdade de que o homem não é verdadeiramente um só, mais dois.” 

(STEVENSON: 2004, p. 682) 

Esse conflito é peculiar dos homossexuais da época de Stevenson, que jamais 

poderiam assumir sua outra metade que, assim como Hyde, se tornava cada vez mais 

forte e mais difícil de ser controlada. Symonds, um intelectual amigo de Stevenson, 

escreveu sobre o romance: “ele nos toca muito de perto. A maioria de nós, em algum 

período de nossas vidas, esteve a um passo de desenvolver um Mr. Hyde.” (SYMONDS 

apud SHOWALTER: 1993,157-158) 

É importante notar que o livro deixa claro que não é Mr. Hyde quem controla o 

pobre Dr. Jekyll. É o médico que utiliza Hyde, de forma deliberada, como um disfarce 

que possibilitaria ao médico satisfazer todos os seus desejos mais sórdidos. Em seu 

depoimento Jekyll afirma que 

 

ainda sentia vontade de me divertir, às vezes; como meus 
prazeres eram vis, para não dizer coisa pior, e, como não 
somente era conhecido como tido em alto apreço, essa 
incoerência de minha vida tornava-se mais indesejável a cada 
dia. [...] Só o que eu tinha que fazer era beber a poção, e na 
mesma hora me descartava do corpo do renomado professor 
para assumir, como se fosse um disfarce, o de Edward Hyde. Eu 
sorri diante dessa idéia... [...] Assim, resguardado por todos os 
lados, como supunha estar, comecei a aproveitar as estranhas 
imunidades de minha posição. (STEVENSON: 2004, p. 185-
186) 

 

Jekyll ainda faz uma esclarecedora mea culpa: “Já houve homens que 

contrataram malfeitores para levar a cabo seus crimes, enquanto eles próprios e sua 
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reputação ficavam a salvo. Eu fui o primeiro que fez isso em nome de seus prazeres.” 

(STEVENSON: 2004, p. 686) A transformação serve, portanto, como meio de escape 

das imposições morais que torturam Dr. Jekyll.10

Após lutar para retomar o controle de um corpo dominado pelo desejo, Jekyll 

perde a batalha: “comecei a ser torturado por espasmos violentos e desejos, como se 

Hyde lutasse por sua liberdade. Por fim, num momento de fraqueza moral, preparei e 

bebi a poção transformadora.” (STEVENSON: 2004, p. 690) Na narração que se segue, 

Jekyll confessa o assassinato de Sir Danvers Carew, quando este o abordou numa rua 

escura perto do rio. A cena do crime parece descrever um assassinato de um cliente por 

seu amante masculino, nas docas de um porto qualquer. O homicídio é narrado com 

uma violência quase sexual: “Tomado pelo prazer, espanquei o corpo que não opunha 

resistência, regozijando-me a cada golpe. Só quando comecei a me ver vencido pelo 

cansaço, senti, subitamente, no auge de meu delírio, um calafrio de terror atravessar-me 

o coração.” (STEVENSON: 2004, p. 690-691)  

Se a narrativa mostra uma óbvia relação homoerótica entre os personagens do 

romance, óbvia também é a homofobia presente no livro. Ela fica patente na aversão até 

mesmo irracional que todos os homens nutrem por Mr. Hyde. Showalter afirma que 

 

As metáforas associadas a Hyde são as da “anormalidade, 
criminalidade, doença, contágio e morte. A reação de 
personagens masculinos diante de Hyde é invariavelmente de 
“repulsa, ódio e medo”, uma reação sugestiva da homofobia 
quase histérica do final do século XIX. Na palavra código mais 
famosa do homossexualismo vitoriano, eles vêem em Hyde algo 
de improferível que “deixa um homem nervoso”, algo de 
“surpreendentemente revoltante”. (SHOWALTER: 1993,154) 

 

Toda esta descrição negativa torna-se um paradoxo, uma vez que quando Dr. 

Jekyll toma a poção ele se sente mais jovem, mais forte e mais ágil.  

 

Hyde é descrito como simesco, pálido e indizivelmente 
deformado, refletindo as imagens das aflições sifilíticas 
incluídas nos textos nos textos médicos do século XIX, e 
Utterson faz conjecturas de que Jekyll possa ter contraído a 
enfermidade de Hyde, “uma daquelas doenças que tanto 

                                                 
10  Sobre esse assunto, ver SANTIAGO, Silviano. A ameaça do lobisomem. In ______. 
Cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: UFMG, 2004. 
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torturam quanto deformam o paciente”, motivo pelo qual Jekyll 
procura a droga como antídoto. (SHOWALTER: 1993,154) 

 

 Deve ser notado, ainda, que Dr. Jekyll só consegue se transformar em Mr. Hyde 

devido ao sal impuro que comprou de seus fornecedores. Quando a matéria se esgotou, 

Jekyll não conseguiu mais fazer uma poção que funcionasse, uma vez que a mistura era 

pura. “Fui levado a crer que minha remessa era impura e que foi essa desconhecida 

impureza que a responsável pela eficácia da poção.” (p. 696) Como disse Silviano 

Santiago, “A pureza coagula o monstro.” (SANTIAGO: 2004, 230) 

O suicídio de Mr. Hyde, no final do livro é o último elemento configurador da 

homofobia no romance, já que a morte da depravação é o único desfecho possível nessa 

literatura “gótico gay” (SHOWALTER: 1993,155), servindo tanto como martírio quanto 

como punição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se alguns homens, como Oscar Wilde, chegaram a ver o livro como uma história 

de homens acuados por uma sociedade de legislação repressora, a verdade é que a 

maioria dos leitores vitorianos e atuais não perceberam ou fingiram não perceber os 

elementos homoeróticos presentes. Não há sequer um único filme sobre “O Médico e o 

Monstro” que retrate a história de Stevenson como ela é: uma fábula sobre o pânico 

homossexual do final do século, a descoberta e resistência da identidade homossexual. 

 Ao que parece, até hoje editores e leitores não estão preparados para visualizar 

elementos transgressores numa obra clássica, adaptada principalmente para a literatura 

infantil. Da mesma forma que Jekyll pensava e agiu, agem hoje os leitores: a morte é a 

única solução para o “mal” do homossexualismo. Pertinente, portanto, A. E. Housman, 

que escreveu em A Shropshire Lad: 

 

Com um tiro? Um fim tão rápido, tão limpo? 
É, foi o correto, rapaz, um ato de coragem: 
Teu erro não era dos que se corrigem, 
Melhor levá-lo para o túmulo.11

 
                                                 
11  Shot? So quick, so clean an ending? / Oh that was right, lad, that was brave: / Yours was not an 
ill for mending, / ‘Twas best to take it to the grave. 
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O JUIZ EM AZDAK: UM ESTUDO DE HERMENÊUTICA JURÍDICA NA 

PEÇA O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO, DE BERTOLT BRECHT1

 

 

Luis Gustavo Cardoso∗

 

RESUMO 

Diante de um processo constante de fragmentação do ordenamento jurídico, vemo-nos 

inábeis em apreender com precisão os caminhos da produção normativa e mais ainda, 

não sem freqüência percebe-se na voz de juízes disparidade não apenas em relação ao 

sistema normativo como também e fundamentalmente frente aos princípios correntes no 

pensamento do Direito, sendo observadas mais vontades políticas imediatas do que de 

relevância social. Cai-nos como uma luva, destarte, a peça O Círculo de Giz 

Caucasiano, de Brecht, cuja surpreendente personagem Azdak, entre a rudeza e o senso 

crítico alheio a comandos superiores, faz e desfaz com suas mãos uma via própria de 

justiça, em um tipo de racionalismo às avessas. Uma personagem de tal densidade vai 

além da mera citação literária: é uma oportunidade, um fio da meada, como janela de 

transposição da linguagem seca para um esforço em pensar a hermenêutica frente aos 

problemas da ciência jurídica, mais especificamente a presença do sistema normativo na 

decisão do juiz e as limitações que encontra ou deveria encontrar a produção de normas. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITO; HERMENÊUTICA; LITERATURA; TEATRO; BRECHT. 

 

ABSTRACT 

Face a constant process of fragmentation of the juridical structure, we seem to be not 

too as prepared as we wanted to in apprehending the ways of the normative production 

accurately and stiller, it is frequently noticed in the voice of judges disparity not just in 

relation to the normative system as well as and fundamentally front to the average 

beginnings in thought of the Law, being observed more immediate political wills than 

                                                 
1  BRECHT, Bertolt. O Círculo de Giz Caucasiano. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 
∗  Aluno da graduação em Direito pela UNESP (Universidade Estadual Paulista). 
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those of social relevance. It is revealed quite valid, then, the Brecht’s piece The 

Caucasian Chalk Circle, whose surprising character Azdak, between the rudeness and 

the critical sense strange to superior commands, makes with his hands an own way of 

justice, in a kind of rationalism inside out. A character of such density is beyond the 

mere literary citation: it is an opportunity, a new beginning, like a window of 

transposition of a dry language for an effort in thinking the hermeneutics front to the 

problems of the legal studies, more specifically the presence of the normative system in 

the judge's decision and the limitations that the norms production finds or should find. 

 

KEYWORDS  

LAW; HERMENEUTICS; LITERATURE; TEATHER; BRECHT. 

 

INTRODUÇÃO 

A obra de Bertolt Brecht é um marco na construção do teatro contemporâneo, não 

apenas como composição literária, mas também como elemento de identificação das 

matrizes constitutivas do comportamento social do último século, sobretudo dos veios 

variados que compõe o processo histórico de formação das gerações mais recentes. A 

primeira metade do século XX deságua em um momento enigmático e suspenso: entre 

conflitos de ordem aterrorizante e sutilezas científicas, a humanidade toma outra 

dimensão, encontrando perguntas na boca do tempo e do espaço, perguntas que mantêm 

relação muito direta com o Direito, como a restituição de territórios, a criação de um 

sistema internacional que ponha na linguagem de justiça uma ordem e harmonia entre 

países e até um caminho que conduza em certa medida à convivência entre as variadas 

concepções de cultura.  

O Círculo de Giz Caucasiano, de Brecht, possui, nesse sentido, planos de 

profundidade muito importantes, porque coloca em questão, no primeiro momento, a 

situação de povos sem território no período posterior a Segunda Grande Guerra 

Mundial; em seguida, a peça dá lugar a uma discussão de justiça mais latente: o direito à 

guarda de uma criança; dentro desta discussão, forma-se outra, e é justamente esta que 

será alvo de análise: o fazer justiça. Esse fazer justiça encontra dois caminhos, aquele de 

espécie de produção normativa, e aquele outro que se estudará em maior profundidade 

na peça: o comportamento do juiz. Tais vias se relacionam em certo ponto, mesmo 
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porque o comportamento no tribunal e a jurisprudência influem com força no consciente 

da produção de normas. 

 

 

1 O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO 

O Círculo de Giz, na realidade, é inspirado em uma lenda chinesa resgatada por Brecht, 

cuja essência é bem análoga à tão conhecida decisão salomônica da guarda de uma 

criança, mas a ação aqui é deslocada para o Cáucaso e aparece numa peça dentro da 

peça, como veremos.  

  

1.1 O Prólogo 

 

O prólogo apresenta um fim de guerra e um vale em litígio: dois colcós, Galinsk 

e Luxemburgo, reclamam a propriedade para si, colocando em debate a força das leis 

antigas e a validade ou não das mesmas. Dentro dessa situação, em meio a discussões 

ora tensas e ora bem humoradas, surge o Recitante, personagem que conduz a 

interpretação daquela peça chinesa adaptada então ao Cáucaso, e introduz dentro do 

debate pelo vale uma encenação que, como se verá, traz em si uma moral bastante 

pertinente para o momento:  

 
Esperamos que sejam da opinião que a voz do velho poeta ressoa igualmente 

bem à sombra dos tratores soviéticos. É um erro misturar vinhos diferentes, 

mas a antiga sabedoria e a nova casam admiravelmente.2

 

 

 

 

1.2 A peleja de Grucha3

  

                                                 
2  P50 
3  Há que observar que os três primeiros quadros da peça têm como protagonista Grucha, e como 
movimento principal sua fuga e relação de afeto com Miguel, o filho do governador acolhido por ela. 
Grucha é aqui um dos focos da peça, além de Azdak. Brecht, porém, em seus diários de trabalho acaba 
por confessar certo desgosto na composição da criada, que deveria ser mais “cabeçuda que rebelde, mais 
dócil que bondosa... essa simplicidade não devia passar por sabedoria...” 
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 Numa Geórgia medieval, dá-se um golpe de Estado, os governadores e o Grão 

Duque são caçados. O governador de uma das províncias, Georgi Abaschvíli, homem 

rico, também é morto. Sua mulher, Natella Abaschvíli, no momento do “salve-se quem 

puder” abandona o filho e herdeiro do governador. Grucha, uma criada da casa, por 

compaixão apanha o menino para que não seja morto pelos Couraceiros, os polícias do 

lugar, e foge. 

 Depois de inúmeros obstáculos, diga-se de passagem muito bem contados, 

Grucha consegue manter consigo o menino, cria-o com afeto, e se casa com um homem 

que pensava-se estar à beira da morte. Depois de decorridos dois anos, o governo volta 

ao estado anterior e Grucha e o menino são encontrados. Neste momento Azdak ganha 

participação na cena, pois é ele quem vai decidir o futuro da criança, entre os reclames 

de Grucha e de Natella, a mãe natural. 

 

1.3 Azdak, suas sentenças e o círculo de giz 

 

 Azdak, velho escrivão da província, um homem da gente, plebeu, é um bêbado 

constante e acha-se intelectual, repugna a aristocracia. Na noite da caça aos 

governadores, o escrivão encontra o Grão Duque e o leva para casa, abriga-o 

acreditando se tratar de um mendigo qualquer. Quando descobre quem de fato era, 

Azdak se entrega aos couraceiros acusando a si próprio de ter acolhido o Grão Duque e 

de tê-lo deixado escapar por ignorância. Diante dos couraceiros a astúcia de Azdak 

toma forma e o conduz ao cargo de novo juiz da província. 

 Neste momento, dá-se o movimento de Azdak dentro da peça enquanto juiz que 

entre artifícios do próprio discurso e interesses quase “desinteressados” – note-se que 

ele se satisfaz tão somente com bebida, comida abundante e as custas do tribunal que 

preside – faz uma justiça muito íntima e baseada mesmo naquilo que lhe dá na telha. 

Veja-se a primeira cena em que aparece na função de juiz: ele descasca uma maçã, 

anuncia que devido ao abarrotamento do tribunal com o número de processos, julgará 

dois casos de uma só vez e ao mesmo tempo. Requere logo, como fará todo o tempo 

enquanto cumprir a função, as custas do tribunal, reprimindo aqueles que não fizerem 

tal pagamento, deixando explícita sua intenção em favorecer aqueles que lhe pagarem 

melhor. No entanto, ao fim dos julgamentos, Azdak favorece em geral aos pobres, 
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deixando frustrados aristocratas e burgueses que se pretendiam ganhadores da causa. 

Suas decisões mostram-se, com o tempo, bastante irregulares, têm-se a impressão de 

que faz o que quer naquele exato momento de proferir a decisão, seria melhor dizer, 

utiliza de argumentos da maneira que bem entende, ainda que absurdos, para favorecer a 

gente mais simples, ou mesmo a interesses egoístas. 

 O primeiro caso trata-se de um médico que operou de graça um coxo, porém a 

perna errada, e foi processada por este e por outro que custeou seu curso de medicina e 

tem uma congestão cerebral ao saber do serviço gratuito, tornando-se inválido. O outro 

caso recai sobre um chantagista. Veja-se que casos totalmente diferentes encontram no 

juiz um ponto absurdo de convergência, a sentença proferida em um encontra 

argumento no outro caso. 

 
AZDAK: Então vou pronunciar as sentenças. O Tribunal considera provada a 

extorsão, e tu (ao Inválido) ficas condenado à multa de mil piastras. Se 

tiveres outra congestão cerebral, o médico deverá te tratar de graça e 

eventualmente amputar. Ao Coxo. Quanto a ti, receberás como indenização 

uma garrafa de aguardente francesa. Ao Chantagista. Tu terás que dar ao 

Promotor Público a metade de teus honorários por ter o Tribunal calado o 

nome do proprietário, e além disso te é dado o conselho de estudares 

medicina, visto que mostras vocação para a profissão. Finalmente tu, médico, 

por erro profissional imperdoável, ficas absolvido. Passemos aos outros 

processos!4

  

 O segundo caso trata-se de uma moça que não resistiu à sedução de um criado da 

casa. 
AZDAK: Senhor Promotor Público, coloque uma faca ali no chão. Schauva 

obedece. Ludovica, vai apanhar a faca do Promotor. Ludovica vai, rebolando 

as ancas, apanhar a faca. Azdak, aponta-a com o dedo. Estão vendo como ela 

rebola? A parte culpada está desmascarada. O estupro é manifesto. Pelo 

abuso de comida, especialmente de doces, pela longa permanência na água 

morna do banho, pela indolência, pela maciez da pele, violentaste o pobre 

rapaz. Pensas que podes andar por aí com tal traseiro e que isso impressione 

o Tribunal? É uma agressão premeditada e com arma perigosa. Estás 

condenada a entregar ao Tribunal o potro Isabel que teu sogro costuma 

                                                 
4  156 
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montar na ausência do filho, e agora, Ludovica, vais comigo à granja para 

que o Tribunal possa examinar o local do crime.5

 

 Chega um ponto em que o caminho das principais personagens, Grucha e Azdak, 

convergem para um mesmo ponto: o julgamento sobre a guarda do filho do governador. 

Azdak, diante da possibilidade de ser destituído do cargo, parece inclinado a favorecer a 

mãe natural, que retomou agora a posição e pretende a guarda com vistas à herança do 

filho. Depois de um debate com Grucha, porém, em que esta põe em palavras toda a 

irregularidade da justiça de Azdak, o juiz decide então por fazer a prova do círculo de 

giz, ordenando que cada uma das duas mulheres puxasse para si a criança, sendo mãe 

dela aquela que a trouxesse para fora. Grucha abre mão de travar tal luta para não 

machucar o menino, e o juiz surpreendentemente parece dar sua primeira decisão de 

fato justa, concedendo à mãe de criação a guarda em litígio.  

 

 

2 HERMENÊUTICA JURÍDICA E LITERATURA 

O alvo deste estudo e elemento por meio do qual se pretende vincular a hermenêutica 

jurídica à literatura é justamente o juiz Azdak, um dos protagonistas da peça, herdeiro 

casual do poder imenso que recebe em meio a uma situação política extremamente 

conturbada do espaço ficcional da peça, momento em que a legitimidade normativa e 

mesmo de comando são ainda uma interrogação. Um sujeito que jamais seria 

considerado apto a ocupar função de tal relevância, de caráter irregular, provoca os 

sentidos do leitor colocando em debate questões essenciais ao Direito e à sociedade, 

como a justiça de fato. 

Durante a peça, um racionalismo às avessas ganha vida no comportamento de 

Azdak: suas decisões não desembocam nem no racionalismo dogmático, nem em 

arbitrariedades jusnaturalistas, nem no afeto, mas em uma lógica muito própria. Torna-

se clara a formação de uma justiça, ainda que estranha, bastante concreta, por parte do 

juiz, como escreve Roland Barthes: 

 
Ele só pode fazê-lo, aliás, ao preço de uma ‘ilegalidade’: numa sociedade má, 

onde o direito formal não passa de uma hipocrisia a serviço dos poderosos, 

                                                 
5  159 
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apenas um juiz trapaceiro pode tornar justa a justiça. O personagem de Azdak 

explicita brilhantemente a idéia de que à noção de Justiça eterna e 

mistificadora se opõe uma justiça concreta, adaptada às próprias contradições 

da História.6

  

É de se considerar aqui, além disso, a presença de uma herança dialética, e 

mesmo do materialismo dialético hegeliano também tomado por Marx, como coloca 

Rosenfeld7. Este autor também discorre sobre a teoria do teatro épico, desenvolvida por 

Brecht, cuja temática é justamente de levar ao teatro o exercício reflexivo, em 

contraposição ao teatro de mero entretenimento, daí também a crítica brechtiana à 

crítica aristotélica. O que em Aristóteles toma forma distante do esforço de pensar a 

realidade, aquilo que se aproxima mesmo da alienação, e não poderia ser de outra forma 

na concepção deste autor, em Brecht ganha poder crítico e de função até educativa. O 

teatro épico se revela, na linha do dramaturgo alemão, em oposição ao teatro dramático, 

pois é aquela peça que provoca o esforço de quem assiste, está mais próxima da 

realidade crua do que do ilusionismo, e nesse ponto a crítica brechtiana se aproxima 

com veracidade de questões com as quais a ciência jurídica e demais ciências humanas 

têm de lidar constantemente.  

Evidentemente Brecht foi influenciado por seu tempo, tomou suas posições, mas 

o que se quer analisar é especificamente essa colocação do fazer justiça atrelado à 

situação histórica e ao caso, em contraposição a qualquer idéia de justiça eterna, ainda 

que para a realização dessa justiça o custo seja a desobediência ao próprio ordenamento 

positivado. 

 A questão de ordem jurídica que se revela de antemão é justamente até que 

ponto estão presentes na decisão do juiz o ordenamento, métodos e teorias correntes no 

pensamento jurídico, e é neste ponto que a hermenêutica faz-se importante como 

caminho delineador, mesmo desfazendo amarras metodológicas, visando a compreensão 

do evolver constante que se dá no campo da dogmática e da aplicação do Direito. 

                                                 
6  BRECHT, Bertolt. O círculo de giz caucasiano. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. pag.208 
7  “Por sua vez, o antiilusionismo e antipsicologismo dos expressionistas são totalmente 
‘transfucionados’ na obra de Brecht, despidos do apaixonado idealismo e subjetivismo desta corrente. 
Brecht absorveu e superou ambas as tendências numa nova síntese, à semelhança do marxismo que 
absorveu e reuniu o materialismo mecanicista e o idealismo dialético de Hegel numa nova concepção.” 
Cf. Rosenfeld. O Teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2002. Pág. 146. 

4998



 

 Esse empenho teórico está mais relacionado à investigação da realidade do 

Direito do que ao simples recolhimento e constatação do que acontece no universo 

jurídico, nos tribunais e na aplicação da lei. Tal investigação está para além do mero 

conhecer, intenta mesmo um gênero mais aguçado de compreensão, o que ultrapassa o 

caráter tão somente científico da hermenêutica, como escreve Gadamer: 

 
O fenômeno da compreensão perpassa não somente tudo que diz respeito ao 
mundo do ser humano. Tem vitalidade independente também no terreno da 
ciência e resiste à tentativa de deixar-se ser reinterpretado como um método da 
ciência... Seu propósito é o de procurar em toda parte a experiência da verdade, 
que ultrapassa o campo de controle da metodologia científica, e indagar de sua 
própria legitimação, onde quer que a encontre.8

 

O método dialético é aquele pelo qual se analisa a peça, e mais especificamente 

sua personagem, o juiz Azdak, com os olhos da Hermenêutica Jurídica, na intenção de 

colocar em relevo questões de fundamental importância para pensar a ciência jurídica, o 

fazer justiça. Pois se o conceito de justiça e sua própria substância são o eixo entorno do 

qual gira a busca do Direito, nada mais vital do que discuti-los mesmo na interface desta 

ciência com outras disciplinas e formas do pensar. Em um procedimento comparativo e 

mediante o apontamento de sutilezas e da própria discussão de justiça que se desenvolve 

na peça de teatro é possível apreender na linguagem do teatro brechtiano o que muitas 

vezes o método puramente jurídico encontra limitações em realizar. 

O esforço da Hermenêutica Jurídica, cujo método interpretativo em geral e 

tradicionalmente ainda segue campos delimitados, encontra na literatura a possibilidade 

de expansão de sua própria expressão enquanto ciência, pressionando as atas 

metodológicas em um movimento interno que busca relacionar-se com outras atividades 

teóricas, ganhando assim dimensões dela própria que, por si só, encontra dificuldade em 

alcançar. Mesmo a compreensão aqui é um elemento que se distingue do simples 

conhecimento, como coloca Gadamer, como se dependesse não apenas da carga 

informativa jurídica, porém de percepções que fogem àquele olhar extremamente 

debruçado sobre a teoria e prática jurídicas. 

                                                 
8  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. 3.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. pag. 31 e 32 
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Frente a Azdak9, uma personagem de tal profundidade, cujas angularidades de 

caráter emergem tão miseráveis e ao mesmo tempo tão magníficas, como identifica 

Roland Barthes, encontra-se a possibilidade de ligar aí a Hermenêutica Jurídica em um 

trabalho de análise na composição do teatro brechtiano. Melhor justificativa para este 

procedimento não há senão a própria dimensão de verdade do absurdo, do literário e 

mesmo do fantástico. O ilusionismo criado pelos dogmas jurídicos dos ordenamentos, a 

falsa sensação de bem estar e segurança cravada em códigos, tudo isso cai por terra 

mediante a secura da realidade. 

Brecht, todavia, tem o condão de pôr no papel a crueza da humanidade com uma 

força e uma delicadeza incríveis, delineando com sutilezas as brutalidades intermináveis 

de que é capaz um homem, dando ao absurdo um tom irônico e carregado de um humor 

não tão inocente, porém em nada destrutivo. Por tudo isso, crê-se com este estudo ser tal 

peça objeto de análise bastante pertinente ao pensamento do Direito. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Hermenêutica Jurídica, esse espaço interpretativo, já ganhou na academia norte-

americana e mesmo na Europa relações intensas com a literatura. A obra do dramaturgo 

alemão Bertolt Brecht emerge da produção literária do século vinte como fonte 

inspiradora e de compromisso com a realidade dos nossos tempos. O que está 

circunscrito nas metáforas teatrais, lugar de expansão da arte, carrega com densidade as 

complexas relações humanas estabelecidas no tempo e espaço. Vê-se com este estudo 

não a conclusão de uma pesquisa, nem qualquer resolução para as diversas questões 

colocadas frente ao Direito, porém o investimento em uma possibilidade de 

contextualização e mesmo de investigação dentro da ciência jurídica. Não há aqui a 

                                                 
9  “As dificuldades com a caracterização de Azdak me detiveram por duas semanas, até que 
encontrasse o fundamento social da sua conduta. No começo, tinha apenas sua legislação miserável, com 
a qual os pobres se davam bem. Sabia que não devia mostrar, por exemplo, que se deve torcer o direito 
vigente para que se faça justiça, mas sim que vereditos descuidados, ineptos e até ruins podem render 
alguma coisa para aqueles que realmente precisam de justiça. É por isso que Azdak tinha que ter traços 
egoístas, amorais e parasitários, tinha que ser o mais baixo e mais degenerado dos juízes. Mas ainda me 
faltava uma causa elementar de ordem social. Encontrei-o em sua decepção ao perceber que a queda dos 
velhos senhores não anuncia um novo tempo, mas um tempo de novos senhores. Assim, ele continua a 
praticar o direito burguês, só que esfarrapado, sabotado, no exclusivo interesse do próprio juiz. Mas é 
claro que essa explicação não muda nada das minhas intenções e não justifica Azdak.” Cf. BRECHT, 
Bertolt. Diário de Trabalho. Vol.1 Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 
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pretensão definitiva de estabelecer novos caminhos metodológicos, mas sim o 

apontamento de outro caminho que, pelos motivos já expostos, é deveras válido.  

Posto também que nos encontramos em uma sociedade cuja carga de 

informações torna-se cada vez mais intensa, e que temos dificuldades em selecionar a 

forma do conhecer cotidiano, os elementos ligados a uma busca mais profunda de 

compreensão surgem como ferramenta do esforço pela verdade e apreensão mais clara 

das disposições que a realidade coloca no mundo, ou seja, através de imagens às vezes 

absurdas se pode captar mais do que pela clareza de certa forma manipulada por quem 

produz informação.  

É, portanto, evidentemente possível estabelecer um elo forte entre a ciência 

jurídica e a linguagem literária, elemento através do qual surge um novo prisma para 

pensar o Direito, e mesmo para a inclusão desta discussão na disciplina de Introdução 

ao Estudo do Direito, como método de pesquisa. 
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LIMITES À INTERPRETAÇÃO: INTERPRETAÇÕES INTOLERANTES E 

INTOLERÁVEIS 

 

 

                                                                                                           Priscila Cavalcante∗

                                                      
RESUMO 

O presente trabalho visa estudar os possíveis limites à interpretação, tecendo um diálogo 

entre o livro Laiaali: a universalidade do problema hermenêutico e a obra de Umberto 

Eco, Interpretação e Superinterpretação. Configura-se como o seu arcabouço teórico a 

dissensão narrada no manuscrito árabe medieval, trazido por Odim Brandão Ferreira, e 

o seu entrelaçamento com a lúcida abordagem de Eco acerca da essência do processo 

interpretativo. Em seu trabalho, Eco define a natureza do significado, os limites e 

possibilidades da interpretação, identificando possíveis superinterpretações. A 

pluralidade de interpretações conduz os leitores a enfocar o lado aberto dos direitos dos 

intérpretes, o que pode desviá-los do próprio objeto estético. Importante, desta forma, 

fixar critérios e limites à atividade do intérprete. A interpretação pode conduzir a 

determinados significados, sendo prejudicada se direcionada arbitrariamente a outros. 

Critica Eco os intencionalistas, por seu enfoque no autor (intentio auctoris) e os 

radicais, pela soberania do leitor (intentio lectoris), buscando a real intenção do texto 

(intentio operis). A partir dessa dialética, vislumbrar-se-ão interpretações intolerantes 

que sufocam a pluralidade e a diversidade, assim como intoleráveis que desnaturam a 

real transmissão do significado.1

 

PALAVRAS CHAVES 

INTERPRETAÇÃO; LIMITES; TOLERÂNCIA. 

 

 

                                                 
∗ Graduada pela Universidade de São Paulo (USP), Mestranda pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Professora de Ciência Política da UNIFACS e Advogada.  
1  Interpretações intolerantes significam, neste contexto, aquelas que desrespeitam a pluralidade 
de manifestações culturais e se fecham aos doutos do saber. Interpretações intoleráveis referem-se ao que 
Umberto Eco denominou interpretações insustentáveis ou superinterpretacões, ou seja, aquelas que 
excedem a mensagem e podem mutilar o sentido do texto.  
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ABSTRACT 

This paperwork aims at studying the possible limits of interpretation, quilting a dialogue 

between the book Laiaali: a universalidade do problema hermenêutico and Eco’s 

classical book, Interpretation and Overinterpretation. Its theoretical approach is the 

dissention narrated in the medieval Arabic manuscript, brought by Odim Brandão 

Ferreira, and its relation with Eco’s lucid approach upon the interpretation’s process 

essence. In his work, Eco defines the nature of significance, the limits and possibilities 

of interpretation, identifying possible cases of overinterpretations. The plurality of 

interpretations drives the reader to focus on the open side of the interprets’ rights, which 

may deviate them from the aesthetical object. It is, therefore, important to establish the 

criteria and limits to the interpret’s activity. The interpretation may lead to determined 

significations, but also, be hindered if directed arbitrarily to others. Eco criticizes the 

intencionalists, for their focus on the author (intentio auctoris) and the radicals, for the 

reader’s sovereignty (intentio lectoris), seeking the real text intention (intentio operis). 

From this dialectic process, it will be possible to discern intolerant interpretations, 

which suffocate the plurality and diversity, as well as intolerable ones, which denature 

the real transmission of significance. 

  

KEYWORDS 

INTERPRETATION; LIMITS; TOLERANCE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A arte da interpretação relaciona-se intimamente com a liberdade. Não obstante se 

acredite que a liberdade antecede a ação, integrando o recôndito do ser e a intimidade 

privada, na sua configuração original, estava vinculada à interação conjunta na esfera 

pública. O juízo precede a ação e a vontade a inicia, mas a liberdade é concomitante a 

mesma, de modo que o ser livre é agir, pois os homens encontram-se livres enquanto 

agem, não antes nem depois da ação.2  

 

                                                 
2  ARENDT, Hannah. O que é Liberdade? Entre o Passado e o Futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. 
5. ed, São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 199. 
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Esta liberdade penetrou no âmbito literário em suas diversas matrizes e, por 

conseqüência, nos textos teológicos e jurídicos. Embora na época clássica o seu 

entendimento perpassasse a esfera política, adentrou, sobretudo na Idade Média, o 

campo da vontade. Um dos reflexos do inter-relacionamento entre vontade e liberdade 

foi o controverso enleio entre poder e opressão. No limite, da mesma forma que surgem 

formas de dominação tiranas, vislumbram-se modos de interpretação que focalizam no 

querer solipso, do autor ou do leitor.3  

 

No âmbito das artes, Hannah Arendt distingue as artes de realização das artes criativas 

de fabricação, expondo que, nas artes de fabricação, a liberdade permanece oculta, 

valorizando-se o produto final. Ao contrário, nas artes de realização, o processo permite 

a exposição das virtudes artísticas (tocar, dançar), em um espaço público e na presença 

de outros. Na polis, a liberdade desvela-se.4

 

A interpretação como arte de fabricação valoriza o resultado, isto é, a obra-prima em si. 

À luz da arte de realização, busca-se compreender o processo com todos os seus 

desafios e vicissitudes, construindo um espaço de interação com o outro que ora se 

amplia e ora se restringe. O reconhecimento da identidade do outro pode engendrar uma 

reação de tolerância ou intolerância, proximidade ou repúdio, solidariedade ou 

indiferença.  

 

Neste diapasão, surge o intérprete como um elo que não permite apenas a difusão da 

obra em outros ambientes e culturas, mas, até mesmo, a sua utilização como 

instrumento propedêutico de amadurecimento da consciência e difusor da tolerância. 

 

Como expoentes dessa empreitada, foram escolhidos dois textos significativos na arte 

de interpretar. O primeiro remete à universalidade do problema hermenêutico, que 

permeia a humanidade desde o assombro (thaumazein) grego, passando-se pela 

                                                 
3  “Os gregos, mais que qualquer outro povo, refletiram sobre a moderação e a necessidade de 
domar os corcéis da alma, e, contudo, nunca tomaram consciência da vontade como uma faculdade 
distinta, separada das demais capacidades humanas.” (Ibid., p. 211). 
4  Ibid., p. 200-201. 
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hermeticidade medieval, até o profícuo debate da desconstrução contemporânea.5 O 

segundo preocupa-se com o desequilíbrio da atividade interpretativa que, ora prioriza o 

intérprete e suas divagações, ora entroniza a intenção do autor original. Incomoda-se 

também com a ausência de significados e com pluralidade ilimitada de possibilidades 

que neutralizam uma direção mais verossímil ao leitor, o que pode ter como inspiração a 

própria mentalidade hermética medieval de um verdade sempre perseguida e jamais 

alcançável.  

 

Embora o presente trabalho não tenha por escopo tecer comentários acerca das 

implicações especificamente jurídicas desse debate, o Direito, como linguagem, sofre 

diretamente, em sua matriz hermenêutica, o impacto da atuação dos seus diversos 

operadores, tendo como aspecto peculiar um propósito, não necessariamente fornecido 

pelo próprio processo interpretativo, mas trazido de fora, que guia o processo.6

 

Indubitavelmente, a Literatura é uma fonte inesgotável de aprendizado para o Direito. 

Os conflitos que as normas visam dirimir são melhor compreendidos nos fartos 

exemplos ilustrados na literatura, a comédia e o drama se entrelaçam nas complexas 

redes dos relacionamentos humanos que justamente pela sua humanidade apresentam 

nuances de intolerância e laços de solidariedade.   

 

1 OS SENHORES DA INTERPRETAÇÃO: A (IN)TANGIBILIDADE DO 

SIGNIFICADO 

 

                                                 
5  Os Novos Críticos configuram-se como  
 um movimento da teoria literária surgido nos anos 20, nos EUA, tendo a 
  obra literária como objeto estético e auto-referencial. Separam o texto do seu autor, 
considerando o texto como objeto em si mesmo, que pode demonstrar múltiplos significados. Defendem o 
rompimento com a análise literária a partir de contextos sociais ou culturais. Integram essa matriz autores 
como William K. Wimsatt e Monroe Beardsley. Os Desconstrutivistas estruturam a sua teoria sobre um 
ceticismo hermenêutico, e conferem especial relevo às informações contextuais. Asseveram a 
impossibilidade de se obter um conhecimento objetivo e seguro do mundo e, portanto, segundo eles, não 
há interpretações garantidas. Destacam-se, nesse contexto, G. K. Chesterton, Derrida e William Dembski. 
6  Uma das críticas apresentadas por Posner para a exaustão do tópico interpretativo no Direito é 
justamente a sua condução por um propósito externo e pré-determinado e não o resultado de um processo. 
(POSNER, Richard A. Law and Literature. Boston: Harvard University Press, 1998, p. 209-210.   
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O livro Laiaali: a universalidade do problema hermenêutico nos fora apresentado (e 

presenteado) pelo grande Mestre e Professor Washington Trindade, um grande difusor 

da diversidade e da pluralidade, cuja docência em diversas áreas do direito (e fora dele) 

corrobora a importância e a universalidade do problema hermenêutico, e nos inspira a 

adentrar nesse fascinante debate.    

A obra inicia-se com um profícuo debate, na Casa do Saber, promovido pelo Califa Al-

Ma’mun com os representantes mais ilustrados dos quatro ritos sunitas,7 acerca da 

hermenêutica mais adequada para a Chari’a. A grande questão cingia-se à unidade da 

religião. Após longas discussões, conclui pela abrangência de interpretações, 

descredenciando qualquer escola como senhora absoluta da verdade.  

 

A postura tolerante permeava não apenas suas convicções, mas sua atuação como 

governante. Ao derrotar o imperador Bizantino Miguel II, impôs, como condição de 

paz, o direito de traduzir todos os livros de filosofia da Grécia, ainda não vertidos ao 

árabe.8

 

Em Obra aberta9, uma reunião de ensaios acerca da indeterminação na arte 

contemporânea, Eco advoga um papel ativo ao intérprete na estruturação de objetos de 

valor estético. Para ele, toda obra de arte é aberta, comportando diversas interpretações. 

Esta pluralidade de interpretações conduziu os leitores a focalizar no lado aberto dos 

direitos dos intérpretes, e não no próprio objeto estético. Seguindo seu raciocínio, a 

                                                 
7  Os quatro ritos ortodoxos eram hanifitas, habalitas, maliquitas e chafiitas. (FERREIRA, Odim 
Brandão. Laiaali: a universalidade do problema hermenêutico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2001, p. 17).  
8  O que demonstra a sua sensibilidade ao sentido real da filosofia como harmonia ou acordo com 
o saber. Heidegger esclarece que “A palavra grega philosophía remonta à palavra philósophos. (...) O 
adjetivo grego philósophos significa algo absolutamente diferente que os adjetivos filosófico, 
philosophique. Um anèr philósophos é aquele, hòs philei tásophón; philein, que ama a sophón significa 
aqui, no sentido de Heráclito: homologein, falar assim como o Lógos fala, quer dizer, corresponder ao 
Lógos. Este corresponder está em acordo com o sophón. Acordo é harmonia. O elemento específico de 
philein do amor, pensado por Heráclito, é a harmonia que se revela na recíproca integração de dois seres, 
nos laços que os unem originariamente numa disponibilidade de um para com o outro.” (HEIDEGGER, 
Martin. Que é isto – A Filosofia? Coleção Os Pensadores.Trad. Ernildo Stein.São Paulo: Nova Cultural, 
1999, p. 32-33).  
9  ECO, Umberto. Obra Aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. Trad. 
Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
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noção de semiótica ilimitada não significa ausência de critérios e limites na 

interpretação dos textos.10

  

Segundo ele, “interpretar um texto significa explicar porque essas palavras podem fazer 

várias coisas (e não outras) através do modo pelo qual são interpretadas”.11 Assim, em 

uma análise textual, existe ao menos um caso em que se pode afirmar que uma 

determinada interpretação é ruim. Diante de um mundo acometido pela insuficiência e 

pelo excesso de significados,12 como delinear critérios equilibrados que norteiem o 

sentido?  

 

Em suas ponderações, critica Eco os intencionalistas, ao afirmarem que a única 

interpretação válida é a que persegue calorosamente a intenção original do autor, bem 

como os radicais da interpretação centrada no leitor. A partir deste embate de idéias, 

constrói a intenção do texto. Entre a intenção do autor (intentio auctoris), às vezes 

inescrutável ou irrelevante, e a intenção do intérprete (intentio lectoris) repousa o que 

deve realmente ser perquirido como real intenção do texto (intentio operis).13

 

Eco polemiza ao asseverar que o debate contemporâneo, sobre ausência de significados 

ou a sua pluralidade em um texto, repousa em movimentos herméticos seculares, ou 

seja, possui origens arcaicas, por ele provadas ao longo da sua exposição.14

 

Primeiramente, Eco, ao analisar a origem da racionalidade, depara-se com o conceito de 

modus. A moderação refere-se a estar dentro do modus, a saber, dentro de certos limites 

ou medidas. Este termo, embora não tenha servido precisamente para traçar as fronteiras 

entre racionalismo e irracionalismo, ao menos permitiu a contemplação de duas 

                                                 
10  “(...) procurei mostrar que a noção de uma semiótica ilimitada não leva à conclusão de que a 
interpretação não tem critérios. Dizer que a interpretação (enquanto característica básica da semiótica) é 
potencialmente ilimitada não significa que a interpretação não tenha objeto e que corra por conta própria. 
Dizer que um texto potencialmente não tem fim não significa que todo ato de interpretação possa ter um 
final feliz” (Id. Interpretação e Superinterpretação. Trad. MF. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 28). 
11  Ibid., p. 28. 
12  “Assim, a arte e a realidade não-artística funcionam nas mesmas condições, como criadoras de 
significado e portadoras de significado, num mundo notório por ser simultaneamente afortunado e 
flagelado pela insuficiência e pelo excesso de significados.” (BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-
modernidade. Trad. Mauro Gama e Claudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 135).  
13  ECO, op. cit., p. 29. 
14  Ibid., p. 30. 

 5009



  

posturas interpretativas básicas: “decifrar o texto como um mundo ou o mundo como 

um texto”.15

 

Defende Eco que a análise semiótica da noção de similaridade é deveras importante 

para isolar as imperfeições da semiótica hermética e dos processos de 

superinterpretação. Há, portanto, similaridades relevantes e significativas e outras 

ilusórias.16  

 

Fundamental no texto é o estabelecimento de um critério para aferir ser uma 

interpretação excessiva. Consoante o raciocínio de Eco, se não existem regras que 

permitam definir o que seria uma boa interpretação, ao menos há uma regra que defina 

as interpretações incorretas. Assume inicialmente, sem definir, o critério da 

economicidade textual. A partir de então, avalia casos de superinterpretação em textos 

sagrados seculares.17  

 

Se um texto torna-se sagrado para uma determinada cultura, o seu processo de leitura 

torna-se suspeito e pode incorrer no perigo da superinterpretação. Assim, os excessos 

podem ser verificados tanto no âmbito sagrado, nos textos bíblicos, por exemplo, como 

na esfera secular. Observa Eco que Thomas Kuhn defendia o argumento de que uma 

teoria, para ser aceita como paradigma, deveria parecer melhor que as demais, sem 

necessariamente explicar todos os fatos de que trata. Deve ser a melhor, ainda que não 

esgote o assunto.18  

 

Em suma, utiliza Eco os critérios da comparação de interpretações, da coerência 

interna19 e da economia textual para definir qual seria, dentre várias possíveis, a mais 

adequada, ou, ao menos, a inadequada.20 Na esteira de seu raciocínio, deve ser superada 

a análise textual segundo a intenção do autor (intencionalista) ou a intenção do 

                                                 
15  Ibid., p. 31. 
16  Ibid., p. 57. 
17  Ibid., p. 61. 
18  Ibid., p. 70. 
19  “Qualquer interpretação feita de uma certa parte de um texto poderá ser aceita se for confirmada 
por outra parte do mesmo texto, e deverá ser rejeitada se a contradisser. Neste sentido, a coerência interna 
do texto domina os impulsos do leitor, de outro modo incontroláveis.” (Ibid., p. 76). 
20  Ibid., p. 72. 
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intérprete (desconstrução), devendo-se perquirir acerca da intenção do próprio texto e 

sua interação com o autor.21  

 

Introduz o conceito de leitor-modelo, não como um super leitor que perfaz a única 

conjectura correta, mas aquele capaz de realizar infinitas conjecturas, sendo fruto da 

própria produção do texto. Em um ciclo hermenêutico, o texto é concretizado pela 

interpretação e resulta no leitor-modelo. O texto constrói-se por intermédio da 

interpretação, de forma que a sua intenção é revelada na própria leitura.22

 

À guisa de uma conclusão, expõe que não se pode olvidar da premissa de que “entre a 

intenção inacessível do autor e a intenção discutível do leitor está a intenção 

transparente do texto, que invalida uma interpretação insustentável”. 23

 

Em uma ciranda dialética, o pensamento hermético difundiu uma linguagem ambígua e 

metafórica, permitindo múltiplas interpretações na composição de um significado final 

inatingível. Ao mesmo tempo, cristalizou-se na cultura pós-moderna, notabilizada pelo 

deslocamento permanente de significado e pela ausência de sentido verdadeiro.24  

 

Na leitura de Maffesoli, a pós-modernidade é “a sinergia de fenômenos arcaicos com o 

desenvolvimento tecnológico”.25 Entende ele esse movimento como uma tríade: pessoa, 

presentismo e lugar. A pessoa representa a pluralidade das tribos e a consciência de si 

como relação. O presentismo revela o hedonismo, a moda e o culto a diversas imagens e 

                                                 
21  “A intenção do texto não é revelada pela superfície textual. Ou, se for revelada, ela o é apenas 
no sentido da carta roubada. É preciso querer vê-la. Assim, é possível falar na intenção do texto apenas 
em decorrência de uma leitura por parte do leitor. A iniciativa do leitor consiste basicamente em fazer 
uma conjectura sobre a intenção do texto” (Ibid., p. 74). 
22  Ibid., p. 75-76. 
23  Ibid., p. 93. Como exemplo de interpretação insustentável ou intolerável: “Equiparar homens a 
Deus não passa de apostasia. Se o consenso entre doutos se converter na fonte primordial do nosso saber, 
então os doutos, na prática, tomarão o lugar de Deus, porque poderão atribuir ao texto sagrado qualquer 
significado, até diverso do real” (FERREIRA, op. cit., p. 57, grifo nosso). 
24  “Um texto é um universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões. A 
linguagem é incapaz de apreender um significado único e preexistente: o dever da linguagem é, ao 
contrário, mostrar que aquilo de que podemos falar é apenas a coincidência dos opostos. A linguagem 
espelha a inadequação do pensamento: nosso ser-no-mundo nada mais é do que ser incapaz de encontrar 
qualquer significado transcendental.” (ECO, op. cit., p. 45). 
25  MAFFESOLI, Michel. Notas sobre a pós-modernidade. O lugar faz o elo. Trad. Vera Ribeiro. 
Rio de Janeiro: Atlântica, 2004, p. 21. 
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símbolos. No lugar, reivindicam-se espaços de reinserção e compartilhamento 

emocional, um retorno ao local, onde o elo é restaurado.  

 

A inquietação, a implosão das fronteiras, a busca incessante pela liberdade e a 

mobilidade dispersa caracterizam a profusão desconfortante do mundo pós-moderno.26 

O mundo, envolto no dilaceramento, (re)descobriu o Outro. Essa relevante descoberta 

remete a um outro diálogo exposto por Ferreira em suas reflexões.   

 

2 OS SERVOS DO SABER: A PERCEPÇÃO DA (IN)TOLERÂNCIA 

 

Nos debates da Casa do Saber, questionou-se a possibilidade da colaboração xiita e 

estrangeira, desde que não ofensiva à fé. Os opositores temiam a quebra da unidade do 

povo, tão valorizada pelo profeta, a violação do interesse público e a desordem, 

possivelmente causada pelos estranhos.27 Os hanifitas quebraram o uníssono dos outros 

grupos, defendendo a ampla discussão e a abolição do reducionismo de uma facção. 

Não admitiam a exclusão de opiniões significativas, abrindo as portas aos xiitas e 

tolerando a contribuição de estrangeiros.28

 

O diálogo entre os sábios demonstra a complexidade em se encontrar critérios para 

limitar a interpretação e o receio de abordagens absurdas. Em face desse dilema, a 

proposta de Eco é que “se há algo a ser interpretado, a interpretação deve falar de algo 

que deve ser encontrado em algum lugar, e de certa forma respeitado”. Continuando, 

propõe o autor que se assuma o lugar de escravo, pois esta seria “a única maneira de 

nos tornarmos, se não os senhores, aos menos os servos respeitosos da semiótica”.29

 

Imbuído do espírito de servo do saber, o califa decide ouvir os xiitas, irmãos na fé, 

resistindo, entretanto, devido ao interesse público (istiçlâh), à participação dos 
                                                 
26  BAUMAN, op. cit., p. 121. Em um interessante ensaio sobre o tema, Taschner, baseando-se nas 
lições de Baudrillard, entende a pós-modernidade como um processo de de-diferenciação, ou seja, 
implosão de fronteiras entre dimensões da vida social previamente distintas. Segunda ela, “Esse processo 
tem como contrapartida o fim de todas as positividades, dos grandes referentes e das finalidades da teoria 
social prévia: o real, o significado, a história, o poder, a revolução e até o próprio social.” (TASCHNER, 
Gisela B. A pós-modernidade e a sociologia. Revista USP. São Paulo, n. 42, p. 11. junho/agosto, 1999).     
27  FERREIRA, op. cit., p. 22. 
28  Ibid., p. 27-29. 
29  ECO, op. cit., p. 51. 
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estrangeiros. Não obstante, teses compatíveis com a revelação divina, mesmo 

procedentes do exterior, seriam bem vindas.30

 

A sua atitude demonstra que a atividade interpretativa exige limites, sob pena de não 

captar a mensagem transmitida pelo autor e desfigurar completamente o sentido da obra, 

transmudando-se em uma interpretação intolerável. Os traços limítrofes, contudo, 

incluem contribuições de diversas matrizes.31 A oitiva das diferenças é possível graças à 

tolerância32 com os dissidentes33, à liberdade de expressão e à difusão do 

multiculturalismo.34 A postura intolerante prejudica o próprio processo interpretativo. 

 

A proposta não é definir o método para tal empreitada, mas ao menos esclarecer que 

nem todos os infindáveis métodos (ou contra-métodos), nem os seus respectivos 

resultados são necessariamente adequados. Como exposto na discussão: “muitas são as 

alternativas válidas de interpretação do texto sagrado - a existência de nossas quatro 

                                                 
30  FERREIRA, op. cit., p. 27-29. Os xiitas, contudo, declinaram o convite e enviaram apenas 
observadores (Ibid., p. 41). 
31  A pluralidade é corolário do reconhecimento das limitações humanas e da abertura das portas 
do conhecimento. Destarte, nota-se que “(...) a porta do conhecimento ficou para nós, pobres seres 
incompletos, apenas entreaberta, em que filósofos e pensadores tentam a passagem do real palpável, 
cognoscível, ao ideal substancial, do transeunte ao permanente, do físico ao metafísico” (TRINDADE, 
Washington Luiz. Prólogo à autoscopia. Fórum - Revista do IAB, edição especial, 2001/2004, p. 366.).  
Complementando, nas palavras de Ferreira, “Não percebi que o grande tesouro do império confunde-se 
com essa pluralidade de pessoas a caminhar juntas na estrada construída pelo congregador Deus. Imerso 
em puro preconceito, acreditei na possibilidade de separar o justo do injusto com auxílio exclusivo dos 
sábios em discussão apartada do restante da nossa fraternidade. (FERREIRA, op. cit., p. 61, grifo nosso). 
Haberle sugere, em seu catálogo de intérpretes, a opinião pública democrática e pluralista, a mídia, as 
iniciativas dos cidadãos, as associações, os partidos políticos, igrejas, artistas, pedagogos, associações de 
pais, etc. (HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos interpretes da 
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da constituição. Trad. Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 22-23). 
32  WALZER, Michael. Da Tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. XII. Segundo o autor, 
o objetivo do seu trabalho é entender o que sustenta a tolerância e como ela funciona, porquanto, para ele, 
a tolerância sustenta a própria vida. 
33  Lembra Noam Chomsky que, desde a Grécia Antiga, passando pela Bíblia, os dissidentes que 
tentaram pregar a verdade e a honestidade foram execrados e mal vistos em seu tempo, tendo sua 
integridade sido reconhecida apenas pela posteridade. (CHOMSKY, Noam. Os Caminhos do Poder. 
Reflexões sobre a natureza humana e a desordem social. Trad. Elisabete Lacerda. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1996, p. 76). Vide o exemplo de Jesus Cristo, nas narrativas dos Evangelhos: 
“Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua 
casa” (Mt 13:57, BÍBLIA SAGRADA: Nova Versão Internacional. Trad. Sociedade Bíblica 
Internacional. São Paulo: Vida, 2001, p. 1062.). E “Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta 
não tem honras na sua própria terra” (João 4:4, Ibid, p. 1159.). 
34  “O multiculturalismo como ideologia é um programa que visa a uma maior igualdade 
econômica e social. Nenhum regime de tolerância funcionará por muito tempo numa sociedade imigrante, 
pluralista, moderna e pós-moderna, sem a combinação destas duas atitudes: uma defesa das diferenças 
grupais e um ataque contra as diferenças de classe.” (WALZER, op. cit., p. 144). 
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escolas dá a melhor prova disso. No, entanto, desse universo de opções hermenêuticas 

estão excluídas as que transformem o texto da unidade em pacto suicida. Todas as 

opções estão admitidas, menos as que signifiquem ou possam implicar a destruição da 

própria base sagrada e intocável da revelação.”35  

 

O hermetismo antigo, assim como algumas abordagens contemporâneas sustentam que 

um texto é um universo indefinido, em que o intérprete desvela inúmeras conexões. O 

texto revela-se como linguagem, incapaz de apreender um significado absolutamente 

previsível. A linguagem, ao mesmo tempo em que visa transmitir um pensamento, 

depara-se com a inadequação do mesmo. 

 

Nesta visão, a perseguição do significado aparenta o mito de Sísifo e mostra-se 

inatingível. Defende Eco, contudo, a existência de critérios para limitar a interpretação 

que, no mínimo, desviariam de abordagens absurdas. Uma postura humilde do leitor, 

assim, é fundamental na elucidação da significância textual. 

 

O intérprete pode racionalizar a sua interpretação, imiscuindo no texto um sentido não 

permitido, se for contrário ao princípio da economia textual e não se encaixar nas 

interpretações possíveis. Condena-se, por conseguinte, a superinterpretação, justamente 

por desrespeitar esta fronteira. Se o texto fala e de fato permite uma infinidade de 

interpretações em seu contexto, o autor empírico deve silenciar. O que não significa que 

não possa agir como leitor modelo, ou mesmo admirar leituras diversas do seu próprio 

texto. 36

 

Transpondo o debate para a seara jurídica, as interpretações devem ser amplas, plurais e 

não fechadas ao saber de uma casta. Em contrapartida, certos desvios à Lei Maior 

podem, não apenas desnaturá-la, como sufocar o seu texto e matar o seu propósito. 

Como sucedeu com Desdêmona, vítima do general mouro de Veneza, Otelo, que, em 

                                                 
35  FERREIRA, op. cit., p. 37, grifo nosso. 
36  ECO, op.cit. , p. 94. 
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um ato insano, dominado pelo ciúme, superinterpreta a simples ausência de um lenço 

de linho e asfixiada a sua amada.37  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Interpretar um texto é perpassar os trilhos da própria identidade. Delineá-la implica 

conhecer o Eu e reconhecer o Outro, necessariamente diferente, mas não 

hierarquicamente superior ou inferior. Embora o Outro seja diferente, ele é semelhante 

por ser humano, pois é na humanidade que uns se assemelham aos outros.  

 

A pluralidade hermenêutica expõe a singularidade da condição humana, que ora 

valoriza o solilóquio da visão do leitor, ora o diálogo com o texto, em busca da intenção 

do autor.  

 

Neste embate, Umberto Eco traz uma imensa contribuição, demonstrando, com 

seriedade, que a abertura de uma obra ao processo dialógico não significa ausência de 

limites a sua interpretação. Propõe, então, alguns critérios que evitem 

superinterpretações. 

 

A sua reflexão coaduna-se com a inquietação da Casa do Saber, explicitada por 

Ferreira, que revela não apenas a universalidade do problema hermenêutico como a 

impossibilidade de compreendê-lo sem uma postura tolerante e respeitosa.  

 

Entende-se, por conseguinte, que algumas interpretações configuram-se como 

intolerantes, fechando-se a riqueza trazida pelo texto. Isto não significa que não existam 

posturas interpretativas intoleráveis. A atividade hermenêutica exige critérios, 

porquanto, no limite, a sua ausência pode desfigurar completamente o sentido da obra. 

Certamente, a fronteira entre esses extremos é assaz tênue e os critérios acima expostos 

não são estanques. A reflexão, contudo, estabelece um importante elo entre um pretenso 

senhorio interpretativo, que pode confluir para a intolerância e a humildade dos servos 

                                                 
37  SHAKESPEARE. Othelo. The Moor of Venice. Act V, scene II. In: The Tragedies of William 
Shakespeare. New York: Modern Library, 1994, p. 873.  
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do saber, que se abre ao diálogo, ao mesmo tempo em que tece limites, preservando sua 

coerência interna.   
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A NARRAÇÃO E A DESCRIÇÃO: UMA ANÁLISE DO POSITIVISMO E 

DO PÓS-POSITIVISMO A PARTIR DA LITERATURA 

 

 

Rogério Monteiro Barbosa∗

 

RESUMO 

O presente artigo pretende mostrar como a Literatura pode auxiliar na compreensão do 

Direito. A partir de uma análise da narração e da descrição literária, pretende-se demonstrar 

como o Positivismo Jurídico, por querer descrever o Direito, o reduz a uma dimensão 

meramente fática. Por sua vez, o Pós-Positivismo, ao incrementar a narrativa em sua 

metodologia, consegue resultados mais satisfatórios na compreensão do fenômeno jurídico. 

Alguns aspectos serão destacados, tais como o tempo, o espaço e posição de observador ou 

participante. Este na narração, aquele na descrição, tanto na Literatura como no Direito. Na 

descrição, todos os objetos são nivelados e possuem a mesma importância. Há uma 

ontologização do mundo e o ser humano sofre um processo de naturalização que o faz 

perder sua complexidade. Já na narração, é com a própria narrativa que o mundo ganha 

sentido. Além disso, existe um processo seletivo que impede tanto a naturalização do 

homem, como o nivelamento do cenário por onde corre o fio condutor da história. Entende-

se que no Positivismo, ao se pretender uma análise neutra e externa ao Direito, o cientista 

descreve um objeto que, devido à complexidade de seus processos legitimatórios, não pode 

ser apenas descrito, mas deve, principalmente, ser narrado. Para se conhecer o Direito é 

preciso estar presente, participar de sua trama, dialogar com os outros envolvidos. É preciso 

adotar a postura interna de um narrador. Como um mero observador, não se pode falar nada 

a respeito das atuais e complexas exigências de legitimação do Direito, tão importantes em 

sociedades plurais e que levam a democracia a sério. 

 

PALAVRAS CHAVES 

                                                 
∗ Mestrando em Teoria do Direito pela PUC Minas, bolsista pela CAPES e Diretor Executivo do IHJ/MG. 
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POSITIVISMO, PÓS-POSITIVISMO; NARRAÇÃO; DESCRIÇÃO. 

 

ABSTRACT 

The present paper intendes to show how Literature can help to understand Law. Based on 

analysis of literary narrative and description, it intends to demonstrate how Juridical 

Positivism, as it tries to describe Law, reduces it to a merely factual dimension. On the 

other hand, Pos-Positivism, as it adds narrative to its methodology, achieves more juridical 

phenomenon. Some aspects will be outstanding, such as the time, the space and the position 

of the observer or participant. The former in narrative, the latter in description, both in 

Literature and in Law. In a description, all the objetcs are levelled and equally important. 

There is an “ontologization” of the world, and the human being undergoes a naturalization 

process, which makes him lose his complexity. In a narrative, however, it is with the 

narrative itself that the world begins to make sense. Besides, there is a selective process 

which prevents both the naturalization of man and the levelling of the scenery along which 

the conducting thread  of history runs. It is understood that in Positivism, when a neutral 

analysis which is also external to Law, is intended, the scientist describes an object which, 

due to the complexity of its legitimating processes, cannot be only described but must 

chiefly be narrated. To know Law it is necessary to be present, to participate in its 

strutcture, to discuss it with the other people involved. It is necessary to adopt the inner 

posture of a narrator. As a mere observer, nothing can be said about the complex present-

day demands for the legitimation of Law, which are so important in plural societies where 

democracy is taken seriously. 

 

KEY-WORDS 

POSITIVISM; POST-POSITIVISM; NARRATIVE, DESCRIPTION. 

 

Introdução 

 

Em sua famosa Aula, proferida no Colégio de França, Barthes, ao analisar os 

lugares do poder, encontra-o, em suas multifárias expressões, inscrito na linguagem ou, 
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mais precisamente, como diz, na língua (BARTHES, 2004, p. 12). Após dizer que a língua 

é fascista e considerar ser problemática a liberdade (subtração ao poder e não submissão de 

ninguém ao mesmo), dada a instransponibilidade da linguagem, dirá que só nos resta 

trapacear “a” e com a língua (2004, p. 16). Segundo o semiólogo, tal tarefa de rebeldia que 

permite algum tipo de escape do poder abarcador que a língua possui cabe à Literatura. 

Para ele, combater a ideologia e o poder que estão sempre presentes na língua, só pode ser 

feito em seu próprio interior, através da Literatura.  

Com o advento da Modernidade e o desencantamento do mundo, o saber científico 

passou a ocupar um importante papel. Inegavelmente, propiciou uma melhoria das 

condições de vida (assim como colocou a vida do planeta em risco). Por outro lado, em 

razão de sua superespecialização alcançada e de seu persistente caráter disciplinar, tornou-

se um saber fetichizado e arrogante. Mas como Barthes nos diz, na Literatura esse problema 

não existe, já que ela, além de poder abranger todos os saberes, não os fetichiza e ainda 

ocupa um lugar transversal entre as ciências (BARTHES, 2004, p. 18). Além disso, se por 

um lado, a ciência pretende-se universal, por outro, a vida é particular. Do mesmo modo, se 

“a ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a Literatura nos 

importa” (BARTHES, 2004, p. 19). 

Barthes também comenta a tendência atual de aproximação entre ciência e 

Literatura para defender uma necessária distância1 entre ambas, na análise da linguagem, 

que é o seu objetivo (BARTHES, 2004, p. 20) 

O que pretendo fazer neste trabalho é buscar uma aproximação entre elas. Trouxe o 

pensamento de Barthes com a intenção de demonstrar a relevância que a Literatura pode ter 

para lidarmos com a ciência. Em nosso caso, especificamente com a ciência do Direito. 

Através de uma análise do modo descritivo e narrativo da Literatura, traçarei um paralelo 

com o Positivismo e o Pós-Positivismo. Deste modo, a Literatura será usada para 

compreender o Direito, mas, ao mesmo tempo, procurarei demonstrar como ambos 

                                                 
1  Não visa, porém, a colocar cientistas de um lado e escritores de outro. Convida-nos a uma 

festa, pois, onde houver escritura pode haver sabor: “saber e sabor têm, em latim, a mesma etimologia” 

(BARTHES, 2004, p. 21) 
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possuem proximidades e semelhanças. Afinidades que se evidenciam na própria 

possibilidade de comparação. No caso do texto a seguir, comparação entre a descrição e o 

Positivismo por um lado e narração e o Pós-Positivismo por outro. 

 

O que é descrever e o que é narrar? 

 

Há questões complexas que distinguem descrição e narração e que serão analisadas. 

Antecipadamente, pode-se dizer que há três aspectos que são absolutamente relevantes 

nesta distinção: o tempo, o espaço e a perspectiva, interna ou externa, de quem narra ou 

descreve, respectivamente. Estes aspectos é que serão usados na comparação que será feita 

com o Positivismo e o Pós-Positivismo. 

Antes de envolver a narração e a descrição em uma polêmica que, de certa forma, 

coloca uma contra a outra, ou uma sobre a outra, e antes, também, de entrelaçá-las, vejamos 

o que se pode falar desses dois modos de se contar estórias e histórias. A respeito da 

narração, Reis e Lopes, considerando-na um termo extremamente polissêmico, entendem 

que de tantos possíveis significados, o mais aceito no campo da narratologia é o que define 

narração como “um processo de enunciação2 narrativa” (REIS; LOPES, 2002, p. 247). 

Gérard Genette, mesmo considerando os riscos de uma definição que pode parecer querer 

simplificar e naturalizar a narrativa define-a, em seu uso mais corrente, “como a 

representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, 

por meio da linguagem, e mais particularmente da linguagem escrita” (GENETTE, 1972, p. 

257). Não se pode deixar de mencionar que em toda narração há um narrador que não se 

                                                 
2  Para Barthes, o que caracteriza certos discursos da ciência é o enunciado, objeto da 

lingüística e “produto de uma ausência de um enunciador” (2004, p. 20). Já a enunciação, típica da Literatura, 

expõe o “lugar e a energia do sujeito, quiçá sua falta (que não é sua ausência), visa o próprio real da 

linguagem” (BARTHES, 2004, p. 20). Com a enunciação narrativa é que podemos “trapacear” a e com a 

língua, pois ela reconhece toda a riqueza que a língua possui, todas as suas possibilidades de rodeios, de 

desvios de efeitos, repercussões, etc (2004, p 20) 
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confunde com o autor empírico da narrativa3. Outro ponto importante e que será aqui 

considerado é o elemento temporal. Quando começar a tratar da relação entre narração e 

descrição, a função do tempo ficará mais bem compreendida para o propósito do presente 

texto. Por hora, vale evidenciar a flexibilidade temporal que há entre o narrador e o que é 

narrado. Aquele podendo estar antes ou depois deste, ou lhe ser simultâneo. Quanto ao 

espaço, este pode ajudar a definir se a narrativa é realista ou não realista (REUTER, 2002, 

p. 52). Mas o que mais interessa acerca do espaço, será posteriormente analisado: sua 

relação com o narrador. 

Em sua etimologia “descrever (de-scribere) significa escrever segundo um modelo” 

(REIS; LOPES, 2002, p. 94). Sendo assim, na descrição pressupõe-se um mundo que nos é 

dado e que pode ser representado através da escrita. Segundo os mesmos autores, descreve-

se sempre o “cenário” diegético (2002, p.93). À descrição, caberia a tarefa de constatar os 

elementos e fragmentos que são narrados. Assim, objetos, pessoas, o tempo, etc. Enfim, 

possui, a descrição, uma função de “ancilla narrationis” (REIS; LOPES, 2002, p. 93). Para 

Genette, podemos falar de funções diegéticas da descrição. Segundo ele, essas são duas. 

Primeira, uma função decorativa, ornamental, como uma escultura presente em um edifício 

(1971, 266). A segunda função, mais complexa e sofisticada, diz respeito ao seu aspecto 

simbólico e explicativo. Assim, as descrições do cenário, do ornamento do que é ancilar, 

“revelam e justificam a psicologia dos personagens, dos quais são ao mesmo tempo signo, 

causa e efeito” (GENETTE, 1971, p. 266.), tendo a primeira predominado no período 

clássico e a segunda na atualidade. Em ambas as funções, sobressai a questão da fixidez da 

realidade e uma naturalização da relação causal.  

 

A relação entre a narração e a descrição 

                                                 
3  Eco faz uma interessante análise sobre essa confusão entre a voz que narra e a voz do autor 

em Seis passeios pelos bosques da ficção (Eco, 2004). Muitos leitores, realmente, confundem as duas vozes. 

Interessante porque parece que se em alguns casos o autor empírico pode tencionar esta confusão, levando 

certos leitores a um embaraço, por outro, tal intento exigiria, no mínimo, uma boa dose de boa vontade e 

imaginação dos leitores, como por exemplo, em Os sofrimentos do jovem Werther (GOETHE, 2007) e em 

Memórias póstumas de Bras Cubas (ASSIS, 1993). 
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Como fora mencionado, há três possibilidades de cotejo entre a descrição e a 

narração. Uma opositiva, uma hierárquica e uma de interdependência. Comecemos pela 

última4. 

Em toda narração há um fio condutor. Há sempre um sentido atribuído à trama. 

Pode ser que ele se apresente desde o início ou apenas no final, assim como pode aparecer 

no desenvolver da narrativa. Seja como for, sempre aparecem os elementos que não fazem 

parte desse “fio”, mas que nem por isso, são inúteis. Podem ser mais ou menos decorativos, 

mais ou menos significativos, mas alguma relevância eles revelam. Dificilmente, o próprio 

fio condutor seria inteligível se não houvesse nenhuma descrição do cenário. “É sobretudo 

na interação contínua e fecunda com os eventos diegéticos que a descrição se justifica, 

ganhando um papel de relevo na construção e na compreensão global da história” (REIS; 

LOPES, 2002, p.94). Sua função ancilar da narração aparece, assim, como uma função 

imprescindível5. Seria possível descrever estados mentais, cadeiras, condições econômicas, 

características físicas de pessoas e não narrar nada, isolando-os no espaço e 

descontextualizando-os temporalmente, ainda que tais descrições não fizessem muito 

sentido e não possuíssem nenhum valor artístico. Podemos dizer, por exemplo, “o carro é 

azul”. Descrevemos sem narrar. Por outro lado, o contrário seria inviável. Não é possível 

narrar, criar um fio condutor, sem um “mínimo” de descrição. Esse é também o 

entendimento de Genette: “A descrição poderia ser concebida independentemente da 

narração, mas de fato não se a encontra por assim dizer nunca em estado livre; a narração, 

por sua vez, não pode existir sem descrição” (GENETTE, 1971, p. 265). Ou seja, há sempre 

                                                 
4  Genette nos fala que esta oposição é um dos aspectos mais característicos de nossa 

consciência literária. E embora não seja recente, sua agudização é um fenômeno que se inicia no século XIX. 

De qualquer modo, trata-se de assunto que mereceria ser mais bem pesquisado. (GENETTE, 1971, p. 264) 
5  Para Genette, é possível, inclusive, dizer que a descrição é mais indispensável do que a 

narração, pois, se considerarmos, como ainda veremos, que o tempo é fundamental apenas na narração e que o 

espaço é mais importante na descrição, podemos dizer que “os objetos podem existir sem movimento, mas 

não o movimento sem objetos” (GENETTE, 1971, p. 265) 
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uma relação complementar entre as duas formas de expressão. Sendo que, principalmente, 

do lado da narração, a complementação se faz necessária.  

Todavia, se a narração não pode existir sem a descrição, esta “dependência” não lhe 

retira a prerrogativa de lhe ser superior. Não é pelo fato de não se poder narrar sem se 

referir ou contar com determinados objetos e personagens que a descrição se eleva à 

condição de superioridade. Pelo contrário. Por maior que seja sua importância, sempre lhe é 

atribuído o papel de ancilla narrationis. Como diz Genette, é  

a descrição uma escrava sempre necessária, mas sempre submissa, jamais 
emancipada. Existem gêneros narrativos, como a epopéia, o conto, a novela, o 
romance, em que a descrição pode ocupar um lugar muito grande, e mesmo 
materialmente o maior, sem cessar de ser, como vocação, um simples auxiliar da 
narrativa. Não existem, ao contrário, gêneros descritivos, e imagina-se mal, fora 
do domínio didático (ou de ficções semididáticas como as de Jules Verne), uma 
obra em que a narrativa se comportaria como auxiliar da descrição (GENETTE, 
p. 265) 

Portanto, embora inarredável de qualquer narração, a descrição ocupa sempre um 

papel hierarquicamente inferior. Mas, se é assim, qual o motivo dos argumentos de 

Genette? Por que será que a descrição é considerada mais pobre e menos interessante do 

que a narração?  

Vimos como se dá o entrelaçamento. Expusemos, também, como uma se sobrepõe à 

outra. Agora, consideraremos a relação opositiva que existe entre elas e que pode desvelar 

as razões da superioridade da narração. 

Afinal, o que há na narração que a torna mais elaborada, mais sutil, mais capaz de 

contemplar e compreender a complexidade da vida? Como e por que os elementos já 

citados fazem com que a narração possa, desde o período clássico até hoje, permanecer 

como a melhor maneira de se contar histórias? 

Primeiro argumento a favor da narração: a temporalidade. Na descrição, o curso 

temporal não se faz necessário. Não precisamos de nenhuma sucessão temporal para 

descrever qualquer realidade. Se fôssemos capazes, poderíamos descrever todo o real como 
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em um processo fotográfico6. Estaticamente, os objetos imóveis seriam descritos sem 

maiores problemas. Diferentemente da dinâmica do fio condutor da narração, na descrição 

o tempo não corre. Aliás, ele pode até mesmo inexistir. E aí já aparece uma questão 

extraordinária, pois, nada, ou quase nada, poder nos ser mais espetacular, ainda que 

tragicamente, do que o correr do tempo. Nossa finitude, a mais explicitadora dimensão 

temporal de nossa vida, não nos deixa que nos desliguemos do fio do tempo. Pelo menos 

não deveria. E, além disso, nunca é demais lembrar, tempus fugit. Dissociar a Literatura da 

temporalidade do viver é fazer perder esta subjacente condição humana que nos impulsiona 

para a vida. Vejamos o que diz Genette a respeito do tempo na descrição e na narrativa: 

A narração liga-se a ações ou acontecimentos considerados como processos 
puros, e por isso mesmo põe acento sobre o aspecto temporal e dramático da 
narrativa; a descrição ao contrário, uma vez que se demora sobre objetos e seres 
considerados em sua simultaneidade, e encara os processos eles mesmos como 
espetáculos, parece suspender o curso do tempo e contribui para espalhar a 
narrativa no espaço [...] Duas atitudes antitéticas diante do mundo e da existência, 
uma mais ativa, a outra mais contemplativa7 (GENETTE, 1971, p. 267) 

Sendo assim, mais do que um aspecto metodológico há uma importante divisão de 

posturas adotadas pelo narrar e pelo descrever.  

Se pelo lado da descrição, os fatos e as personagens são atomizados e funcionam 

como episódios, como “quadros que se colocam uns ao lado dos outros, mas que se mantém 

isolados, do ponto de vista artístico, tal como os quadros de um museu” (LUKÁCS, 1965,p. 

70), pelo lado da  

verdadeira arte narrativa, a série temporal dos acontecimentos é recriada 
artisticamente e tornadas sensíveis por meios bastante complexos. É o próprio 
escritor que, na sua narração precisa mover-se com a maior desenvoltura entre 
passado e presente, para que o leitor possa ter uma percepção clara do autêntico 
encadeamento dos acontecimentos épicos, do modo pelo qual estes 
acontecimentos derivam uns dos outros (LUKÁCS, 1965, p. 69) 

                                                 
6  Não pretendo, aqui, discutir o tempo na fotografia. Em outra oportunidade o farei. Não 

desconheço quão complexa é esta discussão. Entretanto, falo como leigo, que vê na foto a captação estática da 

realidade. A respeito do assunto “tempo e fotografia, ver: LISSOVSKY, O tempo e a originalidade da 

fotografia moderna. In: DOCTORS (Org). O tento dos tempos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.  
7  Mais adiante, veremos o papel que Lukács atribui à práxis. 
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Assim, por meio desse expediente artístico, o fio condutor da narrativa vai 

construindo um sentido na sucessão temporal. Não se trata, portanto, de mero acúmulo de 

quadros temporais.  

Intrinsecamente correlacionada com o aspecto temporal, surge a questão espacial. 

Após analisar a descrição e a narração em alguns específicos romances, Lukács introduz 

uma importante análise acerca da posição que adotamos frente aos diferentes textos que nos 

são oferecidos pela narração e pela descrição. Enquanto leitores, em face de uma narração, 

participamos. Já em face de uma descrição, observamos. (LUKÁCS, 1965, p. 50) Para ele, 

esta diferença não é involuntária nem inocente. Diz respeito ao posicionamento dos autores 

dos respectivos e distintos romances frente aos problemas da sociedade, da vida, etc 

(LUKÁCS, 1965, p. 50). Em suas análises, o elemento catalisador das diferentes posturas é 

o surgimento do capitalismo.  

A alternativa participar ou observar corresponde então a duas posições 
socialmente necessárias, assumidas pelos escritores em dois sucessivos períodos 
do capitalismo. A alternativa narrar ou descrever corresponde aos dois métodos 
fundamentais próprios destes dois períodos (LUKÁCS, 1965, p. 53) 

Os momentos aos quais Lukács se refere são o surgimento e a consolidação do 

capitalismo. Na primeira fase, houve muita contestação e certo ativismo intelectual. Já na 

segunda, uma certa resignação e passividade. 

Não interessa, aqui, verificar os condicionantes sociais que podem atuar sobre o 

escritor. Aliás, como já foi falado, pouco nos importa o autor empírico8. Não obstante, o 

instrumental teórico de Lukács será aproveitado. 

Na descrição, há uma naturalização da vida humana, assim como uma cristalização 

dos processos sociais, já que tudo é descrito sem movimento. Entretanto, o que há na vida 

é, exatamente, movimento. Na descrição, o que se nos oferece é apenas a posição de 

observadores, a mesma de quem a planejou. E observamos do lado de fora. Somos 

expectadores daquele cenário estático. Mas e os conflitos? E o fluxo dos dramas, das 

inconstâncias? Do lado de fora, não podemos conhecê-los e muito menos reconhecê-los. 

                                                 
8  Ver nota 3. 
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Tanto a dimensão social da vida, como a individual, só adquirem sentido dentro de certas 

práticas. “O que é força? O que é bom? Perguntas como estas, obtêm respostas unicamente 

na práxis” (LUKÁCS, 1965, p. 58). Assim como a personalidade das personagens só se 

desenvolve na ação9 (LUKÁCS, 1965, p. 58) 

E a práxis não é um projeto que se esgota, que tenha um fim determinado. Ela é a 

própria vida. E só acaba quando esta também acaba. Por isso, a visão retrospectiva do 

narrador é importante, ainda que ele a omita. De qualquer maneira ele conhece o início e o 

fim. Percorre, percorrerá ou percorreu o caminho. Já o observador da descrição fixa-se em 

apenas um instante. Dele é exigida a contemporaneidade da ação (LUKÁCS, 1965, p. 63). 

Para ele, não é possível conhecer o sentido do fio condutor. Tudo se passa como se fosse 

episódico. Sua própria vida não pode fazer sentido. Ela também é uma soma de partículas 

de fatos.  

Além disso, o observador precisa estar ali, presente no momento exato, pois, caso 

contrário, já lhe terá escapado o que ele pode conhecer e compreender. Eis o que diz 

Lukács: “a descrição torna presente todas as coisas. Contam-se, narram-se acontecimentos 

transcorridos; mas só se descreve aquilo que se vê” (LUKÁCS, 1965, p. 65). Já na narração 

não se exige que o narrador seja contemporâneo dos fatos (LUKÁCS, 1965, p. 64). Pelo 

contrário, sem uma certa distância, o progresso do tempo e a seleção dos fatos considerados 

importantes lhe seriam impossíveis. Ademais, podemos ver e descrever tudo? Temos a 

capacidade de, contemplando todo o mundo externo, detalhadamente, descrevê-lo? Todo o 

real é cognoscível?10 Como a resposta a estas perguntas é negativa, na tentativa de tudo 

descrever, ou se renuncia à seletividade ou fica na superficialidade do que é descrito 

(LUKÁCS, 1965, p. 66.) Correlato a este fato, Lukács aponta outro aspecto muito 

interessante e problemático na descrição: a busca pela precisão técnica e pela verdade 

objetiva (LUKÁCS, 1965, p. 72). Por essa busca pela “verdade”, na incessante tentativa de 

alguns escritores em descrever em pormenores toda a realidade com a qual estão lidando, 
                                                 
9  Ainda que possamos discordar do tipo de ação pressuposta pelo autor, concordamos com 

ele com relação a importância da práxis. 
10  Para ficarmos em apenas um exemplo, quantas páginas gastaríamos para descrever o canto 

direito de uma praça singela em um pequeno bairro de uma grande cidade? E para esta cidade? 
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acaba se obtendo o resultado inverso. A respeito disso, vale reproduzir o pensamento do 

autor e que é muito elucidativo: 

O método da observação e da descrição surge com o intento de tornar científica a 
Literatura, transformando-a numa ciência natural aplicada, em uma sociologia. 
Porém os momentos sociais registrados pela observação e representados pela 
descrição são tão pobres, débeis e esquemáticos, que podem sempre, com rapidez 
e com facilidade, fazer com que se descambe para o extremo oposto ao do 
objetivismo: um subjetivismo integral11 (LUKÁCS, 1965, p. 76) 

Em outras palavras, nessa tentativa de se colocar de forma adstrita à realidade, e ao 

perder toda a força relacional que só se encontra na práxis, o descritor isola-se. Posiciona-se 

de forma monológica com o mundo. Nessa busca pela objetividade, ele renuncia a qualquer 

relação intersubjetiva. Para ele, não há o outro, a não ser que se considere o outro qualquer 

objeto que ele apresente, como cavalos, carros, ventos, sonhos, mãos. Em seu processo de 

naturalização do cenário, a vida aparece como uma díade incomunicável: o mundo e o 

observador. Este não participa daquele. Não o escuta e com ele não fala. Apenas o 

descreve, como se deve fazer com rochas. Mas o faz também com o homem.  

 

Mas o que tudo isso pode ter a ver com o Direito? 

 

Já falei anteriormente que a relação que proporia entre o Direito e a Literatura teria 

como pontos comparativos, a descrição e o Positivismo de um lado e a narração e o Pós-

Positivismo de outro. Já aduzi algumas explicações acerca da Literatura. Vejamos, agora, a 

questão jurídica. 

 

O Positivismo Jurídico12

 
                                                 
11  Não parece difícil de se pressupor que já há, aqui, uma importante ponte com a ciência do 

Direito. 
12  Por entender que o Positivismo Jurídico já é bastante conhecido dos potenciais leitores 

deste  texto, dispensarei explicá-lo, a não ser no que, muito particularmente, interessar para o que estou 

expondo. 
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Em seu clássico livro sobre o Positivismo Jurídico, Norberto Bobbio (1999) 

caracteriza o Positivismo em sete pontos. O primeiro diz respeito ao modo de abordar o 

Direito, que dever ser encarado como um fato. “O Direito é considerado como um conjunto 

de fatos, de fenômenos ou de dados sociais em tudo análogos àqueles do mundo natural; o 

jurista, portanto, deve estudar o Direito do mesmo modo que o cientista estuda a realidade 

natural” (BOBBIO, 1999, p. 131). No ponto seis13, que é o do método da ciência do 

Direito, diz o consagrado jurista: 

O Positivismo Jurídico sustenta a teoria da interpretação mecanicista, que na 
atividade do jurista faz prevalecer o elemento declarativo sobre o produtivo ou 
criativo do Direito (empregando uma imagem moderna, poderíamos dizer que o 
juspositivismo considera o jurista uma espécie de robô ou de calculadora 
eletrônica) (BOBBIO, 1999, p. 133). 

Para um dos mais importantes teóricos do Direito do século XX, talvez o mais, 

Hans Kelsen, o papel da ciência do Direito é sempre realizado “do lado de fora” do Direito. 

Segundo ele, “a ciência jurídica tem por missão conhecer - de fora, por assim dizer - o 

Direito e descrevê-lo com base em seu conhecimento” (KELSEN, 2003, p. 81). Cabendo às 

autoridades jurídicas, produzi-lo. Estas por sua vez, não descrevem, mas prescrevem o que 

à ciência caberá descrever. E aí se estabelece uma distinção entre a possibilidade de 

veracidade das proposições jurídicas da ciência do Direito e a validade das normas que são 

prescritas pelos órgãos jurídicos. (KELSEN, 2003, p. 82) 

Um outro autor positivista que merece ser mencionado é Norbert Hoerster. Em seu 

livro En defensa del positivismo juridico, o autor nos fala que por trás do conceito genérico 

de Positivismo Jurídico, cinco teses fundamentam-no. A tese da lei, da neutralidade, da 

subsunção, do subjetivismo e do legalismo. Segundo ele, apenas a segunda e a quarta, 

efetivamente, são características do Positivismo (HOERSTER, 1992, p. 11) A tese da 

neutralidade exige que o Direito não tenha nenhum conteúdo pré-definido, podendo, 

                                                 
13  Os outros pontos são os seguintes: 2) teoria da coatividade do Direito; 3) teoria da 

legislação como fonte principal do Direito; 4) teoria da norma jurídica; 5) (teoria do ordenamento jurídico 

como um sistema coerente e completo e o ponto7) teoria da obediência absoluta da lei. (BOBBIO, 1999, 

p.131 – 133) 
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inclusive, ter qualquer um. Para Hoerster, não há dúvida que em todo ato legiferante há 

questões de valores. Entretanto, para conhecer esse Direito, há que fazê-lo apenas 

formalmente, ou seja, para descrever o Direito, o cientista tem de se abster de qualquer 

juízo de valor sobre o mesmo. Seja no caso de uma norma geral, ainda não aplicada, seja no 

caso de uma norma individual. (HOERSTER, 1992, p. 14). Para o autor, a tese da 

neutralidade garante que o Direito seja mais bem descrito, já que prescindindo de 

valorações, o cientista pode melhor conhecer seu objeto e, assim, descrevê-lo. 

E aqui já podemos correlacionar o Direito com a Literatura. Como foi visto, há 

sérios problemas com o método literário da descrição. Um deles, apontado por Lukács é 

que ao se pretender garantir o objetivismo do mundo descrito, na verdade, o que se 

consegue é mergulhar o observador num solipsismo inevitável. Do lado de fora do mundo 

em que vive, apenas ele está presente. No máximo, existiriam outros observadores como 

ele. Mas aí já teríamos outros mundos. Ou seja, o pretenso objetivismo deságua num 

subjetivismo. E com o Direito? Um dos problemas da descrição proposta pelos 

jurispositivistas é exatamente esse: ao visar a uma ciência descritiva do Direito, que 

asseguraria uma compreensão imparcial e objetiva do mesmo, o que acontece é exatamente 

o contrário. O jurista também cai em um inevitável subjetivismo. Com isso, não se pode 

nem mesmo falar-se no Direito descrito, mas em tantos quantos forem os seus 

observadores. Outro problema do Positivismo Jurídico correlato ao que acontece nas 

descrições literárias é o processo de naturalização operada sobre o Direito. Assim como se 

quis fazer da Literatura uma ciência natural aplicada, o Positivismo pretende-se uma 

ciência dos fatos, isenta de valorações. E por querer ser neutra, imparcial e “impermeável 

ao binômio justo/injusto” (GALUPPO, 2005, p. 199) a ciência dos positivistas reduz o 

Direito a uma dimensão meramente fática. Na busca pelo verdadeiro Direito, desconhece a 

complexidade do fenômeno jurídico. Ignora que, mesmo a norma, que ele pretende 

descrever como um fato das ciências naturais, é o resultado de um interminável processo de 

reconhecimento por parte de seus autores e destinatários.  

Deste modo, duas premissas do Positivismo foram recusadas. A da posição de 

observador e a do enquadramento fático do mundo jurídico. Ambas, típicas do método 

descritivo.  
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O Pós-Positivismo 

 

Agora se torna importante apresentar o Pós-Positivismo como uma resposta 

exeqüível ao juspositivismo, mas que não prescinda de suas conquistas e não caia em 

nenhum tipo de jusnaturalismo (GALUPPO, 2005, p. 202). Posteriormente, procurarei 

correlacionar o Pós-Positivismo com a narração. 

Marcelo Galuppo, contrapondo o Pós-Positivismo ao Positivismo, caracteriza-o por 

três pontos essenciais. Em primeiro lugar, enquanto o Positivismo é pensado pela categoria 

de sistemas, o Pós-Positivismo opta pelo pensamento problemático14 (GALUPPO, 2005, p. 

202). Em segundo lugar, no Pós-Positivismo, não existe a busca pela verdade nos mesmos 

moldes que há no Positivismo. Por reconhecer que não se pode aplicar a metodologia das 

ciências naturais ao Direito e por não ser possível descobrir a verdade no mundo 

intersubjetivo que é o mundo do Direito, “a epistemologia jurídica inerente ao Pós-

Positivismo recusa o conceito de verdade como conceito central do conhecimento jurídico” 

(GALUPPO, 2005, p. 203). Além disso, citando Habermas, Galuppo nos diz que há uma 

fundamental diferença entre o mundo objetivo e o intersubjetivo. Aquele, passível de se ser 

conhecido pelo critério da verdade. Já este, necessariamente, por sua correção normativa15.  

A diferença entre a verdade e a correção normativa não é sem importância e 
implica, dentre outras conseqüências, a negação à suposta pretensão do 
Positivismo de reduzir todos os mundos e seus enunciados ao mundo objetivo da 
ciência e aos enunciados sobre a verdade como sendo o único mundo e únicos 
enunciados que fazem sentido, pretendendo assim, reduzir todo o conhecimento 
válido ao conhecimento “objetivo” das ciências naturais (GALUPPO, 2005, p. 
203)  

                                                 
14  Esta característica, por não se correlacionar diretamente com tema geral do texto, não será 

aqui analisada. 
15  Segundo Habermas, em nossos atos de fala, levantamos três pretensões de validade: 1ª) 

verdade; 2ª) correção normativa e 3ª) veracidade. Na primeira, o falante comunica um enunciado 

proposicional verdadeiro. Na segunda, comunica a emissão de normas corretas para que sejam reconhecidas 

como tais por falantes e ouvintes. E por fim, o falante tem que querer comunicar algo de modo veraz, ou seja, 

suas intenções têm que ser verazes (HABERMAS 1994, p. 300). 
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Sendo assim, um dos pontos centrais do Positivismo é contestado. Não podemos 

olvidar esta fundamental diferença entre os tipos de enunciados. Se com relação ao mundo 

das ciências da natureza são possíveis enunciados que se pretendem verazes, com relação 

ao Direito, essa pretensão, que era a de Kelsen, Hoerster, Bobbio e outros positivistas, 

mostra-se inadequada, já que quanto ao mundo intersubjetivo, o critério de validação não é 

o da verdade do enunciado, mas o da correção normativa. “Resumindo, a epistemologia 

pós-positivista substitui a busca pela verdade no conhecimento jurídico pela busca pela 

correção normativa na aplicação adequada de normas jurídicas a um determinado contexto” 

(GALUPPO, 2005, p. 204) 

Por tudo que tem sido falado, a última característica apresentada por Galuppo não 

poderia ser outra, senão a recusa da descrição como método do Pós-Positivismo 

(GALUPPO, 2005, p. 205). Ora, se os enunciados típicos das ciências naturais são 

inadequados para o Direito, cuja pretensão de validade, conforme foi falado é o de correção 

normativa, que por sua vez só pode ser atestado pelos falantes e ouvintes envolvidos com a 

mesma, ou seja, apenas pelos participantes e nunca pelos meros observadores, a descrição é 

uma maneira imprópria para a epistemologia jurídica.  

Ao final do artigo que aqui tem sido citado, Marcelo Galuppo assim o conclui:  

O Pós-Positivismo recusa ao Direito o estatuto de uma ciência. Nosso saber não é 
científico. Não precisa sê-lo. Sobretudo não pode sê-lo, se estiver a serviço da 
emancipação. Como indicava Viehweg, talvez devêssemos pensar como 
pensavam os romanos: não em uma Ciência do Direito, mas em uma juris 
prudentia (GALUPPO, 2005, p. 205) 

 

A narração no Direito 

 

Se Galuppo estiver certo, se o Direito não for uma ciência, poderíamos pensá-lo 

como uma narrativa? Para responder a esta questão gostaria de considerar o que Barthes 

tem a nos dizer: Primeiro, “inumeráveis são as narrativas do mundo” (BARTHES, 1971, p. 

18). Embora não fale sobre narrativas jurídicas, não há nada em seu argumento que nos 

faça pensar o contrário. Vejamos: a narrativa  
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está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopéia, na 
história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura [...], no 
vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. 
Além disto, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os 
tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a 
própria idéia de humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa; 
todas as classes, todos os grupos humanos tem suas narrativas, e freqüentemente 
estas narrativas são apreciadas em comum por homens de cultura diferente, e 
mesmo oposta (BARTHES, 1971, p. 18) 

Se a narrativa é tão importante, se está presente em todas as sociedades e em todos 

os tempos, se é tão multifária, tendo múltiplas formas e substancias, não estaria ela também 

presente no Direito?  

Até agora, pelo que foi exposto e pela crítica que foi feita ao Positivismo, entendeu-

se que a descrição não é um método apropriado para o Direito. Será que a narração o é? 

Será então que o Direito deve ser narrado, já que não pode ser descrito? 

Ronald Dworkin, em um dos textos mais importantes para a corrente “Direito e 

Literatura”, De que maneira o Direito se assemelha à Literatura (2005) desenvolve a sua 

metáfora do romance em cadeia como uma forma de se analisar o Direito. Imagina que um 

número de romancistas ficaria incumbido de escrever um livro. Através de um jogo de 

dados, estabeleceria-se a ordem de cada um. O primeiro começa o romance com as 

informações que possui, quais sejam, a tarefa de iniciar uma obra e que posteriormente será 

entregue a outro para que este a continue. A partir do segundo, cada romancista, além de se 

responsabilizar pela criação de seu capítulo, precisará interpretar o anterior para que o 

romance tenha uma certa integridade. Ou seja, para que cada capítulo esteja integrado aos 

demais e a obra não se torne, por exemplo, um livro de contos (DWORKIN, 2005, p. 237). 

Para Dworkin, há uma similitude entre essa metáfora e o Direito. Segundo ele, 

especialmente em face de casos em que não há lei que claramente possa solucioná-lo, os 

juízes são obrigados a verificar qual princípio ou regra fundamentaram as decisões de 

juízes no passado em casos semelhantes. Nesses casos, os juízes agem como os autores do 

romance em cadeia. Interpreta o que já foi feito para saber decidir no presente. O juiz “deve 

interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a 

incumbência que tem em mãos e não partir em alguma nova direção” (DWORKIN, 2005, 

p. 238). Para Dworkin, assim como a interpretação literária pode nos revelar qual é a 
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melhor obra de arte (hipótese estética), no Direito também é possível buscar-se uma 

interpretação que seja a mais adequada. Para isso, ele deve se valer da história jurídica em 

que está inserido e não inventar uma melhor16 (DWORKIN, 2005, p. 240). Há muitos 

aspectos envolvidos nessa teoria da interpretação de Dworkin que, por não termos como 

aprofundá-las no momento, não serão analisadas. Importa ressaltar, porém, é que esse 

procedimento hermenêutico por ele proposto não poderia ser descrito como verdadeiro ou 

falso, assim como não caberia simplesmente julgá-lo com puros juízos axiológicos. Com 

suas palavras, 

há uma alternativa melhor: as proposições de Direito não são meras descrições da 
história jurídica, de maneira inequívoca, nem são simplesmente valorativas, em 
algum sentido dissociado da história jurídica. São interpretativas da História 
jurídica, que combina elementos tanto da descrição quanto da valoração, sendo, 
porém, diferente de ambas (DWORKIN, 2005, p. 219). 

Realmente, não se trata de descrever nem de valorar. Entendo que se trata 

exatamente de um caso de narração. A teoria de Dworkin é um bom exemplo da 

permeabilidade do Direito à narrativa. O juiz, ao buscar compreender o que se passou com 

as decisões passadas para decidir no presente, participa de uma trama que se liga por um fio 

condutor que não pode ser descrito, mas apenas narrado. Em artigo que procura relacionar o 

Direito e a Literatura, Chueiri também afirma que a narrativa é a maneira mais adequada 

para se compreender o Direito. 

Reafirmo a convicção de que não há como compreender o Direito 
descritivamente, a exemplo do que sempre defendeu o Positivismo Jurídico, mas 
há que compreendê-lo narrativa e prescritivamente, na medida em que a narrativa 
é um terreno intermediário entre os pontos de vista descritivo e prescritivo acerca 
da ação. Assim, a teoria narrativa pode, genuinamente, mediar entre descrever e 
prescrever, na medida em que alarga o campo da ação (da prática) e antecipa 

                                                 
16  Para uma melhor compreensão do que vem a ser a “resposta correta” em Dworkin, ver: 

PEDRON, Flávio Quinaud. Sobre a semelhança entre interpretação jurídica e interpretação literária em 

Ronald Dworkin. In.: Revista da Faculdade Mineira de Direito. v. 8, n. 5, p 119-139, 1º semestre de 2005. 

Ver, também, OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. RONALD DWORKIN: De que maneira o Direito se 

assemelha à Literatura?. In.: Revista da Faculdade Mineira de Direito. V. 10, n. 19, p 87-103, 1º semestre de 

2007. Assim como DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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considerações éticas na própria estrutura do ato de narrar (CHUEIRI, 2007, p. 
120) 

As colocações de Chueiri são muito interessantes porque situam um aspecto que 

precisa ser destacado. Vimos como a descrição é imprescindível à narração, na medida em 

que não é possível narrar sem a presença do “cenário”. Obviamente que o Direito pode 

também ser descrito. Entretanto, seu conhecimento é impossível externamente e não se 

reduz à descrição. Além disso, as exigências de legitimidade típicas do Direito impedem 

que sua narrativa seja livre da dimensão deontológica do mesmo. Deste modo, a narrativa 

jurídica que carrega intrinsecamente uma questão de legitimidade não pode desconsiderar o 

efeito ilocucionário da linguagem jurídica. Ao contrapor a teoria do Direito contado 

(Direito e Literatura) com teoria do Direito analisado (Kelsen, Hoester, Bobbio), Ost faz 

um comentário que reforça, exatamente, essa dimensão pragmática da narrativa jurídica: 

A teoria clássica do Direito analisado estabelece as regras que ela estuda; 
essencialmente, normas de conduta que declinam as diversas modalidades da 
imperatividade: obrigação, permissão, proibição. Já a teoria do Direito contado, 
instruída da teoria dos atos de linguagem (Searle, Austin), sublinha antes a 
importância das regras constitutivas, que não se limitam a regular 
comportamentos já existentes (trafegar à direita, parar ao sinal vermelho), mas 
constituem literalmente os comportamentos por ela visados, do mesmo modo que 
as regras do jogo de xadrez, explica Searle, “criam, por assim dizer, a 
possibilidade mesma de jogar” (OST, 2004, p. 43). 

Portanto, a própria revisão na Teoria do Direito, operada pelo giro lingüístico 

pragmático, ressalta a impossibilidade de o Direito ser apenas descrito e a necessidade dele 

ser narrado. 

 

Conclusão 

 

Estudar o Direito a partir de uma metodologia interdisciplinar que o correlaciona 

com a Literatura tem inúmeras vantagens. Uma delas, pretendida aqui, foi a de focalizar a 

Literatura no Direito. Partindo de uma análise da narração e da descrição literária, procurei 

fazer uma crítica aos métodos reducionistas do Positivismo. Ao analisar a descrição no 

Direito, verificou-se sua insuficiência e inadequação à epistemologia jurídica. Por toda a 
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sua complexidade e por toda a trama argumentativa que lhe é inerente, o Direito é mais 

uma das tantas narrativas que existem. Pois, como diz Barthes, “a narrativa está aí, como a 

vida” (BARTHES, 1971, p. 18). A narrativa está aí, no Direito. 
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 A EXPANSÃO PENAL E O DIREITO DE INTERVENÇÃO  

 

 

Alice Quintela Lopes Oliveira∗

 

RESUMO 

A sociedade pós-moderna rege-se por uma ordem sócio-econômica globalizada. A 

revolução tecnológica revela que o processo globalizacional apresenta-se de forma 

inevitável e impostergável, propiciando mudanças de ordem ideológica, científica, 

tecnológica e, sobretudo, econômica, além de promover uma complexidade social 

dantes inimaginável.   

 Esta nova realidade, designada por Ulrich Beck de “sociedade de risco”1, apresenta 

características bastante peculiares, vez que os riscos sociais são imprevisíveis, 

indesejados e de tal envergadura lesiva que coloca em perigo a própria humanidade.  

Conclamado a atuar diante destes novos riscos, o direito penal vem sofrendo um 

processo de expansão de suas bases e estruturas que acaba por gerar vigorosa tensão 

com a concepção programática do modelo penal forjado no Estado Liberal – chamando 

de direito penal clássico ou direito penal mínimo – que engloba proposta pautada pela 

vocação garantista e restritiva da intervenção penal, nos limites dos axiomas da 

subsidiariedade e da ultima ratio.  

 O presente artigo analisará as características deste movimento expansionista, 

confrontando-o com a concepção clássica do direito penal, bem como abordará a 

proposta apresentada pela Escola de Frankfurt, referente à criação de um direito de 

intervenção. 

 

PALAVRAS CHAVES 

SOCIEDADE DE RISCO; EXPANSÃO PENAL X DIREITO PENAL CLÁSSICO; 

DIREITO DE INTERVENÇÃO 

                                                 
∗ Advogada. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e mestranda em Direito Público 
pela mesma Universidade. 
1 BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia una nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro; Daniel 
Jiménez; Maria Rosa Borras. Madri: Paidós, 1998.  
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RÉSUMÉ 

La société post-moderne est dirigé par une ordre economique globalisé. La revolution 

tecnologique montre que le process de la globalization n’est pas évitable ou reportable 

et provoque changemant ideologique, cientifique et, surtout, economique. 

Cette nouvelle realité, appellé “la société du risque” par Ulrich Beck, présente 

caractéristiques três particulieres, dèjá que les risques sociales ne sont pas prévisibles et 

peuvent poser en danger toute la humanité. 

 À cause de ces risques, le droit pénale souffre un process d’extension de ses 

fondements causant une tension avec le modèle pénale classique, d’intervention 

minimaliste.   

Cette article analysera les caractéristiques de cette mouvement expansioniste et le 

comparera avec le droit pénale classique et ses bases et fondements. Bien sure, cette 

article abordera la propos présenté par l’École du Frankfurt, concernant a la création 

d’une droit d’intervention.  

 

MOTS CLÉS 

SOCIÉTÉ DU RISQUE; LA EXPANSION PÉNALE X DROIT PÉNALE 

CLASSIQUE; DROIT D’INTERVENTION 

   

 

INTRODUÇÃO 

  

O final do século XX e o início do século XXI exibem, de maneira mais 

veemente, uma nova forma de poder hegemônico: a globalização. Considerada uma 

modalidade de poder sedutora por suas características, porém devastadora em suas 

conseqüências, a globalização, cognominada por Zaffaroni de poder planetário2, 

destaca-se em três momentos marcantes da história da humanidade: a revolução 

mercantil ou colonialismo, nos séculos XV e XVI, a revolução industrial e o 

neocolonialismo, nos séculos XVIII, XIX e XX e, por fim, a revolução tecnológica ou 

globalização em sentido estrito, no século XX. 

                                                 
2 Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: RT, 1997. 
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O fenômeno da globalização marca o período pós-industrial, designado por 

Ulrich Beck de “sociedade de risco”,3 regida por um conceito de modernização 

reflexiva que, longe de significar uma violenta ruptura do processo de desenvolvimento 

industrial, significa a evolução da modernidade simples, irreflexiva e auto-destrutiva, 

em direção à racionalidade que possibilite a compatibilização dos riscos às garantias 

individuais e coletivas.4

A sociedade industrial é caracterizada pela ignorância, pelo desconhecimento 

popular acerca da existência de riscos sócio-ambientais. Apesar de sérios, graves e de 

dimensões globais, originados pelo processo de desenvolvimento tecnológico 

impensado, irracional e imediatista, não constituíam objeto de preocupação pela 

coletividade.  

Daí porque é fácil entender que apenas nesta fase de transição a constelação de 

problemas vem à tona e passa a ser percebida, despontando como novel objeto de 

preocupação pública, política e científica, ocasião em que a sociedade industrial, 

alarmada com os efeitos colaterais do processo produtivo, de caráter predatório e 

irracional, é compelida a rever seus princípios de segurança e cálculo da ponderação 

custo e benefício. 

A teoria da sociedade de risco nasce, pois, com a percepção social dos riscos 

tecnológicos globais, refletindo a mudança da estrutura da sociedade e, ao mesmo 

tempo, o conhecimento da modernidade e de suas conseqüências. 

A sociedade de risco identifica-se por uma comunidade na qual os riscos 

produzidos referem-se a danos de larga envergadura lesiva, não delimitáveis, globais, 

sistemáticos e, com freqüência, irreparáveis. Promovidos por decisões humanas, atinge 

a todos os cidadãos e podem ser capazes de exterminar a própria humanidade.5

Esses riscos possuem suas causas e origens em decisões e comportamentos 

humanos produzidos durante a manipulação dos avanços tecnológicos, ligados à 

exploração e manejo de novas tecnologias (energia nuclear, engenharia genética e de 

alimentos, produtos químicos etc). Por serem efeitos secundários, acidentais do 

                                                 
3 La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro; Daniel Jiménez; Maria 
Rosa Borras. Madri: Paidós, 1998.  
4 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 29.  
5 La sociedad del riesgo: hacia uma nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro; Daniel Jiménez; Maria 
Rosa Borras. Madri: Paidós, 1998, p. 28. 
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processo de produção, os riscos da pós-modernidade são indesejados, imprevistos, 

sistemáticos e irreversíveis, permanecendo invisíveis por muito tempo.6

Atento às mudanças ocorridas, e ao incremento do medo na população, o direito 

penal transmudou-se, mitigando certas garantias clássicas a fim de dar uma resposta à 

sociedade. Instituiu-se, deste modo, o direito penal do risco, tema sobre o qual nos 

debruçaremos no tópico seguinte. 

 

1. DO DIREITO PENAL DO RISCO 

 

O direito penal do risco reflete a mudança do modo de compreender o direito 

penal e de agir dentro dele, produto estrutural e irreversível de uma época, cujo ponto de 

partida já é fato dado, encerrando tanto oportunidades como riscos.7

O direito penal transforma-se em direito penal do risco quando coloca a criação 

ou o aumento dos riscos no centro das reflexões dogmáticas promovendo a mitigação 

das regras de imputabilidade, bem como quando toma para si a função de tornar segura 

a sociedade.8 Concentra-se na chamada criminalidade organizada9, materializada nas 

infrações penais perpetradas pelos poderosos e caracterizada pela magnitude de seus 

efeitos, normalmente econômicos, mas igualmente políticos e sociais.10  

Na tentativa de se moldar à novel sociedade de risco, a dogmática penal e a 

política criminal passam a admitir novos candidatos no círculo de bens jurídicos; a 

antecipar a fronteira entre o comportamento punível e não-punível; a reduzir as 

exigências de censurabilidade; a flexibilizar os critérios de imputação etc. 

Rejeita-se, deste modo, o modelo de direito penal de resultado, que atua 

repressivamente, após a conformação do dano, sendo mais conveniente a este modelo 

criminal, a antecipação da proteção penal a esferas anteriores ao dano e ao próprio 

perigo concreto, em certos casos. 

                                                 
6 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal econômico como direito penal do perigo. São 
Paulo: RT, 2006, p. 39. 
7 PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal entre o Direito Penal do Risco e o Direito Penal do Inimigo. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, n° 47, mar/abr. 2004, p. 32. 
8 Idem, p. 38. 
9 Identificada por Hassemer em oposição à criminalidade de massa (cujas condutas ofendem bens 
jurídicos individuais, v.g. delitos patrimoniais). Segurança Pública no Estado de Direito. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, n° 05, jan./mar. 1994, p. 57. 
10 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 
São Paulo: RT, 2002, p. 80. 
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Neste diapasão, o direito penal assume múltiplas características e valores, que 

serão objeto de apreciação nos tópicos subseqüentes. 

 

1.1. Da antecipação da tutela penal através da definição legal dos crimes de perigo 

abstrato e dos delitos de acumulação 

 

Considerando que a missão primordial do direito penal é prevenir a prática de 

infrações penais com a finalidade exclusiva de proteção subsidiária e fragmentária de 

bens jurídicos relevantes, a intervenção penal, via de regra, é empregada como meio de 

punição de condutas que efetivamente venham a lesionar o bem jurídico tutelado pela 

norma penal incriminadora. 

No entanto, por vezes, surgem determinadas circunstâncias de extrema 

gravidade a bem jurídico de primeira grandeza que demandam proteção especial mais 

abrangente, exigindo a antecipação da tutela do bem jurídico, de modo a evitar qualquer 

possibilidade de desdobramento progressivo capaz de converter um perigo em um dano 

efetivo e irreversível ao bem jurídico. 

Nestes casos, o legislador utiliza-se da criação de tipos legais de crime de perigo 

que consiste numa técnica destinada a atribuir a qualidade de crime a determinadas 

condutas independentemente da efetiva produção de um resultado lesivo, bastando, para 

a consumação delitiva, a mera ocorrência de risco ao bem jurídico tutelado, 

concentrando a reprovação social no “desvalor da ação”. Representa a antecipação da 

proteção penal a momentos anteriores à efetiva lesão ao bem, dividindo-se em tipos de 

perigo concreto e tipos de perigo abstrato. 

Os tipos penais de perigo concreto ostentam, na própria descrição típica, a 

menção à ocorrência do perigo, que deverá ser averiguado e demonstrado em cada caso 

posto à apreciação. Coadunam-se com a dogmática penal clássica uma vez que 

demonstram com clarividência o desvalor da conduta e o desvalor do resultado, 

materializado na concreta colocação em perigo do bem. Embora não se solidifique em 

alterações fáticas, reais, sensíveis ao bem jurídico, deve efetivamente produzir o 

resultado objetivo de pôr em perigo o bem tutelado. 

Trata-se de uma análise sob uma perspectiva ex post, isto é, consideram-se as 

circunstâncias reais do fato, avaliadas após a sua ocorrência, impondo ao órgão 
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acusatório a obrigação de comprovar no processo penal a presença real do perigo a 

ameaçar o bem jurídico. 

Problemas exsurgem, no entanto, quando se perquire acerca da legitimidade dos 

tipos de perigo abstrato. 

Os tipos de perigo abstrato têm por objeto condutas que não se definem em 

virtude de determinada conseqüência, castigando a simples realização de uma conduta 

imaginadamente perigosa, prescindindo da configuração de um efetivo perigo ao bem 

jurídico.11  

A periculosidade da conduta típica é imaginada ex ante, por meio de um juízo 

hipotético do legislador, fundado na mera probabilidade de lesão. Não há que se 

perquirir, no caso concreto, acerca da ocorrência ou não do perigo, vale dizer, da efetiva 

probabilidade de lesão. Basta comprovar a execução da conduta reputada perigosa. 

Ao contrário do que ocorre com o delito de perigo concreto, o perigo posto ao 

bem jurídico não se encontra estampado de forma explícita no tipo legal de perigo 

abstrato, o qual se limita a definir uma conduta cuja periculosidade é presumida de 

modo absoluto pelo legislador. 

Na sociedade de risco, a proliferação dos tipos de perigo abstrato, geralmente 

combinados com normas penais em branco, inclui-se na estratégia de utilização de 

incriminações de mera conduta a fim de coibir os ataques aos bens jurídicos supra-

individuais, reduzindo-se os espaços de risco permitido. 

Os delitos de perigo abstrato, vezes muitas, desvelam-se como delitos por 

acumulação, expressão cunhada por Lothar Kuhlen.12 Por necessidades de política 

criminal, o legislador incrimina uma conduta que, individualmente considerada, não 

provoca um risco ao bem jurídico, mas, se vier a ser praticada por um conjunto de 

pessoas, culminará lesionando efetivamente esse bem.13     

Reforça-se, portanto, a pretensão de maximização da prevenção aos mega-riscos 

produzidos na sociedade pós-industrial, otimizando, inclusive, a sensação de segurança 

da população, que demanda, cada vez mais, por direito penal. 

                                                 
11 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 130. 
12 Apud SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal. Trad. Luiz Otávio de Oliveira 
Rocha. São Paulo: RT, 2002, p. 121. 
13 Idem, Ibidem. 
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Dentro de uma perspectiva funcionalista, os institutos de direito penal devem ser 

aptos a cumprir, manter e reproduzir as premissas, finalidades e princípios do Estado 

Democrático de Direito, legitimando-se a intervenção punitiva do Estado apenas 

àqueles atos que ameacem a integridade das estruturas sobre as quais as relações sociais 

e as relações de produção se sedimentam.14

De fato, os delitos de perigo abstrato expressam uma violação manifesta ao 

princípio da ofensividade15, entendido este como uma novel forma de compreender ou 

conceber o delito como ofensa a um bem jurídico. A ofensa materializa-se na lesão ou 

ameaça concreta de lesão ao bem jurídico, afastando, de pronto, aquelas condutas que 

não se mostrem concretamente perigosas ao bem. 

Tendo em vista que o sistema penal brasileiro adota os princípios de política 

criminal da lesividade, subsidiariedade, fragmentariedade, amparados implicitamente 

pela Constituição da República, os delitos de perigo abstrato devem ser interpretados à 

luz destas balizas.  

É sabido que no crime de perigo abstrato o legislador incrimina uma 

determinada conduta cuja periculosidade é tão manifesta que dispensa prova no caso 

concreto. Ao ser realizada concretamente a conduta selecionada pelo legislador como 

tipo de perigo abstrato, o perigo ocorre simultaneamente à sua concretização, não 

havendo que se perquirir acerca da sua existência ou não. 

Trata-se, de fato, de uma presunção. Dada a magnitude do bem tutelado e a 

irreversibilidade do dano, o legislador presume que o perigo ocorre com a mera 

realização fática da ação ou omissão descrita no modelo penal. Contudo, questiona-se a 

natureza da presunção se absoluta ou relativa? 

Dentro de uma perspectiva garantista, hospedada em postulados político-

criminais de um Estado Democrático de Direito, é imperioso concluir pelo 

reconhecimento da presunção relativa ou presunção juris tantum, possibilitando-se ao 

acusado a realização da contra-prova, isto é, faculta-se ao réu a demonstração, de que 

aquele fato, naquele caso concreto, não gerou qualquer perigo ao bem jurídico. 

                                                 
14 BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Princípio da precaução, direito penal e sociedade de risco. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, n° 61, jul./ago. 2006, p. 71. 
15 Luiz Flávio Gomes prefere a expressão ofensividade à expressão lesividade, justificando que esta se 
encontraria compreendida naquela. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: RT, 2002, p. 
11. 
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E não se argumente que se está a inverter o ônus da prova, uma vez que, por se 

cuidar de presunção, o órgão acusatório, ao fazer prova de que a ação descrita no tipo 

penal materializou-se no mundo físico, está a provar que o perigo está ínsito à 

realização desta conduta, interligado à ela, inseparável dela. Portanto, não se trata de 

inversão do ônus da prova, pois o Ministério Publico se desincumbiu de seu mister ao 

provar a ocorrência da conduta. 

Neste sentido se posiciona Miguel Reale Júnior, arrimando-se em Ângela Ilha da 

Silva: 
(...) o perigo deve estar ínsito na conduta, segundo o revelado pela 
experiência, e não ser considerado presumido pelo legislador, mas adotando 
a sinonímia abstrato ou presumido, pois entendo que o perigo é presumido 
no sentido de que pode haver prova em contrário da inexistência do perigo, 
dando-se uma presunção iuris tantum, sujeita a prova em contrário, pois só 
dessa forma se adequa a figura do perigo abstrato à exigência da 
ofensividade, dentro de um direito penal garantista, quando se expande a 
criação de figuras de perigo abstrato na proteção de bens jurídicos 
universais, como o meio ambiente.16

 

1.2. Da administrativização do direito penal 

 

Em matéria de meio ambiente e ordem econômica, onde o controle 

administrativo sobre as atividades dos particulares revela-se mais intensa, os crimes de 

perigo, dantes estudados, são utilizados de forma subsidiária, para suprir lacunas 

deixadas pelo tratamento ineficaz das normas administrativas ou, por vezes, como 

sanção à violação do controle administrativo primário. 

A intervenção do direito penal na esfera privada do cidadão, mormente na sua 

liberdade, com estrado na infração de normas administrativas pode ser observada às 

escâncaras na legislação brasileira. A simples quebra de um regulamento administrativo 

adquire importância ímpar, desde que não se mostre suficiente a sanção administrativa, 

justificando-se uma intervenção penal. 

Ao se confundirem as instâncias, o direito penal assume a função de reforço na 

gestão ordinária da Administração, formatando-se verdadeira acessoriedade 

administrativa junto ao âmbito penal.17

                                                 
16 Instituições de Direito Penal. Parte Geral. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 279-280. 
17 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Econômico como Direito Penal do Perigo. São 
Paulo: RT, 2006, p. 143. 
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Deste modo, o direito penal passa a ser instrumento de políticas públicas, sob 

uma perspectiva puramente funcional, auxiliando o governante a realizar seu plano de 

administração, independentemente da presença de uma conduta apta a causar 

ofensividade a bem jurídico relevante. 

Manifesta, destarte, a ilegitimidade do processo de administrativização do 

direito penal, já que a sua missão restringe-se exclusivamente à proteção de bens 

jurídicos relevantes diante de graves ofensas, o que, de pronto, fulmina de 

inconstitucionalidade a utilização exacerbada da repressão penal na seara 

administrativa. 

Não se está a defender a ausência do direito penal nesta área. Apenas se cogita 

de uma remodelação desta aplicação, reservando a sanção penal àquelas condutas que 

ofendam bens jurídicos, ainda que estas ações se encontrem no âmbito de aplicação do 

Direito Administrativo.  

Neste diapasão, pode-se aferir que novas características são agregadas ao direito 

penal a fim de atender aos anseios incessantes da sociedade por segurança. As vertentes 

político-criminais analisadas neste capítulo dirigem-se, portanto, à utilização do aparato 

penal para combater novos riscos e garantir o sentimento de segurança dos cidadãos. 

Contudo, pelas características das novas situações que se pretende incriminar, o 

direito penal liberal, concebido na primeira modernidade, resulta inidôneo a executar tal 

tarefa, motivo pelo qual é bastante questionado. 

Diante disso, emerge, hodiernamente, conforme se pode inferir, uma política de 

transformação institucional, que aponta para a expansão do campo de intervenção penal 

a partir de algumas linhas tendenciais mestras, quais sejam a proteção penal de bens 

jurídicos supra-individuais, a significativa antecipação da tutela penal aos crimes 

abstratos e delitos cumulativos e a atribuição de responsabilização criminal às entidades 

coletivas. 

Instaura-se, in casu, um conflito acerca de qual tendência político-criminal seria 

mais adequada para o tratamento dos novos riscos, posto que de um lado, o arcabouço 

penal clássico não consegue resolver satisfatoriamente os novéis contratempos 

apresentados pela sociedade do risco e, por outro, as adaptações do direito penal às 
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novas metas político-criminais implicam um confronto direto com os princípios 

garantistas tradicionais.18  

 

2. DO DIREITO DE INTERVENÇÃO 

 

Os membros da Escola penalista de Frankfurt, em particular Winfried Hassemer, 

propagam a idéia de que, em face dos novos riscos advindos da primeira e segunda 

modernidades, avultou o sentimento de medo da população e, conseqüentemente, a 

demanda por maior atuação do aparato criminal.19

Em vista disso, os legisladores, por razões ou propósitos mesquinhos e 

oportunistas, lançam mão de instrumentos jurídicos, por vezes, teratológicos, simulando 

tutelar a sociedade. Daí novos tipos penais são criados, recrudescendo o tratamento 

conferido aos acusados em geral, incrementando as penas, restringindo direitos e 

garantias individuais, além de outras medidas denunciadas por Hassemer, sem que, 

substancialmente, signifiquem quaisquer perspectivas reais de mudanças no quadro 

social.20  

Hodiernamente, a tendência internacional concentra-se na utilização de uma 

reação penal considerada simbólica, marcada por instrumentos inaptos a combater 

efetiva e eficazmente as novas formas de infrações. O que importa é manter um nível de 

tranqüilidade na opinião pública, estribado apenas na impressão de que o legislador se 

acha preocupado com o delito. Produz-se a ilusão de que os problemas foram 

solucionados.  

Adverte Hassemer que o aproveitamento do direito penal como meio de 

transformação social e de asseguramento do futuro da sociedade ofende, 

manifestamente, os axiomas garantistas a que se encontra inexoravelmente vinculado, 

máxime o princípio da subsidiariedade, já que sua utilização se dá como prima ratio, 

sempre que rentável politicamente.21

                                                 
18 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 156. 
19 Processo penal e direitos fundamentais. Revista Del Rey jurídica. Ano 8, n° 16, 1º semestre de 2006, p 
.73. 
20 Segurança pública no Estado de Direito. P. 63. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: 
RT, n° 05, p. 63, jan. 1994. 
21 HASSEMER, Winfried. Crisis y características del moderno derecho penal. Actualidad Penal. Madrid, 
n° 43/22 de 1993, p. 635-646.  
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O direito penal deixa de exercer sua missão de tutela exclusiva de bens jurídicos 

concretos, para executar vagas e imprecisas funções promocionais ou simbólicas. 

Retomando as lições de Franz Von Listz, segundo o qual o direito penal constitui 

barreira infranqueável da política criminal, Hassemer afirma que, hoje, no direito penal 

do risco, ocorre o inverso, o direito penal aparece como instrumento da política 

criminal.22

Segundo o sobredito penalista, o direito penal deve restringir-se tão-somente a 

proibição de condutas individuais que provoquem lesão ou perigo concreto de lesão a 

um bem jurídico individualista, não lhe cabendo promover a segurança das futuras 

gerações ou a diminuição social dos riscos e do sentimento de medo incrustado na 

população. Sua missão, na realidade, é bem mais modesta.23

Desta rígida linha de argumentação decorre a forte posição do autor contrária à 

extensão da tutela penal aos bens jurídicos supra-individuais e aos novos perigos 

decorrentes da sociedade de risco, para os quais cabe lançar mão de outro ramo jurídico, 

criado especialmente para tal desiderato, chamado “direito de intervenção”. 

Neste ponto, cumpre transcrever excerto das lições do penalista alemão 

proferidas em uma conferência do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais aos 

17/11/1993: 
Acho que o Direito Penal tem que abrir mão dessas partes modernas que 
examinei. O Direito Penal deve voltar ao aspecto central, ao Direito Penal 
formal, a um campo no qual pode funcionar, que são os bens e direitos 
individuais, vida, liberdade, propriedade, integridade física, enfim, direitos 
que podem ser descritos com precisão, cuja lesão pode ser objeto de um 
processo penal normal. (...) Acredito que é necessário pensarmos em um 
novo campo do direito que não aplique as pesadas sanções do Direito Penal, 
sobretudo as sanções de privação de liberdade e que, ao mesmo tempo possa 
ter garantias menores. Eu vou chamá-lo de Direito de Intervenção.24  

 

Em consonância com as idéias da Escola de Frankfurt, o direito penal deve 

reduzir seus tentáculos, submetendo-se a um amplo processo de descriminalização de 

condutas. Compondo-se apenas por delitos de lesão, ou de perigo concreto, assim 

considerado na medida em que o perigo de ofensa, de especial gravidade, apresentar-se 

evidente em relação a bens jurídicos individuais, admitindo, excepcionalmente, a tutela 

                                                 
22 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma política criminal. Três temas de direito penal. Porto 
Alegre: FESMP, 1993.  
23 Idem, Ibidem. 
24 HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo: RT, n° 08, p. 49, out. 1994. 
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de bens supra-individuais quando estritamente ligados ao indivíduo, a exemplo dos 

crimes contra a incolumidade pública. Tudo com observância de rígidas regras de 

imputação de responsabilidade pessoal e dos princípios político-criminais garantistas, 

como lesividade, subsidiariedade, fragmentariedade etc.  

Por outro lado, a proteção aos bens jurídicos supra-individuais em face dos 

novos riscos tecnológicos incumbiria ao “direito de intervenção” – novo ramo jurídico – 

e, desta maneira, restaria definitivamente afastada a intervenção penal clássica, 

estribada na pena privativa de liberdade e nas garantias fundamentais.25

Ao lado da descriminalização de condutas, imprescindível à redução do direito 

penal a um núcleo mínimo de proteção, despontaria um sistema de direito novo, 

aplicável pela Administração Pública – tribunais administrativos – e livre das rigorosas 

exigências principiológicas e das formalidades para atribuição de responsabilidade. 

Mais apto, portanto, a lidar com as situações e as necessidades da sociedade de risco.26

O direito de intervenção seria uma alternativa no controle da criminalidade 

moderna. Situado entre o direito penal e o direito administrativo, com um rebaixado 

nível de garantias individuais e novas formas procedimentais abreviadas, mas sem a 

cominação das pesadas sanções do direito penal, sobretudo as penas privativas de 

liberdade. Orientado por uma intervenção precoce, ou seja, pelo perigo e não pelo dano, 

posto que, frente à neocriminalidade, a espera da ocorrência do dano, pode ser tarde 

demais para a tutela do bem jurídico, em razão de sua magnitude.27

No escólio de Hassemer, Herzog, Prittwitz e outros, um modelo de direito de 

intervenção assim configurado mostrar-se-ia, pragmaticamente, mais adequado para 

responder aos problemas específicos das sociedades pós-industriais. Desta forma, 

poder-se-ia liberar o direito penal das expectativas de prevenção dessa modalidade 

especial de infração, para cuja missão não se acha preparado e, segundo o autor, pode 

ser a causa primordial de sua ruína.28

Não se trata, como bem se pode inferir, de abandono de bens jurídicos sociais ou 

supra-individuais por parte do ordenamento jurídico ou do direito penal, uma vez que 
                                                 
25 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 197. 
26 Idem, Ibidem. 
27 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 197. 
28 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCRIM, 
2005, p. 197. 

 5050



  

estes bens permanecerão com o status de bem jurídico penalmente relevante. Apenas os 

tipos penais que os protegem serão “filtrados” e melhor selecionados.  

Considerando, ademais, que os ilícitos de somenos importância – que não são 

dotados de dignidade penal – migrarão em direção a um outro ramo jurídico – que não 

lançará mão da pena de prisão – não haverá necessidade da manutenção de todas as 

garantias individuais, flexibilizando, inclusive, as regras de imputação de 

responsabilidade, resultando, inexoravelmente, num sancionamento de natureza não-

penal, com perspectivas otimistas em relação à sua agilidade e eficácia. 

Deve-se ter em mente que o direito penal é apenas um dos meios de controle 

social, nem sempre necessário (dignidade penal), nem sempre eficaz (idoneidade e 

carência de tutela), mas, sem dúvida, sempre o mais grave.29

  No Brasil, a teste frankfurniana encontra repercussão, principalmente no 

pensamento do Miguel Reale Júnior. 

Na relação entre o controle administrativo e o direito penal, segundo Reale, deve 

haver uma relativa independência, através de um funcionamento alternativo. Donde, 

optar-se-ia pela seara administrativa no que concerne a assuntos afetos à área econômica 

de menor relevância – aquelas condutas que não disponham de dignidade penal, com a 

sua conseqüente descriminalização, ao passo que a atuação penal cingir-se-ia aos casos 

extremos em que a sanção administrativa não se afigurar suficiente.  

Dispondo de uma finalidade repressora e, ao mesmo tempo, assecuratória de 

tutela dos novos bens jurídicos supra-individuais, o sistema misto de Reale propõe o 

julgamento por tribunais administrativos.30

 A descriminalização de determinadas condutas e sua conseqüente 

administrativização já vem sendo adotada, paulatinamente, por diversos países, dentre 

eles Alemanha e Itália.  

  No Brasil, bem como se dá na França, existe dupla tipificação de contenda à 

infração econômica, havendo leis administrativas e penais no mesmo sentido. 

 A legislação administrativa de repressão ao abuso do poder econômico e ao 

aumento arbitrário de lucros existe desde a década de 60, quando a Lei 4.317 criou o 

                                                 
29 SICA, Leonardo. Caráter simbólico da intervenção penal na ordem econômica. Revista do Instituto 
dos Advogados de São Paulo. São Paulo: RT, n° 02, jul./dez. de 1998, p. 16.  
30 REALE, Miguel. Legislação penal antitruste: Direito Penal Econômico e sua acepção constitucional. In 
www.realeadvogados.com.br, acesso aos 24 de janeiro de 2006 às 14:30, p. 42. 
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CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica -, transformado em autarquia, 

ligado ao Ministério da Justiça, pela Lei 8.884/94, que lhe atribuiu as funções de 

instauração de processos administrativos, cominação de multas aos infratores, apuração 

e repressão administrativa às condutas atentatórias à ordem econômica etc.31

 A grande vantagem no uso do mecanismo administrativo para a luta contra os 

ilícitos econômicos consiste na possibilidade de atuação preventiva, antecipando-se ao 

dano, através de tipos abertos, tipos de perigo abstrato e por acumulação, além da 

possibilidade de imputação de responsabilidade sem a necessidade de se comprovar a 

existência de dolo ou culpa, bastando a mera ocorrência fática da conduta descrita no 

tipo. No âmbito administrativo, destarte, a responsabilidade objetiva mostra-se de todo 

admissível, inclusive, com a inversão do ônus da prova para o acusado.  

 Nada obstante, o legislador insiste em utilizar o direito penal, hipertrofiando-o 

através de um processo de inflação legislativa, mesmo que às custas de serias distorções 

processuais e materiais. O efeito simbólico do lançamento da pena acaba por produzir 

efeito reverso do desejado. Causa inoperatividade e seletividade do sistema punitivo, 

desmoraliza os órgãos de persecução penal, gera sentimento de impunidade e acaba por 

prejudicar a atuação penal naquelas áreas em que ele se faz efetivamente necessário. 

 Demonstrada a tese da Escola de Frankfurt e demarcadas as raias do direito de 

intervenção, bem como sua ressonância na doutrina brasileira, calha, neste ponto, tecer 

uma crítica adaptativa ao pensamento frankfurniano, fundado na premissa de que toda 

política criminal deve adaptar-se à sociedade à qual pretende ser implementada. 

   

2.1. Direito Judicial Sancionador 

 

A realidade da Administração Pública brasileira, às avessas do que 

provavelmente ocorre com a Alemanha – a ponto de justificar a aplicação do direito de 

intervenção pelo Poder Executivo – compõe-se de uma miríade de problemas, vale 

dizer, desorganizada, sucateada, fisiologista, permeável às influências políticas e 

econômicas, onde interesse público e privado se confundem. Tudo sob a regência de 

uma sistêmica corrupção que resulta na pilhagem do patrimônio público em dimensões 

astronômicas. 
                                                 
31 SICA, Leonardo. Caráter simbólico da intervenção penal na ordem econômica. Revista do Instituto 
dos Advogados de São Paulo. São Paulo: RT, n° 02, jul./dez. de 1998, p. 21.  
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 Neste diapasão, mostrar-se-ia temerário incumbir exclusivamente à 

Administração Pública brasileira o combate às infrações econômicas, o qual ficaria ao 

sabor dos dirigentes políticos, que “poderiam” atuar de forma tendenciosa. 

 Uma possível e plausível solução para este problema consiste na proposta de 

Palazzo, delineada por Luiz Flávio Gomes, referente à formação de um “sistema 

jurídico satelitário”, que em muitos pontos se assemelha com a proposta da Escola de 

Frankfurt. 

  O ponto inaugural de sua teoria consiste na constatação de que a intervenção 

penal, além de exigir o respeito ao princípio da legalidade estrita, reclama e impõe a 

presença da ofensividade social como forma de legitimação de atuação, fundado no 

desvalor da ação, do resultado e do grau de lesividade do bem jurídico tutelado, 

figurando imprescindível o reconhecimento da dignidade penal e da necessidade de 

sanção, reveladores de sua concepção fragmentária, proporcional e de intervenção 

mínima.32

O direito penal só deve intervir se comprovada a lesividade concreta do bem 

jurídico, em situação de afronta à coletividade, impondo-se a produção de um dano ou 

de um perigo concreto de dano de forma significativa, capaz de afetar as condições 

comunitárias essenciais ao livre desenvolvimento e realização da personalidade humana.  

 Sob a égide da política criminal minimalista (de intervenção mínima), o direito 

penal deve ser utilizado quando presentes condutas violadoras de um bem jurídico 

alçado ao patamar de dignidade penal (constitucional), sempre que se revelar impossível 

sua eficaz proteção por outros meios de controle social, formal ou informal. Atua, 

desarte, a dogmática penal de forma subsidiária, como ultima ratio, apenas quando 

esgotados todos os instrumentos de menor lesividade que aqueles proporcionados pelo 

direito penal.  

Expostos os requisitos para a ostentação do epíteto ilícito penal, impõe-se, 

segundo Palazzo, a realização de um processo de descriminalização de condutas que 

não contem com suficiente mérito para ostentar a categoria de ilícito penal, vale dizer, 

                                                 
32 REALE, Miguel. Legislação penal antitruste: Direito Penal Econômico e sua acepção constitucional. In 
www.realeadvogados.com.br, acesso aos 24 de janeiro de 2006 às 14:30, p. 14. 
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para aquelas condutas que não sejam merecedoras de tutela penal ou não apresentem 

necessidade de pena impõe-se a descriminalização.33

Observando que a administrativização de ilícitos penais acarreta a mitigação de 

garantias individuais, propõe-se que, após o procedimento descriminalizatório, proceda-

se à jurisdicionalização do setor mais relevante dos ilícitos penais descriminalizados, 

criando-se uma nova espécie de direito, denominado “direito judicial sancionador”.  

Este novo ramo jurídico em muito se assemelha ao direito de intervenção 

proposto por Hassemer, porquanto se incumbiria da contenção dos riscos oriundos do 

processo de modernização da sociedade, atuando nos novos focos de insegurança de 

modo prioritariamente preventivo. Por ser sobremaneira mais flexível que o direito 

penal em relação às garantias materiais e processuais, o direito judicial sancionador 

disporia de sanções menos severas que as penais, renunciando à imposição da pena de 

prisão. 

A grande vantagem detectada na utilização do direito judicial sancionador, que o 

diferencia do direito de intervenção, consiste no órgão competente para aplicar as 

sanções típicas desse âmbito jurídico. Enquanto o direito de intervenção é aplicado pelo 

Poder Executivo, através dos órgãos integrantes da Administração Pública, o direito 

judicial sancionador é aplicado pelo Poder Judiciário, através de um processo judicial 

tradicional, cuja decisão seria proferida por um magistrado especializado, imparcial e 

independente, comprometido com a verdade material, o que conduziria a uma maior 

segurança jurídica.  

Neste ponto, convém colacionar as lições do próprio Luiz Flávio Gomes: 
Impor-se-ia então jurisdiconalizar o setor mais relevante dos ilícitos penais 
descriminalizados, criando-se uma nova espécie de Direito: Direito 
sancionador. Em outras palavras, seria um juiz o responsável pela aplicação 
das sanções típicas desse âmbito jurídico (interdições, penas alternativas 
etc.; nunca pena de prisão).34  

 

Em suma, o sistema jurídico satelitário seria integrado, primeiramente, pelo 

direito penal tradicional, composto de todas as garantias típicas do processo penal, 

máxime as rígidas regras de imputação de responsabilidade e do nexo causal. Fundado, 

                                                 
33 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHI, Alice. O direito penal na era da globalização. São Paulo: RT, 
2002, p. 66. 
34 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHI, Alice. O direito penal na era da globalização. São Paulo: RT, 
2002. p. 67. 

 5054



  

prioritariamente, na pena privativa de liberdade e incumbido da tutela de bens jurídicos 

individuais – ou supra-individuais quando ligados diretamente ao indivíduo.   

Em seguida, o direito judicial sancionador, por renunciar a aplicação da pena de 

prisão, flexibilizaria as garantias penais e processuais e, deste modo, combateria os 

novos riscos oriundos da primeira e segunda modernidades, tutelando bens jurídicos 

supra-individuais e voltando a persecução em direção aos grandes infratores. Por 

último, o direito administrativo permaneceria aplicado pela Administração Pública, 

restrito às infrações administrativas comuns. 

 Deste modo, poder-se-ia conferir razoável eficácia ao combate dos ilícitos 

econômicos e ambientais, na linha de pensamento esposada pelos frankfurnianos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se pretende combater a criminalidade, deve-se ter em mente que o crime 

não é um tumor, nem uma epidemia, senão um doloroso problema interpessoal e 

comunitário. Uma realidade próxima, cotidiana, quase doméstica. Trata-se de um 

problema da comunidade, que nasce na comunidade e que deve ser resolvido na 

comunidade, de forma racional e democrática.  

Nada obstante, o tratamento ministrado ao delito vem se mostrado altamente 

populista e ineficaz. Contempla-se o delito com um enfrentamento formal, simbólico e 

direto entre dois rivais – o Estado e o infrator -, que lutam entre si solitariamente, como 

lutam o bem e o mal, a luz e as trevas35. Neste duelo, o grande perdedor é o Estado 

Democrático de Direito que se vê obrigado a se curvar frente a interesses oportunistas e 

eleitoreiros de legisladores inabilitados a discutir juridicamente e com parcimônia a 

questão criminal. 

Imperioso, ao final deste artigo, repisar a assertiva de Thomas Jeffery, segundo a 

qual mais direito penal, mais policiais, mais juízes e mais prisões significam mais 

infratores na cadeia, porém, não necessariamente, menos delitos.36  

 

                                                 
35 MOLINA, Antonio García-Pablos de. Criminologia. 2. ed. São Paulo: RT, 1997, p. 303. 
36 Idem, p. 316. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar algumas perspectivas de como o conceito de 

inimigo no direito penal tem se colocado atualmente, com foco em como ele tem 

aparecido no Rio de Janeiro. Para tanto, vamos partir da análise de duas fontes 

fundamentais: primeiro, faremos uma breve discussão sobre a perspectiva de Eugénio 

Raúl Zaffaroni – em O inimigo no direito penal – na tentativa de compreender os pontos 

por ele levantados sobre o conceito de inimigo e como ele é significado e ressignificado 

no direito penal. Em segundo lugar, será analisada, à luz da discussão feita no primeiro 

momento, uma entrevista concedida ao jornal O Globo pelo governador do estado do 

Rio de Janeiro – Sérgio Cabral Filho – no dia 1° de Julho de 2007. Por fim, 

retomaremos Zaffaroni, para entender seu posicionamento quanto à questão da relação 

dialética entre direito penal e Estado de polícia. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

AUTORITARISMO, INIMIGO PÚBLICO, DIREITO PENAL, RESISTÊNCIA. 

 

ABSTRACT 

This work intends to analyze some perspectives on how the concept of enemy in the 

penal right has been put nowadays, focusing on how it has been brought up in Rio de 

Janeiro. Therefore, let us analyze to fundamental sources: first we will make a brief 

discussion about the perspective of Eugénio Raúl Zaffaroni, in the attempt to 

comprehend the main points about the concept of enemy and how is it signified and 

resignified in penal right. In second place, it will be analyzed, according to the 

                                                 
∗ Mestrando em Sociologia e Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 
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discussion made in the first moment, an interview by Rio de Janeiro governor, Sergio 

Cabral Filho, in the newspaper O Globo in July, 1st, 2007. In our final considerations, 

we will retake Zaffaroni’s perspective, in order to understand his positioning on the 

matter of the dialectic relation between penal right and police State.  

 

KEY-WORDS 

AUTHORITARISM, PUBLIC ENEMY, PENAL RIGHT, RESISTANCE. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Logo na introdução de O inimigo no direito penal, Zaffaroni delimita quatro hipóteses 

que ele defenderá ao longo da obra, a saber: a) o poder punitivo tende a classificar um 

certo número de indivíduos como inimigos, sendo essa uma categoria abaixo da 

categoria de pessoa; b) esses inimigos são assim classificados tanto de fato como de 

direito; c) o inimigo é uma categoria própria do Estado direito e incompatível com o 

Estado de direito; e d) o direito penal deve limitar ou reduzir o Estado absoluto, 

impedindo que o Estado de direito desapareça. Podemos verificar que Zaffaroni está 

apresentando, além de uma perspectiva de análise, uma proposta de resistência. 

Em um diagnóstico da situação atual, Zaffaroni verifica o crescimento do poder 

punitivo, de situações de emergência que se prolongam por tempo indeterminado, 

prorrogando situações do Estado de exceção; obedece-se a uma lógica de medo e 

cancela-se a exigência de lesividade, criando-se uma idéia de perigo sem perigo ou de 

periculosidade presumida. Por outro lado, a atual situação permite fazer a junção entre 

teoria política e doutrina penal, que Zaffaroni aprofunda em momento posterior que 

comentaremos em breve. 

Encontramos, de muitos modos, um Estado que pouco pode – ou mesmo quer – fazer. O 

capital se libera da “jaula de ferro” que Max Weber havia diagnosticado e encontra-se 

livre de todas as formas de domesticação anteriormente aplicadas, defrontando-se com 

muito poucos obstáculos à sua acumulação. O Estado “neoliberal” é limitado e uma das 

poucas coisas sobre a qual ainda tem controle – embora não absoluto – é a produção e a 

perseguição de inimigos, que se torna bandeira eleitoral importante e decisiva em 

muitos países. Acompanha essa situação a comunicação völkisch (ou popularesca), que 
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se pauta por fazer surgir na população reações fortes baseadas nos preconceitos mais 

brutais, fortalecendo a criação e a perseguição de inimigos. 

A qualificação como inimigo ou ente daninho ou perigoso pode ser entendida numa 

perda qualitativa – e não quantitativa – de direitos, ou seja, no tratamento de indivíduos 

como não pessoas. Zaffaroni aponta que a priorização da segurança como valor social 

nos levaria, em última instância, à robotização, ou seja, a criação de seres humanos 

completamente previsíveis. Se desconfiarmos da impossibilidade dessa linha de 

raciocínio, como aqui o fazemos e como também o faz o autor citado, tendemos a 

pensar que a idéia de segurança está relacionada com outros fatores que não a segurança 

em si, como o controle social. 

 

1. A ANÁLISE HISTÓRICA DO INIMIGO NO DIREITO PENAL 

Em uma análise histórica, Zaffaroni mostra que a idéia de inimigo é pré-Moderna, 

remontando a Roma da antiguidade clássica. Para ele, trata-se de ressignificações do 

conceito jurídico de hostis do direito romano. O inimigo era em geral o estranho – 

hostis alienígena –, o estrangeiro.  Por outro lado, o Senado tinha o poder de declarar 

inimigos – hostis judicatus – significando a perda de cidadania por parte de quem é 

assim declarado. Um ponto importante de ser enfatizado é que não é o hostis que se 

declara como tal, ele como tal é declarado pelo soberano. Nesse sentido, trata-se de uma 

declaração subjetiva, alimentada pelo medo que a incerteza sobre as ações dos seres 

humanos – em especial, devemos ressaltar àqueles oprimidos e explorados, com 

maiores motivos para estarem descontentes com a ordem vigente. 

Ainda em sua introdução, Zaffaroni posiciona-se com relação a atual situação do 

crescimento do poder punitivo. Além de afirmar que o conceito de inimigo não é 

compatível com Estado de direito, Zaffaroni aponta que violência deve se combater com 

não violência e que o combate à violência com mais violência somente pode ter 

resultado se o objetivo for o genocídio. 

Nas primeiras linhas de seu segundo capítulo Zaffaroni enuncia um de seus 

pressupostos a saber: 
O ser humano não é concebível fora das relações interativas (de 
cooperação ou conflito) que vão criando estruturas de poder 
inicialmente em sociedades pequenas (tribos, clãs), depois em outras 
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mais amplas (nacionais) e, por fim, estendem-se para abarcar o 
planeta. 1

 

Partindo dessa idéia, é possível analisar a expansão européia pelo mundo em sua época 

moderna, nos movimentos de colonialismo, neocolonialismo e, por fim, globalização. 

Para que pudesse dominar era preciso que pensasse de forma dominante. As sociedades 

precisavam ser reordenadas de forma hierarquizada e o poder punitivo, abandonado nos 

últimos séculos do primeiro milênio, precisava ser reorganizado, como fora em Roma. 

O retorno ao poder punitivo significava que o poder público iria se apropriar do 

conflito, principalmente do lugar da vítima. O poder público assim tem poder de decisão 

sobre o conflito e pode arbitrar a respeito de quem é perigoso e quem não é. Estão assim 

novamente postos os mecanismos de disciplina e a possibilidade de invasão e de 

colonização, afinal “os exércitos colonizadores foram apenas a expressão visível de 

outros muito maiores, que eram as próprias sociedades ou nações colonizadoras” 2. Em 

suma, foi preciso primeiro disciplinar a população interna das nações e exércitos 

coloniais para somente depois se poder colonizar os demais povos. 

É importante notar como isso se processa na realidade medieval. No discurso teocrático 

da colonização é a própria mitologia cristã que permite a criação do inimigo, sendo o 

primeiro inimigo o próprio Satã. Perseguia-se, portanto, a manifestação de Satã no 

mundo, isto é, as bruxas. Nesse sentido, para além de confiscar o papel da vítima, o 

Estado está confiscando o papel de Deus: é o Estado quem decide a respeito dos 

conflitos, é a ele que se ofende quando alguém se alia a Satã e é ele quem aplica as 

penas. 

Nessa perspectiva, pode-se criar uma repressão penal plural, que elimina os dissidentes 

e autores de delitos graves, neutraliza – ou pela própria eliminação, ou pela condenação 

a trabalhos forçados, ou ainda pela incorporação ao exército – os indesejáveis – 

membros das classes exploradas que se destacam pela indisciplina – e conseguem tratar 

como iguais os ocasionais, isto é, aqueles que cometeram um delito leve e que 

pertencem às classes “invulneráveis”. A idéia de inimigo permite essa separação, 

permitindo diferenciar entre infrator comum ou ocasional e o infrator perigoso. 

                                                 
1 ZAFFARONI, E. R. O inimigo no direito penal. p. 29 
2 Ibidem. p. 32 
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Assim, como o poder público substitui Deus, ele passa a poder definir entre bem e mal. 

Quando o Estado torna-se laico, há um ressignificação e o conhecimento torna-se o bem 

e a ignorância o mal. O conhecimento necessita sempre mais e, quando se aplica aos 

seres humanos, precisa hierarquizá-los para conservar sua posição de dominante. Pode, 

portanto, incorrer em todas as formas de crueldade imagináveis, dado que é ele quem 

cria permite criar a separação jurídica entre os seres humanos. 

A última mudança significativa talvez consista na complementaridade entre cárcere e 

fábrica, que as revoluções burguesas impetram. Os burgueses colocam-se a priori contra 

o poder absoluto, que os oprimia. Surge, portanto, na escola clássica ideais como a 

proporcionalidade da pena e os direitos do homem. A prisão, assim, toma o lugar da 

forca e são lançadas as possibilidade de contenção do Estado absoluto. Aos burgueses, 

contudo, cabia – e ainda cabe – a criação de um modelo que possibilitasse a disciplina 

capitalista, não podendo, portanto, abrir-se mão de todas as possibilidades do Estado de 

polícia. A idéia de inimigo e de periculosidade continua, logo, a resgatá-lo, abrindo 

espaço para um poder punitivo que tende a não respeitar qualquer limite. Formaram-se 

assim a relações básicas do poder punitivo, ao serem ressignificadas ao longo da 

modernidade. Dessa forma, o positivismo criminológico – movimento do século XIX de 

uma burguesia que se pensa como classe dominante e não mais como classe 

revolucionária – criou conceitos como de classe perigosas e de inimigo ôntico. A 

periculosidade, nesse sentido, era uma determinação biológica, cabia às autoridades 

apenas neutralizar e eliminar os entes daninhos. 

A justificativa do poder punitivo é sempre uma alucinação de guerra e toda 

identificação de inimigo baseia-se em um mito. É sempre uma construção brutal e 

irracional, legitimada por uma propaganda völkisch. Constroem-se dessa forma as 

possibilidades de sistemas penais diferenciados para ocasionais, de um lado, e inimigos 

– dissidentes e indesejáveis – de outro; registra-se assim, em vários regimes, a 

existência de sistemas penais subterrâneos ou paralelos. 

O nazismo combinou elementos do inimigo ôntico, lei e ordem e propaganda völkisch, 

essa combinação permite indicar quais são as vidas indignas de serem vividas, vidas 

sem valor de vida, possibilitando a declaração dos judeus como inimigos, ocupando o 

lugar que era de Satã na inquisição. Retornaremos à problemática do nazismo quando 

analisarmos as propostas teóricas de Carl Schmitt. 
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Por um grande período de muito tempo que se estendeu até muito recentemente, o 

comunista foi o inimigo que serviu de justificativa para as medidas repressivas do 

Estado de polícia. Tratava-se de um inimigo que poderia ser encontrado tanto interna, 

quanto externamente, permitindo manter altos níveis de repressão. Com o fim da guerra 

fria e a queda do bloco soviético, o inimigo tem de ser ressignificado para que se 

mantenham os índices de repressão. Surge assim a perseguição ao traficante. Para 

Zaffaroni, “o traficante era um agente que pretendia debilitar a sociedade ocidental, o 

jovem que fumava maconha era o subversivo, guerrilheiros eram confundidos e 

identificados a narcotraficantes.” 3 Dessa forma, a droga está para o ordenamento 

jurídico atual como o pecado estava para o direito canônico. Ele indica, contudo, que a 

repressão não consegue refrear o uso das drogas. Temos pouca razão, porém, baseados 

na teoria do próprio Zaffaroni, para acreditar que esse era seu objetivo. 

O autor faz uma análise sobre a situação do conceito de inimigo pelo mundo, que nos 

permite chegar a seu conceito de autoritarismo cool. Desde a década de 1980, nos EUA, 

a criação do inimigo tem sido uma preocupação entre os políticos. Idéias bastante 

difusas, mas igualmente confusas como “crime organizado” ou “corrupção” foram 

utilizadas como norte para a criação de inimigos, na busca de preencher o vazio que a 

queda da URSS deixou. O tráfico de drogas, nos EUA, ao contrário do que ocorre no 

Brasil, não foi suficiente para a criação do inimigo. O terrorismo, que ressurge após os 

atentados em Nova Iorque em 2001, permitiu a criação de um estado de alerta 

permanente desde então, embora dificilmente possa ser aplicado aos inimigos internos, 

indesejáveis e dissidentes, que não se encaixam no estereótipo criado para o terrorista. 

Os EUA vivem hoje, segundo Zaffaroni, “um perigoso abandono dos princípios 

fundadores da democracia” 4. Na Europa, os imigrantes são candidatos preferenciais a 

ser tornarem inimigos, uma vez que, eles sim, se encaixam com facilidade no 

estereótipo de terrorista. O estrangeiro imigrante é sempre um forte candidato a ser 

declarado inimigo, desde Roma até os dias atuais. 

Já na América Latina, a situação se dá muitas vezes por medidas preventivas; três 

quartos dos presos ainda não foram condenados, estão presos por medidas cautelares, 

segundo a presunção de sua periculosidade. O indivíduo é encontra-se preso por ser 

suspeito de um fato consumado. O crime ocorreu, mas quem está preso em três quartos 
                                                 
3 Ibidem. p. 52 
4 Ibidem. p. 65 
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dos casos não é o condenado por ele e sim o acusado ou suspeito. Soma-se a isso o fato 

de que os corpos policiais são bastante problemáticos, lidando com graves problemas de 

corrupção, com o fato de não poderem se sindicalizar e de que, em muitos lugares, 

como no Brasil, estão militarizados. 

Atualmente, contudo, não se pode mais criar inimigos baseados exclusivamente em 

questões de gêneros, como as bruxas, ou em questões étnicas, como os judeus na 

Alemanha nazista, e a velocidade das comunicações exige coisas novas constantemente, 

criando, nesse aspecto, uma necessidade constante de bodes expiatórios, dentro de um 

aparato publicitário völkisch que se move quase que por si mesmo. Logo, cria-se o que 

Zaffaroni denominou de autoritarismo cool, baseado em convicções passageiras, 

modista. Cria-se a ilusão de que se obterá mais segurança urbana com o aumento do 

rigor da legislação penal, legitimando a violência policial e procura-se um inimigo que 

não se define exatamente quem seria. 

O autoritarismo cool tem o que Zaffaroni chama de opacidade de perversão; uma 

perversão sem brilho, sem convicção, um discurso meramente publicitário, sem 

qualquer inspiração acadêmica, nem a mais superficial, repleto de irracionalidade. “É 

uma guerra sem inimigo definido; o único inimigo que invariavelmente reconhece é o 

mesmo de todo autoritarismo: quem confronta seu discurso”. 5 Logo, trata-se de um 

vazio de pensamento, reflexo da condição atual do Estado moderno, que, enfraquecido e 

incapaz de resolver problemas sérios da situação social, optam por fingir que conhecem 

a solução e a elencar inimigos; “a política passa a ser um espetáculo e o próprio Estado 

se converte num espetáculo”.6

Pode-se, assim criar um grande movimento de deslegitimação dos direitos, 

especialmente se não há um meio claro de identificação daqueles declarados como 

inimigos. 
Quando os destinatários do tratamento diferenciado (os inimigos) são 
seres humanos não claramente identificáveis ab initio (um grupo com 
características físicas, étnicas ou culturais bem diferentes), e sim 
pessoas misturadas ao e confundidas com o resto da população e que 
só uma investigação policial ou judicial pode identificar, perguntar 
por um tratamento diferenciado para eles imporá interrogar-se a cerca 
da possibilidade de que o Estado de direito possa limitar as garantias 
e as liberdades de todos os cidadãos com o objetivo de identificar e 
conter os inimigos. 7

                                                 
5 Ibidem. p. 78 
6 Ibidem. p. 77 
7 Ibidem. p. 117 
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Todos podem ser o inimigo, o que leva à necessidade de se exercer um controle social 

autoritário sobre toda a população, o que incorre em uma limitação generalizada da 

liberdade e na prisão de inocentes. Criam-se expedientes que as forças policiais poderão 

utilizar corriqueiramente, seja para crimes “comuns”, seja para vinganças pessoais, e 

aumentam-se a chance de tortura. Busca-se um eficientismo penal que não se cumpre. 

A grande pergunta sobre a qual Zaffaroni discorre – e que estamos discorrendo sob sua 

ótica –, inserindo-se em um debate mais longo que retornaremos posteriormente, é se é 

admissível, tanto de fato quanto de direito, ter o conceito de hostis romano no Estado 

moderno. Para Zaffaroni, essa admissão significaria a transformação do Estado de 

direito no Estado absoluto. Retomaremos a esse ponto, mas antes faremos uma breve 

análise de como o conceito de hostis vem sendo ressignificado no Rio de Janeiro nos 

dias atuais. 

 

2. ESTRESSE PARA TODOS 

Em entrevista concedida ao jornalista Dimmi Amora do jornal O Globo em 1° de Julho 

de 2007, Sérgio Cabral Filho, governador do estado do Rio de Janeiro, coincidiu em seu 

discurso, quase que ponto por ponto, com o que Zaffaroni chamou de autoritarismo 

cool. 

A primeira pergunta feita pelo jornalista é se o governo federal deveria ter enviado as 

forças armadas juntamente com a força nacional na semana anterior nas ações no 

Complexo do Alemão – conjunto de favelas na cidade do Rio de Janeiro – já que se 

tratava, segundo o repórter, de uma situação de guerra, à qual o governador respondeu 

que não era tempo de análise e que se o governo federal estava disposto a analisar a 

situação, isso não lhe dizia respeito, uma vez que o lema dele era a frase da música dos 

Titãs: “Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder”. Isso denota 

que, como indicou Zaffaroni, o autoritarismo cool da atualidade, praticado por Sérgio 

Cabral Filho, não tem tampouco deseja ter qualquer relação com a academia ou com 

qualquer instituto de pesquisa. 

Pauta-se, como veremos numerosas vezes, por um enorme senso de necessidade e por 

um Estado de guerra limitada declarado. Como vimos acima, é o próprio entrevistador 

quem sugere que estamos em Estado de guerra. Sérgio Cabral Filho apresenta o 
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problema da segurança como prioritário em seu governo e declara que “sem segurança 

não tem educação, não tem investimento privados, não tem liberdade”8. Diz que a 

sociedade exigia uma reação do poder público e que o “crime” cresceu nas últimas duas 

décadas no Rio de Janeiro. 

Em resumo, é o autoritarismo cool em sua forma quase paradigmática, não se sabe 

exatamente o que se está combatendo, não serão feitos estudos e sequer definições mais 

exatas a respeito de quem é o inimigo. O fato, para esse tipo de autoritarismo, é que o 

inimigo existe e tem de ser combatidos – devemos, no entanto, lembrar que ele sempre 

existirá desde que o governo utilize a prerrogativa que possui de declarar pessoas como 

tal. 

Sérgio Cabral Filho fala em nome da civilização e contra a selvageria – mais 

especificamente, contra “criminosos selvagens” –, num discurso völkisch que tende a 

levantar os preconceitos mais arraigados e brutais, e afirma que a ação não tem prazo 

para terminar e que ele pretendia – como de fato o fez – expandir a ação para outros 

bairros da cidade. 

Quando perguntado a respeito da cota de sacrifício que os moradores do Complexo do 

Alemão estariam enfrentando, o governador foi enfático em declarar que estamos entre 

a civilização e a selvageria e que essa cota do que ele chamou de “estresse” teria de ser 

dada, seja pelos habitantes de favelas, seja por habitantes dos bairros vizinhos às áreas 

ocupadas pela polícia. Em outra questão, o jornalista perguntou se o governador 

considerava que estamos em guerra. Transcreveremos a resposta em sua íntegra, porque 

acreditamos que ela sintetiza bem o pensamento de Sérgio Cabral Filho: 
Estamos em guerra e vamos ganhar esta guerra, não tenho a menor 
dúvida. O Rio chegou a um nível de violência e ousadia do tráfico 
absolutamente intolerável. Vamos acabar com essa musculatura do 
tráfico. Vamos continuar trabalhando, sem show pirotécnico, sem 
dizer que é amanhã ou depois de amanhã. Não vai ser todo dia que 
teremos boas notícias. Vamos cometer equívocos, pode haver 
problemas aqui e acolá e vamos enfrentar. Mas não tem mágica. É 
90% de transpiração. 9
 

E por fim, o governador declara que os “bandidos” têm de ter medo da polícia e que a 

vida para eles não é mais “mansa”.  

                                                 
8 O Globo, 1° de julho de 2007, p. 17. 
9 O Globo, 1° de julho de 2007, p. 17, grifos nossos. 
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Caracteriza-se, portanto, uma ação de tempo indeterminado, com grande chance de 

prender ou mesmo matar inocentes – enquadrados como “equívocos” e parte da cota de 

“estresse” que a população teria de doar – e que não sabe exatamente o que ela está 

combatendo e que, como grande marca da atualidade, não possui uma utopia, pode, 

portanto, ser cool. Ou seja, não se está em uma grande cruzada contra o uso de drogas, 

que, como já dissemos acima, acreditamos que esse não seja o objetivo real de tal ação, 

que atualmente sequer tem sido declarado. Está numa grande cruzada contra o tráfico, 

mas não se sabe exatamente qual o mal que ele causa, tampouco se pensa em uma 

sociedade sem tráfico de drogas, uma vez que não se pensa numa sociedade sem uso de 

drogas, nem em uma sociedade que abandone as práticas capitalistas de mercado. 

Se nos é permitida uma análise um pouco mais livre, diríamos que, a priori, numa 

análise mais superficial, diríamos que as atitudes de Cabral Filho seriam quixotescas: 
Afinal, rematado já de todo o juízo, deu no mais estranho pensamento 
em que nunca jamais caiu louco algum do mundo; e foi: parecer-lhe 
convinhável e necessário, assim para aumento de sua honra própria, 
como para proveito da república, fazer-se cavaleiro andante, e ir-se 
por todo o mundo, com as suas armas e cavalo, à cata de aventuras, e 
exercitar-se em tudo em que tinha lido se exercitavam os da andante 
cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos, e pondo-se em 
ocasiões e perigos, donde, levando-os a cabo, cobrasse perpétuo nome 
e fama.10

 
O exemplo de Cabral Filho tem, contudo, inúmeros similares, que não o permitem 

considerá-lo apenas como uma sandice ou, ao menos, como uma sandice individual. 

Como Zaffaroni bem coloca, a polícia tem sua função estruturalmente ou, nos termos de 

Giorgio Agamben, trata-se da fissura entre Povo (soberano) e povo (classes oprimidas), 

ou ainda, nos termos de Zygmunt Bauman, de refugo humano. Sem contar a literatura 

mais especializada na questão, que versou largamente sobre punição e estrutura social, 

para usarmos o termo de Georg Rusche e Otto Kirchheimer. Poderíamos citar ainda 

outra infinidade de teóricos que tratou sobre a temática em questão, ficaremos contudo 

com a contribuição de Zaffaroni, sob a qual podemos dizer que o Estado tornou-se um 

espetáculo e a “segurança” é uma das poucas coisas sobre as quais ele ainda pode 

interferir, já que as interferências sobre o acúmulo de capital foram, em larga medida, 

impedidas. Cabe aos políticos, na busca desesperada por votos, apoiados firmemente em 

um discurso völkisch, tornarem-se cavaleiros da triste figura, pois nada mais lhes é 

permitido – e a bem da verdade, mesmo que lhes seja ou que lhes fosse permitido mais, 
                                                 
10 CERVANTES, M. Dom Quixote de La Mancha. pp. 32-33 
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isso é tudo que a maioria deles pretende. Seria enormemente cômico, não fosse 

extremamente funcional ao capitalismo. O Estado mantém o monopólio sobre a criação 

e a perseguição de inimigos e ainda controla as forças de disciplina sobre os 

indesejáveis. 

Porém, em uma situação como a do Rio de Janeiro onde não se pode diferenciar com 

exatidão entre os inimigos e os cidadãos comuns – ou melhor, entre os “indesejáveis” e 

os simplesmente “inferiores” – a violência é generalizada. Na semana que antecedeu a 

entrevista supracitada, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro havia assassinado 

19 indivíduos em uma ação no Complexo do Alemão. Não há – ao menos não havia – 

certeza, ou ao menos indícios, de que todos fossem “criminosos selvagens”; não que, se 

de fato tratavam-se de “criminosos selvagens”, isso justificasse o seu assassinato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENTRE DIREITO PENAL E ESTADO 
AUTORITÁRIO – A RESISTÊNCIA DE ZAFFARONI 
Nos últimos capítulos de O inimigo no Direito Penal, Zaffaroni polemiza com Günter 

Jakobs, a respeito de como conter o poder punitivo e o Estado de polícia. Para 

entendermos melhor a perspectiva de Zaffaroni, é preciso, primeiramente 

compreendermos as contradições que Zaffaroni vê em Thomas Hobbes e reproduzidas 

em Jakobs, para que então possamos entender como ele se opõe a eles. 

Para Zaffaroni, a contradição principal de Hobbes é que o seu Leviatã não penetra no 

limite da consciência.  Hobbes, vindo de tantos anos de guerra religiosa, excluiu o 

Leviatã dessa esfera, permitindo um direito de resistência. Mais importante do que saber 

exatamente onde se localiza esse limite é destacar o fato de que há, mesmo em Hobbes, 

um limite para o poder do Leviatã. 

Para Carl Schmitt, o principal teórico do nazismo alemão, a escolha e a perseguição de 

inimigos não conhece limites. Schmitt faz uma distinção fundamental entre amigo e 

inimigo, sendo que o amigo não se define, ele é o oposto do inimigo. O inimigo, por sua 

vez, é todo aquele que o soberano declara como inimigo11. Não há, para Schmitt limites 

impostos sobre o soberano quando há um Estado de exceção. Zaffaroni, explicando a 

                                                 
11 Nesse sentido, Schmitt afasta o nazismo da idéia de inimigo ôntico, apresentada pelo positivismo de 
Garofalo. Ela não deixa de estar, contudo, de certa forma presente, especialmente como justificativa ao 
genocídio dos judeus, que seriam inimigos em essência. Contudo, ela não serve como proposta de 
resistência. Aliás, para esse quesito, segundo Schmitt, nada serve. 
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teoria de Schmitt diz que “quando a situação de necessidade se apresenta, o máximo que 

a Constituição pode fazer é dizer quem decide nesse Estado excepcional.”12

A dúvida coloca-se no momento em que se tenta definir os limites do conceito de 

inimigo no direito penal. Para Jakobs, há de se propor um conceito limitado de inimigo 

e de guerra limitada, numa neutralização restrita. Zaffaroni classifica essa como uma 

visão estática da situação, uma vez que observando que o Estado de direito não está 

como o seu ideal, logo infere que ele não funciona.  Portanto deve haver limites para 

ele, para corrigir aquilo de que ele não dá conta. 

Para Zaffaroni, o conceito de inimigo é imcompatível com o Estado de direito, uma vez 

que introduz um conceito de guerra irregular, baseado na exceção e na emergência. Cria 

uma guerra que sequer respeita as leis internacionais para as guerras formais. Nas 

palavras do próprio Zaffaroni 
Quando se obscurece o limite entre a guerra e o poder punitivo, 
introduzindo-se o inimigo na não-guerra, guerra limitada ou meia 
guerra ou como se queira chamar ou encobrir, ampara-se, sob o 
equívoco nome de direito penal, uma guerra que não conhece limites 
jurídicos.13

 

Zaffaroni aponta que não pode haver limitação eficaz contra o poder punitivo quando se 

trabalha com a idéia de inimigo. O conceito de inimigo não tem apenas uma limitação 

que é a necessidade, que a emergência ou a exceção evocada em questão coloca-se. A 

necessidade, contudo, é colocada pelo governante e, historicamente, tende a não cessar 

jamais. Nesse aspecto, a perspectiva para locais onde o conceito de inimigo vem sendo 

aplicada, como o Rio de Janeiro, é de que ele permaneça por tempo indeterminadamente 

longo. O Estado de Polícia toma todos os espaços que lhe são deixados, até que o 

Estado torne-se absoluto. 

Zaffaroni faz uma proposta de resistência dinâmica, na qual há uma dialética entre 

poder punitivo e direito penal. Para ele, o Estado de direito não encontra-se em seu nível 

ideal porque a luta histórica da burguesia contra o Estado absoluto não eliminou o 

Estado de polícia, apenas encapsulou-o. Zaffaroni propõe que esse enclausuramente 

chegue ao máximo.  O Estado de direito ideal, no qual não haja o conceito de inimigo e 

indivíduos tratadas como não pessoas, serve como norte para o direito penal que 

                                                 
12 ZAFFARONI, E. R. Op. cit. p. 144 
13 Ibidem. p. 149 
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Zaffaroni pretende. Logo, a introdução do conceito de hostis romano ou outra 

significações do inimigo destrói, para Zaffaroni, o direito penal.  

Na perspectiva dinâmica há um equilíbrio dialético entre o direito penal e o poder 

punitivo; serve assim de apêndice incondicional do Estado de direito, seguindo o Estado 

de direito ideal. Caso contrário, caso o direito penal coloque-se nessa problemática de 

forma neutra, configura-se um desequilíbrio grave. 

O fato de muitas pessoas já serem tratadas como inimigos não pode servir para que o 

conceito seja aceito no direito penal, pois o verdadeiro inimigo do direito penal é o 

Estado de polícia e “a melhor garantia de eficácia do direito penal é o respeito aos 

direitos fundamentais”14

Por fim, podemos dizer que o direito penal deve apenas responder ao que pode 

responder, o que Zaffaroni chama de lógica do quitandeiro – o quitandeiro vende frutas; 

se lhe perguntarem sobre remédios, ele os encaminhará a farmácia. Dessa forma, cabe 

ao direito penal julgar individualmente e impor penas a quem cometa crimes, sem se 

preocupar em resolver todos os problemas de uma sociedade. Ao invés disso, há sempre 

uma burocracia estatal disposta tornar mais rigosa a legislação e a fazer incursões mais 

duras contra os criminosos, de forma a não mais discutir os problemas que, de fato, 

estão de fora da esfera do Estado atualmente. Assim, avança-se, indefinidamente, o 

Estado de Polícia. 

                                                 
14 Ibidem. p. 187 
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MINISTÉRIO PÚBLICO E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
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RESUMO 

Este estudo tem por finalidade a demonstração da legitimidade da função Investigatória 

Criminal pelo Ministério Público a partir do perfil institucional que lhe foi delineado 

pela Constituição Federal de 1988. A questão é polêmica, e origina-se de diferentes 

interpretações conferidas a dispositivos da Constituição Federal e da legislação 

pertinente. A acareação dos pesados argumentos de ambas as correntes de entendimento 

conduz ao juízo de que o Ministério Público é, sim, órgão legitimado ao exercício de 

diligências investigatórias no âmbito criminal, atividade, contudo, que há de ser 

informada por uma necessidade circunstancial e passível de efetivo controle 

jurisdicional. 
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ABSTRACT 

This article has the purpose of demonstrate the Public Prosecutor’s legitimacy on 

criminal investigation, in according to the provision inside the Constitution of The 

Federative Republic of Brazil 1.988. This matter is controversial and originates from 

different interpretations conferred in the provisions of the Constitution, as well as in 

others Acts. The confrontation of the important arguments from both sides makes me 

conclude that Public Prosecutors are, in fact, legitimated to exercise the investigations 

on crimes under its jurisdiction. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criminalidade agrava-se assustadoramente no País e, paralelamente, cresce a 

impunidade; os criminosos organizam-se e sofisticam suas estruturas de atuação; os 

mecanismos de repressão ao crime já se mostram insuficientes. Vive-se uma imensa 

confusão social, em que a sociedade se vê fragilizada, desprovida de segurança e de 

confiança nos organismos incumbidos de sua defesa. 

Diante disso, o presente estudo pretende analisar, de maneira didática, a 

respeito da Investigação Criminal e o Ministério Público, verificando o atual momento e 

necessidade da comunidade brasileira, em relação às investigações de crimes, apegando-

se sempre nos interesses sociais.  

A investigação pelo Ministério Público deve se pautar pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, inerentes à 

Administração Pública (art. 37, caput, CF), preservando os interesses da sociedade e do 

investigado, em atendimento aos preceitos legais, agindo de forma similar ao 

procedimento adotado pela autoridade policial no inquérito policial, com os poderes e 

instrumentos especiais do Ministério Público, sem prejudicar ou beneficiar 

deliberadamente o investigado, uso de meios morais e éticos, de forma pública e 

transparente, na busca de celeridade e melhor resultado, inclusive em co-participação 

com órgãos policiais, tudo sob controle judicial próprio.  

Cabe ressaltar, que a idéia neste estudo não é trazer e enfatizar quem trabalha 

melhor no que diz respeito à investigação criminal, o policial ou o membro do 

Ministério Público, mas sim, trazer elementos para uma melhor compreensão possível a 

respeito do tema, pensando sempre no propósito de atender o interesse social da melhor 

forma possível. 

 

 

1- DESENVOLVIMENTO 

 

I - MINISTÉRIO PÚBLICO 
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O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado. Nesse sentido conceitua Alexandre Moraes. 

 
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 
127 da Constituição Federal, art. 1º da Lei nº 8.625/93, art. 1º da Lei 
Complementar Federal nº 75/93 e art. 1º da Lei Complementar/SP nº 734/93). 
(2001, p. 380) 

 

Em poucas palavras conceitua-se Ministério Público como uma instituição que 

manifesta sua função precípua no exercício incessante da busca pela verdade jurídica no 

plano legal e pela verdade moral no plano social. 

O Ministério público apresenta, em face do ordenamento constitucional 

vigente, uma destacada posição na estrutura do Poder. A independência institucional, 

que constitui uma de suas expressivas prerrogativas, garante o livre desempenho das 

atribuições que lhe foram conferidas, do ponto de vista forma, em toa a sua plenitude. 

A Carta Magna proclama, em seu artigo 127, caput: “O Ministério Público é 

Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”. 

Esse novo perfil institucional traduz um dos aspectos mais importantes da 

destinação constitucional do Ministério Público, o de velar pela integridade da ordem 

democrática, da defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

O novo perfil do Ministério Público representa, portanto, resposta significativa 

aos anseios e postulações dos que perseguidos pelo arbítrio e oprimidos pela 

onipotência do Estado, a ele recorrem, na justa expectativa de verem restaurados os seus 

direitos. 

A atual Constituição Federal ampliou as funções do Ministério Público. 

 
[...] transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no 
campo penal com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no 
campo cível como fiscal dos demais Poderes e defensor da legalidade e 
moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da 
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ação civil pública. (MORAES, 2001, p. 482) 
 

O Ministério Público recebeu a função de zelar pelo patrimônio Público, 

operando na defesa desse direito através de promoções de ações civis públicas e 

inquéritos civis, embora, a própria Fazenda possa e deva defender seu patrimônio, não 

raro o próprio administrador em exercício, ou seu antecessor que o elegeu, ou aliado 

político é o causador do dano. Deveras que o Ministério Público deva atuar na defesa da 

coletividade como um todo, ajuizando a ação civil pública em defesa do patrimônio 

público. 

 

I.I.  O Ministério Público e a defesa do estado democrático de direito 

 

Acompanhar a evolução do Direito, as mudanças sociais e conhecer a realidade 

brasileira são pressupostos para a compreensão do atual papel político do Ministério 

Público, pois assim como não se organiza uma Justiça para uma sociedade abstrata, e 

sim para um País de determinadas características sociais, políticas, econômicas e 

culturais, da mesma forma não se pode conceber um Ministério Público desvinculado 

dos problemas nacionais. (FERRAZ, 1997). 

Ao reconhecer a importância do seu papel e atribuições, e conceder-lhe as 

indispensáveis garantias (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos 

vencimentos) para exercê-las com independência e autonomia (não, porém, sem a 

observância de uma unidade institucional), a Carta de 1988 marcou o início de uma 

nova etapa na história da Instituição. 

A edificação desse novo Ministério Público  
 

atende a uma lógica sistemática conectada a uma vertente fundamental 
exsurgente da conceitualidade do Estado Democrático de Direito, que diz 
com a necessária criação de mecanismos – in casu, de índole institucional – 
de defesa social tendentes à proteção e efetivação de direitos sociais e 
individuais indisponíveis sufragados na ordem constitucional. (FELDENS, 
2005, p. 42) 
 

 

Esse novo perfil institucional impõe ao Ministério Público um grande desafio: 

viabilizar a concretização da Constituição da República, para que esta, deixando de 

qualificar-se como simples repositório de proclamações retóricas, converta-se em 
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documento fundamental de segurança jurídica e em instrumento básico de defesa das 

liberdades civis e de proteção das franquias democráticas. 

Isso porque não é a letra fria do texto constitucional que legitima o Ministério 

Público como instituição, mas sua atuação diária e constante, inflexível e intransigente, 

voltada para a defesa social. 

 

I.2. Princípios institucionais do Ministério Público 

 

1.2.1 Princípio da Unicidade 

 

Este princípio faz saber que a instituição do Ministério Público é única, todos 

os seus membros fazem parte de uma só corporação 

Para Alexandre de Moraes. 

 
A unicidade significa que os membros do Ministério Público integram um só 
órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral, ressalvando-se, porém, 
que só existe unicidade dentro de cada Ministério Público, inexistindo entre 
Ministério Público Federal e dos Estados, nem entre o de um Estado e o de 
outro, nem entre os diversos ramos do Ministério Público da União. (2001, p. 
537) 

 

1.2.2 Princípio da Indivisibilidade 
 

Por este princípio o Ministério Público é uno, sendo em sua totalidade 

indivisível, pois, seus membros não se vinculam aos processos nos quais atuam, 

podendo, assim, serem substituídos uns pelos outros, desde que em conformidade com 

as normas legais, não havendo alteração subjetiva nos processos de oficiam. 

 

1.2.3 Princípio da Independência ou Autonomia Funcional 

 

Como ensina Quiroga Lavié: 

 
Quando se fala de um órgão, independente com autonomia funcional e 
financeira, afirma-se que o Ministério Público é um órgão extrapoder, ou 
seja, não depende de nenhum dos poderes de Estado, não podendo nenhum 
de seus membros receber instruções vinculantes de nenhuma autoridade 
pública. (apud MORAES, 2001, p. 538) 
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A independência ou autonomia funcional do Ministério Público foi tão 

valorizada pela Constituição Federal de 1988, que em seu art. 85, II, considera crime de 

responsabilidade do Presidente da República a prática de atos atentatórios ao livre 

exercício da Instituição. 

Para o Professor Hugo Mazzilli, os conceitos de independência funcional e 

autonomia funcional são diferentes. 

Para ele a independência funcional significa: 
 
Que cada membro e cada órgão do Ministério Público gozam de 
independência para exercer suas funções em face dos outros membros e 
órgãos da mesma instituição. Isso significa que, no exercício da atividade fim 
do Ministério Público, cada qual deles pode tomar as decisões últimas 
colocadas em suas mãos pela Constituição Federal e pelas leis, sem se ater a 
ordens de outros membros ou órgãos da mesma instituição. (MAZZILLI, 
2005, p. 37) 

 
 

1.3 Organização do Ministério Público 

 

1.3.1 Ministério Público da União 

 

De acordo com o art. 128, I, da Constituição Federal o Ministério Público da 

União compreende o Ministério Público Federal, que atua em conjunto com o STF, STJ 

e Justiça Federal, além do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

 

1.3.2 Ministério Público Estadual 

 

A Lei n. 8.625/93 trouxe a organização do Ministério Público dos Estados e 

serve como regra geral para que cada Estado-membro possua sua norma complementar 

de organização da instituição, para aplicação em seu Estado. 

São órgãos da Administração Superior do Ministério Público, de acordo com o 

art. 5º da Lei n. 8.625/93, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio dos Procuradores 

de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria do Ministério 

Público. 

Os arts. 6º, 7º e 8º cita que também são órgãos da administração: as 
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Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça; Procurador-Geral de Justiça, o 

Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de 

Justiça; os Centros de Apoio Operacional, a Comissão de Concurso, o Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os Órgãos de Apoio Administrativo e os 

Estagiários.  

 

1.4 As funções do Ministério Público 

 

Adequando-se à finalidade Constitucional do Ministério Público, algumas 

funções podem ser previstas em nível estadual, seja pelas Constituições Estaduais, seja 

pelas diversas leis complementares dos Estados-membros. 

Já em relação à legislação municipal, há uma total impossibilidade de se 

estabelecerem atribuições ao membro do Ministério Público em atuação no Município, 

pois somente leis federais e estaduais poderão estabelecer essas atribuições, sempre 

lembrando que devem ser compatíveis com sua finalidade constitucional. 

A função do Ministério Público na esfera criminal dá-se com a proposição da 

Ação Penal, requisição de Inquérito Policial e também diligencias investigatórias, 

acompanhamentos de atos de investigações policiais e controle externo da polícia, bem 

como intervir como “custos legis”, nas ações penais privadas. 

 

2 -  INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 
 
 

A investigação criminal integra a função a Estatal de assegurar a paz, pois, 

praticado um delito, surge um imediato interesse social em descobrir a sua autoria e 

materialidade, a fim de que futuramente se tenham elementos para intentar a propositura 

da ação penal, buscando o julgamento e a punição do culpado.  

Portanto, é a atividade destinada a apurar as infrações penais e representa a 

primeira fase da persecução criminal. (SANTIN, 2001, p.30-1) 

Embora a investigação seja um meio administrativo, pode ser realizada por 

órgãos não administrativos e também por particulares. (MARQUES, 2000, p.153) 

Na visão de Marques, a investigação subdivide-se em Administrativa, 

Legislativa, Judiciária e particular. 
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2.1  Modalidades de Investigações Criminais Estatais e Privadas 

 

Diversas são as modalidades de Investigações Criminais existentes no Sistema 

Processual Brasileiro. Assim, usando a divisão feita pelo mestre Santin, as Investigações 

Criminais ficam divididas da seguinte maneira:  
 

Investigações Estatais – são aquelas que são dirigidas e comandadas por 
agentes públicos policiais, que são policiais civis, federais e militares, por 
meio de inquérito policial e termo circunstanciado, conforme estabelece o art. 
144 § 1º, I e § 4º, da Constituição Federal.  
Investigações Privadas – são realizadas por pessoas e entes particulares, 
através de seus trabalhos e esforços investigatórios, dentro do âmbito de 
participação de todos no trabalho de prestação de serviços de segurança 
pública, direito e responsabilidade do povo, como mostra o art. 144, caput, da 
Constituição Federal. (2001, p. 31 e 32) 

 

As investigações privadas têm caráter facultativo, porque a atuação popular na 

elaboração de investigação criminal não é obrigatória, de forma que a vítima e o 

cidadão podem efetuar trabalho autônomo de investigação para instruir representação à 

polícia ou diretamente ao Ministério Público. Podem ter por objetivo auxiliar a polícia e 

o Ministério Público, agindo de forma independente e subsidiária 

 

2.2  Natureza jurídica da Investigação Criminal 

 

As investigações criminais têm natureza administrativa e também 

provisoriedade, isto é, administrativas porque o exercício do poder jurisdicional não se 

faz presente, reservando ao juiz um papel de garantia, assegurando os direitos e 

garantias constitucionais, como a exercer um controle externo de tais garantias no curso 

da investigação e atuando somente quando medidas cautelares exijam sua avaliação. 

São provisórias, porque os elementos que fazem parte de sua informação nela colhidos, 

com a exceção das provas irrepetíveis (notadamente periciais), para que possam ser 

consideradas provas, deverão, necessariamente, ser produzidos na instrução do 

processo, depois deste ter sido iniciado com o recebimento da denúncia. Dessa forma, 

vale dizer, à exceção das provas irrepetíveis, em sede de investigação não se produzem 

provas, na acepção técnica do termo, posto que estas somente são admitidas sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, princípios que somente se evidenciem no curso de 
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um processo. 

Sintetizando, os atos de investigação criminal não se referem a uma afirmação, 

mas a uma hipótese; estão a serviço da instrução preliminar, da fase pré-processual; 

servindo para formar um juízo de probabilidade e não de certeza, para a instauração de 

futura ação penal; podem ser restringidas a publicidade, a contradição, não exigindo a 

sua estrita observância; as investigações servem também para a formação da opinio 

delicti do acusador; para a formação do processo (recebimento da ação penal) ou o não-

processo (arquivamento); para os fundamentos de decisões interlocutórias e adoção de 

medidas cautelares pessoais, reais ou outras restrições de caráter pessoal e podem ser 

praticadas pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. 
 

 
3 - O MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL 

 

 

Apresentados os fundamentos, restou concordar que o Ministério Público é, 

sim, órgão constitucional e legalmente legítimo para encetar diligências investigatórias 

que se habilitem a subsidiar a ulterior propositura, ou não, de ação penal. Isso posto, 

surge a indagação: convém à sociedade o exercício do poder investigatório pelo 

Ministério Público? 

Ora, “vivemos tempos em que as tendências da criminalidade se definem por 

um acréscimo de condutas delituosas e por fenômenos de organização e 

internacionalização que sofisticaram o modus operandi dos criminosos obrigando os 

Estados a aperfeiçoarem as estruturas de resposta.” (Emenda Constitucional n° 

197/2003) 

Acrescente-se as “transformações operadas nas condições tecnológicas e  

culturais, bem como a velocidade imprimida à circulação da informação, a globalização 

do conhecimento e o reforço do papel reconhecido à opinião pública, constituindo uma 

nova realidade para a qual são necessários diferentes instrumentos de diagnóstico e 

intervenção.” (Emenda Constitucional n° 197/2003) 

De outro norte, depara-se com o enfraquecimento gradual, mas inevitável, do 

controle social exercido pela família, pelos grupos e pelas instituições. A sociedade, 
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diante disso, tem reclamado o amparo do Estado. 

Por essas razões, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Conselho da 

Europa e instituições como a Medel (Magistrados Europeus para a Democracia e as 

Liberdades) têm apontado para a necessidade de que seja reconhecido o poder 

investigatório do Ministério Público. 

Até porque a história recente do Brasil apresenta inúmeros exemplos em que o 

trabalho desenvolvido pelo Órgão Ministerial foi fundamental para o esclarecimento de 

crimes de extrema gravidade 

 

3.1  Pontos delimitadores do poder investigatório ministerial 

 

Uma vez evidenciada a liberdade investigatória ministerial, há que se definir se 

o Ministério Público deverá ou poderá dar início àquela atividade sempre que tiver 

notícia da prática de crime de ação penal pública, bem assim de que forma serão 

procedidas essas investigações. 

Entende-se que a atuação do Parquet, nesse particular, deva ter um caráter 

excepcional – isto é, que seja informada por uma “necessidade circunstancial” 

(STRECK; FELDENS, 2003, p. 111), sendo empregada apenas quando imperioso e 

servindo para conferir maior celeridade à atividade investigatória, permitindo também o 

contato pessoal do agente do Parquet com a prova e facilitando a formação do seu 

convencimento. 

Dessa feita, ao Ministério Público estariam direcionados os critérios de 

oportunidade e conveniência na apuração de ilícitos penais, sendo livre para pinçar do 

meio social os fatos que venham a merecer sua atenção, em que pese estar afeito ao 

princípio da obrigatoriedade da ação penal. (ANDRADE, 2001, p. 111-2). 

A dúvida surge, contudo, quanto ao procedimento a ser adotado pelo Órgão 

Ministerial, assim que toma conhecimento de fato delituoso cometido. 

O legislador de 1941 não se dedicou a estabelecer o procedimento a ser 

adotado pelas autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 4° do nosso Código de 

Processo Penal toda vez que se depararem com a notícia de crimes. Esse é o grande 

óbice que se opõe à atuação do Ministério Público no âmbito da investigação criminal, 

porque, consoante afirmou o ministro Nelson Jobim durante o julgamento do Inquérito 
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1.968-2/DF, em 1°/09/2004, “há um vazio legislativo quanto ao tempo de produção e o 

modo de se fazer. Não há regra que assegure pelo menos o encerramento do 

procedimento.” 

Efetivamente, há carência de previsão legislativa que dirija a atuação da 

instituição no âmbito da investigação criminal, assegurando as mesmas regras e prazos, 

previamente determinados, a todos investigados. 

A exigência de um procedimento legal formalmente instaurado é consectário 

dos princípios da legalidade (art. 5º, II, da Lex Maxima) e do devido processo legal (art. 

5°, LV, da Magna Carta), cuja obediência evita arbitrariedades, abusos e ilegalidades. 

Como providência de urgência, com o escopo de sanar essas lacunas, em 

14/09/2004, o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou a Resolução 

77/2004, que veio regulamentar o artigo 8º da LC nº 75/93, disciplinando, no âmbito do 

Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Procedimento Investigatório 

Criminal. 

Dentro do próprio Ministério Público, contudo, há quem entenda que se 

invadiu a competência do Legislativo, uma vez que os comandos definidos na resolução 

seriam matéria de lei. Invoca-se, também, uma suposta inconstitucionalidade dos termos 

da resolução, por se tratar de regra processual, cuja competência é privativa da União.  

Nada obstante, o que se deve deixar claro neste momento é que a ausência – 

por hora – de um procedimento formal regulamentado por lei não pode ensejar se negue 

ao Ministério Público o reconhecimento da sua legitimidade para investigar crimes. 

 

3.2  Mecanismos de controle da atuação do Ministério Público 

 

Quando se trata da ética do investigante, examina-se, em verdade, a 

respeitabilidade e a aceitabilidade que a investigação promovida irá receber, seja por 

parte dos lidadores do Direito, seja da própria sociedade. (ANDRADE, 2001, p. 130-1) 

Saliente-se que em momento algum se desejou demonstrar que os 

representantes do Ministério Público são “os únicos incorruptíveis o bastante para, em 

defesa da sociedade, combater a criminalidade”. (VIEIRA, 2004, p. 359) 

Ora, fala-se de homens, e, portanto, de imperfeição. O agente ministerial é um 

ser humano como outro qualquer, e, como tal, não está imune às suas fraquezas. 
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Mas “quis custodiet custodes?”. Isto é, a quem cabe vigiar os vigias, ou 

fiscalizar os fiscais, ou proteger-nos de nossos protetores, ou, em suma, a quem cabe 

conter as exorbitâncias dos guardiões da lei para que esses se mantenham rigorosamente 

adstritos às suas competências, sem ceder à tentação do desmando e do despotismo? 

(SOUZA, 2003). 

A resposta é simples e única: a própria lei. É nela que estão previstas as vias de 

correção para aqueles que venham a exceder-se no cumprimento de suas funções. 

Nesse sentido, tem-se o nominado controle de legalidade – cujo fundamento 

repousa no artigo 5°, XXXV, da Carta Magna, segundo o qual nenhuma lesão ou 

ameaça a direito poderá ser subtraída ao exame do Poder Judiciário –, com base no qual 

aquele que se sentir ofendido poderá recorrer à via judicial para restabelecer o equilíbrio 

da ordem jurídica e, assim, retomar o status quo ante. (ARAÚJO, 2000, p. 7) 

Esse ataque à ilegalidade ou à inconstitucionalidade tem no Habeas Corpus e 

no Mandado de Segurança os meios mais céleres e eficazes. São os remedium iuris mais 

adequados ao exercício desse controle e são aplicáveis sempre que alguém se sentir 

ameaçado ou lesado na sua liberdade. 

O membro do Ministério Público, caso venha a exceder-se no exercício de suas 

funções, pode ser considerado autoridade co-atora para fins de impetração de ambos os 

institutos. São eles os instrumentos aptos a moderar sua atuação. 

Portanto, existindo mecanismos ágeis e eficazes destinados à correção de 

eventuais abusos que vierem a ser imputados aos membros do Ministério Público, 

eventual temeridade não justifica o abortamento ab initio da investigação criminal. 

(SIDOU, 2000, p. 478) 

Antes disso, deve-se confrontar e contrapesar as conseqüências advindas de 

possíveis arbitrariedades realizadas com os possíveis danos sociais decorrentes da 

inércia forçada do agente ministerial no papel de defensor da ordem jurídica e do regime 

democrático. Sem dúvida, estes adotarão proporções absurdamente maiores. 

Nesse contexto que, através da Emenda Constitucional n° 45/2004, foi criado o 

Conselho Nacional do Ministério Público, incumbido da realização do Controle Externo 

da Instituição (artigo 130-A da Constituição Federal), à semelhança de idêntica 

proposição voltada para o Poder Judiciário. 

Conforme ensinou Hugo Nigro Mazzilli, “controles externos são sempre 
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salutares. [...] O controle externo faz parte da própria harmonia dos Poderes, inserindo-

se no sistema de freios e contrapesos.” (MAZZILI, 1997, p. 72-3) 

Entretanto, é imprescindível que esse controle seja exercido sem interferir na 

independência e na liberdade funcional da Instituição Ministerial e de seus agentes. 

Desse modo, garantir-se-á a segurança jurídica que deve nortear o Estado 

Democrático de Direito. 

Desde logo, importa enfatizar – até para não cair num discurso 

contraproducente – que a atividade dos membros do Ministério Público já é, na 

atualidade, submetida a controles, via Corregedoria-Geral e pelos órgãos superiores e 

diretivos da Instituição. 

Cabe, portanto, conforme iluminada lição do ministro Joaquim Barbosa, 

“estabelecer o ponto justo, o equilíbrio ideal entre, de um lado, os direitos processuais 

das pessoas suspeitas da prática de crime e, de outro, os interesses maiores da 

sociedade, a segurança da população, o interesse em preservar o patrimônio público 

contra a corrupção e em extirpar da cena pública os indícios de penetração do crime 

organizado.” 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando o estudo observa-se que a Constituição, ao estabelecer a 

atribuição da polícia civil não disse que a investigação de ilícitos penais lhe cabe de 

maneira privativa. Daí se conclui, sem maior esforço intelectual, que as investigações 

criminais podem ser presididas por outros órgãos sem que a Constituição seja ferida. A 

nossa Carta Magna diz que as funções de Delegado de Polícia devem ser exercidas por 

integrantes da carreira, mas isso não significa que só ao Delegado cabe a tarefa de 

investigar crimes. Diz, sim, que para ser Delegado de Polícia é necessário o ingresso na 

respectiva carreira, fato que veda a possibilidade do cargo ser exercido por pessoas 

estranhas à carreira.  

O Ministério Público, titular privativo da ação penal tem legitimidade para 

promover investigações pois, conforme disse Hugo Nigro Mazzilli, "seria um contra-

senso negar-lhe a possibilidade de investigação direta de infrações penais, quando isto 
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se faça necessário, seja nos casos em que a polícia tenha dificuldades seja até mesmo 

quando os próprios policiais, porque envolvidos em crime, tenham desinteresse na 

apuração dos fatos".  

O promotor de justiça ao presidir uma investigação criminal não está de forma 

alguma usurpando as funções do delegado de polícia, pelo contrário, ele está exercendo 

plenamente suas prerrogativas contribuindo para que as infrações penais sejam melhor 

apuradas em favor de uma sociedade tão ansiosa por Justiça.  

Essa relevante novidade constitucional lamentavelmente vem sendo assimilada 

e digerida de maneira muito lenta. A máquina estatal - administrativa e judiciária - 

costuma resistir às novidades mostrando-se muitas vezes impermeável a elas, ou 

digerindo-as aos poucos - ou aos pouquinhos.  

O Ministério Público não pretende afrontar e nem tomar a posição dos 

delegados de polícia. Contudo, a apuração de ilícitos penais feita exclusivamente pela 

polícia judiciária é retrocesso inadmissível e deve ser repudiado para que se possa ver 

garantido o pleno exercício da titularidade à ação penal pública.  
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DO ESTADO SOCIAL AO ESTADO PENAL: A CRIMINALIZAÇÃO DA 

MISÉRIA 

 

Bernardo Abreu de Medeiros∗

 
“Não há razões particulares para ser otimista. Não há uma 
saída fácil, nem receitas para um futuro aonde o pior não 
chegue ao ainda pior. Trabalhando com palavras, eu não 
tenho mais do que palavras para oferecer: palavras, tentativas 
de esclarecer a situação em que nos encontramos, tentativas 
de tornar visíveis alguns dos valores que estão sendo 
deixados de lado em recentes tentativas caóticas de se adaptar 
às exigências da moda. Vamos olhar mais uma vez para a 
instituição da Justiça para ver se, no fim das contas, não pode 
haver algo de valor em algumas das antigas formas dessa 
instituição”. 
                                                                  Nils Christie 

 

RESUMO 

O presente trabalho procura traçar uma linha evolutiva das estratégias de controle social 

desde o surgimento de uma anatomia política do corpo descrita por Foucault até 

estratégias contemporâneas como a tolerância zero, relacionando-as com a evolução do 

sistema capitalista. Assim, partindo da análise da estrutura social européia dos séculos 

XVI e XVII, buscou-se traçar o cenário de surgimento das estratégias de controle social 

tomando por base o pensamento de Michel Foucault. Constata-se assim que a evolução 

dos mecanismos de controle social está intimamente ligada com a evolução do 

capitalismo. Por esta razão, com o fim do estado social a partir dos anos 70 do século 

passado e a conseqüente emergência do estado neoliberal, os mecanismos de controle 

passam a tomar novos rumos e a população marginalizada, sem mais contar de proteção 

estatal e não tendo mais perspectiva de inclusão no sistema capitalista, passa a ser a 

controlada pelo sistema penal, num processo crescente de criminalização da miséria. 
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ABSTRACT 

The present work aims tracing an evolution line of the strategies of social control since 

the sprouting of the body’s political anatomy as described by Foucault until 

contemporaries strategies as zero tolerance, relating it with the evolution of the 

capitalist system. Thus, leaving of the analysis of the European social structure of XVI 

and XVII centuries, we searched to trace the scene of sprouting of the social control 

strategies  taking for base the thought of Michel Foucault. The evolution of the 

mechanisms of social control is evidenced linked with the evolution of capitalism. For 

this reason, with the fall of the social state since 1970s  and the consequent emergency 

of the neoliberal state, the control mechanisms start to take new routes and the  misery 

parcels of society, without the system of state protection and not having perspective of 

inclusion in the capitalist system, starts to be the controlled by the criminal system, in 

an increasing process of misery criminalization. 

 

KEY WORDS 

CAPITALISM; SOCIAL CONTROL; CRIMINALIZATION 

 

Introdução 

Se tomamos em comparação o surgimento do sistema de controle disciplinar, 

descrito com acuidade por Michel Foucault em Vigiar e Punir e as práticas recentes de 

controle social como “tolerância zero” e “janelas quebradas” e todo o discurso de “lei e 

ordem” hoje vigente, vemos que algo mudou radicalmente. Uma análise mais criteriosa 

é capaz de identificar que essa mudança acompanhou diretamente as mudanças pelas 

quais o sistema capitalista passou nos últimos séculos. 

O objetivo deste sucinto trabalho é traçar os paralelos existentes entre o 

desenvolvimento do sistema de controle disciplinar e o início do capitalismo industrial, 

bem como a passagem de um estado social para um estado penal num momento de 
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transição para um sistema neoliberal pós-fordista de produção, no qual, uma vez 

extintas as ações assistencialistas do Estado, desmontado pelo neoliberalismo, o direito 

penal surge como única forma de gerir o refugo social criado por este processo. 

      

O surgimento do modelo de controle social disciplinar 

Diante de um cenário de pobreza, mendicância, e dissolução moral propiciado 

pelos pobres na Europa entre os séculos XVII e XVIII, as estratégias de poder entram 

num processo gradual de mudança, passando de uma função meramente negativa, que 

implicava na destruição e eliminação física do desvio, a uma função positiva, de 

recuperação, disciplinamento e normalização daqueles tidos como diferentes. Inicia-se 

aqui o grande internamento. Pobres, vagabundos, prostitutas, alcoólatras e criminosos 

de toda espécie não são mais dilacerados, colocados na roda, aniquilados 

simbolicamente através da destruição teatral de seus corpos. 

De uma maneira muito mais sutil, silenciosa e eficaz, eles são encerrados. Eles 

começam a ser internados porque se compreende que eles são passiveis de construir 

uma massa que as novas tecnologias da disciplina podem forjar, plasmar, transformar 

em sujeitos úteis, isto é, em força de trabalho. Do “direito de morte” ao “poder sobre a 

vida”, da neutralização violenta de indivíduos infames à regulação produtiva das 

populações que habitam o território urbano, tem-se o surgimento do biopoder, que na 

concepção foucaultina, reflete a atuação do poder sobre os corpos. Para Foucault, “o 

corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder 

tem alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, 

sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais”1   

Sob a denominação de biopoder, Foucault designará principalmente dois níveis 

de atuação do poder: de um lado, as técnicas que têm como objetivo um treinamento 

“ortopédico” dos corpos, as disciplinas e o poder disciplinar, que é tratado, 

predominantemente, em Vigiar e Punir; enquanto que, de outro lado o corpo entendido 

como pertencente a uma espécie (população) com suas leis e regularidades, cuja análise 

se encontra em Vontade de Saber.2  

                                                 
1 FOUCAULT, 1999, p. 28. 
2 MAIA, 1999, p. 61  
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Em relação ao primeiro plano de análise, no qual o foco é o micro-corpo dos 

indivíduos, pode-se afirmar que “houve, durante a época clássica uma descoberta do 

corpo como objeto e alvo de poder”3 . Foucault buscou determinar as formas e 

procedimentos diversos pelos quais de deu esta ocupação dos corpos pelo saber. Sua 

análise observa que desde o fim do século XVII, ao longo do XVIII e especialmente no 

inicio do século XIX, desenvolveu-s e estruturou-se toda uma nova tecnologia de 

aproveitamento e utilização da força dos corpos organizada em torno da disciplina. 

Não se deve confundir o conceito de disciplina  com qualquer prática que se 

costuma dizer disciplinar, como, por exemplo, as artes marciais, as artes performáticas 

ou práticas espirituais. A disciplina, em Foucault, é uma “fórmula geral”, que a 

modernidade descobriu, de trabalhar os corpos, de adestrá-los, de distribuí-los no 

espaço, e regulá-los no tempo, de forma a torná-los mais eficientes, mais previsíveis, 

mais obedientes. A disciplina implica, portanto, uma anátomo-política do corpo4. Ela 

incide sobre o corpo, de forma a controlar suas forças, a extrair dele um aumento da 

força econômica e, por outro lado, uma diminuição da força política. A disciplina se 

tornou uma fórmula geral aos poucos, a partir dos conventos, das oficinas, do exército 

etc. A estratégia adotada nessas instituições procura estabelecer uma relação de 

obediência-utilidade, na qual se pretenderá chegar a um corpo dócil. A docilidade é o 

produto de uma disciplina aplicada com sucesso. O termo, no caso, pode tanto abranger 

a obediência, quanto à facilidade ao se lidar com o corpo.5

Um segundo plano de análise do biopoder estaria ligado não mais a uma 

estrutura anátomo-politica de disciplinamento, mas biopolítica, tendo como base o 

corpo-espécie, o “corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos 

processos biológicos; a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a 

duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais 

processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles 

reguladores: uma biopolítica da população”6

Assim é que através de sua análise do exercício do poder sobre o corpo, Foucault 

caracteriza o surgimento de uma forma de controle social disciplinar que, quer centrado 

no corpo ou na população, demonstra que sob um pretenso processo de humanização da 

                                                 
3 FOULCAULT, 1999., p 125. 
4 MAIA, 1999. P. 62 
5 MOURA, 2007, p. 46. 
6 FOUCAULT, 1979. p131 
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pena encobre-se uma mudança na estratégia de controle social.  Esse modelo de controle 

caracterizará toda fase de expansão da sociedade industrial, até seu ápice, durante o 

período do capitalismo fordista. Será, de fato, no decorrer da primeira metade do século 

XX que o projeto de uma perfeita articulação entre disciplina dos corpos e governo das 

populações se completará, materializando-se no regime econômico da fábrica, no 

modelo social do welfare state e no paradigma penal do cárcere correcional.7

Georg Rushe e Otto Kirchheimer identificam nesse processo o surgimento de 

uma economia política da pena, o que representa uma ruptura em relação à 

historiografia jurídico-penal tradicional, pois as transformações do sistema punitivo não 

mais refletiriam o resultado do progresso da sociedade, mas a evolução de estratégias de 

dominação de classe. A pena passaria a ter uma função econômica. Assim, para 

possuírem eficácia, as instituições e práticas repressivas devem impor, a quem ousar 

violar a ordem constituída, condições de existência piores que as garantidas a quem se 

submeter a ela.8

O nascimento da prisão se situa, portanto, na passagem de um regime penal que 

aponta para destruição do corpo do condenado, sobre o qual se reflete o poder absoluto 

do monarca, para uma forma de punição que poupa o corpo a fim de quem, na sua 

produtividade, se evidencie o poder econômico relativo do capitalista. Uma nova 

concepção de tempo, de um lado, e uma universalização do princípio da troca de 

equivalentes, do outro, explicam a afirmação histórica paralela do contrato como 

fixação do tempo de trabalho e da sentença como fixação do tempo de reclusão.9  

A tese de Rushe e Kirchheimer, de cunho eminentemente marxista, é 

desenvolvida originalmente nos anos 1930 mas perde força no período do pós guerra, 

quando a ênfase se encontrava numa concepção tecnocrática dos problemas sociais. A 

partir da segunda metade dos anos 70, quando começa a se delinear o período pós-

fordista da economia, esse paradigma materialista é retomado. Esta reestruturação do 

capitalismo já começava a dar seus primeiros sinais, especialmente com o aumento do 

desemprego, conseqüência da expulsão de uma larga fatia do trabalho desqualificado do 

setor industrial. Começa-se a falar em um surplus populacional, isto é, uma força de 

trabalho em excesso no que tange à capacidade de absorção do mercado de trabalho. 

                                                 
7 GIORGI, 2006, p.27 
8 GIORGI, 2006, pág. 36. 
9 GIORGI, 2006, pág. 41. 
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Sendo incapaz de absorver esse surplus, o capitalismo contemporâneo pode apenas 

supervisionar e controlar uma população que agora é supérflua.  O sistema penal é o 

recurso moderno para o controle do surplus produzido pelo capitalismo tardio. 

Nesse momento, as medidas penais ainda não constituem a única estratégia de 

controle social deste surplus. A estruturação do neoliberalismo ainda não havia minado 

severamente as bases do estado de bem estar social. Assim, nem toda população 

desempregada cai na rede repressiva da penalidade. Uma parte dela é gerida com 

medidas de welfare e assistência social, que, de qualquer forma, começam a assumir 

matizes punitivas, como, por exemplo, através da crescente estigmatização social 

imposta aos seus beneficiários. 

O criminólogo marxista Steven Spitzer descreve este processo com acuidade, 

quando afirma que o surplus da força de trabalho pode ser subdividido em social junk e 

em social dynamite. O primeiro termo se refere à parcela da população desempregada 

que representa um detrito social, inofensivo, inofensivo em relação aos aparelhos do 

poder, e, portanto, passível de manobra por parte do welfare state; o segundo é a fração 

do surplus potencialmente explosiva e, portanto, perigosa para a ordem constituída, que 

deve ser tratada pelo sistema repressivo carcerário.10    

 

A Crise do modelo de estado de bem estar social 

Parece haver hoje um senso comum entre conservadores e progressistas de 

diversos matizes: aquela que parecia ser a mais sólida estrutura histórica no pós-guerra 

– o Estado Keynesiano - está em crise. As interpretações sobre sua natureza e seu 

caráter são, no entanto, divergentes, sendo alvo de controvérsias, seja pela volta à tona 

do forte apelo liberal, seja pelas posições que marcam o pensamento da esquerda na 

atualidade, cujo perfil tem sido eminentemente defensivo. 

Giuseppe Vacca considera que a crise do welfare state, surgida na conclusão do 

longo ciclo do desenvolvimento nacional, confunde-se, também, com a crise do Estado-

nação, que se reflete numa crise fiscal, numa crise de legitimação e numa crise de 

governabilidade11. Este não é mais o terreno das lutas pela hegemonia. Destaca-se como 

pano de fundo deste processo o fim da economia nacional. Diante destas circunstâncias, 

                                                 
10 GIORGI, 2006, pág. 51. 
11 VACCA, 1991, p. 154. 
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aspectos essenciais do welfare state não seriam mais defensáveis, o que implica em 

repensar inteiramente a organização e o controle democrático da reprodução social e as 

combinações de público e privado, em outras palavras, as formas de regulação. Aos 

crescente problemas de falta de produtividade do aparelho estatal, a fórmula “menos 

Estado, mais mercado” surge como solução.12

Vicente Navarro centra sua analise da decadência do welfare na desconstruçao 

da natureza ideológica dos argumentos anti-welfare, baseados no estado de bem estar 

como causador da estagnação social, caracterizando o neoliberalismo como um 

“keynesianismo militarista”, levando em conta a relação entre a redução de gastos 

sociais e o aumento de gastos militares, sobretudo no governo Regan13.  

Pode-se notar que as circunstancias de declínio do estado de bem estar social são 

bastante complexas, e este trabalho não pretende alcançar sua essência. Interessa-nos 

entender como se deu a transição de um modelo de estado social para um modelo de 

estado criminal.  

O que fica patente entretanto é que a crise atual do Estado Capitalista distingue-

se das anteriores, tornando-se, nesse sentido, única e singular. Primeiramente, por tratar-

se de uma crise de ordem estrutural - da Economia, do Estado e da Sociedade 

Capitalista; em segundo lugar, pela própria natureza da relação entre Estado/Economia - 

simbiótica e inseparável - característica da própria relação social na qual foi moldada a 

estrutura econômica e social no pós-guerra - o Estado Keynesiano.14

Está em jogo nesta crise não apenas o padrão de crescimento econômico e de 

Bem-Estar Social, mas também a estrutura de organização das relações sociais gerada 

por este padrão. Os antigos equilíbrios entre Estado e economia de mercado, entre 

acumulação e consenso político, se decompõem, as limitações impostas pela crise às 

políticas do welfare state levam ao abandono dos compromissos econômicos e políticos 

que regulavam o seu funcionamento; os conflitos gerados no seio do movimento 

operário põem em jogo a sua forma de organização sindical e expressam a sua 

inadequação para incorporar no seu campo de lutas os novos movimentos sociais 

emergentes. Tudo isso irá repercutir-se em crise de uma gestão - do Estado e da Política 

- na crise do Estado Keynesiano.15

                                                 
12 VACCA, 1991, p. 163 
13 NAVARRO, 1991, p. 190. 
14 LEAL, 1990, p. 16 
15 LEAL, 1990, p. 16 
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De toda sorte, as diversas teses sobre a derrocada do welfare state apontam para 

duas grandes questões, como destaca Erni Seibel16: o declínio de um modelo de 

proteção social e suas formas institucionais; e a redução da capacidade de oferta de 

emprego ao mesmo tempo em que se aprimoram os processos de desregulação do 

trabalho e sua conseqüente desqualificação. Estes fatores conjugados expressam um 

cenário social que apresenta diversos desafios, dentre os quais a produção de uma 

miserabilidade estrutural que por sua vez tem encontrado como resposta uma crescente 

política de criminalização, como veremos a seguir.  

 

A emergência do estado penal 

Loic Wacquant é um dos principais estudiosos deste processo de 

desregulamentação econômica acompanhada de uma hiper-regulação penal. Para ele, o 

desivestimento social implica no superinvestimento carcerário, pois este representaria o 

único instrumento capaz de fazer frente às atribulações suscitadas pelo 

desmantelamento do Estado social  e pela generalização da insegurança material. “A 

atrofia deliberada do Estado social corresponde a hipertrofia distópica do Estado penal: 

a miséria e a extinção de um tem como contrapartida direta e necessária a grandeza e a 

prosperidade insolente do outro.”17 Numa análise centrada na sociedade norteamericana, 

Wacquant identifica cinco grandes tendências da evolução penal. 

A primeira delas seria a hiperinflanção carcerária, marcada pelo encarceramento 

de pequenos delinqüentes. Contrariamente ao discurso político e mídiatico, não são os 

criminosos perigosos e violentos que abarrotam as prisões americanas, mas criminosos 

vulgares condenados por negócios com entorpecentes, furto, roubo ou simples atentados 

contra a ordem pública, oriundos, em sua maioria, de parcelas precarizadas da classe 

trabalhadora. “Seis penitenciários em cada dez são negros ou latinos, menos da metade 

tinha emprego em tempo integral no momento de ser posta atrás das grades e dois terços 

provinham de famílias dispondo de uma renda inferior à metade do limite de pobreza.”18

Em segundo lugar haveria uma expansão horizontal da rede penal, pois o 

assombroso numero de encarcerados não dá conta da magnífica expansão dom império 

penal, pois deixa de fora os colocados em sistema de probation ou sursis como os que 

                                                 
16 SEIBEL, 2005, p. 96. 
17 WACQUANT, 2001, p. 80 
18 WACQUANT, 2001, p. 83 
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se encontram em liberdade condicional. A estes ainda deve-se somar os que se 

encontram em prisão domiciliar, em campos disciplinares, assim como aqueles sujeitos 

a todo tipo de vigilância e monitoramento eletrônico, resultando assim numa ampliação 

considerável do sistema penal. 

Um terceiro aspecto relevante seria excessivo do setor penitenciário no seio da 

administração pública19. Em 1993 os Estados Unidos gastaram 50% a mais com suas 

prisões que com sua administração judiciária (32 bilhões de dólares a 21) enquanto dez 

anos antes os orçamentos dos dois eram praticamente idênticos (em torno de 7 bilhões 

cada). No mesmo ano, a penitenciária publica contava com mais de 600.000 

empregados, sendo o terceiro maior empregador dos pais, atrás apenas da  General 

Motors e da cadeia de supermercados Wal-Mart. Esse aumento de créditos ao sistema 

prisional só foi possível graças a cortes profundos nos orçamentos destinados a ajudas 

sociais, saúde e educação.  O custo de manutenção dessa rede prisional atingiu níveis 

exorbitantes, razão pela qual a administração publica lançou de artifícios para reduzir 

custos, como a redução de “privilégios” concedidos aos prisioneiros, como educação; a 

transferência dos custos dos presidiários às suas famílias, e ainda a privatização do 

sistema penitenciário, considerada a quarta tendência deste processo por Wacquant. 

Desenvolveu-se assim uma indústria da carceragem a partir de 1983, que cresce 

a uma taxa de 45% ao ano20. Essa industria engloba não são a construção e manutenção 

de presídios, mas a criação de uma serie de produtos e serviços que vai desde colchões a 

prova de incêndio a cinturões eletrificados de descarga mortal. “A indústria da 

carceragem é um empreendimento próspero e de futuro radioso, e com ela todos aqueles 

que partilham do grande encerramento dos pobres nos Estados Unidos”21       

Por último, temos o nascimento de uma política de ação afirmativa carcerária 

que se consubstancia no “escurecimento” da população prisional, que faz com que 

desde 1989 os afro-americanos sejam a maioria dos admitidos nas prisões estaduais, 

embora sejam apenas 12% da população do pais. “A prisão é portanto um domínio no 

qual os negros gozam de fato de uma promoção diferencial, o que não deixa de ser uma 

ironia no momento em que o pais vira as costas para os programas de affirmative action 

com vistas a reduzir as desigualdades raciais mais gritantes no acesso â educação e ao 

                                                 
19 WACQUANT, 2001, p. 86 e seg. 
20 WACQUANT, 2001, p. 90 e seg. 
21 WACQUANT, 2001, p. 93. 
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emprego. Resultado: em vários estados, como o de Nova York, o contingente de 

prisioneiros de cor é hoje nitidamente superior a dos estudantes de cor inscritos nos 

campi das universidades públicas”22

Deste modo, a analise de Wacquant demonstra como estas cinco grandes 

tendências caracterizam a transição de papeis do Estado, reflexo de mudanças 

estruturais do capitalismo.  O sistema carcerário passa a substituir o gueto como 

instrumento de encerramento da população considerada tanto desviante e perigosa como 

supérflua no plano econômico.   

Nota-se assim que há uma nítida e proposital inversão de causas e efeitos da 

criminalidade, há um esforço hercúleo a fim de eliminar qualquer vínculo entre 

decadência urbana e violência urbana, delinqüência e desemprego. O lamentável 

sofrimento dos famintos e indolentes é opção sui generis deles próprios, estando as 

alternativas disponíveis, não sendo alcançadas por pura falta de determinação.23

Há uma necessidade premente, inclusive no imaginário popular, de estigmatizar 

como criminosos atos que são vistos como indesejados, como incômodos para 

determinados segmentos sociais, e, o que é extremamente alarmante e perigoso – 

quando o criminoso é visto como parte de uma outra raça, como algo não humano, não 

há limites para atrocidades possíveis.24

 

Considerações Finais 

De todo o exposto, parece estar claro que o modelo de controle disciplinar 

estruturado a partir do século XVII na Europa, e que se desenvolveu conjuntamente com 

o desenvolvimento do capitalismo industrial, passou por profundas mudanças a partir 

dos anos 70, assim como o sistema capitalista. 

O estado de bem estar social foi minado pela onda neoliberal instaurada no pós-

fordismo e a regulação da pobreza passou a ser exercida quase que exclusivamente pelo 

sistema penal. 

Uma verdadeira indústria criminal de desenvolveu, englobando desde a 

privatização de presídios a oferta de novos produtos e serviços ligados ao setor. Nunca 

se prendeu tanto, e estas prisões demonstram seu caráter cada vez mais seletivo. Negros, 

                                                 
22 WACQUANT, 2001 p. 95. 
23 GUIMARÃES, 2006, p.15 
24 GUIMARÃES, 2006, p. 17 
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pobres, excluídos, não mais assistidos pelo Estado e sem espaço no sistema vigente, 

devem ser apenas perseguidos e controlados pelo Estado penal. 

O atual estágio de desenvolvimento capitalista, que prescinde cada vez mais de 

mão de obra não qualificada, deixa claro que não há mais espaço para todos. Cria-se 

assim um refugo social para o qual o disciplinamento não faz mais sentido. Não há 

razão em se adestrar aquilo que não tem mais espaço no mundo contemporâneo. Deve-

se procurar controlá-lo da melhor maneira possível e o direito penal foi eleito como 

mecanismo para tal. 

Disto decorrem dois processos cada vez mais presentes em nossa sociedade: a 

descartabilidade do ser humano e a perda da consciência crítica sobre o real, que leva a 

uma banalização do mau. 

Encontramo-nos em um raro momento da história da humanidade no qual não há 

mais utopias, nem sequer um projeto sólido, nem de direita, nem de esquerda. Neste 

vácuo que se cria, as portas se abrem para líderes carismáticos com discursos de ordem, 

o que, tomando a história não muito distante como referência, é extremamente perigoso. 

Quando se passa a enxergar o outro como algo não humano, como um mero bípede 

implume, tudo passa a ser possível e tolerado.  
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A GLOBALIZAÇÃO E OS NOVOS PARADIGMAS DO DIREITO PENAL NO 

COMBATE AO TERRORISMO 

 

Carla Caldas Fontenele Brizzi∗

 

RESUMO 

O avanço da criminalidade tem seguido os padrões de avanço tecnológico e econômico 

decorrentes da globalização, trazendo à tona a discussão acerca dos métodos e 

procedimentos de punição de uma nova classe de criminosos, bem como da contenção e 

prevenção da macrocriminalidade. 

O crime de terrorismo tem crescido no mundo todo, o que acentuou a necessidade da 

cooperação entre os países a fim de reprimir esse tipo de delito. 

Diante disso, surge na Alemanha a teoria do Direito Penal do Inimigo, que preconiza a 

punição antecipada de certos agentes, além de lhes serem suprimidos os direitos e 

garantias inerentes ao homem, tal qual se viu acontecer recentemente na base americana 

Guantánamo, em Cuba. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

GLOBALIZAÇÃO. MACRICRIMINALIDADE. DIREITO PENAL. INIMIGO. 

 

ABSTRACT 

The increase in criminality has followed the patterns of technological and economic 

advance as a result of globalization, raising the discussion about the methods and 

procedures of punishment for a new type of criminal, as well as the control and 

prevention of macro criminality. 

The crime of international terrorism has increased all over the world, which has 

emphasized the need for cooperation among countries with the aim to restrain this type 

of criminal offense. 

                                                 
∗ Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pela Escola Superior do Ministério Público. Mestranda em Direito pela Universidade Federal do 
Ceará. Professora da Faculdade Christus. Advogada licenciada pela OAB-CE. 
 

5099



 

In view of that, the theory of the Enemy Criminal Law has been created in Germany.  

This theory recommends that certain agents be punished in advance, besides making 

their human inherent rights and guarantees invalid, such as has recently happened in 

Guantanamo Bay, the United States Naval base in Cuba. 

 

KEYWORDS 

GLOBALIZATION. MACRO CRIMINALITY. CRIMINAL LAW. ENEMY. 

 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como escopo traçar uma relação entre o fenômeno 

da globalização econômica, as relações internacionais e o Direito Penal, analisando 

esses fatores sob a ótica de um objetivo comum às nações, que seria o combate à 

macrocriminalidade e, em especial, ao terrorismo. 

Cediço é que globalização das relações econômicas traz conseqüências para 

os Estados, tanto no âmbito interno, como no âmbito externo.  

O avanço da macrocriminalidade e o surgimento de novos tipos penais e 

formas de atuação dos criminosos é algo que tem preocupado os Estados e alertado para 

a necessidade do surgimento de um sistema de cooperação entre os países, a fim de 

combater tais práticas delituosas. 

Em primeiro lugar, procuraremos trabalhar os conceitos de micro e 

macrocriminalidade, definindo a posição do terrorismo, como um fenômeno ligado à 

macrocriminalidade. 

Em seguida, faz-se necessário conceituar globalização e traçar sua relação 

com o surgimento de novos tipos de criminalidade. 

Num terceiro momento, procurar-se-á estudar os princípios das relações 

exteriores previstos no art. 4º da Constituição Federal de 1988, a fim de conhecer os 

limites de atuação do Brasil, no que se refere às suas relações internacionais. 

Por fim, será analisado o fenômeno do terrorismo, suas implicações e a sua 

relação com a teoria do direito penal do inimigo. 
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1 O FENÔMENO DA MACROCRIMINALIDADE NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

 

1.1 Macro e microcriminalidade: uma distinção necessária 

 

A Criminologia, conforme definição de Edwin H. Suntherland, “é um 

conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e as causas da criminalidade, a 

personalidade do delinqüente, sua conduta delituosa e a maneira de ressocializá-lo”1 e, é 

a partir dos estudos desenvolvidos no âmbito de referida ciência, que poderemos extrair 

os conceitos de macro e microcriminalidade, fundamentais para o desenvolvimento do 

presente trabalho. 

A microcriminalidade é identificada como um fenômeno individual, ao 

contrário da macrocriminalidade, que é um fenômeno eminentemente econômico. 

O microcriminoso é considerado isoladamente, como um indivíduo que se 

encontra à margem da vida social, geralmente envolvido em delitos comuns, praticados 

a toda hora nas grandes e pequenas cidades, tais como homicídio, roubo, furto, lesões 

corporais, estupro, ameaça, calúnia, injúria e difamação, dentre outros. 

Juary C. Silva, citado por Newton e Valter Fernandes, expõe o tema com 

insigne propriedade, aduzindo que “a microcriminalidade é representada por atos anti-

sociais episódicos, indicativos da criminalidade em pequena escala”.2

A macrocriminalidade, diversamente da microcriminalidade, que se 

constitui como o somatório dos delitos individuais, configura-se pela existência de 

blocos de criminalidade, tendo o lucro como único objetivo. 

As formas de expressão da macrocriminalidade são o crime organizado e os 

crimes de colarinho branco.  

O terrorismo, seja de cunho político-ideológico ou fanático religioso, estaria 

incluído no âmbito do crime organizado, merecendo especial destaque na atualidade em 

razão dos recentes atentados ocorridos nos Estados Unidos e na Europa. 

 

                                                 
1 Apud FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. 2 ed., rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 26 p. 
2 Apud FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Op. cit. 505 p. 

5101



 

1.2 A macrocriminalidade frente à evolução dos tempos 

 

A evolução da humanidade e o desenvolvimento de tecnologias de ponta no 

último século provocaram inúmeras transformações sociais, afetando também as 

relações entre os países. 

A globalização das relações econômicas e a rápida difusão das informações 

acarretaram uma mudança de conceitos e linguagem, o que gerou conseqüências no 

desenvolvimento da criminalidade contemporânea, que não encontra mais barreiras para 

a sua propagação, criando-se uma rede de criminalidade mundial, que não respeita as 

fronteiras e os acordos realizados entre os Estados. 

Diante dessa nova realidade, é certo que, ao lado do fenômeno da 

globalização, surgem novos tipos de crimes e novas formas de violência, que devem ser 

combatidas pelos Estados individualmente ou através de sistemas de cooperação. 

Na mesma proporção em que há uma mudança nos criminosos e nos tipos 

de delitos por eles praticados, deve mudar também o Estado, a fim de conter o avanço 

da criminalidade, em especial, da macrocriminalidade, que nos últimos tempos têm 

crescido e se utilizado de novas formas de manifestação e atuação. 

 

2. GLOBALIZAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E CRIMINALIDADE 

 

A globalização, fenômeno que vem marcar o surgimento de uma nova 

ordem mundial, não está adstrita ao âmbito das relações econômicas, embora esse seja o 

seu aspecto de maior relevância, por trazer uma pluralidade de conseqüências – 

positivas e negativas – seja na política interna dos Estados, seja nas relações entre eles. 

Para Milton Santos, a globalização constitui “o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista”3, afirmando, ainda, referido autor que: 

 
No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um 
sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que passaram a 
exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo 
sistema técnico uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas 
a existência desse novo sistema de técnicas. Ela é também o resultado das 

                                                 
3 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 14. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2007, 23 p. 
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ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável 
pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes.4
 

De acordo com Newton e Valter Fernandes, é possível aplicar a 

globalização a várias situações, citando os referidos autores, como exemplo: 

 
a interligação acelerada dos mercados internacionais, a possibilidade de 
movimentar bilhões de dólares por computador em alguns segundos, como 
ocorreu nas Bolsas de todo o mundo e a ‘terceira revolução tecnológica’ 
(processamento, difusão e transmissão de informações).5
 

O advento desse fenômeno, que para alguns define uma nova era da história 

da humanidade, tem sido estudado por diversas ciências, tanto as econômicas, quanto as 

sociais, devido o seu alcance e repercussão nos diversos setores da organização social. 

 Conforme entendimento de Ricardo Seitenfus e Deisy Ventura6, os termos 

“globalização”, de origem anglo-saxã, e “mundialização”, de origem francesa, não 

possuem significado jurídico, sendo expressões provenientes do meio jornalístico, que 

retratam um fenômeno eminentemente econômico, decorrente do liberalismo. A 

globalização seria mero “instrumento de descrição de uma suposta realidade”, podendo 

ser entendida, ainda, como um “valor ideológico para justificar a acracia 

governamental”. Em qualquer situação, segundo referidos autores, “constata-se a 

construção de uma ordem mundial cuja filosofia e estrutura prescindem, transcendem e 

se contrapõem ao Estado”. 

Ao tratar da influência da globalização nos sistemas penais da América 

Latina, o penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni a analisa sob dois aspectos: como 

uma ideologia e como uma realidade de poder: 

 
Por tal puede entenderse: a)una ideología y b) una realidad del poder. 
a. La ideología es el sistema de ideas que quiere explicarnos algo de la 
realidad; En este caso se trata de la ideologia del mercado mundial: una 
irrestricta eliminación de barreras y protecionismos generaria un mercado 
mundial que se equilibraria por si mesmo y produciría un efecto de 
crescimiento planetario. (...) 
b. La globalización como realidad tiene como caracteres propios, cuanto 
menos los seguientes: a) el dominio a través de medidas e imposiciones 
económicas (pago de deudas externas siderales); b) la reducción de la 

                                                 
4 SANTOS, Milton. Op cit. p. 23-24. 
5 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Op. cit. 730 p. 
6 SEITENFUS. Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao Direito Internacional Público. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 180-181. 
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violencia bélica entre las potencias lideres y el fomento de conflictos entre 
algunas de las subalternas; c) el desapoderamiento de los estados nacionales); 
d) la concentración del poder planetario en corporaciones transnacionales 
(pocos cientos); e) la producción de desocupación estructural; f) población 
marginalizada que se desplaza desde la periferia al centro y entre las propias 
periferias; g) producción de serios riesgos de catástrofe ecológica (porque la 
exportación sucia a las zonas subalternas sólo retrasa los efectos de ésta), de 
estallidos sociales violentos (porque margina del sistema productivo a 
amplios sectores, sin perspectivas de incorporación como la acumulación 
originaria) o de crisis financieras (por efecto de una acumulación que en 
buena parte se asienta en especulación y encarecimiento de cosas y servicios 
con exclusivo resultado de prohibiciones con las que se interviene en los 
mercados.7 

 

Pode ser vista, portanto, a globalização, como uma ideologia do mercado 

mundial, que propõe uma maior abertura das relações econômicas entre os países; de 

outra ponta, é analisada como uma realidade de poder, existindo, de um lado, os países 

dominados (especialmente os da África e da América Latina), e do outro, os 

dominadores, que exercem o poder sobre os primeiros, através de imposições de cunho 

econômico e político. 

A globalização, conforme mencionado anteriormente, tem gerado efeitos na 

economia interna e externa dos Estados. Internamente, o desemprego tem abalado tanto 

os países em desenvolvimento como aqueles considerados desenvolvidos. A principal 

conseqüência disso é o aumento da criminalidade, principalmente dos delitos contra o 

patrimônio. 

Deve-se ressaltar, nesse azo, ser possível observar um crescimento não 

somente da microcriminalidade, mas também da macrocriminalidade, afirmando 

Zaffaroni que: “la delincuencia de cuello blanco y la dorada son impulsadas por la 

globalización hasta niveles montos nunca antes conocidos”.8

Silva Sánchez, citado por Renato de Mello Jorge Silveira, aduz que a 

globalização tem um duplo efeito sobre a delinqüência:  

 
primeiramente, promove uma descriminlização de certas condutas, as quais 
passam a ser melhor aceitas pela nova comunidade. Em segundo lugar, os 
fenômenos econômicos globais, além da integração econômica, dão novo 

                                                 
7 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Globalización y Sistema Penal en America Latina: De La Seguridad 
Nacional a la Urbana. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais; 
IBCCRIM, n. 20, Out/Dez. 1997, p. 18-19. 
8 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. Cit. 19 p. 
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molde a figuras já clássicas, bem como fazem surgir novéis tipos, procurando 
ajustar os recentes contornos penais9

 

A globalização econômica é, portanto, responsável pela quebra de limites 

territoriais e pela alteração da noção de fronteira geográfica que se tinha até bem pouco 

tempo. De todas as suas conseqüências, certamente a redefinição dos conceitos de 

espaço e de tempo são as de maior destaque, por afetarem outras áreas além da 

econômica, exercendo influência no âmbito da tecnologia, informações e, como não 

poderia deixar de ser, no avanço de novos tipos de criminalidade. 
 

3. PRINCÍPIOS DAS RELAÇÕES EXTERIORES NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

Sobre as relações internacionais, afirma Cretella Júnior que estas 

“pressupõem a existência de uma Ordem Externa, ou Ordem Internacional, que se 

contrapõe à Ordem Interna ou Ordem Nacional (...) a Ordem Internacional processa-se 

entre Estados, ocorrendo duas hipóteses: a de harmonia ou paz, e a de conflito ou 

controvérsia (guerra, beligerância)”.10

 As relações do Brasil com outros Estados são disciplinadas pela 

Constituição Federal, no seu art. 4º, por onze princípios, que determinam a postura a ser 

adotada pelo Brasil, diante das outras nações. 

Apesar de existirem de forma dispersa na Constituição regras que interferem 

nas relações externas, a constitucionalização dos princípios de relações exteriores, 

conforme ensino do Prof. João Luís Nogueira Matias, são de extrema importância, pois 

“viabiliza o controle político da ação externa do Estado pelo Poder Legislativo e o 

controle jurídico pelo Poder Judiciário”.11

Referidos princípios são a independência nacional, a prevalência dos 

direitos humanos, autodeterminação dos povos, a não-intervenção, a igualdade entre os 

Estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao 

                                                 
9 SILVEIRA,Renato de Mello Jorge. Direito Penal Econômico como Direito Penal de Perigo. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
10 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1998, 170 p. 
11 MATIAS, João Luis Nogueira. Os Princípios de Relações Exteriores na Constituição de 1988 como 
Limitação ao poder Discricionário da Administração. THEMIS - Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 3, p. 
171-190, 2000, 178p. 
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racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a concessão de 

asilo político e o incentivo à integração dos povos da América Latina. 

A manutenção da independência, objetivo de qualquer Estado, não poderia 

deixar de ser, da mesma forma, objetivo do Brasil, que consagrou logo no inciso I, do 

art. 4ª, o princípio da independência nacional. Interessante é a menção feita por Celso 

Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins12 em relação ao aludido princípio, afirmando que 

a independência dos Estados não é absoluta, pois o que existe, na realidade, é uma 

interdependência, haja vista a necessidade da manutenção das relações econômicas, 

diplomáticas, militares e culturais entre eles, a fim de assegurar a própria independência 

de cada Estado. 

O segundo princípio é o da prevalência dos direitos humanos. Há muito 

tempo se pode ver a luta do homem por seus direitos, especialmente em face do Estado, 

que ao invés de assegurar os direitos humanos, constituiu-se no seu maior violador. 

Em 1948 foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, verdadeiro marco na defesa desses direitos, e o 

Brasil, em consonância com a tendência mundial em ascensão desde o século passado, 

estabeleceu como princípio regedor de suas relações internacionais, a prevalência dos 

direitos humanos.  

A autodeterminação dos povos faz menção de que cada nação corresponde a 

um Estado, rechaçando-se a idéia da colonização e submissão de um povo a outro. 

Deve-se ressaltar, outrossim, que a “verdadeira autodeterminação impõe a adoção de 

políticas de auxilio ao desenvolvimento dos países periféricos, muitos dos quais ex-

colônias, sem o que manteremos esse princípio como mero ideal a ser alcançado”.13

O princípio da não-intervenção decorre da soberania dos Estados 

independentes, não devendo um, impor a sua vontade na vida interna do outro. 

Deve-se ressaltar que, apesar da interdependência crescente entre os 

Estados, principalmente em razão da globalização, o conceito de soberania, embora 

redefinido, ainda se encontra plenamente vigente.  

                                                 
12 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. v. 1. São 
Paulo: Saraiva, 1988.  
13 MATIAS, João Luis Nogueira. Op. cit. 184 p. 
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O princípio da igualdade, por sua vez, estabelece que todos os Estados 

devem ser tratados de igual maneira na comunidade internacional, relacionando-se 

“segundo o critério democrático de que a todos é conferida igual dignidade jurídica”.14

Os princípios que consagram a defesa da paz e a solução pacífica dos 

conflitos demonstram a intenção do Estado brasileiro de intermediar acordos de paz e 

solucionar pacificamente os eventuais conflitos em que figurar como uma das partes em 

desacordo. 

Predica ainda a Constituição, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. O 

terrorismo tem preocupado vários países da comunidade internacional há décadas, 

sendo que, atualmente, essa preocupação tem crescido, em razão dos ataques 

empreendidos nos Estados Unidos e Europa, por motivos religiosos, políticos e 

ideológicos. 

Ao constitucionalizar o repúdio ao terrorismo, consagrando-o como um dos 

princípios orientadores das suas relações internacionais, o Brasil se dispõe a cooperar 

com os outros Estados no combate a esse tipo de manifestação de violência e ódio, que 

tem ocasionado a morte de milhares de inocentes em todo o mundo. 

Sobre o racismo, ensina Cretella Júnior: 

 
Chama-se “racismo” a ideologia que defende a superioridade de um grupo 
étnico sobre outro (arianos e não arianos), defendendo, como conseqüência, a 
separação e a discriminação, num dado Estado, ou até, como no nacional 
socialismo da época do nazismo, a eliminação (genocídio), de determinados 
grupos étnicos (ciganos, judeus, escravos).15

 

O racismo, dessa forma, é repudiado pela ordem constitucional brasileira, na 

medida em que a igualdade das raças integra o rol de direitos individuais, não sendo 

admitida a dispensação de tratamento diferenciado às pessoas, seja por razões de cor, 

nacionalidade ou religião. 

A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade está também 

prevista no texto constitucional, indicando a necessidade de auxílio mútuo entre os 

povos, a fim de que a humanidade como um todo, independentemente da existência de 

fronteiras territoriais e diferenças culturais, possa progredir. 

                                                 
14 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Op. cit. 457 p. 
15 CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. 175 p. 
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A concessão de asilo político, ou seja, “a proteção oferecida pelo Estado a 

um estrangeiro que esteja a sofrer perseguição política no país em que se encontra”, faz 

parte da história constitucional do Brasil. Referido princípio esteve previsto nas 

Constituições de 1934 e 1946, sendo mantido em 1988.  

Por fim, o parágrafo único do art. 4º da Constituição menciona o incentivo à 

integração dos povos da América Latina, através da integração econômica, política, 

social e cultural, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

Os princípios aludidos são de extrema importância para determinar o modo 

de atuação do Brasil na comunidade internacional, principalmente no tocante às 

transformações que vêm correndo no mundo desde o final do século passado. 

Conforme foi dito, as mudanças nas relações econômicas, ocorridas em 

razão do fenômeno da globalização, têm gerado conseqüências em todas as áreas da 

vida social e também nas relações internacionais.  

O aumento dos ataques terroristas são uma dessas conseqüências, visto que 

os grupos envolvidos nessas práticas lutam exatamente contra o poderio de 

determinados países, que desejam impor o seu comando, afrontando a soberania de 

outros países e interferindo na ideologia política e religiosa dos povos. 

 

4. REPRESSÃO AO TERRORISMO: A NOVA TENDÊNCIA PUNITIVA 

 

Denomina-se terrorismo “o conjunto de atos da mais extrema violência 

cometidos por organizações que pretendem criar climas de insegurança ou desestabilizar 

governos ou partidos que estão no poder”.16

Teve seu apogeu nos anos 80, sofrendo um visível declínio até a ocorrência 

dos atentados de 11 de setembro de 2001, que foram seguidos de outros ataques na 

Europa, como o ocorrido no metrô de Londres em 2005. 

Esses graves atos de violência, que trescalam “odores de crime 

organizado”17, têm preocupado os Estados de tal forma que a proteção e a segurança de 

seus aeroportos e fronteiras, principalmente os da Europa e Estados Unidos, foram 

intensificadas nos últimos anos. 

                                                 
16 CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. 174 p. 
17 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Op. cit. 539 p. 
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Os atos de terrorismo são, em regra, praticados por grupos radicais, como o 

IRA (na Irlanda do Norte), Al Fatah, Hamas e Resbolah (mulçumanos), Al Qaeda (no 

Afeganistão), dentre muitos outros espalhados pelo mundo, com o objetivo de espalhar 

o medo e o terror, através de ações insidiosas e ataques inesperados, a fim de 

manifestarem sua ideologia política e religiosa. 

Certamente a colaboração entre os países é fundamental para se conter e 

reprimir essas práticas, lesivas a toda a humanidade. O Brasil, conforme mencionado 

anteriormente, manifesta, logo no art. 4º da Constituição Federal, o repúdio ao 

terrorismo, princípio este orientador de suas relações com outros países. 

Diante dessa nova realidade mundial, são feitos questionamentos sobre a 

forma de prevenção e repressão a serem adotadas pelos Estados, no que diz respeito a 

esse tipo de crime. 

Surge, então, a idéia de se adotar um direito penal prospectivo, que pune o 

indivíduo num momento anterior à prática da conduta.  

No que diz respeito à repressão e punição, os indivíduos envolvidos em 

delitos graves, como é o caso do terrorismo, seriam punidos de forma diferenciada, uma 

vez que os direitos e garantias fundamentais previstos nos Tratados e Convenções 

internacionais e Constituições poderiam ter a sua aplicação restringida. 

As pessoas participantes desse tipo de ação, não mais seriam consideradas 

cidadãos e sim inimigos, sendo proposto contra eles um “procedimento de guerra”, sem 

observância à garantia do devido processo legal. 

Ao tratar do tema, Canotilho ensina que o inimigo é aquele que “nega-se a si 

próprio como pessoa, aniquila a sua existência como cidadão, exclui-se de forma 

voluntária e a título permanente da sua comunidade e do sistema jurídico que a 

regula”.18

Para o penalista germânico Günter Jakobs19, o inimigo é uma “não-pessoa”, 

o que justifica a antecipação de sua punição, a desproporcionalidade das penas aplicadas 

e relativização e/ou supressão de certas garantias processuais e a criação de leis severas 

                                                 
18 CANOTILHO, J. J. Gomes. Justiça Constitucional e Justiça Penal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais; IBCCRIM, n. 58, Jan/Fev. 2006. 333 p. 
19 CANCIO MELIÁ, Manuel; JAKOBS, Günter. Derecho Penal del Enemigo. 2. ed. Civitas Ediciones, 
2006. 
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direcionadas aos chamados “inimigos”, que seriam os terroristas, líderes de facções 

criminosas, traficantes, homens-bomba, entre outros.  

Ao distinguir os cidadãos dos inimigos do Estado, referido autor sugere a 

separação dessas duas espécies de Direito Penal; de um lado, o delinqüente-cidadão 

deve ser respeitado e contar com todas as garantias penais e processuais; para ele vale 

na integralidade o devido processo legal; já o inimigo, não tem garantias e direitos 

assegurados, sendo instaurado contra ele um verdadeiro “procedimento de guerra”. 

Cancio Meliá, citado por Diogo Rudge Malan, traça as três principais 

características do Direito Penal do Inimigo, quais sejam: 

o adiantamento do âmbito de incidência da punibilidade, que passa a adotar 
um enfoque prospectivo (pune-se o fato criminoso futuro), ao invés do 
tradicional enfoque retrospectivo (criminalização do fato já consumado); a 
acentuada desproporção das penas cominadas, pois o legislador não leva em 
consideração o adiantamento da punibilidade referido acima para efeito de 
reduzir proporcionalmente a pena; o abrandamento ou até mesmo supressão 
pura e simples de determinadas garantias processuais do réu.20

 

O Direito Penal do Inimigo seria, portanto, um verdadeiro modelo de 

Direito Penal parcial, com o qual se pune de forma antecipada e mais dura, 

restringindo-se a liberdade de agir e até mesmo de pensar.21

Dentre os institutos típicos desse processo penal, é de extrema importância a 

incomunicabilidade do preso, que visa evitar que ele utilize a comunicação com seu 

defensor como meio para colocar em risco a vida, a integridade física ou liberdade de 

terceiros. 

Juntamente com a incomunicabilidade, são de recorrente utilização no 

âmbito do Direito Penal do Inimigo: as prisões para averiguação decretadas com base 

em mera suspeita, com dispensa de autorização judicial; mecanismos de delação 

premiada; julgadores de exceção, ou seja, constituídos casuisticamente, após a prática 

da infração penal, muitas vezes com identidade sigilosa; regimes de execução penal sem 

quaisquer direitos para o apenado.  

                                                 
20 MALAN, Diogo Rudge. Processo Penal do Inimigo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo: Revista dos Tribunais; IBCCRIM, n. 59, Mar/Abr. 2006, p. 228. 
21 PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal entre o Direito Penal do Risco e o Direito Penal do Inimigo: 
Tendências atuais em direito penal e política criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo: Revista dos Tribunais; IBCCRIM, n. 47, Papel. Mar/abr. 2004. 

5110



 

Como se vê, os direitos e garantias conferidos ao cidadão são 

completamente negados ao inimigo, agindo o Estado de forma contrária a importantes 

preceitos constitucionais. 

Nesse sentido, Winfried Hassemer, citado por Diogo Rudge Malan, aduz 

que:  
os fenômenos da modernização e da globalização vêm ameaçando 
maciçamente as clássicas garantias do processo penal, sendo que as reformas 
processuais penais concentram-se nas últimas décadas somente na fase de 
investigação, isto é, naquela parte do processo em que se trata de 
instrumentos de controle.22

 

Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos 

deflagraram uma “guerra contra o terror”. A partir de então, passaram a transferir 

guerrilheiros talibãs e elementos ligados à Al-Qaeda, detidos no Afeganistão, para a 

base de Guantánamo, em Cuba, onde esses indivíduos ficavam detidos em celas 

minúsculas, com o direito a sair somente 15 minutos por dia.  Além de não lhes serem 

atribuídos direitos fundamentais, foram suprimidas importantes garantias, como a de ser 

julgado e ter contra si uma acusação formal. 

Esses fatos demonstram uma aplicação prática da Teoria do Direito Penal do 

Inimigo nos dias atuais, teoria esta que também vem sofrendo muitas críticas. 

É certo que o avanço da macrocriminalidade e a ânsia de contê-la gera esse 

tipo de pensamento, porém, cremos que um Direito Penal de urgência e excessivamente 

amplo, ocasiona um aumento da insegurança jurídica, pois atende a fins basicamente 

simbólicos, e, por não ter eficácia prática, acaba por despertar um sentimento de 

impunidade generalizado na sociedade.  

Os defensores do Direito Penal do Inimigo preconizam, portanto, a 

legitimação de um sistema agressor dos direitos fundamentais, o que é temerário, e, 

apesar de se demonstrar eficaz em alguns casos, não tem efetividade, por não aniquilar o 

problema em sua raiz. 

Dessa forma, não é razoável a supressão de direitos e garantias 

fundamentais de determinados grupos de pessoas, a fim de se privilegiar outros valores, 

tais como a segurança da sociedade. O Estado deve promover alternativas de combater a 

criminalidade organizada, sem ir de encontro a seus princípios fundamentais.  

                                                 
22 MALAN, Diogo Rudge, obra cit., p. 231. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, vivemos em mundo global, em que a interdependência entre os 

países tem crescido e as limitações impostas pelas fronteiras geográficas têm sido 

paulatinamente reduzidas.  

As mudanças nas relações econômicas têm feito com que países ricos 

tornem-se mais poderosos, apesar de sua população sofrer os efeitos dessa nova política 

econômica, que tem ocasionado relevantes problemas sociais, principalmente o aumento 

do desemprego.  

Os países em desenvolvimento, por outro lado, têm sofrido mais drásticas 

conseqüências, tendo em vista os efeitos decorrentes da dominação empreendida por 

aqueles que detêm maior poderio econômico, que procuram interferir na soberania dos 

países dominados, estabelecendo regras de atuação dos governos em relação às suas 

políticas econômicas e sociais. 

Diante desse quadro, o terreno para o aumento da criminalidade tornou-se 

bastante fértil. Internamente, a microcriminalidade, principalmente aquela relativa a 

delitos patrimoniais, tem aumentado em decorrência dos problemas sociais. 

No mesmo sentido, a macrocriminalidade também tem crescido e as formas 

de atuação dos criminosos tem se sofisticado. Um exemplo disso são os inúmeros 

delitos praticados diariamente através da internet. 

O terrorismo, fenômeno ligado ao crime organizado, constituindo forma de 

macrocriminalidade, portanto, tem ascendido nessa última década, causando pânico em 

todo o mundo, o que tem gerado infindáveis discussões acerca da prevenção e combate 

desse tipo de delito. 

O Brasil, no campo de suas relações internacionais, é um dos países que 

manifesta expressamente o repúdio ao terrorismo, constitucionalizando referido 

princípio, fazendo-o constar no rol daqueles que orientam as suas relações exteriores. 

Em razão disso, discute-se atualmente no mundo a forma de punição desses 

criminosos, alegando-se que, por serem inimigos do sistema, não devem ter os mesmos 

direitos e garantias fundamentais dispensados aos cidadãos, podendo-se, inclusive, 

promover a sua punição num momento anterior à prática do crime, como forma de 

preveni-lo. 
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Entendemos, no entanto, que num Estado Democrático de Direito, e 

garantidor da dignidade do ser humano, o status de pessoa não pode deixar de ser 

atribuído a alguém, ou seja, ninguém pode ser classificado como não-pessoa. Portanto, 

em não podendo existir não-pessoas, também, não poderá existir Direito Penal do 

Inimigo.  

Nesse azo, não se pode olvidar que um dos fundamentos do Estado 

brasileiro é a dignidade da pessoa humana. No Estado Democrático de Direito todos os 

princípios que o regem devem se basear no respeito à pessoa humana, pois esta 

funciona, conforme leciona o Professor Willis Santiago Guerra Filho23, como princípio 

constitucional geral, ou seja, constitui o “núcleo essencial intangível dos direitos 

fundamentais”. Por isso, é considerado como princípio maior na interpretação de todos 

os direitos e garantias previstos no Texto Constitucional. 

Certamente os Estados devem se unir no intuito de prevenir e reprimir a 

prática do terrorismo; o que não se pode aceitar é a supressão dos direitos e garantias 

fundamentais, conquistados a custa de muita luta ao longo dos últimos anos, para se 

permitir que aconteça o que ocorreu em Guantánamo, sob pena de voltarmos a ter 

Estados com poderes ilimitados, decidindo discricionariamente quem são seus inimigos 

e punindo-os arbitrariamente, sem observância aos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e suas Constituições. 
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A VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES DE GÊNERO: UMA AFRONTA AOS 

DIREITOS HUMANOS, DIREITOS FUNDAMENTAIS E A DIGNIDADE 

HUMANA 
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Marli M. Moraes da Costa∗∗

 

RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade apresentar de maneira pontual uma breve 

abordagem sobre a violência doméstica, suas principais causas e conseqüências, 

apontando inclusive alguns índices mundiais. Discorre-se que a violência doméstica é 

uma afronta direta aos direitos humanos e à dignidade humana da mulher agredida, e, 

por fim, observa-se que a aprovação da Lei Maria da Penha, instituto legal constituído 

em um Estado Democrático de Direito para prevenção desse tipo de violência 

representou um grande avanço, ou seja, uma grande conquista para as mulheres que são 

agredidas. Por conseguinte, observa-se a relevância de debater sobre tal problemática no 

cenário local. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DIREITOS HUMANOS, DIGNIDADE HUMANA 

 

ABSTRACT  

The present paper has as purpose to present in a prompt way a brief boarding about the 

domestic violence, its main causes and consequences, also pointing some world-wide 

indices. It has been discoursed that the domestic violence is a direct offense to the 

human rights and the attacked woman human dignity, and, finally, it was observed that 
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the approval of Maria da Penha Law, legal institute constituted in a Democratic State of 

Right for prevention of this type of violence, represented a great advance, which means, 

a great conquest for the women who are attacked. Therefore, it was observed the 

relevance of debating on such problematic in the local scene.  

 

KEY WORDS 

DOMESTIC VIOLENCE, HUMAN RIGHTS, HUMAN BEING DIGNITY 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 
O presente artigo traz definições de violência doméstica e familiar, pontua alguns 

aspectos históricos observando que ela é conseqüência da sociedade patriarcal.  

Observa-se que há muito pouco tempo surge a consciência de que este tipo de violência 

não é um problema privado, que deve ser resolvido entre “quatro paredes” mas que é 

um problema social e que deve preocupar toda a sociedade.  

 

Na definição de violência doméstica, observa-se que ela é considerada como 

violência de gênero e aborda-se que a violência doméstica contra a mulher afronta 

diretamente os seus direitos humanos, principalmente a dignidade da mulher que é 

agredida. 

 

Por fim, o presente artigo traz o histórico da  Lei Maria da Penha, considerada 

uma grande conquista na prevenção e combate à violência doméstica no nosso país.  

 

1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  CONTRA A MULHER CONSIDERADA COMO 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

Ponto central do assunto aqui abordado é a compreensão que se dá, atualmente, ao 

termo sexo. Observa-se que, toda a vez que tal termo é usado, pensa-se nas diferenças 

físicas entre o homem e a mulher. Questiona-se se atualmente as diferenças entre os 

homens e as mulheres se restringem, de fato, somente ao aspecto biológico: 
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Será que essas diferenças não são também resultado da forma de 
socialização (e de controle social) e não mudam em função do período 
histórico? Segundo uma famosa frase da escritora francesa Simone de 
Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. As identidades ‘sexo’ são 
construídas socialmente e podem ser modificadas.1

 

Foi por tal razão que as feministas propuseram o emprego do termo “gênero” (que 

em inglês é gender) ou invés do uso do termo “sexo” (que em inglês é sex). O emprego 

deste termo permite que se fale de homens e mulheres fora do determinismo biológico, 

o que é muito importante, pois grande parte das diferenças entre os sexos não são 

devidas a aspectos biológicos, mas são conseqüência da construção social da realidade.2  

 

Assim, quando se falava, como também, atualmente, ainda se fala, das mulheres 

como o suposto “sexo frágil”, pergunta-se se se trata de um sexo biologicamente frágil 

ou se a suposta “fragilidade” do sexo feminino é o resultado de uma construção social, 

que é passível de mudança ao longo do tempo. Observa-se que, atualmente, as mulheres 

exercem profissões que até há pouco tempo eram consideradas tipicamente masculinas, 

sendo também responsáveis pelo sustento de suas famílias.3  

 

Dessa forma, o uso do termo gênero permite que se analise as identidades 

feminina e masculina sem, no entanto, reduzi-las ao plano biológico,  indicando que 

essas identidades estão sujeitas a variações que são determinadas pelos valores 

dominantes em cada período histórico.4   

 

Necessário fazer a definição e diferenciação entre violência de gênero e violência 

doméstica. Observa-se que, embora a violência de gênero, a violência doméstica e a 

violência entre as mulheres estarem vinculadas entre si, são conceituadas de formas 

diferentes, principalmente no que diz respeito ao seu âmbito de atuação. 

 
A violência de gênero se apresenta como uma forma mais extensa e se 
generalizou como uma expressão utilizada para fazer referência aos diversos 
atos praticados contra mulheres como forma de submetê-las a sofrimento 
físico, sexual e psicológico, aí incluídas as diversas formas de ameaças, não 

                                                 
1 SABADELL, Ana Lucia. Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma leitura externa do Direito. 3. 
ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 234. 
2 Ibidem, p. 234.  
3 Ibidem, p. 234.  
4 Ibidem, p. 234. 
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só no âmbito intrafamiliar, mas também abrangendo a sua participação 
social em geral, com ênfase para as suas relações de trabalho, 
caracterizando-se principalmente pela imposição ou pretensão de imposição 
de uma subordinação e controle de gênero masculino sobre o feminino. A 
violência de gênero se apresenta, assim, como um ‘gênero’, do qual as 
demais, são espécies.5

Era consenso social que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, 

então o que acontecia dentro da unidade domiciliar não dizia respeito nem à polícia, à 

justiça, à vizinhança, à comunidade, à sociedade ou mesmo ao resto da família. Se esses 

atos fossem repetidos no espaço público com certeza causariam horror nos transeuntes, 

com a pronta intervenção policial. Mas, até há pouco tempo, esses atos eram 

considerados assuntos de “esfera privada”.6

 

Entende-se, assim, por que, quando há referência a estudos sobre a posição das 

mulheres no direito ou na sociedade, ocorre a divisão entre a esfera pública e a esfera 

privada. Argumenta-se que há décadas a divisão entre espaço público e privado foi 

construída com base em uma distinção hierárquica entre os gêneros masculino e 

feminino.7

 
O espaço de atuação da mulher sempre foi prioritariamente a privado. Basta 
recordar que o movimento feminino da segunda metade do século XIX na 
Europa reivindicava a igualdade jurídica, econômica e política entre os 
gêneros, exigindo que a mulher ‘saísse de casa’ e se liberasse da tutela do 
homem (pai, irmão, marido). Naquele momento, o direito exercia uma 
espécie de tutela que colocava as mulheres em posição subalterna. As 
mulheres eram excluídas da vida política e do exercício de uma série de 
profissões (sobretudo as de caráter liberal), possuíam acesso muito limitado 
à instrução, sofriam restrições ao direito de administrar o seu próprio 
patrimônio e, no âmbito do casamento, eram tidas como uma espécie de 
acessório do homem. Tudo isso confinava a mulher ao espaço privado.8

    

O homem sempre teve como seu espaço o público e a mulher foi confinada ao 

espaço privado, qual seja, nos limites da família e do lar, ensejando assim a formação de 

dois mundos: um de dominação, produtor -  (mundo externo)  e o outro, o mundo de 

submissão e  reprodutor (interno). Dessa forma, ambos os universos, público e privado, 

criam pólos de dominação e de submissão. E, com relação a essas diferenças é que 

                                                 
5SOUZA, Sérgio Ricardo. Comentários à lei de combate à violência contra a mulher. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 35. 
6SOARES, Bárbara Musumeci. Mulheres invisíveis: violência conjugal e as novas políticas de segurança. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 26-27. 
7 SABADELL, op. cit., p. 234-235. 
8 Ibidem, p. 235. 
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foram associados  papéis ditos como ideais a cada gênero: ele, o homem, como 

provedor da família e a mulher como cuidadora do lar, cada um desempenhando sua 

função.9

Padrões de comportamento assim instituídos de modo tão distinto levam à 
geração de um verdadeiro código de honra. A sociedade outorga ao macho 
um papel paternalista, exigindo uma postura de submissão da fêmea. As 
mulheres acabam recebendo uma educação diferenciada, pois necessitam ser 
mais controladas, mais limitadas em suas aspirações e desejos. Por isso o 
tabu da virgindade, a restrição em suas aspirações ao exercício da 
sexualidade e a sacralização da maternidade. 10

 

Historicamente, relata-se que somente nos finais do século XIX e no início do 

século XX ocorreram algumas mudanças que permitiram alguma inclusão, mesmo que 

muito limitada, da mulher na esfera pública. Tal ocorreu sem que houvesse contestação 

do poder masculino e da predominância dos homens tanto no espaço público como 

também no espaço privado.11   

 

Antes da aprovação de qualquer instituto legal para a prevenção e punição desses 

crimes que ocorrem no ambiente doméstico e familiar, ou seja, no “espaço privado”, a 

realidade que se apresentava à vítima desses crimes era, no máximo, de provocarem 

comentários irônicos ou até a curiosidade mórbida da vizinhança. Estes personagens até 

contribuíam para manter o pacto de silêncio que protege vítimas e agressores de 

qualquer intervenção externa, ajudando inclusive a perpetuar estas relações violentas e 

abusivas. 12  

 

Não havia a preocupação no sentido de que a violência doméstica não é assunto 

doméstico, assunto privado, não pode ser visto como tabu, onde “não se mete a colher”, 

mas, sim, de que está ocorrendo profundo desrespeito aos direitos humanos 

                                                 
9 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 17.  
10 Ibidem, p. 17.  
11 SABADELL, op. cit., p. 235.  Ocorre que a divisão entre as esferas “pública e privada” trouxe dois 
problemas: Como primeiro problema, argumenta-se no sentido da exclusão da mulher da esfera pública, 
apesar dos grandes progressos que ocorreram nas últimas décadas, através da inclusão da mulher no 
mundo das atividades públicas, políticas e econômicas. Segundo problema: o espaço privado é 
apresentado como sendo o lugar onde o homem exerce sua  liberdade, sem que o Estado possa violar a 
sua privacidade, mas, é justamente, neste espaço, no privado, onde as mulheres como também as crianças 
são submetidas, de forma  sistemática, a discriminações e toda a espécie de violência, sendo que estas 
permanecem “invisíveis” para a comunidade. 
12 SOARES, op. cit.,  p. 27. 
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fundamentais da mulher agredida, pela violação de sua integridade física e psicológica, 

que deixou de ser, há muito tempo, um assunto de ordem privada. É, sim, um problema 

social e inclusive considerado um problema com reflexos na saúde pública. 

 
No âmbito das relações privadas, a violência contra a mulher é um aspecto 
central da cultura patriarcal. A violência doméstica é uma forma de violência 
física e/ou psíquica, exercida pelos homens contra as mulheres no âmbito 
das relações de intimidade e manifestando um poder de posse de caráter 
patriarcal. Podemos pensar na violência doméstica como uma espécie de 
castigo que objetiva condicionar o comportamento das mulheres e 
demonstrar que não possuem o domínio de suas próprias vidas.13    

 
 

Observa-se que, na esfera privada, nunca existiram garantias jurídicas em relação 

à integridade física e psíquica da mulher, como também ao livre exercício da sua 

sexualidade. A mulher quando segue a pauta de comportamento da sociedade patriarcal  

é tratada como a rainha do lar, mas quando não obedece as referidas pautas patriarcais, 

entram em cena os chamados mecanismos de correção: que são os insultos, 

espancamentos, estupros e homicídios.14

 

Lembra Berenice Dias que todas as mulheres sonham com a felicidade, sonho que 

a mulher deposita no casamento, em ser a rainha do lar, ter uma casa para cuidar, seus  

filhos para criar e um marido para amar:15  

 
Não há casamento em que as casadoiras não suspirem pelo buquê da noiva. 
Ao depois, venderam para a mulher a idéia de que ela é frágil e necessita de 
proteção e delegaram ao homem o papel de protetor, de provedor. Daí à 
dominação, do sentimento de superioridade à agressão, é um passo.16  

 

A história da violência contra a mulher no ambiente familiar começa na infância, 

pois a menina aprende que se trata de um ato de correção, acostumando-se a aceitar a 

violência como algo que simplesmente faz parte das relações familiares. Assim, é muito 

difícil conseguir identificar como violência aquilo que socialmente não é reconhecido 

como tal.17

 
                                                 
13 SABADELL, op. cit., p. 235-236. 
14 Ibidem, p. 236. 
15 DIAS, op, cit., p. 15.  
16 Ibidem, p. 15. 
17 SABADELL, op. cit.,  p. 236. 
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Ninguém duvida que a violência sofrida pela mulher não é exclusivamente 
de responsabilidade do agressor. A sociedade ainda cultiva valores que 
incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência 
de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da 
desigualdade no exercício do poder e que leva a uma relação dominante e 
dominado. Essas posturas acabam sendo referendadas pelo Estado. Daí o 
absoluto descaso de que sempre foi alvo a violência doméstica.18

 

Assim, a violência entre cônjuges ou companheiros constitui uma das fases da 

violência familiar que está relacionada com os valores do mundo patriarcal. Muitas 

vezes a mulher fica numa posição de bode expiatório, pois sobre seu corpo se canaliza 

grande parte da violência que é produzida numa sociedade marcada pela cultura 

patriarcal, como também por um modelo que é caracterizado pela competitividade como 

também pelo aumento da agressividade.19  

 

E, apesar de todos os avanços, da equiparação entre o homem e a mulher feita pela 

Constituição Federal de 1988, a ideologia patriarcal ainda subsiste a todas essas 

conquistas. A desigualdade sociocultural é uma das razões da discriminação feminina, e, 

principalmente, de sua dominação pelos homens que se consideram como sendo seres 

superiores e mais fortes. Eles passam a considerar o corpo da mulher, como também sua 

vontade, como sendo  sua propriedade.20

 

Sem dúvida que a sociedade protege a agressividade masculina, construindo a 

imagem de superioridade do sexo masculino, que é respeitado por sua virilidade.  

 
No caso da violência contra a mulher, tal hipossuficiência decorre de todo 
este desenvolvimento histórico, antes resumido, que a colocou em uma 
posição submissa frente ao homem, encarada como o ‘sexo frágil’, detentora 
de menos responsabilidades e importância social. O homem, desde a 
infância, foi sendo preparado para atitudes hostis, para arrostar perigos e 
desafios, mesmo com o uso da violência. As próprias atividades lúdicas 
normalmente incitadas à infância masculina são relacionadas ao uso da 
força, das armas, do engenho, ao passo que a mulher, pelo contrário, foi 
historicamente preparada para a subserviência e a passividade.21

 

                                                 
18 DIAS, op. cit., p. 15-16.  
19 SABADELL, op. cit., p. 236. 
20 DIAS, op. cit., p. 16. 
21 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/06: 
análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 18.  
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Socialmente, considera-se que afetividade e sensibilidade não são expressões da 

masculinidade, pois desde criança o homem é educado para ser “o forte”, não chorar, 

não levar “desaforo pra casa”, ou seja não ser “mulherzinha”. Ele é educado para ser o 

super-homem e não apenas humano. Justamente essa aquivocada consciência masculina 

de poder é que lhes assegura o suposto direito de fazer uso da força física e de sua 

superioridade corporal sobre a mulher e os demais membros de sua família.22  

 
Ainda que se esteja falando em violência contra a mulher, há um dado que 
parece de todos esquecido: a violência doméstica é o germe da violência que 
está assustando a todos. Quem vivencia a violência, muitas vezes até antes 
de nascer e durante toda a infância, só pode achar natural o uso da força. 
Também a impotência da vítima, que não consegue ver o agressor punido, 
gera nos filhos a consciência de que a violência é algo natural.23  

 

O comportamento do agressor tem como matriz a própria estrutura social, que 

ensina o homem a discriminar a mulher. Por mais que se tente dizer que se trata de 

desvios psicológicos, a origem da violência doméstica é estrutural, está no próprio 

sistema social  que influi no sentido de estabelecer que o homem é superior à mulher e 

que esta deve adotar uma postura de submissão e respeito para com o homem-agressor. 
24

 

1.1 Violência doméstica contra a mulher:  realidade mundial 

 

A violência doméstica é uma realidade mundial. Existe em todos os grupos 

sociais, econômicos, religiosos e culturais. Também se pode acrescentar que também há 

violência doméstica nas relações homossexuais, mas, na imensa maioria dos casos, as 

mulheres são as principais vítimas.25  

 

Na Europa a violência cometida contra a mulher pelo marido ou companheiro 

atinge grandes proporções. Em cada residência, a violência doméstica, traduzida em 

brutalidade machista, tornou-se para os europeus, de 16 a 44 anos, a principal causa de 

                                                 
22 Ibidem, p. 16.  
23 DIAS, op. cit., p. 16. 
24CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica: análise da lei “Maria da Penha”, 
nº 11.340/06. Salvador, BA: Edições PODIVM, 2007, p. 54-55.  
25RELATÓRIO HENRION. Ministério da Saúde, Paris, fevereiro de 2001. Disponível em:   
<http://www.iansa.org/women/vaw/guns-women-po.pdf>. Acesso em: 17 de nov. 2006. 
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invalidez e de mortalidade, superando acidentes rodoviários e até o câncer. Conforme o 

que ocorre nos diferentes países, estima-se que de 15% a 50% das mulheres sejam 

vítimas de violência doméstica.26

Em Portugal, 52,8% das mulheres declaram ter sido objeto de violência por parte 

do marido ou namorado. Na Alemanha, três mulheres são assassinadas a cada quatro 

dias por homens que viviam com elas, o que representa 300 casos por ano. Na Grã-

Bretanha, uma mulher é assassinada, nas mesmas circunstâncias, a cada três dias. Na 

França, em decorrência das agressões masculinas no lar, morrem seis mulheres por mês, 

uma a cada cinco dias: um terço delas, apunhaladas; outro terço, assassinadas a tiros; 

20% estranguladas e 10% espancadas até a morte.27

 
Os dados produzidos e  divulgados por  vários meios, nos Estados Unidos, 
onde a violência doméstica é abundantemente pesquisada e quantificada, são 
ainda mais eloqüentes: a cada 15 segundos uma mulher é vítima de agressão, 
cerca de dois milhões são, anualmente, vítimas de agressões graves (Straus, 
Gelles e Steinmertz, 1980; Straus, 1993) e a cada dia 4 mulheres são 
assassinadas por seus parceiros ou ex-parceiros, o que significa cerca de 
1.400 mulheres mortas, por ano, nestas condições (FBI, 1992).28

 

Nessa violência não está presente somente a violência física, por mais criminosa 

que seja, mas há também a violência psicológica, traduzida em ameaças e intimidações, 

como também a violência sexual. Em várias situações há o acúmulo de todas essas 

agressões.29

 

 No Brasil,  
As estatísticas sobre violência doméstica no Brasil, em escala nacional, são 
ainda precárias. Contamos apenas com os Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostragem Domiciliar (PNAD), de 1988, e com a CPI da mulher, cujos 
resultados são parciais e imprecisos. Pouco se sabe sobre o conjunto dos 
procedimentos policiais a jurídicos nesse campo, sobre o perfil das vítimas 
da violência doméstica, sobre o que elas esperam da polícia e da justiça ou 
sobre as visões e as expectativas dos policiais e magistrados a respeito desse 
problema. A violência doméstica é invisível não apenas porque é pouco 
divulgada, não provoca comoções nacionais (salvo em situações 
excepcionais) ou não é objeto privilegiado de políticas públicas. Ela é 
invisível, também, por não ter um nome, não se constituir num problema 
político, não gerar polêmica, não ser objeto de disputas e estar confinada 

                                                 
26RELATÓRIO HENRION.,  op. cit., sem página. 
27 Ibidem, sem página.  
28 SOARES, op. cit.,. p. 24. 
29LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES: là où l´autre monde doit agir. Disponível em: 
<http://www.marchemondiale.org/>. Acesso em: 17 de nov. 2006. 
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basicamente ao domínio das ações  e dos debates feministas (sob a fórmula, 
paradoxalmente, tão ignorada quando desgastada, da violência contra a 
mulher). 30

 
 

A violência doméstica contra a mulher tomou proporções tão assustadoras que 

passou a ser pauta de organizações, estatais e não governamentais, resultando na adesão 

de países a tratados internacionais que objetivam a sua prevenção e combate, através de 

meios e criação de leis específicas que possam tratar de forma peculiar e muito objetivo 

casos que necessitam de tratamento específico e que sejam julgados de forma 

diferenciada.  

 
Diante desse quadro, endêmica no Brasil, a violência contra a mulher é 
comprovada, se não suficientemente pelas estatísticas apresentadas por 
ONGs e órgãos públicos, pela simples observação das atividades policiais e 
forenses em cujo cotidiano e criminalidade intralares ocupa significativo 
espaço. Nas classes sociais mais desfavorecidas, é resultado do baixo nível 
educacional, de uma lamentável tradição cultural, do desemprego, 
drogadição e alcoolismo e mesmo nas classes economicamente superiores, 
relaciona-se uma parte destes fatores. Todavia, sem dúvida que ao longo da 
história, tanto no aspecto legal, quanto no operacional, o Direito e seus 
operadores pouco fizeram para transformar esta realidade cultural, de modo 
que também a impunidade se erige como um dos fatores criminógenos da 
violência doméstica contra a mulher.31  

 
Na prática a violência familiar e em relações conjugais foi o aspecto ao qual as 

referidas organizações acabaram outorgando maior peso, passando elas a terem, com 

relação a este assunto, maior dedicação. Tal ocorre devido ao seu  caráter muito amplo 

e, principalmente, pela influência e participação das mulheres. Então, com relação à 

“violência na família”, conseguiu-se criar uma preocupação pública, fazendo com que 

ocorresse a atenção de múltiplos agentes, sociais, políticos e jurídicos, trazendo, com 

relação a esse assunto,  diversos discursos e como também diversas propostas.32  

 

 Da mesma forma se percebe o aumento de denúncias contra os agressores, já 

sendo uma realidade diária nos fóruns a aplicação da Lei Maria da Penha como 

passaram a noticiar as Delegacias das Mulheres e as denúncias trazidas pela grande 

mídia. 

                                                 
30 SOARES, op. cit.,  p. 47-49.  
31 PORTO, op. cit., p. 18-19. 
32 SOARES, op. cit.,  p. 66. 
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2 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A DIGNIDADE 

HUMANA 

   

Norberto Bobbio conceitua os direitos humanos, ou seja, os direitos do homem 

como aqueles que pertencem a todos os homens ou dos quais nenhum homem pode ser 

privado. São aqueles direitos cujo reconhecimento é condição necessária para que 

ocorra o aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da 

civilização.33 34

 

Assim, como decorrência do caráter sistêmico, adotado pelas sociedades 

complexas, nas últimas décadas, observa-se que ocorreu a adoção da tendência a 

especificar os direitos humanos em coletividades determinadas ou mesmo em interesses 

bastante particularizados. É o caso então das normas internacionais que procuram 

combater o genocídio, a discriminação racial, ou normas de proteção à criança e ao 

adolescente, ao idoso, aos portadores de necessidades especiais, ao meio ambiente e à 

mulher.35

 
A liberdade é reconhecida como a primeira geração dos direitos humanos, 
direito que é violado quando o homem submete a mulher ao seu domínio. 
Também não há como deixar de reconhecer nesta postura afronta aos 
direitos humanos de segunda geração, que consagra o direito à igualdade. De 
outro lado, quando se fala nas questões de gênero, ainda marcadas pela 

                                                 
33 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 4.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992, p. 17.  
34 PORTO, op. cit., p. 17. Didaticamente, é necessário observar a diferença de conceituação existente 
entre direitos humanos e direitos fundamentais, sendo, na teoria dos direitos fundamentais, o usado termo 
direitos humanos para indicar estas aspirações expressas em documentos internacionais, enquanto a 
expressão direitos fundamentais passam a designar tais pretensões, só que  positivadas na ordem jurídica 
interna, ou sendo nas Constituições, quando finalmente ganham proteção do Estado passando a ter, por 
esse motivo, força cogente.  
35 Ibidem, p. 17. Especificamente, quanto à igualdade de gêneros, sob o impacto da atuação do 
movimento de mulheres, a Conferência dos Direitos Humanos de Viena de 1993 (que tanto inspirou a 
Convenção de Belém do Pará) redefiniu as fronteiras entre o espaço público e a esfera privada, superando 
a divisão que até então caracterizava as teorias clássicas do Direito. A partir dessa reconfiguração, os 
abusos que têm lugar na esfera privada – como o estupro e a violência doméstica – passam a ser 
interpretados como crimes contra os direitos da pessoa humana. 
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verticalização, é flagrante a afronta à terceira geração dos direitos humanos, 
que tem por tônica a solidariedade.36  

 

Necessário observar  que em relação à mulher há a existência de Direitos 

Humanos que são consagrados através de diversos Tratados e Convenções 

Internacionais, estes, por sua vez, ratificados  e internacionalizados ao Sistema Jurídico 

Brasileiro, qual sejam: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, que foi ratificada em 1994, e a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – 

“Convenção de Belém do Pará”, que foi ratificada em 1995. 37

 

Também os direitos inseridos na própria carta constitucional de 1988, 

particularmente no seu art. 1º, inciso III, estabelece como um dos fundamentos de nossa 

República “a dignidade da pessoa humana”. O legislador da Lei Maria da Penha, 

relembrou que a mulher, enquanto ser humano normal, possui os mesmos direitos 

reconhecidos em favor do homem.38  

 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) surge como resposta da busca incansável 

pela garantia e pelo respeito à dignidade da mulher agredida, se enquadrando aos 

documentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, e, em seu artigo 6º, 

afirmou, taxativamente, que “a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui 

uma das formas de violação dos direitos humanos”.39  

 
Essa violência atinge, um grau de brutalidade tão grande que deve ser considerada 

também um grande problema de saúde pública.  

 
O direito das mulheres a uma vida livre de violência é um enunciado 
exigente e urgente. Não se refere a um tratamento de exceção que afirma a 
sua natural vulnerabilidade. Em sua formulação tratou-se, apropriadamente, 
de revelar, e como conseqüência, corrigir a falta de proteção de exceção que 

                                                 
36 DIAS, op. cit., p. 32. A violência doméstica está ligada, freqüentemente, tanto ao uso da força física, 
psicológica ou intelectual, no sentido de obrigar outra pessoa a  fazer algo que não quer.  Ou seja, impedir 
que ela manifeste sua vontade, tolhendo sua liberdade é considerada uma forma de violação dois direitos 
essenciais do ser humano. 
37 SOUZA, op. cit., p. 41.  
38 Ibidem, p. 42. 
39CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica: análise da lei “Maria da Penha”, 
nº 11.340/06. Salvador, BA: Edições PODIVM, 2007,  p. 79-80.   
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jurídica e institucionalmente vêm tendo os direitos humanos das mulheres. 
Em sua  conceituação, ratificam-se direitos humanos de aplicação universal 
e se reconhecem como violações a estes um conjunto de atos lesivos que até 
então não tinham  sido apreciados como tais. É um direito que repõe o 
princípio de igualdade, fazendo com que tudo o que seja violento, 
prejudicial e danoso para as mulheres seja considerado como ofensivo para a 
humanidade.40

 

O Estado está juridicamente comprometido a proteger a família e a cumprir sua 

função preventiva no que se refere à prática da violência doméstica. Por isso deve ser 

chamado a redimensionar o problema sob ótica dos direitos humanos e fundamentais. 

Entende-se que a Lei Maria da Penha é instituto legal que procura proteger as mulheres,  

seus direitos humanos e fundamentais,  já  expressos na Constituição Federal de 1988:  

 
Mulheres e direitos humanos fundamentais: estabelece o art. 2º que toda 
mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Parece-
nos óbvia a situação, pelo simples fato de que a mulher é um ser humano. Os 
direitos humanos fundamentais são voltados a qualquer pessoa e não 
somente às do sexo feminino. Assim estabelece, claramente, a Constituição 
Federal: “os homens e mulheres são iguais  em direitos e obrigações, nos 
termos  desta Constituição” (art. 5º, I). Além disso, há o disposto no art. 3º, 
IV: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Portanto, a Constituição 
Federal já fez seu papel, igualando os brasileiros perante a lei (art. 5º, caput) 
e os homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5º, I), bem como o 
homem e a mulher na relação conjugal  (art. 226, §5º).41

 
 

A dignidade humana é valor imperativo e fundamento da República Federativa do 

Brasil e representa, juntamente com os direitos fundamentais, a própria razão de ser da 

Constituição Brasileira, pois o Estado é apenas meio para a promoção e defesa do ser 

humano.  

 

É mais que um princípio, é norma, regra, valor que não pode ser esquecido em 

nenhuma hipótese. É irrenunciável e os direitos humanos decorrem do reconhecimento 

da dignidade do ser humano, e combater a violência doméstica é uma das formas de 

garantir a dignidade da mulher. 

 

                                                 
40GIULIA, Tamayo Leon. Questão de Vida: balanço regional e desafios sobre o direito das mulheres a 
uma vida livre de violência. São Paulo, Cladem, 2000, p. 26-27. 
41 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 861. 
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3 LEI MARIA DA PENHA42: MARCO DE CONQUISTA NO COMBATE À 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

 

A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, 61 anos, é sobrevivente 

de duas tentativas de homicídio, cuja história pessoal é um símbolo de luta contra a 

violência doméstica. Ela ficou paralítica após uma tentativa de homicídio cometida pelo 

então marido, Marco Antonio Herredia Viveiros, no ano de 1983. Como muitas 

mulheres ela reiteradamente denunciou as agressões que sofria. Chegou a ficar com 

vergonha de dizer que tinha sido vítima da violência doméstica e chegou a pensar que, 

se até então, nada havia acontecido com seu agressor, seu marido, se ele ainda não tinha 

sido punido, era porque tinha razão em a ter agredido.43

 

O professor universitário e economista Marco Antonio Herredia Viveiros, que era 

marido de Maria da Penha,  tentou matá-la por duas vezes. A primeira vez foi em 29 de 

maio de 1983, quando simulou um assalto usando uma espingarda, fazendo com que 

Maria da Penha resultasse paraplégica. E, pouco mais de uma semana após esse fato, 

tentou eletrocutá-la através de uma descarga elétrica, quando ela estava tomando 

banho.44  

 

As duas tentativas de homicídio aconteceram em Fortaleza, no Ceará, tendo as 

investigações começado em junho de 1983, e a denúncia oferecida em setembro de 

1984. Em 1991 Marco Antonio Herredia Viveiros foi condenado pelo tribunal do júri a 

oito anos de prisão. Recorreu em liberdade e, após um ano, teve seu julgamento 

anulado. Levado a novo julgamento em 1996 foi condenado a dez anos e seis meses de 

reclusão. Mais uma vez recorreu em liberdade, e somente  19 anos e 6 meses após os 

fatos, ou seja, em 2002, é que foi preso. Cumpriu apenas dois anos de prisão.45  

 

                                                 
42 A Lei 11.340/06, batizada de Maria da Penha, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar. Trata com maior rigor as infrações penais praticadas com violência contra a mulher 
em situações especiais:  nos âmbitos doméstico e familiar.  
43 DIAS, op. cit.,  p. 13.  
44 Ibidem, p. 13.  
45 Ibidem, p. 13. 
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Apesar da condenação em dois julgamentos, Viveiros nunca havia sido preso e o 

processo continuava em andamento devido aos recursos de apelação. Maria da Penha, 

então, levou o caso até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), em 

1988, pela demora em não ter uma decisão definitiva.46

 
A repercussão foi de tal ordem  que o Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional – CEJIL e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 
Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM formalizaram denúncia à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos. Apesar de, por quatro vezes, a Comissão ter solicitado 
informações ao governo brasileiro, nunca recebeu nenhuma resposta. O 
Brasil foi condenado internacionalmente em 2001. O Relatório da OEA, 
além de impor o pagamento de 20 mil dólares em favor da Maria da Penha, 
responsabilizou o Estado brasileiro por negligência e omissão em relação à 
violência doméstica, recomendando a adoção de várias medidas, entre elas 
‘simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser 
reduzido o tempo processual’.47  
 

Foi devido à pressão sofrida por parte da Organização dos Estados Americanos – 

OEA - que o Brasil, finalmente, cumpriu as convenções e tratados internacionais do 

qual é signatário.48  

 

A Lei Maria da Penha define a violência doméstica em seus artigos 5º e 6º. 

Considera violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

que é baseada no gênero, que cause a mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico. Da mesma forma considera violência doméstica a que provoque dano 

moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica49, no âmbito da família50 e em 

qualquer relação íntima  de afeto.51

                                                 
46 SOUZA, op. cit., p. 30.  
47 DIAS, op. cit.,  p. 14.  
48 Ibidem, p. 14. Observe-se o que estabelece a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), em seu artigo 
primeiro: Art. 1º. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição federal da Convenção sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. Então aLei 11.340, de 7 de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação do Todas as Formas de Discriminação contra as mulheres e da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal e a Lei 
de Execução Penal e dá outras providências.  
49 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 864. Unidade doméstica é definida pela Lei como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive com relação às pessoas que estão 
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Também determina a Lei que as relações pessoais independem de orientação 

sexual, demonstrando a intenção estatal de não haver qualquer discriminação entre 

pessoas, independente de sua orientação sexual. Estabelece que a violência doméstica e 

familiar constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.52

 

A Lei Maria da Penha, no seu aspecto penal, padronizou o entendimento  de que o 

termo violência, quando usado nos tipos penais incriminadores, está representando 

apenas a violência física. E é por essa razão que vários tipos penais trazem, além da 

expressão violência, a expressão grave ameaça. A Lei dá enfoque à violência em sentido 

lato (constrangimento físico ou moral) contra a mulher. 53

 

CONCLUSÕES 

 

Não se pode diminuir ou menosprezar a gravidade da violência que se pratica 

contra a mulher no interior dos lares e seus efeitos desastrosos e muito negativos, que 

atingem não só a dignidade da mulher agredida, como sujeito de direitos que ela é, 

como também a formação dos seus filhos. 

 

A violência doméstica, após movimentos de denúncias, principalmente por parte 

das feministas, deixou de ser um problema “familiar”,  ou privado, para ser considerado 

um problema de saúde pública, um problema social e muito grave, que gera 

preocupação dos administradores públicos e de toda a sociedade. 

 

                                                                                                                                               
esporadicamente agregadas. Típico ambiente familiar, como se família fosse, embora não haja 
necessidade de existência de vínculo familiar, natural ou civil. Na essência, é o conceito da expressão 
relações domésticas que está no art. 61, II, f, do Código Penal. A mulher agredida no âmbito da unidade 
doméstica deve fazer parte dessa relação doméstica. 
50 Ibidem, p. 864. Âmbito da família é definida como a comunidade formada por indivíduos que são 
unidos por laços naturais, ou por afinidade ou por vontade expressa, esta interpretada como sendo 
parentesco civil, como, por exemplo, a adoção. 
51 Ibidem, p. 864. Quanto a qualquer relação íntima de afeto, é definida como o relacionamento  estreito 
entre duas pessoas, fundamento em amizade, amor, simpatia, dentre outros sentimentos de aproximação. 
Relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação, ainda que nunca tenha coabitado. 
52 Ibidem, p. 865. 
53 Ibidem, p. 859-860. 
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Ela é conseqüência direta do aspecto cultural de nossa sociedade machista e 

patriarcal. Repete-se num círculo vicioso, pois geralmente a mulher que é agredida e 

não tem coragem para denunciar a violência, na infância também conviveu num 

ambiente doméstico onde pessoas de sua família sofreram violência, passando a  achar, 

até de forma inconsciente, que  tal é  algo “normal”.  

 
Agora, nas palavras de Maria da Penha Maia Fernandes, que se tornou um 

símbolo de militância contra a violência doméstica, este é o momento de capacitação do 

Poder Judiciário para atender ao que está previsto na Lei, aumentando também o 

número de delegacias das mulheres, criando varas e juizados específicos para 

atendimento dessa demanda.  

 

Quando há celeridade e satisfação no atendimento das vítimas que batem à porta 

do Judiciário, não há sentimento de impunidade. A certeza da impunidade por parte do 

agressor, será sempre um incentivo para que ocorra mais violência, não encerrando,  

dessa forma, este  círculo vicioso da violência doméstica.  

 

Trata-se, portanto, da necessidade urgente de construir-se um novo paradigma que 

auxilie no sentido de ressaltar a importância da construção de um espaço público 

politizado pelas mulheres como sujeitos de direitos garantidos principalmente pelo 

Direito Constitucional, sustentado pelo plano das Declarações Internacionais dos 

Direitos Humanos.  
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RESUMO 

A Lei 11.105/2005 inova proibindo a clonagem reprodutiva (art.26). Ressalve-se, 

contudo, que a prática da clonagem terapêutica que tem por finalidade à produção de 

células-tronco embrionárias não se encontra proibida na Lei de Biossegurança brasileira. 

Não obstante, apresenta limites de permissibilidade dispostos no artigo 5º da Lei 

11.105/2005:  utilização de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro; não 

utilizados no procedimento de fertilização; desde que sejam embriões inviáveis ou 

congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação da Lei, ou que, já congelados 

na data da publicação Da Lei 11.105/2005, depois de completarem 3 (três) anos, 

contados a partir da data do congelamento. Assim, se o agente atua dentro destes limites 

de permissibilidade terá a sua conduta justificada, excluindo a tipicidade e ilicitude. Na 

hipótese, de violação destes limites, o agente responderá pelo delito disposto no artigo 

24 da Lei 11.105/2005 (utilizar embriões humanos em desacordo com o que dispõe o 

artigo 5º da Lei 11.105/2005), mas não responderá pelo delito disposto no artigo 26 da 

Lei 11.105/2005 (realizar clonagem humana); e isso se justifica porque na clonagem 

terapêutica utilizam-se e destroem-se embriões humanos (blastócitos). 
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RESUMEN 

la Ley 11.105/2005 innova prohibiendo la clonación reproductiva (Art. 26). Debe 

rescatarse, con todo, que la práctica de la clonación terapéutica que tiene por finalidad la 

producción de células-madre embrionarias no se encuentra prohibida en la Ley de 

Bioseguridad Brasileña. No obstante, presenta limites de permisibilidad expuestos en el 

Art. 5 de la Ley 11.105/2005: la utilización de embriones humanos producidos por 

fertilización in vitro, no utilizados en el procedimiento de fertilización, desde que sean 

embriones inviables o congelados por 3 (tres) o mas anos en la fecha de la publicación 

de la ley, o que, ya congelados en la fecha de la publicación de la Ley 11.105/2005, 

completaran 3 anos contando a partir de la fecha de congelamiento. Así, si el agente 

actúa dentro de los límites de permisibilidad tendrá su conducta justificada, excluyendo 

la tipificación y el ilícito. En la hipótesis de la violación de estos limites, el agente 

responderá por el delito expuesto en el Art. 24 de la Ley 11.105/2005 (Utilizar 

embriones humanos con finalidad distinta a lo dispuesto en el Art.5 de la Ley 

11.105/2005, pero no responderá por el delito expuesto en el Art. 6 de la Ley 

11.105/2005 (Realizar clonaciones humanas) y esto se justifica porque en la clonación 

terapéutica se utilizan y se destruyen embriones humanos (blastocitos) 

  

PALABRAS CLAVES 

CLONACIÓN; CELULAS MADRE; EMBRIÓN HUMANO 

 

INTRODUÇÃO 

A biotecnologia da engenharia genética resulta em uma grande esperança 

para melhorar a saúde e prolongar a vida dos seres humanos. Trata-se de uma nova fase, 

“marcada pela contradição conceitual que artificializar a natureza ou julgar a ser Deus, 

inclusive, fala-se da passagem do homo sapiens sapiens ao homo geneticus-geneticus”1. 

Em relação à prática das técnicas de engenharia genética humana, uma das questões de 

maior importância na atualidade é a clonagem com fins reprodutivos ou terapêuticos que 

gera discussões das mais variadas matizes, na interação entre ciência e sociedade.  

A Lei de Biossegurança define clonagem como “o processo de reprodução 

assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com 
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ou sem utilização2 de técnicas de engenharia genética” (art.3º, VIII, da Lei 

11.105/2005). A  clonagem para fins reprodutivos, por sua vez, tem finalidade de 

obtenção de um indivíduo (art.3º, IX, da Lei 11.105/2005). Nessa trilha, deve-se 

distinguir entre clonagem reprodutiva e clonagem não reprodutiva; sendo aquela dirigida 

ao nascimento de indivíduos idênticos e essa limitada a fase de laboratório, in vitro3.  

Segundo consta, a clonagem em seres humanos pode resultar dos seguintes 

procedimentos4: a) divisão embrionária (embryo splitting, divisão gemelar ou separação 

de blastômeros): obtenção de dois ou mais embriões a partir da excisão de um embrião 

original ou de blastômeros dele isolados. Os produtos que se obtêm são clônicos entre si, 

mas diferentes de seus progenitores5 ; b) transferência de núcleos de uma célula não 

diferenciada ou diferenciada a um óvulo ou zigoto enucleado ( cell nuclear transfer); o 

procedimento se dá seguinte maneira: um zigoto é produzido por uma microinjeção de 

um núcleo diplóide proveniente de células embrionárias não diferenciadas ou de células 

diferenciadas (adultas, fetais ou embrionárias)6,  do mesmo ou outro indivíduo, em um 

ovócito, óvulo ou zigoto que  eliminou seu próprio núcleo haplóide (enucleado). Esse 

zigoto dará origem a um embrião in vitro. Assim, esse embrião, em princípio, poderia 

ser congelado ou descartado para gerar células embrionárias em cultivo, ou reimplantado 

no útero de uma mulher (faster mother), podendo dar origem a um individuo in vivo. 

Importante mencionar que da mesma maneira que a fecundação assistida, é 

                                                                                                                                                
1 SANCHEZ MORALES, Maria Rosário; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Rosa Maria. Biotecnología y salud, p.103-
122. Sistema. Revista de Ciências Sociales, Madrid, mar., n.179-180, 2004, p.104. 
2 A natureza produz de modo natural clones, sem intermediação humana de nenhum tipo, sendo o caso dos gêmeos 
monozigóticos, que compartem uma informação genética idêntica devido a uma divisão espontânea do zigoto (OSSET 
HERNÁNDEZ, Miquel. Ingeniería genética y derechos humanos, Barcelona: Içaria, 2000, p.111).    
3 OSSET HERNÁNDEZ, Miquel.  Op. cit., p.112.    
4 COMITÉ DE ÉTICA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ARGENTINA - (CECTE) Informe y Recomendaciones 
sobre Clonación Humana.  Recomendação aprovada em 08.03.2000. Anexo I. Glossário. 
5 LACADENA, Juan- Ramón. Genética y bioética. Cátedra de Bioética, n. 6, Madrid: Comillas, 2002, 
p.207. 
6 LACADENA, Juan- Ramón. Genética y bioética. Op.cit., p.207. As células troncos podem ser 
totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Célula tronco totipotente tem a capacidade de diferenciar-se no 
embrião e em tecidos e membranas extra-embrionárias. Contribuem a todos os tipos celulares de um 
organismo humano. No embrião humano parece ser somente totipotentes os blastômeros até o estado de 
mórula de 16 células. Célula tronco pluripotente se apresenta em um estado inicial do desenvolvimento 
embrionário que pode gerar todos os tipos de células no feto e no adulto; e é capaz de auto-renovação. 
Mas, não são capazes de desenvolver-se em um organismo adulto. Veja-se as células tronco embrionárias 
presentes na massa celular interna do blastócito humano são pluripotentes, porém não totipotentes, isto é, 
podem originar distintos tecidos ou órgãos porém não conseguem o desenvolvimento completo do 
embrião porque não podem produzir as membranas e tecidos extra-embrionários necessários para o 
processo de gestação. Célula multipotente é a célula tronco presente nos tecidos ou órgãos adultos que tem 
uma capacidade limitada de reativar seu programa genético como resposta a determinados estímulos que 
permitem dar lugar a alguns, porém não todas, as linhagens celulares diferenciadas (LACADENA, Juan- 
Ramón. Genética y bioética. Op.cit., p.72-73). 
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imprescindível a passagem pelo útero da mulher para a geração de um indivíduo 

clonado7. 

 

1.  CLONAGEM REPRODUTIVA 

               Cumpre notar que a clonagem reprodutiva enfrenta uma série de 

argumentos favoráveis e desfavoráveis, segundo esclarece Romeo Casabona8, e como 

tal, destacam-se alguns benefícios como o direito à liberdade de reprodução abarcaria a 

clonagem, como remédio para resolver problemas de infertilidade e evitar riscos de 

transmitir ao descendente uma doença hereditária grave; para possibilitar a clonagem de 

um ser com especial significado para os solicitantes; ou para reproduzir indivíduos 

desejados por seus talentos, ou qualidades físicas e espirituais, entre outros9. Por outro 

lado, há algumas objeções, a saber10: o direito de todo ser humano de ser concebido por 

processos naturais de sua espécie; o perigo de causar no indivíduo importantes alterações 

genéticas; o risco de aumentar a fragilidade imunológica da espécie humana ao suprimir 

a recombinação genética; a violação à dignidade humana na criação de indivíduos 

mediante clonagem; o questionável conteúdo ético da experimentação destinada a criar 

seres humanos; os numerosos problemas que gera na área da filiação humana, entre 

muitas outras. 

  Em uma posição de destaque, dentre os riscos enumerados, encontra-se o 

risco da destruição da identidade genética do ser humano, de herdar um material 

genético intacto11. Observa-se que todo indivíduo é um ser geneticamente não repetível e 

único. Os dados genéticos identificam e caracterizam o indivíduo por meio de uma 

dotação genética própria e distinta dos demais seres, sendo reflexo de sua 

individualidade e de seu caráter personalíssimo12. No entanto discute-se, segundo essa 

perspectiva, a relação entre identidade genética e identidade pessoal13. Compreende-se 

                                                 
7 COMITÉ DE ÉTICA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA ARGENTINA - (CECTE) Informe y Recomendaciones 
sobre Clonación Humana.  Recomendação aprovada em 08.03.2000. Anexo I. Glossário. 
8 ROMEO CASABONA, C. M. A clonagem humana: pressupostos para uma intervenção jurídico-penal, Ciências 
penais. Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, Editora Revista dos Tribunais,  n.00, ano 
1, 2004, p.83 
9 Sobre o assunto, vide: BELLVER CAPELLA, V. Clonar? Ética y derecho ante la clonación humana. Biblioteca de 
derecho y ciências de la vida n.7, Granada: Editorial Comares, 2000. 
10 MARIS MARTÍNEZ, Stella. Clonación terapêutica. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.53, 
mar./abr., 2005, p. 168- 171. 
11 MARIS MARTÍNEZ, Stella. Op.cit., p.171. 
12 HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade Genética & Direitos da Personalidade. Curitiba: Juruá, 2007, p. 87. 
13 A identidade pessoal tem duas dimensões: i) uma dimensão absoluta ou individual, em que cada pessoa tem uma 
identidade definida por si mesma, expressão de caráter único, indivisível e irrepetível de cada ser humano;  ii) uma 
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identidade como a qualidade de idêntico, a persistência do ser em sua unidade através de 

suas múltiplas mudanças e determinações 14. A identidade pessoal vem assegurada na 

idéia de integridade, que corresponde ao que é intangível, isto é, ao que não pode ser 

tocado15. 

             O conceito de identidade genética corresponde ao genoma de cada ser 

humano e às bases biológicas de sua identidade16. A individualização de um novo ser 

requer duas propriedades: a unicidade – qualidade de ser único – e a unidade - realidade 

positiva, que se distingue de toda outra, isto é, a de ser um só. 17 Em relação à unicidade, 

deve-se fazer referência aos gêmeos monozigóticos produzidos pela divisão de um 

embrião original, que é o único caso possível da identidade genética entre os indivíduos 

humanos, além da clonagem por transferência dos núcleos (clonagem reprodutiva)18. 

Nesse sentido, a identidade é sinônimo da individualidade genética19. A identidade 

genética aparece consagrada em documentos internacionais; como o artigo 3º da 

Declaração Internacional dos Dados Genéticos Humanos, da Unesco e o artigo 2º da 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, ambos da 

Unesco.  

Em outro sentido, o direito à identidade genética do ser humano 

encontra-se dotado de uma inequívoca universalidade, como expressão do surgimento de 

uma nova regra de ius cogens, afirmando-se o genoma humano, simbolicamente20, como 

patrimônio da humanidade21. Percebe-se uma dupla articulação da identidade genética 

                                                                                                                                                
dimensão relativa ou relacional  – cada pessoa tem sua identidade igualmente definida em função de uma memória 
familiar conferida por seus antepassados, assumindo aqui especial relevância os respectivos progenitores, podendo 
falar-se de um “direito à historicidade pessoal” (OTERO, Paulo. Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do 
Ser Humano: um perfil constitucional da bioética, Coimbra: Almedina, 1999, p..64). Convém distinguir o direito à 
intimidade pessoal do direito à persnoalidade. A identidade refere-se ao ser em si, ontologicamente considerado. A 
personalidade é o desdobramento e a atualização das potencialidades e faculdades que realiza o ser humano ao longo 
de sua vida. Ambas devem distinguir-se do direito a personalidade jurídica que proclama o artigo 6o da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, segundo o qual todo ser humano tem o direito a ser reconhecido como sujeito de 
direitos e obrigações (VILA-CORO, M. D., Introducción a la Biojurídica, Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid. Servicio Publicaciones Facultad Derecho, 1995, p.208-209) 
14 VILA-CORO, M.D,op.cit., p.207. 
15 BARACHO, J. A. de O. “A identidade genética do ser humano: Bioconstituição: Bioética e Direito”. Revista de 
Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano 8, n.32, jul./set., 2000, p.90. 
16 Idem, p.90. 
17 LACADENA, J. R. “Individualización y mismidad genética en el desarrollo humano”, p.116. In: MAYOR 
ZARAGOZA, F.; ALONSO BEDATE, C.(coords.) Gen-Ética, Barcelona: Ariel, 2003.  
18 LACADENA, J.R.. “Individualización …”, op.cit., p.116. 
19 BARACHO, J. A. de O. “A identidade...”, op.cit., p.90.. 
20  A Declaração de Manzanillo, de 1996 declara em seu considerando n.2b que o genoma humano constitui 
patrimônio comum da humanidade como uma realidade e não como uma expressão meramente simbólica (SANTOS, 
M. C. C. L.. “Clones, Genes e Imortalidade”. Revista Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, ano III, n.18, 
jan./fev., 2001, p.24). 
21 OTERO, P. Op.cit., p.86. O genoma humano tanto diz respeito ao homem considerado individualmente, como à 
humanidade. Sobre o assunto vide: ESPIELL, Héctor Gros. “El patrimonio común de la humanidad y el genoma 
humano”. Revista de Derecho y Genoma Humano, Bilbao: Fundación BBV, v.3, p.91-103, 1995; DIEDRICH, G. F. 
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do ser humano22. A primeira corresponde à identidade personalíssima do indivíduo, com 

suas características genéticas singulares; a segunda refere-se à identidade genética do  

ser humano como espécie e ao genoma como patrimônio da humanidade 23. Em outras 

palavras, a identidade genética se apresenta como um interesse coletivo. Não se pode 

desconhecer a conexão do patrimônio genético de uma pessoa e as modificações nela 

realizadas com as futuras gerações24.  Daí resulta que a preservação da integridade do 

genoma humano depende essencialmente da proteção à identidade genética 

personalíssima dos indivíduos; ambas articulam uma relação de dependência na qual a 

manutenção das características de uma depende da outra25. 

Por conseguinte, a clonagem reprodutiva encontra-se proibida 

expressamente na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos 

Humanos da UNESCO (art.11); no protocolo adicional do Convênio sobre Direitos 

Humanos e Biomedicina (art.1º )26; na Constituição européia em seu artigo II -63.2; e na 

Declaração das Nações Unidas sobre Clonagem Humana 59/280, de 8 de março de 

200527, entre outros documentos.   

 

2. DO DELITO DE CLONAGEM 

No que toca à figura delitiva da clonagem, a Lei 11.105/2005, inova ao 

proibir expressamente a clonagem humana (art.26, Lei 11.105/2005). O bem jurídico 

protegido, in casu, vem a ser a identidade e a irrepetibilidade genética do ser humano, de 

cada indivíduo28. Indiretamente, tutela-se também a inalterabilidade do patrimônio 

genético da humanidade29. Melhor explicando: a identidade genética do ser humano 

                                                                                                                                                
Genoma Humano: Direito Internacional e Legislação Brasileira, p.223-224. In: SANTOS, M. C.C.L. Biodireito. 
Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.  
22 HAMMERSCHMIDT, Denise. Intimidade Genética & Direitos da Personalidade. Curitiba: Juruá, 2007, p. 87-89. 
23  XAVIER, E. D. A identidade genética do ser humano como um biodireito fundamental e sua fundamentação na 
dignidade do ser humano, p.58. In: LEITE, E. de. O. Grandes Temas da Atualidade. Bioética e Biodireito, Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. 
24 PECES BARBA, Gregório. La libertad del homem y el genoma, Revista del Instituto Bartolome de Las 
Casas, Madrid, n.2, 1995, p.324. 
25  XAVIER, E. D. “A identidade genética...”, op. cit.,  p.58. 
26 Protocolo adicional sobre clonagem humana de 12 de janeiro de 1998 – Paris. 
27 Nações Unidas A/Res/59/280. A Declaração dispõe que os Estados Membros deverão proibir todas as 
formas de clonagem humana na medida em que sejam incompatíveis com a dignidade humana e a 
proteção da vida humana, bem como a aplicação de técnicas de engenharia genética que possa ser 
contrária a dignidade humana. 
28 ROMEO CASABONA, C. M. Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos a la manipulación 
genética. Granada: Comares, 2004, p.289 e segs. 
29 GARCÍA GONZÁLEZ, Javier. Limites penales a los últimos avances de la ingenieria genética aplicada al ser 
humano. Madrid: Edersa, 2001, p.214.  
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abarca, como já foi visto, um duplo sentido: por um lado, a identidade do indivíduo (sua 

irrepetibilidade) ; e a inalterabilidade do patrimônio genético da humanidade”30. Já o 

objeto material do delito vem a ser os gametas e embriões31. Além disso, considera-se 

sujeito passivo o individuo nascido por meio de clonagem – o clone – e, de modo 

indireto, a coletividade (a espécie humana)32. 

A conduta incriminada consiste em realizar (praticar, efetuar, levar a 

cabo) clonagem humana. Clonagem – elemento normativo jurídico do tipo de injusto – é 

um processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único 

patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética (art.3º, 

VIII, Lei 11.105/2005)33. Clonar, como mecanismo de reprodução assexual (v.g., técnica 

de transferência nuclear celular), significa criar um ser humano com o mesmo código 

genético de outro já existente, vivo ou morto34. Trata-se, portanto, de “duplicar o 

material genético de uma célula ou organismo, sem alterá-lo”35.Daí, alega-se que a 

clonagem não constitui  manipulação genética propriamente dita – ainda que seja 

também uma técnica da engenharia genética -, visto que não há manipulação do DNA 

dos genes36. 

Na realidade, a clonagem reprodutiva deveria ser considerada não 

apenas infração penal mas também delito contra a humanidade37, tal como a eugenismo 

ou a escravidão, dada sua extrema gravidade e amplitude, visto que constitui verdadeiro 

atentado contra a humanidade – entendida como pluralidade de seres únicos -, a espécie 

humana como um todo, podendo significar a “destruição da ordem humana, a negação 

do esforço pelo qual exista a humanidade do homem”38. Com efeito, o ser humano 

                                                 
30 PERIS RIERA, Jaime; GARCIA GONZÁLEZ, Javier. El bien jurídico protegido em los delitos 
relativos a la manipulación genética: critérios de incriminación, p.117. In: BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignácio 
F.; MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PERIS RIERA, Jaime (Coords). Estúdios jurídico-penal sobre 
genética y biomedicina. Livro-Homenaje al Prof. Dr. D. Ferrando Mantovani, Madrid: Dykinson, 2005. 
31 BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. Aspectos jurídico-penales de la reproducción asistida y la manipulación genética 
humana. Madrid: Edersa, 1997, p.478 e segs. Além disso, segundo Lacadena o embrião clônico pode ser gamético ou 
somático, este último é produzido por transferência  de um núcleo somático diplóide ao citoplasma de um ovócito  ou 
de um zigoto previamente enucleado; àquele é produzido por uma fecundação normal de gametas (LACADENA, 
Juan- Ramón. Genética y bioética. Op.cit., p.207). 
32 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo: RT, 2005, p. 584. 
33 Ibidem, p. 585. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 HIGUERA GUIMERÁ, J.F. Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los embriones 
humanos (II). Revista de Derecho y Genoma Humano. Bilbao: Universidad de Deusto, n.2, 1995, p.93. 
37 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente, op.cit., p. 587. 
38 DELMA-MARTY, M. Le clonage reproductif humain. In: DELMAS-MARTY, Mireille; ZHANG, Naigen (Dir.). 
Clonage humain. Droits Sociétés Étude Franco-Chinoise. Paris: Société de Législation Comparée, 2003, v.2, p.86-87. 
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encerra alteridade, individualidade, identidade, não podendo ser enclausurado, 

acorrentado, desde sua origem, sem perder seu estatuto no contexto da humanidade39. 

O tipo subjetivo do delito em apreço é composto pelo dolo (direito ou 

eventual) – vontade e consciência de praticar o tipo objetivo. Sua consumação se opera 

com a realização da clonagem humana. Trata-se de delito de  resultado e de perigo 

abstrato. A tentativa é admissível. 

 

3. CLONAGEM TERAPÊUTICA E SEUS LIMITES DE PERMISSIBILIDADE 

 

A Lei 11.105/2005 não utiliza o termo “clonagem não reprodutiva”, 

mas somente clonagem terapêutica  como sendo “a clonagem com a finalidade de 

produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica (art.3º, XI)”. Deve-

se observar que a clonagem terapêutica tem por finalidade a investigação básica ou 

clínica na reparação de tecidos ou órgãos danificados, e não a produção de um indivíduo 

humano clônico40. Em outras palavras, na clonagem terapêutica o núcleo somático do 

paciente seria transferido para um óvulo enucleado. O embrião clonado seria cultivado 

in vitro até o estágio de blastócito, quando seria dissociado para a obtenção de células-

tronco embrionárias41. Essa estratégia foi denominada clonagem terapêutica, ou terapia 

por transplante nuclear, para se evitar o termo “clonagem”42. É importante ressaltar que 

uma das grandes possibilidades da clonagem terapêutica é ser fonte de tecidos para 

transplantes. É dizer: um grande obstáculo para os transplantes de tecidos e órgãos é a 

histocompatibilidade entre doador e receptor. A solução para evitar a questão da 

imunocompatibilidade seria a geração de células-tronco embrionárias geneticamente 

idênticas ao paciente por meio de transferência nuclear43. 

                                                 
39 DELMA-MARTY, M. Op.cit., p. 85; PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente, op.cit.,  p. 587. 
40 LACADENA, Juan-Ramón. Genética y Bioética, op.cit., p.207. 
41 Veja-se, com mais detalhes: TREVISOL, Lívia Beatrice. Células-tronco embrionárias humanas: um 
estudo crítico-interdisciplinar na Lei de Biossegurança brasileira. 393 fls. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Universidade Estadual de Maringá (UEM). Maringá, 2007.  
42 PEREIRA, Lygia da Veiga; KERKIS, Alexandre; SOUKOAIN, Marina; KERKIS, Irina. Clonagem – 
Ferramenta de pesquisa e de terapia. In: MIR, Luís. Genômica. São Paulo: Atheneu, 2004, p.lxv. 
43 Em geral, a probabilidade de duas pessoas não aparentadas serem imunocompatíveis é de 
aproximadamente 1 em 50.000. Assim, em geral indivíduos submetidos a transplantes de órgãos passam a 
ter de tomar drogas imunossupressoras para que o enxerto não seja rejeitado, o que representa um risco 
para a sua saúde (PEREIRA, Lygia da Veiga; KERKIS, Alexandre; SOUKOAIN, Marina; KERKIS, Irina. 
Clonagem – Ferramenta de pesquisa e de terapia. In: MIR, Luís. Genômica. São Paulo: Atheneu, 2004, 
p.lxv.) 
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Demais, observa-se que nenhum texto internacional proíbe 

expressamente “nem as técnicas de clonagem em células humanas com finalidade 

distinta da reprodução, nem a investigação com fins terapêuticos em células-tronco 

embrionárias, deixando à legislação interna de cada Estado a possibilidade de admitir ou 

não no marco de sua soberania essas possibilidades de utilização de material celular de 

origem embrionária”44. 

Não obstante, observa-se que a clonagem terapêutica não está proibida  

na figura delitiva disposta no artigo 26 da Lei 11.105/2005 – ao incriminar a conduta de 

“realizar clonagem humana”. A respeito do tema, constata Maria Auxiliadora Minahim 

que para entender a extensão do significado atribuído àquela expressão, o interprete está 

obrigado a fazer novas incursões pelo campo da biologia e da própria Lei de 

Biossegurança. Argumenta ainda a citada autora “que curiosamente, o mesmo legislador 

que proíbe a clonagem humana não explicita seu conceito dentro dos ali oferecidos, 

tratando apenas dos conceitos de clonagem, clonagem para fins reprodutivos e clonagem 

terapêutica”45. Dessa maneira, conclui-se que a clonagem terapêutica deve ser excluída 

do tipo penal acima mencionado, porque visa à produção de células-tronco embrionárias 

para utilização terapêutica, “presumindo-se que estas serão geradas de outras células de 

embriões já existentes e congelados há mais de três anos e não de embriões gerados para 

este fim”46.   

Nesse ponto, o legislador poderia ter sido mais preciso, em 

homenagem ao princípio da lex certa, especificando exatamente a espécie de clonagem 

vedada, a exemplo de outras legislações. Isso para evitar eventual interpretação errônea 

no sentido de que estaria proibida também a clonagem não reprodutiva47. Impõe-se, na 

                                                 
44 BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignácio F. Investigación con células madre. Legislación y problemas éticos. In: 
BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignácio F.; MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PERIS RIERA, Jaime (Coords). 
Estúdios jurídico-penal sobre genética y biomedicina. Livro-Homenaje al Prof. Dr. D. Ferrando 
Mantovani, Madrid: Dykinson, 2005, p.73. 
45 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal e Biotecnologia. São Paulo: RT, 2005, p. 139. 
46 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Op.cit., p. 139. 
47 Há na doutrina nacional entendimento de que a Lei 11.105/2005 tipifica penalmente tanto a clonagem 
reprodutiva de seres humanos como a clonagem terapêutica, vide, SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder. 
Clonagem terapêutica: aspectos jurídico-penais. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.53, mar./abr., 
2005, p.156; CARVALHO, Gisele Mendes de. Patrimônio Genético & Direito Penal. De acordo com a 
Lei 11.105/05. Biblioteca de Estudos Avançados em Direito Penal e Processual Penal. Curitiba: Juruá, 
2007, p.249. Para esta última, a clonagem terapêutica configuraria um causa de exclusão da 
antijuridicidade do delito disposto no artigo 26 da Lei 11.105/2005, com lastro no estado de necessidade 
(art.24) (Ibidem, p.249). 
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verdade, uma interpretação em sentido estrito do termo clonagem humana, relativa ao 

ser humano, ao indivíduo48.  

Em prosseguimento ao raciocínio delineado, tem-se que a prática da 

clonagem terapêutica não se encontra vedada pelo ordenamento jurídico, sendo que a 

clonagem terapêutica se refere à produção de células-tronco embrionárias49 para 

utilização terapêutica (art.3, X, da Lei 11.105/2005 - elemento normativo jurídico).  

De toda sorte, a Lei de Biossegurança (11.105/2005) permite, para fins 

de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 

procedimento (art.5º), atendidas as seguintes condições: a) sejam embriões inviáveis50. É 

interessante mencionar que o critério traçado para o limite entre embriões viáveis e 

inviáveis, depende em última instância o âmbito de permissividade da investigação 

terapêutica dos embriões excedentários51 ; b) embriões congelados há três anos ou mais, 

na data da publicação desta Lei; e c)  já congelados na data da publicação desta Lei, 

depois de completarem três anos, contados a partir da data de congelamento; em ambos 

os casos é preciso o consentimento dos genitores. O Decreto n.5591/2005 que 

regulamenta os dispositivos da Lei 11.105/2005 dispõe que será considerado embrião 

congelado disponível aquele que foi congelado até o dia 28 de março de 2005 ( 3º, XIV), 

fixando dessa maneira, o prazo legal, para utilização dos embriões humanos 

criopreservados. Nesse caso particular em exame, restou claro que o legislador não 

                                                 
48 PRADO, Luiz Regis. Biossegurança e Direito Penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.835, maio, 
2005, p.415-433 
49 As células-tronco (CT) se caracterizam pelo “potencial ilimitado de proliferação e auto-renovação, 
capacidade de originar linhagens celulares com diferentes funções e de regenerar tecidos”. São células 
primordiais, auto-renovaveis, capazes de gerar tipos celulares especializados, como, hepatócitos, 
cardiomiócitos e neurônios. Tais células primordiais estão presentes em todos os organismos. De sua vez, 
as células-tronco embrionárias (CTE) são originadas nos primeiros estágios do desenvolvimento que 
antecedem a implantação do embrião na parede uterina, derivam da massa interna do blastócito. São 
consideradas totipotentes ou pluripotentes por serem capazes de originar células especializadas das três 
camadas embrionárias: endoderme, mesoderme e ectoderme (OKAMOTO, Oswaldo Keith; MOREIRA-
FILHO, Carlos Alberto. Células-tronco: genômica funcional e aplicações terapêuticas, p.313. In: MIR, 
Luís. Genômica. São Paulo: Atheneu. Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), 2004).  
50 O Decreto n.5.591/2005 define embriões inviáveis como: “aqueles com alterações genéticas 
comprovadas por diagnóstico pré-implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem 
após período superior a vinte e quatro horas a partir da fertilização in vitro, ou com alterações 
morfológicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião”(art.3º, XIII).  O Tribunal 
Constitucional espanhol inclinando-se por um critério biológico entendeu que embrião inviável é aquele 
que carece de capacidade para desenvolver-se até dar lugar a um ser humano, a uma pessoa, no 
fundamental sentido do artigo 10.1 da Constituição espanhola (STC 116/1999, FJ 9) 
51 LAURENZO COPELLO, Patrícia. Clonación no reproductiva y protección jurídica del embrión: 
respuestas desde el ordenamiento punitivo. Revista Penal, Madri, v. 13, ano 2004, p.130. 
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deveria ter fixado um data limite para utilização desses embriões excedentários, porque 

os embriões humanos congelados a partir do dia 29 de março de 2005, não poderão mais 

ser utilizados mesmo que para fins terapêuticos 52, sob pena da conduta não estar mais 

justificada, e a conduta se apresentar típica e lícita (art.24 da Lei 11.105/2005). Desse 

modo, acertada a postura adotada pela Lei de Reprodução Assistida da Espanha 

14/2006,- que dispõe que a investigação poderá desenvolver-se com pré-embriões 

excedentários das técnicas de fecundação in vitro, independentemente do fato dos pré-

embriões terem sido congelados antes ou depois da entrada em vigor da Lei53. 

Além disso, sabe-se que as células-tronco embrionárias são dissociadas 

na fase do blastócito de um embrião humano clonado. Deriva daí que a obtenção de 

células-tronco embrionárias envolve obrigatoriamente a destruição do embrião humano 

(blastócito)54.  Desse modo, apesar da não-criminalização da clonagem terapêutica, 

constata-se que sua aplicação estaria condicionada ao disposto no artigo 5º da Lei 

11.105/2005, que somente permite a utilização de células tronco-embrionárias de 

embriões humanos excedentários das técnicas de fertilização in vitro e não utilizados no 

respectivo procedimento.  Assim, na clonagem terapêutica somente poderiam ser 

utilizados embriões inviáveis ou criopreservados sobrantes das técnicas de fertilização 

artificial, e não produzidos com a finalidade exclusiva de serem usados na clonagem 

terapêutica.  

De acordo com essa perspectiva – e em uma interpretação sistemático-

teleológica -, o legislador, ao preceituar que a clonagem terapêutica tem por finalidade a 

produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica, condiciona o uso da 

clonagem terapêutica aos limites de permissibilidade dispostos no artigo 5º da Lei 

11.105/200555. Na hipótese de descumprimento, o agente responderá pelo delito disposto 

                                                 
52 Acertadamente a postura adotada no Projeto de Lei de Reprodução Assistida da Espanha (13 de maio de 
2005) que dispõe que a investigação poderá desenvolver-se com pré-embriões excedentários das técnicas 
de fecundação in vitro, independentemente do fato dos pré-embriões terem sido congelados antes ou 
depois da entrada em vigor da Lei. 
53 BENÍTEZ ORTÚZAR. Ignácio F. El proyecto de ley sobre técnicas de reproducción humana asistida 
em espana y los referéndum derogatorios de algunos aspectos de la ley italiana sobre “normas em materia 
de procreación médicamente asistida” (Ley n.40,de 19 de febrero de 2004), p.500-501. In: BENÍTEZ 
ORTÚZAR, Ignácio F.; MORILLAS CUEVA, Lorenzo; PERIS RIERA, Jaime (Coords). Estúdios 
jurídico-penal sobre genética y biomedicina. Livro-Homenaje al Prof. Dr. D. Ferrando Mantovani, 
Madrid: Dykinson, 2005. 
54 PEREIRA, Lygia da Veiga; KERKIS, Alexandre; SOUKOAIN, Marina; KERKIS, Irina. Clonagem – 
Ferramenta de pesquisa e de terapia. In: MIR, Luís. Genômica. São Paulo: Atheneu, 2004, p.lxviii. 
55 “Art. 5º , da Lei 11.105/2005: É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam 
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no artigo 24 da Lei de Biossegurança (utilizar embriões humanos com fins diversos do 

art. 5º)56, e não pelo delito de clonagem (art. 26 da Lei 11.105/2005).  

 

CONCLUSÕES FINAIS 

A clonagem reprodutiva, que tem a finalidade de produção de seres humanos, 

geneticamente idênticos, portadores de idêntica unicidade e unidade, encontra-se 

proibida como delito no art. 26 da Lei de Biossegurança. Por outro lado, a clonagem 

terapêutica, limitada a fase de laboratório, e que tem por finalidade à produção de 

células-tronco embrionárias para utilização terapêutica (art. 3º, X, da Lei 11.105/2005), 

não está proibida, especificamente no delito de clonagem (art.26, LB). Isso, não quer 

dizer que esteja liberada, mas sim, que apresenta limites de permissibilidade dispostos 

no art. 5º da Lei 11.105/2005, e que na hipótese de serem ultrapassados ou violados 

esses limites, o agente responderá pelo delito disposto no art. 24 da Lei 11.105/200557 

(delito de utilização de embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da 

Lei 11.105/2005).   
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, LIBERDADE E DEMOCRACIA:        

APLICANDO A TEORIA DE AMARTYA SEN NA REDEFINIÇÃO DO CON-

CEITO DE CULPABILIDADE, À LUZ DAS EXIGÊNCIAS DO ESTADO     

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Eliezer Gomes da Silva*

RESUMO 

O ensaio propõe a aplicação da teorização de Amartya SEN na delimitação do conteúdo 

ético-normativo da culpabilidade como reprovabilidade pelo poder agir de modo diver-

so, que fugindo de suas indemonstráveis conotações metafísicas, procure incorporar ao 

Direito Penal uma teoria da justiça de base igualitária, solidária e democrática, que leve 

em consideração central a força das influências sociais, políticas e econômicas sobre o 

grau e o alcance da liberdade individual de autodeterminação, por agentes formalmente 

livres e capazes. Assim, partindo da concepção de SEN de que o desenvolvimento hu-

mano consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as 

oportunidades das pessoas de exercerem sua condição de agentes, o ensaio propõe que o 

exame da culpabilidade amplie sua base informacional, de modo a ter em conta as opor-

tunidades sociais, políticas, econômicas e outros vetores de interação pessoal e familiar 

de relevância para o desenvolvimento humano e diretamente relacionados ao livre exer-

cício da autodeterminação. Trata-se, portanto, de uma proposta de reorientação metodo-

lógica do estudo da culpabilidade na teoria geral do crime (retirando do âmbito da cul-

pabilidade considerações relacionadas com a “capacidade” de conhecer e avaliar - im-

putabilidade e conhecimento do injusto – reputando-as como pressupostos e não ele-

mentos do juízo de culpabilidade); de redefinição operacional da fundamentação das 

decisões judiciais no que concerne ao exame da culpabilidade, com profundos reflexos 

na individualização da pena; de readequação política de um Direito Penal que se quer 

comprometido com as exigências de um estado democrático de direito, porque mini-
                                                 
* Doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Mestre em Criminologia pela Universidade de 
Cambridge (Inglaterra), Mestre em Lingüística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Professor de 
Criminologia e Direito Penal na Graduação e no Mestrado em Direito da UNIBRASIL, em Curitiba, onde 
integra o NUPECONST (Núcleo de Pesquisas em Direito Constitucional). Promotor de Justiça no Estado 
do Paraná desde 1990.   
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mamente cônscio da desigual e seletiva distribuição de oportunidades para a plena frui-

ção dos direitos fundamentais e de sua relevância para a formulação de um juízo de re-

provabilidade ou censura penal.  

PALAVRAS CHAVES 

CULPABILIDADE; DIREITOS FUNDAMENTAIS; DEMOCRACIA; DESENVOL-

VIMENTO HUMANO. 

ABSTRACT 

The essays aims at applying Amartya Sen’s theory in the redefinition of the ethical and 

normative content of the concept of culpability as the possibility to act otherwise. A 

concept of culpability that abandons metaphysical considerations in favour of a Crimi-

nal Law that incorporates a theory of justice based on equality, solidarity and democ-

racy; that takes as a fundamental concern the social, political and economic inputs on 

the degree and extension of the individual freedom experienced by responsible agents. 

Thus, using Sen’s conception that human development consists in the gradual elimina-

tion of deprivations of freedom, that limit people’s choices and opportunities to act as 

morally responsible persons, the essay claims for the enlargement of an “informational 

basis” for the judicial assessment of culpability, so that it can take into consideration, 

social, political and economic factors of relevance to human development and related to 

the free self-determination. The essay represents, therefore, a proposal of methodologi-

cal reorientation of culpability in penal theory (excluding from its scope considerations 

related to the agent’s capacity to know or to assess – in reality pre-conditions for the 

assessment of culpability, not some of its elements); of operational redefinition of sen-

tencing as far as culpability is concerned; of political compromise of a criminal law with 

the demands of the democratic rule of law; a criminal law that should be aware of the 

unequal and selective distribution of opportunities for the plain enjoyment of fundamen-

tal rights and its relevance for the assessment of a blameworthiness or penal censure.  

KEYWORDS 

CULPABILITY; FUNDAMENTAL RIGHTS; DEMOCRACY; HUMAN DEVEL-

OPMENT.  

 

 5150



 

INTRODUÇÃO 

A doutrina penal contemporânea reconhece a persistente crise do conceito de 

culpabilidade, no âmbito da teoria geral do crime,1 ainda que haja consenso quanto à 

imprescindibilidade do conceito para mediar o injusto penal (fato típico e antijurídico) e 

a pena, num direito penal que não abdica de sua dimensão humana nem de seus contor-

nos constitucionais num estado democrático de direito.2 3 Em verdade, é no momento da 

culpabilidade que se abre a possibilidade para a emissão de um juízo de valor acerca de 

quão reprovável se revela o injusto penal perpetrado pelo agente, a iluminar a decisão 

final sobre o quão merecida se revela a espécie, quantidade e modalidade executória da 

pena ou de outras formas de censura penal. O assento, na Constituição brasileira, do 

princípio da individualização da penal (artigo 5º, XLVI), e a referência expressa, na 

legislação infraconstitucional (artigo 59 do Código Penal) à culpabilidade como neces-

sário elemento analítico para a dosagem da pena realçam a importância do aprofunda-

mento e atualização do conceito de culpabilidade como empreita acadêmica de direta 

relevância na prática judiciária.  Daí a importância de o tema ser revisitado, para propor, 

em viés teórico e metodológico diferenciado, a retirada do âmbito da culpabilidade dos 

elementos do fato punível não diretamente relacionados à reprovabilidade subjetiva da 

conduta, e o aproveitamento de referenciais teóricos de Amartya SEN,  em sua concep-

ção de desenvolvimento como liberdade,4 para uma concretude mínima do juízo de cul-

                                                 
1 “O atual conceito normativo de culpabilidade é o produto inacabado de mais de um século de 

controvérsia sobre sua estrutura, que começa com o conceito psicológico de culpabilidade do século XIX, 
evolui para o conceito psicológico-normativo no início do século XX, transforma-se em conceito exclusi-
vamente normativo durante o século XX e, na passagem para o século XXI, parece imerso em crise insu-
perável.” (SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal – Parte Geral. Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2006).  

2 La pretensión de prescindir de la culpabilidade y prover una respuesta talional fundada en el 
injusto sería inconstitucional, por un lado por ser violatoria del principio de igualdad y, por otro, por ne-
gar frontalmente la antropología constitucional (el concepto de lo humano que presuponen los principios 
constitucionales). (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho 
penal: parte general. Buenos Aires: EDIAR, 2002, p. 650.) 

3 Nenhuma categoria do direito penal é tão controvertida quanto a culpabilidade, e nenhuma é 
tão indispensável. (...) É por isso que não pode existir direito penal sem princípio da culpabilidade. É 
possível conferir a este outra denominação, mas não se pode eliminá-lo. (ROXIN, Claus. A culpabilidade 
e sua exclusão no direito penal. Tradução de Luís Greco. In: ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 133).  

4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
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pabilidade, despido de suas intangíveis abstrações metafísicas e comprometido com as 

exigências de um estado democrático de direito.  

1. CULPABILIDADE COMO EXCLUSIVO JUÍZO DE REPROVAÇÃO DO IN-
JUSTO PENAL  

Por inevitável a associação do juízo de reprovação penal a uma análise e apre-

ensão do grau de exercício da liberdade individual de um agente capaz de realizar con-

dutas típicas e antijurídicas a partir de suas próprias escolhas (liberdade de autodetermi-

nação), sempre nos pareceu que parâmetros analíticos como a “imputabilidade” ou  o 

“conhecimento do injusto” ocupam inconveniente posição, na dogmática penal contem-

porânea, como elementos da culpabilidade.  Entendemos que o conceito de culpabilida-

de não se compraz com elementos analíticos que, longe de representar elos constitutivos 

da culpabilidade, são em verdade pressupostos para a sua própria operação. Afinal, o 

juízo de culpabilidade, se bem entendido como juízo de reprovação penal, há de pressu-

por um agente minimamente capaz de ser responsabilizado ou censurado por seus atos, 

o que exclui, evidentemente os que, por falhas ou defeitos de ordem cognitiva ou psí-

quica – por doença mental, imaturidade (real ou legalmente presumida) ou por genuíno 

equívoco – não possuem ou perderam sua capacidade de autodeterminação, sua capaci-

dade de ser agentes, sujeitos da conduta criminosa que lhes é imputada. A capacidade de 

regularmente reconhecer o que faz e o apropriado discernimento para avaliar que aquilo 

que faz é eventualmente ilícito melhor se situaria, a nosso ver, no âmbito da própria 

análise dos elementos subjetivos da conduta, dando-se um segundo e decisivo passo 

teórico, em continuidade àquele notável gesto, inaugurado com o finalismo, de incluir, 

no âmbito da tipicidade, a análise do dolo e da culpa, outrora inerentes ao conceito de 

culpabilidade (“psicológica”). Até porque nos parece incongruente que se tenha alcan-

çado o consenso de que tais aspectos cognitivos e volitivos da conduta humana tenham 

sido, com o finalismo, alocados no âmbito da tipicidade, embora se admitindo que even-

tuais defeitos na formação da vontade antijurídica continuem a ser tratados no capítulo 

da culpabilidade.  

Essa aparente contradição da dogmática penal contemporânea talvez possa ser 

explicada pela convicção (que esperamos ver superada ao final da próxima seção) quan-

to à absoluta impossibilidade de um mínimo conteúdo empírico ao próprio juízo de re-

provabilidade, em sua conotação de “poder agir de modo diverso” (inexigibilidade de 
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conduta diversa), tida como noção “vazia de conteúdo”5, invariavelmente vinculada a 

uma velha invocação metafísica da noção de livre arbítrio.  Daí a formulação, por RO-

XIN, do conceito de culpabilidade como “realização do injusto apesar da idoneidade 

para ser destinatário de normas e da capacidade de autodeterminação que daí deve de-

correr”,6 centrando a culpabilidade não em torno da maior ou menor liberdade de ação 

humana, mas como mera conseqüência ou efeito de um comportamento realizado por 

um idôneo destinatário da norma.7 O objeto da culpabilidade seria então a investigação 

dessa própria “idoneidade para ser destinatário de normas” (que prefiro chamar de “ca-

pacidade penal”) – o que corresponderia ao próprio poder-agir de modo diverso8 - ao 

que se acrescentariam, no âmbito necessariamente complementar da imputação subjeti-

va, as exigências político-criminais de prevenção geral ou de necessidade da pena, re-

sultando num conceito mais amplo de “responsabilidade”.9  

Essa visão de ROXIN eviscera o conceito de culpabilidade, porque se dele ex-

cluirmos as questões inerentes à “idoneidade para se destinatário da norma” (que, como 

vimos acima, não deveriam estar contidas no conceito de culpabilidade), apenas rema-

nesceriam seus supostos complementos político-criminais, as “razões de estado” (pre-

venção geral ou necessidade da pena), evidentemente incapazes, por si sós, de servir 

como fundamentos para a justa individualização da pena, muito menos como garantia 

contra os abusos no exercício do poder punitivo pelo Estado.  Com efeito, o desloca-

                                                 
5 “Primeiramente, o critério da reprovação ou do merecimento de repreensão, que deveria ca-

racterizar o ânimo do autor culpável, não contém qualquer parâmetro de conteúdo par que se possa avaliar 
o alegado déficit de ânimo. Aquilo que existe de reprovável no ânimo do autor e os motivos para tal re-
provação – nada disso está contido no conceito do merecimento de repreensão. Não se vai em nada mais 
além do que a reprovabilidade, que já chamamos de vazia de conteúdo”.(ROXIN, op. cit. p. 140).  

6 ROXIN, op. cit., p. 144. 
7 “Ainda que alguém quisesse recusar a liberdade de ação enquanto convenção normativa, por 

considerá-la uma ideologia idealista, ele ainda poderia e teria de recorrer ao critério da idoneidade para 
ser destinatário de normas como o núcleo da culpabilidade, uma vez que ele é o único acessível à com-
provação forense. (ROXIN, op. cit., p. 149). 

8 “A concepção por mim sustentada pode harmonizar-se com esta difundida teoria, mas não 
depende dela. Vou explicá-lo: se alguém realiza um ilícito típico, inexistindo dúvidas a respeito de sua 
idoneidade para ser destinatário de normas, então dizemos que ele deveria e poderia ter agido diversa-
mente, sendo, assim, de declarar-se culpável. Somente, porém, a capacidade para ser destinatário de nor-
mas é passível de verificação empírica e, apesar das várias dificuldades, em princípio comprovável. (...) 
Por outro lado, o poder-agir-de-outro modo e o livre-arbítrio são impassíveis de comprovação.” (ROXIN, 
op. cito, p. 145).  

9 “Dito positivamente: para a imputação subjetiva da ação injusta devem concorrer a culpabili-
dade do autor e a necessidade preventiva de pena. Por isso proponho chamar a categoria do delito que 
sucede ao injusto não de “culpabilidade”, mas de “responsabilidade”. Afinal, na teoria da imputação sub-
jetiva devem ser integradas, ao lado da culpabilidade, aspectos preventivos, de maneira que a culpabilida-
de representa somente um aspecto – de qualquer maneira essencial – daquilo que denomino “responsabi-
lidade” (ROXIN, op. cito, p. 154).  
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mento analítico do âmbito da culpabilidade (que aqui propomos) de questões ligadas à 

“capacidade penal” (imputabilidade e consciência do injusto) desnudaria a única dimen-

são funcionalista de um conceito de culpabilidade (como o de ROXIN) já despido de 

qualquer conteúdo ético-valorativo. Caso concordássemos com tal definição de culpabi-

lidade, seríamos forçados a admitir ser mais coerente - o que não quer dizer mais corre-

to, mais aceitável – a própria postura puramente funcionalista de JAKOBS, que ROXIN 

retoricamente rejeita,10 mas que no fundo acaba corroborando, se retirados de seu con-

ceito de culpabilidade como “idoneidade para ser destinatário de normas” as inadequa-

das “bengalas”conceituais da imputabilidade e da consciência do injusto.  Retirar tais  

apoios a um conceito que, nessa ótica, se encontraria privado de sua mais importante 

função de orientação ético-normativa e vê-lo reduzido à sobrevida de uma espécie de 

“funcionalismo envergonhado”, parece evidenciar que a reorientação metodológica aqui 

esboçada constitui-se não num mero exercício de diletantismo acadêmico, mas uma 

estratégia argumentativa importante inclusive para demonstrar que, sem a confusão de 

elementos analíticos distintos, o jurista não se vê desobrigado da central necessidade (e 

possibilidade) de prover um conteúdo (se não empírico, ao menos principiológico) à 

dimensão ético-normativa da culpabilidade como juízo de reprovação. Para tanto, como 

nos ensina ZAFFARONI, não será preciso confundir o conceito ético, jurídico e político 

de “liberdade de autodeterminação” com um intangível e puramente moralista noção de 

“livre arbítrio”.11 E sem que, intimidados com a complexidade da empreita (princípios 

                                                 
10 “Como ainda pretendo explicar, não nego que a imputação subjetiva seja influenciada tam-

bém por exigências de prevenção geral. É inaceitável, porém, reduzi-la a esta dimensão, admitindo a cul-
pabilidade e a punição unicamente porque, pra dizê-lo com Jakobs, tal pareça socialmente útil para um 
“exercício de fidelidade ao direito”, pois o indivíduo não é mais tratado segundo a medida de sua própria 
personalidade, mas unicamente enquanto instrumento dos interesses sociais. Tal instrumentalização viola 
a dignidade humana, não podendo já por este motivo fornecer uma concepção de culpabilidade bem fun-
dada.” (ROXIN, op. cit.).  

11 “La autodetermninación humana no es ningún concepto inverificable, a lo que suele agregar-
se la expresión metafísico en forna peyorativa. Todo concepto es metafísico, porque incluso la consagra-
ción de la verificación como único criterio de verdad también responde a una posición metafísica. Pero 
más allá de esta discusión y de los intentos positivistas y funcionalistas por descalificar, suprimir o reem-
plazar el concepto de culpabilidad. [...] Esta capacidad existente en la vida de relación contidiana y su 
reducción verificable en ciertas circunstancias, poco o nada tienen que ver con un libre albedrío, que 
siempre se rechaza pretendiendo entenderlo como possibilidad invariable e ilimitada de actuar de otro 
modo, carente de cualquier motivo o razón y, por ende, como um simples porque sí. En realidad, nadie ha 
defendido semejante concepto en el ámbito del discurso jurídico-penal, simplemente porque lo jurídico no 
puede menos que recoger lo que observa de lo humano y no algo que directamente no es humano. Por ello 
el indeterminismo no puede ser entendido antropológicamente de otro modo que como autodeterminaci-
ón, y jamás como um ámbito de libertad absoluta, humanamente inconcebible e incluso filosóficamente 
poco frecuentado fuera de ciertas posiciones románticas radicalizadas e irracionalistas, frecuentemente 
citadas como curiosidades.” (ZAFFARONI, op. cit., p. 672).  
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orientadores da liberdade de autodeterminação), reputando-os de ficções metafísicas, 

não retiremos do direito penal uma de suas faces mais humanas e das mais eloqüentes 

garantias de um direito penal comprometido com o estado de direito democrático.12  

 Esse debate tão contemporâneo foi abordado há mais de 50 anos atrás por 

HART, num de seus clássicos estudos em matéria penal, ao historiar a confusão (ou a 

resignação) dos autores da tradição anglo-americana que, contrastados com as dificul-

dades de uma demonstração dos elementos analíticos do juízo normativo da culpabili-

dade, ou abriam mão de qualquer elemento de valoração subjetiva (ampliando-se o os 

limites da strict liability, em alguns aspectos semelhantes à contemporânea noção de 

“imputação objetiva”) ou se contentavam em fazer corresponder ao plano da culpabili-

dade eventual investigação (notadamente na área da inimputabilidade por doença men-

tal) elementos passíveis de comprovação empírica (com o que ROXIN parece consen-

tir).13 E é curioso que HART, para defender a superioridade do comportamento ético, 

normativo da culpabilidade, tenha resenhado o pensamento de autores da tradição an-

glo-americana da época, que procuravam preencher o suposto “vazio” empírico de um 

conceito ético-normativo de culpabilidade com utilitários fundamentos de ordem políti-

co-criminal (“razões de Estado”), baseados, como se refere HART, na “economia das 

ameaças”, em que o juízo da culpabilidade adquiria contornos muito próximos da solu-

ção apontada por ROXIN, quanto à necessidade de “matizes preventivos na exculpa-

ção”.  Portanto, para preencher o suposto “vazio” empírico de um conceito de culpabili-

dade que não pretenda passar ao largo de questões associadas ao problema da livre au-

todeterminação (do tipo “agiu por livre vontade”, “poderia ter evitado fazê-lo” ou “po-

deria ter feito de outro modo”), ROXIN acaba formulando um juízo de culpabilidade 

com contornos meramente instrumentais, procedimentalistas, no que tange às garantias 

do indivíduo frente ao exercício, pelo Estado, do ius puniendi.   

                                                 
12 Pero por sobre todas estas críticas, se imponen la observación de que consideerar la libertad 

y la responsabilidad del ser humano como una ficción, implica afirmar que todo el plano jurídico consti-
tucional y político está asentado sobre una ficción y, más aún, que la conciencia jurídica universal que 
sustenta esa antropología es producto de una ficción. Es grave considerar que la dignidade del ser humano 
como persona y, por ende, como ente responsable por su elcción y dotado de razón capaz de señalarle lo 
bueno y lo malo, consagrada en las constituciones y en los documentos universales y regionales de dere-
chos humanos, es una mera ficción y no la vivencia de responsabilidad real y efectiva. La democracia será 
resultado de una ficción y su diferencia con el totalitalismo se reudicíra también a una ficción, que ésta 
aceptaría como un mero principio jurídico regulativo, en tanto que el segundo, más realista, la rechazarí-
a.” 

13 HART, H. L. A. Legal determinism and excuses. In: HOOK, Sidney (org.). Determinism and 
freedom. New York: New York University Press, 1958, p. 91. 
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Será preciso, portanto, como premissa metodológica importante, despir o con-

ceito de culpabilidade de vestes que não servem à sua anatomia ética (“imputabilidade” 

e “consciência do injusto”), para que revigoremos nosso ânimo de, sem abandonar sua 

vinculação a um juízo de reprovabilidade de escolhas (como diria HART,14 

HUDSON15) exercidas por agentes formalmente livres e capazes, possamos provê-lo de 

algum garantia concreta (e não apenas procedimentalista), por exigências do estado de-

mocrático de direito. Com efeito, a inadequação analítica de se inserir a imputabilidade 

e a consciência do injusto como “elementos da culpabilidade” é ilustrada na própria 

necessidade sentida por ZAFFARONI de excepcionar do âmbito de seu conceito de 

“culpabilidade como vulnerabilidade” agentes inimputáveis ou sem consciência do in-

justo.16 Ou no reconhecimento, pelo próprio ROXIN, de que o injusto penal pode abar-

car elementos analíticos que tradicionalmente tem sido estudados no âmbito da culpabi-

lidade.17   

 

2. APLICANDO A TEORIA DE AMARTYA SEN NA CONSOLIDAÇÃO MA-
TERIAL DO CONCEITO ÉTICO-NORMATIVO DE CULPABILIDADE 

Situada a questão principal em seu devido lugar (culpabilidade como conceito 

puramente ético-normativo, despido de elementos analíticos próprios da “capacidade 

penal“ ou de “razões de estado”), premissa metodológica fundamental, sustentada na 

seção anterior, chegamos a uma importante tensão conceitual, relacionada ao conteúdo 

material da capacidade do agente de decidir e de valorar, como ser formalmente livre e 

autônomo. Como vimos, a liberdade de escolha, de decisão, de autodeterminação (por 

um agente que sabe o que quer e que faz o que tem condições de conhecer ou valorar), 

porque tida como indemonstrável ou de cunho metafísico, vem sendo simplesmente 

                                                 
14 HART, op. cit, p. 101. 
15 HUDSON, Barbara A. Mitigation for socially deprived offenders. In: HIRSCH, Andrew; 

ASHWORTH, Andrew. Principled sentencing – readings on theory & policy. 2. ed. Oxford: Hart Publi-
shing, 1998, p.206.[1995]  

16 “Por otro lado, se intentaría medir el esfuerzo por la vulnerabilidad de quienes por definición 
actúan en situaciones de tan extrema vulnerabilidad que ésta no puede medirse por ser parte de us esencia 
situacional, como los inimputables o los que se hallan en error invencible de prohibición o en estado de 
necessidad exculpante.”(ZAFFARONI, p. 655) 

17 “A circunstância de que o princípio da culpabilidade nos forneça a metade de seus frutos – 
permita-se-me esta quantificação, de caráter eminentemente retórico – já no plano do injusto não pode 
desorientar-nos. Afinal, o ilícito como um todo encontra-se entre os pressupostos da culpabilidade, isto é, 
entre os fatos que fundamentam o juízo de culpabilidade, e aquilo que exclui o ilícito exclui, obviamente, 
também a culpabilidade.” (ROXIN, p. 136) 
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abandonada por uma visão de âmbito cada vez mais funcionalista, em suas várias mati-

zes, em detrimento do que ZAFFARONI concebe como enfoque “clássico”,18 incontro-

versamente comprometido com a proteção à garantia da liberdade individual diante do 

poder punitivo do Estado.  E ainda que se possa argumentar que a moderna dogmática 

penal contemporânea, notadamente na Alemanha, pretenda substituir o intangível fun-

damento ontológico da culpabilidade por um comprometimento político-criminal  de   

garantia da liberdade individual diante do poder punitivo do Estado,19 vimos que a posi-

ção teórica marginal, residual da “exigibilidade de conduta diversa” (ou do poder de 

agir de outro modo) e a desistência da empreita de infundir-lhe um conteúdo ético mi-

nimamente concreto – agravada pela discussão, no âmbito da culpabilidade, de questões 

que, a rigor, não deveriam fazer parte de seu objeto, se redefinida como juízo de repro-

vabilidade acerca do livre exercício da autodeterminação – torna meramente retórico 

(como em ROXIN20),o argumento de que se abandona a Ética para proteger o indivíduo 

do Estado (quando em verdade é precisamente a força dos princípios éticos substantivos 

a melhor proteção contra a oportunidade e a conveniência das “razões de Estado”).  

Como já se tornou explícito, nas considerações anteriores, não estamos nem 

um pouco convencidos da incapacidade absoluta de se poder estabelecer parâmetros, 

princípios “não metafísicos” ou empiricamente intangíveis como fundamento material 

do conceito de culpabilidade como reprovabilidade.  O problema maior é encontrá-lo 

sem trair as exigências de um estado democrático de direito, o que entendemos possa 

ser alcançado com a aplicação da teoria de Amartya SEN, particularmente em sua obra 

Desenvolvimento como liberdade.21  

O pioneiro insight para a aplicação do pensamento de Amartya SEN, em ques-

tões atinentes à teoria do crime e da pena há de ser tributado a  HIRSCH e JAREBORG 

                                                 
18 ZAFFARONI, op. cit., p. 652. 
19 “Hoje, a tese da culpabilidade como fundamento da pena foi substituída pela tese da culpabi-

lidade como limitação do poder de punir, com a troca de uma função metafísica de legitimação da puni-
ção por uma função política de garantia da liberdade individual. Como se pode observar, essa substituição 
não representa simples variação terminológica, mas verdadeira mudança de sinal do conceito de culpabi-
lidade, como conseqüências político-criminais relevantes: a culpabilidade como fundamento da pena 
legitima o poder do Estado contra o indivíduo; a culpabilidade como limitação da pena garante a liberda-
de do cidadão contra o poder do Estado, porque se não existe culpabilidade não pode existir pena, nem 
pode existir qualquer intervenção estatal com fins exclusivamente preventivos.” (SANTOS, op. cit. p. 
279).  

20 “Seguindo-se minha construção, estar-se-á defendendo uma posição liberal-garantística, que 
impõe ao poder punitivo estatal limites tão estreitos quanto socialmente sustentáveis.” (ROXIN, op. cit., 
p. 156).  

21 Op. cit.  
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22, os quais, na busca de um conteúdo material para um sistema de princípios capaz de 

avaliar a gravidade objetiva dos crimes efetivamente perpetrados (o que na tradição dos 

países de common-law, especialmente nos Estados Unidos, é importante para orientar as 

sentence guidelines23), como um dos parâmetros de dosagem da pena – principled sen-

tencing – publicaram um artigo em 199124 em que passaram a utilizar a formulação teó-

rica de “padrão de vida” utilizado por SEN em seu texto de 1987, The standard of li-

ving.25 Embora o conceito correlacione-se com a noção de “bem-estar” (também corre-

lata à teorização rawlsiana de bens primários26), procura ultrapassá-lo ao enfatizar não 

apenas a necessidade ou conveniência de alcance desse patamar mínimo de uma exis-

tência humana digna, mas sobretudo os meios e potencialidades disponíveis para alcan-

çá-los.27 Com essa moldura teórica e objetivando estabelecer um sistema de princípios 

capaz de aferir, comparativamente, a lesividade de condutas criminais díspares (lembre-

se que nem todos os sistemas legislativos trabalham com penas mínimas ou máximas), 

SEN e JAREBORGS estabelecem uma escala graduada de lesividade de acordo com o 

grau em que a conduta criminosa reduziu o “padrão de vida” da vítima. Partindo de uma 

escala de quatro níveis (1º) sobrevivência; 2º) bem-estar mínimo; 3º) bem-estar adequa-

do; 4) bem-estar melhorado), as associaram às seguintes dimensões genéricas dos com-

ponentes de “padrão de vida” violados com a conduta criminosa: 1º) integridade física 

(saúde, segurança e proteção contra a dor física); 2º) suporte material e amenidade (ali-

mentação, abrigo e outras amenidades básicas); 3º) proteção contra humilhação ou tra-

tamento degradante; 4º) privacidade e autonomia.  A gravidade do crime teria por parâ-

metros a magnitude da lesão a tais componentes de “padrão de vida”, correspondendo o 

primeiro patamar ao grau mais intenso de gravidade e o último patamar ao grau mais 

brando. Reafirmando a proposta, embora não aprofundado-a para além de suas premis-
                                                 

22 HIRSCH, Andre von; JAREBORG, Nils. Gauging criminal harm: a living-standard analysis. 
Oxford Journal of Legal Studies. Oxford, v. 11, n. 1, p. 1-38, 1991. 

23 Sobre as sentence guidelines, ver, entre outros CLARKSON, CHRIS; MORGAN, Rod 
(org.). The politics of sentencing reform. Oxford: Clarendon Pres, 1995 e TONRY, Michael. Sentencing 
matters. New York e Oxford: Oxford University Press, 1996.  

24 HIRSCH, Andre von; JAREBORG, Nils. Gauging criminal harm: a living-standard analysis. 
Oxford Journal of Legal Studies. Oxford, v. 11, n. 1, p. 1-38, 1991. 

25 SEN, Amartya. The standard of living: the Tanner Lectures, Clare Hall, Cambridge, 1985. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985.  

26 RAWLS,  John. Uma teoria da justiça. Trad. de Almiro Pisetta e Lenita Esteves. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 98. [Ed. orig.: 1971]. 

27 HIRSCH, Andrew. Seriousness, severity and the living standard. In: HIRSCH, Andrew; 
ASHWORTH. 2. ed. Principled sentencing – readings on theory and policy. Oxford: Hart Publishing, 
1998, p. 186. 
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sas iniciais constantes no artigo de 1991, HIRSCH passou também a defender a propor-

cional aplicabilidade do enfoque na qualidade, duração ou intensidade das próprias san-

ções em tese cabíveis, estabelecendo uma espécie de ranking de sanções de acordo com 

o nível ou grau em que afetam o “padrão de vida” do próprio ofensor.28 29  

Mesmo com o assumido caráter embrionário e experimental da empreita teóri-

ca, autores como ASHWORTH30 teceram críticas quanto ao fato de o enfoque limitar-se 

aos crimes com vítimas personificadas e por seu potencial de confundir elementares do 

próprio tipo, em seu modelo abstrato, com circunstâncias ou conseqüências da própria 

conduta em sua manifestação empírica. De qualquer forma, é aqui dado crédito a esse 

importante insight de HIRSCH e JAREBORG de aplicar o pensamento de SEN para 

uma ontologia material de temas fundamentais à teoria do crime e da pena não para re-

plicá-lo nos fins a que se propôs (estabelecer uma escala de gravidade objetiva de cri-

mes em espécie), mas para propor uma aplicação do pensamento teórico de SEN no 

aprofundamento posterior de suas reflexões em obras posteriores como Desigualdade 

rexaminada31 e Desenvolvimento como liberdade32 na construção de princípios de forte 

conteúdo material em torno da culpabilidade, em sua concepção exclusivamente norma-

tiva (sinônimo de reprovabilidade).  Para tanto, ao invés de enfocarmos, como HIRSCH 

e JAREBORG, os efeitos da conduta criminosa sobre o “padrão de vida” do agente ou 

da vítima, como âncora para uma escala de gravidade subjetiva ou concreta do crime, 

procuraremos adotar um enfoque bem distinto: fundamentar um conteúdo material da 

concepção normativa de culpabilidade que não seja tão substancialista a ponto de desa-

justá-la de seu imperativo sócio-político à luz das exigências do estado democrático de 

direito, e que não seja tão procedimentalista, programática ou “garantista” como simples 

elemento de limitação do poder punitivo.   

Utilizaremos a tese geral de SEN do “desenvolvimento como liberdade” como 

parâmetro analítico para integrar a teoria dos direitos fundamentais ao conceito de cul-

pabilidade, em seu viés exclusivamente ético-normativo, com profundas aplicações na 
                                                 

28 HIRSCH, Andrew von Censure and sanctions. Oxford: Oxford University Press, 1993, p. 
33-35. 

29 HIRSCH, Andrew; ASHWORTH. 2. ed. Principled sentencing – readings on theory and 
policy. Oxford: Hart Publishing, 1998, p. 185-190.  

30 ASHWORTH, Andrew. Developing parameters of ordinal proportionality. In: _____. Sen-
tencing and Criminal Justice. 2. ed. London: Weidenfeld and Nicolson, 1992, p. 93-100. 

31 SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Trad. de Ricardo Doninelli Mendes. Rio de Ja-
neiro: Record, 2001. [Ed. orig.: 1992] 

32 Op. cit.  
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dosimetria da pena por uma trilha teórica, pragmática ou argumentativa, não percorrida 

por HIRSCH e JAREBORG.  É que as conseqüências da conduta criminosa (sobre o 

próprio agente ou sobre eventuais vítimas), embora de relevância na dosimetria da pena 

(o nosso artigo 59 determina que tais aspectos sejam levados em consideração, quando 

alude a conseqüências e circunstâncias do crime) passam ao largo da delimitação que 

pretendemos dar ao conceito de culpabilidade, embora reconhecendo que seu conteúdo 

material apenas representará um dos aspectos para a dosagem da pena. Ainda que tenha 

o condão de excepcionalmente não justificar, como um todo, a própria legitimidade da 

imposição da sanção criminal, total ou parcialmente, situação que tornaria inaplicável os 

demais parâmetros dosimétricos. Portanto, apenas da culpabilidade nos ocuparemos, ao 

propor a aplicação da teoria de SEN, considerando aspectos de relevância ao conceito 

científico de culpabilidade e de inegáveis aplicações práticas para a sentença criminal.  

Ademais, como HIRSCH e JAREBORG estavam preocupados com a constru-

ção de uma escala objetiva capaz de parametrizar a gravidade de uma determinada con-

duta criminosa (e, de modo correlato, a intensidade da sanção correspondente) tendo por 

base suas conseqüências (respectivamente, para a vítima ou para o próprio réu), essa 

proeminência conseqüencialista (desvalor do resultado) faz sobressair, na construção do 

juízo avaliatório, uma base informacional utilitarista que o próprio SEN procurou supe-

rar em seus escritos posteriores ao Standard of Living, de 1987.  Nosso propósito, sendo 

o de revigorar o conteúdo material com elementos à luz de um juízo exclusivamente 

ético-normativo da culpabilidade, não terá por norte as conseqüências da conduta crimi-

nosa, e nem apenas os “bens primários”, na concepção de RAWLS, como conjunto mí-

nimo de oportunidades em tese formalmente asseguradas para que o indivíduo possa 

livremente atuar,33 mas as “disponibilidades” [capabilities]34 que concreta e efetiva-

mente concorrem para o pleno exercício da autodeterminação.35  Ocupar-nos-emos, por-

                                                 
33 Op. cit, p. 97.  
34 Tradução livre do termo capabilities, que preferimos a “capacidades”, para não tornar ambí-

guo o conceito de “capacidade penal” acima esboçado. 
35 “Venho procurando demonstrar já há algum tempo que, para muitas finalidades avaliatórias, 

o “espaço” apropriado não é o das utilidades (como querem os “welfaristas”) nem o dos bens primários 
(como exigido por Rawls), mas o das liberdades substantivas – as capacidades – de escolher uma vida que 
se tem razão para valorizar. Se o objetivo é concentrar-se na oportunidade real de o indivíduo promover 
seus objetivos (como Rawls recomenda explicitamente), então será preciso levar em conta não apenas os 
bens primários que as pessoas possuem, mas também as características pessoais relevantes que governam 
a conversão de bens primários na capacidade de a pessoa promover seus objetivos. Por exemplo, uma 
pessoa fisicamente incapacitada pode possuir uma cesta de bens primários maior e ainda assim ter menos 
chance de levar uma vida normal (ou de promover seus objetivos) do que um indivíduo fisicamente capaz 
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tanto, de disponibilidades concretas, de cunho sócio-político-econômico (e não moral ou 

psicológico) que interferem na livre autodeterminação do agente, e que constituem a 

base informacional(na expressão de SEN) para o juízo da culpabilidade.  

A aplicação da teorização de SEN na delimitação do conteúdo ético-normativo 

da culpabilidade como reprovabilidade procura incorporar o Direito Penal a uma teoria 

da justiça de base igualitária, solidária e democrática, em que a liberdade individual de 

autodeterminação da vontade antijurídica, por um agente formalmente livre e capaz, 

possa levar em consideração central, nas palavras de SEN, “a força das influências  so-

ciais sobre o grau e o alcance da liberdade individual” ou, resumidamente, “a liberdade 

individual como um comprometimento social”.36  Afinal, se “o desenvolvimento consis-

te na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades 

das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente”,37 o exame da culpabi-

lidade não poderá ignorar uma avaliação personalizada, humanizada das disponibilida-

des concretas do agente.38 O juízo de culpabilidade que tenha por base informacional as 

oportunidades sociais, políticas e econômicas para o livre exercício da autodetermina-

ção por pessoa consciente e capaz requer sejam trazidos ao processo penal elementos 

empíricos mais concretos, não bastando, nesse aspecto, tão-somente a racionalização 

puramente retórica do importante conceito de “exigibilidade de conduta de diversa”. 

Afinal, sempre poderemos encontrar elementos retóricos, morais, jurídicos ou mesmo 

éticos para se concluir pela exigibilidade ou evitabilidade da prática de determinada 

conduta criminosa por indivíduo capaz e formalmente livre, fora das situações de exclu-

são da antijuridicidade ou de absoluta coerção moral, situação que em nada auxiliaria a 

resgatar o conceito de culpabilidade da tautologia dogmática em que parece estar cir-

cunscrito, sempre apto a legitimar o exercício do ius puniendi pelo Estado, quando não é 

apropriado como sinônimo de periculosidade, para o efeito de agravar a pena por um 

juízo de futurologia  (sobre um crime “futuro”), não sobre a conduta realizada, mas pela 

conduta que se espera ou se preveja venha a ser reiterada. A questão crucial está em 
                                                                                                                                               
possuidor de uma cesta menor de bens primários. Analogamente, uma pessoa mais idosa ou mais propen-
sa a doenças pode ser mais desfavorecida em um sentido geralmente aceito, mesmo possuindo um pacote 
de bens primários maior.” (SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 94).  

36 ____, p. 10.  
37 ____, p. 10.  
38 Nesse aspecto os resquícios de um chamado “direito penal do autor” não teria as dimensões 

teratológicas que a tal expressão normalmente se associa, inclusive como obstáculos ao aprofundamento 
da dimensão subjetiva no conceito de culpabilidade.   
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ampliar o conteúdo analítico dessa liberdade de autodeterminação à luz do que se deva 

considerar liberdade como direito fundamental. Nesse aspecto, a contribuição de SEN 

afigura-se como de largo potencial aplicativo, não apenas no plano teórico como no 

plano de domínio prático dos operadores do Direito. Vejamos: 

 Se, com SEN, aprendemos que “a expansão da liberdade é vista, por essa a-

bordagem, como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento”, consistindo 

este “na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunida-

des das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente”, sendo a elimina-

ção de privações de liberdades substanciais constitutiva do desenvolvimento,39 eventual 

reconhecimento de que o agente sempre esteve privado de pressupostos mínimos para 

seu “desenvolvimento humano sustentável” há de reduzir consideravelmente o grau de 

censura sobre sua vontade antijurídica. Da mesma forma, reconhecendo a plena atribui-

ção ao ofensor de todas as disponibilidades  para o desenvolto exercício de sua liberda-

de, na dimensão social, política e econômica, o grau de censura sobre sua vontade anti-

jurídica poderia e deveria ser atribuído em seu patamar mais elevado. Nesse aspecto, 

não estamos convencidos de que a reorientação do conceito de culpabilidade à luz das 

exigências de um estado democrático de direito, e por isso mesmo levando-se em conta 

a noção de liberdade como comprometimento social, deva inexoravelmente conduzir, no 

máximo, a uma atenuação da pena (sempre um sinal negativo), nunca a uma exacerba-

ção, como afirmam CARVALHO40 ou mesmo ZAFFARONI.41 A culpabilidade há de 

ser o palco central para um acerto de contas, no plano jurídico concreto e vigente (e não 

meramente filosófico, ideológico, político-criminal ou de lege ferenda) entre as prefe-

rências e predileções punitivas de um sistema penal, muito cioso na criminalização de 

condutas concretamente associadas a grupos tradicionalmente marginalizados, no senti-

do de desprovidos de direitos fundamentais para o exercício da soberania, e as tolerân-

cias e atos de boa-vontade com os grupos senão elitizados ao menos usufruindo (muitas 

vezes excessivamente) dos direitos fundamentos a um “padrão de vida” exigível num 

estado democrático de direito. Disponibilidades sociais, políticas e econômicas para o 

exercício da liberdade de autodeterminação poderão representar, no plano da culpabili-

dade, fator de redução (ou mesmo de exclusão) da reprovabilidade da conduta criminosa 
                                                 

39 SEN, op. cit. , p. 10. 
40 CARVALHO, Amilton; CARVALHO, Salo. Aplicação da pena e garantismo. Rio de Janei-

ro: Lumen Juris, 2001, p. 40. 
41 ZAFFARONI, op. cit, p. 656.  
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(e conseqüentemente da sanção ou censura correspondente) ou mesmo de intensificação 

(exasperação) mesmo da reprovabilidade da conduta criminosa.  Nesse contexto, quanto 

maior a liberdade de autodeterminação para o exercício da vontade antijurídica maior há 

de ser o grau de reprovabilidade ou censura, sem que daí seja preciso infundir a teoria 

ou a prática jurídicas de contornos ideológicos.42  

Se culpabilidade há de ser entendida como maior ou menor liberdade de ação 

(não do ponto de vista moral, intelectual, psicológico ou circunstancial), mas de um 

conjunto das referidas disponibilidades estruturais – de todo coincidentes com a maior 

ou menor privação de direitos fundamentais, ao agente, pelo estado de direito democrá-

tico), o hipossuficiente e o que exerce enorme parcela de poder deverão ser, no plano da 

culpabilidade, reprovados de modo distinto. Aos verdadeiramente livres para realizar 

uma vontade antijurídica, pela plena fruição das prerrogativas e pressupostos para a 

manifestação individual de sua liberdade (condição absoluta de poder) o compromisso 

ético de conformação com as regras do jogo sócio-jurídico há de acarretar uma censura, 

uma reprovação verdadeiramente intensa da conduta típica e antijurídica perpetrada, por 

uma espécie de “abuso de poder”.   

Essa é uma ponderação importante, na medida em que o direito penal é acerta-

damente taxado de seletivo, discriminatório, preconceituoso, porque que se arma, se 

estrutura, se aparelha especialmente para a repressão e a punição de pessoas, grupos ou 

comunidades privadas das garantias de pleno exercício da cidadania, pressuposto núme-

ro da liberdade.  No entanto, tais considerações, muitas vezes carregadas de forte ou 

exclusivo conteúdo ideológico, surgem mais como constatações, descrições, avaliações 

no nível do “ser”, sem qualquer pretensão plausível de interferir no mundo do “dever 

ser”, ante a resignação de absoluta perda de legitimidade do sistema penal, o que inspira 

uma política meramente reducionista (verdadeira política de “redução de danos”), quan-

do não abolicionista, defendendo-se a constrição cada vez mais acentuada do direito 

penal, diante da inevitabilidade de continuação de suas injustas premissas seletivas. A-

gora, quando se traz para o âmbito exclusivo da culpabilidade considerações de tal or-

                                                 
42 “Responsabilidade requer liberdade. Assim, o argumento do apoio social para expandir a li-

berdade das pessoas pode ser considerado um argumento em favor da responsabilidade individual, e não 
contra ela. O caminho entre liberdade e responsabilidade é de mão dupla. Sem a liberdade substantiva e a 
capacidade para realizar alguma coisa, a pessoa não pode ser responsável por fazê-la. Mas ter efetivamen-
te a liberdade e a capacidade para fazer alguma coisa impõe à pessoa o dever de refletir sobre fazê-la ou 
não, e isso envolve responsabilidade individual. Nesse sentido, a liberdade é necessária e suficiente para a 
responsabilidade.” (SEN, op. cit, p. 322).  
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dem, abre-se a oportunidade de se incorporar ao prático mundo do “dever-ser” uma sin-

cera discussão sobre até que ponto o Estado possui plena legitimidade para impor sua 

sanção ou sua censura ao ato típico e antijurídico, autorizando-se que esse mesmo Esta-

do, quando do exercício do juízo ético-normativo da culpabilidade, possa compensar ou 

reforçar a carga penal a partir do reconhecimento do maior ou menor grau de liberdade 

para a tomada de decisões, pelo agente, diante de um conjunto de disponibilidades  ma-

teriais, de cunho social, política e econômica que lhe foram concretamente atribuídas 

em sua história de vida.  

A aplicação da teorização de SEN na redefinição material do conceito de cul-

pabilidade revela-se oportuna, necessária e urgente porque, sem depender de qualquer 

alteração legislativa (na legislação brasileira, a “culpabilidade” acabou sendo considera-

da como um dos oito parâmetros analíticos que deverão nortear a dosagem da pena, 

num primeiro momento), permite sobretudo ao Juiz (sob a vigilância das partes e a im-

prescindível garantia constitucional e democrática da fundamentação) discricionarieda-

de suficiente para com, racionalidade jurídica e sensibilidade ética e político-social, 

fazer justiça numa sociedade invariavelmente injusta e desigual.  A ampliação do con-

ceito de culpabilidade como exclusivamente vinculado à análise do grau de liberdade do 

agente para a tomada de decisões (e não da capacidade cognitiva ou valorativa) permite 

que se antecipe, sem lesão ao princípio da legalidade (e sem afronta a importantes con-

tribuições doutrinárias pretéritas, como o conceito de “inexigibilidade de conduta diver-

sa”) aspectos operacionais da própria sentença criminal.  A justiça penal, num estado 

democrático de direito, ao ajustar as contas com o agente cuja conduta se desvia dos 

imperativos legais ou jurídicos socialmente aceitos, não poderá perder a oportunidade 

de, ao menos no plano da culpabilidade, eventualmente reconhecer se o Estado que cen-

sura, que reprova, que condena, ofereceu condições mínimas para o livre exercício da 

liberdade de autodeterminação, pressuposto primário para a imposição de sanções ou 

censuras.      

A consideração da liberdade de determinação como agente catalisador (mais 

forte ou mais fraco) da liberdade de autodeterminação guarda alguma consonância com 

o conceito de co-culpabilidade, que autores progressistas como ZAFFARONI tem rejei-

tado, em seus últimos escritos, em prol de um conceito de culpabilidade que leve em 

 5164



consideração a “vulnerabilidade”.43 Ao contrário do conceito de “vulnerabilidade”, a co-

culpabilidade, no entender de ZAFFARONI, estaria vinculada à idéia, revigorada do 

positivismo sociológico, de que o crime é efeito da pobreza, além de desprezar a própria 

seletividade do sistema penal nessa falaciosa correlação estatística entre criminalidade e 

privação (um complicador nos determinismos “sócio-econômicos” que o conceito de 

co-culpabilidade encerra). A notável formulação teórica de ZAFFARONI, embora sirva 

de valioso complemento argumentativo à tese aqui esboçada, dela se afasta não quanto à 

sua finalidade essencial, mas quanto a seus fundamentos e alcances.  Em primeiro lugar, 

a reconsideração da culpabilidade como juízo de reprovabilidade que tem por funda-

mento a liberdade de autodeterminação para a vontade antijurídica, porque vinculada 

não apenas a uma política compensatória da maior seletividade do sistema penal, não 

representa, exclusivamente, um elemento redutor da pena, podendo servir como poten-

cial de agravação da resposta penal, diante de situações criminosas em que, ao contrário, 

as capabilities (como diriam SEN) sempre abundaram na história de vida do agente.  

Em segundo lugar, a noção de vulnerabilidade, como maior risco à criminalização, não 

sinaliza para o aprofundamento de questões relacionadas a diferentes disponibilidades 

cuja aferição prende-se não apenas a aspectos relacionados a vetores sócio-econômicos, 

como também a dimensões de gênero, classe, idade, interação familiar, social, etc. Em 

terceiro lugar, a concepção de SEN de “desenvolvimento humano” como indício de 

liberdade (que aqui apropriamos como liberdade de autodeterminação da vontade antiju-

rídica) cujos fundamentos analíticos propiciaram a criação, por SEN e sua equipe, 

quando prestaram assessoria ao Banco Mundial, do hoje célebre “IDH” (índice de de-

senvolvimento humano)  - que parte de um cruzamento amplo de dados, não apenas de 

natureza econômica, como pobreza e desigualdades de renda, mas de todos os aspectos 

relacionados às liberdades formais e substantivas (ou condições e oportunidades para 

usufruí-las).44 Ora, se essa heterogeneidade de dados se faz necessária, na formulação 

                                                 
43 “La culpabilidad por la vulnerabilidad no es una alternativa a la culpabilidad como reproche 

ético, sino un paso superador de ésta, que – como todo proceso dialéctico – la conserva en su síntesis. 
Afirmada la culpabilidade ética como culpabilidad pura por el hecho - conforme al ámbito de autodeter-
minación con que el sujeito pudo deliberar y señalado conforme a ella um cierto grado de reproche, la 
culpabilidad por el esfuerzo del sujeto para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad se le opone, 
como atenuante de su desconsideración de la selectividad y, en la medida que corresponda, se sintetiza en 
una culpabilidade  normativa que puede reducirlo pero nunca ampliarlo. La culpabilidad normativa resul-
tante de la síntesis traduce el esfuerza (ético y legtítimo) del saber jurídico-penal por reducir (hasta onde 
se poder alcance) el resultado de la culpabilidade formalmente ética).  (ZAFFARONI, op. cit., p. 656).  

44 “Esta obra salienta a necessidade de uma análise integrada das atividades econômicas, soci-
ais e políticas, envolvendo uma multiplicidade de instituições e muitas condições de agente relacionadas 
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de um índice de desenvolvimento humano não de grupos ou de pessoas (mas de cidades, 

estados, países), parece evidente que essa análise multifatorial, no plano individual, co-

mo base informacional para o juízo de culpabilidade, transcende, em muito (em grau, 

sofisticação e escopo), o conceito de vulnerabilidade proposto por ZAFFARONI, embo-

ra com ele não perca certas afinidades.45  

Considerar a “privação de liberdades formais e substantivas” que impedem ou 

perturbam o desenvolvimento humano e sua correlação com a esperada liberdade de 

autodeterminação na formação da vontade antijurídica resgata e valoriza, de forma mais 

inequívoca, o necessário fundamento ético do direito penal, ao vincular um ato indivi-

dual socialmente hostil a um conjunto eventualmente de direitos negados pelo Estado a 

seu agente. Afigura-se, portanto, como uma perspectiva muito mais abrangente e pro-

missora do que apenas fazer depender a culpabilidade dos fatores que levam à maior ou 

menor vulnerabilidade do agente em ser alcançado pelo sistema penal (nem sempre essa 

correlação é necessária – como parece pressupor o conceito de vulnerabilidade), ou de 

simplesmente reprovar a sociedade, o Estado como co-responsáveis da conduta crimi-

nosa (o que está ínsito na idéia de co-culpabilidade), já que parte de um inexorável de-

terminismo incompatível com o regate da dimensão ética e moral da responsabilidade 

criminal. Por fim, não precisamos de uma nova teoria da justiça penal de cunho mera-

mente compensatório da ausência ou insuficiência do acesso a “bens primários” (o que 

impede a simples aplicação da clássica análise de RAWLS, teoria que SEN procurou 

superar46), de “ações afirmativas” às avessas. No exame da culpabilidade, não precisa-

mos de caridade, de comiseração; apenas de justiça (para aumentar, diminuir ou excluir 

a carga penal). Como diz SEN, “ver o desenvolvimento como expansão de liberdades 

substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam importante, em vez de restringi-

la a alguns dos meios que, inter alia, desempenham um papel relevante no processo.”47

                                                                                                                                               
de forma interativa. Concentra-se particularmente nos papéis e inter-relações entre certas liberdades ins-
trumentais cruciais, incluindo oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garanti-
as de transparência e segurança protetora. As disposições sociais, envolvendo muitas instituições (o Esta-
do, o mercado, o sistema legal, os partidos políticos, a mídia, os grupos de interesse público e os foros de 
discussão pública, entre outras), são investigadas segundo sua contribuição para a expansão e a garantia 
das liberdades substantivas dos indivíduos , vistos como agentes ativos de mudança, e não como recebe-
dores passivos de benefícios.”(SEN, Des., p. 11).  

45 “El estado de vulnerabilidad se integra con los datos que hacen a su status social, clase, per-
tenencia laboral o professional, renta, estereotipo que se aplica, etc., es decir, por su posición dentro de la 
escala social.” (ZAFFARONI, p. 654). 

46 SEN, op. cit. p. 93.   
47 ____, p. 18.   
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Estabelecidas essas premissas sobre o objeto e fins do conceito de culpabilida-

de, à luz das exigências do estado democrático de direito, e a fundamentação dos princí-

pios informadores de sua materialização na teorização de SEN do desenvolvimento hu-

mano como liberdade, abre-se o caminho para a cognição judicial dos elementos acerca 

da biografia, da famigerada “vida pregressa” do agente sujeito à intervenção penal, não 

em seu sentido pejorativo, estigmatizador, etiquetador, mas com o fim de ser reconhece-

rem as oportunidades, disponibilidades e aptidões sociais, políticas e econômicas para 

que a conduta criminosa possa ser eticamente reprovada no que tange à liberdade con-

creta de sua autodeterminação.  Uma espécie de IDH individualizado, particularizado, 

tão específico quanto o próprio ser humano.  A perspectiva, com todas as complexida-

des práticas que o princípio informa (não por ser intangível, mas pela intrínseca hetero-

geneidade das bases informacionais de cada caso – o que não quer dizer da impossibili-

dade de padronização de métodos para sua dimensão),48 confrontará o humano, no direi-

to penal, na posição central que sempre deveu ocupar na teoria do crime, na teoria da 

pena e na aplicação prática da justiça penal. Rejeitar a instrumentalização do ser huma-

no (nos ensinaria KANT) implica em restaurar a dignidade de considerá-lo como ser 

autônomo e responsável, ao confrontá-lo diante de seus atos. GARDNER é particular-

mente feliz em enfatizar essa questão crucial do conceito de responsabilidade.49

Por não depender de reformas legais, nada impede que essa base informacional 

seja provida por relatórios de idôneas equipes interprofissionais (à semelhança do que já 

sucede, em larga escala, na Justiça da Infância e da Juventude), antes da sentença, exi-

gência aliás já contida na legislação de alguns países (pre-sentence reports). À falta 

desses elementos indicativos, caberá à Defesa, substancialmente, trazer aos autos os 

elementos informativos no interesse dessa avaliação, cujo sopesamento e valoração  

fariam necessária parte da fundamentação da sentença criminal, com o resgate da proe-

minência do conceito de culpabilidade.  

Embora a fixação da pena, em nossa legislação penal, não dependa apenas da 

culpabilidade, esse conceito operacional tem o condão de interferir, de modo central, em 

sua dosagem, seja para justificar um agravamento, uma atenuação ou uma absolvição. E 

não deixa de ser uma curiosa e oportuna coincidência que a aproximação da teorização 

                                                 
48____, p. 97  
49 GARDNER, John. On the general part of the criminal law. In: DUFF, Anthony. Philosophy 

and the criminal law. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 237.) 
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de SEN na operacionalização concreta de um juízo de culpabilidade tenha o condão de 

eventualmente regular a intensidade de uma pena privativa de liberdade tendo em mira 

as “formas de privação de liberdade”, muitas vezes autênticos direitos fundamentais de 

que se ressentiu o agente.50  Cada reconhecimento, na esfera penal, de que um injusto 

penal teve sua reprovação excluída ou reduzida pelo reconhecimento das privações de 

direitos fundamentais que interferiram no julgamento ético da liberdade exercida pelo 

agente, revelará uma justiça penal comprometida com a justiça social. Afinal, fazer jus-

tiça numa sociedade injusta e desigual significa sinalizar, com humildade e altivez, a 

sincera consciência dos vínculos sociais, políticos e econômicos que circunscrevem o 

caso em exame. Humildade porque a seara da justiça não pode e nem deve resolver ou 

usurpar todas as questões sociais, políticas e econômicas da esfera pública.51 Altivez 

porque, ao exercer sua parcela de poder naquilo que lhe compete deliberar – como acer-

ca do conceito de culpabilidade – tem soberania para fundar seu juízo normativo em 

bases informacionais muito mais amplas e democráticas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Confortada com o próprio reconhecimento, por SEN, das dificuldades avaliató-

rias que sua  teoria encerra, com o alargamento extraordinário da “base informacional”, 

que se pretende pluralista e democrática, 52 a justiça penal, ao deparar-se com questões 

afetas à culpabilidade, sob premissas analíticas tão amplas, não precisa ter a pretensão 

da certeza ou da uniformidade. A pluralidade dos elementos analíticos que informam o 

conceito de culpabilidade aqui esboçado, aliada a uma transparente exposição das esco-

lhas, hierarquizações e valorações (submetidas ao crivo da fundamentação das decisões 

judiciais, do contraditório, da ampla defesa, da recorribilidade das decisões) no domínio 

público e transparente que é a sentença penal encerra, certamente levará em conta pre-

missas reconhecidamente incontroversas ou consensuais (o que nos remete à tópica de 

ARISTÓTELES, revigorada por PERELMAN e reinventada por  HABERMAS) como 

exigência natural de um sistema penal que se pretenda justo, transparente e democrático 

e não uma profissão de fé (ou de desesperança) de seus operadores.  No entanto, não 

cabe aqui tecer minúcias sobre questões argumentativas ligadas ao exercício da demo-

                                                 
50 SEN, op. cit., p. 49.  
51 ____, p. 323.  
52 ____, p. 102.  
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cracia na prática judicial, embora relevante ao menos o registro dessa conexão. Por ora, 

esperamos ter convencido o leitor da relevância e oportunidade (para o direito penal, 

para a liberdade, para a democracia) de se redimensionar, em horizontes exclusivamente 

sociais, políticos e econômicos o conceito de culpabilidade como liberdade de autode-

terminação, ampliando-se (à luz da teorização de Amartya SEN) as “bases informacio-

nais” para a avaliação normativa da culpabilidade e suas profundas implicações na fun-

damentação das sentenças penais e no resgate do mínimo compromisso do direito penal 

com a centralidade, em qualquer juízo avaliatório, dos direitos fundamentais.   
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A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL COMO COMPORTAMENTO 

PÓS-DELITIVO 
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RESUMO 

O ordenamento jurídico brasileiro confere relevância à reparação do dano na medição 

da pena ao situá-la, por exemplo, entre as circunstâncias atenuantes genéricas (art.65, 

III, b, CP). O artigo 14, II, da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), também prevê 

a atenuação da pena pelo arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea 

reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. A 

reparação do dano, como atenuante genérica ou específica, pressupõe a realização 

espontânea do ato de reparação, pois só assim poderá satisfazer – ainda que de modo 

parcial – as exigências de reafirmação do ordenamento jurídico e de prevenção especial. 

A reparação como manifestação de um comportamento pós-delitivo positivo realizado 

voluntariamente pelo sujeito conduz à reafirmação do ordenamento jurídico, pois 

importa a aceitação, por parte daquele que a realiza, da validade da norma infringida. 

No que concerne às exigências de prevenção especial, a reparação voluntária do dano 

ambiental coloca em evidência uma menor necessidade de pena, especialmente se o 

sujeito ativo atua movido pelo arrependimento Logo, a reparação do dano é uma 

circunstância que somente pode motivar a previsão de uma atenuação da pena, e não sua 

completa isenção ou substituição, já que não satisfaz plenamente seus fins. Convém 

circunscrever o âmbito de atuação da reparação do dano à esfera das causas de isenção 

parcial da pena. Por conseguinte, não é aconselhável conferir efeito de isenção de pena a 

comportamentos pós-delitivos positivos fundados na reparação – como faz a Lei 

Ambiental em vigor - especialmente porque esta raramente logra restaurar o status quo 
                                                 
* Doutora em Direito Penal pela Universidad de Zaragoza (Espanha). Mestre em Direito Penal pela 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora Adjunta de Direito Penal na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM).  
** Doutora em Direito Penal pela Universidad de Zaragoza (Espanha). Mestre em Direito Penal pela 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora Assistente de Direito Penal na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM).  
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ante, como ocorre com freqüência em matéria ambiental. O contrário pode ensejar a 

diminuição da eficácia preventiva do Direito Penal e o comprometimento do efeito 

dissuasório das normas penais ambientais. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO PENAL; DIREITO AMBIENTAL; DANO AMBIENTAL; REPARAÇÃO 

DO DANO; COMPORTAMENTO PÓS-DELITIVO.  

 

RESUMEN 

El ordenamiento jurídico brasileño confiere relieve a la reparación del daño en la 

imposición de la pena cuando la ubica, por ejemplo, entre las circunstancias atenuantes 

genéricas (art.65, III, b, CP). El artículo 14, II, de la Ley 9.605/98, también prevé la 

atenuación de la pena en razón del arrepentimiento del delincuente, sobre todo cuando 

se pone de manifiesto a través de la reparación espontánea del daño o disminución 

significativa de la degradación ambiental. La reparación del daño, como atenuante 

genérica o específica, supone la realización espontánea del acto de reparación, pues sólo 

así podrá satisfacer – aunque parcialmente – las exigencias de reafirmación del orden 

jurídico y de prevención especial. La reparación como expresión de un comportamiento 

postdelictivo positivo voluntario conlleva a la reafirmación del ordenamiento, además 

de significar la aceptación, por parte de aquél que la realiza, de la validez de la norma 

infringida. Desde el punto de vista de la prevención especial, la reparación voluntaria 

del daño supone un menoscabo de la necesidad de pena, especialmente si el sujeto 

activo actúa impulsado por el arrepentimiento. Luego, la reparación del daño es una 

circunstancia que únicamente puede motivar la previsión de una atenuación de la pena, 

y no su completa exención o sustitución, pues no realiza plenamente sus fines. Es 

conveniente limitar el ámbito de actuación de la reparación a la esfera de las causas de 

exención parcial de la pena. De ahí no ser recomendable conferir efecto de exención 

total de la pena a los comportamientos postdelictivos positivos basados en la reparación 

– como hace la Ley Ambiental vigente – especialmente porque ésta raramente logra 

restaurar el status quo ante, como ocurre en materia ambiental. Lo contrario puede 

conducir a la disminución de la eficacia preventiva del Derecho Penal y al 

comprometimiento del efecto disuasorio de las normas penales.    
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PALABRAS-CLAVE 

DERECHO PENAL; DERECHO AMBIENTAL; DAÑO AMBIENTAL; 

REPARACIÓN DEL DAÑO; COMPORTAMIENTO POSTDELICTIVO. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Reconhece-se a necessidade de elaboração de estudos específicos acerca das 

causas de supressão de pena nos delitos ambientais, bem como a complexidade das 

questões relacionadas à reparação do dano. E isso sobretudo porque, em um enfoque 

multidisciplinar, tem-se que os reflexos dos danos produzidos ao meio ambiente nem 

sempre – aliás, raramente – poderão permitir uma recuperação total e imediata dos 

ecossistemas degradados.  

A previsão de causas de supressão ou liberação total ou parcial de pena em 

função da realização de um comportamento pós-delitivo positivo é feita freqüentemente 

com apoio em razões de ordem pragmática ou utilitária, sem qualquer vinculação com 

um efetivo menoscabo ou eliminação das exigências de prevenção geral e/ou especial.  

Nesse contexto, torna-se preocupante a consagração de causas de isenção ou 

atenuação de pena desconectadas dos fins preventivos e orientadas unicamente à 

satisfação de interesses oportunistas, o que evidencia a opção por um Direito Penal de 

caráter premial.  

Na atualidade, debate-se se a reparação do dano poderia funcionar, juntamente 

com as penas e as medidas de segurança, como uma terceira conseqüência jurídico-

penal do delito. Isto é, sugere-se a possibilidade de introduzir a reparação do dano no 

catálogo das conseqüências jurídicas do delito, por considerar que satisfaz plenamente 

os fins da pena (fins de prevenção geral positiva e de prevenção especial). Sugere-se, 

por exemplo, que a reparação funcione como uma ‘terceira via’, de modo que a 

reparação integral dos efeitos do delito feita pelo autor com anterioridade à celebração 

da audiência preliminar afastaria a imposição da pena.  

Em objeção a essa proposta, pode-se argumentar que a reparação do dano 

contribui apenas parcialmente à realização dos fins da pena. Daí não ser aconselhável 

que figure como uma pena autônoma ou mesmo como uma terceira via, substituindo a 
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pena nos delitos de mediana gravidade. A reparação do dano somente poderia integrar o 

sistema tradicional de conseqüências jurídicas do delito caso se mostrasse compatível 

com o fundamento das sanções penais e lograsse satisfazer plenamente seus fins.  

Não obstante, é questionável que a reparação como pena – ao ser imposta e 

realizada de forma repressiva – possa funcionar adequadamente do ponto de vista da 

reafirmação do ordenamento jurídico e da prevenção geral.  

De outro lado, é importante analisar e refutar as propostas de exclusão da 

conduta delitiva pela reparação do dano ambiental. E isso não só porque essa reparação 

jamais conseguirá elidir os efeitos nefastos da degradação ambiental, mas sobretudo 

porque a configuração do delito se dá com sua efetiva consumação ou tentativa, que não 

podem ser suprimidas por qualquer comportamento posterior, ainda que merecedor de 

uma valoração positiva. Esta só poderia repercutir sobre a pena imposta, atenuando-a ou 

diminuindo-a, conforme o caso, porém nunca afastando a intervenção penal por 

ausência de crime ambiental. 

 

1. O COMPORTAMENTO PÓS-DELITIVO: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

 

Precisar os exatos contornos do comportamento pós-delitivo pressupõe, de 

início, a elucidação de alguns conceitos relativos à teoria geral da punibilidade. É usual 

a classificação doutrinária das escusas absolutórias em sentido amplo em anteriores ou 

preexistentes e em posteriores ou supervenientes à realização da conduta delitiva1. Esse 

critério classificatório é essencialmente de cunho cronológico, já que enquanto as 

primeiras antecedem a prática da conduta típica, ilícita e culpável, as últimas a sucedem 

no tempo. Nessa perspectiva, as escusas absolutórias preexistentes são determinadas 

circunstâncias estabelecidas de antemão pela lei, com caráter prévio à realização da 

conduta delituosa2; as escusas denominadas posteriores, contudo, são circunstâncias que 

o legislador avalia ulteriormente, após o injusto culpável.  

                                                 
1 Vide, entre outros, JIMÉNEZ DE ASÚA, L. Tratado de Derecho Penal. t.VII. 2 ed. Buenos Aires: 
Losada, 1977, p.146; BACIGALUPO, E. Delito y punibilidad. Madrid: Civitas, 1983, p.40; LUZÓN 
PEÑA, D. M. Punibilidad. In: Enciclopedia Jurídica Básica. v.IV. Madrid: Civitas, 1995, p.5.426 e ss.; 
DE VICENTE REMESAL, J. El comportamiento postdelictivo. León: Universidad de León, 1985, p.318. 
2 Cf. HIGUERA GUIMERÁ, J. F. Las excusas absolutorias. Madrid: Marcial Pons, 1993, p.107; 
GARCÍA PÉREZ, O. La punibilidad en el Derecho Penal. Pamplona: Aranzadi, 1997, p.43. 
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Um importante setor da doutrina alemã qualifica as escusas absolutórias 

preexistentes como causas pessoais de exclusão de pena (Strafausschließungsgründe), 

enquanto as escusas absolutórias posteriores recebem a denominação de causas de 

supressão de pena (Strafaufhebungsgründe)3. Aquelas são circunstâncias legalmente 

previstas, cuja existência produz desde um primeiro momento a impunidade, já que 

antecedem o momento da prática do delito. Estas últimas apresentam-se após a 

comissão do fato delituoso, suprimindo de modo retroativo a punibilidade já 

fundamentada4.  

As causas de supressão da pena são hipóteses de comportamento pós-delitivo 

positivo que anulam a punibilidade inicial. O fato de que concorram depois do término 

da realização da conduta delitiva demonstra claramente que não afetam o injusto 

culpável. Pressupõem um determinado comportamento – necessariamente positivo – por 

parte do autor ou do partícipe, geralmente representado pela reparação voluntária dos 

efeitos deletérios da conduta criminosa ou pela colaboração igualmente livre com a 

Administração da Justiça. 

É possível vislumbrar três traços fundamentais que caracterizam o 

comportamento pós-delitivo positivo, a saber: a posterioridade, a voluntariedade e o seu 

conteúdo positivo. Com efeito, o comportamento pós-delitivo sucede a execução do fato 

delitivo, ainda que este não tenha alcançado a consumação5, sendo suficiente o 

aperfeiçoamento do injusto da tentativa. É justamente o que acontece com a desistência 

voluntária e o arrependimento eficaz (art.15, CP), que têm lugar após o início da 

execução do comportamento delituoso, mas se desenvolvem antes da consumação. O 

importante é que, embora formalmente anteriores à consumação, tanto a desistência 

voluntária como o arrependimento eficaz são, em termos materiais, posteriores à 

configuração do injusto da tentativa6.  

                                                 
3 Vide JESCHECK, H-H. Tratado de Derecho Penal, PG. Trad. José Luis Manzanares Samaniego. 
Granada: Comares, 1993, p.500 ss.; ROXIN, C. Derecho Penal. PG. t. I. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente 
Remesal. Madrid: Civitas, 1997, § 23, nº 4, p.971-972; MAURACH, R./ZIPF, H. Derecho Penal. t. I. 
Buenos Aires: Astrea, 1994, § 35, V, p.594 e ss.; WESSELS, J. Derecho Penal. Buenos Aires: Depalma, 
1980, p.142-143. 
4 Vide WESSELS, J., op.cit., p.143. 
5 Vide DE VICENTE REMESAL, op.cit., 1985, p.55; FARALDO CABANA, P. Las causas de 
levantamiento de la pena. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p.26 e ss. 
6 Cf. FARALDO CABANA, op.cit., p.27. 
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Para que o sujeito ativo se beneficie da atenuação ou da supressão da pena 

exige-se, ainda, que tenha atuado voluntariamente, isto é, faz-se necessário que tenha 

agido livremente. A aferição da ausência de interferência externa deve ser feita de modo 

normativo, ou seja, para a constatação da voluntariedade é suficiente o respeito aos 

limites cronológicos normativamente impostos - de modo implícito (art.14, III, Lei 

9.605/98) ou explícito (art.16, CP) - dentro dos quais é possível a atenuação ou a 

supressão da pena. Isso significa que não se exigiria uma mudança da atitude interna do 

sujeito, mas apenas a realização do comportamento posterior positivo dentro dos marcos 

cronológicos impostos pelo legislador7. No entanto, com freqüência o próprio legislador 

fixa como requisito para a apreciação do comportamento pós-delitivo a sua realização 

espontânea (art. 14, II, Lei 9.605/98), o que demonstra que a simples obediência aos 

limites temporais implícitos não é o bastante para o que sujeito se beneficie da 

supressão total ou parcial da pena.  

Por fim, a apreciação do comportamento posterior voluntário encontra-se 

vinculada ao seu conteúdo positivo. Noutro dizer, a conduta que conduz à atenuação ou 

à supressão da pena aplicável deve apresentar um sentido positivo, o que normalmente 

se observa quando há a reparação ou a diminuição das conseqüências do delito ou a 

colaboração com a Administração da Justiça8 (art.14, II e IV, Lei 9.605/98). A 

supressão ou a atenuação da pena podem exigir a completa reparação das conseqüências 

do fato delituoso ou tão-somente sua diminuição. Tanto a efetiva restituição ou 

indenização (art.15, CP, e 28, I, Lei 9.605/98), por exemplo, como a confissão do fato 

(art.65, III, d, CP, e 14, III, Lei 9.605/98) ou o esforço sério e firme no sentido de 

reparar as conseqüências da infração (art.14, II, in fine, e IV, Lei 9.605/98) – desde que 

consubstanciado na concreta reparação, total ou parcial, dos danos ocasionados – podem 

produzir, conforme o caso, a supressão ou a atenuação da pena. Em resumo, dentro das 

causas de supressão de pena é possível distinguir entre aquelas que provocam a total 

isenção da pena e aquelas que conduzem unicamente à sua atenuação. As primeiras 

podem ser denominadas causas de supressão de pena (arts.15, 143, 312, § 3º, 1ª parte, 

342, § 2º, e 249, § 2º, CP; arts. 28, I, Lei 9.605/98, e 9º, § 2º, Lei 10.684/03); as 

                                                 
7 Assim, por exemplo, MARTÍNEZ ESCAMILLA, M. El desistimiento en el Derecho Penal. Estudio de 
algunos de sus problemas fundamentales. Madrid: Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid/Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia, 1994, 
p.22 e ss.; FARALDO CABANA, P., op.cit., p.28 e ss., especialmente p.31. 
8 Cf. FARALDO CABANA, P., op.cit., p.31. 
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segundas, causas de supressão parcial de pena (art. 65, III, b e d, 312, § 3º, 2ª parte; art. 

14, II, III e IV, da Lei 9.605/98).  

Todas as escusas absolutórias (anteriores ou posteriores) apresentam um caráter 

pessoal, dado que a eventual extensão aos demais co-autores ou partícipes da isenção de 

pena dependerá, respectivamente, de que também reúnam as características pessoais 

exigidas pelo preceito em questão ou de que realizem pessoalmente um determinado 

comportamento pós-delitivo positivo9. Tanto nas hipóteses de supressão total de pena 

como nos casos de isenção parcial os efeitos benéficos afetarão apenas aqueles que 

tenham, com o seu comportamento pós-delitivo positivo e voluntário, realizado a 

conduta capaz de exonerar a punibilidade delitiva ou colaborado – direta ou 

indiretamente – nesse sentido.  

O próprio fundamento das circunstâncias em apreço corrobora esse 

entendimento, visto que as razões de prevenção geral e especial que freqüentemente 

abonam a supressão total ou parcial da pena imposta ao sujeito que realizou o 

comportamento pós-delitivo positivo não podem se projetar sobre aqueles que não 

tenham decidido retornar à legalidade. De conseguinte, cada interveniente “deve 

conquistar por si mesmo a supressão de pena, embora, evidentemente, é imaginável e 

admissível uma atuação conjunta de todos eles”10.  

Cumpre observar, no entanto, no que concerne à reparação do dano, que o 

montante da reparação poderá ser integrado nos custos da atividade empresarial, o que 

impede que seus efeitos recaiam diretamente sobre o sujeito ativo do delito11. 

Entretanto, isso não obsta que a atenuação da pena pela reparação ou sua supressão 

tenha efeitos pessoais, isto é, que se aplique tão-somente ao responsável que tenha 

realizado os atos de reparação.  

A reparação é uma circunstância de natureza pessoal – e não objetiva –, de 

maneira que, se vários os intervenientes, sua realização por um deles não beneficia 

necessariamente os demais. A extensão dos efeitos atenuantes ou eximentes está 

condicionada à anuência do sujeito frente à reparação realizada por terceira pessoa 

(física ou jurídica) ou pelos demais intervenientes, acompanhada da efetiva realização 

                                                 
9 Cf. JESCHECK, H-H., op.cit., p.502; LUZÓN PEÑA, D. M. La punibilidad. In: La ciencia del Derecho 
Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir. Madrid: Tecnos, 
2002, p.843; DE VICENTE REMESAL, J., op.cit., p.347 ss.; FARALDO CABANA, P., op.cit., p.60-61. 
10 FARALDO CABANA, P., op.cit., p.192. 
11 Cf. FARALDO CABANA, P., op.cit., p.278. 
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da reparação ou do ressarcimento dos gastos. Estes últimos atos, porém, podem ocorrer 

sem uma intervenção direta do autor. Isto é, tanto uma reparação direta – na qual 

intervenha pessoalmente o sujeito ativo do delito – como indireta – quando o 

responsável coloca à disposição da Administração Ambiental, por exemplo, os meios 

econômicos necessários para efetuar a reparação – podem produzir a atenuação (art.14, 

II, Lei 9.605/98) ou a supressão (art.28, I, Lei 9.605/98) da pena. Ocasionalmente, 

inclusive, a própria Administração Ambiental, através de seus órgãos, por exemplo, 

poderá efetuar diretamente a reparação e posteriormente cobrar do sujeito o 

ressarcimento do dano ambiental produzido12. Daí que a mera intenção de reparar o 

dano ambiental ou o esforço infrutífero não devam ser suficientes para a aplicação da 

atenuação da pena ou para sua isenção, embora não seja esta a orientação seguida pela 

lei ambiental.  

 

2. FUNDAMENTO 

 

Na legislação penal brasileira, a reparação do dano, além de figurar como uma 

circunstância atenuante genérica (art.65, III, b, CP) e, em alguns casos, como atenuante 

específica (art.14, II, Lei 9.605/98), também importa uma diminuição obrigatória da 

pena13, de um a dois terços, quando realizada até o recebimento da denúncia ou da 

queixa (art.16, CP) ou, inclusive, a total supressão da pena (art.28, I, Lei 9.605/98). Nos 

crimes ambientais, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 

multa (art.76, Lei 9.099/95) encontra-se condicionada à prévia composição do dano 

ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade (art. 27, Lei 9.605/98) e, no 

tocante à suspensão condicional do processo, a extinção da punibilidade prevista no 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95 dependerá de laudo de constatação de reparação do dano 

ambiental (excetuando-se os casos de impossibilidade – art.28, I, Lei 9.605/98). 

                                                 
12 Vide, no sentido do texto, GOMIS CATALÁ, Responsabilidad por daños al medio ambiente. 
Pamplona: Aranzadi, 1998, p.256 e ss. 
13 Cf. REALE JR., M. Instituições de Direito Penal. Parte Geral. V.I. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p.302; ZAFFARONI, E. R.; PIERANGELLI, J. H., Manual de Direito Penal brasileiro. 5 ed. São Paulo: 
RT, 2004, p.113; PRADO, L. R. Curso de Direito Penal brasileiro. PG. V.I. 7 ed. São Paulo: RT, 2007, 
p.530; SILVA FRANCO, A. Temas de Direito Penal (Breves anotações sobre a lei nº 7.209/84). São 
Paulo: Saraiva, 1986, p.77; SÁNCHEZ RÍOS, R. Das causas de extinção da punibilidade nos delitos 
econômicos. São Paulo: RT, 2003, p.29; GARCIA, W. G. L. Do arrependimento posterior. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1997, p.55 ss. 
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Todavia, o fundamento da reparação do dano como circunstância atenuante ou 

como causa de supressão de pena enseja pontos de vista doutrinários dissonantes. Um 

setor da doutrina vislumbra na reparação do dano uma atenuação da culpabilidade do 

agente, ou, pelo menos, um indício desta14. A objeção fundamental que pode ser feita a 

essa tese reside no fato de que o injusto culpável se realiza plenamente com a 

consumação delitiva. Portanto, a atenuante da reparação do dano não pode repercutir 

sobre a magnitude da culpabilidade porque com a consumação se completa o injusto 

culpável15. Para outros, porém, a circunstância atenuante em exame estimula a 

reparação dos danos causados pelo fato delituoso, o que significa uma espécie de auxílio 

à vítima16. Trata-se de fornecer uma explicação fundamentalmente político-criminal à 

atenuante, que representaria um estímulo à reparação do dano e facilitaria a persecução 

judicial. Por último, alguns autores consideram que a atenuante da reparação do dano 

tem como fundamento exigências de retribuição e de prevenção, tanto geral como 

especial 17.  

A atenuante genérica de reparação do dano causado à vítima (art.65, III, b, CP) 

encontra seu fundamento basicamente em considerações político-criminais18. O Código 

Penal faz referência à diminuição ou eliminação das conseqüências do crime logo após 

a sua prática, bem como à reparação do dano com anterioridade ao julgamento.  

A Lei 9.605/98, por sua vez, exige que a reparação do dano – ou a limitação 

significativa da degradação ambiental - seja espontânea e impulsionada pelo 

arrependimento do infrator (art. 14, II). A exigência de arrependimento pela Lei dos 

Crimes Ambientais não pode servir como supedâneo ao entendimento de que a 
                                                 
14 Assim, por exemplo, ANTÓN ONECA, J. Derecho Penal. PG. t. I. 2 ed. Madrid: Akal, 1986, p.379; 
ALONSO ÁLAMO, M. El sistema de las circunstancias del delito. Valladolid: Universidad de 
Valladolid, 1981, p.739. 
15 Nesse sentido, MIR PUIG, S. Derecho Penal. PG. 6 ed. Barcelona: Reppertor, 2002, p.605; ÁLVAREZ 
GARCÍA, F. J. Sobre algunos aspectos de la atenuante de reparación a la víctima (art.21.5ª Código 
Penal). Cuadernos de Política Criminal, Madrid, nº 61,1997, p.247, nota 16; GARCÍA PÉREZ, O., 
op.cit., p.189. 
16 Assim, TAMARIT SUMALLA, J. M. La víctima en el Derecho Penal. De la víctimo-dogmática a una 
dogmática de la víctima. Pamplona: Aranzadi, 1998, p.205; ALONSO FERNÁNDEZ, J. A. Las 
atenuantes de confesión de la infracción y reparación o disminución del daño. Barcelona: Bosch, 1999, 
p.45; SERRANO PASCUAL, M. Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal español. 
Madrid: Trivium, 1999, p.234; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. B. In: ZUGALDÍA ESPINAR, 
J. M.; PÉREZ ALONSO, E. J. Derecho Penal. PG. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p.907; ÁLVAREZ 
GARCÍA, F. J., op.cit., p.253, 261 e 271, entre outros. 
17 Vide BACIGALUPO, E. La individualización de la pena en la reforma penal. Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1980, monográfico nº 3, p.61. 
18 Nesse sentido, entre outros, CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal español. PG. t.II. 6 ed. Madrid: 
Tecnos, 1998, p.353-354; PRADO, L. R., op.cit., p.530. 
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atenuante em questão deve ser expressão de uma menor culpabilidade do agente. É 

improcedente qualquer disciplina da matéria nesses termos, visto que no momento da 

reparação do meio ambiente degradado o delito já se encontra consumado, de modo que 

a conduta reparadora não pode diminuir nem o injusto nem a culpabilidade. A 

circunstância do artigo 14, II, da Lei 9.605/98 se apóia em elementos fáticos posteriores 

à conduta delitiva e, portanto, não pode encontrar seu fundamento na graduação do 

injusto ou da culpabilidade.  

No entanto, as exigências político-criminais que inequivocamente fundamentam 

a atenuação da pena vêm acompanhadas – assim como ocorre na desistência voluntária 

– por outros critérios, uma vez que a conduta reparatória é um sinal de que os fins da 

pena já foram parcialmente alcançados19. Trata-se, no caso dos delitos contra o 

ambiente, de cuidar da restauração do ecossistema atingido (art.14, II, Lei 9.605/98), 

bem como de atender às exigências de prevenção geral e de prevenção especial. A pena 

só deve ser aplicada na sua totalidade na medida em que seja necessária, do ponto de 

vista ex post, para evitar a comissão de novos delitos no futuro20. Logo, é perfeitamente 

admissível que se deixe de aplicá-la na sua totalidade se assim o exigirem os fins 

preventivo-gerais e especiais21. Conseqüentemente, nem sempre a realização do injusto 

culpável e a necessidade de imposição de uma pena implicam a imposição da sanção 

adequada à medida do injusto e da culpabilidade em sua totalidade. Se as exigências 

preventivas “não exigem a imposição de toda a pena, esta deverá ser atenuada, de 

acordo com a margem de liberdade que concedem os marcos penais”22. Em todo caso, 

tais fins desempenham uma função meramente restritiva, isto é, somente se limitarão a 

indicar quando a pena poderá deixar de ser aplicada ou ser aplicada com inferioridade à 

magnitude do injusto culpável. 

A reparação voluntária do dano realiza parcialmente os fins da pena. No que 

concerne às exigências de prevenção especial, a reparação voluntária do dano ambiental 

coloca em evidência uma menor necessidade de pena, especialmente se o sujeito ativo 
                                                 
19 Cf. CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal español. PG. t.I. 5 ed. Madrid: Tecnos, 1996, p.40; 
FARALDO CABANA, P., op.cit., p.135 ss. 
20 Cf. CEREZO MIR, J., op.cit., p.26; GRACIA MARTÍN, L. In: GRACIA MARTÍN, L; BOLDOVA 
PASAMAR, M. A.; ALASTUEY DOBÓN, Mª C. Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo 
Código penal español. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p.60. 
21 Cf. CEREZO MIR, J., op.cit., p.27; GRACIA MARTÍN. In: GRACIA MARTÍN; BOLDOVA 
PASAMAR; ALASTUEY DOBÓN, op.cit., p.61. 
22 ALASTUEY DOBÓN, Mª C. La reparación a la víctima en el marco de las sanciones penales. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p.246. 
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atua movido pelo arrependimento23. De fato, ao exigir que a reparação seja motivada 

pelo arrependimento do agente, a disciplina conferida à matéria pela Lei 9.605/98 

acentua que no fundamento da atenuante também residem razões de prevenção especial.  

A reparação do dano é uma hipótese de comportamento pós-delitivo cuja 

valoração na determinação da pena está em função dos fins preventivo-especiais. Pois 

bem, enquanto na desistência voluntária a pena é considerada desnecessária, sob a 

perspectiva da prevenção especial, porque o sujeito regressa voluntariamente à 

legalidade (com anterioridade à consumação delitiva), e, desse modo, torna supérfluo o 

recurso à pena para evitar que volte a delinqüir, nos casos de reparação do dano 

ocasionado ao ambiente o ponto de referência deve incidir na conduta realizada após a 

consumação do delito e fundamentar nela, se possível, as considerações de prevenção 

especial que recomendam a atenuação da pena.  

A prevenção especial desempenha um papel muito importante na medida em que 

a aplicação de uma pena deve dirigir-se, sempre que possível, à ressocialização do 

condenado. Através da idéia de prevenção especial busca-se justificar a pena com o 

argumento de que, com sua imposição, previne-se a comissão de delitos futuros por 

parte do sujeito ao qual é imposta. Por conseguinte, a valoração do comportamento 

posterior positivo consubstanciado na reparação do dano produzido ao meio ambiente 

será possível, do ponto de vista preventivo-especial, se acarreta a realização parcial 

deste fim da pena. Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que a conduta reparatória figura 

como um indício de uma menor necessidade de ressocialização24.  

No momento da determinação da magnitude da pena pelo juiz, o comportamento 

posterior positivo representado pela reparação do dano pode ter um significado 

fundamental, sobretudo se reflete a adaptação do sujeito às exigências ético-sociais e 

sua reconciliação com os comandos normativos protetores dos bens jurídicos 

infringidos anteriormente, importando, assim, uma antecipação parcial dos fins de 

ressocialização perseguidos. Para a determinação da capacidade e da necessidade de 

ressocialização do sujeito concreto, desempenha um papel decisivo o juízo sobre sua 

                                                 
23 Vide CEREZO MIR, J., op.cit., p.40; FARALDO CABANA, P., op.cit., p.136; DE VICENTE 
REMESAL, J. La consideración de la víctima a través de la reparación del daño en el Derecho Penal 
español: posibilidades actuales y perspectivas de futuro. In: Política criminal y nuevo Derecho Penal. 
Libro homenaje a Claus Roxin. Barcelona: Bosch, 1997, p.203. 
24 Nesse sentido, DE VICENTE REMESAL, J., op.cit., p.376-377. 
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personalidade (art.59, CP), que pode ser aferido a partir da própria conduta reparatória, 

isto é, com independência da valoração que se faça a respeito da conduta delitiva 

perpetrada.  

No que se refere às exigências preventivo-gerais, também é preciso agir de modo 

similar. Ou seja, nas hipóteses de reparação do dano também será preciso trasladar o 

centro de gravidade para a conduta de reparação que sobrevém à consumação delitiva e 

fundamentar nela, se possível, as considerações de prevenção geral que recomendam 

uma atenuação da pena25. Atualmente a doutrina que procura fundamentar a reparação 

do dano nas exigências preventivo-gerais o faz com fulcro em uma concepção da 

prevenção geral como prevenção positiva ou integradora26. A atitude de reparação do 

dano derivado da infração normativa colaboraria para o robustecimento da confiança na 

norma, de forma que a pena não tenha que ser tão elevada.  

A reparação como manifestação de um comportamento positivo pós-delitivo 

realizado voluntariamente pelo sujeito conduz realmente à reafirmação do ordenamento 

jurídico, visto que importa a aceitação, por parte do sujeito que realiza a reparação, da 

validade da norma infringida. Ademais, a conduta reparadora voluntária – e não a 

reparação imposta, com caráter repressivo -, ao contribuir para a reafirmação do 

ordenamento jurídico, restaura o sentimento de confiança na norma e, assim, colabora 

também para a pacificação do sentimento jurídico da comunidade. Pois bem, essa faceta 

da pena adequada à medida do injusto e da culpabilidade – que, segundo parte da 

doutrina, consiste na prevenção geral de integração ou prevenção geral positiva – não é 

senão um efeito da pena retributiva, ou seja, da pena proporcional à gravidade do injusto 

culpável27.  

Por outro lado, mediante a reparação voluntária do dano o autor do delito, além 

de contribuir para reafirmar o ordenamento jurídico - e, conseqüentemente, robustecer a 

confiança na validade da norma e restabelecer a paz jurídica -, demonstra, em virtude do 

menoscabo das exigências preventivo-especiais, que já não é necessário intervir sobre 

ele com tanta intensidade. Por conseguinte, como a reparação voluntária do dano não 
                                                 
25 Assim, DE VICENTE REMESAL, J., op.cit., p.355; FARALDO CABANA, P., op.cit., p.117; 
SÁNCHEZ RÍOS, R., op.cit., p.80. 
26 Nesse sentido, por exemplo, GARCÍA PÉREZ, O., op.cit., p.191 ss.; SILVA SÁNCHEZ, J. Mª. Sobre 
la relevancia jurídico-penal de la realización de actos de ‘reparación’. Poder Judicial, Madrid, nº 45, 
1997, p.193 ss. e 198 ss., especialmente p.199; ROIG TORRES, M. La reparación del daño causado por 
el delito (aspectos civiles y penales). Valencia: Tirant lo Blanch, 2000, p.522 ss. 
27 Vide, por todos, ALASTUEY DOBÓN, Mª. C., op.cit., p.152 ss., e 200 ss. 
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pode satisfazer plenamente os fins das conseqüências jurídico-penais até o ponto de 

tornar supérflua sua imposição, recomenda-se sua configuração como uma circunstância 

atenuante, de caráter geral ou específico.  

Se a reparação do dano causado, nos delitos de menor gravidade, reafirma de 

modo concreto o ordenamento jurídico e satisfaz integralmente as exigências de 

prevenção geral e especial, isso não significa que deverá ser prevista abstratamente uma 

causa de supressão da pena, podendo sim ser um sinal indicativo da necessidade de 

descriminalização dessas condutas. Entretanto, nos delitos de mediana gravidade ou, em 

alguns casos, nos delitos graves, a reparação voluntária do dano ocasionado à vítima 

pode figurar como um indício de uma menor necessidade de pena por razões 

preventivo-especiais, daí ser recomendável sua atenuação. A reparação voluntária será 

um indício da ressocialização do delinqüente, mas, em todo caso, aquela deverá ser 

corroborada por outros fatores igualmente importantes para que se possa constatar a 

ausência de necessidade de pena do ponto de vista preventivo-especial. Em todo caso, a 

reparação só indicará uma menor necessidade de pena sob a perspectiva da prevenção 

especial se realizada de modo voluntário e, ainda assim, apenas em alguns delitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reparação do dano pode contribuir apenas parcialmente à realização dos fins 

da pena. Quando se parte de uma concepção restringida de reparação, nega-se sua 

incorporação ao sistema de conseqüências jurídicas do delito – dado que conserva sua 

natureza civil e não está apta a cumprir os fins da pena, como destacado – mas, por 

outro lado, admite-se que possa ser levada em conta a reparação na medição da pena em 

sentido estrito, isto é, entre os fatores ou circunstâncias que devam ser considerados no 

momento em que se procede à imposição concreta da pena.  

Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico brasileiro confere relevância à 

reparação do dano na medição da pena ao situá-la, por exemplo, entre as circunstâncias 

atenuantes genéricas (art.65, III, b, CP). A reparação, nesse caso, não chega a figurar 

como uma conseqüência jurídica autônoma, mas repercute somente sobre a intensidade 

da pena. O artigo 14, II, da Lei 9.605/98, também prevê a atenuação da pena pelo 

arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 
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limitação significativa da degradação ambiental causada. Cabe frisar, porém, que a 

reparação do dano, como atenuante genérica ou específica, pressupõe a realização 

espontânea do ato de reparação, pois só assim poderá satisfazer – ainda que de modo 

parcial – as exigências de reafirmação do ordenamento jurídico e de prevenção especial. 

De conseguinte, apenas a reparação do dano ambiental realizada espontaneamente 

poderá produzir efeitos atenuantes.  

E não poderia ser diferente. Afinal, se não fosse exigida a voluntariedade, o 

sujeito ativo poderia valer-se da reparação como via de escape para evitar a imposição 

de uma pena mais elevada – o que impediria a satisfação das exigências preventivo-

especiais – e, desse modo, comprometer também a função de exemplaridade ou o efeito 

pedagógico da pena. Ademais, uma reparação realizada sob coação ou motivada por 

pressões externas jamais poderia implicar o reconhecimento, por parte do agente, da 

validade da norma infringida, de maneira que sua conduta não contribuiria à 

reafirmação do ordenamento jurídico ou, como se diz comumente, à estabilização da 

norma infringida. Definitivamente, o reconhecimento de efeitos atenuantes à reparação 

involuntária do dano – motivada, por exemplo, pela descoberta do fato – não indicaria 

um menoscabo efetivo das exigências preventivo-gerais ou especiais e também não 

contribuiria para a reafirmação do ordenamento jurídico, daí a necessidade de exigência 

expressa da voluntariedade – ou, inclusive, da espontaneidade, como preferiu o 

legislador – como requisito indispensável para a atenuação da pena.  

A reparação do dano é uma circunstância que somente pode motivar a previsão 

de uma atenuação da pena – e não sua completa isenção ou substituição -, já que não 

satisfaz plenamente os fins da mesma. Por conseguinte, o mais conveniente é 

circunscrever o âmbito de atuação da reparação do dano à esfera das causas de isenção 

parcial da pena, gerais – como é o caso da atenuante do artigo 65, III, b, do Código 

Penal – ou específicas – aplicáveis a determinados grupos de delitos, como ocorre com 

o artigo 14, II, da Lei 9.605/98 -, e não entre as causas de supressão total da pena 

(art.28, I, Lei 9.605/98). Em todo caso, apenas mediante a exigência do requisito da 

voluntariedade será possível afirmar que a reparação – enquanto comportamento pós-

delitivo positivo – implicará um menoscabo das exigências preventivo-especiais e estará 

em condições de contribuir para a reafirmação do ordenamento jurídico. Na reparação 

do dano só será possível falar de ‘retorno à legalidade’ ou de uma satisfação parcial dos 

  5183



fins da pena caso seja uma conduta voluntária, efetuada pelo sujeito sem pressões 

externas.  

A reparação voluntária do dano ambiental – que é a única que pode indicar uma 

menor necessidade de pena do ponto de vista da prevenção especial e expressar o 

reconhecimento da validade da norma infringida –, porém, não apresenta o grau de 

voluntariedade suficiente capaz de produzir a total isenção de pena como ocorre no caso 

da desistência voluntária. Em resumo, não parece adequado que da reparação derivem 

efeitos similares aos previstos para a desistência voluntária, posto que os fundamentos 

outorgados a esses institutos não coincidem completamente. Por conseguinte, não é 

aconselhável conferir efeito de isenção de pena a comportamentos pós-delitivos 

positivos fundados na reparação, especialmente quando raramente logra restaurar o 

status quo ante, como ocorre com freqüência em matéria ambiental. O contrário pode 

conduzir a uma diminuição da eficácia preventiva do Direito Penal e ao 

comprometimento do efeito dissuasório das normas penais que proíbem a realização de 

tais condutas, o que provocaria, inclusive, um menoscabo da vigência das próprias 

normas penais ambientais. 

A causa de supressão de pena prevista pelo artigo 28, I, encontra-se limitada aos 

delitos ambientais de menor potencial ofensivo previstos pela Lei 9.605/98 e dependerá 

de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, salvo impossibilidade de fazê-

lo. Quando, porém, for aplicada pena privativa de liberdade, a reparação do dano poderá 

funcionar como causa de supressão parcial da pena imposta (art.14, II, Lei 9.605/98). 

Essa previsão específica afasta a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, III, b, do 

Código Penal, já que além de apresentar um âmbito de atuação restrito aos delitos 

ambientais, mostra-se mais benéfica ao autor da degradação, dado que não fixa limites 

temporais rígidos para que a reparação seja efetuada e tampouco exige a eficácia da 

conduta reparatória.    

Indaga-se se a atenuação da pena pela reparação do dano poderia ser aplicada 

também às hipóteses de arrependimento ineficaz, isto é, se a conduta reparatória capaz 

de ensejar a atenuação da pena imposta poderia verificar-se com anterioridade à 

consumação do delito. A admissibilidade ou não do reconhecimento da atenuante com 

anterioridade à consumação do delito está condicionada ao conteúdo conferido à 

efetividade da própria reparação. Em outras palavras, quando se reconhece a tentativa 
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de reparação do dano, embora não eficaz, como hábil para a configuração da atenuante, 

então a reparação do dano será aplicável também nas hipóteses de arrependimento 

ineficaz, isto é, em seu âmbito de aplicação se enquadrariam condutas anteriores à 

consumação. É o que poderia acontecer com a atenuante específica constante do artigo 

14, II, da Lei 9.605/98, que permite seu reconhecimento ainda que não tenha sido 

constatada uma reparação completa e efetiva do dano ambiental causado, mas apenas 

sua limitação ‘significativa’. Entretanto, a atenuante genérica do artigo 65, III, b, do 

Código Penal, exige que o sujeito efetivamente consiga reparar o dano ou diminuir suas 

conseqüências com eficiência, o que significa que seu âmbito de aplicação estará 

restrito aos fatos produzidos após a consumação. Em todo caso, a circunstância 

atenuante em apreço não se relaciona com o delito, visto que a reparação do dano 

ocorrerá após a configuração daquele.  

A reparação do dano ambiental como comportamento pós-delitivo positivo influi 

sobre a configuração da punibilidade da conduta, não repercutindo sobre as categorias 

do delito. De seu fundamento – eminentemente político-criminal – se deduz que sua 

localização sistemática está na punibilidade, em concreto entre as causas de exclusão da 

punibilidade (escusas absolutórias), dado que se parte aqui de uma postura que rechaça 

que as categorias do delito se encontrem impregnadas por valorações político-criminais. 

A reparação voluntária do dano ambiental ou a diminuição significativa de seus efeitos 

é, efetivamente, uma causa de exoneração parcial da pena, excluindo parcialmente a 

punibilidade da conduta típica, antijurídica e culpável com relação ao sujeito que realiza 

o comportamento de cunho reparatório.  

Por essas razões, conclui-se que o comportamento pós-delitivo positivo previsto 

no artigo 28, I, da Lei 9.605/98, constitui uma autêntica causa de supressão de 

punibilidade (ou uma escusa absolutória posterior), visto que tem como pressuposto a 

punibilidade de um delito perfeitamente estruturado em todos os seus elementos.  

Trata-se de uma hipótese específica de reparação do dano qualificada como 

“arrependimento ecológico”28 ou “ambiental”29, que tem seu âmbito de atuação 

                                                 
28 Vide CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. La tutela del medio ambiente. Análisis de sus novedades más 
relevantes. La Ley, Madrid, 1996, nº 2, p.1.554; GÓRRIZ ROYO, E. Protección penal de la ordenación 
del territorio. Los delitos contra la ordenación del territorio en sentido estricto del art.319 CP. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2003, p.1.167. 
29 Cf. CASTRO-SIMANCAS, P. R. Los delitos sobre el patrimonio histórico en el Código Penal de 1995. 
Tapia, Barcelona, mar./abril 1998, p.22. 
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circunscrito aos delitos contra o meio ambiente. A previsão dessa causa de supressão de 

pena – bem como da atenuante específica pela reparação do dano (art.14, II, Lei 

9.605/98) – é uma expressão do princípio de cunho civilístico do ‘poluidor-pagador’ 

amplamente acolhido pela doutrina ambiental. A recuperação – embora parcial – do 

ambiente degradado é uma medida mais eficiente que o cumprimento integral de uma 

pena privativa de liberdade, por exemplo. Todavia, calha reconhecer que dificilmente 

será possível restabelecer as características originais do objeto material lesado, de modo 

que a realização de atos dirigidos à reparação do dano ambiental deveria ter apenas uma 

eficácia atenuante - e não supressiva - da pena.  
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POLÍTICA CRIMINAL E DIREITO: 

 UMA ANÁLISE DO ESTATUTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PARTIR 

DA COMPREENSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO1

 

Flaviane de Magalhães Barros∗

Felipe Daniel Amorim Machado∗∗

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende demonstrar as perspectivas das políticas públicas de 

reconhecimento dos direitos das mulheres no Estado Democrático de Direito, sob o 

marco da teoria do discurso, verificando o respeito aos direitos fundamentais nos 

discursos de justificação e aplicação do Estatuto da Violência Doméstica, Lei n.o 

10.340/2006. Neste sentido, conclui o trabalho pela forte influência de políticas 

paternalistas e estereotipadas de proteção à mulher e a demonstração de diversas 

hipóteses de sobrevitimização pelo processo penal no referido estatuto, bem como o 

desrespeito ao contraditório e a igualdade entre sujeitos do processo e a inadequação da 

aplicação do direito penal, contrariando seu pressuposto de ultima ratio. 

 

PALAVRAS CHAVES 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, DIREITO PENAL, PROCESSO PENAL, 

VITIMOLOGIA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

RIASSUNTO 

Questo saggio si propone a dimonstrare l’argomento della polìtica di riconoscimento di 

dirritti delle donne nello Stato Democratico di Dirritto quale definito nella teoria dell 

discorso di Habermas. Studia il rispètto ai dirritto fundamentali nei discorso di 
                                                           
1 Este artigo foi produzido a partir de palestra ministrada pela primeira autora no Ciclo de Estudos da Lei 
Maria da Penha (PUC Minas) e do artigo de jornal produzido pelo segundo autor.  
∗ Doutora e mestre em direito processual – PUC Minas. Pós-Doutora (CAPES) junto a Università degli 
studi di Roma TRE. Professora adjunta da PUC Minas, no curso de graduação e pós-graduação em 
Direito. Professora da Universidade de Itaúna, nos cursos de graduação e pós-graduação. Coordenadora 
técnica de direito processual penal da Escola Superior de Advocacia OAB/MG. Membro do Conselho 
Científico do Instituto de Hermenêutica Jurídica/Seccional Minas Gerais. Advogada. 
∗∗ Graduando em Direito. Diretor Presidente do Instituto de Hermenêutica Jurídica/Seccional Minas 
Gerais. 
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giustificazione e applicazione dello “Estatuto della Violenza Domestica”, Legge n. 

10.340/2006 ( Brasile). Conclude per la forte influenza del códice paterno nella política 

di protezione dei dirritti delle donne. Verifica, anche, casi di “supervittimizzazione” 

derivanti dall’inosservanza dei dirritti fondamentali della vittima e nel dirritto penale  e 

proceso penale l’inosservanza delle garanzìe dell contraddittorio del’imputato, del 

dirritto di uguaglianza tra soggetti procesuale e del dirritto penale come ultima ratio.  

 

PAROLE CHIAVE 

STATO DEMOCRATICO DI DIRRITTO, DIRRITTO PENALE, PROCESO 

PENALE, VITIMOLOGIA, VIOLENZA DOMESTICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema que se pretende analisar no presente trabalho delimita-se a partir do 

processo legislativo que culminou com a sanção, publicação e vigência da Lei n.o 

11.340 de 07 de agosto de 2006, a qual pretende coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, ou seja, o Estatuto da Violência Doméstica, apelidado de “Lei Maria 

da Penha”, nome de uma das vítimas desse tipo de violência que escreveu um livro 

relatando sua experiência. 

O pano de fundo da referida Lei é certamente toda a discussão e mobilização da 

sociedade civil organizada, movimentos feministas, movimentos de proteção à mulher, 

bem como o interesse político governamental que salvaguardado inclusive por tratados 

internacionais, dos quais o Brasil é signatário comprometendo-se a eliminar todas as 

formas de violência contra a mulher, como a Convenção Interamericana para prevenir, 

punir e erradicar a violência contra a mulher, optou por uma política de proteção 

exclusiva à mulher. 

Pretende-se discutir, a partir do estudo da Ciência do Direito, a inter-relação 

entre direitos fundamentais e garantias constitucionais, tendo como marco o paradigma 

do Estado Democrático de Direito, no qual os sujeitos de direito são reconhecidos como 

autores e destinatários da norma jurídica. 

Pretende-se assim fazer uma crítica, nos termos do direito e do processo penal, 

influenciado pela vitimologia, focando-se na compreensão do Estado Democrático de 
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Direito, para discutir qual é a compreensão e qual é a participação que se pretende para 

a vítima de violência doméstica, principalmente em virtude da redução de sua 

autonomia e da preocupação em garantir-lhe um lugar como sujeito de direitos. 

 

1 – A LUTA POR RECONHECIMENTO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO E A POLÍTICA CRIMINAL DE PROTEÇÃO A MULHER 

 

Como já anunciado, a Lei n.o 11.430/2006, denominada Estatuto da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, que passou a vigorar a partir de 21 de setembro 

de 2006, apelidada de “Lei Maria da Penha”, trouxe um novo panorama para a 

violência doméstica no Brasil. 

A lei em discussão define uma diversidade de tipos penais que podem ter como 

vítimas mulheres dentro do seio familiar, compreendendo desde a violência física, 

passando pela psicológica, sexual, patrimonial ou moral (art.7º da Lei n.o 10.430/06). 

Não há a criação de novos tipos penais, mas sim o estabelecimento de um novo 

tratamento processual penal para as referidas condutas. 

Em uma primeira análise, fica patente que a lei somente considera o papel da 

mulher como vítima da violência doméstica e, nunca como agente. Será que 

precisaremos de uma Lei “João da Penha” para proteger os homens que, no seio de sua 

família são vítimas de violência, ou podemos interpretar a presente lei para além do 

dogmatismo e de sua interpretação literal que remete a diplomas e tratados que visam 

exclusivamente à proteção da mulher.  

Nesse primeiro ano de vigência, a interpretação dos dispositivos da Lei vem 

seguindo a orientação da exclusiva proteção ao gênero feminino inserido no contexto de 

uma entidade familiar. Neste sentido, é a compreensão dada por Maria Berenice Dias: 
Basta estar caracterizado o vínculo de relação doméstica, de relação familiar 
ou de afetividade, pois o legislador deu prioridade à criação de mecanismos 
para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher, sem importar o 
gênero do agressor. (...) 
No que diz com o sujeito passivo, há a exigência de uma qualidade especial: 
ser mulher. Nesse conceito encontram-se as lésbicas, os transgêneros, as 
transexuais e as travestis, que tenham identidade com o sexo feminino. A 
agressão contra elas no âmbito familiar também constitui violência 
doméstica.  
Não só esposas, companheiras ou amantes estão no âmbito de abrangência do 
delito de violência doméstica como sujeitos passivos. Também as filhas e 
netas do agressor como sua mãe, sogra, avó ou qualquer outra parente que 
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mantém vínculo familiar com ele podem integrar o pólo passivo da ação 
delituosa. (DIAS, 2007, p. 41) 

 

Ou seja, a referida Lei não se foca na família como célula da sociedade, mas sim, 

seu tratamento, como microsistema, protege exclusivamente a vítima mulher. Assim, a 

mesma conduta, como, por exemplo, lesão corporal terá tratamento distinto quando a 

vítima de violência doméstica for uma mulher e quando for um homem. Além de não 

incluir o homem, inserido em suas relações familiares como vítima, a Lei traz para os 

acusados, nela definidos, uma situação processual e penal muito mais gravosa que 

aquelas destinadas pela legislação. 

Em virtude deste questionamento, parece importante reconstruir as lutas pelo 

reconhecimento dos direitos das mulheres, que tem um longo percurso que se inicia no 

paradigma do Estado Liberal, passando pelo Estado Social, mas que exige uma nova 

compreensão no Estado Democrático de Direito. 

O movimento feminista é um importante ponto para a discussão das lutas de 

reconhecimento no Estado Democrático de Direito. Foi a partir da reconstrução das 

reivindicações do movimento feminista que Habermas (1997) demonstrou as diferenças 

entre o paradigma liberal, social e democrático de direito.  

A política do Estado Liberal tinha como objetivo “incluir as mulheres numa 

sociedade que lhes recusava até então as chances equitativas de concorrer” 

(HABERMAS, 1997, p. 162), visava, assim, garantir o reconhecimento de direitos 

como voto, trabalho, igualdade de direitos. 

Com a ruptura do Estado Liberal e formação do paradigma social, mudam as 

reivindicações dos movimentos feministas, que passam agora a buscar medidas de 

proteção ao trabalho feminino, à maternidade e à assistência nos casos de dissolução da 

sociedade conjugal, que decorrem da própria compreensão de que a simples equiparação 

de direitos como iguais chances, não pode ser meramente formal, pois, de fato, as 

políticas liberais não garantiam igual tratamento às mulheres. 

Mas o Estado Social, com suas características próprias, como sua “estrutura 

paternalista, na qual o Estado possui papel de organizador de políticas compensatórias 

de proteção jurídicas, mas que impediam a própria participação dos sujeitos de direitos e 

restringiam liberdades” (PELLEGRINI, 2004, p. 13), teve reflexos preponderantes nas 

políticas feministas. Como conseqüência de tais políticas, produziu-se graves resultados 
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reflexos, como o agravamento da situação dos sujeitos do grupo que se pretendia 

proteger, assim acontecendo, no presente exemplo, a feminização da pobreza e a 

impossibilidade de iguais chances para as mulheres decorrentes das “conseqüências 

ambivalentes” das referidas políticas. 

Assim, o que distingue o tratamento da política de proteção das mulheres no 

Estado Democrático de Direito, é justamente o paternalismo próprio do Estado Social, 

que com o intuito de proteger minorias criou diversos “guetos jurídicos”, pois no Estado 

Democrático de Direito o paradigma procedimentalista garante o direito de escolhas e 

de pertencimento de uma sociedade multicultural e plural, que para isto se legitima pela 

participação dos atingidos, compreendidos como autores e destinatários da norma 

jurídica (HABERMAS, 1997), seja no processo legislativo, na definição de políticas 

publicas, no processo administrativo ou jurisdicional. 

Desse modo, para se pretender políticas públicas de proteção à mulher no Estado 

Democrático de Direito não se pode deixar de lado a participação dos atingidos no 

processo de tomada de decisão, bem como não se pode desconsiderar a compreensão 

dos sujeitos de direitos, que possuem direitos fundamentais. No caso da temática da 

violência doméstica, importa ressaltar que a participação e o respeito aos direitos 

fundamentais não podem levar em conta apenas a posição das mulheres – no caso 

especifico, fica patente a forte presença de movimentos feministas radicais no processo 

legislativo de formação da referida Lei –, mas de todos os afetados, como as crianças, 

adolescente, homens e velhos, todos eles também sujeitos na entidade familiar. 

Tomemos como lição as conseqüências ambivalentes das políticas de proteção 

do Estado Social, que muitas vezes trouxe como resultado paradoxal da aplicação de 

medidas protetivas o agravamento da situação dos protegidos. Ou mesmo, a supressão 

de sua autonomia privada na possibilidade de escolha das suas opções pessoais de vida, 

que são também reflexos de políticas paternalistas, que excluem justamente o papel de 

sujeito de direitos. 

A luta por reconhecimento perpetrada pelo feminismo difere das demais 

políticas de reconhecimento de grupos étnicos, pois as mulheres não são um grupo 

minoritário. Ressalta Habermas que: 
Embora o feminismo não seja a causa de uma minoria, ele se volta contra 
uma cultura dominante que interpreta a relação dos gêneros de uma maneira 
assimétrica e desfavorável à igualdade de direitos. A diferenciação de 
situações de vida e experiências peculiares ao gênero não recebe 
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consideração adequada, nem jurídica nem informalmente, tanto a 
autocompreensão cultural das mulheres quanto contribuição que elas deram à 
cultura comum estão igualmente distantes de contar com o devido 
reconhecimento; e com as definições vigentes, as carências femininas mal 
podem ser articuladas de forma satisfatória. Assim, a luta política por 
reconhecimento tem início como luta pela interpretação de interesses e 
realizações peculiares aos diferentes gêneros; à medida que logra êxito, essa 
luta modifica a identidade coletiva das mulheres, e com ela a relação entre os 
gêneros, afetando assim, de forma imediata, a autocompreensão dos homens. 
A escala de valores da sociedade como um todo entra em discussão; as 
conseqüências dessa problematização chegam até as áreas centrais da vida 
privada e atingem também os limites estabelecidos entre as esferas pública e 
privada. (HABERMAS, 2002, p. 238, 239) 

 

Importante, assim, verificar que as políticas liberais e republicanas foram 

necessárias para a garantia, não só formal, mas material, de direitos de iguais 

possibilidades de chances para as mulheres. Mas, estas não suprimiram a necessidade de 

reconhecimento, que passa hoje, justamente, pela compreensão de que não se pode 

aplicar políticas paternalista que suprimem direitos fundamentais e evitar políticas que, 

como resultados reflexos, agravam determinadas situações que daqueles demandam 

proteção. 

A respeito do tratamento dado às políticas de proteção, como forte crítica a 

influência paternalista nas políticas de reconhecimento, observa Habermas: 
Nos campos jurídicos concernentes ao feminismo o paternalismo socioestatal 
assume um sentido literal: o legislativo e a jurisdição orientam-se segundo 
modelos de interpretação tradicionais e contribuem com o fortalecimento de 
estereótipos de identidade de gênero já vigentes. (HABERMAS, 2002, p. 
296)  

 

Se mostra importante, ressaltar a proposta do direito fraterno construída por 

Eligio Resta, que partindo justamente da retirada do conteúdo paternal do direito, 

sustenta o caráter fraternal do direito que decorre da possibilidade de reconhecermos o 

direito como jurado em conjunto por irmãos (coniuratio), todos sujeitos de direitos, 

sejam mulheres ou homens. 
Fraternità tra popoli típica di um cosmopolitismo figlio dell’Europa pos-
Westalia, ma pur sempre fraternità che avrebbe dovuto prendere le distanze 
da qualsiasi codice paterno tipico dell’imperalismo delle conquiste. Lo stesso 
codice paterno che si ritrova nella forma delle leggi e che, per la prima volta, 
dopo secoli, mette in crisi il diritto del “padre” fondato sull’autorità(...)Il 
diritto su cui giurare (iusiurandum) típico di uma teologia dell’autorità non 
discussa, lascia il posto al diritto da giurare (coniuratio), insieme e nello 
stesso momento, da fratelli che in quanto tali sono uguali.  
La fraternità delle Costituzioni convenzionalmente votate riapre il gioco 
dell’amicizia politica, ma, ovviamente, non elimina i suoi paradossi. Il primo 
è quello di ogni diritto fraterno per cui la costituzione tra uguali deve 
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presupporre un atto originario di soppressione del padre perché non  ci siano 
più tiranni e quindi se porta dentro questa teologia della violenza; il secondo 
è quello di essere la volontà generale, anche di chi ne è stato vittima, 
generalizzando la forza che vince o la maggioranza che lo scorregge. 
(RESTA, 2006, p. 16)2

 
É visível que a Lei analisada não consegue superar o caráter paternal do direito, 

da violência que agora será revanchializada entre as antigas frágeis vítimas e os antigos 

algozes, no sentido de que a lei paternal agora fortalece as primeiras e tiraniza os 

segundos, mas sem perceber que esta troca de papéis não muda a compreensão dos 

sujeitos, e continua a perpetrar o caráter da violência entre vencedor e vencido, amigo e 

inimigo, homens e mulheres. 

Esta crítica é justamente uma das grandes preocupações que se vislumbra na 

interpretação do microsistema da violência doméstica, que sob um manto protetivo 

acaba reforçando um estereótipo feminino, como aquele sujeito mais frágil nas relações 

afetivas e familiares, suscetível de inúmeras formas de vitimização em sua vida privada. 

E mais, para protegê-las, em determinadas situações, lhe retira até mesmo a 

possibilidade de exercício de direitos de forma autônoma, de acordo com seus desejos e 

convicções, sendo que, ao mesmo tempo coloca os demais sujeitos do núcleo familiar 

como não portadores de iguais direitos fundamentais e garantias processuais. Nesse 

sentido, uma crítica a estas medidas legais que sobrevitimizam as vítimas será abaixo 

analisada.  

Desse ponto, insta verificar o lugar do qual se parte para compreender os direitos 

fundamentais e as garantias constitucionais, pois como uma importante pretensão de 

política pública, a proteção dos entes familiares no seio da família, não parece correto 

estabelecer uma política de exclusão. Para se esclarecer a problemática, ao definir como 

sujeito a ser protegido pela Lei tão somente a mulher, se estabelece como pressuposto 

para sua aplicação que o homem, nos termos do art. 5º, inc. II, da Lei n.o 10.340/2006, 

                                                           
2 Fraternidade entre povos, típica de um cosmopolitismo filho da Europa pós-Westfália, mas sempre fraternidade que 
deveria ter tomado distância de qualquer código paterno típico do imperialismo das conquistas. O mesmo código 
paterno que é encontrado na forma das leis e que, pela primeira vez, depois de séculos, coloca em crise o direito do 
“pai” fundado na autoridade (...) O direito sobre o qual jurar (iusiurandum), típico de uma teologia da autoridade não 
discutida, deixa o posto de direito ao direito a jurar (coniuratio), junta e concomitantemente, por irmãos que, 
enquanto tais, são iguais. 
A fraternidade das Constituições convencionalmente votadas reabre o jogo da amizade política, mas, obviamente, não 
elimina seus paradoxos. O primeiro é aquele, próprio de casa direito fraterno, pelo qual a constituição entre iguais 
deve pressupor um ato originário de supressão do pai, a fim de que não existam mais tiranos, e que, por conseguinte, 
traz consigo esta teologia da violência; o segundo diz respeito à razão de ser da vontade geral, que acaba, inclusive 
em relação a quem dela foi vítima, generalizando a força que vence ou a maioria que a sustenta. (RESTA, 2004, p. 
35-36) 
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compreendido como o qualquer indivíduo que se considere aparentado, no seio familiar, 

somente pode ocupar o lugar de agente agressor e violento. 

Assim, a política pretendida interfere no direito, principalmente no âmbito penal 

e processual penal, de forma a criar duas categorias de sujeitos: vítima e agente. Para o 

primeiro a lei pretende assegurar direitos humanos fundamentais, já em relação ao 

segundo pretende puni-lo por desrespeitar direitos do primeiro. Mas a pergunta é: será 

que a política de proteção às mulheres, no seio familiar, não acaba propiciando mais um 

distanciamento da política de reconhecimento de direitos para as mulheres? Ou seja, ao 

tentar incluir acaba excluindo? Em termos de Vitimologia, ao pretender evitar a 

vitimização não sobrevitimiza? Já se tratando de Direito Penal, ao utilizá-lo não se 

estaria buscando uma solução de ultima ratio para um problema que possui variáveis 

impossíveis de serem avaliadas pelo direito, como por exemplo, o afeto? Em termos 

processuais, será que se garante, em igual medida, tanto ao acusado quanto à vítima 

suas garantias como sujeitos do processo?  

 

2 – CRÍTICAS AO ESTATUTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A PARTIR DA 

COMPREENSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 A crítica tem como base, a idéia de uma luta por reconhecimento do movimento 

feminista, que se sustenta pela supressão do paternalismo que garanta a todos os 

sujeitos, no sentido procedimentalista, o uso das liberdades de atuação em igualdade de 

chances. Desse modo, permite-se a participação dos atingidos no processo de tomada de 

decisão, própria da autonomia cidadã e co-originaria à autonomia privada de cada um 

dos sujeitos. A este respeito, conclui Habermas: 
os direitos subjetivos, cuja função é garantir às mulheres uma organização 
particular e autônoma da própria vida, não podem ser formulados de maneira 
adequada sem que antes os próprios atingidos possam articular e 
fundamentar, em discussões públicas, os aspectos relevantes para o 
tratamento igualitário ou desigual de casos típicos (HABERMAS, 2003, p. 
237). 

 

Uma hermenêutica da referida lei, a partir do Estado Democrático de Direito, 

voltada aos direitos fundamentais, não se sustenta a partir de uma análise da questão da 
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violência doméstica nos termos expressos pela lei, que estabelece como vítima apenas 

as mulheres nas suas relações de convivência familiar. 

  Ou seja, não se pode pressupor que o homem seja o único possível agente de 

violência no interior da família e a mulher a única vítima. Aqui se deve repensar 

inclusive qual é o conceito ou compreensão de família dada pela Constituição. 

Tomemos os direitos fundamentais como uma gama de direitos dentre os quais 

se encontram os direitos individuais, entendidos estes como direitos de cada indivíduo, 

independente de sexo, raça, classe, etnia ou orientação sexual. Assim, um tema de 

política pública deve estar conforme os direitos fundamentais, não podendo excluir 

direitos de uma minoria (BARROS, 2006). Por isso, a Constituição exerce um 

importante papel de mediadora entre a política e o direito, garantidora dos direitos 

fundamentais dos sujeitos de direitos. Como ressalta Cattoni de Oliveira:  
Assim, a Constituição do Estado Democrático de Direito deve ser 
compreendida, fundamentalmente, da perspectiva de um processo 
constituinte permanente de aprendizado social, de cunho hermenêutico-
crítico, que se dá ao longo do tempo histórico e que atualiza, de geração em 
geração, o sentido performático do ato de fundação da sociedade política, em 
que os membros do povo se comprometem, uns com os outros, com o 
projeto, aberto ao futuro, de construção de uma república de cidadãos livres e 
iguais. Tal projeto deve ser levado adiante de forma reflexiva e por isso 
envolve a defesa de um patriotismo constitucional.  
A Constituição do Estado Democrático de Direito é, portanto, a interpretação 
construtiva de um sistema de direitos fundamentais garantidores das 
autonomias pública e privada. (CATTONI DE OLIVEIRA, 2007, p. 43,44) 

 

Nestes termos, merece atenção a reflexão de Habermas, no sentido do respeito 

dos direitos fundamentais das minorias, principalmente no processo legislativo, “em 

geral, as decisões da maioria são limitadas por meio de uma proteção dos direitos 

fundamentais das minorias, pois o cidadão, no exercício de sua autonomia política, não 

pode ir contra o sistema de direitos que constitui esta mesma autonomia (HABERMAS, 

1997, p. 224)”.  

Dessa maneira, é necessário refletir o Estatuto da Violência Doméstica, a partir 

da própria compreensão da instituição “família” no Estado Democrático de Direito. A 

presente Lei, também deve ser analisada, a partir do direito fundamental de igualdade de 

gênero, previsto na Constituição da República, o qual era desrespeitado, em relação ao 

papel da mulher no seio da família, em diversos diplomas legais anteriores a 

Constituição. Assim, esse passa a ser um importante questionamento, que se localiza, 

justamente, no processo de justificação das leis, isto é, no processo legislativo. Será que, 
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ao formular uma lei que pretende instituir políticas públicas, novas agravantes para tipos 

penais, bem como retirar garantias processuais, com o objetivo de proteger e incluir um 

determinado grupo definido por gênero, não se estaria gerando a própria exclusão deste? 

Tomando como base o artigo 5º da Lei n.o 11.340/2006, que em seu caput 

dispõe: “Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial”, verificamos que 

nesse um ano de aplicação da lei, manteve-se, apesar de muitas críticas, uma 

interpretação que restringe a vítima ao gênero feminino.  

Portanto, além de desconsiderar os demais sujeitos da unidade familiar que 

sejam homens, em desrespeito ao princípio da igualdade, que neste caso deveria levar 

em conta não a pressuposta situação de inferioridade ou submissão da mulher nas 

tradicionais relações patriarcais, ou de uma mulher à outra dentro do mesmo contexto, 

mas sim própria a compreensão da família como entidade que congrega indivíduos com 

sua identidade e autonomia, exigindo um tratamento igual em direitos, respeitados, 

todavia, suas diferenças como indivíduos, seja homem, mulher, criança ou idoso.  

Neste diapasão, a formulação de microsistemas legais, para grupo ou minoria, 

como criança, idoso ou mulher, acaba gerando análises estanques de seus conflitos e 

relações, deixando de considerar seu lugar como membro de uma entidade familiar.  

Assim, adverte de Habermas: 
Caso se queira tornar o sistema de direitos efetivo por via democrática, é 
preciso que se considerem as diferenças com uma sensibilidade sempre maior 
para o contexto. Ontem como hoje, a universalização dos direitos é o motor 
de uma diferenciação progressiva do sistema de direitos, sistema que logra 
manter segura a integridade dos sujeitos jurídicos, mas não sem um 
tratamento rigidamente igualitário (e monitoramento pelos próprios cidadãos) 
dos contextos de vida de casa um, os quais originam sua identidade 
individual. (HABERMAS, 2003, p. 237) 

 

Desta feita, uma interpretação adequada da referida Lei, deve levar em conta que 

no contexto das relações domésticas, familiares e afetivas, os indivíduos são sujeitos 

iguais em direitos, mas diferentes em suas identidades. Não se pode tratar a mesma 

situação de forma diversa, tão somente, em razão do gênero da vítima. Explicitando a 

questão, não é porque a vítima de lesão corporal é mulher que a pena deve ser agravada 

ou as garantias do processo para o agente devem ser reduzidas, gerando tratamento 
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diverso se os papéis se inverterem, no caso da mulher ser o agente e alguém que a ela se 

vincule como seu pai, seu marido, seu companheiro, ou seu próprio filho, for vítima. 

Dentro desse contexto, será importante o caminho que seguirá a decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso Sul, que confirmando decisão do juiz 

monocrático, da Comarca de Itaporã/MS, entendeu inconstitucional a Lei n.o 

10.403/2006, por violar direito fundamental a igualdade de homens e mulheres (MATO 

GROSSO DO SUL, 2007). Contudo, os argumentos da referida decisão não são aqui 

levados em consideração, eis que o acórdão ainda não foi publicado. 

Contudo, dois caminhos se vislumbram: primeiro, declarar a lei inconstitucional, 

deixando de aplicá-la em virtude do controle difuso ou concentrado; ou como segunda 

opção, pretender uma interpretação constitucionalmente adequada que se atenha ao 

discurso de aplicação (GÜNTHER, 2000, 1993), na argumentação do caso concreto que 

no processo jurisdicional se efetiva entre as partes. 

Mas, com base na compreensão procedimentalista do direito e na distinção entre 

discurso de justificação e aplicação de Klaus Günther, dois pontos devem ser tomados 

em consideração: o discurso de justificação da lei e o discurso de aplicação. 

O discurso de justificação da referida Lei, com toda a possibilidade de 

argumentação em torno do justo, do bom e do pragmaticamente realizável, que se deu 

no processo legislativo que culminou na promulgação da Lei n.o 10.340/2006, levou em 

consideração uma compreensão paternalista e protetiva para o gênero feminino. Tal 

postura privilegia exclusivamente a mulher, vista como a vítima recorrente e silente da 

agressividade, principalmente masculina, dos demais sujeitos das relações domésticas, 

familiares e afetivas, que na história recente reclama por proteção jurídica, seja no 

âmbito judicial civil ou penal, ou no âmbito administrativo de efetivação de políticas 

públicas, por terem sido sempre injustiçadas e negligenciadas. O discurso de 

justificação aplicado à Lei em tela, fortaleceu ainda mais uma visão estereotipada do 

gênero feminino e retirou, de forma incisiva, direitos fundamentais e garantias aos 

demais sujeitos das relações familiares. 

No discurso de aplicação das situações de violência doméstica, familiar ou 

afetiva que, porventura, discuta, no caso concreto, a aplicação da Lei para uma vítima 

que não seja do gênero feminino – como numa situação de violência tendo como vítima 

o filho e como agente a mãe – possibilita uma interpretação do caso concreto de 
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maneira problematizada e argumentativa, para construir uma decisão no processo penal 

que legitime a aplicação das normas definidas na Lei n.o 10.340/2006 com base no 

princípio da igualdade. Ou ainda, em outro caso concreto, como numa hipótese em que 

a vítima mulher se manifeste pelo não prosseguimento do processo penal por 

desinteresse, em razão do fim do conflito familiar e do consenso entre ela e seu 

companheiro, poderá admitir interpretação diversa na expressa na Lei n.o 10.430/2006, 

com base numa argumentação de princípios que leve em conta, por exemplo, a 

manutenção da entidade familiar ou o Direito Penal como ultima ratio. 

Assim, importante as advertências feitas por Chamon Junior ao tema de 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, usando como marco a compreensão 

procedimental do direito e a teoria da argumentação jurídica de Günther: 
Disto, portanto, concluímos que, embora nossos argumentos de direitos e 
deveres sempre refujam em nosso pano-de-fundo, o juízo de adequabilidade 
jamais se dá de maneira aproblematizada e não argumentativa: qualquer 
afirmação sobre direitos e deveres tomam como base tanto uma leitura do 
caso, quanto uma interpretação do Direito sempre passíveis de 
problematização na argumentação. Não se pode, adequadamente, pretender 
um direito definitivamente imputado que não se refira a uma situação de 
aplicação. Qualquer, pois, que seja a pretensão de correção normativa 
levantada no sentido de que “tenho um direito” ou “tens um dever”, embora 
possa estar aproblematizadamente atrelada a preconceitos carentes de 
questionamentos – e referidos à justificação –, uma vez levantada tal 
pretensão é passível de ser discursivamente trabalhada de forma, inclusive, a 
negá-la: par tal, o juízo de adequabilidade somente se faz com referencia a 
uma situação concreta discursivamente reconstruída, bem como com a 
reconstrução do próprio sistema de princípios. (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 
111, 112) 

 

Portanto, é possível que, em termos hermenêuticos, com base em uma 

argumentação de princípios que se comprometa com a reconstrução do próprio princípio 

da igualdade no âmbito da convivência familiar afetiva, pelo senso de adequabilidade 

(GÜNTHER,2000) garanta o respeito aos direitos fundamentais e garantias do processo 

dos sujeitos de direitos afetados pelo caso concreto, que pense a diferença não como um 

modelo dissociador de embate entre modos de vida diversos, mas como respeito a uma 

universalidade da diferença (MARRAMAO, 2007). 

 

4- ASPECTOS VITIMOLÓGICOS, PENAIS E PROCESSUAIS DO ESTATUTO 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: crítica a interpretações deslegitimizadoras dos 

sujeitos 
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Retoma-se, aqui, alguns questionamentos feitos ao final do capítulo 1 deste 

artigo, analisados a partir da compreensão procedimentalista, na qual a legitimação do 

direito se dá a partir da participação dos sujeitos, vistos como autores e destinatários da 

norma jurídica. Assim, será analisado o aspecto vitimológico, visto a partir de uma 

possível sobrevitimização, interligando-se com o aspecto do Direito Penal, já que se 

pretende punir criminalmente questões que poderiam ser tratadas em outros âmbitos do 

Direito e do processo penal, ao reduzir direitos processuais das vítimas ou afetar 

garantias constitucionais do acusado. 

Importante verificar o panorama anterior ao Estatuto da Violência Doméstica, 

relativo à prática de atos atentatórios à integridade física da mulher, ocorridas no seio de 

sua própria família. Antes, sendo a lesão corporal simples, seria processada e julgada 

perante os Juizados Especiais, mediante representação da vítima (Lei n.o 9.099/95), 

sendo que muitas vezes ocorria a composição civil do dano ou a transação penal, bem 

como a desistência por parte da vítima de ver seu agressor punido. Anteriormente à 

implantação dos Juizados Especiais, as lesões corporais ocorridas entre entes de uma 

mesma família eram crimes de ação penal pública incondicionada, que tinham um 

caminho muito diferente, pois a elas eram oferecidas as últimas gavetas das delegacias e 

promotorias, até que a prescrição lhes alcançasse. 

Assim, como ressalta Celmer e Azevedo (2007), não se pode desconsiderar que 

os Juizados Especiais Criminais foram importantes para a garantia do acesso a 

Jurisdição pelas vítimas de crimes no âmbito doméstico e familiar, principalmente com 

o tratamento dado às lesões corporais e às ameaças, evitando a impunidade das gavetas 

das delegacias de polícia e das promotorias.  Até porque, em termos de “cifras negras”3, 

é visível que os Juizados reduziram seus números, contrariando, até mesmo, uma 

compreensão dos vitimólogos a respeito desse tipo de delito, que ocorre no seio da 

família, de que “roupa suja se lava em casa” (PAIXÃO, BEATO FILHO, 1997, p. 241), 

que justificava a não formulação de noticia crime contra os entes familiares. 

Assim, a proposta da Lei n.o 10.340/2007 surge daqueles que, entendendo que os 

institutos da justiça consensual eram inadequados à violência doméstica, muitas vezes 

pela pouca familiaridade dos operadores do direito com as soluções mediadas, 

                                                           
3 Número de delitos que não integram as estatísticas oficiais em virtude da vítima não noticiar o crime. 
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preferindo soluções fáceis e imediatas como o arquivamento pela desistência da vítima. 

Desse modo, estes mesmos juristas, optaram pelo retorno a uma justiça penal 

exclusivamente conflitual, que não permite soluções como composição civil do dano e a 

transação penal. “O retorno do rito ordinário do processo criminal para a apuração dos 

casos de violência doméstica não leva em conta para a apuração a relação existente 

entre vítima e acusado, não sopesa a pretensão da vítima nem mesmo seus sentimentos e 

necessidades”, ressalta CELMER e AZEVEDO (2007, p. 16). 

Além disto, a mencionada Lei também proíbe a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, incorrendo em erro ao se referir ao tema como se 

existisse pena de “cesta básica” (art. 17 da Lei n.o 10.340/2006), o que decorre da 

influência, ou melhor, da banalização gerada por uma prática incorreta dos Juizados 

Especiais. Assim, a única solução penal para o conflito é a pena de prisão. 

Outra medida que merece ser analisada juntamente com as acima demonstradas, 

é a “renúncia à representação”. Este termo é usado incorretamente pela Lei para 

designar a retratação da representação pela vítima, antes, ato sem formalidade como a 

representação; agora, somente poderá ocorrer antes do oferecimento da denúncia, mas  

em audiência, perante o Juiz, com a presença e manifestação do Ministério Público. 

Todas estas medidas têm como condão estereotipar ainda mais o conflito entre 

os gêneros, estabelecendo absurda desigualdade de tratamento processual penal para os 

acusados inseridos nas hipóteses legais do referido Estatuto e, principalmente, de forma 

reflexa pode gerar a sobrevitimização da mulher, eis que tem como única solução para o 

conflito familiar e afetivo a pena de prisão para o agressor. Trata a mulher como um 

sujeito incapaz de escolhas conscientes sobre suas opções de vida. 

Neste sentido, adverte Maria Lúcia Karam, revelando sua preocupação em 

relação ao respeito aos direitos fundamentais, tanto da vítima quanto do agente agressor, 

no caso de violência doméstica:  
A proibição de uma conduta que atenta contra a pessoa não pode servir para 
tolher, ainda que indiretamente, a liberdade dessa mesma pessoa que a norma 
pretende proteger. A realização de direitos fundamentais evidentemente não 
convive com a contrariedade aos anseios e aos direitos dos próprios titulares 
dos bens destinatários da tutela jurídica.  
Quando se insistem em acusar da pratica de um crime e ameaçar com uma 
pena do parceiro da mulher, contra a sua vontade, seta se subtraindo dela, 
formalmente dita ofendida, seu direito e seu anseio a livremente se relacionar 
com aquele parceiro por ela escolhido. Isto significa negar-lhe o direito à 
liberdade de que é titular, para tratá-la como coisa fosse, submetida à vontade 
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de agentes do Estado que, inferiorizando-a e vitimizando-a, pretendem saber 
o que seria melhor para ela (KARAM, 2006, p. 7) 

 

De acordo com o já apresentado, pode-se ainda perceber que, em determinadas 

interpretações dadas pela doutrina demonstra-se a completa inadequação da 

interpretação dos atos de violência que seriam definidos como tipos penais. Tome-se 

como exemplo, os dizeres de Maria Berenice Dias, em relação à previsão da violência 

psicológica, prevista no art. 7º da Lei n.o 10.340/2006: 
A violência psicológica encontra forte alicerce nas relações desiguais de 
poder entre sexos. É a mais freqüente e talvez seja a menos denunciada. A 
vítima muitas vezes nem se dá conta que agressões verbais, silêncios 
prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, são violências e devem 
ser denunciadas. (DIAS, 2007, p. 48) 

 

O lugar do Direito Penal não é para solucionar questões de desamor, no próprio 

Direito de Família que entende que não como argumentar com o direito em questões de 

afeto. Ou como sustenta Eligio Resta, a frase argumentada é diversa da frase de afeto, e 

o direito não com pode pretender atuar em todas as situações (RESTA, 2006). Muito 

menos o Direito Penal, que se vê como ultima ratio. 

No sentido de preservar o Direito Penal como ultima ratio, e de buscar soluções 

diversas para os conflitos nas relações familiares, sustentam Elisa Giroti Celmer e 

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo:  
A utilização do Direito Penal reforça a idéia do pólo repressivo em 
detrimento de outras formas mais positivas de atuação do Direito, que 
emergem a partir do Direito Constitucional. A falência de todo o sistema 
repressivo está a demandar novas soluções para a consolidação dos direitos 
humanos e dos laços de solidariedade social. (CELMER, AZEVEDO, 2007, 
p. 16) 

 

Assim, percebe-se que todas as medidas analisadas são verdadeiras formas de 

deslegitimação do direito, pois não permite assegurar nem à vítima nem ao acusado seus 

direitos fundamentais de sujeito de direitos. Em verdade, provoca para a vítima uma 

nova sobrevitimização, não se coadunando com a compreensão da vítima no Estado 

Democrático de Direito, compreendida a partir de sua autonomia pública e privada. 

Desse modo, tais medidas impedem que a vítima possa agir autonomamente de acordo 

com suas escolhas pessoais, mais uma vez lhe roubam, o conflito, excluindo ou 

neutralizando sua ação como o faziam no paradigma do Estado Social (BARROS, 2003, 

2007). 
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5- CONCLUSÃO  

 

A Lei n.o 10.340/2006, aqui tida como objeto de estudos, demonstra a 

necessidade de se repensar no Brasil as lutas por reconhecimento do movimento 

feminista, de modo que este não se apóie em práticas paternalistas que retiram direitos 

dos destinatários das políticas públicas de proteção, próprias do paradigma do Estado 

Social, mas sim, de uma forma que garanta a participação de todos os atingidos nas 

relações de violências doméstica, familiar e afetiva, como base para uma visão 

procedimentalista do direito (Habermas), garantindo a todos os sujeitos de direitos 

serem compreendidos como autores e destinatários das normas jurídicas. 

Corroborando com este entendimento, fica claramente demonstrado que o 

processo de justificação da referida norma (Günther) desconheceu toda a perspectiva do 

Estado Democrático de Direito, gerando uma estereotipização do gênero feminino 

através de uma política de cunho paternal e a redução de direitos e garantias 

fundamentais do agente agressor/acusado. Desse modo, atinge-se, principalmente, o 

princípio da igualdade, já que todo o tratamento penal e processual do Estatuto se aplica 

apenas quando a vítima de violência doméstica for do gênero feminino. 

Desta feita, também não se pode admitir que no discurso de aplicação estas 

incorreções da Lei n.o 10.340/2006 ante o paradigma do Estado Democrático de Direito 

possam ser perpetradas. Assim, exige-se, pela teoria do discurso, o ônus da 

argumentação e reconstrução dos princípios para a aplicação no caso concreto, a partir 

da participação das partes no processo penal. 

Fica patente que a Lei n.o 10.340/2006, no tratamento da violência doméstica, 

familiar e afetiva, gera uma sobrevitimização da vítima, haja vista que em determinados 

momentos reduz as possibilidade de consenso entre ela e seu agressor/agressora, ligados 

por um vínculo pessoal afetivo, retirando inclusive, em determinados casos, a própria 

possibilidade de agir autonomamente. Retoma a confecção da vitimologia no paradigma 

social, pois, em relação à vítima, lhe rouba o conflito, reduzindo e neutralizando sua 

atuação.  

A desproporção entre o tratamento do acusado inserido nas disposições do 

Estatuto atinge seus direitos fundamentais e garantias do processo, bem como trata o 
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tema das relações familiares utilizando-se do Direito Penal e do Direito Processual 

Penal, desconsiderando seu fundamento de ultima ratio, discutindo e aplicando a lei 

penal à questões que se sustentam pelo afeto entre as pessoas, impedindo até mesmo 

que as soluções de mediação, já admitidas no sistema penal ou civil, possam sequer 

serem cogitadas. 
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PRESOS EM NOME DA LEI?  ESTADO PENAL E CRIMINALIZAÇÃO DO 

MST 

 

 

Fernanda Maria da Costa Vieira∗

 

RESUMO  

O presente trabalho busca compreender os mecanismos de controle social, exercido pelo 

Estado ao criminalizar o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.  

Ao analisarmos as denúncias promovidas pelo Ministério Público, tipificando as 

ocupações coletivas em crime de formação de quadrilha, bem como as decisões 

judiciais determinando as prisões preventivas dos dirigentes do movimento, percebemos 

uma reorientação nas estratégias de controle estatal em um contexto de crise do Estado 

de Bem Estar Social e a ampliação do Estado Penal. 

O crescimento do sentimento de insegurança, que se potencializou com a redução das 

políticas de proteção social, com o rebaixamento salarial e com o aumento das taxas de 

desemprego, gerou um terreno propício para as políticas de criminalização da pobreza, 

com o conseqüente encarceramento dos miseráveis. 

Crescem os contingentes humanos de excluídos sociais: os sem teto, sem emprego, sem 

terra. Assim, incapaz de fornecer respostas no plano das políticas sociais, o Estado 

oferece a esses setores marginalizados o braço forte da sua política de segurança: trata-

se agora da penalização da miséria. 

É nessa perspectiva de ampliação do rol de categorias entendidas como perigosas – os 

‘consumidores falhos’ – que se engendram novos mecanismos de controle social, no 

qual o Poder Judiciário exercerá um papel estratégico.  

Entendemos, assim, que o crescimento do Estado Penal apontaria para formas mais 

ostensivas de controle sobre as classes entendidas ‘perigosas’, utilizando-se de uma 

política estritamente prisional. 

 

                                                           
∗ Mestre pelo programa de pós-graduação em Direito e Sociologia da Universidade Federal Fluminense, 
doutoranda no programa do Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Agrário da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro – CPDA/UFRRJ, prof. da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. 
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SEM TERRA.   

 

 ABSTRACT 

This composition is an understanding of the mechanisms of social control performed by 

the State on criminalizing Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST 

(Landless Workers Movement). 

Analyzing the denounces raised by District Attorneys, typifying collective invasions of 

land as crime of “band formation”, as well as judicial decisions determining preventive 

arrestments of  the Movement leaders, we can realize a reorientation on the strategies of 

the State control in a context of crisis of Welfare State and the enlargement of Penal 

State. 

The development of insecurity feelings, intensified by the reduction of the social 

protection policies, wage losses and the growth of unemployment rates created an 

appropriate environment for policies of criminalization of poverty, with the consequent 

incarceration of miserable people. 

Social exclusion raised: homeless, jobless and landless. Therefore, incapable of giving 

answers in the social policy level, the State offers them the strong arm of its security 

policies: it is, now, the criminalization of misery. 

Under the perspective of expansion of categories row classified as dangerous – the 

unsuccessful consumers – new mechanisms of social control are elaborated, in which 

Justice will play a strategic role. 

We can understand, so, that the growth of Penal State would point to more ostensive 

ways of controlling the so understanding dangerous classes, making use of a policy that 

strictly goals imprisonment. 

 

KEYWORDS 

PENAL STATE;  CRIMINALIZATION;  LANDLESS WORKERS MOVEMENT 
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1- Introdução 

No dia 4 de janeiro de 2004, o Jornal do Brasil noticiou a prisão de um grupo de 

moradores de rua que se reuniam numa praça pública no bairro do Leblon, um dos mais 

caros de nosso Estado, para terem uma aula de artesanato ao ar livre. Enquanto 

aguardavam pelos professores, uma equipe da 14ª DP levou-os presos em flagrante, 

tipificados posteriormente em formação de quadrilha.  

O mesmo ocorreu com um grupo de trabalhadores ambulantes no centro do Rio 

de Janeiro, que, no dia 26 novembro de 2003, foram presos em flagrante, tipificados em 

formação de quadrilha, a mesma tipificação que vem sendo adotada para o MST e para 

grupos de sem teto que ocupam imóveis urbanos.  

Tais cenas estão se tornando cada vez mais corriqueiras em nosso cenário e 

traduz com perfeição o crescente processo de penalização da miséria - uma necessidade 

estrutural do atual modo de produção capitalista de cunho neoliberal.  

A redução do Estado de Bem-Estar Social e a fragilização do Estado-Nação, 

marca do ideário neoliberal, vem empurrando massas humanas para a exclusão social: 

crescem os sem teto, os sem emprego, os sem terra. Incapaz de fornecer respostas no 

plano das políticas sociais, o Estado oferece a esses setores marginalizados apenas o 

braço forte da sua política de segurança. 

Como nos alerta Loïc Wacquant, a redução do Estado de Bem-Estar Social, 

promovida pelas políticas neoliberais, foi acompanhada pelo crescimento do Estado 

penal e policial1, como uma necessidade de fortalecimento dos vínculos de controle 

social2 diante de uma população cada vez mais miserável.  

Nessa lógica de penalização da pobreza e da redução da ação estatal em termos 

de políticas sociais, novas categorias são compreendidas como “perigosas”, em 

particular, as que acabam exercendo sua cidadania através de ações de enfrentamento à 

ordem legal estabelecida, exigindo novos mecanismos de controle social, no qual o 

Poder Judiciário vem  exercendo  papel fundante.  

                                                           
1 WACQUANT, Loïc. A tentação penal na Europa in Discursos, Sediciosos, crime, direito e sociedade, 
ano 7, nº 11, RJ: Editora Revan/ICC, 2002. 
2 Adotamos aqui a noção de controle social dada por Lola Aniyr de Castro, para quem o controle social 
“não passa da predisposição de táticas, estratégias e forças para a construção da hegemonia, ou seja, 
para a busca da legitimação ou para assegurar o consenso; em sua falta, para a submissão forçada 
daqueles que não se integram à ideologia dominante”. CASTRO, L. A. de. Criminologia de la liberácion, 
apud  BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal. Rio de Janeiro, Revan, 1990, p. 22. 
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Tal processo de criminalização e controle vem se dando de forma mais agressiva  

com relação ao MST e aos trabalhadores ambulantes. Em ambos os casos a tipificação 

penal é o de formação de quadrilha, que revela uma reorientação no sentido de se retirar 

da visibilidade pública o debate sobre a predatória estrutura fundiária de nosso país, 

marcado por um vergonhoso índice de concentração de terras; o direito legítimo ao 

trabalho; a ruptura com o sagrado direito à propriedade privada; a democratização da 

gestão do espaço público (uma das vertentes levantadas pelos trabalhadores ambulantes) 

e da garantia da dignidade da pessoa humana. 

Não podemos nos furtar em analisar o papel que o Judiciário vem 

desempenhando na sustentação dessa hegemonia conservadora, que aponta para um 

recrudescimento dos discursos da lei e da ordem como forma de contenção das massas 

empobrecidas.   

Ao analisarmos algumas decisões3, bem como, denúncias promovidas pelo 

Ministério Público, nos conflitos envolvendo o MST, fica demonstrado a atualidade do 

trabalho efetuado pelo Desembargador Sérgio Verani, do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, em seu livro “Assassinatos em nome da lei”4, que buscava demonstrar o papel 

ideológico do Poder Judiciário na sedimentação da exclusão  e do exercício de controle 

social sobre as camadas mais baixas de nosso extrato social, legitimando o extermínio 

por parte dos agentes policiais desses setores excluídos,  sempre em nome da segurança 

da sociedade. 

Hoje em nome da mesma segurança social, joga-se esses refugos humanos, 

como nos lembra Bauman, no sistema carcerário, com a mesma facilidade em que se 

arquivava os processos de extermínio nas décadas de 70  e 80.   

 

2 – Neoliberalismo, exclusão – breve contextualização 

 

O ideário neoliberal se firmou num mundo cada vez mais sem fronteiras, 

apresentando-se como única alternativa viável (seja no âmbito político, econômico, 

                                                           
3 Esse texto é fruto da dissertação de mestrado de mesmo título, na qual foram analisadas decisões 
judiciais de 1ª e 2ª instância, bem como as denúncias promovidas pelo Ministério Público no Pontal do 
Paranapanema. Analisamos os processos em que o MST foi tipificado em formação de quadrilha, tendo 
sido abrangido o período entre 1992 a 2002. 
4 VERANI, Sérgio. Assassinatos em nome da lei. Uma prática ideológica do Direito Penal. Rio de 
Janeiro: Aldebarã, 1996. 
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social, ideológico e mesmo em termos de uma nova ética) à crise do capital vivida nas 

últimas décadas. 

Apostando no mercado como única força de regulação do social, essa nova 

ordem dissemina por toda a sociedade sua lógica mercantil, onde tudo e todos têm um 

preço, transformados em mercadorias prontas ao consumo. Nessa nova ordem tudo que 

é (ou não) sólido, não se desmancha, e sim, se compra, mesmo no ar. A regra geral é 

competir, num jogo permanente, onde “vale-tudo”, pois o importante é “vencer ou 

vencer”. 

Os indicadores econômicos nos dão a dimensão da exploração humana que o 

capitalismo neoliberal vem sedimentando. Os índices apontam para um processo 

selvagem de concentração de renda.   

Para o historiador Hobsbawm, esse engessamento do papel do Estado, 

promovido pela ideologia neoliberal, representa “a tragédia histórica das Décadas de 

Crise”, pois “a produção agora dispensava visivelmente seres humanos mais 

rapidamente do que a economia de mercado gerava novos empregos para eles”, tal 

quadro se agrava se tivermos em mente que 
 

esse processo foi acelerado pela competição global, pelo aperto financeiro dos 
governos, que – direta ou indiretamente – eram os maiores empregadores individuais, e 
não menos, após 1980, pela predominante teologia de livre mercado que pressionava em 
favor da transferência de emprego para formas empresariais de maximização e lucros, 
sobretudo para empresas privadas que, por definição, não pensavam em outro interesse 
além do seu próprio pecuniário5

 

A deterioração dos serviços prestados pelo Estado, como saúde, habitação, 

educação; o crescente número de desempregados; a redução de postos de trabalho; a 

massa de excluídos sociais: os sem-teto, os sem-emprego, resumindo, os sem-nada que 

se avolumam nas praças, nos viadutos dos grandes centros urbanos 

 

Em 1870, os 20% mais ricos do mundo possuíam renda 7 vezes superior à dos 20% mais 
pobres. Em 1960, a diferença aumentou de 30 para 1. Em 1990 dobrou de 60 para 1. E 
em 1994, atingiu de 74 para 1. Isso significa que, para cada 1 dólar produzido pelos 
20% mais pobres, os 20% mais ricos geram US$ 74! Basta dizer que a fortuna dos três 
mais ricos do mundo – Bill Gates, Warren Buffett e Paul Allen – supera a soma do PIB 

                                                           
5 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1995, p. 404. 
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de 41 países subdesenvolvidos (incluindo o Brasil) e de seus 600 milhões de habitantes! 
Em 1998, a fortuna das 200 pessoas mais ricas do mundo somava US$ 1,042 trilhão – 
mais que o PIB do Brasil e equivalente à renda de 41% da população do planeta (2 
bilhões e 460 milhões de pessoas) 6

 

No Brasil, tais dados não são diferentes e demonstram um paulatino processo de 

concentração de renda. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) apresentou seu relatório na qual registrava que  

 

os 20% mais pobres – cerca de 32 milhões de brasileiros – dividem entre si 2,5% da 
renda nacional (...). Já os 20% mais ricos abocanham 63,4% da renda nacional (...) 
Nossa elite é 32 vezes mais rica que aqueles que se encontram no andar térreo da escala 
social. 7. 
 

No final de 2003, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou 

seu relatório: Estatísticas do século XX, no qual relata que a diferença entre o ganho dos 

mais ricos e os mais pobres em 2001 era de 47 vezes.  

Revela ainda que o índice GINI 8 em 1960 era de 0,5, tendo subido a cada 

década: em 1970 o índice era de 0,56; em 1980 o índice foi para  0,59 e na década de 

1990, o índice registra 0,63 9. Não sem razão o Brasil irá figurar na lista dos campões 

em desigualdade social. 

O alto grau de desigualdade social, em especial a partir da década de 1990, 

produto direto da adoção de políticas de gestão neoliberal, pode ser expressa com 

extrema clareza nas palavras do Secretário de Trabalho da Inglaterra, Robert Reich, ao 

analisar os índices de desigualdade em seu país, em discurso para o Conselho de 

Liderança Democrática, em 22 de Novembro de 1994, mas que revela uma situação 

cada vez mais global, na qual estaríamos caminhando “para nos tornar uma sociedade 

de duas camadas, composta de uns poucos vencedores e um grande grupo deixado para 

trás” 10. 

Como nos alerta Boaventura de Souza  Santos, tal modelo é o mais voraz, pois  
                                                           
6 Dados obtidos no texto de BETTO, Frei, A avareza. Em: SADER, Emir (org.). Sete pecados do capital. 
Rio de Janeiro, Record, 1999, p. 18/19. 
7 BETTO, Frei, A avareza. Em: SADER, Emir (org.). Sete pecados do capital. Rio de Janeiro, Record, 
1999, p.18. 
8 Índice Gini foi criado para medir o grau de desigualdades existente nos países. Sua escala vai de 0 (zero) 
a 1,0 (hum). Quanto mais próximo for o índice apurado do zero, menor o grau de concentração de renda. 
9 Fonte: IBGE, publicado no jornal O Globo, 30 de setembro de 2003, caderno economia, p. 19. 
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é o mais refratário a qualquer intervenção democrática (...) Os mercados financeiros são 
uma das zonas selvagens do sistema mundial, talvez a mais selvagem. A 
discricionariedade no exercício do poder financeiro é total e as conseqüências para os 
que são vitimas dele – por vezes, povos inteiros – podem ser arrasadoras 11. 

 

Esse quadro de exclusão social, onde o espaço público é marcado por relações 

desiguais, de valores individualistas exacerbados, pelo rompimento dos laços de 

solidariedade, acaba por gerar "um comportamento cotidiano que envolve a 

desconsideração do outro. Esse padrão de mentalidade e de ação que apodrece o 

espaço público e solapa a democracia pode ser chamado de 'cognição bandida'" 12. 

Este terreno apresenta-se “fértil” no agravamento das contradições, não somente 

entre países ricos e pobres, mas também nos cenários nacionais. O acirramento da luta 

de classes, em termos nacionais, produz como resposta da elite política-econômica 

discursos sobre o aumento da violência e, portanto, a necessidade de se promover o 

endurecimento das políticas de segurança. Para os excluídos não há Estado Democrático 

de Direito e sim políticas de “Lei e Ordem”. 

 Nessa lógica, movimentos como os que lutam pelo acesso à terra (como o MST, 

CPT, MSLT), pela reforma urbana (como o MTST – Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto) e pelo acesso ao trabalho e gestão democrática do espaço público (como o 

Movimento Unido dos Camelôs) são vistos como perigosos, sendo portanto 

criminalizados.  

 

3 - Estado Penal e penalização da pobreza 

 

Como já dito, na ordem neoliberal, o mercado dita as regras e rompe ferozmente 

as fronteiras do Estado-Nação.  Nessa lógica, trata-se de romper com a rigidez, como 

                                                                                                                                                                          
10 Ver SENNET, Richard. A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do trabalho no novo 
capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 2003, p.62/63. 
11  SANTOS, Boaventura de S. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-
contratualismo. In SANTOS et alii. A Crise dos paradigmas em ciências sociais e os desafios para o 
século XXI. RJ/ Contraponto – CORECON. 
12 “Por cognição bandida pode-se entender a afinidade entre a prática ética cotidiana e a erosão de 
padrões institucionais de legalidade democrática, ou seja, um universo de representações e ações 
desprovidas do sentido de reconhecimento da existência e do direito de interpelação do outro como fonte 
de convivência social” in FRIDMAN, L. C. Cognição Bandida. Proposta, Rio de Janeiro, FASE, 
Dez./Fev. de 2001/02, nº 91, p. 41. 
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nos alerta Bauman, significa dizer “soltar o freio: da desregulamentação, da 

liberalização, da flexibilização, da fluidez crescente, do descontrole dos mercados 

financeiro, imobiliário e de trabalho, tornando mais leve o peso dos impostos” 13. 

O preço para se ser “leve” e “líquido” é a fragilização do Estado-Nação, 

tornando o planeta, imagem criada por  Cerqueira. Filho, numa “espécie de super-

mercado” 14. Assim, com a redução do espaço-tempo, através das redes virtuais, 

aguçam-se os desejos, com uma multiplicidade de mercadorias postas nas prateleiras. 

Nunca o mercado foi tão farto, e, por isso mesmo, “imprimem uma certa banalização à 

mercadoria”.  

Tal qual a esfinge grega que a todos devora por não decifrá-la, a sociedade de 

mercado vem devorando multidões humanas, os outsiders, os consumidores falhos, 

incapazes de decifrar (logo, usufruir/consumir) suas regras (suas ofertas), restando a 

eles, “as políticas da lei e ordem”: “a preocupação dos nossos dias com a pureza do 

deleite pós-moderno expressa-se na tendência cada vez mais acentuada a incriminar 

seus problemas socialmente” (BATISTA, 1999, p. 135) 15. 

É nesse sentido que aponta Loïc Wacquant ao demonstrar como a redução do 

Estado de bem estar social, promovida pelas políticas neoliberais, foram acompanhadas 

pelo crescimento do Estado penal e policial 16. 

O crescimento do sentimento de insegurança, que se potencializou com a 

redução das políticas de proteção social, com o rebaixamento salarial e com o aumento 

das taxas de desemprego, gerou um terreno propício para as políticas de criminalização 

da miséria, com o conseqüente encarceramento dos miseráveis. 

Essa é a hipótese central do autor, para quem “uma gestão penal carcerária da 

pobreza é mais provável e pronunciado quando a política econômica e social é 

fortemente inspirada nas teorias neoliberais e o Estado do bem estar em questão é, 

desde o princípio, pouco desenvolvido” (Wacquant, 2002a, p. 9) 17. 

                                                           
13 BAUMAN, Z. Modernidade liquida. Rio de Janeiro, Jorge Zahar  Ed.,  p. 11. 
14 CERQUEIRA FILHO, Gisálio: Édipo  e excesso. Reflexões sobre lei e política. Porto Alegre: Fabris 
ed. 2002. 
15  BATISTA, Vera M. Medo, genocídio e o lugar da ciência in Discursos Sediciosos, crime, direito e 
sociedade, ano 4, nº 7 e 8, RJ, Freitas Bastos/ICC, 1999, pág. 135-142. 
16 WACQUANT, Loïc. A tentação penal na Europa in Discursos, Sediciosos, crime, direito e sociedade, 
ano 7, nº 11, RJ: Editora Revan/ICC, 2002. 
17   Wacquant ao analisar a União Européia coloca que um dos pontos centrais para a criação da U.E, além 
das políticas de ajuste fiscal com a redução dos déficits fiscais, foi um endurecimento no sistema prisional 
nos países tidos como mais flexíveis em termos de sistema penal, como os Países Baixos. 
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Incapaz de dar respostas no plano econômico-social, o Estado-Nação se 

apresenta como um Leviatã no quesito segurança, “desenha-se a figura de um novo tipo 

de formação política, espécie de `Estado-centauro`, dotado de uma cabeça liberal que 

aplica a doutrina do `laissez-faire, laissez-passer` em relação às causas das 

desigualdades sociais, e de um corpo autoritário que se revela brutalmente paternalista 

e punitivo quando se trata de assumir as conseqüências dessas desigualdades”  

(Wacquant, 2002b, p. 11). 

Wacquant apresenta dados numéricos demonstrando o aumento das taxas de 

encarceramento em toda a Europa. Tal crescimento expressa uma ampliação de 

categorias criminalizadas sempre em nome da manutenção da ordem pública – o projeto 

zona sul legal criado pelo atual executivo estadual reproduz com perfeição tal lógica ao 

retirar da visibilidade dos centros urbanos, os sem tetos, os meninos de rua, camelôs 18.  

O Estado penal se sustenta num processo crescente de criminalização e controle 

social das camadas excluídas. Tornando a situação dos sem emprego mais frágil, pois 

esse setor é colocado como integrando o conjunto denominado de classes perigosas: os 

vadios19. 

A proliferação do temor da desordem e do caos justificam as estratégias de 

exclusão e controle social sobre as classes perigosas (pobres, desempregados, 

toxicômanos, moradores de rua, camelôs...).Assim, o genocídio se manifesta no 

aniquilamento dessas classes perigosas, impondo-lhes uma invisibilidade 

profundamente perversa, quando se tem dimensão de que as chamadas classes perigosas 

a cada dia crescem abandonadas nas marquises dos grandes centros urbanos.  

Para Cerqueira Filho, a marca dessa nova ordem de globalização neoliberal é a 

de vivermos sob o domínio de um “individualismo fóbico”, que se traduz não só na 

                                                           
18 “A direita americana se lança, então, a um vasto projeto de rearmamento intelectual, criando celeiros de 
idéias (...) contra o Estado Providência (...) a fim de legitimar a política de tolerância zero. (...) Esta 
política permite efetuar uma limpeza de classe no espaço público, afastando os pobres ameaçadores à 
ordem (ou percebidos como tais) das ruas, dos parques, dos trens, etc. Para aplicá-la, o Chefe de Polícia 
transformou  sua administração em verdadeira empresa de segurança com a contratação de 12.000 agentes 
a mais, atingindo um total de 48.000 empregados, cifra esta que vale comparar com a dos 13.000 
empregados dos serviços sociais da cidade depois do corte de 30%”. Entrevista de Löic Wacquant ao Le  
Monde em 29 de Novembro de 1999.  Traduzida pela Mais Humana - Nº 2 - ABRIL/MAIO 2001. 
19 Como exemplo dessa razão segregacionista, Wacquant cita uma matéria do Jornal The Guardian: “Em 
um artigo brutalmente intitulado ‘impedir os pobres de viver nas nossas costas’, Madeleine Bunting, 
repórter do Guardian, faz um retrato lisonjeiro de Charles Murray (...) para quem ‘o Estado Providência 
deve ser arquivado a fim de salvar a sociedade da underclass’ que já semeia ruína social e desolação 
moral nas cidades inglesas depois de ter devastado os bairros segregados das metrópoles americanas” 
(WACQUANT, L. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 41). 
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ausência de “solidariedade social, mas um estranhamento da ordem da fobia com 

relação ao outro, ao diferente (...) na prática política acentuando-se uma cultura cínica 

mas também narcísica e auto-centrada” (2002, p.32). 

Essa exacerbação individualista, onde o indivíduo se auto-referencia, apresenta 

no plano da normatividade, o que Cerqueira Filho chama de self-service normativo.  As 

fontes de produção de normas se multiplicam, em especial no que se refere às normas 

internacionais de comércio, gerando uma verdadeira concorrência normativa no interior 

do Estado-Nação.  

Essa multiplicidade de normas não se traduz numa ampliação de direitos e da 

ordem democrática. Ao contrário, pois os valores que transitam na definição da norma a 

ser utilizada não são os da “equanimidade, distributividade, extensibilidade e 

igualdade”.  

Não se trata de se negar a possibilidade de reconhecimentos de direitos pelo 

poder Judiciário. Apenas alertamos para o fato de que organizações como o MST e o 

Movimento de trabalhadores ambulantes, que possuem um pauta de reivindicação 

marcadamente de classe, tenderão a ser criminalizadas, sob a lógica desse Estado Penal. 

Afinal, como nos alerta  Murilo de Carvalho, no 

 

 Brasil, quando autoridades e editoriais da grande imprensa começam a acusar de 
baderneiros movimentos políticos de oposição, é preciso botar as barbas de molho. Faça 
democracia ou ditadura, essa é a senha de que o sistema está chegando ao limite de sua 
capacidade de absorver participação e que tempos difíceis aguardam os democratas. 
Aumentam as razões de preocupação se, além do xingamento de bardeneiro, revive-se a 
Lei de segurança Nacional, proíbem-se os opositores de falar em  TV estatal, raspa-se a 
cabeça de presos, viola-se pela força o direito de ir e vir, fala-se em reestruturar o 
serviço de inteligência da segurança pública federal, em criar uma Guarda Nacional, em 
usar o Exército como polícia. O pacto de poder selado pela Constituição de 1988 pode 
estar fazendo água 20

 

4 – Criminalização dos Movimentos sociais  

 

Torna-se fundamental para compreendermos esse processo crescente de 

criminalização e, conseqüentemente, penalização da miséria21, analisar o papel que o 
                                                           
20  CARVALHO, José M. O ovo da serpente, Folha de São Paulo, caderno MAIS, 11/06/2000, p. 10. 
21 Entendemos aqui criminalização como a imputação num tipo previsto no código penal, já o processo de 
penalização expressa-se numa série de criações estereotipadas acerca do indivíduo ou grupo social, 
produzindo uma imagem de periculosidade, que vulnerabiliza tais grupos, gestando dessa forma um 
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Poder Judiciário vem desempenhando na sustentação dessa hegemonia conservadora, 

reforçada pelo recrudescimento dos discursos da lei e da ordem como forma de 

contenção das massas empobrecidas.   

O crescimento do sentimento de insegurança, que se potencializou com a 

redução das políticas de proteção social, com o rebaixamento salarial e com o aumento 

das taxas de desemprego, gerou um terreno propício para as políticas de criminalização 

da miséria, com o conseqüente encarceramento dos miseráveis. 

Razão pela qual Loїc Wacquant  irá apontar para uma conexão entre as políticas 

neoliberais e a ampliação das políticas de segurança, tendo em vista que “uma gestão 

penal carcerária da pobreza é mais provável e pronunciado quando a política  

econômica e social, é fortemente inspirada nas teorias neoliberais e o Estado do bem 

estar em questão é, desde o princípio, pouco desenvolvido” 22. 

O medo e a insegurança que invade corações e mentes se tornam categorias 

justificadoras de políticas de segurança mais ofensivas e legitimam as práticas 

policiais/penais. A proliferação do sentimento de medo, que vê o outro como um eterno 

inimigo a ser combatido, será  potencializada por uma mídia constante, responsável pela 

reprodução de práticas/discursos de exclusão.  

Vera Malaguti tem sido uma importante autora nas análises sobre o papel do 

medo, explorado por uma mídia sempre pronta a amortecer nossos sentidos, nas 

políticas de endurecimento do sistema penal.  

Para ela, é o medo, “o medo do inimigo interno (leprosos, bruxas) e externo 

(muçulmanos, judeus)” que alimenta as políticas persecutórias. Assim, “a necessidade 

de ordem fez com que a modernidade européia dessacralizasse a loucura, instituindo a 

                                                                                                                                                                          
terreno propício para sua criminalização. Para Zaffaroni, temos dois níveis de criminalização. 
Criminalização primária, que é “o ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou 
permite a punição de certas pessoas” e a criminalização secundária que é “a ação punitiva sobre pessoas 
concretas”. Dentre os mecanismos adotados na criminalização secundária se encontraria a ação seletiva 
pelos meios de comunicação, das agências policiais, judiciário. Nesse sentido, o conceito por nós adotado 
de penalização se insere no que Zaffaroni intitula criminalização secundária, apenas para efeito de 
redação adotamos o termo penalização. ZAFFARONI, E. R.; BATISTA, N.; ALAGIA, A.; SLOKAR, A.  
Direito Penal Brasileiro: primeiro volume – Teoria geral do direito penal. Rio de Janeiro, Revan, 
2003, p. 43. 
22  WACQUANT, L. A tentação penal na Europa. Discursos Sediciosos: Crime, Direito e Sociedade, 
RJ, ano 7, nº 11, 2002, p. 9. 
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partir do século XIV também o medo dos pobres (numa conjuntura de desemprego, 

monopólio da terra, etc..)” 23. 

Como nos alerta Malaguti, a difusão do medo e do caos vem atuando como 

mecanismo de produção de um controle social sobre as massas empobrecidas, 

reforçando, assim, a hegemonia conservadora 24.  

A defesa da ordem e da lei, sempre em nome de toda a sociedade, e, portanto, da 

nação, serve de justificativa para desvios da própria ordem legal, quando se trata de 

criminalizar os inimigos internos. A mídia, nesse sentido, vem exercendo um papel 

exemplar na manutenção do status quo. 

A mídia vem se revelando bastante eficiente na construção de um imaginário de 

caos quando se trata de trabalhadores ambulantes. As imagens de guerra urbana 

produzidas pela imprensa acabam por legitimar as ações de repressão violenta por parte 

dos guardas municipais. Cresce o número de camelôs presos, são inúmeros os relatos de 

espancamento e tortura efetuados pela guarda municipal. 

No entanto, a imprensa silencia. Trata-se de reforçar o estereótipo de que 

trabalhadores ambulantes são “fachada do crime organizado”, o que por si só justifica 

as práticas de barbarização no processo de repressão. 

Se ainda não há uma sedimentação dos discursos jurídicos com relação aos 

camelôs, o mesmo não se pode dizer do MST. Ao romper com a construção de uma 

cidadania regulada25, reconstruindo sua agenda de direitos em conflito com o Estado, o 

MST torna-se um inimigo a ser vencido. 

A imagem de uma organização desordeira, torna-se justificadora de medidas 

mais duras sobre o movimento26. 

                                                           
23 BATISTA, Vera M. Medo, genocídio e o lugar da ciência. Em: Discursos Sediciosos, crime, direito e 
sociedade. Rio de Janeiro, Editora Freitas Bastos/ICC,  ano 4, nº 7 e 8, 1999, p. 135. 
24 BATISTA, Vera Malaguti  S. W. O medo na Cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma 
história. Tese de doutorado da autora pelo programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  do Instituto 
de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2003. 
25 “Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas as raízes encontram-se, não em um 
código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema 
de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos 
aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações 
reconhecidas e definidas em lei”.  SANTOS, W.G. Cidadania e Justiça.  RJ, Campus, 1979, p. 75, grifos 
no original. 
26 “Fazendo análise detalhada, sensata e realista a propósito do movimento que se intitulou dos `sem-
terra`, o magistrado pôs em destaque o inequívoco estado de anarquia gerado por um grupo que, se 
fazendo senhor das leis, dono da verdade e legítimo executor do direito que, sem admitir contestações, 
dizem ser o ideal,  passou, num gesto até de atrevimento e de ousada afronta ao direito de propriedade, 
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É em nome da ordem pública, da paz social, enfim, da manutenção do Estado 

Democrático e de Direito que se torna  necessário impor políticas persecutórias ao MST, 

como as decisões que decretam as prisões preventivas: 

 

Lembrando-se que ordem pública não é simplesmente a ausência de cometimento de 
ilícitos penais; seu conceito é mais abrangente. A ordem pública aqui é considerada 
como a normalidade da convivência social, é o respeito do cidadão à autoridade. Tem o 
conceito de ordem pública a finalidade de acautelar não só o meio social mas também a 
própria  credibilidade da justiça. (Proc. nº 229/2002 – Comarca de Teodoro Sampaio – 
Vara Única – seção criminal) 

 

De fato, a criminalização do MST revela-se plena quando se analisa as 

denúncias promovidas pelo Ministério Público, isto porque, conquanto não haver 

responsabilidade penal objetiva, o parquet, como forma de concretizar a conduta 

delituosa acaba por valorizar  o vínculo do denunciado com o movimento: 

 

Narram os autos que os denunciados e os demais elementos não identificados, fazem 
parte de um movimento intitulado MST (...). Os denunciados tem se destacados dos 
demais integrantes devido a liderança que ostentam no grupo, sempre divulgados pela 
imprensa como os mentores intelectuais, posto que conseguem fomentar a massa 
hipossuficiente vinculada ao movimento, fazendo todos agirem de maneira uniforme, ao 
mesmo tempo, buscando sempre o mesmo fim, de acordo com as ordens da liderança, 
ludibriados por um pretexto legítimo que é a luta pela reforma agrária e 
consequentemente solucionarem um problema social. (...)É certo, ainda, que por 
expressa deliberação da liderança, ora denunciados, todo o grupo também se une para 
descumprir ordens judiciais de reintegração de posse, fazendo sempre o Estado recuar 
(um absurdo) para se evitar um confronto armado. (Proc. nº 275/00 – Promotoria de 
Justiça da Comarca de Teodoro Sampaio ). 

 

As imagens estereotipadas estão presentes em diversos momentos e criam um 

território propício à penalização do MST, ao mesmo tempo em que revelam toda a face 

ideológica do Poder Judiciário, desestimulando a resistência coletiva organizada e 

manifestações populares, como estratégias na definição de políticas públicas.  Na 

mesma denúncia acima mencionada, o parquet expõe de forma cristalina o horror que 

lhe causa o MST ao afirmar que: 

 
                                                                                                                                                                          
que a Constituição, cujo respeito ele tanto reclama, a invadir terras, destruir construções, abater 
animais, num procedimento inequivocamente anárquico e que, certamente, cumpre reprimir e obstar.” 
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A liderança do movimento conhece os riscos que submetem os integrantes humildes, 
inclusive mulheres e crianças, fazendo que sirvam de escudos durante as invasões, 
muitas vezes, na busca de uma vítima para servir de bandeira do movimento, já que o 
conceito do MST tem recebido inúmeras críticas pela imprensa nos últimos anos.  

  

Trata-se aqui de uma construção ideológica profundamente perversa, pois a 

reprodução desse imaginário amplia-se com o apoio dos órgãos de imprensa, cujo 

objetivo é criar um contraponto negativo, onde se “demonizam” os trabalhadores que de 

forma organizada lutam por seus direitos, no caso, o acesso à terra, e se enaltecem os 

que pacificamente esperam pelas “porteiras abertas”27. 

Essa onda de penalização, em especial da pobreza organizada, encontrará 

endosso em setores amplos da sociedade, que potencializará a manutenção de um 

processo crescente de repressão violenta a pobreza. A formação autoritária que percorre 

vários segmentos da sociedade irá contribuir para uma penalização da pobreza quando 

esta se organiza e passa a reivindicar direitos em espaços antes não freqüentados por 

esses setores. 

Um exemplo dessa manifestação penalizadora é a observação do antropólogo 

Rubem César Fernandes, noticiada pela Folha de São Paulo, da ONG Viva Rio, a 

respeito do movimento de organização das favelas, muito desses movimentos ocorridos 

em 2000, que efetuaram uma série de ocupações reivindicatórias nos espaços públicos, 

sob o slogan de que a favela vai descer o morro:  

 

Dois especialistas ouvidos pela Folha concordaram em apontar o risco de um aumento 
do confronto entre a polícia e os moradores de favelas do Rio. O antropólogo Rubem 
César Fernandes, do Viva Rio – que a FLP (Frente de Luta Popular) chama de “Viva 
Rico” -, diz que os sinais oferecidos até agora são ‘perigosos’. ‘É claro que as favelas 
                                                                                                                                                                          
(2ª  Câm. Crim do TJSP, acórdão unan. Habeas Corpus nº 386.660-3/9, Desem. Rel. Cangaçu de Almeida 
– grifo nosso). 
27 “As porteiras estão abertas” foi uma campanha nacional veiculada pela televisão no segundo mandato 
do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, que objetivava criar uma imagem de que o MST era um 
movimento marcado pela intolerância para o MST, pois a não havia necessidade de se “invadir” terras, 
visto que a reforma agrária estava sendo feita.  
Uma recente pesquisa, realizada durante dois anos por 83 pesquisadores da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, traça um panorama dos assentamentos rurais no Brasil. A pesquisa realizou um estudo 
entre os períodos de 1985 e 1997. Uma das conclusões apontadas pelos pesquisadores está no fato de que 
“96% dos assentamentos pesquisados  tiveram como origem movimentos de resistência ou ocupação de 
áreas. Ou seja, foram feitos na marra, sem esperar pela boa vontade do poder público, empunhando 
bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terra (MST), do Movimento Luta pela Terra 
(MLT), além de organizações sindicais e regionais, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra. ‘Isso 
quer dizer que os movimentos atuaram como deuses ex-machina alternativos, como inversões do Estado 
planejador’, escrevem os autores”. Revista Carta Capital, ano X, nº 288, 2004, p. 23/24.  
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têm o direito de se organizar, mas espero que seja de forma pacífica. Ou a 
repressão vai aumentar, como aumentou esta semana’, afirma.28. 

 

Ao se organizarem e reivindicarem serão então os “culpados”  pela repressão 

violenta, pelos seus próprios extermínios. Sob essa ótica, a pobreza, ao romper com a 

domesticação dos corpos de que nos fala Michel Foucault, ao romper com a disciplina  

que “fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’”,  cuja função é 

garantir um aumento das “forças do corpo (em termos econômicos de utilidade)” e, 

paralelamente, reduzir “essas mesmas forças (em termos políticos de obediência”  29, 

será mais brutalmente penalizada e combatida. 

Assim, os trabalhadores rurais que se organizam e efetuam ocupações coletivas 

serão facilmente criminalizados e possibilitarão as justificativas de prisão preventiva 

sob o argumento de antecedentes criminais, comprovados através do rol de ocupações 

coletivas ou, como narra o acórdão a seguir, que os acusados “fazem da prática 

delituosa (...) um meio de vida”: 

 

(...) Ao contrário do alegado, o despacho de fls. 388 está bem fundamentado e aponta o 
envolvimento dos pacientes com várias condutas semelhantes àquelas constantes 
dos autos. Além do mais, os antecedentes indicados a fls. 430/455, demonstram que os 
pacientes fazem da prática delituosa, em especial àquelas contra o patrimônio 
alheio, um meio de vida, o que deve ser obstado com a segregação social, tudo a 
garantir a ordem e a paz públicas, constantemente ameaçadas. (Acórdão da Habeas 
Corpus nº 430.714/8 – 15ª Câm. Criminal do TJ/SP). 

 

  A rebeldia dos integrantes do MST em se recusar a aceitar passivamente que 

algum dia haja a reforma agrária servirá de elemento para uma contra-ofensiva por parte 

do Estado, do Judiciário, dos órgãos de segurança, da mídia sempre pronta a reproduzir 

discursos intolerantes ao movimento, gerando um horror ao MST, cuja raiz se encontra 

no fato de que, como nos  diz Marilena Chauí, o “Movimento dos sem-terra que se 

recusam a ocupar o lugar da vítima sofredora, passiva, muda e inerte, que recusam a 

compaixão e por isso mesmo, numa típica inversão ideológica, são considerados não 

sujeitos éticos e sim agentes da violência” 30.  

                                                           
28 Trecho extraído da revista Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade, ano 7, nº12, 2002, 
p.270. 
29  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 119. 
30 CHAUÍ, M. Ética e violência. Revista Teoria e Debate, nº 39, out/nov/dez de 1998, São Paulo, 
Fundação Perseu Abramo, p. 35. 

 5223



5 – Conclusão 

 

Acreditamos que as análises realizadas das ações criminais em face dos 

integrantes do movimento do Pontal do Paranapanema apontam para uma reorientação 

no processo de criminalização efetuado pelo Judiciário. A tipificação em crime de 

formação de quadrilha permite que se retire da visibilidade o conflito fundiário, a noção 

de função social da propriedade, para transformar-se num conflito entre crime 

organizado X Estado. 

Essa reorientação se efetivou com a sedimentação de uma série de estereótipos 

veiculados, via mídia, gestando um terreno de demonização do MST, como um 

movimento de desordeiros, baderneiros, enfim, uma ameaça ao Estado Democrático de 

Direito. 

Essa criminalização vivenciada pelo MST, se insere num processo mais amplo 

de criminalização da miséria. Com Wacquant vimos que o capitalismo neoliberal, ao 

promover a redução da ação estatal em termos de políticas sociais, requererá, em 

especial pelo progressivo aumento da miséria, uma ampliação da ação estatal em 

termos de políticas de segurança – é o Estado Penal. 

Assim, uma das características desse Estado Penal é uma intolerância com 

relação ao pequeno delito, à mínima transgressão. Nesse sentido, esse Estado 

Penitenciário, como nos lembra Wacquant, necessitará ampliar o rol de categorias 

entendidas como perigosas. Trata-se agora de exercer uma pressão máxima (o outro 

lado da lógica da tolerância zero) sobre os refugos humanos, esses consumidores falhos 

de que nos fala Bauman. 

 Nesse ponto a criminologia vem sendo o instrumental científico, legitimador, 

das práticas de controle sobre as classes subalternas. De fato, o papel que a 

criminologia vem desempenhando, como um discurso técnico-científico, portanto 

verdadeiro, no controle social, na estigmatização (seletividade) dos setores dos extratos 

mais baixos da sociedade não chega a ser novidade em termos de pesquisa acadêmica. 

Diversos autores apontam nesse sentido: Alessandro Baratta, Vera Malaguti, 

Gizlene Neder, Zaffaroni, Nilo Batista, entre outros. Autores que analisaram a co-

relação  entre mercado de trabalho, sistema penal e controle social.  Acreditamos então 

o que há de novo nesse processo seletivo, violento, que se encontra por trás dos 
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discursos que apontam para o endurecimento penal como alternativa de combate ao 

caos que se instalou em nossas cidades, seja justamente o cenário em que vêm se 

desenvolvendo os atuais discursos de lei e ordem. Assim, o capitalismo neoliberal veio 

acompanhado por uma série de transformações, que potencializaram valores marcados 

por uma banalização da vida, onde o outro, os refugos humanos, não é visto mais como 

um semelhante.  

Tornou-se um bárbaro e como tal pode ser eliminado, ou um quase humano 

como narra Galeano através da fala de um gerente de empresa de transporte mexicana 

ao declarar para imprensa sobre os meninos de rua  que surfavam em cima do ônibus: 

“Não desejamos que os meninos morram, pois de algum modo são humanos”31. 

Hobsbawm, ao analisar a perspectiva futura do socialismo, credita toda a potência desse 

movimento ao fato de que   

 
continua tão necessário quanto antes, (...). A sua defesa assenta-se no fato de que o 
capitalismo ainda cria contradições e problemas que não consegue resolver e que gera 
tanto a desigualdade (que pode ser atenuada através de reformas moderadas) como 
desumanidade (que não pode ser atenuada) 32. 

 

Assim, entendemos que o grau de barbarização da vida que o capitalismo 

neoliberal vem produzindo, revela a verdadeira face do capitalismo, sem nenhum 

atenuante. O capitalismo neoliberal é o capitalismo sem maquiagem, é o mundo ao 

avesso, um mundo do mal-estar social, como nos lembra o escritor Eduardo Galeano. 

Por isso mesmo, o capitalismo neoliberal amplia seus braços penais, na mesma 

proporção em que promove a exclusão de enormes contingentes humanos através do 

desemprego, da precarização do trabalho, da lógica competitiva que envolve o 

mercado, em que transforma cada vez mais seres humanos em “mercadorias 

descartáveis”. 

Essa é marca do atual cenário, na qual o outro é quase humano ou não humano. 

Esse olhar desumanizador do outro, essa indiferença com relação à vida humana é a 

principal ferramenta para a legitimação dos discursos de endurecimento penal, que 

                                                           
31 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Porto Alegre, L&PM, 1999, 
p. 15. 
32 HOBSBAWM, Eric. Renascendo das cinzas. In BLACKBURN, Robin (org). Depois da Queda, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1992. p. 268/70. 
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como vimos, no limite, adota o extermínio da massa empobrecida sem nenhum 

constrangimento, afinal trata-se de uma guerra contra os bárbaros.  

Desvelar as construções ideológicas, os valores sedimentados, as idéias 

reificadas pelo neoliberalismo é ponto central para a superação desse processo de 

barbarização da vida. Pois nos fazem ter a dimensão concreta dos discursos de 

endurecimento penal. 

As análises dos processos em face dos integrantes do MST nos demonstram a 

penetração que tais discursos de endurecimento penal alcançaram e o papel 

desempenhado pelo judiciário na construção dessa ordem.  

As decisões apontam para uma demonização do MST, que justifica/legitima as 

práticas persecutórias adotadas pela mídia, polícia e judiciário aos integrantes do 

movimento. Revelam toda uma construção discursiva, que visa manter a idéia de 

neutralidade, imparcialidade do judiciário.  

Essa construção se faz necessária, pois visa ‘camuflar’ o caráter ideológico das 

decisões, recolocando-as como uma necessidade devido à desordem, ao caos que as 

ocupações coletivas promovem. Decretar a prisão preventiva em face de integrantes do 

MST torna-se necessário para a manutenção da ordem legal e social, portanto, do 

Estado de Direito. 

 Entendemos que a criminalização ao MST expressa essa conjuntura global de 

fortalecimento do Estado Penal, que necessita impor freios, “cercas” aos que lhe são 

avessos, embora não tenhamos perdido de vista que há um agravante no que se refere 

ao MST, pois este provoca na raiz, um direito intocável, absoluto, na ótica burguesa: a 

propriedade. 

Essa demonização, sofrida pelo MST, integra a lógica seletiva do sistema penal. 

As análises dos discursos dos operadores jurídicos nos permitem perquirir o papel que 

o judiciário vem desempenhando no exercício de controle das camadas empobrecidas 

da sociedade e como o direito vem sendo o instrumento pela qual essas cercas estão 

sendo sedimentadas. Roberto Lyra Filho, grande jurista do campo do direito alternativo, 

fundador da ‘Nova Escola Jurídica’, aponta para o direito como um processo em 

construção. Portanto, algo vivo e dinâmico, dado que é produto da própria relação 

humana. Tal interpretação choca-se com o conceito que vem sendo sedimento em nosso 

poder judiciário. Os discursos analisados demonstram que atravessa esse exercício de 
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controle efetuado pelo Judiciário, um ‘engessamento’ do direito, uma construção 

ideológica de um direito formal, que expressa uma noção de ‘ordem social’, 

hierarquizada e ‘imutável’. 

Assim, percebe-se na construção das falas do poder judiciário, nos processos 

analisados, um permanente movimento duplo: neutralidade/imparcialidade X 

ideologização via criminalização. Por isso mesmo nas falas detecta-se um embate com 

as correntes alternativas, pois estas buscam romper com o engessamento imposto pela 

lógica liberal-positivista. A lei, entendida como uma síntese do pacto social, portanto, 

uma expressão da vontade coletiva, será o instrumental estratégico, utilizado pelo 

judiciário como forma de se legitimar o processo de disciplinamento das classes 

subalternas, trata-se de domesticá-las. 

Assim, a visível banalização da vida humana, marca dos novos tempos 

neoliberais, revela a banalização do próprio discurso penal. O caráter ‘profilático’, 

eminentemente ideológico do sistema penal, que encontra na fala, na prática cotidiana 

do Poder Judiciário sua legitimidade, visto se tratar de um exercício ‘neutro’, impõe 

para a efetivação da emancipação humana a sua superação. 

Assim, quem sabe poderemos escrever uma nova história, onde a sociedade 

poderá adotar um direito não mais abstrato como forma de dominação/alienação, mas 

sim, um direito concreto, transformador, dialético, que expresse a relação humana em 

sua plenitude, onde o lema seja, como já nos propôs Marx, “de cada um segundo sua 

capacidade, a cada um segundo suas necessidades” 33. 
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A INEFICÁCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA CRIMINALIZAÇÃO DO 

ABORTO 

 

 

Francisco Davi Fernandes Peixoto∗

 

RESUMO 

O presente trabalho trata do fenômeno do aborto na legislação penal brasileira, 

analisando o mesmo tanto do ponto de vista econômico quanto jurídico. Trataremos 

especificamente da atual posição do Estado brasileiro de considerá-lo como crime, bem 

como as conseqüências de uma possível descriminalização desta conduta. Com efeito, 

será feita uma abordagem no sentido de encarar o aborto como um problema de saúde 

pública, quais seriam as conseqüências positivas e negativas desta posição. 

Analisaremos também a relação entre direito e economia no ponto específico da 

alocação de recursos escassos, de modo a buscar qual a melhor forma de tratar o aborto, 

bem como a suposta eficácia da atual criminalização esta conduta. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

ABORTO; SAÚDE PÚBLICA; ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO; 

DESCRIMINALIZAÇÃO; DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS. 

 

ABSTRACT 

The present work deals with the phenomenon of the abortion in the brazilian criminal 

legislation, analyzing the same in such a way of the economic and the legal point of 

view. We will deal specifically with the current position of the Brazilian State wich 

considers it as crime, as well as the consequences of a possible decriminalization of this 

behavior. With effect, a boarding in the direction will be made to face the abortion as a 

problem of public health, which would be the positive and negative consequences of this 

position. We will also analyze the relation between law and economy in the specific 
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point of the allocation of scarce resources, in order to search which is the best form to 

treat the abortion, as well as the supposed effectiveness of the current criminalization of 

this behavior. 

 

KEY WORDS 

ABORTION; PUBLIC HEALTH; ECONOMIC ANALYSIS OF THE LAW; 

DECRIMINALIZATION; SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS. 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

No sentido etimológico, a palavra aborto origina-se de ab – privação, e ortus 

– nascimento. A palavra aborto na verdade se refere ao produto da concepção abortada, 

interrompida. Já abortamento sim, etimologicamente, significa a conduta de abortar. 

Todavia, neste trabalho, iremos prezar por uma abordagem indistinta de ambos os 

termos para facilitarmos a compreensão do leitor. 

Mas qual a necessidade de se estudar a questão da descriminalização do 

aborto em face dos direitos fundamentais nos tempos atuais? Qual a importância de uma 

análise jurídica e econômica desta questão? Aliás, qual a relação existente entre direito, 

economia e escassez, e o que isto tem a ver com a descriminalização do aborto? Estes 

são alguns dos temas que pretendemos abordar neste trabalho a fim de investigar com 

maior profundidade a possibilidade de descriminalização da conduta do abortamento. 

O aborto enquanto fenômeno comporta um grau de historicidade, tendo 

evoluído a forma como se deu o seu entendimento nas diversas sociedades que se 

sucederam até à atualidade, num movimento pendular que hora tende para a sua 

descriminalização e legalização e ora tende para o sentido oposto. 

Todavia, é sabido que, hodiernamente, o aborto é encarado do ponto de vista 

de grande parte das legislações mundiais como uma conduta ilícita. Com efeito, diversos 

Estado já encaram o aborto do ponto de vista de um problema de saúde pública tendo 

tido ótimos resultados quanto à diminuição do número de mortes maternas causadas por 

procedimentos abortivos. Mas o que levou estes Estados a tratarem o aborto deste modo? 

Quais as causas da descriminalização desta conduta? 
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Uma análise sociológica e histórica do aborto é importante não apenas pela 

prudência, mas principalmente para a melhor compreensão sociológica do mesmo. Os 

chamados direitos sexuais e reprodutivos da mulher, recentemente alçados ao status de 

direitos humanos, sua conexão com o direito à saúde e o princípio dignidade da pessoa 

humana são fatores basilares no que concerne a esta descriminalização. 

Ademais, a análise econômica do direito também relaciona-se com a questão 

da descriminalização do aborto. Direito e economia são ciências que compartilham um 

vínculo profundo e inexpugnável, principalmente quando se relacionam a política de 

alocação de recursos por parte do Estado. 

Afinal, será que, do ponto de vista econômico, em especial da análise 

econômica do direito, a política do Estado brasileiro de criminalizar o aborto pode ser 

tida como eficiente? Ela cumpre com seus objetivos ou existe uma solução econômica e 

juridicamente mais viável? 

Conforme acentuam vários autores, a revisão da atual legislação punitiva 

pode contribuir não só para a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher 

enquanto direito humano e fundamental básico, além do seu próprio direito à saúde e de 

sua dignidade enquanto pessoa humana, mas é também mais viável do ponto de vista 

econômico. 

Destarte, sem mais delongas, adentremos então no tema proposto e, com o 

perdão da metáfora, coloquemos o dedo na incômoda ferida da descriminalização do 

aborto. 

 

1 ABORTO E GESTAÇÃO – ANÁLISE HISTÓRICA E SOCIOLÓGICA 

Até o começo da década de 1960, a grande maioria das legislações do mundo 

proibiam o aborto, salvo algumas exceções, como os Códigos Russos de 1922 e 1926, 

que só punia o aborto a quem o praticava sem o consentimento da mulher e que não 

tivesse diploma de médico ou qualquer preparação especial com conhecimento técnico 

para o mesmo, e o Código Uruguaio de 1933 à 1936, que só punia o aborto provocado 

sem o consentimento da gestante. 

O crescente movimento feminista1 no qual as mulheres reivindicavam 

direitos iguais aos dos homens, inclusive o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, 

                                                 
1 “A partir da década de 60, o processo de emancipação da mulher e o avanço na laicização dos Estados, 
dentre outros fatores, desencadearam uma forte tendência à liberalização da legislação sobre o aborto.” 
SARMENTO, Daniel. “Legalização do aborto e constituição.” In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, 
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foi um fator decisivo para que o Estado moderno e industrializado repensasse a 

legislação acerca do aborto. 

O aborto deixava de ser visto como crime similar ao homicídio para ser 

encarado de nova forma pelas legislações penais mais permissivas. De fato, 

hodiernamente aproximadamente 70% das legislações vigentes permitem o aborto em 

diversas situações de exclusão da ilicitude permitindo o direito de livre escolha da 

mulher.2

O atual Código Penal brasileiro, Decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 

1940 considera a conduta do abortamento crime, tanto para quem o pratica como para  a 

gestante que consente em fazê-lo, salvo nos casos de excludente de ilicitude. 

Recentemente o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, foi pivô de um 

embate com a Igreja Católica quando levantou a possibilidade de tratar o tema do aborto 

sob a ótica da saúde pública. O posicionamento do ministro às vésperas da visita do papa 

Bento XVI ao Brasil provocou uma onda de protestos por parte de setores da sociedade 

ligados à Igreja Católica que se mostraram contrários à discutir a possibilidade do aborto 

vir ou não a ser tratado como um problema de saúde pública. 

Com efeito, é palmar a posição da Igreja Católica. O papa Bento XVI 

declarou que 
Sei que a alma do povo brasileiro, bem como de toda a América Latina, 
conserva valores radicalmente cristãos que jamais serão cancelados. Estou 
certo de que em Aparecida, durante a conferência do episcopado, será 
reforçada tal identidade, ao promover o respeito pela vida, desde a sua 
concepção até o seu natural declínio, como existência própria da natureza 
humana.3

Importa destacar que este trabalho não busca atacar as instituições religiosas, 

porém convém ressaltar que o Brasil é um Estado Laico, ou seja, não adotou ou adota 

qualquer religião oficialmente, garantindo apenas o livre exercício do direito à religião, a 

liberdade de crença. A laicidade é inerente à existência de um Estado democrático e 

pluralista de direito, devendo o Estado atuar na esfera pública sem qualquer interferência 

de convicções religiosas no exercício do poder político. 
[...]sempre que o direito criminal invade as esferas da moralidade ou do bem 
estar social, ultrapassa os seus próprios limites em detrimento das suas tarefas 
primordiais [...]. Pelo menos do ponto de vista do direito criminal, a todos os 

                                                                                                                                             
Flávia. (Org.). Nos limites da vida: aborto, clonagem e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 
humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 7. 
2 Nesse sentido: MORI, Maurizio. A moralidade do aborto: sacralidade da vida e novo papel da 
mulher. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 26. 
3 VEJA. O vigário de Cristo fala aos brasileiros. São Paulo: Editora Abril, Edição 2008. Ano 40. Nº 19, 
de 16 de maio de 2007, p. 80. 
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homens assiste o inalienável direito de irem para o inferno à sua própria 
maneira, contanto que não lesem ao diretamente ao alheio.4

Vejamos agora alguns dados. Só em 2004, 244 mil mulheres chegaram ao 

SUS com problemas em função de abortos, não tendo como saber quantos foram ilegais. 

O SUS realiza em média 238 mil procedimentos hospitalares de intervenção por aborto 

por ano desde 1999, a um custo médio de R$ 125,005.  

Destarte, um valor aproximado de 29,7 milhões de reais é gasto anualmente 

no Brasil em face de internações decorrentes de aborto. É importante ressaltar ainda que 

“Não estão aí incluídos gastos com casos de abortamento infectado, que evoluem para 

septicemia e exigem internações prolongadas, administração de antibióticos e até 

internações em CTI!”6 Seria então um caso de saúde pública o aborto ilegal? 

Acreditamos que sim.  

A realidade praticamente salta aos olhos, em especial quanto de vê a taxa de 

mortalidade de mulheres em vista de procedimentos de abortos clandestinos, tanto que a 

maioria dos autores classifica este como a quinta causa de morte materna do Brasil, 

tendo repercussões sociais e econômicas ainda maiores do que se espera.  

A própria opinião pública já tende para uma visão mais liberal da legislação 

brasileira sobre o assunto. Segundo recente pesquisa feita pelo instituto Vox Populi7 

51% do brasileiros não concorda com a proibição do aborto em qualquer circunstância.  

Vê-se que os gastos em saúde pública com a questão do aborto tem sido 

demasiados. Além disso, há uma verdadeira indústria do aborto ilegal sustentada na base 

desta proibição estatal. Calcula-se que os custos para um abortamento clandestino girem 

em torno de R$ 1.500 a R$ 3.500.8

Tanto é que outros países já vem tratando a questão do aborto como 

problema de saúde pública, optando pela descriminalização do mesmo em diversos casos 

e situações, bem como pela sua legalização, ou seja, o oferecimento de tratamento 

público e gratuito pelas redes de saúde. Vejamos então o posicionamento do direito 

comparado no que diz respeito especificamente à questão do aborto. 

                                                 
4 DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. Coimbra: Coimbra Editora, 
1984, p. 405-406. 
5 REDE FEMINISTA DE SAÚDE. Dossiê Aborto – Mortes preveníveis e evitáveis: dossiê. Belo 
Horizonte: rede Feminista de Saúde, 2005, p. 20. 
6 REDE FEMINISTA DE SAÚDE, op. cit., p. 20. 
7 CARTA CAPITAL. Quo vadis, Bento XVI? São Paulo: Editora Confiança, 9 de maio de 2007. Ano 
XIII, Nº 443, p. 12-13.  
8 REDE FEMINISTA DE SAÚDE, op. cit, p. 20. 
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Foi nos Estados Unidos9 que ocorreu o mais famoso e conhecido caso do 

mundo ocidental acerca da descriminalização do aborto. No chamado caso Roe vs. 

Wade10 em 1973, o direito à privacidade (já reconhecido pela Suprema Corte dos EUA 

no caso Griswold vs. Connecticut de 1965 que descriminalizou o uso ou prescrição 

médica da pílula anticoncepcional) foi base para considerar inconstitucional uma lei do 

Estado do Texas que tratava o aborto como crime. 

Nos moldes do caso Roe vs. Wade o aborto seria livremente permitido no 

primeiro trimestre da gestação, sendo que no segundo semestre caberia regulamentação 

do Estado visando apenas a salvaguarda do direito à saúde da gestante. Apenas no 

terceiro semestre que os Estados poderiam proibir o procedimento abortivo, salvo 

quando necessária a interrupção da gravidez para a proteção da mãe. 

Em Portugal o aborto só é permitido em casos específicos de risco de vida da 

gestante, estando, portanto, amparado o direito à saúde desta, no caso de gravidez 

decorrente de violência sexual e nos casos de má-formação ou doença incurável do feto. 

Difere, portanto, do Brasil, onde não se admite a possibilidade de interrupção da 

gestação em casos de má-formação congênita como é o caso da anencefalia, discutido 

inclusive no STF pela Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 5411. 

Já a Corte Constitucional Alemã, em 1993 no julgamento do caso 88 

BverfGE 203, 1993 - Aborto II (88 BverfGE 203, 1993 - Schwangerschaftsabbruch II) 

considerou inconstitucional a legalização do aborto, salvo em casos especiais. No 
                                                 
9 Nesse sentido: “No âmbito de aplicação substantiva do devido processo legal, os casos que mais 
destacadamente marcaram época, pela ousadia, foram Griswold vs. Connecticut e Roe vs. Wade, onde a 
Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais e consagrou um novo direito, não 
expressamente previsto na Constituição, que foi o direito de privacidade.” BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos da Dogmática Constitucional 
Transformadora. 6ª ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 222-223. 
10 Vejamos parte do voto do Justice Harry Blackmun da Suprema Corte dos Estados Unidos: “This right of 
privacy, whether it be founded in the Fourteenth Amendment's concept of personal liberty and restrictions 
upon state action, as we feel it is, or, as the District Court determined, in the Ninth Amendment's 
reservation of rights to the people, is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to 
terminate her pregnancy. The detriment that the State would impose upon the pregnant woman by denying 
this choice altogether is apparent. Specific and direct harm medically diagnosable even in early pregnancy 
may be involved. Maternity, or additional offspring, may force upon the woman a distressful life and 
future. Psychological harm may be imminent. Mental and physical health may be taxed by child care. 
There is also the distress, for all concerned, associated with the unwanted child, and there is the problem 
of bringing a child into a family already unable, psychologically and otherwise, to care for it. In other 
cases, as in this one, the additional difficulties and continuing stigma of unwed motherhood may be 
involved. All these are factors the woman and her responsible physician necessarily will consider in 
consultation.”  (grifos nossos) http://members.aol.com/abtrbng/410b4.htm. Acesso em 36 de junho de 
2007. 
11 A Petição inicial da ADPF nº 54 pode ser encontrada em: http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?d=ADPF&s1=54&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THES
OFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADPFN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20. Acesso em 01 de dezembro de 
2005. 
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entendimento desta, os embriões possuem dignidade, porém não uma dignidade 

absoluta, devendo o direito à vida do nascituro ser mensurado com certos direitos da 

mulher, tais como à proteção e respeito a sua dignidade, seu direito à vida e à integridade 

física e seu direito ao desenvolvimento da personalidade, ou seja, de autodeterminação 

A corte alemã afirmou neste mesmo caso que não necessariamente a 

proteção ao feto deveria ser feita pelos meios repressivos de direito penal, ou seja que 

outras condutas são mais eficazes que a ameaça de sanção penal. Dois anos mais tarde, 

em 1995 foi editada na Alemanha uma lei que descriminalizou o aborto nas 12 semanas 

iniciais da gestação, com um procedimento próprio que inclui um serviço de 

aconselhamento. 

Concluímos, portanto, que a legislação brasileira acerca da questão do aborto 

se apresenta em descompasso com a maioria da legislação mundial, tratando o problema 

sob uma perspectiva de direito penal e criminal. Vistos estes comentários acerca do 

aborto, sua evolução histórica e a questão de como o mesmo se apresenta no atual 

contexto social mundial e brasileiro, trataremos agora do direito à saúde e da dignidade 

da pessoa humana, para posteriormente ver no que estes influem na descriminalização 

do aborto. 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA  

Se nos questionar-mos o que vem a ser o direito à saúde e o que vem a ser o 

princípio da dignidade da pessoa humana dificilmente encontraremos uma resposta 

precisa. Não é da nossa ousadia esgotar temas tão amplos como estes apenas nestas 

poucas linhas, todavia adotaremos um posicionamento baseando-se nas obras de outros 

doutrinadores que temos por mais adequado para este trabalho, a começar pelo direito à 

saúde. 

Hodiernamente, o direito a saúde não mais se resume a mera ausência de 

qualquer doença ou patologia em uma pessoa. Nada mais equivocado do que esta visão. 

Após a criação da Organização Mundial de Saúde – OMS em 1946, o conceito de saúde 

passou a ser o completo estado de bem estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade.  
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Para Cíntia Lucena12 o direito a saúde teria as qualificações de direito 

subjetivo, individual (de primeira geração), fundamental, social (de segunda geração), 

transindividual (de terceira geração), de quarta e de quinta gerações13.  

No Brasil, porém, o direito à saúde só veio a ser considerado um direito 

social e fundamental pleno com a Constituição Federal de 1988. Estabelece a atual carta 

magna da nação brasileira em seu artigo 6º: 
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição; 

Verifica-se que o constituinte expressamente buscou amparar o direito à 

saúde na ordem jurídica nacional como direito fundamental ao inseri-lo no título II – 

Dos direitos e garantias fundamentais. Por sua vez o artigo 196 estabelece: 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

O Estado tem o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem 

justamente a efetivação do direito à saúde. Isto decorre justamente da própria natureza 

deste de direito social, isto é, direito que exige do Estado prestações materiais para que 

se tornem plenamente efetivo. Outrora de juridicidade e concreção dúbias, em face de 

sua natureza ter sido encarada como meramente programática, tais direitos, no atual 

contexto da evolução da teoria constitucional apresentam-se como de aplicabilidade 

imediata.14

O direito a saúde possui tanto um aspecto negativo ou defensivo quanto um 

positivo ou prestacional15. Quanto ao aspecto negativo, trata-se de impedir que um 

terceiro, incluindo o próprio Estado, possa por meio de suas ações causar um dano a 

saúde de uma pessoa, entendendo-se por aí a saúde física e psíquica. Já a dimensão 

                                                 
12 Conforme: LUCENA, Cíntia. “Direito à saúde no constitucionalismo contemporâneo.” In: ROCHA, 
Carmén Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 245-247. 
13 A descrição da autora, a nosso ver a mesma se demonstrou um tanto equivocada em qualificar o direito 
à saúde como de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. De acordo com a teoria do prof. 
Willis Santiago Guerra Filho “[...] ao invés de “gerações” é melhor se falar em dimensões, nesse contexto, 
não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações anteriores não desaparecem com o surgimento 
das mais novas. Mais importante é que os direitos gestados em uma geração, quando aparecem em uma 
ordem jurídica que já trás direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos de 
geração mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais adequada – e, 
consequentemente, para melhor realiza-los.” GUERRA FILHO, Willis Santiago. “O Processo como 
Referencial Teórico para o Estudo de Direitos Fundamentais.” In: CAMARGO, Marcelo Novelino (org.). 
Direito Constitucional: Leituras Complementares. Salvador: Jus PODIVM, 2006, p. 27. 
14 Nesse sentido: BONAVIDES, , Paulo. Curso de direito constitucional. 17ª ed. Atual. São Paulo: 
Malheiros, 07.2005, p. 564-565; GUERRA, Marcelo Lima. Os direitos fundamentais e o credor na 
execução civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 83-89. 
15 Nesse sentido: LUCENA, op., p. 245. 
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positiva trata de encarar a saúde como um dever do Estado, devendo o mesmo 

implementá-la através de políticas públicas. Não deve meramente impedir que os 

cidadãos causem lesões recíprocas uns aos outros, mas, acima de tudo, deve promover o 

bem estar mútuo e recíproco. 

Mas e quanto à dignidade da pessoa humana? Qual a sua essência? Como 

esta se relaciona com o direito à saúde? Antes de mais nada cumpre verificar que o 

próprio conceito de dignidade da pessoa humana é deveras difícil, se não impossível, de 

ser delimitado devido a ser extremamente vago e abstrato.16  

O filósofo Emmanuel Kant17 por exemplo, estabeleceu como fundamento da 

dignidade humana a autonomia ética, sendo que o homem nunca poderia ser tratado 

como objeto, nem por ele próprio. A autonomia da vontade do homem seria justamente a 

capacidade humana de se auto-determinar e agir conforme esta autodeterminação, 

mediante prévia compreensão das leis. Segundo Kant: 
Os seres cuja natureza depende, não em verdade da nossa vontade, mas da 
natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como 
meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se 
chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si 
mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples 
meio e que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (e é um 
objeto de respeito).18 (grifos nossos) 

Dos autores por nós pesquisados, o que nos parece ter a melhor definição é 

Ingo Wolfgang Sarlet, para quem é:  
[...]a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano o que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
que assegurem a pessoa tanto como todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos.19 (grifos nossos) 

Cumpre destacar ainda o pensamento de Miguel Reale no qual a justiça 

“[...]não é senão a expressão unitária e integrante dos valores todos de convivência, 

pressupõe o valor transcendental da pessoa humana, e representa, por sua vez, o 

pressuposto de toda a ordem jurídica.”(grifo nosso)20

                                                 
16 Nesse sentido ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1993, p. 107. 
17 Para melhor detalhes do pensamento de Kant acerca da autonomia e heteronomia vide BOBBIO, 
Noberto. Direito e estado no pensamento de Emanuel Kant. 2ª edição. São Paulo: Mandarim, 2000, p. 
95-103. 
18 KANT, Immanuel. Fundamentos da Metafísica dos Costumes, in: Os Pensadores – Kant (II), Trad. 
Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 141. 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 4ª ed. rev. Atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2006, p. 60. 
20 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 272. 
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Todo direito fundamental possui projetado em si parte da dignidade da 

pessoa humana, estando diretamente vinculado à mesma. Tanto os direitos negativos ou 

de defesa quanto os direitos positivos ou prestacionais correspondem assim, em maior 

ou menor escala, à concretizações da dignidade da pessoa humana.21

Constatados estes pontos, trataremos agora da relação existente entre 

escassez, aplicação e alocação de recursos, o direito à saúde e a dignidade da pessoa 

humana. 

 

3 DIREITO, ECONOMIA E ESCASSEZ – A INEFICÁCIA DA 

CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

Hodiernamente, em face do desenvolvimento cada vez maior das ciências da 

economia, e do direito, torna-se inegável que ambas compartilham de uma íntima 

conexão. Tanto a economia como o direito são basicamente atividades humanas, sendo 

portanto, se nos valermos da clássica definição apresentada por Dilthey22, consideradas 

ambas ciências do espírito. 

O conceito de economia relaciona-se diretamente com o de necessidade e 

escassez. Na atual sociedade eminentemente consumista, as necessidades humanas 

parecem que cada vez mais multiplicam-se em todas as direções, surgindo diariamente 

novas necessidades a serem satisfeitas. Todavia, os recursos que estão disponíveis na 

natureza para a satisfação das necessidades humanas não são infinitos, mas sim 

limitados. 

Segundo Fábio Nusdeo, economia e direito estão intimamente ligados, sendo 

indissociáveis, em vista de que  
[...]as relações básicas estabelecidas pela sociedade para o emprego de 
recursos escassos são de caráter institucional, vale dizer, jurídico. Por outro 
lado, as necessidades econômicas influenciam a organização institucional e a 
feitura das leis. De qualquer maneira, não existe fenômeno econômico não 
inserido em um nicho institucional23(grifos nossos) 

Todo direito, seja ele social, individual ou político, possui, em menor ou 

maior escala um custo. Não se pode estudar o direito de forma isolada da economia, pois 

                                                 
21 Nesse sentido: SARLET, op. cit., p. 98. 
22 “Baseado na distinção kantiana entre o mundo do ser e o mundo do dever ser, Dilthey classificou as 
ciências em ciências da natureza e ciências do espírito. (...) existe um mundo dado (natureza) e um mundo 
construído (cultura), evidenciando que somos criaturas de certo modo limitadas pelo mundo dado, ao 
mesmo tempo que, trazendo semelhanças com o Criador, podemos construir outro mundo, o mundo da 
cultura.” MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica e unidade axiológica da constituição. 
2ª edição. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 38-39. 
23 NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 2. ed. Rev. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 42. 
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isto seria ignorar a realidade que os recursos são limitados materialmente. Devem 

portanto serem feitas escolhas em que e de que forma tais recursos limitados serão 

alocados. 

É o que nos leva as chamadas escolhas trágicas, ou “tragic choices” da obra 

homônima de Guido Calabresi e Philip Bobbitt. Segundo estes referidos autores: 
The distribution of some goods entails great suffering or death. When 
attention is riveted on such distributions they arouse emotions of compassion, 
outrage, and terror. It is then that conflicts are laid bare between on the one 
hand, those values by which society determined the beneficiaries of the 
distributions, and (with nature) the perimeters of scarcity, and on the other 
hand, those humanistic moral values wich prize life and well-being.24 (grifos 
nossos) 

Esta questão da escassez e da necessidade de alocação de recursos assume 

especial relevância quando se trata do acesso à saúde. Isto se dá principalmente em vista 

ao aumento crescente dos custos de tratamento médico de pacientes, tendo até mesmo os 

países mais ricos que selecionar pacientes em estado menos gravoso, uma vez que os 

serviços de saúde não dispõem de recursos suficientes para suprimir esta demanda.25

O Estado tem, além do papel defensivo ou negativo de proibir a violação 

recíproca do direito à saúde pelo indivíduos entre si devendo ele mesmo auto-limitar o 

seu próprio poder a fim de evitar lesioná-lo igualmente, também um papel positivo, ou 

seja, de implementar efetivamente o direito à saúde.26  

Ana Paula de Barcellos27 trata dessa questão da relação escassez e 

necessidade através do que denomina de reserva do possível. A doutrinadora ressalva 

que ao se tratar da efetivação dos direitos sociais, é importante lembrar que há um limite 

de possibilidades materiais para esses direitos. Todavia, ainda na lição desta 

doutrinadora, é fato que a Constituição estabelece metas ou objetivos fundamentais a fim 

de priorizar determinadas áreas nas quais os gastos públicos devem ser feitos. 

Em suma: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode 
ignorar. O intérprete deverá levar em conta ao afirmar que algum bem pode 
ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu 
fornecimento pelo Estado. Por outro lado não se pode esquecer que a 
finalidade do Estado ao obter recursos, para em seguida gasta-los sob a forma 

                                                 
24 CALABRESI, Guido & BOBBITT, Philip. Tragic Choices. New York: W. W. Norton & Company, 
1978, p. 18. 
25 Nesse sentido: AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha. Em busca de critérios jurídicos para 
lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 133-147. 
26 Lamentável, portanto, que o Estado brasileiro seja deveras negligente quanto a efetivação do direito à 
saúde. É palmar hoje o descaso diário vivenciado pela população nas intermináveis filas de atendimento 
dos hospitais da rede pública que muitas vezes despontam nos jornais e revistas da nação. Verifica-se que 
a realidade da nação é de uma constante violação ao direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 
27 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 236-241. 
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de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é 
exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição.28 (grifos 
nossos) 

A análise econômica do direito é de importância basilar para a 

implementação de políticas públicas, porém não deve ser feita de modo radical e 

extremo, desconsiderando os valores expostos no ordenamento. Com efeito, o direito 

não tem em vista única e exclusivamente a otimização da aplicação dos recursos 

econômicos, mas, sobretudo, os valores constitucionalmente postos que devem orientar a 

atuação dos poderes públicos em todas as suas esferas.29 Mas o que isto tem a ver com a 

descriminalização do aborto? 

Vimos que a política do Estado brasileiro de criminalizar o aborto em 

verdade não tem obtido resultados favoráveis, pois não tem conseguido alcançar seu 

objetivo primordial, qual seja a coibição das condutas de abortamento. Urge que o 

Estado brasileiro encontre métodos mais eficazes para fazê-lo. Eis aí a importância da 

análise econômica do direito na questão específica da legislação penal criminalizante da 

conduta abortiva, ela põe em foco os holofotes sobre a situação real, qual seja a 

ineficácia da política criminalizante do aborto. 

Conforme menciona Paula Forgioni “a relação existente entre o método 

jurídico e o método juseconômico deve ser de complementariedade e não de substituição 

ou oposição”30. Resta, portanto, configurada a relação existente entre direito e 

economia31.  

A fim de efetivar o valor máximo da Constituição, a saber a dignidade da 

pessoa humana da gestante, inevitavelmente nos deparamos com a realidade da escassez 

dos recursos. Pergunta-se então: O que é mais viável, criminalizar o aborto mesmo que 

isso viole os direitos à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana da mulher? 

Ou investir em políticas públicas educativas, mais eficazes que a sanção penal, como fez 

o Estado alemão?  

                                                 
28 BARCELLOS, op. cit., p. 245-246. 
29 Nesse sentido: FORGIONI, Paula A. Análise econômica do direito (AED): Paranóia ou 
mistificação? In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo: Malheiros, 
Ano XLIV, julho-setembro/2005, p. 250-251. 
30 BARCELLOS, op. cit., p. 256. 
31 David Campbell e Sol Picciotto destacam que advogados e economistas operam numa relação entre o 
Estado (esfera pública) e o mercado (esfera privada), vez que são os conceitos chave de direito e dinheiro 
que operacionalizam a relação entre tais esferas.CAMPBELL, David e PICCIOTTO, Sol. “Exploring the 
interaction between law and economics: the limits of formalism”, em 
http://www.lancs.ac.uk/staff/lwasp/lawecon.pdf. Acesso em 18 de junho de 2007. 
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A carta magna de 1988 estabelece um consenso mínimo do que deve ser 

priorizado nos gastos do Estado para o efetivo bem-estar dos cidadãos, de todos os 

cidadãos, incluídas aí, portanto, as gestantes.  

É o que se chama de mínimo existencial32, qual seja, o conjunto de 

condições e prestações materiais mínimas para a garantia do princípio da dignidade da 

pessoa humana, podendo serem tais prestações exigidas diretamente do Poder Judiciário. 

Aliás, frise-se que, atualmente, é crescente a demanda ao Poder Judiciário para a 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, ao menos neste mínimo 

existencial. Vários doutrinadores já escreveram sobre o assunto, não tendo chegado 

ainda a um consenso sobre o que compõe o mesmo. 

Todavia, para quase todos estes, o direito à saúde estaria englobado nesse 

mínimo existencial, porém agora surgem novos questionamentos: em qual medida e 

extensão estaria o direito a saúde assegurado dentro desse mínimo existencial? Estaria o 

judiciário autorizado a efetivar toda e qualquer demanda a uma prestação de saúde? Até 

que ponto poderia saúde ser estratificada em camadas nas quais uma parte seria 

considerada integrante do mínimo existencial e outra não? 

Segundo Ana Paula de Barcellos33, nas questões específicas envolvendo o 

direito à saúde e a sua efetivação pelas vias jurisdicionais, por ela considerado como 

integrante do mínimo existencial, é que ocorrem as maiores e mais complexas 

dificuldades para os magistrados. Primeiro porque estes não lidam com orçamentos em 

folhas de papel, mas diretamente com o suplício individual no caso concreto, segundo 

porque o direito à saúde não admite gradações. 

Todavia, em vista do princípio da dignidade da pessoa humana, deve o Poder 

Judiciário ter papel mais ativo na efetivação dos mesmos, garantindo o direito à saúde 

dos cidadãos e não se deixando intimidar com argumentos de que estaria supostamente 

invadindo a esfera do executivo ou legislativo.34  

Baseando-se a mesma na Constituição Federal de 1988 a Ana Paula de 

Barcellos identifica como integrantes do mínimo existencial quanto ao direito à saúde 

                                                 
32 O professor Ingo Wolfgang Sarlet estabelece que a teoria do mínimo existencial surgiu por obra do 
tribunal Federal Constitucional Alemão, baseando-se este na doutrina daquele país. Estes direitos seriam 
portanto alvo prioritário dos gastos públicos. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 309. 
33 BARCELLOS, op. cit., p. 274-281. 
34 Nesse sentido: “Em relação aos habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos 
órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação de recursos e destinação de recursos públicos, não nos 
parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação da 
vida humana.” SARLET, op. cit., p. 298. 
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apenas a prestação do serviço de saneamento, o atendimento materno-infantil, as ações 

de medicina preventiva e as ações de prevenção epidemiológica. Destarte, em sua visão 

a medicina curativa, em regra não estaria dentro deste mínimo existencial. 

A falência do Estado brasileiro quanto ao atendimento de serviços básicos de 

saúde, todavia, não se demonstra como desculpa para que o Estado não arque com 

responsabilidades que lhe é ordenada pela Constituição35. Muito menos o fato de que 

alguns tratamentos, em vista de terem custo elevado, teoricamente, não seriam 

economicamente viáveis. 

Destacamos então que, com a descriminalização do aborto, os recursos que 

atualmente são gastos com tratamento de curetagem e demais seqüelas existentes em 

face de condutas abortivas mal sucedidas poderiam ser aplicados justamente para a 

efetivação do direito à saúde. 

Ora Estado tem como objetivo primordial garantir não apenas a mera 

existência dos seus cidadãos, mas, sobretudo a sua existência digna. Isso ocorre com a 

criminalização do aborto? Certamente, conforme já vimos, referida conduta em muito 

acaba trazendo mais prejuízos que benefícios para a sociedade. 

 

4 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS - A DESCRIMINALIZAÇÃO DO 

ABORTO 

Vimos no tópico anterior o problema relativo à efetivação do direito à saúde 

e do princípio da dignidade da pessoa humana no que condiz a questão da escassez de 

recursos disponíveis ao Estado para o atendimento real e eficaz da população. Vimos 

também que não foram poucos os autores que já trataram do problema da efetivação do 

direito a saúde numa perspectiva deste como um todo, porém neste trabalho, trataremos 

da questão específica dos direitos reprodutivos e de sexualidade (que conforme veremos 

mais adiante relacionam-se diretamente com o direito à saúde) na questão específica do 

aborto. 

Assim cumpre respondermos a uma pergunta: O que e quais seriam os 

direitos reprodutivos? Qual o rol de prestações que seriam abarcadas por tais direitos e 

como se daria esta proteção? 

                                                 
35 Nesse sentido: “Se o Estado reclamou para si a tarefa de prestação de tal direito, não poderá se escusar 
de seu cumprimento, mediante a tese de que não existem verbas alocadas em orçamento prévio.” 
LUCENA, op. cit., p. 266. 
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Os direitos humanos não são estanques, estando em constante evolução, 

possuem uma historicidade que lhes é inerente. Com efeito, a realidade influi no direito e 

este naquela de modo que, diariamente, surgem novas situações as quais o direito pode 

(e deve) tratar.  

Só recentemente os direitos ditos sexuais ou reprodutivos foram alçados ao 

status de direitos humanos. Foi femininos a partir da década de 1990, com as 

conferências do Cairo em 199436 e de Beijing em 1995 que os direitos sexuais e 

reprodutivos passaram a ser considerados como integrantes do rol dos direitos humanos. 

O conteúdo básico dos direitos sexuais reprodutivos concerne à liberdade de 

reprodução, ou seja, trata da liberdade inerente à condição humana que homens e 

mulheres possuem (principalmente as mulheres) acerca do desejo de se reproduzir ou de 

não o fazer. Trata da própria questão da autodeterminação individual37 quanto ao livre 

exercício da sexualidade e da capacidade reprodutiva, sem qualquer ação do Estado no 

sentido de coerção à mesma. 

Os direitos sexuais e reprodutivos relacionam-se direitamente com o direito a 

saúde. Segundo Flávia Piovesan e Wilson Ricardo Buquetti Pirota, os direitos 

reprodutivos relacionam-se direitamente com “o acesso a um serviço de saúde que 

assegure informação, educação e meios, tanto para o controle de natalidade, como para a 

procriação sem riscos de saúde.”38

É inerente ao direito à saúde a capacidade de desfrutar de uma vida sexual 

segura e satisfatória, bem como o direito de reproduzir-se quando desejado, e não ser 

forçado pelo Estado à faze-lo. Concluímos assim que o direito à saúde está diretamente 

relacionado aos direitos sexuais e reprodutivos, de modo que os problemas que citamos 

acerca da alocação de recursos e da escassez relativos àqueles também se aplicam a 

estes.  

                                                 
36 “O Plano de Ação do Cairo reconhece, como parte do direito à saúde sexual e reprodutiva, o direito das 
pessoas de usufruírem o progresso científico, e recomenda aos Estados-Partes que garantam o acesso à 
esse direito através da oferta de tratamento e medicamentos que possibilitem o controle de homens e 
mulheres de sua fecundidade.” BARSTED, Leila Linhares. “Direitos humanos e descriminalização do 
aborto”. In: Nos limites da vida: aborto, clonagem e eutanásia sob a perspectiva dos direitos 
humanos. SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. (Org.). Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, 
p. 103. 
37 Nesse sentido: BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 
Anais da I Conferência Nacional de Políticas voltadas para as Mulheres. Brasília: Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres, 2004, p. 82. 
38 PIOVESAN, Flávia e PIROTA, Wilson Ricardo Buquetti. “A proteção dos direitos reprodutivos no 
direito internacional e no direito interno” In: PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São 
Paulo: Max Limonad, 1998, p. 167-168 

5243



 

A questão do aborto ganha especial relevância nesta questão. Conforme 

vimos é fato que o aborto no Brasil hoje é tido como crime, sendo que esta 

criminalização acaba por afetar de forma severa os cofres públicos. Com efeito, 

conforme aludimos os gastos com a saúde pública apenas com curetagem giram na casa 

dos milhões de reais. 

O aborto como a 5ª causa de morte materna no Brasil, de modo que os custos 

sociais e até mesmo econômicos da criminalização do mesmo são ainda maiores, pois, 

inevitavelmente, milhares de mulheres que se vêem obrigadas a proceder desta forma 

acabam por morrer deste modo. 

Vê-se que, a legislação brasileira atual, que trata o aborto como um crime, é 

economicamente inviável em vista dos gastos públicos que carreta. Ademais, frise-se 

que a legislação criminal não alcança os resultados desejados, quais sejam os de coibir a 

prática do aborto. Esta postura não impede que cerca de 42 a 50 milhões de abortos 

sejam realizados no mundo, metade na ilegalidade e, portanto exposta a risco. Calcula-se 

que cerca de 13% das mortes maternas do mundo seja decorrente de abortos ilegais.39

Com efeito, Faúndes e Barzelatto destacam que 
o aborto inseguro é um problema de saúde pública de grandes proporções. 
Partindo dessa idéia eles demonstram que a proibição ao aborto não traz 
nenhum resultado positivo: não impede que eles sejam realizados, e ainda 
expõe as mulheres a riscos de saúde que poderiam ser controlados em caso de 
legalização.40(grifos nossos) 

A criminalização não coíbe a conduta do aborto em si, protegendo o valor da 

vida humana do feto, pelo contrário, leva sim milhares de mulheres que não tem 

condição de fazê-lo em condições apropriadas à morte.  

Não estamos nos propondo aqui a uma análise exclusivamente econômica e 

desprovida de valores, tal como a que fez Richard Posner ao tratar da possibilidade de 

um mercado de bebês41, na qual analisa a questão do potencial econômico de investir em 

crianças, e conclui que a solução mais viável para a solução da falha de mercado “baby 

shortage” seria um livre mercado de bebês. 

Todavia, não podemos também de deixar em aberto a seguinte questão: Será 

que se os homens engravidassem, a conduta do aborto seria proibida? Dificilmente, pois 

                                                 
39 REDE FEMINISTA DE SAÚDE, op. cit, p. 34. 
40 REDE FEMINISTA DE SAÚDE, op. cit, p. 35. 
41 Posner defende estas idéias no texto “The Legal Protection of Children“ In: POSNER, Richard A., 
Economic Analysis of Law. Boston: Little Brown, 1992, p. 154-158. Ademais, para uma análise do 
pensamento de Posner vide o texto: CAMPBELL, David e PICCIOTTO, Sol. “Exploring the interaction 
between law and economics: the limits of formalism”, em http://www.lancs.ac.uk/staff/lwasp/lawecon.pdf. 
Acesso em 18 de junho de 2007. 
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os próprios direitos humanos foram concebidos primordialmente num contexto 

androcêntrico e sexista, relegando vícios de subordinação, discriminação e falta de 

equidade em relação às mulheres.42  

O direito tem outros valores a considerar além do econômico, ou seja de uma 

otimização da alocação de recursos. Levamos aqui em consideração o valor da dignidade 

da pessoa humana da mulher, pois, conforme aludimos acima, a criminalização não é 

solução juridicamente viável em vista de não obter resultados adequados, quais seja a 

prevenção da conduta abortiva.  

Pelo contrário, uma política criminalizante da conduta abortiva viola este 

valor. Conforme bem destacou Silvia Pimentel ao tratar da descriminalização do aborto 

“Importa descriminar para não discriminar. Importa deslocar o tratamento jurídico do 

campo do direito penal para o da educação e da saúde pública.”43 A descriminalização 

do aborto, além de possibilitar uma compensação dos gastos com saúde pública, tornaria 

efetivos os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. 

Segundo a doutrina especializada no assunto44, estes recursos seriam melhor 

empregados em políticas públicas de prevenção e educação sexual que verdadeiramente 

obtêm resultados mais concretos quanto a diminuição do número de abortos. Os sistemas 

educacionais e de saúde pública demonstram-se, portanto, mais aptos a lidar com o 

problema do abortamento do que o poder punitivo do Estado. 

Investir em planejamento familiar, dar especial atenção à saúde feminina 

com políticas públicas45 voltadas para a mesma, superar a discriminação do estigma da 

mãe solteira, amparar socialmente as gestantes, criar centros de medicina preventiva e 

pré-natal são medidas que tornam a questão da prevenção ao aborto mais efetiva46, tanto 

do ponto de vista econômico, em vista a melhor alocação de recursos, quanto do ponto 

de vista jurídico, pois salvaguarda os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

 
                                                 
42 Nesse sentido: MAINIERI, Yolanda Ingianna. “Os direitos humanos das mulheres”. In: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Anais da I conferência 
Internacional de Direitos Humanos. Brasília: OAB, Conselho Federal, 1997, p. 121. 
43 PIMENTEL, Silvia. “Um pouco da história da luta pelo direito constitucional à descriminalização e à 
legalização do aborto: Alguns textos, várias argumentações. Assim temos falado à décadas” In: 
SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. (Org.). Nos limites da vida: aborto, clonagem e eutanásia 
sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 162. 
44 BARSTED, op. cit., p. 103. 
45 Para um maior detalhamento acerca de sugestões de políticas públicas voltadas para a mulher, é 
importante ver as diretrizes propostas na I Conferência Nacional de Políticas voltadas para as Mulheres 
para a construção do Plano Nacional de Polítcas para as Mulheres em: BRASIL, op. cit, p. 79-100. 
46 Nesse sentido: JUNGES, José Roque. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Ed. 
UNISINOS, 1995, p. 135. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição feita neste trabalho, podemos concluir que a atual política 

do Estado brasileiro de criminalizar o aborto se demonstra deveras ineficaz do ponto de 

vista econômico e inviável do ponto de vista jurídico. Vimos que economia e direito são 

ciências complementares que buscam otimizar o bem estar social, porém devemos tomar 

cuidado para não cair em uma análise econômica do direito extrema que seja desprovida 

de valores. 

 Vimos também que significativa parcela da população brasileira já se 

apresente favorável quanto à descriminalização do aborto, em vista de que já se fazem 

sentir os reflexos da retrógrada legislação brasileira, alinhando-se portanto a 

descriminalização com o surgimento de novos valores na sociedade brasileira. 

Com efeito, o código penal brasileiro remonta à época de 1940, na qual a 

segunda guerra sequer havia terminada e o movimento pela efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana como centro e fundamento dos ordenamentos jurídicos e 

matriz dos direitos fundamentais sequer havia começado. Não se adequa, portanto, 

referido diploma legal para a resolução de questões como a do abortamento nos moldes 

como sem mostra em pleno século XXI.  

Isto posto, concluímos que a política de criminalização do aborto é 

economicamente ineficaz, pois, conforme o demonstrado, a contenção de procedimentos 

abortivos melhor se viabiliza com a aplicação de recursos em áreas de educação e de 

saúde pública. Ao decidir acerca da política de alocação de recursos destinados à saúde 

pública, cumpre ao Estado buscar aquela que melhor efetive o direito à saúde, que vimos 

estar diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Alem disso, é inviável também do ponto de vista jurídico vez que não 

reprime a conduta abortiva, além de violar frontalmente o direito à saúde e o princípio da 

dignidade da pessoa humana da mulher, vez que agride frontalmente seus direitos 

sexuais e reprodutivos de autodeterminação enquanto ser humano. Coisifica o corpo da 

mulher o tratamento do aborto por intermédio de uma política criminal. 

Conclui-se que ao tratar o aborto como um problema de saúde pública, 

oferecendo um tratamento adequado por um sistema de saúde pública de qualidade, o 

Estado está efetivando os direitos ditos sexuais e reprodutivos femininos, resguardando, 

portanto, o direito à saúde da mulher e sua dignidade enquanto pessoa humana. 

Ademais, economicamente é também solução mais viável, vez que aloca os recursos 
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disponíveis para a saúde de forma mais eficiente que a atual, implementando assim o 

bem estar da comunidade de forma mais eficiente. 
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IDEOLOGIA DA DEFESA SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DA IDEOLOGIA DA 

PUNIÇÃO. 

 

       Genilma Pereira de Moura 

 

RESUMO 

A ideologia  da punição na sociedade atual pode legitimar-se através da ideologia da 

defesa social apresentada e definida (por meio de princípios) pelo autor Alessandro 

Baratta. 

Essa ideologia veio a constituir-se não apenas na ideologia dominante na ciência penal, 

na criminologia e nos representantes do sistema penal, mas também no saber comum 

dos indivíduos sociais sobre a criminalidade e a pena. 

Como expressa Vera Regina, a ideologia da defesa social sintetiza o conjunto das 

representações sobre o crime, a pena e o direito penal construídas pelo saber oficial e, 

em especial, sobre as funções socialmente úteis atribuídas ao Direito Penal (proteger 

bens jurídicos lesados garantindo também uma penalidade igualitariamente aplicada 

pelos seus infratores) e à pena (controlar a criminalidade em defesa da sociedade, 

mediante a prevenção geral (intimidação) e especial (ressocialização). 

O sistema penal atual, na prática, não realiza o discurso da defesa social que 

apresenta.Com a grande difusão de crimes, os indivíduos sociais estão defendendo uma 

radicalização no aumento das penas e conseqüentemente da criminalização, implicando 

na restrição do reconhecimento e da aplicação dos direitos fundamentais.         

 

PALAVRAS CHAVES 

IDEOLOGIA; DIREITOS FUNDAMENTAIS; PUNIÇÃO 

 

SUMMARY 

The ideology of the punishment in the current society can be legitimized through the 

ideology of the social defense presented and defined (by means of principles) for the 

author Alessandro Baratta. 

This ideology came to consist not only in the dominant ideology in criminal science, the 

criminology and the representatives of the criminal system, but also in common 
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knowing of the social individuals on crime and the penalty. 

As express Vera Regina, the ideology of the social defense synthecizes the set of the 

representations on the crime, the penalty and the criminal law constructed by knowing 

officer and, in special, on the useful functions socially attributed to the Criminal law (to 

protect injured legal goods also guaranteeing a penalty igualitariamente applied by its 

infractors) and to the penalty (to control crime in defense of the society, by means of the 

general prevention (intimidation) and special (ressocialização). 

The current criminal system, in the practical one, does not carry through the speech of 

the social defense that presents. With the great diffusion of crimes, the social 

individuals are defending a radicalization in the increase of the penalties and 

consequently of the criminalização, implying in the restriction of the recognition and the 

application of the basic rights.  

 

KEYWORDS 

BASIC IDEOLOGY; RIGHTS; PUNISHMENT.                                                                                           

 

 

1)Introdução  

 

 Neste presente texto entende-se a ideologia no seu “significado forte” como 

designa o autor NOBERTO  BOBBIO.1

 O  significado forte tem origem no conceito de Ideologia de Marx, entendido 

como falsa consciência das relações de domínio entre as classes.Este significado 

mantém no seu próprio centro a noção da falsidade: a ideologia é uma crença falsa. É 

um conceito negativo que denota precisamente o caráter mistificante de falsa 

consciência de uma crença política.   

 A falsidade é entendida como uma falsa representação:uma crença ideológica é 

falsa porque não corresponde aos fatos.                                                    

 Com isso percebe-se que a  ideologia da punição  no contexto atual do Brasil 

                                                 
1 BOBBIO,Norberto et al..Dicionário de política. 12 ed. Brasília:Universidade de Brasília, 2002. 
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pode legitimar-se através da ideologia da defesa social apresentada e definida (por 

meios de princípios) pelo autor ALESSANDRO BARATTA.2

 Vera  Regina P. de Andrade enfoca  que” ao mesmo tempo que o Estado 

Moderno encontra no sistema  penal um dos seus instrumentos de violência e  poder 

político, de controle e domínio, necessitou formalmente desde seu nascimento de 

discursividades (“saberes”, “ideologias”) tão aptas para o exercício efetivo deste 

controle quanto para a sua justificação e  legitimação”.3   

 Essa ideologia construída desde a Escola Clássica e passando pela Escola 

Positiva veio a constituir-se não apenas na ideologia dominante na ciência penal, na 

criminologia e nos representantes do sistema penal, mas também no saber comum dos 

indivíduos sociais sobre a criminalidade e a pena. 

 

2) A ideologia  da defesa social  

 

 BARATTA4 define, nestes termos,a ideologia da defesa social mediante 

princípios: 

 1) Princípio do bem e do mal. Há um controle da criminalidade (mal) em defesa 

da sociedade (bem). O delito é um dano para a sociedade e o delinqüente é um elemento 

negativo e disfuncional do sistema social. 

 2)Princípio de culpabilidade. O fato punível é expressão de uma atitude interior 

reprovável, porque seu autor atua conscientemente contra valores e normas que existem 

na sociedade previamente à sua sanção pelo legislador. 

 3)Princípio de legitimidade. O Estado, como expressão da sociedade, está 

legitimado para reprimir a criminalidade, da qual são responsáveis determinados 

indivíduos. Isto se leva a cabo através das instâncias oficiais de controle do delito 

(legislação, policia, magistratura, instituições penitenciaria). Todas elas representam a 

legitima reação da sociedade, dirigida tanto ao rechaço e condenação do comportamento 

individual desviante como à reafirmação  dos valores e normas sociais. 

                                                 
2 BARATTA, Alessandro. Criminologia critica e critica do direito penal. 3 ed..Rio de Janeiro:Revan, 
2002 p 41-44 
3 ANDRADE,Vera Regina  
4  BARATTA,op. cit.. p.41-44. 
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 4)Princípio de igualdade. O Direito Penal é igual para todos. A reação penal se 

aplica de igual maneira a todos os     autores  de delitos. A criminalidade significa a 

violação do Direito Penal e, como tal, é o comportamento de uma minoria desviada. 

 5)Princípio do interesse social e do delito natural. No centro mesmo das leis 

penais dos Estados civilizados se encontra a ofensa a interesses fundamentais para a 

existência de toda a sociedade (delitos  naturais). Os interesses que o Direito Penal 

protege  são  interesses comuns a todos os cidadãos. Somente  uma pequena parte dos 

fatos puníveis representa violações de determinados ordenamentos políticos e 

econômicos, e é punida   em função da consolidação destes (delitos artificiais). 

 6)Princípio do fim ou da prevenção. A pena não tem (ou não tem unicamente) a 

função de retribuir o delito, mas de preveni-lo. Como sanção abstratamente prevista pela 

lei, tem a função de criar uma justa e adequada contra motivação ao comportamento 

criminal, isto é, intimida-lo (prevenção geral negativa ). Como sanção concreta, tem 

como função a ressocialização do delinqüente (prevenção especial positiva). 

 O somatório destes princípios  resulta na ilusão de que se caminha para uma 

sociedade sem criminalidade, onde os não criminosos tem “medo” das penas e os 

criminosos seriam ressocializados.   

 

  

 

3) Ideologia e a questão dos direitos  fundamentais com a pretensa criminalização  

                                                                                                                                                                

 O Estado por representar a sociedade é legitimado a coibir a criminalidade. 

Porém na atualidade, com a grande repercussão de crimes, os indivíduos sociais estão 

defendendo uma radicalização repressiva das penas, onde os direitos fundamentais 

(garantidos pela Constituição – fundamento do Ordenamento Jurídico), de que todos é  

possível o usufruto, são suprimidos. 

 Cirino dos Santos5 enfatiza que” a teoria da linguagem consentiu descobrir o 

significado da projeção de imagens ou símbolos na piscologia do povo pelos meios de 

comunicação de massa, segundo o celebre teorema de THOMAS, assim formulado: 

situações definidas como reais produzem efeitos reais.Logo se imagens da realidade 

                                                 
5  SANTOS, Juarez Cirino dos.Direito penal: parte geral.Curitiba:ICPC, 2006.p.696-697 
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produzem efeitos reais, então seria desnecessário agir sobre a realidade para produzir 

resultados concretos, porque ações sobre a imagem da realidade seriam suficientes para 

criar efeitos reais na opinião publica- por exemplo, ações sobre a imagem da 

criminalidade têm sido suficientes para criar efeitos reais de alarme social, necessário 

para campanhas de lei e ordem desencadeadas com o objetivo de ampliar o poder 

político e legitimar a repressão penal, em épocas de crise social.” 

 Este autor, afirma também,” que o estudo de percepções e atitudes projetadas na 

opinião pública permitiu descobrir os efeitos reais de imagem da criminalidade 

difundidas pelos meios de comunicação de massa, que disseminam representações 

ideológicas unitárias de luta contra o crime, apresentando na mídia como inimigo 

comum de todas as classes sociais – e, desse modo, introduzem divisões nas camadas 

sociais subalternas, infundindo na força de trabalho ativa atitudes de repúdio agressivo 

contra a população marginalizada do mercado de trabalho, por causa de potencialidades 

criminosas estruturais interpretadas como expressão de defeitos pessoais”. 

 Pena de morte, prisão perpetua já são meios optados, por parte da massa social, 

para a restrição da criminalidade. Mas no artigo  5º, XLVII, a,b da Constituição Federal 

do Brasil, estas são definidas como penas que não podem existir, salvo a pena de morte 

em  caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX (CF). No art. 60 ,§ 4º IV (CF), 

a fundamentabilidade dos direitos fundamentais encontra seu cume, pois é expresso que 

os direitos e as garantias individuais não são objetos de deliberação a proposta de 

emenda tendente a aboli-las, ou seja são clausulas pétreas. 

 No art. 5º, III (CF) é garantido ao homem a não submissão a tortura nem a 

tratamento desumano e degradante. 

 Os direitos fundamentais são para a proteção e realização do homem; tem 

aplicação imediata (art.5º §1º); informam materialmente as demais normas, 

determinando integralmente qual deve ser a substância e o  limite do ato que os 

executam. As normas que ferirem as prerrogativas definidas pelos direitos fundamentais 

podem ser tidas como inconstitucionais. 

 Segundo SARLET, “No que diz com a eficácia dos direitos fundamentais 

propriamente dita, há que ressaltar o cunho eminentemente principiológico da norma 

contida no artigo 5°, § 1°, da nossa constituição, impondo aos órgãos estatais e aos 

particulares (ainda que não exatamente da mesma forma), que outorguem a máxima 
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eficácia e efetividade aos direitos fundamentais, em favor dos quais (seja qual for a 

categoria a qual pertençam e consideradas as distinções traçadas) milita uma presunção 

de imediata aplicabilidade e plenitude eficacial. Também no plano da eficácia dos 

direitos fundamentais assume lugar de destaque o principio da proporcionalidade e da 

harmonização dos valores em jogo, sugerindo-se que o limite seja, também aqui, 

reconduzido ao principio fundamental do respeito e da proteção da dignidade da pessoa 

humana fio condutor de toda a ordem constitucional, sem o qual ela própria acabaria por 

renunciar à sua humanidade, perdendo até mesmo a sua razão de ser.”6

O direito penal tem a dignidade da pessoa humana como principio informador. 

Este principio, como afirma INGO SARLET, é afirmado por nosso constituinte de 1988 

como fundamento da Republica e do nosso Estado Democrático de Direito (CF, art.1, 

III). Para este autor tem se por dignidade da pessoa humana : 

 

“a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 

e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 

contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 

como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável (bem estar físico, mental e social), além 

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos”7       

 

              Segundo Sarlet não se pode esquecer que a dignidade independe das 

circunstancias concretas, na qual é inerente  a toda e qualquer pessoa  humana, visto 

que, em principio, todos -mesmo o maior dos criminosos – são iguais em dignidade, no 

sentido de serem reconhecidos  como pessoas – ainda que não se portem de forma 

igualmente digna na suas relações com seus semelhantes, inclusive consigo mesma. 

                                                 
6  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7 ed.. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007.p.470. 
7  ____. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 
2001.p.60. 
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  Este é o mesmo entendimento que subjaz ao artigo 1º da Declaração Universal 

da ONU (1948), segundo a qual “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros 

em espírito e fraternidade”. 

 O principio da dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal, 

objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas 

também implica (numa perspectiva que se poderia designar de programática ou 

impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como 

meta permanente, proteção, promoção e realização concreta de uma vida com dignidade 

para todos, podendo-se sustentar, na esteira da luminosa proposta de Clèmerson Clève, 

a necessidade de uma política da dignidade da pessoa humana e a lição de Pérez Luño, 

“a dignidade da pessoa humana constitui não apenas a garantia negativa de que a pessoa 

não será objeto de ofensas ou humilhações, mas implica também, num sentido positivo, 

o pleno desenvolvimento da personalidade de cada individuo”.8  

Ainda para SARLET , “Nota-se que todos os órgãos, atividades e funções 

estatais encontram-se vinculados ao principio da dignidade da pessoa humana, 

impondo-se-lhes um dever de respeito e proteção, que se exprime tanto na obrigação por 

parte do Estado de abster-se de ingerências na esfera individual que sejam contrarias à 

dignidade pessoal, quanto no dever de protege-la (a dignidade pessoal de todos os 

indivíduos) contra agressões oriundas de terceiros, seja qual for a procedência, vale 

dizer, inclusive contra agressões oriundas de outros particulares, especialmente – mas 

não exclusivamente _ dos assim denominados poderes sociais (ou poderes privados). 

Assim o principio da dignidade a pessoa humana não apenas impõe um dever de 

abstenção( respeito), mas também condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a 

dignidade dos indivíduos.9

 Na ideologia da defesa social apresenta-se o comportamento desviante como o 

mal. Mas no contexto presente tem se a  noção de que o direito penal, na maioria das 

vezes, pune selecionando; aquele que vai ser punido geralmente possui baixo índice de 

renda, educação escolar insuficiente, cor preta e que usa determinado estilo de roupa. É 

criado um estereotipo do criminoso. 

            Juarez Cirino dos Santos define que, 
                                                 
8  Ibid..p. 107-108. 
9  Id. 
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 “ o sistema penal- constituído de lei penal, policia, justiça e 

prisão- é o aparelho repressivo do moderno Estado capitalista, 

garantidor de relações sociais desiguais de produção/ distribuição 

material, responsáveis pela violência estrutural da 

marginalização, do desemprego, dos baixos salários, da falta de 

moradia, do ensino precário da mortalidade precoce, do menor 

abandonado etc., que flagelam a pobreza social. De fato, a ordem 

social desigual é assegurada pela seletividade do sistema de 

justiça criminal nos níveis de definição legal, de aplicação judicial 

e de execução penal, assim estruturado: 

a) em primeiro lugar, a definição legal seletiva de bens jurídicos 

próprios das relações de propriedade e de poder das elites 

econômicas e políticas da formação social (lei penal); 

b) em segundo lugar, a estigmatização judicial seletiva de 

indivíduos das classes sociais subalternas, em especial dos 

marginalizados do mercado de trabalho e das relações de 

consumo da sociedade (justiça penal); 

c) em terceiro lugar, a repressão penal seletiva de indivíduos sem 

utilidade no processo de produção de mais-valia e de reprodução 

ampliada do capital (prisão).10

Para Baratta “(...) o Direito Penal contemporâneo se auto define como Direito 

Penal de tratamento, e que a legislação mais recente atribui ao tratamento a finalidade 

de reeducar e reincorporar o delinqüente a sociedade”.11

         É evidente que este aspecto enfatizado por este autor é muito relevante, o ideal 

para a sociedade é uma punição que ressocialize o criminoso, para que este possa 

usufruir dignamente da vida social e para que possa voltar para o convívio da 

comunidade sem utilizar do uso da violência para conquistar direitos (trabalho, saúde, 

educação, etc.) na qual o Estado deve proporcionar. 

     Segundo FOUCAULT, “ A transição histórica que simbolizou  essa nova ordem 

foi a passagem do castigo concebido como tortura – um espetáculo público e teatral – 

para a condenações a cárceres economicamente produtivos e politicamente  discretos. O 

castigo se torna razoável, e a mente substitui o corpo como objeto da repressão penal. O 
                                                 
10  SANTOS, Juarz Cirino.Direito penal: parte geral.Curitiba:ICPC, 2006.p.699. 
11 ANDRADE, Vera   Regina P. de. A ilusão de segurança jurídica. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
advogado, 2003. p.180. 
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sofrimento físico, a dor corporal não são mais os elementos constitutivos da pena. 

Doravante, a certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime, e não mais o 

abominável teatro; a justiça não mais assume publicamente a parcela da violência 

vinculada a seu exercício.”12

        Ressocialização como uma reinserção social, isto é, torna-se como finalidade da 

pena a criação de mecanismos e condições ideais para que o delinqüente retorne ao 

convívio da sociedade sem  traumas  que impeçam uma vida normal.   

 Vera Regina 13 apresenta que Baratta conclui que os resultados da análise teórica 

e de uma série inumerável de pesquisas empíricas sobre as formas de criminalização 

tomadas em conjunto e em seu particular podem ser condensadas em três proposições 

que constituem a negação radical do “mito do Direito Penal como direito igualitário” 

que está na base da ideologia da defesa social.Tais são: 

 

a) O Direito Penal não defende todos e somente os bens essenciais nos 

quais todos os cidadãos estão igualmente interessados e quando castiga 

as ofensas aos bens essenciais, o faz com intensidade desigual e de 

modo parcial (“fragmentário”). 

b) A lei penal não é igual para todos. O status de criminal é 

desigualmente distribuído entre os indivíduos; 

c) O grau efetivo de tutela e da distribuição do status de criminal é 

independente da danosidade social das ações e da gravidade das 

infrações à lei, pois estas não constituem as principais variáveis da 

reação criminalizadora e de sua intensidade.  

       

           Apresenta-se aqui uma critica a utilização do Direito Penal como primeira ratio 

que se legitima pela ideologia da defesa social. Vera Regina expõe o pensamento de 

Pavarini:  

 

  “A defesa social reivindica o mérito de haver liberado a política 

criminal( e em particular a penal) das hipotecas de velhas 

                                                 
12  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir.Tradução   por Ligia M. Ponde Vassaalo. Petrópolis: Vozes, 
1987.  
13  ANDRADE,op. cit..p.282 
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interpretações  transcendentes e míticas e de havê-la reconduzido 

a uma prática cientifica através da qual a sociedade se defende do 

crime. A defesa social é portanto uma ideologia    extremamente 

sedutora , enquanto é capaz de enriquecer o sistema repressivo 

(vigente) com os atributos  da necessidade, da legitimidade e da 

cientificidade.”14   

 

        A pena é essencial para o sistema penal, só que a sua eficácia não advém do 

aumento da repressão (da criminalidade), “a resposta para o problema da criminalidade 

é a democracia real, porque nenhuma política criminal substitui políticas  publicas de 

emprego, de salário digno, de moradia de saúde e especialmente, de escolarização em 

massa da população, a única riqueza do Estado, como organização política do poder 

soberano do povo”.15

Este argumento de Juarez Cirino é contundente, visto que ,não que seja a regra, 

os criminosos é geralmente aqueles que já possuem uma gênese desfavorável, não 

possui emprego, não tem acesso a saúde, não  freqüenta a escola, ou seja, não possui 

uma educação escolar, porque a falta de renda e não efetivação de políticas publicas não 

lhe permite estes” privilégios”. 

No antigo regime o poder de punir não tinha limites, a punição  era  feita 

diretamente do rei sobre sob o individuo; não se tinha nenhum respeito a qualidade do 

ser enquanto humano. Hoje com as várias conquistas na asseguração dos direitos 

essenciais do homem, não se pode admitir que leis por desejos momentâneos faça com 

que o que já está admitido nos direitos fundamentais seja violado. Ao contrário é 

necessário que se adote cada vez mais medidas que eleve o homem na sua condição 

humana, que respeite a sua dignidade e o seu direito de bem viver. 

 

4) Considerações Finais  

 

 É necessário desconstruir a noção atual de que tudo é válido para acabar com o 

crime. A ditadura militar dos anos de1960  também apresentava uma ideologia, a da 

                                                 
14  Ibid..p.180 
15 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Curitiba: ICPC, 2006. p.706 
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segurança publica (tudo era válido para assegurar esta), e em nome dessa ideologia 

milhares de pessoas, maioria inocentes, sofreram com duras condições impostas. 

             O sentimento de fazer justiça aumentando as punições da atualidade deve ser 

desconsiderado, porque como vimos a punição se legitima por um discurso ideológico. 

”Becarria com seu humanismo esclarecido já atribuía a certeza da  punição  como poder 

desestimulante do crime - e não à gravidade da pena, ou a rigidez   da punição como 

ainda pensam o legislador e os meios  de comunicação de massa brasileiros.”16. Todos 

os seres humanos possuem direitos (direito a vida, a igualdade, a integridade física...) 

que lhe são inerentes.                                                                                                                                        
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CRIMINALIDADE, DROGAS E CADEIA 
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RESUMO 

Motivado pela publicação da Lei nº. 11 343/ 06, esse artigo re-visita uma pesquisa mais 

ampla, realizada em Juiz de Fora (MG), focalizando, no momento, a amostra das entradas 

de pessoas, nas instituições policiais e prisionais, provocadas por atividades relacionadas ao 

tráfico e uso de drogas, entre os anos de 1989 e 1995, e suas articulações com as políticas 

públicas mais recentes, a respeito das drogas proibidas. Foram examinados os arquivos das 

instituições pesquisadas, selecionando um elemento em cada 10, alcançando-se uma 

amostra de 10% da população, correspondentes a 1407 formulários preenchidos. Apurados 

os dados coletados, constatou–se certa aproximação significativa entre as passagens pela 

DATE – Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes -- e pela DPF - Delegacia de 

Polícia Federal - e as entradas nas instituições prisionais, quando se tratava de 

envolvimento com o tráfico de drogas. Por outro lado, detectou-se uma aproximação 

insignificante entre as passagens pela DATE e pela DPF e os encaminhamentos à Cadeia 

Pública, quando o suspeito comprovava estar apenas envolvido com o consumo de drogas. 

Confirmou-se uma forte tendência, já conhecida, das instituições policiais e prisionais para 

não se incomodarem muito com o consumo de drogas proibidas em si mesmo, embora a 

legislação vigente na época da pesquisa prescrevesse uma penalidade de seis meses a dois 

anos de detenção e multa. A sociedade civil pareceu estar mais conscientizada e 

aprendendo a conviver e a lidar com o usuário, considerando o uso e a dependência das 

drogas proibidas como algo a ser discutido, educado, tratado, inclusive, com a internação, 

                                                 
∗ Doutor em Ciências Sociais – PUC/SP – Bacharel em Direito – Professor aposentado pela UFJF e Professor 
Titular dos Cursos de Mestrado em Direito e em Educação da UNINCOR – Universidade do Vale do Rio 
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conforme o caso. Algumas tendências fornecidas pela pesquisa, à época, encontram-se, 

atualmente, objetivadas na “Lei de Drogas”, em vigor. Entretanto, apesar do consenso 

social e institucional de tolerância, as fronteiras de tipificação entre o usuário, o dependente 

e o traficante continuam muito tênues. 

 

PALAVRAS–CHAVE 

CRIMINALIDADE, DROGAS, PRISÕES, POLÍTICA PÚBLICA. 

 

ABSTRACT 

Motivated by the publication of Law no. 11343/06, this article reexamines part of a broader 

research carried out in the city of Juiz de Fora, state of Minas Gerais, at the time focusing 

on a sample of people entries into police and penal institutions, caused by activities related 

to drug trafficking and use of forbidden drugs, between 1989 and 1995, as well as their 

interrelation with the latest public policies with respect to forbidden drugs. The archives of 

the institutions under research were examined, and one element out of 10 was selected, 

encompassing 10% of the population, corresponding to 1407 completed forms. When 

analyzing the data collection, a significant approximation was noticed between entries at 

DATE - Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes (Police Department for Drug-

Related Issues) - and at the DPF – Delegacia de Polícia Federal (Federal Police Station) -, 

and entries at the penal institutions, when related to drug trafficking. On the other hand, an 

insignificant approximation was noticed between entries at DATE and at DPF and 

subsequent forwarding to the Public Prison, when the suspect proved to be involved only 

with drug consumption. A strong and well-known tendency was confirmed as to police and 

penal institutions not bothering much about the consumption of forbidden drugs in itself, 

although the applicable legislation at the time of this research prescribed a penalty ranging 

from 6 months to 2 years of detention and fine. The civil society seems to be more aware of 

and learning how to cope and deal with drug users by considering the use of and the 

dependence on drugs as something to be discussed and treated (including hospitalization), 

as might be the case. Some of the tendencies shown by the research at that time are 

currently materialized, for example, by the “Lei de Drogas” (Drug Law) currently in effect. 
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In spite of the social and institutional consensus of tolerance the typifying borderline 

between drug users, drug dependency and drug dealers remains tenuous. 

 

KEY-WORDS 

CRIMINALITY, DRUGS, PRISON, PUBLIC POLICY 

 

 

 INTRODUÇÃO 

          O advento da mui esperada norma jurídica, objetivada através da Lei Nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, conhecida como a “Lei de Drogas”1, e o tema do XVI Congresso Nacional do 

CONPEDI, intitulado “Pensar Globalmente: Agir localmente”, despertaram o interesse do autor 

desta reflexão para re-visitar uma “pesquisa de campo realizada há quase 10 anos”2, 

focalizando o movimento de algumas conexões de sentido entre criminalidade, consumo, 

tráfico de drogas e o sistema policial e prisional, da cidade de Juiz de Fora MG. Noutros 

termos, a leitura da “Lei de Drogas” veio ao encontro de muitas expectativas, amplamente 

demonstradas pela pesquisa re-visitada, com destaque para a esperança da sociedade, como um 

todo, no sentido de poder cuidar de seus usuários e dependentes químicos, sem a angústia 

provocada pelo medo de vê-los padecer também pelo sofrimento da pena privativa de 

liberdade, e formalizar muitas práticas, já existentes, por parte de algumas autoridades policiais, 

embutidas no propósito de não se incomodarem tanto com o usuário, mas concentrar suas 

investigações, sobretudo, na pessoa do traficante.                   

          A pesquisa re-visitada foi concluída em 1998, cobrindo os anos situados entre 1989 e 

1995, por vários motivos, com destaque de dois. Primeiro, a partir de 1989 começou a se 

                                                 
1 A Lei Nº 11 343, de 23 de agosto de 2 006, conhecida como Lei de Drogas, “institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e re-
inserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências”. 
2 A pesquisa em questão, concluída em março de 1 998, fez parte de uma pesquisa mais ampla financiada pela 
FAPEMIG, com o apoio da PROPESQ - UFJF & do Laboratório de Antropologia do Corpo e da Saúde da 
UFMG, intitulada “Aspectos sociais do consumo de alimentos, drogas e cuidados corporais, em Juiz de Fora, 
Minas Gerais”, foi realizada por uma equipe formada por quatro Professores Doutores, Eduardo Viana Vargas 
(Coordenador Científico), Mário Sérgio Ribeiro (Coordenador Perante a FAPEMIG), Geraldo Ribeiro de Sá e 
Márcio José Martins Alves, quatro bolsistas, sendo duas sociólogas recém-formadas (Giselle Moreira e 
Lorena Guimarães), duas alunas do Curso de Ciências Sociais (Juliana Magaldi e Haudrey Germanini)  e 
outros auxiliares. 
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formar uma tradição na UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – com o objetivo de se 

estudar as instituições prisionais da cidade. O ponto de partida dessa tradição foi o 

doutoramento do Prof. Geraldo Ribeiro de Sá, pertencente ao Departamento de Ciências 

Sociais, da mesma universidade, realizado na PUC/SP e concluído no referido ano. 

Posteriormente vários TCC – Trabalhos de Conclusão de Curso, “em nível de graduação”3, 

foram realizados. Segundo escolheu-se o ano 1995, como limite, porque nesta data foi 

concluída a feitura do projeto de pesquisa, seguida do respectivo encaminhamento para a 

FAPEMIG.      

           Um dos objetivos do projeto, conforme já se mencionou, foi verificar a passagem e a 

entrada de pessoas nas instituições prisionais de Juiz de Fora, nas datas já mencionadas, sendo 

posteriormente acrescentadas a essas instituições a DATE – Delegacia Adjunta de Tóxicos e 

Entorpecentes - e a Delegacia de Polícia Federal-. Pretendeu-se ainda detectar o percentual de 

crescimento dessas passagens e entradas, com a finalidade de se constatar se este percentual era 

significativo e verificar o respectivo movimento, durante esse período de tempo. Outro objetivo 

para se coletar essas informações foi verificar se havia uma diferença significativa entre o 

consumo ocasional e permanente de drogas ilícitas, conhecidas pela polícia, através das 

averiguações e das prisões efetuadas, e os dados obtidos por uma pesquisa, simultânea a essa, 

empreendida pelos mesmos pesquisadores, com os estudantes da UFJF e a população da cidade. 

Este outro objetivo não será focalizado na feitura do presente artigo porque não há espaço para 

tanto.             

          Ao invés de se trabalhar com entrevistas, a equipe de pesquisa decidiu manusear os 

“arquivos”4, existentes nas instituições e observar as respectivas contextualizações, uma vez 

                                                 
3 Entre os TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso - referidos merecem destaque as pesquisas feitas, 
individualmente ou de equipe. Tereza Cristina (aluna do Curso de Ciências Sociais): Atrás das grades: o caso 
do presídio de Santa Terezinha; Eduardo Campos Bastos Neto (aluno do Curso de Ciências Sociais): Cárceres 
da alma: efeitos da conversão religiosa na recuperação de presos sentenciados; Luiza Pinto Ferreira Netto e 
Daniel Lovisi (alunos do Curso de Direito): Penas alternativas em Juiz de Fora (MG); Márcia Beatriz 
Carvalho de Souza e Maria Raquel Guida Cavalieri (alunas do Curso de Comunicação Social): O avesso da 
liberdade: a transmissão da informação em ambientes carcerários.  
4 A propósito da difícil confiabilidade dos arquivos, sobretudo, quando se trata das instituições de entrada 
para o sistema carcerário, como as delegacias policiais e as cadeias públicas pode-se consultar, entre muitos 
outros autores: Michel Misse. Crime e violência no Brasil contemporâneo: estudos de sociologia do crime e 
da violência urbana. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006; Geraldo Ribeiro de Sá. A prisão dos excluídos: 
origens e reflexões sobre a pena privativa da liberdade. Rio de Janeiro/Juiz de Fora: DIADORIM/EDUFJF: 
1996. Edmundo Campos Coelho. A oficina do diabo: crise e conflitos no sistema penitenciário do Rio De 
Janeiro. Rio de Janeiro:Espaço e Tempo: IUPERJ: Rio de Janeiro: 1987. Antônio Luiz Paixão. Crimes e 
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que o período a ser pesquisado era longo e a população muito flutuante, mesmo entre os já 

sentenciados, inclusive levando-se sempre em conta a frágil confiabilidade das informações aí 

registradas,. Ao se examinar os arquivos, foi-se selecionando uma amostra de 10%, partindo de 

03 de janeiro de 1989 até 30 de dezembro de 1995, perfazendo um período de quase sete anos. 

Trabalhou-se com a seleção da amostra, seguindo-se o critério aleatório simples, contando de 

10 em 10 dias. O total dos indivíduos escolhidos foi de 1407, correspondendo a 10% dos 

registros encontrados ou à totalidade dos sujeitos selecionados, junto das seguintes instituições 

pesquisadas: a DATE e a Delegacia da Polícia Federal, possíveis locais de chegada, pela 

primeira vez; a Cadeia Pública, denominada Presídio de Santa Terezinha5 e o Hospital de 

Toxicômanos – Padre Wilson Vale da Costa, espaços de passagem; a Penitenciária José Edson 

Cavalieri, mais conhecida como Penitenciária de Linhares, e a Casa do Albergado, instituições 

de cumprimento da pena privativa de liberdade.    

DESENVOLVIMENTO 

 

A Pesquisa: Um Percurso Institucional 

 

          Pareceu ao autor deste texto ser conveniente ao leitor percorrer sucintamente os passos 

seguidos durante a passagem dos pesquisadores pelas instituições visitadas, com a finalidade de 

revelar aspectos esperados e inesperados no desenrolar de um trabalho de campo, inclusive, no 

interior de “instituições totais”6. Totais no sentido de procurar por todos os meios possuir e 

absorver os indivíduos durante sua estada em seu interior, com a finalidade de provocar 

mudanças de personalidade ou pelo menos de comportamento, como as prisões, os hospitais e 

também as delegacias policiais. Embora, aparentemente monótonas e homogêneas, elas trazem 

consigo muitas diversidades de normas, movimentações e tipos de pessoas, às quais o 

pesquisador não pode ficar alheio. A ordem de descrição das instituições visitadas não 

corresponde à das visitas efetuadas, mas, em regra geral, à dos contatos iniciais e finais, 

                                                                                                                                                     
criminosos em Belo Horizonte, 1932-1978, apud Paulo Sérgio Pinheiro. Crime, Violência e Poder. São Paulo: 
Brasiliense, 1983, p. 11-23 
5 Após a época de realização da pesquisa, o Presídio de Santa Terezinha foi desativado, sendo substituído pelo 
CERESP, e uma 2ª penitenciária instalada, a Ariosvaldo Campos Pires. 
6 A propósito da caracterização de instituição total veja Erwing Goffman. Manicômios, prisões e conventos. 
Trad. de Dante Moreira Leite. 7 Ed.., 2 Rei. São Paulo: Perspectiva S/A, 2005.   
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conforme o caso, do usuário, dependente, traficante ou do produtor de drogas ilegais com uma 

ou com diferentes instituições ligadas ao sistema de repressão.  

 

A Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes 

 

          A Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes – DATE - é especializada em combate 

ao narcotráfico. Foi parte integrante da Delegacia Adjunta de Vigilância Geral – DAVAG -. 

Mais tarde, com o aumento das apreensões de tóxicos, a DAVG passou a ser designada 

Delegacia Adjunta de Vigilância Geral e Entorpecentes – DAVGTE -. Em fevereiro de 1996, 

com o constante aumento de apreensões de entorpecentes, verificou-se a necessidade da 

implantação de uma delegacia especializada, específica para o combate ao narcotráfico. Tendo 

por área de atuação toda a região abrangida pela 7ª DRSP – Delegacia Regional de Segurança 

Pública -, a DATE, sempre que necessário, faz incursões nas cidades de Bicas, Rio Novo, 

Coronel Pacheco, Matias Barbosa e Santos Dumont, Rio Pomba e Ubá, dentre outros 

municípios.  

          A seleção da amostra seguiu o critério aleatório e foi retirada através dos Livros de 

remessa de inquéritos à justiça, uma vez que não existe um livro de entrada específico. 

Delimitado o prazo para a coleta de dados, foram selecionados os seis livros que compreendiam 

o período de janeiro de 1989 a dezembro de 1985. O Livro da Portaria contem os inquéritos 

abertos quando a vítima ou o meliante faz uma queixa pessoalmente.  

O Livro do Inquérito existe para registrar uma prisão em flagrante e abre-se um inquérito para a 

averiguação. 

          Contado o terceiro nome dos Livros de remessa de inquérito à justiça, foi selecionado um 

elemento a cada 10, alcançando um total de 10% da população. Não foi obedecido o critério 

das datas, porque apesar de ocorrerem queixas e flagrantes todos os dias, só existem entradas 

nas segundas-feiras, quando o escrivão toma os depoimentos e instaura o inquérito. O tamanho 

da amostra, 450 elementos, deve-se ao fato de parte dela ser do período da DAVG, que 

funcionava junto com a cadeia local, razão pela qual existem entradas por todos os tipos de 

delito.  

          Para o preenchimento dos formulários foram utilizados os PC10, que são documentos da 

Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, nomenclatura vigente à época da pesquisa, 
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que informa ao Instituto de Criminalística, mais especificamente à Divisão de Estatística, a 

qualificação do autor do crime. Este documento sobre todos os crimes e contravenções penais, 

com a exceção dos delitos praticados por menores, porque estes, quando entram em conflito 

com a lei, são encaminhados para a delegacia especializada em assuntos pertinentes à criança e 

ao adolescente. A função do PC10 é puramente informativa, pois não instrui o inquérito, assim 

como o TCO – Termo Circunstancial de Ocorrência – refere-se à Lei Nº 9 099/95, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.  O TCO induz, naturalmente, o processo para o 

Juizado de Pequenas Causas. 

          Por norma da Polícia Civil de Minas Gerais, é obrigatório o preenchimento do já referido 

PC10. Este é constituído de três vias, uma vai para a identificação, local onde são emitidos os 

documentos de identidade, outra é encaminhada para a divisão de estatística em Belo 

Horizonte, e uma terceira via fica arquivada na Delegacia de origem. Destes documentos, foi 

preenchida parte dos formulários da amostra, 79 elementos. A grande mortalidade da amostra 

deveu-se ao fato dos funcionários das delegacias, em específico os escrivões, não preenchem o 

documento, ou quando o fazem, eles completam apenas uma única via. Na tentativa de 

recuperar parte da amostra, foi solicitado junto ao Delegado do DATE, que porventura era o 

responsável pelo departamento de identificação, que permitisse o recolhimento dos dados na 

identificação. Neste local foi possível recuperar 86 casos. Aos demais foram incorporados 

somente os registros iniciais, ou seja, nome, artigo e data de ocorrência. 

 

A Delegacia de Polícia Federal7  

 

          Criada em 16 de novembro de 1964, a Polícia Federal começou a existir em Juiz de Fora 

a partir do ano de 1965 e se denominava Posto da Zona da Mata. Só tinham status de delegacia 

as instituições que se localizavam nas capitais dos Estados. Apenas a partir de dezembro de 

1973, o Posto da Zona da Mata passou a ser denominado Delegacia de Polícia Federal de Juiz 

de Fora. A Delegacia de Polícia Federal, juntamente com a DATE, foi uma das instituições 

                                                 
7 As informações sobre a origem da Delegacia de Polícia Federal podem ser encontradas  no Relatório Final 
(primeira parte), FAPEMIG – SHA1943/95, Centro de Pesquisas Sociais – UFJF, intitulado: Aspectos Sociais 
do Consumo de Alimentos, Drogas e Cuidados Corporais, Em Juiz de Fora, Minas Gerais, elaborado por 
Eduardo Viana Vargas (Coordenador Científico), Mário Sérgio Ribeiro (Coordenador perante à FAPEMIG), 
Geraldo Ribeiro de Sá (Pesquisador), Márcio José Martins Alves (Pesquisador). Apoios: PROPESQ/UFJF & 
Laboratório de Antropologia do Corpo e da Saúde/UFMG, março de 1998, (Mimeo.), sem outras indicações. 
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incluídas posteriormente na pesquisa. Quando se diz que a Polícia Federal destina-se a exercer 

com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, isto quer dizer que todos os crimes 

cometidos contra a União deverão ser apurados através de inquéritos policiais, a fim de definir 

não somente a prática da infração, como também a sua autoria. De modo geral, ela se destina a 

apurar os crimes como tráfico de drogas, crimes eleitorais, contrabando, e ainda crimes 

relacionados à Reforma Agrária e ao comércio ilícito da fauna brasileira, dentre outros. Além 

disso, é responsável pela emissão de Passaportes. 

      

          No cartório da Polícia Federal os inquéritos são tombados (registrados) no chamado 

“Livro Tombo”, onde recebem um número, e onde são inseridas as informações principais 

acerca dos respectivos procedimentos, como nome dos envolvidos (indiciados) e sua 

qualificação (dados pessoais), enquadramento legal, instrumento do crime, breve histórico, 

entre outras informações. O “Livro Tombo” é um livro grande, de cor escura e capa dura. Em 

cada página deste livro, pode conter no máximo duas entradas, mesmo que tenham tido várias 

prisões no mesmo dia. Quando isso ocorre, as ocorrências continuam nas outras folhas do livro. 

Ele é preenchido pelos escrivões da Polícia Federal, funcionários admitidos por concurso 

público. Tem uma parte retangular, onde o escrivão assina, permitindo, caso necessário, a 

identificação do responsável pelo preenchimento da ocorrência. Quando a repartição policial 

federal não dispõe de dependências para custodiar seus presos, os mesmos são encaminhados à 

cadeia Pública, local onde ficam aguardando julgamento, à disposição da justiça competente, 

como é o caso de Juiz de Fora (MG). 

          A Delegacia de Polícia Federal, em destaque, revelou-se, durante a pesquisa, como uma 

instituição razoavelmente organizada, no que diz respeito à parte burocrática. Isso se explica, 

possivelmente, pelo fato de vários funcionários possuírem curso superior em Direito, apesar da 

falta de estrutura material. Os computadores, por exemplo, são emprestados pelos próprios 

funcionários. Além dos escrivões, fazem parte do corpo de funcionários os Delegados e os 

agentes de Polícia Federal, somando um total de mais ou menos 50 funcionários na Delegacia 

de Juiz de Fora.                

          A seleção da amostra foi feita respeitando-se o critério das datas, já que nesta instituição 

é possível a prisão em todos os dias de semana. O instrumento de coleta de dados foi o “Livro 

Tombo”. Há também um arquivo com fichas, mas este se mostrou irrelevante por repetir os 
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mesmos dados do livro. A amostra teve um total de 40 elementos. Embora não tenham sido 

feitas as análises dos dados, a Polícia Federal, ao que parece, possui uma relação de presos com 

um perfil diferenciado, principalmente no que diz respeito ao sexo e escolaridade. A coleta de 

dados foi feita após o expediente, para não atrapalhar o cotidiano da delegacia. 

 

O Presídio de Santa Terezinha   

 

          Entende-se por presídio, a instituição onde os presos estão à espera de julgamento, o que 

provoca uma alta rotatividade de pessoas e, conseqüentemente, uma amostra com grande 

número de elementos. No caso do Presídio de Santa Terezinha, existem presos que estão 

cumprindo pena na instituição, já que a Penitenciária de Linhares, oficialmente denominada 

Penitenciária José Edson Cavalieri, não comporta a demanda de internos, que se faz necessária, 

e ainda recebe presos das cidades da Zona da Mata como Santos Dumont, Rio Pomba, Coronel 

Pacheco, Ubá, Bicas, Rio Novo, Matias Barbosa e outros municípios. 

          Foi preciso, primeiramente, que se organizasse o arquivo em ordem alfabética, 

atendendo-se a uma solicitação da Diretora da Instituição, a delegada de Polícia Civil, Doutora 

Cristiane, fato que se revelou necessário para a posterior coleta de dados. A seleção da amostra 

foi feita pelo “Caderno de Entrada” e respeitou-se o critério das datas. O “Caderno de Entrada” 

é preenchido pelo policial de plantão, quando o preso chega à instituição. A amostra teve um 

total de 466 elementos e o preenchimento dos formulários foi feito através das fichas do 

arquivo. Essas fichas são totalmente desorganizadas e algumas contêm apenas o nome do 

interno. Existem fichas de vários tipos e algumas, inclusive, são manuscritas. As fichas de 

alguns internos, selecionados através do “Caderno de Entrada”, não foram encontradas, o que 

comprova a desorganização do arquivo bem como a baixa confiabilidade dos dados coletados e 

que teve como conseqüência uma considerável mortalidade de 119 elementos, resultando uma 

amostra de 347 elementos. É impossível identificar o responsável pelo preenchimento das 

fichas e a Delegada responsabiliza aos Delegados anteriores por esse tipo de problema. 

          Outra observação relevante se refere ao fato de que no “Caderno de Ocorrências”, 

inacessível aos pesquisadores, não constam das mesmas referências existentes no “Caderno de 

Entrada” e vice versa. Isto quer dizer que se fosse feita uma amostragem pelo “Caderno de 

Ocorrências”, ela provavelmente sairia bem diferente. No “Caderno de Ocorrências”, além das 
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entradas, estão incluídos todos os acontecimentos de dentro do Presídio, como idas aos 

hospitais, brigas entre os detentos, entre outros. Algumas folhas estavam rabiscadas com o 

intuito, provavelmente, de apagar possíveis ocorrências. Quando se soube que as pesquisadoras 

tiveram acesso a esse “Caderno de Ocorrências”, uma funcionária apavorou-se e disse que isso 

não poderia ter acontecido. 

          O Presídio mostrou-se como uma instituição bastante agitada. Os internos que têm bom 

comportamento trabalham na faxina e até no computador. “Ficando fora da cela os presos 

evitam confusão”, observou a Delegada Dra. Cristiane. Muitos têm atendimento psicológico 

através do CES – Centro de Ensino Superior – de Juiz de Fora. No “Caderno de Ocorrências”, 

percebem-se, por escrito, algumas insatisfações dos presos como, por exemplo, superlotação, 

provocando, ocasionalmente, brigas e até morte entre eles. Praticamente, em todos os dias de 

coleta de dados, observou-se a visita de Igrejas Protestantes. Ouvia-se a cantoria de longe e 

podia-se perceber a participação maciça dos internos nestas ocasiões.   

 

O Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa   

 

           Nesta instituição a seleção da amostra foi feita através dos “Registros de Entrada”, 

limitando-se o período entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995, iniciando a contagem no 

terceiro elemento e depois selecionando de 10 em 10, como havia sido pré-estabelecido. Nos 

próprios “Registros de Entrada”, encontram-se alguns dados preliminares, como filiação, 

nascimento, cor, profissão, escolaridade, que já foram anotados de modo a facilitar a obtenção 

dos dados desejados. Entretanto, os dados mais relevantes estavam nos “Prontuários”, 

guardados no “Arquivo Morto” na secretaria e manuseados pelas secretárias. Ali se 

encontravam o laudo médico, o psiquiátrico e as demais informações obtidas através das 

“entrevistas” dos detentos com os médicos, psicólogos e psiquiatras, como também os seus 

dados pessoais. O preenchimento dos laudos é feito pelos profissionais, médicos, psiquiatras e 

psicólogos da instituição. 

          Nessa instituição, as pessoas ficam detidas por um curto período de tempo, somente para 

se fazer os exames toxicológicos e mentais e são, posteriormente, encaminhados para outras 

instâncias. São raros os casos de permanência ali atualmente. Encontram-se, entretanto, dentre 

os selecionados, detentos que ali estavam não para serem submetidos a exames, seja de 

5270



sanidade mental, seja toxicológico, mas sim transferidos, momentaneamente, devido a obras no 

Presídio de Santa Terezinha. 

          Os funcionários relataram às pesquisadores que existe uma preferência, por parte dos 

detentos de permanecer ali, pois o tratamento é bem menor e é mais fácil de fugir. Desta forma 

então, os advogados procuram conseguir com que seus “clientes” sejam encaminhados para lá. 

Observou-se um sentimento de afeição entre os funcionários e os detentos, bem como entre eles 

e os ex-detentos. Chegando-se a ponto de pensar em pedir a transferência para lá de um ex-

detento, quando souberam que ele estava paralítico, devido a um tiro. Isto mesmo com a 

consciência dos crimes cometidos por ele. 

          Dentro do Hospital existe um local para a confecção de objetos e uma sala para cultos 

religiosos, ao qual periodicamente vão pastores e padres. Existe uma ala de maior segurança 

onde as portas são de madeira. Visitou-se ainda uma sala toda acolchoada, mas com o detalhe 

de ter uma janela de vidro, que nunca foi utilizada e funciona para guardar objetos dos 

enfermeiros e alguns remédios. Um dos seguranças relatou aos pesquisadores que a maioria dos 

chegavam ali, “não eram viciados não, usavam droga só por sem-vergonhice mesmo”. 

          O diretor, numa das visitas da equipe de pesquisa à instituição, quis ver o questionário, 

opôs-se ao fato de se estar copiando o nome inteiro do detento e não só as iniciais. Alguns 

laudos apresentavam descrição imprecisa, por isso eles foram objetos de maior atenção por 

parte dos pesquisadores. 

 

A Penitenciária José Edson Cavalieri ou Penitenciária de Linhares8

 

          Entende-se por Penitenciária a instituição onde estão os presos que já foram julgados e 

que estão ali para cumprir a pena. Esta instituição prisional foi criada pela Lei Nº 3.393, de 1º 

de julho de 1965, com a denominação de Penitenciária Regional de Juiz de Fora e subordinada 

diretamente ao DOP – Departamento de Organização Penitenciária -, destinando-se ao 

                                                 
8 As informações sobre a origem da Penitenciária José Edson Cavalieri ou Penitenciária de Linhares podem 
ser encontradas no Relatório Final (primeira parte), FAPEMIG – SHA1943/95, Centro de Pesquisas Sociais – 
UFJF, intitulado: Aspectos Sociais do Consumo de Alimentos, Drogas e Cuidados Corporais, Em Juiz de 
Fora, Minas Gerais, elaborado por Eduardo Viana Vargas (Coordenador Científico), Mário Sérgio Ribeiro 
(Coordenador perante à FAPEMIG), Geraldo Ribeiro de Sá (Pesquisador), Márcio José Martins Alves 
(Pesquisador). Apoios: PROPESQ/UFJF & Laboratório de Antropologia do Corpo e da Saúde/UFMG, março 
de 1998, (Mimeo.), sem outras indicações. 
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recolhimento de condenados a penas privativas de liberdade, superiores a três anos e do sexo 

masculino. Durante a Ditadura Militar, esta Penitenciária serviu para abrigar presos políticos. 

         A seleção da amostra foi possível através do “Caderno de Entrada”. O “Caderno de 

Entrada” é o “Caderno Livro” no qual estão relacionados todos os nomes dos detentos, data de 

entrada e número de matrícula. É um livro antigo, de capa preta e dura, que data da fundação da 

Penitenciária. Embora já estivessem sido sorteados os dias entre três de janeiro de 1989 a 

dezembro de 1995 (de 10 em 10 dias, ou melhor, 10% da população) foi necessário optar por 

outra forma de seleção visto que na Penitenciária de Linhares não há entrada de presos aos 

sábados e domingos. Fez-se então uma seleção pelo “Caderno de Entrada”, respeitando-se o 

critério de contar de 10 em 10 e o tipo de amostra: aleatória simples.  

          A coleta de dados foi feita através dos “Prontuários”, uma espécie de dossiê, pastas 

pardas suspensas em arquivos que contêm todos os dados sobre os processos dos internos: 

relatórios sobre a prisão, antecedentes, comportamento, perfil, pena, processo etc. Os 

“Prontuários” são preenchidos pelos funcionários encarregados pelo serviço penal. Como nem 

sempre é o mesmo funcionário que preenche os “Prontuários” e como também não é possível a 

identificação do responsável pelo seu preenchimento, alguns deles não tinham todos os dados 

necessários para completar os formulários provocando, ocasionalmente, uma dificuldade de 

coleta dos dados de alguns presos. Na prática, nem sempre o que contem em uma pasta se 

verifica em outra pasta, ou seja, não existe uma homogeneidade no preenchimento dos 

“Prontuários”. Eles são organizados em vários arquivos, em ordem alfabética. A amostra teve 

um total de 65 elementos. 

          Cumprem pena na Penitenciária de Linhares também os presos em regime aberto. Estes 

só retornam às celas para dormir. Os detentos que têm bom comportamento são autorizados a 

trabalhar. Este fato é verificado através do recebimento do “Cartão Verde”, que consta no 

“Prontuário”. Os presos têm interesse demasiado em trabalhar, pois para cada ano trabalhado 

ocorre uma redução de três meses de pena, conforme a “Lei de Execução Penal”9. Além disso, 

eles recebem uma pequena remuneração, que acaba por custear suas despesas básicas.  

          Quanto ao ambiente, pode-se constatar que é uma instituição calma. Isso se explica, em 

parte, pelo fato de não haver superlotação, ou seja, só há entrada de presos quando há vaga. 

Esse fato se comprova por ter apenas um preso em cada cela. A Penitenciária tem um mínimo 

                                                 
9 Lei Nº 7210, de 11 de julho de 1984, Arts. 126-130 
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de estrutura. Existe um consultório médico, um dentário, uma marcenaria e uma horta, onde são 

cultivadas frutas e verduras que são utilizadas em suas próprias alimentações. 

          Os presos autorizados a trabalhar efetuam tarefas na cozinha, na horta, na marcenaria e 

na limpeza do pátio, porém pode-se verificar a ocorrência de algumas evasões causadas por 

esse “excesso de confiança”. Este termo é usado nos “Prontuários”, em referência às fugas dos 

presos em regime aberto. 

           Na primeira visita a instituição, um funcionário nos levou para conhecer as instalações 

externas da Penitenciária. Segundo ele, nas dependências internas existe um salão onde os 

detentos podem assistir à televisão até às 20:30 horas, e ainda existe uma quadra onde eles 

jogam futebol de salão. Este mesmo funcionário informou ainda aos pesquisadores que nem 

todos os tipos de jogos são permitidos dentro do presídio.         

         

Casa do Albergado  

 

       Retirou-se a amostra através do registro de entrada, que continha somente o nome do preso 

e a data de entrada. Delimitou-se o período desejado, e realizou-se a contagem do terceiro nome 

e, a partir daí, prosseguiu-se de 10 em 10.  

       A lista dos nomes sorteados foi passada para o encarregado que nos foi apresentado pelo 

Geraldo. O encarregado trouxe-nos os prontuários que ficam num arquivo morto numa parte de 

difícil acesso. Desta forma, não se viu o arquivo e não se ficou sabendo em que situação ele se 

encontrava. As informações foram retiradas do que constava nos prontuários, pois não havia 

outro documento para completá-las. Os presos desta instituição são todos de regime aberto. Não 

aconteceram maiores contatos com mais ninguém, nesta etapa da pesquisa. 

          Os resultados que se apresenta se aterão à descrição do fluxo das entradas de pessoas 

envolvidas tanto pelo o uso e tráfico de drogas, entre os anos de 1989 e 1995, nas instituições 

policiais e nos “estabelecimentos penais”10. Todas estas instituições, conforme já se registrou, 

foram visitadas pelos pesquisadores e algumas informações, de interesse desse artigo, 

destacaram-se entre muitas outras, por isso merecem ser registradas.   

  

                                                 
10 A expressão “Estabelecimentos Penais” encontra-se na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, conhecida 
como “lei de execuções penais” e normalmente abreviada por LEP. 
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Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes - DATE   

        Com relação a esta instituição, observou-se uma constância quanto à possibilidade de fato, 

por parte dos pesquisadores, para conseguir separar e distinguir o tráfico do uso de drogas, nos 

diferentes anos abrangidos pela pesquisa. Os pesquisadores detectaram, ainda, um maior 

volume de entradas por uso durante todos os anos abrangidos pela investigação, com destaque 

para o ano de 1995, quando o percentual saltou para 95%. Deve-se registrar que, infelizmente, 

durante a consulta aos arquivos, não foi possível distinguir o usuário ocasional do dependente 

químico, nas diferentes fontes de informação disponíveis nos fichários das instituições. Mesmo 

nos prontuários existentes no Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa, pode-se 

adiantar para o leitor, um dos mais organizados, essa possibilidade não existiu. Aliás, conforme 

já se afirmou anteriormente, este hospital destina-se, quase que exclusivamente, a exames 

toxicológicos e de sanidade mental. São raros os casos de internação para tratamento, lá 

existente. As internações, neste hospital, motivadas por tráfico, cresceram significativamente, a 

partir de 1991, e as motivadas por uso desapareceram, reaparecendo, de forma insignificante, 

somente em 1991.   

          Deve-se lembrar, no momento, da importância dessa instituição policial de caráter 

“judiciário, repressivo ou civil”11, como instituição de entrada para o sistema prisional, o 

Presídio de Santa Terezinha e, mais tarde, se condenado ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade, para a Penitenciária José Edson Cavalieri ou para a Arioswaldo Campos Pires, no 

caso do prisioneiro permanecer na cidade de Juiz de Fora. Podendo ainda o sentenciado ser 

encaminhado a uma outra penitenciária do país, o que é uma exceção, ou mais excepcional 

também a uma penitenciária estrangeira, se o seu “delito”12 tiver conexão com o crime 

globalizado, isto é, com redes de tráfico presentes em todo o mundo. Mesmo se absolvido, mais 

tarde, ou ainda que não permaneça preso, ele já passou por lá e, possivelmente, alguma marca 

terá ficado com ele. 

 

Delegacia de Polícia Federal      

                                                                                                                                                     
 
11 A propósito da expressão “polícia judiciária, repressiva ou civil”, veja-se Pedro Nunes. Dicionário de 
tecnologia jurídica. 10 ed. São Paulo: Livraria Freitas Bastos S/A, 1979, p.678.   
12 Conforme Pedro Nunes, op. cit., p. 322. Conforme este autor, “Delito é toda infração imputável, positiva ou 
negativa, definida na lei penal. Sinônimo de crime, segundo o direito pátrio. 
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      Nesta Delegacia, o fenômeno das entradas é semelhante ao da Date, porém o volume das 

passagens, por esta instituição, é numericamente inferior aos da DATE, portanto muito pouco 

relevante para os efeitos desta pesquisa. Deve-se, também, levar em conta que as “funções ou 

os destinos da Polícia Federal”13 são muito distintos das atribuições da polícia judiciária 

estadual.               

         Noutros termos, as informações obtidas, na Delegacia de Polícia Federal, referentes às 

incidências de entradas, por tráfico e uso, foram percentualmente insignificantes para os efeitos 

deste trabalho, mesmo considerando, também, sua destinação para prevenir e reprimir o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins. Assim por exemplo, nos anos de 1991e 1995, as 

incidências de pessoas apanhadas por tráfico e por uso foram 0 (zero) . O maior percentual em 

relação à amostra aconteceu por uso em 1989. O insignificante volume de entrada aconteceu e 

continuará acontecendo em razão da especialização de funções das duas polícias: a polícia 

federal e a polícia civil no processo de prevenção e repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, 

conforme já se mencionou anteriormente. 

 

O Presídio de Santa Terezinha 

       A princípio uma instituição de custódia de presos provisórios, isto é, aguardando a 

sentença final de absolvição ou de condenação, se relacionado com a DATE, confirma mais 

uma vez a tendência, de longos anos, do sistema repressivo para dar mais atenção ao traficante 

do que ao usuário. O percentual da amostra é exatamente inverso ao apresentado pela DATE. 

Enquanto pela DATE há um crescimento contínuo de passagens de usuários, no Presídio de 

Santa Terezinha prevalece, em todos os anos compreendidos pela pesquisa, um maior 

percentual de entradas, provocadas por tráfico. Por exemplo, em 1989 o percentual foi de 46, 

15% de internados por tráfico e 12, 50% por uso; no último ano da pesquisa, o percentual foi de 

29,41% por tráfico e 3,33% por uso. Há, portanto uma grande filtragem durante o trânsito dos 

envolvidos com drogas proibidas entre a DATE e o Presídio de Santa Terezinha, filtragem no 

sentido de distinguir e separar o usuário do traficante. Nessa filtragem, já se encontram 

revelados o “espírito”, a mentalidade ou a cultura de não se levar para a cadeia o usuário e o 

                                                 
13 Á propósito das funções ou dos destinos da Polícia Federal, o leitor pode consultar a Constituição da 
República Federativa do Brasil, art. 144, parágrafo 1º. 
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dependente puros, ou seja, os usuários e os dependentes não envolvidos com outros delitos, 

como o tráfico e outros crimes possíveis.  

 

A Penitenciária José Edson Cavalieri e a Casa do Albergado 

        O processo de filtragem do usuário e do traficante continua mais minucioso, se o leitor 

observar o fluxo da DATE e do Presídio de Santa Terezinha para as instituições de 

cumprimento da pena privativa de liberdade, como a Penitenciária José Edson Cavalieri e a 

Casa do Albergado. No caso destas duas últimas, o baixo percentual de presos por tráfico, 

deve-se à vigência da Lei dos Crimes Hediondos de 1990. Com o advento desta lei14 , o crime 

de tráfico passou a ser cumprido totalmente em regime fechado, à época da pesquisa de campo, 

sendo a penitenciária, em princípio, espaço de cumprimento de pena em regime semi-aberto e o 

albergue uma instituição de regime aberto. Na Edson Cavalieri e na Casa do Albergado não 

deveria, em sentido puro, haver apenados pelo crime de tráfico, porém nem sempre as leis e os 

fatos estão de acordo, sobretudo, em se tratando de estabelecimentos penais. 

 

Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa  

          A propósito desta instituição, algumas informações já foram adiantadas. Entretanto, 

verificou-se a tendência semelhante às registradas nas instituições anteriores: punir o traficante 

e não dar tanta importância ao usuário e ao dependente. O percentual da amostra de envolvidos 

por tráfico revelou-se baixo, nos dois primeiros anos pesquisados, com uma maior 

concentração durante os anos de 1991 a 1993, seguido de um ligeiro movimento descendente, 

nos dois últimos anos da pesquisa. Por sua vez, o percentual dos envolvidos por uso foi de 0 

(zero), no primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto anos pesquisados, de 3,85%, e 1,67, 33% 

em 1990 e 1995 respectivamente. Também aqui, mesmo havendo incidência de usuários, ela se 

revela estatisticamente insignificante, ficando mais uma vez o destaque para os registros dos 

traficantes, que por lá passaram, possivelmente com a finalidade de serem submetidos a 

exames. 

                                                 
14 Lei Nº 8.027, de 25 de julho de 1990. Diário Oficial da União, de 26 de julho de 1990. 
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A Pesquisa e a Lei de Drogas 

          Este momento da reflexão empreendida não pretende fazer um estudo e uma análise da 

Lei Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, mas apenas detectar algumas expectativas da 

sociedade, das instituições policiais e dos estabelecimentos penais em relação à re-educação do 

usuário, ao tratamento do dependente e à punição do traficante e do produtor das drogas ilícitas. 

O atendimento a essas expectativas pode e deve ser considerado um progresso de perspectiva, 

por parte do Estado brasileiro, em relação à sociedade civil, mas também em se conectar com o 

que acontece entre as nações mais avançadas, também constitutivas da sociedade global, 

embora muitos pontos da nova lei possam e devam ser criticados do ponto de vista negativo. 

Certas expectativas referidas anteriormente foram, inclusive, detectadas pela investigação local. 

        Alguns pontos convergentes, detectados pela pesquisa em questão e contemplados pela lei 

de drogas em vigor são o tratamento diferenciado do usuário e do traficante, bem como o 

agravamento das penas para o crime de tráfico15. 

           A Lei Nº 11 343, de 23 de agosto de 2 006 teve o cuidado e a prudência em dedicar todo 

o Título III ao usuário e ao dependente, à respectiva re-inserção social, bem como às atividades 

do uso indevido de drogas16,  o que, aliás, está contido do artigo 18 ao 30. Nesse mesmo título, 

o legislador teve o cuidado de tratar em primeiro plano das atividades de prevenção dirigidas 

principalmente às crianças e aos adolescentes. Este mesmo título cuida das atividades de 

atenção e de re-inserção dos usuários ou dependentes de drogas.  

          Somente após dedicar todo o Capítulo I à prevenção e o Capítulo II à re-inserção de 

usuários ou dependentes de drogas, é que se vai tratar dos crimes e das penas. A ordem aqui 

seguida pelo legislador não deve ser ocasional, nem deve ser uma simples ordem lógica, mas 

deve ser uma organização intencional, pré-elaborada.  

Uma leitura, por mais simples que seja dessa ordem, deixa saltar aos olhos um 

momento de transição entre uma mentalidade e uma prática predominantemente punitiva para 

uma outra mais avançada e evoluída, onde devem predominar a prevenção e a re-inserção.  

                                                 
15 Para a parte inicial desse momento do trabalho agradeço ao Prof. Robson Paiva Ribeiro de Sá, da 
UNIVERSO (Universidade Salgado de Oliveira), do Campus de Juiz de Fora,  a disponibilidade de algumas 
de suas anotações de aula.  
16 O Título III da Lei Nº 11 343, de 23 de agosto de 2 006, na íntegra é: Das atividades de prevenção do uso 
indevido, atenção e re-inserção social, de usuários e dependentes de drogas. 
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          Após tratar longamente de metodologias e recursos para a prevenção e re-inserção, onde 

se encontram embutidos vários princípios e implementos de políticas públicas voltadas para o 

usuário e o dependente, é que a lei vai se preocupar com a tipificação dos crimes e a definição 

das penas. O crime consiste em “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”. O art. 28 da lei em consideração prescreve as penas seguintes para 

quem incorreu nos crimes há pouco mencionados: I-advertência sobre os efeitos das drogas; II - 

prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou 

curso educativo.  

      I – advertência sobre os efeitos das drogas. Este ato de advertência será realizado em 

audiência específica para tal fim, para que o réu seja formalmente advertido sobre os malefícios 

que as drogas provocam em relação à saúde dele próprio ou de terceiros. Uma vez aplicada a 

sanção de advertência, voltando novamente o cidadão a delinqüir, não poderá o juiz, ainda que 

seja o mesmo tipo de ilícito, apenas aplicar a mesma reprimenda verbal. Deverá neste caso, 

aplicar outra punição, ou seja, aplicar uma pena restritiva de direitos. 

       II – prestação de serviços à comunidade. Neste ato, o juiz irá determinar que o cidadão 

trabalhe como forma de suportar o ônus de seu comportamento. 

       III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Cuida-se de 

uma inovação punitiva, no caso do Brasil. Trata-se de comparecimento compulsório a 

programa ou curso educativo. O legislador, entretanto, deixou em aberto o conteúdo e a 

duração dos referidos cursos, o que ressalta mais uma vez o caráter pedagógico prevalecendo 

sobre o punitivo, desta medida.  

          A lei em questão usa de maneira predominante as expressões “crime” e “pena”, mas às 

vezes substitui a palavra pena por medida sócio-educativa, por exemplo, no parágrafo 6º do art. 

28. A expressão medidas sócio-educativas conforme diz o texto tem uma conotação mais 

pedagógica do que punitiva como a conotação de pena. Também aqui parece ao leitor a 

intenção mais pedagógica, mais educativa, mais protetora e corretiva do que propriamente 

punitiva. A intenção, mesmo quando se fala de penas é mais de educar do que de castigar. 

Além do mais as penas aqui são curtas, no máximo de 10 messes, mesmo assim quando se trata 

de reincidência. Ainda quando se trata de dias-multa, diz a lei que “o juiz atendendo à 

reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 
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(quarenta) nem superior a 100 (cem), atribuindo depois a cada um, segundo à capacidade 

econômica do agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário 

mínimo”17.  

Após ter sua atenção prioritária e detalhadamente voltada para as atividades de 

prevenção do uso indevido, atenção e re-inserção de usuários e dependentes de drogas, o 

legislador vai se ater à repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, de 

forma ampla e detalhada, do art. 31 ao 47 da lei de drogas em vigor, com destaque para a 

tipificação do crime de financiamento ao tráfico e o agravamento das penas para o crime de 

tráfico.Nesse momento, a cultura da repressão ressurge na mentalidade e na prática do 

legislador de forma mais profunda do ponto de vista qualitativo e quantitativo, intensivo e 

extensivo, superando em muito a Lei 6368, de 21 de outubro de 1976. 

               A mentalidade, a cultura ou espírito punitivo do legislador, objetivado na lei em 

questão, revelou-se também em conexão de sentido com a prática das instituições policiais 

contactadas pela pesquisa, principalmente com as da DATE e com a filtragem observada, 

principalmente, na Penitenciária José Edson Cavalieri: punir o traficante, reeducar o usuário e 

tratar do dependente químico. A lei anterior criminalizava o usuário, com a pena privativa de 

liberdade, embora levemente. A lei vigente descriminaliza18 o uso de drogas, no sentido de que 

não mais o submete à pena privativa de liberdade, mas, por outro lado, pune com mais 

severidade o traficante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Tendo cotejado as informações obtidas através do percurso pelas instituições policiais e 

penais da cidade de Juiz de Fora (MG), constatou-se uma tendência predominante em todas elas 

no sentido de tratar de forma diferenciada o usuário do traficante. O usuário em quanto tipo 

puro, não envolvido em prática de qualquer outro delito, quase sempre fora descartado como 

sujeito de punição. O traficante, por sua vez, de forma continuada, fora encaminhado pela 

Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes para o Presídio de Santa Terezinha e, desta instituição 

para a justiça e daí para a respectiva penitenciária. 

                                                 
17 Art. 28 da Lei Nº 11 343, de 23 de agosto de 2006 
18 GOMES, Luiz Flávio (Coord). Lei de drogas comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 127. 
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           A mentalidade das instituições policiais e prisionais por sua vez encontra-se ressonância 

na cidade, no país e no mundo, quando distingue e dá forma de tratamento diferenciado ao 

usuário e ao traficante, pensando o primeiro como sujeito de reeducação e de tratamento e o 

segundo como sujeito de punição. 

                Em consonância com os resultados da pesquisa encontra-se a lei de drogas em vigor: 

reeducação do usuário, tratamento para o dependente e punição com a pena privativa de 

liberdade, de longa duração, para o traficante e o produtor de drogas não permitidas legalmente. 

                A nova lei de drogas encontrasse em consonância com movimentos da sociedade 

civil buscando a desinternação de um volume cada vez maior de cidadãos possível, revelado 

através da tendência a desospitalização, entre outras, ao despenalizar o uso e a dependência 

química em relação à pena privativa de liberdade. 

              Deixou-se para outro momento discussões fundamentais como a questão do conceito 

de descriminalização, levantado por muitos especialistas em relação ao uso e à dependência.  
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A COISA JULGADA E O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: 

IMUTABILIDADE OU PONTO DE PARTIDA? 

 

Gerdinaldo Quichaba Costa∗

 
RESUMO 

Sabe-se que a coisa julgada na execução criminal não acompanha o rigor de sua 

aplicação, haja vista a cláusula rebus sic stantibus ínsita no instituto, neste particular. 

Forçoso reconhecer, então, que o balizamento da res judicata é encontrado no bojo do 

princípio da individualização da pena que obriga o julgador da execução penal a 

detectar, no caso concreto, elementos que possam determinar a autorizada mitigação da 

coisa julgada, sem que isso signifique ofensa ao mandamento constitucional garantidor 

da segurança jurídica representada pela imutabilidade das decisões. A coisa julgada, 

assim, na esfera execucional penal, representaria um ideal a ser perseguido no plano 

abstrato, sendo referido ideal afastado sempre que as condições reais demonstrarem 

novos caminhos, num constante devir, possibilitando que a pena seja alterada, inclusive 

no seu valor nominal, para a satisfação da individualização. 

  

PALAVRAS-CHAVE 

COISA JULGADA; EXECUÇÃO CRIMINAL; INDIVIDUALIZAÇÃO; 

TRANSFORMAÇÃO; HOMEM. 

 

ABSTRACT 

The judged thing in the criminal execution do not follow the hardness of its appliance, 

because of the rebus sic stantibus clause inserted in the institute. However, the res 

judicata has not been found in the core of the principle of individualization of 

punishment, which obliges the judge of the criminal execution to detect elements that 

could determine the authorized violation of the judged thing in the concrete case, but 

that do not mean an offence to the constitutional commandment, warrantor of the 

juridical security, represented by the immutability decisions. The judged thing in the 

criminal execution sphere would represent an ideal to follow in the abstract plan, but it 

                                            
∗ Juiz de Direito, Titular da Vara das Execuções Criminais de Tupã/SP; especialista em Direito Processual 
Civil pela Escola Paulista da Magistratura; mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM. Membro do Grupo de Pesquisa CNPq 
“Gramática dos Direitos Fundamentais”. Orientador: Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado. 
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has always been reject when the real conditions demonstrate new path, including in its 

nominal value, for the individualization satisfaction. 

 

KEYWORDS 

JUDGDED THING; CRIMINAL EXECUTION; INDIVIDUALIZATION; 

TRANSFORMING; HUMAN. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Questiona-se se a coisa julgada na execução criminal deve ser analisada de 

forma absoluta, na medida em que a própria Constituição Federal deixa entrever que a 

lei não prejudicará a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, CF).  Saber qual o limite do 

respeito à coisa julgada após a condenação de indivíduos, particularmente, em pena 

privativa de liberdade, é o propósito deste artigo. Será que a lei de execuções criminais 

foi recepcionada pela Carta Magna de 1988, já que possibilita uma série de benefícios 

que alteram de forma substancial o valor nominal da pena, em contraposição à coisa 

julgada? Quais os limites da pena? Seria a quantidade nominalmente fixada na sentença 

transitada em julgado ou a necessidade dela? O princípio da necessidade da pena aplica-

se única e exclusivamente no processo de conhecimento, ou deve ser levado em conta, 

também, na execução da pena? Qual é o papel da individualização da pena, diante da 

res judicata?  Há alteração da situação do condenado durante o cárcere que justifica a 

mitigação da coisa julgada? Como conciliar o formalismo do direito com a 

transformação do homem-preso?  Até que ponto deve a sentença transitada em julgado 

ser respeitada in totum? A não-necessidade da pena torna inviável o respeito à coisa 

julgada?  Pode-se afirmar que a coisa julgada em matéria penal deve ser avaliada à luz 

da cláusula rebus sic stantibus, que, aliás, não se restringe única e exclusivamente ao 

direito civil, particularmente ao direito das coisas e das obrigações?  Enfim, pretende-se 

discutir as questões que, infelizmente, não se nota com muita clareza na doutrina, seja 

porque não se tem dado a devida atenção à fase executiva da pena, seja por não se 

admitir, ainda que em tese, qualquer pensamento que queira aprofundar-se no 

emaranhado mundo do cidadão-condenado. Nas próximas linhas, tentar-se-á trazer à 

baila alguns temas que, por sua natureza, são palpitantes e que nos farão refletir sobre a 

fase subseqüente à aplicação da pena: a execução criminal. 
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1. A COISA JULGADA PENAL E O HOMEM CONDENADO 

 

É comum ouvirmos, em matéria penal, os clamores da mídia e de outras 

instituições em defesa da sociedade sem que haja uma atenção específica ao indivíduo. 

A coisa julgada se perfaz dentro de uma idealização social que se conduz diante da 

segurança jurídica. A Constituição Federal previu a garantia da coisa julgada (art. 5º, 

inciso XXXVI), impossibilitando que ela pudesse ser modificada por lei prejudicial. É 

claro que a coisa julgada consagra o princípio da segurança jurídica. Mas o valor 

segurança jurídica, em se tratando de execução criminal, tem de ser avaliado em relação 

a quem? À sociedade ou ao indivíduo? Parece-me que a sociedade não pode ser 

utilizada como escudo para a violação de direitos fundamentais, até porque o indivíduo 

preso ou condenado faz parte dela e para ela retornará um dia. Aqui não cabem as 

demagogias em defesa da sociedade. Aliás, a polêmica entre sociedade e indivíduo, ou 

segurança e liberdade, faz parte da história da humanidade, como pondera Bauman 

(2003, p. 24):  

Há boas razões para conceber o curso da história como pendular, 
mesmo que em relação a certos aspectos pudesse ser retratado como 
linear: a liberdade e a segurança, ambas igualmente urgentes e 
indispensáveis, são difíceis de conciliar sem atrito – e atrito 
considerável na maior parte do tempo. Estas duas qualidades são, ao 
mesmo tempo, complementares e incompatíveis; a chance de que 
entrem em conflito sempre foi e sempre será tão grande quanto a 
necessidade de sua conciliação [...]. A promoção da segurança sempre 
requer o sacrifício da liberdade, enquanto esta só pode ser ampliada à 
custa da segurança. Mas, segurança sem liberdade equivale à 
escravidão (e, além disso, sem uma injeção de liberdade, acaba por ser 
afinal um tipo muito inseguro de segurança); e a liberdade sem 
segurança equivale a estar perdido e abandonado (e, no limite, sem 
uma injeção de segurança, acaba por ser uma liberdade muito pouco 
livre). Essa circunstância provoca nos filósofos uma dor de cabeça 
sem cura conhecida. Ela também torna a vida em comum um conflito 
sem fim, pois a segurança sacrificada em nome da liberdade tende a 
ser a segurança dos outros; e a liberdade sacrificada em nome da 
segurança tende a ser a liberdade dos outros. 

 
É preciso detectar o objeto a ser estudado e identificar que a segurança jurídica 

acima referida, conquanto traga garantias à sociedade, antes, refere-se ao indivíduo que 

foi submetido a julgamento pelo Estado-Juiz e que, portanto, a sentença transitada em 

julgado a ele diz respeito. Assim, retornando à intenção do constituinte, no sentido de 

impossibilitar prejuízo à coisa julgada pelo atuar do legislador ordinário, na esfera da 

execução criminal, significa uma garantia para o cidadão condenado ou absolvido. 
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Fixemo-nos no condenado. É dizer, não se permite que uma lei posterior ao trânsito em 

julgado de uma sentença penal possa piorar a situação de alguém já condenado, ou seja, 

a lei não o prejudicará, embora possa beneficiá-lo. Trata-se de princípio do direito 

penal, aqui compreendido, também, a última esfera de sua atuação: execução criminal.  

Sabemos, então, que a lei não prejudicará o indivíduo que foi condenado por 

sentença transitada em julgado, podendo, porém, beneficiá-lo. Pergunta-se: poderia o 

julgador da execução criminal beneficiar um cidadão-condenado (preso ou com a 

liberdade restrita), sem que haja lei prevendo o benefício? Na ausência de lei, poderia o 

juiz, por exemplo, entendendo que a pena, no caso concreto (e claro com elementos 

evidentes de convicção oriunda esta, por exemplo, da manifestação de equipe técnica 

disciplinar, do Ministério Público, do Conselho de Comunidade, caso exista na 

Comarca, etc., podendo, inclusive, o próprio magistrado levantar a possibilidade), não é 

necessária, a partir de um momento de seu cumprimento, determinar a extinção dela 

com essa constatação, ou mesmo abrandar os seus efeitos? É preciso refletir. Mas, antes, 

podemos fazer algumas considerações sobre os benefícios existentes, contrapondo-os à 

coisa julgada. 

A Lei de Execução Penal brasileira (art. 126), a exemplo de várias legislações 

do direito comparado, possibilita a remição de pena: a cada três dias de trabalho, o 

condenado resgata um de pena.  Pois bem. Não se trata segundo a melhor orientação de 

benefício, mas, de direito subjetivo do preso que trabalhou. No entanto, fica a seguinte 

pergunta: possibilitar, por lei, que o preso resgate sua pena por meio do trabalho não 

viola a coisa julgada, haja vista que, em tese, trabalhando no cárcere, o cidadão-preso 

consegue diminuir o valor nominal da sentença condenatória transitada em julgado? 

Mas, a coisa julgada penal é mutável? 

Sabe-se, também, que o Presidente da República tem competência de, no plano 

abstrato, por meio de decreto, indultar e comutar penas (art. 84, inciso XII, CF), 

havendo, no plano concreto, pelo julgador, a constatação para verificar o preenchimento 

dos requisitos previstos abstratamente pelo Chefe do Executivo Federal. Presentes estes, 

a comutação ou o indulto é direito subjetivo do cidadão que cumpre pena, não podendo 

ser indeferido o benefício, exceto se por argumentos arbitrários. Nesse caso, também, 

não estaria havendo violação da coisa julgada, já que o indulto representa verdadeira 

antecipação do cumprimento da pena e a comutação uma redução dela, contrariando o 

título executivo judicial transitado em julgado?   
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Em relação ao segundo exemplo, a resposta é negativa sem qualquer 

questionamento, pois o indulto e a comutação, embora sejam benefícios execucionais, 

dimanam diretamente da Constituição, não sendo intermediados por lei. Nenhuma 

afronta haveria à coisa julgada. Pode-se afirmar o seguinte: há autorização direta da 

Carta Magna que mitiga os efeitos da coisa julgada penal quando trata da competência 

do Presidente da República. 

Quanto ao primeiro exemplo, a resposta é também negativa, mas por outro 

viés. É que a mesma Constituição que previu a garantia da coisa julgada, também 

realçou o mais importante princípio da execução criminal, ao deixar patenteado que a 

lei regulará a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).  Ora, a Lei de Execução 

Criminal está regulando a individualização da pena ao permitir a remição desta pelo 

trabalho, havendo, inclusive discussão sobre a possibilidade da remição pelo estudo, 

compreendendo o trabalho como expressão ampla, a permitir o labor intelectual. Assim 

é, também, em relação aos outros benefícios da execução criminal, como a progressão 

de regime, o livramento condicional, etc. A individualização da pena é ínsita à 

concessão de cada benefício, como também a cada punição por falta grave dentro ou, às 

vezes, fora das muralhas ou alambrados penitenciários. 

Outro exemplo de modificação substancial da sentença penal transitada em 

julgado, apenas para registrar, é a possibilidade de o juiz da execução criminal substituir 

a pena por medida de segurança (art. 183, LEP). Não se olvide também a concessão de 

anistia (art. 48, VIII, CF).   

Verifica-se, então, que a coisa julgada é considerada de forma absoluta, 

somente se não houver qualquer razão para justificar a sua mitigação. Assim, se o 

cidadão é condenado a cumprir pena de dez anos de reclusão, com sentença transitada 

em julgado, poderá resgatar sua pena antes do referido período se houver 

reconhecimento de que ele preenche os requisitos para tanto. Nesse passo, é possível 

afirmar que a coisa julgada em matéria de execução criminal é regida pela cláusula 

rebus sic stantibus. Ou seja, se nada se transformar substancialmente na realidade do 

sentenciado durante o cumprimento da pena, deverá ele amargar o cumprimento integral 

da pena, sem qualquer benefício e, neste caso, os efeitos da coisa julgada não teria 

qualquer mitigação. Porém, se algumas situações forem constatadas que justifiquem a 

antecipação do cumprimento da pena ou o abrandamento desta, então, afasta-se o 

respeito à coisa julgada de forma absoluta e, em nome do princípio da individualização 

da pena, permite-se que o título executivo do processo de conhecimento não seja 
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cumprido tal qual prolatado, pois, deverá adequar-se à realidade do homem condenado 

que, certamente, não é a mesma da data da sentença, que, por sua vez, já não era a 

mesma da data do crime. O ideal seria que o homem melhorasse, mas, em razão da 

condenação e de suas conseqüências é bem possível que ele piore e, assim, o Estado 

estará dando a si próprio um atestado de incompetência, na medida em que pretendia 

melhorar o homem e não piorá-lo (art. 1º, LEP). Mas, ainda assim, é possível 

continuarmos a discussão, pois não se está aqui a afirmar que a mitigação da coisa 

julgada dar-se-á apenas quando o homem condenado melhorar como pessoa (situação, 

aliás, bastante subjetiva, diante das pessoas “em liberdade” que não têm contra elas 

qualquer condenação criminal), embora seja este o ideal.            

Algumas dúvidas poderiam surgir quanto à utilização da cláusula rebus sic 

stantibus - mais familiar no direito civil, particularmente no direito das obrigações 

quando se trata dos contratos - aqui na esfera de execução criminal. No entanto, não se 

vislumbra que haja tanta especificidade no uso da cláusula. A razão é simples: a 

expressão rebus sic stantibus tem um valor lingüístico abrangente, não sendo possível 

encontrar uma outra diferente em língua portuguesa para dar o mesmo significado que 

ela tem no direito das obrigações. Ou seja, é possível encontrar o mesmo fenômeno 

ocorrido no direito das obrigações, em outras áreas do direito. Outra expressão latina 

muito utilizada no direito contratual é o da obrigatoriedade de se cumprir os contratos: 

pacta sunt servanda. A mesma expressão é utilizada no Direito Internacional. A locução 

latina rebus sic stantibus quer significar “[...] o mesmo estado das coisas, ou a 

subsistência das coisas [...]” (SILVA, 1996, p. 33). É no referido sentido que nos 

interessa tomá-la neste trabalho, não sendo relevante que o uso mais rotineiro seja no 

direito contratual, muito embora neste já seja possível se ter uma excelente noção do 

alcance da cláusula, ou seja, “[...] o contrato se cumpre se as coisas (rebus) se 

conservarem [...] no estado preexistente (stantibus), quando de sua estipulação, isto é, 

desde que não tenham sofrido modificações essenciais” (SILVA, 1996, p. 33). 

Podemos, então, fazer uma analogia: a coisa julgada penal deve ser cumprida 

de forma absoluta, enquanto não advierem modificações essenciais no homem 

condenado ou fatos razoáveis que possam justificar a sua mitigação. Tomando, pois de 

empréstimo a cláusula rebus sic stantibus, não há como deixar de reconhecer que ela 

bem denota o que se pretende refletir neste trabalho. Aliás, a língua latina tem a 

peculiaridade de conseguir por meio de uma expressão ou palavra significar coisas que 

não teríamos correspondente na língua portuguesa ou em outras línguas. 
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Convém afirmar que a cláusula rebus sic stantibus está no ordenamento 

jurídico, em várias áreas:  

1) No direito administrativo há previsão expressa no sentido de se aplicar os 

princípios da teoria geral dos contratos nas relações específicas do direito administrativo 

(artigo 54 da Lei 8.666/93), além de estampar a cláusula acima referida quando trata da 

imprevisão ou do fato do príncipe (art. 65, II, alínea d, da Lei 8.666/93);  

2) No processo penal temos a cláusula ínsita em algumas passagens: 

arquivamento do inquérito policial (art. 18, CPP e Súmula 524, STF), na sentença de 

impronúncia (artigo 409, parágrafo único, CPP); na sentença absolutória que envolva 

crimes contra a economia popular (artigo 7º, da Lei 1.533/51), etc.; 

3)  Nos interesses difusos e coletivos também há aplicação da cláusula em 

comento, bastando o estudo da coisa julgada que está vinculada ao resultado do 

processo – secundum eventum litis - de modo que, por exemplo, a improcedência por 

falta de prova, não gerará imutabilidade da decisão, e, por isso, qualquer co-legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, desde que se valha de nova prova 

(art. 16, LACP e art. 103, CDC). Se assim é, forçoso reconhecer a cláusula rebus sic 

stantibus: somente não haverá a imutabilidade, se as coisas continuarem como estão. 

Advindo novas provas, não há imutabilidade da decisão; 

4) A fixação de alimentos no direito brasileiro também se rege pela cláusula 

rebus sic stantibus. Na medida em que a situação do alimentado requer aumento do 

valor dos alimentos, o alimentante passa a ter um ônus maior. Igualmente, se a situação 

do alimentante piora pode ele requerer a redução dos alimentos, sendo, sempre, 

respeitado o binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem recebe os 

alimentos e possibilidade de quem paga. A modificação das circunstâncias, portanto, 

determinam se os alimentos devem aumentar ou diminuir. Eis, assim, a aplicação 

evidente da cláusula rebus sic stantibus no direito de família (v. art. 1699, CC).     

5) Na execução criminal a mantença de uma decisão concessiva de remição de 

pena somente tem validade, segundo alguns julgados, caso não haja a prática de falta 

grave (art. 127, LEP), condição esta que bem se amolda à cláusula rebus sic stantibus, 

já que condiciona a validade da sentença transitada em julgado formalmente à não-

ocorrência de um ato.  

À exceção do primeiro exemplo acima e da hipótese de arquivamento do 

inquérito policial, todas as outras situações bem poderiam se amoldar a um outro 

conceito, qual seja, o de coisa julgada formal. 
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Com precisão Marinoni e Arenhart (2006, p. 633) esculpindo a coisa julgada 

material dizem que ela “é uma qualidade que torna imutável o efeito declaratório da 

sentença”, mas, antes, traduzem, com clareza, a diferença entre a coisa julgada formal e 

material:  

Quando se alude à indiscutibilidade da sentença judicial fora do 
processo, portanto em relação a outros feitos judiciais, o campo é da 
coisa julgada material, que aqui realmente importa e constitui, 
verdadeiramente, o âmbito de relevância da coisa julgada. Já a 
indiscutibilidade da decisão judicial verificada dentro do processo 
remete à noção de coisa julgada formal. A coisa julgada formal, como 
se nota, é endoprocessual, e se vincula à impossibilidade de rediscutir 
tema decidido dentro da relação jurídica processual em que a sentença 
foi prolatada. Já a coisa julgada material é extraprocessual, ou seja, 
seus efeitos repercutem fora do processo (MARINONI; ARENHART, 
2006, p. 627-628). 

  
Coisa julgada formal e material são termos próprios do processo, podendo, 

portanto, serem utilizados no processo civil, penal, trabalhista, etc. Fazem parte da 

teoria geral do processo. 

Esclarece Mazzilli (2006, p. 495): “A sentença transita em julgado quando dela 

não mais caiba recurso algum (coisa julgada formal)”. 

Quando se afirma que a coisa julgada material é fenômeno extraprocessual 

quer-se, com isso, dizer que a sentença ou decisão é indiscutível fora do processo – em 

relação a outros feitos judiciais. A mesma indiscutibilidade dentro do processo tem a 

ver com a coisa julgada formal. Fala-se, então, em indiscutibilidade interna (coisa 

julgada formal - vinculada ao grau máximo da preclusão) ou externa - coisa julgada 

material (MARINONI; ARENHART, 2006, p. 627-628). Mais à frente continua os 

processualistas, agora se referindo exclusivamente à coisa julgada material que 

consideram a “verdadeira coisa julgada”: 

[...] a coisa julgada nada mais é do que o reflexo da ordem jurídica 
abstrata no caso concreto; se a regra abstrata é (ao menos em 
princípio, enquanto a necessidade social estiver acorde com ela) 
imutável, também a regra concreta assim deve ser. E, considerando 
que na sentença o juiz “concretiza” a norma abstrata, fazendo a lei do 
caso concreto, nada mais normal que essa lei também se mostre 
imutável. Tem-se, então, que a coisa julgada material corresponde à 
imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da parte que 
requer alguma prestação jurisdicional. Portanto, para que possa 
ocorrer coisa julgada material, é necessário que a sentença seja capaz 
de declarar a existência ou não de um direito. (MARINONI; 
ARENHART, 2006, p. 629-630). 

 

 5289



 

A indiscutibilidade externa – coisa julga material – é mitigada pelo próprio 

sistema processual que permite a desconstituição da coisa julgada por meio da ação 

rescisória (em matéria não-penal) e da revisão criminal, em ambas as situações em 

hipóteses conhecidas previamente (artigos 485, CPC e 621, CPP). Fala-se, também, na 

relativização da coisa julgada no âmbito não-penal, nos casos em que não estão 

patenteadas as hipóteses de ação rescisória, mas que há um conflito entre a realidade e a 

estabilidade. Eis, então, a conclusão: mesmo a coisa julgada material é passível de 

mitigação no sistema jurídico brasileiro, de modo que a idéia da definitividade ou 

imutabilidade que, em princípio deve caracterizar a coisa julgada, não é absoluta.     

Mas, a coisa julgada penal, além de poder ser alterada nas hipóteses de revisão 

criminal vislumbradas pelo legislador ordinário, poderá sofrer mudança por força do 

princípio constitucional da individualização da pena, quando da fase executiva (artigo 

5º, XLVI, CF). 

É preciso, então, delinear a diferença entre coisa julgada não-penal para com a 

coisa julgada penal. A primeira é, em princípio, imodificável, cedendo apenas em 

algumas situações especificadas em lei ou quando ocorrer patente e anormal conflito 

entre a realidade e a estabilidade (aqui, claro, para aqueles que defendem a 

flexibilização ou desconsideração da coisa julgada civil – englobando toda matéria não-

penal). A segunda é, em princípio, modificável, por conta do postulado da 

individualização da pena, além de poder ser alterada nas hipóteses de revisão criminal. 

Assim, é possível afirmar que a coisa julgada penal é, por natureza, flexível, enquanto 

que a coisa julgada não-penal é inflexível, na essência, flexibilizando excepcionalmente. 

No entanto, o sentido da flexibilização da coisa julgada penal que, em princípio pode 

ser alterada, deve ser entendida como a flexibilização ou modificação dos seus efeitos, 

pois a relação jurídica posta – reconhecimento da culpabilidade – absolvição ou 

condenação - é sempre inalterável, exceto se procedente eventual revisão criminal 

contra a sentença ou decisão condenatória.      

 A razão da diferença é simples. No âmbito do direito não-penal (civil, 

tributário, administrativo, etc...) estão em jogo, em grande parte das situações, questões 

patrimoniais, embora se possam vislumbrar outras, máxime no direito de família. No 

direito penal, particularmente na sua fase executiva, está em evidência, sempre, o 

homem condenado. Este, por sua vez, é um constante devir e, portanto, os efeitos da 

coisa julgada devem acompanhar o transcurso histórico do ser humano que, além de 

diferente de seus pares, transforma-se constantemente. 
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2. A ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA COMO LIMITE 

MÁXIMO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: COISA 

JULGADA PENAL - PONTO DE PARTIDA.  

 
Dessa forma, se deve ser a pena cumprida, caberá ao juiz da execução 
adequar o seu cumprimento à nova história do sentenciado, tendo em 
vista critérios de proporcionalidade compatíveis com sua realidade. 
(BARROS, 2001, p. 228). 

 
Foucault (2006, p. 224) sintetiza antiga idéia da individualização da pena em 

sete máximas universais da “boa condição carcerária” e, entre elas, uma nos interessa: 

“As penas, cujo desenrolar deve poder ser modificado segundo a individualidade dos 

detentos, os resultados obtidos, os progressos e as recaídas”. Ainda Foucault (apud 

LUCAS, 2006, p. 224) denomina essa circunstância de princípio da modulação das 

penas: “[...] sendo o objetivo principal da pena a reforma do culpado, seria desejável 

que se pudesse soltar qualquer condenado quando sua regeneração moral estivesse 

suficientemente garantida”. 

Mais incisivo foi Foucault (2006, p. 205) ao afirmar que “a extensão da pena 

não deve medir o ‘valor de troca’ da infração; ela deve se ajustar à transformação ‘útil’ 

do detento no decorrer de sua condenação. Não um tempo-medida, mas um tempo com 

meta prefixada”. Na seqüência, Foucault (apud BONNEVILLE , 2006, p. 205) explica: 

[...] do mesmo modo que o médico prudente pára a medicação ou 
continua com ela conforme o doente tenha ou não chegado à cura 
perfeita, assim também, na primeira dessas duas hipóteses, a expiação 
deveria cessar diante da regeneração completa do condenado; pois, 
nesse caso, qualquer detenção se terá tornado inútil, e, portanto, tão 
desumana para com o regenerado quanto inútil e onerosa para o 
Estado. 
 

Segundo Foucault (apud BONNEVILLE, 2006, p. 251), “a liberdade 

preparatória” se dava quando a pena se tornava inútil – e o “suplemento de sofrimento” 

com a constatação de que a prescrição penal não produziu o efeito esperado. A 

liberdade preparatória podia intervir depois de três quartos da pena, enquanto o 

suplemento não podia ultrapassar um oitavo dela. Embora não se concorde com a 

transformação de corpos úteis e dóceis ou mesmo com a possibilidade de regeneração 

moral do homem-preso ou condenado, situação mais semelhante à opressão, é fato que 

as idéias de limite da pena estão na sua necessidade e não no valor nominal previsto na 

sentença ou decisão transitada em julgado. Somente não se mitigariam os efeitos da 
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coisa julgada se houvesse a intenção de majorar a pena imposta, pois nesse caso, estar-

se-ia piorando a situação do condenado após previsão do título executivo judicial 

transitado em julgado, sendo certo que em relação ao mesmo fato não se pode exercer 

poder de elevar a pena de maneira irrestrita, ad eternum, em evidente violação do 

Estado Democrático de Direito e, particularmente, da dignidade da pessoa humana, 

razão porque seria inviável o “suplemento de sofrimento” defendido por Foucault 

(2006, p. 251), principalmente, no Brasil, onde a teoria eclética agasalhou a 

possibilidade, em tese, de o homem condenado melhorar e não piorar (art. 1º, LEP).  

Além disso, o aumento da pena, ainda que se chegasse à conclusão de que o condenado 

precisa de mais tempo após o cumprimento total da sanção, não seria mesmo desejável 

porque violaria frontalmente o princípio da proporcionalidade na função de proibição de 

excesso. Ao revés, a diminuição seria plenamente cabível para atender à outra função do 

princípio da proporcionalidade, qual seja, proibição da insuficiência (SARLET, 2004).  

Ou seja, há insuficiência legislativa, pelo menos no que se refere à existência de regra, 

no sentido de permitir a consideração de que a pena não é mais necessária antes dela ter 

extenuado o período fixado judicialmente. Não havendo regra, aplica-se o princípio da 

proporcionalidade na perspectiva da proibição de insuficiência. 

A regra, então, seria a seguinte: se em relação ao condenado não se verificar 

nada que justifique a antecipação ou abrandamento do cumprimento da pena, o limite 

será a sentença transitada em julgado que, então, será um ponto definitivo que deve ser 

respeitado sem ressalvas. Ao contrário, se, no exercício da individualização da pena, 

constatar-se que o homem-condenado traz consigo elementos que justifiquem a 

antecipação ou abrandamento da sanção (elementos que deverão ser apreciados no caso 

concreto), não haverá razão para negar esse reconhecimento e, neste caso, a coisa 

julgada será apenas um ponto de partida, mitigada a depender da situação que justificou 

a individualização. Os fatos empíricos justificadores da individualização determinarão 

se a coisa julgada deverá ou não ser um ponto de partida ou um ponto de chegada: o 

início, ou o fim. A sentença penal condenatória transitada em julgado ou a decisão penal 

condenatória transitada em julgado serve apenas como uma direção, um ponto de 

partida, sem o qual haveria somente o caos. 

Assim, se após o trânsito em julgado, advierem novos fatos empíricos – por 

exemplo, a transformação positiva do homem-condenado ou a constatação da não-

necessidade de prolongar-se o sofrimento – é razoável que os efeitos da coisa julgada 

não subsistam porque baseados em conceitos unívocos determinados relativamente, 
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passível, portanto, de modificação futura, dada a dinamicidade do ser humano.   Daí 

dizer-se – a coisa julgada na execução criminal é regida pela cláusula rebus sic 

stantibus. Delimita-se num primeiro momento, a pena de forma ideal – com elementos 

que o julgador do processo do conhecimento tem em mãos no momento mesmo da 

fixação da pena que, certamente – como se disse, já não são os mesmos da época do 

crime. Tão logo advenham as transformações do homem e de sua realidade, durante o 

cumprimento da pena, é preciso, então, reconhecer novos limites para esta, adequando-a 

à realidade. 

Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2006, p. 337-338) defendem a cláusula 

rebus sic stantibus como sendo característica da sentença penal condenatória:  

Realmente, não há como negar que o juiz da execução é chamado 
freqüentemente a exercer, em sua plenitude e pureza, a função 
jurisdicional. A sentença condenatória penal contém implícita a 
cláusula rebus sic stantibus, como sentença determinativa que é: o juiz 
fica, assim, autorizado, pela natureza mesma da sentença, a agir por 
eqüidade, operando a modificação objetiva da sentença sempre que 
haja mutação nas circunstâncias fáticas. Cumpre lembrar que a 
sentença determinativa transita em julgado, sendo, porém passível de 
um processo de integração em obediência à cláusula que contém; é, 
pois, suscetível de revisão, no processo de execução, nos casos 
expressamente autorizados por lei. 
 

Lamenta-se apenas que os renomados Professores da Universidade de São 

Paulo tenham limitado a cláusula por eles defendida aos “casos expressamente 

autorizados por lei”. Ora, como é possível o juiz da execução criminal exercer a função 

jurisdicional “em sua plenitude e pureza”, sendo limitado pela lei? Não é possível. O 

limite do magistrado não pode ser a lei, mas a Constituição. A cláusula rebus sic 

stantibus, por si só, é contrária às hipóteses previstas em lei, pois esta, não podendo 

prever todas as situações da vida, requer criatividade do juiz que, sem violar os 

parâmetros constitucionais, consegue aplicar, a cada caso, a decisão que melhor se 

amolda ao núcleo essencial da matéria constitucional. Ou seja, em se tratando de 

execução criminal, é vigente como núcleo constitucional, a individualização da pena. Se 

a lei se omitiu (proporcionalidade: proibição de insuficiência) ou violou diretamente o 

núcleo constitucional, restringindo de forma excessiva o direito fundamental 

(proporcionalidade: proibição do excesso), cabe ao juiz preencher a omissão ou corrigir 

a violação, sem que isso signifique interferência no Poder Legislativo, mas apenas 

exercício legítimo da função para a qual foi escolhido. 
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No entanto, logo em seguida, os juristas (GRINOVER, FERNANDES; 

GOMES FILHO, 2006, p. 344) defendem que os incidentes de execução não são 

numerus clausus - o que é incompatível com a restrição acima apontada - afirmando a 

possibilidade de alteração da modalidade do título executivo, com decisão 

fundamentada pelo magistrado.  

Esclarece Barros (2001, p. 238): 

A legalidade garante a imunidade dos cidadãos diante de intervenções 
arbitrárias, e a tutela dos direitos fundamentais sancionados pela 
Constituição permite ao juiz, diante de leis imprecisas ou vagas, uma 
discricionariedade que torne possível a justiça além da letra e das 
lacunas da lei ordinária. 

 
Desse modo, a pena de dez anos de reclusão aplicada ao indivíduo pode, 

durante o seu cumprimento, tornar-se mais branda – com fixação de benefícios previstos 

ou não em lei, desde que adequados à individualização da pena – se razões 

justificadoras assim o determinarem, inclusive com a possibilidade de diminuição no 

seu valor nominal. Admite-se, por exemplo, que o valor nominal da pena seja 

modificado pela remição, comutação ou indulto, além da substituição da pena por 

medida de segurança, conforme visto, sem contar, igualmente, a concessão de anistia.  

Durante o processo de conhecimento mesmo é possível a redução da pena no sistema 

penal brasileiro, sem qualquer preocupação se o indivíduo melhorou de acordo com os 

valores da comunidade (art. 8º da Lei 8.072/90; art. 6º da Lei 9.034/95; art. 41 da Lei 

11.343/2006 e art. 159, § 4º, do Código Penal), o que coloca por terra o argumento de 

que o indivíduo somente pode ter flexibilização de sua pena se “melhorar”, embora 

fosse este o ideal. Pensa-se, inclusive, na introdução de delação premiada durante a 

execução da pena e, então, seria mais uma hipótese de alteração nominal da pena após o 

trânsito em julgado, sem qualquer preocupação de regeneração. Assim, não seria a 

ausência desta que impediria a flexibilização da pena.  

Pergunta-se, porém, se o juiz de execuções criminais poderia modificar o valor 

nominal da pena sem previsão legal, se, analisado o caso concreto chegar ele à 

conclusão de que determinado indivíduo não necessita mais dela, sob qualquer rubrica?      

Barros (2001, p. 22, 221-224), quanto à adequação da pena à realidade do 

homem-condenado, embora não sustente a antecipação do cumprimento da pena quando 

já iniciado este, anuncia na introdução de seu Individualização da Pena na Execução 

Criminal sobre a possibilidade de a pena deixar de ser executada nos casos em que não 

é mais necessária e proporcional, exemplificando com uma situação real de alguém, 
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condenado por tráfico de entorpecentes não ter sido preso e depois de longo período 

quando já havia reconstruído sua vida, com constituição de família, trabalhando, com 

boa “reputação” na comunidade em que vivia, faltando apenas quatro dias para a 

prescrição, foi preso para cumprir a pena a ele imposta no passado, quase doze anos 

depois. Porém, depreende-se da leitura da obra referida que a autora, embora não utilize 

a expressão antecipação do cumprimento da pena, lança bases que permitem deduzir 

que ela seria favorável a essa possibilidade, não obstante o exemplo específico tenha 

sido em relação à prescrição iminente: 

A mudança que autoriza essa individualização da forma de 
cumprimento da pena, em casos excepcionais, é decorrente de decisão 
que requer sólida fundamentação e que portanto não pode basear-se 
em critérios escusos, que permitem dupla interpretação ou mudança 
de sentido conforme a ideologia da autoridade judiciária. (BARROS, 
2001, p. 229).    
 

Na linha de raciocínio expendido, ou seja, considerando-se que a coisa julgada 

é regida pela cláusula rebus sic stantibus, razoável reconhecer que o julgador da fase 

executiva da pena poderia, em tese, modificar esta para adequá-la à realidade individual 

do condenado, para abrandá-la ou extirpá-la de vez, de forma fundamentada, desde que 

presentes elementos fáticos justificadores, não sendo possível vislumbrar um julgador 

que não decida com suas fortes cargas ideológicas, dado que a neutralidade de quem 

julga é um mito. Somente não poderia haver o aumento do quantum da pena numa 

verdadeira aplicação do “suplemento de sofrimento”, pelas razões já apontadas. 

O abrandamento no nosso sistema é permitido por meio de vários institutos que 

não alteram o valor nominal da pena como a progressão de regime, o livramento 

condicional, bem como por outros tantos que, por sua natureza, modificam 

substancialmente o título executivo penal transitado em julgado – gerando a extinção 

direta ou indireta da pena, a exemplo da remição de pena (revogável em caso de 

cometimento de faltas disciplinares de natureza grave), a comutação (irrevogável após o 

trânsito em julgado, ainda que cometidas faltas disciplinares posteriores) e o indulto 

condicional (o indulto pleno não abranda a pena, mas a torna extinta, desde o início, 

enquanto que o condicional abranda a pena por um período, até que sejam cumpridas as 

condições fixadas dentro de um período determinado).       

Mas, a dúvida maior – e que justifica este artigo - é saber se o julgador da fase 

executiva, fora das hipóteses previstas em lei, poderia antecipar o cumprimento da pena 
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ou abrandá-la porque constatou no caso concreto a inviabilidade ou a não-necessidade 

da punição estatal, ao realizar a individualização da pena?  

A resposta é positiva. O Direito foi feito para o homem e não o contrário. A 

Constituição Federal (art. 5º, inciso XLVI) permitiu ao legislador ordinário que 

regularizasse a individualização da pena. Claro que a regulação é no plano abstrato, 

sendo de curial sabença que o legislador não teria condições de prever todas as 

hipóteses e, certamente, apenas lançou aquelas que compreendeu cumprir o princípio da 

individualização da pena, de uma forma que ele entendeu por ideal. Ocorre que somente 

o caso concreto é que revelará, de verdade, a situação real do condenado, de modo a ser 

possível que possa ele merecer um benefício maior ou diferente daqueles previstos em 

lei, não podendo o juiz das execuções criminais permanecer inerte e engessado para 

reconhecer esse direito – que não dimana da lei, mas da realidade - pura e simplesmente 

por não haver previsão legal.  É possível não haver previsão legal, mas é relevante que o 

julgador observe o comando constitucional da individualização da pena - aqui está o 

limite do julgador, para que não fique com poderes irrestritos - e considere o caso 

colocado à sua apreciação como diferente o que permitirá a ele a criação do benefício 

omitido pelo legislador, em nome da individualização da pena – princípio emanado da 

Constituição Federal, cuja regulação, por ser excepcional, não poderia mesmo estar 

prevista na lei. 

O julgador da fase executiva, conforme afirmado, deve observar o núcleo 

essencial do comando constitucional: individualização da pena. Muitos poderiam dizer, 

ora se a lei não previu não pode o juiz inventar benefícios, como o da antecipação do 

cumprimento da pena ou o abrandamento com alternativas outras não previstas 

legalmente. Pueril o raciocínio, pois se o legislador se omitiu acintosamente ou não, 

deve o julgador voltar seus olhos à Constituição – no seu núcleo essencial - e perguntar: 

se for antecipado o cumprimento da pena neste caso, cumpriria eu o princípio da 

individualização? Seria cumprido o princípio da proporcionalidade que proíbe a 

insuficiência?  Se a resposta for positiva, o julgador não poderá titubear e determinar a 

extinção da pena ou seu abrandamento porque não-necessária ou desproporcional 

doravante: nulla poena sine necessitate. 

Ferrajoli (2006, p. 373-375) tem compreensão distinta ao fazer a mesma 

pergunta: “[...] é legítima a modificação da duração da pena na fase da execução? É 

lícito à administração carcerária, ou inclusive ao juiz de execução reduzir ou aumentar a 

pena conforme os resultados do tratamento?” Questiona ainda o autor: 
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[...] qual a função de um sistema penal cindido, que prevê e dispõe 
penas severas em sede legal e judicial para, mais tarde, desmenti-las 
com uma série de benefícios prisionais distribuídos discricionária e 
sistematicamente em sede de execução administrativa? (FERRAJOLI, 
2006, p. 373-375) 
 

Continua: 

Esta dupla função da pena – exemplar no momento da condenação, 
disciplinatória e comprometedora no momento da execução – confere 
às instituições punitivas um caráter fortemente potestativo e 
totalizante. Disso segue-se uma sorte de duplicação do trabalho 
judicial: a pena, depois de ter sido determinada pelos juízes em 
relação com o delito praticado, deverá redeterminar-se pelos órgãos 
encarregados da execução em relação com a conduta na prisão. 
Confere-se, assim, a estes órgãos um poder imenso e incontrolado: a 
pena quantitativamente flexível e qualitativamente diferenciada em 
sede de execução não é menos despótica do que as penas arbitrárias 
pré-modernas, das quais difere somente porque o arbítrio, em lugar de 
esgotar-se no ato de sua imposição, prorroga-se durante todo o curso 
de sua aplicação. (FERRAJOLI 2006, p. 373-375) 
 

Algumas considerações precisam ser feitas quanto ao posicionamento de 

Ferrajoli. 

Realmente, não se nega a possibilidade de que a experiência havida na Itália, 

particularmente, possa não ter sido a das melhores. Mas é possível que dentro de 

parâmetros razoáveis possa se evitar o arbítrio na alteração da pena durante a execução 

penal, estabelecendo, por exemplo, um mínimo sem o qual o juiz das execuções 

criminais ficaria impossibilitado de antecipar o cumprimento da pena. Ora, poder-se-ia, 

inclusive, pensarmos em que o próprio tipo penal pudesse estabelecer um preceito 

terciário, onde se fixaria um mínimo de pena efetivamente a ser cumprida e, somente 

então, abrir-se-ia caminhos para a aplicação da antecipação do cumprimento da pena, 

desde que justificado pelo juiz das execuções criminais, ouvindo-se as partes 

envolvidas. Porém, para que não fique contraditório com a defesa feita anteriormente de 

que o juiz não deve ser engessado pela lei, antes do valor mínimo de cumprimento de 

pena haveria necessidade de fundamentos mais robustos para a realização da 

antecipação ou abrandamento, de modo que o juiz de execução criminal dificilmente 

ficaria de mãos atadas para o exercício da judicatura. 

A crítica de Ferrojoli no sentido de se criar um sistema de barganha na 

execução penal, gerando incerteza, só tem razão de ser se mantida a estrutura atual das 

execuções criminais. A proposta que melhor soluciona a incerteza seria a diminuição de 

números de cidadãos-condenados por juiz, a ponto de ser possível a efetiva 
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individualização das pessoas, inclusive com estrutura suficiente para que cada julgador 

pudesse trabalhar com profissionais interdisciplinares de sua confiança, não deixando 

nas mãos, de forma integral, da administração penitenciária, o poder de individualizar a 

pena. Assim, a letra fria dos papéis que chegam quando do julgamento de benefícios 

seria substituída pela análise mais acurada do julgador e de outros profissionais de sua 

confiança que poderiam acompanhar com mais profundidade o desenvolvimento do 

cidadão-condenado. Mas é importante dizer que, ainda que houvesse a melhor estrutura 

para se trabalhar, certeza, no sentido de verdade absoluta, não haveria nos julgamentos. 

Trata-se de uma ficção.   

A certeza propalada por Ferrajoli havida no processo de conhecimento, quando 

da condenação, é uma grande ilusão. Na verdade, mesmo quando se impõe a pena se faz 

com juízo de probabilidade, sendo a certeza mascarada por vários procedimentos 

burocráticos e normas que, no fundo, tem apenas a função de passar uma imagem para a 

sociedade de que está havendo punição.  

Desse modo, razoável a sustentação da alteração nominal da pena durante o 

cumprimento dela, desde que haja elementos que justifiquem essa conduta. Somente o 

caso concreto é que dirá qual indivíduo-condenado poderá ter antecipado o 

cumprimento da pena a ele imposta. Os juízes são selecionados para pensar e sentir a 

realidade que o cerca e não para cumprir a lei de forma cega. Precisam, então, dentro da 

criatividade que têm, reconhecer, no caso concreto, as diferenças intrínsecas de um ser 

humano em relação a outro e, por corolário, fazer valer as peculiaridades: “todos os 

seres vivos, cada um, são um” (STORK; ECHEVARRÍA, 2005, p. 24). 

Será arbitrário e despótico sim o juiz que constatando no mundo fenomênico a 

não-necessidade da pena, a mantém porque deve cumprir o limite estabelecido no 

processo de conhecimento. É preciso, pois, afirmar que neste os olhos do julgador são 

voltados, primordialmente, ao fato criminoso, enquanto que o ser humano que o 

praticou é observado de forma secundária. Ao revés, na fase executiva da pena 

prevalece o ser humano, enquanto que o fato criminoso deve ser observado sim, mas 

não como o elemento principal.   Num primeiro momento importa o passado; depois 

vale o presente com a perspectiva de um futuro. 

O abrandamento das conseqüências da pena privativa de liberdade, por 

exemplo, para atendimento do princípio da individualização da pena, no mesmo 

raciocínio quanto à possibilidade de alteração nominal do quantum da pena, pode ser 

realizado sem previsão legal, desde que devidamente justificado. Assim, seria possível a 
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concessão de pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à 

comunidade ou mesmo prestação pecuniária em favor da vítima, durante a execução da 

pena privativa que seria substituída, mas com requisitos diversos àqueles previstos 

quando da fixação do processo de conhecimento? Basta refletirmos. 

Bauman (1999, p. 125), alerta que:  

Se a Freiheit [liberdade] foi tornada vulnerável pela busca moderna 
inicial de segurança, garantia e certeza da ordem, a Sicherheit é a 
vítima fundamental do curso tomado pela liberdade individual no 
estágio final da modernidade. 

 
A Sicherheit, explica Bauman, é, ao mesmo tempo, a experiência de segurança, 

garantia e certeza. 

O Estado não pode interferir na liberdade humana, senão nas hipóteses de 

necessidade. Ausente esta cessa todo tipo de direito que teria sido autorizado à 

sociedade política de interferência nas liberdades públicas, por meio do contrato social. 

O valor segurança na pós-modernidade, ao contrário do que ocorria no início dela, perde 

seu espaço - embora buscado, com veemência por setores da sociedade em nome do 

mercado - dando vazão e elevação à luta pelos direitos individuais, conforme 

compreensão razoável do sociólogo polonês. 

Mas, em realidade, conforme demonstra Barros (2001, p. 235), ao contrário do 

que se pensa, ao se defender direitos individuais, enaltece-se a segurança jurídica: “[...] 

assim, ao individualizar a pena imposta no passado ao homem que a cumprirá no 

presente, o juiz da execução está realizando a justiça e com ela um de seus aspectos, 

qual seja a segurança jurídica”. Segurança jurídica esta que não se alcança pela lei ou 

coisa julgada somente, mas, principalmente, com o respeito à Constituição, 

particularmente aos núcleos essenciais dos direitos fundamentais. 

Em outra obra, Bauman (1998, p. 59) alerta: 

No início de 1994, ao todo 2.802 pessoas estavam aguardando 
execução em prisões americanas. Destas, 1.102 eram afro-americanas, 
enquanto 33 foram sentenciadas à morte quando muito jovens. A 
esmagadora maioria dos reclusos no corredor da morte provém da 
chamada ‘classe baixa’, esse imenso e crescente depósito onde se 
armazenam os fracassados e rejeitados da sociedade consumidora. 

 
Com isso, verifica-se que a política de prisão dos excluídos é mesmo a máxima 

do mundo global no atual estágio em que se encontra, na medida em que os pobres não 

têm potencial para fazer frente ao consumo, devendo ser apenas “utilizados” para 

garantir o consumo dos bem-sucedidos e, se tal função não lhes servir, devem mesmo 
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ser exterminados ou alijados do mercado, dentro das prisões que se multiplicam, pelo 

maior tempo possível. Há uma luta insana da minoria de sucesso, protagonizada, às 

vezes, pelos próprios excluídos, por força da influência da mídia, tomada de ideologia 

elitista, para que haja aumento de penas e aumento da permanência dos excluídos dentro 

das prisões, até mesmo a serviço de empresas que lucram com a bandeira de que quanto 

mais presos e mais tempo permanecerem nas prisões, maiores serão os lucros. O 

mercado, assim, é rigoroso nas escolhas de seus consumidores. As pessoas que não 

podem consumir e não realizam qualquer serviço em favor de quem pode, devem ficar 

afastadas do seio social, pois não estão aptas a suportar a competição do mundo 

capitalista. 

Ainda, Baumam (1999, p. 131): 

As pessoas que cresceram numa cultura de alarmes contra ladrões 
tendem a ser entusiastas naturais das sentenças de prisão e de 
condenações cada vez mais longas. Tudo combina muito bem e 
restaura a lógica ao caos da existência. 
 

O Direito Penal, inexoravelmente, deve ser sempre a última ratio, não podendo 

ser utilizado como boneco de fantoche da incompetência do Estado e do fracasso das 

políticas públicas necessárias ao livre desenvolvimento da comunidade e, por via de 

conseqüência, dos indivíduos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta que faço sobre a possibilidade de alteração nominal da pena ou seu 

abrandamento, antes de seu término, na fase de execução, desde que situações 

devidamente constatadas pelo julgador e por profissionais que com ele atuem venham à 

tona, atende ao princípio da individualização da pena de forma substancial, na medida 

em que parte da realidade do cidadão-condenado e não mais do cidadão-delinqüente.  

De fato, se a pena não é mais necessária - mantê-la - apenas para atender o 

dogma da coisa julgada ou o clamor popular que garante voto aos políticos sem 

escrúpulos, é violar os direitos mais comezinhos do ser humano, por ferimento da 

dignidade dele. Os clamores públicos de uma sociedade que grita quase sempre de 

forma insana por meio da mídia dominada pelos valores da elite não podem se sobrepor 

à dignidade humana.    

Construída a decisão, em forma de sentença penal transitada em julgado, 

somente as transformações supervenientes é que vão demonstrar até que instante ela 
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deve subsistir sem modificações. É possível, então, afirmar que essa coisa julgada - 

ponto de partida -confronta-se constantemente com a realidade - os fatos - criando-se, 

para cada caso em particular, uma peculiaridade, num constante devir. 

As prisões, as penas altas sem sustentação racional, a mantença de pessoas 

presas ou condenadas, ainda que sem necessidade ontológica, gera uma sensação de 

segurança para parcela da população de sucesso no mundo global: um bem-estar 

alcançado, em troca de violações de direitos do indivíduo, cujo único erro foi nascer 

excluído do mercado. 
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DELITOS DE POLUIÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 
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RESUMO 

O presente estudo tem por escopo demonstrar a necessidade da tutela penal do ambiente 

mormente quanto a poluição enquanto veículo da destruição deste bem jurídico essencial. 

Acerca dos tipos de poluição obteve maior destaque neste trabalho aquela ocasionada por 

resíduos sólidos. O tratamento dispensado a poluição por resíduos sólidos na lei dos crimes 

ambientais está estampada neste texto, sem contudo, ousar esgotar a vastíssima temática. 

Apresenta-se demonstrada a estrutura típica do delito do dispositivo legal número 54 da lei 

9.605/98.  Advoga-se à necessidade de um salto qualitativo em termos de legislação, tendo 

em vista que a despeito da quantidade de leis acerca do tema sua tutela queda-se incipiente. 

Concluí-se que a proteção do ambiente pelo Direito penal é extremamente necessária, no 

entanto deve ser projetada de forma a não infringir direitos e garantias penais que foram ao 

longo da história arduamente conquistadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO PENAL; AMBIENTE; POLUIÇÃO; RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene por objetivo demostrar la necesidad de la tutela penal del ambiente 

moramente cuanto la polución mientras vehículo da destrucción de este bien jurídico 

esencial. Acerca de los tipos de polución obtuvo mayor destaque en este trabajo aquella 

ocasionada por residuos sólidos. El tratamiento dispensado a polución por residuos sólidos 

en la ley de los crímenes ambientales está estampada en este texto, sin embargo, sin 

atreverse agotar la vastísima temática. Se presenta demostrada la estructura típica del delito 
                                                 
** Mestrandas em Direito – Tutela dos Direitos Supra-Individuais, sub-área: Direito Penal – pela Universidade 

Estadual de Maringá – Paraná.  
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del dispositivo legal número 54 de la ley 9.605/98.  Se aboga a la necesidad de un salto 

cualitativo en termos de legislación, teniendo en vista que a pesar de la cantidad de leyes 

acerca del tema su tutela se queda incipiente. Se concluye que la protección del ambiente 

por el Derecho penal es extremamente necesaria, en el en tanto debe ser proyectada de 

forma a no infringir derechos y garantías penales que fueron al largo de la historia 

arduamente conquistadas. 

 

PALABRAS-CLAVE 

DERECHO PENAL; AMBIENTE; POLUCIÓN; RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

 
1. Considerações preliminares  
 
Muito se falou sobre a necessidade de tutela penal do ambiente1. Ocorre que dada a 

essencialidade dos bens de cunho ambiental, mormente para a sobrevivência da raça 

humana (e das demais raças de seres vivos, é claro) não se duvida mais da pertinência de 

tutelar, bem tão indispensável e por isso mesmo, detentor de dignidade penal2.  

 

A Constituição Federal de 1988 albergou a proteção do ambiente, prevendo um mandato 

expresso de criminalização3 das condutas atentatórias ao ambiente, bem comum do povo de 

                                                 
1Incluindo-se o texto constitucional na preocupação acima assinalada, neste sentido vide: PRADO, Luiz 
Regis. Direito Penal do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.83; Salutar a sanção penal no 
que tange a proteção do ambiente, como ensina Passos de Freitas: “Realmente, a sanção penal em 
determinados casos se faz necessária não só em função da relevância do bem ambiental protegido, como 
também da sua maior eficácia dissuasória.”FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. 
Crimes contra a natureza:(de acordo com a lei 9.605/98). 8ª ed. rev.,atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p.32. 
2 Quanto a necessidade de proteção penal do ambiente anota Anabela Miranda Rodrigues: “o que justifica a 
intervenção penal é o facto de estar em causa a proteção de um bem jurídico - o ambiente - digno de tal tutela, 
que, além do mais, deve ser necessária. Dignidade penal e necessidade de tutela penal são categorias que 
intervêm a legitimar a intervenção penal, e não se vê razão para que não intervenham aqui.” RODRIGUES, 
Anabela Miranda. Os crimes contra o ambiente no Código Penal português revisto. Revista de Direito 
Ambiental . v.1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.p.24 
3 Ao falar deste mandato expresso de criminalização, que foi a primeira demonstração contundente da 
preocupação do legislador com o bem jurídico ambiente, fica clara a preocupação e a necessidade de tutela do 
ambiente, conforme demonstra Érika Mendes de Carvalho quando aduz: “Somente com o advento da 
Constituição Federal de 1988 a questão ambiental mereceu tratamento preciso e moderno, reconhecendo-se o 
ambiente como bem jurídico autônomo e portador de substantividade própria, essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se sua efetiva proteção pela legislação ordinária.” CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela 
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titularidade de todos indistintamente. Deve-se ter em mente quais são as ações e omissões 

que prejudicam o ambiente, em tal medida que seja necessária intervenção do direito penal. 

É uma tendência mundial tutelar o bem jurídico ambiente, e tal tendência vem sendo 

objetivada através do aumento de tipos penais que resguardam tais bens, como também no 

âmbito de sua aplicação cada vez mais freqüente. Ademais, deve-se na procura de cumprir 

o mister de proteger o ambiente, buscar técnicas legislativas adequadas a criminalização 

deste segmento de bens supraindividuais, o que não é tarefa fácil.  

Clara está, à necessidade de se dar respostas eficientes as carências sociais. Contudo, não 

será de modo precipitado e afoito que se conseguirá dar efetividade a proteção de tais 

direitos, notadamente em face das enormes dificuldades de se controlar os novos riscos, que 

são a marca das sociedades contemporâneas, sem descurar dos princípios e das garantias 

inerentes ao Direito Penal de feição democrática e antropocêntrica que se defende aqui. 

   

2. Aspectos gerais da tutela penal do ambiente  

Foi através da Conferência de Estocolmo, em 1970, que a relevância da proteção ambiental 

passou a ser concebida em nível internacional e o ambiente passou a ter conotação 

constitucional.  

Essa evolução vem pela transformação do anterior estado liberal e individualista para um 

estado de bem estar social, concentrado na proteção de interesses metaindividuais. Foi a 

partir dessa conferência que se deu início ao pensamento da proteção do ambiente visando a 

garantia e qualidade de vida do homem, sejam os de hoje sejam os do amanhã. É 

importante, aqui se dizer, que anteriormente a esta Conferência o ambiente já era protegido 

de diversas formas, cabe mencionar que somente após este momento que se ampliou os 

                                                                                                                                                     
Penal do Patrimônio Florestal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.11. Deve ficar registrado 
que Arthur Migliari Júnior, tergiversando a respeito da obra citada acima, assevera não ter sido feliz a 
colocação da referida autora, nas palavras dele, “uma vez que a legislação ambiental sempre existiu, com 
estas ou aquelas modificações casuísticas, como sói acontecer, enfrentando esta ou aquela colocação. Porém a 
colocação de que foi somente com a Constituição Federal que se levantaram os olhos sobre a questão 
ambiental é forte demais [...] .” Ocorre, que qualquer leitor despido de preconceitos é capaz de entender que 
Érika Mendes de Carvalho quando aduz que, com a Constituição é que houve um tratamento “preciso e 
moderno”, jamais disse que a Constituição é o primeiro diploma a tratar da matéria, como quer fazer parecer 
Arthur Migliari Júnior, mas simplesmente que é nesta ocasião que se tratou do bem jurídico ambiente com 
maior relevo e seriedade. Conclusão bastante óbvia menos para o autor. MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes 
Ambientais. 2ª ed. Campinas: CS Edições Ltda, 2004. p. 15.   
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conceitos e necessidades desta proteção, que passou a ser concebida como fundamental ao 

homem e seu completo desenvolvimento. 

É o artigo 225 da Constituição Federal que define os delineamentos da proteção ambiental, 

asseverando: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Sendo que, como já mencionado, o §3º deste dispositivo traz o denominado “mandato 

expresso de criminalização” quanto ao bem jurídico ambiente, posto que expressamente 

destaca a necessidade da intervenção penal para a proteção ambiental4. Assim, em 

obediência ao comando disciplinado pela Carta Magna, tem-se, embora tardiamente, a Lei 

n. 9.605/1988, conhecida como Lei de crimes ambientais.  

No especial aspecto desta lei, insta refletir a respeito da crítica apresentada por diversos 

autores do cenário nacional e internacional em dizer que os tipos penais apresentados por 

esta lei são, em sua maioria, tipos “abertos”5 no sentido de que como nos delitos culposos 

faltam-lhe elementos para sua total descrição, elementos estes que ficam ao arbítrio do 

discernimento do julgador. Porém, tal entendimento não merece apoio, não só em matéria 

ambiental, mas como em toda tutela penal. Posto que, “o tipo como espécie de injusto, deve 

conter todos os dados que concorrem para delimitar o conteúdo do injusto de um delito 

                                                 
4Art. 225, § 3°da CF “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”. Neste sentido: PRADO, Luiz Regis, Direito penal do ambiente. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 80. 
5 Neste sentido: MILARÉ, Édis. COSTA JUNIOR, Paulo Ricardo da. Direito penal ambiental: comentários a 
lei 9.605/98. Campinas: milenium, 2002. p. 147. MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, 
jurisprudência, glossário. 5. ed. ref., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007. p. 950; MACHADO, Paulo Affonso 
Leme. Da poluição e de outros crimes ambientais na lei 9.60598. Revista de Direito Ambiental. Ano 4. n. 14. 
abr-jun/1999. (09-19); LEONARDO, Marcelo. Crimes ambientais e os princípios da reserva legal e da 
taxatividade do tipo em direito penal.  Revista Brasileira de Ciências Criminais. trim., ano. 10., n. 37. jan-
mar/2002. (153-167). JEHECK. Hans-Heinrich, Tratado de derecho penal, parte general, 4. ed., Grana 
Comares, 1993, p. 223; Celso Delamanto, Código Penal Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1998, 
p.4); FERREIRA, Ivete Senise. Tutela penal do patrimônio cultural. p. 94 ; CAVALCANTE, Elaine Cristina 
Monteiro. Introdução ao direito ambiental penal. Cadernos de Direito Penal – Série da Escola Paulista de 
Magistratura.Barueri, SP: Manole, 2005.p.65 ; SILVA, Ivan da. Crimes ambientais e juizados especiais. 1 
ed. (ano 2005), 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2006. p. 105. FERREIRA, Ivette Senise. Poluição e tutela penal 
ambiental. Revista da Faculdade de Direito/universidade de São Paulo. Vol. 93. São Paulo: edições Técnicas, 
1998. p. 280.   
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específico”6. Ou seja, apenas será um tipo penal se nele estiver encerrados todos os 

elementos necessários à descrição típica. Há que se destacar que os tipos de injustos se 

diferem, como pode vislumbrar-se na diferença entre injusto doloso e o culposo, porém 

ambos são dotados de todos os elementos que necessitam para ser uma figura típica. 

Os crimes ambientais apresentam como notável característica o fato de serem preenchidos 

de leis penais em branco7 e crimes de perigo8, estes elementos lhe são características 

especiais necessárias à configuração do tipo de injusto. São acertadas as críticas 

doutrinárias em razão do uso exacerbado destas técnicas, porém não há como se dizer que o 

tipo é aberto. Todo tipo é fechado, repleto de seus elementos necessários, caso não seja 

assim, tipo não seria. Ao menos, não no uso adequado do termo no direito penal. 

Assim, quando verificados o uso em excesso destes instrumentos o tipo pode carecer de 

legalidade, taxatividade entre outros princípios que lhe são essências. Desta forma, devem 

ser considerados inconstitucionais e sobre a análise ora versada, não são considerados tipos 

penais, por não possuírem todos os elementos necessários à conformação da figura delitiva. 

 

2.1 Bem jurídico protegido 

                                                 
6 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120.  6. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 360. segue afirmando que: “Desse modo, 
não há tipo aberto se considerado que integram o tipo de injusto todos os componentes que justificam o 
injusto próprio de um delito. Em outras palavras: ao tipo correspondem todos os elementos que fundamentam 
positivamente o injusto”.  Neste sentido: CEREZO MIR, José. Obras Completas. Tomo I, Derecho penal, 
parte general. Peru: Ara Editores, 2006.p. 474, nota 59. Para este autor, “La denominación de tipos abiertos, 
utiizada por Welzel (veáse Das Deutshes Strafrecht, cit., pp. 49-50, y El Nuevo Sistema del Derecho Penal, 
cit., pp. 45-46) me parece inadecuada, pues no existem tipos abiertos si se considera que pertenecen al tipo de 
lo injusto todos los elementos que fundamentan lo injusto especifico de uma figura delicitiva (no hay lugar 
enonces para lãs reglas o elemento especialies de la antijuridicidad o elementos del deber jurídico)”. 
7 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. p. 97. “Tem-se, nesse passo, que a necessidade e a própria 
natureza da matéria ambiental justificam o emprego do procedimento técnico legislativo da norma em branco 
na formulação dos tipos de injusto, respeitados os infranqueáveis parâmetros constitucionais-penais”. 
BUGALHO, Nelson R. reflexões sobre a objetividade jurídica do injusto penal de poluição. Revista de 
Direito Ambiental. Ano 7, n. 26, abr-jun/2002. (165-181) “Embora deva o Direito Penal evitar a remissão a 
outras regras do ordenamento jurídico, na construção do injusto penal ambiental o emprego da norma penal 
em branco se revela apropriado, isso porque bastante estreita a relação da matéria ambiental com a legislação 
administrativa [...]”. 
8 PRADO. Luiz Regis.  Op. cit. p. 135. “O emprego da técnica legislativa de perigo reveste-se particularmente 
importante para a proteção de bens jurídicos transindividuais [...]”. 

5308



 

A missão precípua do direito penal é tutelar bens jurídicos9. O fato dos bens jurídicos serem 

objeto de proteção penal é pacífico, contudo a noção de bem jurídico e quais dentre estes 

bens jurídicos são dignos de tutela penal é que consubstanciam o cerne da problemática.  

Prima facie cumpre conceituar o que é bem jurídico, na profícua lição de Luiz Regis Prado, 

“bem jurídico vem a ser um ente (dado ou valor social) material ou imaterial haurido do 

contexto social, de titularidade individual ou metaindividual reputado como essencial para a 

coexistência e o desenvolvimento do homem” e arremata o referido autor “e, por isso, 

jurídico-penalmente protegido” 10. 

A escolha dos valores que serão gizados a bens jurídico-penalmente protegidos é tarefa do 

legislador, que deverá estribar suas escolhas na Constituição, tendo em vista o quadro 

axiológico nela impresso e desta maneira com supedâneo no Estado democrático e social de 

Direito. Claro que não foi tarefa fácil para o Estado transmudar-se do caráter 

eminentemente liberal, e portanto não intervencionista, para um Estado social, e por via de 

conseqüência obrigado a suprir muitas carências de cunho, principalmente, social da 

população. Tais necessidades devem ser atendidas (por expresso desígnio constitucional) e 

para isso o Estado deve dispor de recursos suficientes para fomentar o livre 

desenvolvimento da pessoa humana, e como limite mínimo resguardar sua integridade e 

dignidade.  

Assim, dentro do especial aspecto do trabalho ora apresentado os bens-jurídicos11 tutelados 

são a saúde pública12 e o ambiente. “A saúde pública constitui bem jurídico supra-

individual, de caráter coletivo, que tem em conta a saúde individual, mas que com ela não 

se confunde, ainda que objetive salvaguardá-la”13. 

                                                 
9 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição.3ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.19.  
10 PRADO, Luiz Regis.  Op. cit., p. 248. 
11 Deve-se ter em conta que o bem jurídico pode ser definido, de forma sintética, como sendo o bem ou o 
valor merecedor da máxima proteção jurídica, cuja concessão é reservada às prescrições do Direito penal 
POLAINO NAVARRETE, M. El bien jurídico em el Derecho Penal. Sevilla: Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla, 1974. p.270.  
12 PRADO, Luis Regis. Direito Penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 417; 
BUGALHO, Nelson R. Reflexões sobre a objetividade jurídica do injusto penal de poluição.  Revista de 
direito ambiental.  Ano 7. abr.-jun/2002. (167-181). 
13 PRADO, Luis Regis. Direito Penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 417. 
BUGALHO, Nelson R. op. cit. p. 178.  
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O ambiente ancorado em um conceito intermediário14 para a proteção jurídico-penal, não 

totalizador nem reduzido, mas “fundamentalmente física ou biológica e moderado 

antropocentrismo, em que cada um dos elementos naturais como conjunto por eles formado 

constituem ambiente (sendo parte dele a natureza, com os elementos água, ar, solo, a fauna 

e a flora e o conteúdo da relação homem-meio)”15.  

 

3. O tratamento jurídico da poluição  

Desde que os homens deixaram de sobreviver com base apenas na atividade extrativa e 

começaram a plantar, tornando possível novos hábitos e principalmente a fixação em 

alguns locais escolhidos pelas populações, pode-se dizer que nasceu também a poluição. 

Inicialmente quase inofensivo, por ser de pequena monta. Contudo, após o processo de 

industrialização, tal fenômeno ganhou vulto, fazendo a humanidade enxergar o quão finitos 

são os recursos naturais. A tutela penal do ambiente, no ordenamento pátrio detinha um 

cunho muito mais patrimonialista do que de preservação ambiental16.  

O fator responsável pela poluição e degradação da natureza é o desenvolvimento do homem 

e da sociedade, a velocidade desta evolução, após a revolução industrial, não foi 

acompanhada do conhecimento de que o meio ambiente não é inesgotável. Assim, o 

homem para desenvolver todo seu potencial, principalmente através das indústrias, 

utilizava-se, e ainda se utiliza de todas as matérias primas disponíveis, o que ao longo do 

tempo foi degradando o ambiente. 

O esgotamento destes elementos naturais, como as grandes florestas foram percebidos mais 

rapidamente por serrem visíveis a olho nu. Porém, o homem não vislumbrava que além da 

retirada de elementos da natureza para o funcionamento das fábricas, a devolução à 

natureza das sobras dos procedimentos industriais é também geradora de muitos problemas 

e danos à natureza. 
                                                 
14 CARVALHO, Érika Mendes de. O bem jurídico protegido nos delitos florestais. Revista de Ciências 
Jurídicas. ano III. n. 1. p. 67-83. Maringá, Universidade Estadual de Maringá, 1999. p. 69.   
15 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do 
território e biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 126. 
RAMOS, Edson Pereira. Crimes contra o meio ambiente. Jus navigandi, Teresina, a. 4, n. 43, jul. 2000. 
Disponível em: <http:www1.jus.com.br/doutrina/textos.asp?id=1708>). 
16 Segundo Luis Regis Prado: “Nos primeiros tempos, as normas penais eram elaboradas com o intuito de 
proteger recursos financeiros e não o ambiente, ou, como em outros períodos da história brasileira, a saúde 
pública.” PRADO, Luis Regis. Direito Penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.414. 
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É neste especial aspecto que falamos em poluição, não apenas no que diz respeito à 

poluição ocorrida pela falta de saneamento básico, mas, principalmente, pela poluição feita 

pelas empresas ao despejarem seu lixo livremente na natureza. Tal comportamento poderia 

ser considerado normal e inofensivo até meados do século passado, porém hoje é 

inadmissível, posto que é de conhecimento comum os riscos destas atitudes. Ademais, o 

cuidados com a não emissão de poluentes não pode, de forma alguma, ser considerado um 

obstáculo ao desenvolvimento. 

 

3.1. Conceito  

Evidente a necessidade de conceitos sólidos e precisos que cumpram a função de garantir a 

boa aplicação do direito penal, segundo seus princípios basilares, mormente o da legalidade 

dos delitos e das penas. Assim, faz-se imperiosa a delimitação do que vem a ser poluição, 

tendo em vista sua importância dentro da tutela do bem jurídico ambiente, já que no mais 

das vezes, os delitos perpetrados nesta seara ocorrem pela via da dita poluição. 

Poluição enquanto gênero abarca os conceitos de poluição em sentido estrito, de dano 

ambiental e de crime ambiental. Destas três espécies apresentadas a mais gravosa 

consubstancia-se nos delitos ambientais. Porém, todas as espécies de poluição constituem 

graus de alterações que são nocivas ao ambiente. Nem todas as manifestações nocivas são 

objeto de preocupação da ordem jurídica, e justamente por isso é que a poluições 

apresentam estágios de prejudicialidade que devem ser observados e respeitados sob pena 

de ineficácia das medidas tomadas após a perda da capacidade de regeneração do ambiente.   

Quando a poluição ultrapassa os limites estabelecidos pelos estudos que medem o grau de 

suportabilidade dos ambientes, tal conduta deixa de ser insignificante, já que acarreta uma 

piora tanto qualitativa quanto quantitativa para o ambiente. Deve-se ter em mente, que dada 

a característica de ultima ratio conferida ao Direito Penal, este somente deve ser chamado a 

equacionar o problema ante uma afronta que não poderia ser arrostada por outros ramos do 

ordenamento17. 

                                                 
17 PRADO, Luiz Regis, Bem Jurídico Penal e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
70  
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Assim, apenas as modificações danosas mais severas do ambiente é que podem ser objeto 

da tutela penal18. Nem toda poluição chega a ser dano ambiental e muito menos, os danos 

ambientais em geral são delitos ambientais. Somente as condutas que atinjam os bens 

jurídicos mais caros e essenciais a sobrevivência da humanidade, e nas suas formas de 

agressão mais contundentes é que podem ser protegidos pelo Direito Penal.  

A lei de Política Nacional do Meio ambiente conceitua poluição19 em seu artigo 3°: “Para 

os fins previstos nesta lei entende-se por: [...] III – Poluição, a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; Define ainda em seu inciso IV que poluidor é “a pessoa física o 

jurídica, de direito público ou privado responsável, direta ou indiretamente por atividade 

causadora de degradação ambiental;”. 

É uma definição ampla20 que deve ser adotada em todos os ramos do direito de acordo com 

suas peculiaridades, ou seja, de acordo com suas categorias tipológicas. Porém, deve ser 

destacado que não são todas as intervenções entre o homem e o meio ambiente que devem 

ser consideradas como poluentes21. Ainda destaca-se que a poluição por ser a descarga de 

elementos22, que de acordo com a quantidade e qualidade podem ser nocivos à natureza e 

aos homens, pode ser classificada de acordo com o local do despejo dos elementos em: 

poluição atmosférica; hídrica; do solo; sonora e visual. São muitas as formas de poluição, 
                                                 
18 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza:(de acordo com a 
lei 9.605/98). 8ª ed. rev.,atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p.32. 
19 SZNICK, Valdir. Direito penal ambiental. São Paulo: Ícone, 2001. p. 377.   
20 SIRVINSKA, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 4. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. 
p. 176.) Neste sentido: “Em sentido amplo, poluição é toda alteração das propriedades naturais do meio 
ambiente, causada por agente de qualquer espécie prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar da 
população sujeita a esses efeitos”.  MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p. 580.   
21 Neste sentido: PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 
415. “ademais, não são todas as interferências consideradas como poluentes, mas tão-somente aquelas que 
podem se constituir ameaça, risco, ou produzir danos reais aos seres humanos, aos recursos vivos e aos 
ecossistemas”.  
22 “São aquelas substancias sólidas, líquidas, gasosas ou em qualquer estado da matéria que geram a 
poluição. Ou em sentido ainda mais abrangente: “poluente é todo fator de perturbação das condições 
ambientais, não importa a sua natureza, viva ou não, química ou física, orgânica ou inorgânica”. SILVA, José 
Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 32 
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que são classificadas sob muitos critérios. A título de exemplo, a poluição também se 

classifica pela fonte (poluição difusa, pontual, etc.), e ainda pela causa (poluição sonora, 

nuclear, química), conforme leciona Luiz Regis Prado23. 

Outra questão assaz importante é a de definir dano ambiental. O nexo que liga o conceito 

de dano ambiental ao de poluição é justamente um dos objetos de estudo do direito 

ambiental. O dano ambiental é o que o direito ambiental busca extirpar, quase sempre na 

figura da poluição, já que na medida em que não houver poluição a maior parte dos danos 

ambientais deixará de existir.  

Contudo, o conceito de dano ambiental não se restringe ao de poluição, noutro dizer, é 

muito mais abrangente. Dano ambiental é aquele considerado como toda degradação que 

atinja o ambiente, de per si considerado, tanto física, como esteticamente, em grande 

medida, alterando a harmonia, ou seja, o equilíbrio do sistema biótico ou abiótico. 

No especial aspecto da poluição ocorre quando “ultrapassando os limites do desprezível, 

causa alterações adversas no ambiente”24  

Mas não é só isso, o homem também é objeto de proteção do direito ambiental. Neste viés, 

quando inserido no ambiente, sendo afetada sua saúde, segurança, atividades e bem-estar, 

estar-se-á causando dano ambiental, em maior ou menor grau.  

  

3.2. Poluição por resíduos sólidos 

Resíduos são os restos, os refugos das atividades humanas, todas as sobras aproveitáveis ou 

não. “De forma genérica, podemos afirmar que constituem toda substancia resultante da 

não-interação entre o meio e aqueles que o habitam, ou somente entre estes, não 

incorporada a esse meio, isto é, que determina um descontrole entre os fluxos de certos 

elementos em um dado sistema ecológico”25. 

                                                 
23 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 414, nota 211. 
24 ANTUNES, Paulo de Bessa. Indústria siderúrgica: impactos ambientais e controle da poluição – uma outra 
visão ou defesa de uma agressão injusta.  Revista de Direito Ambiental. Ano 7, n. 25, jan-mar de 2002. 176-
206. p. 188. “O fato de que ela seja capaz de provocar um desvalor ambiental merece reflexão. O dano 
ambiental, isto é a conseqüência gravosa ao meio ambiente de um ato ilícito, não se apresenta como uma 
realidade simples”.  
25 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 5. ed. São Paulo:Saraiva, 2004. 
p. 165. Neste sentido: “Resíduos – objetos que restam, restos de substancias são cinzas, após a ignição, parte 
insolúvel que fica após a filtração; são sobras de materiais”.    
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Em conseguinte, por resíduos sólidos entendem-se os restos, as sobras de forma física 

sólida. A resolução n. 5/93 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), em seu 

art. 1° define: “I – resíduos sólidos conforme a NBR n. 10.004, da associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT – ‘Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 

de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou copos d’água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível’”. 

Assim, concluímos que “poluição por resíduos sólidos é aquela causada pelas ‘descargas de 

materiais sólidos, incluindo resíduos sólidos de materiais provenientes de operações 

industriais, comerciais e agrícolas e de atividades da comunidade, mas não inclui materiais 

sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou outros significativos poluentes existentes 

nos recursos hídricos, tais como lama, resíduos sólidos dissolvidos ou suspensos na água, 

encontrados nos efluentes industriais, e materiais dissolvidos nas correntes de irrigação ou 

outros poluentes comuns da água’”26.  

Os resíduos sólidos são os lixos, geralmente urbanos, despejados em lugar não apropriado. 

Podem ser de origem domiciliar; hospitalar; da conservação da limpeza das ruas e resíduos 

industriais não tóxicos ou perigosos, que são classificados pela norma NBR n. 10.004 da 

ABNT, como classes II e III. A preocupação com a forma de disposição destes resíduos é 

intimamente relacionada com a saúde pública, visando o bem estar social, estes resíduos, 

normalmente, são despejados em depósitos à céu aberto; aterros sanitários, usina de 

compostagem, usina de reciclagem, usina de incineração entre outros. 

 

4. Estrutura dos tipos incriminadores nesta temática 

 

                                                 
26 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 8. ed. ver. atual. e amp. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000. p. 462. 
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4.1. Poluição por resíduos sólidos: art. 54 da lei 9.605/98. 

O crime de poluição era previsto inicialmente pelo art. 15 da Lei N° 6.938/81, 

posteriormente alterada pela da lei N° 7.804/89, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente. Em seguida, em consonância ao comando constitucional do art. 225, § 3° 

que, por mandato expresso de criminalização, determinou que os atos lesivos ao meio 

ambiente deveriam ser responsabilizados penalmente, teve-se a promulgação da Lei 

9.605/98 que, através de seu art. 54 revogou o dispositivo anteriormente mencionado27, 

posto tratar-se de tipo penal de maior abrangência que o anterior, e hoje é o que vigora28.  

A Lei em seu art. 5429 “caput” trata de poluição em termos genéricos, a especificação ao 

termo resíduos sólidos é feita pela pelo parágrafo 2° quando define as figuras qualificadas 

do delito. Assim, conclui-se que apara a análise da poluição especificamente causada por 

resíduos sólidos cabe analisar todo o tipo penal desde o caput e seus parágrafos, posto que 

todas as poluições referidas podem ser causadas mediante o despejo de resíduos sólidos.  

 

4.1.1. Bem jurídico protegido e sujeitos do delito 

                                                 
27 Posiciona-se no sentido de que o artigo 54 desta lei também revogou os art. 252 do Código penal, exceto na 
modalidade do uso de gás tóxico, bem como os artigos 270, 1ª. Parte e 271 do CP, bem como o artigo 38 da 
lei de contravenções penais, posto tratar-se de lei mais nova e de conteúdo mais amplo. Neste sentido: 
PRADO, Luiz Regis. CARVALHO, Érika Mendes de. Boletim do IBCCRIN n. 65, abr. 1998. SIRVINSKAS, 
Luiz Paulo. Tutela Penal do ambiente. São Paulo: Saraiva, 1998. p.88.  
28 Ainda cabe destaque, a implementação da lei 9.966/00, que em seus artigos 15, 16, 17 e 19, disciplinaram 
tipos penais de poluição que podem ocorrer nos portos e em águas de jurisdição nacional. Porém, embora seja 
essa lei posterior à Lei dos crimes Ambientais, não há que se falar em revogação posto ser o art. 54 desta mais 
amplo. Ademais, a falta de técnica legislativa quando da elaboração da lei 9966/00 é gritante, posto que em 
seu art. 26 define que aos tipos mencionados serão aplicados as penas da lei 9.605/98, porém não define qual 
tipo desta lei que é composta de inúmeros tipos penais. Ou seja, tem-se definido o preceito primário da norma, 
mas não o secundário. Assim, não há como se aplicar tais dispositivos.   
29 Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos 
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. § 1° Se o crime é culposo: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 
1 (um) ano, e multa. § 2° Se o crime: I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada ainda que momentânea dos habitantes das áreas 
afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; III – causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade; IV – dificultar ou impedir o uso público 
das praias; V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou 
substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Pena – 
reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. § 3°Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem 
deixa de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de 
dano ambiental grave ou irreversível. 
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O bem jurídico protegido como já definido anteriormente é a saúde pública e o ambiente, 

embora alguns autores utilizem-se de outros conceitos30. Ainda, é opinião corrente entre os 

doutrinadores que tais bens foram protegidos com diferente intensidade. Devido ao fato de 

que a saúde pública foi protegida contra dano ou perigo de dano.  

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, posto que o tipo não define nenhuma qualidade 

especial para o autor, ou seja, é crime comum. Aqui firma-se posição pela impossibilidade 

da pessoa jurídica de praticar o delito31, mesmo contra significativa fatia da doutrina pátria 

que aceita a pessoa jurídica como sujeito ativo deste crime32.  

Quanto ao concurso de agentes no crime de poluição, quanto as indagações que se fazem 

sobre agentes que devido à soma dos poluentes que liberam na natureza terminam por 

ocasionar esta poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde, 

que causem mortandade de animais ou destruição significativa da flora. A resposta está no 

                                                 
30 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente. breves considerações atinentes à Lei n. 9605 de 
12-2-1998. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 86. “Bem jurídico tutelado: é a preservação do patrimônio natural e a 
qualidade de vida do ser humano, da fauna, da flora, do solo, do ar e das águas”. SZNICK, Valdir. Direito 
penal ambiental. São Paulo: Ícone, 2001. p. 381. “Bem jurídico – É múltiplo: saúde, a fauna e a flora”. 
BUGALHO, Nelson Roberto. Crime de. Op. cit., p. 18. “Protege-se, portanto a saúde humana, a fauna e a 
flora, de forma direta. Indiretamente tutela-se igualmente os recursos hídricos, o ar atmosférico e outros 
elementos da natureza”.  
31 Não aceitam a possibilidade da pessoa jurídica cometer delitos, dentre outros: DOTTI, René Ariel. A 
incapacidade criminal da pessoa jurídica: uma perspectiva do direito brasileiro. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. ano 3. n. 11. p. 184-207. jul.-set. 1995. São Paulo: Revista dos Tribunais. p.187. CARVALHO, 
Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro. São Paulo: Editora São Paulo, 1999. p. 145-
149; PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção penal do meio ambiente: fundamentos. São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 128-152; RIBEIRO, Viviane Martins. Tutela penal nas atividades nucleares. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 97-99; FERREIRA, Ivete Senise. Tutela penal do patrimônio cultural. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 101-105; PRADO, Luiz Regis, Curso de direito penal brasileiro, 
op. cit., p. 280-286; RIOS, Rodrigo Sánches. Indagações sobre a possibilidade da imputação penal à pessoa 
jurídica no âmbito dos delitos econômicos. In: Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do 
princípio da imputação penal subjetiva. Luiz Regis Prado (coord.) p. 181-195. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p.  192-195; SALES, Sheila Jorge Salem de. Anotações sobre o princípio societas delinquere 
non potest no direito penal moderno: um retrocesso praticado em nome da política criminal? In: 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica: em defesa do princípio da imputação penal subjetiva. Luiz Regis 
Prado (coord.). p. 197-215. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 198-201.  
32 Neste sentido, cita-se dentre outros: LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao 
coletivo, extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 120; MACHADO, Paulo Affonso 
Leme. Direito ambiental brasileiro. 8. ed. ver. atual. e amp. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p.  644-
645; SANTOS, Celeste Leite dos. Crimes contra o meio ambiente: responsabilidade e sanção penal. Maria 
Celeste Cordeiro Leite Santos (coord.). 3. ed. aum. atual. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002. p.. 32; 
FREITAS, FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza: de 
acordo com a lei 9.605/98. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 199; 203. p. 
67-68; SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco. Lei dos crimes ambientais. Rio de Janeiro: Esplanada, 1999. 
p.  90-9.   

5316



 

centro do sistema pátrio que abriga a responsabilidade penal subjetiva, logo tem-se como 

requisitos para o concurso de pessoas o “liame subjetivo ou psicológico entre as pessoas 

(consciência deve ser idêntica ou juridicamente uma unidade para todos a contribuir para 

uma obra comum)”33. Ou seja, haverá concurso de pessoas se os agentes tiverem a intenção 

de conjuntamente praticar o delito. 

O sujeito passivo, como em todo delito que tem como objeto de proteção bem jurídico 

supra individual é a coletividade, um todo indeterminável. 

 

4.1.2. Tipicidade objetiva e subjetiva 

A conduta tipificada no caput do art. 54 consiste em “causar”, que significa originar, 

produzir, provocar, ocasionar, dar causa, dar ensejo à poluição de qualquer natureza. 

Causar significa, em princípio, conduta comissiva, mas pode ocorrer de forma omissiva 

imprópria34, quando o responsável, garante, pela correta dispersão dos resíduos sólidos se 

omite, deixando de praticar ato ao qual estava obrigado, e causando a poluição.  

Este tipo penal é consubstanciado por elementos normativos dotados de imprecisão taxativa 

que deixam à mercê do julgador sua definição. Estas expressões são muito amplas e de 

conteúdo indeterminado o que gera insegurança jurídica, posto que ao ferir o princípio da 

taxatividade os jurisdicionados não tem a noção exata da conduta incriminada, fica assim 

difícil de saber até que limite se pode agir.  

“O tipo legal é extremamente amplo e vago, com cláusulas normativas, de cunho 

valorativo, que estão muito aquém das exigências do princípio da legalidade em sua 

vertente taxatividade-determinação da lei penal”35. 

Seguem-se a análise destas expressões importantes. A primeira delas consubstancia-se em 

“de qualquer natureza”, esta expressão foi utilizada para significar qualquer forma de 

poluição seja pelas características do elemento despejado, (resíduos sólidos, oleosos, 

                                                 
33 PRADO. Luiz Regis. Curso. Op. cit., p. 485. 
34 PRADO. Op.cit., p. 323. “consiste em dar lugar por omissão a um resultado típico, não evitado por quem 
podia fazê-lo [...]. Trata-se de delito especial, pois tão-somente aquele que estando anteriormente em uma 
posição de garante do bem jurídico, não evita o resultado típico, podendo fazê-lo, é autor”.  
35 PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente. op. cit., p. 418. No mesmo sentido: “Como se vê, salta aos 
olhos a falta de técnica na construção do tipo, que encerra dispositivos de duvidosa constitucionalidade, eis 
que demasiadamente aberto, destoante das exigências do princípio da legalidade e agressivo aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório”. Milaré, Édis.. Direito do Ambiente. op. cit., p. 950)   
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gasosos, líquidos) seja pelo local onde se deu a poluição (atmosférica, do solo, hídrica). 

Quanto a esta expressão cabe destacar que a proteção ambiental almejada seria mais eficaz 

se a lei, como pretendia o Anteprojeto de Código Penal (parte especial)36, tivesse 

taxativamente disciplinado separadamente cada tipo de poluição em referência não ao 

agente poluente, mas sim ao local do poluição. Assim, poderia delimitar em cada tipo de 

forma mais clara e precisa sobre as peculiariedades de cada poluição. Mas, buscando um 

melhor garantismo penal deve-se destacar, nos termos do que se tem definido na lei, esta 

expressão deve ser sempre analisada em coerência com os outros elementos referentes à 

quantidade e os danos ou perigo de danos realizados. Assim, poder-se-á diminuir a 

insegurança jurídica da utilização destes termos. 

A segunda expressão emblemática é “em níveis tais”: esta expressão é extremamente 

imprecisa. Cabe destacar que níveis tais são estes? Quem define estes níveis e como pode o 

destinatário da norma sabê-los? A doutrina tem buscado enfatizar que estes níveis visam 

disciplinar o fato de que não é qualquer tipo de poluição que deve ser sancionada 

penalmente37, esta é uma posição de conformismo da doutrina frente ao que está posto pela 

lei, buscando assim integrar um mínimo de segurança jurídica aos sujeitos da norma. De 

legi ferenda podemos destacar que esta expressão deveria ter sido conjugada à uma norma 

penal em branco, ou seja, deveria remeter à normas administrativas que explicitamente 

definam estes níveis. Posto que, deve se ter em consideração que não há como se falar no 

contexto atual em poluição zero, logo, a conduta de poluir apenas terá relevância penal 

quando atingir níveis consideráveis de causar dano ou perigo de dano à saúde pública, ou 

de efetivamente causar dano a fauna e à flora. Porém, visando maior proteção do bem não 

se pode relativizar os postulados da taxatividade. Ademais, é ilusória a crença de que assim, 

a proteção do ambiente é intensificada. 

                                                 
36 O Anteprojeto de Código Penal (parte especial) – Portaria 790, de 27.10.1987 – disciplinava a poluição em 
seu Título XIII (Dos crimes contra o Meio Ambiente), assim estatuindo: “Art. 401. Poluição da água do ar e 
do solo”; “Art. 402. Poluição de estuário ou águas litorâneas”; “Art. 403. Poluição do ar”.; “Art. 404. 
Poluição do solo” e “Art. 405. Poluição do sub-solo”. 
37 PRADO, Luiz Regis. Op. cit., p. 419. Este termo “exprime um certo quantum – suficiente -, elevado o 
bastante para resultar ou poder resultar lesão à saúde humana. FEDELI, Cláudia Cecília. Responsabilidade 
penal por contaminação de águas subterrâneas. Revista de Direito Ambiental. Ano 9. n. 34, abr-jun de 2004. 
(59-77). p. 67. ANTUNES, Paulo de Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2000. p. 183. 
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A terceira e última expressão dentre as vagas eleitas pela norma diz “Mortandade de 

animais ou destruição significativa da flora”. Qual quantidade de mortes de animais 

configura uma mortandade? Depende da espécie, do local, bem como que destruição é 

significativa para a flora? Por exemplo, a destruição de um pau-brasil, que seja o único 

existente em uma área é uma destruição significativa, a morte de um ou dois animais que já 

se encontram em processo de extinção é uma mortandande.  

Assim, da análise destas expressões utilizadas, deve-se pautar com censura e cautela e 

vislumbra-las como elementos que atentam contra um direito penal garantista preceituado 

pela Carta Magna e seus princípios penais.  

Em suma, a falta de técnica legislativa é tão gritante que o uso de apenas uma destas 

expressões em um tipo penal já ensejaria insegurança jurídica e se confrontaria com os 

princípios de direito basilares de um Direito Penal garantista. Como avaliar então o uso 

destes termos todos juntos?! 

Elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar os 

elementos objetivos do tipo. É quanto à realização destes aspectos, ou seja, a intenção de 

realizar o que é descrito pelo tipo, que a não determinação taxativa dos elementos citados 

anteriormente faz-se empecilho e pode corroborar insegurança jurídica. Há também a 

previsão da modalidade culposa, tipo de injusto de estrutura diversa, que não possui 

elemento subjetivo, mas sim elemento normativo caracterizado pela falta de observância do 

cuidado devido. 

 

4.1.3 Consumação e tentativa 

Como dito anteriormente o crime consuma-se em dimensões diferentes quanto ao bem 

protegido saúde pública e ao ambiente, embora ambos sejam crimes de resultado. Quanto à 

primeira parte a consumação se dá com o dano efetivo à saúde ou com a demonstração 

também efetiva do perigo de dano à saúde pública. Já quanto à proteção do ambiente em 

relação à flora e a fauna o crime se consuma com o dano, seja pela mortandade de animais 

ou pela destruição significativa da flora38. Assim, defende-se neste trabalho o sentido de 

                                                 
38 FEDELI, Cláudia Cecília.  Op. cit., p. 68. BUGALHO, Nelson R. Crime de poluição. Op. cit., p. 19. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Da poluição e de outros crimes ambientais. Revista de Direito Ambiental. 
Ano. 4., n. 14., abr-jun/1999. (13-19). MILARÉ Édis. Direito penal ambiental. Op. cit., p. 150. 
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que embora com momentos consumativos diferentes as duas formas consistem em delito de 

resultado, de dano ou de perigo concreto39, com momentos no “inter criminis”, logo 

admitem a tentativa. 

 

4.1.4. Formas qualificadas 

O § 2° do presente artigo apresenta as qualificadoras40 aplicáveis ao crime de poluição, 

posto que qualquer uma destas conseqüências podem ter por origem o despejo de resíduos 

sólidos na natureza e por essa razão enaltece-se sua importância. 

O presente parágrafo é uma qualificadora, ou seja, um tipo penal derivado que estipula uma 

nova pena em abstrato, maior do que a prevista para o caput do tipo41. Por tratarem-se da 

agravação do resultado da ação descrita no tipo, nos termos do art. 19 do Código Penal42, 

disciplina-se, que apenas responde pela qualificadora o agente que tiver atuado ao menos a 

título de culpa quanto a seu acontecimento. Ou seja, o agente deve ter agido com dolo nos 

elementos objetivos do “caput”, assim, causando ao menos perigo concreto quanto a 

colocar em risco a saúde humana e/ou dano quanto a mortandade de animais ou destruição 

significativa da flora e a estes resultados ainda sim se somarem um dos previstos nos 

incisos da qualificadora. Ademais cabe destacar, que os resultados mais graves devem ser 

                                                 
39 O posicionamento da maioria da doutrina quanto ao crime de perigo, é que se trata de crime de perigo 
concreto, ou seja, deve ser provada a ocorrência do perigo. Neste sentido: PRADO, Luiz Regis. Direito penal 
do amb. Op. cit., p. 420. MILARÉ.  op. cit., p. 150. FEDELLI, Cláudia Cecília. Op. cit., p. 68. 
CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos ecológicos. A lei ambiental comentada artigo por artigo. 2. ed. 
atual. São Paulo? Atlas, 2002. p. 185. Em sentido contrário: FREITAS, Vladimir Passos. Crimes com. Op. 
cit., p. 199. SILVA, Ivan da. Crimes ambientais e juizados especiais. 1 ed. (ano 2005), 2ª tiragem. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 108.  
40 § 2° Se o crime: I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; II – causar 
poluição atmosférica que provoque a retirada ainda que momentânea dos habitantes das áreas afetadas, ou que 
cause danos diretos à saúde da população; III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento público de água de uma comunidade; IV – dificultar ou impedir o uso público das praias; V - 
ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, 
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 
(cinco) anos. § 3°Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixa de adotar, quando 
assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 
irreversível. 
41 PRADO, Luiz Regis. Curso de Dir. op. cit., p.532. “As qualificadoras são circunstancias legais presentes na 
Parte Especial do Código penal. [...] modificam as margens penais previstas no tipo básico”.  
42 Agravação do resultado.  “Art. 19. pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente 
que houver causado ao menos culposamente”. Neste sentido: BUGALHO, Nelson R. crime de. Op. cit., p. 21. 
CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos. Op. cit., p. 184.  
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efetivamente provados, ou seja, por exemplo, deve haver prova pericial de que houve a 

interrupção do abastecimento de água de uma comunidade43. 

Desta forma, também concluímos que quanto ao crime tipificado no § 1° do art. 54, ou seja, 

poluição culposa, não há que se falar na incidência de qualificadoras. 

 

4.1.5. Pena e ação penal 

Em todos os delitos previstos pela Lei Dos Crimes Ambientais a ação penal é pública 

incondicionada. 

A pena disciplinada para a modalidade dolosa, do caput, é de reclusão de 1 a 4 anos, e 

multa, quanto à modalidade qualificada a máxima é de 5 anos. Logo, nestes, casos, o 

julgamento será feito pela justiça comum. Mas, ainda sim, haverá a possibilidade de 

suspensão condicional do processo. Cumpre salientar que o art. 58 descreve um aumento de 

pena que pode ser aplicado até mesmo à modalidade qualificada. 

Já quanto á modalidade culposa a qual se tem estabelecida abstratamente pena de detenção 

de 6 meses a um ano e multa, o julgamento será feito perante o Juizado Especial Criminal, 

nos termos da lei 9.099/95, e sobre esta não recai o aumento de pena do art. 58. 

 

5.Conclusão 

O presente artigo não avoca para si a função de demonstrar a importância de um ambiente 

saudável para o total e completo desenvolvimento do ser humano em harmonia com tudo 

que o cerca. Tal aferição é simples e cotidiana, basta olhar ao redor e verificar o quanto 

tudo já se degradou, o quanto as cidades evoluíram e trouxeram com elas conseqüências 

desastrosas. O desenvolvimento econômico e industrial é necessário ao homem, porém, 

com o despertar da consciência de que o ambiente deve ser preservado ao máximo em 

conformidade com o desenvolvimento, não há mais como fechar os olhos, para o fato que a 

proteção deste bem de inestimável valor deve ser efetivada, sob a pena mais cruel, a da 

extinção. 

                                                 
43 BUGALHO.  Op. cit., P. 22. “Registra-se que os resultados que qualificam o crime de poluição, para o seu 
reconhecimento devem ser provados, não bastando que a conduta voluntária do sujeito ativo resulte ou possa 
resultar em danos à saúde humana, provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.  
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Diante de todo o exposto é imperioso destacar que, embora, existam muitos tipos penais 

que tutelam o bem jurídico ambiente, este não tem uma proteção eficiente. 

A falta de técnica e de conhecimentos básicos de Princípios e regras de Direito Penal pelo 

órgão legislativo trazem consigo um emaranhado de leis e artigos que são apenas 

numerosos, porém, insuficientes para o fim que almejam. 

No especial aspecto da poluição, depara-se com tipos penais amplíssimos, antigarantistas e 

ineficazes. Ou seja, alcança-se uma atuação simbólica do Direito Penal, pelo aspecto único 

de se dizer que tal conduta é crime sem fazer com que a proteção almejada surta os efeitos 

necessários para frear a crescente degradação ambiental que fere a todos. Ademais, aos 

olhos do legislador a supremacia da proteção do ambiente é tão necessária que não há 

problema que aos poucos se vá deturpando os princípios de garantia contra a intervenção 

penal na esfera de liberdade do indivíduo. É como admitir que se sacrifiquem direitos em 

nome de um bem maior, para que ao menos este bem fosse protegido. O que não se percebe 

é que aos poucos está se inserindo em nosso ordenamento elementos de uma 

responsabilidade penal objetiva, o que de forma alguma pode ser admitido, hoje se faz em 

nome da proteção emergencial de um bem de grande valor. Porém, abrir brechas em um 

sistema de garantia é como entregar as chaves da liberdade do homem face ao Estado 

àquele que pode invadí-la com bases em interesses estranhos ao bem comum.  

Assim, concluí-se que a proteção do ambiente pelo Direito penal é extremamente 

necessária, no entanto deve ser projetada de forma a não infringir direitos e garantias penais 

que foram ao longo da história arduamente conquistadas. 
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POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DIALÓGICA: (RE) PENSANDO O 

CONTROLE SOCIAL LOCAL SOB A PERSPECTIVA DE UMA TEORIA 

DISCURSIVA1

Gustavo Almeida Paolinelli de Castro∗

RESUMO

Dada  a  falibilidade  do  modelo  repressivo  de  segurança  pública  e  a  apropriação 

ideológica  da Teoria  das  Oportunidades no Brasil,  tornou-se cada vez mais  usual  a 

elaboração de políticas públicas de gênese controladora, como forma de prevenção da 

criminalidade. Em Belo Horizonte, o programa Olho Vivo, baseado no monitoramento 

da região comercial do município por câmeras de segurança, retrata bem essa prática. 

Essa  diretriz,  entretanto,  ainda  pouco  discutida  no  cenário  jurídico,  trouxe  consigo 

vários problemas,  a começar pelos vazios de legitimação no discurso de justificação 

normativa, chegando até a questões relativas à sua eficácia.  Partindo, pois, da análise 

pontual dessa diretriz e, à luz do paradigma jurídico do Estado democrático de Direito 

brasileiro, este artigo busca analisar os argumentos que legitimaram o emprego dessa 

fórmula  de  controle  social.  Ocupando-se  em  descrever  seu  funcionamento  e  suas 

origens,  busca-se  inicialmente  verificar  seus  fundamentos  téorico-legais,  a  fim  de 

compreender  a  validade  do  processo  e  dos  argumentos  que  serviram de  base  para 

legitimá-lo.  Indaga-se,  ainda,  se  os  propósitos  pretendidos  pelo  Olho  Vivo  não 

apresentariam  um  lado  desconhecido  e  funesto  de  controle  social,  típico  do  estilo 

“tolerância zero.” E mais, quais seriam, pois, os limites do Estado na consecução da 

segurança pública? Por derradeiro, após verificar essas questões, com suporte na teoria 

discursiva de Jürgen Habermas e Klaus Günther, espera-se estabelecer um juízo crítico 

1 Este  trabalho é uma síntese  da dissertação de mestrado do autor,  cuja sessão pública  de defesa se 
realizou no mês de maio deste ano. Participaram da banca avaliadora os professores doutores Sérgio 
Franca Adorno  de Abreu,  Luciana  Teixeira  de  Andrade,  Marinella  Machado  de  Araújo  e  José  Luiz 
Quadros de Magalhães, sendo os dois últimos orientadores da pesquisa. É importante ressaltar ainda que 
as reflexões trazidas neste artigo são oriundas das pesquisas realizadas pelo autor no Núcleo Jurídico de 
Políticas Públicas da PUC Minas e do aperfeiçoamento dos argumentos já trazidos em outros eventos do 
Conpedi em Fortaleza (2005) e Recife (2006).  
 Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Castilla-La Mancha, Toledo, Espanha. Mestre 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Professor de Direito 
Constitucional  e  Processo  Constitucional  do  Centro  Universitário  UNI-BH. Pesquisador  do  Núcleo 
Jurídico de Políticas Públicas da Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
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acerca  do  programa  em comento,  demonstrando,  por  via  reflexa,  a  importância  do 

procedimentalismo na formulação de diretrizes democráticas e mais participativas. 

PALAVRAS-CHAVE

POLÍTICA  PÚBLICA;  DIREITOS  FUNDAMENTAIS;  SEGURANÇA  PÚBLICA; 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

ABSTRACT

Considerating  the  falibility  of  the  repressive  model  of  public  security  and  the 

ideological appropiation of the “Opportunities Theory” in Brazil, it became even more 

common the elaboration of public policies of control as a way for crime precaution.  In 

Belo Horizonte, this kind of practice is well reflected by “Olho Vivo” program, which 

is based on monitoring the commercial area of the city with security cameras. However, 

this  policy,  still  little  argued  by  the  law  system,  has  brought  several  problems, 

beginning with the lack of  legitimacy in the normative justification discourse up to 

doubts about its effectiveness. So, beginning with the prompt analysis of this policy and 

taking the legal  paradigm of brazilian Democratic  State of Law, this article aims to 

analyse  the  arguments  that  have  legitimated  the  use  of  this  social  control  formula. 

Willing to describe the functioning and origins of this formula, the present article at first 

searches for its theorical legal beddings, in order to understand the process validity and 

the arguments  which have been used to legitimate  it.  This  article  still  argues if  the 

purpose of  “Olho Vivo” program would not present an unknown and dangerous side of 

social  control,  very similar  to  “zero  tolerance”  policies.  And also,  which would be, 

therefore, the State limits  in achieving public security?  At last,  after verifying these 

issues, based on Jürgen Habermas and Klaus Günther’s discoursive theory, this article 

hopes to establish a critical view about the control program approached, showing, for 

instance,  the  importance  of  the  procedural  in  the  development  of  democratic  and 

participative policies.

KEY-WORDS

PUBLIC POLICY; HUMAN RIGHTS; PUBLIC SECURITY; DEMOCRATIC STATE 

OF LAW.
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1 Introdução
 
Se,  no  início  do  breve  século  XX,  viveu-se  a  “era  do  massacre”  (SINGER  apud 
HOBSBAWN, 1995), contemporaneamente, recém-ingressadas no século XXI, as sociedades 
tentam  sobreviver  à  era  do  medo.  O  que  assusta  hoje  o  cidadão  das  grandes  cidades 
ocidentais, principalmente na América Latina, não são tanto as ogivas nucleares e o perigo 
ocasional  das  armas  químicas,  mas  sim a  criminalidade  urbana.2 Ao caminhar  pelas  ruas 
centrais de uma cidade grande no Brasil, por exemplo, é pouco provável que alguém tenha 
receio de ser atingido por um míssil Tomahawk ou ser intoxicado por gás Sarin no metrô.
Em nosso país,  o  cidadão comum,  aquele  que não anda de helicóptero  e  carro  blindado, 
preocupa-se mais com o retorno de um novo bandido do ônibus 174 e com as crianças e 
adolescentes  de  rua,  já  não  tão  invisíveis  assim,  que  roubam  e  matam  em  troca  de 
estupefacientes que, de tão letais, até lembram o Sarin.
A principal conseqüência dessa realidade violenta é o desequilíbrio da balança que sustenta a 
liberdade individual e a segurança coletiva.  Prova marcante desse desemparelhamento é o 
aumento significativo de políticas públicas de segurança de cunho controlador que visam a 
intervir no ambiente. 
Em  Belo  Horizonte,  desde  a  implementação  do  programa  Olho  Vivo,  as  câmeras  de 
vigilância, em concorrência com outras estratégias, é que prometem reduzir a criminalidade. 
Produto de um projeto de segurança pública entre a Prefeitura Municipal, o Estado de Minas 
Gerais e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o programa Olho Vivo, Lei nº 15.435, de 11 
de janeiro de 2005 (MINAS GERAIS, p. 2), consiste basicamente num modelo preventivo e 
oculto de atuação policial em pontos estratégicos da região comercial e central da cidade.
Elaborado  por  uma comunidade  fechada  de  intérpretes  da  Constituição,  segundo  clássica 
expressão  de  Härbele  (1997),  limitada  a  policiais,  comerciantes  e  membros  do  Poder 
Legislativo,  o  Olho  Vivo  afigura-se  como  medida  de  segurança  pública  de  duvidosa 
legitimidade, não só por desconsiderar pontos fulcrais de uma democracia participativa, mas 
também por  restringir,  em princípio,  o  gozo de  liberdades  constitucionais,  a  exemplo  do 
direito à intimidade daqueles que não dispõem de uma moradia nas áreas vigiadas. Abordando 
o tema sob o paradigma jurídico de um Estado democrático de Direito e a partir da análise da 
teoria  discursiva,3 este  artigo  pretende  verificar  se  o  programa  Olho  Vivo  constitui  uma 
política de segurança legítima e sustentável.
Ou seja,  estariam seus  fundamentos  téorico-legais  em consonância  com os  ideiais  de  um 
projeto  democrático  pautado  na  ampla  participação  e  na  produção  legítima  do  próprio 
Direito? Em que medida tal pretensão se afastaria de um modelo de gestão da segurança 
pública  cada  vez  mais  policialesco  e  comprometido  com um funesto  projeto  de  controle 
social, típico do estilo “tolerância zero?”4  Nesse sentido, quais seriam, pois, os limites do 
Estado no exercício de seu poder de polícia e na consecução da segurança pública?

2 Acerca da relação entre medo e criminalidade ver Adorno e Lamin (2006) e Theodomiro Dias Neto (2005)
 
3 Por paradigma jurídico deve-se compreender “visões exemplares de uma comunidade jurídica que considera 
como o mesmo sistema de direitos e princípios constitucionais podem ser realizados no contexto percebido de 
uma dada sociedade. Um paradigma de Direito delineia um modelo de sociedade contemporânea para explicar 
como direitos e princípios constitucionais devem ser concebidos e implementados para que cumpram naquele 
dado contexto as funções normativamente atribuídas a eles.” (HABERMAS apud OLIVEIRA, 2002, p. 54).

4 Embora “tolerância zero” seja uma expressão utilizada para definir a política de segurança pública empregada 
por Rudolph Giulliani em 1994, a partir da “teoria das vidraças quebradas” (BELLI, 2004), ela corresponde aqui, 
“una nueva retórica política, casi una tendencia subcultural o una filosofia popular, que una estrategia específica 
de política criminal. Zero tolerance sólo es en parte una estrategia de seguridad urbana”. (GIORGI, 2005, p. 156)
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Após verificar essas questões, com suporte na teoria discursiva de Jürgen Habermas e Klaus 
Günther,  espera-se  estabelecer  um  juízo  crítico  acerca  do  programa  em  comento, 
demonstrando,  por  via  reflexa,  a  importância  do  procedimentalismo  na  formulação  de 
diretrizes democráticas e mais participativas.

2 O Programa Olho Vivo: fundamentos e considerações

Como dito, em virtude do fracasso do modelo repressivo de segurança pública e da ampla 
aceitação da Teoria das Oportunidades no Brasil,5 a prevenção pelo controle passou a ser cada 
vez mais aceita e utilizada pelos gestores da vigilância no Brasil,  embora muito pouco se 
tenha questionado sobre seu funcionamento. A fim de examinar essa questão, este artigo será 
dividido  em  quatro  partes  que  visam,  sucessivamente:  (i)  conhecer  e  examinar  os 
fundamentos téorico-legais do programa, buscando compreender a validade do processo e dos 
argumentos que serviram de base para legitimá-lo; (ii) problematizar os efeitos dessa medida, 
indagando se os propósitos por ela pretendidos não apresentariam um lado desconhecido e 
funesto de controle social, típico do estilo “tolerância zero”; (iii) saber quais são os limites do 
Estado  no  exercício  de  seu  poder  de  polícia  na  consecução  da  segurança  pública;  (iv) 
estabelecer um juízo crítico acerca dessa medida, buscando compreender se ela representa um 
avanço na gestão da segurança pública.
(i) Para saber quais são os fundamentos do programa Olho Vivo é preciso antes conhecer as 
razões que ensejaram a sua utilização. Como mencionado anteriormente, o modelo repressivo 
tradicional  de  segurança  pública  falhou  no  seu  intento  de  conter  a  criminalidade.  Desse 
fracasso surgiu uma onda de prevenção tecnológica balizada na captação, armazenamento e 
monitoramento de imagens e movimentos dos indivíduos.
Essa prática, desenvolvida de maneira mais significativa nas décadas de oitenta e noventa nos 
Estados  Unidos  e  na  Inglaterra  (NIETO,  1997),  acabou  se  tornando  uma  das  principais 
medidas de combate ao crime dentro da região centro-sul da capital mineira,6 a exemplo do 
que ocorrera em Londres, hoje a cidade mais vigiada do mundo.7 Tanto lá como aqui, optou-
se por implementá-la em zonas de grande comércio e de classe alta.
Acontece que devido a processos de massificação, crescimento urbanístico desarticulado, má 
distribuição de renda etc.,  as áreas  comerciais,  antes  atrativas  e  seguras,  começaram a se 
degradar  e  a  se  tornar  alvo  da  violência  crescente.  Com efeito,  o  comércio  passou  a  se 
concentrar nos espaços privados de consumo, os shopping centers.8

As  conseqüências  desse  processo  de  urbanização  da  insegurança  e  insatisfação  com  os 
parâmetros de conforto da classe mais privilegiada não poderiam ser outras. Os malls (o lado 
asséptico da cidade), que ofereciam monitoramento, segurança e estacionamentos privados 
5 A teoria das oportunidades sustenta, basicamente, que o crime resulta da presença de três elementos: “(...) 
ofensores  motivados,  alvos  apropriados  e  ausência  de  guarda  contra  a  violação.  A  convergência  de  alvos 
apropriados e a ausência de guardas capazes podem levar ao crescimento das taxas de crime sem a necessidade 
de uma intensificação das condições estruturais que motivem indivíduos a se engajarem no crime. Mesmo se a 
proporção de ofensores motivados ou de alvos apropriados se mantiver estável na comunidade, mudanças nas 
atividades  rotineiras  poderiam alterar  a  probabilidade  de  sua convergência  no  tempo e  no  espaço,  criando, 
portanto, maiores oportunidades de ocorrência do crime.” (MAGALHÃES, 2004, p. 128)

6 A videovigilância hoje é um fenômeno disseminado por todo o Brasil. Dentre as dezenas de cidades que a 
utilizam pode-se citar: São Paulo, Rio de Janeiro, Diadema, Criciúma, Brasília, etc.

7 Hoje a estimativa é de que Londres tenha de 2 a 3 milhões de câmeras (GIBB, 2005). 

8 Em Belo Horizonte essa tendência se confirmou na década de setenta, conforme texto publicado pela equipe do 
Museu Histórico Abílio Barreto (1996).
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passaram a captar os consumidores em potencial, enquanto os comerciantes da área centro-sul 
perdiam espaço nas suas vendas, vez que estavam num ambiente deteriorado e de iminente 
criminalidade.  A  solução  para  aqueles  que  não  migraram  para  os  centros  fechados  de 
comércio, portanto, foi seguir a lógica de um shopping center, qual seja, oferecer “compras 
com segurança”. Vigilância, regulação, ampliação dos acessos e formação de ambientes para 
facilitar o monitoramento foram palavras de ordem inseridas no novo contexto urbanístico do 
ambiente do olhar. 
Partindo de uma parceria com os órgãos estatais, os comerciantes idealizaram uma política de 
segurança pública baseada na utilização de câmeras de vigilância como forma de redução da 
criminalidade,  buscando  incentivar  a  presença  da  população  consumidora  às  áreas  de 
comércio.9 Essa medida, o programa Olho Vivo foi implementado, passando a funcionar sob 
uma  lógica  de  gerenciamento  bastante  simples:  são  72  câmeras  distribuídas  pela  região 
centro-sul  de Belo Horizonte,  região de grande comércio  e/ou alta  classe,  abrangendo os 
bairros Barro Preto, Savassi,  Funcionários, Lourdes e o hipercentro (SILVA, 2005) com o 
objetivo de estimular a volta da população à área de comércio.

FIGURA 1 – CICLO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA “OLHO VIVO”

FONTE: (SILVA, 2005)

Produto de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, o governo do Estado de Minas 
Gerais e a CDL, o seu ciclo de atendimento é feito pelo monitoramento das imagens captadas 
pelas câmeras instaladas pela cidade. Identificada alguma “atividade suspeita”, esta imagem é 
repassada a um dos supervisores do Programa que processa as informações necessárias e as 
envia a um despachante (para a formalização da ocorrência) e à viatura policial. (FIG. 1)
9 O  propósito  evidentemente  econômico  dessa  política  como  instrumento  voltado  exclusivamente  para  o 
interesse dos comerciantes é nítido nas palavras do presidente da CDL (2005) ao veículo de comunicação da 
Instituição.
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Concebida  inicialmente  como um “projeto  piloto”  promovido  pela  Câmara  de  Dirigentes 
Lojistas e o Estado de Minas Gerais na nobre região da Savassi em 2002, essa diretriz se 
assenta fundamentalmente na Lei n.º 15.435 (MINAS GERAIS, 2005, p. 2) e no Projeto de 
Lei n.º 2.136 (MINAS GERAIS, 2005, p. 42). Estes, por sua vez, justificam a legitimidade da 
instalação das câmeras de vigilância (mesmo sem avisos de identificação) sob o argumento de 
que ao Estado incumbe a promoção da segurança pública. Essa explicação, entretanto, por 
parecer simplificada demais para habilitar uma política de segurança tão intrusiva, merece ser 
mais bem examinada. Assim, incumbe-nos indagar (a) o que de fato conferiria ao Programa 
Olho Vivo uma aceitabilidade racional por parte dos indivíduos? (b) E mais, em que medida o 
argumento de que a ordem pública como prerrogativa do Estado, se sustentaria em sociedades 
complexas que visam a ultrapassar privilégios de uma única classe (dos comerciantes), na 
tomada de decisão?

(a) A primeira questão pretende analisar o que atribuiria ao programa Olho Vivo uma 

aceitação racional por parte dos indivíduos. A resposta a essa indagação está essencialmente 

na  observância  do  princípio  democrático  “participativo”  (CRUZ,  2004,  p.  219),  cuja 

finalidade  é  “fixar  um  procedimento  de  produção  legítima  de  normas  jurídicas”. 

(HABERMAS, 2005, p. 177, tradução nossa) 

Acima  de  tudo,  portanto,  o  princípio  democrático10 é  responsável  tanto  pela  fixação  de 
procedimentos de produção legítima da norma entre indivíduos livres e iguais, quanto pela 
própria  correção  e  regulação  desses  meios  (que  é  o  próprio  Direito).  Renegar  a  sua 
importância,  cuja  virtuosidade está no direito  de participação (HABERMAS  apud CRUZ, 
2004), “corresponderia a uma ameaça à própria democracia a partir da extenuação de seu 
princípio-chave, qual seja, a liberdade.” (KARPEN, 1993, p. 19)
Sem  que  houvesse  qualquer  meio  de  deliberação  por  parte  dos  possíveis afetados,11 na 
qualidade de participantes  de discursos  racionais,12 a  Administração acabou por fechar  os 
canais que garantiriam a autonomia pública dos cidadãos atendendo a valores específicos de 
camadas privilegiadas da sociedade. Essa mitigação dos meios e da efetiva participação dos 
envolvidos não só afrouxa a coesão da sociedade democrática que dá suporte e estabilidade às 
instituições estatais e não estatais, mas principalmente extirpa o acesso e a manifestação de 
vontade de outras camadas da comunidade. Ao proceder assim, o Poder Público desconsidera, 
igualmente o caráter intersubjetivo que marca as sociedades contemporâneas descentradas, 
negando a possibilidade dos indivíduos de justificarem as normas a que irão se submeter à luz 
de  um  princípio  de  universalização  e  reciprocidade.  (CITTADINO,  2004;  CRUZ,  2004; 
OLIVEIRA, 2000).
Por fim, ao estreitar o alcance do princípio democrático, o Poder Público passa a não garantir 
as variadas formas discursivas e negociais (OLIVEIRA, 2000) que compõem os discursos de 
justificação de validade da norma jurídica.  Em outras palavras,  encerra não só o ciclo de 
debatedores  do  processo  legislativo  democrático  a  determinados  grupos  de  interesse 
econômico, mas igualmente reduz a gama de fundamentos que confeririam credibilidade ao 
Programa. Isto é, a soma de toda sorte de argumentos, ético-políticos, pragmáticos e morais, 
constitui fator essencial ao “exercício discursivo da autonomia política de normas jurídicas de 
constituição, definidoras de competências, atribuições e procedimentos para a canalização da 

10 A respeito do signficado de princípio democrático ver Habermas (2005).
 
11 No tocante ao conceito de afetado, ver Habermas (2005).

12 Para saber mais sobre “Discurso racional” consultar Cruz (2004) 
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comunidade”. (CRUZ, 2004, p. 220) É a partir, pois, da compreensão dessa pluralidade de 
justificativas  no  discurso  deliberativo  que  se  pretende  explicar  como uma única  vontade 
homogeneizada pode ser superada.
(b) Pelo fato de viverem em sociedades complexas é preciso que as pessoas compreendam, a 
partir  da noção do discurso de justificação das normas jurídicas,13 próprio de Habermas e 
Günther, que a prevalência de uma única vontade não mais se sustenta. Entender que se vive 
sob um pluralismo ideológico (CITTADINO, 2004) é aceitar que se está aberto não só a uma 
multiplicidade de participantes dos discursos deliberativos, mas também a uma diversidade de 
argumentos e pontos de vista.
Isto  significa  que  não  é  adequado  admitir  que  normas  estejam  ancoradas  em  razão  de 
argumentos  unilateralmente  produzidos,  sob  pena  de  privilegiar  determinados  grupos  em 
função de critérios  econômicos,  a  exemplo do que se  pode extrair  do Olho Vivo.  Ali,  o 
monopólio  de  argumentos  de  uma  só  classe  transformou  os  interesses  econômicos  dos 
comerciantes em prerrogativas de segurança do Estado.
A comunidade, principalmente a que usufrui dos espaços vigiados, não é composta somente 
por comerciantes. Isto é, em se tratando de debates ético-políticos sobre os ideais que definem 
os projetos de vida (CRUZ, 2004), imprescindível à inclusão de opiniões e negociações de 
outras  parcelas  da  sociedade,  como a  dos  próprios  consumidores,  dos  moradores  de  rua, 
dentre outros.
 (ii) Para entender como funciona e quais os perigos de um sistema de videovigilância,  a 
leitura de “1984” é indispensável. Ao retratar uma sociedade vigiada 24 horas por dia pelo 
“grande irmão”, Orwell (2004) denuncia as mazelas de uma dominação total e absoluta do 
Estado. Considerando que a paisagem urbana de Belo Horizonte, assim como de grande parte 
das  cidades  no  Brasil,  tem  ganhado  contornos  cada  vez  mais  nítidos  com  as  idéias 
reproduzidas  naquele  romance,  e  que  essa  forma  de  controle  social  sugere  uma série  de 
impactos no comportamento humano, sua análise é inadiável.
A  razão  de  um  ambiente  totalmente  vigiado  significa,  segundo  seus  defensores,  na 
consolidação de um espaço de prevenção regrado pela sensação de segurança. Essa prática, 
muito atraente à primeira vista, pode resultar em risco e opressão, principalmente se amparada 
sob uma lógica de “eficienticismo penal” (DIAS NETO, 2005) afoita em reduzir o crime a 
qualquer preço. Segundo alguns autores, é devido a essa ânsia por segurança que hoje se vive 
na era da inversão da presunção constitucional de inocência para um estado de certeza de 
culpabilidade. (FONTES JÚNIOR, 2005)14

Logo, se a hipótese levantada por Orwell (2004) em seu romance não passar de uma ficção 
despropositada, que trata a videovigilância como um meio de adestramento imposto por um 
poder  ideologicamente  organizado,  seria  correto  pensar  que  os  riscos  que  políticas  dessa 
natureza representam não são apenas meros inconvenientes. Portanto, é necessário entender 
como essa medida de vigilância panóptica se formou e para onde ela caminha.
As raízes da observação fazem parte de um processo de aperfeiçoamento da justiça criminal, 
cuja origem remonta ao Estado Absolutista e que somente começa a ruir frente a um processo 
de  mudança  da  identidade  cultural,  como  a  Reforma  e  o  Protestantismo,  o  Humanismo 
Renascentista, as revoluções científicas e o Iluminismo. (HALL, 2005) 
Sob esse arrojado viés humanista, portanto, a forma de avaliação do homem moderno sobre os 
métodos punitivos passou a ser substituída por uma postura de higiene e assepsia penal. 

13 Sobre o sentido de discurso de justificação, ver Cattoni de Oliveira (2002)

14 Nesse sentido o Recurso Extraordinário nº 194.872-8/RS do Supremo Tribunal Federal. 
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Tudo  isso  implicou  na  otimização  das  técnicas  de  segurança,  desenvolvimento  e 
aperfeiçoamento da vigilância, que gradativamente passou a abarcar não só os criminosos, 
como também os ociosos, doentes, os loucos e, mais tardiamente, os miseráveis.
Para  garantir  e  viabilizar  essa  nova  forma de gestão  da  criminalidade  foi  preciso  criar  e 
aperfeiçoar  as  estruturas  ambientais  de  controle  e  disciplina,  a  exemplo  dos  asilos 
psiquiátricos, das escolas e das penitenciárias, essa última modernizada pelo panoptismo de 
Bentham (2000). 
Por  volta  de  1970,15 todavia,  esse  tipo  de  diretriz,  onerosa  por  mobilizar  um arsenal  de 
profissionais e instituições voltadas à segurança, sofreu um revés em seu propósito regulador 
e  assistencial,  principalmente  pelo  declínio  do  ideal  da  reabilitação.  (ALLEN  apud 
WACQUANT, 1999) Esse fenômeno, que veio acompanhado da ascendência de teóricos que 
propunham uma nova orientação no tratamento da criminalidade, trouxe uma nova corrente 
ideológica  que  coincidiu  com a  explosão da  crise  fiscal  do  Estado,  levada  a  cabo numa 
drástica reconversão da orientação político-econômica de matriz keynesiana. (GIORGI, 2005)

Alimentados pela forte assessoria de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que lutavam 

pelo aparelhamento da implementação do Estado penal, Estados Unidos e Inglaterra (ícones 

de políticas de segurança preventiva no mundo) deflagraram um processo de abstencionismo 

estatal ao ligarem o Estado de Bem-Estar Social à violência. (WACQUANT, 2001, p. 22)

Sob essa perspectiva de cunho liberal, o sujeito criminal, como ser recuperável, foi rebaixado 
a uma questão secundária dentro da pauta política, pois, afinal, todo o aparato que movia o 
sistema criminal era caro demais e não apresentava uma contrapartida pecuniária.
A partir de então, o sistema penal passou a seguir uma nova lógica, qual seja, a da máxima 
segurança  com o  mínimo de  desperdício  de  recursos  (cost-benefits  analisis)16 a  partir  da 
intervenção sobre o ambiente. (GIORGI, 2005) 
Como aponta Dias Neto, o campo da prevenção criminal “se expande para fora das fronteiras 
tradicionais do espaço da pena e passa a abranger amplo espectro de estratégias sociais e 
tecnológicas de controle.” (2005, p. 98) O espaço urbano começa, então, a ser modificado 
para atender a essa nova forma de tratamento disciplinar da segurança, tão coincidentemente 
assemelhada aos centros fechados de consumo onde tudo é previsível e vigiado.
O abandono da idéia de reinserção do indivíduo desviante e a retomada do ideal behavorista 
de  Skinner  (GEISER,  1976),  além  de  demonstrarem  a  total  falibilidade  do  sistema 
penitenciário e penal como um todo, constituíram o terreno para o surgimento de um novo 
paradigma de controle baseado na prática atuarial de prevenção. Esse sistema, que pouco se 
interessa pela natureza do ato criminoso, preocupa-se essencialmente com a “interação entre 
os  níveis  de  risco  e  a  determinação  de  critérios  que  fazem  possível  classificar  e  gerir 
coletividades determinadas”. (GIORGI, 2005, p. 61, tradução nossa) A seleção e o manuseio 
das informações colhidas são efetuados através de um ambiente urbano reconstruído com 
vistas a atender ao modelo de “prevenção situacional”.17

Essa nova face da vigilância, reconhecidamente impotente na mudança da realidade caótica de 
violência, cria grupos de risco que devem ser reprimidos e controlados pelo Estado, a fim de 
que  a  ordem  urbana  seja  mantida  em  sua  integridade.  Em  Belo  Horizonte,  a  figura  do 

15 Para saber mais sobre o processo histórica da pena ver Foucault (1997) e Giorgi (2005).

16 Lembra  Giorgi  que  alguns  defensores  mais  radicais  dessa  teoria  chegam  a  legitimar  a  introdução  ou  a 
manutenção da pena de morte: “medida economicamente mais produtiva que se possa imaginar.” (2005, p. 56, 
tradução nossa)

17 Sobre o sentido do modelo de prevenção situacional ver Giorgi (2005)
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“elemento suspeito” do programa Olho Vivo é bastante sugestiva nesse sentido. Afinal, quem 
são os elementos suspeitos nas áreas vigiadas?
Para  alguns  estudiosos,  a  exemplo  de  Wacquant  (2001),  esse  tipo  de  política  criminal, 
elaborada  sob  um  manto  de  repressão  típica  do  modelo  “tolerância  zero”,  fomenta  a 
perseguição  de  determinados  “grupos  produtores  de  risco”  da  sociedade,  sobretudo  em 
relação aos moradores  de rua (MOVIMENTO NACIONAL...,  2007),  principais  alvos das 
câmeras  de  vigilância.  Exprime,  nesse  contexto,  uma  tendência  coberta  pelo  “tratamento 
penal  da  miséria  que,  paradoxalmente,  decorre  precisamente  do  enfraquecimento  da 
capacidade de intervenção social do Estado.” (WACQUANT, 2001, p. 141) O fato de 95% da 
população  carcerária  serem formados  por  pobres  é  uma evidência  pontual  nesse  sentido. 
(ARAÚJO, 1997)
Seja como for, o que de fato ocorre é que a criação do “elemento suspeito” do programa Olho 
Vivo inaugura visivelmente um aumento do número de abordagens e prisões como resposta 
positiva à criminalidade. Salvo melhor juízo, essa prática não parece traduzir um tratamento 
adequado ao problema da delituosidade, visto que usualmente vem acompanhada de aumento 
da brutalidade estatal, abusos e restrições aos direitos fundamentais.
Ademais, vale considerar que a figura do “elemento suspeito”, o não-consumidor atualmente, 
sob o prisma do Estado democrático de Direito brasileiro, é nitidamente contrária à idéia do 
pluralismo, além de promover a combatida discriminação de qualquer natureza (inciso IV, 
artigo 3º da  CR/88),  uma vez que o desconhecido e  o  diferente  passam a ser  objetos  de 
perseguição.

A  cidadania,  convertida  na  imagem  daquele  que  circula,  gasta  e  deixa  o  espaço 

vigiado, transforma qualquer indivíduo em potencial “elemento suspeito”,18 uma vez que não 

corresponde ou não se vincula ao ideal almejado pelos critérios de igualdade impostos pelo 

Estado-comerciante. Eis, pois, a negação à condição de que as sociedades contemporâneas 

estão  sujeitas  inevitavelmente  a  se  relacionarem  com  os  estranhos.  (HABERMAS  apud 

CITTADINO, 2004) 

Sob esse enfoque, a liberdade é reduzida à autonomia para consumir ou simplesmente para 
circular.  O nomadismo urbano imposto  pelas  áreas  de comércio  vigiadas  exige,  portanto, 
mobilidade. Se o cidadão não as possui, tem que se submeter ao controle e à fiscalização, 
estas sim “legitimadas”’ por normas que sequer foram debatidas. É, sem dúvida, a idealização 
dos guetos voluntários, em que o principal propósito já não é mais o mesmo do gueto real (de 
onde não se pode sair), senão o de impedir a entrada de intrusos (BAUMAN, 2003) por meio 
de instrumentos de segurança “legais”.
Essa intolerância a grupos marginalizados, portanto, passa a ser legitimada pelos discursos de 
urgentíssima segurança e inacabável desejo de manutenção da ordem pública, num processo 
que  visa,  sem  sucesso,  a  limitar  a  ansiedade  pela  falta  de  tranqüilidade  urbana.  Essa 
malfadada pretensão só enseja, em verdade, um medo geral que autoriza a “auto-vigilância” 
(BAUMAN,  2003)  num processo  tão  primitivo  quanto  perigoso.19 Isto  é,  toda  forma  de 
exercício privado da segurança passa a ser admitido sem qualquer limite, bastando ver o uso 
indiscriminado da videovigilância privada para esse fim.

18 Acerca da figura do “elemento suspeito” e da discricionariedade da atividade policial ver as críticas de Ramos 
e Musumeci (2005) e o estudo de Muniz (2006).

19 Sobre os efeitos colaterais da autovigilância consultar Giorgi (2005), Bauman (2003) e Sinhoretto apud Zaluar 
(1999).
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Enfim,  embora  outros  fatores  não  sejam  de  menor  importância  na  compreensão  de  uma 
sociedade  vigiada,  como  a  possibilidade  de  a  utilização  da  videovigilância  se  tornar 
instrumento de abuso,20 a alta probabilidade de causar efeitos negativos na ação humana,21 o 
alto custo do programa, a eterna necessidade de mais intromissão e tecnologia22 etc.; fato é 
que  a  eficiência,  ponto  alto  do  programa Olho  Vivo,  é  questão  duvidosa  e  polêmica.  A 
experiência internacional em programas semelhantes já demonstrou a ineficiência do uso da 
videovigilância como forma de redução da criminalidade. A conclusão do professor Martin 
Gill, da University of Leicester na Inglaterra, em entrevista ao jornal BBC News (2005) de 
Londres, foi no sentido de que esse sistema não produz redução no crime e não torna as 
pessoas mais seguras.
No caso de Belo Horizonte, as palavras do deputado estadual José Viana, em pronunciamento 
no Diário Oficial do Estado em 14 de maio de 2005, parecem ecoar no sentido da conclusão 
do professor inglês,  ao relacionar a presença das câmeras com a migração do crime para 
outras  áreas  que  não  aquelas  vigiadas,  é  dizer,  tratar-se-ia  de  uma  forma  paliativa  de 
segurança.
É interessante notar, ainda, que outros fatores de urbanização foram concorrentes ao Olho 
Vivo,  alguns muito  parecidos  com a  Paris  “panóptica”  do século  XVIII  (MAGALHÃES, 
2005), e, apesar disso, pouco se tem falado a respeito. A retirada dos camelôs do centro da 
cidade é um exemplo significativo que, entretanto, não aparece em pesquisas de segurança, 
exceto no trabalho de Silva (2005). 
Enfim, levando-se em conta todos os argumentos aqui colacionados, é possível sustentar que 
o aumento da prevenção e da repressão, pura e simplesmente, não é garantia de eficiência ou 
diminuição  da  criminalidade,  mas,  pelo  contrário,  pode-se  tornar  uma  armadilha  para  o 
processo de democratização que se encontra o Brasil. 

(iii) Viu-se até o momento que a segurança tem sido perseguida de forma enérgica 

pelo poder público, sendo a videovigilância um exemplo claro disto. Ocorre que, diante da 

“preeminente violência” e da “interminável” necessidade de paz urbana, pouco se tem falado 

a respeito dos limites de atuação do Estado. Eis o propósito desse brevíssimo tópico. 

De ingresso, é forçoso constar que o Poder Público, na prerrogativa do seu poder de 

polícia, se baseia em argumentos abstratos como “razões de segurança” ou “interesse público” 

para justificar  suas intervenções.  O uso dessas expressões exerce um papel extremamente 

funesto  na  sistemática  constitucional,  principalmente  por  tornar  absoluto  esse  “interesse 

público”,  expressão  descarregada  de  sentido  lógico,  em  face  de  garantias  individuais.  O 

sentido de limite, portanto, se perde ou simplesmente se fragiliza em torno dessas locuções, 

que retiram do administrador e do legislador o dever de fundamentação.

Recai nesse equívoco, por exemplo, Carvalho Filho ao argumentar que “logicamente, 

as relações sociais vão ensejar,  em determinados momentos,  um conflito entre o interesse 

20 Conforme a organização não-governamental American Civil Liberties Union (2002), o uso do circuito fechado 
de televisão (closed-circuit television) é suscetível de vários abusos, como extorsão e, segundo Vianna (2004), 
voyerismo.

21 Nesse sentido, ver relatório da American Civil Liberties Union (2002). 

22 Sob sistemas mais intrusivos, como o “neural” e o “spectiva” ver Gibb (2005). 
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público e  o  interesse  privado,  mas,  ocorrendo esse  conflito,  há de  prevalecer  o  interesse 

público.” (2006, p. 24) 

Existem  boas  razões  para  crer,  devido  a  sua  forte  influência  no  Brasil,  que  essa 

abordagem equivocada seja tributária de uma interpretação nos moldes da “jurisprudência de 

valores” alemã (CRUZ, 2004). Essa postura leva inevitavelmente a uma má compreensão dos 

limites  do  poder  público  (e  da  própria  sistemática  principiológica  da  Constituição),  pois, 

defende irracionalmente uma supremacia total e absoluta do interesse coletivo, mitigando ou 

simplesmente extinguindo aprioristicamente direitos fundamentais de gênese coletiva em face 

dos individuais. 

Na era da filosofia da linguagem e da consolidação das teorias da argumentação como 

canalizadores  da  vontade  popular,  informadores  do  discurso  de  justificação  normativa 

democrático, somos levados a reconhecer a necessidade constante e regular de fundamentação 

das decisões,  sem que essas estabeleçam, de forma excessivamente concreta (OLIVEIRA, 

2002), o sentido dos princípios constitucionais, dada a natureza prima facie dos mesmos.23 

Os  limites  da  atuação  do  Estado,  notadamente  na  concretização  do  direito  à  segurança 
pública, não estão, como já advertiu Sanchís (2003), na hierarquização e no enrijecimento dos 
princípios constitucionais pelo poder constituinte reformador (abusivamente convertido agora 
em poder  constituinte  originário),  mas  sim no  processo  cognitivo  das  razões  trazidas  ao 
debate  pelos  elaboradores  da  norma,  em  concomitância  à  possibilidade  de  correção  dos 
procedimentos discursivos ali utilizados. 
Aliás, não é por se basear em argumentos políticos que visam a atingir uma meta coletiva - a 
segurança pública - é que os legisladores estariam desonerados de zelar pela integridade do 
sistema jurídico. Conforme Habermas (2005), é o próprio Direito que impõe à realização de 
fins  coletivos  determinadas  restrições,  pois,  ou  ora  esses  programas  se  conectam com o 
ordenamento vigente, ou ora tomam eles mesmos forma de lei.
São por essas razões que o uso de câmeras de videovigilância,  como medida potencial de 
limitação de condutas,  deve-se pautar  na integridade do sistema discursivo racional  e não 
descartar, como inadivertidamente tem sido feito, uma construção transparente e aberta da 
respectiva  legislação,  mesmo  se  consideradas  válidas  as  prerrogativas  “de  liberdade”  da 
Administração na interpretação dos textos que regulam o poder de polícia.

3 Considerações Finais
 (iv) Com base nos argumentos expostos, caberia perguntar se o Olho Vivo tem significado 
um  avanço  na  gestão  da  segurança  pública.  Falar  de  avanços  é  trazer  à  tona  sinais  de 
melhoria, ou seja, da existência de um status quo em superação, ressalvado o óbvio fato de 
que essas mudanças não ocorrem repentinamente.
Do ponto de vista  da legitimidade normativa,  é possível  dizer que pouco se avançou.  Os 
critérios democráticos de participação popular se resumiram aos limites do parlamento, onde 
só os experts puderam opinar e debater, demonstrando claramente que a gestão da segurança 
pública no Brasil ainda funciona à base de uma lógica mercadológica, incapaz de suprir as 
deficiências geradas pelas mazelas históricas e sociais do patrimonialismo brasileiro. Aliás, 
seus  fundamentos,  voltados  para  a  otimização  do  consumo,  pouco  se  relacionam  com a 

23 Como se sabe, princípios são normas aplicáveis  prima facie, ou seja, dependem de circunstâncias fáticas de 
um caso concreto para que sejam aplicados.
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promoção e garantia dos direitos fundamentais. Pelo contrário, essa condição de clientelismo 
só agrava a violência, formando um fenômeno cíclico de difícil reparação.
Nesse ambiente degradado, medo, desconfiança e insegurança impulsionam a população a 
pleitear dos órgãos institucionais, principalmente dos policiais, uma resposta à criminalidade. 
Estes,  por  sua vez,  não  têm condições de resolver  a  acentuada  deficiência  estatal  que se 
propaga há décadas no Brasil; de forma que a saída encontrada passa a ser declinada para o 
aumento  de  uma prevenção  de  gênese  controladora,  acompanhada  pela  maximização  dos 
institutos de repressão.
Sob esse prisma, cria-se uma subcultura baseada na retórica de “tolerância zero” que não 
aceita o diferente, o excluído e o marginalizado, ou seja, numa estrutura que não se preocupa 
com  a  transformação  da  realidade,  mas  tão  somente  com  o  gerenciamento  do  risco  de 
determinados grupos. Esse ciclo vicioso, que contamina o sistema de emancipação individual 
pela busca de uma vida digna, elimina a possibilidade de inserção dos cidadãos nos processos 
deliberativos, já ocupados pelos detentores dos poderes econômico e político.
É sob esse terreno de medo e exclusão que germina o papel ideológico de “iconização” da 
segurança pública,  como o único caminho para combater  os males da sociedade.  Bem ao 
estilo  orwelliano,  o  anseio  pela  ordem  passa  a  ser  compreendido  como  um  desejo  de 
felicidade, de paz e de tranqüilidade. É preciso ponderar, contudo, que essa compreensão, 
longe de atender a qualquer propósito de bem-estar,  alimenta constantemente o insaciável 
anseio por mais segurança.
Assim, resta indagar se a pretensão da sociedade é viver dentro de uma estrutura urbana 
construída  sobre  bases  “panópticas”  de  controle,  tais  como  foram  erigidos  os  presídios 
idealizados por Bentham (2000), e os hospitais, manicômios e escolas descritos por Foucault. 
Já não seria hora de indagar a respeito do que há por detrás dos projetos de urbanismo que 
exercem o controle sobre os indivíduos? Ou é preferível que a ética utilitarista prevaleça, pois 
os fins, ao menos no campo da propaganda eleitoreira, têm justificado os meios?
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GÊNERO, DIREITO E SISTEMA PENAL: O PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE REVISITADO 

 

Joelma Pultinavicius∗

RESUMO 

O presente artigo tem a missão de demonstrar as conquistas do feminismo em prol de uma 

garantia igualitária concernente à questão de gênero, que vise superar a hegemonia do 

masculino em todas as formas de pensar, construir e interpretar dentro do direito e do 

sistema penal brasileiro. Busca-se identificar visões alternativas dentro desta problemática, 

para delinear e dar valor à cultura feminina, construindo assim um Sistema Penal justo, ou 

seja, que não contenha práticas discriminatórias e que abarque a visão feminina de mundo. 

Neste sentido, parece urgente e imprescindível identificar o pensamento jurídico-penal que 

gera o ponto de desequilíbrio entre homens e mulheres, para então buscar novos caminhos 

em prol de um sistema Penal justo, que faça valer o princípio basilar da igualdade. 

 

PALAVRAS CHAVES 

GÊNERO; DIREITO; SISTEMA PENAL; IGUALDADE. 

 

ABSTRACT 

The present article has the mission to demonstrate to the conquests of the feminism in favor 

of a igualitária guarantee concernente to the sort question, that it aims at to surpass the 

hegemony of the masculine in all the forms to think, to construct inside and to interpret of 

the right and the Brazilian criminal system. One searchs to identify alternative visões inside 

of this problematic one, to delineate and to give value to the feminine culture, thus 

constructing a Criminal System just, that is, that it does not contain practical discriminatory 

and that accumulates of stocks the feminine vision of world. In this direction, it seems 
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urgent and essential to identify the legal-criminal thought that generates the point of 

disequilibrium between men and women, for then searching new ways in favor of a 

Criminal system just, that it makes to be valid the fundamental principle of the equality. 

 

KEYWORDS 

SORT; RIGHT; CRIMINAL SYSTEM; EQUALITY 

 

INTRODUÇÃO 

Em nosso sistema penal, até os dias atuais, a figura da mulher nunca obteve 

tratamento igualitário em relação aos homens e àquele concedido aos homens, sendo 

apenas um elemento a mais no contexto dos ideais machistas, voltados ao conservadorismo. 

Parece urgente esclarecer como se apresentam os mecanismos de identidade feminista, 

como eles se constroem, sendo necessário também uma avaliação do fenômeno social e 

jurídico em direção a uma igualdade, consagrada na Constituição Federal e recepcionada 

pelo ordenamento jurídico. Ocorre que há séculos homens e mulheres sujeitam-se a papéis 

culturalmente diferentes. Logo se busca através do princípio da igualdade, abarcado pela 

nossa Carta Magna, não a igualdade entre os sexos e sim uma garantia concernente ao 

gênero. Pretende-se aqui particularizar a questão da igualdade entre os gêneros, em relação 

ao poder sancionador do Estado, denunciando a omissão de valores e perspectivas do 

universo feminino, o qual não participa de forma pública e direta da elaboração do discurso 

jurídico-penal. Neste sentido, pretende-se denunciar o Direito, em sua capacidade, enquanto 

estratégia de conhecimento e poder, de desqualificar as visões femininas da realidade 

social, bem como a postura conservadora do sistema judiciário no tocante à igualdade 

jurídica na dimensão de gênero, o qual também silencia o discurso alternativo da visão 

feminista, mantendo-se, dentro do Direito e Sistema Penal, a aplicação do senso comum 

masculino. Pode-se então perceber que o Direito Penal e o Sistema Penal apresentam linhas 

discriminatórias que são amparadas em lei ou na prática judicial. Se, em tema de igualdade 

entre os sexos, os movimentos feministas alcançaram a eliminação dos óbices mais 

gritantes à emancipação da mulher, quase nada se alterou no Sistema Penal aplicado. 
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Portanto, tradicionais dogmas e questões jurídicas devem ser repensados para a implantação 

de um sistema igualitário, sem a supremacia jurídica de um gênero em detrimento de outro.  

1. GÊNERO: IMPASSES TEÓRICOS  

Vivemos em uma sociedade patriarcal onde impera o senso comum masculino, ou 

seja, até há pouco tempo eram aceitos os tratamentos desiguais entre os gêneros, uma vez 

que as mulheres eram consideradas inferiores em relação aos homens. Entretanto, a 

sociedade não é imutável, logo, após longo período de lutas o gênero feminino vem 

conquistando lento respeito, onde se busca abolir qualquer prática discriminatória contra a 

mulher. 

Desde a mais remota das civilizações, todas sociedades distinguem o trabalho feminino do 
trabalho masculino, sendo o primeiro limitado pela gestação, pelo aleitamento e pelo cuidado 
dispensado às crias, cuja idade infantil, no reino animal, é uma das mais longas. A partir daí, 
cruzaram-se os limites entre a história familiar, a história das mulheres e a história cultural, 
histórias estas mescladas de sentimentos e conceitos de moralidade. Liberada da maternidade não 
planejada pela descoberta dos anticoncepcionais, nos anos 60, abriu-se para a mulher um mundo 
novo, com direito à vida universitária, à vida profissional, ao domínio do seu próprio corpo, o que 
significou, para ela, a “lei áurea”. A transformação individual da mulher, que pôde, a partir do 
planejamento da maternidade, também organizar sua vida profissional e econômica, provocou uma 
transformação no gênero, quebrando-se, a partir daí, a idéia dos velhos socialistas de que é a 
transformação coletiva que leva à mudança individual. Com a mulher deu-se exatamente o inverso, 
porque tornou-se ela consciente do seu papel de sujeito atuante no fenômeno produtivo, na 
manutenção da família e na efetiva participação nas políticas públicas, começando-se a falar em 
uma reforma do Estado com enfoque de gênero, o que é de suma importância no desenvolvimento 
de uma sociedade igualitária.1

 

A categoria gênero surge a partir dos anos 80, com o novo direcionamento dos 

movimentos feministas, voltados à libertação. Gênero é “... um conjunto de conceitos 

essenciais vocacionado a aportar elementos metodológicos e teóricos centrados nas relações 

sociais e culturais que são elaboradas e construídas entre os sexos”. 2  Esta categoria 

compreende o aspecto social, que diz respeito à “construção social, histórica e cultural, 

elaborada sobre as diferenças sexuais, bem assim sobre as relações construídas entre os dois 

sexos” 3; o aspecto psíquico, ou seja, a configuração de uma subjetividade masculina e 

 
1 A QUEBRA do Paradigma e o Gênero Feminino na Administração da Justiça, face ao Processo 

de Modernização da Sociedade Brasileira, imposta pela Globalização. Disponível em: <http:// 
www.stj.gov.br/discursos>. Acesso em: 13 fev. 2007. 

2 PINHO, Leda de Oliveira. Princípio da Igualdade: Investigação na Perspectiva de Gênero. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005.p. 42. 

3 ALMEIDA, Jane Soares de. Estudos de Gênero. Universidade Estadual Paulista. Disponível 
em:<http://www.educacao.pro.br/gênero.htm> Acesso em 31 ago. 2001, apud PINHO, Leda de Oliveira. Op. 
Cit..p. 54. 
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feminina e o aspecto físico do ser (sua conformação física, orgânica, genética, celular, 

hormonal, material, funcional) que o distinguem como homem ou mulher. Estas diferenças 

físicas existem e devem ser consideradas, mas elas não podem ser causa para a opressão, 

para a discriminação ou dominação de um sexo em detrimento do outro.4 O gênero, 

portanto, é um elemento fundamental das relações sociais baseadas na diferença sexual e é 

a partir dela que serão construídas outras relações, sendo a mais importante delas, para 

efeito deste estudo, a relação de poder.5 Abordar a questão de gênero não implica em tão 

somente diferenciar o feminino e o masculino em campos estanques e heterogêneos. 

Homens e mulheres possuem convergências em suas experiências e representações. Logo, 

repensar o gênero significa repensar as relações entre homem e mulher e também as 

relações de mulher com mulher e homem com homem. 6

Ocorre que a desigualdade se fez presente na história, desde o berço do princípio 

da igualdade, uma vez que não era dado a “alguns” (mulheres, escravos) os mesmos 

direitos de “todos” (homens cidadãos). Ou seja, o justo nunca foi igual a todos. Pode-se 

afirmar que o princípio da igualdade encontrou uma verdadeira consagração histórica com a 

Revolução Francesa, e representou um avanço para a sociedade, “... pelo simples fato de 

constituir um comando ao legislador proibindo discriminações insustentáveis à luz das 

exigências do bem comum.” 7 Em que pese o fato de que, até os dias atuais, presenciam-se 

violações à isonomia, parece de extrema importância destacar que o princípio da igualdade 

é inerente ao nosso atual Estado Democrático de Direito, pois este pressupõe uma 

sociedade livre, justa e igualitária, logo, livre de desigualdades e formas de discriminações. 

Assim, esta igualdade encontra assento em nosso sistema e é consagrada pela nossa Carta 

Magna. Afirma o artigo 5º, inciso I da Constituição Federal que homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Segundo Alexandre de 

MORAES: 
A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a utilização do discrímen sexo, sempre 
que o mesmo seja eleito com o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher; 
aceitando-o, porém, quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis. Conseqüentemente, 

 
4 PINHO, Leda de Oliveira. Op. cit., p. 54-55. 
5 Ibid., p. 58-59 
6 MACEDO. Márcia S. O Gênero nos contextos de intervenção das ONGs. Relações de gênero no 

contexto urbano: um olhar sobre as mulheres. Disponível em: < http://www.redemulher.org. 
br/generoweb/marcia.htm> Acesso em 08 mar. 2007. 

7 SILVA, Eliezer Gomes da. Igualdade, Gênero e Direito: do Liberalismo Clássico ao Pós-
feminismo. No prelo.  
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além de tratamentos diferenciados entre homens e mulheres previstos na própria constituição (arts. 
7°, incisos XVIII e XIX; 40, parágrafo 1°; 143, parágrafos 1° e 2°; 201, parágrafo 7°), poderá a 
legislação infraconstitucional pretender atenuar os desníveis de tratamento em relação ao sexo. 8  
 

Enfim, a igualdade tutelada pela nossa Carta magna é mais que uma simples 

expressão de Direito, é um modo justo de viver em sociedade e por isso deve ser a base de 

todo o sistema jurídico, principalmente o Sistema Penal. Porém sendo o direito penal um 

instrumento privilegiado de política e de utilidade social, ele é um tema político.9 O espaço 

político (público) era (ou ainda é) um espaço masculino, logo, o princípio da igualdade 

acaba não sendo observado pelo sistema penal que acaba por negar a identidade feminina 

de mundo. 

Observa-se que na história o movimento feminista foi se modificando. Da simples 

busca pela emancipação, passou à busca da liberdade e à luta constante pela “identidade 

feminina”. Passou-se a admitir que homens e mulheres são naturalmente diferentes, porém 

estas diferenças não podem servir de justificativas para discriminações e opressões. Busca-

se então revisitar este princípio da igualdade, compreendendo que: “(...) as diferenças 

existentes dentro da sociedade entre homens e mulheres se devem a relações sociais 

construídas historicamente e não determinadas pela natureza. Ora, se assim o é, se a 

diferenças biológicas não justificam as diferenças sociais, não há qualquer impedimento 

para desconstruí-las e reconstruí-las sob novos parâmetros, uma vez que as causas de 

diferenciação são artificiais e não naturais.” 10

Decorre daí a importância deste estudo, permitindo que se encontre a igualdade na 

diferença, ou seja, que se garanta às mulheres os direitos de quarta geração, de tal forma 

que se construam novas bases que sustentem a efetiva realização dos direitos das mulheres, 

em especial a alteridade, a personalidade, a dignidade, o poder sobre seu próprio corpo, a 

participação na vida pública, a autonomia das decisões, garantindo sua integridade física, 

psíquica e moral, bem como sua identidade pessoal.  

 
8 MORAES, Alexandre De.  Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.34. 
9 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Antonio  

Fabris, 1989. p.16-17. 
10  PINHO, Leda de Oliveira. Op. cit., p.64. 
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Destaca-se que a revolução feminista vem contagiando e alterando lentamente o 

rumo da história. Hoje a mulher conquistou sua identidade jurídica como ser humano (e 

não mais como propriedades de outrem). Falta agora conquistar a igualdade jurídica.  

Ocorre que o Direito, ao reproduzir estatutos e sancionar papéis, acaba por 

reproduzir o “jogo das estratificações sociais”. Assim, “o dualismo masculino-feminino é 

transposto para o discurso jurídico numa perspectiva hierárquica em que o nível superior é 

identificado ao homem. O discurso jurídico também esconde uma ideologia sexista que, 

fazendo constante referência ao princípio da igualdade, recusa-se a reconhecer as reais 

desigualdades entre os sexos” 11 Observa-se então que as mulheres acabaram por apropriar-

se do mundo masculino, porém esqueceram de buscar qualquer reciprocidade e aceitação 

para as suas visões e senso comum. Não que se queira feminilizar o mundo, mas é 

necessário desmascarar a visão masculina tida como a única correta e possível.  

 

 

2           AS MULHERES E O SISTEMA PENAL 

Reconhece-se o esforço que o pensamento jurídico feminino tem feito para 

denunciar o Direito, enquanto estratégia de conhecimento e poder, de desqualificar a visão 

das mulheres, porém, a jurisprudência aponta para o senso comum como sendo o senso 

comum masculino. A relação entre Direito e Gênero decorre da contribuição que o Direito 

fornece à estruturação das relações entre os sexos.  Observa-se que o Direito adota um 

modelo de ser humano que é masculino e como o sistema não está preparado para receber 

um modelo diverso daquele no qual se funda, os conflitos não previstos no sistema penal 

não são suficientes para gerar mudanças funcionais, mantendo-se assim o status quo que 

interessa ao grupo dominante.  “As normas penais e suas formas de execução, foram 

estruturadas a partir de uma perspectiva masculina que desconsidera as especificidades 

femininas, onerando, e em alguns casos inviabilizando, o acesso à justiça.” 12

No Direito Penal moderno, apesar de contar com previsibilidade garantista, 

resultado da incorporação ao discurso de princípios constitucionais fundamentais, há uma 

 
11 MONTEIRO, Geraldo Tadeu Moreira. Construção Jurídica das Relações de Gênero: O 

Processo de Codificação Civil na Instauração da Ordem Liberal Conservadora do Brasil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. p. 30-31. 

12 BUGLIONE, Samantha. A mulher enquanto metáfora do Direito penal. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=946>. Acesso em 16 abr. 2007. 
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imprevisibilidade de questões de gênero, que atendam as reais necessidades peculiares às 

mulheres. 13  Se este sistema penal é constituído de representações e relações sociais, ele 

reflete então a sociedade em que está inserido. Se esta sociedade é composta por um senso 

comum masculino, então o sistema penal também o é. Este senso comum masculino 

encontra-se presente nas três vertentes deste sistema: na atuação da polícia (nas 

delegacias, nos atendimentos às vítimas e nos processos investigatórios), no Judiciário (no 

ordenamento jurídico e suas formas de interpretação), bem como no sistema prisional. 

 A história da mulher criminosa apresenta seus primeiros sinais por volta do 

século XI (de desobediência da mulher à lei). Anteriormente a esta época, a mulher também 

delinqüiu, mas foi a partir deste século que surgem tipos específicos de delinqüência 

feminina, “como se a lei ao preservar e prescrever determinadas condutas como certas ou 

erradas o faça separando aquelas tipicamente masculinas e tipicamente femininas, mas é 

uma separação realizada através de um olhar masculino. Como se percebe, ao longo da 

história, as condutas femininas são diretamente vinculadas à sexualidade e ao mundo 

privado”. 14 As primeiras notícias de criminalidade feminina relacionam-se com a bruxaria 
15 e com a prostituição (comportamentos que desobedeciam aos padrões estabelecidos pela 

igreja e pelos homens para preservação da moral familiar, da fidelidade e da castidade). 

Esta criminalidade feminina é específica, relacionada com o ambiente familiar comum, que 

reflete a idéia cultural e social de que a mulher pertence a uma esfera doméstica, privada e 

não pública.16  

Ao estudar a mulher enquanto agente criminoso, a doutrina muitas vezes atribuía 

à ela desvios psicológicos que a levavam a cometer o delito. Hoje se percebe que a mulher 

encontra diversas pressões, e possui um perfil diferenciado: a mulher mata seu 

companheiro por não suportar mais a relação de submissão; a mulher comete os mais 

diversos crimes, mas na maioria das vezes com menor violência e crueldade. Há ainda os 

crimes cometidos contra seus filhos, e sua manipulação por traficantes que induzem a 

mulher a cometer o crime sob promessa de ganhos patrimoniais fáceis. No entanto, 

 
13 Id. 
14 BUGLIONE, Samantha. Op. cit. 
15 A título de curiosidade, a partir de 1400 surge o esteriótipo de que toda mulher é uma feiticeira 

em potencial. Esta idéia permanece no direito criminal até o final do século XVII. Id.  
16 Id. 
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observa-se que ao longo do tempo os tipos de crimes realizados pelas mulheres têm-se 

equiparado aos tipos penais definidos como “próprios de homens” 17. 

Segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sobre o perfil dos 

infratores de ocorrências registradas no ano de 2005, segundo o perfil por sexo, as mulheres 

representaram: 17,2% dos infratores de tráfico de drogas no Brasil; 8,4% dos infratores de 

posse e uso de Drogas; 4,7% dos infratores de crime de roubo a trausentes; 2,4% dos 

infratores de crime de roubo de veículos; 18% dos infratores do crime de lesões corporais 

dolosas; 5% dos infratores do crime de homicídio doloso consumado; e 7% dos infratores 

do crime de homicídio doloso tentado. 18 A Mulher criminosa, portanto, representa uma 

parcela pequena dentro do contexto que envolve os crimes. Mas, sua participação vem 

lentamente aumentando nos crimes ditos masculinos, o que requer atenção e preocupação. 

A maior participação da mulher no crime é hoje relacionado com o tráfico de entorpecente, 

onde se verifica que muitas mulheres cometem o tráfico a pedido de seus companheiros ou 

influenciadas por eles, geralmente em empreitadas solitárias, onde acabam sendo presas. 

Esta questão acaba por produzir reflexos nas estatísticas acerca das mulheres encarceradas, 

uma vez que o tráfico ilícito é considerado um crime hediondo e por isso, conforme 

previsão da Lei n° 8.072 de 1990, o cumprimento de pena era em regime integralmente 

fechado. Somente em 2007 foi editada a Lei n° 11.464 que prevê que o autor de crime 

hediondo deverá iniciar a cumprimento em regime fechado (admitindo-se a progressão de 

regime de pena).19  Com isso, verificou-se o aumento de números de mulheres 

encarceradas, o que não significa que elas passaram a cometer mais crimes, e sim que o 

principal crime por elas cometido era penalizado em regime fechado. 

 A doutrina do direito assegura que a participação mais efetiva das mulheres está 

prevista nos crimes relacionados com a reprodução e maternidade, mas, na prática observa-

se um número ínfimo e muitas vezes inexistente de agentes punidas pela prática de aborto e 

infanticídio. Tais crimes relacionam-se com o papel social atribuído à mulher (mãe) e 

 
17 Id. 
18 BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Departamento de Pesquisa. Análise da 

Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública. Disponíveis em: < http://www.mj. 
gov.br/senasp/estatisticas/perfil%20das%vitimas%20e%20agressores> acesso em 16 abr. 2007.  

19 SILVA, César Dario Mariano da; ARRUDA, Eloísa de Souza. A Lei dos Crimes Hediondos 
Após a Alteração do seu Artigo 2°. Disponível em: <http://www.apmp.com.br/jurídico/artigos/docs/2007 
/nova_%20lei_crimes_%20hediondos.doc>. Acesso em: 27 abr. 2007 .  
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envolvem princípios morais e valores da sociedade. O Código Penal e legislação 

complementar tratam, em muitos artigos, homens e mulheres de forma diferenciada. Nos 

crimes contra a liberdade sexual e contra os costumes o legislador não conseguiu esconder 

sua visão machista20, basta mencionar o artigo 107 do Código Penal, que vigorou até o ano 

de 2005, onde previa que o casamento, posterior ao crime, fosse com o próprio ofensor, 

fosse com um terceiro, extinguia a punibilidade do ofensor, como se, para uma mulher 

vítima de estupro o casamento significasse a ausência de prejuízo com a agressão sofrida. O 

dispositivo do extinto artigo 107 demonstrava claramente a “postura imoral do legislador 

frente à mulher, no que pertine ao assunto sexo”.21  

Quanto aos crimes cometidos pelas mulheres observa-se que a mulher é sempre a 

agente no crime de Infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, que privilegia o 

homicídio cometido pela mãe, logo após o parto, onde esta mulher ainda está sob influência 

das modificações psicológicas do estado puerperal. Aqui há um tratamento mais benigno à 

mulher.22 Já o aborto, tipificado em nosso ordenamento como crime, conforme artigo 124 

do Código Penal, prevê a punição da mulher que provoca a interrupção da gestação, com o 

sacrifício do embrião ou feto ou que permite que outrem lhe provoque.23 Infelizmente esta 

prática faz parte do cotidiano das mulheres. Uma gravidez indesejada pela mulher ou pelo 

seu parceiro, dificuldades financeiras, vergonha da família e sociedade, falta de estrutura 

emocional, etc, levam as mulheres a cometer o aborto. No Brasil, em face da sua tipificação 

penal, a grande maioria ocorre em clínicas clandestinas, e é grande o número de mulheres 

que sofrem perdas em decorrência desta clandestinidade e falta de assistência (perdem a 

vida, perdem sua capacidade reprodutiva, sofrem graves hemorragias, etc). Mas a sociedade 

cala-se diante de tal realidade, mantendo a visão masculina que ignora o direito da mulher à 

liberdade de seu próprio corpo. 

O Código Penal pune a prática do aborto (artigos 124 a 127), mas admite como 

excludente de antijuridicidade (artigo 128) o aborto necessário (quando houver risco de 

morte à gestante) e o aborto sentimental (quando a gravidez decorre de estupro). O Código 

 
20 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Isonomia Entre os Sexos no Sistema Jurídico Nacional. São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 1993. p.139. 
21 Ibid., p. 138. 
22 Ibid., p. 139. 
23 Id. 
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não prevê o aborto Eugênio (anencefálicos) o qual era então crime24, ou seja, até há pouco 

tempo atrás a mulher era obrigada a permanecer carregando em seu ventre um feto sem 

expectativa de vida. Somente em 2004 houve a interposição da Ação de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF 54), proposta pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde (CNTS), onde o STF emitiu uma decisão liminar, com eficácia 

imediata e de efeito vinculante, reconhecendo à gestante o direito constitucional de realizar 

o aborto quando se constatar, mediante laudos médicos, que o feto apresenta anencefalia. 

Assim, a priori, o aborto de fetos anencefálicos é provisoriamente considerado legal (esta 

legalização não adveio do poder Legislativo e sim do Judiciário, o qual ainda não decidiu 

por definitivo a questão.)25 Torna-se clara a visão masculina que inferioriza a mulher, que 

não respeita seus direitos, uma vez que para a gestação decorrente de estupro (crime que 

ofende a honra da família, do homem-pai, do homem-marido) o Direito permite a 

interrupção desta gravidez, agora, se o feto que esta sendo gerado não possui condições de 

vida extra-uterina (pela ausência de cérebro) a mulher era sentenciada a prosseguir com tal 

situação, sofrendo ao saber que está gerando um ser sem expectativa de vida, sofrendo com 

inúmeros problemas maternos durante a gestação, com as dores do parto e depois com o 

sepultamento deste que será registrado como seu filho. Penalizar o aborto é fechar os olhos 

para a realidade e permitir que os abortos continuem sendo praticados de forma 

clandestina26, além de representar uma clara discriminação social (a mulher rica recorre a 

clínica especializada, enquanto que a mulher pobre realiza o aborto em circunstâncias 

precárias, arriscando sua saúde e vida).  

A mulher responde ainda pelo abandono de recém-nascido, tipificado no artigo 

134, que prevê sanção ao comportamento de quem abandona recém-nascido, expondo-o à 

perigo de vida, com o objetivo de resguardar sua própria honra social. Este dispositivo, em 

sua forma original, era aplicado somente à mulher, onde se entendia que assumir um filho 

 
24 HELMANN, Sandro Renato. Breve Análise do Aborto Anencefálico no Direito Brasileiro. 

Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/x/28/76/28 76>. Acesso em: 27 abr. 2007. . 
25 CRUZ, Luiz Carlos Lodi da. Aborto Vinculante. Decisão liminar do STF declara legal o aborto 

de crianças anencefálicas. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5440>. Acesso em 30 
abr. 2007.  

26 As complicações decorrentes do aborto clandestino representam a quinta causa de internação de 
mulheres no Brasil. LOPES, Adriana Dias. Médicos Ainda Barram a Prática Legal. Disponível em: 
<http://celepar7cta.pr.gov.br/mppr/noticia mp.nsf/9401e882a180c9bc03256d790046d022/ebae79dfff431bc 
8883 256f6a0064181e?openDocument> .Acesso em 27 abr. 2007. 

. 
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fora das regras sociais (casamento) era sujeitar-se ao desprezo geral. Já o abandono deste 

recém-nascido poderia significar o resgate da boa fama da mulher. Neste contexto, o 

legislador entendeu por minorar a punição, “reconhecendo o comportamento da sociedade 

como insulfrador da conduta ilícita”.27 Novamente percebe-se a visão masculina que 

privilegia a moral em detrimento de valores superiores, tais como a vida. Ora, esta visão 

masculinizada da sociedade é que gera a reprovação às gestações fora do tradicional 

casamento, punindo a mulher e a criança, e nada repercutindo no homem que colaborou na 

criação desta nova vida. 

Neste sentido, a sociedade deve repensar o dever de assumir a paternidade. À 

criança tem o direito de possuir registro com nome do genitor e genitora, bem como ao 

homem cabe o dever de assumir seus atos, independente do contexto social que está 

inserido. A negação a tal conduta deveria ser repensada pelo Direito Penal, uma vez que 

hoje é possível a certeza da paternidade e diante da sua recusa esta deveria ser penalizada. 

Outro ponto a ser abordado é a vitimização da mulher, a qual é vítima de crimes 

como ameaça, violência doméstica, estupro, cárcere privado, homicídio, entre outros. Sobre 

esta vítima mulher foi lançada a visão masculina, a qual muitas vezes atribuía à própria 

vítima a causa do crime. Apedrejava-se a adultera, mata-se pela honra, agredia-se pela 

afronta à superioridade masculina do “Senhor” marido, estuprava-se porque a mulher 

insinuou-se, “provocando” o homem, aqui a vítima torna-se ré.. Neste discurso 

masculinizado, não há preocupação com a dignidade da mulher, com sua integridade física, 

moral e principalmente psicológica. Tanto é assim que o estupro é até os dias atuais 

considerado um crime contra os costumes. Estuprar uma mulher é ofender os bons 

costumes da sociedade machista ou é ofender a integridade física, moral, psicológica da 

mulher, bem como sua liberdade? Tanto era assim (ou ainda o é) que a mulher casada que 

era estuprada pelo seu marido sequer poderia denunciá-lo, uma vez que este homem estava 

exercendo seu “direito de marido”. Observa-se ainda o caráter privado da ação penal para 

os crimes de estupro (artigo 225 do Código Penal), justificado em uma proteção à mulher: 

“visa a lei deixar à vítima ou seu representante legal a oportunidade de promover ou não a 

ação penal, em respeito à honrabilidade da ofendida, optando, se quiser pelo silêncio e não 

 
27 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Op. cit ., p. 142. 
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pelo strepitus judicci em torno do fato”.28 Esta proteção nada mais é do que uma 

desconsideração com a mulher vítima. 

Ainda analisando a mulher enquanto vítima, observa-se que, segundo os dados da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre as ocorrências registradas no ano de 2005, 

por perfil de sexo, as mulheres representam  54,8% das vítimas de crime de Lesão Corporal 

Dolosa.29. Evidencia-se que a mulher é claramente a maior vítima do crime de lesão 

corporal, principalmente aqueles cometidos pelos seus companheiros, no âmbito familiar, 

caracterizando-se assim a existência de uma violência de gênero. 

O Código Penal brasileiro tipifica alguns crimes de violência cometidos contra a 

mulher, onde na maioria apenas ela é agente passivo, tais como Estupro, Atentado Violento 

ao Pudor, Posse mediante Fraude, Assédio sexual, Rapto, Lenocínio (artigos 213 a 232 do 

Código Penal). Esta violência contra a mulher pode apresentar-se de diversas formas: 

sexual, física, moral, psicológica ou emocional. Ocorre que muitas mulheres passam anos 

sendo vítimas, em seus próprios lares, desta violência psicológica, que se apresenta sempre 

de foram sutil, mansa, hábil, mas que tem o condão de abalar o emocional da vítima 

mulher. Neste sentido, identificam-se os crimes de Calúnia (art. 138), Difamação (at. 139) e 

Injúria (art. 140), todos do Código Penal. 30  

Destaca-se ainda que há dificuldade em romper com as discriminações e 

preconceitos para com as mulheres na esfera policial, onde impera um contexto propício a 

tais práticas. É que, dentro da visão masculina, o poder é exercido pelo homem, assim 

como a violência, as ações criminosas. Enfim, à mulher cabe o papel de submissão, de 

fragilidade. Assim, impera nesta esfera o comportamento machista, onde a mulher, quando 

vítima, também recebe o ônus de “ser mulher”, onde muitas vezes a palavra da vítima 

mulher recebe um valor probatório menor do que a palavra do agente criminoso. Neste 

sentido, os policiais homens (até policiais mulheres), acostumados a lidar diariamente com 

marginais e drogados, dos mais diversos graus de periculosidade, não atendem a mulher 

vítima de violência doméstica, com a presteza que lhe é esperada. No Brasil, infelizmente, a 

mulher, em especial aquela economicamente mais pobre, desconhece seus próprios direitos 

 
28 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1999. p.1329. 
29 BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Op. cit. 
30 CFEMEA. Violência Psicológica, Calúnia, Difamação, Injúria. Disponível em: <http://www. 

cefemea.org.br/guia/imprimir_detalhe.asp?IDGuia=2>. Acesso em 18 abr. 2007. 
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e intimida-se com a simples ameaça do seu companheiro (seja contra sua integridade física, 

seja contra a integridade física de seus filhos) ou ainda o receio do rompimento da relação e 

da conseqüente insegurança financeira que lhe acarretará. Intimida-se também diante da 

ameaça do agressor de tomar-lhes os seus filhos caso o denuncie. A supremacia masculina 

impera, portanto, em todas as relações da sociedade, e a mulher torna-se “cúmplice” do seu 

agressor , tamanho é o estado de degeneração em que sua mente se encontra, após anos de 

tortura ao lado de homens histéricos, coléricos, possessivos e violentos. 31

Assim, visando melhorar a qualidade de atendimento às mulheres, criando um 

ambiente mais propício há quebrar estas barreiras, foram criadas as Delegacias Especiais – 

Delegacias de Polícia de Defesa dos Direitos da Mulher. Estas delegacias especializadas, 

em seu projeto inicial, estavam associadas a atos de solidariedade e compreensão. Aqui a 

prioridade era de criar um espaço feminino, onde as mulheres pudessem recorrer, ser 

ouvidas, e receber a devida atenção e ajuda. Este projeto inicial demonstra o discurso 

hierárquico da diferença entre os sexos, uma vez que representavam estas delegacias uma 

organização derivada das desigualdades, que associava a mulher à subjetividade e 

qualidades passivas como compreensão e docilidade.32 As Delegacias da Mulher assumem 

uma importância grandiosa perante a sociedade, porém, para que as mesmas possam dar 

efetividade em seus atendimentos, faz-se necessário, uma conjugação de forças, onde 

devem contar com apoio de profissionais de outras áreas, tais como assistentes sociais e 

psicólogos. Espera-se ainda que novas unidades de Delegacia da Mulher sejam criadas, 

uma vez que hoje, no Brasil, há “uma delegacia para cada quatorze municípios”33, deixando 

assim milhares de mulheres sem atendimento adequado e permitindo que estes crimes não 

encontrem fim. Em que pesem os caminhos da desnaturalização da violência cometida 

contra a mulher passe pela retirada desta questão do âmbito familiar e privado, é necessário 

 
31 CARVALHO, Tereza. A importância das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher. 

Disponível em: <http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=36&rv=Direito>. Acesso em 29 mar. 2007 
32  BOSELLI. Giane. Delegacia de Defesa das Mulheres: permanência e desafios.  Disponível em: 

<http://www.cfemea.org.br/publicações/imprimir_artigos_ detalhes. asp? IDArtigo=22>. Acesso em 18 abr. 
2007   

33 Segundo dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, no Brasil existem 386 
delegacias especializadas de Atendimento às Mulheres. Considerando que o Brasil tem 5.562 municípios, isso 
significa que, em média, há uma delegacia para cada grupo de 14 municípios. REBELO, Marcela. Brasil tem, 
em média, uma Delegacia da Mulher para 14 Municípios. Disponível em: 
<http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/03/08/materia.2007-03-08.2278142469/ view>. Acesso em 
28 març. 2007. 
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a criação destes espaços de enfrentamento, tais como a prontidão da ação policial de 

socorro para a vítima, a prisão do agressor, o atendimento digno à mulher que vai registrar 

uma queixa, bem como a maior eficiência da Justiça na punição desses agressores, e a 

criação de espaços de apoio à estas mulheres que são constantemente agredidas e 

ameaçadas de morte.34  

Na esfera judiciária também se observa a desqualificação da visão feminista. 

Ocorre que as normas jurídicas apresentam implícita e explicitamente a visão masculina da 

sociedade. O Direito Penal acaba sendo reflexo desta sociedade culturalmente 

discriminatória e preconceituosa, que acaba desqualificando a visão de mundo da mulher. 

Ocorre que “a impressão que se tem (por mais extremada que pareça) é que em países de 

tradição jurídica como o nosso, o Judiciário (notadamente o Supremo Tribunal Federal) 

parece estar sempre séculos atrás da dinâmica das transformações sociais, sendo raro 

vivenciá-las contemporaneamente.” 35  

O autor Lênio STRECK, ao tratar do crime de estupro, relata que na 

jurisprudência brasileira, encontram-se julgados que explicitamente ou implicitamente 

guardam relação com o desprezo histórico da condição feminina. Ele relata caso ocorrido 

em São Paulo, onde o agente foi absolvido, porque a vítima “não utilizou meios eficazes 

para evitar a consumação do crime”.36 O Estupro é um típico ato de domínio e de 

submissão das mulheres; ele é sempre um ato de violência. E, na esfera judiciária, 

geralmente vem acompanhado de justificações masculinas tais como: 

 “o argumento do “consentimento”, as mulheres “pediram” para serem atacadas, ao usarem roupas 
curtas, coladas, perfume e maquiagem chamativos. Ignora-se, com tal argumento, que mulheres de 
hábito de freira ou de burca também são violentadas. As idéias perversas de que a mulher na 
verdade “bem que queria”, embora dissesse que não ou que o homem foi fraco, diante de tanta 
sedução, trivializam o estupro. Na esfera legal, é comum que à vítima caiba o ônus da prova. Isso 
quando ela não é transformada em ré. O estupro costuma ser reduzido ao privado e essa esfera 
tende a ser despolitizada. Para alguns, a denúncia amplia a vergonha da vítima e da família 
devendo, portanto, ser evitada. Para outros, o estupro, simplesmente, não é da nossa conta já que 
guardadas na segurança do lar, as “nossas” mulheres sabem se comportar e estão a salvo. Engano. 
Também o lar pode gerar segredos e silêncios destruidores. As mulheres e meninas são 
freqüentemente atacadas dentro de casa por seus familiares, incluindo o próprio pai. Incluem-se, 
entre prováveis agressores, alguém a quem elas conhecem e, muitas vezes, a quem amam e em 

 
34 MEDEIROS, Márcia Maria de, et al. Anjos ou Demônios – Um ensaio sobre a delinqüência 

feminina no Brasil de 1890 a 1930. EDUCERE – Revista da Educação, PUC Curitiba, v.3, n.1, p. 6, jan./jun. 
2003. 

35  SILVA, Eliezer Gomes da. Op.cit., p.17. 
36 STRECK, Lênio Luiz. O Crime de Estupro. In: CAMPUS, Carmem Hein de. (Org). 

Criminologia e Feminismo. Porto Alegre:Sulina, 1999. p.87 
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quem confiam: o namorado, o marido, o tio, o primo, o chefe, o amigo, o colega, o professor, o 
sacerdote, ou o vizinho. 37

 
Enfim, a jurisprudência reproduz este discurso machista, muitas vezes arquivando 

o feito investigatório por falta de “provas”, como também absolvendo o estuprador38 após 

“julgar” a vítima (seu passado sexual, sua história, sua imagem denegrida nos tribunais pela 

defesa do agressor). Na prática judiciária, observa-se muito presente, até os dias atuais, este 

senso comum masculino, uma vez que o in dúbio pro réo altera-se para in dúbio pro 

stereotypo, como demonstram PIMENTEL, SCHRITZMEYER E PANDJIARJIAN: 
Vale dizer, a aplicação do in dúbio pro réo, técnica processual do sistema penal que garante ao réu 
o benefício da dúvida, baseada em princípios de respeito ao cidadão acusado da prática de um 
crime, acaba sendo substituída pelo in dúbio pro stereotypo, no qual além de contar com o 
benefício da dúvida, conta também, a seu favor, com o beneficio do estereotipo e da discriminação 
social, em detrimento do respeito à cidadania da vítima mulher. O in dúbio pro stereotypo aparece, 
então, como um dos princípios determinantes para as discriminações de gênero presentes na 
atuação dos operadores do Direito e da justiça.  A presença desse principio da normativa social, 
regendo a aplicação do direito nos casos concretos que ora analisamos, revela a faceta nociva da 
ideologia patriarcal machista em relação às mulheres, verdadeira violência de gênero, perpetrada 
por vários operadores do Direito em sua práxis jurídica.39

 

Ocorre que para que haja a real e efetiva aplicação dos valores abarcados pela 

Constituição Federal de 1988, dos tratados Internacionais de Direitos Humanos, visando 

inovar a ordem jurídica no sentido de eliminação de práticas discriminatórias contra a 

mulher e da superação do estereotipo da inferioridade feminina, faz-se necessário, uma 

ampla sensibilização e o intenso envolvimento dos agentes jurídicos. Porém, estes agentes, 

em sua grande maioria, têm um forte perfil conservador, fazendo com que o Direito seja um 

instrumento de manutenção da ordem social (e não de transformação social). Grandes 

parcelas dos agentes jurídicos brasileiros possuem uma formação privatista e não publicista, 

o que acaba por gerar em uma verdadeira subversão da ordem jurídica, uma vez que a 

Constituição passa a ser interpretada de acordo com as leis  e não as leis de acordo com a 

 
37 Id.  
38 Neste sentido destaca-se que “apenas 5% dos julgamentos por violência sexual contra mulheres 

e meninas realizados no mundo levam à condenação do réu, afirmou o Alto Comissariado para os Direitos 
Humanos (ACDH) da ONU... ". APENAS 5% dos acusados são condenados. Portal Violência contra a 
mulher. Artigo publicado no Diário de Cuiabá, em 07.03.2007. Disponível em: <http://copodeleite 
.rits.org.br/apc-aa-patricia galvao/home/index.shtml>  Acesso em 28 mar.. 2007.  

39 PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana Lúcia P.; PANDJIARJIAN, Valéria. Estupro – 
crime ou cortesia: Abordagem sociojurídica de gênero. Porto Alegre:Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 130, 
apud SILVA, Eliezer Gomes da. Op. cit. 
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Constituição, o que gera a manutenção dos valores discriminatórios e da prevalência e 

manutenção do poder da visão machista sobre os direitos das mulheres.  

Também no sistema prisional feminino brasileiro é identificada a reprodução de 

modelos masculinos, com a ausência de um olhar do eu feminino, ou seja, as políticas do 

sistema prisional não percebem as diferenças concernentes ao gênero, principalmente no 

que se refere à extensão que o cárcere gera, “o que não é identificado apenas em relação à 

criminalidade feminina, na mulher encarcerada, mas também no processo de estigmatização 

e dificuldades que as companheiras e esposas do preso enfrentam, tampouco o problema da 

filhas e mães dos presos, que também constituem a parte feminina desta relação.” 40

Segundo dados da AGENCIA BRASIL, hoje as mulheres representam 5% da 

população carcerária do Brasil, e, as mesmas acabam compartilhando os dramas dos 

detentos do sexo masculino, porém, porém, para elas acrescentam-se os seguintes aditivos: 

a mulher criminosa geralmente é abandonada pelo seu companheiro, o qual, em raros casos, 

mantém o relacionamento afetivo até a sua liberdade. Ela perde também o direito de 

exercer sua maternidade e sofre restrições a visitas íntimas, além da falta de assistência 

médica. 41

As práticas das visitas íntimas surgiram no início dos anos 80 e foram logo 

copiadas por todos os presídios brasileiros, com exceção dos femininos, onde sequer era 

admitida esta hipótese, sob argumentações de que acarretaria problemas diversos, 

principalmente de gravidez. Assim, as presas casadas ficavam impossibilitadas de receber 

seus maridos, os quais em sua grande maioria acabavam por abandoná-las. Vislumbrava-se 

então uma desigualdade de tratamento entre homens e mulheres, privando estas últimas da 

vida sexual. 42 As visitas íntimas às mulheres encarceradas, no Brasil, são vistas como um 

benefício e não efetivamente como um direito. Existe, portanto, um “protecionismo 

discriminatório quando se trata de questões que envolvem a sexualidade feminina, sendo a 

mulher presa desestimulada em sua vida sexual devido a burocratização para o acesso à 

 
40 BUGLIONE. Samantha. Op. cit. 
41 ANDRADE, Juliana. OEA recebe denúncia de violação dos direitos das mulheres presas no 

Brasil . Disponível em: <http://www.agenciabrasil.gov.br/ noticias/2007/03/08/materia.2007-03-08.243388 
1009/view> Acesso em 29 mar. 2007   

42 SANTOS, Rosangela Hayden dos. Mulher: Corpo e alma atrás das grades. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2002, p.48-50. 
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visita conjugal.”43 Torna-se claro, com este protencionismo, a visão masculina de proteção 

à sexualidade e moral feminina. Este protecionismo discriminatório, aliado à dependência e 

solidão afetiva, faz com que muitas encarceradas mudem sua opção sexual. Elas tornam-se 

“homossexuais circunstanciais”, ou seja, a mudança não decorre de simples opção ou 

processo natural, e sim do rompimento do instinto sexual.44  

Aponta-se ainda que, salvo algumas exceções, é negado, às mulheres, outro 

direito que é a de permanecer com seus filhos recém nascidos e amamentá-los. Ocorre que 

na prática não há a construção de berçários e creches para os filhos das detentas nas 

penitenciárias, como prevê a Lei de Execução Penal. Antigamente as crianças permaneciam 

com suas mães detentas até os 12 ou 13 anos, porém, com a Constituição de 1988, esta 

prática foi proibida (o legislador entendeu que o convívio destas crianças com as 

criminosas não traria uma boa formação e facilitaria o desenvolvimento para a 

marginalização). Hoje, os filhos das presidiárias permanecem no presídio apenas até o final 

da idade de amamentação. Se possuírem família (avós, parentes próximos, alguém que 

aceite sua guarda) passarão aos cuidados destes, porém, se não possuírem essas crianças 

serão encaminhadas às escolas institucionais.45 Assim, o enclausuramento feminino acaba 

por gerar conseqüências que não são percebidas pela “visão masculina“ da sociedade. Há a 

perda da referência materna pelos filhos das mães encarceradas, que em grande maioria já 

não possuem o referencial paterno. Estas crianças são, portanto, sentenciadas a perderem os 

seus vínculos familiares (acentuando assim o processo de marginalização tanto às 

criminosas como aos seus familiares).  

Ainda inserido nesta problemática, aborda-se outra questão relevante: é igualitária 

e justa a aplicação, às mulheres, das sanções penais iguais as aplicados aos homens? Estas 

não violariam o princípio da igualdade, uma vez que há tratamento igualitário para 

situações desiguais? Eliezer Gomes da SILVA, em seu artigo Igualdade, Gênero e Direito: 

do liberalismo clássico ao pós-feminismo, nos ensina: 
Vemos uma parcela da contemporânea Criminologia Crítica, de viés feminista, indagar sobre até 
que ponto a imposição às mulheres das mesmas sanções penais, a partir dos valores masculinos, 
não violaria o princípio da igualdade por haver um tratamento igualitário a situações diferentes. 

 
43 BUGLIONE, Samantha. Op.cit. 
44 Id. 
45 SANTOS, Rosangela Haytem. Op. cit., p. 33. 
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Cite-se por todos, a obra de CARLEN46, que questiona até que ponto, considerando os baixíssimos 
índices de envolvimento da mulher como autora de crimes (em todas as culturas, em todos os 
tempos), baixa periculosidade, sua maior capacidade de reabilitação e postura submissa com que 
se comportam quando confinadas (muitas vezes submetidas a um processo de medicalização), não 
justificaria um tratamento “igual/desigual” às mulheres, tese longe de ser considerada 
incontroversa, mesmo entre um mesmo espectro político-ideologico do feminismo de segunda 
fase.47

 

Torna-se claro que o sistema penal é construído sob uma visão masculina, e por 

isso dispensa às mulheres um tratamento que é reflexo da posição social histórica à elas 

designada. Hoje, muitas conquistas em prol das mulheres já foram alcançadas, há pressões 

nacionais e internacionais para que o Estado passe a igualar os gêneros. Neste sentido, no 

Brasil, algumas medidas já foram tomadas, tais como: a erradicação, nos livros didáticos, 

de preconceitos de toda e qualquer ordem48; a promulgação da Lei Maria da Penha; 

políticas de ação afirmativa para a inserção da mulher no mundo político; etc. Porém, as 

discriminações contra as mulheres persistem, uma vez que “costumes e práticas sociais 

ainda continuam a ser obstáculos para a implementação da igualdade e da equidade de 

gênero”.49 Ainda como conquista feminina no direito, destaca-se a Lei n° 11.106, de 28 de 

março de 2005, que alterou o Código Penal, em especial do título que trata Dos Crimes 

Contra os Costumes, retirando do Código a expressão mulher honesta, a qual traduzia 

grande preconceito contra as mulheres, incluiu a palavra companheiro, sempre que houver 

o emprego do termo cônjuge, o que alterou a interpretação de vários artigos, e em e em 

especial, revogou os artigos discriminatórios já em desuso de Sedução, Rapto e Adultério, 

além da extinção da punibilidade quando o agente criminoso casava-se com a vítima nos 

crimes contra os costumes.  

Com a nova Constituição de 1988 nasceu o Estado Democrático de Direito. O 

velho Direito Penal deve passar a ser interpretado conforme a Constituição, garantindo 

assim a efetivação dos princípios e valores da nossa carta magna. Nas palavras de Márcia 

Dometila Lima de CARVALHO: a “falta de harmonia entre a norma penal concretizada e a 

 
46 CARLEN, P. Alternatives to women’s imprisonment. M Keynes: Open University Press, 1990. 

p.30, apud SILVA, Eliezer Gomes da. Op. cit., p. 21. 
47  Id. 
48 A QUEBRA do Paradigma e o Gênero Feminino na Administração da Justiça, face ao Processo 

de Modernização da Sociedade Brasileira, imposta pela Globalização. Disponível em: <http://www. 
stj.gov.br/discursos>. Acesso em: 13 fev. 2007.  

49 HERMANN, Jacqueline (org.). As Mulheres e os Direitos Humanos. Traduzindo a legislação 
com a Perspectiva de Gênero. Rio de Janeiro: CEPIA, 2001. v.2,  p.07.   
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justiça positivada ou almejada pela Constituição, deve ser traduzida como 

inconstitucionalidade. 50 [grifo nosso] 

Inicia-se um novo direito, inserido em uma sociedade democrática, onde os 

novos modelos devem pensar em termo de relações, de tal forma que se direcione a pensar 

em usar a lei para buscar o equilíbrio de direitos entre partes diferentes.51 Esta nova justiça 

não ignora completamente o Código Penal, mas exercita o julgamento reflexivo, e leva em 

consideração o contexto de opressões e desigualdades na sociedade onde ocorre o caso 

concreto. Deve-se ainda fazer uma releitura do Código Penal à luz da Constituição, que é 

instrumento de declarações de direitos e garantias que deve espalhar-se na justiça criminal. 

Embora esta nova justiça não tenha o condão de, por si só, acabar com as discriminações de 

gênero, deve fazer o que encontra-se em seu alcance: (i) Aumentando a seriedade como os 

crimes sexuais são levados em consideração; (ii) Vetando a inclusão da história sexual da 

vítima de estupro como meio de prova (direcionando a atenção para o comportamento do 

homem no crime e não da mulher); (iii) Reconhecendo discriminações individuais  

sistemáticas (raça, sexo, religião); (iv) Permitindo uma gama mais ampla de participantes 

no processo (testemunhos especializados como por exemplo ativistas feministas e 

assistentes sociais em casos onde a mulher mata seu parceiro agressor); (v) contando o 

Código Penal para fortalecer determinados direitos; Enfim, esta nova justiça criminal 

desempenha-se em levar adiante os direitos constitucionais, a fim de se garantir a igualdade 

concernente ao gênero.52

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho não visa produzir respostas prontas e acabadas, mas sim provocar a 

reflexão, o despertar para o tema, que, ao contrário do que muitos pensam, não diz respeito 

somente as mulheres. 

Destaca-se que o discurso feminino, lentamente vem ganhando visibilidade para 

que se busque esta nova Justiça, com um novo olhar, que busca alterar os tradicionais 

dogmas que reafirmam a discriminação e o preconceito contra a mulher. Esta nova justiça 

 
50 Ibid., p. 24. 
51 HUDSON, Bárbara. Direitos Humanos e novo constitucionalismo: princípios de justiça para 

sociedades divididas. Tradução de Silva, Eliezer Gomes da. No prelo. 
52 Id. 
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parte da releitura do Código penal, a partir da nossa Carta Magna, contestando as normas 

penais para fortalecer os direitos das mulheres. Conclui-se que as mulheres necessitam 

ocupar os espaços públicos, em especial o político, para que possa participar efetivamente 

da confecção das leis e da administração pública. Aos aplicadores do Direito cabe 

aprimorar a visão da sociedade, perfazendo a visão feminina de mundo, a fim de que se 

encontre uma sociedade mais justa e igualitária, onde haja respeito mútuo, onde homens e 

mulheres possam compartilhar todos os espaços juntos. 
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O DIREITO PENAL DO INIMIGO E A INTERNACIONALIZAÇÃO   

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Larissa Leite∗

 

RESUMO 

Partindo de duas obras não jurídicas (o livro “Deus é inocente, a imprensa não” e o 

documentário “A caminho de Guantánamo”), o presente estudo reflete sobre a teoria de Günter 

Jakobs, denominada Direito Penal do Inimigo. Considerando que tal autor propõe, como base de 

seu pensamento, uma distinção necessária entre homens cidadãos e homens perigosos, este 

trabalho faz sua primeira correlação entre o Direito Penal do Inimigo, as características da 

Sociedade de Risco e a conseqüente expansão do Direito Penal. Reconhece, deste modo, que 

várias tendências contemporâneas, penais e processuais penais, de supressão de garantias 

individuais são familiares àqueles três temas – revelando-se a necessidade de seu constante 

aprofundamento. Além disso, este artigo confronta as bases da proposta de Jakobs com os 

principais enunciados do Direito Internacional dos Direitos Humanos, observando que toda esta 

construção jurídica rechaça qualquer possibilidade de negação ou supressão da condição humana 

da pessoa. Encerra-se, assim, cotejando alguns diplomas internacionais (antigos e bastante 

recentes), demonstrando que os processos de internacionalização e jurisdicionalização dos 

Direitos Humanos não se coadunam com os princípios de um pretenso direito penal do inimigo. 

 

PALAVRAS CHAVES:  

DIREITO PENAL DO INIMIGO; DIREITOS HUMANOS. 

 

RIASSUNTO 

Partendo da due opere non giuridiche (il libro “Dio è inocente la stampa no” e il documentario 

“Sulla strada di Guantanamo”) questo studio ripensa la teoria di Günter Jakobs, denominata 

Diritto Penale del Nemico. Siccome questo autore propone, come base del suo pensiero, una 

distinzione necesaria fra uomini cittadini e uomini pericolosi, questo lavoro fa la sua prima 

correlazione fra il Diritto Penale del Nemico, le caratteristiche della Società del Rischio e la 

conseguente espansione del Diritto Penale. Reconoce, cosi, che varie tendenze contemparanee, 

penale e processuali penali, di soppressione delle garanzie individuali sono familiari a quei tre 
                                                 
∗ Larissa Leite é advogada criminalista e professora de Direito Penal no curso de graduação da PUCPR. 
Graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba, em 2000, é especialista em Direito Processual Penal e em 
Direito Penal e Criminologia, e cursa Mestrado em Direito Econômico e Socioambiental na PUCPR. 
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temi – mettendo in rilievo la necessità di suo constante approfondimento. Inoltre questo articolo 

mette a confronto le basi della proposta de Jakobs con i principali enunciati del Dritto 

Internazionale dei Diritti Umani, osservando che tutta questa costruzione guiridica rigetta ogni 

possibilità di negazione o sopressione della condizione umana della persona. Si chiude mettendo 

a confronto alcuni legge internazionali (antighi e più resentí), e quali dimostrano che i processi 

di internazionalizzazione e giurisdizionalizzazione dei Diritti Umani non combinano con i 

principi di un supposto dirrito penale del nemico. 

 

PAROLE CHIAVI 

DIRITTO PENAL DEL NEMICO; DIRITTO UNAMI. 

 

INTRODUÇÃO 

No final de 2006, algumas salas de cinema brasileiras foram ocupadas por 

mais uma obra do que alguns já convencionaram chamar era documentarista. Com 

flashes de dramatização e depoimentos, o diretor Michael Winterbottom transformou em 

imagens a história de três cidadãos britânicos de descendência paquistanesa, mantidos 

em longo cativeiro na base militar norte-americana, em Guantánamo (Cuba).  

Iniciando pela inocente viagem ao Paquistão, para o casamento de um dos 

protagonistas, “A caminho de Guantánamo” descreve como uma seqüência de 

circunstâncias conduziu-os até o Afeganistão nas vésperas da invasão norte-americana, 

deflagrada pelos ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001. Verdadeiras ou não, são 

estas as circunstâncias que determinam a captura dos amigos que, assim, são submetidos 

a todo tipo de horror durante cerca de dois anos de detenção. Estes dois anos são 

encerrados de forma tão desprovida de sentido quanto o seu início: sem a formalização 

de uma única acusação contra os detidos. 

Sessões de tortura explícita em interrogatórios; utilização de métodos 

fraudulentos em vista de confissões; meses de isolamento total; confinamento em salas 

com sons ensurdecedores; privação de água, luz, qualquer forma de comunicação e 

movimento; exposição a inúmeras formas de suplício físico e moral; espancamentos 

coletivos. Estas são algumas das referências feitas pelos protagonistas da saga levada aos 

cinemas, que tem fim com o casamento originalmente planejado e finalmente permitido 

com a libertação de Guantánamo. 
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Passados cerca de cinco anos desde o início da atuação das Forças de 

Coalisão como resposta ao 11 de setembro, histórias como esta começam a povoar (e a 

inspirar) o universo mundial1. Tardiamente. 

Admitidamente, pouco se tem de informação sobre a realidade das guerras 

lideradas, neste século, pelos Estados Unidos da América (EUA). O mesmo se diga com 

relação ao tratamento dado àqueles tornados prisioneiros em vista destas intervenções 

militares. 

Esta escassez de informações, no entanto, não é casual. Analisando todo o 

conteúdo veiculado pelos mais influentes jornais e revistas brasileiros no período de um 

ano após 11 de setembro de 2001, Carlos Dorneles afirma:  

 
George W. Busch não inventou o controle da mídia, não foi o precursor na política 
de supremacia dos Estados Unidos, não foi o primeiro a promover guerras 
mantendo a imprensa contra a parede, não foi o único a bombardear outros povos 
para aumentar o prestígio junto à população e nem foi o arauto do desrespeito às 
organizações internacionais. 
Mas George W. Busch certamente foi o primeiro a fazer tudo isso ao mesmo tempo 
e com tamanha eficiência. O 11 de setembro, e seus horrores, deu a Busch 
condições de implantar o seu projeto político de maneira muito mais rápida. A 
mídia colaborou intimamente. 
A imprensa pediu guerra e foi atendida. Ignorou massacres, desrespeito aos direitos 
humanos e às liberdades individuais, a destruição de um país miserável pela maior 
potência militar do planeta e deu vazão ao patriotismo como senha para a 
obediência ao poder. Numa guerra em que os americanos jamais combateram em 
solo, a mídia descreveu um conflito diferente, muito mais limpo e heróico.2

 

Estas reflexões, que bem parecem conclusões, são apresentadas como 

considerações iniciais de um livro que descreve não só a cumplicidade dos meios de 

comunicação de massa na ocultação da realidade, como também uma postura bastante 

clara e pró-ativa do governo norte-americano em assegurar a fidelidade da mídia. Ações 

de censura explícita, reuniões com as empresas jornalísticas e agências de notícias, além 

da celebração de um contrato de exclusividade, para controlar a divulgação de imagens 

captadas por satélite, são exemplos citados no sugestivo “Deus é inocente, a imprensa 

não”. Por esta publicação brasileira passam, também, episódios de reconhecida 

manipulação de informações e de explícita omissão de dados, em nome da segurança 

(nacional ou mundial). 

                                                 
1 Em 31 de Janeiro de 2007, o jornal Folha de São Paulo noticiou a edição de “Cinco anos da minha vida 
– um relatório de Guantánamo”, de Murat Kurnaz (um cidadão turco, detido pelas forças americanas e 
posteriormente liberado). 
2 DORNELES, Carlos. Deus é inocente, a imprensa não, p. 17. 
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A existência de prisões secretas mantidas pelos EUA, a resistência em 

declinar os nomes dos prisioneiros e em permitir o acesso da imprensa e de 

representantes da própria Organização das Nações Unidas (ONU), a proibição de 

investigações externas em Guantánamo e os segredos quanto aos métodos de 

interrogatório ainda são as marcas da condução de questões ligadas aos prisioneiros do 

Afeganistão, do Iraque e da chamada guerra contra o terror. Estas questões, afetas a 

violações de direitos humanos justificadas pelo direito penal, constituem a inspiração 

para o presente artigo. 

Assim delineado o cenário com poucos rabiscos, apresenta-se a contraposição 

entre a realidade e as garantias consagradas internacionalmente como Direitos Humanos, 

identificando-se neste palco um terreno fértil para o desabrochar de propostas teóricas 

capazes de legitimar esta contraposição. Dentre estas, o Direito Penal do Inimigo é 

apresentado como resposta reflexiva perfeitamente amoldada à validação de restrições e 

supressões de Direitos Humanos, em nome do combate ao terrorismo.  

Neste caminho, Günter Jakobs tem elaborado construções teóricas que 

pretendem dividir o tratamento penal em dois pólos: um, dedicado ao cidadão (digno de 

garantias materiais e processuais) e outro, destinado àquele que com seus atos sua 

própria condição de cidadão (e, portanto, já não merece o cuidado do Estado no 

asseguramento de seus direitos).  

Embora esta proposta tenha se iniciado há cerca de duas décadas, é no 

contexto atual que ela ganha visibilidade, conforme o que o próprio autor tem explorado 

em suas manifestações. Assim, por exemplo, em obra publicada no Brasil, Jakobs faz 

referência expressa aos atentados suicidas que marcaram a história contemporânea: 

 
Ao que tudo isto segue parecendo muito obscuro, pode-se oferecer um 
rápido esclarecimento, mediante uma referência aos fatos de 11 de setembro 
de 2001. O que ainda se subentente a respeito do delinqüente de caráter 
cotidiano, isto é, não tratá-lo como indivíduo perigoso, mas como pessoa 
que age erroneamente, já passa a ser difícil, como se acaba de mostrar, no 
caso do autor por tendência. Isto está imbricado numa organização (...) e 
finaliza no terrostista, denominação dada a quem rechaça, por princípio, a 
legitimidade do ordenamento jurídico (...).3
 

                                                 
3 JAKOBS, Günter. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas. Porto Alegre, 2007, p. 36. 
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Não é à toa que Flávia Piovesan aponta o combate ao terrorismo e a 

preservação dos direitos e liberdades públicas como um dos grandes desafios a serem 

enfrentados pela defesa dos Direitos Humanos4. 

As páginas que seguem, portanto, destinam-se a ensaiar uma análise das 

propostas do Direito Penal do Inimigo frente aos Direitos Humanos no âmbito 

internacional.  

 

 

 

1. O DIREITO PENAL DO INIMIGO E A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL 
NA SOCIEDADE DE RISCO 

 

Cunhada por Günter Jakobs em meados da década de 80, a expressão Direito 

Penal do Inimigo corresponde a uma proposta de afirmação do Estado, exclusivamente a 

partir da coação e sem considerações acerca de garantias processuais ou materiais do 

sujeito passivo em face de determinadas classes de infratores. 

A proposta assim formulada pelo jurista alemão passou a ser apontada como 

uma terceira velocidade do Direito Penal, que encontra nas características da sociedade 

atual terreno fértil para se estabelecer na sociedade atual. 

Marcado pelas conseqüências da modernidade, o período pós-industrial foi 

identificado como uma Sociedade de Risco, nos termos das reflexões feitas por reflexão 

feita por Ulrich Beck, Antony Gidens e Niklas Luhmann. Vale lembrar também que 

décadas antes Hannah Arendt já registrava uma “irritante incompatibilidade entre o real 

poderio do homem (...) e sua incapacidade de viver no mundo que seu poderio criou”5. 

De toda sorte, a Sociologia do Risco surge como constatação dos efeitos da 

modernização e da reação do homem a tais efeitos. Ao contrário do que era previsto, o 

avanço da técnica e da ciência não foi acompanhado pelo crescimento do nível de 

segurança do homem no controle dos eventos naturais e sociais; mas, ao contrário, o 

contato entre os produtos das diversas tecnologias fez surgir efeitos colaterais, 

imprevisíveis, incontroláveis e impossíveis de serem mensurados. Daí a idéia de que o 

                                                 
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional , p. 30. 
5 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo, p. 12. 
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risco é decorrência de uma decisão humana e não meramente de uma conjugação de 

circunstâncias aleatórias desvinculadas da sua ação. 

De outro lado, diante da percepção de seu estado de insegurança, a sociedade 

pós-industrial passa não só a fazer a crítica da modernidade, como (e principalmente) a 

procurar alternativas para a redução do nível de ansiedade gerado pela midiatização e 

publicização do risco. Por esta razão é que se afirma que, enquanto, na sociedade de 

classes, o ideal é a igualdade, na sociedade de risco, a segurança passar a ocupar posto 

de legitimação do poder. 

Este processo de difusão da insegurança subjetiva é apontado, por Jesús-

María Silva Sanchez, como vetor fundamental para a canalização de grande parte das 

expectativas e clamores sociais na direção do Direito Penal. A realidade proporciona, 

assim, uma intensiva expansão do Direito Penal, destinada a pôr fim, ao menos 

simbolicamente, à insegurança sentida pelos indivíduos.  

Esta expansão, por sua vez, é inicialmente, marcada pela criação de novos 

tipos de criminalização de condutas características dos tempos atuais, mas também (e 

principalmente) pela antecipação da punição à existência de um dano ou de risco 

concreto, pela flexibilização ou abandono aos critérios de imputação e culpabilidade; 

assim como pelo próprio abandono dos princípios das Teorias do Delito e da Pena e do 

próprio Direito Processual Penal.  

O fato é que a escolha do Direito Penal para o desempenho da tarefa de 

tranqüilizador social não se dá ao acaso. Embora o advento do risco e da sensação de 

insegurança pudesse conduzir à expansão de outros mecanismos sociais, “tais opções ou 

são inexistentes, ou parecem insuficientes, ou se acham desprestigiadas”6. 

Nos campos afetos à moral e à ética, a destruição de referenciais mínimos e 

coletivos de valores conduz a uma situação muito próxima à descrita por Émile 

Durkheim, como o estado de anomia. Exemplo disso é o fato de o Direito Penal ser 

também reclamado por instituições e grupos referidos por Sílva Sanchez como gestores 

‘atípicos’ da moral:  

 
(...) associações ecologistas, feministas, de consumidores, de vizinhos (...), 
pacifistas (...), antidiscriminatórias (...) ou, em geral, as organizações não 
governamentais (ONGs) que protestam contra a violação de direitos 
humanos em outras partes do mundo. Todas elas encabeçam a tendência de 

                                                 
6 SANCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do Direito Penal, p. 48. 
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uma progressiva ampliação do Direito Penal no sentido de uma crescente 
proteção de seus respectivos interesses.7  

 

Une-se a este processo, ainda, a grande “utilidade” do atendimento os apelos 

sociais por parte daqueles que ocupam cargos públicos: a facilidade da edição de leis 

penais e a positiva repercussão desta edição frente à opinião pública forma uma dupla 

bastante interesse, sob o ponto de vista eleitoral.  

Observa-se, igualmente, que a condução dos temas e problemas pela mídia 

traduz-se em uma postura individual de identificação com a posição de vítima de uma 

infração. Este processo de vitimização é também compreendido como infantilização dos 

indivíduos que não mais aceitam a dor como elemento integrante da vida cotidiana, e, 

portanto, clamam por satisfações imediatas que respondam à sua frustração. 

Mas é finalmente na ineficácia do Direito Civil (objetivado pela lógica da 

indenização) e do Direito Administrativo (amarrado pela burocracia e pela falta de 

credibilidade de seus excutores) que Sílva Sanchez identifica a razão para a corriqueira 

definição do Direito Penal como instrumento de combate à insegurança produzida pela 

Sociedade de Risco.  

Em linhas paralelas, a Criminologia Crítica ou Radical também permite a 

análise da eleição unânime e estável do Direito Penal como instrumento de 

tranqüilização da Sociedade do Risco.  

Sintetizando as reflexões de diversos pensadores, Alessandro Baratta aponta 

para a lógica capitalista como fator de sustentação do Direito Penal (que, assim também 

serve de pilar para o sistema capitalista). Conforme assevera o autor italiano, enquanto o 

sistema econômico distribui desigualmente os bens de valor entre os indivíduos, o 

Direito Penal se encarrega da distribuição (igualmente) desigual do bem jurídico 

negativo, correspondente à atribuição do rótulo de criminoso. Assim, a conjugação entre 

o capitalismo (ainda que em suas novas formas) e o Direito Penal mantém o equilíbrio 

necessário para a sobrevivência do sistema. Na Sociedade do Risco, esta relação de 

simbiose também passa a servir como mecanismo de desigual distribuição dos riscos e 

inseguranças.  

De qualquer modo, o que se verifica é que as características da sociedade 

pós-industrial consolidam a expansão de um Direito Penal, que, nas palavras de Rogério 

                                                 
7 SANCHEZ, Jesús-María Silva. ob. cit., p. 63. 
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Greco, não reconhece outra eficácia “senão a de tranqüilizar a opinião pública” 

limitando-se a um efeito meramente simbólico, “ou seja, os riscos não se neutralizariam, 

mas ao induzir as pessoas a acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade 

ou, mais claramente, mente-se”8. 

O resultado deste processo vem sendo apontado por muitos como 

desalentador: incumbido da impossível tarefa de afastar os riscos e a insegurança da 

sociedade, o Direito Penal passa a estar cercado de rigores e supressões de garantias, 

podendo-se afirmar que: 

 
Somente uma firme persistência na necessidade de manter escrupulosamente 
as garantias político-criminais do Estado de Direito e as regras clássicas de 
imputação, também na luta contra a ‘antipática’ ou inclusive ‘odiosa’ 
macrocriminalidade, poderia evitar um dos elementos determinantes em 
maior medida da ‘expansão’ do Direito Penal. Mas não parece que a 
tendência aponte em tal sentido.9

 
Estas alterações, aliás, são sentidas em planos diversos. A título de ilustração, 

tem-se no direito pátrio o crescimento da simpatia por medidas sigilosas e práticas à 

revelia do investigado, a despeito de representar limitações importantes de direitos 

fundamentais. Assim ocorre, por exemplo, com as previsões da Lei n. 9.034/95 e da Lei 

n. 9.296/96. Ainda no plano local (e talvez mais gravemente) se encaminha a legislação 

de outros países, conforme o que é sintetizado por Flávia Piovesan: 

 
A título de exemplo, citem-se pesquisas acerca da legislação aprovada nos 
mais diversos países, ampliando a aplicação da pena de morte e demais 
penas, tecendo discriminações insustentáveis, afrontando o devido processo 
legal e o direito a um julgamento público e justo, admitindo a extradição 
sem garantia de direitos, restringindo direitos, como a liberdade de reunião e 
de expressão, entre outras medidas.10

 
No plano regional, é possível citar as medidas européias de restrição à 

imigração e na, esfera mundial, a atuação norte-americana de livre disposição de 

cidadãos de outras nacionalidades, não integrados ao território dos EUA. Nos termos do 

que foi apresentado inicialmente, Guantánamo é uma forte materialização destas 

violações de direitos fundamentais. 

                                                 
8GRECO, Rogério. Direito Penal do Inimigo.  
9 SANCHEZ, Jesús-María Silva. ob. cit., p. 68. 
10 PIOVESAN, Flávia. ob. cit., p. 30. 
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Ocorre que, além de decorrer do movimento histórico, a limitação de 

garantias fundamentais passa a ser legitimadas pela já referida proposta de Jakobs: o 

Direito Penal do Inimigo. 

Segundo o jurista alemão, as garantias pessoais que emanam do Direito são 

destinadas a indivíduos que cumprem com as expectativas necessárias à manutenção e 

ao equilíbrio do estado de Direito. Deste modo, se o indivíduo se revela incapaz de dar 

esta contraprestação à sociedade, não pode gozar do estado cidadão, devendo ser 

considerado como um inimigo, e, portanto, como indigno de garantias processuais e 

materiais. 

Jakobs busca fundamento teórico para a sua proposta no pensamento 

contratualista e, portanto, na lógica de que o delinqüente é aquele que descumpre com o 

contrato social, já não podendo participar dos benefícios deste. Embora assente o seu 

raciocínio em Hobbes e Kant, Jakobs faz questão de assinalar seu elogio ao raciocínio de 

Rousseau e Fichte quanto ao tratamento devido ao criminoso. Segundo ele, é com 

“férrea coerência” que Fichte afirma que pela “falta de personalidade, a execução do 

criminoso ‘não [é uma] pena, mas só instrumento de segurança”11. 

Por este caminho, segue reconhecendo que nem toda forma de delito retira do 

indivíduo o estado de cidadão, em primeiro lugar porque “o delinqüente tem o dever de 

proceder à reparação do dano”12, o que só é possível com a manutenção de sua 

personalidade. Em segundo lugar, pode reatar com a comunidade, desde que seu ato não 

represente dano ou risco à estrutura do Estado e do Direito. A partir disso afirma que: 

 
De maneira plenamente coerente com isso, HOBBES, em princípio, mantém 
o delinqüente, em sua função de cidadão: o cidadão não pode eliminar, por 
si mesmo, o seu status. Entretanto, a situação é distinta quando se trata de 
uma rebelião, isto é, de alta traição: “Pois a natureza deste crime está na 
rescisão da submissão, o que significa uma recaída no estado de natureza 
(...)”.13

 
Referindo Kant, Jakobs destaca também este estado de natureza como um 

estado de ausência de legalidade, que ameaça constantemente a sociedade. E é nestes 

dois sentidos que a expressão passa a ser utilizada de forma recorrente na defesa de 

                                                 
11 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 26. 
12 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 27. 
13 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 27. 
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legitimidade de um Direito Penal no Inimigo, inclusive na tentativa de analisar a questão 

internacional, sob o seu ponto de vista. 

De qualquer modo, o autor prossegue, afirmando que, neste estado de 

segurança, o indivíduo “não presta uma segurança cognitiva suficiente de um 

comportamento pessoal”14, representando um perigo e, assim, passando à função de 

inimigo do Estado e da sociedade. Nesta linha, Jakobs desenvolve claramente uma 

distinção entre indivíduos que cumprem com os caracteres de cidadão e outros, com os 

caracteres do inimigo. Aos primeiros, é atribuído o título de pessoa; aos segundos, este 

título é séria e abertamente negado. 

A proposta de um Direito Penal do Inimigo é, assim, intimamente 

relacionada ao ideal (pós-industrial) de segurança e, em conseqüência, a uma proposta 

francamente destinada à defesa de quaisquer mecanismos capazes de promovê-la. Neste 

aspecto, a eliminação ou a exclusão do indivíduo definido como perigoso mostra-se 

como alternativa bastante pertinente – em razão do que Jakobs procura diferenciar a 

reação do Direito ao cidadão e ao inimigo.  

Segundo ele, a pena é a comunicação da reafirmação da norma jurídica e da 

configuração social. Aliás, segundo o que propõe, em seu aspecto de prevenção geral 

positiva, a pena criminal não possui como função a proteção de bens jurídicos (como 

estabelece Roxim), mas a estabilização das expectativas sociais frente à norma. Deste 

modo, a aplicação da pena é uma forma de interação simbólica, para o que é necessário 

que o autor do fato criminoso seja seriamente considerado como pessoa. E isto não só 

para que possa compreender a punição que lhe é imposta, mas para que lhe seja possível 

negar seu ato e conferir segurança à sociedade quanto ao seu comportamento futuro. 

Como esta expectativa não é possível diante ao inimigo, a resposta estatal a 

ele não teria nenhuma outra face além da coação, da incapacitação e da exclusão. Aliás, 

esta coação se realizaria em uma medida de segurança, não vinculada ao passado e à 

gravidade do fato praticado pelo indivíduo, mas projetada ao futuro, dada a 

periculosidade do agente.  
 
Portanto, no lugar de uma pessoa que de per si é capaz, e a que se contradiz através 
da pena, aparece o indivíduo perigoso, contra o qual se procede – neste âmbito: 
através de uma medida de segurança, não mediante uma pena – de modo 
fisicamente efetivo: luta contra um perigo em lugar de comunicação, Direito penal 

                                                 
14 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 42. 
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do inimigo (neste contesto, Direito penal ao menos em sentido amplo: a medida de 
segurança tem como pressuposto a comissão de um delito) ao invés do Direito penal 
do cidadão, e a voz ‘Direito’ significa, em ambos os conceitos, algo claramente 
diferente (...).15

 
Além de estar caracterizado pela aplicação de medidas de segurança ao 

infrator, o Direito Penal do Inimigo estaria em atuação não somente diante de danos ou 

da efetiva prática de delitos, mas passaria à aplicação antecipadamente, a partir da 

existência de perigos de danos futuros, ou, ainda, comportamentos preparatórios, de 

crimes, por parte daqueles definidos como não-cidadãos. Esta característica de sua 

proposta é exemplificada com uma nova remissão ao terrorismo. 

Seguindo no raciocínio de que é direito do Estado procurar segurança frente 

inimigo (sendo ela uma instituição jurídica), o autor alemão estabelece, como formais 

processuais legítimas, a prisão antecipada, a utilização de medidas forçadas e para a 

obtenção de informações, a manutenção de segredos processuais frente ao detido e a 

vedação de comunicação com o exterior ou com seus defensores. Mesmo porque, “esta 

coação não se dirige contra a pessoa em Direito (...) mas contra o indivíduo, que com 

seus instintos e medos põe em perigo a tramitação ordenada do processo, isto é, se 

conduz nessa medida como inimigo”16.  

Desta maneira, Jakobs propõe uma outra velocidade ao Direito Penal, 

admitindo a imposição de restrições da liberdade aliada a restrições de direitos 

fundamentais. 

Para aqueles que diriam (como dizem) que o chamado Direito Penal do 

Inimigo corresponderia, na verdade, a um não-Direito, Jakobs se antecipa, ao dizer que a 

sua proposta configura um dos pólos do Direito Penal, ao oposto do qual se encontra o 

Direito Penal do Cidadão. A partir disso, acredita não haver um racha do sistema 

jurídico, nem mesmo no aspecto de Direito Internacional, posto que, segundo o que 

afirma, não haveria uma ordem jurídica comunitária estabelecida na esfera mundial, mas 

somente um postulado de realização de Direitos Humanos. Seja como for, para ele a 

identificação do inimigo estaria a impor um tratamento adequado a esta sua condição, já 

que: 
(...) quem não quer privar o Direito penal cidadão de suas qualidades vinculadas à 
noção de Estado de Direito – controle das paixões; reação exclusivamente frente a 
atos exteriorizados, não frente a meros atos preparatórios; o respeito da 

                                                 
15 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 23. 
16 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 40. 
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personalidade do delinqüente no processo penal, etc. – deveria chamar de outra 
foram aquilo que tem que ser feito contra os terroristas, se não se quer sucumbir, 
isto é, deveria chamar Direito penal do inimigo, guerra contida.17

 
 

2. OS POSTULADOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS COMO OPOSIÇÃO AO DIREITO PENAL DO INIMIGO 

 

As incisivas afirmações de Jakobs são, sem dúvida, polêmicas. Ora taxadas 

como nazistas, ora ditas compreensíveis, é certo que as características do Direito Penal 

do Inimigo não se amoldam aos parâmetros mínimos dos Direitos Humanos. 

E isto se deve, inicialmente, ao caráter descartável dado, pelo autor, à 

humanidade ou à condição de pessoa. Conforme visto, esta proposta teórica parte de um 

pressuposto bastante claro: o estado de cidadão (ou de pessoa) é atribuído ao indivíduo 

até que ele deixe de apresentar expectativas seguras quanto ao seu comportamento 

futuro, no seio social. Verificando-se a periculosidade do indivíduo, deve ser ele 

entendido como alguém despido de personalidade e, portanto, da titularidade de 

quaisquer direitos. 

Ocorre que a condição de humanidade (antes mesmo da de cidadania) há 

muito vem sendo cunhada e desvelada como característica intrínseca a todo indivíduo, 

não sendo, portanto, um conceito tão vago ou simplista, como Jakobs faz parecer. 

Em importante trabalho sobre a afirmação histórica dos Direitos Humanos, 

Fábio Konder Comparato apresenta as diversas fases por quê passou o desenvolvimento 

do conceito de pessoa, até a sua declaração em inúmeros instrumentos jurídicos – 

internacionais e nacionais.  

Neste sentido, Comparato mergulha na história, passando pelo 

desenvolvimento das religiões monoteístas, do pensamento grego (na Antigüidade), 

pelas contribuições da própria Igreja Católica (no período medieval ou antes dele), até 

chegar em pensadores modernos, como Nietzshe, Kant e Habbermans.  

Após referir o período axial, o autor encontra em São Paulo importante 

referência à igualdade entre às pessoas, quando o Apóstolo afirma que já não há nem 

judeu nem grego, nem escravo nem livre, bem homem nem mulher. Ainda na análise em 

torno do cristianismo, Comparato identifica um reavivamento do pensamento de 

                                                 
17 JAKOBS, Günter. ob. cit., p. 37. 
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Aristóteles na afirmação de que o homem seria corpo e espírito (e, portanto, portador de 

dualismo equivalente à aparência e à essência gregas). 

O autor segue apresentando dentre tantas outras, as reflexões feitas durante o 

desenvolvimento do pensamento ocidental que firmaram as bases para a identificação de 

uma natureza humana, pertencente a toda e qualquer pessoa e capaz de lhe conferir o 

direito a garantias mínimas de respeito e sobrevivência. 

Vinculando esta concepção, ainda, passa pelo pensamento de Kant e 

Nietzshe. Quanto ao primeiro, destaca o enfoque na razão e na busca pela felicidade 

como critério de distinção do homem frente as demais coisas do mundo. Portanto, 

embora tenha admitido a possibilidade de o homem ser concebido como inimigo por seu 

semelhante (conforme o que é explorado por Jakobs), é certo de que, para Kant, o 

homem possui uma essência que lhe é peculiar e que o torna integrante de uma 

comunidade. 

O mesmo se verifica em Nietzshe, definido por Comparato como o pensador 

da dignidade humana, uma vez que conseguiudesvincular o bem e o mal dos objetos e 

pessoas, por entende-los como produtos de valorações humanas. Eu suas palavras: 
 

Em suma, a quarta etapa na compreensão da pessoa consistiu no reconhecimento de 
que o homem é o único ser vivo que dirige a sua vida em função de preferências 
valorativas. Ou seja, a pessoa humana é, ao mesmo tempo, o legislador universal, 
em função dos valores éticos que aprecia, e o sujeito que se submete 
voluntariamente a essas normas valorativas. 
A compreensão da realidade axiológica transformou, como não poderia deixar de 
ser, toda a teoria jurídica. Os direitos humanos foram identificados com os valores 
mais importantes da convivência humana, aqueles sem os quais as sociedades 
acabam percebendo, fatalmente, por um processo irreversível de desagregação.18  

 
Finalmente, segundo Comparato, a quinta e última etapa de formatação da 

dignidade humana enquanto conceito e valor universal estaria vinculada ao pensamento 

existencialista, pelo qual foi possível reconhecer a personalidade humana 

independentemente da função ou do papel exercido pelo indivíduo em sociedade.  

Estas são, certamente, as bases para a construção dos Direitos Humanos 

como o conhecemos atualmente, ou seja, como “uma plataforma emancipatória voltada 

para a proteção da dignidade humana”19, ou como um processo de construção e de lutas 

voltadas à garantia desta dignidade. Seja como for, o fato é que os Direitos Humanos 
                                                 
18COMPARATO, Fábio Konder. ob. cit., p. 25-26.  
19 Citação de Celso Lafer ao trabalho de Flávia Piovesan, no prefácio da obra Direitos Humanos e Justiça 
Internacional , p. IX. 
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partem da concepção de que todo homem é dotado de uma essência ou de um arcabouço 

de características que o tornam necessariamente titular de direitos que devem ser 

garantidos pela organização social. 

Novamente, vale perceber a complexidade desta concepção, não sendo 

possível suprimir a existência da dignidade do homem a partir da aplicação de um título 

– como o rótulo de inimigo.  

Ademais, é impossível ignorar o volume, a extensão e a própria história de 

formação das manifestações internacionais, que reconhecem esta dignidade como 

paradigma insuperável.  

Em uma anotação meramente ilustrativa, vê-se que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (proclamada após a Segunda Guerra Mundial de forma a marcar o 

início da internacionalização dos Direitos Humanos) já em seu preâmbulo reconhece que 

a “dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e 

inalienáveis” como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Este texto é 

repetido em outros instrumentos internacionais, dentre os quais se destaca o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Em outros termos, mas com o mesmo conteúdo, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos preconiza que “os direitos essenciais da 

pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim 

de ter como fundamento os atributos da pessoa humana”. 

Retomando o texto da Declaração Universal, vê-se que, em seu Artigo I, 

estabelece-se que “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade”. No Artigo VI do mesmo diploma, textualmente enfatiza-se que “toda 

pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei”.  

Disposições correspondentes a estas são encontradas no Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (art. 16), na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(art. 3.º) e na Carta Africana de Direitos Humanos (art. 5.º), demonstrando a afinidade 

também dos sistemas regionais posteriormente desenvolvidos aos primeiros enunciados 

globais de Direitos Humanos. 

Some-se a isso, as inúmeras declarações de garantias vinculadas ao 

reconhecimento da condição humana, dentre os quais cabe citar o direito à vida, à 
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igualdade (independentemente de sexo, raça, nacionalidade, religião etc.); à liberdade 

(em todas as suas formas); à proibição da escravidão e de qualquer forma de tortura; 

assim como às garantias processuais. Paralelos a esta gama de direitos civis e políticos, 

situam-se os direitos econômicos, sociais e ambientais (que, a despeito de mais 

recentemente elaborados são também alinhavados em vista do asseguramento da 

dignidade da pessoa humana). 

Exatamente por esta razão, reconhece-se a interdependência, inter-relação e 

indivisibilidade de todos os Direitos Humanos20, embora historicamente a declaração 

dos direitos civis e políticos tenha antecedido à dos demais. De qualquer forma, a 

concepção contemporânea de Direitos Humanos proclama de forma irretorquível a 

dignidade da pessoa humana, pretensamente afastável pelo Direito Penal do Inimigo. 

É imprescindível salientar que a produção do Direito Internacional já 

permitiu a afirmação de que nem mesmo a referência a estados de exceção ou de risco 

social autoriza a supressão do núcleo essencial dos Direitos Humanos. Neste sentido, já 

foram enunciadas cláusulas de irrevogabilidade, como aquelas contidas nos arts. 15 e 27 

das Convenções Européia e Americana de Direitos Humanos. 

Cabe unir a isso, também, a leitura de outras três Convenções, editadas em 

períodos históricos bastante distintos, mas das quais se extrai que mesmo em períodos de 

guerra, o Direito Internacional sempre zelou pela humanização dos conflitos e relações 

internacioanis. 

O primeiro dos diplomas referidos consiste na Convenção relativa ao 

Tratamento dos Prisioneiros de Guerra (de 1929). Em quase uma centena de artigos, os 

países signatários asseguram a manutenção da dignidade dos prisioneiros inimigos, a 

partir de previsões que variam das formas mais gerais às mais específicas e cotidianas. 

Assim, por exemplo, pelos arts. 2º e 3º declara-se que os prisioneiros de guerra devem 

ser tratados com humanidade, conservando a sua plena capacidade civil.  De outro lado, 

nas seções seguintes, são destacados direitos relacionados à captura; ao cativeiro; às 

instalações e à higiene dos campos; à alimentação e ao vestuário do prisioneiro; à sua 

comunicação com o Estado a que pertence; à possibilidade de trabalho e de recebimento 

de soldo e de encomendas enviadas por familiares; à disciplina durante a detenção; às 

condições de transferência e à extensão das marchas a pé, dentre outras 

                                                 
20 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 
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interessantíssimas. Todas, no entanto, explicitamente destinadas a garantir que aquele 

que fora capturado como inimigo de guerra tenha garantida a sua dignidade de pessoa. 

A mesma inspiração é reconhecida na Convenção Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (de 1989). Remetendo-se aos 

Pactos Internacionais de Direitos Humanos anteriormente firmados, este segundo 

diploma internacional afasta categoricamente e sem exceções a possibilidade de 

utilização da tortura, “reconhecendo que esses direitos emanam da dignidade inerente à 

pessoa humana”. Segundo o art. 2º, “em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias 

excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou 

qualquer outra emergência pública, como justificação para a tortura”, repetindo-se a 

irrevogabilidade de direitos  já mencionada nos Pactos Americano e Europeu. 

Finalmente, observa-se que também a recente Convenção Internacional sobre 

a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas (de 1997) manteve a dignidade da 

pessoa humana como o norte indesviável. Nos Artigos 7, 8, 13 e 14, esta Convenção 

estabelece os seguintes direitos para qualquer pessoa apresentada como responsável 

pelos delitos de atentado (definidos em seu artigo 2): comunicação com o Estado de sua 

nacionalidade (ou com território em que resida); visita de representante desse Estado; 

informação sobre os seus direitos; instauração de processo destinado a apurar a sua 

responsabilidade em período razoável; manifestação de seu consentimento sobre 

transferência para outra Estado (a fim de participar de ato judicial); e, finalmente, 

tratamento justo, incluindo-se o usufruto de todos os direitos e garantias de 

conformidade com a lei do Estado em cujo território estiver, bem como os direitos 

aplicáveis ao direito internacional, dentre os quais refere-se expressamente o direito 

internacional em matéria de direitos humanos. 

Diante destas informações todas, é impossível, primeiro, rejeitar o consenso 

quanto à personalidade humana afeta a todo indivíduo e gerador da obrigação de respeito 

à sua dignidade. Há, portanto, tranqüilidade sobre a existência de um mínimo ético 

irredutível no âmbito internacional traduzido pelo Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, que, assim, não admite uma supressão tão simplista como a que é proposta por 

Jakobs, a partir do Direito Penal do Inimigo. 

Neste ponto, aliás, cabe notar que nem mesmo a associação do crime com o 

estado de guerra (e do criminoso com o inimigo), subsiste à análise das declarações 
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internacionais de Direitos Humanos. Conforme visto, no início do século XX, os países 

já estabeleciam limites bastante rígidos para evitar violações durante a guerra, antes 

mesmo de os horrores do nazismo alertarem o mundo para a necessidade de serem 

firmados acordos em vista daquele mínimo ético irredutível. Em outras palavras: mesmo 

em períodos desacompanhados da  discussão dos Direitos Humanos, o estado de guerra 

foi dissociado do estado natural de Hobbes ou da autorização para a prática de 

atrocidades contra o ser humano. 

Retomando a discussão anterior, tem-se, em segundo lugar, que o fenômeno 

da internacionalização e da jurisdicionalização dos direitos humanos esvazia por 

completo a afirmação de Jakobs, no sentido de que a defesa dos Direitos Humanos não 

obsta o reconhecimento da legitimidade do Direito Penal do Inimigo. Segundo o 

penalista alemão, não haveria uma ordem comunitária-legal estabelecida no plano 

internacional, de modo que não seria possível falar na sua manutenção, pelo respeito aos 

Direitos Humanos. Segundo ele, haveria, talvez, um protocolo de intenções em vista 

destes direitos, mas isso não asseguraria nenhuma espécie de personalidade individual. 

A realidade internacional, entretanto, mostra o contrário. 

Tem-se, inicialmente, a existência de inúmeros diplomas legislativos 

internacionais, inter-relacionados e integrados aos ordenamentos nacionais – o que 

certamente vai além de protocolos de intenções, e corresponde a uma realidade que afeta 

toda comunidade internacional, regional e local. 

Ademais, a jurisdicionalização dos Direitos Humanos apresenta-se de forma 

cada vez mais intensa no plano internacional, não só a partir dos Tribunais ad hoc e do 

Tribunal Penal Internacional, como também através da atuação das Cortes Regionais de 

Direitos Humanos. Os debates travados na Corte Européia são exemplos disso, assim 

como a previsão e o efetivo exercício individual do direito de petição tem revelado que 

efetivamente o indivíduo goza de personalidade no plano internacional. 

Portanto, ensaiando a contraposição entre o Direito Penal do Inimigo e o 

panorama contemporâneo e internacional dos Direitos Humanos, o que parece é que o 

primeiro não encontra respaldo algum para legitimar-se enquanto proposta jurídica 

moderna, nem mesmo no contexto da Sociedade do Risco. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A internacionalização dos Direitos Humanos rompeu como fenômeno após a 

Segunda Guerra Mundial, como reação aos horrores do nazismo. Guardadas as devidas 

proporções, a defesa da desconstituição jurídica da identidade humana (feita por Jakobs) 

permite a mesma coisificação de pessoas observada nos campos de concentração 

alemães.  

Seguindo este mesmo raciocínio, acolher a tese de que a periculosidade do 

indivíduo autorizaria a supressão de todos os seus direitos seria retomar os ideais do 

darwinismo social, propondo que a sociedade deveria descartar ou incapacitar aqueles 

seus membros que exprimiriam as características indesejáveis para o processo de 

evolução social. 

Em igual toada, ter-se-ia o reavivamento da criminologia etiológica 

individual, que, na verdade, constitui o verdadeiro berço da idéia de periculosidade. 

Partindo da catalogação das características de pessoas presas e internadas em 

manicômios, Lombroso, Ferri e Garófalo apresentaram a conclusão de que a 

delinqüência constitui atributo individual e genético, manifestada pelo indivíduo que se 

encontra em estado de saturação criminal. Deste modo, a identificação da intensidade 

destes atributos revelaria o nível de temor que a sociedade deveria nutrir em face 

daquele sujeito patológico. Esta temibilidade, por sua vez, justificaria a imposição de 

medidas de Defesa Social21 desvinculadas da gravidade do crime praticado, mas 

relacionadas à necessidade de segurança decorrente das características do autor. 

Estes caracteres muito aproximam as propostas da Defesa Social de outrora 

ao jovem Direito Penal do Inimigo, demonstrando que não é, absolutamente, nova a 

idéia de utilizar dos instrumentos de coação do Estado à revelia de Princípios como a 

Legalidade, a Proporcionalidade, a Culpabilidade e o Devido Processo Legal – todos 

refletindo o integral conteúdo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.   

Inúmeros são os críticos do Direito Penal do Inimigo e vultosas as críticas 

que ainda podem e devem ser feitas sob os aspectos do Direito Penal, do Direito 

Processual e da Criminologia, mas parece que todas elas sempre estarão vinculadas ao 

mínimo ético irredutível felizmente reconhecimento no cenário internacional. 

 

                                                 
21 Defesa Social foi a expressão eleita como tema de movimentos fundados nos ideais lombrosianos e 
voltados à utilização do Direito Penal como mecanismo de incapacitação, exclusão e tratamento de 
delinqüentes como indivíduos patológicos e perigosos para a sociedade. 
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PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE COMO PRESSUPOSTO DO JUS PUNIENDI. 

ENFOQUE SOBRE O CONCEITO MATERIAL DO DELITO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

Luiz Fernando Kazmierczak∗

 

RESUMO 

A tipicidade, segundo a doutrina formalista clássica, exige a subsunção formal da 

conduta à letra da lei. Isso significa conceber o delito como mera violação do aspecto 

imperativo da norma. Essa forma de ver o delito, como mera desobediência à norma 

imperativa, despreza o que há de mais relevante na norma penal, que é seu aspecto 

valorativo. É justamente neste aspecto que reside o bem jurídico. Toda norma é fruto de 

uma valoração que o legislador faz da realidade e disso resultam eleitos determinados 

bens que merecem a proteção penal. O juízo de tipicidade, destarte, já não pode esgotar-

se na constatação da mera subsunção formal da conduta à letra da lei. Depois disso, 

ainda se faz imprescindível indagar sobre o bem jurídico e sua necessária afetação. 

Assim, de acordo com o princípio da ofensividade não haverá crime quando a conduta 

não tiver oferecido, ao menos, um perigo concreto, real, efetivo e comprovado de lesão 

ao bem jurídico. A punição de uma agressão em sua fase ainda embrionária, embora 

aparentemente útil do ponto de vista social, representa à proteção do indivíduo contra 

atuação demasiado intervencionista do Estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

JUS PUNIENDI; CRIME; CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

ABSTRACT 

A pattern, according to the classic formal doctrine, demands the formal adjustment of 

the conduct to the rule. This means conceiving the crime as a mere violation of the 
                                             
∗ Advogado. Professor de Direito Penal do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO 
e da Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI. Professor de Processo Penal da 
Escola da Magistratura do Paraná, núcleo de Jacarezinho/PR. Mestrando em Ciências Jurídicas da 
Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI. 
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imperative aspect of the rule. This analyses of the crime, as a mere indiscipline to the 

rule, disdains what is more relevant in the criminal rule, which is its value aspect. It is 

exactly in this aspect that appears the legally protected interest. Every rule is the product 

of an evaluation that the legislator does of the reality and it results in an election of 

some interests that demand criminal protection. The vagueness doctrine judgment, in 

this manner, can not be finished in the verification of a mere formal adjustment to the 

law. After this, it is still essential to argue about the legal interest and its necessary  

adjustment. In such a way, according to the offensive principle there will not be crime 

when the conduct does not offer, at least, a concrete, real, effective and proven danger 

to the legally protected interest. The punishment of an injury in its embryonic phase, 

even so apparently useful of the social point of view, represents the protection of the 

person against the exaggerated interventionist performance of the State. 

 

KEYWORDS 

JUS PUNIENDI; CRIME; FEDERAL CONSTITUTION 

 

 

1. Introdução 

 

O progresso material da nossa civilização não se fez acompanhar do 

correspondente progresso na ciência e na legislação penais, que se caracterizam hoje 

pelo abuso e hipertrofia do castigo penal, com desrespeito aos direitos humanos 

fundamentais. 

A tipicidade, segundo a doutrina formalista clássica, exige a 

subsunção formal da conduta à letra da lei. Isso significa conceber o delito como mera 

violação do aspecto imperativo da norma. Contenta-se esse posicionamento, fruto da 

teoria causal-naturalista e finalista da ação, com a mera antinormatividade formal. Por 

conseqüência, toda conduta que realiza o tipo penal é antinormativa, porque conflita 

com a norma imperativa que impõe determinada conduta. 
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Essa forma de ver o delito, como mera desobediência à norma 

imperativa, despreza o que há de mais relevante na norma penal, que é seu aspecto 

valorativo.  

Em outras palavras, violar a norma imperativa não é a mesma coisa 

que violar a norma de valoração. Para violar a norma imperativa basta realizar, ou não 

realizar, a conduta descrita. Na falsidade grosseira, por exemplo, o sujeito realiza uma 

falsidade que a norma imperativa proíbe, mas não viola a norma de valoração, isto é, 

não atinge o bem jurídico protegido. Por conseqüência, sem esse resultado (jurídico) 

não há que se falar em crime, nos termos do artigo 13 do Código Penal. 

É justamente neste aspecto que reside o bem jurídico. Toda norma é 

fruto de uma valoração que o legislador faz da realidade e disso resultam eleitos 

determinados bens que merecem a proteção penal. 

Neste sentido, Marcelo Rodrigues da Silva entende que 

“é necessário entender a Lex Legum como produto natural e legítimo dos vários 
reclamos que ecoam na sociedade para, em seguida, analisar o Direito Penal, em 
congruência com as modernas doutrinas nacionais e alienígenas, segundo 
instrumento de pacificação social voltado à proteção dos valores 
constitucionalmente consagrados.”1

A partir da eleição do bem jurídico-penal podemos analisar seu 

enquadramento típico, porém não mais sob a perspectiva dogmática da teoria formalista 

clássica, mas sim com uma leitura constitucional do Direito Penal e do delito, que é 

obrigatória à medida que a sanção penal incide justamente sobre bens fundamentais da 

pessoa. 

O juízo de tipicidade, destarte, já não pode esgotar-se na constatação 

da mera subsunção formal da conduta à letra da lei. Depois disso, ainda se faz 

imprescindível indagar sobre o bem jurídico e sua necessária afetação. 

Assim, de acordo com o princípio da ofensividade não haverá crime 

quando a conduta não tiver oferecido, ao menos, um perigo concreto, real, efetivo e 

comprovado de lesão ao bem jurídico. A punição de uma agressão em sua fase ainda 

                                             
1 SILVA, Marcelo Rodrigues da. Fundamentos Constitucionais da Exclusão da Tipicidade Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. IBCCRIM. Ano 11. n. 45. Editora Revista dos Tribunais: 
Outubro/Dezembro de 2003. p. 159. 
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embrionária, embora aparentemente útil do ponto de vista social, representa à proteção 

do indivíduo contra atuação demasiado intervencionista do Estado. 

 

 

2. Princípio da Ofensividade como limite do jus puniendi 

 

Cabe recordar que vivemos sob a égide de um Estado pluralista, laico, 

onde há total liberdade de religião, de crença e de culto. Logo, um dos valores mais 

altos da nossa realidade constitucional é a tolerância. Todo poder emana do povo 

soberano, que no homem reconhece o valor da dignidade assim como o núcleo de 

direitos invioláveis.  

Ora, num Estado com essas características, pluralista, que tem na 

justiça o valor-meta, é evidente que o Direito Penal não pode perseguir finalidades 

transcendentes ou éticas, não pode contemplar o homem como mero “objeto” de 

tratamento em razão de uma presumida inclinação anti-social, nem tampouco reprimir a 

mera desobediência.  

O único modelo de Direito Penal e de delito compatível com a 

Constituição é, em conseqüência, de um Direito Penal como instrumento de proteção de 

bens jurídicos e de um delito estruturado como ofensa concreta a esses bens jurídicos, 

na forma de lesão ou perigo concreto de lesão. Destoa dessa estrutura constitucional 

qualquer teoria do fato punível fundada no mero desvalor da ação. Não há delito sem 

desvalor do resultado, ou seja, sem afetação de bens jurídicos de terceiras pessoas. 

Conceber o Direito Penal como um adequado instrumento de tutela 

dos bens jurídicos de maior relevância para a pessoa e, por outra parte, entender que sua 

intervenção somente se justifica quando esse mesmo bem jurídico se converte em objeto 

de uma ofensa intolerável implica, sem dúvida, repudiar os sistemas penais autoritários 

ou totalitários, do tipo opressivo, fundados em apriorismos ideológicos ou políticos 

radicais, como os que já, historicamente, vitimizam tantos inocentes. 

Significa, ademais, privilegiar um sistema penal de cunho 

personalista, que vem da tradição do Iluminismo, centrado especialmente nas liberdades 
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individuais e no princípio moral do respeito à pessoa humana, e que seja expressão de 

um modelo de Estado Democrático e Constitucional de Direito e dos direitos 

fundamentais, enquanto instrumento ao serviço da pessoa humana e não o inverso. 

O Direito Penal inspirado no paradigma da ofensividade guarda 

consonância com a concepção de que a pena – tal como assinalam os doutrinadores da 

filosofia das Luzes: Montesquieu, Beccaria, Romagnosi, Betham, etc. – deve ser a 

necessária e a mínima das possíveis e se justifica para a prevenção de novos delitos. 

Destarte, infere-se que a tipicidade passa a contar com um novo 

requisito, que é justamente o da ofensa ao bem jurídico, o resultado jurídico passa a 

compor a estrutura do fato típico. Já não é concebível que o juízo de tipicidade se 

resuma a uma constatação puramente formalista ou literal. Para além desse nível 

meramente subsuntivo, o fato é típico quando o bem jurídico, revelado pela norma de 

valoração, vem a ser concretamente afetado ou por uma lesão ou por um perigo 

concreto de lesão. 

Assim, é o pensamento do Ilustre professor Luiz Flávio Gomes: 

“Em um Estado Constitucional que se define, com efeito, como democrático e de 
Direito, e que tem nos direitos fundamentais seu eixo principal, não resta dúvida que 
só resulta legitimada a tarefa de criminalização primária recai sobre condutas ou 
ataques concretamente ofensivos a um bem jurídico, e mesmo assim não todos os 
ataques, senão unicamente os mais graves (fragmentariedade).”2

Seguindo esta linha de pensamento, há de se concluir que somente os 

ataques intoleráveis e que podem causar repercussões visíveis a convivência social é 

que devem ser incriminados. 

Como bem ressalvou Zaffaroni, 

“o injusto concebido como lesão a um dever é uma concepção positivista extremada; 
é a consagração irracional de dever pelo dever mesmo. Não há dúvida que sempre 
existe no injusto uma lesão ao dever [uma violação a norma imperativa], porém o 
correto é afirmar que só existe violação quando se afeta o bem jurídico tutelado. Não 
se pode interromper arbitrariamente a análise do fato punível e se a ação não 
prejudica terceiros, deve ficar impune, por expressa disposição constitucional”3. 

                                             
2 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Ofensividade no Direito Penal. Série as ciências criminais no século 
XXI. vol. 6. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 89. 
3 ZAFFARONI, Raul Eugênio. Teoria Del delito. Buenos Aires. Ediar: 1973. p. 226. 
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Dessa forma, podemos concluir que o conceito de delito como ofensa 

ao bem jurídico deve ser proclamado como um conceito com dimensão constitucional, 

apesar da inexistência de um texto normativo explícito ad hoc. 

Assim, o dogma causal não atende mais às necessidades de 

interpretação e aplicação da norma penal de forma suficientemente racional e justa. Não 

se compraz, ademais, com os postulados fundamentais do Estado igualitário, fraterno e 

pluralista, comprometido com a manutenção da vida, da liberdade e da justiça. 

O fato, doravante, passa a ser punível quando, além de sua adequação 

formal à letra da lei, a ele se agrega o plus da ofensividade, lesão ou perigo concreto de 

lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. Por força do princípio da 

ofensividade, a sanção penal se legitima quando a conduta exteriorizada cause uma 

grave, e intolerável, ofensa ao bem jurídico contemplado pela norma. 

A construção de um sistema penal constitucionalmente orientado, em 

conseqüência, deve partir da premissa de que não há crime sem ofensa – lesão ou perigo 

concreto de lesão – a um bem jurídico. E se considerando que o bem jurídico integra a 

tipicidade, passa-se o delito a ser concebido como fato ofensivo típico. 

Dessa forma, entendemos que o axioma nullum crimen sine iniuria 

encontra ressonância constitucional e legal, isto é, encontra eco tanto nos modernos 

modelos de Estado, que se caracterizam por ser constitucionais e democráticos de 

direito, como nos códigos e leis penais.  

No Brasil, o princípio da ofensividade ostenta consagração 

constitucional, ao menos na forma implícita, bem como na legislação penal, conforme o 

artigo 13 do Código Penal, que aduz não existir crime sem resultado. Sendo que, o 

resultado exigido é o jurídico, que é a ofensa ao bem jurídico, que se deve expressar 

numa lesão ou perigo concreto de lesão. 

O delito, portanto, não pode ser unicamente uma ação ou omissão 

dolosa ou imprudente e ilícita, pois, segundo a perspectiva do Direito Penal da 

Ofensividade, a ação ou omissão penalmente relevante é tão-só a que causa uma ofensa 

ao bem jurídico. 
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Por conseguinte, o delito não se fundamenta exclusivamente na ação, 

senão, sobretudo, no resultado, em sentido jurídico, não naturalístico. E se a ação lesiva 

é a base do delito, não há dúvida que não pode constituí-lo jamais a simples 

manifestação de uma vontade contrária a uma obrigação jurídica, que se esgota na ação.  

Segundo Luiz Flávio Gomes, “para a existência do delito, para além 

da presença de uma ação ou omissão (uma conduta), também se faz necessário um 

resultado jurídico, que consiste numa perturbação (intolerável) do bem tutelado, isto é, 

de uma liberdade alheia”4. 

Dessa forma, é necessária uma nova interpretação do fato típico, 

rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra fria da lei da doutrina 

formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica constitucional, 

segundo o princípio da ofensividade, fazendo com que a norma penal seja apreciada 

segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo 

como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

É certo que o princípio da ofensividade em sua máxima expressão 

garantista e material, até o momento, não vem encontrando ressonância efetiva em todas 

as incriminações existentes no sistema jurídico e tampouco foi reconhecido 

explicitamente nos modernos e democráticos ordenamentos constitucionais, não menos 

verdade é que, como princípio de garantia, com claro sentido político e limitador, conta 

com força suficiente, nas palavras do Ilustre Professor Luiz Flávio Gomes 

“para constituir um ‘ponto de ruptura’ no circolus vitiosus da hermenêutica jurídico-
penal, até porque nenhum sistema penal está legitimado a sacrificar a liberdade 
individual senão quando incrimina fatos significativamente ofensivos a bens 
jurídicos de relevância pessoal indiscutível”5. 

Destarte, um sistema concebido nos termos expostos representa o 

modelo no qual deveria inspirar-se o Direito Penal de um ordenamento liberal e 

democrático moderno: é um Direito Penal que procura a eficácia, que não abandona a 

retribuição mas é essencialmente preventivo, que se inclina à autolimitação, reservando-

se exclusivamente para fatos externos relevantemente danosos; um Direito Penal não 

elaborado segundo arbítrio do legislador, senão orientado à tutela de bens autênticos, 

presentes na sociedade e preexistentes à decisão criminalizadora do legislador. 
                                             
4 GOMES, op. cit. p. 15. 
5 Ibid. p. 14 
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3. Enfoque do conceito material do delito à luz do princípio da ofensividade 

 

O delito, do ponto de vista puramente conceitual ou formal, é a 

conduta que o legislador, depois de selecioná-la e descrevê-la em uma lei, impõe como 

sanção uma pena ou uma medida de segurança. Dentre um infindável número de 

condutas ilícitas, o legislador elege algumas para terem o status de delito. O que se 

discute são os critérios adotados para esta seleção. 

Nesse plano puramente formal, o legislador conta com grande 

discricionariedade na eleição do ilícito penal, pois não há qualquer conceito pré-jurídico 

de delito ou imanente ao fato, que determine ou balize esse poder discricionário do 

legislador. 

A evolução do direito penal e o reconhecimento dos direito 

fundamentais como o eixo do moderno Estado de Direito impõem-se restrições formais 

e substanciais a esse poder de criminalização, que hoje deve estar regido por critérios de 

merecimento e necessidade da pena. 

Dessa forma, não se pode conceber o delito como apenas uma 

descrição formal da conduta, alheio a qualquer caráter valorativo ou finalista. Tendo o 

Direito Penal como a principal característica a proteção dos bens jurídicos mais 

importantes para a sociedade, é imperiosa que esta proteção se dê através de 

incriminação de condutas que efetivamente apresente uma potencialidade de dano ou 

um perigo concreto de lesão a tais bens. 

Para tanto, deve-se refutar o dogma causal, pois não atende mais às 

necessidades de interpretação e aplicação da norma penal de forma suficientemente 

racional e justa. Faz-se necessário que o enquadramento típico se dê nos moldes de uma 

das concepções materiais de delito, dentre as quais a que encontra maior ressonância 

constitucional e mais adequada a finalidade do Estado democraticamente consagrado é a 

que considera o delito como uma ofensa intolerável a um bem jurídico. 

Em um Estado Constitucional que se define, com efeito, como 

democrático e de direito, e que tem nos direitos fundamentais seu eixo principal, não 

resta dúvida que só resulta legitimada a tarefa de criminalização primária quando recai 
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sobre condutas ou ataques concretamente ofensivos a um bem jurídico, e mesmo assim 

não todos os ataques, senão unicamente os mais graves, devido ao princípio da 

fragmentariedade. 

Assim, somente os ataques mais intoleráveis e que podem causar 

repercussões visíveis para a convivência social é que devem ser incriminados. 

Conseqüentemente, o conceito de delito como ofensa a um bem jurídico deve ser 

proclamado como um conceito de dimensão constitucional, embora não haja um texto 

normativo expresso neste sentido. 

Não há dúvidas que as disposições constitucionais, quando asseguram 

ao legislador o direito de regular o jus puniendi, quase nada indicam de modo expresso 

a respeito do conteúdo da conduta punível, que é o núcleo do conceito material do 

delito. Por conseguinte, o papel de limite material não pode ser cumprido só com o 

princípio da legalidade se se admite que o legislador ordinário conta com esparsas 

restrições conceituais vinculantes no que se refere ao delito e à pena. 

A função garantista ou segurança do princípio da legalidade se reduz a 

quase nada ou se aniquila quando se autoriza catalogar como delito qualquer espécie de 

conduta ou de pena, sem qualquer conteúdo valorativo. 

A fundamentação constitucional do conceito de delito entendido como 

ofensa a um bem jurídico, por conseqüência, para além da constatação da legalidade do 

delito não pode jamais significar uma atividade vazia e arbitrária. Em outras palavras, o 

princípio da ofensividade obriga que a atividade de criminalização primária seja 

taxativa, clara e inequívoca e, de outro lado, determina uma das missões do Direito 

Penal, que é a proteção dos bens jurídicos mais importantes da sociedade. 

Nestes termos, o conceito constitucional de delito traz algumas 

repercussões no âmbito da política-criminal, na teoria do delito, bem como na teoria da 

pena, entre as quais podemos citar, de modo principal, a vinculação do legislador, do 

intérprete e do aplicador da lei penal ao paradigma da ofensividade. 

Assim, o legislador não pode adotar técnicas legislativas 

incriminatórias reconduzíveis ao mero voluntarismo, ou seja, à vontade do infrator, ao 

seu modo de ser, ao seu modo de pensar; não é possível configurar o delito como mera 
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desobediência à norma; ninguém pode ser castigado pelo que é ou pelo que pensa, senão 

pelo que faz ofensiva e intoleravelmente aos outros. 

Já os intérpretes e os aplicadores da lei penal têm a tarefa de 

interpretar todos os tipos penais como ofensivos, assim, dentre todos os significados 

possíveis que se extraem da literalidade legal deve-se preferir sempre o que se ajusta ao 

modelo de delito como ofensa a bem jurídico, considerando-se atípicas todas as 

condutas não ofensivas, ainda que formalmente adequadas à descrição legal. 

Ainda, temos que a adoção do conceito material de delito fundado no 

princípio da ofensividade refuta tendências penais exageradas, desproporcionalmente 

intervencionistas, que buscam configurar o delito não segundo um modelo 

marcadamente garantista, senão como mera violação de um dever ou de uma norma ou, 

mais grave ainda, como simples conduta. 

A tipicidade penal, portanto, deve ser compreendida em sentido 

material e garantista e dele fazendo parte, como requisito explícito ou implícito, a 

ofensa ao bem jurídico, seja na forma de lesão ou de perigo concreto. Assim, o princípio 

da ofensividade está destinado a funcionar como critério hermenêutico de extraordinário 

valor, em virtude do qual resulta impossível sancionar penalmente todos os 

comportamentos que concretamente não chegam a atingir ou afetar o bem consagrado 

normativamente. 

Dessa forma, para que um ato humano seja considerado penalmente 

relevante, além da materialização de uma vontade criminosa, que é exigência do 

princípio do fato, faz-se necessário um plus, que precisamente a ofensa, como bem 

ressaltou, anteriormente citado, Zaffaroni que diz “não se pode interromper 

arbitrariamente a análise do fato punível e se a ação não prejudica terceiros, deve ficar 

impune, por expressa disposição constitucional”6. 

 

 

 

 
                                             
6 ZAFFARONI. op. cit. p. 226 
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4. Conclusão 

 

O conceito material de delito, baseado no princípio da ofensividade, 

representa o modelo no qual deveria inspirar-se o Direito Penal de um ordenamento 

liberal e democrático moderno: é um Direito Penal que procura a eficácia, que não 

abandona a retribuição mas é essencialmente preventivo, que se inclina à autolimitação, 

reservando-se exclusivamente para fatos externos relevantemente danosos; um Direito 

Penal não elaborado segundo arbítrio do legislador, senão orientado à tutela de bens 

autênticos, presentes na sociedade e preexistentes à decisão criminalizadora do 

legislador. 

Dessa forma, é necessária uma nova interpretação do fato típico, 

rechaçando a mera subsunção formal do fato típico à letra fria da lei da doutrina 

formalista clássica, trazendo à baila uma apreciação sob a óptica constitucional, 

segundo o princípio da ofensividade, fazendo com que a norma penal seja apreciada 

segundo aspectos valorativos compreendida em sentido material e garantista, tendo 

como requisito, explícito ou implícito, a ofensa ao bem jurídico. 

No direito penal regido pelo dogma da ofensividade não basta 

comprovar a idoneidade lesiva da conduta. Também é mister verificar a real afetação do 

bem jurídico, que constitui o desvalor do resultado. 

Neste contexto, o mais relevante efeito prático da função dogmática 

do princípio da ofensividade consiste em permitir excluir do âmbito punível as condutas 

que, mesmo que tenham cumprido formalmente ou literalmente a descrição típica, em 

concreto mostram-se inofensivas ou não significativamente ofensivas para o bem 

jurídico tutelado. Não resultando nenhuma lesão ou efetivo perigo de lesão a esse bem 

jurídico, não se pode falar em fato típico. 

Em outras palavras, sempre que ocorre a subsunção formal da conduta 

à descrição legal, porém sem uma concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, resulta 

excluída a tipicidade entendida em sentido material, isto é, um conduta, para ser 

materialmente típica, deve não só adequar-se à literalidade do tipo legal senão também 

ofender de forma relevante o bem jurídico protegido. Diante da ausência de lesão ou 

perigo concreto de lesão ao bem jurídico não se pode falar em fato ofensivo típico.

5393



 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. vol. 1. 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 
 
BONFIM, Edilson Mougenot. CAPEZ, Fernando. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, 13ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. vol. 1. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 
2003.  
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Editora 
Moderna, 2002. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 5 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002. 
 
FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal. 2 ed. Tradução de Paolo Capitanio. 
Campinas: Bookseller, 1999. 
 
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Ofensividade no Direito Penal. Série as ciências 
criminais no século XXI. vol. 6. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais: 2002. 
 
_________. Norma e Bem Jurídico no Direito Penal. Série as ciências criminais no 
século XXI. vol. 5. Editora Revista dos Tribunais: 2002. 
 
JAKOBS. Günther. A imputação objetiva no Direito Penal. Tradução de André Luiz 
Gallegari. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
 
JESUS, Damásio Evanvelista. Direito Penal – Parte Geral. vol. 1. 28 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
_________. Imputação Objetiva. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento 
de Hannah Arendt, São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. 
 
PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. 2 ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001. 
 

5394



 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1993. 
 
SILVA, Marcelo Rodrigues da. Fundamentos Constitucionais da Exclusão da 
Tipicidade Penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. IBCCRIM. Ano 11. n. 45. 
Editora Revista dos Tribunais: Outubro/Dezembro de 2003. 
 
ZAFFARONI, Raúl Eugenio. PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro – Parte Geral. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
 
ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Teoria Del delito. Buenos Aires. Ediar: 1973. 

5395



A PENA DE PRISÃO E A REALIDADE CARCERÁRIA BRASILEIRA: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

Maria Angélica Lacerda Marin Dassi*

 

RESUMO 

Teoricamente, a finalidade das penas privativas de liberdade é a readaptação social do 

infrator e a prevenção da criminalidade. Na prática, a legislação penal e o sistema 

prisional vigentes no Brasil têm se mostrado incompatíveis com estes objetivos, em 

razão das condições ambientais e subumanas a que são submetidos os sentenciados nas 

prisões brasileiras. Adotando como parâmetro a estrutura prisional paulista, este artigo 

tem por objetivo discutir as principais causas da falência do sistema prisional no que diz 

respeito à reabilitação do infrator, apontando possíveis alternativas capazes de aprimorar 

os mecanismos ressocializadores da prisão e de manter os índices de criminalidade em 

níveis toleráveis. 
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ABSTRACT 

Theoretically, the purpose of the private feathers of freedom is the offender's social 

readaptation and the prevention of the criminality. In practice, the penal legislation and 

the system effective prison in Brazil have if shown incompatible with these objectives, 

in reason of the environmental and subhuman conditions the one that is submitted them 

sentenced in the prisons. Adopting as parameter the structure of the prisons from São 

Paulo, this article has for objective to discuss the main causes of the failure of the 

prison’s system in what says respect to the offender's rehabilitation, pointing possible 

alternatives capable to perfect the mechanisms of the social rehabilitation of the criminal 

person and of maintaining the criminality indexes in tolerable levels.  
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INTRODUÇÃO 
Este artigo tem por objeto de estudo a eficácia social da pena de prisão no 

Brasil, assunto que tem suscitado vários debates em razão de que a falência do sistema 

prisional brasileiro representa um dos mais graves problemas sociais da atualidade. 

Teoricamente, a finalidade das penas privativas de liberdade é a reintegração 

social dos egressos, controle e prevenção da criminalidade. Na prática, as condições 

humanas e ambientais do cárcere no Brasil configuram-se como a mola propulsora para 

a profissionalização criminal dos apenados.  

Os elevados índices de reincidência e a realidade que tem sido 

frequentemente denunciada pela imprensa demonstram que segregar os infratores nas 

prisões não tem sido instrumento eficiente para se atingir os fins sociais previstos pela 

legislação penal brasileira. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, considerada sua complexidade e 

dimensão, buscou-se identificar as principais questões relacionadas ao colapso do 

cárcere no país.  

Como parâmetro, adotou-se a estrutura penitenciária paulista, uma vez que o 

Estado de São Paulo abriga mais da metade da população carcerária brasileira, segundo 

os dados oficiais, representando uma amostragem satisfatória para os objetivos deste 

estudo. 

Utilizando-se de procedimento analítico, empreendeu-se pesquisa de 

abordagem quantitativa junto à Secretaria de Administração Penitenciária, a fim de 

concretizar o tratamento estatístico necessário à comprovação das hipóteses levantadas. 

Seguindo-se os caminhos orientados pelo pensamento de Michel Foucault, 

procurou-se reproduzir as relações de saberes e poderes que se desenvolvem no espaço 

carcerário e a maneira pela qual esta complexa rede de micro-relações se reflete em 

nossa sociedade. 

 

1  Finalidades da prisão 

O senso comum é de que o encarceramento seja o instrumento disponível 

pelo Estado para proteger a sociedade de indivíduos que, pela prática infrações, possam 

colocar em risco o equilíbrio e a segurança da vida em comunidade. Entretanto, a 

realidade que tem sido denunciada é de que a prisão cumpre finalidades incompatíveis 

com as propostas de reintegração social do infrator e de controle da criminalidade. Ao 
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contrário, durante o período de segregação, os apenados são preparados para prática de 

crimes mais graves e por um alto custo operacional para o Estado.  

Os grupos criminosos que se formam na comunidade carcerária mandam e 

desmandam na organização dos presídios. As péssimas condições de higiene, 

alimentação, assistência médica e jurídica aumentam a revolta dos presos. A ingerência 

do Estado, a corrupção e o mau-preparo dos funcionários públicos agravam o problema, 

tornando o ambiente prisional incompatível com as finalidades previstas pela lei.  

Em maio de 2006, o Estado de São Paulo foi surpreendido por uma super-

rebelião liderada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) que comandou, do interior 

dos estabelecimentos carcerários, uma onda de atentados, culminando com a morte de 

integrantes da comunidade policial, carcerária e civil.              

Após o Natal de 2006, um outro ciclo de ataques, liderados pelo “Comando 

Vermelho”, afligiu a população do Rio de Janeiro. Ônibus queimados, violência, vários 

mortos, feridos e um intenso sentimento de insegurança e de indignação com a política 

criminal e penitenciária vigentes no país.  

Os últimos fatos veiculados pela imprensa, a respeito do sistema prisional 

brasileiro, representam mais um trágico efeito da superpopulação, do ócio e da violência 

que se alastram pelas prisões no Brasil.  

A prisão serve tão-somente para excluir do ângulo de visibilidade as mazelas 

sociais, mas não cumpre os fins sociais a que foi destinada: não recupera o infrator e não 

contribui para diminuir as práticas criminosas.  

 

2  Estrutura carcerária 

No Brasil, o cumprimento das penas privativas de liberdade é disciplinado 

pela Constituição Federal, pelo Código Penal e regulamentado pela Lei 7210/84, a Lei 

de Execuções Penais (LEP), que tem como foco a ressocialização do apenado. 

Entretanto, observa-se uma enorme distância entre as disposições legais e a realidade. 

A integridade física e moral dos detentos são previstas como cláusula pétrea 

na Constituição Federal, em seu artigo 5º , inciso XLIX . O artigo 38 do Código Penal 

dispõe que o preso conserva todos aqueles direitos não atingidos pela perda da liberdade, 

como, por exemplo, alimentação suficiente e vestuário, proporcionalidade na 

distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação, assistência à saúde, jurídica 

e à educação.  

 5398



Quanto às instalações carcerárias, a Lei dispõe que o preso deve ficar isolado 

durante o repouso noturno, em cela individual com dormitório, aparelho sanitário e 

lavatório.   (artigo 88). A unidade celular deve preencher os requisitos de salubridade e 

possuir área mínima de seis metros quadrados (§ único do artigo 88). 

Segundo o estabelecido, no início do cumprimento da pena, o condenado 

deveria ser submetido a exame criminológico visando a identificar as características 

particulares de cada apenado, com o objetivo de individualizar a execução da pena e de 

tornar mais eficaz o seu cumprimento. 

Com relação à laborterapia, a Lei dispõe que o trabalho do preso tem 

finalidade educativa e produtiva, devendo ter remuneração mínima não inferior a ¾ do 

salário vigente.  A jornada normal de trabalho prevista é de seis a oito horas diárias com 

descanso aos domingos e feriados.  

Além disso, em seus artigos 126 a 129, a Lei prevê o instituto da remição da 

pena, ou seja, a cada três dias de trabalho realizado, é descontado um dia de pena. Se ele 

não trabalha, perde os benefícios da remição, excetuados apenas o preso provisório e o 

preso político, para os quais o trabalho não é obrigatório. 

Segundo as disposições legais, os valores recebidos pelo apenado por seu 

trabalho devem ser utilizados, em primeiro lugar, para indenizar a vítima; em segundo 

lugar, o Estado; em terceiro, sua família; em quarto, para seu uso pessoal. O que restar 

de seu salário fica como “poupança”.  

Michel Foucault (2003, p.11) relata que, até o século XVIII, a justiça penal 

foi marcada por grandes suplícios judiciários e práticas cruéis, marcando uma época de 

escândalos, mas também de projetos de reforma das teorias penais. Os filósofos, dentre 

eles Beccaria, passam a idealizar uma nova forma punitiva, fundamentada num 

“afrouxamento da execução penal” e na conseqüente “humanização das punições”. 

Observa-se que já havia uma preocupação de que a punição deveria prevenir 

a criminalidade e recuperar os infratores. Entretanto, a política criminal que se pratica no 

Brasil não permite a transformação vislumbrada pelos reformadores.  

O Estado, pressionado pela opinião pública e pela mídia elabora leis, 

aumenta o rigor das penas e constrói novos estabelecimentos penitenciários, como 

tentativa de organizar-se enquanto poder gerenciador.  

Contudo, diante dos elevados índices de reincidência, é possível afirmar que 

o sistema penitenciário não tem eficácia na prevenção e combate da criminalidade. Os 
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métodos punitivos estabelecidos pela legislação penal não cumprem as exigências legais 

e, principalmente, sua função social.  

Apesar de seus aspectos negativos, defende-se a idéia de que a prisão ainda 

não deve ser abolida do sistema penal, uma vez que, não foi encontrada outra solução 

para aqueles infratores que não tenham condições de serem recuperados em liberdade. 

Segundo Foucault (2003, p.196), crítico mordaz do sistema prisional, ela é a “detestável 

solução de que não se pode abrir mão”.  

No panorama brasileiro, o estado desordenado do sistema carcerário 

constitui-se mais um dos efeitos da falência dos paradigmas da modernidade. A prisão 

serve tão-somente para deportar do meio social aqueles indivíduos que representam um 

risco à sociedade. Na perspectiva foucaultiana, constitui-se um instrumento utópico de 

ressocialização, criado para atender aos interesses capitalistas.  Ela exclui do ângulo de 

visibilidade as mazelas sociais, mas não recupera o infrator e não contribui para diminuir 

as práticas criminosas.  

Estabelecendo um confronto entre as disposições legais e a realidade, 

observa-se que os requisitos mínimos da boa condição penitenciária, preconizados pela 

legislação penal brasileira estão longe de serem cumpridos. Para esta constatação, basta 

um breve olhar sobre as prisões existentes no país.  

 

3  Condições humanas e ambientais 

Em São Paulo, os estabelecimentos carcerários estão subordinados à 

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Atualmente, existem cento e vinte 

unidades prisionais na capital e interior paulista, divididas em categorias distintas. Em 

regra, têm capacidade para abrigar aproximadamente setecentos e cinqüenta presos, 

número este que, na maioria dos casos, é ultrapassado em centenas. 

De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Administração 

Penitenciária, a estatística de junho de 2006 apontou uma população carcerária de cento 

e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro presos no Estado de São Paulo, número 

este que distribuído entre as cento e vinte unidades prisionais existentes aponta 

claramente o problema da superlotação. Diante desta superpopulação, a área mínima de 

seis metros quadrados por preso, estabelecida pelo artigo 88 da LEP fica num plano 

imaginário, muito distante da realidade.  

Segundo levantamento de dados da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, atualmente há cinco mil, quinhentos e quarenta condenados cumprindo penas 
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em regime fechado e que já poderiam ser contemplados com o benefício da progressão 

da pena, passando ao regime semi-aberto e desafogando os estabelecimentos compactos. 

Entretanto, estes apenados continuam a ocupar vagas nas penitenciárias em razão de não 

havê-las em colônias penais agrícolas, industriais e similares. 

O problema da superlotação carcerária é agravado pela escassez de 

funcionários. Trinta mil agentes públicos integram a Secretaria de Administração 

Penitenciária, revelando uma média de quatro funcionários para cada preso, sendo que a 

maior parte exerce funções administrativas.  

O número de agentes penitenciários, que são aqueles que têm um contato 

mais direto com os presos, é mínimo se comparado ao número de detentos e o 

relacionamento entre eles é muito complicado. Mal-preparados e mal-remunerados pelo 

Estado, além de conviverem com a tensão comum ao ambiente, têm como rotina diária 

transitar entre o poder Estatal e o poder dos grupos formados pela população carcerária.  

Cumprem uma exaustiva jornada de trabalho, remunerada com baixíssimos 

salários e, em horários de folga, ocupam-se com atividades informais para garantir seu 

sustento e de sua família. Os funcionários que não se rendem às pressões das 

organizações criminosas também não passam de vítimas do sistema. Os demais são 

portas abertas à corrupção, mecanismo que alimenta o poder das facções que atuam no 

interior das prisões e um dos principais fatores que inviabiliza a reabilitação social do 

infrator. 

 

4  Assistência à saúde 

No que diz respeito à assistência à saúde, a Lei de Execuções Penais dispõe, 

em seu artigo 14, sobre a obrigatoriedade de se assegurar este direito ao preso. Na 

prática, este é mais um aspecto que descortina as barbáries do sistema.  

O ambiente prisional, em regra, é insalubre,  promíscuo e violento o que 

favorece a disseminação de algumas doenças, como as dermatites, problemas 

odontológicos, ortopédicos, infecções gerais e, em especial, as respiratórias.  

Conforme demonstram as estatísticas oficiais da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo, o índice de ineficácia do tratamento oferecido nos 

estabelecimentos penitenciários é muito elevado. O mais alto está relacionado aos casos 

de AIDS: 92% dos presos submetidos a tratamento não têm melhora dos sintomas. Em 

segundo lugar, os tratamentos ortopédicos: 55 % de ineficácia. As doenças respiratórias 
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vêm em seguida: 47% dos presos submetidos à assistência médica do estabelecimento 

não obtêm melhora no quadro.  

De acordo com as mesmas fontes, no ano de 2005, ocorreram trezentos e 

cinqüenta e oito mortes naturais. Até 31 de maio de 2006 já contamos cento e cinqüenta 

e três registros. Embora passíveis de dúvidas, estes números indicam que, no tocante às 

condições sanitárias e de assistência médica, o sistema prisional vem falindo em 

progressões alarmantes.   

 

 

5  Mecanismos de reintegração social 

No que diz respeito ao trabalho do preso, a pesquisa oficial, realizada em 

abril de 2006, indica que apenas 33,16 % da população carcerária paulista exercem 

algum trabalho na prisão. Mais uma vez, observa-se um hiato entre teoria e prática 

penitenciária. A Lei de Execuções Penais estabelece, no artigo 41, inciso II, que 

constitui um direito do preso a atribuição de trabalho e sua remuneração. O artigo 32 

dispõe que as atividades atribuídas aos apenados devem considerar suas habilidades 

pessoais, suas condições físicas e as oportunidades oferecidas pelo mercado para quando 

recuperar sua liberdade.  

Na prática, não é o que acontece. Em tese, o trabalho deveria ser um item 

importante no processo de recuperação do infrator. Entretanto, a prisão opera na 

contramão dos objetivos sociais a que foi destinada. 

Os percentuais apontados pelas estatísticas de 2004, realizada pela FUNAP, 

Fundação Nacional de Amparo ao Preso, são reveladores desta realidade. Da população 

carcerária do Estado de São Paulo, considerada naquele período, 42% não trabalhavam. 

Dos que trabalhavam, a metade era remunerada com a importância de R$20,00 por mês. 

Apenas 5% recebiam salários entre R$81,00 e R$120,00.  

Como conseqüência, o preso sente-se desmotivado a exercer trabalhos 

incompatíveis com suas habilidades e que, em regra, não ensejam perspectivas futuras de 

inserção social dos egressos. Na realidade, a motivação ao trabalho penal está 

relacionada somente à possibilidade de remição da pena.  

A mesma pesquisa realizada pela FUNAP apurou que a situação da educação 

dentro dos presídios é tão grave quanto a do trabalho: 89% da população carcerária 

masculina e 79% da feminina não se motivam aos cursos profissionalizantes oferecidos 

 5402



na prisão. Até maio de 2006, apenas 16,40% dos presos paulistas participam dos 

programas à disposição no sistema.  

A educação oferecida dentro dos presídios não viabiliza projetos futuros. As 

condições em que as aulas são ministradas desestimulam tanto os professores quanto a 

comunidade carcerária: o material didático é escasso e os locais, improvisados. 

Um dos principais fatores do alto nível de criminalidade é o desemprego e 

deste, um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Por esta razão, aqueles que não 

tiveram acesso à cultura e à educação adequadas são condenados à exclusão.  

Quanto ao grau de escolaridade dos apenados, na ocasião de seu 

encarceramento, o último censo penitenciário apontou que 83% dos presos paulistas, 

possuem apenas ensino fundamental. Estes dados, de certo modo, refletem a realidade 

social do brasileiro.  

Pesquisa realizada em julho de 2005 na região metropolitana de São Paulo 

apurou que 17,5 % da população ativa estavam desempregados, sendo que a maior parte 

não possuem o ensino fundamental completo.  

Conforme revelam os dados oficiais, de um total de cento e um mil, duzentos 

e cinqüenta e dois delitos julgados, 59 % foram relativos a crimes praticados contra o 

patrimônio. Trata-se de um círculo vicioso: má-formação escolar, desemprego, 

criminalidade e aumento da população carcerária. Evidentemente, nem todos os 

desempregados se entregam a práticas criminosas, mas desemprego e criminalidade são 

fatores que estão intimamente ligados.  

 

6  Individualização da pena 

Quanto à classificação dos presos e ao exame criminológico, a Lei de 

Execuções Penais dispõe que os presos devem ser classificados segundo os seus 

antecedentes criminais e personalidade, adequando a pena ao condenado e separando os 

presos reincidentes dos primários. Assim, o exame criminológico, realizado de maneira 

adequada, possibilitaria uma individualização do tratamento penal.  

Este exame é realizado por uma comissão técnica que deveria existir nos 

estabelecimentos penitenciários, composta por chefes de serviço, psiquiatras, psicólogos 

e assistentes sociais.  Na prática, estas juntas técnicas não existem. Quando existem, os 

profissionais acabam ocupando posições antagônicas, uma vez que sofrem cobranças 

constantes: de um lado, por parte da sociedade e da instituição prisional que exige deles 
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posturas mais repressivas, e de outro, da população carcerária, pois de seu parecer 

depende a manutenção ou não do preso no sistema carcerário.  

Considerada a superlotação, a separação classificatória dos presos é 

praticamente inviável na maioria dos estabelecimentos prisionais do país. Esta 

classificação é essencial para o sucesso da prisão enquanto instrumento de controle da 

criminalidade, na medida em que evita o contato de infratores ocasionais, que praticam 

crimes menos graves, com aqueles que são “profissionais” na prática criminosa.  

 

7  Violência 

Um outro aspecto que não se pode desconsiderar ao se fazer uma análise 

sobre o sistema prisional diz respeito à violência que se alastra pelas prisões brasileiras. 

O ambiente hostil a que são submetidos aqueles que ingressam no sistema prisional 

afronta flagrantemente o que está disposto como cláusula pétrea na Constituição Federal 

de 1988: a integridade física e moral dos detentos. Este é um dos principais fatores que 

fazem do cárcere um multiplicador de criminalidade.  

A superlotação, o ócio, a má qualidade da alimentação e assistência médico-

psicológica estão entre os principais motivos que desencadeiam a violência tanto dos 

presos contra os funcionários, quanto dos funcionários contra os presos e destes entre si.  

Segundo dados oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, de uma população carcerária de cento e nove mil, cento e sessenta 

e três presos, considerada em 2004, houve vinte e nove mortes de natureza criminal e, 

em 2005, o cárcere paulista já registrava nada menos que cinqüenta homicídios.  

Em 2004, foram registradas quatro grandes rebeliões no Estado de São 

Paulo. Em 2005, este número foi triplicado: treze grandes rebeliões. Em 2006, até 20 de 

junho, o cárcere paulista já contava dezessete registros de grandes proporções, 

totalizando cento e cinqüenta e nove, quando se computam as de menor porte.  

O relacionamento entre apenados e funcionários, em regra, é circundado de 

violência ou, no mínimo, de ameaças sutis. Trata-se de uma relação tensa que inviabiliza 

qualquer projeto de recuperação da delinqüência e de controle da criminalidade. A 

prisão torna inexeqüível a reabilitação social do apenado, alimentando nele um 

sentimento constante de revolta e tornando cada vez menos flexível o seu 

comportamento.  

Como ocorreu nos primórdios da civilização, o agrupamento entre a 

população carcerária se dá até por uma questão de sobrevivência, deflagrando 
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verdadeiras guerras de facções. Agrupados, o poder dos mais fortes se concentra e se 

torna mais efetivo. Agregam-se, organizam-se, criam regras éticas e de comportamentos, 

verdadeiras leis que se fazem cumprir com rigor, mais eficazes e efetivas que as leis de 

nosso ordenamento jurídico.  

 

CONCLUSÃO 

É necessário repensar as relações do poder e refletir eticamente a respeito 

dos valores vigentes na sociedade contemporânea.  Para reverter o caos em que se 

encontra o sistema penitenciário é necessária a superação de limites.  

Segundo estatística da Secretaria de Administração Penitenciária, os índices 

de reincidência no Estado de São Paulo, adotado como parâmetro, indicam um 

percentual de 42%, considerando o regime fechado de cumprimento de pena. Este 

número, embora seja passível de dúvidas, denuncia o atual sistema como ineficaz do 

ponto de vista social. 

O consenso entre agentes públicos é de que, quanto mais severo for um 

regime penitenciário, mais eficazes serão seus resultados. Esta é também a opinião da 

sociedade de uma maneira geral.  Entretanto, não é o que demonstram os dados oficiais: 

o regime disciplinar diferenciado, o mais rígido de nosso sistema penal, apresenta o mais 

alto índice de reincidência: 48%. 

Discute-se também a possibilidade de diminuição da maioridade penal. Além 

de ser necessário alterar a Constituição Federal, nos moldes praticados no momento, esta 

medida implicaria em formar profissionais da prática criminosa mais cedo. 

A extinção do cárcere também não se apresenta como uma solução que possa 

trazer resultados práticos imediatos, até porque a sociedade atual não comporta a 

abolição do sistema penitenciário.  

Não se espera zerar os índices de reincidência e de criminalidade. Mas é 

possível vislumbrar instrumentos capazes de minimizar os efeitos negativos da prisão e 

de garantir um mínimo de segurança ao meio social.  

Entre sociólogos e juristas, várias propostas são discutidas. Entre elas, há o 

entendimento geral de que diminuir a superlotação carcerária é uma das mais urgentes 

medidas necessárias para amenizar os sintomas. Entretanto, não basta criar novos 

estabelecimentos penais. É necessário reservar a prisão apenas para os casos em que não 
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haja outra forma punitiva viável, evitando-se que os estabelecimentos penais se 

transformem em meros depósitos de mazelas sociais.  

Além disso, os estudiosos do assunto entendem ser necessário e urgente 

aprimorar os mecanismos de acompanhamento da execução da pena, haja vista que há 

casos em que, mesmo cumprido o tempo de prisão imposta, o apenado continua 

encarcerado por absoluta falta de controle do estabelecimento penal, carência de vagas 

no regime semi-aberto ou por morosidade da Vara de Execuções. O desenvolvimento de 

programas de informatização ligando o sistema penitenciário, o Ministério Público e 

Poder Judiciário, agilizaria a execução penal e representaria uma contribuição ímpar 

para o desafogamento das prisões. 

As propostas apresentadas também convergem no sentido de que a separação 

classificatória dos presos é indispensável para a consecução das finalidades da pena de 

prisão, evitando-se que infratores ocasionais se “especializem” pelo convívio com 

infratores “profissionais”. Neste sentido, há o entendimento de que é urgente um 

investimento em capacitação técnica de profissionais para realização adequada do exame 

criminológico, tanto para a classificação dos presos, quanto para a concessão de 

benefícios aos mesmos.  

Na prática, a progressão de regime e os indultos são concedidos sem nenhum 

estudo criterioso do comportamento do apenado. É de conhecimento geral que as 

rebeliões e as ondas de ataques e atentados ocorrem com mais freqüência durante os 

indultos de final de ano e outras datas comemorativas. Assim, há aqueles que entendem 

ser necessária uma reavaliação dos requisitos pessoais e temporais para concessão da 

progressão da pena em crimes mais graves e para infratores cuja liberdade possa 

representar um risco ao meio social. 

Se, por um lado, é necessário reservar a prisão apenas para aqueles crimes 

em que não haja outra forma punitiva aplicável, por outro, é necessário reavaliar os seus 

mecanismos de reeducação social. De nada adianta manter infratores presos se o cárcere 

não propicia condições mínimas para o processo de recuperação do apenado. Nos 

moldes atuais, deportar mais pessoas para a prisão não tem sido instrumento eficaz de 

controle da criminalidade, uma vez que as condições subumanas a que são submetidos 

os detentos inviabilizam qualquer projeto neste sentido. O problema da prisão tem 

origem em seus próprios fundamentos, na segregação. 

A grande maioria dos estabelecimentos prisionais não está preparada para o 

objetivo de reabilitação do infrator. O trabalho, o estudo e o lazer que deveriam ser a 
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ferramenta básica de correção são aplicados de maneira não satisfatória. Quanto ao 

trabalho, as atividades são atribuídas sem que se considerem as habilidades individuais 

de cada apenado. Além disso, os as vagas quase sempre são insuficientes. Os cursos 

oferecidos na prisão não motivam a população carcerária por não ensejar perspectivas 

futuras e as atividades de lazer são mal dirigidas, não despertando o interesse na 

participação.   

Neste aspecto, o desenvolvimento de programas de trabalho e cursos 

profissionalizantes poderia viabilizar o retorno do preso à sociedade como cidadãos 

capazes de ingressar no mercado de trabalho. Nos moldes atuais, os egressos saem 

estigmatizados do cárcere, porque a sociedade, por razões evidentes, não tem um 

sentimento de confiabilidade com relação ao sistema penitenciário.   

O desenvolvimento de atividades artísticas e esportivas também poderia 

contribuir para o equilíbrio não só do mundo interno do apenado, mas para a estabilidade 

de toda a comunidade carcerária.  Em especial, as atividades relacionadas à Música 

poderiam ser um importante aliado no sentido de manter o equilíbrio interno das prisões.  

Entretanto, esta não é a opinião dos agentes públicos. A grande maioria 

defende a idéia de que “preso tem que ser tratado com rigidez, porque praticou um mal à 

sociedade, não gosta de trabalhar e ainda quer programa de lazer”, utilizando expressões 

típicas dos agentes penitenciários de uma maneira geral. Esta é uma postura equivocada. 

Não é possível vislumbrar mudanças de comportamento sem que se considere a 

humanidade que pré-existe em cada detento. 

Importante observar que, no interior das grades, existe uma série variada de 

individualidades. Se há sujeitos vitimizados pelo sistema, há criminosos cuja liberdade 

representa um risco ao meio social. Se há funcionários públicos honestos, há aqueles 

facilmente corrompíveis e que trabalham na contramão das finalidades do sistema.  

Qualquer projeto de readaptação social deveria considerar estas diferenças. 

Entretanto, os integrantes da população carcerária são tratados como um todo igualitário, 

desprezando-se as particularidades de cada um e a complexa rede de poderes e saberes 

que se desenvolve em sua estrutura.  

O medo e o mau-treinamento dos agentes públicos agravam o problema e 

favorecem a organização hierarquizada da população prisional, com poder efetivo o 

suficiente para afrontar a gerência do Estado, menos organizado e mal aparelhado.  

Os agentes públicos, em regra, assumem uma postura meramente defensiva. 

São precariamente capacitados para enfrentar o meio carcerário, e, principalmente, para 
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reabilitar infratores, pois acabam agindo com excessos, quando encontram oportunidade, 

o que acaba gerando mais violência dentro das prisões. Por esta razão, é indispensável a 

promoção de cursos regulares e de reciclagem de formação e aperfeiçoamento dos 

diretores e agentes penitenciários, com ênfase ao respeito aos Direitos Humanos e às 

noções básicas de cidadania.  

O cenário caótico do sistema prisional brasileiro ultrapassa o limite das 

grades. Dentro e fora, vive-se um momento de extrema restrição de direitos e garantias 

fundamentais, como conseqüência do colapso do cárcere como instrumento de 

recuperação do apenado e de controle da criminalidade. 

Paradoxalmente, os avanços tecnológicos, característicos da modernidade, 

têm gerado um aumento considerável dos índices de desemprego e a exclusão social 

evolui para patamares assustadores. 

A reversão deste quadro depende também de investimentos de políticas 

públicas voltadas ao atendimento dos principais problemas sociais brasileiros, como a 

má-distribuição de renda, a miséria, a fome e a péssima qualidade dos serviços 

oferecidos de saúde e de educação.  

A deficiência destas políticas está diretamente relacionada à criminalidade e, 

conseqüentemente, ao congestionamento de nossas prisões que, cada vez menos, 

reabilitam infratores e controlam a criminalidade. As finalidades sociais previstas pelo 

ordenamento jurídico-penal, nunca foram e continuam não sendo alcançadas na 

aplicação das penas privativas de liberdade.  

A política criminal no Brasil carece de superações, de novos paradigmas. 

Embora a dureza da análise foucaultiana nos leve a um certo ceticismo, é preciso vencer 

o modelo simplista da política penal vigente em busca de perspectivas futuras de 

melhoria das condições ambientais e humanas nas penitenciárias brasileiras. A prisão 

precisa ser repensada, deixando de ser o “inferno em vida” não só dos apenados, mas de 

toda a sociedade brasileira. 
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ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA CRIMINALIZAÇÃO DO ASSÉDIO 

SEXUAL 
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RESUMO 

O presente trabalho desenvolve uma análise dogmática e político criminal da Lei 

Ordinária Federal nº. 10.224, de 15 de maio de 2001, que incluiu o artigo 216-A no 

Código Penal, criminalizando a conduta de assédio sexual. A edição desta Lei foi 

acompanhada de grande divergência doutrinária, tanto no tocante a utilização do direito 

penal como instrumento de controle da conduta, como da construção típica empregada 

pelo legislador que causou significativas celeumas exegéticas. No tocante a análise 

político criminal, após 6 (seis) anos de vigência da Lei criminalizadora, o presente 

artigo além de revisar o tema, traz a lume a divergência entre minimalistas e a estratégia 

de parte do movimento feminista que por intermédio do simbolismo do direito penal 

busca o reconhecimento de sua luta por igualdade e dignidade para as mulheres. 
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ABSTRACT 

The present article develops a dogmatic and political analysis of the Federal Ordinary 

Law nº. 10.224, on 15th May 2001, that included the article 216-A in the Penal Code - 

establishing punishment for the sexual harassment. This Law was accompanied by 

relevant divergence concerning either the use of the penal law as an instrument of 

conduct control or the typical construction used by the legislator that caused significant 

interpretative divergences. Concerning politic analysis, after 6 (six) years of validity of 

the Law, the present article besides revising the theme, raises the divergence between 
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minimalists and the strategy of  the feminist movement that through the symbolism of 

the penal law search the recognition of their fight for equality and dignity for the 

women 

 

KEYWORDS 

SEXUAL HARASSMENT; GENDER; SYMBOLISM; FEMINISM; MINIMALISM 

 

INTRODUÇÃO 

As pesquisas acerca do assédio sexual tiveram seu início na década de 70, nos 

Estados Unidos da América do Norte, mais especificamente na Universidade de 

Cornell, onde pesquisadores desenvolveram um trabalho que tinha por finalidade 

estudar a relação entre os gêneros no mercado de trabalho. Nesta pesquisa, constatou-se 

que no relacionamento social entre os trabalhadores de gêneros diferentes ocorria 

constantemente um fenômeno bastante peculiar relacionado a importunações de ordem 

sexual, denominado sexual harassment (assédio sexual).1

Desde então, diversos estudos vem sendo desenvolvidos procurando conhecer 

mais profundamente o assédio sexual, pesquisando suas características, causas e 

conseqüências, bem como a elaboração de modelos de políticas para o enfrentamento do 

fenômeno. 

A relevância do fenômeno pode ser constatada a partir de dados de diversas 

pesquisas: trabalho realizado pelo Instituto Louis Harris constatou que na França 12% 

das mulheres afirmaram já terem sido submetidas a assédio sexual por chantagem e 

48% enfrentaram um clima desprezível; a União Geral dos Trabalhadores na Espanha 

ainda em 1987 constatou que 84% das mulheres de distintos setores declararam haver 

sofrido assédio sexual verbal, 35% sofreram assédio sexual consistente em olhares 

lascivos, gestos insinuantes; no Brasil em 1995, constatou-se que 52% das mulheres que 

realizam trabalho externo sofreram com o assédio sexual.2

Neste sentido, vale destacar também uma pesquisa realizada pelo Sindicato das 

Secretárias do Estado de São Paulo no âmbito de sua circunscrição, apresentando os 

                                                 
1 BELLO, Carlos Eduardo Silveira. Assédio Sexual – A Problemática da Tipificação Penal. 2004. 143 p. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, UNIMEP, Piracicaba. p. 20. 
2 BARROS, Alice Monteiro. Assédio Sexual no Direito do Trabalho Comparado. Revista LTr. 1998, v. 
62, n. 11, p. 1464. 

5411



seguintes dados: 52% das mulheres do Brasil já sofreram assédio sexual, sendo que 26,8% das 

entrevistadas já foram vítimas de assédio e 24,7% conhecem mais de uma pessoa que foi vítima 

de assédio. Constatou ainda a pesquisa que 59% das pessoas que cometem assédio sexual são de 

classe mais alta e 14,3% das mulheres sofreram represálias (demissão, transferência, clima 

hostil) em decorrência de repulsa ao assédio. 3

PASTORE e ROBORTELLA destacam as conseqüências causadas pelo 

fenômeno às vítimas e também à empresa. As vítimas, de acordo com sua sensibilidade 

e a freqüência das importunações, podem chegar a sofrer sérias perturbações de ordem 

psíquica e ainda sofrer prejuízos de ordem econômica e profissional. O fenômeno 

também atinge a empresa na medida em que o ambiente hostil provocado pelo assédio 

reduz significativamente a produtividade do trabalho. 4

Outro dado que revela bastante interesse é o de que as vítimas do fenômeno são 

preponderantemente mulheres. Embora exista registro de alguns casos apontando em 

sentido contrário, estes números são insignificantes, face o número de ocorrências que 

apresentam mulheres na condição de vítima.5

Esta característica do fenômeno explica e justifica o envolvimento político do 

movimento feminista na luta pelo reconhecimento público do assédio sexual e na 

reivindicação de medidas estatais para seu enfrentamento.  

A influência do movimento feminista pode ser constatada principalmente pelo 

reconhecimento do problema nas normas internacionais, como Declaração e Plataforma 

de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher – realizada em Pequim em 1995 e 

legislação nacional. 

No âmbito nacional o assédio sexual auferiu maior destaque na década de 

noventa, período em que se constata significativo número de trabalhos jurídicos, bem 

como a proposição de vários projetos de leis no Congresso Nacional relativos ao 

fenômeno.6

                                                 
3 Pesquisa realizada com 1040 mulheres, publicada no sítio do Sinesp - Sindicato das Secretária do Estado 
de São Paulo – disponível em: <http://www.sinesp.com.br.html>. Acesso em: 13/08/2005. 
4 PASTORE, José; ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Assédio Sexual no Trabalho: O que fazer? 
São Paulo: Mkron Books, 1998. p. 18. 
5 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Assédio sexual: questões conceituais. In: Assédio Sexual. JESUS, 
Damásio Evangelista de; GOMES, Luiz Flávio. (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 109-135. 
6 Números dos Projetos de Lei em âmbito federal: 235/1995, 242/1995, 4.255/1998, 858/1999, 61/1999. 
Anteprojeto de Código Penal apresentado em 24/03/1998. 
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Embora a principal resposta normativa tenha ocorrido apenas em 15 de maio de 

2.001, quando foi publicada a Lei Ordinária Federal nº. 10.224 que criminalizou o 

assédio sexual, o fenômeno já havia auferido destaque anteriormente na seara do direito 

do trabalho, que apesar de não indicar disciplinamento específico, utilizava de institutos 

jurídicos gerais pré-existentes que se adaptavam aos casos ventilados nos processos 

judiciais, como a indenização por danos morais, a rescisão indireta do contrato de 

trabalho pelo empregador e a reintegração na empresa, fruto de intensa discussão 

doutrinária. 

 

1 DESENVOLVIMENTO 

1.1 – Conceito 

No âmbito da doutrina brasileira, foi na seara do direito do trabalho em que se 

iniciou e houve maior debate acerca do conceito de assédio sexual. Com efeito, por não 

existirem balisas legais a doutrina e a jurisprudência trabalhista passaram a exercer 

papel significativo na delimitação do conceito. 

Neste sentido, para se estabelecer um ponto inicial, vale destacar a definição de 

assédio sexual apresentada por PAMPLONA FILHO: 

De fato, conceituamos assédio sexual como toda conduta de natureza sexual 
não desejada que, embora repelida pelo destinatário, é continuadamente 
reiterada, cerceando-lhe a liberdade sexual. 7 (g.n.) 

Relativamente ao primeiro elemento citado, qual seja, a conduta do sujeito ativo, 

quando se imagina a ocorrência do assédio sexual necessariamente se vislumbra a 

prática de uma ação por parte dele, seja através de palavras, gestos, ou sinais, mas, 

sempre por um ato, uma conduta positiva, não sendo possível em hipótese alguma que o 

assédio sexual ocorra única e exclusivamente por omissão.8

Pode até se considerar a relevância da omissão de uma terceira pessoa acerca da 

ocorrência do fato, no entanto, é um elemento externo que interessa mais de perto a 

apuração de eventuais responsabilidades não ao estabelecimento do conceito.9  

                                                 
7 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit. 2002. p. 115. 
8 DAL BOSCO, Maria Goretti. Assédio sexual nas relações de trabalho. IBCCRIM, São Paulo, ago. 
2001. Seção Artigos Nacionais. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br.html>. Acesso em: 26 mar. 
2005 
9 Acerca da responsabilidade criminal e civil de terceiros, cf.: OLIVEIRA, Francisco Antonio de. O 
Assédio Sexual e o Dano Moral. Revista LTr. 2002, v. 68, n. 8, p. 14/15. 
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Como também se ressaltou é necessário que a conduta tenha conotação sexual, 

isto é, o sujeito ativo deve incitar o prazer sexual em sua abordagem demonstrando de 

alguma forma o seu intento libidinoso pela vítima.  

Desta forma, estariam abarcadas nesta conduta várias atitudes, desde a troca de 

olhares com forte carga de desejo sexual até contato corporal com conotação sexual. 

Neste passo vale destacar oportuna ponderação de Rodolfo Pamplona Filho, quando 

afirma que a conotação sexual da conduta deve ser auferida de acordo com os valores 

morais e os costumes de cada sociedade, questão fundamental para distinguir o assédio 

ilícito da simples paquera, como se verá no próximo item.10

Indispensável ainda o repúdio da vítima ao intento do sujeito ativo, pois, se a 

mesma aderir voluntariamente ao desígnio deste não haverá qualquer antijuridicidade na 

conduta, no caso específico do direito do trabalho não estará ocorrendo qualquer 

prejuízo ao empregado ou ao ambiente de trabalho.  

Contudo, esta rejeição não necessita de nenhuma formalidade, o dissenso pode 

tanto ser expresso, quando a pessoa manifesta verbalmente a sua repulsa àquela 

conduta, quanto tácito, “pela observação do que ordinariamente acontece (as máximas 

da experiência)”.11

Na definição apresentada se constata que a reiteração da conduta pelo assediador 

é elemento essencial para a caracterização do assédio sexual. A importunação do sujeito 

ativo tem de se repetir por algumas vezes, não basta um mero ato para que exista o 

assédio. 

No entanto, a inclusão deste elemento é motivo de divergência doutrinária, 

afirmando alguns que a necessidade de caracterização deste elemento varia de acordo 

com o grau de ofensividade da conduta, ofensividade auferida a partir da concepção 

moral de sexualidade de cada grupo social.12

Quanto aos sujeitos do fenômeno ressalta que inexiste exigência alguma no que 

pertine ao gênero, contudo constata que “na esmagadora maioria dos casos noticiados, 

o sujeito ativo do comportamento configurador do assédio sexual é o homem, e são 

afetadas, predominantemente, as mulheres”.13

                                                 
10 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit. 2002. p. 118-119. 
11 Ibid. p. 119. 
12 DUARTE, Liza Bastos. Assédio Sexual sob a perspectiva do direito do gênero. Revista Síntese de 
Direito Penal e Processual Penal, nº 5, p.16/29, dez.jan. 2001, p. 16. 
13 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit. p. 116-117. 
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1.1.1 – Espécies 

A doutrina aponta basicamente a existência de duas espécies de assédio sexual, 

uma ocasionada pela intimidação e outra pela chantagem. 

A primeira espécie foi definida por BARROS nos seguintes termos: 

 O assédio sexual por intimidação caracteriza-se por incitações sexuais 
importunas, de uma solicitação sexual ou de outras manifestações da mesma 
índole, verbais ou físicas, com o efeito de prejudicar atuação laboral de uma 
pessoa ou de criar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no 
trabalho.14

Esta espécie também é denominada pela doutrina de “assédio sexual ambiental” 

ou “assédio sexual horizontal”, seria a conduta constrangedora imbuída de conotação 

sexual empregada por qualquer pessoa da empresa, ocupante de qualquer cargo, 

intimidando ou abusando de alguém, conturbando além da vítima o ambiente de 

trabalho. Nesta espécie o que verdadeiramente procura se defender é a liberdade sexual 

da pessoa, a faculdade de eleger os meios para a sua satisfação sexual, incluindo entre 

os sujeitos passivos até mesmo o empregador ou superior hierárquico.15

Pelo que se pode compreender da definição apresentada, a conduta do assediador 

deve ser ofensiva. A ofensividade é um elemento importante para discernir o assédio 

sexual ilícito das simples paqueras, cantadas ou flertes, na análise do caso concreto é 

imprescindível que se realize um juízo de razoabilidade, uma vez que o ambiente de 

trabalho é um lugar em que o relacionamento humano é muito intenso e estreito, 

propiciando os relacionamentos afetivos. Em razão disto há que se ver com muita 

cautela cada caso para medir o grau de ofensividade da conduta e assim apurar a 

ocorrência do assédio sexual por intimidação que atinge negativamente a vítima. 16

Um elemento que pode auxiliar na formação deste juízo de razoabilidade é o 

elemento indicado no item anterior: reiteração da conduta por parte do assediador, ou 

seja, mesmo após a manifestação do dissenso pelo sujeito passivo persiste a abordagem 

indesejada.17

                                                 
14 BARROS, Alice Monteiro. Op. Cit. p. 48.  
15 GONÇALVES JR., Mário. Chefe também pode ser vítima de assédio sexual. SARAIVAJUR, São 
Paulo, out. 2003. Seção Direito Penal. Disponível em: <http://www.saraivajur.com.br>. Acesso em: 27 
mar. 2005. PASTORE, José; ROBORTELLA, Luiz Carlos A. Op. Cit. p. 69. 
16 PASTORE, José; ROBORTELLA, Luiz Carlos A. Op. Cit. p. 71. MARQUES, Fabíola. Assédio sexual 
nas relações de trabalho. Revista do Advogado. 2005, ano XXV, n. 82, p. 49. 
17 CARDONE, Marly apud BELLO, Carlos Eduardo Silveira. Op. Cit. p. 31. 
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Já a segunda espécie, denominado como assédio sexual por chantagem, seria 

uma proposta “formulada por superior hierárquico a um subordinado, para que se 

preste à atividade sexual, sob pena de perder o emprego ou benefícios advindos da 

relação de trabalho”.18

Nesta espécie estariam presentes os elementos “relação de subordinação 

hierárquica” entre os sujeitos ativo e passivo e a “proposição de chantagem” envolvendo 

vantagens ou desvantagens no ambiente laboral em relação ao assediado para a 

consecução do intento sexual do sujeito ativo.19

Todavia, não fica excluído do âmbito desta espécie o assédio praticado por 

empregado da empresa, desde que exerça alguma forma de poder sobre a vítima, ou 

mesmo, quando em mesmo nível hierárquico, possa vir a prejudicar ou cercear de 

alguma forma a situação da vítima pela influência que possui na empresa.20

O assédio sexual por chantagem, ao contrário da espécie anterior, está lastreado 

fundamentalmente na relação de poder ou influência do agressor, na posição de 

comando do superior, no poder de “barganhar” benefícios ou determinar prejuízos à 

vítima, por ter atribuições de dirigir as atividades do inferior ou de alguma forma atingir 

no âmbito do trabalho o sujeito passivo.21

 

1.1.2 – Definição do Código Penal brasileiro 

A Lei nº. 10.224/01, que criou a figura delitiva do assédio sexual, é um marco 

divisor para a seara penal no que pertine ao conceito de assédio sexual, pois, diante do 

princípio da legalidade22, a definição apresentada no artigo 216-A praticamente afastou 

do direito penal esta análise. 

Antes da edição da Lei, os penalistas esboçavam uma definição partindo dos 

elementos já existentes na definição típica de outros crimes e contravenções que, por 

sinal, eram utilizados pela jurisprudência para a repressão do assédio sexual. Contudo, 

                                                 
18 BARROS, Alice Monteiro. Op. Cit. p. 1467-1468.  
19 Para definição de superioridade hierárquica cf.: MANUS, Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
20 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit. p. 122/123. 
21 Ibid. p. 122-123. 
22 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Et. Al. Directo Penal Brasileiro: teoria geral do directo penal. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renavam, 2003. v. 2. p. 200-224. 
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incluíam na definição o elemento superioridade hierárquica23. Neste sentido, ELUF 

propunha três elementos como fundamentais para a elaboração do tipo penal do assédio 

sexual: 

- que abranja palavras ou escritos, gestos ou atos de conteúdo sexual. Os dois 
últimos (gestos e atos) não devem consistir em carícias ou toques em partes 
íntimas, caso em que deverão configurar crime mais grave; - que a conduta 
se restrinja ao âmbito do trabalho, pedagógico, doméstico, de confiança ou 
profissional de qualquer natureza, desde que o autor se prevaleça de posição 
de autoridade ou de hierarquia superior à vítima;- que qualquer pessoa, de 
qualquer sexo, possa ser autor ou vítima do delito.24

Como se pode constatar, diferentemente do conceito cunhado pelos 

doutrinadores da seara trabalhista, as definições apresentadas pelos penalistas 

utilizavam costumeiramente o elemento superioridade hierárquica, afastando, portanto, 

o assédio sexual ambiental ou horizontal. 

Seguindo as proposições dos penalistas, o fenômeno restou assim definido pelo 

legislador brasileiro: 

“Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 
função.” 

 

1.2 – Análise Dogmática do Artigo 216-A 

Neste item será desenvolvida uma análise dogmática da tutela jurídico-penal do 

assédio sexual. Em razão do espaço disponível neste artigo, serão estudadas apenas as 

questões que despertam maior controvérsia no debate jurídico acerca do artigo 216-A do 

CP. 

1.2.1 – Bem Jurídico 

                                                 
23 Entre as figuras penais que eram indicadas estão os artigos 146, 147, 233 do Código Penal, e as 
contravenções penais dos artigos 61 e 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Entre os autores que partiam 
deste enfoque, destacando o elemento superioridade hierárquica: CERNICCHIARO, Luiz Vicente. 
Assédio Sexual. Jornal Síntese. 1998, n. 22, p. 4; MOREIRA, Rômulo de Andrade. Assédio Sexual – 
Um Enfoque Criminal. Revista Síntese de Direito Penal e Processo Penal. 2001, n. 7, p. 45. GOMES, 
Luis Flávio. Lei do Assédio Sexual 10.224/01: primeiras notas interpretativas. IBCCRIM, São Paulo, 
jun. 2001. Seção Artigos Nacionais. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br.html>. Acesso em: 26 
mar. 2005. 
24 ELUF, Luiz Nagib. Crimes Contra os Costumes e Assédio Sexual. São Paulo: Jurídica Brasileira, 
1995. p. 132. 
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A doutrina majoritária aponta para a multiplicidade dos bens jurídicos atingidos 

pela conduta do assédio sexual, tais como a liberdade sexual, a dignidade humana e a 

igualdade nas relações de trabalho25.  

Apesar de diferentes, existe uma peculiaridade entre estes bens jurídicos, todos 

são eminentemente individuais. No entanto, o CP brasileiro afastando-se da esfera 

individual de proteção da liberdade sexual, da dignidade humana e coloca o assédio 

sexual como uma agressão aos valores da sociedade, ao classificá-lo no Título VI do 

Código sob a rubrica “Dos Crimes Contra os Costumes”.26

Ocorre que a sociedade não mantém uma concepção única de sexualidade, sendo 

que a indicação deste bem jurídico traz ao próprio texto normativo um tratamento 

negativamente discriminatório que ofende o princípio da isonomia. Nesta perspectiva, é 

inadmissível que o direito tutele a moral sexual enquanto bem jurídico, visto que ela não 

pode ser colocada como um sentimento universal, uma vez que ela se constitui de certos 

valores que nem sempre são compartilhados por todos os indivíduos que compõe a 

sociedade e assim não pode estar entre os valores do Direito, o qual protege e regula a 

conduta do grupo social como um todo. 27  

Ademais, a aparente neutralidade da indicação dos costumes no texto normativo 

pode ser afastada a partir da análise dos demais dispositivos inseridos neste mesmo 

Título, que até a reforma introduzida pela Lei nº. 11.106, de 28 de março de 2005, 

mantinha expressões discriminatórias como “mulher honesta”, ou mesmo dispositivos 

como o que estabelecia a extinção da punibilidade dos estupradores pelo casamento com 

a vítima, ou ainda por posicionamentos doutrinários que consideravam o estupro 

praticado pelo marido contra sua esposa como exercício regular de direito. Estas 

circunstâncias demonstram que o que verdadeiramente se tutela e propaga com esta 

rubrica é a moral patriarcal que toma a mulher como simples objeto .28  

Trazendo este conceito para o problema ora enfrentado fica evidenciado que a 

norma penal deveria buscar defender a possibilidade da pessoa em efetivar suas opções, 
                                                 
25 Neste sentido: Damásio Evangelista de Jesus, Alice Bianchini, Cezar Roberto Bitencourt, Luis Flávio 
Gomes. 
26 SABADELL, Ana Lucia. A Problemática dos delitos sexuais numa perspectiva do direito comparado. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 7, n. 27, jul/set 1999, p. 85. FRANCO, 
Alberto Silva. et al. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. 2v. p. 3059. 
27 PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v.1. p. 90.
28 SABADELL, Ana Lúcia. Op. Cit. p. 85. 
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proporcionando a cada indivíduo a garantia de ter respeitada suas escolhas e opções no 

desenvolvimento de sua sexualidade, sancionando condutas que ofendessem esta 

liberdade do indivíduo e não, como prega o entendimento patriarcal, a proteção da 

ordem familiar, dos bons costumes, ou seja, todos os valores defendidos no âmbito da 

moral patriarcal. 

Levando em consideração todos estes elementos seria mais correta e coerente 

com o sistema jurídico à classificação destes delitos dentro do título “Dos Crimes 

Contra a Pessoa”, visto que a prática do assédio sexual afeta com maior gravidade a 

liberdade sexual da própria pessoa, do que aos valores compactuados pela sociedade 

classificados como costumes.29

 

1.2.2 – A “Desastrosa” Construção Típica 

1.2.2.1 – Constranger: Verbo Núcleo do Tipo Penal 

O verbo utilizado para descrever a conduta no tipo penal do assédio sexual foi 

“constranger”. A utilização deste verbo é veementemente contestada pela doutrina, 

posto que se trata de um verbo bi-transitivo (direito/indireto), que necessita de 

complementação verbal (objeto direto e/ou indireto), inexistente no tipo penal, sendo 

gramaticalmente incorreto o seu emprego da forma como foi realizado. 30

Para a superação do problema, parte da doutrina afirma que a simples mudança 

no sentido do verbo constranger, ainda que de forma gramaticalmente incorreta, 

utilizado nos outros tipos penais que possuem o complemento gramatical exigido com o 

significado de compelir, coagir, obrigar, determinar, pelo sentido de embaraçar 

seriamente a vítima, importunar, acanhar, criar uma situação ou posição 

constrangedora para a vítima, seria suficiente para corrigir a dificuldade.31  

Para outros, entretanto, o sentido do verbo deve ser o adotado nos demais tipos 

penais que se utilizam do mesmo verbo nuclear, ou seja, obrigar, forçar, compelir, 

coagir. Os defensores deste posicionamento consideram que realmente houve um 

equívoco gramatical, mas o sentido convencionado, após debates doutrinários e 

jurisprudenciais, não pode ser alterado.32

                                                 
29 FRANCO, Alberto Silva. Op. Cit. p. 3059. 
30 JESUS, Damásio Evangelista; FERNANDES, Paulo Sérgio Leite; BITENCOURT, Cezar Roberto; 
PRADO, Luis Régis; PIERANGELI, José Henrique; PRADO, Luis Regis. 
31 PRADO, Luis Regis; BELLO, Carlos Eduardo Silveira; BITENCOURT, Cezar Roberto;. 
32 Neste sentido: JESUS, Damásio Evangelista; ANDRADE, Rômulo Pereira. 
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Existe ainda um terceiro posicionamento que aventa a possibilidade de 

conjugação de ambos os sentidos, considerando possível a interpretação tanto com o 

sentido já delineado pelas fontes do direito nos outros delitos (artigos 147, 213 e 214 do 

Código Penal), quanto no significado apresentado anteriormente.33

Embora seja extremamente desaconselhável no âmbito do direito penal utilizar 

significados diferentes para uma mesma expressão, dada a exigência de segurança 

jurídica que lhe é peculiar, a manutenção do significado convencionado para 

“constranger” nos artigos 147, 213 e 214 do CP atenta contra a lógica do próprio 

dispositivo, pois justamente por não existir complemento verbal no tipo penal é 

impossível adotar o sentido de compelir, coagir ou obrigar. Com efeito, da leitura do 

artigo se constata inexistir resposta para a pergunta: constranger a quê? 

Neste sentido, o único significado que pode se harmonizar com os demais 

elementos empregados na construção típica é o de embaraçar, importunar ou acanhar.  

Ademais, trata-se de um crime formal que independe da ocorrência do resultado 

obter vantagem ou favorecimento sexual, sendo que a simples proposta de natureza 

sexual, desde que idônea a causar constrangimento na vítima e atendido os demais 

elementos do tipo, caracteriza o tipo penal. 

Neste ponto, vale destacar a necessidade de se realizar um juízo de razoabilidade 

sobre cada conduta para se constatar se o grau da ofensa atinge o “constrangimento” 

exigido na descrição típica. Com efeito, a maior parte da doutrina assevera que é mister 

que o constrangimento seja “ofensivo, insistente, embaraçoso, chantagioso, 

importunação séria”, para que se possa diferenciar o assédio ilícito das tentativas 

normais, sadias, de aproximação entre os seres humanos seja por simples atração sexual, 

seja por finalidade afetiva. 34

Por não existir indicação das formas de execução do delito no tipo penal, esta 

avaliação torna-se extremamente discricionária, facultando ao exegeta avaliações de 

toda ordem, que podem conduzir a conclusão pela atipicidade da conduta até a 

caracterização de outro delito. A título de exemplo, para BITENCOURT, mesmo se a 

                                                 
33 Neste sentido: GOMES, Luis Flávio; MIRABETE, Júlio Fabbrini. 
34 GOMES, Luis Flávio. Lei do assédio sexual (10224/01): primeiras notas interpretativas in Assédio 
Sexual. JESUS, Damásio Evangelista de; GOMES, Luiz Flávio (Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 65-87. p. 72. BITENCOURT, Cezar Roberto. Assédio sexual: contribuição jurídico-normativa da 
globalização in Assédio Sexual. JESUS, Damásio Evangelista de; GOMES, Luiz Flávio 
(Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 31. ELUF, Luiza Nagib. Op. Cit. p. 130. 
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conduta for praticada com emprego de violência existe a possibilidade de restar 

caracterizado o artigo 216-A, o que excede o significado fixado nos parágrafos 

anteriores e aproxima-se daquele estabelecido para constranger nos delitos dos artigos 

213 e 214 do CP.35

Contudo, esta dificuldade poderia ter sido evitada, se o legislador tivesse 

utilizado na construção típica o mesmo verbo da locução “assédio sexual”, ou seja, 

“assediar”. Como destaca PIERANGELI a utilização do verbo “assediar” se adequaria 

melhor ao nomen juris do delito e também expressaria com mais precisão o sentido real 

da ação atingindo com maior efetividade o princípio da legalidade e evitaria a 

insegurança jurídica ocasionada por celeumas exegéticas como esta.36

 

1.2.2.2 – Elemento normativo: ascendência 

Diferentemente de superioridade hierárquica, o elemento normativo 

“ascendência” empregado no tipo penal não está relacionado a uma escala hierárquica 

formal, mas a uma relação de domínio, de influência, de temor reverencial.37

Devido a utilização deste termo na redação típica, parte da doutrina considera 

que várias situações foram abarcadas no âmbito de aplicação da sanção penal, como a 

relação entre docente e discente38 e a relação entre trabalhadores de mesmo nível 

hierárquico que consubstancia o assédio sexual horizontal, desde que o sujeito ativo 

tenha maior influência com o empregador que a vítima. 39  

Nas palavras de Luis Flávio Gomes “há o assédio em razão das relações 

empregatícias” (quando presente hierarquia entre os sujeitos) e também “o assédio por 

ocasião da relação empregatícia” (quando presente ascendência entre os sujeitos).40

Todavia esta não é uma posição uníssona, pois parte da doutrina entende que a 

“ascendência” não contempla a relação docente, posto que a relação específica entre 

docente-discente não é de emprego, função ou cargo, demais elementos incluídos no 
                                                 
35 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. p. 31. 
36 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial arts. 121 a 234. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. V. 2. p. 794-795. 
37 Ibid. p. 795. 
38 Neste sentido: PRADO, Luis Régis; JESUS, Damásio Evangelista; GOMES, Luis Flávio; BELLO, 
Carlos Eduardo Silveira. 
39 Neste sentido: PRADO, Luis Régis cita interessante exemplo do assédio praticado pelo filho(a) do(a) 
patrão(ao) contra colega de trabalho que está em mesmo nível hierárquico na empresa. Manual de 
Direito Penal Brasileiro: parte especial arts. 184 a 288. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
V. 3. p. 298. 
40 GOMES, Luis Flavio. Op. Cit. p. 76. 
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tipo penal e que devem ser considerados de forma harmônica com o elemento 

ascendência.41

 

1.2.3 – Veto do Parágrafo Único do Artigo 216-A do Código Penal e suas 

Conseqüências Jurídicas 

 

O Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto nº 61/99 que deu origem a Lei 

10224/2001, propunha o acréscimo ao “caput” do artigo 216-A do Código Penal de um 

parágrafo único. O parágrafo único ampliava a abrangência do tipo nos seguintes termos 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem cometer o crime: I – 
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; 
II – com abuso ou violação de dever inerente a ofício ou ministério. 

Como se pode constatar, com este parágrafo único estaria sendo ampliado o 

âmbito de aplicação da norma, estendendo a criminalização do assédio as condutas 

praticadas nas relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade e também àquelas 

praticadas mediante o aproveitamento por parte do sujeito ativo de dever inerente a 

ofício ou ministério. 

No entanto, o Presidente da República exercendo seu poder de veto previsto no 

artigo 84, inciso V, da Constituição da República de 1988, vetou parcialmente a Lei 

10224/2001, restringindo a sua aplicação apenas ao “caput” do artigo 216-A, excluindo 

assim o citado parágrafo único. 

A justificativa para o veto presidencial foi a seguinte: 

No tocante ao parágrafo único projetado para o art. 216-A, cumpre observar 
que a norma que dele consta, ao sancionar com a mesma pena do “caput” o 
crime de assédio sexual cometido nas situações que descreve, implica 
inegável quebra do sistema punitivo adotado pelo Código Penal, e indevido 
benefício que se institui em favor do agente ativo daquele delito. É que o art. 
226 do Código Penal institui, de forma expressa, causas especiais de 
aumento de pena, aplicáveis genericamente a todos os crimes contra os 
costumes, dentre as quais constam as situações descritas nos incisos do 
parágrafo único projetado para o art. 216-A. Assim, no caso de o parágrafo 
único projetado vir a integrar o ordenamento jurídico, o assédio sexual 
praticado nas situações nele previstas não poderia receber o aumento de pena 
do art. 226, hipótese que evidentemente contraria o interesse público, em 
face da maior gravidade daquele delito, quando praticado por agente que se 
prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. 

                                                 
41 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. p. 36. 
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A justificativa presidencial está equívocada, pois ao vetar o parágrafo único, o 

Presidente da República ao invés de imprimir maior reprimenda ao sujeito que pratica a 

conduta prevalecendo-se de relações domésticas, coabitação ou hospitalidade, situações 

em que se aplicariam às causas de aumento de pena previstas no artigo 226 do Código 

Penal, excluiu do âmbito de aplicação da norma penal a conduta praticada nestas 

circunstâncias.42

Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil adotou em seu 

artigo 5º, inciso XXXIX, expressamente o princípio da legalidade na seara penal, pelo 

qual não se pode considerar criminosa uma conduta se não for prevista em lei.  

Ora, se o “caput” do artigo 216-A restringe a ilicitude da conduta do assédio 

sexual ao sujeito que a pratica prevalecendo-se única e exclusivamente de cargo, 

emprego ou função, não existe qualquer ilegalidade na conduta do sujeito que assediar 

sexualmente alguém fora destas circunstâncias uma vez que a lei é absolutamente 

omissa a este respeito. 

Vale destacar que nas justificativas apresentadas, não existe qualquer menção ao 

inciso II, do parágrafo único vetado, circunstâncias que compreenderiam o assédio 

sexual praticado com abuso ou violação de dever inerente a ofício (profissionais da 

saúde, educação, direito), ou ministério (padres, bispos, pastores, diáconos). 

 

1.3 – Posições Político Criminais acerca da Criminalização do Assédio Sexual 

A criminalização do assédio sexual despertou acirrada divergência acerca da 

necessidade de utilização do direito penal como instrumento de controle social do 

fenômeno. 

Neste sentido, alguns autores, influenciados pelo ideário minimalista, 

consideram que a criminalização ofendeu os princípios da intervenção mínima e da 

subsidiariedade do direito penal.43

Estes autores reconhecem que o assédio sexual viola bens jurídicos e que estes 

bens são dignos de tutela, no entanto, consideram que existem outras medidas possíveis 

                                                 
42 GOMES, Luis Flávio. Op. Cit. p. 77. 
43 Neste sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto; ANDRADE, Rômulo Pereira de; COELHO, Yuri 
Carneiro; FRANCO, Alberto Silva; BELLO, Carlos Eduardo Silveira. 
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e mais eficazes no enfrentamento do assédio sexual, o que demonstraria a 

desnecessidade do direito penal.44

No âmbito do direito trabalho, algumas das medidas indicadas são: aplicação de 

penas disciplinares ao agente ativo, com advertência ou suspensão; dispensa por justa 

causa do empregado que o praticar, com base no artigo 482, alínea “b”, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, qual seja, a incontinência de conduta, que se liga diretamente à 

moral e a desvios de comportamento sexual; rescisão indireta do contrato de trabalho, a 

pedido da vítima de assédio, com base no artigo 483, alíneas “a”, “d” e “e” da 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, serviços contrários aos bons costumes e 

alheios ao contrato, descumprimento de obrigações legais e contratuais e atos lesivos à 

honra.45

Na área civil existiria a indenização por danos morais ou materiais, variando 

uma ou outra espécie, ou as duas cumulativamente, de acordo com as conseqüências de 

cada caso concreto. Em relação à seara administrativa citam duas leis estaduais que 

estabelecem sanções de cunho administrativo ao assédio sexual ocorrente no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta. São elas a Lei Complementar nº 11.487/00 

promulgada no Estado do Rio Grande do Sul e a Lei nº 12804/01 promulgada no Estado 

da Bahia. 

Ademais, mesmo no âmbito das previsões penais, ressaltam a existência de 

várias outras figuras típicas que já vinham sendo utilizadas para a repressão penal a 

conduta do assédio sexual. 

De outro lado, a parte da doutrina favorável a criminalização, destaca que o 

valor dos bens jurídicos tutelados autorizam e recomendam a criminalização do assédio 

sexual. 

Neste ponto, vale destacar que a criminalização do assédio sexual teve grande 

influência do movimento feminista em sua luta pelo tratamento jurídico isonômico entre 

os gêneros. Notadamente no direito penal as reivindicações alcançam especial destaque 

                                                 
44 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. p. 24. COELHO, Yuri Carneiro. O Novo Delito de Assédio 
Sexual: a necessidade de uma análise crítica em face do direito penal moderno. IBCCRIM, São Paulo, 
set. 2001. Seção Artigos Nacionais. Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br.html>. Acesso em: 26 
mar. 2005. 
45 PASTORE, José; ROBORTELLA, Luiz Carlos A. Op. Cit. p. 74-75. 
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diante da omissão punitiva durante longo tempo no tocante as formas de violência que 

atentam especialmente contra o gênero feminino.46

Neste sentido ressalta-se ainda a necessidade de atualização do Código Penal de 

1940 no que pertine a criminalização dos delitos sexuais ante as significativas alterações 

nos padrões comportamentais, culturais e sociais ocorridos da década de 40 até o século 

XXI, que exigem nova reflexão e urgente revisão das figuras típicas então elaboradas.47

Com este objetivo, a criminalização do assédio sexual seria uma forma de 

prevenção aos delitos sexuais de maior gravidade, considerando que muitos crimes de 

caráter sexual começam com o assédio e terminam no estupro.48

No que pertine à crítica dos minimalistas acerca da pré-existência à Lei nº. 

10.224/01 de outras figuras típicas, BIANCHINI, utilizando-se de uma análise detida de 

cada um dos tipos penais indicados como adequados à utilização do direito penal na 

repressão ao assédio sexual, constata a impropriedade das redações típicas destes para a 

caracterização do assédio sexual. 49

Adverte a autora que existem peculiaridades do fenômeno que não estariam 

contempladas pelos tipos penais existentes, sendo que a utilização destes acabaria por 

ocasionar elevado grau de impunidade, posto que alguns elementos utilizados nas 

construções típicas exigiriam a caracterização de algumas circunstâncias que nem 

sempre estão presentes no fenômeno do assédio sexual. 

Acarretaria também o emprego de um tratamento legal desigual aos agressores, 

posto que condutas que de igual forma ofendessem os bens jurídicos tutelados na 

repressão ao assédio sexual redundariam em respostas totalmente opostas. Situação que 

só seria superável no caso de utilização de uma ampliação excessiva no significado dos 

elementos dos tipos penais, o que obviamente seria inviável em virtude das regras de 

interpretação em direito penal. 

Relativamente ao argumento da violação ao princípio da subsidiariedade do 

direito penal, argumenta-se que o tratamento dispensado pelo direito do trabalho é 

                                                 
46 BELLO, Carlos Eduardo Silveira. Op. Cit. SMAUS, Gerlinda apud BARATTA, Alessandro. O 
paradigma do gênero in Criminologia e Feminismo. CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). Porto Alegre: 
Sulina, 1999. p. 38-60. 
47 ELUF, Luiza Nagib. Op. Cit. p. 129-130. 
48 ELUF, Luiza Nagib. Op. Cit. p. 128. 
49 BIANCHINI, Alice. A Legitimação do processo de incriminação do assédio sexual in Assédio Sexual. 
JESUS, Damásio Evangelista de; GOMES, Luiz Flávio (Coordenadores). São Paulo: Saraiva, 2002. p. 
11-14. 
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insuficiente, posto que se reserva ao assédio sexual ocorrido no âmbito laboral, 

ignorando o fenômeno ocorrido em outros ambientes, como, por exemplo, na relação 

docente.50

Mesmo na esfera civil, com as indenizações por danos morais e materiais, o 

instrumento não seria adequado, vez que em inúmeras situações o agressor ou mesmo a 

empresa, pensando em termos de responsabilidade solidária, poderia não possuir 

patrimônio suficiente para o pagamento da indenização. 

Sem embargo, ressalta-se a importância dispensada pelo povo brasileiro ao 

direito penal como forma de satisfação das ofensas a moral ou a honra individual, sendo 

que as indenizações pecuniárias, largamente utilizadas em outros países como nos 

Estados Unidos, não seria suficiente para reprimir a conduta, tanto por esta tradição, 

quanto pela dificuldade do acesso da população ao Judiciário aliada à experiência 

judicial brasileira de fixação de inexpressivos valores de indenização que não atingiriam 

ao grande desiderato da real intimidação dos agressores.51

Por fim, aduzem os defensores deste posicionamento que a República Federativa 

do Brasil é signatária de diplomas internacionais que determinam a adoção de medidas 

concretas para a prevenção e repressão de todas as formas de discriminação e violência 

contra a mulher, o que compreenderia a adoção de políticas públicas para enfrentar o 

assédio sexual.52  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As críticas apresentadas no item 1.2 revelam a imprecisão e falta de técnica da 

Lei nº. 10.224/06, que além de erros primários, como o indicado no veto da proposta 

que incluía parágrafo único ao artigo 216-A, está em descompasso com a descrição 

sociológica do fenômeno, excluindo do âmbito de incidência da norma, condutas que 

estão incluídas no conceito de assédio sexual, como o assédio praticado com abuso de 

ofício ou ministério.  

Estas imprecisões ofendem o princípio orientador da atividade legislativa em 

direito penal da máxima taxatividade legal, posto que a descrição típica não atingiu o 

                                                 
50 Ibid. p. 14-16. 
51 GOMES, Luis Flávio. Op. Cit. p. 68/69. ELUF, Luiz Nagib. Op. Cit. p. 131. 
52 Neste sentido: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e 
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher. 
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grau de determinação e abstração exigido para a definição da conduta assédio sexual, de 

forma a reduzir a meros detalhes as discussões exegéticas. Princípio que foi assimilado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro na Lei Complementar nº 95/1998.53

A aprovação de leis penais com problemas desta natureza atenta contra a 

segurança jurídica, pois até o deslinde das várias celeumas exegéticas, que passam a 

complementar a norma, os cidadãos sofrerão um período de grande instabilidade na 

aplicação do dispositivo pelo Poder Judiciário, situação que, por óbvio, em nada se 

coaduna com um Estado Democrático de Direito.54

De outro lado, no plano da discussão político criminal abordada no item 1.3, 

diante da ofensividade e relevância dos bens jurídicos atingidos, reconhecidas por 

diversos documentos internacionais, a utilização do direito penal está justificada. 

Particularmente neste caso, em se tratando de delitos sexuais, o reconhecimento 

da tutela penal do assédio sexual atende a necessidade de reestruturação do direito 

penal, que constituído por conceitos eminentemente patriarcais, exclui a mulher do seu 

âmbito de proteção, ignorando as formas de violência que atingem fundamentalmente o 

gênero feminino.55

No entanto, há que se considerar que o emprego exclusivo do direito penal não 

atende a expectativa da efetiva resolução do problema do assédio sexual, tanto é que 

após 6 (seis) anos de vigência da Lei, o número de denúncias é extremamente insipiente. 

Deveria ter sido utilizado um método mais completo, planejado estrategicamente, 

empregando o direito penal apenas como o último elemento da política estatal destinada 

ao enfrentamento do fenômeno.56

Neste passo, tendo em conta os diversos fatores que provocam o silêncio das 

mulheres (acanhamento, constrangimento de que a publicidade do assédio sexual afete 

sua dignidade, temor pelos prejuízos econômicos que podem acarretar), seria 

indispensável, o envolvimento de sindicatos e diversos organismos de defesa dos 

direitos das mulheres no âmbito da participação numa estratégia definida legalmente 

para a obtenção de resultados mais satisfatórios.57

                                                 
53 ZAFFARONI, E. Raul; et. al. Direito Penal Brasileiro – I. p. 206-207. 
54 BELLO, Carlos Eduardo Silveira. Op. Cit. p. 121; JESUS, Damásio Evangelista de. Op. Cit. p. 47-48; 
55 SMAUS, Gerlinda apud BARATTA, Alessandro. Op. Cit. p. 38-60. 
56 GOMES, Luis Flávio. Op. Cit. p. 69-71). 
57 BARROS, Alice Monteiro de. Op. Cit. p. 1464. 
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Por outra borda, os argumentos apresentados pelos minimalistas também não 

parecem se sustentar. O uso exclusivo do direito do trabalho ou administrativo seria 

insuficiente, pois, primeiro, embora a tipificação penal tenha restringido o assédio 

sexual ao ambiente de trabalho e para alguns ao ambiente acadêmico, o fenômeno pode 

ocorrer em relações que não sejam de trabalho, como em um hospital (médico-paciente, 

enfermeiro-paciente) ou Igreja (padre-fiel, religioso-fiel, etc).  

Da mesma forma, inconcebível o argumento de que antes mesmo da edição da 

Lei 10.224 de 2.001 já existiam previsões típicas que poderiam ser empregadas, posto 

que com este argumento estaria se aderindo ao pensamento da necessidade de aplicação 

do direito penal no enfrentamento ao assédio sexual, e em última análise violando o 

princípio da máxima taxatividade, pois as descrições típicas anteriores não 

compreendem o fenômeno do assédio sexual, sendo necessário ampliar o significado 

dos elementos constantes daqueles tipos penais, caracterizando-se a criação de um tipo 

penal específico para a conduta aqui descrita como uma forma muito mais adequada de 

superação do problema. 

Destarte, após 6 (seis) anos de edição da lei criminalizadora, embora a utilização 

do direito penal esteja justificada, conclui-se que a utilização isolada do direito penal 

não alcança efetividade no enfrentamento do assédio sexual, prova disto é o 

insignificante número de ocorrências levadas ao sistema de justiça penal, tendo o direito 

penal sido utilizado pelo Estado, por mais uma vez, como medida paliativa em resposta 

aos reclamos dos movimentos sociais e exigências internacionais. 
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 SENDO UM ADOLESCENTE DELINQÜENTE 
 
 
 

Marília Márcia Cunha da Silva*

 

 

RESUMO 

O presente trabalho buscou pensar a aplicação das medidas sócio-educativas e como 

neste processo legitimam-se os estereótipos sobre a “delinqüência juvenil” encontrados 

no senso comum. As análises sugeridas neste trabalho inspiram-se principalmente na 

idéia de “produção da delinqüência” pensada por Michel Foucault, a qual sugere que as 

instituições prisionais promovem um desmembramento, simplificação, análise e 

descrição da biografia do infrator, para ligá-la, por uma seqüência quase natural, ao ato 

infracional. Para a realização deste trabalho foi escolhida uma das 27 Coordenadorias 

de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor do estado do Rio de Janeiro, a do 

município de Nova Iguaçu, responsável pelo atendimento aos adolescentes que 

cumprem medidas sócio-educativas de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de 

serviços à comunidade em oito municípios da Baixada Fluminense. Através da 

observação da execução das medidas, leitura de relatórios e entrevistas com técnicos da 

unidade e adolescentes que cumpriam alguma medida no local, foi possível observar a 

individualização e naturalização dos atos infracionais enquanto característica 

criminosa, e a criminalização da pobreza. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DELINQÜÊNCIA JUVENIL; MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA; CRIMINALIZAÇÃO 

DA POBREZA 

 

 

RESUMEN 

El trabajo actual buscó pensar la aplicación de las "medidas socio-educativas" y como 

en esto proceso legitimanse los estereotipos sobre la "delincuencia juvenil" encontrados 
                                                 
* Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito. Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, Rio de Janeiro. 
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en el juicio común. Las analisis sugeridas en esto trabajo inspiranse mormente en la idea 

de "producción de la delincuencia" pensada por Michel Foucault, la qual sugere que las 

instituciones correccionales promoven desmembración, simplificación, análisis y 

descripción de la biografía del infrator, para ligala, por una secuencia casi natural, al 

acto infracional. Para la realización de esto trabajo fue escogida una de las 27 

"Coordinadorías de Recursos Integrados de Atención al Menor" del estado del Rio de 

Janeiro, la del município de Nova Iguaçu, que tiene responsabilidad sobre la atención a 

los adolescentes que cumplen medidas socio-educativas de semiliberdad, liberdad 

asistida y prestación de servicios a la comunidad en ocho municipios de la Baixada 

Fluminense. Pela observación de la ejecución de las medidas, lectura de informes, 

entrevistas con peritos de la unidad y adolescentes que cumplen alguna medida en el 

local, fue posible percibir la individualización y naturalización de los atos infraccionales 

encuanto marca criminosa, y la criminalización de la pobreza.  

 

 

PALAVRAS-CLAVE 

DELINCUENCIA JUVENIL; MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA; CRIMINALIZACIÓN 

DE LA POBREZA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Discussões acerca da “delinqüência juvenil” intensificam-se. Os veículos 

de comunicação e diversos setores da população brasileira (especialistas na questão ou 

não) discutem temas como a redução da maioridade penal, a eficácia e os métodos de 

“ressocialização” inerentes às medidas sócio-educativas e as condições das casas de 

custódia responsáveis pela aplicação de tais medidas. Tais debates surgem muitas vezes 

com fervor e acabam dividindo opiniões, como foi exemplificado na matéria do Jornal 

O Globo, do Rio de Janeiro: 

 
 
“Pesquisa aponta opinião de juízes sobre maioridade penal  
A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgou ontem (15) um 
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estudo com a opinião de três mil juízes sobre assuntos relacionados à 
política, legislação, trabalho e meio ambiente. A maioridade penal 
brasileira foi um dos temas abordados. De acordo com a pesquisa, 61% dos 
entrevistados são 'totalmente favoráveis' e 'favoráveis' à redução da 
maioridade penal. Já 35,6% dos magistrados se colocaram 'totalmente 
contra' ou 'contra' a alteração da legislação. Sobre o tempo de internação 
de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, o 
levantamento aponta que 75,3% dos juízes defendem o aumento desse 
período, contra 19,3% 'totalmente contra' e 'contra'.” 1

 
 

 Com o bombardeio de múltiplas notícias e diferentes opiniões sobre as 

infrações cometidas por adolescentes que aparecem tanto em jornais impressos quanto 

em programas televisivos direcionados a todo tipo de público, o que pensar sobre os (as) 

“adolescentes em conflito com a lei”? Quem são eles e como são tratados? O 

adolescente somente torna-se “em conflito com a lei” quando é detido pelo “sistema 

sócio-educativo” tornando-se assim uma categoria jurídica que será devidamente tratada 

segundo suas propriedades particulares e receberá uma das seis medidas sócio-

educativas2 previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas, como são 

aplicadas tais medidas? Quais os pensamentos que fundamentam esta aplicação e o que 

os (as) adolescentes precisam ter e/ou fazer para serem considerados “aptos”, pelos 

técnicos e o Juiz da Infância e da Juventude, a voltarem a sociedade sem infringirem 

suas leis (como sabem que seu grau de “periculosidade” foi reduzido)? Tais questões 

permearam a elaboração deste trabalho. Observando e pensando sobre a aplicação das 

medidas sócio-educativas tal trabalho questiona-se como neste processo legitimam-se os 

estereótipos sobre o que é a “delinqüência juvenil” presentes no senso comum. Michel 

Foucault3 acredita que as instituições responsáveis pela custódia dos infratores 

                                                 
1OCTAVIO,Chico & BAYER, Heverson. Pesquisa aponta opinião de juízes sobre maioridade penal. O 

Globo, Rio de Janeiro, 16 de julho de 2007.  
 Disponível em: <http://www.andi.org.br/inm/index.asp?a=15138>. Acesso em: 20 de maio de 2007. 
2O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei Federal 8.069 promulgada em 13 de junho de 1990, 

em seu segundo artigo, define que todo adolescente (pessoa entre doze e dezoito anos de idade) que 
cometer um ato infracional (definido no 103º artigo desta lei como toda “conduta descrita como 
crime ou contravenção penal”) deve cumprir uma das seis medidas sócio-educativas.  As medidas 
sócio-educativas estão definidas no Capítulo IV do ECA e não entrarei em maiores explicações sobre 
cada uma delas. Cabe expor apenas que são seis: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 
de serviços à comunidade, liberdade assistida (medidas não privativas de liberdade), semiliberdade e 
internação (privativas de liberdade) (CONANDA - CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [Brasil]. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei Federal nº 
8069, de 13 de julho de 1990. Brasilia, DF, 2004, p. 45). 

3Foucault, Michel. Vigiar e Punir – história da violência nas prisões. Vozes, Petrópolis, 1997. 
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produzem uma delinqüência, na qual a biografia do indivíduo (que nesta pesquisa é 

adolescente) é desmembrada e simplificada ao extremo de forma que se torne um objeto 

descritível e analisável, ligando-se quase que “naturalmente” (graças a certas 

circunstâncias de sua vida) à atitude infratora (e o “adolescente” torna-se enfim “em 

conflito com a lei”, com características psicológicas, familiares, educacionais e sociais 

próprias desta categoria. Foram tais características que transformaram tais “jovens” em 

“delinqüentes” ). 

 Este trabalho foi realizado em uma das 27 unidades de atendimento sócio-

educativo sob administração do governo do estado do Rio de Janeiro: a Coordenadoria 

de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAM) do município de Nova 

Iguaçu, a qual atende aos adolescentes que cumprem medida sócio-educativa de 

semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade em oito 

municípios da região da Baixada Fluminense (Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, 

Nilópolis, Queimados, Itaguaí, Seropédica e Paracambi). Nesta unidade da CRIAM, o 

trabalho da equipe técnica (profissionais das áreas de Serviço Social, Psicologia e 

Pedagogia) foi acompanhado, informações foram colhidas nos relatórios produzidos 

por tais profissionais (os quais eram anexados às “fichas” dos adolescentes) e foram 

realizadas entrevistas com técnicos e alguns adolescentes que cumpriam, naquele 

momento, alguma medida sócio-educativa na Unidade. 

 Os resultados desta pesquisa sugerem que a aplicação das medidas sócio-

educativas efetiva a produção da categoria delinqüentes juvenis graças à naturalização 

de certos aspectos que levariam (praticamente compelindo) o adolescente a praticar 

crimes, como por exemplo, uma família desestruturada, a baixa escolaridade, a falta de 

uma profissão e/ou de um emprego “formal” (ou seja, com carteira assinada) e a fase da 

adolescência, criminalizando, desta forma, a pobreza e suas estratégias de 

sobrevivência. As idéias que criminalizam certos hábitos e formas de vida das camadas 

mais baixas da população são visíveis desde a criação do Juízo de Menores em 19234 e 

permanecem até os dias de hoje, após o tão aclamado Estatuto da Criança e do 

                                                 
4RIZZINI, Irma. “O elogio do científico – A construção do 'Menor' na Prática Jurídica”. In: RIZZINI, 

Irene (org.). A Criança no Brasil Hoje – Desafio para o Terceiro Milênio. Editora Santa Úrsula; Rio 
de Janeiro, 1993. 
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Adolescente5, acabando por criar uma classe “potencialmente criminosa”, mantendo 

desta forma a sociedade desatenta às violações dos direitos de crianças e adolescentes 

das classes populares e desvinculando a detenção desta classe de pessoas das 

desigualdades sociais e questões mais amplas, estruturais, que atormentam as 

sociedades industriais modernas. 

 

COMO SER UM “ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI” 

 

 Adolescentes infratores sob a custódia do Degase provêm de famílias 

pobres, residem em áreas carentes de políticas públicas de todas as espécies e não têm 

perspectiva de inserção no mercado de trabalho formal graças aos seus baixos níveis de 

escolarização. São pessoas deste tipo que chegam diariamente às unidades sócio-

educativas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro; são elas que superlotam as casas 

de internação e as prisões do nosso país. São com elas que os funcionários desta 

instituição têm que lidar todos os dias.  

 Numa Unidade sócio-educativa, a equipe técnica é a responsável pelo 

acompanhamento, aconselhamento e orientação dos adolescentes em conflito com a lei. 

Diariamente ela ouve alguns adolescentes com, aparentemente, os mesmos problemas: 

família desestruturada, falta de emprego, baixos níveis de escolaridade, moradores de 

áreas carentes etc. A partir disto, uma observação empírica se dá. Tantos adolescentes 

infratores com os mesmos “problemas”, poderiam fazer pensar que “os criminosos 

realmente são assim” e que são os problemas já citados que levam muitos adolescentes 

pobres a infringirem a lei e a colocarem sua própria vida em risco. Uma adolescência 

que graças a “fatores preexistentes” acaba cometendo crimes e atrocidades, traz 

transtornos sociais e estão constantemente chocando a sociedade com sua 

personalidade facínora6 e sem limites, disposta a roubar e a matar. São perversos, 

                                                 
5CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Brasil).Estatuto 

da Criança e do Adolescente: Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Brasilia, DF, 2004.  
6Em Editorial, o jornal O Estado de São Paulo critica a impunidade de adolescentes que praticam crimes:  

“O que está errada é a lei. É a maioridade penal vigente no Brasil e o famigerado Estatuto da 
Criança e do Adolescente que propiciam a enorme quantidade de facínoras impuníveis em razão da 
idade, mesmo que possuam o pleno discernimento da pessoa adulta” (MARIZ, Renata & LIMA, 
Clarissa. Caso Liana estimula na imprensa debate sobre o ECA. Correio Brasiliense, Brasília, 23 de 
jul 2006. Disponível em: <http://www.andi.org.br/inm/index.asp?a=13329>. Acesso em: 25 de julho 
de 2007). 
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criminosos, fizeram uma opção quase natural e necessária pelo crime e não têm outra 

solução senão esta.  

 O adolescente vai para a unidade sócio-educativa7 indicada pelo Juiz da 

Infância e da Juventude da comarca na qual cometeu o ato infracional e nesta começa 

um processo de tratamento, acompanhamento, orientação e promoção social por 

pessoas capacitadas8: psicólogos, pedagogos e assistentes sociais tentam reeducar, 

ressocializar aquele adolescente habituado a uma “sub-cultura viril e de rua”9, a uma 

“estrutura familiar perniciosa e a companhias indignas”, tentando fazê-lo perceber que 

tais hábitos criminosos são um erro e colocam-no e à sociedade em risco. Ana*, técnica 

do CRIAM de Nova Iguaçu, diz que:  

 

“acho que o que consiste é você dar chance aos meninos, enquanto estão 
cumprindo as medidas sócio-educativas, de estarem revendo a história 
deles, o que os  motivou a estar cometendo tal infração, uma infração ou 
outra, a estar agindo de uma maneira agressiva à sociedade ou alguma 
coisa assim”.  

 

 Muitos destes profissionais capacitados dedicam-se há quase um século ao 

acompanhamento e orientação da infância e da adolescência brasileiras; a história dos 

acompanhamentos à “menoridade” desassistida remonta-se à criação do primeiro Juízo 

de Menores, no ano de 192310 e perpetua-se, sem maiores modificações até os dias de 

hoje (tempos em que o menor - legalmente definido como sendo aquele indivíduo com 

menos de 18 anos e vítima dos maus tratos e negligência familiar de uma determinada 

classe de pessoas, a pobre e miserável, que possuía certas características morais, físicas, 

                                                 
7No estado do Rio de Janeiro, os adolescentes cumprem medidas nas unidades do Departamento Geral 

Ações Sócio-Educativas (Degase), um órgão vinculado à Secretaria para a Infância e a Juventude do 
Estado do Rio de Janeiro e responsável pela promoção, coordenação e controle da execução das 
medidas sócio-educativas de Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação (as demais são 
aplicadas e assistidas pelo Juizado da Infância e da Juventude). Para isto, conta com 27 unidades 
espalhadas por todo o estado.  

8Artigos 118 e 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (CONANDA - CONSELHO 
NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [Brasil]. Estatuto da Criança e 
do Adolescente: Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Brasilia, DF, 2004, p. 47). 

9ZALUAR, Alba. Teleguiados e chefes. In: RIZZINI, Irene (org). A Criança no Brasil Hoje -  Desafio 
Para o Terceiro Milênio. Editora Universitária Santa Úrsula, Rio de Janeiro, 1993, p. 194. 

*Os nomes dos entrevistados foram trocados para garantir sua privacidade. 
10RIZZINI, Irma. O Elogio do Científico – A Construção do “Menor” na prática jurídica. In: RIZZINI, 

Irene (org). A Criança no Brasil Hoje - Desafio Para o Terceiro Milênio. Editora Universitária Santa 
Úrsula, Rio de Janeiro, 1993. 
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sociais, afetivas e intelectuais óbvias quanto às suas tendências ao cometimento de 

crimes, ao descuido das crianças e aos vícios - não existe mais. Segundo o ECA, 

TODAS as pessoas com menos de 18 anos são crianças e adolescentes, 

independentemente de sua classe e situação social. Todas estas pessoas estão sob 

cuidado e proteção do Estado, da família e da sociedade).  

 Os profissionais das instituições de tutela à infância e à adolescência 

brasileiras têm a legitimidade da ciência sobre seus pareceres e há longos e arrastados 

anos criminalizam as classes pobres, carimbando, com o aval da ciência e do Estado, 

com o nome de “perigosos em potencial” todos aqueles que são pobres, têm diferentes 

formas de organização familiar11, impossibilidade de arrumar empregos no mercado 

                                                 
11Há vários estudos mostrando diferentes formas de organização familiar no Brasil. A antropóloga 

Cláudia Fonseca, por exemplo, realizou pesquisas sobre a estrutura familiar em grupos de baixa renda 
no Brasil, analisando especialmente um fenômeno conhecido como “circulação de crianças”, ou seja, 
crianças que passam parte da infância ou adolescência em casas que não a de seus genitores (outra 
estrutura básica da organização de parentesco), o que já seria suficiente para que instituições sócio-
educativas ou de assistência à infância classificassem tal fenômeno como “falta de atenção”, desleixo 
ou até mesmo abandono. Fonseca, entretanto, acredita que as formas alternativas de organização 
familiar são parte de um conjunto de valores desenvolvidos pelas classes trabalhadoras, revelando 
outra “lógica familiar”, contrastante com o modelo dominante de família e reflexo de uma longa 
experiência de certo modo de viver.  Para Fonseca, enquanto nas classes médias e altas as crianças são 
vistas como adultos em formação com várias fases de desenvolvimento emocional e intelectual que 
exigem cuidados adaptados e ministrados por adultos específicos (uma visão de infância 
“catapultada”, como diz a autora, pelas ciências “modernas” da psicologia e pedagogia, e inseparável 
de um contexto material em que a escola e a família nuclear desempenham os principais papéis de 
socializadores e no qual a criança é inserida numa estratégia de ascensão econômica a longo prazo, 
numa espécie de “investimento”), nas classes trabalhadoras o papel de pai ou mãe não se liga às 
relações emocionais apropriadas, mas à segurança de que certas necessidades “objetivas” 
(alimentação, vestuário, etc.) serão atendidas.  Fonseca sugere que nos grupos populares certas mães 
concordam em ter seus filhos criados por outras pessoas simplesmente porque esta não é a questão 
mais importante: saber se seu filho será “melhor criado” por outra família, se seu bem-estar desta 
forma será mais garantido é o fundamental. A criança não é concebida como alguém emocionalmente 
frágil e por isso não é motivo de grandes preocupações (FONSECA, Cláudia. Criança, Família e 
Desigualdade Social no Brasil. In: RIZZINI, Irene (org). A Criança no Brasil Hoje - Desafio Para o 
Terceiro Milênio. Editora Universitária Santa Úrsula, Rio de Janeiro, 1993, p. 115-131). 

 A psicóloga Lygia Santa Maria Ayres também argumenta no sentido de que os valores familiares das 
camadas populares diferem dos das demais classes. Para Ayres a visão de família dominante e julgada 
como necessária para o melhor desenvolvimento da criança é aquela  intimizada, nuclear e higiênica, 
na qual a mulher é frágil, responsável pela educação dos filhos e pela dinâmica da casa: “Dela, a 
partir dos 'ensinamentos especialistas' (pediatria, puericultura, pedagogia e psicologia), espera-se 
que demonstre sentimentos maternais, amor incondicional a seus filhos e, conseqüentemente, 
represente um sujeito adaptado e dócil. Aquelas que, porventura, falham no percurso de sua 'tarefa-
obrigação' passam a ser culpabilizadas e diretamente tuteladas pelo Estado”  (AYRES, Lygia Santa 
Maria. Naturalizando-se a Perda do Vínculo Familiar... In: NASCIMENTO, Maria Lívia do (org). 
PIVETES – A produção de infâncias desiguais. Niterói: Intertexto; Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 
2001, p. 115).  Ayres também acredita na tentativa de uma associação direta entre pobreza, formas não 
hegemônicas de relação familiar e negligência/incompetência, realizadas constantemente por órgãos 
de assistência social à infância e adolescência e por instituições penais. 
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formal de trabalho12, e baixo nível de escolaridade, afinal, é deste tipo de pessoas que se 

compõem (estatisticamente) as unidades sócio-educativas e as prisões nacionais. 

Pareceres criminalizantes recheiam a mídia com notícias espetaculosas sobre 

delinqüentes e geram medo na população como um todo: cria-se um círculo vicioso de 

criminalização que perpassa a sociedade, a mídia, as prisões e seus especialistas, a 

sociedade, a mídia, as prisões e seus especialistas... e assim sucessivemente. 

 Delinqüentes? Como aparecem? Quem são? Um adolescente quando entra 

na unidade sócio-educativa é acompanhado, como já foi dito, por psicólogos, pedagogos 

e/ou assistentes sociais (como atualmente há superlotação no sistema sócio-educativo e 

o número destes “profissionais capacitados” encarregados de atender aos custodiados é 

pequeno, os adolescentes são atendidos por apenas um destes profissionais. E isto faz 

com que o assistente social seja um psicólogo, o pedagogo, um assistente social, o 

psicólogo, um pedagogo...). Tais profissionais acompanham detalhadamente a vida de 

cada um dos adolescentes: como anda sua situação familiar, escolar, laboral, afetiva, 

social etc. Tudo é devidamente anotado e a partir das anotações, objetivado a fim de 

gerar uma inferência sobre o que foi visto e ouvido. Daí surgem as estatísticas:13 95,6% 

dos adolescentes infratores são meninos que estão na faixa etária dos 16 aos 17 anos 

(57,5%); 74,2% são negros e pardos; 41,4% usam algum tipo de droga; o maior número 

de adolescentes praticou crimes contra o patrimônio (furto, roubo, dano, etc.), 23,2%; o 

segundo maior número é caracterizado pelos entorpecentes (tráfico, manipulação, 

                                                 
12Para a criminóloga Vera Malaguti Batista, exercer trabalhos no mercado informal (os chamados 

popularmente de “bicos”) não é efetivamente “trabalhar” na ótica dos funcionários das instituições 
“ressocializadoras” de adolescentes: ao mesmo tempo em que o ensino profissionalizante tem um 
valor fundamental para o tratamento de um adolescente infrator, a formação dada nas unidades sócio-
educativas (do Rio de Janeiro em particular), que geralmente são cursos como elétrica, marcenaria, 
informática, artes, padaria, serigrafia, lanternagem e eletricidade de autos, durando em média seis 
meses e variando de unidade para unidade, farão com que os adolescentes voltem para o mercado de 
trabalho como biscateiros e prestadores de serviços. O ensino profissionalizante oferecido através das 
medidas sócio-educativas mantém este contingente jovem atrelado a ocupações subalternas, as quais 
eles já usufruíam e das quais dificilmente saírão (BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis – 
Drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2003).   

 Luciana Simas Chaves de Moraes, como Vera malaguti, acredita que as instituições penais (ou sócio-
educativas) utilizam o discurso do trabalho enquanto fonte geradora da ressocialização dos 
adolescentes infratores (MORAES, Luciana Simas Chaves de. Polifonia discursiva – A internação de 
adolescentes infratores no Rio de Janeiro no início da República e na conjuntura atual. Dissertação de 
Mestrado. 147 f. Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal 
Fluminense, 2004). 

13Dados colhidos no Degase nos meses de janeiro a julho de 2004, a partir dos quais o convênio entre 
Degase e Universidade Federal Fluminense (ou seja, com o selo da neutralidade científica) delineou  o 
perfil dos adolescentes em conflito com a lei no Estado do Rio de Janeiro.  
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fabricar ou estar de posse sem autorização substâncias entorpecentes, etc.), os quais 

representam 14,6% do total dos atos infracionais praticados; 48,8% são reincidentes na 

prática de infrações; 95,1% dos adolescentes em conflito com a lei no estado do Rio de 

Janeiro não possui o Ensino Fundamental completo e a maioria deles estudou apenas até 

a quinta série do Ensino Fundamental (21,5%); 65,2% dos custodiados possui renda 

familiar de até dois salários mínimos por mês e 37,6% residiam com cinco ou mais 

pessoas. 

 Surge um conhecimento, um saber14 legítimo que dará poder aos 

instrumentos punitivos e de controle social (como a polícia e a justiça, por exemplo) 

para oprimir as camadas pobres da população, afinal se são os pretos e pardos, pobres e 

favelados os que mais cometem crimes, porque não reprimi-los antes que cometam 

crimes?. Deter quem estiver em “atitude suspeita”15, partir com ações violentas para as 

comunidades carentes, matar aqueles que ameaçam a sociedade (mesmo que esta morte 

seja ilegal, é legitimada por dirigir-se aos perniciosos sociais), são apenas alguns dos 

exemplos de repressão àqueles que têm as características dos criminosos (e dos 

criminosos em potencial).  

 Voltando à unidade sócio-educativa: quando o adolescente é analisado e é 

construído um saber sobre suas vidas, são instituídas causas para o cometimento do ato 

infracional, sendo o adolescente transformado de infrator em, segundo Foucault, 

delinqüente16, ou seja, alguém cujas circunstâncias da vida (as quais são comuns para a 

grande maioria dos infratores) são fundamentais para a compreensão do fenômeno da 

criminalidade.  Por trás dos infratores revelam-se personalidades delinqüentes cuja lenta 

formação transparece na investigação biográfica: o biográfico faz existir o criminoso 

antes do crime e fora deste. O biográfico dá origem a fichas, a relatórios, a diagnósticos, 

a pareceres, a artigos, a teses, enfim, a escritas que criam códigos sobre características 

individuais e coletivas, que homogeneizam singularidades, e que formalizam 
                                                 
14FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir – A história da violência nas prisões. Editora Vozes, Petrópolis, 

2004. 
15O que, para Vera Malaguti, não tem definição. Uma atitude pode ser andar na rua, entrar num táxi, 

sentar na grama do Aterro do Flamengo ou simplesmente reunir-se num campo de futebol. Praticar 
uma atitude suspeita é mais do que fazer algo, é pertencer a determinado grupo social e ter uma 
determinada cor de pele (negra ou parda) ( BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis – Drogas 
e juventude pobre no Rio de Janeiro. Editora Revan, Rio de Janeiro, 2003, p. 103). 

16FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir – A história da violência nas prisões. Editora Vozes, Petrópolis, 
2004, p. 211. 
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indivíduos. O grau de periculosidade17 de cada um é analisado, observado e enfim 

sentenciado.  

 Segundo a equipe técnica, a família é fundamental para o aprendizado do 

adolescente sobre as regras sociais; sem ela, ou com uma família estruturalmente frágil 

o adolescente torna-se transviado. É o que Paulo, um dos técnicos, acredita. A família: 

   

“é peça-chave. Se a família não estiver participando o resultado da medida 
vai ser qual? Porque se ele não tiver família, ele não sai, se não sair, você 
não tem parâmetros para avaliar como vai ser o comportamento dele nesse 
convívio social, então vai ser uma questão... Na instituição o adolescente 
encontra as regras sociais, mas o difícil é ele sair disso e ele transportar 
isso pra casa.... se a mãe não vai dar regra, se ele tem regra, se ele tá na 
rua, se ninguém se importa com ele, se ninguém dá limite pra ele, a 
ressonância disso é que ele vai sair e vai voltar ao que era antes....” 
 
 

 Para os técnicos, os adolescentes com família “estruturada” dificilmente 

cometem crime ou reincidem. Beatriz, outra técnica da instituição, afirma que quando o 

adolescente tem: 

 
“uma família estruturada que pode segurar, é mais difícil ele retornar, ele 
reincidir, mas na maioria das vezes nós vemos famílias com pouca estrutura 
para ajudar este menino a não reincidir, com muitas dificuldades 
financeiras... aí, a facilidade do roubo, da vida marginal, que 
aparentemente é fácil... eles vão”  
 

 E segundo a mesma técnica, os principais motivos de reincidência são: 

 
 
“baixa renda, desestrutura familiar... são famílias, aqui a gente percebe 
muito... filhos, são vários filhos de relacionamentos diferentes da mãe e do 
pai, então tem alguns irmãos por parte de pai, alguns irmãos só por parte de 
mãe... então não tem uma estrutura que o acolha, para ajudá-lo a tomar um 
caminho melhor... até a estrutura social também né... a gente não tem...”. 
 
 

 As faltas de escolarização e de profissionalização também foram 

ressaltadas diversas vezes pelos técnicos como problemas fundamentais na vida destes 

                                                 
17“A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de 

suas virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, 
mas das virtualidades de comportamento que elas representam” (FOUCAULT, Michel. A Verdade e 
as Formas Jurídicas. NAU Editora, Rio de Janeiro, 2003, p. 85). 
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jovens infratores.  Resolver tais problemas significa dar um passo à frente na inserção 

destes adolescentes na sociedade. Jorge, técnico, acredita nesta idéia: 

 
 

“normalmente o adolescente quando chega aqui, ele... claro, até então tem 
uma outra vida, tem outros modos de pensar, de ver a vida... na ótica deles 
mesmo e então quando eles vêm pra cá, expõem para o técnico, e o técnico 
vai mostrando o dia-a-dia... atendimento por atendimento, é... justamente 
essas características deles lá fora antes do cometimento do ato. À partir daí, 
como o nome já diz, o técnico tem que observar neles uma progressão de 
compartamento, né? E isso vem desde relacionamento familiar (como que 
eles vão se relacionar com a família, com a mãe, com o pai, com os 
irmãos...), como eles se comportam em sala de aula (se voltou a freqüentar a 
escola, se está interessado em fazer curso, se está interessado em voltar a 
estudar), se está interessado em trabalhar... alguns deles se tornam pais 
muito cedo e a responsabilidade dele com o filho que vai nascer (se está se 
preocupando em registrar a criança, se quer trabalhar pra poder prover a 
família, a nova família ou a família no sentindo "eu", da forma que tem que 
ser feita legalmente) e mais que isso, e além disso no caso, o 
comprometimento deles mesmo, primeiro o entendimento a partir daí, o 
entendimento deles a respeito do ato cometido. A partir do momento que o 
técnico observa por exemplo, que eles estão arrependidos ou que tomaram 
consciência e acham que erraram, justamente pelo ato cometido, a partir 
daí começa a mudança de característica deles, aí já começa a progressão. E 
fora o que eu te falei, o comprometimento dele mesmo com a medida e com 
as coisas familiares e com ele pessoalmente...” 

 
 
 Ana, também técnica da instituição, confirma a mesma opinião. Ela 

acredita que para cumprir devidamente a medida e mostrar-se disposto a seguir as regras 

da sociedade, o adolescente: 

 
“Ele tem que estar escolarizando-se na rede pública de ensino, tem que 
estar buscando cursos, tem que vir ao atendimento, a gente vai observar o 
comportamento dele aqui no atendimento, o comportamento da família com 
ele, dele com a família e a partir daí é que a gente sugere... percebe que o 
menino... porque a gente só conhece o menino ali diante da gente, o que tá 
lá na família é o que a família traz. A gente espera e até cobra da família 
que ela traga a verdade. Se ela quer ajudar esse menino... então a medida, 
diante do que a família traz, do que o menino se mostra na nossa frente, a 
gente acredita ou não que ele está ressocializado. O interesse na escola, o 
interesse na profissionalização, buscar emprego, porque eles têm mais 
interesse em trabalhar do que em estudar, porque eles querem um dinheiro, 
né? Eles querem roupas, eles querem passeios, eles querem mostrar pras 
garotas, então eles querem o dinheiro... eles não são muito interessados em 
estudar; poucos são os que têm interesse em estudar e profissionalizar.” 
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 Mesmo que suas boas intenções em “ressocializar” e tentar dar novos 

caminhos a estes adolescentes com os quais convivem por alguns meses, os técnicos, 

muitas vezes sem perceber, criminalizam a pobreza pois utilizam certos aspectos da 

vida de seus sócio-educandos para legitimar publicamente e cientificamente (já que dão 

pareceres especializados em Psicologia, Pedagogia e Assistência Social) a idéia de que 

problemas na família, falta de escolaridade e trabalho podem levar jovens a cometer 

atos infracionais, e todos os que já cometeram, certamente resultam de tais problemas. 

Paulo quer dar novas oportunidades aos jovens, mas estes devem perceber que as 

relações sociais antigas merecem revisão: 

 
“a gente vai aconselhando, vai conversando, vai procurando mostrar que 
existem outros caminhos...  Mas mesmo assim a gente conversa, a gente 
procura mostrar que ainda  há caminhos positivos pelos quais eles possam 
seguir...”.  
  

E mais:  
 
“a gente busca apontar para esses jovens outros caminhos... que há 
possibilidades pra eles, pra eles verem alguma outra alternativa de 
sobrevivência, de vida, de relações sociais. Acho que é isso que a gente tem 
que estar apontando para eles”. 

 

 Com tais idéias podemos perceber que o saber sobre uma delinqüência 

juvenil busca, portanto, as causas para o cometimento de crimes por adolescentes, as 

quais são delimitadas como sendo principalmente a pobreza em que vivem, suas 

famílias desestruturadas, a falta de escolaridade e de trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Se concluíssemos um trabalho tomando como base unicamente os 

discursos dos técnicos do CRIAM de Nova Iguaçu, acreditaríamos que realmente há 

uma delinqüência juvenil. Chegam a todo momento na unidade, aos seus cuidados e 

observação, adolescentes com problemas familiares, com nível de escolaridade baixo, 

sem emprego fixo e muito pobres, tão pobres que seus pais não têm dinheiro para pegar 

um ônibus para visitarem seus filhos sob custódia na unidade.  

 Deparando-se com tais circunstâncias os técnicos acabam acreditando que 
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tais fatores privados, particulares (até mesmo a pobreza é tomada como sendo 

desvinculada de um todo social) levam, influenciam fortemente os adolescentes a 

cometerem crimes: por certas características da vida, estes jovens entram para o tráfico, 

roubam, furtam, usam drogas. Mesmo que não intencionalmente, tais profissionais da 

sócio-educação criam categorias-tipo (as tais “famílias desestruturadas”, “baixo nível de 

escolaridade”, “falta de emprego” etc.) nas quais inserem os adolescentes e que quando 

constatadas não há necessidade de saber mais nada acerca daquelas vidas peculiares. 

Como conseqüência disto toda uma população de pobres, com organizações familiares 

diferentes e sem emprego de carteira assinada (como a maioria da população brasileira) 

é criminalizada, é tornada virtualmente criminosa, tendenciosa ao delito.  

 Os técnicos do CRIAM Nova Iguaçu compartilham com o senso comum e 

com a mídia brasileira a opinião de que são aspectos da pobreza e da falta de atenção 

familiar que levariam muitos adolescentes e crianças a infringirem as leis. Porém suas 

opiniões têm poder decisivo sobre a vida destes jovens, determinando-lhes um futuro 

imediato pelo qual não puderam escolher.  

 Os resultados desta pesquisa levaram-nos, enfim, a pensar que a aplicação 

das medidas sócio-educativas efetiva (num sentido de que gera conseqüências práticas 

na vida da juventude pobre, como a opressão e violência policial, por exemplo) um 

discurso sobre a existência de uma delinqüência juvenil, graças à naturalização de certos 

aspectos que levariam o adolescente a praticar crimes, como por exemplo uma família 

desestruturada, a baixa escolaridade, a falta de uma profissão e/ou de um emprego 

“formal”, legitimando assim, a criminalização da pobreza, presente fortemente na mídia 

e no senso comum. A prática de criminalizar a juventude pobre é antiga em nosso país 

(visível desde a criação do Juízo de Menores em 192318 e mantido até nos dias de hoje, 

após o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei federal 8069/90), e cria uma classe 

“potencialmente criminosa”, mantendo desta forma a sociedade desatenta às violações 

dos direitos de crianças e adolescentes das classes populares e até mesmo dando aval 

para que tais violações aconteçam. 

 

                                                 
18RIZZINI, Irma. “O elogio do científico – A construção do “Menor” na Prática Jurídica”. In: RIZZINI, 

Irene (org.). A Criança no Brasil Hoje – Desafio para o Terceiro Milênio. Editora Santa Úrsula; Rio 
de Janeiro, 1993. 
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A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA PELA PRÁTICA DE 

CRIMES AMBIENTAIS E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Nura Jorge Silva Estevam∗

 

RESUMO 

As questões ambientais nos últimos tempos vêm ganhando maior destaque no âmbito 

jurídico, numa tentativa de melhor tutelar o meio ambiente como bem jurídico, a 

Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), 

consagraram a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pela prática de condutas 

lesivas ao meio ambiente, uma questão polêmica entre os doutrinadores, visto que 

alguns defendem a possibilidade da penalização criminal e outros não concebem tal 

forma de punição. Por tais motivos, este trabalho analisa a defesa e proteção ao meio 

ambiente, face às questões suscitadas em relação à penalização das pessoas jurídicas, e a 

posição do Ministério Público no que concerne ao caso. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

CRIMES AMBIENTAIS; PESSOA JURÍDICA; RESPONSABILIDADE PENAL 

 

ABSTRACT 

Environmental policies have been pointed out in legal field, in way of improving this 

area, according to the Brazilian Federal Constitution and the Law of Environmental 

Crimes, nº 9.605/98, which assure punishment responsibility of corporated body by 

practicing aggressive contact with environment milieu. It means a conflict among a 

special part of society who have a real comprehension of the law. Since that, some of 

then agree with punishment, and other do not take it into the consideration, as a 

standard. For these reasons, this article analyses the way of defending and protecting the 

environment milieu related to punishment and a Prosecuting Counsel view. 

 

KEY-WORDS 

                                                 
∗ Advogada, Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 
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ENVIRONMENTAL CRIMES; CORPORATED BODY; PUNISHMENT 

RESPONSABILITY 

INTRODUÇÃO 

 

 

Nossos recursos naturais sempre foram abundantes nos dando a impressão 

de que jamais se esgotariam, por isso, o homem deles dispunha despreocupado, sem 

nenhum cuidado ou prevenção, porém, com o decorrer do tempo as mudanças 

começaram a acontecer e o resultado de tudo isso pôde ser observado pelas mudanças 

climáticas, devastação das florestas, poluição das águas, extinção de animais, enfim, 

uma série de fatores que, acumulados, culminaram nesse clamor pela recuperação do 

bem perdido, pela preservação do meio ambiente. 

O ordenamento jurídico brasileiro, tendo como base nossa Carta Magna, 

garante a todos um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que deve ser 

mantido através de sua preservação. No entanto, as atividades humanas não conseguem 

encontrar um equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico 

das populações. Atualmente, grande é o número de árvores derrubadas para construir 

casas, móveis, animais sendo contrabandeados, poluição sonora, atmosférica, da águas, 

enfim, uma série de crimes descritos pela Lei de Crimes Ambientais que todos os dias 

são cometidos, processados e julgados. 

A evolução da sociedade e dos tipos de relações humanas ensejou a 

necessidade de realização de grandes empreendimentos e por este motivo a constituição 

de entes sem personalidade humana, mas com personalidade jurídica, as chamadas 

pessoas jurídicas, cujas vontades são diversas das vontades de sues membros, realizando 

atividades em seu nome, contraindo direitos e obrigações, sendo inclusive passíveis de 

praticar crimes.  

A legislação brasileira vem tentando acompanhar as mutações constantes e 

rápidas que ocorrem na sociedade e não poderia ser diferente com as pessoas jurídicas, 

tanto que a Constituição Federal de 1988 trouxe em seu corpo a previsão de que 

também as pessoas jurídicas praticantes de atividades e condutas lesivas ao meio 

ambiente, além da reparação dos danos causados estarão sujeitas às sanções penais e 

administrativas cabíveis, isto por serem são molas propulsoras da economia também 

podem servir de instrumentos contrários ao direito e porque não dizer também à moral. 
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O texto constitucional ao conceder tutela penal ao meio ambiente só fez 

ratificar sua relevância como bem jurídico, pois sua destruição pode comprometer o 

equilíbrio social, uma vez que se trata de um interesse difuso cujo alcance não se pode 

determinar, bem como o número de pessoas interessadas e beneficiadas com sua 

proteção. 

Apesar da celeuma que o tema suscita, alguns dos doutrinadores tomam 

como possível a prática de crimes ambientais por pessoas jurídicas, devendo estas ser 

penalizadas conforme a lei determina, além de fiscalizadas pelo órgão público com 

competência dada pela Constituição para agir em nome dos interesses da sociedade e 

proteger o meio ambiente, que é o Ministério Público. 

Neste trabalho, além da abordagem dos principais pontos envolvendo a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais, será vista a 

atuação do Ministério Público no tocante aos crimes praticados por tais entes jurídicos. 
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1- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E OUTROS ASPECTOS LEGAIS 

           

O Direito Ambiental é a ciência responsável pelo estudo, análise, discussões em 

torno dos problemas e questões ambientais e sua relação com o ser humano, tendo com 

objetivo a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.1  

Conceitos e questões envolvendo meio ambiente foram se desenvolvendo com 

as Constituições existentes no Brasil. Inicialmente, a preocupação era com a defesa das 

florestas, as quais eram vistas apenas como fonte de riquezas econômicas, evoluindo 

com o passar do tempo para as questões ecológicas e equilíbrio ambiental. 

O ordenamento jurídico brasileiro precisava de uma tutela efetiva do meio 

ambiente, a qual só aconteceria com uma constituição detentora de normas específicas 

sobre o tema, o que ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

iniciando a fase mais atual da legislação ambiental e da responsabilização da pessoa 

jurídica, basta observar o artigo 173, §5º e o Capítulo VI do Título VIII, específico para 

o meio ambiente, tomando como base um único artigo, o 225. 

Assim diz a letra da lei: 
 Art. 173 (omissis) 

§5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 

jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições 

compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, 

financeira e popular. 

 

Art. 225- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

§3º As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar o dano. 

 

Ambos os dispositivos constitucionais apresentam uma fácil intelecção e 

consoante os ensinamentos de Walter Claudius Rothenburgh2, é necessária uma 

                                                 
1 SIRVINSKAS, Luiz Paulo, Manual de Direito Ambiental, 1ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002. p.23. 
2 ROTHENBURG, Walter Claudius. A pessoa jurídica criminosa. Curitiba: Juruá, 1997, p.22-28. 
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interpretação gramatical dos escritos para que haja o devido entendimento do que o 

legislador constituinte quis dizer.  

Quando da redação do artigo 173, §5º da Constituição Federal, o legislador, ao 

fazer referências sobre os “atos praticados contra a ordem econômica e popular” não 

limitou a natureza da responsabilidade, se civil, criminal ou administrativa, mas sim 

referiu-se à compatibilidade das punições  com a natureza da pessoa jurídica e a forma 

sob a qual a responsabilidade deve ser instituída através de lei. 

Quando usou a frase “sem prejuízo da responsabilidade individual de seus 

dirigentes”, foi para que se instituísse a independência e autonomia da responsabilidade 

da pessoa jurídica e a de seus dirigentes, não podendo haver o argumento de que a 

responsabilidade criminal tem fim com a punição dos indivíduos. O artigo não fala de 

forma expressa que a pessoa jurídica é penalmente responsável, mas expressou que tal 

penalização poderá (entenda-se deverá) ser instituída, desde que as punições sejam 

compatíveis com sua natureza. Já o artigo 225 §3º da Constituição Federal de 1988, 

mostrou-se ainda mais completo e contundente, pois prescreveu que tanto as pessoas 

físicas quanto as jurídicas igualmente poderão sofrer sanções penais e administrativas.  

Alguns doutrinadores acordam que o referido dispositivo guarda simetria para 

apontar situações diversas, de modo que a palavra “conduta” seria referente às “pessoas 

físicas”, as quais sofreriam “sanções penais”. Já a palavra “atividades” seria referente às 

“pessoas jurídicas”, passíveis de “sanções administrativas”. A única imperfeição do 

parágrafo seria a ausência da palavra “respectivamente” logo após a expressão “... 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas”.  

Tal argumento não tem procedência, posto que existe o conectivo “e” somando-

se os termos “condutas” e “atividades”, não fazendo distinção entre pessoas físicas e 

jurídicas. As sanções administrativas aplicam-se tanto às pessoas jurídicas quanto às 

físicas, além do que ambas as expressões, mencionadas em conjunto, aplicam-se aos 

dois destinatários. Há que se observar o fato de o legislador, antes de usar a conjunção 

alternativa “ou” reportou-se às pessoas físicas e jurídicas como “infratores”, o que as 

incluiu como passíveis de responder por ilícitos criminais, ainda que a responsabilidade 

de uma seja autônoma em relação à da outra. 
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Cezar Roberto Bittencout3 sustenta que alguns penalistas, por conta do art. 225 

§3º da Constituição Federal, entendem de forma equivocada a consagração da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, sem se dar conta de que tal responsabilidade 

encontra-se limitada à subjetiva e individual. Não há que se falar em penas privativas de 

liberdade, mas sim em sanções pecuniárias assim como não se pode falar em 

inabilitações, mas em suspensão de atividades, ou dissolução ou intervenção estatal. 

  Não obstante os prós e contras acerca da responsabilidade penal das pessoas 

jurídicas, é inegável que infrações ambientais continuam a ocorrer, motivo pelo qual o 

legislador constituinte previu a tutela do meio ambiente no âmbito administrativo, penal 

e civil, além do que tal responsabilidade está prevista constitucionalmente, necessitando 

ser aplicada de modo a fazer o empresariado entender que, antes da economia, deve 

estar preocupado com o meio ambiente. 

Administrativamente, existe a cominação de multas previstas no Capítulo VI, 

dos artigos 70 a 76 da Lei nº. 9.605/98, que trata especificamente das infrações 

ambientais administrativas, cujo objetivo basilar é a prevenção de danos. Na esfera 

cível, existe a ação civil pública, disciplinada pela lei 7.347/85, trazendo em seu bojo 

obrigações de fazer, não fazer, bem como medidas liminares que visem à cessação e 

reparação dos danos, além do ressarcimento pecuniário. 

A Lei de Ação Civil Pública não extinguiu a aplicação da Lei nº. 6.938/81, que 

trata da Política Nacional do Meio Ambiente, no tocante ao § 1º do artigo 14, que diz 

ser o poluidor “obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.  

Quanto ao aspecto penal, a Constituição Federal ficou defasada por dez anos, 

uma vez que nela continha apenas o § 3º do artigo 225, cuidando das penalidades 

atinentes à prática de crimes ambientais. 

Com o advento da Lei de Crimes Ambientais, a tutela penal do meio ambiente 

ganhou maior destaque, pois vários crimes foram tipificados, com suas respectivas 

penalidades, o que até hoje gera divergências, posto alguns doutrinadores entenderem 

                                                 
3 BITTENCOURT, Cezar Roberto; GOMES Luiz Flávio. (coord.) Reflexões sobre a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 68. 
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que as penalidades aplicáveis a alguns crimes são muito brandas face ao alcance da 

conduta delituosa. 

 

2. A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

PELA PRÁTICA DE CRIMES AMBIENTAIS 

 

2.1 Conceito de pessoa jurídica 

 

A expressão pessoa jurídica surgiu na Alemanha, em meados do século XIX, 

consolidando-se ao longo do tempo, passando a fazer parte de códigos como o alemão, 

espanhol, italiano e o brasileiro, recebendo nomenclaturas diferentes tais como, pessoas 

morais, pessoas coletivas, pessoas civis, místicas, fictícias, abstratas, intelectuais, de 

existência, ideal, universais, compostas ou ainda universalidade de pessoas e de bens. 

Alguns doutrinadores, como Maria Helena Diniz4 conceituam pessoa jurídica 

como sendo a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa á consecução de 

certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. 

Na visão de Sílvio Rodrigues5, são entidades a quem a lei empresta 

personalidade, isto é, são seres que atuam na vida jurídica, com personalidade diversa 

da dos indivíduos que os compõem, capazes de serem sujeito de direitos e obrigações na 

ordem civil. 

A definição de Gaspar Alexandre aponta no sentido de que ser a pessoa jurídica 

uma “unidade composta de pessoas naturais ou de patrimônios, formalmente 

estabelecidas pela consecução de propósitos lícitos, dotada pelo ordenamento jurídico 

de personalidade e capacidade jurídicas próprias e por ele reconhecida como sujeito de 

direitos e de obrigações”. 

Sílvio Venosa6 ensina que “da mesma forma que o Direito atribui à pessoa 

natural de direitos e obrigações, restringindo-os em certos casos, também existe essa 

atribuição para as pessoas jurídicas. Há para cada tipo de pessoa certas condições 

objetivas e subjetivas prescritas pelo ordenamento. Portanto, o conceito de pessoa 

                                                 
4Apud Souza, p. 08. 
5Apud Souza, p. 08. 
6VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral/ Sílvio de Salvo Venosa.- 3.ed.- São Paulo: Atlas, 
2003. – (Coleção de direito civil; v.1), p. 259. 
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jurídica é uma objetivação que deve reconhecer tanto a personalidade da pessoa física, 

quanto da jurídica como criações do Direito. Desse modo, encaramos a pessoa jurídica 

como uma realidade técnica”. 

2.3 Natureza Jurídica 

Não é fácil definir a natureza da pessoa jurídica, tanto que algumas teorias foram 

feitas tentando explicá-la. 

Leciona Sílvio Venosa7 que “quer se trate de sociedades, quer se trate de 

associações, quer se trate de fundações, destacar-se delas algo que as transforma em 

entidade que não se confunde com as pessoas que as constituíram ou as de origem, nem 

com as pessoas que são beneficiadas por sua atividade. A personalidade é distinta”. 

A doutrina da realidade, representada por Otto Von Gierke, considera a pessoa 

jurídica como uma realidade social, afirmando que ao lado das pessoas naturais 

(organismos físicos) estão as pessoas jurídicas (organismos sociais), dotadas de vontade 

própria e diversa da dos seus membros. Para essa corrente, a pessoa jurídica pode 

delinqüir, pois possui vontade própria exteriorizada pelas somas das vontades de seus 

sócios ou dirigentes. 

Considera que a vontade pública ou privada é capaz de dar vida a organismos, o 

que é confirmado por Clóvis Beviláqua8 no momento em que admite ser a pessoa 

jurídica uma realidade social, formação orgânica investida de direitos com o fito de 

realizar objetivos humanos. 

Maurice Hauriou criou a teoria institucionalista, pela qual as pessoas jurídicas 

seriam organizações sociais, com personificação derivada de seus objetivos. Para ele, 

instituição significa empresa que se desenvolve revelando sua vida interior por meio das 

decisões de seus diretores.  Seu erro foi não atribuir um critério capaz de justificar a 

atribuição da personalidade, nem explicar como as sociedades organizadas sem a 

intenção de prestar serviços ou preencher ofícios podem ser dotadas de personalidade. 

Existe ainda a doutrina negativista, que nega o conceito de direito subjetivo, 

recusando a personalidade, negando a existência de pessoas jurídicas. 

Como visto, difícil é atribuir a natureza jurídica da pessoa jurídica, mas não se 

pode negar que a mesma é capaz de responder por seus atos, sendo responsabilizada 

inclusive penalmente. 

                                                 
7 Ibid., p.254. 
8 Apud Venosa, p. 256. 
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2.4 Responsabilidade penal por crimes contra o meio ambiente 

A Lei nº. 9605/98, que regulamenta os Crimes Ambientais aponta possibilidades 

de aplicação de sanções tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, quer sejam de 

direito público ou privado, mostrando que as sociedades civilizadas estão se valendo das 

normas jurídicas de proteção ao meio ambiente, em especial as penais.  

O Direito Penal visa à proteção dos direitos e valores fundamentais da vida 

social, concretizando-se a través da proteção aos bens jurídicos. Sob o aspecto material, 

temos que crime é toda e qualquer conduta que lesione ou ameace lesionar um bem 

jurídico protegido penalmente pelo direito. Somente a lei tem o respaldo de tutelar 

penalmente o meio ambiente. É ela quem estabelece o que vem a ser crime, conforme o 

art.5º, XXXIX, da Constituição Federal.  

Pode-se dizer que o bem jurídico tutelado pela norma penal ambiental é o 

balanceamento dos ecossistemas, natural, artificial cultural, visando à conservação da 

saúde pública e da dignidade da pessoa humana.  Nem todo bem jurídico é carecedor de 

proteção penal, mas apenas os bens considerados fundamentais para a vida social. A 

tutela penal só será usada nos casos em que as condutas provoquem ou possam provocar 

dano a bens jurídicos relevantes, quando se constitua a única forma de impedir que o 

mesmo ocorra. 

Tal é a preocupação com a tutela penal ambiental que qualquer pessoa, ao 

analisar a Lei de Crimes Ambientais, perceberá, a partir de sua subdivisão em crimes 

contra a fauna, flora, poluição e outros crimes, ordenamento urbano, patrimônio cultural 

e administração ambiental, que o bem jurídico por ela tutelado apresenta sanções muito 

brandas, haja vista o fato de poucos delitos serem punidos com reclusão, fazendo com 

que os crimes sejam considerados de pequeno e médio potencial ofensivo. 

Um fato só deve ser criminalizado se for absolutamente indispensável à tutela de 

um bem jurídico basilar, posto que o Direito Penal deve ser a última opção para dirimir 

os conflitos havidos em uma sociedade. A isso a doutrina chama de princípio da 

intervenção mínima, o qual impede a elaboração do tipo penal incriminador. Já no 

princípio da insignificância, a norma encontra-se em vigor, com seus tipos penais, os 

quais não devem ser postos em prática em um caso concreto em razão da insignificância 

da conduta em questão. 
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Sabendo disso, há que se analisar, ainda que sucintamente, o conceito de delito 

de bagatela, o qual não possui dispositivo explícito em nenhum instrumento legislativo, 

mas sim da doutrina e jurisprudência, buscando descriminalizar condutas típicas, mas 

com um grau de relevância tão baixo que a sociedade não clama por sua punição, por 

não atingir ferozmente o bem jurídico protegido. 

A simples proteção administrativa e civil não é considerada suficiente, fazendo 

necessária a tutela penal. A proteção administrativa fica evidente quando se depara com 

as dificuldades estruturais dos órgãos ambientais, acarretando também a falta de 

agilidade na resolução dos casos, sem falar dos casos de omissão. A proteção civil, 

apesar de um pouco mais eficiente, já que ainda que as empresas sejam penalizadas, não 

sentem os efeitos de tal penalidade por conseguirem recuperar-se rapidamente do 

“desfalque” sofrido, através da elevação de seus preços.  

 Uma sanção penal pode ser ainda pior para uma empresa do que apenas a 

sanção civil, pois respondendo penalmente denegrirá sua imagem junto aos seus 

consumidores, investidores, refletindo em seu patrimônio. 

Afirma  Ney de Barros Bello Filho 9 que “ a maior parte dos crimes ambientais é 

cometida por pessoas não naturais, mas pessoas jurídicas. Caso o direito ambiental não 

reconheça esta realidade, acabará por se tornar inócuo, por não reprimir criminalmente 

exatamente o maior responsável pelos crimes ambientais em larga escala”.  

  Há tempos é observado o fato de que as punições administrativas e civis, no 

que concerne ao meio ambiente, não têm surtido efeito seja pelo não recolhimento das 

multas aos cofres públicos ou pela demora no trâmite de ações civis públicas, fazendo 

com que se torne ingente a aplicação da tutela penal, devido ao seu caráter repressivo, 

intimidativo e educativo, observando-se a tendência atual de responsabilização penal da 

pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais. 

Deve-se perceber que o meio ambiente só será melhor protegido, tutelado 

quando as pessoas jurídicas, suas principais agressoras, forem responsabilizadas 

criminalmente pelos danos a ele causados, o que denota a importância da tutela penal do 

meio ambiente face à sua incontestável relevância. 

Para as infrações penais ambientais cabe punição tanto para a ação dolosa 

quanto para a culposa. Dolosa quando o agente quer ou assume o risco de produzir o 

                                                 
9 Apud Gaspar Alexandre, p. 117. 
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resultado (dolo eventual); culposa, quando o agente que deu causa ao resultado o fez por 

negligência, imprudência ou imperícia, nos termos do Código Penal. 

Vale ressaltar que mesmo ao agir de forma culposa o agente pode alegar que 

praticou o crime por desconhecimento da lei, até porque a Lei de Introdução ao Código 

Civil, usada analogicamente para vários outros ramos do Direito, como o Penal, afirma 

em seu artigo 3º que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a 

conhece. 

O sistema penal francês consagrou o princípio da especialidade, segundo o qual 

a pessoa jurídica somente será processada se sua responsabilidade estiver expressamente 

prevista na lei, sendo definidas taxativamente. No sistema brasileiro, o entendimento é 

de que os pressupostos de figuração da pessoa jurídica como sujeito penal e as 

penalidades a ela plicadas deveriam estar cristalinos na legislação pátria e como não o 

estão, apresentam clara afronta ao princípio constitucional da tipicidade legal ou da 

legalidade, consagrado no art. 5º, XXXIX, da Carta Magna Brasileira, citado alhures. 

Há quem defenda o entendimento de que a Lei de Crimes Ambientais não fere o 

princípio da legalidade como, por exemplo, Celeste Gomes10, para quem o fato de não 

ter feito menção expressa às pessoas jurídicas como sujeitos de direito penal em parte 

especial não torna inaplicáveis os dispositivos constantes da parte geral da referida Lei. 

Quanto à aplicação das penas, alguns entendem ser perfeitamente cabível a 

aplicação das previstas na parte geral, sem considerar aquelas constantes da parte 

especial, competindo ao magistrado fixar que pena será compatível, apropriada à pessoa 

jurídica. Outros defendem que em se tratando de pessoas jurídicas, por haver 

incompatibilidades, as penas privativas de liberdade devem, obrigatoriamente, ser 

convertidas em uma daquela penas previstas na parte geral.  

A ilustre Ada Pellegrini Grinover11 aduz que a falta de dispositivos penais 

próprios para as pessoas jurídicas não impede a responsabilização penal das mesmas, 

posto que cabe perfeitamente a integração da Lei de Crimes Ambientais com as normas 

existentes sobre representação em juízo, competência, processo e procedimento, dentre 

outras garantias processuais, tanto em relação ao Código de Processo Civil, quanto ao 

de Processo Penal e a Lei nº. 9.099/95. Por exemplo, a representação em juízo da pessoa 

                                                 
10 Apud Gaspar Alexandre, p. 157. 
11 Apud Alexandre Gaspar, p. 159. 
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jurídica ativa e passivamente pode ser regulada pelo art. 12, VI e VIII, do Código de 

Processo Civil. 

Os representantes legais das empresas são figuras essenciais quanto à 

responsabilização penal, já que as infrações imputadas a uma pessoa jurídica certamente 

corresponderão a uma imputação da pessoa física ou natural, haja vista que as condutas 

criminosas das pessoas jurídicas são conseqüências das condutas criminosas de seus 

representantes legais, órgão colegiado e até mesmo um preposto, desde que haja uma 

ordem expressa para fazer ou deixar de fazer algo considerado criminoso. 

Existe a interpretação de que a expressão “representantes legais” engloba 

gerentes, administradores, dirigentes, prepostos ou qualquer outra pessoa que esteja 

agindo em nome dos interesses da empresa, tendo o poder de representá-la. 

Representante legal seria aquele que exerce tal função em virtude da lei, podendo ser o 

presidente, diretor, administrador, gerente, dentre outros. Já o representante contratual é 

aquele que age em nome de suas funções elencadas no estatuto da empresa, podendo ser 

o preposto, mandatário, auditor, etc.. Existe ainda a figura do órgão colegiado, criado 

pela sociedade anônima, cuja responsabilidade pode recair na figura do técnico, 

conselho de administradores, dentre outros. 

É claro que a empresa não responderá quando o representante agir em nome 

próprio, na defesa de interesses pessoais, ou em nome de terceiros. 

A Lei nº. 9.605/98 traz em seu corpo os artigos 2º e 3º, cujas letras assim 

aduzem: 
Art. 2º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 

previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua 

culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e 

de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 

jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua 

prática, quando podia agir para evitá-la. 

Art. 3º - As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu de 

órgão, no interesse ou benefício de sua entidade. 

Parágrafo Único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 

pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 
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Observe-se que a legislação brasileira ambiental adotou o sistema da dupla 

imputação ao permitir a co-autoria em seus dispositivos, evitando que a 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas deixe passar impune a responsabilidade das 

pessoas naturais e vice-versa. 

As sanções penais, enumeradas no artigo 21 da Lei 9.605/98, são multa, 

restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade, podendo ser aplicada 

alternativa ou cumulativamente. 

O Art. 22 da mesma Lei dispõe sobre as penas restritivas de direito aplicáveis às 

pessoas jurídicas, sendo: suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária 

de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como dele obter subsídios, subvenções e doações. 

A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo 

às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. A 

interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 

funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com 

violação de disposição legal ou regulamentar. Já a proibição de contratar com o Poder 

Público ou dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 

dez anos. 

A pena de multa não possui um critério certo, embora a Lei estabeleça que sua 

fixação deverá observar as condições econômicas do infrator (art. 6º) e calculada de 

conformidade com o estipulado no Código Penal, podendo ser aumentada em até três 

vezes, caso seja observado que o montante da vantagem auferida pela pessoa jurídica 

com o crime é tamanho que comporte uma indenização de grande monta. 

Poderá ser a pessoa jurídica privada total ou parcialmente de exercer suas 

atividades, quando pratique ato atentatório ao meio ambiente. Havendo interdição de 

estabelecimento, deverá ser sempre temporária, já a suspensão poderá ou não ser 

definitiva. A proibição de contratar com o Poder Público consiste na vedação de 

participar de processos licitatórios, receber subvenções ou subsídios. 

Além das penalidades previstas nos artigos citados, o art. 23 da lei nº. 9.605/98 

traz ainda as penas de prestação de serviços à comunidade, que são: custeio de 

programas e projetos ambientais; execução de obras de recuperação de áreas 

degradadas; manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais e 

culturais públicas. 
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No art. 24 existe a determinação de que “a pessoa jurídica constituída ou 

utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de 

crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será 

considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário 

Nacional”. Alguns entendem ser esta a pena mais grave a ser aplicada. 

Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica toda vez que sua personalidade 

represente empecilho ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, 

permitindo que o juiz da causa atenha-se apenas aos seus administradores, já que a 

pessoa jurídica servia apenas de dissimulação para que pudessem ser praticados os mais 

diversos crimes em seu nome. 

Para Sirvinskas,12 o artigo 24 supramencionado é como se fosse uma pena de 

morte, haja vista decretar a liquidação da pessoa jurídica, o que pode acarretar sua 

falência, sua morte e a Carta Magna não admite pena de morte. Aduz que os elementos 

do Direito Penal como tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade são de aplicação 

exclusivamente humana, não podendo ser aplicados à pessoa jurídica. Além do mais, a 

Lei de Crimes Ambientais ofenderia também a Constituição Federal o Brasil no tocante 

ao princípio do devido processo legal, da culpabilidade e da pessoalidade, segundo o 

qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado. As penalidades cabíveis à pessoa 

jurídica abarcariam seus acionistas credores, funcionários, dentre outros. 

Ainda leva em consideração o fato da apuração da culpabilidade da pessoa 

jurídica, com o objetivo de individualizar a pena, já que não havendo condições de se 

apurar tal culpabilidade, estar-se-ia permitindo a aplicação da responsabilidade objetiva, 

o que considera inconstitucional. Nesse sentido, o princípio da punibilidade, previsto no 

art. 59 do Código Penal, também não poderia ser aplicado ao caso, pois as pessoas 

jurídicas não são capazes de expressar emoções e sentimentos humanos. 

Igual entendimento é o de Bittenocurt13, ao enfatizar que o crime somente pode 

ser cometido por ação humana, por vontade de um ser vivo nascido de uma mulher. 

“Sem vontade não há ação, pois o homem não é capaz nem de cogitar de seus objetivos, 

se não lhe reconhece o poder concreto de prever os limites de sua atuação”. A pessoa 

jurídica carece de maturidade e higidez mental, sendo inimputável. Esclarece que a 

                                                 
12 Idem, Tutela penal do meio ambiente: breves considerações atinentes à Lei 9605 de 12 de fevereiro de 
1998.-3.ed. rev.atual. e ampl.- São Paulo: Saraiva, 2004. p. 55. 
13 Ibid., p. 60. 
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criminalidade moderna precisa da atualização do Direito Penal, o qual possui alguns 

princípios superados, devendo ser orientado pela prevenção do dano.  

Outro entendimento é no sentido de que as denúncias feitas pelo Ministério 

Público devem conter qual o tipo de pena a ser aplicada ao caso concreto. A dificuldade 

estaria na dosimetria da pena, a qual deve ser feita após análise dos danos e sua 

conseqüência e extensão. 

Apesar dos motivos expostos, entende ainda o referido autor que, apesar de a 

doutrina majoritária não admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, o direito 

deve se adaptar às novas transformações pelas quais o mundo passa, de modo que ainda 

que o direito penal esteja defasado por se basear no princípio societas delinquere nos 

potest, deverá ser reformulado para atender esse anseio social que é a responsabilização 

da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais. 

 

 

3. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ATUAÇÃO AMBIENTAL 

 

Como já foi visto, o Ministério Público tem como uma de suas funções 

institucionais a defesa dos direitos difusos, dentre eles o meio ambiente, tendo como 

meio de atuação o oferecimento de denúncia para instauração de processo crime e a 

propositura de ação civil pública, para resguardar os mais relevantes interesses sociais. 

A Constituição Federal de 1988 concedeu ao Ministério Público o status de 

Instituição, mas sem personalidade jurídica, ao prescrever em seu artigo 127 que o 

mesmo é “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”. 

Ao Ministério Público cabe a defesa da ordem jurídica através da proteção do 

Estado de Direito, do interesse público e social. Atua judicialmente na medida em que 

propõe ações de interesse coletivo objetivando o cumprimento das leis, o 

estabelecimento da paz, o equilíbrio social e a liberdade entre as pessoas. 

Defende também o regime democrático, pois desta forma é que poderá fazer 

cumprir sua destinação constitucional, caso contrário estaria fazendo valer o regime 

autoritário e levando e consideração interesses políticos e econômicos. Zela pelos 

interesses individuais e sociais indisponíveis ao cuidar de bens como a vida, liberdade 

de pensamento, liberdade de ir e vir, meio ambiente, individualidade, patrimônio 

histórico, cultural, artístico, paisagístico, direitos do consumidor, saúde pública, 
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educação, dentre outros, ou seja, os mais relevantes interesses dos indivíduos e da 

sociedade como um todo.  

Por meio da instituição Ministério Público o Estado pode exercer sua soberania, 

uma vez que ao agir, o faz devido à indisponibilidade do direito e dos poderes 

constitucionais legais, tendo para isso uma autonomia institucional, conforme se 

observa da redação do artigo 127, §2º da Constituição Federal. 

Figura essencial no Parquet é o promotor de justiça, ao qual tem o poder de 

tutela penal e cível, podendo investigar, promover ação, fiscalizar sempre que a questão 

for de sua competência, atuando de forma indutiva e determinante das atividades sociais 

e dos atos daqueles encarregados da ordem pública, jurídica, política e econômica, tanto 

que pode requisitar documentos de órgãos, solicitar vistorias, fiscalização, investigação, 

laudos, enfim, tudo o que for necessário aos desfecho de seu trabalho. 

O Ministério Público possui uma responsabilidade funcional baseada nos 

princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, e apresenta como 

órgãos principais da Administração Superior a Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio 

de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria-

Geral do Ministério Público. 

A atuação processual do Ministério Público apresenta-se de forma inegável no 

artigo 81 do Código de Processo Civil como autor da ação ou fiscal da lei. Na área cível 

tem o respaldo da Lei nº 8.079/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei de Ação 

Civil Pública (Lei nº 7.347/85) em seus artigos 5º, caput, e § 1º e 6º; e artigo 8º, §1º.  

No âmbito penal o Ministério Público deverá promover a devida denúncia para 

os crimes de ação pública, tendo a titularidade exclusiva para a propositura de ações em 

face de autores de crimes ambientais, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, tendo os 

promotores de justiça a faculdade de instaurar procedimentos administrativos de ofício 

ou por ocasião de recebimento de representação ou informação sobre crimes ambientais. 

Ressalte-se que qualquer pessoa sabedora de crime contra o meio ambiente (ou 

qualquer outra espécie de delito em que caiba ação civil pública) pode provocar a 

iniciativa do Ministério Público.  

É notória a evolução do Ministério Público por conta das atribuições que lhes 

foram dadas pela Constituição Federal, no entanto, muitas vezes sua atuação se encontra 

subjugada pelo sistema econômico e político vigente, como se pode observar com os 

empecilhos manifestados em alguns julgamentos. 
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Não há como negar que as empresas, grandes ou pequenas, são atualmente 

molas-mestras da economia brasileira, mas ao tempo em que impulsionam a economia, 

muitas vezes prejudicam o meio ambiente, pois suas atividades geralmente não 

apresentam planejamento contra impactos ambientais. 

Estando a par de tal situação, o Ministério Público tem o dever de agir, 

encontrando muitas vezes oposição ferrenha de setores políticos, sociais, empresariais e 

porque não dizer jurídicos, atingindo muitas vezes desde a parte meramente 

administrativa de sua atuação. 

Em sede de meio ambiente, é conflituosa a relação entre o interesse público e o 

privado, de modo que a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado é deveras difícil, haja vista não haver consonância da proteção ambiental com 

o desenvolvimento econômico. Alguns consideram que tal compatibilização é 

impossível, pois o capitalismo gera ganância e pensar em meio ambiente equilibrado, 

preservado para presentes e futuras gerações é pura utopia. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar estudos acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica pela prática 

de crimes ambientais é tarefa que exige muito estudo e compreensão da Constituição 

Federal do Brasil, do Código Penal e das legislações ambientais esparsas. 

Não obstante as discussões sobre o tema, o entendimento que aqui se buscou 

estabelecer foi no sentido da possibilidade de aplicação do dispositivo constitucional 

constante dos artigos 173, §5º e 225, §3º às pessoas jurídicas. 

Essa responsabilização é importante, pois cria uma nova tutela ambiental e atua 

de modo a prevenir danos causados ao meio ambiente, haja vista serem as pessoas 

jurídicas consideradas seus maiores sujeitos degradantes. 

A Carta Magna de 1988 foi feliz ao criar tais dispositivos, pois revolucionou, 

inovou especialmente na questão relacionada ao meio ambiente. A necessidade dessa 

renovação era premente, assim como o é a renovação da legislação penal brasileira, de 

modo a consagrar e não deixar vícios e dúvidas quanto à responsabilização criminal das 

pessoas jurídicas. 
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A Lei de Crimes Ambientais, apesar de algumas lacunas e imperfeições, 

especialmente no tocante às especificidades das penas a serem aplicadas, tanto quanto à 

sua destinação quanto ao seu limite, também só corroborou para essa evolução jurídica, 

representando um avanço muito grande. 

Vale ressaltar que muitos países, principalmente os europeus e outros como 

Japão e Estados Unidos, consagraram a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 

inclusive pela prática de crimes ambientais, o que não foi diferente com o Brasil. 

Nesse diapasão, deve ser enfatizada atuação do Ministério Público, em especial 

o do Estado do Amazonas, no sentido de fazer cumprir as determinações constitucionais 

acerca da responsabilização da pessoa jurídica. 

Sua atuação só veio consagrar a sujeição criminal ativa das pessoas jurídicas ao 

elaborar peças de acusação, denúncias, firmar termos de ajustamento de condutas com 

empresas e seus representantes legais e dentro destes procurar aplicar as cláusulas 

previstas na lei, como as sócio-educativas. 

Resta agora completar a reforma das legislações penais e ambientais para que 

essa celeuma, envolvendo as questões ambientais e as pessoas jurídicas, seja de uma vez 

por todas resolvida e principalmente para atender os anseios da sociedade, cuja 

evolução se dá de forma mais ágil que o direito, evolução que em alguns casos prejudica 

a ela própria, posto que questões semelhantes à enfocada neste trabalho apresentam 

difícil solução pelos debates calorosos que se insurgem. 

Espera-se que haja maior respeito ao meio ambiente e às normas vigentes de 

modo a prevenir e coibir ações lesivas, cuidando para que novos agentes causadores de 

danos ambientais, como as pessoas jurídicas – sagradas as maiores degradadoras da 

atualidade – não consigam se prevalecer de sua posição e de lacunas da lei para auferir 

vantagens com o descumprimento da legislação e permaneçam na impunidade. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal. 

BRASIL. Lei nº.5.869 de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. 

<http://www.planalto.gov.br>.Acessos vários. 

BRASIL. Decreto-Lei nº.2.848, de 07 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal.  

5462



 < http://www.planalto.gov.br>. Acessos vários. 

BRASIL. Decreto-Lei nº.3.869 de 03 de outubro de 1941. Institui o Código de Processo 

Penal. < http://www.planalto.gov.br>. Acessos vários. 

BRASIL. Lei nº. 6.938/81 Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. In: Legislação 

ambiental brasileira. 6. ed. Manaus, [s.n.], 2005, 189 p. 

BRASIL. Lei nº. 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais. In: Legislação ambiental 

brasileira. 6. ed. Manaus, [s.n.], 2005, 189 p. 

BRASIL. Lei nº 8.625/93 - Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 

 < http://www.planalto.gov.br>. Acessos vários. 

CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos. A lei ambiental comentada artigo 

por artigo: aspectos penais e processuais penais. São Paulo: Lemos e Cruz, 2005. 

COSTA, José Kalil de Oliveira e. O Ministério Público e a atuação ambiental in: 

Aspectos processuais do direito ambiental/ organizadores, José Rubens Morato Leite, 

Marcelo Buzaglo Dantas – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, 

Flávio Dino de Castro e. Crimes e infrações administrativas ambientais: comentários à 

Lei nº 9.605/98, 2.ª edição ver. e atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4ª.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

FREITAS, Gilberto Passos de. Ilícito penal ambiental e reparação do dano/ Gilberto 

Passos de Freitas. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

GOMES, Luiz Flávio; GRINOVER, Ada Pelegrini; BITTENCOURT, Cezar Roberto; 

et. al. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e medidas provisórias e direito penal. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.  

GUIMARÃES, Ruy Malveira. Aplicação do princípio da insignificância nos crimes 

ambientais. Cadernos de Meio Ambiente. vol.01. Ministério Público do Estado do 

Amazonas. Janeiro-dezembro 2004. 

LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo, 

extrapatrimonial/ José Rubens Morato Leite. – 2.ed. rev.,atual. e ampl. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental/ Luís Carlos Silva de 

Moraes. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

ROTHENBURG, Walter Claudius. A pessoa jurídica criminosa. Curitiba: Juruá, 1997. 

5463



SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5.ed. Malheiros, 2004. 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente: breves considerações 

atinentes à Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998.- e.ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

_______Manual de Direito Ambiental, 1ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002. 

SOUZA, Gaspar Alexandre Machado de. Crimes ambientais: responsabilidade penal 

das pessoas jurídicas. Goiânia: AB, 2003. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral/ Sílvio de Salvo Venosa.- 3.ed.- 

São Paulo: Atlas, 2003. – (Coleção de direito civil; v.1) 

Sites: http://www.planalto.gov.br 

          http:// www.stf.gov.br 

          http:// www.stj.gov.br 

5464



JUSTIÇA RESTAURATIVA, CAPITAL SOCIAL E COMUNIDADE: DO 

CONFLITO À COOPERAÇÃO UMA PERSPECTIVA NO ESPAÇO LOCAL 

 

Rosane T. C. Porto∗

                                         Sabrina Cassol∗∗

                                                                                             Rosane Terra∗∗∗

 

RESUMO  

Este artigo tem por finalidade discorrer sobre a relevância do capital social e da 

comunidade nas resoluções de conflitos pela Justiça Restaurativa, que está sendo 

aplicada na 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Nesse contexto, 

reafirma-se a necessidade do reconhecimento dos sujeitos de direitos e o fortalecimento 

do capital social como ícone do sentimento de pertencimento a uma comunidade para se 

buscar do Estado políticas públicas que contribuam para a diminuição da pobreza, da 

exclusão e da desigualdade social no espaço local. Logo, a resolução de conflitos no 

espaço local perpassa pelo comprometimento e apoderamento dos atores sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

JUSTIÇA RESTAURATIVA, ADOLESCENTE, CAPITAL SOCIAL 

 

RESUMEN 

El presente artículo tiene por finalidad discurrir sobre la relevancia del capital social y 

de la comunidad en las resoluciones de los conflictos por la Justicia Restaurativa, que 

está siendo aplicada en la 3ª Vara del Juizado de la Infancia y de la Juventud de Porto 

Alegre. En este contexto se reafirma la necesidad del reconocimiento de los sujetos de 
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derechos y el fortalecimiento del capital social como ícono del sentimiento e 

pertenecimiento a una comunidad para buscarse de lo Estado políticas públicas que 

contribúan para la disminución de la pobreza, de la exclusión social y de la desigualdad 

social en el espacio local. Luego, la resolución de conflictos en el espacio local sigue 

por el comprometimiento y apoderamiento de los actores sociales. 

 

PALABRAS CLAVES 

JUSTICIA RESTAURATIVA, ADOLESCENTE, CAPITAL SOCIAL 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 
 

Ante o problema da violência e da criminalidade infanto-juvenil, além de outros 

indicadores na sociedade como a pobreza, a exclusão social e a desigualdade, que 

invadem as relações sociais de maneira incisiva e evasiva, está a preocupação e a 

importância de se refletir sobre tais fenômenos com a premissa de procurar saídas que 

sinalizam para a melhor forma de concretizar políticas públicas de inclusão social 

dentro desse cenário. Nesse sentido, torna-se pontual apresentar ao leitor a Justiça 

Restaurativa aplicada a adolescentes autores de ato infracional na execução de medidas 

socioeducativas, e, diga-se de passagem, que esse outro modelo de justiça que também 

tem por base fundamentos teóricos do direito penal e da criminologia, está sendo 

desenvolvido pela 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Dentro 

de tal perspectiva, o mote central do presente trabalho questiona Quais os possíveis 

desafios para a implementação e a concretude da Justiça Restaurativa? Da mesma forma 

contextualiza sobre o capital social e o lugar da comunidade na resolução de conflitos. 

 

Nesse caminho, destacar-se-á a origem e o acolhimento da Justiça Restaurativa no 

cenário internacional cotejando a experiência de Porto Alegre com as práticas 

restaurativas. Assim, fiéis a essa perspectiva e para o cotejo minimamente sério que essa 

emblemática suscita, é que também se faz necessário ressaltar a importância do capital 

social e da comunidade no espaço local no contexto aqui exposto.  
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1. A  origem e acolhimento da Justiça Restaurativa no cenário global 

 
Essa terminologia é atribuída a Albert Eglash que, em 1977, escreveu um artigo 

intitulado Beyond Restitution: Creative Restitution. No referido trabalho, há três 

respostas ao crime, que são: a retributiva baseada na punição; a distributiva voltada para 

a reeducação; e a restaurativa, tendo como fundamento a reparação1. Nas palavras de 

Nuria Belloso: 

   
La expresión restorative justice fue impulsada por el Congreso Internacional 
de Criminología de Budapest de 1993 y ha ganado nuevos adeptos mediante 
las Conferencias internacionales de Victimología de Adelaida (Australia) en 
1994, Ámesterdam en 1997 y Montreal en 2000. La justicia reparadora ha 
sido definida por Marsahll como “un proceso en el que todas las partes 
afectadas por una ofensa llegan conjuntamente a resolver de forma colectiva 
como tratar la situación creada por la ofensa y sus implicaciones para el 
futuro”.2  

 

Entre os conceitos mais relevantes de Justiça Restaurativa no mundo está o do 

advogado norte-americano Howard Zher, considerado um dos fundadores e principais 

teóricos sobre Justiça Restaurativa, tendo como destaque a obra “Changing Lenses” 

(trocando as lentes). Desenvolveu um estudo detalhado das concepções fundamentais da 

Justiça Restaurativa, merecendo ênfase os seguintes pontos: o crime é 

fundamentalmente uma violação de pessoas e relações interpessoais; as violações criam 

obrigações e responsabilidades; e a Justiça Restaurativa busca curar e corrigir 

injustiças.3  

 

Dentro desse cenário, ressalta-se que os primeiros registros sobre práticas 

restaurativas foram apontados nos Estados Unidos, em 1970, sob a forma de mediação 

entre réu e vítima. O Instituto para Mediação e Resolução de Conflito (IMCR)  utilizou 

53 mediadores comunitários e recebeu 1.657 indicações em 10 meses. Por volta do ano 

de 1976, foi criado no Canadá e na Noruega o Centro de Justiça Restaurativa 

Comunitária de Victoria. Em meados de 1980, surgiram na Austrália três Centros de 

                                                 
1 GALLI, Marcelo. Um novo modo de olhar o Direito. Revista Visão Jurídica, São Paulo, n.4,p.14-16, 
jan.2007. 
2 MARTÍN, Nuria Belloso. (Org.). Mediación Penal de Menores. In:____. Estúdios sobre mediación: la 
ley de mediación familiar de Castilla y León.  Espanha: Junta de Castilla y León, 2006, p.302. 
3 ZEHR, Haward; MIKA, Harry. Conceitos fundamentais da justiça restaurativa. Michigan: Michigan 
University, [s.d.] Mimeo. 
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Justiça Comunitária experimentais em Nova Gales do Sul. Além desses países, cite-se o 

Reino Unido, no ano de 1982, com o primeiro serviço de mediação comunitária; no ano 

de 1988, na Nova Zelândia, tendo como seu marco incial a mediação vítima-agressor e 

depois de um ano foi recepcionada pelo respectivo ordenamento jurídico a « Lei Sobre 

Crianças, Jovens e suas famílias », incorporando a Justiça Penal Juvenil.4  

 

Ademais, no ano de 1994, nos Estados Unidos da América, pesquisadores da área 

localizaram 123 programas de mediação vítima-infrator no país. Ressalta-se que no de 

1999 foram realizadas conferências de grupo familiar de bem-estar e projetos piloto de 

justiça em curso na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha 

e na África do Sul. Aliás, em meados de 2001, o Conselho da União Européia decidiu 

sobre a participação das vítimas nos processos penais para implementação de lei nos 

Estados. No ano de 2002, as Resoluções do Conselho Econômico e Social da 

Organização das Nações Unidas - ONU criam conceitos relativos à Justiça Restaurativa, 

apoiando a sua implementação.5

 

Na Europa geralmente se utiliza o termo mediação que, completado pelo de 

reparação se refere ao resultado pretendido pela mediação. No âmbito internacional, se 

utiliza mais a expressão justiça reparadora, tradução da terminologia inglesa restorative 

justice.6

 

A Justiça Restaurativa ou reparadora é apresentada por seus defensores como um 

novo paradigma, que discorre sobre uma alternativa ao modelo tradicional de justiça  

retributiva e ao modelo, supostamente fracassado de justiça reabilitadora. O paradigma 

restaurativo seria uma resposta socialmente construída que trataria razoavelmente da 

reparação do dano, sem valer-se do castigo como censura ao delito.7 Nesse sentido, 

reforça a idéia, ainda que, muitos especialistas da área entendem que os atos punitivos 

                                                 
4 BRANCHER, Leoberto Narciso. Diferentes países e culturas, a mesma inquietude social<Disponível em: 
www.justica21.org.br/interno.php?ativo=HISTORIA> Acessado em 22 de abril de 2006. 
 
5 BRANCHER, Leoberto Narciso. Diferentes países e culturas, a mesma inquietude social<Disponível em: 
www.justica21.org.br/interno.php?ativo=HISTORIA> Acessado em 22 de abril de 2006 
6 MARTÍN, Nuria Belloso. (Org.). Mediación Penal de Menores. In:____. Estúdios sobre mediación: la 
ley de mediación familiar de Castilla y León.  Espanha: Junta de Castilla y León, 2006, p.301-302. 
7 Ibidem, p. 302. 
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com caráter exclusivo de castigo não atendem de maneira satisfatória às expectativas de 

efetivamente resolver-se o conflito. Portanto, os atores envolvidos no processo são co-

responsáveis para que a efetivação e a consolidação de acordos mútuos demandem a 

diminuição dos traumas ocasionados pelos atos violentos, assim como o ofensor 

responda pelos seus atos ilegais e de maneira proporcional. Por conseguinte, Nuria 

Belloso explica que: 

 
El grupo de expertos de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal de las Naciones Unidas lleva desde 2002 trabajando para intentar 
definir unas bases generales de la justicia restaurativa. Por Justicia 
restaurativa entienden todo proceso en que la víctima, el delincuente y, 
cuando proceda, cualquier otra persona o miembro de la comunidad 
afectados por el delito, participen conjuntamente y de forma activa en la 
resolución de cuestiones derivadas del delito, con la ayuda de un mediador o 
facilitador.8

 

Note-se que a Comissão de Prevenção do Delito e Justiça Penal das Nações 

Unidas, ao definir de maneira geral a Justiça Restaurativa, reconhece a sua importância 

para a resolução dos conflitos. Para Lade Walgrave, “a Justiça Restaurativa caracteriza-

se pela tentativa de fazer justiça por meio da reparação do dano”, mas que vai além do 

que está previsto na legislação civil, pois também atenta aos atos infracionais que são da 

seara penal.9  

 

Segundo, ainda, Nuria Belloso: 

 
En Europa, a partir de 1977 comienzan a implantarse distintos programas en 
países como Inglaterra, Finlandia, Noruega, Alemania, Austria y Francia, 
entre otros. La Recomendación núm. (99) 19, de 15 de septiembre de 1999, 
del Comitê de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa 
sobre la mediación en materia penal, apunta que ésta “debería ser posible en 
todas las fases del procedimiento de justicia penal”. La Decisión marco del 
Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la Víctima 
en el proceso penal, supone un paso más en esta dirección. Según se dispone 
en el artículo 10, los Estados miembros “procurarán impulsar la mediación en 
las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo 
de medida”. La justicia restaurativa se basa en formas de justicia 
tradicionales e indígenas en las que el delito se considera fundamentalmente 
un daño a la persona. La justicia restaurativa se configura como una respuesta 
evolutiva el entendimiento y promueve la armonía social mediante la 
recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades. Permite a 

                                                 
8 Ibidem, p.301. 
9 WALGRAVE, Lade. Imposição da restauração no lugar da dor: reflexões sobre a reação judicial ao 
crime. In: SLAKOMON, Catherine; Machado, Maíra Rocha; Bottini, Pierpaolo Cruz (Org.). Novas 
direções na governança da justiça e da segurança. Brasília-DF: Ministério da Justiça 2006, p. 443. 
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los afectados por el delito compartir francamente sus sentimientos y 
experiencias, y tiene por objeto atender sus necesidades.10  

 

Nesse cenário, a Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, 

em que a vítima e o infrator e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da 

comunidade afetados pelo crime como sujeitos centrais, participam coletiva e 

ativamente na construção de soluções aos traumas causados pelo crime.11 No mesmo 

sentido, Myène Jaccoud define como sendo uma aproximação que privilegia toda a 

forma de ação, individual ou coletiva, visando corrigir as conseqüências vivenciadas por 

ocasião de uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes 

ligadas a um conflito.12

 

Destacando a experiência da Nova Zelândia13, também Chile, Argentina e 

Colômbia caminham em direção à Justiça Restaurativa. Além disso, no Brasil ressalta-

se a experiência com as práticas restaurativas desenvolvidas pela 3ª Vara do Juizado da 

Infância e Juventude de Porto Alegre. 

 

Embora as experiências na 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude sejam 

recentes para uma avaliação dos seus resultados, e Morris14 entenda que ainda não há 

uma definição sólida e única do que realmente signifique restaurar nesse modelo de 

justiça, sua afirmação é bem vinda no que diz respeito à situação de que nenhum 

resultado reparador poderá desfazer anos de marginalização, pobreza, exclusão e 

desigualdade vivenciados pelos infratores, no caso em tela, pelo adolescente. Por isso, 

                                                 
10 MARTÍN, Nuria Belloso. (Org.). Mediación Penal de Menores. In:____. Estúdios sobre mediación: la 
ley de mediación familiar de Castilla y León.  Espanha: Junta de Castilla y León, 2006, p.308. 
11 PINTO, Renato Sócrates, et. al., Justiça Restaurativa é possível no Brasil ? In:SLAKMON, C., R. De 
Vitto, e R. Gomes Pinto, (Org.), Justiça Restaurativa, Brasília-DF: Ministério da Justiça e Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento- PUND, 2005, p.20-21. 
12 JACCOUD, Myène, et. al., Princípios, tendências e procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa 
In:SLAKMON, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, (Org.), Justiça Restaurativa, Brasília-DF: Ministério 
da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PUND, 2005, p.169. 
13 O movimento foi gerado a partir da grande insatisfação na comunidade Maori pela maneira que eles e 
seus jovens eram tratados pelas agências sociais e pelo sistema de justiça criminal. Ver: MARSHALL, 
Chris; BOYACK, Jim & BOWEN, Helen. Como a Justiça Restaurativa Assegura a Boa Prática: Uma 
Abordagem Baseada em Valores. n: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello 
Tamm (Orgs.). Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: MJ e PNUD, 2005. Disponível em: 
<www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA> Acessado em: 17mai2006.  
14 MORRIS, Alison et. al; Criticando os críticos Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa 
In:SLAKMON, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, (Org.), Justiça Restaurativa, Brasília-DF: Ministério 
da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PUND, 2005, p. 449-450. 
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nada demais em reconhecer que assim como o outro sistema de justiça, o retributivo 

(pautado exclusivamente na punição), também o da Justiça Restaurativa tem limitações 

ou desafios. Entre eles, está um olhar mais atento à criminologia da reação social, da 

qual, poderia contribuir para o seu desenvolvimento como modelo de resolução de 

conflitos.15

 

Dito de outro modo, Benedetti chama a atenção ao aspecto da Justiça Restaurativa 

ter um discurso contrário ao direito penal retributivo, mas na prática estar valendo-se de 

conceitos similares como: responsabilidade baseada no reconhecimento da autoria do 

ofensor, vergonha reintegrativa como sinônimo de sentimento de culpa e que pode 

apresentar uma forte relação com a estigmatização, a participação da comunidade no 

processo e a presunção de consenso. Além disso, seus defensores admitem a 

permanência da justiça penal tradicional para os casos que esse modelo não conseguisse 

sustentar a resposta adequada.16

 

A esse respeito, entende-se que realmente a Criminologia pode contribuir muito 

para dar mais sustentabilidade a Justiça Restaurativa, contudo, não para deixar de 

novamente se referir aqui, que o modelo restaurativo surgiu de movimentos de direito 

penal, que se propuseram a discutir também o papel da vítima dentro do conflito. 

Embora alguns autores, mencionem como a Justiça Restaurativa como um modelo que 

possa substituir a Justiça penal tradicional, acredita-se que não seja bem uma 

substituição, e sim uma regeneração e percepção jurídica social de como se pode melhor 

solucionar os conflitos, aplicando valores menos estigmatizantes, rotuladores, seletivos; 

e principalmente que o direito penal não seja empregado como solução de todos os 

conflitos. Em linhas gerais, que seja o último mecanismo de controle e coesão social, ao 

contrário continuará fadado ao fracasso social.  

 

                                                 
15 BENEDETTI, Juliana Cardoso. A justiça restaurativa em face da criminologia da reação social. In: 
SLAKOMON, Catherine; Machado, Maíra Rocha; Bottini, Pierpaolo Cruz (Org.). Novas direções na 
governança da justiça e da segurança. Brasília-DF: Ministério da Justiça 2006, p. 514. 
 
16 BENEDETTI, Juliana Cardoso. A justiça restaurativa em face da criminologia da reação social. In: 
SLAKOMON, Catherine; Machado, Maíra Rocha; Bottini, Pierpaolo Cruz (Org.). Novas direções na 
governança da justiça e da segurança. Brasília-DF: Ministério da Justiça 2006, p. 506-514. 
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Baseado nessas construções conceituais e na influência que se dá pelo cenário 

global no espaço local será descrita resumidamente a experiência da 3ª Vara do Juizado 

Regional da Infância e Juventude de Porto Alegre com as práticas restaurativas, que são 

abordadas no projeto intitulado “Justiça para o Século 21”.  

 

2. A experiência de Porto Alegre com as práticas restaurativas: A Central de 

Práticas Restaurativas como um espaço dialógico 

 

O projeto-piloto denominado “Justiça para o Século 21” consiste na 

implementação dos valores e das idéias sobre a Justiça Restaurativa, que objetivam, 

baseados á realidade brasileira, uma mudança institucional de atendimento aos 

adolescentes autores de ato infracional. O apoio ao trabalho é dado pela Associação de 

Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) e na Escola Superior da Magistratura é 

oportunizado um espaço dialógico de discussões a respeito das práticas restaurativas 

para complementar as propostas elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

Lei 8.069/90, sob a égide da Doutrina da Proteção Integral ou também denominada 

paradigma emancipatório.17  

 

Para Mário Luiz Ramidoff, 

 
[...] a Doutrina da Proteção Integral que, a partir das idéias de autonomia e 
garantia, reconhece não só aos adolescentes autores de ações conflitantes 
com a lei os direitos próprios a todo sujeito de direito, com a cautela, no 
entanto, de demarcar a peculiar condição em que se encontra toda pessoa 
com idade inferior a dezoito (18) anos, haja vista a sua condição peculiar de 
desenvolvimento da personalidade. A subjetividade que se estabelece aqui é a 
titularidade de direitos, em perspectiva emancipatória, fundada nos valores e 
Direitos Humanos. ( RAMIDOFF, 2003, p.151). A Doutrina da Proteção 
Integral, contudo, não impede que se operem contenções de adolescentes que 
se envolvam em eventos considerados conflitantes com a lei. Na verdade, a 
aplicação de medidas socioeducativas deve se realizar de forma diferenciada 
a partir das conquistas dos Direitos Humanos e não da vertente garantista da 
dogmática jurídico-penal, enquanto crítica interna ao próprio Direito Penal 
que, assim, pretende legitimar a intervenção repressivo-punitiva.18  

 

                                                 
17 BRANCHER, L.; Aguinsky, B. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: < 
http://www.justica21.org.br/j21/webcontrol/upl/bib_241.doc> Acesso: 03 junho de 2007. 
18RAMIDOFF, Mário Luiz. Lições de Direito da Criança e do Adolescente. Ato Infracional e Medidas 
socioeducativas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 23.  
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 Note-se que todo o paradigma propõe-se ao rompimento de antigos dogmas e de 

visões reacionárias que têm exclusivamente como objetivo legitimar a punição. Mas 

com a Doutrina da Proteção Integral e o paradigma restaurativo, o que se deseja é 

construir uma nova percepção sobre o adolescente, de tal forma que o olhar seja 

focalizado para a responsabilidade e as necessidades dos atores sociais. Desse modo, 

faz-se também necessária a ruptura  dos discursos do poder que encobrem a realidade 

social.19 Com relação a isso,  

 
O Estado democrático, agente responsável pela promoção dos direitos 
humanos nas democracias modernas, tem papel importante a ser exercido na 
sociedade brasileira em especial, possuidora de um elevado grau de 
desigualdade social e de crescimento da violência. Essa realidade tende a se 
agravar com os efeitos da globalidade. No entanto, diante desse quadro, as 
instituições do Estado se eximem de sua responsabilidade na promoção dos 
direitos humanos e buscam a ordem social por meios que são legais, mas nem 
sempre legítimos.20  

 

Embora existam discursos do poder que se voltam apenas para os interesses de 

uma minoria e as instituições estatais em nome do “bom funcionamento”21 valem-se do 

poder para legitimar a violência, a exclusão social e a estigmação dos transgressores 

sociais, não dá para generalizar e deixar de perceber as ações sociais ousadas como as 

restaurativas, por parte dessas mesmas instituições que se permitem por meio de alguns 

agentes transformadores, como juízes e operadores da área da infância e juventude, 

rever alguns procedimentos com relação ao adolescente autor de ato infracional, a 

vítima e a comunidade. 

 

Portanto, nesse cenário de reflexões, as diferentes atividades e os eixos de 

aplicação do projeto são apoiados pelo Ministério da Justiça e pelo PNUD (Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas), via outro projeto denominado: “Promovendo 

Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, e também pela UNESCO e 

pela Rede Globo, por meio do Programa “Criança Esperança”. Contam ainda com o 

apoio operacional da Promotoria de Justiça e da Defensoria pública em atuação na 3ª 

Vara, a FASE (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo) que executa as medidas 
                                                 

19 FEFFERMANN, Marisa. Vidas Arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2006, p.127. 
20 FEFFERMANN, Marisa. Vidas Arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2006, p.127. 
21 Ibidem, p.126. 
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socioeducativas privativas da liberdade; a FASC (  Fundação de Assistência Social e 

Cidadania), órgão da assistência social municipal responsável pela execução das 

medidas socioeducativas de meio aberto; a Secretaria Estadual de Educação; a 

Secretaria Municipal de Educação; e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Segurança Urbana, através da Guarda Municipal.22  

  

Como se pode observar, vários são os órgãos envolvidos com a experiência das 

práticas restaurativas em Porto Alegre, que têm seu eixo principal na 3ª Vara do Juizado 

da Infância e Juventude responsável pela atribuição de execução de medidas 

socioeducativas. Nessa dimensão, outras dez instituições ligadas à área da infância e 

juventude também estão engajadas no projeto principal. Isso se consolida com um 

protocolo formal entre a 3ª Vara e a instituição, devendo oferecer recursos humanos e, 

principalmente, o comprometimento para implementação das práticas da Justiça 

Restaurativa na resolução de situações de violência que envolvem crianças e 

adolescentes.23

 

Dentro do contexto, o acolhimento da Justiça Restaurativa baseia-se em buscar 

alternativas que contribuam à redução do dano de violência cultural, institucional, 

presentes nas formas usuais de responsabilização penal dos adolescentes. Partindo desse 

pressuposto são planejadas ações concretas que sirvam para humanizar os serviços 

prestados pelo Sistema de Justiça, em conformidade com o Estatuto, como também toda 

a resposta institucional não seja motivadora de outro ato de violência, ao contrário, que 

contribua com seu papel social na redução da violência. Por isso, as práticas 

restaurativas devem ser utilizadas como procedimento de ressignificação das medidas 

socioeducativas. 

 

 Em decorrência disso, torna-se imperativo, para a aplicação e o cumprimento de 

qualquer uma das medidas dispostas no artigo 112 do Estatuto, que seja estabelecida 

uma proposta socioeducativa que favoreça, através de estratégias pedagógicas 

                                                 
22 BRANCHER, L.; Aguinsky, B. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: < 
http://www.justica21.org.br/j21/webcontrol/upl/bib_241.doc> Acesso: 03 junho de 2007. 
23 Ibidem, loc. cit. 
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transdisciplinares, o desenvolvimento pessoal pelos valores humanos e a constituição da 

dignidade da pessoa humana pelo respeito e pela solidariedade afetiva pelo outro.24  

 

No início de 2006, se deu a criação da “Central de Práticas Restaurativas”,com o 

propósito de desenvolver as práticas restaurativas em processos judiciais que são 

oriundos do sistema de atendimento do ato infracional, junto ao CIACA – Centro 

Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente, onde se encontra o Projeto 

Justiça Instantânea-JIN, em Porto Alegre, representando a atuação integrada entre o 

Poder Judiciário, o Ministério Público e a Delegacia Especializada da Criança e do 

Adolescente - DECA. A esse respeito: 
 
A maior parte dos encaminhamentos tem ocorrido nos processos de 
conhecimento, provindos da audiência inicial de apresentação (equivalente ao 
interrogatório do processo criminal). Nesse momento o juiz pode suspender a 
audiência e encaminhar o caso ao círculo restaurativo, cujo acordo poderá 
subsidiar a aplicação da medida em prosseguimento, ou desde logo ajustar 
genericamente a medida, encaminhando ao círculo para, já sob a competência 
do juízo do processo de execução, serem melhor especificados os 
compromissos a serem abrangidos no cumprimento da medida. Também na 
audiência de instrução poderá tornar-se oportuno o encaminhamento, 
especialmente porque este será o momento do contato do juiz com a vítima. 
Especialmente nos fatos de maior impacto psicológico, como por exemplo 
em roubos,  esse momento, que em regra sucede algumas semanas após a 
ocorrência, pode se afigurar emocionalmente mais propício para abordagem 
da vítima – preferencialmente depois da sua oitiva pelo juiz, até então, nesses 
casos, mantendo-se os moldes do processo convencional. Também nos 
processos de execução de medidas sócio-educativas são originados casos 
para atendimento em círculos restaurativos, em regra nos casos de 
adolescentes privados da liberdade e em razão da identificação de 
peculiaridades que o tornam propício para o procedimento, o que se verifica 
nas audiências de revisão (semestrais) da medida. Além destes, alguns outros 
casos, ainda poucos é verdade, também já têm sido encaminhados para os 
círculos diretamente pela promotoria, mediante exclusão do processo 
(procedimento diversório).25  

 

Dentro desse contexto, o  procedimento restaurativo decorre de três etapas 

distintas: pré-círculo (preparação); círculo (realização do encontro) e pós-círculo 

(acompanhamento). Salienta-se que os atores sociais (vítima, ofensor e comunidade) são 

                                                 
24 RAMIDOFF, Mário Luiz. Lições de Direito da Criança e do Adolescente. Ato Infracional e Medidas 
socioeducativas. Curitiba: Juruá, 2006, p. 82.  
 
25 BRANCHER, Leoberto. Justiça, responsabilidade e coesão social. Reflexões sobre a implementação na 
Justiça da Infância e da Juventude em Porto Alegre.Disponível In: SLAKOMON, Catherine; Machado, 
Maíra Rocha; Bottini, Pierpaolo Cruz (Org.). Novas direções na governança da justiça e da segurança. 
Brasília-DF: Ministério da Justiça 2006, p. 678.  
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relevantes para a realização dessas fases. Além disso, os coordenadores (geralmente 

assistentes sociais) serão responsáveis pelo desenvolvimento do procedimento. 

Portanto, no pré-círculo os coordenadores se apropriam do caso, inteirando-se de todas 

as informações necessárias para ter clareza sobre os fatos.26  

 

Note-se que o pré-círculo é uma fase preliminar que tem por finalidade aproximar 

e preparar as partes envolvidas para o dia do círculo, procurando fixar o encontro dos 

atores nos fatos e evitando uma discussão desgastante sobre o conflito. Ademais, é 

apresentado aos envolvidos o resumo dos fatos e como se dará o círculo, em data e local 

definido pelos coordenadores que são técnicos da justiça. Aliás, todo o trabalho 

desenvolvido por eles é devidamente documentado. Diga-se de passagem que: 

 
Além do ofensor e da vítima, e das pessoas espontaneamente indicadas por 
eles para participarem do círculo, o Coordenador pode estimulá-los a fazer 
outras indicações ou indicar ele próprio outras pessoas cuja presença 
considere importante. Os convidados podem ser listados como apoiadores 
(pessoas do relacionamento afetivo dos envolvidos, como parentes, amigos, 
empregadores, etc) ou como referências comunitárias (líderes comunitários 
ou religiosos, policiais, testemunhas, professores e outros profissionais 
relacionados às pessoas e/ou ao caso). Inicia pelo ofensor, o que evita a 
frustração da vítima que já tenha consentido, caso depois o ofensor se recuse. 
No que se refere ao ofensor e à vítima, o convite é feito mediante contato 
pessoal (reuniões pré-círculo), para o qual se recomenda a mobilização e 
presença dos apoiadores. São prestados esclarecimentos sobre o projeto, 
sobre a JR, funcionamento do círculo, participantes, expectativas, efeitos. 
Confere-se o resumo dos fatos, marca-se a data, horário e local para o 
círculo.27

 

Em síntese, o pré-círculo é a fase preparatória, em que a equipe responsável pela 

prática restaurativa do Juizado realiza os contatos e os convites e fornece orientações 

sobre o que será desenvolvido na próxima fase, o dia do círculo. O círculo é 

caracterizado pela reunião, em um determinado lugar, o coordenador, a vítima, 

adolescente, e familiares ou amigos das partes principais que exercerão 

concomitantemente o papel de comunidade. Nesse encontro, em que as partes ficam 

sentadas em círculo, o principal objetivo está na proposição de acordos. E mesmo que a 

                                                 
26 BRANCHER, L.; Aguinsky, B. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: < 
http://www.justica21.org.br/j21/webcontrol/upl/bib_241.doc> Acesso: 03 junho de 2007. 
 
 
27 BRANCHER, L.; Aguinsky, B. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: < 
http://www.justica21.org.br/j21/webcontrol/upl/bib_241.doc> Acesso: 03 junho de 2007. 
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vítima não compareça, admitem-se outras formas de manifestação de sentimentos 

(gravação em fita, vídeo, carta etc.) Em última instância, o acordo é consignado em 

termo.28  

 

O encontro dos atores sociais pode ser comparado a um microespaço dual de 

poderes que, com os atos violentos, teve sua rede comunicacional comprometida. 

Embora Michel Foucault tenha denunciado ao mundo as atrocidades do discurso do 

poder, que tem como propósito sujeitar, aniquilar e excluir indivíduos29 , Jürgen 

Habermas, como contraponto, acredita que em meio a tantas irracionalidades como, por 

exemplo, a destruição do outro pela violência, é possível encontrar uma razão que 

restabeleça a comunicação entre os homens, de tal forma que se possa viver melhor em 

sociedade.30 Portanto, em pequenos espaços como esses construídos pela Justiça, 

mesmo que experimentais, a conexão do diálogo intersubjetivo é uma esperança. 

 

Destaca-se ainda, que o círculo restaurativo no âmbito dos processos judiciais é 

determinado pela via judicial, normalmente em audiência, com concordância das partes 

(defesa e MP), sendo  a situação encaminhada para a equipe avaliar a possibilidade de 

instauração dos procedimentos restaurativos, iniciando com pré-círculo e com 

concordância das partes, realizando o círculo, e acompanhando o acordo no pós-círculo. 

Participam do círculo, além do coordenador, representante da equipe, um co-

coordenador, também representante da equipe, o ofensor, a vítima e os apoiadores que 

eles indicaram e gostariam de contar no momento do círculo. Eventualmente, também 

participam representantes da rede de atendimento, dependendo da particularidade da 

situação.31  

 

                                                 
28 Ibidem, loc. cit. 
29 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 3. ed. São 
Paulo: Loyola, 1996.  
30HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, I: racionalidad de la acción y racionalización 
social. Madrid: Taurus, 1987, p.27.  
31 BRANCHER, L.; Aguinsky, B. Projeto Justiça para o Século 21. Disponível em: < 
http://www.justica21.org.br/j21/webcontrol/upl/bib_241.doc> Acesso: 03 junho de 2007. 
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A Central de Práticas Restaurativas representa a consolidação de um espaço 

dialógico de aplicação de Justiça Restaurativa em processos judiciais junto ao CIACA – 

Centro Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente.32  

 

Á medida que a justiça disponibiliza um espaço de discussões retoma a 

necessidade da comunidade participar nesse local como co-responsável , de tal maneira 

que contribua para a reintegração do adolescente autor de ato infracional. Desse modo, 

percebe-se que o Estado precisa do apoio da sociedade civil e demais atores sociais para 

conseguir solucionar os conflitos que são gerados por ele, bem como pela própria 

sociedade que deixa de mobilizar-se e participar ativamente no processo democrático e 

na exigência, como também fiscalização das políticas públicas prioritárias.  

 

Nesse sentido, mesmo que diante do individualismo e da sociedade consumista 

produzida pelo mercado, é preciso resistir buscando meios para enfrentar os problemas 

sociais, como o da exclusão e da criminalidade infanto-juvenil. Logo, o capital social e 

mais a comunidade que somados a Justiça Restaurativa no espaço local pode representar 

uma entre tantas estratégias que venham a corroborar para o reconhecimento do 

adolescente como sujeito de direitos, protegido pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana e pelos Direitos Humanos.  

 

3  A importância do capital social e da comunidade nesse contexto 

 

Inicialmente o que se quer aqui construir, sem esgotar o assunto é sobre os 

conceitos de comunidade e capital social e a sua relação com o modelo restaurativo, 

pois se sabe que um dos atores sociais que são co-responsáveis para a resolução dos 

conflitos é a comunidade. Nesse cenário, existem autores como Bottomore que 

consideram o conceito de comunidade vago e evasivo em ciência social, logo, defini-la 

é um desafio atual. Ademais: 

 
Tornou-se uma palavra-chave usada para descrever unidades sociais que 
variam de aldeias, conjuntos habitacionais e vizinhanças até grupos étnicos, 
nações e organizações internacionais. No mínimo, comunidade geralmente 

                                                 
32 Ibidem, loc. cit. 
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indica um grupo de pessoas dentro de uma área geográfica limitada que 
interagem dentro de instituições comuns e que possuem um senso comum de 
interdependência e integração. 33

  

 Para Bauman, a abordagem com relação a comunidade não deve ser feita como 

um lugar de compreensão mútua ou em que não existem conflitos sociais, pois, há uma 

ilusão de que nela as discussões são amigáveis e amenas, que os interesses são voltados 

à coletividade em prol da harmonia, embora a palavra comunidade evoque tudo aquilo 

de que se sente falta e de que se precise para viver seguro, confiante no mundo 

contemporâneo.34

  

 Nesse sentido Sica traz à discussão as dificuldades de se resgatar o significado 

de comunidade, principalmente nos grandes centros urbanos, onde são raros as relações 

pessoais e o convívio nos espaços sociais. Contudo, enfatiza que a proposta da Justiça 

Restaurativa é a de resgatar as relações comunitárias.35 Porém: 

 
o que se observa é que o preenchimento  do conteúdo do termo 
“comunidade” deve ser obtido de acordo com as peculiariades (sic) 
peculiaridades operativas de cada progama (sic) programa. Por exemplo, em 
certos lugares a comunidade é compreendida no sentido de community of 
concern , ou seja, aquelas pessoas mais diretamente relacionadas com o 
ofensor e com a vítima (familiares, amigos, vizinhos) e que, de alguma 
forma, podem dimensionar os efeitos ou foram afetados pelo crime e 
colaborar para uma solução consensual. Em outros lugares, a comunidade 
pode ser concebida por meio da participação de entidades da sociedade civil 
organizada que trabalham em determinadas situações, ou seja, a regra básica 
é “respostas diferentes, para contextos diferentes”.36

 

Verifica-se desse modo, que para que se obtenha êxito nos programas de Justiça 

Restaurativa, faz-se necessário a participação da comunidade, de maneira cooperativa e 

responsável. Além disso, para que se tenham sujeitos responsáveis, solidários, 

cooperativos e que sintam-se pertencendo aquela respectiva comunidade, faz necessário 

o reconhecimento do capital social e o seu fortalecimento com políticas públicas sociais. 

 

                                                 
33 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 2006, p. 115. 
34 BAUMAN, Zigmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual.Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003. 
35 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal. O novo modelo de Justiça Criminal e de 
Gestão do Crime. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p.15. 
36 Ibidem, p.15. 
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Segundo Schmidt, existem duas vertentes distintas na literatura internacional de 

definições sobre capital social. Refere-se a primeira ao capital social como recurso que 

os indivíduos dispõem para acessarem recursos socialmente valorizados em decorrência 

de suas relações com outras pessoas. Significa dizer que esse recurso pode ser: na forma 

de informações, apoios, conhecimentos e que constitui “capital” por habilitar o seu 

proprietário, ou seja, o indivíduo, o grupo ou a comunidade a acessar outras formas de 

capital, como, por exemplo: ascensão social e profissional, riqueza, trabalho, entre 

outras. E justifica-se ser “social” porque é acessível apenas dentro da uma rede de 

relações. 37

 

Já a outra abordagem compreende por capital social as inúmeras formas de 

interação social dos membros de uma comunidade, que podem ser formais e informais, 

além dos componentes psicossociais a ela ligados, como os sentimentos de confiança e 

reciprocidade.38 Portanto, o associativismo e a vida cívica são destacados como fatores 

que favorecem o desenvolvimento econômico, a eficácia institucional e a resolução de 

problemas sociais. 39  

 

Coleman trabalha com o conceito no plano individual, apontando a capacidade de 

relacionamento do indivíduo, sua rede de contatos sociais baseada em expectativas de 

reciprocidade e comportamento confiáveis que, no conjunto, melhoram a eficiência 

individual. Para o autor, no plano coletivo, o capital social ajudaria a manter a coesão 

social, pela obediência às normas e leis, assim como pela negociação em situação de 

conflito com a prevalência da cooperação sobre a competição, o que resultaria em um 

estilo de vida baseado na associação espontânea, no comportamento cívico, enfim, 

numa sociedade mais aberta e democrática.40  

 

                                                 
37 SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de inclusão. In 
LEAL; Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (orgs.). Direitos Sociais & Políticas Públicas: desafios 
contemporâneos. Tomo 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006, p. 1760. 
38 Ibidem, p. 1760. 
39 GROOTAERT, C. et al. Questionário integrado para medir capital social (QI-MCS), s/d. Disponível 
em:<htt p://poverty.worldbank.org/files>. Acesso em: 20 out. 2004.  
40 COLEMAN, James S. Foundations of Social Theory .Londres: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1990. 
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No mesmo sentido, Putnam entende que o capital social se reflete no grau de 

confiança existente entre os diversos atores sociais, seu grau de associativismo e o 

acatamento às normas de comportamento cívico, tais como o pagamento de impostos e 

os cuidados com que são tratados os espaços públicos e os “bens comuns”.41

 

Por conseguinte, distingue-se o capital humano do capital social. O primeiro é 

produto de ações individuais em busca de aprendizado e aperfeiçoamento, já o segundo 

se fundamenta nas relações entre os atores sociais que estabelecem obrigações e 

expectativas mútuas, estimulam a confiabilidade nas relações sociais e agilizam o fluxo 

de informações, internas e externas, propiciando o funcionamento de normas e sanções 

consentidas, ressaltando os interesses públicos coletivos.42  

 

O capital social corresponde a recursos cujo uso abre caminho para o 

estabelecimento de novas relações entre os habitantes de uma determinada região e daí 

sua relação com o conceito de comunidade.43 Para Putnam e Coleman, o capital social é 

esse conjunto de recursos (boa parte dos quais simbólicos) de cuja apropriação depende 

em grande parte o destino de uma certa comunidade. 44  

 

Destaca Schmidt que a riqueza está associada ao capital social no sentido de 

integração a redes sociais e a variadas formas de recursos que possibilitam algumas 

pessoas a atingirem o ápice de ordem econômica. Por outro lado, os pobres também têm 

uma rede, porém com menos recursos, e obviamente por estarem integrados a outras 

pessoas de mesma situação econômica não conseguem evitar a pobreza.45Apesar das 

duas distinções entre pobres e ricos, já foi levantado pela literatura da educação popular 

                                                 
41 PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia – A experiência da Itália Moderna. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas,1993/96. 
42ABRAMOVAY, Ricardo. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 
Economia Aplicada – volume 4, n° 2, abril/junho 2000.  
43 PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia – A experiência da Itália Moderna. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getúlio Vargas,1993/96, p.178-179. 
44ABRAMOVAY, Ricardo. O capital social dos territórios: repensando o desenvolvimento rural. 
Economia Aplicada – volume 4, n° 2, abril/junho 2000.  
45 SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas ações de inclusão. In 
LEAL; Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (orgs.). Direitos Sociais & Políticas Públicas: desafios 
contemporâneos. Tomo 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006, p. 1761-1786. 
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e da Teologia da Libertação que há um elevado nível de solidariedade e cooperação 

entre os pobres, maior inclusive que entre os ricos.46  
 

De outro lado, o que pode se desenvolver em um ambiente desses é o capital 

social negativo, caracterizado por forte coordenação e cooperação intragrupal, mas 

cujos objetivos são particularistas e prejudiciais à coletividade. Por exemplo: a Máfia, a 

Ku Klux Klan e o crime organizado.47Nesse aspecto, também se pode observar no 

Brasil o capital social negativo, pela desigualdade social e pelas várias formas de 

discriminação e preconceito, seja de gênero, étnico, religioso, político e 

sócioeconômico. Geralmente, a cooperação e a reciprocidade num espaço social 

constituído por capital social negativo objetiva a estender-se apenas àqueles indivíduos 

aceitos na mesma posição hierárquica. Para Schmidt, de que de algum modo existe um 

“capital social excludente” e um capital social includente.48

 

 Assim, Schmidt conclui dizendo que quanto maior for a confiança, a 

cooperação, o sistema de informações e de associativismo horizontal, maior será a 

capacidade das instituições de apresentar políticas eficazes. Pois nas regiões em que o 

capital social é fortalecido “os cidadãos participam mais, cobram mais das autoridades e 

se comunicam melhor com os governantes”, já nas regiões onde o capital social é pouco 

desenvolvido, “tende a prevalecer o clientelismo e o mandonismo das elites”. O Brasil 

não aparece como um país, no qual o capital social seja desenvolvido, pois a presença 

de seus cidadãos como atores relevantes ainda não possui muita expressividade 49 Mas o 

conselho de Schmidt deve ser ouvido e seguido, pois somente com o fortalecimento do 

capital social e da construção de uma cultura política democrática, que apesar de ser 

uma tarefa política de grande envergadura, é imprescindível para atingir qualidade e a 

efetividade tão almejada, em relação aos novos modelos de políticas públicas em 

construção.50  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
46 Ibidem, p. 1761-1786. 
47 Ibidem, p. 1761-1786. 
48 Ibidem, p. 1761-1786. 
49 SCHMIDT, Ibidem, p. 2023. 
50 SCHMIDT, Ibidem, p. 2024. 
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Perpassando de forma sucinta pelos conceitos e a origem da Justiça Restaurativa 

no contexto internacional e local com a experiência de Porto Alegre, torna-se visível a 

relutância contra a criminalidade, a exclusão e as desigualdades sociais. No entanto, 

para que se possa consolidar uma política pública de inclusão social, destacando as 

políticas públicas socioeducativas, que venha a somar com o modelo restaurativo, a 

discussão não pode permanecer somente com o Estado, eis que a comunidade precisa 

cooperar na resolução e enfrentamento das suas demandas sociais. Para que isso ocorra, 

enfatiza-se aqui, a necessidade e importância do reconhecimento e garantia dos direitos 

dos sujeitos enquanto cidadãos e o fortalecimento do capital social como ícone do 

sentimento de pertencimento dessa comunidade. 

 

Dito de maneira diferente é possível reafirmar que o modelo restaurativo como 

processo dialógico que envolve os atores sociais: a vítima, o ofensor e a comunidade, é 

também uma possibilidade de se resgatar as relações comunitárias e conseqüentemente 

a tomada de posição da comunidade com relação a co-responsabilização e no conflito, 

por isso, a sua importância no espaço público de maneira cooperativa. Logo, a 

comunidade também precisa cooperar! 
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A TRANFORMAÇÃO DO SUFRÁGIO UNIVERSAL EM SIMPLES 

INSTRUMENTO DE LEGITIMAÇÃO DE LIDERANÇAS CARISMÁTICAS:   O 

BONAPARTISMO – PRINCIPAL OBSTÁCULO À REALIZAÇÃO DA 

DEMOCRACIA.

Adamo Dias Alves∗

RESUMO

O principal objetivo deste artigo é discutir o fenômeno do bonapartismo,que tem por 

pressuposto o uso dos meios plebiscitários para instalar o poder de um líder carismático, 

manipulando instrumentos democráticos ou de representação para continuar no poder, o 

que,  segundo  o  filósofo  italiano  Domenico  Losurdo,  seria  o  principal  obstáculo  à 

realização da democracia.

As tradições liberal e republicana não conseguiram responder aos desafios criados na 

contemporaneidade  para  a  democracia.  Os  direitos  não  podem  ser  simplesmente 

impostos ao legislador político como uma restrição externa, como no caso da tradição 

liberal,  nem se  deixarem instrumentalizar  como requisitos  funcionais  para  seus  fins 

político-legislativos, como no caso do republicanismo-comunitarista. Em qualquer dos 

casos, acaba-se  contribuindo para a implementação do bonapartismo.

O bonapartismo tem nos  EUA o maior exemplo do triunfo desse fenômeno. 

Para se analisar corretamente os impasses e as dificuldades que a democracia e o direito 

enfrentam numa sociedade cada vez mais complexa, deve-se reconstruir a relação entre 

Direito e Política, de uma perspectiva que considere a coesão interna existente entre 

autonomia pública e autonomia privada, que compreenda que  constitucionalismo não é 

contrário à democracia. 

Na realidade,  não  se  tem um sem o outro,  há  um nexo interno entre  democracia  e 

direitos  fundamentais.  O Direito  não pode servir  como instrumento  de  manipulação 

política. Isto não é democracia, e sim bonapartismo.

PALAVRAS-CHAVES
 Advogado, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
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RESUMÉN

El objetivo principal de este artículo es discutir el fenómeno del bonapartismo, que tiene 

por presupuesto la utilización de los medios plebiscitários para instituir el poder de un 

lider carismático, manipulando instrumentos democráticos y de la representación para 

persistir en el poder, cuál, de acuerdo con el filósofo italiano Domenico Losurdo, sería 

el principal obstáculo a la realización de la democracia.

Las tradiciones liberal y republicana no lograram dar respuestas a los desafios creados 

en la  contemporaneidad para la  democracia.  Los derechos no pueden ser  impuestos 

simplemente al legislador político como una restricción externa, como em el caso de la 

tradición liberal,  tampoco dejar-se instrumentalizar  como requisitos  funcionales para 

sus fines político-legislativos,  como en el  caso del republicanismo-comunitarista.  En 

cualquier de los casos, acaba-se contribuindo para la puesto práctica del Bonapartismo.

El  Bonapartismo  tiene  en  los  EE.UU  el  más  grande  ejemplo  del  triunfo  de  este 

fenómeno.

Para  analizar  correctamente  los  impases  y  las  dificultades  que  la  democracia  y  lo 

derecho enfrentan en una sociedad cada dia más compleja, la relación entre el derecho y 

la  política  deben ser  reconstruidas,  de  una perspectiva  que tiene  por  presupuesto  la 

cohesión  interna  existente  entre  la  autonomia  pública  y  la  autonomía  privada,  que 

entienda que el constitucionalismo  no es contrario a la democracia.

En la realidad, uno sin el outro no se tiene, hay um nexo interno entre la democracia y 

los  derechos  fundamentales.  Lo  derecho  no  puede  servir  como  instrumento  de 

manipulación política. Éste no es democracia, y sí bonapartismo.

PALABRAS CLAVES

BONAPARTISMO; DEMOCRACIA; REPRESENTACIÓN; LÍDER CARISMÁTICO;

INTRODUÇÃO

Muitos  autores  têm  na  atualidade  discutido  a  existência  de  uma  crise  da 

democracia,  observada  pelas  crescentes  crises  políticas,  escândalos  envolvendo  os 
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representantes eleitos pelo povo e golpes de estado, constantemente noticiados pelos 

meios de comunicação. 

A  saída  proposta  por  alguns  autores,  em  seu  grande  número  defensores  do 

Estado Social, ou partidários de um republicanismo-comunitarista  é a utilização cada 

vez mais crescente dos meios de democracia direta, afirmam eles, que esta democracia 

participativa seria uma melhor democracia.

Aliada a essa proposta, são propostas “reformas” no sistema eleitoral, restrições 

ao mandato representativo, medidas que deêm forma a uma democracia participativa, 

direta, cada vez menos representativa.

Por outro lado, os liberais defendem o mito que o liberalismo leva à democracia, 

defendem a representação política, o fortalecimento do legislativo perante a pressão da 

opinião  pública,  propostas  tendentes  a  eliminar  pequenos  grupos  políticos  como  a 

proposta  da  cláusula  de  barreira,  buscam  aumentar  o  âmbito  das  imunidades  aos 

parlamentares,  defendem  o  princípio  da  duplicidade  na  representação  política,  da 

independência do governante perante o governado. 

Evidencia-se  por  esse  fatos  o  embate  antigo  entre  liberais  e  republicanos, 

democracia  moderna e  democracia  dos  antigos,  jacobinos  e  gerundinos,  Rousseau e 

Sieyès ou Constant.

As referidas propostas encerram riscos para a própria democracia, porque não 

são  analisados  os  possíveis  desvirtuamentos  que  podem  sofrer  os  institutos  de 

representação política e os meios de democracia direta.

Analisando a interação entre a sociedade, a política e o Direito, será analisado 

neste  artigo,  o  fenômeno do Bonapartismo,  principal  obstáculo  à  implementação da 

democracia e a saída proposta por Jürgen Habermas.

1 O FENÔMENO DO BONAPARTISMO.

Domenico  Losurdo,  filósofo  italiano,  em  seu  livro  Democracia  ou 

Bonapartismo, mostra a evolução do sufrágio universal e a tentativa constante de seu 

esvaziamento, como também do movimento histórico em que se deu sua emancipação e 

sua des-emancipação.
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 Ao analisar  todo um contexto histórico,  ele  destaca  um fenômeno chamado 

Bonapartismo  que  em  seu  ponto  de  vista  é  o  principal  obstáculo  à  realização  da 

democracia.

Losurdo  vai  afirmar  que  a  história  do  sufrágio  universal,  mostra  que  o 

movimento de emancipação dos cidadãos como um todo, com a conquista de direitos 

sempre seguiu-se a  tentativas  de des-emancipação,  fosse  por  resultado de golpes de 

estado ou de revoluções. Contudo, superadas na sua forma tradicional, as cláusulas de 

exclusão e as discriminações tendem a se apresentar sob a forma de bonapartismo, nos 

dias atuais.

Sorel, segundo Losurdo, é o autor que talvez tenha ido mais longe ao definir as 

características do Bonapartismo, que progressivamente se afirma a partir do início do 

século XX :
“1)ele se baseia no “poder pessoal exercido por um grande político”, uma 
espécie de “rei sem coroa”, investido e legitimado pela “vontade popular”;
2)não se trata de uma ditadura militar, mas de um regime em cujo âmbito “o 
princípio da ditadura está implícito”;
3)este regime, caracterizado pela personalização do poder e pela facilidade 
com que consegue passar da normalidade ao estado de exceção e vice-versa, 
encontra  na  “Constituição  americana”  e  na  tradição  política  dos  Estados 
Unidos seu principal ponto de referência” (Losurdo, 2004, p.204)

Muitos autores, segundo Losurdo, entendem que a democracia está triunfando 

em nível planetário. Mas, o autor contrapõe esta idéia dizendo que em países de tradição 

liberal mais consolidada, como os Estados Unidos e Inglaterra por exemplo, firmou-se 

um mecanismo eleitoral que além de reduzir a competição à disputa entre dois líderes 

mais ou menos carismáticos, de marginalizar os partidos organizados com base em um 

programa  (os  partidos  ligados  às  classes  subalternas),  não  hesita  em  cancelar  a 

soberania popular. 

Como  exemplo,  o  autor  lembra  do  partido  conservador,  que  minoria  na 

Inglaterra,  foi  maioria  esmagadora  na  Câmara  dos  Comuns  graças  ao  sistema 

uninominal,  e,  as  eleições  estadunidenses  de  2000  em  que  Al  Gore,  derrotado, 

conseguiu mais votos que o vencedor George W. Bush (Losurdo, 2004, p.10 -11).  

Losurdo  alerta  para  uma  característica  existente  em  vários  países  mas  que 

observada com clareza nos Estados Unidos, o monopartidarismo competitivo. Para sua 

implemantação no plano jurídico, toda uma série de normas e de casuísmos dificulta a 

apresentação de candidaturas fora dos dois partidos oficiais ou dos maiores partidos 
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existentes; por outro lado, as grandes empresas de televisão são livres para convidar os 

candidatos considerados merecedores de atenção e para excluir os candidatos de risco 

para o sistema e a ideologia dominantes. E assim a campanha eleitoral se reduz a um 

duelo televisivo e midiático entre dois contendentes. O autor afirma que dificilmente, o 

que  se  verá  são  dois  programas  diferentes  de  governo e  por  uma razão  lógica  “os 

candidatos oficiais remetem não só a um mesmo partido político, mas também a uma 

mesma classe social”( Losurdo, 2004, p.11).

O esvaziamento da democracia não é um caso isolado. Na Inglaterra, segundo 

Losurdo, mesmo que a população seja contra a uma dada guerra, sua intenção traduzida 

em voto pode não se traduzir na eleição do primeiro ministro, porque no sistema inglês, 

que é o uninominal, tende-se a repartir as cadeiras entre os maiores partidos.

No Brasil, pode-se observar as constantes tentativas da imposição da cláusula de 

barreira, o discurso igual e os planos de governo semelhantes, apesar de pertencerem a 

partidos com ideologias em tese “diferentes”.

 O autor  remete  sua teoria  sobretudo a  realidade  dos  Estados  Unidos,  onde, 

historicamente, fazendo-se intérprete supremo da nação, do seu “destino manifesto”, da 

sua  “missão  providencial”,  o  presidente  decidiu,  em  várias  ocasiões,  por  uma 

intervenção bélica mesmo sem a aprovação prévia do Congresso. Após os atentados de 

11  de  setembro  tem-se  por  exemplo  a  chamada  Guerra  contra  o  Terror,  a  política 

unilateral de intervenção militar dos Estados Unidos nos países nominados de eixo do 

mal.

Segundo Losurdo diante desses fatos tem-se o surgimento de um novo regime 

político, que se poderia definir como bonapartismo soft, regime político este, que parece 

se difundir em nível mundial, ameaçando à paz e a democracia.

Losurdo entende que após a guerra fria vive-se uma nova des-emancipação no 

campo do sufrágio universal e dos direitos políticos. 

Pode-se vislumbrar um bonapartismo planetário em nome de uma nova ordem 

mundial, ordem em que na ONU, o conselho de segurança serviria como legitimador de 

ataques, possibilitando a extorsão dos países ricos sobre os pobres. Além disso nesta 

nova ordem se observaria um cenário de completo desrespeito dos EUA com a Corte 

Internacional de Justiça (Losurdo, 2004, p.279-284).
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O BONAPARTISMO E OS PENSADORES LIBERAIS E REPUBLICANOS.

Losurdo vai afirmar que no centro da ideologia hoje dominante há um mito. “É o 

mito segundo o qual o liberalismo teria gradualmente se transformado, por um impulso 

puramente interno, em democracia, e numa democracia cada vez mais ampla e mais 

rica”(Losurdo, 2004, p.09).

E trata-se de um mito para Losurdo por uma simples reflexão. Da democracia 

como hoje se entende, faz parte em qualquer caso o sufrágio universal, cujo advento foi 

por muito tempo impossibilitado pelas cláusulas de exclusão estabelecidas pela tradição 

liberal em detrimento dos povos coloniais e de origem colonial, das mulheres e dos não-

proprietários.  Cláusulas  que  por  muito  tempo  foram  justificadas,  assimilando  os 

excluídos a “bestas de carga”, a “instrumentos de trabalho”, a “máquinas bípedes”, ou, 

na melhor das hipóteses, a “crianças”( Losurdo, 2004, p.09).

Além disso,  para  Losurdo,  este  mito  quer  fazer  crer  que  democracia  e  livre 

mercado  capitalista  se  identificam.  Na  realidade,  durante  séculos,  o  mercado  do 

ocidente liberal comportou a presença da escravidão-mercadoria. Os antepassados dos 

atuais cidadãos negros foram no passado mercadorias a ser vendidas e compradas, e não 

consumidores autônomos. E, precisamente na história dos dois países em que a tradição 

liberal está mais enraizada se mostra inextricavelmente entrelaçada com a história do 

instituto da escravidão.

A Inglaterra com a paz de Utrecht, arranca o monopólio do tráfico negreiro, em 

1688 e do mesmo modo só em 1865 nos Estados Unidos foi abolida a escravidão dos 

negros,  os quais,  por  outro lado,  mesmo depois de tal  data,  continuaram por  muito 

tempo a ser submetidos a formas de servidão ou semi-servidão (Losurdo, 2004, p.09).

O  bonapartismo,  lembra  Losurdo,  teve  de  início  um  apoio  dos  pensadores 

liberais.  Sieyès  por  exemplo  contribuiu  apoiando  o  golpe  de  Napoleão  Bonaparte, 

seguido por Constant e Tocqueville que se expressa nestas palavras: “às vezes penso 

que a única possibilidade de ver renascer na França o gosto da liberdade consiste no 

estabelecimento tranqüilo, aparentemente definitivo, do despotismo” (Tocqueville apud 

Losurdo, 2004, p.79).

Losurdo cita, por exemplo, que Constant entendia que o exercício dos direitos 

políticos  deviam constituir  privilégio  das  classes  ricas,  caso  contrário  expor-se-ia  a 
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ordem  social  a  riscos  intoleráveis.  Esta  é  uma  defesa  clara  da  restrição  censitária 

(Losurdo, 2004, p.16).

Para  Losurdo,  Tocqueville  é  erradamente  apresentado  hoje  como  teórico  da 

democracia, antes disso, deveria figurar como um de seus críticos. Ele era contrário ao 

sufrágio universal direto, a intervenção do poder no domínio econômico, a qualquer 

hipótese de redistribuição de renda e a um sistema eleitoral  capaz de prejudicar isto 

(Losurdo, 2004, p.17).

Locke e John Stuart Mill teriam a opinião de que todo direito de voto nas mãos 

de  quem  não  paga  impostos  seria  uma  violação  do  principio  fundamental  de  um 

governo livre (Losurdo, 2004, p.39).

Sua  crítica  alcança  Sieyès  que  segundo  Losurdo,  teoriza  a  distinção  entre 

cidadãos ativos e cidadãos passivos, considera como um fato pacífico que a multidão 

sem instrução seja obrigada a um trabalho forçado e, portanto, seja privada de liberdade. 

Sieyès  também propõe, introduzir  na França o trabalho servil  ou semi-servil,  a  que 

deveriam ser submetidos os cidadãos passivos ou as máquinas de trabalho (Losurdo, 

2004, p.45).

Losurdo explica que as origens do bonapartismo nos Estados Unidos são devidas 

a  constituição  estadunidense  que  buscava  um  estado  forte,  seus  fundadores  eram 

conservadores,  proprietários  preocupados  com  suas  propriedades  e  com  possíveis 

revoltas do povo, como a de Shays. Por isso cria-se um executivo forte que enfrente o 

povo,  capaz  de  impor  sua  vontade,  podendo  dispor  centralizadamente  das  forças 

armadas  se  for  a  necessidade.  Para  Losurdo  é  a  vitória  de  Hobbes  e  seu 

Leviatã.(Losurdo,2004, p.96-99).

Losurdo lembra que tanto nos Estados Unidos como na França, diante de uma 

crise social subiu o poder um general coberto de glória. No Federalista é teorizada uma 

espécie de ditadura, que seria lícita e obrigatória toda vez que estivesse em perigo a 

manutenção da paz pública, seja ela ameaçada por ataques externos, seja por possíveis 

revoltas internas (Losurdo, 2004, p.108). 

Neste  sentido,  também  lembra  Losurdo,  encontra-se  essa  ditadura  até  no 

republicanismo  de  Rousseau  que  também  prevê  que  em  situações  de  crise 

particularmente aguda, com referência a Roma antiga, o recurso à ditadura de duração 
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brevíssima, cujos termos em nenhum momento poderiam ser prolongados. É, segundo 

Losurdo, o Estado de Exceção concebido pelos liberais (Losurdo, 2004, 108-109).

Losurdo  afirma  também  que  o  mito  do  desenvolvimento  espontâneo  do 

liberalismo em direção  à  democracia,  defendido  também por  Norberto  Bobbio,  não 

resiste à investigação histórica. 

Para Losurdo é dado que precisamente os países com uma tradição liberal mais 

consolidada acumularam um considerável atraso histórico no terreno da emancipação 

política, exemplo disto seria os EUA que até o século XX, não foram uma democracia 

no  sentido elementar  de  um efetivo  sufrágio  universal,  lembrando que  até  1948 os 

índios americanos não podiam votar nos estados do Arizona e do Novo México e que 

negros  e  brancos-pobres  sofreram restrições  censitárias  até  a  década  de  1960-1970 

(Losurdo, 2004, p.52).

Losurdo afirma que o princípio defendido nestas palavras de Bobbio de que “o 

individualismo é a base filosófica  da democracia:  uma cabeça,  um voto”,  como tal, 

sempre se contrapôs, e sempre se contraporá, às concepções holistas da sociedade e da 

história, seja de onde elas vierem”. Para que isto seja levado a sério, Losurdo assevera 

que  devia  Bobbio  reescrever  completamente  a  história  do  individualismo  e  da 

democracia que até agora emerge das suas páginas para reconhecer o atraso  a que 

chegou uma coisa e outra ao país clássico da tradição liberal e deveria reconhecer a 

contribuição  fundamental  dada  ao  princípio  democrático  e  individualista  por  uma 

tradição diferente, a desenvolvida pela tradição socialista (Losurdo, 2004, p.56).

Este  último argumento de  Losurdo é  importante  porque denota  justamente  o 

embate  dessas  tradições  na  busca  de  afirmar  um ideal  democrático.  Em um tópico 

adiante  será  analisado  a  contribuição  do  pensamento  de  Habermas  que  supera  esse 

embate.

Expostas algumas críticas de Losurdo deve-se focalizar um momento histórico 

fundamental para o entendimento do bonapartismo.

LUÍS NAPOLEÃO E O BONAPARTISMO.
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Luís Napoleão, em 1850, na França, restabelece o sufrágio universal cancelado 

pelo golpe da burguesia liberal, crítica que compartilha o ódio e o desprezo por aqueles 

que tacha como demagogos e detestáveis sonhadores da doutrina especulativa. 

Luís  Napoleão  tem  uma  grande  importância  para  o  bonapartismo.  Ele 

compreende, à frente dos demais políticos da época, que o sufrágio universal já constitui 

o princípio de legitimidade.  Sua violação alimenta,  exaspera a oposição e,  longe de 

consolidar a ordem social existente, termina por fazê-la correr graves perigos (Losurdo, 

2004, p.61).

As características do bonapartismo ficam claras com Luís Napoleão. Segundo 

Losurdo, ele enxerga na massa a fonte de poder. A força de um regime estaria no fato 

dele ser popular. A tática é simples, Napoleão se dizia representante da nação e não dos 

partidos.  Não  devia  haver  entre  o  soberano  e  os  súditos  um intermediário  que  se 

arrogasse no direito de substituir um e outro. Depois, ele compara os partidos, grupos 

políticos organizados e os órgãos de imprensa a ele ligados com os instrumentos de 

coerção e de sufocamento da espontaneidade do eleitorado, o qual deve ser “libertado” 

de tudo isto para se entregar à relação direta, e subalterna, com o líder local e, em nível 

nacional, com o líder carismático e indiscutido da nação (Losurdo, 2004, p.62-63).
“Se  havia  algo  que  podia  fazer  sombra  a  um  presidente  decidido  a  se 
comportar como único intérprete direto da nação e como líder carismático 
claramente  acima  dos  mesquinhos  conflitos  e  rivalidades  pessoais  que 
dividiam os deputados e aspirantes a uma cadeira parlamentar, se havia algo 
que  podia  dificultar  tal  projeto,  isto  era  constituído  pela  existência  de 
partidos  organizados  nacionalmente  capazes  de  se  dirigir  ao  povo  para 
convidá-lo  a  votar  não  nesta  ou  naquela  pessoa,  mas  numa  precisa 
plataforma  programática,  colocada  no  centro  de  um  debate  que  fosse 
bastante  além  de  cada  colégio  eleitoral,  rompendo  assim  o  monopólio 
presidencial do apelo ao povo” (Losurdo, 2004, p.64).  

Assim,  o  sucesso  e  a  consolidação  do  projeto  bonapartista  pressupunham  a 

dissolução  e  marginalização  dos  partidos,  bem  como  a  liquidação  de  um  sistema 

eleitoral  que  se  baseava  neles  e  que  introduziam  um incômodo  diafragma  entre  o 

presidente,  por  um lado,  uma  investidura  e  aclamação  popular,  por  outro(Losurdo, 

2004, p.64).

Luís Napoleão, reintroduz o sufrágio universal mas no âmbito de um regime em 

que  o  momento  “democrático”  se  limita  a   aclamação  plebiscitária  de  um  líder 

carismático  e  inconteste,  que  desvencilhado  de  partidos,  sindicatos  e  de  qualquer 

obstáculo, fala diretamente ao povo e pretende ser seu intérprete exclusivo. Este é o 
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bonapartismo  que  estaria  tomando  novas  formas  no  presente,  segundo  Losurdo, 

(Losurdo, 2004, p.11).

Schmitt  no século XX, observou que “o voto uninominal  torna possível  uma 

relação  pessoal  do  eleitor  com  um  líder  reconhecido”  e  “  aclamado  pela  eleição” 

enquanto  o  voto  em  lista,  ainda  mais  se  proporcional,  “  abole  a  relação  pessoal”, 

reforçando “ o poder da organização de partido”( Schmitt  apud Losurdo, 2004, p.64). 

Mas este reforço, precisamente,  é inconciliável  com a natureza e as modalidades de 

funcionamento do regime bonapartista, o qual, uma vez que se sinta seguro, pode bem 

admitir  um certo espaço de liberdade individual,  mas em nenhum caso pode tolerar 

organizações políticas e sociais autônomas e autonomamente organizadas. 

Desse  ponto  de  vista,  o  colégio  uninominal  apresenta  três  vantagens  para  o 

bonapartismo: 

1) personalizando a luta eleitoral, dissolve o partido em indivíduos;

2) reproduz, em cada colégio, a relação entre o líder carismático, por um lado,e 

massa amorfa e desarticulada por outro;

3) precisamente por que faz de cada deputado representante não da nação, ou o 

expoente de um programa político que pretende ter um significado nacional, mas só o 

representante  de um colégio local  ou dos interesses  nele  predominantes,  permite  ao 

presidente-imperador,  ao  líder  propriamente  dito,  destacar-se  nitidamente  acima  de 

todos como único intérprete da nação, que só a ela responde.

O mesmo ocorre com o movimento sindical. No período de fraqueza inicial das 

novas instituições, o poder bonapartista o reprime duramente, colocando-se, de resto, 

numa linha de continuidade com a política seguida anteriormente pela burguesia liberal. 

Mas na sua fase  “liberal”,  quando se sente suficientemente  sólido e  seguro,  o novo 

regime  não  hesita  em  legalizar  a  greve:  em  vista  de  um  protesto  ou  de  uma 

reivindicação econômica isolada, os operários podem organizar sua ação, mas continua 

a ser severamente proibida uma relação associativa permanente.( Losurdo, 2004, p.65).

É necessário destacar  que o bonapartismo usa os preceitos tanto dos  liberais 

como dos republicanos para manter o poder do líder carismático. É a (ir)racionalidade 

do ditador que argumenta objetivando a continuidade do seu poder a qualquer custo. 

Nisto ele instrumentaliza o Direito, a constituição, busca apoio na multidão usando os 
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meios plebiscitários, como pode também desconsiderar o apelo de uma classe social que 

seja contrária aos seus interesses, negando-lhe a participação ou a representação.

A  multidão,  no  bonapartismo  é  vista  como  “criança”,  não  sendo  capaz  de 

articular um discurso e uma representação política autônoma. 

Vai dizer Napoleão III que na multidão,  ”o coração sente antes que a mente 

possa  conceber”,  “os  sentimentos  precedem(...)  a  razão”  e  desenvolvem  um  papel 

claramente superior a esta última. Daí que multidão, ou seja, as “massas” e os “povos” 

podem  ser  arrastados  e  guiados  pela  “influência  de  um  grande  gênio,  (que),  nisto 

semelhante à influência da Divindade, é um fluido que se expande como a eletricidade, 

exalta as imaginações, faz palpitar os corações e arrebata, porque toca a alma antes de 

persuadir!” Tal influência é um elemento de estabilização, serve não mais para abalar a 

sociedade, mas, ao contrário, para reordená-la e reorganizá-la: as “massas” são como 

que  subjugadas  e  domesticamente  por  uma  personalidade  e  um  fascínio  superiores 

(Napoleão III apud Losurdo, 2004, p.65). 

Claramente, a tarefa de tutor da multidão “criança” é assumida agora não mais 

pelos proprietários e notáveis, mas pelo representante único e supremo da nação, que, 

precisamente por se colocar nitidamente acima das classes e do conflito social, pode 

bem escutar e acolher - ou pode bem assumir ares de quem é o único disposto e é capaz 

de  escutar  -  acolher  as  vozes  e  as  exigências  até  das  camadas  mais  humildes  da 

população. Por isso, segundo Luís Napoleão, “a aristocracia não tem necessidade de um 

líder, enquanto a natureza da democracia é a de personificar-se num homem”; “num 

governo cuja base é democrática, só o líder tem o poder governativo” e responde por 

este poder à nação, dado que “ tudo remonta diretamente a ele, seja o ódio, o amor”.

O professor Menelick  de Carvalho Netto, ressalta o risco de conceber que a 

democracia é identidade governante governado.
“Se democracia fosse identidade governante governado, a única possibilidade 
numa sociedade de massas em que todos votam seria a manipulação feita por 
um líder. Um líder que detenha os meios de comunicação e que possa mexer 
com o sentimento público, um líder carismático, que pode fazer com que o 
povo se identifique com ele e aí  se teria identidade governante governado 
novamente  num  Estado  Forte,  em  um  que  pode  atuar,  realizar  seus 
fins”(Netto, 2003, informação verbal).

Losurdo vai chamar a atenção de que a atitude dos Estados Unidos atualmente é 

basicamente esta, quando o que está em jogo são seus interesses. O presidente se acha o 

mensageiro da nação, nação esta que foi escolhida por Deus para defender a democracia 
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e os direitos humanos na concepção exclusiva deles ao redor do mundo. Surge outra 

tática usada pelo Bonapartismo, a exportação do conflito (Losurdo, 2004, p.131-133).

O bonapartismo como se observa pode ser implantado graças ao desvirtuamento 

dos instrumentos de democracia direta, mas não é só isso, é um modelo de controle 

político e social das massas, no qual o sufrágio universal é neutralizado pela posição 

absolutamente  eminente  do  presidente  da  república  ou  do  chefe  do  executivo  que 

concede obras públicas de forma limitada e exterioriza o conflito, jogando a culpa do 

descontentamento para o fator externo ao país em muitas ocasiões (Losurdo, 2004, p. 

66).

Outro  dado  apontado  por  Losurdo  é  que  a  personalização  do  poder  e  a 

celebração do líder carismático também encontram sua expressão no âmbito da qual 

começa a se fazer sentir o culto ao herói solitário e ao gênio que se coloca bem acima da 

banalidade e da mediocridade comum e diante do qual as massas são como material em 

estado bruto.Um exemplo dessa historicidade democrática é Robespierre na Revolução 

Francesa.

Losurdo lembra que outro filósofo que observou o surgimento do bonapartismo 

foi Nietzsche, que em sua maturidade compreendeu que o sufrágio universal pode ser 

voltado contra a democracia:
“Não há motivo para desânimo[...].  A manipulidade (Dressierbarkeit) dos 
homens  se  tornou  muito  grande  nesta  Europa  democrática  [...].  Quem é 
capaz  de comandar encontra aqueles que devem obedecer: por exemplo, 
penso em Napoleão e Bismarck” (Nietzsche apud Losurdo, 2004, p.76).

Ainda  neste  sentido  vai  assegurar  Losurdo,  a  experiência  histórica  já  teria 

demonstrado que é  possível  controlar  o  sufrágio  universal,  tornando instrumento  de 

controle e de domínio das massas pela ação de personalidades excepcionais.  Assim, 

Nietzsche  vai  entender  que  a  democratização  na  Europa  é,  ao  mesmo  tempo,  uma 

involuntária organização para a criação de tiranos (Losurdo, 2004, p.76).

Bismarck e Luís Napoleão, por exemplo, tem traços muito comuns. Ignorando a 

burguesia liberal, todos os dois se dirigem diretamente às massas, à qual concedem o 

sufrágio em medida mais ou menos ampla e da qual obtêm ou buscam apoio, fazendo 

concessões no plano da política econômica e social, estimulando a excitação nacional e 

chauvinista e fomentando,nesta  base,  o culto ao líder  carismático,  acima das partes, 

intérprete e líder indiscutível da nação (Losurdo, 2004, p.77).
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Uma  arma  utilizada  para  controlar  as  massas  e  obter  grande  sucesso  é  a 

propaganda publicitária que cria a imagem do líder e dos seus adversários. Aqui o líder 

não  prova  os  fatos,  a  questão  é  repetir,  reafirma  até  que  a  massa  absorva  um 

posicionamento e se engaje como ocorre na primeira guerra mundial( Losurdo, 2004, p. 

91-92). 

Losurdo assevera que o fim dos partidos rígidos culmina ao contrário do que 

pensa, com a despolitização das massas, a perda do debate político e abre campo para o 

líder governar uma multidão criança (Losurdo, 2004, p.164-165).

Losurdo  exemplifica  a  ação  do  bonapartismo  no  século  XX.   Wilson  e 

Roosevelt, em períodos de guerra assumiram o controle da economia, da cultura e da 

informação, montando um aparato para criar entusiasmo na população para guerrear; em 

Mussolini que afirma, por outro lado, que para guerrear deve-se fechar o parlamento; no 

terceiro Reich com Hitler e seu bonapartismo de guerra; na URSS com Kerenski,  e 

Yeltsin.

Pode-se  citar  ainda  a  Venezuela  e  Hugo  Chaves  que  fechou  uma  rede  de 

televisão contrária ao seu governo e propõe a  reeleição indefinida ou contínua.

KELSEN E A DEMOCRACIA

Losurdo destaca em seu livro a importância de Kelsen para a democracia. Além 

de pertencer a um conjunto de intelectuais que defendem o sufrágio universal, secreto, a 

todos  os  maiores  de  20  anos  de  ambos  os  sexos,  Kelsen  defendeu  a  representação 

proporcional para que fossem respeitadas inclusive o direito das minorias, implicando 

que todos os indivíduos tenham igual valor político (Losurdo, 2004, p.220).

Kelsen  critica  as  práticas  “plebiscitárias”  pois  sugere  o  fascismo  e  vê  na 

chamada república presidencial, com o executivo confiado a um presidente e não eleito 

pelo  parlamento,  mas  diretamente  pelo  povo,  “um enfraquecimento  do  princípio  da 

soberania popular” (Losurdo, 2004, p.221).

Segundo o raciocínio feito por Kelsen de fato, quando existe um único individuo 

eleito, a idéia de representação do povo perde necessariamente a última aparência de 

fundamento. Isto também vale, em escala reduzida, para o colégio uninominal, que cria 
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um líder local, marginalizando os partidos que, para Kelsen, são a estrutura básica da 

democracia.

Kelsen ainda vai dizer que o líder nacional não controlado pelo parlamento é 

perigoso:
“As perspectivas de uma autocracia – ainda que limitada no tempo – podem, 
em certos casos, ser maiores no regime presidencial do que na monarquia 
hereditária  e  a  investidura  popular  agrava  ainda mais  o  perigo,  longe  de 
bani-lo ou atenuá-lo” (Kelsen apud Losurdo, 2004, 221).

Kelsen,  segundo Losurdo,  desconfiou do regime político que se  desenvolveu 

progressivamente  em  países  como  os  EUA,  regime  que  se  assemelha  aos  regimes 

democráticos que, na Áustria e na Alemanha, seguiram-se ao colapso das dinastias dos 

Habsburgos e dos Hollenzollerns (Losurdo, 2004, p.221).

Losurdo evidencia que os meios de democracia direta podem ser utilizados para 

a legitimação de uma liderança carismática, de um líder, além do fato que o discurso da 

defesa da democracia direta não soluciona a questão do direito das minorias, a defesa de 

um pluralismo político.

 “Nos nossos dias, assiste-se a um paradoxo: os que agitam a palavra ordem 
da “democracia direta”, que naturalmente não a que inervem nas fábricas e 
nos postos de trabalho mas a que prescinde da mediação dos partidos, são 
precisamente  os  adeptos  do  bonapartismo  soft,  segundo  os  quais  quem 
designa o líder da nação (no âmbito do regime presidencial) ou de um líder 
de  um determinado  colégio  eleitoral  (no  âmbito  do  sistema  uninominal) 
deve  ser  diretamente  o  povo  atomizado,  privado  dos  seus  meios  mais 
modestos de autônoma produção espiritual e política e entregue, inerme, ao 
poder  totalitário  dos  mass-media monopolizados  pela  grande  burguesia” 
(Losurdo, 2004, p.329).

HABERMAS E A SOLUÇÃO CONTRA O BONAPARTISMO.
 

Jürgen Habermas, filósofo alemão, propõe uma saída para os impasses que a 

democracia enfrenta no novo milênio. Esta proposta perpassa por uma superação do 

embate desenvolvido ora por liberais, ora por republicanos. 

As tradições da filosofia política, liberalismo e republicanismo, não conseguiram 

dirimir  a  tensão  entre  soberania  popular  e  direitos  humanos.  Por  um  lado,  o 

Republicanismo  dá  primazia  à  autonomia  pública  e  por,  outro,  o  Liberalismo  dá 

primazia  aos  direitos  humanos.  Deste  modo,  a  autonomia  política  tomaria  corpo na 
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auto-organização de uma comunidade que dá a si suas leis, enquanto que para a outra 

vertente, a autonomia privada deveria afigurar-se no domínio anônimo dessas mesmas 

leis. Tais compreensões, segundo Marcelo Cattoni, levam Habermas a afirmar que nesse 

caminho  traçado,  então  uma  só  idéia  pode  ser  validade,  à  custa  da  outra,   e,  a 

equiprimordialidade de ambas, intuitivamente elucidativa, não segue adiante”(Oliveira, 

2004, p.179-180). 

Habermas argumenta que soberania popular, os direitos à participação política 

não são contrários aos direitos humanos, direitos individuais. Autonomia pública não é 

contrária a autonomia privada. Há uma coesão interna, um nexo interno entre eles que 

justamente conferem força legitimadora ao processo legislativo de criação do Direito.

A garantia dos direitos fundamentais no duplo sentido de direitos individuais e 

de  direitos  de  participação  política,  involve,  assim,  compreendê-los  como garantias 

constitutivas do próprio processo democrático.

O  Direito  legitima-se,  na  teoria  habermasiana,  como  meio  para  a  garantia 

equânime da autonomia pública e da autonomia privada( Habermas, 2002, p.291).

Nesse  sentido,  reconstruindo  o  nexo  interno  entre  autonomia  pública  e 

autonomia privada, pode-se compreender como a perspectiva desenvolvida pela Teoria 

Discursiva da Democracia pode contribuir para a reconstrução de uma visão que não 

seja conflitiva da relação entre Estado de Direito e democracia (Habermas, 2001, p.766-

781).

A  coesão  interna  entre  Estado  de  Direito  e  democracia  foi  encoberta  pela 

concorrência dos paradigmas jurídicos – liberal e de bem-estar social – dominantes até 

hoje na história do constitucionalismo.  

O Estado Democrático de Direito, supera essa concorrência entre os paradigmas 

mencionados ao propor a reconstrução dos princípios sob à luz de uma compreensão 

procedimentalista do Direito. É preciso considerar o procedimento democrático a partir 

da Teoria do Discurso: sob as condições de pluralismo social e cultural, que confere 

força  legitimadora  ao  processo  legislativo.  Regulamentações  que  podem  pretender 

legitimidade  são  justamente  as  que  podem contar  com a  concordância  de  todos  os 

afetados enquanto participantes  em discursos racionais,  nos termos do “princípio do 

discurso”.Neste sentido vai asseverar Marcelo Cattoni:
“Se discursos e negociações são o que constitui  o espaço de formação de 
opinião e da vontade política racional, então, segundo Habermas, a suposição 
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de racionalidade que deve embasar o processo democrático tem que se apoiar 
num arranjo comunicativo segundo o qual tudo depende das condições sob as 
quais  se  podem institucionalizar  juridicamente  as  formas  de  comunicação 
necessárias  para  a  criação  legítima  do  Direito.  Assim,  para  Habermas,  a 
almejada coesão interna entre direitos humanos e soberania popular consiste 
assim em que a exigêcia de institucionalização jurídica de uma prática civil 
do uso público das liberdades comunicativas seja cumprida justamente por 
meio dos direitos humanos. Direitos humanos que possibilitam o exercício da 
soberania  popular  não  se  podem  impingir  de  fora  como  uma  restrição” 
(Oliveira,2004, p.180-181).

É necessária uma compreensão procedimentalista do Direito e da democracia, 

segundo  a  qual  o  êxito  da  política  deliberativa  depende  não  da  ação  coletiva  dos 

cidadãos,  mas  da  institucionalização  dos  procedimentos  e  das  condições  de 

comunicação correspondentes. 

Nessa institucionalização, a idéia de soberania popular refere-se a um contexto 

que,  ao permitir  a auto-organização de uma comunidade jurídica,  não está de modo 

algum à disposição da vontade dos cidadãos, posto que o “eu” da comunidade jurídica 

que se organiza a si mesma, desaparece aqui nas formas de comunicação sem sujeito 

que regulam o fluxo das deliberações, de um modo tal que seus resultados falíveis se 

revestem da presunção de racionalidade. 

Habermas a partir de Facticidade e Validade, entende que o direito democrático 

eticamente produzido seria um meio de integração social, que garante a estabilização de 

expectativas de comportamento e, a um só tempo, produz legitimidade, de tal modo que 

os destinatários das normas jurídicas são seus co-autores, sobre o pano de fundo de uma 

crescente distinção e autonomização da antiga esfera normativa ontologizada, em um 

acentuado processo de diferenciação social.

Privilegiar somente a soberania popular, os instrumentos de democracia direta 

encerra um perigo nas palavras do prof. Menelick de Carvalho Netto: “Se democracia 

pode ser participativa ela pode ser uma ditadura”(Netto, 2003, informação verbal).

Losurdo  operacionaliza  essa  “ditadura”  legitimada  com  sua  tese  sobre  o 

bonapartismo,  lembrando que tanto  os  países  de tradição liberal  como os  países  de 

tradição republicana não foram capazes de combatê-lo.

A democracia só é possível com a superação dessas tradições, quando entende-

se que não se tem o público sem o privado, Estado de Direito sem democracia, e vice-

versa. 

5502



5 – CONCLUSÃO

O presente artigo teve por objetivo alertar que a questão democrática deve ser 

analisada  tendo  em  vista  toda  a  complexidade  em  que  ela  se  insere  na  sociedade 

contemporânea, sob o risco de estar se implementando o bonapartismo.

Os pensadores liberais e os pensadores republicanos, de uma forma ou de outra 

legitimaram a implemetação do bonapartismo cada um a sua maneira, ao não lidarem 

com a complexidade, o descentramento e pluralidade da sociedade atual .

A saída para os impasses que a democracia enfrenta no novo milênio perpassa 

por  uma  superação  do  embate  desenvolvido  ora  por  liberais,  ora  por  republicanos. 

Constitucionalismo não é contrário à democracia, aliás, não se tem um sem o outro, da 

mesma forma soberania popular, direitos a participação política não são contrários aos 

direitos individuais, autonomia pública não é contrária a autonomia privada.

Há uma coesão interna, um nexo interno entre eles que justamente conferem 

força legitimadora ao processo legislativo de criação do direito. A garantia dos direitos 

fundamentais  no  duplo  sentido  de  direitos  individuais  e  de  direitos  de  participação 

política,  involve,  assim,  compreendê-los  como  garantia  constitutivas  do  próprio 

processo democrático.

Sem esse entendimento,  corre-se o risco de se alcançar não a democracia na 

sociedade atual, mas o bonapartismo.
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RESUMO

O presente ensaio visa delinear acerca da responsabilidade pela proteção dos direitos da 

criança e do adolescente diante da visão estabelecida pela Constituição Federal de 1988 

e  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  –  Lei  n°  8.069/1990.  Nesse  objetivo, 

apresenta-se os principais atores responsáveis pela efetivação desses direitos: Estado, 

família,  escola e  sociedade,  esclarecendo,  de forma concisa o papel  de cada um no 

sistema de garantia de direitos. Refere-se ao dever legal desses atores em promover a 

materialização  dos  direitos  individuais,  coletivos  e  difusos  relativos  à  infância  e 

juventude, diante da doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta. Por fim, 

apresenta-se  conclusões  das  autoras  no  sentido  de  que  a  busca  por  efetivação  e 

ampliação dos direitos perpassa pelos agentes do sistema de garantias na cidade onde 

objetivamente vivem as crianças e adolescentes, reconhecendo a fundamentalidade de 

se pensar a questão da infância e adolescência não apenas como “prioridade absoluta”, 

mas como prioridade absoluta “que não pode esperar”.
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ABSTRACT

The present rehearsal seeks to delineate concerning the responsibility for the protection 

of  the  child’s  and  adolescent´s  rights  from  the  vision  established  by  the  Federal 

Constitution  of  1988  and  the  Child's  and  Adolescent´s–Law  n°  8.069/1990.  The 

objective is to present the main responsible actors for the execution of those rights: 

State, family, school and society, explaining, in a concise way the paper of each one in 

the system of warranty of rights. It is related to the legal duty of those actors refers to 

those actors  in promoting the materialization of the individual rights,  collective and 

diffuse relative to the childhood and youth, before the doctrine of the integral protection 

and of the absolute priority.  Finally, the research enumerates  the conclusions of the 

authors in the sense that the search for effectiveness and enlargement of the rights is 

related  to  the  agents  of  the  system of  warranties  in  the  city  where  objectively  the 

children and adolescents live, recognizing the fundamentality of thinking the subject of 

the childhood and adolescence not just as “absolute priority”, but as absolute priority 

“that cannot wait”.

KEYWORDS

CHILD;  ADOLESCENT;  INTEGRAL  PROTECTION;  ABSOLUTE  PRIORITY; 

RESPONSIBILITY; EFETIVESS. 

INTRODUÇÃO

“Há  de  chegar  o  dia  em  que  o  progresso  das  nações  será 
avaliado,  não  por  seu  poder  militar  e  econômico,  nem  pelo 
esplendor  de  suas  principais  cidades  ou  de  seus  edifícios 
públicos, mas sim pelo bem estar de sua população: por seus 
níveis  de  saúde  nutrição  e  educação;  pela  possibilidade  de 
receber  uma  remuneração  justa  por  seu  trabalho;  por  sua 
capacidade de participação nas decisões que afetam a vida das 
pessoas  em  geral;  pelo  respeito  por  suas  liberdades  civil  e 
política;  pelos  recursos  oferecidos  aos  vulneráveis  e 
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necessitados e pela proteção ao desenvolvimento físico e mental 
de suas crianças.”1

A  preocupação  histórica  da  humanidade  com  a  Infância  e  Juventude  é 

apontada  inicialmente  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  adotada  e 

proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 

de dezembro de 1948 que trazia:

“Artigo XXV - (...) 2. A maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais” (grifo nosso)

A  afirmação  dos  direitos  humanos  e,  sucessivamente,  dos  direitos 

fundamentais do homem trouxe a elevação da criança à condição de sujeito de direitos. 

A  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  os  Direitos  da  Criança2,  aprovada  pela 

Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro 1989, é que nos traz pela primeira vez a 

doutrina da Proteção Integral à infância:

“ARTIGO 19 - Direito da Criança:
 Toda criança tem direito ás medidas de proteção que a sua  
condição  de  menor  requer  por  parte  da  sua  família,  da 
sociedade e do Estado.”

A Constituição Federal  de 1988, consagrando tais  concepções,  mudou os 

paradigmas relacionados à criança, ao adolescente e sua posição dentro da família e da 

sociedade,  considerando-os  sujeitos  de  direitos,  a  quem  devem  ser  assegurada  a 

proteção integral por sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.

Assim, a Carta Magna elenca em seu texto princípios que garantem à criança 

e ao adolescente prioridade absoluta, sendo responsáveis pela efetivação de seus direitos 

fundamentais, a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder publico, isso 

com vistas ao melhor interesse infanto-juvenil, nos termos do seu art. 227, in verbis:

“Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à 
liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além  de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”3

1 UNICEF-FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Indicadores sobre crianças e adolescentes 1990-1999. 
Brasília/Rio de Janeiro: UNICEF/IBGE, 2001.
2 Importante  frisar  que para a Convenção,  conforme art.  1°,  a  pessoa é considerada criança até  o  
computo de 18 anos de idade.
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Em 13 de julho de 1990 nasce a Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente  –  reconhecendo  as  conquistas  em  favor  das  crianças  e  adolescentes 

decorrentes  da  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  os  Direitos  da  Criança  que 

assegurou as crianças e adolescentes o direito a  proteção integral.  Proteção essa no 

sentido  em  que  passa-se  a  reconhecer  que  crianças  e  adolescentes  têm  direitos 

subjetivos e exigíveis, à liberdade, à dignidade, à integridade física, psíquica e moral, à 

educação, à saúde, à proteção no trabalho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao 

desporto, à habitação, a um meio ambiente de qualidade, ou seja, têm todos os direitos  

fundamentais inerentes à pessoa humana.

Ao eleger a doutrina da proteção integral como o matiz de todo o sistema 

que  institui,  o  ECA  colocou  sob  proteção  permanente  e  integral  a  criança  e  o 

adolescente, independentemente de qualquer situação externa. Assim, diante de evidente 

ou  suposta  situação  de  risco  (possibilidade  de  sofrer  danos  ou  prejuízos  morais, 

materiais ou para o seu desenvolvimento), a criança e o adolescente sempre estará sob 

proteção especial.

1. O ESTADO E A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

A Constituição Federal de 1988 reflete o novo estado das coisas, estatuindo 

como dever da família, do Estado e da sociedade assegurar à criança e ao adolescente 

direitos  fundamentais,  que  se  alinha  da  seguinte  forma:  direito  à  vida,  à  saúde,  à 

alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Conforme anuncia o art.  227 da Carta, o Estado assume o papel de ser o 

maior responsável pela promoção de meios que garantam às crianças e aos adolescentes 

seus  direitos de cidadania,  respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento 

resguardado pelo princípio constitucional  de dignidade da pessoa humana. O Estado 

deverá,  ainda,  promover  programas  de  assistência  integral  à  saúde  da  criança  e  do 

adolescente,  admitida  a  participação  de  entidades  não  governamentais,  dentro  dos 

preceitos enunciados.

3 No artigo 227, a Carta Maior também especifica os direitos fundamentais especiais da criança e do  
adolescente, ampliando e aprofundando aqueles reconhecidos e garantidos para os cidadãos adultos no  
seu artigo 5º.
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Ainda assim, deparamo-nos com enormes dificuldades quando tratamos da 

aplicabilidade  destes  direitos  e  garantias  conquistados  em  favor  da  criança  e  do 

adolescente. Afirma, José Luiz Vianna da Cruz:

 “a efetivação do ECA, bem como dos direitos assegurados por 
ele,  exige  uma  verdadeira  revolução  no  tratamento 
historicamente dedicado à infância e a juventude brasileira”4.

Surge, então, a imprescindibilidade de uma atuação mais eficiente e eficaz 

do Estado, a quem compete à missão maior de realizar o bem comum, ativando de 

maneira  positiva  seus  instrumentos  para  dar  conseqüências  práticas  ao  seu  dever, 

efetivando com absoluta prioridade os direitos e os interesses assegurados à criança e ao 

adolescente no texto constitucional.

Nessa esteira, salienta Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“de nada adiantará  o  Estado ser  formalmente  edificado sob a 
noção da dignidade da pessoa humana se ele próprio, na prática, 
não proporciona os meios e as condições para que os cidadãos 
exerçam o seu direito de serem dignos”5.

Caminhando  em  direção  a  proteção  especial  à  criança  e  ao  adolescente 

garantida  constitucionalmente,  cria-se  a  Lei  8.069/90,  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente. O ECA, então, acolheu a Teoria da proteção integral, que se baseia na total 

proteção dos direitos de seus destinatários. O art. 1º do referido estatuto, corrobora esse 

entendimento,  quando  diz  que  dispõe  sobre  a  proteção  integral  da  criança  e  do  

adolescente. E o art. 3º enfatiza que eles são titulares de todos os direitos fundamentais  

inerentes  à  pessoa  humana,  prevalecendo,  sempre,  o  caminho  que  leve  ao 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade.

O  suporte  de  definição  desses  direitos  é  a  concepção  da  criança  e  do 

adolescente  enquanto  cidadãos  com  suas  especificidades  biofísicas  e  psíquicas  de 

pessoa em desenvolvimento.

O Estado, desta forma, assume seu papel de ser o maior responsável pela 

promoção  de  meios  que  garantam  às  crianças  e  aos  adolescentes  seus  direitos  de 

4 CRUZ,  José  Luiz  Vianna.  Diagnóstico  das  condições  da  infância  e  juventude  de  Campos  dos  
Goytacazes, p. 1.
5 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Direitos da Família e do Menor: Inovações e tendências. 2ª Ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1992, p. 178.
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cidadania, respeitando sua  condição de pessoa em desenvolvimento resguardada pelo 

princípio constitucional de dignidade da pessoa humana.

Mesmo diante de tais preceitos,  ainda assim, deparamo-nos com enormes 

dificuldades quando tratamos da aplicabilidade destes direitos e garantias conquistados 

em  favor  da  criança  e  do  adolescente.  Não  se  trata  de  ineficácia,  e  sim  de 

inaplicabilidade  do  texto  normativo,  o  texto  não  é  cumprido  nos  termos  em que  é 

delineado.

Desta forma, cumpre ao Estado executar, aprimorar e fazer cumprir as leis 

que editou, além de formular e regulamentar as que faltam.

Nesse  sentido  “omissões  da  União,  dos  Estados,  Distrito  Federal  e 

Municípios  não  viabilizaram,  até  hoje,  as  condições  mínimas  e  essenciais  para  a 

aplicação das medidas previstas no ECA.”6

Importante  mencionar  que  a  falta  ou  inoperância  de  escolas,  abrigos, 

hospitais e demais instituições para atendimento das crianças e adolescentes, configura 

descumprimento  por  parte  do  ente  responsável  pelas  atribuições  apontadas  como 

essenciais pela Lei n° 8.069/1990, podendo assim, pela conduta ou omissão, responder 

judicialmente, sem prejuízo d responsabilidade penal e administrativa.

2. O PAPEL DA FAMÍLIA DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE.

A importância da família  na vida do indivíduo é imensurável,  vez que, a 

partir dela que ele adquiri os primeiros conceitos que formarão os pilares de seu caráter 

e servirão de orientação para os caminhos a serem trilhados em toda a sua trajetória de 

vida.

Originalmente, no Direito Romano, a família tinha um contorno patriarcal, 

cuja  tradição  reforçava  o  pensamento  da  Igreja  Católica  no  conceito  de  família, 

influenciando o Código Civil  Brasileiro de 1916, regulando as relações familiares  a 

manter,  durante  muito  tempo,  o  vinculo  conjugal  como  indissolúvel  através  do 

casamento  religioso,  onde  a  figura  paterna  exercia  legitimamente  o  poder  sobre  os 

demais  entes  familiares,  regendo o  núcleo  familiar  como chefe  absoluto,  pela  forte 

influência  do  poder  familiar.  Nesse  contexto,  somente  era  reconhecida  pela  nossa 

6 FIRMO, Maria de Fátima Carrada. A Criança e o Adolescente no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999, p. 67.
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sociedade,  como entidade familiar,  a família  natural  constituída pelo casamento,  em 

flagrante discriminação legislativa.

A Carta Constitucional de 1988 traz um novo marco na evolução do conceito 

de família,  reconhecendo a União Estável  e a família  monoparental  como entidades 

familiares, conforme dispõe no art. 226 § 3º e 4º. A premissa passa a ser a proteção de 

todas as formas de entidade familiar diversas do casamento, fundamentadas no afeto e 

na solidariedade, por se tratar de norma inclusiva.

A família atual abandonou, então, o sistema patriarcal estabelecendo aos pais 

direitos  e  deveres  iguais  para  com os  filhos,  cujas  opiniões  devem ser  valoradas  e 

respeitadas igualmente, sendo os entes sujeitos de direitos e deveres recíprocos, visando 

o bem estar comum.

A  Constituição  Cidadã  determina  que  sejam  assegurados  as  crianças  e 

adolescentes  os  diretos  fundamentais  a  eles  inerentes  em condições  de  liberdade  e 

dignidade,  cuja  responsabilidade  solidária  por  esta  efetivação  cabe  a  família,  a 

sociedade em geral, a comunidade e ao poder público na figura do Estado, devido a sua 

vulnerabilidade em face da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento sujeitos 

de direto a proteção integral.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Constituição 

e com a Declaração Internacional dos Direitos das Crianças 1989, assim consideradas 

até os 18 (dezoito) anos de idade, dispõe sobre os direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes como pessoas em desenvolvimento, sujeitas à proteção integral, cabendo a 

sociedade em geral, a família e ao Estado zelar pelo seu desenvolvimento e formação da 

personalidade dos adultos que serão, de modo a assegurar um futuro digno ao nosso 

país, como verdadeiros cidadãos.

Considerando que  o  papel  da  família  é  fundamental  na  concretização  do 

sistema de garantias, há de ser considerado nos termos da nossa Constituição Federal de 

1988  que  estabelece  ser  esta  “a  base  da  sociedade”7 e,  portanto,  compete  a  ela, 

juntamente com o Estado, a sociedade em geral e a comunidade, “assegurar à criança e 

ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais” .

Dentre os direitos fundamentais da criança e do adolescente está o direito à 

convivência familiar e comunitária. Em respeito ao disposto nos artigos 226 e 227 da 

7 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”
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Constituição  Federal,  as  leis  orgânicas  das  políticas  sociais  foram sendo editadas  e 

reformadas  aprofundando  esses  princípios  constitucionais,  regulamentados  pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente,  tornando-os operacionais e especializados,  de 

acordo com a construção do sistemas de atendimento de direitos. Em decorrência, se 

procedeu com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência  Social-LOAS8,  da Lei 

Orgânica da Saúde9 eda Lei de Diretrizes e Bases da Educação10.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 25, define como família 

natural “a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”. 

Entretanto, a definição legal não supre a necessidade de se compreender a complexidade 

e  riqueza  dos  vínculos  familiares  e  comunitários  que  podem  ser  mobilizados  nas 

diversas frentes  de defesa dos direitos de crianças e  adolescentes.  Para  tal,  torna-se 

necessária uma definição mais ampla de “família”,  com base sócio-antropológica. A 

família  pode  ser  pensada  como um grupo  de  pessoas  que  são  unidas  por  laços  de 

consangüinidade,  de  aliança  e  de  afinidade.  Esses  laços  são  constituídos  por 

representações, práticas e relações que implicam obrigações mútuas. Por sua vez, estas 

obrigações são organizadas de acordo com a faixa etária, as relações de geração e de 

gênero, que definem o status da pessoa dentro do sistema de relações familiares.

Como gestores e orientadores das crianças e adolescentes, o grupo famíliar 

não figura apenas como atores de obrigações, mas também como agentes de proteção e 

defesa dos direitos emanados na Carta Constitucional e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  Dessa  forma,  estabelecendo-se  uma  interpretação  sistêmica  dos 

dispositivos protetivos11, constatamos que são responsáveis também quando omissos do 

dever  de  denunciar  possíveis  ou  reconhecidas  violações  à  direitos  da  criança  ou 

adolescente.

De acordo com o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente  toda a 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, sendo 

dever do poder público, da sociedade e da família assegurar com absoluta prioridade os 

direitos da criança e do adolescente.

Além disso, afirma Carrada Firmo que:

8 Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
9 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
10 Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
11 Arts. 227 e 229 da Constituição federal de 1988 c/c arts. 5°, 22, 98, 209 e 225 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.
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“as medidas de reeducação e fortalecimento das famílias, além 
de  serem  mais  eficazes  para  a  proteção  de  crianças  e 
adolescentes, são muito menos onerosas para os cofres públicos, 
uma vez que programas de orientação, educação e recuperação 
física e psicológica dos pais são mais baratos.”12

Em  flagrante  desrespeito  a  dignidade  da  pessoa  humana,  é  crescente  a 

população infanto-juvenil a utilizar as ruas como moradia, devido ao abandono ou como 

refugio pela violência doméstica,  sem oportunidade de desenvolvimento,  se sentindo 

impotentes para continuar sua jornada ao não encontrarem o alicerce necessário em sua 

família. Essas crianças em situação de rua não têm acesso à escola, saúde, afetividade, 

crescendo sem referencial positivo, a margem da sociedade, tendo na criminalidade e 

promiscuidade os meios para sua sobrevivência. 

A legislação brasileira prevê mecanismos para se tentar estruturar a família 

natural  mantendo  os  filhos  em seu  seio  sadio,  através  de  políticas  sociais  à  serem 

elaboradas e efetivadas por todos os setores. Assim, todas as famílias devem receber 

atendimento igualitário pelo poder público e por toda a sociedade, através de políticas 

sociais  preventivas,  evitando  situações  de  falência  familiar  que  levam ao  abandono 

infanto-juvenil não somente familiar, mas de toda a sociedade ao não lhes garantirem os 

direitos que assegurem sua proteção integral.

Sobre os programas Aragão e Souza esclarecem:

“As entidades de atendimento podem ser governamentais e não 
governamentais,  assumindo  a  resposta  de  sua  estruturação, 
planejamento  e  execução  de  programas de  proteção  e  sócio-
educativos.  Estes  programas  deverão  estar  inseridos  com  a 
especificação dos regimes de atendimento junto ao Município, 
na figura do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, cujo registro é anunciado ao Conselho Tutelar e a 
Autoridade Judiciária da Comarca a que pertence à entidade.”13 

Nenhum lugar é melhor para qualquer criança ou adolescente do que no seio 

de sua família natural, desde que esta seja capaz de suprir as necessidades básicas dos 

mesmos. Ocorre que, nem sempre nos deparamos com famílias bem estruturadas dentro 

da comunidade, e quando isso ocorre, um trabalho deve ser desenvolvido para que seja 

12 FIRMO, Maria de Fátima Carrada. Op. Cit., p. 159.
13 ARAGÃO, Selma Regina e VARGAS, Ângelo Luis de Souza. O Estatuto da Criança e do Adolescente  
em face do Novo Código Civil: Cenário da Infância e Juventude Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 90.
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possível  recuperar  o  bom relacionamento  familiar  para  o  alcance  de  um  ambiente 

saudável para o desenvolvimento digno da criança ou adolescente.

Uma  família  quando  orientada  e  ciência  de  seus  deveres  para  com  os 

protetivamente  tutelados  pelo  Estatuto  consegue  participar  do  sistema  de  garantias 

trabalhando no sentido de efetivar a proteção, prevenir abusos, abandono, exploração e 

violência.
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3.1. O PLANO NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 19:

 “Toda  criança  ou  adolescente  tem  direito  de  ser  criado  e 
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em 
ambiente  livre  da  presença  de  pessoas  dependentes  de 
substâncias entorpecentes.”

Esse dispositivo do Estatuto deve ser interpretado, em consonância com os 

princípios constitucionais, infra-constitucionais e conceitos sociais, no estabelecimento 

do marco legal basilar para construção do Plano Nacional de convivência familiar e 

comunitária.

O ECA estabelece a  excepcionalidade e  a provisoriedade do acolhimento 

Institucional,  obrigando que  se  assegure  a  “preservação dos  vínculos  familiares  e  a 

integração  em  família  substituta  quando  esgotados  os  recursos  de  manutenção  na 

família  de  origem”14.  Nesta  perspectiva,  estabelece  que  a  colocação  em  família 

substituta somente se dê provisoriamente,  via  tutela ou guarda ou em definitivo por 

meio da adoção15.

Fundamentado nos direitos humanos e na doutrina da proteção integral,  o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 

à  Convivência  Familiar  e  Comunitária  –  PNCFC - propõe  a  adoção  de  um “novo 

paradigma” na busca pela superação da visão e da prática  entranhadas nas políticas 

públicas para a infância e a adolescência e na cultura secular que fomenta a violência e 

o abandono, cotidianamente praticados contra crianças e adolescentes, especialmente os 

pobres e não-brancos, ainda percebidos como “menores em situação irregular”.

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes  à  Convivência  Familiar  e  Comunitária  surge  como  resultado  de  um 

processo conjunto e participativo dos representantes de todos os poderes e esferas de 

governo,  da  sociedade  civil  organizada  e  de  organismos  internacionais,  os  quais 

compuseram  a  Comissão  Intersetorial  que  elaborou  os  subsídios  apresentados  ao 

Conselho  Nacional  dos  Direitos  das  Crianças  e  Adolescentes  -  CONANDA  e  ao 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

14 BRASIL.  Lei  n°  8.069/90  –  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Disponível  em: 
www.planalto.gov.br. Acesso em: 10 de julho de 2007, arts. 92 e 10.
15 Ibdem., Arts. 28 a 52.
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“Este Plano constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, 
ao romper com a cultura  da institucionalização de crianças  e 
adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral e 
da  preservação  dos  vínculos  familiares  e  comunitários 
preconizados  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  A 
manutenção  dos  vínculos  familiares  e  comunitários  – 
fundamentais  para  a  estruturação  das  crianças  e  adolescentes 
como  sujeitos  e  cidadãos  –  está  diretamente  relacionada  ao 
investimento nas políticas públicas de atenção à família.”16

O ordenamento jurídico brasileiro vigente reconhece e preconiza a família, 

enquanto estrutura vital, lugar essencial à humanização e à socialização da criança e do 

adolescente,  e  também  estabelece  procedimentos  legais  que  garantam  a  defesa  do 

superior interesse da criança e do adolescente, mesmo quando seu interesse esteja sendo 

violado por sua família ou seus responsáveis legalmente.

Ao mesmo tempo em que reconhece a convivência familiar como o ambiente 

mais favorável ao desenvolvimento da criança e do adolescente, o Plano rejeita a idéia 

da família idealizada, composta de pai, mãe e filhos. A nova visão enxerga a família 

contemporânea e real, impactada pela entrada da mulher no mercado de trabalho; pelo 

avanço dos direitos individuais da mulher, da criança e do adolescente; pelo divórcio; 

pelos  métodos  anticoncepcionais  e  as  novas  técnicas  de fertilização;  pela  revolução 

sexual;  pela  industrialização;  pelo  êxodo  da  população  rumo  às  cidades  e  sua 

periferização.  Família  de  múltiplas  configurações  e  constitucionalmente  credora  da 

proteção do Estado.

Nessa  perspectiva,  a  criança  e  o  adolescente  devem ser  vistos  de  forma 

indissociável  do seu contexto sócio-familiar  e comunitário.  O Estado deve prestar o 

devido apoio à família de origem, para que esta possa desempenhar adequadamente o 

seu papel na proteção e cuidado dos filhos. Apoio que não deve restringir-se à família 

natural, composta pelos pais e seus descendentes, mas também à família extensa, que 

inclui os demais parentes da criança. 

Segundo o Plano, a retirada de uma criança da sua família e a sua colocação 

num  abrigo  ou  em  outro  tipo  de  cuidado  alternativo,  realizada  como  medida  de 

proteção, só deve acontecer excepcionalmente e durar o menor tempo possível, apenas o 

necessário  para  que  a  família,  apoiada  pelas  diversas  políticas  públicas,  atuando 

16 BRASIL. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à  
Convivência Familiar e Comunitária. Brasília-DF : Conanda, 2006, p. 17.
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articuladamente,  se  reorganize  e  se  fortaleça  de  forma  a  superar  os  problemas  que 

acarretaram a separação.  Para  tanto,  a  decisão da  separação,  tomada por  autoridade 

judiciária,  deve ser  tecnicamente embasada,  e partir  de uma avaliação criteriosa dos 

riscos à integridade e ao desenvolvimento da criança, aos quais esteja submetida ao 

permanecer no ambiente familiar.

Constitui  direito  fundamental  da  criança  e  do  adolescente  o  direito  a 

convivência familiar de modo que lhe seja garantido meio, oportunidade e facilidade, 

para  o  desenvolvimento  físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,  em condições  de 

liberdade  e  de  dignidade.  Esses  vínculos  familiares,  quando  sadios,  devem  ser 

protegidos pela sociedade e pelo Estado.  E, mesmo que verificada a situação de risco 

ou  de  enfraquecimento  de  tais  vínculos,  as  estratégias  de  atendimento  e  proteção 

deverão ser esgotadas. A finalidade será a preservação dos vínculos, através de políticas 

públicas de apoio sócio-econômico à orientação para novas formas de interação afetiva 

no grupo familiar. Em último caso, deverá haver a ruptura desses vínculos.

Constatada a necessidade de romper os vínculos, o Estado passará a ser o 

responsável  pela  proteção  e  promoção  dos  direitos  inerentes  a  aquela  determinada 

criança ou adolescente. Essa responsabilidade alcança o desenvolvimento de programas, 

projetos e  estratégias que possibilitem à constituição de novos vínculos familiares  e 

comunitários, mas a prioridade sempre estará no resgate dos vínculos originais, somente 

nos casos de impossibilidade, é que irá se buscar a formação de novos vínculos para a 

garantia do direito à convivência familiar e comunitária.

O  PNCFC  representa  um  importante  instrumento  para  a  mobilização 

nacional, conforme disposto em seu próprio texto:

“A promoção, a proteção e a defesa do direito das crianças e 
adolescentes à convivência familiar e comunitária envolvem o 
esforço de toda a sociedade e o compromisso com uma mudança 
cultural  que  atinge  as  relações  familiares,  as  relações 
comunitárias  e  as  relações  do  Estado  com  a  sociedade.  O 
respeito  à  diversidade  cultural  não  é  contraditório  com  esta 
mudança  que  atravessa  os  diversos  grupos  socioculturais,  na 
defesa  desses  direitos.  Pelo  contrário,  exige  que  se  amplie  a 
concepção de cidadania para incluir as crianças e adolescentes e 
suas famílias, com suas necessidades próprias. Desafio (...) cujo 
enfrentamento eficaz depende a viabilidade de qualquer projeto 
de nação e de país que se deseje construir agora e no futuro.”17

17 BRASIL. Op. Cit., p. 23.
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3. A ATUAÇÃO DA ESCOLA, SEU PAPEL E SUAS PERSPECTIVAS.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  tratou,  em  capítulo  específico 

(Capítulo IV, arts.  53 a 59),  do direito à  educação estabelecendo seus objetivos,  os 

direitos  dos  educandos,  as  obrigações  do  Estado,  dos  pais  e  dos  dirigentes  dos 

estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  procurando  tornar  exeqüível  as  normas 

constitucionais (Capítulo III, arts. 205 a 214) quanto ao direito à educação. 

Neste  aspecto,  aponta  relevante  princípio  a  ser  obedecido,  posto  que, 

repetindo  a  norma  constante  do  artigo  205  da  Constituição  Federal18,  também 

consagrada no artigo 2º  da Lei  9394/96 – Lei  de Diretrizes e  Bases da Educação19, 

estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente20 que a educação visa o preparo para 

o  exercício  da  cidadania.  Antes  mesmo  destas  leis,  o  Decreto  n°  10.623 de  26  de 

outubro de 1977 do Estado de São Paulo21, que aprova o regimento comum das Escolas 

Estaduais de 1º Grau, já estabelecia como objetivo da escola “o preparo para o exercício 

consciente da cidadania”. 

Atualmente,  cidadania  requer  uma  pessoa  que  conheça  e  lute  por  seus 

direitos, mas que também tenha ciência de suas obrigações e de seus deveres. Conforme 

expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, este é um, se não o principal, dos 

objetivos da escola atual. Nesse sentido, a escola assume papel relevante, que centra-se 

na contribuição para que o aluno-cidadão tenha ciência desses direitos e obrigações, 

reconhecendo sua sujeição às normas legais e regimentais, como parte de sua formação.

As escolas devem se constituir espaços onde a cultura e as experiências dos 

alunos e dos professores (seus modo de sentir e ver o mundo, seus sonhos, desejos, 

valores e necessidades) sejam os pontos basilares para a efetivação de uma educação 

que concretize um projeto de emancipação dos indivíduos. Sob o prisma constitucional, 

a educação,  enquanto direito basilar  de crianças e adolescentes,  objetiva propiciar  a 

formação  necessária  ao  desenvolvimento  das  aptidões,  das  potencialidades  e  da 
18 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a  
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da  
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
19“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de  
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o  
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
20 “Art. 53- A criança e o adolescente tem direito a educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, (...).”
21 SÃO PAULO. Decreto n° 10.623 de 26 de outubro de 1977. Aprova o Regimento Comum das Escolas  
Estaduais de 1º Grau e dá providências correlatas. Disponível em: http://www.al.sp.gov.br. Acesso em: 15 
de setembro de 2007.
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personalidade  do  educando,  visando  o  pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, seus fundamentos, 

seus  princípios,  a  concepção  de  cidadania  aí  formulada,  a  educação  como  um dos 

direitos fundamentais para o exercício desta cidadania e o papel da escola como um dos 

agentes  importantes  no  esclarecimento  e  na  promoção  destes  direitos  na  atual 

conjuntura se faz extremamente necessário.

Se o diploma estatutário é claro ao definir a Educação como um dos direitos 

fundamentais;  se determina que os direitos sejam atendidos com absoluta prioridade, 

levando-se  em consideração  a  condição  peculiar  da  criança  e  do  adolescente  como 

pessoa em desenvolvimento; se determina que todas as oportunidades e facilidades lhes 

sejam  asseguradas,  a  fim  de  facultar-lhes  o  desenvolvimento  físico,  mental,  moral, 

espiritual  e  social,  em condições  de  liberdade  e  dignidade,  o  que  está  em questão, 

fundamentalmente,  são  os  direitos  humanos  e  de  cidadania  das  crianças  e  dos 

adolescentes, sabemos, no entanto, que nenhuma realidade muda automaticamente por 

força de lei.

Neste sentido,  não podemos desconhecer  as dificuldades com as quais os 

professores se deparam e o sentimento de impotência em face de um cotidiano escolar 

muitas vezes perpassado por exclusões, violências e preconceitos de todos os tipos; com 

famílias que nem sempre podem proteger suas crianças, com alunos vítimas de maus 

tratos e exploração. Se, também é necessário, desejável e urgente que as escolas sejam 

democráticas e de boa qualidade para todos, há que se cobrar investimento na Educação, 

de modo que sejam criadas condições para que isto aconteça.

Desta forma, se por um lado não parece razoável pedir à escola que se ajeite 

como puder para resolver problemas criados pela ausência ou insuficiência de políticas 

públicas,  por  outro  lado  devemos  reconhecer  que  a  escola,  que  sempre  preferiu  a 

"criança" como aluno (na suposição de uma natureza ideal e abstrata de criança), precisa 

compreender que o "menor" (categoria ainda vigente na prática social, como se "menor" 

fosse uma natureza humana diferente de "criança") é apenas um rótulo estigmatizante da 

criança pobre e que este aluno/criança/diferente não é o inimigo e sim a razão de ser da 

escola. Longe de querer afastar esse “menor” do convívio social, a escola deve estudar 

maneiras  de conquistá-lo.  Isto  certamente  significará mais  do que apenas matricular 
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todas  as  crianças  na  escola,  alcançando  uma  melhor  integração  desta  com  a 

comunidade,  onde  as  metodologias  se  embasem  nesta  perspectiva,  com  ênfase  no 

universalismo  em  detrimento  do  pluralismo  e  da  diversidade.  A  premissa  é  a 

necessidade de se formular  uma pedagogia  mais  condizente  e capaz para os  nossos 

sonhos e projetos, uma pedagogia para o nosso tempo, para as nossas dificuldades, mas 

também para as nossas esperanças.

Finalmente,  como  deseja  Frei  Beto22,  se  faz  necessário  pensar  uma 

pedagogia  que  facilite  a  organização  do  mundo  interior  da  criança,  entrelaçando 

imaginação, conhecimento, sensações e vivências; que não desconsidere o mistério de 

seu universo onírico e a possibilidade de mapear as conexões impostas pelo mundo dos 

adultos; que facilite espaços e tempos adequados para a expressão pessoal através de 

atividades criativas; e que respeite a distância relacional entre pessoas, coisas, objetos e 

personagens imaginários.

Nesse  contexto,  a  escola  e  seus  atores  se  constituem efetivos  agentes  de 

proteção. Nesse sentido, expõe Afonso Armando Konzen:

“Tem  ela,  a  Escola,  por  quaisquer  de  seus  operadores, 
oportunidade invulgar para a percepção de qualquer anomalia no 
desenvolvimento do educando, tanto em relação ao seu núcleo 
familiar,  como  em  relação  às  suas  relações  sociais  já 
concretizadas ou em relação ao processo de aprendizagem.  A 
intervenção positiva  nesse  momento  tem conotação  altamente 
preventiva  e,  não  raras  vezes,  apresenta-se  como  a  última 
oportunidade  para  a  reação  proveitosa  em  favor  do 
desenvolvimento  da  criança  ou  do  adolescente.  Por  isso,  a 
Escola passou a ser inserida no contexto dos responsáveis pela 
tomada de providências  em relação à  educação  de crianças  e 
adolescentes,  responsabilidade  que  ultrapassa  o  exercício  do 
processo ensino-aprendizagem.”23

Além do que foi dito, insta mencionar que o diploma estatutário, no art. 56, 

prevê  expressamente  que  diante  de  suposta  ou  constatada  situação  de  risco  para  a 

criança ou adolescente, a instituição escolar tem o dever legal de comunicar o fato ao 

Conselho Tutelar e/ou Ministério Público, caso em que sua omissão poderá inclusive 

configurar infração administrativa24.
22 FOLHA DE SÃO PAULO. Frei Beto: A arte de ser criança. Data: 08 de outubro de 2001.
23 KONSEN, Afonso Armando.  Conselho Tutelar, escola e família: parcerias em defesa do direito à  
educação. Disponível em: www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id194.htm. Acesso em: 15 setembro 2007.
24 “Art. 245- Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de 
ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena - 
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3.  A  ATUAÇÃO  DA  SOCIEDADE  NA  PROTEÇÃO  E  EFETIVAÇÃO  DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

À  todos  os  membros  da  sociedade  impõe-se  o  respeito  e  submissão  as 

normas expressas nos tratados e convenções internacionais, na nossa  Lex Mater e no 

Estatuto da criança e dos adolescente. O Estado é responsável pela implementação das 

políticas públicas de bem-estar da infância e juventude, porém, a sociedade tem sua co-

responsabilidade expressamente prevista na Lei n° 8.069/1990.

A responsabilidade dos atores sociais começa na escolha dos responsáveis 

pela elaboração das leis de proteção à criança e ao adolescente, e se estende, alcançando 

a cobrança para a implantação dos direitos legalmente previstos. 

O Estatuto é um instrumento importante nas mãos do Estado Brasileiro, pois 

trabalha para transformar a realidade da criança e do adolescente que por decorrência 

histórica  são vítimas  de abandono e de exploração  econômica  e  social.  Nesse  atual 

contexto,  repensar  o  papel  da  sociedade  parece  ser,  também,  um  ponto  chave  na 

aplicação do Sistema de Garantias e Direitos da Infância e Adolescência com vistas à 

proteção integral.

“O Estatuto da Criança e do Adolescente atribuiu o dever de 
prevenir  a  ocorrência  de  ameaça  ou  violação  dos  direitos  da 
criança e  do adolescente  a  toda sociedade  (art.  70),  impondo 
medidas de prevenção às pessoas físicas e jurídicas, conforme 
de depreende dos arts. 74 a 85, prevendo penas constantes dos 
arts.  235/244  e  245/248,  respectivamente,  para  os  crimes  e 
infrações administrativas contra a criança e o adolescente, sendo 
tais crimes de ação pública incondicionada.”25

Não cabe a sociedade substituir o Estado, mas, sobretudo, fazer o controle 

social26. O Sistema de Garantias de Direitos à Criança e adolescente estabelece que, para 

a  implementação  das  normas  estatuídas  no  ECA,  deve  haver  um  reordenamento 

institucional  que  atenda  ao  seguinte  tripé:  promoção,  controle  social  e  defesa.  A 

sociedade civil deve estar todos esses eixos na visão de sua vocação primária: controle 

social.

multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.” (grifamos)
25 FIRMO, Maria de Fátima Carrada. Op. Cit., p.174.
26 A legislação impõe a todos não somente a abstenção de práticas que agridam ou coloquem em risco 
criança e adolescentes, como também coloca á estes o poder-dever de vigilância de qualquer integrante ou 
política integrante do sistema de garantias.
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Precisamos pensar nas crianças e adolescentes sob o enfoque de sua peculiar 

condição de desenvolvimento. É importante que sociedade se conscientize, conheça e 

exerça seu papel para mudança de comportamento diante dos paradigmas da proteção 

integral e da prioridade absoluta, além de se posicionar na articulação e mobilização em 

prol  do  controle  e  efetivação  das  políticas  públicas  para  infância  e  adolescência. 

Ademais, a sociedade civil atua de forma imprescindível no monitoramento e efetivação 

de denúncias das violações ou supostas violações por parte do Estado, da família, ou, 

até mesmo das próprias crianças e adolescentes que se expõem à situações de risco.

Diante  do  exposto,  é  preciso  visualizar  perspectivas  positivas  para  a 

realidade da infância e juventude brasileira, porque a normatividade vigente é preciosa e 

certamente tem capacidade de gerar efeitos, o que se faz necessário é conscientizar a 

sociedade do que significa a proteção integral e em que perspectivas essa proteção não 

pode ser afastada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 “Um mundo para as crianças é aquele onde todas as crianças 
adquirem  a  melhor  base  possível  para  sua  vida  futura,  têm 
acesso  ao  ensino  básico  de  qualidade,  incluída  a  educação 
primária obrigatória e gratuita para todos. É aquele onde todas 
as  crianças  e  adolescentes  desfrutam de  várias  oportunidades 
para desenvolver sua capacidade individual em um meio seguro 
e propício.”27

O  presente  ensaio  justifica-se  no  momento  em  que  se  reconhece  que  a 

efetividade do sistema de garantias à proteção integral da criança e do adolescente em 

nosso país depende da consciência e da ação dos pais ou dos responsáveis e de todos os 

atores e agentes que integram a rede.

A busca  por  ampliação  e  efetivação dos  direitos  da infância  e  juventude 

perpassa pelos agentes do sistema de garantias no lócus onde objetivamente vivem as 

crianças e adolescentes. Concretizar o direito à igualdade, através da universalização, do 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e do reconhecimento formal 

do respeito à diferença começa na comunidade à que diretamente essas crianças e sua 

família estão identificadas e vinculadas.

27 UNICEF. Um mundo para as crianças. Nações Unidas-Relatório do Comitê Ad Hoc Pleno da vigésima 
sétima sessão especial da Assembléia Geral da vigésima sétima sessão especial da Assembléia Geral.
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“É preciso enfrentar questões essenciais, como a educação, mais do que as 

que parecem urgentes”28,  condições de vida digna  e educação para cidadania é que 

possibilitará  um  amanhecer  diferente.  Previsão  de  direitos  deve  estar  associada  à 

efetivação, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes que nascem, vivem 

e estabelecem desde já como será o futuro da sociedade.

“Uma  vez  que  não  faltam  normas  jurídicas  protetoras  dos 
direitos da criança e do adolescente (...) o primeiro passo na luta 
contra  o  desrespeito  aos  direitos  dessa  camada  frágil  e 
importante para o futuro da sociedade é a divulgação dessas leis 
e  instrução  do  povo  para  o  exercício  e  cobrança  de  tais 
direitos.”29

Neste contexto, as autoras analisam e trabalham no Grupo de pesquisa de 

Direito  Municipal  da  Faculdade  de  Direito  de  Campos  com foco  na  aplicação  das 

tecnologias  sociais  para a infância  e  juventude de Campos dos Goytacazes-RJ.  Isso 

porque reconhecem como fundamental pensar a questão da infância e adolescência não 

apenas  como  “prioridade  absoluta”,  mas  como  prioridade  absoluta  “que  não  pode 

esperar”, já que sua condição de sujeitos em desenvolvimento exige ações, providências 

e atenção que são, de modo algum, adiáveis.
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CONSTITUIÇÃO, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA: 

A FUNDAMENTALIDADE DO CONHECIMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DA 

DEMOCRACIA

Alcimor Rocha Neto∗

RESUMO

No presente  artigo  se  pretende  responder  à  seguinte  pergunta  que  se  formula  para 

funcionar  como  fio  condutor  da  discussão:  levando  em  conta  a  concepção  de 

democracia e de Constituição no atual paradigma do Direito, será que há outra forma de 

democratização política e social que não seja por meio da prestação estatal de educação 

e informação, ou haveria democracia sem conhecimento? Na tentativa de se proceder à 

resposta a tal pergunta busquei subsídios, fundamentalmente, nos escritos de Habermas, 

Adorno e  Horkheimer sem esquecer,  porém, outros  tantos autores  que,  sem dúvida, 

facilitaram nosso caminho rumo àquele estágio o mais próximo possível da solução ao 

problema proposto.  A conclusão  a  que  se  chegou  é  que  não  basta  que  os  poderes 

públicos tomem decisões favoráveis à sociedade. Aqueles que são alijados do processo 

de  participação  democrática  precisam  participar  de  todo  o  procedimento  decisório, 

ainda que seja apenas através da informação, para que as decisões públicas legitimem-se 

cada vez mais.

PALAVRAS CHAVES: 

CONSTITUIÇÃO; DEMOCRACIA; EFETIVIDADE; CONHECIMENTO

ABSTRACT

In the present article if it intends to answer to the following question that if it formulates 

to  function  as  conducting  wire  of  the  quarrel:  taking  in  account  the  conception  of 

democracy and Constitution in the current paradigm of the Right, it will be that it has 

another form of democratization social politics and that is not by means of the state 

installment  of  education  and  information,  or  would  have  democracy  without 
 Advogado, professor de Hermenêutica Jurídica e de Direito Processual Civil da graduação em Direito da 
Universidade  de  Fortaleza  –  UNIFOR  e  da  disciplina  Ações  Constitucionais  no  programa  de  pós-
graduação em Direito da Universidade Vale do Acaraú – UVA, mestrando em Direito Constitucional e 
autor dos livros Direito Constitucional e Teoria Política e À Espreita de Vargas. Presidente da Comissão 
de Estudos Constitucionais da OAB/CE.
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knowledge? In the attempt of if proceeding to the reply to such question I searched 

subsidies,  basically,  in  the  writings  of  Habermas,  Adorno  and  Horkheimer  without 

forgetting, however, others as many authors that, without a doubt, they had facilitated to 

our way route to that possible period of training next to the solution to the considered 

problem. The conclusion the one that if arrived is that it is not enough that to be able 

them public they take decisions favorable to the society. Those that they are unloaded of 

the process of democratic participation need to participate all of the power to decide 

procedure,  despite  it  is  only  through  the  information,  so  that  the  public  decisions 

legitimize each time more.

KEYWORDS 

CONSTITUTION; DEMOCRACY; EFFECTIVENESS; KNOWLEDGE

INTRODUÇÃO

Democracia é um daqueles termos ao qual se costuma atribuir o caractere de 

polissêmico. Da expressão democracia pode-se extrair desde o mais singelo significado 

até a mais complexa das explicações, de modo que é importantíssimo que se defina do 

que se está a tratar quando se faz referência ao termo para que não se caia no problema 

de  dele  tratar  sem  que  ninguém  saiba,  de  forma  precisa,  quais  as  delimitações 

semânticas  da  utilização.  Daí  porque  iniciarei  o  presente  trabalho  tratando  da 

problemática da democracia e explicitando o sentido em que a expressão será utilizada.

Empós, tratarei de responder á seguinte pergunta que se formula para funcionar 

como fio condutor da discussão: levando em conta a concepção de democracia e de 

Constituição no atual paradigma do Direito, será que há outra forma de democratização 

política e social que não seja por meio da prestação estatal de educação e informação, 

ou haveria democracia sem conhecimento?

Na  tentativa  de  se  proceder  à  resposta  a  tal  pergunta  busquei  subsídios, 

fundamentalmente,  nos  escritos  de  Habermas,  Adorno  e  Horkheimer  sem esquecer, 

porém, outros tantos autores que, sem dúvida, facilitaram nosso caminho rumo àquele 

estágio o mais próximo possível da solução ao problema por mim proposto.

5528



1 A MULTIDIMENSIONALIDADE SEMÂNTICA DE DEMOCRACIA

Quando  aqui  me  refiro  a  democracia  utilizo  a  expressão  no  sentido  menos 

superficial  possível,  vale  dizer,  em um sentido material  do termo e não meramente 

formal.

O  mundo  em  que  vivemos  não  é  o  que  queremos,  porém,  é  interessante 

observarmos que as doenças sociais de que padecemos são frutos de decisões tomadas 

por  nós,  ainda  que  apenas  teoricamente.  É  que  não  é  fácil  compreender  como um 

governo pode engendrar um mundo contrário às aspirações da maioria quando ele é 

incumbido de agir em nome dos interesses dessa mesma maioria. E essa verificação nos 

conduz a uma conclusão: os problemas mais graves de nossa sociedade não podem ser 

imputados a alguns governos mal-intencionados e incompetentes. Tais problemas estão 

insertos  no  coração  de  nossas  instituições  democráticas  que  se  têm  mostrado 

desvirtuadas, uma vez que os detentores do poder já não mais decidem. A democracia 

que precisamos é aquela que permita aos cidadãos discutirem o mundo em que querem 

viver,  ao invés de apenas suportá-lo.  Estamos longe desse nível  ainda,  sendo que o 

único link que ainda nos prende a uma verdadeira democracia é uma vaga idéia que dela 

ainda guardamos, uma imagem vazia de seus ideais. 

Uma reforma institucional no sentido de tornar verdadeiramente democráticas 

nossas instituições é das decisões políticas mais importantes a serem tomadas e que, 

sem  nenhum  resíduo  de  dúvida,  teria  o  condão  de  provocar  e  precipitar  um 

desenvolvimento rumo ao bem estar coletivo.

Quando  falo  em  democracia  material  me  refiro  justamente  a  uma  realidade 

distante da democracia formal que, parece-me, ser ainda o paradigma sob o qual ainda 

(sobre)vivemos.  Pressuposto  e  condição  de  possibilidade  para  o  aprofundamento 

democrático,  vale  dizer,  para  uma  materialização  da  democracia  é  o  conhecimento 

como conceito que se constitui em contraposição à alienação.1

1 Utilizo-me  aqui  da  expressão  alienação no  sentido  em  que  o  faz  Marx,  Friedrich  Muller  e, 
indiretamente,  Rousseau,  conforme  o  constante  do  texto  LIMA,  Martonio  Mont’alverne  Barreto. 
Alienação  e  Clandestinidade,  ou  os  rumos  perversos  da  política.  In:  LIMA,  Martonio  Mont’alverne 
Barreto;  ALBUQUERQUE,  Paulo  Antonio  de  Menezes.  Democracia,  Direito  e  Política:  Estudos 
Internacionais em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006.
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2 A FUNDAMENTALIDADE DO CONHECIMENTO PARA A EFETIVIDADE 

DA DEMOCRACIA EM HABERMAS, ADORNO E HORKHEIMER

No presente tópico demonstrarei que a preocupação que manifesto através deste 

escrito perpassa o pensamento jurídico e filosófico desde há muito, principalmente – 

mas não somente – a partir de fins do século XVIII e início do século XIX quando o 

capitalismo e o liberalismo se exacerbam e dão mostras de que os métodos de que se 

utilizam para o seu enraizamento na sociedade e na psicologia coletiva são sutis (de 

quando em vez, nem tanto) e eficientes.

Ao contrário do que possa parecer é primeiramente em Rousseau que se enxerga 

a elevação da alienação à “categoria central” de uma nova era que nascia não apenas em 

termos políticos, mas econômicos e sociais, de igual maneira: o Iluminismo.

O interessante  é  que não são apenas os dominados que se  apresentam como 

atingidos pela alienação. Ela atinge também os dominadores que se perdem em meio a 

um turbilhão de idéias prontas às quais têm acesso por intermédio do que eu enxergo 

como uma educação alienadora. Alienado não é o que não conhece, mas também o que 

conhece as coisas a partir de um filtro que as distorce perante sua mente.

O ideal no debate democrático é que os participantes tenham a exata noção da 

natureza  do  assunto  que  se  está  a  discutir  e  que  possua  a  mínima  capacidade  de 

estabelecer  uma relação  lógica  entre  a  tomada  daquela  decisão  conjuntamente  e  os 

eventos que de sua adoção advirão. Numa palavra: suas conseqüências.

É para demonstrar essas idéias que a partir de agora visitaremos o pensamento 

de alguns autores fundamentais para a compreensão do problema.

2.1 Algumas Considerações sobre o Espaço Público e a Democracia em Habermas

As bases estão lançadas para o prosseguimento das discussões. Parece ter ficado 

claro que é somente por meio de um debate político e democrático que se pode alcançar 

um consenso na construção de idéias, consenso este a partir do qual se deve partir para a 
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efetivação de programas que levem ao desenvolvimento. A questão que se coloca após 

esta constatação é a de como proceder à revitalização do espaço público e o que fazer no 

sentido de torná-lo o mais democrático possível de modo a seu resultado espelhar, de 

fato, a complexidade que se passa na realidade social. Mostra-se importante recorrermos 

ao  pensamento  de  filósofos  e  pensadores  do  Direito  e  de  outras  ciências  sociais  e 

procedermos  a  uma  investigação  interdisciplinar  –  ou  multidisciplinar  –  da 

problemática,  o  que  parece  ser  não  apenas necessário  para  o  bom entendimento  de 

qualquer questão relacionada ao Direito, mas, mesmo, impossível que se não a utilize, 

ainda que inconscientemente, no diapasão do que pensa Friedrich Müller.2

De suma importância que nesse momento revisitemos a teoria da ação comunicativa 

de  Habermas3 e  extraiamos  dela  contribuições  para  a  presente  discussão.  De  igual 

relevância se mostra a pesquisa nas idéias de outros autores aos quais ao longo do texto 

se fará referência, oportunamente. Ver-se-á no momento certo, também, que este debate 

refletirá no problema da interpretação constitucional.

É  preciso  que  procedamos,  antes  de  adentrarmos  propriamente  nas  idéias  de 

Habermas,  a  uma  prévia  análise  de  conceitos  de  filosofia  da  linguagem.  Desde  a 

antiguidade  até  o  início  do  século  passado,  a  linguagem assumiu  o  papel  de  mera 

mediação na tarefa de transmissão de conhecimentos e idéias. No século XX graças as 

teorizações de pensadores como Husserl,  Wittgenstein e Heidegger a linguagem tem 

sido dignificada pela filosofia. Disse Heidegger ser a linguagem a morada do ser.4 Com 

Wittgenstein reconheceríamos que é na linguagem que se forma a cultura humana e 

nossa cotidianidade.5 Então, a linguagem é mais do que uma simples mediação, é mais 

do que um mero ambiente e isto já nos faz recordar Habermas quando nos diz que é a 

linguagem mesma que aparece como fonte primária de integração social. Desse modo, 

2 LIMA, Martonio Mont’alverne Barreto; ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes.  Democracia,  
Direito e Política:  Estudos Internacionais em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito 
Editorial,  2006,  Entrevista  com Friedrich  Müller:  “[...]  a  interdisciplinaridade  [...]  aparece  como um 
elemento que se mostra incontornável na concretização do direito. Ela é de tal forma incontornável, que, 
na prática, ela é sempre realizada e continua a se realizar, mesmo se não é feita de maneira refletida, não 
só pelos juízes, procuradores e advogados, já que esta reflexão não faz parte de suas tarefas, mas pela 
teoria  tradicional,  ainda  que  esta  reflexão  fosse  seu  dever,  embora  a  reflexão  tradicional  não  tenha 
chegado a nenhum dos pontos de partida do novo paradigma” (p. 19). 
3 As referências que se fará a partir daqui ao pensamento de Habermas foram extraídas da seguinte obra 
de sua autoria: HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia:  Facticidade e Validade. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2001.
4 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, v. 1, 2001.
5 HACKER, P. M. S.. Wittgenstein: la naturaleza humana. Santafé de Bogotá: Norma, 1998.
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para o pensador alemão,  a linguagem é um poder “coesionador” ou de coesão, não 

violento,  um espaço do público que por  intermédio  do consenso alcança  a  unidade 

social.

Habermas  escreve  que  debaixo  de  uma  política  completamente  secularizada,  o 

estado de direito não pode manter-se plenamente sem uma democracia radical. Estipula 

essa idéia como meta a ser atingida pelo seu estudo Facticidade e Validade (Facticidad 

y Validez). Toda a postura de Habermas se funda numa nova leitura, a que ele procede, 

da  modernidade.  Recordemos  como  nasce  a  modernidade  com  Descartes6,  quando 

afirma a existência de um sujeito por fora de toda dúvida: “penso, logo existo”. Com a 

concepção moderna de sujeito começa-se a construir o conceito de indivíduo e com ele 

a  capacidade  prática  do  sujeito  (entendida  como a  reflexão  sobre  o  olhar  humano, 

incluindo a ética e a estética). Noutros termos: a reflexão sobre a conduta humana ou 

razão  prática  fica  nas  mãos  dos  sujeitos  e  relacionada  à  felicidade  individualmente 

entendida e à autonomia moralmente elevada do sujeito individuado. Soma-se a isto, de 

um lado, a aparição no mundo cotidiano da história que acoplou em cada individuo uma 

biografia  na  qual  pode  explicar-se  o  sujeito;  e,  de  outro  lado,  a  transição  de  uma 

sociedade  estratificada  à  funcionalmente  diferenciada,  vale  dizer,  de  uma  estrutura 

social estrita e com fronteiras quase impossíveis de transpor a uma modernidade donde 

a função desempenhada diferenciava o indivíduo e marcava a classe a qual pertencia 

(burguesia, camponês, político etc.).

Desse  modo,  o  indivíduo  pode  assumir  várias  dimensões  sem  perder  sua 

substantividade:  sujeito privado em busca da sua própria liberdade, membro de uma 

sociedade  civil,  cidadão  de  um Estado  e  cidadão  do  mundo,  este  último  tal  como 

propunham já os estóicos. Diz Habermas a respeito dos mesmos que no seu papel de 

cidadão do mundo o indivíduo se funde com o homem em geral.

As  sociedades  modernas  são  um composto  de  indivíduos  com biografia  em sua 

múltipla dimensionalidade, o que faz dessas sociedades, sem as quais é impossível a 

vida humana, sejam sociedades mais que complexas. Assim, a concepção do sujeito, o 

exercício  da  individualidade  e  a  existência  de  uma  razão  prática  são  temas  que 

novamente se põe a discutir Habermas com as posturas irracionalistas ou pós-modernas. 

6 DESCARTES. Discurso do Método. Ícone Editora: São Paulo, 2006.
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Sobre esta discussão Habermas expõe a seguinte idéia: os resíduos do normativismo de 

direito racional  se perdem, pois,  em um trilema de que os conteúdos de uma razão 

prática, que hoje é já insustentável na forma como foi adotada no contexto da filosofia 

do sujeito, não podem fundamentar-se nem em uma teleologia da história, nem em uma 

constituição natural  do homem,  nem tampouco recorrendo aos saberes das tradições 

bem-sucedidas.  Isto  explica  o  atrativo  que oferece  a  única  alternativa  que,  segundo 

parece,  permanece  aberta:  a  decidida  negação  da  razão,  seja  na  modalidade  de  um 

funcionalismo sociológico que neutraliza tudo o que alguém pudesse chamar de força 

vinculante e relevância da perspectiva do participante. Então, se o lugar da razão prática 

(a reflexão sobre o trabalho humano) já não é questão exclusivamente do sujeito, deve 

passar a ocupar este lugar recém abandonado a razão comunicativa, na qual há completa 

harmonia entre a razão prática e a prática social.

A razão comunicativa se distingue da razão prática porque já não é atribuída a um 

sujeito, a um ator principal nem a um estado ou macro-sujeito. A razão comunicativa é 

marcada pela linguagem que obriga o sujeito, inclusive na menor conversação, a tomar 

uma atitude realizativa e a comprometer-se com determinadas suposições. Mas pode-se 

questionar:  o  que  viria  a  ser  ou  o  que  se  poderia  entender  por  atitude  realizativa? 

Habermas fala de duas atitudes possíveis ao momento de usar a linguagem em qualquer 

de  suas  possibilidades.  Uma  é  a  objetivadora  e  a  outra  a  realizadora.  A  atitude 

objetivadora é própria do homem que atua na linguagem como cientista ou acadêmico, e 

que busca sustentar ou alcançar relações de poder. Por meio de um uso da comunicação 

que implica um reconhecimento por parte do receptor a favor do emissor;  a atitude 

realizativa,  ao  contrário,  é  a  predicável  na  linguagem  comum  natural,  que  implica 

buscar  por  meio  de  proposições  a  validez  de  cada  uma  das  minhas  suposições 

codificadas pela linguagem (exemplo: afirmar que houve um acidente em uma conversa 

com amigos supõe que minha suposição – o acidente – seja tomada como verdadeira 

pelos  outros).  Em  outras  palavras:  as  pretensões  de  validez  são  inerentes,  para 

Habermas, a todo uso intersubjetivo da linguagem, e essa pretensão de validez em uma 

conversação  implica assumir obrigações relevantes para a seqüência de interação que se 

seguem de um consenso. Deve-se ter em conta que é contra o consenso que se dirige 
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boa parte  do pensamento contemporâneo  que diz que  o consenso é  unicamente  um 

estado de discussão particular, não seu fim. Seu fim seria, ao contrário, a paralogia.7

Para Habermas, pois, o consenso no uso dos códigos e no manejo da base de validez 

da  fala  é  o  que  permite  que  qualquer  intercâmbio  entre  sujeitos  seja  guiado  por 

pretensões de validez que façam entendíveis as mensagens ou intenção do emissor.

Afunilando a discussão e trazendo-a mais para o âmbito da teoria do Direito poder-

se-ia dizer  com Habermas que as formas de comunicação articuladas  em termos de 

Estado de Direito, em que se desenvolvem a formação da vontade política, a produção 

legislativa e a prática de decisões judiciais, aparecem, a partir desta perspectiva como 

parte de um processo mais amplo de racionalização dos mundos da vida das sociedades 

modernas, submetidas à pressão dos imperativos sistêmicos.8

Como se pode notar um novo conceito surge a partir do afunilamento ao qual se 

referiu  no  parágrafo  antecedente:  o  conceito  de  “mundo  da  vida”  (lebenswelt), 

amplamente utilizado por Habermas. Edmund Husserl9 embasou uma parte significativa 

de sua filosofia na importância de se dirigir às coisas e ouvir o que elas teriam a nos 

dizer. Dito de outro modo: ter uma vivência da realidade ou uma experiência do mundo 

da vida, constituindo-se, então, no universo dado por hipotético “de la supuesto de la  

actividad social diária”.10 11A tradição acadêmica, para Husserl, não é fundamental para 

pensar o mundo. O “mundo da vida”, então, é a experiência cotidiana de cada indivíduo 

; formas de vida pré-interpretadas, pois, conserva o trabalho interpretativo das gerações 

precedentes dentro das quais se desenvolve a vida humana e a vida diária. Para melhor 

aclarar a idéia poder-se-ia dizer ainda que não é possível encontrar a essência do homem 

nos indivíduos isolados, porque a união da pessoa humana com sua genealogia e com 

sua sociedade é essencial e, portanto, devemos conhecer a natureza desta vinculação se 

7 Um exemplo de pensador que concentra suas energias nesse sentido é Lyotard.
8 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: Facticidade e Validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2001.
9 HUSSERL, Edmund. Ideas relativas a uma fenomenologia pura y uma filosofia fenomenológica. Trad. 
José Gaos. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
10 Idem.
11 Martonio Mont’alverne traduz a expressão alemã lebenswelt   não como “mundo da vida”, mas como 
“colonização  do  mundo  vivido”.  Ver  LIMA,  Martonio  Mont’alverne  Barreto.  Alienação  e 
Clandestinidade,  ou  os  rumos  perversos  da  política.  In:  LIMA,  Martonio  Mont’alverne  Barreto; 
ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes.  Democracia, Direito e Política: Estudos Internacionais 
em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006.
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queremos chegar a conhecer a índole essencial do homem; e esta vinculação do homem 

com seu entorno é a comunicação, a linguagem em seu sentido amplo.1213

O parágrafo antecedente traz as idéias da origem do conceito de “mundo da vida”. 

Mas a definição de Habermas não é exatamente igual. Diz ele que o mundo da vida 

constitui  o  horizonte  das  situações  de  fala  e  o  tempo  a  fonte  de  operações 

interpretativas,  enquanto  que  ele  por  sua  parte  só  se  reproduz  através  da  ação 

comunicativa.  Noutras  palavras:  o  mundo  da  vida  é  o  fundamento  de  sentido  que 

outorga a prática comunicativa e cotidiana que permite ter uma experiência das coisas 

que nos  rodeiam.;  ou como diria  Beriain14,  isto  significa,  em primeiro  lugar,  que o 

mundo da vida é o domínio da reprodução, integração social e socialização. Segundo, o 

mundo da vida não deve ser visto como transcendentalmente constituído, senão como 

reproduzido em uma contextualização temporal,  portanto,  submetido a  processos  de 

auto-alteração. Terceiro, a ação comunicativa lingüisticamente mediada realiza as três 

funções de reprodução simbólica. O conceito de mundo da vida é complementar ao de 

ação comunicativa.15

Antes de se definir uma nova fundamentação do estado de direito e da democracia a 

partir da teoria habermasiana mostra-se necessário que se clarifique a metodologia para 

alcançar  tal  fim.  Nos  primórdios  da  modernidade  inicia-se  o  estremecimento  das 

relações entre política e direito, na medida em que se necessitava de uma nova ordem 

estabilizadora que em alguns momentos oferece a violência e em outros a legitimação 

racional.  Pouco a Pouco esses pequenos choques se converteram em fortes colisões. 

Esta colisão produziu mudanças profundas com relação ao método investigativo, pois a 

tensão entre normativismo e objetivismo levou o Direito a correr o risco de perder o 

contato com a realidade social, e a política a ignorar os aspectos normativos presentes 

em  qualquer  sociedade.  Portanto,  a  teoria  da  ação  comunicativa,  promessa  de 

fundamento  dos  sistemas  constitucionais  europeus,  exige,  quanto  ao  método  a  ser 

utilizado,  múltiplas  orientações  em  diversas  disciplinas  (interdisciplinaridade), 

diferentes  pontos  de  vista  metodológicos,  diversos  objetivos  teoréticos,  diferentes 
12 Idem.
13 A idéia de formas de vida pré-interpretadas remete para uma outra, posterior, cunhada por Heidegger e 
Gadamer  nas  suas  teorizações  acerca  da  hermenêutica  filosófica.  Para  melhor  entendimento  ver  dos 
autores, respectivamente, O Ser e o Tempo e Verdade e Método.
14 BERIAIN, Josexto. Representationes colectivas y pryecto de modernidad. Barcelona: Anthropos, 1990.
15 Idem.
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perspectivas fruto dos diversos ramos funcionais com os quais se depara o investigador 

e qualquer indivíduo (juiz, cidadão, político). Essa interdisciplinaridade é o método que 

permitirá a realização de uma pesquisa e uma leitura compatível com uma sociologia do 

Direito (em que se inclui a política) junto com uma filosofia tanto do jurídico como da 

justiça.

A sociedade onde se aplica o direito inspirado na razão comunicativa tem uma dupla 

face que não pode ser olvidada por qualquer investigador das ciências sociais: por um 

lado,  as  restrições  necessárias  para  a  convivência  social,  e  por  outro,  a  idéia  de 

autoregulação consciente de nossas próprias condutas. Esta dupla dimensionalidade da 

sociedade  origina  uma forte  tensão  entre  a  minha  autoconsciência  (autonomia)  e  a 

sujeição  a  normas  (heteronomia),  para  permitir  a  convivência.  Esta  tensão deve ser 

resolvida para permitir que o indivíduo acate as disposições e para que se considere 

como um ser que possui a potestade autoregulativa. Habermas ensina que esta tensão 

deve ser resolvida – ou se resolve – no interior da linguagem, a qual, plasmada em 

termos jurídicos, nos apresenta o aspecto da legalidade e da legitimidade das normas. O 

Direito  moderno  se  caracteriza  pela  proteção  de  interesses  privados,  de  direitos 

subjetivos  e  das  “órbitas  de  ação”  dos  indivíduos,  protegendo-os  de  intervenções 

arbitrárias tanto do estado como de outros sujeitos. 

2.2 Horkheimer, Adorno, e a Alienação pelo Esclarecimento

Na Dialética do Esclarecimento16 Max Horkheimer e Theodor Adorno fazem uma 

crítica  ao  que  chamam de  “esclarecimento”  dizendo que  o escopo da  racionalidade 

restritiva tem caracterizado o desenvolvimento da civilização ocidental que teria como 

programa o  desencantamento  do  mundo.  Ele  [o  esclarecimento]  queria  dissolver  os 

mitos e  desbancar  a  crendice através  do conhecimento17.  Este  conhecimento  de que 

falam os autores teria se corporificado no moderno conceito de técnica que, em última 

instância,  não visa  a felicidade do ser  humano,  mas tem uma visão reducionista  da 

existência querendo dela fazer o momento da dominação dele sobre a natureza.

16 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos. 
Jorge Zahar, São Paulo: 1997.
17 Idem.

5536



Assim,  o  mundo  se  torna  um campo  de  exploração  sistemática  a  partir  de  um 

entendimento que se restringe continuamente, buscando a “redução da multiplicidade 

das coisas à unidade do pensamento”. Neste momento em que há a consagração dessa 

abordagem pelo conhecimento científico ocorre uma alienação dos homens com relação 

às coisas. Não resta prejudicada, com tudo isso, apenas o relacionamento do homem 

com as coisas e com os outros, mas a própria relação de cada um para consigo mesmo 

no plano da psique.

Adorno  e  Horkheimer  denunciam,  ainda,  a  limitação  do  conhecimento  a  que 

procedeu o mundo burguês o que – e a idéia que a seguir escreverei é minha – se reflete 

no seu desejo em afastar do saber aqueles que não querem ver insertos em um debate 

que poderia levar ao aclaramento das situações de dominação. Esta idéia esteve presente 

em  Kant18,  já,  na  sua  Crítica  da  Razão  Pura quando  disse  que  a  limitação  do 

conhecimento resulta na concessão de um espaço maior para a fé. É exatamente o que se 

enxerga acontecer. Relativamente a isto os autores dizem mais: o mundo burguês limita 

o saber não para conceder espaço para a arte – o que seria, em parte, louvável, mas, 

justamente, para a fé, que tende a alienar.

Exemplificam isso  com o  canto  XII  da  Odisséia  de  Homero,  onde  é  narrada  a 

aproximação de Ulisses ao local onde se encontravam as sereias,  cujos  cantos eram 

irresistíveis  e  levavam à morte  todos aqueles  que se  dispunham a  ouvi-los.  Ulisses 

utiliza-se, pois, de um ardil para sobreviver ao canto: seus comandados, que devem ser 

os responsáveis por propulsionar a embarcação, têm seus ouvidos preenchidos por cera 

para não ouvirem o canto e, assim, remarem sempre. Ulisses quer ter uma noção do 

canto e, então, se deixa atar ao mastro do navio a fim de não se atirar para a morte ao ser 

hipnotizado pelo som. 

Para  Horkheimer  e  Adorno isso  é  uma alegoria  que  demonstra  uma reserva  do 

mundo do prazer para uma pequena minoria, deixando a imensa maioria afastada da 

fruição destes bens da vida que conduzem ao gozo.

Destaca-se no contexto da Dialética do Esclarecimento a “teoria da falsa projeção”. 

O núcleo desta teoria é o que se chama de “comportamento projetivo”. Influenciados 

18 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Ícone Editora: São Paulo, 2007.
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pela teoria kantiana do conhecimento – isso é o que se nota a partir de seus escritos – 

acreditam que a percepção do mundo depende de uma atividade do sujeito, o qual deve 

dar-lhe  mais  do  que  dela  obtém19.  Isto  significa  que  um  sujeito  mal-constituído  e 

empobrecido  interiormente  projeta  essa  situação  na  realidade  e  dela  não  “extrai”, 

propriamente, uma percepção. Ele a iguala a si. Esse fenômeno ganha o nome de “falsa 

projeção”. 

Essa idéia tem seríssimas implicações para a efetivação da democracia. O sujeito só 

terá  uma  percepção  do  mundo  e  da  realidade  caso  o  seu  próprio  interior  não  seja 

empobrecido por uma semicultura e não seja levado à depauperação por meio da cultura 

de massas.

CONCLUSÃO

Uma  mudança  na  realidade  social,  econômica  e  política  do  Brasil  passa 

necessariamente pela efetivação não apenas do texto constitucional, mas dos valores que 

consagra.  Devemos  constituir uma  sociedade  calcada  nos  valores  impregnados  na 

Constituição e a esse labor só seremos fiéis caso lutemos pelo respeito absoluto à esta 

norma incrustada no ápice da pirâmide normativa de qualquer Estado Constitucional 

Democrático.  Vale  lembrar:  os  valores  aos  quais  me referi  linhas  acima  devem ser 

construídos  dialeticamente;  devem ser  frutos  de um construção coletiva  via  debates 

democráticos no âmbito da esfera pública.

Não  basta  que  os  poderes  públicos  tomem  decisões  favoráveis  à  sociedade. 

Aqueles que são alijados do processo de participação democrática precisam participar 

de todo o procedimento decisório, ainda que seja apenas através da informação, para 

que  as  decisões  públicas  legitimem-se  cada  vez  mais.  Oportunidade  e  voz  são,  de 

quando em vez, mais reconfortantes para alguns do que, mesmo, pão e circo.

O ideal no debate democrático é que os participantes tenham a exata noção da 

natureza  do  assunto  que  se  está  a  discutir  e  que  possua  a  mínima  capacidade  de 

estabelecer  uma relação  lógica  entre  a  tomada  daquela  decisão  conjuntamente  e  os 

eventos que de sua adoção advirão. Numa palavra: suas conseqüências.

19 ADORNO. Ob. cit..
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A efetivação da democracia não passa tão-somente pela inserção do povo nos 

debates  públicos.  Ela  só  se  dará,  realmente,  quando  preceder  esta  inserção  uma 

oportunidade de conhecimento para que as discussões não se dêem às escuras sem a 

exata percepção da realidade e do mundo.
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RESUMO

Trata o  presente artigo sobre a  busca por  um novo cenário,  no qual  a  globalização 

passasse  a  ser  um  fenômeno  importante  no  combate  às  mazelas  sociais  atuais, 

amenizando  o  sentimento  de  frustração  deixado  na  sociedade,  em  decorrência  das 

promessas inacabadas da modernidade. Para tanto, se faz uma breve análise histórica 

sobre a consolidação do paradigma da modernidade. Em seguida,  parte-se para uma 

abordagem da globalização sob o prisma da modernidade, enfocando, posteriormente, a 

questão da crise do paradigma moderno e seus reflexos no fenômeno da globalização. 

Por  fim,  propõe-se  um  modelo  de  globalização  em  que  seja  possível  uma  efetiva 

transformação da realidade social, visando um ambiente mais justo e igualitário.   

PALAVRAS CHAVES

MODERNIDADE; PARADIGMA; GLOBALIZAÇÃO.

ABSTRACT

The article treats about the search for a new scene, in which the globalization be an 

important phenomenon in the combat to current social´s wounds, plesanting the feeling 

of frustration left in the society in result of the unfinished promises of modernity. For in 

such a way was made a historical analysis  about the consolidation of the modernity 

paradigm.  After  was  made  a  boarding  about  the  globalization  under  the  prism  of 

modernity  focusing  the  modernity´s  paradigm  crisis  and  its  consequences  in  the 
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phenomenon of the globalization.  In the end a  globalization  model  is  considered to 

reach a social reality transformation, loocking an environment more just and equality.

KEYWORDS

MODERNIYT; PARADIGM; GLOBALIZATION.

INTRODUÇÃO

O presente artigo visa abordar a temática referente à consolidação do  Paradigma da 

Modernidade, buscando relacionar tal abordagem aos fenômenos globais e suas causas. 

Intensificada no período moderno, a globalização, se tornou um fenômeno opressor e 

responsável  pela  manutenção  do  grande  abismo sócio-econômico  existente  entre  os 

países desenvolvidos e os ditos “emergentes”.

Visto isso, passa-se para a análise então proposta fundada no real momento que estamos 

vivenciando,  na  transição  entre  a  modernidade  e  a  pós-modernidade,  bem como os 

fenômenos  globais  que  o  circundam,  as  promessas  inacabadas,  ou  longe  de  serem 

concretizadas e, em seguida, a reflexão sobre um novo modelo a ser seguido. 

Trataremos da questão referente à crise dos nossos tempos, aqui denominada “crise da 

modernidade” lembrando que quando nos referirmos à crise, pode-se entender como o 

momento de tomada de decisão, e não apenas no sentido usualmente utilizado como 

sendo algo que ocorreu de forma desastrosa. 

Vivemos num período em que o ritmo e alcance das transformações sociais, decorrentes 

dos  mais  diversos  fatores  são  de  tal  ordem,  que  os  momentos  de  destruição  e  os 

momentos de criação se sucedem uns aos outros, sem deixar tempo nem espaço para 

momentos  de  estabilização  e  de  consolidação,  daí  decorre  a  preocupação,  para  que 

possamos de alguma forma chegar a um novo cenário.

Não se trata de chegar a conclusões, mas que ao menos haja reflexões, no sentido de que 

o momento que nos cerca necessita  utilizar-se dos instrumentos e conceitos que lhe 

sustentam e que, muitas vezes, é uma contradição à realidade que nos deparamos. E que, 

as tentativas justificadas de nossa era moderna ou pós-moderna, como queiram, possa 

nos levar  a formular um novo modelo de sociedade, uma sociedade mais humana e 

igualitária.
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1. BREVE ESCORÇO HISTÓRICO DA CONSOLIDAÇÃO DO PARADIGMA 

DA MODERNIDADE

A modernidade é o momento histórico que sucede o período medieval. Pode-se dizer 

que na modernidade há um desencantamento do conhecimento, ou seja, o divino, a fé e 

os fenômenos sobrenaturais deixam de compor a base do conhecimento,  sendo estes 

substituídos pela razão pura, na busca da ordem e do progresso.

Em verdade, todo o conhecimento que consolidou a modernidade se baseava na razão, 

na  ciência,  na  matemática,  no  absoluto,  pretendendo  todas  as  descobertas  da 

modernidade  serem  uma  verdade  absoluta,  em  oposição  ao  conhecimento  que  lhe 

precedia, e daí advém o que muitos denominam sua “arrogância”. 

Com efeito, a consolidação do pensamento moderno se dá por meio das descobertas 

científicas, as quais deixaram de utilizar o esoterismo e o divino como explicação para 

os fenômenos da natureza. Ocorre, portanto, um abandono do misticismo, buscando a 

razão científica para responder aos anseios de seus pesquisadores.  Por tal  motivo, a 

verdade passou a ser aquilo que fosse comprovado matematicamente,  racionalmente, 

deixando de ser verdade as outras crenças desprovidas desta razão.

A revolução científica iniciada nos idos do século XVI é considerada como a base do 

período moderno. A partir daí, começam a surgir novos estudos sobre os fenômenos da 

natureza,  desvinculados  da  explicação  divina.  Os  pesquisadores  e  estudiosos  das 

ciências naturais começam a construir métodos próprios de estudo e observação dos 

fatos  baseados  na  razão,  o  que  mais  tarde,  acabará  se  tornando  o  verdadeiro 

conhecimento científico das coisas. Tudo o que não tiver método próprio baseado na 

razão, na lógica e na matemática não será considerado Ciência.  

Sobre a formação do paradigma dominante, instaurado pelo pensamento consolidado na 

modernidade, afirma Boaventura de Sousa Santos:

O modelo de racionalidade  que preside  à  ciência  moderna constituiu-se  a  partir  da 
revolução  científica  do  século  XVI  e  foi  desenvolvido  nos  séculos  seguintes 
basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios no 
século XVIII,  é  só no século XIX que este  modelo de  racionalidade  se  estende às 
ciências sociais emergentes. A partir de então pode falar-se de um modelo global (isto 
é,  ocidental)  de  racionalidade  científica  que  admite  variedade  interna,  mas  que  se 
defende ostensivamente de duas formas de conhecimento não científico (e, portanto, 
potencialmente perturbadoras): o senso comum e as chamadas humanidades ou estudos 
humanísticos  (em que se incluiriam,  entre  outros,  os  estudos históricos,  filológicos, 
jurídicos, literários, filosóficos e teleológicos) (2007, p. 60-61).
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Este quadro demonstra claramente que a modernidade se constrói em um momento de 

oposição ao período medieval,  no qual a religião cristã era a dominadora de todo o 

conhecimento. As respostas de todos os questionamentos encontravam em Deus a sua 

solução. Foi o momento histórico marcado pelo Estado Absolutista e pelo domínio da 

Igreja Católica.

Sendo assim, após um período extremamente marcado pelo divino, desenvolve-se um 

novo conhecimento que despreza tal elemento, sendo este substituído pela razão. Acerca 

da superação do modelo medieval, vale à pena citar o entendimento de Eduardo C. B. 

Bittar:

(...)  o  processo  de  germinação  da  modernidade dá-se uma vez  plantada  no espírito 
medieval  a  semente  de  sua  própria  corrosão:  o  anseio  de  liberdade  (comercial, 
intelectual, científica, religiosa) e a crença na razão. A fé religiosa, a crença em valores 
espirituais como determinantes da vida temporal, que imperava na mentalidade e no 
pensamento medievais, é, paulatinamente, substituída por uma fé racional, a crença em 
explicações racionais tornando-se cosmovisão necessária para a laicização cultural do 
Ocidente (2005, p. 36). 

Nesta  esteira,  tudo o que não fosse  racional,  que não pudesse  ser  matematicamente 

comprovado, não teria utilidade como conhecimento. Nesse diapasão, o senso comum, 

bem como os estudos humanísticos, deixam de ter importância para o conhecimento, 

pois  estes  não  poderiam  ser  provados  com  a  exatidão  que  lhes  proporcionaria  a 

matemática,  a  física,  não  se  constituindo  em  verdades  absolutas,  e,  se  não  eram 

verdades absolutas, não haveriam de ser úteis para o conhecimento moderno.

Tal modelo de conhecimento científico inserido pela modernidade passa a ser o único 

conhecimento relevante, sendo tal fato globalmente aceito. Mas além de ser um modelo 

global, a nova racionalidade é também um modelo totalitário. Sobre o assunto esclarece 

Boaventura de Sousa Santos:

Sendo  um  modelo  global,  a  nova  racionalidade  científica  é  também  um  modelo 
totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento 
que  não  se  pautam  pelos  seus  princípios  epistemológicos  e  pelas  suas  regras 
metodológicas.  É  esta  a  sua  característica  fundamental  e  a  que  melhor  simboliza  a 
ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem. Está consubstanciada, 
com  crescente  definição,  na  teoria  heliocêntrica  do  movimento  dos  planetas  de 
Copérnico, nas leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a 
queda dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de Newton e, finalmente, na 
consciência  filosófica  que  lhe  conferem  Bacon  e  Descartes.  Esta  preocupação  em 
testemunhar uma ruptura fundante que possibilita uma e só uma forma de conhecimento 
verdadeiro está bem patente na atitude mental dos protagonistas, no seu espanto perante 
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as próprias descobertas e na extrema e ao mesmo tempo serena arrogância com que se 
medem com os seus contemporâneos (2007,  p. 61). 

Observa-se  que  há  uma  supervalorização  da  lógica,  e  sendo  assim,  o  próprio 

conhecimento  relativo às  ciências  sociais  será  desenvolvido nos  mesmos  moldes  do 

estudo dos  fenômenos  naturais,  matematicamente  e  fisicamente  comprovados,  como 

veremos mais adiante. 

Todo o conhecimento científico que passava a se desenvolver serviria, também, para 

que o homem dominasse a natureza, de maneira que esta serviria ao homem. Com a 

modernidade,  portanto,  passa-se  a  acreditar  que  o  homem,  por  meio  de  seu 

conhecimento científico tem inteligência suficiente para dominar a natureza, e garantir a 

existência da raça humana pela eternidade, ao contrário da crença medieval do fim dos 

tempos.

O método utilizado e “inventado” pelos cientistas modernos, como Bacon e Descartes, 

só para citar alguns poucos exemplos, os levavam a crer que havia apenas um meio de 

se  chegar  à  verdade,  sendo  menosprezadas  todas  as  outras  formas  de  sabedoria 

precedentes.

O moderno estudo dos fenômenos naturais foi  tão intenso e dominador, que acabou 

influenciando  diretamente  a  forma  de  estudo  e  conhecimento  das  ciências  sociais 

emergentes.  Estudava-se,  portanto,  o  indivíduo  da  mesma forma que  se  estudava o 

movimento da queda dos corpos, por exemplo. Ou seja, o fato do ser humano ter suas 

especificidades,  subjetividades,  bem  como  o  fato  de  a  sociedade  ser  marcada  pelo 

momento histórico e cultural de determinada época foram de certo modo ignorados, 

tentando fazer-se  das  ciências  sociais  também uma ciência  objetiva,  na tentativa  de 

encontrar  verdades  absolutas  que  servissem  como  leis  naturais.  O  assunto  é  bem 

ilustrado por Boaventura de Sousa Santos:

No  século  XVIII,  este  espírito  precursor  é  ampliado  e  aprofundado,  e  o  fermento 
intelectual  que  daí  resulta,  as  Luzes,  vai  criar  as  condições  para  a  emergência  das 
ciências sociais no século XIX. A consciência filosófica da ciência moderna, que tivera 
no racionalismo cartesiano e no empirismo baconiano as suas primeiras formulações, 
veio a condensar-se no positivismo oitocentista.  Dado que, segundo este, só há duas 
formas de conhecimento científico – as disciplinas formais da lógica e da matemática e 
as ciências empíricas segundo o modelo mecanicista das ciências naturais – as ciências 
sociais nasceram para ser empíricas (...) (2007, p. 65). 
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Como bem observado,  as  ciências  sociais,  portanto,  nascem  para  serem  empíricas. 

Porém, sabe-se que às ciências sociais falta a objetividade que é marcante nas ciências 

exatas e, talvez, por este motivo, durante algum tempo as ciências sociais tenham sido 

discriminadas e consideradas atrasadas, pois não alcançariam a objetividade esperada, 

objetividade  esta  que  é  marca  característica  das  ciências  naturais  tão  em  voga  na 

modernidade.  

A modernidade, entretanto, não é marcada apenas pelo aspecto científico e filosófico. 

Outros  aspectos  sociais,  na  esfera  política  e  econômica,  contribuíram  para  que  a 

modernidade se tornasse o espectro que se tornou. Nesse sentido, pontua Eduardo C. B. 

Bittar:

(...)  Desta  forma,  pode-se  dizer  que  a  modernidade  envolve  aspectos  do  ideário 
intelectual (científico e filosófico) associado a outros aspectos econômicos (Revolução 
Industrial e ascensão da burguesia) e políticos (soberania, governo central, legislação) 
conjunturalmente relevantes (2007, p. 42). 

Com efeito,  a  modernidade  foi  marcada  pela  ascensão  da  burguesia  ao poder,  pelo 

Estado  Liberal,  solidificando-se,  assim,  o  conceito  de  soberania,  pela  Revolução 

Industrial.  Na  verdade,  a  ideologia  moderna,  a  visão  mecanicista  do  mundo,  era 

conveniente à nova classe social que ascendia, bem como ao modelo liberal estatal ora 

imposto.

Desta forma, devemos pensar a consolidação do paradigma da modernidade não apenas 

do ponto de vista ideológico científico, mas também sob o prisma dos acontecimentos 

sociais,  econômicos  e  políticos  que  marcaram  a  época.  Na  verdade,  o  paradigma 

moderno encontra sustentação justamente nos fatos sociais.

Com tamanha dinâmica social, o Direito não poderia mais ser concebido tal qual o era 

na idade Média. Seguindo a linha racionalista e formal, surge o Direito que deixa de ser 

uma  ferramenta  secundária,  como  ocorria  no  período  medieval,  passando  a  se 

desenvolver  e solidificar.  O Direito era um complexo sistema de leis  rigorosamente 

formais, que deveria ser obedecido e servia a qualquer tipo político que se instalasse.

Não importava o conteúdo, Direito e moral, ou até mesmo, Direito e justiça, andavam 

separados. O que importava era o procedimento, o estabelecimento das competências, a 

observância estrita  e porque não acrítica  das leis.  Nessa esteira,  o Direito serviria a 
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qualquer  ordem  ideológica  e  política,  servindo  como  forte  instrumento  para  a 

manutenção da ordem então imposta pela modernidade. 

Muito embora tais  fatores  econômicos e políticos  tenham contribuído decisivamente 

para a formação e incrementação do período moderno, o modo de produção insurgente e 

dominante  até  a  atualidade,  qual  seja,  o  capitalismo,  não se  constituiu  pelo  mesmo 

processo histórico de formação da modernidade. 

Mesmo sendo considerados processos autônomos, a modernidade e o capitalismo se 

entrecruzaram de tal forma que fica até mesmo difícil identificar qual o momento que 

um existia sem o outro. Não é concebível pensar a modernidade sem pensar no modelo 

capitalista, sem pensar na febre consumista e, também, como não poderia deixar de ser, 

sem pensar na globalização financeira, a qual possibilitou um crescimento do mercado 

comercial.

2. A GLOBALIZAÇÃO E A MODERNIDADE

O que habitualmente designamos por globalização é, de fato, conjunto diferenciado de 

relações sociais, as quais dão origem a diferentes fenômenos de globalização. Nestes 

termos, segundo Boaventura de Sousa Santos:

(...) não existe estritamente uma entidade única chamada globalização; existem, em vez 
disso, globalizações. Em rigor, este termo só deveria ser usado no plural.  Enquanto 
feixes  de  relações  sociais,  as  globalizações  envolvem  conflitos  e,  por  isso, 
vencedores  e  vencidos. Daí  a  definição  de  globalização  por  mim  proposta: 
globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a 
sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como 
local outra condição social ou entidade rival (2006, p. 438). (grifo nosso).

Estamos vivenciando o fenômeno da globalização, no qual, as mudanças ocorridas no 

cenário mundial,  acentuam o abismo já existente entre os países desenvolvidos e os 

países em desenvolvimento. Aumentam-se as desigualdades sociais, o desemprego, a 

pobreza, a exclusão social.

Assunto pautado na ordem do dia, a era da globalização vem a ser; segundo Zigmunt 

Bauman:

(....) uma palavra da moda que se transforma rapidamente em um lema, uma encantação 
mágica, uma senha capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. 
Para alguns, “globalização” é o que devemos fazer se quisermos ser felizes, para outros 
é  a  causa  da  nossa  infelicidade.  Para  todos,  porém,  “globalização”  é  o  destino 
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irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um processo que nos afeta 
a todos na mesma medida e de mesma maneira. Estamos todos sendo “globalizados” – e 
isso significa basicamente o mesmo para todos (1999, p.07).

Talvez esse conceito explique muito sobre o sentimento que temos vivenciado nesse 

mundo  globalizado  e  contemporâneo,  que  ao  mesmo  tempo  em  que  nos  atende 

materialmente, fez-se perder o que talvez a sociedade pudesse ter de melhor.

Na verdade a discussão sobre o tema quase sempre acontece sob a ótica da denúncia, o 

que  talvez  Bauman  tenha  denominado  de  “conseqüências  humanas”;  tais  como: 

desemprego  crescente,  aumento  da  miséria  com  a  perda  da  qualidade  de  vida, 

concentração  de  riquezas,  dentre  outras  perversidades  do  sistema.  Diante  desse 

panorama a idéia de globalização se confunde, o que para alguns parece globalização, 

para outros significa localização, conforme expressa Zigmunt Bauman:

O que para alguns parece globalização, para outros significa localização; o que para 
alguns é sinalização de liberdade, para muitos outros é um destino indesejado e cruel. A 
mobilidade galga ao mais alto nível dentre os valores cobiçados – e a liberdade de 
movimentos, uma mercadoria sempre escassa e distribuída de forma desigual, logo se 
torna  o  principal  fator  estratificador  de  nossos  tardios  tempos  modernos  ou  pós-
modernos. Todos nós estamos, a contragosto, por desígnio ou à revelia, em movimento. 
Estamos em movimento mesmo que fisicamente estejamos imóveis: a imobilidade não 
é uma opção realista num mundo em permanente mudança. E, no entanto os efeitos 
dessa  nova  condição  são  radicalmente  desiguais.  Alguns  de  nós  tornam-se  plena  e 
verdadeiramente “globais”; alguns se fixam na sua “localidade” – transe que não é nem 
agradável nem suportável num mundo em que os “globais” dão o tom e fazem as regras 
do jogo da vida. Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação 
social (1999, p.08). (grifo nosso).

O que acontece é que muitas vezes alimentamos certas utopias na busca por um mundo 

melhor,  e  no  final  temos  a  sensação  de  derrota,  de  algo  virado  ao  avesso, 

completamente distante daquilo que considerávamos ideal. O determinismo econômico 

é  o  foco  das  abordagens  feitas  sob  a  ótica  de  concepções  socialistas,  porém  não 

podemos  ignorar  a  complexidade  das  mudanças  provocadas  pelo  fenômeno  da 

globalização, seria aceitar que o nosso próprio pensamento encontra-se globalizado.

Ao falar sobre o poder desenvolvido pelo homem e suas dimensões sob o foco do poder 

global Della Giustina argumenta que:

Coincidentemente, ou não, pela primeira vez na história, o homem tem nas mãos o 
poder de afetar  a humanidade,  sua aldeia,  de forma simultânea e global,  para 
destruí-la, ou para salvá-la. A destruição ou salvação da aldeia global não diz respeito 
apenas à sua destruição ou salvação física,  ou material.  A destruição ou a salvação 
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abrange os aspectos sociais, econômicos, culturais, éticos e psicológicos. Isto quer dizer 
que constitui  um equívoco considerar  a  globalização apenas um processo de coisas 
físicas, materiais ou econômicas. Na verdade, a globalização envolve isto tudo, mas 
envolve muito mais: envolve a totalidade do homem e dos fenômenos humanos, os 
instrumentos e as formas de sua convivência (2000, p. 36). (grifo nosso).

Desta forma, resta visível o cenário em que a humanidade está inserida, e sendo vítima 

de sua própria atuação em conjunto com a forte atuação dos fenômenos globais no ser 

humano; na sua forma de viver, na sua constante busca por espaço, e nos mais diversos 

problemas decorrentes do fenômeno. 

Ainda  vale  a  lembrança  de  que  um dos  elementos,  ao  mesmo  tempo  ideológico  e 

empiricamente  existencial,  da  presente  forma  de  globalização  é  a  centralidade  do 

consumo, com o qual muito têm a ver a vida de todos os dias e suas repercussões sobre 

a produção, as formas presentes de existência e as perspectivas das pessoas. Mas as 

atuais relações instáveis de trabalho, a expansão de desemprego e a baixa do salário 

médio constituem um contraste em relação à multiplicação dos objetos e serviços, cuja 

acessibilidade  se  torna,  desse  modo,  improvável,  ao  mesmo  tempo  em  que  até  os 

consumos  tradicionais  acabam  sendo  difíceis  ou  impossíveis  para  uma  parcela 

importante da população (SANTOS, 2001, p. 161-162).

Estamos diante do esquecimento de que a globalização não deve ser tratada visando 

apenas suas conseqüências no mundo material, na constante busca pelo “ter”, não deve 

o  ser  humano ser  entendido  através  de  seus  conceitos  materiais  e  suas  realizações 

voltadas constantemente para a realização material, e sim, estar inserido dentro de um 

contexto histórico,  de  dignidade,  de  um ser  com anseios,  porém também com suas 

limitações e a busca por realização, felicidade, bem-estar,  e na conjuntura atual,  até 

mesmo por espaço físico.

Estamos na busca por uma sociedade mais humanizada, a fim de que o homem, utilize-

se  dos  instrumentos  gerados por  esse  “novo mundo”,  como forma de  resgatar  seus 

valores que se perderam no passado, nessa percepção fundamenta Della Giustina:

A história nos ensina que o homem sempre acabou por destruir sua aldeia, ou sua, 
tribo, ou a dos outros, até o limite de seu poder de destruição. Agora, pela primeira vez 
na história, o homem tem nas mãos o poder de destruição total, global e completa. Esta 
ameaça, que é sob qualquer perspectiva que se analise, efetiva e real, obriga a que o homem, 
para sobreviver, adote novos conceitos, novas estratégias e novas posturas, em relação às 
suas posturas, às estratégias, e aos conceitos que o conduziram no passado.
Esta tornou-se uma questão que diz respeito à sobrevivência para ele, individualmente, e 
para a espécie humana, globalmente, desde que o poder global de destruição lhe foi posto 
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nas mãos. Como essa abrangência se refere globalmente aos aspectos físicos ou materiais, e 
também  às  dimensões  econômicas,  sociais,  éticas  e  culturais,  elas  se  tornam  mais 
ameaçadoras  do  que  as  guerras  localizadas,  que,  mesmo  o  primeiro  mundo,  continua 
cultivando (...) (2000, p. 36).

 

Porém, quando falamos em realização, surge a preocupação sobre o fenômeno do que a 

modernidade  juntamente  com os  aspectos  globais  tratam como realização  para  este 

homem considerado “globalizado e moderno”, e assim estamos vivendo, na constante 

busca por algo praticamente inatingível tendo em vista que a situação moderna não pára 

e o homem conseqüentemente torna-se um ser manipulável nessa busca. E, embora as 

críticas, na certeza de que esse talvez seja o único caminho.

Diante desse contexto, o homem passou a ter a percepção globalizada e simultânea das 

coisas e dos processos e ser dessa forma afetado por eles. Na verdade, essa percepção 

corresponde  à  própria  realidade  que  se  tornou,  ela  mesma,  globalizada,  e  por  isto, 

interdependente: a economia, a política, a ética, a cultura (GIUSTINA, 2000, p.35).

A  globalização  fez  surgir  novos  contextos  e  trouxe  novos  significados,  hábitos  e 

atitudes para a vida cotidiana. Na atualidade, percebemos uma relação muito estreita 

entre o global e o local, pois segundo Giddens apud Miliband:

... nossas atividades cada vez mais são influenciadas por eventos ocorrendo do outro 
lado do mundo; e inversamente, hábitos locais de estilo de vida tornam-se globalmente 
conseqüentes  (...)  queremos viver  a  vida que talvez  sejam de outros  e  estamos nos 
esquecendo  de  nossas  próprias  histórias.  Hábitos  que  até  então  poderiam  ser 
considerados e entendidos como padrão sofreram alterações com a globalização, uma 
vez que ela provoca modificações notáveis na vida cotidiana (1997, p.39).

Em  uma  sociedade  globalizada  as  atitudes  que  tomamos  poderão  ter  reflexos  em 

qualquer  canto  do  mundo,  de  uma  maneira  gradual,  em todas  as  esferas;  coletiva, 

individual, social, política, são afetadas pelas contradições da globalização. 

Outra característica desse processo é que com a globalização, aumentou drasticamente a 

diferença entre os países pobres e ricos e também entre os pobres e os ricos de cada 

país. Alguns autores afirmam que não há globalização efetivamente, pois à medida que 

se abrem às fronteiras econômicas pelo mundo, se reforça as fronteias econômicas dos 

países  hegemônicos  ou  centrais  e  o  comércio  internacional  ocorre  em  situações 

desiguais, entre países com condições sócio-econômicas e culturais diferentes.
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É  a  globalização  da  pobreza,  afirma  Boaventura  Santos,  e  ela  também  resulta  do 

desemprego, da destruição das economias de subsistência e da minimização dos custos 

salariais à escala mundial.

Estamos diante de uma sociedade cada vez mais conflituosa, desigual e que tudo acaba 

levando ao consumismo, o que nos faz constatar que os conceitos do mundo “em que 

vivemos” já tem provado que se trata de uma possível utopia. Quanto às teorias que 

pretendem  iluminar  o  universo  conceitual  da  globalização,  Karine  de  Souza  Silva 

argumenta:

(...)  pode-se  dizer,  sem sombras  de dúvidas,  que  muitas  dizem respeito às  distintas 

possibilidades  de  prosseguimento  de  conquistas  e  dilemas  da  modernidade. 

Contemplam as controvérsias entre modernidade e pós-modernidade, revelando como é, 

principalmente  a  partir  dos  horizontes  da  modernidade,  que  se  podem imaginar  as 

possibilidades  e  os  impasses  da  pós-modernidade  no  novo mapa  do  mundo (2000, 

p.39).

E, diante desse novo panorama nos deparamos com as cidades ditas ”pós-modernas” em 

que os indivíduos nem sequer olham para o “outro” diante da rapidez que movem suas 

vidas. Nestas andanças, as inúmeras tribos desfilam um empório de estilos e códigos 

sem  nenhuma  relação,  abençoados  pela  liberdade  e  flexibilidade  pós-modernas 

(SIQUEIRA, 2001). 

Assim, nos labirintos das cidades “pós-modernas” encontramos contradições bastante 

acentuadas  entre  seus  habitantes,  entre  crescimento  e  qualidade  de  vida,  e  entre  o 

planejamento  e  seus  resultados.  Seguindo  as  palavras  de  Michel  de  Certeau apud 

Siqueira  (2001)  temos  a:  "...  coincidência  entre  os  extremos  da  ambição  e  da 

degradação, das oposições entre as pessoas, dos contrastes entre os edifícios construídos 

ontem e transformados já hoje, em caixotes do lixo e das erupções urbanas do dia que 

barram os  céus".  Estes  labirintos  representam nada  mais  que  o  fluxo  e  a  transição 

constantes,  do impacto  das  novas  tecnologias  e  das  transformações  ecológicas,  mas 

principalmente da afluência de indivíduos que carregam consigo conhecimentos, idéias 

e crenças das mais variadas. 

Porém, segundo Holgonsi Soares Gonçalves Siqueira;
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A cidade pós-moderna pode ser o espaço das desigualdades, mas também pode ser da 

liberdade; esta contradição, além da política, passa pela escolha de ações entre os mais 

diversos  profissionais;  dentre  eles:  arquitetos,  engenheiros,  economistas,  educadores, 

geógrafos, antropólogos e sociólogos. Suas ações isoladas continuarão colaborando para 

aumentar o espaço das desigualdades, e então, a partir da ironia de Oldenburg, poderemos 

dizer  que  a  cidade  é  uma  paisagem para  ser  apreciada  em preto  e  branco.  Porém o 

desenvolvimento  de  ações  multidisciplinares,  somadas  a  efetivas  decisões  do  poder 

público (em torno das políticas sociais), podem definir um espaço da liberdade. Quando 

esta for a escolha, os habitantes poderão dizer que a cidade pós-moderna é uma paisagem 

que vale apreciar, e um espaço muito bom de se viver (2001). 

Esta  passa  a  ser  mais  uma  das  contradições  e  ambições  diante  da  crise  que  a 

modernidade enfrentou, diante de promessas inacabadas e no dilema político e cultural 

na medida em que nos designamos pós-modernos, conforme argumenta Heller & Fehér 

(2002) “... a preocupação básica dos que vivem no presente como pós-modernos é que 

vivem no presente estando depois, temporal e espacialmente, ao mesmo tempo”.

3. A CRISE DA MODERNIDADE E SUAS PROMESSAS INACABADAS

Apesar  do espírito dominador e  totalitário  da modernidade,  constata-se já  há algum 

tempo, desde os idos do século XX, sinais de crise do paradigma dominante instalado 

pela  modernidade.  O  movimento  científico-filosófico  consolidado  entre  os  séculos 

XVIII  e  XIX  estabeleceu  verdades  absolutas,  as  quais,  em  razão  da  própria 

profundidade do conhecimento por si implementada, desmoronaram segundo as novas 

descobertas do século XX. 

É inquestionável que a modernidade trouxe avanços em vários segmentos da sociedade, 

porém, por outro lado, ela também foi responsável pela criação de mazelas sociais que 

até  então  não  existiam.  A  arrogância  do  espírito  moderno,  a  crença  em  verdades 

absolutas,  o  desprezo  por  outras  fontes  de  conhecimento  não  relacionadas  à  lógica 

racional, causaram uma espécie de cegueira acerca das conseqüências de todas as novas 

descobertas que se desencadearam no período moderno.

 Paradoxalmente,  a arrogância típica dos pensadores  modernos é,  ao mesmo tempo, 

motivo de ascensão do paradigma dominante,  bem como a semente do seu declínio. 

Pois foi justamente este espírito arrogante que impediu tais pensadores de vislumbrar os 

problemas que o progresso prometido pela modernidade poderia causar.
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Com efeito,  todo  esplendor  dos  novos  métodos,  baseado  na  razão  característica  da 

modernidade não foi suficiente para responder as questões sociais que atualmente se 

indagam, como por exemplo, os problemas com o desemprego estrutural, com a grande 

massa humana de excluídos,  totalmente  inútil  ao novo sistema de produção,  com a 

degradação da natureza, as mudanças climáticas ameaçadoras, entre tantos outros.

De fato, todos os problemas trazidos com o advento da modernidade acabam causando 

um sentimento de frustração, de inquietude por não se alcançar, por meio dos benefícios 

da  ciência,  um  caminho,  uma  luz  para  as  mazelas  deixadas  pelo  sistema  então 

dominante.

Ilustrando a incapacidade da modernidade em cumprir a sua promessa de progresso, de 

prosperidade, explicita Boaventura de Sousa Santos:

A  promessa  da  dominação  da  natureza,  e  do  seu  uso  para  o  benefício  comum  da 

humanidade,  conduziu  a  uma  exploração  excessiva  e  despreocupada  dos  recursos 

naturais, à catástrofe ecológica, à ameaça nuclear, à destruição da camada de ozônio, e à 

emergência  da  biotecnologia,  da  engenharia  genética  e  da  conseqüente  conversão  do 

corpo  humano  em mercadoria  última.  A  promessa  de  uma  paz  perpétua,  baseada  no 

comércio, na racionalização científica dos processos de decisão e das instituições, levou 

ao desenvolvimento tecnológico da guerra e ao aumento sem precedentes de seu poder 

destrutivo. A promessa de uma sociedade mais justa e livre assente na criação da riqueza 

tornada possível pela conversão da ciência em força produtiva, conduziu à espoliação do 

chamado Terceiro Mundo e a um abismo cada vez maior entre o Norte e o Sul. Neste 

século morreu mais gente de fome do que em qualquer dos séculos anteriores, e mesmo 

nos países mais desenvolvidos continua a subir a percentagem dos socialmente excluídos, 

aqueles que vivem abaixo do nível de pobreza (o chamado “Terceiro Mundo Interior”) 

(2007, p. 56).

Pôde-se perceber que a razão não era mais suficiente para resolver questões sociais e 

ambientais  do  mundo  moderno,  demonstrando-se  a  fragilidade  do  paradigma 

dominante. O mundo começa a sentir, portanto, a necessidade de respostas que não mais 

podem ser respondidas pela razão pura e livre das outras formas de conhecimento.

Mas  não  é  apenas  por  meio  de  condições  sociais  que  se  vislumbra  a  crise  da 

modernidade.  As  próprias  condições  teóricas,  os  próprios  pilares  científicos  que  se 

baseou toda a modernidade começaram, em meados do século XX, a se desmoronar 

com as novas descobertas.     
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É o caso, por exemplo, do que sucede com as investigações de Gödel, o qual demonstra 

que  mesmo  seguindo  a  lógica  formal  da  matemática  existem  proposições  que  são 

indecidíveis, revelando que “o rigor da matemática carece ele próprio de fundamento” 

(SANTOS, 2007, p. 26-27).

Ou então, é o caso, também, para se citar mais um exemplo, da teoria da relatividade da 

simultaneidade  de  acontecimentos  distantes,  descoberta  por  Einstein.  Esta  teoria 

demonstra que não existe simultaneidade universal e, sendo assim, as noções de “tempo 

e o espaço absoluto de Newton deixam de existir” (SANTOS, 2007, p. 25).

Todos esses acontecimentos demonstram que o paradigma dominante da modernidade, 

ou  seja,  a  forma  de  pensar  baseada  apenas  na  razão,  excluindo  outras  formas  de 

conhecimento,  não é suficiente para neutralizar  os próprios monstros que os tempos 

modernos criaram.

Não se pode esquecer que todo o conhecimento calcado no paradigma da modernidade, 

bem como todos os problemas dele decorrentes, são pensados e ocorridos a nível global, 

uma vez que a globalização, tanto a cultural quanto a financeira, é também um efeito 

colateral do período moderno.

Portanto, reconhece-se como um dos caminhos de solução das mazelas deixadas, ou tão 

somente agravadas,  pela modernidade a humanização da globalização,  de forma que 

este fenômeno se torne um ponto a favor da humanidade, capaz de gerar um sentimento 

de solidariedade globalizado, fomentador  da busca por novos paradigmas que sejam 

menos incompletos diante dos problemas, hoje e já há algum tempo, enfrentados em 

nível mundial, global. 

4. A BUSCA POR UM NOVO CENÁRIO

Como já abordamos no transcorrer do presente artigo, muitos são os problemas que nos 

afligem no  atual  cenário  que  estamos  vivenciando,  no  qual  enfrentamos  problemas 

modernos para os quais não existem soluções modernas. Encontramo-nos num período 

de transição,  que deverá servir  de base para as futuras transformações,  diante  dessa 

linha afirma Boaventura de Souza Santos:

Como tenho vindo a afirmar, encontramo-nos num período de transição que pode ser 

descrito da seguinte maneira: vivemos num período em que enfrentamos problemas 

modernos para os quais não existem soluções modernas. Continuamos obcecados pelas 
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idéias de uma ordem e de uma sociedade boas, quanto mais não seja devido à natureza 

da (des)  ordem que reina  nestas  nossas  sociedades em que são cada vez maiores  a 

desigualdade e a exclusão – exatamente num momento da história em que pareceria que 

os avanços tecnológicos existem para que as nossas sociedades sejam de outro modo 

(2002, p. 7).

Nos deparamos a  todo o momento  com os  mais  diversos  conflitos  e  utopias  que o 

mundo vem ocasionado diante dos mais diversos fatores que o circundam. Todos nós 

sabemos  que  a  globalização,  juntamente  com  as  “frustrações”  ocasionadas  pelos 

períodos “modernos ou pós-modernos” possuíram sempre duas faces. A globalização, 

vista muitas vezes como motor propulsor de desenvolvimento e criação de riquezas, é 

portadora de imensas promessas e inéditas oportunidades. Mas, em contrapartida, possui 

seu quadro de excluídos, prisioneiros da extrema pobreza, de condições indignas, da 

fome, do analfabetismo.

Diante desse contexto e do que se propôs o presente artigo traçando um paralelo entre 

os mais diversos paradigmas entre o mundo globalizado, moderno, pós-moderno e a 

situação precária que se encontra o ser humano, violado na sua essência, nas realizações 

e utopias desse fenômeno que só pode ser considerado algo inacabado, livre de qualquer 

idealização  de  que  estamos  inseridos  num  fenômeno  completo  e  que  na  prática 

possamos ter a certeza de sua concretude.

Em um mundo cada vez mais “rico” e mais aberto aos fenômenos que lhe convencem 

da idéia de um possível avanço, mesmo que, essencialmente material, como ocorre na 

maioria das vezes, a condição do ser humano e a miséria só pode se tornar algo cada vez 

mais  a  espera  e  procura  de  solução,  talvez  somente  assim  estejamos  realmente 

utilizando e, principalmente, atuando no mundo dito “pós-moderno”. Segundo Jefferson 

Fagundes:

Outra característica desse processo é que com a globalização, aumentou drasticamente a 

diferença entre os paises pobres e ricos e também entre os pobres e os ricos de cada país. 

Alguns autores  afirmam que não há  globalização efetivamente,  pois  à  medida  que se 

abrem às fronteiras econômicas pelo mundo, se reforçam as fronteiras econômicas dos 

países hegemônicos ou centrais e o comércio internacional ocorre em situações desiguais, 

entre países com condições sócio-econômicas e culturais diferentes (FAGUNDES, 2003).
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A condição do ser humano e a miséria que o circunda deixam o anseio de melhora e são 

moralmente inaceitáveis, economicamente insustentáveis e politicamente perigosa. Não 

poderíamos  acreditar  que  seria  viável  um mundo  onde  tudo  ocorre  em questão  de 

segundos, onde nos fazem passar que a globalização é algo inevitável, e que a riqueza 

existiria sem a contrapartida da miséria.

Diante  do  que  representa  o  contexto  histórico  em  que  vivemos  e  na  tentativa  de 

adaptação ao novo modelo de sociedade ou mesmo na crítica ao que já existiu ou existe, 

nos deparamos com aflições das mais diversas espécies, mas com certeza a principal 

delas é a que se refere ao ser humano, que é a parte mais importante do processo e, 

muitas vezes, a mais prejudicada.

A preocupação surge diante da necessidade de busca por um novo paradigma, de uma 

sociedade mais humanizada, que segundo Giustina seria: A sociedade humanizada é a 

sociedade  viva  e  plural,  onde  a  desconcentração  permite  a  pluralidade  de  órgãos  e 

tecidos, e, portanto, a vitalidade do organismo, a existência da vida, o exercício ético 

(2000, p.173).

Espera-se que esse novo mundo, calcado em conceitos e formas de pensar cada vez 

consolidados  na  teoria,  na razão pura,  no multicultaralismo,  na  interdependência  de 

países, seja algo que interfira de forma eficaz e possamos descobrir o real sentido das 

mais diversas fases de nossa história, pois:

Agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta, pode-se dizer 

que uma história  universal  verdadeiramente  humana está,  finalmente  começando.  A 

mesma  materialidade,  atualmente  utilizada  para  construir  um  mundo  confuso  e 

perverso,  pode  vir  a  ser  uma condição  da  construção  de  um mundo mais  humano 

(SANTOS, 2001, p. 174).

E é dessa forma de devemos inserir as mazelas ocasionadas por períodos anteriores e 

atuais, no qual o sentido de pós origina-se de algo que realmente tenha continuidade 

futura, e que, o ser humano seja a base de qualquer sociedade, seja ela, globalizada, 

moderna  ou  pós-moderna.  E  que  este  seja  visto  com toda  sua  dignidade  e  direitos 

fundamentais inerentes a ele enquanto na qualidade de “ser humano”.

Na verdade, o ser humano que se encontra excluído do sistema que favorece as classes 

dominantes,  é  desprovido de qualquer expectativa que o eleve a  tal  qualidade,  nem 
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sequer havendo desigualdade nesse contexto, pois nessa ordem existe a igualdade, mas é 

a igualdade da pobreza, segundo Bauman:

Livre de rédeas políticas e das restrições locais, a economia em rápida globalização e cada 

vez mais extraterritorial produz sabidamente diferenças sempre maiores de riqueza e de 

renda  entre  os  setores  abastados  e  depauperados  da  população  mundial  e  em  cada 

sociedade. È também sabido que relega parcelas cada vez mais amplas da população não 

apenas a uma vida de pobreza,  miséria  e destituição,  mas também a uma permanente 

exclusão de todo trabalho reconhecido como economicamente racional e socialmente útil, 

de modo que essas camadas populacionais se tornam econômica e socialmente supérfluas 

(2000, p. 177).

Inserido  dentro desse  contexto e na busca da mesma finalidade encontra-se  o autor 

Osvaldo Della Giustina que diante do exposto e do cenário em extinção juntamente com 

as perplexidades do final do milênio decorre sua conclusão:

(...)  o  esgotamento  dos  fundamentos  da  organização  social,  devorados  por  essa 

aceleração  e,  ainda,  o  estágio  a  que  chegou  a  humanidade  em  decorrência  das 

tecnologias  pós-industriais  e  de  suas  conseqüências,  tendo  que  conviver  com 

instituições e mentes não modificadas, reforça a inevitabilidade, e a urgência, da nova e 

radical  formulação.  É dessa forma que a crise  atual  pode  se transformar numa 

oportunidade de criar uma nova ordem social civilizatória,  humanizada, ordem 

que  tende  a  caracterizar  a  mudança  contínua  e  a  globalização  das  formas  de 

convivência e das relações, ou a interdependência.  Deste fato, absolutamente novo 

na história,  decorre  o  desafio desta  geração,  a  quem cabe vencê-lo,  criando a nova 

civilização,  com a marca do humano, se  sobrepondo ao materialismo da tecnologia 

como alternativa ao determinismo da história, que faria o homem viver, se sobreviver, 

como mero objeto desse determinismo (2000, p.51).

Por fim, ainda compartilhando das idéias de Osvaldo Della Giustina há de considerar 

que o homem tem o poder de sua própria salvação, pois muito embora disponha dos 

meios de destruição global, tem nas mãos também instrumentos globais equivalentes 

capazes de gerar para todos os homens condições de bem estar como jamais teve em sua 

história. Deste modo, a humanidade poderia neste muito em crise, realizar o projeto ou a 

utopia da nova sociedade, da sociedade globalmente humanizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto,  a  modernidade  é  marcada  pelo  abandono  da  fé  no  divino,  sendo esta 

substituída pela fé na razão. Acreditava-se que por meio da razão, e somente por meio 

dela, se alcançaria o progresso e a ordem necessários para se viver em plenitude de 

felicidade. De fato, a crença na razão trouxe muitos progressos até então nunca antes 

assistidos pela humanidade.

Com o desenvolvimento da tecnologia é possível descobrir a cura de diversas doenças 

que  mataram  milhares  de  pessoas  ao  longo  da  Idade  Média,  sem  contar  com  a 

intensificação do comércio e do consumo, proporcionados de maneira ainda mais feroz 

por conta do processo de fortificação da globalização.

Não obstante, ao mesmo tempo em que procurava eliminar os tormentos do passado, na 

busca incessante pela ordem e pelo progresso, a modernidade acabou criando outros 

espasmos sociais disseminados mundialmente graças ao fenômeno da globalização. 

E  assim,  ocorreram as  grandes  guerras,  novas  doenças  foram surgindo,  a  riqueza e 

poder  acumularam-se  em  certos  segmentos  sociais  exacerbando  o  conflito  entre  as 

classes, o consumismo desenfreado por produtos de todos os tipos e gêneros geraram a 

miséria de grande parcela da população mundial,  nascendo, em verdade, uma massa 

humana que acabou sendo excluída do sistema.

Enquanto é possível se comunicar com o mundo inteiro em questão de segundos, graças 

aos  avançados  modelos  de  computador  e  a  Internet,  várias  pessoas  não têm acesso 

sequer à educação básica. E como essas pessoas irão sobreviver totalmente à margem do 

sistema desenvolvimentista e progressista gerado pela modernidade? E como as pessoas 

que tem acesso a este mundo globalizado e interligado conseguirão viver sabendo que a 

sua  prosperidade  custa  a  miserabilidade  e  exclusão  social  de  outros  tantos  seres 

humanos?

Estas  questões  não  podem  ser  solucionadas  por  meio  da  razão,  por  meio  dos  tão 

ovacionados métodos de estudo de Descartes e Bacon. É então quando se sente que há 

uma crise do paradigma dominante, pois este não consegue cumprir a sua promessa de 

progresso. O sentimento de frustração que se instala devido às promessas não cumpridas 

da modernidade, nos faz enxergar que existe, portanto, uma crise de paradigmas.
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Se a razão não é capaz de resolver os problemas que a própria modernidade criou, talvez 

isso signifique que é necessário buscar um novo paradigma que seja capaz, pelo menos, 

de amenizar as mazelas incrustadas na sociedade por conta da “arrogância” moderna.

Nesse ponto, a globalização como fenômeno cultural, político e econômico pode servir 

como uma espécie de movimento contra-hegemônico, no sentido de funcionar não mais 

como  movimento  fomentador  dos  ideais  modernos  ocidentais,  mas  sim  como  um 

instrumento do diálogo intercultural, em que seja possível investigar as necessidades de 

cada país, sem desprezar a própria cultura de cada um.

Assim, a globalização deixaria de ser responsável pelo agravamento da exclusão social 

e  da setorização cada vez maior dos países  emergentes,  gerados principalmente  por 

conta do paradigma da modernidade que se instalou no seio social, passando a se tornar 

uma arma poderosa contra este diálogo opressor ocidental.  

Acreditando-se nesse novo processo de globalização é possível, também, acreditar que 

existem outras possibilidades não apresentadas ainda ao mundo para se alcançar um 

ambiente mais feliz, mais justo e mais seguro.  
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A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

POLITIC PARTICIPATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
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RESUMO

O  artigo  versa  sobre  as  possibilidades  sócio-jurídicas  da  participação  política  de 

crianças e adolescentes,  a partir da análise da democracia brasileira. A análise conta 

com o respaldo do estudo sobre a titularidade e as formas de exercício do poder no 

Estado  Democrático  de  Direito,  à  luz  dos  conceitos  de  povo  e  de  cidadania.  A 

experiência  da  Rede  Orçamento  de  Participação  Ativa  –  Rede  OPA,  formada  por 

crianças e adolescentes de diversos bairros do Município de Fortaleza com o intuito de 

realizar  o  controle  social  do  orçamento  municipal,  é  apontada  como  exemplo  da 

viabilidade prática para a participação política do segmento infanto-juvenil.
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ABSTRACT

The  article  is  about  the  social  and  legal  possibilities  of  the  politic  participation  of 

children and adolescents, from the analysis of the Brazilian democracy. The analysis is 

supported  by  the  study about  the  title  and  the  forms  of  power  management  in  the 

Democratic State of Right, clarified by citizenship and people concepts. The experience 

of the Rede Orçamento de Participação Ativa - Rede OPA, formed by children and 

adolescents from different quarters of Fortaleza city with intention to carry through the 

social control of the municipal budget, is pointed as example of the practical viability 

with respect to the politic participation of the infancy and youth segment.
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1. INTRODUÇÃO

A evolução da democracia ampliou significativamente o leque de sujeitos 

considerados aptos ao exercício da cidadania. Grupos, tradicionalmente excluídos dos 

processos de participação política,  como mulheres,  estrangeiros,  pobres,  analfabetos, 

crianças  e  adolescentes,  têm  hoje  normativamente  garantido  o  exercício  da  sua 

cidadania. No entanto, para parte destes grupos, ainda é um desafio efetivar tal direito 

no plano material.

Apesar  de  todos  os  membros  da  sociedade  terem  direito  à  participação 

política, a forma como esta se dá é diferenciada de acordo com as particularidades dos 

sujeitos envolvidos, o que não representa uma contradição: reconhecer a igualdade da 

cidadania não implica a negação das diferenças entre os cidadãos. Ao contrário, para 

que  o  exercício  da  cidadania  seja  universalizado,  é  necessário  que  exista  uma 

pluralidade de meios de participação, de forma que sejam respeitadas as peculiaridades 

de cada segmento social. Este respeito, no entanto, não está presente na forma como a 

sociedade e o Estado vem lidando com crianças e adolescentes em relação à política.

Ainda  predomina,  no  seio  social,  o  pensamento  de  que  no  período  da 

infância e da adolescência o ser humano não possui vontade própria nem senso crítico, 

devendo permanecer sob a tutela dos adultos até atingir um certo grau de maturidade, 

quando poderá, enfim, emancipar-se. É devido a esta visão que soa inócua, para muitos, 

a possibilidade da participação de crianças e adolescentes nos processos decisórios. Já 

existem,  no  entanto,  setores  que  reconhecem  a  importância  desta  discussão  e  sua 

viabilidade prática.  Prova disso é a adoção, pelo ordenamento jurídico brasileiro,  da 

Doutrina  da  Proteção Integral,  que promove a  mudança de condição das  crianças  e 

adolescentes  de meros objetos para sujeitos  de direitos,  dotados de capacidade para 

expressar sua vontade e exigi-la através da participação em diversos espaços, inclusive 

no âmbito político.

O objetivo do presente artigo é apresentar, a partir da análise da democracia 

brasileira,  as  possibilidades  sócio-jurídicas  da  participação  política  dos  sujeitos  que 
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compõem o segmento infanto-juvenil. A análise terá, ainda, o respaldo do estudo sobre 

a titularidade e as formas de exercício do poder no Estado Democrático de Direito, e da 

experiência  da  Rede  Orçamento  de  Participação  Ativa  –  Rede  OPA,  formada  por 

crianças e adolescentes de diversos bairros do Município de Fortaleza com o intuito de 

realizar  o  controle  social  do  orçamento  municipal.  Verificar-se-á,  por  fim,  se  as 

conclusões obtidas a partir do estudo teórico sobre democracia e cidadania apresentam 

indícios de viabilidade prática.

2. DESENVOLVIMENTO

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, caput, preceitua que “[a] 

República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de Direito”, e, 

no parágrafo único, afirma que “[t]odo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”. Neste dispositivo, observam-se alguns elementos 

da democracia brasileira, quais sejam: a) o titular do poder, que é o povo; b) a forma de 

exercitá-lo,  que  pode  ser  de  forma  direta  ou  mediatamente,  através  da  escolha  de 

representantes.

Para compreender como se dá o fenômeno do exercício do poder pelo povo 

no Brasil, faz-se necessário levantar três questionamentos: o que é democracia, o que é 

povo e o que é cidadania.

2.1 Democracia

O estudo da democracia está relacionado ao estudo do poder político e do 

seu  exercício,  sendo  este  termo  comumente  utilizado  para  designar  um  regime  de 

governo.

Bobbio1 estabelece  três  condições  para  que  um regime seja  considerado 

democrático.  A primeira  diz  respeito  ao  número  de  pessoas  dotadas  da  capacidade 

decisória. Afirma este autor que “um regime democrático caracteriza-se por atribuir este 

poder a um número muito elevado de pessoas”2.  A segunda condição diz respeito à 

modalidade da decisão, que, segundo o autor, tem como regra fundamental a da maioria, 

ou seja, as decisões tomadas pela maioria daqueles incumbidos de tomar as decisões, 

vinculando,  portanto,  toda  a  coletividade,  inclusive  os  que  discordam  do  que  for 

1 BOBBIO, 2000. 
2 BOBBIO, op. cit., p. 31.
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decidido. Por fim, assinala que “é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a 

eleger aqueles que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos 

em condição de poder escolher entre uma alternativa e outra”3.

Campilongo4 frisa  que,  embora  a  regra  da  maioria  seja  apontada  pela 

doutrina como necessária para a democracia, não é indicada para todas as situações. O 

autor traz diversos questionamentos sobre este assunto: “[q]ual o ‘povo’ legitimado para 

tomar parte no processo decisório? O grupo local, regional, nacional ou mundial? Que 

questões podem ser decididas pelo ‘povo’? Quais os limites da decisão? Como captar 

precisamente  a  manifestação  coletiva  de  um  ‘povo’  numeroso?”5.  A  partir  destes 

questionamentos, aponta alguns desafios e limitações à regra a maioria.

O primeiro desafio diz respeito à definição de quem deverá ser convocado 

para deliberar sobre determinados assuntos. Como definir critérios para apontar qual a 

maioria legitimada para a tomada de certas decisões, numa sociedade em que cada vez 

mais  se  constata  o  impacto  universal  causado  por  ações  locais?  Esse  será  um 

permanente desafio para a democracia.

A  segunda  provocação  diz  respeito  ao  seguinte  questionamento:  o  que 

decidir? O povo como um todo está  preparado para opinar  sobre qualquer matéria? 

Platão traz uma solução, assim resumida por Campilongo: “questões técnicas devem ser 

decididas por especialistas, questões políticas pelos cidadãos”6. No entanto, numa época 

em que a tecnologia toma conta de todos os espaços, deve-se atentar para não permitir a 

formação  de  uma  tecnocracia,  em  que  somente  os  detentores  de  saberes  técnicos 

poderão opinar sobre os rumos da sociedade. É necessário, ainda, levar em consideração 

que essa solução não será facilmente aplicada na realidade social,  dotada de grande 

complexidade.  Experiências  atuais,  como  a  da  elaboração  de  Planos  Diretores 

Participativos7, demonstram, por fim, o equívoco de se pensar que o povo em geral não 

está preparado para opinar sobre assuntos que envolvem uma gama de saberes técnicos. 

3 BOBBIO, op. cit., p. 32.
4 CAMPILONGO, 2000.
5 CAMPILONGO, op. cit., p. 45.
6 PLATÃO, 1965 apud CAMPILONGO, op. cit., p. 47.
7 O Plano Diretor é uma Lei de iniciativa do Poder Executivo, aprovada pela Câmara Municipal,  que 
serve como instrumento norteador da política de desenvolvimento urbano municipal. Em Fortaleza, no 
ano de 2006, iniciou-se um processo participativo de revisão desta  lei,  envolvendo representantes  de 
todos  os  segmentos  sociais  e  dos  diversos  territórios  da  cidade.  Informações  disponíveis  em: 
<http://www.sepla.fortaleza.ce.gov.br/planodiretor/index.php?option=com_frontpage&Itemid=9>.
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O que se pode questionar, a partir de tais experiências, é o preparo da Administração 

Pública no que diz respeito à elaboração de metodologias  que possibilitem a ampla 

participação popular, e não a capacidade dos cidadãos de decidir.

O  terceiro  desafio  é  uma  fusão  dos  anteriormente  estudados.  Em 

determinadas  situações,  um  grupo  legítimo  para  decidir  sobre  determinado  assunto 

pode, pela regra da maioria, tomar decisões antidemocráticas. Para o autor:
[torna-se] [d]ifícil justificar, racionalmente, que 51% de eleitores apáticos ou 
insensíveis  a  determinadas  demandas  bloqueiem a  vontade  minoritária  de 
49% do colégio eleitoral. [...] O maior número pode decidir pela supressão 
dos  direitos  da  minoria?  Maiorias  circunstanciais,  mesmo  quando 
expressivas,  têm legitimidade para deliberar sobre matérias impossíveis de 
serem revistas no futuro? [...]  A noção de igualdade inerente ao princípio 
majoritário  é  realista?  Os  direitos  humanos  são  passíveis  de  apreciação 
plebiscitária?8

O  autor  responde  “não”  a  todos  os  questionamentos  acima  expostos, 

definindo-os como limitações à regra da maioria.

Por fim, Campilongo afirma que “a regra [da maioria] e seus limites são 

necessários  e  indispensáveis  à  democracia.  Porém,  incontáveis  situações 

contemporâneas apontam para outras formas, mais legítimas e eficazes, de agregação de 

interesses”  9.  Esta  regra  aplica-se,  basicamente,  aos  procedimentos  que  envolvem 

votação. No entanto, as decisões políticas muitas vezes não estão limitadas a opções 

rígidas, e, como vimos, tais decisões devem respeitar os direitos das minorias. Portanto, 

devem ser criados processos de participação política que permitam a conciliação de 

interesses. Quando estes forem realmente conflitantes, nem sempre a regra da maioria 

tornará a decisão mais justa. Nesse sentido, declara Benevides:
Minha definição de democracia enfatiza a soberania popular, mas com clara 
definição de seus limites. Caso contrário, poderia ocorrer o que os liberais 
clássicos  sempre temeram, a  tirania  da maioria.  Porém, ao juntar  as  duas 
coisas, exijo soberania popular (e tenho, portanto, que levar em conta a lei da 
maioria),  mas  exijo  também  o  reconhecimento  e  a  garantia  dos  direitos 
humanos, o que me leva a defender também o direito das minorias. A lei da 
maioria não pode sufocar os direitos humanos. Não podemos aceitar que a 
maioria sempre tem razão. A maioria não tem razão, por exemplo, quando 
defende tortura e pena de morte, quando defende o linchamento, quando quer 
expulsar  os  nordestinos  de  São  Paulo,  todos  casos  de  nítida  violação  de 
direitos humanos. 10

Em suma, para a autora “democracia é o regime da soberania popular com o 

respeito integral aos direitos humanos”  11. Para que tal respeito ocorra, é necessário o 

8 CAMPILONGO, op. cit., p. 48.
9 CAMPILONGO, op. cit., p. 54.
10BENEVIDES, 1998.
11Idem, 1998.
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diálogo constante entre os indivíduos, de forma que a vontade da maioria não oprima as 

minorias.  Deve-se mediar  as vontades,  conciliando-as ao máximo.  Desta  forma, não 

será admitida a supressão dos direitos de uns, a ponto de ferir-lhes a dignidade, para a 

satisfação da vontade de outros.  A participação política realizada com processos de 

deliberação  coletiva  desperta  a  solidariedade,  atributo  essencial  para  a  democracia. 

Segundo Oliveira:
[o]s  sujeitos  sociais  coletivos  potencializam a participação,  conferindo-lhe 
um caráter político transformador. Assim, a atuação nos conselhos setoriais 
de  políticas  públicas,  nas  conferências  das  cidades,  no  orçamento 
participativo,  nos  processos  de  eleição  de  prioridades  para  o  município  e 
demandas  da  comunidade  são  exemplos  de  participação  política 
transformadora da cultura política tradicional, do poder público centralizado, 
onde o indivíduo não passa da condição de cliente da política. Essas práticas 
de participação fortalecem os valores de solidariedade, de ação coletiva, de 
participação  política,  de  prática  cidadã  cotidiana.  Essa  noção  de  cultura 
política deve ser considerada não como uma variável independente, mas um 
fator impulsionador da participação política e da construção da democracia 
em suas diversas dimensões. 12

2.2 Povo

A partir da discussão acima travada, verifica-se que, freqüentemente, ao se 

discutir  democracia,  vem  à  tona  o  questionamento  quem  integra  o  povo?  São  os 

nacionais,  os  estrangeiros,  os  homens,  as  mulheres,  as  crianças,  os  adolescentes,  os 

presidiários, os analfabetos13?

Müller14 ao buscar respostas para a questão em debate, por ele considerada 

como questão fundamental da democracia, apresenta diversas concepções de povo. A 

primeira refere-se ao povo ativo, ou seja, aos eleitores, aqueles que, segundo os critérios 

elencados pela Constituição estão habilitados para o voto.

A segunda concepção apresentada pelo autor alemão é a de “povo como 

instância global de atribuição de legitimidade”, que corresponde àqueles que tornam 

válidas e legítimas todas as ações do Estado. Engloba não apenas o povo ativo, mas 

também  os  meramente  destinatários  das  prestações  Estatais.  Esta  é  uma  visão  que 

explica a afirmação de que juízes e funcionários da administração agem em nome do 

povo, apesar de não terem por ele sido eleitos. Presume-se que suas ações são legítimas, 

12 OLIVEIRA, 2003, p. 72.
13 CAMPILONGO, op. cit.
14 MÜLLER, 2003.
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bastando, para tanto, que eles sejam legalmente constituídos, executem suas atividades 

de acordo com a lei e contra eles ou suas ações o povo não se revolte.

O povo como “ícone” é a terceira compreensão apresentada por Müller, e 

representa  o  povo  conclamado  por  Estados  autoritários,  ou  por  representantes 

autoritários  num Estado democrático,  quando dizem agir  “em nome do povo” para 

legitimar ações violentas sem amparo na lei nem na vontade popular. “O povo icônico 

corresponde a ninguém no âmbito do discurso de legitimação” 15.

Por fim, o professor Müller apresenta a visão de “povo como destinatário de 

prestações civilizatórias”, que corresponde a todas as pessoas que se encontram num 

determinado território, contemplando inclusive os estrangeiros que estão de passagem 

naquele espaço. A sua totalidade corresponde à população do território.

Pouca referência se faz a crianças e adolescentes ao se discutir a titularidade 

do exercício do poder no Estado democrático, e, quando há, é, em regra, para excluí-los 

dos processos de participação. Segundo Bobbio, “os discursos políticos inscrevem-se no 

universo  do  ‘aproximadamente’  e  do  ‘na  maior  parte  das  vezes’  e,  além  disso,  é 

impossível dizer ‘todos’ porque mesmo no mais perfeito regime democrático não votam 

os  indivíduos  que  não  atingiram  uma  certa  idade”16.  Esta  conclusão  é  fruto  da 

supervalorização da democracia representativa e da regra da maioria: quem não vota, 

não exerce o poder do povo soberano.

Não é  porque  crianças  e  adolescentes  até  os  dezesseis  anos  não  podem 

votar, e, portanto, não elegem seus representantes no Estado, que não possam participar 

das  decisões  políticas.  Outras  possibilidades  de  participação  política,  além do voto, 

devem  ser  promovidas  e  valorizadas,  seja  por  iniciativa  do  Estado,  através  da 

formulação  de  políticas  públicas  com a  participação  do  povo  como  um  todo,  seja 

através de movimentos da sociedade civil organizada, a fim de realizar o controle social 

do Estado, seja em instâncias de menor porte, tais como associações de bairro, grêmios 

e  conselhos  escolares,  espaços  nos  quais  debates  políticos  são  travados,  trazendo 

impactos para a sociedade.

2.3 Cidadania

15 MÜLLER, op. cit. , p. 79.
16 BOBBIO, op. cit., p. 31.
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No modelo liberal de democracia, o simples fato dos menores de dezesseis 

anos não poderem votar faz com que prevaleça o sentimento de que os mesmos não são 

detentores de direitos políticos. Isso é fruto da concepção de democracia como método 

para a tomada de decisões políticas, através apenas de representantes eleitos. De acordo 

com esta visão, o papel do cidadão se resume a votar nos seus representantes. Segundo 

Schumpeter:
A democracia é um método, ou seja, um certo tipo de arranjo institucional 
para  se  alcançarem decisões  políticas  –  legislativas  e  administrativas  –,  e 
portanto não pode ser um fim em si mesma, não importando as decisões que 
produza sob condições históricas dadas17.

Entendendo  democracia  desta  forma,  cidadãos  são  aqueles  que  votam, 

cabendo a  eles  tomar  o  máximo de  cautela  para  eleger  representantes  habilitados  a 

tomar  as  melhores  decisões.  Caso  estes,  no  exercício  do  poder,  não  satisfaçam  às 

aspirações populares, resta ao povo aguardar as novas eleições para decidir melhor. A 

democracia, concebida dessa forma, não dá abertura ao controle social do Estado.

Em determinadas  situações,  e  segundo determinados  critérios,  o  cidadão 

sofre  limitações  ao  exercício  da  cidadania.  No  Brasil,  por  exemplo,  menores  de 

dezesseis anos e estrangeiros não votam; no entanto, os mesmos são destinatários de 

prestações  estatais  vindas  daqueles  eleitos  representantes  do  povo.  Só  tem  sentido 

afirmar que eles têm direito a estas prestações se, de alguma forma, puderem reivindicá-

las.  Entendendo-se  que  direitos  políticos  se  resumem  a  votar  e  ser  votado,  e  não 

havendo outras possibilidades de intervenção nas decisões do Estado, de que forma as 

pessoas excluídas do conceito de cidadãos poderiam pressionar os representantes do 

povo  para  que  estes  cumpram  seus  deveres?  E  os  não-cidadãos,  na  concepção  de 

democracia de Schumpeter, poderiam ser considerados parte do povo? Neste caso, só o 

povo ativo teria o direito de reivindicar seus direitos?

Marshall18 compreende cidadania como relação entre sociedade e Estado, 

com base em três pilares: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Concebe, 

ainda, a cidadania como status concedido aos cidadãos. Foi esta a visão que predominou 

no  Brasil  até  os  anos  1980,  momento  histórico  em  que  os  movimentos  sociais 

provocaram uma transformação no papel do povo frente ao Estado. Segundo Oliveira:
[...]  a  cidadania  no Brasil  era  realmente  uma concessão do Estado.  Era o 
Estado que concedia o “título” de cidadão, pois, durante um longo período, 
os  direitos  civis,  políticos  e  sociais  dos  indivíduos  foram  marcadamente 

17  SCHUMPETER, 1943 apud OLIVEIRA, 2003, p.89.
18 MARSHALL,1976 apud OLIVEIRA, 2003.
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influenciados  por  clientelismo  político.  Para  exemplificar  essa  afirmativa, 
basta lembrar que até 1889 as eleições no Brasil eram censitárias,  insto é, 
reservadas  aos que  dispunham de condições  financeiras  para  comprar  seu 
status de cidadãos. E, mesmo depois da primeira Constituição republicana, os 
brasileiros  menores  de  21  anos,  analfabeto  (maioria  da  população),  e  as 
mulheres foram excluídas da única forma de exercer a cidadania, que era o 
voto para a escolha dos representantes19.

A redemocratização do Brasil (anos 70 e 80) foi marcada pela mobilização 

popular,  do  que  resultou  o  forte  caráter  social  da  Constituição  de  1988.  Novos 

elementos  foram  inseridos  na  democracia  brasileira,  como  a  possibilidade 

institucionalizada  dos  cidadãos  de  participarem  diretamente  das  decisões  políticas 

através do plebiscito,  do referendo e  da iniciativa popular de leis.  As portas  para a 

participação popular foram abertas, e seguiu-se, a partir de então, a criação de diversos 

outros mecanismos de descentralização do poder. Superou-se, no plano normativo, a 

visão de cidadania como concessão do Estado.

Após a Constituição Federal de 1988, foram criadas diversas leis federais 

com novas possibilidades de participação popular nas áreas da saúde (Lei nº 8.142/90 – 

Lei  do  SUS),  do  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  8.112/90  -  ECA),  de 

assistência social (Lei nº 8.742/93 - LOAS), de educação (Lei 9.394/96 – LDB) e, mais 

recentemente, de gestão das cidades (Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade)20. A Lei de 

Responsabilidade  Fiscal  (LRF  -  Lei  Complementar  nº  101/2000),  ao  tratar  da 

“transparência da gestão fiscal”, também traz instrumentos para a participação popular, 

a saber:
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será 
dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 
e  o  respectivo  parecer  prévio;  o  Relatório  Resumido  da  Execução 
Orçamentária  e  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal;  e  as  versões  simplificadas 
desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo 
à  participação  popular  e  realização  de  audiências  públicas,  durante  os 
processos  de  elaboração  e  de  discussão  dos  planos,  lei  de  diretrizes 
orçamentárias e orçamentos.

Uma nova concepção de cidadania passa a fazer o contraponto com a visão 

liberal  hegemônica:  no  lugar  do  cidadão  passivo,  mero  destinatário  das  prestações 

estatais,  surge o cidadão ativo,  atuante no controle social  do Estado. Nesse ínterim, 

afirma Teixeira:
controle social não é simples operação técnica de apurar irregularidades ou 
mesmo  indícios  de  fraudes  do  poder  público.  Ele  se  relaciona  com  o 

19 OLIVEIRA, op. cit., 86.
20 OLIVEIRA, op. cit.
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planejamento  da  cidade,  que  deve  conter  indicadores  e  metas  bem 
estabelecidas  para  mensurar  o  que  foi  planejado.  Neste  sentido,  para 
desenvolver  um processo de controle  social  da  gestão pública,  através  da 
ação  da  sociedade  civil,  é  fundamental  que  os  sujeitos  sociais  coletivos 
tomem parte no processo de planejamento da cidade e que este oriente as 
ações do governo no dia-a-dia. Controle social significa, pois, ação que tem 
por finalidade fiscalizar, monitorar e acompanhar a prática do poder público, 
através  de  mecanismos  legais  e  informais  com a  participação  de  sujeitos 
sociais.21

Dissociando a condição de cidadão da condição de eleitor, ou seja, partindo 

do  pressuposto  de  que  o  exercício  da  cidadania  vai  muito  além do  voto,  abrem-se 

caminhos  para  a  participação  política  dos  não-eleitores  e,  portanto,  para  o 

reconhecimento da sua cidadania.

3  FUNDAMENTOS  DA  PARTICIPAÇÃO  POLÍTICA  DE  CRIANÇAS  E 

ADOLESCENTES

Uma característica  observada  no movimento  que milita  pelos  direitos  da 

criança  e  do  adolescente  é  que  os  sujeitos  que  atuam  nesta  frente  são,  em  sua 

esmagadora  maioria,  adultos.  É  diferente  do  que  acontece  em  outros  movimentos 

sociais e populares, nos quais os próprios grupos socialmente excluídos vão às ruas lutar 

por  seus  direitos,  e  os  que  não  fazem parte  desses  grupos  são  exceções  dentro  do 

movimento, importantes para fortalecê-lo, porém coadjuvantes.

No  caso  da  infância  e  da  juventude,  as  crianças  e  os  adolescentes  são 

exceções dentro do movimento. Acontece algo semelhante na luta antimanicomial, e o 

principal motivo deste fenômeno, em ambos os casos, é o fato de não se acreditar que os 

sujeitos  destinatários  dos  direitos  almejados  por  estes  movimentos  são  dotados  de 

capacidade para lutar por eles mesmos.

A descrença no potencial das crianças e dos adolescentes de conquistarem e 

exercerem seus  direitos  de  forma  autônoma é  fruto  da  visão  deste  segmento  como 

composto por objetos de proteção social, que se dá através de práticas assistencialistas e 

da caridade pública ou privada, ou objetos da tutela, do controle ou da repressão do 

Estado22.

Estas representações sociais já deveriam ter sido superadas, tendo em vista 

que,  a partir  da promulgação da Constituição Federal  de 1988,  e da Lei  Federal  nº 

8.069/1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o ordenamento 

21 TEIXEIRA,1976 apud OLIVEIRA, 2003, p. 72.
22 Neste sentido, PINHEIRO, 2006 e SARAIVA, 2003.
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jurídico brasileiro,  após intensa mobilização da sociedade,  consagrou a  Doutrina  da 

Proteção Integral,  que promove as crianças e adolescentes à condição de sujeitos de 

direitos.  Para  compreender  este  fenômeno,  é  essencial  compreender  que  a  visão  da 

infância  é  construída  sócio-culturalmente,  variando  de  acordo  com  o  momento 

histórico.  O  próximo  tópico  apresentará  um  breve  resgate  sobre  a  evolução  destas 

concepções no Brasil e seu reflexo no ordenamento jurídico.

3.1  Evolução  da  concepção  de  infância  no  Brasil:  da  indiferença  à  proteção 

integral

O  estudo  da  legislação  brasileira  em  relação  ao  tratamento  do  Estado  em 

relação às crianças e adolescentes demonstra que o pensamento frente a este segmento 

variou da indiferença à proteção integral23. 

Em um primeiro momento, não havia qualquer diferenciação entre crianças e 

adultos  nas  políticas  públicas  e  nos  textos  legais.  As  instituições  de  caridade, 

principalmente vinculadas à Igreja Católica, foram as primeiras a assumir o papel de 

protetoras  das  crianças  e  adolescentes  em situação de abandono.  Foi  nesse  período, 

correspondente  ao  fim  do  império  até  a  promulgação  do  Código  de  Melo  Matos 

(Decreto N 17.943/1927), que foram criadas as rodas dos expostos24, símbolo da época 

em que crianças e adolescentes eram vistos como problemas sociais, objetos da caridade 

cristã.

Com  o  Código  de  Melo  Matos,  pela  primeira  vez  o  Estado  assume  a 

responsabilidade  em  relação  ao  “menor”,  sendo  este  considerado  todo  aquele 

“abandonado  ou  delinqüente,  que  tiver  menos  de  18  anos  de  idade”  (Decreto  N. 

17943/1927, art. 1º). Como se vê, o Código era voltado para um segmento específico, 

que contemplava, principalmente, pessoas da periferia, apresentando um caráter tutelar, 

à medida que tratava tais indivíduos como objetos do cuidado do Estado, que agia como 

“um grande pai”, em nome dos interesses da criança e do adolescente.

A próxima lei a tratar da questão da infância foi o Código de Menores de 1979, 

uma  lei  voltada  para  os  “menores  em  situação  irregular”,  termo  utilizado  para 
23  SARAIVA, 2003.
24 A roda dos expostos é um dispositivo com origem medieval e italiana, que era localizado na porta de 
Igrejas e outros templos religiosos. Nela depositava-se qualquer objeto, a fim de passá-lo para a parte de 
dentro do templo sem entrar em contato com os monges reclusos. Posteriormente, passou a ser adotada 
para  preservar  o  anonimato  daqueles  que  depositavam  nela  bebês  enjeitados.  Disponível  em: 
<http://www.uff.br/creche/docs/concepcao_abandono_01.doc>
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categorizar crianças e adolescentes que estavam sofrendo algum tipo de violação de 

direitos ou que praticaram atos infracionais. Assim dispunha o Código:
Art 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores: 
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; 
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei (...).
Art  2º  Para  os  efeitos  deste  Código,  considera-se  em situação  irregular  o 
menor: 
I  -  privado  de  condições  essenciais  à  sua  subsistência,  saúde e  instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente (...);
Il  -  vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 
III - em perigo moral (...);
IV - privado de representação ou assistência legal (...);
V - com desvio de conduta (...);
VI - autor de infração penal.

O Código de  1979 e  sua  doutrina  da situação irregular  deram início  a  um 

período de repressão,  disfarçada por um discurso protetor,  em que as crianças  e os 

adolescentes  pobres  eram  vistos  como  problemas  que  deviam  ser  escondidos  nas 

instituições. Foi, então, criada a Fundação do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, órgão 

federal encarregado da centralização da chamada Política do Bem-Estar do Menor. Tal 

Política  consistia,  basicamente,  em internar  os  “menores  em situação irregular”  nos 

centros especializados, onde eles deveriam ter acesso aos direitos básicos. Como era 

considerada  uma  política  assistencial,  e  não  repressiva,  não  eram  assegurados  às 

crianças e adolescentes o direito ao devido processo legal antes da internação.

Com a promulgação da Constituição  Federal  de 1988 e  da Lei  8.069/90, o 

Estatuto  da Criança e  do Adolescente  (ECA),  o  Brasil  reconheceu as  crianças  e  os 

adolescentes como sujeitos de direitos, destinatários da proteção integral, o que se dará 

através da atuação conjunta da família, do Estado e da sociedade como um todo (arts. 3º 

e 4º, ECA).

A doutrina da proteção integral, que rege a nova legislação sobre os Direitos da 

Infância e  da Juventude,  consiste,  em síntese,  na comunhão de princípios e  normas 

destinadas a regulamentar a forma como o Estado e a sociedade como um todo deverão 

promover, com absoluta prioridade, a dignidade desses seres em peculiar condição de 

desenvolvimento. É fruto de longo debate nacional e internacional, estando consagrada 

na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959; na Convenção os Direitos da 

Criança – CDC (ONU, 1989); na Constituição Brasileira de 1988 e na Lei Nº. 8.069/90, 

(ECA).
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A  CDC  é  o  instrumento  de  direitos  humanos  mais  aceito  na  história 

universal. Foi ratificado por 192 países. Somente os Estados Unidos e a Somália - que 

sinalizaram sua intenção de ratificar a Convenção ao assinar formalmente o documento 

– não a subscreveram. A Convenção traz o reconhecimento das crianças e adolescentes 

como sujeitos de direito, apresentando quatro princípios fundamentais, quais sejam: (i) 

princípio da não-discriminação (art.  2º); (ii) princípio da primazia dos interesses das 

crianças (art. 3º); (iii) direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (art. 6º); e 

(iv) direito a ter seu ponto de vista levado em consideração (art.12)25.

Cada um desses princípios representa grande conquista social, e todos são 

observados  pela  legislação  brasileira.  O  princípio  da  não-discriminação,  ou  da 

universalidade, contrapõe-se à prática anterior de tratar, na lei, apenas de determinado 

segmento das crianças e adolescentes, massificados na figura do “menor”.

O  princípio  da  primazia  dos  interesses  da  criança  está  contemplado  na 

legislação brasileira, com uma nova e melhor nomenclatura, o princípio da prioridade 

absoluta,  que  compreende  a  primazia  de  receber  proteção  e  socorro  em  quaisquer 

circunstâncias;  a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e a 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude (art. 4º, parágrafo único, ECA). O rol não é taxativo, servindo 

como  base  para  interpretação  extensiva.  A  expressão  “primazia  dos  interesses  da 

criança”  é  criticada  por  ser  vaga,  dando  abertura  a  arbitrariedades  “em  nome  do 

interesse da criança”. 

O  direito  à  vida,  à  sobrevivência  e  ao  desenvolvimento  também  estão 

positivados no ECA. A criança e o adolescente são seres humanos completos, e, por 

isso, devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (art. 3º, 

ECA/90).  Contudo,  devido  à  sua  condição  especial  de  desenvolvimento26,  que  lhes 

confere uma maior fragilidade e vulnerabilidade social, outros direitos específicos são 

assegurados.
25  UNICEF, 2003.
26A idéia de que a criança e o adolescente são seres humanos completos não entra em contradição com o 
reconhecimento da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Todo ser humano é completo, 
e todo ser humano está em desenvolvimento. O que se destaca é a condição especial na época da infância, 
em que são necessários cuidados maiores para que a pessoa humana possa se desenvolver. Tais cuidados 
vão desde questões nutricionais, passando pelo tempo de descanso, atividades físicas, acompanhamento 
pedagógico diferenciado, até a necessidade de celeridade no processo de apuração de ato infracional – 
para evitar que a medida sócio-educativa não surta os efeitos pedagógicos esperados – dentre outras.
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Por fim, o direito a ter seu ponto de vista levado em consideração, aspecto 

de singular importância para o presente estudo, também está positivado na legislação 

brasileira.  Dentre  os  direitos  fundamentais  protegidos pelo Estatuto,  está  o direito à 

liberdade de opinião e expressão (art. 16, II) e de participar da vida política, na forma da 

lei (art. 16, VI). Ainda versando sobre os direitos fundamentais deste segmento, o art. 

53 do ECA dispõe que “[a] criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

(...) preparo para o exercício da cidadania (...), assegurando-se-lhes: (...) III – direito de 

contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV – 

direito de organização e participação em entidades estudantis”. Como se vê, o direito à 

participação de crianças e adolescentes está amparado pela lei, em suas diversas facetas. 

Apesar do art. 16, VI do Estatuto ainda não estar regulamentado, o direito à 

participação política já é reivindicado por crianças e adolescentes e começa a se tornar 

realidade. É o caso da Rede Orçamento e Participação Ativa – Rede OPA, que será 

relatado a seguir.

Como vimos acima, o artigo 53,  caput, afirma que crianças e adolescentes 

devem ter acesso à educação visando ao preparo para o exercício da cidadania. Não se 

deve interpretar, no entanto, que tal exercício se dará apenas no futuro. A melhor forma 

de se aprender a participar da política é participando. “O processo de aprendizagem 

política  desencadeado  pela  própria  experiência  de  participação  aumenta  o  senso  de 

'eficácia  subjetiva'  ou  'eficácia  política'  dos  cidadãos,  isto  é,  a  percepção  relativa  à 

própria capacidade de atuar politicamente” 27.

A mera positivação da Doutrina da Proteção Integral não teve como efeito – 

e  nenhuma lei  teria  essa  capacidade  – de,  por  si  só,  tornar  crianças  e  adolescentes 

sujeitos de direitos. É através da participação que o indivíduo se faz sujeito.
A participação política, além de romper com a cultura política tradicional, 
também estimula o indivíduo a comprometer-se com o processo de conquista 
da sua condição de sujeito, cidadão ativo, pois o indivíduo, ao nascer, não é 
sujeito. Ele se faz sujeito à medida que constrói as relações políticas e sociais 
na sociedade, o que equivale a dizer que ele decide sobre a sua condição de 
ser sujeito a partir do exercício efetivo da cidadania28.

Pinheiro29 observa  o  tratamento  dispensado  pela  sociedade  brasileira  em 

relação à infância segundo o que ela denomina de representações sociais.

27 Orçamento  criança  e  orçamento  participativo  –  a  experiência  brasileira.  Brasília:  UNICEF,  2003. 
Disponível  em:  <http://www.orcamentocrianca.org.br/docs/orcamento_crianca-
orcamento_participativo.pdf>, p. 7.
28 OLIVEIRA, 2003.
29 PINHEIRO, 2004.

5573



Percorrendo a nossa história social, identifiquei quatro representações sociais 
mais recorrentes sobre a criança e o adolescente: objeto de proteção social; 
objeto de controle e de disciplinamento; objeto de repressão social; e sujeitos 
de direitos.  Cada uma delas emerge em cenário sócio-histórico específico, 
respectivamente:  Brasil-Colônia;  início  do  Brasil-República;  meados  do 
século  XX;  e  décadas  de  70  e  80  do  mesmo século.  À medida  que  vão 
emergindo e  se  consolidando,  verifica-se  a  coexistência  de  duas  ou  mais 
delas, marcada pelo embate simbólico30.

Observando  o  tratamento  dispensado,  na  prática,  ao  segmento  infanto-

juvenil,  constatamos  a  afirmação  da  ilustre  professora  cearense,  segundo  a  qual  as 

representações sociais da infância podem conviver. Ainda hoje se observa, apesar do 

advento  da  Doutrina  da  Proteção  Integral,  práticas  assistencialistas  de  instituições 

privadas  de  caridade  e  do  próprio  Estado;  prática  tutelar  deste  último,  exemplo 

encontrado nas decisões arbitrárias de juízes que condenam adolescentes sem assegurar 

a ampla defesa, e na prioridade dada, pelos órgãos de assistência, ao abrigamento, em 

detrimento da convivência familiar e comunitária; e visões repressivas, propagadas e 

praticadas pela mídia, pela polícia e pela própria comunidade, defendendo a redução da 

maioridade penal e o recrudescimento das medidas sócio-educativas.

A concepção de crianças e adolescentes como objetos de tutela e repressão 

social ainda exerce grande influência na forma da sociedade encarar este segmento, o 

que dificulta o reconhecimento de que os mesmos são capazes de participar ativamente 

da política. No entanto, experiências como a da Rede OPA demonstra que, de forma 

organizada, é possível reverter este quadro.

3.2 Crianças e adolescentes em movimento: a experiência da Rede OPA

A  Rede  Orçamento  e  Participação  Ativa  é  formada  por  crianças, 

adolescentes e jovens adultos de diversos bairros de Fortaleza. Esse movimento surgiu a 

partir  do projeto  desenvolvido nos anos de 2002 a  2004, pelo Centro de Defesa  da 

Criança e  do  Adolescente  do  Ceará  (CEDECA – CE),  intitulado  “Adolescentes  em 

Ação, Orçamento com Participação” 31.

O projeto teve como objetivo capacitar adolescentes de bairros da periferia 

de Fortaleza,  para conhecerem e intervirem nas questões  relacionadas ao orçamento 

público municipal. Os adolescentes foram escolhidos em função do seu engajamento em 

30 PINHEIRO, op.cit., p. 345.
31 Informações disponíveis em: <http://www.cedecaceara.org.br/adolescenteemacao.htm>.
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atividades  desenvolvidas  pelas  ONGs  Diaconia  e  Sociedade  Redenção  nos  bairros 

Pirambu, Granja Portugal e Planalto Pici.

Para  trabalhar  com este  público,  a  equipe  do  CEDECA passou  por  um 

período de capacitação, tendo em vista que seus membros não possuíam experiência em 

trabalho direto com adolescentes e, portanto, não conheciam a metodologia apropriada 

para este fim. A formação se deu através de oficinas e visitas a projetos que trabalhavam 

com  orçamento  público  ou  protagonismo  juvenil,  tais  como  “Prefeito  Criança” 

(Camaragibe), “Centro Cultural Luiz Freire” (Olinda), “Municípios Escolares” (Lima-

Peru) e a coordenação do “Orçamento Participativo” (Porto Alegre-RS)32.

Finda a capacitação, a equipe passou para a próxima etapa, que foi mapear 

os grupos de adolescentes da cidade, buscar ONGs parceiras e apresentar o projeto aos 

cinqüenta adolescentes que participariam do projeto.  Foi,  então,  iniciada a formação 

destes últimos na temática do orçamento público, o que serviu de base para que os 

adolescentes,  em  novembro  de  2003,  realizassem  suas  propostas  de  emendas  ao 

orçamento33.

Na  época,  não  era  permitida  a  participação  direta  dos  cidadãos  na 

elaboração do orçamento público em Fortaleza. Por isso, o primeiro passo a ser dado 

pelo  grupo  de  adolescentes,  após  a  capacitação,  foi  buscar  mecanismos  para  que 

pudessem propor as suas próprias emendas. Ricardo Souza34, membro da Rede OPA, ao 

ser questionado sobre os resultados do projeto, afirma que: 
Em 2003,  apresentamos  33  propostas,  e  três  foram aprovadas.  Em 2004, 
apresentamos pouco mais de 20, e nove foram aprovadas. Isso é um avanço. 
Mas temos que levar em conta que, em 2003, não havia ainda o orçamento 
participativo na cidade. Nossas propostas eram apresentadas por intermédio 
de um vereador, que levava para o conjunto de vereadores, e estes decidiam 
quais propostas entrariam em votação. Em 2004, nossa vitória foi maior ain-
da porque as nove propostas foram aprovadas, os vereadores entraram em um 
consenso e não precisaram de votação.

Em  2005,  a  nova  gestão  da  Prefeitura  de  Fortaleza  implementou  o 

Orçamento Participativo  (OP),  processo de  elaboração do orçamento  público com a 

participação direta da sociedade, o que significou um grande avanço nas possibilidades 

para a participação popular na gestão do Município.
32 BEZERRA et. al., 2004.
33 BEZERRA, op. cit.
34 Ricardo Souza tem 18 anos, na época em que concedeu a entrevista, estava com dezoito anos, mas 
participa  de  movimentos  sociais  desde  os  doze.  Integra,  em  âmbito  internacional,  a  Rede  Latino-
americana de Meninos e Meninas, da qual a Rede OPA faz parte. Entrevista concedida para o Jornal da 
Cidadania  nº  133  –  março/  abril  de  2005.  Disponível  em: 
<http://www.ibase.org.br/modules.php?name=Conteudo&pid=1128>.
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Os membros do projeto entenderam que, com a criação do OP, a busca de 

mecanismos para a  participação direta na elaboração do orçamento estava superada. 

Decidiram, a partir de então, organizar-se para intervir com qualidade no espaço que foi 

criado. Foi quando se formou a Rede OPA, um grupo voltado para a participação na 

elaboração  do  orçamento  público.  Sua  relação  com o  CEDECA transformou-se  em 

parceria,  passando  a  rede  a  ser  dirigida  pelos  adolescentes  e  pelas  crianças  que  a 

compõem.

Reconhecendo a necessidade de uma constante capacitação, o grupo definiu 

como metas a participação em diversos seminários, fóruns, conferências e a realização 

de intercâmbios com outras experiências de mobilização de crianças e adolescentes, a 

fim  de  obter  um  conhecimento  amplo  da  realidade  social,  o  que  se  refletiria  na 

qualidade da intervenção política.

Em sua  primeira  versão,  o  OP  não  previa  a  participação  de  crianças  e 

adolescentes, o que significava uma nova negação da cidadania deste segmento. Mas, 

após  intensa  mobilização  da  Rede,  foi  criado  o  OP  Criança  e  Adolescente,  com 

atividades exclusivas para este segmento.

O OP Criança e Adolescente acontece através de assembléias territoriais e 

escolares.  O segmento apresenta propostas sobre serviços e  obras  para a cidade,  de 

caráter geral, e não apenas vinculadas às demandas da juventude.
Os objetivos das assembléias do OPCA são os mesmos do OP nos bairros. As 
crianças e os adolescentes apresentam e escolhem os serviços e as obras que 
eles  consideram  mais  importantes  para  a  cidade  e  elegem  os  seus 
representantes.  As propostas  do OPCA não representam demandas  apenas 
para esse segmento, também podem ser idéias para a cidade. As votações de 
demandas  e  de  delegados/as  acontecem  da  mesma  forma,  obedecem  aos 
mesmos critérios. Os delegados/as eleitos participam do Fórum Municipal do 
OP  Criança  e  Adolescente  e  elegem  conselheiros/as  para  o  Conselho  do 
Orçamento Participativo. Desta forma, apesar de ter assembléias próprias, é 
importante destacar que o OPCA é um processo totalmente integrado ao OP, 
participando do mesmo conselho e deliberando o mesmo conjunto de obras e 
serviços para a cidade35. 

Os  adolescentes  apontaram  problemas  relacionados  à  metodologia  e  à 

postura  dos facilitadores,  o que gerou um desestímulo em relação à participação no 

controle do orçamento. Segundo relatos dos adolescentes,  na experiência de 2005 as 

assembléias eram realizadas da mesma forma que a dos adultos, com explanações sobre 

orçamento  e  sobre  a  metodologia  da  deliberação,  em linguagem inadequada  para  o 

35 Site  do  Orçamento  Participativo  da  Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza.  Disponível  em: 
<http://www.sepla.fortaleza.ce.gov.br/op/index.php>. Acesso em: 26/09/2007.
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público  a  que  se  dirigiam,  o  que  gerava  dispersão  das  crianças  e  adolescentes,  e, 

conseqüentemente,  impaciência  nos  facilitadores.  Outro problema foi  a  manipulação 

sofrida  por  alguns  participantes,  que  levavam propostas  prontas  por  educadores  de 

projetos sociais dos quais faziam parte e de associações comunitárias dos seus bairros.

 No entanto, as deficiências em relação à metodologia, bem como a questão 

da manipulação,  não são exclusividades dos processos de participação de crianças e 

adolescentes; constituem, sim, um grande desafio para a democracia participativa como 

um todo. Diversos movimentos que participaram do OP questionaram a metodologia 

empregada.

Apesar  do  desestímulo  gerado  pelos  problemas  apontados,  a  Rede  OPA 

continua  a  sua  militância  e  hoje  debate  pautas  da  política  local,  nacional  e  global, 

realizando e participando de diversas atividades em todo o Brasil, bem como em outros 

países da América Latina.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A possibilidade da participação política de crianças e adolescentes no Brasil, 

mesmo  daqueles  que  ainda  não  atingiram  a  faixa  etária  de  dezesseis  anos  e  que, 

portanto, não possuem título de eleitor, decorre do modelo de democracia adotado pela 

sociedade, encontrando amparo teórico e legal. Apesar de não possuir capacidade para 

votar, este segmento está contemplado pela noção de povo, tanto como instância de 

atribuição  de  legitimidade  como enquanto  destinatário  das  prestações  do  Estado.  É 

composto por sujeitos de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e 

outros específicos, sendo detentores, inclusive, do direito à participação política.

A  participação  dos  cidadãos  nas  decisões  e  o  controle  social  sobre  as 

prestações estatais são eficazes mecanismos para assegurar a legitimidade da atuação do 

Estado,  sendo legítima  e  necessária  a  participação  de  crianças  e  adolescentes  neste 

processo.  Quanto  mais  plurais  forem  os  grupos  engajados  nos  movimentos  que 

contribuem com a elaboração de políticas públicas e pressionam os governantes para 

que estas sejam executadas de forma adequada, maior a qualidade do debate de seus 

membros, e melhores os frutos da pressão exercida sobre o Estado.

Neste contexto, a participação de crianças e adolescentes, assim como de 

todos os demais segmentos da sociedade, é essencial,  à medida que contribui com a 
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qualidade e a com a legitimidade das decisões tomadas. Além disso, tais espaços de 

participação política possuem um caráter pedagógico. A democracia se constrói através 

da  participação  nos  processos  democráticos,  e  melhor  será  a  formação  do  cidadão 

quanto mais cedo se iniciar o exercício da cidadania.

A atuação da Rede OPA iniciou um despertar no Município de Fortaleza em 

relação  à  possibilidade  da  participação  política  de  crianças  e  adolescentes.  Um dos 

frutos da pressão provocada por este movimento foi a sua participação no Orçamento 

Participativo na qualidade de segmento social  específico.  O fato das crianças  e dos 

adolescentes elegerem representantes próprios, com direito a voz e voto na instância de 

deliberação deste processo de elaboração e controle do Orçamento Público, representa 

um grande avanço para a democracia.

Ainda  existem  muitos  desafios  a  serem  superados  para  a  ampliação  da 

democracia,  em que especial no que diz respeito aos aspectos metodológicos para a 

inclusão  de  crianças  e  adolescentes  nos  processos  decisórios,  e  à  credibilidade  em 

relação à capacidade destes de exercerem a cidadania.  No entanto, as conquistas do 

percurso devem servir de estímulo para superação destes desafios, alimentando a eterna 

busca pela radicalização da democracia.
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O CUSTO DA VIDA
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RESUMO

Nas últimas décadas,  a utilização de procedimentos médicos  sofisticados ocasionou o 

aumento de enfermos que almejam, cada vez mais,  serem tratados com as técnicas e 

medicamentos mais avançadas. O problema é que apenas alguns deles terão condições 

financeiras de custear tais gastos. O Estado poderá até financiar, mas desde que hajam 

estudos a respeito dos benefícios reais em função dos custos implicados. Nessa sitação, 

tem-se, claramente,  um conflito entre interesses públicos e privados pelo emprego de 

recursos  escassos.  Assim,  quando  o  referente  conflito  chega  ao  Poder  Judiciário,  o 

magistrado depara-se, muitas vezes, com a situação em ter que negar o tratamento em 

razão deste não estar compreendido no  mínimo  existencial decorrente da Carta Magna. 

Eis,  então,  o  entrave  do  Poder  Judiciário,  ao  apreciar  as  demandas  de  prestações 

positivas: ter que ponderar o grau de essencialidade da pretensão, em função do mínimo 

existencial. 

PALAVRAS-CHAVE

ESCASSEZ  DE  RECURSOS;  DIREITOS  FUNDAMENTAIS;  ALOCAÇÃO  DE 
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RESUMEN

No se  puede  contestar  que  la  utilización  de  procedimientos  médicos  sofisticados  ha 

crecido mucho en respuesta a la exigencia de una población más informada y exigente. 

Además  de  eso,  los  medios  de  comunicación  propagan,  rapidamente,  los  neuvos 

tratamientos y medicamentos que surgen, resultando en que los enfermos deseen, cada 

vez más, exámenes y tratamientos con las técnicas más avanzadas. Ocurre que solamente 

algunos tendrán condiciones de pagar lo necesario para tal beneficio. El estado podrá 

aportar el dinero necesario, pero solamente después de hacer estudios sobre los reales 

beneficios  en  función  de  los  gastos  implicados.  Ponense,  por  lo  tanto,  en  conflicto, 

intereses públicos y privados. De un lado, el derecho de un individuo, aunque con una 

enfermedad  terminal,  de  recibir  todos  los  cuidados  hasta  el  momiento  de  su  muerte 

natural. Del outro lado, el derecho de toda una sociedad que se priva de recursos para el 

tratamiento  de enfermedades  más sencillas.  Surge,  así,  el  conflicto  por  el  empleo de 

medios escasos, lo que torna fundamental la decisión sobre la designación de recursos. 

De esa manera, el Poder Judicial, al apreciar las demandas de prestaciones positivas, debe 

ponderar el grado de importancia de la demanda, en función de lo mínimo existencial. 

PALABRAS LLAVE

DERECHOS FUNDAMENTALES; ESCASEZ DE RECURSOS; DESIGNACIÓN DE 

RECURSOS’MÍNIMO EXISTENCIAL; JUSTICIA DISTRIBUTIVA.

INTRODUÇÃO

O direito à vida é, indiscutivelmente, um dos direitos fundamentais mais importantes 

que o indivíduo possui. O princípio ético de que a vida humana é um bem sagrado e 

que, por isso, deve ser protegido pela legislação de um Estado laico faz parte de um 

consenso  geral.  É  inegável  também  que  a  utilização  de  procedimentos  médicos 

sofisticados aumentou bastante em resposta a exigência da população mais informada e 

exigente.  Além  disso,  os  meios  de  comunicação  difundem,  com  velocidade,  o 
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surgimento de novos tratamentos e remédios, fazendo com que os enfermos almejem, 

cada vez mais, serem examinados, bem como tratados com as técnicas mais avançadas. 

Ocorre  que  a  questão  do  acesso  a  tratamentos  médicos  é  um problema no  mundo 

inteiro1. Apenas alguns vão ter condições de arcar com os gastos necessários para tais 

benefícios.  O  Estado  pode  vir  a  financiar,  mas  somente  quando  houver  estudos  a 

respeito dos benefícios reais em função dos custos implicados. Põem-se, claramente, 

em conflito interesses públicos e privados. De um lado, o direito do indivíduo, mesmo 

com uma doença terminal, de receber todos os cuidados até a chegada de sua morte 

natural.  De outro,  o direito de toda uma sociedade que se priva de recursos para o 

tratamento de moléstias mais simples. 

Na abordagem do direito de escolha pela vida, ocorrem, inevitavelmente, conflitos de 

interesses, já que estão fundamentados em elementos biológicos, psicológicos, sociais, 

políticos,  religiosos,  culturais e econômicos.  Estes últimos,  particularmente,  ganham 

importante papel na medida em que nossos juristas defendem que a regulação do direito 

sob  uma perspectiva  econômica  torna-se  uma espécie  de  interferência  indevida nas 

liberdades  dos  indivíduos  e  que,  por  isso,  não  pode  ser  aceitável  analisar, 

economicamente, questões judiciais. 

Eis  o  entrave  de  todo  o  problema:  há  demandas  judiciais  objetivando  tratamentos 

médicos caros custeados pelo Estado. Entretanto, os magistrados vêem-se numa difícil 

situação ao serem confrontados com a possibilidade de negar remédios e tratamentos 

que são indispensáveis à sobrevida de algum indivíduo, como ainda com a situação da 

incapacidade do Poder Público de atender todas as  demandas devido à  escassez de 

recursos. Mesmo que seja evidente a dificuldade de qualquer pessoa dizer não em um 

caso sabendo que disso pode resultar a perda de uma vida, as decisões que reconhecem 

a existência do direito subjetivo ao tratamento médico, desconsideram, totalmente,  a 

questão orçamentária. E os recursos, no que tange á medicina, são, de fato, escassos. 

E sendo os recursos escassos, como fazer decisões alocativas? Como escolher a quem 

atender ou quem não atender, num cenário de escassez de recursos? A verdade é que, 

quanto  menor  a  disponibilidade  de  recursos,  mais  se  impõe  uma  deliberação 

responsável a respeito de sua destinação, o que acarreta a necessidade da sociedade 

1 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios Jurídicos para lidar com a escassez de recursos e 
as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 22.
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buscar aprimoramento dos mecanismos de gestão democrática do orçamento público, 

além da conscientização por parte dos órgãos do Poder Judiciário que devem zelar pela 

efetivação dos direitos fundamentais. 

1 O Direito e a Economia

Foi nos Estados Unidos onde se desenvolveu a mais influente escola cujo objeto de 

estudo é a análise econômica do direito, denominada  Law and Economics2. decorre, 

então,  a  concepção  dos  indivíduos  sob  o  aspecto  econômico,  ou  seja,  como 

maximizadores racionais de seus próprios interesses ou utilidades. Isso significa dizer 

que as escolhas dos indivíduos estão vinculadas aos maiores proveitos individuais que 

possam obter delas. É, pois, um conceito operacional, já que visa permitir a análise das 

relações econômicas numa determinada sociedade. Essa concepção do homem – homo 

economicus – é também fruto de um racionalismo moderno:
O conceito egoísta do homem – o tal maximizador racional – é visto como 
único meio de racionalizar os modelos teóricos econômicos, uma vez que as 
muitas  variáveis  axiológicas  que influenciaram as escolhas humanas  não 
são passíveis de serem quantificadas com a precisão necessária, o que se 
afigura  essencial  para  a  análise  matemática  e  estatística  própria  de  uma 
determinada corrente de pensamento econômico, pois os instintos, as ações 
morais, as paixões, os motivos estéticos e religiosos, por exemplo, não são 
passíveis de avaliação precisa3.

A  tentativa  de  se  apresentar  como  uma  economia  pura  (conhecida  como  economia 

neoclássica tradicional), faz-nos, operadores do direito, lembrarmos da Teoria Pura de 

Hans Kelsen4. E assim, como no direito, a finalidade seria livrar a análise econômica de 

variáveis  que  a  própria  ciência  econômica  não conseguiria  explicar  satisfatoriamente. 

Dessa  maneira,  no  que  tange  à  avaliação  da  ação  humana,  haveria  dois  campos  de 

análises: um econômico e outro moral. E é o interesse, pois, que se caracteriza enquanto o 

elo  de  ligação  entre  o  comportamento  real  dos  indivíduos  e  as  necessidades  de 
2 Essa expressão já lhe foi apresentada várias versões, como interpretação econômica do direito, teoria econômica do 
direito e análise econômica do direito. Entretanto, Flávio Galdino, na obra Introdução à teoria dos custos dos direitos –  
direitos não nascem em árvores, considera ser mais adequada utilizar o termo “análise econômica do direito”, já que a 
tradução  literal  da  língua  inglesa  de  Law and  economics (direito  e  economia)  não  lhe  parece  suficiente  na  língua 
portuguesa.  Justifica  ainda a  utilização  da expressão  “análise econômica do direito”,  por esta  nomenclatura  ter  sido 
adotada enquanto título de uma obra fundamental produzida por um dos atuais “líderes” desta escola que é Richard 
Posner. 
3 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores.  Rio de Janeiro: 
Lúmen, p. 241.
4 KELSEN, Hans.  Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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racionalização da análise econômica, uma vez que representa um elemento quantificável 

para a análise racional das relações econômicas. A conseqüência imediata disso tudo é 

que a economia deixa de ser uma ciência moral, fazendo com que a questão central na 

análise  econômica  do  direito  seja  a  eficácia  econômica  ou,  mais  precisamente,  a 

maximização da eficácia econômica das instituições sociais e, dentre estas, também do 

direito. 

Pode-se  dizer,  assim,  que  o  Direito  é  considerado  como  um  dos  instrumentos  no 

complexo  mecanismo  de  alocação  de  recursos.  As  normas  jurídicas,  nesse  sentido, 

principalmente  as  decisões  judiciais,  devem  observar  primordialmente  a  máxima 

eficiência. Flávio Galdino5, nessa perspectiva, afirma que, “de certo modo, a eficiência 

torna-se sinônimo de justiça. Noutras palavras: a decisão mais justa será aquela que se 

mostrar mais condizente com os critérios escolhidos de eficiência, preferencialmente no 

sentido de aumentar a riqueza social global”.                 

E aí se tem claramente criticas opostas à análise econômica do direito, tanto por razões no 

plano histórico-político, como por razões no âmbito do próprio direito. Concentrando-se 

nestas últimas, surge a crítica de que a análise econômica do direito adotou a visão de um 

homem egoísta e interessado somente no máximo proveito de suas atividades. Ainda de 

acordo  com  Flávio  Galdino,  “é  uma  visão  limitada,  extremamente  reducionista  da 

personalidade humana para ser admitida como prevalente em caráter absoluto em face de 

outros modos de pensamento”6.  Na verdade, o bem-estar individual não é a única coisa 

valiosa  para  os  homens.  A  igualdade,  sem  dúvida,  é  complexa  demais,  já  há  uma 

exigência de que ela seja operacionalizada por vários critérios em consonância ao “bem 

social”.  Quando o acumulo de riqueza se  converte em único e  absoluto critério  para 

alcançarem-se outros bens sociais cuja repartição deveria ser regida por outros critérios, 

tem-se uma situação tirânica - a tirania do dinheiro. É obvio que não se pode repartir o 

que não existe, mas também é importante reconhecer outros critérios.     

1.1 A análise econômica no Brasil

5 Ibidem, p. 244.  
6 Ibidem, p. 245.
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A idéia de relacionar direito e economia não é nova, embora ainda seja praticamente 

desconsiderada entre nós brasileiros. Mesmo assim, doutrinadores como José Reinaldo de 

Lima Lopes7 defende, com veemência, a possibilidade de discutir o raciocínio jurídico 

com a economia. Para tanto, toma como contexto de análise o Brasil em que se tem um 

sistema  jurídico  fundamentado  em uma Constituição  escrita,  rígida  e  voltada  para  o 

estabelecimento de um Estado Social, Democrático e de Direito. Contudo, adverte que a 

cultura jurídica brasileira é marcada por uma forte proteção do interesse privado e mesmo 

que a prática jurídica não tenha absorvido o raciocínio econômico, este, por seu caráter 

prático e aplicabilidade, penetra no raciocínio jurídico, inevitavelmente. 

A questão é de fundamental importância,  uma vez que o meio jurídico defende ser a 

regulação econômica uma espécie de interferência indevida nas liberdades dos indivíduos 

e que, portanto, não é aceitável o uso de argumentos econômicos para decidir questões 

judiciais.  Flávio Galdino8 explica,  que salvo algumas exceções,  no Brasil,  os  estudos 

jurídicos  observam a  economia  sob duas  perspectivas:  ora  com indiferença,  ora  com 

hostilidade. 

 É bem verdade que o direito e a economia observam as ações do indivíduo sob diferentes 

ângulos. Sob o aspecto econômico, releva-se o custo e o benefício: “o preço, ou o custo, e 

os benefícios esperados são legitimamente levados em conta para justificar e dar razão de 

ser (racionalidade) do juízo econômico”. Já o direito, diz que permite dizer o proibido, o 

permitido, o obrigatório, segundo uma regra jurídica. Ao fazer a comparação do direito 

com a  economia  vemos  que  os  respectivos  raciocínios  divergem  também  porque  as 

decisões serão avaliadas (criticadas) diferentemente. Isto porque o sentido que se pode 

dar como resposta é diferente em cada um dos campos. No campo da economia a crítica e 

a avaliação podem ser feitas em termos de  eficiência9 ou custo. No campo do direito a 

critica dá-se pela  legalidade10.  Isto quer dizer que a eficiência não pode ser o critério 

primeiro ou último de uma decisão jurídica, ela não dá sentido11 a uma questão jurídica12. 

7 LOPES, José Reinaldo de Lima. Raciocínio Jurídico e Economia. Revista de Direito Público da Economia. Ano 2, n. 8. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2004.
8 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos , p. 246.
9 Grifo do autor.
10 Grifo do autor. 
11 Grifo do autor.
12 LOPES, José Reinaldo de Lima. Raciocínio Jurídico e Economia....p. 142.
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E embora os economistas  procurem descrever  o comportamento do homem de forma 

racional,  pautado sobre  critérios  de eficiência  e  os  operadores  do direito,  em sentido 

contrário,  almejem  regular  esse  mesmo  homem  com  base  em  critérios  abstratos  de 

justiça, suas atividades não têm como serem absolutamente inconciliáveis. É preciso que 

se reconheça que a metodologia das ciências econômicas produz análises e resultados 

mais  próximos  da  realidade.  As  normas  jurídicas,  através  de  sua  aplicação,  podem 

agregar  condições  econômicas  e  considerações  éticas,  maximizando  a  eficiência  das 

instituições sem necessário prejuízo dos valores envolvidos13. O direito pode funcionar 

enquanto  instrumento  de solução de conflitos  entre  possibilidades  de  ação oferecidas 

pelas várias ciências, otimizando variadas soluções complementares. 

1.2 Uma análise econômica sobre os custos do direito

O Estado enfrenta, necessariamente, uma difícil conciliação entre os tratamentos médicos 

de ponta e os recursos escassos que possui, como ainda entre a atenção que deve prestar a 

toda  a  sociedade  e  a  obrigação  com  seus  pacientes.  Pode-se,  assim,  questionar  a 

legitimidade ética de limitar os cuidados com a saúde pela razão de seus custos elevados. 

Considerar somente o fator econômico com a finalidade de decidir a viabilidade de um 

tratamento  é  uma  questão  extremamente  delicada,  especialmente  quando  se  trata  de 

cuidados de urgência. Por outro lado, tem que se analisar o sistema de saúde deficiente, 

sem recursos. Nas palavras de Sergio Cecchetto14:

Sin embargo el reclamo estatal suena con insistencia porque se recorta contra 
una realidad en ciernes: la quiebra del sistema público de salud y el cierre de 
servicios  que  requieren  tecnología  médica  de  avanzada  para  su 
funcionamiento. Solventar extravagancias terapéuticas implica desviar fondos 
de áreas primordiales para mantener el beneficio de unos pocos que consumen 
mucho. 

A relação entre economia e ética é conflituosa. Muitas vezes,  a consideração de uma 

delas, acaba por excluir a outra. O problema é que em países onde a saúde é um assunto 

público,  por  excelência,  essas  desvinculações  tornam-se  mais  freqüentes.  Alguns 

estudiosos  em bioética  defendem que  somente  existirá  a  justiça  quando  a  um custo 

13 GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos direitos, p. 253.
14 CECCHETTO, Sergio. Curar o cuidar- Bioética en el confín de la vida humana. Buenos Aires: ADHOC, 1999, p. 76.
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mínimo  se  alcança  um  máximo  resultado,  podendo  quantificar  o  rendimento  obtido 

mediante procedimentos matemáticos: ‘la justicia no consiste tan sólo en el respeto de los 

princípios morales, sino también en la maximización de lãs consecuencias buenas de los 

actos’15. O gasto com a saúde pública, portanto, seria regido pelas relações custo/eficácia 

e de custo/beneficio, que operam dentro da racionalidade econômica. Assim, deste ponto 

de vista, o auxílio que seria destinado aos doentes terminais poderia ser pensado em razão 

de sua baixa utilidade e seu alto custo. 

Contudo,  esse  argumento  puramente  econômico tem sido  relativizado  quando  é  para 

decidir o início ou a suspensão de tratamentos em doentes com risco de morte eminente. 

Tem-se argumentado, em contrapartida, que focalizar a análise do problema puramente 

no aspecto econômico implicaria em desconhecer a presença de outros valores em jogo. 

É, pois, uma situação complicada para se quantificar. Não se trata, pois, de limitar todos 

os cuidados aos pacientes terminais, mas saber que tipo de cuidado é exigido, respeitando 

o benefício real a que reportam. 

2 Os Direitos Fundamentais: seus conteúdos e exigibilidade 

2.1 As dimensões dos Direitos Fundamentais: os direitos individuais e sociais

Além das dimensões subjetiva e objetiva,  um outro sentido em que se pode falar em 

dimensões dos direitos fundamentais é naquele em que se vem falando em “gerações” 

desses direitos, distinguindo-se a formação sucessiva de uma primeira, segunda, terceira 

e, para alguns, como Paulo Bonavides16, de uma quarta geração. 

Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem no 

instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande 

parte  correspondem,  por  um  prisma  histórico,  àquela  fase  inaugural  do 

constitucionalismo do Ocidente. Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade 

têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; 

enfim,  são direitos  de resistência  ou de oposição perante  o  Estado.  Já  os  direitos  da 

segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos 
15 GRACIA, D. apud CECCHETTO, Sergio, p. 77.
16 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 514.
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coletivos ou de coletividade, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de 

Estado social.  Nasceram abraçados  ao princípio da igualdade,  do qual  não se podem 

separar,  pois  fazê-lo  equivaleria  a  desmembrá-los  da  razão  de  ser  que  os  ampara  e 

estimula.  Passaram,  inicialmente,  por  um  ciclo  de  baixa  normatividade  ou  tiveram 

eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado 

determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exigüidade, carência ou 

limitação essencial de meios e recursos17. 

Com a industrialização e os graves problemas sociais e econômicos, acompanhados de 

movimentos  reivindicatórios,  surgiu  a  exigência  que  o  Estado  assumisse  um 

comportamento  ativo  na  realização  da  justiça  social.  Não se  trata  mais  de  liberdade 

perante o Estado, mas de uma liberdade por intermédio desse Estado. Outorga-se, então, 

aos  indivíduos  direitos  a  prestações  sociais  estatais,  como  assistência  social,  saúde, 

educação, trabalho etc. Distinguem-se dos direitos de liberdade e igualdade formal, já que 

têm relação com igualdade no sentido material18. A liberdade igual leva para a igualdade 

real, pressupondo a possibilidade de todos terem acesso aos bens econômicos, sociais e 

culturais.  Os  direitos  sociais  não  englobam  apenas  direitos  de  cunho  positivo,  mas 

também as liberdades sociais, como a liberdade de sindicalização, o direito de greve, a 

garantia de salário-mínimo, limitação de jornada de trabalho, entre outros19. Os direitos 

sociais a prestações, diversamente dos direitos de defesa, não se dirigem à proteção da 

liberdade e igualdade abstrata, mas, sim, encontram-se intimamente vinculados às tarefas 

de  melhoria,  de  distribuição  e  redistribuição  dos  recursos  existentes,  assim  como  à 

criação de bens essenciais não disponíveis para todos os que dele necessitam.

Constata-se,  dessa  maneira,  que  os  direitos  individuais  meramente  reconhecidos  e 

declarados já não eram mais suficientes para a nova realidade social industrializada. A 

igualdade formal não se estendia às situações concretas.  Com o progresso técnico,  as 

relações  nas  sociedades  contemporâneas  ficam,  cada  vez  mais,  desiguais,  alterando 

completamente  as  concepções  da  própria  sociedade  e  do  Estado.  Surge,  assim,  a 

necessidade de se assegurar um efetivo exercício das liberdades nas próprias relações 

17 Ibidem, p. 519. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 
53.
19 Ibidem, p. 53.
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entre particulares e é o Estado que aparece como a única força capaz de impor o respeito 

da liberdade individual.

Eis,  então,  a  passagem  do  Estado  Liberal,  preocupado  apenas  com  a  garantia  da 

autonomia  pessoal  do  indivíduo  face  ao  poder  do  Estado,  para  um  Estado  Social, 

caracterizado pelo intervencionismo estatal e com a finalidade de justiça social. Nesse 

contexto, nasce um novo conceito de direitos fundamentais pautado na igualdade social 

que,  diferente  da  concepção  liberal,  não  é  inerente  às  pessoas,  nem,  muito  menos, 

preexiste  ao  Estado,  mas  através  do  Estado.  São  os  chamados  direitos  positivos  ou 

direitos a prestações de Estado, ou seja, são direitos do cidadão que se cumprem pela 

ação estatal20. O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi 

o principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista, iniciado na 

primeira metade do século XIX. O titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano 

abstrato, com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente; é o conjunto dos 

grupos sociais esmagados pela miséria, doença, a fome e a marginalização. Os socialistas 

perceberam, desde logo, que esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem 

efeitos  necessários  da  organização  racional  das  atividades  econômicas,  mas  sim 

verdadeiros dejetos do sistema capitalista de produção, cuja lógica consiste em atribuir 

aos bens de capital um valor muito superior ao das pessoas21. 

Pela  evolução  histórica,  bem  como  pelas  características  originais  tanto  dos  direitos 

individuais, como dos direitos sociais, percebe-se que os direitos voltados ao valor de 

liberdade foram classificados como direitos negativos, enquanto limites constitucionais 

ao poder do Estado. Já os direitos sociais voltam-se, via de regra, não a uma abstenção do 

Estado, mas a uma ação, o que os caracterizam como positivos. 

Tem-se,  conseqüentemente,  a  cisão  entre  direitos  de  liberdade,  que  sendo  negativos, 

possuem  sede  constitucional,  ao  passo  que  os  direitos  sociais,  que  seriam positivos, 

dependeriam de meios materiais,  e,  assim,  a mediação legislativa  e orçamentária22.  E 

dentro  dessa  dicotomia,  formam-se,  de  certa  maneira,  três  correntes:  a  dos  que  nega 

eficácia aos direitos sociais, uma vez que a carga positiva depende, necessariamente, de 

mediação do legislador; a dos que vêem os direitos sociais com o mesmo nível que os 
20 ABRANTES, José João. Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 
30.
21 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p.42. 
22 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha....p. 60. 
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direitos individuais. E aí se tem o posicionamento do professor Paulo Bonavides para 

quem os direitos sociais entram na esfera de proteção absoluta, conhecida como cláusula 

pétrea.  Segundo  o  doutrinador,  do  ponto  de  vista  hermenêutico,  há  duas  respostas 

possíveis. 

A primeira  se  infere  da  especificidade  e  literalidade  do  §  4º  do  art.  60,  que  parece 

circunscrever  a  proteção  máxima  contida  no  dispositivo  unicamente  aos  “direitos  e 

garantias  individuais”  como  fluem,  de  imediato,  e  sem  qualquer  intermediação 

doutrinária,  do  formalismo  jurídico  da  Constituição-lei  e  dos  códigos  onde  se 

pormenorizam os conteúdos normativos do ordenamento. Como se vê, para que vingue 

essa  interpretação,  faz-se  de  todo o  ponto  necessário  confina-la  tão  somente  àqueles 

direitos e garantias da concepção clássica peculiar ao Estado de Direito do movimento 

liberal23. 

No direito constitucional positivo do Brasil  são taxativamente direitos sociais aqueles 

contidos  no  art.  6º  da  Constituição.  Esses  direitos  concretizam-se  no  indivíduo  em 

dimensão  objetiva,  envolvendo  o  concurso  de  Estado  e  da  Sociedade.  A  Nova 

Hermenêutica  constitucional,  fundamentada  no  princípio  do Estado Democrático,  não 

tem como recusar-lhes concretude integrativa. A observância, a prática e a defesa dos 

direitos sociais formam o pressuposto mais importante com que fazer eficaz a dignidade 

da pessoa humana nos moldes de uma organização democrática da Sociedade e do Poder. 

Assim, se faz indispensável, para o constitucionalista, interpretar a garantia dos direitos 

sociais como cláusula pétrea e matéria que requer, ao mesmo tempo, um entendimento 

adequado dos direitos e garantias individuais do art. 60. Não há, dessa forma, para Paulo 

Bonavides,  diferença  de  grau  nem  de  valor  entre  os  direitos  sociais  e  os  direitos 

individuais. Na verdade, para fazer eficazes os direitos sociais, o Estado precisa ministrar 

duas distintas formas de garantia: a garantia jurídica e a garantia econômica; a primeira 

de natureza formal, a segunda de natureza material. A última corrente, que será dissertada 

no tópico seguinte, vê os direitos sociais vigendo sob a  reserva do possível,  já que a 

realização demanda empregos de meios financeiros. 

2.2 A reserva do possível e a concretização dos direitos fundamentais

23 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 517.
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A expressão reserva do possível tem como finalidade identificar o fenômeno econômico 

da limitação dos recursos disponíveis  frente às necessidades quase sempre infinitas a 

serem  por  elas  supridas24.  Além  da  discussão  sobre  o  que  se  pode  ou  não  exigir 

judicialmente do Estado, tem que se considerar que existe um limite de possibilidades 

materiais  para  tais  direitos,  ou  seja,  sob  o  aspecto  prático,  nada  adianta  a  previsão 

normativa,  bem  como  uma  moderna  técnica  hermenêutica  se  não  houver  recursos 

financeiros para custear a despesa ocasionada por um determinado direito subjetivo.

Aqui no Brasil, o tema da reserva do possível ganhou debate intenso a partir da obra de 

Stephen Holmes e Cass R. Sunstein, em 1999, na qual os referidos autores fizeram uma 

análise econômica do custo dos direitos,  tanto sociais,  como individuais.  A discussão 

sobre o custo dos direitos e da reserva do possível amplia a percepção de que o direito 

não pode ser estudado isoladamente. Tal percepção ganha mais força quando se cuida de 

direitos  que são custeados pelo  Estado.  Outro aspecto  fundamental  que foi  analisado 

como conseqüência da reserva do possível e dos custos dos direitos foi que os direitos 

sociais não são os únicos a custar dinheiro. Os direitos individuais também demandam 

gastos por parte do Poder Público.

É nesse ponto,  então,  que Barcellos25 defende que a diferença entre direitos sociais e 

individuais, no que tange aos custos, é uma questão de grau e não de natureza. Assim, é 

até  possível  mesmo  que  os  direitos  sociais  exijam  mais  recursos  que  os  direitos 

individuais, mas isso não significa dizer, obrigatoriamente, que apresentem custo zero. A 

proteção, pois, dos direitos individuais tem seus custos também. Observa-se, desse modo, 

que  a  reserva  do  possível  é  visualizada  especialmente  no  âmbito  das  possibilidades 

financeiras  do poder  público.  No campo dos  direitos  derivados  a  prestações,  assume 

importância o postulado da reserva do possível,  já que não haveria como contornar o 

limite  fático  representado  pelo  esgotamento  dos  recursos  ou  da  capacidade  das 

instituições existentes. 

Sendo  assim,  como  ao  indivíduo  é  reconhecida  a  possibilidade  de  exigir 

compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas definidoras dos direitos sociais, 

24 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa  
humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.236. 
25 Idem, p. 238. 
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conforme  os  pressupostos  e  parâmetros  estabelecidos  em  lei,  também  é  passível  de 

reconhecimento a constatação de que o legislador,  além de editar  os atos  normativos 

concretizadores,  deve-se  ater  aos  critérios  previstos  nas  normas  constitucionais26.  Em 

virtude da relevância econômica  do objeto dos  direitos sociais  prestacionais,  estes  se 

encontram sob  uma reserva  do  possível,  circunstância  que  enseja  tomada  de  decisão 

acerca da destinação de recursos públicos cometidas aos órgãos políticos e para tanto 

legitimados27. 

Quanto a direitos a prestações, Robert Alexy28 se baseia na idéia de ponderação entre 

princípios.  Se  de  um lado  há  o  princípio  da  liberdade  fática  (ou  real),  do  outro  se 

encontram os princípios da competência decisória do legislativo e o da separação dos 

poderes, bem como princípios materiais relativos à liberdade jurídica de terceiros e outros 

direitos sociais ou coletivos29. 

O  modelo  ponderativo  de  Alexy  sugere  solução  para  o  problema,  ao  ressaltar  a 

indispensável contraposição de valores, além de remeter a uma solução baseada no caso 

concreto.  Dessa  forma,  em todas as  situações  em que  a  argumentação  da  reserva  de 

competência do legislativo (bem como do princípio da separação dos poderes e outras 

objeções aos direitos sociais na condição de direitos subjetivos a prestações) esbarrar no 

valor maior da vida e da dignidade da pessoa humana, ou nas situações em que, do exame 

dos bens constitucionais  em colisão (fundamentais ou não) resultar  na prevalência  do 

direito  social  prestacional,  poderá  se  sustentar  que,  na  esfera  de  um padrão  mínimo 

existencial,  ter-se-á  como  reconhecer  um  direito  subjetivo  definitivo  a  prestações, 

admitindo-se, quando tal mínimo for ultrapassado, apenas um direito subjetivo, já que, 

nesse campo, não há como resolver a problemática em termos de tudo ou nada.

Há doutrinadores que sustentam que a escassez de recursos e de meios para satisfazer 

direitos, mesmo fundamentais, não pode ser descartada. Assim é que a escassez, quanto 

ao mínimo existencial, não constitui uma excepcionalidade, uma hipótese limite e irreal 

que não deva ser considerada seriamente. Ademais, quanto menor a disponibilidade de 

recursos, mais se impõe uma deliberação responsável a respeito de sua destinação, o que 

leva  à  necessidade  da  sociedade  buscar  aprimoramento  dos  mecanismos  de  gestão 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. p. 294. 
27 Ibidem, p. 304. 
28 ALEXY, Robert. Teoría de Los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. p. 331. 
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democrática  do  orçamento  público,  além de  crescente  conscientização  por  parte  dos 

órgãos do Poder Judiciário que não apenas podem, mas devem zelar pela efetivação dos 

direitos  fundamentais  sociais,  mas  ao  realizá-lo  deverão  ter  a  máxima  cautela  e 

responsabilidade seja ao conceder ou não um direito subjetivo a determinada prestação 

social,  seja quando declararem a inconstitucionalidade de alguma medida restritiva de 

algum direito social. 

O que  se  verifica  é  que,  a  par  da  discussão  em torno  da  aplicabilidade  das  normas 

atinentes a direitos sociais, é certo que na realização e na concretização efetiva e prática 

de tais direitos, via prestações positivas, não há como escapar dos elementos e condições 

materiais,  especialmente  financeiros,  que  não  são  suficientes  para  atendimento.  Na 

concretização e realização dos direitos sociais, Gustavo Amaral30 refere que a reserva do 

possível significa que a concreção pela via jurisdicional de tais direitos demandará uma 

escolha desproporcional,  imoderada ou não razoável  por parte  do Estado.  Em termos 

práticos, teria o Estado que demonstrar, judicialmente, que tem motivos fáticos razoáveis 

para  deixar  de  cumprir,  concretamente,  a  norma  constitucional  assecuratória  de 

prestações positivas. Ao Judiciário competeria apenas ver da razoabiliade e da faticidade 

dessas  razões,  mas  sendo-lhe  defeso  entrar  no  mérito  da  escolha,  se  reconhecida  a 

razoabilidade.

Assim, entende o autor mencionado ser inviável pretender que as prestações positivas 

possam, sempre (na perspectiva da doutrina da “máxima eficácia”), ser reinvindicáveis, 

pouco importando  as  conseqüências  financeiras  ao  erário.  Tal  pretensão  acabaria  por 

divorciar-se do fundamento de justiça, não apenas porque a falta de recursos provocaria 

discriminações  arbitrárias  sobre  quem  receberá  a  utilidade  concreta  e  quem  não  a 

receberá, mas também ocasionaria desequilíbrio entre as pretensões para a utilidade em 

debate e as pretensões voltadas para abstenções arrecadatórias.

 Em face de normas assecuratórias de prestações positivas redigidas com a densidade de 

regras,  está  o  Estado  igualmente  obrigado a  cumpri-las,  mas  podendo escusar-se  por 

impossibilidades fáticas a serem suficientemente demonstradas. Gustavo Amaral entende 

que a postura de 'máxima eficácia' de cada pretensão, sobre o fato de não adentrar no 

conteúdo do direito a ser dada a eficácia, implica em negação da cidadania, na medida em 

30 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios Jurídicos para lidar com a escassez de recursos 
e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
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que  leva  à  falência  do  Estado  pela  impossibilidade  de  cumprir  todas  as  demandas 

simultaneamente  e rompe com a democracia,  pretendendo trazer  para o ambiente  das 

Cortes de Justiça reclamos que têm seu lugar nas ruas, na pressão popular e não na tutela 

paternalista dos 'sábios'.

3 Direitos Fundamentais e a Constituição Federal de 1988

3.1 O direito à vida e à dignidade da pessoa humana

Evidente que a vida é um dos valores inerentes à pessoa humana, mas foi somente com o 

decorrer do tempo que ela passou a ser reconhecida e protegida como valor jurídico. O 

que havia antes era apenas a origem humana e social deste direito, ou seja, não existia 

qualquer garantia formal do direito à vida. Através de um resgate histórico, percebe-se 

que o Estado não reconhecia os “valores primários” do ser humano. Só posteriormente, 

com  a  Revolução  Francesa,  foi  que  a  prevalência  do  indivíduo  manifestou-se  em 

dimensão cosmopolita. 

Com o avanço da biotecnologia e a modernização da sociedade, a concepção sobre a vida 

sofreu mudanças. A idéia clássica de relacionar a vida com o ato de respirar ou, ainda, 

com as  batidas  do  coração  foi,  prontamente,  abandonada.  A esta  visão  da  medicina, 

vieram acrescer as concepções sociológicas, filosóficas e jurídicas,  de tal modo que a 

vida passa, assim, a ser encarada de uma outra maneira: qualidade e dignidade passam a 

ser elementos intrínsecos ao direito de viver. Vida, no nosso texto constitucional não será 

considerada  apenas  em seu  sentido  biológico  de  incessante  auto-atividade  funcional, 

peculiar  à  matéria  orgânica,  mas  na  sua  acepção  biográfica  mais  compreensiva.  Sua 

riqueza significativa é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se transforma 

incessantemente sem perder sua própria identidade. É mais um processo (processo vital), 

que  se  instaura  com  a  concepção  (ou  germinação  vegetal),  transforma-se,  progride, 

mantendo sua identidade, até que muda de qualidade, deixando, então, de ser vida pra ser 

morte31.

Dessa forma, sob tal visão, não se privilegia só a dimensão biológica da vida humana, 

negligenciando  a  qualidade  de  vida  do  indivíduo.  Mais  do  que  direito  a  uma  vida, 
31 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17 ed. São Paulo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997, p. 315. 
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defende  Maria  de  Fátima  Freire  de  Sá32,  em  condições  de  desenvolvimento  das 

potencialidades do indivíduo como ser humano, a questão da dignidade refere-se, mais 

proximamente, no que concerne ao problema das pessoas cuja capacidade de responder 

por si própria é debilitada, ao direito de não sofrer indignidade. 

A sociedade moderna, com a evolução da medicina e da tecnologia, deparou-se com duas 

exigências igualmente legítimas, ainda que em conflito: de um lado, o particularismo das 

liberdades, preferências de interesses particulares, pertencente ao campo dos direitos de 

cada indivíduo e, do outro, o universalismo das necessidades, bem como de interesses de 

toda uma coletividade, inerente ao campo dos direitos de todos os indivíduos. 

As situações mencionadas provocam uma reflexão sobre os princípios da autonomia da 

vontade e de justiça. Isso porque, equacionados sob o Direito, demonstram claramente o 

tipo de sociedade vigente: individualista e coletivista ao mesmo tempo. É o que entende 

Noberto Bobbio:

Todas as declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além dos 
direitos  individuais  tradicionais,  que  consistem  em  liberdade,  também  os 
chamados direitos sociais, que consistem em poderes (...). São antinômicos no 
sentido de que o desenvolvimento deles, não se pode proceder paralelamente: 
a  realização  integral  de  uns  impede  a  realização  integral  de  outros.  Dois 
direitos  fundamentais,  mas  antinômicos,  não  podem  ter,  um  e  outro,  um 
fundamento absoluto, ou seja, um fundamento que torne um direito e o seu 
oposto, ambos, inquestionáveis e irresistíveis33.  

A questão é que não há princípio do qual se possa pretender seja considerado de forma 

absoluta, em toda e qualquer hipótese, pois uma obediência unilateral e irrestrita a uma 

determinada pauta valorativa – digamos, individual – termina por infringir uma outra, por 

exemplo, a coletiva34. 

Ingo Wolfgang Sarlet35 faz uma interessante observação acerca do princípio da dignidade 

da pessoa humana na Constituição Federal de 1988, qual seja que o constituinte “preferiu 

não incluir a dignidade da pessoa humana no rol de direitos e garantias fundamentais, 

guiando-a, pela primeira vez, à condição de princípio (e valor) fundamental (artigo 1º, 

inciso III)”.  E diante  da concepção de norma (estabelecida  por Robert  Alexy36:  entre 
32 FREIRE DE SÁ, Maria de Fátima. Direito de Morrer. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 91.
33 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 21-22. 
34 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. p. 57.
35 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 69. 
36 ALEXY, Robert. Teoría de Los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
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regras  e  princípios),  tem-se  o  posicionamento  de  Ferreira  dos  Santos37 para  quem a 

dignidade da pessoa humana constitui princípios de características absolutas, motivo pelo 

qual sempre e em qualquer caso irá prevalecer em relação aos demais princípios.  Na 

doutrina germânica, há também quem compartilhe com o entendimento de que a norma 

que consagra a dignidade da pessoa demonstra uma diferença estrutural em relação às 

normas de direitos fundamentais, justamente pelo fato de não se admitir uma ponderação 

no  sentido  de  uma colisão  entre  princípios,  uma vez  que  a  ponderação  acaba  sendo 

remetida  à  esfera  da  definição  do  conteúdo  da  dignidade.  Não  é,  entretanto,  o 

posicionamento majoritário dos doutrinadores brasileiros, como Sarlet. Reconhecer um 

princípio absoluto revela-se uma idéia contrária à própria noção de princípios, ao menos 

na concepção de Alexy. 

3.2 O direito à saúde e o mínimo existencial
 

Ana  Paula  de  Barcellos  define  que  o  mínimo  existencial,  “formado  pelas  condições 

materiais básicas para a existência, corresponde a uma fração nuclear da dignidade da 

pessoa humana à qual se deve reconhecer a eficácia  jurídica positiva ou simétrica”38. 

Nesse  sentido,  ao se mencionar  a  eficácia  positiva  do mínimo existencial  na área da 

saúde,  particularmente,  significa  dizer,  necessariamente,  que  existe  um  conjunto  de 

prestações de saúde que  são exigíveis  diante  do Judiciário  por  força da Constituição 

Federal de 1988. Sendo assim, “as prestações que fazem parte do mínimo existencial – 

sem o  qual  restará  violado  o  núcleo  da  dignidade  da  pessoa  humana,  compromisso 

fundamental  do  Estado  brasileiro  –  são  oponíveis  e  exigíveis  dos  poderes  públicos 

constituídos”39.  

Diante da Carta Magna, mais precisamente no art.  196, tem-se a situação em que os 

indivíduos  possuem  o  direito  de  ter  acesso  a  todas  as  prestações  necessárias  para 

preservar, manter ou, ainda restabelecer sua saúde, in verbis: “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doenças e de outros agravos e ao consenso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
37 In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana... p. 75.
38 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia jurídica....p. 248.
39 Ibidem, p. 272. 
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Dentro da Constituição Federal, como também na legislação infraconstitucional, existem 

outros dispositivos que impõem obrigações ao Estado nesse âmbito. Fundamental, então, 

é  saber  que  o  direito  à  saúde  foi  constitucionalizado  em 1988 como direito  público 

subjetivo a prestações estatais,  ao qual  corresponde o dever  dos  Poderes  Públicos de 

desenvolverem as políticas que venham a garantir esse direito. Esta constitucionalização, 

pois, é o ponto de partida para se analisar a eficácia, bem como a aplicabilidade do direito 

à saúde, observando ainda a sua exigibilidade pela via judicial40. 

De acordo com Lucena41, o direito à saúde ocasiona entraves para sua efetivação. Dessa 

maneira,  primeiramente,  é  de  extrema  importância  a  vinculação  do  legislador  à 

elaboração das leis necessárias para regulamentar a matéria. Sendo assim, o legislador 

não dispõe de qualquer discricionariedade no que tange ao exercício desta matéria. Nesse 

mesmo sentido, a compreensão de Barcellos sobre o dispositivo transcrito é de que 1) o 

Poder Público não pode tomar decisões que sejam prejudiciais à saúde da população, que 

poderão ser anuladas pelo Poder Judiciário;  2) dentre várias interpretações de um ato 

normativo que tenha disposto  sobre  o assunto,  deverá  ser  escolhida  aquela  que  mais 

amplamente realiza  a finalidade de atender a saúde da população em geral, bem como 

dos indivíduos em particular; e 3) o Poder Público não poderá extinguir uma ação, ou 

mesmo revogar uma norma, que viabilize um determinado benefício ou prestação na área 

da  saúde,  “reduzindo  o  status geral  já  alcançado  na  matéria,  sem  uma  medida 

correspondente ou substitua, sob pena de agir inconstitucionalmente42”. 

Os efeitos da norma constitucional, assim como de qualquer outra norma, têm relevância 

jurídica. Cabe ao Judiciário, portanto, determinar o fornecimento das prestações da saúde 

que compõem o mínimo. No que tange ao mínimo existencial, a eficácia positiva decorre 

diretamente do texto da Constituição, competindo ao Judiciário determinar, repete-se, o 

fornecimento do mínimo existencial. Acontece é que é exatamente aí que se iniciam os 

problemas. Mas, há um outro problema ainda mais grave, qual seja o fato de que, em 

muitos casos, o bem da vida final, saúde, não admite gradações; não há alguma coisa 

como um nível mínimo de saúde. Ou se faz um determinado tratamento e se obtém (ou 

não) a cura, ou o indivíduo simplesmente morrerá. O que seria o mínimo para o portador 
40 LUCENA, Cíntia.  Direito à saúde no constitucionalismo contemporâneo.  O Direito à vida Digna. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004, p.263.
41 Ibidem. 
42 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia jurídica....p. 273.
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de  leucemia  em  um  estágio  tal  que  a  única  prestação  que  lhe  pode  trazer  alguma 

esperança é o transplante de medula? 

O  problema  não  admitiria  resolução  caso  se  imaginasse  que  o  mínimo  na  matéria 

relaciona-se com as condições, com o estado de saúde final do indivíduo, entretanto esta 

forma de ver a questão é totalmente equivocada. A maior ou menor extensão dos efeitos 

das  normas  constitucionais  e  a  determinação  do  mínimo  existencial,  portanto,  dizem 

respeito às prestações de saúde disponíveis e não às condições melhores ou piores de 

saúde  das  pessoas,  mesmo  porque  muitas  vezes  não  há  qualquer  controle  sobre  o 

resultado final que uma determinada prestação de saúde produzirá no paciente. Assim, 

quando se cuida do mínimo existencial em saúde, se está tratando das prestações de saúde 

que podem ser juridicamente exigidas do Poder Público, a serem prestadas diretamente 

por ele ou pelo particular com custeio público, caso a Administração não possa ou não 

tenha meios de executar a prestação.

É claro que a definição de quais prestações de saúde compõem esse mínimo envolve uma 

escolha  trágica,  pois  significa  que,  em especificas  situações,  o  indivíduo  não poderá 

exigir  judicialmente  do  Estado  prestações  possivelmente  indispensáveis  para  o 

restabelecimento ou manutenção de sua saúde, caso elas não estejam disponíveis na rede 

pública de saúde. Esta é uma situação que, verdadeiramente, gostaríamos de evitar. É, de 

fato,  penoso  um  magistrado  negar,  por  exemplo,  o  transplante  ou  o  medicamento 

importado que poderá salvar a vida do autor da demanda, pelo fato de tais prestações não 

estarem  compreendidas  no  mínimo  existencial que  decorre  da  Constituição  e  nem 

constarem qualquer outra norma jurídica como uma opção política adicional. 

4 O custo do direito: a alocação de recursos

4.1 Escassez e saúde

Como já  dito  anteriormente,  há  pretensões  pautadas  em direitos  fundamentais  quem 

exigem, para sua devida satisfação, a disponibilização de meios materiais. E como esses 

meios são finitos, tem-se a questão da escassez. E além desta questão, propriamente dita, 

tem-se,  segundo Gustavo Amaral43,  ainda duas  variáveis  no que tange à  alocação de 

43 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha….p. 134.
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recursos, quais sejam: a divisibilidade e a homogeneidade do bem a ser alocado. E são 

justamente  a  escassez,  a  divisibilidade  e  a  homogeneidade  que  desafiam  a  visão 

igualitária do tratamento igual para todos. Para tanto, traz o posicionamento de Henry J. 

Aaron & Schwartz  para quem “a questão da escassez se põe de maneira especial  no 

acesso à saúde. Algumas pessoas podem pensar que quando a saúde e a vida estão em 

jogo, qualquer referência a custo é repugnante, ou até imoral. Mas o aumento do custo 

com tratamento tornou essa posição insustentável”44. 

Sem dúvidas alguma, um dos maiores desafios impostos aos sistemas modernos de saúde 

é a alocação de recursos. Esses recursos para os cuidados com a saúde, por sua vez, têm 

que ser alocados em um sistema de saúde no contexto de escassez e incerteza. E como há 

menos  recursos  do  que  o  necessário  para  o  atendimento  das  demandas  eleva-se  a 

necessidades da alocação de recursos. 

As decisões alocativas, de acordo com Guido Calabresi e Philip Bobbitt45, são escolhas 

trágicas,  já  que  implicam  na  negação  de  direitos  que,  no  âmbito  da  saúde,  podem 

ocasionar grande sofrimento ou mesmo a morte. As decisões alocativas são, basicamente, 

de duas  ordens:  quanto disponibilizar  e  a  quem atender.  A primeira é  conhecida por 

decisão de primeira ordem é voltada à produção de bens onde há escassez natural e a 

outra, decisão de segunda ordem, respectivamente. 

É  certo  que  a  decisão  de  proteger  um determinado  interesse  muitas  vezes  acaba  por 

ocasionar  novas  formas  de  ameaça,  tornando  as  decisões  alocativas  ainda  mais 

complexas. 

4.2 A justiça distributiva

Os critérios de alocação de recursos são objeto de estudo da justiça distributiva. Assim, 

como os direitos fundamentais são, pode-se dizer, a positivação dos direitos humanos, 

cabe indagar se as decisões alocativas comportam opções políticas intercambiáveis, ainda 

que os resultados finais sejam diferentes. 

Explica Gustavo Amaral que, quanto ao aspecto teórico, viu-se a partir da década de 70, o 

aparecimento de teorias que tentaram explicar o fundamento da Justiça do Direito. Dessa 

44 Apud AMARAL, Op. Cit, p. 136.
45 Apud AMARAL, Op. Cit, p. 147.
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maneira,  surgem de um lado, autores como John Rawls e Robert Nozick, procurando 

formular teorias unitárias de justiça,  pautadas no Liberalismo. E de outro lado, já nas 

décadas  de  80  e  90  autores  como  Michael  Walzer,  John  Elster  e  Cass  Sunstein 

formulando teorias desligadas de um critério geral de justiça, mas relacionados a critérios 

parciais, já empregáveis em dadas situações e em dadas comunidades. 

5.3 Interpretação do judiciário sobre as pretensões positivas e o papel do intérprete

Em verdade, levar direitos sociais a sério é considerar, fundamentalmente, o problema da 

escassez. Ainda nesse sentido, o papel do administrador se mostra de extrema relevância, 

ainda a considerar os princípios da moralidade e da eficiência, notadamente quando se 

cuida de administrar a escassez e otimizar a efetividade dos direitos sociais46. O Supremo 

Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar acerca da 'reserva do possível'. 

Assim,  a  intervenção  do  Judiciário  no  campo  dos  direitos  sociais  não  resta 

impossibilitada, devendo o julgador observar a razoabilidade da pretensão e a existência 

de disponibilidade financeira estatal. 

Destarte,  na defesa de direito social há que se levar em conta as políticas públicas, a 

escassez  de  recursos,  e,  inclusive,  o  princípio  da  isonomia,  a  fim de  não  privilegiar 

determinado  indivíduo,  prejudicando,  ainda  que  indiretamente,  outras  pessoas  que 

igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação de seus direitos, igualmente 

relevantes.

Nesse contexto, a decisão deverá ser circunstancial, para o caso concreto e não para a 

generalidade dos casos, mantendo a flexibilidade para o futuro. Vê-se, pois, que a questão 

não é tão simples, não bastando a mera positivação no ordenamento jurídico para tornar 

determinado direito  realmente  efetivo,  já  que a  situação concreta  é  que vai  indicar a 

possibilidade  da  realização  da  pretensão  buscada.  Não  há  como  desconsiderar  que, 

enquanto as necessidades públicas são infinitas ou tendentes ao infinito, os recursos são 

finitos.  Necessária,  pois,  a  visão  conjuntural,  não  apenas  frente  a  demais  direitos  e 

valores sociais que eventualmente possam estar envolvidos, mas também as condições 

materiais e econômicas necessárias para a concretização do direito.   

46 SARLET,op. cit., p. 339. 
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Tem que ser levado em consideração, ainda, o problema que estabelece a relação entre a 

escassez relativa de recursos e as chamadas escolhas dramáticas que deverão ser feitas. 

Isso  porque  no  momento  em  que  se  decide  investir  os  recursos  existentes  em  uma 

determinada área significa,  necessariamente,  deixar  de atender outras  necessidades.  A 

questão é bastante complexa, uma vez que exige a determinação de prioridades, como de 

critérios de escolha caso a caso que sofrerão variação tanto do tempo, como do espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida ainda é, sem dúvida, um dos direitos fundamentais mais importantes do indivíduo. 

Entretanto, os avanços da tecnologia proporcionaram, além da mudança do conceito de 

vida,  o  surgimento  de  medicamentos  e  tratamentos  sofisticados  que,  inevitavelmente, 

ocasionou  o  desejo  dos  enfermos  em serem beneficiados  com  essa  modernidade  na 

ciência médica. 

O  grande  dilema  é  que  poucos  terão  acesso  a  tais  benefícios  e  o  Estado,  embora 

garantidor maior da vida dos indivíduos, não dispõe de recursos para atender a todos. 

Sendo assim, os enfermos recorrem ao Poder Judiciário objetivando que o Estado custeie 

tratamentos médicos caros. E aí é o magistrado quem se depara com uma situação difícil: 

de um lado remédios e tratamentos que são indispensáveis à sobrevida do indivíduo e de 

outro, a situação de incapacidade do Poder Público em atender todas as demandas em 

decorrência da escassez de recursos. Além disso, há, no nosso país, uma resistência por 

parte dos juristas em regular o direito sob uma perspectiva econômica seja por razões no 

plano histórico-político, como também por razões no âmbito do próprio direito. 

De qualquer maneira, está se tratando de direitos fundamentais que são tutelados pela 

Constituição  Federal  de  1988,  sejam  eles  positivos  ou  negativos,  de  primeira  ou  de 

segunda dimensão,  individuais e sociais.  Todos eles demandam gastos e põem-se em 

conflitos devido a sua natureza de princípios. 

Sendo  assim,  tem-se  que  interpretar  a  norma,  estabelecer  seu  significado,  ponderar 

valores,  mesmo sabendo que são insuficientes para a resolução de todos os conflitos. 

Tem-se que proteger a vida, mas observando as contas públicas, a escassez de recursos 

também. Eis a razão que, no que tange a essa discussão, a decisão judicial deverá ser 

circunstancial, ou seja, para o caso concreto. 
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URGÊNCIA DE TUTELAS: POR UMA TEORIA DA EFETIVIDADE DO 
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RESUMO

Este  estudo  foi  elaborado  a  partir  das  pesquisas  desenvolvidas  acerca  da  chamada 

efetividade  do  processo,  buscando-se  por  uma ressemantização  da  expressão,  já  que 

estudada por considerável número de estudiosos a partir de determinadas bases que não 

podem ser  sustentadas  dentro  de  uma  concepção  pós-moderna  do  estudo  da  ciência 

processual,  em  que  o  processo  se  configura  como  instituição  constitucionalizada 

instituída  pelos  princípios  constitucionais  do  contraditório,  da  isonomia  e  da  ampla 

defesa. A pesquisa tem o seu início na relação que se faz entre o tempo e o processo, 

perquirindo por  uma adequada interpretação de sua interação,  deixando-se  de lado a 

atribuição pura e  simples de responsabilização do tempo por males ocultos e que se 

apresentam no processo, e que a seu turno é chamado a afastar estes males. O tempo, 

verdadeiramente,  em nada  influência  o  processo,  mas  sim  a  forma  como  os  lapsos 

temporais são preenchidos, especialmente pela atividade governativa judiciária (Estado e 

servidores).  Com  estas  considerações,  parte-se  para  uma  proposta  de  releitura  das 

denominadas tutela cautelar e tutela antecipatória, elucidando-se suas particularidades e 

procurando-se  pela  atribuição  a  cada  uma  destas  de  suas  verdadeiras  funções, 

emancipando-as sistematicamente. Por fim, após a constatação de que a idéia central do 

estudo passa necessariamente pela efetividade do direito, a partir dos direitos e garantias 

fundamentais já assegurados no ordenamento constitucional  e infraconstitucional  pela 

processualidade democrática, procura-se demonstrar a impossibilidade de sumarizar-se a 

1 *  Doutor em Direito e em Direito Processual (PUC Minas). Professor de Teoria Geral do Processo e de 
Direito Processual do Curso de Graduação em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC 
Minas. Advogado.
** Advogado. Mestrando em Direito, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas.
*** Advogado. Mestrando em Direito, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas.
**** Advogada. Doutoranda em Direito pela PUC Minas, professora da PUC Minas, vinculada ao Programa 
de Pós-graduação em Direito da PUC Minas.
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cognição,  como  marca  dos  avanços  históricos  e  científicos  da  pós-modernidade, 

permitindo-se a compreensão das urgências de tutela dentro da atual quadra histórica do 

direito processual brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: 

DEMOCRACIA; EFETIVIDADE DO DIREITO; PROCESSO.

ABSTRACT

This  study was  elaborated  through the  researches  developed  regarding  the  so  called 

process  effectiveness,  searching  for  an  expression  new  sense,  once  studied  for  a 

considerable number of students through certain bases that can not be supported in a pos-

modern  conception  of  the  study  of  the  procedural  science,  in  which  the  process  is 

configured  as  an  institution  established  by  the  constitutional  principles  of  the 

contradictory, the isonomy and the extensive defense. The research has its beginning in 

the relation existent  between the time and the process,  examining through a suitable 

interpretation  of  its  interaction,  putting  aside  the  pure  and  simple  attribution  of 

responsibility regarding the time for hidden prejudices and that present themselves in the 

process, and that on its turn is called to dismiss such prejudices. Time, really, does not 

influence the process at all, but it does concerning the way temporary lapses are fulfilled, 

especially  by the judiciary governmental  activity  (State  and civil  servants).  By these 

considerations,  emerges  a  reread  proposal  of  the  denominated  preventive  and 

anticipatory tutelages, explaining its particularities and looking for the attribution of its 

real  functions  to  each  one  of  them,  emancipating  them systematically.  At  last,  after 

testifying that the central idea of the study is necessarily related to the right effectiveness, 

through the fundamental rights and guaranties already assured in the constitutional and 

infra-constitutional  ordainment  by  the  democratic  procedural  law,  the  intention  is  to 

demonstrate the impossibility in summarizing the cognition, as a mark of the historical 

and  scientific  improvement  of  pos-modernity,  allowing  the  comprehension  of  the 

tutelage urgencies in the actual historical moment of the Brazilian procedural law.

KEY-WORDS

DEMOCRACY; EFFECTIVENESS OF THE RIGHT; PROCESS.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo da efetividade no campo da ciência do direito processual gera muitas 

controvérsias,  em especial pelas dificuldades em se alcançar uma definição adequada 

daquele termo. Pode-se afirmar que, a rigor, consistiria em tarefa mais fácil estabelecer o 

que efetividade não venha a  ser.  De todo modo,  como se tenciona demonstrar  neste 

trabalho, o estudo da efetividade, a partir da Constituição de 1988, passa necessariamente 

pela implementação dos direitos fundamentais, sem o que não se constrói um legítimo 

Estado  de  Direito  Democrático.  Inicialmente,  importa  mencionar  que  o  estudo  do 

processo a partir de sua sistematização, em especial após o ano de 1903 (Chiovenda, 

2003),  fundou-se sobre dois pilares: a cognição e a execução. O processo de execução 

atrelava-se,  em sua  maior  parte,  à  prévia  declaração  (ou  reconhecimento)  junto  aos 

órgãos jurisdicionais do direito pretendido, dependendo esta declaração da observância 

de anterior processo cognitivo, com amplo debate e instrução probatória (Leal, 2005b, p. 

138). Salvo em casos excepcionais, prevalecia o princípio da nulla executio sine titulo.

O advento de um terceiro  gênero de processo,  qual  seja,  o  processo cautelar, 

decorreu da insuficiência teórica e prática para o atendimento de determinadas situações 

em que se fazia necessário o acolhimento de uma pretensão que visasse não à declaração 

do  direito,  mas  que  buscasse  assegurar  que  este  pudesse  ser  satisfeito,  sendo  traço 

caracterizador desse processo a urgência na garantia da tutela da Lei em razão do risco 

de dano pela demora dessa tutela. O estudo da efetividade deriva, assim, do processo 

cautelar que, segundo doutrina tradicional, constituir-se-ia em um instrumento destinado 

a assegurar um outro instrumento, o processo principal. Atualmente, no Brasil, a teoria 

instrumentalista  do processo ainda concebe o processo cautelar como instrumento de 

outro processo (por todos: Theodoro Júnior, 2002b, p. 336). Entretanto, estudos recentes 

e  as  alterações  legais  no  âmbito  do  processo  civil  vêm indicando  que  é  necessário 

distinguir a finalidade do processo cautelar da finalidade de outros institutos processuais 

(e mesmo do processo principal) que também se caracterizam pela urgência na garantia 

da  tutela  da  Lei.  Refere-se  aqui,  principalmente,  à  necessária  distinção  entre  tutelas 

antecipatória e cautelar.

Por outro lado, é certo que o Direito Processual, nas discussões hodiernamente 

realizadas  a  seu  respeito,  tem enfrentado  o desafio  que  lhe  é  apresentado de  buscar 

5605



soluções ao tempo-inimigo (Dinamarco, 2004, p. 55-57) das tutelas. Especificamente em 

relação ao Código de Processo Civil de 1973, e notadamente após variadas modificações 

legislativas ao longo dos anos, a doutrina nacional vem se referindo e defendendo, a 

propósito desta relação entre o tempo e o processo, as chamadas ondas reformistas do 

processo civil  (por todos: Almeida Júnior, 2006, p. 91), o que altera sensivelmente a 

dinâmica procedimental, não sem reflexos em outros institutos.

Atualmente, a matéria (relação entre tempo e processo) tem sido objeto de novas 

leis  que  têm como  pressuposto  agilizar  a  tutela  jurisdicional,  através  da  criação  de 

técnicas de sumarização do procedimento e da cognição, tudo visando uma almejada 

efetividade  do  processo,  e  necessariamente  passando pela  implementação  de  direitos 

fundamentais pela via judiciária2. A visão, portanto, da chamada efetividade do processo, 

dada a sua necessária conjugação a outros elementos de Direito Processual, deve passar 

pela análise de cada um dos tópicos que se seguem, a fim de que se possa concluir pela 

pertinência ou não da expressão, de seu conteúdo e do seu significado.

2 TEMPO E PROCESSO (CONSTITUCIONAL)

A relação entre o tempo e o processo é uma (in) constante em parte da doutrina 

que se volta  para o estudo da ciência  processual,  notadamente  quando os estudiosos 

elaboraram um conceito  para  a  expressão  efetividade  do  processo.  Neste  sentido,  é 

grande o número de autores que associam a idéia de um processo efetivo ao transcurso 

do tempo, de modo que o processo seja mais efetivo na medida em que cumpra suas 

finalidades  dentro  do  lapso  temporal  mais  curto  possível.  Carnelutti,  ao  cunhar  a 

expressão tempo-inimigo (fator de corrosão de direitos), como lembrado por Dinamarco 

(2004, p. 55), já trabalhava, claramente, a noção de que cabe ao Processo uma atuação 

contra os males que o tempo é capaz de provocar.

Deveras, vários doutrinadores já se debruçaram sobre o “problema do tempo” no 

processo,  trazendo-o  como  “inimigo”  ou  como  “fator  corrosivo”.  Contudo,  deve-se 

sempre  indagar:  se  o  tempo apenas  passa  (Tavares,  2007,  p.  217),  pode  ele  ser  um 

inimigo  ou  deve  ser  uma  circunstância  a  ser  considerada?  De  início,  uma  primeira 

2 De se destacar, neste particular, a novel regra do inciso LXXVIII,  do art. 5º, CR/88, incluída pela EC 
45/04, positivando em sede constitucional o princípio da celeridade e da proibição de dilações indevidas, 
que, contudo, já era aplicável em nosso ordenamento pelos termos da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica (Tavares, 2007, p. 218, e Brêtas C. Dias, 2005, p. 236-237).
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conclusão a que se pode chegar é a de que o preenchimento de lapsos temporais, em 

assimilação parelha à preclusão, é um fator relevante no desenvolvimento da estrutura do 

procedimento  (Vieira, 1998, p. 91-93), eis que leva à sua efetividade, em um sentido 

operacional-preclusivo, ou lógico-consumativo - Vieira, 1998, p. 91), como hipótese de 

contribuir pela aplicabilidade do direito postulado. Neste momento, é importante frisar 

que, no Processo Constitucional, o tempo é fator relevante porque envolve a viabilidade 

do  exercício  do  Direito  de  Defesa,  bem  ainda  dos  demais  princípios  regentes  do 

Processo, até mesmo regulando a produção de atos procedimentais, relembrando-se aqui 

a lição de Fazzalari (1996, p. 77-81) de que o procedimento é estrutura espaço-temporal, 

com espaço e tempo juntos em relação dinâmica de estruturação (Vieira, 1998, p. 94).

Logo,  se  a  garantia  do  devido  processo  legal  envolve  um  tempo  específico 

definido em Lei, em bases constitucionais, este não é um inimigo, mas um fator relevante 

para a própria estruturação do PROCESSO (instituição constitucionalizada, cf. Rosemiro 

Leal, 2005b, p. 99-104). O tempo, dessa forma, não é o obstáculo à efetividade, mas sim 

a negativa de obediência ao tempo nos padrões definidos em Lei, o que se configura 

verdadeiro abuso pelo qual deve o Estado ser responsabilizado, em especial na hipótese 

de desobediência dos prazos legais por seus serventuários (Brêtas C. Dias, 2005, p. 238-

240). Se o problema, assim, é de racionalidade e operacionalidade, as atuais reformas 

legislativas podem ser questionadas, pois, para se buscar a tal efetividade, acaba-se por 

ignorar direitos e garantias fundamentais (Brêtas C. Dias, 2007, p. 218-224).

De todo modo, boa parte da doutrina brasileira, a exemplo de Dinamarco (2004, 

p. 55) e Marinoni (2001, p. 209-210), para citar apenas alguns, passou a tratar a noção de 

efetividade do processo dentro desta concepção de embate com o tempo, com o que 

acabou por ser a expressão tratada dentro da teorização das denominadas “tutelas de 

urgência” - e que se denomina aqui  urgências de tutela, expressão de Rosemiro Leal 

(2005b, p. 148) -, de modo que a adoção das denominadas medidas de urgência estaria 

sempre atrelada à intenção de conferir efetividade ao processo.

No plano constitucional, poderíamos acrescentar também a noção de efetividade 

como o entrelaçamento dos princípios constitucionais do  dever do Estado brasileiro de 

prestar a jurisdição (norma do art. 5º, XXXV), de participação dos sujeitos processuais 

no  estrito  cumprimento  do  devido  processo  (art.  5º,  LIV)  e  da  razoável  duração  do 

processo  (rectius: do  procedimento),  além  da  razoável  duração  da  tramitação 
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procedimental (art. 5º, LXXVIII). É sobre estes temas, em especial a urgência de tutela, 

que se passará a discorrer no tópico seguinte.

3  URGÊNCIA  DE  TUTELAS  ANTECIPATÓRIAS  E  CAUTELARES: 

TENTATIVA DE RESSEMANTIZAÇÃO E NOVAS TEORIZAÇÕES

Até  o  ano  de  1994  não  havia  disciplina  específica  de  uma  “antecipação  dos 

efeitos da tutela” no quadro normativo brasileiro,  destacando Marinoni que o “poder 

geral de cautela”, constante da regra dos artigos 798 e 799 do CPC brasileiro, servia de 

“válvula de escape” para quem pretendesse medidas de cunho “satisfativo”, mas que não 

dispunha  de  uma  disciplina  específica  a  este  fim  (Marinoni, 2001,  p.  209-210). 

Sustentava-se esta possibilidade, conforme Ovídio Baptista da Silva, pelo fato de que 

Calamandrei,  na clássica obra que versava sobre os “provimentos cautelares”,  incluía 

medidas antecipatórias,  de “caráter satisfativo” portanto, dentre as medidas cautelares 

(Baptista da Silva, 2001, p. 9-10). Aliás, bem lembrado por Dinamarco que o exemplo de 

que se serviu Calamandrei para ilustrar a cautelaridade é, na verdade, autêntica hipótese 

de “antecipação dos efeitos de tutela” (2004, p. 51).

Com a alteração empreendida pelo legislador na redação e conteúdo da regra do 

art. 273, do CPC, foi introduzida em nossa sistemática processual civil a “antecipação 

dos efeitos da tutela”, com o que se pôde anunciar a devida compartimentalização teórica 

das duas espécies das denominadas tutelas de urgência: a tutela antecipatória, prevista, 

após duas  reformas, nas regras do art. 273,  caput, incisos I e II e sete parágrafos; e a 

tutela cautelar, constante do livro III do mesmo CPC. Com algum esforço classificatório, 

pode-se dizer que estas últimas - as tutelas cautelares - consistem em provimentos que 

visam  a  assegurar  pessoas,  coisas  ou  provas  (tripartição  sistematizada  por  Ramiro 

Podetti,  cf.  Theodoro Júnior,  2002a,  p.  92-93),  e  não,  como se  costuma defender,  a 

assegurar a  instrumentalidade de outro processo.  A tutela  cautelar  vincula-se,  pois,  à 

proteção de um direito da parte, associando-se a uma pretensão à segurança (Baptista da 

Silva, 2001, p. 92), possuindo o traço da temporariedade na medida em que não tem por 

objetivo  a  declaração  ou  o  reconhecimento  de  um direito,  mas  sim  a  segurança  na 

preservação de uma situação em que haja risco de dano, caracterizadora de um estado de 

perigo (Baptista da Silva, 2001, p. 63-75), possibilitando, caso a caso, futura execução.
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E no que se refere a esta possibilidade executiva, interessante a observação de 

José Marcos Rodrigues Vieira, quando da análise do posicionamento de Ovídio Baptista 

em  relação  às  conseqüências  executórias  de  provimento  jurisdicional  provisório. 

Informa Vieira que Ovídio Baptista sustentava posição contrária a que se pudesse, no 

processo  de  conhecimento,  conceber  o  resultado  de  executividade  de  provimento  

jurisdicional provisório (Vieira, 2002, p. 185). Esclarece Vieira que com a admissão da 

tutela antecipatória, como acima dito, está-se diante de “conseqüências executórias de 

provimento  jurisdicional  provisório”,  embora  a  doutrina  permaneça,  de  modo 

contraditório,  circunscrevendo  a  tutela  antecipatória  nos  limites  da  cautelar,  

escancarando  a  “contradição  elementar”  de  se  conservar  como sendo  cautelar  uma 

espécie de tutela satisfativa reconhecidamente não cautelar (Vieira, 2002, p. 185-186).

As denominadas  tutelas  antecipatórias,  assim, consistem em provimentos  que 

visam à satisfação do direito alegado, provisoriamente. Não se trata de antecipação dos 

efeitos da sentença, visto que esta nem mesmo existe, mas sim dos conteúdos da Lei, os 

quais já se encontram preestabelecidos,  mediante o devido processo legislativo (Leal, 

2005a, p. 64-67). Cabe relembrar que ambas as espécies se inserem no gênero urgência 

de tutelas. E embora a diferenciação científica tenha sido transposta para a legislação, há 

autores, como Dinamarco, que informam haver muito mais semelhanças que aproximam 

as duas espécies de tutelas de urgência do que particularidades que as afastem, prevendo, 

inclusive, que a regra do art. 273, CPC, seja compreendida como um  poder geral de 

antecipação, disciplinando-se a procedimentalidade das tutelas antecipatórias, até que o 

legislador o faça, a partir dos dispositivos atinentes à tutela cautelar (Dinamarco, 2004, p. 

49  e  60).  Justifica  esta  visão,  ainda,  afirmando que  a  doutrina  não logrou êxito  em 

apontar  claramente  aquelas  particularidades  que  afastariam  tutelas  antecipatórias  e 

cautelares, sendo ambas, em verdade, “faces de uma mesma moeda”, que se voltam ao 

combate dos “males do tempo-inimigo” (Dinamarco, 2004, p. 49).

Ovídio Baptista, por um outro lado, parece ter compreendido bem a diferenciação 

entre  ambas  as  tutelas,  já  que  nega  este  extenso  ponto  de  contato  entre  as  tutelas 

antecipatória e cautelar. Formulando noção distintiva entre ambas, referindo-se de modo 

resumido à expressão “segurança para a execução” para designar as tutelas cautelares e 

“execução para a segurança” como designativa das tutelas antecipatórias (forte nas lições 

de Lopes da Costa), coube a Ovídio Baptista diferenciar ambas as tutelas através de uma 

revisão  dos  conceitos  de  Calamandrei,  para  quem  a  cautelaridade  se  associaria  à 
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provisoriedade.  Esse é  o  ponto-chave da ressemantização que o autor  gaúcho faz da 

relação entre a cautelaridade e dois elementos: temporariedade e provisoriedade.

Com efeito, demonstra Ovídio Baptista que a tutela caracterizada pelo signo da 

provisoriedade está condicionada a uma futura substituição, que se dará por uma outra 

“tutela”  (a  que  Zavascki,  2005, p.  17-18,  chama  de  “tutela  padrão  prometida  pelo 

Estado”, definitiva), o que se verifica, em verdade, não com as cautelares, mas com as 

antecipatórias, que versam conteúdo próprio daquela que será a “tutela definitiva” a lhes 

substituir  (Baptista  da  Silva,  2001,  p.  63-75). A  tutela  cautelar  associa-se  à 

temporariedade, na medida em que perdurará enquanto existir o denominado “estado de 

perigo”. Com estas considerações, Ovídio Baptista refuta as razões pelas quais alguns 

autores (de Calamandrei a Dinamarco) insistem em considerar a tutela cautelar como a 

tutela que se dá ao processo principal, servindo como “instrumento do instrumento”, isto 

é, sendo o “processo cautelar” um instrumento do “processo principal”. Esta confusão 

que Ovídio Baptista tenta eliminar está fortemente enraizada na noção de que a “lide 

cautelar” seria uma parcela da “lide principal”, que é única (como queriam Carnelutti e, 

recentemente,  Theodoro Júnior),  de modo que a “justa composição” da lide principal 

compreenderia a resolução da “lide cautelar”, a qual estaria solucionada, até então, pela 

tutela cautelar, substituída então pela “definitiva” (Baptista da Silva, 2001, p. 10 e segs).

As considerações de Ovídio Baptista foram suficientes para que se percebesse 

que a tutela cautelar se volta para uma dada  situação cautelanda, da qual advém uma 

“pretensão cautelar”, a qual se associa ao denominado “estado de perigo” (2001, p. 92). 

Assim, pode-se reservar às cautelares a compreensão de “tutela de simples segurança”, 

através da qual se busca assegurar provas, pessoas e coisas, segurança que se estabelece 

enquanto perdure o “estado de perigo”. Já o “caráter satisfativo” (provisório) pôde ser 

reservado às tutelas antecipatórias,  que, na expressão de grande parte dos estudiosos, 

permite a “antecipação dos efeitos da tutela-padrão prometida pelo Estado” (Zavascki, 

2005, p. 46-50),  antecipando-se os efeitos deste futuro provimento (Marinoni, 2001, p. 

210-219), satisfazendo-se antecipadamente as pretensões de quem a requereu. Ambas as 

tutelas urgentes, porém, consideradas por estes como tutelas colocadas à disposição da 

efetividade do processo, ou mesmo da jurisdição (cf. Chiovenda), de modo a permitir o 

combate ao tempo-inimigo (na lição carneluttiana, cf. Dinamarco, 2004, p. 49).

E se os provimentos de urgência são desacompanhados da observância de direitos 

fundamentais, as decisões a esse respeito são destituídas de constitucionalidade. Em tal 
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hipótese,  o  sentido  de  urgência  deve-nos  levar  a  repensar  quanto  ao  papel  da 

Administração Governativa na implementação dos direitos fundamentais positivados (em 

especial aqueles de natureza prestacional, que envolvem a alocação de recursos públicos, 

cf.  Sarlet,  2006b, p.  238),  mas não deixando ao judiciário um papel de salvador dos 

males.  Nestas  bases,  pode-se  afirmar  que  as  tutelas  de  urgência  só  serão  legítimas 

quando  precedidas  do  DEVIDO  PROCESSO  que,  para  ser  efetivo,  dependerá  da 

observância do adequado tempo legal (por todos os envolvidos), a fim de que princípios 

constitucionais do processo (contraditório, isonomia e ampla defesa) sejam observados. 

Pode-se até mesmo admitir a sumarização de tal tempo legal, mas com a manutenção da 

observância estrita do devido processo legislativo, cuja atividade de complementação / 

alteração do ordenamento jurídico deve se dar em bases discursivo-democráticas, bem 

como com a operacionalização adequada da função jurisdicional, ambos os elementos 

condicionadores de sua (do  tempo) estruturação, sob pena de se criar um problema na 

tentativa de se solucionar outro (o desrespeito às instituições processuais).

4  EFICÁCIA  DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  E  TUTELAS  URGENTES: 

CORRELAÇÕES

Um dos grandes problemas enfrentados pelos estudiosos, na pós-modernidade, é 

o que se refere à efetividade do processo. Segundo voz corrente em parte da doutrina, a 

ordinariedade resta tachada com a pecha de lenta, concedendo direitos de forma morosa, 

de modo que a fruição de direitos pelo processo se daria em um tempo além do que se 

consideraria adequado. A se seguir esta linha de pensamento, a efetividade fica entendida 

como um resultado a ser buscado no processo a qualquer custo, com a fruição de direitos 

dentro  do  lapso  temporal  mais  célere  possível,  ainda  que  se  inobservem  direitos  e 

garantias constitucionais.  E foi  com esse intuito  de busca incessante pela efetividade 

como sinônimo de celeridade  na chamada “prestação  jurisdicional”  que se  previu as 

tutelas provisórias no ordenamento jurídico nacional, tendo-se como referência o modelo 

italiano previsto na norma do art.  700 de seu  Codice  (Baptista  da Silva,  2001, p.  4; 

Zanferdini, 2002, p. 88). De início, e aqui se tomando ainda uma visão instrumentalista 

do  processo,  havia  somente  as  tutelas  cautelares  previstas  expressamente  em  Livro 

próprio do CPC brasileiro, a possibilitarem, pelo poder geral de cautela concedido ao 

magistrado (conforme previsão da regra do art. 798 e sua interpretação majoritária), a 
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concessão de medidas liminares a fim de que fosse formada (formulada) uma resposta 

mais rápida aos anseios por uma “justiça” célere e efetiva. Como dito alhures, tal medida 

destinava-se a assegurar um futuro “processo principal”, sendo considerado o “cautelar” 

um seu acessório, perdurando até que o processo principal se estruturasse, tudo como 

defendido por doutrina mais tradicional (instrumentalista).

Diante dessa função meramente garantista do processo cautelar, percebe-se que 

não havia possibilidade fossem concedidos provimentos cautelares suficientes para se 

satisfazer o direito material, mérito do processo principal. A partir disso surgiu um outro 

problema, o de como se reagir frente a situações que exigiam uma resposta rápida por 

parte do Estado e que, ainda, fosse apta a satisfazer a alegação de um direito material que 

necessitasse de fruição urgente. Sob tal argumento é que adviu, em 1994, a lei nº. 8.952, 

que mudou a redação do art. 273 do CPC, criando o instituto da antecipação de tutela, 

com pressupostos e requisitos específicos que, numa concepção tradicional, permitia a 

antecipação de efeitos de uma tutela que só seria concedida após o regular trâmite de um 

procedimento  de  cognição  exauriente  (futuramente,  portanto).  Dessa  forma,  poderia 

haver satisfatividade do direito em tempo hábil a fornecer um processo de resultados.

Na concepção instrumentalista, a efetividade do processo não poderia conviver 

com a segurança jurídica, devendo sempre um ceder para que o outro existisse. E foi em 

nome da efetividade do processo, abrindo-se mão da segurança de um processo plenário, 

com  todas  as  garantias  processuais,  que  surgiram  as  tutelas  provisórias.  O  grande 

problema  reside,  como  apontado,  no  próprio  conceito  do  que  seja  efetividade  do 

processo. Esta é sempre vista numa concepção utilitarista, de resultado, de celeridade na 

fruição de direitos. Em uma visão adequada ao modelo processual instituído em bases 

constitucionais,  aquela  idéia  de  efetividade  do  processo não  pode  prevalecer, 

notadamente se tomado o Processo como metodologia normativa de garantia de direitos 

fundamentais (Baracho, 1999, p. 119; Brêtas C. Dias, 2007, p. 228), e não apenas como 

uma mera relação jurídica entre as partes. E o conceito de efetividade está intimamente 

relacionado à  implementação de direitos fundamentais,  o que se dá por meio de um 

Processo que possibilite ampla argumentação em um espaço e em tempo adequados a 

permitirem a  construção  participada  da  decisão  final  que  afetará  as  partes,  as  quais 

deverão estar em condições de manifestação conforme as garantias constitucionais. O 

PROCESSO é  um espaço  que  permite  aos  envolvidos  o  exercício  da  dialogicidade, 

construindo uma decisão legítima e racional. Nesse aspecto a efetividade é um direito, 
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sendo que o procedimento (estrutura técnico-normativa de atos seqüenciais, cf. Fazzalari, 

1996, p. 77-79) é que deve ser efetivo, através da busca por uma fruição de direitos em 

tempo adequado (previsto em Lei), e sem que, para isso, seja necessário o atropelamento 

de garantias constitucionais. É necessário ser compreendido que a efetividade se dá pelo 

Processo, e não no Processo, pois é o Processo que permite a implementação de todos os 

direitos fundamentais (efetividade incluída). Não é a mera aceleração dos procedimentos 

a responsável pela efetividade processual, notadamente se invocada a pretexto de uma 

“justiça rápida”, trabalhada em bases autocráticas e centrado na figura de uma judicatura 

como emanação do poder de Estado, e não com um processo como garantia das partes na 

formação da melhor decisão (Leal, 2002, p. 105-115).

Não há dúvidas de que as espécies de tutelas provisórias são essenciais na pós-

modernidade, como já eram em quadras históricas precedentes, mas o problema está em 

se querer operacionalizá-las com base em juízos subjetivistas de julgadores. Deve-se, 

primeiramente, repensar o próprio conceito de “tutela”, não como algo que será  dado 

pelo julgador,  em uma emanação de sua própria vontade,  mas como a aplicação dos 

conteúdos já previstos no ordenamento jurídico (cf. Leal, 2005a, p. 67), de modo a se 

perceber a configuração de urgência das tutelas, e não de tutelas de urgência. O processo 

cautelar  também  deve  ser  retrabalhado  numa  perspectiva  de  autonomia  frente  ao 

processo de conhecimento (Baptista da Silva, 2000, p. 123-129), este de caráter plenário, 

em que já acertado o direito, reconhecendo-se à  cautelaridade  sua função própria de 

proteção a pessoas, bens ou provas que se encontrem em estado de perigo, a tal ponto 

que  possam  também  instruir  a  cognição,  mas  não  necessariamente.  Como 

definitivamente  não  pode  ser  considerada  a  cautelaridade,  em  toda  sua  extensão 

científica, é na condição acessória de um processo principal, servindo somente à garantia 

deste. Já a tutela antecipada deve ser entendida como uma antecipação da aplicabilidade 

da  Lei,  e  não  como  antecipação  de  uma  futura  sentença  que,  no  Estado  de  Direito 

Democrático, não é antecipada, mas fruto de uma construção participada das partes ao 

longo  da  estrutura  procedimental,  sendo  seu  deferimento  uma  decisão  interlocutória 

incidente sobre a prova, instituto estruturador dos procedimentos (Leal, 2005a, p. 52-53), 

e que será suficiente, ou não, a conduzir à verossimilhança das argumentações, e não a 

uma mera aparência de verdade ou de plausividade acerca do direito afirmado.

É nesse quadro que se verifica a dificuldade de aceitação da noção de antecipação 

de tutela assecuratória como positivada pela norma do inciso I do art. 273, CPC, uma vez 
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que em nosso direito não há dano que não seja reparável (Leal, 2005a, p. 74-77), não 

podendo  ser  invocada  a  premissa  de  irreparabilidade  do  dano  para  se  antecipar  a 

aplicabilidade dos conteúdos da Lei.  De igual  sorte,  também difícil  sustentar,  após a 

opção constitucional de 1988, o caso de antecipação de tutela punitiva (inciso II do art. 

273, CPC) pois, como mencionado por Rosemiro Leal (Leal, 2005a, p. 58-60), a defesa é 

um direito constitucionalmente assegurado, e não há como haver abuso se se atua dentro 

do tempo legal da defesa, além de não haver como se definir objetivamente o que é o 

manifesto propósito protelatório, sendo a expressão semantizada apenas pelo julgador.

Percebido  que  o  problema de implementação  de direitos  fundamentais  (os  de 

caráter  prestacional  em  especial)  refoge  à  competência  de  sua  fruição  pela  via 

jurisdicional do Estado, cumpre destacar que, segundo valiosa lição de Sarlet (2006a, p. 

34-36), todos têm eficácia (aptidão para a produção de efeitos) imediata,  sendo auto-

aplicáveis (Tavares, 2006, p. 218), conforme, inclusive, prescreve a norma do §1º, do art. 

5º, CR/88, em especial se levados em conta os limites traçados pelo princípio da reserva 

do possível  (Sarlet, 2006a, p. 40-41). Nesse sentido, deve-se ressaltar que os chamados 

direitos  de  defesa  têm  aplicabilidade  imediata,  eficácia  plena  e  judiciabilidade,  não 

podendo,  em hipótese  alguma,  serem desrespeitados  por  qualquer  agente  competente 

para o exercício das funções do Estado. Daí a inconstitucionalidade de qualquer lei ou 

provimento jurisdicional que ignore as garantias do Processo, já que essas podem ser 

consideradas direitos fundamentais de defesa, também segundo Sarlet (2006a, p. 11-12).

O problema,  portanto,  que  se  percebe  das  (situações  de)  urgências  de  tutela, 

envolvem, como dito, a operacionalização da função jurisdicional, não se tolerando o 

desrespeito aos direitos fundamentais, principalmente por sua ampla normatividade. Vale 

a pena ressaltar também que, segundo Leal (2005a, p. 64-67), as tutelas são legais, não 

jurisdicionais, afirmando-se que é a Lei que cria (institui) direitos e obrigações, sendo a 

única a poder limitar a liberdade (princípio da reserva legal, cf. art. 5º, II, CR/88). Daí 

não ser o provimento jurisdicional o concedente da tutela, exercendo a Lei esse papel, 

cabendo  aos  órgãos  jurisdicionais  a  eliminação  de  obstáculos  à  fruição  do  direito 

construído pelo Processo (nesse sentido: Vicente Maciel Júnior, 2006, p. 161-185).

5  DA  (IM)  POSSIBILIDADE  DE  SUMARIZAÇÃO  DA  COGNIÇÃO  NA 

DEMOCRACIA
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Além de todos os elementos componentes da teorização das urgências de tutela, 

uma outra técnica de que se utiliza o legislador para o combate ao  tempo-inimigo é a 

sumarização da cognição,  através da criação de procedimentos  em que a  atuação do 

advogado e os princípios constitucionais são considerados “formalidades” responsáveis 

por dilações indevidas, incluídos aí os meios e recursos da defesa ampla. O que se busca, 

sempre, é a sumarização da cognição, com o intuito de se alcançar a efetividade através 

da supressão de garantias constitucionais, como ocorre,  ex vi, com o procedimento dos 

Juizados Especiais, em que se dispensa a presença de advogado (em grande número das 

vezes),  profissional  tecnicamente  hábil  ao manuseio  do  jus  postulandi.  Tudo isso ao 

invés de se sumarizar o procedimento, preservando-se princípios constitucionais, como 

ocorre com o julgamento antecipado da lide, previsto na norma do art. 331, CPC.

Renomados processualistas da corrente instrumentalista  vislumbram a idéia de 

que a efetividade do processo (aqui no sentido de celeridade) foca-se na concentração 

cada vez maior de poderes nas mãos do juiz “Hércules” (expressão de Ronald Dworkin, 

cf. Araújo, 2003, p. 86-87), suprimindo-se etapas realizadas no procedimento em prol de 

uma rápida solução dos litígios. A busca para se obter as decisões judiciais em um tempo 

cada vez mais rápido remete à necessária cogitação sobre a possibilidade, ou não, de 

sumarização da cognição. Amplamente divulgadas são as lições de Kazuo Watanabe no 

que concerne à cognição e às suas modalidades (a título de exemplo: Watanabe, 1987, p. 

22 e 84-95). Com efeito, expõe o autor que a cognição se dota de um plano horizontal, 

que  se  estende  conforme  sejam  investigados  os  fatos, podendo  ser  exauriente  ou 

limitada, quando então, respectivamente, cabe ao juiz investigar todos os fatos ou apenas 

parte destes. Já no plano vertical a cognição poderá se revelar em sua completude, na 

medida em que se aprofunde no conhecimento do objeto demandado, ou na modalidade 

sumária, quando então se realizará com suporte em um juízo de mera probabilidade.

No Estado de Direito Democrático, contudo, a sumarização da cognição afronta 

direitos e garantias fundamentais e, por conseqüência, o devido processo legal.  Obter 

provimentos céleres através da sumarização da  cognitio é violar direitos fundamentais, 

deixando-se de lado o fato constatado de que é a cognição plena uma conquista histórica 

da humanidade (Leal, 2005b, p. 137). Quando se desrespeita a isonomia das partes, ou 

quando  se  limita  a  produção  de  provas  (exemplos  associados  à  sumarização  da 

cognição), atenta-se contra a idéia de que o processo é garantidor do discurso das partes. 

Vive-se no Estado brasileiro sob a égide do Estado Democrático de Direito, em que as 
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liberdades só podem ser limitadas pela Lei, e pelo qual todas as partes devem ser tratadas 

em  simétrica  paridade,  sendo-lhes  possibilitado,  através  de  profissional  técnica  e 

cientificamente habilitado, a apresentação de provas e argumentos para a construção e 

influência positiva na construção dos provimentos de que são destinatários (Brêtas C. 

Dias, 2007, p. 232), não podendo haver cerceamento ou inobservância de tais garantias, 

ainda que sob o pretexto de celeridade. Assim, percebendo-se que a cognição não é um 

ato isolado de  determinação do espírito do juiz,  como quer Dinamarco (2003, p. 359-

360),  não  pode  essa  ser  sumarizada,  devendo  ser  fruída  de  modo  pleno  pelos 

responsáveis por seus próprios destinos (princípio dispositivo), as partes.

Esse  é  o  sentido  do  princípio  democrático,  que  permite,  no  espaço  e  tempo 

adequadamente traçados em Lei,  a busca da legitimação dos interesses pessoais  pelo 

discurso racional (tecnicamente elaborado), desenvolvido no Processo. Assim, vê-se que 

a  sumarização  da  cognição  não  se  sustenta  na  democracia,  pela  impossibilidade  de 

coexistência  entre  o  modelo  traçado  para  o  Direito  brasileiro  e  os  reflexos  daquela 

técnica.  Poder-se-á  admitir  a  sumarização  do  procedimento,  não  da  cognição.  Na 

primeira, ao contrário do que ocorre nesta, direitos e garantias fundamentais são (ou, ao 

menos, devem ser) respeitados. Não há, nesta hipótese, a sobreposição da celeridade do 

Processo sobre o contraditório. Pode-se analisar o “tempo do processo” sob a perspectiva 

da sumarização do procedimento, quando se faz cumprir os prazos estabelecidos no CPC 

(conteúdo  legal),  ou  quando  se  o  reduz  de  modo  isonômico,  ou  mesmo  quando  se 

elimine as chamadas etapas mortas do processo (Brêtas C. Dias, 2007, p. 220) ou, ainda 

e por último, quando se retira do ordenamento procedimental os a-científicos “prazos 

impróprios”, ou aqueles que se concede às pessoas jurídicas de direito público interno, 

por ofensa ao princípio da isonomia (Tavares, 2007, p. 219).

A tutela legal, para ser efetiva, necessita sejam cumpridos os prazos legais, sejam 

eliminados os espaços de tempo sem movimentação procedimental  e, principalmente, 

seja cumprido o plano orçamentário, de modo a se estruturar operacionalmente os órgãos 

estatais encarregados do dever jurisdicional, a fim de se prestar a tutela legal adequada. 

Desta forma teríamos um procedimento que duraria o tempo necessário para o debate 

argumentativo das partes, a participação destas em todas as etapas procedimentais e a 

construção de um provimento com bases democráticas, disciplinado pela Constituição. O 

Estado  Democrático  de  Direito  não  coaduna  com a  busca  por  decisões  rápidas  que 

ofendam  princípios  constitucionais  (decisões  supostamente  justas),  mas  garante 
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legítimos  provimentos,  construídos  com  a  participação  dos  interessados  pelo  devido 

processo.

O que não se pode admitir é a restrição de etapas procedimentais e o cerceamento 

dos meios de defesa ou de participação das partes. Ainda que se admita a sumarização do 

procedimento  com a diminuição  dos  prazos  legais  em certas  hipóteses,  não  se  pode 

aceitar a sumarização da  cognitio, o que fere os princípios institutivos do Processo. É 

certo que os direitos fundamentais são de aplicação imediata,  sendo conceituados por 

Leal como títulos executivos (2002, p. 138; 2005a, p. 23-31). Porém, sua caracterização 

não autoriza ou justifica a concessão de  tutelas legais sem a observância de todas as 

etapas  procedimentais  e  dos  direitos  e  garantias  constitucionais.  O  que  se  busca  na 

Democracia é a implementação dos direitos fundamentais e a sua fruição por todos, e não 

uma tutela legal meramente célere (rápida)! O Processo não precisa ser efetivo desde que 

seja  legítimo, balizado pelos  direitos  e  garantias  fundamentais,  pelo  devido processo 

legal e disciplinador e viabilizador da jurisdição. Efetivo deve ser, assim, o Direito, a sua 

fruição e a conseqüente, pois que impostergável, tutela legal.

6 EFETIVIDADE DO PROCESSO E DO DIREITO: SIGNIFICADOS

Validade, eficácia, efetividade, urgência e  perigo de demora têm sido algumas 

das temáticas a ocupar a atenção de estudiosos, em especial da ciência processual. Com 

efeito,  o  reconhecimento  de  que  a  forma  original  do  procedimento  ordinário  seria 

incapaz  de  atender  a  tempo  e  modo  satisfatórios  a  prevenção  de  lesão  a  direitos, 

desencadeou, notadamente a partir da década de 90 do século XX, uma fúria legiferante 

voltada principalmente para a reforma do CPC brasileiro (LeaL, 2007, p. 253-259). As 

reformas pontuais que vêm sendo empreendidas evidenciam a impotência do Direito, em 

qualquer de suas acepções, quer como ciência, quer como fato social, quer como justiça, 

enfraquecido  pelo  enfrentamento  à  resistência  de  mecanismos  normativos  que  não 

cumprem sequer a função que se pretende deles quando inseridos no ordenamento.

Esta tem sido, dentre outras, a justificativa apresentada pelos que defendem a 

onda reformista que incide uma vez mais sobre o CPC, introduzindo no ordenamento 

jurídico brasileiro verdadeiros “comandos de força”, palavras de ordem subsidiadas por 

intensa penalização, todas à margem da Constituição Republicana de 1988, e em franca 

oposição ao Estado Democrático de Direito por aquela instituído. Ou seja: a inoperância 

5617



de alguns institutos faz com que se busque, cada vez mais,  a alteração da Lei  como 

solução para o enfrentamento do problema. Ocorre que a doutrina que incentiva (quando 

não  influencia  diretamente)  essa  que  acaba  por  se  revelar  uma  intrumentalização 

autoritária e autocrática do processo, parece não investigar em bases teórico-discursivas 

os problemas e suas teses respectivas. O não esclarecimento das bases teóricas (se é que 

são  existentes  nas  ondas  reformistas)  é  que  viabiliza  a  fartura  de  autoridade  que, 

deslocada de seu detentor legítimo (povo), vai repousar na figura de um decisor solitário 

(Leal, 2002, p. 105-115), transfigurando-se em autoritarismo.

O interessante é observar que grande parte das inovações legislativas vem em 

socorro da morosidade da resposta esperada dos órgãos jurisdicionais, mas não acarretam 

a aceleração daquela, e sim a supressão da participação das partes, fazendo com que a 

“justiça” seja distribuída de forma solitária pelo juiz, de modo não-processualizado (pela 

atuação conjunta das partes, em contraditório no espaço-tempo procedimental, o que se 

verifica  desde o devido processo legislativo).  Efetividade  tem sido tratada como um 

adjetivo esperado da atuação do judiciário (e do Processo), e não como substantivo do 

direito vigente no Estado brasileiro (Direito efetivo). Tome-se por exemplo a antecipação 

de tutela e os requisitos de perigo de demora e verossimilhança das alegações. O que se 

vê da antecipação dos conteúdos da tutela da Lei (Leal, 2005a, p. 67) é a necessidade de 

garantir o exercício do direito que se pleiteia, a fim de que esse possa vir a ser declarado 

no provimento final, não se perquirindo por uma qualidade instrumental do processo de 

garantir sua própria eficácia desde logo, ao mesmo tempo em que conserve a autoridade 

do prolator da decisão. Já os comandos normativos insertos nos arts. 461 e 461-A, CPC, 

emanam a  carga  sancionatória  que  subsidia  a  fraqueza  dos  comandos  jurisdicionais, 

destituídos  da  adesão  de  um  jurisdicionado  esclarecido  cuja  participação  em 

contraditório  na  construção  do  provimento  tenha  sido  oportunizada.  É  a  troca  do 

esclarecimento e da participação pela aceitação sob risco de sanção.

A efetividade  tem sido constantemente  acareada  com o tempo.  Este,  segundo 

Tavares  (2007, p.  216-218),  por  si  só  não  tem  interferência  alguma  no  processo  / 

procedimento, sendo de exclusiva responsabilidade das pessoas o uso e os reflexos do 

tempo. Afinal, de se indagar qual o fundamento epistemológico dessa co-relação efetivo 

/ rápido? E também não nos parece que a contraposição da efetividade seja a segurança 

jurídica  oferecida  pela  ordinariedade.  O que  se  explica:  é  dominante  em exposições 

doutrinárias a idéia de que “o processo não é efetivo” por ser demorado, pois a previsão 
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das várias etapas de seu desenvolvimento causam a inoperância da decisão afinal (ao 

final) obtida (Tavares, p. 220-222). Encontra-se também disseminada a idéia de que a 

não efetividade do processo se deve à necessidade de “segurança das decisões”, no caso, 

a segurança de uma decisão após o debate em contraditório pleno. O que nos parece é 

que os elementos contrapostos não podem ser confrontados justamente pela falta de uma 

ligação sistemática. A efetividade, em primeiro plano, só pode ser do Direito, e não do 

Processo (Leal, 2005a, p. 35-37), pois é o Direito (pré-visto na Lei) que não foi fruído e 

que deverá ser então estabelecido ou restabelecido, conforme o caso. Do Processo, se 

entendido este como o espaço-tempo procedimental devido (do devir), a ser construído 

pelas partes até o provimento final, há que se falar em fiscalização e não efetivação, pois 

a efetivação do Processo reside em seu próprio exercício como direito e como garantia 

(Leal, 2002, p. 41-45). Assim, não há como se contrapor a efetividade à segurança, ou 

mesmo como se imputar a esta última a razão para o uso mais extenso do tempo.

A efetividade  do  Direito  também será  decorrência  do  seu  exercício  (livre  ou 

decidido) após decisão em Processo, desde que antes haja esclarecimento e participação 

em todas as dimensões de criação, modificação e extensão do Direito. A efetividade do 

Direito  não se  liga  ainda  à  necessidade  de  sumarização  da cognição,  nem mesmo à 

necessidade de supressão do espaço discursivo (produção de defesa plena) quando se 

estiver diante de situações que exijam a segurança da antecipação dos conteúdos da Lei 

(em decisão interlocutória). Finalmente, o confronto não pode se dar entre a efetividade e 

a segurança jurídica pois tanto um quanto o outro são decorrentes do devido processo, 

não sendo “excluíveis” entre si sem prejuízos para a Democracia.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as considerações desenvolvidas neste estudo, as quais, contudo, estão longe 

de esgotar a temática, senão que formulam orientação geral acerca desta, percebe-se que 

o  tempo  não  é  um  inimigo do  processo,  atuando  como  fator  de  estruturação 

precedimental,  não  devendo  a  legislação,  para  implementar  direitos  fundamentais, 

desrespeitar  outros  tantos,  igualmente  previstos.  Na  verdade,  a  não  observância  dos 

postulados  do  Processo,  sob  o  citado  pretexto  de  combate  ao  tempo-inimigo,  é  que 

configura o grande problema, como se pretendeu traçar. Sumarizar a cognição não gera 

efetividade do Processo, e a efetividade do Direito (fruição deste em tempo útil)  não 
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pode se dar de forma arbitrária, mas sim legitimada, sob pena de se abandonar todas as 

conquistas  históricas  que orientaram nossa  Constituição.  O que  não é  percebido  por 

parcela da doutrina, neste tocante, é que o tempo não produz os efeitos maléficos a que 

se referem alguns, não produzindo, de fato, qualquer efeito. O que é capaz de produzir 

algum efeito são os conteúdos com os quais são preenchidos os lapsos temporais, e não o 

tempo em si (Tavares, 2007, p. 217-218). O tempo não é este dilapidador de direitos a 

que aludiu Carnelutti, não obstante o respeito que se deve prestar ao mestre. As tutelas 

de urgência (urgências de tutela) não se prestam à efetividade do Processo, pois o que 

deve ser efetivo mesmo é o implemento dos conteúdos da Lei, no espaço-tempo. Assim, 

tem-se que pela tutela antecipatória não se antecipa efeitos de uma tutela futura, mas sim 

se aplica, desde logo, os conteúdos da Lei, já como previamente acertados.

Igualmente, vê-se que com as tutelas cautelares efetiva-se o direito à segurança, 

em uma dada situação fática que demanda a asseguração de provas, pessoas e coisas, o 

que persiste enquanto dure a necessidade de cautela (enquanto dure, assim, a  situação 

cautelanda,  informadora  da  pretensão  à  cautela).  A  associação  entre  o  tempo  e  o 

Processo, nesta toada, não se viabiliza pelo combate daquele com a utilização deste, na 

busca por sua efetividade. Conjuga-se tempo e Processo pela exigência de uma eficiente 

atividade  governativa  judiciária  (Tavares,  2007,  p.  220-223),  e  pela  adoção  de 

procedimentos  que  não  malfiram  o  devido  processo  e  os  direitos  fundamentais,  já 

acertados  no  plano  constituinte.  Os  direitos  fundamentais,  inclusive,  da  forma  como 

instituídos  pelo  devido processo,  entendido  este  como o espaço  discursivo  instituído 

pelos  princípios  do contraditório,  da  ampla  defesa e  da  isonomia,  já  são dotados de 

liquidez  (auto-executoriedade)  e  certeza  (infungibilidade),  e  uma  vez  constantes  da 

Constituição,  compõem  esta  que  se  posta  à  semelhança  de  um  título  executivo  

cartularizado oponível à gestão governativa como forma de implemento dos direitos à 

vida, liberdade e dignidade, na expressão de Leal (2005a, p. 23-31). Esta é, inclusive, a 

chave do raciocínio para uma implementação real dos direitos e garantias fundamentais.

Estes direitos fundamentais, previamente acertados como estão, através de uma 

atividade  cognitiva  instituída  e  orientada  pela  principiologia  do  devido  processo 

constitucional (contraditório, ampla defesa e isonomia, cf. Leal, 2005b, p. 109-112), já 

estão dispostos na Constituição brasileira, e sua fruição e respectiva eficácia social se 

realizam pelo  devido  Processo,  em especial  diante  da  inércia  governamental  de  sua 

implementação ex officio. O Processo Constitucional, como garantia constante da cártula 
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constitucional, rege-se pela cognição plenária, tanto no campo de sua instituição quanto 

na  modelação  procedimental  (LEAL,  2005b,  p.  99-104),  e  é  por  esta  razão  que  se 

criticou a proposta de sumarização da cognição como defendida por alguns autores, em 

franco empreendimento contra o tempo em sua interação com o Processo. A cognição, 

como um espaço discursivo assegurado aos cidadãos para a realização, em contraditório, 

do acertamento de direitos, deve sempre se revelar exauriente, de modo a se assegurar a 

todos  os  envolvidos  a  devida  participação,  por  meio  dos  direitos  fundamentais 

assegurados no plano constitucional. Portanto, na democracia, com a garantia de ampla 

participação assegurada a todos, difícil a realização de uma cognição sumária.

A efetividade dos direitos, como aplicação dos conteúdos da Lei, como atuação 

do  Direito  já  posto  pelo  devido  processo,  não  requer  que  sejam  desatendidos  e 

malferidos os direitos fundamentais. A efetividade do Direito, e não do Processo, passa 

pela  eficiência  da  atividade  governativa  judiciária  e  pela  adoção  de  procedimentos 

adequados,  dentro  do  devido  processo  legal,  aplicando-se  os  conteúdos  normativos 

(Tavares, 2007, p. 221-222). O cumprimento dos prazos legais (por todos, inclusive os 

agentes  da  gestão  governativa),  a  finalização  irrestrita  das  etapas,  a  busca  de  que 

injustificáveis privilégios procedimentais sejam afastados, e a não-interrupção dos prazos 

são medidas que propiciam a efetividade do Direito e a conjugação entre Processo e 

tempo de forma democraticamente sustentável, respeitando-se direitos fundamentais e o 

devido Processo Constitucional. Como já afirmado ao longo deste breve estudo, a partir 

da constitucionalidade instituída aos 05 de outubro de 1988, o estudo da efetividade está 

realmente relacionado ao Processo, quando este estabelece as garantias de discursividade 

democrática em graus de ampla defesa, contraditório, isonomia, direitos do advogado e 

de  duração razoável  do processo.  Um estudo da Teoria  da  Efetividade  do  Processo, 

entendido este como uma instituição constitucionalizada,  supõe a implementação dos 

direitos fundamentais, o que quer dizer a eficácia jurídica, política, econômica e social 

dos conteúdos normativos da Constituição de 1988 e da infraconstitucionalidade, àquele 

atenta, sem os quais não se pode falar em Vivência, tampouco em existência de Vida 

Digna e Discurso Democrático, este que pressupõe iguais condições de esclarecimento 

dos participantes de uma Comunidade Jurídica.
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REPENSANDO O PODER JUDICIÁRIO: OS SISTEMAS DE SELEÇÃO DE 

JUIZES E SUAS IMPLICAÇÕES1

Claudia Rosane Roesler∗

RESUMO

O  artigo  analisa  os  sistemas  de  seleção  dos  juizes  nas  democracias  constitucionais, 

relacionando-o com os desafios e as transformações pelas quais passa o Poder Judiciário. 

Para tanto expõe sinteticamente a complexa posição assumida pelo Poder Judiciário nas 

referidas  democracias,  descrevendo  em  seguida  os  sistemas  de  seleção  forjados 

historicamente e apresentando ao leitor uma análise das vantagens e desvantagens que cada 

modelo apresenta.  Encerra-se  apontando a  necessidade de prever  sistemas de  formação 

inicial, continuada e de controle do desempenho das atividades judiciais a fim de garantir 

que as  tarefas  atribuídas  ao Poder  Judiciário  sejam desempenhadas  adequadamente  nos 

quadros dos sistemas jurídicos contemporâneos.
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ABSTRACT

This paper analyses the judge selection system in constitutional democracies and how it 

relates to the challenges and transformations which the Judiciary is undergoing.  The paper 

presents  a  brief  explanation  of  the  complex  position  taken  on  by  the  Judiciary  in  the 

constitutional democracies mentioned, and then continues to detail the development of the 

recruitment  systems  over  time and  analyses  the  advantages  and disadvantages  of  each 

model.   It concludes by pointing out the need for initial and ongoing training systems and 

regular  professional  assessment  to  ensure  the  tasks  assigned  to  the  Judiciary  may  be 

adequately carried out in contemporary legal systems. 

KEYWORDS

JUDICIARY  POWER;  JUDGE’S  RECRUITMENT;  JUDGE’S  BACKGROUND; 

STATE’S TRANSFORMATION; CONSTITUTIONAL DEMOCRACIES.

INTRODUÇÃO

O presente artigo versa sobre um tema bastante descuidado na literatura jurídica e 

das ciências sociais no Brasil: os mecanismos de seleção e de formação dos membros do 

Poder Judiciário, especialmente os juizes. Qualquer levantamento bibliográfico que se faça 

retornará como resultado um retrato bastante similar: uma quantidade razoável de pequenos 

textos  de  opinião  e  quase  nenhum  estudo  mais  aprofundado.  A  previsão,  no  bojo  da 

Reforma  do  Judiciário  iniciada  pela  EC  45/2004,  da  obrigatoriedade  dos  cursos  de 

formação inicial  para o  vitaliciamento  dos  juizes  e  dos  cursos  de formação continuada 

como  mecanismo  de  aferição  de  seu  desempenho  com vistas  à  promoção  na  carreira, 

suscitou, como seria de se esperar, alguma reflexão e tem levado os diversos segmentos do 

Judiciário brasileiro a intensificar os contatos com as escolas de formação estrangeiras, 

especialmente as européias. Estamos longe, no entanto, de possuir uma discussão sólida 
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que ampare a escolha de alternativas de modo a evitar a simples transposição dos modelos 

de outros países e/ou repetir os seus eventuais defeitos.

A mesma constatação vale  para  a  história  do Poder  Judiciário  no Brasil,  objeto 

pouquíssimo estudado pelos juristas e pelos cientistas sociais. Como discutir o sistema de 

formação inicial,  continuada ou a seleção de nossos juizes se sabemos tão pouco sobre 

como fazemos e  fizemos  essas  tarefas  ao  longo dos  anos? Como avaliar  os  resultados 

obtidos pelas experiências das escolas de formação estrangeiras se não temos conhecimento 

sobre a nossa própria realidade e, portanto, não sabemos o que podemos precisar?

A  discussão  dos  sistemas  de  seleção  dos  membros  do  Poder  Judiciário  nas 

democracias  constitucionais,  embora  ainda  bastante  descuidado  na  bibliografia 

especializada, vem ganhando destaque. Uma explicação intuitiva desse destaque pode ser 

encontrada rapidamente se atentarmos para o protagonismo que o Poder Judiciário adquiriu 

no  funcionamento  cotidiano  das  referidas  democracias,  nas  quais,  por  mandamento 

constitucional, atua como uma espécie de árbitro e garantidor dos processos de governo e 

de produção legislativa.

O  presente  artigo  analisa  esse  contexto  de  transformações  do  papel  do  Poder 

Judiciário  para,  logo  em  seguida,  colocá-lo  em  relação  com  o  tema  dos  mecanismos 

concretos  de  seleção  dos  juizes.  Mais  do  que  uma  visão  detalhada  dos  referidos 

mecanismos,  procura  fornecer  ao  leitor  um  panorama  geral  sobre  as  questões  que  se 

colocam  quando  se  pensa  nas  vantagens  e  desvantagens  dos  sistemas  historicamente 

construídos.

Para atingir esse objetivo, a análise inicia por uma sintética exposição das razões 

pelas  quais  se  pode  considerar  complexa  a  posição  do  Poder  Judiciário  nos  sistemas 

jurídicos  e  políticos  das  Sociedades  contemporâneas.  Mais  do  que  uma  discussão 

aprofundada,  trata-se  de  construir  um pano  de  fundo  em referência  ao  qual  possa  ser 

analisado o tema especifico desse artigo. No item seguinte descrevem-se as tipologias que 

classificam os sistemas de seleção de juizes e  se  analisa brevemente o seu surgimento 

histórico. No terceiro item apresentam-se as vantagens e desvantagens de cada sistema de 
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seleção. Nas considerações finais é ressaltada a necessidade de se debater os mecanismos 

de formação inicial, continuada e de acompanhamento das atividades judiciais a fim de 

garantir  um  desempenho  das  tarefas  atribuídas  ao  Poder  Judiciário  adequado  aos 

parâmetros dos sistemas jurídicos contemporâneos.

1 A COMPLEXIDADE DO PAPEL DESEMPENHADO PELO PODER 
JUDICIÁRIO

Como  bem  resumem  Pederzoli  e  Guarnieri  (1999),  as  modificações  que  as 

Sociedades  contemporâneas  enfrentam e que  afetam a  posição  do  Poder  Judiciário  são 

amplas e multifacetadas. Se, de um lado, podemos apontar uma mudança quantitativa na 

legislação, com o fenômeno que se conhece por “inflação legislativa”, também é correto 

vincular essa mudança quantitativa a uma outra de ordem qualitativa que se manifesta na 

produção de normas com características muito mais abertas e com as quais se transfere ao 

Poder Judiciário não mais o dever de “reparar” uma situação, voltando-se ao passado, mas 

de perseguir e atingir certos fins colocados como socialmente válidos e importantes. 

A passagem de um Estado Liberal, com a sua típica filosofia do laissez-faire, como 

destacam os autores mencionados acima, a uma atitude claramente interventiva do Estado 

de Bem-Estar Social,  leva a uma situação na qual não há praticamente nenhum assunto 

pertinente  ao convívio  social  no qual  o  Poder  Judiciário  não possa  vir  a  emitir  juízos. 

Ademais, a natureza diversa de muitos dos conflitos que a regulação jurídica do Estado de 

Bem-Estar Social impõe acarreta uma mudança no peso e no valor das decisões judiciais, 

cujos efeitos podem alcançar não apenas as partes diretamente envolvidas no processo, mas 

toda uma parcela da Sociedade. (PEDERZOLI; GUARNIERI, 1999)

As fronteiras entre administração, legislação e jurisdição tendem a se mostrar menos 

nítidas e  a  conseqüência prática  imediata  disso é  que o Poder  Judiciário  se  transforma 

também em responsável  pelas  modificações  sociais  e  pela  implementação  das  políticas 

públicas prescritas  na Constituição.  Sua atividade passa  a ser,  nestes,  termos,  de muito 

maior  visibilidade  e  de  muito  maior  responsabilidade  política.  A  doutrina  clássica  da 
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separação  de  poderes  perde  seu  potencial  explicativo  e  a  compreensão  da  divisão  de 

poderes  no  Estado  requer  que  se  analise  de  modo  mais  detido  e  em relação  com os 

múltiplos arranjos institucionais possíveis, as tarefas cumpridas pelo Poder Judiciário nas 

Sociedades contemporâneas. 2

Essa aproximação do Poder Judiciário ao Executivo e ao Legislativo não nos deve 

fazer perder de vista, no entanto, a sua qualidade de interventor que tem de ser provocado, 

ou seja, de que mesmo quando atua nessas novas funções, o Poder Judiciário não o faz com 

a sua própria iniciativa, mas depende de uma provocação externa para que possa agir. O 

grau de provocação a que é submetido, depende, por sua vez, de um complexo emaranhado 

de fatores econômicos, sociais e políticos, dentre eles a sua capacidade relativa de “dar 

respostas” aos problemas que lhe são apresentados em comparação ou em contraposição 

com os outros órgãos do Estado, bem como o grau de litigiosidade (que está relacionado 

com  questões  histórico-culturais)  da  Sociedade  na  qual  se  insere.  (PEDERZOLI; 

GUARNIERI, 1999)

A realidade complexa que cerca o Poder Judiciário pode ser colocada, portanto, nos 

seguintes termos: é um ator político na medida em que tem a responsabilidade de buscar 

fins sociais determinados na Constituição e controlar o cumprimento de funções políticas e 

de execução de programas dos outros poderes; é um ator passivo, ou seja, que necessita ser 

provocado; é um corpo coletivo, mas expressa uma parte considerável de sua atividade em 

decisões individuais, das quais, no entanto, se cobra coerência com o conjunto das decisões 

tomadas pelo corpo a que pertence; trabalha com um emaranhado legislativo cuja coerência 

e acessibilidade estão sobejamente conhecidas como precárias.

2 Segundo Pederzoli e Guarnieri, 1999, p. 21: “El hecho de que el juez sea también un legislador se considera 
ya hoy como una ‘obvia banalidad’ (Cappelletti, 1998: p.14). Los ámbitos de discrecionalidad de que dispone 
y las mismas características del procedimiento de decisión le llevan de hecho a participar en la formulación de 
las  políticas  públicas.  Igualmente  se  ha  visto  que  hoy  es  más  difícil  distinguir  entre  jurisdicción  y 
administración, sobre todo en lo que se refiere al impacto producido por las sentencias. Desde este punto de 
vista, la versión tradicional de la doctrina de la separación de poderes ya sufre una erosión visible. […] Y 
desde esta perspectiva si se quiere evaluar el papel que de hecho ha asumido la justicia, el reparto formal de 
las competencias es hoy un punto de referencia mucho menos útil que antaño: el sistema judicial tiende a 
actuar, en efecto, como una estructura multifuncional, que presenta numerosas áreas de superposición con las 
actividades demandas a las otras instituciones políticas.”

5628



Essa  visibilidade  política  e  social  do  Poder  Judiciário  traz  consigo  um  debate 

importante sobre a função judicial e seus limites e provoca nova série de indagações de 

caráter  prático:  Quem  são  os  juizes?  Como  são  recrutados?  Quais  os  mecanismos  de 

avaliação  e  controle  de  sua  atividade  jurisdicional?  Como  medimos  a  qualidade  dos 

“serviços” prestados pelos órgãos judiciais?3

Como resume Guarnieri (2001) a relação entre qualidade da prestação jurisdicional 

e as modalidades de seleção ou a formação que recebem os juizes, pode ser vista de pelo 

menos  três  importantes  ângulos.  Em  primeiro  lugar,  as  modalidades  pelas  quais  se 

escolhem  e  formam  os  membros  do  Poder  Judiciário  revestem-se  de  uma  especial 

importância para o funcionamento do sistema jurídico e refletem-se na qualidade global da 

justiça,  o que significa dizer  que para melhorar  a prestação jurisdicional  não basta  que 

pensemos  em como  organizar  melhor  os  tribunais,  se  não  incluímos  nessa  reflexão  a 

necessária qualificação profissional dos juizes que os compõem.

Em segundo lugar, se pensamos de um ponto de vista macro, o modo pelo qual são 

selecionados os membros do Poder Judiciário atua diretamente sobre o perfil de juiz que se 

produzirá e, a partir daí, sobre a concepção do Direito, do seu papel como juiz, da natureza 

e dos limites da sua função, que terá não apenas o juiz em sua dimensão singular, mas o 

próprio corpo judicial. 4

3 Ressaltando as implicações teóricas e práticas de pesquisas sobre essa temática, afirma Di Federico, 2005, p. 
V: “A research on the functioning of recruitment, professional evaluation, career, and discipline of judges and 
prosecutors in different countries has both scientific and practical implications. In analyzing and comparing 
those features in various judicial systems,  the values of independence and impartiality are in many ways 
revealed in their multifaceted aspects. In fact, the higher the actual guarantees of professional qualifications in 
the various systems, the higher also are the guarantees of independent and impartial behaviour of the judge 
(insofar as his technical preparation and his deeply rooted professional values make him far less likely to be 
receptive to improper external influences).”
4 Neste sentido, afirma Guarnieri, 2001, p. 26-27: “En efecto, aunque es verdad que no existe una relación 
estrecha entre características socioeconómicas, actitudes de los jueces y sus decisiones, los mecanismos de 
reclutamiento condicionan de todos os modos las características generales del cuerpo judicial, el tipo de juez e 
en  definitiva  la  concepción  del  papel  de  este  último  que  tiende  a  prevalecer  dentro  de  la  magistratura 
(MURPHY y TANENHAUS, 1972; GIBSON, 1983). Sobre todo, puesto que en los regímenes democráticos 
los jueces tras ser designados gozan de garantías de independencia cada vez mayores, su comportamiento 
depende cada vez menos de la influencia del gobierno o de los superiores jerárquicos y cada vez más de la 
concepción que se tenga del propio papel y en general de los valores que tienden a compartir. Por ello en estos 
términos se puede decir que las modalidades de reclutamiento de los jueces influyen en sus decisiones.”
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Em  terceiro  lugar,  as  modalidades  de  recrutamento  interferem  diretamente  na 

independência e imparcialidade dos juizes, as quais condicionam a qualidade da prestação 

jurisdicional,  especialmente  em  circunstâncias  como  as  atuais,  nas  quais  uma  parte 

considerável  da  atividade  judicial  desenvolve-se  controlando  a  constitucionalidade  e  a 

legalidade da atividade da administração pública e da produção legislativa. Assim, sistemas 

de recrutamento que privilegiam a capacidade profissional reforçam a independência ao 

produzir uma maior identificação com a função profissional exercida e diminuem o papel 

de influencias impróprias de caráter externo. (GUARNIERI, 2001).

2 OS SISTEMAS DE SELEÇÃO HISTORICAMENTE SURGIDOS

Atendendo a  uma perspectiva  histórica  tal  como a proposta  por  Van Caenegem 

(1991),  podemos  observar  que  a  história  européia  mostra  uma  lenta  mas  inexorável 

passagem do poder de julgar  das mãos dos leigos às mãos dos juristas,  entendidos em 

sentido  amplo  como  conhecedores  do  direito,  e  em  seguida  à  profissionalização, 

compreendida como o dedicar-se tão somente às tarefas pertinentes à instituição judiciária.5

Van Caenegem (1991, p. 127 e ss.) propõe uma tipologia para estudar a evolução 

histórica  européia  a  partir  do  momento  em  que  predominou  a  profissionalização,  nos 

seguintes termos: Tipo 1, nomeação pela autoridade política mais alta;  Tipo 2, eleições 

populares; Tipo 3, os juizes constituem uma casta advinda da aristocracia e da pequena 

nobreza ou  adquirem o cargo em um sistema baseado em procedimentos censitários (ser 

proprietários etc.). Utilizando esse esquema geral, o autor repassa rapidamente a história 

européia e demonstra que em termos formais a prevalência nos países europeus foi a do 

tipo 1, ou seja, a nomeação por parte do Rei, que, contudo, foi lentamente deslizando para 

um controle das nomeações por parte da própria elite profissional judiciária. A situação 

atual, no entanto, aponta bem mais para uma mistura dos três tipos que comparecem nos 

5 É necessário observar, no entanto, que isso é mais bem uma generalização do que uma afirmação fática, pois 
em praticamente todos os países ocidentais há alguma forma de atuação de tribunais constituídos por jurados 
leigos e atualmente em países como a Inglaterra um importante papel é destinado aos juizes de paz, dos quais 
não  se  exige  nem dedicação  exclusiva  nem formação  jurídica  em sentido  estrito.  Sobre  isso,  vide  Van 
Caenegem, 1991, p. 126 e ss.
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diversos países em diferentes graus, evidentemente que com as adaptações necessárias aos 

contextos políticos de Estados democráticos.6

Outra  tipologia  que  pode  nos  auxiliar  a  compreender  as  diferentes  soluções 

históricas  intentadas  para  a  seleção  dos  juízes  nos  regimes  políticos  democráticos  é  a 

proposta por Guarnieri (2001) com três tipos básicos: a designação por parte do Legislativo, 

do Executivo ou de ambos; a eleição direta pelos cidadãos; o concurso público, seguido ou 

não de um período de experiência prática inicial. A prevalência de um ou de outro sistema 

depende em larga medida da tradição jurídica de cada país e de seu processo de formação 

dos órgãos estatais.

É  possível  verificar  que  nos  países  da  Europa  continental  a  função  judicial 

incorporou-se  historicamente  ao  aparato  estatal  e  acabou  tornando-se  parte  da 

administração pública7.  Na Inglaterra8 e em alguns países da  common law, herdeiros da 

experiência  inglesa,  ao  contrário,  os  juizes  nunca  foram perfeitamente  incorporados  ao 

corpo administrativo do Estado. Nos Estados Unidos da América,  por conta da precoce 

democratização  do  sistema político,  produzida  antes  da  profissionalização  dos  aparatos 

públicos,  há  uma  maior  difusão  do  sistema  de  eleição  direta  e  um  maior  papel  das 

instituições políticas na escolha dos membros do Poder Judicial. (GUARNIERI, 2001)9.

Atendendo a essa diversidade de experiências políticas e de organização judicial, 

pode-se conceber, ainda que seja uma generalização, dois modelos básicos de recrutamento 

dos membros do Poder Judiciário nas Sociedades democráticas constitucionais: o do juiz 

“profissional”10, recrutado dentre membros bem-sucedidos de carreiras jurídicas e detentor 
6 Veja-se, neste sentido, a análise do autor sobre a Bélgica, seu país de origem, a Inglaterra e os Estados 
Unidos, com base na mencionada tipologia. Van Caenegem, 1991, p. 130-131.
7 Sinal  evidente  disso,  como apontam Pederzoli  e  Guarnieri,  1999, p.  40,  é  o  fato de que as  formas de 
recrutamento dos funcionários públicos é praticamente a mesma que a dos juizes e membros do Ministério 
Público, ou seja, que a concepção predominante os identifica a todos como parte do Estado.
8 Sobre as peculiaridades do sistema inglês, bastante diferente do sistema dos demais países europeus, pode-se 
consultar Pederzoli e Guarnieri, 1999, p. 34 e ss.
9 No mesmo sentido, Van Caenegem 1991, p. 131, a partir de sua tipologia, afirma uma relativa prevalência 
do tipo 2 (eleições populares) nos Estados Unidos. Vide também Pederzoli e Guarnieri, 1999, p.36 e ss, para 
uma descrição mais detalhada dos mecanismos utilizados para a seleção dos juizes.
10 Para auxiliar a visualizar melhor as implicações do modelo, pode-se utilizar a idade media dos ingressantes 
na magistratura, a qual se encontra na Inglaterra entre os 50 e os 60 anos e nos Estados Unidos, ao menos para 
a magistratura federal, mais prestigiada e importante do ponto de vista do sistema judicial, é menor do que na 
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de uma experiência profissional que abaliza a sua nomeação ao cargo e legitima o exercício 

da função jurisdicional, presente nos países vinculados à tradição da common law11; e o do 

juiz  “funcionário”  que,  mais  característico  dos  países  vinculados  à  tradição  romano-

germânica,  trabalha  com  sistemas  de  recrutamento  baseados  em  concursos  públicos  e 

aposta em um aprendizado da função no próprio exercício desta, dentro da organização 

judicial, pois o perfil geral do juiz recrutado é o de um jovem bacharel em Direito, cuja 

experiência profissional é pequena ou inexistente. (GUARNIERI, 2001)12

O modelo  burocrático ou do juiz  “funcionário” fica  mais  bem compreendido se 

atentamos para a sua origem histórica,  vinculada à reestruturação do Estado francês no 

período revolucionário.  Ele é, nesse sentindo, uma transcrição para fins de organização 

judiciária,  das  polêmicas  francesas  da  época  e  é  comumente  designado  como  modelo 

napoleônico  de  Poder  Judiciário.  A  influência  do  ideário  francês  levará  consigo  a 

disseminação do modelo para outros países da família romano-germânica, o que explica a 

presença de certa uniformidade na concepção da carreira judicial que nos permite falar em 

um “modelo”.

Esse  modelo,  por  sua  vez,  consubstancia-se,  conforme  aponta  García  Pascual 

(1997), como uma combinação da doutrina revolucionária francesa e da institucionalização 

de um quadro funcionarial técnico mais bem vinculado com a visão burocrática de Estado 

do que com as suas raízes revolucionárias e liberais. O juiz era entendido (e recrutado) para 

ser  um funcionário  do Estado encarregado da aplicação da legislação posta  pelo Poder 

Legislativo.  O  controle  de  seu  recrutamento  e  a  administração da  sua  carreira  vinha 

atribuído  ao  Poder  Executivo,  mostrando  assim  que,  apesar  da  teoria  de  separação  de 

poderes  ser  utilizada  como lugar  comum a  designar  a  natureza  e  os  vínculos  entre  os 

poderes do Estado, de fato o Poder Judiciário tinha pouco mais que o nome como poder 

efetivamente independente. 
Inglaterra  mas  consideravelmente  mais  alta  do  que  nos  países  da  Europa  continental.  A  respeito,  vide 
Pederzoli e Guarnieri, 1999, p. 37-38.
11 A  propósito  dessa  característica,  afirma  Iñaki  Agirreazkuenaga,  2004,  p.  12:  “Sin  embargo,  desde  la 
perspectiva del sistema de nombramiento o elección de los jueces  hay una clave que se repite  de modo 
constante en los modelos de corte anglosajón, y es la exigencia de una variada y sólida experiencia práctica a 
todos quienes vayan a ejercer funciones judiciales.”
12 Vide também em Pederzoli e Guarnieri, 1999, p. 63-64.
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O  quadro  acima  esboçado  fica  mais  claro  se  observarmos  que  a  experiência 

revolucionária  francesa  estava  baseada  em  uma  profunda  desconfiança  na  atividade 

judicial,  cuja  arbitrariedade  e  venalidade  procurará  controlar  de  todos  os  modos13, 

produzindo,  quase  paradoxalmente,  uma  dominação  e  um  enfraquecimento  do  Poder 

Judicial em vão tentada pela monarquia absolutista.14

A caracterização de um juiz, portanto, seguia o que convencionalmente passou à 

tradição do pensamento jurídico como “juiz boca-da-lei”, ou seja, um paradigma de atuação 

em tudo mecânico e  subordinado à  legalidade  estrita,  que garantiria  a  neutralidade  e a 

apoliticidade (aparentes) necessárias ao bom funcionamento do Estado.

Se nos fixamos no modelo e nos perguntamos pelas causas que o explicam, teremos, 

como bem resume García Pascual (1997) um quadro que pode ser sinteticamente resumido 

como uma combinação dos seguintes fatores: a) a aparição dos códigos e das regras rígidas 

para a atividade interpretativa; b) a disseminação das categorias dogmáticas da doutrina, 

presentes, por exemplo, na Escola da Exegese; c) a subtração da atividade administrativa do 

Estado do âmbito de julgamento da jurisdição ordinária; d) a inclusão do Poder Judiciário 

no âmbito de controle do Poder Executivo. 

3 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS DE SELEÇÃO 
SURGIDOS HISTORICAMENTE 

13 Para a reconstrução do ideário revolucionário francês sobre o papel e os limites do Poder Judiciário, vide 
García Pascual, 1997, especialmente p. 09-113.
14 Segundo Ibáñez e Movilla Alvarez, 1986, p. 41: “La Constitución del año VIII (1799) abandona el sistema 
de reclutamiento de los jueces por sufragio, para optar por la designación gubernamental y su organización 
burocrática como ‘carrera’. Por otra parte, como ha escrito Calamandrei, ‘poco a poco, inconscientemente, el 
Tribunal de Casación, creado como órgano de control negativo, puesto al margen del ordenamiento judicial, 
se transforma en un órgano jurisdiccional, colocado en la cúspide de las jerarquías judiciales, como regulador 
positivo de la jurisprudencia.’. ‘El proyecto, en vano perseguido por la monarquía absoluta, encontró por el 
contrario – a juicio de Giuliani y Picardi – una completa realización en la legislación napoleónica’, y ello se 
hizo posible mediante la reorganización de los jueces de acuerdo con el modelo burocrático como cuerpo de 
funcionarios, concentrando en el ejecutivo los mecanismos de selección y avance profesional, y estableciendo 
el  correspondiente  dispositivo  disciplinario.  Estructurando  a  la  magistratura  en  ‘une  série  d’echelons…, 
quelque peu analogues à ceux que l’on recontre dans l’armée.’.
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Evidentemente que ambos os sistemas abordados acima podem ser elogiados ou 

criticados  segundo  se  ressaltem  as  suas  características  específicas.  Assim,  se  parece 

razoável supor que o sistema de recrutamento de juizes dentre profissionais experimentados 

oferece vantagens óbvias, pois permite lidar com candidatos que são submetidos a uma 

avaliação  mais  duradoura  de  suas  capacidades  profissionais  e  de  suas  características 

psicológicas, e, portanto, garantiria uma qualidade maior para os membros da magistratura, 

também  é  verdade  que  se  nas  avaliações  interferem  condicionamentos  de  caráter 

clientelista, essa avaliação positiva teria de ser matizada. 

É  de  se  considerar,  ainda,  que  em  um  sistema  dessa  ordem,  o  seu  bom 

funcionamento  depende  em  larga  medida  da  presença  abundante  de  bons  candidatos 

dispostos a integrar os quadros da magistratura em detrimento das carreiras nas quais já 

consolidaram suas trajetórias profissionais, ou seja, é preciso, para que se possa escolher os 

melhores, que eles estejam dispostos a apresentarem-se para ocupar as vagas disponíveis e 

que a magistratura seja capaz de atraí-los e mantê-los. 

Por  fim,  deve-se  atentar  para  o  fato  de  que  a  circunstância  de  se  recrutar 

profissionais “formados” tende a reproduzir as características já presentes nas profissões 

jurídicas, o que pode significar um problema, especialmente se o grupo dos “recrutáveis” é 

bastante restrito, como no caso inglês15. Corre-se o risco, neste sentido, de contar com um 

corpo judicial cujo perfil esteja bastante distante do perfil médio da população do país e que 

possui pouca permeabilidade às minorias étnicas ou a grupos sociais menos favorecidos 

historicamente. 16

15 Considerando as características do sistema jurídico inglês e a recusa de codificar o Direito, Van Caenegem 
(1991, p.46) assim se expressa: “La magistratura inglese è tradizionalmente conservatrice, perche i giudici 
venivano i vengono reclutati fra le file dei più noti  avvocati, che per tradizione provengono dalla piccola 
nobiltà e dall’alta borghesia. Questo processo si è svolto in diverse maniere: in modo palese nel passato, 
quando l’accesso alle Inns of Court era chiuso per legge a coloro che non facevano parte dell’aristocrazia o 
della piccola nobiltá, e in modo piú sottile in epoche successive, quando si sceglieva tra i pochi che potevano 
permettersi un’instruzione in una scuola pubblica e ad Oxford o Cambridge.”
16 Neste sentido, afirma Guarnieri,  2001, p.29, ao explicitar  os problemas apontados ao sistema inglês de 
recrutamento: “Por ejemplo, hay pocas mujeres jueces así como hay pocos jueces pertenecientes a minorías 
étnicas. De hecho, el acceso a la profesión forense requiere un largo periodo de prácticas, que a menudo no 
son retribuidas, hecho que no puede dejar de tener una repercusión negativa para aquellos que proceden de 
familias de condición social modesta – y las minorías étnicas se encuentran a menudo entre ellas – o también 
para las mujeres, que a menudo, en la primera fase de su carrera profesional, tienen que hacerse cargo de criar 
a sus hijos.”.
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Se  avaliarmos  o  sistema  burocrático,  que  acima  chamamos  de  modelo  do  juiz 

“funcionário”, incorporado às estruturas estatais e participante de uma carreira estruturada, 

os  prós  e  contras  também  resultam  bastante  significativos.  De  um  lado,  uma  seleção 

baseada em provas, escritas ou orais, que avaliem os conhecimentos técnicos deve levar a 

uma  escolha  dos  melhores  capacitados  tecnicamente  para  a  função,  bem  como  evitar 

ingerências  externas  de  caráter  político  ou  abertamente  clientelistas.  Por  outro,  uma 

sistemática de seleção como os concursos públicos torna difícil avaliar as condições reais 

de capacidade para o exercício da atividade judicial, pois acaba por privilegiar a resposta a 

uma gama mais ou menos ampla de questões, em um momento localizado no tempo, a 

partir  do qual,  se o resultado é aceitável,  considera-se a pessoa como incluída em uma 

categoria profissional cujas atribuições são de alta responsabilidade política e social, muitas 

vezes com a vitaliciedade no cargo e com poucos (ou nenhum) mecanismos efetivos de 

formação inicial ou continuada.

Como ressalta Guarnieri (2001), vários são os problemas a serem enfrentados pelos 

sistemas burocráticos de recrutamento. Em primeiro lugar, a dificuldade em implantar-se 

um mecanismo  que  permita  alcançar  os  objetivos  institucionais  da  magistratura  e  que 

implica em obter um comportamento mais ou menos uniforme de seus membros. Isso se 

consegue, afirma o autor,  por uma combinação em graus variados, de duas opções: um 

recrutamento inicial altamente exigente que garanta a qualidade da pessoa que se recruta ou 

uma ênfase no treinamento e na comprovação das qualidades buscadas por meio de uma 

sistemática  de  sanções  positivas  e  negativas  capazes  de  estimular  os  comportamentos 

desejados pela organização. A estruturação da carreira e dos mecanismos de avaliação para 

a progressão nela17, bem como as estruturas de formação continuada que se podem vincular 

a isso são, portanto, fundamentais nesse contexto. 

Em segundo lugar, a circunstância de que o modelo suponha um perfil generalista 

de juiz, capaz de desempenhar muitas funções e de conhecer (e bem) todos os ramos do 

17 É  de  se  registrar,  neste  sentido,  a  experiência  italiana,  que  aboliu  a  carreira  judicial  enquanto  um 
escalonamento de tipo hierárquico-burocrático, num esforço de democratização do Poder Judiciário. Sobre a 
experiência italiana muito se produziu em termos de análise, mas pode-se consultar, para uma idéia geral de 
como funciona o sistema, a Pederzoli, 2001 e a Di Federico, 2005, p. 127 e ss.
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Direito18. Por fim, mas não por último em grau de importância, a problemática nascida da 

formação técnico-jurídica altamente legalista que marca os sistemas de ensino do Direito 

dos países nos quais se utiliza o modelo de juiz “funcionário” e que estão francamente 

inadequados ao perfil que as Constituições desses mesmos sistemas jurídicos exigem. 19

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A origem histórica do sistema de seleção denominado de burocrático ou do juiz 

“funcionário” como se viu acima, deixou marcas indeléveis e se tal desenho institucional 

foi  adequado um dia,  certamente  deixou de sê-lo  com as  transformações  sofridas  pelo 

Estado e pela Sociedade contemporâneos. 

Um  sistema  de  recrutamento  que  buscava  um  perfil  de  juiz  “boca-da-lei”, 

certamente  está  pouco  adequado  para  as  novas  necessidades  dos  sistemas  jurídicos 

contemporâneos, visto que não se espera que o juiz contemporâneo seja apenas a “boca-da-

lei”. De outra parte, a constitucionalização de todo o Direito, a abertura principiológica 

deste e o crescimento do controle da atividade dos outros poderes pelo Judiciário trazem à 

tona a necessidade inquestionável de se preparar e bem os profissionais que exercerão essas 

atividades, dada a sua relevância social e política. 

18 Neste sentido, afirma Pederzoli, 2001, p. 83: “Por último, en estos contextos, las estructuras organizativas 
tienen aún la impronta de modelos culturales expresados por la ciencia jurídica – el carácter sistemático y 
autosuficiente de esta disciplina, la idea de un juez ‘omnisciente’ que debería ser capaz de abarcar a todas las 
ramas del Derecho – y que deja todavía vislumbrar una cierta desconfianza respecto a la especialización de las 
asignaturas  no  jurídicas.  Así  el  generalismo  sigue  impregnando  no  sólo  la  formación  universitaria  sino 
también la práctica y las propias modalidades de asignación a las funciones de los magistrados.”
19 Resumindo  os  traços  característicos  da  função  judicial  presentes  na  Constituição  espanhola  de  1978, 
Jiménez Asensio, 2001, p. 166, assim os define: “A mi juicio, sin introducirme ahora en mayores detalles, es 
preceptivo detenerse en cinco grandes elementos que definen actualmente la posición institucional del juez en  
nuestro  sistema  constitucional y  estos  son  los  siguientes:  a)  el  juez  como ‘juez  de  legalidad’  y,  como 
consecuencia obligada, las insuficiencias que esta tradicional definición presenta en nuestros días; b) el juez 
como  ‘garante de los derechos fundamentales’ de los ciudadanos,  esto es, su configuración como primer 
eslabón en el refuerzo de su posición constitucional; c) el juez ordinario como juez de la constitucionalidad, 
lo que supone un segundo e importante refuerzo de su posición constitucional; d) el juez español como juez 
del Derecho comunitario, con su innegable dimensión europea o supranacional; y e)  el juez español como 
poder que actúa en el marco de un Estado compuesto que se caracteriza por la pluralidad de ordenamientos, 
por el pluralismo lingüístico y, en fin, por aunar en su seno diferentes sensibilidades culturales y políticas.” 
(grifos do autor).
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A dimensão política da atividade judicial, seu caráter valorativo e a implementação 

de um padrão ético de conduta profissional que auxilie a controlar a discricionariedade e a 

evitar o abuso de poder são, sem dúvida, uma tarefa necessária para os sistemas jurídicos 

contemporâneos.

A complexidade que se entrevê na análise realizada evidencia claramente que, mais 

do  que  simplesmente  avaliar  a  sistemática  de  recrutamento,  faz-se  necessário  também 

avaliar  se  e  como os  juizes  recém-recrutados  são  formados,  ou  seja,  a  existência  e  as 

características  de  sistemas  de  formação  que  denominaremos  de  “inicial”  por  estarem 

adstritas ao período no qual os recrutados ainda não exercem as suas funções típicas ou não 

as exercem de maneira plena e autônoma. Integrados ao quadro funcional e gozando da 

plenitude das garantias e arcando com as responsabilidades da função, cabe agora verificar 

se e como se prevê formas de acompanhamento do cumprimento da função, bem como 

mecanismos  de  formação  que  denominaremos  “continuada”  para  designarmos  aquelas 

atividades formativas que coincidem com o pleno exercício da função jurisdicional.

As vantagens e desvantagens que se pode encontrar em cada um dos sistemas de 

recrutamento  historicamente  surgidos são matizadas,  como se pode facilmente concluir, 

pela formulação de políticas de formação inicial, de formação continuada e de controle da 

atividade jurisdicional. Mais do que o simples processo de escolha dos futuros juizes, a 

discussão acima realizada aponta claramente para o fato de que há de se pensar e debater 

seriamente essas políticas a fim de garantir um Poder Judiciário adaptado às exigências dos 

sistemas jurídicos contemporâneos.

A previsão, na Emenda Constitucional 45 de 2004 da obrigatoriedade da formação 

inicial e da formação continuada põe o tema na ordem do dia no Brasil. Já não era sem 

tempo. A exemplo do que ocorre em outros países que partilham com o Brasil o modelo 

burocrático  de  seleção  de  juizes,  há  que  se  desenhar  cuidadosamente  as  políticas  de 

formação inicial, continuada e de controle da atividade judicial. Discutir que perfil de juiz 

temos e que formação gostaríamos que tivesse é um pequeno primeiro passo nessa direção.
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Se não há grande dificuldade em localizar o sistema de seleção brasileiro dentre os 

do modelo burocrático, necessário se faz, no entanto, investigar os mecanismos concretos 

historicamente  empregados,  bem  como  a  configuração  atual  da  seleção,  a  fim  de 

compreender  como os  problemas  acima  apontados  aparecem na  realidade  brasileira  do 

Poder Judiciário.  Do mesmo modo, cabe verificar como e em que medida iniciativas de 

formação  continuada  e  de  formação  inicial  vem  sendo  tomadas,  em  cumprimento  ao 

disposto na EC 45/2004.

A  exemplo  do  que  ocorreu  em  muitos  paises  da  família  romano-germânica,  a 

previsão  dos  concursos  públicos  como  mecanismo  de  seleção  no  Brasil  aconteceu  no 

momento histórico em que se buscou uma maior profissionalização do serviço público20, 

exigindo-se a apresentação de conhecimentos técnicos específicos que o concurso deveria 

aferir,  bem  como  evitando  o  alinhamento  meramente  político  do  juiz  a  determinados 

interesses. Se na década de 1930, quando foi instituído o concurso público no Brasil, isso 

era a praxe estabelecida dentre os paises similares em termos de sistema jurídico, logo em 

seguida esses mesmos países desenvolverão iniciativas institucionais de formação inicial e 

continuada mediante a criação de escolas de formação. Neste sentido, a escola espanhola é 

criada pela ditadura franquista em 1944 e a escola francesa é instaurada em 195821.

No Brasil nada disso ocorreu de modo sistemático ou planejado. O mais próximo da 

experiência de escolas de formação que tivemos até recentemente foram as escolas criadas 

pelos tribunais e pelas associações estaduais ou federais de juizes, cujo perfil se delineou 

em torno da preparação para os concursos de acesso à magistratura.  Cursos esses, diga-se 

de  passagem,  tornados  um  mecanismo  de  socialização  importante  e  não  devidamente 

analisado dos futuros integrantes da magistratura e,  além disso,  um excelente modo de 

financiamento das próprias escolas de magistratura.

20 Assim, por exemplo, a literatura espanhola registra que a criação do sistema de concurso público, previsto 
pela Constituição de 1869 e regulamentado por lei em 1870, atendia a um desejo de profissionalização e 
estabilidade para o serviço público que deveria ocasionar uma maior eficiência.  Neste sentido JIMENEZ 
ASENSIO, 2001.
21 Sobre o sistema francês pode-se consultar: DÍEZ-PICAZO, 2001, p. 41-56.
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Neste  sentido o levantamento  realizado por  Targa  (2006)  confirma que a  maior 

parte  das  escolas  existentes  tem  um  importante  foco  de  atividade  na  preparação  dos 

candidatos  à  magistratura,  oferecendo  regularmente  cursos  de  preparação  enquanto 

dedicam uma pequena parte de sua atenção aos cursos de formação, inicial ou continuada, 

dos magistrados.

Na ausência  de  informações  mais  amplas  e  de  uma discussão  bem realizada,  a 

implementação  das  exigências  da  Emenda  Constitucional  45/2004  corre  o  risco  de  ser 

efetivada sem que a comunidade jurídica e a sociedade brasileira possam opinar sobre os 

seus rumos, reforçando, aliás, uma tendência corporativista de considerar que os assuntos 

pertinentes  à  seleção  e  formação  de  juizes  dizem  respeito  e  devem  ser  tratados 

exclusivamente interna corporis.

A relevância do papel cumprido pelo Poder Judiciário nas democracias ocidentais e 

a complexidade das questões que apontamos,  ainda que brevemente, ao longo de nossa 

análise mostram que este tema não pode e nem deve ser tratado como um assunto técnico-

burocrático.
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A GESTÃO DEMOCRATICA NA ESFERA LOCAL E SUA INTERFACE COM 

O PRINCÍPIO FEDERATIVO E O ESTATUTO DA CIDADE

Claudine Freire Rodembusch∗

Ricardo Hermany∗

RESUMO

O presente artigo versa sobre os principais aspectos do Estatuto da Cidade, sobretudo 

dos instrumentos de gestão democrática da cidade, frente ao princípio federativo e a 

repartição  constitucional  de  competências.  Desta  forma,  em um primeiro  momento 

serão analisados as principais características do Federalismo, da sua origem, conceito e 

princípios,  posteriormente,  discorrer  sobre  aqueles  que,  segundo  as  disposições  da 

Constituição Federal,  constituem os entes  federativos brasileiros,  bem como sobre a 

repartição constitucional  de competências.  Por fim, discorre-se sobre o fenômeno de 

reconhecimento  da importância  do poder  local,  sobretudo da inclusão do Município 

como ente federativo, para a consecução das demandas de interesse local, destacando-

se, neste sentido, aquelas referentes à política urbana e à gestão democrática da cidade.

PALAVRAS-CHAVE

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS; ESTATUTO DA CIDADE; 

FEDERALISMO.

ABSTRACT

The present article turns on the main aspects of the Statute of the City, over all of the 

instruments of democratic management of the city, at the outset federative front and the 

constitutional  distribution  of  abilities.  In  such  a  way,  at  a  first  moment  the  main 

characteristics of the Federalism, of its origin will be analyzed, concept and principles, 

later, to discourse on that, according to disposals of the Federal Constitution, constitute 

the Brazilian federative beings, as well as on the constitutional distribution of abilities. 

 Advogada, especialista em Demandas Sociais e Políticas Públicas, mestranda pela Universidade de Santa 
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Finally, it is discoursed on the phenomenon of recognition of the importance of the local 

power, over all of the inclusion of the City as federative being, for the achievement of 

the demands of local interest, being distinguished, in this direction, those referring ones 

to the urban politics and the democratic management of the city. 

KEYWORDS

CONSTITUTIONAL ABILITIES; STATUTE OF THE CITY; FEDERALISM

Introdução

A  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  através  das 

disposições dos artigos 1° e 18, manteve a recepção do Federalismo como forma de 

Estado, forma esta assumida já em 1889 com a proclamação da República, cuja origem 

advém da constituição  norte-americana  de 1787.  Neste  sentido,  segundo a doutrina, 

podemos verificar  que  o princípio federativo é  caracterizado pela união de  diversas 

coletividades  político-autônomas,  sendo  que,  no  Brasil,  conforme  as  disposições 

constitucionais mencionadas, esta composição é efetivada pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, todos incluídos na estrutura e organização político-administrativa 

brasileira.

Destacados os componentes que fazem parte da estrutura e organização político-

administrativa da nossa República Federativa, importante realizarmos uma análise sobre 

a natureza ou não federativa de cada uma destas entidades, bem como, de forma a não 

esgotar o tema, sobre a repartição constitucional das competências que cabem a cada 

qual, caracterizando, desta forma, a autonomia federativa que existe entre as diversas 

coletividades político-autônomas que compõe o Estado Federal brasileiro.

Por fim, tendo em vista que o objetivo do presente artigo é o estudo dos principais 

aspectos sobre o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei n° 10.257, de 10 de julho de 

2001, frente ao princípio federativo e à repartição constitucional de competências, já 

analisados  anteriormente,  iremos  discorrer  sobre  o  tema  da  gestão  democrática  da 

cidade,  sobretudo  verificando  a  importância  do  Município,  como  ente  federativo, 
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juntamente com a sociedade, na aplicação e efetivação das diretrizes e instrumentos do 

referido diploma legal.

1. Breves considerações sobre o princípio federativo

O princípio federativo, advém da expressão do Direito Constitucional denominada 

federalismo, que, segundo Ramos1, embora seu gérmen seja encontrado em Platão, em 

A República, sua concepção é inerente ao Estado Moderno. 

De  acordo  com  Garcia-Pelayo2,  o  Estado  Federal  aparece  como  forma 

intermediária  entre  a  Confederação  e  o  Estado  Unitário,  que  eram  as  modalidades 

conhecidas  no  final  do  Século  XVIII,  quando  as  treze  colônias  norte-americanas 

tornam-se independentes. É, portanto, com a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, 

que  surge  realmente  o  primeiro  regime  federalista  do  mundo,  a  partir  de  uma 

experiência inicialmente confederalista, logo após a independência. 

A partir daí, seguem-se os modelos federalistas da Suíça (1848) e da Alemanha 

(1871), que se caracterizam como um federalismo por agregação, em que os estados, 

anteriormente soberanos,  unem-se por um Pacto Federativo,  chamada Federação por 

força  centrípeta.  Contrariamente,  a  federação  brasileira,  que  surge  de  um  estado 

unitário,  que  por  uma  decisão  constitucional  sua,  confere  autonomia  às  províncias, 

passando a  ser  uma Federação,  denomina-se  Federação  por  força  centrífuga  ou  por 

desagregação.

Segundo  José  Afonso  da  Silva,  o  federalismo  se  caracteriza  pela  união  de 

coletividades políticas autônomas, sendo, portanto, uma forma de Estado, denominada 

de  federação  ou  Estado Federal.3 É  extremamente  complicada  a  questão  relativa  à 

conceituação do Federalismo, pois, como bem observa Dalmo de Abreu Dallari4, não há 

conceituação uniforme de estado federal.

1 RAMOS, Dircêo Torrecillas.  O Federalismo Assimétrico.  2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 26.
2 GARCIA-PELAYO, Manuel.  Derecho Constitucional  Comparado.   7. ed., Madrid: Manuales de la 
Revista Occidente, 1964, p. 216.  In: RIBEIRO, Ricardo Lodi.  Federalismo fiscal e reforma tributária. 
Disponível na Internet em www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 27 de julho de 2006.
3 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 13. ed.,  revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., p. 101.
4 DALLARI, Dalmo de Abreu.  O Estado Federal.  São Paulo: Ática, 1986, p. 77/78.
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O que caracteriza o Estado Federal é que a repartição de competências entre a 

União  (poder  central)  e  os  Estados  (poder  local),  é  estabelecida  pela  própria 

Constituição Federal,  que deve garantir  a possibilidade dos Estados participarem da 

formação da ordem jurídica central e a existência de órgão judiciário de cúpula capaz de 

garantir o primado do Pacto Federativo estabelecido na Constituição.5

Ainda,  como  forma  de  complementação,  é  de  suma  importante  diferenciar 

federalismo de federação, distinção esta muito bem preconizada por José Alfredo de 

Oliveira Baracho:
O termo  federalismo,  em uma  primeira  perspectiva,  vincula-se  às  idéias, 
valores e concepções do mundo, que exprimem uma filosofia compreensiva 
da adversidade na unidade. Quanto à federação, é entendida como forma de 
aplicação  concreta  do  federalismo,  objetivando  incorporar  as  unidades 
autônomas  ao exercício  de  um governo central,  sob  bases  constitucionais 
rigorosas. 6

A  classificação  das  formas  de  Estado,  doutrinariamente,  não  é  pacífica.  A 

tradicional classificação entre as formas de Estado faz a divisão entre Estado Unitário e 

Estado Federal. Alexandre Moraes7 afirma que o Estado Unitário se caracteriza pela 

centralização político-administrativa em um único centro de poder produtor de decisões. 

O Estado Federal, por sua vez, é definido pelo autor como a união de Estados, prevista 

na Constituição, em que estes possuem autonomia e participação política. Esta forma de 

Estado  pressupõe  a  consagração  de  certas  normas  constitucionais  para  a  sua 

configuração  e  para  a  manutenção  de  sua  indissolubilidade.  Como  forma  de 

complementação, Dircêo Torrecillas Ramos8 faz uma moderna classificação das formas 

de Estado, afirmando haver quatro formas de Estado, que são: Estado Unitário, Estado 

Unitário  Descentralizado,  Estado  Constitucionalmente  Descentralizado  e  o  Estado 

Federal.

Cumpre-nos  destacar  uma  importante  distinção,  qual  seja,  entre  soberania  e 

autonomia. Assim, o Estado Federal, como um todo e dotado de personalidade jurídica 

de Direito Público internacional, através da União é o único titular da soberania, que 

5 KELSEN, Hans.  Teoria Geral do Direito e do Estado.  Tradução de Luís Carlos Borges, São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 451.
6 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. A federação e a revisão constitucional. As novas técnicas dos 
equilíbrios  constitucionais  e  as  relações  financeiras.  A cláusula  federativa  e  a  proteção  da  forma de 
Estado na Constituição de 1988. IN: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Vol. 12, 
n. 3, jul./set. de 1994, p. 32.
7 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 22.
8 RAMOS, Dircêo Torrecillas. O Federalismo assimétrico. São Paulo: Plêiade, 1998, p. 29-32.
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consiste no poder supremo de autodeterminação, enquanto que os Estados Federados, 

entidades federativas, são titulares, tão-somente, de autonomia, compreendida como o 

governo  próprio  dentro  do  círculo  de  competências  traçadas  pela  Constituição  

Federal.9 

São, portanto, os Estados Federados as entidades que dão estrutura conceitual à 

forma de Estado federalista. Assinala José Afonso da Silva que não se deve confundir a 

Federação com a figura da União:
Estado Federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de Direito Público 
Internacional.  A União é a entidade federal formada pela reunião das partes 
componentes,  constituindo  pessoa  jurídica  de  Direito  Público  interno, 
autônoma em relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas da 
soberania  do  Estado  brasileiro.   Os  Estados-membros são  entidades 
federativas componentes, dotadas de autonomia e também de personalidade 
jurídica de Direito Público interno.10

No Brasil,  a forma federativa foi assumida já em 1889 com a proclamação da 

República,  mantendo-se  até  o  presente momento  constitucional,  sendo recebida pela 

Constituição  Federativa  do  Brasil  de  1988,  conforme  se  assevera  na  declaração 

constante no artigo 1°: “Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel  dos Estados e Municípios e  do Distrito  Federal,  constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] (grifo nosso).”

A doutrina destaca que, pelo princípio federativo, o Estado Federal ou federação 

é constituído, segundo os países em que é adotado, pela união de diversas coletividades 

político-autônomas,  sendo  que,  no  Brasil,  esta  composição  é  efetivada  pela  União, 

Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  todos  incluídos  na  estrutura  e  organização 

político-administrativa  brasileira,  segundo  se  verifica  pelo  artigo  18  que,  em 

complementaridade  ao  artigo  1°,  explicita  um  dos  mais  importantes  princípios 

fundamentais do Estado Federal, qual seja, o princípio da indissociabilidade: “Art. 18. 

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 

desta Constituição”.

Ao lado  do  referido  princípio,  Raul  Machado  Horta11 destaca,  a  despeito  dos 

vários  modelos  federalistas,  que  são  elementos  essenciais  formadores  do  regime 

9 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 13. ed.,  revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1997, p. 102.
10 Ibidem, p. 102.
11 HORTA, Raul Machado.  Direito Constitucional.  2. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 483.
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federativo:  a)  indissolubilidade  do  vínculo  federativo;  b)  pluralidade  dos  entes 

constitutivos;  c)  soberania  da  União;  d)  autonomia  constitucional  e  federativa  dos 

Estados;  e)  repartição  constitucional  das  competências;  f)  intervenção  federal  nos 

Estados;  g)  iniciativa  dos  poderes  estaduais  para  propor  alteração  na  Constituição 

Federal;  h)  poder  judiciário  estadual  distinto  em sua  organização  e  competência  do 

poder judiciário federal; i) competência tributária da União e dos Estados, observada a 

particularização dos tributos de cada um deles.

Ainda,  dentre  as  características  básicas  da  Federação,  destacamos:  rigidez 

constitucional; distribuição do poder político no plano federal e estadual, concedendo 

soberania para o Estado Federal e autonomia para os Estados membros, autonomia essa, 

política; a base jurídica do Estado Federado é a Constituição, que fixa competências da 

União e dos Estados membros; composição do Poder Legislativo na forma Bicameral; e 

supremacia do Poder Judiciário.

Através  de  uma breve  análise,  podemos verificar  que o Estado brasileiro  está 

construído  sobre  tais  princípios,  assim  como  sobre  os  moldes  característicos  da 

federação, senão vejamos: 

a) a Constituição brasileira é rígida (o artigo 60 determina as cláusulas pétreas – 

cuja alteração não pode se dar nem por Emenda Constitucional);

b)  distribui  o  poder  político  entre  os  entes  federados,  discriminando  suas 

respectivas competências:  federal  (artigos 21, 22, 153 e 154), estadual  (artigos 25 e 

155), municipal (artigos 30 e 156) e distrital (artigos 24, 32 e seus parágrafos, 147, 

final, 155 e 156), tema que iremos discorrer no tópico seguinte;

c)  o  Poder  Legislativo  é  bicameral  (artigo  44),  representado  pelo  Congresso 

Nacional, dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal;

d) o Supremo Tribunal Federal funciona como o guardião da Constituição, nos 

termos do artigo 102, “caput”.

Ao  destacarmos,  de  forma  a  não  esgotar  o  tema,  os  principais  aspectos  do 

Federalismo, da sua origem, conceito,  princípios e  características,  verifica-se que os 

mesmos possuem estreita ligação com a constituição do Estado brasileiro. Diante disso, 

a seguir, iremos discorrer sobre aqueles que, segundo as disposições da Constituição 

Federal,  constituem  os  entes  federativos  brasileiros,  bem  como  sobre  a  repartição 

constitucional de competências.
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2 Os entes federativos e a repartição constitucional de competências

Discorridos os principais aspectos caracterizadores do princípio federativo, entre 

eles a existência da autonomia federativa, cujos elementos básicos são a existência de 

órgãos governamentais próprios e de competências exclusivas, todos configurados na 

Constituição  Federal,  destacaremos  o  relevante  tema da  repartição  de  competências 

entre  as  diversas  coletividades  político-autônomas  que  compõe  o  Estado  Federal 

brasileiro.

Neste sentido, quanto aos entes federativos, já mencionamos anteriormente que o 

artigo 1º da nossa Carta Magna dispõe que a República Federativa do Brasil é formada 

pela  união  indissolúvel  dos  Estados,  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  fator  este 

reforçado pelo artigo 18 do mesmo diploma legal, onde está disposto que a organização 

político-administrativa  da  República  Federativa  do  Brasil  compreende  a  União,  os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, característica básica das 

Federações,  tendo  sido  destacado  no  nosso  texto  constitucional  todos  os  entes  que 

compõem a Federação Brasileira.

Afirma-se, na doutrina, a caracterização de uma federação trina no Brasil, que, 

segundo  Paulo  Bonavides,  configura  uma  original  experiência  de  federalismo 

tridimensional12,  onde o Município também é membro da Federação,  recebendo sua 

competência diretamente da Constituição Federal, sendo que a autonomia dos Estados e 

dos Municípios se caracteriza por três elementos13:

a) Auto-organização: poder para elaborar sua própria constituição e legislação, a 

fim de exercer a competência que lhe foi definida pela Constituição. Os limites à auto-

organização são os próprios princípios estabelecidos pela Constituição Federal;

b)  Autogoverno:  possibilidade  de os entes  federados escolherem seus próprios 

governantes sem qualquer vinculação com o poder central;

c)  Auto-administração:  é  o  livre  exercício  das  competências  administrativas, 

tributárias e legislativas deferidas pela Constituição Federal.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o Brasil retorna, depois dos 

anos de trevas institucionais, a um federalismo cooperativo, que se revela, entre outros 

aspectos, pela definição, no artigo 23, da competência comum para União, Estados e 

12 BONAVIDES, Paulo.  Curso de Direito Constitucional.  6. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 322.
13 MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional.  4. ed., São Paulo: Atlas, 1998, p. 244-247.
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Municípios  legislarem sobre  um rol  mais  amplo  de  matérias,  em relação  às  Cartas 

anteriores,  levando  em consideração,  segundo  o  parágrafo  único  do  mesmo  artigo, 

normas para a cooperação entre eles, definidas em lei complementar, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar social em âmbito nacional, bem como pela 

previsão de competência concorrente entre União e Estados-membros.

Ao realizarmos uma análise dos entes que compõe o Estado Federal brasileiro, 

verificamos que os Estados constituem instituições típicas deste,  dando a verdadeira 

estrutura  conceitual  da  Federação.  Neste  sentido,  os  mesmo  detêm  competências 

próprias, conforme os artigos 25, § 1º, 145 e 155, além das competências comuns do 

artigo  23  e  concorrentes  do  artigo  24.  Ainda,  possuem  autoridades  próprias 

determinadas pelos artigos 27, 28 e 125 (Poder Legislativo, Executivo e Judiciário). 

Possuem, ainda, um Poder Constituinte Derivado, outorgado aos Estados membros pela 

Constituição Federal para que possam elaborar suas próprias Constituições, dentro dos 

limites  impostos  pela  Constituição  Federal.  Detém,  ainda  autonomia  financeira  e 

orçamentária, controle este, exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de 

Contas dos Estados.

Importante destacar que, constitucionalmente, não há como formar novos Estados, 

resta  a  possibilidade  de  transformação  dos  existentes,  através  de  incorporações, 

subdivisões ou desmembramentos com o intuito de se anexarem a outros ou formarem 

novos Estados, desde que obedecidos alguns preceitos, como a aprovação da população 

diretamente  interessada,  através  de  plebiscito,  bem  como  do  Congresso  Nacional, 

mediante  lei  complementar,  sendo  ouvidas  as  Assembléias  Legislativas,  tudo  em 

conformidade com o artigo 18, § 3°, juntamente com o artigo 48, VI da Constituição 

Federal14.

Tratamento diverso é dispensado aos Territórios Federais que, ao contrário das 

constituições anteriores, na atual não são considerados componentes da federação, visto 

que, aqueles que ainda existiam antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

como  Roraima  e  Amapá,  foram,  mediante  o  artigo  14  dos  Atos  das  Disposições 

Constitucionais  Transitórias,  transformadas  em  Estados,  considerando-os,  quando 

existentes,  segundo  o  artigo  18,  §  2°,  simples  descentralizações  administrativo-

territoriais da União e integrantes desta. 

14 SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. 13. ed., revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1997, p. 449.
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A Constituição vigente produz uma significativa revolução na natureza jurídica e 

política do Distrito Federal.  A República Federativa do Brasil é formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e também do Distrito Federal. Verifica-se, pois, a 

novidade, não só o Distrito Federal, mas também os Municípios constituem parte da 

União. Não se trata de declaração meramente formal, visto que o artigo 18 lhe confere 

autonomia político-administrativa, como o faz com relação à União, aos Estados e aos 

Municípios,  no  mesmo  pé  de  igualdade,  estabelecendo-lhe  competências  comum  e 

concorrente com a União e os Estados, nos artigos 22 e 23 da Magna Carta, além de 

haver reservado a Seção I, do Capítulo V, do Título III para o Distrito Federal.

Quanto aos Municípios, verificam-se algumas posições divergentes quanto da sua 

inserção  ou  não  como  ente  federativo.  Como  já  mencionado,  na  nova  ordem 

constitucional, erigem-se  como  pilares  estruturantes  da  federação  brasileira  os 

comandos  expressos  nos  artigos  1º  e  18  da  Carta.   Na  interpretação  dos  referidos 

dispositivos, especialmente no que tange à posição do Município no quadro federativo, 

os doutrinadores divergem, sustentando alguns a categórica negativa de condição de 

ente federativo ao Município ou de absoluta inconsistência da tese de sua figuração na 

estrutura da federação, e outros, a integração da entidade local naquela estrutura.

José Afonso da Silva, embora reconheça que a Constituição Federal de 1988 tenha 

consagrado o entendimento de que o Município brasileiro constitui entidade de terceiro 

grau, integrante e necessária ao sistema federativo adotado no País, afirma tratar-se de 

“tese equivocada”, uma vez que o fato de uma entidade territorial possuir autonomia 

político-constitucional não a torna, necessariamente, integrante do conceito de entidade 

federativa, o que existe é federação de Estados.15

Nesta mesma corrente, situa-se Baracho, que aduz, em abono à tese, argumentos 

como o de que o federalismo não pressupõe o Município como elemento essencial; o da 

não-participação do ente local na formação da vontade e das decisões do Senado e na 

prestação  jurisdicional;  o  de  que  não  se  lhe  reconhece  o  poder  de  apresentação  de 

emendas à Constituição; o da ausência de controle concentrado de constitucionalidade 

de  leis  municipais  em  face  da  Constituição  da  República;  a  vinculação  direta  dos 

Municípios à entidade regional ou intermediária, pela possibilidade de intervenção do 

15 SILVA,  José  Afonso  da.  Curso  de  Direito  Constitucional  Positivo. 9.  ed.,  São  Paulo:  Malheiros 
Editores Ltda., 1993, p. 408-409.
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Estado nos Municípios, o que afasta a vinculação dos entes locais à unidade federativa 

aglutinadora ou central, que é a União.16

Horta assinala que foram introduzidos, pela Constituição Federal de 1988, novos 

fundamentos e elementos para a modernização do federalismo constitucional brasileiro, 

sobretudo  com  a  inclusão  do  Município  entre  os  entes  que  compõem  a  união 

indissolúvel da República Federativa. A inovação da Constituição adveio do surgimento 

de  um  movimento  municipalista,  que  rompeu  o  quadro  da  lógica  constitucional, 

erigindo o Município autônomo em ente da República Federativa do Brasil.17

Trouxe, pois, a Constituição Federal de 1988, elementos inteiramente novos de 

reconfiguração do federalismo, apresentando um arranjo nominal sui generis no tocante 

ao Município,  o  que,  antes  de pacificar  os  entendimentos  nos  domínios teóricos  da 

matéria,  vem  alimentando  polêmicas  no  âmbito  da  doutrina  pátria,  cada  vez  mais 

desconfortável em face da teoria geral do federalismo e das principais federações do 

mundo, como Canadá, Austrália, México, Áustria, Alemanha, Venezuela, dentre outras, 

que não qualificam o Município como ente federativo.18

Neste  sentido,  destaca  que  o  fato  de  que  a  criação,  incorporação,  fusão  e 

desmembramento de Municípios far-se-á por lei estadual, segundo requisitos previstos 

em lei complementar estadual (artigo 18, § 4° da CF), e de consulta das populações 

diretamente interessadas, através de plebiscito, corrobora o fato de continuarem a ser 

divisões dos Estados e não entes federados.

No  Brasil  os  Municípios  possuem  autonomia  política,  eis  que  elegem  seus 

governantes – prefeitos e vice-prefeitos e vereadores, em conformidade com o artigo 29 

da Constituição da República Federativa do Brasil, além do poder que lhes é conferido 

para elaborar sua lei Orgânica (Constituição à nível municipal), bem como possuem, 

ainda, competência expressa (artigo 30), conjuntamente com a comum e concorrente 

(artigos  23  e  24).  Ressalve-se  que  possuem,  também,  autonomias  financeira  e 

orçamentária, sendo tal controle exercido pelos Tribunais de Contas dos Estados, eis 

que a Constituição Federal veda a criação de Tribunais de Contas Municipais.

Analisada a natureza ou não federativa de cada uma das coletividades político-

autônomas  que  compõe  o  Estado  Federal  brasileiro,  bem como,  sobre  a  repartição 
16 BARACHO,  José  Alfredo  de  Oliveira.  Teoria  geral  do  federalismo.  Belo  Horizonte:  FUMARC/ 
UCMG, 1982, p. 408-409.
17 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 523.
18 Ibidem, p. 601-602.
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constitucional das competências que cabem a cada qual, iremos, no próximo tópico, 

realizar um estudo dos principais aspectos sobre o Estatuto da Cidade, instituído pela 

Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, frente ao princípio federativo e à repartição 

constitucional de competências, sobretudo o papel do Município, como ente federativo, 

na aplicação e efetivação das diretrizes e instrumentos do referido diploma legal.

3 O Estatuto da Cidade frente ao princípio federativo e a repartição constitucional 

de competências

O  mundo  vem  assistindo,  a  partir  da  década  de  80  do  século  passado,  um 

crescimento  das  tendências  de  federalização  de  Estados,  sobretudo  devido  ao 

fortalecimento da autonomia das esferas federativas já existentes, e de descentralização 

do poder político-econômico, fenômeno este reforçado com a queda do socialismo, com 

a  ruptura  da  concepção  desenvolvimentista  do  terceiro-mundo,  com  a  falência  do 

Estado Social e com o fenômeno da globalização.

Ao  mesmo  tempo,  vislumbra-se  uma  tendência  de  fortalecimento  do 

municipalismo,  na  qual  o  ente  local  figura  como referência  de  cultura  e  cidadania, 

tornando-se importante espaço estratégico de atuação para a salvaguarda dos valores e 

interesses daqueles que residem nestes territórios.

Isso  se  deve,  principalmente,  porque,  apesar  do  reconhecimento  aos  Estados 

nacionais da posição de atores principais nos assuntos mundiais, verifica-se, cada vez 

mais,  a  imposição,  pelas  instituições  internacionais,  de  diversas  limitações  à  sua 

atuação,  fazendo com que seja  necessário a diminuição das esferas burocráticas que 

lidam diretamente com os cidadãos e respectivas comunidades, favorecendo, cada vez 

mais,  a  devolução de poder  dos  Estados  nacionais  às  entidades  políticas  de âmbito 

regional, provincial ou local, como forma de atuação eficiente destes no âmbito de seus 

territórios.19

É a  partir  da  Constituição  Federal  de  1988  que  se  verifica  uma inovação  no 

tratamento  até  então dispensado ao ente  local,  ganhando,  este,  relevância,  seja  pela 

excepcionalidade do status a ele conferido, seja pela sinalização – pelo menos no plano 

constitucional – no sentido da inversão do movimento expansionista do poder central, 

19 HUNTINGTON. Samuel P. O choque de civilizações. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997, p. 36-37.
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pela ampliação do campo de autonomia e participação do Município. Neste sentido, 

lembra Horta que “a ascensão do Município desfaz antigas reservas que se opunham às 

relações diretas entre a União e o Município”.20

Com  tal  prestígio,  o  Município  é  contemplado  com  competências  oriundas 

diretamente da matriz constitucional, não ficando à mercê do Estado-membro para a 

definição de sua autonomia, que não pode ser dilatada ou restringida por ele. Há, porém, 

a ressalva de que a mínima sujeição do Município ao Estado-membro ocorre quanto a 

princípios  peculiares  previstos  na  respectiva  Constituição,  a  teor  do  artigo  29  da 

Constituição da República, sem olvidar a competência dos Estados para a criação, fusão 

e incorporação de Municípios.

Nesta nova perspectiva,  o municipalismo no Brasil,  passa  a ser  defendido sob 

enfoques  diferentes:  como  princípio  democrático  e  como  princípio  de  engenharia 

administrativa, com vistas à construção da eficiência na prestação do setor público, que, 

segundo Melo, constituem o núcleo de sustentação do consenso em torno da idéia do  

neomunicipalismo ou neolocalismo21, apreendido segundo as seguintes conotações:
Na realidade, a idéia de descentralização é hoje lugar comum tanto em uma 
agenda neoliberal quanto em uma agenda histórica, identificada com a social-
democracia  [...].  Dentro  de  uma  tradição  neoliberal,  a  idéia  da 
descentralização,  da  devolução  de  funções  e  competências  a  entes 
subnacionais, equivale a uma estratégia maior de retirada de parcela do poder 
do  Governo  central.  Este  é  o  Leitmotiv da  idéia  da  descentralização.  Da 
mesma forma, dentro de uma agenda social democrática, histórica, a idéia de 
descentralização  é  inteiramente  diversa;  aqueles  que  propugnam  pela 
descentralização  e  pela  autonomia  local,  em  última  instância,  estão 
postulando a democratização da gestão e a ampliação do controle social22.

O certo é que a descentralização é mecanismo de reequilíbrio de poder, contando 

com o Município como elemento neutralizador das profundas dissintonias entre União e 

Estados. Desta forma, sob a ótica do desenvolvimento e planejamento da política urbana 

e  da democratização da gestão,  temos,  através  da estratégia  de descentralização das 

decisões,  a  implementação  da  participação  dos  atores  locais  como  condição  de 

equilíbrio da relação Estado-sociedade.23

20 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 523.
21 MELO, Marcos André B. C. de. O município na federação brasileira e a questão da autonomia. In: 
SUBSIDIARIEDADE e fortalecimento do poder local. São Paulo: Konrad-Adenauer-Stiftung, Centro de 
Estudos, 1999, p. 65.
22 Ibidem, p. 63.
23 MELO, Marcos André B. C. de. O município na federação brasileira e a questão da autonomia. In: 
SUBSIDIARIEDADE e fortalecimento do poder local. São Paulo: Konrad-Adenauer-Stiftung, Centro de 
Estudos, 1999, p. 63.
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Sob  essa  perspectiva,  diante  da  complexidade  de  demandas  e  prestações,  são 

igualmente  importantes  a  reconstrução  do  federalismo  e  a  defesa  da  ampliação  do 

campo de  autonomia  do  Município,  sobretudo  como instância  de  fortalecimento  da 

sociedade e da esfera municipal de governo.

Como  já  mencionamos  no  item  anterior,  os  Municípios  possuem  autonomia 

política,  elegendo  seus  governantes,  tudo  em  conformidade  com  o  artigo  29  da 

Constituição  Federal,  bem  como  lhes  conferindo  atribuições  legislativas  e 

administrativas, para aferir decisões públicas nas diversas áreas de interesse local. Este 

poder, confere-lhes, ainda, a prerrogativa para elaborar sua Lei Orgânica, que possui 

status de Constituição a nível municipal, elaborada pela Câmara Municipal, bem como 

possuem,  ainda,  competência  expressa  (artigo  30),  conjuntamente  com  a  comum  e 

concorrente (artigos 23 e 24). 

Importante  ressalvar  que  possuem,  também,  autonomias  financeira  e 

orçamentária, sendo tal controle exercido pelos Tribunais de Contas dos Estados, eis 

que a  Constituição Federal  veda a  criação de Tribunais  de Contas  Municipais.  Esta 

municipalização  da  gestão  financeira  e  orçamentária,  além  de  garantir  a  adequada 

utilização dos recursos próprios e daqueles advindos dos repasses constitucionais dos 

demais  entes  federativos,  é  essencial,  segundo  Hermany24,  para  uma  análise  dos 

instrumentos de democratização da gestão fiscal e orçamentária a partir do poder local, 

sobretudo através daqueles inseridos no Estatuto da Cidade, e que serão alvo de nossa 

análise no decorrer deste artigo, destacando-se aqueles em que a participação social é 

obrigatória,  como  a  realização  de  debates,  audiências  e  consultas  públicas  para  a 

elaboração das leis orçamentárias, bem como para discussão de assuntos de interesse 

urbano.

Objetivando  o  estudo  dos  principais  aspectos  sobre  o  Estatuto  da  Cidade, 

instituído pela Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, frente ao princípio federativo e à 

repartição  constitucional  de  competências,  temos  que  destacar  a  importância  do 

Município, como ente federativo, na aplicação e efetivação das principais diretrizes e 

instrumentos do referido diploma legal. 

Neste  sentido,  respeitadas  as  competências  exclusivas  dos  demais  entes 

federativos,  verificamos  que  as  hipóteses  das  competências  constitucionais  dos 

24 HERMANY,  Ricardo.  O município  como  espaço  privilegiado  de  construção  do  direito  social: a 
peculiaridade do federalismo brasileiro. Tese de Doutorado, 2005, p. 287.
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Municípios acabam esbarrando, para sua efetivação, em algumas expressões que geram 

debates  doutrinários  e  jurisprudenciais,  como  é  o  caso  da  idéia  de  interesse  local, 

prevista no artigo 30, inciso I,  a qual define a linha de atuação dos Municípios nos 

assuntos de sua circunscrição territorial e até regional.

É necessário pois, dar importância não só a repartição de competências segundo 

os princípios constitucionais já destacados anteriormente, mas consolidar o Município, 

como ente federado, em principal ator para a consecução da política urbana, bem como 

dos objetivos de ordenar plenamente o desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, segundo as diretrizes delineadas no artigo 2° do Estatuto da 

Cidade.

Para tanto, é de suma importância uma redefinição das relações entre o Município 

e os demais entes federados ao que tange as competências comuns, descritas no artigo 

23 da Constituição Federal, como as de cunho suplementar, sob pena do Município ficar 

sempre a mercê da regulamentação destas matérias primeiramente através de normas da 

União, quanto dos Estados-membros.

Caracterizando-se  a  descentralização  como  princípio  base  do  federalismo 

brasileiro, é a partir do ente local, o Município, que verificamos que a maior parte das 

ações  públicas,  tendentes  a  solucionar  as  demandas  sociais  existentes,  deveriam ser 

consideradas de interesse local, sendo necessário, para tanto, o engajamento de todos os 

atores sociais no sentido de reivindicarem a municipalização das principais  políticas 

públicas, como forma de efetividade das mesmas no espaço local.

Quanto  à  política  urbana,  preconizada  em  capítulo  próprio  da  Constituição 

Federal,  conforme  artigos  182  e  183,  podemos  verificar  que  a  mesma  é  de 

responsabilidade  do Poder  Público municipal,  objetivando o ordenamento  e o  pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar da sociedade 

local, como podemos verificar:
Art.  182.  A  política  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder 
Público  municipal,  conforme  diretrizes  gerais  fixadas  em  lei,  tem  por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes [...].

Porém,  aduz  ainda  referido  dispositivo  constitucional,  que  as  diretrizes  gerais 

desta  atuação  do  poder  local  devem  ser  fixadas  em  lei,  denotando  a  necessária 

complementaridade infraconstitucional para sua efetivação, fato que logrou êxito, como 
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já mencionado anteriormente, com a promulgação da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 

2001, que instituiu o Estatuto da Cidade. 

Neste sentido,  ao analisarmos os principais  dispositivos do Estatuto da Cidade 

verificamos que, apesar do artigo 3° preconizar que compete à União legislar, de forma 

geral,  sobre direito urbanístico,  sobre normas de cooperação entre os diversos entes 

federativos, sobre programas habitacionais e de infra-estrutura urbana, sobre diretrizes 

para  o  desenvolvimento  urbano  e  planos  nacionais  e  regionais  de  ordenação  e 

desenvolvimento  territorial,  econômico  e  social,  verifica-se  que  os  principais 

instrumentos  para  sua  consecução  encontram-se  no  âmbito  municipal,  conforme 

podemos destacar em alguns dispositivos do artigo 2°, os quais denotam a importância 

da atuação do poder local na consecução da política urbana, da participação popular na 

gestão democrática da cidade, da cooperação entre os entes federados na implementação 

de programas, bem como o alargamento das competências da atuação do Município, no 

sentido  de  efetivar  o  ordenamento,  planejamento  e  desenvolvimento  urbano  de  seu 

território,  através  da  implementação  de  infra-estrutura  e  serviços,  senão vejamos  os 

seguintes incisos que destacamos abaixo:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais:
[...]
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 
da população e das atividades econômicas do  Município e do território sob 
sua  área  de  influência,  de  modo  a  evitar  e  corrigir  as  distorções  do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários,  transporte e  serviços 
públicos  adequados  aos  interesses  e  necessidades  da  população  e  às 
características locais; [...]
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo  em  vista  o  desenvolvimento  socioeconômico  do  Município  e  do 
território sob sua área de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
[...]
XIII –  audiência do Poder Público municipal e da população interessada 
nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente  negativos  sobre  o meio  ambiente  natural  ou construído,  o 
conforto ou a segurança da população; [...] (Grifo nosso).

Para tanto, a Constituição Federal,  no seu artigo 182, parágrafo 1°, bem como 

através do artigo 4°, inciso III, “a”, do Estatuto da Cidade preconizam o Plano Diretor 

como instrumento básico da política de desenvolvimento, planejamento e de expansão 
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urbana, asseverando a importância do Município, dentro do princípio federativo, para a 

consecução das  demandas  de  interesse  local  quanto  às  matérias  urbanas.  Ainda,  tal 

assertiva  é  reforçada  pelas  disposições  dos  artigos  39  a  42,  que  delineiam  as 

características de implementação do Plano Diretor nos municípios brasileiros, inclusive 

preconizando a participação popular no processo de elaboração e na fiscalização de sua 

implementação (artigo 40, § 4°).

Esta importância da atuação municipal fica evidenciada nos demais instrumentos 

urbanísticos destacados no inciso III, IV, V e VI, do artigo 4° do Estatuto da Cidade, 

porque acabamos fazendo uma leitura que a competência, quanto à sua implementação e 

efetivação,  só  pode  se  dar  a  partir  do  Município,  desde  que  regida  por  legislação 

própria, respeitadas as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade. O mesmo artigo, no seu 

parágrafo final, destaca não somente a importância do poder local na consecução dos 

instrumentos  urbanísticos  destacados  no  Estatuto  da  Cidade,  mas  também  da 

participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil, como forma 

de controle social, quando a implementação destes instrumentos demanda dispêndio de 

recursos  por  parte  do  Poder  Público  municipal,  asseverando  a  importância  da 

participação popular na gestão democrática da cidade.

Neste  contexto,  importante  destacar  a  relação  que se  estabelece  entre o  poder 

público municipal e a sociedade no que tange aos instrumentos para a consecução da 

gestão democrática da cidade, estabelecidos no Estatuto da Cidade. Dentre eles, o artigo 

43 destaca a utilização de órgãos colegiados para a consecução da política urbana, os 

quais deverão ter a participação de todos os segmentos sociais; bem como a realização 

de debates, audiências e consultas públicas, tanto na fase gestacional de avaliação das 

demandas sócio-urbanas, quanto na sua implementação e fiscalização, de conferências 

para assuntos de interesse urbano, e da iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano, para uma efetiva participação popular 

no âmbito da política urbana de interesse local.

Estabelece, o artigo 44, no âmbito municipal, a realização de audiências, debates e 

consultas públicas sobre as propostas das três leis orçamentárias, fato este que alça a 

gestão orçamentária participativa ao nível de verdadeira condição de procedibilidade do 

orçamento. A não realização de tais providências à nível local, impede a aprovação das 

leis do orçamento pela Câmara Municipal. Podemos destacar o orçamento participativo, 
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implementado  em  Porto  Alegre/RS  como  exemplo  prático  de  gestão  orçamentária 

participativa,  operando  uma forma inovadora  de  elaborar  e  executar  um orçamento 

público,  incorporando elementos  como cidadania,  democracia  e participação popular 

não somente na gestão do espaço urbano, mas sobretudo das questões financeiras  e 

orçamentárias de interesse local.

Por último, dispõe o artigo 45, que os Estados Federados, a quem cabe, mediante 

lei  complementar,  instituir  regiões  metropolitanas,  aglomerações  urbanas  e 

microrregiões,  que  os  organismos  gestores  destas  tenham  significativa  participação 

popular e de associações civis, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e 

o pleno exercício da cidadania. Aqui, destaca-se não somente a importância da relação 

poder público municipal e sociedade, mas da relação entre as diversas municipalidades 

que compõe estas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, como 

forma de implementar instrumentos de política urbana comuns.

Considerações Finais

A recepção do Federalismo como forma de Estado através dos artigos 1° e 18 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, manteve a forma assumida já 

em 1889 com a proclamação da República, o que reforça a idéia defendida por Geraldo 

Ataliba,  sobre  a  indissociabilidade  entre  federalismo  e  república,  considerando  o 

primeiro um dos pressupostos da segunda. 

Ainda, mesmo diante da dificuldade de sua conceituação, podemos verificar que o 

princípio  federativo  é  caracterizado  pela união  de  diversas  coletividades  político-

autônomas, sendo que, no Brasil, conforme as disposições constitucionais mencionadas, 

esta composição é efetivada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos 

incluídos na estrutura e organização político-administrativa brasileira. A despeito disso, 

é certo que o Federalismo se fundamenta da descentralização do poder, permitindo a 

democratização das decisões que passam a ser tomadas numa esfera mais próxima do 

cidadão, ou seja, segundo os interesses locais de cada ente federativo.

Importante destacarmos que, apesar de haver inúmeras discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais a respeito da natureza ou não federativa do Município, vislumbra-se, no 

federalismo brasileiro, a importância do ente local como instrumento de consecução de 
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políticas públicas para a solução das demandas sociais existentes no âmbito de interesse 

local, sobretudo a partir do respeito e delimitação das competências constitucionais que 

lhe  caiba,  caracterizando,  desta  forma,  a  autonomia  federativa,  que  existe  entre  as 

diversas coletividades político-autônomas que compõe o Estado Federal brasileiro, o 

suporte para a efetivação dos programas e projetos de interesse de cada ente federativo.

Neste sentido, o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei n° 10.257, de 10 de julho 

de 2001, comprova a importância do Município, como ente federativo, na aplicação das 

principais diretrizes e instrumentos do referido diploma legal, destacando, ainda, que 

somente através da ampliação da idéia de interesse local e da efetivação da repartição 

constitucional  de  competências,  sobretudo  as  concorrentes  e  suplementares,  que  se 

poderá executar a política urbana.

Esta  nova  corrente  de  descentralização,  vislumbra  uma  tendência  de 

fortalecimento do municipalismo, na qual o ente local figura como importante espaço 

estratégico de atuação para a salvaguarda dos valores e interesses daqueles que habitam 

seu território. Assim, conforme destacado no presente artigo, investir na democratização 

da  participação  da  população  na  gestão  das  cidades,  em  conformidade  com  os 

instrumentos instituídos pelos artigos 43 a 45 do Estatuto da Cidade, constitui um atalho 

para a atuação do poder local na consecução da política urbana, inclusive através da 

cooperação  entre  os  entes  federados  na  implementação  de  programas,  bem como o 

alargamento  das  competências  da  atuação  do  Município,  no  sentido  de  efetivar  o 

ordenamento,  planejamento  e  desenvolvimento  urbano  de  seu  território,  através  da 

implementação de infra-estrutura e serviços urbanos em nível local.

Uma ação efetiva entre o Poder Público local e a sociadade, sobretudo através da 

operacionalização dos instrumentos de gestão democrática da cidade, poderão alcançar 

a solução das principais demandas urbanas de interesse local, como a implementação de 

projetos de assentamento habitacional,  bem como de dotar estes espaços urbanos de 

infra-estrutura e serviços,  como água,  esgoto,  saneamento básico, bem como todo e 

qualquer  equipamento  e  instalação  necessários  para  alcançar-se  o  preconizado  no 

parágrafo único do artigo 2° do Estatuto da Cidade, ou seja, o bem coletivo, a segurança 

e o bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Ao lado da utilização destes instrumentos, uma partilha eqüitativa dos recursos 

financeiros  e  orçamentários,  que  compõe  um dos  princípios  da  auto-administração, 
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destaca-se, juntamente com a participação popular, como importante meio de efetivação 

das  diretrizes  preconizadas  pela  política  urbana  do Estatuto  da  Cidade,  operando-se 

como verdadeiras ferramentas a serviço da promoção dos interesses ligados à cidade.

Por  fim,  respeitadas  as  características  do Federalismo,  bem como a  repartição 

constitucional  de  competências,  conclui-se  que,  diante  das  diretrizes  do  Estatuto  da 

Cidade e, sobretudo, dos instrumentos de gestão democrática da cidade, o Poder Público 

local, juntamente com a sociedade, são a chave mestra para a efetivação de políticas 

públicas descentralizadas, cujo objetivo principal é o interesse local.
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RESUMO

A presente comunicação discute formas de legitimar a atuação do cidadão na formação 

dos  atos  administrativos  do Estado,  a  partir  de  uma compreensão  do  paradigma do 

Estado Democrático de Direito,  e de sua delimitação da distinção entre princípios e 

regras, assim como, mediante uma revisão do conceito de ato administrativo à luz das 

contribuições  trazidas  pela  promulgação  da  Lei  Federal  n.  9.784/99,  que  regula  o 

processo administrativo.

Para tanto se fará uma análise de alguns aspectos dessa lei, principalmente naquilo que 

toca a aplicação do princípio da motivação e suas conseqüências para a nulidade do ato 

administrativo.  À compreensão do princípio da motivação se agregará uma análise da 

legalidade, que não se traduz como simples observância da lei.

A transformação do conceito de ato administrativo por via da compreensão do processo 

administrativo,  permite  introduzir  a  dimensão  da  ponderação  de  princípios 

constitucionais no âmbito da decisão da Administração Pública.
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La presente ponencia discute formas para legitimación de la participación del ciudadano 

en  la  formación  de  los  actos  administrativos  del  Estado,  de  una  comprensión  del 

paradigma del Estado Democrático de Derecho, e de su delimitación de la distinción 

entre los principios y las reglas, así como, por medio de una revisión del concepto del 

acto administrativo a la luz de las contribuciones traídas por la promulgación de la Ley 

Federal n. 9.784/99, la cuál regula el procedimiento administrativo.

Para tal, se hará análisis de algunos aspectos de esta ley, principalmente en lo que toca 

el  uso del  principio  de  la  motivación  y  sus  consecuencias  para  la  nulidad  del  acto 

administrativo. A  la  comprensión  del  principio  de  la  motivación  se  adicionará  un 

análisis de la legalidad, ya no expresa como observancia simple de la ley.

La  transformación  del  concepto  del  acto  administrativo  para  la  del  procedimiento 

administrativo,  permite  introducir  la  dimensión  del  equilibrio  de  princípios 

constitucionales  al alcance de la decisión de la Administración Pública.

PALABRAS-CLAVE

PROCESO  ADMINISTRATIVO,  PRINCIPIOS,  MOTIVACIÓN,  ATO 

ADMINISTRATIVO, NULIDAD.

INTRODUÇÃO

O  ato  administrativo  sempre  mereceu  dos  doutrinadores  uma  atenção 

especial.  Os manuais da disciplina dedicavam-lhe páginas e páginas, assim como os 

professores consumiam dias abordando o tema.  Tal importância resulta do fato de o ato 

administrativo, que se diferencia do ato jurídico comum, em face de seus atributos da 

presunção  de  veracidade,  auto-executoriedade,  imperatividade,  pontuar  traços 

importantes do Direito Administrativo, como o da primazia do interesse público sobre o 

interesse privado.

Nesse sentido, Egon Bockmann Moreira afirma que:

os  atos  eram  emanados  com  presunção  de  legalidade  /  legitimidade  e, 

teoricamente  passíveis  de  controle  posterior.  Logo,  não  havia  motivo  ou 

razão para que o particular se imiscuísse na sua produção. Se algo acontecer 

depois será remediado. (MOREIRA, 2004: 3793) 
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    Isso,  portanto,  fez  com que  se  postergasse  a  aplicação  do  processo 

administrativo, já que para a produção do ato administrativo bastava apenas a vontade 

da  Administração  Pública.  Não  se  discutia  a  necessidade  de  participação  ativa  do 

administrado na elaboração e conseqüentemente na execução do ato.

Ocorre  que  o  advento  do  Estado  Democrático  de  Direito  colocou  em 

discussão a unilateralidade das condutas administrativas, reclamando a participação do 

cidadão. Logo, a figura do ato administrativo perde parte de seu prestígio, assumindo 

destaque a noção de processo administrativo.

Como já consignamos no artigo Processo administrativo como mecanismo 

pelo qual se efetiva a cidadania:
Só há democracia quando o cidadão abandona o posto de mero expectador das 

ações administrativas, para assumir a condição de auxiliar na construção das 

decisões administrativas, sobretudo aquelas que afetarão seus interesses.

Como  leciona  Fábio  Konder  Comparato  (Um  quadro  institucional  para  o 

desenvolvimento democrático” in Hélio Jaguaribe (coord),  Brasil, Sociedade 

Democrática, p. 398), “juridicamente, democracia é um governo de funções e 

não de dominações (...) 

Democracia  não  rima  com  dominação,  com  isolamento  do  administrador 

público. Democracia não rima com o desprezo pelas informações que possam 

ser  trazidas  pelo  cidadão,  a  fim de  que  seja  adotada  a  solução  ótima pela 

Administração Pública.

Assim, só há democracia quando se ouve e quando se dialoga com o cidadão, 

permitindo-lhe influir nas deliberações administrativas. (SILVA, 2006: 8092)

A  Constituição  da  República  de  1988  assegura  o  ideal  democrático, 

valorizando os princípios do contraditório e do devido processo legal como baluartes da 

ação administrativa,  que deve emergir  da  colaboração  e  da cooperação de  todos os 

envolvidos na relação processual . 

Desta forma, a fim de legitimar a atuação da pessoa privada na formação 

dos atos administrativos do Estado, e em virtude da idéia do Estado Democrático de 

Direito, deliberou-se pela elaboração de uma lei com vistas à proteção dos direitos 

dos administrados, garantindo meio de controle da adequada ação estatal e ao melhor 

cumprimento dos fins da Administração Pública. Tendo como base os princípios da 

legalidade e do devido processo legal, é promulgada em 1999 a Lei nº 9784.
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Questões como a obediência  aos princípios,  a fixação sobre direitos e 

deveres dos administrados, a instauração do processo administrativo, a previsão de 

causas  suspensivas  e  impeditivas  da autoridade julgadora,  são alguns pontos  que 

podem ser observados e analisados na lei sobre processo administrativo federal.

Com  a  promulgação  da  Lei  9784/99,  os  preceitos  e  princípios  já 

prestigiados pela doutrina, passam a incorporar, em definitivo, o direito positivo. A 

Lei reforça uma nova principiologia no Direito Administrativo, já que preconiza a 

importância dos princípios da segurança jurídica, da eficiência, da razoabilidade, da 

motivação, servindo de parâmetro para as condutas realizadas por todos os entes da 

federação, não apenas para as ações perpetradas na esfera federal .

A  respeito  do  processo  administrativo  e  do  Estado  Democrático  de 

Direito, assegura Rafael Munhoz de Mello, que 

Pode-se dizer que o processo administrativo é instrumento de concretização 

da opção constitucional por um Estado Democrático de Direito, pois permite 

não só uma maior controle sobre o exercício da função administrativa, como 

também a participação popular no  iter  de formação do ato  administrativo. 

Controle e participação, portanto, são as principais finalidades do processo 

administrativo,  essenciais para a efetivação do princípio democrático.  (DE 

MELLO, 2003: 149)1

Na presente comunicação comentaremos alguns pontos cruciais dessa lei, 

principalmente  no  que  diz  respeito  à  criação  de  um  marco  principiológico  para  a 

interpretação e a aplicação do processo legislativo.   Mostraremos que a partir  desse 

marco desenhado pela Lei, e, antes dela, pela Constituição, o Direito Administrativo 

consolida uma visão que tende à reformulação do conceito de ato administrativo em 

face  ao  de  processo  administrativo,  mais  adequado  ao  paradigma  constitucional  do 

Estado Democrático de Direito, no qual a formação do ato pressupõe a co-participação 

entre administração e administrado.

Mas  antes  de  fazermos  a  análise  prática  lançaremos  as  bases  teórico-

filosóficas  que  sustentam  uma  visão  constitucionalmente  adequada  de  Direito 

Administrativo. 

1 DE MELLO, Rafael Munhoz. Processo Adminitrativo, Devido Processo Legal e a Lei 9784/99. A & C, 
ano 3, nº 11, jan/fev. 2003. P. 149
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1. PRINCÍPIOS COMO NORMAS

Ao  se  falar  em  princípios  do  Direito,  abandona-se,  para  começar,  a 

contraposição que tanto o juspositivismo quanto o jusnaturalismo fazem entre princípios 

e normas. Os princípios são normas jurídicas porque, assim como as regras, eles ditam 

um dever-ser; princípios, portanto, tem normatividade.

Fica de lado, também, a visão jusnaturalista segundo a qual os princípios 

extraídos do próprio ordenamento jurídico-positivo são insuficientes para preencher as 

lacunas da lei, tendo, conseqüentemente, que se recorrer ao Direito Natural – “à Reta 

Razão”.  Para os jusnaturalistas,  princípios são axiomas jurídicos universais do bem 

obrar.  Nas palavras de Joaquim Flóres Valdés, “um conjunto de verdades objetivas 

derivadas da lei divina e humana.” (apud BONAVIDES, 1994: 234)

Por  outro  lado,  os  juspositivistas  fazem  dos  princípios  meras  pautas 

programáticas,  negando,  portanto,  sua  normatividade,  reduzindo-os  a  simples  fontes 

supletivas de terceiro grau, tornando-os irrelevantes e excepcionais.2

Na fase pós-positivista, os princípios passam a ser tratados como Direito, 

abandonando-se  a  contraposição  normas v.  principio,  o  princípio  passa  a  integrar  a 

categoria geral ‘norma’.  Importa distinguir entre princípios e regras, que são as duas 

espécies de normas jurídicas.  Existem autores que marcam a diferença pelo grau de 

generalidade:  os  princípios  seriam normas  com um alto  grau  de  generalidade,  e  as 

regras, teriam baixo grau de generalidade. (REPOLÊS, 1995: 66). É o caso de autores 

como  Del  Vecchio  e  Bobbio.  (GALUPPO,  1999:  192).  Outros  consideram,  por 

exemplo, que os princípios são fundamentos de regras, ou regras em si, ou que a norma 

é norma de argumentação ou de comportamento. (ALEXY, 1993).

Três  teses  decorrem  dos  vários  critérios  colocados  como  solução  para 

distinguir  princípios  de  regras:  uma  sustenta  que  esta  bipartição  é  inútil  porque  na 

verdade há uma pluralidade infinita  de classes de normas;  a  segunda tese divide as 

normas em regras e princípios, havendo uma diferença de grau de generalidade; e uma 

terceira  tese  segundo a  qual  é  possível  a  divisão  entre  princípios  e  regras,  sendo a 

diferença não só gradual, mas também  qualitativa. É esta ultima que Alexy adota e 

desenvolve. 

2 Ver a esse respeito a Lei de Introdução ao Código Civil, arts. 5º. e 6º. 
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Para esse jurista, princípio é um mandato de otimização, podendo, pois, ser 

cumprido  em  diferentes  graus,  considerando  não  só  as  possibilidades  fáticas,  mas 

também  as  possibilidades  jurídicas.   As  possibilidades  jurídicas  encontram os  seus 

limites na determinação dos princípios e regras opostos.  Já as regras são normas que 

são cumpridas ou não.  Sendo elas válidas, haverá de se atuar exatamente da forma 

nelas prescritas, nem mais nem menos.  As regras são determinadas pelo âmbito do 

fático e do juridicamente possível.

A conseqüência desse fator de distinção ganha relevância no momento da 

contradição entre princípios e da contradição entre regras.  Quando duas regras com 

conteúdos conflitantes pretendem, ambas, solucionar o caso concreto, uma única será 

aplicada, sendo a outra imediatamente invalidada pela escolha da primeira, ou, para não 

invalidar uma delas, haverá de se introduzir uma cláusula de exceção numa das regras, 

eliminando dessa forma o conflito.  Portanto, duas regras com conteúdos conflitantes, 

excluem-se.  Com os princípios acontece diferente.  Na colisão de princípios, um não 

invalida o outro. Princípios são aplicados ao caso concreto conforme condições fáticas e 

jurídicas  de ponderação.   Nesse  sentido,  nada  impede que,  no futuro,  frente a  caso 

similar,  o  princípio  contrário  seja  aplicado,  atitude  perfeitamente  justificável  pelas 

condições fáticas e jurídicas.

A colisão de princípios se soluciona aplicando a “lei de colisão”, segundo a 

qual uma relação de tensão entre dois princípios:
(...) no podia ser solucionada en el sentido de una prioridad absoluta de uno 

de [los] deberes del Estado, ninguno de ellos poseería ‘prioridad sin más’. 

Más  bien,  el  ‘conflicto’  debería  ser  solucionado  ‘a  través  de  una 

ponderación de los intereses opuestos’. En esta ponderación, de lo que se 

trata es de la ponderación de cuál de los intereses, abstractamente del mismo 

rango, posee mayor peso en el caso concreto. (ALEXY, 1993: 90)

O conflito de regras é uma decisão a respeito da validade dessas. Que uma 

regra  valha  e  seja  aplicada  ao  caso  concreto  significa  que  vale  também  a  sua 

conseqüência jurídica; e se reitera: não podendo introduzir cláusula de exceção em uma 

das  regras,  esta  será  considerada  inválida.   Ao  se  falar  em  validade,  fala-se  em 

pertinência ao ordenamento jurídico,  ou seja,  se a norma deve ser  colocada fora ou 

dentro desse ordenamento.  A colisão de princípios se dá além da dimensão da validade, 

na  dimensão  da  ponderação,  estabelecendo-se  uma  relação  de  preferência  ou 
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conveniência que é discutida dentro do ordenamento jurídico, ou seja, pressupõe-se que 

os princípios em contradição sejam válidos.

A teoria de Alexy introduz a preocupação dos autores pós-positivistas de dar 

normatividade ao princípio e explicar a distinção entre princípios e regras.  Não se trata 

de uma visão acabada, cabem críticas a ela.  Por agora, nos limitaremos a colocar um 

par de questões, as quais não se pretende, neste trabalho, dar solução.  Basicamente, 

poder-se-ia questionar que a distinção que Alexy faz entre princípios e valores é apenas 

de caráter funcional e finalístico, quer deontológico, quer axiológico, não tratando da 

diferença estrutural entre essas categorias.  Há uma diferença estrutural?  Nesse sentido, 

enquanto Alexy, com tal distinção, se preocupa com o âmbito da justificação do Direito, 

não fazendo essa diferença estrutural, deixa de lado o âmbito de aplicação do Direito. 

Como se aplicariam os princípios em diferentes graus?

Nessa nova perspectiva, admitida a normatividade, desloca-se o princípio do 

Direito  Civil,  em que  era  usado  como  fonte  supletiva  de  terceiro  grau  –  graças  à 

inclusão, durante o início do século XX de “princípios” nos códigos – para o Direito 

Constitucional,  tornando-se fonte primária  do ordenamento jurídico,  condição lógica 

para  a  existência  de  um ordenamento  jurídico  coerente.   Em suma,  as  funções  do 

princípio quando reconhecido como norma jurídica, e mais, como norma constitucional, 

são três:

a) ser fundamento da ordem jurídica com eficácia derrogatória e diretiva;

b) ser orientador do trabalho interpretativo;

c) ser fonte do Direito, de primeiro grau, pois é norma constitucional junto às 

regras constitucionais, não havendo hierarquia entre elas.

2. DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

O princípio da motivação guarda íntima relação com o ideal Republicano. 

Ao assumir a gestão do interesse que pertence à coletividade, o administrador público 

assume igualmente o ônus de prestar contas, de explicitar a  razão de suas decisões.

Assim,  entendemos que tal princípio está na raiz de qualquer Constituição 

Republicana, em especial aquelas que se intitulam democráticas.

Não haverá democracia se o administrador público estiver desonerado do 

dever  de  prestar  contas  à  coletividade  dos  atos  que  pratica  na  gestão  do  interesse 
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público.  Não  há  olvidar  que  o  Estado  de  Direito  submete  todos  à  ordem jurídica, 

contrapondo-se ao absolutismo e, portanto, ao arbítrio.

A  Lei  nº  9.784  reforçou  a  motivação  como  preceito  de  observância 

obrigatória, ao mencioná-lo não apenas no caput do art 2º, mas também por a ele se 

referir no inciso VII do parágrafo único do mesmo dispositivo.

Por isso,  a redação do caput  do art.  50  da mesma lei  pode ser  alvo de 

críticas, se interpretada literalmente. Isso porque parece sugerir que o dever de motivar 

estará presente apenas nas hipóteses alinhavadas nos incisos deste dispositivo3. 

Importa considerar que o cumprimento de todos os demais princípios da 

Administração Pública está condicionado ao atendimento da motivação. Este alerta fora 

oportunamente articulado pelo Professor Romeu Felipe Bacellar Filho, em sua magistral 

obra (Processo Administrativo Disciplinar), na qual pontifica:
A  motivação  dos  atos  processuais,  instrumento  efetivador  do  princípio  da 

publicidade da Administração, garante o cumprimento dos outros princípios 

constitucionais:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência. 

(BACELLAR FILHO, 2003: 212)

Logo,  não  entendemos  que  a  lista  do  art.  50  não  deve  ser  vista  como 

exaustiva.  Mesmo  que  os  incisos  deste  dispositivo  abarquem  uma  variedade 

considerável de situações, outras poderão surgir e, diante destes casos, não poderá o 

administrador se furtar do dever de motivar.

Conforme se extrai da leitura das decisões pretorianas, hodiernamente os 

Tribunais absorveram a importância do princípio da motivação,  exigindo-a nas mais 

diversas situações. 

Vejamos:

O Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, do Superior Tribunal de Justiça, 

ao relatar o Recurso ordinário em mandado de Segurança, processo nº 2005/0009447-5, 

assinalou:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  REMOÇÃO  EX 

OFFICIO.

MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.  NULIDADE  DO  ATO. RECURSO  ORDINÁRIO 

PROVIDO.

3 Juarez Freitas também advoga que a lista do art. 50 da Lei nº 9.784/99 não é exaustiva. (FREITAS, 

2000: 96) 
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1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida  

motivação. Precedentes. (BRASIL, STJ,30-12- 2006)

A  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  apreciando  o  Mandado  de 

Segurança  2005/0030834-5,  rendeu  homenagens  ao  princípio  da  motivação, 

estabelecendo que:
Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior

Tribunal de Justiça, no processo administrativo disciplinar, o presidente da comissão 

deve  fundamentar  adequadamente  a  rejeição  de  pedido  de  oitiva  de  testemunhas 

formulado  pelo  servidor  (art.  156,  §  1º,  da  Lei  8.112/90),  em  obediência  aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

No caso, a autoridade administrativa indeferiu os depoimentos requeridos na defesa 

escrita, pois não trariam maiores esclarecimentos para o desfecho da investigação. 

Deveria,  contudo,ter  explicitado  o  motivo  porque  tais  testemunhos  seriam 

desnecessários, e não fazer mera repetição da regra do citado art. 156, § 1º, da Lei nº 

8.112/90.

A  insuficiente  fundamentação  da  recusa  ao  pleito  do  impetrante  configura 

cerceamento  de  defesa,  o  que  importa  na  declaração  de  nulidade  do  processo 

administrativo disciplinar desde tal ato.

Segurança concedida. (BRASIL, STJ,01-10-2006)

Por sua vez,  o Ministro Paulo Gallotti,  ao julgar  o Recuso Ordinário em 

Mandado de Segurança, nº 0234130-3 
É nulo o ato administrativo que, sem ostentar a necessária

motivação, invalida nomeação de candidato aprovado em concurso público. 

(BRASIL, STJ, 01-10-2006: 313) 

Conforme se depreende da leitura das ementas transcritas,  a motivação é 

hoje condição de validade do ato administrativo, sem a qual, o mesmo torna-se nulo. 

Daí, ratifica-se a imprescindibilidade da motivação.

O  conteúdo  do  §1º  do  art.  50  exige  motivação  “explícita,  clara  e 

congruente”,  repudiando, pois, justificativas  despidas de razão ou mesmo de sentido 

lógico. 

Ao interessado confere-se o direito de compreender o por quê das condutas 

administrativas. Assim, não apenas devem estar fornecidos os dados que impulsionaram 

as ações do gestor, bem como é de se exigir clareza na exposição de tais elementos. A 
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linguagem deve ser acessível. Termos técnicos devem ser empregados na medida do 

imprescindível, vez que só haverá efetiva ampla defesa, com os atributos a ela inerentes, 

quando  se  permite  que  o  destinatário  da  decisão  administrativa  consiga  apreciar  e 

entender as posições adotadas.

Decisões  pautadas  pelo  §1º  não  representam  necessariamente  decisões 

extensas,  mas  sim decisões  substanciosas  que  podem estar  embasadas  inclusive  em 

outros documentos, como pareceres. Diz a norma (o que é obvio) que, nestes casos, o 

documento anterior integrará a decisão.

O §2º do art. 50 autoriza a repetição mecânica de fundamentos, valorizando-

se  a  economia  processual.  Alerta-se  que  tal  medida  (repetição)  está  condicionada  à 

inexistência de prejuízo a direito ou garantia do interessado.

A  norma  reproduz  a  preocupação  com  a  celeridade  que  enebria  os 

estudiosos de processo civil, assim como aquela que embasou a inserção do princípio 

constitucional da eficiência. As recentes alterações patrocinadas no Código de Processo 

Civil  exaltam  a  busca  pela  prestação  jurisdicional  mais  veloz,  consentânea  com  a 

rapidez dos tempos. Temos o receio de que sob a manta da celeridade, reproduzam-se, 

mecanicamente, decisões que não consideram a particularidade de cada caso concreto. 

Há,  ainda,  o  risco  da  perpetuação  de  decisões  equivocadas  ou  descompassadas  das 

novas concepções doutrinárias e jurisprudenciais acerca de determinado assunto.

Conciliar uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente exigida hoje 

por todos com a sua eficácia, é trabalho hercúleo, mas que não pode ser esquecido pelo 

administrador atento e competente, a quem cabe, induvidosamente, a atenção quanto a 

celeridade  da  decisão,  sem,  contudo,  perder  de  vista  a  necessidade  de  coerência  e 

fundamentação da mesma.

O §3º  do art.  50  cuida  das  decisões  de  órgãos colegiados,  comissões  e, 

mesmo  de  decisões  proferidas  oralmente,  frisando  a  imperiosidade  de  que  estejam 

transcritas em ata ou em termo escrito.

Vale dizer, o que o parágrafo em foco visa é a formalização da ação do 

administrador público, por meio da qual atende-se a transparência e a legalidade. ora, 

não há como questionar qualquer ato que não esteja consubstanciado em ata, isto é, que 

não  esteja  transcrito.  Dessa  forma,  para  a  segurança  das  decisões  administrativas, 

fundamental estejam elas formalizadas por escrito.
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3. DA ANULAÇÃO

A Súmula 473 do STF é usualmente empregada, a fim de justificar o dever 

da Administração Pública de anular os atos ilegais.

Segundo a súmula, 
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos 

adquiridos,  e  ressalvadas,  em  todos  os  casos,  a  apreciação  judicial. 

(BRASIL, STF, Súmula 473)

A interpretação  da  citada  súmula,  durante  anos,  foi  no  sentido  de  que, 

detectada  uma  ilegalidade,  surgia  o  dever  de  anular  o  ano,  imediatamente,  sem  o 

oferecimento de oportunidade para a manifestação do cidadão ou pessoa jurídica afetada 

pela futura extinção do ato viciado. Agir de tal forma era render a devida homenagem 

ao princípio da legalidade,  verdadeiro baluarte da atividade administrativa.

Ocorre que  numa visão mais contemporânea da legalidade, não se pode 

resumir a atuação da administração pública a um atendimento míope e limitadamente 

formal da norma escrita.  

Vale dizer: o princípio da legalidade não traduz princípio que se subsume na 

simples observância da lei.   O Direito  não se  exaure na lei.  Esta  é  apenas um dos 

elementos da ordem jurídica.

Por isso, de grande valia a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, para 

quem a violação a um princípio pode corresponder a um dano maior do que a ofensa à 

lei.

Não se  trata  de  aniquilar  a  importância  da  lei,  mas  de  valorizar  todo o 

conteúdo normativo.

O princípio  da legalidade há  de  revestir-se  de  outra  roupagem.  Estará  a 

respeitar dito princípio a conduta que considerar todo o ordenamento jurídico. 

A legalidade não pode ser lida sem o devido zelo pela razoabilidade e pela 

proporcionalidade.  Por  isso,  a  conduta  atenderá  ao  princípio  da  legalidade  quando 

empreendida  de  maneira  razoável,  evitando-se  bizarrices  e  exageros.  Atitudes 

aparentemente respaldadas pela lei podem ofender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e, assim, serem inválidas. 
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Atento a isso, o Poder Judiciário culmina de ilegalidade atos administrativos 

praticados no âmbito de poder de polícia ou do poder disciplinar que, ainda que numa 

visão simplista encontram lastro legal, não podem continuar no mundo jurídico porque 

há um exagero na punição, uma não correspondência entre o ato praticado e a sanção 

aplicada.

Neste sentido, feliz a dicção da Lei nº 9.784, quando em seu art 2º, caput, 

prevê  o  atendimento  ao  princípio  da  legalidade,  impondo  a  atuação  administrativa 

“conforme a lei e o Direito”, bem como quando salienta a importância dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade (art. 2º caput).

Egon  Bockmann  Moreira,  em  sua  excepcional  obra  (Processo 

Administrativo- princípios constitucionais e a Lei nº 9.784/99) explicita que: 
ao  distinguir  os  dois  termos,  o  artigo  disciplina  que  para  o  processo 

administrativo a lei não é a única fonte, nem tampouco pode ser interpretada 

de forma restritiva. Não basta uma leitura simplista, literal, de um singelo 

artigo de lei, para a aplicação do Direito pelo agente público. (MOREIRA, 

2007)

Vê-se, pois, que estamos diante de um novo paradigma acerca da legalidade, 

onde não se há de perquirir da sua presença como exclusivo atendimento a letra seca da 

lei, mas sim, como atendimento a todo um sistema, isto é, o sistema normativo, assim 

entendido todos os princípios constitucionais.

A supremacia do interesse público, um dos pilares sobre o qual se alicerça o 

regime jurídico próprio da Administração Pública,  não autoriza o aniquilamento dos 

direitos  assegurados  ao  particular,  donde   entendemos  que  não  há  princípio  da 

legalidade que possa olvidar das garantias constitucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Retiram-se  algumas  conclusões  do  acima  exposto,  conseqüências 

importantes  para  o  Direito  Administrativo.   Em primeiro  lugar,  a  transformação  do 

conceito  de  ato  administrativo  por  via  da  compreensão  do  processo  administrativo, 

permite introduzir a dimensão da ponderação de princípios constitucionais no âmbito da 

decisão  da  Administração  Pública.   O  princípio  administrativo-constitucional  da 

motivação norteia e fundamenta todas as regras que regem a Administração Pública 

como um todo, tanto a Administração direta quanto a indireta; compondo, por sua vez, 
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um  todo  coerente  com  os  outros  princípios  administrativo-constitucionais.   É  a 

concatenação  desses  princípios  com  as  regras  que  tornam  a  ordem  jurídico-

administrativa um sistema lógico de normas.

Segundo,  sendo  o  princípio  uma  norma jurídica,  ele  opera  enquanto  tal, 

sendo,  portanto,  o  princípio da motivação  fundamento  suficientemente  forte  para  se 

argüir a nulidade do ato administrativo que o contrarie.  Essa visão da aplicação do 

princípio  da  motivação  sobre  o  ato,  obriga  os  administrativistas  a  reformularem  o 

próprio conceito de ato administrativo, dentro do marco de compreensão do processo 

administrativo,  como  um  processo  dialógico  em  que  se  inserem  a  administração, 

marcada  observância  e  guarda  da  legalidade,  enquanto  condição  procedimental  de 

participação,  e  o  administrado,  enquanto  zelador  e  fiscalizador  do  processo,  e  da 

motivação.   Nesse sentido, a Lei Federal n. 9.789/99 traz elementos eficazes para a 

consolidação  de  uma  visão  de  Direito  Administrativo  mais  adequada  ao  Estado 

Democrático de Direito.  
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DITADURA DOS EXCLUÍDOS 

Danielle Soncini Bonella*

Diogo Frantz**

RESUMO

Este  artigo  apresenta  o  tema  ligado  à  exclusão  social.  O  Brasil,  devido  a  sua 

extensão geográfica e complexidade produtiva, registra níveis de desigualdade social 

e exclusão de forma bastante diferenciada. A História da humanidade revela que a 

luta  dos trabalhadores  deu-se em permanente  busca de participação  nos diferentes 

âmbitos  da  sociedade,  numa  constante  disputa  de  intervenção,  pela  ocupação  de 

espaços  decisórios.  Mas  afinal,  o  que  significa  ser  um  excluído  social?  Que 

significado tem a palavra exclusão? Exclusão é privação, é não ter acesso a alguma 

coisa.  Talvez a utilização desse conceito  reporte a uma mentalidade conservadora, 

para não dizer arrogante, que julga o modo de vida dos integrados na sociedade de 

consumo como o ideal e considera aqueles que não têm acesso a ele como excluídos. 

Dessa  forma,  o  que  se  pretende  neste  artigo  é  colocar  em questão  as  vítimas  do 

sistema que gera processos de exclusão.

PALAVRAS CHAVES

EXCLUSÃO SOCIAL; DITADURA; CIDADANIA. 

ABSTRACT

This article presents  a subject connected to the social exclusion. Brazil,  which had 

its  geographic  extension  and  productive  complexity,  registers  levels  of  social 

inequality  and  exclusion  of  form  sufficiently  differentiated.  The  History  of  the 

humanity discloses that the fight of the workers was given in permanent search of 
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participation  in  the  different  scopes  of  the  society,  in  a  constant  dispute  of 

intervention,  for  the  occupation  of  power  to  decide  spaces.  But  after  all,  what  it 

means  to  be  an  excluded  social  one?  What  meaning  has  the  word  exclusion? 

Exclusion is privation; it is to not have access to some thing. Perhaps the use of this 

concept has reported to a conservative mentality, not to say arrogant, that judges the 

way  of  life  of  the  integrated  ones  in  the  consumption  society  as  the  ideal  and 

considers  those  that  do  not  have  access  it  as  excluded.  Of  this  form,  what  it  is 

intended in this article is to put in subject the victims of the system that generates 

exclusion processes.

KEYWORDS

SOCIAL EXCLUSION; DICTATORSHIP; CITIZENSHIP

INTRODUÇÃO

Este  artigo  tem  por  objetivo  realizar  uma  breve  abordagem  a  respeito  da 

ditadura dos excluídos, tendo por excluídos aquelas pessoas que não têm acesso ao 

mundo do consumo, às mesmas condições de moradia, educação, saúde, alimentação 

e tantos outros direitos fundamentais constitucionais do ser humano.

Apesar  dos  grandes  avanços  alcançados  até  hoje,  os  direitos  fundamentais 

ainda encontram-se desprotegidos.

A  pobreza  generalizada,  a  exclusão  sócio-econômica,  as  guerras  civis,  os 

massacres,  a  fome,  entre  outras  mazelas,  tomam  dimensões  preocupantes, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. As assimetrias sociais, 

na qual está mergulhada a sociedade brasileira, a cada dia se tornam mais evidentes, 

e  o  Estado,  por  sua  vez,  encontra-se  de  mãos  atadas:  as  políticas  públicas  não 

atendem de forma satisfatória as demandas da população e, além disso, observa-se 

dentro das instituições estatais a permanência de práticas muito comuns no período 

ditatorial,  que  violam  a  integridade  dos  direitos  humanos,  terminando  por 

comprometer a consolidação e a efetivação do Estado Democrático de Direito.

É  por  esta  razão  que  Paulo  Sérgio  Pinheiro1 afirma  que,  por  não  existir 

controles democráticos sobre os governantes, e como os direitos humanos não foram 

estendidos às camadas mais pobres da população, a sociedade brasileira é fortemente 

1 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Democracia em Pedaços. São Paulo: Cia das Letras, 1996.
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hierarquizada.  Essa  sociedade  de  ricos  e  pobres  faz  com que  se  desenvolva  uma 

economia  de  sobrevivência,  o  que  impede  o  desenvolvimento  de  identidade  de 

grupo.

Nesse  mesmo  sentido,  Karl  Marx2 já  afirmava  que  os  direitos  humanos 

pertenciam apenas aos burgueses, “que havia a cisão entre o homem e o cidadão, o 

homem que aparece com pretensões de universalidade, não é o homem genérico, a 

humanidade, mas é o homem burguês”.

Sendo  assim,  a  exclusão  social  tem,  geralmente,  sido  tratada  no  Brasil  a 

partir de um enfoque relacionado à restrição de renda. Porém a exclusão social tem 

dimensões bem mais amplas. A exclusão social, neste país, configura-se como marca 

inquestionável do desenvolvimento capitalista. 

A exclusão social mostra sua face expandindo-se rapidamente pelas grandes 

metrópoles,  por  intermédio  do  desemprego  generalizado  e  de  longa  duração,  do 

isolamento juvenil, da pobreza no interior de famílias monoparentais, da ausência de 

perspectiva  para  parcela  da  população  com  maior  escolaridade  e  da  explosão  da 

violência. Tanto é verdade, que as elites no Brasil sempre pensaram na possibilidade 

de, diante de uma crise, retirar suas famílias e seus investimentos para colocá-los em 

outro lugar.

1 EXCLUSÃO  –  UMA  DITADURA  AOS  MENOS  FAVORECIDOS 

SOCIALMENTE

Luciano de Oliveira3 distingue dois traços característicos para o conceito de 

exclusão:  o primeiro se relaciona  com o chamado desemprego estrutural  e  reporta 

aos “excluídos” que se tornaram “desnecessários” economicamente; o segundo traço 

diz respeito aos “excluídos” desnecessários não apenas econômica, mas, sobretudo, 

socialmente:  mais  do  que  isso,  tornaram-se  “socialmente  ameaçantes  e,  por  isso, 

passíveis de serem eliminados”.

Por  sua  vez,  José  de  Souza  Martins4 considera  que  o  conceito  exclusão 

(inconceituável, impróprio, vago e indefinido) veio substituir a idéia sociológica de 

“processo de exclusão”, atribuindo-se mecanicamente todos os problemas sociais e 

2 MARX, Karl. A questão judaica. São Paulo: Centauro, 2000.
3 OLIVEIRA, Luciano. Os excluídos existem? Notas sobre a elaboração de um novo conceito. Revista  
Brasileira de Ciências Sociais, n. 33, p. 49-61, fev. 1997. p. 52.
4 MARTINS, José de Souza. Exclusão social e nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. p. 14.
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distorcendo a questão que pretende explicar.
Assim, talvez pudéssemos negar a existência da exclusão: o que existem 
são  vítimas  de  processos  sociais,  políticos  e  econômicos  excludentes. 
Quando concebida  como um estado fixo fato e  incorrigível  e  não como 
expressão de contradição do desenvolvimento da sociedade capitalista, a 
exclusão  cai  sobre  o  destino  dos  pobres  como  uma  condenação 
irremediável.5

A exclusão emana de uma ordem de razões proclamadas, ou seja, ela não é 

arbitrária  e sim legitimamente reconhecida,  produto de procedimentos  oficiais  que 

representam um verdadeiro status.6

Boaventura Santos7 afirma que os sistemas de desigualdade  e  exclusão em 

que  se  enreda  cotidianamente  resultam  de  complexas  teias  de  poder,  pelas  quais 

grupos  hegemônicos  constroem  e  impõem  linguagens,  ideologias  e  crenças  que 

implicam  a  rejeição,  a  marginalização  ou  silenciamento  de  tudo  o  que  se  lhes 

oponha. Para ele,  “este é um processo histórico de hierarquização,  segundo o qual 

uma  cultura,  por  via  de  um  discurso  de  verdade,  cria  a  o  interdito  e  o  rejeita, 

definindo uma fronteira além da qual tudo é transgressão”.

Sobre a concepção de exclusão, José de Souza Martins8 assim se refere:
Basicamente, exclusão é uma concepção que nega a História, que nega a 
práxis e que nega à vítima a possibilidade de construir historicamente seu 
próprio destino, a partir de sua própria vivência e não a partir da vivência 
privilegiada  de  outrem.  […]  A  idéia  de  exclusão  pressupõe  uma 
sociedade acabada, cujo acabamento não é por inteiro acessível  a todos. 
Os que sofrem essa privação seriam os “excluídos”.

Nesse sentido,  muitos  daqueles  que não possuem poder aquisitivo,  acabam 

por  tornar  maior  ainda  a  exclusão,  no  momento  em  que  tentam  adquirir  algo 

inacessível e que no futuro não terão como arcar com suas despesas. Seus direitos 

são limitados.

A  garantia  das  satisfações  das  necessidades  humanas  básicas,  contida  na 

dimensão econômica,  tem como pressuposto o compromisso do Estado no que diz 

respeito  à  implementação  dos  direitos  de  igualdade,  por  intermédio  dos  direitos 

econômicos e sociais. Em relação à dimensão social, “não cabe somente ao Estado a 
5 Ibidem, p. 16.
6 CASTEL,  Robert.  As  armadilhas  da  exclusão.  In:  Desigualdade  e  a  questão  social.  São  Paulo: 
EDUC, 1997. p. 40.
7 SANTOS,  Boaventura  de  Sousa.  Reconhecer  para  libertar: os  caminhos  do  cosmopolitismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 339.
8 MARTINS, José de Souza. Reflexão crítica sobre o tema da “exclusão social”. In: A sociedade vista 
do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. p. 45 
e 46.
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implementação os direitos, porém a sociedade civil também tem um papel relevante 

na  luta  pela  efetivação  dos  mesmos,  por  intermédio  dos  movimentos  sociais, 

sindicatos, associações, centros de defesa e de educação etc.”.9 

Isso lembra o que Jürgen Habermas10 diz:
O  problema  também  surge  em  sociedades  democráticas,  quando  uma 
cultura majoritária, no exercício do poder político, impinge às minorias a 
sua forma de vida, negando assim aos cidadãos de origem cultural diversa 
uma  efetiva  igualdade  de  direitos.  Isso  tange  questões  políticas,  que 
tocam o auto-entendimento ético e a identidade dos cidadãos.

Robert  Castel11 adverte  para  se  falar  em  precarização,  vulnerabilidade, 

marginalização,  porém,  jamais  exclusão,  uma  vez  que  as  situações  marginais  têm 

origem no processo de desligamento em relação ao trabalho e à inserção social. Para 

esse  sociólogo,  existem três  formas  de  degradação,  as  quais  unidas  dão  origem a 

quatro zonas, ou seja: a zona de integração que se caracteriza pelo trabalho estável e 

forte  inserção  relacional;  a  zona  de  vulnerabilidade,  caracterizada  pelo  trabalho 

precário e fragilidade dos apoios relacionais; a zona de desfiliação, onde há ausência 

de  trabalho  e  isolamento  relacional;  e,  por  fim,  a  zona  de  assistência,  na  qual  se 

insere  o  tratamento  dado  aos  indigentes  inválidos.  “Tais  processos  de 

marginalização  podem  resultar  em  exclusão  propriamente  dita,  ou  seja,  num 

tratamento explicitamente discriminatório”12.

Sendo assim, o excluído não é considerado um cidadão, pois nas palavras de 

Marshall:13

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 
uma  comunidade.  Todos  aqueles  que  possuem  o  status  são  iguais  com 
respeito aos direitos e obrigações  pertinentes ao  status.  Não há nenhum 
princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, 
mas  as  sociedades  nas  quais  a  cidadania  é  uma  instituição  em 
desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à 
qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser 
dirigida.

Nesse  sentido,  a  cidadania  é  fundamentalmente  um  método  de  inclusão 

social.
9 TOSI,  Giuseppe.  Direitos  humanos como ética  republicana.  In:  Direitos  humanos: os  desafios  do 
século XXI – uma abordagem interdisciplinar. Brasília: Jurídica, 2002. p. 114.
10 HABERMAS, Jürgen.  A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. p. 
164.
11 CASTEL, Robert. A dinâmica dos processos de marginalização: da vulnerabilidade à “desfiliação”. 
Cadernos CRH, n. 26 e 27, p. 19-40, 1997. p. 23.
12 CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão… Op. cit., p. 41.
13 MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 76.

5679



É dessa forma que S. Schwartzman14 vê como tema dominante hoje no Brasil 

a exclusão social  e a pobreza.  Este teria  tomado o lugar do que acerca de vinte  a 

trinta  anos  preocupava  os  cientistas  sociais  brasileiros,  as  questões  referentes  ao 

desenvolvimento  econômico,  à  participação  política,  à  democracia  e  à  mobilidade 

social.

A convivência da riqueza e da pobreza nos países periféricos, como o Brasil, 

tem  uma  explicação  estrutural  na  abordagem de  Milton  Santos15,  para  quem essa 

convivência  é  muito  mais  dramática  nas  metrópoles  dos  países  periféricos.  A 

existência da pobreza seria o produto da convivência e da interdependência de dois 

circuitos  do capital,  inferior  e superior,  em uma relação  complexa  que perpetua a 

exclusão  social.  Em termos  muito  genéricos,  pode-se  dizer  que  esses  circuitos  se 

diferenciaram  em  um  conjunto  de  categorias,  entre  as  quais  se  destacam  as 

diferenças  de  tecnologia,  de  organização  do  trabalho  e  do  consumo.  Portanto,  a 

convivência da pobreza com a riqueza no mesmo espaço não seria um acidente, mas 

um  fenômeno  histórico  que  se  agrava  com  a  urbanização  acelerada  dos  países 

subdesenvolvidos,  que  só  seria  alterado  com  uma  política  de  Estado.  Com  tais 

considerações se quer dizer que a convivência no mesmo espaço de pobres e ricos, 

nesses  países,  seria  exigência  do  próprio  modelo  de  organização  e  da  tecnologia. 

Nesse sentido, a convivência entre os economicamente muito desiguais tenderia a se 

agravar na medida em que não houvesse uma política de Estado efetiva.

É,  portanto,  a  partir  de  pensamentos  como  o  de  Milton  Santos,  que  se 

verifica,  já  a  algum  tempo,  a  proliferação  das  favelas,  das  invasões  de  espaços 

territoriais  públicos  e  privados,  sem uma  infra-estrutura  organizada,  por  parte  de 

pessoas que não têm acesso à moradia digna, e, porque não dizer, a uma vida digna.

Assim, a desigualdade é contextualizada pela propriedade privada dos meios 

de produção, pela apropriação desigual do produto nacional. A revolução burguesa 

cria a sua própria dominação e o seu antagonismo,  representado pelos dominados. 

Essa característica contraditória da sociedade burguesa é que faz com que convivam, 

num  mesmo  espaço  e  ao  mesmo  tempo,  os  instrumentos  de  dominação  e  os 

instrumentos de superação da dominação.  Portanto,  as relações  estabelecidas entre 

14 SCHWARTZMAN, S. As causas da pobreza. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
15 SANTOS, Milton. O espaço dividido. São Paulo: Edusp, 2005.
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Estado  e  Sociedade  são  contraditórias,  ambíguas,  tornando  o  espaço  nacional  um 

espaço de lutas entre classes sociais antagônicas.16

Sendo assim, analisar a exclusão é antes de mais nada desenhar a utopia da 

inclusão.

A  percepção  dualista  de  exclusão  e  inclusão,  como  se  fossem  fenômenos 

polarizados e mundos separados, confunde a política com sentimentos de caridade; a 

cidadania com filantropia; e os direitos humanos com ajuda humanitária, o que leva, 

em última análise, à perda dos direitos de cidadania dos excluídos.

Trata-se de dois processos sociais  com dinâmicas assimétricas e diferentes. 

Enquanto a inclusão social  é produto de políticas públicas dirigidas concretamente 

para o resgate e a incorporação da população marginalizada, oferecendo condições e 

acesso à organização social, como produtores e consumidores, cidadãos com plenos 

direitos  e  senhores  de  seu  destino,  a  exclusão  é  o  resultado  de  uma  dinâmica 

“perversa”  de acumulação  e  reprodução do capital,  cada vez  mais  aceleradas  pela 

concentração de capitais no regime de mercados e espaços globalizados. A exclusão 

é inerente ao sistema capitalista, como fenômeno universal e inevitável, expandindo-

se  em  ritmo  e  intensidade  diferentes,  ao  acompanhar  os  ciclos  de  expansão  e 

recessão da economia.17

A  exclusão  pode  ser  analisada  sob  três  dimensões:  primeira,  a  dimensão 

material e objetiva da desigualdade social e econômica; a segunda refere-se à ética 

da  injustiça  social  e  dos  preconceitos;  e  a  terceira  dimensão,  subjetiva,  de 

sofrimentos impostos a milhões de seres humanos.

A ignorância e o alheamento dos principais problemas e de suas verdadeiras 

causas  por  parte  das  elites  e  dos  governantes  estão  na  raiz  do  crônico  atraso  e 

“subdesenvolvimento” do país. 

Destacam-se  entre  outros,  a  distribuição  desigual  do  produto  social;  a 

desigualdade  de  acesso  a  empregos,  terra  e  aos  serviços  de  educação  e  saúde, 

oportunidades  de  participação  social  e  cultural;  além  dos  preconceitos  e  da 

discriminação contra negros, índios, mulheres e pobres em geral. 

A ótica da exclusão foca atenção nos aspectos da vida diária, nas ruas, lojas, 

organizações  e  instituições,  que  servem  como  barreiras  e  obstáculos,  às  vezes 
16 MACHADO,  Ednéia  Maria.  Política  social: direito  de  cidadania?  Disponível  em: 
<http://www.ssrevista.uel.br>. Acesso em: 12 ago 2007.
17 RATTNER, Henrique. Exclusão social. Revista Espaço Acadêmico, ano VI, n. 65, out. 2006.
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culturais,  sociais,  econômicos  e  estruturais,  nos  procedimentos  organizativos  e 

administrativos. Também chama a atenção para as ações importantes da inclusão, do 

apoio  às  pessoas  e  aos  grupos,  para  aumentar  seu  poder  de  interferir  e  mudar  a 

situação existente.  Ambos estão interligados, ora apontando para as possibilidades, 

ora para as restrições.18

Os desempregados, jovens e adultos sem instrução escolar em quantidade e 

qualidade  suficientes  percebem que  não  têm perspectivas  de  um futuro  melhor  e 

perdem a auto-estima.  A exclusão  do mercado de trabalho  leva ao retraimento  do 

convívio social, da própria família e da comunidade. Essa perda de identidade num 

mundo  de  incertezas  e  de  violência  transforma  os  indivíduos  em  inimigos  de  si 

mesmo e  da sociedade,  levando à  desagregação social.  Os ricos  se  protegem com 

carros  blindados,  grades  de  ferro  e  guardas  particulares  em  suas  residências 

enquanto  os  pobres  e  os  sem-teto  são  encurralados  para  a  periferia  das  grandes 

cidades. 

Com essa perda de capital social e humano, a sociedade se torna incapaz de 

superar  os  desafios  do  desenvolvimento.  O  capital  social,  conceito  introduzido 

recentemente nas análises sociológicas, pode ser aferido pelo grau de cooperação, de 

ajuda  mútua,  de  confiança  no  próximo  e  na  comunidade;  e  da  confiança  nas 

instituições,  no  governo  e  suas  políticas.  Sua  influência  é  decisiva  para  o 

cumprimento das normas e leis, no comportamento cívico, no respeito aos outros, da 

propriedade particular e pública e no engajamento em iniciativas comunitárias, como 

conselhos de escola e de centros de saúde.19

A sociedade capitalista “tem como lógica própria tudo desenraizar e a todos 

excluir  porque  tudo  deve  ser  lançado  no  mercado”.  Ela  desenraiza  e  excluir  para 

depois  incluir  segundo  as  suas  próprias  regras.  É  justamente  aqui  que  reside  o 

problema: nessa inclusão precária, marginal e instável.20

O  período  de  passagem  do  momento  da  “exclusão”  para  o  momento  da 

“inclusão” implica certa degradação e a sociedade moderna vem criando uma grande 

massa de população sobrante que tem poucas chances de ser novamente incluída nos 

padrões atuais de desenvolvimento, ou seja, o período de passagem entre exclusão e 

18 RATTNER, Henrique. Op. cit.
19 RATTNER, Henrique. Assistencialismo ou inclusão social.  Revista Espaço Acadêmico, ano VI,  n. 
62, jul. 2006.
20 MARTINS, José de Souza. Exclusão social… Op. cit., p. 30-32.
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inclusão,  que  deveria  ser  transitório,  vem  se  transformando  num  modo  de  vida 

permanente  e  criando  uma  sociedade  paralela  que  é  includente  do  ponto  de  vista 

econômico e excludente do ponto de vista social, moral e até político.21

Para José de Souza Martins22,  a  inclusão até  acontece no plano econômico 

porque a pessoa ganha algo para sobreviver, mas não ocorre no plano social  e não 

ocorre sem causar deformações morais.

Essa afirmativa confirma o que se convive no dia-a-dia dos morros e favelas 

do Rio de Janeiro e São Paulo, da prostituição infantil no Nordeste, dos empregados 

informais  perambulando  pelas  ruas,  nas  sinaleiras  das  cidades,  onde  crianças  e 

adolescentes “trabalham” para conseguir alguns míseros trocados, entre tantas outras 

cenas que barbarizam a imagem do país. E nem por isso alguma atitude em relação a 

políticas  públicas  de  integração  e  inclusão  social  são  realizadas,  o  que  vem  a 

confirmar o que foi exposto anteriormente, que esse tipo de exclusão não tem mais 

volta. José de Souza Martins23 cita o caso dramático das crianças que se prostituem 

em  Fortaleza.  Por  um  lado,  elas  estão  inseridas  “no  mercado  possível  de  uma 

sociedade  excludente”,  mas  o serviço  que  prestam compromete  sua  dignidade.  “É 

exatamente o caso delas que revela o lado oculto ou que nós queremos ocultar dessa 

inclusão:  elas  se  integram  economicamente,  mas  se  desintegram  moral  e 

socialmente”.

Nesse  mesmo  contexto,  estão  as  crianças  recrutadas  pelos  traficantes  das 

favelas e vilas das grandes metrópoles, que se envolvem com o tráfico de drogas, e 

muitas vezes se tornam usuárias, em detrimento de ganho de algum sustento para sua 

família. E essa questão é do conhecimento de toda a sociedade brasileira, inclusive 

dos  governantes  do  país,  bem  como  dos  próprios  “pais”  dessas  crianças  e 

adolescentes.

As situações de pobreza, de exclusão e de informalidade constituem produtos 

da globalização, da vinculação da vida ao mercado em sua forma plena e extrema. 

Produzem um não-território, em função da degradação de seus vínculos. Até chegar 

a  ele,  dá-se  por  formas  que  o  aproximam,  como  a  segregação,  a  rejeição,  o  não-

direito,  em fim,  pela ausência  das condições  de garantia  da vida,  da existência.  A 

21 NEUHOLD, Roberta dos Reis. O conceito exclusão e seus dilemas. Revista Urutágua, Maringá, PR, 
n. 05, 2007. p. 3.
22 Op. cit. p. 33.
23 Op. cit. p. 34.
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pobreza  pode  ser  caracterizada  pela  falta  do  lugar  da  moradia,  pela  falta  de 

condições  sanitárias  e a  inexistência  de relações  formais  de reprodução social.  As 

condições de vida em geral  são subumanas.  Os vínculos de apropriação do espaço 

em geral se caracterizam pela ocupação de lugares públicos do meio urbano, como 

viadutos, pontes, estações, marquises ou soleiras de edificações, morros, favelizando 

a cidade.24

Por  fim,  verifica-se  que  as  iniqüidades  socioeconômicas  são  resultado  de 

uma longa tradição de cultura política autoritária e excludente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  da  complexidade  do  desafio  de  transformação  social  e  a 

multiplicidade de fatores intervenientes, não existe uma solução única e milagrosa. 

O  processo  de  construção  de  uma  sociedade  democrática  universal,  apesar  dos 

avanços  indubitáveis  já  realizados,  será  longo  e  árduo,  devido  às  resistências  das 

forças  autoritárias  e  conservadoras  em  cada  uma  das  sociedades  nacionais  e  na 

estrutura de poder internacional.

Não basta pesquisar e construir  teorias  para induzir  ações transformadoras. 

Os eventuais  resultados terão que ser combinados com um aprendizado social  que 

incorpore  elementos  de  ação  coletiva,  experimentação  social  e  políticas  públicas 

inovadoras.  Os projetos  devem ser estendidos  a  todos  os  grupos sociais,  a  fim de 

melhor compreender como eles elaboram a construção de conhecimentos e valores 

nas práticas sociais. Outro componente importante deve ser a avaliação das respostas 

do poder público às pressões crescentes por participação democrática e a demanda 

universal pelos direitos da cidadania.

Também  não  se  pode  esquecer  a  dialogicidade  como  um  princípio  ético-

existencial  de  um  projeto  humanista  e  solidário,  respeitador  das  diferenças  e  da 

pluralidade  de  visões  de  mundo,  porém  crítico  e  propositivo  diante  das 

desigualdades e injustiças sociais. 

Dessa  forma,  a  inclusão  torna-se  viável  somente  quando,  através  da 

participação em ações coletivas, os excluídos são capazes de recuperar sua dignidade 

24 HEIDRICH,  Álvaro  Luiz.  Território,  integração  socioespacial,  região,  fragmentação  e  exclusão 
social.   In:  RIBAS,  Alexandre  Domingues;  SPOSITO,  Eliseu  Savério;  SAQUET,  Marcos  Aurélio 
(orgs.). Território e desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: Unioeste, 2004. p. 39.
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e  conseguem -  além de  emprego  e  renda  -  acesso  à  moradia  decente,  facilidades 

culturais e serviços sociais, como educação e saúde.

Ao Estado cabe reconhecer a necessidade de radicalizar a transformação de 

seu aparato institucional para permitir a inclusão, na agenda das políticas públicas, 

dos  interesses  dominados,  em  um  processo  simultâneo  de  transformação  da 

institucionalidade e construção de identidades coletivas.  Portanto,  o enfrentamento 

da exclusão só se dará em um novo formato de democracia, capaz de reconhecer os 

excluídos como cidadãos, gerar espaços públicos de participação,  controle social  e 

concertação, além de implementar políticas públicas efetivamente redistributivas.
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UM OLHAR LINEAR SOBRE A NOVA FEIÇÃO 

DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
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RESUMO

A nova feição da Jurisdição  Constitucional  contemporânea traz a imprescindibilidade 

de se considerar a realidade social na edição da norma e, sobretudo, na vigente. Assim, 

a Democracia é impensável sem uma Constituição que a garanta, ordene e estruture 

seus desenvolvimentos e regule suas realizações presentes e futuras. É preciso eleger a 

Constituição  e  seus  princípios  como  grandes  defensores  dos  mais  altos  valores  da 

civilidade que desejamos, e ainda não alcançamos em concretude. E para a efetividade 

dessa força é preciso que exista vontade de Constituição,  sentimento constitucional. 

Afinal,  esperamos  que  a  carta  política  seja  feita  para  durar,  devendo possibilitar  o 

vencimento  da  multiplicidade  de  situações  problemáticas  que  se  transformam 

historicamente, então seu conteúdo deve ficar necessariamente aberto para dentro do 

tempo, ou seja, um processo alicerçado sobre bases sólidas para que possa evoluir para 

seu estágio ideal, onde o direito processual constitucional torna-se parte do direito de 

participação democrática, em busca do sentido e fundamento dos direitos fundamentais 

e desenvolvimento de uma jurisdição constitucional realmente atuante.
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; DEMOCRACIA; CONSTITUIÇÃO.

ABSTRACT

The  new  facial  of  the  Constitutional  Jurisdiction  contemporary  brings  the 

imprescindibilidade of if considering the social reality in the edition of the norm and, 
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over all, in the effective. Thus, the Democracy is impassively without a Constitution 

that guarantees it, it commands and it structuralizes its developments and it regulates its 

accomplishments  gifts  and future.  It  is  necessary to choose the Constitution and its 

principles as great defenders of the highest values of the civility that we desire, and still 

we do not reach in concretude. E for the effectiveness of this force is necessary that will 

of  Constitution  exists,  constitutional  feeling.   After  all,  one  expects  that  the  letter 

politics is made to last, having to make possible the expiration of the multiplicity of 

problematic  situations  that  if  they  transform  historically,  then  its  content  must  be 

necessarily open for inside of the time, that is, a process alicerçado on solid bases so 

that it can evolve for its ideal period of training, where the constitutional procedural law 

becomes part of the right of democratic participation, in search of the direction and 

bedding  of  the  basic  rights  and  development  of  a  really  operating  constitutional 

jurisdiction.

KEYWORDS

CONSTITUTIONAL JURISDICTION; DEMOCRACY;  CONSTITUCION.

INTRODUÇÃO

A proposta do presente estudo é traçar algumas reflexões teóricas acerca da figura 

da jurisdição constitucional  sob as  bases  configuradoras do Estado Democrático  de 

Direito.  Por  conseqüência,  os  marcos  teóricos  desta  incursão,  por  incidirem  na 

especificidade do Direito Constitucional, escapam de um exame mais tecno-formalista, 

quer ao nível do Direito Privado, quer ao do Direito Público dogmático.

O estudo prévio da noção de Constituição torna-se fundamental para se edificar 

uma teoria da interpretação. A sociedade moderna está alicerçada no pluralismo. Este, 

por sua vez, representa uma variedade de idéias e de interesses na comunidade política, 

não sendo compatível com o recurso de uma vontade homogênea e unitária do povo, 

nem consentâneo com a pretensão de verdade absoluta. O pluralismo está presente em 

todos os domínios, do político ao econômico, do científico ao artístico. 

Essa moderna concepção de organização social é composta por diversos grupos 

sociais,  econômicos,  políticos,  culturais,  científicos,  que tentam implantar  e  realizar 

suas concepções e seus modos de vida. Cabe salientar que tais grupos, por vezes, se 

mostram conflituosos  e/ou  contraditórios  e,  dessa  forma,  indaga-se  como poderiam 

esses grupos conviver harmoniosamente nessa sociedade.  E mais,  como pretender o 
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desenvolvimento  de uma hermenêutica  constitucionalmente  adequada à realidade do 

ordenamento normativo neste século XXI, atendendo a uma sociedade pluralista, para 

além das formas jurídicas, positivas e dogmaticamente instituídas, herdadas do processo 

racional  da  modernidade,  alcançar  a  materialização  da  ordem  jurídica  do  contrato 

social, apontando para a realização da ordem política e social de uma comunidade.

A trajetória deste trabalho, denominado um olhar linear sobre a nova feição da 

Jurisdição  Constitucional,  traduzirá,  em  realidade,  um  certo  direcionamento  para 

compreender,  principalmente,  o  papel  exercido  pela  teoria  constitucional 

contemporânea, com importantes reflexos para esse próprio quadro de conhecimento, 

melhor  dimensionado através  das  seguintes  variáveis  de análise,  a  saber:  Um olhar 

linear - Constituição como processo público; Constituição e seu processo interpretativo; 

Constituição, como uma nova crença e a interpretação plural: a contribuição de Peter 

Häberle. 

1 Sob o olhar linear – a Constituição como processo público 

É consabido que a linearidade e o geometrismo avultam a herança que recebemos 

da  ciência  do  século  XIX,  onde  ainda  perqueríamos  as  regularidades,  leis, 

permanências, a estabilidade da ordem na fragmentação do cotidiano. Mas a própria 

lógica e matemática, arautos da harmonia e padrão de estabilidade, transmudam-se em 

instrumentos de uma incerteza criativa, trazendo entre tantos outros novos paradígmas, 

a  descontinuidade  produzida  pelo  fenômeno  dos  quanta1.   Como um novo  olhar  a 

ascensão do relativismo, outra das características da ciência do século XIX, contrapõe 

anti-dogmas aos dogmas daquilo que era considerado metafísico, a verdade positivista, 

uma  radicalização  da  alétheia  grega  (a  verdade  racional,  a  verdade  demonstrada), 

visualiza que a verdade não está nos fenômenos, mas naquilo que dizemos sobre os 

fenômenos, vale dizer que ela  é atributo de sentença.  

Neste viés, com um olhar no arcabouço jurídico tradicional, ainda no pórtico do 

terceiro milênio, cabe perquirir qual foi o legado da modernidade.   Um legado de seu 

próprio exaurimento.  Destaque-se, que a crise que se abateu sobre a estrutura jurídica 

tradicional  está  perfeitamente  em sintonia  com o  esgotamento  e  as  mudanças,  que 

atravessam os modelos vigentes nas ciências humanas. 

1 Neste sentido, é interessante a leitura da obra de  TELLES JUNIOR, Goffredo.  Direito Quântico – 
Ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. São Paulo: Editora Joarez de oliveira, 2003. 7ª ed. 
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Adverte-se  que  as  verdades  metafísicas  e  racionais  que  sustentaram  durante 

séculos as formas de saber  e de racionalidade dominantes,  não mais mediatizam as 

inquietações  e  as  necessidades  do  presente  estágio  da  modernidade.  Os  modelos 

culturais, normativos e instrumentais que justificaram o mundo da vida, são ineficazes e 

não atendem mais ao universo complexo2 e dinâmico das atuais sociedades, que passam 

por  novas  formas de produção de capital,  por  profundas  contradições  sociais  e  por 

instabilidades,  no dizer  de  Lefort  ocorre é  o  término dos  “marcos  de referência  da 

certeza”3,  que  refletem crises  de  legitimidade  e  crises  na  produção  e  aplicação  da 

justiça4.  Naturalmente  nenhuma  doutrina  encontrável  na  história  do  pensamento  se 

circunscreve com rigidez no tempo e no espaço, havendo tendências predominantes e 

não constatações terminais.  É nessa proporção que se deve entender o abandono da 

concepção  do  Direito  ancorado  em  fundamentos  absolutos,  substituída  por  uma 

concepção não-fundacional. 
Se há algo, com efeito, que caracteriza o pensamento jurídico contemporâneo 
é a luta contra todas as modalidades de ‘formalismo’, pelo reconhecimento 
de que a plena compreensão do Direito só é possível de maneira concreta e 
dinâmica, como dimensão que é da vida humana.5

Como consectário,  encravado  na  concepção  da  sociedade  moderna  pluralista6, 

afinal como dispõe Citadino, na introdução de sua obra “Pluralismo Direito e Justiça”, 

“o pluralismo é uma das marcas  constitutivas das democracias  contemporâneas”7,  o 

constitucionalismo passa a ter uma “dimensão comunitária”, ao adotar a concepção de 

Constituição como “ordem concreta de valores”, destarte, os “valores compartilhados 

por  uma  comunidade  política”  devem  estar  conectados  a  “ordenação  jurídica 

fundamental e suprema representada pela constituição federal” 8. 

2  Quanto a complexidade do direito, leia-se IN: BOLZAN DE MORAIS, José Luís.  Do Direito social  
aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: livraria do 
Advogado, 1996.  “É inafastável, contudo, que pensemos a realidade do Direito como uma convivência 
complexa  entre  interesses  individuais,  coletivos  e  difusos”.  Por  outro  lado,  convivem  conflitos  de 
natureza diversa - individuais, coletivos e difusos. Seus atores são distintos, suas implicações diferentes, 
seus mecanismos de resolução também. Além disso, o conteúdo dos mesmos diz respeito a situações 
envolvendo  temas  inéditos  que  impõem  conhecimentos  novos  e  abrangentes,  exigindo  posturas 
multidisciplinares. P. 150/151.
3 LEFORT, Claude.  Pensando o político.  Ensaios sobre a democracia,  revolução e liberdade.  Trad. 
Eliana M. Souza. São Paulo: Editora Guerra e Paz, 1991. p. 50.
4 Cf. WOLKMER, Antonio Carlos. “Pluralismo Jurídico, Movimentos Sociales e Prácticas Alternativas”. 
In: El Otro Derecho. Bogotá: Ilsa, nº 7, enero de 1991. p. 32.
5 TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p.143     

6 CITTADINO, Gisele. Pluralismo. Direito e Justiça Distributiva – elementos da filosofia constitucional  
contemporânea. 3. ed. Rio de janeiro: Lúmen Júris, 2004. 
7 CITTADINO, Gisele, 2004. Ibidem, p. 1.
8 CITTADINO, Gisele, 2004. Ibidem, p. 11, passim.
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Quando nos propomos a falar sobre um tema tão abrangente quanto este parece 

importante que  delimitemos alguns conceitos básicos que envolvem a matéria. Assim, 

a idéia de Constituição, nos termos de José Afonso:
Busca-se, assim, formular uma concepção estrutural de constituição,  que a 
considera no seu aspecto normativo, não como norma pura, mas como norma 
em sua conexão com a realidade social, que lhe dá o conteúdo fático e o 
sentido  axiológico.  Trata-se  de  um  complexo,  não  de  partes  que  se 
adicionam ou se somam, mas de elementos e membros que se enlaçam num 
todo  unitário.  O  sentido  jurídico  de  constituição  não  se  obterá,  se  a 
apreciarmos desgarrada  da totalidade da vida social,  sem conexão com o 
conjunto  da  comunidade.  Pois  bem,  certos  modos  de  agir  em sociedade 
transformam-se  em  condutas  humanas  valoradas  historicamente  e 
constituem-se  em  fundamento  do  existir  comunitário,  formando  os 
elementos constitucionais  do grupo social, que o constituinte intui e revela 
como preceitos normativos fundamentais: a constituição9

Neste contexto, é necessário revisitarmos, como bem aduz Bolzan, o ambiente 

“privilegiado de expressão dos  direitos humanos -  a Constituição -,  tendo presente, 

sempre,  os  seus  próprios  dilemas”.  Urge  repensar  acerca  dos  “reflexos  no 

constitucionalismo  e  nas  Constituições,  como  documentos  básicos  e  fundamentais 

ordenadores  da  vida  comunitária”, 10 ante  a  presença  do  pluralismo  em  “todos  os 

domínios, do político ao econômico, do científico ou artístico”.11 

Aqui uma retomada ao estudo da noção de Constituição torna-se fundamental 

para se edificar uma teoria da interpretação, como forma de mantermos o olhar linear 

em busca da nova feição da jurisdição constitucional. E essa é a lógica adotada nessa 

parte do trabalho.

Convém  lembrar,  que  no  constitucionalismo  Social,  a  Constituição, 

necessariamente precisa abarcar os direitos sociais, constitucionalizando-os, além dos 

econômicos, como um programa de ação política, “proporcionando, dentro da esfera 

estatal, uma nova ordem”, desenvolvendo as suas instituições no sentido da democracia 

social”12,  o que propicia a aproximação do Estado da sociedade. 

No constitucionalismo Social a Constituição ganha um papel mais amplo como 

elemento de integração e de unidade – agregadora dos diferentes grupos sociais, num 

sentido inverso da ordem política liberal.  O texto constitucional dá guarida a novos 

valores, abarcados por uma programaticidade depende de políticas publicas, até porque 

9 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Positivo. 20º ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. p. 39.
10 BOLZAN DE MORAES, José Luís. Globalização, direitos humanos e transformação social. IN: Anais 
do  II  Seminário  Internacional  sobre  demandas  Sociais  e  Políticas  Públicas  na  Sociedade 
Contemporânea. - UNISC. Porto alegre: Evangraf, 2005. p. 69 
11 CANOTILHO,  José Joaquim Gomes.  Constituição dirigente e  vinculação do legislador. Coimbra: 
Almedina, 1982. p. 93.
12 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A Constituição como princípio: os limites da jurisdição constitucional  
brasileira. Barueri, São Paulo: Ed. Manole, 2003. p. 11, passim.
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a  idéia  de  direito  social  não  rompe  com  o  papel  exercido  pela  Constituição,  ao 

contrário, limita o processo discursivo, tanto em relação à legislação como no tocante 

às decisões públicas, a partir de um processo constitucional interpretativo13. 
 A  Constituição  do  estado  Social  não  é,  pois,  um  simples  registro  das 
relações de poder vigentes no momento constituinte, assumindo, antes, uma 
estrutura  programática,  compreendendo  sempre  um  elemento  de  “utopia 
concreta” cuja realização é dependente da ação política. Não tardaram, no 
entanto,  manifestações  no  sentido  de  reversão  dessa  concepção  restrita 
acerca  dos  direitos  fundamentais,  atribuindo-se-lhes  uma  natureza 
autoaplicável e imediata14.

Podemos dizer que na passagem para o constitucionalismo democrático, com o 

recrudescimento  da  idéia  dos  Direitos  Fundamentais  e  da  Dignidade  da  Pessoa 

Humana, a Constituição passa a incorporar uma função eminentemente principiológica, 

de textura aberta.

2 Constituição e seu processo interpretativo

Interpretar  as  normas  constitucionais,  para  Gomes  Canotilho,  "significa 

compreender, investigar e mediatizar o conteúdo semântico dos enunciados lingüísticos 

que formam o texto constitucional".15 Daí que "considerar a interpretação como tarefa 

significa,  por  conseguinte,  que toda  a  norma é significativa,  mas o significado não 

constitui um dado prévio; é, sim, o resultado da tarefa interpretativa".16 Desta forma, a 

significação  ocorre  em  decorrência  de  um  processo  e  pode  um  mesmo  enunciado 

produzir interpretações diferentes, sendo que a tarefa interpretativa nunca se apresenta 

de  forma unívoca e  certa.  A própria  natureza lingüística  conformadora  das  normas 

enseja possibilidades interpretativas. 
A Constituição  é,  assim,  a  materialização  da  ordem jurídica  do  contrato 
social,  apontando  para  a  realização  da  ordem  política  e  social  de  uma 
comunidade,  colocando à disposição  os  mecanismos para a concretização 
do conjunto de objetivos traçados no seu texto normativo deontológico. Por 
isto,  as  Constituições  Sociais  devem ser  interpretadas  diferentemente  das 
Constituições  Liberais.  O  plus  normativo  representado  pelo  Estado 
Democrático  de  Direito  resulta  como  um  marco  definidor  de  um 
constitucionalismo que soma a regulação social com o resgate das promessas 
da modernidade17.

13 Neste sentido leia-se:  HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da república Federal da 
Alemanha. Trad. de Luiz afonso Reck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 61.
14 LEAL, Mônia, 2003. Loc cit. Complementando, a seguir: “A partir daí, a teoria constitucional evolui 
no sentido de conferir  aos denominados princípios constitucionais  valor igual  ou superior  às demais 
regras,  numa viragem lingüística  que dá origem ao conceito  de Estado Democrático  de Direito,  em 
substituição ao Estado Social”. P. 17, 18, 19. 
15 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4º ed. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1998., p. 1170
16 CANOTILHO, 1998. Idem.
17 STRECK,  Lênio  Luiz.  Hermenêutica  jurídica  e(em)  crise:  uma  exploração  hermenêutica  da 
construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999. p.  215
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Após a citada a crise na crença em uma racionalidade que podia conhecer tudo e, 

com o crescente aumento de complexidade e descentramento da sociedade, temos como 

realidade  que  a  questão  sobre  a  interpretação  constitucional  torna-se  imensamente 

problemática. Afinal, acompanhando o pensamento de Christine, investigar o Direito, 

neste século XXI, exige mais do que “boa capacidade cognitiva ou de raciocínio lógico-

dedutivo”, já que a complexidade da vida atual está a “pressionar o profissional jurídico 

para  demandas  cada  vez  mais  interdisciplinares  e  de  difícil  compreensão  em  um 

paradigma de racionalidade lógico-sistêmica unidimensional, ou seja,  a partir de um 

único aspecto”.18

As condições de possibilidades para que o intérprete possa compreender um 
texto  implicam  (sempre  inexoravelmente)  a  existência  de  uma  pré-
compreensão (seus pré-juízos) acerca da totalidade (que a sua linguagem lhe 
possibilita) do sistema jurídico-político-social. [...] E sendo a Constituição o 
fundamento  de  validade  de  todo  o  sistema  jurídico...,  de  sua 
interpretação/aplicação  (adequada  ou  não)  é  que  exsurgirá  a  sua 
(in)efetividade19.

Destarte, uma saída a ser encontrada é através da via das "interpretações justas", 

que toma o pluralismo social não como um problema, mas como princípio diretivo, que 

abarca todas as várias pretensões dos vários grupos em conflito que participam do jogo 

democrático.  Assim,  as  normas  constitucionais  interagem  não  só  entre  si  mesmas, 

dentro  do  sistema  constitucional,  mas  também  fora  dele,  criando  um  universo 

significativo  e  restrito  que  permite  a  adequação  da  norma ao  caso  concreto.  Neste 

sentido  convém  lembrar  Häberle20 com  sua  proposição  de  uma  comunidade  de 

intérpretes independentes, uma visão anticanônica e processualizadora da participação 

democrática  e  civilizadora  de  uma  sociedade  civil  constituidora  de  um  poder 

constituinte permanente.  

Para  Häberle  a  “interpretação  constitucional  é,  todavia,  uma  ‘atividade’  que, 

potencialmente, diz respeito a todos. [...] A conformação da realidade da Constituição 

torna-se também parte da interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa 

realidade.21

A Constituição é um enunciado, e é dentro desse universo complexo e relacional 

18 SILVA,  Christine  Oliveira  Peter  da.  Interpretação  1 Constitucional  no  Século  XXI:  O  Caminhar 
Metodológico para o Concretismo Constitucional sob a Influência da Doutrina de Peter Häberle. Revista  
de Direito Público Nº 8 – Abr-Maio-Jun/2005  – P. 06 a 37.
19 STRECK,  Lênio  Luiz.  A  jurisdição  constitucional  e  a  filtragem  hermenêutica:  a  inexistência  de 
imunidades contra a Constituição. IN:  Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Organização Rogério Gesta Leal. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003. Tomo 3. P. 795
20 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição :  
contribuição  para  a  interpretação  pluralista  e  "procedimental"  da  constituição.   Mendes,  Gilmar 
Ferreira, trad. Porto Alegre : Fabris, 1997. Reimpressão 2002. P. 11, passim.
21 HÄBERLE, Peter. 1997. Ibidem, p. 24.
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que ocorre seu processo interpretativo,  não podendo só ser  interpretada de maneira 

sistemática, considerando-a como um todo, mas também não se pode perder de vista 

sua característica relacional com a realidade social. Se ocorrer o isolamento artificial da 

constituição em uma redoma anti-séptica corre-se o risco de subtrair da Carta Magna o 

que ela possui de mais importante: sua base democrática. É, pois, essa característica 

democrática  que  a  impulsiona  a  ser  lida  dentro  de  uma  realidade  indivorciável  de 

valores.

Assim, nas palavras de Aguila: “Nunca tan clara como ahí la existência de uma 

espécie de habilitación implícita dada por el constituyente al intéprete para remplazar  

su pensamiento en um nuevo contexto social”.22 Isso, de certa forma, reforça o caráter 

de adaptabilidade da Constituição, gerando muitas vezes interpretações inovadoras que 

a atualizam e ao mesmo tempo conferem-lhe uma “força normativa” maior.23 Sendo de 

extrema importância uma vez que a Constituição é o norte interpretativo de todo o 

ordenamento jurídico. Conclui-se com Streck,24 que "a Constituição passa a ser,  em 

toda a sua substancialidade, o  topos  hermenêutico que conformará a interpretação do 

restante do sistema jurídico". 

Também, a idéia da Constituição como um instrumento de governo, insensível às 

políticas públicas sociais, e só envolvida com a proteção da liberdade individual e as 

garantias  de  cada  indivíduo,  já  se  tornou  opinião  da  história  das  idéias  político-

constitucionais do século XX, objeto de “metamorfosis del Derecho Constitucional”, 

nas palavras de Sánchez.25

Essas novas concepções potencializam a ”força normativa da Constituição”26 e 

lhe garantem a inescusável qualidade de norma jurídica - é a idéia de “Constituição 

como norma”27. A força normativa da Constituição, hoje, indica a força de lei, força de 

direito, força de norma jurídica. E assim, se o todo é lei - suas partes também o são, e se 

o todo é norma - as regras e princípios que o compõem também o são. Por sua vez, ao 

recear deixar a Constituição a mercê da discricionariedade executiva e legislativa,  a 

22 YANN AGUILA apud SANCHEZ, José acosta.  Transformaciones de la Constituión en el siglo XX. 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) N. 100 – Madrid: abril/junho, 1998. p. 94.
23 A  respeito  disso  escreve  Konrad  HESSE:  "Quanto  mais  o  conteúdo  de  uma  Constituição  lograr 
corresponder à natureza singular do presente, tanto mais segura há de ser o desenvolvimento de sua força 
normativa." A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 20.
24 STRECK, Lênio Luiz. 1999. Op. cit.  p.  215. 
25 SANCHEZ, José acosta. 1988. Op. Cit. P. 59.
26  HESSE, Konrad.1991. Loc. Cit.  Ver seu livro Força Normativa da Constituição. Passim. 
27  ENTERRIA, Garcia  de Ver  seu  livro  La Constitución como norma y  el  Tribunal  constitucional,  
Madrid, Civitas, 1981.
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teoria da Constituição dirigente acaba por transferir para o judiciário a centralidade na 

realização da constituição e na garantia de seus direitos.

Ao lado desta mudança revolucionária de função do texto constitucional, outra se 

destaca.  A  idéia  de  que  a  constituição  ultrapassa  o  simples  critério  da  maioria, 

incorporando  os  direitos  daqueles  que  não  integram  essa  maioria,  ou  seja,  a 

incorporação  da  pluralidade  (rompimento  com  a  noção  de  homogeneidade  social), 

reconhecendo de vez as diferenças e a heterogeneidade social.

Mas, não podemos esquecer que a norma constitucional, para que possa “figurar 

como parâmetro, como paradigma de validade de outros atos normativos”, precisa ter 

um “processo  de  elaboração  diverso  e  mais  complexo  do  que  aquele  apto  a  gerar 

normas  infraconstitucionais”.  A  chamada  “rigidez  constitucional”  para  Barroso,  é 

igualmente “pressuposto de controle de constitucionalidade”.28 
Um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos 
direitos  fundamentais,  inclusive  e  sobretudo os  das  minorias,  em face  de 
maiorias parlamentares eventuais. Seu pressuposto é a existência de valores 
materiais  compartilhados  pela  sociedade  que  devem  ser  preservados  das 
injunções estritamente políticas.29 

O que  realmente  vale  ficar  da  idéia  da  Constituição,  para  os  objetivos  deste 

discurso, é que ela, de certa forma, é documento orientador da ação do Estado e da 

Sociedade; ela tem algo de utopia positivada; ela tem o que se aposta no futuro através 

da  força  revolucionadora  das  normas  constitucionais.  Ela  é,  no  dizer  de  Gomes 

Canotilho30, uma “Constituição dirigente”.  Mas o próprio Canotilho, conforme oberva 

Nunes Júnior, vem revendo sua atual posição, 
...declarando  agora  o  insigne  constitucionalista  ser  adepto  de  um 
constitucionalismo  moralmente  reflexivo,  cujo  desafio  "consiste  na 
substituição de um direito autoritariamente dirigente mas ineficaz através de 
outras fórmulas que permitem completar o projeto de modernidade – onde 
ele não se realizou – nas condições complexas de pós-modernidade".31 

Canotilho defende hoje a necessidade de uma nova Teoria da Constituição, pois 

não é  possível  que a  norma constitucional  continue a  conformar autoritariamente  a 

28 BARROSO,  Luís  Roberto.  O  controle  de  constitucionalidade  no  direito  brasileiro:  exposição 
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência.  São Paulo: Saraiva,  2006. Ainda: “Duas 
premissas  são  normalmente  identificadas  como  necessárias  à  existência  do  controle  de 
constitucionalidade: a supremacia e a rigidez constitucionais. A supremacia da Constituição revela sua 
posição hierárquica mais elevada dentro do sistema, que se estrutura de forma escalonada, em diferentes 
níveis. É ela o fundamento de validade de todas as demais normas. Por força dessa supremacia, nenhuma 
lei ou ato normativo - na verdade, nenhum ato jurídico - poderá subsistir  validamente se estiver em 
desconformidade com a Constituição”. P. 01, 02. 
29 BARROSO, Luís Roberto, 2006. Ibidem, p. 02
30 CANOTILHO, 1982. Op. Cit. Ver seu livro Constituição dirigente e vinculação do legislador. Passim.
31 NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. Ainda vive a Constituição dirigente? IN  Revista Síntese de  
Direito Civil e Processual Civil – Nº 21 – Porto Alegre: Síntese, Jan-Fev/2003.  p. 57/58 
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sociedade  contemporânea,  pluralista  e  diferenciada,  que  se  radica  antes  na  auto-

organização32.

3 Constituição, como uma nova crença e a interpretação plural: a contribuição de 

Peter Häberle 

A Teoria da Constituição, sob influência americana, ou de linha alemã, contribuiu 

para ampliar o entendimento do papel político-jurídico da constituição. Nos Estados 

Unidos, a corrente do realismo jurídico é um exemplo significativo desse traço da maior 

fundamentação social das normas constitucionais.

Na  trajetória  alemã,  a  Teoria  da  Constituição,  passando  por  Smend,  Hesse  e 

Häberle33 aprofundou todo o caráter terminológico de "Constituição aberta", com sua 

natureza  interna  conflitiva  e  não-sistemática.  Já  Robert  Alexy34 dá  outro  passo  ao 

contrapor aos Direitos Fundamentais no seu entrelaçamento com os princípios para uma 

outra expressão "constituição aberta e a moral".

Tem-se como certo que a jurisdição constitucional irá pela complexidade de sua 

jurisprudência a volumar mais o conceito de "constituição aberta" ao procurar vincular 

concretamente a norma constitucional. No entanto, em um processo de “mundialização” 

em  experiências  como  a  do  Direito  Comunitário  europeu  acabará  por  ampliar  o 

universo  da  "constituição  aberta"  com  as  decisões  do  Tribunal  de  Justiça  ou  das 

diretivas da União Européia, podendo enfraquecer o texto constitucional e a própria 

jurisdição constitucional.

Sendo por  Jurisdição Constitucional  ou por internacionalização,  estamos,  cada 

vez  mais,  diante  em  quadro  normativo  de  estrutura  constitucional  de  natureza 

jurisprudencial que se insere no contexto jurídico brasileiro. Como ensina Steinmetz,35 

“a abertura semântica e estrutural não é defeito das disposições constitucionais, mas 

virtude, porque decorre da natureza da Constituição como ordenamento marco, como 

norma fundamental, como sistema normativo aberto de princípios e regras.36

32 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Direito Constitucional na encruzilhada do milênio. De uma 
disciplina  dirigente  a  uma  disciplina  dirigida.  In  :  Constitición  y  Constitucionalismo  Hoy.  Caracas: 
Fundación Manuel Garcia, Pelayo, 2000. p. 217- 225, passim. 
33 HÄBERLE, Peter, 1997. Op. Cit. P. 25, passim.
34 ALEXY,  Robert.  Teoria  de  los  derechos  fundamentales Tradução  de:  Theorie  der  Grundrechte.
Reimpressão 2002. Valdes, Ernesto Garzon, trad. Madrid : CEPC, 1993.
35 STEINMETZ, Wilson Antônio.  Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 83.
36 STEINMETZ, Idem.  O autor completa: “...da finalidade da Constituição, que é a de ser uma estrutura 
normativa básica da sociedade com eficácia abrangente e duradoura. É a abertura da Constituição que 
permite a mutação constitucional,  evitando o processo constituinte originário e derivado permanente, 
com resultados políticos e jurídicos nem sempre seguros, previsíveis e desejáveis para a vida social.” P. 
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Valioso o ensinamento de Hesse acerca da Constituição aberta, ao dizer que a 

Constituição deve permanecer “imperfeita e incompleta”, porque a “vida que ela quer 

ordenar é a vida histórica e, por causa disso, está sujeita a alterações históricas”37:
Essa  alterabilidade  caracteriza,  em medida  especial  as  condições  de  vida 
reguladas pela Constituição. Por isso, o Direito Constitucional, só em medida 
limitada e só pelo preço de modificações constitucionais freqüentes, deixa-se 
especificar, tornar evidente e calculável de antemão. Se a Constituição deve 
possibilitar o vencimento da multiplicidade de situações problemáticas que 
se  transformam  historicamente,  então  seu  conteúdo  deve  ficar 
necessariamente 'aberto para dentro do tempo'. Essa abertura e amplitude da 
Constituição naturalmente não significa dissolução em uma dinâmica total, 
na qual a Constituição não estaria em condições de dar à vida da coletividade 
apoio  dirigente.  A  Constituição  deixa  não  só  aberto,  senão  ela  também 
determina com obrigatoriedade o que não deve ficar aberto.38 

A sociedade moderna, que se radica antes na auto-organização, está alicerçada no 

pluralismo. Este, por sua vez, representa uma variedade de idéias e de interesses na 

comunidade política, não sendo compatível com o recurso a uma vontade homogênea e 

unitária do povo, nem consentâneo com a pretensão de verdade absoluta. O pluralismo 

está presente em todos os domínios, do político ao econômico, do científico ou artístico. 

Em uníssono a norma constitucional necessita se reinterpretar.
[...]  la normativa constitucional es abierta em la medida que permite una  
reinterpretación  constante  de  sí  misma:  tiene  considerable  capacidad  
expansiva y receptiva como (...) consecuencia de factores internos y extenos  
al  hacerse  depender  el  texto  constitucional  de  dinâmcias  políticas  y  
jurídicas interiores e internacionales [...]39

Como o texto constitucional é composto de termos genéricos e vagos requer para 

sua  realização  que  seja,  então,  interpretado.  Portanto,  o  sentido  que  é  dado  à 

Constituição varia de contexto histórico para contexto histórico, sendo assim, variante 

no tempo. A partir daí Peter Häberle40 verificou que a Constituição não era o simples 

texto constitucional elegido pelo Poder Constituinte originário, mas o resultado sempre 

temporário de sua interpretação. Esse produto é, para o referido autor, o elemento que 

ordena a vida social. Desse modo, concluiu que não há norma jurídica, senão norma 

interpretada.

Alexy aborda a teoria institucional dos direitos fundamentais, desenvolvida mais 

amplamente por Häberle. Para essa teoria os direitos fundamentais devem ser institutos. 

Alexy,  no entanto,  demonstra  que o conteúdo normativo da  teoria  institucional  dos 

direitos  fundamentais  deve  ser  interpretado  axiologicamente,  argumentando,  entre 

83 
37 HESSE, Konrad.  Elementos de direito constitucional da república Federal da Alemanha. Trad. de 
Luiz Afonso Reck. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 40
38 HESSE, Konrad. 1998. Op. Cit., p. 40
39 VERDÚ, Pablo Lucas. La constitución abierta e sus enemigos. Madrid: ediciones beramar, 1993. p.57
40 HÄBERLE, Peter, 1997. Op. Cit. P. 26 Passim.
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outras  coisas,  que  no  lugar  das  expressões  "ideas  jusfundamentales"  e  imagenes 

rectoras" que o legislador deve realizar – utilizadas por Häberle -, seria possível se falar 

de valores ou princípios.  Além disso, sublinha que a “característica epistemológica 

mas segura de una teoría abierta o encubiertamente axiológica o de los principios, es  

decir, la ponderacion”, a qual tem papel central na "teoría institucional de Häberle”.41 

O  primeiro  pressuposto  da  teoria  de  Häberle,  em relação  a  uma  constituição 

aberta, é o de que não há norma jurídica de per se, senão a norma interpretada, e, por 

outro  lado,  "todo  aquele  que  vive  a  Constituição  é  um  seu  legítimo  intérprete"42. 

Qualquer  medida  que  restrinja  algum  daqueles  postulados  fecha a  comunidade  de 

intérpretes43. 

É em busca dessa via comunicativa que são estabelecidas as bases teóricas da 

sociedade  pluralista.  Neste  viés,  a  sociedade  conectada  e  pluralista  busca  os 

procedimentos  adequados  ao  diálogo  constitucional  democraticamente  legítimo.  Os 

instrumentos de informações dos juízes constitucionais, principalmente os do Supremo 

Tribunal Federal, devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmente no que se refere 

às  formas  de  participação  no  processo  de  controle  de  constitucionalidade  (seja  ele 

abstrato  ou  difuso),  fazendo  com que  o  processo  constitucional  possa,  em alguma 

medida,  ser  associado  ao  direito  de  participação  democrática,  conforme  propõe 

Häberle.44

Os efeitos pluralistas sobre a interpretação constitucional emprestam à atividade 

de interpretação um caráter multifacetado, o qual apesar de parecer ameaçador à força 

normativa da Constituição, lhe dá o seu verdadeiro caráter: o de construção de uma 

sociedade constitucional livre, democrática e solidária.45  Nas palavras de Cittadino, o 

”pluralismo  é  uma  das  marcas  constitutivas  das  democracias  contemporâneas”. 

Discorre:

41 ALEXY, Robert, 1993. Op. cit. P. 545
42 HÄBERLE, 1997. Op. Cit. P. 42
43 Reporta-se Cittadino: Comprometido com os ideais do Estado Providência e com a "força produtiva do 
pluralismo", Hãberle defende o alargamento do círculo de intérpretes da constituição, pela via de um 
processo aberto e público. Dos cidadãos aos partidos políticos, passando por sindicatos e órgãos estatais, 
todos tomam parte do processo de interpretação da constituição. Sem a participação de todas as forças da 
comunidade  política,  não  há  como  concretizar  a  constituição.  Parece  não  restar  dúvidas  de  que  a 
realidade social,  para os integrantes  da Nova Hermenêutica,  não mais está confinada ao espaço pré-
jurídico. A concepção material da constituição, por todos priorizada, vem precisamente realçar o papel 
das  diversas  forças  políticas  -  em  sociedades  plurais  -  na  fixação  dos  princípios  fundamentais  do 
ordenamento  constitucional.  A  constituição  aqui  é  a  força  normativa  da  vontade  política  de  uma 
comunidade  histórica  e,  por  conseqüência,  a  fonte  real  de  validade  de  todo  o  sistema  normativo. 
CITTADINO, Gisele, 2004. Op. Cit, p. 31
44 HÄBERLE, 1997. Op. Cit. P. 11 – 15. 
45 HÄBERLE, 1997. Op. Cit. P. 46 – 49. 
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Quando  Jürgen  Habermas  descreve  a  "moralidade  pós-convenciona  ou 
quando Claude Lefort menciona a dissolução dos "marcos de referência da 
certeza",  ambos  se  referem ao fato  de  que  no mundo moderno  já  não  é 
possível  configurar  uma idéia substantiva acerca do bem que venha a ser 
compartilhada por todos. O pluralismo, entretanto, possui, pelo menos, duas 
significações distintas:  ou  o  utilizamos  para  descrever  a  diversidade  de 
concepções  individuais  acerca  da  vida  digna  ou  para  assinalar  a 
multiplicidade de identidades sociais, específicas culturalmente e únicas do 
ponto de vista histórico.46

Para Häberle47,  toda compreensão que se realiza no contexto da concretização 

constitucional necessita de uma ampliação para que se inclua, também, a cultura dentre 

os seus elementos científicos. Neste desiderato situa a teoria da Constituição enquanto 

parte  de uma realidade  cultural,  vendo na cultura  –  entendida a  partir  de seus  três 

aspectos essenciais: tradição, inovação e pluralismo48– o contexto orientador de todo o 

Direito, assim como de sua práxis. 
El hecho de que la constitución y la doctrina dimanante de ella aparezcan  
hoy  en  día  como parte  de  un  todo  cultural  en  modo  alguno  debilita  su 
validez ni tampoco relativiza así sus respectivos ámbitos de competencia;  
más bien deja traslucir a través de eIlas Ia profundidad de sus raices (que el  
positivismo  jurídico  no  podia  ver)  y  que  sólo  una  axiología  demasiado  
cándida  creería  poder  reproduzir  o  incluso  postular  como  valores  
axiomáticos. Mas Ia tarea del jurista no se facilita en modo alguno con ello;  
antes bien,  lo que se intensifica es su mayor responsabilidad, por lo que  
humildemente se deberá intentar lograr una mayor profundidad de miras 
con ayuda al mismo tiempo de otras ciencias complementarias. En último  
extremo,  de  lo  que  sí  estamos  seguros  es  de  que  todos  estos  esfuerzos  
obtendrán y merecerán su recompensa final al ampliar el modelo común de  
Constitución pluralista.49

Neste diapasão, para Häberle, a Constituição não coloca seus limites em mera 

reunião de normas, tampouco é determinada unicamente por fatores materiais, sejam 

estes entendidos como a estrutura econômica de Marx, ou os fatores reais do poder de 

Lassalle.  Ela  constitui  fundamentalmente  a  expressão  do  legado  cultural  de 

determinado povo, de sua tradição e de sua experiência histórica, assim como o reflexo 

de suas esperanças, de suas expectativas e possibilidades reais de configuração futura, 

de  modo  que  a  Constituição  sempre  se  encontra  em  uma  relação  de  dependência 

cultural em relação a todo o povo, constituindo ao mesmo tempo um ser e um dever-

ser. 

46 CITTADINO,  Gisele,  2004. Op. Cit.  P. 01. Ainda, no âmbito da filosofia política contemporânea, 
identifica: os representantes do pensamento liberal - lohn Rawls, Ronald Dworkin e Charles Larmore, 
dentre outros - adotam o primeiro significado do pluralismo e descrevem as democracias modernas como 
sociedades  onde  coexistem  distintas  concepções  individuais  acerca  do  bem.  Quanto  à  segunda 
significação do pluralismo, são os representantes do pensamento comunitário, Charles Taylor e Michael 
Walzer, dentre outros, que a utilizam para salientar a multiplicidade de identidades sociais e de culturas 
étnicas e religiosas que estão presentes nas sociedades contemporâneas.
47 HÄBERLE, Peter.  Teoría de la Constituición como ciencia de la cultura.  Trad.  Emilio Mikunda. 
Madrid: Tecnos, 2000.
48 HÄBERLE, Peter. 2000. idem. P. 66 – 79. 
49 HÄBERLE, Peter. 2000. Op. Cit. P. 45
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A  tarefa  da  exegese  constitucional  não  está  restringida  ao  momento  da 

interpretação dos textos normativos, ganhando relevância o papel condicionador que os 

requisitos culturais exercem sobre a pré-compreensão do intérprete, a ponto de até mera 

explicitação do teor  literal  de uma norma ser  determinada  pelo  respectivo contexto 

cultural.  Conseqüentemente,  toda modificação cultural termina por implicar em uma 

transformação da própria exegese, configurando a cultura o pano de fundo material no 

qual  se  move  a  hermenêutica  constitucional.  Häberle  promove,  assim,  uma 

relativização do conteúdo dos textos normativos: 
El aserto de R. Smend, de 1951, de que ‘cuando dos leyes fundamentales  
dicen lo mismo, ello no significa que sea lo mismo’ nos lleva a cuestionar  
cómo es posible justificar el hecho de que los mismos textos jurídicos que  
aparecen tanto en los llamados ‘pactos sobre derechos humanos’ entre el  
Este y el Oeste, como en las respectivas Constituciones occidentales, puedan  
y de hecho deban ser interpretados en el tiempo y en el espacio de formas  
diferentes.  El  telón  de  fondo  material  que  vincula  a  cada  uno  de  los  
diferentes  criterios  hermenéuticos  no  es  otro  que  las  proprias  culturas  
nacionales  que subyacen a cada una de tales  Constituciones;  dicho com 
otras palabras: que el mismo texto encierra diferente contenido en cada una  
de las culturas en las que aparece, y todo ello además en función tanto del  
tiempo como del espacio.50

O direito constitucional cultural proposto por Häberle pressupõe o entendimento 

da  cultura  enquanto  uma  realidade  aberta,  capaz  de  dar  conta  do  pluralismo hoje 

existente. Seu resultado é, pois, obra de todos os intérpretes de uma sociedade que é 

aberta e pluralista.

Convém destacar que para Häberle há uma “perspectiva de esperança,” que se 

reflete  no  modelo  de  sociedade  aberta  composta  por  cidadãos  cuja  imagem  seja 

moderadamente otimista, que resguarda valores culturais, tais como liberdade, justiça, 

solidariedade  ou  mesmo  os  clássicos  liberdade,  igualdade  e  fraternidade.51  Tal 

perspectiva indica que o ser humano deve exercer um papel ativo na transformação do 

mundo. Cumpre ao sujeito informar o desejo por meio dos sonhos diurnos, buscando 

torná-los realidade, através da reflexão e da dialética subjetivo-objetiva,  alcançada a 

partir da relação entre o eu e o mundo da vida. O princípio da esperança52, dessa forma, 

é o motor da dialética que anima o mundo, incluindo o homem e a natureza, o ser e o 

dever ser. 

50 HÄBERLE, Peter. 2000. Op. Cit.  P. 78.
51 Sobre a esperança em Haberle, leia-se: SILVA, Christine Oliveira Peter da, Abr-Maio-Jun/2005 Op. 
Cit.,  P. 06 a 37, e VARGAS, Daniel Barcelos. O Constitucionalismo e a Esperança – Um Estudo dos 
Pressupostos da Constituição Aberta de Peter Häberle a partir do Princípio da Esperança de Ernst Bloch. 
Revista de Direito Público N. 6 – Porto Alegre: Editora Síntese, Out-Nov-Dez/2004. 
52 VARGAS, Out-Nov-Dez/2004. Ibidem, p. 121 a 135.  
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A  grande  inserção  do  pensamento  blochiano53 na  doutrina  constitucional  de 

Häberle reside justamente na noção de esperança, que exerce posição central na sua 

estrutura constitucional, ao explicar o nexo entre o ser e o dever da constituição aberta. 

Mas em Häberle, a esperança resulta, sobretudo, da interação intersubjetiva. 

Nessa visão, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade remetem para um 

exigente e esperançoso projeto de Estado Constitucional para o século XXI, apontando 

para uma cultura histórica que está sendo construída a partir do objetivo comum dos 

Estados  Constitucionais  ocidentais  aportados  e  conectados  na  (e  pela)  idéia  de 

dignidade da pessoa humana.

4 Considerações finais

O Direito nasce das realidades do mundo dos fatos, as quais se impõem mesmo 

contra os códigos,  ainda que muitos  relutem em aceitar  a sua natural  força motriz. 

Como suporte fático o espaço-temporal é variável,  a revisão dos conceitos (normas) 

tem de seguir na mesma proporção. Impossível pensar o Direito como algo pronto e 

acabado, ao contrário, tem de ser visto como um sistema em construção, móvel, aberto, 

permeável e sensível à natural evolução dos fatos e às constantes mutações axiológicas. 

Aí a imprescindibilidade de se considerar a realidade social contemporânea na edição 

da norma e, sobretudo, na vigente. 

De  qualquer  sorte,  podemos  dizer  que  a fundamentalidade  do  pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e à concreção da própria cidadania tem de 

ser pensada a partir de uma prévia concepção de democracia, enquanto possibilidade de 

demarcar uma proporção de um sentido de propósito comum em determinada sociedade 

caracterizada pelo pluralismo e diferenças sociais gritantes.

Uma  Constituição  como  a  brasileira,  que  estrutura  não  apenas  o  Estado  em 

sentido estrito, mas também a própria esfera pública, outorga à cidadania um  status 

formal  e  material  de  sujeitos  da  própria  história,  co-responsáveis  pela  construção 

cotidiana  de  um projeto  de  vida.  Nesta  realidade,  é  impossível  imaginarmos  ações 

públicas  e  governamentais  dissociadas  dos  interesses  públicos  que  afetam  esta 

53 VARGAS,  Daniel  Barcelos.  Out-Nov-Dez/2004.  Idem.  “A  teoria  da  constituição  aberta  –  ou 
possibilista  –  de  HÄBERLE  é  inegavelmente  influenciada  pelo  pragmatismo  filosófico  de  ERNST 
BLOCH, em especial pelos escritos de sua maturidade, cujo grande marco é sua obra-prima – O Princípio 
Esperança. Assim reconhece o próprio autor, ao apresentar as bases de sua teoria constitucional: “Otros 
elementos del pensamiento posibilista que aquí sugerimos, clásico o moderno si se quiere, se hallan em  
R. MUSIL y E. BLOCH, con lo cual hay que tener siempre bien en cuenta que aquí no nos referimos sólo  
al primigenio pensamiento blochiano en torno a la fábula de alrededor de 1930, sino sobre todo a su  
principio denominado ‘de esperanza’.”  
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cidadania.  Comportamentos  práticos  e  efetivos  podem  iniciar  a  dar  conta  destas 

demandas,  tanto  por  parte  dos  poderes  instituídos,  controlando  a  legalidade  e 

legitimidade das ações praticadas, como por parte dos segmentos sociais organizados, 

participando  daquelas  ações.  Enfim,  todos  voltados  à  visibilidade  procedimental  de 

tomada de decisões e execução de políticas públicas envolvendo todos os interessados, 

direta ou indiretamente.

Aqui está presente a idéia de Häberle no sentido de que devem ser desenvolvidas 

novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em 

sentido  amplo  da  Constituição.  Experiências  desta  natureza  já  se  fazem  sentir  em 

algumas  cidades  brasileiras,  preocupadas  em  criar  novos  espaços  de  gestão 

compartilhada das demandas públicas prementes e emergentes. 

Nestes  termos,  democracia  e  legalidade,  democracia  e  constitucionalidade, 

democracia  e  principiologia,  democrático  e  jurídico  quase  se  confundem de  forma 

indivisível.  E  assim se  firma  a  idéia  de  que  a  Democracia  é  impensável  sem uma 

Constituição que a garanta,  ordene e  estruture seus  desenvolvimentos  e  regule suas 

realizações presentes e futuras. É preciso eleger a Constituição e seus princípios como 

grandes defensores dos mais altos valores da civilidade que desejamos, e ainda não 

alcançamos  em  concretude.  E  para  a  efetividade  dessa  força  é  preciso  que  exista 

vontade de Constituição, sentimento constitucional. 

É  preciso  compreender  que  tanto  quanto  a  estabilidade  de  moeda,  o  pleno 

emprego e a justa  distribuição de renda prescinde de estabilidade constitucional,  de 

pleno  acato  e  respeito  aos  comandos  constitucionais,  ante  a  “força  normativa”  da 

Constituição posta a lume por uma correta interpretação.

Esta interpretação constitucional deve advir de uma teoria atemporal, voltada para 

o presente e projetada para o futuro, também espacial, abarcando o pluralismo presente 

em todos os  domínios,  do político ao  econômico,  do científico  ao artístico.  Afinal, 

espera-se  que  as  cartas  políticas  sejam  feitas  para  durar.  Se  a  Constituição  deve 

possibilitar  o  vencimento  da  multiplicidade  de  situações  problemáticas  que  se 

transformam historicamente, então seu conteúdo deve ficar necessariamente aberto para 

dentro do tempo. Essa abertura e amplitude da Constituição naturalmente não significa 

dissolução em uma dinâmica total, na qual a Constituição não estaria em condições de 

dar à vida da coletividade apoio dirigente.

A noção de constituição aberta desenvolvida por Häberle procura alcançar todos 

estes  requisitos,  e,  tem  exercido,  há  algum  tempo,  certo  fascínio  sobre  a  doutrina 
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constitucional brasileira. A “Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição" é, desta 

forma, um processo que deve ser alicerçado sobre bases sólidas para que possa evoluir 

para seu estágio ideal, onde o direito processual constitucional torna-se parte do direito 

de participação democrática, visualizando a  necessidade de refundação do Estado e da 

sociedade,  em  busca  do  sentido  e  fundamento  dos  direitos  fundamentais  e 

desenvolvimento de uma jurisdição constitucional realmente atuante.
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DIREITO GARANTIDO É DIREITO EXERCIDO? A CIDADANIA E A “MARCA 

DA ORIGEM” NO BRASIL

Felipe Dutra Asensi∗

RESUMO

O debate sobre a cidadania no Brasil enseja múltiplas discussões, as quais remetem não 

somente à nossa formação sociológica como também ao próprio processo de reivindicação 

de direitos exercido pelos seus titulares no cotidiano das práticas sociais. A temática da 

cidadania, no Brasil, enseja uma discussão que extrapola seus aspectos contemporâneos, o 

que implica refletir sobre a própria cultura política e cívica que, a seu modo, se constituiu 

na sociedade brasileira e pensar de que forma seus limites e possibilidades de exercício de 

direitos influem diretamente na concepção de Estado, sociedade civil, instituições jurídicas, 

etc. Neste texto, o que se procura identificar é justamente em que sentido as características 

presentes em nossa origem se desenvolveram e foram recriadas no cenário contemporâneo, 

interferindo  diretamente  na  efetivação  e  compreensão  das  pessoas  sobre  seus  próprios 

direitos. Por isso, será realizada uma análise de algumas questões de nosso passado que, 

direta ou indiretamente, estão presentes no cenário contemporâneo, sob a perspectiva de 

que nem todo direito objetivamente garantido é efetivamente exercido pelos seus titulares. 

Assim, a proposta consiste em realizar uma discussão das questões atinentes à nossa origem 

a  fim  de  subsidiar  uma  análise  sobre  o  desenvolvimento  na  prática  dos  direitos, 

principalmente tomando como norte a Constituição de 1988 e o debate sobre democracia 

participativa no Brasil.
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ABSTRACT

The  citizenship  debate  in  Brazil  tries  multiple  discussions,  which refer  not  only to our 

sociological formation but also to the proper process of claiming rights exercized by its 

owners  in  the  practical  life.  The citizenship  thematic,  in  Brazil,  tries  a  discussion that 

surpasses its contemporaries aspects, which implies to reflect on the proper political and 

civic culture that, in its own way, constituted itself in the Brazilian society, and to think of 

how the limits and possibilities of exercising rights influence directly in the conception of 

State, civil society, legal institutions, etc. In this text, the objective is to identify in which 

sense  the  characteristics  of  our  origin  had  developed  and  had  been  recreated  in  the 

contemporary scene, intervening directly in the people’s understanding of their own rights. 

Therefore, an analysis of some questions of our past that, directly or indirectly, are present 

in the contemporary scene will be carried through in terms of the exercized rights by its 

owners. Thus, the proposal consists in carrying through a discussion of the questions of our 

origin in order to subsidize an analysis of the practical development of rights, mainly taking 

as paradigm the Constitution of 1988 and the debate on participatory democracy in Brazil.

PALAVRAS-CHAVE

LAW,  CITIZENSHIP,  CENTRALIZATION,  CONSTITUTION  OF  1988, 

PARTICIPATORY DEMOCRACY

I) INTRODUÇÃO: PENSANDO A “MARCA DA ORIGEM” BRASILEIRA

O debate sobre a cidadania no Brasil enseja múltiplas discussões, as quais remetem 

não somente à nossa formação sociológica e jurídica como também ao próprio processo de 

reivindicação de direitos exercido pelos seus titulares no cotidiano das práticas sociais. Os 

avanços jurídico-institucionais que ocorreram no Brasil, principalmente a partir do processo 

de  redemocratização  no  final  do  século  XX,  traduzem  esta  perspectiva  que  põe  em 

discussão,  de  um lado,  nossa  formação  sociológica  e  jurídica  e,  de  outro,  os  desafios 

contemporâneos.  De fato, é possível pensar como determinados elementos presentes em 

nossa  “origem”,  em alguma medida,  permanecem no presente.  Porém,  deve-se admitir, 
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desde já, que não se trata de uma postura determinista que admite como invariáveis no 

tempo e no espaço certos aspectos da vida social, mas sim de considerar certos aspectos 

que, na origem de nossa formação, se enraizaram de tal modo que, mesmo sendo relidas e 

recriadas ao longo do tempo, ainda permanecem sob uma nova roupagem no plano das 

práticas sociais. Para tal, seria útil pensar a questão da origem a partir de Tocqueville, autor 

que analisou a sociedade americana no sentido que se pretende estudar aqui a sociedade 

brasileira, o que amplia a capacidade analítica a ser desenvolvida. O centro do argumento 

do autor, logo nas primeiras páginas de sua reflexão sobre a democracia na América, é o 

seguinte:

examinemos a criança ainda nos braços de sua mãe; vejamos o mundo exterior a refletir-se 
pela primeira vez no espelho ainda obscuro de sua inteligência; contemplemos os primeiros 
exemplos que lhes chamam atenção; ouçamos as primeiras palavras que despertam nele as 
forças  adormecidas  do  pensamento;  assistamos,  por  fim,  às  primeiras  lutas  que  terá  que 
enfrentar; e somente então compreenderemos de onde vêm os preconceitos, os hábitos e as 
paixões que vão dominar  a  sua vida.  O homem acha-se inteiro,  por assim dizer,  entre as 
cobertas de seu berço.
No caso das nações, verifica-se algo análogo. Os povos guardam sempre as marcas de sua 
origem.  As  circunstâncias  que  acompanharam  o  seu  nascimento  e  serviram  ao  seu 
desenvolvimento influem sobre todo o resto de sua existência (Tocqueville, 1977:29)

Tocqueville  nos  indica  que  os  elementos  históricos  e  sociológicos  presentes  na 

origem de uma sociedade, de certa forma, estão presentes no seu desenvolvimento, mas não 

de uma forma mecânica como se costuma atribuir sob uma perspectiva determinista. De 

fato, o argumento de Tocqueville é que, a partir das práticas sociais que se desenvolvem no 

espaço e no tempo, as características da origem se realimentam, se recriam e se refazem no 

cotidiano  dos  atores,  e  somente  a  partir  desta  prática  social  é  possível  pensar  a 

“permanência” dessa origem. Por isso, Tocqueville afirma que, ao ter estudado a história da 

América, não haveria “sequer uma opinião, sequer um hábito,  sequer uma lei,  poderia  

dizer mesmo sequer um acontecimento, que não possa ser explicado sem dificuldade pela  

origem do povo” (Idem, 30). Indo além, ainda ressalta que todos esses “traços gerais da 

nação se encontravam, em maior ou menor grau, na fisionomia daqueles filhos seus que  

tinham ido buscar um novo porvir nas bordas opostas do Oceano” (Idem, 31). Pensando 

na perspectiva brasileira, o depoimento de Nabuco em sua autobiografia é paradigmático: 

“Pela minha parte acredito não ter nunca transposto o limite das minhas quatro ou cinco  
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impressões... Os primeiro oito anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha  

formação, instintiva ou moral, definitiva” (Nabuco, 2001:179).

A origem, nesta linha, se irradia em todas as dimensões da sociedade, constituindo-

se como uma “rede” que serve como referencial e, simultaneamente, como patamar ético-

político de exercício de direitos pela via da cidadania. Por isso, é importante pensar quais 

são as características de nossa origem, e em que medida podemos pensar o Brasil de hoje a 

partir de nossa formação sociológica e jurídica originária. Podemos, então, apontar duas 

características da origem que, em virtude de sua relevância social, se desenvolveram e estão 

presentes na sociedade atual: a precedência da idéia sobre os fatos e a cultura da transação.

A precedência da idéia sobre os fatos indica que há uma certa “insensibilidade” às 

peculiaridades de nossa sociedade, o que implica em uma visão hermética dela calcada na 

perspectiva  do  todo,  desconsiderando  as  especificidades  regionais,  locais,  etc.  Isso  se 

manifesta principalmente no plano sócio-político, uma vez que, aqui, “o ideal precedeu o  

material;  o  signo,  as  coisas;  o  traçado  geométrico  do  plano,  as  nossas  cidades;  e  a  

vontade política de explorar, o sistema produtivo” (Werneck Vianna, 1997:126). Diversos 

autores apontam este traço característico em nossa sociedade ao enfatizarem que, primeiro, 

germinaram-se as idéias e, somente depois, surgiram os fatos e realidades (Faoro, 1994:45). 

A própria  crítica  que  Nestor  Duarte  (1939)  realiza  é  no  sentido  de  que,  na  sociedade 

brasileira,  sempre se procura adaptar  os fatos às leis,  e não o inverso.  Uruguai (2002), 

Euclides  da Cunha (2006)  e  Alberto Torres  (1982),  refletindo sobre  o plano político e 

compartilhando  desta  perspectiva,  também sustentam que,  antes  de  sermos  “filhos”  de 

nossa sociedade, somos “filhos” de uma teoria política, o que corrobora com a idéia de que 

a  nossa  formação sociológica  é  construída  a  partir  de  exterioridades,  e  não a  partir  de 

práticas sociais desenvolvidas em seu interior de forma endógena, conforme a sociedade 

americana  analisada  por  Tocqueville.  Seríamos  uma  sociedade  construída  a  partir  de 

caracteres  que  nos  são  externos,  tipicamente  europeus,  o  que  promoveu  uma 

desconsideração de nossas especificidades, principalmente na dimensão político-social. 

Uma outra característica  que podemos atribuir  à  origem de nossa  sociedade é  a 

cultura  de  transação.  A literatura  sobre  o  tema  é  considerável  e  tem como argumento 

central  a  idéia  de  que,  no Brasil,  os  acontecimentos  ocorrem muito  mais  por  meio de 
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políticas conciliatórias do que efetivamente por rupturas. Trata-se de uma perspectiva que 

enfatiza o compromisso realizado por seguimentos dominantes em nossa sociedade que, em 

certa medida, permite a sua permanência na dominação. Talvez o que descreveu de forma 

mais explícita esta cultura de transação tenha sido Justiniano José da Rocha, ao pensar a 

trajetória da sociedade brasileira a partir de três momentos: ação, reação e transação. Por 

sua  vez,  a  própria  ênfase  que  Euclides  da  Cunha  nos  oferece  sobre  o  processo  de 

independência nos indica também o caráter conciliatório. Segundo o autor, a independência 

foi  uma  revolução,  mas  uma  revolução  sintética.  A  república  seria,  em sua  análise,  o 

próprio coroamento da obra da monarquia (Cunha, 2006), o que não implica,  de forma 

alguma, ruptura. Nesta mesma linha, Carvalho, ao analisar a passagem do Império para a 

República, a compara a um “teatro de sombras”, sustentando que o melhor gênero teatral a 

se enquadrar o sistema imperial seria a comédia, pois esta “admite o conflito, gira em torno  

dele, mas permite a reconciliação final [...] reconciliação feita em geral em clima festivo” 

(Carvalho,  1996).  Assim ocorreu no final  do Império,  segundo o autor,  em um baile a 

menos de um mês da Proclamação  da República,  que  representaria  a  conciliação entre 

monarquia  e  proprietários  rurais.  A  festa,  realizada  em  uma  ilha,  já  denota  o  caráter 

segregador  entre  as  diferentes  realidades  sociais:  uma,  dos  dominantes,  e  outra,  dos 

dominados.  E  a  idéia  de  conciliação  consiste  justamente  na  possibilidade  de  promover 

mudanças sem ensejar rupturas, a exemplo da Proclamação da República. Tal perspectiva, 

inclusive,  é  analisada  pelo  próprio  Mercadante  (1965)  ao  enfatizar  que,  na  sociedade 

brasileira, há uma “constante” da conciliação nos acontecimentos.

Neste  texto,  o  que  se  procura  identificar  é  justamente  em  que  sentido  as 

características presentes em nossa origem se desenvolveram e foram recriadas no cenário 

contemporâneo, interferindo diretamente na efetivação e compreensão das pessoas sobre 

seus próprios direitos. Por isso, será realizada uma análise de algumas questões de nosso 

passado  que,  direta  ou indiretamente,  estão presentes  no cenário  contemporâneo,  sob a 

perspectiva de que “nem todo ‘direito’ (objetivo) é direito ‘garantido’” (Weber, 1980:119). 

Assim, a proposta consiste em realizar uma discussão das questões atinentes à nossa origem 

a  fim  de  subsidiar  uma  análise  sobre  o  desenvolvimento  na  prática  dos  direitos, 
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principalmente tomando como norte a Constituição de 1988 e o debate sobre democracia 

participativa no Brasil.

II) OS DILEMAS DO PASSADO

2.1. Centralização e descentralização

A  temática  da  centralização  e  da  descentralização  é  uma  constante  no 

desenvolvimento  histórico do Brasil,  ganhando relevo nos  debates  do século XIX -  ou 

século  IV,  como  denomina  Oliveira  Vianna  (1987)  -,  que  reflete  uma  série  de 

acontecimentos  de  grande  relevo  em  nossa  sociedade,  tais  como  a  Independência,  a 

Regência, e a própria Proclamação da República. De fato, o Brasil tem, em sua raiz, uma 

presença fortemente centralizadora, com certos espaços de tempo em que se vivenciou a 

descentralização.  Não  somente  os  pensadores  da  época  como  os  posteriores  nos 

demonstram  que  a  presença  do  Estado  como  centro  organizador  da  sociedade  é  seu 

elemento característico, o que reforça a tese da prevalência do público sobre o privado e do 

centro sobre a federação. Talvez, o maior exemplo desta centralização tenha sido a figura 

do poder  Moderador  exercido pelo  Imperador,  que se  constitui  não somente  visando a 

maior  presença  do  Executivo  nas  outras  esferas  de  poder,  mas  também  a  própria 

centralização  das  decisões  e  redução  dos  efeitos  de  um  eventual  self-government.  A 

presença  de  determinados  pensadores  foi  fundamental  na  solidificação  deste  poder, 

ganhando relevo a obra de Visconde de Uruguai. O autor parte de uma perspectiva que 

admite o poder Moderador como essencial a qualquer organização política, salientando que 

“uma Constituição que não encerrasse em si atribuições moderadoras seria uma máquina  

incapaz de funcionar algum tempo sem estalar e desorganizar-se” (Uruguai, 2002:341). A 

presença do poder Moderador, nesta linha, seria antes de tudo um princípio de organização 

do Estado para que, a partir dele, se irradie a vida social, o que amplia a centralização das 

decisões sobre os rumos do país, uma vez que se trata de um “poder não de movimento,  

mas essencialmente conservador” (Idem, 345).

No  tocante  ao  poder  Executivo,  Uruguai  promove  uma  reflexão  que  segue  no 

sentido  da  centralização.  A  tese  principal  do  autor  é  inovadora  não  porque  trata  da 

centralização  política  no  âmbito  do  Executivo,  mas  porque  estabelece  uma  certa 
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centralização  no  processo  de  resolução  de  conflitos  e  garantia  de  direitos.  Mais 

propriamente,  Uruguai  realiza  uma  distinção  entre  a  atribuição  pertencente  ao  poder 

judicial e a atribuição pertencente ao poder administrativo. O argumento é que o  “poder  

judicial  tem por  missão  punir  os  crimes  e  regular  os  direitos  privados,  por  meio  da  

aplicação especial das leis da ordem penal e civil”, ao passo que o administrativo “aplica 

as leis de ordem pública e de interesse mais ou menos geral”, procedendo por meio de 

“execução geral e providências gerais, salvo quando decide sobre dificuldades especiais  

tais que opõem o direito dos particulares à execução de medidas de interesse geral, o que 

dá  lugar  ao  contencioso  administrativo”  (Idem,  100).  Temos,  então,  um poder  que  se 

destina a dirimir conflitos privados - o judicial - e um outro poder que se destina a efetivar e 

garantir direitos públicos - o administrativo -, o que reduz as possibilidades de atuação da 

esfera judicial na efetivação de direitos, já que seria, na visão de Uruguai, de competência 

do poder Executivo, ora autoritário.

Seguramente se trata de uma divisão cuja centralização  “aplica-se e conserva-se  

pela fiscalização ou tutela que exerce a autoridade central a respeito de cada província ou  

município”,  de  modo  que  tal  fiscalização  e  tutela  sejam  indispensáveis  “não  só  para 

resguardar os direitos e interesses da associação em geral, como também para assegurar  

o cumprimento das leis, e o respeito aos direitos de cada um” (Idem, 440). O chamado 

contencioso administrativo, então, seria a forma pela qual o centro se faria presente em 

todas as esferas políticas,  do local  ao Estado,  perpassando de forma burocrática a vida 

social. Trata-se de um modelo que recebeu críticas de alguns autores, tais como o Senador 

Nabuco,  uma  vez  que  são  “numerosos  os  pareceres  em  que  Nabuco  sustenta  a  

inconstitucionalidade  do  contencioso  administrativo” (Nabuco,  1998:1026),  e, 

principalmente,  de Tavares Bastos,  segundo o qual  querer  aplicar  “o mesmo sistema a 

todas as pendências entre a administração e os particulares, originadas nas províncias,  

não é aliviar, é oprimir os cidadãos” (Bastos, 1975:105).

Na linha inversa à de Uruguai, e propondo uma perspectiva descentralizadora que 

considere  as  especificidades  do  “local”,  encontra-se  como  principal  expoente  Tavares 

Bastos.  Se em Uruguai  temos a  idéia  de que a  centralização é  essencial  à  organização 

política, Bastos sustenta que a descentralização significa “reduzir o poder ao seu legítimo 
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papel, emancipar as nações da tutela dos governos, obra duradoura do século presente”, 

não se constituindo somente como uma questão administrativa, mas principalmente como 

“o fundamento e a condição de êxito de quaisquer reformas políticas” (Idem, 1975:pref.). 

Inclusive, Bastos associa a centralização à inevitabilidade do próprio despotismo, tendo em 

vista que centralizar implicaria a formação de uma hierarquia fortemente desigual entre 

povo  e  governo.  Para  o  autor,  “não  pode  coexistir  com  a  república  uma  semelhante  

organização  do  poder.  Assim,  absolutismo,  centralização,  império  são,  neste  sentido,  

expressões sinônimas” (Idem, 8). Pelo contrário, “povo e governo que o preside devem de  

ter, sob o ponto de vista moral, o mesmo valor” (Idem, 32), de modo que os “os interesses  

municipais  não podem ser  previstos  por  lei  nacional  simétrica,  só  às  legislaturas  das 

províncias  deve  caber  a  faculdade  de  regulá-los” (Idem,  147).  A  aposta  de  Bastos  é 

decisivamente  na federação,  com caracteres  descentralizadores,  razão pela  qual  o  autor 

acredita que “a variedade sob o sistema federativo leva decidida vantagem à uniformidade  

administrativa,  que  da  monarquia  centralizada,  quer  da  república  una  e  indivisível” 

(Idem,  145),  o  que  permite,  a  partir  de  uma  perspectiva  descentralizada,  pensar  na 

construção  de  direitos  na  dimensão  local,  nas  práticas  sociais,  e  não  a  partir  de  uma 

normatividade estatal homogênea e abstrata.

Indo além, Werneck Vianna, ao analisar a obra de Bastos, ainda aponta que um dos 

aspectos da centralização por este autor criticado é o fato desta efetivamente impedir  “o 

indivíduo de  se  elevar  à  cidadania,  como é  ele  quem,  através  de  suas  ações,  inibe  a  

iniciativa e enfraquece o espírito público” (Werneck Vianna, 1997:139). Na medida em 

que a centralização enfraquece o espírito público, reduz cada vez mais as possibilidades de 

exercício de cidadania e reivindicação de direitos, de modo a produzir “seres dependentes  

do Estado, com sua burocracia – esta outra marca do Oriente entre nós – atuante como 

exército permanente do despotismo; a descentralização faria deles cidadãos” (Idem, 143-

144).

2.2. Estadania

De fato, Tavares Bastos admite ser preciso um incremento da própria cultura cívica 

e política dos cidadãos, algo que, segundo sua análise, é um desafio. Nesta linha, Werneck 
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Vianna,  em  sua  análise  sobre  Bastos,  sustenta  que  seu  pensamento  leva  “ao 

reconhecimento de que sobre a base da sociedade civil herdada da colônia não há obra de  

americanização possível, que deve ser concebida como fruto da ação iluminada do Estado  

em nome da busca da boa sociedade e das exigências civilizatórias” (Werneck Vianna, 

1997:141). Mais propriamente, o homo economicus americano não teria lugar entre nós, em 

virtude  da  tradição  ruralista  em  que  estamos  inseridos,  e  Bastos,  sensível  a  isso, 

“reconhece, como seus críticos, que o terreno lhe é adverso” (Idem, 144).

Todo  esse  processo  nos  conduz  a  pensar  que  somente  a  partir  do  centro  se 

organizaria a sociedade brasileira, tendo em vista tanto a (in)cultura cívica e política de sua 

população  quanto  a  própria  correlação  de  forças  em  torno  da  corte  imperial  e, 

posteriormente, da república. O Estado passa a ser o  locus de movimento e a sociedade 

passa a ser o  locus da passividade, ou, mais especificamente, o governo passa a ser visto 

pelos indivíduos mais como um “pai” do que como uma negatividade tal qual a perspectiva 

liberal-clássica concebeu. Exemplo disso é a análise de Justiniano José da Rocha a respeito 

do período de reação (momento posterior à  ação e  anterior  à transação),  para o qual a 

influência da localidade desapareceu: “tudo partiu do governo, tudo ao governo se ligou, o  

governo foi tudo, e tanto que hoje não há Brasileiro que mil vezes por dia não manifeste a  

convicção de que a sociedade está inerte e  morta,  de que só o governo vive” (Rocha, 

1956:212). Também Alberto Torres assume tal perspectiva, ao enfatizar que as democracias 

modernas, em verdade, “são negações da autoridade dinástica: não são organizações da  

sociedade livre” (Torres,  1982:XII).  Talvez, seja  nos momentos  em que mais o Estado 

interveio  que  a  sociedade  mais  se  movimentou,  não  porque  houve  um processo  social 

endógeno  de  mobilização,  mas  sim porque  o  movimento  foi  desencadeado  a  partir  do 

próprio Estado ou tendo como referencial o Estado “numa nação inerte e passiva” (Faoro, 

1994:30). Euclides da Cunha, em certo sentido, traz o relato dessa mobilização a partir do 

Estado  ao  analisar  a  chegada  da  família  real  ao  Brasil,  possibilitando  que,  pelos  mais 

diversos pontos do país, se irradiasse  “a influência governamental com uma intensidade  

que nunca mais se desenvolveu em toda a nossa existência” (Cunha, 2006:157).

Neste contexto, é ampla a literatura que discute a influência do Estado no cotidiano 

das práticas sociais, seja administrativamente, seja culturalmente. A tese de Faoro sobre a 
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influência  do  pensamento  político  português  ganha  relevo,  pois  o  autor  ressalta  que  o 

Estado português que se transplantou para o contexto brasileiro promove uma valorização 

da  figura  do  rei  em  detrimento  da  figura  do  povo,  produzindo  efeitos  sociológicos 

consideráveis no exercício da cidadania nos séculos seguintes. O argumento gira em torno 

da constatação de que o  “ator da história seria o rei, não o povo, como já insinuava a 

inteligência européia, por intermédio da soberania popular nascente e dentro da tese do  

poder transmitido por Deus através da mediação do povo” (Faoro, 1994:25). Além disso, 

na medida em que o súdito seria  “o membro obediente da monarquia, sem resistência,  

passivamente obediente”  (Idem, 25), temos a perspectiva de que qualquer incremento na 

dimensão dos direitos ou na cultura cívica seria  realizada a partir  do Estado, e não da 

sociedade; a mudança social seria operada pela mudança estatal, pois seria somente por via 

do Estado que se desenvolveria a sociedade. Em parte, o que se desenvolve no contexto 

brasileiro é a idéia de “um só rebanho, um só pastor. Uma só cabeça, um único cetro e um  

único diadema. A imagem teológica do poder político se afirma porque encontra no tempo  

profano  sua  manifestação:  a  monarquia  absoluta  por  direito  divino  dos  reis” (Chauí, 

2006:79). Porém, é preciso salientar que, em nosso caso, a defesa de um “direito divino do 

rei” não foi tão presente, uma vez que o rei aqui se instaurou menos como um preposto de 

Deus que tem o direito de representá-lo, e mais como a própria figura de Deus, um Deus 

civil,  de certa  forma “desencantado”,  mas  ainda assim figurando como algo exterior  e 

superior à sociedade. Um exemplo é a análise de Nabuco sobre o Imperador, na medida em 

que este não governaria “diretamente e por si mesmo [...] mas como ele só é árbitro da vez  

de cada partido e de cada estadista,  e como está em suas mãos o fazer e desfazer os  

ministérios, o poder é praticamente dele” (Nabuco, 1998:1086).

A organização política-administrativa que se desenvolveu nos séculos posteriores 

nos mostra que os  “os vários grupos que buscavam em modelos republicanos uma saída  

para a monarquia acabavam dando ênfase ao Estado, mesmo os que partiam de premissas  

liberais. Levava a isto, em parte, a longa tradição estatista do País” (Carvalho, 1998:96). 

Temas como “vontade geral”, “participação e espaços públicos”, “democracia” só fariam 

sentido se inseridos numa lógica que tomasse o Estado como, não somente o centro, mas 

também  o  principal  organizador  do  exercício  da  cidadania.  De  fato,  a  inserção  dos 
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indivíduos  “na política se dava mais pela porta do Estado do que pela afirmação dos  

direitos do cidadão. Era uma inserção que se chamaria com maior precisão de estadania” 

(Idem, 96-97). O termos  estadania, inaugurado por Carvalho, tem considerável potencial 

semântico e explicativo deste traço característico da cultura cívica brasileira, que é marcada 

muito mais pela passividade da sociedade civil do que pela sua forte atuação na efetivação, 

construção e garantia de direitos. Direitos, então, são vistos como favores concedidos pelo 

Estado:  é  a  cidadania dando lugar  à  estadania.  Ao analisar  o  Estado Novo,  Francisco 

Campos enfatiza a presença desta perspectiva ao sustentar que “não há hoje um povo que  

não clame por  um César” (Campos,  1940:24),  o  que  denota  que,  mesmo anos após a 

Proclamação da República, ainda não havia uma sociedade civil emancipada e efetivamente 

ativa na construção de direitos, o que, na análise de Souza (2006), seria a chave para se 

pensar  a  constituição  de  um “habitus  precário”  característico  de  sociedades  periféricas, 

como veremos.

III) AS APOSTAS DO PRESENTE

3.1. Constituição de 1988

A Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 é fruto de exaustivos 

debates entre diversos atores. Esta Constituição representa o resultado de lutas de anos, e 

que culminam na garantia de direitos sociais e coletivos. Alguns fatores concorrem para o 

teor social desta Constituição. Em primeiro lugar, a Constituição representa a tentativa de 

correção dos excessos e descaminhos provocados pelo regime militar, garantindo um amplo 

catálogo  de  direitos  sociais  e  coletivos  intangíveis  pelo  Estado.  Estes  direitos  estão 

vinculados ao princípio da dignidade humana e, portanto, devem ser plenamente garantidos. 

A dignidade da pessoa humana consiste,  ao mesmo tempo,  em um limite  e  tarefa  dos 

poderes estatais, e é através dela que as ações públicas devem se pautar. Um outro fator 

refere-se  à  própria  intenção  de  formular  uma Constituição  que  atue  como redutora  de 

diferenças sociais. A nova Constituição deveria ser um instrumento de emancipação social, 

com o  intuito  de buscar  a  igualdade  concreta  entre  as  pessoas  através  do  principio  da 
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isonomia1.  Justifica-se,  assim,  o  fato  de  Ulyssses  Guimarães  tê-la  apelidado  de 

Constituição Cidadã. Um terceiro elemento refere-se à própria participação da sociedade 

civil, dos grupos sociais e institucionais e dos diversos grupos de pressão. Em virtude do 

fato da democracia  ter advindo antes da própria  Constituição,  foi  possível  a expressiva 

participação de todos os atores no processo de sua formulação.

Neste sentido, é possível afirmar que uma característica deste momento histórico é o 

pluralismo. A idéia de pluralismo já foi tratada por mim em outras oportunidades (Asensi, 

2005a, 2005b). Na ocasião, foi realizada uma diferenciação entre a noção de  pluralismo 

jurídico, consagrada no campo da sociologia jurídica, e o que é chamado de pluralismo no 

processo político-decisório, que se insere no campo da ciência política. Segundo Santos 

“existe  uma situação de pluralismo jurídico sempre  que no mesmo espaço geopolítico  

vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica” (Santos, 1980:109). Por outro 

lado,  pude  evidenciar  que  a  noção  de  pluralismo  no processo  político-decisório  traz 

consigo três elementos: a) são os fatores sociais que incidem na produção jurídica através 

de relações de poder; b) o campo da produção jurídica envolve o embate e o conflito, o que 

pode  levar  a  contradições  dentro  de  um  mesmo  ordenamento;  c)  a  função  partidária 

consiste em realizar uma composição de interesses (tanto de intelectuais orgânicos quanto 

de grupos de pressão) para que os conflitos sejam minimizados e seja estabelecido um 

consenso. Deste modo,

o pluralismo no processo político-decisório representa a forma através da qual as relações de 
poder se manifestam tendo em vista a minimização de conflitos e a conseqüente satisfação de 
interesses  por  vezes  contraditórios.   Assim,  ao  passo  que  o  pluralismo  jurídico significa  a 
emergência de outros centros de poder que realizam a sua própria produção de direito [fora do 
Estado], o pluralismo no processo político-decisório representa um passo adiante: a forma que 
estes centros procuram, através do embate e do conflito de idéias, inserir na norma estatal a sua 
norma particular (Asensi, 2005a)

Por  essa  razão,  a  produção  de  direitos  realizada  fora  do  Estado  retorna  ao  seu 

âmbito, na medida em que tem a pretensão universalizante. Este  retorno ao Estado pode 

1 O princípio da isonomia preconiza que todos são iguais perante a lei. Traduz, assim, uma igualdade formal. 
Segundo Marx (2003), a idéia de igualdade perante a lei não basta para promover a igualdade concreta. O 
Estado não reconhece e não intervém no conflito, já que todos são iguais perante a lei; assim, o formalismo da 
lei  por  si  só  não  garante  a  igualdade  entre  os  homens.  Esta  questão  será  desenvolvida  em  capítulos 
posteriores.
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ocorrer diretamente (através de um legislador, por exemplo) ou indiretamente (através de 

grupos de pressão ou intelectuais orgânicos). Neste sentido, a Constituição de 1988 adotou 

em seu texto consensos que são fruto de embates e conflitos entre os diversos atores sociais 

não-estatais.  Com efeito,  nota-se  que  as  condições  de  aprovabilidade  de  uma lei  estão 

diretamente  ligadas  à  capacidade  desta  lei  de  dar  conta  dos  diversos  interesses, 

principalmente dos parlamentares e dos grupos de pressão. Ou seja, para esta lei passar por 

todos  os  processos  de  sua  formulação  e  ser  aprovada  de  maneira  efetiva,  deve 

necessariamente conter elementos que tragam para si a aprovação dos que a fazem, o que 

implica reconhecer que

o alargamento  da  abrangência  da  lei  é  um elemento  estruturante  da  democracia  pluralista, 
justamente porque esta lei só poderá dar conta dos interesses se for através da abrangência 
semântica. A pluralidade traz consigo a incapacidade de formar homogenias legais, propiciando 
leis e artigos com redação cada vez mais imprecisa e heterogênea (Asensi, 2005b)

Neste sentido, o fato de haver direitos assegurados na Constituição não significa que 

ainda  não  faltem  instâncias,  espaços,  leis,  regulamentos  e  diretrizes  que  otimizem  e 

operacionalizem a sua concretização. Os direitos e seus princípios correlatos consistem em 

verdadeiras  clausulas abertas que ainda necessitam de regulamentação. Em virtude desta 

abrangência  semântica  do  conteúdo  dos  direitos,  o  processo  de  concretização  da 

Constituição “envolve necessariamente um alargamento do círculo de intérpretes [...], na  

medida em que devem tomar parte do processo hermenêutico todas as forças políticas da  

comunidade”  (Cittadino,  2003:23).  Em outras  palavras,  a  ampliação da comunidade de 

intérpretes da Constituição está intimamente relacionada ao processo de democratização da 

hermenêutica constitucional “e, nesta perspectiva, exige uma cidadania ativa que, por esta  

via, concretiza ou realiza a Constituição” (Idem, 24).  Por essa razão, faz-se necessária a 

participação de atores não-estatais tanto na produção quanto na interpretação do direito. 

Com efeito, a  “plasticidade das formas jurídicas é, ao contrário, um elemento benéfico,  

quando o espírito  político é  plástico  e  pode adaptar  a  lei  às  formas sociais” (Torres, 

1982:41). O que temos, então, é o debate sobre os limites e possibilidades de extrapolação 

da norma jurídica para, a partir das práticas sociais, conferir algum sentido aos direitos. 

Mais propriamente, como, diante do amplo catálogo de direitos formalmente garantidos, 
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podemos pensá-los na prática ou torná-los cotidiano? Como as pessoas efetivamente vêem 

os direitos como direitos?

Cabe, aqui, remeter ao sociólogo Ehrlich, que propõe uma distinção entre o direito 

positivo, presente na norma jurídica, e o direito vivo, fruto da dinâmica social. Este autor 

sustenta que “querer encerrar todo o direito de um tempo ou de um povo nos parágrafos  

de um código é tão razoável quanto querer prender uma correnteza numa lagoa” (Ehrlich, 

1980:110).  O direito,  portanto,  é  maior  do que a  norma,  e  é  através da sua prática  no 

cotidiano que se pode observá-lo como dinâmica social. O estudo do direito vivo permite 

extrapolar  o  raciocínio  calcado  na  lei  e  nos  livros,  pois  assume  o  direito  como  um 

fenômeno social. Ehrlich sustenta que o direito vivo representa a idéia de que o direito é 

construído mediante a experiência concreta dos sujeitos. Por isso, na investigação do direito 

vivo “não se tornam supérfluos nem o método histórico, nem o etnológico” (Idem, 114); o 

direito  está,  portanto,  intrinsecamente  ligado  à  cultura  e  a  seus  processos  históricos 

constitutivos, e, desta forma, profundamente relacionado às transformações sociais. Ao se 

adotar  a  perspectiva  do  direito  vivo,  é  possível  pensar  em  construção  de  direitos  na 

dinâmica  do  espaço  público.  A  atividade  de  criação  de  direitos  sustenta-se  sob  o 

pressuposto  de  que  o  “direito  é  maior  que  as  fontes  formais  do  direito” (Carbonnier, 

1980:45), pois engloba aspectos culturais, políticos e sociais.

Tal crítica se assemelha à idéia de “retradução” analisada por Bourdieu (2000) no 

século XX. De acordo com este autor, a “retradução” seria a explicação dos fatos sociais 

sob o prisma de categorias pré-determinadas pela lógica jurídica, fazendo com que estes 

fatos percam a sua especificidade e originalidade. Ao tentar encaixar fenômenos complexos 

em molduras rígidas, o direito desconsidera as peculiaridades das experiências sociais. Mas, 

de  fato,  por  que essa  ênfase  na  realidade  social?  Em que sentido os  avanços  jurídico-

políticos são vistos como conquistas por parte da sociedade brasileira? O debate sobre a 

democracia participativa ganha relevo.

3.2. Democracia participativa

Em virtude do debate sobre direitos formalmente garantidos na Constituição, de um 

lado,  e  as  práticas  sociais,  de  outro,  suscita-se  a  discussão  sobre  dois  modelos  de 
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democracia.  Trata-se  de  modelos  de  democracia  que  visam justificar  quem formula  as 

políticas públicas e  porque as formula ou, mais precisamente, são modelos que buscam 

explicitar como se desenvolvem os mecanismos de poder presentes entre quem representa e 

quem é representado. 

Primeiramente,  deve-se  dizer  que  a  idéia  de democracia  representativa  remete  à 

noção de que temos, de um lado, representantes eleitos e, de outro, representados eleitores. 

O seu conceito está intimamente relacionado ao conceito de cidadania, na medida em que 

pressupõe que todos os membros de uma comunidade – os cidadãos – têm o direito de 

escolher os destinos de seu país. Em virtude da complexidade das relações modernas e do 

alargamento do conceito de cidadão a milhares de pessoas, seriam necessárias instâncias de 

representação  da  sociedade  que  decidam  em  nome  de  todo  o  corpo  social.  Nesta 

perspectiva, o problema de institucionalizar práticas democráticas  “deve ser pensado nos  

termos  de  duas  lógicas  políticas:  a  lógica  societária,  representada  pelos  movimentos  

socais  e  associações  voluntárias;  e  a  lógica  estatal,  representada  pela  tentativa  de 

institucionalizar  a  delegação  do  poder”2 (Avritzer,  2002:35). Nesta  perspectiva,  é 

importante salientar a análise de Pitkin sobre o tema, a qual realiza uma reflexão histórica e 

semântica do conceito de representação. Segundo a autora, “representação” tem sua origem 

na palavra latina representare, que significa “tornar presente ou manifestou; ou apresentar  

novamente”  (Pitkin,  2006:17).  Por  outro  lado,  em  virtude  da  complexidade  da 

representação, surgem desafios sobre como  tornar presente o que não está efetivamente  

presente.  A ausência  do representado é  amenizada  por  meio  de mecanismos em que a 

atuação do representante seja publicizada e, de certa forma, passível de controle, o que não 

quer dizer que este controle seja absoluto e que não haja uma margem de autonomia nas 

ações do representante (Manin, 1995). 

Em contrapartida, podemos observar o debate a respeito de uma outra perspectiva 

de democracia, ancorada na idéia de participação dos então eleitores no processo decisório, 

passando estes  a  atuar  como atores  efetivos  no processo de formulação e  execução de 

políticas. Trata-se de uma perspectiva que “relaciona a emergência da democracia política  

à formação de espaços públicos nos quais os cidadãos podem participar como iguais e,  

2 Todas as citações em idioma estrangeiro foram traduzidas pelo próprio autor
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através da discussão sobre projetos coletivos para a sociedade, formular e guiar decisões  

políticas” (Avritzer, 2002:5). Podemos dizer que a democracia participativa não se reduz à 

representação, pois toma como pressuposto essencial a idéia de que a democracia não deve 

se encerrar no voto ou no processo eleitoral. A democracia se faz no cotidiano das práticas 

dos atores; ou seja, a democracia participativa pressupõe a existência de espaços públicos 

de participação nos quais estejam presentes representantes e representados com igualdade 

de voz e voto. Em decorrência disto, a sua legitimidade advém do próprio corpo social, já 

que as decisões realizadas nesses espaços públicos contam com a deliberação daqueles que 

vivem e conhecem as mazelas e avanços de um serviço público. A discussão no âmbito 

participativo remete ao “mundo da vida” em seu aspecto mais cotidiano, concentrando-se 

os debates políticos  “sobre o que fazer [,,,]. Isso é definido pelo seu propósito prático”  

(Elster, 1997:257). Por isso, pensar em termos práticos requer que os participantes estejam 

inseridos  no  contexto  político,  econômico  e  social  em  que  vivem,  emergindo “em 

continuidade ou animados por uma conexão genuína com o tecido social – ou mundo da  

vida,  como  se  queira” (Lavalle,  Houtzager  e  Castello,  2006:46).  A  representação,  no 

contexto participativo, é “identitária e supõe, por mediação da identidade, a abolição da  

distância  entre  representado  e  representante”  (Idem,  51).  Nesta  perspectiva,  pode-se 

observar que em ambos os modelos de democracia há esferas representativas, as quais se 

compõem de representante, representado e locus. Mais precisamente,

Na elaboração da tipologia,  a  representação conjuga três  elementos:  o  representado,  sempre 
pessoas cuja vontade se consubstancia de maneira em maior ou menor grau direta e concreta 
(voto, reclamo, petição), ou de maneira necessariamente indireta e abstrata (nação, tradição, bem 
comum); o  representante, intermediário e guardião dos interesses do representado, cujo papel 
descansa em graus diversos de institucionalização, de autorização e de obrigatoriedade para com 
os  representados;  o  lócus,  a  um  só  tempo  instancia  onde  a  representação  é  exercida  e 
interlocutores perante os quais se exerce – notadamente o poder público, mas não só.
Neste caso,  em que as  figuras da representação política  tradicional  resultam inadequadas,  o 
representado tende a coincidir com os beneficiários, por vezes delimitados em termos bastante 
amplos – “excluídos”,  “pobres”,  “comunidade”,  “cidadãos” –;  o representante corresponde à 
organização civil  investida de tal status por autodefinição; e o lócus,  especificado apenas de 
maneira implícita na maior parte dos argumentos, via de regra se concentra no poder público e, 
com menor freqüência, em outras instancias e perante outros interlocutores societários (Idem)

O que difere, em verdade, é a forma através da qual as decisões são tomadas. Em 

um nível sociológico, a democracia representativa é embasada na lei, cujos pressupostos 
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são advindos da legalidade e da representação. A democracia participativa, por outro lado, é 

embasada  no  corpo  social,  naqueles  que  vivem  o  cotidiano  das  instituições.  Seus 

pressupostos, então, advêm da sociedade e da participação perene. Indo além, tratam-se de 

modelos complementares, e não antagônicos; pois quanto maior o nível de representação, 

menor a  capilaridade da  ação,  necessitando-se,  assim,  de representantes  cada vez  mais  

locais para  consolidar  e  concretizar  garantias  cada  vez  mais  gerais.  Por  essa  razão, 

preconiza-se que os direitos sejam definidos em um nível local. 

O desafio atual no Brasil tem sido não somente trazer o debate da construção da 

democracia participativa, mas também a própria criação de condições por meio das quais os 

indivíduos possam efetivamente reconhecer seus direitos como direitos e, assim, exercê-

los.  A  idéia,  então,  é  reduzir  a  passividade  e  a  apatia  política  da  sociedade,  marca 

historicamente  constituída,  de  forma  a  inaugurar  uma  perspectiva  de  cidadania  ativa, 

construída a partir das práticas sociais internas, e não de exterioridades. Deve-se fazer com 

que os direitos sejam efetivamente exercidos, lutados e implementados, não pelo Estado, 

mas pelos seus próprios titulares. No caso brasileiro, a análise de Nestor Duarte nos oferece 

alguns subsídios para pensar a nossa constituição sociológica. O autor parte do princípio de 

que uma das heranças trazidas à nossa cultura pelos portugueses é o particularismo, ou seja, 

a não-aptidão para as coisas públicas. O argumento central consiste no seguinte: a história 

de  Portugal  apontaria  que  “o  português  era  e  continuará  a  sê-lo,  o  que  é  mais  

mencionável, um povo eminentemente particularista, comunal, impregnado e convicto do  

espírito de fração” (Duarte, 1939:3), constituindo-se mais como “um homem privado do 

que político” (Idem, 4). Nabuco, em certo sentido, também enfatiza o caráter particularista 

da sociedade brasileira, ao afirmar que a República seria um “levante de interesses”. De 

fato,  Nabuco  sustenta  que  há  uma  difícil  articulação  entre  moralidade  e  interesse, 

principalmente nas relações entre público e privado (Nabuco, 1977). Como, então, pensar a 

possibilidade de institucionalização de uma democracia na sociedade brasileira?

Uruguai já indicava que um dos aspectos fundamentais no tocante ao auto-governo 

– que, indiretamente, pode nos servir para pensar a democracia participativa - é a cultura 

cívica. O chamado self-government não seria apenas um atributo originário da lei, uma vez 

que deveria estar presente no “hábito, a educação, o costume. Está na tradição, na raça, e  
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quando faltam essas condições, não pode ser estabelecido pelas leis” (Uruguai, 2002:218). 

Quando  se  trata  de  uma  sociedade  desigual  e  hierarquizada  –  característica,  inclusive, 

compartilhada  nas  sociedades  periféricas  –  temos  a  constituição  de  um certo  “habitus 

precário” (Souza, 2006) que, em virtude de sua incompletude, restringe as potencialidades 

do processo de exercício de cidadania e reivindicação de direitos, na medida em que “que 

constrange  esses  grupos  a  uma  vida  marginal  e  humilhante  à  margem  da  sociedade  

incluída” (Idem,  160)  e  opera  negativamente  na  institucionalização  da  democracia 

participativa.  Nesta  linha,  “caminhando  do  regime  de  privilégios  para  o  regime  de  

igualdade,  o  progresso do direito [do Brasil  império para o Brasil  república]  se  veio  

processando de alto para abaixo, por incorporação sucessiva de indivíduos e classes à  

camada dominante” (Torres, 1982:92-93).

IV) CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível  afirmar  que  o  caminho para  a  efetivação  de  direitos  no  Brasil  deve 

ocorrer  por  meio  da  própria  participação  dos  atores  com  o  objetivo  de  reduzir  as 

desigualdades sociais, de modo a incrementar a cultura cívica dos cidadãos. Deve-se, então, 

eliminar ou, ao menos, reduzir o paradoxo evidenciado por Macpherson, segundo o qual 

não seria possível conseguir mais participação democrática sem uma mudança prévia na 

desigualdade social  e,  simultaneamente,  não seria  possível  conseguir  “as mudanças da 

desigualdade social e na consciência sem um aumento antes da participação democrática” 

(Macpherson,  1977:103).  O  problema  esboçado  reside  justamente  no  impasse  entre 

desigualdades sociais, de um lado, e consciência participativa, de outro. Neste sentido, não 

basta mais reconhecer o caráter cidadão dos direitos. A sua efetivação não se dá mais na 

forma da lei ou nos limites da legalidade; ela extrapola o mundo jurídico para, no mundo 

social, adquirir o seu sentido. Por essa razão, o esforço para a garantia de direitos no Brasil 

remete  ao  próprio  processo  de  cidadanização,  ou  seja,  o  processo  de  tornar  garantias 

formais efetivamente exercidas pelos atores sociais em seu cotidiano. Não se trata mais de 

se ter o direito, mas de saber exercê-lo, não pelo Estado, mas pelos seus próprios titulares.

O  exercício  de  direitos,  no  Brasil,  mesmo  com  todo  o  arcabouço  jurídico-

institucional  existente,  ainda  enfrenta  desafios  no  plano  de  sua  efetivação.  De  fato,  os 
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debates  sobre  sua  garantia  não  se  encontram  esgotados,  abrindo  espaço  para  novas 

concepções,  sentidos,  investigações  e  reflexões  sobre  a  forma  através  da  qual  se  pode 

garanti-los  eficazmente.  No  âmbito  dos  cidadãos,  constituem-se  desafios  a  serem 

superados:

a) Pensar o direito também sob o ponto de vista da política: considerar o espaço da política 

como um espaço em que são institucionalizados saberes e práticas que, por vezes, permitem 

uma maior efetivação do direito à saúde, o que implica numa postura do usuário voltada 

também  para  a  política  pública,  de  modo  a  atuar  na  sua  formulação,  execução  e 

fiscalização. Com efeito, a participação em espaços públicos é essencial para o incremento 

desta cultura cívica, que visa voltar-se para o público por meio de formas associativistas;

b) Se relacionar com o Estado, instituições jurídicas e associações: participar e reivindicar 

junto a  essas  esferas  temas comuns à  efetivação de direitos,  de modo a estimular  uma 

construção democrática das decisões;

O caminho para a construção de direitos no Brasil está aberto, o que prima por uma 

articulação efetiva entre os principais atores envolvidos na sua garantia. Seja o direito visto 

como  fato (titularidade de todos), como  norma (previsão constitucional) ou como  valor 

(atributo de cidadania)3, o desafio tem sido justamente em pensar o direito enquanto prática, 

embebido  de  formas  societárias  específicas.  Seguramente,  o  maior  desafio  consiste  em 

superar a concepção estatal de cidadania para uma concepção societária, calcada na idéia de 

horizontalidade da relação Estado-Sociedade. A questão é que, mesmo com avanços no 

sentido dessa  cidadania  social,  ainda é forte  a  presença da  estadania como perspectiva 

predominante. O desafio consiste em tornar os indivíduos em cidadãos, uma vez que no 

“império,  como  na  República,  o  povo  brasileiro  continuou  a  ser  essa  mistura,  

incongruente  e  sem  alma” (Torres,  1982:60),  tendo  como  principal  uma  cultura  da 

mediação com o Estado ocupando centralidade (Chauí, 2006), ao invés de conflitos abertos 

desencadeados a partir da sociedade civil. O principal, talvez, seja a própria ênfase no que 

Campos  (1940)  retomou  como  amor  fati,  ou  seja,  a  necessidade  de  que  os  cidadãos 

3 Para compreender a teoria tridimensional do direito (fato, norma e valor), ver Reale (2003)
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intervenham sobre o seu destino e possam, de forma efetiva, participativa e cidadã, definir e 

construir a sociedade brasileira.
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA: RACIONALIDADE E NEUTRALIDADE NO 

DISCURSO DEMOCRÁTICO? 
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RESUMO

Após anos de pressão sobre o Parlamento, em 1932 – durante o governo de Getúlio 

Vargas  –,  o  direito  das  mulheres  de votar  e  serem votadas  foi  incluído  no Código 

Eleitoral e, posteriormente, na Constituição de 1934. Entretanto, essa conquista não foi 

suficiente  para  que as  mulheres  superassem o processo de exclusão.  A participação 

feminina na política nacional continuava insignificante.

Até a década de 70, esse quadro não sofreu muitas modificações. A partir da década de 

80, todavia, com a definitiva inserção das mulheres no mercado de trabalho e o aumento 

do contingente feminino nos cursos superiores, aliados à redemocratização do País, o 

quadro  da  participação  política  da  mulher  começou  a  se  transformar.  As  mulheres 

passaram a ampliar sua participação nas esferas de poder, organizando-se politicamente. 

Entretanto,  continuava  havendo  um  enorme  desequilíbrio  –  reflexo  de  séculos  de 

discriminação  contra  a  mulher  –  entre  homens  e  mulheres  no  que  se  refere  à 

representação destes no Poder Legislativo.  

Com o intuito de buscar a igualdade de fato entre homens e mulheres na participação 

política, foi criada, em 1995, a Lei 9.100, que estabelecia que 20%, no mínimo, dos 

candidatos  apresentados  pelos  partidos  políticos  ou  coligações  para  eleições 
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proporcionais deveriam ser do sexo feminino. Posteriormente, a Lei 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, aumentou o percentual para 30%.

No presente estudo procuramos verificar como uma legislação dessa natureza – que 

objetiva  aumentar  o  número  de  mulheres  dentro  do  Poder  Legislativo  –  seria 

recepcionada  pelos  teóricos  da  democracia  deliberativa  e  pela  crítica  feminista  à 

democracia deliberativa. Dessa forma, analisamos as teorias de  Jurgen Habermas e Iris 

Young, procurando apontar as divergência entre os referidos autores, especialmente no 

que diz respeito à racionalidade e à neutralidade do discurso democrático deliberativo. 

PALAVRAS-CHAVE

AÇÃO  AFIRMATIVA  DE  GÊNERO;  CRÍTICA  FEMINISTA;  DEMOCRACIA 

DELIBERATIVA; RACIONALIDADE DO DISCURSO.

ABSTRACT

After years of movements to gain female suffrage, in 1932 - during Getúlio Vargas' 

Government -, the women's suffrage was enclosed in Electoral Law and, later, in the 

Constitution of 1934. However,  this conquest was not enough to put an end on the 

woman's  exclusion in the  Parliament.  Women's  participation in the national  politics 

continued insignificant.

Until the 70's, it did not change a lot. In the 80's, however, with the definitive insertion 

of the women in the work market and the increase of the number of gradueted women, 

with to the redemocratization, the women's political participation started to change. The 

women had started to extend its participation in the Government, organizing themselves 

politically.  However,  it  was  still  having  an  enormous  disequilibrium  -  reflected  of 

centuries of discrimination against the women - between men and women as for the 

representation of these in the Parliament.

In order to reduce the numeric diference between men and women's participation  on 

politics,  that  was  high,  in  1995,  Law  9,100  established  that  20%,  at  least,  of  the 

candidates presented for the political parties for proportional elections would have to be 

women. Later, Law 9,504, of 30 of September of 1997, increased the percentage for 

30%.
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In the present study we intent to verify how this law - that objective to increase the 

number  of  women  in  the  Parliament  -  could  be  interpreted  by  the  deliberative 

democracy theories and by the feminist critique of the deliberative democracy.  Thus, 

well will analyze Jurgen Habermas and Iris Young theories, to point the differences 

between  their  theories,  specifically  about  the  rationality  and  the  neutrality  in  the 

deliberative democracy´s speech.

KEYWORDS

GENDER  AFFIRMATIVE  ACTION;  FEMINIST  CRITIQUE;  DELIBERATIVE 

DEMOCRACY.

INTRODUÇÃO

Embora as mulheres representem um pouco mais da metade da humanidade, sua 

participação na vida política é bem menor que a dos homens em todo o mundo. Esta 

diferença possui origens históricas, uma vez que a história do ocidente é marcada por 

séculos de discriminação1 contra a mulher, tanto dentro do núcleo familiar quanto nas 

demais esferas, como a social e a política.

Com a ascensão do liberalismo, os ideais de liberdade e igualdade política são 

difundidos  pela  Europa  e  no  restante  do  mundo.  É  neste  contexto  que  surge  a 

Declaração dos  Direitos  do Homem e do Cidadão,  afirmando que todos os homens 

nascem livres e que são iguais perante a lei. Fica evidente que, na referida Declaração, a 

palavra  “homem”  não  significa  “pessoa”  ou  “ser  humano”.  Seu  sentido  é  bem 

específico, denotando o ser humano do sexo masculino. Tendo em vista que as mulheres 

continuavam desiguais e impedidas de participar da vida política e de vários outros atos 

da vida civil, poderíamos dizer que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tão 

caros ao pensamento liberal clássico, somente se aplicavam aos homens.
1 Utilizamos aqui o conceito de Vilas-Bôas:  “Discriminação contra a mulher  significa toda distinção, 
exclusão  ou  restrição  baseada  no  sexo  e  que  tenha  por  objeto  ou  resultado  prejudicar  ou  anular  o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher,  independentemente de seu estado civil,  com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.” (VILAS-BÔAS, 2003, p. 70).
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Assim, muitos dos Iluministas do século XVIII, não obstante lutassem contra a 

monarquia  absolutista  e  a  nobreza  –  afirmando  que  era  absurdo  que  houvesse 

privilégios de nascença – não conseguiam se livrar dos antigos preconceitos contra a 

mulher.  Rousseau,  por  exemplo,  interpreta  a  mulher  como  um  ser  destinado  ao 

casamento e à maternidade.2

Durante a Revolução Francesa, as mulheres tiveram importante participação ao 

lado dos  homens na luta contra  a  aristocracia.  Em razão disso,  elas  aproveitaram o 

contexto favorável para lutar por sua igualdade em relação aos homens. Dessa forma, 

paralelamente à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, surge, em 1791, a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de autoria da dirigente política francesa 

Olympe de Gouges.

Gouges  afirmava  que,  se  a  revolução  havia  abolido  os  privilégios  feudais, 

deveria fazer o mesmo com os do sexo masculino.3 Em um dos trechos da Declaração 

fica clara a idéia de emancipação da mulher:

A mulher nasce livre e mantém-se igual ao homem, no direito. O princípio da 
soberania reside na nação, ou seja, na reunião dos homens e das mulheres. 
Todas as  cidadãs e  todos os cidadãos  – iguais  diante  da lei  – devem ser 
igualmente admitidos em todos os postos e empregos públicos, segundo a sua 
capacidade, sem outra distinção que não seja a sua virtude ou seu talento. A 
mulher  tem o direito  de subir  ao  cadafalso;  deve ter  o  direito  a  subir  na 
tribuna.4

As reivindicações presentes na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã 

não surtiram o efeito desejado e Olympe de Gouges foi  condenada à guilhotina em 

novembro de 1793.

No século  XIX,  o  processo  de  industrialização  e  a  conseqüente  urbanização 

levaram  à  modificação  da  relação  da  mulher  com a  sociedade.  A  grande  indústria 

necessitava da mão-de-obra feminina, e o trabalho da mulher passou a ter importância 

na produção social. Com o trabalho feminino nas fábricas, teve início o processo de 

2 VILAS-BÔAS, Renata Malta. Ações Afirmativas e o Princípio da Igualdade. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2003, P. 70.
3 TOLEDO, Cecília, Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide. São Paulo: Xamã, 2001, p. 75.
4 Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã apud VILAS-BÔAS, Renata Malta. Op. cit., p. 71.
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organização das mulheres para a luta por seus direitos. Ademais, alguns conceitos sobre 

a mulher começaram a ser revistos.5

Uma das principais bandeiras políticas da burguesia na luta contra a aristocracia 

feudal era a igualdade de todos perante a lei e o sufrágio universal. Entretanto, esse 

direito de votar e ser  votado foi limitado apenas aos indivíduos do sexo masculino. 

Dessa forma,  a luta feminina  de maior projeção foi  pelo direito a participar  ativa e 

passivamente do processo eleitoral.

O movimento sufragista feminino foi iniciado nos Estados Unidos, entre o final 

do  século  XIX  e  o  início  do  século  XX,  e  se  espalhou  rapidamente  pelos  países 

industrializados da Europa. Inicialmente, este movimento foi de grande enfrentamento, 

com manifestações, assembléias, greves, e, conseqüentemente, repressão por parte da 

polícia,  resultando  na  prisão  e  morte  de  várias  mulheres.  Além da  repressão  física, 

houve  a  repressão  moral  por  parte  da  sociedade  patriarcal,  que  não  aceitava  a 

emancipação feminina.

A luta pelo sufrágio feminino no Brasil iniciou-se na década de vinte, inspirada 

na conquista do direito ao voto pelas mulheres em alguns países da Europa após a I 

Guerra Mundial. A liderança desse movimento era constituída basicamente de mulheres 

profissionais, como médicas, advogadas, funcionárias públicas e professoras. 

Após anos de pressão sobre o Parlamento,  em 1932 – durante o governo de 

Getúlio  Vargas  –,  o  direito  das  mulheres  de votar  e  serem votadas  foi  incluído  no 

Código Eleitoral e, posteriormente, na Constituição de 1934.6 O Brasil tornou-se, então, 

o quarto país do continente Americano a conceder os direitos políticos ativos e passivos 

às  mulheres,  seguindo o Canadá,  os  Estados Unidos  e  o  Equador.7 Entretanto,  essa 

conquista não foi suficiente para que as mulheres superassem o processo de exclusão. A 

participação feminina na política nacional continuava insignificante.

Até a década de 70, esse quadro não sofreu muitas modificações. A partir da 

década de 80, todavia, com a definitiva inserção das mulheres no mercado de trabalho e 

o aumento do contingente feminino nos cursos superiores, aliados à redemocratização 

5 TOLEDO, Cecília. Op. cit., p. 40.
6 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
354.
7 TOLEDO, Cecília. Op. cit., p. 79.
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do País,  o quadro da participação política da mulher começou a se transformar.  As 

mulheres  passaram a  ampliar  sua  participação  nas  esferas  de  poder,  organizando-se 

politicamente.

Entretanto, continuava havendo um enorme desequilíbrio – reflexo de séculos de 

discriminação  contra  a  mulher  –  entre  homens  e  mulheres  no  que  se  refere  à 

representação destes no Poder Legislativo. Para se ter uma idéia, em 1988 o percentual 

de  mulheres  parlamentares  no  Brasil  –  em  todos  os  âmbitos:  federal,  estadual  e 

municipal – girava em torno de 6,2%.8 Ou seja, um abismo separa, ainda hoje, o número 

de homens do de mulheres no Poder Legislativo.

Com  o  intuito  de  buscar  a  igualdade  de  fato  entre  homens  e  mulheres  na 

participação política, foi criada, em 1995, a Lei 9.100, que estabelecia que 20%, no 

mínimo,  dos  candidatos  apresentados  pelos  partidos  políticos  ou  coligações  para 

eleições proporcionais deveriam ser do sexo feminino. Posteriormente, a Lei 9.504, de 

30 de setembro de 1997, aumentou o percentual para 30%, conforme podemos verificar 

a partir da transcrição do dispositivo legal pertinente:

Art.  10. Cada  partido  poderá  registrar  candidatos  para  a  Câmara  dos 
Deputados,  Câmara  Legislativa,  Assembléias  Legislativas  e  Câmaras 
Municipais, até 150% (cento e cinqüenta por cento) do número de lugares a 
preencher.

[...] 

§ 3.º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação deverá reservar o mínimo  de 30% (trinta por cento) 
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.9 

(grifo nosso)

No presente estudo procuraremos verificar como uma legislação dessa natureza 

– que objetiva aumentar  o número de mulheres  dentro do Poder Legislativo – seria 

recepcionada pela crítica feminista à democracia deliberativa. 

Democracia deliberativa e racionalidade do discurso

8 INTER-PARLIAMENTARY UNION –  IPU. (1997), "Men and Women in Politics: Democracy Still in 
the Making –  A Comparative Study". Series Report and Documents, n° 28, IPU, Genebra.
9 BRASIL, República Federativa do. Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as 
eleições.
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A  tese  central  da  democracia  deliberativa  é  a  de  que  o  Estado  de  Direito 

constitui um elemento fundamental para o exercício da Democracia, da mesma forma 

que a Democracia é essencial para a manutenção de um Estado de Direito. No entanto, 

as diversas concepções de democracia deliberativa divergem sobre  como harmonizar 

Democracia  e  Estado de Direito  ou,  em outros  termos,  soberania popular  e  direitos 

humanos.

Uma  das  razões  para  uma  defesa  do  modelo  de  democracia  deliberativa  se 

encontra no plano da filosofia política. Isso porque, em um contexto pluralista, no qual 

coexistem diversas noções sobre o que é a vida digna, não é possível uma justificação 

metafísica para o ordenamento jurídico. A concepção deliberativa da democracia,  ao 

apresentar  um modelo  de  justificação  das  normas  jurídicas,  substitui  as  construções 

metafísicas.

A  democracia  deliberativa  se  caracteriza  por  um momento  dialógico  que  se 

instaura  antes  da  decisão  ser  tomada.  Todavia,  teóricos  defensores  deste  modelo 

divergem sobre os limites da deliberação. De acordo com o modelo liberal-substantivo – 

defendido  por  John  Rawls  –  a  deliberação  pública  não  seria  completamente  aberta 

quanto aos resultados. A deliberação, neste caso, teria a finalidade de aplicar princípios 

de justiça previamente definidos através de um processo de justificação filosófica. Não 

nos  concentraremos  no  modelo trabalhado por  Rawls,  tendo em vista  que  aqui  nos 

interessa,  mais  especificamente,  a  vertente  procedimental  defendida  por  Habermas. 

Ressalte-se,  contudo, que ambos os modelos têm o compromisso com a justificação 

argumentativa das decisões públicas.10

Para os procedimentalistas, as decisões deliberativas podem chegar a qualquer 

resultado,  desde que sejam respeitadas as regras procedimentais.  Ou seja,  os únicos 

limites admitidos são as próprias condições procedimentais que tornam a deliberação 

justa. Dessa forma, deve-se respeitar a liberdade, a igualdade e a abertura, incluindo-se 

todos  os  destinatários  das  decisões  públicas.  A  vertente  procedimental  critica  a 

10 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa: um estudo 
sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006.
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possibilidade  de  se  estabelecerem  monologicamente  princípios  de  justiça  no  atual 

contexto de complexidade e pluralismo.11

O modelo deliberativo de democracia teorizado por Habermas visa racionalizar 

decisões  públicas.  O autor  defende  um modelo  procedimental  de  legitimidade.  Isso 

significa que o resultado de uma deliberação será legitimado se o procedimento que leva 

a esse resultado for legítimo. Assim, embora não exista a possibilidade de um consenso 

sobre o conteúdo da ordem jurídica, haveria um consenso procedimental.

A Ética do Discurso habermasiana se baseia em dois princípios: (1) o Princípio 

“U”,  ou Princípio  da  Universalização,  que  exclui  da  argumentação  prática  todos  os 

conteúdos  não  passíveis  de  universalização  e  (2)  o  Princípio  “D”  ou  Princípio  do 

Discurso, segundo o qual, toda norma válida encontraria o assentimento de todos os 

concernidos se eles pudessem participar de um discurso prático. Em uma situação ideal 

de diálogo, liberdade, igualdade e abertura se realizariam plenamente. Para a teoria aqui 

exposta,  a  linguagem  somente  irá  produzir  um  conhecimento  válido  se  forem 

observadas as regras do discurso.

A  teoria  de  Habermas  propõe  uma  alternativa  aos  modelos  liberal  e 

comunitarista.  O filósofo compreende que, em situações que pluralismo, interesses e 

orientações  valorativas  podem  entrar  em  conflito  sem  perspectiva  de  consenso, 

necessitando, portanto,  de um equilíbrio ou de um compromisso que não é possível 

alcançar-se mediante discursos éticos.

Esse  equilíbrio  de  interesses  se  efetua  em forma  de  compromissos  entre 
partidos estribados em potenciais  de poder e em potenciais de sanção. As 
negociações  desse  tipo  pressupõem,  certamente,  a  disponibilidade  para  a 
cooperação; a saber, a disposição de, respeitando as regras do jogo, chegar 
a resultados que possam ser aceitos por todas as partes, ainda que por 
razões distintas. Mas essa obtenção de compromissos não se efetua na forma 
de um discurso racional que neutralize o poder e exclua a ação estratégica. A 
despeito  disso,  a  equidade  dos  compromissos  é  medida  por  condições  e 
procedimentos  que,  por  sua  vez,  necessitam  de  uma  justificação  racional 
(normativa) com respeito a se são justos ou não. (grifo nosso)12

11 Loc. Cit.
12 HABERMAS, Jurgen. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, Cedec, São Paulo, n. 36, 
pp. 39-51, 1995, p. 44.
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Habermas  defende  claramente  o  caráter  racional  do  discurso  democrático, 

conforme podemos perceber na seguinte passagem:

O  terceiro  modelo  de  democracia,  que  eu  gostaria  de  defender,  apóia-se 
precisamente nas condições de comunicação sob as quais o processo político 
pode ter a seu favor a presunção de gerar resultados racionais, porque nele o 
modo  e  o  estilo  da  política  deliberativa  realizam-se  em  toda  a  sua 
amplitude.13

Joshua Cohen também trabalha com a idéia de democracia deliberativa em um 

contexto de pluralismo. Ao abordar a concepção procedimental de Democracia, Cohen 

explica que

De acuerdo  con  tal  perspectiva,  el  pedigree democrático  subyacente  a  la 
fuente de legitimidad puede ser estabelecido atendiendo exclusivamente a los 
processos a través de los cuales se toman las decisiones colectivas, así como 
a los valores associados con processos equitativos: por ejemplo, valores de 
apertura,  de  igualdad  de  oportunidades  para  presentar  alternativas,  y  de 
consideración completa e imparcial de tales alternativas.14

Cohen  argumenta  que,  na  perspectiva  deliberativa,  a  democracia  não  é 

meramente  uma  forma  de  política,  mas  um  “marco  de  condiciones  sociales  e 

institucionales que facilita la discusión libre entre ciudadanos iguales [...] proveyendo 

condiciones favorables para la participación, asociacón y expresión”15. O autor também 

procura  explorar  as  conexões  entre  a  democracia  deliberativa  e  os  direitos  de 

participação, ressaltando que a primeira daria margem a um “princípio de participação”.

De acuerdo con tal  principio,  la  elección colectiva  democrática  [...]  debe 
garantizar iguales derechos de participación, incluyendo los derechos al voto, 
de  asociación,  y  de  expresión  política,  con uma fuerte  predisposición  em 
contra de restricciones al contenido o perspectiva de lo expresado; el derecho 
a ser elegido para um puesto público; uma fuerte predisposición a favor de 
condiciones  equitativas  para  el  voto;  y  um requerimiento  más  general  de 
igualdad  de  oportunidades  para  ejercer  una  influencia  eficaz.  Este  último 
requerimiento condena la desiigualdad de oportunidades para ser elegido y el 
ejercicio de la influencia política que resultam Del diseno de la estructura de 
lãs decisiones colectivas.16

13 Ibid., p. 45.
14 COHEN, Joshua. Procedimiento y sustancia en la democracia deliberativa. Metapolitica, Cidade do 
México, v. 4, n. 14, pp. 24-47, abr/jun 2000, p. 26.
15 Ibid., p. 29.
16 Ibid., p. 38.
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A teoria habermasiana segue esta mesma linha de argumentação, por exemplo, 

quando  fala  sobre  o  “princípio  da  democracia”.  Este  princípio,  segundo Habermas, 

estaria  relacionado  com  um  “sistema  de  direitos  que  garante  a  cada  um  igual 

participação num processo de normatização jurídica”. Em outras palavras, o princípio 

da democracia “refere-se ao nível da institucionalização externa e eficaz da participação 

simétrica  numa formação  discursiva  da  opinião  e  da  vontade,  a  qual  se  realiza  em 

formas de comunicação garantidas pelo direito”.17

Por fim, é necessário ressaltar que a idéia de espaço público – que englobaria 

sindicatos,  partidos,  associações,  universidades  –  é  fundamental  para  a  teoria 

democrática de Habermas. Mesmo não sendo possível a reunião de todos os cidadãos na 

praça pública, como na Antiguidade grega, a existência do espaço público possibilitaria 

a participação democrática. 

A teoria do discurso [...] conta com a intersubjetividade de ordem superior de 
processos de entendimento que se realizam na forma institucionalizada das 
deliberações, nas instituições parlamentares ou na rede de comunicação dos 
espaços públicos políticos. Essas comunicações desprovidas de sujeito, ou 
que não cabe atribuir a nenhum sujeito global, constituem âmbitos nos 
quais pode dar-se uma formação mais ou menos racional da opinião e da 
vontade acerca de temas relevantes para a sociedade como um todo e 
acerca das matérias que precisam de regulação. A geração informal da 
opinião desemboca em decisões eleitorais institucionalizadas e em decisões 
legislativas  por  meio  das  quais  o  poder  gerado  comunicativamente  se 
transforma em poder passível de ser empregado em termos administrativos. 
(grifo nosso)18

Os aspectos acerca da democracia deliberativa mencionados acima, em especial 

os  referentes  à  concepção  procedimental  de  Habermas,  são  suficientes  para  alguns 

comentários iniciais. Por um lado, o modelo habermasiano confere extrema importância 

ao  procedimento  na  formação  da  vontade  popular  em  uma  democracia.  Por  outro, 

admite  que  as  opiniões  advindas  do  espaço  público  influenciem  nas  decisões 

legislativas. 

17 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume I. Trad. Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 146.
18 Idem, Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, Cedec, São Paulo, n. 36, pp. 39-51, 1995, p. 
48.
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Sendo assim, entendemos que uma lei que estabelecesse cotas para possibilitar 

uma maior  participação  feminina  no Parlamento  – ou seja,  uma ação afirmativa  de 

gênero – seria plenamente aceitável para essa teoria. Ao estabelecer um mínimo de 30% 

de vagas para  ambos os  sexos,  a  Lei  9.504 de  1997,  estaria  cumprindo o papel  de 

garantir liberdade, igualdade e abertura, fundamentais para a situação ideal de diálogo 

defendida por Habermas. O abismo existente no Legislativo entre o número de homens 

e o de número mulheres seria superado, tendo em vista que a quantidade de indivíduos 

de ambos os sexos se aproximaria, gerando uma maior igualdade. A idéia habermasiana 

de incluir na representação todos os destinatários das normas jurídicas também seria 

respeitada, tendo em vista que as mulheres não estariam presentes apenas nos espaços 

públicos, mas teriam uma maior representatividades nos fóruns oficiais.

Ademais,  a  decisão  legislativa  no  sentido  do  estabelecimento  de  cotas  que 

supostamente  aumentariam  a  participação  da  mulher  no  Legislativo  estaria  em 

consonância com a idéia de espaço público por dois motivos. Em primeiro lugar, a Lei 

9.504 poderia ser vista como correspondendo aos anseios da sociedade civil por uma 

maior inclusão das mulheres na política. Além disso, a política de inclusão feminina no 

Poder Legislativo permitira que as parlamentares – nos fóruns deliberativos oficiais – 

propusessem leis que beneficiassem as mulheres, o que seria compatível com a idéia de 

um  espaço  público  que  influencia  as  decisões  legislativas,  principalmente  se 

considerarmos  que  a  participação  feminina  nestes  fóruns  não-oficiais  é  bastante 

considerável. 

A crítica feminista à democracia deliberativa

Não  obstante  os  inegáveis  méritos  da  democracia  deliberativa,  este  modelo 

deixou inúmeras brechas, tornando-se, assim, suscetível a diversas críticas. No presente 

estudo  iremos  nos  limitar  a  fazer  um  esboço  da  crítica  feminista  e,  mais 

especificamente, da teoria desenvolvida por Iris Marion Young.

Defendendo um ideal de democracia baseada na discussão, Iris Young identifica 

dois problemas principais da democracia deliberativa.
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Em  primeiro  lugar,  ao  restringir  seu  conceito  de  discussão  democrática 
estritamente à  argumentação crítica,  a maioria dos teóricos da democracia 
deliberativa supõe uma concepção de discussão carregada de viés cultural, o 
que tende a silenciar  ou desvalorizar  determinadas pessoas ou grupos. Os 
teóricos  deliberativos  tendem,  além  disso,  a  supor  incorretamente  que  os 
processos  de  discussão  que  visam  ao  entendimento  entre  as  partes  têm 
necessariamente de partir de um elemento comum ou de ter como objetivo 
um bem comum.19

Para os nossos propósitos, interessa mais o primeiro problema identificado pela 

autora. Dessa forma, nosso enfoque recairá sobre a crítica de Young ao conceito de 

“discussão democrática” estabelecido pelos teóricos da democracia deliberativa.

A  democracia  deliberativa,  segundo  Young,  se  oporia  aos  modelos  de 

democracia baseados no interesse. A idéia de deliberação estaria relacionada com um 

público, ou seja,  com cidadãos que se unem para – através da discussão – tratar de 

objetivos, ideais e problemas coletivos. A discussão se daria da seguinte forma:

Num diálogo livre  e  aberto,  outros  testam e  desafiam as afirmações  e  os 
motivos. Os participantes cuidam de separar os bons motivos dos maus e os 
argumentos válidos dos inválidos. Os interlocutores dispensam devidamente 
os maus motivos e  os  discursos  mal-sustentados e  ignoram ou dispensam 
floreios  retóricos  e  acessos  de  emoção.  Ao  apresentarem  e  criticarem 
reivindicações e argumentos, os participantes do processo de deliberação não 
descansam  enquanto  a  ‘força  do  melhor  argumento’  não  levar  todos  a 
aceitarem uma conclusão. [...] O processo de discussão política consiste em 
argumentação  racionalmente  fundamentada.  [...]  Cada  um  deve  ter 
oportunidade igual para apresentar propostas e para criticar, e devem estar 
livres de qualquer tipo de dominação ao expressar-se.20

De acordo com a crítica feminista, ao contrário do que suporiam os teóricos da 

democracia  deliberativa,  esse  modelo  de  racionalidade  do  discurso  não  levaria  à 

inclusão e à igualdade, mas, de maneira oposta, teria implicações exclusivistas. Embora 

Young21 admita  que  a  democracia  deliberativa  teria  o  mérito  de  garantir  a 

“predominância  da  razão  sobre  o  poder  na  política”,  onde  os  “interesses  mais 

19 YOUNG, Iris Marion. Comunicação e o outro: além da democracia deliberativa. In: SOUZA, Jessé 
(org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília, UNB, 2001, 
p. 365.
20 Ibid., pp. 367-369.
21 Ibid., p. 368.
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poderosos” são substituídos pela justificação racional das políticas a serem adotadas, 

explica que o modelo pode levar a exclusões na prática.

Os  teóricos  deliberativos  tendem  a  supor  que  isolar  o  poder  político  e 
econômico é o suficiente para que haja igualdade entre os interlocutores. Essa 
presunção não leva em consideração o fato de que o poder social capaz de 
impedir que as pessoas se tornem interlocutores em pé de igualdade deriva 
não apenas da dependência econômica e da dominação política, mas também 
de um sentido internalizado do direito que se tem de falar ou de não falar, da 
desvalorização do estilo de discurso de alguns indivíduos e da elevação de 
outros.  O  ideal  deliberativo  tende  a  supor  que,  quando  é  eliminada  a 
influência do poder político e do poder econômico, a maneira de falar e de 
compreender  será  idêntica  para  todos;  mas  isso  se  verificará  apenas  se 
eliminarmos também as diferenças culturais e de posição social. O modelo da 
democracia  deliberativa  tende,  portanto,  a  presumir  que  a  deliberação  é 
culturalmente neutra e universal.22

A autora afirma que as normas de deliberação são “culturalmente específicas” e 

freqüentemente  operam  como  “formas  de  poder  que  silenciam  ou  desvalorizam  o 

discurso de alguns”. Acrescenta que as instituições modernas que utilizam o modelo 

deliberativo  têm  sido  dominadas,  desde  seus  princípios  iluministas,  pelo  sexo 

masculino, pela raça branca e pela classe mais privilegiada.  Assim, conclui  que “os 

debates parlamentares e as argumentações em tribunais não são foros livres e abertos 

em  que  todos  têm  o  direito  de  expressar  reivindicações”.  A  deliberação  estaria 

relacionada com a competição e a disputa, não tendo por fim atingir o entendimento 

mútuo.23

O  discurso  assertivo  e  confrontacional  é  mais  valorizado  aqui  do  que  o 
discurso  tentativo,  exploratório  ou conciliatório.  Na maioria  das  situações 
reais de discussão, isto privilegia estilos masculinos de discurso em relação 
aos femininos. Uma literatura cada vez mais extensa pretende mostrar que 
meninas e mulheres falam menos em situações de discurso onde a firmeza e a 
competição de argumentos são valorizadas. Quando as mulheres chegam a 
falar nessas situações, tendem a dar informação e a fazer perguntas mais do 
que  a  afirmar  suas  opiniões  ou  iniciar  controvérsia.  Em muitas  situações 
formais  os brancos de classe média  que tiveram acesso à educação agem 
como  se  tivessem  um  direito  de  falar  e  como  se  suas  palavras  fossem 
carregadas de autoridade, enquanto os locutores de outros grupos sentem-se 
intimidados pelos requisitos da argumentação e pela formalidade das regras 
do procedimento  parlamentar.  Portanto,  deixam de falar,  ou falam de  um 
modo  que  aqueles  em  posição  de  dominância  consideram  ‘perturbador’. 
Normas de assertividade e combatividade e a obrigação de falar de acordo 

22 Ibid., p. 370.
23 Ibid., pp. 370-371.
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com  as  regras  da  disputa  são  poderosos  silenciadores  ou  avaliadores  de 
discurso  em diversas  situações  reais  de  discurso  num contexto  de  grupos 
cultural e socialmente diferenciados.24

As  normas  de  deliberação  tenderiam  ainda  a  privilegiar  o  discurso  “frio  e 

desapaixonado”, por pressuporem a existência de uma oposição entre corpo e mente, 

emoção  e  razão.  Ademais,  essas  normas  tenderiam  a  identificar  objetividade  com 

“calma  e  ausência  de  expressão  emotiva”,  desvalorizando  manifestações  de  “raiva, 

mágoa e preocupação apaixonada”. Da mesma forma, a utilização do corpo no discurso 

– como a gesticulação vigorosa – indicaria fraqueza ou falta de objetividade ou controle. 

As  normas  deliberativas  privilegiariam ainda  a  linguagem literal,  em detrimento  da 

linguagem figurativa.25

Mais uma vez, em nossa sociedade, essas diferenças de privilégio no modo 
de discurso estão correlacionadas a diferenças de privilégio social. A cultura 
de discurso de homens brancos de classe média tende a ser mais controlada, 
sem  gesticulação  significativa  nem  expressões  de  emoção.  A  cultura  de 
discurso  de  mulheres  e  minorias  raciais  tende  a  ser  mais  agitada  e 
personificada,  valorizando  a  expressão  da  emoção,  o  uso  de  linguagem 
figurativa, a modulação do tom de voz e a gesticulação vigorosa.26

Partindo dos aspectos aqui mencionados, Young sugere uma ampliação da idéia 

de  discurso  no  âmbito  da  teoria  da  democracia  baseada  na  discussão.  Esta  teoria 

ampliada – que a autora denomina de “democracia comunicativa” – daria igual valor a 

qualquer forma de interação comunicativa. A autora propõe a inclusão de três elementos 

–  além da  argumentação  crítica  –  para  uma concepção  mais  ampla  de  democracia 

comunicativa: saudação, retórica e narração.

A saudação seria uma forma de estabelecer confiança ou respeito mútuo entre as 

partes. “Trata-se de discurso necessário à comunicação, mas que não diz nada”, e que 

envolve  tanto  formas  de  fala/discurso  (“Bom dia”,  “Até  logo”)  quanto  gestos  não-

lingüísticos (sorrisos, apertos de mão). A retórica anunciaria o “caráter situacional da 

comunicação”, por construir a “posição do orador em relação àqueles que o escutam”. 

Uma das  funções  da  retórica  seria  atrair  e  manter  a  atenção.  A  narração buscaria 

24 Ibid., pp. 371-372.
25 Ibid., p. 373.
26 Loc. Cit.
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promover “o entendimento por meio da diferença,  sem tornar  simétricos os que são 

diferentes”. Isso seria alcançado na medida em que a narração (1) revela experiências 

particulares dos que estão em determinadas situações sociais; (2) revela uma fonte de 

valores, cultura e significado; (3) revela um conhecimento social total do ponto de vista 

daquela  situação  social.  A narrativa  serviria  –  no  momento  de  apresentação  de  um 

determinado argumento sobre políticas  ou ação – para demonstrar  a necessidade ou 

justificação.27

Ao propor  uma  pluralidade  de  estilos  de  discursos,  Iris  Young  defende  um 

modelo de democracia mais inclusivo do que a democracia deliberativa, que a autora 

denomina “democracia comunicativa”.

A partir da teoria acima exposta, podemos concluir que, para a crítica feminista à 

democracia deliberativa, a inclusão no ordenamento jurídico de uma lei que ampliasse o 

número de mulheres no Legislativo não traria efeitos do ponto de vista da inclusão. 

Considerando que os debates parlamentares privilegiam o discurso do homem branco de 

classe  média,  o  simples  incremento  feminino  no  Parlamento  não  significaria  uma 

democracia mais ampla e abrangente,  tendo em vista o caráter  opressor do discurso 

“racional” dominante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vertente procedimental defende uma democracia deliberativa alicerçada nas 

idéias  de  liberdade,  igualdade  e  abertura.  Contudo,  a  liberdade  aqui  protegida  – 

especialmente a liberdade de expressão – possui uma justificação “instrumental”,  ou 

seja,  “tal  liberdade  é  considerada  valiosa  porque  incrementa  a  racionalidade  das 

decisões  públicas”.  Trata-se  da  “liberdade  dos  antigos”,  que  assume  um  sentido 

“político”, “procedimental” e “instrumental”.28

No que se refere à igualdade, podemos observar diversas dimensões dentro de 

uma democracia deliberativa. A igualdade político-formal relaciona-se com a igualdade 

27 Ibid., pp. 380-385.
28 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. Cit., p.164.
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de  possibilidades  de  participação  política  e  já  se  consolidou  como  um  elemento 

inquestionável das democracias.

O que há muito tem sido objeto de crítica é o fato de a democracia liberal se 
restringir a aspectos formais. Alega-se que a democracia tem se limitado ao 
reconhecimento legal de determinadas regras do jogo democrático (tais quais 
o  pluralismo  partidário;  o  voto  direto,  secreto,  universal  e  periódico;  a 
liberdade de imprensa, entre outras), sem que tal reconhecimento legal tenha 
resultado na conformação de sociedades verdadeiramente democráticas.29

Ao  defender  uma  liberdade  “instrumental”  e  uma  igualdade  essencialmente 

político-formal, a teoria de Habermas fica suscetível a uma série de críticas, dentre as 

quais quisemos destacar a crítica feminista.  Embora tenhamos dado ênfase à tese de 

Habermas, é importante ressaltar que a crítica feminista não se dirige unicamente a este 

autor, mas à democracia deliberativa de maneira mais ampla. 

As objeções feitas à democracia deliberativa, de maneira geral, defendem uma 

postura mais inclusiva do modelo de deliberação pública. Isso significa não somente 

lutas por redistribuição, mas também por reconhecimento.30

O  critério  adequado  à  democracia  deliberativa  está  vinculado  à  idéia  de 
‘capacidade igual de funcionar publicamente’. A ‘igualdade de possibilidades 
de  participação’  se  torna  inefetiva  se  não  há  também  igualdade  de 
‘capacidades’.  A  ausência  da  capacidade  de  ‘funcionar  politicamente’ 
pode ser caracterizada através do conceito de ‘pobreza política’.  Esta 
leva à exclusão pública, e a democracia deliberativa exige ‘inclusão’ [...] 
A  inclusão  exibe,  além  da  dimensão  econômica,  também  uma  dimensão 
cultural. Por isso, as políticas inclusivas englobam não só ‘redistribuição’ de 
recursos,  mas também ‘reconhecimento’  das diferenças.  [...]  Contudo,  por 
vezes,  há  entre  a  redistribuição  e  o  reconhecimento  uma  relação  de 
imbricação.  A  priorização  de  grupos  tradicionalmente  discriminados  nas 
medidas  distributivas  pode  exercer  um papel  importante  na  atribuição  de 
reconhecimento. Este é o foco, p. ex., das políticas de ‘ação afirmativa’. A 
democracia  deliberativa  também apóia critérios  de igualdade  material  que 
tenham  como  função  promover  a  inclusão  sob  um  prisma  cultural. 
Desigualdades  no  tocante  ao  reconhecimento  de  gênero  ou  etnia  são 
efetivamente  incompatíveis  com  a  democracia  deliberativa,  e  a  sua 
superação  deve  ser  vista  como  um  elemento  central  do  processo  de 
democratização. (grifos nossos)31

29 Ibid., p. 168.
30 FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça na era pós-socialista. In: 
SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. 
Brasília, UNB, 2001, pp. 245-282.
31 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. Cit., pp.171-174.
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Conforme verificamos, a ação afirmativa de gênero a partir do estabelecimento 

de cotas para mulheres no Legislativo pode ser encarada de duas formas distintas pelos 

teóricos democráticos.  Para os defensores da democracia deliberativa – notadamente 

Habermas – ela seria vista de forma positiva, por ampliar a liberdade, a igualdade e a 

abertura, elementos essenciais para uma situação ideal de diálogo. Já a crítica feminista 

– e, mais especificamente, Iris Young ou a “democracia comunicativa” –, embora não 

encarasse um dispositivo legal desse tipo como negativo, não conseguiria vislumbrar 

efeitos  práticos  no  que  se  refere  à  inclusão  das  mulheres  nos  fóruns  oficiais  de 

participação política. Dessa forma, podemos perceber que a Lei 9.504 atenderia mais 

aos anseios de uma democracia  deliberativa procedimental,  não se  compatibilizando 

com a teoria defendida por Young.

Não  podemos  desconsiderar  a  importância  da  Lei  9.504,  uma  vez  que  ela, 

teoricamente, permite uma ampliação do numero de mulheres no Legislativo. Todavia, 

é preciso enfatizar que ela ainda está muito longe do ideal defendido por muitos dos 

atuais  teóricos  da  democracia,  por  não  ser  capaz  de,  efetivamente,  potencializar  o 

aspecto  inclusivo.  Diante  de  desigualdades  historicamente  construídas,  a  questão  da 

inclusão – tanto social quanto cultural – deve se estabelecer como meta fundamental das 

teorias democráticas.
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RESUMO 

O artigo reflete sobre a forma simbólicas de dominação desenvolvida no meio social e 

os reais jogos de poder, que se escondem atrás das representações na 

contemporaneidade. Aborda a relação que os meios de comunicação tem no contexto de 

representação, sendo um instrumento de poder que consegue dominar os mais variados 

processos de construção dos significados importantes para a estrutura de uma sociedade. 

O estudo chama a atenção para a problemática teórica apresentada pelo filósofo Pierre 

Bourdieu, na mediação entre agente e sociedade, através do antagonismo e exclusão 

entre si, quais sejam: o objetivismo (estruturalismo) e a fenomenologia. 

Outros dois filósofos trabalhados na pesquisa são Michel Foucault, que estabelece a 

dissociação entre os mecanismos de repressão e de dominação, e Jürgen Habermas que 

analisa o perigo de que o homem se explicite somente mediante ações externas, a auto-

alienação do homem, o que lhe pode roubar a sua própria identidade e a do outro. 

Pensando sobre indivíduos isoladamente, temos que apercebermo-nos como 

participantes da estruturação social e sermos responsáveis em toda a construção de 

valores éticos, políticos, culturais entre outros que guiam o contexto coletivo. Contudo, 

só obteremos êxito nesta questão, se soubermos analisar a “busca do real”. 
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ABSTRACT 

The article reflects on the symbolic forms of domination developed in the social 

environment and the real games of power that they are hidden behind the 

representations in nowadays. It approaches the relation that the medias has in the 

representation context, being an instrument of domination for the processes of 

construction of the important meanings for the structure of a society. The study calls the 

attention for the problematic theoretician presented for the philosopher Pierre Bourdieu, 

writing on the agent and society, through the antagonism and exclusion between 

itself. Others two philosophers worked in the research are Michel Foucault and Jürgen 

Habermas. Thinking on individuals separately, we have that as the participant ones to be 

responsible in all the construction of ethical values, politicians, cultural among others 

that they guide the collective context. However, we will only get success in this 

question, if we know how to analyze the “search of the real”. 

 

 

KEY WORDS 

MEDIA; POWER; REPRESENTATION AND DOMINATION; IDEOLOGY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo assume um ponto de vista da Teoria do Direito, enfatiza a 

necessidade de uma renovada interpretação de valores e concepções inseridas no 

contexto da sociedade.  

Destacam-se significativas teorias dos filósofos Pierre Bourdieu, Michel 

Foucault e Jürgen Habermas, no esforço de adequar a representação exercida pelos 

meios de comunicação (reflexo da “opinião pública”) aos preceitos ideológicos e 

constitucionais de uma cultura, ocasionando a despolitização de massa da população e o 

desmoronamento da opinião pública política. 
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A verdadeira ruptura no Estado Liberal para o Democrático se encontra com o 

advento das idéias de dignidade, liberdade, segurança, igualdade e justiça social, dentre 

outras, com “concreta” efetivação das normas jurídicas e a consolidação de uma 

cidadania participativa. 

O destaque dos elementos sociais impregna toda a ordem ideológica submetendo 

o Estado a uma ordem baseada em valores reais e atuais, na qual a justiça social é o fim 

último do direito, à luz de uma ação estatal efetiva. 

A democracia é idealmente o governo do poder visível, ou do governo cujos atos 

se desenvolvem em público, sob o controle da opinião pública. As instituições de um 

país livre não podem durar muito tempo, escreveu no século passado Maurice Joly em 

seu Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu, se não agirem à luz do sol (au 

grand jour).   

Nesse contexto já indicado, interessa-nos, particularmente, analisar a conexão 

entre a idéia de ideologia e o domínio exercido pela mídia, sendo o parâmetro popular, 

ou seja, a mídia atualmente dita a vontade da população.  

A pesquisa foi desenvolvida tendo como base a forma simbólica de dominação 

desenvolvidas no meio social. O fundamento quanto à concepção simbólica reside na 

investigação dos aspectos difusores de uma cultura, retratando a atividade humana 

estruturada a partir das mais variadas formas de representação que passam a organizar a 

vida de uma pessoa e de toda uma sociedade, criando uma ideologia voltada, muitas 

vezes, em interesses de pequenos grupos sociais; gerando a opacidade do poder em 

negação à democracia. Cabe-nos indagar: O processo ideológico distorce a realidade? 

Quais são os verdadeiros jogos de poder atrás das representações do mundo atual? 
 

 

1. A IDEOLOGIA 

 

Por Ideologia entendemos ser um termo usado no senso comum contendo o 

sentido de um conjunto de idéias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um 

indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. 

A origem do termo ocorreu com Destutt de Tracy, que criou a palavra e lhe deu 

o primeiro de seus significados: a ciência das idéias. Logo após, esta palavra ganharia 

um sentido pejorativo, quando Napoleão chamou De Tracy e seus seguidores de 

"ideólogos" no sentido de "deformadores da realidade".  
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Karl Marx, desenvolveu uma teoria a respeito da ideologia , na qual concebe a 

mesma como uma consciência falsa , proveniente da divisão do trabalho manual e 

intelectual . Assim, neste contexto, surgem os ideólogos ou intelectuais que passam 

através das idéias impostas, a dominar através das relações de produção e das classes 

que esses criam na sociedade. Contudo, a ideologia (falsa consciência) inverte ou 

esconde a realidade para os ideais ou vontades da classe dominante.  

Michel Foucault diverge a sinonímia predominante na tradição marxista, entre 

poder e aparelho de Estado, dando importância em suas análises a poderes periféricos. 

O poder não é uma propriedade, uma realidade centralizada e unitária que se possui ou 

não. É algo mais complexo, difundido; é uma rede de mecanismos ou dispositivos que 

funciona como uma maquinaria, disseminada por toda a estrutura social. Assim, além 

do sistema estatal, dos mecanismos gerais de dominação, existe uma mecânica de 

poderes locais, específicos, circunscritos, que se expandem por toda a sociedade.  

Posteriormente, vários outros pensadores abordaram a temática da ideologia. 

Alguns passaram a abordar ideologia como sendo sinônimo de “visão de mundo".  

Assim sendo, toda ideologia é um sistema de idéias, de símbolos, de critérios e 

de atitudes que têm uma coerência entre si, de tal modo que se distingue e mesmo se 

opõe a outro sistema de idéias. Toda ideologia serve para acolher, selecionar e controlar 

a informação. 

 As ideologias podem ser mais ou menos consolidadas, na medida em que 

expressam idéias, símbolos, critérios, atitudes de indivíduos ou de grupos sociais. 

Geralmente, as ideologias articulam idéias de grupos e segmentos sociais, gerando um 

controle das informações com um acolhimento popular, sem alguma seleção.  

O controle expressa o poder de dividir, de separar o que está dentro e o que está 

fora da ideologia e do grupo que a defende. Desta forma, as ideologias grupais 

estabelecem alguma forma de dominação entre dirigentes e dirigidos. 

Quando a ideologia expressa e articula idéias e atitudes de um indivíduo sem 

contar com o apoio do grupo do qual participa, ela geralmente é vista como desvio 

ideológico ou opinião pessoal. Um indivíduo se sente inibido na medida em que não 

compreende e, portanto teme a ideologia do grupo que o cerca. A compreensão torna-se 

o início da libertação social da qual depende a criatividade coletiva. 

A crítica das ideologias depende de uma compreensão do funcionamento e do 

sentido das ideologias. É preciso saber a quem elas beneficiam e a quem elas 
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bloqueiam, em cada situação. É preciso desvendar a lógica do poder, a forma pela qual 

os poderosos utilizam as informações para manterem-se como dirigentes de grupos. 

Para Bourdieu a ideologia não aparece e não se assume como tal, sendo deste 

desconhecimento que lhe vem a sua eficácia simbólica. O poder ideológico apresenta-se 

como contribuição específica da violência simbólica para a violência política 

(dominação). 

A ideologia e a linguagem existem enquanto realidades interligadas. A 

linguagem, a seu ver, é sempre social, a partir dela o sujeito toma consciência de si 

mesmo e depende da atuação do outro. A palavra quer ser ouvida, compreendida, 

respondida e quer, por sua vez, responder à resposta, e assim ad infinitum. Tal processo 

caracteriza uma ambivalência: o representar com fidelidade uma realidade ou distorcê-

la.  

Destaca-se a concepção de Jürgen Habermas que afirma ter o conceito de 

ideologia surgido com uma nova organização social – a ascensão da burguesia como 

classe dominante e do modo de produção capitalista que passou a legitimar novas 

formas de poder estatal, fundamentadas na livre iniciativa do mercado e no recuo do 

Estado.  

Há uma interdependência entre a relação de interesses versus as técnicas que se 

podem utilizar para a satisfação das necessidades orientadas por valores que perdem no 

decorrer do tempo, a sua conexão com uma satisfação tecnicamente adequada de 

necessidades reais; tornam-se afuncionais e morrem como ideologia. Inversamente, com 

novas técnicas e a partir da transformação da situação de interesses podem formar novos 

sistemas de valores. 

No discurso, a distorção trazida pela ideologia não decorre dela, mas de um 

grupo que a utiliza como um instrumento para ocultar as contradições e desarmar toda 

tentativa de interrogação. A ideologia não se apresenta apenas como uma representação 

imaginária do real que serve ao exercício da dominação em uma sociedade fundada na 

luta de classes; não se mostrando, do mesmo modo, apenas e tão somente, como uma 

inversão imaginária do processo histórico na qual as idéias ocupam o lugar dos agentes 

históricos reais. 

As produções simbólicas são caracterizadas por um discurso ideológico que não 

permite ao sujeito a possibilidade de dar-se conta do mundo. O homem passa a ter seu 

ser construído. 
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2. O CONSTRUTIVISMO E A ESTRUTUAÇÃO 
 
Bourdieu, adota como nomenclatura o construtivismo estruturalista ou 

estruturalismo construtivista. 

Esta postura consiste em admitir que existe no mundo social estruturas objetivas 

que podem dirigir a ação e a representação dos indivíduos, dos chamados agentes. No 

entanto, tais estruturas são construídas socialmente assim como os esquemas de ação e 

pensamento, chamados de habitus. 

Tenta-se fugir da dicotomia subjetivismo/objetivismo dentro das ciências 

humanas. Rejeita-se tanto trabalhar no âmbito do fisicalismo, considerando o social 

enquanto fatos objetivos, como no do psicologismo, o que seria a "explicação das 

explicações". Busca-se um equilíbrio, uma fronteira que interligue as ciências.   

No que diz respeito ao saber, para Foucault é fundamentalmente nítida a idéia 

básica de que o saber das ciências do homem não é o outro poder, uma exigência 

revolucionária de humanização, mas o instrumento de um tipo de poder que nasceu 

juntamente com a idéia de humanização: o poder normalizador. Assim, segue seu 

pensamento e conclui que o que seria interessante nas análises genealógicas é 

justamente a dissociação entre os mecanismos de repressão e de dominação. 

O momento objetivo e subjetivo das relações sociais estão numa relação 

dialética. Existem realmente as estruturas objetivas que coagem as representações e 

ações dos agentes, mas estes, por sua vez, na sua cotidianidade, podem transformar ou 

conservar tais estruturas. 

A verdade da interação nunca está totalmente expressa na maneira como ela se 

nos aprensenta imediatamente. Uma das mais importantes questões na obra de Bourdieu 

se centraliza na análise de como os agentes incorporam a estrutura social, ao mesmo 

tempo que a produzem, legitimam e reproduzem. Neste sentido se pode afirmar que ele 

dialoga com o Estruturalismo, ao mesmo tempo, que pensa em que espécie de 

autonomia os agentes detêm. Bourdieu, então, se propõe a superar tanto o objetivismo 

estruturalista quanto o subjetivismo interacionista (fenomenológico). 
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3. A MÍDIA COMO UM INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 
 

Ao analisar o campo jornalístico, percebemos que os mecanismos de tal campo 

estão cada vez mais sujeitos às exigências do mercado que passam a exercer influências, 

em primeiro lugar sobre os próprios jornalistas e, em parte por intermédio deles, sobre 

os diferentes campos de produção cultural, e, especialmente, sobre o campo jurídico. 

            

 
 [...] os diferentes poderes e, em particular as instâncias 
governamentais, agem não apenas pelas pressões econômicas que 
estão em condição de exercer, mas também por todas as pressões 
autorizadas pelo monopólio da informação legítima, especialmente 
das fontes oficiais; em primeiro lugar, esse monopólio proporciona à 
autoridades governamentais e à administração, à polícia por exemplo, 
mas também às autoridades jurídicas, científicas etc., armas na luta 
que as opõe aos jornalistas na qual tentam manipular as informações 
ou os agentes encarregados de transmiti-las, ao passo que a imprensa 
tenta, a seu turno, manipular os detentores da informação para tentar 
obtê-la e assegurar para si sua exclusividade. Sem esquecer o poder 
simbólico excepcional conferido à grandes autoridades do Estado pela 
capacidade de definir, por suas ações, suas decisões e suas 
intervenções no campo jornalístico (entrevistas, entrevistas coletivas, 
etc.), a ordem do dia e a hierarquia dos acontecimentos que se impõem 
aos jornais (Bourdieu, 1997, p. 103-104).  

 
 

 

Desta forma, os meios de comunicação, utilizam-se de uma "censura invisível" 

causadora da perda da autonomia de um discurso. Tal censura ocorre justamente em 

razão da interferência do poder econômico e, por vezes, do poder político exercido 

mediante a contribuição dos proprietários de grandes emissoras, para que os interesses 

da classe dominante sejam mantidos. O que faz dos meios de comunicação um 

formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica.  

Os noticiários possuem uma percepção muito própria dos acontecimentos que se 

mostram como passíveis de virarem notícia – o sensacionalismo.  

Com base nesse raciocínio, os meios de comunicação e, especialmente, a 

televisão apresenta-se como uma fonte perigosa do poder de fazer crer na notícia como 

representação da realidade, quando a tendência do jornalismo é transformar um fato 

banal em extraordinário. A mídia torna-se o "árbitro do acesso à existência social e 

política". 
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Se a televisão privilegia certo número de fast-thinkers que propõem 
fats-food cultural, alimento cultural pré-dirigido, pré-pensado, não é 
apenas porque (e isso faz parte também da submissão à urgência) eles 
têm uma caderneta de endereços, aliás sempre a mesma [...]: há 
falantes obrigatórios que deixam de procurar quem teria realmente 
alguma coisa a dizer, isto é, em geral jovens ainda desconhecidos, 
empenhados em sua pesquisa, pouco propensos a freqüentar a mídia, 
que seria preciso ir procurar, enquanto que se tem à mão, sempre 
disponíveis e dispostos a parir um artigo ou a dar entrevista, os 
habitués da mídia. Há também o fato de que, para ser capaz de 
"pensar" em condições em que ninguém pensa mais, é preciso ser 
pensador de um tipo particular (Bourdieu, 1997, p. 41).  

           
 

No momento em que apenas se absorve a informação e não se pensa acerca de 

sua veracidade, os mecanismos de alienação intensificam-se e a manipulação das idéias 

é, por deveras, facilitada.  

 

 
A televisão é um universo em que se tem a impressão de que os 
agentes sociais, tendo as aparências da importância, da liberdade, da 
autonomia, e mesmo por vezes uma aura extraordinária (basta ler os 
jornais de televisão), são marionetes de uma necessidade que é preciso 
descrever, de uma estrutura que é preciso tornar manifesta e trazer à 
luz (Bourdieu, 1997, p. 54).  

 

 

 

 

 

3.1 A DISTORÇÃO DA "OPINIÃO PÚBLICA" 

  

A mídia por trabalhar com a "opinião pública", tem força de construir a 

realidade, de tal modo que é possível identificá-la como um ator coletivo, no momento 

em que passa a ter legitimidade para "falar" em nome da sociedade, apoiada, 

justamente, nas pesquisas de "opinião pública". 

O adjetivo "público" foi incorporado à noção de "opinião", no final do século 

XVIII, apresentando-se como, uma espécie de máquina de guerra ideológica 

‘improvisada’ pelas elites intelectuais e pela burguesia de toga a fim de legitimar suas 

próprias reivindicações no campo político.  
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Destaca-se que a opinião pública, gerada por meio das sondagens de opinião, 

nasce da problemática proposta por estas.  

 As problemáticas propostas pelas sondagens de opinião são problemáticas 

interessadas. Toda problemática é interessada, mas, no caso particular, os interesses que 

sustentam essas problemáticas são interesses políticos e isto exerce um grande controle, 

simultaneamente, sobre a significação das respostas e sobre a significação dada à 

publicação das respostas. A sondagem de opinião, no contexto atual, é um instrumento 

de ação política; sua função mais importante consiste talvez em impor a ilusão de que 

existe uma opinião pública como pura adição de opiniões individuais. 

 Bourdieu baseia-se em três postulados para realizar uma crítica acerca do real 

efeito das sondagens de "opinião pública", quais sejam: 

 

 
 Primeiramente, toda pesquisa de opinião supõe que todo mundo pode 
ter uma opinião; ou em outras palavras, que a produção de uma 
opinião está ao alcance de todos. Correndo risco de ferir um 
sentimento ingenuamente democrático [...]. Segundo postulado: 
supõe-se que todas as opiniões se equivalem: penso ser possível 
demonstrar que isto é absolutamente falso e que o fato de acumular 
opiniões que não têm absolutamente a mesma força real leva a uma 
distorção muito profunda. Terceiro postulado implícito: no simples 
fato de fazer a mesma pergunta a todo mundo acha-se implícita a 
hipótese de que existe um consenso sobre os problemas, em outras 
palavras, de que existe um acordo sobre as perguntas que merecem 
ser feitas (Bourdieu, 1997, p. 137-138). 

 

 

 

Assim, a "opinião pública" apresenta-se como uma construção artificial, porque 

amparada em premissas e métodos de realização que em nada condizem com a realidade 

dos fatos. Realizados somente com o fim de alcançar o status de cientificidade.  

 Há opiniões mobilizadas, opiniões construídas, grupos de pressão orientados em 

torno de um sistema de interesses; e, ainda, por outro lado, disposições, isto é, a opinião 

no estado implícito, que, por definição, não pode ser entendida como opinião se com 

isso se compreende algo que pode ser formulado em discurso com pretensão à certa 

lógica. Ou seja, as sondagens de opinião são realizadas através de questionamentos às 

pessoas para que expressem suas opiniões quando estas opiniões já se encontram 

previamente formuladas. 
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Ao fazermos uma analise sobre a obrigação moral, a verdade e o senso comum, 

consideramos a distinção da moralidade e interesse próprio uma distinção entre meu 

senso mesmo como parte de um grupo junto através de uma lealdade recíproca e meu 

senso de mim mesmo como um indivíduo isolado. Assim, vejo a resposta à questão 

“como podemos convencer as pessoas a aceitar as demandas excessivas?” sendo: “por 

meio de uma ampliação de seu senso do que conta como “um de nós”, como membro de 

nossa sociedade de lealdade. 

Embora, a maioria das sociedades ocidentais estejam embasadas por uma 

filosofia democrática, nas quais está garantida a "livre manifestação do pensamento", tal 

postulado não tem efetivação diante da construção da "opinião pública". Estabelece-se 

um consenso acerca de assuntos que se mostram importantes/necessários para a 

manutenção de interesses de determinados grupos, inviabilizando a diversidade de 

pensamentos e, especialmente, uma postura de crítica e de oposição ao que é entendido 

como "consenso". Destaca-se que a livre concorrência política que caracteriza os 

regimes do tipo democrático tende a ocultar o trabalho de imposição que existe também 

nesses regimes e que tem como objeto a criação de um consenso sobre os temas 

passíveis de provocarem desacordos. 

A nova sociologia política reduz em ultima instancia o processo de formação da 

vontade democrática a um procedimento regulado por aclamação a favor das elites 

chamadas alternadamente à governação. Intacta na sua substancia irracional, a 

dominação pode assim legitimar-se, mas não racionalizar-se como tal. 

A "opinião pública" pode ser compreendida, então, como o pensamento 

preponderante de um ou mais grupos sobre uma questão específica, fazendo com que 

seja inserida no próprio pensamento hegemônico, reproduzindo uma ideologia que 

procura legitimar as mais variadas formas de dominação da elite política. 

Efetivada pela elite para a permanência da constituição social, a dominação, com 

os seus privilégios e regalias, é realizada por intermédio, especialmente, de meios de 

propaganda cada vez mais amparados no apelo ao emocional.  

A "opinião pública", quando legitimada pelas sondagens de opinião, ganha 

status de cientificidade, apresentando-se como veículo muito eficiente para justificar as 

exigências que a própria mídia produz, mostrando-se como um poder articulado que é 

responsável pela criação de um medo social em relação à criminalidade que se tornou 

hegemônico na sociedade contemporânea.  
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3.2. A MÍDIA: PODER SIMBÓLICO/PODER POLÍTICO 

 

O poder alcançado pela mídia, mediante a construção da "opinião pública", 

apresenta-se como a própria "verdade", pois as concepções que se têm são por ela 

construídas. Simplesmente inexiste um contra-discurso, o que impossibilita 

sobremaneira qualquer construção de uma reação a difusão de "verdades" apresentadas 

pelos meios de comunicação.  

Constata-se que o papel da mídia na sociedade contemporânea pode se 

apresentar como um poder de mobilização, persuadindo-nos a seguir as "regras" que ela 

estabelece, o poder de dizer o que o homem deve fazer e como deve fazer é dela [da 

mídia]. 

Para tanto, a mídia desenvolve o seu papel de informação, noticiando o que se 

faz necessário para o cuidado contra qualquer risco futuro, criando, por via de 

conseqüência toda uma preocupação neste sentido. Ela informa o que interessa as 

pessoas e, também, dita regras, moldando as suas condutas, fazendo com que a 

liberdade esteja diretamente ligada a este poder da mídia, impossibilitando ao indivíduo, 

imerso em informações por ela trazidas, questionar-se acerca da relevância das 

informações veiculadas pela mesma.  

Acredita-se na veracidade da "opinião pública" sem questionar os métodos para 

a sua realização e passa-se a incorporar a forma de pensar criada pela mídia. Somos 

atingidos por um poder invisível: o poder simbólico dos meios de comunicação. Somos 

violentados e nem ao menos nos apercebemos disso. Somos atingidos por uma forma 

simbólica de violência. 

A maior parte das comunidades mantêm-se excludentes, sem senso de identidade e 

auto-imagem de seus membros dependem do orgulho de não serem certos outros tipos 

de pessoas. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideologia nos dias atuais ganha a forma específica do imaginário social 

moderno. É um instrumento pelo qual os agentes sociais representam para si mesmos o 

aparecer social, econômico e político, de tal sorte que essa aparência, por ser o modo 
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imediato e abstrato de manifestação do processo histórico, é a dissimulação do real, 

universalizando o particular pelo apagamento das diferenças e contradições. A ideologia 

ganha coerência e força porque é um discurso lacunar que não pode ser preenchido.  

Neste sentido, as produções simbólicas são caracterizadas por um discurso 

ideológico que não permite ao sujeito a possibilidade de dar-se conta do mundo. 

A mídia exerce um efeito demagógico e despolitizante sobre os desprovidos de 

capital econômico e cultural, tendo como conseqüência a desmobilização de 

movimentos críticos; fator que se evidencia na estruturação social e vem a se constituir 

na violência simbólica, caracterizada também pela influência do campo político. 

A despolitização de massa da população e o desmoronamento de uma opinião 

publica política são componentes de um sistema de dominação que tende a eliminar da 

discussão publica as questões práticas. 

 Neste contexto, a "opinião pública" criada pela mídia mostra-se como uma 

forma eficiente de obter a legitimidade para a construção de demandas aparentemente 

"necessárias".  

O processo ideológico distorce a realidade criando certezas construídas de 

muitos fatos pontuais significantes que explicam uma situação complexa. Desta forma, 

a mídia impõe “certezas” que são o caminho mais curto para o preconceito. Isto é 

fundamentado, pois este poder encoberto pela representação distorcida funda-se em 

falsas ideologias. 

As idéias servem muitas vezes para mascarar com pretextos legitimadores os 

motivos reais das nossas ações. O que a este nível se chama racionalização chamamos-

lhe, no plano da ação coletiva, ideologia. O conteúdo manifesto de enunciados é 

falseado pela irrefletida vinculação a interesses, por parte de uma consciência sã na 

aparência autônoma. As representações ou descrições nunca são independentes de 

padrões 

Desta forma, como selecionar todas as verdades ditas como opiniões públicas 

em uma sociedade cada vez mais apolítica, com visões distorcidas do real, para que 

consigamos ter uma real Social Democracia eficaz? Para que a Social Democracia, um 

dia possa tornar-se uma verdade inquestionável, teríamos que primeiramente, 

começarmos a quebrar alguns mitos e fazermos uma re compreensão de valores éticos, 

para, então, partirmos para a busca do real, investindo mais no conhecimento, ou seja, 

em políticas públicas eficazes; pois, em um futuro não muito distante, a ideologia, será 
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ditada pelo poder do conhecimento, por estar tão pouco proliferado na sociedade, cada 

vez mais manipulada, e sem representatividade.   

Uma filosofia enganadora da historia é apenas o reverso do cego decisionismo – 

o objetivismo não é rompido pela força de uma renovada teoria, mas só pela 

demonstração do que ele mascara: a conexão entre conhecimento e interesse.  

A filosofia, ao renunciar à sua grande tradição, permanece-lhe fiel. A idéia de 

que esta filosofia continua, a ser uma especialidade ao lado das ciências e fora da 

consciência publica enquanto a herança da tradição, de que ela criticamente se libertou, 

sobreviver na auto-compreensão positivista das ciências. 

Há o perigo de que o homem se explicite só mediante ações externas que 

transformam o mundo e fixe aos homens e a si mesmo, nesta esfera objetiva construção. 

Como se a ideologia fosse uma mera instrumentalização da técnica “imposta” à 

população. A auto-alienação do homem, que lhe pode roubar a sua própria identidade e 

a do outro é o perigo de que o criador se perca na sua obra e o construtor na sua. 

O homem não pode passar a ter seu ser construído, eis que o povo não precisa de 

uma dissertação, não precisa de uma teoria. Basta-lhe uma palavra que lhe mova o 

coração e tenha seu ideal sendo o construtor de sua própria história.  

Buscamos trazer, na escolha do texto, uma mensagem positiva, algo que os 

antigos queriam transmitir como lições de sabedoria, conduta e vida, demonstrando o 

“real” existente no jogo de poder, e a necessidade de uma aproximação dos 

fundamentos filosóficos na sociedade, pois tal decrescente interesse, é dizer que o 

infinito está perdendo seu encanto por estarmos abraçando o senso comum finitista.  

 

 
“A secularização da alta cultura, que os pensadores como Espinosa e 
Kant ajudaram a realizar, formou em nós o hábito de pensar 
horizontalmente em vez de verticalmente – de entender como 
poderíamos providenciar um futuro ligeiramente melhor em vez de 
olhar para cima, para a estrutura suprema, ou para baixo, para as 
profundezas insondáveis” Richard Rorty. 
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RESUMO

A  questão  que  se  pretende  levantar  com  o  presente  artigo  é  se,  não  obstante  a 

necessidade de rearticulação da forma de entender o relacionamento  entre  Direito e 

Moral e de superação do modelo científico inaugurado por René Descartes, a proposta 

de  resgate  no  Direito  do  Discurso  Retórico  aristotélico,  lançada  por  Theodor 

VIEHWEG,  está  apta  a  fomentar,  a  partir  de  suas  diretrizes,  um  modelo  de 

racionalidade  adequado  para  uma  teoria  jusfilosófica  que  atenda  os  ideários  das 

sociedades pós-tradicionais. Para este fim, inicialmente será descrito o modelo tópico-

retórico desenvolvido por Viehweg, e identificado como nele se relacionam Direito, 

Moral e Ética. Após, será apontada a maneira como HABERMAS (1998) compreende a 

interação  entre  Direito  e  Moral,  e  qual  é  o  lugar  da  perspectiva  Ética  na 

contemporaneidade. Para então, finalmente, verificar se a proposta de Viehweg é capaz 

de se sustentar ante os apontamentos e as considerações do filósofo alemão. Além disto, 

também será empreendida uma tentativa de identificação da formatação que Viehweg 

fornece à Moral,  bem como uma análise acerca  da adequabilidade desta versão dos 

juízos morais para as sociedades modernas. 
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ABSTRACT

The  current  article  intends  to  raise  the  question  if,  in  spite  of  the

need  to  readjust  the  way  to  understand  the  relationship  between  Law  and

Morals,  and  the  overcoming  of  the  scientific  model  inaugurated  by  René

Descartes,  the  proposal  of  rescue  of  the  Aristotelian  Rhetorical

Discourse  by  Theodor  VIEHWEG  will  be  able  to  foment,  from  its

guidelines,  a  model  of  rationality  adjusted  for  a  jusphilosophical

theory  in  accordance  to  the  ideas  of  post-modern  societies.  The

rhetorical-topic  model  developed  by  Viehweg  will  be  described  and  the

relationship  among  Law,  Morals  and  Ethics  will  be  identified  within

this  model.  Afterwards,  it  will  be  shown  how  HABERMAS  (1998)

understands  the  interaction  between  Law  and  Morals  and  what  place

Ethics  plays  nowadays.  Finally,  there  is  the  verification  of  the

proposal  by  Viehweg  to  ensure  if  this  proposal  maintains  itself

towards  the  notes  and  considerations  of  the  German  philosopher.

Moreover,  an  attempt  to  identify  the  form  that  Viehweg  gives  to  the

Morals  will  be  undertaken  as  well  as  an  analysis  regarding  the

adequateness of this version of the moral judgments for the modern societies

KEYWORDS 

TOPIC; MORAL; LAW; RATIONALITY; DEMOCRACY

INTRODUÇÃO

Os  crimes  cometidos  durante  o  Nazismo,  sob  a  égide  do  Positivismo 

Jurídico (CAMARGO, 2003: 140), caíram sob a humanidade como uma denúncia que 

contava a todos que o modelo lógico-empirista cartesiano que desembocava nas ciências 

histórico-hermenêuticas,  não  dava  conta  do  desafio  da  legitimidade  das  normas  de 

conduta de ação. Tanto o modelo ficcional auto-reprodutivo de Kelsen (HABERMAS, 

1998: 152), bem como as teorias sociais que se limitaram a descrever a relação entre 

norma e realidade a partir  da perspectiva do observador (HABERMAS, 1998: 147); 

mostraram-se  inadequados  ao  saber  jusfilosófico  que  não  pode  ser  produzido 
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estritamente pelo caminho de uma lógica da causalidade ou pelo viés de uma razão 

matemática  (ROHDEN,  2005:  55).  Neste  sentido,  ROHDEN (2005:  53)  afirma que 

“Nossa pretensão não é desprezar ou suprimir o conhecimento lógico-dedutivo – grego 

ou moderno-, mas mostrar que a filosofia é irredutível a este modelo de conhecimento.”. 

Em tal ambiente, reaparece a preocupação com a relação entre o Direito e a Moralidade, 

através de nomes como os de Viehweg, Recaséns Siches e Perelman, durante as décadas 

de  50  e  60  e,  mais  tarde,  os  nomes  de  Dworkin,  Günther  e  Habermas.  A  este 

movimento,  que resgata a interação entre Direito e Moral,  CAMARGO (2003: 135) 

chama de virada para o pós-positivismo (ou neopositivismo), e sobre ele fala em 

um deslocamento radical do eixo da discussão metodológica, até então fixado 
sobre o formalismo sistemático de índole lógico-dedutivo em que repousava 
o positivismo jurídico.  (...) a parte da filosofia preocupada com o método 
jurídico teve de voltar suas atenções para uma nova forma de olhar o direito, 
adotando  outros  mecanismos  de  fundamentação  ou  de  construção  do 
raciocínio, a fim de reconhecer o seu envolvimento direto com valores (...). 
(CAMARGO, 2003: 139).

VIEHWEG se insere aqui com sua obra Tópica e Jurisprudência (1979) que 

busca apontar como a perspectiva dedutiva-empirista é insatisfatória na apresentação de 

soluções  para  os  possíveis  dissensos  sociais.  E,  como  alternativa,  sua  proposta  é 

resgatar, no Direito, o uso do raciocínio retórico, conforme constata ROESLER (2004: 

26):

Coloca-se, então, uma divisão dicotômica: os raciocínios, ou são logicamente 
fundados  e  controláveis,  ou  estamos  diante  da  arbitrariedade  pela 
impossibilidade de uma fundamentação.
Ao procurar um novo ângulo de observação, como mencionamos no início 
dessa  exposição,  Viehweg  parece  estar  procurando  uma  saída  para  esse 
dilema  que,  aplicado  ao  campo  jurídico,  conduzia  as  teorias  jurídicas  ao 
dever  de  fundamentarem-se  de  acordo  com  modelos  matematísticos,  ou 
assumirem a sua irracionalidade. E é precisamente por isto que vai resgatar a 
tópica, a fim de sustentar a possibilidade de uma discussão racional mesmo 
quando não se possa lidar integralmente com os meios dedutivos.

1 A TÓPICA DE THEODOR VIEHWEG

Durante sua carreira, Viehweg não escreveu muito. Topik und Jurisprudenz  

(Tópica e Jurisprudência1 (1979)), uma obra marcada por uma abordagem histórica de 
11 O termo Jurisprudência é utilizado por Viehweg no sentido do termo alemão  Jurisprudenz, que não 
corresponde  à  aplicação  de  sentido  dado  na  cultura  jurídica  brasileira  à  palavra  Jurisprudência. 
ROESLER (2004: 12) explica que “Na Alemanha, a expressão Jurisprudenz (...) designa, de modo mais 
amplo, aquilo que podemos considerar aproximadamente como o sentido de ciência do direito no jargão 
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alguns estudos sobre a tópica, com a finalidade de demonstrar como o raciocínio tópico 

corresponde às peculiaridades da Jurisprudência, é identificada como sua obra central 

(ROESLER, 2004: 3)2. Sobre isto, FERRAZ JR. (1979: 5) afirma que

Para  fazer  um  levantamento  do  papel  da  tópica  e  do  uso  dos  topoi na 
argumentação  jurídica,  Viehweg  realiza  neste  livro,  uma  investigação 
histórica, bastante abrangente, com o fito de demonstrar a sua importância na 
formação jurídica ocidental. Seu trabalho, embora realize esta investigação 
histórica, não é um texto de história do pensamento jurídico. Sua invenção 
principal está em mostrar que a Ciência do Direito, que ele prefere chamar de 
Jurisprudência (em oposição à jurisciência)  é constituída por um estilo de 
pensamento, o pensamento problemático.

Portanto, segundo VIEHWEG (1979: 17), a tópica consiste numa técnica3 

de pensar por problemas e em direção a eles: 

pode chamar-se  problema – esta  definição  aqui  basta  –  toda  questão  que 
aparentemente permite mais de uma resposta e que requer necessariamente 
um  entendimento  preliminar,  de  acordo  com  o  qual  toma  o  aspecto  de 
questão que há que levar a sério e para a qual há que buscar uma resposta 
como  solução.  Isto  se  desenvolve  abreviadamente  do  seguinte  modo:  o 
problema, através de uma reformulação adequada, é trazido para dentro de 
um conjunto de deduções, previamente dado, mais ou menos explícito e mais 
ou  menos  abrangente,  a  partir  do  qual  se  infere  uma resposta.  Se  a  este 
conjunto de deduções chamamos sistema, então podemos dizer, de um modo 
mais breve, que para encontrar uma solução, problema se ordena dentro de 
um sistema. (VIEHWEG,1979: 34).

A Tópica consiste, pois, segundo o entendimento de Viehweg, numa técnica 

de busca de solução para situações aporéticas.  Isto é, a aporia,  segundo VIEHWEG 

(1979: 31),  representa um problema que, ao mesmo tempo em que não possui  uma 

brasileiro,  ou seja,  o conjunto dos discursos que são feitos pelos especialistas nos diversos ramos do 
direito, com base na legislação, nas decisões dos tribunais e no (a partir do) desenvolvimento de novos 
conceitos  jurídicos,  e  também  é,  via  de  regra,  considerada  como  uma  atividade  científica.”.  Mas 
ROESLER (2004: 12) ressalva seu entendimento: “Preferimos dizer que a expressão Jurisprudenz pode 
ser compreendida “aproximadamente” como doutrina jurídica, pois no sentido alemão guarda guarda uma 
proximidade evidente com a noção de “prudência”, derivada da forma latina “prudentia”, cujo teor é o de 
uma arte ou estilo de trabalho. Parece-nos que é exatamente esse caráter que Viehweg procura discutir 
(...)”.
2 Mas há, também, uma antologia publicada postumamente, que reúne artigos escritos por Viehweg ao 
longo de mais de 20 anos. Esta antologia foi organizada por Ernesto Garzón Valdés e publicada sob o 
título de Tópica y filosofia del derecho, em 1991, na cidade de Barcelona (VALDÉS: 1991, 13), e nela se 
insere uma discussão sobre a distinção entre dogmática e zetética, além de alguns escritos sobre a tópica 
jurídica. 
3 FERRAZ JR., (1979: 3) fala que a tópica é melhor identificada como um estilo e não propriamente 
como um método.
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única resposta correta, é estimulante. E, para que não se fique preso à falta aparente de 

solução, a tópica é o meio adequado para resolver uma aporia:

O  termo  aporia  designa  precisamente  uma  questão  que  é  estimulante  e 
iniludível,  designa a falta  de caminho,  a  situação problemática  que não é 
possível eliminar, e que Boécio traduziu, talvez de modo frágil, pela palavra 
latina  dubitatio,  (2).  A  tópica  pretende  fornecer  indicações  de  como 
comportar-se em tais situações,  a fim de não se ficar preso, sem saída. É 
portanto uma técnica do pensamento problemático.

1.1 A estrutura do raciocínio tópico de Viehweg e a relação nela contida entre 

Direito, Moral e Ética

No  que  toca  a  estrutura  do  raciocínio  tópico,  esta  é  composto 

essencialmente por  topoi, que são lugares comuns ou pontos de vistas adotados pelo 

senso comum (não submetidos a um procedimento reflexivo de construção) (sensus  

communis (VIEHWEG 1979: 20)), a partir dos quais se desenvolve o discurso retórico 

persuasivo.  Os  topoi se  tratam,  pois,  de  verdades  pré-estabelecidas  que  submetem 

situações futuras:

É  por  causa  dessa  dimensão  de  fixar  premissas  para  futuras  discussões 
seqüenciais, relembra Viehweg, que a Aristóteles já insistia na necessidade 
de que o método dialético fosse utilizado por pessoas com reconhecido saber 
e de maneira razoável, tornando confiável a fixação dos seus pontos de vistas, 
que aparecem como entendimento e não apenas como opiniões arbitrárias. 
(ROESLER, 155: 2004). 

VIEHWEG (1979: 25) ainda, retomando Aristóteles, para quem o raciocínio 

retórico é  dialético,  afirma que  os  raciocínios  dialéticos  são  aqueles  que  têm como 

premissas  opiniões  acreditadas  e  verossímeis,  que  devem  contar  com  aceitação 

(endoxa). Endoxa – diz Aristóteles – são proposições que parecem verdadeiras a todos 

ou à maior parte ou aos sábios ou aos mais famosos. Um topos se identifica, portanto, 

como uma opinião  compartilhada  e  ou  emitida  por  alguém dotado  de  uma suposta 

autoridade.  Assim,  os  topoi se  colocam na  dimensão  da  doxa e  do  verossímil,  em 

contraposição à episteme, que se liga ao real. Neste sentido, VIEHWEG (1979: 21) fala 

que raciocinar topicamente “trata-se pois de raciocinar corretamente ex endoxon (isto é, 

partindo de opiniões que parecem adequadas)  (...)”. A partir disto, é possível afirmar 

que um topos encontra-se inserido dentro de um contexto lingüístico que necessita de 
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uma tradição que permita que pessoas de um dado grupo compartilhem pontos de vistas 

comuns  (senso  comum),  não  em  função  de  sua  construção  racional,  aberta  à 

problematização, mas porque o conteúdo proposicional parece, a tais pessoas, crível. E 

o  que  é  reconhecido  pelo  próprio  VIEHWEG  (1979:27),  quando  este  fala  sobre 

Aristóteles: “Há uma série de dados e indicações que provam que o grande filósofo era 

muito versado na empresa retórica e que demonstram que esta contém, claramente, um 

grande número de coisas transmitidas pela tradição.”.

De tal forma, é razoável concluir que na perspectiva de VIEHWEG (1979: 

25),  que  decorre  de  uma elaboração  aristotélica  (ROESLER,  2004:  151),  um  topos 

possui validade sempre que ele refletir a opinião dos mais sábios ou dos mais notáveis e 

ou ainda quando ela for compartilhada por uma maioria.  Este método identificador da 

validade de um topos, que busca a legitimidade em sua gênese (a opinião do mais sábio, 

do mais  famoso,  ou da maioria),  revela  que  o que confere  validez  ao  resultado  do 

raciocínio tópico, não é a adoção de um modelo procedimental aberto a tematização, 

mas uma tradição que atribui  autoridade aos enunciados de um suposto especialista 

acerca do objeto ao qual o predicado se refere, e que também permitiu a homologização 

quanto à concordância dos demais. 

Ocorre que, se uma opinião, que é expressão de uma preferência subjetiva 

que pode ser motivada inclusive por questões éticas (o que é bom para mim ou para 

nós) ou morais (como se deve agir), e que exige uma tradição como pano de fundo para 

que  possa  ser  compartilhada  sem  que  seja  reclamado  um  procedimento  discursivo 

construtivo que não esbarre numa dogmática limitadora, então resta evidente, como o 

próprio  VIEHWEG  (1991:  77)  admite,  que  a  estrutura  da  tópica  faz  com que  sua 

flexibilidade  seja  relativa,  pois  conforme  aponta  ROESLER  (2004:  58),  há  uma 

inegabilidade  dos  pontos  de  partida  da  tópica,  que  assume alguns  postulados  como 

inquestionáveis e trabalha a partir deles:

Assim, ressalta Viehweg, para manter um sistema coeso e estável de opiniões 
dogmatizadas,  ganha  importância  a  hermenêutica,  cujo  papel  é  a 
flexibilização  necessária  dos  dogmas  indescartáveis,  propiciando  a  sua 
revisão interna sem que sejam negados. Se o pensamento dogmático põe fora 
de questionamento e de dúvidas aqueles enunciados básicos que podem ser 
considerados dogmas, também os desenvolve continuamente porque não os 
pode abandonar. (...) Assim, ao contrário do que o sentido comum da palavra 
“dogmático” indica, o pensamento dogmático não trabalha com as normas 
como se  elas  representassem um condicionamento  fixo,  de sentido único. 
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Embora  sejam  seus  pontos  de  partida  inquestionáveis  e  nesse  sentido 
funcionem  como  dogmas,  a  sua  natureza  lingüística,  com  a  incerteza 
conotativa  e  denotativa  que  lhe  é  inerente,  confere  uma  margem 
relativamente ampla de manipulação (...). (ROESLER, 2004: 57).

Neste mesmo sentido, VIEHWEG (1991: 78), que concebe o Direito como 

um sistema dogmático para o qual o estilo retórico é o mais adequado, afirma:

Ahora bien, hay que constatar que en el ámbito cotidiano de la acción y la 
decisión,  los  sistemas  dogmáticos  en  el  sentido  indicado  parecen  ser 
indispensables.  Pues, si  se quieren guiar acciones y esquemas de acciones 
con una fundamentación (o justificación) racional, manifestamente hay que 
presuponer  un  sistema  que  contenga afirmaciones  dogmatizadas,  es  decir, 
que estén sustraídos a toda cuestionabilidad. Un sistema que, por el contrario, 
requiere que toda afirmación sea puesta en tela de juicio, es decir, un sistema 
cetético  o  de  investigación,  no  servirá  para  estos  fines  (...). Un  sistema 
dogmático que, como se ha indicado, desee apoyar un esquema de acción con 
una  fundamentación   sitemática,  tiene  que  disponer  de  una  suficiente 
estabilidad  y  también  de  una  adecuada  flexibilidad.  Tiene,  además,  que 
poseer una doctrina básica unificante, mantenida como imutable y, por otra 
parte, permitir el mayor número posible de intervenciones complementarias e 
interpretativas,  cuya  conciliabilidade  con  la  doctrina  básica  parezca  ser 
demonstrable.

E são justamente estes pontos de partidas inquestionáveis que constituem o 

limite do discurso racional em Viehweg:

Na  medida  em  que  os  princípios  de  todas  as  ciências  são  aqueles 
conhecimentos que não podem ser demonstrados, pois são primeiros e devem 
ser  reconhecidos  por  si  mesmos,  sob pena de cairmos numa regressão ao 
infinito, cabe a dialética exatamente o papel de investigá-los. Fornecidos os 
primeiros  princípios,  cada  ciência  desenvolver-se-á  por  intermédio  de 
raciocínios  demonstrativos,  mas para  encontrá-los  faz-se uso das  opiniões 
aceitas  e  plausíveis,  das  quais  não  se  exigem  que  sejam  verdadeiras. 
(ROESLER, 2004: 116).

Portanto,  os  topoi enquanto  pontos  de  partidas  inegáveis,  consolidados 

através de uma tradição, a partir dos quais os discursos se desenvolvem, e os quais estes 

discursos  não  podem  questionar;  subordinam  proposições  normativas  a  um  ethos 

convencional e limitam a própria flexibilidade do pensamento tópico. 

1.1.2 A Ética e Moral nas sociedades pós-tradicionais: a racionalização do mundo da  

vida
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O esfacelamento das sociedades tradicionais e o conseqüente rompimento 

com uma eticidade convencional fazem emergir um novo problema para o raciocínio 

tópico diante de sua necessidade de existência de uma tradição que funcione como pano 

de fundo que permita o compartilhamento generalizado de opiniões. 

HABERMAS (1998:  160)  aponta  que racionalização  do Mundo da  Vida 

conduziu  ao  desengate  entre  tradição  convencional  e  formação  da  consciência 

individual, através da atualização reflexiva do ethos e da moral:

En las doctrinas del derecho natural clásico, sobre todo en la tradición de 
Aristóteles, y del derecho natural cristiano, configurado por el tomismo, que 
siguieron  operando  hasta  bien entrado el  siglo XIX,  se  refleja  todavía  un 
ethos social global, que penetra a través de las distintas capas sociales de la 
población  y  vincula  mutuamente  los  diversos  órdenes  sociales.  En  la 
dimensión vertical de las tres componentes del mundo de la vida, a que más 
arriba  nos  hemos  referido,  este  ethos  había  cuidado  de  que  los  patrones 
culturales de valoración y las instituciones se solapasen suficientemente con 
los motivos  y  orientaciones de acción consolidados en las estructuras de la 
personalidad.  En  el  plano  horizontal  de  los  órdenes  legítimos  había 
contribuido a concatenar y entrelazar los eslabones normativos que son las 
costumbres, la política y el derecho. En el curso de evoluciones que por mi 
parte  he  interpretado  como  «racionalización  del  mundo  de  la  vida»,  tal 
trabazón se rompe. Las tradiciones culturales y los procesos de socialización 
son los primeros en quedar sometidos a la presión de una reflexión que hace 
que poco a poco comiencen a ser tematizados por los actores mismos. En la 
misma medida las prácticas  y  patrones de interpretación a los que se estaba 
habituado, pertenecientes  a  una eticidad que ahora queda rebajada a mera 
convención, se diferencian de las decisiones prácticas que pasan por el filtro 
de la reflexión inherente a una capacidad de juzgar autónoma.  (...)  Lo que 
desde Aristóteles se había llamado «ética», adopta desde entonces un sentido 
nuevo, subjetivista. Y esto vale tanto para las biografías individuales como 
para las  tradiciones y formas de vida intersubjetivamente  compartidas.(...) 
Dicho con pocas palabras, el lugar de la introducción a una vida virtuosa, 
efectuada por vía de mostración de casos ejemplares, el lugar de los modelos 
de vida lograda, recomendados para su imitación, pasa a ocuparlo cada vez 
más decididamente la exigencia abstracta de una apropiación consciente y 
autocrítica (...).

Para  melhor  esclarecer,  o  conceito  de  Mundo  da  Vida,  utilizado  por 

Habermas, funciona como um pano de fundo, recipiente de convicções não tematizadas 

e repassadas pela tradição, a partir do qual é possibilitado o entendimento sobre algo no 

mundo (OLIVEIRA, 2001: 334):

O mundo vivido emerge, então, como condição de possibilidade do processo 
comunicativo:  ele  é  um  reservatório  de  evidências  e  de  convicções 
inabaladas, que constitui o sentido intersubjetivamente partilhado a partir do 
qual  as  pessoas  podem  comunicar-se.  (...)  enquanto  horizonte  ele  não  é 
propriamente tema do entendimento, mas seu espaço possibilitador. O mundo 
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vivido garante aos sujeitos de uma comunidade de comunicação, convicções 
de  fundo  a  partir  das  quais  se  forma  o  contexto  dos  processos  de 
entendimento. (OLIVEIRA, 2001: 334-335).

Como todo saber não-temático, o mundo da vida que serve de pano de fundo 
está  presente  de  modo  implícito  e  pré-reflexivo.  O  que  caracteriza,  em 
primeiro lugar, é o modo de uma certeza imediata. Esse modo empresta ao 
saber,  do  qual  vivemos  proximamente,  no  qual  fazemos  experiências, 
falamos e agimos, um caráter paradoxal. A presença do pano de fundo, ao 
mesmo  tempo  importuna  e  desapercebida,  mostra-se  como  uma  forma 
intensificada e, não obstante, deficiente, do saber. O saber que serve de pano 
de fundo carece de ligação interna com a possibilidade de problematização, 
pois, ele só entra em contato com pretensões de validez criticáveis no instante 
da pronúncia,  quando é transformado em saber  falível.  Certezas  absolutas 
permanecem inabaláveis até o momento em que se decompõem de maneira 
brusca; pois, elas não representam nenhum tipo de saber, no sentido estrito da 
falibilidade. (HABERMAS, 1990: 92).

De tal maneira, o que Habermas denomina de racionalização do Mundo da 

Vida, consiste numa das implicações possíveis decorrente do fato de que, ele, o mundo 

vivido, enquanto  a priori historicamente gestado, está sujeito à falhas que provocam 

alterações no processo de interação social (OLIVEIRA, 2001: 337). Neste caso, a falha 

ocorre com a problematização de um saber que, anteriormente, era pré-reflexivo, mas 

que se desfaz ou se reconfigura com a sua tematização (racionalização do saber não 

tematizado):

El concepto de racionalización del mundo de la vida lo obtuve de la propia 
historia de la teoría sociológica interpretando los planteamientos de Mead y 
Durkheim. Se refiere a las líneas evolutivas que sigue la transformación de 
las  estructuras  del  mundo  de  la  vida  y  que  resultan  de  la  creciente 
diferenciación entre cultura, sociedad y personalidad. Durkheim entiende la 
generalización de los valores, la universalización del derecho y de la moral, 
así como consecuencias  del paso de una integración basada en el  acuerdo 
comunicativo  y  en  la  cooperación.  Desde  la  perspectiva  de  Mead,  esas 
mismas tendencias pueden entenderse como una lingüistización de lo sacro, 
como una liberación del potencial de racionalidad de la acción orientada al 
entendimiento. Este potencial se trueca en una racionalización del mundo de 
la vida de los grupos sociales a medida que el lenguaje asume las funciones 
de  entendimiento,  de  coordinación  de  la  acción  y  de  socialización.  (...) 
(HABERMAS,1987: 409).

Por outro lado, a ocorrência da racionalização do Mundo da Vida que, como 

dito, ocorre com a falha na reprodução cultural que conduz à perda de sentido e assim 

provoca crises de legitimação social e de orientação pessoal (OLIVEIRA, 2001: 337), 

conduz à vantagem de que, tanto mais se diferenciam os componentes estruturais do 

Mundo da  Vida (sociedade (ordens  legítimas),  cultura  e  estruturas  da personalidade 

(HABERMAS, 1990: 96)),  ou os processos que contribuem para a sua conservação, 
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também  cada  vez  mais  “conexões  interativas  se  realizam  sob  condições  de  um 

entendimento  racionalmente  motivado,  isto  é,  de  um  consenso,  que,  em  última 

instância, se apóia na autoridade do melhor argumento.” (OLIVEIRA, 2001: 337). E 

disto se pode concluir que a renovação das tradições passa a depender do espírito crítico 

e renovador dos indivíduos, que rompem com a eticidade totalizadora irrefletida, pois 

suas “estruturas cognitivas adquiridas nos processos de socialização se independizam 

dos conteúdos do saber cultural, com as quais elas estavam integradas no ‘pensamento 

concreto’”  (OLIVEIRA,  2001:  338).  Portanto,  a  racionalização  do  Mundo  Vivido 

modifica a forma de legitimação dos proferimentos (inclusive os normativos) que não 

podem mais manter inabaláveis suas ligações com o senso comum não problematizado, 

pois  que  com o  desligamento  entre  legitimidade  e  tradição,  o  que  passa  a  conferir 

validez aos enunciados é a sua formação discursivo-racional que os configuram como 

pretensões de validez criticáveis. O recebimento da tradição é agora atualizado mediante 

o uso da reflexão crítica:  o sujeito  passa  a decidir,  conscientemente,  sobre quais  os 

conteúdos  pretende  dar  continuidade  e  com os  quais  deseja  romper  (HABERMAS, 

1998: 162):

La racionalización del mundo de la vida permite cada vez menos cubrir la 
necesidad de legitimación que tiene el derecho positivo, es decir, un derecho 
basado en las decisiones cambiables de un legislador político, permite, digo, 
cada  vez  menos  cubrir  esa  necesidad  de  legitimación  recurriendo  a  la 
tradición o a la «eticidad» en que hemos crecido. (HABERMAS, 1998: 160).

A relação inicial de conteúdo e forma se inverte no decorrer dessa evolução. 
Se no início as concepções concretas de justiça eram o critério para decidir se 
as normas subjacentes ao julgamento de conflitos mereciam reconhecimento, 
no  fim  o  que  é  justo,  se  mede,  inversamente,  pelas  condições  de  uma 
formação imparcial do juízo. (HABERMAS, 2004: 296).

Portanto, a legitimação das normas de conduta de ação não se garante mais 

a partir de uma proposição emitida por um emissor autorizado ou de um saber cujas 

bases primeiras não podem ser tematizadas e que é compartilhado pela maioria ligada 

por uma tradição, como exige o raciocínio tópico. A validez passa a se ancorar num 

processo  discursivo  em  que  os  proferimentos  podem  ser  tematizados  por  todos  os 

participantes dotados de competência lingüística (racionalidade), e não, propriamente, 

de  competência  (entendimento  especializado)  acerca  do  objeto  (OLIVEIRA,  2001: 

310). Juízos valorativos (ético e morais), embora possam ser razões apresentadas no 
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Discurso  e  atualizadas  conscientemente  pelos  participantes,  não  submetem  mais  o 

conteúdo  das  normas  de  agir  nas  sociedades  pós-tradicionais.  E  partindo  destas 

considerações, HABERMAS (1998: 172) desenvolve o Princípio do Discurso (D), que 

não tem, em sua raiz, a necessidade de uma tradição ética e moral como pressuposto de 

sua condição de validade: “D: Válidas son aquellas normas (y solo aquellas normas) a 

las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento 

como participantes em discursos racionales.”.

1.1.3 A rearticulação da relação entre Direito e Moral empreendida por Habermas

Ao perceber  o  desvencilhar  da  capacidade  cognitiva  nas  elaborações  de 

Discursos Racionais de um  ethos  e de uma tradição convencionais, que passam a ser 

recebidos de modo reflexivo, HABERMAS (2002: 16) vem apontar de que maneira se 

configura a Moral pós-tradicional:

As  tentativas  de  explicação  do  “ponto  de  vista  moral”  lembram  que  os 
mandamentos  morais,  após  o  desmoronamento  de  uma  visão  de  mundo 
“católica”, obrigatória para todos, e com a passagem para as sociedades de 
cosmovisão  pluralista,  não  mais  podem  ser  justificados  publicamente 
segundo um ponto  de  vista  divino  transcendente.  Segundo esse  ponto  de 
vista, para além do mundo, era possível objetivar o mundo como um todo. “O 
ponto de vista moral” deve reconstruir essa perspectiva intramundialmente, 
quer  dizer,  deve  recuperá-la  dentro  dos  limites  de  nosso  mundo 
compartilhado  intersubjetivamente,  sem  perder  a  possibilidade  do 
distanciamento do mundo como um todo, nem a da universalidade de um 
olhar que abarca o mundo todo.

Assim, Habermas apresenta uma versão constitutiva da Moral, notadamente 

da  Moral  pós-convencional,  que  possui  um  teor  cognitivo;  isto  é,  que  pode  ser 

fundamentada racionalmente mediante a apresentação de razões criticáveis. A partir de 

então, passa-se a trabalhar com uma versão da Moral que esta desligada da eticidade 

não tematizada, e que se vincula com a racionalidade dos indivíduos participantes:

Depois de o fundamento religioso da própria validação ter perdido o valor, o 
conteúdo cognitivo do jogo moral  de linguagem só pode ser  reconstruído 
referindo-se à vontade e à razão de seus participantes, “vontade” e “razão” 
são, pois, os conceitos básicos dos enfoques da teoria da moral que assumem 
essa tarefa. (HABERMAS, 2002: 22).
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Nesta  perspectiva  que  busca  demonstrar  o  teor  cognitivo  da  Moral, 

Habermas  aponta  de  que  modo  uma  proposição  moral  se  apresenta  numa  forma 

constitutivamente semelhante à de uma verdade expressa numa assertiva. Isto é, embora 

um enunciado moral  se  diferencie  de uma verdade em razão da impossibilidade  de 

referência ao mundo objetivo, bem como porque a verdade transcende à necessidade de 

fundamentação,  para  HABERMAS  (2004:  279)  “a  correção  de  juízos  morais  se 

estabelece  da  mesma  forma  que  a  verdade  de  enunciados  descritivos  –  pela 

argumentação”:

O plano pragmático para a fundamentação abre caminho para um conceito 
epistêmico de verdade que tem por tarefa oferecer uma saída à teoria das 
correspondências.  Com  o  predicado  de  verdade  referimo-nos  ao  jogo  de 
linguagem da justificação, ou seja, da solvência pública das reivindicações de 
validação.  Por  outro  lado,  não  se  deve  igualar  “verdade”  com 
fundamentabilidade  –  warranted  assertibility.  A  utilização  “cautelar”  do 
predicado – ‘p’ pode ser muito bem fundamentado e mesmo assim não ser 
verdadeiro  –  alerta-nos  para  a  diferença  semântica  entre  “verdade”  como 
qualidade  inalienável  das  asserções  e  “aceitabilidade  racional”  como 
qualidade  das  declarações,  mas  condicionada  pelo  contexto.  (...)  Nesse 
contexto,  interessa-me  muito  menos  a  complexa  relação  entre  verdade  e 
justificação do que compreender o conceito de verdade – já depurado pelas 
conotações  de  correspondência  -  como  um  caso  especial  de  validade, 
enquanto se introduz esse conceito geral de validade referenciado à solvência 
discursiva  de  reivindicações  de  validação.  Com  isso,  abre-se  um  espaço 
conceitual em que se pode abrigar o conceito de validade normativa, e mais 
especialmente  de  validade  moral.  A  correção  de  normas  morais  (ou  de 
asserções  normativas  gerais)  e  de  mandamentos  singulares  pode  ser 
entendida por analogia à verdade de sentenças assertivas. O que vincula os 
dois  conceitos  de validação é o  procedimento da solvência  discursiva das 
reivindicações de validação correspondentes. O que os separas é a referência 
ao mundo social ou ao mundo objetivo, respectivamente.
O  mundo  social  que  (...) só  é  acessível  com  base  na  perspectiva  do 
participante se constitui historicamente de forma intrínseca e, portanto  (...), 
de  forma ontologicamente  diversa  do  mundo objetivamente  descritível  da 
perspectiva do observador. (...) Por isso, o significado da solvência discursiva 
de reivindicações de verdade difere do significado das reivindicações morais 
de validação: em um dos casos, o comum acordo discursivamente alcançado 
declara terem sido  cumpridas  as  condições  de  verdade  de  uma  sentença 
assertiva, interpretadas como condições de afirmabilidade; no outro caso, o 
comum acordo discursivamente alcançado  fundamenta a  reconhecibilidade 
de uma norma e colabora assim, ele mesmo, para o cumprimento de suas 
condições de validade. Se a aceitabilidade racional  apenas indica a verdade 
de sentenças assertivas,  ela empresta uma contribuição  constituitiva para a 
validação de normas morais. (HABERMAS, 2002: 51-52).

Esta explicação sobre o molde de uma Moral pós-convencional apresentado 

por  Habermas  é  interessante  para  uma  apresentação  adequada  da  maneira  como  o 

filósofo compreende a interação entre Direito e Moral. Ou seja, Habermas pensa essa 
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relação  levando  em  conta  uma  configuração  da  Moral  em  que  esta  se  apresenta 

desgarrada de uma tradição não problematizada. Portanto, a relação entre axiologia e a 

forma  jurídica  não  é  pensada  como  uma  ligação  existente  entre  uma  tradição 

convencional  ou  um  saber  simbólico  não  refletido  e  o  Direito.  A  tradição  não 

desempenha, neste contexto, o papel que lhe é atribuído nos raciocínios tópicos, nos 

quais ela é capaz de fornecer saberes primeiros inabaláveis. A forma como Habermas 

rearticula a interação entre Direito e Moral,  também não se alinha com uma versão 

platônica que estabelece este  link a partir de uma mímesis (HABERMAS, 1998: 172). 

Noutro  ângulo,  esta  relação  também não é  tomada com vistas  à  existência  de  uma 

ordem hierárquica: a moral não se situa em um nível mais elevado do que o Direito 

(HABERMAS,  1998:  171).  No pensamento  habermasiano  é  inserida  uma noção  de 

Moral  racional  que  se  articula  com o  Direito  numa relação  de  complementação.  O 

Direito,  que  necessita  de  fundamentação,  e  a  Moral  autônoma  se  complementam 

mutuamente:

Parto  de  que,  en  el  nivel  postmetafísico  de  fundamentación,  se  separan 
simultáneamente de la eticidad tradicional normas jurídicas y normas morales 
y se presentan las unas junto a las otras como dos clases de normas distintas 
pero que se complementan mutuamente. (HABERMAS, 1988: 170). 

Assim,  além  do  fato  de  que,  em  Habermas,  Direito  e  Moral  se 

complementam mutuamente,  Direito e  Moral  também se diferenciam justamente  em 

função da forma jurídica: Normas morais e jurídicas se referem, ambas, ao problema da 

legitimidade das regulamentações das condutas de ação e da possibilidade de resolução 

de  conflitos  a  partir  de  normas  intersubjetivamente  fundamentadas.  Contudo,  estas 

ordens  se  referem  de  maneira  diversa  aos  mesmos  problemas.  Enquanto  a  Moral 

representa  apenas  um sistema simbólico  de  conhecimento,  o  Direito  é  também um 

sistema de ação:

Las cuestiones jurídicas e las cuestiones morales se refieren, ciertamente, a 
los  mismo  problemas:  el  de  cómo  ordenar  legítimamente  las  relaciones 
interpersonales  y cómo coordinar entre sí  las acciones a través de normas 
justificadas, el de cómo solucionar consensualmente los conflictos de acción 
sobre  el  trasfondo  de  principios  normativos  y  reglas  intersubjetivamente 
reconocidos. Pero se refieren a los mismo problemas de forma distinta en 
ambos casos. Pese al común punto de referencia la moral y el derecho se 
distinguen prima facie en que la moral postradicional no representa más que 
una  forma  de  saber  cultural,  mientras  que  el  derecho  cobra  a  la  vez 
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obligatoriedad en el plano institucional. El derecho no es sólo un sistema de 
símbolos, sino un sistema de acción. (HABERMAS, 1998: 171).

A partir disto, é possível entender melhor que, se a Moral (mas não apenas 

ela) empresta e confere legitimidade às normas jurídicas, noutra mão, o Direito é capaz 

de  suprir  algumas  debilidades  do  julgar  e  agir  moral.  Neste  sentido,  HABERMAS 

(1998: 179) afirma, por exemplo, que a Moral é um sistema de saber capaz de orientar a 

ação, mas incapaz de determinar,  num sentido impositivo, que se atue segundo seus 

conteúdos.  Por  outro  lado,  o  Direito  é  capaz  de  garantir  a  passagem  de  saberes 

internalizados para o nível da ação, mediante seu sistema que pode, inclusive, recorrer a 

sanções. Além disto, a Moral sobrecarrega seus agentes, porque importa em exigências 

cognitivas  (a  Moral  não  pode  fornecer  uma  lista  de  normas  hierarquicamente 

estabelecidas,  e  espera,  então,  que  seus  agentes  formem  seus  próprios  juízos); 

motivacionais  (o  agente  deve,  para  além  de  formar  seus  próprios  juízos,  encontrar 

razões para atuar de acordo com eles, mesmo na hipótese de, com isto, contrariar seus 

próprios  interesses);  e  organizacionais  (deveres  morais  carecem  de  uma  estrutura 

institucional  que  lhes  atribuam funcionalidade)  (HABERMAS,  1998:  180-183).  Em 

outras palvras, “un orden jurídico sólo puede ser legítimo si no contradice principios 

morales. El derecho positivo, a través de la componente de legitimidad que representa la 

validez del derecho, conserva una referencia a la moral.” (HABERMAS, 1998: 171); ao 

mesmo tempo em que 

Una  moral  racional  que  sólo  cobrase  eficacia  a  través  de  procesos  de 
socialización y de la conciencia de los individuos permanecería restringida a 
un estrecho radio de acción, En cambio, a través de un sistema jurídico con el 
que  está  internamente  vinculada,  la  moral  puede  irradiar  sobre  todos  los 
ámbitos de acción, incluso sobre esos ámbitos sistémicamente autonomizados 
de interacciones regidas por medios de regulación o control sistémico, que 
descargan  a los  actores  de todas  la  exigencias  morales  a  excepción  de  la 
única obediencia generalizada al derecho. (HABERMAS, 1998: 183-184).

1.2 A operacionalização da Tópica de Viehweg (pensar a partir de problemas) e o 

teor cognitivo das normas de ação

Viehweg, em  Tópica e Jurisprudência (1979), aponta o raciocínio tópico 

como um estilo de pensar a partir de problemas (VIEHWEG, 1979: 33). Contudo, a 

proposição “o ponto mais importante no exame da tópica constitui a afirmação de que 
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se trata de uma  techne do pensamento que se orienta para o problema.” (VIEHWEG, 

1979:  33)  deve  ser  entendida  a  partir  de  uma  análise  cuidadosa.   Isto  porque  a 

afirmativa de que a raciocínio tópico se inicia a partir do problema e em direção a ele, 

significa,  ao  mesmo  tempo,  dentro  do  pensamento  do  jurista  alemão,  pressupor  a 

existência de um sistema dentro do qual o problema se insere na busca de uma solução:

O problema procede, então, de um nexo compreensivo já preexistente, que, 
de início, não se sabe se é um sistema lógico, quer dizer, um conjunto de 
deduções, ou algo distinto, e se se trata de algo que pode ser visto de forma 
abrangente.
É recomendável não perder de vista as mencionadas implicações que existem 
entre sistema e problema, quando se lê o que N. Hartmann escreveu: << O 
modo de pensar sistemático procede do todo. A concepção é nele o principal 
e permanece sempre como o dominante.  Não há que buscar um ponto de 
vista.  O ponto de vista  está  adotado desde o princípio.  E a partir  dele  se 
selecionam os problemas. Os conteúdos do problema que não se conciliam 
com o ponto de vista são rejeitados.  São considerados como uma questão 
falsamente  colocada.  Decide-se  previamente  não  sobre  a  solução  dos 
problemas, mas sim sobre os limites dentro dos quais a solução pode mover-
se>> << ... O modo de pensar aporético procede em tudo ao contrário>> A 
isto se acrescenta uma série de considerações, que termina com a seguinte 
frase: << (O modo de pensar aporético) não põe em dúvida que o sistema 
exista e que para sua própria maneira de pensar talvez seja latentemente o 
determinante. Tem certeza do seu sistema, ainda que não chegue a ter dele 
uma concepção>> (...) Especialmente, como isto pode acontecer? Quando se 
depara,  onde  quer  que  seja,  com  um  problema,  pode-se  naturalmente 
proceder de um modo simples, tomando-se, através de tentativas, pontos de 
vistas mais ou menos causais,  escolhidos arbitrariamente. Buscam-se deste 
modo premissas que sejam objetivamente adequadas e fecundas e que nos 
possam levar a conseqüências que nos iluminem. A observação ensina que na 
vida diária quase sempre se procede desta maneira. (VIEHWE, 1979: 35).
 

Deste modo, este estilo de resolução pensado por Viehweg não corresponde 

a um modelo procedimental discursivo racional, como equivocadamente se pode tomar. 

Afinal, a pressuposição da existência, ainda que de forma latente, de um sistema que 

(levando em conta a configuração de sistema jurídico fornecida pelo jurista, enquanto 

organização  dogmática)  tem  suas  bases  em  conteúdos  inquestionáveis  (saberes 

primeiros inegáveis), constitui o próprio limite da racionalidade do método tópico. Fato 

é que Viehweg não leva a sério que juízos valorativos e normas de condutas em geral 

possuem um teor cognitivo em suas formações. Esta afirmação é ratificada quando o 

próprio Viehweg sustenta que as normas de ação, que “costituem parte do ethos social, 

o qual resulta do costume, da tradição, da moralidade (Viehweg, op. Cot. Pág. 524)” 

(FERRAZ, 1979: 3), têm elementos cognoscitivos, mas que sua função primordial é não 
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cognoscitiva. E se torna ainda mais claro que o caráter cognitivo das normas sociais não 

é levado às últimas conseqüências por Viehweg, se for considerado que o jurista retoma 

o aristotelismo na distinção entre ciência,  que opera com o pensamento apodítico,  e 

prudência,  que  se  contenta  com  o  verossímil  introduzido  a  partir  de  uma  opinião 

autorizada  e  que  não  tem  que  se  preocupar  com  a  validação  categórica  de  seus 

enunciados (ROESLER, 2004; 119-123).

Neste  exato  sentido,  VIEHWEG  (1991:  101-103),  fala  em  uma  função 

social primordial da dogmática jurídica, que rebaixa uma necessidade cognitiva a um 

segundo lugar:

Por  lo  tanto,  el  pensiamento  jurídico-dogmático  tiene  primariamente  una 
fución social que habrá que precisar y que es necesario no perder de vista 
cuando  se  trata  de  emitir  un  juicio  sobre  aqquél.  Pues  esta  función 
estrutuctura  este  pensamiento  y   lo  determina  en  su  desarrollo.  Exige, 
además, por una parte, un núcleo conceptual estable, indiscutible (dogma o 
dogmas  fundamentales)  y,  por  otra,  una  suficiente  flexibilidad  de 
pensamiento  (interpretabilidad,  declinabilidad  y  discutibilidad)  del  núcleo 
conceptual a fin poder mantenerlo en las distintas y cambiantes situaciones. 
(...) Por  el  contrário,  el  pensiamento  estético tiene,  primariamente,  una 
función  cognoscitiva.  Ella  estructura  y  determina  este  pensamiento.  No 
permite ideas fundamentales presupuestas queden dogmáticamente fuera de 
cuestión, sino que, más bien, para poder avanzar en la investigación, a veces 
tiene que ponerlas en tela de juicio. El pensamiento investigante es tentativo. 
Propone sus premisas tentativamente, las modifica y, si ello es necesario, las 
deja de lado (...)  Es evidente que es posible reunir en una doctrina jurídico-
dogmática básica los dogmas fundamentales de una dogmática jurídica. Una 
doctrina  de  este  tipo  es  presentada  comúnmente  como  teoría  jurídico-
dogmática.  La  mayoría  de  las  veces,  es  posible  formularla  con suficiente 
exactitud  a  partir  de una determinada Constitución jurídica.  Contiene,  por 
cierto,  elementos  cognoscitivos  pero,  sin  duda,  no  es  una  teoría  con una 
función primariamente cognoscitiva, es decir, una teoría de la investigación o 
estética. Es más bien una teoría (operativa) que influye en el comportamiento 
social,  es  decir,  una  teoría  con  una  función  primariamente  social. 
(VIEHWEG, 1991: 101-103).

Mas  a  partir  de  uma  perspectiva  como  esta,  Viehweg  não  é  capaz  de 

explicar como, nas sociedades pluralistas, em que os sujeitos rompem com um  ethos 

convencional  irrefletido,  as  normas  jurídicas  adquirem  obrigatoriedade  não  apenas 

através de uma lógica operativa que pode recorrer à sanções. Por outro lado, Habermas 

empreende essa tarefa a partir da introdução de uma noção moderna tanto da Moral, 

bem  como  das  normas  jurídicas.  Esta  formatação  das  normas  de  ação  em  geral 

possibilita a adesão generalizada justamente em função de suas formações racionais que 
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se confirmam ante a possibilidade de que o olhar inquiridor dos agentes não esbarre em 

conteúdos protegidos de questionamentos:

O jogo de linguagem moral consiste essencialmente em três proferimentos, 
gramaticalmente  inter-relacionados:  juízos  sobre  como  devemos  (ou 
podemos  ou  não  podemos)  nos  comportar;  reações  de  assentimento  ou 
rejeição;  e  sobretudo  razões  pelas  quais  as  partes  conflitantes  podem 
justificar sua postura de assentimento ou rejeição. Mas aqui as tomadas de 
posição positivas e negativas comportam uma face dupla. De uma lado, elas 
exprimem um “sim” ou um “não” racionalmente motivado para enunciados 
que podem ser – em algum sentido análogo à verdade – corretos ou falsos; de 
outro lado ela tem ao mesmo tempo a forma de reações afetivas perante um 
comportamento avaliado como correto ou falso.  (...)  Esses sentimentos têm 
um conteúdo proposicional que anda de mãos dadas com a apreciação moral 
(...). Os sentimentos negativos, em especial, têm um conteúdo cognitivo que 
se deixa explicitar na forma de enunciados observacionais. Explicitados dessa 
forma em termos lingüísticos, os sentimentos também podem assumir o papel 
de  razões,  que  entram  nos  discursos  práticos  como  as  observações  nos 
empíricos.  (...)  Tal compreensão da moral contradiz a concepção de que os 
sentimentos morais são apenas prêmios ou punições que uma comunidade 
promete  para  a  observância  de  um  acordo  normativo  prévio  ou  para  a 
reprodução de uma forma de vida cultural existente. Essa interpretação deriva 
de uma compreensão empirista da validade normativa.  (...) Uma descrição 
empírica  não  pode  sequer  apreender  o  complexo  modo  de  validade  das 
normas  jurídicas  que  lhe  servem  tacitamente  de  modelo.  Pois  uma  das 
condições de legitimidade do direito moderno – positivo e munido de sanções 
– é que ele deve poder ser seguido por “respeito à lei”. (HABERMAS, 2004: 
272-274).

Quando Habermas fala que enunciados que exprimem uma expectativa de 

comportamento são passíveis de uma justificação racional, em algum sentido análogo à 

verdade,  mas  que  se  manifesta  nas  proposições  de  correto  e  falso  (um sentido  de 

correção), o filósofo o faz afastado de uma teoria consensual da verdade, que concebe 

que uma verdade é uma proposição compartilhada intersubjetivamente, enquanto uma 

constatação de algo no mundo objetivo é apenas uma objetividade (ROUANET, 1998: 

300). Depois de inserida a idéia de  correção, que se difere de uma verdade, mas que 

guarda com ela uma relação, Habermas demonstra como a cognição não é um elemento 

secundário das normas de comportamento; muito pelo contrário, é este caráter cognitivo 

que é capaz de fornecer legitimidade às normas morais e jurídicas:

Quando enxergamos dessa maneira pragmática a conexão entre a verdade de 
enunciados e a objetividade daquilo de que tratam os enunciados, fica ainda 
mais  evidente  a  dificuldade  de  uma  compreensão  da  validade  moral  por 
assimilação  à  verdade.  Agora,  além  do  parentesco,  também  sobressai  a 
diferença  entre  ambas  as  pretensões  de  validade.  De  um  lado,  ambas 
dependem do resgate discursivo e, com isso, de uma práxis de justificação em 

5777



que os envolvidos se orientam pela idéia de “única resposta correta”, embora 
saibam  que  não  poderão  ir  além  de  uma  “aceitabilidade  idealmente 
justificada” dos enunciados. Por outro lado, essa analogia existe apenas no 
nível da argumentação, não podendo ser transposta para o nível pré-reflexivo 
em que as  opiniões  são “postas  a  prova”.  Pois  as  convicções  morais  não 
fracassam  ante  a  resistência  de  um  mundo  objetivo  pressuposto  como 
idêntico  por  todos  os  envolvidos,  mas  ante  o  caráter  insolúvel  de  uma 
dissensão  normativa  entre  adversários  num  mundo  social  comum. 
(HABERMAS, 2004: 289).

Com isto,  uma  norma  de  ação  válida  em HABERMAS  (2004:  294)  se 

estende num mundo social que inclui, igualmente, todas as pretensões de validez sem a 

fixação de pontos de partidas inegáveis. A partir desse entendimento acerca da origem 

da validade das normas de ação, consistente nos seus teores cognitivos fornecidos por 

discursos racionais,  Habermas supera definitivamente a necessidade de uma tradição 

convencional  não  tematizada  como  elemento  de  legitimação  das  normas  sociais 

(imprescindível à tópica), ao mesmo tempo em que torna inteligível o fato de que, nas 

sociedades modernas, o Direito não garante sua eficácia somente através de uma lógica 

de  premiações,  mas  sim porque  carrega  em si  a  tensão  entre  faticidade  e  validade 

existente nos contextos lingüísticos pós-tradicionais:

Por  esse  motivo,  as  normas  morais  eram  regularmente  incrustadas  no 
contexto de uma “doutrina” mais vasta que explicava por que elas mereciam 
reconhecimento.  Todas  as  culturas  evoluídas  são  marcadas  por  doutrinas 
desse tipo, por religiões universais. Quando estas perderam na modernidade 
seu  caráter  obrigatório  universal  e  sua  credibilidade  pública,  surgiu  uma 
necessidade de fundamentação que só podia ser satisfeita, se é que podia sê-
lo,  pela  “razão”,  isto é,  por  razões universal  ou publicamente  inteligíveis. 
Quando  se  parte  dessa  genealogia,  impõe-se  uma  compreensão  do  saber 
moral por analogia com o conhecimento. A analogia, que é sugerida desse 
modo, é ainda mais estreita que a existente entre phrónesis e episteme. Pois 
Aristóteles associa o saber prudencial, resultante de uma faculdade prática de 
julgar, à probabilidade pura e simples, de modo que o caráter obrigatório dos 
deveres morais, não pode, por essa via, ser traduzido em termos de validade 
categórica de juízos morais. Só uma concepção da moral que estabelece uma 
analogia com o conhecimento parece permitir uma interpretação cognitivista 
da  validade  deontológica  de  normas  obrigatórias,  que  leva  em  conta  o 
irrecusável  sentimento  do  “respeito  à  lei”  como  um  “fato  da  razão”. 
(HABERMAS, 2004: 269)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de resgatar dentro da forma do Direito a ligação entre a Moral e as 

normas de ação, era uma medida necessária diante de um modelo que, durante algum 
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tempo, apenas relacionou a validade normativa ao processo legiferante técnico.  Este 

trabalho,  por  sua  vez,  foi  empreendido  tanto  por  Viehweg  como  por  Habermas. 

Contudo, cada um destes o fez em bases diferentes.Viehweg parece entender que fazer 

do senso comum a fonte de legitimação das normas sociais,  é o caminho adequado. 

Contudo,  desta  perspectiva  escapa  a  percepção  de  que  as  sociedades  modernas  são 

também caracterizadas  pelo rompimento  com a tradição convencional  irrefletida:  os 

indivíduos modernos atualizam conscientemente os conteúdos emitidos pela tradição e, 

a partir disto, rompem com o ethos tradicional, eliminando ou reconfigurando verdades 

que,  até  então,  eram  demasiadamente  solidificadas.  É  diante  deste  processo  de 

racionalização do mundo vivido que Habermas identifica que a relação entre Direito e 

Moral não mais se opera por meio de uma ligação com a eticidade tradicional, como em 

Aristóteles:  a  ética,  nas  sociedades  pluralistas,  se  recolhe  no  nível  das  preferências 

subjetivas.  Deste  modo,  a  relação  entre  a  forma  jurídica  e  os  juízos  valorativos,  é 

reinterpretada após a reconfiguração da Moral nas sociedades pós-tradicionais. De agora 

em diante,  uma Moral dotada de teor  cognitivo é capaz de oferecer legitimidade ao 

Direito, justamente em decorrência de sua formação racional que dispensa os agentes de 

se  reunirem  ao  redor  de  um  mundo  concreto  totalizador.  A  racionalidade  e  a 

possibilidade de problematização são pontos centrais da modernidade, que permitem, no 

Direito e na Moral, a manutenção da tensão entre faticidade e validade sem a passagem 

para um nível autoritário.
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DIREITO E ETICIDADE: O UNIVERSALISMO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS COMO GARANTIA NECESSÁRIA À REFLEXIVIDADE 

ÉTICA
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RESUMO

O objetivo desse artigo é defender o argumento da necessária diferenciação entre direito 

e  eticidade  quanto  às  formas  de  argumentação  prática,  demonstrando  os  diferentes 

papéis  dos  respectivos  discursos,  com  base  na  Teoria  Discursiva  do  Direito  e  da 

Democracia  desenvolvida  por  Jürgen  Habermas  e  na  Teoria  do  Direito  como 

Integridade de Ronald Dworkin. Valemo-nos aqui dessas teorias para localizar o papel 

do Direito, enquanto medium de integração social, e sua relação com os discursos ético-

políticos.  Pretendemos,  assim,  sustentar  o  caráter  universalista  dos  direitos 

fundamentais – positivados nas constituições modernas – contra pretensões fortemente 

relativistas,  bem  como  seu  papel  de  precedência  incondicionada  diante  de 

argumentações  ético-políticas.  Tal  concepção  não  pretende  negar,  entretanto,  a 

impregnação ética  das ordens jurídicas,  que guardam relação de complementaridade 

com as diversas ordens valorativas das formas de vida.

PALAVRAS CHAVE

TEORIA  DISCURSIVA  DO  DIREITO  E  DA  DEMOCRACIA;  TEORIA  DO 

DIREITO COMO INTEGRIDADE; DIREITO

ABSTRACT

The purpose of this paper is to defend the argument of the necessary differentiation 

between  law  and  ethos  in  respect  to  the  various  forms  of  practical  argument, 

demonstrating  the  different  roles  of  the  respective  speeches,  on  the  basis  of  the 

Discursive  Theory  of  Law and Democracy  developed  by Jürgen  Habermas and the 

Theory of Law as Integrity of Ronald Dworkin. We make use here of these theories to 
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, área de concentração 
“Direito,  Estado  e  Constituição”.  Bacharel  em  Direito  pela  UFMG.  Membro  do  grupo  de  pesquisa 
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locate the role of Law, as a medium of social integration, and its relation with ethical-

political  speeches.  We intend,  thus,  to  support  the  universalistic  character  of   basic 

rights - positivated in modern constitutions - against strong relativistic pretensions, as 

well as its role of unconditional precedence against ethical-political arguments. Such 

conception  does  not  intend to  deny,  however,  the  ethical  impregnation  of  the  legal 

orders, which keep relations of complementarity with the diverse valorative orders of 

life forms.

KEYWORDS

DISCURSIVE THEORY OF LAW AND DEMOCRACY; THEORY OF LAW AS 

INTEGRITY; LAW

INTRODUÇÃO

A discussão sobre a possibilidade de atribuição de teores universalistas a ordens 

normativas, especialmente no âmbito das discussões jurídicas e políticas – o que se dá, 

de forma conjugada,  nas esferas da Teoria do Direito e do Direito Constitucional  – 

resvala, inevitavelmente, na problemática das formas de vida específicas, dos valores 

compartilhados  intersubjetivamente,  do  ethos de  determinada  comunidade  e  dos 

respectivos projetos políticos de realização de valores. A tensão entre o substrato ético 

de  um  contexto  social  específico  e  pretensões  universalizantes  de  justiça  torna-se 

especialmente  relevante  em  sociedades  cada  vez  mais  complexas,  onde  o 

multiculturalismo se faz presente, exigindo das pautas políticas a discussão e elaboração 

de formas de convívio mútuo, não excludente, entre tantas alteridades.

O objetivo desse artigo é defender o argumento da necessária diferenciação entre 

direito  e  eticidade  quanto  às  formas  de  argumentação  prática,  demonstrando  os 

diferentes papéis dos respectivos discursos, com base na Teoria Discursiva do Direito e 

da  Democracia  desenvolvida  por  Jürgen  Habermas  e  na  Teoria  do  Direito  como 

Integridade de Ronald Dworkin. Valemo-nos aqui dessas teorias para localizar o papel 

do Direito, enquanto medium de integração social, e sua relação com os discursos ético-
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políticos.  Pretendemos,  assim,  sustentar  o  caráter  universalista  dos  direitos 

fundamentais – positivados nas constituições modernas – contra pretensões fortemente 

relativistas,  bem  como  seu  papel  de  precedência  incondicionada  diante  de 

argumentações  ético-políticas.  Tal  concepção  não  pretende  negar,  entretanto,  a 

impregnação ética  das ordens jurídicas,  que guardam relação de complementaridade 

com as diversas ordens valorativas das formas de vida.

No ponto I abordaremos sucintamente a distinção entre as diversas formas de 

argumentação no âmbito da razão prática: os discursos pragmáticos, éticos e morais, e 

sua relação com o Direito. No ponto II pretendemos identificar a categoria do Direito e 

o problema de sua legitimidade de acordo com a Teoria Discursiva do Direito e da 

Democracia. No Ponto III retomamos a teoria de G.H. Mead para identificar o papel da 

categoria do Direito na constituição de eticidades reflexivas. Concluímos no ponto IV 

com a distinção entre Direito e Eticidade e sua relação de complementaridade.

I. DISCURSOS ÉTICOS, MORAIS E JURÍDICOS - O BOM E O JUSTO

Para se valer da categoria do direito torna-se essencial, para Habermas, retomar 

a distinção entre as variadas formas de discurso prático. Habermas resgata a tradição 

kantiana de razão prática,  compreendendo a  moral  como o âmbito de atribuição de 

normas  universais.  O  faz,  entretanto,  não  mais  nos  termos  de  uma  filosofia  da 

consciência  (que tomava o sujeito  cognoscente como ponto de partida  e  referencial 

epistêmico)  mas de uma filosofia da linguagem (que se baseia no caráter intersubjetivo 

de validação de todo saber). Discursos pragmáticos, éticos e morais são distintos usos 

para  uma  mesma  forma  de  racionalidade:  a  razão  prática .  Interessa-nos  aqui, 

principalmente, a distinção entre questões morais de justiça e questões éticas do auto-

entendimento:

“Em um dos casos abordamos um problema sob o ponto de vista que 
se pergunta sobre qual a regulamentação mais adequada ao interesse 
equânime de todos os atingidos (sobre ‘o que é bom em igual medida 
para todos’);  no outro caso,  ponderamos as alternativas  de ação a 
partir da perspectiva de indivíduos ou de coletividades que querem se 
assegurar de sua identidade, bem como saber que vida devem levar, à 
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luz  do que são e do que gostariam de ser (ou seja, querem saber ‘o 
que é bom para mim, ou para nós, no todo e a longo prazo’).” 

Os discursos jurídicos, por sua vez, incorporam argumentos das mais variadas 

ordens. Em sua obra central sobre o Direito – “Faktizität  und Geltung” ,  Habermas 

supera  o entendimento  outrora  defendido nas  Tanner  Lectures1 de  que haveria  uma 

espécie de subordinação entre moral e direito, sendo este um mero “caso especial” da 

argumentação moral . Enquanto argumentação prática, a argumentação jurídica se vale, 

no  plano  da  justificação2 das  normas  –  que  se  dá,  de  maneira  central,  nas  arenas 

parlamentares  –,  tanto  de  discursos  pragmáticos  quanto  éticos  e  morais,  além  das 

negociações reguladas por procedimentos3.

“Isso se revela no espectro amplo de razões que desempenham um 
papel  na  formação  racional  da  opinião  e  da  vontade  do  legislador 
político: ao lado de ponderações morais, considerações pragmáticas e 
dos resultados de negociações  justas  e honestas,  também as  razões 
éticas desempenham um papel nos aconselhamentos e justificações de 
decisões políticas”. 

Uma vez integrados na norma jurídica, entretanto, tais argumentos morais (que 

dizem respeito ao que é justo), ético-políticos (referentes à auto-compreensão valorativa 

dos cidadãos e aos projetos de vida coletivos que pretendem empreender), bem como 

pragmáticos (de adequação de meios a fins) passam a obedecer à lógica deontológica 

dos discursos jurídicos, com seu código binário de validade4. 

O direito (com seu código jurídico/não-jurídico) é deontológico como a moral 

(cujo código binário implica na distinção  justo/injusto), mas dessa se diferencia, para 

além de seu espectro argumentativo, por ser um sistema de ação, além de um sistema 

de conhecimento. Disso decorre que o direito se compromete com resultados e necessita 

de um aparato coercitivo que lhe empreste efetividade.  O direito não pode depender 

apenas,  como  a  moral,  da  motivação  interna  de  cada  indivíduo.  Além  disso,  o 
1 Conferências  proferidas  por  Habermas  em  Harvard,  publicadas  como  apêndice  ao  “Direito  e 
Democracia” (op. cit).
2 Não abordaremos aqui a distinção entre discursos de justificação e de aplicação. Sobre o tema, cf. 
3 Contra um conceito “puramente dialógico” de processo legislativo, conferir a réplica de Habermas a 
Frank Michelman em 
4 “(...) a expressão ‘deontológico’ refere-se em primeiro lugar apenas a um caráter obrigatório codificado 
de maneira binária. Normas são ou válidas ou inválidas, enquanto valores concorrem pela primazia em 
relação a outros valores e precisam ser situados caso a caso em uma ordem transitiva”. , p. 356.
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ordenamento jurídico se refere a uma comunidade política concreta, a uma república de 

cidadãos. Dessa forma, seu âmbito de universalidade é reduzido em relação à moral, que 

se refere a toda a humanidade. Os Direitos Humanos, enquanto reduzidos à idéia de soft  

law,  se  situam muito  mais  no  âmbito  moral  do  que  no  jurídico.  É  nos  Estados  de 

Direito, enquanto Direitos Fundamentais, que podem ganhar densidade e efetividade.

II. A CATEGORIA DO DIREITO NA TEORIA DISCURSIVA

O  Direito  Moderno,  positivo,  trouxe  para  si  a  pretensão  de  promover  a 

integração  social,  em sociedades  de  pessoas  entendidas  como livres  e  iguais,  todas 

proprietárias de, no mínimo, sua própria força de trabalho. 

No capítulo V da obra  Direito  e  democracia:  entre facticidade e  validade ,  

Habermas coloca a seguinte pergunta: de que modo o sistema de direitos e os princípios 

do  Estado  de  Direito  podem  ser  realizados  no  contexto  da  respectiva  sociedade? 

Levando-se em conta que os princípios do Estado de Direito e os direitos fundamentais 

são determinados em abstrato, Habermas ressalta, todavia, que os mesmos só podem ser 

encontrados em constituições históricas e sistemas políticos específicos. A interpretação 

e  incorporação  desses  princípios  se  dão  em  ordens  jurídicas  concretas.  Segundo 

Habermas, para além de variantes na realização de mesmos direitos ou dos mesmos 

princípios, essas ordens jurídicas concretas refletem também diferentes paradigmas5. 

Para o autor, os dois paradigmas jurídicos mais bem sucedidos na história do 

direito moderno são, respectivamente, o paradigma do Estado Liberal e o paradigma do 

Estado Social (welfare state).  Cada um deles fornece um modelo de sociedade e de 

reprodução do poder  político  a  partir  do qual  se  pode compreender  a  relação entre 

autonomia privada e autonomia pública6.

5 O conceito de paradigma remonta à obra da Filosofia da Ciência de Thomas Kuhn. Cf. 
6 Sobre os paradigmas jurídicos modernos, cf. , Cap. IX (pp. 123-192).
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Sobre o pano-de-fundo paradigmático do Estado Liberal, o papel do Estado e 

dos direitos fundamentais pode ser resumido à garantia do indivíduo contra a invasão 

indevida  do  Estado  em  sua  esfera  de  liberdade  “natural”,  tida  como  pré-política. 

Verifica-se a preponderância da idéia de autonomia privada, anterior e condicionante do 

exercício da autonomia pública. Já na concepção do Estado Social, há uma mudança na 

“seta valorativa” do papel do Estado e dos direitos fundamentais (agora responsável por 

prestações  positivas  de  bens  e  serviços  aos  cidadãos-clientes,  de  acordo  com  as 

necessidades  determinadas  pela  burocracia  estatal).  Percebe-se  a  preponderância  da 

idéia de autonomia pública, onde a própria esfera privada é vista como delimitada pela 

noção de bem-comum, programada a partir de uma burocracia tecnocrata. Em ambos as 

concepções a noção de público se remete unicamente ao Estado .

Para Habermas, entretanto, nenhum desses dois modelos é capaz de dar conta da 

complexidade da sociedade contemporânea, bem como do papel exercido pelo Estado 

na efetivação dos direitos fundamentais. Mas como compreender o Direito como um 

meio legítimo de integração social? 

Se quisermos compreender o sistema do Direito de forma procedimentalista , os 

papéis do Estado e dos Direitos Fundamentais se tornam mais complexos, requerendo 

uma  análise  reconstrutiva  que  leve  em  consideração  diferentes  pontos  de  vista 

disciplinares, onde o papel de “observador” não se desliga do de cidadão, entendido 

como co-autor das normas que o regem.

A  Teoria  Discursiva  do  Direito  e  da  Democracia  rompe  com  os  modelos 

explicativos  tradicionais,  ao  fundar  a  legitimidade  do  direito  moderno  numa 

compreensão  discursiva  da  Democracia.  O  direito  positivo,  coercitivo,  que  se  vale 

conhecer e impor pelo aspecto da legalidade precisa, para ser  legítimo, ter sua gênese 

vinculada  a  procedimentos  democráticos  de  formação  da  opinião  e  da  vontade  que 

recebam os influxos comunicativos gerados numa esfera pública política  e onde um 

sistema representativo não exclua a potencial participação de cada cidadão, cujo status 

político não depende de pré-requisitos (de renda, educação, nascimento etc.). A essa 
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relação  entre  positividade  e  legitimidade  Habermas  denomina  tensão  interna entre 

faticidade e validade, pois presente no interior do próprio sistema do Direito7.

Como resposta  ao problema da  legitimidade,  Habermas se vale então de um 

terceiro  paradigma  jurídico  (ou  jurídico-político),  capaz,  por  sua  vez,  de  absorver 

criticamente os outros dois. A concepção procedimentalista do Direito importa numa 

específica compreensão de justiça política:

(...) na razão prática corporalizada em procedimentos e processos está 
inscrita a referência a uma justiça (entendida tanto em sentido moral 
quanto  jurídico)  que  aponta  para  além  do  ethos  concreto  de 
determinada comunidade ou da interpretação de mundo articulada em 
determinada tradição ou forma de vida. 

No Estado  Democrático  de Direito  o  poder  político,  para  ser  legítimo,  deve 

derivar  do  poder comunicativo gerado a  partir  da esfera  pública  política.  O Estado, 

embora ocupe o centro dessa esfera pública, com os complexos parlamentares, não mais 

se confunde com a mesma, em seu todo (como se concebia nos paradigmas liberal e 

social,  especialmente  nesse  último).  A  sociedade  civil,  seus  movimentos  sociais, 

organizações e associações de toda ordem, os meios de comunicação de massa, partidos 

políticos etc., compõem um complexo mais ou menos institucionalizado de formação, 

reprodução e canalização da opinião pública e da vontade política que, filtrados por sua 

pertinência, constituem o input dos órgãos políticos estatais. A oposição entre Estado e 

Sociedade,  quanto  à  titularidade  da  interpretação  do  sistema  dos  direitos  mostra-se 

agora  falsa  quando,  tanto  em  sua  gênese  quanto  na  reprodução  e  reconstrução 

hermenêutica  do  sentido  de  suas  normas,  o  Direito  “pertence”  a  uma  comunidade 

aberta de intérpretes da Constituição  (para dizermos com Peter Häberle8) ou a uma 

comunidade de princípios (com Ronald Dworkin9).

III - A IMPORTÂNCIA DA CATEGORIA DO DIREITO PARA A CONSTITUIÇÃO 
DE UMA ETICIDADE REFLEXIVA – A LUTA POR RECONHECIMENTO NA 

PSICOLOGIA SOCIAL DE GEORGE HERBERT MEAD
7 Cf. o capítulo IV 
8 Cf. 
9 Cf.  Sobre a relação entre Direito e Moral na teoria de Dworkin, cf. , pp. 1-35.
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Na reconstrução e atualização do projeto hegeliano interrompido de explicação 

da  formação  da  comunidade  ética  por  meio  de  lutas  por  reconhecimento,  Axel 

Honneth identifica como grande desafio a superação das linhas de pensamento ainda 

presas a premissas metafísicas, seja em moldes aristotélicos ou, posteriormente, da 

filosofia da consciência . As descrições de Hegel sobre o desenrolar do processo de 

luta por reconhecimento não se atinham às condições contingentes da socialização 

humana, baseando-se, portanto, em certezas metafísicas acerca da marcha englobante 

da razão. 

Honneth ressalta a necessidade de se fazer uma reconstrução da tese inicial de 

Hegel  à  luz  de  uma psicologia  social  empiricamente  sustentada.  Para  o  autor,  a 

psicologia social de George Herbert  Mead permite atualizar a teoria hegeliana da 

intersubjetividade em termos pós-metafísicos .

desse modo, origina-se no plano de uma teoria da intersubjetividade 
um conceito de pessoa em que a possibilidade de uma auto-relação 
imperturbada se revela dependente de três formas de reconhecimento 
(amor,  direito  e  estima).  (...)  delineia-se  assim uma idéia  de  teoria 
crítica da sociedade na qual os processos de mudança social devem ser 
explicados  com  referências  às  pretensões  normativas 
estruturalmente inscritas na relação de reconhecimento recíproco. 
.

A  teoria  de  Mead  permite  a  compreensão  da  gênese  equiprimordial  de 

indivíduo (self) e sociedade, o que se dá pela mediação lingüística . Mead retoma o 

pragmatismo  de  Charles  Peirce  e  John  Dewey  com  a  idéia  segundo  a  qual  as 

operações  cognitivas  do  ser  humano  se  dão  com  a  problematização  de  ações 

habituais. Mas as ações instrumentais não servem, para Mead, como modelo para a 

explicação do psíquico, posto que não obrigam o sujeito a dirigir sua atenção para o 

próprio  Eu.  Para  tanto,  Mead,  ampliando  o  modelo  darwinista  da  relação  de  si 

mesmo com o ambiente,  chega a  um tipo de ação  que exige  funcionalmente  do 

indivíduo a percepção de sua própria atitude em relação ao ambiente . A teoria de 

Mead traz entre seus  conceitos  fundamentais  para a  compreensão do psíquico  os 

termos “Me” e “Eu”:
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Mead distingue do Me, que conserva minha atividade momentânea tão 
somente como algo já passado, uma vez que ele representa a imagem 
que o outro tem de mim, o Eu, que é a fonte não regulamentada de 
todas  as  minhas  ações  atuais.  (...)  entre  o  Eu  e  o  Me,  existe,  na 
personalidade  do  indivíduo,  uma  relação  comparável  ao 
relacionamento entre parceiros de um diálogo. 

Dessa  forma,  Mead  chega  a  uma  concepção  intersubjetivista  da 

autoconsciência  humana.  A  perspectiva  da  segunda  pessoa,  internamente 

representada, é constitutiva da autoconsciência dos indivíduos. Como a preocupação 

de Mead também é com a auto-relação prática do ser humano, não apenas cognitiva, 

a categoria de Me incorpora, também, a instância moral da solução intersubjetiva de 

conflitos. O Me é também uma auto-imagem prática, onde se assumem as referências 

éticas e morais do outro.

Mead se vale, para tanto, da categoria do “outro generalizado”. A plêiade de 

papéis  sociais  que  podem  ser  desempenhados  pelo  indivíduo  e  pelos  outros o 

possibilita generalizar as expectativas para além de contextos espaciais, temporais e 

situacionais,  e  também para  além da  relação  com o  outro  concreto  .  De  forma 

análoga às etapas de desenvolvimento lúdico infantil, o processo de socialização dos 

indivíduos  se  dá  com  a  interiorização  das  normas  de  ação,  das  expectativas  de 

comportamento  generalizadas.  Fica  patente  a  importância  do  termo 

“reconhecimento”, no sentido de uma relação de reconhecimento mútuo:

(...) na medida em que a criança em desenvolvimento reconhece seus 
parceiros  de  interação  pela  via  da  interiorização  de  suas  atitudes 
normativas, ela própria pode saber-se reconhecida como membro de seu 
contexto social de cooperação. 

Para Mead tem papel central no processo de reconhecimento mútuo a categoria 

do  Direito.  A  internalização  das  normas  pelo  indivíduo  possibilita  a  este 

compreender os direitos que lhe são atribuídos, numa atitude positiva para consigo 

mesmo  quando  reconhecido  pelos  membros  de  sua  comunidade  como  um 

determinado  gênero  de  pessoa:  “Direitos  são  de  certa  maneira  as  pretensões 

individuais das quais posso estar seguro que o outro generalizado as satisfará” .
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A categoria do Direito, por seu caráter universalizante, pela própria idéia de 

igualdade jurídica, se habilita como  medium apto a propiciar uma base generalista 

mas consistente  para a experiência de auto-respeito, de dignidade. O indivíduo, ao se 

perceber  reconhecido  pela  comunidade  como  sujeito  de  direitos,  reconhece  a  si 

próprio de maneira positiva como um ator moralmente imputável. Honneth ressalta, 

entretanto,  que  o  reconhecimento  jurídico  se  dá  na  relação  em  que  todos  se 

apresentam as  mesmas  capacidades  gerais  subjetivas.  Já  o  reconhecimento  como 

sujeito  biograficamente  individuado,  em  seu  valor  particular,  naquilo  que  o  faz 

diferente, não se dá pelo medium da categoria do Direito . Afinal, não cabe ao Direito 

obrigar os indivíduos a desenvolver sentimentos de estima uns em relação aos outros, 

a reconhecerem o valor individuado de cada um para a sociedade, mas tão somente 

possibilitar  as  bases  igualitárias  de respeito  mútuo a  partir  das  quais  relações  de 

reconhecimento ético podem se desenvolver.

Mead se refere a um atrito interno entre “Eu” e “Me”, onde o “Eu” é a reação 

do  indivíduo  à  atitude  da  comunidade.  Na  formação  da  identidade  moral,  a 

interiorização da perspectiva do “outro generalizado”, por si só, não é suficiente. O 

“Eu”,  por  vezes,  faz  exigências  que  são  incompatíveis  com  as  normas 

intersubjetivamente reconhecidas de seu meio social . Para Mead é este conflito, no 

atrito interno entre “Eu” e “Me”, o motivador do desenvolvimento moral, tanto dos 

indivíduos como das sociedades .

No confronto entre o “Me” e o “Eu” em que as pretensões deste não encontram 

suporte naquele, ou seja,  em que o indivíduo não encontra respaldo social para a 

realização  de  seu  desejo,  o  “Eu”  precisa  idealmente  antecipar  uma  comunidade 

futura,  onde  suas  pretensões  possam  encontrar  assentimento:  “(...)  a  finalidade 

prática de maior  liberdade de ação já está ligada à suposição contrafática de um 

reconhecimento  ampliado  de direitos”  .  Desses  conflitos  resultaria,  para  Mead,  o 

processo de evolução moral da sociedade. 
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IV. DIREITO E ETICIDADE REFLEXIVA

As formas de  vida de uma comunidade,  o  que  se  considera  bem viver,  seus 

valores  compartilhados,  enfim, seu  ethos,  constituem um componente  central  para a 

formação  da  identidade  comum,  da  auto-compreensão  compartilhada 

intersubjetivamente.  A  pergunta  “quem  somos  nós”  passa,  primeiramente,  por  um 

discurso ético de definição e assentamento de valores, ou seja, do que é “bom para nós”, 

no todo e a longo prazo.

Entretanto,  em  sociedades  modernas,  descentralizadas,  pluralistas  e 

multiculturais, o compartilhamento de valores e a identidade de formas de vida não são 

suficientes para a o asseguramento da coesão social. “O que é bom para nós” torna-se, 

cada vez mais, uma questão no mínimo polêmica.10 Se não podemos mais recorrer a um 

modelo de vida autêntica calcado na visão religiosa predominante - que, agora, ao invés 

de  norma  impositiva  coletivamente  exigível,  se  configura  como  simples  direito 

individual –  em qualquer discussão política há a concorrência  de diversas posições, 

calcadas em distintas cosmovisões. 

Sob uma visão da teoria do direito,  o multiculturalismo suscita em 
primeira linha a questão sobre a neutralidade ética da ordem jurídica e 
da política. (...) Questões éticas não se deixam julgar sob o ponto de 
vista 'moral' que se pergunta se algo é 'igualmente bom para todos'; 
sobre  o  fundamento  de  valorações  intensas,  pode-se  avaliar  bem 
melhor  o  julgamento  imparcial  dessas  questões  com  base  na 
autocompreensão  e  no  projeto  de  vida  perspectivo  de  grupos  em 
particular, ou seja, com base no que seja 'bom para nós', mas a partir 
da visão do todo manifestada  por esses grupos.  Gramaticalmente,  o 
que está inscrito nas questões éticas é a referência à primeira pessoa, e 
com isso a remissão à identidade (de um indivíduo ou) de um grupo .

A diferenciação  entre  um discurso  jurídico  sobre  normas  –  entendidas,  com 

Ronald Dworkin,  como uma ordem de  princípios –  e discursos éticos sobre valores 

preferíveis é central para a teoria discursiva do Direito.

10 Sobre o caráter aberto da identidade constitucional, conferir 
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(...) a teoria dos direitos afirma de fato uma precedência absoluta dos 
direitos em relação aos bens comuns, de modo que, como mostra 
Dworkin,  argumentos  sobre  a  demarcação  de  objetivos  só  podem 
‘bater’ reivindicações subjetivas de direitos se estas últimas puderem 
ser fundamentadas à luz de direitos precedentes. 

Habermas identifica a teoria jurídica de Ronald Dworkin como uma tentativa de 

superar os desafios e as perspectivas colocadas pelas teorias hermenêuticas, realistas e  

positivistas (252). Dworkin  se  propõe  a  lidar  com  o  direito  de  uma  perspectiva 

deontológica (a pressupor a possibilidade e necessidade da fundamentação racional das 

decisões em termos de correção normativa), atribuindo ao ordenamento jurídico a dupla 

tarefa de garantir simultaneamente os requisitos de segurança jurídica (fairness e due 

process  –  respeito  aos  procedimentos  e  às  regras  pré-estabelecidas)  e  de  justiça 

(correção  normativa  substantiva,  tendo-se  em  vista  o  conteúdo  moral dos  direitos 

fundamentais democraticamente positivados). 

Concebendo  o  ordenamento  jurídico  como  composto  fundamentalmente  por 

princípios (que  não  buscam  esgotar  auto-referencialmente  suas  possibilidades  de 

aplicação),  Dworkin busca  no interior do próprio direito as  respostas para questões 

supostamente  apontadoras  de  “lacunas”  no  ordenamento  (ausência  de  regramento 

específico).  O recurso à  história  institucional  e  ao pano de fundo compartilhado de 

sentidos também se faz necessário mas, ao contrário da  hermenêutica, esse arcabouço 

não  deve  ser  aprendido  como  tradição  inescapável, já  que  a  própria  atribuição  de 

conteúdo moral (abstrato e universal) aos direitos fundamentais positivados oferece uma 

perspectiva crítica (um crivo) para a consideração das tradições e da possibilidade de 

sua recepção para a solução de casos atuais. 

Valendo-se de uma linguagem própria da tradição filosófica do realismo moral,  

Dworkin pode afirmar que tais direitos humanos (moral rights) “existem”, isso é, seu 

conteúdo pode ser considerado “verdadeiro” – o que para a teoria de Habermas só pode 

ser  lido  como  expressão  da  “validade”  e  da  “legitimidade”  de  tais  direitos,  já  que 

normas situam-se primordialmente no plano da validade, não da faticidade. 

Pouco importa o modo como Dworkin entende a relação entre direito e 
moral: sua teoria dos direitos exige uma compreensão deontológica de 
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pretensões de validade jurídicas. Com isso ele rompe o círculo no qual 
se  enreda  a  hermenêutica  jurídica  com  seu  recurso  a  topoi 
historicamente  comprovados  de  um  ethos transmitido.  Dworkin 
interpreta o princípio hermenêutico de modo construtivista. 

Para ambos os autores, portanto, a razão prática implica a possibilidade de um 

ponto de vista moral (universal e deontológico), indicador da prevalência normativa do 

justo sobre o bom, a exigir que a sociedade (por meio de suas instituições, no caso do 

Direito)  trate  a  todos  os  seus  membros  como  merecedores  de  igual  respeito  e  

consideração .  Esse conteúdo moral  traduzido para o código especificamente jurídico 

confere aos direitos fundamentais o status de incondicionalidade em face dos demais 

bens ou valores sociais. Da incondicionalidade dos  direitos resulta seu funcionamento 

como  trunfos em  face  de  possíveis  abusos  justificados  com  base  em  políticas de 

maximização de finalidades coletivas. 

Naturalmente a moral, no papel de uma medida para o direito correto,  
tem  a  sua  sede  primariamente  na  formação  política  da  vontade  do 
legislador e na comunicação política da esfera pública. Os exemplos 
apresentados para uma moral  no direito significam apenas que certos 
conteúdos morais são traduzidos para o código do direito e revestidos 
com um outro modo de validade. Uma sobreposição dos conteúdos não 
modifica a diferenciação entre direito e moral (...). 

A justificação de decisões jurídicas com base em princípios de conteúdo moral, 

portanto, não é extra-jurídica na medida em que tais conteúdos possam ser identificados 

como assimilados aos princípios fundamentais do próprio ordenamento.

A precedência incondicional de  argumentos de princípio sobre  argumentos de 

política é  condição para a  manutenção do sistema dos direitos e  do próprio código 

jurídico deontológico:

A maneira de avaliar nossos valores e a maneira de decidir o que ‘é 
bom para nós’ e o que ‘há de melhor’ caso a caso, tudo isso se altera 
de  um  dia  para  o  outro.  Tão  logo  passássemos  a  considerar  o 
princípio da igualdade jurídica meramente como um bem entre 
outros,  os  direitos  individuais  poderiam ser  sacrificados  caso  a 
caso em favor de fins coletivos (...)..
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A  semelhança  entre  os  códigos  do  Direito  e  da  Moral,  quanto  à 

incondicionalidade  de  suas  normas,  bem  como  o  teor  universalista  dos  direitos 

fundamentais  não afasta,  entretanto,  a  “impregnação ética” do Estado de Direito.  A 

neutralidade  ética  do  direito,  essencial  em sociedades  pluralistas,  não  importa  num 

desacoplamento entre as formas de vida e o sistema dos direitos:

(...) toda ordem jurídica é também expressão de uma forma de vida em 
particular, e não apenas o espelhamento do teor universal dos direitos 
fundamentais.  Por  certo,  é  preciso  poder  entender  as  decisões  do 
legislador  político  como  efetivação  do  sistema  de  direitos,  e  suas 
políticas como configuração desse mesmo sistema; mas quanto mais 
concreto for o talhe da matéria, tanto mais  também se expressará, na 
aceitabilidade  de  uma  regulamentação  jurídica  correspondente,  a 
autocompreensão de uma coletividade e de sua forma de vida (...)..

Entretanto, da mesma forma como as normas morais, de conteúdo universal, se 

sobrepõem a determinados valores éticos, também os direitos fundamentais, no âmbito 

de aplicação normativa, adquirem primazia quando confrontados com valores. Tanto 

decisões pragmáticas de realização de preferências quanto valores constitutivos do auto-

entendimento de uma comunidade devem passar pelo crivo da compatibilidade com os 

direitos  fundamentais;  nesse  sentido,  só  podem  encontrar  guarida  jurídica  integral 

formas  de  vida  reflexivas,  ou  seja,  não-fundamentalistas.  Do  ponto  de  vista 

constitucional, não há que se falar em tolerância em face de tradições ou posturas que 

visem eliminar formas de vida discrepantes.

Os  direitos  fundamentais  -  afirmação  de  liberdade  e  igualdade  -  são  hoje 

constitutivos da própria forma do direito11 (que não é mais uma “casca vazia”, capaz de 

comportar qualquer ordem baseada na legalidade,  como no modelo kelseniano),  que 

guarda uma conexão interna com a Democracia. Entretanto, a forma de densificação 

desses direitos depende da compreensão que se adote em determinado local do espaço e 

do  tempo  e  das  formas  de  vida  específicas.  Mas  diante  da  definição  sempre 

problemática  do  conteúdo  dos  direitos  que  os  cidadãos  se  atribuem reciprocamente 

numa comunidade, o apelo a uma perspectiva mais ampla de justificação, que remeta 

para  além  de  um  determinado  ethos é  constitutivo  do  processo  de  luta  por 
11 Cf. o texto referente ao cap. 10,  (Sobre a coesão interna entre estado de direito e democracia).
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reconhecimento  de direitos  .  O aspecto  contra-majoritário  dos  direitos  fundamentais 

reside exatamente na sua pretensão universalizante – naquilo que deve ser garantido a 

cada cidadão independentemente dos valores compartilhados pela eventual maioria – 

possibilitando assim que a tensão entre argumentos de apelo maioritário e minoritário 

operem  continuamente,  de  forma  que  as  posturas  comunitárias  ético-políticas  não 

percam sua reflexividade e, portanto, seus potenciais inclusivos e emancipatórios.
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LEGITIMIDADE, REFORMA E DEMOCRACIA NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988

“Justice must not only be done must be seen to be done”

Arendt
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RESUMO

Partindo da teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas, o autor tenta demonstrar 

quando o direito positivo pode ser considerado legitimo, relacionando o mesmo com a 

democracia e a participação do cidadão nesta construção. Fundamentado neste marco 

teórico  pretende-se  analisar  o  projeto  de  emenda  constitucional  em  trâmite  no 

Congresso Nacional que tem como objetivo fazer uma reforma ampla na Constituição 

Federal  de 1988, violando os procedimentos  de alterações  anteriormente positivados 

pelo poder constituinte originário. De tais implicações decorrem questionamentos sobre 

a  legitimidade  da  Constituição,  sua  relação  com  o  poder  constituinte  derivado  e 

originário  e  sobre  a  forma pela qual  a  mesma foi elaborada,  respeitando ou não os 

princípios de legitimidade democráticos.

PALAVRAS CHAVES
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

ABSTRACT

Starting  by  the  theory  discursive  of  law  of  Jürgen  Habermas,  the  author  tries  to 

demonstrate when the positive law can be considered legitimate, relating the same with 

the democracy e the participation of the citizens in this construction.  Founding this 

theory  mark  expects  analyzes  the  project  of  constitution  emendation  in  course  in 

brazil’s congress that have with intent to do a large reform in the brazil’s constitution of 

1988,  broking  the  practices  of  alterations  before  maked  positive  by  the  constituent 
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power  origin.  Of  these  implications,  elapse  questions  about  the  constitutional’s 

legitimacy, there relation with the constitutional power reformer and originary and the 

form by the way the same was maked, respecting or not the principles of democratic 

legitimacy.

KEYWORDS

LEGITIMACY; CONSTITUCIONAL  REFORM;  DEMOCRACY;  BRAZIL’S 

FEDERAL CONSTITUTION OF 1988.

1. INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  pretende  fazer  uma  relação  entre  a  legitimidade  da 

Constituição Federal de 1988, a teoria de legitimidade do direito de Jürgen Habermas e 

o projeto de emenda à constituição 157 apresentado na Câmara dos Deputados e que foi 

aprovado pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania e pela Comissão Especial. 

No decorrer da obra buscam-se fundamentos para demonstrar a construção democrática 

que legitimou a Constituição de 1988 e os fundamentos da teoria de Habermas que 

tornaria sólida a posição de legitimidade da Carta Constitucional.

Através da análise de documentos, votos e entrevistas que ocorreram no ano de 

2006  quando  o  projeto  foi  aprovado  pela  Comissão  Especial,  e  quando  a  doutrina 

nacional  muito  se  manifestou  sobre  o  tema,  tentou-se,  brevemente,  demonstrar  os 

fundamentos apresentados pelos defensores da reforma e por aqueles que são contrários 

a mesma.

Diante da imensa discussão que ocorreu na doutrina, à distância dos movimentos 

e da atenção da sociedade, como salientou o Professor José Geraldo de Souza Júnior, 

torna-se impiedoso e necessário trazer a lume o debate sobre a proposta de emenda e a 

legitimidade da Constituição de 1988, haja vista que o projeto se encontra na fila para 

votação pelo plenário da Câmara dos Deputados.

A importância da atenção dos cidadãos aos atos do legislativo, e o exercício da 

própria  cidadania  é  o  fundamento  que  motiva  a  investigação  no  campo  do  direito 

constitucional  e  conseqüentemente  trarão  mais  uma  vez  a  baile  discussões  que 

tardiamente podem afetar toda a sociedade.
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Estas singelas exposições de idéias são fruto das aulas no curso de mestrado do 

Programa  de  Pós-Graduação  em  Direito  da  Faculdade  de  Direito  da  Universidade 

Federal  de  Minas  Gerais,  especialmente  da  disciplina  de  Teoria  da  Constituição 

ministrada pelo Professor Doutor Marcelo Cattoni, sem as quais este não seria possível.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A Constituição de 1988

Será a Constituição Federal de 1988 uma norma legitima e que deve ser mantida ou 

é uma Constituição não legitimada pelo povo e que deve ser substituída? A Constituição 

de 1988 não foi elaborada por uma Assembléia Nacional Constituinte especificamente 

criada para criar uma Constituição e após dissolvida,  mas foi elaborada por um dos 

Congressos mais conservadores da nossa história.1 

Ocorre que o procedimento tradicional previsto para elaboração desta Constituição 

foi “atropelado pela grande força popular já mobilizada no movimento das Diretas Já”, 

um novo procedimento com a coleta de sugestões populares, levou a uma abertura e a 

“total  democratização do processo constituinte”.2 Estas  forças populares mobilizadas 

acompanharam  o  processo  de  elaboração  da  Constituição,  enviando  sugestões, 

debatendo na imprensa,  pressionando os constituintes,  ações esta que resultaram em 

uma  “participativa  metodologia  de  montagem  do  anteprojeto  a  partir  da  coleta  de 

sugestões  populares”,  caracterizando-se  assim  pela  redação  de  uma  Constituição 

resultante “de uma autentica manifestação do poder constituinte, em razão do processo 

adotado.”3

A pressão e a grande mobilização popular nos debates da constituinte resultou na 

elaboração da “Constituição mais progressiva de nossa história”, donde sua legitimidade 

“advém do seu processo de elaboração democrático,  aberto e participativo, processo 

1 CARVALHO  NETTO,  Menelick  de.  A  urgente  revisão  de  teoria  do  poder  constituinte:  da 
impossibilidade  de  democracia  possível  in CATTONI  DE  OLIVEIRA,  Marcelo  Andrade.  Poder 
Constituinte e Patriotismo Constitucional: O projeto constituinte do Estado Democrático de Direito na  
Teoria Discursiva de Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2006, p. 25.
2 CARVALHO NETTO, Menelick de. Ibidem, p. 25.
3 CARVALHO NETTO, Menelick de. A revisão constitucional e a cidadania: a legitimidade do poder 
constituinte  que  deu  origem  à  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  e  as 
potencialidades do poder revisional nela previsto. Revista do Ministério Público Estadual do Maranhão. 
São Luiz, n.09. jan/dez. 2002, p. 44-45.
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esse que, deve ser condição de legitimidade para qualquer alteração mais ampla a que se 

venha a se sujeitar a Constituição”.4 

Assim percebe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, que tinha 

de tudo para se tornar uma Constituição Conservadora, elaborada por uma elite que tem 

poder econômico e deste utiliza-se para ocupar caros eletivos e neles se perpetuar, foi ao 

contrário disto, a uma Constituição progressiva, em face da grande mobilização popular 

que interferiu nas ações dos Constituintes. Pode-se dizer então que a Constituição de 

1988 foi uma Constituição elaborada e discutida no seio da sociedade. É claro que a 

mesma não é perfeita e ainda guarda muitas mazelas que devem ser expurgadas, mas 

será  que  está  participação  popular  é  que  legitima  uma  norma,  no  presente  caso,  a 

Constituição de 1988?

2.2 Quando o direito é legitimo?

Para Habermas, uma norma só é aceita como direito positivo a partir do momento 

que ela obtém força através de um procedimento juridicamente válido, sendo a validade 

social das normas do direito determinadas pelo grau em que as mesmas conseguem se 

impor, ao passo que a legitimidade das normas jurídica se mede pela resgatabilidade 

discursiva de sua pretensão de validade normativa.5 Sendo assim no pensamento de 

Habermas,  uma  norma  tornar-se  jurídica  no  momento  que  ela  é  elaborada  por  um 

procedimento jurídico, tem validade social quando ela é aceita de fato pelos afetados 

pela norma, ou seja, quando os cidadãos aceitam tal norma, e é legitima apenas quando 

o conteúdo desta torna advém da discussão, pela sociedade, do seu conteúdo. Assim, 

pode-se diferenciar a legitimidade da legalidade, e a legitimidade da validade social: a 

legitimidade é um procedimento diverso da legalidade (validade jurídica) e diverso da 

validade social. A legitimidade de uma norma independe do fato de ela se impor no 

meio social.6

O direito como instrumento do poder do Estado se impõe a toda a sociedade. O 

direito emanado pelo poder jurídico estatal  é o direito legal.  Ocorre que este direito 

estatal  não consegue fundar sua legitimidade apenas na legalidade,  visto que ambos 

4 CARVALHO NETTO, Menelick de. Ibidem, p. 25.
5 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2a ed. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 2003, v. I, p. 50.
6 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 50.
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procedimento são diversos. Assim é necessário verificar com a sociedade vai legitimar o 

direito estatal. Para Habermas o direito positivado corre o risco de perder seu poder de 

integração social  se a legalidade não for criada buscando a legitimidade,  sendo esta 

idéia  de  legitimidade  baseada  em um principio  de  autolegislação.7 Neste  sentido,  a 

legitimidade das normas vai advir de um processo legislativo que se apóia na soberania 

do povo para a construção de um processo legislativo democrático.8 A legitimidade do 

direito nasce da participação do povo soberano na construção do ordenamento jurídico, 

ou seja, na participação do povo no processo legislativo, que quando feito desta forma, 

pode denominar-se democrático.

É o principio de democracia  que vai  trazer  legitimidade  para uma normatização 

legitima  do  direito,  em um processo  de  normatização  discursiva,  onde  os  membros 

livres e iguais de uma sociedade estabelecida livremente vão praticar uma espécie de 

autolegislação para a construção deste ordenamento. O ordenamento jurídico legitimo 

nasce então da discussão entre os membros da sociedade em um processo democrático 

de elaboração das normas. Desta forma o principio da democracia além de estabelecer 

um processo legitimo de normatização, deve ser visto também como uma meta para 

orientar  a  produção  do  medium do  direto9,  visto  que  o  respeito  aos  princípios 

democráticos na elaboração das normas é de sua importância para construção de um 

ordenamento constituído legitimamente por aquele principio.

O procedimento democrático, assim, constrói um ordenamento jurídico que respeita 

as próprias normas de democracia, além de salvaguardar a autonomia privada e publica 

dos cidadãos, “contemplando os direitos fundamentais que os cidadãos são obrigados a 

se atribuir mutuamente, caso queiram regular sua convivência com os meios legítimos 

do direito positivo.”10 Percebe-se assim que no pensamento de Habermas, as normas que 

são  elaboradas  através  do  principio  da  democracia  devem  positivar  normas  que 

continuem a proteger esse principio democrático, além da autonomia publica e privada 

dos  cidadãos  assim como os  direitos  fundamentais.  Sem o respeito  a  autonomia do 

cidadão e aos direitos fundamentais, que são os pilares de um ordenamento, e de uma 

constituição,  não  é  possível  se  construir  um  ordenamento  legitimo.  Para  tanto  se 

concebe uma norma, ou ordenamento, ou uma constituição, legítimos apenas quando 

7 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 51-52.
8 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 114-115.
9 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 146.
10 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 154.
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estes  advém  de  um  processo  legislativo  democrático  e  que  positive  normas  que 

respeitem este principio, além dos direitos fundamentais e das autonomias dos cidadãos.

2.2.1 A construção do princípio da democracia legitimador do direito

Quando da ação da autolegislação um cidadão não pode reduzir seus desejos de 

legislar  baseando-se  na  sua  moral,  sem respeitar  o  discurso  na  sociedade.  Um dos 

fundamentos  do  principio  da  democracia  é  de  constituir-se  em  uma  espécie  de 

autolegislação, onde os cidadãos livres que vão criar normas nas quais que eles próprios 

serão os  afetados.  Desta  forma,  as  pretensões  de  legislação  devem ser  viáveis  para 

universalização.

O  principio  da  democracia  surge  do  entrelaçamento  entre  a  racionalidade 

comunicativa  (principio  do  discurso)  e  a  forma  jurídica11,  esta  “gênese  lógica  de 

direitos” vai  começar a  ser  construída com a aplicação do principio do discurso ao 

direito e a liberdades subjetivas de ação em geral e vai terminar com a positivação de 

condições  para  um  exercício  discursivo  da  autonomia  política12.  Para  conviver  os 

cidadãos são obrigados a se atribuírem determinados direitos, a construção destes, assim 

como do direito positivo legitimo, começa com o respeito ao princípio do discurso para 

se construir a legislação. Por isto, diz Habermas, que “o principio da democracia só 

pode aparecer como núcleo de um sistema de direitos” onde “a gênese lógica desses 

direitos forma um processo circular, no qual o código do direito e o mecanismo para a 

produção do direito  legitimo,  portanto  o princípio  de  democracia,  se  constituem de 

modo co-originário.”13 Na teoria de Habermas, é a razão comunicativa, o discurso, que 

vai iniciar a construção de um direito legitimo através do principio da democracia: a 

racionalidade  discursiva  na  construção  do  direito  é  o  exercício  do  principio  da 

democracia e a fonte de legitimidade do direito.

A legitimidade do direito não deriva de um direito moral superior, esta legitimidade 

só  pode  ser  obtida  através  de  um processo  racional  de  formação  da  opinião  e  da 

vontade,  onde  a  autolegislação  deve  ser  colocada  como  medium do  direito,  onde  o 

principio do discurso assumirá uma característica jurídica através do estabelecimento de 

11 DUTRA, Delamar José Volpato. Razão e Consenso em Habermas: a teoria discursiva da verdade, da  
moral, do direito e da biotecnologia. 2a ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p. 203.
12 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 158.
13 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, p. 158.
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um  direito  que  estabeleça  direitos  de  comunicação  e  participação  necessários  para 

legitimação do próprio ordenamento.14 Sendo assim o direito torna-se um sistema aberto 

que se alimenta da “eticidade democrática” dos cidadãos e da cultura política liberal, 

devendo  este  processo  democrático,  para  ter  êxito,  ser  construir  por  cidadãos, 

acostumados a liberdade, que utilizem seus direitos de comunicação para o bem comum 

de toda a coletividade.15

Desta forma, para se dizer que a Constituição Federal de 1988 é legitima, segundo 

os  ditames  da  teoria  da  legitimidade  do  direito  positivo  de  Jürgen  Habermas,  será 

necessário verificar se a mesma foi elaborada com a participação da sociedade de forma 

democrática,  respeitando-se e positivando-se os princípios do discurso, se as normas 

elaboradas construíram e protegeram os princípios e procedimentos democráticos, e se 

os direitos fundamentais foram garantidos aos cidadãos.

2.3 A proposta de reforma da Constituição: seus atores e suas razões

O Deputado Federal Luis Carlos Santos propôs o projeto de Emenda Constitucional 

157-A  de  2003,  que  visava  convocar  uma  Assembléia  Nacional  de  Revisão 

Constitucional a partir de 1o de Fevereiro de 2007, além da discussão das matérias em 

sessão unicameral, com aprovação mediante deliberação da maioria absoluta das casas. 

Tal Assembléia teria duração de 12 meses e deveria respeitar as chamadas “cláusulas 

pétreas” da Constituição de 1988. 

Tal  proposta  de emenda foi  enviada e aprovada com alterações  pela Câmara de 

Constituição, Justiça e Redação, onde o Deputado Michel Temer relatou o processo, 

sugerindo  um referendo  popular  posterior  a  reforma,  para  que  o  povo convalide  as 

alterações, fato que daria mais legitimidade a “nova constituição”. A campanha para 

aprovação daquela, segundo o Deputado Relator, faria com quem todos conhecessem a 

Constituição,  face  os  debates,  seminários  e  outras  divulgações  em torno  do  debate 

público, propondo o deputado ao final uma restrição quando a alteração nos direitos 

sociais  (Capítulo  II,  Título  II  da  Constituição  Federal),  assim  como  uma  revisão 

constitucional a cada 10 anos.16

14 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2a ed. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 2003, v. II, p. 319-320.
15 HABERMAS, Jürgen. Ibidem, v. II, p.323.
16 TEMER, Michel. Relatório da Comissão de Constituição Justiça e Redação da Câmara dos Deputados 
– Proposta de Emenda Constitucional 157. Brasília: Câmara dos Deputados, 2006.
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Após,  tal  emenda  foi  submetida  Comissão  Especial.  Nela,  o  então  Presidente 

Supremo Tribunal Federal Ministro Nelson Jobim, que foi Deputado Constituinte, se 

pronunciou, dizendo que a Constituição precisava de uma “lipoaspiração”17, criticando a 

amplitude dos temas tratados pela Constituição de 1988 e afirmando que alguns temas 

deveriam ser tratados por leis infraconstitucionais, e que Constituição ainda sofria uma 

“superinflação de princípios”.18

O relator do processo na Comissão Especial foi o Deputado Roberto Magalhães. 

Este  asseverou,  que  a  afirmação  que  a  Constituição  é  instrumento  de 

ingovernabilidade19 e  que a  reforma poderia  acabar  com a “enxurrada” de Emendas 

Constitucionais, protestando pela aprovação da emenda 157.

2.4 Os fundamentos da rejeição da proposta de Emenda Constitucional

Após o voto do relator Deputado Roberto Magalhães, os Deputados Luiz Eduardo 

Greenhalhg,  Antônio Carlos Biscaia e Odair Cunha apresentaram voto em separado, 

pugnando pelo indeferimento da proposta de emenda 157. O Deputado João Alfredo 

também elaborou voto em separado contra a aprovação da proposta.

2.4.1 O posicionamento da doutrina

Na mesma Comissão Especial que ouviu o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro  Nelson  Jobim,  também  foram  ouvidos  os  Professores  Fábio  Konder 

Comparato e José Geraldo de Souza Júnior.

O Professor  Comparato  afirmou que é  “eticamente  intolerável”  e  “juridicamente 

aberrante” que o Congresso Nacional aumentasse a competência de revisão que lhe foi 

atribuída  pela  Constituição20,  e  que  não  seria  um  referendo  popular  que  iria  dar 

legitimidade  a  esta  reforma.  Questionou  se  o  povo  estaria  preparado,  para  eleger 

Congressistas,  para  a  próxima  Legislatura,  capazes  de  realizar  uma  revisão 

Constitucional. E se o Congresso Nacional goza de suficiente confiança do povo para 
17 JOBIM, Nelson.  Entrevista à Comissão Especial  da PEC 157-A.  Brasília:  Câmara  dos Deputados, 
2006, p. 12.
18 JOBIM, Nelson. Ibidem, p. 16.
19 MAGALHÃES, Roberto.  Relatório da Comissão Especial da Câmara dos Deputados – Proposta de  
Emenda Constitucional 157. Brasília: Câmara dos Deputados, 2006, p. 13.
20 COMPARATO, Fábio Konder.  Entrevista à Comissão Especial da PEC 157-A. Brasília: Câmara dos 
Deputados, 2006, p. 05.
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assumir, por iniciativa própria, esse aumento da suas competências contras as regras da 

Constituição.21 O Professor Comparato afirmou ainda que o país esta “desnorteado”, 

sem um projeto nacional.  Tudo está na mão de um executivo que pensa 2 anos em 

assuntos nacionais e 2 anos em reeleição. Segundo o professor da Universidade de São 

Paulo,  é  necessário  transformar  a  democracia  em um “regime capaz  de  resolver  os 

problemas  econômicos  e  sociais,  sem  o  que  continuaremos  com  esse  descrédito 

profundo do povo sobre a democracia.”22

Já, o Professor José Geraldo de Souza Júnior, afirmou que o debate sobre a proposta 

157 esta sendo feito sem a devida repercussão popular, que o povo como sujeito atuante 

deveria estar participando processo de debate, esclarecendo o Professor da Universidade 

de  Brasília,  que  um processo  constituinte  legitimo  é  aquele  que,  na  discussão,  nos 

desdobramentos,  o  cidadão  encontre  espaços  para  a  participação,  como  quando  da 

elaboração de Constituição de 198823. No seu entendimento a Constituição não deve ser 

elaborada por uma comissão de notáveis, nem por comissões especiais do Congresso, 

nem mesmo por um Congresso transformado em Constituinte, mas sim pelo povo, em 

uma participação ativa e democrática deste24.  Não adianta pensar que a Constituição 

resolve tudo, são necessárias ações governamentais, planejamento e não apenas novas 

leis, afirmou o constitucionalista.

Neste  mesmo  sentido  juristas  publicaram  manifestos  contrários  ao  projeto  de 

emenda Constitucional, afirmando que o mesmo tratava-se de um golpe25, pois é preciso 

defender  a  Constituição  Democrática  como “centro  de  mobilização  e  de  integração 

política  de  uma  sociedade  democrática,  no  sentido  do  desenvolvimento  de  um 

patriotismo constitucional” e não criar uma nova carta alheia aos interesses e aos olhos 

do povo brasileiro.

Vislumbra-se mais uma vez que não é a reforma constitucional que vai resolver 

todos  os  problemas  sociais,  econômicos,  políticos  e  de  efetividade  jurídica.  E  uma 

proposta de Emenda como a 157, que viola a rigidez Constitucional, pois coloca em 

risco os direitos e  as garantias das minorias políticas, pois viola “as próprias condições 

21 COMPARATO, Fábio Konder. Ibidem, p. 07.
22 COMPARATO, Fábio Konder. Ibidem, p. 41.
23 SOUZA JÚNIOR. José Geraldo de. Entrevista à Comissão Especial da PEC 157-A. Brasília: Câmara 
dos Deputados, 2006, p. 12.
24 SOUZA JÚNIOR. José Geraldo de. Ibidem, p. 14.
25 STRECK, Lenio Luiz; CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade; CARVALHO NETTO, Menelick 
de; LIMA, Martonio Barreto.  Revisão é golpe! Porque ser contra a proposta de revisão constitucional. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.aps?id=8093> Acesso em 28 junho 2007, p. 02.
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constitucionais  e  processuais  para  deliberação  por  maioria,  subvertendo,  assim,  o 

próprio processo legislativo democrático, sob a desculpa de democracia”26.

Pode-se perceber assim que a proposta de emenda constitucional que visa alterar o 

artigo 60 da Constituição Federal  permitindo uma reforma ampla  da Constituição  é 

claramente inconstitucional por violar os próprios princípios do Constitucionalismo, até 

mesmo por que não há democracia sem Constituição27.

2.4.2 Os votos em separado que não conseguiram o fim da proposta de Emenda 

Constitucional 157-A/2003

O Deputado João Alfredo afirmou que a proposta que chegou a comissão especial 

foi alterada pela Comissão de Constituição Justiça e Redação, fato que por si só, pelo 

regimento  interno seria  suficiente  para  invalidar  a  proposta,  já  que,  como afirmado 

Parlamentar,  a  CCJR  deve  aprovar  ou  não  a  proposta,  caso  a  mesma  não  seja 

constitucional da forma que se apresenta a Comissão, a mesma deve ser recusada e não 

emendada.  Lembrou  que  “as  constituições  democráticas,  os  documentos  realmente 

dignos deste nome, nascem de ampla intervenção da sociedade” o que não se observa no 

presente caso28.

Lembrou o Deputado que outros juristas como Paulo Bonavides e José Afonso da 

Silva, chamaram a reforma constitucional de “exame de golpista” o primeiro e “um 

poder de desconstituição e não de constituição”. Concluiu também que as alterações, 

tanto  de  normas  constitucionais,  quando  de  normas  infraconstitucionais,  “devem 

respeitar o processo legislativo instituído pelo Poder Constituinte, sob pena de infração 

à essência do Estado de Direito.”29 Apresentou assim o Deputado João Alfredo o seu 

voto  em separado,  contrário  ao  do  relator  protestando  pela  rejeição  da  proposta  de 

emenda à constituição 157-A de 2003.

O outro voto em separado, também pela rejeição da proposta da emenda 157, assim 

como  seus  substitutivos  e  propostas  anexas  (447  de  2005)  foi  elaborado  pelos 

Deputados Luiz  Eduardo Greenhalhg,  Antônio  Carlos  Biscaia  e  Odair  Cunha.  Estes 

afirmaram  que  a  Constituição  não  é  instrumento  de  ingovernabilidade,  onde  a  sua 
26 STRECK, Lenio Luiz et al. Ibidem, p. 03.
27 STRECK, Lenio Luiz et al. Ibidem, p. 04.
28 ALFREDO, João. Voto sem separado - Comissão Especial da Câmara dos Deputados – Proposta de  
Emenda Constitucional 157. Brasília: Câmara dos Deputados, 2006, p. 06.
29 ALFREDO, João. Ibidem, p. 08.
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reforma,  como  pretendida  constituiria  “um  retrocesso  de  todas  as  conquistas  da 

sociedade brasileira”, que não é a reforma da constituição que vai sanar os problemas do 

País, demonstram a ausência de condições para se caracterizar a um Poder Constituinte 

Originário, que poderia ser o único com poderes legítimos a criar uma Constituição, 

protestando pela preservação dos valores essências e avanços sociais da Constituição de 

1988 que se confirmariam com a rejeição das propostas apresentadas30.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Sabemos hoje que uma Constituição não é constitucional se não for democrática; 

que a democracia só é democrática se observar os limites constitucionais e que o Estado 

só pode ser centro da esfera pública se não for privatizado pela administração.”31

A construção história do constitucionalismo, das democracias e das ciências,  das 

quais  somos  herdeiros,  nos  impõe  um  repensar  sobre  as  posturas  histórias  e 

contemporâneas.  Não  é  mais  possível  aceitar  que  um  Constituição  apenas 

autodenomine-se democrática. É necessário que ela tenha positivados estes princípios 

democráticos,  e  principalmente,  que  o  Estado  que  se  diz  de  direito,  efetive  estes 

princípios constitucionais democráticos. Democracia e Constituição têm uma relação de 

interdependência.  Uma democracia  necessita  de  uma Constituição  para  existir,  para 

garantir  os  direitos  dos  cidadãos,  da  mesma  forma  que  uma  Constituição,  só  é 

constitucional, ou seja, só é o reflexo de uma construção história, jurídica, cultural e 

social  de  um  povo  se  ela  for  democrática.  Se  uma  Constituição  não  prescreve  os 

princípios democráticos ela perde sua razão de ser, o povo.

O povo é o construtor indispensável da legitimidade constitucional. É ele que vai 

legitimar  as  ações  estatais  e  as  construções  jurídicas.  Quando  a  Administração  do 

Estado deixa de atender, de corresponder, as expectativas do detentor do poder, o povo, 

ela deve ser substituída, sobre o risco de se corromper a democracia e se privatizar a 

atuação estatal. O Estado não pertence aos governantes, ele perece ao povo, e aqueles só 

são legítimos representantes quando eleitos pelo povo, da mesma forma que suas ações 

que não podem ser contrárias ao anseio deste povo.

30 GREENHALHG,  Luiz  Eduardo;  BISCAIA,  Antônio  Carlos  ;  CUNHA,  Odair  Cunha.  Voto  sem 
separado - Comissão Especial da Câmara dos Deputados – Proposta de Emenda Constitucional 157. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 2006.
31 CARVALHO NETTO, Menelick de. Ibidem, p. 22.
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Toda proposta de reformulação tende a fracassar ou a ser considerada ilegítima, sem 

a participação popular. Apenas o processo discursivo de legitimação de uma norma, ou 

de uma ação governamental é suficiente para uma reforma de qualquer dispositivo legal. 

O que a democracia brasileira precisa são de instrumentos que possibilitem uma maior 

participação  popular,  que  possibilitem  ações  discursivas  legitimadoras  das  normas, 

precisa de uma identificação dos governantes com os governados, precisa que, quando 

aqueles não correspondam aos anseios destes, sejam substituídos, sob pena de se violar 

a  constituição, a democracia e principalmente o poder do povo.

“Isto  porque  o  efetivo  exercício  da  democracia  exige  algo mais  do  que  a  mesa 

regulamentação  formal”32 exige  uma  democracia  real,  igualitária,  onde  os  cidadãos 

tenham condições de realizar  suas  capacidades  e suas ações para construção de um 

Estado mais justo, independente das suas condições sócio-econômicas, participando de 

acordo com seus méritos pessoas, e seus argumentos de validade, emaranhados para o 

bem comum da sociedade.

A Constituição de 1988 não deve ser rasgada, pois é um instrumento legitimo de 

defesa da sociedade, é legitima por seu enquadramento doutrinário e por sua construção 

social. Ela foi elaborada com a participação democrática da sociedade que se mobilizou 

quando da sua alteração. Dizer que a Constituição é instrumento de ingovernabilidade 

demonstra claramente o desconhecimento entre as normas constitucionais e a realidade 

brasileira.  Os defeitos na democracia brasileira estão na inaplicabilidade das normas 

constitucionais e não propriamente nas normas. Não tens a visão que a constituição não 

precisa  de  alterações,  precisa  sim!  Mas  dentro  dos  padrões  constitucionalmente 

estabelecidos.  A  Constituição  como  um  dos  poucos  instrumentos  legítimos  nesta 

desdentada democracia brasileira deve ser resgata e não rasgada, deve ser exigida e não 

esquecida, deve ser efetiva, real, e não apenas ideal.
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RESUMO

A presença constante do decisionismo e da exaustiva lentidão observada historicamente 

na  entrega  da  prestação  jurisdicional  nos  tribunais  pátrios  têm lançado  um sombrio 

manto de desencanto e crescente descrença sobre o Estado Democrático,  tornando-o 

completamente inóspito e ineficaz, sacrificando o cidadão em seus direitos mais plenos, 

genuínos e fundamentais. A dimensão dos danos daí resultantes pode ser imensurável, 

tendo  seu  mais  vil  reflexo  na  miséria  humana  (numa  conotação  ética,  espiritual, 

material, cultural e social), característica emblemática da sociedade moderna. Habermas 

propõe  uma  reconstrução  desse  cenário  por  meio  da  “teoria  discursiva  e  do  agir 

comunicativo”, ponto nodal do presente trabalho. O coração destas doutrinas reside na 

imprescindível  fundamentação  das  decisões  judiciais,  formatada  a  partir  de 

embasamentos  sólidos  emanados  de  uma  rica  dialética  processual  que  garanta 

efetivamente a participação de todos os atores da relação fática na busca irresignada do 

melhor argumento.

Por isso, a determinante aplicação de tais teorias no meio forense poderá conferir maior 

solidez e segurança jurídica aos decisuns, permitindo uma melhor otimização dos atos 

processuais e maior garantia dos direitos fundamentais, especialmente do real acesso à 

justiça e da igualdade material. Via reflexa, pode ocorrer até mesmo uma significativa 
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*** Aluna do 5.º Período do Curso de Direito da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce-FADIVALE.
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redução  da  vertiginosa  quantidade  de  recursos  atualmente  propostos,  que  protelam 

gritantemente a entrega da prestação jurisdicional acentuando ainda mais o dramático 

problema da morosidade. Estes recursos inclusive, vale dizer, são fundamentados, na 

maioria das vezes, na fragilidade e tirania dos atuais julgados que geralmente ignoram a 

perspectiva discursiva e o império da linguagem. Assim, portanto, vale indagar: Qual é 

a possível dimensão dos danos sofridos pelos cidadãos no exercício de seus direitos 

fundamentais em decorrência do decisionismo freqüente nos tribunais brasileiros e da 

morosidade processual? Que contribuição a doutrina de Jürgen Habermas pode oferecer 

para compor essa equação?

PALAVRAS CHAVES 

DIREITOS FUNDAMENTAIS;  DECISIONISMO;  MOROSIDADE PROCESSUAL; 

TEORIA DISCURSIVA.

ABSTRACT

The Constant presence of taking decisions and the exausted delay watched historically 

in  the  legal service  rendering  at  the  country  court  has  thrown  a  dark  cloak  of 

disenchantment and a growing disbelief concerning to the Democratic State, making it 

completely  inhospitable  and  inefficient,  letting  the  citizen  sacrificed  on  his  most 

genuine,  fundamental and whole right. The dimension of the resulting loss can be un 

measurable  by having its  vilest  reflect  in  the  human misery(in  an  ethica),  spiritual, 

material, cultural and social canotation), an emblematical characteristic of the modern 

society.  Habermas proposes a rebuilding of this scene, though the “discursive theory 

and  the  communicative  acting”,  the  main  point  of  this  work.  The  heart  of  these 

doctrines resides in the indispensable fundament of the judicial decisions, formatted on 

solid  bases,  coming  from  a  rich  processual  dialect  that  guarantees  effectively  the 

participation of all the authors of the factual relation in the irresigned search or the best 

argument.

So, the determined application of these theories in the court field could give a bigger 

strength  and  legal  security  to  the  decisuns,  by  letting  a  better  opmization  of  the 

processual acts and a bigger guarantee of the fundamental rights, specially the real acess 

to the justice and the material equality. In a reflected via, there can be even a significant 
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reduction of the vertiginous quantity of he resources proposed nowadays,  that delay 

glaringly the delivery of the court service by emphasizing even more the dramatic delay 

problem. Such resources, it is even worth to say are structured most of the time, in the 

fragility and tyranny of the current judged people who usually ignore the discursive 

perspective and the language empire. Hawerer, it is worth to ask: what is the possible 

dimension  of  the  losses  suffered  by the  citizens  when exercising  their  fundamental 

rights by facing the frequent decisionism at the Brazilian courts and the process delay? 

What contribution can the doctrine of Jürgen Habermas offer to comprise this equation?

KEYWORDS

FUNDAMENTAL  RIGHTS;  DECISIONISM;  PROCESS   DELAY;  DISCURSIVE 

THEORY.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988  renovou a fé de cada brasileiro num “Estado 

Democrático destinado a assegurar-lhe o exercício dos direitos sociais e individuais, 

a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores  supremos  de  uma  sociedade  fraterna,  pluralista  e  sem  preconceitos...” 

(Preâmbulo) (grifo nosso)

Sem  a  real  cristalização  do  consagrado  direito  constitucional  de  acesso  à 

justiça no sentido mais  pleno e  elevado dessa  expressão que pressupõe inclusive  a 

fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX da CF) e a celeridade processual 

(art.  5º,  XXVIII  da  CF),  inexiste  Democracia,  Estado  Democrático  ou  mesmo, 

jurisdição. (SOARES, 2004, p. 221)

Não  basta  assim,  simplesmente  inserir-se  no  diploma  constitucional  a 

romântica previsão de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” (Art. 5º, XXXV da CF).

O fato  dos  cidadãos  poderem ser  contemplados  pelo  Poder  Judiciário  nem 

sempre significa conferir-lhes “acesso à justiça”, eis que muitas vezes as respostas que 

recebem  não  passam  de  veredictos  tardios  e  totalmente  infundados,  um  mero 
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decisionismo que agride frontalmente os princípios da igualdade de oportunidade e da 

dignidade social (CANOTILHO, 2003, p.350). Essa igualdade, vale dizer, precisa ser 

invocada a qualquer preço e merece ser respeitada independentemente de idade, sexo, 

cor, credo ou mesmo classe social,  conforme expressa bravamente o personagem Zé 

Bebelo na obra “Grande Sertão: Veredas” o qual, mesmo se encontrando “a pé, rasgado 

e sujo, sem chapéu nenhum, com as mãos amarradas atrás, e, seguro por dois homens”, 

não perdeu a dignidade e protestou: “- Dê respeito, chefe. O senhor está diante de mim, 

o grande cavaleiro, mas eu sou seu igual.  Dê respeito!” (GUIMARÃES ROSA, 1988, 

p. 221, grifo nosso)

Muitos são os dramas e profundos os prejuízos que a ausência de igualdade no 

acesso à justiça podem provocar na vida dos cidadãos e de suas respectivas famílias, 

atingindo-lhes muitas vezes de forma totalmente irreparável em seus mais supremos e 

fundamentais direitos (BOBBIO, 1992, p.204)

A  solução  ou  mitigação  desses  danos  invoca  a  aplicação  das  “teorias  do 

discurso  e  do  agir  comunicativo”  habermasianas,  fundadas  numa  rica  dialética 

processual,  na  efetiva  participação  de  todos  os  atores  da  relação  fática  na  busca 

irresignada do melhor argumento.

Esclareça-se por oportuno, observando-se lição de Galuppo (2003, p.124), que 

nosso  interesse  pessoal  por  este  tema é produto  de  nove(9)  anos de trabalho  como 

servidora no Tribunal  de Justiça  de Minas  Gerais,  lotada no Fórum de  Governador 

Valadares/MG enquanto Escrevente e posteriormente Escrivã (1987 a 1996), associados 

a outros 11 anos de militância como advogada e concomitante docência em graduações 

e pós-graduações em Direito. Nesse entusiástico e árduo exercício, nos deparamos de 

forma  rotineira  e  inquietante  com  as  mais  teratológicas  situações  de  violação  dos 

direitos  fundamentais,  resultantes  dos  fenômenos  constantes  da  problematização  ora 

apresentada.

O objetivo deste trabalho é compreender, sob uma ótica habermasiana, a real 

dimensão dos danos gerados aos cidadãos no estado Democrático de Direito produzidos 

pelo decisionismo e pela morosidade processual.

Seu marco teórico é a doutrina de Jürgen Habermas, com a invocação, nesse 

caso, das teorias já mencionadas.
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No  tocante  à  metodologia,  foram  adotadas  fontes  primária  e  secundária 

estudando-se  principalmente  documentos,  legislação,  doutrina  e  jurisprudências, 

promovendo-se também o estudo de casos.

Trata-se  de um trabalho  de natureza exploratória  que se  situa  na esfera  do 

Direito Constitucional, centrando-se de forma mais pontual nos conceitos de Cidadania, 

Democracia, o Acesso à Justiça e a Dignidade da Pessoa Humana. 

1  O ACESSO À JUSTIÇA COMO SINÔNIMO DE DEMOCRACIA

Um simples olhar rumo às antigas civilizações revela, de forma inconteste, que 

historicamente as pessoas sempre reagiram de maneira voraz na defesa de seus direitos 

naturais.

No entanto, por diversos meios e de forma implacável, o tempo tem minado 

progressivamente  esse  sonho  de  JUSTIÇA,  relegando  o  cidadão  a  um  plano  de 

desencanto e total  embaraço.  Se muitos são os motivos que provocam esse cenário, 

entre  estes  certamente  um se  destaca:  A violação dos  direitos  fundamentais  gerada 

pelos fenômenos do decisionismo e da morosidade processual, que ferem com golpe de  

morte a medula do Estado Democrático.

Eis então uma matéria que está a merecer a necessária investigação, pois, não 

pode jamais a humanidade sepultar seu tão sublime sonho de JUSTIÇA, que se afigura 

a cada dia  mais fragilizado,  mais  combalido.

Preservar os legados conferidos à humanidade no passado por Antígona, Hugo 

Grócio  e  outros  grandes  nomes  da  história  no  tocante  aos  direitos  fundamentais, 

constitui seguramente a principal âncora da democracia.

Nesse sentido, o entendimento de Piovesan tem muito a acrescentar:
Dentre  os  fundamentos  que  alicerçam  o  Estado  Democrático  de  Direito 
Brasileiro, destacam-se a cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
incisos II e III). Vê-se aqui o encontro do princípio do Estado Democrático 
de  Direito  e  dos  direitos  fundamentais,  fazendo-se  claro  que  os  direitos 
fundamentais  são  um  elemento  básico  para  a  realização  do  princípio 
democrático,  tendo  em  vista  que  exercem  uma  função  democratizadora. 
Como  afirma  Jorge  Miranda:  “A  constituição  confere  uma  unidade  de 
sentido,  de  valor  e  de  concordância  prática  ao  sistema  dos  direitos 
fundamentais”. E ela repousa na dignidade de pessoa humana, ou seja, na 
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concepção que faz a pessoa, fundamento e fim da sociedade e do Estado. 
(José Afonso da Silva, p. 93) (PIOVESAN, 2006, p. 26-27, grifo nosso).

Habermas,  em sua doutrina acerca do Direito e da Democracia, esclarece que 

pelo princípio do discurso, é possível examinar os meios suficientes para introduzir 

“in  abstracto  as  categorias  de  direito  que  geram  o  próprio  código  jurídico”. 
(HABERMAS, 2003, p. 159)

Merece  também  o  necessário  enfoque,  “A  teoria  geral  da  cidadania”  do 

saudoso Baracho, segundo o qual, no Estado Democrático só se promove o Direito por 

meio dos princípios da igualdade, da solidariedade e da comunicação/diálogo entre os 

usuários e os agentes da Justiça, verbis:

Dando  curso  a  essa  argumentação,  Baracho afirma  que  no  Estado 
Democrático de Direito exige-se grande esforço do juiz para o exercício 
da  função  promocional  do  Direito,  através  da  construção  de  uma 
jurisprudência que consagre os valores constitucionais da igualdade e da 
solidariedade, realizando-se os avanços normativos necessários à sociedade; 
da  participação,  com  influência  sobre  o  Poder  Legislativo,  através  do 
controle  de  constitucionalidade  das  leis;  da  plena  subordinação  da 
Administração  Pública  à  lei;  da  transparência  do  Estado  democrático;  da 
decidida intervenção em perseguir a criminalidade organizada; do fim dos 
poderes privados ocultos.
A democratização do Poder Judiciário, segundo o autor, deve ainda ser 
completada pela maior participação dos cidadãos na administração da 
Justiça; pela instauração de juízes eleitos; pela valorização dos juízos dos 
jurados; pelo propiciamento do direito de crítica à cidadania, mediante a 
publicidade das decisões judiciais.
Baracho afirma que
“a plenitude da cidadania depende da adequada organização judicial, que 
se  concretiza  por  meio  do  exame  dos  seus  trabalhos,  através  da 
redefinição  da  funções  das  secretarias  judiciais,  das  tarefas  dos 
magistrados,  da  cooperação  com  os  advogados,  da  celebração  de 
audiências, da gestão da jurisdição, da política judicial, da metodologia 
para implementação de sistemas que facilitem a comunicação entre os 
usuários  e  intervenientes  da  justiça”.  (BARACHO  apud  BARACHO 
JÚNIOR, 2000, p.158, grifo nosso)

Dallari  (2006,  p.  66),  em artigo  intitulado  “Supremo  comprometido  com a 

Justiça”, noticia que a Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, mais recente integrante 

do  Supremo Tribunal  Federal,  então  Professora  da  Universidade  Católica  de  Minas 

Gerais, em seu discurso de posse, declarou que está “atenta ao compromisso ético e 

jurídico de acabar com a exclusão de grande parte da população e que terá como 

objetivo tornar efetivos os direitos garantidos pela Constituição”. (grifo nosso)
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Esse  juramento  renova  a  esperança  em  uma  jurisdição  mais  coesa  com  a 

proposta Constitucional, em especial no tocante ao decisionismo e à desafiadora questão 

da  morosidade  processual,  fenômenos  que  tanto  têm  estrangulado  os  direitos 

fundamentais e acentuado  as desigualdades sociais(SOUZA CRUZ, 2003).

Primando pela  efetiva  preservação  da  cidadania,  novamente  Baracho  traz  à 

baila  a  seguinte  lição  de  Andrade,  protestando  contra  o  decisionismo  e  invocando 

novamente  o  princípio  da  subsidiariedade como  garantidor  do  cidadão  contra  a 

arbitrariedade presente em decisões judiciais vazias de fundamentação:

O princípio de subsidiariedade é uma garantia contra a arbitrariedade, 
procura inclusive suprimi-la. É necessário que toda autoridade investida 
de  funções  deva  justificar  seus  atos  no  exercício  de  suas  funções. A 
autoridade, no exercício de suas funções, judiciária ou não deve apontar os 
princípios  que  justificam  suas  decisões.  Os  princípios  jurídicos  são 
invocados pelos tribunais,  quando esses não descobrem lei  aplicável,  pelo 
que devem justificar a solução, para que não se torne arbitrária.
[...]
Nas interpretações sobre a aplicabilidade do princípio, levando em conta que 
essa técnica é diferente dos standards, tanto na idéia de informação como na 
de  formulação,  pretende-se,  também,  decisão  que  seja  socialmente 
aceitável. (ANDRADE, apud  BARACHO, 1997, p. 30, grifo nosso)

Ainda nessa esteira, contestanto o decisionismo e sobrelevando o princípio da 

subsidiariedade, Souza Cruz, de forma ímpar, assim preconiza:

A  cosmovisão  de  uma  sociedade  homogênea  em  aspirações  culturais, 
religiosas,  políticas  e  econômicas  desfez-se  diante  do  Woodstock,  da 
revolução do movimento  hippie,  do ativismo de Martin Luther  King e da 
desobediência  civil  nos  movimentos  de  autodeterminação  dos  povos, 
especialmente com Mahatma Gandhi, na Índia, e Nelson Mandela, na África 
do Sul.
A separação nítida entre as tarefas estatais, definidas no Estado Liberal pelo 
absenteísmo  estatal  e  redefinida  no  Estado  Social  pela  sua  tutela 
intervencionista  na  sociedade,  desapareceu  a  olhos  vistos.  Agora,  o 
paradigma constitucional contemporâneo espera que Sociedade e Estado 
atuem  em  razão  do  princípio  da  subsidiariedade,  de  forma  a 
reconhecer/impor  à  autoridade  estatal  funções  supletivas  diante  da 
insuficiência das instituições/associações privadas. 
(...)Nesse contexto, a ponderação de valores, fosse pela “Jurisprudência de 
Valores” das Cortes  Constitucionais européias, fosse pela teoria alexyana da 
argumentação,  surgiu  como  solução  última  e  definitiva  para  o  dilema 
positivista:  a  subjetividade  passou  a  admitir  um  controle  racional 
sustentado  na  discursividade  em contraditório.  A  fundamentação  das 
decisões,  por  meio  de  argumentos  aferíveis  a  posteriori,  legitimava  a 
Jurisdição e, em especial, a Jurisdição Constitucional.
A ponderação sustentava-se na perspectiva da racionalidade do  “princípio 
da proporcionalidade” (ponderação relativa) e na sacralidade substantiva do 
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princípio  vetor  da  dignidade  da  pessoa  humana (ponderação  absoluta). 
(SOUZA CRUZ, 2004, p.194-195, grifo nosso)

Baracho  profetiza  um novo  tempo  onde  o  processo  judicial  represente  um 

instrumento de mudanças sociais  a partir  de decisões hermenêuticas  construidas sob 

uma perspectiva  democrática e inteiramente discursiva, comunicativa:

A  função  do  processo  judicial  não  pode  ser  apenas  aplicativa  e 
conservadora, mas deve ser instrumento de mudança. Nesse sentido é 
que percebe a importância do sistema de construção do direito  pelas 
decisões judiciais. Como intérpretes do sentimento do direito e da ordem 
da  sociedade,  devem  suprir  as  omissões,  corrigir  as  incertezas  e 
harmonizar os resultados com a justiça, de acordo com o método de livre 
decisão.
(...)  A  relação  entre  o  cidadão  e  o  sistema  de  justiça,  dentro  dessa 
modalidade  discursiva,  é  de  grande  significado,  em  seus  aspectos 
processuais. (Apud GROTH) (BARACHO, 1984, p. 118-120, grifo nosso)

Nessa mesma linha Baracho Júnior  faz  alusão a  Dworkin,  para explorar  a 

heróica e controvertida figura do Juiz Hércules, que é exatamente a pessoa capaz de 

“promover a reconciliação entre justiça e história, alvo de diversas críticas, inclusive 

pela impossibilidade de existência real de juízes detentores dos atributos necessários 

para a realização de tal tarefa”. (BARACHO JÚNIOR, 2000, p.148). Lembra  que 

Habermas defende  Dworkin recorrendo aos argumentos da ‘teoria discursiva”.

2  A TEORIA DISCURSIVA, O AGIR COMUNICATIVO  E A CIDADANIA

Souza Cruz (2006, p. 17),  em reflexão digna de nota ante sua estreiteza com o 

assunto em pauta, ensina que: “A Teoria do Discurso é uma das grandes possibilidades  

de resgate  do papel  da Filosofia  na alta modernidade,  como ‘guardiã de lugar da  

racionalidade científica e intérprete mediador do mundo da vida.”

A doutrina de Alexy, de maneira segura, reporta-se à teoria discursiva como 

forma de garantir às partes uma investigação dialogada, crítica e argumentativa acerca 

do objeto da lide, visando  o alcance de resultados mais humanos (ALEXY, 1989, p. 34)

É Habermas porém, quem adverte que a aplicabilidade do referido discurso 

alcança também uma visão cívica constitucional:
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Na  visão  cívica  constitucional,  a  sociedade  política  é  primariamente  a 
sociedade não dos portadores de direitos, mas dos cidadãos, uma associação 
cujo princípio primeiro é a criação e provisão de um âmbito público dentro 
do qual uma população, em conjunto, discuta e raciocine sobre os termos do 
direito  à  coexistência  social,  termos  que  serão  definidos  em  conjunto  e 
entendidos como bem comum... A partir disso o estado é justificado por seu 
propósito de estabelecer e ordenar a esfera pública dentro da qual as pessoas 
podem alcançar  a  liberdade  no  sentido  de  autogoverno  pelo  exercício  da 
razão no diálogo público.1 (MICHELMAN,  apud  HABERMAS, 2002, p. 
272).

No que concerne à “teoria do agir comunicativo”, fundada no pragmatismo da 

linguagem, Souza Cruz, de forma singular, concebe a filosofia como um processo de 

cooperação  dialética,  coletiva  e  interdisciplinar.  “Utiliza-se  de  uma  hermenêutica 

macroscópica  capaz  de  examinar  no  âmbito  social  os  meios  de  integração  social 

produzida pela comunicação lingüística”(SOUZA CRUZ, 2006, p. 75)

No tocante à imprescindível fundamentação das decisões judiciais para maior 

garantia da efetivação da Justiça na prestação jurisdicional,  torna-se a cada dia mais 

imperioso também que a ciência jurídica, por meio de seus agentes, dialogue com outras 

áreas do conhecimento, como a Psicologia(MIRANDA, 2002) e outras.

Poderá ainda, por meio da interpretação argumentativa e adequada, reconstruir, 

em cada situação,  os  superiores  paradigmas da Democracia  e  do Direito,  consoante 

ensina Cattoni (2000, P.137).

3   A  MOROSIDADE  PROCESSUAL  COMO  VIOLAÇÃO  DOS  DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

Quanto  ao  incontestável  fenômeno  da  morosidade,  vale  ressaltar,  constitui 

seguramente um paradoxo frente à filosofia do Estado Democrático em face de seus 

novos paradigmas. A Revista Jurídica CONSULEX, por exemplo, em diversas edições, 

1“In civic constitutional vision, political society is primarly the society not of right-bearers but of citizens,  
an association whose first  principle  is  the creation and provision of  a  public  realm within  which a  
peaple, together, argue and reason about the right terms of social coexistence, terms that they will set  
together and which they understand as their common good...Hence the state is justified by its purpose of  
establishing and ordering the public sphere within which persons can achieve freedom in the sense of  
self-government by the exercise or reason in public dialogue.”
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tem  provocado  reiteradamente  o  assunto,  senão  vejamos:  “De  quem  é  a 

responsabilidade? O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva declarou que a  

Justiça deve ser a mesma para ricos e pobres, ...” ‘Pela morosidade da Justiça, não se  

recomendaria a uma pessoa com idade superior a sessenta anos demandar em juízo,  

pois, em face da média de vida dos brasileiros, dificilmente ela obteria, não diríamos  

êxito, mas uma decisão final, isto é, uma decisão contra a qual não se pudesse opor  

qualquer recurso, em tempo hábil(ou seja, enquanto ela ainda vivesse). (NÓBREGA, 

2003, p.16, ano VII, nº 152); “Entraves do Judiciário. Soluções que não dependem de 

reforma da reforma da Constituição. Dinâmica do Processo. A busca de uma maior  

celeridade” (Ano VII – 153, Capa e fls.  21). “ A Quem interessa a morosidade da 

Justiça” (OLIVEIRA, 2003, p.44-53, Ano VII, 167).

Na edição nº 167, p. 22 e 23, o Ministro do STF Gilmar Ferreira Mendes, por 

meio  de  tabelas  bem  detalhadas,  publicou  uma  pesquisa  referente  à  quantidade  de 

processos enviados àquele Tribunal entre 1950 e 2003 e à Corte Constitucional Alemã, 

respectivamente, encontrando-se na página 23, a seguinte ressalva:

A simples comparação entre os números obtidos pelo STF, em 1988(21.328 
processos) e  2000(105.307  processos),  mostra,  de  forma  eloqüente,  a 
distorção experimentada. Observa-se que o número de processos julgados ou 
recebidos  pela Corte Constitucional  Alemã,  entre  1951 e 2002(141.712) 
processos,  é  equivalente  ao  número  que  o  Supremo  recebe  em um ano. 
Assinale-se que, em períodos de maior crise, a Corte Constitucional alemã, 
por exemplo,  jamais recebeu um número superior a 5.911 processos em 
um mesmo ano. (grifo nosso)

No mesmo periódico (p.  30 e  31),  em pronunciamento  do  Ministro  Nilson 

Naves  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  vê-se  ainda,  respectivamente,  os  seguintes 

títulos:  “Efetividade  do  Poder  Judiciário.  O  estigma  da  ineficiência  da  prestação  

jurisdicional em virtude da lentidão com que são conduzidos os processos, nega força  

ao Judiciário e tenta por o Direito e a Justiça na categoria de ornamentos”, “Pesquisa  

da OAB mostra descrença no Judiciário”. 

Naquele mesmo exemplar o assunto foi  provocado ainda mais  agudamente 

com a pergunta de Amaral (2003, 2003, ano VII, p.32) ao indagar:  “Como agilizar a  

Justiça?”  Curiosamente,   tal  manchete foi  ilustrada com a figura de “uma tartaruga 

conduzindo sobre si diversos processos jurídicos”. Naquela oportunidade, duras críticas 

e profundas reflexões foram construídas a respeito, apontando-se algumas causas desse 
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fenômeno, tais como, a “indolência operacional” e a “preguiça moral”, invocando-se 

ali Nietzche e Cappelletti.

Igual atenção merece o título constante da Revista Jurídica  Consulex, nº 167, 

ano VII, p.40: “Estado mostra que Justiça Brasileira é a quarta pior das Américas”:

O sistema judiciário no Brasil é caro, lento e fraco. Essas são algumas das 
conclusões que podem ser tiradas do relatório sobre o Estado e a Justiça nas 
Américas  –  2002/2003,  publicado  no  Centro  de  Estudos  da  Justiça  das 
Américas  (CEJA)  com  sede  no  Chile (BATISTA,  2003,  p.  40-41,  grifo 
nosso)

Matéria  publicada  no  site  www.espaçovital.com.br em  24.09.07,  noticia: 

“Processo  trabalhista  está  próximo  ao  fim  após  40  anos  de  tramitação”(ROMS  nº 

10010/2003-000-02-00-3, do TJRS).

A excessiva quantidade de processos nos Tribunais, especialmente em nível de 

Segunda Instância, deve-se, em sua maioria, a um sem número de decisões que além de 

tardias, são também proferidas  em desacordo com o justo, sem o crivo hermenêutico.

Ressalte-se, outrossim, que,  com o objetivo de viabilizar o acesso à justiça, 

(CAPPELLETTI, apud  VITÓRIO, 2004, p.17), propõe-se pelo menos três movimentos: 

a primeira onda é a remoção do obstáculo econômico que diz respeito aos necessitados 

(assistência judiciária);  a segunda onda,  refere-se ao obstáculo organizacional a ser 

rompido pelas diversas tutelas coletivas e a terceira onda está relacionada a criação dos 

Métodos Alternativos de Solução de Conflitos(VITÓRIO, 1999, p.212/240).

Hoje já se apregoa a  quinta onda dos direitos fundamentais. Antes,  porém, 

uma  nova onda se faz necessária, sem a qual as demais não gerarão o menor efeito. 

Esta,  terá  como maior  escopo,  o  desafio  do  Estado  formar  julgadores  não  somente 

investidos de uma mera  capacidade de decidir  de forma fria,  mecânica  e exegética, 

como se fossem simples operadores,  mas sobretudo, dotá-los do poder de reconstrução 

da Justiça em cada caso concreto(LAFER, 2003, p.275), até mesmo por que,  “cada 

processo  abre  um  novo  caminho  e  cada  cliente  suscita  um  novo  enigma.” 

(CALAMANDREI, p. 107, grifo nosso)

Nesse sentido, Souza Cruz oferece-nos a seguinte reflexão:

Pela história, Alá ditava o Corão para Maomé, que, por sua vez, ditava para 
Abdula, o escrivão. Em um determinado momento, Maomé deixou uma frase 
interrompida.  Instintivamente,  o  escrivão  Abdula sugeriu-lhe  a  conclusão. 
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Distraído, Maomé aceitou como palavra divina o que dissera Abdula. Este 
fato escandalizou o escrivão, que abandonou o profeta e perdeu a fé. Abdula 
não era  digno  de  falar  em nome de  Alá.  Não  há  exagero  em fazer  uma 
analogia desta história com o que ocorre no cotidiano das práticas jurídicas. 
Assim como o personagem Abdula não tinha consciência de seu poder ( e de 
seu papel), os operadores jurídicos também não sabem de sua força. Em sua 
imensa maioria, prisioneiros das armadilhas e dos grilhões engendrados pelo 
campo jurídico, sofrem dessa  “síndrome de abdula”. Consideram que sua 
missão e seu labor é o de – apenas – reproduzir os sentidos previamente 
dados / adjudicados / atribuídos por aqueles que têm o skeptron, é dizer, 
a fala autorizada. Não se consideram dignos-de-dizer-o-verbo. Perderam a 
fé em si  mesmos.  Resignados,  esperam que o processo hermenêutico lhes 
aponte  o  caminho-da-verdade,  ou  seja,  “a  correta  interpretação  da  lei”! 
Enfim,  esperam  a  fala-falada,  a  revelação-da-verdade.  (SOUZA  CRUZ, 
2006, p. 4-5, grifo nosso)

3  DECISIONISMO: fenômeno deformador da dignidade humana

Os  tribunais  são  as  capitais  do  império  do 
direito, e os juízes são seus príncipes, mas não 
seus videntes e profetas. (Ronald Dworkin)

Como é sabido, a rubrica “decisionismo” traduz inegavelmente o pensamento 

jurídico de Carl Shmitt, para quem a decisão é produzida a partir do nada, isto é, ela é 

tomada  ex nihilo, sem se ter em conta a situação concreta, a situação sócio-histórica 

existente,  inadmitindo  fundamento  metafísico,  teológico  ou  de  moral 

humanitária.(MACEDO JR., 2001, p. 51).

Tanto o decisionismo quanto a morosidade processual, resultam quase que 

frequentemente  da  “deformação  profissional  que  termina  por  embotar  a 

sensibilidade  do  juiz  e  com  ela  sua  capacidade  de  apreciar  intuitivamente  os 

valores  humanos”  (CARNELLUTTI,  2000,  p.  61,  grifo  nosso).  Tal  realidade, 

entretanto, que fere de morte a democracia e os direitos fundamentais, poderá, conforme 

prefalado, ser significativamente atenuada por meio do discurso, do melhor argumento e 

de uma plena aplicação da linguagem (HABERMAS, 2003).

Ao processo porém, instituído como instrumento de pacificação de conflitos 

tanto na esfera pública quanto na privada (FAZZALARI, 1993, p. 3), se levantam outras 

tantas amarras que também impedem o acesso à justiça e sacrificam gravemente  os 

direitos fundamentais. Tais desvios, como se sabe, passam muitas vezes pela ausência 
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de virtudes tanto políticas quanto morais (MONTESQUIEU, 1995, p.779), externadas 

com notória grandeza na contribuição de Sampaio , verbis:

Alguns  doutrinadores  duvidam  até  mesmo  da  tão  propalada  posição  e 
capacitação  privilegiadas  dos  juízes,  que  sustenta  o  Hércules  dworkiano. 
Bem  ao  contrário,  falam  de  um  despreparo  judicial,  por  exemplo,  para 
enfrentar  questões  de  natureza  técnica,  cuja  complexidade  escapa  de 
profissionais do Direito, exigindo, portanto, a presença de especialistas e de 
informações que apenas o legislador ou a burocracia poderiam dispor mais 
adequadamente nos seus processos decisórios. Não bastasse isso, suspeitam 
das “virtudes judiciais”, decorrentes de sua formação e independência: “não 
há  razões  convincentes  para  acreditar  que  os  juízes  são  melhores  em 
deliberação  moral  e  política  do que são os  membros de outros  ramos de 
governo”,  escreve  Cass  Sustein. Para  o  Justice  Brennan,  na  linha  do 
pensamento de Blackstone, “juízes não são guardiões platônicos nomeados 
para exercer a sua competência de acordo com as predileções morais 
próprias”, nem “são oráculos, indiferentes às paixões de seu tempo”. Por 
essa razão é que não se pode esperar nada de previsível na construção 
jurisprudencial, senão “retóricas”, sentimento de, raiva ou preconceito”. 
Quanto à possibilidade de uma afirmação judicial de valores fundamentais da 
comunidade, lembremos, não passaria da imposição ou tradução dos valores 
de uma determinada classe social, especialmente, da classe média branca, ao 
restante da sociedade. (SAMPAIO, 2002, p. 89-90, grifo nosso)

Como a violação dos direitos fundamentais decorrente das questões em debate 

pode implicar em prejuizos irreparáveis aos cidadãos, a  depender de cada circunstância, 

a pode gerar até mesmo o direito à indenização por danos tanto materiais quanto morais 

(VITÓRIO, 2001). 

Constrangem,  no  Poder  Judiciário,  inúmeros  julgamentos  absurdamente 

arbitrários,  decisionistas,  que  geram,  além  de  prejuízos  irreparáveis  aos  cidadãos, 

também um inegável desalento àqueles que sonham com a materialização do Estado 

democrático de direito no qual  os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana ocupam um  assento especial. Casos como os abaixo citados, insistem em se 

multiplicar:

Um juiz deixou de conceder a tutela antecipada(fornecimento de medicamento 

pelo SUS) pretendida por um portador do vírus HIV, por entender que “não há risco de 

dano irreparável” com  a  morte de alguém, ou seja, “morrer não é nada ...”:

Embora os autores aleguem ser portadores de AIDS e objetivem medicação 
nova que minore as seqüelas da moléstia, o pedido deve ser indeferido pois 
não há fundamento legal que ampare a pretensão de realizar às expensas do 
Estado o exame de genotipagem e a aquisição de medicamentos que, segundo 
os autores, não estão sendo fornecidos pelo SUS. A lei 9.313/96 assegura aos 
portadores  de  HIV  e  doentes  de  AIDS  toda  medicação  necessária  a  seu 
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tratamento, mas estabelece que os gestores do SUS deverão adquirir apenas 
os  medicamentos  que  o  Ministério  da  Saúde  indicar  para  cada  estágio 
evolutivo da infecção ou da doença. Não há possibilidade de fornecimento de 
medicamentos que não tenham sido indicados pela autoridade federal.  Por 
outro  lado,  não  há  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil 
reparação.  Todos  somos  mortais.  Mais  dia,  menos  dia,  não  sabemos 
quando, estaremos partindo, alguns, por seu mérito, para ver a face de 
Deus. Isto não pode ser tido por dano. Sendo assim, indefiro o pedido de 
antecipação  da  tutela.  Cite-se  a  Fazenda  do  Estado.  Defiro  gratuiade 
judiciária em favor dos autores. Intimem-se. (Antônio Carlos Ferraz Miller. 
Juiz de Direito. 26 de julho de 2001. autos 968/01, 7ª Vara da Fazenda de 
São Paulo). (grifo nosso)

Magistrado  admitiu  bóias-frias  transportados  junto  a  animais,  por  que  no 

passado Noé, “o emissário de Deus”, dividiu embarcação com bichos, sem rebaixar sua 

“dignidade de pessoa humana”:

O juiz Milton Thibau, da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
de  Minas  Gerais,  considera  normal  que  um trabalhador  seja  transportado 
junto  a  animais,  como porcos  e  os  bois,  em meio a  fezes  e  estrume.  Na 
sentença, o meritíssimo entendeu que, nestas palavras, “ se o veículo é seguro 
para o transporte de gado, também o é para o transporte do ser humano”.
Na tentativa de justificar sua decisão, e aparentemente poupar o empregador 
do pagamento da indenização, sobrou até para Noé e sua arca. “Não consta 
que  Noé  tenha  rebaixado  a  sua  dignidade  como  pessoa  humana  e  como 
emissário de Deus para salvar as espécies animais”, escreveu o magistrado.
(...)O juiz rejeitou a tese do Ministério Público do Trabalho de que houve 
ofensa à dignidade do ser humano. Na defesa, a Procuradora Yamara Viana 
de Figueredo Azze fez questão de lembrar que os trabalhadores devem ser 
transportados  em  caminhões  adaptados  com  assentos   e  limpos,  e  com 
proteção para que eles não caiam.
(...)Apesar  de  ter  sido  absolvido  no  processo,  sabe-se  que,  mais  tarde,  o 
proprietário da fazenda reconheceu os direitos dos bóias-frias e acertou com 
eles  o  pagamento  da  indenização  informalmente.(Estado  de  Minas, 
03.06.2003, p.15)

Juiz  negou indenização por danos materiais  e  morais  a um trabalhador que 

sofreu lesão em acidente de trabalho, argumentando que ele já era portador de outras 

deficiências, sendo manco de uma perna, em razão de ter sido vítima de poliomelite e 

por  isso  as  seqüelas  deixadas  nos  dedos  e  em  sua  mão  direita  não  lhe  causavam 

“qualquer constrangimento”:

(...)O laudo pericial, produzido por determinação do Juízo, revela que existe 
nexo causal entre a seqüela de lesões presente no reclamante e o acidente 
laboral  por  este  sofrido,  noticiado  na  petição  inicial,  estando,  na  sua 
conclusão a síntese do entendimento pericial, verbis:
O reclamante  é  portador  de  seqüela  de  acidente  de  trabalho  típico,  com 
consolidação viciosa no 3º(médio) dedo da mão direita com rigidez  articular, 
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que após tratamentos especializados(cirúrgicos e conservador) não recuperou 
plenamente a sua saúde (como um todo), permanecendo seqüela definitiva.
Tal seqüela acarreta redução parcial e permanente da capacidade laborativa 
que exige maior esforço para o desempenho das atividades exercidas à época 
do acidente e de outras,  principalmente aquelas em que é exigido esforço 
físico dos membros superiores e uso das duas mãos.
(...)Sendo  portador  de  outras  deficiências,  como  a  física,  oriunda  de 
poliomielite (em razão do que “manca”), e visual, segundo seu depoimento, 
não sofre qualquer constrangimento pela pequena limitação na mão direita, 
ainda mais que com ela normalmente trabalha, resultando dessa conclusão 
que  também não  tem direito  à  acalentada  indenização  por  danos  morais. 
(Segunda Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG. Processo: 00762-
2004-099-03-00-4. Tribunal Regional do Trabalho. 3.ª Região. Juiz Hudson 
Teixeira Pinto. 25.01.2005).

Por unanimidade, houve reforma desta decisão:

Diversamente  da  sentença,  entendo  que  o  fato  de  o  Reclamante  já  ser 
portador de uma deficiência física, em razão de poliomielite, que o leva a 
mancar, não implica, por si só, que a lesão no dedo seja desimportante. Não 
há duvida de que do acidente no trabalho resultou uma marca no corpo do 
Reclamante,  que  o  acompanhará  pelo  resto  da  via,  a  qual  resulta 
exclusivamente  das  condições  de  trabalho  que  não  tiveram,  de  parte  da 
empresa, o necessário cuidado com a adoção de medidas de proteção. Ela 
implicou diminuição de sua capacidade para o trabalho, limitando o campo 
de suas opções,  na medida em que  significou a  perda  do que se  poderia 
chamar de uma sintonia fina no movimento de sua mão.
O nexo do acidente com a conduta culposa da empresa  se configura e o dano 
patrimonial está assentado na já referida limitação que é contingência, a qual 
também implica perturbação da dignidade do autor na sua inserção social.
Considerando,  portanto,  a  extensão  do  dano,  o  seu  comprometimento  no 
plano  da  projeção  patrimonial  e  do  alcance  moral(em  conjunto),  a 
necessidade  de  um  alerta  pedagógico  à  empresa,  para  maior  cautela  na 
condução de suas atividades,  leva  que se dê provimento ao recurso para 
condenar  a  reclamada  ao  pagamento  de  indenização  ao  autor,  fixada  em 
R$16.000,00,  valor  equivalente  a  aproximadas   cinqüenta  vezes  o  último 
salário do autor. .(TRT/3ª Região. RO nº 00762-2004-099-03-00-4. Relatora 
Juíza Mônica Sette Lopes. DOU 13/08/2005)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este trabalho foi possível constatar válidas assertivas que podem 

servir de orientação aos questionamentos ora suscitados.
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Percebeu-se que realmente há um crescente aumento da morosidade processual 

e do decisionismo nos Tribunais pátrios, provocados, principalmente, pela quase total 

ausência  da  dialética  nos  procedimentos  adotados.  Tais  posturas,  muitas  vezes  são 

motivadas  pelo excesso de formalismo, pela insensibilidade e pelo manto da corrupção, 

atualmente noticiado pela imprensa nacional relativo ao Poder Judiciário, até mesmo 

com vendas de sentenças.

O  Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ 

http://www.cnj.gov.br/images/stories/docs_cnj/relatorios/justica_numero_2005.pdf),

disponibilizou os “Indicadores Estatísticos do Poder Judiciário do ano de 2005”.

Noticiou  a  existência  de  41,94  milhões  de  processos  judiciais  à  espera  de 

julgamento em 31 de dezembro de 2005, entre processos cíveis, criminais, trabalhistas, 

nas esferas estadual e federal.

Naquele ano os tribunais  brasileiros receberam 21,54 milhões de processos, 

tendo julgado 18,27 milhões. Assim, o ano findou com um acréscimo de 3,27 milhões 

de processos na lista de processos pendentes.

O volume de  julgamentos  em 2005  indicou  que  mesmo que  a  Justiça  não 

tivesse recebido novos processos em 2006 e 2007, seriam necessários pelo menos dois 

anos e três meses apenas para serem julgados todos os pendentes. Como o volume de 

processos julgados foi inferior ao de feitos ajuizados, o que vem ocorrendo há alguns 

anos, a cada dia aumenta a percepção do cidadão brasileiro no sentido de que a Justiça é 

lenta.

Na primeira e segunda instâncias da Justiça Estadual foram 14.547.302 novos 

processos  em  2005,  enquanto  na  Justiça  Federal  e  na  Justiça  do  Trabalho  foram 

distribuídos 3.194.887 e 3.365.671, respectivamente. Os tribunais superiores receberam 

338.954 e o Supremo Tribunal Federal recebeu 95.212.

Vale observar que 25% de toda a movimentação processual já se encontra no 

âmbito dos Juizados Especiais, certamente uma das formas encontradas pela população 

para contornar a morosidade das instâncias ordinárias da Justiça.

Interessante  levantamento  estatísticos  foi  promovido  também pelo  Supremo 

Tribunal Federal – STF. Abrange o período de 1940 a junho de 2007, no qual constata-

se a diferença radical entre a quantidade de processos que ali chegaram a “título recursal 
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e em nível de competência originária” e a quantidade de “julgamentos” proferidos, os 

quais normalmente ficam abaixo de 50%.(www.stf.gov.br)

Dados  da  Corte  Maior  desse  país  revelam que  enquanto  na  década  de  40 

chegaram até o STF a título de “distribuição” e em “caráter recursal” soma equivalente 

a menos de 6.000 processos; em 1960 esse número dobrou; em 1980 aumentou para 

18.000; em 1990 saltou assustadoramente para 38.000 e em 2002, alcançou a casa dos 

240.000!  Nesse  ano,  somente  até  o  mês  de  junho,  o  STF  já  havia  recebido  para 

distribuição  e para fins de recurso 210.000 processos, com indicativos, portanto, de que 

nesse ano os números serão ainda  maiores.

No reverso da moeda, tem-se nesse mesmo percurso, que na década de 1940 os 

julgamentos efetuados foram de aproximadamente 2.700; em 1960, corresponderam a 

5.800; em 1980, somaram 9.000 e em 2002, resultaram em 80.000. Em 2007, até o mês 

e junho, eram cerca de 92.000 processos julgados.

Incomparavelmente menor, portanto, a quantidade de processos julgados pelo 

STF  relativamente  àqueles  que  ali  chegaram;  demonstração  fática  da  morosidade 

processual  que  alarga  os  vales  de  pobreza  do  país,  aumentando  a  cada  dia  as 

desigualdades sociais.

A  democratização  processual  é  sem  dúvida  um  imperativo.  A  Emenda 

Constitucional n.45, de 08.12.2004, tem prometido suavizar esse cenário por meio da 

Reforma Processual.  Tal  possibilidade,  entretanto,  passa  pelas  Teoria  Discursiva  do 

Direito e do Agir Comunicativo, segundo as quais, as decisões precisam afastar-se do 

mero formalismo, de seu ritual conteudista, para encontrar a simetria da igualdade e da 

participação  de  seus  atores,  estabelecendo-se,  para  tanto,  um discurso  democrático, 

digno e organizado.

Indeléveis  e  irreparáveis  são  os  danos  causados  aos  cidadãos  quando  o 

Judiciário prorroga excessivamente a prestação jurisdicional ou mesmo quando atua de 

forma abusiva e arbitrária. A descrença e o desencanto no Estado passam a ditar suas 

posturas, somando-se aos sérios prejuízos nas esferas econômica, social e afetiva.

É tempo de Democracia. Mudança de rumos é a palavra de ordem.

O Poder Judiciário precisa comprometer-se realmente com o ser humano e com 

sua  dignidade  num  combate  ferrenho  e  agudo  a  essas  chagas  que  tantas  mazelas 

impõem ao contexto político, jurídico e sócio-cultural.
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Felizmente resta-nos a esperança  numa ética discursiva, que “justifica o teor 

de uma moral do respeito indistinto e da responsabilidade solidária por cada ser 

humano.” (HABERMAS, 2002, p.53).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÉTICA DO DISCURSO DE JÜRGEN 

HABERMAS

Lidiane Nascimento Leão∗

RESUMO

O presente artigo é uma análise crítica das objeções propostas por Torven Hviid Nielsen 

à teoria moral e ética de Jürgen Habermas. Para compreender a posição de Habermas, no 

que se refere à reflexão ética e moral, é necessário partir da distinção entre três possíveis 

usos da razão prática: o uso pragmático, o uso ético e o uso moral. Nesse sentido, a 

análise  do  artigo  concentra-se  nas  principais  características  da  ética  do  discurso  de 

Habermas, com o objetivo de clarificar (1) o conceito de moralidade e a relação entre 

justiça, direito e solidariedade; (2) a fundamentação dada por Habermas à sua ética do 

discurso em termos de pragmática universal; e por fim, (3) apresentar a distinção entre 

moral e ética no contexto da relação entre sistema e mundo da vida.

PALAVRAS CHAVES

ÉTICA; MORAL; JUSTIÇA; DIREITO; SOLIDARIEDADE.

ABSTRACT

The present article is  a critical  analysis  of the objections proposed by Torven Hviid 

Nielsen to the moral theory and ethics of Jürgen Habermas. To understand the position 

of Habermas, in which ethics and moral refers to the reflection, it is necessary to leave 

from the distinction between three possible uses of the practical reason: the pragmatic 

use,  the  ethical  use  and  the  moral  use.  In  this  sense,  the  analysis  of  the  article  is 

concentrated in the main characteristics of the ethics of the discourse of Habermas, with 

the objective to clarify (1) the concept of morality and the relation between justice, right 

and solidarity; (2) the recital given by Habermas to his ethics of the discourse in terms of 

universal pragmatic; and finally, (3) moral and ethics present the distinction between in 

the context of the relation between system and world of the life.
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INTRODUÇÃO

Herdeiro das discussões da Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas aponta a ação 

comunicativa  como superação  da  razão iluminista  transformada  num novo  mito que 

encobre a dominação burguesa (Razão Instrumental). Para ele, importa cultivar o logos 

da troca de idéias, opiniões e informações entre os sujeitos históricos estabelecendo o 

diálogo.

O  filósofo  e  sociólogo  alemão defende  também  uma  ética  universalista, 

deontológica,  formalista  e  cognitivista.  Para  ele,  os  princípios  éticos  não devem ter 

conteúdo,  mas,  através  da  participação  nas  decisões  públicas  através  de  discussões 

(Discursos),  possibilitar  a  avaliação  dos  conteúdos  normativos  demandados 

naturalmente pelo mundo da vida.

Dessa  forma,  para  compreender  a  posição  de  Habermas  no  que  se  refere  à 

reflexão ética e moral é necessário partir da distinção entre três possíveis usos da razão 

prática: o uso pragmático, o uso ético e o uso moral. Habermas apresentou uma versão 

concisa e clara desta análise em uma entrevista1 concedida a Torven Hviid Nielsen, na 

qual este elegeu como tema central de suas objeções e questionamentos a Teoria moral e 

ética  de  Jürgen  Habermas  especialmente,  na  forma  como  se  apresenta  após  a  obra 

Teoria da ação comunicativa.

Nesse  sentido,  a  exposição  crítica  das  principais  características  da  ética  do 

discurso, será feita com o objetivo de clarificar (1) o conceito de moralidade e a relação 

entre justiça, direito e solidariedade; (2) a fundamentação dada por Habermas à sua ética 

do discurso em termos de pragmática universal; e por fim, apresentar a distinção entre 

(3) moral e ética no contexto da relação entre sistema e mundo da vida.

Ademais, sua  teoria discursiva,  aplicada também à filosofia jurídica,  pode ser 

considerada em prol da integração social  e,  como conseqüência,  da  democracia e da 

cidadania. Teoria que possibilitaria a resolução dos conflitos vigentes na  sociedade e, 
1 Artigo elaborado a partir da entrevista de JÜRGEN HABERMAS com TORVEN HVIID NIELSEN 
constante da obra: HABERMAS, Jürgen. La Necessidad de Revisión de la Izquierda. Madrid: Tecnos, 
1996. p. 163-209.
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não  com  uma  simples  solução,  mas  a  melhor  solução,  aquela  que  é  resultado  do 

consentimento de todos os concernidos. Sua maior relevância está, indubitavelmente, em 

pretender  o  fim  da  arbitrariedade  e  da  coerção  nas  questões  que  circundam  toda  a 

comunidade, propondo uma maneira de haver uma participação mais ativa e igualitária 

de todos os cidadão nos litígios que os envolvem e,  concomitantemente,  obter a tão 

almejada  justiça.  Essa  forma defendida por  Habermas  é  o  agir  comunicativo  que se 

ramifica no discurso, que será explanado no transcorrer deste trabalho.

1 NOTAS  A  RESPEITO  DA  EVOLUÇÃO  TEÓRICA  DE  JÜRGEN 
HABERMAS

Em que pese as suspeitas de T. H. Nielsen a respeito da evolução teórica das 

idéias de Habermas que, no entendimento daquele, passou de uma crítica sociológica das 

patologias da modernidade (em Teoria da ação comunicativa) para a elaboração de uma 

teoria moral (em Consciência moral e ação comunicativa e nos artigos e conferências 

posteriores),  pode-se  afirmar  que,  tal  suspeita  é  infundada,  pois  Habermas  já  vem 

tratando de  questões  de  teoria  moral  desde  1973,  na  última  parte  de  Problemas  de 

legitimação no capitalismo tardio.

Com efeito, como bem esclarece Habermas, para os fundamentos filosóficos que 

eram  necessários  em  Teoria  da  ação  comunicativa era  de  particular  importância 

introduzir em termos de pragmática formal o conceito de racionalidade comunicativa. 

Dessa forma, seguindo Weber e Durkheim o filósofo investigou também a evolução do 

direito  e  da moral,  porém os dois delineamentos  teóricos nos  quais  buscou apoio,  a 

saber,  a  ética  do  discurso  e  a  teoria  das  etapas  da  consciência  moral  de  Kohlberg, 

ficaram como pano de fundo. Essas questões, que em Teoria da ação comunicativa não 

foram desenvolvidas, somente seriam retomadas nos anos seguintes. Logo, a ética do 

discurso  se  apresenta  como  prosseguimento  e  complementação  de  seus  trabalhos 

anteriores relativos à teoria moral.

Portanto, partindo-se de uma visão completa da produção teórica de Habermas 

verifica-se que desde 1970, ele vem seguindo o mesmo programa de investigação. Por 

outro  lado,  todo  filósofo  que  mantêm  certa  sensibilidade  política  (e  também 

sensibilidade para a política da teoria) haverá de reagir a mudanças de contextos. Nos 

anos sessenta o desafio era enfrentar as teorias da tecnocracia, e no princípio dos anos 

setenta as teorias das crises. Desde meados dos anos setenta começou-se a se fazer notar 

a  pressão  exercida  pela  crítica  neoconservadora,  assim  como  pela  crítica  pós-
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estruturalista  da  razão;  a  isto  Habermas  respondeu com o conceito  de  racionalidade 

comunicativa.

Por sua vez, no Discurso filosófico da modernidade Habermas tratou de mostrar 

que  o  pensamento  ajustado  à  idéia  de  “representação”  pode  ser  dissolvido  por  algo 

distinto  que  o  derrotismo  dos  desconstrutivistas  ou  o  contextualismo  dos 

neoaristotélicos.

A partir de uma autocrítica intersubjetiva da razão o filósofo alemão respondeu a 

“boa conjuntura” (que por certo não deve ser considerada por cima de toda suspeita) que 

hoje  goza  a  ética  filosófica,  e  investigou  assuntos  que  o  haviam  interessado  desde 

sempre em conexão com a ética comunicativa de Mead. Portanto, a ética do discurso 

conecta-se como já sucedia em Mead, com instituições da teoria moral kantiana sem 

assumir suas premissas individualistas.

Diante  disso,  observa-se  que  não  houve  uma  “evolução”  ou  “transição”  das 

idéias  habermasianas  de  questões  sociológicas  para  questões  de  ética  filosófica.  Na 

verdade, o que se percebe é um filósofo que não parou no tempo e que se dispõe a 

dialogar diante das questões que lhe são postas pelas diferentes circunstâncias históricas.

2 JUSTIÇA,  DIREITO,  SOLIDARIEDADE  E  OS  DILEMAS  DA  ÉTICA 
DISCURSIVA

A ética do discurso refere-se a situações especificamente modernas (assim como 

também a Teoria da ação comunicativa e o Discurso filosófico da modernidade). Nesse 

sentido, Habermas defende a ilustração2 e a modernidade contra o tradicionalismo, por 

um lado, e contra o pós-modernismo, por outro.

Como sugere a classificação de pretensões de validade que se esboçará no tópico 

seguinte, o caráter cognitivista da ética do discurso demanda uma separação radical entre 

questões de ordem normativa e questões de ordem valorativa. Somadas às preocupações 

deontológicas, formalistas e universalistas, também presentes na ética discursiva, estas 

características3 fazem  com  que  sua  arquitetura  conceitual  tenha  como  implicação  a 

exclusão de questões de ordem valorativa do campo de interesses da filosofia moral, ou 

do objeto de pesquisa de uma sociologia da moral. Restringindo o seu foco de interesse à 

esfera normativa, a ética do discurso oferece uma compreensão estrita ou mínima da 

ética,  limitando como seu objeto  central:  a  justiça.  Desse  modo,  a ética  do discurso 

2 Sobre a organização da ilustração, Cf. HABERMAS, Jürgen.  Teoria y Práxis. Estúdios de Filosofia 
Social. Madrid: Tecnos, 2002. p. 37-41.
3 Estas características são compartilhadas por toda teoria moral de inspiração kantiana.
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exclui a orientação tradicional da teoria moral para o bem ou a felicidade (ou para uma 

combinação de ambos).

Em outras palavras, a ética discursiva mantém sua atenção direcionada para a 

discussão do que é direito, correto ou justo, e situa-se na tradição das teorias do “dever 

moral”,- mais na linha das teorias contratualistas de Rousseau à Rawls -, em oposição às 

teorias  que  privilegiam  os  aspectos  valorativos  da  vida  boa  (ou  do  viver  bem),  na 

tradição  que  vem  de  Aristóteles,  passa  por  São  Tomás  de  Aquino,  e  chega  aos 

“comunitaristas” na nossa contemporaneidade.

Sobre isso,  Nielsen objeta  que o conceito de virtude é,  tanto para Habermas, 

como  para  um  de  seus  principais  oponentes,  o  neoaristotélico  A.  MacIntyre, 

incompatível com as condições da vida moderna. No entanto, observa-se que Nielsen 

comete um equívoco, pois a solução proposta por Habermas para o perigo em que se 

encontram todas  as  morais  tradicionais  e  substanciais  não  é  um retorno  às  virtudes 

tradicionais como propõe McIntyre.

Com efeito, Habermas vê na obra Tras la virtud duas debilidades. Por uma parte, 

MacIntyre põe as coisas muito fáceis: ao eleger como alvo a teoria de A. Gewirth está 

escolhendo um exemplo atípico, bem fácil de criticar, de posição universalista, em lugar 

de dialogar com Rawls, Dworkin ou Apel.

Por outro lado, ao recorrer ao conceito aristotélico de práxis, McIntyre se vê em 

apuros  diante  do pluralismo,  inevitável  na modernidade,  de  diversas  formas de vida 

todas  elas  igualmente  legítimas.  McIntyre  busca  extrair  o  equivalente  de  algo  que 

Aristóteles podia considerar óbvio: com o que cabe substituir o peralte metafísico de que 

em Aristóteles é objeto a polis como forma exemplar de vida na qual os homens, e, por 

certo, todos os homens que não sejam escravos ou bárbaros, podem realizar o  telos de 

uma vida boa?

A isto Habermas responde que exatamente porque na modernidade a filosofia já 

não é quem pré-julga a pluralidade e multiplicidade de projetos individuais de vida e de 

formas de vida coletivas; justamente porque o modo de viver permanece inteiramente 

nas mãos dos indivíduos socializados e somente pode ser feito julgamento a partir da 

perspectiva do participante; precisamente por isso, aquilo que poderia convencer a todos 

se retrai e reduz ao procedimento de formação racional da vontade comum.

Além do mais, Habermas rejeita a orientação tradicionalista e restringe sua ética 

à questão da justiça, porque nas condições modernas de vida nenhuma das tradições que 

competem entre si pode  prima facie pretender possuir uma validade geral. Tão pouco 
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nas questões  praticamente  relevantes  se  pode,  portanto,  basear  as  razões  que podem 

resultar  convincentes  na  autoridade  de  tradições  inquestionadas4.  No  entanto,  se  se 

deseja decidir as questões normativas que estabelecem a convivência elementar, não por 

meio da violência direta ou velada, por meio da pressão, da influência, ou do poder dos 

interesses mais fortes, senão mediante a convicção sem violência, obtida sobre a base de 

um acordo racionalmente motivado, então se terá de concentrar a decisão no círculo de 

questões que resultam acessíveis a um julgamento imparcial.

Nessa linha, Habermas afirma que não se pode esperar uma resposta vinculante 

para todos ao se perguntar o que é bom para mim, ou bom para nós ou para ele. Então, se 

deve perguntar: o que é bom para todos por igual. Este “ponto de vista moral” constitui 

um cone de luz preciso, porém estreito, que da massa de todas as questões valorativas 

seleciona aqueles conflitos de ação que podem resolver-se por referência a um interesse 

generalizante, estas são as questões de justiça.

Todavia, ressalta-se que o filósofo alemão não afirma que as questões de justiça 

são  as  únicas  relevantes.  As  questões  ético-existenciais  exigem  e  estimulam  quase 

sempre  muito  mais  que  as  questões  de  justiça,  pois  são  problemas que  obrigam ao 

indivíduo  ou  a  um coletivo  a  aclarar-se  acerca  de  quem é  ou  quem quer  ser.  Tais 

problemas de autocompreensão podem nos atormentar mais que os problemas de justiça; 

porém,  somente  os  últimos  estão  estruturados  de  sorte  que  podem  resolver-se  no 

interesse bem ponderado de todos por igual.

Por  conta  disso,  Habermas  defende  que  os  juízos  morais  têm que  encontrar 

assentimento5 desde  a  perspectiva  de  todos  e  cada  um daqueles  que  possam se  ver 

afetados  por  eles,  e  não  somente,  como  os  juízos  éticos,  desde  a  perspectiva  da 

compreensão que eu ou nós tenhamos em cada caso de mim ou de nós mesmos e do 

mundo.  Assim,  ocorre  que  as  teorias  morais,  quando  se  atêm  a  um  delineamento 

cognitivista, são essencialmente teorias da justiça.

Diante disso, Nielsen ainda questiona:  como é que a dimensão da justiça não é 

objeto  de  uma ulterior  diferenciação?  Por  que  as  exceções  ou  diferenciações  que  a 

modernidade comporta haviam de deter-se, por assim dizer, nos limites das três esferas 

4 Segundo Habermas é a força imunizadora das ideologias que nos impedem de tematizar essas tradições 
inquestionadas ou, no dizer habermasiano, de pôr em questão o consenso habitual que apóia as tradições 
em cada caso válidas. Cf. HABERMAS, Jürgen. op. cit., p. 22.
5 Sobre a  importância  do assentimento no contexto  da intencionalidade da ética mesmo depois de se 
chegar a um acordo pela argumentação dialógica, ver a entrevista de Alain Renaut com Jürgen Habermas 
constante da obra: HABERMAS, Jürgen.  A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. p. 03-16.
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kantianas e das correspondentes esferas de valor, de sorte que as questões de justiça só 

podem ser tratadas sob um e o mesmo aspecto?

Que uma norma seja justa ou redunde em interesses de todos não significa outra 

coisa  senão  que  a  norma  merece  reconhecimento  ou  é  válida.  Dessa  forma,  para 

Habermas a justiça  não é nada material,  não é um “valor”,  senão uma dimensão de 

validez. Assim como as orações descritivas podem ser verdadeiras, ou seja, expressar o 

que é o caso, assim as orações normativas podem ser corretas (richtig) e expressar o que 

se deve fazer. Porém a um nível distinto estão os diferentes princípios e normas, que têm 

um conteúdo específico, independentemente de que sejam válidos ou não.

Por  exemplo,  existem  diversos  princípios  de  justiça  distributiva.  São  os 

princípios materiais de justiça como “a cada um segundo suas necessidades” ou “a cada 

um segundo seu rendimento” ou “a cada um uma parte igual”. Já, os princípios relativos 

à igualdade de direitos, quais sejam os princípios de igual respeito por todos, do igual 

trato que a todos se deve, o de igualdade na aplicação das leis, se referem à outra classe 

de problemas. Neste caso, Habermas entende que não se trata da distribuição de bens e 

serviços, senão do asseguramento de liberdades e intangibilidades.

Assim, todos estes princípios de justiça podem fundamentar-se desde o ponto de 

vista da universalização e pretender validez prima facie. Porém, somente atentando aos 

casos concretos poderá decidir-se  qual destes princípios, que podem competir entre si, 

resulta o adequado em cada contexto concreto. Esta é a tarefa de discursos nos quais o 

que está em jogo é a aplicação de princípios6. Isto dependerá de qual é o princípio que 

melhor se acomoda a situação, descrita da forma mais completa possível em todos seus 

traços relevantes.

Como visto acima, Habermas separa a justiça da vida boa, porém inclui em seu 

conceito  de  justiça  os  aspectos  de  “care”  e  “responsability”  de  Carol  Giligan.  Para 

Nielsen o uso de tais conceitos é incompatível, pois a ética do cuidado se refere ao outro 

concreto,  não  ao  outro  generalizado.  Exige,  ainda,  uma  forma  de  consideração 

contextualizadora em lugar de um tipo de consideração formal e abstrata. Tem em vista 

6 Em sua  Teoria da Argumentação Jurídica, Robert Alexy desenvolveu um sistema de ponderação de 
princípios a ser aplicado em casos de colisões entre princípios. Na verdade, a teoria de Alexy vem a 
significar, por um lado, uma sistematização e reinterpretação da teoria do discurso prático habermasiana e, 
por  outro  lado,  uma  extensão  dessa  tese  ao  campo  específico  do  Direito.  Para  uma  exposição  mais 
detalhada da influência  da teoria  do discurso de Habermas na formulação da teoria  da argumentação 
jurídica  de  Alexy,  Cf.  ATIENZA,  Manuel.  Las razones  del  derecho:  teorias  de  la  argumentacion 
juridica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 177-233.

5836



relações sociais, não roles fixos, e deriva das questões morais de interesses em conflito e 

não de um choque de direitos.

Para demonstrar como essas prováveis diferenças se subsumem sob um conceito 

formal de justiça, Habermas trata em paralelo os dois primeiros e os dois últimos pontos 

de vistas esboçados por Nielsen. Nesse sentido, afirma que a impressão de que éticas 

deontológicas  como  a  kantiana  obrigam  a  passar  por  alto  ao  outro  concreto  e  sua 

situação  particular  somente  surge  por  uma  concentração  unilateral  em  questões  de 

fundamentação, a qual é evitável. Com isto se perde de vista a problemática específica 

da aplicação. A constelação única anexada a cada caso concreto necessitado de decisão, 

os traços concretos das pessoas implicadas, somente entram em jogo depois de restados 

resolvidos os problemas de fundamentação7. Ou seja, é preciso primeiro se preocupar em 

fundamentar para depois resolver os problemas de aplicação.

Para Habermas a razão prática em absoluto só pode se fazer valer por inteiro em 

discursos de fundamentação. Ainda que a fundamentação de normas da razão prática se 

expresse no princípio de universalização, no caso de aplicação de normas somente se 

impõe o princípio de adequação. E quando se têm presentes, a complementaridade da 

fundamentação e da aplicação, então, se vê como a ética do discurso pode dar conta 

dessas reservas que Nielsen compartilha com Carol Giligan e com Sheyla Benhabib.

Posto isso, Habermas passa a segunda objeção de que as éticas deontológicas 

somente se concentram nos direitos, e não nas necessidades, e de que frente aos aspectos 

de rol institucionalmente fixados passam por alto as relações de pertinência a grupos.

Para  o  sociólogo  alemão  quando  em  uma  retrospecção  de  tipo  histórico  se 

considera o individualismo da tradição kantiana, tal reserva está justificada; porém ele 

não  crê  que  isso  afete  a  ética  do  discurso.  Isto  porque,  esta  adota  o  delineamento 

intersubjetivista do pragmatismo e entende o discurso prático como uma prática pública 

de  recíproca  assunção  comum de  perspectivas:  cada  um se  vê  obrigado  a  adotar  a 

perspectiva  de  qualquer  outro  com o  fim de  examinar  se  uma regulação  é  também 

aceitável desde a perspectiva da compreensão que de si e do mundo tem qualquer outro.

Nesse caso, a justiça e a solidariedade são as duas caras de uma mesma moeda, 

porque o discurso prático, por um lado, deixa a aceitação ou rechaço da proposta de que 

7 “Por  isso,  os  discursos  de  fundamentação  e  de  aplicação  precisam  abrir-se  também  para  o  uso 
pragmático e,  especialmente,  para o uso ético-político da razão prática. Tão logo uma fundamentação 
racional  coletiva  da  vontade  passa  a  visar  programas  jurídicos  concretos,  ela  precisa  ultrapassar  as 
fronteiras  dos  discursos  da  justiça  e  incluir  problemas  do  auto-entendimento  e  da  compensação  de 
interesses.” HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. 1. 2. ed. 
Trad. de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 194.
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se trate em mãos de cada um, e neste sentido da razão da compreensão individualista da 

igualdade de direitos; por outra parte, no discurso permanece intacto esse laço social que 

impele  a  todos  os  participantes  na  argumentação  a  tornarem-se  conscientes  de  sua 

pertinência  a  uma  comunidade  ilimitada  de  comunicação.  Somente  quando  está 

assegurada a consistência da comunidade de comunicação que, com a assunção ideal de 

rol, exige de todos que se ponham empaticamente no lugar de cada um olvidando de si 

mesmo, podem reproduzir-se essas relações de reconhecimento recíproco sem as quais 

também a identidade de cada indivíduo tenderia por acabar se desmoronando.

Portanto, a proposta de Habermas para a incorporação da dimensão valorativa no 

campo de preocupações da ética discursiva se dá através do reconhecimento do caráter 

constitutivo do princípio de solidariedade, ao lado do princípio de justiça, na definição 

dos  problemas  de  ordem moral.  Inspirado  nas  idéias  de  Mead,  Habermas  chama  a 

atenção para a importância do engajamento do ser humano em processos de socialização 

como condição para a individuação, ou para que tenha início e se desenvolva o processo 

de  formação  da  pessoa/indivíduo.  É  através  deste  processo  que  a  identidade  é 

constituída,  e  esta  estaria  marcada  por  fragilidades  e  inseguranças  crônicas  cuja 

suavização seria uma tarefa precípua da moralidade. Desse modo, a moralidade atuaria 

em dois planos: (1) na postulação do respeito à igualdade de direitos entre todos os 

indivíduos e/ou, na modernidade, no respeito à liberdade subjetiva da individualidade 

inalienável, vinculado ao princípio de  justiça; e, (2) na proteção da “rede de relações 

intersubjetivas de reconhecimento mútuo através das quais os indivíduos sobrevivem 

como membros de uma comunidade”, onde compartilham o mesmo mundo da vida e os 

mesmos valores, e que está vinculado ao princípio de solidariedade.

Após abordar a relação entre justiça e solidariedade, Habermas apresenta o seu 

entendimento  a  respeito  da  separação  entre  moral  e  direito.  Nesse  ponto,  Nielsen 

questiona: deve-se entender a moral e o direito na modernidade somente como duas 

formas  distintas  de  institucionalização  de  procedimentos  que  servem  a  um  mesmo 

propósito?

De  acordo  com Habermas,  o  direito  positivo  e  a  moral  pós-convencional  se 

complementam mutuamente e recobrem a eticidade tradicional. A partir de um ponto de 

vista normativo não é difícil  entender a necessidade de complementação que tem as 

normas morais fundamentadas em termos universalistas. Uma norma que resiste o teste 

da  universalização,  somente  merece reconhecimento  geral  sob  o pressuposto  de  que 

também, faticamente, seja seguida por todos. É justamente esta condição que uma moral 
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reflexiva,  isto  é,  uma  moral  que  haja  rompido  com  as  auto-evidências  próprias  da 

eticidade concreta, não pode garantir-se por si só. Assim, são as próprias premissas do 

exigente  modo  de  fundamentação  que  caracteriza  uma  moral  pós-convencional  que 

começam gerando um problema de exigibilidade: a observância de uma norma válida 

somente pode esperar-se de alguém que possa estar seguro de que também todos os 

demais observem a norma.

Porém, em Kant e no primeiro liberalismo prevalece uma idéia do império da lei, 

que sugere que mesmo o ordenamento jurídico é de natureza exclusivamente moral, o 

que,  em  todo  caso,  não  é  mais  que  uma  forma  de  implementação  da  moral.  Para 

Habermas, esta assimilação do direito à moral é errônea. Com o elemento político do 

direito entram em jogo momentos de natureza completamente distinta. Nem todas as 

matérias que precisam de, e são acessíveis a, uma regulação jurídica são do tipo moral8. 

Ainda quando a atividade legislativa se houvesse aproximado o suficiente das condições 

ideais  de  uma  formação  discursiva  da  opinião  e  vontade  comuns,  as  decisões  do 

legislador não poderiam basear-se somente em razões morais, e muito menos as de um 

legislador ligado às condições do Estado social.

Um papel considerável é o que desempenham sempre as razões pragmáticas nos 

casos de ponderação (mas ou menos eqüitativas) de interesses que não são suscetíveis de 

generalização alguma, e também as razões éticas nos casos da autocompreensão aceita 

por um coletivo e de uma forma de vida pela qual esse coletivo tem optado na qual 

chocam entre si distintas tradições garantidoras da identidade dos diferentes grupos, as 

quais têm de ser postas entre si em harmonia. Daí que a pretensão de legitimidade do 

direito  positivo,  ainda  quando  se  apoiasse  em  uma  formação  racional  da  vontade 

comum,  não  poderia  apoiar-se  na  pretensão  de  validade  moral.  Com  as  razões 

pragmáticas e éticas, na legitimidade do direito confluem elementos de distinta índole: a 

legitimidade  se  apóia  num  espectro  mais  amplo  de  aspectos  de  validade  do  que  a 

validade deontológica das normas morais de ação.

Além do mais, na validade jurídica intervêm dois componentes: ao componente 

racional que a pretensão de legitimidade comporta se une o componente empírico da 

imposição do direito.  Por  sua vez,  a  validade do direito  tem de se  fundamentar,  no 

tocante a seus destinatários, em duas coisas: na expectativa cognitiva de que, chegado o 

caso, se exigirá coativamente a observância geral das distintas normas jurídicas (daí que 

8 Por exemplo, as portarias que regulamentam o horário de funcionamento dos órgãos públicos não são 
normas de cunho moral.
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o direito se baste com a legalidade do comportamento, isto é, com um comportamento de 

acordo  com as  normas);  e,  na  expectativa  normativa  de  que  o  sistema jurídico  em 

conjunto mereça reconhecimento por contar a seu favor com boas razões internas (daí 

que o direito tem de fazer possível em todo momento algo mais que a legalidade, isto é, 

uma obediência baseada na convicção de que o ordenamento jurídico é legítimo).

3 O UNIVERSO DA MORALIDADE E A FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA DO 
DISCURSO

A ética do discurso tem como objeto primordial o universo da moralidade, em 

sentido Kantiano, e, como tal, se orienta por uma delimitação precisa de seu raio de 

ação.  Diante  disso,  Nielsen  concentra  seus  questionamentos  sobre  o  tema  da 

fundamentação que Habermas faz da ética do discurso em termos de pragmática formal 

e, em especial, ao desenvolvimento que o filósofo alemão submete a análise que faz 

Toulmin  em  The  Uses  of  Argument,  os  “jogos  de  linguagem”  de  Wittgenstein  e  a 

“gramática universal” de Chomsky para obter uma pragmática formal.

Nesse sentido, Nielsen pergunta se todo esse conceito de pragmática formal não 

foi em definitivo obtido de uma má generalização de exemplos das famílias de línguas 

indoeuropéias. Segundo o entrevistador, B. Lee Whorf comparou o  standard average 

european com línguas não européias e encontrou que, nessas línguas, coisas tão centrais 

como, primeiro,  a função dos  verbos,  segundo, a  estrutura dos tempos e,  terceiro,  a 

relação  gramatical  de  sujeito  e  predicado  são  em  princípio  bem  distintas  das 

características que o filósofo alemão tem por universais. Para Nielsen, parece existir toda 

uma gama de dados lingüísticos que põem em questão ou refutam inclusive a idéia de 

uma pragmática formal.

Contra  essa  objeção,  Habermas  afirma  que  a  hipótese  de  Sapir-Whorf  foi 

detalhadamente  discutida  nos  anos cinqüenta  com resultados  negativos  em conjunto. 

Para o filósofo é óbvio que as estruturas superficiais das distintas línguas particulares 

podem divergir profundamente entre si, sem que isso seja óbice para uma concordância 

na  estrutura  semântica  básica  das  orações  assertóricas  simples  ou  na  estrutura 

pragmática  básica  da  situação  de  fala  (por  exemplo,  pronomes  pessoais,  expressões 

indéxicas de espaço e tempo).

Em suma, sintetiza Habermas: “O ponto decisivo desta controvérsia é, a meu ver, 

a questão de se temos de ter em conta uma assimetria que surge entre as capacidades de 

interpretação das distintas culturas porque algumas delas têm introduzido os chamados 
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conceitos de segunda ordem e outras não. Estes conceitos de segunda ordem cumprem 

condições cognitivas necessárias para que uma cultura tenha direito a ser reflexiva, isto 

é, para que seus membros possam adotar uma atitude hipotética frente a suas próprias 

tradições e sobre tal base empreender nos âmbitos externos das auto-relativizações do 

tipo cultural. Tal concepção descentrada do mundo caracteriza as sociedades modernas. 

A disputa versa, pois, sobre se tais estruturas cognitivas significam um umbral que exige 

de  toda cultura  que  supere  esse  umbral  processos  similares de  aprendizagem  e 

adaptação”9.

No que diz respeito à teoria moral de Habermas ela tem a forma de um estudo da 

argumentação moral. E como único princípio moral o autor estabelece um princípio de 

universalização que nas argumentações morais havia de desempenhar um papel similar 

ao que desempenha o princípio de indução no contexto das teorias empíricas. Conforme 

esse princípio uma norma somente pode considerar-se válida se em argumentações reais 

pudesse ser aceita por todos os potencialmente afetados; isto significa que tal norma 

poderá satisfazer os interesses de todos os participantes.

Nesse  sentido,  em  seu  empreendimento,  Habermas,  procura,  inicialmente, 

discutir a pretensão de validade normativa no âmbito da teoria da argumentação, para 

depois estabelecer um princípio de universalização (U),- do qual deriva o princípio de 

argumentação moral (D) -, que faça às vezes do imperativo categórico kantiano para a 

ética do discurso.

Habermas chama a atenção para o fato de que, embora a esfera da normatividade 

esteja aberta às questões de validade, estas não têm, neste caso, um caráter idêntico ao 

das questões de validade assertórica, que caracteriza as proposições científicas sobre o 

“mundo  objetivo”,  mas  apenas  análogo.  Se  num  caso  falamos  em  verdade 

(proposicional),  no outro seria mais adequado falarmos em correção (normativa).  Em 

outras palavras, entende Habermas ao contrário das postulações dos intuicionistas (e dos 

cognitivistas  empiristas  em  geral),  que  as  proposições  deônticas  não  podem  ser 

impunemente assimiladas às proposições predicativas. Pois, as primeiras mantêm uma 

relação diferente com os atos de fala através dos quais são explicitadas e não podem ser 

falseadas ou verificadas como as últimas.

Enquanto  que  as  proposições  predicativas  só  existem  nos  atos  de  fala,  pois 

dependem destes para manter sua força assertórica, “as pretensões de validez normativas 

têm sua sede primeiro em normas e só de maneira derivada em atos de fala”, na medida 
9 HABERMAS, Jürgen. La Necessidad de Revisión de la Izquierda. Madrid: Tecnos, 1996. p. 179.
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em que o ordenamento do “mundo social” não pode ser constituído “independentemente 

de  toda  a  validade”  e,  portanto,  reivindica  uma  validez  anterior  até  mesmo  à 

proclamação das normas em questão.10

Mas,  este  substrato  social  característico  da  idéia  de  validez  ou  correção 

normativa  tem  implicações  significativas  para  uma  teoria  moral  que  se  pretende 

cognitivista. Pois, se se pretende separar as normas válidas daquelas que não o são, se 

faz necessário desenvolver uma noção de validade distinta da idéia de vigência social.11

Para  Habermas,  ao  passo  que  entre  os  estados  de  coisas  existentes  e  os 

enunciados verdadeiros existe uma relação unívoca, a existência ou validez social das 

normas não quer dizer nada ainda acerca da questão se estas também são válidas. Temos 

que distinguir  entre  o  fato social  do reconhecimento  intersubjetivo  e  o  fato  de uma 

norma  ser  digna  de  reconhecimento.  Pode  haver  boas  razões  para  considerar  como 

ilegítima a pretensão de validez de uma norma vigente socialmente; e uma norma não 

precisa,  pelo  simples  fato  de  que  sua  pretensão  de  validez  poderia  ser  resgatada 

discursivamente, encontrar também um reconhecimento factual.

É neste ponto que a definição de um princípio de universalização aparece como 

um passo essencial  para o empreendimento, na medida em que é através dele que o 

processo de fundamentação  da  diferença entre  vigência  social  e  validade  poderá  ser 

concretizado. Neste contexto,  o imperativo categórico kantiano (“aja de forma que a 

máxima de sua vontade poderia, ao mesmo tempo, se manter como um princípio para 

uma lei universal”) é substituído por um princípio (ético-discursivo) de argumentação 

moral ‘D’ e por um princípio de universalização ‘U’:

‘D’ = “apenas poderão manter suas pretensões de validade aquelas normas que 

poderiam  contar  com o  consentimento  de  todos  os  concernidos  em sua  capacidade 

enquanto participantes num discurso prático”.

Isto é, dentro desta perspectiva, em princípio toda norma válida encontraria o 

assentimento de todos os concernidos, se eles tivessem oportunidade de participar de um 

discurso prático.

10 “Não compreendemos a validade de um enunciado normativo no sentido da existência de um estado de 
coisas;  pensamos  apenas  que  a  norma  correspondente,  que  deve  reger  nossa  práxis,  merece 
reconhecimento. Uma norma que merece reconhecimento não pode ser desmentida por um ‘mundo’ que 
recuse ‘jogar  junto’.”  HABERMAS,  Jürgen.  Verdade e Justificação:  ensaios  filosóficos.  São Paulo: 
Edições Loyola, 2004. p. 52-60; 285-295.
11 No primeiro volume de sua  Teoria da Ação Comunicativa Habermas faz esta distinção através dos 
conceitos  de  Geltung  (validade  enquanto  vigência  social)  e  Gültigkeit  (validade  com  pretensão  de 
universalidade).
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‘U’  =  “Para  uma  norma  ser  válida  as  conseqüências  intencionais  e  não 

intencionais que sua observância generalizada tem para os interesses de cada um devem 

ser livremente aceitas por todos”.

Este  princípio  de  universalização,  que  serve  como  um  princípio-ponte  no 

equacionamento de questões de ordem normativa, equivalente aos cânones da indução 

na esfera de validez assertórica, cumpre o papel de uma fundamentação indireta para as 

pretensões de validez normativa na medida em que o referido princípio é desenvolvido a 

partir  de  uma  pressuposição  pragmática  da  argumentação  em  geral.  Ou  seja,  uma 

pressuposição necessária para qualquer um que entre no jogo da argumentação.

Para fundamentar o caráter necessário desta pressuposição, Habermas utiliza (a) 

o  conceito  de  contradição  performativa  de  Apel;  e,  (b)  a  discussão  sobre  a 

argumentação no contexto de sua “teoria da ação comunicativa”. A idéia de contradição 

performativa é utilizada por Apel para refutar a absolutização do falibilismo no âmbito 

do racionalismo crítico e renova as possibilidades de uma estratégia de fundamentação 

não  dedutiva  das  normas.  Ao  permitir  o  desvelamento  de  pressuposições  que,  -  a 

despeito do fato de não admitirem justificação lógico-dedutiva sem a formulação de uma 

petição de princípio -, não podem ser negadas sem que os interlocutores abram mão do 

sentido daquilo  que  estão  dizendo (e/ou fazendo),  Apel  viabiliza  uma saída  para  os 

impasses  aparentemente  insuperáveis  do  conhecido  Trilema  de  Münchhausen  que 

caracterizaria os esforços de justificação dedutiva da fundamentação filosófica.12

4 O UNIVERSO DA MORALIDADE E A FUNDAMENTAÇÃO DA ÉTICA DO 
DISCURSO

Qual é o  status da “situação ideal de fala”? É parcialmente contrafática? Ou é 

parte  de  uma  sociedade  fingida  como  mundo  da  vida?  Ou  se  trata  de  uma 

hipostatização? Ou como se relacionam entre si estas três teses? De acordo com Nielsen, 

Habermas se refere à primeira tese expressamente em sua  Consciência moral e ação 

comunicativa. A segunda tese se obtém quando se considera a ética do discurso como 

um  desenvolvimento  daquelas  três  ficções  mencionadas  em  Teoria  da  ação 

comunicativa,  que são necessárias quando se quer entender a sociedade em conjunto 

como mundo da vida. A terceira tese, finalmente, é atribuída à Habermas por Wolfgang 

12 Tendo sido derivado da lógica formal, em sentido estrito, o Trilema de Münchhausen afirma que as 
tentativas de fundamentação filosófica, — entendidas aqui como empreendimentos puramente dedutivos 
—, implicariam necessariamente em pelo menos uma de três alternativas: (1) no regresso infinito, (2) num 
círculo lógico, e/ou (3) na decisão arbitrária de interromper o processo de apresentação de razões.
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Schluchter  que  afirma que  a  própria  lógica  da  argumentação  que  o  filósofo  alemão 

desenvolve  comporta  que  a  situação  ideal  de  fala  se  transforme de  um pressuposto 

necessário da comunicação em um ideal da realidade, ficando assim hipostatizada.

Logo de início, Habermas deixa de lado a segunda posição porque no lugar em 

que Nielsen indica se trata de uma concepção do mundo da vida que ele mesmo rechaça 

por idealista. Já, a primeira posição diz somente que a comunidade ilimitada (no espaço 

social e no espaço histórico) de comunicação é uma “idéia” (em sentido kantiano), e que, 

portanto,  nossas  situações  efetivas  de  argumentação  somente  podem  aproximar-se. 

Orientamos-nos em cada ponto do tempo por essa idéia quando nos esforçamos para 

que,  a) se escutem todas as vozes relevantes,  b) possam valer os melhores de todos os 

argumentos disponíveis tendo em conta o estado presente de nosso saber e c) somente a 

coerção  sem  coerções  que  exercem  os  bons  argumentos  determina  as  posturas  de 

afirmação  ou  negação  dos  participantes.  Sem  embargo,  de  nenhum  modo,  refuta 

Habermas, “hipostatizei a comunidade ilimitada de comunicação, convertendo-a de uma 

suposição necessária em um ideal da realidade”, como disse Schluchter parafraseando a 

Wellmer.

De fato, o discurso habermasiano corresponde ao processo de avaliação crítica de 

reivindicações de validade apresentadas por atores sociais que visam ao entendimento 

mútuo por meio do  consenso. Assim, o pressuposto do discurso é a situação ideal de 

fala, ou seja, um contexto livre de dominação tal que permita aos participantes chegar ao 

entendimento  mútuo.  Portanto,  vê-se  aqui  um aspecto  da  teoria  habermasiana  que  é 

freqüentemente mal compreendido: a situação ideal de fala não é requisito prévio para a 

prática  da  racionalidade  comunicativa  e  sim  um  pressuposto assumido  pelos 

participantes de um discurso autêntico.

Nesse contexto, Habermas utiliza “sistema” e “mundo da vida” como conceitos 

de esferas sociais que se distinguem por seus respectivos mecanismos de integração, isto 

é, pelos mecanismos de concatenação de interações. Nos âmbitos de ação “integrados 

socialmente”  esse  encadeamento  ou  formação  de  seqüências  se  produz  através  da 

consciência dos atores ou através da compreensão de fundo que têm do mundo da vida, 

ao  qual  lhes  é  intuitivamente  presente;  nos  âmbitos  de  ação  “sistematicamente 

integrados” a ordem se estabelece objetivamente, por assim dizer, “por cima das cabeças 

dos  participantes”,  e  isso  por  via  de  uma  compenetração  funcional  e  de  uma 

estabilização recíproca de conseqüências da ação.
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Na temática acerca da desobediência civil, Nielsen aponta que Habermas tomou 

o conceito sistêmico de Estado de T. Parsons, e também o conceito de poder entendido 

como um meio de regulamentação ou controle. Ambas as coisas têm por resultado uma 

separação de política e administração. Afirma, ainda, que Habermas insiste que o Estado 

democrático não pode ser reduzido ao direito positivo e que no caso de desobediência 

civil, caberia inclusive dizer que a própria legalidade ficaria a mercê daquilo que se tem 

por  legitimidade  do  domínio,  isto  é,  dos  cidadãos.  Como  pode  interpretar-se  a 

desobediência  civil  deste  modo  sem abandonar  toda  essa  separação  entre  política  e 

administração que comportam o conceito sistêmico de Estado e o conceito de poder 

como um meio de controle ou regulação?

“A meu ver, diz Habermas, os processos de legitimação não figuram per se no 

sistema administrativo regulado por meio do poder,  discorrem no espaço da opinião 

público-política. Aqui se encontram e entrecruzam duas tendências contrapostas: o poder 

comunicativamente  gerado  (H.  Arendt)  que  brota  dos  processos  democráticos  de 

formação  de  uma  vontade  comum choca  com  a  legitimação  que  o  próprio  sistema 

administrativo cria e procura. Os limites entre formação política de opiniões e vontades 

regulada por via de comunicação, por um lado, e administração regulada pela via de 

poder, por outro, somente caberia apagá-los nas condições de vida modernas ao preço de 

uma desdiferenciação da administração pública. A geração de poder comunicativo e a 

afirmação e emprego do poder administrativo obedecem a lógicas distintas.”13

Quanto à temática: dinheiro e poder, Nielsen questiona: como pode estabelecer-

se uma analogia entre o poder, ainda quando se o entenda como meio de regulação, e o 

dinheiro? Conforme o filósofo alemão, ambos os meios, dinheiro e poder, operam de 

forma simétrica na medida em que assegura a coesão de sistemas de ação diferenciados e 

auto-regulados, com independência de todo gasto intencional, isto é, com independência 

de  operações  de  coordenação  empreendidas  pelos  próprios  atores.  Dessa  forma,  o 

sistema administrativo opera com o direito em termos predominantemente instrumentais; 

desde a perspectiva da utilização do poder administrativo não conta a “razão prática” da 

fundamentação  ou  aplicação  de  normas,  senão  a  eficácia  na  implementação  de  um 

programa que em parte é configurado pela própria administração.

Em  suas  últimas  três  perguntas  Nielsen  retoma  o  tema  central  da  ética  do 

discurso com o fim de buscar uma mediação entre a ética do discurso e a realidade 

social.  Com  o  objetivo  de  estabelecer  tal  mediação  e,  especialmente  distinguir 

13 HABERMAS, Jürgen. La Necessidad de Revisión de la Izquierda. Madrid: Tecnos, 1996. p. 195-196.
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definitivamente eticidade de moralidade, Habermas retoma o conceito de racionalidade 

comunicativa  que compreende  vários  aspectos  de  validade,  não somente  o moral  da 

validade deôntica de mandatos e ações. Daí que a racionalidade de uma forma de vida 

não se mede somente pelos contextos normativos ou pelos potenciais de motivação que 

“facilitam” a tradução dos juízos morais  pós-convencionais  à  prática.  Sem embargo, 

Habermas tem a impressão de que na hora de decidir sobre o grau de liberalidade de uma 

sociedade  é  essencial  ter  presente  em que  medida  os  padrões  de  socialização  e  as 

instituições, a cultura política, as tradições que garantem a identidade de seus membros, 

e as práticas cotidianas, representam uma forma não coativa, não autoritária de eticidade 

em que uma moral autônoma pode encarnar-se, ou seja, tomar uma forma concreta.

Quando, adotando a atitude realizativa de um teórico moral (ou também de um 

participante na argumentação) Habermas distingue entre moralidade e eticidade, ele tem 

em vista um assunto distinto que aquele quando no papel de sociólogo ele compara as 

idéias  morais  dos  indivíduos  observados  ou  o  conteúdo  moral  de  seus  princípios 

jurídicos com as práticas estabelecidas nessa sociedade, com as formas de manifestação 

da eticidade concreta. Porém, inclusive desta perspectiva sociológica as coisas não se 

apresentam como se,  por assim dizer,  toda a  substância normativa  se encerrasse nas 

cabeças de quem julga moralmente  (ou na letra  dos textos jurídicos),  isto é,  ficasse 

absorvida e consumida pela moral universalista. Naturalmente, também a práxis ética em 

que faticamente se tem crescido e a que faticamente se está habituado, por muito que 

possa desviar da moral vigente, participa também dessa substância normativa.

Em seu “Howison Lecture”, de 1988 em Berkeley, Habermas efetua um ulterior 

intento de mediação entre ética do discurso e sociedade. Nessa conferência, o filósofo 

declarou que a aplicação de normas exige um discurso adicional que tem sua própria 

lógica. A imparcialidade de um juízo moral não poderia, quando se trata de questões de 

aplicação,  restar  por  sua  vez  assegurada  mediante  um princípio  de  universalização. 

Todavia, questiona Nielsen, como pode se evitar então um novo relativismo se o que o 

senhor  chama  “princípio  de  adequação”  vem  a  ser  substituto  do  princípio  de 

universalização em todas as situações de uma aplicação de normas que resulte sensível 

ao contexto?

Habermas  assevera  que  a  lógica  dos  discursos  de  aplicação  de  normas  pode 

investigar-se mantendo a atitude realizativa do filósofo ou do teórico do direito. Segundo 

o entrevistado, Ronald Dworkin proporciona a este respeito exemplos e uma teoria, e 

Klaus Günter dá ao delineamento de Dworkin uma convincente versão articulada em 
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termos de teoria do discurso. Günter mostra que o princípio de adequação, da mesma 

forma que o de universalização, faz valer a imparcialidade no julgamento de questões 

práticas, possibilitando assim um acordo racionalmente fundado. Também nos discursos 

de aplicação nos atemos às razões que não somente valem para mim ou para ti, senão 

que em princípio podem valer para qualquer um.

Ainda  no  campo  da  aplicação,  Nielsen  observa  que  Habermas  defende  o 

cognitivismo ético contra os céticos, e deixa de lado os sentimentos morais. Porém estes 

entram de novo em jogo, no mais tardar,  quando da aplicação de normas. Então ele 

questiona:  que  posição  ocupam  os  sentimentos  morais?  Não  têm  os  sentimentos  e 

“inclinações do coração” um valor intrínseco? Ou somente têm uma função catalisadora 

para o desenvolvimento da consciência moral, de sorte que se tornam supérfluos uma 

vez que se tem desenvolvido uma determinada competência moral?

O ilustre filósofo da escola de Franckfurt afirma que os sentimentos morais são 

um grande  tema e  por  sua  vez,  um campo amplo.  Por  isso,  se  limita  a  um par  de 

observações.  Primeiro,  os  sentimento  morais  desempenham um importante  papel  na 

constituição dos fenômenos morais. Em outras palavras,  os sentimentos constituem a 

base de nossa  percepção de algo como algo moral. Em segundo lugar e, sobretudo os 

sentimentos  morais  nos  proporcionam  uma  orientação  na  hora  de  julgar  o  caso 

particular  moralmente  relevante.  Terceiro,  os  sentimentos  morais  não  somente 

desempenham um importante papel no caso de aplicação de normas, senão também na 

fundamentação destas. Pois considerar algo desde um ponto de vista moral significa que 

não elevamos nossa própria compreensão do mundo e de nós mesmos a um critério de 

universalização de  uma forma de  ação,  senão que  examinamos  sua  universabilidade 

também desde a perspectiva de todos os demais.

Por fim, Nielsen destaca que Habermas insiste frequentemente que sua estreita 

concepção  da moral  exige  uma modesta  auto-estima  da teoria  moral.  Então Nielsen 

apresenta sua última objeção: segundo o senhor vê as coisas, o filósofo moral tem por 

tarefa clarificar o moral point of view e justificar na medida do possível sua pretensão de 

universalidade.  Tudo  o  mais  deve  deixar-se,  em  sua  opinião,  à  argumentação  dos 

implicados. Parece-me, sem embargo, que esta modéstia e esta separação de roles resta 

substituída  em  seus  últimos  escritos  por  uma  tripartição,  na  qual  uma  moralidade 

neokantiana (a ética do discurso) permaneceria ou haveria de permanecer mediada com 

uma forma reduzida da eticidade hegeliana através de um conceito ampliado de razão ou 

até através da “eleição radical” de Kierkegaard. Como o senhor vê isso?
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A este último questionamento, Habermas responde de forma brilhante: “Creio 

que a tarefa da filosofia é aclarar as condições sob as quais, as questões morais assim 

como,  as  questões  éticas  podem  ser  respondidas  racionalmente  pelos  próprios 

implicados.  Do ponto de vista  moral,  que nos  permite  ver  em comum os  interesses 

suscetíveis  de  universalização,  responde  uma  decisão  ética  por  um  modo  de  vida 

consciente, que é a que começa dando a uma pessoa ou a um grupo a atitude correta 

para, à luz de um projeto de vida autêntico, assumir criticamente sua própria biografia  

ou as tradições configuradoras da identidade grupal. Porém, na resposta concreta às 

questões substanciais de justiça ou de uma vida autêntica, de uma vida não falida, a 

filosofia não pode se substituir aos participantes. Pode ajudar a evitar confusões; pode 

exigir que não se confundam as questões morais com as questões éticas, e que não as 

responda a partir de uma perspectiva inadequada. Por isso advogo por uma compreensão 

estreita, ascética, da teoria moral e inclusive da ética, para deixar espaço para uma teoria 

crítica da sociedade”14.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise crítica das idéias e conceitos principais presentes na entrevista que 

Jürgen Habermas  concedeu  a  Torven Hviid  Nielsen,  cujo  objetivo  era  trazer  para  a 

reflexão o caráter dialógico da ética e da moral presente na teoria habermasiana, conclui-

se que são relevantes as contribuições de Habermas para a filosofia contemporânea, seja 

no âmbito da linguagem, da ética ou do direito.

Com efeito,  o  debate  encerra  uma série  de  desafios  e  possibilidades  para  se 

compreender  a  posição  de  Habermas  no  que  se  refere  à  reflexão  ética  e  moral. 

Observou-se  que  quando  Habermas  fala  em  consciência  moral  e  agir  comunicativo 

refere-se  às  questões  relacionadas  com  o  caráter  dialógico  da  moral  que  abrange 

conceitos elementares,  como: o princípio de universalização,  a ética do discurso e  a 

teoria  do  desenvolvimento  da  consciência  moral.  Nesse  sentido,  o  princípio  de 

universalização,  segundo Habermas,  fundamenta a ética  do discurso.  Dessa forma,  o 

princípio  de  universalização,  uma  vez  que  integra  uma  relação  de  fala,  poderá 

possibilitar a quem participar de uma argumentação, chegar aos mesmos juízos sobre a 

aceitabilidade de normas de ação.

14 HABERMAS, Jürgen. op. cit., p. 208-209.
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Nesse sentido, a ética de discurso surge como uma teoria da linguagem, com 

caráter  moral,  capaz  de  potencializar  os  processos  de  comunicação.  Assim,  em 

Habermas, a teoria moral é a teoria da ação, do discurso prático. Daí a importância de se 

estabelecer certos pressupostos pragmáticos de argumentação, capazes de garantir que 

todos  possuam  igual  direito  e  oportunidade  no  uso  da  palavra,  não  podendo  haver 

distorção resultante de diferenças de poder e influência, ressaltando-se a importância do 

hábito de ir ao fundo das questões. Agir, por vezes é perigoso, mas a ação é a essência 

da vida.

Observou-se também que Habermas propõe duas abordagens teóricas possíveis à 

sociedade: o sistema e o mundo da vida. Sistema refere-se à denominada ‘reprodução 

material’, regida pela lógica instrumental (adequação de meios a fins). Mundo da vida 

refere-se  à  ‘reprodução  simbólica’,  ou  seja,  da  rede  de  significados  que  compõem 

determinada visão de mundo, atenham eles aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos 

conteúdos  subjetivos.  Nesse  contexto,  é  conhecido  o  diagnóstico  habermasiano  da 

colonização  do  mundo  da  vida  pelo  sistema  -  a  crescente  instrumentalização 

desencadeada pela modernidade, sobretudo com o surgimento do direito positivo, que 

reserva o debate normativo aos técnicos e especialistas.

Ante todo o exposto,  conclui-se  que hodiernamente  a  teoria ética  e  moral  de 

Habermas  apresenta-se  como  um  procedimento  viável  para  a  concretização  de  um 

projeto de vida autêntico e consciente. Ainda que a teoria habermasiana esteja sujeita à 

crítica de estar limitada ao contexto das sociedades de Bem-Estar Social, negligenciando 

as condições a que estão submetidos os países do Terceiro Mundo, é, até o momento, a 

que melhor tem apresentado uma teoria crítica da sociedade. A questão teórica relevante, 

nesse caso, me parece ser menos qual arranjo político origina que sintoma, e sim se a 

explicação habermasiana para as crises do capitalismo tardio pode ser relevante para o 

contexto dos países subdesenvolvidos.
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: AÇÃO DIRETA 

INTERVENTIVA

Maria das Graças Verly Tardin∗

RESUMO

O ordenamento jurídico é um sistema embasado na Constituição. A garantia da ordem 

institucional e do respeito aos direitos dos cidadãos exige uma harmonia nesse sistema. 

Por isso, faz-se mister o confronto de validade de uma norma com o texto constitucional. 

A  verificação  da  compatibilidade  entre  uma  lei  ou  qualquer  outro  ato  normativo 

infraconstitucional com a Lei Maior denomina-se controle de constitucionalidade. Na 

primeira década do século XXI, a tentativa de prestigiar a força normativa do reportado 

diploma  legal  é  encarada  com  seriedade,  fato  esse  que  tem  conduzido  a  doutrina 

constitucional brasileira a se preocupar com freqüentes violações cometidas  aos seus 

ditames. A ação direta interventiva, hipótese especial de controle concentrado, adquire 

salutar  importância,  na  medida  em  que  tal  mecanismo  será  utilizado  quando  da 

inobservância de princípios constitucionais sensíveis. O presente estudo tem por objetivo 

central demonstrar que a intervenção federal é uma medida excepcional de limitação da 

autonomia  do  Estado-membro,  demonstrando  ao  final  que  o  ato  do  chefe  do  Poder 

Executivo  que  concretiza  a  intervenção  terá  natureza  vinculada.  Para  melhor 

entendimento do que se está a discorrer, o desenvolvimento do presente trabalho divide-

se em três partes principais.  Na primeira,  realizar-se-á uma abordagem sobre a idéia 

central, conceito, evolução histórica do controle de constitucionalidade. Num segundo 

momento,  far-se-á  uma análise  histórica  da  ação direta  interventiva.  Posteriormente, 

serão  enfocados  natureza  jurídica,  competência,  legitimidade,  objeto,  processo  e 

julgamento, concessão de medida liminar, bem como os efeitos da decisão proferida na 

ação em questão. Por fim, a conclusão deste trabalho deverá efetivamente trazer uma 

contribuição para a ciência do direito, pois será ressaltada a necessidade de revitalização 
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do instituto da ação direta interventiva, a fim de que ele seja um instrumento hábil a 

promover efetivamente a tutela dos direitos humanos.
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INTERVENTIVA. 
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ABSTRACT

The legal  order is a system based on the Constitution. The guarantee of institutional 

order ad the respect  of the citzen’s rights demands harmony in this system.  So,  it’s 

important  to  confrontate  the  validity  of  a  norm  with  the  constitutional  text.  The 

verification  of  the  compatibility  between  a  law  or  any  other  infraconstitucional 

normative act with the high law is called constitutionality control. In the first half of the 

21st century, the attempt of sanctioning the normative force of the reported legal diploma 

is faced with seriousness, which has conducted the brazilian constitutional doctrine to 

worry about frequent violations in its  ditames.  The direct interventive action, special 

hypotesys of concentrated control, is considered more important as such mechanism is 

used  as  the  non-observance  of  sensible  constitutional  principles.  This  study aims  at 

demonstrating that the federal intervention is an exceptional measurement of limitation 

of the state’s autonomy showing, in the end, that the act of the executive power’s chief 

which materializes  the intervention will  be vinculated.  For a  better  understanding of 

what is discussed, the development of this work is divided into three main parts. In the 

first  part  an approach about  the  main idea,  concept  and  historical  evolution  of  the 

constitutinality control will be held. In the second part a historical analysys of the direct 

interventive action will  be held.  Then, the ability,  nature judicial,  legitimacy, object, 

process and judgment will be focused, concession of medida introductory as well as the 

effects over the pronounced decision in the action. The conclusion of this work must 

bring  a  contribution  to  the  science  of  law,  as  the  necessity  of  revitalization  of  the 

interventive  direct  action  institute  will  be  saliented  in  order  to  make  it  a  skillful 

instrumentm to effectively promote the guardianship of the human rights.

KEYWORDS

CONSTITUTION.  CONTROL.  CONSTITUCIONALITY.  ACTION. 

INTERVENTIVE. 

INTRODUÇÃO
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O  estudo  de  qualquer  tema  relacionado  à  Constituição  exige  esclarecimento 

sobre  o  significado  de  tal  vocábulo,  bem como as  funções  desempenhadas  por  este 

diploma  legal.  Há,  na  doutrina  constitucional  brasileira,  várias  acepções  a  serem 

consideradas  para  definir  o  vocábulo  Constituição,  tais  como:  sentido  sociológico, 

sentido político, sentido material e formal, sentido jurídico. 

Na visão de Carl schimitt, a Constituição, na primeira acepção, seria a somatória 

dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Ao passo que, no segundo sentido, a 

Constituição seria a decisão política do titular do poder constituinte. 

Do ponto de vista material, leva-se em consideração o conteúdo da norma para o 

reconhecimento de seu caráter constitucional. 

Por outro lado, o caráter formal desconsidera o conteúdo da norma, preocupando-

se, apenas, com a forma através da qual ela foi introduzida no ordenamento jurídico. 

Importante mencionar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

adotou esse sentido, ou seja, só é constitucional o que estiver inserto na Lei Maior, seja 

pelo trabalho do Poder Constituinte Originário, seja pela inclusão de novos elementos 

através de emendas, desde que observados as regras colocadas pelo Poder Originário. 

No âmbito jurídico, Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, 

através  da  qual  se  organiza  a  estrutura  do  Estado,  bem  como  contém  normas  que 

dispõem sobre a formação dos poderes públicos,  a forma de governo e aquisição do 

poder  de  governar,  distribuição  de  competências,  direitos,  garantias  e  deveres  dos 

cidadãos. Logo, esse diploma legal merece total consideração no ordenamento jurídico, 

de modo que a sua supremacia deva ser encarada como o mais elevado privilégio da 

ordem jurídica. 

Ao disciplinar a organização político-administrativa da República Federativa do 

Brasil,  a Constituição de 1988 prescreve que ela compreende a União, os Estados, o 

Distrito  Federal  e  os Municípios,  todos dotados de autonomia política  e gozando de 

tríplice capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração.
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Em sendo a Constituição a lei básica de um país, toda ordem jurídica deve estar 

em  consonância  com  ela.  Por  esse  motivo,  é  necessário  zelar  pela  observância, 

aplicação, estabilidade e conservação da Lei Fundamental.  Nessa linha de raciocínio, 

verifica-se que a fiscalização da constitucionalidade exerce uma função garantística, pois 

assegura a atuação constitucional e opõe-se à sua transgressão. 

Nesse contexto, o controle de constitucionalidade das leis revela-se como um dos 

indispensáveis instrumentos na defesa da Constituição.  Negar a relevância do tema é 

deixar de reconhecer que a Lei Maior seja fonte de validade de todas as outras normas. 

É cediço que a inconstitucionalidade de uma lei pode ser pronunciada de diversos 

modos. Dentre eles destacam-se: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória 

de constitucionalidade,  ação direta de inconstitucionalidade por omissão,  argüição de 

descumprimento de preceito fundamental e ação direta interventiva.  

Sem a pretensão de emitir juízo de valor sobre a importância dos citados meios 

de controle, mas tão somente por questão de limitação espacial, será selecionado para 

comentar a ação direta de inconstitucionalidade interventiva.  

Consiste  a  exposição  em  analisar  que  a  intervenção  federal  é  uma  medida 

excepcional de limitação da autonomia do Estado-membro, demonstrando ao final que o 

ato do chefe do Poder Executivo que concretiza a intervenção terá natureza vinculada.

Sendo assim, o presente trabalho realizará, de forma objetiva, uma abordagem 

genérica do controle de constitucionalidade, sobretudo quanto ao aspecto histórico. 

Em momento posterior, serão enfocados temas concernentes à natureza jurídica, 

competência, legitimidade, objeto, processo e julgamento, concessão de medida liminar, 

bem como os efeitos da decisão proferida na ação direta interventiva.

Por fim, procurar-se-á revelar  a necessidade da inclusão do cidadão no rol dos 

legitimados à propositura da ação, objeto do presente estudo, a fim de que ela seja um 

instrumento hábil a promover efetivamente, da forma mais ampla possível, a tutela de 

seus direitos.
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1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: IDÉIA CENTRAL, CONCEITO, 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

A Constituição inaugura uma nova ordem jurídica e desempenha determinadas 

funções nessa ordem. J. J. Canotilho2 enumera cinco funções básicas. São elas: “função 

de  revelação  de  consensos  fundamentais,  função  de  legitimação  da  ordem  política, 

função  de  organização  do  poder  político,  função  de  ordem e  ordenação,  função  de 

garantia e de protecção”.

No  Brasil,  tal  como  em  Portugal,  os  princípios  do  Estado  Democrático  de 

Direito,  o republicano,  o da separação dos poderes,  dentre outros,  revelam valores e 

diretrizes que norteiam a conduta jurídica e política da nação. Portanto, a constituição é 

sinal evidente da concordância de idéias fundamentais para a elaboração do Estado.

  Canotilho3 explica  com propriedade a  legitimidade  e  legitimação  da  ordem 

jurídico-constitucional.  Segundo ele,  a  legitimidade  da  lei  constitucional  é  adquirida 

quando a mesma preenche dois requisitos básicos: reconhecimento de sua validade como 

ordem jurídica justa e aceitação, por parte da coletividade, da sua bondade “intrínseca”. 

Aduz, ainda, que é a constituição que fundamenta o “poder de mando” nela contido. 

Desse modo, ela exerce uma função merecedora de apreço, qual seja legitimação do 

poder.  

No  tocante  à  organização  do  poder  político,  Canotilho4 observa  que  a 

constituição desempenha uma função abrangente. Assim preconiza o autor:

 A organização do  poder político  pela constituição não se limita à criação de 
órgãos  e  definição  das  respectivas  competências  e  funções.  À  constituição 
pertence definir  os  princípios  estruturantes da organização  do poder político 
(ex.:  princípio  da  separação  e  da  interdependência),  recortar  as  relações 
intercorrentes entre os órgãos de soberania bem como o desenhar a repartição 
entre os mesmos do poder político.  

2 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 
1988. p. 1422. 
3 Ibid. p. 1423.
4 Ibid.p 1245.
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Sendo certo que a  organização do Estado alcança diversas  extensões da vida 

social, a organização política mantém-se relacionada e interligada com os outros âmbitos 

de poder constitucional.

Inebriando-se,  ainda,  das  lições  de  Canotilho  nota-se  a  função  de  ordem 

constitucional, na medida em que a constituição compõe-se de vários órgãos distintos e 

interdependentes, bem como forma a pirâmide de um sistema normativo que nela busca 

fundamento.

A  função  garantística  é  uma  das  mais  importantes,  pois  de  nada  adiantaria 

conceder  direitos  aos  cidadãos  sem assegurar-lhes  garantias  mínimas  de  efetividade 

desses  direitos.  No  entanto,  faz-se  mister  diferenciar  garantias  da  constituição  de 

garantias  constitucionais.  Estas,  segundo  Canotilho5,  “reconduzem  ao  direito  de  os 

cidadãos  exigirem  dos  poderes  públicos  a  protecção  dos  seus  direitos  e  o 

reconhecimento e consagração dos meios processuais adequados a essa finalidade”. Já as 

garantias da constituição consubstanciam-se na existência de institutos e mecanismos 

reservados para asseverar a fiel execução, estabilidade e conservação da lei fundamental. 

Dentre as garantias da constituição destaca-se a fiscalização da constitucionalidade, ou 

seja,  verificar  a  compatibilidade  formal  e  material  das  normas  jurídicas 

infraconstitucionais com a Lei Maior. Tal fiscalização é exercida através do controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos.

1.1 IDÉIA CENTRAL E CONCEITO

A  idéia  de  controle  de  constitucionalidade  emana  da  rigidez  constitucional. 

Oportuno lembrar que uma constituição é considerada rígida quando o seu processo de 

alteração  é  mais  solene  do  que  o  processo  legislativo  de  alteração  das  normas 

infraconstitucionais.  Tendo  em  vista  o  disposto  no  artigo  60,  da  Constituição  da 

República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  acerca  das  regras  procedimentais  de  sua 

alteração, verifica-se que a característica de flexibilidade não lhe é inerente. 

5 Ibid. p. 781-782.
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A  existência  do  controle  de  constitucionalidade  pressupõe  a  noção  de  uma 

relação hierárquica entre as normas, onde a Constituição ocupa o ápice dessa relação, 

sendo considerada, então, o fundamento de validade para as demais leis. A Constituição, 

sob  esse  aspecto,  consubstancia-se  num conjunto  de  normas  ao  qual  é  reconhecido 

altíssimo grau, ou seja, a Constituição é uma lei superior a todas as leis.  A posição mais 

elevada da Lei  Fundamental  dentro do sistema,  que se  estrutura  em diversos níveis, 

constitui o que se denomina princípio da supremacia da constituição. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva6 ensina que:

[...]  a  constituição  se coloca  no vértice  do sistema jurídico do país,  a  que 
confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em 
que  ela  os  reconheça  e  na  proporção  por  ela  distribuídos.  É,  enfim,  a  lei 
suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria estruturação deste 
e a organização de seus órgãos; é nela que se acham as normas fundamentais 
de Estado, e só nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas 
jurídicas. 

Infere-se, nesse caso, que são requisitos essenciais e fundamentais do controle de 

constitucionalidade: a supremacia e a rigidez constitucionais. 

Apropriado evidenciar que o controle de constitucionalidade pode ser realizado 

durante o processo legislativo de formação do ato normativo ou sobre este em si, quando 

já apto a, em potencial ou efetivamente, produzir efeitos. O primeiro impede a inclusão 

do ato viciado no sistema normativo e denomina-se controle prévio ou preventivo, sendo 

realizado pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. O outro, visa extirpar do 

ordenamento  jurídico  um  ato  eivado  de  vício  de  inconstitucionalidade  formal  ou 

material. 

Para  melhor  compreensão do trabalho,  ora  elaborado,  torna-se  imprescindível 

definir o objeto em estudo nessa primeira parte da pesquisa. Nos dizeres de Alexandre 

de  Moraes7 “controlar  a  constitucionalidade  significa  verificar  a  adequação 

(compatibilidade) de uma lei ou de um ato normativo com a constituição, verificando 

seus requisitos formais e materiais”.

6 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 
47.
7 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 579. 
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Sem desfazer de outras, definição clara para o tema é dada por Marcelo Neves8. 

O controle de constitucionalidade é conceituado por este autor como:

[...]  juízo  de  adequação  de  norma  infraconstitucional  (objeto)  à  norma 
constitucional  (parâmetro),  por meio da verificação da relação imediata  de 
conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de 
invalidade  à  norma  que  seja  revestida  de  incompatibilidade  material  e/ou 
formal com a Constituição. 

Todavia,  não  se  pode  olvidar  a  existência  de  uma  inclinação  em estender  o 

conteúdo do parâmetro de constitucionalidade de acordo com aquilo que a doutrina vem 

denominando de bloco de constitucionalidade. Sobre o assunto, prescreve Nagib Slaibi 

Filho9 que o significado da Constituição não pode ser perdido simplesmente através de 

um ou mais dispositivos esparsos, pois a constitucionalidade ou inconstitucionalidade 

somente pode ser percebida através de um paradigma ou “bloco”.

 Esse  tema  foi  analisado  com  acerto  pelo  Ministro  Celso  de  Mello10,  no 

julgamento da ADI nº 595-ES, cuja ementa é a seguinte:

Ementa:  ação direta  de inconstitucionalidade.  instrumento de  afirmação da 
supremacia  da  ordem constitucional.  O  papel  do  supremo tribunal  federal 
como  legislador  negativo.  A  noção  de 
constitucionalidade/inconstitucionalidade como conceito de relação. A questão 
pertinente ao bloco de constitucionalidade. Posições doutrinárias divergentes em 
torno do seu conteúdo. O significado do bloco de constitucionalidade como 
fator  determinante  do  caráter  constitucional,  ou  não,  dos  atos  estatais. 
Necessidade da vigência atual, em sede de controle abstrato, do paradigma 
constitucional alegadamente violado. Superveniente modificação/supressão do 
parâmetro de confronto. Prejudicialidade da ação direta.

A extensão do conteúdo do parâmetro de constitucionalidade residiria no fato de 

que o mesmo passará a englobar não apenas normas formalmente constitucionais, mas 

também, princípios não escritos na ordem constitucional e, da mesma forma, valores 

suprapositivos. 

8 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 74. 
9 SLAIB FILHO, Nagib. Texto, norma e valor: a evolução na Constituição de 1988. Disponível em:  <
http://www.nagib.net/arquivos/art_const17.doc>. Acesso em: 18 jul. 2007. 
10 Disponível em: <http://www.stf.gov.br/noticias/informativo/anteriores/info258.asp>. Acesso em: 18 jul. 
2007.
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A título  de  ilustração,  não é  por  demais,  mencionar  o  exposto pelo  Ministro 

Celso Melo11 na ADI acima citada: 

[...] considerados não apenas os preceitos de índole positiva, expressamente 
proclamados  em documento  formal  (que  consubstancia  o  texto  escrito  da 
Constituição), mas, sobretudo, que sejam havidos, igualmente, por relevantes, 
em face de sua transcendência mesma, os valores de caráter superpositivo, os 
princípios cujas raízes mergulham no direito natural e o próprio espírito que 
informa e dá sentido à Lei Fundamental do Estado.

O conceito de bloco de constitucionalidade, no direito brasileiro, significa o que 

deverá servir de parâmetro em relação ao qual se possa realizar a confrontação e aferir a 

constitucionalidade de uma norma.  

De  acordo  com  Juliano  Taveira  Bernardes12,  a  promulgação  da  Emenda 

Constitucional  nº  45,  de  30  de  dezembro  de  2004,  assegura  a  ocorrência  de  uma 

ampliação do bloco de constitucionalidade, na medida em que se passa a compreender 

um  novo  parâmetro,  qual  seja:  os  tratados  e  convenções  internacionais  que  forem 

aprovados, em cada casa, do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Para  Manoel  Carlos  de  Almeida  Neto13,  a  compatibilização  das  leis 

infraconsticuionais  com  a  Lei  Maior  provém  da  jurisprudência  norte-americana, 

11 Disponível em: <http://www.stf.gov.br/noticias/informativo/anteriores/info258.asp>. Acesso em: 18 jul. 
2007.
12 BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de constitucionalidade: elementos materiais e 
princípios processuais. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 134.

13 ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de. Antecedentes históricos do controle difuso de 
constitucionalidade das leis (the lead case Marbury v. Madison).Jus navigandi, Teresina, ano 8, n. 474, 24 
out. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5838>. Acesso em: 20 jul. 2007.
14BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 5.
15FAVOREU, Louis. As cortes constitucionais. Traduzido por Dunia Marinho Silva. São Paulo: Landy, 
2004. p. 48.
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especialmente,  da decisão do Juiz  John Marshall  no caso Willian Marbury v.  James 

Madison proferida em 1803.

Ainda em consonância com o entendimento de Almeida Neto, Marshall era o 

quarto Chief Justice dos Estados Unidos e um congressista do Estado de Virgínia e, na 

guerra revolucionária, foi elevado ao grau de capitão. Findo o conflito, trabalhou como 

advogado em Richmond e foi eleito, por uma Assembléia Geral, delegado do reportado 

estado. Após ter ido ao Congresso, em 1799, foi designado Secretário de Estado por 

John  Adams,  que  nessa  época,  era  presidente  dos  Estados  Unidos  pelo  partido 

federalista. No ano de 1801, foi apontado para ocupar o cargo de presidente da Suprema 

Corte dos Estados Unidos, permanecendo nele até 1835, ocasião em que veio a falecer.

Para corroborar o exposto acima, importante mencionar o pensamento de Luís 

Roberto Barroso14 sobre o tema. Ao dissertar sobre o conteúdo da decisão do caso em 

comento,  ele  informa  que  “Marbury  v.  Madison  foi  a  primeira  decisão  na  qual  a 

Suprema Corte afirmou seu poder de exercer o controle de constitucionalidade, negando 

aplicação a leis que, de acordo com sua interpretação, fossem inconstitucionais”.

 No Direito austríaco, Loius Favoreu15 esclarece que o direito de pleitear a tutela 

constitucional, na Constituição de 1920, era atribuído ao Governo Federal defronte às 

leis provinciais, e aos governos provinciais contra leis federais. Também havia previsão, 

nesse  diploma  legal,  que  a  Corte  não  se  manifestaria  de  ofício  sobre  a 

constitucionalidade  da  lei  que  devesse  servir  de  apoio  a  uma  de  suas  decisões.  O 

controle  preventivo  foi  instituído  em  1925.  E,  no  ano  de  1929,  estabeleceu-se  um 

controle constitucional reservado à Corte Administrativa e à Corte Suprema da Justiça. 

Este controle foi estendido às Cortes de Apelação, bem como aos parlamentares e aos 

indivíduos, em 1975.

A  doutrina  de  Mário  Battaglini16 enumera  que,  na  França,  o  controle  de 

constitucionalidade  surge  concomitantemente  com  o  período  revolucionário  daquele 

mesmo século.  O projeto escrito por Siéyès  foi  considerado o mais completo e bem 

elaborado.  Previa-se  a  instituição  de  um Senado  que  exercia  uma espécie  de  poder 

moderador  com a  incumbência  de  prevenção  e  repressão  contra  qualquer  abuso  de 

16 BATTAGLINI, Mário. Contributti Allá Storia Del Controllo di Costituzionalità delle Leggi. Milão: 
Giuffrè, 1962. p. 53.

5861



autoridade.  Hoje,  ensina Louis Favoreu que há o controle preventivo e o controle  a 

posteriori.  Os  atos  sujeitos  ao  controle  de  constitucionalidade  junto  ao  Conselho 

Constitucional  são  os  seguintes:  regulamentos  da  assembléia  e  dos  tratados,  as  leis 

orgânicas e as leis ordinárias. Estas, nos termos do artigo 46 da Constituição francesa, 

são submetidas ao controle obrigatório do aludido conselho. Já aquelas não se sujeitam a 

um controle obrigatório.

 A  Constituição  italiana  do  período  Napoleônico,  Constituição  da  República 

Cisalpina de 1797, no art. 86, possibilitava em seu texto somente a anulação de um ato 

legislativo por vício formal.  Este poder competia ao  Consiglio del seniori.  Favoreu17 

afirma a existência, na Itália, do controle preventivo e do controle  a posteriori. Este é 

ora posto em exercício por meio de remessas dos autos pelos Tribunais inferiores ou 

juízes ordinários e ora é um controle concentrado por via de ação. Aquele torna possível 

que o governo envie à Corte as leis regionais,  ainda não promulgadas, nas seguintes 

situações:  uma lei  regional  pode ser  endereçada ao Conselho Regional  que a votou, 

quando o Comissário de governo perceber que ela transpõe os limites da competência da 

região ou que ela contesta interesses nacionais ou de outras regiões. 

A Constituição Espanhola de 1812, no capítulo X, trazia instituto que objetivava 

o controle de constitucionalidade da atividade legislativa.  Tal  instituto era conhecido 

como  Disputación  permanente  de  Cortes.  Contando  novamente  com  a  lição  de 

Favoreu18,  importante  salientar  que  na  origem  do  controle  de  constitucionalidade 

espanhol, havia a possibilidade da interposição de um recurso contra uma lei orgânica, 

nos três dias imediatos a votação da lei. O recurso podia ser interposto pelo Presidente, 

por cinqüenta deputados ou cinqüenta senadores, pelo defensor do povo e pelos órgãos 

(executivo e deliberativo) das comunidades autônomas. Esse controle deixou de existir a 

partir de 1985.

O direito constitucional português sofreu influência do direito norte-americano19. 

A  Constituição  de  1911  atribuiu  ao  Poder  Judiciário  a  função  de  controlar  a 

constitucionalidade  da  lei  ou  dos  diplomas  emanados  pelo  Poder  Executivo  ou  das 

17 FAVOREU. Op. Cit.  p. 81-82.
18 Ibid. p. 108.
19TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O controle de constitucionalidade no sistema luso-brasileiro. Revista 
da Faculdade de direito UFMG. Belo Horizonte, n. 13, v. 21, p. 141-184, out. 1973.
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Corporações  com autoridade  pública.  Tal  controle  foi  mantido  pela  Constituição  de 

1933. Dentre as diferenças existentes nos controles de constitucionalidade das reportadas 

Constituições,  cumpre  salientar  que  a  Constituição  de  1933  incluiu  na  competência 

fiscalizadora os tribunais especiais, atribuiu aos tribunais competência  ex officio  para 

exercer  o  controle  de  constitucionalidade,  instituiu  o  Poder  Legislativo  como  órgão 

único para apreciar a inconstitucional idade formal e a inconstitucional idade orgânica 

dos  diplomas  promulgados  pelo  Presidente  da  República,  possibilitou  o  controle  de 

constitucionalidade no ultramar português.

 Reconhece-se  uma evolução  do  direito  português  no  tocante  ao  controle  da 

constitucionalidade,  na  medida  em  que  a  Lei  n.  3/71  dirimiu  as  interpretações 

divergentes da doutrina e da jurisprudência, bem como alargou a condição vinculante do 

Poder  Judiciário,  ao  permitir  a  concentração  da  competência  para  apreciar  a 

constitucionalidade em um ou mais tribunais, com validade erga omnes. No entanto, não 

foi suprimida a competência do Legislativo já citada anteriormente.

No  Brasil,  nos  dizeres  de  Pedro  Lenza20,  o  controle  de  constitucionalidade 

iniciou-se a partir da Constituição Republicana de 1891, tendo sofrido a influência do 

direito norte-americano. O controle era difuso, repressivo, posterior, ou aberto, pela via 

de exceção. Não havia, no entanto, um controle jurisdicional de constitucionalidade das 

leis. 

O  controle  difuso  foi  mantido  pela  Constituição  de  1934.  No  entanto,  essa 

Constituição  instituiu  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  interventiva (grifo 

nosso) e a denominada cláusula de reserva de plenário. Nessa ocasião, o Senado Federal 

passou a ter competência para suspender a execução no todo ou em parte, de lei ou ato 

declarado inconstitucional por decisão definitiva. 

O controle difuso de constitucionalidade foi mantido, em 1937, pela Constituição 

apelidada Polaca. Essa Constituição previu a possibilidade do Presidente da República 

exercer  influência  sobre  as  decisões  do  Poder  Judiciário  que  declarassem 

inconstitucional determinada lei21. 
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Por intermédio da Emenda Constitucional nº 16, de 26 de novembro de 1965, o 

STF passou a ter competência originária para processar e julgar a representação de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual22.

A  Emenda  Constitucional  número  1/69  trouxe  a  previsão  do  controle  de 

constitucionalidade  de  lei  municipal  em  face  da  constituição  estadual,  para  fins  de 

intervenção no município23. 

A  Constituição  de  1988,  no  âmbito  do  controle  de  constitucionalidade, 

apresentou as seguintes novidades: 1) ampliação do rol de legitimados para a propositura 

da representação de inconstitucionalidade; 2) esclarecimento acerca da possibilidade do 

controle  de  constitucionalidade  das  omissões  legislativas;  3)  permitiu  a  criação  da 

argüição de descumprimento de preceito fundamental.  No ano de 93, foi  instituída a 

ação  declaratória  de  constitucionalidade  pela  Emenda  Constitucional  n.  3,  cuja 

legitimação para sua propositura sofreu ampliação, em 2004, pela EC n. 45.

Após uma digressão da trajetória da evolução do controle de constitucionalidade, 

passa-se, então, a análise da ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

2 GENERALIDADES DA AÇÃO DIRETA INTERVENTIVA

A ação direta interventiva, como já mencionado anteriormente, emergiu com a 

Constituição de 1934, sendo certo ter sido a primeira suposição admissível de controle 

de constitucionalidade concentrado no direito pátrio. Tal instituto não sofreu exclusão 

por  parte  das  Constituições  de  1946  e  1967,  bem  como  foi  mantido  pela  Emenda 

Constitucional  de 69.  Após uma leitura  comparada dos  artigos 34,  VII  e 36,  III,  da 

Constituição de 88, verifica-se a manutenção dessa ação na Constituição vigente. 

20 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 10. ed.. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 
2006. p. 95.
21 Ibid.  p. 96.
22 Ibid.  p. 96.
23 Ibid. p. 97.
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Entretanto, vale lembrar que prevalece a autonomia entre os entes federativos, 

nos termos do artigo 18, caput, da Lei Fundamental. Logo, a intervenção é admitida em 

casos excepcionais. 

Assim, qualquer lei ou ato normativo do Poder Público, que no exercício de sua 

competência  cause violação aos princípios constitucionais sensíveis,  poderá sofrer  os 

efeitos  do  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  por  meio  da  ação  direta  de 

inconstitucionalidade interventiva. Tais princípios estão consagrados no artigo 34, VII, 

da Constituição e são os seguintes: forma de governo; sistema representativo; regime 

democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; prestação de contas da 

administração  pública  direta  e  indireta;  exigência  de  aplicação  mínima  da  receita 

resultante de impostos estaduais, inclusive a que resulta de receitas de transferência, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Pode-se,  então,  conceituar  ação direta  interventiva como sendo o instrumento 

hábil para controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e lei ou ato 

normativo  distrital  de  natureza  estadual  que  desrespeitar  os  princípios  sensíveis  da 

Constituição,  e  também  de  lei  municipal  que  violar  os  princípios  indicados  na 

Constituição  Estadual.  Trata-se,  portanto,  de  um  mecanismo  de  solução  do  litígio 

constitucional  que  se  estabeleceu  entre  a  União  e  um Estado-membro  ou  entre  um 

Estado-membro e um Município. Adiante, será evidenciada a posição da jurisprudência 

sobre a existência ou não de litígio entre os entes federativos mencionados.

Por  fim,  faz-se  mister  salientar  que  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade 

interventiva possui finalidade dúplice, qual seja finalidade política e finalidade jurídica. 

Esta se resume em obter a declaração de inconstitucionalidade formal ou material de lei 

ou  ato  normativo  acima  referido.  Aquela  na  decretação  de  intervenção  federal  no 

Estado-membro ou Distrito Federal ou intervenção estadual no Município.

3 AÇÃO  DIREITA  INTERVENTIVA:  NATUREZA  JURÍDICA, 

COMPETÊNCIA,  LEGITIMAÇÃO, OBJETO, PROCESSO E JULGAMENTO, 

DECISÃO E SEUS EFEITOS
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3.1 NATUREZA JURÍDICA

A  doutrina  diverge  sobre  a  natureza  jurídica  do  processo  iniciado  em 

conseqüência  do  exercício  do  direito  de  propor  ação  direta  de  inconstitucionalidade 

interventiva.

A primeira posição, defendida por Gilmar Ferreira Mendes, Clèmerson Merlin 

Clève,  Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e  José  Carlos  Moreira  Alves,  sustenta  a 

existência de um processo subjetivo, pois ocorreria um litígio entre a União e o Estado 

ou Distrito Federal.   

Gilmar Ferreira Mendes24 advoga o seguinte:

Não  se  tem  aqui  um  processo  objetivo,  mas  a  judicialização  de  conflito 
federativo atinente à observância de deveres jurídicos especiais, impostos pelo 
ordenamento federal  ao Estado-membro.  No caso,  trata-se de exercício  do 
direito de ação cuja autora seria a União, representada pelo Procurador-Geral 
da República, e o réu o Estado federado, atribuindo-se-lhe ofensa a princípio 
constitucional da União.

Clèmerson25, sobre o tema, relata que: 

A ação direta interventiva não desencadeia um processo objetivo. De fato, o 
objeto do processo não é a declaração de inconstitucionalidade, em tese, de 
um ato estadual, mas antes a solução de um conflito entre a União e o Estado-
membro, que pode desembocar numa intervenção.

O Supremo, nessa ação, limitar-se-á, apenas,  a solucionar o conflito existente 

entre os entes da Federação. Os legitimados ativo e passivo, na ação direta interventiva 

federal, são, respectivamente, a União e o Estado ou Distrito Federal.

Corroborando o alegado, Bandeira de Mello26 expõe que:

Na hipótese, repita-se, se cogita de exercício do direito de ação, cuja autora 
seria a União, representada pelo Procurador-Geral da República, e o réu, o 
Estado, a que se atribuía haver violado princípio constitucional da União, e 

24 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: 
Saraiva, 1990. p. 22-24.
25 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 128-130.
26 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. A teoria das constituições rígidas. 2. ed. São Paulo: José 
Bushatsky, 1980. p. 192.
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que deveria ser citado na pessoa de seu representante legal, para deduzir a sua 
defesa, ante o Supremo Tribunal Federal.

Moreira  Alves27 preceitua  uma  diferença  entre  “o  controle  direto,  para  fins 

concretos, de intervenção da União nos Estados, e o controle direto, em abstrato, dos 

atos normativos federais e estaduais”.

Extrai-se  dos  pensamentos  doutrinários acima citados  que a  ação interventiva 

federal  será  deflagrada  pelo  Procurador-Geral  da  República,  na  qualidade  de 

representante  judicial  da  União,  em  face  do  Estado  ou  Distrito  Federal,  e  a  ação 

interventiva estadual será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de 

representante do Estado,  em face do Município,  com o objetivo de proteger  direitos 

subjetivos.

A segunda corrente doutrinária,  alentada por José Horácio Meirelles  Teixeira, 

Themístocles  Brandão Cavalcanti  e Célio Borja,  afirma que o processo originário da 

ação interventiva federal tem natureza objetiva, eis que não há litígio entre a União e o 

Estado ou Distrito Federal.

José  Horácio  Meirelles  Teixeira28 informa que: “na ação interventiva,  não há 

reparação de uma lesão, mas a própria declaração de inconstitucionalidade, como objeto 

principal da ação”.

Cavalcanti29 compreende que a ação em estudo possui um fim específico. Assim, 

diz este autor: “não resta dúvida que a apreciação da constitucionalidade é do conteúdo 

mesmo da ação interventiva, isto é, a sua matéria, uma vez que a confrontação do ato se 

faz necessariamente com os princípios constitucionais sensíveis”.

Para aqueles que consideram o processo objetivo, há o escopo de tutelar a ordem 

jurídica, expurgando os atos políticos inconstitucionais que ponham em risco a estrutura 

do Estado. 

27 ALVES, José Carlos Moreira. A evolução do controle de constitucionalidade no Brasil. in As garantias 
do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 6. 
28 TEIXEIRA, José Horácio Meirelles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1991. p. 436.
29 CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Do controle da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 
1966. p. 123.
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É  necessário  lembrar  que  a  primeira  corrente  está  em  consonância  com  o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

3.2 COMPETÊNCIA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 102, I, “a”, 

atribui  ao  Supremo  Tribunal  Federal  a  competência  para  o  processamento  e  o 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade interventiva federal. 

Em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade interventiva estadual, a 

Constituição  de  1988  estabelece  no  art.  35,  IV,  que  a  intervenção  estadual,  a  ser 

decretada pelo Governador do Estado, dependerá de provimento de representação para 

assegurar a observância de princípios apontados na Constituição Estadual ou para prover 

a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Provimento este que será dado pelo 

Tribunal de Justiça local.  

3.3 LEGITIMAÇÃO

O  artigo  36,  III,  da  CRFB/88,  outorga  ao  Procurador-Geral  da  República  a 

legitimidade ativa para propositura da ADIn interventiva federal. 

A  legitimidade  ativa  para  a  propositura  da  ADIn  interventiva  estadual  é 

conferida, no artigo 129, IV, da CRFB/88, ao Procurador-Geral de Justiça.

No pólo  passivo  da  relação  processual,  figurará  o  ente  federativo  ao  qual  se 

imputa a alegada inobservência de princípio sensível. A representação desse órgão, em 

juízo, compete ao chefe da respectiva Procuradoria-Geral, como determina o art. 132 da 

Constituição de 1988.
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3.4 OBJETO

A ADIn interventiva federal tem como objeto lei ou ato normativo estadual que 

desobedecer aos princípios constitucionais sensíveis da Constituição, já  mencionados. 

E, conforme artigo 32, § 1º, da CRFB/88, também constitui objeto dessa ação lei ou ato 

normativo distrital de natureza estadual.

Barroso30 lembra que, inicialmente, a jurisprudência admitia que apenas os atos 

normativos  estivessem  sujeitos  à  ação  direta  interventiva.  Mais  tarde,  o  Supremo 

assinalou que um ato específico podia ser objeto de controle. A evolução progrediu no 

sentido  de  que  também  as  omissões  do  Poder  Público,  em  situações  determinadas, 

podiam  dar  ensejo  à  intervenção  federal.  Esse  avanço  no  posicionamento  da 

jurisprudência, no tocante a não exigir que o ato seja necessariamente normativo e o de 

que  a  omissão  também possibilita  esse  controle,  ganhou relevância  notadamente  em 

relação à proteção de um princípio sensibilíssimo, qual seja: a proteção dos direitos da 

pessoa humana. 

Já a ADIn interventiva estadual  tem como objeto lei  municipal  que violar  os 

princípios indicados na Constituição do Estado. 

3.5 PROCESSO E JULGAMENTO

O procedimento  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  é  regido pela  Lei  n. 

4.337/64, promulgada na vigência da Constituição de 1946, e recepcionada na maior 

parte de seus dispositivos. Também, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

nos artigos 350 a 354, faz alusão ao procedimento em questão. Aplicam-se, ainda, os 

artigos 19 a 22, da Lei 8.038/90, no que couber.

30 Op. Cit. p. 277-288.
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O princípio constitucional sensível que se supõe estar violado deve ser indicado 

na  petição  inicial,  sob  pena  da  mesma  ser  considerada  inepta.  Os  documentos 

imprescindíveis para comprovar a impugnação deverão ser anexados à inicial.

O despacho liminar será proferido pelo relator. Este também poderá dispensar as 

informações das autoridades ou órgãos autores do ato, objeto da impugnação, quando 

entender que há relevante interesse de ordem pública. O relator convocará, então, sessão 

para julgamento. 

Após, análise em conjunto dos dispositivos da Constituição, do RISTF e da Lei 

n. 4.337/64, que tratam do tema, denota-se o seguinte: julgado procedente o pedido de 

intervenção federal, obedecido o quorum qualificado previsto no artigo 97, da CRFB/88, 

a  intervenção não ocorrerá  automaticamente.  Consoante  o  artigo 354,  do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do STF requisitará a intervenção ao 

Chefe do Poder Executivo Federal. Este, conforme o comando insculpido no artigo 36, § 

4º, da CRFB/88, restringir-se-á a sustar a execução do ato impugnado. Só em caso de 

insuficiência dessa medida para o restabelecimento da normalidade, é que a intervenção 

federal será decretada pelo Presidente da República. Nomeia-se, então, um interventor 

para  a  execução  da  medida  adotada  e  afasta-se  de  seus  cargos  as  autoridades 

responsáveis.   Cessados  os  motivos  que  levaram  a  decretação  da  intervenção  e  na 

ausência de impedimento legal, as autoridades afastadas retornarão aos seus cargos Tudo 

isso em consonância com os artigos 36, §§ 1º e 4º e 84, X, da Constituição de 1988. 

Quanto à ADIn estadual, a Lei n. 5.778, de 16 de maio de 1972, prescreve que 

essa ação seja regulada, no que for aplicável, pela Lei n. 4.337/64. Também deve ser 

observado o disposto na Constituição de cada Estado, que deve estar em consonância 

com a Constituição da República Federativa do Brasil, em obediência ao princípio da 

simetria.

3.6 CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
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A possibilidade  da  concessão  de  medida  liminar  em sede  de  ação  direta  de 

inconstitucionalidade interventiva não é pacífica na opinião dos doutrinadores.

Uma  parte  da  doutrina  sustenta  a  inadmissibilidade  desse  provimento  de 

urgência,  sob  o  seguinte  fundamento:  o  artigo  102,  I,  “p”  da  CRFB/88,  permite  a 

concessão da medida no processo de ação direta de inconstitucionalidade genérica, não 

sendo, portanto, aplicável para a ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

Outra corrente doutrinária admite a concessão de liminar. Defende, essa corrente, 

que a norma contida no artigo 2˚, da Lei n. 5.5778/72, seria aplicável a ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva. Essa norma permite que o relator da ação direta de 

inconstitucionalidade interventiva estadual, mediante solicitação do Chefe do Ministério 

Público Estadual, suspenda liminarmente o ato impugnado. 

Guilherme Peña de Moraes31 apresenta a justificativa mais adequada, ao se filiar 

ao entendimento da inadmissibilidade do provimento de urgência. A posição do autor é a 

seguinte: 

Premissa  Vênia,  ainda  que  em contraste  com  a  opinião  de  um dos  mais 
prestigiados autores nacionais, entendemos ser inadmissível a concessão de 
medida  liminar,  já  que pronunciamento  de  urgência  não pode  implicar  na 
antecipação  de  efeitos  práticos  inalcançáveis  pelo  provimento  final,  que  é 
restrito  à  declaração  de inconstitucionalidade  do  ato de  poder  estadual  ou 
distrital, acompanhada de requisição de intervenção federal ao Presidente da 
República.

O Supremo Tribunal  Federal,  segundo  Guilherme  Pena, admitiu  a  suspensão 

liminar do ato impugnado, na vigência da Lei n. 2.271/54, que foi revogada pela Lei 

5.778/72.

3.7 A DECISÃO E SEUS EFEITOS

A lição de Barroso mostra que os efeitos da decisão devem ser analisados sob 

três aspectos: subjetivo, objetivo e temporal. 

31 MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional: teoria da constituição. 4. ed. rev. ampl. e atual. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 257-258.
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Subjetivamente,  a  decisão  possui  índole  mandamental.  O  julgamento 

improcedente do pedido na ADIn interventiva inviabiliza a intervenção federal, pois o 

ato motivador da ação viola princípio sensível. Já a procedência do pedido, nos dizeres 

de  Gonçalves  Ferreira  Filho32,  impõe  a  intervenção,  não  havendo  qualquer 

discricionariedade por parte do Presidente da República. Assim, menciona o autor: “Tal 

intervenção será requisitada pelo STF, devendo, portanto, ser obrigatoriamente decretada 

pelo Presidente no exercício de sua competência vinculada”. No mesmo sentido, acentua 

Barroso33:  

Ao contrário do que ocorre em outras hipóteses do art. 34 da Constituição, em 
que a intervenção é uma competência política discricionária, aqui o ato do 
Presidente  é  vinculado,  não  havendo  espaço  para  que  formule  juízo  de 
conveniência  e  oportunidade.  E  é  natural  que  seja  assim,  uma vez  que  a 
providência tem por fim assegurar a observância de princípios constitucionais 
basilares, cuja guarda incumbe precipuamente ao STF (CF, art. 102, caput).

Denota-se,  assim,  que  a  ação,  ora  analisada,  não  visa  à  declaração  de 

inconstitucionalidade de uma determinada norma. Destina-se, apenas, a apreciação de 

um conflito entre a União e um Estado-membro, servindo simplesmente de pressuposto 

para a obtenção da intervenção federal. 

Objetivamente,  a  decisão  pela  procedência  do  pedido  não  modifica  o 

ordenamento jurídico, pois não traz como resultado a nulidade ou ineficácia do ato que 

ocasionou a representação.  

É necessário expor que, embora a regra seja a intervenção federal em relação ao 

Poder Executivo. Excepcionalmente, ela pode se dar em nível de qualquer dos Poderes, 

dependendo do órgão estatal que ameace a soberania nacional. 

No que se refere ao aspecto temporal,  a decisão possui  eficácia  ex nunc.  Ela 

determina  que  o  chefe  do  Poder  Executivo  decrete  a  intervenção.   Todavia,  as 

providências por ele tomadas ultrapassam os efeitos próprios da ADIn interventiva, eis 

que esta ação não gera efeito sobre a  conjuntura de inconstitucionalidade informada à 

Corte. 

32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. v.1. São Paulo: 
Saraiva, 1990. p. 233.
33 Op. Cit. p. 292.
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Entretanto,  Barroso34 propala  que  se  o  decreto  de  intervenção  se  limitar  a 

suspender os efeitos do ato impugnado, é natural que a medida seja dotada de eficácia ex 

tunc, dado o entendimento predominante no direito brasileiro sobre a natureza dos atos 

inconstitucionais, ou seja, tais atos são nulos.    

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrou-se,  através  da  presente  pesquisa  que  a  intervenção  somente  é 

possível nas hipóteses expressas na Lei Maior. 

Também  restou  evidenciado  que  a  atribuição  para  apreciar  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade interventiva foi dada ao Supremo Tribunal Federal, bem como a 

legitimação para a propositura dessa ação é exclusiva do Procurador-Geral da República 

ou do Procurador-Geral de Justiça, conforme seja, respectivamente, federal ou estadual a 

ação em questão.

No entanto, o Ministério Público, nos termos do artigo 127, § 1º, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, goza de autonomia funcional, não estando 

obrigado, assim, ao ajuizamento da ação objeto desse estudo.

Em que pese posição doutrinária, negando a possibilidade do cidadão figurar no 

pólo  ativo  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  interventiva,  conclui-se  pela 

necessidade de sua inclusão no rol dos legitimados. A uma pelo motivo imediatamente 

exposto, ou seja, impossibilidade de impor ao Ministério Público a propositura da citada 

ação. A duas, porque se o legislador constituinte inseriu os direitos da pessoa humana 

dentre  os  princípios  constitucionais  sensíveis,  deverá  ser  atribuído  aos  seus  titulares 

ampla possibilidade de se rebelarem contra qualquer ato que ponha em risco tal direito. 

A  três,  porque  se  a  participação  popular  representa  um  dos  pilares  do  Estado 

Democrático de Direito, a legitimação do cidadão deve ser a mais ampla possível, de 

forma que ele seja também ouvido na esfera de coerência das leis ou dos atos normativos 

com a Lei Fundamental de sua nação. 

34 Ibid. p. 294.
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Conclui-se,  então,  que  a  possibilidade  dos  cidadãos  de  se  voltarem  contra 

qualquer  violação  aos  ditames  constitucionais  é  imprescindível  para  demonstrar  a 

seriedade do processo democrático, sob pena de se afirmar que o interesse deles limita-

se, tão somente, a preservar parcela da Constituição. 
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RESUMO

O artigo visa  apresentar  inicialmente  uma reflexão  e  construção  teórica  baseada na 

teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas, com a finalidade de contextualizar 

sobre  a  necessidade  de  se  exercitar  a  cidadania  na  democracia  participativa,  de  tal 

maneira que os atores sociais busquem construir alternativas favoráveis que contribuam 

para  o  enfrentamento  da  pobreza,  da  exclusão  social  e  das  desigualdades  sociais, 

fenômenos esses destoantes na comunicação e entraves para que se reconheça o outro 

como sujeito de direitos. Por conta disso, evidencia-se aqui a importância do direito 

como meio de comunicação apto para a emancipação individual e coletiva no mundo 

vivido. 
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ABSTRACT

The article presents initially a reflection and theoretical construction based in the theory 

of the Communicative Action of Jürgen Habermas, with the purpose of put into context 
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about the need of be exercised the citizenship in the participatory democracy, in such a 

way that the social actors are going to build favorable alternatives that contribute for the 

clash  of  the  poverty,  the  social  exclusion  and  the  social  inequalities  discordant 

phenomena in the communication and citizen of rights. Due to that, here it is evidenced 

the importance of the right as way of communication capable for the individual and 

collective emancipation in the lived world. 

KEYWORDS

CITIZEN, RIGHT, PARTICIPATORY DEMOCRACY, LOCAL SPACE

À GUIZA DA INTRODUÇÃO

Percebe-se no cenário global que a realidade de muitos países coaduna quando a 

questão volta-se para os fenômenos da pobreza e da exclusão social. Embora, a cultura e 

o modo de viver de cada sociedade tenham algumas peculiaridades, a estrutura delas é 

constituída  para  se  tentar  proporcionar  um convívio  que  recepcione  a  todos,  de  tal 

maneira que os seus cidadãos tenham suas necessidades atendidas, e sintam-se incluídos 

socialmente. Resulta ainda, que embora os seres humanos fossem criados para viverem 

juntos, a estrutura que forma a rede para esse convívio não é plenamente satisfatória, 

pois  independentemente  de  firmarem  um  pacto  social,  os  sujeitos  não  conseguem 

desvinciliarem-se do ego, e deixam-se dominar pelo interesse particular, ambicionando 

o sucesso de poucos em prol do sacrifício da maioria. Conseqüentemente, o pacto social 

é comprometido por rupturas e distorções da linguagem, levando a predominância do 

egoísmo, individualismo e do consumismo. 

Nesse cenário nefasto, que não se caracteriza apenas no Brasil,  muitos sujeitos 

deixam de ser reconhecidos como cidadãos e são lançados às margens periféricas da 

sociedade,  podendo  assim  também  ser  caracterizado  como  uma  ação  não-social  e 

instrumental fruto da falta de entendimento e esclarecimento pela comunicação entre os 

homens.Por conta disso, surgem as seguintes indagações oriunda de tamanha inquietude 

e  reflexão social.  Como incluir  e reconhecer  o  outro diante  de tantas desigualdades 
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sociais no cenário contemporâneo? Ou como incluir e reconhecer o outro frente aos 

fenômenos da pobreza e da exclusão social?

Por conseguinte, para responder a essa questão, será preciso percorrer os seguintes 

caminhos:  os  discursos  do  poder  que  estão  dispostos  na  sociedade,  a  Ação 

Comunicativa  de  Jürgen  Habermas,  a Ação  Comunicativa  como  procedimento 

emancipatório no exercício da democracia e por último a pobreza e a exclusão social 

como desafios para a concretude da inserção do outro no espaço local. 

1.Os discursos do poder: uma interface com a racionalidade  

Para se tentar compreender os fenômenos da pobreza, e da exclusão social, assim 

como  as  desigualdades  sociais  que  perpassam  e  provocam  imensas  rupturas  nas 

sociedades  modernas,  faz-se  necessário uma retomada teórica  sobre os  discursos  do 

poder, isto é, procurar desvelar os sentidos construídos e reconstruídos aos conceitos 

como: sujeito,  homem,  poder,  razão,  emancipação,  cidadania,  democracia  e  contrato 

social. 

De imediato, a leitura se dá na concepção de Michel Focault, que foi um grande 

pensador  que  teve  a  coragem  de  desmascarar  as  ditas  verdades  que  não  eram 

mencionadas ou trazida a tona de maneira clara a sociedade. Seu pensamento serviu 

para se refletir sobre até aonde se dá o domínio dos homens pelo poder ou é o poder, 

esse ente abstrato que ao gerar encantamento sobre eles, também os domina? Portanto, 

para  Foucault, nos enunciados dos discursos, sejam falados ou escritos, estão no seu 

interior  o  poder,  que  se  modifica  de  forma  global.  Além disso,  o  poder  não se  dá 

exclusivamente pela repressão, pois se assim o fosse, tornaria tal  noção inadequada, 

pois a repressão não dá conta do que existe de produtor no poder.  A esse respeito 

Foucault explica:

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que 
ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, 
produz  coisas,  induz  ao  prazer,  forma  saber,  produz  discurso.  Deve−se 
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considerá−lo como uma rede produtiva que atravessa  todo o corpo social 
muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir.1

Assim sendo, pode-se considerar que o discurso da modernidade se assenta em 

algumas invenções, como os conceitos de sujeito, infância e adolescência na tentativa de 

estabelecer liames e mecanismos de controle sobre o corpo social. Significa dizer, que 

por exemplo, na categoria de sujeitos, o discurso volta-se para implementar mecanismos 

que despersonalizem os indivíduos, deixando-os alienados e na condição contínua de 

obediência.2  

Ademais,  a  luta de Michel  Foucault  assenta-se nos  jogos  de poder e  jogos  de 

relação com o eu, ou seja, a subjetivação, que representam lutas de possível modificação 

no espaço. Porém, a inversão do poder que produz “assujeitados” docilizados de corpos 

dóceis e  controlados e  que somente se mantém, porque permitem ser domesticados, 

somente ocorrerá pela microfísica das relações de poder que atravessam os indivíduos.3 

Logo, o indivíduo precisa compreender que o poder o constitui de maneira periférica; 

que não há nenhuma possibilidade de exercício de poder sem que se constitua discursos 

de verdade universalizadas, e principalmente que ele permita –se obedecer, deixando-se 

dominar.4 

No que tange ao discurso sobre a democracia, Muller expõe com propriedade o 

que precisa ser desmascarado:

Admite-se geralmente  que a  democracia  é  o  projecto político  que melhor 
corresponde  ao  de  uma  sociedade  de  justiça  e  liberdade.  Mas  o  próprio 
conceito  de  democracia  encontra-se  coberto  por  uma  ambigüidade 
fundamental.  Segundo  o  seu  sentido  etimológico,  a  palavra  democracia 
significa  “governo  do  povo”,  pelo  povo  e  para  o  povo”,  para  retomar  a 
expressão  utilizada  pela  Constituição Francesa  para  definir  o  princípio  da 
República. Mas a palavra democracia significa igualmente um governo que 
respeita as liberdades e os direitos do homem, de qualquer homem e de todos 
os homens. É claro que estes dois significados não são contraditórios, mas 
para realizar a democracia, o povo deve trazer consigo a exigência ética que 
funda o ideal democrático. A democracia é uma aposta na sabedoria do povo. 

1 FOUCAULT, Michel.  A Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 
2001, p. 08.
2 BAQUERO, Rute; KEIL, Ivete. É possível a emancipação social? Poder e empoderamento em Michel 
Foucault e Paulo Freire. In: BAQUERO, Marcello. (Org.). Capital social, desenvolvimento sustentável e  
democracia na América Latina. Porto Alegre: UFRGS, 2007.
3 Ibidem.
4 Ibidem, p. 208-209.
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Infelizmente, a sabedoria democrática do povo nem sempre está presente no 
acontecimento  político.  O  povo pode tornar-se  uma  multidão,  e  a  paixão 
apodera-se mais facilmente de uma multidão do que a razão. Na realidade, a 
verdadeira democracia não é popular, mas cidadã. A democracia que ser o 
governo dos cidadãos, pelos cidadãos e para os cidadãos. É a cidadania de 
cada  mulher  e  de  cada  homem da  cidade  que  funda  a  democracia.  É  o 
exercício  da  cidadania  que  dá  à  existência  do  indivíduo  a  sua  dimensão 
pública.5 

Com isso, compreende-se que  a democracia na prática não significa o poder do 

povo, pois para Muller,  o exercício da cidadania é pressuposto para a democracia e 

limita o poder dos governantes que pode tornar-se arbitrário.6 Além disso, as decisões 

públicas hodiernamente são decididas pela sociedade, leia-se, um grupo dominante, que 

impõe  seus  interesses  de  sobremaneira  dissimulada,  isto  é,  por  códigos  sociais 

compreensíveis apenas pelos indivíduos que se dão conta da existência do poder, e que 

esse também pode ser construtivo, quando se enxergue a realidade e se propõe resistir e 

lutar  pela  subjetivação  e  pelo  empoderamento  (como  sinônimo  de  “livrar-se  da 

submissão”) como processo de construção da emancipação social.7Dito diversamente, 

Santos citado por Marisa Feffermann, entende que: 

O contrato social é a metáfora fundadora da racionalidade social e política da 
modernidade ocidental e assenta-se a partir de três pressupostos: um regime 
de valores, um sistema comum de medidas, um espaço-tempo privilegiado. 
Esses princípios são congruentes entre si no espaço de deliberação política e 
do  processo  judicial.  As  sociedades  modernas  têm  seu  funcionamento 
ideológico e político na idéia do contrato social e seus meios reguladores. O 
contrato  social  produz  ou  deveria  produzir  bens  públicos,  ou  seja: 
legitimidade  para  governar,  bem  estar  econômico  e  social,  segurança  e 
identidade coletiva, no final resultar em bem comum.8 

A democracia deveria externar o manifesto ou o contrato social que demandasse 

aos interesses da coletividade, mas a realidade é diversa da proposta idealizada ou “dita” 

ter sido construída para a maioria, pois “a predominância da estrutura dos processos de 

exclusão descaracteriza o contrato social”.9 Em outros termos, a descaracterização do 

5 MULLER, Jean- Marie. O princípio de não-violência. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 146.
6 Ibidem, p. 147.
7 BAQUERO, Rute; KEIL, Ivete. É possível a emancipação social? Poder e empoderamento em Michel 
Foucault e Paulo Freire. In: BAQUERO, Marcello. (Org.). Capital social, desenvolvimento sustentável e  
democracia na América Latina. Porto Alegre: UFRGS, 2007, p. 214.
8 FEFFERMANN, Marisa. Vidas Arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2006, p.243.
9FEFFERMANN, Marisa. Vidas Arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2006, p.243.
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contrato  social  afasta  o  exercício  da  democracia  pelos  homens,  o  que 

conseqüentemente, impossibilita a inclusão do outro na sociedade moderna.

No  entanto,  Jürgen  Habermas,  embora  concorde  que  existam  dissimulações, 

distorções na linguagem que o poder utiliza nas relações entre as pessoas e a sociedade, 

considera que o poder é limitado. Nesse sentido não concorda completamente com a 

visão de Michel Foucault, pois se assim o fosse, então tudo estava acabado. Portanto, 

por considerar a modernidade um projeto inacabado acredita que exista em meio a tanta 

coisa negativa uma razão que possibilite aos homens dissernimento e entendimento para 

a construção de uma sociedade melhor.10 Logo:

 [...]  ele  procura  apoiar  seu  pensamento  esclarecedor  numa  teoria  da 
racionalidade que abandona o purismo da razão pura, amparando-se numa 
razão comunicativa, situada historicamente, na  praxis  social, que é o lugar 
onde  a  razão  poder  ser  mediada  concretamente  como  seu  “outro”.  O 
esclarecimento passa a ser visto como um processo de argumentação, que 
tende  reiteradamente  à  tarefa  de  mediação  entre  razão  e  não-razão,  entre 
razão e a esfera do poder, da dominação.11 

Para Habermas “o estado humano emancipado, reconciliado e feliz é caracterizado 

pela antecipação de uma convivência no contexto de uma comunicação não coagida 

[...].”12Em linhas gerais, esse pensador refuta a critica à razão feita pelos autores: F. 

Nietzsche ,Foucault, M. Heidegger e J. Derrida, como uma negação a continuidade do 

discurso da modernidade, não propondo uma saída para o esclarecimento.13

Nesse  sentido,  diante  das  constatações  referentes  aos  discursos  do  poder, 

evidenciando  a  razão  e  o  poder  na  sociedade,  buscar-se-á  verificar  dentro  de  tais 

distinções  uma breve  compreensão sobre  a  teoria  da  Ação Comunicativa  de Jürgen 

Habermas. 

2 As ações sociais em Habermas: comunicativa e instrumental

10SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Jürgen Habermas: razão comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1989. 3 ed., p. 21-22.
11 Ibidem, p. 22.
12 Ibidem, p. 22.
13 Ibidem, p. 35.
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Em meados do século XX, com a introdução da Teoria da Ação Comunicativa no 

contexto  das  idéias  científicas,  o  desafio  de  Habermas  se  acentuou  em  deixar 

evidenciado que  com tais  inquietudes  sobre  o a  tecnicidade,  o  positivismo,  como a 

influência da mídia nas relações pessoais dos sujeitos dentro das sociedades modernas, 

os  colocando  em uma  condição  de  alienação,  seria  possível  em meio  a  tudo  isso, 

encontrar alguma razão que sinalizasse para a efetiva comunicação, ou seja,  a razão 

comunicativa. Pois bem, essa mudança de paradigma ocorre pelo fato do abandono do 

sujeito-objeto, assumindo em seu lugar, o sujeito-linguagem.14 

Embora continue com a idéia de especificar a forma como uma teoria da sociedade 

possa  ser  crítica  e  reconstrutora,15 ele  desenvolve  a  teoria  do  agir  comunicativo, 

insistindo e procurando uma razão que supere a instrumental, pois acredita que existe 

outra  razão  nas  inúmeras  atividades  humanas  regidas  pelo  interesse  e  pelo  acordo 

recíproco.  Diga-se  de  passagem,  a  possibilidade  da  razão  não  ser  apenas  uma 

desveladora do poder e sim uma razão fomentadora nos processos públicos com caráter 

emancipatório.16 

Dito de outra maneira, o projeto de Habermas propõe a ruptura do paradigma do 

conhecimento de objetos em substituição ao paradigma do entendimento que se dá entre 

os  sujeitos  capazes  de  falar  e  agir.17 Além disso,  ele  “descobre  que  o  interesse  em 

emancipação está inserido na própria estrutura da linguagem, em especial nos atos de 

fala voltados ao entendimento e ao consenso”.18

14 HELFER, Inácio. Inclusão do outro, dever moral e direito segundo Habermas. In:Rogério Gesta Leal et 
al.(org.).  Direitos  Sociais  e  políticas  públicas:  desafios  contemporâneos.  T.  6.  Santa  Cruz  do  Sul: 
EDUNISC, 2006 p.1625
15 HABERMAS,  Jürgen.  Teoria  de  la  Acción  Comunicativa: Vol.  I,  Racionalidade  de  la  Acción  y 
racionalización Social. Tradução de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1988 a v.I, p.493. Frente 
a lo cual, quiero, por mi parte insistir en que el programa de la primera Teoría Crítica fracasó, no por este  
o aquel  azar,  sino por el  agotamiento del paradigma de la filosofía  de la  consciencia.  Voy tratar  de 
mostrar que el abandono de ese paradigma, su sustitución por una teoría de la comunicación, permite 
retornar  a  una  empresa  que  en  su  momento  quedó  interrumpida com  la  “Crítica  de  la  Razón 
Instrumental”; este cambio de paradigma permite un replanteamiento de las tareas que tiene pendientes la 
Teoría Crítica de la sociedad.
16 HELFER, Inácio.Inclusão do outro, dever moral e direito segundo Habermas. In:Rogério Gesta Leal et 
al.(org.).  Direitos  Sociais  e  políticas  públicas:  desafios  contemporâneos.  T.  6.  Santa  Cruz  do  Sul: 
EDUNISC, 2006 p.1625.
17 SIEBENEICHLER,  Flávio  Beno.  Jürgen  Habermas:  razão  comunicativa  e  emancipação.  Rio  de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989,p.61.
18 Ibidem, p.87.
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A  teoria  da  Ação  Comunicativa  desenvolvida  por  Jürgen  Habermas  tem  por 

finalidade desvelar e analisar de sobremaneira crítica as sociedades modernas que se 

fundam no positivismo, e principalmente exercem seus imperativos pela razão técnica e 

instrumental, em virtude do capitalismo avançado. De fato, os estudos realizados por 

Habermas são na direção de se buscar um novo entendimento de racionalidade, que se 

concretiza pela ação comunicativa.  Evidencia-se aqui,  que Habermas ao desenvolver 

essa  teoria  se  propôs  a  ampliar  o  conceito  de  razão,  enfatizando  a  importância  da 

linguagem na relação intersubjetiva. Nesse aspecto, pode-se afirmar que para o autor a 

razão  é  comunicativa  ou  dialógica,  devendo  ser  observado  o  melhor  argumento.19

Quanto a racionalidade, em síntese, refere-se à “disposição por parte do sujeito falante e 

atuante de adquirir e utilizar um saber falível”.20 

A esse respeito Siebeneichler explica que:

O  conceito  “razão  comunicativa”  ou  “racionalidade  comunicativa”  pode, 
pois, ser tomado como sinônimo de agir comunicativo, porque ela constitui o 
entendimento  racional  a  ser  estabelecido  entre  os  participantes  de  um 
processo de comunicação que se dá sempre através da linguagem, os quais 
podem estar voltados, de modo geral, para a compreensão de fatos do mundo 
objetivo,  de  normas  e  de  instituições  sociais  ou  da  própria  noção  de 
subjetividade.21

Desse modo, pode-se entender que as palavras razão e racionalidade podem ser 

consideradas  como  sinônimos  de  agir  comunicativo,  pois  os  participantes  de  um 

determinado processo de comunicação exporão pela linguagem seus argumentos sobre 

os fatos de maneira racional. Dito de outro modo pode-se dizer que os seres humanos 

são racionais,  mas os seus  atos  ou a maneira  de  agirem, afastando-os do interesse 

mútuo  e  não se  desprendendo  de  interesses  que  alimentam exclusivamente  os  seus 

“egos” estarão sendo irracionais.22 
19 IAROZINSKI,  Maristela  Heidemann.  Contribuições  da  teoria  da  ação  comunicativa  de  Jürgen 
Habermas para  a  educação tecnológica.  Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Tecnologia, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, Curitiba, PR, 2000. p. 
10. Disponível em: <www.ppgte.cefetpr.br/dissertacoes/2000/maristela.pdf. >Acesso em 17 maio 2006, 
p.19.
20 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p.291.
21SIEBENEICHLER, Flávio Beno. Jürgen Habermas: razão comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1989,p.66.
22 IAROZINSKI,  Maristela  Heidemann.  Contribuições  da  teoria  da  ação  comunicativa  de  Jürgen 
Habermas para  a  educação tecnológica.  Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
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Nesse contexto, pode-se perceber ainda que a razão comunicativa faz parte do 

mundo vivido,  o qual  é  constituído por símbolos que originam-se das  interações e 

vivências  entre  os  sujeitos  e  que  são  transmitidos  de  uma  geração  a  outra  pela 

comunicação.  Quanto a esse aspecto note-se a possibilidade de auto-conhecimento e 

emancipação  pela  liberdade  que  se  poderá  alcançar  na  rede  de  socialização 

comunicativa entre os indivíduos.23

Em linhas gerais,   a teoria crítica da sociedade é subdividida em dois grandes 

mundos: o Mundo do Sistema e o Mundo da vida. Considera-se o mundo do sistema 

como o mundo formal, das regras, das leis, das normas, que interfere na organização da 

sociedade, em outros termos, um mundo “artificial” de criação humana, que tem por 

finalidade o êxito e o domínio sobre a natureza. Entre as características mais relevantes, 

destacam-se: os modos de produção e reprodução são artificiais,  a relação é entre o 

Estado e  a  Economia,  predominância  de  poder  e  dinheiro,  Conhecimento voltado a 

interesses,  a  relação  centra-se  a  fins,  a  ação  que  o  constitui  é  a  instrumental  e/ou 

estratégica e a premissa maior direciona-se para o sucesso e o domínio.24 

Por outro lado, o mundo da vida significa o “lugar transcendental” do indivíduo, 

no qual ele está inserido, sendo impossível manter uma atitude de distância.25Dito de 

outra  maneira,  é  o  lugar  das  relações  espontâneas,  dos  vínculos  que  jamais  foram 

questionados, das necessidades básicas, incluindo os seus sentimentos e percepções.No 

entanto, o mundo do sistema tenta controlá-lo gerando problemas como:  a miséria, a 

exclusão social, a violência , submissão e o aniquilamento.26 Nota-se também algumas 

Graduação em Tecnologia, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, Curitiba, PR, 2000. p. 
10. Disponível em: <www.ppgte.cefetpr.br/dissertacoes/2000/maristela.pdf. >Acesso em 17 maio 2006, 
p.20.
23 Ibidem, loc. cit.
24IAROZINSKI,  Maristela  Heidemann.  Contribuições  da  teoria  da  ação  comunicativa  de  Jürgen  
Habermas para  a  educação tecnológica.  Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Tecnologia, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, Curitiba, PR, 2000. p. 
10. Disponível em: <www.ppgte.cefetpr.br/dissertacoes/2000/maristela.pdf. >Acesso em 17 maio 2006, 
p.25-26. 
25 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, II: crítica de la razón funcionalista. Madrid: 
Taurus, 1999. p. 170-171. 
26 IAROZINSKI,  Maristela  Heidemann.  Contribuições  da  teoria  da  ação  comunicativa  de  Jürgen 
Habermas para  a  educação tecnológica.  Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-
Graduação em Tecnologia, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, Curitiba, PR, 2000. p. 
10. Disponível em: <www.ppgte.cefetpr.br/dissertacoes/2000/maristela.pdf. >Acesso em 17 maio 2006, 
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de suas peculiaridades: os modos de produção e reprodução são simbólicos, experiência 

comunicativa  intersubjetiva,  cultura,  linguagem  e  verdades  falíveis,  Conhecimento 

tácito, relação a meios e fins, a ação é comunicativa e o que se busca é o entendimento, 

a liberdade e autonomia reflexiva.27

Ademais, os sujeitos da fala para a construção do consenso podem ser autônomos 

ou independentes. Logo, a dependência ligada ao conteúdo de regras gramaticais, que os 

ligam  em  uma  determinada  comunidade.  Já  a  autonomia  dos  participantes  da 

comunicação  está  diretamente  relacionada  a  crítica,  ou  seja,  ao  potencial  de 

argumentação a respeito da pretensão que se pretende validar.  Contudo,  na guinada 

lingüística que se deu com relação a filosofia, certos conceitos foram preparados para 

possibilitar analisar a razão inserida no agir comunicativo.28

Habermas  percebe  e  constrói  sua  teoria  reformulando  o  significado  a 

racionalização social, não como a simples difusão de uma ação social com objetivos a 

determinados fins, que não fossem ao interesse de todos. Ao contrário, pressupõe que as 

ações sociais, à medida que avançam entre os interlocutores precisam ser coordenadas 

através  do  entendimento,  que  se  caracteriza  pelo  consenso  racionalmente  motivado. 

Pode-se afirmar que as  ações sociais  podem ser  consideradas  racionais,  quando tais 

decisões servem ou não de suporte ao consenso almejado nos processos de interpretação 

dos interlocutores. Portanto, no mundo vivido pode-se considerar racionalizado, quando 

permite aos seus participantes interagirem com o propósito de atingirem o consenso, 

reconhecendo e validando normativamente as pretensões relevantes para que se entenda 

na sociedade.29

Além disso,  o  individualismo  desencadeado  pelo  capitalismo,  assim como ,  a 

violência,  o poder, o dinheiro, a exclusão do outro na sociedade,  o descaso com as 

políticas  públicas  sociais,  representam  as  imagens  distorcidas  criadas  dentro  da 

sociedade,  que  conseqüentemente  explicitam a  instrumentalidade  dessas  ações30.  De 

tudo  isso,  interessa  ainda  dizer,  que  as  instituições  como,  por  exemplo,  as  que 
p.25-26.
27 Ibidem, loc. cit.
28 Ibidem, p. 53.
29 HABERMAS,  Jürgen.  Teoria  de  la  Acción  Comunicativa: Vol.  I,  Racionalidade  de  la  Acción  y 
racionalización Social. Tradução de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1988 a v.I, p.434.
30 Ibidem, p.436.
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constituem  os  meios  de  comunicação  coordenam  suas  ações  utilizando  valores 

instrumentais generalizados como o dinheiro e o poder.31 

Nesse contexto, existem duas maneiras de abordar o mundo da vivido, isto é pela 

ação não social: a ação instrumental e a outra se dá pela ação comunicativa32. A ação 

instrumental é orientada ao êxito de fins, ou seja, a linguagem utilizada para se atingir o 

meio independente dos fins. A ação comunicativa, também denominada estratégica, tem 

como premissa a relação social, que está voltada à comunicação com o outro. Além 

disso, as duas ações se valem da comunicação, porém, somente a ação comunicativa 

utiliza os potenciais  emancipatórios da comunicação, pois a mesma é orientada pela 

intersubjetividade e cooperação mútua.  33 Não há de se negar que as duas ações estão 

sempre se misturando, pois elas existem na comunicação, porém a ação comunicativa 

existe a cooperação e o consenso. 

3. A Ação Comunicativa como procedimento emancipatório no exercício da 

democracia

Ainda dentro desse cenário, pode-se reconhecer que a colonização do mundo da 

vida também decorre da incapacidade do sujeito enxergar o outro, apenas   visualiza 

quando o mesmo tem utilidade ou pelo que consome. Além disso, as pessoas agem 

violentamente  e  alimentam  rancores  quando  aderem  uma  identidade,  como  por 

exemplo,  identifica-se  com  um  determinado  time  de  futebol,  com  uma  facção 

criminosa, entre outros.  Nesse sentido entende Habermas:

Tendo como ponto de referência uma comunidade comunicativa alargada de 
forma ideal, a teoria moral abandona também todos os conceitos pré-sociais 
de pessoa. A individuação é apenas o reverso da socialização. Só por meio de 
relações de reconhecimento recíproco é que uma pessoa pode constituir  e 
reproduzir  sua  identidade.  Até  o  âmago  mais  interior  da  pessoa  está 
internamente  ligado  à  periferia  mais  externa  de  uma  rede  extremamente 
ramificada  de  relações  comunicativas.  A pessoa  só  se  torna  idêntica  a  si 
própria em proporção à sua exposição comunicativa.  As interações sociais 
que formam o Eu também o ameaçam-através das dependências em que ele 
se implica e das contingências a que ele se expõe. A moral actua como fonte 

31 Ibidem, p.436.
32HABERMAS, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa, I: racionalidad de la acción y racionalización 
social. Madrid: Taurus, 1987, p. 27.
33Ibidem, p. 367.
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de  equilíbrio  para  esta  susceptibilidade  inerente  ao  próprio  processo  de 
socialização.34

Ocorre que, com a guinada lingüística, o discurso é o eixo central, de maneira que 

seus participantes ao argumentarem, por exemplo, sobre o tema de demandas sociais e 

propostas de políticas públicas de inclusão social, precisam seguir regras no discurso, de 

tal forma que valide e legitime as pretensões de verdade na própria linguagem. Segundo 

Ludwig, deve ser observada as seguintes regras: todos os participantes do discurso em 

princípio são iguais e não devem ser excluídos de qualquer argumento. Além disso, a 

obrigação de argumentar é sem violência, pois pode eliminar o falante.35 

Logo, o discurso nada mais representa que o direito de uma sociedade que pela 

tensão do entendimento e desentendimento tem condições de racionalizar e objetivar 

conseqüentemente,  o  consenso.  A procura  pelo  consenso  não afasta  a  existência  de 

conflitos, pelo contrário, os conflitos são importantes para a instauração do consenso. 

Desse modo, discutir sobre o sistema de justiça brasileiro, representa a construção do 

consenso, distinguindo as ações sociais dentro da perspectiva habermasiana, isto é: a 

razão instrumental e a razão comunicativa.

Nesse  contexto  o Estado  democrático  de  direito  deve  ser  compreendido  como 

uma associação de cidadãos livres e iguais, e que o sentimento de pertença a um Estado 

esteja ligada ao princípio da voluntariedade.36 Do mesmo modo, não há de se falar em 

Estado  democrático  de  direito,  sem  relacioná-lo  ou  identificá-lo  como  um  espaço 

público constituído por cidadãos que tem condições de exercem tal pleito por estarem 

vivendo em uma democracia. Logo, atualmente não basta para um determinado Estado 

o sentimento de pertença entre os atores sociais, os mesmos precisam ter condições de 

exercerem  sua  cidadania  caracterizada  pela  busca  incessante  de  reconhecimento  de 

direitos e também de deveres em um espaço democrático. Além disso, também na rede 

comunicacional que esses atores sociais formam, precisam do direito para mediar suas 

relações interpessoais e de interesse coletivo. 

34 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Instituto Piaget, Lisboa, 1991, p. 96.
35 LUDWIG, C. L et al. Discurso e direito: o consenso e o dissenso. In: ____. Direito e discurso discursos 
do direito. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p.50-51.
36 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre factcidade e validade, volume II; tradução: Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 285.
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Assim sendo, Habermas ao propor a democracia procedimental, ele simplesmente 

está  dizendo  como  fazer,  pois  independente  das  diferenças  culturais  é  possível  as 

pessoas  entenderem-se  quando  tiverem  fortalecidos  o  direito  e  a  política  pela 

socialização comunicativa. Lembra ainda, que o modo discursivo de socialização tem 

que ser implantado através do medium do direito. Por conta disso, afirma que o direito 

positivo tem como premissa a redução da complexidade social, destacando entre tantos, 

os direitos fundamentais e os princípios do Estado de direito.37 

Nesse cenário entende-se que na esfera pública os atores sociais  predispõem a 

agirem  orientados  para  o  entendimento,  de  forma  que  os  conflitos  emanados  e 

discutidos  pelos  atos  de  fala  sejam  superados  pelos  argumentos  reconhecidos  e 

validados. Por vezes, a institucionalização do sujeito amarrado a burocracia, o poder, o 

dinheiro, tem por objetivo dissolver, fragmentar e esfacelar a esfera pública38 . 

À medida que se propõe estudar o discurso prático e a função do direito nessa rede 

de comunicação compartilhada ou invadida por aspectos  negativos como a exclusão 

social,  o  processo  democrático  também  é  importante  para  o  enfrentamento  e 

disponibilidade  de  pautar  os  debates  que  se  preocupem em concretizar  as  políticas 

públicas. Assim sendo, o modelo de democracia para Habermas, postula a inclusão de 

todos os cidadãos na base de igualdade de direitos,39 tendo a esfera pública com seus 

plexos  de autonomia públicos (cidadão e Estado) e privados (cidadão e sociedade)40 o 

espaço  propicio  para  o  exercício  da  democracia  e  conseqüentemente  exercício  da 

autonomia política e por sua vez da cidadania.Por outro lado, a consciência de uma 

37 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre factcidade e validade, volume II; tradução: Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 55.
38 HABERMAS, Jürgen.  Direito e democracia: entre factcidade e validade, volume II; tradução: Flávio 
Beno  Siebeneichler.  Rio  de  Janeiro:  Tempo  Brasileiro,  2003.  p.  93HABERMAS,  Jürgen.  Direito  e  
democracia: entre factcidade e validade, volume II; tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro,  2003.  p.  92. A esfera  pública  pode  ser  descrita  como uma rede  adequada  para  a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 
sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões  públicas enfeixadas em temas específicos. [...] A 
esfera  pública  constitui  principalmente  uma  estrutura comunicacional do  agir  orientado  pelo 
entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não com as  funções 
nem com os conteúdos da comunicação cotidiana.
39 HABERMAS, Jürgen.  Era das transições. Tradução e introdução de Flávio  Siebeneichler.  Rio  de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
40 Ibidem, p.155-156.  
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sociedade democrática desaparece quando não se acredita mais que a política seja o 

principal meio de que uma sociedade disponha para influir sobre si mesma através da 

vontade de seus cidadãos, que utilizam o discurso prático para se entenderem.41 

Por outro lado, sobretudo se pensar Habermas não desconhece a existência dos 

mais  diversos  interesses  que  movem  as  decisões  na  esfera  pública,  colonizando  o 

mundo  da  vida  com  as  distorções,  as  invasões  ou  as  ações  instrumentais,  porém, 

entende que tais decisões devem ser regulados procedimentalmente, por se estar em um 

Estado democrático de direito que deve assegurar e garantir as mesmas condições de 

participação no discurso, que sinalize para o compromisso eqüitativo, muito embora os 

atores também estejam orientados para o êxito.42

Nesse  sentido,  a  pobreza,  a  exclusão  social  e  as  desigualdades  sociais  são 

exemplos  de  imoralidade  na  sociedade  quanto  tantos  outros,  sem  dúvida  alguma, 

emerge a idéia de inclusão do outro como dever moral as pessoas. Assim sendo, pelo 

princípio  da  universalização,  todos  precisam ser  incluídos  na  sociedade,  por  isso,  a 

universalização não é uma máxima acabada e que deva recepcionar os “iguais”, também 

é preciso respeitar e acolher os diferentes.  43 Do mesmo modo, se entende que com a 

universalidade, prevaleça a vontade geral, de maneira que supere o contexto particular e 

que as diferenças sejam resolvidas pela interação e o acordo.44 

41 HABERMAS, Jürgen.  Era das transições. Tradução e introdução de Flávio  Siebeneichler.  Rio  de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.12.
42 NEVES,  Marcelo.  Do consenso ao  dissenso: o  Estado  democrático  de  direito  a  partir  e  além de 
Habermas.  In:  SOUZA,  Jessé  (org.).  Democracia  hoje.  Novos  desafios  para  a  teoria  democrática 
contemporânea. Brasília: UnB, 2001, p. 124.
43 HELFER, Inácio.Inclusão do outro, dever moral e direito segundo Habermas. In:Rogério Gesta Leal et 
al.(org.).  Direitos  Sociais  e  políticas  públicas:  desafios  contemporâneos.  T.  6.  Santa  Cruz  do  Sul: 
EDUNISC, 2006 p.1630.
44 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria e política. Tradução de George Sperber e 
Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002, p.7-8. O mesmo respeito para todos e  cada um  não se 
estende  aqueces  que  são  congêneres,  mas  à  pessoa  do  outro  ou  dos  outros  em  sua  alteridade.  A 
responsabilização solidária pelo outro como um dos nossos se refere ao “nós” flexível numa comunidade 
que  resiste  a  tudo  o  que  é  substancial  e  que  amplia  constantemente  suas  fronteiras  porosas.  Essa 
comunidade moral se constitui  exclusivamente pela idéia negativa da abolição da discriminação e do 
sofrimento, assim como da inclusão dos marginalizados-e de cada marginalizado em particular-, em uma 
relação de deferência mútua. Essa comunidade projetada de modo construtivo não é um coletivo que 
obriga seus membros uniformizados à afirmação da índole própria de cada um. Inclusão não significa 
aqui  confinamento  dentro  do  próprio  e  fechamento  diante  do  alheio.  Antes,  a  “inclusão  do  outro” 
significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a todos- também e justamente àqueles que são 
estranhos um ao outro - e querem continuar sendo estranhos.
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 Salienta-se que, a moral45 é uma norma de conduta que no discurso prático é 

fundamentada pelo princípio da universalização, isto é, pelas relações de socialização 

adotadas e compartilhadas dos indivíduos enquanto membros de uma comunidade. Cada 

indivíduo exterioriza suas individualidades por ações, mas à medida que se conectam 

com a de outros indivíduos, sinalizam para as relações intersubjetivas que avançam para 

o reconhecimento mútuo dentro da comunidade, ou seja, cada um reclama pelo respeito 

individual.  Logo, para que esse processo ocorra dentro do discurso prático em uma 

determinada comunidade, ter-se-á como mote o princípio de justiça e o princípio da 

solidariedade. 

Pauta-se a visão habermasiana que os princípios inscritos no discurso constituem e 

norteiam os direitos básicos, devendo ser reconhecidos e aceitos pelos cidadãos caso 

estes queiram utilizar o direito como meio de regulação legítima para a convivência e 

consenso  em  sociedade.46Em  outras  palavras  os  direitos  básicos  são  inerentes  da 

estrutura do discurso, logo é possível  afirmar sob o viés da razão comunicativa que 

existe uma primordial relação entre discurso, direito e democracia.47

4. A pobreza e a exclusão social como desafios para a concretude da inserção do 

outro no espaço local

A  pobreza,  a  exclusão  social  e  as  desigualdades  sociais  não  são  fenômenos 

isolados  e  inerentes  de  um  determinado  país,  como  o  Brasil,  ao  contrário,  esses 

fenômenos  são  internacionais,  pois  estão  presentes  na  maioria  das  sociedades 

internacionais mesmo que de maneiras distintas. Esses fenômenos sociais são visíveis e 

complexos, por isso a natureza estrutural. Por exemplo, na Europa, a discussão sobre 

exclusão social apareceu na esteira do crescimento dos sem-teto e da pobreza urbana, da 

falta  de perspectiva  decorrente de desemprego de longo prazo,  da falta  de acesso a 

empregos  e  rendas  por  parte  de  minorias  étnicas  e  imigrantes,  da  natureza 

45 HABERMAS, Jürgen. Comentários à ética do discurso. Tradução de Gilda Lopes Encarnação. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1991, p.19. 
46 LUDWIG, C. L et al. Discurso e direito: o consenso e o dissenso. In: ____. Direito e discurso discursos 
do direito. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. p.45-65.
47 Ibidem, p.58.
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crescentemente  precária  dos  empregos  disponíveis  e  da  dificuldade  que  os  jovens 

passaram a ter para ingressar no mercado de trabalho.48

  Pode-se dizer a que a pobreza é resultado de um padrão de organização social, 

fruto da produção e da acumulação de capital de caráter estruturalmente dependente e 

excludente,  uma vez que a  concentração da riqueza e  da renda está  com as  classes 

dominantes. O crescimento da pobreza é um fenômeno mundial, que vem agravando 

com a globalização, justamente por favorecer apenas os detentores do grande capital. 

Cerca de 20% da população mundial - 1,2 bilhões de pessoas - vive com menos de 1 

dólar  por  dia.  A  questão  que  deve  ser  observada  é  se  a  humanidade  pode  usar  a 

tecnologia de informação e de comunicação para tentar reduzir a pobreza gerando um 

crescimento mais equilibrado e, conseqüentemente, reduzindo a pobreza.49

A esse respeito , Sposati, afirma que o conceito de exclusão social se confronta 

diretamente com a concepção de universalidade e com os direitos sociais e da cidadania. 

Dito  de  outra  maneira,  “a  exclusão  é  a  negação  da  cidadania”.  50 Além  disso,  A 

exclusão, muito além do status da pobreza, assim o é devido a rotulagem ou a própria 

“teoria do etiquetamento”51, já que é considerada “uma forma de discriminação negativa 

que obedece a regras estritas de construção”52.

Nessa seara, alguns autores, como Dupas, consideram a exclusão social como 

fator multidimensional, isto é, vista por vários ângulos e gerada por inúmeros fatores, 

porque inclui não só a falta de acesso a bens e serviços, mas também à segurança, à 

justiça,  à  cidadania,  relacionando  tudo  isso  às  desigualdades  econômicas,  políticas, 

culturais e étnicas. Comenta também, o referido autor, que ela pode ser gerada dentro 

48DUPAS,  Gilberto.  A  lógica  da  economia  global  e  a  exclusão  social. 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141998000300019&lng=en&nrm=iso>
. Acessado em: 17 de setembro de 2006.
49 CARDOSO, Hélio Apoliano. Globalização dos direitos humanos e dos cidadãos. Júris Síntese IOB. 
São Paulo: Thomson. n. 31 - SET/OUT de 2001. CD-ROM. 
50SPOSATI,  Aldaíza.  Exclusão  social  abaixo  da  linha  do  Equador.  Disponível  em: 
<http://www.dpi.inpe.br/geopro/exclusao/exclusao.pdf>  Acesso em: 23 set. 2007, p.03.
51 Assim denominada em outra oportunidade. Ver COSTA, Marli M. M. Políticas Públicas de Prevenção 
da Delinqüência Juvenil. In:___. Direito, Cidadania e Políticas Públicas. Porto Alegre: Imprensa Livre, 
2006, p. 9-20.
52 BELFIORE, M.;  BÓGUS, L.; YAZBEK, M. C.; CASTEL, R. Desigualdade e a Questão Social. São 
Paulo: EDUC, 2004. p.42.
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mercado  de  trabalho,  por  meio  de  empregos  com  remuneração  insuficiente,  sem 

proteção  dos  direitos  trabalhistas,  que  não  é  capaz  de  garantir  um padrão  de  vida 

mínimo, como o acesso aos direitos humanos e fundamentais.53

Zaluar acrescenta, que para se utilizar o conceito de exclusão, deve-se enfrentar e 

diferenciar o problema teórico e o problema prático-político, pois os mesmos já foram 

confundidos inúmeras vezes, o que acabou por vulgarizar o termo. Segundo a autora, o 

termo exclusão vem da Antropologia social,  e dos estudos simbólicos desenvolvidos 

pelos  franceses,  que  acabam  formando  uma  cadeia  de  significantes,  como: 

inclusão/exclusão; sim/não dos computadores ou da inteligência artificial.54

Por conseguinte,  a exclusão social  segundo Castel  pode ser  vista  como a fase 

extrema do processo de “marginalização” do ser  humano,  onde ocorre a  ruptura do 

sujeito pelo mercado de trabalho.55

Dessa  forma,  existem  evidências  que  tanto  a  pobreza  como  a  exclusão  são 

condições externas em que vive a maioria da população e que elas não afetam somente 

o nível de vida dessas pessoas, mas também suas chances de sair dessa situação caótica. 

É certo que muitos pobres nunca tiveram oportunidades e assistência necessária para 

sair de suas condições. Agrega-se a isso o fato de serem vítimas de discriminação e 

preconceito, o que agrava ainda mais a sua situação. É bem verdade que devido as suas 

privações  eles  acabam  desenvolvendo  atitudes  e  comportamentos  que  dificultam  o 

aproveitamento de recursos de oportunidades, quando a eles oferecidos.56

5. Considerações finais
53DUPAS,  Gilberto.  A  lógica  da  economia  global  e  a  exclusão  social. 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141998000300019&lng=en&nrm=iso>
. Acesso em: 17 set. de 2006.
54 ZALUAR, Alba. Exclusão e Políticas Públicas: dilemas teóricos e políticas alternativas. Disponível em 
<http://www.scielo.php?  script=sci_arttext&pid=S0102-69091997000300003&lng=en&nrm=iso>.  ISSN 
0102-6909.> Acesso em: 18 set. de 2006.   
55 BELFIORE, M.;  BÓGUS, L.; YAZBEK, M. C.; CASTEL, R. Desigualdade e a Questão Social. São 
Paulo: EDUC, 2004. p.42.
56 SCHWARTZMAN,  Simon.  Pobreza,  exclusão  social  e  modernidade:  uma  introdução  ao  mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004. p. 106.
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Em  linhas  iniciais,  a  ressalva  de  que  a  pobreza  e  a  exclusão  social  não  são 

conceitos sinônimos, embora muito próximos. A exclusão social é um fenômeno mais 

largo que a pobreza, pois dentro daquela aparecem outras manifestações sociais como a 

marginalização, a participação nula ou precária na vida social e econômica, e é claro, a 

própria pobreza, entre outras. 

Neste  sentido,  e  seguindo  a  mesma  esteira  de  raciocínio,  pode-se  inferir  que 

embora a pobreza seja um fator decisivo, também é vista como resultado da exclusão 

social. Portanto ao se abordar a exclusão social não se tem a possibilidade de dissociá-la 

da realidade sócio-econômica do país e  dos seus indivíduos.  Diante disso,  é que se 

percebe o interesse do Estado em investir nas áreas de atuação voltadas ao social, que 

venham  a  demonstrar  gradativamente  a  mudança  estrutural  de  exclusão  social, 

fomentando  e  ressaltando  os  que  primam  pelo  objetivo  de  implementação  de  um 

processo contrário, ou seja, instigar que a inclusão social parta de toda a sociedade, pois 

a partir  do momento, que uma determinada classe for beneficiada em detrimento de 

outra, cada vez mais existirão minorias, frutos da referida exclusão.

Por conseguinte, ao relacionar a teoria da Ação Comunicativa de Habermas com 

os  fenômenos  da  pobreza,  da  exclusão  social  e  das  desigualdades  sociais,  está-se 

querendo dizer, que essas categorias oriundas do mundo de sistema que se volta com a 

relação  poder  e  economia,  são  sinônimos  de  imoralidade  social  e  distorções  na 

comunicação entre os  homens.  Logo,  evidencia-se  tanto  no cenário  global  como no 

espaço local ações não-sociais e instrumentais, pois é notório os desentendimentos na 

sociedade  e  conseqüentemente  o  não reconhecimento  do  outro  como ser  humano e 

também digno de ter suas necessidades humanas e básicas atendidas. 

Dito de outra maneira,  a comunidade local se mobilizando pela concretude de 

políticas públicas de inclusão social no espaço público estará exercendo a cidadania ao 

se preocupar reconhecendo a relevância do outro ser inserido no contexto social.
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UM ENFOQUE JURISDICIONAL DO CONFLITO PELO USO DA ÁGUA NA 

TRANSPOSIÇÃO DE BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO, BRASIL
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RESUMO

A gestão dos recursos hídricos se caracteriza pela existência de um ambiente legal e 

institucional marcado pela presença do conflito e da subsidiariedade como princípios 

basilares. A Lei  n 9.433/97, sua principal ferramenta, determina que a  gestão da água 

deve contemplar seu uso múltiplo, devendo por isso ser  integrada e descentralizada e 

contar com ampla participação social.  Há um conflito institucionalizado pelo uso da 

água que envolve a transposição das águas da Bacia do Rio São Francisco para a Bacia 

do  Nordeste  Setentrional,  cuja  principal  característica  é  o  embate  entre  a  vontade 

expressa  na  lei  referida,  referendada  pelo  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  e  o 

posicionamento  da  Administração  pública  federal  no  sentido  da  realização  da  obra, 

questionado por inúmeras ações que se sucedem no cenário jurídico nacional.

PALAVRAS CHAVES

DIREITO CONSTITUCIONAL;  DIREITO AMBIENTAL; DIREITO DAS ÁGUAS.

ABSTRACT

We intended with this work to supply subsidies to the juridical analysis of the conflict 

between  development  and  environmental  protection,  using  the  application  of  the 

legality, subsidiarity and the environmental principles. The Law n° 9.433/97, regulates 

the  administration  of  the  water  and  can  contemplate  its  variety  of  means  that 

characterizes the water use. Water resources management is a legal and institutional 

atmosphere  marked by the  presence  of  the  conflict  and of  the  subsidiarity  as  basic 

beginnings. The owing for water usage is that it has to be integrated and decentralized 
Aluna do Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN. Aluna do Doutorado em Recursos Naturais 
da UFCG. Mestre em Ciências da Sociedade. Professora da Universidade Estadual da Paraíba.
∗ Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN. Doutor em Direito.
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and to count with wide social participation.The São Francisco River basin transportation 

is  the  one  of  the  most  important  conflict  about  use  of  water  in  Brazil  actually.  It 

involves a large number of actions in course at Brazilian judiciary that exhibits a very 

serious conflict about the river basin committee and the federal administration in Brazil, 

and reflects the importance of reasonability as a principle that obligates decisions that 

involves a federal law and public administration. 

KEY-WORDS

CONSTITUTIONAL  LAW;   ENVIRONMENTAL  LAW;   WATER  RESOURCES 

LAW.

INTRODUÇÃO

A intensa conflitividade interna da sociedade de massa1 que se desenvolve desde o 

final do século passado - numa crescente complexidade dos relacionamentos sociais - 

dada a inserção num contexto globalizado, supranacional e excludente, requer que se 

possa utilizar mecanismos para preservar os interesses de caráter metaindividual – como 

o são os bens ambientais - quando se mostrem violados ou simplesmente ameaçados de 

lesão. Como a ordem jurídica tem por objetivo a harmonização das relações sociais, o 

direito é sociologicamente apresentado como uma das formas de controle social.2 A 

existência do conflito não pode, idealisticamente, ser dirimida pela cooperação, em face 

do fenômeno da escassez, regulado também pela disciplina econômica. Deste modo, 

uma vez caracterizada a insatisfação e institucionalizado o conflito, impõe-se a solução 

jurisdicional – no sentido amplo – para os casos concretos.3

1 Sociedade de massa pode ser definida como uma sociedade em que a grande maioria da população se 
acha  envolvida,  segundo  modelos  de  comportamento  generalizado,  na  produção  em larga  escala,  na 
distribuição  e  no  consumo de  bens  e  serviços,  tornando  igualmente  parte  na  lide  política,  mediante 
padrões generalizados de participação, e na vida cultural,  através do uso dos meios de comunicação. 
BOBBIO, Norberto. et al. Dicionário de política. 5. Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993, 
p. 1211.
2 Definido como “o conjunto de instrumentos de que a sociedade dispõe na sua tendência à imposição de 
modelos culturais, dos ideais coletivos e dos valores que persegue, para a superação das antinomias, das 
tensões e dos conflitos que lhe são próprios”. GRINOVER, Ada Pellegrini. CINTRA, Antonio Carlos de 
Araújo. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
p.19. 
3 A composição dos conflitos pode operar-se por iniciativa de ambos os interessados na solução, quando 
um deles  renuncia  a  parcela  do seu direito,  ou ambos,  ou por  ato  de  terceiro,  esta  última  hipótese, 
fundamental para o estabelecimento da jurisdição, como a conhecemos, onde um juiz age em substituição 
à partes na solução do litígio. Cf. GRINOVER, op. Cit. p.22-23.
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No caso em comento, será analisado um dos principais conflitos ambientais da 

atualidade no Brasil, relacionado à transposição das águas da bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco para a bacia do Nordeste Setentrional, sob o enfoque do aparente conflito 

entre as disposições da lei 9.433/97 que disciplina a gestão dos recursos hídricos no país 

e  confere  poderes  específicos  ao  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica.  A  questão  está 

transversalmente  está  ligada  ao  dilema  da  razoabilidade  dos  atos  administrativos, 

especificamente  em face  da vontade explícita  da Administração  Pública  Federal  em 

realizar as obras da transposição.

1. A CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO AMBIENTAL

O conflito ambiental é caracterizado pela violação ou pela simples possibilidade 

ou ameaça de violação4.  O bem jurídico ambiental ostenta a condição de bem de uso 

comum, conferida pelo direito brasileiro, mediante a definição do artigo 255 da CF, 

implicando, portanto, que “os valores ambientais podem e devem ser usufruídos por 

todos da forma mais ampla possível. Isto, entretanto, só é possível no interior da ordem 

jurídica, visto que todo e qualquer caso de violação de tal ‘bem comum’,  o aparato 

repressivo  do  estado  poderá  ser  acionado  por  qualquer  indivíduo  que  se  sinta 

prejudicado, mediante os mecanismos processuais próprios.”5 . A estrutura jurisdicional 

nacional oferece possibilidades de recurso tanto à jurisdição em sentido estrito, como 

aos denominados “meios alternativos de pacificação social”.6 Estão adquirindo força 

nos  últimos  anos,  ao  lado  dos  meios  tradicionais  de  exercício  da  jurisdição,  os 

denominados  meios  alternativos  de  pacificação,  cujas  principais  modalidades  são  a 

conciliação  e  o  arbitramento,  apoiados  por  procedimentos  variados  e  normas 

específicas.7. 
4 BRASIL.  LEI  6.938/81.  “Art  2º  -  A  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  tem  por  objetivo  a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  I - ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;”
5 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental.  9 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 770-771.
6 “... se o que importa é pacificar, torna-se irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por 
outros meios, desde que eficientes. Por outro lado, cresce também a percepção de que o Estado tem 
falhado muito na sua missão pacificadora, que ele tenta realizar mediante o exercício da jurisdição e 
através das formas do processo civil...” GRINOVER. op. Cit. p.26.
7 Na literatura não-jurídica, destaca-se o trabalho de Celso Simões Bredariol, para quem “O interesse 
atual sobre negociação de conflitos se deve a tendências que se identificam na política ambiental e a 
inovações trazidas pela legislação. (...) pela Lei de Recursos Hídricos de 1997 e pela Lei de Crimes 
Ambientais de 1998. A primeira traz as figuras da agência e do comitê de bacias onde se atribui aos 
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O conflito ambiental, ao lidar com elementos complexos, requer multiplicidade de 

enfoques, variadas possibilidades de acesso jurisdicional e a flexibilidade interpretativa 

que um bem jurídico multifacetado demanda.

2. A NATUREZA JURÍDICA DOS CONFLITOS AMBIENTAIS 

No  presente  estudo,  importa-nos  caracterizar  o  que  vêm  a  ser  os  direitos 

metaindividuais,  dentre  os  quais  podemos  enquadrar  o  direito  ao  meio  ambiente 

equilibrado. Genericamente, se refere aos mesmos como direitos coletivos em sentido 

estrito e, no sentido amplo, englobando direitos difusos e individuais homogêneos.

 Direitos  ou interesses  coletivos  em sentido estrito,  são firmados por  vínculos 

associativos,  dada  a  sua  natureza  corporativa;  já  os  direitos  difusos  e  individuais 

homogêneos ligam-se apenas por vínculos essencialmente fáticos e não necessariamente 

em decorrência de relação jurídica. Em sede legislativa ordinária, a definição do que 

sejam interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos veio expressa no nosso 

Código de Defesa do Consumidor8. A diferenciação básica existente entre os interesses 

coletivos e difusos, tem por base a maior abrangência deste último, onde o universo de 

pessoas  afetadas  pelo  ato  lesivo  não é  passível  de  determinação,  enquanto  que,  em 

relação aos interesses coletivos, há uma coletividade concreta e determinável ligada aos 

bens jurídicos em disputa. 9

comitês, o poder de arbitrar conflitos de usos da água e as  decisões de definição de políticas e gestão que 
se fariam de maneira compartilhada. E a  segunda traz a responsabilização da pessoa jurídica, as penas de 
prestação de serviços à comunidade ou a compensações que se realizariam através do “pagamento à 
vítima, ou a  entidade pública ou privada com fim social” além dos termos de ajustamento de conduta, 
previstos para o controle de atividades poluidoras.” BREDARIOL, Celso Simões. O aprendizado da 
negociação em conflitos ambientais. Obtido em 
http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT17/gt17_celso_bredariol.pdf. 06/03/3007.
8 Que assim os  caracteriza  e  distingue,  em seu  artigo  81:  “I  –  interesses  ou direitos  difusos,  assim 
entendidos, para efeito deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;II – interesses ou direitos coletivos, assim 
entendidos para efeito deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas  entre si  ou com a parte contrária  por uma relação jurídica-base; 
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” 
BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
9 Observamos  que  a  legislação  utiliza  indistintamente  os  termos  direito  e  interesse.  Neste  sentido, 
MANCUSO apresenta  três  acepções  do  interesse  coletivo.  A  primeira  relaciona-se  com  o  interesse 
pessoal do grupo. Significa o exercício do interesse pela pessoa moral.  Não se trata de um interesse 
propriamente coletivo, mas de um interesse do grupo no caso concreto. Assim, por exemplo, acontece a 
uma empresa comercial que vai a juízo na defesa de seu patrimônio contra danos causados por terceiros 
ao seu patrimônio.  Uma segunda acepção de interesse coletivo se daria com o exercício conjunto de 
interesses individuais, com a soma destes interesses.  A forma de exercício é coletiva, porém o interesse 
continua sendo individual.  Na terceira acepção, temos o interesse coletivo como síntese de interesses 
individuais, pelo fato de ter “nascido a partir do momento em que certos interesses individuais, atraídos 
por semelhança e harmonizados pelo fim comum, se amalgamam no grupo”. MANCUSO, Rodolfo de 
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São, portanto, características dos interesses coletivos: 

a) Vínculo jurídico básico, ou seja, um vínculo associativo entre os interessados, 

ou entre estes e a parte contrária, sendo um vínculo comum a todos os participantes do 

grupo que lhes confere situação jurídica diferenciada;

 b) São interesses que afetam pessoas determinadas ou determináveis; 

c) São interesses transindividuais, ultrapassam a esfera do indivíduo considerado 

isoladamente, tomando uma dimensão coletiva.

 d) Indivisibilidade dos interesses, pois são insuscetíveis de partição em quotas.

 Em  se  tratando  de  direitos  ou  interesses  coletivos,  adotamos  a  noção 

predominante  de que os mesmos vinculam pessoas ligadas por uma relação jurídica 

base10.  São considerados direitos difusos, aqueles que dizem respeito a pessoas cuja 

identificação é impossível, dada à amplitude do bem jurídico a ser resguardado, e que é 

passível  de  desfrute  por  uma  parcela  considerável  da  sociedade.  Nestes  termos, 

indiretamente, o interesse é de toda sociedade à proteção daquele bem, como acontece 

com o direito ambiental. 

A  indeterminação  e  a  indivisibilidade  são  características  fundamentais  dos 

interesses difusos. Não raro os interesses difusos envolvem situações jurídicas pouco 

definidas,  porque  oriundas  de  situações  contingentes  e  sem  parâmetro  jurídico.  O 

universo da área de conflito é muito mais generalizado, surgindo a necessidade de que 

se adotem parâmetros interpretativos eficientes para o exercício jurisdicional da tutela 

coletiva,  que  confiram  ao  binômio  legitimidade/interesse  para  agir  a  maior  carga 

possível  condições  de  aproximação  entre  legitimidade  processual  e  legitimidade 

material de natureza coletiva. Deve se sobressair aquela na qual seja mais relevante o 

interesse coletivo, até mesmo em sobreposição ao interesse público11.  A característica 

da indivisibilidade, presente tanto no conceito de direitos e interesses difusos, quanto 

nos  coletivos,  pode  ser  distinguida  pela  origem do  interesse,  ou  seja,  os  interesses 

difusos supõem titulares indeterminados, ligados por circunstâncias de fato, enquanto os 

Camargo.  Interesses difusos. Conceito e legitimação para agir. São Paulo: RT, 2004. p. 17-19 .
10 Entretanto, podemos verificar que os direitos coletivos compreendem tanto grupos de pessoas unidas 
pela mesma relação jurídica básica como grupos unidos por  uma relação fática  comum. Ou seja,  os 
direitos são compartilhados por todos os integrantes do grupo.  O art. 81, inciso II do Código de Defesa 
do Consumidor, como visto, conceitua o interesse coletivo e lega a titularidade do direito ou interesse 
coletivo a um grupo, categoria, ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária pela relação 
jurídica base. 
11 Interesse público é adotado aqui como proveniente do Estado, mediante o exercício da atividade da 
administração pública.
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interesses coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas pela 

mesma relação jurídica básica.

A Lei 7.347/1985 veio disciplinar a Ação Civil Pública de responsabilidade por 

danos  causados  ao  meio  ambiente,  consumidor,  bens  e  direitos  de  valor  artístico, 

estético,  histórico,  turístico,  paisagístico  e  “outros  interesses”  difusos  e  coletivos. 

Enfim, nos trouxe amplas possibilidades de defesa de direitos, considerados até mesmo 

inovadores  para  aquela  fase  na  cultura  jurídica  nacional12.  A  referida  lei  tutela, 

especialmente, os interesses difusos, nos termos antes definidos.

No que diz respeito à legitimidade para propositura de ações dessa natureza, o 

artigo 5º e incisos, alterados pelo CDC, preceitua que “a ação principal e a cautelar 

poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. 

Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de 

economia  mista  e  por  associação”,  esta  última,  desde  que  presentes  alguns  pré-

requisitos como tempo de constituição, relativizado quando houver grande relevância do 

bem a ser tutelado, e a inclusão, entre suas finalidades institucionais, da defesa daqueles 

interesses relacionados no caput. Sem dúvida, é neste tipo de ação que a legitimidade 

para a causa outorgada ao Ministério Público demonstra toda a sua amplitude. 

Entretanto, a outorga às associações ou entes personificados específicos, como os 

Comitês de Bacias Hidrográficas, representa um avanço, dada a maior manifestação de 

legitimidade  presente  nestes  casos.  A associação – no sentido amplo -  como grupo 

intermediário  entre  Estado  e  indivíduo,  possui  excelentes  condições  de  aferir  a 

importância e conveniência do ingresso em juízo nas ações dessa natureza, dada a sua 

proximidade com a sociedade, direta ou indiretamente atingida por uma possível lesão 

na sua esfera de direitos. A água, enquanto um bem comum de todos está ajustada ao 

conceito de bem difuso e o conflito acerca deste uso é tutelável por via da ação civil 

pública.este  tipo  de  ação  vem  sendo  amplamente  empregado  no  conflito  pela 

transposição das águas da bacia do Rio São Francisco.

3.CONFLITO  AMBIENTAL:  ATUAÇÃO  DO  COMITÊ  DE  BACIA 

HIDROGRÁFICA  NO CONFLITO PELO USO DA ÁGUA

12 Ressalte-se que o meio ambiente do trabalho, constitucionalmente garantido no art.200, VIII, também é 
reconhecido como sendo um interesse difuso, pois um ambiente de trabalho hostil prejudicaria a saúde, 
não apenas deste ou daquele trabalhador, mas de todo trabalhador que, eventualmente, viesse a ser lotado 
naquele local.
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O conflito pelo uso da água está determinado tradicionalmente por variáveis como 

o aumento populacional, o desenvolvimento industrial e do risco gerado pelos mesmos, 

de que a oferta de água não seja suficiente para o suprimento das necessidades humanas, 

nas suas variadas vertentes. Sobretudo, a água é enxergada como um dos componentes 

naturais que possui o condão de influir nos aspectos da climatologia da terra que tem 

seus efeitos nocivos tão debatidos atualmente. Indiscutível, portanto, sua condição de 

bem ambiental de prioridade absoluta na agenda mundial.

O panorama histórico da evolução da proteção jurídica conferida às águas, ressalta 

que primeiro foram regulados os seus usos individuais, pois “a lei disciplinava a relação 

entre  as  pessoas,  em  função  dos  bens  a  serem  entre  elas  repartidos,  como  nas 

perfurações de poços, derivação de água etc. Baseava-se no enfoque privatístico, dentro 

do direito de vizinhança constante dos códigos e de outras formas de caráter civil.”13 O 

conflito pelo bem ambiental  água se caracterizaria, portanto, como  uma disputa entre 

os mais diferentes atores sociais, usuários do recurso natural água, acerca do  acesso, 

uso ou a forma de gestão deste recurso.

 O  ambiente  institucional  e  legal  da  atualidade  com  o  advento  da  atual 

Constituição  encontra-se  marcado  pelo  caráter  juspublicístico,  revelando  grande 

margem de atuação para o Judiciário e o Ministério Público. Entretanto, a análise da 

legislação  aplicada  ao  uso  da  água  e  em  especial,  a  norma  definidora  da  Política 

Nacional de Recursos Hídricos – encarregada de promover, ao lado da Política Nacional 

do Meio Ambiente  a gestão deste recurso - está focada na possibilidade conferida pela 

Lei de Águas, mediante o estabelecimento de competência própria ao Comitê de bacia 

hidrográfica - CBH, de arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos em 

nível de bacias hidrográficas de sua área de atuação14.  

O CBH funciona como agente  gerenciador  das  intervenções  acerca  do uso  da 

água, em cada bacia hidrográfica.15  Ressaltamos que para que o CBH adquira estrutura 

administrativa  e  financeira,  pode  ser  criada  uma  agência  de  bacia,  aprovada  pelo 

13 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de águas no Brasil.  São Paulo: RT, 2006. 
14Cf. inciso II do artigo 38 da Lei  9.433/97.
15 Maria Luiza Machado Granziera  e Cid Tomanik Pompeu apontam a relevância da definição de bacia 
hidrográfica, uma vez que ela se constitui,tanto em nosso ordenamento jurídico, como em ordenamentos 
alienígenas,  como a unidade territorial  para  implementação da gestão da água.  GRANZIERA,  Maria 
Luiza Machado. Direito de águas. São Paulo: Atlas, 2006. p.36-37. POMPEU, Cid Tomanik. Direito de 
águas no Brasil.  São Paulo: RT, 2006. p.357.
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Conselho de Recursos Hídricos.16  No tocante ao gerenciamento de conflitos a que o 

CBH pode prestar a sua atuação, enquanto ente investido de competência para tal, não 

envolve a disponibilidade do bem, mas o direito ao seu uso. O conflito extrajudicial 

atualmente  está  bastante  focado  na  arbitragem17,  por  força  de  legislação  federal 

relativamente recente, que não exclui a possibilidade de atuação do CBH neste campo18. 

 No Brasil, um dos conflitos mais recentes e expressivos acerca da gestão da água 

tem  sido  desenvolvido  nas  Regiões  Sudeste  e  Nordeste,  pelas  águas  do  Rio  São 

Francisco, com a tentativa de levar à efeito a transposição de águas deste rio, da bacia 

do São Francisco para o Nordeste Setentrional. 

O  projeto  inicial,  de  inúmeras  e  significativas  repercussões  para  o 

desenvolvimento  da  região,  originou  fortes  movimentos  contrários  nos  estados  da 

Bahia, Alagoas e Sergipe. Paraíba, Pernambuco e Ceará são favoráveis e defendem a 

transposição  mediante  a  ação  de  seus  parlamentares.  Examinaremos  este  caso 

representativo do conflito  em matéria  constitucional  ambiental  travado nos tribunais 

superiores brasileiros.

Em se tratando de aspectos da mediação deste conflito específico pelo CBH, o 

respectivo ente – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF se 

posicionou desde o início do empreendimento, como contrário à realização das obras da 

transposição.  Em documento no qual o CBHSF expressa as razões do seu repúdio à 

realização  da  obra,  aponta-se  como um das  principais  razões  para  tal,  à  ofensa  do 

16 Uma das atribuições desta agência é a elaboração do plano de bacia, documento que orienta as ações do 
CBH e o gerenciamento dos recursos financeiros provenientes da outorga e cobrança.
17 Historicamente,  a  arbitragem e  há  muito  se  coloca  como meio  de  solução  de  conflitos,  tendo  se 
revelado mesmo como a sua forma primitiva, como aponta CARREIRA ALVIM,  “...com o evoluir dos 
tempos, os homens compreenderam a excelência  de um outro método, segundo o qual a solução dos 
conflitos era entregue a outra pessoa, desinteressada do objeto da disputa entre os contendores, surgindo, 
então,  a  arbitragem  facultativa,  em  tudo  superior  aos  métodos  anteriores.”  ALVIM,  José  Eduardo 
Carreira.  Teoria geral do processo. 9 ed. Rio de janeiro: Forense, 2004. p.16. No entanto, em sendo a 
arbitragem ao longo da história processual, ora facultativa, ora obrigatória, esta deu origem ao processo, 
na forma como o conhecemos e atualmente, renovada em face das transformações sofridas direito na 
época da liberalização econômica.  
18Cf.  VIVACQUA,  Marcelo  Dias.  Gestão  de  recursos  hídricos,  comitês  de  bacia  hidrográfica  e  o  
processo administrativo de arbitragem de conflitos pelo uso da água. Dissertação de Mestrado. Centro de 
Ciências  Tecnológicas,  da Universidade Regional  de Blumenau -  FURB. (2005).  O autor propõe  um 
processo  administrativo  de  arbitragem  para  resolução  de  conflitos  relacionados  ao  uso  de  recursos 
hídricos, que possa ser utilizado por um Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH, em sua área de atuação, 
mediante  a  técnica  da  Resolução  Alternativa  de  Disputas  (RADs),  que  inclui  a  mediação  e  a 
arbitragem,atualmente estabelecida pela Lei Federal nº 9.307/96, a Lei de Arbitragem.
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administrador  público  ao  princípio  da  legalidade,  “calcado  nas  máximas  da 

oportunidade e conveniência medidas que sejam atentatórias a direitos.”19 

Assim se referiu o CBSF20 
“10. O CBHSF considera que qualquer novo projeto gigante, como é 

o caso da transposição das águas do São Francisco, só se justificará 

no  Brasil  se  obedecer,  com o  máximo  rigor,  aos  critérios  de  sua 

oportunidade,  de  sua  melhor  viabilidade  técnica,  de  um  desfecho 

positivo  de  sua  relação  custo/benefício,  da  efetiva  democracia  dos 

seus resultados,  do seu caráter  sustentável,  de sua transparência  e, 

sobretudo,  da possibilidade  de que seja  realmente discutido com a 

sociedade, com as populações envolvidas, com a comunidade técnico-

científica e com a estrutura da representação política do país.”

Em síntese, alega ainda o CBHSF que nas diversas consultas públicas promovidas 

por  este  ente,  “com a  presença  de  representantes  dos  mais  diversos  segmentos  da 

sociedade  civil,  a  exemplo  das  populações  ribeirinhas,  indígenas,  quilombolas, 

trabalhadores  rurais,  ambientalistas,  igrejas,  prefeitos,  parlamentares,  todos 

manifestaram  seu  repúdio  ao  projeto  de  transposição.”  Neste  caso,  estaria  a 

administração  pública  federal  “desrespeitando  o  princípio  Constitucional  da 

participação popular”21.
19 “Forçoso é reconhecer que o Presidente da República e diversos outros Agentes Políticos, a exemplo do 
Ministro da Integração Nacional, estão continuamente defendendo o projeto como sendo fato consumado. 
Transmite-se  à  população  brasileira  a  cada  instante  a  idéia  de  que  a  decisão  de  fazer  o  projeto  de 
interligação de bacias já é um fato sem direito a revisões. Em diversas reportagens divulgadas em revistas 
e  jornais  de grande circulação estão entrevistas  ou matérias  que trazem afirmações  do Presidente  da 
República,  dizendo  que  será  feita  a  transposição  de  qualquer  modo.”  CBHSF.  Secretaria  Executiva. 
<http://www.cbhsaofrancisco.org.br/>. Acesso em 02 fevereiro. 2007. p.1.
20 DELIBERAÇÃO CBH-SF Nº  06,  de  03  de  outubro  de  2003.  Dispõe  sobre  o  posicionamento  do 
CBHSF  em  relação  ao  Projeto  de  Transposição  de  Águas  do  rio  São  Francisco.  Obtido  em 
<http://www.cbhsaofrancisco.org.br/>. Acesso em 02 fevereiro. 2007.
21 Idem.  p.  2.  “O  Projeto  de  Transposição,  da  forma  como proposta  pelo  Ministério  da  Integração 
Nacional e em razão de todos os problemas e deficiências aqui apresentados, afrontam diversos princípios 
que,  hoje,  estruturam  o  Direito  Ambiental  e  Constitucional.   A  importância  dos  princípios  para  o 
constitucionalismo contemporâneo está em nortear o sentido das leis e o sentido do próprio Direito. Eles 
devem ser levados em consideração, sempre que houver dúvidas na aplicação dos dispositivos ao caso 
concreto,  estabelecendo também metas a  serem cumpridas e  sendo dotados de efetividade.  Em outro 
sentido, pode-se constatar que o direito a um meio AMBIENTE ecologicamente equilibrado configura um 
direito  difuso.  Em  virtude  da  sua  natureza  essencialmente  comunitária  e  do  risco  que  representa  a 
atribuição  exclusiva  da  tutela  do  meio  ambiente  para  os  agentes  estatais,  a  participação  direta  da 
população em matéria de meio ambiente mostra-se fundamental  ,   tanto para a sua preservação quanto para   
a  garantia  dos  interesses  das  futuras  gerações.   E,  para  que  a  participação  popular  seja  eficiente, é 
indispensável  que ela  não se limite  à  fiscalização  dos procedimentos  ambientais.  A população deve 
participar  da  própria  formação  da  vontade  decisória, tanto  no  nível  administrativo  quanto  no 
legislativo e no judiciário.”(grifos nossos)
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A ânsia governamental reflete-se na supressão das instâncias e dos procedimentos 

democráticos previamente estabelecidos de legitimação das decisões e compromete o 

modelo de gestão dos recursos hídricos, cujos preceitos fundamentais são a participação 

e democracia, atendendo à diversidade dos atores envolvidos. 

O Projeto de Transposição, da forma como proposta pelo Ministério da Integração 

Nacional e em razão de todos os problemas e deficiências aqui apresentados, afrontam 

diversos princípios que, hoje, estruturam o Direito Ambiental e Constitucional.

Entretanto, um dos fatos que mais chamou nossa atenção no desenvolvimento da 

pesquisa, foi a composição deste comitê. As regras para tal são colocadas pela lei de 

Águas, regulamentada por resoluções subseqüentes, como já tivemos oportunidade de 

mencionar neste trabalho. No caso específico do CBHSF, esta composição tem uma 

predominância de membros do estado da Bahia e Minas Gerais, os principais opositores 

do  projeto.  Estes  estados  detêm a  maioria  das  participações  nos  comitês,  fato  que 

inegavelmente  pode  tendenciar  suas  decisões  neste  caso concreto,  independente  dos 

procedimentos de criação do comitê terem sido obedecidos, tenham sido transparentes e 

de acordo com o definido por lei. 

Segundo a opinião manifestada pelo CBHSF, em documento público acerca do 

seu posicionamento em face do projeto da transposição22,  ocorre frontal violação do 

Princípio da Participação Popular – leia-se subsidiariedade – pois “a sociedade civil, em 

todas as oportunidades em que foi consultada, opôs-se, de modo veemente, à realização 

deste  empreendimento.”  Alega  ainda o  comitê,  que o  projeto  de  integração viola  o 

Princípio da Legalidade,  uma vez que seu conteúdo contrapõe-se ao Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco e a todo Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos estabelecido pela Lei 9433/97.23 

Isto  se  deve  ao  fato  de  que  o  Plano,  ao  dispor  sobre  os  critérios,  limites  e 

prioridades para alocação externa de águas,  impediu que a mesma ocorresse para fins 

22 CBHSF. O processo de imposição do projeto de transposição: os atropelos legais e institucionais e as  
ameaças  à  gestão  dos  recursos  hídricos.  CBHSF.  Secretaria  Executiva,  2005. Obtido  em 
<http://www.cbhsaofrancisco.org.br/>. Acesso em 02 fevereiro. 2007.
23 Estão entre as competências deliberativas do comitê, o estabelecimento dos mecanismos de cobrança 
pelo uso de recursos hídricos, a determinação dos valores e das prioridades na aplicação destes recursos, a 
arbitragem dos conflitos relacionados ao uso das águas e  a aprovação e acompanhamento da execução do 
seu plano de recursos hídricos, de acordo com o artigo 38 da Lei 9.433/97. Do conteúdo mínimo do plano 
de recursos hídricos da bacia, devem constar necessariamente, as prioridades para a outorga de direitos de 
uso de recursos hídricos  (art.  7º,  VIII)  e que toda outorga estará  condicionada às prioridades de uso 
estabelecidas nos planos de recursos hídricos da bacia. (Art. 13). 

5905



econômicos, como a utilização industrial e o seu emprego para a agricultura irrigada. Já 

que o EIA/RIMA menciona o cultivo irrigado, a piscicultura e a carcinocultura como 

propósitos de utilização da água na bacia receptora24, estaria caracterizada a afronta ao 

Plano.

O CBHSF afirma ainda que “a  aprovação  do  Conselho  Nacional  de Recursos 

Hídricos do “aproveitamento hídrico” para  o projeto de transposição, contrariando por 

via transversa a limitação contida no Plano Decenal de Bacia25, no tocante à alocação 

externa de recursos hídricos” é uma cristalização da violação da legislação de águas, 

pois caberia recurso da deliberação do Comitê para sua apreciação. “Entretanto, deixou 

a União e demais interessados passar em branco o prazo para interposição de recurso. 

Preferiram utilizar-se do dispositivo  contido na Lei  9433/97,  consignado no art.  35, 

onde se encontra prevista a atribuição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para 

deliberar sobre Projetos que ultrapassem mais de um Estado.” Defende que qualquer 

projeto a ser avaliado necessariamente deverá estar em consonância com o disposto no 

Plano Decenal de Bacia.26 

Em suas  razões,  o  CBSF aponta ainda que o Projeto  de Integração afronta os 

critérios e prioridades de outorga definidos no Plano Decenal de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que, dentre outras coisas, restringe a alocação 

externa  de  águas  ao  uso  para  consumo  humano  ou  dessedentação  animal  e  que  a 

Agência Nacional de Águas – ANA encontrava-se, impedida de conceder outorga para a 

viabilização do empreendimento.27

24 O CBHSF alega que a Agência Nacional de Águas tem competência inequívoca para a concessão da 
outorga,  mas  que  esta  “deverá,  necessariamente,  estar  em  consonância  com  os  critérios  gerais 
estabelecidos  pelo CNRH  na Resolução  n.º  16/01,  e  critérios  específicos  firmados pelo Comitê  no 
respectivo plano de bacia.” CBHSF. Idem.
25 “O Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco tem por objetivo 
traçar as diretrizes de aproveitamento integrado da água na bacia, no horizonte de dez anos (Art. 7º, inciso 
V da lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997) sendo portanto, o instrumento técnico e político da bacia, 
após aprovado pelo comitê.” Obtido em http://www.ana.gov.br/prhbsf/principal.htm. 
26 A constatação  adquire importância,  em face  de que  foi  “aprovado no Plano Decenal  de Recursos 
Hídricos da Bacia a possibilidade de uma vazão máxima avocável  para usos consuntivos de 360 m³/s, 
estando hoje a bacia com 335 m³/s já outorgados, resta apenas 25 m³/s alocáveis, que prioritariamente 
deverão ser utilizados na própria Bacia do Rio São Francisco. Portanto, conclui-se que os 25 m3/s não são 
suficientes para atender a demanda de retirada proposta no Projeto de Transposição, da ordem de 127 
m3/s.”  
27 A RESOLUÇÃO Nº 16, de 8 de maio de 2001 do CNRH exige que a outorga preventiva observe as 
prioridades estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e os prazos requeridos no procedimento de 
licenciamento ambiental. Entretanto, a ANA, através da Resolução, de 18 janeiro 2005, teria concedido a 
outorga preventiva em desacordo com o Plano da bacia.
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Alega o CBHSF que o projeto fere o princípio da precaução: “ Neste sentido, o 

Princípio da Precaução deve impedir a implementação das obras de transposição, uma 

vez que a eventual concretização deste projeto apresenta riscos de danos ambientais e 

sociais  de  enorme  latitude,  ameaçando  também  a  garantia  de  acesso  das  gerações 

vindouras aos benefícios que os diversos usos das águas do São Francisco asseguram 

hoje para a comunidade ribeirinha.”28.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Cremos  que  o  conflito  institucionalizado  pelo  uso  da  água  no  caso  da 

transposição  das  águas  do  Rio  São  Francisco  conduz  a  um desfecho  previsível  de 

conflito entre a liberalidade do comitê, conferida por lei, e o princípio da razoabilidade, 

que impõe a verificação dos critérios de justiça da medida, em face de um contexto 

maior defesa da dignidade humana.

Questões  relevantíssimas  no  tocante  a  razoabilidade  dos  atos  administrativos29 

também vêm à  tona,  no  sentido  de  que  a  vontade  expressa  do  governo  federal  de 

realização  da  transposição  está,  atualmente,  em  desacordo  com  a  vontade  popular 

expressa  pelo  ente  legalmente  incumbido de  gerir  a  bacia  hidrográfica  do  Rio  São 

Francisco, qual seja o CBHSF e o respectivo Plano de bacia Hidrográfica. O conflito 

ambiental é um fenômeno complexo, por si e, neste caso, a complexidade institucional 

brasileira encontra-se numa fase crítica, esperamos, com desfecho que contribua para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do maior número possível de pessoas.
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DESCENTRALIZAÇÃO E DEMOCRACIA
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo examinar como o Direito Positivo, por meio do seu 

representante máximo Hans Kelsen, trata as questões relacionadas à descentralização do 

Estado. Examina a obra Teoria Geral do Direito e do Estado de Kelsen, confrontando as 

teses  defendidas  pelo  autor  com  os  argumentos  que  têm  orientado  a  defesa  da 

descentralização política e o fortalecimento dos municípios no Brasil. Reflete sobre o 

processo que elevou os municípios à condição de entes federativos e descentralizou a 

execução  de  parcela  significativa  das  políticas  públicas,  principalmente,  nas  áreas 

sociais, que são, no seu conjunto, parte integrante dos direitos humanos fundamentais.
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ABSTRACT

The present work has for objective to examine as the Positive Law, by means of its 

maximum  representative  Hans  Kelsen,  deals  with  the  questions  related  to  the 

decentralization the State. It  examines the workmanship General Theory of the Right 

and the State of Kelsen, collating the teses defended for the author with the arguments 

that have guided the defense of the decentralization politics and the   fortalecimento of 

the cities in Brazil. It reflects on the process of it raised the cities to the condition of 

federative  beings  and decentralized  the  execution of  significant  parcel  of  the  public 

politics, mainly, in the social areas, that are, in its set, integrant part of the basic human 

rights.
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INTRODUÇÃO:

O presente trabalho tem por objetivo examinar como o Direito Positivo, através 

de  seu  representante  máximo  Hans  Kelsen,  trata  as  questões  relacionadas  à 

descentralização do Estado. A partir dos textos do autor em seu livro “Teoria Geral do 

Direito e do Estado”, busca-se identificar os principais aspectos que organizam a visão 

“positiva”  da  descentralização  e  a  partir  dessa  visão  confrontar  com o  processo  de 

reforma na estrutura do Estado Brasileiro,  implementado a  partir  da Constituição de 

1988.  Processo  que  elevou  os  municípios  à  condição  de  entes  federativos  e 

descentralizou a execução de parcela significativa das políticas públicas, principalmente, 

nas  áreas  sociais.  Políticas  que  estão  relacionadas  à  superação  das  profundas 

desigualdades que penalizam parcela significativa da população brasileira e que são, no 

seu conjunto, parte integrante dos direitos humanos fundamentais.

Num cenário mundial  adverso, a inserção do Brasil  na nova ordem mundial 

vem cercada de dificuldades estruturais e históricas. Não fomos capazes, ainda, de dar 

garantias mínimas de vida digna a milhões de brasileiros. Reconhecidamente a garantia 

de direitos humanos fundamentais só se realiza no Estado Democrático de Direito. A 

democracia é condição necessária à garantia de direitos, mas, não suficiente. Quando se 

considera  a  pobreza  reinante  no  Brasil,  como  forma  de  violação  de  direitos 

fundamentais,  muitas  são  as  reformas  estruturais  necessárias  ao  país.  Parte  dessas 

reformas  está  em  curso  no  país  desde  meados  da  década  de  80.  Entre  elas  a 

descentralização e a democratização. São esses os fenômenos políticos e jurídicos que se 

deseja examinar no presente trabalho. 

A Constituição de 1988 é o marco legal das reformas políticas no Brasil. Nesse 

contexto  a  mudança  estrutural  no  desenho  da  Federação  é  o  objeto  de  estudo.  A 

descentralização tornou o município ente da Federação e transferiu boa parte do “fazer 

do Estado” nas áreas sociais para a esfera municipal: saúde; educação infantil, ensino 

fundamental,  ensino  profissionalizante,  educação  de  jovens  adultos,  combate  ao 
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analfabetismo;  programas  de  assistência  social,  de  combate  à  pobreza  e  a 

vulnerabilidade social;  defesa de direitos de minorias  e todo o complexo sistema de 

proteção  à  infância  e  adolescência;  fomento  ao  turismo,  à  agricultura  e  ao 

desenvolvimento  sustentável;  instalação  de  instrumentos  de  política  urbana  e  de 

implementação  da  função  social  da  propriedade  e  da  cidade;  proteção  ambiental; 

saneamento;  execução  de programas habitacionais  para  população  de baixa  renda,  e 

tantas outras atribuições e competências que, hoje, se concentram nas municipalidades.

Qual a concepção de Estado proposta por Kelsen? Segundo o pensamento do 

autor, qual a relação entre descentralização e democracia? As idéias defendidas pelos 

partidários  da  descentralização  e  do  fortalecimento  do  poder  local  no  Brasil  têm 

identidade com os argumentos do positivismo jurídico? Essas foram às inquietações que 

os textos de Kelsen sobre o Estado provocaram.

Examinar a obra Teoria Geral do Direito e do Estado; evitar o confronto do 

pensamento de Kelsen com outros autores; limitar-se apenas às reflexões sobre as teses 

defendidas pelo autor em contraposição aos argumentos que têm orientado a defesa da 

descentralização política  e  o  fortalecimento  dos  municípios  no Brasil.   Estes  são os 

limites deste trabalho.

1. DEMOCRACIA E GARANTIA DE DIREITOS.

Como um fenômeno próprio  do  Estado Democrático  de  Direito,  os  direitos 

humanos  têm  sido  incorporados  por  todas  as  Constituições  modernas.  Depois  dos 

séculos XVII e XVIII, com as declarações de direitos inerentes à condição humana, é 

difícil encontrar uma Constituição que não faça referência às garantias fundamentais. 

Isso,  entretanto,  não  tem evitado  toda  a  sorte  de  governos  totalitários  cuja 

característica fundamental é suprimir os direitos fundamentais. As crises permanentes a 

que estão submetidos os Estados Nacionais no mundo moderno, mesmo os Estados tidos 

como democráticos é, antes de tudo, a crise de garantia dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. A fragilidade da organização do Estado na modernidade, quando se trata 

de garantir democracia e direitos, ainda é assunto de grande interesse para as ciências 

humanas.

O tema é amplamente desenvolvido no livro de Celso Laffer:  A Reconstrução 

dos Direitos Humanos – Um Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt.  Na obra o 

autor, por meio do um diálogo com Hannah Arendt, busca as dimensões do poder e a sua 
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relação com os  direitos  humanos  e  o  Estado de  Direito.  Examina  as  “condições  de 

possibilidade de afirmação dos direitos humanos num mundo onde os homens não se  

sentem em casa e à vontade, correndo o risco de descartabilidade”. (LAFFER, 2006, 

p.8).

O totalitarismo  “que levou às últimas conseqüências a modernidade que, na  

vertente  capitalista,  comportou  o  nazismo  e  na  vertente  socialista  o  stalinismo”  é 

experiência  que  mostrou  serem  os  seres  humanos  supérfluos.  Possíveis  de  serem 

descartados por um poder soberano que se estrutura como parte do mundo moderno. 

(LAFFER, 2006, p.15).

Em plena implantação dos Estados Democráticos de Direito, a humanidade vem 

convivendo com atrocidades inimagináveis.

Apresentando o pensamento de Hannah Arendt, o Professor Celso Laffer nos 

revela que a defesa intransigente da dignidade humana e do pluralismo, num mundo de 

diversidade e liberdade,  é resultado direto do perigo real de reconstituição do estado 

totalitário no mundo moderno. Os elementos constitutivos do totalitarismo estão postos. 

Inúmeras são as  situações  de pobreza,  miséria,  limitações  econômicas  e  políticas  na 

modernidade que tornam possível a supressão da vida humana.

A partir do diálogo que estabelece com Hannah Arendt, o autor vai formular um 

quadro de referências para repensar a reconstrução dos direitos humanos. Nos orienta 

que  a  ruptura  de  que  fala  Hannah  Arendt  surge  quando  a  lógica  que  permeia  o 

paradigma da Filosofia do Direito não consegue dar conta da  “não-razoabilidade que 

caracteriza uma experiência como a totalitária”.  Experiência que não se caracteriza 

como uma ameaça externa ao ordenamento jurídico, mas, que nasce dentro do próprio 

ordenamento, no  “bojo da própria modernidade e como desdobramento inesperado e  

não-razoável de seus valores”. (LAFFER, 2006, p.19).

E,  no  totalitarismo,  a  forma  de  organização  da  sociedade  foge  a  qualquer 

critério razoável de Justiça, já que seres humanos são encarados como seres supérfluos, 

descartáveis,  matáveis.  O  totalitarismo  confronta  de  forma  definitiva  os  Direitos 

Humanos, os valores que a humanidade julgou ter garantido como inerentes à pessoa 

humana. 

O autor faz uma análise buscando pontos convergentes nos processos históricos 

de  afirmação  dos  direitos  humanos  “sublinhando  como  os  direitos  humanos  foram 

sendo conjugados com a soberania nacional,... onde o padrão de normalidade era a  

distribuição,  em escala  mundial,  dos  seres  humanos  entre  os  Estados  de  que  eram  
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nacionais”.  Para concluir que depois da Primeira Grande Guerra, com suas levas de 

refugiados,  apátridas e  a  emergência  do totalitarismo é que se  encontrar  o  ponto de 

ruptura.(LAFFER, 2006, p.21).

Com  base  na  realidade  das  diferenças  entre  as  pessoas  e  as  experiências 

totalitárias que dominam o mundo moderno, refere ao pensamento de Hannah Arendt 

para concluir que:

[...]  a cidadania é o direito a ter direito, pois a igualdade em 
dignidade e direitos dos seres humanos não é um dado. É um 
construído  da  convivência  coletiva,  que  requer  o  acesso  ao 
espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a 
construção  de  um  mundo  comum  através  do  processo  de 
asserção dos direitos humanos. (LAFFER, 2006, p.22).

As inadequações dos direitos humanos diante das experiências da modernidade 

são evidentes:

[...]  os  direitos  humanos  pressupõem a  cidadania  não apenas 
como um meio, mas, como um princípio substantivo, vale dizer: 
o ser humano, privado de seu estatuto político, na medida em 
que  é  apenas  um  ser  humano,  perde  as  suas  qualidades 
substanciais, ou seja, a possibilidade de ser tratado pelos Outros 
como  um  semelhante,  num  mundo  compartilhado.(LAFFER, 
2006, p.22).

A todas  essas  necessidades  é  no Direito  Internacional  Público,  nos  Direitos 

Humanos e na Democracia que o mundo contemporâneo busca respostas e garantias para 

a  organização  da vida humana.  Com todas as  limitações,  ainda é  na ordem jurídica 

internacional  que  se  busca  a  independência,  a  autonomia  e  a  autodeterminação  dos 

povos. 

Nesse cenário de profundas transformações na política mundial, assistimos a 

um  claro  descolamento  do  poder  do  Estado  Nação  em  direção  a  novas  formas  de 

organização em grandes blocos supranacionais. Fenômeno, que costumamos chamar de 

“globalização”,  ganha seus  principais  contornos na área  do direito  quando apresenta 

novas formas de organização de comunidade social e política supranacional.

Como que a se contrapor a essa tendência abrangente e inexorável é possível 

identificar  um  crescimento  importante  das  localidades  em  nível  mundial,  seja  na 
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formulação  de  ações  concretas,  seja  nas  soluções  de  seus  problemas  econômicos  e 

sociais. Descrevendo o fenômeno, Mercedes Bresso chama a atenção para os numerosos 

encontros,  fóruns  e  formação  de  organizações  supranacionais  que  agregam 

“localidades”, compartilhando temas do desenvolvimento local e regional. (BRESSO, 

2001, p.5).

A expansão acelerada das cidades e os problemas que nelas se 
concentram forçam os governos locais a assumir diretamente a 
responsabilidade  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida,  a  luta 
contra  a  pobreza  e  pela  inclusão  social,  a  ocupação  e  o 
desenvolvimento sustentável.

As cidades nesse novo cenário passam a reivindicar participação nas decisões 

globais,  já  que  as  medidas  globais  afetam  de  forma  dramática  a  vida  de  suas 

comunidades.(BRESSO, 2005, p.5).

[...]  os  governos  locais  se  vêem  obrigados  a  buscar  formas 
alternativas para atender às demandas da população. A dinâmica 
política  e  a  relação  entre  as  populações  e  seus  governantes 
locais exigem respostas imediatas,  pois, essa relação se dá de 
forma  mais  próxima  e  com  maior  contato,  gerando  a 
necessidade de agilidade e criatividade na busca por soluções. É 
nesse  contexto  que  se  insere  a  cooperação  internacional 
descentralizada.

As autoridades locais reagindo à globalização vêm se posicionando no sentido 

de  criar  associação  internacionais  de  representantes  dos  poderes  locais  de  todos  os 

países. Vem buscando canais para desenvolver ações de cooperação descentralizada em 

redes internacionais para o fortalecimento das administrações locais. Proliferam acordos 

de cooperação internacionais  firmados diretamente  entre  autoridades  municipais.  São 

relações  institucionais  fortes  que  agregam  além  de  governos  locais,  inúmeras 

organizações da sociedade civil e universidades e se consolidam à revelia da tutela do 

poder soberano das Nações.

No Brasil tem sido cada vez mais comuns iniciativas de governos municipais 

em projetos de cooperação com outras localidades do mundo. Fenômeno que ganhou 

espaço  depois  da  Constituição  de  1988,  quando  promoveu  o  município  a  ente  da 

Federação,  compondo o cenário nacional  com novas competências,  novos recursos e 
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novos instrumentos de execução e controle das políticas públicas no nível local. Muitas 

dessas novas competências municipais resultam de conquistas sociais vinculadas, no seu 

conjunto, aos direitos fundamentais da pessoa humana.

A democratização do país veio acompanhada de uma redefinição da intervenção 

do Estado nas áreas sociais, com respostas programadas para as esferas do poder local. 

Houve convergência de esforço no sentido descentralizar competências,  atribuições e 

recursos. (FARAH, 2002, p.20).

Seja  como  resultado  de  um  esforço  deliberado  pela 
descentralização  de  competências  e  atribuições,  seja  pela 
descentralização de recursos a partir da Constituição de 1988, 
seja  como  fruto  da  dinâmica  democrática  e  da  maior 
proximidade dos governos locais com relação às necessidades 
da população, o fato é que os governos estaduais e, sobretudo os 
municipais estão promovendo um processo de reforma da ação 
do  Estado  na  área  social,  rompendo  com  algumas  das 
características tradicionais da intervenção estatal no Brasil nessa 
área.

No Brasil da atualidade é possível identificar experiências locais importantes de 

desenvolvimento, resultado das muitas interfaces do poder local com políticas que, de 

uma ou outra forma, impactam na qualidade de vida da população. Descentralização, 

fortalecimento  da democracia  e garantia  de direitos fundamentais  estão postos  como 

elementos necessários à superação do subdesenvolvimento.

2. DESCENTRALIZAÇÃO E DEMOCRACIA

A descentralização e o seu contrário, a centralização, são instituições jurídicas 

que  dizem respeito  à  forma como se  organiza  o  aparelho  político  administrativo  do 

Estado. Diretivas de organização do Estado em sentido lato, nunca encontrados em sua 

forma  pura.  Nenhum Estado  estará  organizado  de  forma  totalmente  centralizada  ou 

descentralizada.(BOBBIO, 2004, p. 329).

Além  disso,  se  for  verdade  que  eles  representam  dois  tipos 
diferentes e contrapostos de ordenamento jurídicos, é também 
verdade que se trata de figuras encontradas na sua totalidade 
somente em teoria. Se, de um lado, a Descentralização total leva 
a  romper  a  própria  noção  de  Estado,  também  de  outro,  foi 
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detectado o caráter utópico de uma centralização total no Estado 
moderno,  caracterizado  por  uma  grande  quantidade  e 
complexidade de finalidades e de funções.

Aceito o pressuposto de que um Estado não estará organizado em uma ou em 

outra forma pura de centralização ou descentralização, tem-se na realidade um processo 

dinâmico  de  organização  jurídica  e  política  dos  Estados,  que  ora  direcionam  à 

concentração, ora à desagregação, em função de necessidades de abrandar ou aprofundar 

tendências, sempre num movimento de adaptação.

Um Estado é  centralizado quando  “a quantidade de  poderes  das  entidades  

locais  e  dos  órgãos  periféricos  é  reduzida  ao  mínimo  indispensável,  a  fim  de  que  

possam  ser  considerados  como  entidades  subjetivas  de  administração”.  Já  a 

descentralização existe  quando “os órgãos centrais  do Estado possuem o mínimo de 

pode indispensável para desenvolver suas próprias atividades”.(BOBBIO, 2004, p. 330).

A valorização ou o desprestígio de uma ou outra forma será sempre resultado 

daquilo que se pretende combater ou apoiar, na organização do Estado. Há, no entanto, 

uma tendência em considerar a descentralização como a melhor forma de organização 

jurídica, política e administrativa do Estado. Melhor no sentido de eficiência; no sentido 

de estruturas adequadas às necessidades específicas de cada comunidade; no sentido de 

formas inteligentes de organização das funções do Estado; no sentido de capacidade de 

promover mudanças substanciais e adequadas às estruturas sociais. A descentralização 

seria, pois, um predicado do aparelho de Estado, uma capacidade de atuar no “melhor 

estado da arte”. Impossível, entretanto, uma avaliação da pertinência da descentralização 

feita de forma deslocada do ambiente histórico, social, político e econômico do Estado.

O Estado Federal é uma instituição que se situa no âmbito da Descentralização 

Política e está relacionado à autonomia política. A Descentralização política expressa 

uma idéia de direito autônomo.(BOBBIO, 2004, p. 331).  

A  Descentralização  política,  porém,  não  coincide  com  o 
federalismo.  Um  Estado  federal  é,  certamente,  politicamente 
descentralizado,  mas  temos  Estados  politicamente 
descentralizados  que  não  são  federais.  Somente  quando  a 
Descentralização  assume  os  caracteres  da  Descentralização 
política podemos começar  a falar  de federalismo, ou,  a  nível 
menor, de uma real autonomia política das entidades territoriais. 
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A autonomia política que caracteriza uma maior ou menor descentralização tem 

relação direta com o  monopólio da criação do direito positivo.  A autonomia pode ser 

apenas  de caráter  administrativo,  se  o  ente  federado não tiver  nenhuma margem de 

autonomia legislativa.

Ao conceito de Descentralização sempre vem atrelado o de Democracia, como 

que  a  indicar  uma  relação  direta.  Governos  autoritários  tendem  à  centralização,  ao 

controle, ao domínio de todas as expressões da vida social. A Descentralização traz a 

idéia de autonomia, autodeterminação, liberdade.(BOBBIO, 2004, p.332):

É afirmação constante  e  generalizada  que existe  uma estreita 
conexão  entre  os  conceitos  de  Descentralização  e  de 
democracia,  também  em  relação  ao  fato  de  que  a  luta  pela 
Descentralização  constitui,  principalmente  a  luta  pelas 
autonomias locais a fim de perseguir, além da Descentralização, 
objetivos de democratização...A Descentralização seria o meio 
para poder chegar, através de uma distribuição da soberania, a 
uma real liberdade política.

Existe  um  universo  de  interesses  próprios  de  cada  comunidade  a  ser 

considerado em conjunto com interesses gerais do Estado. A Descentralização é o meio 

jurídico mais apropriado para permitir a expressão dessa pluralidade de interesses.

3. DIREITO E ESTADO EM KELSEN:

Hans Kelsen nasceu em Praga, República Checa no ano de 1881 e morreu em 

Berkeley,  Califórnia,  USA em 1973.  A partir  de 1917 foi  professor  de Filosofia  do 

Direito na Universidade de Viena e assessor jurídico do Ministério da Guerra na Áustria. 

Intelectual atuante foi um dos principais autores da Constituição Austríaca e, também, 

um dos  principais  mentores  da  Constituição  de  Weimar.Viveu  na  Áustria  durante  a 

Primeira  Guerra  Mundial  (1914-1918),  período  da  degradação  do  Império  Austro-

Húngaro e da grande crise que se instala opondo os Estados Nação. Em 1929 transferiu-

se para a Universidade de Colônia, porém, a ascensão de Hitler o levou a deixar em 1933 

a Alemanha. Durante três anos ensinou na Universidade de Genebra, passou por Praga. 

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) decide abandonar a Europa e se 

refugiar  nos  Estados  Unidos  em 1940.  Ali  ensinou nas  Universidades  de Harvard  e 

Berkeley (1942).  
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Em sua obra: A Teoria Geral do Direito e do Estado, Hans Kelsen trata, entre 

tantos temas, da relação entre descentralização e democracia. O livro escrito em 1945, 

quando o autor já vivia nos Estados Unidos, representa o desenvolvimento amadurecido 

e consolidado do seu pensamento sobre o Direito e o Estado. É uma obra da maturidade. 

O  fato  de  um  autor,  de  tamanha  envergadura,  ter  relacionado  os  temas  da 

Descentralização do Estado e da Democracia, por si só obrigaria o seu exame. Soma-se a 

essa obrigação outro elemento: Kelsen teve como problema de fundo para a elaboração 

da sua Teoria Pura do Direito os temas da Soberania e do Direito Internacional. 

A evidência dessa preocupação pode ser conferida no texto: “O Problema da 

Soberania e a Teoria do Direito Internacional – Contribuição para uma Doutrina Pura do 

Direito”, escrito em 1916. No texto é possível identificar toda a abrangência desses que 

são,  ainda  hoje,  os  problemas  com os  quais  a  filosofia  do  direito  se  confronta  –  a 

Soberania do Estado, o Direito das Gentes, os Direitos Humanos.

Kelsen  é  o  teórico  que  esta  na  raiz  da  concepção  liberal  da  soberania. 

Concepção  que  identifica  soberania  com  ordenamento  jurídico  em  seu  sentido 

estritamente formal. Matriz de pensamento que dá origem a todas as concepções, onde a 

soberania do Estado é a soberania do ordenamento jurídico, é a soberania da Lei. O 

poder soberano é o poder formal do ordenamento jurídico.

Todo o pensamento filosófico no direito, depois de Kelsen, que compreende a 

soberania  como  soberania  do  ordenamento  jurídico,  que  estabelece  uma  relação  de 

identidade entre o soberano e o ordenamento jurídico, é de inspiração kelseniana.

 

4. A VISÃO KELSENIANA DA DESCENTRALIZAÇÃO E DA DEMOCRACIA:

Na segunda parte do livro Teoria Geral do Direito e do Estado, no capítulo V, 

Kelsen trata, especificamente, das formas de organização do Estado em seus aspectos de 

centralização e descentralização. A seguir, as principais idéias do autor desenvolvidas no 

capítulo em referência. 

Inicialmente Kelsen analisa a centralização e a descentralização como conceitos 

jurídicos.  Considerando  o  Estado  como  ordem  jurídica  e  o  poder  do  Estado  como 

validade e eficácia dessa ordem jurídica, afirma que a diferença entre a centralização e a 

descentralização  deve  ser  uma  diferença  nas  ordens  jurídicas  do  Estado.(KELSEN, 

2005, p.433).

5918



Na  verdade,  todos  os  problemas  de  centralização  e 
descentralização,  como  veremos,  são  problemas  referentes  às 
esferas de validade das normas jurídicas e dos órgãos que as 
criam e aplicam. Apenas uma teoria  jurídica  pode fornecer  a 
resposta  para  a  questão  da  natureza  da  centralização  e  da 
descentralização.

 

Aborda  o  conceito  estático de  centralização  e  descentralização  a  partir  da 

divisão  territorial.  Uma  ordem  jurídica  representada  por  todas  as  normas  válidas  é 

centralizada  quando possui  a mesma esfera  territorial  de validade e,  descentralizada, 

quando algumas normas serão válidas para o território inteiro, enquanto outras serão 

válidas apenas para diferentes partes do território. Um Estado é, pois, descentralizado 

quando  a  ordem  jurídica  nacional  contém  normas  centrais  e  normas  locais  que 

coincidem  com  as  subdivisões  territoriais.  A  comunidade  total  é  formada  pela 

comunidade central e pelas comunidades locais. 

Quanto maior o território de um Estado, quando maiores forem as diferenças 

geográficas,  nacionais  e  religiosas,  mais  imperativa  será  a  necessidade  da 

descentralização  por  divisão  territorial.  “Um  dos  principais  motivos  para  a 

descentralização  é  precisamente  o  fato  de  que  ela  fornece  esta  possibilidade  de  se  

regulamentar a mesma matéria de modo diferente para diferentes regiões”.(KELSEN, 

2005, p. 435).

Além do  critério  territorial,  afirma  que  é  possível  dividir  uma  comunidade 

jurídica também seguindo critérios relacionados às esferas pessoais de validade: uma 

ordem jurídica que “contenha leis válidas apenas para indivíduos de uma determinada 

raça,  conferindo-lhes  certos  privilégios  ou  submetendo-os  a  várias  inabilidades  

jurídicas”, constituindo assim uma comunidade parcial dentro da comunidade total. O 

critério dessa última forma de organização parcial da ordem jurídica estaria suportado 

por diferenças de  “religião, língua, raça ou outras qualidades pessoais”,  espalhadas 

indistintamente por todo o território. (KELSEN, 2005, p. 435 e 436).

A  proporção  relativa  entre  normas  centrais  e  locais  determina  o  grau  de 

centralização  ou  descentralização  de  uma  ordem  jurídica.  Nem  um  Estado  será 

totalmente  centralizado,  nem  tão  pouco  totalmente  descentralizado.  O  limite  da 

descentralização, ou seja, o grau máximo de descentralização está limitado à validade 

em todo o território de pelo menos uma norma: a norma fundamental. Sem essa validade 

geral tem-se a dissolução da comunidade jurídica.(KELSEN, 2005, p.438).

5919



O autor aborda, ainda, o conceito dinâmico de centralização e descentralização 

que  diz  respeito  aos  métodos  de  criação  e  execução  das  normas.  Pondera  sobre  a 

existência de um único órgão que cria as normas ou se existe pluralidade de órgãos, cada 

qual com espaços determinados, por onde se estendem as suas competências. Importa 

para  o  conceito  dinâmico  da  centralização  e  descentralização  saber  “não  apenas  o 

número  de  órgãos  criadores  de  normas,  mas  também  o  modo  como  esse  são  

instituídos”. (KELSEN, 2005, p. 442). 

Posto isto, Kelsen vai relacionar a centralização e a descentralização, enquanto 

formas de organização do Estado, com as formas de organização de governo, ou seja, 

com autocracia e democracia. A esse respeito declara:

[...]  a  democracia  pode  ser  descrita  como  um  método 
descentralizado de criação de normas, já que, numa democracia, 
as normas jurídicas são criadas pela pluralidade dos indivíduos 
cujo comportamento elas regulamentam, e estes órgãos criadores 
de Direito estão distribuídos pelo território inteiro para o qual é 
valida  a  ordem jurídica.  Numa autocracia,  a  ordem jurídica  é 
criada  por  um  único  indivíduo,  diverso  e  independente  da 
pluralidade  dos  indivíduos  sujeitos  à  ordem.  Como  a  função 
criadora de Direito está concentrada,  neste caso, na pessoa do 
autocrata, a autocracia pode ser caracterizada como um método 
centralizado de criação de normas.”(KELSEN, 2005, p. 443).

A partir dessa visão faz uma importante reflexão sobre a função criadora do 

Direito que na forma descentralizada, mais democrática, baseada numa autonomia real 

estaria vinculada a um Direito de natureza consuetudinário, em detrimento de um Direito 

de  natureza  estatutário  decorrente  das  formas  mais  centralizadas  de  organização  do 

Estado.

Esse,  certamente,  é  um  dos  trechos  mais  intrigantes  dos  capítulos  aqui 

examinados. Kelsen identifica um espaço democrático de organização do direito com 

base nos costumes da comunidade; direito que nasce de forma descentralizada do acordo 

entre os indivíduos, que serão eles mesmos, sujeitos diretos das normas que criam.

 Argumenta, lembrando dos exemplos históricos das monarquias absolutas do 

século  XVIII,  que  uma  parte  da  ordem  jurídica  tinha  “[...]  caráter  de  Direito  

consuetudinário  e,  desse  modo,  era  praticamente  subtraída  do  poder  legislativo  do 

monarca,  implicava  uma  compensação  política. A  evolução  de  um  Direito 
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consuetudinário para um Direito estatutário fez atenuar o “[...] método democrático de  

criação do Direito”. (KELSEN, 2005, p.444).

Avançando  nos  raciocínios,  Kelsen  identifica  que  a  autocracia  pode  existir 

subdividindo  o  território  em  províncias,  nomeando  representantes  para  dirigir  os 

territórios  descentralizados,  mas,  tenderá  sempre  para  a  criação  do  maior  número 

possível de normas de natureza central, válidas para todo o território. Já ao contrário a 

descentralização permite maior aproximação com a democracia. 

A  democracia,  entretanto,  pressupõe  a  idéia  de  autodeterminação  e 

conformidade da ordem jurídica com a vontade da maioria. Ordem jurídica entendida 

por Kelsen como Estado. Numa sociedade pluralista a ordem jurídica deverá compor 

normas  de  natureza  central  proposta  para  todo  o  território,  com normas  que  sejam 

válidas apenas para certos territórios. Chama de descentralização perfeita os casos em 

que a criação de normas locais é definitiva e independente. E descentralização imperfeita 

quando a legislação local tem apenas que dar uma aplicação mais detalhada á norma 

geral. ((KELSEN, 2005, p. 446).

Chama de autonomia local a “[...] combinação direta e deliberada das idéias  

de  descentralização  e  democracia”. Citando como exemplo de  unidade autônoma a 

“municipalidade e o prefeito”. 

A partir desse ponto o autor trata mais especificamente da questão municipal e 

defende  a  autonomia  local  como  forma  perfeita  de  organização  descentralizada  e 

democrática do Estado como ordem jurídica:

“[...] Trata-se de um autogoverno, local e descentralizado...  Às 
vezes,  no  entanto,  o  corpo  administrativo  eleito,  a  câmara 
municipal, é competente para emitir normas gerais, os chamados 
estatutos  autônomos;  mas  esses  estatutos  têm  de  permanecer 
dentro do enquadramento dos estatutos centrais,  emitidos pelo 
órgão legislativo do Estado”. (KELSEN, 2005, p. 449)

Kelsen atribui a origem histórica da autonomia das municipalidades, no Estado 

Moderno, como contraposição ao poder autocrático na formação do Estado Nação. “[...]  

o  governo  local,  em  especial  a  administração  das  cidades,  era  mais  ou  menos 

democrática... A luta por autonomia local era, de início, a luta por democracia dentro  

de um Estado autocrático”. (KELSEN, 2005, p. 450).

Quando um Estado já tem estrutura democrática, a autonomia local é apenas 

descentralização.  Com esse  argumento  Kelsen  inicia  sua  contraposição  ao  postulado 
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político do jusnaturalismo que considera a autonomia local como um direito natural das 

localidades  contra  o  Estado.  “[...]  Não  existe  nenhum  antagonismo  entre  a  

administração do Estado e a administração por autonomia local. Esta última é tão-

somente um determinado estágio da administração de Estado”, ou seja, é preciso passar 

pela autonomia local para construir um Estado democrático; entretanto, a administração 

por autonomia local vive em perfeita harmonia com a administração do Estado Nação. O 

grau de descentralização vai diferenciar Estados Unitários, Estados Federados e Estados 

Confederados. 

 

5. O MUNICÍPÍO NO BRASIL DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988:

A formação histórica do município brasileiro será fortemente influenciada por 

Portugal. O poder local na Colônia era poder conservador comprometido com o projeto 

colonial  da  Metrópole.  O  controle  das  Câmaras  Municipais  pelos  homens  bons 

assegurava os privilégios dos proprietários de terras e escravos. 

Na história dos municípios brasileiros é possível identificar (CRISTIANI, 2005, 

p.298)  que  as  primeiras  legislações  responsáveis  pela  organização  jurídica  e 

administrativa das localidades no Brasil Colônia vão reproduzir formas típicas da Idade 

Média,  como  os  Florais,  que  refletem  na  organização  municipal  os  domínios  de 

Portugal, dando legitimidade, direitos e privilégios dos donatários.

À medida que o processo de colonização avança,  as  localidades vão perder 

qualquer traço de autonomia. A centralização acompanha a concentração do poder com a 

criação do Governo Geral. “Com a adoção do Governo Geral, os poderes locais foram 

diminuídos e houve, conseqüentemente, uma centralização das decisões, inclusive com 

maiores  possibilidades  de  recursos  para  pleitear-se  reformas  das  decisões”. 

(CRISTIANI, 2005, p.300).

Apesar  do  centralismo  político  e  administrativo  os  municípios  brasileiros 

através  de suas  Câmaras  Municipais  vão  buscar,  em certa  medida,  sua  autonomia e 

independência administrativa da Metrópole, apoiando muitas vezes na Igreja.  

[...] E conseguiram algumas vitórias, desafiando a Coroa, como é 
o caso da criação de novas vilas (onde se levantava o pelourinho, 
como seu símbolo e como desafio à autorização expressa do Rei 
para que tal ocorresse), que ocorreu sem autorização real, pela 
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força  e  determinação  do  povo,  como  exemplificam  os  fatos 
registrados em Campos,  Parati  e  Pindamonhangaba,  no século 
XVII. E, de igual modo, atesta a participação ativa das Câmaras 
Municipais no movimento da Independência. (IBAM, 2005, p.5).

 

Não  se  pode,  contudo,  atribuir  um  caráter  autônomo  ou  democrático  às 

Câmaras Municipais subjugadas que estavam aos interesses econômicos da Metrópole, o 

que esvaziava o que poderia ser um poder local autônomo no Brasil Colônia.

Essa  formação  histórica  vai  influenciar,  até  os  dias  de  hoje,  a  estrutura  da 

organização dos municípios no Brasil.

Só vamos poder falar em autonomia municipal a partir da Constituição de 1988, 

com o processo de redemocratização do país e a modificação da distribuição do poder 

político entre os entes federativos no Brasil.

O  artigo  1o da  Constituição  de  88  estipula  que  o  Brasil  é  uma  República 

Federativa:  “A República Federativa do Brasil,  formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito  Federal,  constitui-se em Estado Democrático de 

Direito”. O dispositivo expressa importante princípio federativo que será reafirmado em 

vários outros momentos do texto constitucional.

A autonomia municipal está expressa no artigo 29 da Constituição Federal: “O 

município reger-se-á por Lei Orgânica própria ditada pela Câmara de Vereadores, que  

a promulgará”. Isto deu aos municípios brasileiros uma autonomia quase inexistente na 

maioria dos países modernos.

Depois  de  mais  de  20  anos  de  ditadura  militar,  a descentralização  era 

imperativa para o Brasil no final dos anos 80. As forças políticas contrárias à ditadura 

viam  na  descentralização  o  meio  de  desmontar  a  estrutura  tecno-burocrática 

centralizadora que se apoderou da máquina do Estado, exercendo poderes ilimitados, 

delegados  diretamente  do  comando  militar,  sem  que  a  sociedade  pudesse  exercer 

nenhum tipo de controle.

O  Estado  Brasileiro  precisava  ser  reformado,  e  essa  reforma  começava  no 

município,  a  força  transformadora  da  sociedade  estava  do  poder  local.  Foi  um 

movimento político da maior importância, capaz de introduzir a autonomia municipal na 

pauta  dos  debates  da  Constituinte  e  transformar  essa  demanda,  surpreendentemente 

inovadora, num novo traço do desenho da Federação Brasileira. 
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Há  descentralização  política  sempre  que  pessoas  jurídicas  de 
direito  público  concorrem  com  competências  políticas,  com 
soberania ou autonomia para legislar e para ditar seus propósitos 
e seu governo. A repartição de competências no Brasil adota tal 
modelo, havendo a descentralização política com a Federação e o 
reconhecimento  das  autonomias  de  Estados-Membros, 
Municípios e Distrito Federal (art. 1o da CF). A descentralização 
política é concretizada pela não-subordinação daqueles à União, 
reservando-lhes a  Constituição competências  próprias.  (ROSA, 
2003, p.27).

A  consolidação  do  Estado  Democrático  de  Direito  no  Brasil  é  condição 

necessária para que o país possa superar o seu subdesenvolvimento. A descentralização 

ajuda no aperfeiçoamento institucional. Quando associada à participação da comunidade 

no  planejamento  e  no  controle  das  políticas  públicas,  promove  a  distribuição  mais 

equânime dos bens públicos, promove justiça social. É elemento fundamental em países 

que,  como o Brasil,  convivem com o subdesenvolvimento e seus efeitos nefastos na 

qualidade de vida da maioria da população.

6. CONCLUSÃO:

Kelsen no livro Teoria Geral do Direito e do Estado formula sua visão de que 

há  uma  relação  direta  entre  ordenamento  jurídico  e  Estado.  Inaugura  a  matriz  de 

pensamento que vai identificar a soberania do Estado como a soberania da Lei, em seu 

sentido formal. 

Trata  das  formas  de  organização  do  Estado  e  estrutura  seus  argumentos 

reconhecendo que a  forma descentralizada  de organização da ordem jurídica  produz 

democracia. Defende as formas perfeitas de descentralização como aquelas que atribuem 

maior autonomia às municipalidades e, assim, estruturam Estados mais democráticos.

Reconhece a importância da participação dos sujeitos de direitos na organização 

da ordem jurídica no nível local, argumentando que essa é uma forma consuetudinária de 

organização das normas e, portanto, mais próxima das reais necessidades dos sujeitos de 

direito e mais adequada ao pluralismo da vida em sociedade. 

Difícil imaginar um texto com esses argumentos do autor da Teoria Pura do 

Direto, teoria que pensa o ordenamento jurídico de forma hierárquica a partir de uma 

norma fundamental  hipotética,  no  topo da pirâmide,  a  irradiar  os  parâmetros  para  a 
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organização  da  ordem  jurídica  nacional.  Pluralismo,  diversidade,  autonomia  não 

parecem ser elementos constitutivos do direito positivo.

Dar condições concretas para a organização social e política das localidades no 

Brasil  é reafirmar o fortalecimento da democracia e suas instituições fundamentais  a 

partir  da sua base nos poderes locais.  No município a vivência democrática tem um 

caráter pedagógico. O Brasil é um país que precisa aprender democracia, cidadania e 

garantia de direitos. 
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INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Rubens Beçak*

RESUMO

Num momento em que se discute no panorama político nacional o tema da Reforma 

Política, nos pareceu oportuna a discussão sobre o primado democrático e a reafirmação 

deste ideal, o que, assim nos parece, exige um exame do permear desta idéia por todos 

os setores da sociedade. Isto, somente se pode buscar com a utilização de instrumentos 

de democracia participativa.

Já  nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  ou  mesmo antes,  no  final  do  século  XIX, 

começa-se  a  perceber  que  aquele  sistema  —  com  a  aparência  de  supra-sumo  da 

evolução democrática — encontrava um questionamento sui-generis.

Até que ponto a necessidade do exercício democrático — aparentemente impossível 

sem a existência da representação e dos partidos políticos — não acabara por provocar 

um  distanciamento  excessivo  entre  a  vontade  do  eleitor-representado  e  o  eleito-

representante? Até que, ponto, pior ainda, a ação do representante não colidia mesmo 

com a do representado?

Com a finalidade de suprir  estas deficiências,  logo passou a se desenvolver,  mundo 

afora, nova variante da democracia, a democracia semi-direta.

É, nada mais nada menos, do que a democracia representativa pelos partidos, acrescida 

da instrumentalização de institutos que possam servir à que se aufira a vontade do povo 

quando necessária. O instrumento por excelência de sua viabilização é o plebiscito, mas 

não esqueçamos também aqueles outros previstos na atual Constituição Brasileira, como 

o referendum e a iniciativa popular, além de outros, que abordaremos.

*Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. 
Coordenador Acadêmico e Administrativo e Professor da Escola Paulista de Direito no curso de Pós-
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Eurípides de Marília – UNIVEM.
Professor dos cursos de graduação em Direito da Universidade Paulista – UNIP e da Fundação Armando 
Álvares Penteado – FAAP. 
Ex-professor do curso de graduação em Direito da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC.
Advogado e consultor em São Paulo.
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A  doutrina  tradicionalmente  elenca  outros  meios  de  exercício  da  democracia 

participativa, especialmente no direito norte-americano.

Ali temos os chamados  veto popular, em que uma lei em vigor pode ir a escrutínio 

popular se houver solicitação de certo número de eleitores.

Ainda o recall ou revocação, em que, igualmente por solicitação dos eleitores, o que vai 

a escrutínio popular é o mandato de parlamentar ou funcionário eleito.

Também  a  Ação  Popular,  dentre  nós  desde  a  Constituição  de  1934,  bem  como, 

reflexamente, e a Ação Civil Pública, existente infraconstitucionalmente desde 1985 e, 

no patamar maior desde 1988.

Mas  será  que  com  esta  descrição  do  instrumental  mais  usualmente  colocado  à 

disposição do cidadão, temos realmente uma gama de mecanismos que permitam que se 

supra aquele distanciamento que já nos referimos, aquela sensação que é de certa forma 

comum,  de  que  as  reais  necessidades  e  angústias  da  população  não  estão  sendo 

discutidas nos foros de exercício do poder? Como aprimorar isto?

É aqui que uma série de estudos tem-se produzido, inclusive algumas experiências se 

praticado, também em nosso país, no sentido de diminuir esta distância.

PALAVRAS CHAVE

DEMOCRACIA;  REPRESENTAÇÃO;  DEMOCRACIA  REPRESENTATIVA; 

DEMOCRACIA  PELOS  PARTIDOS;  DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA; 

INSTRUMENTOS PARA A SUA REALIZAÇÃO;  PLEBISCITO;  REFERENDUM; 

INICIATIVA POPULAR; OUTROS INSTRUMENTOS

RESUMEN

En el momento donde si discute en lo panorama político nacional el tema de la reforma 

politica, se parecía oportuna la pelea en el primate democrático y la reafirmación de este 

ideal, qué, así en él se parece, exige una examinación del permear de esta idea para 

todos  los  sectores  de  la  sociedad.  Esto,  si  puede  buscar  solamente  con  el  uso  de 

instrumentos de la democracia participativa. 
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Ya en las primeras décadas del siglo XX, o mismo antes, en finales del siglo XIX, se 

empienza a percibir que ese sistema - con la aparencia de supra-sumo de la evolución 

democrática - encontró questionamento sui generis. 

¿Hasta punto que la necesidad del ejercicio democrático – aparentemente imposible sin 

la existencia de la representación y de los partidos políticos - no acabava por provocar 

un distanciamento extremo entra en la voluntad de lo votante-representado y el electo-

representante?  ¿Hasta,  el  punto,  peor,  la  acción  del  representante  no  chocava 

exactamente con el que está de representado? 

Pronto comenzó a aparecer, por el mundo todo, nueva variante de la democracia,  la 

democracia semi-directa. 

Es, nada más nada menos, de la democracia representativa para los partidos, creciente 

del instrumentalização de los institutos que pueden servir a verificar la voluntad de la 

gente, quando necesaria. 

El  instrumento  por  excelencia  de  su  viabilização  es  el  plebiscito,  pero  también  no 

olvidemos de otros previstos en la constitución brasileña actual, como el referéndum y 

la iniciativa popular, más allá de otros, a que acercaremos.

La doctrina tradicionalmente a ellos elenca otras maneras del ejercicio de la democracia 

participativa,  especialmente  en  lo  derecho  de  norteamericano.  Allí  tenemos  el  veto 

popular de las llamadas,  donde una ley en el vigor puede ir el  escrutinio popular si 

tendrá petición de cierto número de votantes. 

También el recall o revocación, donde, igualmente para la petición de los votantes, qué 

va el escrutinio popular está el mandato del parlamentario o elige a empleado. 

También la acción pública,  entre nosotros desde la Constitución de 1934, así  como, 

reflejado, la acción civil pública, existente infraconstitucionalmente desde e 1985, y en 

la Constitución desde 1988. 

¿Pero  será  que  con  esta  descripción  del  instrumental  generalmente  colocado  a  la 

disposición del ciudadano, realmente tenemos una gamma de los mecanismos que se 

permitan que si provea ese distanciamento, aquela sensación que está de cierta forma 

común, de que las necesidades verdaderas de la población no están si discutiendo en los 

foros del ejercicio del poder? ¿Cómo mejorar esto? Es que una serie de estudios se ha 
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producido, también algunas experiencias aquí  si  está  practicado, también en nuestro 

país, en dirección a disminuir esta distancia.

PALABRAS-CLAVE

DEMOCRACIA;  REPRESENTATION;  DEMOCRACIA  REPRESENTATIVA; 

DEMOCRACIA  POR  LOS  PARTIDOS;  DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA; 

INSTRUMENTOS  PARA  SU  REALIZACIÓN;  PLEBISCITO;  REFERENDUM; 

INICIATIVA POPULAR; OTROS INSTRUMENTOS

INTRODUÇÃO / ESCORÇO HISTÓRICO:

Num momento em que se discute no panorama político nacional o tema da Reforma 

Política, nos pareceu oportuna a discussão sobre o primado democrático e a reafirmação 

deste ideal, o que, assim nos parece, exige um exame do permear desta idéia por todos 

os setores da sociedade. Isto, somente se pode buscar com a utilização de instrumentos 

de democracia participativa.

Para tal fim, importante a discussão sobre os seus instrumentos.

Na nossa  visão,  não  há  como iniciar  o  tema sem fazermos,  mesmo  que  em breve 

exposição, uma evolução dos rumos da democracia.

Com o ideal  das idéias iluministas,  advindo, no plano político,  com a derrocada do 

regime absolutista,  na  esteira  do  que  HOBSBAWN  já  consagrou  como a  “Era  das 

Revoluções”  1 vai-se idealizar um sistema político adequado a dar sustentação à nova 

ordem.

A democracia  dos  gregos,  no sentido daquela  praticada especialmente  no século de 

Péricles, em Atenas, será transplantada para os tempos contemporâneos havendo que 

incorporar instrumento advindo do Direito Civil para sua viabilização, o mandato. É 

1 Cf. HOBSBAWN, Eric J. A Era das Revoluções: 1789-1848. 5. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1982.
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sem  sombra  de  dúvidas  com  a  representação,  que  os  novos  regimes  praticarão  a 

democracia, cognominada dali para a frente como indireta, ou representativa.

Já  foi  explorado  pela  doutrina  e  não  há  necessidade  de  aqui  nos  delongarmos  no 

assunto,  que,  se  por  um  lado,  a  democracia  representativa  nasce  com  o  viés  da 

imperatividade da vontade do representado, no seu desenvolver, especialmente devido à 

evolução do parlamentarismo na Inglaterra, exsurgirá a desvinculação.

Pois bem, o caminho é conhecido.

No momento seguinte de seu evolver, vai a democracia se defrontar com a questão da 

defesa de interesses por grupos mais ou menos fechados, os logo denominados partidos 

políticos, provocando o surgimento da democracia representativa pelos partidos.

Entretanto, mormente já nas primeiras décadas do século XX, ou mesmo antes, no final 

do século XIX, começa-se a perceber que aquele sistema — com a aparência de supra-

sumo da evolução democrática — encontrava um questionamento sui-generis.

Até que ponto a necessidade do exercício democrático — aparentemente impossível 

sem a existência da representação e dos partidos políticos — não acabara por provocar 

um  distanciamento  excessivo  entre  a  vontade  do  eleitor-representado  e  o  eleito-

representante? Até que, ponto, pior ainda, a ação do representante não colidia mesmo 

com a do representado?

Em  um  primeiro  momento,  a  sedutora  idéia  da  co-existência  do  modelo  da 

representação tradicional com a de interesses cooperativos parecerá a solução.

O instrumento  foi  utilizado  por  uma série  de  constituições  européias,  chegando  ao 

Brasil, com a breve Constituição de 1934.

Pois  bem,  a  ascensão  avassaladora  de  uma  nova  forma  de  exercício  do  poder,  o 

totalitarismo, logo fez colapsar a democracia como um todo, na exata medida em que se 

era vista como um sistema decadente e distanciado da realidade.

Com a derrocada desta nefasta via, com o final da 2ª grande guerra, e a revalorização do 

poder da idéia democrática, logo não tardam a ressurgir os críticos de suas eventuais 

falhas, mas, agora sempre no de se buscar instrumentos novos que possibilitassem o seu 

repensar, aprimorando-o.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

Manoel Gonçalves  FERREIRA FILHO, foi um dos primeiros a apontar a resiliência 

desta crítica. 2 demonstrando que logo passou a surgir, mundo afora, nova variante - se é 

que possível chamarmos assim - da democracia, a democracia semi-direta.

É, nada mais nada menos, do que a democracia representativa pelos partidos, acrescida 

da instrumentalização de institutos que possam servir à que se aufira a vontade do povo 

quando necessária. O instrumento por excelência de sua viabilização é o plebiscito, mas 

não esqueçamos também aqueles outros previstos na atual Constituição Brasileira, como 

o referendum e a iniciativa popular, além de outros, que abordaremos.

Com  o  tempo,  e  o  testar  deste  instrumental,  logo  se  formulou  uma  literatura, 

relativamente extensa, a respeito de sua prática e eventual aprimoramento, na busca do 

que se passou a cunhar da democracia participativa.

Mas antes, abusemos da paciência dos leitores e relembremos o que são os instrumentos 

previstos  na Constituição  Federal,  no art.  14,  regulamentados  pela  Lei  nº.  9.709 de 

18/11/98.

Pois bem, o primeiro dos institutos, o plebiscito, tem origem no direito romano, sendo 

instituto largamente adotado mundo afora.

A história registra uma variante de sua utilização, sempre vista com reservas pelos seus 

críticos,  mormente  o  seu  viés  porventura  antidemocrático,  a  chamada  “democracia 

cesarista”.

Napoleão, Napoleão III e outros a utilizaram e não nos esqueçamos de tiranos mais 

recentes,  como Pinochet  no Chile,  no final  dos anos 80,  inícios dos 90,  para tentar 

revestir de legitimidade decisões que não o eram.

Não nós esqueçamos daqueles entendidos como democratas também. De Gaulle utilizou 

o instituto à exaustão, inclusive tendo renunciado à Presidência da França, em 1969, 

quando derrotado em um. A utilização exagerada,  ou “desvirtuada”,  do instrumento 

sempre sofreu críticas, o mecanismo em si, não.

2 FERREIRA FILHO,  Manoel Gonçalves.  Curso de Direito Constitucional.  33.  ed.,  atual.  São Paulo: 
Saraiva, 2007., p. 97.
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Veja-se sua utilização como instrumento real de aferição da verdade popular, como o 

foi aquele de 1993 que definiu a forma e o regime de governo em nosso país.

Não nos esqueçamos que, além do previsivo do art. 14, I, da Constituição Federal, onde 

aparece  para  a  realização  da  soberania  popular,  é  também  -  e  especialmente  - 

mecanismo  necessário  para  a  criação,  incorporação,  fusão  e  desmembramento  de 

municípios (art. 18, § 4º) e estados (§ 3º do mesmo artigo).

O  referendo,  ou  melhor  denominado  referendum,  em  latim,  para  diferenciá-lo  da 

expressão por vezes utilizada para exercício do voto, nada mas é do que a possibilidade 

da própria aprovação (ou rejeição) de um projeto de lei diretamente pela população.

Duas observações  se  fazem necessárias:  a  primeira  é  que existem sistemas  onde se 

permite inclusive a alteração eventual de projeto de lei pela população (consultas em 

referendum putativas),  como  é  exemplo  a  Itália  e,  a  segunda,  que  na  prática 

constitucional brasileira parece comum a confusão deste instituto com o plebiscito, não 

só  midiaticamente  como  também  pelas  próprias  autoridades  (como  foi  exemplo  o 

plebiscito de Janeiro de 1963, sobre o sistema de governo, que na realidade teria sido 

referendum).

Quem bem conceitua as diferenças entre dois institutos é o mais uma vez lembrado 

Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, 3 demonstrando inclusive a possibilidade de o 

referendum ser  formulado  enquanto  exercício  do  poder  constituinte  pelo  povo.  É 

previsto na Constituição Federal, no art. 14, II.

No  nosso  sistema  constitucional,  é  o  Congresso  Nacional  que  exerce  o  poder  de 

convocar o plebiscito e de autorizar o referendo (art. 49, XV).

E  a  iniciativa  popular?  Pois  bem,  a  iniciativa  popular  é  instrumento  previsto  na 

Constituição Federal, no inciso III do art. 14 e também no 27, ξ 3º, no que se refere à 

iniciativa popular no processo legislativo estadual. Sua regulação vem no art. 61, ξ 2º, 

onde encontramos os requisitos 4 que, pela dificuldade de efetivação, já configuram por 

si mesmos o seu “sepultamento”:

3 FERREIRA FILHO,  Manoel Gonçalves.  Curso de Direito Constitucional.  33.  ed.,  atual.  São Paulo: 
Saraiva, 2007., p. 98.
4 Sobre a iniciativa popular e seus requisitos cf. AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à 
Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 223-224 e 449-450.
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“A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Câmara dos Deputados de projeto de lei submetido por, 
no  mínimo,  um  por  cento  do  eleitorado  nacional, 
distribuído pelo menos por 5 Estados, com não menos de 
3 décimos por cento dos eleitores de cada 1 deles”.

Ora, como é comentário costumeiro de Sérgio Resende de BARROS, 5 é mais fácil (e 

“econômico”) deslocar-se por avião até Brasília é fazer pressão por sobre os deputados 

de sua região, ou até mesmo, nas vindas destes deputados, semanais, aos estados de 

origem, fazer a pressão in loco, do que cumprir os requisitos constitucionais...

Não nos esqueçamos que a doutrina tradicionalmente elenca outros meios de exercício 

da democracia participativa, especialmente no direito norte-americano.

OUTROS  INSTRUMENTOS  DE  REALIZAÇÃO  DA  DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA:

Ali  temos os  chamados  veto  popular,  aonde uma lei  em vigor  pode  ir  a  escrutínio 

popular se houver solicitação de certo número de eleitores.

Ainda o recall ou revocação, em que, igualmente por solicitação dos eleitores, o que vai 

a escrutínio popular é o mandato de parlamentar ou funcionário eleito (lembremos que 

nos EUA parte das funções judiciais e que outras, são por eleição).

José AFONSO DA SILVA relaciona 6 a Ação Popular, dentre nós desde a Constituição 

de 1934, como efetivo exercício de participação na vida política. Nós nos aventuramos 

ainda a dizer que a Ação Civil Pública, existente infraconstitucionalmente 7 desde 1985 

e, no patamar maior desde 1988, também é - por via reflexa – instrumento para tal. 

Mas  será  que  com  esta  descrição  do  instrumental  mais  usualmente  colocado  à 

disposição do cidadão, temos realmente uma gama de mecanismos que permitam que se 

5 BARROS, Sérgio Resende de. In: Aulas proferidas no curso de graduação em Direito, na Faculdade de 
Direito da USP, compartilhadas com o Autor, nos anos de 2002-2003.
6 AFONSO DA SILVA, José. Poder Constituinte e Poder Popular: estudos sobre a Constituição. São 
Paulo, Malheiros, 2000., p. 50-51.
7 Lei n. 7.347/85.
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supra aquele distanciamento que já nos referimos, aquela sensação que é de certa forma 

comum,  de  que  as  reais  necessidades  e  angústias  da  população  não  estão  sendo 

discutidas nos foros de exercício do poder? Como aprimorar isto?

É aqui que uma série de estudos tem-se produzido, inclusive algumas experiências se 

praticado, também em nosso país, no sentido de diminuir esta distância.

Vejam-se  os  estudos  pioneiros  de  Capeletti acerca  da  utilização  da  televisão  como 

forma de aproximação, papel que hoje em dia poderia perfeitamente caber à Internet, 

como, aliás, é a proposta concreta do ex-Vice-Presidente norte-americano Al GORE, no 

seu The Assault on Reason. 8

Paulo  BONAVIDES,  em  recente  artigo  para  a  Folha  de  São  Paulo,  9 propõe  a 

possibilidade de elaboração de Emenda Constitucional popularmente, pela inclusão de 

item IV ao art. 60 da Constituição.

Propostas há de criação do mandato imperativo, não no sentido antigo de sua utilização, 

mas no da vinculação da ação do parlamentar ao programa partidário ou de governo, 

sob pena de revocação de seu mandato.

Não  nos  olvidemos  também  de  algumas  experiências  efetivamente  colocadas  em 

prática, como o orçamento participativo, algo que vicejou no Rio Grande do Sul e hoje, 

conforme preleção de Boaventura de  SOUZA SANTOS,  10 já é utilizada em mais de 

1.200 cidades da América Latina.

Importante ainda referirmos os Conselhos Municipais de Saúde, também citados por 

aquele  estudioso.  E  os  Conselhos  Escolares,  de  Segurança  etc.,  todos  eleitos  pela 

população.

Obviamente estas vias de participação democrática encontram uma grande resistência 

dos partidos políticos, que a vêem com verdadeira ameaça.

Em todas estas experiências e ou sugestões torna-se evidente a retomada dos valores 

rousseauneanos inclusive na sua crítica aos institutos (tradicionais) da representação.

8 GORE, Al. The Assault on Reason. USA: Penguin Press, 2007.
9 BONAVIDES, Paulo. Artigo ‘Constituinte e Iniciativa Popular’. In: Folha de São Paulo. São Paulo, 9 
de Julho de 2007.
10 SOUZA SANTOS, Boaventura de. In: palestra proferida no  “Joint Annual Meeting of the Law and 
Society Association (LSA) and the Research Committee on Sociology of Law (RCSL)”., Berlim, 25 a 28 
de Julho de 2007.
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Concordamos  com  Roberto  AMARAL,  11 que,  invocando  seguidores  da  teoria 

rousseauneana no aspecto, como Marx, Gramsci, Lukács, Bobbio e Poulantzas, vê a 

representação como desvirtuadora da vontade soberana.

Do outro lado do espectro ideológico, também a crítica é acerba!

SCHUMPETER (tão revalorizado nos dias de hoje) e Hanna ARENDT são exemplos. 

Para o primeiro: “(...)[é um] método de seleção das elites através de eleições periódicas 

(...)”12 ou, para a segunda: “(...) o que agora chamamos democracia é uma forma de 

governo na qual poucos governam em nome do interesse da maioria (...)” 13

Aqui, caber-nos-ia uma análise do que se passa ao norte do Brasil, na Venezuela, mas 

também vêm sendo discutido no processo constituinte boliviano e certamente o será no 

equatoriano.

Naquele país, a Constituição Bolivariana de 1999, contém mecanismos participativos 

arrolados no seu art. 70, a saber:

“(...) ·

I- instrumentos políticos:

a. a eleição para o exercício de cargos públicos;

b. o referendo;

c. a consulta popular;

d. a assembléia aberta; e

e. a  assembléia  dos  cidadãos,  cujas  decisões  têm  caráter 

vinculante.

11 Cf.  AMARAL,  Roberto.  Apontamentos  para  a  reforma  política:  a  democracia  representativa  está 
morta; viva a democracia participativa. In:  Revista de Informação Legislativa. n. 151. jul. / set. 2001. 
Brasília, 2001.
12 SHUMPETER,  Joseph  A.  apud  AMARAL,  Roberto.  Apontamentos  para  a  reforma  política:  a 
democracia  representativa  está  morta;  viva  a  democracia  participativa.  In:  Revista  de  Informação 
Legislativa. n. 151. jul. / set. 2001. Brasília, 2001. p.32.
13 ARENDT, Hanna.  apud AMARAL,  Roberto.  Apontamentos  para a  reforma política:  a  democracia 
representativa está morta; viva a democracia participativa. In: Revista de Informação Legislativa. n. 151. 
jul. / set. 2001. Brasília, 2001. p.32.
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II-  instrumentos sociais e econômicos:

a. a autogestão;

b. a co-gestão;

c. as cooperativas, em todas as suas formas, inclusive as de 

caráter financeiro;

d. as caixas de poupança;

e. a empresa comunitária.

O referendo poderá ser consultivo, confirmatório ou revogatório.

(...)” 14

Mas  diga-se  que,  se  por  um  lado  a  experiência  venezuelana  de  incremento  da 

participação é alvissareira, por outro há que se fazer a ressalva de que talvez é muito 

recente ainda para que se possa realmente verificar a sua imanência.

Entretanto,  o  mais  importante  é  que  o  caminho  da  participação  como  forma  de 

aperfeiçoamento democrático parece ser algo irreversível, o que a sua adoção por um 

número cada vez maior de países parece indicar.

Oxalá os desvios na representação, tão deletérios ao real permear democrático, possam 

vir a ser diminuídos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

14 Cf. AMARAL, Roberto. Apontamentos para a reforma política: a democracia representativa está morta; 
viva a democracia participativa. In:  Revista de Informação Legislativa. n. 151. jul. / set. 2001. Brasília, 
2001., p. 61. O texto original da Constituição Bolivariana da Venezuela de 1999 pode ser acessado em 
http://www.ciberamerica.org/NR/rdonlyres/ezdq65wpalkfvup3n6eexjlq36ogc3jupfasjlqrdn5nwyzusgfqb4
nnpvlxytmpcqng5syedqkacf/RepblicaBolivarianadeVenezuela.pdf
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Neste artigo, procuramos demonstrar que num momento em que se discute a Reforma 

Política, parece-nos ideal o repensar sobre a utilização de instrumentos de realização da 

democracia participativa.

Isto por que a crítica à realização da democracia em sua forma tradicional, i.e. pelos 

partidos políticos, de há muito formulado, permanece nos dias de hoje.

Assim,  o  mero  exercício  do  voto  não  basta.  É  só  com  a  participação  efetiva  da 

população no processo que se pode fazer com que a democracia permeie por todos os 

setores da sociedade.

Destarte,  além  dos  mecanismos  já  elencados  na  nossa  Constituição,  a  saber,  o 

plebiscito,  o referendum  e a iniciativa  popular,  outros institutos têm-se apresentado, 

com resultados alvissareiros.

São estes, o orçamento participativo, os conselhos municipais de segurança, de saúde 

etc. Mas isto não basta. Talvez propostas da adoção de instrumentos utilizados alhures 

como o recall, o veto popular (já existentes, por exemplo, nos EUA) sejam oportunos. 

Ou ainda, a utilização da Internet, como cada vez mais se discute.

Aqui,  os mecanismos existentes na Constituição Venezuelana de 1999, em que pese 

recentes,  são importantes de se conhecer.

A participação parece ser o caminho irreversível na diminuição do déficit democrático 

da representação tradicional pelos partidos.
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O PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A INCLUSÃO SOCIAL

RUMO À CONCRETIZAÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

BRASILEIRO1

Tatiana de Carvalho Camilher∗

RESUMO 

Através do presente trabalho são apresentados fundamentos teóricos e práticos para a 

constituição do Estado Democrático de Direito Brasileiro. A abordagem se inicia pelos 

diferentes  conceitos  e  pelas  diferentes  experiências  de  democracia,  segundo 

entendimento  e  observações  realizadas  por  alguns  cientistas  políticos,  filósofos  e 

juristas, atribuindo-se especial destaque para o conceito de democracia deliberativa em 

HABERMAS. Quanto ao Estado brasileiro, depois de um breve panorama histórico, 

caraterizando-se os Estados de Direito e  Estado Social,  até  a Constituição de 1988, 

identifica-se  a  necessidade  de  permanente  construção  da  democracia  nacional,  com 

objetivo  maior  de  propiciar  a  inclusão  social,  para  que  todo  brasileiro  possa 

efetivamente participar do processo democrático, com igual capacidade de influir nas 

decisões.  Para  tanto,  entende-se  imprescindível  o  fortalecimento  das  Instituições 

democráticas,  dando-se destaque neste estudo para a Defensoria  Pública,  que possui 

como  principal  missão  constitucional  a  prestação  da  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita aos carentes.

PALAVRAS-CHAVE

DEFENSORIA PÚBLICA; DEMOCRACIA; INCLUSÃO SOCIAL

RESUMEN 

A través del presente trabajo son presentados fundamentos teóricos y prácticos para la 

constitución del Estado Democrático de Derecho brasileño. Empezamos por el análisis 

1 Artigo escrito como exigência final  da Disciplina Teoria da Constituição,  ministrada pelo Prof. Dr. 
Rogério José Bento Soares do Nascimento, no Curso de Mestrado em Direito Público e Evolução Social 
da Universidade Estácio de Sá - UNESA.
 Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mestranda do Curso de Mestrado em Direito Público e 
Evolução Social da Universidade Estácio de Sá - UNESA.
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de diversos conceptos y por las distintas experiencias de democracia, de acuerdo con el 

punto de vista  y consideraciones de algunos cientistas  políticos,  filósofos y juristas, 

atribuyéndose especial atención al concepto de democracia deliberativa presentado por 

HABERMAS. Com relación al Estado brasileño, después de un breve análisis histórico, 

en el cual caracterizamos los Estados de Derecho y Estado Social, hacia la Constitución 

del  1988,  podremos  identificar  la  necesidad  de  uma permanente  construcción  de  la 

democracia nacional, con el objetivo principal de propiciar la inclusión social, con fines 

a  que  todo  individuo  brasileño  pueda,  efectivamente,  participar  del  proceso 

democrático,  con  posibilidades  iguales  de  influir  en  las  decisiones.  Para  tanto,  sin 

embargo, es imprescindible el fortalecimiento de las Instituciones democráticas, siendo 

cierto que daremos especial relieve, en este trabajo, al estudio de la Defensa Pública, 

que  posee  como  principal  misión  constitucional  la  prestación  de  asistencia  jurídica 

integral y gratuita a los necesitados.

PALABRAS-CLAVE

DEFENSA PÚBLICA, DEMOCRACIA, INCLUSIÓN SOCIAL

INTRODUÇÃO

A despeito da retórica que chama atenção para avanços obtidos pelo país 

no plano econômico, é mais do que evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco 

dos chamados países em desenvolvimento, com índices verdadeiramente escandalosos 

em  termos  de  qualidade  de  vida,  saúde  e  educação,  com  significativa  parcela  da 

população alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo existencial2 

para uma vida digna.  No presente trabalho, busca-se situar essa problemática no âmbito 

do conceito  de democracia,  tal  como delineado no panorama histórico mundial,  em 

paralelo ao que ocorreu no plano nacional.  

De  início,  cumpre  ressaltar  que  a  doutrina  diverge  quando  se  trata  de 

estabelecer a acepção para o termo democracia; nesta seara, sendo mais clara a divisão 
2 Anabelle Silva resume bem este conceito: “A categoria do mínimo existencial  refere-se, portanto, à 
dimensão essencial e inalienável dos direitos da pessoa, inclusive dos direitos que demandam prestações 
estatais materiais. Assim, no que tange aos níveis primários e essenciais, pressupostos para o exercício da 
liberdade de todas as pessoas e para a garantia de igualdade de oportunidades,  os direitos à saúde, à 
educação, à assistência social,  ao acesso à justiça e à moradia/abrigamento se convertem em direitos 
fundamentais da liberdade, esta compreendida como liberdade para a igualdade de chances” (SILVA, 
Anabelle Macedo. Concretizando a Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 190)
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entre teóricos do procedimentalismo e substancialismo. Apesar das divergências acerca 

de conceitos, teses ou doutrinas, parece haver consenso de que a democracia constitui a 

melhor  forma  de  governo  de  um  Estado,  eis  que  impede  atos  de  violência  e  de 

intolerância,  buscando  a  integração  e  a  inclusão3.  Cumpre  acrescentar  que,  no 

enfrentamento  do  desafio  de  inclusão  social,  emerge  cristalina  a  necessidade  de 

fortalecer  as  Instituições  democráticas,  particularmente  no  caso  brasileiro,  num 

momento em que as mesmas se deparam com séria crise de legitimidade e credibilidade 

popular, diante dos escândalos envolvendo os três Poderes, noticiados aos quatro ventos 

pela imprensa.

Nessa linha de pensamento em que se procura reverter um processo de 

descrença,  a  Defensoria  Pública,  erigida  na  Constituição  de  1988  à  condição  de 

Instituição  essencial  à  Justiça,  precisa  preencher  relevante  espaço  no  compromisso 

constitucional  de  redução  das  desigualdades,  com  promoção  do  integral  acesso  à 

Justiça.  Assim definida, cabe-lhe não só a assistência judiciária – pois pouco, ou nada, 

valem direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na vida das pessoas e 

dos grupos sociais. O que se precisa, de uma vez por todas, compreende igualmente um 

conjunto  de  atividades  extrajudiciais  e  de  informação,  extremamente  imprescindível 

num  país  de  analfabetos  e  semi-analfabetos,  com  o  intuito  de  proporcionar  aos 

necessitados  consciência  de  seus  direitos,  podendo  se  ver  como  partes  integrantes, 

(a)firmando-se em verdade como cidadãos.

CONCEITOS E EXPERIÊNCIAS DE DEMOCRACIA

A idéia de democracia tem seu nascedouro nas cidades-Estados gregas, 

consubstancia na tomada de decisões através da participação direta dos cidadãos.  Como 

se pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por exemplo, as mulheres e os 

escravos.  Na trajetória da Grécia, com sua experiência de democracia primária ou de 

assembléia, ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como inviabilizadores 

3 A diferença entre integração e inclusão nos é dada por Rogério Nascimento: “A inserção de indivíduos e 
grupos na sociedade pode se dar mediante duas estratégias distintas.  Muito embora seja comum usar 
integração e inclusão como sinônimos integração é a inserção de quem já está apto e é incorporado no seu 
interesse, enquanto a inclusão significa inserir com respeito às individualidades, incorporar aceitando as 
diferenças e limitações no interesse de todos na convivência entre opostos.” (NASCIMENTO, Rogério 
José Bento Soares do. Uma Abordagem Constitucional da Inclusão Social – fortalecer o papel integrador 
da  Constituição  para  assegurar  o  acesso  ao  Direito.  Exposição  apresentada  no  Seminário  Direito  e 
Inclusão Social, realizado entre os dias 20 e 21 de Maio de 2005, no Rio de Janeiro, comemorativo dos 
35 anos da criação do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá)
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da participação política direta: número de cidadãos, extensão territorial e tempo4 (noção 

cada vez mais modificada diante dos avanços tecnológicos). 

Diante da impossibilidade de reunião de todos os envolvidos, aqueles que 

de  alguma forma sentem os  reflexos  das  decisões  tomadas,  e  sendo cada vez  mais 

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se a necessidade de eleger 

representantes.  Assim nasceu a democracia representativa, com seus prós e contras.  

A rigor, numa sociedade composta de milhares de pessoas, apenas através 

da  representação  por  um grupo escolhido é  possível  que  os  diferentes  interesses  se 

façam presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem sempre esse grupo 

representa os interesses do todo e nem sempre todos os interesses de uma sociedade 

plural chegam a ter representantes, ficando alguns alijados do processo decisório.

Um  governo  que  se  propõe  como  democrático  busca  estabelecer 

mecanismos para que sejam garantidas  ao máximo as possibilidades  de os cidadãos 

participarem  das  decisões  políticas,  mas  há  um  “lado  sombrio”,  identificado  por 

ROBERT DAHL5 nos seguintes termos: “sob um governo representativo, muitas vezes 

os  cidadãos  delegam  imensa  autoridade  arbitrária  para  decisões  de  importância 

extraordinária.”.   Nesse sentido o autor refere-se às eleições periódicas que, em sua 

visão,  garantem  certo  compromisso  dos  representantes  com  os  representados,  elas 

obrigam as elites a “manter um olho na opinião do povo”.  Apesar do “lado sombrio”, a 

democracia, alicerçada sobre o pilar da eleição periódica de representantes, é a única 

viável nos Estados contemporâneos. 

Considerando  a  complexidade  de  implementação  prática  do  ideal  de 

Estado Democrático de Direito, muitos pensadores se dedicam ao esforço de explicar o 

fenômeno democrático, buscando sempre uma maior participação popular. Entre outros, 

destaca-se HABERMAS6 que, tratando de dois modelos normativos de democracia, e 

identificando suas limitações, elege um terceiro, sob sua ótica procedimentalista.

Em breves  palavras,  podemos resumir  como o autor  em tela  explica  o 

modelo liberal de democracia,  esclarecendo que, neste caso, o processo democrático 

4 Essa é a constatação de Dhal: “A lei do tempo e dos números: quanto mais cidadãos uma unidade 
democrática contém, menos esses cidadãos podem participar diretamente das decisões do governo e mais 
eles têm de delegar a outros essa autoridade.” (DAHL, Robert. Sobre a democracia. Brasília: Ed. UnB, 
2001, p. 125).
5 DAHL, Robert. Op.cit. p. 128-129.
6 Três Modelos Normativos de Democracia In HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro – estudos de 
teoria política. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 277-305.
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cumpre a tarefa de programar o Estado para que se volte ao interesse da sociedade; a 

política congregará os interesses sociais na consecução de fins coletivos, utilizando-se 

do aparato estatal; entendendo-se o Estado como defensor de uma sociedade econômica; 

tem-se como paradigma, então, o mercado. 

Por  sua  vez,  no  modelo  republicano  ou  comunitarista,  o  processo 

democrático  é  o  meio  pelo  qual  os  indivíduos  se  reconhecem  como  parte  de 

comunidades solidárias interdependentes, assim, a política não faz intermediação entre 

cidadão  e  Estado  na  busca  do  bem  comum,  mas  esta  constitui  este  processo  de 

coletivização  de  direitos.  Neste  segundo  modelo,  identificam-se  três  fontes  de 

integração social:  o Estado (poder  soberano),  o mercado (vontades particulares)  e  a 

solidariedade,  construída  pelo  consenso  (entendimento  mútuo)  através  da  via 

comunicativa.   Nesse  caso,  atribui-se  significativa  importância  à  opinião pública  de 

caráter político e à sociedade civil; segundo o paradigma da interlocução.  Neste modelo 

o Estado é entendido como comunidade ética. 

O  terceiro  modelo  normativo  é  a  democracia  deliberativa  e,  na  visão 

procedimentalista de HABERMAS7: 

O conceito  de  uma  política  deliberativa  só  ganha  referência  empírica 
quando fazemos jus à diversidade das formas comunicativas na qual se 
constitui  uma  vontade  comum,  não  apenas  por  um  auto-entendimento  
mútuo  de  caráter  ético,  mas  também  pela  busca  do  equilíbrio  entre 
interesses divergentes e do estabelecimento de acordos, da checagem da 
coerência jurídica, de uma escolha de instrumentos racional e voltada a 
um fim específico e por meio, enfim, de uma fundamentação moral.8

A legitimação das escolhas, seja eleição de representante seja elaboração 

de  norma  jurídica,  ocorre  através  desse  amplo  espaço  de  discussão  onde  todos  os 

potencialmente atingidos têm a mesma capacidade de se expressar – o que exige um 

conhecimento prévio –, e detêm potencialidade de influir nas decisões, levando assim 

ao entendimento mútuo e à conseqüente aceitação da decisão final.  Esta é a proposta de 

7 HABERMAS, Jürgen. Op. cit. p. 285.
8 Nas palavras de Marcelo Neves sobre Habermas: “O processo de formação racional da vontade política 
implica uma conexão complexa entre o discurso pragmático, o ético-político, o moral, o jurídico, e as 
negociações  reguladas  procedimentalmente.”  (NEVES,  Marcelo. Do Consenso  ao  dissenso:  o  Estado 
Democrático de direito a partir e além de Habermas. In Democracia Hoje: novos desafios para a teoria 
democrática contemporânea. Brasília. Ed. UnB, 2001, p. 124)

5944



uma democracia deliberativa9. Os resultados, portanto, da deliberação estão abertos e se 

justificarão na medida em que seja respeitado o processo deliberativo.

Aqui se abre um parêntese para apenas pincelar a distinção entre o caráter 

procedimental da democracia deliberativa, encabeçado por HABERMAS e atinente ao 

estabelecimento  das  regras  da  argumentação;  e  o  caráter  substantivo,  na  esteira  de 

RAWLS,  que  agrega  a  idéia  de  princípios  substantivos  de  justiça;  ou  seja,  confere 

relevo  à  forma  pela  qual  a  deliberação  e  tais  princípios  serão  aplicados.  Ambos 

compartilham das mesmas “dimensões fundamentais da teoria democrático-deliberativa: 

a cooriginariedade entre soberania popular e estado de direito, e o caráter deliberativo 

da democracia”10.

É  interessante  destacar,  nesse  propósito  de  estudar  alguns  conceitos  de 

democracia, a proposta cooperativa de SOUZA NETO, partindo da idéia de “condições 

para a cooperação na deliberação democrática”, estabelecidas nos seguintes termos11:

O fundamental para esse ponto de vista é criar uma predisposição para a 
cooperação, o que só se torna viável, em contextos de pluralismo, se cada 
um se autocompreende como membro  da comunidade  política,  porque 
esta comunicada o trata como “digno de igual respeito”. Note-se que a 
dignidade não pode ser reduzida à funcionalidade democrática. Implica 
também a possibilidade de cada um realizar com liberdade o seu projeto 
pessoal de vida.12

Se a  teoria  de HABERMAS é construída  a  partir  de  um mundo ideal, 

inaplicável  à  realidade  brasileira,  como ressaltam alguns  abalizados  doutrinadores13, 

9 Esclarecendo pontualmente  a  tese habermasiana de teoria  do discurso,  critério  este  legitimador das 
normas de ação em geral,  Regenaldo da Costa  leciona que nos discursos de fundamentação moral  o 
discurso  assume a forma de um princípio de universalização,  quanto aos discursos jurídicos,  este  se 
estabelece segundo o princípio da democracia: “Neste horizonte, o princípio da democracia destina-se a 
amarrar  um procedimento  de  normatização  legítima  do  Direito.  Ele  significa,  portanto,  que  somente 
podem pretender ter validade legítima leis jurídicas capazes de ter assentimento de todos os parceiros de 
Direito em um processo de normatização discursiva. O princípio da democracia contém, por conseguinte, 
o sentido performativo intersubjetivo necessário da prática da autodeterminação legítima de membros do 
Direito que se reconhecem como membros iguais e livres de uma associação intersubjetiva estabelecida 
livremente.”  (COSTA,  Regenaldo.  Discurso,  direito  e  democracia  em  Habermas.  In  MERLE,  Jean-
Christophe & MOREIRA, Luiz (Org.), Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy Editora, 2003, p. 35-
52)
10 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa – um estudo 
sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. 
Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 2006, p. 97.
11 Explicando  o  modelo  cooperativo:  “...  a  opção  adotada  no  presente  estudo  enfatiza  a  idéia  de 
“condições  para  a  cooperação  na  deliberação  democrática”,  ao  invés  de “princípios  de  justiça”,  que 
predomina  na  matriz  substantiva,  e  de  “condições  procedimentais  da  democracia”,  que  caracteriza  a 
vertente procedimental.” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit. p. 156) 
12 Ibidem, p. 161.
13 Álvaro  Cruz  em  obra  cujo  objetivo  é  demonstrar,  em  suas  palavras:  “que  a  contribuição  do 
procedimentalismo  de  Habermas  é  universal  e,  portanto,  não  pode  ser  desconsiderada  para  fins  do 
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porque  parte  do pressuposto  de  que todos os  participantes  têm igual  capacidade  de 

participação  no  processo  de  deliberação,  com  igual  possibilidade  de  influência, 

podendo-se permitir que os resultados sejam portanto abertos, não se pode negar sua 

grande  contribuição  para  a  constituição  de  um conceito  de  democracia,  cabendo  à 

sociedade, aos seus poderes constituídos e aos profissionais do Direito, encontrar um 

caminho para que este espaço comum (esfera pública) se faça real.

Nas  palavras  de  DAHL14:  “Em quase  todos  os  países  democráticos  há 

bastante espaço para mais democracia.”

INCLUSÃO SOCIAL: O DESAFIO

Além  das  discussões  acerca  da  representatividade,  e  do  processo  de 

deliberação,  não  se  pode  fugir  de  outro  debate,  também subjacente  ao  conceito  de 

democracia.   Se alguns estudiosos designam como democrático um Estado que dota 

seus cidadãos de alguns direitos legais universais, numa perspectiva apenas de regime 

político,  outros  assinalam  que  a  real  democracia  exige  um  mínimo  de  igualdade 

substantiva.   Essa  discussão é  pertinente para análise do Estado brasileiro,  tornando 

plausível a questão: seria este um Estado democrático?

A experiência democrática brasileira – ou, ao menos, o projeto de Estado 

Democrático brasileiro – é bastante recente.  Após longos períodos de autoritarismo, 

representados  pelo  Estado  Novo  e  pela  ditadura  militar,  o  processo  de 

(re)democratização  teve  início  em  1985,  sendo  convocada  a  Assembléia  Nacional 

Constituinte, inspirada pelos princípios da legalidade e da supremacia da Constituição, 

comprometida com anseios populares de possuir direitos, além de exercê-los, buscando 

a  paz  social.  O  espírito  que  animou  esse  movimento  popular  era  de  renovação  e 

libertação.

O  artigo  1ª  da  Lei  Maior  anuncia  a  opção  do  legislador  ordinário, 

legitimado  (ainda  que  através  de  uma  aceitação  acrítica)  pelo  povo,  e  intitula  a 

República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito. 

enriquecimento  do  constitucionalismo  nacional  e  para  a  praxis do  jurista  brasileiro”,  aduz  às  fortes 
críticas formuladas por Lênio Streck, partidário da visão substantiva, que vê a tese de Habermas como 
uma teoria alienígena inadequada às peculiaridades do Brasil, uma vez que o constitucionalismo demanda 
estar  de acordo com as identidades  nacionais,  não se podendo partir  da concepção de autonomia do 
indivíduo como pressuposto da democracia  num país em que mais da metade de sua população está 
totalmente  excluída  dos  direitos  sociais.  (CRUZ,  Álvaro  Ricardo  de  Souza.  Habermas  e  o  Direito 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 1-21)
14 DAHL, Robert. Op. cit. p. 133.
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Quando se analisam dados da realidade nacional, pode-se verificar que o 

modelo democrático foi amoldado na história pelo fracasso do Estado de Direito e do 

denominado Estado Social; o primeiro, porque comprometido apenas com a legalidade, 

e na perspectiva minimalista do poder estatal, já não atendia mais aos anseios sociais. 

Por sua vez, o Estado designado como Social corresponde ao período histórico no qual 

o poder político sentiu a necessidade de estabelecer políticas públicas para se justificar, 

passando  a  ser  o  Estado  provedor;  porém não houve  forças  para  que  também este 

modelo se mantivesse, um super-Estado, com suas limitações inclusive orçamentárias, 

diante de uma sociedade cada vez mais plural, com maiores necessidades e exigências. 

Nesse  contexto,  o  Estado  supostamente  Social não  foi  suficiente  para  garantir  a 

participação popular nas decisões.

Nasce o Estado Democrático de Direito15,  diante do reconhecimento do 

primado da lei16, da essencialidade das normas para ditar comportamentos, organizar e 

limitar o poder.  Acrescentou-se o vocábulo democrático, com o propósito de chamar a 

atenção para uma nova ordem jurídica, com prevalência da vontade popular e garantia 

de sua participação nos planos político, econômico e social.

Para  os  que  entendem ser  a  democracia  um tipo de  regime político,  a 

resposta  à  pergunta  anteriormente  formulada  é  afirmativa:  o  Brasil  é  um  Estado 

democrático.  A conclusão tende a orientar-se na direção oposta, quando se focaliza a 

análise sob a perspectiva daqueles que entendem que o Estado Democrático demanda 

igualmente a garantia de um mínimo de igualdade sócio-econômica, cultural e política à 

população, uma vez que o cenário brasileiro é de grandes exclusões, sendo enorme o 

número de miseráveis17.
15 Segundo lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA  apud SILVA, Dicken William Lemes. O Direito de 
Acesso à Justiça no contexto do Pós-Positivismo. Revista Direito Público, Brasília, ano III, n. 10, out-
nov-dez. 2005, p. 135: “A configuração do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 
formalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de 
um conceito novo, reúne os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito não como simples 
reunião formal dos respectivos elementos, porque, em verdade, revela um componente revolucionário de 
transformação do status quo.”
16 Novamente socorre-se das precisas palavras de José Afonso para firmar a essencialidade do princípio 
da legalidade nesse “novo” Estado intitulado democrático: “É, de fato, da essência do conceito de Estado 
Democrático de Direito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, 
como todo Estado de Direito, ao império da lei,  mas de que lei? – Da  lei,  que realize o princípio de 
igualdade  e  de  justiça,  não  pela  sua  generalidade,  mas  pela  busca  da  igualização  das  condições 
socialmente desiguais.” (SILVA, José Afonso da. A Advocacia Pública e Estado Democrático de Direito. 
In Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 203, p. 281-289, out-dez. 2002)
17 Dados do IBGE revelam que no ano de 2000 o Brasil possuía 20 milhões de indigentes e 52,3 milhões 
de  pobres,  o  que  representava  41,6% da  população  brasileira.  Registre-se  que  a  metodologia  oficial 
brasileira para definir pobreza toma por base o salário mínimo, isto é, ½ (metade) do salário mínimo 
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Nesse confronto, merece destaque a ponderação trazida por O’DONNELL 

que reconhece a limitação da primeira tese, defendendo que a democracia não é apenas 

um regime político.  Segundo palavras textuais do doutrinador mencionado:

há uma ligação estreita entre democracia e certos aspectos da igualdade 
entre indivíduos que são postulados não apenas como indivíduos,  mas 
como pessoas legais, e conseqüentemente como cidadãos – isto é, como 
portadores de direitos e obrigações que derivam de seu pertencimento a 
uma comunidade política e de lhes ser atribuído certo grau de autonomia 
pessoal e, conseqüentemente, de responsabilidade por suas ações.18

 

Para O’DONNELL19 um Estado será democrático de direito se conjugar 

três  condições:  a)  preservação  das  liberdades  e  garantias  políticas;  b)  garantia  dos 

direitos civis  de toda a  população;  e  c) manutenção de redes  de responsabilidade e 

accountability (que pode ser interpretada como necessidade constante de uma pessoa ou 

órgão prestar contas acerca dos atos).

Diante do exposto, parece mais razoável a idéia de que democracia não se 

restringe  à  forma  de  se  fazer  política,  havendo  necessariamente  um  conteúdo 

substantivo, de igualdade ou, no mínimo, de organização em busca dessa igualdade. 

Diante  desta  perspectiva,  entende-se  que,  apesar  dos  abismos  sociais,  a  República 

Federativa do Brasil constitui uma democracia, ainda em permanente construção (uma 

democracia que precisa ser mais democrática).

A idéia de inclusão inaceitável para os gregos – a concepção de cidadão 

era  bastante  excludente  –  passa  a  ser  o  desafio  e  o  compromisso  dos  Estados  que 

desejam  se  firmar  como  democráticos.   Conforme  esclarecedoras  palavras  de 

ROGÉRIO NASCIMENTO20:

A  dicotomia  inclusão/exclusão,  introduzida  pela  sociologia  no 
vacabulário das ciências humanas e sociais aplicadas no correr do século 
XX exprime uma realidade antiga e multidimensional.  Há   exclusão   toda   
vez que integrante  do grupo social  está  impossibilitado de usufruir  de 
recursos criados na sociedade da qual é parte.

A  esse  respeito,  é  pertinente  assinalar  que,  no  Brasil,  o  crescimento 

econômico ocorreu às custas de enorme dívida externa e social, eis que a modernização 

familiar  per capita indica as famílias pobres, e ¼ (um quarto) do salário mínimo familiar  per capita 
indica o limite abaixo do qual se define uma família como extremamente pobre (indigente). Disponível 
em <www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/images/rendabrasil.htm>. Acesso em 02 fev. 2007.
18 O’DONNELL, Guilhermo. Poliarquias e a (in) efetividade da lei na América Latina. Trad. Otacílio 
Nunes. Novos Estudos CEBRAP, n. 51, 1998, p. 39.
19 Ibidem, p. 50.
20 NASCIMENTO, Rogério José Bento do. Op. cit. p. 2.
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do  país  não  foi  acompanhada  por  emancipação  social,  conjugando-se  a  exclusão 

econômica, com acentuada pobreza (falta de recursos) vista a olhos nus, não só nos 

grandes centros,  como nas comunidades rurais, sendo por demais  visível a exclusão 

resultante  da  “ausência  de  cidadania,  entendida  como  meio  de  participar  com 

influência na formação da opinião e da vontade geral.”21

O processo de inclusão depende, então, da quebra de barreiras econômicas, 

exigindo políticas públicas e mobilização da sociedade civil para o aumento das vagas 

de emprego, objetivando o mercado formal, para a conquista de salários22 adequados 

que possam garantir o mínimo para uma existência digna, para a fruição dos serviços de 

saúde e previdência  social,  para a prestação da jurisdição a toda a população,  entre 

outros requisitos situados nos âmbitos social, econômico e cultural.

Todavia,  o  desafio  da  inclusão  exige  que  se  garantam  meios  para  a 

participação popular, não só pensando em termos de possibilidade, porém indo mais 

além  para  a  idéia  de  efetiva  capacidade  de  influir  nas  decisões.  Trata-se  do  que 

HABERMAS define como autonomia privada, direcionada para um consenso23, sempre 

com um fundamento ético, devendo ser respeitadas as regras da deliberação, já que a 

discussão deve ser travada com igualdade de condições, para que todos possam opinar 

com reais possibilidades de influir na decisão final.

Segundo essa linha de pensamento, o processo de deliberação democrático 

possibilita que todos se façam ouvir, ainda que não seja esta a voz da maioria, pois 

numa sociedade multicultural, pluralista, as decisões nem sempre irão acolher todas as 

formas de pensamento, mas restará garantido o direito de manifestar-se.  É isso que 

HABERMAS nomeia “inclusão com sensibilidade para as diferenças”, esclarecendo que 

os  Estados  organizados  como democráticos  de  direito  têm vários  caminhos  para  se 

chegar  à  inclusão  (como  a  concessão  de  autonomia  cultural),  afirmando  que  a: 

“coexistência  com  igualdade  de  direitos  de  diferentes  comunidades  étnicas,  grupos 

21 Ibidem, p. 2.
22 Pode-se fazer um paralelo com o salário mínimo, direito social assegurado pela Constituição Federal 
(art. 7º) e que deve (ou deveria) garantir dignidade para o trabalhador.
23 Permite-se um parêntese para a crítica bem formulada por Marcelo Neves ao entendimento mútuo tão 
buscado  por  Habermas,  no  sentido  de  que  se  deve  reconhecer  o  pluralismo  como  um  fato,  logo, 
imprescindível  afirmar o  dissenso como uma marca das sociedades  modernas.  Destaca-se o  seguinte 
trecho:  “Nas  condições  presentes  da sociedade  mundial,  só  os  princípios  de  uma moral  do dissenso 
podem  ter  o  caráter  universalista  e  includente  no  sentido  do  acesso  de  toda  e  qualquer  pessoa, 
independente  de  seus  interesses,  expectativas  e  valores,  a  procedimentos  discursivamente  abertos.” 
(NEVES, Marcelo. Op. cit., p. 130)
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lingüísticos, confissões religiosas e formas de vida, não pode ser obtida ao preço da 

fragmentação da sociedade.”24

Essa noção de cidadania, que ultrapassa o conceito de mera detenção de 

direitos políticos (votar  e ser  votado),  deve impregnar a consciência  dos brasileiros, 

sendo compromisso  de  todos  e  de  cada  um contribuir  para  que  se  obtenha  melhor 

informação e mais ampla formação desses cidadãos.  Em caso contrário, não há como 

um organismo estatal se fazer legítimo, pois os indivíduos só contribuirão se possuírem 

o  sentimento  e  as  oportunidades  de  fazerem  parte  do  todo.   O  reconhecimento 

individual  e  social  de  que  lhe  é  reservado  um tratamento  digno dentro  das  esferas 

políticas, sociais e econômicas, sendo sujeito de direitos, proporciona ao indivíduo o 

espírito de cidadão, incentivando-o a participação para que se forme a vontade popular. 

A almejada cooperação só se dará a partir dessa noção de inclusão.

Novamente é ROGÉRIO NASCIMENTO, inspirado pelo espírito de uma 

teoria da constituição adequada, que amplie o acesso ao direito, que leciona:

No Brasil,  para realizar os objetivos constitucionais  de justiça social e 
redução  das  desigualdades,  traçados  expressamente  pelo  constituinte 
originário, será necessário fortalecer instrumentos e canais que estimulem 
o acatamento espontâneo da ordem jurídica, seja com o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de baliza do direito que disciplina relações privadas, seja 
com  a  preservação  dos  mecanismos  de  controle  próprios  do  direito 
administrativo  seja,  até,  com  o  reconhecimento  do  papel  ainda  por 
exercer do direito penal na intimidação de condutas impregnadas de risco 
inaceitável.25

Nesse diapasão, há que fortalecer “instrumentos e canais que estimulem o 

acatamento  espontâneo  da  ordem  jurídica”;  ao  mesmo  tempo  em  que  se  afirma  a 

necessidade de fortalecimento das Instituições democráticas,  para que cumpram suas 

funções com o objetivo irrenunciável de inclusão.

O PROJETO DEMOCRÁTICO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

De pronto,  cumpre  recordar  o  fundamento  do  poder,  na  dicção  da  Lei 

Maior nacional: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” (parágrafo único do art. 1º da 

CRFB/88)

24 HABERMAS, Jürgen. Op. cit. p. 172.
25 NASCIMENTO,  Rogério  José  Bento  Soares  do.  Contribuindo  para  uma  doutrina  constitucional 
adequada: dialogando com a teoria da constituição dirigente. In  Juris Poiesis – Revista do Curso de 
Direito da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, ano 8, n. 8, p. 421-437,  jul. 2005. 
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Pela leitura do Preâmbulo e do título I da Constituição vigente, identifica-

se  o  compromisso  que  se  funda,  especialmente  para  os  limites  desse  trabalho,  na 

cidadania (art. 1º, II) e na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), sendo objetivos do 

“novo” Estado – renascimento após o longo e cruel período da ditadura militar  – a 

constituição  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária  (art.  3º,  I),  a  erradicação  da 

pobreza e da marginalização, com redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, 

III), e também a promoção do bem de todos contra qualquer forma de discriminação 

(art. 3º, IV).

É  muito  eloqüente  o  projeto  do  constituinte  originário  orientado  para 

buscar a tão almeja justiça social.   A Carta Magna, por demais extensa para alguns, 

preocupou-se  não  só  com a  organização  do  Estado  e  de  seus  Poderes  associada  à 

garantia de direitos fundamentais,  contemplando igualmente a regulação de aspectos 

referentes  às  relações  entre  particulares,  constitucionalizando  o  Direito  Civil,  e 

estabelecendo parâmetros para a ordem econômica. Nesta senda, trata ainda de meio 

ambiente, comunidades indígenas e desportos, entre outros aspectos.  

Todavia, o que parece mais relevante não é a extensão da Constituição, eis 

que o importante repousa na efetivação dos direitos que assegura, e o assegura para 

todos, indistintamente.  A Constituição não pode ser apenas “um pedaço de papel” – 

expressão  cunhada  por  FERDINAND  LASSALE  –  tem  forma  normativa  e  a 

concretização plena dessa força normativa constitui, nas palavras de HESSE26 a “meta a 

ser almejada pela Ciência do Direito Constitucional”.

Fazer  com  que  todo  brasileiro  se  sinta  parte  fundamental  do  projeto 

constitucional, destinatário desses direitos formalmente reconhecidos, e coopere para a 

consecução desses objetivos, não é demais repisar, é obrigação de todo o aparato estatal 

(sem descartar a imprescindível contribuição da sociedade civil organizada).

Assim, se há comandos específicos para a realização de políticas públicas e 

estas não se dão, abre-se o caminho para a atuação, que se deseja independente e forte, 

do Poder Judiciário.  Nesse contexto, experimenta-se certa judicialização27 da política, o 
26 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, p. 27.
27 No Estado chamado de direito houve preponderância do papel do Poder Legislativo, com o propósito de 
garantir um ordenamento para organização do Poder e da sociedade; passando a ter destaque o Poder 
Executivo no período do Estado provedor (Estado social), frente a necessidade de consecução de políticas 
públicas para sanar o problema de materialização dos direitos reconhecidos apenas na letra da lei. No 
Estado democrático de direito, por sua vez, o Poder Judiciário se destaca como fundamental, sendo o seu 
momento na histórica política contemporânea.
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que pode ser positivo, se houver o compromisso do respeito às regras da deliberação, 

fartamente comentadas acima, com igualdade de oportunidades para que os litigantes 

influenciem na decisão judicial garantido o compromisso com a inclusão social.  

Sob  esse  ângulo  de  análise,  não  se  pode  admitir,  num  processo 

democrático, um juiz passivo e indiferente, vez que lhe cabe o papel de ator social com 

a novel função de dizer o Direito, não apenas nas relações individuais – nos modelos 

entre os “famosos” Caio e Tício –, mas nos litígios coletivos.

Porém, como se pode pedir (o melhor termo seria exigir, pois se trata de 

um  dever  estatal)  a  prestação  jurisdicional,  se  determinado  brasileiro  não  possui 

recursos financeiros e/ou sequer conhece seus direitos?  Como concretizar o projeto 

democrático estatuído na Constituição?

A Carta Magna anuncia como direito fundamental o direito de acesso à 

Justiça28, assentando este direito civil29 sobre três pilares: a) acesso aos Tribunais, não 

podendo qualquer lesão ou ameaça a direito ser afastada do controle jurisdicional; b) 

proibição  dos  Tribunais  e  juízes  de  exceção  e  garantia  do  devido  processo  legal, 

assegurados  a  ampla  defesa  e  o  contraditório;  c)  e  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita30.  Este é o arcabouço jurídico constitucional que garante a todo brasileiro (e 

todo estrangeiro residente no Brasil) o direito de acesso à Justiça.

ANA  PAULA  DE  BARCELLOS31 afirma  com  propriedade  a 

essencialidade do direito subjetivo de acesso à Justiça, resumindo seu ponto de vista no 

seguinte trecho digno de destaque:

Em um Estado de direito, como já se referiu, não basta a consagração 
normativa:  é  preciso  existir  uma  autoridade  que  seja  capaz  de  impor 
coativamente a obediência aos comandos jurídicos. Dizer que o acesso à 

28 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça.  Trad. Ellen Gracie Northfleet.  Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 12-13: “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 
requisito  fundamental  –  o  mais  básico  dos  direitos  humanos  –  de  um  sistema  jurídico  moderno  e 
igualitário que pretenda garantir,  e  não apenas proclamar os direitos de todos. (...) O ‘acesso’ não é 
apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o 
ponto central da moderna processualística.”
29 Entende-se  o  direito  de  acesso  à  Justiça  como direito  civil  e  não  social.  No  mesmo  sentido  é  a 
conclusão  de  Cleber  Alves  que  afirma:  “Na  nossa  opinião,  o  direito  de  acesso  à  Justiça,  incluída 
especialmente  a  assistência  judiciária  gratuita  para  os  necessitados,  se  traduz  num direito  de  caráter 
primordialmente civil – e não propriamente um direito social – indispensável mesmo ao exercício pleno 
da  prerrogativa  fundamental  da  liberdade  humana  e  do  respeito  à  igualdade  jurídica  de  todos  os 
cidadãos.” (ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos! Assistência Jurídica Gratuita nos Estados 
Unidos, na França e no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006, p. 38) 
30 Art. 5º, XXXV, XXXVII, LIV, LV e LXXIV, da CRFB.
31 BARCELLOS, Ana Paula de.  A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2002, p. 293.
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Justiça é um dos componentes do núcleo da dignidade humana significa 
dizer que todas as pessoas devem ter acesso a tal autoridade: o Judiciário.

A Declaração Universal  dos Direitos  do Homem em seu artigo VIII  já 

proclamava  em  1948:  “Todo  homem  tem direito  a  receber  dos  tribunais  nacionais 

competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 

sejam reconhecidos pela Constituição ou pelas leis.”32  Tratando da referida declaração, 

e comentando especificamente este artigo, afirma Alceu Lima que a existência de um 

“Poder Judiciário digno, independente e rápido”, é essencial para a “existência das bases 

de qualquer tipo de civilização e de ordem social.”33

Contudo, o direito de acesso à Justiça não deve ser tomado como o direito 

apenas de ir ao Poder Judiciário e deter as garantias para o exercício do direito de ação e 

do direito de defesa.  Esse direito tem abrangência bem mais ampla, com o propósito de 

proporcionar a cada um, em igualdade de condições e equilibrando-se as diferenças (que 

não  podem  ser  esquecidas  numa  sociedade  plural),  de  participarem  de  toda  a  sua 

produção nos aspectos políticos, econômicos e sociais.  Decorre daí a possibilidade de 

efetivação de um país justo34.

Todavia, para os objetivos desse trabalho, a análise se restringirá ao direito 

de acesso à Justiça, trabalhando-se especialmente com o terceiro pilar anunciado acima, 

qual seja, a assistência jurídica.  De plano, cumpre destacar a expressão consagrada no 

texto constitucional, que revela a amplitude que se deseja conferir a essa assistência, 

que não é só judiciária, mas abrange atividades como o aconselhamento, a conciliação 

das partes, evitando-se o litígio e a defesa em processos administrativos35.  Para que se 

concretize a democracia brasileira, num movimento constante de inclusão, tornando real 

o projeto da Constituição de 1988, faz-se necessário,  repita-se, o fortalecimento das 

instituições democráticas36.

32 LIMA, Alceu Amoroso. Os Direitos do Homem e o Homem sem Direitos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999, p. 85.
33 Ibidem, p. 87.
34 “O direito há que ser justo e não há justiça se não for assegurado a todos participarem dos frutos que a 
comunidade  gera.  Não  há  justiça  sem  inclusão.”  (NASCIMENTO,  Rogério  José  Soares  do.  Uma 
abordagem  constitucional  da  inclusão  social  –  fortalecer  o  papel  integrador  da  Constituição  para 
assegurar acesso ao Direito, p. 10)
35 Esclarece Bruno Vainer: “a assistência jurídica é aquela que pode ocorrer em juízo ou fora dele, é toda 
e qualquer assistência lato sensu, para qualquer ato, não só para os atos envolvendo o Poder Judiciário.” 
(VAINER, Bruno Zilberman. Assistência Judiciária Gratuita: um desafio de nosso tempo. In Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, ano 12, n. 48, p. 213-244, jul-set. 2004)
36 Afirma Anabelle Silva que para a concretização do princípio da dignidade humana, fundamento de 
nosso  Estado  Democrático  de  Direito,  na  dimensão  dos  direitos  prestacionais  do  chamado  mínimo 
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DEFENSORIA  PÚBLICA:  ESSENCIAL  À  FUNÇÃO  JURISDICIONAL  DO 

ESTADO

A prestação estatal37 da assistência judicial integral e gratuita prometida 

pelo  Estado  brasileiro  é  atribuição  da  Defensoria  Pública,  tal  como  previsto  na 

Constituição  da  República  em  seu  artigo  134,  dentre  aquelas  essenciais  à  função 

jurisdicional do Estado.  Nesse sentido, merece destaque o título do capítulo IV da Lei 

Maior:  “Das  funções  essenciais  à  Justiça”,  dentro  do  qual  estão  inseridos,  além da 

Defensoria Pública, o Ministério Público e a Advocacia Pública, de onde se conclui que 

detêm o mesmo peso que o Poder Judiciário no que diz respeito à atividade jurisdicional 

(diferenciada  da  administrativa  e  da  legislativa),  não  se  justificando  o  tratamento 

desigual que vem sendo dado a essas Instituições no cenário nacional.

Como se depreende do que foi exposto, as atividades e funções colocam-se 

como complementares38 com um objetivo comum, qual seja, a função estatal de prestar 

jurisdição,  e  com a finalidade de alcançar  a Justiça;  tomada como bem comum.  E 

assim,  longe  de  conflitos  de  qualquer  natureza,  salvaguardadas  as  prerrogativas 

funcionais  que  se  assemelham,  busca-se  ampliar  as  frentes  de  batalha  para  que  os 

brasileiros possam viver a sua democracia.

Num cenário de exclusão da grande maioria dos brasileiros, retoma-se a 

pergunta:  como garantir  acesso à Justiça  aos pobres e  desinformados? A assistência 

jurídica  prometida  pela  Lei  Maior  busca proporcionar  aos  excluídos  a  igualdade de 

condições para que suas demandas e expectativas sejam atendidas.

BRUNO  VAINER39,  tratando  do  princípio  da  igualdade  como  um dos 

informadores da assistência judiciária gratuita enuncia categoricamente que:

existencial, algumas questões desafiam nosso sistema jurídico, dentre elas “o amadurecimento teórico e 
institucional do sistema de justiça, aí incluídos o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e a advocacia, pública e privada”. (SILVA, Anabelle Macedo. Op. cit., p. 200) 
37 Anote-se que nem todos os ordenamentos consagram a assistência jurídica como um dever do Estado e, 
por conseqüência, como um direito do indivíduo.
38 Defendendo essa complementaridade destaca-se o  seguinte  trecho de artigo da lavra de Humberto 
Soares: “Não há entrega da prestação jurisdicional sem o concurso de todos e, não-somente do juiz.” Mais 
adiante afirma: “Todos, sem exceção (juiz, promotor, Procurador, defensor) são havidos pela arquitetura 
constitucional  originária  como ‘essenciais  à  justiça’,  eis  que  todos,  sem exceção,  são  exercentes  de 
‘funções essenciais à justiça’. Ainda que, estruturalmente, alocados a Poderes diversos, o Juiz ao Poder 
Judiciário e os demais, ao Poder Executivo.” (SOARES, Humberto Ribeiro. Função Essencial à Justiça: 
Função Jurisdicional. In Revista Ibero-Americana de Direito Público. América Jurídica, 2004, p. 83)
39 VAINER, Bruno Zilberman. Op. cit. p. 223.
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caso  a  Constituição  não desse  aos  necessitados  os  meios  para  que tal 
acesso  atinja  a  todos  sem  exceção,  tornaria  o  princípio  da  isonomia 
desprovido  de  eficácia.  Em outras  palavras,  equivaleria  a  afirmar  que 
nem todos são iguais perante a lei, já que nem todos podem provocar a 
função jurisdicional do Estado para a resolução de suas contendas.

Nessa  linha  de  argumentação  é  pertinente  registrar  não  ser  novo  o 

patrocínio dos pobres em juízo no nosso ordenamento.  Nas Ordenações Filipinas de 

1603 já se encontrava tal preocupação, dependente da apresentação de uma certidão de 

pobreza, disposições ratificadas em 1823.  Ausente na Constituição monárquica de 1824 

e  na  primeira  Constituição  da  República  (1891),  a  assistência  judiciária  passou  a 

integrar  o  rol  de  direitos  constitucionais  a  partir  da  Constituição  de  1934,  sendo 

excluída  apenas  na  Carta  de  1937,  sob  o  regime  ditatorial  do  Estado  Novo.  A 

Constituição vigente, por sua vez, pela primeira vez previu uma Instituição encarregada 

do cumprimento desta função.40

Apesar  do  mandamento  constitucional,  passados  18  (dezoito)  anos  da 

rotulada “Constituição Cidadã”, nem todos os Estados da Federação constituíram suas 

Defensorias Públicas – Santa Catarina, Paraná e Goiás – e, paradoxalmente, o Estado de 

São Paulo, o mais populoso Estado brasileiro, somente criou sua Defensoria Pública no 

ano de 2006.  Em regra, as Defensorias Públicas têm uma história muito recente, de 

apenas 11 (onze) anos, sendo notório o pioneirismo da Defensoria do Estado do Rio de 

Janeiro com mais de 5 (cinco) décadas41. 

Havendo o monopólio da jurisdição, não estando os brasileiros autorizados 

a fazer justiça pelas próprias mãos, e sob a perspectiva de que se trata de um direito 

contido  na  seara  do  mínimo  existencial,  é  obrigação  do  Estado  prestar  assistência 

jurídica, não se podendo mais aceitar a omissão de Estados quanto à criação de suas 

Defensorias Públicas,  pois  o mandamento  constitucional  não está  sujeito  a  qualquer 

avaliação do administrador público acerca de critérios de conveniência e oportunidade, 

cabendo aos demais órgãos públicos e à sociedade civil  exigir a constituição dessas 

Defensorias.

Quanto  às  Defensorias  Públicas  dos  Estados  e  da  União  existentes,  é 

imperioso conferir maior atenção às mesmas, pois um longo caminho ainda deve ser 

40 Recomenda-se a leitura da obra de Jorge Luís Rocha, História da Defensoria Pública e da Associação 
dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004.
41 BRASIL. Ministério da Justiça. II Diagnóstico Defensoria Pública no Brasil. Brasília: Cromos, 2006, 
p. 31-39. 
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percorrido para que se possa afirmar a eficiência42 da prestação da assistência jurídica – 

prioritariamente atividade desta Instituição na dicção da Carta Maior –, com consecução 

do objetivo maior que é viabilizar a inclusão.

Importante  passo foi  dado,  às  custas  de grande batalha dos  Defensores 

Públicos  de  todo  o  país,  com  a  inserção  do  parágrafo  segundo  ao  artigo  134  da 

Constituição.  Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 45 de 08 de dezembro de 2004, 

que  tratou  da  Reforma  do  Judiciário,  finalmente  atribuiu  autonomia  funcional  e 

administrativa  às  Defensorias  Públicas  Estaduais,  assegurando-lhes  a  iniciativa  de 

proposta orçamentária, estando sob discussão a ampliação desta autonomia para abarcar 

a financeira, bem como para abranger a Defensoria Pública da União.  Diante desse 

acréscimo no texto constitucional, não é demais observar que a autonomia concedida 

não poderá ser restringida pelo legislador ordinário43.

Mais do que possibilitar a ação judicial e a defesa in judicio, para solução 

dos conflitos individuais e coletivos, cabe à Instituição aprimorar os meios alternativos 

(ou  adequados,  como  preferem  outros)  para  solução  de  litígios,  especialmente  a 

conciliação, evitando-se a demanda judicial.

Especificamente  sobre  o  manejo  das  ações  coletivas44 pela  Defensoria 

Pública, há que se frisar que este instrumento permite influência direta na elaboração de 

políticas públicas, materializando o conceito de acesso à Justiça, quando proporciona 

42 Destaca-se a constatação de Cleber Alves que se muito avançamos em termos legislativos, a realidade 
deixa muito a desejar, sendo omissos o Executivo e o Legislativo que não dotam a Defensoria Pública de 
condições materiais e humanas para cumprimento de seu mister: “É realmente incrível como o Brasil 
pode alcançar um avançado estágio em termos de sofisticação da legislação processual civil, considerada 
das mais modernas do mundo – tendo sido expressivas as conquistas no que se refere à efetivação de 
medidas relacionadas às chamadas ‘segunda’ e ‘terceira onda’ do acesso à Justiça de que nos fala Mauro 
Cappelletti – sem que a intervenção estatal para garantir a eficácia na assistência judiciária tivesse sido 
plenamente cumprida.”. (ALVES, Cleber Francisco. Op. cit., p. 25-26)
43 Nesse  sentido:  José  Wanderley  Bezerra  Alves  que  com  acuidade  defende  também  a  autonomia 
financeira das Defensorias Públicas, não se justificando a negativa de tal concessão, vez que já detém 
autorização para elaborar sua proposta orçamentária, bem como assegurado o repasse dos duodécimos. 
Discorda-se, todavia, dos argumentos do referido autor quanto à impossibilidade de iniciativa de lei para 
que o Defensor Público geral possa criar cargos, diante do entendimento que também essa é uma faceta 
indispensável em busca da independência e do fortalecimento da Instituição. Remete-se assim à leitura 
de:  ALVES,  José  Wanderley  Bezerra.  Autonomia  das  Defensorias  Públicas  Limites  Decorrentes  da 
Constituição Federal. In Revista Direito Público. Brasília, Brasília, ano III, n. 10, p. 51-68, out-nov-dez. 
2005.
44 Registre-se que a Lei nº 11.448 de 15 de janeiro de 2007, publicada no DOU no dia seguinte, concedeu 
expressamente legitimidade à Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública, passando a 
Instituição a figurar no inciso II, do art. 5º, na nova redação da Lei nº 7.347/85, todavia, para grande 
surpresa da comunidade jurídica, foi proposta em agosto de 2007 pela CONAMP – Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público a ADI 3943 questionando esta legitimidade.
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maior participação social, econômica e política de seus assistidos.  Porém, um papel se 

revela  talvez  mais  importante  e  que  deve  ser  repensado pelas  Defensorias  Públicas 

brasileiras,  que é o de promover a cidadania através do esclarecimento à  população 

excluída acerca de seus direitos. 

Como  defendido,  na  trilha  do  processo  deliberativo  democrático  como 

proposto por HABERMAS, só é legítima a discussão livre e igualitária destinada a um 

entendimento mútuo, quando os envolvidos detêm a mesma possibilidade e capacidade 

de influir nas decisões. 

Portanto,  para  concretização  da  democracia,  muito  cabe  à  Defensoria 

Pública como órgão capaz de divulgar o conhecimento e contribuir para que enorme 

número de brasileiros (os excluídos) tenha acesso às informações, tornando o espaço 

público  ambiente  legítimo,  pois  será  integrado  pelos  diferentes  grupos  sociais, 

devidamente representados e preparados para a ampla e eficiente participação, dando-se 

assim a “inclusão com sensibilidade para as diferenças”.

Em suma, a Defensoria Pública é Instituição que reclama o espaço que lhe 

cabe, para que possa cumprir o papel de garantir a assistência jurídica integral e gratuita, 

compromisso  constitucional,  prestando-se  como  instrumento  de  inclusão  social  e 

canalizador da participação popular, nesse movimento de permanente construção e de 

aperfeiçoamento de nosso Estado Democrático de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A democracia é o melhor regime a ser adotado, somente sendo viável 

aos  Estados  modernos,  caracterizados  pela  população  numerosa  e  grande  extensão 

territorial, a democracia representativa.

2. O modelo normativo mais adequado é a democracia deliberativa, que 

parte  do  pressuposto  da  igualdade  de  oportunidades  de  discurso,  com  equânime 

capacidade  de  os  envolvidos  influenciarem na  decisão  final,  devendo  cada  unidade 

social ser dotada de espaço para que o diálogo seja amplo, com justificação ética e em 

busca do consenso.

3.  O  procedimentalismo  de  HABERMAS  pode  contribuir 

significativamente para o fortalecimento teórico e prático da democracia brasileira, não 

sendo portanto um modelo idealizado alienígena, pois apresenta a idéia de que as regras 
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do jogo possuem fundamento  ético,  o  que permite  que os  resultados sejam abertos, 

legitimados porém nesse processo democrático de deliberação, e é esse processo que 

deverá ser compreendido, absorvido e praticado nos processos decisórios brasileiros.

4. O conceito de democracia está umbilicalmente ligado a um mínimo de 

igualdade  socioeconômica  ou,  ao  menos,  exige  organização  tendente  à  consecução 

dessa igualdade, não sendo apenas um regime político.

5.  Apesar  de  os  índices  brasileiros  serem  equivalentes  aos  de  países 

subdesenvolvidos,  com  enorme  desigualdade  social,  má  distribuição  de  riquezas  e 

grande quantidade de analfabetos e semi-analfabetos, o Brasil é um Estado Democrático 

de  Direito,  podendo  assim  se  intitular  no  cenário  mundial;  porém,  com  um  longo 

caminho pela frente para que se fortaleça essa democracia.

6.  O  desafio  brasileiro  é  a  inclusão  social,  cabendo  aos  órgãos 

governamentais  e  à  sociedade  civil  organizada  envidarem  todos  os  esforços  para 

promoção dessa inclusão, sem a qual o Brasil será sempre uma democracia incompleta. 

Um Estado verdadeiramente democrático reclama a consciência de seus nacionais de 

que são dignos de igual tratamento, de que fazem parte de um todo, podem usufruir o 

patrimônio  comum,  possuem  direitos  e  detêm  condições  de  reclamá-los;  com  a 

participação de todos (levando-se em conta diferenças) na esfera, social, econômica, e 

política e jurídica, e com espírito de cooperação, um poder e suas decisões se legitimam.

7. Alcançar o ideal democrático requer necessariamente o fortalecimento 

das Instituições democráticas.

8. Para concretização do projeto democrático traçado pela Constituição de 

1988, o direito de acesso à Justiça é direito civil fundamental, pois de nada adiantaria 

conceder  direitos  sem  proporcionar  a  todo  cidadão  condições  para  assegurá-los, 

respeitando-se o que se denomina como mínimo existencial, indissociável da dignidade 

humana.

9.  A  Defensoria  Pública  é  instituição  essencial  à  Justiça,  merecendo 

tratamento equivalente aos demais órgãos primordiais para o cumprimento pelo Estado 

de  sua  função  jurisdicional,  ou  seja,  Magistratura,  Ministério  Público,  e  Advocacia 

Pública,  cabendo-lhe  prioritariamente  a  prestação  da  assistência  jurídica  integral  e 

gratuita aos necessitados.
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10. Tratando-se a assistência jurídica um dever do Estado, pois apenas a 

este cabe dizer o Direito (monopólio da jurisdição), portanto, não se submetendo aos 

critérios  de  conveniência  e  oportunidade  pelo  administrador,  não  se  pode  aceitar  a 

omissão de Estados da Federação que ainda não constituíram suas Defensorias Públicas; 

e, no tocante às Defensorias já instituídas, reclama-se urgente atenção do Executivo e do 

Legislativo  para dotá-las  de recursos  material  e  humano suficientes  e  adequados  de 

forma a que possam cumprir digna e eficientemente com sua missão constitucional. 

11. A Defensoria Pública, com sua função de prestar assistência jurídica 

aos necessitados – o que inclui, além do patrocínio dos interesses em juízo, a defesa na 

esfera administrativa, a orientação e a conciliação de seus assistidos –, é primordial para 

a inclusão social, com especial destaque para a difusão do conhecimento acerca dos 

direitos, num diuturno compromisso de formar cidadãos, pois só com informação pode-

se participar de um processo deliberativo verdadeiramente democrático.

12.  Cumpre  à  Defensoria  Pública,  portanto,  papel  de suma importância 

para a construção e o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito brasileiro.
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A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE E DA EFICÁCIA SOCIAL DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E A INFLUÊNCIA DA LEGÍSTICA

Valéria de Souza Arruda Dutra ∗

RESUMO

O presente trabalho aborda a questão da legitimidade e da eficácia social dos Direitos 

Fundamentais.  Portanto,  insere-se  com  perfeição  no  tema  ora  proposto:  Direito,  

Racionalidade e Democracia; uma vez que não se pode falar em Direito e Democracia, 

sem nos remeter ao profícuo tema dos Direitos Fundamentais. 

Por  outro  lado,  na  seara  da  racionalidade,  encontramos  a  Legística,  Ciência  da 

Legislação que se dedica à produção estratégica e tática das normas, principalmente no 

tocante à feitura das leis que irão favorecer a aplicabilidade dos Direitos Fundamentais 

no mundo fático. 

Assim, num primeiro momento, este texto produz uma noção vestibular dos Direitos 

Fundamentais, após define o que sejam a legitimidade e a eficácia social. Finalmente, 

adentra na seara da  Legística, definindo-a e evidenciando seu relevante papel frente à 

eficácia social dos Direitos Fundamentais. 

PALAVRAS CHAVES

DIREITOS  FUNDAMENTAIS;  DEMOCRACIA;  EFICÁCIA;  LEGÍSTICA; 

LEGITIMIDADE. 

RESUMEN

El presente trabajo aborda la cuestión de la legitimidad y de la eficacia social de los 

Derechos  Fundamentales.  Por  conseguiente,  adentra  con  perfección  en  el  tema 

propuesto:  Derecho,  Racionalidad y  Democracia;  una vez que no si  pueda ablar  in 

Derecho y Democracia, sin nos remitir el notable tema de los Derechos Fundamentales. 

Por otro lado, en el campo de la racionalidad encontramos la  Legistica, Ciencia de la 

Legislación  que  si  dedica  a  produción  estrategica  y  tactica  de  las  normas, 

 Bacharelanda em Direito pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) e membro desde 
fevereiro de 2007 do Grupo de Pesquisas em Filosofia do Direito da FDCL. 
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principalmente en el  que si  puede decir  a hechura de las leys que irán favorecer  la 

aplicabilidad de los Derechos Fundamentales en el mundo fático. 

Así,  en un primero momento,  este  texto  produz una noción inicial  de los  Derechos 

Fundamentales,  después  define  lo  que  sean  la  legitimidad  y  la  eficacia  social. 

Finalmente,  adentra  en  el  campo  de  la  Legistica,  definindo  la  y  evidenciando  su 

importante papel frente a la eficacia social de los Derechos Fundamentales.  

PALABRAS-CLAVE

DERECHOS  FUNDAMENTALES;  DEMOCRACIA;  EFICACIA;  LEGISTICA; 

LEGITIMIDAD. 

INTRODUÇÃO

 O  mundo  fático  nos  demonstra  que  infelizmente,  os  direitos  fundamentais 

prestacionais encontram-se desprovidos de validade social. 

 Tal constatação tem sua origem no processo legislativo, que produz leis inócuas, 

obscuras, imprecisas e que contribuem para a inefetividade dos direitos fundamentais. 

 Sabe-se que a efetividade é uma instância de eficácia social e, portanto a eficácia 

dos direitos fundamentais somente será conhecida quando esses direitos materializarem-

se no campo social por intermédio de políticas públicas que atendam as principais e 

urgentes demandas populares.  A eficácia dos direitos fundamentais está intimamente 

ligada ao processo de elaboração e aprimoramento das leis. Estas, por suas vezes devem 

ser produzidas para a sociedade e não para os especialistas. 

 O nível de compreensão das leis pela população é ínfimo e conseqüentemente, o 

desconhecimento dos direitos e garantias é alto. A lei deve ser o elo entre o Estado e o 

cidadão. Infelizmente, o cotidiano nos fornece provas de que o Estado produz muitas 

das vezes, leis em proveito próprio. O ideal é que a produção legislativa prima pela 

qualidade, gerando impactos positivos na sociedade, na economia e na política e, assim, 

contribua para a materialização dos direitos e garantias fundamentais que se encontram 

abstratamente inscritos na Constituição Federal.
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É nesse contexto que a  Ciência da Legislação ganha relevância, uma vez que 

por intermédio da Legística, o Legislativo adquire melhores condições para a produção 

de leis que visem transferir do plano abstrato constitucional para o espaço fático, os 

direitos fundamentais. 

 Disposições  constitucionais  avançadas  de  nada  valem se  o  contexto  cultural 

repele os direitos fundamentais. A interpretação da norma (Hermenêutica) fica oca e se 

ramifica por meandros de subjetividade se a norma não foi devidamente arquitetada 

para uma sociedade constantemente em evolução e que caminha rumo à globalização de 

idéias, mercados, políticas etc. 

 Para  que  haja  a  consolidação  da  efetividade  dos  direitos  fundamentais, 

principalmente; se faz necessária uma colaboração ativa de todos os componentes do 

corpo social e para tal colaboração, pressupõe-se a existência de um firme sentimento 

jurídico. 

Direitos Fundamentais 

O  Título  II  da  Constituição  Federal  é dedicado  aos  direitos  e  garantias 

fundamentais e encontra-se dividido em cinco capítulos: I – “Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos”; II – “Dos Direitos Sociais”; III – “Da Nacionalidade”; IV – 

“Dos Direitos Políticos” e V – “Dos Partidos Políticos”. Na sistemática adotada pela 

Constituição  de  1988,  o  termo  “direitos  fundamentais” é  gênero,  enquanto  que  as 

espécies de direitos fundamentais caracterizam-se pelos direitos individuais, coletivos,  

sociais, nacionais e políticos. 

 Os direitos fundamentais encontram-se legitimamente inscritos na Constituição 

Federal de 1988 e, portanto, constituem-se como resultado de uma demanda social. O 

artigo 5º e seus parágrafos 1º e 2º enunciam que: 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem  
outros  decorrentes  do  regime  e  dos  princípios  por  ela  adotados,  ou  dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
(CONSTITUIÇÃO, 2006, p. 45)
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 Assim,  temos  que  os  Direitos  Fundamentais  são  aqueles  considerados 

indispensáveis  à  pessoa  humana  e,  necessários  para  assegurar  aos  indivíduos  uma 

existência digna, livre e igual.  Na obra, Direito Constitucional Positivo, José Afonso da 

Silva define direitos fundamentais da seguinte maneira: 

A  expressão  direitos  fundamentais  do  homem  são  situações  jurídicas,  
objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade,  
igualdade e liberdade da pessoa humana. (...) São direitos constitucionais na  
medida em que se inserem no texto de uma constituição ou mesmo constem 
de simples declaração solenemente estabelecida pelo poder constituinte. São  
direitos que nascem e se fundamentam, portanto, no princípio da soberania 
popular. (SILVA, 2002, p. 179)

Paulo Bonavides, em sua obra Curso de Direito Constitucional, destaca que os 

direitos  fundamentais  propriamente  ditos  são  os  direitos  do  homem livre  e  isolado, 

direitos  que  possui  em face  do  Estado.  Baseando-se  em Carl  Schmitt,  o  professor 

Bonavides  explica  que  há  dois  critérios  formais  de  caracterização  dos  princípios 

fundamentais. 

No primeiro  critério,  os  princípios  fundamentais  seriam todos  os  direitos  ou 

garantias  nomeados  e  especificados  no  instrumento  constitucional.  No  segundo,  os 

princípios  fundamentais  seriam aqueles  direitos  que receberam um grau superior  de 

garantia  ou  de  segurança  por  parte  da  Constituição.  Referidos  princípios  teriam  a 

imutabilidade como característica ou pelo menos, uma alteração dificultada. 

Num critério material, cada Estado possui direitos fundamentais específicos que 

existem em função da ideologia, da modalidade de Estado e da espécie de valores e 

princípios consagrados pela Constituição. 

 Os direitos fundamentais foram destacados pela Declaração de Independência 

dos Estados Unidos e pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

na França. Após a 2ª Guerra Mundial, em 1948, foi editada pela ONU, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, realçando a preocupação com o respeito aos direitos 

humanos  em  todos  os  países  do  mundo.  Referidos  direitos  são  tradicionalmente 

classificados  em  três  gerações,  sendo  que  hodiernamente,  a  classificação  vem 

ampliando-se para os direitos fundamentais de quarta geração. 

Os de primeira geração ou dimensão correspondem aos clássicos direitos civis e 

políticos (direitos da liberdade, enfatizados principalmente, nos séculos XVIII e XIX), 
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cujo  titular  é  o  próprio  indivíduo.  São  direitos  que  valorizam o  homem-singular,  o 

homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista.

A  segunda  dimensão  predominou  no  século  XX  e,  caracterizando-se, 

particularmente  pelos direitos sociais,  culturais  e econômicos,  bem como os direitos 

coletivos ou de coletividades que surgiram envolvidos pelo princípio da igualdade. 

A terceira geração assenta-se sobre os direitos de fraternidade (solidariedade). 

Nos dizeres de Paulo Bonavides, são direitos dotados de altíssimo teor de humanismo e 

universalidade e que se destinaram no fim do século XX não somente à proteção de 

interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. São direitos que 

têm por destinatário, o próprio gênero humano, uma vez que emergiram da reflexão 

sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e 

ao patrimônio comum da humanidade. 

Os  direitos  de  quarta  geração  estariam relacionados  ao  processo  mundial  de 

globalização  e  são  denominados  “novos  direitos”, caracterizados  pelo  direito  à 

democracia, à informação e ao pluralismo. 

O  professor  Paulo  Bonavides  prefere  utilizar  o  vocálubo  “dimensão”  a 

“geração”.  Segundo  ele,  a  expressão  “dimensão”  substitui  com  vantagem  lógica  e 

qualitativa  o  termo  “geração”;  uma  vez  que  este  último  induz  apenas  sucessão 

cronológica  e,  portanto,  suposta  caducidade  dos  direitos  das  gerações  antecedentes, 

caducidade esta que não ocorre.

É  importante  ressaltarmos  que  diversas  expressões  são  utilizadas  como 

sinônimas  de  direitos  fundamentais.  Contudo,  elas  possuem  conteúdo  próprio  ou 

refletem  outras  concepções  jurídicas.  Direitos  fundamentais  e  direitos  do  homem 

distinguem-se  quanto  ao  significado.  Estes  últimos  têm  como  expressão  sinônima 

“direitos humanos”,  termo bastante utilizado nos tratados e acordos internacionais e, 

portanto, são inerentes à própria condição humana, válidos para todos os povos, em 

todos  os  tempos.  A  Constituição  não  criaria  esses  direitos,  apenas  os  reconheceria 

preexistentes à própria organização do Estado. Este é um conceito que nos remete à 

concepção jusnaturalista do direito. Por outro lado, os direitos fundamentais são aqueles 

considerados  indispensáveis  à  pessoa  humana,  reconhecidos  e  garantidos  por  uma 

determinada ordem jurídica. 

Os  direitos  fundamentais  vinculam  os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e 

Judiciário. Ao Legislativo, além de fiscalizar, cabe também esmerar-se na produção de 
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leis que visem colocar em prática os direitos fundamentais que abstratamente integram a 

base constitucional do país. O Executivo, por sua vez deverá respeitar os direitos de 

defesa  e  efetivamente  desenvolver  políticas  públicas  necessárias  à  satisfação  dos 

direitos  prestacionais.  Por  outro  lado,  o  Poder  Judiciário  por  intermédio  da 

Hermenêutica,  cabe  interpretar  e  decidir  em  conformidade  com  os  princípios 

mandamentais de nossa Constituição Federal. 

No  Estado  de  Direito  ou  Liberal,  o  poder  central  é  o  Legislativo,  a  quem 

compete  praticamente  conduzir  o  Direito,  na  medida  em  que  dita  normas  claras  e 

objetivas. Entretanto, é preciso ressalvar que a racionalidade jurídica sobre a qual foi 

erigido o Estado de Direito nas democracias liberais está em crise. Por isso, a regra de 

direito vem sendo entendida como técnica operacional de gestão e não simplesmente 

como dispositivo de regulação social.

 No Estado  Social,  a  centralidade  desloca-se  para  o  Executivo.  Liberdade  e 

igualdade requerem aqui prestações de serviços públicos complexos,  que demandam 

técnica e conhecimento especializados. Para o Estado puramente social, a população é 

imatura e incapaz de conduzir-se por si própria. E, nessa perspectiva, o poder estatal 

amplia sua teia-providencial,  no sentido de controlar a vida dos cidadãos em todos os 

sentidos. Contudo, sabe-se que ditadura alguma prepara cidadãos para a democracia.

No Estado Democrático de Direito, a descentralização exerce papel primordial. 

Há mais direitos do que nunca afirmando a cidadania de todos. A coletividade ressurge 

com cobranças  direcionadas  à  materialização  dos  direitos  fundamentais.   E  é  nessa 

conjuntura  que a  sociedade brasileira  encontra-se inserida.  Não há mais  enfoque no 

desejo de positivar direitos fundamentais. Esta tarefa já foi devidamente consolidada e, 

portanto a preocupação de agora se aprofunda no sentido efetivar esses direitos. 

Legitimidade e Eficácia Social  

Para  bem compreendermos  o  papel  da  legitimidade  e  da  eficácia  social  dos 

direitos fundamentais, importante se faz definir o que sejam, pois a  legitimidade e a 

eficácia. 
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A norma jurídica  pode ser  vislumbrada em pelo menos três  instâncias,  quais 

sejam:  validade,  vigência  e  efetividade.  A  validade  pode  ser  filosófica,  política  ou 

sociológica e está relacionada com a questão da legitimidade da norma jurídica. Quanto 

a esta última, Hans Kelsen em Teoria Pura do Direito, define a legitimidade como “o 

princípio de que a norma de uma ordem jurídica é válida até a sua validade terminar  

por um modo determinado através desta mesma ordem jurídica, ou até ser substituída  

pela validade de uma outra norma desta ordem jurídica.” (1999). A vigência, por sua 

vez está relacionada à eficácia jurídica da norma jurídica. Já a instância da efetividade 

refere-se, basicamente à  eficácia social da norma jurídica. Nesse sentido, segundo o 

professor Eduardo K. M. Carrion em palestra proferida na Femargs (Fundação Escola 

da Magistratura do Trabalho do Rio Grande de Sul):

(...)  a  questão  da  eficácia  e  da  aplicabilidade,  eficácia  jurídica  e  
aplicabilidade jurídica da norma constitucional está estritamente ligada com 
a problemática da efetividade ou da eficácia social da norma constitucional. 
(2001). 

Quanto  à  eficácia  e  à  aplicabilidade  das  normas  que  contêm  os  direitos 

fundamentais, José Afonso da Silva, explica que dependem muito de seu enunciado; 

uma vez que é assunto que está em função do Direito positivo. A Constituição é bem 

clara  ao  estatuir  que  as  normas  definidoras  dos  direitos  e  garantias  fundamentais 

possuem aplicação imediata. Contudo, isso não resolve todas as questões, uma vez que 

para a aplicabilidade dessas normas, principalmente às referentes a direitos sociais, se 

faz necessária legislação complementar. José Afonso explica ainda, que as normas que 

consubstanciam os  direitos  fundamentais  democráticos  e  individuais  são de  eficácia 

contida e aplicabilidade imediata, enquanto as que definem os direitos econômicos e 

sociais tendem a sê-los também na Constituição vigente, mas algumas, principalmente 

as  que  mencionam  uma  lei  integradora,  são  de  eficácia  limitada,  de  princípios 

programáticos  e  de  aplicabilidade  indireta,  mas  são  tão  jurídicas  como as  outras  e 

exercem relevante função, porque, quanto mais se aperfeiçoam e adquirem eficácia mais 

ampla,  mais  se  tornam garantias  da  democracia  e  do  efetivo  exercício  dos  demais 

direitos fundamentais. (2002, p. 179)

  Arnaldo Vasconcelos em Teoria Geral do Direito observa que a eficácia é uma 

instância de validade social. Uma norma com eficácia desempenha uma função social e 

é aquela que é observada pelo grupo comunitário.  Portanto,  a eficácia se mede pela 
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constância  com que  a  norma é  seguida  e  realizada.  Ainda  segundo Vasconcelos,  o 

conceito de vigência se esgota no âmbito da norma legal, enquanto que o conceito de 

eficácia amplia-se para o fato social, no qual se concretiza.  

Entretanto,  é  conveniente  ressaltarmos  que  a  eficácia  (validade  social)  dos 

direitos fundamentais, por exemplo, não depende do poder institucionalizado do Estado 

e a norma jurídica que não se realiza como Direito, também não deixa de compor o 

Direito positivo. 

Adentrando  na  seara  da  legitimidade,  Arnaldo  Vasconcelos  a  define  como 

instância  de  valor,  na  qual  há  predominância  da  temática  filosófico-política  e  que 

deságua no movediço terreno das ideologias.  

Ele explica que a legitimidade “encontra o alento de sua existência nas crenças 

do grupo social” (1993).  O legítimo possui o caráter de estar conforme a lei e à justiça. 

É, portanto, aquele poder com autoridade, isto é, um poder autorizado e, é somente esse 

poder legítimo que está autorizado a criar normas jurídicas. A norma é legítima porque 

parte de um poder legítimo que é reconhecido pelo povo e, é este o árbitro supremo da 

legitimidade. 

Diante  dessas  básicas  definições  sobre  efetividade  e  legitimidade,  alguns 

questionamentos  se  erguem:  “a  legitimidade  e  a  efetividade  permeiam  os  direitos  

fundamentais?  De  que  maneira  a  eficácia  social  dos  direitos  fundamentais  pode  

materializar-se?”

Recapitulando o que a pouco esclarecemos sobre a questão da legitimidade; a 

simples formalização dos direitos fundamentais na Constituição sugere a legitimidade 

dos mesmos no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, são legítimos, uma vez que 

nasceram  de  uma  Assembléia  Nacional  Constituinte  legítima,  que  recepcionou  os 

interesses da coletividade brasileira (a legitimidade é expressão da soberania popular). 

Por outro lado, não podemos defender a tese de que os direitos fundamentais 

sejam  permeados  de  efetividade,  ou  seja,  de  eficácia  social.  Esta  negativa  nos  faz 

adentrar no campo sociológico, haja vista que a eficácia é medida pela constância com 

que  a  norma  é  seguida  e  materializada  como fato  social.  Ressalta-se  que  a  norma 

constitucional tende a apresentar um grau de generalidade e abstração superior ao das 

normas  infraconstitucionais.  Por  isso,  não  basta  apenas  o  Estado  reconhecer 

formalmente  os  direitos  fundamentais  e  afirmar  no  parágrafo  1º  do  artigo  5º  da 

Constituição Federal de 1988 como sendo suas normas de “aplicabilidade imediata”. 
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Necessário  se  faz  concretizá-los  no  cotidiano  dos  afetados  por  intermédio  de  leis 

eficientes e eficazes.  

No Brasil, os deprimentes contextos social e econômico representados pela má 

distribuição de renda e por largas diferenças regionais retratam a ineficácia de boa parte 

dos direitos fundamentais.  As leis que devem regulamentar esses direitos necessitam 

estar permeadas por um mínimo de eficácia, isto é, um mínimo de aplicabilidade no 

mundo fático. 

A análise normativa é fundamental, mas somente ela não é suficiente para se 

explicar  os  motivos  que  levam  à  inexistência  prática  dos  direitos  fundamentais  na 

sociedade brasileira. Há um contexto não somente normativo, mas histórico, econômico 

e  político  que  dificulta  a  transposição  dos  direitos  fundamentais  como  previsões 

normativas gerais e abstratas para a seara da validade social. 

O contexto ora em apreço nos remete basicamente àqueles direitos fundamentais 

de  caráter  prestacional,  ou  seja,  direitos  sociais  propriamente  ditos.  Conforme 

contempla a doutrina, esses direitos podem apresentar uma dimensão subjetiva forte ou 

frágil. No primeiro caso, constituem os direitos prestacionais originários e no segundo, 

os direitos prestacionais derivados. 

Os  direitos  fundamentais  prestacionais  originários  não  demandam  atuação 

legislativa; uma vez que são usufruíveis desde logo pelo cidadão e que, por isso, mesmo 

sem regulamentação, podem ser reclamados perante o Poder Judiciário. Enquanto que 

os  prestacionais derivados requerem uma atuação do legislativo e conseqüentemente 

de uma ação executiva. 

Os direitos fundamentais na Constituição de 1988 estruturam-se de tal forma que 

se torna possível identificar aqueles destinados à defesa individual e aqueles de caráter 

prestacional. Mas a Carta Magna não autoriza qualquer distinção de regime entre os 

direitos  sociais  e  as  garantias  e  liberdades.  No  entanto,  a  prática  nos  demonstra  a 

prevalência  dessa  distinção.  Nas  disposições  que  contemplam os  direitos  de  defesa, 

deparamos com um grau maior de determinidade que favorece a sua aplicação imediata. 

Isto  já  não  acontece  com  relação  aos  prestacionais  que  dependem  de  intervenção 

legislativa e posteriormente,  ação executiva por intermédio de políticas públicas que 

promovam esses direitos.

No esforço para efetivar os direitos fundamentais,  o Estado poderá encontrar 

inúmeras  barreiras.  Paulo  Bonavides  destaca  em  sua  obra  Curso  de  Direito 
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Constitucional, que o Brasil vem sendo impelido à globalização pelo neoliberalismo. Na 

visão dele, tal movimento engendra maiores problemas do que soluções, uma vez que a 

filosofia de poder da globalização é negativa e se move para a desintegração do Estado 

Nacional;  afrouxando laços  de  soberania  e  doutrinando  uma falsa  despolitização  da 

sociedade.  Nesse sentido, o professor questiona se o Estado (cujo poder encontra-se 

enfraquecido em função de instâncias internacionais) terá condições de aplicar políticas 

públicas  com  vistas  à  efetividade  dos  direitos  fundamentais.  Ele  explica  que 

paulatinamente, o Estado é levado a se preocupar com questões de âmbito econômico, 

esquivando-se  das  questões  relativas  às  políticas  públicas,  despendendo  pouca  ou 

nenhuma eficácia aos direitos fundamentais enunciados na Constituição. Tal ineficácia 

causa conflitos que colocam em risco a estabilidade e a coesão social. 

A  eficácia  social  dos  direitos  fundamentais  não  é  um  problema  puramente 

jurídico, mas sim pré-jurídico e sócio-cultural. As circunstâncias geradoras da ineficácia 

desses direitos não residem na conduta dos destinatários, mas no comportamento do 

próprio legislador que deve primar pela produção de leis que atinjam os objetivos para 

os quais foram criadas. Nesse esforço, o legislador não deve ater-se somente a aspectos 

formais  para  a  feitura  das  leis,  mas  conciliar  esses  aspectos  com  fatores  sociais, 

políticos, econômicos etc. 

Finalmente,  entendemos  que  para  a  consolidação  da  efetividade  dos  direitos 

fundamentais,  principalmente;  se  faz  necessário  uma colaboração  ativa  de  todos  os 

componentes do corpo social e para tal colaboração, pressupõe-se a existência de um 

firme sentimento jurídico. No entanto, concluímos que para haver esse espírito maduro 

e consciente se torna primordial a efetivação do acesso popular a uma educação gratuita 

de  qualidade.  Neste  ponto,  deparamos  com uma  das  primeiras  omissões  estatais:  a 

ausência  de  um  sistema  educacional  de  qualidade  que  atinja  as  camadas  menos 

abastadas da população. Por outro lado, se também persiste a prevalência contingencial 

da  população  pobre  sobre  a  rica,  conclui-se  num  primeiro  plano,  que  a  renda 

logicamente, é mal distribuída, e desta feita direitos fundamentais de caráter econômico 

também não são devidamente efetivados. Portanto, são notórias as grotescas falhas na 

cadeia fática desses direitos no Brasil e que colocam em risco o Estado Democrático de 

Direito Social. 

   

5970



A  Legística  e  sua  importante  contribuição  para  a  eficácia  social  dos  direitos 

fundamentais 

Adentramos  no  ponto  crucial  de  nossas  considerações  até  aqui  tecidas.  A 

eficácia  social  dos  direitos  fundamentais  está  intimamente  ligada  ao  processo  de 

elaboração e aprimoramento das leis. Estas, por suas vezes devem ser produzidas para a 

sociedade e não para os especialistas. 

O nível de compreensão das leis pela população é ínfimo e conseqüentemente, o 

desconhecimento dos direitos e garantias é alto. A lei deve ser o elo entre o Estado e o 

cidadão. Infelizmente, o cotidiano nos fornece provas de que o Estado produz muitas 

das vezes, leis em proveito próprio. O ideal é que a produção legislativa prima pela 

qualidade, gerando impactos positivos na sociedade, na economia e na política e, assim, 

contribua para a materialização dos direitos e garantias fundamentais que se encontram 

abstratamente inscritos na Constituição Federal. O desafio é transcender-se o campo das 

normas que regulamentadas ainda são ineficazes e assim, atingir a esfera das normas 

fundamentais fáticas. 

Na profícua obra Teoria da Legislação – Formação e Conhecimento da Lei na  

Idade  Tecnológica,  a  professora  Fabiana  de  Menezes  Soares  esclarece  que  a 

preocupação com a qualidade dos textos normativos iniciou-se em países de tradição 

anglo-saxônica, de direito consuetudinário (Common Law). Ela também destaca que há 

vários termos jurídicos utilizados na designação da produção do Direito, quais sejam: 

Legislação, Teoria da Legislação ou mesmo Ciência da Legislação. Independentemente 

da  denominação  escolhida,  importa  saber  que  o  objetivo  da  produção  do  Direito  é 

“tratar racional e eficientemente o seu “surgimento” no sistema jurídico com vistas a  

sua inserção num sistema normativo coerente (sem antinomias)”.  (SOARES, 2004, p. 

121)

O estudo científico da legislação ainda não possui um espaço no ensino jurídico, 

que insiste em privilegiar a dogmática. Contudo, as linhas de investigação da Doutrina 

da Legislação estão em franco desenvolvimento.

Ainda  na  obra  da  professora  Fabiana,  encontramos  a  seguinte  definição  de 

Doutrina da Legislação: 
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Tem como objeto de investigação as possibilidades e limites de uma  
elaboração  e  de  um  tratamento  científico  da  legislação.  Seu  âmbito  de  
atuação situa-se na interseção entre o direito público, a teoria do estado e a  
ciência política e os seus fins são concentrados na redução do número de  
leis  e  de  suas  modificações,  na  melhoria  da  sua  qualidade  estilística  
(formação  e  redação)  e  conseqüentemente  no  nível  de  sua  eficácia. 
(SOARES, 2004, p. 123)

 O professor Luzius Mader, no texto Avaliação prospectiva e análise do impacto  

legislativo: tornam as leis  melhores?,  enfatiza o desenvolvimento da  legisprudência 

como termo que designa a ciência ou a arte da legislação. Segundo Mader, as últimas 

três décadas foram fundamentais à legislação, no que se refere ao aprimoramento do 

trabalho legislativo (criação de leis); principalmente nos países de expressão alemã. E 

nesse contexto, Peter Nool foi um dos pioneiros de uma nova e abrangente abordagem à 

legislação,  que  almeja  aperfeiçoar  a  qualidade  legislativa,  enfatizando  a 

interdisciplinaridade  da  legislação  com  diversos  setores  do  conhecimento  humano, 

quais  sejam:  sociologia,  economia,  direito,  ciências  políticas  e  administrativas, 

psicologia,  lingüística,  filosofia do direito etc.  Portanto, a legisprudência aborda não 

somente  questões  teóricas  e  acadêmicas,  mas  também  questões  da  vida  prática, 

realçando o equilíbrio da ciência (de elaborar leis) com a arte (de lidar com as leis). 

A legisprudência alcança sete áreas: 

1. a metodologia legislativa (Legística material ou substantiva);

2. a técnica legislativa (Legística formal);

3. a formulação legislativa ou aspectos lingüísticos e comunicacionais;

4. o procedimento legislativo;

5. a gestão de projetos legislativos;

6. a sociologia da legislação e

7. a teoria da legislação. 

 Neste  nosso  trabalho,  nos  ateremos  aos  dois  primeiros  gêneros  da 

legisprudência, ou seja, a Legística material e a Legística formal. 

Conforme  explica  o  professor  Luzius  Mader,  a  Legística  material é  uma 

metodologia legislativa que lida com o conteúdo da legislação e propõe uma forma 
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metódica  de  elaborar  conteúdos  normativos.  É  um  método  que  monitora  a 

implementação da legislação e avalia seus efeitos.  Além disso, analisa a política do 

direito e a teoria da decisão, objetivando o aperfeiçoamento do “círculo normativo” e 

concebendo  medidas  para  uma  melhor  “projetação  da  lei”.  Atua  nos  estágios  do 

procedimento preliminar, da fase parlamentar e da utilização da experiência com leis já 

publicadas. 

Ainda  na  seara  metodológica,  podemos  denotar  que  a  avaliação  legislativa 

congrega três elementos: 

1. a noção de efeito que a legislação produz na realidade social;

2. o caráter metódico da avaliação e 

3. a ligação com a atividade legislativa. 

Por sua vez, a Legística formal, também denominada técnica legislativa volta 

suas atenções para a forma de expressar os conteúdos normativos por intermédio de atos 

legislativos.  Portanto,  trabalha  com  a  estrutura  formal  de  atos  legislativos,  com  a 

densidade  normativa,  com  os  diferentes  tipos  de  atos  etc.  Independentemente  de 

conotações  terminológicas,  à  técnica  legislativa  cabe  a  adoção  de  critérios  para  a 

construção jurídica ou técnico-jurídica, objetivando a produção de leis com qualidade e 

eficácia. 

Num sentido  estrito  (stricto  sensu),  a  Legística  tem como objetivo  tratar  da 

redação e da elaboração de textos legislativos e normativos.  Num sentido lato (lato 

sensu), ela se ocupa da atividade legiferante executada pelos técnicos (legistas). 

 Na obra  Teoria da Legislação – Formação e Conhecimento da Lei na Idade 

Tecnológica,  Fabiana  Soares  destaca  quatro  principais  objetivos  da  Legística,  quais 

sejam: 

1. adoção de uma terminologia única em todo o sistema normativo;

2. consolidação de normas sobre uma mesma matéria, que encontram-se 

dispersas;

3. adequação  das  perspectivas  da  norma  jurídica  em  função  dos  seus 

destinatários;

4. ordenação  do  cipoal  normativo  naquelas  matérias  nas  quais  existem 

contemporaneamente mais leis. 
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Esta  breve  introdução  à  Legística  nos  permite  desenvolver  os  seguintes 

questionamentos: 

• “De que maneira a eficácia social dos direitos fundamentais  

pode ser alcançada e  qual  seria a tarefa da Legística nessa  

implementação?”

• “Seria ela uma atividade pedagógica que pudesse efetivar os 

direitos fundamentais na vida prática em sociedade?”

 Disposições constitucionais avançadas nada valem se o contexto cultural repele 

os  direitos  fundamentais.  A  interpretação  da  norma  (Hermenêutica)  fica  oca  e  se 

ramifica por meandros de subjetividade se a norma não foi devidamente arquitetada 

para uma sociedade plural e em constante evolução, rumando à globalização de idéias, 

mercados, política, economia etc. 

A  Legística  constitui  essa  nova  pedagogia  legislativa,  promovendo  a 

estruturação legiferante por intermédio de estratégias e táticas que objetivam a produção 

de leis eficientes e eficazes no cenário jurídico. 

Todo processo legislativo é simbólico e não pode somente ser racionalizado. Por 

isso, a estratégia e a tática legislativa ganham importância no sentido de se identificar o 

momento ideal para se elaborar uma lei num dado contexto social, político e econômico. 

Daí a Legística se revelar como uma metodologia multidisciplinar que se relaciona com 

diversos setores do cotidiano humano. 

A eficácia social dos direitos fundamentais não existe por si só, está agregada a 

um  vasto  conjunto  de  decisões  que  deságuam  em  questões  de  racionalização  das 

políticas públicas. Neste sentido, denotamos a seguinte afirmação do professor Jacques 

Chevallier: 

(...) a norma jurídica tem obrigação de ser “eficaz”; a norma jurídica já não vale só por si  

mesma mas,  unicamente  na  medida em que  concorre  para  a  realização  de  fins  mais  vastos  que  a  

ultrapassam, para a concretização de “programas”  ao serviço dos quais se encontra; por fim, a norma  

jurídica não poderá ser apreciada isoladamente,  mas em função da sua inserção em “seqüências de 

acção” de que é apenas um elemento. Toda a norma se encontra integrada num conjunto mais vasto,  

formado por uma constelação de decisões que encaixam umas nas outras e estão ligadas entre si. Assim,  

a racionalização da produção jurídica inscreve-se num movimento mais geral de racionalização das 
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políticas públicas, não sendo mais do que a sua tradução e concretização. (...) (CHEVALLIER, 1992, p. 

9). 

Assim,  destacamos  a  importância  da  fase  pré-legislativa  na  elaboração  do 

direito.  Além  das  atribuições  ora  elencadas,  cabe  à  técnica  legislativa  otimizar  a 

participação popular na formação das leis. Referida participação, por sua vez, também 

contribuirá para a produção de textos legais claros, precisos e eficazes.

É bom frisarmos que a participação popular deve pressupor o conhecimento das 

leis, de seu processo produtivo e de sua publicidade. Esse conjunto é fundamental à 

materialização da soberania popular, da segurança jurídica e da legalidade. 

Relegar a tarefa legislativa somente ao Estado não contribui para a consecução 

dos fins do Estado de Direito materialmente democrático. Nesse sentido, a participação 

comunitária no processo elaborativo das leis se faz premente e assim a responsabilidade 

da  materialização  desses  direitos  fica  justamente  dividida  entre  Estado e  sociedade. 

Portanto,  a  participação popular  denota o cidadão como agente também responsável 

pela  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e  também é  ponto  de  equilíbrio  entre  os 

excessos de racionalização e os empecilhos à efetividade desses direitos. 

É importante ressaltar que o modelo constitucional do sistema representativo não 

exclui  a  participação  popular  e  ao  contrário,  é  o  legislativo  a  arena,  o  palco  das 

discussões públicas, da formação da opinião e da vontade públicas.

 A  idéia  dos  direitos  fundamentais  requer  essa  participação,  exigindo  o 

reconhecimento  da  igualdade  em meio  à  pluralidade  da  sociedade  moderna.  Nessa 

esfera,  sendo  o  parlamento  o  responsável  pela  política  dos  direitos  fundamentais, 

aumenta consideravelmente a importância do processo legislativo como procedimento 

pluralista para a solução democrática de conflitos de direitos fundamentais. 

A  Legística  vem  também  demonstrar  que  se  deve  legislar  somente  quando 

necessário.  O  excesso  de  legislações  é  obstáculo  à  Administração  Pública  e  à 

efetividade dos direitos fundamentais.  Uma infinidade de leis não sugere dinamismo 

legislativo,  mas  sim,  certa  desorientação  com  conseqüente  instabilidade  social  e 

insegurança jurídica. A exorbitância legislativa se traduz como característica de uma 

sociedade democrática jovem e imatura. Deparamos com um quadro em que há carência 

de leis necessárias e um excesso de leis desnecessárias, gerando a notória ineficácia 

social  dos direitos fundamentais.  Nos dizeres de Aristóteles Atheniense,  advogado e 

conselheiro  federal  da  OAB:  “Onde  há  muita  lei,  há  pouco  direito.  E  isso,  é  
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característica fundamental de países pobres.” O mito de que a lei tudo resolve deve ser 

superado. A lei não é a única e nem a mais eficiente forma de regulação social. Assim, a 

lei não é o fim em si mesmo. Ao contrário, é instrumento de concretização de políticas 

públicas e principalmente, meio de promoção dos direitos fundamentais.  Nesse sentido, 

a Legística aproxima-se com a intenção de reduzir a exagerada produção legislativa que 

prejudica  o  afetado  em  situar-se  no  ordenamento  jurídico  e  que  produz  o 

desconhecimento de qual norma está ou não vigendo em determinado lapso temporal. A 

legislação  deve  procurar  compatibilizar  conflitos  e  não  instaurá-los  a  todo  instante, 

muito menos deve ser inócua. A fim de que esses empecilhos ao pleno exercício do 

Estado de Direito Democrático sejam ultrapassados, se faz necessária a contribuição 

técnica dos técnicos em Teoria da Legislação (legistas)  e de setores organizados da 

sociedade (participação popular) para elaboração de leis que absorvam as demandas da 

sociedade;  principalmente  aquelas  que  dizem  respeito  à  efetividade  dos  direitos 

fundamentais.  Caso  contrário,  estes  últimos  estarão  fadados  somente  ao  aspecto  da 

legitimidade  e  apenas  constarão  como  abstratos  mandamentos  da  Norma  Suprema; 

deixando de serem efetivos, eficientes e eficazes. Portanto, a técnica legislativa surge 

como um canal  dialógico entre  o legislador  e  o cidadão e que fomenta  a  produção 

qualitativa das leis. 

Por  outro  lado,  essa  multiplicação  legislativa  também  é  fruto  da  amplitude 

dominial do Estado, que se faz por meio da lei onipresente em diversos setores da vida 

social.  Simultaneamente, essa multiplicidade de leis pode ser entendida como reflexo 

da  própria  transitoriedade  estatal,  renovada  a  cada  pleito  quadrienal.  Quanto  mais 

numerosas  as  leis,  tanto  maior  número  de  outras  se  exige  para  complementá-las, 

explicá-las, remendá-las, consertá-las... O cipoal jurídico se forma e a fronteira entre o 

lícito e ilícito fica incerta,  a insegurança jurídica se instala e surge uma dificuldade 

hermenêutica  brutal.  O  devido  processo  legislativo  é  um  direito  e  uma  garantia 

fundamental do legislador e dos afetados e, é a essa tarefa que a Legística se dedica com 

perfeição. 

Toda e qualquer dificuldade legislativa poderá ser superada quando os currículos 

dos  cursos  de  Direito  forem  adaptados  à  clamante  realidade  social.  A  tradicional 

Ciência  Jurídica  circunscreve-se  no  conceito  de  que  o  papel  dos  juristas  consiste 

basicamente  em  interpretar  e  aplicar  as  normas  jurídicas.  Nesse  sentido,  o  ensino 

jurídico ainda privilegia o aspecto dogmático e a hermenêutica; relegando para último 
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plano a Teoria da Legislação, esquecendo-se que os operadores do direito não somente 

atuam  na  interpretação  e  aplicação  das  leis,  mas  também  na  elaboração  destas. 

Infelizmente,  o  ensino  do Direito  se  manifesta  de  forma acrítica  e  desvinculada  da 

realidade  social,  circunscrito  excessivamente  a  questões  teóricas  e  doutrinárias...  A 

adaptação  dos  currículos  formará  operadores  jurídicos  mais  conscientes  da 

responsabilidade para com a eficácia social dos direitos fundamentais.  

Segundo Luzius Mader em outro texto, intitulado “A avaliação legislativa: uma 

nova abordagem do direito”, a época do direito “puro” está definitivamente ultrapassada 

e por isso, a ciência jurídica moderna não pode prosseguir com a exclusão dos aspectos 

sociológicos  do  direito  e  da  legislação.  Ele  afirma  que  a  ciência  jurídica  para 

compreender  e  explicar  o  fenômeno  da  legislação  deve  desenvolver  interesse  pelo 

processo de criação, aplicação e efeito das normas jurídicas. Nesse sentido, a legislação 

deve ser  visualizada  como um dinâmico e  reiterativo  processo  de  interação  entre  a 

sociedade  civil  e  o  sistema  político-administrativo.  A  legislação  também  deve  ser 

entendida  como  um  processo  de  equacionalização  de  problemas  e  formulação  de 

expectativas  por  parte  dos  indivíduos  em  relação  ao  Estado.  E,  atualmente,  é  a 

legislação utilizada pelo Estado como um de seus principais instrumentos executivos; ao 

mesmo tempo, a materialização dos objetivos do legislador, torna-se um fundamento 

essencial  da  legitimidade  da  ação  estatal.  Mader  destaca  também  que  a  atividade 

legislativa não é o simples produto da ação conjunta duma diversidade de imposições de 

natureza  política  e  muito  menos  a  mera  expressão  de  atos  simbólicos  que  visam 

satisfazer  a  opinião pública.  Na  opinião do professor,  a  atividade  legislativa  é  uma 

atividade destinada a produzir  resultados concretos e a  contribuir  para a solução de 

problemas  efetivos  e  por  isso,  os  juristas  devem  preocupar-se  com  os  efeitos  da 

legislação e conscientizarem-se de que a seara jurídica não se restringe aos aspectos 

meramente interpretativos e aplicativos das normas legais. “É preciso ainda verificar se  

tais normas produzem realmente os efeitos desejados. Isto equivale a uma verdadeira 

mudança de paradigma para a ciência jurídica, dado que a atitude tradicional dos  

juristas, atitude que poderia qualificar de “idealismo normativo”, deve ceder o seu  

lugar predominantemente a uma atitude talvez mais tecnocrática, mas, também mais  

sociológica face ao fenômeno legislativo.” (1991, p. 40-41)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Concluímos  que  a  Legística  como  metodologia  e  técnica  de  legislação,  é 

imprescindível à eficácia social dos direitos fundamentais. E, para tanto, são necessárias 

transformações nas composições das leis; transformações estas que compreendem uma 

maior  preocupação  estilística  da  lei,  bem como na  conscientização  popular  sobre  o 

Direito, evidenciando o quanto ele é importante em nossa vida e o quanto é importante 

conhecê-lo. Tal iniciativa já constitui o exercício do direito fundamental à educação e, é 

nesse  sentido,  que  se  torna  também necessário  preparar  crianças,  jovens,  adultos  e 

idosos, na escola e nas diversas organizações da sociedade brasileira com disciplinas 

destinadas a conscientizar sobre os direitos básicos (fundamentais) que norteiam nossa 

vida. 

 Para  tanto,  é  necessário  que  o  Estado cumpra com o  seu  dever  de informar 

plenamente  os  cidadãos.  Mas a  disponibilização  das  leis  por  meio eletrônico  não é 

suficiente. O cidadão precisa ter sua dignidade humana promovida. E, essa dignidade 

pode,  inicialmente,  ser  trabalhada  pelo  intermédio  de  leis,  cuja  publicação  e 

diagramação  sejam  convidativas  à  leitura  e  à  compreensão  de  seus  enunciados. 

Portanto,  a  linguagem  deve  ser  simples,  clara  e  concisa,  conclamando  o  leitor-

destinatário a conhecer as leis e a inteirar-se da vida jurídica, política,  econômica e 

social do país. 

 A principal preocupação estatal deve ser a de voltar-se para a consecução dos 

direitos fundamentais. Mas não somente ao Estado cabe essa tarefa. A responsabilidade 

deve ser  dividida com os operadores do Direito e principalmente,  com a sociedade. 

Portanto, nossa tarefa é a produção de uma cultura dedicada à renovação do Direito 

Constitucional.  E  para  tanto,  o  aprofundamento  teórico  é  imprescindível  para 

fundamentar a atuação da Legística em consonância com a Hermenêutica. Estas, por 

suas  vezes,  estarão  cada  vez  mais  comprometidas  com  a  Constituição  e  serão 

instrumentos profícuos para a produção e interpretação legislativas. 
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GARANTISMO JURÍDICO, ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Adriano De Bortoli∗

 

RESUMO 

O trabalho procura investigar em que medida a teoria do Garantismo Jurídico pode 

servir para repensar a vinculação jurídica da Administração Pública no contexto do 

Estado Constitucional de Direito. Para tanto, partiu-se da hipótese de que o Garantismo 

Jurídico é uma teoria que vincula a atividade administrativa à garantia dos direitos 

fundamentais dos cidadãos. Obteve-se como resultado que o arcabouço teórico do 

Garantismo Jurídico permite um quadro mais claro das vinculações a que está sujeita a 

Administração Pública no Estado Constitucional de Direito, com destaque para: a) o 

controle da administração faz parte da função jurisdicional, exclusivamente orientada à 

garantia dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos; e b) a administração está 

vinculada a estes direitos e interesses na medida em que não pode afetá-los e deve atuar 

para promovê-los e fazê-los efetivos. 

 

PALAVRAS CHAVES 

GARANTISMO; DIREITO ADMINISTRATIVO; ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

RESUMEN 

Este trabajo intenta investigar la posible aportación desde la teoría del Garantismo 

Jurídico hacia la vinculación jurídica de la Administración Pública en el contexto del 

Estado Constitucional de Derecho. Para tanto, se partió de la hipótesis de que el 

Garantismo Jurídico es una teoría que vincula la actividad administrativa hacia la 

garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se logró como resultado la 

constatación de que el aparato teórico del Garantismo Jurídico permite la configuración 

de un cuadro más claro de las vinculaciones a las que se sujeta la Administración 

Pública em el Estado Constitucional de Derecho, destacándose lo siguiente: a) el control 

de la administración hace parte de la función jurisdiccional, exclusivamente orientada a 
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la garantía de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos; e b) la 

administración está vinculada a estos derechos e intereses en la medida en que no puede 

afectarlos y debe actuar para promoverlos y hacerlos efectivos. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

GARANTISMO; DERECHO ADMINISTRATIVO; ESTADO CONSTITUCIONAL 

 

 

1 Introdução 

 

O propósito do artigo é apresentar possíveis desdobramentos teóricos para uma 

análise sobre as vinculações da Administração Pública e do Direito Administrativo aos 

Direitos Fundamentais a partir do Estado Constitucional de Direito, tal como é 

apresentado pelo Garantismo Jurídico. 

A abordagem do assunto está dividida nos seguintes tópicos: 1 Introdução; 2. O 

que é o Garantismo?; 2.1 As três acepções do Garantismo; 3 Um modelo normativo de 

Direito; 4 Democracia e Estado de Direito; 4.1 Os Direitos Fundamentais: liberdades e 

expectativas ; 4.2 A Redefinição do conceito de Democracia a partir do Garantismo; 5 

Uma teoria do Direito; 6 Uma Filosofia da Política; 7 A garantia no Estado 

Constitucional de Direito; 7.1 O lugar da garantia frente aos atos da administração; 7.2 

A sujeição da Administração Pública ao Direito; 7.3 O Controle da atividade 

administrativa; 8 Considerações finais; 9. Bibliografia. 

 

2 O que é o Garantismo? 
 

O Garantismo, teoria que serve de base para este trabalho, deriva do Garantismo 

Penal desenvolvido por Luigi Ferrajoli na obra Diritto i Ragione, publicada em 1989 na 

Itália e traduzida para o espanhol em 1995. As características da Teoria Geral do 

Garantismo estão expostas, de modo geral, nos capítulos 13 (ponto de vista interno) e 

14 (ponto de vista externo) dessa obra. Entretanto, convém lembrar que o próprio 

Ferrajoli alertou, em artigo publicado no Brasil, que a Teoria do Grantismo ainda é obra 

                                                             
∗ Mestre e Doutorando em Direito pelo CPGD/UFSC. Professor de Direito Administrativo do UNIVALI 
e do CESUSC.  
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inacabada1. Ainda assim, os elementos gerais de uma Teoria Garantista desenvolvidos 

nos capítulos acima referidos são suficientes para dar conta do modelo de Estado de 

Direito e propor um resgate de sua legitimação, conforme observou Cademartori2. 

 Como expõe Ferrajoli, a orientação que desde algum tempo se conhece pelo 

nome de Garantismo nasceu no campo penal como uma réplica ao crescente 

desenvolvimento da divergência entre a normatividade do modelo em nível 

constitucional e sua ausência de efetividade nos níveis inferiores, assim como às 

culturas jurídicas e políticas que vêm avalizando-a, ocultando-a e alimentando-a, quase 

sempre em nome da defesa do Estado de Direito e do Ordenamento Democrático3. 

 A palavra Garantismo, porém, não está imune aos vários significados que lhe 

são atribuídos. Exemplo disso é a constatação de Guastini4:  

 

Il sostantivo “Garantismo” deriva da “garanzia” (e i vocaboli corrispondenti nelle altre 
lingue) designa il sostegno, il supporto, il riparo, la difesa e la tutela di qualcosa. Nel 
lessico politico, quando si parla di garanzia, e di garantismo, si intende indicare i 
sostegni, supporti, ripari, difese, tutele che accedono ad un bene specifico, e questo bene 
specifico è costituito da posizioni degli individui nella società politica, ciòe dalle libertà 
individuali. Un ulteriori restringimento del significato del termine “Garantismo” ci 
proviene dalla nostra tradizione linguistica e politica: le garanzie (...) delle indiduali 
liberta che vanno sotto il nome di “Garantismo” sono difese, tutele, sostegni di carattere 
giuridico, sono cioe gli strumenti con cui il diritto assicura un certo numero di libertà 
individuali, che vengono precisate, definite, o instituite dal diritto stesso. [...] 
“Garantismo” puo riferirsi ad una organizzazione giuridica oppure puo riferirsi ad un 
atteggiamento dei vari tipi di operatori giuridici nelle loro attività volte ad applicare o a 
modificare il diritto. Una organizzazione giuridica si dice garantista quando include 
strutture e istituti atti a sostenere, offrire riparo, difendere e tutelare delle ben difinite 

                     
1 FERRAJOLI, Luigi. O Direito como sistema de garantias. in: OLIVEIRA JR., José Alcebíades 
de(Org.). O novo em Política e Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 94. Em artigo 
publicado na revista Doxa, Ferrajoli apresenta alguns parágrafos extraídos dos primeiros três capítulos de 
uma Teoria Axiomatizada do Direito, com publicação futura pela editora Laterza sob o título Principia 
iuris. Teoria giuridica della democrazia. O método axiomático, explica Ferrajoli, parte da estipulação de 
um número limitado de termos primitivos e de postulados, da utilização como outros termos da teoria 
somente os termos definidos por meio dos primitivos ou os termos anteriormente definidos; da aceitação, 
enfim, como outras teses da teoria somente as que consistem em definições ou em teoremas derivados 
dos postulados, ou das definições, ou de outros teoremas sobre a base de regras de formação e de 
transformação previamente estabelecidas. A obra Principia iuris, explica o jurista italiano, compõe-se de 
quatro partes dedicadas, respectivamente, à deôntica, ao Direito Positivo, ao Estado de Direito e às forma 
jurídicas da democracia. FERRAJOLI, Luigi. Expectativas y Garantías. Primeras tesis de una Teoría 
Axiomatizada del Derecho, Doxa – Cuadernos de Filosofia del Derecho, Alicante (ES), nº 20, p. 235-
278, 1997. Acessado em 28/08/2004. Disponível em: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12493875355693728543657/cuaderno20/Doxa20_0
8.pdf  
2CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e Legitimidade – uma abordagem garantista. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 11. 
3FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Trotta, 1995. p. 851. 
4GUASTINI, Ricardo. I fondamenti teorici e filosofici del Garantismo. in: GIANFORMAGGIO, Leticia. 
Le Ragioni del Garantismo. Torino: Grappichelli, 1993. 
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libertà individuali. Un operatore giuridico si dice garantista quando rivolge le sue attività 
ad aumentare il numero o l’efficacia delle struture e degli strumenti offerti 
dall’organizzazione giuridica per tutelare, difendere ccc. le libertà individuali5. 

 

Além do aspecto etimológico, faz parte da discussão inicial sobre o Garantismo 

a sua definição filosófico-política. As posições vão se concentrar na idéia de lhe atribuir 

uma maior ou menor vinculação ao liberalismo político.  

Dentro dessa ótica, RESTA afirma que o Garantismo é 

 

un liberalismo “sui generis”. La motivazione è che, da una parte, egli aderisce ad un 
modello di “stato sociale di diritto”, “ossia ad un ordinamento che conferisce e garantisce 
non solo diritti di liberta, ma altresi diritti sociali”, dall’altro “non si estende al diritto di 
proprieta e neppure quindi alle liberta economiche” che lo presuppongono. Per questo - è 
la conclusione di Guastini - il Garantismo è, per così dire, “monco”6. 

 

 GIANFORMAGGIO, por sua vez, volta sua atenção para a autonomia do 

Garantismo enquanto Teoria do Direito, ressaltando que  

 

Il Garantismo di FERRAJOLI e una teoria del diritto a fianco di altre teorie; e non e 
riducibile a nessuna, pur essendo parnicolarmente tributaria nei confronti di alcune di 
esse, pur essendo specialmente vicina ad altre.7

  
                     
5 (O substantivo “Garantismo” deriva de “garantia” (e os vocábulos correspondentes em outras línguas) e 
designa o sustento, o suporte, o reparo, a defesa, a tutela de alguma coisa. No léxico político, quando se 
fala de garantia, e de Garantismo, entende-se indicar os suportes, apoios, reparos, defesas, tutelas que 
possibilitam o acesso a um bem específico e este bem específico é constituído pelas posições dos 
indivíduos na Sociedade política, ou seja, pelas liberdades individuais. Uma outra limitação quanto ao 
significado do termo provém da nossa tradição lingüística e política: as garantias [...] das liberdades 
individuais que tomam o nome de garantismo são defesas, tutelas, apoios de caráter jurídico, são portanto 
os instrumentos com os quais o Direito assegura um certo número de liberdades individuais que são 
sistematizados, definidos ou instituídos pelo próprio Direito. [...] O termo garantismo pode referir-se a 
uma organização jurídica ou pode referir-se a atitude dos vários tipos de operadores jurídicos nas suas 
atividades destinadas a aplicação ou modificação do Direito. Uma organização jurídica diz-se garantista 
quando inclui estruturas e instituições aptas a manter, oferecer proteção, defender e tutelar algumas 
liberdades individuais bem definidas. Um jurista diz-se garantista quanto dirige suas atividades para o 
aumento ou eficácia das estruturas e dos instrumentos oferecidos pela organização jurídica para tutelar, 
defender, etc, as liberdades individuais.) 
6 RESTA, Eligio. La ragione dei diritti. in: GIANFORMAGGIO, Leticia. Le Ragioni del Garantismo. 
Torino: Grappichelli, 1993. p. 1. (um liberalismo sui generis. A motivação é que, de uma parte, ele adere 
a um modelo de “Estado social de Direito”, “ou seja, a um ordenamento que confere e garante não só 
direitos de liberdade, mas pricipalmente Direitos sociais”, contudo “não se estende ao Direito de 
propriedade e nem mesmo por esta razão à liberdade econômica” que o pressupõe. Por isso - é a 
conclusão de Guastini - o Garantismo é, por assim dizer, “incompleto”). 
7GIANFORMAGGIO, Leticia. Diritto e ragione tra essere e dover essere. in: GIANFORMAGGIO, 
Leticia. Le Ragioni del Garantismo. Torino: Grappichelli, 1993. p. 2. (O Garantismo de Ferrajoli é uma 
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A polissemia do substantivo Garantismo não é afastada por Ferrajoli, pelo 

contrário, possibilita ao autor desenvolver uma teoria que comporta três sentidos 

diversos, porém, inter-relacionados: um modelo normativo de Direito; uma teoria 

jurídica da validade, da efetividade e da vigência normativas e uma filosofia do 

Direito e crítica da política8.  

  

2.1 As três acepções do Garantismo 

  

 Como modelo normativo de Direito, Garantismo quer significar um tipo ideal 

próprio do Estado de Direito. Este modelo normativo no caso do Direito penal é 

entendido segundo três planos: 

 
en el plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognoscitivo o de poder 
mínimo, en el plano político como una técnica de tutela capaz de minimizar la violencia y 
de maximizar la libertad y en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos a la 
potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos9. 

   

A partir do modelo normativo garantista o estudioso pode identificar sistemas 

que apresentem graus de Garantismo diferenciados na medida em que se aproximem ou 

se distanciem do modelo limite. Portanto, por se tratar de um modelo limite, deve-se 

falar de graus de Garantismo e não apenas de sistemas garantistas ou antigarantistas. Se 

um sistema normativo de Direito penal, por exemplo, atende aos princípios 

constitucionais, pode-se dizer que o mesmo apresenta níveis altíssimos de Garantismo. 

Porém se suas práticas efetivas estão em desacordo com o modelo normativo o sistema 

apresenta graus baixíssimos de Garantismo. Assim, a análise pode ser feita a partir das 

antinomias que o sistema normativo apresenta e de suas práticas efetivas em relação às 

normas legais10.  

                                                             
teoria do Direito como outras tantas teorias; e não é reduzível a nenhuma delas, mesmo sendo 
particularmente tributária no confronto de alguma dessas, por ser especialmente vizinha de alguma).  
8 FERRAJOLI, op. cit., p. 851-853. 
9 (no plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognoscitivo ou de poder mínimo, no plano 
político como uma técnica de tutela capaz de minimizar a violência e de maximizar a liberdade e no 
plano jurídico como um sistema de vínculos impostos à pretensão punitiva do Estado em garantia dos 
Direitos dos cidadãos). Ibidem, op. cit., p. 851.  
10 Cabe como exemplo os direitos previstos no seguinte inciso do art. 5º da Constituição Federal: “XLIX 
– é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”. O sistema normativo penal brasileiro 
ainda prevê no art. 38 do Código Penal que: “O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda 
da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.”. O transporte 
dos presos deve atender às exigências da Lei n.º 8.653 de 10/05/1993 que dispõe em sue art. 1º: “É 
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 Na sua segunda acepção o Garantismo estabelece uma diferença entre ser e 

dever ser no Direito.  Esta abordagem designa uma teoria jurídica que redefine os 

conceitos de validade, vigência e eficácia a partir do moderno Estado constitucional de 

Direito, o qual é identificado pela incorporação de diversos princípios éticos-políticos 

aos seus estatutos fundamentais.   

Com relação à validade, o Garantismo rompe com a tradição positivista que 

reduzia a validade de uma norma à sua eficácia ou à sua mera validade formal ou 

vigência (existência jurídica) ao demonstrar que uma norma para ser válida deve 

obedecer não somente aos seus requisitos procedimentais, mas também aos 

substanciais. A correspondência aos critérios formais de produção normativa, por sua 

vez, confere à norma o conceito garantista de vigência.  

A eficácia, na análise garantista, reside na observação da clivagem entre 

modelos normativos (tendencialmente garantistas) e suas práticas efetivas 

(tendencialmente antigarantistas), demonstrando que os primeiros são válidos, porém 

ineficazes e as segundas são eficazes, mas inválidas. 

Para o Garantismo a correspondência entre vigência e validade no seio de cada 

ordenamento lhe poderá conferir justiça interna (ou legal), enquanto que a adesão do 

ordenamento em seu conjunto a valores políticos externos, ou seja, a correspondência 

entre validade e justiça será designada de justiça externa11. 

 Como teoria jurídica o Garantismo pode ser identificado com o positivismo 

jurídico por defender a forma estatal do Direito e a forma jurídica do Estado, a primeira 

sob o princípio auctoritas, non veritas facit legem e a segunda sob o princípio da 

legalidade. Contudo, distancia-se deste e assume característica crítica ao denunciar a 

confusão entre vigência e validade, própria das orientações normativistas12 e a redução 

                                                             
proibido o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou 
ausência de luminosidade.” A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.120, de 11/07/1984), em seu art. 40, 
determina que: “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e 
dos presos provisórios”. Portanto, pode-se dizer que normativamente o sistema penal tem graus elevados 
de garantismo. Todavia, é fato notório e incontestável que o sistema penitenciário brasileiro como um 
todo não atende a essas exigências, haja vista, por exemplo a superlotação de presídios, a falta de higiene 
nas celas, as constantes denúncias de maus tratos e torturas, o desrespeito aos direitos fundamentais. 
Tomando-se o aspecto do cumprimento efetivo desses deveres normativos impostos ao Estado, pode-se 
afirmar que o sistema penitenciário brasileiro apresenta graus baixíssimos de garantismo. 
11 Ibid. p. 367 
12 As orientações normativistas reduzem a validade à vigência ao admitirem como forma de 
reconhecimento de uma norma como pertencente a um ordenamento jurídico apenas os critérios formais 
de sua produção. O maior representante desta orientação é Hans KELSEN, para quem “O sistema de 
normas que se apresenta como uma ordem jurídica tem essencialmente um caráter dinâmico. Uma norma 
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da validade à eficácia feita pelas teorias realistas13, como forma de legitimação 

ideológica do Direito inválido vigente.  Esta forma de abordagem coloca em questão 

dois dogmas do positivismo dogmático: a fidelidade do juiz à lei e a função meramente 

descritiva e avalorativa do jurista em relação ao Direito positivo vigente. 

  Outra característica que revela o teor crítico do Garantismo em relação ao 

positivismo jurídico dogmático é a tarefa incumbida ao jurista garantista de denunciar 

as antinomias e lacunas do ordenamento mediante juízos de invalidade das normas 

inferiores e de ineficácia das superiores.  Pois, para o Garantismo a coerência e 

                                                             
jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer dizer, porque o seu conteúdo pode ser 
deduzido pela via de um raciocínio lógico do conteúdo de outra norma fundamental pressuposta, mas 
porque é criada de uma forma determinada – em última análise, por uma forma fixada por uma norma 
fundamental pressuposta.” (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 3ª ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 210.). Pertence a esta orientação o jurista brasileiro Tércio Sampaio 
FERRAZ JR. que assinala o seguinte: “Para a dogmática jurídica, para que se reconheça a validade de uma 
norma é preciso, em princípio e de início, que a norma esteja integrada no ordenamento. Exige-se, pois, 
que seja cumprido o processo de formação ou produção normativa, em conformidade com os requisitos 
do próprio ordenamento. Cumprido esse processo, temos uma norma válida. Por exemplo, terminada a 
fase constitutiva do processo dedutivo de norma legais [...], que ocorre com sua sanção, temos uma lei 
válida. Sancionada a norma legal, para que se inicie o tempo de sua validade, ela deve ser publicada. 
Publicada a norma, diz-se, então, que a norma é vigente. Vigência é, pois, um termo com o qual se 
demarca o tempo de validade de uma norma. [...] 
 Pelo exposto, validade e vigência não se confundem. Uma norma pode ser válida sem ser 
vigente, embora a norma vigente seja sempre válida.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao 
Estudo do Direito – técnica, decisão, dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 196-197.). 
13 O Realismo Jurídico reduz a validade à eficácia, afirmando que o direito real é aquele que os homens 
efetivamente aplicam em suas relações cotidianas, fazendo depender a validade da eficácia. Divide-se em 
três momentos: Primeiro momento de reação anti-jusnturalista e anti-formalista, no qual se destaca a 
Escola histórica do direito (Savigny e Puchta); Segundo momento da reação anti-jusnaturalista e anti-
formalista, pautado pela Concepção sociológica do Direito que surge da defasagem que vinha ocorrendo 
entre a lei escrita dos códigos (o direito válido) e a realidade social (o direito eficaz) depois da revolução 
industrial. Destacam-se neste o momento: o movimento do direito livre (Kantorowicz) – que defendia a 
livre criação normativa por parte do juiz; o pensamento de François Gény que contrapõe a técnica do 
direito, dirigida como fim secundário e subordinado a adaptar as regras jurídicas, às necessidade 
concretas da legislação, a qual corresponde encontrar, tendo em conta o dados históricos, ideais racionais 
e reais, as novas regras jurídicas; Eugenio Ehrlich - A lógica dos juristas - livre pesquisa do direito por 
parte do juiz e do jurista, que devem buscar as soluções às controvérsias não confiando tanto no dogma 
da vontade estatal passivamente adotado, mas penetrando no estudo do direito vivo, que a sociedade 
produz estando em permanente movimento; Felipe Heck - Jurisprudência dos interesses - polemiza contra 
o rígido estatismo e contra a jurisprudência dos conceitos. A tarefa devia ser julgar com base na avaliação 
dos interesses em conflito; Terceiro momento da revolta antiformalista - concepção realista do direito, 
Oliver Wendell Holmes - desqualificar o tradicionalismo jurídico das cortes, e introduzir uma 
interpretação evolutiva do direito, mais sensível às mudanças da consciência social; Roscoe Poud - 
defensor da figura do jurista sociólogo, o jurista que tem em conta, na interpretação e na aplicação do 
direito, os fatos sociais dos quais se deriva o direito e aos quais se dirige sua regulação; Jerome Frank - a 
tese principal da escola realista é esta: não existe direito objetivo, quer dizer objetivamente deduzível de 
fatos reais, oferecido pelo costume, pela lei ou pelos antecedentes judiciais; o direito é uma permanente 
criação do juiz, o direito é obra exclusiva do juiz no momento em que decide uma controvérsia. Com 
isto desaparece o princípio da certeza. Para Frank, a certeza, um dos pilares dos ordenamentos jurídicos 
continentais, é um mito que se deriva de uma espécie de aceitação infantil frente ao princípio de 
autoridade: um mito que tem de acabar para levantar sobre suas ruínas o direito como criação permanente 
e imprevisível. BOBBIO, Norberto. Teoria General del Derecho. Bogotá: Themis, 1987. p. 20-25. 
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plenitude do ordenamento não são propriedades do Direito vigente, mas ideais limites 

do Direito válido que não refletem o ser do Direito, mas o dever ser das normas 

inferiores em sua relação com as superiores. E o Direito vigente se caracteriza como 

incompleto e incoerente devido às violações de fato das proibições impostas ao 

legislador. 

 Os juízos sobre a vigência e aqueles sobre a validade de uma norma se 

diferenciam por serem os primeiros, juízos de fato (analisam a correspondência a 

critérios de forma) e os segundos, juízos de valor (analisam a adequação valorativa de 

normas inferiores às superiores). Por ser juízo de valor, o juízo de validade comporta 

um grau de discricionariedade que conduz a um espaço de ilegitimidade que não se 

pode reduzir; porém, isto não compromete o modelo do Estado de Direito de forma 

importante. FERRAJOLI aponta esta dissociação estrutural entre estes dois juízos como 

uma aporia teórica à qual o Garantismo está adstrito14. 

 Na terceira acepção, o Garantismo é identificado com uma filosofia da política 

que impõe ao Direito e ao Estado a carga de sua justificação externa, isto é, um discurso 

normativo e uma prática coerentes com a tutela e garantia dos valores, bens e interesses 

que justificam sua existência. É o que FERRAJOLI chama de “ponto de vista externo”, ou 

seja, o ponto de vista ex parte populi, com o qual se permite a valoração do 

ordenamento a partir da separação entre ser e dever ser do Direito. 

 A partir destas três acepções se delineiam as características da Teoria Geral do 

Garantismo, a saber: 

a) o caráter vinculado do poder público no Estado de Direito;  

b) a divergência entre validade e vigência produzida pelos desníveis de normas e certo 

grau irredutível de ilegitimidade jurídica das atividades normativas de nível inferior; 

c) a distinção entre ponto de vista externo (ou ético-político) e ponto de vista interno 

(ou jurídico) e a correspondente divergência entre justiça e validade; 

d) a autonomia e a precedência do primeiro e certo grau irredutível de ilegitimidade 

política das instituições vigentes com respeito a ele15. 

 A seguir será abordada cada uma das acepções do termo Garantismo, 

configuradoras da Teoria Garantista. 

 
                     
14 Ibid. p. 875. 
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3 Um modelo normativo de Direito 

 

 O Estado de Direito, para o autor italiano - inspirado no pensamento de Bobbio - 

é composto pelo governo per leges e governo sub lege, o que configura sua legitimação 

formal e legitimação substancial16. 

 Referindo-se ao Direito penal Ferrajoli afirma que Estado de Direito designa 

ambas as coisas: o poder judicial de descobrir e castigar os delitos é, em efeito, sub 

lege, enquanto que o poder legislativo de defini-los se exercita per leges; e o poder 

legislativo se exercita per leges enquanto, por sua vez, está sub lege, quer dizer, está 

prescrita por lei constitucional a reserva de lei geral e abstrata em matéria penal17. 

 O governo sub lege têm dois sentidos: o sentido débil, lato ou formal – no qual 

qualquer poder deve ser conferido pela lei e exercido nas formas e procedimentos por 

ela estabelecidos18. Neste sentido são Estados de Direito todos os ordenamentos, 

inclusive os autoritários ou, pior ainda, os totalitários, nos quais em todo caso lex facit 

regem e o poder tem uma fonte e uma forma legal. É a noção de legalidade em sentido 

lato ou validade formal, que exige somente que sejam predeterminados por lei os 

sujeitos titulares e as formas de exercício de todo poder. O Rechtsstaat alemão é o 

exemplo de contextualização histórica deste modelo de Estado de Direito; e o sentido 

forte, estrito ou substancial – no qual qualquer poder deve ser limitado pela lei, que 

condiciona não só suas formas mas também seus conteúdos. Aqui temos o exemplo de 

contextualização histórica do The Rule of Law inglês e do Stato di Diritto italiano. No 

sentido forte, estrito ou substancial, que necessariamente implica o primeiro sentido 

débil, lato ou formal, são Estados de Direito os Estados constitucionais - e, em 

particular, os de constituição rígida como é tipicamente o italiano e o brasileiro -, que 

nos níveis normativos superiores incorporam limites não só formais, mas também 

substanciais ao exercício de qualquer poder. É a legalidade em sentido estrito, ou 

                                                             
15 Ibid. p. 854. 
16 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 856. “[...] gobierno sub lege o sometido a las leyes, o gobierno per 
leges o mediante leyes generales y abstratas”.([...] governo sub lege ou submetido às leis, ou governo 
per leges ou mediante leis gerais e abastaras). ([...]governo sub lege ou submetido a leis, ou governo per 
leges ou mediante leis gerais e abstratas”.). A propósito, veja-se BOBBIO, Norberto. O Futuro da 
Democracia – uma defesa das regras do jogo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 171 p. 
17 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 856. 
18 Ibidem, p. 856. 
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validade substancial, que requer além do mais que as matérias de competência e os 

critérios de decisão estejam legalmente pré-ordenadas e circunscritas, mediante 

obrigações e proibições,19. 

 Ferrajoli usa o segundo modelo como sendo o que caracteriza o “Estado de 

Direito Garantista”, designando não somente um “Estado legal” ou “regulado pela lei”, 

mas um modelo nascido das modernas Constituições e caracterizado: a) no plano 

formal, pelo princípio da legalidade, em virtude do qual todo poder público - legislativo, 

judicial e administrativo - está subordinado a leis gerais e abstratas, que disciplinam 

suas formas de exercício e cuja observância se acha submetida a controle de 

legitimidade por parte de juízes autônomos do mesmo e independentes; b) no plano 

substancial, pela funcionalização de todos os poderes do Estado a serviço da garantia 

dos Direitos fundamentais dos cidadãos, mediante a incorporação limitativa20 em sua 

Constituição dos deveres públicos correspondentes, quer dizer, das proibições de lesar 

os Direitos de liberdade e das obrigações de dar satisfação aos Direitos sociais, assim 

como dos correlativos poderes dos cidadãos de ativar a tutela judicial21. 

 Daí se conclui que graças a estas duas fontes não existem, no Estado de Direito, 

poderes sem regulação e atos de poder incontroláveis: nele todos os poderes se 

encontram limitados por deveres jurídicos, relativos não só à forma, mas também aos 

                     
19 Ibidem, p. 856. 
20 Ibidem, p. 364. “Llamo incorporación limitativa a la incorporación de vinculaciones o imperativos 
negativos que en materia penal caracterizan al Estado de derecho y al modelo garantista de derecho 
penal mínimo expresado, en su forma ideal, por nuestro sistema SG”. (grifo nosso). 
 O sistema penal SG, denominado por FERRAJOLI de garantista, cognitivo ou de estrita 
legalidade é o que “incluye todos los términos de nuestra serie. Se trata de um modelo límite, sólo 
tendendial y nunca perfectamente satisfacible. Su axiomatización resulta de la adopción de diez axiomas 
o principios axiológicos fundamentales no derivables entre sí, que expresaré, siguiendo una tradición 
escolástica, con otras tantas máximas latinas: A1 Nulla poena sine crimine. A2 Nullum crimen sine 
lege. A3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate. A4 Nulla necessitas sine iniura. A5 Nulla iniura sine 
actione. A6 Nulla actio sine culpa. A7 Nulla culpa sine iudicio. A8 Nullum iudicio sine accusatione. 
A9 Nulla accusatio sine probatione. A10 Nulla probatio sine defensione. Llamo a estos principios, 
además de a las garantías penales y procesales por ellos expresadas, respectivamente: 1) principio de 
retributividad o de la sucesividad de la pena respecto del delito; 2) principio de legalidad, en sentido lato 
o en sentido estrito; 3) principio de necessidad o de economía del derecho penal; 4) principio de 
lesividad o de la ofensividad del acto; 5) principio de materialidad o de la exterioridad de la acción; 6) 
principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal; 7) principio de jurisdiccionalidad, también en 
sentido lato o en sentido estricto; 8) principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación; 9) 
principio de la carga de la prueba o de verificación; 10) principio del contraditorio, o de la defensa, o de 
refutación.” (ênfase no original) FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 93.  
21 Ibidem, p. 856-857. 
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conteúdos de seu exercício, cuja violação é causa de invalidade dos atos acionáveis 

judicialmente e, ao menos teoricamente, de responsabilidade para seus autores22. 

 A mera legalidade, ao limitar-se a subordinar todos os atos à lei qualquer que 

seja, coincide com sua legitimação formal, enquanto que a estrita legalidade, ao 

subordinar todos os atos, incluídas as leis, aos conteúdos dos Direitos fundamentais, 

coincide com sua legitimação substancial23. 

 

4 Democracia e Estado de Direito 

 

 Aqui o jurista italiano propõe uma diferença conceitual entre Democracia e 

Estado de Direito a partir das regras de tomada de decisões que pode ser melhor 

sistematizada mediante a utilização de um gráfico elaborado por SERRANO24: 

 

1. Quem decide e como 
decide? 

A maioria por maioria: 
Democracia 

A minoria ou o tirano a seu 
arbítrio: Autocracia 

2. Sobre o que não se pode 
decidir? 

Liberdade e vida: 
Estado de Direito 

Não há limites: 
Estado Absoluto 

3. Sobre o que não pode o 
Estado deixar de decidir? 

Igualdade como equiparação 
e fraternidade como 
solidariedade: Estado Social 

Somente sobre segurança de 
contratação e garantias do 
mercado e a propriedade: 
Estado Antisocial 

 

  

 Por se tratarem de regras relativas à autoridade de decisão e do seu 

procedimento, as de primeiro tipo estão vinculadas ao caráter politicamente 

democrático, ou, por outro lado, monárquico, oligárquico, autocrático do sistema 

político. As regras de segundo tipo dão conta do caráter de Direito ou não do sistema 

jurídico, podendo refletir Estados absolutistas, totalitários ou mais ou menos de Direito. 

Está, assim, afastada a hipótese de que a maioria em uma democracia pode tudo, haja 

vista que a primeira regra de todo pacto constitucional sobre a convivência civil não é, 

com efeito, que se deve decidir sobre tudo por maioria, mas que não se pode decidir (ou 

não decidir) sobre tudo, nem sequer por maioria. Nenhuma maioria pode decidir a 

                     
22 Ibidem, p. 857. 
23 Idem, p. 857. 
24 SERRANO, José Luis. Validez y Vigencia – La aportación garantista a la teoría de la norma 
jurídica. Madrid: Trotta, 1999. p. 65. 
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supressão (ou não decidir a proteção) de uma minoria ou de um só cidadão25. As de 

terceiro tipo conferem ao Estado sua característica social ou antisocial, que será mais 

bem abordada no tópico abaixo. 

 

4.1 Os Direitos Fundamentais: liberdades e expectativas  

  

 Após discorrer sobre a problemática própria da relação existente entre a 

Democracia Política e o Estado de Direito, Ferrajoli se debruça sobre outro aspecto 

pertinente ao Estado de Direito, sua adjetivação liberal ou social. 

Para um Estado ser considerado como Estado de Direito liberal, segundo a 

análise desenvolvida pelo jurista italiano, há que se observar o caráter dos Direitos 

incorporados pelo ordenamento constitucional. Existem, portanto, dois tipos de 

Direitos: a) direitos de, ou faculdades de comportamentos próprios, aos quais 

correspondem proibições, ou deveres públicos de não fazer, podendo-se citar como 

exemplos as liberdades fundamentais; e b) direitos a, ou, expectativas de 

comportamentos alheios, aos quais deveriam corresponder obrigações, ou deveres 

públicos de fazer.  

O Estado de Direito liberal se caracterizará, portanto, pela incorporação somente 

de proibições em seu ordenamento constitucional. O Estado de Direito Social, por sua 

vez, restará caracterizado quando, pelo contrário, incorpore também obrigações, que 

requerem prestações positivas em garantia de Direitos sociais. 

 Muda, contudo, profundamente a estrutura normativa do poder estatal, não, tão 

somente, limitado negativamente por proibições de impedir e direitos de, mas, também, 

funcionalizado positivamente por obrigações de satisfazer os direitos a. Muda, 

igualmente, a base de legitimação do Estado: enquanto o Estado de Direito liberal deve 

somente não piorar as condições de vida dos cidadãos, o Estado de Direito social deve 

também melhorá-las; deve não só não representar para eles um inconveniente, mas ser 

também uma vantagem26. 

As garantias liberais ou negativas, baseadas em proibições, servem para 

defender ou conservar as condições naturais ou pré-políticas de existência: a vida, as 

liberdades, as imunidades frente aos abusos de poder e, hoje há que se acrescentar, a 
                     
25 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 859. 
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não nocividade do ar, da água e em geral do ambiente natural; as garantias sociais ou 

positivas, baseadas em obrigações, permitem pelo contrário pretender ou adquirir 

condições sociais de vida: a subsistência, o trabalho, a saúde, a moradia, a educação, 

etc. As primeiras estão dirigidas ao passado e tem como tais uma função conservadora; 

as segundas se dirigem ao futuro e tem um alcance inovador27. 

 
4. 2 A Redefinição do conceito de Democracia a partir do Garantismo 

 

A análise garantista também recai sobre o conceito de democracia, diferenciando-a 

em formal e substancial. O ponto central da definição garantista da democracia é a 

relativização da utilização da regra segundo a qual a maioria, direta ou indireta, decide 

sobre tudo. Para tanto, ressalta-se o papel do Estado de Direito enquanto sistema de 

meta-regras em relação às regras da democracia política e resultado de um conjunto de 

garantias liberais e sociais. Enquanto para o Estado Liberal de Direito a regra é que nem 

sobre tudo se pode decidir, nem por maioria, para o Estado Social de Direito a regra é 

que nem sobre tudo se pode deixar de decidir, nem por maioria. A regra da maioria, 

portanto, servirá para o restante das decisões que não estejam limitadas substancial e 

democraticamente. 

Ferrajoli designará, portanto, democracia substancial ou social  

 

al ‘estado de derecho’ dotado de garantías efectivas, tanto liberales como sociales, y 
democracia formal o política al ‘estado político representativo’, es decir, basado en el 
principio de mayoría como fuente de legalidad28. (grifo no original) 

 

A redefinição do conceito de democracia operada por Ferrajoli importa na 

subordinação do princípio da democracia política de quem decide aos princípios da 

democracia social relativos ao que não é lícito decidir e ao que não é lícito deixar de 

decidir29. Consequentemente possibilita também considerar como substanciais, 

comparadas com as formais de democracia política, as normas secundárias que fazem 

referência ao que se deve ou não se deve decidir, e sociais, comparadas com as políticas 
                                                             
26 Ibidem, p. 862. 
27 Ibidem, p. 862. 
28 Ibidem, p. 864. (ao “estado de direito” dotado de garantias efetivas, tanto liberais como sociais, e 
democracia formal ou política ao “estado político representativo”, quer dizer, baseado no princípio da 
maioria como fonte de legalidade.) 
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em matéria de representação, podem ser suas funções, visto que, enquanto no Estado 

representativo a soberania repousa no povo, e seu exercício é legítimo quando expressa 

a vontade da maioria; no Estado de Direito as instituições políticas e jurídicas só se 

legitimam a partir do momento que tutelem e satisfaçam os interesses primários de 

todos30. 

 Esta exigência de efetividade das normas primárias conduz à aporia da 

irredutível ilegitimidade jurídica dos poderes públicos no Estado de Direito, apontada 

por Ferrajoli. Esta situação deve ser entendida como própria da natureza dos valores 

incorporados ao ordenamento jurídico, visto que,  
 

Corresponde a la naturaleza deóntica de los deberes, no importa que estén impuestos a 
poderes públicos, la posibilidad de ser violados. Y está en la misma naturaleza deóntica de 
los valores la imposibilidad de ser integralmente realizados31

 

5 Uma teoria do Direito 

 

 Enquanto Teoria do Direito o Garantismo se insere na tradição do pensamento 

jurídico do positivismo, assumindo seus postulados básicos com um olhar crítico que 

abre possibilidades para sua autonomização. Os postulados jurídicos da forma estatal do 

Direito, forma jurídica do Estado e princípio da legalidade, legados indiscutíveis da 

Modernidade, consubstanciados através do positivismo jurídico, tornam-se os pilares da 

construção de uma Teoria Geral do Garantismo. 

 Essa construção teórica passa pela denúncia e diferenciação do Garantismo em 

relação a outras orientações teóricas do Direito. Disso resulta a conceituação de 

juspositivismo dogmático feita por Ferrajoli “a toda orientación teórica que ignora el 

concepto de vigencia de las normas como categoria independiente de las de validez y 

                                                             
29 Ibidem, p. 865. 
30 Ibidem, p. 865. Ferrajoli não chega a desenvolver um conceito preciso de interesses primários de todos, 
todavia pode-se interpreta-los como limitações substanciais à regra da maioria. No caso da Constituição 
brasileira pode-se citar como referência de tais limitações ou interesses primários as chamadas cláusulas 
pétreas previstas no art. 60, § 4º. Sobre o tema da legitimidade veja-se CADEMARTORI, Sérgio. Estado 
de Direito e Legitimidade – uma abordagem garantista. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 
Principalmente a Segunda parte do livro em que o assunto é problematizado e estudado 
pormenorizadamente. 
31 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 866. (Corresponde à natureza deôntica dos deveres, não importa 
que estejam impostos a poderes públicos, a possibilidade de ser violados. E está na mesma natureza 
deôntica dos valores a impossibilidade de ser integralmente realizados.) 
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efectividad (...)”32. Recebem esta denominação as orientações normativistas e realistas. 

As primeiras por assumirem como vigentes somente as normas válidas e as segundas 

por assumirem como vigentes somente as normas efetivas (Cf. 2.1. supra).  

 Por outro lado, conforme Ferrajoli, poder-se-á denominar positivismo crítico a 

orientação que distingue a vigência das normas tanto de sua validade quanto de sua 

efetividade e sua implicação direta com a estrutura normativa do Estado de Direito 

proposta pelo Garantismo. 

 O reflexo desta orientação crítica do positivismo se dá no modo de conceber 

dois dogmas do positivismo dogmático: a fidelidade do juiz à lei e a função meramente 

descritiva e avalorativa do jurista em relação ao Direito positivo vigente. A adoção da 

divergência existente entre validade e vigência e sua conseqüência em relação à eficácia 

possibilita ao juiz estabelecer um juízo valorativo, no qual as normas em conflito 

tenham questionadas sua validade mediante sua apreciação em relação às normas 

constitucionais33. Ferrajoli defende a tese da obrigação do jurista emitir juízos de valor 

sobre as leis. Todavia, ressalta que ao assumir tal postura não está negando a separação 

entre Direito e moral e entre juízos de validade e juízos de justiça, mas reafirmando a 

tarefa do jurista – não só cívica e política, mas, acima de tudo científica de valorar a 

validade ou invalidade das normas conforme parâmetros de validade tanto formais 

quanto substanciais estabelecidos pelas normas de hierarquia superior34. 

 É justamente sobre a questão dos juízos emitidos a respeito da vigência e da 

validade de uma norma que se apresentam duas aporias teóricas do Garantismo: a 

valoratividade e a discricionariedade dos juízos de validade. Para se averiguar se uma 

norma está ou não em vigência deve-se realizar um juízo de fato, tendo por parâmetro 

                     
32 FERRAJOLI, Derecho y Razon, p. 871. (a toda orientação teórica que ignora o conceito de vigência 
das normas como categoria independente das de validade e efetividade). 
33 Aqui, por certo, radica uma das principais contribuições do Garantismo para a concretização dos 
Direitos fundamentais. Todavia, a interpretação das normas constitucionais constitui um dos pontos de 
investigação mais importantes para os estudiosos garantistas, tendo sido objeto de inúmeras pesquisas 
realizadas no Direito público, com destaque para os trabalhos de MÜLLER, Friedrich. Direito, 
Linguagem, Violência – Elementos de uma teoria Constitucional. Trad. Peter Naumann. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris Editor, 1995; HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional - a sociedade 
aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 
“procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
1997; HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983; e entre os juristas brasileiros de orientação garantista STRECK, Lenio Luiz. 
Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 1999. 
34 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 874. 
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os âmbitos da vigência espacial, vigência pessoal, vigência material, vigência temporal, 

competência e procedimento, culminando na seguinte definição feita por Serrano: 

   

Juicio de vigencia es aquel construido por un intérprete autorizado de la ley que va 
referido a la mera constatación de la existencia de una norma en el interior de un sistema 
jurídico. Es un juicio de hecho o técnico, pues se limita a constatar que la norma cumple 
los requisitos formales de competencia, procedimiento, espacio, tiempo, materia y 
destinatario; y como tal juicio de hecho es susceptible de verdad y falsedad35. 

  

 Sobre o juízo de validade recaem condições de validade substancial, que se 

referem ao seu conteúdo, ou seja, seu significado. Todavia, para que uma norma seja 

considerada válida deve ter sido submetida anteriormente ao juízo de vigência, pois é 

inconcebível que uma norma não pertencente ao sistema normativo possa extrair dele 

requisitos de validade. Novamente utiliza-se aqui a contribuição de Serrano: 

 

Juicio de validez es aquel construido por un intérprete autorizado del derecho, en virtud 
del cual se declara (si es positivo) que una determinada norma (cuya vigencia formal se há 
comprobado como verdadera) se adecua además en su contenido a las determinaciones 
existentes en niveles superiores del ordenamento, con independencia de que estas 
determinaciones sean reglas o principios, valorativas o neutras, justas o injustas, eficaces 
o ineficaces36. 

 

 A aporia, não só teórica como jurídica, apontada por Ferrajoli repousa 

justamente na indecidibilidade da verdade dos juízos de validade, espaço profícuo da 

potencial ilegitimidade de todo exercício de poder no Estado de Direito. 

 Ao afirmar que no Estado de Direito as normas hierarquicamente superiores se 

apresentam como normas em relação às inferiores e como fatos em relação às 

superiores, o Garantismo defende que a coerência e a plenitude não são propriedades do 

Direito vigente, mas ideais limites do Direito válido, refletindo o dever-ser das normas 

em relação com as superiores e não o ser do Direito. Daí que as violações de fato das 

                     
35 SERRANO, op. cit., p. 51. (Juízo de vigência é aquele construído por um intérprete autorizado da lei 
que se refere à mera constatação da existência de uma norma no interior de um sistema jurídico. É um 
juízo de fato ou técnico, pois se limita a constatar que a norma cumpre os requisitos formais de 
competência, procedimento, espaço, tempo, matéria e destinatário; e como tal juízo de fato é suscetível de 
verdade e falsidade.) 
36 Ibidem, p. 51. (Juízo de validade é aquele construído por um intérprete autorizado do direito, em 
virtude do qual se declara (se é positivo) que uma determinada norma (cuja vigência formal se 
comprovou como verdadeira) se adecua ademais em seu conteúdo às determinações existentes em níveis 
superiores do ordenamento, com independência de que estas determinações sejam regras ou princípios, 
valorativas ou neutras, justas ou injustas, eficazes ou ineficazes.) 
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proibições impostas ao legislador, por este efetivadas, vão caracterizar estruturalmente o 

Direito vigente como incompleto e incoerente37. Cabe, então, ao jurista a tarefa de 

explicitar essas características através de juízos de invalidade das normas inferiores e de 

ineficácia das superiores. 

 

6 Uma Filosofia da Política 

 

 O Garantismo ainda comporta mais um significado, uma doutrina filosófico-

política que permite a crítica e a deslegitimação externa das instituições jurídicas 

positivas, impondo ao Estado a carga de sua justificação externa, ou seja, “um discurso 

normativo e uma prática coerentes com a tutela e garantia dos valores, bens e interesses 

que justificam sua existência”38. Aqui Ferrajoli se ocupa do que ele chama de ponto de 

vista externo ou ex parte populi, revelando a importância essencialmente democrática 

da justificação externa do Direito, isto é, o dever ser do Direito. 

 A argumentação do autor de Derecho y Razón inicia-se pela discussão sobre o 

que ele denomina de Estado-fim ou Estado instrumento, ou, eticismo político ou 

utilitarismo. Para tanto, ele parafraseia a expressão autopoiese utilizada por Niklas 

Luhmann para designar o caráter autorreferencial que este associa aos sistemas 

políticos39. Via de conseqüência, serão auto-poiéticas as doutrinas políticas “que 

fundamentan los sistemas políticos sobre sí mismos, justificando el derecho y el Estado 

como bienes o valores intrínsecos”40, e heteropoiéticas as doutrinas políticas que por 

outro lado “los fundan sobre finalidades sociales, justificando las instituiciones 

políticas y jurídicas sólo como males necesarios para la satisfacción de intereses 

vitales de los ciudadanos”41. Ao se utilizar das expressões luhmannianas, Ferrajoli não 

faz nenhuma adesão ao pensamento do sociólogo alemão, pelo contrário, classifica sua 

teoria de autopoiética e a denuncia como doutrina da ausência de limites ao poder do 

Estado42.  

                     
37 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 878-9. 
38 CADEMARTORI, op. cit., p. 155. 
39 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 881. 
40 Ibidem, p. 881. (que fundamentam os sitemas políticos sobre si mesmos, justificando o direito e o 
estado como bens ou valores intrínsecos.) 
41 Ibidem, p. 881. (os fundam sobre finalidades sociales, justificando as instituições políticas e jurídicas 
somente como males necessários para a satisfação de interesses vitais dos cidadãos.) 
42 Ibidem, p. 882. Cf. tb. CADEMARTORI, op. cit., p. 91-169. Sobre a  autopoiese e heteropoiese ver 
FERRAJOLI, 1995, op. cit., p. 162-3. 
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 Sobre este aspecto da auto ou hetero-referenciabilidade, o Garantismo se 

caracteriza como uma doutrina da fundamentação externa do Estado nos Direitos vitais 

dos cidadãos. Esta denominação aqui apresentada é fruto da análise argumentativa que 

Ferrajoli desenvolve sobre o contratualismo clássico, reinterpretando-o de modo a 

ressaltar a artificialidade do Estado e do Direito e sua existência vinculada à serventia 

de ambos para as pessoas. Porém não cessa aqui a releitura do autor italiano que a 

respeito do Estado afirma 

 

Es de por sí un desvalor, es decir, un mal menor sometido como tal a la carga de la 
justificación externa y a posteriori. Lo que quiere decir que sus poderes no se conciben 
como “justos” sólo según quien los detente, sino sobre todo según el por qué, el cuándo y 
el cómo sean o no a su vez ejercidos. No es, en suma, la fuente o la forma de las normas, 
sino sus contenidos concretos los que justifican o no justifican políticamente su 
producción43. 

 

 A justificação do Estado para o Garantismo passa necessariamente pela garantia 

dos Direitos vitais dos cidadãos. Ao defender este raciocínio, Ferrajoli lança mão da 

diferença existente entre democracia formal – marcada pelo consenso dos contratantes – 

e democracia substancial – fundada sobre a garantia de seus Direitos. Os Direitos 

fundamentais, portanto,  

 

corresponden efectivamente a aquellas facultades o expectativas de todos que definen las 
connotaciones sustanciales de la democracia y que están constitucionalmente sustraídas al 
arbitrio de las mayorías como límites o vínculos insalvables de las decisiones de gobierno: 
piénsese en el derecho a la vida, en los derechos de libertad, en los derechos sociales a la 
subsistencia, a la salud, a la instrucción, a la conservación del ambiente y otros similares44

 

                     
43 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 883. (É de per si um desvalor, quer dizer, um mal menor 
submetido como tal à carga da justificação externa e a posteriori. O que quer dizer que seus poderes não 
se concebem como “justos” somente segundo quem os detêm, mas sobretudo segundo o por quê, o 
quando e o como sejam ou não por sua vez exercidos. Não é, em suma, a fonte ou a forma das normas, 
mas seus conteúdos concretos os que justificam ou não justificam politicamente sua produção.)  
44 Ibidem, p. 883. (correspondem efetivamente a aquelas faculdades ou expectativas de todos que definem 
as conotações substanciais da democracia e que estão constitucionalmente subtraídas do arbítrio das 
maiorias como limites ou vínculos intransponíveis das decisões de governo: pense-se no direito a vida, 
nos direitos de liberdade, nos direitos sociais à subsistência, à saúde, à instrução, à conservação do 
ambiente e outros similares.) Sobre a diferença entre garantia e Direitos fundamentais 
CADEMARTORI, op. cit., p. 85-6, afirma o seguinte: “o Garantismo pode referir-se a uma organização 
jurídica ou a uma atitude dos vários tipos de operadores jurídicos em sua atividade voltada a aplicar ou a 
modificar o Direito. Uma organização jurídica pode-se dizer garantista quando inclui estruturas e 
institutos aptos a sustentar, oferecer reparo, defesa e tutela das liberdades individuais e aos Direitos 
sociais e coletivos”. 
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 Em um estudo posterior à obra Derecho y Razón, Ferrajoli apresenta uma 

definição teórica, formal ou estrutural de Direitos fundamentais. Direitos fundamentais 

são, portanto, segundo esta definição, “aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, 

de ciudadanos o personas con capacidad de obrar”45. Direito subjetivo, para o autor 

italiano, é qualquer expectativa positiva (de prestações) ou negativa (de não sofrer 

lesões) adstrita a um sujeito por uma norma jurídica46. E status é a condição de um 

sujeito, prevista por uma norma jurídica positiva, como pressuposto de sua idoneidade 

para ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que são exercício destas47. 

 Após a análise apresentada acima, o Garantismo se depara com outra aporia, 

desta vez política, a irredutível ilegitimidade política do poder no Estado de Direito. Ou 

seja, os fins e valores justificantes do Estado de Direito, por não poderem estar nunca 

plenamente realizados, demonstram a própria natureza tendencial e irremediavelmente 

imperfeita da legitimação política do poder no Estado de Direito48. 

 Decorre dessa aporia a mensurabilidade da legitimidade política em graus nos 

modernos Estados de Direito. A legitimidade dos modernos Estados de Direito provém 

de fora e de baixo, ou seja, é sempre relativa, condicionada e mensurável em graus. Isso 

se dá dessa forma porque a legitimidade nos modernos Estados de Direito depende do 

grau da efetiva realização das funções externas que justificam os poderes (grau de 

representatividade, grau de satisfação dos direitos garantidos e dos interesses 

representados); bem como da imperfeição estrutural dos instrumentos institucionais 

dispostos para esse fim (representação indireta, princípio da maioria, garantias 

jurisdicionais e outras técnicas jurídicas de tutela)49. 

 
7 A garantia no Estado Constitucional de Direito 

 

A chave para novas pesquisas a partir do Garantismo Penal é dada por Ferrajoli 

logo após traçar os elementos de uma Teoria Geral do Garantismo. Observa o autor 

                     
45 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil. Madrid: Trotta, 1999. p. 37. (aqueles 
direitos subjetivos que correspondem universalmente a “todos” os seres humanos enquanto dotados do 
status de pessoas, de cidadãos ou pessoas com capacidade jurídica.) 
46 Ibidem, p. 37. 
47 Ibidem, p. 37. 
48 FERRAJOLI, Derecho y Razón, p. 887. 
49 Ibidem, p. 887. 
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italiano que os elementos listados não valem somente para o Direito Penal, podendo ser 

utilizados em outros setores do ordenamento jurídico. Consequentemente é possível 

elaborar, por exemplo, tendo por referência outros Direitos fundamentais e outras 

técnicas ou critérios de legitimação, modelos de justiça e modelos garantistas de 

legalidade de Direito civil, administrativo, constitucional, internacional, do trabalho, 

estruturalmente análogos ao penal por ele elaborado50. 

 É, por certo, de Peña Freire a primeira pesquisa garantista que foge ao âmbito do 

Direito Penal. Em sua tese de doutorado, intitulada La Garantía en el Estado 

Constitucional de Derecho, o jurista andaluz se ocupa da Garantia como conceito 

jurídico no contexto dos atuais sistemas constitucionais51.  

Peña Freire defende a idéia de que a Constituição que é a norma que orienta o 

Estado e o Direito frente à sociedade é a primeira instituição garantista dos sistemas 

políticos atuais. 

 A segunda parte da tese dá especial atenção aos distintos elementos ou valores 

cuja garantia ou preservação se pretende no Estado Constitucional. Assim, tanto os 

direitos fundamentais quanto os direitos subjetivos e os interesses legítimos são 

analisados enquanto garantias da manutenção da posição central da pessoa no direito e 

frente ao Estado e enquanto instituições ou instrumentos que vão permitir que o sistema 

jurídico e a atuação dos poderes públicos estejam abertos a todo momento às exigências 

e expectativas que se formulam ex parte populi.  

 A terceira e última parte da tese estuda a garantia desde um ponto de vista 

institucional e procura sua análise a partir das funções típicas dos sistemas jurídicos 

complexos. Desta forma, são analisados os três processos jurídicos básicos nos quais a 

garantia se manifesta ou é negada, processos esses que se correspondem com outros 

tantos momentos e poderes do sistema jurídico constitucional, como o legislativo, o 

judiciário e o executivo52. 

 

7.1 O lugar da garantia frente aos atos da administração 

  

                     
50 Ibidem, p. 854. 
51 PEÑA FREIRE, Antonio Manuel. La Garantía en el Estado Constitucional de Derecho. Madrid: 
Trotta, 1997. 
52 PEÑA FREIRE, op. cit.,  p. 193. 
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 O exercício do poder executivo do Estado, através da administração pública, seja 

na estrutura judiciária, legislativa ou executiva, é o que tem maiores possibilidades de 

se tornar ao mesmo tempo garantia e anti-garantia de numerosos Direitos, alguns 

inclusive fundamentais.  

Ao mesmo tempo em que a administração demonstra sua vinculação ao sentido 

político do poder legislativo, a sua subordinação institucional e a sua organização 

hierárquica, pesa sobre ela maior permeabilidade a incidências de interesses particulares 

ou setoriais não generalizáveis à sua atuação livre ou autônoma e sua propensão ao 

desvio das determinantes jurídicas que a afetam. 

 Estas características estão mais visíveis na administração pública do Estado 

Social do que do Estado Liberal, devido ao maior incremento das ações sob 

responsabilidade do Estado quando assumiu em seu ordenamento princípios éticos 

sociais como direitos fundamentais da pessoa humana. Toda problemática da 

administração pública contemporânea, envolta em propostas de reformulações, 

modernizações voltadas para a eliminação de formalismos burocráticos, novas formas 

de controle, novos modelos administrativos e as decorrentes da Reforma do Aparelho 

do Estado brasileiro serão objeto de análise no próximo capítulo. Todavia convém 

adiantar a necessidade  de uma dupla garantia simultânea frente à ação administrativa, 

como assinala Peña Freire: “pleno sometimiento a derecho de actividad de la 

administración” e “control judicial integral de actividad administrativa”53. 

 

7.2 A sujeição da Administração Pública ao Direito 

 

 A plena sujeição da Administração Pública ao Direito é uma exigência 

axiológica e estrutural do Estado Constitucional de Direito e de seus valores 

fundamentadores. Decorre da natureza unitária da constituição e do ordenamento 

jurídico que obriga aos seus poderes/funções se desenvolverem vinculados aos seus 

valores e princípios, corrigindo-se ou reduzindo-se qualquer prática desviada que possa 

ser produzida. Assim, quanto aos atos de execução, próprios da atividade administrativa 

de qualquer um dos poderes/funções, pode-se verificar constantemente sua conexão e 

relação com todas as outras normas do ordenamento. A apreciação do caráter 

                     
53 PEÑA FREIRE, op. cit., p. 273. 
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substancial dessas normas possibilita que a validade dos atos do poder executivo ou 

suas normas possa ser afetada se este cai em algum tipo de desvio ou ilegitimidade 

jurídica em relação às determinações dos planos jurídicos superiores. 

 Como afirma Peña Freire 

 

En concreto, el sometimento de la administración al derecho se verifica en primer lugar, a 
partir de su vinculación rigurosa a las habilitaciones y limitaciones legales, de tal forma 
que la actuación administrativa sólo sea posible cuando esté legalmente prevista y com el 
sentido y extensión que se deduzca de la norma habilitante54. 

  

 Mesmo quando a administração atua sob o manto da discricionariedade, o faz 

sob a habilitação legal e nas margens em que a norma legal não defina nem precise com 

claridade o que fora programado. Nos sistemas presidencialistas, como o brasileiro, os 

órgãos superiores do poder executivo gozam de uma certa legitimidade democrática 

direta que lhes possibilita uma reserva de um âmbito normativo específico que pode 

imprimir um sentido determinado que pode ser distinto do maioritário na sede 

representativa55. 

 Cumprem papel fundamental no exercício da função administrativas os limites 

que lhe impõe não só a norma habilitante mas todo o direito. Assim, os princípios 

constitucionais administrativos são sede dos valores fundamentais e dos limites 

primeiros que vinculam a administração ao interesse geral ou interesse público. 

Todavia, como é próprio da natureza dos princípios e valores que a sua utilização se dê 

mediante juízos argumentativos, muitas vezes, o que poderia ser uma garantia do 

cidadão frente ao poder, pode ser tornar um espaço para o arbítrio. 

 A dupla sujeição da administração à lei e ao direito não demonstra 

incompatibilidade, mas complementaridade, que não coloca em risco, de forma alguma, 

o princípio da hierarquia administrativa. “Podríamos afirmar que hacia el lado del 

                     
54 Ibidem, p. 274. (Em concreto, o submetimento da administração ao direito se verifica em primeiro 
lugar, a partir de sua vinculação rigorosa às habilitações e limitações legais, de tal forma que a atuação 
administrativa só seja possível quando esteja legalmente prevista e com o sentido e extensão que se 
deduza da norma habilitante.). 
55 Sobre o assunto cf. CLÈVE, Clémerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo no 
Estado Contemporâneo e na Constituição de 1988. São Paulo: RT, 1993. 270 p. Principalmente o 
capítulo 3 que trata do Executivo e a atividade normativa secundária: os regulamentos. p. 215-252. 
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legislador la administración está únicamente sometida a la ley, pero del outro lado, 

hacia los ciudadanos o el poder judicial su sumetimiento lo es al derecho56.” 

 

7.3 O Controle da atividade administrativa57

 

 O que fora dito acima pode se resumir a uma simples falácia caso não haja 

mecanismos eficazes de controle da atividade administrativa nos ordenamentos 

jurídicos dos Estados Constitucionais.  

 O Controle da atividade administrativa do Estado constitui uma exigência 

intrínseca à estrutura dos Estados Constitucionais, pois  

 
El modelo normativo del Estado constitucional exige la superación de la teoría de los 
actos políticos del gobierno (...). Todos los actos de gobierno, como cabeza de la 
administración, han de ser controlables, sin que su contenido político sea motivo que 
justifique la carencia de control.58  

 

 Outro ponto que merece destaque quando se trata do controla da atividade 

administrativa do Estado está na distinção entre discricionariedade e conceitos jurídicos 

indeterminados na relação do ato com a norma que autoriza a atuação da administração. 

Assim, conforme assinalam García de Enterría e Ramón Fernández, o conceito jurídico 

indeterminado se configura quando “la Ley refiere una esfera de realidad cuyos límites 

                     
56 PEÑA FREIRE, op. cit., p. 278. (Poderíamos afirmar que comparada ao legislador a administração está 
unicamente submetida à lei, mas de outro lado, comparada aos cidadãos ou ao poder judiciário seu 
submetimento é ao direito.). 
57 Sobre o conceito de controle da administração pública veja-se: CAMARGO E GOMES, Manoel 
Eduardo Alves. Controle da Administração Pública: pressupostos teóricos para uma revisão 
conceitual. Florianópolis. 1992. 162 p. Mestrado em Ciências Humanas – especialidade Direito – UFSC.  
58 Ibidem, p. 279. (O modelo normativo do Estado constitucional exige a superação da teoria dos atos 
políticos de governo [...]. Todos os atos de governo, como cabeça da administração, hão de ser 
controláveis, sem que seu conteúdo político seja motivo que justifique a carência de controle.). Sobre a 
Teoria dos Atos Políticos de Governo no direito brasileiro pode-se afirmar com Itiberê de Oliveira 
RODRIGUES que “no direito brasileiro existem atos políticos derivados diretamente da Constituição e 
como manifestação do exercício da função política ou de governo – popular ou do próprio Governo. Mas 
eles não se caracterizam pela insindicabilidade; esta é possível em todos os casos para a proteção  - lesão 
ou ameaça – dos direitos subjetivos individuais ou coletivos e para a proteção dos interesses difusos em 
virtude da garantia constitucional do direito de ação e da impossibilidade constitucional de denegação do 
exercício da jurisdição.” RODRIGUES, Itiberê de Oliveira. Atos políticos ou Atos de governo. mimeo. 
Pelotas, 1995. p. 37. 
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no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que intenta 

delimitar un supuesto concreto”59. A discricionariedade, por seu turno,   

 
es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se 
prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta en criterios 
extrajurídicos (de oportunidade, económicos, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al 
juicio subjetivo de la Administración60. 

 

 A constante confusão entre conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade administrativa possibilita a atuação administrativa à margem da Lei e 

do Direito, ampliando-se assim o arbítrio e diminuindo-se as garantias da pessoa frente 

ao Poder.  

 A técnica do desvio de poder, conseqüência da estrita legalidade da atuação 

administrativa, também compõe o quadro do processo de controle da ação 

administrativa. A fórmula surgida da jurisprudência do Conselho de Estado francês, 

impõe que toda atividade “administrativa debe dirigirse a la consecución de un fin, 

determinado siempre, expressa o tácitamente (y, por tanto, elemento necesariamente 

reglado), por la norma que atribuye la potestad para actuar61.” 

 Já o controle dos hechos determinantes, que na doutrina administrativista 

brasileira é conhecido como controle que diz respeito ao motivo62, funda-se na idéia que 

todo poder discricionário se apóia em uma realidade de fato que funciona como 

pressuposto fático da norma cuja aplicação se trata. Trata-se, portanto, de averiguar o 

nexo existente entre o ato administrativo e seus antecedentes de fato, possibilitando-se 

assim o controle jurisdicional dos antecedentes de fato e das justificativas jurídicas que 

levam à tomada de decisão em determinado sentido63. 

 Por último, cabe a análise do controle pelos princípios gerais de direito. Pode-se 

afirmar com García de Enterría e Ramón Fernández que a  

                     
59 GARCÍA DE ENTERRÍA e FERNÁNDEZ, op. cit., p. 385. (a Lei refere uma esfera de realidade cujos 
limites não aparecem bem precisados em seu enunciado, não obstante o qual é claro que intenta delimitar 
uma hipótese concreta.). 
60 Ibidem, p. 386. (é essencialmente uma liberdade de eleição entre alternativas igualmente justas, ou, se 
se prefere, entre indiferentes jurídicos, porque a decisão se fundamenta em critérios extra jurídicos (de 
oportunidade, econômicos, etc.), não incluídos na Lei e remitidos ao juízo subjetivo da Administração.). 
61 Ibidem, op. cit., p. 393. (administrativa deve dirigir-se à consecução de um fim, determinado sempre, 
expressa ou tacitamente (e, portanto, elemento necessariamente regulamentado), pela norma que atribui o 
poder para atuar.). 
62 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 1998. p. 
418. 
63 GARCÍA DE ENTERRÍA e FERNÁNDEZ, op. cit., p. 397-400; MEDAUAR, op. cit., p. 418. 
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Administración (...) no es un poder soberano, sino un organización subalterna al servicio 
de la comunidad, y por esta simplicísima e incontesbable razón no puede pretender 
apartar en un caso concreto, utilizando una potestad discrecional, la exigencia particular 
y determinada que dimana de un principio general del Derecho en la materia de que se 
trate64. 

 

 Por ora, convém apenas sublinhar que o os princípios gerais do direito não se 

tratam de uma abstrata e indeterminada invocação da justiça ou da consciência moral ou 

da discricionariedade do juiz, mas a expressão de uma justiça material especificada 

tecnicamente em razão dos problemas jurídicos concretos e objetivada na lógica das 

instituições65. 

 

8 Considerações finais 

 

Duas premissas básicas determinam o controle jurisdicional da administração no 

Estado Constitucional de Direito: a) o controle da administração faz parte da função 

jurisdicional, exclusivamente orientada à garantia dos direitos e interesses legítimos dos 

cidadãos; e b) a administração está vinculada a estes direitos e interesses na medida em 

que não pode afetá-los e deve atuar para promovê-los e fazê-los efetivos66. 

As garantias para a pessoa frente ao poder no sistema constitucional brasileiro, 

conforme posição defendida por Cademartori, deve ser verificada em todo o texto 

constitucional, não apenas no Título que lhe concerne67. Conforme ressalta o jurista 

garantista, o próprio texto constitucional no seu artigo 5º, § 2º afirma esta possibilidade:  

 

Os Direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte68. 

                     
64 Ibidem, p. 400. (Administração [...] não é um poder soberano, mas uma organização subalterna ao 
serviço da comunidade, e por esta simplíssima e incontestável razão não pode pretender apartar em um 
caso concreto, utilizando um poder discricionário, a exigência particular e determinada que demanda de 
um princípio geral do Direito em matéria de que se trate.). 
65 Ibidem, p. 400. Veja-se também CASSAGNE, Juan Carlos. Los Principios Generales del Derecho en 
el Derecho Administrativo. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1992. 111 p.; GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo. Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho. Madrid: Civitas, 1996. 182 p. 
66 PEÑA FREIRE, op. cit., p. 287. 
67 CADEMARTORI, op. cit., p. 172-5. 
68 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. Atualizada até a Emenda Constitucional n. 
18, de 05/02/1998. São Paulo: Saraiva, 1998. 236 p.   
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O exame empreendido por Cademartori salienta algumas garantias implícitas, 

relacionando-as com os Direitos fundamentais objetos de sua defesa e proteção. 

Compreende o autor que as garantias implícitas são, na realidade, garantias 

fundamentais. Ou seja, qualquer tentativa de supressão ou modificação das mesmas 

deve ser considerada como atentado ao Estado de Direito. São listados como exemplos 

os artigos, pelo jurista garantista: 19, I (garantia da laicidade do Estado, garantia da 

igualdade de tratamento às diversas religiões e garantia da liberdade de culto); 19, III - 

garantia ao Direito de igualdade; 20, II – garantia ao Direito de todos ao meio ambiente; 

21, XXIII – garantia do Direito à vida e à segurança dos nacionais, mediante vinculação 

a fins pacíficos e autorização do Congresso Nacional de toda atividade nuclear em 

território nacional; 23, I – garantia assecuratória dos fins do Estado de Direito; 23, II – 

garantia à pessoa portadora de deficiência física de cuidado de sua saúde, de assistência 

pública e proteção por parte dos poderes públicos. Destacam-se ainda como exemplos 

do discurso normativo garantista em nossa Constituição: a) aprovação de emendas 

constitucionais mediante quorum qualificado (art. 60, § 2º); b) instituição de tributos 

mediante, tão somente, lei complementar (art. 146, III); c) a limitação de atuação do 

poder econômico (art. 173, § 4º); d) a Ação Civil Pública (art. 129, III). 

Cumpre ressaltar ainda todo o rol de garantias processuais presentes no Título II 

da Constituição Federal, dentre as quais, destacam-se os instrumentos processuais do 

habeas corpus (art. 5º, LXVIII), do mandado de segurança individual e coletivo (art. 5º, 

LXIX e LXX), do mandado de injunção (art. 5º, LXXI), habeas data (art. 5º, LXXII); 

ação popular (art. 5º, LXXIII); também a Ação Civil Pública (art. 129, I e III). 

Os princípios orientadores da atividade da Administração Pública constituem, na 

verdade, uma das formas mais originárias de garantia dos direitos dos cidadãos, 

incorporados pelo Estado Constitucional de Direito como deveres e como limitações do 

exercício do poder pelo aparelho burocrático do Estado. 
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O PROBLEMA DA PESQUISA EMPÍRICA E SUA BAIXA INTEGRAÇÃO NA 

ÁREA DE DIREITO: UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA DA AVALIAÇÃO 

DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

 

Alexandre Veronese*

 

RESUMO 

A comunicação trata da institucionalização da pesquisa empírica no direito, de uma 

perspectiva brasileira. Na primeira parte do trabalho é descrita a divergência existente 

sobre o problema da institucionalização da pesquisa jurídica em termos gerais. O quadro 

demonstra que há incompreensão sobre a especificidade da pesquisa científica no 

direito. Ela é misturada com a falta de visão sobre os problemas institucionais e 

epistemológicos. Posteriormente, são descritos métodos de pesquisa e sua aplicabilidade 

na área jurídica. A conclusão é de que estas técnicas são conciliáveis com os estudos 

jurídicos tradicionais, mas não o são por desconhecimento por parte dos pesquisadores. 

Foi realizado um levantamento sobre a baixa penetração dos conteúdos empíricos nos 

programas didáticos dos estudantes de Mestrado e de Doutorado em Direito, no Estado 

do Rio de Janeiro (Brasil). Desta forma, é mantido um círculo vicioso onde a pesquisa 

empírica não é conhecida e, logo, não é replicada, dificultando sua institucionalização 

na área. São traçadas considerações sobre o caso comparado dos Estados Unidos e do 

Reino Unido. A conclusão do trabalho é que não existe uma dicotomia entre pesquisa 

empírica e os estudos tradicionais da área jurídica. Há pouco interesse em expandir a 

interlocução dos estudos jurídicos tradicionais com as técnicas e problemas que marcam 

a trajetória da institucionalização da pesquisa emírica em países como os Estados 

Unidos e Reino Unido. No caso brasileiro, a superação do problema está relacionada 

com o aporte de recursos para o desenvolvimento de estudos sobre o mundo do direito 

pelos centros de pesquisa que estão em funcionamento. 

 

                                                 
* Professor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal Fluminense (UFF), advogado, 
doutorando em sociologia (Iuperj), mestre em sociologia e direito (UFF). E-mail: 
veronese@matrix.com.br. A versão completa deste trabalho recebeu o Prêmio Jurídico 2006, da Ordem 
dos Advogados do Brasil (Seção do Rio de Janeiro), em 27 set. 2007. Uma versão resumida, em inglês, 
foi apresentada no XXIII World Congress of Philosophy and Social Philosophy, promovido pela IVR 
(“Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie“), Cracóvia (01 à 06 ago. 2007).   
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ABSTRACT 

The paper focuses the institutionalization of the empirical research in law from a 

Brazilian perspective. The first part describes the divergences upon the empirical 

institutionalization problem in general terms. The scenario demonstrates that are some 

misunderstanding over the special features of the research in law. It is mixed with the 

lack of vision about the institutional and the epistemological problems. After, it 

describes the research methods and discusses its uses in the law studies agenda. The 

conclusion is that the empirical techniques are epistemologically appeasable with the 

traditional law research. But they are not used because of their unfamiliarity in the law 

researchers circles. A survey was conducted and is described in the paper. It proves that 

there are little sources of knowledge in the Doctoral and Master studies’ syllabus in the 

Rio de Janeiro State Universities. A vicious circle is formed: little is know about 

empirical research, so the knowledge is not forwarded to the students; in the students 

future classes and researches, scarce attention to the empirical methods will be given, 

making harder to institutionalize the empirical agenda. Some comparatives 

considerations area made using the United States and the United Kingdom cases. The 

final conclusion of the paper is that there is no dichotomy between the traditional 

studies and the empirical methods in law. But instead, there is a feeble interest in 

develop the dialogue like in the US and UK cases. In the Brazilian case, the problem 

can be reversed with more amounts of resources to fund works in the existing research 

centers. 

 

KEYWORDS 

EMPIRICAL RESEARCH; EPISTEMOLOGY; THEORY OF LAW. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa empírica é de suma importância para o mundo jurídico, quando 

se tem em vista sua integração com as demais ciências sociais. Entretanto, a formação 

tradicional é quase nula em termos de qualificar o bacharel para o diálogo com outras 
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áreas, como economia e sociologia. Os agentes possíveis para reversão desta situação 

são os docentes, que podem difundir os métodos e técnicas. A pesquisa empírica requer 

prática constante, bem como investimentos altos. Mais do que conhecer algumas 

técnicas, ela requer integração ao processo cognitivo da atividade acadêmica, ou seja, é 

necessário conjugá-la com o debate teórico. Assim, pode-se compreender que o 

problema está localizado primariamente na pós-graduação. Se os programas não 

investem na realização de pesquisas empíricas, a ausência ou a fraca relação perdurará 

pela formação de um círculo vicioso: 

1. Os pesquisadores ativos não inserirão métodos empíricos nos seus cursos 

e nos seus trabalho cotidiano de pesquisa; 

2. Os discentes de pós-graduação (mestrado e doutorado) não tomarão 

contato com esta temática nas disciplinas e, conseqüentemente, não 

utilizarão as técnicas nos seus trabalhos ao longo de sua formação (artigos, 

dissertações e teses); 

3. Os discentes de graduação não tomarão contato com a pesquisa empírica 

nos cursos e serão desestimulados a utilizar as técnicas e métodos. 

 

Com a baixa utilização das técnicas e métodos, torna-se mais difícil a ruptura 

do círculo porque é a prática de pesquisa que constitui o ponto crucial. É interessante 

ressaltar que o Plano Nacional de Pós-Graduação (2005-2010), produzido pela 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 

2005), relacionou algumas sub-áreas como prioritárias para formação em nível de 

mestrado e doutorado em Direito: (a) proteção da propriedade intelectual, (b) direitos 

humanos para o desenvolvimento, (c) efetividade do acesso à justiça; (d) direito e meio 

ambiente; (e) proteção dos interesses difusos; e (f) direito e regulação. Estas sub-áreas 

prioritárias de pesquisa requerem inexoravelmente o relacionamento com outros campos 

científicos. Alguns deles, fortemente orientados à necessidade de compreensão de dados 

empíricos, como proteção da propriedade intelectual, desenvolvimento e regulação 

(economia). No tocante à efetividade do acesso à justiça, há a necessidade de 

interlocução com a economia e com a sociologia. 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar que a pesquisa empírica não 

se consolidou na área jurídica por sua baixa difusão na prática dos programas de pós-

6013



 
 

graduação. Ele está de acordo com o diagnóstico de Lee Epstein e Gary King (2002a), 

bem como com o ensaio de Peter Schuck sobre este problema (1999). Assim, se a 

pesquisa empírica não fez parte da formação dos docentes, ela possui baixa 

possibilidade de ser retransmitida aos graduandos. 

Na primeira parte será trabalhado como a noção de pesquisa jurídica não 

avançou além dos estudos teóricos. Este movimento decorre de um dilema 

epistemológico que não permite a visualização da pesquisa empírica como elemento a 

ser conjugado com o debate filosófico que impera na área. Será analisada a literatura 

recente que tratou deste tema – pesquisa científica no direito – e formulada uma base 

teórica para demonstrar que é possível integrar os métodos de pesquisa empírica no 

cotidiano do direito. Na segunda parte serão analisados os currículos dos cursos de 

mestrado e doutorado, do Estado do Rio de Janeiro, para demonstrar que a pesquisa 

empírica é sub-representada em sua oferta. Na terceiro parte será feita uma comparação 

com a experiência norte-americana e britânica. Serão destacadas as recomendações 

contidas nos trabalhos de Lee Epstein e Gary King (2002a; 2002b; 2003) para o 

desenvolvimento da pesquisa empírica no direito. A conclusão é que houve um avanço 

significativo na institucionalização da pesquisa jurídica no Brasil. O próximo passo 

reside no incremento da pesquisa de caráter empírico, que tem marcado o avanço da 

ciência nas humanidades (economia, ciência política, sociologia e antropologia). 

 

1 VISÕES DISTINTAS SOBRE A MESMA PALAVRA: PESQUISA 

Existem dois panoramas possíveis sobre a pesquisa científica no direito. O 

primeiro é fornecido pelo senso comum. Desta forma, a contribuição de estruturas de 

pesquisa seria produzir análises que ajudassem a melhorar a formação dos juristas 

práticos. O segundo panorama seria visualizar uma função necessária na produção 

científica. Sua utilidade é possibilitar que pesquisadores tenham contato com pesquisas 

empíricas. A primeira visão coloca a formação de graduação dos advogados e demais 

práticos da área jurídica como deficiente. Desta forma, a tarefa da pesquisa científica 

seria apoiar a melhora dos cursos jurídicos e da educação no sentido de aperfeiçoar a 

vida profissional. A pesquisa seria feita por todos. A institucionalização é pouco 

compreendida, tendo em vista que o gargalo está localizado na formação das pessoas. 
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Ela só será traduzida institucionalmente depois. O prognóstico hipotético de tal visão 

poderia ser: “mude as pessoas que as instituições mudarão depois”. 

A segunda visão informa que os espaços para formação dos pesquisadores é 

distinto dos prático. Logo, a pesquisa é entendida como diferente para os cientistas do 

direito e para os práticos. Ela é relacionada com a capacidade de processar informações 

para compreender a vida social do direito, não para subsidiar a ação em um primeiro 

momento. No momento em que a pesquisa é tratada de forma instrumental desde o 

início por um objetivo de utilidade. Assim, ela perde parte de sua força cognitiva por 

diminuir a capacidade de proteção do pesquisador contra o viés (ou seja, pela tendência 

de uma convicção ou crença arraigada prévia). O problema da institucionalização, nesta 

análise, é o gargalo central, já que os pesquisadores precisam, para o exercício da 

pesquisa científica, de espaço, sem o qual não há possibilidade de mudanças. O 

prognóstico hipotético poderia ser: “sem que as instituições mudem, não haverá espaço 

para mudar as pessoas”. 

Afinal, o problema da pesquisa empírica no Direito está relacionado com 

dificuldades de ordem institucional ou de ordem epistemológica? Ou seja, falta infra-

estrutura ou a carência é de métodos e de formação científica? A primeira objeção para 

tal formulação poderia ser que obviamente o problema ocorre nas duas pontas: é tanto 

um problema institucional, quanto um problema epistemológico. Quanto se trata de 

localizar o problema central, há que se ter o objetivo de encontrar o ponto principal para 

formulação de políticas. Se o problema é principalmente institucional, a solução reside 

fortemente na construção e/ou expansão de espaços para o exercício da pesquisa 

empírica. Mas se o principal elemento é de ordem epistemológica, a solução reside em 

formar melhor os futuros pesquisadores, para que seus trabalhos contenham elementos 

empíricos. É um convencimento às pessoas. Se os recursos são escassos, a prioridade 

vai ser dada: (1) para formar pesquisadores em novas vertentes teóricas? Ou (2) para 

garantir o exercício destas novas pesquisas (laboratórios e dotações para pesquisa)? 

As análises sobre política científica, usualmente, misturam os dois campos: 

questões teóricas-epistemológicas e institucionais. Não se pode localizar um ponto 

preferencial para indicar a resolução do dilema. O diagnóstico da área de direito na 

CAPES (1999, p. 154-157) indicou que o primeiro problema – acolhido como sugestão 

– residia na falta de formação teórica dos mestrandos e doutorandos. Portanto, a solução 
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de tal fraqueza era depositada no incremento do ensino de filosofia do direito. 

Entretanto, o mesmo diagnóstico também constatou a falta de verbas para projetos de 

pesquisa no âmbito do direito. A literatura recente sobre tema, aponta na mesma 

direção. No trabalho de Nobre é mencionado que o problema da pesquisa em direito é 

fortemente orientado pela confusão entre a função de prático e de pesquisador (2003). O 

diagnóstico é correto e justificado com uma digressão entre as diferenças do 

denominado “parecer jurídico” e das pesquisas acadêmicas (com a luta contra o viés). 

Assim, o centro do seu argumento é realmente de ordem epistemológica com poucas 

referências aos problemas institucionais. Foi produzida uma resposta por Fragale Filho e 

Veronese (2004), baseada nesta ausência. Mas eles confundem o problema da baixa 

institucionalização com a questão epistemológica, como o diagnóstico da CAPES 

(1999, p. 154-157). Nenhum dos trabalhos mencionados tratou da prática de pesquisa 

empírica como elemento central para ampliar a interação do direito com outras ciências 

sociais, que pode ensejar uma maior inserção científica do direito. 

A solução é fortemente institucional e reside na abertura estrita dos estudos 

jurídicos para influxos de outras áreas. Este movimento já existe e a interação com a 

economia e as demais ciências sociais é perceptível em vários programas de pós-

graduação em direito. As ciências sociais empíricas têm muito a ganhar com a 

interação, tendo em vista o diagnóstico de que o sistema jurídico é um elemento central 

para a compreensão da sociedade e da economia contemporânea. Se não forem 

investidos recursos para contratação e formação de infra-estruturas e pessoas para a 

pesquisa empírica, a solução não virá apenas da renovação teórica. Apesar da filosofia 

ser importante para integração da pesquisa empírica à tradição teórica do direito, é 

impossível fazê-la sem que existem pesquisadores empíricos. Ainda, será ressaltado que 

tal integração apenas demonstraria a força da pesquisa teórica já consolidada na área de 

direito, sendo de fato a possibilidade para resolver o dilema. 

Quando se pensa em modernidade e ciência, o que vem à tona é a utopia de 

que a produção científica ofereceria teorias e engenhos para o conhecimento e para o 

posterior controle do mundo social e natural. Na transposição para o plano jurídico, esta 

diz respeito à possibilidade de um conhecimento sobre o que é o direito, como ele pode 

ser compreendido (descrito e interpretado) e, finalmente, como ele pode produzir 

referências seguras para as ações sociais (conseqüências). Deste modo, pode-se entender 
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a pesquisa jurídica relacionada ao entendimento de quatro momentos das relações 

sociais. No primeiro momento de compreensão, há o debate sobre os pressupostos da 

própria noção de normatividade. O que se busca compreender é o significado intrínseco 

da validade do direito e seu conceito abstrato em relação à vida social (efetividade, 

observância prática das disposições jurídicas, etc) e em relação aos valores sociais. A 

tentativa de compreensão normativista oferece uma leitura onde as normas são 

reificadas, sem que haja uma investigação sobre sua origem ou sua relação com a vida 

social. 

Este debate possui sentido porque visa separar as diretrizes jurídicas (para 

prática de ações pelos atores sociais) das demais orientações (moral, interesses 

econômicos, etc). Assim, as diretrizes jurídica ganham uma conformação de prevalência 

intrínseca (auto-fundada; ou baseada na estrutura política e seus valores; ou, ainda, 

fundamentada na vida social e seus valores) em relação aos demais conjuntos de 

orientações normativas (crenças religiosas, por exemplo). O ponto central do debate foi 

deslocado teoricamente após 1945. Com efeito, a necessidade de compor a 

normatividade jurídica com uma dimensão moral (direitos humanos, por exemplo), 

trouxe uma rediscussão sobre como conciliar um sistema jurídico neutro, porém atento 

aos valores relevantes para a vida social. Neste sentido, o diagnóstico de Robert Alexy 

(2004; 2005) é pertinente porque ele permite compreender que o conceito de direito 

determina o limite de quais são as normas jurídicas que podem ser mobilizadas para um 

debate interpretativo. Este autor produziu ainda uma teoria interpretativa que demonstra 

normativamente como relacionar o que é denominado como “pretensão de correção 

material” e “vedação à injustiça”, por meio da absorção, como normatividade jurídica, 

de valores morais. Desta forma, seu quadro teórico permite uma ruptura em relação às 

concepções positivistas por integrar no debate jurídico, como elementos 

normativamente relevantes, derivações sociais (incorporadas na moral como, por 

exemplo, os direitos humanos). Infelizmente, Alexy não trabalha com a etapa posterior, 

ou seja, com a compreensão de como é utilizado socialmente o direito, do ponto de vista 

empírico. Desta forma, a sua teoria da razão prática carece da compreensão de como 

ocorre sua aplicação prática. Ela não é colocada para teste, portanto. 

O segundo momento da compreensão jurídica é relacionado com o primeiro. 

Ele diz respeito à determinação da organização normativa, localmente compreendida. 
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Assim, existe um óbvio pressuposto, derivado do primeiro momento, consoante o qual 

deve ser definido o que, em termos abstratos, pode ser considerado como norma jurídica 

para que possam ser definidas quais são as normas jurídicas vigentes em um espaço e 

tempo específicos. A fratura central entre os filósofos do direito e os pesquisadores 

empíricos (sociólogos e economistas, dentre outros) é que os primeiros não trabalham 

com a dimensão de um direito extra-estatal como em Max Weber. A maior contribuição 

da sociologia jurídica ao debate contemporâneo foi localizar que as normas jurídicas 

estatais convivem com acervos de diretrizes reconhecidas socialmente como direito que 

não são garantidas pelo Estado. Elas têm sua efetividade extra-estatal baseada na 

dinâmica da vida social, usualmente em conflito com as disposições estatais. Como é 

possível descrever o direito positivo sem ter atenção à sua vigência prática? Como é 

possível determinar a compreensão do que o é direito com atenção somente aos valores 

analisados pelo debate filosófico? Como é possível compreender um sistema jurídico 

com desatenção à sociedade, empiricamente considerada, que o interpreta 

cotidianamente? O direito só existe a partir dos órgãos estatais? Esta concepção reduz o 

direito à legislação e seu manejo à jurisdição (tribunais) e à administração. Existem 

vários trabalhos contemporâneos sobre a formação de um direito transnacional, com 

uma categoria de práticos adstritos a ele. Não ignorar estas “novas fontes de direito” 

pode ser crucial para compreender grande parte dos relações econômicas e sociais 

contemporâneas. 

O terceiro momento da compreensão jurídica é conhecido como 

interpretação do direito. O termo usado para designar o campo que as agrega poderia ser 

filosofia do direito ou teoria do direito, apesar de existirem distinções conceituais 

importantes entre os dois termos, como a noção de que a segunda acepção é mais ampla 

do que a primeira, englobando-a. Enquanto um dos campos, acerca dos pressupostos, é 

relacionado de forma mais forte com a epistemologia, o segundo é mais próximo da 

hermenêutica, enquanto possibilidade de construção e/ou análise de teorizações 

interpretativas aplicáveis. A designação lógica jurídica corresponde a um equívoco 

conceitual muito freqüente, tendo em vista que o raciocínio lógico é baseada na 

inferência causal e é geral, ou seja, utilizado nas ciências naturais de forma ampla. 

Mesmo que pudéssemos utilizar a lógica para operação interpretativa da normatividade, 
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ela nunca seria jurídica, pelo mesmo sentido que, quando mobilizada na biologia, não se 

tornaria biológica (Perelman, 2000). 

Finalmente, o quarto momento analítico corresponde à análise social e/ou 

econômica do direito. A pergunta central é como a normatividade é apropriada 

socialmente. As teorias jurídicas tradicionais não se preocupam com esta questão. Na 

verdade, existem poucos estudos para compreensão da apropriação social do direito. 

Muito do que é denominado sociologia jurídica, corresponde à filosofia social ou à 

filosofia política; e reside disperso entre a primeira e a terceira etapa. A característica 

central de estudos sobre apropriação social do direito é o forte lastro em pesquisas 

empíricas. Ou seja, é a busca de resultados analíticos sobre o “como” e o “porquê” da 

normatividade jurídica existente ser interpretada de uma determinada forma. Eles 

também tratam das conseqüências sociais e econômicas destas interpretações em relação 

à vida social em geral ou em casos específicos (mudança social, por exemplo). A figura 

abaixo sintetiza estas quatro vertentes do trabalho de pesquisa jurídica: 

 

Fig. 1. Os quatro momentos da análise do direito. 

 

 Conseqüências “Como é aplicado o 
direito?” 

Ciências 
empíricas 

 Interpretação “Como analisar o direito?” Hermenêutica 

 Descrição “Como estão organizadas as 
normas?” 

(a) dogmática; e 
(b) ciências 
empíricas 

 Pressupostos 
teóricos “O que é o direito?” Epistemologia 

Mais 
empírico 

Menos 
empírico 

 

Após ter traçada a exposição dos quatro momentos, é imperioso dedicar-se à 

tarefa de compreender o próprio campo das pesquisas empíricas. Desta forma, pode-se 

entender como existem reivindicações de trabalhos sociológicos que são, na verdade, 

trabalhos filosóficos, pois não lidam com a principal característica que serve como 

divisa entre as teorizações sobre o direito e as análises jurídico-sociais: o estudo 

teorizada de dados controlados. O que pode ser determinado, desde já, é a baixa 

utilização da concepção empírica para a segunda etapa. O ponto central para o avanço 

da pauta da pesquisa empírica não está localizada no quarto momento. Ele está adstrito 
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à interseção da pesquisa empírica com a descrição dos sistemas jurídicos vigentes, com 

a perspectiva de renovar o campo da produção doutrinária. 

 

2 A EXPANSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO E A PESQUISA 

EMPÍRICA 

Uma possibilidade decorrente da função docente e do processo pedagógico é 

a difusão de novos conhecimentos e a inovação metodológica. Esta noção de difusão de 

novidade é muito interessante, porém pouco efetivada. Desta forma, o ensino perde seu 

potencial transformador em termos de difusão de métodos de pesquisa. Não basta criar 

um disciplina, nem apenas lecioná-la. As pesquisas empíricas só tornam-se parte do 

cotidiano institucional com investimento e difusão por meio de pesquisadores treinados 

que orientem os discentes em atividades práticas. Em caso contrário, a pesquisa 

empírica é transformada em mais um discurso acadêmico de pouca efetividade. 

É evidente que os pesquisadores com capacidade difusora de novos métodos 

de pesquisa precisam de um espaço no qual tenham contato estreito com pesquisas 

empíricas. Nesta parte será demonstrado que a difusão de novos métodos para a 

graduação é muito pouco perceptível. Na verdade, os currículos de pós-graduação, 

possuem uma relação excessivamente instrumental com os conteúdos relativos aos 

métodos de pesquisa. Eles usualmente estão alocados em disciplinas instrumentais para 

produção de monografias, dissertações e teses. Mas com foco diverso da produção de 

conhecimento social. Na área de direito impera a resenha bibliográfica como “método”. 

O ponto central reside no que é considerado como produção acadêmica. Se pesquisas 

empíricas não estão no horizonte dos pesquisadores em direito, dificilmente os discentes 

terão elementos para seguir esta opção. Para entender a falta de opções será realizada 

uma avaliação da oferta de disciplinas dos cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) do Estado do Rio de Janeiro. 

Os cursos de pós-graduação em sentido estrito reúnem as condições para 

oferta de conteúdos inovadores, tendo em vista que sua produção (dissertações e teses) 

requer pesquisa para ser realizada a contento. No caso do curso de doutorado, é dado 

como pressuposto que as teses oferecem uma contribuição original ao campo de 

conhecimento no qual elas foram produzidas (avanço do “estado da arte” ou do “estado 

da ténica”). Para que haja a localização da possibilidade de difusão de novas técnicas, é 
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preliminar que exista o conhecimento sobre elas. Em um momento posterior, que não 

foi atingido e será tratado na conclusão deste trabalho, há o requisito de uma infra-

estrutura de pesquisa empírica (o “laboratório”). O que será descrito a seguir é como 

estão organizados os programas de pós-graduação em sentido estrito de modo a 

demonstrar que há sub-representação dos conteúdos empíricos em seu conjunto de 

ofertas disciplinares. Os programas jurídicos de pós-graduação em sentido estrito se 

espalham por diversas especialidades. Para analisá-los, do ponto de vista qualitativo foi 

empreendido um levantamento de dados e a análise que será descrita em seguida. 

O debate sobre a necessidade de expansão dos estudos empíricos, no âmbito 

da pós-graduação em direito, foi muito pouco trabalhada analiticamente. Assim, se 

repete o dilema da subordinação da pesquisa empírica como uma parte indissociável de 

técnicas necessárias para a produção de trabalhos acadêmicos ou como grande problema 

filosófico (epistemologia). Desta forma, impera uma compreensão que mistura 

indicações práticas (como construir uma hipótese, como delimitar o objeto, os limites da 

neutralidade analítica, dentre outros) com panoramas sobre a baixa institucionalização 

da pesquisa. 

Em sentido convergente ao explicitado por Lee Epstein e Gary King (2002a), 

pode-se considerar que o problema é distorcido na área de direito. No caso americano, 

existe um interesse crescente nas pesquisas jurídicas empíricas, sendo estas utilizadas 

como parte dos argumentos decisórios dos tribunais, inclusive. Esta situação enseja um 

outro problema que é concernente à qualidade dos estudos empíricos, que são utilizados 

pragmaticamente nos tribunais como “verdades científicas” (2002a). O grande 

problema, neste quesito, diz respeito à pouca atenção dada às regras sobre inferência, 

que tem haver com os padrões aceitos para validação das evidências e dos raciocínios 

científicos que permitem a resposta às perguntas. De forma simplificada, se um 

pesquisador quer comprovar que uma sólida formação empírica constitui um diferencial 

para contratação de egressos no mercado de trabalho, ele precisará construir bases de 

dados que permitam comprovar analiticamente esta afirmação. Obviamente, existe uma 

crítica forte dirigida à tradição americana dos estudos de caso, de onde seriam extraídas 

generalizações impossíveis de serem fundadas empiricamente. O debate é bastante 

interessante, mas ele possui um pressuposto que é o conhecimento de técnicas e das 
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práticas de pesquisa empírica pelos pesquisadores. É este o ponto que será aferido neste 

tópico. 

Os dados utilizadas para conformação do debate em relação à pesquisa 

empírica na pós-graduação para a área de Direito foram retirados da base da CAPES. 

Eles dizem respeito ao ano base de 2004. No contexto geral da área, naquele ano, havia 

52 (cinqüenta e dois) programas ativos. No Rio de Janeiro, haviam oito. Destes, quatro 

ofereciam o título de Doutor, além do Mestrado: Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

Universidade Estácio de Sá (UNESA) e Universidade Gama Filho (UGF). Os 

programas que ofereciam apenas Mestrado eram: Centro Univ. Fluminense (Fac. de 

Direito de Campos, FDC), Universidade Cândido Mendes (UCAM), Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio). 

O conjunto dos programas analisados demonstra a reprodução de uma lógica 

na qual o conhecimento jurídico é colocado em um patamar de distinção hierárquica em 

relação aos conhecimentos de outras áreas. De uma forma geral, os estudos empíricos 

estão inseridos como parte de disciplinas ligadas à área de “metodologia da pesquisa” 

e/ou “seminário de produção de dissertação ou tese”. Não haveria problema em tal 

alocação se o conteúdo de teoria do direito fosse relacionado com tal debate. O que tal 

separação demonstra é a desvinculação da pesquisa empírica em relação ao debate sobre 

a interpretação e a efetividade do direito. 

Foi realizada uma classificação de disciplinas baseada nas bibliografias e 

objetivos dos programas listados na coleta de dados da CAPES de 2004. Esta 

classificação é indiretamente inspirada no trabalho de Tracey George (2006), que 

construiu uma escala para avaliar a presença da pesquisa empírica nas “Law Schools” 

norte-americanas. Uma análise do caso americano será realizada posteriormente. No 

tópico pertinente será traçada uma comparação com este trabalho. No caso dos 

programas do Estado do Rio de Janeiro, as disciplinas foram classificadas em duas 

categorias. A primeira categoria diz respeito ao modo como o conteúdo bibliográfico 

acerca de dados e métodos empíricos está relacionado com a área jurídica: (1) integrado, 

quando o debate converge para referências teóricas comuns; (2) agregado, quando há 

justaposição de elementos (por exemplo, listando um manual de técnicas de pesquisa 

sem bibliografia teórica de direito); e (3) autônomo, quando o conteúdo é relacionado 
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com uma área correlata (ciência política, economia, sociologia, etc) sem integração 

teórica. Para definir se há, ou não, convergência teórica, foi definida a caracterização da 

disciplina como “J” (jurídica) ou “NJ” (não-jurídica). O objetivo foi localizar elementos 

que indicassem a presença de pesquisa empírica e não de julgar a consistência dos 

programas. A segunda categoria diz respeito à obrigatoriedade, ou não, do discente 

cursar a disciplina analisada. 

 

Quadro 1. Disciplinas selecionadas dos programas de pós-graduação. 

Sigla Disciplina Autonomia 
do conteúdo 

Obrigatória ou 
Optativa? 

Carga 
horária 

Criminologia e Vitimologia (J) Agregado Optativa 30h 

Economia do Petróleo (NJ) Autônomo Optativa 30h 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada (NJ) Agregado Obrigatória 15h FDC 

Seminário Integrado de Projeto de Dissertação 
(NJ) 

Agregado Obrigatória 30h 

Seminário de Metodologia e Dissertação (NJ) Agregado Obrigatória 45h PUC-
Rio Seminário de Pesquisa (NJ) Agregado Obrigatória 60h 

Metodologia da Pesquisa (NJ) Agregado Obrigatória 135h 

Sociologia Jurídica (NJ) Integrado Obrigatória 135h 

Estado, Mercado e Regulação (NJ) Integrado Obrigatória (*) 135h 

Regimes Regulatórios Comparados (NJ) Integrado Obrigatória (*) 135h 

UCAM 

Regulação Econômica (NJ) Integrado Obrigatória (*) 135h 

Jurisdição Constitucional (J) Agregado Optativa 45h 

Novos Rumos do Comércio Internacional (NJ) Autônomo Optativa 45h UNESA 

Sociologia Jurídica (NJ) Agregado Obrigatória 45h 

Estudo Crítico de Casos (J) Integrado Optativa 45h 

Financiamento das Políticas Públicas (NJ) Autônomo Optativa 45h 

Metodologia da Pesquisa Jurídica (NJ) Agregado Optativa 45h 

Metodologia do Ensino Jurídico (NJ) Agregado Optativa 45h 
Relações Jurídicas Patrimoniais e Demandas Sociais 
(J) Integrado Optativa 45h 

Sistema Financeiro Internacional (NJ) Autônomo Optativa 45h 

UERJ 

Teoria Econômica e Políticas de Integração 
(NJ) 

Autônomo Optativa 45h 

Cultura, Direito e Política (NJ) Integrado Optativa 45h 

Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais (NJ) Integrado Obrigatória 45h UGF 

Sociologia Jurídica (NJ) Agregado Optativa 45h 
 

Quadro 1. Disciplinas selecionadas dos programas de pós-graduação. 
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Sigla Disciplina Autonomia 
do conteúdo 

Obrigatória ou 
Optativa? 

Carga 
horária 

Estatística (NJ) Autônomo Optativa 15h 
Poder Judiciário II (Estrutura Política e Administrativa) (J) Agregado Optativa 45h FGV-

Rio 
Poder Judiciário IV (Análise Econômica das Sentenças) (J) Integrado Optativa 45h 
Teoria Constitucional Contemporânea (J) Agregado Optativa 60h 
Aspectos Sócio-Jurídicos da Cidadania (NJ) Agregado Obrigatória 60h 
Aspectos Sócio-Jurídicos do Trabalho (NJ) Integrado Obrigatória 60h 

UFF 

Metodologia Científica (NJ) Integrado Obrigatória 60h 
Legenda: (NJ) Não jurídica; (J) Jurídica. Fonte: Sítio eletrônico da CAPES. Disponível: 

http:www.capes.gov.br. Acesso: 17 set. 2007. Nota: (*) Apenas na área de concentração em 

Regulação e Concorrência. 

 

Deve ser ressaltada que outra classificação mais detalhada poderia avaliar a 

produção dos docentes e discentes e definir um quadro mais claro. A partir desta 

primeira categorização foi organizada uma escala da representação da pesquisa empírica 

nos programas pela adesão aos quesitos listados no quadro abaixo. 

 

Quadro 2. Análise qualitativa da representação de pesquisa empírica. 

Grau de representação Detalhamento 

Bastante representada Existe como disciplina(s) específica(s) (jurídica e obrigatória) 
em relação ao programa. 

Razoavelmente representada Existe como conteúdo integrado de disciplina(s) 
obrigatória(s) do programa. 

Perifericamente representada Existe como conteúdo integrado em disciplina(s) optativa(s) 
do programa ou agregado em disciplinas obrigatória(s). 

Muito perifericamente representada Existe como conteúdo agregado em disciplina(s)s optativa(s) 
na grade ou como disciplina externa (autônoma). 

Nada representada Inexiste na grade. 
 

Depois da classificação dos programas nesta escala, chegamos à conclusão 

de que existe uma interação que pode ser descrita como algo entre o “razoável” e o 

“periférico” em relação ao conteúdo de pesquisa empírica no âmbito dos cursos de pós-

graduação em sentido estrito. Dentre os programas analisados, nenhum poderia ser 

considerado no topo (“bastante representada”) e na base (“nada representada”). Assim, 

excluindo os extremos, pode-se considerar que os programas se dividem em dois 

grupos. O primeiro no qual há uma interação mais presente com os temas da pesquisa 

empírica e outro em que esta interação é pouco representada. 
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O caminho que o conteúdo da pesquisa empírica tem trilhado para alcançar 

espaço na área de direito tem sido a ocupação de um espaço tradicional (como parte da 

sociologia jurídica ou de metodologia) ou inovador (caso da análise econômica do 

direito). Para que haja tal integração, é necessário que exista demanda de produção 

acadêmica com este conteúdo. Assim, é necessário que os programas tenham interesse 

em investir um uma integração de estudos empíricos com a tradicional análise 

qualitativa – informada filosoficamente – realizada pelos juristas.  

 

3 UM PANORAMA COMPARADO: O DILEMA NOS ESTADOS UNIDOS 

No caso específico dos Estados Unidos, temos um exemplo bastante 

elucidativo que é a tentativa da fundação da Jurisprudência Sociológica, cujos nomes 

mais importantes seriam Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes Jr. e Benjamin 

Cardozo. O primeiro era formado originalmente em direito e botânica. Ele tinha grande 

familiaridade com pesquisas científicas originárias na área de ciências naturais. Os seus 

trabalhos estão baseados na interpretação de julgados de cortes americanas, buscando 

neles sentido social. No caso de Holmes e Cardozo, o objetivo de uma Jurisprudência 

Sociológica estava relacionado com a perspectiva de compreender o funcionamento das 

decisões judiciais de forma precisa. Esta precisão tornaria possível, inclusive, prever as 

futuras deliberações judiciais. 

Outro nome de relevo é o de Karl N. Llewellyn, cientista social que buscava 

entender o direito e o modo processual dos povos nativos norte-americanos. Para tanto, 

realizou intensas observações sobre a dinâmica da solução de conflitos entre estas 

população. Neste tocante, não interessava à Llewellyn as conclusões que apontavam o 

direito destes povos como inexistente. Tal conclusão era dada pelos opositores de 

Llewellyn, pois para estes, com a ausência de órgãos específicos para resolução de 

conflitos, não poderia haver direito. Ele discordava: o que importava é que existissem as 

funções de resoluções de conflitos (Hoebel, 1954). Se estas estivessem com o líder do 

clã de armas ou com o conselho de líderes e não com um tribunal formal, ainda assim 

haveria a produção do direito. Outra crítica seria a de que estes povos teriam um sistema 

de direito simples, em contraposição com o modelo ocidental, visto como complexo. Ou 

então, em outra nomenclatura, que teriam um sistema primitivo enquanto os ocidentais 

teriam um modelo avançado ou moderno. Para os antropólogos do direito, como 
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Llewellyn, esta crítica também não tinha fundamento, pois o sistema das populações 

observadas era mais complexo e cheio de meandros do que o americano, importado da 

tradição inglesa. Note que as pesquisas eram derivadas de grande quantidade de dados, 

coletados por meio de observação e sistematizados. 

O legado da Jurisprudência Sociológica foi recepcionado pelo Realismo 

Jurídico norte-americano, que tinha como objetivo precípuo o estabelecimento de um 

agenda de pesquisas empíricas sobre o direito pela conjugação de esforços dos juristas 

com pesquisadores de outras áreas (Schlegel, 1995). A atual sociologia do direito, nos 

Estados Unidos e em outros países, é diretamente relacionada com esta tentativa que 

possibilita afirmar que atualmente toda a academia ainda é, em parte, realista. O avanço 

das pesquisas empíricas sobre temas jurídicos nos Estados Unidos é crescentemente 

forte. Recentemente, a análise econômica do direito, que possui a obra de Richard 

Posner (2002 e 2001) como central, se soma ao legado da sociologia realista do direito. 

Mas existem problemas. Da quantidade total de professores das várias 

universidades, apenas uma pequena parte trabalha com pesquisas empíricas. Entretanto, 

o maior problema, para Lee Epstein e Gary King, não é quantitativo (2003), ou seja, não 

faltam trabalhos. A carência é de qualidade. A questão central reside no fortalecimento 

do diálogo entre a área de direito com as outras ciências empíricas para que a primeira 

partilhe dos padrões acadêmicos aceitos na comunidade científica. Eles organizam um 

conjunto de cinco sugestões, dirigidas para diferentes públicos: 

1. Para atender aos estudantes de direito (mestrado e doutorado), é 

recomendado que as instituições ofereceram cursos sobre pesquisa empírica 

com a contratação de docentes capacitados para tal, se for o caso; 

2. No caso dos pesquisadores, é importante ampliar as possibilidade para 

realização de pesquisas empíricas (eles devem ter oportunidade de serem 

treinados em ferramentas metodológicas para tal, bem como podem ser 

agregados pesquisadores auxiliares para equipes interdisciplinares); 

3. No âmbito da prática jurídica, ou seja, em relação aos advogados, 

magistrados e etc, há a recomendação de que seja considerado o treinamento 

em ferramentas empíricas como habilidade valorizada no momento de 

contratação por um escritório; o que parece importante é a noção de que a 

proficiência com pesquisa empírica pode auxiliar o entendimento, produção 
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e refutação de argumentos empíricos (nos Estados Unidos, isto é 

particularmente verdadeiro); 

4. Os periódicos acadêmicos (“law reviews”) devem passar por uma 

profunda reformulação porque eles são controlados pelo corpo discente e não 

possuem avaliação de pares; para os autores, isto é particularmente chocante 

porque os professores são editados pelos estudantes; e 

5. Por fim, os sistemas de arquivo e de documentação das informações 

jurídicas (decisões judiciais, por exemplo) devem ser padronizados para 

utilização em pesquisas empiricas como fontes confiáveis. 

 

No caso do Reino Unido, a Fundação Nuffield, em conjunto com a 

University College of London (UCL), produziu um levantamento sobre a manutenção 

da capacidade para produção de pesquisas empíricos no Direito (Genn, Partington, 

Wheeler, 2006). Em consonância com estes esforços no mapeamento do problema, a 

Fundação oferece verbas para incentivar o desenvolvimento desta área. Na década de 

70, o Reino Unido desenvolveu um esforço concentrado para expandir a produção de 

pesquisas empíricas com diversas iniciativas. Elas foram parcialmente bem sucedidas e 

gerou-se uma maturação que desembocou na fundação de uma associação nacional 

(“Socio-Legal Studies Association”). A pesquisa de 2006 buscou localizar tanto as 

perspectivas futuras, como os dilemas atuais e as sugestões para a área. O quadro, 

traçado pelos pesquisadores britânicos, identificou que as pesquisas empíricas no 

Direito apresentam um excepcional panorama no campo da demanda. Mas que há baixa 

capacidade instalada no país para equacionar esta demanda com a oferta de pessoal 

treinado para produção. Assim, esta demanda de produção não conseguirá ser 

equacionada porque subsistem alguns problemas de ordem subjetiva e objetiva. Entre os 

problemas de ordem subjetiva está a baixa importância dada pelos pesquisadores de 

direito ao tema. Esta menor importância decorre do fato que é mais custoso produzir 

uma carreira focada em pesquisa empírica do que em áreas tradicionais, que possuem 

um retorno – objetivo, salários e posições acadêmicas – mais rápido e melhor. O 

diagnóstico é muito semelhante ao traçado por Peter Schuck (1999). 

Como pode ser depreendido, existe um conjunto de problemas que são 

efetivamente transnacionais. Obviamente, há o partilhado problema dos incentivos, ou 
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seja, se não há motivação material e subjetiva para o desenvolvimento de pesquisa 

empíricas, certamente poucos acadêmicos se encaminharão para o caminho que é mais 

árduo para ser bem sucedido. O equilíbrio que pode existir é a possibilidade de que os 

pesquisadores empíricos sejam beneficiados com mais subsídios e fomento para a 

produção. Mas tal quadro depende muito da organização da comunidade científica de 

cada país. Em ambientes onde os recursos são exíguos, a tendência é que as verbas 

sejam disputadas com mais voracidade, fazendo que tal política seja inviável na prática. 

É importante ressaltar que a experiência norte-americana não possui paralelo com 

nenhum outro país do mundo. É relevante notar que a primeira grande diferença entre o 

sistema educacional norte-americano e os dos outros países é o nível onde se encontra o 

curso de direito. 

 

CONCLUSÃO: UM DILEMA A SER SUPERADO 

Foi realizado um grande avanço em termos de pesquisa na área de direito 

nos últimos vinte anos, ou seja, desde o relatório produzido por Aurélio Wander Bastos 

(1986). A oferta de cursos se ampliou e o número de egressos no mestrado e no 

doutorado também cresceu. A pesquisa empírica, antes relegada apenas ao espaço da 

sociologia jurídica, entendida como disciplina “auxiliar” ou de formação humanista, tem 

uma renovação sensível com a necessidade de compreender o funcionamento do sistema 

em paralelo com a sociedade onde ele está situado e o mundo econômico. Para 

confirmar esta necessidade, existe a atual produção de diversos relatórios e pesquisas 

sobre o papel social, político e econômico do Poder Judiciário. Entender como funciona 

o sistema jurídico não é mais possível apenas com o estudo das normas e dos intérpretes 

normativos. A compreensão das conseqüências e dos julgamentos, na prática, exige 

conhecimentos que ultrapassam a tradicional dogmática. 

A questão, apontada em debate realizado na Fundação Getúlio Vargas, 

demonstrou a inquietude sobre a possibilidade de reconstrução da dogmática jurídica. O 

ponto de vista do professor Sampaio Ferraz Jr. (2005), no sentido de que a dogmática é 

constitutiva do conhecimento jurídico é um ponto crucial para entender o dilema de 

reformulação. Esta formulação da centralidade da dogmática é de difícil compreensão 

para pesquisadores de outras áreas como Marcos Nobre (2005), onde a opinião doutoral 

é mediada pelo rigor científico. Na forma como está colocado o dilema, a dogmática 
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não é passível de integração com pesquisas empíricas, por exemplo. Assim, estudos 

baseados na compreensão exaustiva de acórdãos, de modo a extrair regularidades sobre 

a “ratio decidendi” acerca de determinado tema, possuem menos possibilidade de êxito 

do que a opinião doutrinária. Na prática, a compreensão maciça da realidade jurídica – 

fortemente indutiva – pode contribuir muito para desmistificar determinadas concepções 

jurídicas, que formam um verdadeiro “senso comum dos práticos”, em prol do uso de 

conceitos reformulados teoricamente e fundamentados em estudos empíricos. Tal 

produção fortalecerá os debates filosóficos da área jurídica, que possuem sensível 

expressão no âmbito de uma profunda renovação em curso no Direito Público, com 

conseqüências em todas as áreas do direito. 

A condição principal para que isto ocorra não é a reformulação autônoma do 

estado da arte da teoria, apenas. Ela está relacionada com a produção de pesquisas 

empíricas, com melhor qualidade, que possam interagir com a profícua produção 

filosófica. Portanto, o ponto central ainda continua no intercâmbio e na formação de 

infra-estruturas para realização intensiva de pesquisa empíricas, conforme o diagnóstico 

de Epstein & King (2002a; 2003). Só o fortalecimento da produção científica empírica, 

no direito, poderá romper o círculo vicioso que a área atravessa em termos de verbas e 

respeitabilidade acadêmica. Ele pressupõe que mais pessoas formadas em áreas como 

economia, sociologia, antropologia e ciência política, encontrem espaço nos programas 

de pós-graduação em Direito. Com este espaço, estes programas disporão de 

plataformas de pesquisa que permitirão a estes pesquisadores produzirem e, a partir da 

consolidação desta produção, paulatinamente poderão aproximar o quadro brasileiro do 

problema norte-americano. Será somente por meio desta via que os futuros graduandos 

poderão tomar contato, de forma eficaz, com pesquisas empíricas, no mesmo sentido 

que ocorre na formação dos estudantes de direito norte-americanos. 
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RESUMO 

Este artigo aborda a formulação transcendental do conceito de direito na obra de 

Immanuel Kant, partindo das duas concepções que o autor fornece em seus textos, a 

liberal e a moral. Será analisada a origem metafísica do direito a partir da idéia da 

causalidade pela liberdade, num paralelo entre a gênese de seu princípio universal e a do 

princípio supremo da moralidade. Além disso, no debate sobre a inter-relação destes 

princípios é levantado o questionamento sobre a possível interdependência entre moral e 

direito. Também, mostrar-se-á que o alicerce metafísico do direito pode resolver o 

problema da regressão infinita de fundamentos na legitimação da validade de um 

ordenamento jurídico, mormente, tratando o sujeito com as propriedades da 

autolegislação e da autodeterminação. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

KANT, DIREITO, MORAL, METAFÍSICA. 

 

ABSTRACT 

This article aboard the transcendental formulation of the juridical law concept in the 

Immanuel Kant’s work, beginning of the two conceptions that the author provides in 

him texts: the liberal and the moral conceptions. The metaphysical origin of the juridical 

law will be analyzed departing from the liberty idea, how one particular causality kind, 

                                                 
* Mestrando em Teoria do Direito no Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na linha de pesquisa: Fundamentos Filosóficos do 
Conceito de Justiça e sua Aplicação na Compreensão do Estado Democrático de Direito. E-mail: 
aluiziolana@bol.com.br 
** Doutor em Filosofia pela Pontifícia Università Gregoriana, em Roma e professor do Programa de Pós 
Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na linha 
de pesquisa: Fundamentos Filosóficos do Conceito de Justiça e sua Aplicação na Compreensão do Estado 
Democrático de Direito. E-mail: drdepaiva@yahoo.com.br 

6031



  

tracing a parallel between the genesis of the universal principle of juridical law and the 

supreme morality principle. Therefore, in the discussion about the inter-relationship of 

these principles is raised the question about the possible interdependence between moral 

and juridical law. Also, will be showed that the metaphysical foundation of the juridical 

law can to solve the problem of an infinite recourse of the foundation in the legitimating 

of validity of a juridical order, principally treating the subject with the properties of the 

self-legislation and the self-determination.  

 

KEYWORDS 

KANT, JURIDICAL LAW, MORALS, METAPHYSICS. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Conforme salientam Gomes e Merle (2007, p. 77) no início de seu ensaio sobre 

A posição do direito na filosofia prática, há tempos os estudiosos de Kant parecem 

apresentar uma amnésia em relação à compreensão da ética1 e do direito como uma 

construção unitária, tendendo, os filósofos, a ignorarem a Doutrina do direito (KANT, 

2003a) no estudo da ética e os juristas, a relevarem o papel da Fundamentação da 

metafísica dos costumes (KANT, 2004) e da Crítica da razão prática (KANT, 2003b) 

na construção do direito. Essa dupla omissão afirmada pelos autores parece apresentar-

se devido à dificuldade dos pesquisadores em compreender o direito como uma idéia da 

razão pura, tendo em vista os caracteres de possibilidade empírica nele compreendidas. 

 Com vistas à desatar este embaraço, primeiramente será feito um excurso sobre a 

concepção de direito de Kant, com ênfase ao debate sobre a possível duplicidade de 

                                                 
1 Em alguns de seus textos, como por exemplo na Metafísica dos costumes (2003a), Kant tenta distinguir 
as palavras ética e moral, salientando que esta última tem uma conotação mais ampla, abrangendo o 
direito e a ética. Também usa as denominações ‘moral em sentido amplo’ e ‘moral em sentido estrito’ 
para designar as palavras em questão. Porém, em outras obras, confunde os termos e os utiliza com a 
mesma semântica. No presente trabalho, não é necessária tal diferenciação, uma vez que só se refere à 
moral em sentido estrito e seu paralelo com o direito. Ademais, as origens da palavra ‘moral’ referem-se 
ao latim ‘mos/mores’, cujo significado reporta a ‘hábito, modo de ser, costumes, ordenamento’; e seu 
correspondente em grego - ἦθος - ἔθος - ‘ethos’ - que pode ser entendido como ‘toca, morada (de 
animais), hábito, costume, caráter’, isto é, etimologicamente têm um campo semântico coincidente, 
motivo pelo qual parece mais coerente a opção pela equivalência dos termos.  
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noções contidas em sua obra. Em um segundo momento, proceder-se-á uma análise da 

origens metafísicas da justiça e, em seguida, o exame da relação entre a ética e o direito 

e sua provável imbricação. Ao final, tentar-se-á a demonstrar a necessidade de 

compreensão do direito como uma idéia ‘a priori’ da razão, sobretudo com vistas a uma 

fundamentação autônoma e coerente do ordenamento jurídico, que solucione o 

problema do infinito regresso, bem como tenha sua validade legitimada nos princípios 

da autodeterminação e da autolegislação. 

 

 

1. As duas concepções de direito em Kant e sua conexão com a moral 

 

 

 Não obstante haver posturas as mais distintas e discutíveis sobre a concepção 

que Kant faz do direito, mostram-se mais nítidas nas obras do autor, bem como 

convincentes em seus comentadores, as duas noções que Gomes e Merle (2007) 

denominam como sendo: “I. um conceito liberal de direito e II. uma derivação do 

direito do imperativo categórico, que conduz a um outro conceito de direito 

incompatível com o conceito liberal”. (GOMES; MERLE, 2007, p. 114-115 ). Para 

estes autores o conceito liberal considera “o direito como coexistência das liberdades 

externas de acordo com a lei de igualdade de tratamento” (GOMES; MERLE, 2007, p. 

113), enquanto o conceito derivado considera que o direito origina-se da lei moral, uma 

vez que provém do mesmo princípio, qual seja, o imperativo categórico (GOMES; 

MERLE, 2007, p. 102). 

 No mesmo sentido, Beckenkamp (2003) defende existir nas obras de Kant duas 

concepções correspondentes às descritas por Gomes e Merle (2007), às quais denomina 

respectivamente “o direito em sentido estrito como coação externa” (BECKENKAMP, 

2003, p. 165) e o direito em sentido amplo, “como exterioridade da legislação prática“ 

(BECKENKAMP, 2003, p. 159). Em relação à primeira noção, que determinaria o 

caráter liberal do direito, este comentador parece dar foco principal à coação externa 

como instrumento que asseguraria o livre uso do arbítrio em coexistência com a 

liberdade de todos de acordo com uma lei universal. Enquanto isso, em relação à 

segunda concepção de direito, o autor faz a consideração de que tem caráter categórico 
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e incondicional, como o da lei moral, uma vez que “ele é decorrente de princípios 

práticos a priori da razão, e não meramente de uma positiva à revelia das exigências 

da razão prática pura.” (BECKENKAMP, 2003, p. 156) 

 Neste passo, buscando fatores na própria fonte, Kant salienta que o direito 

consiste apenas na limitação da liberdade de outrem com a condição de que ela possa 

coexistir com a minha segundo uma lei universal (KANT, 2004b, p. 77); sustenta que a 

lei universal do direito ordena: “age externamente de modo que o livre uso de teu 

arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal.”2 

(KANT, 2003a, p. 77). Através dessas transcrições não parece que, em verdade, Kant 

quis produzir dois conceitos de direito, um decorrente e o outro independente da moral 
3. Isso talvez possa ser esclarecido através do exame da distinção entre direito e moral. 

 Na Doutrina do direito Kant salienta a diferença entre direito e moral4 da 

seguinte maneira:  

 
Toda legislação pode, portanto, ser distinguida com respeito ao motivo 
[...].Essa legislação que faz de uma ação um dever, e também faz deste dever 
o motivo, é ética. Porém, a legislação que não inclui o motivo do dever na lei 
e, assim, admite um motivo distinto da idéia do próprio dever é jurídica. 
(KANT, 2003a, p. 71)  

 

 Assim, a diferença entre direito e moral reside especialmente no tipo de 

obrigação (‘Verbindlichkeit’) que produzem, isto é, do móbil (‘Triebfeder’) que 

estabelecem no sujeito – a moral exige que a ação seja praticada com motivo na lei, 

enquanto o direito provoca apenas a ação em conformidade com a lei, não se 

questionando o motivo, que pode ser constituído por uma coação externa. Esta é, 

também, a diferença entre legalidade e moralidade na explicação do autor (KANT, 

2003a, p. 72). 

 Deve ser salientado que tanto Gomes e Merle (2007, p. 81) quanto Beckenkamp 

(2003, p.155) compartilham desta compreensão da distinção entre a ética (moral ‘stricto 

                                                 
2 “handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach 
einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne” (MS, Akademie Ausgabe Kant Werke, v. VI, s. 
231, 10)
3 Com maior propriedade deve ser feita uma leitura sistemática dos escritos de Kant considerando sua 
obra como um todo, um conjunto de escritos cuja separação temporal não retira sua unidade teórica. 
-  Gomes e Merle (2007, p. 118-119) afirmam que da Doutrina do direito (KANT, 2003a), onde encontra 
a formulação do princípio do direito, não pode ser concluído que a noção de direito em Kant é liberal. 
4 Sobre o assunto, ver: Distinção entre direito e moral na Metafísica dos costumes (FELDHAUS, 2003) 
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sensu’) e o direito, entendimento que leva a crer que ambos possuem um radical 

comum, isto é, tratam do mesmo material deontológico. Entretanto, diferenciam-se por 

suas formas de manifestação – a ética manifesta-se internamente, ordenando que 

máximas5 de ação sejam praticadas movidas pelo dever, enquanto o direito manifesta-se 

externamente, independentemente das máximas, ordenando diretamente as ações que, se 

não forem praticadas pelo dever, podem ser movidas por uma ameaça externa que coage 

o agente, ou podem não ocorrer, se o sujeito aceitar a sanção. 

 Assim, como afirma Beckenkamp (2003, p.157), apontar como especificidade do 

direito sua completa separação da moral constitui um mal entendido, uma vez que, 

“Como legislação prática da razão, a legislação jurídica constitui uma instância da 

autonomia da vontade, quer dizer, da faculdade de se dar a si mesmo ou a sua 

liberdade uma lei” (BECKENKAMP, 2003, p.157). Este aspecto da comunidade entre 

moral e direito será analisado à frente. 

 Resta expor, enfim, já que direito e moral são distintos, mas com traços em 

comum, sobre a dependência supostamente existente entre as mesmas, assunto bem 

explicado por Gomes e Merle (2007). Os autores salientam que, a respeito, existem três 

teses que explicam a relação: “a tese da independência integral (defendida por Julius 

Ebbinghaus), a tese da dependência da dedução do direito com base na lei moral [...] e 

a tese da dependência limitada” (GOMES; MERLE, 2007, p. 100). Também, segundo 

os mesmos, esta terceira tese se mostraria filologicamente a mais correta, uma vez que 

defende a dependência do direito em relação à moral somente na fundação de sua 

validade, mas não para sua realização e execução, nas quais seria independente.6 Em 

relação a estas teses, apesar do grande avanço em demonstrarem interesse pela 

interpretação sistemática e unitária da obra de Kant, fica uma pergunta: não estaria 

faltando uma quarta tese da interdependência entre moral e direito? Ainda: não seria 

mais correto afirmar que estes institutos, como idéias resultantes de uma idéia da razão 

pura – a liberdade transcendental – são reciprocamente dependentes (resguardadas, é 

claro, suas especificidades)? É o que talvez poderá ser respondido ao final. 

 

 

                                                 
5 Máximas consideram-se o princípio subjetivo do querer (KANT, 2004b,) 
6 Contudo os autores apontam também que a avaliação sistemática da terceira tese não percebe as 
conseqüências do fato de o juízo do direito depender da moral (GOMES; MERLE, 2007, p. 100) 
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2. A origem metafísica do direito em Kant 

 

 

 O direito em Kant, ao contrário do que grande parte de seus leitores entende, é 

uma idéia ‘a priori’ da razão pura prática (‘reine praktischen Vernunft’), e não um 

conceito meramente empírico7 de coerção e regulação de liberdades externas (KANT, 

2003a, p. 76). De fato o direito nasce, assim como a moral, de uma dedução da 

antinomia da liberdade (‘Freiheit’) que tem sua possibilidade demonstrada pelo fato da 

razão (‘faktum der Vernunft’) e guarda características que vão permear tanto o princípio 

supremo da moralidade quanto o princípio do direito. 

 Todavia, antes do exame do princípio do direito, devem ser verificados os 

elementos da liberdade transcendental que constituem a formulação do princípio 

supremo da moralidade8. Segundo Kant, o princípio é único e diz: “Age apenas segundo 

uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne em lei universal” 

(KANT, 2004b, p. 59)9. Entretanto, também fornece o autor outras cinco fórmulas, as 

quais consagra, em cada uma, um pressuposto da lei moral decorrente da liberdade. A 

primeira fórmula destaca a universalidade (‘Universalisierungs Formel’) (KANT, 

2004b, p. 59/7410); a segunda fórmula é a da lei da natureza (‘Naturgesetz Formel’) 

(KANT, 2004b, p. 59); a terceira, fórmula da humanidade, ou fim em si (‘Zweck an sich 

Formel’) (KANT, 2004b, p. 66); a quarta, fórmula da autonomia ou da vontade 

legisladora (‘Autonomie des Wille Formel’) (KANT, 2004b, p. 71); e a quinta, a fórmula 

do reino dos fins (‘Reich der Zwecke Formel’) (KANT, 2004b, p. 75)11.  

 Explicando estas características, a liberdade como causalidade incondicionada 

tem o caráter de universalidade, uma vez que seu conceito implica uma causa inicial que 

                                                 
7 “Como a cabeça de madeira da fábula de Fedro, uma doutrina do direito meramente empírica é uma 
cabeça possivelmente bela, mas infelizmente falta-lhe cérebro.” (KANT, 2003a, p. 76) 
“Eine bloß empirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in Phädrus' Fabel) ein Kopf, der schön sein 
mag, nur Schade! daß er kein Gehirn hat.” (MS, Akademie Ausgabe Kant Werke, v. VI,  s. 230, 6)
8 Sobre as formulações do imperative categórico e suas relações ver Kant,a lei moral e a Fundamentação 
da metafísica dos costumes (MARTINS, 2003). 
9 “Handle nur nach der jenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 
Gesetz werde.” (GMS, Akademie Ausgabe Kant Werke, v. IV,  s. 421, 6)  
10 Ainda, na Crítica da razão prática é feita formulação compatível com esta fórmula geral (KANT, 
2003b, p. 103). 
11 É útil lembrar que existe extensa discussão sobre qual seria, em verdade, a quantidade de formulações 
do imperativo categórico. Aqui não se pressupõe que exista uma quantidade estabelecida de fórmulas 
mas, que, basicamente, os elementos componentes do princípio moral, derivados da liberdade, são os 
cinco mencionados. 
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contém em si a totalidade das condições. Tem, outrossim, o mesmo grau de 

universalidade que as leis da natureza, como a lei da ação e reação, da atração entre os 

corpos, entre outras. Do mesmo modo, por ser uma causalidade incondicionada, não 

possui uma causa anterior que a produza, de modo que, na lei moral, não deve ser 

buscado outro fim que não a liberdade (fim em si), como totalidade das condições. 

Ainda, a vontade legisladora (‘Wille’) nada mais é do que a manifestação da causalidade 

do ser racional que, fundada apenas na liberdade, produz as leis com única referência a 

si mesma (a vontade), que é a liberdade no ser racional. E enfim, o reino dos fins é a 

universalização da causalidade subjetiva racional – liberdade racional – em um reino de 

fins em si mesmos, ou seja, em um reino em que cada um é uma causalidade própria (o 

que, segundo o próprio Kant, é um reino somente possível, ou seja, ideal). 

 Neste passo, Kant formula, na Doutrina do direito, o princípio universal do 

direito (‘die allgemeine Prinzip des Rechts’) da seguinte maneira: 

 
Qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de 
acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima liberdade de escolha de 
cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei 
universa.  (KANT, 2003a, p. 76-77)12

 

 Do mesmo modo que o princípio da moralidade, o princípio do direito tem 

origem na liberdade como causalidade racional. Todavia, ao invés de mencionar 

diretamente os pressupostos da liberdade contidos no imperativo moral, menciona 

apenas a liberdade como algo que deve ser assegurado externamente através da 

universal tutela da liberdade de escolha de cada um, isto é, da vontade pura (‘Wille’), 

que trazida ao mundo fenomênico sofre influência de móbiles sensíveis, se 

transformando em ‘Willkür’ – vontade afetada pela sensibilidade ou arbítrio13. 

 Mas se ambos os princípios têm origem na liberdade, pergunta-se: por que 

assumem aspectos tão diferentes e absorvem os pressupostos da liberdade 

transcendental de maneiras distintas? A resposta talvez resida no grau de participação 

sensível de cada um dos princípios. Isto é, o imperativo categórico assume todos os 

aspectos da liberdade em um caráter ideal. Segundo o próprio Kant, a lei moral é uma 
                                                 
12 "Eine jede Handlung ist Recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit 
jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann." (MS, Akademie 
Ausgabe Kant Werke, v. VI,  s. 230, 29)
13 Sobre a distinção e o significado dos termos Wille e Willkür, bem como sua importância , ver Feldhaus 
(2004, p. 74) 
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idéia da razão cuja existência pode ser afirmada, mesmo que nunca ocorra um fato na 

experiência que a confirme (KANT, 2004b)14. A lei moral é demonstrada por um fato da 

razão, logo, deve unir a possibilidade de uma experiência moral com um dever puro ‘a 

priori’. O juízo sintético ‘a priori’ da moralidade reúne uma vontade boa em si com 

uma vontade afetada pela sensibilidade, mas apenas como uma idéia reguladora. 

(KANT, 2001, p. 448). 

 Por outro lado, o direito é uma idéia pura ‘a priori’ que decorre da idéia 

fundamental da liberdade transcendental, mas derivada de acordo com as condições que 

essa causalidade encontra no mundo sensível. A idéia mesmo de direito concebe uma 

legislação que, no mundo sensível, possibilite, através da causalidade deste15, que o 

sujeito aja em conformidade16 com a ação esperada em um mundo onde a causalidade é 

a liberdade. Assim, o juízo sintético ‘a priori’ que constitui o princípio do direito reúne 

duas causalidades de mundos distintos – a liberdade e a leis da ‘Φυσις’ – ‘physis’. 

 Em suma, o papel do direito na filosofia de Kant parece ser o de fazer a transição 

para o mundo sensível da causalidade da liberdade, tornando possível o princípio 

supremo da moralidade (constituído no mesmo momento que o jurídico) com suas 

proposições – universalidade, natureza, vontade legisladora, fim em si e reino dos fins. 

Isto deve ocorrer através das proposições da universalidade, da vontade legisladora 

(‘Wille’) submetida a um plano sensível (‘Willkür’) (dois mundos) e à coação racional17 

de um agente, que tornam possível como fenômeno a idéia inteligível de liberdade. 

Agora cabe a pergunta: não teria o direito, apesar de uma idéia da razão pura, o caráter 

de um princípio constitutivo18? 

                                                 
14 “Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre nova e crescente, quanto mais 
freqüente e persistentemente a reflexão ocupa-se com elas: o céu estrelado acima de mim e a lei moral 
em mim. [...] vejo-as ante mim e conecto-as imediatamente com a consciência de minha existência.” 
(2003b, p. 569 - p. 571) 
“Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je 
öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das 
moralische Gesetz in mir. […] ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein 
meiner Existenz.” (KpV, Akademie Ausgabe Kant Werke, v. V,  s. 161, 33 - s. 162, 2)
15 Representada pela idéia de coerção. 
16 O direito só obriga a ação conforme o dever, mas não pelo dever. 
17 A coação do direito é também uma idéia legitimada ‘a priori’ pela razão pura, através do princípio de 
razão suficiente (relação causa-conseqüência) associado ao princípio de contradição e à idéia de liberdade 
transcendental. Disso resulta que, no mundo fenomênico, a coação é possível, mas nada garante que será 
efetiva. 
18 Constitutivo no sentido de ampliar a possibilidade da experiência (KANT, 2001, p. 448), à medida que 
o direito conduz ao mundo sensível a idéia pura de liberdade que, por constituir uma antinomia 
(raciocício inconclusivo) a razão humana não poderia conhecer de outro modo. 
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3. A interdepêdencia entre direito e moral. Uma quarta opção? 

 

 

 Voltando à primeira questão formulada, será que o elenco de opções 

mencionadas por Gomes e Merle (GOMES; MERLE, 2007, p. 100) não aceita uma 

quarta via ? Não seria mais correto consider que tanto a moral quanto o direito guardam 

uma relação de dependência recíproca ?  

 Primeiramente, parece que os comentadores de Kant não aceitam, em geral, esta 

tese pelo fato de considerarem que o direito origina-se da moral, e mais especialmente 

que o princípio universal do direito é deduzido do imperativo categórico. No entanto, 

conforme explicado, parece mais correto afirmar não que o direito seja derivado da 

moral, mas sim que tem origem comum com a mesma, na idéia ‘a priori’ da razão sobre 

a causalidade incondicionada da liberdade. Pelo explicitado nota-se que o princípio do 

direito deriva-se antes da liberdade do que do princípio moral, caso contrário o próprio 

Kant talvez tivesse citado a fórmula do imperativo categórico no princípio do direito, ao 

invés de invocar a coexistência das liberdades de todos. Isso não é difícil de ser 

deduzido da leitura da obra kantiana, que chega a afirmar que a doutrina do direito e a 

doutrina da virtude não se diferenciam pelos seus deveres, mas pela legislação que liga 

o dever a móbiles diferentes (2003a, p. 73). Ora, o objeto das duas doutrinas é o mesmo 

dever, a origem de ambas é liberdade transcendental; a diferença de fato encontra-se no 

meio que usam para possibilitar o objeto: no caso da lei moral, a causalidade é a própria 

liberdade (na vontade), no caso do direito é a causalidade natural (razão estratégica) 

utilizada para possibilitar que a liberdade (interna e externa) do outro não seja 

delimitada. Fica claro que direito e moral se parecem, como ‘gêmeos univitelinos’, 

gerados por uma mesma célula original – a liberdade transcendental. 

 Em verdade, essa concepção de uma origem comum é necessária para ser 

pensada a quarta opção em que direito e moral dependem mutuamente. A começar pela 

dependência do direito, se torna clara, conforme explicitam ambas obras mencionadas 

(GOMES; MERLE, 2007; BECKENKAMP, 2003). Parece inquestionável que o direito 
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necessita, para sua existência19, do fundamento de possibilidade do dever moral interno. 

O direito existe em função de proporcionar um mundo fenomênico que tem como 

modelo um ‘ideal’ reino dos fins, isto é, através de seu princípio e de sua faculdade de 

coação externa visa proporcionar externamente uma comunidade que não delimite a 

capacidade racional de cada sujeito agir mediante a lei universal de sua própria vontade, 

explicitada pelo imperativo categórico e se tornar, assim, um fim em si mesmo. Enfim, 

através da delimitação da ‘liberdade externa’ de cada um o direito busca a ilimitação de 

suas liberdades internas, o que é um ideal da razão, evidentemente. 

 Ainda, ao contrário do que se encontra consignado em Gomes e Merle (2007, p. 

101), não parece correto, tendo em vista a explicação acima, que o direito, em sua 

execução, perca a sua ligação de dependência com a moralidade. Mais do que isto, não 

parece correto que, mesmo no caso da coação e do agir apenas conforme o dever, o 

direito, bem como o seu instrumento de causalidade natural (a coação), percam de vista 

a moral como o objeto a ser estimulado. E mesmo que o estímulo não seja possível do 

ponto de vista do sujeito que age por força da coação, não parece possível excluir do 

foco do direito esta meta, pelo menos do ponto de vista intersubjetivo, uma vez que o 

direito continua sendo o instrumento que contém e se dirige ao ideal do reino dos fins. 

 Por outro lado, a moral afigura-se dependente do direito à medida que tem sua 

realização no ser humano, que por ser tanto númeno quanto fenômeno, está 

condicionada à existência de um mecanismo externo que lhe dê garantia20. Mais que 

isso, a moral tem o direito como sua forma exteriorizada21, ou seja, enquanto a moral 

representa a liberdade no plano inteligível subjetivo, o direito contém a liberdade em 

manifestação no plano sensível, de forma que a possibilidade prática da moral depende 

do direito, que coloca a liberdade no plano da intersubjetividade. Isto parece de 

                                                 
19 Aqui considera-se como causa de existência tanto a fundamentação de validade quanto o juízo do 
direito, que se encontram distintos na explicação de Gomes e Merle (2007, p. 100) 
20 Um importante escrito de Kant que atesta a dependência entre direito e razão é Resposta à pergunta o 
que é iluminismo (2004a), onde o autor defende radicalmente que as legislações não devem impedir os 
homens de saírem de sua menoridade, isto é: “a incapacidade de se servir do entendimento sem a 
orientação de alguém.” (KANT, 2004a, p.11) Mais do que isto, o direito precisa proporcionar ao homem 
a possibilidade de valer-se de sua própria razão, o que, evidentemente, inclui o uso prático da razão – a 
ética. 
21 A tese do direito como “exterioridade da legislação prática” é defendida por Beckenkamp (2003, p. 
159-160), e concorda em parte com a perspectiva que é ora defendida. Difere-se à medida que considera o 
direito uma forma de exteriorização decorrente da lei moral, enquanto o panorama do presente trabalho 
considera o direito a forma de exterioridade da liberdade. Deste modo, a moral é a liberdade na 
perspectiva do sujeito inteligível e o direito é a liberdade no sujeito participante de dois mundos. 
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incontestável e necessária dependência se for pensada a fórmula do reino dos fins como 

essencial à moral e a sua universalidade ‘a priori’. 

 

 

4. Problemas de fundamentação resolvidos pelo argumento metafísico 

 

 

 Como foi mencionado anteriormente, a construção metafísica do direito feita no 

opus kantiano proporciona coerentes argumentos para a solução de problemas de ordem 

pragmática surgidos diante do exame da fundamentação de ordenamentos jurídicos 

concretos. Dada a proposta de concisão deste estudo, será ora examinado somente o 

problema denominado ‘regresso infinito da fundamentação do direito’, cujo debate é 

brilhantemente suscitado por Kirste (2003) em seu trabalho Constituição como início do 

direito positivo.  

 A tese deste autor afirma, de maneira sucinta, que a norma fundamental dos 

ordenamentos jurídicos, em geral, trazem em si um ideal de autodeterminação 

individual e social. Esta autodeterminação exige uma disposição histórico-temporal que 

proporcione simetria entre o passado e o futuro do estabelecimento da ordem jurídica, o 

que, segundo o autor, “acontece raramente e é, então, frágil” (KIRSTE, 2003, p. 44). 

Como solução o autor tenta estabelecer, no lugar desta autodeterminação, a 

determinação através de uma norma que, por meio de “preâmbulos” (KIRSTE, 2003, p. 

49) absorve as determinações do passado e, através de “regulamentações vinculantes”, 

resolve as incertezas do futuro (KIRSTE, 2003, p. 44). Isso porém não soluciona o 

problema da simetria, dado que passado e futuro continuam sem equivalência e além 

disso cria outro problema, o do infinito regresso no fundamento de validade normativo, 

que é assim descrito nas palavras do autor: 

 
A validade de uma norma depende de sua concordância com uma norma de 
competência e da correspondente norma de procedimento. Isso acontece 
igualmente com as próprias regras de modificação. Assim, essa necessidade 
normativa demandaria para cada norma jurídica uma norma de 
modificação, aí incluída a própria regra de modificação como norma 
jurídica. Expresso em termos temporais: se o estabelecimento de uma 
assimetria temporal (“temporalização do direito”) exige o estabelecimento 
prévio de outra assimetria temporal para valer como direito, então não 
haveria início do direito e, por isso, não haveria, absolutamente, o direito. 
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Já que existe o direito, contudo, tem que haver um início. Esse é o problema 
que as constituições têm que resolver. (KIRSTE, 2003, p. 49) 

 

 No decorrer do texto, Kirste busca argumentos das mais diversas fontes para a 

tentativa de solução do problema, como a questão dos “preâmbulos”, a suposição de 

um καιρός – ‘kairós’ - consubstanciado no ato constituinte, ou de uma αρχή – ‘arché’ e 

até mesmo o pronunciamento de uma ‘invocatio Dei’ ou ‘nominatio Dei’ para o projeto 

constitucional.22 Contra esses argumentos, demonstra a existência de “aporias e 

paradoxos” (KIRSTE, p. 43) que os limitam ou invalidam. Entrementes, apesar de 

sopesar todos os argumentos acima, Kirste não consigna a proposta metafísica de Kant 

nem uma possível contradição que pudesse conter numa teoria dessa natureza. 

 De fato, parece correta a perspectiva de que a obra de Kant pode solucionar 

essas questões fundamentais do direito, uma vez que seus argumentos são coerentes e 

obtidos através de um método dotado de evidência, certeza e clareza23. Visando a 

demonstração dessa possibilidade, primeiramente deve ser salientada a possível solução 

do problema da determinação. Em Kant, o direito tem sua origem ‘a priori’ e, conforme 

explicitado anteriormente, decorre da idéia de liberdade que é uma espécie de 

causalidade e, por isso, possui em si a característica da autolegislação. Isto resulta, no 

plano inteligível, na vontade pura e no plano sensível, no direito como meio de 

proporcionar a coexistência destas liberdades. Em Kant, a autodeterminação é 

propriedade essencial do sujeito que, em sociedade, passa a produzir suas leis, através 

de um procedimento discursivo espelhado em uma situação ideal24.  

 Em relação à questão da assimetria temporal, na fundamentação kantiana a 

mesma não ocorre, uma vez que a concepção do direito é transcendental, isto é, não 

existem as condições de espaço e tempo na formulação do princípio fundamental do 

direito, logo, nem o passado nem futuro da fundação sensível do direito merecem ser 

considerados. 

 Enfim, o problema do regresso infinito do fundamento, em Kant também é, em 

tese, resolvido pela idéia da liberdade. De fato, acima da legislação escrita, o sujeito 

concebe o direito, que funda-se no seu princípio universal, deduzido da liberdade. Essa 
                                                 
22 Estes debates, dada a extensão não têm viabilidade de discussão no presente estudo. 
23 De fato, a proposta inicial de Kant é a investigação dos limites e possibilidades do conhecimento, o que 
o leva a elaborar o método crítico, caracterizado pela autonomia epistêmica. 
24 Alguns estudiosos de Kant admitem que a situação do discurso já se encontra pressuposta na obra deste 
autor, apesar de o mesmo não a desenvolver teoricamente. Esse é o caso de Gomes (2004). 
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idéia, cuja realidade Kant percebe na lei moral, determina que o ser racional tenha uma 

causalidade própria que o faz, além de agir mediante a representação das leis, se dar a 

sua própria lei - autolegislação.  

 Entretanto, este argumento leva a um problema, que é a necessária tendência à 

busca do conhecimento da natureza dessa causalidade. Assim, poderia-se argumentar 

que Kant concede um fundamento inicial para o direito, cujas propriedades são 

demonstradas, entretanto não fornece nenhuma informação sobre a origem ou a possível 

natureza dessa causalidade, deixando, assim, o problema do infinito regresso sem 

solução. 

 Contudo, parece satisfatória a explicação de que a liberdade, como conceito 

metafísico do qual origina-se o direito, é uma idéia com a qual temos que nos contentar 

a conhecer apenas os seus caracteres. A epistemologia kantiana leva à conclusão de que 

nada pode ser conhecido acima da liberdade, uma vez que é um plano que ultrapassa os 

limites da razão humana. Assim, como idéia decorrente da idéia de liberdade, o direito 

tem, pois, um valor somente regulador (o que seria uma resposta negativa à segunda 

pergunta do presente estudo) das ações humanas, não ampliando o que pode ser 

conhecido pela experiência, mas possibilitando o máximo conhecimento desta.  

 Por conseguinte, sobre o direito, assim como sobre a ética, só podemos conhecer 

sua possibilidade de existência prática. Porém, sua fundamentação não pode ultrapassar 

a idéia de liberdade. E por fim, a fundamentação metafísica do direito em Kant, se não 

resolve o problema da regressão infinita, ao menos demonstra os limites e 

possibilidades sob os quais o ser racional pode se arriscar nessa tentativa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Pelo que pôde ser visto no debate proposto, em Kant, tanto a ética quanto o 

direito têm origem e fundamentos em um plano metafísico. Isto determina que estes 

contextos mantenham uma relação de interdependência baseada em sua fonte de origem 

– a idéia de liberdade como causalidade própria da razão. Neste passo, o princípio 

universal do direito e o princípio supremo da moralidade são constituídos por 
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proposições decorrentes da liberdade que tornam necessárias as existências de ambos no 

ser humano, que participa de duas perspectivas – uma inteligível e uma sensível.  

 Assim, parece um engano dizer que a moral pode ser pensada sem a concepção 

‘a priori’ do direito, uma vez que é justamente este que viabiliza a existência da ética no 

plano dos fenômenos. Por sua vez, não se assemelha correta a afirmação de que é 

possível o direito sem que ocorra intelectualmente a concepção pura do dever, uma vez 

que sua base ‘a priori’ – a liberdade – determina concomitantemente a formulação da 

moral e, além disso, proporciona ao direito um objeto – a obrigação – cujo significado 

depende desta. 

 Desta feita, o direito só é possível porque ocorre em um ser participante e em 

contato direto com dois mundos – o físico e o metafísico, sendo que, sem seu baldrame 

metafísico, não passa de uma coação externa impositiva e arbitrária.  

 Entretanto, será que essa fundamentação metafísica é suficiente à satisfação das 

exigências especulativas da razão humana? Será possível resolver os problemas de 

fundação da validade do direito através do argumento da liberdade transcendental? A 

autodeterminação e autolegislação explicadas por uma causalidade incondicionada 

transcendente são suficientes para interromper a série de fundamentos que levam o 

estudioso do direito ao regresso infinito da base da lei jurídica? 
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A ERA DO BIO-PODER, A SOCIEDADE DE NORMALIZAÇÃO E OS 

DIREITOS HUMANOS: UMA LEITURA DE MICHEL FOUCAULT. 

 
Andres Garcia Gonzalez*

 
RESUMO 

Neste artigo tentaremos, a partir das construções de Michel Foucault, observar o papel 

desempenhado pelos Direitos Humanos numa sociedade bio-política. Para isso, 

analisaremos a substituição da soberania clássica pelo bio-poder e o desenvolvimento de 

sua preocupação em gerir a vida. Examinaremos também como esse novo poder, que se 

manifesta através de técnicas de regulação da vida e dos ciclos biológicos, tem 

permeado, cada vez mais, o discurso jurídico, caracterizando o que o autor de Em defesa 

da socidedade chamou de sociedade de normalização. Assim, baseando-nos nas obras 

de Foucault, buscaremos demonstrar que os Direitos Humanos não tem apenas a função 

emancipatória pensada pelos juristas, e que, dentro deste bio-poder, cumprem funções 

de controle e de regulação da vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

BIO-PODER; SOCIEDADE DE NORMALIZAÇÃO; DIREITOS HUMANOS. 

 

ABSTRACT 

In this article we will try, from the constructions of Michel Foucault, to observe the role 

played for the Human Rights in a society bio-politics. For this, we will analyze the 

substitution of the classic sovereignty for the bio-power and the development of its 

concern in managing the life. We will also examine as this new to be able, that if 

manifest through techniques of regulation of the life and the biological cycles, has 

penetrated, each time more, the legal speech, characterizing what the author of Society 

must be defended called normalization society. Thus, basing us in the workmanships of 

Foucault, we will search to demonstrate that the Human Rights do not have only the 
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emancipation function thought by the jurists, and that, inside of this bio-power, they 

fulfill functions of control and regulation of the life. 

 
KEYWORDS 

BIOPOWER; NORMALIZING SOCIETY; HUMAN RIGHTS. 

 
INTRODUÇÃO 

Para Foucault, um dos fenômenos fundamentais do século XIX foi o que 

se poderia denominar de a assunção da vida pelo poder: “se vocês preferirem, uma 

tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do 

biológico ou, pelo menos, uma certa inclinação que conduz ao que se poderia chamar de 

estatização do biológico.” (FOUCAULT, 2005, p. 286) Assim, a vida teria passado a 

integrar o centro das  preocupações políticas dos Estados modernos. Para isso, este novo 

poder necessitou se manisfestar através de técnicas de poder que ao mesmo tempo que 

dividiam espaço com o discurso jurídico tradicional passaram também a colonizá-lo. 

(FONSECA, 2005, p. 109) 

A morte precoce de Michel Foucault impediu que este completasse sua 

obra. Assim, o autor de Em defesa da sociedade não chegou a pensar os Direitos 

Humanos de forma direta. Porém seus depoimentos, cursos e escritos nos deixaram 

elementos capazes de formular uma visão sobre o Direito, e também sobre os Direitos 

do Homem, que não aquela simplista de que estes seriam somente a consolidação de 

relações humanas mais justas. 

 

Da soberania ao bio-poder. 

“Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano 

fora o direito de vida e morte.” (FOUCAULT, 1997, p. 127) Para Foucault, o conceito 

de soberania se encontra fundado no arcaíco patria potestas, ou seja, sobre o direito de 

vida e morte que era concedido ao pater familia romano sobre os seus filhos e escravos; 

assim, era permitido ao pai de família romano retirar-lhes a vida, uma vez que a tinha 

concedido. (FOCAULT, 127, 1997)  

Apesar de derivar do patria potestas, a soberania sempre foi um direito 

de vida e morte de menor grau que este, pois o soberano não poderia exercê-la em 
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termos absolutos e de modo incondicional, mas apenas nos casos em que se encontrasse 

exposto em sua própria existência; seria a soberania, portanto, um poder de vida e morte 

condicionado à  defesa e à sobrevivência do soberano. Desta forma, o exercício do 

direito de vida e morte pelo poder soberano ficaria restrito aos casos de guerra em 

defesa do Estado e de sua própria autoridade – quando o soberano exerceria 

“indiretamente” este direito através das declarações de guerra, ordenando que os súditos 

guerreiem e morram em seu nome –, e nos casos de desobediência da lei – quando o 

soberano poderia exercer de forma direta o seu poder sobre a vida do súdito através da 

pena de morte. (Ibidem, 127) 

Assim, a soberania tradicional, poderia ser resumida a partir da fórmula: 

fazer morrer, deixar viver1. Isto demonstra de forma clara que, desde a Antigüidade, a 

soberania clássica sempre foi exercida como uma ação – fazer morrer – e não por sua 

expressão omissiva – deixar viver. 

 
E talvez se devesse relacionar essa figura jurídica a um tipo histórico de 
sociedade em que o poder se exercia essencialmente como instância de 
confisco, mecanismo de subtração, direito de se apropriar de uma parte das 
riquezas: extorsão de produtos, de bens, de serviços, de trabalho e de sangue 
imposta aos súditos. O poder era, antes de tudo, nesse tipo de sociedade, 
direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; 
culminava com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la. (Ibidem, 
p. 128) 

 

A soberania, como um poder de fazer morrer, exteriorizava-se através da 

lei. A lei é exatamente a forma do imperativo que nasce da promulgação pelas 

instâncias oficiais do poder soberano. A lei nada mais é que o discurso jurídico 

entendido como regra que materializa a expressão do poder soberano. É a lei, portanto, 

como materialidade da expressão oficial da soberania que garante e assegura o uso 

legítimo da força. Esta relação entre soberania e lei, fez com que se tornasse 

indissolúvel a associação entre lei e morte.  É por este motivo que a justiça sempre foi 

simbolizada como balança e espada; a figura da espada refletia tal relação essencial da 

lei com a força e com a morte. Tanto isso é verdade que, para Thomas Hobbes, os 

pactos não valem de nada sem as espadas. É a espada que garante a obediência a 

                                                 
1  A tradução do livro História da sexualidade: a vontade de saber emprega o termo causar a 
morte. Preferimos utilizar a expressão fazer morrer. 
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vontade soberana. Por isso, a imagem da Iusticia sempre teve em uma das suas mãos a 

espada; pois é ela quem garante o equilíbrio dos pratos. 

Porém, o Ocidente conheceu, a partir da modernidade, uma grande 

alteração nestes mecanismos de poder. “O ‘confisco’ tendeu a não ser mais sua forma 

principal, mas somente uma peça, entre outras com funções de incitação, de reforço, de 

controle, de vigilância, de majoração e de organização das forças que lhe são 

submetidas.” (Ibidem, p. 128) Transformava-se agora em um poder “destinado a 

produzir forças, a fazê-las crescer e a ordená-las mais do que a barrá-las, dobrá-las ou 

destruí-las.” (Ibidem, p. 128) 

A evolução do tratamento da pena de morte, que por muito tempo era a 

forma do direito da espada, pode ser tomada como exemplo da substituição da soberania 

clássica pelo moderno bio-poder. “A partir do momento em que o poder assumiu a 

função de gerir a vida, já não é o surgimento de sentimentos humanitários, mas a razão 

de ser do poder e a lógica de seu exercício que tornaram cada vez mais difícil a 

aplicação da pena de morte.” (Ibidem, p. 129-130) 

“Pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi 

substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte.” (Ibidem, p. 130) 

Esta novo poder preocupado com a vida já não se conciliava mais com a 

soberania, devido a relação essencial desta com a morte. Isto fez com que este novo 

poder se manifestasse, a partir do século XVII, através de técnicas que gerissem a vida, 

aumentassem sua força, melhor distribuissem os corpos. A estas duas técnicas de poder, 

Foucault denominou de disciplinas e de controles reguladores.  

A primeira dessas técnicas de poder, que surgiu no século XVII, 

denominada de disciplina – ou anátomo-política do corpo –, centrou-se no corpo 

individual como se este fosse uma máquina, buscando o seu adestramento, a ampliação 

de suas aptidões, a exploração de suas forças, concentrando-se, assim, na sua docilidade 

e utilidade, além da sua integração em sistemas de controle eficazes.(Ibidem, p. 131) 

Para Foucault, a disciplina é um mecanismo para o bom adestramento e para alcançar 

seu objetivo, a disciplina separa, analisa, diferencia, leva seus processos de 

decomposição até as singularidades necessárias e suficientes; é assim uma técnica 

específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 
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instrumentos de seu exercício; a disciplina, portanto, ‘fabrica’ os indivíduos. (Idem, 

1997b, p. 153) 

A outra técnica de poder, que se formou posteriormente, a partir da 

metade da século XVIII, e que de maneira alguma exclui o exercício do poder 

disciplinar, ao contrário, que integra-o, centra-se no “corpo-espécie, no corpo 

transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos.” 

(Idem, 1997, p. 131) Desta forma, “a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o 

nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem 

fazê-los variar.” Tais processos são assumidos por uma série de controles reguladores – 

aos quais Foucault vai dar o nome de uma bio-política da população. (Ibidem, p. 131). 

“A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é 

agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista 

da vida.” (Ibidem, p. 135) Assim, a bio-política e o poder disciplinar aparecem lado a 

lado como técnicas de poder que, conjuntamente, serão utilizadas pelo bio-poder. E Este 

bio-poder por ter se incumbido da vida, não poderia mais se manifestar como lei, como 

expressão soberana e assim relacionada com a morte. Isto seria uma incongruência. 

Assim, estas novas técnicas se exteriorizaram através de um outro imperativo, que não 

precisava ser formalmente posto pelo Estado; e este mecanismo é a norma. Já a 

sociedade que passa a utilizar da norma como expediente de gerência da vida, Foucault 

deu o nome de ‘sociedade de normalização’.  

 
Que, atualmente, o poder se exerça ao mesmo tempo através desse direito e 
dessas técnicas, que essas técnicas da disciplina, que esses discursos nascidos 
da disciplina invadam o direito, que os procedimentos de normalização 
colonizem cada vez mais os procedimentos da lei, é isso, acho eu, que pode 
explicar o funcionamento global daquilo que eu chamaria uma ‘sociedade de 
normalização’. (Idem, 2005, p. 46) 

 

A sociedade de normalização e a ‘colonização do jurídico’. 

No mesmo momento em que ocorria a transformação da soberania 

clássica em bio-poder, deu-se uma multiplicação de aspectos jurídicos relevantes. Tudo 

se passa, portanto, como se tivéssemos neste período histórico, um tempo de explosão 

jurídica, isto é, um grande apogeu da esfera jurídica, porque, justamente, neste período 

surgem os modernos Estados liberais, as primeiras Declarações de Direitos 
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Fundamentais, a primeira geração de Direitos Humanos2. Momento também de 

aparecimento dos grandes corpus, das grandes codificações, em que o corpus de Direito 

Romano é retomado como objeto de interesse científico. Tudo se passa, portanto, como 

se o plano da lei e da codificação fosse, precisamente, o que representasse como o 

fenômeno mais importante no início desta modernidade bio-política. No entanto, 

Focault, numa visão interessante, vai caracterizar esta parte da história do Ocidente 

como a “regressão do jurídico”.  

 
Por referência às sociedades que conhecemos até o século XVIII, nós 
entramos em uma fase de regressão jurídica; as Constituições escritas no 
mundo inteiro a partir da Revolução francesa, os Códigos redigidos e 
reformados, toda uma atividade legislativa permanente e ruidosa não devem 
iludir-nos: são formas que tornam aceitável este poder essencialmente 
normalizador. (Idem, 1997, p. 135-136) 

 

Segundo Foucault, o que ocorre aqui, é um crescimento da norma à custa 

da lei, como se tivéssemos uma relação de oposição entre norma e lei, pois na medida 

em que se acresce a importância da lei, diminui-se o valor da norma, e vice-versa. Ora, 

se houve todos estes fenômenos de valorização do jurídico, como entender então que 

precisamente a lei perca importância? Parece um paradoxo. Como que a lei perde seu 

prestígio justamente no momento em que surgem as primeiras Constituições dos 

Estados liberais? Como podem perder seu valor exatamente no momento em que 

surgem os grandes Códigos, os grandes sistemas de codificação? Como é possível falar 

em uma progressiva perda de importância da lei em relação à norma? Isso se dá desta 

forma, porque, segundo Foucault, a lei está, como já vimos, tradicionalmente associada 

à figura clássica da soberania e, assim, tradicionalmente associada à morte e a espada.  

Ocorre que este novo poder, ou seja, este bio-poder, que se instalou no 

mundo moderno, se preocupa em majorar a vida, em aperfeiçoá-la, e isto não tem sido 

feito através da lei, mas sim das normas.  

 
Uma outra conseqüência deste desenvolvimento do bio-poder é a importância 
crescente assumida pela atuação da norma, à expensas do sistema jurídico da 
lei. A lei não pode deixar de ser armada e a sua arma por excelência é a 

                                                 
2  As primeiras Declarações de Direitos Humanos correspondem ao que Karel Vasak denominou 
primeira geração de Direitos Humanos, em conferência ministrada em 1979, no Instituto Internacional de 
Direitos Humanos, em Estrasburgo. Vasak, para construir tal classificação, se inspirou na bandeira 
francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Foi assim, que, pela primeira vez,  falou-se em gerações de 
Direitos Humanos. 
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morte; aos que a transgridem, ela responde, pelo menos como último recurso, 
com esta ameaça absoluta. (Ibidem, 135)  
 

Se a idade moderna foi a idade dos Códigos, das Constituições e do 

progresso da jurisprudência, então tudo se passa, ou então tudo daria a impressão de 

demonstrar que o mundo moderno é o mundo do pleno desenvolvimento do jurídico e 

do legal, porém, o que faz surpreender qualquer jurista, é que Foucault entende que isto 

é exatamente o que não acontece, porque a sociedade moderna é uma sociedade da 

norma, onde prevalece a normalização, não a legislação. Prevalecem as disciplinas e os 

controles reguladores, são eles que instituem a coesão social a partir de normas. Assim 

este bio-poder, que se compromete com a tarefa de cuidar da vida, terá a necessidade de 

mecanismos que se manifestem através do controle dos corpos e das populações, ou 

seja, dos indivíduos e dos ciclos biológicos.  

E aqui temos, justamente, a forma do poder que corresponde à norma e 

não mais a lei uma vez que ela estava ligada à antiga figura da soberania, e, portanto, ao 

gládio e a morte. Deste modo, este novo poder – que se atribui como tarefa a gestão da 

vida – não precisa do gesto mortal da espada, não necessita, conseqüentemente, deste 

momento fulgurante da execução, que é instantâneo, mas, pelo contrário, ele tem 

necessidade de uma modalidade de atuação que se desdobra em mecanismos contínuos 

de regulação e correção. “Já não se trata de pôr a morte em ação no campo da soberania, 

mas de distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. Um poder dessa natureza 

tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que manifestar em seu fausto 

mortífero.” (FOUCAULT, 1997, p. 135) 

Neste sentido norma não é, para Michel Foucault, um termo sinônimo de 

lei, ou seja, as normas não são imperativos jurídicos emanados da autoridade legislativa 

do Estado. Para ele, uma norma é antes de tudo um padrão, um standart, uma referência 

de medida, uma “regra natural” – ou ao menos admitida como natural. Uma norma não 

precisa ser formalmente posta pela autoridade legislativa ou promulgada pelos 

aparelhos de Estado, mas ela significa o estabelecimento de um padrão de rendimento, 

um padrão de funcionamento, ou seja, de uma unidade de medida para um processo 

qualquer. É isso o que ele quer dizer com a utilização da expressão “regra natural”, ou 

seja, são regras empregadas dentro de uma atividade para conhecer o que pode ser 
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considerado normal. Normas são exatamente aquilo que garante ou sobre o que se 

apóiam os mecanismos contínuos reguladores e corretivos.  

Em uma atividade corriqueira como a de ensino e aprendizagem o que 

pode ser considerado o seu padrão de normalidade? Por exemplo, em um curso de 

Mestrado em Direito o padrão de normalidade é aquele fixado para sua duração, ou seja, 

trinta meses; então, a realização do curso em um prazo tanto superior como inferior à 

trinta meses pode ser considerada um desvio. Assim, padrão de normalidade é aquele 

que se encontra mais próximo da média fixada expressamente através de uma regra que 

funciona como referência; é isto que significa um standart, um padrão de rendimento. 

Conclui-se com isso que uma “regra natural” é aquela que é extraída do próprio 

processo que está sendo medido, é o que se chama regulação. É este o sentido que 

Foucault dá a palavra previdenciário, no sentido de tomar previdência, de prever qual 

seria o conjunto de medidas para a manutenção do ótimo, daquilo que seria o normal, 

isso tanto ao nível do controle regulativo dos ciclos biológicos quanto ao nível das 

disciplinas. 

Então a expressão destas medidas de controle ou desses mecanismos de 

poder se dá justamente a partir de normas, que, como visto, não são leis, não tem o 

estatuto formal das leis, mas é que mais do que as leis elas passam o modo de 

configuração do corpo social, a coesão do corpo social. Significa dizer que o que 

Foucault chama de regressão do jurídico é uma espécie de “colonização do jurídico 

pelos procedimentos de normalização”, ou seja, o próprio direito é colonizado pelas 

disciplinas e pelos controles reguladores, a própria lei passa a funcionar como norma, é 

justamente este o traço da nossa sociedade entendida como “sociedade de 

normalização”. (FOUCAULT, 1996, p. 190). 

Numa sociedade de normalização, o discurso jurídico é colonizado pelos 

procedimentos de normalização, pois a lei passa a funcionar também como norma, ou 

seja, é uma sociedade em que a aplicação da lei passa a ser inserida dentro de técnicas 

de poder que aproximam cada vez mais o direito de outras modalidades do saber que 

tem o seu modo de funcionamento determinado a partir da ‘norma’. Significa dizer, 

portanto, que em uma sociedade bio-política há uma ‘regressão do jurídico’ em proveito 

do normativo e que o âmbito social de onde emerge o saber de tipo normativo passa a 

adquirir uma importância cada vez maior e acaba atraindo pra si, no sentido de integrar 
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aos seus mecanismos, o próprio discurso jurídico. Ora, qual o saber, qual a esfera social 

do saber de onde emanam os mecanismos de disciplina e de controle regulador? Estes 

saberes surgem de áreas de conhecimento como a Ciência política, Antropologia, 

Sociologia, Economia, Psiquiatria, Psicologia, enfim toda essa ampla gama de saberes 

aos quais hoje damos o nome de Ciências Humanas. Desta forma, o Direito passa a 

funcionar, em sociedades modernas, inteiramente acoplado aos outros discursos das 

demais ciências humanas, ou seja, o direito fica cada vez mais permeado por estas 

ciências do homem e isto faz com que cada vez menor seja a participação do discurso 

jurídico tradicional. É por isso que surge, na sociedade contemporânea, a necessidade de 

uma espécie de discurso árbitro, ou seja, cada vez mais se faz necessário um discurso 

legitimador da atuação do jurídico e esse discurso, devido a preocupação política com a 

vida, vai se dando ao nível do desenvolvimento da medicina social, isto é, na nossa 

sociedade há crescimento permanente da medicalização dos comportamentos que se faz 

tanto ao nível dos ciclos biológicos globais quanto ao nível dos indivíduos particulares. 

A cada dia que passa, o discurso médico ganha mais espaço, dividindo com o discurso 

jurídico o exercício do bio-poder e da bio-política. (Idem, 1996, p.189-190)  

Por isso na sociedade atual se desenvolve de forma cada vez mais 

impressionante aquilo que poderíamos chamar de bio-direito, não é por acaso que 

vivemos no âmbito do florescimento absolutamente extraordinário da bio-ética e do bio-

direito. Precisamente nisto é que fica atestada a correção da hipótese de Foucault de 

uma ‘colonização do jurídico pelo normativo’, de uma ‘regressão do jurídico’ a respeito 

de todas as Constituições e de todos os Códigos. Desta forma, o exercício da soberania, 

como um poder de fazer viver e deixar morrer, já não é mais algo que se pode fazer sem 

o aval do discurso médico e sem o aval da medicalização dos comportamentos dos 

corpos-individuais e dos ciclos biológicos.  

Não é mais possível falar em exercício do poder soberano sem levar em 

consideração toda essa rede de saberes, que não tem mais caráter essencialmente 

jurídico, mas tem o caráter cientifico próprio das ciências do homem. É o caso, por 

exemplo, da recente discussão sobre o aborto, em que se visava determinar qual o 

momento do início da vida. É também o caso da enorme polêmica que necessitou até do 

pronunciamento da Suprema Corte americana sobre o desligamento ou não dos 

aparelhos que mantinham viva Terry Schiavo, uma disputa que inclusive teve a 
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manifestação do Poder Executivo através do Governador da Flórida, Jeb Bush, e do 

Presidente da República, George W. Bush, e que levou a Suprema Corte a decidir sobre 

um caso que era típico de deixar morrer. Isto tudo mostra de modo incomparável o que 

significa uma bio-política, um bio-poder, o exercício do poder como um fazer viver, 

deixar morrer, e por isso, o problema consiste, justamente, na condição de exercício da 

soberania ligada à morte, como é que um poder cujo alvo, o campo de incidência é a 

vida, isto é, a utilização das forças do corpo e dos ciclos vitais da população, pode se 

exercer como um direito de matar? Como é que esse direito pode, por exemplo, deixar 

morrer? Essa discussão se tornou evidente neste caso. A questão ligada ao aborto e as 

técnicas de intervenção genética, como o uso de células tronco, também passa por este 

ponto. Cada vez mais surge a necessidade de um discurso árbitro, de um discurso 

“científico” neutro, com quem o discurso jurídico necessariamente partilha o exercício 

do poder. Toda esta discussão se torna importante pois o bio-poder, diferentemente da 

soberania, não é mais o poder de fazer morrer, mas o poder de fazer viver e deixar 

morrer. Precisamente porque a tônica já não esta mais no discurso e na organização do 

direito público em termos de patria potestas, mas sim em termos de bio-política. 

 

O racismo e o poder superlativo de morte. 

Porém, é também na era do bio-poder que esta preocupação política em 

gerir a vida, em fazer viver, se transforma justamente no seu contrário, isto é, que ela se 

assume como um poder superlativo de morte, como um poder de exterminar a própria 

vida. Uma contradição, pois o poder que toma seu cargo a gestão da própria vida se 

transforma em um poder de extermínio da própria vida, não somente da vida individual 

como também de toda uma população. (Idem, 1997, p. 13) Para usar uma terminologia 

posteriormente empregada por Agamben, esta contradição ou este movimento de 

conversão no seu contrário faz da bio-política uma tanatopolítica. 

O poder atômico, que é apenas uma das figuras dessa contradição, “não é 

meramente o poder de matar, segundo os direitos concedidos a todo o soberano, milhões 

e centenas de milhões (afinal de contas isso é tradicional).” (Idem, 2005, p. 303) O 

soberano sempre teve o direito de matar, basta pensarmos a situação em que os 

exércitos são mandados para a guerra.  
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Mas o que faz com que o poder atômico seja, para o funcionamento do poder 
político atual uma espécie de paradoxo díficil de contornar, se não totalmente 
incontornável, é que, no poder de fabricar e de utilizar a bomba atômica, 
temos a entrada em cena de um poder de soberania que mata, mas igualmente 
de um poder que é o de matar a própria vida. De sorte que nesse poder 
atômico, o poder que se exerce é capaz de suprimir a própria vida, e de 
suprimir-se em consequência como poder de assegurar a vida. (Ibidem, p. 
303) 
 

Presenciamos episódio como este na Segunda Guerra Mundial quando 

duas cidades japonesas, Nagasaki e Hiroshima, foram atingidas por bombas atômicas. 

Exemplos como estes facilitam a vizualização do momento em que um bio-poder se 

apresenta com um poder tanatológico, um poder de morte. Mas não de promover a 

morte no sentido tradicional, de uma pessoa ou de um grupo de pessoa, mas de 

extermínio global, pelo menos no ponto de vista da possibilidade, da vida, são 

populações inteiras que agora que podem ser exterminadas. Isto é um paradoxo, um 

paradoxo incontornável, na medida em que um poder que se da por tarefa assegurar a 

vida se apresenta com um poder superlativo de matar. Desta forma, um poder que 

assume as consequências da utilização de uma, ou melhor, de duas bombas atômicas, é 

um poder que suprime a si mesmo como um poder que promove, que gera, que assegura 

a vida, é, assim um poder que faz o seu contrário, produzindo a morte. 

Para que o bio-poder pudesse se converter no seu contrário foi necessário 

a utilização de um mecanismo que o iniciasse, e este mecanismo para Foucault foi o 

‘racismo’. 

 
Como vai se exercer o direito de matar, e a função de assassino, se é verdade 
que o poder de soberania recua cada vez mais, e que ao contrario, avança 
cada vez mais o bio-poder disciplinar ou regulamentador? Como um poder 
como este pode matar, se é verdade que se trata essencialmente pra ele de 
aumentar a vida de prolongar a sua duração de multiplicar a suas 
possibilidades, de desviar os seus acidentes ou entao de compensar a suas 
deficiencias? Como nessas condiçoes é possivel para um poder politico matar 
reclamar a morte pedir a morte, mandar matar, dar a ordem de matar, expor a 
morte, não so seus inimigos, mas mesmo seus proprios cidadaos? Como esse 
poder que tem essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? 
Como exercer o poder da morte, como exercer a funcao da morte num poder 
politico centrado no bio-poder? É aqui creio eu que intervem o racismo. Não 
quero de modo algum dizer que o racismo foi inventado nessa época, ele 
existia há muito tempo, mas eu acho que funcionava de outro modo, o que 
inseriu o racismo nos mecanismos do Estado foi mesmo a emergencia deste 
bio-poder, foi neste momento que o racismo se inseriu como mecanismo 
fundamental do poder, de tal modo, tal como se exerce nos estados 
modernos, e faz com que quase não haja funcionamento do estado que em 
certo momento, em certo limite, em certas condicoes, não passe pelo racismo. 
(Ibidem, 303-304) 
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Para Foucault, o racismo é tomado num sentido muito amplo, como uma 

tática, ou uma estratégia que consiste justamente em introduzir separações neste 

contínuo da vida, em estabelecer diferenças dentro da vida global da população e, ainda, 

ao estabelecer esta clivagem, identificar o que deve morrer e o que merece viver. Desta 

forma, o racismo é, primeiramente,  

 
o meio de introduzir afinal, neste domínio da vida de que o poder se 
incumbiu, o corte, o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. No 
contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção 
das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas raças como boas e 
de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de 
fragmentar este campo biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira 
de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. 
(Ibidem, p. 304) 
 

É isto que ele quer dizer com “fragmentação do campo biológico”, não 

somente a forma de identificar raças superiores e raças inferiores, mas dentro de uma 

própria população, mas no interior da população, fazer a diferenciação de grupos que 

devem ser eliminados. É isto que significa dizer que o Estado moderno, como bio-

poder, não pode funcionar sem ser racista.  

 
Em resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico no interior 
de um domínio considerado como sendo precisamente um domínio biológico. 
Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de raças 
ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdvidir a espécie de que ele se 
incumbiu em subgrupos que serão precisamente, raças. (Ibidem, p. 304-305) 

 

Essa seria a primeira função do racismo, porém, além dessa função, o 

racismo cumpre um segundo papel ao estabelecer uma relação positiva, que é uma 

espécie de transformação nas condições do bio-poder no antigo direito de guerra. A 

função positiva do racismo vai ser possibilidade de se declarar uma guerra para a 

eliminação do perigo biológico. É justamente através desta função, a função positiva de 

fazer a guerra, é que vai permitir que o bio-poder e a bio-política exerça a sua função 

assassina. “O racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida e a morte do outro, 

uma relação que não é uma relação militar e guerreira de enfrentamento, mas uma 

relação de tipo biológico” (Ibidem, p. 305), e veja a importância disto:  

 
quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os 
indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em 
relação a própria espécie, mais eu – não enquanto indivíduo mas enquanto 
espécie – viverei, mais forte serei, mais vigoroso serei, mais poderei 
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proliferar. A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em 
que seria minha segurança pessoal, a morte do outro, a morte da raça ruim, da 
raça inferior (ou do degenerado ou do anormal), é o que vai deixar a vida em 
geral mais sadia; mais sadia e mais pura. (Ibidem, p. 305) 
 

 Isto quer dizer que este combate eugênico se faz agora, dentro da bio-

política, como uma atitude altruísta, que a eliminação de todos os elementos 

corrompidos e degenerados se faz em nome não de um proveito pessoal, mas em nome 

da melhoria da espécie. É neste sentido que o funcionamento do poder moderno como 

bio-poder é necessariamente racista. 

A contradição que esta engendrada no interior da bio-política pode ser 

tão grande que esse poder que é um poder que se dá como tarefa assegurar a vida se 

transforma num poder absoluto de morte. Este é o paradoxo. Ou seja, o bio-poder para 

poder se exercer integralmente como poder soberano tem que achar sempre alguma 

superfície de aplicação do poder de morte, ele tem que demarcar fronteiras de vidas que 

são dignas das que não são dignas de ser vivida, até o limite em que a própria vida passa 

a ser vista como indigna de ser vivida nessas condições.3  

A tese que Focault levanta aqui antes de Agamben, é justamente essa, o 

bio-poder a bio-política, porque funciona como domínio integral sobre a vida, precisa se 

exercer na sua parte mortal sempre sobre alguma coisa que se apresenta objetivamente 

como inimigo, portanto a bio-política sempre tem que traçar uma zona de oposição, uma 

fronteira de separação, com aquilo que ela tem forçosamente que considerar como 

indigno de viver precisamente para poder conservar aquilo que é a vida digna de ser 

vivida, ou seja, justamente para atuar como poder de vida, ela tem que produzir a morte 

daquilo que ameaça a qualidade da vida. 

 

Bio-poder e Direitos Humanos. 

Giorgio Agamben, dando prosseguimento a algumas construções teóricas 

deixadas por Michel Foucault” (GIACÓIA JÚNIOR, p.10), observa que as primeiras 

Declarações de Direitos do Homem e do Cidadão representariam o momento em que se 

dá a “inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do Estado-nação.” 

(AGAMBEN, 2002, p.134) Assim, é na identificação entre nascimento e nação, ou seja, 

                                                 
3  Giorgio Agamben, em sua obra Homo saccer, analisa a questão da vida indigna de ser vivida ao 
comentar um texto sobre a eutanasia de Biding. 
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entre cidadania e nascimento – como se o nascimento fosse por si só, como realidade 

biológica, elemento fundante da nação –, é que se dá a inscrição da vida biológica no 

domínio do poder soberano. Desta forma, para Agamben, o nascimento torna-se nação e 

a nação é justamente o espaço jurídico político de exercício da soberania, do poder 

sobre a vida – do bio-poder. Assim, “a política ocidental é, desde o início, uma 

biopolítica e, deste modo, torna vã toda tentativa de fundamentar nos direitos do 

cidadão as liberdades políticas.” (AGAMBEN, 2002, p. 187) Portanto, não é possível, 

para Agamben, compreender o desenvolvimento e a vocação ‘nacional’ e bio-política 

do Estado moderno dos séculos XIX e XX, se esquecermos que em seu fundamento não 

está o homem como sujeito político, livre e consciente, mas, antes de tudo, o que está 

em sua base é a vida nua. Com o simples nascimento, na passagem de súdito a cidadão, 

é  que a vida do indivíduo passa a ser investida pelo princípio da soberania. Isto é o que 

demonstra claramente como os Direitos Humanos funcionam introduzindo a vida do 

homem no poder e na política.  

E por este fato devemos ignorar os Direitos Humanos ou vê-los como o 

grande mal da nossa sociedade? Claro que não. É com esta maneira de pensar 

maniqueísta que devemos romper. O fato dos Direitos Humanos terem surgido ao 

mesmo tempo que o bio-poder não os torna algo totalmente negativo. Porque na 

verdade os Direitos Humanos são as duas coisas, é avanço, é de fato consolidação de 

um certo asseguramento de liberdades públicas contra o poder arbitrário do soberano, 

mas é também, integração na nova modalidade de dominação que se instala como bio-

política. É portanto, as duas coisas ao mesmo tempo. 

Ora, é possível se negar que existe uma função emancipatória das 

declarações de Direitos Humanos? É possível negar que existe um lado positivo na 

conquista de direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos? Há alguém que 

negue isto? O próprio Karl Marx em suas obras – Ideologia alemã e Introdução a 

crítica da filosofia de Hegel – acredita ser inegável que a emancipação política, sob a 

forma do Estado burguês, representa enorme vantagem em relação a organização das 

relações sociais sob a forma do feudalismo, porém isto não retira dele o seu traço de 

dominação – isto na visão de Marx –, ou seja, para Foucault, isto não faz da sociedade 

moderna a emancipação da humanidade.  
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Assim, não resta a menor dúvida que as conquistas de direitos humanos 

efetivamente representam um avanço em termos de promoção jurídico-política das 

liberdades públicas; e que, além disso, são uma conquista cultural, sem nenhum 

exagero, uma conquista civilizatória. Agora, isso não significa que devemos fechar os 

olhos para a função histórica dos Direitos Humanos e para o papel que eles 

desempenham como elementos que integram os dispositivos da bio-política. Portanto, 

não se trata de ignorar e de jogar fora as conquistas que foram implementadas e 

consolidadas pelo moderno constitucionalismo, pelo contrário, trata-se de ver que a 

própria proclamação dos Direitos Humanos faz parte de um movimento global de 

reorganização da sociedade que se configura como uma sociedade política onde o poder 

é exercido diretamente sobre a vida. É fora destas armadilhas criadas pelo bio-poder que 

devemos pensar um novo Direito capaz de estabelecer relações humanas mais justas e 

que possam contribuir com a emancipação humana. 
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INSEPARABILIDADE ENTRE CONHECIMENTO JURÍDICO A CIÊNCIA DA 

CULTURA E A REALIDADE CIENTÍFICA. 

 

Antônio Walber Matias Muniz∗

 

RESUMO 

 Este estudo envolvendo epistemologia jurídica tem a pretensão de analisar aspectos 

importantes do conhecimento jurídico, da ciência da cultura e da realidade científica, 

evidenciando sobre a viabilidade de inseparabilidade entre os mesmos. A escolha do 

tema prende-se à possibilidade de se refutar à título de análise o conhecimento vulgar e 

religioso, a ciência da natureza e a realidade em seus demais aspectos. A metodologia 

empregada é resultante de pesquisa bibliográfica e anotações de sala de aula na 

disciplina de epistemologia jurídica no curso de mestrado da Universidade de Fortaleza. 

Conclui-se pela possibilidade de inseparabilidade entre conhecimento jurídico, ciência 

cultural e realidade científica.   

 

PALAVRAS CHAVE 

CONHECIMENTO JURÍDICO; CIÊNCIAS DA CULTURA; REALIDADE 

CIENTÍFICA.  

 

ABSTRACT 

This study involving juridical epistemology has the pretension to analyzing important 

aspects of the juridical knowledge, of the science of the culture and of the scientific 

reality, evidencing about the viability of inseparabilidade between the same ones. The 

choice of the theme is arrested to the possibility of refuting it as analysis the vulgar and 

religious knowledge, the science of the nature and the reality in their other aspects. The 

used methodology is resulting from bibliographical research and classroom annotations 

in the discipline of juridical epistemology in the course of master's degree of the 
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University of Fortaleza. It is concluded by the inseparabilidade possibility among 

juridical knowledge, cultural science and scientific reality.     

 

WORD KEYS 

JURIDICAL KNOWLEDGE; SCIENCES OF THE CULTURE; SCIENTIFIC 

REALITY.  

 

 

INTRODUÇÃO  

 1. A epistemologia jurídica visa o estudo dos problemas jusfilosóficos 

fundamentais caracterizando-se como ramo da filosofia do direito que busca solucionar 

o problema do conhecimento jurídico. Epistéme vocábulo de origem grega que significa 

ciência e logos, estudo, literalmente Estudo da Ciência do Direito. Esse estudo vincula-

se à dois sentidos: amplo quando atua como teoria do conhecimento jurídico em todas 

as suas manifestações (conceitos, raciocínio jurídico, proposições) e estrito quando 

submete-se a estudar os pressupostos, características do método, do objeto, do saber 

jurídico e de verificar suas relações e princípios.A epistemologia preocupa-se com a 

natureza e validade do conhecimento científico verificando as suas relações com as 

demais ciências. 

   O conhecimento científico origina-se a partir da observação, interrogação, 

decifração, registro, decisão, exercidas pelo sujeito. Trata-se de um conhecimento 

preciso, crítico, metódico, sistêmico e que requer comprovação de suas hipóteses, cujo 

desenvolvimento se dá por procedimentos ordenados. É um conhecimento especializado 

por onde o cientista tem a tarefa de compreender as partes que construirão o todo, 

embora seus estudos não se desvinculem da realidade fato este que prenuncia uma 

compreensão do geral.  

 Afirma Miguel Reale1 (1963, p.50) que “o conhecimento científico não é 

conhecimento do particular em si, destacado como algo que não se situe numa ordem de 

realidades ou de atos, mas conhecimento do geral, ou do particular em um sentido de 

generalidade”. É conhecimento que se dissemina entre os homens por meios de teorias. 

                                                 
1 Miguel Reale in: Filosofia do direito. 3 ed. São Paulo: Saraiva,1962. 
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 Segundo Urbano Zilles2 (1994, p.160) de modo transcendente quanto aos fatos, 

verificável pela experiência, orientado por hipóteses confirmadas ou não falsificadas e 

preditivo na medida em que se funda em leis e informações específicas e fidedignas, 

relativas ao estado de coisas atual ou passado. 

 Bom afirmar que o conhecimento científico é processual e para tanto, se serve de 

realidades, deve partir de algo, este algo se refere aos fatos ou problemas. Dessa forma 

o cientista ao deparar-se com um fato buscará para ele soluções calcadas a partir da 

elaboração de teorias. Em seguida, realizará testes criteriosos e rigorosos com o fito de 

estabelecer validade à solução mais exitosa. 

 Nesse sentido e desenvolvendo raciocínio construído a partir de observação de 

relações humanas com a natureza constata-se que é impossível dissociar as 

conseqüências provocadas no equilíbrio do organismo humano da carne consumida 

originada do abate de uma rês que acabara de ser derrubada nas areias de um parque de 

vaquejada e remetida a matadouro público. Aquela carne dotada de elevada tensão 

nervosa, de ansiedade, medo e outras características sentidas pelo boi será a mesma que 

consumida pelo ser humano propiciará a este a internalização do mesmo estado de 

tensão, ansiedade e desequilíbrio no seu organismo oriundo daquela condição em que se 

encontrava aquele animal. Entende-se tratar de um procedimento natural, e não se pode 

dissociar uma coisa da outra, pois seria teoricamente inconcebível que aquele estado em 

que se encontrava aquele animal, nos momentos que antecederam a sua morte, em nada 

interferirá no organismo daquele que venha a ingerir a sua carne.  

 É nesse sentido que se busca discorrer sobre a temática desse trabalho 

pressupondo que, em decorrência da existência de fenômenos, esses três elementos, 

objeto de estudo da epistemologia, não podem ser observados apenas de modo estanque. 

Por tal razão pretende-se ao final constatar que: não há conhecimento jurídico que não 

seja científico e nem que não faça parte de uma realidade também científica que se 

materializa nos fatos.   

 Na elaboração do presente trabalho fez-se levantamento bibliográfico e anotações 

de sala de aula, na disciplina Epistemologia Jurídica ministrada na primeira turma do 

curso de doutorado em Direito na Universidade de Fortaleza, constituindo-se na base 

teórica que sustenta a organização e construção dos conceitos expendidos. Cada etapa 
                                                 
2 Urbano Zilles in: Teoria do conhecimento. EDIPUCRS, 1994. 
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do trabalho versa sobre uma área de análise escrita para ao final se estabelecer uma 

conexão com o todo.  

 Na rota do desenvolvimento abrange-se conceitos e concepções sobre o 

conhecimento científico-jurídico, ciências culturais e realidade científica enaltecendo 

aquilo que é real e identificado como tal sob argumentos inerentes à ciência, 

desprezando-se as demais formas de conhecimento científico, as ciências da natureza e 

as noções de realidade que envolve a linguagem e a cultura como seus fundamentos.    

 
I. CONHECIMENTO JURÍDICO 

 Diz-se que os sete sábios da Grécia dotados de realidades divinas, Tales de 

Mileto, Pítaco de Mitilene, Brás de Priene, Sólon, Cleóbulo de Lindo, Míson de Quene 

e Quilón da Lacedemônia3 inventaram a sabedoria da pólis. No universo espiritual da 

pólis encontra-se o homem, sujeito em constante transformação que, além de natureza é 

cidadão.  

 Esses homens que escaparam ao dilúvio de Deucalião tiveram que organizar a 

Polis, inventar leis e todos os vínculos que reúnem as partes de uma cidade. Essa 

invenção chama-se sabedoria, a sabedoria de que foram providos os Sete Sábios. 

Também foram eles que sobreviveram às primeiras crises, as mais efusivas de natureza 

econômica, porém, revestidas na origem e forma de efervescência religiosa ao mesmo 

tempo em que social. Crises estas que nas condições próprias das cidades conduziu ao 

nascimento de uma reflexão moral e política encarando de modo positivo os problemas 

da ordem e da desordem no mundo humano.  

 Mais adiante, em sua obra A Política4 Aristóteles observava que o religioso, o 

jurídico e o social podem achar-se associados num mesmo esforço de renovação 

concebendo esse processo como de caráter natural da Pólis, pois esta é como se fosse 

uma família ampliada haja vista formar um agrupamento de aldeias e que por sua vez , 

reuniam núcleos familiares os quais exercitam uma espécie de consangüinidade por 

meio da alimentação à mesma mesa e operando entre convivas uma identidade de ser.  

 Permeados pelo sentimento de que eles são de alguma maneira irmãos, na 

hipótese de cometimento de crimes, um assassínio de um concidadão, por exemplo, 

                                                 
3 Pierre Grimal. Dicionário de Mitologia. 
4 Aristóteles, Política, 1252 b 15. 
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possa provocar no corpo social o mesmo horror religioso, o mesmo sentimento de 

impureza. Platão, no Prólogo do capítulo IX das Leis dirigido ao direito criminal, afirma 

que tais atos resultam de uma verdadeira obsedação pelo pensamento de atos ímpios e 

criminosos e que os legisladores devem considerar o criminoso um possesso, um furioso 

enlouquecido e possuído de impureza ancestral.  

 Dessa forma o legislador deve antes de aplicar penas repressivas agir sobre os 

maus por uma magia purificante de modo que a mágica faça voltar a ordem e a saúde do 

delinqüente analogamente como se possível restabelecer a calma e a moderação nas 

cidades conturbadas pelas dissenções e pela violência.  

 Nesse ambiente pré-jurídico concebe-se o começo do desenvolvimento do 

conhecimento jurídico, do direito propriamente dito, como atrelado a certo clima 

religioso. À origem de um movimento místico correspondente a uma consciência 

comunitária mais exigente uma vez que reconhece que um ato privado engendra um 

sentimento de estar coletivamente comprometido.  

 Entretanto, as aspirações comunitárias vão se inserir na realidade social e orientar 

um esforço de legislação e de reforma remodelando a vida pública e encarnando a 

existência de instituição judiciária na organização política no que terminam por 

transportar-se ao plano de um pensamento positivo característica de uma mutação 

intelectual quanto ao advento do conhecimento jurídico propriamente dito. O que passa 

a valer, além da ação renovada do juiz é que a atividade judiciária contribuirá para 

elaborar a noção de uma verdade objetiva a qual o processo antigo ignorava. 

(VERNANT 1986 p.48-57).  

 Com essa possibilidade pode-se conceber conhecimento jurídico expressado pelo 

direito quando este direito, do ponto de vista epistemológico nas categorias da essência 

e da existência, não é o direito em si. O direito está sendo porque não pára. Porque as 

partes envolvidas em determinada realidade se transformam. Não ficam parados. 

Consequentemente o direito é anti-dogmático em razão de que os fatos evoluem se 

modificam na medida em que a realidade é alterada.  

 

II. CIÊNCIAS DA CULTURA 

 O termo ciência nos dá a medida precisa da confusão estabelecida desde o ponto 

de partida na órbita pré-socrática. (SILVA, 1992. p.150-151) O conceito de ciência com 
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o passar do tempo foi ganhando contornos mais abertos e ao mesmo tempo construindo 

uma atmosfera paradoxal haja vista quando mais afunilado o estudo de determinado 

objeto mais imprecisos os limites de certeza que se lhe atribuem.  

 É como afirma Bachelard5 (1969, p.9-10) se referindo à ciência como um produto 

do espírito humano elaborado em conformidade com as leis do nosso pensamento e 

adaptado ao mundo exterior. Dessa forma está no homem a justificativa de aparente 

contradição por ser o homem o referencial primeiro para construção de qualquer 

conceito. Justifica-se assim a incerteza e imprecisão dada à ciência. 

 Neste novo espaço temporal o que caracteriza a ciência é a falsificabilidade de 

suas asserções estas se inabaláveis e irrefutáveis não são consideradas proposições 

científicas. Resultam no dogmatismo, produto exclusivo do espírito humano. É de se 

dizer que o conhecimento advindo da ciência refere-se a tudo que metodologicamente 

demonstre garantia de validade, ou seja, desprovido de aspirações imutáveis.  

 No mundo moderno segundo Oracy Nogueira6 com o aparecimento da imprensa e 

a expansão da educação escolar, lado a lado com outros fatores de democratização, 

atenuou-se a brecha entre a cultura popular e a dos círculos educacionalmente mais 

sofisticados. Emerge daí duas correntes, uma humanista e outra cientificista voltada 

para o cultivo da ciência a ela associada.  

 No que se refere ao estabelecimento do discurso humano com tom religioso, 

estético e do senso comum, estes ficaram distanciados e estranhos na medida em que se 

pode considerar que a ciência moderna adquiriu expressão filosófica a partir do século 

XVII com Francis Bacon, René Decartes, Thomas Hobbes e John Locke. Todo aquele 

conhecimento produzido até àquela época torna-se ascendente de um corte 

epistemológico resultante do novo discurso científico por estes pensadores produzido. 

 Traduz-se esse momento da história como um período de transformação da 

ciência, antes um objeto estranho às nossas vidas, hoje um objeto familiar e próximo 

capaz de conceber uma relação entre o eu e a coisa, sustentáculo de uma relação 

epistemológica, conhecimento sempre provisório e incompleto, sujeito a críticas e 

retificações. (ALVES FILHO, 2000. p.86-118). 

                                                 
5 Gaston Bachelard. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: contraponto, 1999. 
6 Oracy Nogueira. O objeto das ciências humanas. S/D. 
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  A ciência objetiva descobrir uma ordem visível que transforme os fatos de 

enigma em conhecimento. Busca-se através dela construir o conhecimento humano com 

base na sistematização, na organização dos fatos que se entrelaçam e se relacionam. 

Razão pela qual o pensamento jurídico sofreu os impactos da transformação do discurso 

científico (PERELMAN, p.91) no que mais tarde viria a se cristalizar com o surgimento 

do positivismo jurídico incentivado pelos positivismos científico e filosófico. (COMTE, 

1976).  

 As ciências da cultura representam uma teoria que preside e comanda a ação, ou 

seja uma produção teórica originária perpetrada pelos indivíduos que atuam ante um 

resultado combinado de herança genética e cultural. Nenhum grande fato da história 

excedeu em importância e conseqüência no mundo operando na transformação do 

mundo por meio do domínio da inteligência humana que a ciência e a fé que nela se 

credita. ROÇAS, Abelardo7 (1920, p.150) constata-se que a razão podia pelo método 

chegar a tudo compreender e explicar, no que as afirmações da ciência constituiriam as 

únicas verdades do mundo.   

 As Ciências da cultura dizem respeito às coisas, na conotação mais próxima da 

filosofia (VASCONCELOS, 2001, p.9) e na perspectiva dos fatores que determinam o 

comportamento do homem.  Nela os padrões e referências adotados pelo homem 

operam interferindo e motivando a análise que incide sobre os objetos e determinando o 

resultado da produção científica. Segundo Marques Neto8 (2001, p.70) o ponto de 

partida de qualquer investigação científica é o conhecimento acumulado cuja iniciativa 

é do sujeito que partirá do racional ao real.  

 Não se pode, portanto enxergar a ciência como parte isolada da realidade. José de 

Albuquerque Rocha9 (1996) diz que “a ciência é a teoria do real” Veja-se o que ocorre 

no período grego quando da evolução do surgimento do conhecimento jurídico. Vai-se 

da inexistência do direito ao surgimento do mesmo. Do direito com fundo no 

sentimento religioso e depois calcado na verdade objetiva e particularizada. Essa é a 

sistematização que a ciência pode proporcionar e faz isso mediante uma análise de uma 

realidade, que também não pode ser dissociada do conhecimento e da ciência. 

                                                 
7  Roças. Civilização e democracia. New York: J.J. Little & Ives, (1920 p.150). 
8 Agostinho Ramalho Marques Neto. A ciência e o direito: conceito, objeto e método. 2001 p. 70. 
9 José de Albuquerque Rocha. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1996. 
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 A ciência jurídica estuda o fenômeno jurídico em todas as suas manifestações e 

momentos. Compreende, pois, o estudo de um fato jurídico desde as suas manifestações 

iniciais até aquelas em que a sua existência se aperfeiçoa. A ciência estuda o fenômeno 

jurídico concretizado no espaço e no tempo.  

 

III. REALIDADE CIENTÍFICA 

 A definição de realidade em seu aspecto amplo é tarefa da filosofia e não da 

ciência. Ao cientista, determinados setores da realidade enquanto o filósofo se ocupa da 

compreensão, de como o homem percebe e compreende o mundo instaurando a sua 

realidade, dentro da qual está a ciência. Dessa forma, a realidade como um todo jamais 

poderá ser objeto de estudo de uma única ciência, pois não há uma realidade una e 

indivisível, e sim tantas quantas são as ciências que as constroem. 

 A realidade científica advém de um mito construído em seu entorno e que antes 

era ocupado pela teologia. Qualquer desvio das escrituras era tido como heresia. A 

ciência inverteu essa lógica conquanto o poder da ciência na definição da realidade 

deriva-se de sua enorme força para transformar o mundo e até reduzi-lo a pó, destruir a 

própria realidade. Para a ciência a realidade é a revelação de certos aspectos do mundo 

tais como eles se apresentem ao ser humano, quando este lança-lhe questões. 

 Para PETER L. BERGER e Thomas Luckmann realidade é o que é construído 

socialmente e a sociologia do conhecimento deve analisar o processo em que este fato 

ocorre. Dois termos se destacam: a realidade e o conhecimento (certeza de que os 

fenômenos são reais e possuem características específicas). Os fenômenos sociais 

ocorrem independentes de minha vontade.  

 Também a realidade é concebida como uma qualidade pertencente a fenômenos 

que reconhecemos e que têm um ser independente de nossa volição (não podemos 

desejar que não existam) O homem que habita no mundo que é real para ele embora em 

graus diferentes, e conhece, com graus variáveis de certeza que este mundo em que vive 

possui tais ou quais características. O sociólogo indaga sobre as diferentes realidades, 

sobre as relações e as diferenças entre elas e as sociedades respectivamente. O filósofo 

nada considera como verdadeiro. Ele busca distinguir o que é válido e inválido daquilo 

que se afirma do mundo.  

6068



 

 A realidade em que habitamos tem sua definição ditada pelos grupos sociais e 

culturais a que pertencemos. Para Arnaldo Vasconcelos o real é a idéia que se tem sobre 

a coisa. Idéia enquanto essência. Nesse aspecto, a realidade posta não se cria a exemplo 

do Mar. Por outro, há realidade que você cria e nomina como a palavra navio. A palavra 

não é a coisa, pois ela pode ter outro nome. 

 

IV. CONHECIMENTO JURÍDICO, CIÊNCIAS CULTURAIS E REALIDADE 

CIENTÍFICA. 

 A ciência funciona para a realidade através de modelos. Uma teoria científica 

representa determinado aspecto da realidade, dentro de seu campo específico de 

significação. Logo há realidades científicas. Os modelos científicos são formas de 

construir o real dentro de seu particular. A realidade construída pela ciência vai se 

transformando paulatinamente. E deve ser relativizada, pois parte de nossa humana 

percepção da realidade. O mundo do cientista é o mundo em que ele vive. O mundo real 

e aquele que expressa o seu grau de cultura. 

 O conhecimento científico é indiscutivelmente uma conjectura. Do ponto de vista 

jurídico expressado pelo direito, este é fato. O fato jurídico, que constitui a matéria do 

direito é com antecedência humano, social, econômico ou moral. O direito por não 

existir por si, necessita de um fato da realidade social para a sua criação. A ciência 

cultural é fato. A ciência cuida de fatos. A realidade científica é fato. O ato de conhecer 

implica a apreensão de um objeto pelo sujeito.  

 As ciências culturais também representam uma teoria que preside e comanda a 

ação, ou seja, uma produção teórica originária perpetrada pelos indivíduos que atuam 

ante um resultado combinado de herança genética e cultural. As ciências culturais se 

circunscrevem à realidade. Considerando-se o que afirma Francisco Duarte Junior sobre 

a existência de realidades, cada vez que mudamos a nossa perspectiva sobre o mundo 

temos uma realidade sobre a nova face dele. Construímos uma nova cultura. 

 Do ponto de vista cultural a realidade é um conceito complexo, pois toda 

construção humana trabalha com o real ou tem nele o seu fundamento ou ponto de 

partida ou chegada. Assim como a cultura, a realidade não é dada e sim construída. A 

realidade é múltipla. Ela se aproxima da consciência. A sua construção depende do 

modo como o conhecimento é disposto na sociedade. Ela é criada por meio das 
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instituições que lhe dão uma estrutura social e passa a ser condicionado por essas 

instituições. 

  Sendo a realidade construída pela ciência é uma realidade de segunda ordem, 

construída sobre as relações do dia-a-dia que o homem mantém com o mundo. Nestas 

relações está a verdadeira realidade. A realidade mais próxima do real é a da vida 

cotidiana, não é a da ciência como um todo.  A realidade que gera cultura e a cultura 

que é gerada pela realidade. Daí o conhecimento jurídico, expressado pelo direito, e 

decorrente do fato social não ser (essência) e sempre está sendo, (existência), pois é 

constituído de fatos e esses fatos surgem no cotidiano e cada fato tem as suas 

especificações diante do real.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir afirmando que o conhecimento científico se diferencia do 

conhecimento vulgar pela distinção existente entre o objeto real e o objeto do 

conhecimento. Ele não é mera reprodução do real, mas uma transfiguração deste em 

estruturas teóricas que sobre ele agem e o transformam. 

 Que a ciência é a teoria do real. “A ciência enquanto conhecimento qualificado, e 

o objeto é a coisa sobre a qual versa este conhecimento qualificado que é a ciência”. O 

conhecimento científico lida com o real 

 Que o conhecimento científico apresenta aspectos objetivos e subjetivos quanto a 

sua construção. Sua principal característica é a falsificabilidade e impossibilidade de 

pretensões absolutas. O ato de conhecer dá-se pela desconstrução de conhecimentos 

estabelecidos.   

 Que a processualidade do conhecimento científico, considerado a partir de uma 

conjectura que poderá ou não ser confirmada, sendo confirmada ela representará uma 

coincidência entre o fato e a idéia o que para o cientista significará o alcance do 

conhecimento e a verdade objetiva. 

 Diferente das ciências da natureza, as ciências culturais têm como método a 

compreensão. As construções intelectivas do mundo da cultura a título de compreensão 

são as bases para a concretização dos estudos científicos e o seu vetor epistemológico 

sempre toma o caminho do racional para o real. É o conhecimento científico parcial e 

insuficiente e a dúvida permanente é o pressuposto fundamental. 
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 No ambiente das ciências culturais a construção do mundo tal qual almejamos 

depende da intervenção do indivíduo em toda a sua dimensão, sujeito das ações, 

combinação da genética e da cultura, da natureza e do homem. 

 Que o conhecimento jurídico expressado pelo direito enfrenta mutações em duas 

direções: a primeira no mundo dos fatos e a segunda no mundo dos valores. O mundo 

dos valores é a razão de ser do espírito e o ânimo de dado momento e reproduzido pelo 

legislador. O mundo dos fatos é o mundo responsável pelo cotidiano das pessoas. Todas 

as vezes que o conhecimento jurídico faz uma descoberta, está reaberta a possibilidade 

de aperfeiçoar aquilo que se descobriu. Tal conhecimento progride da luta dialética 

entre o que é e o que deveria ser, na medida em que o direito não é, está sendo. E assim 

é o conhecimento jurídico expresso pelo direito porque a idéia de aperfeiçoamento está 

no homem e esse homem é constantemente mutável. 

 Em suma, quando se separa a ciência da filosofia e a filosofia da ciência, não 

teremos mais ciência e nem mais filosofia. Seguindo esse raciocínio teríamos: a) ciência 

fora de uma realidade e conhecimento científico desvinculado de comprovações em 

uma determinada realidade? Não.  b) Na medida em que se faz história dos conceitos e 

teorias científicas bem como as exitações do próprio teórico estaríamos dissociando 

ciência de realidade? Não. c) Seria a ciência a reprodução da realidade ampliada? Sim. 

d) A realidade fala pela boca da teoria? Sim. e) A teoria é ciência? Sim. f) A realidade 

se transforma e é transformada constantemente? Sim. g) A ciência é a recriação da 

realidade a todo o momento? Sim. h) Do ponto de vista científico o objeto só é objeto se 

tiver sujeito? Sim. i) O sujeito só é sujeito se tiver objeto? Sim. Pai só é pai se tiver 

filho. Filho só é filho se tiver pai. j) O conhecimento jurídico ocorre depois de um fato 

real e cheio de contradições? Sim. k) As contradições são superadas pelo conhecimento 

jurídico expressos pelo direito? Sim. l) A ciência tem a pretensão de conhecer a 

realidade da maneira mais correta possível? Sim. 

 Salvo melhor juízo, considero razoável visualizar conhecimento jurídico, ciências 

da natureza e realidade científica como inseparáveis.   
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RESUMO 

O presente artigo aborda os estudos acerca da filosofia política de Thomas Hobbes 

feitos por Yves-Charles Zarka em La décision métaphysique de Hobbes (1987) e em 

Hobbes et la pensée politique moderne (1995). Destacam-se aqui dois elementos da 

leitura desenvolvida por Zarka: a invenção, em Hobbes, da noção de uma vontade 

política pública; a concepção hobbesiana do homem como ser de desejo e ser de 

discurso. Ainda com apoio em Zarka, pretende-se evidenciar, ademais, como o Leviatã 

traz uma inovação em face dos escritos anteriores de Hobbes, no sentido de definir a 

convenção fundadora do edifício político como uma relação jurídica de autorização. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

HOBBES; TEORIA DO CONTRATO SOCIAL; DESEJO; DISCURSO; 

AUTORIZAÇÃO 

 

ABSTRACT 

This article reviews the studies on Thomas Hobbes’ political philosophy developed by 

Yves-Charles Zarka in La décision métaphysique de Hobbes (1987) and in Hobbes et la 

pensée politique moderne (1995). Two elements of Zarka’s perspective are highlighted 

in this article: the invention, in Hobbes, of the notion of a public political will; Hobbes’ 

conception of man as a being of speech and a being of desire. Still following Zarka’s 

analysis, we also try to make more evident the innovation brought by Leviathan, in 

comparison with Hobbes’ previous writings, through its definition of the founding 

social contract as a juridical relationship of authorization.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos abordar neste artigo os estudos acerca da filosofia política de 

Thomas Hobbes empreendidos por Yves-Charles Zarka em La décision métaphysique 

de Hobbes, publicado em 1987, e em Hobbes et la pensée politique moderne, publicado 

em 1995. Zarka propõe, em lugar de uma leitura historicista de Hobbes – abordagem 

que procura as conexões entre os escritos de um autor e os eventos históricos de sua 

época –, outra perspectiva, mais interessada nos problemas filosóficos internos à obra 

hobbesiana, compreendidos em seu diálogo com a tradição da filosofia política1. Desse 

modo, distingue-se o interesse histórico do interesse filosófico, privilegiando-se este 

sem excluir aquele. Essa perspectiva configura o que Zarka denomina, em 

contraposição à história historicista da filosofia política, uma história filosófica da 

filosofia política. Numa abordagem precisamente historicista, sustenta-se que “não há 

essência do político, nem verdade universal ou questão permanente, mas que todo texto 

político depende do contexto intelectual e discursivo historicamente determinado no 

qual ele aparece e onde ele encontra seu sentido e seu valor” (ZARKA: 2001, p. 10). 

Diversamente, a história filosófica da filosofia política, tal como empreendida por 

Zarka, pressupõe que há problemas relativos à experiência política do homem que são 

trans-históricos ou mesmo a-históricos. Nessa perspectiva, afirma Zarka, “a tarefa que a 

história da filosofia política deve cumprir consiste em consumar esse esforço especial 

que visa a transformar o conhecimento herdado em conhecimento autêntico ao dar vida 

novamente à descoberta original”. (ZARKA: 2001, p. 18). Assim, a empreitada de 

Zarka, em seu estudo de Hobbes, consiste em realizar essa tarefa – concebida para a 

relação que a filosofia política moderna deve manter com a tradição herdada – no seio 

da própria tradição moderna, desvendando as injunções filosóficas que, na modernidade 

                                                 
1. Zarka encontra apoio em Leo Strauss para a adoção dessa perspectiva de leitura. Quanto à abordagem 

historicista, servem como exemplo os estudos desenvolvidos por Quentin Skinner. A esse respeito, cf. 
ZARKA : 2001, pp. 11-18 ; 1999, prefácio. 
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– com a contribuição determinante de Hobbes –, elevaram ao estatuto de conceito 

noções centrais da filosofia política, como Estado, soberania, governo e representação.  

Destacam-se neste artigo dois elementos da leitura desenvolvida por Zarka 

acerca da obra de Hobbes: a invenção da noção de uma vontade política pública; a 

concepção hobbesiana do homem como ser de desejo e ser de discurso. Como se verá, o 

homem assim descrito por Hobbes é o fundamento antropológico de sua concepção de 

Estado. Em outras palavras, sua teoria do contrato fundador do político tem como 

pressuposto uma concepção de indivíduo em que se destacam as dimensões do desejo e 

do discurso. Ainda com apoio em Zarka, procura-se evidenciar também como o Leviatã 

traz uma inovação em face dos escritos anteriores de Hobbes, no sentido de definir a 

convenção fundadora do edifício político como uma relação jurídica de autorização. 

Enquanto seus primeiros textos – Elements of law e Do Cidadão –  descrevem o 

contrato social como uma relação de transferência ou alienação de direitos em prol do 

soberano, o Leviatã toma por modelo uma relação de autorização / representação.  

A filosofia política de Hobbes é uma parte específica de um projeto mais amplo 

do autor, que engaja o quadro geral de sua obra filosófica. Esta se elabora, segundo 

Zarka, no ponto de encontro entre um projeto e uma crise. O projeto consiste num 

empreendimento de “reconstrução racional do conjunto do saber humano, a fim de 

introduzir aí a ordem, a certeza e a verdade” (ZARKA: 2001a, p. 45). A crise 

corresponde ao início da guerra civil inglesa, ocorrida entre os anos 1640 e 1660. Ao 

testemunhar então a desagregação da vida civil, Hobbes direciona sua obra para a busca 

das causas da ruína política e social, da rebelião e da guerra. Uma vez que não investiga 

as causas históricas, eventuais, mas as causas universais de tais acontecimentos, o 

filósofo inglês traz uma inovação considerável em face do pensamento político que o 

antecede. Passa-se, portanto, “do conhecimento das causas factuais ao das causas 

principiais, isto é, da narração à dedução, das circunstâncias particulares aos princípios 

universais, ou ainda da história civil à filosofia civil” (ZARKA: 2001a, p. 45). Uma das 

principais viradas promovidas por Hobbes na filosofia política, segundo Zarka, é que a 

partir de então os princípios são descobertos “não mais na história, mas na natureza 

humana” (ZARKA: 2001a, p. 45), criando-se assim uma nova maneira de colocar o 

problema ético e político.  

A perspectiva que Hobbes inaugura no pensamento político, a partir de uma 

concepção universalizante do homem, manifesta uma unicidade de princípio no que 
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tange ao político, de modo que há um único problema – o conflito dos desejos no estado 

de natureza – e uma solução única – o pacto fundador do Estado (ZARKA: 1999, p. 

241). No pensamento hobbesiano, a questão política central torna-se a de explicitar, 

recorrendo mais à lógica que à história, “como uma multiplicidade de vontades 

individuais pode se tornar uma vontade política única” (ZARKA: 2001a, p. 19).  

 

 

1. O HOMEM, SER DE DESEJO E SER DE DISCURSO 

 

O homem, afirma Zarka, é descrito por Hobbes como ser de desejo e de 

discurso, sendo que ambos os registros, desejo e discurso, encontram-se estreitamente 

vinculados. 

No que tange ao desejo, a concepção de homem desenvolvida por Hobbes marca 

uma ruptura radical com a herança aristotélica. Hobbes considera ilusória a idéia, tão 

cara a essa longa tradição que o antecede, de uma ordem ontológica que proporciona 

uma finalidade última ou um bem supremo capaz de nortear o desejo do homem e 

fornecer a medida do bem e do mal. Os juízos de valor, tanto quanto as finalidades do 

desejo, são mutáveis para Hobbes, variando em função das disposições de cada 

indivíduo em sua relação com os objetos desejados. Assim, a partir da concepção 

hobbesiana do desejo, o mundo e, correlativamente, o desejo tornam-se desprovidos de 

uma finalidade.  A vida, explica Zarka, é então “movimento sem fim de um desejo 

recentrado sobre si. Compreende-se portanto que o primeiro dos bens seja a 

conservação de si, e o primeiro dos males, a morte” (ZARKA: 1999, p. 267). É possível 

supor que Hobbes substitui a finalidade externa, oriunda da ordem ontológica do 

mundo, por uma finalidade interna ao indivíduo, correspondente à salvaguarda de sua 

existência biológica. Nessa perspectiva, toda ação humana seria, em última análise, um 

derivado do instinto de autopreservação. Hobbes de fato escreve que é “de esperar que 

cada homem, não apenas por direito de natureza, mas por necessidade de natureza, se 

esforce o mais que possa para conseguir o que é necessário a sua conservação (...)” 

(Leviatã, cap. XV, p. 85, trad. p. 128, grifo nosso). Mas cabe aí uma ressalva 

importante. Embora Hobbes afirme que essa necessidade é tão natural quanto aquela 

que determina a queda de uma pedra, ele entende por conservação mais do que a mera 

salvaguarda da vida biológica. Como afirma Zarka,  
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“(...) se a vida biológica é a condição sine qua non da vida propriamente humana, 

ela não constitui por isso a definição desta. (...) O ser no qual perseveramos 

encontra na conservação biológica um solo mínimo, aquém do qual não haveria 

nem desejo, nem ser, mas não se identifica com ela. O ser no qual tendemos a 

perseverar não se identifica com a existência biológica bruta, mas a envolve, ele 

consiste nessa reprodução indefinida do desejo que define a felicidade (...). Cada 

ser deseja não somente a vida, mas igualmente a saúde, o prazer, a alegria, e 

repele a dor e a tristeza” (ZARKA: 1999, p. 268). 

 

A definição hobbesiana da felicidade pode ser traduzida como o incessante 

relançamento do desejo, através de sucessivas satisfações: “O sucesso contínuo na 

obtenção daquelas coisas que de tempos a tempos os homens desejam, quer dizer, o 

prosperar constante, é aquilo a que os homens chamam felicidade (...)” (Leviatã, p. 35, 

trad. p. 64). 

A inclusão de mais do que a mera existência biológica na definição do ser que se 

esforça pela autoconservação tem conseqüências políticas importantes, como observa 

Zarka. Assim, os homens não constituem uma sociedade civil apenas para sobreviver.  

 
“É necessário para a vida do homem que alguns (...) direitos sejam conservados, 

como o de governar o próprio corpo, desfrutar o ar, a água, o movimento, os 

caminhos para ir de um lugar a outro, e todas as outras coisas sem as quais não se 

pode viver, ou não se pode viver bem” (Leviatã, cap. XV, p. 86, trad. p. 129, 

grifo nosso).  

 

Zarka ressalta que, entre “without which a man cannot live” e “without which a 

man cannot live well” há uma diferença considerável, que atesta que “o projeto 

fundamental que sustenta a fundação do Estado não é somente a conservação da vida 

biológica” (ZARKA: 1999, p. 270). A estrutura especificamente jurídica da instância 

política decorre dessa distinção entre viver e viver bem, desdobrando-se em outros 

direitos inalienáveis para além do direito à vida, como, por exemplo, o direito de não 

acusar as pessoas cuja condenação nos lançariam na miséria (“uma esposa, um pai, um 

benfeitor”2). “A conservação da vida biológica”, escreve Zarka, “não constitui, por si 

                                                 
2. Cf. Hobbes, Leviatã, cap. XIV, p. 78, trad. p. 120. 

 6077



só, nem o ser no qual tendemos a perseverar, nem o projeto fundamental que preside à 

fundação do político” (ZARKA: 1999, p. 270). 

Quanto ao discurso, tem-se em vista, segundo Zarka, que o homem “não é 

simplesmente um ser que fala, mas também, e sobretudo, um ser que se torna o que é 

pelo discurso” (ZARKA: 1999, p. 287).  A condição humana sofre profundas mudanças 

em função do discurso, seja na existência individual, seja nas relações entre os homens.  

 No que tange à esfera do indivíduo, a ampliação do campo de experiência pelo 

uso da linguagem dá ao homem a consciência de sua própria temporalidade e, 

conseqüentemente, de sua própria mortalidade, tornando-o um ser temeroso da morte, 

constantemente angustiado e inquieto quanto ao futuro. 

 
“É impossível a alguém que constantemente se esforça por se garantir contra os 

males que receia, e por obter os bens que deseja, não se encontrar em eterna 

preocupação com os tempos vindouros. De modo que todos os homens, 

sobretudo os que são extremamente previdentes, encontram-se numa situação 

semelhante à de Prometeu. Porque tal como Prometeu (nome que quer dizer 

homem prudente) foi acorrentado ao monte Cáucaso, um lugar de ampla 

perspectiva, onde uma águia se alimentava de seu fígado, devorando de dia o que 

tinha voltado a crescer durante a noite, assim também o homem que olha 

demasiado longe, preocupado com os tempos futuros, tem durante todo o dia seu 

coração ameaçado pelo medo da morte, da pobreza ou de outras calamidades, e 

não encontra repouso nem paz para sua ansiedade a não ser no sono” (Leviatã, 

cap. XII, p. 60, trad. pp. 97-98). 

 

 A consciência da temporalidade, da mortalidade, da precariedade da própria 

vida, o medo da morte e da miséria não fazem desse homem – transformado pelo 

discurso em Prometeu acorrentado, “devorado pela angústia da morte e a preocupação 

quanto ao futuro” (ZARKA: 1999, p. 287) – um indivíduo melancólico. Diversamente, 

ele é afetado por “uma coragem de anti-herói, suscitada pela aversão ao maior dos 

males e pela esperança de superar sua iminência” (ZARKA: 1999, p. 287). A 

transformação do indivíduo causada pelo discurso explica que o desejo possa mudar de 

objeto. Como escreve Hobbes, “o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma 

vez, e por um só momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro” 

(Leviatã, cap. XI, pp. 54-55, trad. p. 91). Embora sejam diversas as paixões em cada 

indivíduo e variem as opiniões individuais quanto aos meios para atingir o seu fim, 
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todos os homens buscam a mesma coisa. Trata-se de “superar a cada instante o medo 

constante da morte assegurando para si os meios presentes da preservação futura de seu 

ser e de seu bem-estar” (ZARKA: 1999, p. 288). Em função da inquietude do homem 

quanto ao futuro, modifica-se o objeto do desejo; o desejo de perseverar no próprio ser 

se converte em desejo de potência. Assim, escreve Zarka, “o homem como ser de 

discurso faz o que há de específico no homem como ser de desejo” (ZARKA: 1999, p. 

288).  

A mudança na condição humana através do discurso, além de alterar assim a 

esfera individual, incide no âmbito das relações inter-humanas, instaurando entre os 

homens a comparação constante. Nas relações entre os animais de certas espécies, por 

exemplo, as abelhas ou as formigas,  

 
“não há diferença entre o bem comum e o bem individual e dado que por 

natureza tendem por natureza ao bem individual, acabam por promover o bem 

comum. Mas o homem só encontra felicidade na comparação com os outros 

homens, e só pode tirar prazer do que é eminente [isto é, do que se eleva acima 

do comum]” (Leviatã, cap. XVII, p. 95, trad. p. 143).  

 

No animal, atrelado à necessidade atual e ao interesse imediato, o bem privado 

se encontra em acordo com o bem comum. Já entre os homens, cujo campo de 

experiência extrapola a vida biológica, disseminam-se a comparação com o outro e os 

conflitos de interesse. Como explica Zarka,  

 
“A comparação implica o reconhecimento do outro como alter ego. Dito de 

outro modo, a comparação não é uma simples relação objetiva atinente à 

semelhança de natureza e ao interesse comum, mas uma relação para si que 

instaura um face a face entre o eu e o outro. O princípio da imitação dos 

pensamentos e das paixões vai atuar com máxima intensidade nesse face a face, 

criando uma mimesis dos comportamentos humanos. Através da comparação, a 

consciência de si do homem chega a seu completo desdobramento. Essa 

consciência de si, o homem a experimenta na alegria ou na tristeza, e em suas 

especificações que são a glória e o abatimento (dejection). (...) [No entanto,] 

porque a alegria e sobretudo a glória requerem a comparação do eu ao outro, elas 

não são universalmente partilháveis. (...) A glória de um [freqüentemente] tem 

por contrapartida o abatimento do outro.” (ZARKA: 1999, pp. 288-289). 
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A comparação não se manifesta, portanto, como reconciliação. Há nela uma 

contradição interna, na medida em que o eu procura o outro e desconfia dele ao mesmo 

tempo. Além disso, a linguagem, na medida em que comporta usos e abusos, redobra 

essa contradição da vida passional inter-humana. Aos quatro usos do discurso, que são 

para Hobbes a aquisição das artes, o ensino, a ajuda mútua e o prazer das palavras, 

correspondem respectivamente quatro abusos: o erro, a mentira, a dissimulação e a 

ofensa3. O abuso do discurso, “longe de ser acidental, é a outra face do uso” (ZARKA: 

1999, p. 289) 

 Além dessa contradição devida aos abusos da linguagem, há uma outra, que 

resulta da equivocidade que marca o discurso, que pode se manifestar em diversas 

formas acidentais de mal-entendido e ambigüidade, mas que pode também ser usada 

deliberadamente para iludir e enganar, através  

 
“daquela arte das palavras mediante a qual alguns homens são capazes de 

apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal, e o que é mal sob a 

aparência do bem; ou então aumentando ou diminuindo a importância visível do 

bem ou do mal, semeando o descontentamento entre os homens e perturbando a 

seu bel-prazer a paz em que os outros vivem” (Leviatã, cap. XVII, p. 95, trad. p. 

143). 

 

 

Assim, diz Zarka, o discurso “inaugura nas relações inter-humanas a dimensão 

do embuste (semblant)” (ZARKA: 1999, p. 291). O desejo de perseverar no ser é assim 

enredado no jogo do parecer. A fim de assegurar a conservação de si, cada um deve 

estar atento às possíveis dissimulações do outro, procurando decifrar suas reais 

intenções. O discurso é, portanto, a melhor e a pior das coisas. A pior, porque a 

incerteza quanto aos desígnios do outro transforma o medo da morte em medo de 

outrem. Assim, a comparação, explica Zarka, “longe de superar a alteridade, a 

radicaliza. Essa radicalização da alteridade, através da qual o outro se torna inimigo 

potencial, será plenamente operatória no espaço do conflito” (ZARKA: 1999, p. 291). 

Mas o discurso é também a melhor das coisas.  

 

                                                 
3. Cf. Hobbes, Leviatã, cap. IV, pp. 17-18, trad. p. 44. 
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“A mais nobre e útil de todas as invenções foi a do discurso (speech), que 

consiste em nomes ou apelações e em suas conexões, pelas quais os homens 

registram seus pensamentos, recordam-nos depois de passarem, e também os 

usam entre si para a utilidade e conversa recíproca, sem o que não haveria entre 

os homens nem Estado, nem sociedade, nem contrato, nem paz, tal como não 

existem entre os leões, os ursos e os lobos” (Leviatã, cap. IV, p. 16, trad. p. 43). 

 

 O discurso é, portanto, uma faca de dois gumes. Se, por um lado, ele promove a 

radicalização da alteridade que culmina no conflito, por outro, produz efeitos que 

compensam essa ameaça. Como explica Zarka, 

 
“O discurso faz do homem um ser jurídico, isto é, um ser que afirma seu direito e 

que é capaz de distinguir uma injustiça de um dano. (...) [A] convenção social 

será inteiramente sustentada por uma enunciação performativa. O discurso será 

então a condição antropológica fundamental do ato fundador, através do qual o 

espaço do conflito se transforma no espaço de uma comunidade de 

reconhecimento jurídico recíproco, fazendo passar do outro como inimigo ao 

outro como ser de direito. Estamos então no cruzamento dos caminhos: o homem 

como ser de discurso é, de um lado, ser de potência: ‘a linguagem não faz o 

homem melhor, mas mais potente’ (Hobbes, De Homine, cap. X), e de outro, ser 

de direito” (ZARKA: 1999, p. 292). 

  

 Como se viu, o espaço de interlocução criado pelo discurso pode, pela 

radicalização da alteridade, transformar-se em espaço do conflito. Por outro lado, é 

também através do discurso que se pode passar do conflito generalizado ao convívio 

juridicamente regulado. 

Em suma, a ética de Hobbes parte de uma teoria das paixões ou dos afetos, na 

qual o desenvolvimento das formas da vida afetiva é concebido em estreita conexão 

com as várias modalidades de desenvolvimento do espaço da representação. Parte-se de 

uma descrição do campo de experiência individual, em que a capacidade de 

representação e a própria consciência de si são reflexo da vida afetiva do homem, que 

tem como raiz seu desejo de perseverar no próprio ser. Passa-se, em seguida, pelo 

espaço das relações inter-individuais, onde se instaura o estado de conflito, em função 

da dinâmica relacional das paixões num espaço de representação tornado mais 

complexo pela intervenção do discurso. Chega-se, por fim, à fundação jurídica do 

edifício político, efetivada através de um ato discursivo que institui o poder estatal.  
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A vida passional e relacional do homem se fundamenta para Hobbes em dois 

princípios: desejo de autopreservação e medo da morte violenta, sendo que ambos 

representam uma mesma e única tendência do indivíduo para perseverar em seu ser – 

isto é, para garantir a continuidade de seu ser e de seu bem-estar. À medida que se 

amplia o campo de experiência do homem, através das relações entre indivíduos, 

amplia-se o espaço da representação, com a intervenção do discurso. Correlativamente, 

torna-se mais complexa a dinâmica individual e inter-humana das paixões. Como afirma 

Zarka, “o desejo de um indivíduo varia em função exata da extensão de seu campo de 

experiência” (ZARKA: 1999, p. 258).  

Nesse âmbito, merece destaque a questão do desejo de potência4. Com o 

pensamento e o discurso, o homem tem consciência de sua mortalidade, passando a 

viver constantemente angustiado quanto ao que o futuro lhe reserva. Em função dessa 

inquietude do homem quanto ao futuro, modifica-se o objeto do desejo; o desejo de 

perseverar no próprio ser se converte em desejo de potência. Hobbes estabelece, como 

“inclinação geral de toda a humanidade, um perpétuo e irrequieto desejo de potência e 

mais potência, que cessa apenas com a morte” (Leviatã, cap. XI, p. 55, trad. p. 91). 

Ainda nas palavras do próprio Hobbes, “a causa disto (...) [é] o fato de não se poder 

garantir a potência e os meios para viver bem que atualmente se possuem sem adquirir 

mais ainda” (Leviatã, cap. XI, p. 55, trad. p. 91). Caso não haja um “poder capaz de 

manter a todos em respeito” (Leviatã, cap. XIII, p. 70, trad. p. 108), o desejo de potência 

faz com que os homens se encontrem em permanente conflito, por três causas: a 

rivalidade, a desconfiança e a glória. 

O desejo indefinido de potência não é fruto de uma tendência inata à acumulação 

de potência, nem de uma agressividade natural.  Diversamente, esse desejo indefinido 

de acumular potência só se manifesta na medida em que o campo de experiência se 

estende às relações inter-humanas, à dinâmica relacional dos desejos. Como ensina 

Zarka, 

 
“É porque sua capacidade de representação excede consideravelmente a do 

animal, que o homem poderá investir quase exclusivamente seu desejo em um 
                                                 

4. A versão latina das obras de Hobbes traz dois termos claramente distintos, potentia e potestas. Essa 
distinção se perde na versão inglesa, que usa para os dois termos latinos a mesma palavra, power.  A 
edição brasileira do Leviatã (Coleção Os Pensadores, S. Paulo, Ed. Nova Cultural, 2004) traduz 
diretamente do inglês power por “poder”, invariavelmente. Aqui, acompanhamos Zarka na distinção entre 
poder e potência.  
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objeto propriamente inconcebível para o animal, a saber: a potência. Toda a 

diferença entre a compatibilidade natural dos desejos dos animais de uma mesma 

espécie e a incompatibilidade dos desejos dos homens, que explica que estes 

últimos tenham necessidade de fundar uma instância política para assegurar sua 

coexistência, repousa sobre a diferença do desenvolvimento do campo de 

experiência de uns e de outros” (ZARKA: 1999, p. 258).  

 

 

2. A CONSTITUIÇÃO DE UMA VONTADE POLÍTICA ÚNICA E PÚBLICA: O 

LEVIATÃ E A RELAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO / REPRESENTAÇÃO 

 

Convém considerar agora como se dá a transformação do espaço de conflito em 

espaço civil. Aqui, o principal problema que se coloca para o pensamento político 

hobbesiano é dar conta da passagem de uma multiplicidade de vontades individuais a 

uma vontade que seja única e pública. Em outras palavras, trata-se de conceber como 

uma pessoa civil única advém a partir de uma multidão de pessoas naturais. E, como 

observa Zarka, “do homem como ser desejando a potência ao homem como ser de 

direito, a transição será assegurada pelo fundamento de um e de outro: o homem como 

ser de discurso” (ZARKA: 1999, p. 309).  

O problema da passagem do estado de natureza ao estado civil já se encontra 

claramente formulado nos dois primeiros escritos políticos maiores de Hobbes, 

Elements of law  e Do Cidadão5. Somente mais tarde, contudo, no Leviatã, é que se 

apresenta uma solução que assume simultaneamente as condições de unicidade e 

universalidade, de modo que a vontade política única seja igualmente a vontade de 

todos (ZARKA: 2001b, p. 75). Como aponta Zarka, o Leviatã vem reformular 

inteiramente a teoria do pacto social a partir dos conceitos de representação e 

autorização (ZARKA: 2001b, p. 75).  

Em Elements of Law e Do Cidadão, a instauração de uma vontade política 

pública é concebida através de uma relação jurídica de transferência de direitos: do 

mesmo modo como se pode transferir uma coisa a alguém, ou renunciar ao direito que 
                                                 

5. Elements of Law foi redigido em inglês por Hobbes em 1640 e publicado dez anos mais tarde, sob a 
forma de dois tratados separados, sendo que o primeiro foi intitulado Human Nature e o segundo De 
corpore político (Cf. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, p. 48). Do Cidadão foi publicado em 
1642 e republicado, após revisões por Hobbes, em 1647. 
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se tem sobre essa coisa, cada indivíduo renuncia ao direito que tem sobre si mesmo, em 

favor do soberano. Transferir o direito sobre si significa abrir mão do direito de 

resistência sobre si mesmo. Essa interpretação da convenção social como uma relação 

jurídica de transferência ou renúncia de direitos sobre si, nos moldes de uma relação 

aplicável ao direito que se tem sobre as coisas, coloca alguns impasses:  

 
“1. Há incompatibilidade entre o direito de resistência inalienável do indivíduo e os 

direitos ligados à soberania; 2. A definição da convenção social em termos de 

abandono do jus resistendi não permite fundar a obediência ativa dos súditos; 3. 

Concebida nestes termos, a convenção social é uma convenção de alienação. (...) 

Em outras palavras, a vontade do soberano permanece como vontade privada: sua 

vontade tem, é certo, o estatuto de uma vontade política única (em virtude do ato de 

submissão), mas não de uma vontade política pública” (ZARKA: 2001b, p. 75). 

 

 Em face de tais dificuldades, Hobbes é levado a reformular a teoria do contrato 

social no Leviatã, sob o modelo de uma relação jurídica de representação / autorização. 

Em suas palavras, 

 
“Um pacto de cada homem [é feito] com todos os homens, de um modo que é 

como se cada homem dissesse a cada homem: “Autorizo este homem ou esta 

assembléia, e lhe abandono meu direito de governar-me a mim mesmo, com a 

condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante 

todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim unida numa só pessoa se chama 

ESTADO (Commonwealth), em latim CIVITAS” (Leviatã, cap. XVII, p.   trad. p. 144, 

grifo de Hobbes)6. 

 

Com a teoria da representação é possível pensar um direito sobre a pessoa e suas 

ações que se distinga do direito sobre as coisas. Como observa Zarka, o capítulo XVI do 

Leviatã traz uma teoria da pessoa civil que se apóia numa relação entre autor e ator, 

entre representante e representado. Citando Hobbes novamente, 

 

                                                 
6. A versão brasileira (coleção “Os Pensadores”) traduz a primeira locução do trecho citado por “cedo e 

transfiro meu direito”, onde o original traz “I Authorise and give up my Right...”. Para preservar o sentido 
original, cuja importância é capital para expressar a nova teoria da autorização trazida por Hobbes no 
Leviatã, corrigimos aqui a tradução.  

 6084



“Quanto às pessoas artificiais, em certos casos algumas de suas palavras e ações 

pertencem àqueles a quem representam. Nesses casos, a pessoa é o ator, e aquele 

a quem pertencem suas palavras é o AUTOR, casos estes em que o ator age por 

autoridade7 (the Actor acteth by Authority). Porque aquele a quem pertencem 

bens e posses é chamado proprietário, em latim Dominus e em grego Kyrios; 

quando se trata de ações é chamado autor. E tal como o direito de posse se 

chama domínio, assim também o direito de fazer qualquer ação se chama 

AUTORIDADE. De modo que por autoridade se entende sempre o direito de 

praticar qualquer ação, e feito por autoridade (done by Authority) significa 

sempre feito por comissão ou licença daquele a quem pertence o direito” 

(Leviatã, p. 90, trad. pp. 135-136, grifo de Hobbes). 

No Leviatã, a convenção social passa a ser pensada como relação de autorização, 

e não de alienação. A diferença é significativa, na medida em que através da relação de 

autorização é possível “pensar ao mesmo tempo uma constituição da vontade política e 

a manutenção dos direitos naturais dos indivíduos” (ZARKA: 2001b, p. 78). Torna-se 

então concebível a formação de uma vontade política que, além de única, seja também 

pública. Pela relação que se estabelece entre autor e ator, entre representado e 

representante, a vontade do soberano vem a ser a vontade de todos; “cada súdito é o 

autor das ações do soberano” (ZARKA: 2001b, p. 78). Os direitos da soberania são 

desde então concebidos “como resultado da convenção social, e não como persistência 

dos direitos naturais que o soberano tinha, como indivíduo, no estado de guerra” 

(ZARKA: 2001b, p. 78). Com a intervenção do princípio da autorização, os direitos da 

soberania não se confundem mais com o direito privado da propriedade, e se afirmam 

como direitos públicos.   

Além disso, pela relação de representação / autorização, os súditos conservam 

para si uma parcela de direitos subjetivos inalienáveis. Afinal, “o Estado não é um fim 

em si mesmo, sua finalidade é a paz e a segurança dos indivíduos que o compõem” 

(ZARKA: 1999, p. 354). O dever de obediência dos súditos é condicionado à garantia 

que o Estado confere a sua existência individual. Como observa Hobbes, 

 
“entende-se que a obrigação dos súditos para com o soberano dura enquanto, e 

apenas enquanto, dura também o poder mediante o qual ele é capaz de protegê-

los. Porque o direito que por natureza os homens têm de defender-se a si mesmos 
                                                 

7. Isto é, em virtude da autorização que recebeu. 
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não pode ser abandonado através de pacto algum. A soberania é a alma do 

Estado, e uma vez separada do corpo, os membros deixam de receber dela seu 

movimento” (Leviatã, cap. XXI, p. 123, trad. p. 178). 

 

 

O poder político, portanto, não se reduz de modo algum aos caprichos do 

governante. A teoria da autorização e da representação introduzida pelo Leviatã faz do 

espaço público um espaço jurídico e dá ao Estado uma estrutura jurídica de modo a 

superar largamente os Elements of Law e o Do Cidadão.  

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O CARÁTER PARADOXAL DO POLÍTICO 

 

Hobbes percebe mais claramente que outros autores “o caráter paradoxal do 

político, sempre tensionado entre linguagem e violência, direito e potência, razão e 

paixões.” (ZARKA: 2001a, p. 20). Para melhor explicitar essa tensão, Zarka destaca, a 

partir desses pares antagônicos, as duas séries respectivamente opostas que deles 

resultam, e as analisa separadamente. A primeira série é: linguagem / direito / razão. O 

pensamento ético desenvolvido por Hobbes define o homem como um ser de paixões, 

mas também como um ser de discurso. Afinal,  

 
“(...) o homem não é simplesmente um ser que fala, é um ser que se torna o que é 

pelo discurso. O discurso confere ao homem as dimensões mais próprias de sua 

existência ao mesmo tempo como indivíduo e em sua relação com os outros. 

Ora, a obra mais considerável do discurso humano é instituir o Estado pelo pacto 

social. Os termos do pacto fundam originariamente a distribuição dos direitos e 

deveres, isto é, definem a extensão dos direitos políticos da soberania e da 

obediência dos sujeitos. O discurso dá portanto o ser ao Estado como instituição 

jurídica. Melhor dizendo, o Estado como ser jurídico artificial é 

fundamentalmente ligado à linguagem” (ZARKA: 2001a, p. 20). 

 

Essa primeira série permite a Zarka definir, com base em Hobbes, o Estado como “um 

ser artificial de razão” (ZARKA: 2001a, p. 21). Há, no entanto, igualmente, a outra 
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série, definida por: violência / potência / paixões. A violência prevalece no estado pré-

político, em função do modo como se configuram as paixões e as relações humanas na 

ausência do Estado. É importante observar, porém, que a instituição do Estado não 

extingue definitivamente essa violência. Pelo contrário, ela permanece latente, como 

uma virtualidade sempre atualizável, mantida em suspenso na medida em que o Estado 

lhe oponha uma potência de contenção. Aqui, o Estado aparece como ser artificial de 

potência. “O Estado não é portanto nem um nem outro, Estado de razão ou Estado de 

potência, mas um e outro”, diz Zarka. “É precisamente isso o que o torna frágil, 

portador dos germes indestrutíveis de suas crises, e até de sua própria dissolução” 

(ZARKA: 2001a, p. 20). A paz e o direito vigentes no espaço da comunidade civil 

jamais são assegurados em definitivo pela instituição do político. O estado de guerra 

permanece sempre como potencial ameaça à paz civil, seja através do inimigo externo, 

seja por meio da rebelião no interior do próprio Estado. Seja como for,  

 

“O ato fundador instaura uma estrutura jurídico-política do mundo dos homens. 

A reciprocidade se torna efetiva entre súditos, mas essa reciprocidade tem por 

condição a não-reciprocidade entre os súditos e o soberano. No Estado se 

desenvolve o espaço de uma comunidade civil, que é uma comunidade de bem e 

uma comunidade de vontade, através da mediação do representante/ator 

soberano. O espaço conflitual do estado de natureza se transforma, através da 

instituição de um juiz supremo, no espaço de uma paz civil onde as controvérsias 

são dirimidas pelo direito” (ZARKA: 1999, pp. 355-356). 

 

Em suma, a solução apresentada por Hobbes para o problema da fundação 

jurídica do Estado se apóia na concepção de homem por ele desenvolvida. A leitura do 

pensamento político de Hobbes empreendida por Zarka permite perceber como as 

dimensões do desejo e do discurso comparecem aí de forma central. O desejo humano 

de potência e de dominação do semelhante aparece então como um desdobramento do 

desejo de auto-preservação resultante da dimensão do homem como ser de discurso, e 
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não como fruto de uma maldade inata. Ao destacar no Leviatã a figura da pessoa civil 

artificial e a relação de autorização / representação, Zarka revela no contrato social 

concebido por Hobbes uma teoria do poder único e da soberania absoluta que não se 

confunde com uma defesa da tirania ou do despotismo.  
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RESUMO 

Este artigo desenvolve, a partir da perspectiva da teoria discursiva do direito de 

Habermas, as relações existentes entre direito positivo e moral autônoma na 

modernidade. O direito moderno possui características formais que possibilitam que 

suas leis sejam compreendidas ao mesmo tempo como leis coercitivas e leis de 

liberdade, na medida que podem ser cumpridas por medo da sanção ou por respeito a 

essas leis. Tais características permitem ao direito funcionar como um complemento da 

moral racional, que institucionaliza os mandamentos morais tornando-os eficazes para a 

ação. O direito supre os déficits motivacionais, cognitivos e operacionais da moralidade. 

A legitimação das normas jurídicas não se apóia, no entanto, somente em fundamentos 

morais, mas também em fundamentos pragmáticos e ético-políticos. O que antes garante 

legitimidade ao direito é a institucionalização jurídico-constitucional de um processo 

legislativo democrático de justificação da validade das normas jurídicas. O direito 

diferencia-se da moralidade em razão do caráter de concretude de suas normas, 

elaboradas para uma comunidade jurídica delimitada espaço-temporalmente. Isso gera 

diferenças entre ambos no que diz respeito ao seu conteúdo, ao caráter da validade de 

suas normas e ao modo de sua elaboração. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the relationships between positive law and autonomous morality 

in modern age from the perspective of Habermas’s discourse theory of law. Modern law 

has formal characteristics which enable its norms to be understood simultaneously as 

coercive and freedom norms, insofar as they may be carried out by means of sanctions 

or by respect to these norms. Such characteristics enable law to function as a 

complement to the rational moral, which institutionalizes moral precepts, making them 

effective for action. Law makes up for the motivational, cognitive and operational 

deficit of morality. Legitimacy of legal norms is based, however, not only on moral 

arguments, but also on pragmatic and ethical-political ones. Only the democratic 

legislative procedure, institutionalized constitutionally, guarantees the legitimacy of 

legal norms. Law differentiates itself from morality because of the concrete character of 

its norms, which are elaborated for a legal community delimitated by space and time. 

This generates differences between both of them concerning the content, the validity 

character of its norms and its mode of elaboration.  

 

KEYWORDS: 

LAW; MORALITY; DISCOURSE THEORY OF LAW; LEGITIMACY. 

 

1 Introdução  

 

Para Habermas, o direito moderno caracteriza-se, de um lado, por ser positivo, 

ou seja, instituído mediante normas modificáveis, promulgadas por um legislador 

político e sustentadas por ameaça de sanção, e, de outro, por assegurar a liberdade, ou 

seja, pela exigência de que garanta eqüitativamente as autonomias pública e privada dos 

cidadãos, sendo que sua legitimidade é devida a um processo legislativo democrático 

(CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 171). O direito abre a possibilidade de que seu 

cumprimento se dê em função de um cálculo estratégico sobre as conseqüências de 
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possíveis transgressões ou, em uma atitude performativa, que se cumpra o direito por 

respeito à lei. Portanto, a facticidade da imposição do direito positivo e a expectativa da 

sua legitimidade estão entrelaçadas no modo de produção do direito moderno. Assim, o 

Estado deve garantir, a fim de conferir validade a uma norma jurídica, tanto uma 

obediência média às normas, mesmo que para isso seja necessária a imposição de 

sanções, quanto condições institucionais para a produção normativa legítima. 

(HABERMAS, 2004, p. 294-296) 

Cattoni de Oliveira (2007, p. 46) expõe, com base em Habermas, o enunciado do 

princípio da democracia, que densifica o princípio do discurso sob a forma jurídica e 

explica fundamento de legitimidade do direito: 
Num nível pós-convencional de justificação, somente podem ser 
consideradas legítimas aquelas leis passíveis de serem racionalmente aceitas 
por todos os membros da comunidade jurídica, em um processo democrático 
de formação discursiva da opinião e da vontade comum. 
 

O nível pós-convencional de justificação significa que não é possível buscar o 

fundamento de legitimidade das normas jurídicas, normas modificáveis e produzidas 

por um legislador político, em um direito natural anterior/superior ao direito positivo, de 

base moral. Para Habermas, a essa diferenciação entre direito positivo e direito natural 

subjaz uma herança platônica de que uma comunidade ideal de sujeitos capazes de 

responder moralmente por seus atos seria projetada nos planos das comunidades 

jurídicas localizadas no tempo e no espaço. 

As ordens jurídicas modernas são construídas tendo por base os direitos 

subjetivos, que garantem aos cidadãos espaço para agirem de acordo com suas próprias 

preferências, de forma que os sujeitos de direito estão desobrigados em relação a 

mandamentos morais. Como titulares de direitos subjetivos, aos membros da 

comunidade jurídica é, em princípio, permitido tudo o que não é explicitamente 

proibido. No direito, existe uma prioridade dos direitos subjetivos em relação aos 

deveres jurídicos, posto que estes refletem aqueles, sendo restrições legais às liberdades 

subjetivas. Já na moral, existe uma simetria entre direitos e deveres. Direito e moral 

visam possibilitar às pessoas o exercício autônomo de sua liberdade de ação. No 

entanto, enquanto a autonomia moral é um conceito unitário que pretende proteger a 
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liberdade e integridade de todas as pessoas naturais, sem limitações espaço-temporais, a 

autonomia jurídica divide-se em autonomia pública (liberdades comunicativas) e 

privada (liberdades individuais) dos membros de uma determinada comunidade jurídica, 

entendidos como sujeitos de direito.  

As matérias carentes de regulamentação jurídica são ao mesmo tempo mais 

abrangentes e mais restritas do que as moralmente relevantes. São mais restritas porque 

ao direito somente importa o “comportamento externo” dos indivíduos, 

independentemente de sua motivação, e mais abrangentes porque a regulamentação 

jurídica não se exaure na regulação de conflitos de ação interpessoais, mas se refere 

também ao cumprimento de finalidades coletivas e a programas políticos. O processo 

democrático que assegura a formação discursiva da opinião e da vontade políticas, e, 

assim, confere legitimidade às normas jurídicas, está apoiado em diversos tipos de 

razões, e não pode ser justificado com base somente em razões morais. (HABERMAS, 

2005, p.650; HABERMAS, 2004, p. 299) 

No presente artigo pretende-se contribuir para a reflexão acerca de relação 

existente entre direito e moral sob a perspectiva da Teoria Discursiva do direito e da 

democracia, de Jürgen Habermas. Para Habermas, o esclarecimento da relação entre 

direito e moral pode ajudar a compreender a dificuldade que a teoria do direito 

tradicional tem em reconhecer o vínculo interno entre direitos humanos e soberania 

popular, e entre autonomia pública e autonomia privada. Para ele, essa dificuldade se 

deve ao fato de que a teoria do direito racional moderno mantém a distinção entre 

direito natural e direito positivo. (HABERMAS, 2005, p.170) A fim de desenvolver tal 

empreitada, efetua-se aqui uma reconstrução dos principais argumentos desenvolvidos 

por Habermas na obra Facticidad y Validez (HABERMAS, 2005), acerca da relação 

entre direito positivo e moral autônoma na modernidade. Na segunda parte da presente 

exposição, será feita uma reconstrução de argumentos centrais apresentados no Capítulo 

3 dessa obra, no qual Habermas expõe a concepção de que o direito constitui um 

complemento funcional da moral na modernidade. Na terceira parte, serão enfatizadas 

as diferenças entre direito e moral quanto ao caráter de validade, ao conteúdo e ao modo 

de elaboração das suas respectivas normas, conforme apresentadas no Capítulo 4, de 
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Facticidad y Validez. Todavia, para Habermas, cabe considerar, a título de 

considerações finais, que embora a legitimidade do direito moderno não possa estar 

baseada em “uma consciência moral remanescente e pós-tradicional” (HABERMAS, 

2004, p.296) e, assim, não se possa reduzir a legitimidade do direito a uma justificação 

moral das normas jurídicas, isso não significa dizer que a legislação política possa 

contradizer princípios morais, ou seja, que embora o direito não possa ser subordinado à 

moral, o processo democrático não pode desconsiderar argumentos morais na 

justificação das normas jurídicas, sob pena, inclusive, de dissonâncias cognitivas que 

afetariam os processos de integração social.  

 

 

2 Complementaridade entre Direito e Moral 

 

 

Habermas refletiu, no Capítulo 3, de Facticidad y Validez (2005, pp.169-184), 

sobre a relação existente entre o direito positivo e a moral racional na modernidade, no 

sentido de que a argumentação jurídica não é um caso especial da argumentação moral, 

como pretendem certas leituras de Kant e outros autores influenciados por seu 

pensamento (ALEXY, 1989). Ao contrário, o autor entende que a relação entre direito e 

moral é uma relação de complementaridade, na medida em que ambos os tipos de 

normas são normas de ação. 

Para Habermas (2005, p.171), de um ponto de vista sociológico, embora moral e 

direito tratem de problemas comuns, a saber, como ordenar relações interpessoais de 

forma legítima, como coordenar entre si as ações por meio de normas fundamentadas e 

de como solucionar, de forma consensual, os conflitos de ação sobre o pano de fundo de 

princípios e regras reconhecidos intersubjetivamente, direito e moral tratam desses 

problemas de maneiras distintas.  

De um ponto de vista normativo, Habermas compreende tanto o princípio moral 

quanto o princípio democrático como formas distintas de concretização do princípio do 

discurso (D), respectivamente à luz de normas morais e de normas jurídicas. O princípio 
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do discurso, altamente abstrato, é, portanto, neutro em relação tanto à moral quanto ao 

direito1. E expressa o sentido das exigências pós-convencionais de justificação, que 

requer que juízos práticos sejam decididos racionalmente e de maneira imparcial. Tal 

princípio é enunciado da seguinte forma: 
D: Validas son aquellas normas (y sólo aquellas normas) a las que todos los 

que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como 

participantes en discursos racionales2 (HABERMAS, 2005, p.172) 

 

Este princípio refere-se às normas de ação em geral e encontra especificação 

(i.e., o princípio do discurso ramifica-se, concretiza-se) no princípio moral, que se refere 

às normas de ação que só podem ser justificadas de um ponto de vista que leve em 

consideração o igual interesse de todos; e no principio democrático, que se refere às 

normas de ação que se apresentam sob a forma jurídica e que podem ser justificadas 

com base em razões pragmáticas, éticas ou morais. 

A fim de explicar porque a relação entre direito e moral é de complementaridade 

e não de subordinação, Habermas esclarece as diferenças às quais estão sujeitos o 

princípio moral e o princípio democrático no que respeita aos níveis de referência de 

ambos. O princípio moral assume a forma de um princípio de universalização, 

introduzido como uma regra de argumentação e pode ser justificado, segundo a 

pragmática formal, como forma de reflexão da ação comunicativa, a partir dos 
                                            
1  A obra Facticidad y Validez constitui uma modificação no pensamento de Habermas no que 
respeita à especificação do princípio do discurso e, assim, no que respeita à relação entre direito e moral. 
Nesse sentido, ele afirma: “En mis estudios publicados hasta ahora sobre “ética del discurso” no he 
diferenciado suficientemente entre “principio de discurso” y “princípio moral”.” (HABERMAS, 2005, 
p.172). Sobre a evolução do pensamento habermasinano no que respeita à relação entre direito e moral, 
veja-se Habermas, 1989, e Habermas, 2005, p.587 e seguintes. 
2  Habermas (2005, p.172-173) entende necessário explicar alguns conceitos básicos contidos 
nessa formulação do princípio do discurso: “El predicado ‘válido’ se refiere a normas de acción y a los 
correspondientes enunciados normativos generales o universales; expresa un sentido inespecífico de 
validez normativa, que es todavia indiferente frente a la distinción entre moralidad y legitimidad. Por 
‘normas de acción’ entiendo las expectativas de comportamiento generalizadas en la dimensión temporal, 
en la social y en la de contenido. ‘Afectado’ llamo qualquiera a quien puedan concernir en sus intereses 
las consecuencias a que presumiblemente pueda dar lugar una práctica general regulada por normas. Y 
por ‘discurso racional’ entiendo toda tentativa de entendimiento acerca de pretensiones de validez que se 
hayan vuelto problemáticas, en la medida en que esa tentativa tenga lugar bajo condiciones de 
comunicación que dentro de un ámbito público constituido y estructurado por deberes ilocucionarios 
posibiliten el libre procesamiento de temas y contribuiciones, de informaciones y razones.” 
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pressupostos universais da argumentação. O princípio moral rege internamente a 

argumentação para a decisão racional de questões morais. O princípio democrático, por 

outro lado, aparece sob a forma institucional dos direitos de participação e comunicação 

políticas e pressupõe a possibilidade de que as questões práticas possam ser 

racionalmente decididas, bem como a possibilidade de todas as classes de justificações 

efetuáveis em discursos e negociações, às quais se deve a legitimidade das leis, ou seja, 

o princípio democrático cria condições institucionais para formas de argumentação e de 

negociação de amplo espectro. 

Outro aspecto sob o qual Habermas diferencia o princípio democrático do 

princípio moral diz respeito à particularidade das normas jurídicas, que se diferem das 

demais normas de ação. A forma jurídica, de que se revestem as normas jurídicas, 

desenvolveu-se ao longo da evolução social; assim, essas normas são dotadas de um 

caráter artificial. E por essa razão, as normas jurídicas são normas de ação que são 

aplicáveis a si mesmas, ou seja, são reflexivas. As normas jurídicas devem ser capazes 

de justificar quais condições irão satisfazer os direitos em geral, se resultarão aptos para 

a constituição de uma comunidade jurídica e como meio através do qual essa 

comunidade se auto-organiza. Para tanto, faz-se necessário por meio de normas 

processuais, de normas de organização e de fixação de competências estabelecer uma 

linguagem na qual essa comunidade possa entender-se como uma associação voluntária 

de membros iguais e livres da comunidade jurídica. (HABERMAS, 2005, pp. 176-177) 

Habermas recorre inicialmente à formulação kantiana do princípio da legalidade 

para explicar as características formais do direito moderno. As características das leis 

jurídicas, para Kant, seriam obtidas a partir de três restrições operadas em categorias da 

lei moral. O direito se refere ao arbítrio dos destinatários, e não à capacidade dos 

sujeitos de agir por sua vontade livre. O direito somente regulamenta relações externas 

dos sujeitos entre si. E ao direito só importa a ação conforme as regras, que pode ser 

imposta coercitivamente, independente do tipo de motivação para essa conformidade. 

(HABERMAS, 2005, p. 177). A forma jurídica, de que se revestem as normas jurídicas, 

altera o status dos destinatários dessas normas. Enquanto a moral regula relações 

interpessoais e conflitos entre pessoas naturais, que se reconhecem como membros da 
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humanidade, como “cidadãos do mundo”, e como indivíduos insubstituíveis, o direito 

regula relações interpessoais e conflitos de ação entre membros de uma comunidade 

jurídica. A integridade dos membros de uma comunidade jurídica é garantida na medida 

em que estes assumam o status, criado artificialmente, de titulares de direitos subjetivos. 

Dos sujeitos de direito somente se supõe a capacidade de tomar decisões racionais com 

respeito a fins, exercendo sua liberdade de arbítrio. Isso reduz a vontade livre e capaz de 

julgar moralmente ao arbítrio do sujeito de direito que se determina por suas próprias 

preferências. (HABERMAS, 2005, p. 178) 

No entanto, para Habermas, os aspectos da legalidade não devem ser 

compreendidos como restrições da moral. Ao contrário, Habermas entende que a 

relação entre direito e moral é de complementaridade, porque na modernidade, em face 

do desmoronamento do ethos tradicional, uma moral tornada autônoma, que se baseia 

somente em fundamentos racionais, não tem mais apoio nas práticas consagradas pela 

tradição e somente é capaz de responder pela correção dos juízos morais. A moral, nesse 

sentido, não consegue ser eficaz para a ação a não ser à base da própria capacidade 

moral dos indivíduos que agem autonomamente. A moral racional busca resolver os 

conflitos de ação interpessoais de forma imparcial, considerando as questões 

moralmente relevantes sob a luz da universalidade, possibilitando um saber que é capaz 

de orientar a ação. No entanto, a moral racional somente pode ser convertida em prática 

através da internalização de seus mandamentos na consciência, na estrutura de 

personalidade dos atores. Ora, fazer a eficácia da ação moral depender de processos de 

internalização de seus comandos, é apoiá-la em bases muito frágeis. Os mandamentos 

morais para serem eficazes para a ação, devem ter contato com instituições capazes de 

colocar em prática as expectativas moralmente justificadas. (HABERMAS, 2005, p. 

179). 

Assim, o direito surge como complemento da moral, pois, enquanto sistema de 

saber e sistema de ação, ele se estabelece nos níveis da cultura e da sociedade, e é 

responsável por conectar as decisões tomadas nos processos argumentativos com a 

institucionalização dessas decisões para torná-las eficazes para a ação. O direito 

apresenta-se, então, como um complemento funcional dessa moral, pois, esta pode 
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recorrer ao direito para promover integração social. A moral pós-convencional não é 

capaz de lidar com problemas altamente complexos relativos à integração social e, 

assim, transpor suas normas da argumentação para a ação, porque possui deficiências 

(a) cognitivas, (b) motivacionais e (c) operacionais. (HABERMAS, 2005, p. 180) 

Quanto ao aspecto cognitivo (a) ocorre que, embora com base na moral os 

sujeitos possam avaliar situações controversas e elaborar juízos sobre elas, a moral não 

gera obrigações institucionais, cabendo aos sujeitos, por si, orientar suas ações. O 

direito, por sua vez, institui obrigações que orientam a ação, desonerando os sujeitos do 

fardo de decidir em todo momento como devem agir. Quanto à deficiência motivacional 

(b), a moral é incapaz de estabilizar expectativas de comportamento porque o risco de 

dissenso está sempre presente, já que a moral baseia a possibilidade de que suas normas 

sejam realizadas com fundamento em um processo argumentativo. O direito, por outro 

lado, pode impor coercitivamente suas normas, e a ele só importa o comportamento 

externo dos sujeitos, ou seja, se a ação se deu conforme a norma ou não. Para o direito, 

os motivos para o cumprimento da norma são irrelevantes. Quanto ao déficit 

operacional (c), a possibilidade de imputação de obrigações morais exigiria, em 

sociedades complexas, esforços cooperativos ou realizações institucionais. O direito 

contém normas secundárias que zelam e cuidam da produção das normas primárias para 

a regência de comportamentos. Ele é capaz de definir competências e de fundar 

organizações; em suma, ele produz um sistema de imputações, que se refere não apenas 

às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas tais como empresas e instituições 

públicas. (HABERMAS, 2005, pp. 180-183) 

 

 

3 Diferenciação entre Direito e Moral 

 

 

No primeiro tópico da parte II, do Capítulo 4, de Facticidad y Validez, 

Habermas pretende demonstrar que a legitimidade do direito não se reduz a uma 

justificação moral; e, assim, que as questões jurídicas são diferentes das questões 
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morais, justamente por envolverem num nível institucional outros tipos de razões em 

sua justificação discursiva. 

De acordo com a Teoria Discursiva do direito, o processo legislativo, 

institucionalizador do processo de formação da opinião e vontade públicas, deve ocorrer 

sob as formas de comunicação que façam valer o principio do discurso em dois 

aspectos, quais sejam: a) aspecto cognitivo, através da filtragem de temas e 

contribuições, razões e informações é responsável por conferir presunção de 

racionalidade aos resultados obtidos no procedimento democrático, de forma que este 

fundamente a legitimidade do direito; e b) aspecto prático (ou motivacional) de 

produzir relações de entendimento mútuo livres de coerção, que desencadeiam as forças 

produtivas da liberdade comunicativa. (HABERMAS, 2005, p.218) 

Habermas (2005, p.219) retoma a distinção entre direito e moral a fim de 

desenvolver, de acordo com a teoria da argumentação, a forma através da qual os 

assuntos políticos podem ser tratados de forma discursiva. O autor afirma que a 

interpenetração entre a elaboração discursiva do direito e a formação comunicativa do 

poder faz-se necessária porque, ao contrário do que ocorreria em uma comunidade 

idealizada de pessoas morais, comunidades concretas (ou comunidades jurídicas) que 

almejam reger sua vida em comum pelo direito são incapazes de separar a questão da 

regulamentação de expectativas de comportamento das questões relativas à fixação de 

objetivos coletivos. Dessa forma, as questões envolvidas no processo político e 

legislativo de formação da opinião e da vontade são diferentes das questões relativas à 

formação do dever moral.  

Enquanto as normas morais visam à regulamentação de contextos de interação 

em geral e refletem por igual o interesse de todos, as normas jurídicas visam à auto-

organização de uma comunidade política concreta, delimitada histórica e socialmente. 

As normas jurídicas não devem estar em dissonância com o que exige a moral. Todavia, 

uma vez que as normas jurídicas refletem a vontade particular dos membros de 

determinada comunidade jurídica, elas são também expressão de uma forma de vida 

compartilhada intersubjetivamente, de posições de interesse dadas e de fins 

pragmaticamente escolhidos. Desse modo, o direito de uma comunidade jurídica possui 
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um conteúdo teleológico que torna as questões políticas abertas à satisfação de fins 

coletivos. Na medida em que a busca da realização dos fins coletivos de uma sociedade 

se concentra na atividade estatal, a atividade do poder legislativo deve ser capaz de 

programar tais âmbitos funcionais ampliados e as crescentes operações e contribuições 

organizativas do Estado. Assim, dentro do espectro das razões que figuram nos 

discursos de justificação da validade das normas jurídicas encontram-se, além de razões 

morais, razões éticas e pragmáticas. (HABERMAS, 2005, p.219) 

Embora sob o paradigma liberal de Estado a persecução de fins coletivos 

estivesse separada das atividades estatais, as quais deveriam se limitar ao asseguramento 

de direitos subjetivos, já havia conteúdos teleológicos na legislação tributária e na 

legislação relativa a segurança militar. O paradigma do Estado Social, por sua vez, 

entendia que o direito deveria positivar a eticidade substancial de uma comunidade 

concreta. Mesmo que nos paradigmas liberal e social, o direito já se encontrasse aberto a 

pontos de vista teleológicos ou finalísticos, referentes à auto-compreensão de 

determinada forma de vida ou à escolha entre objetivos alternativos, Habermas nota, no 

entanto, que a consideração desses pontos de vista não deve permitir que o direito seja 

absorvido por uma eticidade substancial previamente dada, pois isso destruiria a forma 

jurídica e a tensão entre facticidade e validade desapareceria. (HABERMAS, 2005, 

p.219-220) 

O direito e a moral possuem em comum uma força deontológica, mas a 

institucionalização do direito confere-lhe a capacidade de impor suas normas 

coercitivamente. Entretanto, em relação ao seu caráter de concretude, o direito 

confronta-se com a moral em relação (a) ao conteúdo; (b) ao caráter da validade de suas 

normas e (c) ao modo de elaboração das mesmas.  

(a) As normas morais reclamam seu cumprimento em razão de se submeterem a 

um teste de universalização que examina o que é igualmente bom no interesse de todos; 

e assim, examina o que é justo. As normas morais pretendem uma validade absoluta, na 

medida que pretendem ser válidas para todos e para cada um. Nesse sentido, a justiça 

tem primazia sobre valores, os quais possuem uma validade relativa que pode ser 

ponderada à luz de circunstâncias específicas. Já as normas jurídicas, uma vez que se 
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referem à regulação de conflitos em comunidades jurídicas concretas, estão abertas, 

além do uso moral da razão prática, a usos pragmático e ético, pois nos discursos 

jurídicos de justificação dessas normas aparecem problemas relativos a como se 

alcançar uma auto-compreensão política e ao equilíbrio de interesses. (HABERMAS, 

2005, p.221) 

(b) Quanto à validade, Habermas coloca que as normas jurídicas pretendem estar 

de acordo com as normas morais; mas não apenas com elas, pois as normas jurídicas 

também são justificáveis com base em razões pragmáticas e ético-políticas. Essas 

razões, no entanto, possuem uma validade que é dependente de contexto, ou seja, uma 

validade relativa: 
Una autocomprensión colectiva sólo puede ser auténtica dentro del horizonte 
de una forma de vida en la que ya nos encontramos; la elección de una 
estrategia sólo puede ser racional atendiendo a determinados fines que nos 
hemos propuesto; y un compromiso sólo puede ser equitativo sobre el 
trasfondo de unas determinadas constelaciones de intereses. Las 
correspondientes razones sólo valen relativamente a la identidad de la 
comunidad jurídica (identidad que viene histórica y culturalmente acuñada), 
a las orientaciones valorativas, a las metas y a las constelaciones de intereses 
de sus miembros.  (HABERMAS, 2005, p.223) 
 

Na dimensão da validade normativa do direito existe, pois, um momento 

volitivo, em razão de sua relação com o substrato de fato de uma comunidade jurídica. 

É precisamente a lógica própria das razões éticas e pragmáticas (questões não morais), 

que se encontram inseridas no processo de formação da opinião e da vontade políticas e 

seu caráter de dependência de contexto que explicam a força desse momento volitivo na 

produção do direito. (HABERMAS, 2005, p.225)  

(c) Da mesma forma, nas contingências do modo de elaboração das normas 

jurídicas, levado a efeito no processo legislativo, impõe-se o elemento teleológico. 

Tanto as normas morais como as normas jurídicas são construídas, mas nas normas 

jurídicas o momento da construção emerge mais marcadamente, porquanto estas 

conferem estrutura racional a formas de vida específicas. 
Las razones que justifican a las reglas morales conducen a un entendimiento, 
a un estar de acuerdo, racionalmente motivado; la fundamentación de 
normas jurídicas sirve a un convenio racionalmente motivado. En primer 
caso nos convencemos de qué deberes tenemos, en el segundo, de qué 
obligaciones deberíamos contraer o asumir. (Habermas, 2005, p.224) 
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Assim, segundo Habermas (2005, p.224-225), na formação da vontade coletiva, 

a idéia de auto-legislação é entendida como autonomia política, e esta se difere da 

autonomia moral, porque mesmo que seus resultados sejam racionalmente fundados, ela 

conserva uma certa contingência, na medida em que as razões a que apela somente se 

sustentam em relação a contextos mutáveis. Isso explica porque é discursivamente, sob 

a forma de poder comunicativo, que o legislador político alcança o fundamento comum 

das convicções produzidas no processo legislativo democrático.  

 

 

 

 

 

4 Considerações Finais 

 

 

Como vimos, de acordo com a perspectiva desenvolvida pela Teoria Discursiva 

do direito e da democracia, de Jürgen Habermas, existe nas democracias modernas a 

necessidade de justificar as normas jurídicas de tal forma que elas possam ser 

consideradas legítimas. Essa legitimidade se apóia na garantia de um consenso racional 

construído discursivamente ou, ao menos, sob condições equânimes de negociação, 

pelos destinatários dessas normas que, através do processo legislativo democrático, 

devem ser seus co-autores. Embora haja a exigência de que tal consenso respeite os 

interesses de todos os afetados e, assim, que também se possa buscar o consenso em 

relação a interesses universalizáveis, que se levem em conta o ponto de vista moral nas 

regulamentações jurídicas, as normas jurídicas são por demais concretas para poderem 

apoiar-se apenas em razões morais. 

O direito, portanto, serve à regulamentação imparcial de conflitos de ação entre 

os membros de uma comunidade jurídica delimitada no tempo e no espaço e, como 

comunidade concreta, ela não é capaz de dissociar essas questões daquelas relativas à 
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realização de objetivos coletivos e à auto-compreensão ético-política autêntica dos 

membros e grupos que constituem essa comunidade.  

No entanto, para Habermas, cabe, por fim, fazer uma advertência. Para ele, a 

idéia democrática de que todos os cidadãos devem ser tratados como iguais, na medida 

em que titulares dos mesmos direitos, requer que o direito também conserve uma 

referência à moral. Pois se o direito complementa a moral funcionalmente, suprindo 

déficits que possibilitariam tornar razões morais eficazes para a ação, por outro lado a 

moral abre razões universalizáveis ao direito. Assim, embora o direito não possa 

coercitivamente substituir a capacidade moral dos indivíduos, ele não deve 

impossibilitar que a obediência a suas normas também se possa dar por respeito à lei. E, 

nesse sentido, é que se pode afirmar que apesar de a legitimidade do direito não se 

reduzir a uma justificação moral das normas jurídicas, o processo legislativo 

democrático não pode desconsiderar exigências de imparcialidade na justificação das 

normas, sob pena, inclusive, de dissonâncias cognitivas entre direito positivo e moral 

pós-convencional, que afetariam os processos de integração social. Tal afirmativa 

remete-se, mais uma vez, à relação de complementaridade, portanto, entre direito e 

moral. 
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RESUMO 

O texto lança elementos para a fundamentação de uma Teoria da Decisão Judicial a 

partir de diferentes fontes teóricas e das fórmulas paradigmáticas de compreensão da 

decisão judicial. A investigação sobre a relação entre racionalidade das decisões e 

sua justificação interna e externa conduz à construção de um postulado referencial 

como critério de racionalidade para as decisões judiciais no nível pragmático e 

formal dos raciocínios.  
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The text launches elements for the Theory of Judicial Decision from different arrives 
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decision. The research about the relation between rationality of the decisions and its 

internal and external justification leads to the construction of a referential postulate 

as criterion of rationality for the judicial decisions in the pragmatic and reasonings 

formal levels. 
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Introdução 

 

Decidir é, ao mesmo tempo, um modo de decidir e também uma relação com 

o mundo, ou seja, uma forma de encetar a ação. Muito mais do que a obediência às 

normas jurídicas, está presente a produção judicial do próprio Direito. Existem 

métodos para otimizar o julgamento concedendo-lhe confiabilidade, mas o estudo 

sobre estes mecanismos de otimização tem sido continuamente desprezado. 

O mecanismo da decisão é dos mais complexos, o que funda uma decisão 

escapa em sua essência à Teoria e à Filosofia do Direito e enquadra-se mais 

profundamente na intimidade do agente da decisão cujo universo é preciso 

compreender. 

A autoridade que julga cumpre um dever de Estado e ao mesmo tempo 

exercita uma parte flexível de suas próprias obrigações e limites no isolamento de 

sua individualidade e sob o influxo de procedimentos que pendulam entre o conteúdo 

da decisão e sua exteriorização formal, a sentença. 

O tema da decisão judicial sobre o qual a presente reflexão pretende delimitar 

campos epistêmicos para o Direito enfrenta o problema da trama ilimitada de espaço 

que encerra o debate sobre a produção racional das decisões e objetiva contribuir 

para o avanço das bases de rigor teórico necessárias à constituição de uma Teoria da 

Decisão Judicial. 

Esta pesquisa se inclina a visualizar o contexto crescente, complexo e 

sofisticado em que as Democracias ocidentais vêm testemunhando o acréscimo de 

exigências racionais para o aperfeiçoamento das instituições garantidoras de direitos. 

O progresso do conhecimento jurídico especializado inaugurou novos espaços de 

reflexão cada vez mais precisos em seus objetos e indeterminados em seus contornos 

epistemológicos. Com isso, a necessidade da luz sobre o problema da formulação da 

decisão judicial racional assume ênfase e ousadia, pois atravessa os limites da 

concepção positivista do conhecimento. 

 

1. Fundamentos da Teoria da Decisão e o problema da racionalidade 
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Os fundamentos da Teoria da Decisão no Direito são constituídos por três 

ordens de postulados teóricos. Da Metamatemática emanam as formulações da 

Teoria da Decisão, da Filosofia provêm as premissas sobre formação do raciocínio e 

dos seus modelos de racionalidade e do próprio Direito procedem as elucidações de 

conceitos da Hermenêutica Jurídica, da Teoria da Argumentação Jurídica e da Teoria 

Dogmática da Aplicação do Direito. Assim, a Teoria da Decisão Judicial é produto 

de algumas hibridações disciplinares que constituem como uma interdisciplina em 

que hipóteses colam conceitos estratégicos da Teoria da Decisão da Metamatemática 

a outros filosóficos, jusfilosóficos e teórico-jurídicos.  

O essencial racional de uma decisão pertence a um território em que as regras 

jamais abandonam o seu agente, no qual, de fato, a Moral não há como silenciar. A 

decisão permanece em um mundo de direitos e deveres em que a consciência 

racional pode trazer determinado consolo tanto quanto pode sobrecarregar de 

remorsos. O sujeito que decide, com intenção de preservar e observar a razão, o faz 

dominando os raciocínios e orientando-os para uma outra ação final, vive assim em 

um ritmo circular e tomado por uma ambígua subjetividade. Este é um jogo com 

regras de muitos níveis, as regras para processo deliberativo, as regras que orientam 

os conteúdos da decisão e talvez outras regras, um pouco mais difíceis por sua 

obscuridade e impregnadas de dúvidas e preferências, sendo, assim, mais incertas. 

A ambigüidade perturba o agente da decisão porque a nota da razão não pode 

ser traída. Quem toma uma decisão racional não pode trair a si mesmo na 

justificativa daquilo que decidiu, o segredo do procedimento é a própria inocência 

presumida do papel do agente da decisão. Mas a preservação da inocência de seu 

posto de autoridade revela que o seu sujeito não se identifica com ela, são inocências 

que não coincidem, a inocência do cargo e a inocência de quem o ocupa. Dessa 

forma, as técnicas racionais para a decisão podem conceder-nos trajetórias 

convenientes e certamente alguns enigmas; no entanto, nunca um herói. 

A procura por uma teoria moral, por princípios universais de justiça ou por 

um conjunto de propostas em condições de legitimar, justificar ou fundamentar os 

raciocínios, acabou recaindo ao longo dos séculos em uma armadilha circular porque 
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os resultados decorrentes desses esforços de investigação proporcionaram os únicos 

critérios de racionalidade que se dispõem a aceitar. 

Quando se coloca a problemática dos limites da razão, se está, ao mesmo 

tempo, fazendo uma idéia da razão, que implica um conteúdo. A razão, o poder de 

raciocinar, de atender à sabedoria humana razoável ou de conhecer a realidade em 

função de sua razão de ser, parece ser uma faculdade polivalente do espírito humano. 

A contradição entre os poderes da razão destaca a pretensão de universalidade que se 

torna relatividade e os fatores de precisão e certeza que se tornam contingentes. 

Existe uma questão filosófica de caráter amplo que diz respeito ao conceito 

de razão e à respectiva crise dos conceitos de racionalidade tradicional 

experimentada, sobretudo, no século XX. Esse debate está na base das Teorias do 

Direito de orientação argumentativa. Essa crise da razão repercutiu no Direito sob a 

forma da crise da racionalidade jurídica do paradigma liberal do Direito.  

Na literatura jurídica contemporânea, o tema da razão é recorrente e alcança 

territórios tão diversificados quantas são as metodologias jurídicas em seus modelos 

específicos de racionalidade. Os matizes das investigações sobre a razão no Direito 

vão da racionalidade do conhecimento jurídico na forma de uma Ciência e o 

conseqüente debate sobre seu estatuto teórico ao estudo dos raciocínios tipicamente 

jurídicos, tais como os raciocínios judiciais em seus processos deliberativos. 

A preocupação direta ou subliminar dos juristas com a compreensão racional 

de seus objetos de estudo e com a racionalidade dos próprios objetos em si representa 

a repercussão evidente das mesmas tarefas realizadas em outras áreas do 

conhecimento, reflexo de uma busca por condições de sentido que toma parte do 

conjunto de características do pensamento ocidental. Falar de razão é, por isso, tratar 

do quadro de inteligibilidade dos discursos em qualquer modalidade.  

A decisão existe justamente onde resta o conflito, a contradição, onde opções, 

desejos e vontades são ambivalentes. Existe um corpo de sentimentos jurídico-

políticos cuja presença não pode ser negada nos raciocínios não-analíticos, como são 

de fato a maior parte dos raciocínios judiciais. A regulação do conflito pela 

imposição da harmonização das partes envolvidas é um antigo recurso da civilização. 

Esta harmonia chamada administração da justiça no caso do Direito nada mais é do 
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que uma trama da razão para forçar uma forma discutível de consenso onde ele não é 

e nem nunca foi possível, qual seja o território das controvérsias. 

A decisão evidentemente não é uma produção espontânea e, de forma alguma, 

ingênua. Existe uma problemática de caráter filosófico sobre o ambiente de liberdade 

ou restrição em que se realizam escolhas e ainda se são elas predeterminadas de 

antemão ou pelo seu ambiente externo. Faz-se necessário, portanto, acordar sobre a 

hipótese de que decisão e contexto são elementos interdependentes. Há sempre um 

domínio em que a decisão é construída, ou seja, o universo de um discurso no qual 

ela está inserida. A Teoria da Ação, por exemplo, pressupõe uma Sociedade 

preexistente ao sujeito que pode tornar-se um agente de sua mudança mediante os 

seus comportamentos, ou seja, as ações que pratica diante do social. 

A decisão em sentido amplo, a função de decidir, comporta três etapas. A 

primeira delas é a deliberação. No processo deliberativo são consideradas as opções 

disponíveis em confronto com as características do problema e dos personagens 

envolvidos nele e se verifica sua viabilidade em termos de extensão que alcançará 

como resultado. Deliberação é um processo cujo resultado é a decisão em uma tarefa 

auto-referente e circular que a vincula. Após a deliberação é feita uma escolha, ou 

seja, é tomada uma decisão que irá dar início a uma outra ação, o último lance, a 

execução. 

A decisão é o produto de uma deliberação da qual consiste a etapa derradeira 

e anterior à execução. O processo deliberativo identifica-se com o próprio corpo 

orgânico da tomada da decisão, determinando, em seu desenlace, uma ação. A 

decisão judicial, por exemplo, é uma conseqüência, um feito produzido como 

resultado deste tipo de ação de um agente de decisão; no caso, o juiz. 

A ação considerada racional é a que procura ser encetada por estofos teóricos 

consistentes. Esta articulação entre teoria e prática na ação de decidir pode ser 

compreendida como um vínculo de inspiração racional com pretensões 

legitimadoras.  

Os raciocínios orientados aos processos deliberativos ou processos de tomada 

de decisão pressupõem a realização de escolhas que por sua vez obedecem 

freqüentemente a postulados previamente estabelecidos, tornando a decisão fruto de 
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um processo axiomático porque partem de critérios considerados normativos, isto é, 

operam como comandos de identificação de alguma propriedade. Estas diretivas 

axiomáticas, ou critérios, podem ser oriundas tanto de concepções teóricas como de 

regras. 

Assim como os processos deliberativos e seus resultados, o tema da escolha 

também pertence ao domínio das Ciências Sociais, da Psicologia, da Ética ou da 

Teoria da Decisão, sobretudo sob a forma da Teoria da Escolha Racional como se 

verá adiante. Se um conjunto de escolhas determina uma decisão, a responsabilidade 

por ela conduz à necessidade de sua fundamentação, por isso o campo teórico do 

fenômeno decisional versa sobre a justificação racional dessas escolhas e permite 

racionalizar o processo de tomada de decisões. A justificação, por sua vez, é um 

princípio metodológico que busca ampliar a margem de racionalidade de um 

raciocínio ou de uma ação e que fornece a base racional para a tomada de posições. 

Qualquer decisão pode ser considerada arbitrária quando abandonar a 

exigência de uma regra para a sua justificação; em outras palavras, a sua sustentação 

racional. A arbitrariedade na decisão é o produto de uma ação eivada de 

subjetividade em larga escala, na qual argumentos frágeis e inespecíficos procuram 

alimentar a exigência de fundamentação. Uma Teoria da Decisão comporta, então, 

mais do que instrumentais racionais para o procedimento justificador das escolhas; 

ela abrange a própria trajetória de formação da convicção, a aproximação do 

problema, seu exame, a ponderação das outras decisões possíveis e suas respectivas 

conseqüências, o dimensionamento de seu alcance. 

A instrumentalidade racional da decisão traduz justamente esta idéia do 

engajamento em uma ação a partir da aplicação de critérios de prioridades nas 

escolhas em função das metas estabelecidas, mesmo quando uma escolha é efetuada 

a partir de duas variáveis alternativas reciprocamente em exclusão apresentando-se 

como um dilema. 

Em sua dimensão lógica as teorias da decisão dedicam-se ao estudo do 

processo deliberativo constituído sob a forma de uma modalidade especializada de 

raciocínio: um processo de pensamento determinado a partir de um problema e que 

se orienta para alcançar uma conclusão ou resultado. 
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A forma racional de pensamento é culturalmente valorizada e a História da 

Filosofia o demonstra de forma exemplar uma vez que a idéia de razão manifestou-se 

no pensamento ocidental já na Antigüidade Clássica.  

Ainda que se admita que existam diferentes procedimentos para tomar 

decisões racionais, não é qualquer decisão que pode ser considerada racional. 

Entende-se por decisão racional a seleção de uma opção a partir de um determinado 

processo. A meta da escolha racional povoa as intenções daqueles que estão 

incumbidos de uma decisão em qualquer campo da atividade humana, mas 

principalmente quando envolvem escolhas cujas conseqüências podem ser sentidas 

pela Sociedade. Normalmente este desejo de racionalidade é satisfeito com a adoção 

de fundamentos de traços científicos. 

O debate sobre a racionalidade das decisões evidencia que os 

comportamentos reais dos indivíduos em Sociedade devem ser considerados para a 

formulação do que venha a ser um comportamento racional. Isso porque, se a maioria 

das prescrições é calcada na idéia de um agente de decisão idealmente racional, elas 

perdem a conexão com a realidade do comportamento de agentes de decisão do 

mundo fático. Então, um indivíduo idealmente racional possui atributos racionais 

desconhecidos ou em grande parte inalcançáveis pelos homens normais. Assim, 

tratam-se apenas de postulados ideais dedicados a orientar o pensamento humano 

para a melhor decisão racional possível.  

Toda justificação se relaciona com a prática e foge aos limites da razão 

tradicional. A razão prática permite que a racionalidade das ações seja auferida pela 

justificação das escolhas. Para que uma justificação racional da ação e do 

pensamento seja possível, é necessária uma Teoria Geral da Argumentação que parta 

do paradigma da racionalidade prática, constituindo-se uma terceira via entre o 

racional e o irracional. Uma teoria que tenha como aporte teórico a razão prática está 

em condições de regulamentar a axiologia da ação e o pensamento, fornecendo os 

critérios da ação eficaz e da escolha razoável. 

A Teoria da Decisão encontra seu objeto nos problemas de decisão sobre os 

quais são dedicadas análises aprofundadas dos critérios selecionados para as escolhas 

e as suas soluções. Esta teoria pretende fornecer os instrumentos para apoiar a 
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resolução de problemas de decisão e justificar sua escolha como racional. Embora os 

problemas de decisão sejam descritos em linguagem universal própria à Matemática, 

este tratamento formalizado não reduz o estudo dos problemas de decisão aos limites 

quantitativos de análise, embora a maior parte das decisões possa ser quantificada, 

tais como as decisões econômicas, porém ainda estas importam em variáveis 

imponderáveis como fatores comportamentais ou geopolíticos. 

Em torno destes objetos aqui vistos gravita a Teoria da Decisão tal como vem 

sendo desenvolvida desde a segunda metade do século XX. Em sentido amplo, ela 

comporta variantes teóricas ocupadas do fornecimento de meios para a ponderação 

de alternativas de decisões dirigidas a determinadas ações, nesse sentido, por 

exemplo, a Teoria da Escolha Racional e a Teoria dos Jogos, e opera com categorias 

como probabilidade de ocorrência de um evento e utilidade do resultado de uma 

ação. O denominador comum reduz-se ao postulado de que os agentes da decisão 

sempre se orientam para a maximização das vantagens possíveis esperadas.  

Inicialmente a resposta à pergunta de como deveriam ser tomadas as decisões 

foi colocada nos seguintes termos: em primeiro lugar, o agente deveria indagar sobre 

as conseqüências que se seguem da realização das distintas ações. Em segundo lugar, 

deveria selecionar a conseqüência que prefere produzir. E, finalmente, bastaria 

realizar aquela ação que conduzisse a tal conseqüência. Se fosse o caso do agente que 

somente pudesse estabelecer um vínculo probabilístico entre as ações e suas 

conseqüências, deveria selecionar aquela ação que tem maior probabilidade de 

conduzir à conseqüência selecionada. 

A Teoria da Decisão normativa ou prescritiva procura construir modelos 

ideais que orientem a tomada de decisões, abordando a forma como se devem tomá-

las, levando em consideração os agentes da decisão que possuam um comportamento 

idealmente racional. Um exemplo da aplicação desse enfoque é conceito de homem 

econômico racional como um ser hipotético, um agente idealmente racional, cujas 

escolhas correspondem-se sempre com as de maior probabilidade de maximizar seu 

benefício pessoal. Imaginando uma hipotética Sociedade de homens econômicos 

racionais, os economistas podem deduzir as leis da oferta e da procura, assim como 

outros princípios importantes da teoria econômica. Todavia, maximizar o benefício 
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pessoal não é necessariamente a maior das virtudes. Assim, o modelo que utiliza o 

homem econômico racional não tem uma intenção normativa ou descritiva e sim uma 

idealização explicativa. Ao ignorar as complicações da vida real, espera-se construir 

uma teoria que seja suficientemente simples para proporcionar compreensão e 

continuar senso aplicável aos fenômenos que motivaram sua aparição. 

Enquanto isso, a linha descritiva dos teóricos da decisão busca descobrir 

como se tomam as decisões, isto é, dedica-se a investigar os comuns mortais, tendo 

como referência indivíduos normais, ou seja, agentes de decisão que não tenham um 

comportamento apontado como idealmente racional. 

Apesar de favorecer o cálculo racional como fator determinante para a 

tomada de decisão, é necessário ressaltar que o processo de tomada de decisão 

pressupõe a intervenção de outros fatores não-lógicos e ainda, assim, racionais, como 

também de elementos totalmente subjetivos. No esforço de articulação entre contexto 

e determinação formal, entre a pragmática e as exigências formais, a Teoria da 

Decisão espelha as três grandes orientações procedimentais e finalísticas da função 

de decidir. A primeira forma de racionalidade da decisão é enfocada individualmente 

e a terceira e última coletivamente como decisões tomados pelo coletivo, entre as 

duas formas oscila a Teoria dos Jogos, como se verá adiante. 

A necessidade de analisar, racionalizar e fornecer subsídios racionais para 

auxiliar nas escolhas são motivos que fundamentam a elaboração de uma teoria para 

se tomar decisões, uma vez que estas podem produzir conseqüências que merecem 

certa reflexão. Além disso, quem decide pode ser colocado na situação de justificar 

suas escolhas pelas quais se torna responsável. A Teoria da Decisão procura 

responder a essa dupla necessidade de racionalizar os processos de tomada de 

decisão – explicando a forma pela qual se tomam decisões - e de fundamentar as 

escolhas realizadas. 

Entretanto, aquele que decide racionalmente não sente somente a dificuldade 

de justificar as suas escolhas. Mesmo quando suas decisões apenas dizem respeito ao 

próprio agente da decisão, outras dificuldades podem ser enfrentadas, por exemplo, 

no tratamento do problema, como analisá-lo, examiná-lo, descrevê-lo, como 
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vislumbrar decisões alternativas e suas respectivas conseqüências, dimensionando, 

assim, o resultado de seus atos. 

Chama-se Teoria da Decisão o conjunto de teorias matemáticas, lógicas e 

filosóficas que se ocupam das decisões que tomam os indivíduos racionais, quer 

sejam indivíduos que atuam isoladamente, em competência entre eles ou em grupos. 

Ela foi desenvolvida na segunda metade do século XX sob a forma de estudo dos 

aspectos diferenciados da descrição e da resolução dos chamados problemas de 

decisão. Mas esta formulação teórica somente foi possível depois de alguns séculos 

de investigação na área matemática dos estudos sobre o acaso, sobre os jogos de 

salão, os problemas econômicos e políticos e, mais recentemente, sobre os problemas 

de gestão, mas também sobre os fundamentos psicológicos da representação do 

comportamento. De todas essas áreas, emanou um conjunto de indicativos 

integrantes da constituição teorética de um espaço de pesquisa exclusivo a todas as 

investigações concernentes ao fenômeno decisional. No início, contudo, um dos 

principais objetivos da elaboração dessa teoria era estabelecer um painel de 

referências para as teorias econômicas e para os modelos de gestão de empresas 

públicas e privadas. 

No confronto com um problema de decisão podem ser extraídas algumas 

linhas gerais para melhor compreender o alcance da teoria. A tentativa de 

formalização de um problema de decisão conduz a uma simplificação que permite 

aplicar as ferramentas da Matemática, pois o problema passa a ser descrito através de 

valores, funções e gráficos. Após a formalização de um problema de decisão, a 

tomada da decisão propriamente dita emprega um ou mais critérios.  Ao longo da 

História, estes critérios são normalmente encontrados de forma pragmática, 

principalmente em estatísticas e nos cálculos econômicos.  

De modo simples pode-se definir a Teoria da Decisão como aquela que 

organiza um número de métodos de estudo e resolução de problemas de decisão. Este 

conjunto metódico é propositadamente heterogêneo, tendo em vista as diferentes 

características e ambientações dos problemas enfrentados e a grande diversidade 

temática a que se dedica. O que concede a nota uniformizadora desses métodos em 

uma teoria é a linguagem matemática empregada e sobre a qual a teoria é edificada. 
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A Teoria da Decisão opera com a colaboração de investigações provenientes 

de diversas disciplinas como a Matemática, a Economia, a Estatística, a Lógica, a 

Filosofia e as Ciências Sociais e foi transmitida em sua maior parte por especialistas 

em Estatística, em Economia e em Gestão, levando, evidentemente, em consideração 

os interesses específicos de suas respectivas áreas. 

Mas, somente o viés matemático não esgota a base necessária, apesar de 

realmente a formalização da incerteza e a solução dos jogos terem sido determinantes 

para a construção deste espaço de conhecimento no século XX, focado no campo das 

Matemáticas e da Metamatemática. Por este motivo, a teorização sobre o 

comportamento racional tem tomado hoje a frente nas pesquisas mais atuais na área. 

2. O estatuto teórico da decisão judicial 

 

A decisão judicial diferencia-se dos demais tipos de decisão por um fator 

muito preciso, ela é produzida por uma autoridade especialmente designada para o 

exercício dessa função qual seja o juiz em sentido amplo - em qualquer grau 

hierárquico ou de especialidade de um sistema judiciário de Estado. Uma decisão que 

não provenha de tal autoridade pode ser até de grande valia e importância no terreno 

dos novos esforços democratizadores e descentralizadores da resolução de conflitos e 

da realização da justiça; contudo, estas últimas não podem ser consideradas judiciais 

neste seu sentido específico: como oriunda de um funcionário público do Estado 

destacado para o exercício da função jurisdicional. 

O estatuto teórico da decisão judicial oscila conforme o debate sobre o papel 

dos agentes estatais designados para a tarefa, os juízes. A atividade judicial 

atravessou a História ocidental trazendo consigo aspectos ideológicos sobre o papel 

dos juízes e de suas concepções jurídico-políticas e das próprias relações entre a 

função de julgar e o Poder político.  

A idéia atual de uma função regulamentada e limitada aos princípios 

ordenadores do Estado de Direito é um patamar relativamente tardio na experiência 

histórica do exercício da função de decidir os conflitos vividos no seio da 

comunidade. Hoje se pode inclusive verificar a existência de uma Lógica dos 

raciocínios judiciais, objeto de estudo de algumas vertentes pragmáticas vinculadas 
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às teorias da argumentação jurídica. Todavia, a polêmica sobre os limites da atuação 

jurisdicional encontra-se instaurada na ordem do dia das democracias ocidentais, de 

forma a ocorrer uma transferência de legitimidade racional entre o agente da decisão 

e ela mesma. 

O recorte histórico permite perscrutar a origem da clareza imediata que 

possibilita enxergar todas as características do objeto, mas não ele mesmo. O que se 

pretende é avistar o ponto obscuro, a lacuna, o vazio não discutido que se constitui 

no coração essencial do polêmico debate atual sobre os limites racionais da atividade 

judicial em relação à produção do Direito não-legislado sob a forma da decisão 

judicial. 

A janela da História possibilita a metódica divisão da experiência da 

produção judicial do Direito em três grandes períodos característicos. O primeiro 

momento evidencia as funções sacerdotais do agente da decisão judicial orientadas 

para a realização de alguma forma divinatória de justiça nas sociedades primitivas. A 

seguir, as primeiras instituições decisionais são desenvolvidas na vigência das 

organizações das sociedades antigas como a greco-romana e persistem 

diferenciando-se até o nascimento do Estado de Direito. A partir daí, apresenta-se e 

aperfeiçoa-se o modelo de decisão judicial implementado e desenvolvido pelo 

paradigma liberal do Direito.  

O primeiro período da evolução dos raciocínios judiciais orientados para a 

decisão já caracteriza o juiz como autoridade; não obstante, como uma autoridade 

identificada com as funções do sacerdote nas sociedades arcaicas. 

O juiz-sacerdote é institucionalizado primeiro explicitamente, depois, aos 

poucos, a postura sacerdotal passa a ser interiorizada no imaginário da função 

judicante que domina a produção judicial do Direito até a Revolução Francesa e 

certamente ainda imanente nos dias atuais.  

A identificação com o sacerdócio, segundo Alain Bancaud1, explica a 

predisposição dos agentes das decisões judiciais para atuarem sob os meandros da 

linguagem da castração, da retenção, do entricheiramento e dos impedimentos. Em 
                                                 
1 BANCAUD, Alain. La haute magistrature judiciaire entre politique et sacerdoce – ou lê culte des 
vertus moyennes. Paris: L.G.D.J., 1993. p. 275-277 
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uma Sociedade que emite sinais de não conseguir superar o poder de sua própria 

imagem, o magistrado é levado a se fechar sobre si mesmo e esquecer do mundo, a 

atividade de decidir passa a seguir a predisposição para um trabalho de aspiração 

sacerdotal. 

A compreensão ampliada da decisão judicial como função reguladora 

exercida pelo Estado somente recebeu um profundo impacto transformador com o 

pensamento iluminista. Isso porque, até o surgimento do Estado de Direito com a 

Revolução Francesa, o raciocínio judicial, ao mesmo tempo uma forma de sacerdócio 

e uma expressão da Política, esteve na maior parte de sua experiência histórica 

preocupado com a justiça de suas decisões como valor substantivo, dando grande 

importância aos precedentes, devido à idéia de que os casos essencialmente similares 

deveriam ser tratados com igualdade. Durante todo esse tempo, o ideal de justiça 

universalmente válido domina o cenário dos raciocínios judiciais produzidos, ou seja, 

o agente da decisão judicial coloca-se na posição de autocompreender-se como um 

sacerdote encarregado de revelar as verdades e realizar a justiça universal. A 

existência desse ideal pode ser verificada como patrimônio do saber jurídico 

tradicional fundado num sistema de justiça universalmente válido, que remonta ao 

Direito romano, passando pelo Direito canônico, pelo Humanismo racionalista, pelo 

common law, chegando até às portas do iluminismo. 

A partir do pensamento iluminista, a produção judicial do Direito deixou de 

ser vista como uma mera atividade de expressão da razão humana e sim como a 

manifestação de uma vontade soberana tal como pensava Thomas Hobbes. 

Montesquieu nem mesmo defendia a existência de uma justiça objetiva, e, para Jean-

Jacques Rousseau, o que é sempre correta é a vontade geral. Após o Iluminismo, 

legalidade e legitimidade passam a se identificar mutuamente, significando a mesma 

coisa. 

Com a Revolução Francesa, inaugura-se o paradigma liberal do Direito na 

composição dos conflitos sociais. A decisão judicial como produto do Estado de 

Direito é formulada por órgãos representativos da própria Sociedade destinados à 

aplicação do Direito. Numa relação de continuidade doutrinária das idéias 

iluministas, o nascimento do Estado liberal deu início à forte identificação do Direito 
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com o conjunto das leis do Estado, por serem estas a expressão legítima da Soberania 

nacional.  

No novo sistema de separação dos poderes, o papel dos juízes acaba sendo 

radicalmente abreviado. Após a Revolução Francesa, a idéia de legalidade e de 

segurança jurídica dominam o cenário, fortalecendo o tratamento sistemático do 

Direito e a dedução lógica para os raciocínios judiciais. Matemática e Direito 

tornaram-se disciplinas próximas. Essa fase seria determinada pela perspectiva 

estática do Direito e por sua visão legalista. 

A Teoria da Argumentação Jurídica é o principal ponto de partida na tarefa de 

delimitação da Teoria da Decisão Judicial, e exige a distinção entre o processo de 

elaboração e tomada da decisão, também denominado deliberação, cujo resultado é a 

própria decisão. Embora sejam aspectos conexos, é importante salientar que a 

fundamentação entra em cena na etapa final do procedimento deliberativo. Enquanto 

os elementos cruciais para o resultado são concernentes ao plano da decisão; no 

plano da argumentação, enfocam-se os próprios critérios jurídicos de discussão e de 

fundamentação. A argumentação e a decisão são consideradas como elementos 

essenciais da produção judicial do Direito, tanto assim que, como se pode constatar, 

a todo ato deliberativo precede uma argumentação, e, além disso, toda decisão deve 

ser obrigatoriamente fundamentada na experiência ocidental contemporânea do 

Direito. 

A decisão judicial é um objeto complexo, o que significa dizer que são vários 

os componentes a serem verificados. As teorias que abordam esse tema de forma 

direta ou reflexa contribuem para estabelecer uma tipologia quádrupla dessa 

complexidade.  

O primeiro nível de complexidade é o de sua composição, ou seja, o tamanho 

das discussões sobre os componentes da decisão, sua tipologia e quantificação. O 

segundo nível é ambiental, procura assimilar tipos e intensidades de vínculos com 

outros elementos presentes no entorno. O terceiro nível é estrutural, aponta para a 

relação interna de articulação entre todos os componentes e, por fim, o quarto nível é 

o inventário dos mecanismos que operam as escolhas nos processos de tomada de 

decisão. 
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O cotejamento de um conjunto de decisões judiciais possíveis para o mesmo 

caso pressupõe que a escolha seja efetuada tomando como referência uma ordem de 

preferências de modo a possibilitar a comparação das diferentes decisões ofertadas 

como alternativas. A decisão judicial será logo o produto do reconhecimento de uma 

delas como a melhor decisão para aquele caso dado. 

Neste momento está presente o enfrentamento de um aspecto tangencial que 

reconduz aos metacritérios a serem empregados com a função de distinguir e valorar 

aqueles critérios presentes na ordem de preferências e a questão da existência da 

resposta correta para este caso. Não se trata de determinar o resultado matemático 

verdadeiro, pois que seria necessário identificá-lo com algum tipo de Teoria da 

Verdade. A questão é saber se a decisão judicial não está criando para si mesma uma 

auto-referência deliberadamente ficcional de ser uma resposta correta em uma 

realidade por ela mesma construída. 

Em qualquer perspectiva da atividade decisional, justificar a decisão judicial 

significa torná-la aceitável mediante a indicação de sua fundamentação jurídica, ou 

seja, ela aplicou o Direito. A prevenção da arbitrariedade na justificação das decisões 

judiciais realiza-se pela apresentação de suas razões, o que lhes confere maior 

legitimidade. Como as razões não possuem condição de validez universal, estarão 

abertas à crítica e à possibilidade de sua revisão, assim como também a escolha de 

uma das decisões possíveis pode ser questionada. Esta crítica é importante porque 

permite apontar para decisões alternativas, estimula a reflexão e o desenvolvimento 

da compreensão judicial da função judicante. 

Para que se estabeleça uma relação de confiança nas autoridades, é 

necessário, desse modo, que as decisões sejam justificadas. A justificação é o índice 

de racionalidade que aquela decisão possui. São muitas as razões que podem estar 

incluídas em uma justificação, o emprego das razões justificadoras remete à questão 

axiológica. Para se justificar o Direito, ele deve estar articulado com o plano das 

valorações e também da moralidade. A compreensão do vínculo entre o fenômeno 

jurídico e o plano da moralidade é precondição de estruturação de uma Teoria da 

Decisão racional. 
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A decisão judicial obedece, naturalmente, a critérios aposteriorísticos, e, sua 

respectiva justificação, destina-se a torná-la aceitável; contudo, fortes influências 

extraformais podem estar presentes na aplicação do Direito, situação em que a tarefa 

da justificação passa a ser, tão-somente, uma tentativa de racionalizar a posteriori 

uma decisão tomada a priori, sob influxo do emocional, e ainda apresentá-la como 

razoável. Nesse caso específico, não há maiores preocupações com a consistência das 

razões articuladas em seu fundamento, e quase qualquer argumento que reúna a 

aparência de logicidade responde bem ao efeito persuasivo dos raciocínios 

relacionados a título de sua justificação. 

Como a racionalidade jurídica é exteriorizada na decisão judicial sob a forma 

de sua justificação, atualmente a fundamentação racional deixou de consistir apenas 

em uma exigência técnica da dogmática das decisões judiciais para assumir a função 

de uma garantia da legitimidade da própria atividade judicial. 

A decisão judicial depende de uma justificação para ser considerada racional, 

justamente por conter um tipo de raciocínio jurídico que, apesar de fugir às 

exigências cartesianas apoiadas na idéia de evidência, também não recai na 

arbitrariedade. Com a justificação, o agente da decisão apresenta o desenvolvimento 

de seu raciocínio, da apreciação dos aspectos de fato e de Direito até a formação da 

deliberação final. 

Dessa forma, a decisão judicial pode sofrer dois tipos de controle, um 

controle interno assistido pelo direito recursal, e um controle externo realizado pela 

própria Sociedade. Ambas as modalidades de controle atuam sobre a motivação da 

decisão judicial tomada. Esta exigência constitucional de motivação, portanto, opera 

como condição necessária ao processo democrático. 

A investigação sobre os modelos de decisão judicial demanda uma atenção 

especial sobre os critérios fundantes dessa busca pela legitimação democrática do 

Poder Judiciário, entre os quais, com certeza, o controle externo se evidencia.  
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Para Jerzy Wróblewski2, em Justificación de las decisones jurídicas, a 

justificação interna reporta à correção da inferência da decisão a partir das premissas, 

e a justificação externa concerne à adoção das premissas corretas. 

Na cultura jurídica contemporânea, nos dois sistemas - common law e 

continental, - entende-se que a decisão judicial deve ser justificável. Uma decisão 

judicial pode ser justificada identificando os argumentos que a sustentam, a 

justificação interna, sustentando estes argumentos como boas razões e a justificação 

externa como os raciocínios justificativos como raciocínios apropriados.3

A justificação em sentido amplo abrange a verificação e a justificação em 

sentido estrito. A justificação em sentido amplo oferece razões para qualquer juízo 

que apareça em um discurso. A verificação é uma justificação em sentido amplo que 

versa sobre proposições, isto é, sobre juízos que são verdadeiros ou falsos em uma 

determinada linguagem. A justificação em sentido estrito é uma justificação em 

sentido amplo de juízos que não são nem verdadeiros nem falsos em uma dada 

linguagem, isto é, não são verificáveis. O conceito de verificação implica suposições 

filosóficas e lógicas. A verificação depende de uma ontologia. A justificação em 

sentido estrito trata de técnicas argumentativas distintas da verificação. O nome mais 

comum para estes argumentos é o de lógica não-formal, ainda que existam opiniões 

contrárias ao uso do termo lógica neste contexto e a favor de uma retórica ou 

argumentação ou tópica. De qualquer forma, esta área de raciocínio utiliza 

argumentos que unem diversos juízos em um discurso prático. Sua qualificação não 

se faz em termos de verdade, mas sim em de boas razões, razoabilidade. A 

justificação que interessa ao autor é a em sentido estrito, interessa os argumentos que 

justificam a decisão interpretativa.4  

Se uma decisão está internamente justificada, pode-se dizer que é uma 

decisão internamente racional porque explicita as razões para esta decisão. Se uma 

decisão judicial está externamente justificada é externamente racional porque se 

baseia em boas razões, isto é, razões aceitas pela crítica. A necessidade de 
                                                 
2 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Justificación de las decisones jurídicas. In: WRÓBLEWSKI, Jerzy. 
Constitución y teoria general de la interpretación jurídica. Traducción de Arantxa Azurza. Madrid: 
Civitas, 1985. 
3 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Op. Cit. p. 57 
4 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Op. Cit. p. 58-59 
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justificação depende ou da lei (se explicita quando deve se efetuar uma justificação 

explícita e quais argumentos são necessários), e/ou dos usos aceitos na prática 

jurídica, e/ou na doutrina jurídica. Mas a expectativa de justificabilidade depende de 

características básicas de nossa cultura jurídica ou, mais comum, de nossa cultura 

geral, que apela para a racionalidade.5  

A justificação da decisão legal trata dos argumentos que sustentam essa 

decisão e, portanto, é um assunto de raciocínios justificativos e de seu controle. 

Outro problema completamente diferente é o do processo de tomada de decisão. Esse 

processo é uma seqüência de fenômenos psicológicos que acontecem em uma 

decisão legal. Esse processo pode ser descrito pela Psicologia, nas tomadas de 

decisão individual, pela Psicologia social ou pelas Ciências Humanas, se nos 

interessam uma tomada de decisão coletiva, e por seus fatores determinantes. Em 

qualquer caso, essas descrições tratam de material empírico do processo de tomada 

de decisão, identifica os fatores que o determinam, buscam regularidades e, por 

último, ainda que menos importante, pode predizer tendências de decisão ou decisões 

individuais. Não se deve confundir, portanto, a justificação da decisão legal com uma 

descrição do processo no qual se tomou essa decisão. Não se exclui que a justificação 

de uma decisão se corresponda com o processo de sua formação, mas isso nem 

sempre ocorre necessariamente assim.6  

 

3. Critérios pragmático-formais de racionalidade para as decisões 

 

O Estado constitucional incorporou os ideais jurídicos ocidentais na garantia 

da expectativa de segurança e certeza para as relações jurídicas. Existe sempre a 

esperança de que cada decisão judicial deve se reconduzir aos princípios 

constitucionais democráticos, reafirmando o princípio da certeza jurídica. 

                                                 
5 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Op. Cit. p. 59 
6 WRÓBLEWSKI, Jerzy. Op. Cit. p. 59-60 
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Herbert Hart7 menciona a exigência mínima de standards morais de modo 

que ainda que, uma decisão judicial se submeta ao texto legal, a limitação formal não 

esgote todos os requisitos necessários, pois que os valores normalmente aceitos 

devem ser respeitados. 

Considerando a idéia de racional como razoável de Perelman8 e de Aarnio9, 

para se ter decisão racional é necessária a incorporação da Teoria dos Valores e da 

Teoria da Justiça. 

Aulis Aarnio10 sustenta que a predicibilidade e a aceitabilidade são duas 

facetas entrelaçadas, uma formal e a outra substantiva, enquanto a primeira prescreve 

a racionalidade para os juízos jurídicos, a segunda caracteriza a extensão final desses 

mesmos juízos; em outras palavras, o requisito da formalidade, para ser dotado de 

correção, deve ser capaz de produzir um determinado conteúdo. 

A Teoria da Decisão judicial e outras instâncias epistemologicamente 

adjacentes a ela no pensamento jurídico contemporâneo têm se dedicado ao debate 

sobre a problemática da racionalidade das decisões judiciais. Chaïm Perelman11 

adverte para a necessidade de satisfação a uma dupla exigência na prática judicial: a 

primeira, sistemática, concerne à valorização da coerência do próprio sistema; a 

segunda, pragmática, define a aceitabilidade das decisões. Ambas as exigências são 

fatores considerados imprescindíveis à jurisdição racional, equivalendo a critérios 

simultaneamente pragmáticos (aceitabilidade) e formais (certeza). 

O Direito equilibra, então, a dupla exigência: formal e pragmática, 

concernente à valorização da coerência do próprio sistema e à aceitabilidade das 

decisões. 

Assim sendo, não é a referência legal, isoladamente, que torna uma decisão 

racional, mas a aceitabilidade da solução concreta à qual ela se dirige. O problema da 

                                                 
7 HART, Herbert. L.A. O conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1986. 
8 PERELMAN, Chaïm. Le champ de l’argumentation. Bruxelles: Presses Universitaires de Bruxelles, 
1970. 
9 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable - un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1991. 
10 AARNIO, Aulis. Op. Cit. 
11 PERELMAN, Chaïm. Op. Cit. 
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racionalidade da jurisdição diz respeito à satisfação simultânea da dupla exigência de 

Perelman.  

O mais importante, no resgate dos raciocínios judiciais, é a tentativa de 

fundamentar a própria concepção teórica da modalidade de raciocínios utilizados em 

Direito, o que constitui o objeto de estudo de sua Lógica Jurídica. Como visto, a 

obrigação de motivação das decisões judiciais é uma aquisição recente na História do 

Direito. 

Plauto Faraco de Azevedo12, em Justiça distributiva e aplicação do Direito, 

diferencia claramente Direito de lei, evidenciando a necessidade de submissão do 

juiz apenas ao primeiro e apontando a idéia de que escolhas de fundo filosófico são 

realizadas durante o processo judicial tendo em vista a neutralidade axiológica 

impossível no exercício da função jurisdicional. 

Karl Larenz13, em sua Metodologia da Ciência do Direito argumenta que o 

Direito positivo deve ser entendido apenas como um caminho para a realização da 

maior justiça possível. 

Na tradição jurídica ocidental, nos limites do paradigma liberal do Direito, a 

certeza é, portanto, o revestimento formal da proteção jurídica oferecida pelo Estado, 

de modo que o substrato da legalidade é condição de reconhecimento na cultura 

ocidental. Contudo, a despeito da exigência da legalidade formal para as decisões 

judiciais, existe ainda um outro requisito qual seja a da sua razoabilidade, ou seja, a 

decisão deve ser não só legal como também aceitável. Para tanto, cada decisão deve 

resguardar valores respeitados pela Sociedade. 

A certeza não é um atributo mental que possibilite quantificações percentuais, 

pois a certeza reproduz a convicção. Todavia, a certeza pode ser graduada porque 

também não conduz ao absoluto. O julgador pode ter formado sua convicção de 

plena certeza sobre a falsidade dos argumentos diante dos fatos, mas ainda possui, ao 

                                                 
12 AZEVEDO, Plauto Faraco. Justiça distributiva e aplicação do direito. Porto Alegre: Fabris, 1983. 
p. 63, 112, 117 e ss. 
 
13  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: 
Gulbenkian, 1989. p. 398 
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mesmo tempo, um forte grau de incerteza sobre o que imagina vir a ser a verdade dos 

fatos. 

A atividade jurisdicional democrática nos Estados constitucionais revela a 

importância do controle de racionalidade das decisões judiciais, tomando como 

critério a sua razoabilidade. Ao decidir, o agente deve inexoravelmente apontar suas 

justificações, quais sejam, as boas razões que o sustentam. 

O agente da decisão deve levar em conta o auditório a que a decisão se 

destina. Assim, pode sustentar-se a pretensão de racionalidade a ser satisfeita pela 

razoabilidade do decisório. A decisão judicial como linguagem normativa insere-se 

em um processo comunicativo que pressupõe a intersubjetividade entre os membros 

de Sociedade real. A produção judicial do Direito configura assim o exercício de um 

poder da própria Sociedade, e assim sendo o Direito como fenômeno social é 

também fenômeno decisional. 
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Conclusão 

 

O essencial sobre a compreensão da decisão judicial vem permanecendo 

obscuro e esta ausência de claridade remete a Teoria e a Filosofia do Direito 

justamente a um campo em que condicionantes racionais para tarefa de decidir são 

negligenciados e no qual freqüentemente a legitimidade democrática silencia. 

A decisão judicial permanece assim em um estatuto ambíguo no qual a 

consciência política e os compromissos democráticos não permitem nem consolo e 

tampouco remorso. 

Há um jogo de decisão em relação ao ordenamento como critério e há outras 

leis mais incertas e difíceis, mas isso não exime de responsabilidade o agente que 

suporta de alguma forma suas conseqüências. O prejuízo pela formalidade não tem 

como empregar a própria formalidade da decisão como justificativa. 
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A MORALIDADE POLÍTICA NA PRÁTICA JUDICIAL EM DWORKIN 

POLITICAL MORALITY IN JUDICIAL REWIEW IN DWORKIN1. 
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RESUMO 

Ronald Dworkin é um dos mais influentes filósofos contemporâneos do Direito. Sua 

Teoria do Direito se contrapôs ao positivismo jurídico, sobretudo de seu antecessor 

Hart, retomando o discurso Moral para o seio da prática jurídica. Através da análise da 

prática judicial, Dworkin demonstra como o Direito faz parte de um construtivismo 

hermenêutico, no qual cada partícipe é chamado a dar continuidade a sua história, 

tendo, ao mesmo tempo, o dever de ser coerente e de buscar dar a melhor resposta 

possível às demandas de sua comunidade política.  

 

PALAVRAS CHAVES 

MORALIDADE POLÍTICA; PRÁTICA JUDICIAL; DIREITO E FILOSOFIA. 

 

ABSTRACT 

Ronald Dworkin is one of the most influential law philosophers contemporaries. Its 

Theory of the Right if opposed to the legal positivism, over all of its professor Hebert 

Hart, retaking the Moral speech for the practical of the legal one. Through the practical 

analysis of the judicial one, Dworkin demonstrates as the Right is part of a hermeneutic 

constructivism, in which each participant is called to give to continuity its history, 

having, at the same time, the duty of being coherent and to search to give to the best 

possible reply to the demands of its community politics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se destina a investigar o papel do conceito de moralidade política 

dentro da prática judicial, segundo a filosofia do Direito de Ronald Dworkin. Adquirir 

noções deste conceito pode nos possibilitar compreender melhor a visão do Direito de 

um dos mais renomados filósofos contemporâneos, bem como ampliar nossos 

horizontes quanto à possibilidade de aplicação de seus fundamentos em nossa 

comunidade política. 

Cabe, então, trazer algumas notas preliminares acerca do autor. Ronald Dworkin é 

americano, nascido em 1931, sua primeira vocação foram os estudos filosóficos, vindo a 

estudar direito em Havard, quando foi discípulo de ilustres juristas como justice 

Learned Hand. Ocupou diversos cargos acadêmicos até ser nomeado a cadeira de 

Jurisprudence2 da Universidade de Oxford em 1969, já em 1975 tornou-se professor de 

Direito da Universidade de Nova York. 3

Sua formação sofreu influência das lutas liberais pela ampliação dos direitos civis, 

bem como as lições dos grandes ícones como Hart, Jhon Rawls, Wittgenstein. 4 Sua 

obra extensa é ativista, pois sempre esteve na linha de frente dos debates jurídicos, 

sobretudo através de diversas publicações em revistas especializadas.    

 Seus primeiros textos foram consolidados em duas obras principais: Levando os 

Direitos a Sério e Uma questão de Princípio, quando resgata para a ciência do Direito a 

questão Moral nas relações jurídicas, expondo as primeiras linhas acerca de sua 

metodologia da formação do Direito e aplicação jurisdicional ao analisar casos 

controversos importantes da história jurídica anglo-saxã.  

                                                 
2  O Termo Jurisprudence não significa o mesmo que jurisprudência em nosso país. Antes, 
equivale a Ciência do Direito, ou disciplina de Teoria do Direito ou Filosofia do Direito.   
3  GUEST, Stephen. Ronald Dworkin - Jurists: profiles in legal theory. General Editors: William 
Twining, Neil MacCormick. Stanford: University press, 1991.   
4  Ibid ibidem 
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Mais tarde, publicou Império do Direito, obra pela qual, através de seu estilo 

argumentativo minucioso, demonstrou sua Teoria Construtivista do Direito: direito 

produto da construção interpretativa, à semelhança das práticas sociais, na qual os 

participantes são levados a se apropriar da história institucional constituída para dar a 

ela a melhor justificativa à luz da moralidade política estabelecida no seio da 

comunidade.  

 Estas três obras serão de grande importância para nossa articulação. Passearemos 

nos principais traços do entendimento de Dworkin acerca da prática jurídica, para, em 

seguida, entender sua aplicação judicial, destacando o papel exercido pelo conceito de 

moralidade política.  

Evidentemente, não pretendemos esgotar a temática, mas apenas trazê-la à tona 

como forma de pensamento capaz de responder aos questionamentos sobre a aplicação 

jurisdicional do Direito.5 Ainda, dada à extensão da obra de Dworkin, o texto já 

pressupõe estudadas as definições de princípios e regras, bem como suas distinções e 

utilizações dentro da prática jurídica.  

 

2. A PRÁTICA JURÍDICA COMO INTERPRETAÇÃO: A HIPÓTESE 

ESTÉTICA E O CONSTRUTIVISMO. 

 

Preliminarmente, precisamos demonstrar como Dworkin entende a prática jurídica, 

para, em seguida, investigarmos como os juizes operam a jurisdição. Em Uma questão 

de princípio temos o norte quando Dworkin afirma categoricamente: a prática jurídica 

é um exercício de interpretação não apenas quando os juristas interpretam documentos 

ou leis específicas, mas de modo geral. 6     

 Sobre o quê versam as proposições jurídicas? Como elas podem ser verdadeiras 

ou falsas? A resposta parece fácil quando temos diante de nós casos simples onde 

soluções são facilmente destacáveis. No entanto, diante das controvérsias dos Casos 

Difíceis onde não há concordância entre os participantes, ou constata-se ausência de 

                                                 
5  Não é objeto de nosso estudo a discricionariedade de decisionismo de Hart e sua refutação por 
na obra de Dworkin. Partimos das definições de princípios e regras do autor, bem como suas distinções e 
utilizações dentro da prática jurídica. 
6  DWORKIN, RONALD. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad 
e nota Luiz Carlos Borges, p. 217. 
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previsão legal expressa ou quando não se pode identificar na história institucional 

alguma decisão semelhante, o que fazer?  

 Destacando as impossibilidades da metodologia positivista, Dworkin não aceita 

as decisões jurídicas como questões de deciosionimo como Hart propõe. Com efeito, 

discorda que as proposições jurídicas possuam algum ponto inalcançável, sobretudo 

fundado na textura aberta da linguagem jurídica, como defende Hart. As decisões 

judiciais em casos controversos, não são apenas expressões das preferências e arbítrios 

pessoais dos magistrados, que, diante da ausência de uma regra, não podem tomar uma 

decisão, impondo suas próprias convicções à prática jurídica. 7

 Assim, Dworkin pretende ir além das teses positivistas do Direito enquanto 

produto das decisões das autoridades estabelecidas, seja através do ordenamento 

estruturalmente fechado, ou pela avaliação dos que autoridades entendem como 

aceitável à comunidade. Por isto, as proposições jurídicas não são como descrições 

objetivas, mas providas de uma carga de valor substancial. Contudo, esta carga não é 

utilizada indiscriminadamente, sem limites nem compromissos com alguma ordem 

estabelecida, como querem os defensores das escolas realistas do direito. 

 Desta feita, tem diante de si o desafio de vencer o positivismo e o realismo. 

Como destaca Jürgen Habermas: 
(...) a teoria dos direitos, elaborada por Dworkin, pode ser entendida como a 
tentativa de se evitar as falhas das propostas de solução realista, positivistas e 
hermenêuticas, bem como através da adoção de direitos concebidos 
deontologicamente, como a prática judicial pode satisfazer simultaneamente 
às exigências de segurança do direito e aceitabilidade racional. 8

 Neste fim, para Dworkin, as proposições jurídicas são interpretativas da história 

jurídica, conjugando elementos descritivos e valorativos, resultando em um produto 

diferenciado destes. Contra os argumentos céticos, as proposições jurídicas não são 

apenas as convicções impostas do interprete do direito, mas instrumentos de cognição 

geral da veracidade das proposições de Direito, desde que distanciadas de 

entendimentos ligados a algum significado ou intenção inicial, sob pena de incorrer em 

uma espécie mais elaborada de positivismo.  

                                                 
7  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Tempo Brasileiro: 
Rio de Janeiro, 1997, trad. Flávio Beno Siebneichler.Habermas, p. 251-252.  
8  Ibid ibidem 
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 O estudo da interpretação e da atitude interpretativa deve buscar novos 

paradigmas além da ciência do direito de forma genuinamente cognitiva. Para tanto, 

Dworkin apresenta-o através do modelo da interpretação literária na chamada hipótese 

estética: a interpretação de um texto tenta mostrá-lo como a melhor obra de arte que 

ele pode ser, a análise de uma obra procura ser o melhor entendimento acerca de como 

devemos compreendê-la.  

 Na hipótese estética, explica, todo crítico literário recorre às suas convicções 

teóricas interpretativas. Aqui, já compreendemos a atitude interpretativa influenciada 

pelas convicções substanciais do interprete. No entanto, às convicções teóricas próprias 

resta imposta a barreira dos limites interpretativos cercados pelo respeito à obra em sua 

completude. Ao interpretar não podemos desconsiderar as partes constitutivas da obra 

descaracterizando-a: 
Uma interpretação não pode tornar a obra de arte superior se trata o texto 
como irrelevante, ou boa parte dos incidentes como acidentais, ou boa parte 
do tropo ou estilo como desarticulado e respondendo apenas a padrões 
autônomos das belas-letras. Portanto, não decorre da hipótese estética que, 
como um romance filosófico é esteticamente mais valioso que uma história 
de mistério, um Romance de Agatha Christie seja na verdade um tratado 
sobre o significado da morte.9  

 O respeito à obra apresentada revela-se sob a coerência, pois interpretação 

alguma poderá apresentar senso se o co-autor se desprender da obra, criando um novo 

monstro irreconhecível.  Ao mesmo tempo, a atitude interpretativa não reside apenas em 

compreender as intenções originais do criador da obra, tampouco afirmar as intenções 

originais do autor inicial como a melhor visão do destino no mundo vivido pelos 

participantes.  

 Desta feita, não se pode determinar, segundo as intenções do autor, os rumos da 

obra artístico-literária sem incorrer em uma escolha atual e teórica dos elementos 

determinantes deste entendimento. Se dissermos “é esta ou aquela a intenção do autor”, 

reveladora de sua concepção original, estamos envolvidos em uma prática interpretativa 

cujo resultado final não traz nada além da nossa melhor interpretação acerca de sua 

intenção.  

 Nada obstante, o estado de espírito do autor não é forte suficiente para afirmar 

ausência de atitude interpretativa, inclusive a sua, acerca de como deveria ser 

                                                 
9  DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad. e 
nota Luiz Carlos Borges, p.224. 
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desenvolvida a obra artístico-literária, pois mesmo a intenção do autor pode se 

desprender da obra tomando independência, como demonstra Dworkin ao transcrever 

alguns trechos de um autor de língua inglesa sobre sua obra.  

 Neste sentido, o romance sempre será mais interessante e mais coerente quando 

se supõe as personagens com motivos diferentes daqueles originariamente imaginados 

pelo autor, que pode dissociar sua obra de suas pretensões originais chegando a novas 

conclusões e caminhos. 

 Dworkin prova que a hipótese estética da interpretação literária está livre das 

tentativas de subjetivá-la às concepções pessoais, assim como retira os preconceitos do 

entendimento objetivista, proposta pela abstinência de valores ao buscar desvendar o 

verdadeiro significado da obra na intenção original do seu autor.   

 Estas primeiras idéias acerca da atitude interpretativa vão ser mais exploradas 

por Dworkin em sua obra Império do Direito, obra onde refuta, novamente, as teses 

positivistas e realistas, denominadas por ele como teorias semânticas, como sistemas 

satisfatórios de entendimento das divergências teóricas acerca do que é a prática 

jurídica.  

 Em o Império do Direito luta e retira o aguilhão semântico, imagem distorcida das 

discussões nos casos limítrofes entendidos como fatos históricos e circunstâncias 

aplicáveis por subsunção lógica aos casos concretos, excluindo o interprete da norma 

lhe outorgando apenas o papel de investigador das intenções originárias contidas nela, 

como se fosse necessário desvendar a intenção do autor. 

Contra este modelo estrábico, o interprete passa atuar no momento de interpretação 

da prática social e do direito. Se em Uma questão de princípio defende a compreensão 

jurídica à semelhança da interpretação literária, através romance em cadeia10 e da 

hipótese estética, agora a traz como forma mais adequada de perspectiva da prática 

jurídica, esmiuçando as nuances desta na vida social e jurídica.  

A partir da situação imaginária da comunidade hipotética, bem como de sua 

decisão acerca da prática social da cortesia, Dworkin demonstra como se desenvolve a 

                                                 
10  O Romance em Cadeia é a estrutura utilizada por Dworkin para explicar a atitude interpretativa 
como um empreendimento coletivo e prolongado na história. Corresponde a uma obra que tem seus 
capítulos escritos por diferentes autores, onde cada um deverá ler compreender e escrever a partir do 
capítulo anterior escrito por outro autor.  Cada novo autor terá o compromisso de não desfigurar a obra, 
assim como prepará-la para que o autor seguinte receba em suas mãos o melhor texto possível. Desta 
feita, a todo momento, os autores se apropriam do passado e lançam bases para o futuro.  
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atitude interpretativa consciente, cujo primeiro passo é reconhecer a prática social 

portadora de um valor em si, respondendo a uma finalidade/propósito, reforçando algum 

princípio afirmado independentemente das regras que a descrevem. 

No segundo passo, considera os pressupostos da prática social sujeitos à valoração 

em relação à finalidade, destino e/ou propósito a que servem, autorizando a ampliação, 

diminuição e/ou modificação da prática social. Ciente desta relação, a prática social 

deixa de ser algo incompreensível, mecânico, além do interprete, tornando-se algo 

reconstruído diante desse significado, modificada ao longo do tempo, pois repercute na 

prática alterando sua forma, e a cada nova forma se tem uma nova interpretação. 11  

Estamos diante da chamada interpretação criativa (construtivista): entender o 

significado das categorias acima como algo distinto das pessoas que as criaram. 

Diferentemente da interpretação conversacional12 e cientifica13, sua natureza é 

construtiva por preocupar-se com a finalidade e não com as causas do autor, mas as do 

interprete.  

A interpretação construtiva propõe atribuir o maior valor para a maior eficácia das 

práticas sociais, mesma forma traçada pela hipótese estética quando busca o melhor 

sentido interpretativo a obra estudada. Analogamente, o problema da arbitrariedade do 

interprete é suplantado pelo respeito aos limites históricos da compreensão de dada 

prática, esboçada na interação do segundo passo, cuja interpretação não deve desvirtuar 

a prática social inventando outra prática distinta daquela estudada. 

 Por outro lado, assim como devemos respeitar os traços fundamentais de uma 

obra artístico-literária, devemos considerar as circunstâncias e fatos, dados brutos, 

reveladores da possibilidade de contradição sobre a interpretação de alguma prática 

social, de tal forma que não os tornemos insuficientes para fundamentar uma teoria que 

vise compreender as práticas sociais. 

 Assim, o construtivismo demonstra toda interpretação como tentativa de atribuir 

valor revelador da melhor forma da prática social, dentre as diversas formas nascentes 

nas sociedades pluralistas e multiculturais. Os interpretes são autores e críticos, a 

                                                 
11  Na ausência dos dois passos fundamentais demonstrados por Dworkin o interprete da pratica 
social a vê como algo objetivamente dado, onde não cabe a ele dialogo algum. Neste caso retorna-se ao 
aguilhão semântico não se solucionando as ver 
12  Interpretação que visa entender o que autor pretende ao emitir um enunciado. 
13  Interpretação que visa compreender dados objetivos sujeitos as leis causais. 
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interpretação é por natureza um relato em busca de um propósito proposto na visão da 

prática social, residente em n objetivos, como produto de uma decisão a ser perseguida 

reconhecida nas limitações das imposições históricas. 

  Este caráter coletivo de um empreendimento público, em busca da verdade da 

correção normativa, bem como do respeito a uma pré-compreensão, é bem destacado 

quando Dworkin afirma que os participantes entram em um jogo argumentativo onde 

muitas vezes concordam e, mesmo quando discordam, compreendem suficientemente 

bem os argumentos de ambos os lados a fim de verificar quais justificativas são as mais 

plausíveis dentro das apresentadas.  

 Analiticamente, Dowrkin esboça as etapas necessárias da interpretação criativa/ 

construtiva em relação à prática social: 

A) Etapa “pré-interpretativa”: momento de identificação das regras 

e os padrões do conteúdo experimental da prática, o ponto de 

partida para a interpretação, núcleo mínimo, consenso dos 

participantes quanto algum conceito. 

B) Etapa interpretativa: busca da justificativa geral para os 

principais aspectos da pratica identificada na fase anterior. Neste 

ponto se busca a reposta se é válido ou não a pratica deve se 

colocar de tal forma que o interprete se sinta participante e alvo 

da prática. 

C) Etapa pós-interpretativa, quando se busca a melhor adequação 

da prática em relação à justificativa que se aceita na etapa 

interpretativa. 

 Ainda, estas etapas terão melhor aproveitamento se o interprete não buscar na 

história das práticas sociais algum traço distinto e concreto presente em todas as épocas 

nas práticas estudadas, pois estas são mutáveis. Ora, não podemos afirmar o que 

entendemos hoje como cortesia, por exemplo, como a mesma cortesia de meio século 

atrás.  

 Como no romance em cadeia, qualquer traço comum é na verdade encontrado 

na interpretação feita sobre a história das práticas sociais, ou seja, buscar elementos 

constitutivos comuns e independentes nos leva aos mesmos erros de buscar a intenção 

do autor na interpretação artística. 
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 Apresentados os principais conceitos da teoria construtivista de Dworkin, resta 

saber como esta metodologia será aplicada à jurisdição, como deverá agir o juiz quando 

tiver diante de si um caso concreto, como veremos no próximo tópico. 

 

3. O LUGAR DA MORALIDADE POLÍTICA NA TEORIA DO DIREITO 

ENQUANTO INTEGRIDADE. 

 

Uma vez entendida a prática jurídica através da interpretação construtivista, 

Dworkin primeiramente utiliza o modelo da interpretação literária como método central 

na prática judicial para em seguida, já no Império do Direito, decantar e explicar suas 

nuances. Agora se faz necessário localizarmos o lócus da moralidade política dentro da  

Teoria do Direito enquanto integridade de Dworkin, para, em seguida, no próximo 

ponto pensarmos seu papel na mesma prática da prestação jurisdicional.  

 Dworkin entende a decisão dos casos controversos à maneira do romance em 

cadeia, onde cada juiz é um autor devendo se apropriar do que os outros fizeram no 

passado, assim: 
(...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um 
complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, 
estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no 
futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes 
porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas 
mãos e não partir em alguma nova direção. (...)14  

 Assim como a interpretação artística da hipótese estética quer revelar a melhor 

maneira de compreender uma obra, respeitando seus elementos constitutivos como 

identidade, coerência e integridade, a interpretação jurídica plausível passará por estas 

mesmas dimensões ao ajustar-se a prática e ao final demonstrar seu valor ou finalidade.  

 No entanto, Direito não é o mesmo que uma obra de arte e suas preocupações 

substanciais não dirão respeito à estética, mas sim em demonstrar o melhor princípio ou 

política a que serve, como será tratado mais adiante, pois agora iremos estudar o 

método da prática judicial esboçada por Dworkin. 

                                                 
14  DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad e 
nota Luiz Carlos Borges, p. 238. 

6134



  Diferentemente das visões convencionalistas15 e pragmáticas16, Dworkin irá 

denominá-la como integridade, fundada interpretativamente, articulando tanto os 

elementos do passado e do futuro, pois a prática jurídica contemporânea é política em 

desenvolvimento. A integridade, segundo Dworkin, rejeita a questão de se os juízes 

descobrem ou inventam o direito, uma vez que só entendemos o raciocínio jurídico 

tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas. 

 A partir desta premissa, a Interpretação Construtiva vai ter valor fundamental 

no Direito enquanto Integridade. Neste, os juízes são instigados a caracterizar os 

direitos e deveres legais até o limite, considerando que todos estes foram criados por um 

único autor: a comunidade política. O Direito, na integridade, considera as proposições 

jurídicas como verdadeiras se constam ou derivam dos princípios de moralidade 

política, pois estes oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da 

comunidade.    

A integridade demanda a busca da melhor interpretação da prática jurídica, desde 

as decisões passadas da comunidade de princípios, sempre adequando às escolhas 

atuais, onde a história assume papel importante na medida do pressuposto de coerência 

de princípios em todo o sistema jurídico que a comunidade faz vigorar. O Direito 

contém não apenas o limitado conteúdo explícito das decisões passadas, mas, latu 

sensu, a justificativa e o sistema de princípios necessários a tais decisões.  

Neste sentido, a história assume suma importância, pois o sistema de princípios 

deve justificar tanto o status quanto o conteúdo das decisões anteriores, uma vez que 

estas possuem valores morais incorporados, haja vista o direito apreender conteúdos 

morais relevantes em sua prática17. Contudo, a Integridade não busca recuperar e 

aplicar as razões políticas anteriores que levaram uma comunidade a tomar uma 

decisão, aplicando-as em um contexto atual, totalmente diferente, sob pena de incorrer 

no mesmo erro de desvendar a intenção dos autores da prática jurídica.  
                                                 
15  Esta concepção entende o direito como relatos factuais voltados para o passado. Para os 
convencionalistas importa descobrir e desvendar as intenções dos criadores do direito através do estudo 
de decisões, assim de como se decidiu o direito no passado. O convencionalismo exige que os juizes 
estudem repertórios jurídicos e os registros jurídicos para descobrir que decisões foram tomadas pelas 
instituições às quais o convencionalismo se atribui poder legislativo.  
16  Para os pragmáticos o direito deve servira um programa político que vise instrumentalizar as 
melhores regras para o futuro. 
17 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Tempo Brasileiro: Rio 
de Janeiro, 1997, trad. Flávio Beno Siebneichler Habermas. Direito e democracia, p. 252-253. 
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Neste quadro, dois momentos interpretativos são importantes. O primeiro consiste 

na adequação: qualquer teoria da interpretação deve levar em consideração as decisões 

jurídicas anteriores. Seu papel é acrescentar mais um tijolo na construção do muro, de 

tal forma que a direção que aponte seja a que abarque melhor o edifício já construído. 

Este passo atende aos critérios de coerência necessários tomada de decisão judicial. 

Com efeito, Dworkin explica: 
(...) O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do 
qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou 
implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como 
instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste 
– isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se 
ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a 
interpretação literária é valido aqui). 18

Tal ajuste, necessário à manutenção da coerência, não se refere apenas à análise 

estrutural da tese proposta, ou a sua possibilidade de aceitação dentre as doutrinas 

jurídicas existentes no momento da aplicação judicial. Antes, como Dworkin resgata a 

moral para o seio da prática jurídica, a adequação enquanto instrumento da coerência 

deve estar em conformidade com os princípios morais utilizados ao longo da 

experiência das instituições jurídicas. Como destaca Stephen Guest: 
Coherence in an idea that often suggests more than it can deliver. The 
requirement of coherence in the law is more than just consistency or what 
Dworkin prefers to call it, ‘bare consistency’. Bare Consistency  just amounts 
to the absence of logical contradiction between two statements of law. 
Coherence must, rather, be consistency ‘in principle’, that is, it must ‘express 
a single and comprehensive vision of ‘justice’.19

O segundo passo consiste na justificação: explicação de qual das leituras possíveis 

do texto, tijolo e decisão se apresenta melhor à obra em desenvolvimento, depois de 

analisados os critérios de adequação. Fazer emergir a melhor justificação, dentre as 

propostas adequadas à integridade, resgata a dimensão substantiva da prática jurídica, 

pois irá considerar a firmeza da visão em que se apóia a tese esboçada pelo magistrado. 

Como salienta Dworkin: 
Podemos imaginar questões, dentro de um sistema jurídico, que não teriam 
nenhuma resposta certa pela mesma razão? Isso depende não só do sistema 
jurídico, mas também de como compreendemos e expandimos a afirmação, 
mencionada a pouco, de que uma proposição jurídica é bem fundada se pode 

                                                 
18  DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad. e 
nota Luiz Carlos Borges, p. 241. 
19  GUEST, Stephen. Ronald Dworkin, jurists: profiles in legal theory. Stanford University Press: 
Stanford, 1991, INSERIR NUMERO DA PÁGINA. 
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oferecer a melhor justificativa para o conjunto das proposições jurídicas tidas 
como estabelecidas. 20

Agora, escolha da melhor justificação não pode ser realizada com o intuito de 

deixar o direito hermético em sua estrutura, deve trazer para seu interior as exigências 

do mundo vivido e dar a elas correção normativa sob o apoio substancial da moral, pois: 
É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é 
coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e 
individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu 
governo, ou alguma combinação dessas alternativas.21

 É aqui nós encontramos o lócus da moralidade política, nas relações complexas 

da sociedade decorrentes do delicado equilíbrio entre as diversas convicções morais e 

políticas existentes em sua história. Os juízes que aceitam a integridade decidem casos 

difíceis tentando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre direitos e 

deveres, a melhor interpretação possível da estrutura política e jurídica de sua 

comunidade. 

 Neste processo as convicções irão nortear as dimensões da adequação e da 

justificação. As diferentes concepções resultantes dos diversos princípios políticos de 

uma comunidade deverão se ajustar à história política de uma comunidade abrindo 

também concessões a suas convicções políticas pessoais em seu juízo interpretativo 

geral, caso contrário estará agindo de má-fé. 

 A escolha pressupõe interpretação aceitável e indagadora da melhor luz para a 

concretização do ponto de vista da moral política, da estrutura das instituições e 

decisões da comunidade. Ao mesmo tempo deve permitir traçar decisões que permitam 

novas reflexões, haja vista a evolução das práticas sociais como já demonstrado. Neste 

sentido, deve considerar provisório quaisquer princípios ou métodos empíricos gerais do 

passado, deve estar disposto a interpretações mais refinadas quando a ocasião o exigir. 

 Diante deste quadro, identificado o lugar da moralidade política na integridade, 

podemos aprofundar em saber qual é o seu papel para a prática judicial em Dworkin, 

ponto de nosso último tópico.  

 

                                                 
20   DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad e 
nota Luiz Carlos Borges, p. 213. 
21  DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad e 
nota Luiz Carlos Borges, p. 239. 
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4. O PAPEL DA MORALIDADE POLÍTICA NA PRÁTICA JUDICIAL EM 

DWORKIN.  

 

 Como visto acima, a teoria jurídica de Dworkin tem em seu mérito o resgate do 

argumento moral para o seio da discussão jurídica, the idea central to his anti-positivist 

that moral argument is an essential igredient of legal argument22. A moral, através da 

moralidade política, vai ocupar o lugar das considerações substanciais realizadas dentro 

da prática judicial.  Mas o que é moral ou moralidade para Dworkin? Para o filósofo a 

moralidade is based upon the idea that people should be treated as equals23. Neste 

sentido mesmo sentido, Jürgen Habermas expõe: 
A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma 
fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada 
um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do 
direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito 
a iguais liberdades de ação subjetivas.24

Esta norma fundamental irá se introduzir na prática judicial, pois Dworkin a 

considera como capaz de absorver conteúdos normativos. Como vimos, sua teoria exige 

uma compreensão deontológica de pretensões de validade jurídica25, decorrente de sua 

não aceitação às teses positivistas de verdade-correspondência, que associam a 

metodologia das ciências da compreensão às ciências naturais. Isto se torna claro 

quando lemos o seguinte trecho: 
Suponha, por exemplo, que há fatos morais, que não são simplesmente fatos 
físicos ou fatos relativos a pensamentos e atividades das pessoas. Não quero 
dizer o que às vezes se denominam fatos morais ‘transcendentes’ ou 
‘platônicos’ na verdade, não sei o que seriam. Pretendo apenas supor que 
uma determinada instituição social, como a escravidão, pode ser injusta, não 
porque as pessoas pensam que é injusta ou têm convenções segundo as quais 
ela é injusta, ou qualquer coisa do tipo, mas apenas porque a escravidão é 
injusta. Se existem tais fatos morais, então pode-se racionalmente supor que 
uma proposição de Direito é verdadeira mesmo que os juristas continuem a 
discordar quanto à proposição depois de conhecidos ou estipulados todos os 
fatos concretos. Pode ser verdadeira em virtude de um fato moral ainda não é 
conhecido nem estipulado. 26

                                                 
22  GUEST, Stephen. Ronald Dworkin, jurists: profiles in legal theory. Stanford University Press: 
Stanford, 1991, p.33. 
23  Ibid ibidem, p. 38. 
24  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Tempo Brasileiro: 
Rio de Janeiro, 1997, trad. Flávio Beno Siebneichler. 
25  Ibid Ibidem 
26  DWORKIN, Ronald. Uma questão de principio. Martins Fontes: São Paulo, 2005, 2º ed. trad e 
nota Luiz Carlos Borges, p. 205.  

6138



Destes pressupostos inferimos que Dworkin não pretende estabelecer ou definir a 

Moralidade política apontando o que esta é, ou afirmando equidade, devido processo 

legal ou liberdade de expressão a representam. Estes conceitos são partes da moralidade 

política, anglo-saxã, porque expressos na sua história institucional. Cada comunidade 

deverá desvendar os seus preceitos e aplicar a luz das demandas atuais.  Assim o 

magistrado: 
(...) obterá esse entendimento observando de que modo o conceito é usado 
por aqueles que o consideram importante. Se o conceito figurar na 
justificação de uma série de debates constitucionais, deve ser importante para 
a retórica e os debates políticos da época. Hércules formará sua compreensão 
do conceito (...). Dará o melhor de si para entender a atração que essa idéia 
exerce sobre os indivíduos que a invocam e, na medida do possível, 
formulará uma concepção capaz de explicar a atração que tal idéia exerce 
sobre eles.27     

Sob este signo, o magistrado opera a interpretação construtiva à semelhança da 

hipótese estética, demonstrando a necessidade no processo interpretativo em adotar 

formulações substanciais, sentido acima, necessárias à prática judicial por meio dos 

valores dados pela moralidade política encontrada. Portanto, Dworkin formula a 

segunda dimensão além da metodologia adequação-justificação, desenvolvida sobre as 

perspectivas da história jurídica institucionalizada e aperfeiçoada em forma de uma 

teoria política sensível a essas questões.       

 Compreendida a prestação jurisdicional desta forma, o fundamento político das 

decisões não representa apenas questões de orientações partidárias, convicções pessoais 

ou empatia momentânea com esta ou aquela tese. Antes representam o exercício de 

afirmar uma concepção de Estado centrada nos direitos apoiando as decisões em 

argumentos de princípio político e não procedimento político. 

Segundo Dworkin, é preciso ter em mente a diferença entre duas espécies de 

argumentos quando tratamos do fundamento político do direito. Quando os juízes 

avançam na investigação da moralidade política eles podem encontrar Argumentos de 

princípio político fundados nos direitos individuais dos cidadãos e argumentos de 

procedimento político fomentadoras do bem-estar geral ou de interesse público, por 

meio de uma decisão particular, distinção pormenorizada quando analisados os casos 

controversos no capítulo quatro de Levando os direitos a sério. 

                                                 
27 Idem. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São  
Paulo, 2002, trad. e notas Nelson Boeira, p. 199. 
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 A utilização de tais argumentos dependerá da concepção de Estado de Direito do 

magistrado, agrupadas pelo filosofo em duas: (i)Concepção centrada no texto legal e 

(ii) Concepção centrada nos direitos. A primeira, versão positivista, enxerga o exercício 

dos poderes Estatais através das estritas determinações prévias apostas no livro de 

regras, determinando tanto a ação do governo quanto dos cidadãos, mutáveis apenas 

mediante o processo previamente determinado por outras regras. Já a segunda, defende 

os cidadãos como portadores de direitos e deveres morais entre si, bem como direitos 

políticos perante o Estado como um todo. 

Outra distinção preciosa reside na concepção de Justiça destes modelos. Para (i) 

não existe avaliação do conteúdo das regras apostas no livro de regras, não importa se 

suas normas são justas ou injustas devem ser seguidas, pois qualquer análise deste 

mérito recai no subjetivismo. Diferentemente, (ii) impõe que as questões de justiça 

sejam incorporadas no livro de regras através da incorporação dos direitos morais, bem 

como de sua aplicação. 

De posse das visões acerca de direito e justiça destas duas concepções, nos 

interessa a terceira diferença, a saber: a metodologia da prestação jurisdicional, pois 

cada uma destas desenvolverá compreensões diferentes quanto à utilização da 

moralidade política. Para (i) a melhor decisão é aquela que não fundamento político 

algum, antes procura através de uma análise semântica determinar quais são os direitos, 

seja através quadros de análise lingüística ou psicológicos acerca das normas emanadas 

pelas autoridades competentes para dizer o direito.  

Esta concepção, segundo Dworkin, padece dos mesmos erros da busca da intenção 

originária do autor na hipótese estética, ou das investigações originárias das autoridades 

legislativas no direito enquanto integridade. Seu erro é questionar equivocadamente a 

história institucional do direito, pois não adianta buscar fora do interprete um elemento 

neutro e frio, ou cair no labirinto de subjetivações de uma possível determinação da 

vontade psicológica dos autores do Direito.  Portanto, são cegas ao fundamento político 

do Direito, porque não conseguem vislumbrar o romance em cadeia a que é chamado 

cada magistrado. 

Inversamente, (ii) entende a incorporação histórica da razão prática através da 

incorporação dos direitos morais no médium jurídico, pois, em última instância, os casos 

controversos debatem se queixoso tem direito moral a ver suas pretensões reconhecidas 
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pelos juizes, mesmo quando não há previsão aposta pelas autoridades legisladoras. Esta 

previsão legal deve ser entendida como regra28, pois magistrado está limitado à coerente 

aplicação dos conteúdos morais adequados através dos princípios29 à legislação, 

jurisprudência e todo corpo jurídico institucional da história de uma comunidade.  

Como cada juiz tem a sua disposição, dados os sistemas jurídicos modernos, mais 

de um princípio ele terá de fazer uma escolha sobre quais dele deverá operar. Aqui 

entra, novamente, o papel da moralidade política: nortear o magistrado no trânsito dos 

argumentos de princípio político e/ou procedimento político.  

Dworkin não descarta a hipótese do magistrado decidir, segundo este último 

argumento, entretanto em sua filosofia a justiça é melhor realizada quando apoiada nos 

princípios políticos, pois são centrados nos direitos morais dos indivíduos, estão acima 

de qualquer risco de opções arbitrárias da coletividade, desprovidas da devida isonomia 

esboçada em sua releitura do imperativo categórico kantiano.  

Sob os argumentos de principio político se legitima a jurisdição, afirmando os 

direitos revestidos de conteúdo moral que os indivíduos têm, ao mesmo tempo 

afastando qualquer cálculo de racionalidade utilitarista que não leve em conta a igual 

consideração e respeito. 30 Assim, encontramos o papel da moralidade política: se 

consubstanciar de maneira efetiva à prática jurisdicional fornecendo o material 

necessário à justificação proposta na hipótese estética e no direito enquanto integridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28  Segundo a diferenciação estudada por Dworkin nos três primeiros capítulos de Levando os 
Direitos a sério. (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Martins Fontes: São  
Paulo, 2002, trad. e notas Nelson Boeira). 
29  Ibid ibidem  
30  GUEST, Stephen. Ronald Dworkin, jurists: profiles in legal theory. Stanford University Press: 
Stanford, 1991, p. 60. 
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POSITIVISMO INCLUSIVO E NEOCONSTITUCIONALISMO:  

AS CONTRIBUIÇÕES DE HERBERT L. A. HART E DE SANTIAGO SASTRE 

ARIZA PARA A INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO 

DIREITO 

 

Deilton Ribeiro Brasil∗

 

RESUMO 

O constitucionalismo vem passando por inúmeras transformações nos últimos anos, 

notadamente em virtude do problema da construção de um novo paradigma jurídico 

diante da crise do positivismo que se alimentava do seu contraponto: o jusnaturalismo. 

Com o advento das constituições após a Segunda Guerra Mundial, e o compromisso 

assumido pelas cortes constitucionais com a aplicação dos direitos fundamentais 

objetivamente consagrados nesses textos, vislumbra-se um novo constitucionalismo. As 

constituições, além de estruturarem o poder do Estado, apresentam-se também como 

sustentáculo efetivo dos direitos fundamentais positivados. Não se trata mais de um 

mecanismo de mera defesa do cidadão frente ao arbítrio estatal (dimensão subjetiva), 

mas antes de uma agenda de compromissos e base de direitos a serem garantidos 

(dimensão objetiva). 

Assim, com a positivação de valores, a discussão entre o direito e a moral ganha novas 

bases. E conseqüentemente, novas concepções do direito aparecerem no cenário teórico. 

Fala-se, por exemplo, em positivismo inclusivo; positivismo exclusivo; pós-positivismo 

(que enxerga uma vinculação necessária entre o direito e a moral) etc. Com isso a 

discussão sobre os valores se impõe no âmbito do direito. É o que vem sendo 

denominado de Neoconstitucionalismo, representando, sobretudo, uma nova forma de 

pensar o Direito. O novo paradigma do Estado Constitucional é fortemente marcado 

pela crescente aproximação entre o Direito e a moral, entre o Direito Constitucional e a 

Filosofia do Direito, como forma de superação da clássica dicotomia jusnaturalismo-

positivismo.  
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PALAVRAS-CHAVES 
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NEOCONSTITUCIONALISMO; CONSTRUÇÃO DO DIREITO.  

 

ABSTRACT 

The constitutionalism comes in recent years passing for innumerable transformations, 

noting down in virtue of the problem of the construction of a new legal paradigm ahead 

of the crisis of the positivism that if it fed of its counterpoint: the jusnaturalism. With 

the advent of the constitutions after World War II, and the commitment assumed for the 

constitutional courts houses with the application of the basic rights objective 

consecrated in these texts, glimpses a new constitutionalism. The constitutions, beyond 

structuralizing the power of the State, also present as an effective base of the written 

basic rights. A mechanism is not more than about mere defense of the citizen front to 

the State will (subjective dimension), but before one set appointments of commitments 

and base of rights to be guaranteed (objective dimension).  

Thus, with the assertiveness of values, the quarrel between the Law and the Moral gain 

new bases. Consequently, new conceptions of the law to appear in the theoretical scene. 

It is said, for example, in inclusive positivism; exclusive positivism; after-positivism 

(that foresees a necessary entailing between the Law and the Moral) etc. With this the 

quarrel on the values if imposes in the scope of the Law. He is what it comes being 

called of neoconstitucionalism, representing, over all, a new form to think the Law. The 

new paradigm of the strong constitutional State is marked by the increasing approach 

between the Law and the Moral, the Constitutional law and the Legal Philosophy, as 

form of overcoming of the classic dichotomy jusnaturalism-positivism.  

 

KEYWORDS 

INCLUSIVE POSITIVISM; INTERPRETATION; APPLICATION; 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Qualquer teoria jurídica suficientemente explicativa deve ser capaz de 

compreender o direito não apenas na perspectiva do observador, que descreve o direito 

positivo a partir de fora, mas também na do participante que aceita e emprega as normas 

jurídicas para fins de encontrar ou determinar a conduta juridicamente correta.  

 A distinção entre observador e participante foi originalmente introduzida na 

ciência do direito por Herbert L. A. Hart, que distinguiu os aspectos interno e externo 

das regras jurídicas: é possível estar interessado com as regras, seja como um mero 

observador que não as aceita, ou como um membro de um grupo que aceita e usa tais 

regras como guias na sua conduta. Nós podemos chamar essas perspectivas de pontos 

de vista externo e interno. As afirmações feitas do ponto de vista externo podem ser de 

diferentes tipos. Porque o observador pode, sem ele próprio aceitar as regras, afirmar 

que o grupo aceita as regras e pode assim referir-se do exterior ao modo pelo qual eles 

estão afetados por elas, de um ponto de vista interno. Mas sejam quais forem as regras, 

quer se trate de regras de jogos, como o críquete ou o xadrez, ou de regras morais ou 

jurídicas, podemos, se quisermos, ocupar a posição de um observador que não se refira, 

deste modo, ao ponto de vista interno do grupo. Tal observador contenta-se apenas com 

a anotação das regularidades de comportamentos observáveis em que consiste em parte 

a conformidade com as regras, e das demais regularidades, na forma de reações hostis, 

censuras e castigos com que os desvios das regras são combatidos. Depois de algum 

tempo, o observador externo pode, com base nas regularidades observadas, 

correlacionar os desvios com as reações hostis, e estar apto a predizer com uma razoável 

medida de êxito e a avaliar as probabilidades com que um desvio do comportamento 

normal do grupo será enfrentado com uma reação hostil ou castigo. 1

 Contudo se o observador se confinar de forma estrita a este extremo ponto de 

vista externo e não der qualquer conta do modo por que os membros do grupo que 

aceitam as regras encaram o seu próprio comportamento regular, a descrição por si feita 

da vida dele não pode ser referida de forma alguma em termos de regras e, por isso, não 

pode ser feita em termos das noções, em si dependentes de regras, de obrigação e dever. 

Em vez isso, será feita em termos de regularidades observáveis de conduta, de 

                                                 
1 HART, Herbert L. A. O conceito do direito. 1994, pp. 98-9.  
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predições, de probabilidades e de sinais. Para tal observador, os desvios de conduta 

normal por parte de um membro do grupo serão um sinal de que é provável que se siga 

uma reação hostil, e nada mais. O seu ponto de vista será semelhante ao daquele que, 

depois de ter observado durante algum tempo o funcionamento de um sinal de trânsito 

numa rua de grande movimento, se limita a dizer que, quando as luzes passam a 

encarnado, há uma probabilidade elevada de que o trânsito pare. Ele trata a luz apenas 

como um sinal natural de que as pessoas se comportarão de certos modos, tal como as 

nuvens são um sinal de que virá chuva. Ao fazer assim, escapar-lhe-á uma dimensão 

total da vida social daqueles que ele observa, uma vez que para estes a luz encarnada 

não é apenas um sinal de que os outros vão parar: encaram tal como um sinal para eles 

pararem, e, por isso, como uma razão para parar em conformidade com as regras que 

transformam o ato de parar, quando a luz está encarnada, num padrão de 

comportamento e numa obrigação. Mencionar isto é trazer para o relato o modo por que 

o grupo encara o seu próprio comportamento. Significa referir-se ao aspecto interno das 

regras, visto do ponto de vista interno dele. 2  

 O ponto de vista externo pode reproduzir de forma bastante aproximada o modo 

por que as regras funcionam como tais, relativamente à vida de certos membros do 

grupo, nomeadamente dos que rejeitam as respectivas regras e só se preocupam com 

elas quando e porque consideram que provavelmente se seguirão conseqüências 

desagradáveis à respectiva violação: o seu ponto de vista necessitará para se exprimir de 

frases como estava obrigado a fazer tal, provavelmente sofrerei por causa disso, se ..., 

provavelmente sofrerás por causa disso se..., far-te-ão aquilo se. Mas não precisarão de 

formas de expressão como tinha a obrigação ou tens a obrigação porque estas são 

exigidas só por aqueles que vêem a sua própria conduta e a das outras pessoas do ponto 

de vista interno. O que o ponto de vista externo, que se limita a regularidades 

observáveis de comportamento, não pode reproduzir é o modo pelo qual as regras 

funcionam como regras relativamente às vidas daqueles que são normalmente a maioria 

da sociedade. Estes são os funcionários, os juristas ou as pessoas particulares que as 

usam, em situações sucessivas, como guias de conduta da vida social, como base para 

pretensões, pedidos, confissões, críticas ou castigos, nomeadamente em todas as 

circunstâncias negociais familiares da vida, de harmonia com as regras. Para eles, a 

                                                 
2 Id. Ibid. 2004, pp. 99-100. 
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violação da regra não é apenas uma base para a predição de que se seguirá uma reação 

hostil, mas uma razão para a hostilidade. 3

 O câmbio de agenda na teoria do direito fez com que o positivismo jurídico 

desde o Post script de H. Hart se dirigisse para determinadas concepções conforme as 

quais os critérios de validez em um sistema jurídico não poderiam estar assentados tão-

só em fatores escritos de ordem fático (positivismo duro), senão que estariam, também, 

atravessados pela incorporação de princípios de justiça ou valores morais (positivismo 

brando). Este particular giro na doutrina de Hart fez surgir, duas formas básicas de 

positivismo jurídico – o positivismo exclusivo e o positivismo inclusivo – os quais 

pretendem formular teses que, a seus modos, tentam dar conta do panorama complexo 

que envolve o fenômeno jurídico nas democracias constitucionais. 4

 O positivismo jurídico exclusivo tem como postulado uma questão de 

necessidade conceitual, as determinações do direito nunca podem estar em função de 

considerações morais. Caracteriza-se ainda por sustentar que a existência e conteúdo das 

normas jurídicas podem e devem ser determinados, sempre e em todo caso, com 

independência de considerações e argumentos de índole moral, nos quais entra em jogo 

uma instância valorativa. 5

 O positivismo jurídico inclusivo é conceitualmente possível, mas não necessário, 

que determinações do direito possam estar em função de considerações morais. A tese 

da incorporação da moral se constitui no argumento sendo o qual a moralidade pode ser 

uma condição de legalidade: que a legalidade das normas pode algumas vezes depender 

de seus méritos (morais) substantivos, não somente de seu pedigree ou fonte social. 6 

Em conseqüência, a tese central do positivismo inclusivo indica que quando os juízes 

apelam a determinados padrões morais na resolução dos casos jurisdicionais suscitados, 

em verdade, terminam por incorporar ditos conteúdos de moralidade na composição do 

direito juridicamente válido. 7

                                                 
3 Id. Ibid. 2004, loc. cit.  
4 DUARTE, Écio Oto Ramos e POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. 2006, 
p. 41. 
5 ESCUDERO, Rafael. Los calificativos del positivismo jurídico: el debate sobre la incorporación de la 
moral. 2004, p. 208.  
6 COLEMAN, J. Incorporationism, convencionality and the practical difference thesis (1998). In: 
COLEMAN, J. (ed.), Hart´s postscript. Essays on the postscript to the concept of law. 2001, p. 100.  
7  DUARTE, Écio Oto Ramos e POZZOLO, Susanna. op. cit. p. 47. 
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 Conforme Juan Carlos Bayón enquanto que o positivismo exclusivo entende que 

a argumentação dos juízes que segue critérios extra-jurídicos está amparada pelo 

exercício da discricionariedade outorgada pelo direito mesmo, o positivismo inclusivo, 

por sua vez, nega que se esteja seguindo necessariamente critérios extrajurídicos: desde 

que este ponto de vista pode ser certo que, ao mesmo tempo, os juízes desenvolvem, 

nesse caso, uma genuína argumentação moral e aplicam o direito, porque precisamente 

o que sustenta o incorporacionismo é que as normas que estariam aplicando podem 

havido sido convertidas pela regra de reconhecimento em parte do direito em virtude 

não de sua fonte, senão de seu conteúdo, de seu valor moral. 8

 A idéia de textura aberta do direito está relacionada, na obra de Herbert Hart, à 

questão da interpretação jurídica e a um problema que vem se arrastando por muito 

tempo na literatura jurídica: se os intérpretes revelam o sentido dos textos ou se eles 

criam o sentido do texto.  

 O relevante desse debate é que, se os intérpretes revelam o sentido dos textos 

legais, há, por conseguinte, um sentido correto e um sentido errado relacionados ao 

êxito do intérprete em sua tarefa ou ao seu malogro; por outro lado, se se entende que os 

intérpretes criam o sentido dos textos, não há que se falar em sentido correto ou 

incorreto, pois não existe qualquer sentido exato ao qual o intérprete deva aceder. Por 

outras palavras, se há um sentido correto e outro incorreto, no primeiro caso o 

significado do texto jurídico preexiste à atividade interpretativa, tornando a atividade 

legislativa vinculada a este significado preexistente; mas, se inexiste sentido correto e 

incorreto dos textos, por não preexistir significado algum, a atividade interpretativa 

passa a ser puramente discricionária. 9

 Conforme Hart boa parte da teoria do direito deste século tem-se caracterizado 

pela tomada de consciência progressiva (e, algumas vezes, pelo exagero) do importante 

fato de que a distinção entre as incertezas da comunicação por exemplos dotados de 

autoridade (precedente) e as certezas de comunicação através da linguagem geral dotada 

de autoridade (legislação) é de longe menos firme do que sugere este contraste ingênuo. 

Mesmo quando são usadas regras gerais formuladas verbalmente, podem, em casos 

                                                 
8 BAYÓN, Juan Carlos. Derecho, convencionalismo y controvérsia. In: La relevancia del derecho: 
ensayos de filosofia jurídica, moral y política. NAVARRO, Pablo E.; REDONDO, Maria Cristina 
[comp.]. Barcelona: Gedisa, 2002, p. 70. 
9 SGARBI, Adrian. Clássicos de teoria do direito. 2006, p. 130.  
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particulares concretos, surgir  incertezas quanto à forma de comportamento exigido por 

elas. Situações de fato particulares não esperam por nós já separadas umas das outras, e 

com etiquetas apostas como casos de aplicação da regra geral, cuja aplicação está em 

causa; nem a regra em si mesma pode avançar e reclamar os seus próprios casos de 

aplicação. Em todos os campos de experiência, e não só no das regras, há um limite, 

inerente à natureza da linguagem, quanto à orientação que a linguagem geral pode 

oferecer. Haverá na verdade casos simples que estão sempre a ocorrer em contextos 

semelhantes, aos quais as expressões gerais são claramente aplicáveis (se existir algo 

qualificável como um veículo, um automóvel é o certamente) mas haverá também casos 

em que não é claro se se aplicam ou não (a expressão veículo) usada aqui inclui 

bicicletas, aviões e patins). Estes últimos são situações de fato, continuamente lançadas 

pela natureza ou pela invenção humana, que possuem apenas alguns dos aspectos dos 

casos simples, mas a que lhes faltam outros. Os cânones de interpretação não podem 

eliminar estas incertezas, embora possam diminuí-las; porque estes cânones são eles 

próprios regras gerais sobre o uso da linguagem e utilizam termos gerais que, eles 

próprios exigem interpretação. Eles, tal como outras regras, não pode fornecer a sua 

própria interpretação. Os casos simples, em que os termos gerais parecem não necessitar 

de interpretação e em que o reconhecimento dos casos de aplicação parece não ser 

problemático ou ser automático são apenas os casos familiares que estão 

constantemente a surgir em contextos similares, em que há acordo geral nas decisões 

quanto à aplicabilidade dos termos classificatórios. 10

 Neste ponto, a linguagem geral dotada de autoridade em que a regra é expressa 

pode guiar apenas de um modo incerto, tal como ocorre com um exemplo dotado de 

autoridade. O sentido em que a linguagem da regra nos permitirá simplesmente escolher 

casos de aplicação facilmente recognoscíveis, esboroa-se neste ponto: a subsunção e a 

extração de uma conclusão silogística já não caracterizam o cerne do raciocínio 

implicado na determinação do que é a coisa correta a fazer-se. Pelo contrário, a 

linguagem da regra parece agora só delimitar um exemplo dotado de autoridade, 

nomeadamente o constituído pelo caso simples. Tal pode ser usado de forma bastante 

semelhante à do precedente, embora a linguagem da regra limite os aspectos que exigem 

atenção, não só de forma mais permanente, como de modo mais preciso do que faz o 

                                                 
10 HART, Herbert L. A. Op. cit. 2004, p. 139.  
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precedente. Confrontada com a questão sobre se a regra que proíbe o uso de veículos no 

parque é aplicável a certa combinação de circunstâncias em que surge indeterminada, 

tudo o que a pessoa chamada a responder-lhe pode fazer é considerar (como o faz 

aquele que recorre a um precedente) se o caso presente se assemelha suficientemente ao 

caso simples em aspectos relevantes. O poder discricionário que assim lhe é deixado 

pela linguagem pode ser muito amplo; de tal forma que, se ela aplicar a regra, a 

conclusão constitui na verdade uma escolha, ainda que possa não ser arbitrária ou 

irracional. A pessoa opta por acrescentar a uma série de casos um caso novo, por causa 

das semelhanças que podem razoavelmente ser consideradas, quer como juridicamente 

relevantes, quer como suficientemente próximas. No caso das regras jurídicas, os 

critérios de relevância e de proximidade da semelhança dependem de fatores muito 

complexos que atravessam o sistema jurídico e das finalidades ou intenção que possam 

ser atribuídos à regra. Caracterizá-los seria caracterizar tudo o que é específico ou 

peculiar no raciocínio jurídico. 11

 Seja qual for o processo escolhido, precedente ou legislação, para a comunicação 

de padrões de comportamento, estes, não obstante a facilidade com que atuam sobre a 

grande massa de casos correntes, revelar-se-ão como indeterminados em certo ponto em 

que sua aplicação esteja em questão; possuirão aquilo que foi designado como textura 

aberta. Até aqui, apresentamos tal, no caso da legislação, como um aspecto geral da 

linguagem humana;  

Herbert L. A. Hart estabelece a distinção entre regras primárias e secundárias. 

As regras primárias impõem deveres positivos (ações) ou negativos (omissões) aos 

indivíduos. As regras secundárias foram classificadas por Hart da seguinte forma: a) 

Regras de Câmbio - proporcionam aos particulares e legisladores a criação das regras 

primárias; b) Regras de Adjudicação - São normas sobre o exercício da função judicial; 

c) Regra de Reconhecimento - Esta tem uma importância particular na teoria jurídica de 

Hart, onde representa um dos pilares da reconstrução do positivismo. É a possibilidade 

de identificar o direito vigente em uma sociedade a partir de um parâmetro 

independente da moral. 12

A base para a tese de Herbert Hart sobre a interpretação do direito e as decisões 

judiciais nos casos difíceis é a constatação lingüística inicial, onde a precisão da 
                                                 
11 Id. Ibid. 2004, p. 140. 
12 Cf. RODRÍGUEZ, César. La decisión judicial, de H. Hart y Ronald Dworkin. 1997, passim. 
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linguagem humana, em especial, a linguagem jurídica, é limitada. O tipo mais freqüente 

de caso difícil é aquele no qual a norma aplicável é de textura aberta, ou contém uma ou 

mais expressões lingüísticas vagas, como diria Hart. A textura aberta da linguagem se 

acentua no campo das regras jurídicas por razões fundamentais: a) as regras jurídicas 

não estão dirigidas a pessoas ou coisas particulares, senão a classe de pessoas ou coisas. 

Consoante exemplo de Hart, as normas sobre trânsito não se referem ao automóvel de 

fulano de tal, mas, sim, a veículos e condutores; e b) as regras permanecem vigentes 

durante períodos largos e, portanto, se aplicam a situações que não podem ser previstas 

no momento de sua criação. Neste passo, cabe a pergunta: Como se interpretam as 

palavras de textura aberta? 

Hart propõe utilizar a técnica da analogia para solucionar esses casos difíceis de 

interpretação. Assim, vejamos: Toda expressão lingüística apresenta um núcleo e uma 

zona de penumbra. Nesta estariam localizados os casos difíceis de interpretação, 

naquele, os casos fáceis de interpretação (caso em que todos os intérpretes estariam de 

acordo no que a expressão se aplica, ou não). 13

Um exemplo de textura aberta é encontrado na controvérsia em torno do exato 

sentido da expressão justa causa, em especial, no processo penal. Em todas as hipóteses 

enumeradas nos incisos II a VII do mencionado art. 648, registra-se a falta de justa 

causa. Funciona, portanto, o item número I, como norma genérica ou de encerramento, 

porquanto toda coação antijurídica, que não se enquadre nos demais itens do art. 648, 

será subsumível no preceito amplo em que se fala de justa causa. A expressão justa 

causa, como todo o conceito de amplitude incontrolada, presta-se a um grande número 

de interpretações. Assim, doutrinadores, juízes e tribunais concorrerão de maneira 

preciosa para que se chegue a uma melhor compreensão da vaga expressão.  

Outro exemplo pode ser identificado na regra do art. 692 do Código de Processo 

Civil: Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. 

Inexiste critério apriorístico do que seja, afinal, preço vil. Logo, o valor grandemente 

inferior ao estimado na avaliação do bem a ser arrematado estaria compreendido no 

núcleo da expressão preço vil. E quanto aos valores compreendidos até 30 ou 40% 

abaixo do valor de avaliação do bem? Estes valores estariam inclusos na zona de 

penumbra da expressão preço vil. 

                                                 
13 Id. Ibid. 1997, p. 26. 
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 Santiago Sastre Ariza 14 ao fazer seus comentários sobre as observações de 

Robert Alexy no que tange à crítica à tese da separação do direito e da moral aduz o 

seguinte: 

O discurso jurídico não se caracteriza por sua insularidade uma vez que está 

integrado em um discurso mais amplo que é a moral; 

O ponto de vista interno, relaciona as normas jurídicas com os princípios morais, 

o que pode gerar uma superfluidez destas no momento de se justificar ações e decisões. 

Para Alexy segundo Sastre Ariza, o Direito pode ser analisado tanto em seu 

conjunto como na perspectiva de normas isoladas, que por outro lado, preceitua que os 

pontos de vista influem decisivamente no momento de se identificar o direito. 

 A não insularidade do discurso jurídico se manifesta na teoria alexiana mediante 

a concepção do discurso jurídico como um caso especial do discurso prático geral. O 

discurso jurídico forma parte do discurso prático geral porque em ambos se abordam 

questões práticas – o que está ordenado, proibido e permitido – e seu caráter especial 

deriva de que não somente se encontra submetido às regras do discurso prático geral, 

mas também as limitações que estabelecem as leis, os precedentes e a dogmática.   

 A proximidade do discurso jurídico com o discurso moral possibilita que se 

possa aplicar ao primeiro à pretensão de correção. Habermas a conceitua como os atos 

da fala, que também é formulada para as decisões, as normas e os sistemas jurídicos; é 

também dizer, do mesmo modo que os enunciados descritivos apresentam uma 

pretensão de verdade, os enunciados normativos expressam uma pretensão de correção.  

 Tese da vinculação: Alexy demonstra a estreita relação que existe entre o 

Direito e a moral. A existência de uma relação necessária entre Direito e Moral, que 

pode ser analisada de duas maneiras: 

I – A conexão qualificante que pressupõe que as normas e os sistemas jurídicos 

que não satisfaçam certos critérios morais não perdem sua condição jurídica, mas são 

classificados como débeis não somente de um ponto de vista da moral, como também 

do jurídico, devido ao fato de que na realidade de um sistema jurídico estão 

necessariamente incluídos os ideais jurídicos.  

II – A conexão classificante implica que as normas e os sistemas jurídicos que 

ofendem alguns critérios morais deixam de pertencer ao âmbito jurídico; ou melhor, 
                                                 
14 SASTRE ARIZA, Santiago. Ciência jurídica positivista y neoconstitucionalismo. Madrid: McGraw 
Hill, 1999, pp. 163 et seq.  
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neste caso o cumprimento de pautas morais se converte em condição de validez jurídica. 

Alexy defende esse tipo de conexão com o argumento da injustiça, que pressupõe a 

perda da juridicidade quando se ultrapassa certo grau de injustiça.  

Para se compreender como Alexy defende a tese da vinculação necessária se faz 

distinguir a partir da perspectiva do observador e do participante: 

Sob o olhar do observador. A pretensão de correção possui importância para os 

sistemas jurídicos. O contrário é para as normas jurídicas isoladas. Alexy considera que 

o observador que quiser se informar sobre as normas jurídicas de uma determinada 

comunidade deverá dar notícia de todas as normas jurídicas existentes, 

independentemente do conteúdo que tiverem. Desse modo, o argumento de injustiça não 

seria aplicável em relação às normas isoladas uma vez que as normas injustas e as 

extremamente injustas formariam parte do Direito. Neste caso, a relação com a 

moralidade adota a forma de uma conexão qualificante, vez que a transgressão de certas 

pautas morais não pressupõe a perda de validez jurídica.   

 Do contrário, quando o observador quiser informar dos sistemas jurídicos 

vigentes a questão é diferente, vez que deve ter em conta que somente possuem caráter 

jurídico aqueles sistemas que formulam implícita ou explicitamente uma pretensão de 

correção. Para ele, a conexão entre Direito e moral que se estabelece através da 

pretensão de correção possui nesse caso um caráter classificante, vez que somente os 

ordenamentos normativos que não expressem dita pretensão careceriam de caráter 

jurídico.  

 Para ele, no possuem caráter jurídico os ordenamentos absurdos e os 

ordenamentos predatórios ou de bandidos, devido a fato de que, independentemente de 

gozar uma eficácia duradoura, não apresentam uma pretensão de correção. 

 Conclusões: 1) Para um observador que quiser informar das normas jurídicas 

vigentes em uma comunidade é correta a tese positivista da separação; 2) Quando o 

observador externo quiser conhecer que ordenamentos normativos são jurídicos tão 

somente no caso extremo ou faticamente improvável de que não formulem a mínima 

pretensão de correção que propõe Alexy se poderia questionar a tese positivista da 

separação, mesmo que devido a aquela que não representa uma exigência do tipo moral 

não parece que possua suficiente força para refutar a tese positivista.  
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Sob o olhar do participante. Alexy a coloca como a mais adequada para 

enfrentar a tese positivista da separação entre Direito e moral. Sob essa perspectiva se 

pode responder as críticas que se fizeram ao argumento de correção: frente a quem 

defenda que a ausência de uma pretensão de correção poderia ocasionar uma conexão 

qualificante e não classificante opondo ao argumento da injustiça, e frente a quem 

sustente que a citada pretensão carece de implicações morais responde com o 

argumento dos princípios.  

O argumento da injustiça. Esse argumento sustenta que tanto as normas isoladas 

como os sistemas jurídicos que fossem extremamente injustos perderiam sua condição 

jurídica; de modo que a vinculação com a moral que se propõe se articula através de 

uma conexão classificante. O argumento de injustiça, 15 cuja versão mais conhecida 

aparece em teorias como as de Gustav Radbruch. 16 Alexy defende a viabilidade deste 

argumento procurando responder as críticas, que, em sua opinião, podem agrupar-se em 

oito: 

1. O argumento lingüístico. Este argumento mantém a conveniência de usar um 

conceito de direito moralmente neutro. Alexy, em compensação, considera que a 

inclusão de normas extremamente injustas no Direito pode ser certa sob a ótica do 

observador, que contempla as normas como resultados de certos procedimentos que 

participam outras pessoas, mas não para o participante, que colabora com esse 

                                                 
15 A fórmula de Radbruch foi forjada como uma reação ao nazismo e às atrocidades praticadas durante 
esse período supostamente em nome do direito. Ao formulá-la, foi sem dúvida nenhuma um participante 
na difícil empreitada de reconstruir uma sociedade minimamente civilizada, além de uma ética e um 
direito, no contexto de barbaridade e destruição deixado por Hitler. Em seus ensaios publicados no pós-
guerra, Radbruch sustenta que o direito é informado por três valores básicos: bem público (public 
benefit), segurança jurídica (legal certainty) e justiça (justice). Radbruch sustenta a possibilidade de 
ponderação entre esses três valores, de modo que pode haver leis que sejam tão injustas e socialmente 
danosas que a validade, e o próprio caráter jurídico, devem lhes ser negados com base em um núcleo 
duro de princípios que gozam de um consenso de largo alcance, estabelecido através do trabalho de 
séculos e consagrado nas declarações de direitos humanos. (RADBRUCH, Gustav. Five minutes of legal 
philosophy In: Oxford Journal of Legal Studies. 1: 1-13-5, 2006, p. 14).  
16 Na aplicação e harmonização desses princípios e dos três valores fundamentais, Radbruch propõe que o 
conflito entre a justiça e a segurança jurídica pode ser bem resolvido da seguinte maneira:o Direito 
positivo, garantido pela legislação e pelo poder, tem precedência mesmo quando o seu conteúdo é injusto 
e falha em garantir o bem comum, a não ser que o conflito entre a lei positiva e a justiça alcance um 
grau tão intolerável que a lei, enquanto ‘Direito defeituoso’, deve sucumbir à justiça. É impossível traçar 
uma fronteira clara entre os casos de ‘antijuridicidade legal’ e de leis que são válidas apesar de suas 
imperfeições. Uma distinção, no entanto, pode ser traçada com especial clareza: Onde não há sequer 
uma busca da justiça, onde a igualdade, núcleo da justiça, é deliberadamente traída na criação do 
Direito positivo, então a lei positiva não é apenas ‘Direito defeituoso’, mas carece por completo da 
própria natureza de Direito. (RADBRUCH, Gustav. Statutory lawlessness and supra-statutory law. In: 
Oxford Journal of Legal Studies. 1: 7, 2006).  
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procedimento cujo resultado apresenta uma pretensão de correção. Por esta razão, o 

conceito de Direito que maneja o participante não deve ser neutro a não ser que deve 

incluir argumentos morais. 

2. O argumento de clareza. Segundo esse argumento, se ganha em clareza 

conceitual utilizando-se de um conceito de Direito que não contenha elementos morais, 

uma vez que desse modo é possível distinguir o que exige o Direito e o que exige a 

moral. De acordo com o ponto de vista não positivista de Alexy, nos casos de extrema 

injustiça o problema moral é ao mesmo tempo jurídico, de tal modo que se extraem as 

conseqüências jurídicas do juízo moral.    

3. O argumento da efetividade. Este argumento afirma que um conceito não 

positivista de Direito não pode fazer nada frente a uma injustiça jurídica, pois as normas 

injustas seriam finalmente aplicadas. É dizer, que as normas injustas podem formar 

parte do Direito, de tal modo que frente a estas normas cabe fazer uma atitude crítica. O 

problema é determinar quando uma norma ultrapassa a zona cinzenta da injustiça 

extrema e perde o seu caráter jurídico. Alexy sustenta que essa zona cinzenta se 

constitui por uma moral composta por exigências morais mínimas (do tipo do direito a 

vida e a integridade física) que podem ser suscetíveis de fundamentação racional. Alexy 

defende que essas exigências morais mínimas ou esse consenso moral podem opor-se 

em certo modo frente a um regime jurídico injusto.  

4. O argumento da seguridade jurídica. De acordo com esse argumento um 

conceito não positivista de Direito que negasse o caráter jurídico às leis afetaria 

gravemente a seguridade jurídica. No caso que nos ocupa, se trata de saber se negar a 

condição jurídica às leis de uma injustiça insuportável (tese débil da vinculação) 

imporia uma importante perda da seguridade jurídica. Por um lado, a determinação da 

injustiça extrema é suscetível de uma fundamentação racional, ainda que seja devido a 

que são concebíveis casos nos quais não pode dizer com total certeza se ocorre ou não 

uma injustiça extrema poderia produzir uma perda mínima de seguridade. Esta perda 

mínima somente poderia ser aposta a quem afirmar que a seguridade jurídica é um 

princípio absoluto.  

5. O argumento do relativismo. O relativismo em sua versão radical afirma que 

os juízos de justiça não são suscetíveis de uma fundamentação racional. Alexy replica 

que existe um amplo consenso em torno de certas exigências morais, que poderiam estar 
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representadas nos direitos humanos, e que permitiria manter a tese de que é possível 

realizar uma fundamentação racional nos casos de injustiça extrema.  

  6. O argumento da democracia. Este argumento alega que um conceito não 

positivista de Direito permitiria que o juiz, invocando a justiça, enfrente as decisões do 

legislador democraticamente legitimado. Alexy somente nega o caráter jurídico das leis 

de uma injustiça extrema (tese débil da vinculação) e que o legislador democrático se 

encontra sujeito a outros tipos de limitações mais estritas, como as que derivam de um 

modelo de Justiça constitucional. 

7. O argumento da inutilidade. Com este argumento se insiste em que uma 

injustiça jurídica poderia ser sanada sem necessidade de se recorrer a negação do caráter 

jurídico das normas, a não ser mediante uma lei retroativa que eliminasse dita injustiça. 

Esta medida não é aplicável no âmbito do Direito penal, onde vige o princípio nulla 

poena sine lege. Por outro lado, o problema ocorre se o legislador não atua e o juiz tem 

que pronunciar-se sobre uma falha embasando-se em uma norma de extrema injustiça. 

Por tudo isto, por respeito aos direitos do cidadão e porque as sentenças também devem 

formular uma pretensão de correção, Alexy considera que é conveniente utilizar um 

conceito não positivista de Direito. 

8. O argumento da honestidade. O conteúdo deste argumento é no sentido de que 

um conceito de Direito não positivista iria contra o princípio penal da nulla poena sine 

lege, vez que modificaria as situações jurídicas que se realizassem de acordo com as 

normas de extrema injustiça. 

 Em conclusão, para um participante é aplicável o argumento da extrema 

injustiça - que supõe uma conexão classificante entre Direito e moral – às normas 

isoladas. Agora é preciso delinear a partir desta perspectiva interna se este argumento 

também é aplicável aos sistemas jurídicos concebidos como um todo.  

 Já sabemos que para que se possa ser classificados como jurídicos os sistemas 

normativos devem propor uma pretensão de correção. Uma vez que se formula essa 

pretensão, pode ocorrer que não seja satisfeita e que o sistema jurídico ultrapasse a zona 

e cinzenta da injustiça extrema (como se sucede no exemplo citado da ordem de 

dominação), a partir desse momento cabe suscitar a aplicação do argumento da injustiça 

aos sistemas jurídicos, melhor dizendo, se podem perder seu caráter jurídico pela 

extrema injustiça das normas que o compõem.  
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 Em relação aos sistemas jurídicos, o argumento da injustiça é interpretado de 

duas maneiras: mediante a tese da irradiação e mediante a tese da derrotabilidade.  

De acordo com a primeira tese, a falta do caráter jurídico das normas 

substanciais básicas levaria consigo a perda da juridicidade de outras normas jurídicas 

do sistema. Desta forma, o argumento da injustiça afetaria também as normas que não 

são de uma injustiça extrema, o que produziria nesse caso uma considerável perda de 

seguridade jurídica.     

A segunda tese defende que um sistema jurídico perde sua condição jurídica 

quando possui muitas normas extremamente injustas. Mesmo assim, seria possível a 

sobrevivência do sistema jurídico, se bem que se torna difícil estabelecer a quantidade 

mínima de normas que necessitaria um sistema jurídico para subsistir. Por tudo isto, 

devido a dificuldade de se concretizar as conseqüências que se derivariam do argumento 

de injustiça – sobre tudo que ocorreria com aquelas normas que não estão afetadas por 

uma injustiça extrema e as que não se obtém resultados distintos de sua aplicação às 

normas isoladas, tem-se que se chegar a uma conclusão, como afirma Alexy, de que o 

campo de aplicação do argumento da injustiça está limitado aos das normas isoladas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os desafios postos aos positivismo jurídico pelo neoconstitucionalismo 

ideológico 17 fazem com que aquela teoria jurídica venha a assumir posições dogmáticas 

até então totalmente incompatíveis com seus postulados básicos originais. Por causa 

dessa mutação ocorrida no positivismo jurídico, provocada pela assunção de teses 

marcadamente antipositivistas, é que se diz atualmente na doutrina que ocorreu um 

verdadeiro eclipse do positivismo jurídico ou que o positivismo jurídico se haveria 

autodestruído. 18

                                                 
17 Sobre o tema da conexão entre o neoconstitucionalismo e o positivismo ideológico ver o trabalho de 
RODRÍGUEZ URIBES, J. M. Formalismo ético y constitucionalismo. 2002, passim.  
18 Pablo Navarro examina as três seguintes condições, as quais intentam evidenciar a assunção de teses 
antipositivistas pelo positivismo jurídico: 1) se os positivistas devem admitir que as normas jurídicas 
possuem alguma força moral; 2) se a relação entre identificação das normas jurídicas e o processo de 
interpretação do direito compromete a aceitar a união entre direito e moral, e 3) o problema da relação 
entre justificação jurídica e atitudes morais. (NAVARRO, Pablo E. Tensiones conceptuales en el 
positivismo jurídico. In: Doxa, nº 24, 2001, p. 135). 
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 Para Santiago Sastre Ariza não há dúvidas de que uma das principais 

particularidades da teoria de Hart é ressaltar a importância da prática social (sobretudo a 

prática convergente dos órgãos de aplicação jurídica) no Direito. Para explicar a 

dimensão normativa do Direito é insuficiente se valer de um sentimento de 

obrigatoriedade ou a um hábito de obediência. Hart considera que para descobrir a 

existência das normas jurídicas tem que se ter em conta as reações e comportamentos 

daqueles que as tomam como pautas para atuar. Este aspecto externo simplesmente 

reflete que no aspecto interno se teve produzido a aceitação de alguma norma. 19

 A aceitação, que é o critério que define que ponto de vista interno, pode estar 

motivada não somente por razões morais como também por outros tipos de razões 

(como as prudenciais). Esta é a interpretação que parece propor Hart. 20  

 A ordem e a unidade do Direito, sob a idéia de sistema, aponta para o seu caráter 

axiológico e teleológico, enquanto recusa a lógica puramente axiomático-dedutiva. O 

sistema, afirma, devendo exprimir a unidade aglutinadora das normas singulares, não 

podem, pelo que lhe toca, consistir apenas em normas; antes deve apoiar-se nos valores 

que existam por detrás delas ou que nelas estejam compreendidos (...) Trata-se, pois, de 

encontrar elementos que, na multiplicidade dos valores singulares, tornem claras as 

conexões interiores, as quais não podem, por isso, ser idênticas à pura soma delas. 21 

Karl Larenz, por sua vez, aproxima as idéias de princípio e valor, ao dimensionar a 

ordem jurídica sob a idéia de direito, tida como princípio fundamental ou algo devido, a 

comportar determinações mais detalhadas, que podem ser caracterizadas como 

princípios de direito justo, a servirem de pensamentos diretores e causas de justificação 

para as regulações concretas de direito positivo. 22

Com o avanço do direito constitucional, as premissas ideológicas sobre as quais 

se erigiu o sistema de interpretação tradicional deixaram de ser integralmente 

satisfatórias. Assim: (I) quanto ao papel da norma, verificou-se que a solução dos 

problemas jurídicos nem sempre se encontra no relato abstrato do texto normativo. 

Muitas vezes só é possível produzir a resposta constitucionalmente adequada à luz do 

                                                 
19 SASTRE ARIZA, Santiago. Sobre el papel de la ciencia jurídica en el estado constitucional: notas al 
comentario de Antonio Peña Freire. In: Anales de la Cátedra Francisco Suarez. 35 (2001), pp. 349-55. 
20 HART, Herbert L. A. O conceito do direito. 1994, p. 203.  
21 CANARIS, Claus-Wilhem. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 1989, 
pp. 41, 76. 
22 LARENZ, Karl. Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. 1993, pp. 38 et seq.  
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problema, dos fatos relevantes, analisados topicamente; (II) quanto ao papel do juiz, já 

não lhe caberá apenas uma função de conhecimento técnico, voltado para revelar a 

solução contida no enunciado normativo. O intérprete torna-se co-participante do 

processo de criação do Direito, completando o trabalho do legislador, ao fazer 

valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao realizar escolhas entre soluções 

possíveis. 23

O reconhecimento de normatividade aos princípios e sua distinção qualitativa 

em relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo. Princípios não são, como as 

regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas 

que consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por 

diferentes meios. A definição do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa 

humana, razoabilidade, solidariedade e eficiência também transfere para o intérprete 

uma dose importante de discricionariedade. Como se percebe claramente, a menor 

densidade jurídica de tais normas impede que delas se extraia, no seu relato abstrato, a 

solução completa das questões sobre as quais incidem.  

As decisões que envolvem a atividade criativa do juiz potencializam o dever de 

fundamentação, por não estarem inteiramente legitimadas pela lógica da separação de 

Poderes – por esta última, o juiz limita-se a aplicar, no caso concreto, a decisão abstrata 

tomada pelo legislador. Para assegurar a legitimidade e a racionalidade de sua 

interpretação nessas situações, o intérprete deverá, em meio a outras considerações: (I) 

reconduzi-la sempre ao sistema jurídico, a uma norma constitucional ou legal que lhe 

sirva de fundamento – a legitimidade de uma decisão judicial decorre de sua vinculação 

a uma deliberação majoritária, seja do constituinte ou do legislador; (II) utilizar-se de 

um fundamento jurídico que possa ser generalizado aos casos equiparáveis, que tenha 

pretensão de universalidade: decisões judiciais não devem ser casuísticas; (III) levar em 

conta as conseqüências práticas que sua decisão produzirá no mundo dos fatos. 24

Em suma: o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção 

aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado 

e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (a) como marco 

                                                 
23 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do 
direito constitucional no Brasil. In: Jus Navegandi. Teresina, ano 9, n. 851, 1 nov. 2005. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7547. Acesso em: 06/07/2007.  
24 Id. Ibid. 2005, passim. 
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histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao 

longo das décadas finais do século XX; (b) como marco filosófico, o pós-positivismo, 

com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e 

(c) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova 

dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um 

processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito. 25
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RESUMO 

O texto aborda de forma breve alguns pontos necessários para uma básica compreensão 

do Paradigma da Modernidade e o papel destinado ao Direito neste paradigma, como 

condições de possibilidade da separação paradigmática entre Moral e Direito, a fim de 

mostrar que o esgotamento epistemológico da modernidade se mostra como 

possibilidade de sua própria superação e, por conseguinte, de uma transformação do 

próprio sentido do Direito. Mas para ser afetado por este processo de superação o 

Direito necessita ser assumido dentro de um campo hermenêutico que nos instiga a 

pensá-lo como fenômeno complexo e como condição necessária da superação do 

esquema normativista tão aceito e praticado cotidianamente. 
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ABSTRACT 

This brief article talks about some necessary points to be able to understand the 

Modernity Paradigm, and the part destined to Law in this paradigm, as possibility 

conditions for this paradigmatic apart between Moral and Law, with a purpose: to show 

that the epistemological exhaustion of modernity is, a matter of fact, possibility to 

overcome itself and consequently, a possibility to change the Law’ sense. But so that 

this happens, the Law needs be understood into a hermeneutic camp, taking us to thing 

about it as a complex phenomenon, demanding to overcome the normativist game, so 

normally accepted and practiced everyday. 
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1. Introdução 

 

O presente texto é fruto de reflexões embrionárias advindas a partir de uma 

idéia bem recorrente nos círculos acadêmicos, que se refere a uma separação do Direito 

com a Moral. Mas que de todo não é tão clara quanto parece ser. Acreditamos ser 

necessário compreendermos alguns contextos em que tal separação é dada, o porquê de 

tal pretensão e outros problemas que daí advêm, mas que não temos a pretensão de 

esgotar neste breve trabalho. 

Entendemos que tal concepção separatista é fruto da Modernidade, e que 

acreditamos na possibilidade de rearticulação dos dois termos não apenas num sentido 

operativo, mas como parte de uma compreensão mais ampla do fenômeno jurídico. Daí 

sentirmos a necessidade de contextualizar esta discussão a partir da crise por que passa a 

Modernidade enquanto projeto paradigmático. 

Para nos aproximarmos um pouco mais da compreensão deste projeto sócio-

cultural ocidental, é preciso considerar de forma mais clara alguns fatores que foram 

importantes para a afirmação do que se denomina modernidade, e sabermos o lugar 

destinado ao Direito neste paradigma, isto é, como dois processos histórico-sociais 

autônomos acabam convergindo para um “projeto” muito maior, para após essas 

considerações nos depararmos com as conseqüências, sobretudo de caráter 

hermenêutico, que afetam o Direito, assinalando as condições de possibilidade de 

superação desse paradigma, e a premente necessidade que se impõe no sentido de 

pensar o Direito para além da prática cotidiana que tem se mostrado caudatária de um 

fazer hermenêutico fundado na lógica subsuntiva e tendente a ver o Direito separado da 

Moral. 

 

 

 

2. A noção de paradigma 
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Não foram poucos os elementos que durante a História levaram a 

humanidade a optar1 pelos pressupostos de uma maneira específica de estruturar o 

pensamento humano para o conhecimento. Ao optar por tais pressupostos a humanidade 

delimita um campo para pensar o homem, a natureza e o próprio conhecimento, que 

vem a ser o que se denomina de paradigma. O termo paradigma há séculos é conhecido 

pela humanidade, em diversos sentidos, mas sua utilização ganhou um sentido 

especialmente crucial nos últimos tempos. 

O paralelo mais comum é feito entre o sentido de paradigma platônico, e o 

sentido dado por Thomas Kuhn. Na acepção platônica, paradigma nos remete a uma 

idéia, um modelo ideal, abstrato e inatingível, do qual temos tão somente cópias infiéis 

em nosso mundo. A teoria das Formas ou Idéias cunhada por Platão, é expressada de 

várias maneiras, e a noção de paradigma deve ser entendida como uma dentre estas, 

designando aquilo que é visto como real e o ser enquanto causa determinante do que 

existe no mundo concreto, que não passa de uma derivação daquele mundo ideal2. 

Carlos Plastino, ao analisar o tema, nos ensina que na filosofia platônica, o 

termo paradigma evoca o conceito de modelo, um modelo que se mostra eterno e 

invariável do qual participam as coisas sensíveis. Segundo o citado autor, em Platão este 

sentido é predominante, mas não exclusivo, e o termo paradigma pode ser considerado 

como equivalente ao de idéia3. 

Por outro lado, Kuhn, em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, 

retoma o termo paradigma para indicar um conjunto de crenças, valores, técnicas, etc., 

que são partilhadas entre os membros de uma dada comunidade. Além disso, paradigma 

também pode ser visto como um elemento deste conjunto: “as soluções concretas de 

quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou exemplos, podem substituir regras 

explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal”4. 

Os paradigmas são, desta forma, realizações passadas que exprimem um caráter 

exemplar, e passa-se assim a dar ênfase no próprio conhecimento, diferentemente da 

acepção clássica que enfatizava a coisa conhecida. 

                                                 
1  PLASTINO, Carlos Alberto. O primado da afetividade: a crítica freudiana ao paradigma 
moderno. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 23. 
2  MARCONDES, Danilo. A crise de paradigmas e o surgimento da modernidade. In: BRANDÃO, 
Zaia (org.). A crise dos paradigmas e a educação. 9  ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 16. 
3  PLASTINO, Carlos Alberto. A crise dos paradigmas e a crise do conceito de paradigma. In: 
BRANDÃO, Zaia (org.). A crise dos paradigmas e a educação. 9  ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 33. 
 p. 23. 
4  Apud MARCONDES, idem. p. 17.  
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A noção de paradigma em ambas as acepções, brevemente anotadas acima, 

nos remetem a algo que goza de um caráter exemplar, que também possui uma forte 

função normativa sobre as perspectivas que lancem um olhar de apreensão sobre 

qualquer extrato do real, caso tal perspectiva queira gozar de legitimidade enquanto 

conhecimento possível. 

Neste sentido, o que se denomina de paradigma moderno tenciona todas as 

manifestações de apreensão da realidade a se adequarem ao modelo pré-formulado, para 

que tenham a possibilidade de serem consideradas manifestações científicas, e por fim, 

verdadeiras, sem qualquer possibilidade de se discutir os pressupostos em que se assenta 

este modelo e suas verdades. Esta breve descrição mostra que ao mesmo tempo que se 

oferece como um modelo de explicação, também se mostra um modelo de exclusão de 

qualquer outra forma de conhecimento que assim não se coadune com os seus 

pressupostos. 

 

3. A afirmação do projeto da modernidade 

 

A afirmação da modernidade segundo Boaventura é um processo histórico 

diferente e autônomo em relação ao capitalismo. Mas há um momento importante, em 

que os dois processos históricos acabam convergindo. O autor português diz que antes 

mesmo de o capitalismo industrial tornar-se dominante nos países centrais, o paradigma 

sócio-cultural da modernidade já se mostrava um processo em ascensão desde o século 

XVI. “A partir daí, os dois processos convergiram e entrecruzaram-se, mas, apesar 

disso, as condições e a dinâmica do desenvolvimento de cada um mantiveram-se 

separadas e relativamente autônomas” 5. 

O início do período de afirmação da modernidade a que alude Boaventura, é 

marcado nos séculos XVI-XVII pelas intrigantes discussões sobre os modelos 

geocêntrico e heliocêntrico de explicação do mundo de então. A nova ciência de Galileu 

era ilustrada pelo modelo heliocêntrico formulado por Copérnico em 1543, opondo-se 

claramente ao modelo geocêntrico de Ptolomeu de matriz aristotélica. 

Esta foi uma discussão emblemática para um período embrionário de uma 

ciência que conformaria uma pretensão iniludível de afirmar o verdadeiro modelo 

explicativo do real, em clara oposição ao modelo anterior, que havia se mostrado frágil, 

                                                 
5  SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da 
experiência. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 49. 
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falso e errôneo. Com a nova ciência era necessário evitar o que aconteceu com as velhas 

teorias científicas, que foram suplantadas, uma vez que puderam ser questionadas e 

refutadas. Não se podia mais esperar que as teses científicas fossem questionadas ou 

refutadas no futuro. E eis que surgia então o projeto epistemológico inaugurado pela 

tradição racionalista e empirista.6

Uma característica marcante da modernidade será a ruptura com a tradição, 

que inaugurará no sujeito pensante (do cogito cartesiano), um novo modelo alternativo 

para construção e justificação do conhecimento. O indivíduo será a base deste novo 

quadro teórico. Representando bem o que se denominará como paradigma subjetivista 

na epistemologia. 

Exatamente para evitar que a ciência volte a falhar, este paradigma é crítico, 

na medida em que submete a razão a um exame permanente, para garantir um 

funcionamento adequado. Entretanto, esta possibilidade da crítica só existe graças ao 

pressuposto de autonomia da consciência subjetiva, assim como seu caráter originário, 

estabelecendo o modelo de conhecimento como uma derivação da subjetividade7. 

A subjetividade na relação sujeito/objeto é a extremidade predominante 

neste modelo, o objeto é moldado conforme a construção do sujeito, transformando o 

sujeito como centro do sistema de conhecimento, em detrimento do real. 

É com Kant que se desenvolve tal projeto epistemológico de fundamentação 

da possibilidade do conhecimento científico na subjetividade, característico do 

paradigma moderno. Segundo afirma Marconde: Danilo Marconde, é bastante exato ao 

expressar que para Kant os objetos de nosso conhecimento devem como que moldar-se 

à nossa estrutura cognitiva, bem ao contrário do que propunha a filosofia tradicional, 

para a qual conhecimento devia conformar-se à natureza do objeto. É a isto que se 

denomina a “revolução copernicana” na filosofia moderna, um equivalente à descoberta 

copernicana de não mais a terra girava em torno do sol.8. 

O século XVIII será marcado pelo chamado iluminismo, conhecido que foi 

como Século das Luzes, por propagar o pressuposto de que o homem é dotado de uma 

luz natural, de uma racionalidade capaz de permitir que conheça o real, e que assim 

consiga agir livremente para realização de seus fins. A ciência, o conhecimento, enfim, 

                                                 
6  MARCONDES, op. cit. p. 20.  
7  Idem, p. 22. 
8  MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 4.ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar E., 2005. p. 110. 
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se mostraram como as principais armas do homem da sua capacidade de apreender o 

real. 

Após estas brevíssimas notas, sobre o legado filosófico da modernidade, 

tendo a clara noção de que se trata de algo muito mais complexo, e que aqui não passam 

de pretensão de notas de apoio para compreensão; bom anotarmos que se institui com 

todo este processo histórico um conjunto de perspectivas dominantes em torno da 

concepção do ser, do conhecer e do homem, que se estabilizaram, gerando uma 

sensação de naturalização da coisas. Esta constatação não é fácil de aferir-se, uma vez 

que é velada pela naturalidade com que se mostram tais perspectivas, impedindo que se 

proceda a crítica, fazendo assim que um paradigma ao mesmo tempo em que organiza, 

também limite o pensamento, tornando-se excludente9. 

A pressuposição de uma cisão radical entre o ser humano e a natureza, 

destaca-se como um dos conceitos-chaves que estruturam o paradigma moderno. Tal 

dualidade é básica e originária de outros desdobramentos duais importantes: sujeito-

objeto, natureza-cultura, corpo-psiquismo, direito/moral. Importante notar que os 

extremos deste esquema separatista/dualista, foram bem estruturados pelo pensamento 

moderno de maneira específica: a natureza foi pensada como possuidora de uma 

essência, organizada na esteira de uma lógica racional, e o ser humano, definido pela 

sua racionalidade10. 

Este postulado conforma uma concepção do conhecimento que é pautado 

pela atividade racional e soberana de um sujeito neutro, separado de seu objeto, e pela 

passividade de uma natureza submetida a relações de determinações11. A partir destes 

pressupostos que se pôde postular a possibilidade de um verdadeiro conhecimento do 

real, representado pela ciência moderna. 

Refletindo sobre o contexto acima delineado, Boaventura12 acredita ter a 

modernidade ocidental emergido como um paradigma sócio-cultural que deita raízes 

numa tensão dinâmica entre regulação social e emancipação social. Segundo Plastino13 

a dinâmica da emergência do paradigma moderno repousa assim numa nova visão da 

natureza, do homem e do conhecimento, e não numa melhor observação dos fatos. 

                                                 
9  PLASTINO, op. cit. p. 22. 
10  Idem, p.23. 
11  Idem, p. 23. 
12  SANTOS, op. cit. 16. 
13  PLASTINO, op. cit. p. 24. 
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Na perspectiva do pensamento moderno o conhecimento tem uma função 

reducionista daquilo que é complexo, e apresenta tal complexidade com a simplicidade 

de suas determinações, dividindo e classificando para poder estabelecer relações 

sistemáticas entre aquilo que foi separado. O conhecimento torna-se a representação de 

um real simples, segundo Plastino14, e sendo assim a realidade é pensada como se fosse 

homogênea, desconsiderando a heterogeneidade das múltiplas modalidades do ser, que é 

pensado na sua totalidade conforme o modelo maquínico e causalista. 

Ao direito, neste contexto, foi atribuído uma função extremamente 

instrumental, no sentido de resguardar a nova ordem emergente, como afirma 

Boaventura: 

 

Ao direito moderno foi atribuída a tarefa de assegurar a ordem exigida 
pelo capitalismo, cujo desenvolvimento ocorrera num clima de caos 
social que era, em parte, obra sua. O moderno passou, assim, a 
constituir um racionalizador de segunda ordem da vida social, um 
substituto da cientifização da sociedade, o esartz que mais se 
aproximava – pelo menos no momento – da plena cientifização da 
sociedade que só poderia ser fruto da própria ciência moderna. Para 
desempenhar essa função, o direito moderno teve de se submeter à 
racionalidade cognitivo-instrumental da ciência moderna e tornar-se 
ele próprio científico15.  

 

Em qualquer trabalho predisposto a assinalar pontualmente uma critica ao 

paradigma da modernidade, não se pode deixar de suscitar somente a possibilidade, mas 

fundamentalmente a necessidade de superação e delineamento de um novo momento 

para o saber a partir da crítica à este paradigma. Segundo o autor português, estamos 

num momento crucial, de crise que aponta para a superação deste paradigma. Mas é o 

próprio Boaventura que adverte: 

 
Os resultados da análise epistemológica serão úteis para a 
conceptualização da crise do direito moderno e da possível transição 
paradigmática no campo jurídico. Na verdade, dada a relativa 
autonomia do direito, as condições epistemológicas gerais da ciência 
moderna não explicam exaustivamente a situação crítica do direito 
moderno, e a transição paradigmática não é tão visível nele como no 
campo da ciência.16

 

Diante desta afirmação uma saída possível é provocarmos, através de um 

novo fazer hermenêutico no campo jurídico, a quebra dos pressupostos sobre os quais se 
                                                 
14  Idem, p. 25 
15  SANTOS, op. cit. 119-120. 
16  Idem, p. 54. 

6168



  

assenta o bloco monolítico da concepção do Direito enquanto uma teoria geral do 

direito positivo, que insiste em operar dualisticamente. O normativismo kelseniano é a 

teoria paradigmática desse pensar moderno no campo jurídico. Apresenta-se como uma 

das condições de possibilidade da separação entre Direito e Moral. 

O positivismo, em suas várias faces, é marcado pelas mesmas pretensões da 

ciência moderna, a busca por uma verdade/validade a partir do método. Por isso não há 

como proceder à critica ao paradigma moderno, e deixarmos de considerar que o modo 

próprio de operar pelas separações paradigmáticas17também empurrou o Direito para o 

campo “legitimado” do discurso cientifico. Aliás, não há como negar a clara intenção de 

Kelsen em dar ao Direito o status de Ciência, na moderna concepção do termo. 

Há uma tensa e exagerada preocupação em estabelecer uma objetividade 

científica, que qualquer perspectiva que revele uma aproximação do Direito com a 

Moral, o autor da Teoria Pura vislumbra como sendo uma grande ameaça à pureza do 

método da ciência jurídica.18

Kelsen nos apresenta sua teoria pura do direito como uma teoria geral, sem 

se importar especificamente com um ou outro sistema positivo específico, mas os 

sistemas jurídicos em geral. Aliás a própria denominação, dada pelo autor, é de uma de 

teoria do direito positivo em geral. E é esta mesma teoria que fornece também um modo 

interpretativo, uma teoria da interpretação. A afirmação é do próprio Kelsen, quando diz 

que sua teoria pura “É teoria geral do Direito, não interpretação de particulares normas 

jurídicas [...] Contudo, fornece uma teoria da interpretação”.19

Não é a toa que este modelo kelseniano para nós representa a melhor 

sistematização do papel exercido pelo Direito na modernidade, como assinalamos 

anteriormente com Boaventura. O nível da calculabilidade e maleabilidade das decisões 

jurídicas para os diversos contextos é formidável neste sentido. A norma é apresentada 

como esquema de interpretação pretendido pelo sistema de Kelsen. Nada há além do 

estrito sentido normativo, só há o remetimento a uma outra norma superior até o limite 

da norma pressuposta. O juízo que determina que um ato humano é jurídico ou não, é 

resultado de uma interpretação normativa, única e exclusivamente. “A norma que 
                                                 
17  Tomo aqui as discussões de Boaventura e Plastino que ao suscitar  os pressupostos fundamentais 
do paradigma moderno, apontam a separação ser humano/natureza como a dualidade básica da qual 
decorrem as demais, como um pressuposto que pode muito bem explicar o modo com que o pensamento 
herdado nos induz a conduzir o processo de conhecimento. Por isso, não menos acerto tem a expressão 
separações paradigmáticas, uma vez que são fundamentais para compreender a maneira pelo qual se 
estrutura o modo de pensar moderno. 
18  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 67. 
19  Idem. p. 01. 
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empresta ao ato o significado de um ato jurídico (ou antijurídico) é ela própria 

produzida por um ato jurídico, que, por seu turno, recebe a sua significação jurídica de 

uma outra norma20.” 

Este tipo de operação interpretativa está assentada na separação entre 

sujeito/objeto. É o sujeito que se revela como o pólo preponderante da relação, ao ponto 

de assujeitar21 o objeto. É um esquema que tende a ver o texto sem considerar que este 

não é separado de seu sentido adquirido com o devir histórico. “Acredita-se, ademais, 

que o ato interpretativo é um ato cognitivo e que ‘interpretar a lei é retirar da norma 

tudo o que nela contém’”.22 Portanto, é um texto que possui em si mesmo o seu sentido, 

que deve ser descoberto na consciência de seu intérprete.  

Esta perspectiva desconsidera totalmente a possibilidade de nas ciências do 

espírito, como já foi mostrado várias vezes, o sujeito e o objeto se implicam 

mutuamente, não há espaço preponderante para um ou outro, a relação é sempre 

complexa. “O sujeito se dá a si mesmo no conhecimento do objeto. Em contrapartida, é 

determinado, em sua mais subjetiva disposição, pela tomada que o objeto tem sobre o 

sujeito, antes mesmo que este empreenda seu conhecimento”.23

No atual contexto de crise paradigmática, é necessário compreendermos que 

o velho esquema normativista não pode mais ser usado como forma de tentar apreender 

toda e qualquer realidade, demonstrando a clara sobreposição do fazer metodológico 

frente ao ser cognoscível, como se este nenhuma relação estabelecesse com a 

perspectiva de quem ante a ele se depara. 

No imaginário jurídico ainda prevalece a esquematização da separação entre 

Direito e Moral. A possibilidade de superação deste esquema pode ser manifestada a 

partir da crise paradigmática vivenciada pela sociedade contemporânea, que para 

Boaventura é uma sociedade intervalar24. O total descompasso entre as formulações 

epistemológicas e os sérios problemas atuais que requerem, mais do que respostas 

esquematizadas num modelo preconcebido, soluções que resguardem o mínimo de 

                                                 
20  Idem, p. 04. 
21  STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 
Rio de Janeiro: Lúmen Juris Ed., 2006. p.149. 
22  Idem, p. 170. 
23  RICOUER, Paul. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. p. 34. 
24  Apesar do autor português não ver de forma tão clara a possibilidade de transição paradigmática 
para o Direito, acreditamos que ao assumir um caráter hermenêutico este campo do conhecimento 
atravessa os limites impostos pelo positivismo e se insere na perspectiva de uma transição que não apenas 
é tornada possível pela crise paradigmática mas é necessária diante das demandas sociais que são muito 
mais complexa e exigem uma prática jurídica  diversa do velho esquema positivista. 
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correspondência parcial com os estratos da realidade25, nos demonstram que é viável 

caminhar no sentido dessa possibilidade, isto é, de uma superação. 

No âmbito jurídico, temos um velho esquema que foi preparado para 

assumir a condição de pacificador de uma (des) ordem marcada por conflitos 

interindividuais, que atualmente não tem condições de dar as respostas necessárias para 

demandas sociais complexas extrapolando inclusive a lógica interindividual, bem como 

é marcado por uma maneira de estruturar o pensamento de forma separatista. É neste 

sentido que Streck aponta para o que chama de crise de dupla face.26    

Para que o Direito possa cumprir com objetivos emancipatórios, deve 

assumir um caráter hermenêutico, que o distanciará do esquema oferecido pela teoria 

normativista. Para que assuma um papel transformador, ao Direito é necessário ter pra si 

um sentido do mundo da vida, onde as questões que nos assombram estão presentes, 

como parte de nosso ser no mundo. É neste domínio da vida que será necessário atuar 

um Direito não mais afeito ao subjetivismo moderno. 

Neste sentido a hermenêutica filosófica de Gadamer nos aponta para 

caminhos que nos guiam em direção a um regresso, uma reaproximação do Direito com 

a Moral. Esta reaproximação, mais do que a mera identificação de termos distanciados 

por um modelo interpretativo, expressa um sentido ontológico que não mais é 

apropriado ao esquema do paradigma da modernidade, que por sua vez é marcado, 

sobretudo por uma hermenêutica fundamentalmente de cunho epistemológico, como 

teoria do conhecimento estritamente ligada a formulação de um ramo científico 

adequado aos tempos modernos. 

Esta relação é muito mais abrangente e prenhe de sentidos outros, que além 

de nos empurrar em direção à complexidade do fenômeno jurídico, nos impele a uma 

radicalização. É a partir da fenomenologia hermenêutica que se pode falar em um 

rompimento paradigmático, de onde podemos falar em abandono da 

representação/fundamentação para seguir em direção à compreensão, onde compreender 

deixa de ser um modo de conhecer para converter-se em uma maneira de ser e de 

comportar-se em relação às coisas e ao ser.27

                                                 
25  PLASTINO, op. cit. p. 33. 
26  O autor de Verdade e Cosenso, também pontua claramente a necessidade de abandono do 
esquema positivista e das teorias argumentativas, pois estão arraigados aos paradigmas aristotélico-
tomista e da filosofia da consciência, o que representa continuarmos reféns do esquema sujeito-objeto.  
27  AZÚA, Javier Bengoa Ruiz de. De Heidegger a Habermas: hermenéutica e fundamentaçión 
ultima em la filosofia contemporânea. Barcelona: Ed. Herder, 1992. p. 88. 
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A tensa busca pela objetividade na ciência jurídica é marcada por uma 

discussão metodológica, e o sentido que se abre atualmente a partir da crítica às 

condições de possibilidade da separação entre o Direito e a Moral, é o de um Novo 

Direito mais afeito à faticidade e historicidade do mundo da vida, menos preocupado em 

atingir a sua plenitude a partir do método das ciências do espírito, mas um Direito que 

está marcado por uma hermenêutica que designa uma mobilidade da pré-sença (Dasein), 

que perfaz sua finitude e historicidade, permitindo que o todo de sua experiência seja 

abrangido.28

Esta perspectiva de Gadamer talvez seja a melhor relação que se possa 

estabelecer entre a Filosofia e o Direito, pois possibilita pensar esta relação em uma 

nova dimensão, e aponta o fim da “corrida interminável do Direito que se especializa 

para esconder o impasse de seu vazio”. 29

 

4. Considerações finais 

 

O que se nos apresenta de primordial nesta tentativa de reaproximação do 

Direito com a Moral, é passarmos a entender o Direito não na perspectiva do debate 

metodológico próprio, por exemplo, de um momento que influenciou e aprisionou 

Dilthey, mas na sua perspectiva hermenêutica inaugurada com uma tradição filosófica 

da qual podemos dizer que Heidegger e Gadamer são grandes expoentes. 

O paradigma subjetivista dará lugar assim a um pensar de cunho 

intersubjetivista, onde a relatividade moral30 apontada por Kelsen como pressuposto 

para sua concepção separatista, é vista como arma fundamental para a permanente 

crítica dos saberes introduzidos. Como afirma Lenio Streck o Direito é uma ciência 

prática, e por isso devemos estar atentos, a ouvir o que este mundo prático e complexo 

tem a nos dizer sempre que formulamos um dado conhecimento, a ponto de nos fazer 

até mesmo recuarmos e refazermos o que até o momento se mostrou como verdade, 

neste sentido o reconhecimento de finitude histórica tão bem assinalado por Gadamer é 

fundamental. 

Não se pretende para o Direito um super-método, uma teoria geral da 

interpretação, capazes de nos apontar a solução em todos os casos que necessitam de 
                                                 
28  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I. 5. ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2003. p. 16.  
29  STEIN, Ernildo. Exercícios de fenomenologia: limites de um paradigma. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004. 
p. 154. 
30  KELSEN, op. cit. p.75-76. 
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uma posição do judiciário, principalmente num país de modernidade tardia como o 

Brasil. Mas se pretende uma diferença de objetivos deste conhecimento específico sobre 

a realidade. Trata-se de tornar descoberto algo que o normativismo deixou encoberto e 

ignorado por sua frenética busca pela objetividade. 

Assim, o esforço deve partir da prática cotidiana de quem se ocupa deste 

fazer jurídico que necessita ser modificado, reconhecendo que a realidade brasileira, nos 

impõe um impasse complexo de ser resolvido e que a nós já não é dado o direito de nos 

resignarmos, mas sobretudo nos deparamos com um dever/compromisso com o próprio 

sentido de nossa Constituição, que acima de tudo é um compromisso Ético, e que 

portanto não será bem analisado se insistirmos em ver nosso Direito separado das 

questões morais. 
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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo analisar o culturalismo jurídico de Goffredo Telles Junior à 

luz do Pensamento Jurídico Crítico. A primeira parte do trabalho apresenta alguns 

elementos da Teoria do Direito construída pelo autor, que relaciona conceitos e 

descobertas das ciências naturais – física quântica e biologia celular – aos elementos 

que fundamentam a vida em coletividade, e sua manifestação jurídica. A segunda parte 

analisa algumas reflexões do autor sobre política e exercício de poder e o papel do 

Direito na construção da Democracia no Brasil. Por fim, num terceiro momento, os 

autores apresentam algumas reflexões sobre o culturalismo jurídico de Goffredo Telles 

Junior à luz da Teoria Crítica do Direito.  

 

PALAVRAS CHAVES 

CULTURALISMO JURÍDICO; GOFFREDO TELLES JUNIOR; DIREITO 

QUÂNTICO 

 

ABSTRACT 

The work has for objective to analyze the legal culturalism of Goffredo Telles Junior in 

a Critical Legal Law conception. First part of work presents some elements of Theory of 

Right constructed for author, that it relates concepts and discoveries of natural sciences 

- physical quantum and cellular biology - to the elements that base the life on collective, 

and its legal manifestation. The second part analyzes some reflections of the author on 

politics and exercise of being able and the paper of the Law in the construction of the 
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Universitário Adventista (Unasp). 
** O autor é Doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP e Professor junto ao Curso 
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Democracy in Brazil. Finally, at one third moment, the authors present some reflections 

on the legal culturalism of Goffredo Telles Junior in the Critical Theory of law 

conception. 

 

KEY WORDS 

LEGAL CULTURALISM; GOFFREDO TELLES JUNIOR; QUANTUM LAW 

 

RESUMEN 

El trabajo tiene por objetivo analizar el culturalismo jurídico de Goffredo Telles Junior 

a la luz del Pensamiento Jurídico Crítico. La primera parte del trabajo presenta algunos 

elementos de la Teoría del Derecho construida por el autor, que relaciona conceptos y 

descubrimientos de las ciencias naturales – física cuántica y biología celular – a los 

elementos que fundamentan la vida en colectividad, y su manifestación jurídica. La 

segunda parte analiza algunas reflexiones del autor sobre política y ejercicio de poder y 

el papel del Derecho en la construcción de la Democracia en Brasil. Por fin, en un tercer 

momento, los autores presentan algunas reflexiones sobre el culturalismo jurídico de 

Goffredo Telles Junior a la luz de la Teoría Crítica del Derecho.  

 

PALABRAS – CLAVES 

CULTURALISMO JURÍDICO; GOFREDO DA SILVA TELLES JR.; DERECHO 

CUÁNTICO 

 

 
INTRODUÇÃO  

 

A análise detida do conjunto da obra de Goffredo da Silva Telles Junior revelou 

aos autores a constatação de que existe um pensamento jus-filosófico próprio e original 

daquele que é Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

e pensador autor de destaque do meio jurídico-filosófico brasileiro. Entre as obras 

analisadas pelos autores destacam-se O Direito Quântico; Ética – Do Mundo da Célula 

ao Mundo dos Valores; Iniciação na Ciência do Direito e Carta aos Brasileiros.  
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A primeira parte do trabalho busca refletir acerca de alguns elementos da Teoria 

do Direito construída pelo autor, que relaciona conceitos e descobertas das ciências 

naturais – física quântica e biologia celular – aos elementos que fundamentam a vida em 

coletividade, e sua manifestação jurídica. Essa relação onto-gnosiológica da Teoria de 

Goffredo sofreu algumas criticas ao tempo em que foi apresentada, sobretudo por 

autores que entendiam inexistir qualquer relação ou coincidência entre as metodologias 

das ciências sociais e aquelas próprias das ciências naturais.  

A segunda parte do trabalho analisa as idéias do autor sobre política e exercício 

de poder, bem como o papel do Direito na construção da Democracia brasileira, 

principalmente após o período de ditadura militar verificado entre 1964 a 1984.  

Durante as referidas leituras da obra do autor, se procurará realizar uma reflexão, 

à luz da Teoria Crítica do Direito, sobre o pensamento e o culturalismo jurídico de 

Goffredo.  

O tema da liberdade do ser humano, de seu envolvimento cultural, do Direito 

como fruto destas reflexões, é norte do começo da pesquisa do autor, para o que se vê 

de inspiração o que Kant havia dito, certa feita:  

 

“(...) a produção em um ser racional, da capacidade de escolher, os 
próprios fins em geral, e portanto de ser livre, é que pode ser 
denominado de cultura. Por isso, somente a cultura pode ser o fim 
último que a natureza tem para revelar-se ao gênero humano 
enquanto razão.”(KANT,1938:§83)    

 

Por Culturalismo Jurídico entende-se, para a compreensão do presente trabalho, 

como uma concepção do Direito e de uma Teoria Jurídica decorrentes do conjunto da 

produção cultural desenvolvida por uma dada sociedade em seu processo histórico de 

construção civilizatória.  

No conjunto da obra de Goffredo da Silva Telles Jr. encontramos um 

culturalismo jurídico de proposta epistemológica transdisciplinar e interdisciplinar, 

porquanto o autor vale-se de categorias da física quântica, da biologia e das ciências 

naturais para conceber o que denomina de Direito Quântico.  
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O autor revela ainda nítida influência do pensamento  aristotélico-tomista, em 

especial na constante utilização da teoria das quatro causas para fundamentar os 

pressupostos de sua teoria jurídica, a qual surge em diversos momentos de sua obra. 

Além disso, em sua autobiografia, o próprio autor menciona os inúmeros filósofos que 

visitou na construção de seu saber, especialmente ao debruçar-se sobre o tema do livre- 

arbítrio humano. (TELLES JUNIOR, 2005³) 

 

I. Da Física ao Direito Quântico 

 

Embora o estudo sistemático da filosofia lhe tenha permitido elaborar 

formulações sobre a origem do livre-arbítrio e seu papel na construção do Direito, foi o 

estudo da física quântica e o entrelaçamento desse estudo com as reflexões filosóficas 

que propiciaram algumas respostas às suas inquietações jus-filosóficas. A biologia e a 

física quântica apresentavam a Goffredo uma proposta que lhe parecia interessante: no 

macrocosmo, como no microcosmo há uma liberdade no movimento das partículas, 

como se o exercício de escolha se guiasse pela percepção do que é melhor para o 

organismo vivo.  

A percepção instintiva dos sentidos humanos, de que a matéria é sólida e 

estática, fora superada pelas revelações da micro-biologia e da física quântica que 

comprovaram, cada uma a seu modo, o movimento e a energia das partículas. A 

percepção equivocada dos sentidos humanos deve-se ao fato de sua visão macroscópica, 

pela qual a complexidade dos organismos tem a aparência de corpos estáticos, quando, 

na verdade, não se pode falar em nada que não seja, ao mesmo tempo, energia e 

movimento, ou, como diria o referido autor, corpo e onda. (TELLES JUNIOR, 

2005¹:207) 

 Foi o avanço científico, e a possibilidade de se observar as micropartículas de 

modo cada vez mais minucioso e aprofundado, que revelou o fato de que, no universo 

microscópico, tudo é extremamente rápido e disforme. (TELLES JUNIOR, 1980:72) 

A física newtoniana trabalhava com a informação de que a energia da chuva, da 

luz ou dos corpos em movimento, era um todo não fragmentado. Contudo, a física 

quântica revelara que a energia é parte do corpúsculo e que se desdobra em fragmentos, 

6177



 

 

em pequenas porções, que se sucedem e somam, para gerar o efeito de solidez dos entes 

que nossa consciência macrocósmica consegue admitir. As partículas em que a energia 

se divide foram denominadas de quanta que, em face da sua pequena proporção e sua 

intensa velocidade, parecem ser energias contínuas. A percepção humana não é capaz 

der perceber sua velocidade e movimento. 

Inicialmente, quando se pensava em micropartículas no átomo, tinha-se a idéia 

de uma esfera rígida. Depois, viu-se que a estrutura real do átomo é formada por um 

núcleo, com prótons e nêutrons e, ao seu redor, partículas elétricas, chamadas de 

elétrons. Os elétrons, diferentemente do que se acreditava, não possuem forma 

determinada. Assemelham-se mais com uma nuvem e sua forma pode variar 

grandemente.  

Sua localização não é facilmente identificada, já que pode estar em qualquer 

lugar, movendo-se à semelhança de um ser livre. Essas nuvens elétricas podem ser mais 

ou menos densas, e relacionam-se, interpenetram-se e formam níveis energéticos, sendo 

os periféricos os mais velozes, mais energéticos. O elétron, se atraído pelo núcleo, tende 

a perder parte de sua energia na forma de fóton - que se manifesta em forma de luz, mas 

pode também ganhar energia por ocasião de choques entre átomos, e assim atingir 

outros níveis de energia, sempre na direção periférica do átomo. 

Como é fácil pressupor, esta passagem de nível dos elétrons não ocorre senão 

quando verificadas algumas condições, sendo algumas impossíveis, e dentre as 

possíveis, algumas improváveis. Se trouxéssemos isso para uma linguagem jurídica, 

teríamos saltos proibidos e outros permitidos.  

Mas, curiosamente, no nível quântico, nem sempre os elétrons obedecem a estas 

normas, especialmente nos átomos mais pesados, em que as nuvens de elétrons são mais 

densas e confusas. Em alguns tipos de átomos, como os metálicos, por exemplo, que se 

juntam para formação de cristais, observa-se a liberação, muitas vezes, de elétrons que 

deixam de pertencer a um átomo em particular, mas não vêm a juntar-se a outro: passam 

a estar livres para circular em todo o cristal, sem estarem presos a um ou outro átomo. E 

o número de elétrons que adquire este status não é a exceção. (TELLES JUNIOR, 

1980:98) 
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Nos corpos mais avançados, em que os elétrons têm mais ‘liberdade’, observam-

se mais funções ou capacidades: no exemplo dado dos cristais, encontra-se a capacidade 

de conduzir eletricidade, não presente nos cristais iônicos. Este espaço de 

movimentação dentro do átomo faz com que ele seja, na verdade, mais que formado por 

matéria, composto de espaço, chamado de campo.  

O campo é o espaço de manifestação da energia, e é nele que interagem os 

microcorpos, relacionando-se com outros corpos. E ainda que o campo não seja visível 

e mecânico, integra a própria partícula, pois é o espaço de manifestação de sua essência. 

Estes campos existem não só entre os corpos, mas dentro deles, já que também ali há 

imensos espaços aparentemente vazios, mas que são usados para que a energia se 

manifeste. 

Noutras palavras, aquilo que se denomina de espaço vazio, de vácuo, na verdade 

é campo, é parte da própria partícula, e sem este espaço ou campo a própria partícula 

não existe. Assim, não se pode dizer que haja o que se denomina de vazio, pois tudo é 

composto por matéria e campo, ou corpo e onda. É no campo que se verifica a 

interação entre os corpos, e esta interação é necessária para que cada corpo manifeste 

plenamente sua essência e propriedades. O corpo só é conhecido na verificação de suas 

inter-relações com outros corpos, em diversas circunstâncias. Nenhuma partícula é 

identificável sem que se observe como age noutra, como se comporta ao comunicar-se 

com outra. (TELLES JUNIOR, 1980:99) 

Que incrível descoberta para a compreensão da necessidade humana de 

manutenção de seu espaço e limites! No campo em que ocorrem as relações entre os 

corpos, estabelecem-se regras de relacionamentos, forças constantes que agem ao 

mesmo tempo atraindo, para manter os organismos unidos, e repulsando, para não 

ocasionar choques e fusões que desintegrem os corpos. São o que poderíamos chamar 

de forças de equilíbrio agindo para a manutenção do corpo.  

Goffredo lança, então, uma hipótese: dependeriam os corpos sociais igualmente 

destas mesmas forças de equilíbrio? Nesta interação, não haveria previsibilidade, mas 

probabilidades, visto que a interação supõe a relação de diferentes corpos, e embora se 

possa prever a forma com que cada corpo deve agir, para seu bem estar, e ainda se possa 

determinar socialmente a forma com que deve agir para o bem estar do campo, tudo não 
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passa de possibilidade, de probabilidade, já que é intrínseca ao homem a escolha, assim 

como não se pode assegurar o percurso do elétron. 

Para o homem, em sociedade “campo é a área dentro da qual se manifesta a 

energia das pessoas. Toda pessoa tem seu campo, criado por suas várias atividades, nos 

diversos ambientes que freqüenta.”(TELLES JUNIOR, 2006¹:287) 

A própria física quântica, inclusive, tendo verificado tal comportamento no nível 

subatômico, levantou questões sobre a capacidade humana de interagir com a realidade 

que nos cerca. Assim, a liberdade de movimento observada no nível quântico do ser, e o 

exercício desta ação influenciariam toda a realidade do próprio ser, inclusive seu livre-

arbítrio. 

Tal perspectiva, na descoberta do nível subatômico, implicaria reflexos no 

campo das escolhas éticas: o exercício do livre-arbítrio condicionaria o  meio em que 

vive o ser humano, já que o condiciona.  

No mundo físico, observa-se a tendência dos corpos à associação, à formação 

dos referidos campos, e estes, à medida que se tornam mais complexos, exigem mais 

coesão dos elementos que o formam. 

O mesmo se observaria na sociedade, enquanto campo do homem. E da mesma 

maneira que no mundo físico, o campo existe em função do corpo, ou a sociedade existe 

em função do homem. 

Para o autor,  

a inteligência submeteu a sociedade às pessoas, isto é, fez da 
sociedade, um meio a serviço de cada ser humano. Nesses 
agrupamentos, a sorte de seus componentes é o que, sobretudo, 
interessa. A sorte da sociedade também interessa, mas na medida em 
que a sociedade é instrumento de cada ser humano.(TELLES 
JUNIOR, 2006¹:282) 

 

A sociedade, como campo do homem, estabelece formas previstas de agir, certas 

permissões e certas proibições, em face da “função instrumental das sociedades 

humanas.” (TELLES JUNIOR, 2006¹:289)  
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Esse permitir e proibir, este código da sociedade, se fundamenta nos seus 

valores, naquilo que esta sociedade “resolveu qualificar de ético e normal” (TELLES 

JUNIOR, 2004:252) 

A tábua do que se chamará de ético e normal varia de acordo com a necessidade 

do corpo e do campo, em face do bem desejado para o elemento e para o todo, variação 

esta que se dá culturalmente, entendendo-se como cultura um aperfeiçoamento, uma 

reordenação, no caso, levada a cabo pelo homem. (TELLES JUNIOR, 2004) 

Em resumo, ler a física pelos olhos da filosofia, e a filosofia pelos olhos da 

física, eis o que o autor se propõe a fazer. Diz o próprio autor:  

 

O termo Direito Quântico é um nome. É o nome criado pelo autor 
deste livro, com a intenção deliberada de assinalar que as LEIS – 
criações da inteligência, para a ordenação do comportamento humano 
em sociedade – são tempestivas expressões culturais de subjacentes, 
silenciosas e perenes disposições genéticas da Mãe Natureza. 
(TELLES JUNIOR, 2006¹:361) 

 

A essa dimensão natural do ser humano, Goffredo acrescenta a dimensão 

histórica. Para ele, o homem  real, determinado pela cultura e pela inteligência, é um 

fenômeno histórico.  Observa que, “separar o homem de sua história é desconhecê-lo e 

falsificá-lo.”. E conclui: “a história do homem tem início com a história do ácido 

nucléico.” (TELLES JUNIOR, 1980:416) 

Assim, admitindo a dimensão naturalmente histórica do homem, Goffredo 

admite sua dimensão cultural. Dessa forma, o Direito Quântico é ao mesmo tempo o 

Direito Natural (um Direito que exprime a realidade biótica da sociedade) mas é 

igualmente um Direito que resulta da organização do humano. (TELLES JUNIOR, 

1980:426) 

Ressalte-se, porém, que quando Goffredo fala em Direito Natural, não fala da 

ordenação Moral, como se entendia antes, mas como “o conjunto das normas 

autorizantes em que a inteligência governante da coletividade consigna os movimentos 

humanos que podem ser oficialmente exigidos, e os que são oficialmente proibidos, de 

acordo com o sistema ético vigente”, sendo possível, porém, um Direito promulgado 
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não Natural, na medida em que não satisfaça o “sistema ético de referência da 

coletividade”. (TELLES JUNIOR, 2006¹:356) 

  

  2. Direito, Política e Poder  

 

Em sua obra Carta aos Brasileiros, pronunciamento feito na Faculdade de 

Direito da USP em oito de agosto de 1977, Goffredo revela seu entendimento de que o 

Direito guarda estreito vínculo com a Política e a organização do Poder.  Esse 

entendimento aparece igualmente em sua obra, O Direito Quântico, quando observa: 

 

É necessário distinguir entre o legítimo e o legal. Toda lei é legal, 
obviamente. Mas nem toda lei é legítima. Sustentamos que só é 
legítima a lei provinda de fonte legítima. Das leis, a fonte legítima 
primária é a comunidade a que as leis dizem respeito; é o Povo ou o 
setor do Povo, ao qual elas interessam – comunidade e Povo em cujo 
seio as idéias das leis germinam, como produtos  naturais das 
exigências da vida.  (...) São ilegítimas as leis não nascidas no seio da 
coletividade, não confeccionadas em conformidade com os processos 
prefixados pelos Representantes do Povo, mas baixadas de cima, 
como o carga descida na ponta de um cabo. (TELLES JUNIOR, 
1980:425) 

 

A distinguir o Direito legal do Direito legítimo, Goffredo manifesta sua 

preocupação quanto ao predomínio do individualismo jurídico, por um lado, e ao 

constante perigo do totalitarismo, por outro, que a todo instante ameaçam usurpar o 

Direito legítimo e o Poder do Estado. (TELLES JUNIOR,1999:226) 

Combate a visão puramente iluminista de representação política, manifestação 

histórica que concebeu uma representação popular que, no entanto, revelou-se 

engenhoso instrumento para confundir o Povo e o próprio conceito de representação 

popular, pois para Goffredo, a verdadeira representação popular pressupõe o pluralismo 

político e jurídico. 

Como bem define Antonio Carlos Wolkmer, entende-se por pluralismo jurídico 

“a multiplicidade de práticas existentes num mesmo espaço sociopolítico, interagidas 

por conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas 

necessidades essenciais, materiais e culturais.”(WOLKMER, 2006:186) 
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Outra não é visão do autor estudado, que vê na sociedade este pluralismo, ao 

observar como as diversas camadas organizam-se e se auto-regulam, e como esta 

interação acaba por refletir-se no órgão social majoritário, visto que este, como já dito, é 

feito para o ser humano. 

Neste sentido, é que diz: 

Se se considerar o papel dos grupos sociais, como produtores de 
normas internas e como inspiradores e forças de pressão legislativa 
sobre os Poderes Públicos, não se pode deixar de reconhecer que tais 
grupos são, em verdade, fontes profundas e autênticas da ordenação 
jurídica nacional. (TELLES JUNIOR, 2006²:91) 

 

 O autor, porém, reconhece que este pluralismo não se tem verificado nas 

Constituições Neoliberais, e que o sistema só é democrático formalmente, não se tendo 

assegurado “ a permanente penetração do pensamento e da vontade dos governados nas 

decisões dos governantes” (TELLES JUNIOR, 2006²:93) 

Os supostos órgãos de representação popular formam-se cada vez mais à 

margem do anseio dos cidadãos, que são mantidos afastados e impossibilitados de 

manifestarem seus interesses. 

No dizer de Fábio Konder Comparato,  

Se toda a ação política, como vimos, deve ter por finalidade o bem 
comum do povo, seria um grosseiro absurdo que o próprio povo fosse 
em permanência excluído da função de julgar a justiça ou a injustiça 
das políticas postas em prática, bem como de fazer atuar a 
responsabilidade dos governantes que as realizaram, sobretudo quando 
estes devem a sua posição de mando à eleição popular. 
(COMPARATO, 2006:660) 

 

Esta situação, para Goffredo, não se pode manter, sendo necessário não mais 

apenas o que se chama de democracia, mas uma verdadeira Democracia Participativa: 

Hoje começa a ser predominante a convicção de que os grupos sociais 
devem ser reconhecidos e tratados como o que realmente são: matrizes 
e mananciais de muitas ordenações jurídicas da Nação. O papel dos 
grupos sociais, como produtores de normas e inspiradora de leis, e 
como forças de pressão, agindo sobre os Poderes Públicos, já não 
pode mais ser olvidado. (TELLES JUNIOR, 2006²:97) 
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Para o autor, o Estado Democrático de Direito efetivo, norteado pela 

participação popular consciente, deve pressupor um profissional do Direito que, mais 

que mero técnico em leis, deve ser um homem culto, formado e comprometido com os 

“perenes ideais da justiça”. (TELLES JUNIOR, 2004:20) 

Desta forma, o bacharel em Direito não seria apenas um técnico com capacidade 

de recitar conteúdos, formado para repetir conceitos, normalmente impostos para a 

preservação hegemônica de sistema de manutenção de classes, mas um pensador 

habilitado a criticar toda sistemática normativa posta pela ótica da ordem ética. 

No mesmo sentido se coloca o Pensamento Jurídico Crítico, ao apontar a 

necessidade de um ensino jurídico fundamentado na “fundamentação histórica e na 

‘praxis concreta’ das estruturas socioeconômicas secularmente espoliadas, dependentes, 

marginalizadas e colonizadas” e na busca de uma formação que considere 

especificamente a cultura teológica, filosófica e sociopolítica da América Latina. 

(WOLKMER, 2006:203)  

Define a ciência jurídica como “A Disciplina da Convivência Humana”, 

revelando assim a importância de se colocar o Direito e as Leis a serviço do ser humano 

e o Ético e o Justo como pressupostos da convivência humana, pois disto depende o 

reino efetivo do bem comum e da justiça no entrechoque dos interesses. (TELLES 

JUNIOR, 2002:381). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Há no conjunto da obra de Goffredo uma visão questionadora e reflexiva sobre a 

realidade jurídica meramente normativista e legalista.  O autor manifesta sua descrença 

em relação ao modelo iluminista de mundo que predominou nos Séculos XIX e parte do 

Século XX, modelo que anunciava a crença de um mundo futuro liberto da miséria em 

decorrência das aplicações da razão e do desenvolvimento científico e tecnológico. O 

autor denuncia os processos de massificação e alienação popular que geram uma vida 

inautêntica e um Estado autoritário. Sua compreensão do fenômeno jurídico, revelada 

pelo conjunto de sua obra, ainda que permeada por uma concepção aristotélico-tomista, 

apresenta fundamentos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, num 
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culturalismo jurídico holístico que revela a necessidade de se construir um Direito de 

libertação, legítimo representante dos anseios e necessidades do Povo.  
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Fábio Belo∗

Pedro G. G. Andrade ∗  

RESUMO 

Este trabalho busca propor futuras pesquisas sobre o tema da verdade e da parresia em 

Foucault e suas relações com o Direito. Trata-se de uma série de conceitos que foram 

trabalhados por ele durante suas últimas aulas proferidas no Collège de France. 

Entretanto, Foucault nunca teve a oportunidade de publicar trabalhos mais profundos 

sobre o assunto. Procuramos, a partir dessas aulas e de diversos artigos de outros 

autores, fundar as bases e as diretrizes de futuras pesquisas sobre a contribuição da 

parresia, ou o dizer verdadeiro, para a prática jurídica.  
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VERDADE; DIREITO; FOUCAULT; PARRESIA. 

 

ABSTRACT 

This paper intends to present eventual researches on Foucault’s concepts of truth and 

parrhesia and their relations with law. These are notions theorized by him during his last 

lectures in the Collège de France. Foucault, however, never had the chance to publish 

any deeper work on this subject. We will seek, based on these last lectures and the 

existing work from other authors, to establish the bases and directions to future 

researches on the contribution of parrhesia, or the free speech, to the practice of law. 
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TRUTH; LAW; FOUCAULT; PARRHESIA. 

1. O que é a parresia? 

 

 Parresia, do grego parrhêsia, encontrada originariamente na literatura de 

Eurípedes, significa “coragem de dizer a verdade”, “falar livremente”, “dizer tudo”1. O 

termo vai ganhar vários sentidos ao longo da história. Francisco Ortega lembra que a 

noção representa “ao mesmo tempo, virtude, habilidade, obrigação e técnica que deve 

caracterizar sobretudo o indivíduo, cuja tarefa é a direção dos outros indivíduos na sua 

constituição como sujeitos morais”2. 

Na cultura grega e romana era importante o princípio que dizia que era preciso 

dizer a verdade sobre si mesmo. Dispositivos como o caderno de notas e os diários 

demonstram isso. Também podemos ver este princípio no “conheça a ti mesmo” 

socrático. Como o sujeito se torna susceptível e capaz de dizer a verdade sobre ele 

mesmo? Algumas práticas existiram e existem para isto: a confissão, o voto, o exame de 

consciência, etc. 

Há muitos traços da noção de parresia nos textos latinos e gregos. Pense-se, por 

exemplo, nos textos de Sêneca, no universo latino, ou no texto de Plutarco sobre a 

bajulação, tema justamente oposto à parresia. Percebe-se que o importante desses textos 

é a tentativa de definição de um outro indispensável no jogo de dizer a verdade sobre si 

mesmo. Este indivíduo que é o guia de outros e que está encarregado de lhes dizer a 

verdade é o parresiasta (parrhêssiastes). 

 Na cultura grega, havia dois sentidos de parresia: inicialmente um sentido 

político e, posteriormente, outro moral. O sentido político envolve a organização 

governamental de uma polis, a organização democrática por exemplo. Inicialmente a 

parresia era um direito político do cidadão, semelhante à liberdade de expressão. Em 

seu sentido político, e num regime monárquico, o parresiasta diz a verdade para o 

príncipe mesmo que isto lhe custe a cabeça. Posteriormente, se percebeu acepções da 

                                                 
1  Apesar de constar no Dicionário Houaiss como parrésia, consideramos mais apropriado a 
utilização do termo parresia, sem acento, por questões de fonética. Já o termo parrhêsiastes, aquele que 
tem a coragem de dizer a verdade, traduzimos, utilizando o sufixo grego apropriado, parresiasta. 
2  Ortega, 1999: 104. 
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palavra parresia que não mais se referiam a um direito democrático, mas a uma ética 

segundo a qual o príncipe devia reger seu caráter. O príncipe deveria ter a coragem 

racional de escutar as opiniões diversas, inclusive aquelas que ele normalmente não 

gostaria de ouvir, a fim de se prevenir contra a bajulação. O sentido moral envolve as 

relações pessoais, o “cuidado de si”. No sentido moral, que foi desenvolvido 

principalmente pela filosofia platônico-aristotélica, o parresiasta admite a verdade 

mesmo que isto custe sua auto-imagem. Foucault define: “A livre coragem mediante a 

qual um se relaciona consigo mesmo no ato de dizer a verdade; ou seja, a ética de dizer 

a verdade num ato livre e perigoso.”3. 

A prática da parresia está ligada, em primeiro lugar, ao âmbito da direção 

individual. Como “cuidar de si”, como “conhecer-se a si mesmo”? Em segundo lugar, a 

parresia está no âmbito da política. Trata-se aqui de dizer ao príncipe a verdade para que 

ele garanta sua virtude e assuma a responsabilidade no cuidado de si e dos outros – ou, 

quando se vive numa democracia, necessidade de responsabilidade por parte do demos 

de aceitar as opiniões diversas, a liberdade de expressão, a fim de que não seja 

corrompido pelos oradores perversos, aqueles que dizem somente o que o povo quer 

escutar. Em terceiro lugar, mais tarde na história, no âmbito religioso, a parresia sofre 

uma inversão: “passa-se da parrhesía como obrigação do mestre de dizer a verdade ao 

aluno à parrhesía como obrigação do aluno de comunicar o que constitui sua 

realidade”4. Em resumo, podemos definir assim o conceito: 

 

Parrhesia é um tipo de atividade verbal na qual aquele que fala tem 
uma relação específica com a verdade através da franqueza, uma 
certa relação com sua própria vida através do perigo, uma reta 
relação com ele mesmo e outras pessoas através da crítica (...), e 
uma relação específica com a lei moral através da liberdade e do 
dever. Mais precisamente, parrhesia é uma atividade verbal na 
qual aquele que fala expressa sua relação pessoal com a verdade, e 
arrisca sua própria vida pois ele reconhece dizer-a-verdade como 
um dever para melhorar ou ajudar outras pessoas (e a si mesmo). 
Na parrhesia, aquele que diz usa sua liberdade e escolhe a 
franqueza ao invés da persuasão, verdade ao invés da falsidade ou 

                                                 
3  Foucault, Michel. Das Wahrsprechen des Andren. Apud. Ortega, 1999: 108. 
4  Ortega, 1999: 106. 
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silêncio, o risco da morte ao invés da vida e da segurança, crítica 
ao invés da bajulação, e dever moral ao invés do interesse próprio e 
apatia moral.5

 

Michael Peters ainda destaca três formas e três funções da parresia. As formas se 

distinguem pelas possíveis articulações entre logos e verdade com outros três elementos 

formando três tríades: (1) Logos, verdade e genos (nascimento), isto é, o discurso 

verdadeiro só pode ser enunciado por aqueles que têm direito, no caso dado pelo 

nascimento. Foucault explica este uso da parresia através da análise da peça Íon, de 

Eurípides. (2) Logos, verdade e nomos (lei), presente no campo da política. (3) Logos, 

verdade e bios (vida), parresia ligada ao campo da vida prática, no campo moral. Estas 

três formas estão ligadas às três funções que a parresia pode ter: (a) uma função 

epistêmica, isto é, o parresiasta pode dizer certas verdades sobre o mundo; (b) uma 

função política, na medida em que o parresiasta critica as leis e as instituições; (c) uma 

função terapêutica ou espiritual, pois o parresiasta tem o papel de clarificar a relação 

entre a verdade e o estilo de vida de alguém.6

Foucault, ao se debruçar sobre este conceito, deseja analisar as estruturas que 

sustentam discursos que se dão ou que são recebidos como verdadeiros. Dessa maneira, 

é preciso analisar as condições de como o sujeito se representa para si e para os outros 

como um possuidor, um locutor, da verdade. Neste contexto, ‘verdade’ está muito 

próxima de crítica, isto é, da capacidade de discernir (o verdadeiro do falso, o justo do 

injusto etc.) e de questionar (os valores, as crenças etc.).  

Foucault traça a pré-história de várias práticas sociais nas quais o dizer a verdade 

sobre si mesmo está em questão: o penitente e seu confessor, o paciente e o psiquiatra, o 

aluno e o seu professor. Não se pode esquecer ainda que a noção de parresia é uma 

noção fundamentalmente política. Ela está no centro de muitos jogos de poder. 

Infelizmente, a morte prematura de Foucault não permitiu a publicação de seu 

curso sobre a parresia. Temos acesso apenas ao áudio de um trecho de uma aula, cuja 

                                                 
5  Foucault, 1999: 5. Apud. Peters, 2003: 213. 
6  Cf. Peters, 2003: 215. 

6189



  

data é incerta: 1983 ou 1984. Há, no entanto, alguns textos sobre o tema, citados na 

bibliografia deste artigo, que poderão nos auxiliar na pesquisa que propomos. 

Um dos objetivos que norteiam nosso projeto é estudar como a parresia se 

desenvolve até os nossos dias. Como ela continua? Sob quais instituições ou discursos? 

É importante pesquisar esta história para, posteriormente, investigar quais as possíveis 

relações da parresia e o Direito. Antes de enunciar nossas hipóteses de trabalho, 

retomemos alguns detalhes importantes da história do conceito. 

 

2. O caráter político da parresia, liberdade de expressão e democracia 

 

 O dizer verdadeiro sobre si mesmo era uma atividade com o outro. Uma prática a 

dois, portanto. O outro deve estar necessariamente presente. Quem é esse outro? Pode 

ser um filósofo, mas não necessariamente. Pode ser um professor, um homem mais 

velho, um amante, etc. Pode ser um conselheiro permanente para um jovem. O status 

deste outro é variável. Seu papel também não é fácil de definir: é algo pedagógico, mas 

é também uma direção de alma. Também talvez um tipo de conselheiro político, e 

ainda, pode-se metaforizar numa forma médica, que trata do regime das paixões. 

Qualquer que seja seu papel, este outro é indispensável. Para ser válida, esta prática de 

dizer a verdade sobre si mesmo deve contar com este outro qualificado. Não uma 

qualificação institucional, como na cultura moderna. A qualificação é uma certa 

qualidade, uma certa prática de dizer que é chamada parresia ou o falar franco.  

 Thomas Flynn aponta que, inicialmente, na Grécia antiga, a parresia era um 

direito político do cidadão. A privação desse direito, da capacidade de dizer aquilo que 

se pensa, de influir nas decisões de governo da cidade, era algo que se assemelhava à 

escravidão. A parresia seria aqui, então, equivalente ao direito à liberdade de expressão, 

algo fundamental na constituição de uma sociedade democrática segundo os padrões 

modernos.7  

Essa parresia democrática, contudo, era contestada pela aristocracia de Athenas 

do século IV. Esta acreditava que havia uma incompatibilidade entre a parresia e a 

                                                 
7  Cf. Flynn, 1988: 106. 
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democracia. O amplo direito à liberdade de expressão levaria à tirania e a decisões 

fundadas nos desejos e impulsos das massas, não naquilo que era melhor para a polis. O 

discurso livre daria voz mesmo para os piores indivíduos da polis, tal como os 

ignorantes e os manipuladores. Um exemplo disso é apontado como o julgamento de 

Sócrates pelo povo.  

Inclusive, é por esses motivos que Platão transcende esse conceito político e 

atribui um caráter moral à parresia, que seria então algo característico a uma maneira 

correta de agir, a um ethos individual, ou seja, não somente a um dizer verdadeiro, mas 

igualmente a algo pragmático, um agir verdadeiro. A parresia moral, neste sentido, se 

diferencia da retórica, da manipulação do dêmos, não só por não levar em consideração 

o caráter meramente político do conceito verdade – aqui entendido como a liberdade de 

expressão e as relações entre sujeito e poder constituído – mas também a sua relação 

com a constituição de um sujeito moral.8

 Paul Allen Miller problematiza a relação entre parresia e democracia. O autor 

nos explica: 

 

(...) o discurso da verdade é necessário para democracia continuar 
existindo. Aí não pode haver nenhum governo do dêmos num 
contexto no qual as pessoas não podem, ou não desejem, correr o 
risco de falar a verdade num ambiente agonístico. Mas o discurso 
da verdade é também sempre ameaçado pela democracia, pela 
própria pressão para atrair e manipular o dêmos que é tanto a 
condição de e a ameaça constante de seu governo.9

 

 Ou seja, para haver governo da maioria, deve haver sempre espaço público e 

livre para que todos digam a verdade e o que pensam sem correr riscos de vida. O 

problema é que, nesta forma de governo, a tentação maior é justamente a manipulação, 

a retórica e a bajulação. Trata-se de um paradoxo: a democracia é o espaço por 

excelência da parresia, mas ela oferece as melhores condições também para seu justo 

oposto, a retórica e a bajulação. Cada cidadão é uma unidade política capaz de fazer leis 

                                                 
8  As relações entre parresia e retórica serão tratadas mais à frente num ponto à parte. 
9  Miller, 2006: 36. 
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(autonomia). Se ele desejar convencer e persuadir o dêmos como um todo, ele 

geralmente vai fazer uso da bajulação e da demagogia. 

 Foucault retoma vários textos gregos, tais como o de Isócrates e o do autor 

anônimo, Old Oligarch, que tratam do tema, presente na democracia, da manipulação e 

corrupção do dêmos. É no texto de Isócrates em que se percebe uma diferenciação entre 

dois tipos de oradores, o bom orador e o mau orador, ou o adulador. A democracia 

ateniense é impossível de realização pois não há lugar para a parresia, o dêmos não dá 

oportunidade de fala para o orador verdadeiro e honesto. Os cidadãos escutam somente 

aquilo o que querem escutar e, por esse motivo, se tornam vítimas dos demagogos. É 

aqui evidenciada a diferença entre os desejos dos cidadãos e o melhor interesse da polis. 

A parresia é um jogo, pois a coragem deve estar presente em ambos os pólos da 

comunicação. Se aquele a quem é dirigido o discurso não tiver coragem de escutá-lo, ele 

se renderá à bajulação. 

 Neste momento, Foucault aponta a obra de Demóstenes e levanta o problema da 

parresia no regime monárquico. A parresia deixa de ser um direito político do cidadão e 

começa a evidenciar o seu caráter moral. O discurso livre, desvencilhado e verdadeiro, 

agora direcionado ao príncipe, requer deste a coragem racional necessária para poder 

aceita-lo. A parresia é agora uma ética, uma regra de conduta pessoal. O príncipe 

virtuoso deveria dar valor aos homens sinceros e francos, a fim de não se ver rodeado de 

bajuladores. 

 

3. Uma verdade personalíssima e relacional 

 

 O dizer parresiástico se trata de dizer a verdade sem mascará-la. É dizê-la 

completamente. Além da regra de dizer tudo, e dizer tudo verdadeiramente, há duas 

regras suplementares. É preciso, em primeiro lugar, que esta verdade, deste que fala, 

seja sua opinião pessoal. É preciso dizê-la tal como ele a pensa. O parresiasta se liga à 

verdade que ele enuncia.  

A verdade do parresiasta, dessa maneira, não é uma verdade de fato, notória, 

óbvia ou de mera contestação. Não diremos, portanto, que o professor que ensina 
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geometria ou aritmética está no campo da parresia. Por mais que ele acredite nas suas 

ciências, dizê-las não implica a mesma relação que o parresiasta vai ter com a verdade. 

O parresiasta, ao contrário, vai dizer a sua verdade, a sua opinião e, ao dizê-las, correrá 

algum risco com relação àquele ao qual se endereça.  

É preciso também, para que haja parresia, que ao dizer a verdade haja o risco de 

machucar o outro, de provocar a sua ira e de suscitar, de sua parte, a mais extrema 

violência. Trata-se, portanto, da verdade sob o risco da violência. O parresiasta, ao dizer 

a verdade e demonstrar seu vínculo com ela, coloca em risco seu vínculo com o outro ao 

qual ele se endereça. Percebe-se, portanto, que a relação com a verdade é o 

fundamental. Trata-se, mesmo, de colocar sua própria vida em risco pela coragem de 

dizer a verdade.  

A dimensão política da parresia fica clara aqui: o parresiasta dirá a verdade 

mesmo para o tirano. A parresia não é uma profissão, é uma maneira de ser, uma 

atitude, uma maneira de fazer e de proceder. O parresiasta é indispensável para a cidade 

e os indivíduos. A parresia coloca não só em risco a relação deste que fala com quem 

ele fala, mas também a vida deste que fala, se este ao qual é endereçada a verdade tiver 

mais poder que ele e não suportar a verdade. Foucault vai, então, fazer notar a coragem 

necessária para que alguém se coloque no lugar de parresiasta.  

 Apesar de falar da verdade, Foucault não a define claramente. Podemos supor – 

a partir de outros escritos do autor, que sempre articula a verdade ao poder, ao 

conhecimento e à constituição de sujeitos – que verdade é todo discurso que instaura um 

modo de ser e, conseqüentemente, um modo de agir no mundo. Entretanto, ao tratar 

aqui do tema, Foucault expõe uma verdade na qual o sujeito não é mais um sujeito-

objeto, um sujeito-sujeitado. A parresia se torna, portanto, o instrumento de 

emancipação do sujeito, na qual ele toma as rédeas do processo de construção da 

verdade e de sua constituição como sujeito moral.10

A noção de parresia parece querer apontar para esta dimensão da verdade: um 

discurso que visa colocar em xeque as relações de poder já estabelecidas que nos fazem 

                                                 
10  Posteriormente este ponto será retomado, quando se tratar das relações entre parresia e Direito. 
Se o Direito, para Foucault, sempre foi um instrumento de controle dos sujeitos, a parresia surge como 
um recurso capaz de libertá-lo dessa relação de poder. 
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ser de certa forma e ver o mundo de uma determinada maneira. É evidente que não se 

trata da verdade absoluta. Ao contrário: a verdade do parresiasta se dá na relação com 

seu interlocutor. 

 Miller lembra que a parresia não pode ser reduzida a mathèmes, fórmulas que 

podem ser memorizadas ou reproduzidas. Ao contrário, o dizer-verdadeiro requer 

sunousia (“associação”, “relação”) com o outro. Neste sentido, o parresiasta não será 

nunca um nomothetês, um fabricador de leis. O autor ainda esclarece: 

 

O próprio da filosofia não é encontrado na imposição de respostas 
pré-existentes para questões práticas urgentes, mas nas relações de 
sujeito para sujeito, e é somente através destas relações que alguém 
passa ao governo tanto de si quanto dos outros. Política e uma 
verdadeira politeia começam com tribê, com trabalho, e com uma 
certa relação da alma com si mesma e com um experiente guia 
filósofo que pode dizer a verdade (parrhêsia) e guiar a alma para 
seu próprio auto-conhecimento e cuidado-de-si.11

 

 Então, temos mais um paradoxo colocado pela parresia: é uma relação 

personalíssima com a verdade, mas também só tem sentido numa relação forte com o 

outro e consigo mesmo. O dizer verdadeiro – ou viver verdadeiro – do parresiasta é 

percebido no choque entre o mundo do sujeito individual e o mundo externo, um 

choque que leva o indivíduo a criticar, a renegar, as estruturas de dominação externas 

mesmo sob o risco de sua vida ou sua reputação.  

 Foucault, aliás, chega a distinguir outros três modos de dizer a verdade. 

Compará-los com a parresia é fundamental para melhor defini-la. 

 

4. Modos de dizer a verdade 

 

4.1. O dizer profético 

 

 Foucault lembra que há outras maneiras de dizer a verdade presentes na 

sociedade grega e na nossa. A antiguidade nos legou quatro grandes modalidades 
                                                 
11  Miller, 2006: 43. 
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fundamentais de dizer a verdade. A primeira é a profecia. Como o profeta se constitui 

para os outros e o que legitima a verdade que ele diz?  

O profeta é, como o parresiasta, alguém que diz a verdade. A diferença é que o 

profeta ocupa um lugar de mediação. O profeta não fala em nome próprio, ele é mera 

via de trânsito da verdade. Ele diz a verdade em nome de um outro, de seu real locutor, 

sua boca é intermediária de uma voz que fala de outro lugar. O profeta transmite uma 

palavra que é, em geral, a palavra de Deus e a articula e a profere num discurso que não 

é o seu. Ele endereça aos homens uma verdade que vem de outro lugar. 

O profeta está numa posição intermediária entre o presente e o futuro. O profeta 

é aquele que revela aquilo que o tempo esconde dos homens e que estaria perdido sem a 

sua ajuda. O profeta, então, revela, mostra o que está escondido dos homens. Mas, por 

outro lado, falta interpretar o que o profeta mostra. 

O parresiasta se opõe, então, ao profeta em primeiro lugar porque o parresiasta 

se liga à verdade que diz, e o profeta enuncia uma verdade que não é sua. O parresiasta 

também revela o que os homens não podem ver, mas ele não diz o futuro. Ele diz o que 

é. O parresiasta ajuda os homens não com relação ao seu futuro, mas com relação à 

cegueira sobre aquilo que eles são. O que o parresiasta revela é uma falta moral no seu 

interlocutor, frente a qual este está cego. O parresiasta não fala por enigma, como 

poderia falar o profeta. Ao contrário, ele diz as coisas da forma mais clara possível. O 

parresiasta não deixa nada a interpretar. Sua palavra é prescritiva. 

 

4.2. O dizer do sábio 

 

Foucault também opõe o dizer verdadeiro do parresiasta àquele do sábio. O 

sábio diz em seu próprio nome. Ele não é um porta-voz como o profeta. Ele está bem 

mais próximo do parresiasta do que o profeta. Entretanto, como o dizer do profeta, sua 

palavra pode ser enigmática e deixar àquele ao qual se endereça na ignorância, na 

incerteza.  

O sábio tem o seu saber em si mesmo e para si mesmo e não é forçado a falar. 

Nada o obriga a distribuir a sua sabedoria, a manifestá-la. O sábio é, estruturalmente, 
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silencioso. Se ele fala é porque foi solicitado por uma questão de alguém ou por alguma 

questão de urgência da cidade. O parresiasta diz a verdade porque é a sua obrigação, seu 

dever. A sua tarefa é dizer a verdade e ele não pode se furtar a cumprí-la. Pensemos em 

Sócrates que, por ter recebido essa tarefa dos deuses, não a abandonará mesmo sendo 

ameaçado de morte. O sábio pode se manter em silêncio ou responder de forma 

parcimoniosa. 

Outra diferença importante é que a sabedoria diz o que é – enquanto a profecia 

diz o que será. O discurso do sábio versa sobre o ser do mundo e das coisas e o discurso 

do parresiasta versa sobre uma singularidade dos indivíduos. O dizer verdadeiro do 

parresiasta se aplica sempre sobre o que é o sujeito e coloca suas próprias ações em 

questão, revelando sua verdade, isto é, seu caráter, seus defeitos, o valor da sua conduta 

e as conseqüências eventuais de suas decisões. 

 

 

 

4.3. O dizer técnico 

 

 A terceira modalidade do dizer verdadeiro que podemos opor à parresia é o dizer 

do professor ou do técnico. São pessoas que possuem um saber, uma techné, isto é, um 

saber-fazer que implica numa prática, não apenas numa teoria.  

O lugar do técnico é um lugar tradicional, um lugar que permite que ele aprenda 

e transmita o mesmo saber. O professor fala de maneira clara, nutre ou deseja nutrir, às 

vezes, entre ele mesmo e seu interlocutor um laço de saber comum, um laço de herança, 

de tradição, de reconhecimento pessoal. Nota-se que o mesmo não ocorre com o dizer 

do sábio, que não busca um vínculo com aquele a quem se dirige. O sábio não se vê na 

obrigação de dizer a verdade, diz apenas quando requisitado e, mesmo assim, não busca 

necessariamente a compreensão, pode falar sob enigmas.  

O discurso do técnico trata-se, portanto, de um tipo de filiação na ordem do 

saber. O técnico de nada saberia se não houvesse um “antes dele”, isto é, um outro 

técnico que lhe ensinasse anteriormente aquilo que sabe.  
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A transmissão do saber técnico não implica nenhum risco, ao contrário, ela está 

garantida pela tradição. Não é preciso ser corajoso para ensinar. Novamente temos a 

contradição com o discurso verdadeiro do parresiasta, que coloca em risco sua relação 

com aquele ao qual se dirige.  

 

5. A parresia durante a história 

 

Em resumo, o parresiasta não é o profeta, que diz a verdade revelando 

enigmaticamente o destino. Não é o sábio, que diz, em nome da sabedoria e quando ele 

quer, a natureza do ser e do mundo. Ele também não é o professor, o técnico, o homem 

do saber-fazer, que diz em nome de uma tradição, a techné. O parresiasta diz em nome 

de um ethos, correndo o risco de declarar guerra ao outro, no lugar de solidificar, como 

professor, o vínculo com seu interlocutor. Fala, ainda, daquele que é, na sua forma 

singular, e não do mundo de forma geral.  

 Foucault não quer definir tipos sociais historicamente estanques. As quatro 

posições que ele apontou – o profeta, o sábio, o técnico ou professor e o parresiasta – 

foram, ao longo da história, institucionalizadas. Apesar disso, esses quatro lugares se 

misturaram em determinados momentos e lugares histórico-sociais.  

Foucault cita como exemplo o próprio Sócrates que, em muitos momentos, 

mescla os quatro modos de averiguação – o da profecia e do destino, o da sabedoria e 

do ser, o do ensino e da técnica e o da parresia com o ethos. Trata-se, portanto, para 

Foucault, de estudar a genealogia desses discursos e pesquisar como eles vão se 

organizando em diferentes sociedades e em diferentes lugares e momentos. Quais são os 

regimes, de verdade, que encontraremos nas diferentes sociedades? E ainda, dentro de 

uma mesma sociedade, nos seus vários grupos sociais? 

 Ao longo da história o discurso da sabedoria e o discurso parrhesiástico tenderão 

a se unir, por exemplo, no discurso filosófico. O filósofo tentará dizer a verdade do ser e 

do mundo para, a partir daí, dizer também algo acerca do ethos.  

 No cristianismo medieval há um outro tipo de aproximação: entre a modalidade 

parresiástica e a modalidade profética. Dizer o futuro dos homens a fim de mostrar o 
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que eles devem fazer. O cristão deve dizer ao outro as suas faltas para que ele mude o 

seu modo de ser. Tudo isto baseado na sua perspectiva do que será o futuro. Essa 

mesma cultura medieval, a saber, na tradição universitária, tem também a tendência a 

aproximar-se das duas formas de verificação: a sabedoria e a técnica. 

 O discurso profético, por exemplo, vai aparecer na modernidade nos discursos 

políticos, em especial os revolucionários, do século XIX e XX. Falam em nome de 

outro e em prol de um futuro. O discurso da sabedoria será colonizado pela filosofia de 

maneira geral. A modalidade do discurso técnico vai se organizar em torno da ciência. 

O discurso parresiástico é mais raro, mas se encontra enxertado nesses outros três 

discursos. Por exemplo, o discurso revolucionário diz a verdade do status quo contra o 

qual ele luta. O discurso filosófico pode também ter um papel parresiástico na medida 

em que critica o modo de ser das coisas e a nossa própria moral. O próprio discurso 

científico pode ser visto como uma crítica a nossos preconceitos de instituições 

dominantes e de maneiras de fazer.  

 

 

 

 

6. Parresia e retórica 

 

 Foucault ainda lembra as possíveis relações que podem haver entre a parresia e a 

retórica. A retórica é a técnica de dizer as coisas, mas que não determina, de forma 

alguma, a relação deste que fala com aquele que escuta. O dizer retórico é um jogo, um 

agir estratégico, onde há vencedores e perdedores. Não há dissociação entre a discussão 

e o exercício do poder. A retórica é uma técnica que permite, àquele que diz, dizer 

qualquer coisa, mesmo que não acredite nela.   

Não há, na retórica, um vínculo entre o sujeito e aquilo que ele diz. Já se vê que 

é o contrário da parresia. O retórico é aquele capaz de dizer o justo oposto do que ele 

pensa e do que ele sente. O retórico quer reforçar o vínculo com aquele ao qual se 

endereça. Ele quer convencer. Novamente, o contrário da parresia. O retórico tem uma 
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relação fraca com o que ele diz, mas quer fortalecer o laço com seu interlocutor. Já o 

parresiasta, tem uma relação forte com a verdade que enuncia e tem a coragem de 

colocar em risco sua relação com seu interlocutor.  

 A verdade na retórica é usada in causa sui (em causa própria), na parresia, a 

verdade pode ser dita mesmo sob o risco de morte. A parresia sempre traz em si a 

pergunta acerca das condições necessárias para o discurso verdadeiro coincidir com o 

sujeito que fala. A retórica quer, no justo oposto, evitar a qualquer custo esta questão. 

 Uma observação de Miller nos parece fundamental para a distinção entre retórica 

e parresia: o autor lembra que “o conhecimento da verdade não é uma precondição para 

o discurso verdadeiro. Ao contrário, ele deve ser uma constante e permanente função do 

discurso”12. Ou seja, o parresiasta não tem uma fórmula para o saber ou a verdade. Por 

um lado, ele diz a verdade a si mesmo e ao outro, mas, por outro e com freqüência, ele 

coloca em questão as “verdades” instituídas. 

 Miller ainda lembra que o dizer-verdadeiro efetivo talvez nunca se livre da 

estilização da linguagem, o que o aproximaria perigosamente da retórica. Da mesma 

forma, a fortíssima influência de Nietzsche sobre Foucault jamais deixará de lembrar 

que a genealogia dos discursos verdadeiros ou daqueles que os dizem é também e não 

pode ser separada da genealogia da fabricação destes discursos e destes sujeitos. 

 Talvez a retórica, a bajulação e o dizer-verdadeiro não possam ser distinguidos 

num sentido formal rigoroso. Um ponto importante na tentativa de distinção é perceber 

como o retórico assume a pré-existência da verdade, para com a qual o sujeito assume 

uma atitude puramente manipulativa e instrumental. O retórico deseja reduzir a verdade 

a uma série de fórmulas e deixa de lado sua relação consigo mesmo e com o outro.13

 Como se pode ver, a pesquisa das relações entre parresia e retórica nos levará 

diretamente ao problema do cinismo e outras práticas discursivas que visam se afastar 

da verdade mesmo quando desejam criar um efeito de verdade (ceticismo, apatia moral 

etc.). 

 

                                                 
12  Miller, 2006: 47. 
13  Cf. Miller, 2006: 55-6. 
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7. A verdade e o direito 

 

 Duas das obras de Foucault, Vigiar e Punir e A Verdade e as Formas Jurídicas14 

– esta última composta por uma série de conferências pronunciadas por ele na PUC do 

Rio de Janeiro – são fundamentais ao se relacionar qualquer processo de produção da 

verdade e o Direito. O Direito aqui pode ser entendido não somente como (a) uma 

prática social, (b) como uma ciência social de caráter observacional, determinada por 

um poder epistemológico, ou (c) como a própria instituição prisional. Entretanto, a 

maneira pela qual esta análise é feita em muito se difere daquela pela qual o autor trata 

da parresia. 

A análise de Foucault é uma análise nietzcheana do poder (ou o sub-poder) e das 

práticas sociais que determinam a formação de um sujeito de conhecimento. Busca-se, 

nessas obras, quebrar um paradigma15, definido por ele como o grande mito da 

sociedade ocidental16, de que os procedimentos de produção da verdade, a ciência em 

seu estado puro, são alheios ao poder. Ao tratar das diversas formas judiciais (penais) de 

produção da verdade durante a história – a prova, o inquérito e o exame – Foucault as 

define como um saber-poder, que está profundamente arraigado às formas de poder 

constituídas. Mas aqui, é explicitado que não se trata de do tradicional poder político 

estatal, ou de uma classe social, mas sim de um poder microscópico, que vem de um 

nível abaixo, das instituições e práticas cotidianas, o sub-poder. A criminologia, por 

exemplo, se trata de uma forma de exame, que se funda nas práticas e observações de 

uma sociedade disciplinar. 

                                                 
14  Cf. Foucault (1987) e Foucault (1999). 
15  Como decorrência deste se poderia incluir ainda o que ele denomina de marxismo acadêmico, 
ou a corrente que busca nas condições econômicas e políticas a formação de um sujeito de conhecimento, 
prévio e determinado. Foucault deseja formar uma nova teoria do sujeito de conhecimento, que é 
constantemente modificado. Ou seja, de que a própria verdade possui uma história e que é determinada 
pelas diversas práticas sociais. 
16  Foucault baseia essa (re)análise nos procedimentos judiciais contidos no texto de Édipo Rei, ao 
passo que busca uma ruptura com a “mitificação do mito de Édipo”, promovida pelas análises 
psicanalíticas pré-deleuzianas. Foucault retoma Édipo não como uma estrutura fundamental ou ponto de 
origem da formação do desejo, mas sim como uma história das práticas e procedimentos de busca da 
verdade. 
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 Em resumo, essa análise se diferencia da análise da parresia, primeiramente, pois 

não trata do dizer verdadeiro, das condições que levam ao indivíduo a dizer a verdade, 

mas sim da formação do discurso verdadeiro. É uma análise das práticas sociais que 

determinam a formação do saber e do sujeito de conhecimento, ao passo que a parresia 

não leva em consideração a formação do saber, ou seja, o parresiasta em tese poderia 

perfeitamente ser um mero reprodutor do discurso instituído. Em segundo lugar, o 

Direito ao qual Foucault se refere é o Direito Penal, seja como a instituição prisional – 

aqui entendida como instituição reflexa de uma sociedade disciplinar – ou seja como 

ciência – aqui, então, se tratando da criminologia, a análise observacional do 

comportamento dos indivíduos nesse sistema de vigilância a fins de fortalecer esse 

mesmo controle.  

 Entretanto, isso não significa que esta análise específica da verdade não possui 

relações com a parresia, pelo contrário. A parresia é, em essência, uma forma relacional 

de dizer a verdade – ao menos em seu sentido moral, relacional, o “cuidado de si”. Nas 

duas obras aqui citadas é exatamente esse poder relacional que se desvela. O poder em 

Vigiar e Punir e em A Verdade e as Formas Jurídicas não é um poder político estatal, 

ou simplesmente um poder de classe, mas sim algo produzido por meio de relações de 

poder. Ambas análises da verdade se fundam numa concepção do sujeito de 

conhecimento, entretanto, enquanto nestas duas últimas o sujeito é um sujeito-objeto, 

um sujeito-sujeitado pelas instituições de poder – por exemplo, da sociedade disciplinar 

– nos seus trabalhos sobre a parresia Foucault mostra um sujeito de conhecimento que é 

um agente, que tem capacidade de influir nos processos de formação da verdade. 

 Nos seus primeiros trabalhos, Foucault tratou o tema da verdade principalmente 

em vista da reificação do sujeito de conhecimento. O sujeito era considerado um 

“sujeito-sujeitado”, objeto de um conhecimento autoritário. Não seriam esses trabalhos 

sobre a sociedade disciplinar ainda importantes para a compreensão do sistema penal 

atual? Parresia e Direito, este entendido como uma prática social geradora de domínios 

de saber, não são temas isentos de importância entre si. A parresia surge então como um 
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importante elemento na contestação desse sistema constituído e na inversão do papel do 

sujeito nessa polaridade entre sujeição e emancipação.17

 

8. Hipóteses de trabalho 

 

 Agora que já conhecemos o conceito de parresia e algumas de suas relações com 

outros tipos de discurso, podemos passar à enunciação de nossas principais hipóteses de 

trabalho. Desejamos pesquisar quais as possíveis relações entre parresia e direito a partir 

das seguintes questões iniciais: 

 

(a) A parresia, como se vê, está ligada à democracia que garante a todos o 

direito de dizer o que pensam. O campo jurídico, então, pode ser visto, 

na democracia moderna, como a instituição que garante ou tolhe a 

possibilidade deste direito. Quais discursos o Direito permite? Quais ele 

impede?18 

(b) Há uma óbvia aproximação entre o Direito e a retórica. Como vimos, a 

retórica se opõe fundamentalmente à parresia. Quais as implicações disto 

para o Direito? Como se dá a noção de verdade dentro do campo 

jurídico? A ligação com a retórica é inevitável? Ela necessariamente 

afasta o Direito da parresia? Quais são as implicações das mais recentes 

teorias da argumentação, como a obra de Perelman, sobre essa concepção 

clássica de retórica? 

(c) Fréderic Gros lembra que Foucault contrapõe a parresia ligada à 

democracia àquela dos cínicos.19 Os cínicos propunham se desembaraçar 

                                                 
17  Um dos casos que suscitou nosso interesse foi o recente acontecimento notório no município de 
Contagem, no qual o juiz da vara de execuções penais, Livingston José Machado, agiu sob aquilo que 
acreditava ser os ditames legais, a verdade, e libertou dezenas de presos do que considerava uma prisão 
ilegal. Como resultado sofreu diversas críticas e represálias, mas ao mesmo tempo diversas aclamações. 
Este é um dos pontos para futuras pesquisas. Buscaremos analisar as possibilidades da parresia como 
elemento emancipador no Direito Penal. 
18  Como campo de pesquisa, por exemplo, tomem-se os julgamentos de vários casos acerca da 
sexualidade: casamento homossexual e crimes ligados à pornografia, por exemplo. Cf. Alt (2006). 
19  Cf. Gros, 2002: 162-5. Cf. ainda os textos presentes em Gros e Lévy (2003) para a relação de 
Foucault e o estoicismo, prática filosófica diretamente oposta ao cinismo. 
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de todas as convenções e instituições que tendem a enrijecer o 

pensamento.  Contra as regras ordenadas, a parresia cínica deseja mostrar 

até que ponto as verdades suportam ser veiculadas e vividas. O estudo 

sobre o cinismo revela dois tipos de verdade: uma bem regulamentada e 

dada pela lei e outra como ruptura e intempestividade. O Direito, claro, 

tende a se afastar da prática cínica tal como compreendida pelos gregos, 

na medida em que veicula sua verdade, geralmente, na forma da lei. Isto 

implica que o cínico seja o parresiasta fundamental do Direito? 

Fundamental, quanto a este ponto da pesquisa, investigar a tese de Peter 

Sloterdijk (1987) sobre o cinismo nos dias atuais e o clássico livro de 

Marcel Detienne (2006 [1967]) sobre a verdade na Grécia arcaica. 

(d) Foucault afirma que houve uma colonização do discurso da techné pelo 

da sabedoria durante a tradição universitária medieval. Isto ainda persiste 

no ensino do Direito? O que está envolvido hoje no “dizer a verdade” no 

que rege a didática de transmissão do saber nas universidades de Direito? 

Qual é o caráter pedagógico da parresia e como pode ser ampliado o 

papel do dizer parresiástico no âmbito da pedagogia do Direito? 

(e) Como os estudos foucaultianos sobre a parresia e a sua obra anterior 

podem contribuir para o estudo das práticas penais e a possibilidade de 

emancipação dentro do Direito Penal? Parece possível uma articulação, 

neste ponto, com a obra de Boaventura de Sousa Santos (e.g., 2005). 

(f) Um outro campo importante dentro desta pesquisa é investigar, seguindo 

os passos de Foucault (2003), os textos clássicos do teatro grego, em 

especial os de Eurípedes, que versam sobre a importância da lei. 

(g) Enfim, de maneira geral, qual é a simbologia que está por detrás da 

verdade no Direito? O que é verdade para o Direito? A lei, como uma 

construção normativa democrática, é a verdade do Direito? E se há uma 

verdade no Direito, como esta verdade é determinada, quem diz essa 

verdade e quem pode ser o parresiasta no Direito? Quais os riscos de 

enunciar essa verdade? 
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A partir destas sete questões iniciais, já é possível perceber a necessidade de se 

estudar e fomentar o agir parresiástico no Direito. São apenas diretrizes iniciais de uma 

pesquisa de longo prazo, a ser executada, por razões metodológicas, nas direções acima 

apresentadas. Trata-se de um tema fundamental para a compreensão do Direito no 

campo social hoje. Acreditamos, com Foucault, que pesquisar as relações entre a 

verdade e a lei é não permitir que o Direito possa ser reduzido a uma técnica legiferante 

indiferente aos efeitos que provoca. 
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RESUMO 

A justiça distributiva constitui um dos temas mais polêmicos da filosofia política. O 

estabelecimento de critérios justos para a distribuição dos recursos disponíveis na 

sociedade lida com questões éticas importantes e opiniões bastante contraditórias. 

Iremos trabalhar com apenas um dos princípios distributivos: o mérito. Mais 

especificamente, analisaremos a utilização de neurotecnologias por pessoas normais 

com o intuito de melhorar o desempenho em concursos, na escola e no mercado de 

trabalho. Como ficaria a questão do “mérito” nesses casos? Poderíamos dizer que os 

resultados obtidos seriam realmente merecidos? Haveria uma intromissão da esfera 

econômica em outras esferas? Essas questões serão respondidas a partir dos estudos de 

John Rawls, Michael Walzer e Robert Nozick. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

NEUROÉTICA; JUSTIÇA DISTRIBUTIVA; MÉRITO. 

 

ABSTRACT 

Distributive justice is one of the most controversial subjects in polictical philosophy. 

Establish fair criterions for the distribution of avaiable resources deals with ethical 

subjects and very contradictory opinions. We will work with just one of the distributive 

principles: the merit. More specifically, well will analyze the use of neurotechnologies 

for regular people who want to improve their performance in contests, in school and in 
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labour market. How can we deal with the “merit” in those cases? Could we consider the 

resulst fair? The economics sphere would interfere in the others? Those questions will 

be answer based on  John Rawls, Michael Walzer and Robert Nozick theories. 

 

KEYWORDS 

NEUROETHICS; DISTRIBUTIVE JUSTICE; MERIT. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O tema da justiça distributiva constitui um dos assuntos mais polêmicos da 

filosofia política. Isso porque, ao tentar estabelecer critérios justos – mérito, livre 

intercâmbio, necessidade, dentre outros – para a distribuição dos recursos disponíveis na 

sociedade, acaba por lidar com questões éticas extremamente delicadas e opiniões 

bastante contraditórias.  

No presente estudo procuraremos trabalhar com o tema da justiça distributiva 

partindo de apenas um dos princípios distributivos: o mérito. Nosso objetivo principal 

consiste em estudar os aspectos éticos que envolvem a questão meritória. Mais 

especificamente, analisaremos a utilização de neurotecnologias por pessoas normais 

com o intuito de melhorar o desempenho de candidatos em concursos, de estudantes na 

escola e de profissionais no mercado de trabalho.  

Como ficaria a questão do “mérito” nesses casos? Poderíamos dizer que os 

resultados obtidos seriam realmente merecidos? Haveria uma intromissão da esfera 

econômica em outras esferas? Essas e outras questões serão respondidas a partir dos 

estudos de John Rawls, Michael Walzer e Robert Nozick acerca do mérito. 

A Neuroética estuda o sistema de valores atribuídos ao conhecimento 

Neurocientífico.1 A Neuroética pode ser definida como um ramo da Bioética, situado na 

interface entre a Ética, por um lado, e a Neurociência e suas tecnologias 

(neurotecnologias) de outro.2 Sob o prisma neuroético, torna-se necessário discutirmos 

                                                 
1  As informações neurocientíficas que constam no presente trabalho foram, em sua maioria, 
fornecidas pelo professor Roberto Lent, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 
2  LENT, Roberto. Neuroética: A ousadia de Prometeu retomada. Neurociência, Rio de Janeiro, v. 
2, n. 5, p. 271-287, 2005. 
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dois aspectos fundamentais: (1) o uso de neurotecnologias para o tratamento de doenças 

do cérebro e da mente, e (2) o seu emprego para o aprimoramento neurocognitivo da 

pessoa normal.  

O primeiro caso não apresenta dilemas éticos de grande impacto. Tendo em vista 

que significa diminuir o sofrimento humano, o tratamento de doenças é considerado 

eticamente aceitável. A justificação ética impõe apenas que a relação custo/beneficio 

seja favorável para o paciente, ou seja, que a intervenção terapêutica possibilite a ele a 

maior reaproximação possível da normalidade funcional.3  

A questão do aprimoramento, todavia, apresenta importantes problemas éticos, 

muitos deles ainda não discutidos no âmbito acadêmico. Trata-se, em síntese, de saber 

se é admissível estender alternativas terapêuticas para situações que envolvam o 

aprimoramento de pessoas saudáveis. O aprimoramento tem o objetivo não de restaurar 

a normalidade, como no caso anterior, mas de superar essa normalidade, objetivando 

melhorar o desempenho do individuo ou aprimorar sua natureza.4

É importante, para a discussão a que estamos nos propondo, entendermos a 

lógica que orienta os meios de intervenção no cérebro.5 Nossa sociedade já emprega 

diversas técnicas objetivando o aprimoramento, sem provocar grandes dilemas éticos. É 

o caso do emprego de estimulantes leves, como a cafeína, utilizada para prolongar 

estados de alerta. No entanto, a utilização de neurotecnologias para o aprimoramento 

comportamental e psicológico é, para muitos, inaceitável, por interferir nos aspectos 

mais sutis e delicados da experiência humana: as capacidades mentais.6

Não cabe aqui um estudo aprofundado sobre as várias formas de intervenção no 

cérebro. Iremos nos concentrar na utilização de fármacos – destinados originalmente ao 

tratamento de doentes – por pessoas normais, com a finalidade de aprimoramento. 

Algumas inovações farmacológicas, por melhorarem o desempenho de pessoas 

                                                 
3  LENT, Roberto. Neuroética: A ousadia de Prometeu retomada. Neurociência, Rio de Janeiro, v. 
2, n. 5, p. 271-287, 2005. 
4  Loc. Cit. 
5  “Sendo a base material da mente e do comportamento, o cérebro aloja mecanismos que geram 
capacidades complexas como a memória, a razão, a emoção, a linguagem, e subconjuntos dessas funções, 
como a memória declarativa, a criatividade, o julgamento moral, a percepção musical e tantos outros. As 
doenças e traumatismos que sempre acompanharam o ser humano podem atingir o cérebro, e neste caso 
alterar gravemente essas funções tão nobres: são as doenças neurológicas e psiquiátricas que tanto 
perturbam a humanidade desde os seus primórdios” LENT, Roberto. Op. Cit., p. 272. 
6   Ibid., p. 271-287. 
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saudáveis, dependem de uma discussão ética para que sejam estabelecidos os limites de 

sua utilização. 
O aprimoramento da memória, por exemplo, já está no horizonte. 
Inibidores da acetilcolinesterase, muito utilizados para aliviar os sintomas da 
doença de Alzheimer, parecem capazes de aprimorar o desempenho de 
profissionais de alta especialização, como pilotos de jatos em situações de 
treinamento com simuladores de vôo. (...) O aprimoramento de funções 
executivas também tem sido objeto de pesquisas, com relativo grau de 
sucesso no desenvolvimento de fármacos relacionados à neurotransmissão 
catecolaminérgica no sistema nervoso central. É o caso do metilfenidato 
(Ritalina), um bloqueador do transportador de dopamina indicado 
originalmente para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade, mas comprovadamente capaz de melhorar o desempenho 
de indivíduos normais em trabalhos escolares de matemática. Do mesmo 
modo, agonistas dopaminérgicos como bromocriptina (Parlodel) têm sido 
associados a uma melhora no desempenho de tarefas de memória 
operacional, e inibidores da recaptação de catecolaminas como o modafinil 
(Provigil), indicado para o tratamento de narcolepsia, monstram-se capazes 
de melhorar o desempenho de indivíduos em funções executivas que 
envolvem planejamento. (grifos nossos)7

 

Benilton Bezerra Jr., professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, 

dissertando acerca das neurotecnologias, enfatiza a necessidade de um debate ético 

sobre o assunto. Segundo o professor,  

 
(...) o aperfeiçoamento biológico está (de forma lenta, mas progressiva) sendo 
vista como uma vantagem competitiva num mundo em que a sobrevivência 
social depende de performances cada vez mais eficazes. O perfil dos futuros 
ávidos consumidores dessas tecnologias não será necessariamente o de 
indivíduos estranhos, vagamente perversos, sonhando com um controle quase 
divino da natureza humana. Serão pessoas simples, pais e mães zelosos, 
preocupados simplesmente em garantir aos filhos boas chances de serem bem 
sucedidos na vida. (...) A ampliação do debate ético é o único meio de evitar 
que essas tecnologias tenham sua aplicação regulada meramente pelo jogo de 
forças do mercado ou pelas estratégias de controle do poder político, e 
garantir que elas sejam de algum modo acompanhadas por uma reflexão 
sobre os destinos que desejamos construir para as gerações futuras. 8

Diante dessas inovações, quatro áreas de forte impacto ético têm sido avaliadas 

pelos neurocientistas: segurança, coerção, justiça social e natureza humana. Na área de 

segurança, são discutidos os efeitos colaterais da utilização dos fármacos por pessoas 

saudáveis. No campo da coerção, entra em questão a possibilidade de pressão em prol 

do uso indiscriminado de meios de aprimoramento na competição por um melhor 

desempenho escolar e profissional, ou a pressão de empregadores sobre empregados 

                                                 
7  Loc. Cit. 
8  BEZERRA JR, Benilton. “Ética antes e depois”. In: Neuroética: A ousadia de Prometeu 
retomada. Neurociência, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 277-279, 2005. 
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para obter melhor rendimento da força de trabalho. No campo da justiça social, discute-

se a disponibilidade das neurotecnologias, obviamente caras e, portanto, altamente 

elitistas. No âmbito da natureza humana, é importante o debate sobre as conseqüências 

do uso prolongado das neurotecnologias sobre o individuo e a sociedade.9

No presente trabalho, a questão da justiça social é aquela que nos interessa mais 

especificamente. Para um debate sobre justiça, ética e política, analisaremos a questão 

do mérito como um dos critérios de justiça distributiva e a influência da esfera 

econômica no aspecto meritório. Utilizaremos os debates acima expostos – acerca da 

utilização de neorotecnologias para o aprimoramento humano – apenas como um pano 

de fundo para uma discussão ética mais ampla sobre o mérito.   

Dentro desse propósito, veremos brevemente como John Rawls, Michael Walzer 

e Robert Nozick se posicionariam diante dos debates envolvendo os avanços da 

neurociência. 

 

JOHN RAWLS E A IGUALDADE EQÜITATIVA DE OPORTUNIDADES 

 

Não obstante o nosso entendimento de que a obra principal de John Rawls seja 

Uma teoria da justiça (2000), as informações que utilizaremos neste trabalho também 

serão retiradas da obra Justiça como equidade: uma reformulação (2003). Isso porque – 

como o próprio nome da obra já deixa claro – nesta última Rawls procura responder às 

criticas feitas a sua Teoria, reformulando ou explicando conceitos anteriormente 

apresentados. É importante ressaltar que, devido à extensão e complexidade da obra de 

Rawls, torna-se impossível uma análise de todos os aspectos que envolveriam o caso em 

questão, razão pela qual iremos nos limitar a alguns pontos da teoria desenvolvida pelo 

autor.  

Inicialmente, é necessário apresentarmos os dois princípios de justiça defendidos 

por Rawls: 
(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo 
esquema de liberdades para todos; e (b) as desigualdades sociais e 
econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, devem estar 
vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de 
igualdade eqüitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, têm de 

                                                 
9   LENT, Roberto. Op. Cit., p. 271-287. 

6210



beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade (o 
princípio da diferença). (grifo nosso)10

 

Na Teoria formulada por Rawls, o primeiro princípio tem precedência sobre o 

segundo e, no segundo princípio, a igualdade eqüitativa de oportunidades tem 

precedência sobre o princípio da diferença. Isso significa que, ao aplicarmos um 

princípio, partimos do pressuposto de que os princípios anteriores já foram plenamente 

satisfeitos. 

Conforme verificaremos a seguir, a utilização de neurotecnologias com o intuito 

de aprimoramento das capacidades cerebrais se constituiria em uma ofensa ao segundo 

princípio em duas circunstâncias distintas. 

Em primeiro lugar, analisaremos a primeira parte do segundo princípio, ou seja, 

a igualdade eqüitativa de oportunidades. E aqui se torna necessário que entendamos 

como Rawls conceitua esse princípio. 

 
Trata-se de uma noção difícil e não totalmente clara; talvez sua função possa 
ser inferida das razões pelas quais ela é introduzida: para corrigir os defeitos 
da igualdade formal de oportunidades – carreiras abertas a talentos – no 
sistema da chamada liberdade natural. Para tanto, diz-se que a igualdade 
eqüitativa de oportunidades exige não só que cargos públicos e posições 
sociais estejam abertos no sentido formal, mas que todos tenham uma 
chance eqüitativa de ter acesso a eles. Para especificar a idéia de chance 
eqüitativa dizemos: supondo que haja uma distribuição de dons naturais, 
aqueles que têm o mesmo nível de talento e habilidade e a mesma disposição 
para usar esses dons deveriam ter as mesmas perspectivas de sucesso, 
independentemente de sua classe social de origem, a classe em que nasceram 
e se desenvolveram até a idade da razão. Em todos os âmbitos da sociedade 
deve haver praticamente as mesmas perspectivas de cultura e realização para 
aqueles com motivação e dotes similares. (grifo nosso)11

 
Podemos concluir que, para Rawls, a utilização de neurotecnologias com fins de 

aprimoramento somente seria aceitável se fosse utilizada de forma universal, 

abrangendo todos os indivíduos. Todavia, isso seria inviável, pelo menos atualmente, 

em virtude do valor econômico elevado dessas tecnologias, o que restringiria bastante o 

seu acesso. Por essa razão, é difícil, hoje, vislumbramos um respeito ao princípio da 

igualdade eqüitativa de oportunidades no que diz respeito à utilização de 

neurotecnologias. 

                                                 
10   RAWLS, John.Justiça como Eqüidade. Uma Reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 
2003, p. 60. 
11  Ibid., p. 61-62. 
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Entendemos que o uso de fármacos com fins de aprimoramento se enquadraria 

na segunda das três contingências apresentadas por John Rawls. Segundo Rawls12, a 

teoria da justiça como equidade trata das desigualdades de perspectivas de vida dos 

cidadãos, considerando que essas perspectivas são afetadas por três tipos de 

contingências: (a) sua classe social de origem: a classe em que nasceram e se 

desenvolveram antes de atingir a maturidade; (b) seus talentos naturais; e as 

oportunidades que têm de desenvolver esses talentos em função de sua classe social de 

origem; (c) sua boa ou má sorte ao longo da vida, por exemplo, como são afetados por 

acidentes e doenças.  

Assim como um indivíduo poderia se valer de sua classe social e utilizar sua 

renda para o financiamento de uma boa formação profissional, poderia utilizá-la para a 

aquisição de neurotecnologias. Estaríamos diante de uma contingência, tendo em vista 

que a classe social de origem influenciaria a capacidade de desenvolvimento dos 

talentos naturais. O princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades não estaria, 

portanto, sendo respeitado.13

Rawls14 considera ainda como as três contingências mencionadas afetam “o 

conteúdo dos fins últimos das pessoas, bem como o vigor e a confiança com que 

procuram realizá-los”. 

 
Avaliamos nossas perspectivas de vida segundo nosso lugar na sociedade e 
formulamos nossos objetivos à luz dos meios e oportunidades de que 
podemos esperar dispor de forma realista. Assim, o fato de sermos 
esperançosos e otimistas em relação ao nosso futuro, ou resignados e 
apáticos, depende tanto de desigualdades associadas à nossa posição social 
como dos princípios públicos de justiça que a sociedade não apenas professa 
mas, de modo mais ou menos efetivo, usa para regular as instituições da 
justiça de fundo. (...)Além disso, talentos naturais de vários tipos 
(inteligência inata e aptidões naturais) não são qualidades naturais fixas e 
constantes. São meramente recursos potenciais, e sua fruição só se torna 
possível dentro de condições sociais; quando realizados, esses talentos 
adotam apenas uma ou poucas das muitas formas possíveis. Aptidões 
educadas e treinadas são sempre uma seleção, e uma pequena seleção, 
ademais, de uma ampla gama de possibilidades. Entre os fatores que afetam 
sua realização estão atitudes sociais de estimulo e apoio, e instituições 

                                                 
12  Ibid., p. 78. 
13  O autor explica que, “se ignoramos as desigualdades nas perspectivas de vida das pessoas que 
decorrem dessas contingências e deixamos que se manifestem sem instituir as regulamentações 
necessárias para preservar a justiça de fundo, não estaremos levando a sério a idéia de sociedade como 
um sistema eqüitativo de cooperação entre cidadãos livres e iguais. Isso nos faz lembrar que o que 
estamos indagando é justamente quais são os princípios de justiça de fundo que devemos pressupor para 
levar a sério essa idéia de sociedade” Ibid., p. 78-79. 
14  Ibid., p. 79. 
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voltadas para seu treinamento e uso precoce. Não só nossa concepção de nós 
mesmos e nossos objetivos e ambições, mas também nossas aptidões e 
talentos realizados refletem nossa historia pessoal, nossas oportunidades e 
posição social, e a influencia da boa ou má sorte. 15  
 
 

Agora veremos a segunda parte do segundo princípio: o princípio da diferença. 

Este princípio só estaria sendo obedecido – conforme se pode deduzir da obra de Rawls 

– se sua utilização desigual fosse revertida em favor dos menos favorecidos. No caso 

em questão – que consiste na utilização de fármacos com o intuito de melhorar o 

desempenho individual em concursos, no estudo ou na profissão – não é possível 

vislumbrarmos esse “retorno” aos menos favorecidos. Sendo assim, o princípio da 

diferença também não estaria sendo respeitado. Para entendermos melhor essa idéia 

veremos como Rawls lida com as noções de talentos naturais e mérito. 

Na Teoria da Justiça Rawls explica que: 

 
O princípio da diferença representa, com efeito, um consenso em se 
considerar, em certos aspectos, a distribuição de talentos naturais como um 
bem comum, e em partilhar os maiores benefícios sociais e econômicos 
possibilitados pela complementaridade dessa distribuição. Os que foram 
favorecidos pela natureza, sejam eles quem forem, podem beneficiar-se 
de sua boa sorte apenas em termos que melhorem a situação dos menos 
felizes. Os naturalmente favorecidos não se devem beneficiar 
simplesmente porque são mais bem-dotados, mas apenas para cobrir os 
custos de treinamento e educação e para usar os seus dotes de maneiras 
que ajudem também os menos favorecidos. Ninguém merece a maior 
capacidade natural que tem, nem um ponto de partida mais favorável na 
sociedade. Mas, é claro, isso não é motivo para ignorar essas distinções, 
muito menos para eliminá-las. Em vez disso, a estrutura básica pode ser 
ordenada de modo que as contingências trabalhem para o bem dos menos 
favorecidos. (grifo nosso)16

 
Observe-se que na Justiça como equidade o autor esclarece essa afirmação, em 

virtude das interpretações da Teoria da Justiça feitas por seus críticos.17

                                                 
15  Ibid., p. 79-80. 
16  RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 108. 
17  “Note-se que o que é considerado um bem comum é a distribuição de talentos naturais e não 
nossos talentos naturais per se. Não é como se a sociedade fosse proprietária dos talentos dos indivíduos 
tomados separadamente, um a um. Pelo contrário, a questão da propriedade de nossos talentos não se 
coloca; e caso se colocasse, são as próprias pessoas que são donas de seus talentos: a integridade física e 
psicológica das pessoas já está garantida pelos direitos e liberdades básicos que constam do primeiro 
princípio de justiça. O que deve ser considerado um bem comum é, portanto, a distribuição dos talentos 
naturais, isto é, as diferenças entre as pessoas. Essas diferenças consistem não só na variação de talentos 
do mesmo tipo (variação de força e imaginação etc.), mas na variedade de talentos de diferentes tipos. 
Essa variedade pode ser considerada um bem comum porque torna possíveis inúmeras 
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Se aqueles que foram favorecidos pela natureza, de acordo com a teoria 

rawlsiana, somente podem tirar proveito de sua situação na medida em que usem seus 

dotes para ajudar os menos favorecidos, a fortiori aqueles que utilizassem fármacos que 

“favorecessem a natureza” – no sentido de aprimoramento dos dotes naturais – somente 

poderiam tirar proveito disso na medida em que também pudessem contribuir para os 

menos favorecidos. 

Ainda sobre os talentos naturais, ressalte-se a opinião de Rawls no sentido de 

que 

 
A distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que pessoas 
nasçam em alguma posição particular na sociedade. Esses são simplesmente 
fatos naturais. O que é justo ou injusto é o modo como as instituições lidam 
com esses fatos. (...) Os dois princípios são um modo eqüitativo de se 
enfrentar a arbitrariedade da fortuna; e embora sem duvida sejam imperfeitas 
em outros aspectos, as instituições que satisfazem esses princípios são justas. 
(...) Não merecemos nosso lugar na distribuição de dotes inatos, assim como 
não merecemos nosso lugar inicial de partida na sociedade. Também é 
problemática a questão de saber se merecemos o caráter superior que nos 
possibilita fazer o esforço de cultivar nossas habilidades; pois esse caráter 
depende em grande parte de circunstâncias familiares e sociais felizes no 
início da vida, às quais não podemos alegar que temos direito. A noção de 
mérito não se aplica aqui. 18

 
Resta ainda investigarmos duas questões. Em primeiro lugar, saber se seria 

possível incentivar o uso das neurotecnologias aos mais favorecidos. Parece que a teoria 

de Rawls admite essa possibilidade, se fizermos uma analogia entre investimentos na 

educação e investimentos em neurotecnologias. Observemos a seguinte passagem: 

 
Mas o princípio da diferença certamente não é o princípio da reparação. Ele 
não exige que a sociedade tente contrabalançar as desvantagens como se 
fosse esperado de todos que competissem numa base eqüitativa em uma mesa 
corrida. Mas o princípio da diferença alocaria recursos na educação, por 
exemplo, a fim de melhorar as expectativas a longo prazo dos menos 
favorecidos. Se esse objetivo é atingido quando se dá mais atenção aos 
mais bem-dotados, é permissível fazê-lo; caso contrario, não. (grifo 
nosso)19

 

Poderíamos, hipoteticamente, pensar em um incentivo, por parte do Estado, para 

que estudantes de medicina utilizassem neurotecnologias para aprimoramento das 

                                                                                                                                               
complementaridades entre talentos, quando estes estão devidamente organizados para que se tire 
vantagens dessas diferenças.” RAWLS, John. Op. Cit., 2003, p. 106-107. 
18  RAWLS, John. Op. Cit., 2000, p. 109 e 111. 
19  Ibid., p. 107-108. 
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funções cerebrais. Não é necessário grande esforço argumentativo para que qualquer 

pessoa se convença de que tais estudantes, em sua maioria, se encontram dentro dos 

grupos mais favorecidos da sociedade. Sendo assim, essa desigualdade – incentivo por 

parte do Estado – somente seria permitida pela teoria rawlsiana se o investimento nos 

alunos fosse direcionado para, por exemplo, a descoberta de vacinas e tratamentos que 

pudessem tratar ou erradicar doenças que atingissem as camadas mais pobres da 

sociedade. 

Em segundo lugar, quanto à possibilidade de universalização do acesso às 

neurotecnologias. Entendemos que esta universalização seria admissível na teoria de 

Rawls. O autor demonstra entender como positivo o aumento das capacidades naturais 

da população como um todo, conforme podemos deduzir a partir da passagem abaixo: 

 
(...) deveríamos notar que, em geral, propor políticas públicas que reduzem os 
talentos dos outros não traz vantagens para os menos favorecidos. Por outro 
lado, uma vez que se aceita o princípio da diferença, as maiores habilidades 
são consideradas como um bem social a ser usado para o beneficio comum. 
Mas também é do interesse de cada um ter maiores dotes naturais. Isso 
permite que as pessoas busquem um plano de vida preferido. Na posição 
original, então, as partes querem assegurar para seus descendentes a melhor 
dotação genética (pressupondo que a sua própria seja fixa). A busca de 
políticas razoáveis com respeito a isso é algo que as gerações anteriores 
devem às posteriores, sendo essa uma questão que surge entre gerações. 
Assim, ao longo do tempo, uma sociedade deve tomar atitudes para pelo 
menos preservar o nível geral de capacidades naturais e impedir a difusão de 
defeitos graves. Essas medidas devem ser guiadas por princípios com os 
quais as partes estariam dispostas a concordar para o bem de seus sucessores. 
(...) Podemos conjecturar que, a longo prazo, se houver um aumento das 
capacidades, acabaremos atingindo uma sociedade com a maior 
liberdade igual, cujos membros desfrutam o mais alto nível de talentos 
iguais. (grifo nosso)20

 

Portanto, não nos parece que Rawls rejeite uma universalização de tecnologias 

que objetivam o aprimoramento das capacidades cerebrais dos indivíduos. Em todo 

caso, deve-se primeiro verificar se os princípios de justiça teorizados pelo autor estão 

sendo respeitados. 

Algumas palavras sobre o mérito também se fazem necessárias.21 Logo no inicio 

da Teoria da Justiça, Rawls já demonstra que rejeita a idéia de mérito. Essa atitude 

estaria relacionada com a opinião do autor sobre a influência das contingências sociais. 

                                                 
20  Ibid., p. 115. 
21  De acordo com Rawls, a justiça como equidade reconhece pelo menos três idéias que são 
consideradas idéias de mérito moral. Primeiramente, a idéia de mérito moral em sentido estrito, ou seja, o 
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Dentro dos limites permitidos pelas organizações básicas, a distribuição das 
frações é decidida pelo resultado da loteria da natureza; e, de uma perspectiva 
ética, esse resultado é arbitrário. Não há mais motivos para permitir que a 
distribuição de renda e riqueza obedeça à distribuição de dotes naturais do 
que para aceitar que ela se acomode à causalidade histórica ou social. (...) A 
extensão do desenvolvimento e da função das capacidades naturais é afetada 
por todos os tipos de condições sociais e atitudes de classe. Mesmo a 
disposição de fazer um esforço, de tentar, e de ser assim merecedor, no 
sentido comum do termo, em si mesma depende de circunstâncias sociais e 
familiares felizes. Na prática, é impossível assegurar oportunidades iguais de 
realização e de cultura para os que receberam dotes semelhantes, e portanto 
talvez se prefira adotar um princípio que reconheça esse fato e também 
mitigue os efeitos arbitrários da própria loteria natural.22  
 

Ao tratar das expectativas legítimas e do mérito moral, John Rawls reforça esse 

entendimento. Aqui ele explica, de maneira mais clara, porque não admite a idéia de 

mérito em sua Teoria. 
(...) nenhum dos preceitos da justiça tem como objetivo recompensar a 
virtude. A maior remuneração obtida por talentos naturais raros, por 
exemplo, deve cobrir os custos de especialização e estimular os esforços de 
aprendizado, assim como dirigir a habilidade para onde ela favoreça da 
melhor forma o interesse comum. As partes distributivas resultantes não se 
correlacionam com a virtude, uma vez que, de um ponto de vista moral, a 
dotação inicial de bens naturais e as contingências de seu crescimento e 
desenvolvimento nos primeiros anos de vida são arbitrárias. Intuitivamente, o 
preceito que parece melhor se aproximar da recompensa do mérito moral é 
aquele que determina a distribuição de acordo com o esforço, ou melhor 
dizendo, com o esforço consciencioso. Mais uma vez, entretanto, parece claro 
que o esforço que uma pessoa está disposta a fazer é influenciado por suas 
habilidades e talentos naturais, e pelas alternativas de que ele dispõe. Em 
circunstâncias iguais, parece haver maior probabilidade de que os mais bem 
dotados se esforcem conscienciosamente, e parece não haver um modo de 
não levar em conta a sua maior sorte. A idéia de recompensar o mérito é 
impraticável. (grifo nosso)23

 

Podemos concluir, a partir das passagens mencionadas, que Rawls não aceita 

uma noção de mérito em razão de talentos naturais. Portanto, torna-se difícil acreditar 

que o filósofo admitiria que os resultados obtidos através da utilização de 

                                                                                                                                               
valor moral do caráter de uma pessoa como um todo (e das várias virtudes de uma pessoa) de acordo 
com uma doutrina moral abrangente; assim como o valor moral de determinadas ações; em segundo 
lugar, a idéia de expectativas legítimas (e a idéia de direitos a ela associada), que é o outro lado do 
princípio de eqüidade; em terceiro lugar, a idéia de merecimento especificada por um esquema de 
normas públicas elaborado para atingir certos propósitos. O primeiro sentido não pode ser incorporado a 
uma concepção política de justiça, devido ao fato do pluralismo razoável. A justiça como equidade utiliza 
apenas a segunda e terceira idéias de mérito. Rawls John. Op. Cit. 2003, p. 103. 
 
 
22  RAWLS, John. Op. Cit., 2000, p. 78. 
23  Ibid., p. 344. 
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neurotecnologias seriam meritórios. Ressalte-se que o uso de fármacos para o 

aprimoramento cerebral caminharia em direção oposta à idéia de esforço, princípio que, 

segundo a teoria rawlsiana, melhor se aproximaria da idéia de mérito moral.  

Considerando que o esforço seria reduzido e que somente os indivíduos com maior 

poder aquisitivo teriam acesso a tais tecnologias, com muito mais razão poderíamos 

dizer que os resultados não seriam meritórios.    

Por fim, cabe mencionar uma ressalva feita por Rawls em Justiça como 

eqüidade, que não contraria as opiniões anteriormente expostas por ele, mas que procura 

demonstrar a relação entre a noção de mérito e a idéia de igualdade eqüitativa de 

oportunidades. 
(...) quando a justiça como equidade afirma que não merecemos moralmente 
nem nosso lugar inicial na sociedade nem nosso lugar na distribuição de 
talentos naturais, toma isso como um truísmo. Não afirma que nunca 
merecemos de modo apropriado a posição social ou os cargos que venhamos 
a ocupar num momento posterior da vida, ou as aptidões e especializações 
que possamos adquirir depois de termos atingido a idade da razão. Numa 
sociedade bem-ordenada geralmente merecemos essas coisas, quando o 
mérito é entendido como direito conquistado em condições eqüitativas. A 
justiça como eqüidade sustenta que a idéia de mérito no sentido de 
titularidade é plenamente adequada a uma concepção política de justiça; e 
esta é uma idéia moral (ainda que não corresponda à idéia de mérito moral 
definida por uma doutrina abrangente), porque a concepção política à qual 
pertence é ela mesma uma concepção moral.24  
 

 Não temos aqui a pretensão de esgotar o tema discutido. O nosso objetivo era 

apenas levantar algumas questões trabalhadas por John Rawls em sua Teoria da Justiça 

e na Justiça como eqüidade. Um estudo mais completo dependeria da análise de 

diversos outros conceitos rawlsianos.  

 

MICHAEL WALZER E AS ESFERAS DA JUSTIÇA  

 

Ao contrário de John Rawls, que defende uma ética de caráter deontológico, os 

comunitaristas apostam em uma concepção teleológica de ética. Apesar das 

divergências entre os teóricos do comunitarismo, podemos afirmar que eles têm em 

comum a ênfase nos valores da comunidade e a crítica às teses universalistas.25  

                                                 
24  RAWLS, John.Op. Cit., 2003, p. 110-111. 
25  FARIAS, José Fernando de Castro. Ética, Política e Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004. 
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Ao trabalhar o tema da justiça distributiva, na obra Esferas da Justiça, Walzer26 

se recusa a aceitar as declarações feitas em nome de qualquer critério distributivo, por 

entender que nenhum desses critérios seria compatível com a diversidade de bens 

sociais. Ele ressalta, todavia, que existem três princípios distributivos que são 

defendidos com freqüência, por supostamente atenderem às exigências do principio 

ilimitado: livre intercâmbio, mérito e necessidade. 

Walzer27 aponta algumas dificuldades práticas que surgiriam ao utilizar-se o 

mérito como critério de justiça. Segundo o autor, o mérito requer uma ligação bem 

íntima entre determinados bens e determinadas pessoas, ao passo que a justiça somente 

de vez em quando requer vinculo desse tipo. Ademais, o mérito não tem a urgência da 

necessidade, e não envolve a posse (ter e consumir) da mesma maneira. Acrescente-se 

ainda o fato de que, em muitas esferas, os indivíduos não tomam suas decisões por 

questões de mérito. E finaliza:  
Mesmo que tivéssemos de atribuir a distribuição de amor, influência, cargos, 
obras de arte etc. a alguns árbitros onipotentes do mérito, como os 
escolheríamos? Como alguém mereceria tal situação? Só Deus, que sabe dos 
segredos ocultos no coração do homem, seria capaz de fazer as distribuições 
necessárias. Se os seres humanos tivessem de fazê-las, o mecanismo 
distributivo seria logo expropriado por algum grupo de aristocratas (assim 
eles se denominariam) com uma noção fixa do que é melhor e de quem é 
mais merecedor, e insensível às diversas excelências dos concidadãos. E o 
mérito deixaria de ser critério pluralista; nós nos veríamos face a um novo 
conjunto (de um tipo antigo) de tiranos. (...) O mérito é reivindicação forte, 
mas requer juízos difíceis; e só em condições especialíssimas produz 
distribuições específicas.28

 

Para os nossos propósitos, não importa tanto a opinião de Michael Walzer sobre 

o mérito como critério distributivo, mas sim a sua defesa da autonomia das esferas 

distributivas. Ao observarmos como o autor trata esse tema, podemos ter uma noção de 

sua opinião sobre a utilização de neurotecnologias por pessoas saudáveis com o intuito 

de aprimoramento.  

Para explicar sua teoria, Walzer29 parte do estudo dos conceitos de predomínio e 

monopólio. Segundo o autor, a maioria das sociedades se organizaria da seguinte forma: 

um bem ou um conjunto de bens predomina e determina o valor em todas as esferas da 

                                                 
26  RAWLS, John.Op. Cit., 2003. 
27  WALZER, Michael. Esferas da Justiça. Uma Defesa do Pluralismo e da Igualdade. 
Tradução de Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 28-30. 
28  Ibid., p. 30-31. 
29  Ibid., p. 11. 
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distribuição. E esse bem ou conjunto de bens costuma ser monopolizado, seu valor 

mantido pela forca e pela coesão de seus proprietários. Um bem seria predominante se 

os indivíduos que o possuem, por tê-lo, podem comandar uma vasta série de outros 

bens, e é monopolizado sempre que apenas uma pessoa, monarca no mundo dos valores 

– ou um grupo, oligarcas – o mantém com êxito contra todos os rivais.30  

Vários grupos concorreriam uns contra os outros com a pretensão de 

monopolizar um bem predominante. Em cada momento a vitória pertenceria a um deles, 

não havendo vitória final. De acordo com Walzer31, isso não significa que as 

reivindicações de cada grupo estejam erradas, nem que os princípios utilizados não 

tenham valor como critérios de distribuição. Os princípios quase sempre estão corretos, 

dentro dos limites de determinada esfera. Essa idéia é fundamental para 

compreendermos a teoria defendida pelo autor. 

Michael Walzer critica o fato de se tratar o monopólio, e não o predomínio, 

como questão central da justiça distributiva.32 A partir desse entendimento, o autor 

defende a idéia de sociedade complexa. 
Imaginemos agora uma sociedade na qual os diversos bens sociais sejam 
monopolizados (...) mas na qual nenhum bem em especial seja geralmente 
conversível. (...) Essa é uma sociedade igualitária complexa. Embora haja 
muitas desigualdades pequenas, a desigualdade não será multiplicada pelo 
processo de conversão. Nem será a soma de diversos bens, pois a autonomia 
das distribuições terá a tendência de produzir uma diversidade de monopólios 
locais, pertencentes a grupos diversos. 33

 
Sendo a igualdade uma relação complexa de pessoas, mediadas por bens, requer 

uma diversidade de critérios distributivos, que seja capaz de expressar a diversidade de 

                                                 
30  A relação entre predomínio e monopólio funcionaria da seguinte forma: “Tudo que é bom passa 
às mãos daqueles que têm o que há de melhor. Basta possuir o melhor para que o resto venha a reboque. 
Ou, para trocar de metáfora, o bem predominante é convertido em outro bem, em muitos outros, segundo 
o que quase sempre parece um processo natural, mas é, na verdade, mágico, uma espécie de alquimia 
social” Ibid., p. 12. 
31   Ibid., p. 13. 
32  Quero argumentar que devemos nos concentrar na redução do predomínio – e não, nem 
principalmente, na quebra ou na restrição do monopólio. Devemos analisar o que significaria estreitar o 
âmbito dentro do qual determinados bens são conversíveis e defender a autonomia das esferas 
distributivas. (...) Os filósofos costumam criticar (ou justificar) os monopólios existentes ou emergentes 
de riqueza, poder e educação. Ou criticam (ou justificam) determinadas conversões – de riqueza em 
educação ou de cargo em riqueza. E tudo isso, quase sempre, em nome de algum sistema distributivo 
radicalmente simplificado. A crítica do predomínio insinua, pelo contrário, um modo de reformular e, 
então, viver com a verdadeira complexidade das distribuições. Ibid., p. 20. 
33  Ibid., p. 20-21. 
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bens sociais. Os bens sociais têm as suas próprias esferas de atuação, onde exercem suas 

influências de forma legítima.34

Entendemos que, para Walzer, a utilização de neurotecnologias com o objetivo 

de aprimoramento das capacidades cerebrais não seria justa. Isso porque, seguindo o 

raciocínio do autor, teríamos uma intromissão da esfera econômica em outras esferas. 

Sendo a utilização dos fármacos restrita, em virtude do seu alto valor, aqueles que 

detêm o poder econômico poderiam dominar em outras esferas nas quais a educação e a 

formação profissional deveriam ter maior peso. Neste caso, estaríamos diante de uma 

dominação ilegítima e tirânica. 

 

ROBERT NOZICK E A TEORIA DA PROPRIEDADE 

 

Antes de entrarmos na discussão sobre a justiça distributiva na concepção de 

Robert Nozick, devemos fazer algumas distinções. Os liberais igualitários, como Rawls, 

defendem a idéia de uma igualdade eqüitativa de oportunidades, rejeitando a noção de 

mérito e acrescentando outros princípios, como o princípio da diferença. Os liberais 

clássicos apostam em uma igualdade inicial de oportunidades. Aqui, a questão do 

mérito entra. Os neoliberais, por sua vez, estão preocupados apenas com a igualdade 

formal (“todos são iguais perante a lei”). 

A concepção de justiça de Nozick35 parte do pressuposto de que o Estado 

Mínimo é o mais extenso que se pode justificar, pois qualquer outro mais amplo viola 

direitos da pessoa. O autor questiona até mesmo se a redistribuição deve ocorrer.  

 
Não há distribuição central, nenhuma pessoa ou grupo que tenha o direito de 
controlar todos os recursos, decidindo em conjunto como devem ser 
repartidos. O que cada pessoa ganha recebe de outros, que o dão em troca de 
alguma coisa ou como presente. Na sociedade livre pessoas diferentes podem 
controlar recursos diferentes e novos títulos de propriedade surgem das trocas 
e ações voluntárias de pessoas. Não há essa de distribuir (ou de distribuição 

                                                 
34  “Converter um bem em outro, quando não há ligação intrínseca entre os dois, é invadir a esfera 
apropriadamente governada por outro grupo. O monopólio não é inadequado dentro das esferas. Não há 
nada de errado, por exemplo, no domínio que as pessoas persuasivas e prestativas exercem sobre o poder 
político. Mas é tirânico o uso do poder político para ter acesso a outros bens. (...) O regime da igualdade 
complexa é o contrário da tirania. Define um conjunto de relações de modo que torne impossível o 
predomínio. Em termos formais, a igualdade complexa significa que a situação de nenhum cidadão em 
uma esfera ou com relação a um bem social pode definir sua situação em qualquer outra esfera, com 
relação a qualquer outro bem” Ibid., p. 23. 
35  NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, p. 170. 
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de parcelas do que há para distribuir) os companheiros em uma sociedade na 
qual as pessoas escolhem com quem querem se casar. O resultado total é 
produto de muitas decisões individuais que os diferentes indivíduos 
envolvidos têm o direito de tomar.36  
 

A teoria da propriedade defendida por Nozick37 trata da aquisição inicial das 

propriedades, da transferência de propriedades de uma pessoa a outra e da reparação de 

injustiça na propriedade. O autor argumenta no sentido de que o principio completo da 

justiça distributiva diria simplesmente que uma distribuição é justa se todos têm direito 

às propriedades que possuem segundo a distribuição. E acrescenta: uma distribuição é 

justa se, por meios legítimos, surge de outra distribuição justa. Para Nozick, portanto, 

 
os lineamentos gerais da teoria de justiça na propriedade dizem que as 
propriedades de uma pessoa são justas, e ela tem direito a elas, se foram 
observados os princípios de justiça na aquisição e na transferência ou o de 
reparação de injustiça (da forma especificada pelos dois primeiros 
princípios). Se as propriedades de cada pessoa são justas, então o 
conjunto total (distribuição) das propriedades é justo. (...) Se uma 
distribuição é justa ou não depende de como ela ocorreu. (grifo nosso)38

 

Para rebater as doutrinas rivais, o autor apresenta a concepção de “direito à 

propriedade”, que seria expressa com a máxima: 

 
De cada um segundo o que ele resolveu fazer, a cada um segundo o que ele 
faz por si mesmo (talvez com a ajuda contratada de outros) e o que os outros 
resolveram fazer por ele e dar-lhe parte daquilo que receberam antes (de 
acordo com esta máxima) e ainda não gastaram ou transferiram.39

 
Tal máxima, segundo Nozick40, poderia ser sintetizada da seguinte forma: De 

cada um, como eles escolherem, a cada um como foram escolhidos. 

A partir das passagens acima transcritas, podemos concluir que, para Nozick, a 

utilização de fármacos com o fim de aprimoramento das capacidades cerebrais seria 

legítima, bastando que a aquisição ou transferência de tais medicamentos fosse justa 

para que o seu uso por qualquer pessoa fosse considerado também justo.  

Procurando refutar a teoria de Rawls, Nozick analisa diversos conceitos 

desenvolvidos pelo autor, por exemplo, no que diz respeito aos bens naturais e sua 

                                                 
36  Ibid., p. 170-171. 
37  Ibid., p. 171-172. 
38  Ibid., p. 174. 
39  Ibid., p. 180. 
40  Ibid., p. 181. 
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arbitrariedade. Nozick também argumenta que Rawls não teria explicado a razão pela 

qual as pessoas, na posição original, rejeitariam o sistema de liberdade natural. 

Ademais, questiona os motivos pelos quais as propriedades não poderiam depender 

parcialmente dos dotes naturais.  Rebate, ainda, a opinião de Rawls sobre o mérito 

moral. Quanto ao fato – defendido por Rawls – da distribuição das habilidades naturais 

ser considerada um “bem coletivo”, Nozick questiona: 

 
Se os dotes e talentos das pessoas não pudessem ser controlados para servir 
aos demais, seria feita alguma coisa para eliminar esses dotes e talentos 
excepcionais, ou proibir que fossem usados em beneficio da própria pessoa 
ou de alguém que ela escolhesse, mesmo que essa limitação não melhorasse a 
posição absoluta daqueles que, por alguma razão, não podem controlar os 
talentos e habilidades de outros em seu próprio beneficio?41  
 

Podemos observar que a teoria de Nozick diverge de maneira extrema da teoria 

defendida por Rawls, ao menos no que diz respeito à questão dos talentos naturais e do 

mérito moral.  Essa divergência se justifica em razão da própria idéia de “justiça 

distributiva” defendida por Nozick. Na medida em que este coloca como questão central 

da justiça os simples procedimentos de troca e aquisição, justificando qualquer tipo de 

distribuição que tenha sido fruto de trocas justas, não tem sentido falarmos de “justiça 

social” em sua teoria. 

No caso específico da utilização de neurotecnologias com fins de aprimoramento 

das capacidades cerebrais, ao contrário da teoria de Rawls, na qual uma série de 

questionamentos devem ser feitos, na teoria de Nozick a única pergunta que deve ser 

feita é a seguinte: a aquisição ou transferência dos fármacos foi realizada de forma 

justa? Caso sim, isso legitimaria toda propriedade que derivasse dessa transferência 

justa e não teria motivo para questionarmos aquilo que os proprietários dos 

medicamentos adquiriram “legitimamente” com a utilização destes. Compreendemos 

que aqui não existiria nenhum empecilho ético ao uso das neurotecnologias, tendo em 

vista que a questão do mérito sequer está em jogo – a teoria de Nozick não aceita uma 

concepção padronizada de justiça – e o que define a “justiça” das relações é a noção de 

propriedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                 
41  Ibid., p. 246. 
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A discussão sobre as possíveis conseqüências da utilização de neurotecnologias 

traz a tona questões éticas extremamente importantes no que se refere à distribuição dos 

bens. Em razão disso, quisemos apresentar três abordagens diferentes: liberal igualitária, 

comunitarista e neoliberal.  

Contudo, precisamos considerar que existe um debate ético muito mais relevante 

e que ainda precisa ser feito: o da defasagem no desenvolvimento cerebral normal 

causada pela desigualdade de renda. 

O depoimento de Eliane Azevedo – médica, geneticista e bioeticista – nos 

possibilita uma clara noção sobre esse assunto. 

 
A realidade das desigualdades sociais no Brasil permite essa amplitude de 
reflexão por sabermos que, por um lado, temos uma elite economicamente 
capaz de custear aprimoramentos mentais resultantes de sofisticados avanços 
biotecnológicos, e por outro lado, também temos, e em maioria, pessoas 
que, vitimadas pela desnutrição desde os primeiros anos de vida, sequer 
conseguem um desenvolvimento neuro-mental correspondente às 
informações genéticas que possuem. Após o nascimento, a parte mais 
nobre do projeto genético ainda está em execução: o cérebro. Na 
ausência de alimentação adequada, a criança fica a meio caminho do que 
deveria ser. Os genes, por melhores que sejam, dependem de interações 
com o ambiente apropriado para assegurar suas manifestações. Não 
existem genes capazes de promover desenvolvimento saudável na 
ausência de alimentação adequada. O ambiente de pobreza funciona 
como inibidor de potencialidades genéticas, condenando as pessoas a um 
sub-desenvolvimento biológico. Assim, a pobreza retira o mais 
fundamental dos direitos: o direito ao desenvolvimento das 
potencialidades biológicas e mentais que cada um traz consigo. Isto é, o 
direito de vir-a-ser após o nascimento.(...) em países em desenvolvimento 
como o Brasil, onde muitos vivem em condições de pobreza, os desafios da 
neuroética não se limitam aos avanços científicos de fronteira que aprimoram 
as potencialidades da mente, mas incluem também os problemas de pobreza 
que diminuem a manifestação natural do potencial genético do cérebro. (grifo 
nosso)42

 
Aqui, podemos nos valer dos estudos de Amartya Sen. Segundo o autor, a 

posição de uma pessoa num ordenamento social pode ser julgada por duas perspectivas 

diferentes: (1) a realização de fato conseguida, e (2) a liberdade para realizar. A 

realização liga-se ao que conseguimos fazer ou alcançar, e a liberdade, à oportunidade 

real que temos para fazer ou alcançar aquilo que valorizamos. E acrescenta: a 

                                                 
42  AZEVEDO, Eliane S. “Do trans-humanismo à pobreza: os desafios da neuroética”. In: 
Neuroética: A ousadia de Prometeu retomada. Neurociência, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 279-283, 2005. 
p. 282. 
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desigualdade pode ser vista em termos de realizações e liberdades, e elas não 

necessitam coincidir.43  

Quando Sen44 fala sobre a idéia de capacidade para realizar funcionamentos, ele 

explica que ela representa as várias combinações de funcionamento (estados e ações) 

que uma pessoa pode realizar, sendo, portanto, um conjunto de vetores de 

funcionamentos, refletindo a liberdade da pessoa para levar um tipo de vida ou outro. 

O conjunto capacitário, segundo o economista, reflete, no espaço de funcionamentos, a 

liberdade da pessoa para escolher dentre vidas possíveis. 

Ao valorizar a dimensão da escolha, Sen nos permite uma reflexão sobre pessoas 

que sequer têm a possibilidade de escolher entre aprimorar o cérebro ou não. Tendo em 

vista que sua capacidade cerebral fica abaixo da normal, como vimos acima, o individuo 

fica impedido de escolher a forma de vida que gostaria de levar, em razão da 

impossibilidade de obter êxito na esfera educacional e, conseqüentemente, no mercado 

de trabalho. Na ausência da possibilidade de escolha, não se pode dizer que a pessoa 

seja livre. É neste ponto que a igualdade e a liberdade se correlacionam. O exemplo da 

fome e da malária, utilizados pelo autor, expressam muito bem o problema exposto. 

 
(...) a idéia de escolha contrafactual – o que alguém teria escolhido se 
tivesse escolha – é relevante para sua liberdade. (...) Se as pessoas de fato 
desejam uma vida sem fome ou malária, a eliminação destas enfermidades 
através de uma política pública aumenta sim sua ‘liberdade de escolher viver 
como o desejam’. (...) Alguém dá valor à vida sem malária, deseja uma tal 
vida, e a teria escolhido, se lhe fosse dada a escolha. Ser capaz de viver  do 
modo que atribuiríamos valor, desejaríamos e escolheríamos é uma 
contribuição para a liberdade de alguém (não somente para a realização do 
seu bem-estar ou realização da sua condição de agente, embora também seja 
isso) (grifos do autor)45

 

Um debate sobre esse tema é necessário em nosso País. E as contribuições de 

Amartya Sen seriam valiosas nesse sentido. Por isso, entendemos que não estamos 

diante, propriamente, de uma conclusão, mas de um pontapé inicial para uma nova 

discussão, muito mais complexa e relevante para nós. 

 

 

                                                 
43  SEN, Amartya. Desigualdade Reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. Rio de 
Janeiro: Record, 2001. p. 69. 
44  Ibid., p. 80. 
45  Ibid., p. 116-117. 
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A NOÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E SUA FICÇÃO JURÍDICA: A PESSOA 

INDÍGENA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas∗

 

RESUMO 

O presente trabalho procura realizar uma reflexão sobre as categorias conceituais que 

envolvem a noção de pessoa no direito e, especialmente, de pessoa indígena, no direito 

brasileiro. A noção de pessoa nos sistemas jurídicos modernos está representada no 

conceito de sujeito de direito, categoria que se insere no mundo jurídico como natural e, 

na realidade, é construída historicamente. Nas reflexões propostas a seguir, 

procuraremos enfrentar o grande desafio de situar o ponto de análise, na realidade 

concreta das múltiplas subjetividades contemporâneas e, especificamente, as brasileiras, 

focadas nas pessoas indígenas e sua nova subjetividade. A subjetividade indígena, 

coletiva e diferenciada, encontra resguardo jurídico no plano constitucional do 

ordenamento brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PESSOA; PESSOA INDÍGENA; SUJEITO DE DIREITO; SUBJETIVIDADE 

INDÍGENA. 

 

ABSTRACT 

The current project intends to accomplish a reflection about the conceptual categories 

which involve the notion of person to law and, specially, the one which concerns to the 

indigenous person, in Brazilian law. The notion of person in the modern juridical 

systems is represented in the concept of subject of rights, a category that is inserted in 

the juridical world as natural and is in fact historically built. In the reflections which are 

going to be proposed throughout the text, we are going to face the great challenge of 

                                                 
∗ Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Professor e Coordenador 
do Programa de Pós-graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas. 
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situating the analysis point in the concrete reality of the multiple contemporary 

subjectivities and, specifically, the Brazilian ones, focused on the indigenous people and 

its new subjectivity. The indigenous, collective and differentiated subjectivity finds 

juridical shelter in the constitutional Brazilian system. 

 

KEYWORDS 

PERSON; INDIGENOUS PERSON. SUBJECTS OF RIGHT. INDIGENOUS 

SUBJECTIVITY. 

 

 
1. As pessoas nos sistemas jurídicos modernos 

 

A noção de pessoa nos sistemas jurídicos modernos está representada no 

conceito de sujeito de direito. Caracterizado pela universalidade, o que equivale dizer 

que esse modelo seria, em um só instante, clivado em sujeito cognoscente, da história, da 

política e, naturalmente, sujeito de direito buscando configurar, no plano jurídico, o 

sujeito da modernidade.  

Essas características do sujeito enquanto ser que pensa, participa dos 

processos políticos, e, portanto, abstratamente, situa-se em posição de igualdade formal 

em relação aos demais, constitui, no plano teórico, o modelo de sujeito da modernidade, 

portanto, uma parcialidade. Nas reflexões que compartilharemos a seguir, procuraremos 

enfrentar o grande desafio de situar o ponto fulcral de análise, na realidade concreta das 

múltiplas subjetividades contemporâneas e, especificamente, as brasileiras, focadas nas 

pessoas indígenas e no seu conseqüente conceito jurídico. 

A subjetividade indígena, coletiva e diferenciada, encontra resguardo jurídico 

no plano constitucional do ordenamento brasileiro. Assim é, porque a Constituição 

Federal de 1988, ao reconhecer, expressamente, em seu Art. 231, aos índios e suas 

organizações sociais, reconheceu o conjunto de representações simbólicas que 

configuram, não somente as pessoas indígenas, como também e, principalmente, as 
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sociedades as quais integram. 1  Por outro lado, como decorrência inteligente do 

reconhecimento dos direitos diferenciados relativos às pessoas  e sociedades indígenas, a 

Constituição garantiu processos de efetivação ao reconhecer a legitimidade e capacidade 

dos índios individualmente, de suas sociedades e organizações de atuar em juízo ou em 

outras instâncias na defesa dos seus direitos.   

Esse reconhecimento representa, no panorama histórico dos direitos dos povos 

indígenas brasileiros – caracterizado pela negação – uma mudança radical de paradigma 

no que concerne a relação dos povos indígenas com o Estado e com a sociedade 

nacional.  

Em primeiro lugar porque sepulta de vez a idéia de incapacidade, fundada 
critérios físicos relacionados ao desenvolvimento mental, que gerou a figura da pessoa 
em transição estampada na classificação contida antigo Código Civil de 1916.2 Essa 
idéia de transição – vale dizer, da barbárie à civilização – permeou os discursos 
científicos do final do séc. XIX e estendeu-se pela maior parte do séc. XX, justificando a 
política de integração dos povos indígenas à comunhão nacional. Em segundo, porque ao 
reconhecer os índios e suas organizações sociais, reconhece direitos diferenciados em 
razão de grupo, o que significa a abertura para o exercício de modos de fazer, criar e 
viver, pautados nos diferentes usos, costumes e tradições de cada povo.   

O reconhecimento constitucional dos direitos diferenciados dos povos 
indígenas coloca-os no patamar de sujeitos da história e tensiona o modelo projetado 
pela Modernidade, pois estes sujeitos diferenciados têm consciência e vontade também 
diferenciadas. É nesse sentido que se verifica a inadequação, do paradigma racional de 

                                                 
1 Dispõe, textualmente, a Constituição Federal de 1988: "Art. 231 - São reconhecidos aos 

índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens." BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 
2 Dispunha, textualmente, o Código Civil de 1916: "Art. 6º. - São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: I - Os maiores de 16 e menores de 21 anos; II - Os pródigos; III - 
Os silvícolas. Parágrafo único - Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e 
regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do país."  BRASIL. 
Lei 3.071, de 1 de janeiro de 1916, (Dispõe sobre o Código Civil). Revogado pela Lei......, que instituiu o 
atual Código Civil de 2002. 
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sujeito da Modernidade3 ocidental para definir os sujeitos indígenas. 
Os sujeitos da modernidade reúnem entre suas características, a autonomia da 

vontade para decidir baseando-se em suas próprias e individuais idéias, enquanto que 
para as pessoas indígenas, o âmbito de autonomia individual é restrito uma vez que, em 
regra, atuam de acordo com a vontade do grupo.  

Assim, o sujeito individual de direito que figura como uma categoria central 
em todo o direito, pois é o suporte4 das relações sociais e jurídicas, impulsionadas pelos 
fatos concretos realizados socialmente, merece matizações no sentido de compreender, 
também, os sujeitos coletivos que configuram as pessoas indígenas. 

Esse sujeito que tem vontade, que decide e que é autônomo, está configurado na 
noção de indivíduo, será o ponto de partida para se saber de onde vem essa noção, para se 
definir os delineamentos que se pretende dar no presente estudo, que trata das pessoas 
indígenas e sua inclusão no direito brasileiro. O indivíduo é o sujeito da modernidade.5 E o 
individualismo, por sua vez, o parâmetro metodológico de análise das relações sociais nas 
sociedades ocidentais modernas.6 Configuração é o contexto que permite a existência do 
indivíduo enquanto valor quase absoluto. É uma idéia móvel, ou seja, cada indivíduo situa-
se, no tempo e em seu lugar.7

Segundo Louis DUMONT, as características da modernidade podem ser 
singularizadas em uma "configuração de idéias e valores", apontando como principais e 
genéricos aspectos os seguintes: o individualismo (em contraposição ao holismo); a 
primazia da relação entre as coisas (em contraposição a relação entre os homens); a 
absoluta distinção entre sujeito e objeto (em contraposição a distinção relativa, 
flutuante); o afastamento dos valores em relação aos fatos e às idéias (em contraposição 
a sua indistinção ou estreita combinação) e, por último, a classificação do conhecimento 

                                                 
3 A noção de racionalidade moderna que a seguir tomaremos, foi retirada de Luiz Fernando 

Dias DUARTE: "Os três séculos que mediam entre o Renascimento e a Revolução Francesa são o tempo 
unanimemente designado da Grande Ruptura ou Transformação. Neles se condesam e evidenciam as 
demonstrações ideológicas da visão de mundo moderna e neles se difundem e consolidam as implicações 
concretas - políticas, economicas e sociais - da nova ordem. Três palavras significativas expressam o 
sentimento de mudança radical que pósteros e contemporâneos atribuem ao conturbado período: 
Renascimento, Reforma e Revolução. Re-fazer o mundo contra uma tradição de que se suspeita, contra 
hábitos que se renega." (DUARTE, Luiz Fernando Dias e GIUMBELLI Emerson A. As concepções cristã 
e moderna da pessoa: paradoxos de uma continuidade. Anuário Antropológico/93. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1995, p. 77-8). 

4 "Suporte" no sentido positivista, conforme acentua Agostinho Ramalho MARQUES NETO. 
(MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. (MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Para a 
compreensão do sujeito jurídico: uma leitura transdisciplinar. Conferência proferida no Seminário 
Nacional de Direito Alternativo, Rio de Janeiro, 1993, p. 9). 

5 Segundo Louis DUMONT, a idéia de indivíduo autônomo somente se mostra com a 
Reforma, pois o protestantismo introduz a concepção de indivíduo autônomo, com vontade. A vontade é o 
que caracteriza o indivíduo, mediante o exercício pleno da razão. (DUMONT, Louis. O Individualismo; 
uma perspectiva antropológica da Ideologia Moderna, Rio de Janeiro: Rocco, 1985). 

6 Nesse sentido, ver a crítica de Fernando Herren AGUILLAR sobre a insuficiência do 
individualismo metodológico enquanto método para as ciências sociais, e, conseqüentemente, para a 
"ciência do direito", uma vez que para essas seria impossível atingir o caráter de ciência, segundo os 
critérios de objetividade do conhecimento. (AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da Ciência do 
Direito. 2ª ed., São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 19-21).  

7 DUMONT, O individualismo... op. cit., 1985. 
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em planos (disciplinas) independentes, homólogas e homogêneas.8
As características do sujeito da modernidade apontadas acima e apresentadas 

pela racionalidade moderna, como naturais, com base no fato de que provêm da essência 
da pessoa, constituem o primeiro nó para análise e desate, uma vez que, abstraindo das 
diferentes concepções reais que se possa ter de sujeito, procuram homogeneizar, tanto os 
sujeitos quanto as sociedades. 

Para Michel MIAILLE, a noção de sujeito de direito é uma categoria histórica 
e está diretamente relacionada com o modo de produção capitalista. Ao contrário do que 
afirmam os autores da Modernidade, procura esse autor demonstrar que não há 
naturalidade na equivalência indivíduo/sujeito de direito. Isto porque, ao correlacionar 
formas de organização social e de produção diversas, historicamente distanciadas, 
abordando desde a sociedade européia, cuja estrutura feudal, burguesa, capitalista e 
estratificada em classes sociais, dissemina-se por todas as sociedades ocidentais, às 
sociedades tribais, cujas desigualdades entre os indivíduos advêm das formas e regras de 
parentesco, demonstra que a equivalência entre indivíduo e sujeito de direito, enquanto 
categoria histórica, não surgiu aleatoriamente, mas, foi criada pelo capitalismo e a este é 
indispensável.9  

Este o sentido que pretendemos encampar no presente trabalho, uma vez que 
justifica um outro princípio basilar do direito civil: a propriedade privada, que aliado aos 
três primeiros formam o quarteto imprescindível na abordagem jurídica da pessoa. 
Sujeito de direito, na acepção jurídica clássica, é aquele sujeito que pode ser 
proprietário. Assim foi arquitetado todo o arcabouço conceitual da pessoa no direito 
moderno. O sujeito não é somente aquele que pensa, que tem autonomia e que tem 
vontade, mas, sobretudo, aquele que tem propriedade. 

Para se analisar a noção moderna de pessoa é necessariamente obrigatório 
percorrer as linhas de conexão com a noção cristã. A tríade característica do 
Cristianismo, verdade, interioridade e vontade, ocupa diferentes configurações na 
história do pensamento religioso ocidental. Neste sentido, a influência cristã na formação 
do conceito moderno de pessoa é evidente, conforme afirma Luiz Fernando Dias DUARTE, 
pois "a singularidade do Cristianismo estaria em não ter inventado cada um destes termos ou 
valores, mas no fato de ter impresso à sua inter-relação e ao seu imbricamento um imperativo 
de necessidade", e, continua: "a permanência desse imperativo é que marca, a nosso ver, o 
essencial da herança cristã para a cultura moderna".10

A noção cristã de pessoa fundamenta-se ontologicamente na cultura 
helenística,11 ou seja, a sociedade romana do Século II, que era cacterizada pelo estatuto 
da desigualdade. De um lado os "bem nascidos" e por outro os "seus inferiores". Entre os 
primeiros situavam-se os homens livres com patrimônio e os dirigentes; já os segundos 
englobavam toda uma plêiade de subalternos como os escravos, mulheres e crianças, 
                                                 

8 DUMONT, Louis. El indivíduo y las culturas o cómo la ideología se modifica por su 
misma difusión. In: TODOROV, Tzevetan y otros. Cruze de culturas y mestizaje cultural, Madrid: 
Jucar Universidad, 1988, p. 164. 

9 MIAILLE, Michel. Introdução Crítica ao Direito. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. 
10 DUARTE, op. cit., p. 79. 
11 Sobre as sociedades grega e romana ver: COULANGE, Fustel de. A cidade antiga; 

estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. 12. ed. Tradução de: Jonas 
Camargo Leite e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1998. 
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assim como os libertos e clientes, todos vivendo sob o jugo do senhor.12

Nessa época, o corpo enquanto existência circunstancial era concebido como o 
depósito do "divino espírito santo"; havia unidade e relação entre o corpo/temporalidade e a 
alma/eternidade. Entretanto, somente o corpo dos homens livres tinham esse privilégio, 
porquanto eram estes que possuíam o status de pessoas.13 Assim, na qualidade do que se 
pode chamar de pessoas divinas, o homem deveria dominar o corpo diante das latências 
sexuais, conseqüentemente, mundanas,14 porque o corpo estava vinculado a Deus e distante 
da natureza, portanto, insuscetível de transformação. Era "matéria sólida, totalidade difusa, 
não era algo que se pudesse transformar."15

Para Franz HINKELAMMERT, esta dominação do corpo pela ideologia 
religiosa cristã está diretamente ligada com a noção de pecado de Santo Agostinho e, 
como conseqüência, da lei. Para o pensamento cristão, toda reação natural do corpo é 
concupiscência, portanto, pecado. Assim, em nome da corporeidade, começa-se a lutar 
contra as reações do corpo. A fome, o amor sensual, comer com desejo, o bebê que 
chora para mamar, todos estes aspectos caracterizam a concupiscência; portanto, deve-se 
criar um corpo sem desejos, distanciado da materialidade, regulado pela lei: 

A lei, obviamente, luta contra a concupiscência. Quanto mais se luta contra a 
concupiscência, mais se absolutiza a lei e mas se luta contra a corporeidade 
mesma. A lei absoluta se impõe, e é promulgada como lei de Cristo. É a lei da 
universalização do corpo abstrato sem concupiscência ao contrário do corpo 
real com suas reações sensuais, e, do império por seu domínio universal além 
de todos os limites.16

Já nos séculos que se sucederam, a noção do corpo toma outras 
elaborações, enquanto substancia passível de modificações, como exemplifica Luiz 
Fernando Dias DUARTE: 

No Século III, o ideal de um corpo passível de transformação sofreu um 
conjunto de elaborações importantes. Desenvolveu-se, especialmente entre o 
clero grego, uma espécie de estética da virgindade, que deslocou a ênfase dos 
celibatários de grupo (…) para os corpos das jovens virgens, imagens de um 

                                                 
12 DUARTE, As concepções... op. cit. p. 81. 
13 Id., p. 82. 
14 Ao analisar o individualismo na perspectiva cristã, Louis DUMONT diz que o indivíduo do 

Cristianismo é um indivíduo fora do mundo, comparando-o com os renunciantes monges do deserto. 
Explica que nos primeiros tempos do Cristianismo existia uma distinção dualista entre verdade e 
realidade; verdade esta na relação do homem com Deus e realidade, com o mundo. (DUMONT, O 
individualismo..., op. cit., p. 81). 

15 Id., p. 82. 
16 HINKELAMMERT, Franz. El grito del sujeto. Del teatro-mundo del evangelio de Juan 

al perro-mundo de la globalización. San José: DEI, 1998, p. 77. (Textualmente: "La ley, obviamente, 
lucha contra la conpiscencia. Cuanto más se lucha contra la concupiscencia, más se absolutiza la ley y más 
se lucha contra la corporeidad misma. La ley absoluta se impone, y es promulgada com ley de Cristo. Es la 
ley de la univesalización del cuerpo abstracto sin concupiscencia en contra del cuerpo real con sus 
reacciones sensuales, y del imperio por su dominio universal más allá de todos los límites.") A tradução, 
no corpo do texto, é minha. 
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indivíduo situado desde o nascimento acima das pressões mundanas.17

Por volta do Século IV e seguintes, a história registra o primeiro momento 
de criação da Igreja católica, e o Cristianismo passa a ser pioneiro em matéria de 
universalização de valores. Nesse ínterim, a configuração do indivíduo era de 
complementariedade hierárquica, o mundo era divino e o Estado estava englobado 
pela Igreja. 

As crises e os rompimentos nas relações Estado/Igreja favoreciam e, de certo 
modo, reforçavam o papel predominante da Igreja, uma vez que os valores 
universalizados pela religião e a devida obediência dos governantes aos mandamentos 
do Deus cristão, em última análise, submetiam os dirigentes aos desígnios dos papas, 
representantes legítimos de Deus na terra. 

Com a Reforma, nascida por razões religiosas e tendo como ponto de partida a 
crise da sociedade medieval em razão do relaxamento da fé e dos costumes, entre outros, 
nasce uma nova ideologia, de raízes cristãs, no entanto, substancialmente diferenciada da 
ideologia Católica: o Protestantismo. Nesta fase que alguns autores apontam como a 
passagem da tradição clássica para a Modernidade, o indivíduo não e mais um ser fora 
do mundo; passa a ser o indivíduo no mundo. Assim, a vontade toma outros contornos, 
como produto da razão. Neste sentido, mais tarde, teoriza Max Weber, abordando a 
relação do homem no mundo a partir do trabalho; este definido como uma das formas de 
relacionar o homem com Deus.18

Para Enrique DUSSEL, a Modernidade é Renascimento, e distingue-a em 
duas etapas: a primeira Modernidade (1492-1630), a qual chama de "Modernidade 
hispânica" é caracterizada pelo humanismo renascentista, vinculada à cristandade 
mediterrânea e muçulmana, na qual foi manejada as idéias de qualidade, subjetividade e 
de gestão de um novo "império-mundo", baseado na centralidade dominante e 
hegemônica de uma cultura integral, com língua, religião, ocupação militar, organização 
burocrático-política, expropriação econômica, transformação ecológica.19

A segunda Modernidade (1630-1945), denominada de "Modernidade da 
Europa central" - hoje erroneamente conhecida como única - já não é mais império-
mundo e sim, "sistema-mundo", dada a necessidade de administrar a enormidade das 
conquistas. Estas vão desde o aspecto da expansão colonialista ao desenvolvimento das 
novas tecnologias advindas com a Revolução industrial. Nesta fase pensa-se em 
simplificação da complexidade, para o aumento da eficácia administrativa (o qualitativo 
dá lugar ao quantitativo); a subjetividade é reduzida ao "eu penso", logo "existo", 
portanto, desprezando toda materialidade do sujeito e transformando-o em abstrato; o 

                                                 
17 DUARTE, As concepções..., op. cit., p. 88-9. 
18 WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 12. ed. Tradução de M. 

Irene de Q. F. Szmrecsányi e Tomás J. M. K. Szmrecsányi. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1997, p. 
53. 

19 DUSSEL, Enrique. Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la 
exclusión. México: Editorial Trotta, 1998, p. 58-9. (As datas, tanto no que se refere à primeira quanto à 
segunda Modernidade, não constam no texto do livro, entretanto, foram apresentadas pelo autor durante 
conferência na Universidad Internacional de Andalucía, realizada no dia 10.11.97, por ocasião da Mastría: 
Teorías Críticas del Derecho, Multiculturalimo y Derechos Humanos.) 
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capital se torna transnacional.20  
Por outro lado, as características do sujeito da modernidade apontadas 

anteriormente, nos levam à conclusão, a partir dos postulados de Louis DUMONT, que a 
base da sociedade moderna é hierárquica porque se sustenta a partir de uma 
hierarquização de valores (liberdade, igualdade), e, mais importante ainda, que uns 
valores são mais importantes do que outros, a exemplo do valor liberdade, que se 
sobrepõe, ante tantas desigualdades sociais do mundo contemporâneo, como o direito à 
moradia ao trabalho e ao meio ambiente equilibrado ecologicamente,21 entre outros. 

Esse sujeito/indivíduo unívoco da modernidade, cuja racionalidade abstrata, 
encerra-se, isoladamente, em si mesmo, foi o paradigma filosófico para a formulação do 
sujeito de direito nos sistemas jurídicos modernos, ao pressupor o exercício pleno da 
razão e da autonomia, na manifestação da vontade. Disso trataremos, mais 
especificamente, na próxima seção. 

2. O INDIVIDUALISMO NO DIREITO. CONFIGURAÇÕES E TIPOS: OS 
SUJEITOS DE DIREITO 

As categorias apresentadas anteriormente, caracterizadoras do sujeito da 
modernidade, consolidaram o individualismo. No dizer de Luiz Fernando Dias DUARTE, 
"sob o império de dois valores que se apresentam como novos: liberdade e igualdade.22

O modelo individualista de análise das relações sociais, denominado nas 
ciências sociais de individualismo metodológico, está baseado, reafirma-se, em 
pressupostos de validez universal, cujas principais características são: a objetividade do 
conhecimento, a hierarquia - enquanto englobamento do contrário - e as oposições 
binárias. Por um lado, a totalidade que engloba; por outro, uma ou mais particularidades 
englobadas.23

Durante meados do Século XIX, época caracterizada por uma grande tensão 
metodológica nas ciências sociais, uma vez que o mundo sofria rápidas transformações 
tecnológicas causadas pelas necessidades de reestruturação da sociedade em face das 
Revoluções Burguesas e desenvolvimento do Capitalismo, as ciências sociais viviam 
uma crise de afirmação, pois se deparavam com as insuficiências do método positivista - 
e dominante - emprestado das ciências naturais, ao mesmo tempo em que necessitava 
afirmar-se enquanto ciência. 

O individualismo metodológico, em sua pretensão de universalidade, busca 
dar respostas universalmente válidas através da objetividade do conhecimento. O 
método individualista tem como pressuposto que "um intérprete não pode ter nenhum 
compromisso com uma visão global (holista) da sociedade, se quiser interpretar 
                                                 

20 DUSSEL. Ética de la ..., op. cit., p. 59. 
21 DERANI, Cristiane. Naturaleza y cultura en la formación del derecho fundamental al 

medio ambiente equilibrado. Sevilla:[s.n.], 1999, p. 1-8. 
22 DUARTE, As concepções..., op. cit., p. 100. 
23 DUARTE, Luiz Fernando Dias. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1986, p. 35-56. 
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objetivamente. Não pode ter nenhuma visão do todo, porque a visão do todo é 
impossível cientificamente".24

Nessa época, as discussões filosóficas na Europa - então centro disseminador 
de ideologias - giravam em torno de duas escolas de pensamento neokantiano: a Escola 
de Baden, cuja linha de raciocínio fundava-se "essencialmente na filosofia dos valores e 
da cultura kantianas", com caráter historicista e de valorização da cultura, com especial 
atenção à idéia de razão prática; e a Escola de Marburgo, contrariamente à primeira, 
privilegiando os aspectos lógico-formais da epistemologia de Kant.25

Foram as idéias dos pensadores dessas duas escolas que influenciaram Weber 
na formulação do conceito de neutralidade axiológica, muito embora não se possa 
afirmar com certeza essa influência, segundo informa Cristiano PAIXÃO, citando 
BOBBIO.26 Ancorado na neutralidade axiológica, o cientista social deve abstrair-se de 
valores na análise de um fato, situação que, segundo os autores críticos da objetividade 
do conhecimento nas ciências sociais, é praticamente imposível.27

O direito moderno, enquanto integrante do conjunto das ciências sociais, 
evidentemente, aportou as influências do cientismo característico das correntes 
filosóficas dominantes na formulação do pensamento moderno. Em sendo assim, era 
necessário dotar a "ciência jurídica" de caráter científico, elaborando conceitos, inclusive 
o de sujeito, cujos níveis de abstração e generalização foram consubstanciados em um 
conjunto ideal de normas, consideradas enquanto unidade, com validez universal. 

É nesse contexto positivista de grandes sistematizações, que surgem as 
pioneiras codificações civis do século XIX, como o Còde de Napoleón e o BGB, 
                                                 

24 AGUILLAR, Metodologia..., op. cit., p. 20-1. 
25 PAIXÃO, Cristiano. Max Weber e a Neutralidade Axiológica nas Ciências Sociais. In: 

ARRUDA JR, Edmundo Lima de. Max Weber: Direito e Modernidade, Floriapolis: Letras 
Contemporaneas, 1996, , p. 136. (O autor aponta como principais expoentes da escola de Baden e 
Marburgo, respectivamente: Windelband, Rickert, Dilthey e Georg Simmel; Herman Cohen, Paul Natorp e 
Ernest Cassirer). 

26 PAIXÃO, Max Weber e a ..., p. 136. 
27 No Brasil, teóricos como Agostinho Ramalho MARQUES NETO: "Mas falemos agora, um 

pouco, não mais desse sujeito de direitos, coletivo ou não, constituído como protagonista de uma relação 
jurídica e assujeitado a uma ordem jurídica que se supõe unívoca e universal e que o toma como seu 
destinatário precisamente na medida em que o situa num lugar concebido como necessariamente exerior a 
estrutura dessa mesma ordem. Falemos de um outro sujeito, de um sujeito de que pouco se fala, que os 
discursos jurídicos procuram implícita ou explicitamente eliminar para 'purificar-se' e no qual geralmente 
não reconhecem a manifestação de uma função de anunciação da qual as diversas teorias jurídicas são os 
enunciados. O positivismo kelseniano em particular - mas isso ocorre, em grau maior ou menor com todas 
as correntes do pensamento jurídico - busca consumar a exclusão desse sujeito 'teórico', desse sujeito cuja 
inafastável presença no interior da estrutura da enunciação provoca constantes perturbações, desvios, 
afetando, sempre que irrompe, a estabilidade do sistema teórico, o seu teor de coerencia, mediante a 
presentificação da falha no discurso, de sua incompletude, da falta, emfim, que o pensamento jurídico, em 
sua vontade de totalidade, pretende tamponar com a ficção de um direito sem lacunas. Essa exclusão do 
sujeito, ou - para ser mais rigoroso e deixar incidir aqui um significante vindo do campo psicanalítico e 
que foi um pouco trabalhado páginas atrás - essa foraclusão do sujeito da anunciação, KELSEN procura 
consumá-la recobrindo o sujeito com o véu, para ele espesso, da neutralidade científica." (MARQUES 
NETO, Para a... op. cit., p. 12). Ainda, no Brasil e em outras partes do mundo: Paulo FREIRE, Clèmerson 
Merlin CLÈVE, Franz HINKELAMMERT, Enrique DUSSEL, em cuja abordagem crítica que fazem das 
ciências sociais, procuram explicar e explicitar as causas que geram a exclusão, o formalismo jurídico, a 
pobreza, a vítima.  
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instituídas com a pretensão absoluta de disciplinar a esfera privada das sociedades 
francesa e alemã, respectivamente. Esses códigos não somente organizaram as relações 
sociais dessas sociedades, como deitaram raízes por todo o mundo dito ocidental 
exportando seus modelos, indiferentes às distintas configurações sociais de países 
também distintos.  

Não e sem razão que Louis DUMONT, analisando a difusão da ideologia 
moderna e, numa espécie de autocrítica pois o texto está subjetivado, se refere ao 
universalismo da cultura francesa como:  

Um povo, cuja cultura dominou o mundo civilizado como é o caso da cultura 
francesa no século XVIII, vê seu etnocentrismo tão reforçado a ponto de, dois 
séculos depois, continuar vendo que seus valores são reconhecidos pelos 
demais povos, tenderá a rebaixar ao nível de extravagâncias ou grossuras, 
inclusive torpeza, as maneiras de ser que se distanciam das suas. Além do que, 
se as culturas são maneiras coletivas de ser, e, se nossos valores franceses, e, 
ainda mais geral, modernos - liberdade e igualdade -, são individualistas, 
cremos que nossa cultura, universalista por direito próprio, somente pode 
subordinar ou subestimar as demais maneiras coletivas de ser que encontra"28

Entretanto, é o mesmo Louis DUMONT que analisa as modificações que se 
operam nos valores da modernidade, quando estes são trasladados para sociedades de 
países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento,29 criando uma espécie de 
modernidade mestiça, em que se mesclam valores modernos (universais) com valores 
tradicionais (particulares). A abordagem, um tanto pessimista frente ao poder 
avassalador de se impor que possuem os primeiros, o faz concluir descortinando a 
existência de novos modos de ser universais adaptados ao lugar de construção e, 
residuais modos de ser antigos ou tradicionais. Entretanto, esses novos modos de ser são 
vistos de maneira prospectiva, porquanto constituam etapas para se atingir a 
modernidade ou o desenvolvimento.30 Equivale dizer: o mundo, em um futuro próximo, 
constituirá uma unidade de pensar, com pessoas e modos de ser idênticos. 

 
A disciplina das pessoas na esfera jurídica ficou adstrita à ordem civil, que a 

configurou segundo os papéis de atuação social, normatizando-a unívoco e 
abstratamente ao nível da mais absoluta generalização classificatória. Desta forma, as 
pessoas, no âmbito jurídico, podem ser encontradas na denominação de pai, mãe, 
                                                 

28 DUMONT, El individuo y..., op. cit., p. 160. (Texto original: "Un pueblo cuya cultura ha 
dominado el mundo civilizado como la cultura francesa en el siglo XVIII ve hasta tal punto reforzado su 
etnocentrismo que incluso dos siglos después, si sigue viendo que sus valores son reconocidos como 
vigentes por los demás pueblos, tenderá tendencia a rebajar al rango de extravagancias o groserías, 
incluso de torpezas, las maneras de ser que se alejan de las suyas. Además, si las culturas son maneras 
colectivas de ser y si nuestros valores franceses, y más en general modernos - libertad, igualdad -, son 
individualistas, caemos en la cuenta de que nuestra cultura, universalista por derecho proprio, sólo puede 
subordinar o subestimar las demás maneras colectivas de ser que encuentra"). Tradução livre do autor. 

29 DUMONT, El individuo y... p. 160. O autor usa os conceitos: "desarrollados", 
"subdesarrollados" e "en vías de desarrollo", fazendo menção à época em que o desenvolvimento era tido 
como unívoco significando progresso. 

30 Id. Ibid. 
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esposo, querelante, requerido, delinqüente, consumidor, entre tantas outras e 
inumeráveis formulações.  

No direito brasileiro, a noção de pessoa situa-se no Código Civil, na 
Constituição e, também nos chamados microssistemas legais.31 Entrementes, é no 
Código Civil enquanto formulação jurídica de caráter central para o regulamento das 
relações sociais privadas, à epoca de sua elaboração, que se encontra definido, ainda que 
indiretamente, o reconhecimento da pessoa e dos direitos da personalidade, o que vale 
dizer o homem com aptidão para ser titular autônomo de relações jurídicas.32

Essa noção de pessoa vem da Roma antiga, derivando-se da palavra 
persona,33 cujo sentido, antes mitológico e simbólico, passou para o direito tomando 
sentido jurídico de sujeito de direito, ou seja: a qualidade humana de sujeito de direitos e 
obrigações. O sujeito de direito, segundo explica Roberto José VERNENGO, "era, 
assim, uma construção teórica da ciência do direito, requerida para elaborar o material 
normativo oferecido pelo direito positivo. E, essa abstração, não deveria corresponder, 
com nenhum ser humano real."34

Segundo José Antonio Peres GEDIEL, o direito moderno, que 
pertinentemente denomina de "direito ocidental moderno", toma como fundamento o 
contrato social (rousseauniano), com a pressuposição de que todos os integrantes da 
sociedade ao firmarem esse pacto, estariam, ao mesmo tempo abrindo mão da liberdade 
(estado de natureza) para construir a sociedade civil e reconhecendo "qualidades inatas e 
especiais ao homem".35

O Inatismo, doutrina filosófica segundo a qual existe em todos os homens 
qualidades, idéias ou princípios inatos, constitui o principal fundamento epistemológico do 
direito natural, e, como referenciado acima, serve de base para o direito moderno, bem assim 
a textos jurídicos, declarações e pactos internacionais de direitos humanos. O sujeito desses 
direitos, segundo a forma moderna, são as pessoas universais, conceito que, no entender de 
Joaquín Herrera FLORES, leva ao universalismo, à titularidade exclusiva de direitos 
                                                 

31 Esta afirmação encontra respaldo nos novos direitos coletivos, como o direito do 
consumidor, cuja titularidade é difusa, não se pode determinar, pois é coletiva. Esses direitos estão 
consagrados na Constituição como o direito ao meio ambiente equilibrado. 

32 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, 3. ed. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1986, p. 191-7. 

33 Segundo Marcel MAUSS, criticando a relação que os autores clássicos do Direito 
Romano fazem entre máscara e persona: "parece que o sentido original da palavra fosse 
exclusivamente máscara. Naturalmente, a explicação dos etimologistas latinos: (persona vem de 
per/sonare, a máscara através (per) da qual ressoa a voz do ator), foi inventada posteriormente (se 
bem que haja distinção entre persona e persona muta, o personagem mudo do drama da pantomima). 
Na verdade a palavra não parece provir de boa fonte latina; talvez seja de origem etrusca, como 
outras palavras terminadas em na". (MAUSS, Marcel. Uma categoria do espírito humano: a noção 
da pessoa, a noção do "eu". In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Edusp, 1974, p. 227-228). 

34 VERNENGO, Roberto José. Curso de Teoría General del Derecho. 2. ed. Buenos Aires: 
Cooperadora de Derecho y Ciencias sociales, 1976, p. 264 (Texto original: "...era así una construcción 
teórica de la ciência del derecho, requerida para elaborar el material normativo ofrecido por el derecho 
positivo. Y no correspondía confundir essa abstracción con ningún ser humano real."). Tradução livre do 
autor. 

35 GEDIEL, José Antonio Peres. Tecnociência, dissociação e patrimonialização jurídica do 
corpo humano. In: FACHIN, Luiz Edson (Org.). Repensando fundamentos do direito civil brasileiro 
contemporâneo, Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 61. 
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individuais e ao favorecimento do mercado.36  
O mesmo autor, em artigo recente, critica a fundamentação naturalista e a 

universalidade dos direitos humanos, contida na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, reflexo de princípios e valores do pensamento moderno: 

No processo de sua redação, seus autores se empenharam em propor uma 
definição 'universal' da natureza humana. Diante das múltiplas dificuldades 
que supunham essa tarefa e das diferentes resistências com as quais se 
depararam, optaram, ao modo ocidental-liberal de pensamento, 'abstrair' as 
circunstancias, as plurais e distintas circunstâncias nas quais se desenvolvem 
as vidas das pessoas. Esta foi a razão pela qual se chegou ao consenso sobre 
uma visão 'ideal', para não dizer metafísica, de pessoa. Observem o preâmbulo 
e o artigo 1.1 da Declaração, para se perceber de que se está falando de uma 
pessoa não situada, definida à margem de seus contextos sociais e pessoais37

A visão ideal de pessoa - ser humano, indistinto, descontextualizado -, enquanto 
conceito universalmente válido, cuja trama do nó começamos a desvendar, parece 
insuficiente para conceituar a pluralidade de sujeitos e modos de ser existentes no mundo. 

Como já afirmamos, por ser a pessoa o suporte das relações sociojurídicas e 
delas as mais interessadas, o exercício dessas relações deve atender ao pressuposto da 
pluralidade enquanto forma de contextualizar o sujeito. O "trânsito jurídico", o "projeto 
parental" e as "titularidades"38, somente existem enquanto objetivações do direito. O que 
fundamenta esse direito, para que seja justo, não poderia deixar de ser a realidade social, 
concreta, múltiple, reflexo da diversidade que compõe a vida real em seu processo 
cotidiano de construção e reconstrução. Esta é uma questão contemporânea que merece 
muitos desdobramentos e será tratada posteriormente. 

Retornemos ao sujeito da modernidade. O ordenamento civil brasileiro, como 
já foi afirmado anteriormente, vincula-se ao pensamento e ao direito moderno, adotando 
o conceito genérico de sujeito universal, qual seja: sujeito de direito é uma pessoa e 

                                                 
36 FLORES, Joaquín Herrera. Conferência ministrada no Programa de Doctorado Derechos 

Humanos y Desarrollo, na Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Espanha, no dia 12.1.99. 
37 FLORES, Joaquín Herrera. Presupuestos básicos para educar en derechos humanos. El 

“diamante ético”. Revista Andalucía Educativa, Junta de Andalucía - Consejería de Educación y Ciencia, 
n. 16, 1999, p. 8 (Texto original: "En el proceso de su redacción, sus autores se empeñaron en plantear 
una definición “universal” de naturaleza humana. Ante las múltiples dificultades que suponía esta tarea y 
las diferentes resistencias con que se encontraron, optaron, al modo occidental-liberal de pensamiento, 
por “abstraer” las circunstancias, las plurales y distintas circunstancias en las que se desarrollan las 
vidas de las personas. Esta fue la razón por la que se consensuó una visión “ideal”, por no decir 
metafísica de la persona. Véanse el Preámbulo y el artículo 1.1 de la Declaración para darse cuenta de 
que lo que se está hablando es de una persona no situada, definida al margen de sus contextos sociales y 
personales"). Tradução livre do autor. 

38 A busca de novos paradigmas para o direito privado clássico está muito bem "situada" na 
formulação de Luiz Edson FACHIN: "No modelo herdado dos valores vigorantes no final do século 
passado, um ruído, elementos estranhos. Nova, a pauta das discussões. Crises e transformações emergem, 
gerando mudanças nos papéis tradicionalmente cometidos aos institutos fundamentais do Direito Civil: 
trânsito jurídico (contrato), projeto parental (família) e titularidades (posse, apropriação)" (FACHIN, Luiz 
Edson. Elementos críticos do Direito de Família. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 5). 
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pessoa é o homem39. Entretanto, não define diretamente o que é pessoa, fazendo-o 
indiretamente, ao estabelecer como marco inicial da personalidade humana, o 
nascimento com vida.40 Dessa definição, retira-se a vinculação que o Código faz entre 
pessoa e personalidade. 

A personalidade é um atributo do homem que o qualifica enquanto sujeito de 
direitos, isto é, sujeito de direitos e de obrigações.41 A capacidade de ser sujeito de 
direitos e obrigações, enquanto "substancia da personalidade jurídica",42 não deve ser 
confundida com a noção de capacidade civil, porque esta, além de englobar a capacidade 
de o homem ser sujeito de direitos e obrigações, ou seja, capacidade de direitos, se 
desdobra, ainda, em outro tipo: a capacidade de exercício. 

Segundo define Carlos Alberto da MOTA PINTO, a capacidade de exercício é 
"a idoneidade para atuar juridicamente, exercendo direitos ou cumprindo deveres, 
adquirindo direitos ou assumindo obrigações."43 Por outro lado, a equivalência sujeito de 
direito = pessoa = homem não é absoluta.44 Ha que se fazer a distinção entre pessoa 
física = homem e pessoa jurídica = ficção jurídica, criada para conferir personalidade a 
uma associação de homens ou patrimônio. Nesse sentido, San Tiago DANTAS define: 
"Pessoa física, portanto, é o próprio homem. Pessoa jurídica é um grupo de homens, a 
que se atribui artificialmente unidade, de tal modo que se pode fazer desse grupo o 
sujeito de direito.45  

Interessa-nos, de perto, os dois aspectos que formam a dicotomia clássica de 
pessoa, para demonstrar sua ficção jurídica, "enquanto algo que não tem existência real; 
é artificialmente criado pela lei, tratando-se, portanto, de pura ficção legal".46 De um 
lado, a pessoa física, o sujeito universal ou, na conceituação de Ricardo Luis 
LORENZETTI, sujeito "isolado";47 de outro, a pessoa jurídica, a atribuição artificial de 

                                                 
39 Entendido tanto como ser humano, tanto como gênero, superioridade. A modernidade 

supõe para a mulher a mais absoluta exclusão e o Código reflete isto, se observadas as limitações de 
atuação da mulher no âmbito público. As coisas estão mudando, os estudos de gênero e as teorias 
feministas muito contribuem nesse sentido. 

40 BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil). Art. 4º - A personalidade civil 
do homem começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do 
nascituro. 

41 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil, Rio de Janeiro: Editora Rio (s.d.), p. 
169. 

42 DANTAS, Programa ..., p. 170. 
43 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1986, p. 193. 
44 Observe-se que ao longo da história existiram pessoas sem o status de sujeito de direito, 

como é o caso dos escravos; ou pessoas na atualidade que não são humanas: o estado, uma empresa; 
também se atribui direitos a coisas, como, por exemplo, o direito dos monumentos históricos a serem 
preservados, entre outros. 

45 DANTAS, Programa de... op. cit., p. 169. 
46 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

1998, p. 187. Óscar CORREAS chama a ficção jurídica de fantasia quando diz: "Nada tem de estranho, 
portanto, que as fantasias sejam causa do direito. A questão é como se constroem de maneira que sirvam 
ao grupo de poder" (CORREAS, Óscar. Introdução à sociologia jurídica.Tradução de: Carlos Souza 
Coelho. Porto Alegre: Crítica Jurídica, 1996, p. 144).  

47 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 83. 
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personalidade a um conjunto de homens ou a um patrimônio.  
Ao longo da história, começando pelos romanos, os juristas se debruçaram 

em estudos explicativos para teorizar acerca da atribuição da personalidade jurídica a 
este ente48 pretendidamente real que é a pessoa jurídica. Roberto José VERNENGO 
aponta duas delas como as mais importantes: a "teoria da ficção" e a "teoria da 
realidade".49

A teoria da ficção, atribuída a Savigny, propugna que, ao atribuir a um ente 
que não é ser humano, qualidades próprias deste, como a vontade e intenção, o 
legislador "supõe", dogmaticamente, a existência dessas qualidades em um ente 
fictício, desconsiderando o conteúdo psicológico, verificável empiricamente, que 
a vontade bem como a intenção traduzem. Já a teoria da realidade, sustentada por 
juristas alemães e franceses do século XIX, de modo diverso, afirmam que não há 
qualquer ficção nesse processo de atribuição. O legislador apenas positiva o que 
está no fenômeno social, estado, associações, fundações, com realidade distinta do 
homem.50

Desde logo percebe-se a que ponto chega a abstração do direito positivado no 
que se refere ao tema das pessoas. 

O sistema privado clássico foi concebido a partir das idéias que deram 
sustento à Revolução Francesa no final do século XVIII e ao longo do século XIX, 
acompanhando o desenvolvimento do Capitalismo, em cuja trama encontram-se urdidos 
os princípios da igualdade e da liberdade, enquanto orientadores de uma nova era, que 
deixava para trás o regime das desigualdades e permitindo a todo homem - em geral - de 
ter acesso ao estatuto de sujeito de direito.51

Se, por um lado, a nova formulação do direito privado instituía os princípios 
libertadores da velha ordem da desigualdade, por outro, engendra um sistema calcado na 
propriedade privada e no individualismo. Essa formulação, segundo Luiz Edson 
FACHIN, construiu uma "moldura", uma certa "arquitetura de sistema" que, na 
atualidade, corresponde a um "projeto teoricamente desfigurado".52

Essa moldura de sistema, além de pretender-se absoluta, pretende também dar 
o contorno do que nela cabe. Entretanto, basta olhar para a realidade, para enxergar que 
muito ali não cabe. A noção de pessoa, calcada no racionalismo da modernidade e 
estampada no Código Civil, não contempla, bem como não dá conta da diversidade de 
pessoas e de modos de ser que a realidade brasileira encerra.  

Especificamente, percebe-se, desde já, que não cabem as pessoas 

                                                 
48 No sentido formal de pessoa, como conceitua Miguel Maria SERPA LOPES. (SERPA 

LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil, Vol. I, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989). 
49 VERNENGO, Curso de..., op. cit., p. 265. 
50 Id., p. 266. 
51 SERRÈS, Michel. O contrato natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.  
52 FACHIN, Luiz Edson. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. 

Revista Jurisprudência Brasileira, nº 172, Curitiba: Editora Juruá, 1994, p. 45-50. 
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indígenas.53 Além disso, como parte integrante do contexto social brasileiro os povos 
indígenas, enquanto pessoas e sociedades com culturas54 diferenciadas da sociedade 
nacional ficaram à margem do sistema civilista, englobados pelo "estatuto da 
exclusão".55

Esboçaremos, na seção seguinte, os delineamentos possíveis para a 
caracterização desse sujeito diferenciado, numa tentativa de entender e contrapor o 
individualismo que caracteriza o sujeito da modernidade e o coletivismo das sociedades 
tradicionais que geram um outro sujeito, o sujeito coletivo de direito. 

3.    O COLETIVISMO NAS SOCIEDADES TRADICIONAIS: OS SUJEITOS 
INDÍGENAS COLETIVOS E DIFERENCIADOS  

O contraponto entre individualismo e coletivismo (indivíduo/sociedade), 
supõe a existência de racionalidades diferenciadas e, conseqüentemente, de modelos de 
sociedades também diferenciadas; assim como, identidades diversas. Na presente seção, 
pretendemos discorrer, especificamente, sobre identidade étnica e o coletivismo nas 
sociedades indígenas brasileiras.  

As sociedades tradicionais, também denominadas de holísticas, constituem 
enquanto um todo56 em seu modo de ser. A pessoa, nessas sociedades, é construída pela 
cultura, em ralação complementária com seu contexto social. Distancia-se, portanto, da 
noção moderna de indivíduo como ser isolado, com verdade interior.  

                                                 
53 O termo indígena, decorrente da categoria índio que usaremos neste trabalho, foi uma 

criação dos colonizadores europeus no processo de dominação. Desde já esclarecemos que, por ser o 
termo usualmente empregado na literatura científica de um modo geral, seguiremos utilizando-o. 
Entretanto, ressaltamos que a noção é singulizadora e não reflete a grande diversidade de povos e culturas 
que compõem as sociedades indígenas brasileiras.  

54 Tomamos, para o presente trabalho, o conceito de cultura de José Luiz dos SANTOS: 
"Cultura diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações, 
sociedades e grupos humanos. Quando se considera as culturas particulares que existem ou existiram, logo 
se constata a sua grande variação. Saber em que medida as culturas variam e quais as razoes da variedade 
das culturas humanas são questões que provocam muita discussão. Por enuanto quero salientar que é 
sempre fundamental os sentidos que uma realidade faz para aqueles que a vivem. De fato, a preocupação 
em entender isso é uma grande conquista contemporanea. Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a 
qual devemos procurar conhecer para que faça sentido suas práticas, costumes, concepções e as 
transformações pelas quais estas passam. É preciso relacionar a variedade de procedimentos culturais com 
os contextos em que são produzidos. As variações nas formas de família, por exemplo, ou nas maneiras de 
habitar, de se vestir ou distribuir os produtos do trabalho não são gratuitas. Fazem sentido para os 
agrupamentos humanos que as vivem, são resultado de sua história, relacionam-se com as condições 
materiais de sua existência." (SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 
8.). 

55 Nesse sentido, sobre a inclusão e exclusão do "outro", ver Enrique DUSSEL. (DUSSEL, 
Enrique. Ética de la Liberación en la edad de la Globalización y de la Exclusión. México: Editorial 
Trotta, 1998.) 

56 Enrique DUSSEL ao falar sobre identidade e diferença, criticando os funcionalistas e 
positivistas: "[...] los entes forman parte de una totalidad, en último termino el mundo cotidiano, punto de 
partida y fundamento de todo otro sistema parcial." (DUSSEL, Enrique. Filosofía de la liberación. 4. ed. 
México: Ediciones Contraste, 1989, p. 37. "[...] os entes formam parte de uma totalidade, em último termo 
o mundo cotidiano, ponto de partida e fundamento de todo outro sistema social.") Tradução livre do autor. 
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Nesse sentido, a abordagem que se pretende dar ao tema, com o auxílio de 
categorias da antropologia, deter-se-á em dois enfoques: em primeiro lugar, a 
configuração da pessoa em seu lugar, procurando, compreender como se dá a exclusão 
dessas pessoas a partir do paradigma do direito moderno; em segundo, ressaltar o sujeito 
coletivo, mediante a diferença cultural e a pertença a outras lógicas, aproximando a 
leitura com a emergência dos novos sujeitos de direito, surgidos com os movimentos 
sociais contemporâneos, mas distanciados dos sujeitos coletivos formais, juridicamente 
reconhecidos como pessoas jurídicas, sejam de direito público ou privado. 

A noção de pessoa em antropologia trilha por diferentes correntes teóricas que 
vão, desde Malinowski com os estudos sobre a personalidade social (a pessoa como 
agregado de papéis sociais ou conjunto de direitos e obrigações), passando por Mauss, 
Dumont e Geertz que a entende como categorias de pensamento nativo, (construções 
culturalmente variáveis), chegando a Radcliffe-Brown com a perspectiva juralista 
(concepção de direitos e deveres, assumidos por sujeitos com os mesmos atributos que o 
pensamento moderno confere ao indivíduo).57

Parece-nos que, para o presente estudo, a aproximação com a segunda 
corrente é necessária, em razão da diversidade cultural, da dinâmica que caracteriza a 
cultura e de ser a noção de sujeito uma categoria histórica. 

Retomaremos as características de construção da pessoa nas sociedades 
tradicionais, ou seja, a relação de complementariedade que resulta no indivíduo58 
enquanto construção da cultura. Antes, porém, é preciso ressaltar que esse indivíduo não 
pode ser equiparado à noção representada pelo individualismo (igualdade e liberdade) 
das sociedades modernas; é um indivíduo diferenciado, pois a individualidade, neste 
caso, reforça a coletividade.59

Desta forma, a noção de pessoa e de índio, objeto do presente estudo, somente 
pode ser formulada em relação com a sociedade indígena a que pertença, porque e neste 
contexto que vão se produzir, coletivamente, os critérios simbólicos, ou melhor, 
"idiomas simbólicos", ligados à sua elaboração.60

Nessa perspectiva, tomaremos a categoria corpo tendo a noção de 
corporalidade como guia. O corpo enquanto "elemento pelo qual se pode criar a 
ideologia central, abrangente, capaz de, nas sociedades tribais Sul Americanas, totalizar 
uma visão particular do cosmos, em condições histórico-sociais específicas, onde se 
pode valorizar o homem, valorizar a pessoa, sem reificar nenhum grupo corporado 

                                                 
57 SEEGER, Anthony. DA MATTA, Roberto e VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo Batalha. 

A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. In: Boletim do Museu Nacional, nº 32, 
maio/79. Rio de Janeiro, 1979, p. 5. 

58 Alguns antropólogos, estudiosos da noção de pessoa nas sociedades indígenas da América 
do Sul, fazem uma aproximação entre as pessoas dessas sociedades que se rebelam às determinações 
culturais, para as quais se lhes reservam o caráter de bruxos ou xamas, com os indivíduos renunciantes da 
Índia, entre eles (SEEGER, DA MATTA, VIVEIROS DE CASTRO, A construção..., op. cit. p. 15); e 
CARNEIRO DA CUNHA, (CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. De amigos formais a pessoa: de 
companheiros, espelhos e identidades. Boletim do Museu Nacional, nº 32, maio/79. Rio de Janeiro, 
1979, p. 38) 

59 SEEGER, DA MATA e VIVEIROS DE CASTRO, A construção op. cit., p. 15. 
60 Id., p. 6. 
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(como os clãs ou linhagens)".61 Dito em outras palavras: o corpo enquanto sede e objeto 
de significados sociais, distante da clássica oposição natureza/cultura. 

Assim, as práticas sociais como os rituais de passagem tão comumente 
observados no cotidiano das sociedades indígenas, como a perfuração do lóbulo 
auricular dos meninos quando chegam a uma certa idade, ou o submetimento à 
realização de atos de bravura, como cutucar, com o próprio dedo uma casa de abelhas, 
constituem inserção do social, portanto da cultura, nessa matriz priviligiada: o corpo. 

Como reflexo disto, percebe-se o quão importante é o entendimento da noção 
do corpo, para uma adequada compreensão da organização social das sociedades 
indígenas sul-americanas.62

Neste passo, frisam Anthony SEEGER, Roberto DA MATTA e Eduardo 
VIVEIROS DE CASTRO: 

De modo particular, focalizaremos nossa atenção sobre uma tese: que a 
originalidade das sociedades tribais brasileiras (de modo mais amplo, sul-
americana) reside numa elaboração particularmente rica da noção de pessoa, 
com referência especial a corporalidade enquanto idioma simbólico local. Ou, 
dito de outra forma, sugerimos que a noção de pessoa é uma consideração do 
lugar do corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si 
mesmas são caminhos básicos para uma compreensão adequada da 
organização social e cosmologia destas sociedades.63

Com estes aspectos, por estar no corpo impressos os elementos da estrutura 
social, encontram-se nele, também correlacionadas, as características implícitas à 
organização social e conseqüentemente ao direito. Exemplificamos. As pinturas faciais 
dos Kaingang, povo habitante da Região Sul do Brasil, simbolizam a pertença da pessoa, 
a uma das duas metades exogâmicas Kamé ou Kañeru, portanto, distintivas de 
parentesco e determinantes na regra de casamento. Por outro lado, os jovens que se 
rebelam contra certos rituais de passagem, como a perfuração do lóbulo auricular, 
renunciam à gravação no corpo dos designativos da cultura e são considerados como 
xamãs ou bruxos, passando a ocupar, assim, um lugar político ou religioso na 
sociedade.64

A questão da identidade étnica na contemporaneidade tem fundamental 
importância dada a urgência na concretização dos direitos humanos,65 em razão dos 
processos institucionalizados de exclusão a que foram submetidos e dominados, povos e 
grupos populacionais majoritários ou minoritários, seja a partir de diferenças culturais 
que caracteriza a etnicidade diferenciada, como é o caso dos povos indígenas, seja por 
distintos e múltiplos aspectos relacionados a religião, gênero, cor da pele, classe social, 
                                                 

61 SEEGER, DA MATA e VIVEIROS DE CASTRO, A construção..., op. cit., p. 13. (Outras 
categorias de análise antropológica como: reciprocidade, aliança de casamento assimétrica, linhagens, 
bruxaria e política, constituem a história da teoria antropológica, respectivamente nos estudos sobre a 
Melanésia, sudeste asiático e África.) 

62 Id., p. 3. 
63 Id. Ibid. 
64 Ver, supra, nota 57. 
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preferência sexual, entre tantos outros.66

No que diz respeito ao presente estudo, ficaremos com a questão exclusiva da 
identidade étnica, especificamente, da identidade dos povos indígenas brasileiros. 

Enrique DUSSEL, ao teorizar sobre a constituição da identidade demonstra que, 
dentro de uma totalidade, ela se forma a partir da oposição com o outro, com o diferente: 

Os entes, as coisas, as possibilidades de mudança são múltiples, numerosas, 
diferentes. A origem da diferença dos entes é a determinação do ser do 
sistema do mundo. A diferença dos entes indica, com respeito ao fundamento, 
dependência; com respeito aos outros entes, negatividade: um não é o outro, 
são diferentes. A totalidade dos entes ou partes diferentes se explica ou se 
fundamenta na identidade do ser do todo. Ser, identidade e fundamento são o 
desde-onde surge o ente, a diferença e a dependência. O ente depende porque 
se funda no ser do sistema.67

A construção da identidade de um povo é um processo lento que se cria e 
se recria, fundado na tradição e com raízes fincadas na cultura enquanto práticas 
sociais em movimento. Por essa via alinha-se Maria Manuela CARNEIRO DA 
CUNHA, para quem: 

A cultura é um elemento de distinção, talvez o elemento por excelência da 
distinção: através dela, uma sociedade afirma-se diante de outras. Uma 
minoria étnica faz de sua cultura - original, recuperada, recriada, pouco 
importa como vimos - o sinal mais importante de seu confronto com uma 
'maioria étnica'. Apega-se as suas tradições, eventualmente simplifica-as para 
melhor realçá-las e estabelecer assim sua identidade. Tudo isto não é 
consciente: ao contrário, cada inovação é colocada sob o signo da tradição.68

A complexidade daí decorrente demonstra que determinar as características de 
uma sociedade particular e, conseqüentemente, a noção de pessoa nessa sociedade, 
constitui um árduo trabalho de investigação no sentido de descobrir as variáveis 
antropológicas, políticas e históricas que interferem no processo de configuração do 
sujeito. Por isso a categoria abstrata, genérica, unívoca e isolada de sujeito da 
modernidade não serve de paradigma para definir o sujeito coletivo em que se 

                                                 
66 A questão da exclusão desses grupos humanos minoritários ou maioritários no interior do 

Estado constitui problemática que, pelos limites temáticos do presente trabalho, não vamos abordar. 
67 DUSSEL, Filosofía de..., op. cit., p. 37-8. (Texto original: "Los entes, las cosas, las 

posibilidades en cambio son múltiples, numerosas, diferentes. El origen de la diferencia de los entes es la 
determinación del ser del sistema del mundo. La diferencia de los entes indica, con respecto al 
fundamento, dependencia; con respecto a los otros entes, negatividad: uno no es el otro, son diferentes. 
La totalidad de los entes o partes diferentes se explica o se fundamenta en la identidad del ser del todo. 
Ser, identidad y fundamento son el desde-donde surge el ente, la diferencia y la dependencia. Depende el 
ente porque se funda en el ser del sistema."). Tradução livre do autor. 

68 CARNEIRO DA CUNHA, Maria Manuela. Definições de Índios e Comunidades 
Indígenas nos Textos Legais. In: SANTOS, Sílvio Coelho dos; WERNER, Dennis; BLOEMER, Neusa 
Sens e NACKE, Anelise (organizadores). Sociedades indígenas e o Direito. Uma questão de Direitos 
Humanos. Florianópolis: Editora da UFSC, 1985, p. 33. 
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constituem as sociedades e pessoas indígenas.  
É necessário um novo paradigma, possivelmente aberto, que possibilite um 

espectro de contextualização tão plural e concreto, quanto diverso e real é o panorama da 
sociedade brasileira. 

Para reforçar esse argumento, tomamos de empréstimo a teorização de 
Agostinho Ramalho MARQUES NETO, no sentido de tentar chegar a um campo no 
direito, ainda que emergente, possibilitador de transformação:  

[...] uma ruptura nessa concepção individualista do sujeito, de fundo 
contratualista, que é a concepção de sujeito jurídico ainda hoje dominante na 
teoria e na prática do Direito, é representada pela figura ainda emergente dos 
assim chamados sujeitos coletivos de direito. Há na noção de sujeito coletivo 
todo um potencial subversivo em relação a toda concepção até então vigente 
no sujeito do Direito.69

A justificação dessa linha de pensamento nos é dada por Antonio Carlos 
WOLKMER, para quem, “o antigo 'sujeito histórico' individualista, abstrato e universal, 
que na tradição da periferia latino-americana vinha sendo representado, dentre tantos 
outros, por oligarquias agrárias, setores médios da burguesia nacional, por elites 
empresariais e por burocracias militares, deve dar lugar a um tipo de coletividade 
política constituída tanto por agentes coletivos organizados quanto por movimentos 
sociais de natureza rural (camponeses sem-terra), urbano (sem-teto), étnica (minorias), 
religiosa (comunidades eclesiais de base), estudantil, bem como comunidade de 
mulheres, de bairros, de fábrica, de corporações profissionais e demais corpos sociais 
intermediários semi-autônomos classistas e interclassistas”.70

Elencando, ainda, um rol de "novos sujeitos históricos" baseado em análises e 
documentos elaborados pelo Instituto Histórico Centro-Americano de Manágua na 
Nicarágua e pela Conferência de Puebla no México, em que as chamadas "novas 
identidades", "compõem uma constelação de múltiplas subjetividades coletivas", conclui 
Antonio Carlos WOLKMER que “essas coletividades aglutinam, os camponeses sem-
terra, os trabalhadores agrícolas, os emigrantes rurais; os operários mal remunerados e 
explorados; os subempregados, os desempregados e trabalhadores eventuais; os 
marginalizados dos aglomerados urbanos, subúrbios e vilas, carentes de bens materiais e 
de subsistência, sem água, luz, moradia e assistência médica; as crianças pobres e 
menores abandonados; as minorias étnicas discriminadas; as populações indígenas 
ameaçadas e exterminadas; as mulheres, os negros e os anciaos que sofrem todo tipo de 
violência e discriminação; e, finalmente, as múltiplas organizações comunitárias, 
associações voluntárias e movimentos sociais reinvindicativos de necessidades e 
direitos”.71

Sendo assim, a invisibilidade jurídica e política, primeiro no direito colonial, 
e, posteriormente, no nacional, articulava-se, em ambos, pelos fundamentos 

                                                 
69MARQUES NETO, Para a..., op. cit., p. 10. 
70 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico. Fundamentos de uma nova cultura 

do Direito. São Paulo: Alfa Omega, 1994, p. 213. (Sem grifo no original.). 
71 Id., p. 213-214. (sem grifo no original.). 
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jusnaturalistas. A formulação jurídica moderna do conceito de pessoa enquanto sujeito 
de direito, fundado nos princípios liberais da igualdade e liberdade que configuram o 
individualismo, foi o modelo adotado pela juridicidade estatal brasileira, estampado no 
Código Civil de 1916. A força desse modelo racionalista gerou a noção de sujeito 
abstrato, descontextualizado, individual,  formalmente igual e classificou as pessoas 
indígenas diminutivamente, entre os sujeitos de relativa incapacidade, ou pessoas em 
transição da barbárie à civilização.  

Essa categoria transitória de pessoa, que perpassou o tempo e diferentes 
regimes políticos, fundamentou a legislação especial denominada de Estatuto do Índio o 
que justificava a tutela, também especial, exercida pelo Estado por meio de processos e 
ações institucionais voltadas para a integração dos povos indígenas à suposta 
homogeneidade da comunhão nacional, no intento de transformar, pela assimilação, os 
índios em não índios. Foi esse o propósito que orientou a criação de órgãos estatais 
voltados para a implementação da Política Indigenista, como o Serviço de Proteção aos 
Índios – SPI na década de 1910 e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no final da 
década de 1960. 

A Constituição de 1988, como se viu, do ponto de vista político e jurídico-
formal, provoca uma ruptura no regime do ocultamento e da invisibilidade ao conceber 
que as pessoas indígenas e suas sociedades configuram diferenças étnico-culturais.  Isto 
ocorre pelo reconhecimento indissociável dos índios e suas organizações sociais, seus 
usos, costumes, tradições, direito ao território, à educação especial e capacidade 
postulatória. 

Apesar de ter mantido a indeterminação terminológica (índios), esse 
reconhecimento constitucional implica no novo paradigma para a subjetividade indígena 
como coletiva e diferenciada, porque baseada na organização social de cada povo, 
enquanto conjunto de representações simbólicas. Implica, também, numa pluralização do 
direito ao impor, pela força normativa da Constituição, abertura e conseqüentes 
desdobramentos no que tange à configuração do contexto social, político, jurídico e 
institucional dos direitos diferenciados indígenas decorrentes desse reconhecimento. 

Portanto, o marco constitucional determina um novo tempo e espaço de 
direitos, não mais marcado pela exclusão social, política e jurídica e sim pela inclusão 
constitucional das pessoas e povos indígenas em suas diferenças, valores, realidades e 
práticas sociais no âmbito do direito instituído, com permanentes e plurais possibilidades 
instituintes. 

Evidentemente, o reconhecimento constitucional dos índios e suas 
organizações sociais de modo relacionado, configura, juridicamente, um novo sujeito 
indígena, diferenciado, contextualizado, concreto, coletivo, ou seja, sujeito em relação 
com suas múltiplas realidades sócio-culturais, o que permite expressar a igualdade a 
partir da diferença.  

O marco constitucional desse reconhecimento, em razão da dificuldade de 
espelhar exaustivamente a grandiosa complexidade e diversidade que as sociedades 
indígenas representam, está aberto para a confluência das diferentes e permanentemente 
atualizadas maneiras indígenas de conceber a vida com seus costumes, línguas, crenças e 
tradições, aliadas sempre ao domínio coletivo de um espaço territorial. 

Assim, tanto político como juridicamente o novo paradigma para reger as 
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relações entre os povos indígenas e o Estado – assenta-se em base constitucional - do 
sujeito diferenciado indígena e suas sociedades. Esse novo sujeito insere-se 
conflituosamente, tanto no âmbito interno dos Estados nacionais quanto em nível mais 
amplo, no contexto atual dos Estados e mundo globalizados, confrontando-se com a 
ideologia homogeneizante da globalização, que não reconhece realidades e valores 
diferenciados, pois preconiza pensamento e sentido únicos para o destino da 
humanidade, voltados para o mercado.  

Entretanto, as lutas emancipatórias de resistência contra esse processo 
apontam para novos caminhos de regulação e emancipação, exigindo conformações mais 
plurais e multiculturais para os Estados, e, especificamente, mudanças nas Constituições, 
situadas, atualmente, em perspectiva com o direito internacional dos direitos humanos e, 
conseqüentemente, de toda a legislação infra-constitucional, bem assim as ações do 
Estado. 

Deste modo, os direitos constitucionais indígenas devem ser interpretados 
partindo-se de uma hermenêutica constitucional aberta, em reunião com os princípios 
fundamentais do Estado brasileiro e os valores culturais dos povos indígenas, no sentido de 
promover a vida e a dignidade humanas sem nenhuma distinção excludente. Por outro lado, 
relacionados com o conjunto integrado e indivisível dos direitos humanos, civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais, assim como às convenções, tratados e documentos jurídicos 
internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. 

Para que isto ocorra, torna-se imperativo efetivar esses direitos, o que 
significa dar vida às normas constitucionais pelo caminho interno da prevalência e 
expansão destas normas sobre todo o ordenamento jurídico e, externamente, pela 
participação política dos índios e de suas organizações formais, tanto nas esferas de 
poder do Estado, federal e federado e em nível municipal, como nas ações públicas 
institucionalizadas que lhes interessem. Este pode constituir um dos caminhos para a 
construção de uma sociedade plural e participativa, em que o espaço para todos seja 
garantido e, conseqüentemente, o dissenso possibilite o exercício cotidiano da 
democracia e do seu poder instituinte sempre renovado. 

O reconhecimento constitucional das diferenças sócio-culturais indígenas 
representa um marco libertário na histórica trajetória de negação e invisibilidade dos 
povos indígenas brasileiros. Entretanto, reconhecer, somente no plano formal, a natureza 
plural e multicultural que conforma a sociedade brasileira não é tudo. 

É necessário a efetivação dos direitos diferenciados, pelo exercício e pela 
construção de espaços de lutas pelos direitos mediados pelo diálogo intercultural.  

6247



O diálogo intercultural, portanto, se configura como um “espaço e um 
instrumento” da nova cidadania indígena, diferenciada, multicultural, dinâmica, criativa 
e participativa no sentido de construir e reconstruir os direitos diferenciados indígenas e, 
como conseqüência, criar, também, contextos institucionais plurais e heterogêneos onde 
a convivência democrática possibilite o desenvolver das ações da vida sem opressão, 
sem exclusão.72

Assim sendo, idéias novas se impõem, como de Estado e sociedade 
multiculturais, direito de propriedade comunal à terra, autonomia de gestão e 
desenvolvimento, pluralidade de formas culturais de manifestação da vida e construção 
de realidades sociais, sistemas alternativos e especiais de jurisdição indígena inter-
relacionados com o sistema estatal, cidadania diferenciada e, por último, âmbitos 
públicos heterogêneos, onde a participação política dos povos indígenas fomentem a 
democracia e possibilitem “inverter o curso da história” dos povos indígenas brasileiros 
e suas relações com o Estado, devolvendo a dignidade e a esperança para esses povos. 

É preciso romper as amarras conceituais clássicas, porque seus nós foram 
muito bem apertados e se desatam até certo ponto, como, por exemplo, no campo do 
instituído, quando se buscam, exclusivamente dentro do próprio sistema, as explicações 
para os problemas que a atualidade nos apresenta. Romper significa lutar ou criar 
espaços de luta,73 que possibilitem transformar e pluralizar o direito. A realidade social 
em sua dinâmica a todo instante nos fornece o material, basta dela nos aproximarmos. É 
isto que tentamos fazer. 

 
                                                 
72 PANIKKAR, Raimundo. Sobre el dialogo intercultural. Salamanca: Editorial San Esteban, 1990, p. 
50-53. Sobre o modo dialógico de tratar as posições conflitivas o autor faz as seguintes considerações: 
uma sociedade pluralista somente pode subsistir se reconhece, em um momento dado, um centro que 
transcende a compreensão dela mesma por cada membro ou pela sua totalidade; o reconhecimento desse 
centro é algo dado que implica um certo grau de consciência que difere segundo o espaço e o tempo; o 
modo de manejar um conflito pluralista não é uma das partes tentando discursivamente convencer a outra, 
nem pelo procedimento dialético, senão pelo diálogo dialógico; discussão, oração, palavras, silêncio, 
decisões, acomodações, autoridade, obediência, exegese de regras e constituições, liberdade de iniciativa, 
rupturas, são atitudes próprias de tratar o conflito pluralista; há um contínuo entre multiformidade e 
pluralismo e a linha divisória situa-se em função do tempo, lugar, cultura, sociedade, resistência espiritual 
e flexibilidade; o problema do pluralismo não pode ser resolvido pela manutenção de uma postura unitária; 
o trânsito da pluralidade para a multiformidade e, desta ao pluralismo pertence às dores crescentes da 
criação e ao verdadeiro dinamismo do universo.  

73 Neste sentido é preciosa a lição de Clèmerson Merlin CLÈVE, quando fala do "singular 
posto e o plural jurídico instituinte", na concepção do "jurídico como espaço de luta". (CLÈVE, 
Clèmerson Merlin. Temas de Direito Constitucional (e de Teoria do Direito). São Paulo: Editora 
Academica, 1993, p. 208-9.). Na mesma linha Marion YOUNG, teorizando sobre os "âmbitos públicos 
heterogeneos." A autora explica que a vontade geral como forma de expressão da democracia, na linha de 
Maquiavel e Rousseau, pressupõe uma homogeneização da sociedade, pensamento que é seguindo por 
Hobbes e Locke, com o individualismo liberal. Criticando esse pensamento, diz que a universalidade da 
cidadania exclui o diferente quando concebida como generalidade porque fazem da homogeneidade um 
requisito para a entrada na esfera pública. (YOUNG, Iris Marion. Polity and Group Difference: A 
critique of the ideal of universal citizenship. In: Feminism and Political Theory. Chicago, 1994.) e 
David SANCHEZ RUBIO quando diz que "os espaços de luta em favor da dignidade humana levam em si 
uma transformação do instituído através de caminhos que não têm porque possuir uma única expressão de 
técnica normativa formal e procedimental." (SANCHEZ RUBIO, David. Filosofía, Derecho y Liberación 
en América Latina. Bilbao: Desclée de Brower, 1999, p. 247). 
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A IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO ENTRE CONVENCIMENTO E 

SEDUÇÃO COMO NOVA PERSPECTIVA PARA O TEMA DA SEGURANÇA NO 

DIREITO 

 

Graziela Bacchi Hora∗

 

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende abordar o tema da necessidade de segurança no direito a partir 

do encantamento produzido pelo discurso que convence. Trata-se de sugerir uma nova 

perspectiva para o tema da segurança jurídica que não se atenha à previsibilidade e 

tampouco considere temerária a atuação das paixões no convencimento. A exploração do 

papel desempenhado pelo elemento retórico pathos na retórica clássica, bem como de seu 

desenvolvimento em oposição ao logos na modernidade, contribui para que se possa 

compreender a desconfiança em relação ao papel desempenhado pelas emoções e pela 

sensibilidade na política e no direito. Propõe-se o abandono da atitude que tenta negar ou 

rechaçar a atuação das paixões na formação de consenso para vislumbrar a improdutividade 

de seu rechaço. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

SEGURANÇA JURÍDICA; PATHOS;RETÓRICA. 

 

ABSTRACT 

The present communication intends do approach the theme of legal security from the 

enchantment of the discourse that convinces. It is the suggestion of a new perspective to the 

theme that does not hold itself within the idea of foresight nor considers a temerity the work 

of passions in convincing. Exploring the role played by the rhetorical element pathos in 

classical rhetorics, as well as its development in opposition to logos in Modernity, 

                                                 
∗ Doutoranda em Filosofia do Direito na UFPE;  Mestra em Direito Público pela UFPE e Procuradora da 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. 
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contributes to understanding distrust related to the role played by emotions and sensibility 

in Politics and Law. It proposes the surpassing the attitude that tries to deny or repudiate the 

role of passions in the formation of consensus to conclude that this denial is not productive. 

 

KEY-WORDS 

LEGAL SECURITY; PATHOS; RHETORICS. 

 

 

1. Segurança jurídica e persuasão através do pathos: uma relação de 

excludência? 

Este trabalho pretende discutir a relação entre a capacidade de sedução do discurso e 

a necessidade de segurança do ouvinte.  

Segurança do discurso não é entendida, aqui, como passível de ser atingida através 

de uma comprovação ou dedução desde premissas que conduzam logicamente a uma 

conclusão necessária, mas antes como decorrente ou correlata à atuação das paixões 

humanas na determinação do convencimento. 

 Trata-se de uma discussão que desemboca, em última análise, na crítica às 

deliberações democráticas e que tenta delinear o espaço de sedução nos discursos prévios 

ou justificadores de decisões. 

Nesse sentido, a retórica grega clássica, sem que se adote uma representação sua 

como normativa ou qualificadora dos discursos, servirá de fonte metodológica na busca dos 

elementos persuasivos representativos de uma razão sedutora. 

Ao se tematizar segurança jurídica e retórica faz-se mister proceder ao 

enfrentamento de uma atitude comum que aponta para a incompatibilidade do sentimento 

de segurança com a posição de um ouvinte que é seduzido. 

Considera-se então a existência de um preconceito a partir do qual é possível que se 

veja a posição do seduzido como um risco, um perigo, uma situação de diminuição de sua 
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capacidade intelectiva ou mesmo de suspensão dela por força da sedução à qual estaria 

involuntariamente submetido e que é exterior a seu domínio. 

A influência que vem do exterior e que provoca a sedução é equiparada a uma 

coação com todo o peso de ilegitimidade e de invencibilidade que a própria coação como 

força bruta pode representar. Isso valendo tanto para o convencimento no campo do amor 

ou no campo das deliberações políticas, sempre a partir de uma oposição entre racional e 

irracional que não parece ser equiparável à oposição entre logos e pathos na retórica 

clássica. Corresponderá talvez numa filosofia platônica a uma exigência de imutabilidade e 

de indiferença das formas aos condicionamentos do mundo da aparência, a partir da opção 

pela verdade e por um dos mundos com exclusão do outro. 

Neste tipo de oposição parece ter caído, de certo modo, também Kant ao considerar 

o critério da racionalidade como produzido pela abstração da consciência, separando-a das 

circunstâncias humanas reais daquele que está historicamente situado. 

No entanto, para Aristóteles, mesmo considerando-se toda abstração em que situou 

o intelecto, mesmo no tratado sobre a alma e toda sua fidelidade à doutrina da imortalidade 

da alma de Platão, mesmo no De anima não conseguimos detectar tais oposições de forma 

clara. Deste modo será sempre questionável atribuir a Aristóteles a separação entre estados 

anímicos e entendimento, mormente a partir de uma interpretação sistemática dos 

momentos em que se refere ao pensar1. 

O que dirá na retórica. Aqui parece ser a complementaridade entre logos e pathos o 

tom que permeia a pesquisa pelas formas de convencimento. 

                                                 
1  Vendo-se obrigado a afirmar que o intelecto puro, imortal, não teria expressão psicofísica, 

Aristóteles conserva a doutrina da imortalidade da alma, no entanto, essa tese não é uma opção segura para 

Aristóteles que irá considerar no mesmo tratado sobre a alma a impossibilidade de se pensar sem imagens, ou 

sem a imaginação o que revelaria a fragilidade dessa suposta independência entre alma e corpo. Da mesma 

forma há abandono da separação entre pensamento e corpo nos Parva Naturalia em que a região pericárdia é 

identificada como sede para as afecções da alma e, por fim, numa passagem da metafísica sustenta a 

possibilidade desta sede ser o cérebro. Cf. ZINGANO, Marco. Razão e Sensação em Aristóteles: um ensaio 

sobre De anima III 4-5. Porto Alegre: L&PM, 1998, p.12-13. 
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Ainda na própria Ética a Nicomaco não nos parece poder haver uma sugestão de 

extirpação da paixão como guia da ação, mas antes parece haver opção pelo seu controle: a 

virtude de saber dosar a paixão e agir com proporção.  

Nesse sentido, Aristóteles afirma que há três classes de coisas que passam na alma: 

paixões, faculdades e hábitos. As paixões compreendendo em geral as afecções que vêm 

acompanhadas de prazer ou dor e que não são objeto de elogio ou censura por fazerem 

parte da natureza dos homens. No entanto seríamos censurados ou elogiados pela maneira 

como expressaríamos essas paixões, o que já se constituiria num hábito2. 

Tratar-se-ia com maior propriedade do encontro do proporcional, do kairos3 que 

também é elemento  presente na retórica clássica e que foi teorizado por Górgias. 

Percorrer o caminho filosófico que permitiu a oposição logos versus pathos com a 

opção e anulação respectiva do primeiro em detrimento do segundo e tentar reabilitar outras 

possibilidades de entendimento através da retórica clássica se apresenta como uma trilha 

que talvez permita abrir outras perspectivas para o conceito de segurança jurídica.  

                                                 
2 “Entiendo por pasiones apetência, ira, miedo, atrevimiento, envidia, alegria, amor, ódio, deseo, celos, 

compasión, y em general los afectos que van acompañados de placer o dolor. Por facultades aquéllas em 

virtud de las cuales se dice que nos afectan esas pasiones, por ejemplo, aquello por lo que somos capaces de 

airarnos o entristecernos o compadecernos; y por hábitos aquello em virtud de lo cual nos comportamos bien 

o mal respecto de las pasiones; por ejemplo, respecto de la ira nos comportamos mal si nuestra actitud es 

desmesurada o lacia, y bien si obramos com mesura; y lo mismo com las demás.” Cf. ARISTÓTELES.Etica a 

Nicomaco, II, 5, 1105b. 

3  “É preciso uma sabedoria autêntica para escolher no momento exato o aspecto que a situação requer, 

e ocultar o outro; assim o Kairós implica, além da sabedoria, a justiça: é justo como o que vem no momento 

exato. A justiça é justeza, e é sempre com justeza que se captam – segundo a bela expressão de Górgias – as 

coisas cheias de seiva e de sangue.” ROMEYER-DHERBEY, Gilbert.Os sofistas. Lisboa: Edições 70, 1999, 

p.49.  
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2. A virtude como imunidade às paixões no cristianismo e no estoicismo 

A sedução como instrumento ou como atitude capaz de produzir o convencimento 

pode ser vista com a mesma desconfiança a partir da qual nos acostumamos a olhar a 

paixão desde o cristianismo ou o estoicismo. 

Nesse sentido, conforme Marilena Chauí4, pode-se atribuir ao cristianismo e ao 

estoicismo o deslocamento conceitual do par ethos-pathos ao par virtude e vício, como 

contraposição entre razão e paixão. Os estóicos afirmariam o poder natural da razão para 

dominar e suprimir a paixão. Já os cristãos, por sua vez, enxergando na razão humana um 

traço de estupidez por força do pecado, elegem a fé para domar a paixão que traria para o 

homem o risco da animalidade 

Observe-se que em relação ao cristianismo se pode dizer que há uma valorização da 

paixão no sentido da compaixão, do Mitleiden que fora criticado por Nietzsche como 

valorização do pólo átono das paixões, o que conduziria à depressão5. No entanto, caso se 

enxergue na atitude cristã a valorização das paixões será apenas no sentido da misericórdia 

em relação ao sofrimento do outro e não na valorização de qualquer impulso estético que se 

baseie na carne. Estes ao contrário são vistos como superáveis em relação ao espírito 

entendido apartadamente. 

Em relação aos estóicos temos que o logos, assim como é para Aristóteles, também 

é entendido como qualidade diferenciadora dos seres humanos em relação a outros animais. 

Para os estóicos, no entanto, o conhecimento origina-se na phantasia como 

representação dos sentidos. Assim, não há menção ao intelecto puro como em Aristóteles, o 

que poderia nos dar pistas de uma possibilidade de consideração mais relevante das 

afecções anímicas correspondentes às sensações corpóreas. No entanto, a ética estóica faz 

valorizar a retidão das ações com base na continuidade e no desatrelamento do que é 

efêmero. 

                                                 
4  CHAUÍ, Marilena. Sobre o medo. In: Os sentidos da Paixão. Sergio Cardoso...[et. al].São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p.35-75, aqui, 43-44. 

5  NIETZSCHE, Friedrich. Der Antichrist. Stuttgart, Alfred Kröner, 1921, p. 211. 
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Trata-se para os estóicos de agir-se de acordo com a disposição interior referida por 

orthos logos, a reta razão estóica. Viver em consonância com o orthos logos é reinserir-se 

no principio divino universal. O logos é a própria natureza sem discriminação entre 

presente passado ou futuro6. 

Assim é que o tratamento da paixão a partir dessas formulações assume um status 

secundário e até mesmo de oposição em relação à atitude racional e é visto como algo que 

deve ser evitado pelo homem ou até mesmo extirpado a fim de que se torne possível uma 

vida virtuosa. 

O problema da ética e de sua da incompatibilidade com uma atitude que tem a 

paixão como móvel é desenvolvido pelo ascetismo estóico que teme a vulnerabilidade 

humana e considera a imunidade em relação às paixões da alma como única alternativa para 

o bem viver. 

É de se observar esta tentativa da teoria estóica faz com que no plano da linguagem, 

haja necessidade de separação entre figuras de pensamento e figuras de linguagem. As idéia 

são entendidas como apartáveis de sua expressão lingüística e os tropos das figuras de 

linguagem (dicção) . Pressupõe-se uma oposição entre sentido reto e sentido figurado7. 

3. A tensão entre a paixão como patologia supressora da escolha 

intelectual e a persistência da qualidade sedutora para o discurso que 

convence. 

Modernamente também haverá uma rejeição da paixão sem que seja mais possível o 

seu tratamento através de um julgamento ético ou político. A paixão não pode nem mesmo 

ser evitada, mas toma o homem de forma a corromper-lhe o juízo. 

                                                 
6  Cf. BERGSON, Henri. Cursos sobre a filosofia grega. São Paulo, Martins Fontes, 2005, p.150-

151. 

7  Cf. GARAVELLI, Bice Mortara. Manual de Retórica. 3.ed. Madrid, Cátedra, 2000, p.157. 
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A paixão é patologia a ser tratada terapeuticamente e o apaixonado se põe à deriva 

de seu próprio eu racional e capaz de vontade ou escolha8. 

Seduzidos são vítimas da irrealidade, são vítimas irresponsabilizadas, com 

punibilidade diminuída ou atenuada. 

O seduzido é visto como reificado ou coisificado por um desejo e vontade que se 

referem apenas ao sedutor. 

O sedutor já aqui também age de forma doentia, vez que é incapaz de interagir e 

coisifica o seu objetivo. O jogo da sedução é jogado unilateralmente pelo sedutor que 

envolve a vítima de forma a enganá-la ou iludi-la. Da mesma forma como faz a mídia 

propagandística produzindo a crença em necessidades falsas ou num universo que acoberta 

o real e nos oprime e captura pelo arrebatamento não consentido, pela violência na 

comunicação. 

Como exemplo desta perspectiva, surge Jean Baudrillard9, quase que denunciando o 

movimento psicótico do sedutor e a armadilha à qual se encontra entregue o seduzido. 

Aqui resgatar a liberdade é sair do jogo, voltar-se para a realidade racional, 

dominável, inteligível, controlável e tranqüila. Tranqüilidade que é causa de segurança. 

Mas observe-se que o próprio Baudrillard considerando o papel desempenhado 

pelos signos no jogo da sedução, admite que talvez eles queiram mais profundamente que 

os homens seduzir e serem seduzidos. Assim é que irá falar do destino dos signos que se 

distancia de sua orientação atual, qual seja a de entrar em oposições ordenadas com fins 

significativos para se relacionarem entre si através da sedução e conseqüentemente 

                                                 
8 “Ora, a paixão só tinha sentido pelo modo de reagir que a ela imputávamos e pelo controle a ela 

imposto. No momento em que o herói perde essa liberdade, não passa de um cliente em potencial para um 

terapeuta. Assim, atenua-se a paixão – essa passividade que não excluía a responsabilidade”. LEBRUN, 

Gerard. O conceito de paixão. In: Os sentidos da Paixão. Sergio Cardoso...[et. al].São Paulo: Companhia das 

Letras, 1987. p.17-33, aqui, 32. 

9  “ ...trata-se sempre da morte e do rapto mental do outro, de arrebatá-lo e arrebatar-lhe o poder. É 

sempre a história de um assassinato, ou melhor, de uma imolação estética e sacrificial...”BAUDRILLARD, 

Jean. Da sedução. 5.ed. ,Campinas, Papirus, 2004, p. 116. 
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seduzirem-nos10. Posição essa que aponta para uma aproximação da prática 

desconstrutivista de Jacques Derrida no tocante ao entendimento da dinâmica da 

significação e da proposta de inversão dos pólos de oposições defendidos pela tradição 

filosófica ocidental, nomeada de “metafísica da presença”. Cabe lembrar que de acordo 

com o desconstrutivismo, as potencialidades da escrita devem se libertar do rebaixamento 

ao qual foram submetidas justamente pelo que se chama “época do logos”11. 

Voltando à tematização da Sedução por Baudrillard temos que, então, em relação a 

uma consciência ou vontade subjetivas, o deixar-se seduzir poderia alienar o homem. Por 

outro lado, a linguagem estaria invariavelmente impregnada de sedução em virtude da 

relação entre os signos. Mesmo a partir desta perspectiva que denuncia os riscos da sedução 

para o sujeito, o discurso não é considerado como passível de purificar-se da qualidade 

sedutora que habita a relação entre palavras. 

Podemos observar a tentativa de expurgar a sedução como elemento legítimo a 

justificar a adesão ao discurso na tentativa do tratamento de uma racionalidade discursiva 

proposta por Jürgen Habermas.  

                                                 
10  “Pode-se imaginar uma teoria que trate dos signos na sua atração sedutora e não no seu contraste e 

oposição? Que rompa definitivamente com a especularidade do signo e a hipoteca do referente? E onde entre 

os termos tudo funcione como um duelo enigmático e uma reversibilidade inexorável? Suponhamos que todas 

as grandes oposições que organizam nossa relação com o mundo sejam atravessadas pela sedução, em vez de 

serem fundadas na oposição e na distinção. Que não apenas o feminino seduza o masculino, mas que a 

ausência seduza a presença, que o frio seduza o calor, que o sujeito seduza o objeto, ou, ao contrário, claro, 

pois a sedução supõe esse mínimo de reversibilidade que acaba com toda oposição ordenada e, portanto, com 

toda a semiologia convencional. Rumo a uma semiologia inversa? Pode-se imaginar (mas por que imaginar? 

É assim!) que os deuses e os homens, em vez de estarem separados pelo abismo moral da religião, comecem a 

se seduzir e mantenham apenas relações de sedução; aconteceu na Grécia”. BAUDRILLARD, Jean. Da 

sedução. 5.ed. ,Campinas: Papirus, 2004, p.118-119. 

11  DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo:Perspectiva, 1999. p.13-14. “A 

‘racionalidade’ — mas talvez fosse preciso abandonar esta palavra, pela razão que aparecerá no final 

desta frase —, que comanda a escritura ampliada e radicalizada não é mais nascida de um logos e 

inaugura a destruição, não a demolição mas a de-sedimentação, a desconstrução de todas as 

significações que brotam da significação de logos. Em especial a significação de verdade”. 
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Se partíssemos para um ponto de comparação entre a razão comunicativa e os 

modos de convencimento desenvolvidos por Aristóteles, teríamos como expurgados os 

momentos do ethos e do pathos em favor do logos ou de um desenvolvimento não retórico 

da argumentação, mas antes, puramente dialético como representação do momento de 

Racionalidade. A dialética, no sentido aristotélico, surge para Habermas como forma do 

discurso público. Além do que, existe um otimismo apontando para o consenso que faz 

com que seja possível se pensar como coincidentes o dissenso e a coerção. Ou que a 

coerção seja a base para todo desacordo público12. 

Assim é que Habermas se permite afirmar que o modelo consensual de solução de 

conflitos através do discurso prático está ameaçado de submergir face às ondas do oceano 

de uma prática social instrumentalizada pela violência13. 

Pode-se criticar, na racionalidade comunicativa, a possibilidade de um argumento 

ser considerado universalmente válido do ponto de vista racional como uma redução do 

possível entendimento do que seja comunicação à identificação de certas características 

comuns à esfera pública de forma a excluir qualquer discurso que não siga estas regras da 

qualidade de discurso argumentativo. 

O consenso não é tomado num sentido que lhe emprestou a sofística, de homonoia, 

de concordância guiada pelo kairos, significando a oportunidade temporal e efêmera que 

coaduna as divergências e as diferenças. Na concordância tal como vista pelos sofistas há a 

consideração da corte que se faz ao assentimento alheio através do discurso sem que haja a 

consideração de pactos duradouros por serem relacionados à verdade ou a uma suposta 

segurança do consenso por significar o esgotamento dos argumentos ou a impossibilidade 

de justificação de outra solução. O assentimento sofístico considera a qualidade efêmera de 

sua pacificação de opiniões divergentes. Trata-se da consideração do melhor num sentido 

                                                 
12  ROBERTS, Patricia. Habermas’s Rational-Critical Sphere and the Problem of Criteria, in 

BERNARD-DONALS, Michael F., GLEJZER, Richard R.(Orgs.). Rhetoric in an Antifoundational World. 

New Haven/London: Yale University Press, 1998, aqui, p. 172-173 

13 Cf. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro:tempo brasileiro, 

1989, p.128. 
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apartado do verdadeiro. O espaço político é relacionado de forma indissociável ao logos 

apenas no sentido do logos como linguagem, como palavra, mas não há submissão do logos 

ao apofântico ou a uma irrefutabilidade lógica. 

Não há submissão da atitude política e discursiva a uma verdade científico-

filosófica. 

Assim, conforme a afirmação de Bárbara Cassin14,”um consenso de tipo sofistico é 

o resultado sempre precário de uma operação retórica de persuasão, que produz, em cada 

ocasião(...), uma unidade instantânea inteiramente feita de dissensos, de diferenças” – 

consenso atingido com a sedução do auditório para a conquista de um assentimento que não 

tem legitimidade por representar ou preencher requisitos conducentes à validade universal. 

Dentre autores egressos de estudos relacionados à retórica, também é possível 

observar uma atitude de reconhecimento dos riscos tocante à adesão promovida pela 

sedução. 

Nesse sentido, parece posicionar-se Michel Meyer15 quando afirma ser a Lógica do 

sedutor existente na retórica uma lógica dupla e se apresentar igualmente como uma lógica 

do predador, uma vez que convencer é também vencer. 

No entanto o que pode ser visto como a ilusão de que as peculiaridades restam 

superadas por uma relação de identidade é uma ilusão consentida. A necessidade de 

escolhas e as diferenças são envolvidas pela retórica que produz uma possibilidade de 

decisão consensual, caso haja o convencimento visto como um sentido peculiar de ilusão, 

ou de violência e luta, caso a opção seja a que renega a ilusão da possibilidade de 

convencimento. Esse duplo movimento que é próprio da retórica implica afastamento ou 

recusa tanto quanto proximidade e convencimento. 

Meyer reconhece os riscos do elemento passional como capaz de ignorar 

conseqüências e ao mesmo tempo considera que a lógica passional é a lógica das 

                                                 
14  CASSIN, Bárbara. O efeito sofístico.São Paulo: Editora 34, 2005, p.70 

15  MEYER, Michel. Questões de retórica: linguagem, razão e sedução. Lisboa: Edições 70, 1998, p. 

135-146. 
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conseqüências vez que o elemento unicamente relacionado ao discurso retórico ignora 

considerações externas a ele como a própria malícia de considerar o interesse do sedutor, 

considerações aparentemente ligadas à teleologia e ao móvel que são expressas por 

evocações a vivências, preconceitos e todo material informativo que sedimentamos em 

relações prévias no espaço que talvez possamos chamar de mundo da vida16. 

4. O papel reservado ao pathos na retórica aristotélica 

Na retórica aristotélica é possível a classificação uma abordagem antiga e uma 

recente17. 

Na antiga considera-se a dialética como método da evidência. Porém a evidência 

dialética situa-se no entimema, o silogismo retórico18. 

A dialética do entimema é a dialética do verossímil e não do encontro da verdade 

irrefutável. Não se trata da lógica dos silogismos, mas da força comprobatória da 

verossimilhança e dos indícios. Não há vínculos de necessidade e aqui a técnica servirá à 

produção da persuasão através da forma do entimema. 

Não se problematiza a atuação do pathos diretamente, mas a própria estrutura do 

entimema já pode nos apontar para um espaço em que sua penetração é possível, vez que 

não há alternativa única e inquestionável a ser alcançada. 

                                                 
16  O entendimento do mundo da vida como despregado da subjetividade aqui não irá nos interessar. 

Não há intuito de objetivação do manancial cultural ou algo que o valha.O que nos interessará é estudar 

características relacionadas à interação, afeição, e elementos de identidade ou repulsa.Identidade e diferença 

na medida em que não diferenciamos sistemas e não defendemos, tampouco a separação do subjetivismo para 

descambar em empiricismo sociológico ou ainda numa consciência que nem seja fenômeno. 

17  PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. São Paulo: EPU, 1978, p. 41. “O proêmio do 

livro segundo da Retórica assinala a passagem da retórica antiga para a retórica recente de Aristóteles. Ele se 

caracteriza pela introdução dedicada ao estudo das paixões (páthe) como argumento determinante da técnica 

retórica e, pois, pela nova consideração do elemento ethos no âmbito da retórica.” 

18  Para uma abordagem da correspondência entre entimema e argumentação judicial, ver 

ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica, para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 261-283. 
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Observe-se que a estrutura do entimema representa um encadeamento de premissas 

acompanhada da ocultação de outras que são subentendidas. A essa ocultação deve 

corresponder uma adesão da platéia para que o encadeamento signifique do ponto de vista 

da validade do juízo a ser defendido. 

O ouvinte deve ser considerado e a construção do entimema pressupõe a colmatação 

dos silêncios pelo raciocínio da platéia de forma alógica. Deve haver repercussão 

sentimental. O sentimento do ouvinte criado a partir de sua memória relativa a vivências, a 

evocação de valores ou preconceitos que estão presentes de forma a afetar positivamente ou 

negativamente a psicologia de quem escuta. 

Observe-se que o próprio sentimento provocado no ouvinte de participar 

internamente do raciocínio, sendo capaz de reagir emotivamente às lacunas abertas 

propositadamente do silogismo já pode ser por si mesmo considerado como uma sensação 

intelectual. 

Nesse sentido, Barthes fala do prazer no entimema aristotélico por se ter o 

sentimento de descobrir algo novo a partir de um contágio natural19. 

Se o ouvinte condiciona a estrutura do discurso produzido sob forma de entimema, 

já não podemos excluir a participação do pathos do próprio momento em que Aristóteles 

enfatiza o logos. 

Demais disso, ressalte-se que já no Livro I20 no momento em que Aristóteles 

procede a uma digressão sobre os móveis das ações, considera um papel reservado para a 

atuação da paixão. Este seria diverso do agir por reflexão, mas poderia que os justos 

                                                 
19  BARTHES, Roland. A aventura semiológica. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 60-61.“Já que o 

silogismo retórico é feito para o público (e não sob a visão da ciência), as considerações psicológicas são 

pertinentes, e Aristóteles insiste nisso. O entimema tem os encantos de uma caminhada, de uma viagem: 

parte-se de um ponto que não precisa ser provado e daí vai-se rumo a outro ponto que precisa sê-lo(...)o 

entimema não é um silogismo truncado por carência, degradação, mas porque é preciso deixar ao ouvinte o 

prazer de fazer tudo na construção do argumento: é um pouco o prazer que se tem de completar sozinho os 

claros de uma determinada rede (criptogramas, jogos, palavras cruzadas)” 

20  p.55 I 10 1369ª 15-20 

6263



agissem por costumes ou paixões boas enquanto os injustos por costumes ou más paixões, 

sem que haja condenação da atitude movida pelo pathos. 

Mas é notadamente no Livro II da Retórica que se delineia a segunda abordagem, 

classificada como retórica recente. Neste momento em que há consideração dos outros dois 

elementos do discurso, surge o pathos sob o foco principal acompanhado do ethos. Há aqui, 

segundo Armando Plebe, uma viragem que extrapola a dialética, que extrapola a 

preocupação com a opinião provável e re-introduz a preocupação psicagógica de sedução 

da alma aproximando Aristóteles das primeiras escolas retóricas pitagóricas e das retóricas 

sofísticas21 Há uma ampliação do tratamento dos meios responsáveis pelo convencimento.  

O ethos assim como o pathos é elemento que pode ser considerado como emocional 

e aponta para a necessidade de credibilidade do orador. Credibilidade que não se relaciona 

tão somente com a estrutura discursiva, mas está além do discurso ou argumento. O orador 

deve representar a atitude sábia, virtuosa e benevolente. Exigências estas que parecem 

perpassar tanto a personalidade do orador quanto sua forma de expressar-se também num 

sentido corporal. 

Já o pathos propriamente considerado é responsável por processar modificações nos 

juízos dos homens em cada uma sendo possível distinguir-se três partes que devem estar 

presentes para que se reconheça que a paixão foi despertada: a disposição de quem sente a 

paixão, aqueles para os quais se direcionam e as ocasiões em que acontecem22. 

Para tal são capazes de produzir efeitos o medo, a cólera ou a dor, sem que nisso se 

enxergue um ardil ou algo evitável, vez que as paixões são naturais do homem. 

                                                 
21  PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. São Paulo: EPU, 1978, p.43. 

22 “ Son las pasiones aquello por lo que los hombres cambiam y difieren para juzgar, y a las cuales 

sigue pena y placer; tales son la ira, compasión, temor, y las demás semejantes, y sus contrarias. Sobre cada 

uma hay que distinguir três partes: por ejemplo, sobre la ira, de qué disposición están los iracundos, y contra 

quiénes suelen enojarse y com qué ocasiones; porque si de estas nociones tuviéramos una o dos, pero no 

todas, sería imposible inspirar la ira; y lo mismo en las restantes” ARISTOTELES. Retorica, II, 1, 1378 a. 

6264



Apesar de na retórica aristotélica antiga encontrar-se a associação das paixões à 

doença, na retórica recente há o entendimento de que as paixões podem ser igualmente 

entendidas como armas para que se atinja os fins da virtude. 

Nesse sentido podemos vislumbrar uma neutralidade das paixões em relação a 

garantias de benefício. Há possibilidade de haver benefício através da manipulação das 

paixões apesar de isoladamente consideradas não poderem ser vistas como 

aprioristicamente benéficas. Mas também não maléficas e, principalmente, não ignoráveis 

como elementos atuantes no processo de convencimento. 

Assim como é a própria palavra por exemplo em Górgias e nos sofistas. No Elogio 

de Helena, temos que a palavra é comparada ao remédio (pharmacón) que na dose 

adequada é capaz de curar e que se mal ministrado converte-se em veneno23. 

Assim como as próprias palavras têm o dom da cura, a evocação das paixões através 

das palavras pode resultar em convencimento para um bem, independentemente de 

considerar-se a questão da verdade ou correição lógica dos enunciados. 

Discernir os elementos persuasivos sem ter como objetivo purificá-los num espaço 

demonstrativo imune à emoção permite-nos reabilitar estudos referentes à psicagogia dos 

sofistas.  

A existência de uma especificação do persuadir, dividindo-o em demonstrativo e 

emocional não é bem entendida servindo-se para privilegiar um dos pólos em detrimento do 

outro. Assim é que o raciocínio indutivo é acrescentado, na retórica aristotélica chamada 

recente, como qualidade demonstrativa da retórica 

                                                 
23  GÓRGIAS. Elogio de Helena. In Cadernos de Tradução da USP, São Paulo: USP. 4, 1999, p. 18: “o 

discurso é um grande soberano, que com o menor e mais invisível corpo, executa as ações mais divinas, pois 

ele tem o poder de cessar o medo, retirar a tristeza, inspirar a alegria e aumentar a piedade.(...) A mesma 

proporção tem o poder do discurso perante a ordenação da alma e a ordenação dos remédios perante a 

natureza dos corpos. Pois como dos remédios alguns retiram alguns humores do corpo, uns cessando a 

doença, outros a vida, assim, também, dos discursos alguns atormentam, outros agradam, outros aterrorizam, 

outros levam os ouvintes a uma situação de confiança e outros, por meio de uma persuasão má, drogam e 

enfeitiçam a alma.” 
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A evocação ou aplacação da ira, a evocação do medo ou a aplacação do medo 

podem ser vistas na dependência da análise contextual como benéficas. Sempre a partir da 

construção de um sentimento que seja capaz de produzir a adesão a um discurso. Seja esta 

adesão alcançada através de indignação, compaixão, medo ou tranqüilidade. Cada um 

desses estados anímicos tendo sido produzidos por elementos externos que encontraram 

repercussão interna no ouvinte e que podem ser considerados úteis quer para um discurso 

revolucionário, quer para um discurso mantenedor de um determinado estado de coisas, 

mas sempre produzindo a coesão e a segurança a partir de uma certeza emocional que trará 

o engajamento no que é defendido pelo orador como conseqüência.  

5. Considerações finais 

Tentamos aqui uma aproximação do tema da sedução, considerando-se os espaços 

ocupados pelo convencimento através de uma abordagem que mais se atrela a questões 

filosóficas desta construção de identidade ou de um levar-se para junto, atrair-se que 

substitui o modo violento de conseguir eliminar diferenças. Violento por não deixar espaço 

para o exercício da liberdade de escolha que está presente no deixar-se ou não ser seduzido. 

Mesmo que consideremos que somente o fato de existir quem seduza e noutro pólo 

aquele que é seduzido fosse uma hierarquização indevida do quantum de possibilidade de 

participação e racionalidade ideais ou de uma razão comunicativa que exclui a sedução ou 

lhe relega um lugar parasitário no elenco das atitudes comunicativas. 

Claro que a consideração do exercício de liberdade como presente no movimento da 

sedução afasta-se de um entendimento da liberdade24 como exercício da consciência 
                                                 
24  Observe-se que caso adote-se o entendimento de liberdade tal como proposto por Sartre temos que o 

homem, estando condenado a ser livre é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser. 

“Sou abandonado no mundo, não no sentido de que permanecesse desamparado e passivo em um universo 

hostil, tal como a tábua que flutua sobre a água, mas, ao contrário, no sentido de que me deparo subitamente 

sozinho e sem ajuda, comprometido em um mundo pelo qual sou inteiramente responsável, sem poder, por 

mais que tente, livrar-me um instante sequer desta responsabilidade, pois sou responsável até mesmo pelo 

meu próprio desejo de livrar-me das responsabilidades; fazer-me passivo no mundo, recusar a agir sobre as 

coisas e sobre os Outros, é também escolher-me (...)” SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: Ensaio de 

Ontologia Fenomenológica. Petrópolis: Vozes, 2005. p.680. 
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abstraída do plano real do sujeito, do plano das necessidades ou da vontade como qualidade 

alta puramente ou puramente logóica. 

Considera-se a possibilidade de escolha como presente, e é ainda na situação em 

que Hölderlin25 coloca os cidadãos perante a figura mítica de Empédocles e seu poder 

arrebatador, enfeitiçador. Situação em que correm ao verem Empédocles pra evitar serem 

convencidos por ele que já estava amaldiçoado pelos deuses por ter agido de forma 

megalômana e ter supostamente querido igualar-se aos deuses no entendimento da natureza. 

Ainda assim, houve a possibilidade de escolha, a escolha de não dar atenção, não 

ouvir ou considerar as conseqüências exteriores ao possível discurso convincente. Assim 

como a sedução extrapola a medida do logos e da correição normativa do discurso, também 

para livrar-se dela se exige uma retirada para fora, a batalha da recusa de ser seduzido 

também é travada fora do discurso considerado abstratamente ou isoladamente em relação à 

vida. 

Se a decisão já estiver tomada, se o espaço está fechado de forma autista, não há 

sedução. Mas também não haverá espaço para considerações de qualquer ordem, pois o 

discurso não pode convencer pela correição. A correição, assim como o intelecto, 

puramente considerados são uma abstração que não age isoladamente, não se convence, 

portanto. 

O convencimento não é abstração, não é verdade que se descubra e que previamente 

existisse inconteste. 

Considerar dessa forma o convencimento significa igualmente considerar a verdade 

e a comprovação como não aplicáveis ao discurso jurídico, como parte do discurso prático 

geral. Aqui estamos com Alexy, estamos com Perelmann e Tytheca.  Todavia o elemento 

referente à sedução, ou referente ao pathos não é trabalhado pelos autores como o logos é. 

Encontramos a dificuldade de separar os elementos trabalhados do espaço em que a 

sedução atua. Assim, o auditório e as expectativas em relação ao auditório são minadas de 

atuação sedutora. São guiadas pela necessidade de encontrar aderência e não coerência 

                                                 
25  HÖLDERLIN, Friedrich. A morte de Empédocles. Lisboa: Relógio D’Âgua, 2001. 
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interna, somente. Mas também a coerência interna é prestigiada, de forma afetiva, de modo 

que se torna difícil ver os argumentos isoladamente ou imunes  

A essa adesão conseguida emocionalmente, quem irá lhe negar o status de segura? 

Como negligenciar esse espaço, em nome de que outra segurança já não rotulável como 

questionável e falha para quem trabalha com discursos e palavras?
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SOBRE O CONCEITO DE SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Guilherme Machado Casali ∗

 

RESUMO 

Este artigo visa conceituar segurança jurídica a partir da característica bilateral-

atributiva da norma jurídica impondo meios garantia do direito de exigibilidade. 

Acrescenta-se a díade “certeza e segurança” de Miguel Reale, destacando, em certa 

medida, a segurança e certeza que o Positivismo Jurídico agrega. A nova interpretação 

constitucional reforça que os princípios constitucionais dão flexibilidade ao direito e 

realizam a justiça. No novo paradigma da linguagem o rigor da argumentação e da 

motivação também são elementos necessários à segurança jurídica. Com o 

constitucionalismo democrático a segurança jurídica assume a característica de 

componente e de promotora de justiça, unindo-se, portanto os valores de justiça e 

segurança. Conceitua-se segurança jurídica como a garantia da exigibilidade de direito 

certo, estável e previsível, devidamente justificado e motivado com vistas à realização 

da justiça. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

SEGURANÇA JURÍDICA; POSITIVISMO; CONSTITUCIONALISMO; JUSTIÇA 

 

ABSTRACT 

This article’s aim is to explore the concept of legal security, taking into consideration 

the bilateral attributive characteristic of the law, which imposes a means of demanding 

                                                 
∗ Mestrando em Direito pelo Programa de Mestrado em Direito da Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI (SC), linha de pesquisa: Hermenêutica e Principiologia Constitucional, Professora 
Orientadora: Dra. Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori. Gerente Jurídico do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – IPREVILLE (SC), professor do 
Instituto de Ensino Superior de Joinville – IESVILLE (SC). Endereço postal: Rua Senador Felipe 
Schmidt, 362, ap. 503 – B, Centro – Joinville/SC, Cep.: 89.201-440. Telefone: (47) 3423-2523. Endereço 
eletrônico: casali@bigband.com.br. 
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rights. This comes in addition to the “certainty and security” pair in Reale’s theory, 

which emphasizes, to a certain extent, the security and certainty that is associated to 

positivism. A new interpretation of the constitution reinforces that constitutional 

principals give flexibility to the law and enable justice. In the new language paradigm, 

the righteousness of argumentation and motivation are also elements necessary to legal 

security. With democratic constitutionalism, legal security takes on the characteristic of 

being part of, and of promoting, justice, combining values of justice and security. The 

concept of legal security is the guarantee of demanding rights that are certain, stable, 

and predictable– this guarantee being properly justified and motivated by the 

accomplishment of justice. 

 

KEYWORDS 

LEGAL SECURITY; POSITIVISM; CONSTITUTIONALISM; JUSTICE 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo elucidar o conceito de segurança jurídica, 

que apesar de parecer obscuro e impreciso é extremamente importante para a 

convivência social. Dentre os diversos âmbitos em que este termo aparece, extrai-se, 

para os fins deste artigo, principalmente aqueles correlatos à Política Jurídica. 

Assim, para melhor compreender o objeto deste trabalho, conceito de 

segurança jurídica faz-se um cotejo entre diversos autores brasileiros Osvaldo Ferreira 

de Melo, Miguel Reale, Luís Roberto Barroso, Clèmerson Merlin Clève bem como o 

português Joaquim José Gomes Canotilho e o espanhol Antonio Enrique Pérez Luño.  

Primeiramente colacionam-se os delineamentos iniciais do termo. Após 

faz-se a necessária correlação entre segurança jurídica e justiça, sem contudo pretender 

conceituar este segundo termo. Ao final conclui-se com uma proposta de conceito de tal 

importante instituto que é a segurança jurídica. 

 

1 SEGURANÇA JURÍDICA 
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Dos ensinamentos de Osvaldo Ferreira de Melo sobre Política Jurídica, 

extrai-se que do Direito de Exigibilidade1, indispensável para a realização da 

bilateralidade atributiva da norma jurídica2, tem-se como necessário lançar mão do 

processo judicial3. Entretanto, reconhece-se que, na prática processual, nem sempre da 

racionalidade jurídica resulta a exigibilidade do direito. Afirma o autor que: 

No Estado Moderno costumava-se priorizar, retoricamente, como um dos fins do 

Direito, a segurança jurídica, mas essa é moeda de duas faces. Numa está gravada a 

preocupação com os fins políticos, que Bobbio chama a Política do Poder: é 

preocupação nítida do Estado a paz social, pois, no alcance desse objetivo, reside a 

própria estabilidade dos governos, cujos objetivos, então, se confundem com os do 

próprio Estado. [...] O outro lado da moeda estampa a necessidade de os indivíduos 

contarem com a certeza de que seus direitos “garantidos” pela ordem jurídica, sejam 

efetivos.4

Assim, ao tratar da segurança jurídica individual, aduz não bastar a 

hipótese abstrata da garantia do “direito de exigibilidade” e suas hipóteses de sanção, 

mas sim, “que os instrumentos coercitivos do Estados sejam suficientemente eficazes 

para que a norma substantiva seja aplicada”.5 Caso contrário, pode-se acarretar que “o 

exercício da exigibilidade se torne uma terrível frustração para o sujeito do direito”.6

Nesta esteira, Miguel Reale afirma que acerca do tema “segurança” deve-

se observar a existência de “algo de subjetivo, um sentimento, a atitude psicológica dos 

sujeitos perante o complexo de regras estabelecidas como expressão genérica e objetiva 

da segurança mesma”.7 O autor adverte para uma distinção necessária: 

Há, pois, que distinguir entre o “sentimento de segurança”, ou seja, entre o 

estado de espírito dos indivíduos e dos grupos na intenção de usufruir de um 

complexo de garantias, e este complexo como tal, como conjunto de 

                                                 
1 Para o autor o direito de exigibilidade é razão da existência da norma positiva e implica no fato de que 

“existe a faculdade de ação judicial sempre que o direito subjetivo for ferido por ação ou omissão 
ilícita ou mesmo quando houver ameaça de ilicitude” (MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de 
política do direito, p. 37) 

2 “Refere à interação de pelo menos dois sujeitos vinculados numa relação jurídica da qual decorrem 
direitos e deveres” (MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito, p. 36) 

3 O processo judicial é entendido como “um sistema de preceitos normativos destinados a dar vida e 
movimento à ação, e sirvam de meios adequados para conduzir o feito até a concretização do direito 
pretendido.” (MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito, p. 37) 

4   MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito, p. 38. 
5   MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito, p. 38. 
6   MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito, p. 38. 
7   REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, p. 86. 

6273



 

providências instrumentais capazes de fazer gerar e proteger aquele estado de 

espírito de tranqüilidade e concórdia.8

Para Reale “certeza e segurança formam uma ‘díade’ inseparável”9, pois:  

[...] se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições 

de segurança, também é necessário não esquecer que a certeza estática e 

definitiva acabaria por destruir a formulação de novas soluções mais adequadas 

à vida, e essa impossibilidade de inovar acabaria gerando a revolta e a 

insegurança. Chego mesmo a dizer que uma segurança absolutamente certa 

seria uma razão de insegurança, visto ser conatural ao homem – único ente 

dotado de liberdade e de poder de síntese – o impulso para a mudança e a 

perfectibilidade, o que Camus, sob outro ângulo, denomina “espírito de 

revolta”.10

Assim, tem-se outro elemento essencial para a compreensão da segurança 

jurídica, qual seja, a certeza. Desta forma, Osvaldo Ferreira de Melo esclarece que para 

atender às necessidade de segurança jurídica o direito escrito prevaleceu sobre o 

costume, tornando a positivação do Direito “um paradigma que teoricamente tínhamos 

um sistema sem lacunas, capaz de oferecer precisão ao atendimento do intérprete e do 

aplicador da lei”.11 E, segundo o autor, o ideal do Positivismo Jurídico é de “tudo no 

Estado e para o Estado, nada fora dele”. 12 Nesta perspectiva, observa-se que “a ordem 

escrita se sobrepõe a todos os padrões de legitimidade e justiça: o justo e o legítimo são 

valores que a lei transcreve e prescreve, e aquilo que a lei não alcança não é Direito”.13 

Assim, “o Normativismo se configura como um instrumento de conservação e 

reprodução da ordem jurídica instituída”.14 E tal, de uma forma ou de outra, implica em 

segurança jurídica para a manutenção do status quo. 

Extrai-se, à primeira vista, da Constituição da República Federativa do 

Brasil que a certeza da segurança jurídica está intimamente relacionada ao inciso 

                                                 
8   REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, p. 86. 
9   REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, p. 87. 
10   REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito, p. 87. 
11   MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica, p. 71-72. 
12   MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica, p. 72. 
13  MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica, p. 73. 
14  MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica, p. 73. 
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XXXVI do seu artigo 5º, que determina que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  

No mesmo sentido, a Lei de Introdução ao Código Civil afirma em seu 

artigo 6º que “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Em interpretação autêntica tem-se como 

ato jurídico perfeito aquele “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou” (§ 1º do artigo 6º da LICC); como direito adquirido “os direitos que o seu 

titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha 

termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem” (§ 2º do 

artigo 6º da LICC); e, coisa julgada como “a decisão judicial de que já não caiba 

recurso” (§ 3º do artigo 6º da LICC). 

J. J. Gomes Canotilho, corroborando a tese de que os conceitos de ato 

jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada estão relacionados com a segurança 

jurídica leciona: 

Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem 

formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus actos ou às 

decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, 

praticados ou tomadas de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os 

efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas 

normas. Estes princípios apontam basicamente para: (1) a proibição de leis 

retroactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a tendencial 

irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos de direitos. 15

Afirma, ainda, que os princípios da segurança e da confiança jurídica são 

inerentes ao Estado de Direito, ensejando uma dimensão objetiva da ordem jurídica, 

qual seja, “a durabilidade e permanência da própria ordem jurídica, da paz jurídico-

social e das situações jurídicas”16, sendo que outra “garantística jurídico-subjectiva dos 

cidadãos legitima a confiança na permanência das respectivas situações jurídicas”.17 

Extrai-se, portanto, que a proteção da confiança e a segurança jurídica exigem uma 

                                                 
15  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 373. 
16  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 374. 
17  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 374. 
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atuação Estatal que proteja os cidadãos das mudanças legais, que são necessárias para o 

desenvolvimento social.18

Canotilho afirma que as idéias nucleares do princípio da segurança 

jurídica desenvolvem-se em torno de dois conceitos: 

(1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez adoptadas, 

na forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estaduais não devem 

poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável alteração das 

mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente relevantes. 

(2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, 

fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por 

parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos. 19

Assim, temos agregados ao conceito de segurança jurídica a exigibilidade 

e a certeza de o direito seja estável e previsível. Contudo a estes elementos não são 

estanques, podendo-se acrescentar outro mais, que é a justiça.  

 

2 SEGURANÇA JURÍDICA E JUSTIÇA 

Antes da identificação do elemento justiça no conceito de segurança 

jurídica importa destacar a evolução na interpretação da Constituição. Isto implica no 

fato de que as cláusulas constitucionais dependem dos elementos do caso concreto para 

produzir uma solução “constitucionalmente adequada” ao problema a ser resolvido. Tal 

ocorre porque as ditas cláusulas possuem conteúdo aberto e principiológico, devendo ter 

como norte as idéias de justiça e a realização dos direitos fundamentais20. Desta forma, 

para Luís Roberto Barroso 

O sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição equilibrada de 

regras e princípios, nos quais as regras desempenham o papel referente à 

segurança jurídica – previsibilidade e objetividade das condutas – e os 

                                                 
18  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 375. 
19  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 380. 
20  BARROSO, Luís Roberto (org.). A nova Interpretação Constitucional, p. 332-338. 
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princípios, com sua flexibilidade, dão margem à realização da justiça no caso 

concreto21. 

Tal interpretação reforça a idéia de que as regras, especialmente no 

paradigma do Direito positivo, reforçam o entendimento acerca de segurança jurídica, 

valendo-se dos princípios para dar flexibilidade e realizar a justiça. 

Clèmerson Merlin Clève relaciona este novo momento de interpretação 

da constituição ao movimento/momento do neoconstitucionalismo. Destaca a ocorrência 

de uma mudança de paradigma: 

O importante, entretanto, é perceber a passagem de um paradigma, conhecido 

como paradigma do sujeito ou paradigma da consciência, para um outro, que 

chamamos de paradigma da linguagem. Nesse significativo momento, o Direito, 

que era compreendido como um objeto, e como tal era exterior ao sujeito 

cognoscente, passa a ser compreendido como algo que só tem sentido no campo 

da linguagem: é a linguagem que faz o objeto e sem ela não há objeto. 

Por conta dessa circunstância, a segurança jurídica não decorre mais apenas das 

características intrínsecas ao Direito, ao sistema normativo ou às próprias 

categorias jurídicas, e sim de uma bem fundada teoria da argumentação. Não 

houve uma superação de Kelsen, mas uma transposição de sua teoria: se o papel 

da ciência jurídica era definir uma moldura, e dentro dessa moldura qualquer 

solução seria aceitável, hoje nenhuma solução é aceitável sem argumentação. 

Uma carga argumentativa capaz de convencer, e não somente a autoridade, é 

imprescindível para justificar a legitimidade do discurso. A segurança jurídica, 

portanto, está no rigor da argumentação e da motivação, e não apenas na esfera 

do objeto do Direito que, fragmentado, sequer conforma um sistema. No campo 

da linguagem só se faz sistema por meio da atuação do operador jurídico. 22

Assim, acrescenta-se ao conceito de segurança jurídica, a partir do novo 

paradigma, segundo o autor, o “rigor da argumentação e da motivação”. 

Antonio Enrique Pérez Luño, estudando a obra de J. l. Mezquita del 

Cacho entitulada Seguridad jurídica y sistema cautelar, destaca que a segurança jurídica 
                                                 
21  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 

dogmática constitucional transformadora. p. 352. 
22  CLÈVE, Clèmerson Merlin. Estado Constitucional, Neoconstitucionalismo e Tributação. 

(conferência proferida no XVIII Congresso Brasileiro de Direito Tributário, promovido pelo Instituto 
Geraldo Ataliba – IDEPE). 
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é um valor e um princípio irrenunciável dos ordenamentos jurídicos democráticos23, até 

porque os ataques mais implacáveis contra a segurança jurídica foram realizados pelos 

sistemas totalitários24. 

Somente com a chegada do constitucionalismo democrático na cúpula 

das funções estatais de garantia dos direitos e liberdades individuais que a segurança 

jurídica se imuniza frente ao risco de sua manipulação, senão que se sucede um fator 

inevitável para a consecução dos valores de justiça e de paz social. Com isso a 

segurança jurídica assume a característica de componente e de promotora de justiça.25

Assumindo este papel de valor e princípio promove-se uma tríplice 

proteção: 

Inspiradora das relações em que a esfera pública se dão entre o Estado e os 

cidadãos; garante a autonomia da vontade nas relações jurídico-privadas; e 

impulsionadora da liberdade civil no terreno intermediário público/privado 

removendo os obstáculos que desvirtuam a liberdade entre desiguais, para o que 

se requer informação plena e garantias cautelares frente aos riscos de eventuais 

abusos. 26

Segundo Pérez Luño, há uma aproximação entre segurança e justiça. 

Trazendo as lições do alemão Erhard Denninger que afirma ter ocorrido um 

deslizamento da segurança jurídica para a segurança dos bens jurídicos como justiça 

social27, aduz que referida aproximação se produz a partir de uma união dos dois 

valores. 

O primeiro [segurança] deixa de identificar-se com a mera noção de legalidade 

ou de positividade do Direito, para conectar-se com aqueles bens jurídicos 

básicos cujo “asseguramento” se estima social e politicamente necessário. A 

justiça perde sua dimensão ideal e abstrata para incorporar as exigências 

                                                 
23  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 328. 
24  O autor cita como regimes totalitários os sistemas nazi-fascista e comunista “el de signo nazi-fascista, 

que la ha impugnado por su significación conformista y antiheroica; y el comunista, que la reputa um 
producto de la ideologia burguesa de orientación inequívocamente antiigualitaria”. (PÉREZ LUÑO, 
Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 331). 

25  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 331. 
26  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 332. 
27  “Von der Rechtssicherheit zur Rechtsgütersicherheit als sozialer Gerechtigkeit” (PÉREZ LUÑO, 

Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 335.) 
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igualitárias e democratizadoras que informam o seu conteúdo no Estado social 

de Direito. 28

Assim, propõe Pérez Luño, uma revisão das funções da segurança 

jurídica fundada em três aspectos: 

1º Permite dotar de uma base empírica as garantias de segurança, ao vinculá-las 

à obtenção de bens jurídicos concretos (vida, liberdade, saúde, qualidade de 

vida, segurança no trânsito...) 

2º Contribui para comprovar a eficácia do sistema de segurança ao pô-lo em 

relação com suas conseqüências no plano dos bens jurídicos cuja tutela se 

dirige. 

3º Legitima a função da segurança no Estado social e democrático de Direito 

como caminho operativo indispensável para a consecução dos grandes objetivos 

constitucionais. Em particular, orienta o trabalho legislativo ao estabelecimento 

de técnicas de proteção claras e justas dos bens jurídicos. 29

O autor destaca algumas críticas para o avanço desta revisão das funções 

da segurança jurídica: a) a imprecisão da noção de “bens jurídicos” e a amplidão dos 

bens que se julgam merecedores de tutela jurídica, tornando “insegura” uma segurança 

baseada em um conceito tão amplo e de perfis tão difusos; b) a imprecisão relacionada a 

interesses individuais ou sociais e coletivos, pois a identificação de bens jurídicos com 

interesses puramente individuais parece de difícil aceitação em um Estado social e 

democrático de Direito, igualmente uma versão transpersonalista ou estadista do bem 

jurídico, que o reduza ao interesse de quem detenha o poder político, é perigoso; c) o 

perigo estadista é potencializado pela concepção de Estado preventivo, onde o cidadão 

deixa de ser paulatinamente sujeito de direitos fundamentais para ser destinatário de 

deveres fundamentais. 30

Para evitar tais perigos, Pérez Luño destaca que a segurança dos bens 

jurídicos deveriam atender às seguintes exigências: 1º a superação do equívoco e a 

ambigüidade deste termo ocorre quando se identifica com valores constitucionalmente 

proclamados pelo Estado de Direito, tendo sua materialização definitiva no próprio 

                                                 
28  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 335. 
29  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 336. 
30  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 336-337. 
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sistema dos direitos fundamentais; 2º a organização dos direitos fundamentais no Estado 

social de Direito supera a tensão entre a concepção individualista e transpersonalista, 

pois os bens jurídicos tendem a possibilitar a integração plena e simultânea entre as 

exigências sociais e pessoais; 3º a estruturação do Estado social de Direito que responda 

a princípios do pluralismo e da participação democrática evitará a involução autoritária 

do Estado prevenção, pois em uma sociedade democrática e pluralista os valores, bens 

ou direitos fundamentais não podem ser o produto de uma imposição arbitrária de um 

grupo ideológico, senão o resultado de um consenso intersubjetivo edificado sobre 

pressupostos procedimentais imparciais e a partir do sistema de necessidades humanas 

fundamentais.31

Percebe-se, pelo exposto, que a segurança jurídica compõe o valor 

justiça, fundindo-se a partir da realização das garantias da realização dos direitos 

fundamentais constitucionalmente assegurados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conclusão, observa-se que a característica da norma jurídica ser 

bilateral-atributiva resulta no direito de exigibilidade desta norma, segundo afirma 

Osvaldo Ferreira de Melo. Entretanto para o exercício de tal exigência devem-se prover 

meios necessários para garantir este direito, conforme o referido autor catarinense. 

Aliado a esta característica tem-se a díade “certeza e segurança” de 

Miguel Reale, afirmando que quanto mais certo o direito mais seguro este também o é. 

Incorpora-se, neste momento, a segurança e certeza que o Positivismo Jurídico agrega, 

tomando o devido cuidado de não fazer sobrepor a ordem escrita sobre preceitos de 

legitimidade e justiça. 

Nos termos do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, 

acrescenta-se que decorre da necessidade de segurança jurídica o respeito ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Segundo a lição de J. J. Gomes 

Canotilho a estabilidade e a previsibilidade são idéias nucleares do princípio da 

segurança jurídica. 

                                                 
31  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar, p. 337-338. 
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Aliando a nova interpretação constitucional, desenvolvida nas últimas 

décadas, é reforçada a idéia de que os princípios constitucionais dão flexibilidade ao 

direito e realizam a justiça, conforme os ensinamentos de Luís Roberto Barroso. 

Segundo Clèmerson Merlin Clève, o novo paradigma da linguagem – em que o direito 

somente tem sentido no campo da linguagem – acrescentar à noção de segurança 

jurídica rigor da argumentação e da motivação. 

Assim, com o constitucionalismo democrático, a segurança jurídica, na 

visão de Antonio Enrique Pérez Luño, assume a característica de componente e de 

promotora de justiça. Portanto não se deve dissociar a justiça da segurança jurídica, 

unindo-se os dois valores – justiça e segurança. 

Portanto, colacionando os elementos aqui abordados pode-se conceituar 

segurança jurídica como a garantia da exigibilidade de direito certo estável e previsível, 

devidamente justificado e motivado com vistas à realização da justiça. 
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SCHMITT, EICHMANN E O DIREITO 

 

Gustavo Silveira Siqueira∗

“Justice must not only be done must be seen to be done” 

Arendt 

 

 

RESUMO 

Partindo da descrição de Hannah Arendt do julgamento de Adolf Eichmann, o autor 

procura correlacionar a teoria jurídica de Carl Schmitt com as ações nazistas na 

Alemanha no período da Segunda Grande Guerra. Diante da constatação de Arendt da 

incapacidade de distinguir o certo do errado, da incapacidade de pensar, que elevou os 

nazistas a praticarem crimes sem precedentes, jamais vistos na história humana, e que 

acarretaram com as condenações em Nuremberg e Jerusalém, procura-se trazer a tona 

uma difícil questão: até quando é possível distingui o certo do errado? Até quando o 

cidadão pode parar para pensar e verificar se o direito positivo deve ser obedecido 

fielmente ou deve ser motivo de questionamentos de justiça. 

 

PALAVRAS CHAVES 

SCHMITT; EICHMANN; ARENDT; CERTO E ERRADO. 

 

ABSTRACT 

Starting by Hannah Arendt`s description of the Adolf Eichmann`s judgment, the author 

tries to relate the juridical theory of Carl Schmitt with the Nazi’s acts in Germany in the 

period of the Second War.  In front of the Arendt’s verification of the incapableness to 

distinct right and wrong, the incapacity to think, that has made the nazis to do crimes 

without precedents, never seen in the human history, causing the Nuremberg and 

Jerusalem condemnation, it seeks to rise a difficult question: until when is it possible to 

discern right to wrong? Until when can a citizen stop to think and examine if the 

positive law must be obeyed blindly or must be a motive of questions of justice. 
                                                 
∗ Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direito 
do Estado pela Universidade Estadual de Londrina (2005). Especialista em Filosofia Política e Jurídica 
pela mesma Universidade (2006). Professor colaborador junto ao departamento de Direito de Estado da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR (2006). Email: gsique@yahoo.com.br. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende fazer uma relação entre a teoria do direito de Carl 

Schmitt, principalmente a partir de dois escritos publicados no ano de 1934, “Sobre os 

três tipos do pensamento jurídico” e “O Führer protege o direito”, e a sua correlação 

com o pensamento nazista, sobretudo o descrito no julgamento de Otto Adolf 

Eichmann, por Hannah Arendt.  

Procura-se, a partir daí, verificar como incapacidade de refletir sobre a lei, ou a 

aceitação pura e simples da norma positiva pode inviabilizar, como aconteceu na 

Alemanha nazista da década de 30 e 40, a realização da justiça como elemento essencial 

e talvez até superior ao direito. Tenta-se demonstrar que o cumprimento da lei deve vir 

acompanhado de um sentimento de justiça, um sentimento que o interprete da lei e o 

jurista jamais podem perder de vista, sob pena de agirem contra o direito. 

 Vai-se analisar até quando a legitimidade do direito, as suas diversas visões, e 

como esta pode afetar a capacidade de julgar das pessoas.  Depara-se então com a 

instigante questão, que não se pretende resolver aqui, mas apenas trazer algumas 

elucidações: é possível distinguir o certo do errado? Será que todos os seres humanos 

são capazes de decidir esta questão e até quando esta é uma questão que pode ser 

respondida quando não se tem um direito positivo para se basear, ou quando a resposta 

pode conflitar com o próprio direito positivo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Contextualização 

 

 Carl Schmitt foi um dos mais importantes juristas de República de Weimar, 

nasceu em 1888, na cidade de Plettenberg, estudou direito em Berlim, Munique e 
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Estrasburgo, graduando-se em 1910.1 Manteve uma aversão conservadora ao nazismo 

até 1933, quando foi convidado a colaborar com o partido por Martin Heidegger em 22 

de Abril, filiando-se ao então partido nacional-socialista em 1o de Maio do mesmo ano.2 

O impacto da sua filiação ao partido pode ser visualizado nas obras que serão analisadas 

doravante, entretanto, é visível a coerência de pensamento entre seus escritos anteriores 

e posteriores a sua filiação ao partido nazista. A teoria do soberano de Schmitt pode ser 

percebida desde os escritos da década de 20, mas após sua filiação ao partido, percebe-

se que a mesma é voltada claramente para a defesa das idéias nazistas e a 

fundamentação teoria do regime. 

 Mesmo escrevendo textos defendendo o partido e a legalidade e legitimidade do 

Führer, mesmo escrevendo obras anti-semitas, Carl Schmitt foi visto como um 

oportunista por parte dos nazistas, chegando-se até a cogitar-se seu envio para um 

campo de concentração3. Em 1936 as acusações e criticas cessam sob a condição de 

Schmitt manter-se no silêncio absoluto sobre temas relacionados a política interna, 

levando o jurista ao anonimato até o final da Segunda Grande Guerra, o que não 

impediu o mesmo de ser Julgado pelo Tribunal de Nuremberg4. 

 Otto Adolf Eichmann foi membro do Partido Social Socialista Alemão, 

chegando ao posto de tenente-coronel da SS (Schutzstafeln) do governo nazista5 onde 

sua função era cuidar dos transportes dos judeus nos anos das décadas de 30 e 40 

durante o regime nazista na Alemanha. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra 

Mundial, Eichmann foge da Alemanha e acaba vivendo por fim na Argentina, onde é 

seqüestrado por agentes do serviço secreto de Israel e levado para ser julgado por crimes 

de Guerra em Jerusalém.  

 Eichmann era acusado de ser uma das principais engrenagens dos nazistas 

quando da realização da chamada “Solução Final”6.  A acusação que pairava sobre 

Eichmann é que, mesmo ciente das suas ações, ele embarcou milhares de judeus 

inocentes para serem mortos nos campos de concentração e extermínio que os nazistas 

mantinham na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Sua atuação estendia-
                                                 
1 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a fundamentação do direito. São Paulo: Max 
Limonad, 2001, p. 26. 
2 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ibidem, p. 29. 
3 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ibidem, p. 36. 
4 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ibidem, p. 37. 
5 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José 
Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 43. 
6 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 170. 
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se a quase toda a Europa: Eichmann era enviado para os paises dominados pelo Reich, 

“retirava” os judeus destes paises e os enviava para onde eles pudessem servir aos fins 

do governo nazista. No curso do seu julgamento em Jerusalém, ele confessa que sabia 

que estava transportando os judeus para a morte, pois já tinha visto o horror dos campos 

de concentração7, mas que, entretanto, era apenas um dente na engrenagem nazista8, 

agia sempre obedecendo a lei9, que para ele, eram as palavras do Führer10. Eichmann foi 

condenado à morte e executado em Jerusalém. 

 

2.2 A teoria do direito de Carl Schmitt 

 

 Inicialmente vale a pena frisar que o presente artigo não pretende a analisar toda 

a teoria do direito de Carl Schmitt, resume-se aqui a um corte metodológico para se 

estudar mais especificamente apenas duas obras da grande e importante bibliografia 

deste autor. Como dito anteriormente vai-se concentrar primordialmente em duas 

obras de Schmitt do ano de 1934: “Sobre os três tipos do pensamento jurídico” e “O 

Führer protege o direito”. 

 Em 1914 na sua obra “O valor do Estado e o significado do individuo”, Schmitt 

já prescrevia que cabe ao Estado estabelecer o direito e que este Estado não poderia 

admitir oposição e que nenhum individuo dentro dele teria autonomia11, percebe-se 

assim, desde o inicio de suas obras uma exaltação ao Estado e um cento menosprezo a 

figura do individuo cidadão. 

 A exaltação ao Estado na obra de Schmitt é influenciada pela diminuição de 

poderes de decisão do governo Alemão naquela época. As crises políticas, das 

obrigações que o governo sofria face os tratados pós-Primeira Guerra, conjugaram um 

certo fracionamento do poder do Estado, fatos que levaram Schmitt a teorizar 

defendendo o Estado Soberano. Da mesma forma percebe-se que “o quadro político de 

Weimar marcado por uma forte divisão de forças políticas no seio do Parlamento 

também influenciará diretamente Schmitt em seus estudos sobre o hamletismo político 

                                                 
7 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 103, 104 e 117. 
8 RIBAS, Christina Miranda. Justiça em tempos sombrios: a justiça no pensamento de Hannah Arendt. 
Ponta Grossa: Editora UEPG, 2005, p. 33. 
9 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 152. 
10 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 165. 
11 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ibidem, p. 26. 
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(ou incapacidade do Estado decidir) e o uso dos poderes de exceção pelo governante”.12 

Assim é fato a grande marca da teoria do soberano de Schmitt: “soberano é aquele que 

decide no Estado de exceção”. 

 Schmitt13 acredita que o Estado, o rei, não pode ser limitado por nenhuma 

norma, devendo o rei “ter em si certas qualidades de ordenamento, imutáveis, mas 

concretas”, ou seja, para Schmitt o direito não pode limitar o rei, o rei como ser 

supremo e soberano deve criar o direito e portar-se superiormente a lei. Schmitt 

encontra o último fundamento jurídico de todas as normas em um processo volitivo, ou 

seja, em uma decisão, sendo assim o direito não pode ser derivado de outras normas 

(como quer Kelsen). O direito é derivado de uma decisão “qualificada” de uma decisão 

da autoridade ou do soberano, pois não é qualquer decisão que pode criar o direito. Esta 

é a teoria decisionista de Schmitt, que não admite nenhuma norma hierarquicamente 

acima do soberano, onde o direito é criado pela decisão do soberano. 

 Citando Hobbes, que ele qualifica com o “clássico raciocínio decisionista”, 

Schmitt afirma que na teoria hobbesiana, “todo e qualquer direito, todas as 

interpretações das leis, todos os ordenamentos são para ele decisões do soberano e o 

soberano não é um monarca legitimo ou uma instancia competente, mas justamente 

aquele que decide soberanamente”.14 Sendo assim, na interpretação que o jurista alemão 

faz de Hobbes, na sua teoria todo o direito, toda a sua aplicação, integração e 

interpretação viriam do soberano. Schmitt acredita que na teoria de Hobbes a produção 

do ordenamento não pode ser derivada nem do conteúdo, nem de uma norma pré-

existente, mas sim da decisão do soberano, que é o inicio absoluto, nascendo ela da 

desordem e do “nada normativo”15. 

 Prescreve Schmitt que o grande Leviatã engole todos os outros ordenamentos 

jurídicos e monopoliza o direito junto ao legislador estatal, buscando construir este 

ordenamento “a partir de um nada em termos de ordenamento e comunidade”16, onde o 

                                                 
12 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Ibidem, p. 27. 
13 SCHMITT, Carl. Sobre os três tipos do pensamento jurídico in MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. 
Carl Schmitt e a fundamentação do direito. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 170-171. 
14 SCHMITT, Carl. Ibidem, p. 181. 
15 SCHMITT, Carl. Ibidem, p. 181-182. 
16 Por mais que Schmitt diga que na teoria de Hobbes o Estado seja formado através de uma “nada em 
termos de ordenamento e comunidade” é interessante citar uma passagem da obra de Fioravanti, 
introduzindo uma citação ao Levitã, descrita na obra de FIORAVANTI, Maurizio. Constitución: De la 
Antigüedad a nuestros días. Traducción de Manuel Martínez Neira. Madrid: Trotta, 2001, p. 78, onde 
Hobbes cita a existência de uma lei fundamental: “En un pasaje justamente célebre, Hobbes considera 
esta operación de individualizar al soberano y a sus irrevocables poderes como la única y verdadera gran 
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consenso causador do Estado só é possível por meio do grande soberano, cujo poder se 

origina desse consenso geral, que o soberano mesmo causa e possibilita por meio da sua 

onipotência estatal e da decisão17. 

 O Estado para Schmitt então não detém mais o monopólio político, ele é “apenas 

um órgão do líder comandante [Führer] do movimento”18, pois é no Führer que estão 

vivas  todas as experiências e advertências da história do destrate alemão, e é isto que 

lhe dá o “direito e a força para fundar um novo Estado e uma nova ordem”19. O Führer 

protege o direito, pois ele cria o direito sem medições, por força da sua liderança como 

Juiz Supremo20.  

Percebe-se então que o Führer passa a ser toda a personificação do direito e do 

Estado na teoria de Schmitt, o Führer é o órgão máximo, superior a tudo, que vai trazer 

a justiça para os cidadãos. Além de personificação do poder legislativo, o Führer 

também é um juiz, agindo ele sempre como “juiz supremo do povo”, protetor do direito 

e do povo alemão. 

Schmitt concentra no Führer todo o Estado que a doutrina chama de moderno. O 

Führer é o poder executivo, legislativo e judiciário. É do Führer que brota o direito que 

nasce o direito legitimo e legal, são através das suas decisões que se faz a justiça. O 

Führer pode tudo, nada é superior a ele. 

 

2.3 O pensamento de Eichmann descrito por Hannah Arendt 

 

É através da descrição que Hannah Arendt analisa-se o pensamento de Eichmann 

e a influência do pensamento de Schmitt em suas ações. 

                                                                                                                                               
necesidad de la asociación política, la única y verdadera ley fundamental: [...] ley fundamental es en todo 
Estado aquella que, si anula, el Estado se derrumba y disuelve por completo, lo mismo que un edificio 
cuyos cimientos son destruidos. Por tanto, una ley fundamental es aquella en virtud de la cual los súbditos 
están obligados a mantener todo poder dado al soberano, ya se éste monarca o una asamblea soberana, sin 
e cual el Estado no puede subsistir”. É possível perceber que Hobbes fala na existência de uma lei 
fundamental, e que ele assevera que o Estado pode ser governado por um monarca ou por uma assembléia 
soberana. 
17 SCHMITT, Carl. Ibidem, p. 193. 
18 SCHMITT, Carl. Ibidem, p. 216. 
19 SCHMITT, Carl. O Führer protege o direito in MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a 
fundamentação do direito. Tradução de Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 220. 
20 SCHMITT, Carl. Ibidem, p. 220. 
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Não se sabe se Eichmann teve contato com os artigos ou as obras de Carl 

Schmitt, entretanto o que importante é para o presente artigo é a analise das suas 

condutas de acordo com as teorias de Schmitt apresentadas acima. 

Fica claro no relato feito por Arendt que para Eichmann, a lei tinha uma fonte 

única: as palavras do Führer. Além de se considerar um cidadão cumpridor das leis, 

agindo sempre por dever21, por obediência as normas, Eichmann demonstra claramente 

seu conhecimento do sistema jurídico nazistas em uma passagem descrita muito bem 

descrita por Arendt: Em outubro de 1944 com o avanço das tropas aliadas sobre as 

regiões dominadas pelo eixo, Himmler, o oficial segundo no comando, submetido 

apenas as ordens de Hitler, determinou que os campos de concentração fossem 

desativados e matança de judeus fosse suspensa. Eichmann declarou no seu julgamento 

em Jerusalém, que não obedeceu a ordem do seu superior, pois sabia que a mesma iria 

contra as decisões do Führer, e “as palavras do Führer tinham força de lei”, não 

precisando se quer serem escritas22. 

Desta forma, é possível dizer, que para Eichmann, assim como exemplo de toda 

uma nação que seguiu a ideologia nazista, as palavras de Hitler eram fonte de normas 

jurídicas legais e legitimas, que não precisavam de referendum ou analise de ninguém. 

Foram seguindo as ordens de Hitler, que os nazistas cometeram os crimes mais 

barbáries da historia da humanidade, crimes sem precedentes, em um flagrante ataque a 

status humano da diversidade23. Acredita-se que os nazistas e seus aliados massacraram 

mais de 4,8 milhões de judeus24, crimes que a corte de Jerusalém não soube interpretar, 

entender25 e que resultaram em uma sentença decepcionante26 nas palavras de Hannah 

Arendt. 

                                                 
21 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 153. 
22 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 164-165. 
23 RIBAS, Christina Miranda. Ibidem, p. 35. 
24HERZIG, Steve. A “Solução Final” – Nunca mais. Disponível em <www.beth-
shalom.com.br/artigos/solucaofinal.shtml >  Acesso em 03 junho 2007. 
25 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 297. 
26 Em carta enviada para Karl Jaspers, datada de 30 de Dezembro de 1961, citada por RIBAS, Christina 
Miranda. Ibidem, p. 123, Hannah Arendt acredita que o veredicto da corte de Jerusalém foi inteiramente 
decepcionante, explicando a autora, que Arendt apresenta o seu próprio veredicto do caso, não invocando 
nenhuma lei, nenhum precedente, nem principio ou conceito jurídico. O veredicto de Arendt seria 
baseado em termos de senso comum, buscando um critério de comunicabilidade e levando claramente em 
conta a pluralidade humana. 
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Por mais monstruosos ou bárbaros que fossem seus atos, Arendt afirma que os 

autores destes não eram nem monstros, nem demônios27, mas eram pessoas 

caracterizadas por uma “curiosa e bastante autêntica incapacidade para pensar”28. Ela 

não acredita que a capacidade de pensar esteja ligada a inteligência ou não da pessoa.  

Para Arendt a capacidade de distinguir o certo do errado tem alguma relação com a 

habilidade humana para pensar, sendo possível exigir de toda pessoa sã, inteligente ou 

ignorante, a realização desta capacidade. O mais assustador então era que não era 

necessário possuir um “coração perverso” para fazer o mal, pessoas normais, que não 

parassem para pensar ou julgar suas ações podiam cometer os crimes mais assombrosos 

da história da humanidade. 

É singular o pensamento de Hannah Arendt, quando da análise da conduta de 

Eichmann e de outros nazistas em relação ao direito. Quando alguns destes afirmaram 

que estavam cumprindo ordens do Führer e que por isto não poderiam ser punidos, que 

a ação deles estava dentro da legalidade, ela trás um contorno que nem mesmo o 

Tribunal de Nuremberg ou de Jerusalém conseguiu entender. Para ela, foi a própria 

obediência a lei que tornou os nazistas criminosos29, e talvez mais importante que isto, 

eles não souberam diferenciar o certo do errado. Foi a falta desta faculdade que os levou 

a seguir as regras de Hitler, e esta é a causa pelos quais eles se tornaram responsáveis e 

deveriam ser julgados.   

Arendt acreditava que os seres humanos “sejam capazes de diferenciar o certo 

do errado mesmo quando tudo o que têm para guia-los seja seu próprio juízo30”. Daí a 

importância do pensamento: mesmo quando se cumpre a lei, mesmo quando se age na 

aparente legalidade, é necessário parar para pensar, é necessária a reflexão, para 

perceber se o direito positivo, a lei, ou a sua aplicação está buscando o fim da justiça. 

Mesmo quando se cumpre a lei é importante se pensar sobre o certo e o errado. O ser 

humano não pode perder a sua faculdade de pensar e conseqüente de julgar. Para Arendt 

este é o ponto central das ações criminosas efetuadas pelos nazistas. Eles não eram 

monstros, como se esperava que Eichmann fosse, eles apenas não refletiam sobre suas 

                                                 
27 ARENDT, Hannah A dignidade da política. Tradução de Helena Martins e outros. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2002, p. 145. 
28 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 145. 
29 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José 
Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 167. 
30 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 318. 
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ações, agiam de acordo com a lei, que eles acreditavam que se era justa, pois não 

exercitavam o julgar sobre ela. 

O direito deve ser instrumento de realização da justiça e todos seres humanos 

nas suas condições normais de lucidez sabem distingui o certo do errado. Um ladrão 

sabe que o que ele faz é errado, mesmo que aja assim por milênios. Todos têm esta 

capacidade. Mas quando o direito positivo é elaborado na antítese da justiça, na linha do 

torto, é daí que os cidadãos devem se levantar contra o direito, pois ele deve servir para 

algo muito mais valioso e raro para a sociedade que é a justiça. 

 

2.4 A legitimidade do Direito e o pensamento nazista 

 

A aceitação das palavras do Führer como as leis supremas da Alemanha nazista 

são fatos demonstrados pelos depoimentos de Hannah Arendt no julgamento de 

Eichmann e juridicamente fundamentados por diversas teorias da época, entre uma 

delas, a enunciada aqui de Carl Schmitt. 

Os nazistas cumpriam as ordens do Führer em um algo grau de fidelidade e 

consentimento. Percebe-se que não havia preocupação dos então seguidores do nazismo, 

com o conteúdo das normas, por mais assombrosas que elas poderiam ser, era 

necessário cumprir as leis que vinham do soberano. Esta aceitação cega e inquestionável 

das normas demonstra uma flagrante deficiência na capacidade de pensar e julgar das 

pessoas. Poderia-se dizer que os mesmos eram tutelados por Führer, em uma flagrante 

situação de menoridade. 

Para Kant o primeiro elemento necessário para a busca do esclarecimento é a 

liberdade31. O cidadão livre pode fazer o uso público da razão, discutir com seus iguais 

e encontrar o conhecimento tão necessário para a fuga da menoridade32. A liberdade é 

então elemento essencial para o encontro do esclarecimento. Assim, apenas o homem 

com liberdade de pensar, com liberdade para ter acesso ao conhecimento pode libertar-

se da menoridade e encontrar o esclarecimento. 

O esclarecimento, como uma forma de sair da menoridade, também é um 

processo de transformação do homem tutelado em homem esclarecido. E é através do 

                                                 
31 KANT, Imanuel. Textos Seletos. 2ª ed. Tradução de Floriano de Souza Fernandes. Petrópolis: Vozes, 
1985, 104. 
32 KANT, Imanuel, Ibidem, p. 104. 
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uso público da razão, deste instrumento de diálogo entre os homens, que o ser humano 

consegue, através da vivência com os outros homens emancipar-se, e buscar o 

esclarecimento. Esclarecimento é então, o ideal emancipatório da razão humana, ele dá 

condições para homem conseguir emancipar-se dos tutores e sair da condição de 

menoridade. 

No mundo contemporâneo homem tutelado é aquele submisso e vítima dos 

sistemas, os quais determinam o que o mesmo deve consumir, o que ele deve fazer, 

como o mesmo deve ser portar. São estes sistemas que determinam o “certo” e o 

“errado”. O homem esclarecido emerge deste mar de lama e decide por ele próprio o 

que ele quer para si, o homem esclarecido, sabe distinguir o que para ele é certo e o que 

para ele é errado. 

Para Kant o homem não pode renunciar ao esclarecimento, pois este é um direito 

sagrado da humanidade, não podendo nem mesmo um governante decidir sobre o 

esclarecimento de seu povo33. Lembre-se ainda que o governante deve ser fonte para a 

busca do esclarecimento, como “vontade de todo o povo”, de modo que o governante 

não pode retirar do povo um direito sagrado, o direito de escolher o seu próprio 

destino34.  

A rejeição do esclarecimento por parte do governo ao povo, a rejeição deste 

ideal emancipatório, leva a uma crise na educação35, onde o não pensar passa a fazer 

parte de uma política governamental. Daí a importância do esclarecimento, do 

pensamento emancipatório, também como uma forma de liberdade (e também) de 

educação. 

Apenas um Estado com cidadãos esclarecidos pode encontrar uma teoria para a 

legitimidade do direito. 

O totalitarismo tem como uma das suas principais características a invasão da 

vida privada e publica do cidadão. Ele impede o uso público da razão do cidadão e 

elimina a liberdade do mesmo. Aquele que se manifesta contra o governo totalitário é 

inimigo do Estado e deve ser eliminado. No totalitarismo não há respeito às opiniões 

divergentes, sendo seu maior inimigo, a discussão, a liberdade de pensar e agir. 
                                                 
33 KANT, Imanuel, Ibidem, p. 110. 
34 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 9ª ed. Tradução de Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 
p. 100. 
35 OLIVEIRA, Avelino da Rosa Oliveira, OLIVEIRA, Juliana Damasceno de.  Educação na crise da 
racionalidade. Pelotas: disponível no site <www.propesq.ufrsgs.br> e no site 
<http://www.forumpaulofreire.com.br> na data de 24 de fevereiro de 2006, p. 07. 
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Daí pode-se questionar se as leis nazistas eram legitimas. Elas eram aceitas e 

incontestadas naquele Estado. Porém, não existia no Estado totalitário condições para 

que os cidadãos pudessem questionar as leis, não havia liberdade de participação ou 

discussão e o totalitarismo impunha aos cidadãos que não se opusessem uma condição 

de menoridade que refletiria nas suas capacidades de pensar ou julgar. 

Usada, na Idade Média, como conceito jurídico para defesa das tiranias36, o 

conceito de legitimidade, no inicio do Estado Moderno, com a ascensão da burguesia, 

passa por uma transformação, onde se questiona a legitimidade real, divina e a mesma 

para ser reivindicada pelo povo em um visão democrática do direito37. O poder pertence 

ao povo e não mais ao monarca que está no governo do Estado. Interessante é a visão de 

Max Weber sobre a legitimidade do direito. Weber acredita que a legitimidade do 

direito está relacionada com a fé da legalidade do mesmo, estando a legitimidade ligada 

à instituição de poder formal e a eficácia deste ordenamento, ou seja, a legitimidade é 

construída através da legalidade, na sua crença e na sua validade social38. Para Weber 

não importa a participação popular na elaboração da norma, ou até o mesmo o conteúdo 

dela. Importa que ela advenha de um poder legal e seja eficaz. Por este ponto de vista, o 

direito nazista era legal: adivinha do governo legalmente constituído e tinha eficácia 

social indiscutivelmente. Mas como foi justamente este direito legal (e legitimo?) que 

tornou os nazistas criminosos, não é possível aceitar uma teoria de legitimação do 

direito que viabilize, mais uma vez, a barbárie, é necessário que o povo seja responsável 

pelo direito, é necessário que o povo e legitime. 

Desta forma os conceitos atuais de legitimidade do ordenamento jurídico vêm 

das teorias políticas contrarias ao pode absoluto do Estado, podendo-se dizer que é a 

legitimidade que deve construir um ordenamento jurídico democrático, através do poder 

da sociedade, sempre se pautando em um respeito, em uma autoridade, que se chama 

Estado39. Veja-se assim, que a atuação do Estado é pautada na autoridade, no respeito a 

sua construção, todavia, este deve ser legitimado, assim como o ordenamento jurídico, 

pela sociedade. Assim é necessária a distinção dos conceitos de legalidade e 

                                                 
36 LUHMAN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Tradução de Maria da Conceição Corte-Real. 
Brasília: UNB, 1980, p. 29. 
37 ARROYO, Juan Carlos Velasco. La Teoría Discursiva del Derecho: sistema jurídico y democracia en 
Habermas. Madri: Boletín oficial del Estado y Centro de Estudos Políticos y Constitucionales, 2000, p. 
143. 
38 GÓMEZ, Enrique Serrano. Legitimación y Racionalización. Barcelona: Anthropos, 1994. 
39 ARROYO, Juan Carlos Velasco. Ibidem, p. 143-144. 
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legitimidade, distinção esta, que foi desenvolvida somente na França do século XVIII, 

com as discussões políticas, pós-revolucionárias, onde esta diferenciação ganhou 

importância e tornou-se clara40. 

Ou seja, na Alemanha nazista do período anterior a Segunda Grande Guerra, já 

existia a noção para se diferenciar os diversos conceitos de legitimidade do direito. 

Pode-se dizer que o direito nazista era legitimo41 por que advinha do “soberano”, como 

demonstram as teorias de Schmitt acima ou até mesmo de Max Weber, ou pode-se dizer 

que ele era ilegítimo, pois não advinha da sociedade e sim do Führer.  

Percebe-se daí dois elementos que se fizesse possível para que este direito, sem 

legitimidade, no sentido da ausência da participação da sociedade na sua elaboração, 

fosse fielmente cumprido e executado seja qual fosse o seu conteúdo. Primeiro a 

gigantesca força do Estado totalitário Alemão que exterminava a liberdade dos cidadãos 

contrários ao regime, impossibilitando ou tornado ínfima a propagação de idéias 

contrarias ao nazismo e as perseguições violentas aqueles que o tentavam. 

Segundo a incapacidade destes agentes do nazismo, de refletirem sobre seus atos 

e sobre as normas que estavam cumprindo. Estes “tutelados de Hitler” não 

questionavam suas ordens, apenas as cumpriam cegamente. Tais cidadãos, assim como 

Eichmann, tinham sim a capacidade de distinguir o certo do errado, mas não o fizeram e 

este foi o motivo pelos quais os mesmos deveriam ser condenados. Como Arendt 

demonstrou em seu livro, resistir era possível, era possível não aderir ao nazismo e não 

compactuar com suas ações. Provavelmente aqueles que não aderiram ao regime, ou se 

recusaram a praticar determinados atos de barbárie, tenham utilizado a capacidade de 

julgar, e mesmo tendo suas vozes suprimidas ou tornadas inauditas pelo Estado 

totalitário não se subjugaram, saíram da menoridade ao não-agir. Foi a não-ação, a não 

participação, a recusa de participar do regime ou das barbáries a demonstração do agir 

certo, mesmo que este certo fosse contrário a lei, ao direito positivo. Arendt demonstra 

muito bem isto ao descrever que no Terceiro Reich “o Mal perderá a qualidade pela 

qual a maior parte das pessoas o reconhecem – a qualidade da tentação”, as pessoas 

                                                 
40 WOLKMER, Antônio Carlos. Pressupostos de Legitimação para se pensar a Justiça e o Pluralismo no 
Direito in MERLE e Jean-Christophe, MOREIRA, Luiz (Org.). Direito e Legitimidade. São Paulo: 
Landy, 2003, p. 417. 
41 Hans Kelsen, perseguido pelo nazismo e exilado nos Estados Unidos reconheceu, que por mais injusto 
e imoral que se considerasse o direito nazista era válido e legitimo, na sua teorização. FERRAZ JÚNIOR, 
Tércio Sampaio. Por que ler Kelsen, hoje in COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 4a ed. São 
Paulo, Saraiva, 2007, p. XVII. 
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eram tentadas a não praticar o mal, eram tentadas a não matar, a não deixar seus 

vizinhos partirem para a destruição42. Como o mal era o licito, a tentação era cometer o 

ilícito, era usar a faculdade de julgar, o esclarecimento e se insurgir contra a lei, contra o 

Estado, para fazer o certo. 

 

2.5 É possível distinguir o certo do errado? 

 

Eichmann declarou em seu julgamento que “tinha vivido toda a sua vida de 

acordo com a definição kantiana do dever”, que seus atos eram de um cidadão 

respeitador das leis, e que ele cumpria o seu dever, obedecia a lei43. 

Sim, sem dúvida Eichmann era um cidadão cumpridor das leis e das normas. 

Mas o motivo que o levou a condenação não foi a ilegalidade das suas ações, mas a 

legalidade. A própria lei tornou Eichmann um criminoso. Mas como? 

As leis nazistas violavam princípios básicos da humanidade, já descritos por 

Kant mais de 100 anos antes. Para Kant os seres racionais, que ele chama de pessoas, 

devem ser tratados como um fim em si mesmo44, ou seja, os homens, a humanidade 

deve ser tratada não como meio para chegar-se a determinado fim, mas como o próprio 

fim. 

O primeiro crime das ações legais de Eichmann, por mais contraditória que 

possa parecer esta frase, era este: tratar as vitimas do nazismo, as pessoas, como 

instrumento, como meios para alcançar os vergonhosos fins do Führer. 

A razão é inerente a todos os seres humanos em condições normais de saúde 

mental. É através da razão que se pode distinguir o certo do errado. E é através da razão 

que Kant formula o imperativo categórico: “age apenas segundo uma máxima tal que 

possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”45. Devendo o homem agir 

de tal forma que a sua ação possa servir de exemplo para toda humanidade de uma 

forma que ela possa se tornar uma lei universal. Este foi o segundo crime de Eichmann. 

As leis nazistas jamais poderiam se tornar universais visto que as mesmas postulavam 

                                                 
42 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 167. 
43 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 152-153. 
44 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: 
Edições 70, 1960, p. 68. 
45 KANT, Immanuel. Ibidem, p. 59. 
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ações, que sem dúvida fundamentariam a destruição de toda humanidade, ou como quer 

Arendt, destruíram uma das características da condição humana, a diversidade. 

Uma lei que prescreve o extermínio da humanidade, não é uma lei que pode ser 

universalizada, não é uma lei coberta pela razão. Kant entende isto ao formular o 

imperativo prático: “age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca como 

simplesmente meio”46. 

Daí a importância do cidadão ser ao mesmo tempo cumpridor e elaborador da 

lei, coisa que o totalitarismo não permite. Quando o cidadão é elaborador da lei, ele a 

legitima e a cumpre por dever, pois estaria negando a si mesmo, se desrespeitasse a lei 

que ele mesmo criou. 

Arendt acredita que a capacidade de pensar é inerente a todos os seres 

humanos47, assim pode-se exigir de todo homem, que utilize esta capacidade, para 

julgar o certo e o errado, mesmo que muitas vezes este julgamento tenha que ser feito 

sem o apoio do direito positivo ou fosse oposto a opinião de todos ao seu redor. Isto 

ocorreu na Alemanha nazista, segundo Arendt, onde alguns poucos foram capazes de 

diferenciar o certo do errado, baseando-se apenas em seus julgamentos, pois se decidiu 

sem nenhuma regra48. Para julgar sem o apoio de uma regra geral, é preciso pensar por 

si mesmo, colocar-se no lugar dos outros, realizando esta faculdade como um membro 

da comunidade49. Para Arendt é comum as pessoas se acostumarem as jamais decidir 

por si próprios50, é comum as pessoas deixarem de pensar, de julgar, e serem tuteladas 

pelas leis ou pelo Estado. É mais fácil e, porém, mais perigoso apenas aceitar as normas 

estatais, sem questionar o seu conteúdo ou sem discutir a sua elaboração. Mas a 

experiência do totalitarismo demonstrou tão quanto pode ser destrutivo para toda a 

humanidade a elaboração de um direito sem a participação da sociedade, sem a 

liberdade de expressão. 

Em diversos momentos da história a lei não foi útil para o cumprimento da 

justiça. Por isto é necessário o pensar e o julgar sobre as normas. Por isto é necessário 

que a sociedade tenha liberdade e condições de participar da elaboração e da discussão 
                                                 
46 KANT, Immanuel. Ibidem, p. 69. 
47 ARENDT, Hannah A dignidade da política. Tradução de Helena Martins e outros. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2002, p. 151. 
48 Citada por RIBAS, Christina Miranda. Ibidem, p. 153. 
49 RIBAS, Christina Miranda. Ibidem, p. 159. 
50 ARENDT, Hannah. Ibidem, p. 159. 
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da lei, para que a cegueira do poder não contamine todos que deste imaginam serem os 

donos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo na época mais penúria da história o 

homem não pode perder a capacidade de pensar, de julgar sobre o certo e o errado.  

O direito positivo deve ser instrumento de justiça sempre. E quando estes estão 

em conflito, deve prevalecer a justiça. Questiona-se se o direito nazista era um direito 

legitimo: era um direito imposto por um Estado totalitário e cumprido fielmente. 

Cumprido basicamente por dois motivos: pela imposição da força estatal e pela 

incapacidade de julgar de muitos dos seus adeptos. Claro, que, estes dois motivos em 

muitas vezes se relacionam e se misturam, em muitos momentos da história nazista e da 

humanidade, fica difícil separá-los claramente. A própria atuação do Estado Totalitário, 

sem dúvida, influi na capacidade de julgar e de pensar das pessoas, mas mesmo nestas 

condições, o cidadão deve buscar o esclarecimento, pois como a experiência nazista já 

demonstrou, a incapacidade de pensar e julgar pode levar os homens de bom coração a 

cometerem os crimes mais bárbaros da história da humanidade. 

A legitimidade do ordenamento jurídico, deve nascer à partir do exercício do 

princípio democrático, princípio no qual todos cidadãos podem participar da discussão e 

da criação das normas. É a partir do direito de participação política que as formas de 

captação da opinião e vontade pública devem surgir. É através da forma comunicativa 

que esta opinião deve ser resgatada, com a realização do princípio do discurso, ocorrido 

na sociedade, que vão surgir às normas legitimas, é do discurso que nasce o consenso 

para legitimar as normas.51 A aceitação do cidadão que cumpre a norma que ele mesmo 

consentiu, que ele mesmo elaborou é afirmação da sua liberdade e concretização da 

legitimidade da mesma. É preciso a participação da sociedade na elaboração das 

normas, e o reconhecimento da sociedade com estas, para que o direito positivo seja o 

desejo da sociedade e não manobras na mão de oligarquias que dominam o cenário 

político nacional.  

                                                 
51 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2a ed. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 191. 
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O mundo jamais tinha visto um fenômeno como aquele que ocorreu na 

Alemanha nazista durante a Segunda Grande Guerra. Hoje é fácil olhar para o passado e 

assistir o erro dos outros. Mas qual seria a posição da humanidade na atualidade? O que 

as próximas gerações dirão dos nossos atos. Por isto a importância do parar para pensar, 

para refletir e julgar. Para que os erros do passado não sejam repetidos, nem superados 

pelos seus próprios críticos do futuro. 
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DO GIRO FRONÉTICO AOS PLANOS NORMATIVOS: UMA ANÁLISE DA 

JURISPRUDÊNCIA E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

João Bosco Dutra Ferreira* 

 
E a prudência dos sábios  

Nem ousou conter nos lábios 

O sorriso e a paixão.1

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a necessidade de um giro fronético a servir de ponte entre os 

planos normativos – discursos de elaboração e de aplicação das normas. Iniciou-se por 

uma breve revisão da literatura a respeito de conceitos muito caros à Teoria do Direito, 

como pessoa e personalidade. Em seguida, tratou-se dos direitos da personalidade em 

sua esfera moral e intelectual. Também, procurou-se estabelecer a distinção entre 

direitos da personalidade e direitos fundamentais. Não se eximiu de um posicionamento 

com respeito à questão da dignidade da pessoa humana, que neste trabalho é vinculada 

ao pano de fundo, considerada como seu componente essencial. A partir da análise de 

alguns casos complexos e polêmicos decididos recentemente pelos tribunais brasileiros, 

evoca-se um retorno à prudência clássica, como elemento fundamental à superação do 

hiato entre os planos de elaboração e de aplicação das normas. Valeu-se dos casos 

analisados para ilustrar como a compreensão do direito ainda é essencialmente 

convencionalista e positivista, prevalecendo um viés axiológico que não demonstra 

sintonia com o pano de fundo – o Estado Democrático de Direito. 
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ABSTRACT 

The present assignment focus on the necessity of a phronetic turn employed as a bridge 

between the normative plans – legislative and suit processes. The study was started by a 

revision of the state of the art concerning on the important elements of the General 

Theory of Law: person and personality. Afterwards, the object of study were the rights 

of the personality, regarded in the moral and intellectual spheres. Also, the rights of the 

personality were faced with the fundamental rights. A personal opinion about the human 

being dignity wasn’t avoided. The human being dignity has a tight liaison with the 

background – the Democratic State of Rights. Starting from an analysis of some 

complex and hard cases recently decided by the Brazilian courts, it was evoked the 

return to the classical prudence. It is an essential component to surpass the gap between 

the production stage and the impute stage of the rules. The analyzed cases were 

worthwhile as they demonstrate the status of the juridical comprehension: the 

predominance of conventional and positivist decisions. Decisions based only on 

axiological characters always prevail. This situation demonstrates a lack of syntony with 

the contemporary background. 

 

KEYWORDS 

PHRONETIC TURN; RIGHTS OF THE PERSONALITY; PRUDENCE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao se propor a empreitada de estudar os direitos da personalidade, vêm sempre à 

mente indagações: onde e como se situa a questão no direito contemporâneo? O que 

seria importante discutir previamente ao tema? O que poderia ser proposto como uma 

contribuição, ainda que modesta, à comunidade jurídica? 

 A despeito das abordagens sucintas, procurou-se não fugir ao enfrentamento de 

questões ainda não pacificadas, como a revisão de conceitos caros à Teoria Geral do 

Direito ou abordar por outro ângulo a tão decantada dignidade da pessoa humana.  

Buscou-se permear o trabalho com idéias contidas nas obras de Lúcio Chamon – 

Teoria Geral do Direito Moderno; de Maria de Fátima Freire de Sá – Direito de Morrer; 
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e na obra de Charles Taylor – Argumentos Filosóficos. As duas primeiras obras 

apresentam-se permeadas pelas idéias de Habermas e de Dworkin, o que lhes confere 

ainda mais coerência e sintonia com o atual mundo da vida, com a questão do pano de 

fundo.
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2. DA PESSOA À PERSONALIDADE  

 

 Talvez pelo fato de ser aparentemente tão óbvio, de trato tão corriqueiro, o 

conceito de pessoa tem sido apenas de maneira perfunctória tratado pelo direito. 

Ressalvando-se alguns clássicos, os doutrinadores têm dedicado, via de regra, poucas 

linhas a esse conceito.  

 Pontes de Miranda afirmou que  

 
sujeito de direito é a pessoa. Pessoa é apenas o conceito, o universal, com que 
se alude à possibilidade, no sistema jurídico, de ser sujeito. Pessoa é quem 
pode ser sujeito de direito: quem põe a máscara para entrar no teatro do mundo 
jurídico está apto a desempenhar o papel de sujeito de direito.2

 

 Corroborando as assertivas acima, Rubens Limongi França, atribui a origem de 

pessoa ao verbo latino personare, que significa soar com intensidade.  

 
Servia aquele vocábulo para designar a máscara usada pelos atores teatrais, 
graças à qual lhes era assegurado o aumento do volume da voz. Por analogia, a 
apalavra passou a ser utilizada no direito para designar o ser humano, enquanto 
desempenha o seu papel no teatro da vida jurídica.3

 

A acepção de pessoa, mais concreta que abstrata, retrata a influência do direito 

romano que não era “personalista”, não se preocupando em proclamar o direito da 

“pessoa”.4  

Várias são as espécies de pessoas, reconhecidas no direito (positivo) moderno. 

Podem-se classificar as pessoas em pessoas propriamente ditas, físicas, individuais ou 

naturais e as pessoas jurídicas, morais ou coletivas. Citando Teixeira de Freitas, França5, 

utiliza a terminologia pessoas de existência visível, às pessoas naturais, e pessoas de 

existência ideal, às pessoas morais. Ressalva-se a visibilidade das pessoas morais 

através dos indivíduos que a compõem. 

                                                 
2  PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Editora BORSOI, 
1954, vol.1, p.161. 
3  FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, vol.1, p.139. 
4  VILLEY, Michel. Direito Romano. Trad. Fernando Couto. Porto: Rés-Editora Ltda, s.d, p.91. 
5  FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, vol.1, p.140. 
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 No conceito de Gagliano e Pamplona Filho6, “a pessoa natural, para o direito, é, 

portanto, o ser humano, enquanto sujeito/destinatário de direitos e obrigações.”  

 Na busca de um conceito comum, que abarcaria ambas as classificações, o Prof. 

Fiuza apresenta: “As pessoas naturais ou jurídicas, são os sujeitos dos direitos 

subjetivos. É em sua função que existe a ordem jurídica.”7

 Tendo por objetivo o presente artigo, a partir da teoria geral do direito privado, 

uma crítica à interpretação das normas, especificamente quanto aos direitos da 

personalidade, dedica-se atenção especial à pessoa física, sem, com isso negar às 

pessoas morais certos direitos da personalidade. 

 De acordo com Tércio Ferraz Júnior,  

 
o sujeito jurídico enquanto ser humano é aquele que é sujeito de um direito ou 
de um dever correspondente. Nestes termos fala-se em pessoa, conceito que 
provém do cristianismo e que aponta para a dignidade do homem insusceptível 
de ser mero objeto. A personificação do homem foi uma resposta cristã à 
distinção, na Antigüidade, entre cidadãos e escravos. Com a expressão pessoa 
obteve-se a extensão moral do caráter de ser humano a todos os homens, 
considerados iguais perante Deus. 8

 

 A pessoa natural ou física é um ente a quem o direito atribui direitos e deveres, 

em sentido muito amplo. Para Francisco Amaral 9 todo ser humano deve ser 

considerado pessoa, pelo simples fato de existir, sendo potencialmente capaz de direitos 

e deveres na órbita civil; a personalidade, como se verá a seguir, é idêntica a todos, pois 

todos os humanos têm, potencialmente, a mesma aptidão para serem titulares de 

direitos; e, por fim, essa aptidão é irrenunciável. 

 “A personalidade é um atributo jurídico”10, sendo para o Prof. Fiuza11, atributo e 

valor. Ao se falar em valor, trata-se sobretudo da capacidade, que é a dimensão 

quantitativa do sujeito de direito. Ao se falar em atributo, trata-se da dimensão 

qualitativa do sujeito de direito. “O ordenamento jurídico reconhece a personalidade e 
                                                 
6  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, vol.1. p.89. 
7  FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 9 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.123. 
8  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1996, p.155. 
9  AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.219 e 
seg. 
10  GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 14. ed.Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 141. 
11  FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 9 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.123. 
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concede a capacidade. [...] A personalidade é valor ético que emana do próprio 

indivíduo”12.  

 Nas palavras de Gagliano e Pamplona Filho13, “personalidade jurídica, portanto, 

para a Teoria Geral do Direito Civil, é a aptidão genérica para titularizar direitos e 

contrair obrigações, ou em outras palavras, é o atributo necessário para ser sujeito de 

direito”. Uma vez adquirida a personalidade, a pessoa, o sujeito de direito, poderá atuar, 

direta ou indiretamente, no mundo jurídico, facultando-lhe participar das relações 

jurídicas em toda a sua extensão e profundidade14. 

 Apesar da apresentação acima, que reflete todo o conteúdo clássico no trato à 

pessoa e à personalidade, tais conceitos e categorizações se mostram insuficientes à 

solução das questões com que se depara o direito contemporâneo. 

  

3. DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA 

 

 Ao rol do título acima ainda poderiam ser acrescentadas as “liberdades 

públicas”, tais são as variações de que se vale para se tratar de direitos, em sentido 

amplo, essencialmente ligados à personalidade da pessoa – direitos em sua dimensão 

extrapatrimonial. As liberdades públicas, confundem-se com os direitos fundamentais 

tratados a seguir, e representam “direitos reconhecidos e ordenados pelo legislador: 

portanto, aqueles que, com o reconhecimento do Estado, passam do direito natural para 

o plano positivo.”15

 O direitos humanos representam marcos de revoluções. São direitos que visam a 

proteção da pessoa humana abstratamente. Pode-se exemplificá-los através do Bill of 

Rights, da Declaração de Independência das 13 Colônias, da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, ou da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tais 

                                                 
12  AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.219. 
13  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, vol.1. p.88. 
14  Para uma abordagem sobre os diversos entes a que se reconhece a personalidade jurídica, 
recomenda-se a obra de Simone Eberle (2006) – A capacidade entre o fato e o direito,. EBERLE, Simone. 
A capacidade entre o fato e o direito. Porto Alegre: Fabris, 2006. 
15  BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p.24. 
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direitos têm como fundamento a vida e a liberdade do homem. Foram instituídos para 

assegurar, ainda que formalmente, a liberdade e a vida de todos os seres humanos. 

Assim, os direitos humanos seriam os direitos fundamentais, a seguir estudados, 

aplicáveis à pessoa natural, pelo único fato de ser pessoa humana. 

 Por sua vez, os direitos fundamentais, que em muito se confundem com os 

direitos humanos, assim se manifestaram por serem formalizados nas constituições dos 

diversos estados, compondo-lhes os respectivos ordenamentos jurídicos. Seguindo a 

doutrina geral, Lorenzetti16 classifica os direitos fundamentais em graus, “que registram 

uma certa evolução histórica”. Assim, tem-se, como primeira geração, a liberdade 

negativa. Cuida-se de por limites à atividade do Estado, uma reação ao absolutismo, à 

tirania, à arbitrariedade. Os principais exemplos são os direitos à vida, à liberdade, à 

propriedade e à integridade física. A segunda geração trata dos direitos econômico-

sociais. refletem o paradigma do Estado Social e dizem respeito ao direito ao trabalho, a 

uma habitação digna, à saúde. Se os direitos da primeira geração representavam uma 

necessidade de abstenção do estado frente ao indivíduo, os direitos sociais representam 

exatamente o contrário. Carecem da intervenção efetiva do Estado para se 

implementarem. Como terceira geração, se apresentam os direitos difusos e outros 

coletivos, a maior parte deles sempre interessantes a uma coletividade em geral, isto é, 

de titularidade difusa. Pode-se exemplificar com o direito a uma boa qualidade de vida, 

à proteção do meio ambiente, à proteção do consumidor, entre outros. Por fim, como 

quarta geração, têm-se os direitos derivados da liberdade que podem ser nominados 

como o “direito de ser diferente”. Está relacionado à liberdade de se decidir como ser, 

como agir, como se manifestar. Como exemplos cita-se o direito à homossexualidade, à 

troca de sexo, ao aborto, ao suicídio assistido, à eutanásia, ao casamento homossexual, 

dentre outros 17.  

 Como as cartas constitucionais que positivaram tais direitos sempre realçaram a 

necessidade e o compromisso dos estados com a sua implementação, pode-se falar 

                                                 
16  LORENZETTI, R. Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Editora revista dos 
Tribunais, 1998, p.151. 
17  LORENZETTI, R. Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Editora revista dos 
Tribunais, 1998, p.151 e seg. 
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também num direito ao desenvolvimento. Para Perlingieri18, saúde é a integridade 

psicofísica, traduzida como o livre e saudável desenvolvimento da pessoa humana. 

Trata-se, então de um direito fundamental, a permear todas as gerações acima 

apresentadas. 

 Todos os direitos constituintes, explícita ou implicitamente, do ordenamento 

jurídico visam dar conteúdo à personalidade, portanto a todos se poderia denominar 

“direitos da personalidade”19. Porém, “na linguagem jurídica, esta denominação é 

reservada aos direitos subjetivos, cuja função, relativamente à personalidade, é especial, 

constituindo o minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo”20. 

Faz-se uma ressalva, aqui, quanto à conceituação acima, pois os direitos da 

personalidade não representam numerus clausus, nem no Código Civil, tampouco na 

Constituição. Na busca de uma distinção entre as categorias dos direitos 

humanos/fundamentais e direitos da personalidade, Gustavo Tepedino, citando Fabio 

De Mattia, considera que

                                                 
18  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. (Trad.) Maria C. de Cicco. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p.158. 
19  CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. (Trad.) Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Romana, 2004, p.23. 
20  CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. (Trad.) Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas: Romana, 2004, p.24. 
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os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da personalidade; mas deve-
se entender que quando se fala dos direitos humanos, referimo-nos aos direitos 
essenciais do indivíduo em relação ao direito público, quando desejamos 
protegê-los contra as arbitrariedades do estado. Quando examinamos os 
direitos da personalidade, sem dúvida nos encontramos diante dos mesmos 
direitos, porém sob o ângulo do direito privado, ou seja, relações entre 
particulares, devendo-se, pois, defendê-los frente aos atentados perpetrados por 
outras pessoas.21

 

José de Oliveira Ascensão22 nega a identidade entre os direitos fundamentais e 

os direitos da personalidade Opinião da qual comungamos. O autor também vai mais 

longe, negando até a tutela plena dos direitos da personalidade mesmo quando 

integrados aos direitos fundamentais. Ao se confrontarem os elencos dos direitos 

fundamentais com aqueles dos direitos da personalidade, tal qual uma interseção de dois 

círculos, não haveria total coincidência: algo fica de fora. A resposta é buscada na 

essência de cada uma dessas categorias. No núcleo dos direitos da personalidade figura 

a defesa da dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a base dos direitos 

fundamentais está na conformação de relações que se desenvolvem na sociedade 

politicamente organizada23. Enquanto os direitos da personalidade se voltam, 

sobretudo, à realização da pessoa como indivíduo, sem menosprezar o solidarismo, os 

direitos fundamentais buscam garantir uma harmonização da comunidade, a paz social. 

Ha uma corrente que considera os direitos da personalidade como direitos sobre a 

própria pessoa, considerada como uma unidade psicofísica e moral, a exemplo de Maria 

de Fátima Freire de Sá, 

 
Ora, o homem é um ser absoluto, considerado em seu todo. Partindo desta 
premissa, podemos assegurar que os direitos fundamentais, obviamente, são 
deduzidos da sua natureza (totum et totaliter). [...] E, uma vez tendo como 
qualidade precípua a de ser pessoa, do que decorre a sua dignidade moral, o 
homem tem direito sobre si mesmo.24

 

3.1 Direitos da personalidade e integridade moral 

                                                 
21  TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. 
Temas de direito civil. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.33. 
22  ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos da personalidade. 
Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, v. 26, p. 46-66, abr./jun. 2006, p.46. 
23  ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos da personalidade. 
Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: Padma, v. 26, p. 46-66, abr./jun. 2006, p.46 e seg. 
24  SÁ, Maria F. Freire de. Biodireito e direito ao próprio corpo. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 23 e seg. 
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 Como se conceituaria integridade moral? A resposta poderia ser: estado da 

pessoa caracterizado pela inteireza, pela completude e harmonia dos bens não físicos 

essenciais à constituição daquela esfera da sua personalidade, indissociável da esfera 

física e da intelectual e que só se concretiza porque existe o outro. 

A integridade moral consubstancia-se através do direito à honra, à liberdade, ao 

nome, à intimidade, à privacidade, à imagem, ao sigilo, dentre outros25. 

 Seria perfunctória uma abordagem do direito à liberdade sem se considerar os 

seus vários desdobramentos. Não é pacífica a situação da liberdade, orbitando entre os 

direitos que protegem a integridade física e a moral. Paulo Luiz Netto Lôbo prefere 

situar a liberdade econômica, a liberdade contratual e o complexo de liberdades (de 

culto, de associação, de expressão, de pensamento e de trabalho) no rol dos direitos 

fundamentais26. Ao contrário, prefere-se considerar o direito à liberdade em todas as 

suas nuanças como direito da personalidade. Assim o fazem autores como Pontes de 

Miranda27 e Jabur28. Portanto, liberdade é a ausência de óbices, sejam reais, sejam 

virtuais, sejam no plano físico, sejam no plano psíquico - mental e intelectual. É certo 

que a integridade moral pode ser abalada por um impedimento à liberdade física: 

liberdade de ação, de ir e vir, de reunião... 

 Outro direito a compor a integridade moral é o direito à honra. Concerne à honra 

a reputação e a consideração social, que acompanha o indivíduo desde a sua concepção 

até depois de sua morte. 

 Por fim, o direito à intimidade visa garantir à pessoa o direito a preservar 

somente para si, ou para quem lhe convier, única e exclusivamente por deliberação 

própria, fatos, conhecimentos e situações referentes a si mesmo, partes interiores da 

própria história de vida. 

                                                 
25  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p.159. 
26  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Revista Jurídica. Porto 
Alegre: Revista Jurídica Editora Ltda, ano 49, n. 284, p.5-25, jun.2001, p.11. 
27  PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Rio de Janeiro: Editora BORSOI, 
1954, vol.1 e 7. 
28  JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
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 Há quem unifique numa só idéia o direito à privacidade e o direito à intimidade. 

Defende-se uma diferença entre eles, considerando o direito à privacidade como um 

direito de reserva que circunscreve uma esfera física, espacial, donde a proteção à 

residência, ao asilo inviolável do lar, ao espaço do ambiente familiar. Já o direito à 

intimidade relaciona-se mais ao indivíduo em si considerado, à esfera espiritual da 

pessoa. 

 

3.2. Direitos da personalidade e integridade intelectual 

 

A integridade intelectual relaciona-se de certa forma à liberdade criativa da pessoa, ao 

complexo de bens relacionados às emanações da mente humana ou que visa a sua 

proteção.Tais direitos vinculam o autor a sua obra. São direitos de natureza jurídica sui 

generis, orbitando entre os direitos personalíssimos e os direitos morais e patrimoniais. 

Destaca-se o direito moral do autor, derivados do reconhecimento, pela lei, de que a 

obra é um prolongamento da personalidade de seu criador. 

 

4. FILOSOFIA DO DIREITO E TEORIA GERAL DO DIREITO PRIVADO – OS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

 

 O ordenamento jurídico se firma como um sistema aberto de regras e princípios. 

Também a jurisprudência em todas as instâncias já assim o reconhece. Então, a questão 

que se propõe é a seguinte: por que, a despeito da completude do sistema, busca-se, via 

de regra, fundamentação para as decisões judiciais em aspectos externos ao direito? 

 A solução que se apresenta não chega a ser uma revolução copernicana, mas, 

certamente, passa por uma revisão, um reestudo e uma reconstrução da Teoria da 

Interpretação e da Teoria Geral do Direito Privado. Também, o resgate da Filosofia 

Moral a se aplicar à Filosofia do Direito seria bem-vindo. Vive-se uma crise, o que 

também não é de todo uma novidade. A esse respeito, manifesta-se o Prof. Francisco 

Amaral:  

 
Aspecto interessante da crise no Brasil, que diz respeito à sua normatização 
social, é a crescente freqüência com que professores e alunos se reúnem para 
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discutir aspectos do Direito contemporâneo e, particularmente, para elaborar o 
que eu chamo de "estruturas jurídicas de resposta" aos problemas da sociedade 
atual. Isso traduz o reconhecimento da função do jurista, que é a de criar 
soluções para os novos desafios, reelaborando os modelos jurídicos já 
estabelecidos. Como isso pressupõe um background de natureza cultural e 
científica, parece-me serem as universidades o locus mais adequado para o 
desenvolvimento desse processo de desconstrução e reconstrução jurídica, 
evitando repetir, nessa experiência, os modelos superados do passado.29

 

 Os casos apresentados a seguir bem ilustram as assertivas assumidas acima. Às 

vezes, até se chega a um resultado que o consenso poderia julgar como sendo o correto, 

mas o modo como se fundamenta, como se constrói a solução para o caso é que 

demonstra a necessidade de revisão dos modelos de compreender, interpretar e julgar. 

Nas palavras do Prof. Lenio Streck, 

 
A compreensão do novo modelo de Direito (e de Estado) estabelecido pelo 
Estado Democrático de Direito implica a construção de possibilidades para a 
sua interpretação. Olhar o novo com os olhos do velho transforma o novo no 
velho! Interpretar o Estado Democrático de Direito – e seu programa de metas 
deontológico – a partir do horizonte do sentido proporcionado pelo modelo 
liberal-individualista-normativista (que o vê como um conjunto meramente 
axiológico de princípios), redefine e esvazia as possibilidades do novo 
modelo.30

 

 Observa-se um forte viés axiológico nas decisões judiciais. Regras e princípios 

compõem um ordenamento aberto e como tal necessita uma interpretação de princípios, 

mais deontológica e menos teleológica e valorativa, porquanto menos sujeita a 

subjetividades e à discricionariedade pura. Assim como as regras, os princípios também 

contêm valor, mas deve-se observar sempre o seu caráter deontológico31. “É certo que 

normas válidas obrigam seus destinatários a um determinado comportamento. Valores, 

por sua vez, têm sentido teleológico, determinando relações de preferência, mostrando 

que alguns bens são mais atrativos que outros”, nas palavras de Maria de Fátima Freire 

de Sá32. As situações com que se depara não compõem equações matemáticas a se 

                                                 
29  AMARAL, Francisco. Autonomia privada.CEJ, dez. 1999. Disponível em: 
<http://www.justicafederal.gov.br/revista>. Acesso em 06/10/2006. 
30  STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. 6ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2005, p.281. 
31  SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.117 e seg. 
32  SÁ, Maria de Fátima Freire de. Direito de Morrer: eutanásia, suicídio assistido. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p.122. 
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solucionar por ponderações, por proporcionalidades33. Propugna aqui por uma 

interpretação desapegada do formalismo jurídico e dos padrões hermenêuticos 

positivistas; uma interpretação que sem deixar de ser descritiva, analítica, seja sempre 

procedimental, vinculada à práxis, ao caso concreto e aos conceitos contemporâneos 

propostos à Teoria Geral do Direito.  

Recentemente, o Judiciário manifestou-se dizendo que não se pode seguir dando 

respostas mortas a perguntas vivas. Portanto, a situação torna-se mais complexa dada a 

necessidade de se reverem conceitos da Teoria Geral do Direito e um retorno à Filosofia 

Moral, sobretudo em questões de direitos da personalidade. Escassa é a literatura 

contemporânea a enfrentar essas questões. Cita-se a obra de Lúcio Chamon34, a propor 

uma reconstrução da Teoria Geral do Direito, onde se busca analisar e rever conceitos e 

propor modelos interpretativos fundados e construídos na práxis argumentativa. Dessa 

forma, trabalham-se conceitos como os de direito subjetivo, de sujeito de direitos, de 

personalidade e capacidade, numa perspectiva de vanguarda em contraposição à visão 

clássica.  

O ponto de interesse são as novas idéias sobre a personalidade, que é construída 

argumentativamente, na práxis, através do discurso, sem se buscar fundamentação 

prévia em aspectos ontológicos, políticos, eticizantes ou positivados. A atribuição da 

personalidade irá se exaurir em torno de uma situação concreta e pode ser tomada como 

um referencial de imputação35. 

Na perspectiva defendida acima, os direitos da personalidade se apresentam no 

ordenamento nas mais diversas formas: explicitamente, como regras, na Constituição, 

sobretudo integrando o rol dos direitos fundamentais, ou implicitamente, através de 

princípios ou de fundamentos constitucionais, ou, até mesmo, permeando regras 

diversas. Tais direitos podem ser encontrados, como normas, no Código Civil, no 

Código Penal e em legislação esparsa. 

                                                 
33  A despeito da questão da proporcionalidade, já se observa certo “tempero” ao princípio da 
proporcionalidade, que passa a ser tratado como pauta, critério de interpretação Recomenda-se a leitura 
do artigo de GRAU, Eros Roberto. Eqüidade, razoabilidade, proporcionalidade e princípio da 
moralidade. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica 
Jurídica, n.3, p. 17-26, 2005.  
34  CHAMON, Lúcio. Teoria geral do direito moderno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
35  CHAMON, Lúcio. Teoria geral do direito moderno. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 143 e 
seg. 
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4.1. A dignidade da pessoa humana – um princípio? 

 

 Admite-se uma grande dificuldade em ver na dignidade da pessoa humana um 

princípio como se decanta corriqueiramente. Não se comunga das idéias de considerar 

uma hierarquização axiologizante aos princípios e fundamentos constitucionais, como 

se encontra na questão do substrato axiológico ou de hierarquização propriamente dita. 

Prefere-se ir além da questão valorativa, buscando uma posição mais transcendente. A 

dignidade humana, tal qual apresenta-se na Constituição, vai além de ser princípio, de 

ser um balizador, é um fundamento constitucional. Juntamente com a soberania, com a 

cidadania, com os valores sociais do trabalho e com o pluralismo político, a dignidade 

da pessoa humana compõe o fundamento, o princípio e a base, a sustentar o Estado 

Democrático de Direito, é ubíqua. Não se compreende a dignidade da pessoa humana 

como um “superprincípio” ao qual se subsumem os demais ou que possa concorrer com 

eles, mas um elemento essencial do Estado Democrático de Direito a compor o pano de 

fundo onde tudo se realiza, a Justiça, inclusive.  

 

4.2. Integridade moral versus integridade intelectual – limitações do direito 

 

A partir da idéia de Perlingieri36, o livre e saudável desenvolvimento da pessoa 

humana manterá indissociáveis as suas esferas física, moral e intelectual. Mas a esse 

desenvolvimento da pessoa humana pode ser oposta uma concorrência entre direitos da 

personalidade. A liberdade, seja física, seja de pensamento ou de expressão, 

consubstanciada na autonomia privada pode confrontar-se num mesmo nível de 

interesses com outros direitos da personalidade. Há que se buscar uma saída possível, 

que preserve a coerência normativa e, ao mesmo tempo promova a justiça. De acordo 

com o Prof. Francisco Amaral – “O Direito, na atualidade, tem como eixo fundamental 

a realização dos interesses da pessoa humana e, por isso, tende a limitar a autonomia 

                                                 
36  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. (Trad.) Maria C. de Cicco. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p.158. 
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privada com a ordem pública e os bons costumes”37. Portanto, claro está que há 

limitações aos direitos da personalidade e uma aplicação/interpretação correta deverá 

considerar sempre, a partir do caso concreto, um juízo de adequabilidade de tal ou qual 

direito a ser aplicado, sem se descuidar da hermenêutica de princípios. A seguir vai-se 

cuidar de conflitos entre direitos da personalidade, sobretudo em questões concernentes 

aos direitos à liberdade, à honra e à intimidade (ou reserva de privacidade) e limitações 

a eles impostos. Citando Freitas Nobre, encontra-se em Jabur: 

 
A liberdade ilimitada, distanciada do interesse social e do bem comum não é 
conciliável no mundo contemporâneo, porque se o pensamento é inviolável e 
livre, a sua exteriorização deve ser limitada pelo interesse coletivo, 
condicionado seu exercício ao destino do patrimônio moral da sociedade, do 
Estado e dos próprios indivíduos.38

 

 Um aspecto importante a se considerar é a tutela dos direitos da personalidade. 

Tais direitos encontram proteção preventiva ou repressiva frente a danos materiais ou 

morais em vários diplomas legais, a começar pela Constituição, passando pelos Códigos 

Civil, Penal, legislação esparsa e legislação processual39.  

 

5. ALGUMAS ILUSTRAÇÕES DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

 Abaixo estão transcritas as ementas de dois casos recentes apresentando a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros onde ocorrem conflitos entre direitos da 

personalidade, na esfera moral.

                                                 
37  AMARAL, Francisco. Autonomia privada.CEJ, dez. 1999. Disponível em: 
<http://www.justicafederal.gov.br/revista>. Acesso em 06/10/2006. 
38  JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.7. 
39  Sobre a questão específica da tutela dos direitos da personalidade, recomenda-se a obra de 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. Para um aprofundamento na problemática dos danos à pessoa humana, recomenda-se a 
obra de MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana. Rio de janeiro: Renovar, 2003. 
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5.1. Primeiro caso – liberdade de imprensa versus direito à honra 

 
RECURSO ESPECIAL Nº 818.764 - ES (2006/0028021-9) 
RELATOR : MINISTRO JORGE SCARTEZZINI 
EMENTA 
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO 
MORAL - DIREITO DE INFORMAÇÃO - ANIMUS NARRANDI - 
DIREITO À HONRA - DISCUSSÃO VEDADA NESTA SEARA - 
REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 07/STJ - 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ - VALOR QUE 
EXTRAPOLA OS LIMITES DO RAZOÁVEL - INEXISTÊNCIA - 
MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS - RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da 
imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de 
informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida 
privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade 
acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio 
constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de 
informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que 
exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem 
dos indivíduos, em ofensa ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa 
humana. 
2. No que pertine à responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa, o 
Tribunal a quo, ao apreciar as circunstâncias fático-probatórias, entendeu pela 
caracterização do dano moral, assentando que o recorrente abusou do direito de 
transmitir informações através da imprensa. Maiores digressões sobre o tema 
implicariam o reexame da matéria probatória, medida absolutamente vedada na 
via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 07 desta Corte. Precedentes. 
3. No que se refere à reparação por danos morais, tem-se que o valor arbitrado 
judicialmente não escapa ao controle do STJ, conforme remansosa 
jurisprudência desta Corte. 
Precedentes. 
4. A lesão a direitos de natureza moral merece ser rechaçada mediante a fixação 
de indenização que repare efetivamente o dano sofrido, notadamente quando se 
trate de autoridade pública ocupante de cargo relevante na estrutura do Poder 
Judiciário Estadual, de modo que o patamar mantido pelo Tribunal a quo 
merece ser prestigiado. Precedentes. 
5. Recurso especial não conhecido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da 
QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, em não conhecer do 
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com quem votaram os Srs. 
Ministros HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, MASSAMI UYEDA, CÉSAR 
ASFOR ROCHA e ALDIR PASSARINHO JÚNIOR. 
Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2007. (data do julgamento). 
MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, Relator 

 

 Ao se analisarem, além da ementa, o relatório e o voto referentes ao processo 

acima, observa-se que não há entendimento pacificado sobre ser a liberdade de 
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expressão (no caso, liberdade de imprensa), um direito da personalidade. Porém, a 

questão não fica prejudicada pois ambos os direitos, a liberdade de expressão e o direito 

à honra, são tratados, nesse caso, como direitos fundamentais. Houve o reconhecimento 

da concorrência entre os direitos e, ainda que de forma velada, resolveu-se pela 

adequabilidade de um deles, a partir da situação concretamente analisada. Outro ponto 

de destaque diz respeito à necessidade da liberdade com responsabilidade, deixando-se 

claro a limitação da liberdade de imprensa no trato de informações que adentrem a 

intimidade da pessoa humana, sobretudo quando o exercício daquela liberdade não se 

atenta ao dever de cuidado na apuração da veracidade do que se veicula. Outro aspecto 

muito positivo da decisão consistiu na consideração efetiva da dignidade da pessoa 

humana como um fundamento constitucional, sem tergiversações nem casuísmos. 

Porém, ao final da peça tem-se uma desnecessária fundamentação. A alegação de que o 

dano merece reparação efetiva porque foi sofrido por autoridade pública ocupante de 

cargo relevante na estrutura do Poder Judiciário Estadual deixa o cidadão comum na 

preocupação, na incerteza, de como seria uma decisão semelhante em relação a si, 

homem do povo. 

 

5.2. Segundo caso – direito moral do autor e liberdade de imprensa versus direito à 

intimidade, honra e privacidade 

 

 Trata-se de duas ações versando sobre o mesmo objeto, uma proposta na Justiça 

Cível do Rio de Janeiro e a outra na Justiça Criminal de São Paulo. O Processo refere-se 

ao cantor Roberto Carlos que se opôs à publicação de sua biografia não autorizada sob a 

alegação de invasão à sua privacidade, violação à sua honra, intimidade e imagem. 

Houve conciliação, na esfera criminal com concomitante desistência da ação civil. 

 
18a Câmara Cível 
Apelação Cível no. 2007.002.06253 
Relator: JDS Desembargador Pedro Raguenet 
Agravo de Instrumento. Medida liminar impedindo comercialização de 
biografia não autorizada. Irresignação. Acordo celebrado entre partes. 
Desistência recursal. Em se tratando de direitos disponíveis, é livre a parte para 
atuar, dentro dos limites da lei, consoante seus interesses. Homologação da 
desistência. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
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nº. 2007.002.06253, em que é Agravante: EDITORA PLANETA DO BRASIL 
LTDA e Agravado: ROBERTO CARLOS BRAGA, 
ACORDAM os Desembargadores que compõem a 18a Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em homologar a desistência do recurso, 
nos termos do voto do JDS Desembargador Relator; decisão UNÂNIME. 
V O T O 
Agravo de Instrumento tirado de decisão do douto Juízo da 20ª Vara 
Cível que deferiu liminar para suspensão de comercialização de livro 
consistente em biografia não autorizado do Agravado . 
Tal decisão foi lançada em ação pela qual o aqui Agravado e lá autor se insurge 
em face do que diz ser invasão indevida de sua privacidade, tendo o douto juízo 
a quo entendido em seu decidir, como se pode ler de fls. 90, que em relação a 
uma biografia, “ (...) para que terceiro possa publicá-la, necessário é que 
obtenha a prévia autorização do biografado(..). 
O efeito suspensivo foi negado como se lê de fls.173, sendo dispensadas as 
informações, vindo a manifestação do agravado como se lê de fls. 175 e ss., 
prestigiando o decisum. Após, manifestaram-se as partes informando 
celebração de acordo nos autos da Queixa-crime proposta na Justiça Criminal 
de São Paulo, abrangendo a esfera Cível e, por tal razão, requerendo a 
desistência do julgamento do presente Agravo. Em se tratando a lide de direitos 
patrimoniais e portanto disponíveis, tenho ser de acolher a pretensão 
manifestada, pelo que e nos termos da lei VOTO pela homologação da 
desistência do recurso apresentado. 
Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2007. 
CÁSSIA MEDEIROS 
Desembargadora Presidente 
Pedro Raguenet 
JDS Desembargador Relator 

 

 Anteriormente ao Acórdão acima, a Justiça do Rio de Janeiro já havia decidido 

liminarmente por suspender a circulação e comercialização da obra. A liminar 

fundamentava-se na prevalência dos direitos da personalidade sobre a liberdade de 

expressão e ainda declarava que para que terceiro possa publicá-la, necessário é que 

obtenha a prévia autorização do biografado(..) – uma referência ao art. 20 do Código 

Civil. 

 A grande crítica que se tece ao Acórdão acima reside no fato de o Tribunal ter 

considerado que a lide versava sobre direitos patrimoniais, embora a ação se referisse a 

danos morais e direitos da personalidade. Quanto às inconfidências e às violações de 

direitos da personalidade, todas as instâncias, sejam paulistas ou cariocas, mostraram-se 

coerentes. 

Usando da própria liberdade de expressão, e talvez até abusando dela, repete-se 

um aforismo que, alhures, atribuiu-se a Oscar Wilde: “Enquanto os patrões discutem 

idéias, a criadagem ocupa-se das pessoas”. Interessante relembrar o interesse mórbido 

dos anglo-saxões pelas inconfidências alheias, ao que parece desde sempre. Há quem 
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atribua tal conduta à repressão e frustração sexual. O certo é que a Rainha Vitória, ao 

ser coroada, exigiu como primeiro ato, uma hora de privacidade; uma hora para estar só, 

consigo mesma – fato antes nunca lhe permitido.  

Importante frisar que, em qualquer parte do planeta, ao biógrafo sério, justo com 

o biografado, irá se contrapor o romancista fracassado, intelectualmente estéril, atacado 

por um parasitismo intelectual e fomentador de uma imprensa sensacionalista e 

descompromissada, voltada para aspectos puramente comerciais, exploradora da dor e 

do desatino moral das pessoas. Já foi mencionada a necessidade de resgate da filosofia 

moral, a serviço também do direito.
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6. DA NECESSIDADE DE UM GIRO FRONÉTICO A SERVIR DE PONTE 

ENTRE OS PLANOS NORMATIVOS – A QUESTÃO DO PANO DE FUNDO 

 

 De início, cumpre esclarecer o que seriam os planos normativos. Galuppo40 

menciona dois planos relativos às normas, o plano de justificação, que se efetiva no 

momento de produção da norma jurídica, e o plano de aplicação, conforme o próprio 

nome indica, efetivado no momento de aplicação da norma ao caso concreto. Ao direito 

há que se garantir a integridade, através de uma coerente inter-relação discursiva nos 

dois planos. Compreender o plano de aplicação revela-se o maior desafio do sistema 

judiciário. 

 Segundo Charles Taylor41, “compreender parece implicar conhecimento ou 

consciência. [...] Wittgenstein, demonstra que o sujeito não só não tem como não pode 

ter consciência de toda uma gama de questões que, não obstante, têm influência direta 

sobre a correta aplicação de uma regra”. Um aspecto interessante é a assertiva de que 

“compreendemos sempre contra um pano de fundo daquilo que é tido por certo, em que 

simplesmente nos apoiamos”42. Fica a indagação: será que o pano de fundo é questão 

pacificada? Todo o sistema jurídico vivencia um Estado Democrático de Direito, 

fundamentado na soberania, na cidadania, nos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, no pluralismo político e na dignidade da pessoa humana?  

As decisões axiologizantes dos tribunais - a partir dos exemplos citados-, são 

interpretações ainda essencialmente convencionalistas e positivistas. Por isso, apela-se à 

prudência. A modernidade deturpou o sentido clássico da virtude “prudência”. Hoje, 

prudente é aquele cauteloso que oportunista, ambígua ou egoisticamente toma, ou não, 

decisões minuciosamente calculadas. A prudência pela qual se propugna aqui deve ser 

compreendida como a arte de decidir corretamente, e será sempre empregada em seu 

sentido clássico, aristotélico-tomista. Nas palavras de Lauand, 
 

                                                 
40  GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença. Estado Democrático de Direito a partir 
do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p.184. 
41  TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições 
Loyola, 2000, p.181. 
42  TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições 
Loyola, 2000, p.183. 
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Sem esse referencial [prudência], fundamentados em quê tomamos nossas 
decisões? Quando não há a simplicitas, a simplicidade que se volta para a 
realidade como único ponto decisivo na decisão, ela acaba sendo tomada, como 
dizíamos, com base em diversos outros fatores: por preconceitos, por interesses 
interesseiros, por impulso egoísta, pela opinião coletiva, pelo “politicamente 
correto”, por inveja, ou por qualquer outro vício...43

 Portanto, ver a realidade é uma parte da prudência. A outra, a parte mais 

desafiadora, traduz-se por transformar o que se viu em uma diretriz de ação e agir para 

realizar o bem necessário, sem se eximir da condenação a decidir. 

 
Uma das mais perigosas formas de renúncia a enfrentar a realidade (ou seja, 
renúncia à prudentia) é trocar essa fina sensibilidade de discernir o que, 
naquela situação concreta, a realidade exige por critérios operacionais rígidos, 
como num “Manual de escoteiro moral” ou, no campo do direito, num estreito 
legalismo à margem da justiça.44

 

 De acordo com Taylor45 “Há um ‘hiato fronético’ crucial entre a fórmula e sua 

aplicação, aspecto que também é negligenciado por explicações que dão primazia à 

regra como-representada”. Essa última frase reforça a constatação de que o 

“pensamento positivista exegético”46 ainda é forte no Brasil. 

Propõe-se, então, um giro fronético. Um resgate da prudência, como uma virtude 

cardeal, “no campo do agir orientado por normas jurídicas”47. Esse giro prudencial é 

que irá conferir integridade, coerência normativa entre os planos de justificação e de 

aplicação das normas. Ao se decidir prudencialmente, abstraindo-se de fenômenos 

externos ao próprio direito, a decisão justa terá mais chances de ser alcançada. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

                                                 
43  LAUAND, Jean. Filosofia, linguagem, arte e educação: 20 conferências sobre Tomás de 
Aquino. Coleção Humanidades, v.1. São Paulo: Factash Editora, 2007, p.153. 
44  LAUAND, Jean. Filosofia, linguagem, arte e educação: 20 conferências sobre Tomás de 
Aquino. Coleção Humanidades, v.1. São Paulo: Factash Editora, 2007, p.154. 
45  TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Edições 
Loyola, 2000, p.193. 
46  LIMA, Valéria das Graças Oliveira Silva. A perspectiva principiológica do direito na 
jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal: uma crítica à ponderação de valores – um 
estudo de caso. 2006. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, f.11. 
47  OLIVEIRA, Júlio Aguiar de. Para que Serve a Teoria do Direito? Disponível em: 
<http://www.hottopos.com/videtur30/julio2.htm>. Acesso em: 20/7/2007. 
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 A partir dos casos apresentados, e alguns mais que serão citados, percebe-se um 

total desalinhamento entre os múltiplos argumentos a fundamentar as decisões. Ora 

baseia-se em princípios, tomados como valores, porquanto sujeitos a alto grau de 

subjetividade e discricionariedade, ora apega-se à letra fria da lei, numa persistência a 

modelos interpretativos totalmente dissonantes do atual estado de coisas. Também se 

percebe um apego muito grande a aspectos estranhos ao próprio direito. 

Fundamentações que refletem aspectos éticos, econômicos, políticos, religiosos, 

demonstrando uma grande incompreensão do que seja o Estado Democrático de Direito, 

a servir como pano de fundo ao todo do mundo da vida. O conhecimento da Teoria 

Geral do Direito, sobretudo do Direito Privado, em sua versão clássica é imprescindível 

para se rever conceitos e trazê-los para o âmbito das perguntas vivas que se apresentam 

ao direito. O mesmo é válido para os modelos interpretativos. Aqui se menciona o 

recorrente apego dos tribunais, sobretudo dos superiores, a uma hermenêutica que se 

apóia em valores, em ponderação dos princípios-valores constitucionais. Tornou-se 

emblemático o Caso Ellwanger – HC 82.424/RS. Ainda que a solução possa ter chegado 

a bom termo, resta a dúvida se tem havido prudência nas decisões – prudência no 

sentido forte, clássico. No caso referido, ficou a impressão de serem as decisões 

solipsisticamente preparadas, cada Ministro preservando sua posição, ao prejuízo do 

espaço argumentativo amplo para construção de uma solução de consenso. Os votos, 

primores de erudição, de notório saber jurídico; porém, a prudência caracteriza-se pela 

simplicidade, por se decidir certo a partir de um saber antes de acadêmico, mais 

instintivo e intuitivo, menos formal e formalista, que vê a realidade em sua concretude e 

que transforma essa realidade em decisão de ação. Não se está aqui, julgando os que nos 

julgam. Cumpre, portanto, a busca por estruturas jurídicas de respostas, em todos os 

níveis da comunidade jurídica. Às vezes, excesso de fundamentação pode significar 

pouca convicção. A erudição excessiva compromete a compreensão. O intelectualismo 

vai de encontro à prudência. Vale lembrar que uma das acepções de ser prudente é ser 

judicioso. Apela-se à simplicitas, a uma pedagogia da prudência. 

Cita-se também a ADPF 54/DF – Anencefalia - Interrupção terapêutica da 

gravidez. As decisões monocráticas apresentam fundamentos que não retratam a visão 

da realidade com simplicidade, com limpidez; fundamentos que não se apresentam 
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despojados de interferências ético-morais, religiosas, econômicas, políticas ou da 

pressão de uma coletividade. 

  Os casos apresentados refletem uma não-compreensão corporificada do 

pano de fundo. Observam-se compreensões conceituais diferentes e, até mesmo, 

divergentes. Isso é sério, particularmente se se diz empenhado, comprometido com a 

constituição de um Estado Democrático de Direito. O giro fronético que se diz 

necessário a uma correta compreensão e aplicação do direito passa pela compreensão 

geral e uniformizada do pano de fundo, pela corporificação das normas, sejam regras ou 

princípios, que se consubstanciarão naquilo que a prática fizer delas. Agir 

prudencialmente significa decidir corretamente, nos limites estritos do direito, sem se 

desapegar do pano de fundo. 

 Filosoficamente, numa concepção aristotélico-tomista, a prudência, além da 

justiça, da coragem e da temperança, é uma das virtudes cardeais. Cardeal vem de 

cardus – o eixo em torno do qual gira a porta. São as virtudes que abrem a porta da 

vida.
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SÃO OS DIREITOS COMO TRUNFOS DISPONÍVEIS? 

REFLEXÕES À LUZ DA TEORIA DOS DIREITOS DE RONALD DWORKIN 

 

   Letícia de Campos Velho Martel∗

 

RESUMO 

Este estudo é guiado pela seguinte indagação: é possível considerar os “direitos-trunfo” 

como disponíveis prima facie, à luz da teoria de Ronald Dworkin? Para respondê-la, 

discute-se, após a delimitação do conceito de disposição de direitos e do apreço da 

noção de “direitos como trunfos”, se é possível considerar os direitos-trunfo como 

prima facie disponíveis, tendo em vista as concepções doworkianas de (a) liberdade; (b) 

integridade; (c) igual respeito e consideração. Conclui-se que não é apropriado 

considerar os direitos-trunfo, como regra geral, prima facie disponíveis. Para reputar os 

direitos como disponíveis ou indisponíveis, tanto prima facie quanto definitivamente, 

será necessário percorrer um longo caminho interpretativo.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS COMO TRUNFOS; DIREITOS INDISPONÍVEIS; RONALD DWORKIN.   

 

ABSTRACT 

This paper is guided by the following question: is it possible to consider “rights as 

trumps” as prima facie alienable rights? To answer this, I will discuss the possibility of 

considering “rights as trumps” as prima facie alienable rights in the light of  Dworkin’s 

conceptions of (a) liberty; (b) integrity; (c) equal concern and respect;  after analyzing 

the concept of alienable rights and “rights as trumps”. I conclude that it is not 

appropriate to consider “rights as trumps” as prima facie alienable ones as general 

normative premise.  

appropriate to consider “rights as trumps” as prima facie alienable ones as general 

normative premise.  
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RIGHTS AS TRUMPS; INALIENABLE RIGHTS; RONALD DWORKIN.  RIGHTS AS TRUMPS; INALIENABLE RIGHTS; RONALD DWORKIN.  

                                                                                                                     
∗ Doutoranda em Direito Público /UERJ. Mestre em Instituições Jurídico-Políticas/UFSC. Professora da 
UNESC e membro do Núcleo de Pesquisas em Direitos Humanos e Cidadania NUPEC/UNESC.  

6328



1. Introdução 
É tradicional a afirmação de que os direitos fundamentais são indisponíveis. 

Diversos textos acadêmicos, manuais, declarações internacionais, constituições e leis 

assim referem. A assertiva assume duas conotações, cada qual pertencente a um plano. 

A primeira é conceitual-descritiva, isto é, sustenta que a indisponibilidade integra o 

próprio conceito de direito fundamental, é intrínseca ao direito. A segunda, a normativa, 

sustenta que os direitos fundamentais devem ser indisponíveis, existindo justificação 

para o uso da coercibilidade estatal para impedir a disposição dos direitos fundamentais.  

O objetivo desse ensaio é refletir, no plano normativo, sobre a 

(in)disponibilidade dos direitos como trunfos, tal qual conceituados pelo jusfilósofo 

Ronald Dworkin. O ponto de partida é uma afirmação constante em um texto de Jorge 

Reis Novais, na qual ele sugere que conceber direitos como trunfos significa, 

necessariamente, aceitar a disponibilidade prima facie de tais direitos. A idéia central 

que será exposta é a de que, embora a concepção de direitos-trunfo possa oferecer um 

argumento a favor da disponibilidade de determinados direitos em circunstâncias 

específicas, não é hábil a sustentar uma tese normativa ampla de disponibilidade prima 

facie dos direitos fundamentais. Serão elencadas três ordens de razões para sustentar a 

inadequação da tese da necessária disponibilidade prima facie dos direitos-trunfo: (a) 

seu desajuste em relação ao modo como Dworkin compreende os direitos de liberdade; 

(b) (b.1) seu distanciamento da teoria dworkiniana do direito e dos direitos como 

conceitos interpretativos; (b.2) sua atuação mecânica, como se regra fosse, gerando uma 

fuga dos argumentos de princípio e, via de conseqüência, dos problemas morais 

subjacentes aos casos difíceis; (c) seu possível distanciamento em relação ao 

componente substantivo axiomático do edifício teórico de Dworkin, o dever de tratar a 

todos com igual respeito e consideração.  

Para tanto, será exposto o conceito de disposição de um direito fundamental e 

será delimitado o campo de trabalho aos direitos-trunfo, a fim de criar um espaço léxico 

comum que torne possível a discussão. A seguir, serão explorados os sentidos possíveis 

da afirmação feita por Jorge Reis Novais acerca da disponibilidade prima facie dos 

direitos-trunfo. Após, serão desenvolvidos os argumentos que visam a refutar a noção 
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de disponibilidade prima facie dos direitos-trunfo, na seqüência descrita no parágrafo 

anterior1.  

2. Disposição de Direitos Fundamentais: demarcações conceituais necessárias 

Dispor de um direito fundamental é enfraquecer, por força da expressão de 

vontade do titular, uma ou mais posições jurídicas subjetivas de direito fundamental 

perante terceiros, quer seja o Estado, quer sejam particulares2. A chave da idéia está no 

consentimento, ou seja, na manifestação volitiva genuína do titular hábil a alterar 

posições jurídicas. Portanto, afirmar que um direito fundamental é indisponível significa 

que o consentimento do titular não enseja o enfraquecimento de posições jurídicas de 

direitos fundamentais em face de terceiros3.  

Do conceito oferecido à disposição compreende-se que ela é intersubjetiva e 

limitada aos direitos que implicam deveres. Destarte, situações de dano a si que não são 

intersubjetivas estão fora do conceito de disposição. Se uma pessoa comete suicídio, 

sozinha e sem qualquer auxílio ou instigação por terceiro, não dispõe do direito 

fundamental à vida, porquanto não desobriga qualquer pessoa (nem o Estado) mediante 

seu consentimento. Por outro lado, se uma pessoa permitir, mediante consentimento, 

que um terceiro realize o ato de matá-la (e.g., eutanásia), disporá do seu direito 

fundamental à vida, pois o consentimento visou a desobrigar terceiro e a enfraquecer 

posições jurídicas de direito fundamental que protegiam o titular.  

A indisponibilidade do direito pode ser uma restrição lançada sobre a esfera das 

liberdades do titular, o qual não poderá, por ato de vontade, dele se despojar. Neste 

ensejo, compreende-se que a disposição de um direito fundamental pode ser um ato 

complexo, pois pode envolver, simultaneamente, o exercício e a restrição de direitos 

fundamentais4. Diante desta constatação, percebe-se que, quando se impede alguém de 

                                                           
1
 Tais argumentos serão elaborados com esteio nas seguintes obras de Ronald Dworkin: DWORKIN, 

Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. DWORKIN, 
Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Jefferson Luiz 
Camargo. Rev. Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes, 2003. DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. 
In: WALDRON, Jeremy. Theories of Rights. Oxford: Oxford University, 1984, p.153-167. 
2
 Cf. NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: MIRANDA, Jorge. Perspectivas 

constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Coimbra: Coimbra, 1996, p.267. 
3 Sobre o assunto, ver: McCONNELL, Terrance. Inalienable Rights – the limits of consent in medicine 
and the law. Oxford: Oxford University Press, 2000. p.19.  
4 McCONNELL, Terrance. Op. cit., p.IX-X. MEYERS, Diana T. Op. cit., p.7.  
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dispor do seu direito, está-se, ao mesmo tempo, preservando posições jurídicas 

decorrentes do direito e, possivelmente, restringindo as liberdades do titular.  

Uma vez conceituada a disposição de direitos fundamentais, passa-se ao exame 

da categoria direitos-trunfo, consoante trabalhada por Ronald Dworkin. 

3. Compreendendo os direitos-trunfo 

Tornou-se famosa a metáfora dos direitos como trunfos, elaborada por Ronald 

Dworkin. Segundo o autor, “rights are best understood as trumps over some 

background justifications for political decisions that states a goal for the community as 

a whole”5. Em linhas gerais, a afirmação significa que uma meta coletiva de uma 

comunidade não é justificação suficiente para que esta mesma comunidade empregue a 

coercibilidade estatal para restringir ou lesar algum direito-trunfo. O direito-trunfo, 

quando confrontado com a meta coletiva (argumento de política), vence, via de regra. 

Quando confrontado com um argumento de princípio, será então necessário, 

considerados todos os aspectos, decidir qual grupo de argumentos receberá maior peso 

no caso6. Nessa hipótese, haverá um caso difícil, no qual, dentre os direitos abstratos 

concorrentes, talhar-se-á um direito concreto (de modo não retroativo, segundo 

Dworkin).  

Dworkin distingue diversas categorias de direitos. Não é qualquer direito que 

assume o posto de direito-trunfo7. Os direitos-trunfo são aqueles preexistentes, 

identificados em uma comunidade de princípios - uma comunidade personificada, cujo 

elo entre as pessoas é a fraternidade e não um mero acidente geográfico ou uma mera 

convenção. A identificação de tais direitos ocorre com fulcro na ligação substantiva 

com o seu fundamento, a concepção liberal da igualdade8, com exame da distribuição 

                                                           
5 DWORKIN, Ronald. Rights..., p.153. 
6
 Dworkin distingue os argumentos de política dos argumentos de princípio, informando que, embora eles 

não esgotem a argumentação política, são seus fundamentos essenciais: “os argumentos de política 
justificam uma decisão política, mostrando que a decisão fomenta ou protege algum objetivo coletivo da 
comunidade como um todo”. Já os argumentos de princípio “justificam uma decisão política, mostrando 
que a decisão respeita o direito de um indivíduo ou de um grupo”. DWORKIN, Ronald. Levando..., Op. 
Cit., p.131. 
7
 Todavia, é crucial compreender que estes direitos criados por lei devem ser aplicados pelo Poder 

Judiciário não como uma questão de política, mas como uma questão de princípio, sob pena de ferir-se a 
igualdade. DWORKIN, Ronald. Levando..., Op. Cit., p.131. DWORKIN, Ronald. O império..., Op. Cit., 
p.266.  
8
 O igual respeito e consideração é um postulado que Dworkin presume que todos aceitem. É axiomático 

e dele derivam os direitos particulares. DWORKIN, Ronald. Levando..., Op.Cit., p.419-421.  
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dos direitos (via de regra, os direitos-trunfo não podem ser reconhecidos a um grupo e 

não a outros), bem como mediante o recurso à tradição, à história institucional e à 

moralidade comunitária. No caso estadunidense, alguns direitos-trunfo figuram, 

também, no texto da Constituição. Dworkin não oferece uma lista dos direitos-trunfo, 

tampouco concebe uma fórmula mecânica que permita a sua identificação. Reconhecer 

um direito-trunfo é uma tarefa interpretativa, para a qual é imprescindível assumir a 

comunicação entre a moralidade e o direito9.  

De pronto se percebe que um direito-trunfo não se confunde com o conceito de 

direito fundamental enquanto norma jurídica positivada, como trabalhado por muitos 

juristas da família da civil law. Os direitos-trunfo são antes direitos morais, que 

adentram, pela via interpretativa, no direito, tornando-se vinculantes. Assentam-se na 

justificação moral, por seu elo com a concepção liberal de igualdade e não se 

confundem com a positivação de normas de direito fundamental. Por esta razão, neste 

trabalho, o recurso à expressão direitos fundamentais confina-se à noção de direitos-

trunfo, como concebida em Dworkin, e não se estende a todos os direitos que se 

encontram positivados como direitos fundamentais, especialmente quando se tem em 

conta Constituições analíticas, como a brasileira e a portuguesa. Somente assim poder-

se-á discutir a afirmação de Reis Novais sobre a disponibilidade prima facie dos 

direitos-trunfo.  

4. Direitos-trunfo e disponibilidade: o ponto de partida para a discussão 

Em excelente estudo sobre a disponibilidade dos direitos fundamentais, no qual 

propõe uma série de critérios para a admissibilidade da disposição de tais direitos, Jorge 

Reis Novais faz a seguinte afirmação sobre a relação entre os direitos-trunfo e a 

disponibilidade:   

É que, se a titularidade de um direito fundamental é uma posição jurídica de 
vantagem do indivíduo em face do Estado, é um “trunfo” nas mãos do 
indivíduo (DWORKIN), então da própria dignidade da pessoa humana e do 
princípio da autonomia e da auto-determinação - que integram e moldam de 
algum modo o cerne de todos e cada um dos direitos fundamentais - decorre o 
poder de o titular de dispor dessa posição de vantagem, inclusivamente no 
sentido de a enfraquecer, quando desse enfraquecimento, e no quadro da livre 

                                                           
9
 Assim como não é tarefa mecânica, a identificação dos direitos-trunfo também não está amparada, 

segundo Dworkin, em categorias metafísicas. DWORKIN, Ronald. Levando..., Op. Cit., p.XV; XIX. 
DWORKIN, Ronald. O império..., Op. Cit., p.456. 
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conformação da sua vida, espera retirar benefícios que de outra forma não 
obteria

10
.  

Em primeiro lugar, considera-se que a afirmação de Novais sugere que o próprio 

conceito de direito-trunfo conduz necessariamente à aceitação de sua disponibilidade. 

Os termos da frase são bastante peremptórios, levando a crer, até mesmo, que os 

direitos-trunfo seriam definitivamente disponíveis. Porém, a noção de direitos 

definitivamente disponíveis, que não admitiriam sequer considerações de princípio 

como justificação estatal para torná-los indisponíveis é por demais excessiva, pois reduz 

drasticamente a capacidade de um sistema jurídico de coibir certas relações jurídicas, ao 

não permitir que o faça sequer para proteger outros direitos concorrentes. A afirmação 

não se ajusta às práticas de grande parte dos sistemas jurídicos ocidentais e não se 

coaduna com o intento de Novais. Deste modo, opta-se por compreender a afirmação 

como sugerindo que os direitos-trunfo são prima facie disponíveis, existindo a 

possibilidade de o ordenamento jurídico tratá-los como indisponíveis com fulcro em 

argumentos de princípios concorrentes que, nas circunstâncias em apreço, tudo 

considerado, recebam maior peso. Nesse último caso - direitos-trunfo prima facie 

disponíveis-, o ônus argumentativo recairia sobre quem pretendesse que um direito-

trunfo fosse tratado como indisponível e seria um ônus de argumentos de princípios, 

não de metas coletivas.  

Partindo de duas razões, a dignidade e a liberdade (autonomia e 

autodeterminação), Novais compreende que um direito-trunfo é uma posição de 

vantagem, cabendo ao titular defini-la, de modo que, se na acepção do titular o direito-

trunfo converter-se em um ônus indesejado, ele poderá despojar-se desse direito. 

Entende-se que essa afirmação pode ser lida de duas maneiras: (a) cada direito 

fundamental representa, por si mesmo, uma esfera de controle do titular. Essa esfera 

permite que o titular, no exercício de autonomia advinda do próprio direito 

                                                           
10

 Esse parágrafo situa-se na parte III do artigo, item 1, intitulado “Natureza e fundamentos jurídicos do 
poder de disposição individual sobre posições de direitos fundamentais”. Nesse item e no subseqüente, 
Novais justifica o seu ponto de partida - a disponibilidade prima facie dos direitos fundamentais. Ao 
invocar os direitos-trunfo, ele está arrazoando o fundamento da disponibilidade, logo após recusar 
alternativas paternalistas. É muito importante tornar claro que esse excerto relativo aos direitos-trunfo 
confina-se ao objetivo de demonstrar o fundamento da disponibilidade prima facie e não traduz a 
globalidade do pensamento do jurista português. O que se discute neste estudo é apenas o emprego da 
categoria direitos-trunfo como um dos fundamentos da disponibilidade prima facie e não as demais 
posições e conclusões de Novais, as quais, aliás, são dignas de nota e apreço, pela profundidade e 
acuidade com que são tratadas. NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia..., Op. Cit., p.287.  
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fundamental, despoje-se do direito se assim desejar; (b) a autonomia, como direito 

distinto e independente, é exercida quando um titular de um direito fundamental decide 

dele dispor. No primeiro caso, a autolimitação é conseqüência do exercício do próprio 

direito que sofre a limitação (para cada direito haveria potencialmente, pois, uma 

espécie de direito-antítese, e.g., para o direito à vida, o direito de morrer, e assim 

sucessivamente). No segundo, um direito atua e de seu exercício decorre a 

autolimitação de outro direito.  

Explicando melhor, nos dois vieses, o consentimento é um exercício de 

liberdade. A matriz dessa liberdade pode estar no próprio direito ou pode estar em outro 

(um direito geral de liberdade). No primeiro caso, o direito é compreendido como uma 

esfera de controle do titular, que pode decidir, no espaço desse controle, livrar-se do 

direito. É uma questão conceitual, porquanto, na medida em que o direito é uma posição 

de vantagem, não pode converter-se em ônus para o titular. A vantagem e o ônus são 

definidos pelo titular. Na segunda acepção, existe um direito geral de liberdade que 

permite ao titular de direitos fundamentais despojar-se deles, se considerar vantajoso. 

Em ambos, a indisponibilidade significa uma ablação a um direito. Tornar um direito 

indisponível significaria retirá-lo da esfera de controle de seu titular, e, como ele é essa 

esfera de controle, operar-se-ia um impedimento no exercício do direito. Ou, no caso de 

um direito geral de liberdade, a indisponibilidade significaria uma restrição a esse 

direito de liberdade e não ao direito autolimitado. 

Em qualquer das vertentes, a concepção de autonomia, do espaço de liberdade, é 

ampla. Na primeira, cada direito viria acompanhado de tal autonomia, sob pena de 

descaracterizar-se, convertendo-se em ônus. Na segunda, o ponto de partida é a noção 

de um direito geral de liberdade. Em termos práticos, o resultado obtido é muito 

semelhante, disponibilidade prima facie dos direitos fundamentais em razão de uma 

compreensão abrangente da liberdade/autonomia. É exatamente esta noção abrangente 

de liberdade que merece ser discutida à luz da tese dworkiniana, uma vez que Dworkin, 

em que pese ser um liberal, não subscreve a existência de um direito geral de liberdade. 

Para efetuar essa discussão, partir-se-á da leitura (b), pois acredita-se que ela é a mais 

condizente com o modo como Dworkin trabalha os direitos fundamentais. 

Antes de adentrar nesse assunto, um ponto necessita ser aclarado, a compreensão 

que Novais oferece à dignidade humana no excerto em exame. O autor menciona, além 
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da autonomia, a dignidade como justificação para a disponibilidade prima facie dos 

direitos-trunfo. Apesar da intensa polissemia e da indeterminação do princípio da 

dignidade humana, é claro que Novais a utilizou no trecho com um sentido de dignidade 

como independência do sujeito, como a possibilidade de o titular de um direito 

autodeterminar-se, isto é, houve atrelamento a uma leitura específica da dignidade, que 

a associa à liberdade humana11.  

5. As liberdades e o direito geral de liberdade 

A afirmação feita por Jorge Reis Novais sugere que os direitos-trunfo são prima 

facie disponíveis em função de um direito amplo de liberdade. Desta feita, todos os 

direitos fundamentais seriam prima facie disponíveis. A fim de impedir a disposição, 

deve-se arcar com o ônus argumentativo e, sendo coerente com a teoria dos direitos de 

Dworkin, os argumentos capazes de receber maior peso do que um direito-trunfo são os 

de princípio, não os de política. Sustenta-se que essas considerações não se coadunam 

com o pensamento de Dworkin acerca dos direitos de liberdade. 

Em diversos pontos da sua obra, Dworkin menciona que não abaliza a noção de 

um direito geral de liberdade, tampouco acredita que a liberdade seja o fundamento dos 

demais direitos. Para ele, existem liberdades básicas, cujo fundamento é o princípio do 

igual respeito e consideração (concepção liberal da igualdade). Seguindo a esteira de 

John Stuart Mill, Dworkin diferencia a liberdade como licença, “isto é, o grau em que 

uma pessoa está livre das restrições sociais ou jurídicas para fazer o que tenha 

vontade”, da liberdade como independência, “isto é, o status de uma pessoa como 

independente e igual e não como subserviente”12. A idéia de liberdade como 

independência é mais complexa e menos indiscriminada que a de liberdade como 

licença, já que ela permite distinções de comportamento. Uma vez que alguém ofereça 

um argumento geral em prol da liberdade como licença, “seu argumento também apóia, 
                                                           
11  Ao longo de seu trabalho, Novais aponta duas leituras diversas da dignidade humana - o viés de 
liberdade e o viés de constrangimento externo. Por isso, ele assume que no tema da disposição dos 
direitos fundamentais a dignidade humana pode assumir uma função tautológica. Isso não o leva a 
negligenciá-la, apenas a retirar o conceito da centralidade na análise de uma disposição de direitos 
fundamentais. Por isso, é mister pôr em destaque que o enlace entre dignidade e autonomia não é o único 
ângulo pelo qual Novais compreende a dignidade, apenas foi o ângulo que ele adotou nesse trecho 
relativo aos direitos-trunfo. O termo polissemia é usado por Ingo Sarlet. SARLET, Ingo Wolfgang. As 
dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-constitucional 
necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade - Ensaios de 
Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.16.  
12 DWORKIN, Ronald. Levando..., Op.Cit., p.404.  
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pelo menos pro tanto, a liberdade de formar monopólios ou de apedrejar vitrines de 

lojas”13. 

Dworkin é deveras claro ao refutar um direito geral de liberdade, tornando-se 

pertinente transcrever alguns trechos do seu desenvolvimento argumentativo: 

(...) Na verdade, parece-me absurdo supor que homens e mulheres tenham 
qualquer direito geral à liberdade, pelo menos do modo como a liberdade tem 
sido concebida por seus defensores. 
Tenho em mente a definição tradicional da liberdade como a ausência de 
restrições impostas pelo governo ao que um homem poderia fazer, caso 
desejasse. No mais famoso ensaio moderno sobre a liberdade, Isaiah Berlin 
colocou a questão deste modo [transcrição do conceito de Berlin]. Esta 
concepção da liberdade como licença é neutra quanto às diferentes atividades 
que um homem pode buscar realizar, os diferentes caminhos que pode querer 
trilhar. (...) 
Na verdade, só é possível manter essa noção se diluirmos muito a idéia do que é 
um direito (right). E nesse caso, o direito à liberdade acaba tornando-se algo 
que não vale muito a pena possuir”

14
.  

Ao ligar a idéia de um direito geral de liberdade à concepção de direitos, 

Dworkin refere: 

Para perguntar sensatamente se temos um direito à liberdade nesse sentido 
neutro, devemos fixar-nos um único sentido da palavra ‘direito’ (right). Não é 
difícil encontrar um sentido desse termo que nos permita dizer, com alguma 
confiança, que os homens têm um direito à liberdade. Podemos dizer, por 
exemplo, que uma pessoa tem um direito à liberdade se for do seu interesse ter 
liberdade, isto é, se ela quiser tê-la ou se for bom para ela ter esse direito. Neste 
sentido, eu estaria disposto a admitir que os cidadãos têm um direito à 
liberdade. Neste mesmo sentido, porém, eu teria igualmente de conceder que 
eles têm um direito, pelo menos em termos gerais, a sorvete de baunilha. Além 
disso, essa minha concessão a respeito da liberdade teria muito pouco valor no 
debate político (...).  
Portanto, se cabe ao direito à liberdade desempenhar o papel talhado para ele no 
debate político, ele precisa ser um direito em um sentido muito mais forte (...). 
No sentido forte que descrevi, uma reivindicação bem-sucedida a um direito 
tem a seguinte conseqüência. Se uma pessoa tem um direito a alguma coisa, 
então é errado que o governo a prive desse direito, mesmo que seja do interesse 
geral proceder assim

15. 
É nítido que, para Dworkin, conceber a existência de um direito geral de 

liberdade significa adotar um conceito fraco de direito. O direito fraco é aquele que 

admite restrição mediante uma justificação, quer baseada em argumentos de política, 

quer de princípios. Os direitos-trunfo não são direitos fracos, pelo contrário, são 

justamente os direitos fortes, que somente podem ser constritos mediante específica 
                                                           
13

 DWORKIN, Ronald. Levando..., Op.Cit., p.405.  
14

 DWORKIN, Ronald. Levando..., Op.Cit., p.411-413. 
15

 DWORKIN, Ronald. Levando..., Op. Cit., p.413-414. 
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justificação de princípio, desde que ela assuma, tudo considerado, maior peso. Torna-se 

patente a inadequação da idéia de que os direitos-trunfo são prima facie disponíveis.  

Ilustrar-se-á o argumento com casos hipotéticos. Suponha-se que um indivíduo 

A, um adulto saudável, decida por razões frívolas - mera diversão, ou uma desilusão 

amorosa - contratar B para matá-lo (esta hipótese será referida como AB). Esse 

indivíduo está dispondo do seu direito fundamental à vida. Se o Estado impedisse esse 

tipo de contrato, haveria alguma liberdade para triunfar ou concorrer com as razões 

apresentadas pelo Estado, exigindo-lhe atuar apenas com argumentos de princípio? A 

pergunta é interpretativa e exige investigar se a coerção estatal atinge uma liberdade 

básica de A e de B. Assume-se que, no caso, essa liberdade não se faz presente, não há 

um elemento de liberdade como independência, apenas liberdade como licença
16

. Desta 

sorte, não há um direito-trunfo de liberdade a ser oposto ao Estado e o direito-trunfo à 

vida pode ser reputado indisponível mediante qualquer justificativa plausível, quer de 

política, quer de princípio. Fosse o direito-trunfo à vida prima facie disponível em razão 

de um direito geral de liberdade, somente seriam aceitáveis argumentos concorrentes de 

princípio, jamais de política17.  

É importante perceber, porém, como a situação pode mudar de acordo com o 

contexto. Se um indivíduo C, acometido por uma doença incurável, sofrendo 

intensamente e em estágio terminal, optasse pela eutanásia, dispondo do seu direito à 

vida ao desobrigar o médico D mediante consentimento, a proibição de tal disposição 

poderia significar o bloqueio de uma liberdade básica especificamente considerada, a 

qual somente poderia ser obliterada por fortes razões de princípio concorrentes (esse 

caso será chamado CD). Nessa hipótese, a liberdade básica reconhecida triunfa sobre os 

demais argumentos de política e concorre com argumentos de princípio, que, para 

                                                           
16

 Evidentemente, a resposta a tal questão interpretativa deve ser oferecida com apoio em profundos 
elementos concernentes à moralidade política de uma comunidade, à tradição, à história institucional e, 
especialmente, ao igual respeito e consideração, com o emprego da atitude interpretativa. Aqui, utilizou-
se uma simplificação, assume-se que não há a liberdade. Mas frisa-se, a negação da existência de uma 
liberdade básica não é uma tarefa mecânica ou dependente de um intuicionismo moral, ela deve ser 
fundamentada segundo as diretrizes ofertadas por Dworkin.  
17

 Não é difícil identificar o direito à vida como um direito-trunfo. Em primeiro lugar, ele está 
intimamente relacionado, inclusive instrumentalmente, à noção de igual consideração e respeito. Em 
segundo lugar, quanto à distribuição, é um direito que não se pode negar a um grupo e reconhecer a outro, 
como pode ocorrer com os direitos legislativos. Em terceiro lugar, ele de regra não pode ser 
desconsiderado em função de metas coletivas. Em quarto, é um direito enraizado nas práticas e tradições 
jurídicas ocidentais.  
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justificar a proibição da eutanásia - e, portanto, da disposição do direito à vida - devem 

ser mais fortes do que a liberdade básica.  

Aqui se percebe que a presença de uma liberdade básica no ato de disposição de 

um direito fundamental oferece um argumento em prol da disponibilidade de alguns 

direitos, em contextos específicos. Um exemplo mencionado anteriormente pode ser de 

valia aqui. Se um indivíduo decide submeter-se a uma cirurgia de mudança de sexo, 

estará dispondo do seu direito à integridade física, eis que seu consentimento permite a 

terceiro agir de forma que não poderia se não houvesse a manifestação volitiva genuína 

do titular do direito. Nessa hipótese, ao consentir, o titular exerceu uma liberdade 

básica, contida em seu direito de privacidade. Com esse exercício, autolimitou seu 

direito fundamental à integridade física. Se a comunidade deliberar e decidir proibir tal 

ato cirúrgico, tornando indisponível o direito à integridade física nessa situação, o titular 

do direito poderá opor a sua liberdade básica como um trunfo contra a maioria moral 

que o impede de exercê-la. Somente mediante fortes argumentos de princípio - mais 

fortes que a liberdade básica - será justificada a coerção estatal nesse caso. Ela não seria 

justificável mediante argumentos de política, que visassem metas coletivas, pois a 

liberdade básica triunfaria.  

Porém, da constatação de que há hipóteses nas quais a presença de uma 

liberdade básica pode ser um argumento de princípio a favor da disponibilidade de um 

direito-trunfo não se pode saltar para a conclusão de que os direitos-trunfo são prima 

facie disponíveis. Em inúmeras circunstâncias não serão prima facie disponíveis, pois 

simplesmente não haverá uma liberdade básica no ato de disposição. A única forma de 

se sustentar, com generalidade, que os direitos-trunfo são prima facie disponíveis é 

adotar essa expressão em um sentido demasiadamente fraco, com esteio em um direito 

geral de liberdade mais frágil que um cristal. Como escreve Dworkin em outros 

contextos, um direito putativo como esse nada acrescenta ao debate.  

5. Interpretação, Princípios, Moralidade e Coerência 

Até esta etapa, sustentou-se que a idéia de direitos-trunfo disponíveis prima 

facie não se mostra compatível com a concepção de Ronald Dworkin acerca das 

liberdades básicas. Neste tópico, argumentar-se-á que a associação entre um direito-

trunfo e uma vantagem que será definida pelo titular, em que pese invocar princípios 

como a liberdade e a dignidade, opera de modo mecânico e acontextual, distanciando-se 
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tanto do Netuno de Dworkin - a integridade - quanto da própria idéia de princípios e 

direitos, eis que estes são vinculados à moralidade e à integridade.  

Para chegar à conclusão de que os direitos-trunfo são prima facie disponíveis, é 

necessário assumir que o direito é uma vantagem a ser definida pelo titular, ao ensejo da 

sua liberdade e dignidade. O modo como a liberdade opera, assim como o próprio 

conceito de direito-trunfo, são mecânicos. Titularidade de um direito-trunfo é vantagem, 

é liberdade do titular definir, oferecer conteúdo, à noção de vantagem, logo, os direitos-

trunfo são disponíveis prima facie. Na medida em que grande parte dos casos sobre 

disposição de direitos-trunfo são casos difíceis, que envolvem complexas questões de 

moralidade política, essa concepção dedutiva da disponibilidade dos direitos-trunfo - 

mesmo que prima facie - age de forma análoga ao aguilhão semântico, paralisando-os. 

Dworkin concebe o direito e os direitos como conceitos interpretativos, sem 

aceitar fórmulas mecânicas e testes de pedigree para determinar quais eles são e como 

operam. Ao compreender o direito como integridade, Dworkin sustenta a necessidade 

de reconstrução da coerência do sistema pelo intérprete-partícipe, que deve tratá-lo 

como uma teia inconsútil (se possível, evidentemente). A interpretação (não-mecânica e 

não-neutra) ocorre mediante a atitude interpretativa, que não é apenas descritiva, mas 

também propositiva (a interpretação deve pôr em prática um valor) e aplicativa18. 

Entende-se que a noção de direitos-trunfo prima-facie disponíveis não atende nem à 

idéia interpretativa, nem à de teia inconsútil, dois fatores primordiais à integridade. 

Em um caso referente à disposição de direitos-trunfo, a atitude interpretativa 

mostra-se presente desde a identificação de um direito-trunfo até a solução final. Não se 

pode isolar uma dessas etapas e sustentar - com apoio em técnicas dedutivas, pré-

concepções ou conceitos semânticos - que há um ponto de partida pré-determinado. Não 
                                                           
18 A atitude interpretativa é uma forma de interpretação criativa, por destinar-se a práticas sociais. Os 
planos de descrição, compreensão e aplicação não estão separados. Ela compreende três etapas: (a) “pré-
interpretativa”, na qual são identificadas as regras e os padrões que se considera fornecer o conteúdo 
experimental da prática; (b) interpretativa, na qual se elabora uma justificativa geral para os principais 
elementos das práticas identificadas na primeira etapa; (c) Pós-interpretativa, na qual o intérprete ajusta 
sua idéia daquilo que a prática realmente requer para melhor servir à justificativa que ele aceita na etapa 
interpretativa. Ele pode propor reformulações e até mesmo sugerir que toda a prática tem sido um erro à 
luz daquela justificativa. Entrementes, empregar a atitude interpretativa não significa que o intérprete 
possa fazer da prática o que bem entender, ele é constrangido pela história e pela forma da prática. Essa 
posição dworkiniana possui raízes na hermenêutica de Gadamer. DWORKIN, Ronald. O império..., Op. 
Cit., p.75 e ss. GADAMER, Hans-George. Verdade e método – traços fundamentais de uma 
hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 1997. ARANGO, Rodolfo. ¿Hay respuestas correctas em el 
derecho? Santafé de Bogotá: Uniandes, 1999.  
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apenas o ponto de chegada é determinado interpretativamente, o de partida também o é. 

Então, a questão de se um direito-trunfo, num certo contexto, é prima facie disponível é 

uma indagação interpretativa. Para respondê-la, o intérprete lançará mão do complexo 

método da integridade, que envolve, dentre outros elementos, a avaliação da adequação 

às práticas jurídicas de uma comunidade e da sua justificação. Na primeira, lida-se com 

o ajustamento de uma interpretação e dos princípios jurídicos a ela subjacentes às 

práticas jurídicas e sociais de uma comunidade de princípios. Na segunda, põe-se em 

questão se tal interpretação honra as práticas, quando vistas sob sua melhor luz
19

. 

Ademais, a integridade exige coerência, não uma coerência cega, mas uma coerência de 

princípios, que leva em conta decisões passadas da comunidade personificada e 

imprime importância aos princípios adotados, assumindo-os como relevantes para 

desafios futuros que se apresentem ao sistema.  

Em face dessas informações, é interessante tomar um caso paradigmático
20

 

como exemplo para analisar a afirmação de que os direitos-trunfo são prima facie 

disponíveis. O direito à vida é um caso paradigmático de direito-trunfo. A interpretação 

que sustenta que os direitos-trunfo são prima facie disponíveis é capaz de incluí-lo? 

Para obter a resposta, deve-se avaliar se a disponibilidade prima facie do direito-trunfo 

à vida se ajusta às práticas da comunidade de princípios em exame. Tanto nos EUA, 

quanto no Brasil, a prática tradicional é justamente a inversa - é considerar o direito à 

vida indisponível e desconsiderar a possível liberdade do sujeito de dispor do direito. A 

noção de disponibilidade prima facie não se ajusta e a interpretação (com o princípio a 

ela subjacente) não encampa esse caso paradigmático. Há um sem número de 

argumentos de princípio e de política hábeis a justificar tal prática social, dentre eles o 

                                                           
19 Em o Império do direito, Dworkin desenvolve em pormenor essas duas dimensões da integridade. Ao 
longo dos capítulos, diversas vezes ele próprio emprega essas dimensões. Em O domínio da vida, ele 
elaborou um pequeno resumo dessas duas dimensões, ao mencionar a interpretação constitucional. É 
relevante assinalar que a dinâmica dessas duas dimensões não é conservadora-descritiva, não adota 
apenas uma descrição das práticas e mensura se a interpretação ofertada a elas se ajusta. Fosse assim, 
confundir-se-ia com a moral cotidiana e majoritária de uma comunidade. É propositiva, pois visualiza a 
prática sob sua melhor luz e a seguir a reestrutura. DWORKIN, Ronald. O império..., Op. Cit., 60. 
DWORKIN, Ronald. O domínio..., Op.Cit., p.154. 
20

 Segundo Dworkin, paradigma corresponde a  “exemplos concretos aos quais qualquer interpretação 
plausível deve ajustar-se e os argumentos contra uma interpretação consistirão, sempre que possível, em 
demonstrar que ela é incapaz de incluir ou explicar um caso paradigmático”. Todavia, mister trazer à 
tona que “os paradigmas fixam as interpretações, mas nenhum paradigma está a salvo da contestação 
por uma nova interpretação que considere melhor outros paradigmas e deixe aquele de lado, por 
considerá-lo um equívoco”. DWORKIN, Ronald. O domínio..., Op. Cit., p.88-89. 
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próprio dever de proteção ao direito à vida (não de uma vida particular, mas mediante 

esquemas de proteção, na linha do princípio liberal do dano), bem como, nos termos de 

Dworkin, a proteção ao valor intrínseco da vida. Além disso, quando se tem em conta o 

fio de coerência de princípio exigido pela integridade, percebe-se que os princípios 

subjacentes à idéia de indisponibilidade do direito à vida encontram-se esparramados 

pelo sistema jurídico, nos seus mais diversos ramos - assim é no direito penal, onde o 

consentimento da vítima de um homicídio não isenta de responsabilidade o agressor; no 

direito civil, onde contratos de disposição do direito à vida são inválidos - e também em 

linhas inteiras de precedentes judiciais (prioridade local e o papel dos precedentes). 

Porém, considerar interpretativamente - como ponto de partida - que a 

indisponibilidade do direito à vida se ajusta às práticas jurídicas e as justifica não é o 

mesmo que dizer que o direito à vida será indisponível em toda e qualquer situação. É 

tão-só o começo da tarefa, pois a integridade é “sensível ao contexto”. Então, 

retornando-se aos exemplos ofertados no item anterior, no caso AB, no qual A 

contratara B para matá-lo por motivos frívolos, o caminho a percorrer será indagar se 

reconhecer tal liberdade a A e a B ajusta-se às práticas jurídicas e se as justifica. O 

mesmo deve ser feito quanto a C e D. Assumir-se-á que as respostas serão distintas. No 

caso AB, a resposta será negativa, e no CD, afirmativa. Haverá, então, o 

reconhecimento de uma liberdade básica de C que está sendo restringida em nome dos 

argumentos de princípio que embasam a indisponibilidade do direito à vida. In casu, a 

proteção ao direito à vida está acontecendo a despeito dos direitos de C, o que não se 

passa em AB. Disso se segue que em CD haverá uma concorrência entre os argumentos 

de princípio subjacentes à indisponibilidade da vida e aqueles subjacentes à liberdade de 

C e D, que deverão ser devidamente acomodados ou sopesados no caso, à luz da 

integridade e das demais virtudes políticas
21

. 

Em face do exposto, entende-se que reputar os direitos-trunfo como prima facie 

disponíveis afasta o intérprete da integridade nas etapas iniciais de exame de um caso, 

levando-o a desconsiderar importantes elementos de moralidade substantiva que se 

apresentam no reconhecimento de um direito-trunfo e, principalmente, na discriminação 

do conteúdo das liberdades. A concepção também pode conduzir a uma despropositada 

                                                           
21

 Não é objetivo desse ensaio traçar as respostas para casos difíceis como esses à luz do pensamento de 
Dworkin. A intenção é a de ilustrar os argumentos acerca da disponibilidade dos direitos-trunfo.  
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perda da coerência, pois, em inúmeras situações, a consideração de um direito-trunfo 

como prima facie disponível pode não se ajustar e não justificar as práticas jurídicas de 

uma comunidade de princípios, vistas sob sua melhor luz. Para concebê-los assim, há 

um preço muito alto a pagar. A autonomia e a dignidade, em que pesem serem 

princípios, terão de receber um conteúdo inicial unívoco e acontextual e o resultado da 

sua atuação terá de ser tratado quase como uma questão de fato e não como um 

profundo problema interpretativo de moralidade política. O resultado seria um sistema 

arbitrário de prioridade prima facie do direito geral de liberdade, proposição 

inconsistente com a proposta coerentista de Dworkin.  

A conclusão é que não se pode tomar um ponto fixo como partida - quer seja a 

disponibilidade prima facie, quer seja a indisponibilidade. A definição do ponto de 

partida, dependente que é de princípios, direitos e da moralidade comunitária, é em si 

mesma interpretativa e convida à discussão moral que deve permear os casos difíceis, 

como em geral são as situações de disposição de direitos fundamentais.  

6. O igual respeito e consideração 

Nos itens anteriores, sustentou-se que conceber os direitos-trunfo como prima 

facie disponíveis não se ajusta à tese dworkiniana, uma vez que essa concepção exige 

(a) aceitar um direito geral de liberdade, possibilidade negada por Dworkin; (b) 

distanciar-se dos elementos interpretativos e de moralidade política inerentes à noção de 

direito como integridade nas etapas iniciais de exame de um caso. Neste tópico, 

indagar-se-á se é possível aceitar os direitos trunfos como prima facie disponíveis em 

face da noção de igual respeito e consideração, sustentáculo substantivo da teoria de 

Dworkin.  

Tem-se ciência de que Dworkin adotou uma moralidade baseada em direitos e 

não uma moralidade baseada em metas ou em deveres. O fundamento dos direitos-

trunfo é a chamada concepção liberal da igualdade - o igual respeito e consideração. O 

edifício teórico de Dworkin encontra nesse axioma as suas fundações. A titularidade 

pelos indivíduos de direitos fortes preexistentes - ou seja, que não são produto de uma 

convenção nem de uma concessão dos poderes instituídos e são resistentes a quaisquer 

argumentos de metas coletivas e àqueles de princípio que não possuam, tudo 

considerado, mais força do que eles - derivados do igual respeito e consideração é a 

pedra fundamental do pensamento de Dworkin. Tais direitos, justamente os trunfos, são 
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as trincheiras protetoras do indivíduo que marcam uma das mais importantes diferenças 

entre Dworkin e as correntes que ele ataca (formas de convencionalismo e de 

pragmatismo, o positivismo e o utilitarismo). Destarte, os direitos-trunfo não apenas 

derivam do igual respeito e consideração, como compõem o seu invólucro protetor. Nas 

palavras de Morrison, “a posse de direitos permite que as pessoas sejam tratadas como 

iguais”22. 

Ora, a disponibilidade dos direitos-trunfo significa exatamente a possibilidade de 

o indivíduo, por ato de vontade, enfraquecer posições jurídicas protegidas por tais 

direitos. O ato de disposição pode possuir diferentes graus, dependendo do direito em 

jogo e das modalidades de disposição. Essa pode ser temporária ou definitiva; parcial ou 

integral; do exercício ou da titularidade do direito. Levando-se em conta primeiramente 

o direito do qual se está dispondo, combinações de distintas modalidades de disposição 

conduzem a uma maior ou menor ablação do direito. O que se tem, portanto, é que, 

embora algumas combinações de modalidades de disposição de um direito fundamental 

produzam efeitos práticos leves ou moderados, outras (ou até as mesmas) combinações 

quanto a alguns direitos, produzem efeitos fortes ou intensos23. 

Pois bem, se o núcleo da moralidade baseada em direitos de Dworkin são os 

direitos derivados da concepção liberal da igualdade e se esses direitos exercem a 

função de guardiões do igual respeito e consideração, a interrogação que a 

disponibilidade dos direitos-trunfo introduz é profunda, uma vez que atinge esse próprio 

núcleo. Em muitas situações - aquelas mais intensas, avaliar a disposição de um direito 

fundamental equivale a perguntar se é justificável empregar a coerção estatal para 

impedir que uma pessoa, voluntariamente, despoje-se da titularidade de direitos que lhe 

asseguram o igual respeito e consideração.  

Mais uma vez, a pergunta é interpretativa. E ela agora é posta de forma a atingir 

o coração da moralidade substantiva de Dworkin. Por um lado, a noção de igual respeito 

significa “tratar os indivíduos como capazes de formar concepções inteligentes sobre o 

modo como suas vidas devem ser vividas e de agir de acordo com elas”, por outro lado, 

a noção de igual consideração significa que o governo deve tratar a todos “como seres 

                                                           
22

 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito - dos gregos ao pós-modernismo. Trad. Jefferson Luiz 
Camargo. Rev. Gildo Rios. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.517.   
23

 Para um exame pormenorizado das modalidades de disposição de direitos fundamentais, NOVAIS, 
Jorge Reis. Renúncia..., Op. Cit., p.267 e ss. 
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humanos capazes de sofrimento e frustração”24. Os conceitos estão largamente 

enlaçados à concepção liberal após o assim chamado retorno a Kant, concebido por 

John Rawls e traduzido na idéia da prioridade dos direitos (ou do justo, segundo alguns) 

sobre o bem. Incumbe ao indivíduo escolher o seu ideal de vida boa. E se para isso ele 

entender necessário despojar-se da titularidade seus direitos-trunfo? E se a escolha for 

drástica a ponto de permitir que o indivíduo seja tratado de uma determinada forma a 

despeito da sua capacidade de sofrimento e de frustração? Qual é o papel que deve 

assumir o Estado em situações-limite como essas? Em alguns textos clássicos, esse 

problema era enunciado a partir de um exemplo drástico, o de um ser humano que 

decide ser escravo de outro. Mais recentemente, um caso ocorrido na França também 

trouxe à tona essa discussão. É o afamado caso do anão, no qual um anão permitia ser 

arremessado em um jogo, e a decisão final foi a de que ele não poderia despojar-se de 

sua dignidade, permitindo-se ser tratado como objeto, à revelia da própria posição do 

anão, que considerava ser indigno não poder se sustentar com o trabalho que 

escolhera25.  

Em Dworkin, a resposta certa dependerá do longo percurso interpretativo acima 

descrito e poderá variar de um sistema jurídico para outro. Não se pode olvidar que ela 

não será obtida mediante determinações apriorísticas, muito menos de forma mecânica, 

com um mero apelo à autonomia ou a uma concepção estanque e solipsista da dignidade 

humana, mesmo que empregadas apenas para estabelecer o ponto de partida. A 

liberdade, para Dworkin, tem sua raiz na igualdade e a protege, ambas são concebidas 

de forma a não conflitarem. Então, em primeiro lugar, é necessário ter em mente que a 

medida da liberdade advém de sua estreita ligação com a igualdade liberal.  

Nas situações-limite de disposição de direitos-trunfo, estarão em cena a tensão 

entre a tradição de ser o Estado também responsável pela criação de um ambiente moral 

adequado e a tradição de respeito às liberdades26, bem como a possibilidade de 

dissociação entre a liberdade de um indivíduo e os seus melhores interesses, a qual, no 

                                                           
24

 DWORKIN, Ronald. Levando..., Op. Cit., p.419. 
25 Cf: CUNHA, Alexandre dos Santos. A normatividade da pessoa humana - o estatuto jurídico da 
personalidade e o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro, Forense, 2005. KUFLIK, Arthur. The 
inalienabilty of autonomy. Philosophy and public affairs. Vol 13, nº 4 (autumm, 1984) p.271-298. 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3ªed. 
Coimbra: Almedina, 2004, p.333, n111. 
26

 Cf. DWORKIN, Ronald. O domínio..., Op.Cit.,p.209.  
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caso de pessoas adultas e psicologicamente saudáveis, conduz à intrincada temática dos 

graus de paternalismo admissíveis em sistema jurídico.  

Nesse último ponto, é importante verificar um exemplo dado por Dworkin, que, 

ao explorar o desatrelamento do binômio autonomia e melhores interesses, recorre à 

noção de dignidade: 

Entender as exigências da dignidade nesse sentido avaliatório ajuda a explicar 
uma característica da instituição da dignidade que à primeira vista parece 
enigmática. Muitos de nós consideraríamos errado permitir que um prisioneiro 
optasse por ser torturado ou mutilado como condição para ser liberado em 
seguida, em vez de passar muito tempo na prisão, ainda que considerássemos 
que o efeito inibitório da tortura sobre outros criminosos potenciais fosse tão 
convincente quanto o efeito inibitório da sentença de prisão. Para nós, o 
simples fato de colocar o prisioneiro diante dessa opção já seria uma 
afronta à sua dignidade. A interpretação experiencial da dignidade condenaria 
essa opinião por excesso de zelo irracional, pois só encontra o erro da 
indignidade nas conseqüências sentidas por sua vítima, razão pela qual nega 
que possa ser errado tratar uma pessoa do modo como ela possa preferir. A 
explicação avaliatória é diferente em dois sentidos. Em primeiro lugar, vê o 
erro da indignidade em uma relação entre os que demonstram indignidade e 
aqueles aos quais esta é demonstrada, e atribui aos primeiros, bem como aos 
últimos, um papel em qualquer decisão que envolva sua manifestação. Temos o 
direito de não agir de uma maneira que, em nosso ponto vista, negue nossa 
percepção da importância moral de outra pessoa, mesmo que ela demonstrasse 
preferir que assim procedêssemos. Em segundo lugar, a explicação avaliatória 
pressupõe que o dano infligido a uma vítima da indignidade é avaliatório, seja 
ou não experiencial. De acordo com a explicação avaliatória, portanto, o dano 
pode ser genuíno mesmo quando não for reconhecido e, para a vítima, for pior 
do que alguma alternativa - ainda que ela a considere como a melhor de 
todas”

27. 

                                                           
27

 DWORKIN, Ronald. O domínio..., Op.Cit., p.338, nota nº23. E mais adiante explicita sua posição, em 
termos que se torna necessário transcrever: “(O fato de entender que a dignidade significa reconhecer os 
interesses críticos de uma pessoa, como coisa distinta de fomentar esses interesses, nos proporciona uma 
leitura útil do princípio kantiano segundo o qual as pessoas devem ser tratadas como fins, nunca 
simplesmente como meios. Assim compreendido, esse princípio não exige que as pessoas nunca sejam 
colocadas em desvantagem com o objetivo de oferecer vantagens a outras, mas sim que nunca sejam 
tratadas de maneira que negue a evidente importância de suas próprias vidas). Em certo sentido, a 
dignidade é uma questão de convenção, uma vez que são diferentes os sistemas de gestos e tabus aos 
quais as sociedades recorrem para traçar os limites entre desvantagem e indignidade. Mas o direito que 
todas as pessoas têm - o de que a sociedade reconheça a importância de suas vidas e que expresse não 
importa em que linguagem - não constitui, em si, uma questão de convenção. Essa descrição geral do 
significado de dignidade explica o que chamei de sua voz ativa: nossa compreensão de que as pessoas se 
importam, e devem se importar, com sua própria dignidade. Alguém que comprometa sua dignidade está 
negando, seja qual for a linguagem usada por sua comunidade, o sentido de si mesmo como alguém que 
tem interesses críticos e cuja vida é importante em si. O que temos, aí, é uma traição de si mesmo. E 
nossa descrição também explica por que a indignidade é mais grave quando sua vítima não mais sofre 
em decorrência dela. Afinal, uma pessoa que aceita a indignidade aceita a classificação nela implícita, e 
é uma grande e lamentável derrota aceitar que a própria vida não tem a importância crítica de outras 
vidas, que seu transcurso é intrinsecamente menos importante”.  DWORKIN, Ronald. O domínio..., Op. 
Cit., p.338-339 

  6345



Em assim sendo, a cada caso difícil de disposição de direitos-trunfo, sobretudo 

naqueles mais drásticos, todo o amplo arco - desde os pontos de partida, como o 

reconhecimento de um direito-trunfo e a presença de uma liberdade básica, até a 

resposta final - deverá ser interpretativamente perpassado pela poderosa idéia de igual 

respeito e consideração. Significa dizer que, em diversos momentos - alguns anteriores 

à adoção da disponibilidade prima facie - ter-se-á que enfrentar profundas e 

substantivas questões de moralidade política e reconstruir a tênue linha que separa a 

coerção estatal justificada da injustificada, assim como aquela que diferencia uma 

comunidade de princípios, associada pela fraternidade e pela responsabilidade pública e 

privada, de uma comunidade de regras ou de mero acidente histórico ou geográfico28.  

Em certos casos-limite, admitir que os direitos-trunfo são prima facie 

disponíveis pode significar que o fundamento axiomático da moralidade baseada em 

direitos de Dworkin também seja reputado disponível prima facie, enfraquecendo-o. E 

pode conduzir a um conflito que Dworkin nega com veemência - o da liberdade com a 

igualdade. Então, mais uma vez, o que se conclui é que tanto o ponto de partida quanto 

o de chegada serão interpretativos.  

7. Conclusões 

Este estudo teve por objetivo discutir  a possibilidade de os direitos-trunfo serem 

reputados como prima facie disponíveis. Concluiu-se que, em alguns contextos, os 

direitos-trunfo podem constituir um forte argumento de princípio a favor da 

disponibilidade de outro direito-trunfo, eis que funcionam como trincheiras contra uma 

maioria moral que pretenda impedir os indivíduos de conduzir suas próprias vidas da 

maneira que julguem mais adequada. Pese embora esse fator, argumentou-se que a 

concepção dos direitos como trunfos não é hábil a sustentar uma tese normativa ampla 

de disponibilidade prima facie dos direitos, por três ordens de razões. 

Em primeiro lugar, conceber os direitos-trunfo como prima facie disponíveis 

exige aceitar uma ampla esfera de liberdade, mais precisamente, um direito geral de 

liberdade. Para tanto, a fraca liberdade como licença deve ser alçada ao patamar de 

direito-trunfo e o que antes poderia sucumbir diante de argumentos de política, tornar-

se-á a eles resistentes. Ou, pior, os direitos-trunfo serão enfraquecidos e nas trincheiras 

                                                           
28 Cf. DWORKIN, Ronald. O império..., Op. Cit., p.243. 
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que representam abrir-se-ão sendas aos argumentos de política. Para que a tese dos 

direitos-trunfo possa ser mantida com coerência, é importante compreender que os 

direitos-trunfo serão disponíveis (prima facie) se for reconhecida uma liberdade básica 

no ato de disposição de cada um deles.  

Em segundo lugar, a adoção de um ponto de partida pré-determinado - 

disponibilidade prima facie - reduz a amplitude interpretativa exigida pela integridade. 

Ao fazê-lo, pode ensejar uma fuga da coerência, por levar o intérprete a assumir como 

premissas pontos que nem se ajustam às práticas da comunidade de princípios, nem as 

justificam. Assim, as questões poderão ser vislumbradas de um horizonte muito distante 

daquele que representa as práticas à sua melhor luz.  

Em terceiro lugar, os direitos-trunfo originam-se da concepção liberal de 

igualdade e formam seu invólucro protetor. A idéia de liberdade é concebida por 

Dworkin de modo a não conflitar com o igual respeito e consideração. Os casos mais 

drásticos de disposição de direitos-trunfo podem representar a fragilização do invólucro 

que protege o igual respeito e consideração, flanco que Dworkin não abre facilmente, 

exigindo que a tarefa interpretativa seja integralmente - do primeiro ao último passo - 

filtrada pela idéia de igual respeito e consideração.  
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LÓGICA DIALÉTICA-DISCURSIVA E TEORIA DO DIREITO: 

ENSAIO CRÍTICO SOBRE METODOLOGIA JURÍDICA 

 

 

 Lucas de Alvarenga Gontijo∗  

 
RESUMO 

Este artigo prega a proposição de um método que está em constante (re)construção e 

depende das circunstâncias específicas para efetivar-se. Para se propor esta partida 

metodológica, fez-se necessário flexibilizar a rigidez dos métodos operacionais e 

funcionalistas preconcebidos com grande naturalidade pelo positivismo jurídico, a fim 

de trazer maior aproximação do direito com as necessidades humanas, pois é necessário 

partir do problema (caso) e não sujeitar o problema às disposições de um sistema pré-

disposto. Isto porque definir o direito de forma a priori é torná-lo inepto para aplicá-lo 

ao mundo real, que deve ser experimentado sob condição de poder ser conhecido. 

Utilizou-se do pensamento de Chaïm Perelman e Theodor Viehweg para corroboração 

das teses propostas neste texto. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

METODOLOGIA JURÍDICA; SISTEMA JURÍDICO; TEORIA DA 

ARGUMENTAÇÃO.  

 
ABSTRACT 

This article proposes a method which is under constant reconstruction and depends on 

specific  circumstances in order to work. From another standpoint, in order to advance 

this methodological point of departure, it was necessary to release the rigidity of the 

operational and functional methods preconceived with 

great simplicity by the juridical positivism, in order to bring law closer to human 

necessities, since it is necessary to depart from the problem (case) itself, instead of 
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Filosofia do Direito da Faculdade de Direito Milton Campos e dos cursos de graduação e pós-graduação 
em Direito da PUC-MINAS. Entre em contato com o autor pelos e-mails alvarengagontijo@gmail.com 
ou lucasgontijo@pucminas.br.    
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submitting the problem to dispositions of a pre-established system whatsoever. This is 

so because defining law in an a priori grounds turns it inept to be applied to the real 

world, that must be  experienced under conditions of being able to be known. We have 

worked with Chaïm Perleman and Theodor Viehweg to make this article. 
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JURIDICAL METHODOLOGY; JURIDICAL SYSTEMS; THEORY OF THE 

ARGUMENTATION. 

 
 

Para Marcelo Galuppo 
 
1. APONTAMENTOS PRELIMINARES À METODOLOGIA 

JURÍDICA DIALÉTICA 
 
O conceito de método não perdeu o seu sentido original, dado pelos gregos, 

methodos: caminho para se chegar a um fim.1 A questão é: que fim? Se o direito é uma 
área do conhecimento prático, experimental e casuístico, como se pode predeterminar o 
fim a que se presta?  

A idéia de método se apresenta em dois momentos distintos perante as filosofias 
e ciências em geral, assim como no direito. O primeiro momento está relacionado à 
teoria do conhecimento (momento gnosiológico); como determinado dado pode ser 
conhecido. O segundo momento refere-se à idéia de procedimento (momento 
procedimental) que deve ser adotado para processamento de um conhecimento.  

Então há duas formas de se entender método: quanto à teoria do conhecimento e 
quanto à teoria dos procedimentos.  

Tanto num caso quanto noutro, quer se dizer, tanto com referência ao 
conhecimento quanto à aplicação, o método é ainda muito perigoso se adotado de forma 
autoritária, vindo a comprometer os resultados de uma pesquisa ou de uma ação. O 
método se torna autoritário se for entendido como condição da pesquisa, de forma a 
priori. O incondicional cumprimento de uma determinada ordem metodológica implica 
em certa limitação da possibilidade de conhecer, porque lhe imporá um caráter 
mecanicista, parainteligente e alienante. 

Frequentemente, o método é interposto como um deformador da possibilidade 
do conhecimento ou, ainda, um condicionador do conhecer. O humano pode ver-se livre 
desse mecanicismo, pois é capaz de refletir e ponderar as conseqüências da aplicação de 
determinado método. E isto se refere a uma concepção do que é racionalidade. Durante 
muito tempo acreditou-se que a racionalidade primava-se pela estrita formalização (e, 
portanto, mecanização) de sua forma de conhecer e de proceder. Mas a razão prática, 
reconceituada pelos pós-positivistas, tem convencimento diferente: racionalidade é a 
faculdade de se posicionar perante o mundo de forma crítica, reconhecendo nele 
valores, permanentemente em mutação, sopesando as vantagens e desvantagens da 

                                                 
1  NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa, Verberte: Método, p. 514.   
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adoção de uma determinada postura, utilizando-se também da indução, da intuição 
assim como da dedução.   

Explica-se aí a necessidade de uma teoria da metodologia dialética, em 
permanente mutação, sopesando valores que podem variar de tonos conforme a situação 
em que se encontram. A razão prática contemporânea é experimental, assim como o 
método jurídico deve ser, de maneira a não tomar decisões de forma apriorística, 
utilizando procedimentos preconcebidos.  

A razão prática tem como fundamento, como diz, exatamente a praxis, a 
condição do saber e a condição do opinar sobre o existente. Desta forma, a contingência 
lhe informa e lhe define e a contingência também posiciona o conhecedor. Objeto do 
conhecimento e conhecedor são contingenciais e desta forma também estão 
coordenados e se complementam. Não há pois, um objeto sem alguém que o conheça e 
não há conhecedor que não esteja pré-posicionado sobre aquilo que se conhece. A 
fratura descartiana sujeito-objeto não está de forma alguma fixa, como este supunha, 
mas móvel e indefinida. Todo conhecimento e todo procedimento deve se dar conta de 
que sua contingenciedade lhe é fundamental e por isso deve estar sempre atento às 
condições específicas que lhe são apresentadas.  

Conhecer é, pois, dialogar. Conhecer é uma continuidade (continuatio) nos 
mesmos termos pensados por Heidegger2 e por Gadamer,3 daí a necessidade de se 
propor aberto à mudanças. 

Nesse sentido, uma teoria metodológica dialética  está alinhada às teorias que se 
desvinculam do pensamento formal e objetivo, postos em curso pelo uso da lógica 
formal. A teoria ora proposta está alinhada à retórica, à dialética e ao conhecimento 
relativo. 

Para tanto, observar-se-á, preliminarmente, de forma muito sucinta, algumas 
teorias concorrentes de modo favorável ao pensamento metodológico aberto. Ou 
melhor, teorias que de uma forma ou de outra já trabalham com um método 
necessariamente dialético. Para tanto, foram selecionadas apenas duas dominantes 
vertentes dessa linha de pensamento aplicada ao direito4: a Nova Retórica tratada por 
Chaïm Perelman e a Tópica reproposta por Theodor Viehweg.        

 
1.2 TESES QUE UTILIZAM METODOLOGIAS JURÍDICAS 

DIALÉTICAS 
 
1.2.1 Perelman e o direito como teoria da razoabilidade, da prática e do 

valor  
 
O polonês naturalizado belga Chaïm Perelman buscava uma metodologia que 

lhe permitisse por em prática uma lógica dos juízos de valor. Em sua investigação, 
desenvolvida na companhia de Olbrechts-Tyteca, chegou à conclusão de que não há 

                                                 
2  HEIDEGGER, Matin. Ser e tempo. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 

1998.   
3  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Tradução de Flávio Maulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1997. Título original: Warheit und Methode. 
4  No plano original deste artigo, ainda se desejava abordar, pelo menos, outras duas teorias que muito 

se estreitam com as pretensões da teoria metodológica aqui posta em curso. Uma delas é a Metódica 
Estruturante, proposta por Friedrich Müller, e a outra é a Teoria Tridimensional do Direito, de 
Miguel Reale. 
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lógica específica dos juízos de valor. Os efeitos dessa conclusão resultaram numa 
extensa obra interessada nos caminhos da retórica: Tratado da Argumentação.5   

Em torno de suas teorias fundou-se uma verdadeira corrente jusfilosófica e a 
Nouvelle Rhétorique ganhou status de novo paradigma do direito. Entretanto, as idéias 
defendidas pelos retóricos são muito persuasivas por si mesmas e encontraram ninho na 
crise do positivismo. As teorias argumentativas tornaram-se, enfim, uma das principais 
linhas de pesquisa do que veio a ser conhecido genericamente por correntes pós-
positivistas.   

Perelman trabalha, basicamente, com quatro cânones fundamentais, por onde 
passam a maioria das idéias de sua defesa6: 

• A retórica procura persuadir por meio do discurso. O pensamento jurídico está 
necessariamente ligado às teorias discursivas, também tratadas, às vezes, por teorias 
argumentativas. Entretanto, a idéia de discurso traz hoje pesada carga de significados, 
os quais tanto se remetem à idéia de lógica dialética e práticas de persuasão quanto à 
filosofia analítica. O vocábulo “discurso” foi usado largamente por muitos filósofos de 
vertentes e entendimentos completamente adversos. De Descartes a Foucault, de Russel  
a Brandom, fizeram-se embaraçadas e também auto-suficientes os muitos significados 
atribuídos à idéia de discurso. No caso de Pereleman, especificamente, discurso está 
ligado necessariamente ao pressuposto da persuasão, do convencimento, por meio do 
debate. E, por outro lado, ainda é perceptível, em sua teoria, a idéia de relatividade dos 
assentamentos ideológicos, imperfeição ou precariedade da faculdade racional de se 
impor de forma absoluta.   

• A demonstração e as relações da lógica formal com a retórica. Esse 
posicionamento se dá basicamente em dois sentidos e consiste nas principais teses 
desenvolvidas pelos novos retóricos: primeiramente, desmantelar os postulados 
formalísticos e abstracionistas da lógica apodítica, demonstrando sua inaplicabilidade 
ao mundo jurídico ou mesmo as contradições internas referentes ao seu emprego. No 
segundo aspecto crítico, preocupa-se em afirmar um problema de conhecimento do 
logicismo: a fragilidade do ato de escolha da premissa maior entre tantas outras. Os 
positivistas, por exemplo, foram duramente criticados por acharem que o problema 
jurídico começaria a partir da aplicação do direito, mas o problema jurídico, em sua 
práxis, mostra que o desafio do direito começa com a escolha da premissa que lhe 
servirá na subsunção. O direito positivo haveria esquecido ou negligenciado a dúvida 
quanto à premissa primeira7. 

• A adesão a uma tese pode ter intensidade variável. Para os retóricos, não existe 
nada em absoluto. As coisas estão mais ou menos corretas, mais ou menos entendidas, 
mais ou menos aceitas. O embate retórico contra a certeza e contra a objetividade fez-se 
projetar como teoria do aproximado, do inconcluso, do relativo. Embora não seja muito 
reconhecido ainda, faz-se mister notar a influência decisiva de Bachelard sobre o 
pensamento contemporâneo.    

• Distinção entre a retórica e a lógica formal (ela diz respeito mais à adesão do 
que à verdade). A interpretação da lei, para ser aplicada ao caso específico, deve ser 
                                                 
5  PERELMAN, Chaïn. Tratado da argumentação: a nova retórica. Tradução de Maria Ermantina 

Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Título original: Traité de l’argumentation: la nouvelle 
rhétorique. 

6  PERELMAN, Chaïn. Lógica jurídica e nova retórica, p. 141 et seq. 
 
7  Note-se que o próprio Kelsen, reconhecido pelo rigor epistemológico de sua teoria jurídica, não 
pressupôs que o silogismo jurídico contaria com apenas uma premissa correta, mas várias premissas 
possíveis. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. pp. 390-391.      
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considerada como uma hipótese entre tantas mais, e só poderá ser adotada se a sua 
aplicação resultar numa atitude razoável e de bom senso. A norma em abstrato não é 
mais do que uma hipótese que deve ser submetida ao crivo da experiência.  

O método de Perelman, por problematizar a inexorabilidade da axiologia e por 
estar voltada para a práxis, é a dialética, entendida, no seu contexto, como a arte da 
discussão. Como afirma, a dialética “se mostra o método apropriado à solução dos 
problemas práticos, os que concernem aos fins da ação, que envolvem valores”.8 - 9

A idéia de razoabilidade é garantida pela proposição de um acordo estabelecido 
entre aqueles que dialogam. A racionalidade jurídica assenta seus postulados de forma 
democrática e em atenção às especificidades do caso. Não há uma técnica 
aprioristicamente concebida aplicável ao direito e, precisamente por esse motivo, há 
também uma relação estreita do pensamento perelmaniano e as intenções deste artigo. 

Como explica Perelman, “na ausência de técnicas unicamente admitidas é que se 
impõem o recurso aos raciocínios dialéticos e retóricos, raciocínios que visam 
estabelecer um acordo sobre os valores e sobre sua aplicação, quando estes são objeto 
de uma controvérsia”.10

Buscando compreender a motivação final de sua teoria, mesmo porque nenhum 
discurso existe sem que haja uma ideologia que o sustente, o autor da Universidade de 
Bruxelas alinha-se ao processo de desconcentração do poder jurídico. De sorte que se 
infiltra na questão da soberania posta de cima para baixo, opressiva, supostamente 
legitimada pelo estrito cumprimento do formalismo. Para tanto, o pensador da Nova 
Retórica contesta o princípio da legalidade, colocando em xeque a supremacia do 
Legislativo sobre o Judiciário. “O direito, tal como está determinado nos textos legais, 
promulgados e formalmente válidos, não reflete necessariamente a realidade jurídica”.11  

A percepção da especificidade do fenômeno jurídico é também o ponto de 
partida destes escritos, pois não há possibilidade de se pensar o jurídico em abstrato, de 
forma geral. No direito, cada caso é único e deve ser assim tratado. Todo procedimento 
jurídico deve guardar “sua conformidade com o direito em vigor, a argumentação será 
específica, pois terá por missão mostrar de que modo a melhor interpretação da lei se 
concilia com a melhor solução dos casos particulares”.12  

Para os retóricos, o raciocínio jurídico visa explicar (do latim explicatio: 
desdobramento) os fundamentos e as causas de uma controvérsia. Nesse processo, 
‘desfazer as dobras’ é mostrar os meandros da complexidade de cada situação, pois, 
haverá argumentações em sentido diversos, que “procuram fazer valer, em situações 
diversas, um valor ou um compromisso entre valores, que possa ser aceito em um meio 
e em um momento dados”.13  

Por fim, o direito está sempre relacionado ao ponderável, ao aceito por aliar-se 
ao bom senso. Perelman, levando em conta as idéias do conhecimento aproximado, do 
verossímil, do relativo, expõe que a “argumentação não visa à adesão a uma tese 

                                                 
8  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 139. 
9  Margarida Maria Lacombe dispõe: “A partir de então, anuncia uma ruptura com o cartesianismo e 

estabelece como paradigma filosófico a concepção relacional e retórica da razão prática. Isso faz com 
que a razão seja aceita não do ponto de vista da contemplação, mas do ponto de vista da justificação 
das nossas convicções e das nossas opiniões” (Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao 
estudo do direito, p. 190). 

10  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 139. 
11  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 189. 
12  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 185-186. 
13  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 184. 
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exclusivamente pelo fato de ser verdadeira. Pode-se preferir uma tese à outra por parecer mais 
eqüitativa, mais oportuna, mais útil, mais razoável, mais bem adaptada à situação”.14  

Seu raciocínio prático reconheceu, no direito, sua tão negada face aporética, 
dilemática. Esta preclara posição de conhecimento do fenômeno jurídico, embora figure 
como óbvia, havia se tornado estigmatizada pela vontade sistematizadora e objetivista 
que dominou desde Arnauld, Spinoza, Descartes, Pascal até o Pós-segunda Grande 
Guerra.  

 
1.2.2 O pensamento tópico: o problema como ponto de partida para 

discussão jurídica e a elasticidade dos fundamentos de direito 
 
A apresentação do pensamento tópico aplicado ao direito concorre de modo 

favorável à estruturação de um método jurídico dialético. Neste seguimento, investiga-
se o pensamento tópico em geral, mas atem-se especialmente à versão anti-sistemática 
que lhe foi concedida pelo jusfilósofo alemão Theodor Viehweg. O legado desse autor, 
por intermédio da obra Tópica e Jurisprudência (Topik und Jurisprudenz), fez-se 
complemento valioso ao pensamento retórico desenvolvido na segunda metade do 
século XX, porque serviu como um dos principais pilares na retomada da lógica 
dialética no mundo contemporâneo.  

  Viehweg lança sua teoria, muito original no contexto em que foi elaborada nos 
primeiros anos do pós-guerra, como tese de livre-docência para a recém-reaberta 
Universidade de Munique. Sob o título de Tópica e jurisprudência,15 Viehweg entende 
o estudo do pensamento tópico aplicado à ciência do direito (ciência do direito, em 
língua alemã: Jurisprudenz). A tópica fez-se, pois, reapreciada pelos contemporâneos, 
uma vez que o pensamento sistemático formal, profundamente marcado pela pretensão 
de certeza, havia abortado de seu complexo qualquer possibilidade de pensar por meio 
de opiniões (ex endoxon). Essa forma de pensar, ou melhor, essa techne do pensamento 
que se orienta por problemas, a partir de problemas e em direção a eles,16 constitui uma 
preciosa herança do pensamento anterior a Aristóteles, mas que teve esse filósofo grego 
como seu primeiro e também maior sistematizador, dada a grande capacidade 
enciclopédica que lhe é peculiar. Foi Aristóteles que lhe concebeu o nome de tópica. Os 
Topoi, ou seja, lugares comuns, compõem uma forma de pensar que tem o propósito de 
“descobrir um método que nos capacite a relacionar, a partir de opiniões de aceitação 
geral, acerca de qualquer problema que se apresente diante de nós e nos habilite, na 
sustentação de um argumento” (Tópicos, Liv. I. I). A tópica se constrói a partir de 
silogismos dialéticos, que se compõem pelo uso dos Topoi, as tais opiniões (pensamento 
ex endoxa) de aceitação geral.17

Viehweg fez-se notável porque retomou quase pioneiramente algo que hoje é 
matéria de grande interesse: o renascimento do pensamento retórico. Os antigos, 
anteriores a Aristóteles, já desenvolviam esse modo de pensar sob no nome de Euresis 
(radical grego arcaico da palavra heurística), e posteriormente a Aristóteles esse tipo de 
pensamento se desenvolveu muito mais, com Marcus Tullius Cícero que, por sua vez, 
tornou-se influente nos estudos que dominaram as letras romanas e perduraram 

                                                 
14  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 156. 
15  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio Ferraz Júnior, Brasília, 1979. 

Título original: Topik und Jurisprudenz. 
16  FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Prefácio. In: VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 3.  
17  ARISTÓTELES. Órganon: categorias, da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, 

tópicos, refutações sofisticas. Tradução de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2005.   
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dominantes até o século XVI, sob o nome de artes liberales. O pensamento tópico 
estava presente em duas das três primeiras disciplinas (trivium) das artes liberales: 
Retórica e Dialética.18    

Como dito, o pensamento tópico parte do problema e, portanto, tem como 
conhecimento prévio apenas um catálogo fragmentado, impreciso e aberto para servir-
lhe de orientação. Essa orientação não deve necessariamente se impor – como se 
pretende no pensamento sistemático –, mas pode ou não ser usada. A tópica é arte da 
invenção, da disputa, a partir do caso, pois esse modo de pensar brota da luta, “a favor e 
contra, dos móveis em debate: no lugar do reflexo entra a reflexão”.19

No entanto, o pensamento tópico viu-se afastado dos estudos fundamentais a 
partir do século XVII, como bem viu Viehweg, ao analisar o pensamento de Vico. Uma 
vez que o pensamento retórico passou a ser marginalizado em razão de uma “nova 
ordem” de produzir o saber, sob a influência do pensamento de Pascal, Arnauld, 
Descarstes. Vico ainda se posiciona favorável à dialética, mas assim já se colocava, no 
século XVII, na contramão do pensamento dominante. Seu convencimento de interpor 
uma conciliação entre o velho e o novo pensamento não foi aceita pela mentalidade que 
de seu tempo emergia.20

A quebra do formalismo proposta pela tópica está comprometida com a 
prudência (jurisprudência como pensamento específico do direito, como queria 
Viehweg). O pensamento dialético é uma forma de pensar com opiniões postas dentro 
de um procedimento comunicativo onde o bom senso está presente, porque há que 
sopesar os argumentos, escolher a melhor premissa, contraditar e aceitar.       

Há uma estreita relação entre o pensamento tópico com as metodologias 
dialéticas do direito porque trabalham com o indefinido e estão diretamente 
comprometidas com o problema jurídico.  

Segundo Perelman, o grande ganho do pensamento tópico consiste em não opor 
a teoria à prática. Como afirma, em vez de se opor o direito à razão e à justiça, se 
empenharia, ao contrário, em conciliá-los.21  

Viehweg, em especial, tem a pretensão de desconstruir a noção sistemática ou 
hermética do direito, apontando a elasticidade dos pressupostos que poderiam ser 
utilizados por ele. A idéia de univocidade lhe parece indevida, bem como a 
fundamentação logicista do direito baseada num sistema completo e auto-suficiente. 
Para Viehweg, a construção de um sistema formal nunca se realizou, ainda que sua 
existência seja pressuposta usualmente pelo pensamento ocidental ainda dominante.22     

 
2.  CONCLUSÃO: AS METODOLOGIAS DIALÉTICAS E SEUS 

GANHOS. 
 
O que vem a ser uma metodologia jurídica dialética? Essa questão suscita duas 

idéias, a primeira é conceitual: pensamento sobre o método jurídico; a segunda trata de 
um predicado: que se constrói pela interação. Estas duas expressões conjugadas 
                                                 
18  As artes liberales eram sete, no total: 1) Gramática; 2) Retórica; 3) Dialética; 4) Aritmética; 5) 

Geometria; 6) Música; 7) Astronomia, daí também chamadas de septem artes liberales.  
19  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 34. 
20  Theodor Viehweg conta que Vico havia discutido no início de sua dissertatio que sua intenção era 

construir uma conciliação dos estudos antigos (retórica) com o moderno (formalístico): De recentiori 
et antiqua studiorum ratione conciliata, ou seja, Da conciliação do tipo de estudos antigo e moderno  
(Tópica e jurisprudência, p. 19). 

21  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 131. 
22  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 77. 
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remetem à idéia de um método aplicado ao direito que não está definido, pré-dado, 
fechado. Trata-se, pois, de um método dado às circunstâncias. Parece que é 
precisamente esse o entendimento que Gaston Bachelard tem sobre o próprio conceito 
de método: o discurso sobre o método científico será sempre um discurso de 
circunstância.23  

Para o pensador francês, o método tem certa conotação “ativa”, uma vez que 
faria corpo junto à sua aplicação (La méthode fait corps avec son application).24 O rigor 
metodológico ou a rigidez e a imparcialidade do método em referência àquilo que ele se 
projeta são, por excelência, os pontos cegos das correntes formalistas aplicadas ao 
direito. O fenômeno jurídico não suporta uma predefinição de seu conteúdo. E esse é o 
grande ganho trazido por Viehweg ao pensamento jurídico em geral: novas 
circunstâncias implicam novas formas de compreensão, ou seja, faz-se necessário 
deslocar o ponto de vista do observador.25   

Como se expôs, nos escritos deste artigo, o problema (o caso) deve atuar, como 
ponto de partida para a discussão jurídica ou, ainda, como guia para o procedimento 
jurídico. Quando se tentava raciocinar de acordo com um sistema previamente dado, ou 
seja, dentro e a partir de um sistema explícito e fechado, o resultado não é outro senão 
uma deformação do fenômeno humano.  

O problema deve ser o cerne da preocupação jurídica, mas a tão difundida e 
aplicada teoria do ordenamento jurídico, cegada pela intensa luz da ordem e da 
previsibilidade, assim não procede. O problema humano é quase que um detalhe à 
margem do pensamento preconcebido. Isso porque, para a teoria do ordenamento 
jurídico, o problema deve ser apenas inserido num campo no qual a resposta já está 
previamente dada. O pensamento sistemático, como explica Viehweg, é trazido para 
dentro de um conjunto de deduções, previamente dado, a partir do qual se infere uma 
resposta,26 pois o procedimento segundo o método sistemático parte de uma ótica 
pretensamente totalizante, como se a realidade coubesse dentro do ordenamento 
jurídico. O que não estaria nessa sistematicidade não estaria no mundo. Vêem-se todos 
os problemas humanos pelo prisma do ordenamento, e este ponto de vista condiciona o 
conhecimento do caso concreto, pois o sistema funciona como um crítério para seleção 
de problemas. E como haiva sido posto antes, eis a posição de Nicolai Hatmann: “Os 
conteúdos do problema que não se conciliam com o ponto de vista são rejeitados. São 

                                                 
23  Ele expõe logo no início de sua L’épistémologie non-cartésienne: “Les concepts et les 
méthodes, tout est fonction du domaine d’expérience; toute la pensée scientifique doit changer devant une 
expérience nouvelle; un discours sur lá méthode scientifique sera toujours un discours de circonstance, il 
ne décrira pas une constituition définitive de l’esprit scientifique’ BACHELARD, Gaston. Le nouvel 
esprit scientifique, p. 139. Tradução da coleção Os Pensadores, da Abril Cultural: [“Os conceitos e os 
métodos, tudo é função do domínio da experiência; todo o pensamento científico deve mudar diante duma 
experiência nova; um discurso sobre o método científico será sempre um discurso de circunstância, não 
descreverá uma constituição definitiva do espírito científico.”] 
24  Ele ainda dispõe: Même sur le plan de la pensée pure, la réflexion sur la méthode doit rester active. 

Tradução : « Mesmo sobre o plano do pensamento puro, a reflexão sobre o método dever restar 
ativa » (BACHELARD, Gaston. Le nouvel esprit scientifique, p. 140).  

25  Dispõe ele: “Quando se produzem mudanças de situações e em casos particulares, é preciso 
encontrar novos dados para tentar resolver os problemas. Os topoi, que intervêm com caráter auxiliar, 
recebem por sua vez seu sentido a partir do problema. A ordenação com respeito ao problema é 
sempre essencial para eles. À vista de cada problema aparecem como adequados ou inadequados, 
conforme um entendimento que nunca é absolutamente imutável. Devem ser entendidos de um modo 
funcional, como possibilidade de orientação e como fios condutores do pensamento”. VIEHWEG, 
Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 38. 

26  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 34. 
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colocados como uma questão falsa ou invalida. Decide-se previamente não sobre a 
solução dos problemas, mas sim sobre os limites dentro dos quais a solução pode 
mover-se.27

Esse formalismo aplicado ao direito só foi possível porque os ideais de 
sistematização trazidos pela matemática passaram a permear toda forma de pensamento, 
como se seu paradigma funcionasse em qualquer área do conhecimento. Mas o direito 
trabalha com aporias, com dilemas e não é, de forma alguma, um sistema coerente e 
sem contradições como as tábuas matemáticas (tábuas axiomáticas). A matemática é 
neutra e por esse motivo pode se comportar de maneira lógica, mas o direito trabalha 
com valores e estes não se ordenam, mas concorrem entre si ou até se excluem 
mutuamente. Exatamente por isso, Perelman afirma que concepções ideológicas 
diferentes podem resolver um conflito de múltiplas maneiras.28

Não há possibilidade de o direito pensar de forma abstrata. A teoria do direito 
jamais poderá se conceber apenas como “teoria”. O direito é um tipo de conhecimento 
especial que trabalha com valores, com intuição, com indução e até com a dedução. Mas 
sempre com um pressuposto inarredável: o direito depende das informações casuísticas 
para ser levado a efeito. Não obstante, o caso deve ser respaldado, posteriormente, por 
um dispositivo legal. Não queira entender, prezado leitor, que a lei pode ser 
simplesmente desconsiderada. A lei é a garantida de intersubjetividade e esta é uma das 
principais conquistas da Modernidade. Ora, a intersubjetividade legal não pode ser 
desrespeitada sem que tenhamos como ônus a perda da democracia. A experiência do 
fato é a sua gênese, mas a intersubjetividade é sua legitimação como fenômeno jurídico. 

A diferença entre o pensamento teórico e o jurídico está marcada pela sua 
natureza. O jurídico está voltado para o concreto (latim: concretus: aquilo que está 
condensado, acontecido no mundo fático e põe-se como problema experimentável), ao 
passo que o teórico está voltado para o pensamento abstrato. O direito não está e nem 
pode ser pensado em abstrato. Daí emerge a vantagem lograda por Cícero em relação ao 
grande filósofo Aristóteles. Ao contrário do que havia insinuado Viehweg, o nível da 
tópica ciceroniana não é inferior ao da aristotélica.29 Enquanto Aristóteles, em sua 
Tópica, tem a idéia de “problema” como algo meramente teórico, entendida sua teoria 
como arte do discurso, Cícero viu a tópica como uma forma de pensamento aplicada à 
práxis,30 por isso foi muito mais valorizado e reproduzido no mundo medieval, quanto a 
este específico assunto. 

Exatamente como Perelman propõe, ainda nesse sentido, “a superioridade do 
pensamento jurídico sobre o pensamento filosófico está em que, ao contrário deste que 
pode contentar-se com fórmulas gerais e abstratas, o direto é obrigado a considerar a 
solução das dificuldades que surgem quando se trata de aplicar essas fórmulas gerais à 
solução de problemas particulares”.31 Então, a teoria metodológica jurídica dialética se 
justifica exatamente a partir desta idéia: não há como as escolhas encontrarem-se pré-
determinadas. Em abstrato elas simplesmente não existem. O direito precisa 
                                                 
27  HARTMANN, Nicolai. Diesseits von Idealismus und Realismuns, in KantStudien, t. XXIX, p. 163-

164, apud WIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 35.  
28  PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica e nova retórica, p. 163. 
29  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência, p. 28. 
30  Theodor Viehweg assim dispõe: “Este (Cícero) entendeu a tópica como uma praxis da 

argumentação, a qual maneja o catálogo de topoi que ele esquematizou bastante. Enquanto 
Aristóteles trata, em primeiro lugar, ainda que não de um modo exclusivo, de formar uma teoria, 
Cícero trata de aplicar um catálogo de topoi já pronto. Àquele interessam essencialmente as causas; a 
este, em troca, os resultados” (Tópica e jurisprudência, p. 31). 

31  PERELMAN, Lógica jurídica e nova retórica, p. 165. 
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experimentar e somente ao fazê-lo poderá conhecer. Uma teoria do método jurídico 
dialética é uma proposta de conhecimento do fenômeno jurídico que exige a experiência 
do caso para que o fenômeno possa ser pensado. A partir desse conhecimento 
condicionado, pode-se evoluir para o processo jurídico que se dará em função do que foi 
apurado. Nesse sentido, esta proposta muito estreita à concepção teorizada por Friedrich 
Müller, em sua metódica estruturante.  

Daí o direito trabalhar mesmo com escolhas, pois sua natureza é antinômica, 
aporética e dilemática. E aquele que trabalha com essa área do conhecimento não pode 
evitar fazer escolhas.32  

Como havia se dito no início deste artigo, a idéia de método se apresenta em 
dois momentos distintos perante às filosofias e ciências em geral. No direito não é 
diferente. O primeiro momento estaria diretamente imbricado na teoria do 
conhecimento - como determinado dado pode ser conhecido? -. O segundo momento 
refere-se à idéia de procedimento ou mesmo momento procedimental. Com deve se 
proceder frente a um conhecimento. Este projeto é, originalmente, de Kant, com as 
respectivas Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Mas seu conteúdo vai de 
encontro ao seu reverso: para longe de qualquer teoria pura devem rumar as ciências 
sociais aplicadas.   
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RESUMO 

Os direitos fundamentais podem ser investigados desde diversas perspectivas, tais como 

filosófica, sociológica ou jurídica. É possível notar a diferença entre essas perspectivas, 

mas não é dado separá-las. De acordo com Böckenförde, há cinco tipos de teorias dos 

direitos fundamentais: liberal, institucional, do Estado Social, democrático-funcional e 

axiológica. Todavia, todas essas teorias, sendo teorias materiais dos direitos fundamentais, 

podem ser consideradas como teorias axiológicas. Como não existe somente um tipo de 

teoria axiológica dos direitos fundamentais, é relevante encontrar aquela que seja a mais 

adequada constitucionalmente. Para atingir esse propósito, é necessário distinguir 

diferentes tipos de teorias axiológicas e examinar quais podem ser aceitas. A teoria 

axiológica dos direitos fundamentais que está mais de acordo com uma Constituição 

democrática afirma que valorações são requeridas para aplicar os direitos fundamentais.  
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The basic rights can be investigated from different perspectives, such as philosophical, 

sociological or juridical. It is possible to note the difference between those perspectives, 

but not to separate them. According to Böckenförde, there are five types of theories of 

basic rights: liberal, institutional, Welfare State’s theory, functional-democratical and 

axiological. However, all those theories, being material theories of basic rights, can be 

considered as axiological theories. Since there is not only one axiological theory of basic 

rights, it is relevant to find the one that is the most constitutionally suitable. In order to 

achieve that purpose, it is necessary to distinguish different types from axiological theories 

and examine which can be accepted. The axiological theory of basic rights which suits 

best a democratical Constitution states that evaluations are required to apply the basic 

rights.  

KEYWORDS 

THEORIES OF BASIC RIGHTS, VALUES, CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS.  

 

1 Introdução 

Este artigo tem por objetivo discutir em que consiste uma teoria axiológica dos 

direitos fundamentais que seja constitucionalmente adequada, buscando-se evidenciar sua 

importância para a hermenêutica constitucional e para a argumentação jusfundamental.  

De início, cabe analisar algumas teorias dos direitos fundamentais, a fim de se obter 

um quadro analítico claro sobre as teorias axiológicas. Em seguida, cabe discutir que 

teorias axiológicas devem ser aceitas. 

A partir dos resultados obtidos nas seções precedentes, deve-se expor o que se 

entende por teoria axiológica dos direitos fundamentais apropriada ao direito 

constitucional positivo.  

Ao fim, cuida-se de mostrar um caso jurisprudencial de aplicação concreta dos 

conceitos hauridos na mencionada teoria axiológica dos direitos fundamentais.  

2 Teorias dos direitos fundamentais 
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Sobre os direitos fundamentais, podem ser formuladas teorias de vários tipos1. 

Dentre as perspectivas que ultrapassam a dimensão jurídica, são possíveis pesquisas 

históricas, sociológicas, filosóficas, econômicas, entre outras. Por vezes, essas teorias são 

combinadas, ampliando-se o horizonte investigativo do teórico. É o que se pode constatar, 

à guisa de exemplo, na relação entre teorias jurídicas e filosóficas, como ocorre no âmbito 

das teorias axiológicas dos direitos fundamentais. É possível distinguir essas teorias, mas 

separá-las por completo seria uma tentativa de excessivo formalismo e de sucesso 

questionável.  

A diversidade de enfoques teóricos sobre os direitos fundamentais evidencia, a um 

só tempo, sua complexidade e importância como objeto do conhecimento. Em face do 

caráter multidimensional dos direitos fundamentais, é necessário recorrer a classificações, 

a fim de que a discussão sobre eles ganhe em clareza e profundidade.  

Partindo de uma classificação já apontada, entre teorias jurídicas e teorias não-

jurídicas, convém introduzir diferenciações no marco das teorias jurídicas, para nelas 

indicar o lugar teórico das teorias axiológicas dos direitos fundamentais. Com isso, 

manifesta-se o propósito de examinar as referidas teorias axiológicas mais no aspecto 

jurídico, orientado para a solução de casos práticos, do que filosófico, de feições mais 

abstratas, em todo caso sem ignorar os pontos de contato que essas perspectivas 

apresentam.  

Interessa sobretudo examinar a influência de uma teoria jurídico-axiológica na 

argumentação constitucional, observando-se o problema de interesse prático referente à 

interpretação das disposições de direitos fundamentais, questão das mais centrais dentre as 

debatidas na esfera da hermenêutica constitucional.   

Em relação às teorias jurídicas dos direitos fundamentais, podem ser apresentadas 

diversas teorias materiais. As teorias materiais se referem ao conteúdo das disposições de 

direitos fundamentais, compreendem elementos axiológicos e teleológicos. Por sua vez, as 

teorias formais examinam aspectos quem não se referem ao conteúdo dos direitos, a 

                                                 
1  Ver ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. p. 21.  

  6362



exemplo das teorias que cuidam da estrutura das normas jusfundamentais, na medida em 

que se ocupam de questões analíticas, ou conceituais.  

3 A classificação de Böckenförde 

Levando em consideração a tipologia proposta por Böckenförde2, observam-se os 

seguintes tipos de teorias de direitos fundamentais: teoria liberal, teoria institucional, 

teoria democrático-funcional, teoria do Estado social e teoria axiológica dos direitos 

fundamentais.  

3.1 Teoria liberal  

A teoria liberal dos direitos fundamentais, ou teoria burguesa, segue os postulados 

clássicos do Estado liberal, de limitação do poder do Estado e de valorização da liberdade 

individual em sentido negativo, liberdade como ausência de impedimentos impostos pelo 

poder público.  

Trata-se de concepção teórica surgida nos primórdios do constitucionalismo, período 

histórico em que sobrelevava o desiderato burguês de pôr fim ao absolutismo estatal, 

maior inimigo das liberdades do indivíduo3.  

De acordo com a teoria liberal, os direitos fundamentais teriam a estrutura de 

direitos de defesa perante o Estado. Consistem nos chamados direitos de liberdade, ou de 

primeira geração4, responsáveis pela formação da primeira dimensão5 dos direitos 

fundamentais do constitucionalismo atual.  

                                                 
2  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Teoría e interpretación de los derechos fundamentales. In: 
Escritos sobre derechos fundamentales. Trad. de Juan Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez. 
Baden-Baden: Nomos, 1993. p. 45-71.  
3  Nesse sentido, v. BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001. p. 40.  
4  Id. Curso de direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.  p. 562.  
5  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. São 
Paulo: Celso Bastos/IBDC, 2001. p. 39.  
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Conforme a teoria liberal dos direitos fundamentais de inspiração jusnaturalista6, 

caberia às Constituição declarar os direitos individuais do estado de natureza, 

preexistentes ao Estado, que deve reconhecê-los.  

A respeito da característica dos direitos fundamentais na concepção liberal, 

Böckenförde destaca dois aspectos relevantes. A liberdade seria conferida aos indivíduos 

em si mesma, não se vinculando a quaisquer fins, como a liberdade positiva, de 

participação nos destinos da comunidade política7. Ademais, nessa perspectiva, cumpriria 

aos titulares dos direitos de liberdade, não ao Estado, a busca pela conversão da liberdade 

abstrata em liberdade real8.  

Com respeito à hermenêutica constitucional, as teorias liberais dos direitos 

fundamentais fornecem uma teoria da interpretação dos direitos fundamentais, pela qual os 

direitos de liberdade devem ter preferência em relação aos demais direitos constitucionais, 

assim como diante de princípios referentes a bens coletivos.  

3.2 Teoria institucional 

A teoria institucional dos direitos fundamentais se enquadra como reação à teoria 

liberal dos direitos fundamentais, marcada por fortes traços individualistas.  

Com efeito, nos moldes institucionalistas, os direitos fundamentais são concebidos 

além da dimensão meramente subjetiva, na medida em que se situam no quadro de uma 

instituição, o que lhes rende caráter objetivo.  

Dessa forma, passam a integrar os direitos e garantias fundamentais não apenas os 

direitos de liberdade, mas as garantias institucionais (direito público) e as garantias do 

instituto (direito privado).  

                                                 
6  LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Trad. de Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. p. 381-382. 
7  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, ob. cit., 1993. p. 49.  
8  Ibid., 1993. p. 51.  
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Os direitos fundamentais, na concepção institucionalista, devem ser interpretados no 

interior da instituição a que pertencem, logrando-se com isso conferir-lhes dimensão 

objetiva, de forma que também a liberdade se torna objetivada9.  

Se os direitos fundamentais se enquadram na realidade objetiva da instituição, 

podem ser limitados em favor de bens constitucionais coletivos. Logo, admite-se, em 

relação à teoria liberal, maior espaço de conformação reservado ao poder legislativo. 

Conseqüentemente, os direitos de liberdade deixam de ser direitos em si mesmos, já que 

sua interpretação deve levar em conta também a realização dos interesses albergados pela 

instituição. 

O risco de uma versão forte da teoria institucional, como adverte Bonavides10, seria 

o de subtrair “com os argumentos do discurso institucional, os direitos fundamentais à 

ação limitativa do legislador”. Em nome da instituição, a atividade de conformação 

legislativa poderia se converter em limitação indevida dos direitos fundamentais.  

É o que ocorreria no caso de uma regulamentação indevida da liberdade de 

imprensa, com o pretexto de preservar a instituição da imprensa, cujo papel na sociedade 

depende de uma rede complexa de valores político e morais.  

3.3 Teoria do Estado social 

A exemplo da teoria institucional, a teoria jusfundamental do Estado social se 

apresenta em contraposição à teoria liberal. Trata-se de teoria forjada de acordo com uma 

concepção de Estado oposta à da ordem jurídica liberal burguesa.  

Conforme as teorias do Estado social, os direitos fundamentais abrangem, além dos 

direitos de defesa, os direitos a prestações a serem exigidas do Estado, que assume a 

incumbência de promover a justiça social e corrigir os desequilíbrios sociais, com o intuito 

de permitir aos titulares de direitos fundamentais não apenas liberdades abstratas, mas 

liberdades reais, concretas.  

                                                 
9  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, ob. cit., 1993. p. 53.  
10  BONAVIDES, Paulo, ob. cit., 2004. p. 621.  
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Com base no princípio da socialidade do Estado, que compreende uma série de 

valores sociais fundamentais11, os direitos fundamentais ganham uma nova dimensão, a 

segunda, de cunho positivo, de que compartilham os direitos sociais fundamentais, os 

quais permitem aos seus titulares tomar parte dos bens produzidos pela sociedade 

(Teilhaberechte), mediante intervenção estatal.   

Böckenförde destaca três aspectos implicados pela teoria do Estado social na 

interpretação dos direitos fundamentais12.  

A eficácia social dos direitos fundamentais sociais depende do manejo de recursos 

financeiros do Estado. Ocorre que esses recursos são escassos, o que implica a tomada de 

decisões pelo poder público sobre quais programas de ação terão  

prioridade. Como essas decisões têm reflexos sobre os direitos fundamentais, observa-se a 

tendência de submetê-las ao crivo do controle jurisdicional, sempre que se revelarem 

injustificáveis diante das normas constitucionais que os consagram, de modo que poderia 

haver o deslocamento do centro de decisões políticas relevantes do Executivo e do 

Legislativo para o Judiciário. 

Uma versão forte da teoria do Estado social corresponde à teoria socialista dos 

direitos fundamentais, que se baseia na pré-compreensão antropológica marxista13. 

Segundo essa concepção, a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais é absorvida pela 

dimensão objetiva, a liberdade negativa se dissolve no conceito de liberdade positiva, os 

princípios referentes a bens coletivos ganham primazia em relação aos direitos de natureza 

individual, oriundos do Estado liberal burguês.  

3.4 Teoria democrático-funcional 

A teoria democrático-funcional tem em comum com as teorias institucional e do 

Estado social uma visão positiva dos direitos de liberdade, na qual a liberdade não é 

                                                 
11  STERN, Klaus. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland: Grundbegriffe und Grundlagen 
des Staatsrechts, Strukturprinzipen der Verfassung. 2. ed., München: Beck, 1984. p. 933, refere-se aos 
seguintes valores sociais fundamentais: socialidade, solidariedade, humanidade e participação.  
12  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, ob. cit., 1993. p. 65-66.  
13  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 1401-1402.  
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apenas considerada abstratamente, em si mesma, mas também vinculada a uma dimensão 

objetiva14.  

É teoria democrática, uma vez que se destacam os direitos de liberdade como 

direitos de participação da formação pública da opinião e da vontade, de modo que se 

confere preferência argumentativa aos direitos fundamentais relacionados ao processo 

democrático, como a liberdade de expressão e a liberdade de associação.  

 Consideram-se funcionais os direitos fundamentais, na medida em que são tidos 

como meios de garantia para o desenvolvimento do princípio democrático15.  

 Se se vislumbra nos direitos fundamentais a dimensão funcional com respeito à 

democracia, logo se compreende que não seriam apenas direitos, mas também deveres, 

pois, de acordo com as concepções comunitaristas, o titular de direitos fundamentais está 

integrado eticamente à sociedade política em que está inserido, nela devendo influir 

através da participação.  

Como os direitos fundamentais, na perspectiva em análise, são concebidos em 

função do princípio democrático, é forçoso concluir pela importância do papel 

conformador do legislador, na definição do papel ativo que lhes dever ser próprio.  

Convém assinalar que concepção democrática-funcional não esgota a compreensão 

dos direitos fundamentais como condições de exercício do processo democrático. É 

perfeitamente possível reconhecer a conexão entre direitos fundamentais e democracia, 

sem preterir a dimensão negativa dos direitos de liberdade, como de pode constatar através 

de um conceito discursivo de democracia16.   

3.5 Teoria axiológica 

                                                 
14  Sobre o caráter duplo dos direitos fundamentais, v. HESSE, Konrad. Grundzüge des 
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20. ed., Heidelberg: C. F. Müller, 1999. p. 133-136.  
15  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, ob. cit., 1993. p. 61.  
16  HABERMAS, Jürgen. Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts uns des 
demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998. p.161, através da teoria do discurso, 
fundamenta-se a “co-originalidade entre autonomia política e autonomia privada” (Gleichursprünglichkeit 
von politischer und privater Autonomie), de sorte que as liberdades negativas não seriam meros instrumentos 
para a formação da vontade política, assim como a autonomia pública não constituiria uma ameaça para a 
autonomia privada, na formação legítima do direito.  
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De acordo com o enunciado básico da teoria axiológica exposta por Böckenförde, os 

direitos fundamentais são resultado de opções axiológicas de uma comunidade e, por essa 

razão, constituem uma ordem de valores objetivada na Constituição. Como conseqüência 

dessa proposição teórica, os direitos fundamentais são positivados através de normas 

objetivas17, a partir das quais se pode chegar às posições jusfundamentais dos indivíduos.  

As teorias jusvalorativas possuem a virtude de chamar a atenção para a relação 

estreita que os direitos fundamentais possuem com os valores políticos e morais da 

comunidade política, na qual estão inseridos seus titulares.  

Com isso, avança-se na compreensão do conceito de direito, que não prescinde de 

elementos morais em uma teoria não-positivista (nichtpositivistich)18, assim como da 

importância da moralidade constitucional na solução dos casos difíceis19, ou casos 

jusfundamentais.  

Sobre as teorias axiológicas, convém distinguir três tipos: (I) uma teoria pode ser 

axiológica, se procura evidenciar que os direitos fundamentais são resultado de opções 

valorativas da comunidade: (II) são teorias axiológicas aquelas segundo as quais os 

direitos fundamentais são valores, ou que é uma conseqüência da assunção da relação de 

identidade entre norma e valor; (III) pode ser axiológica uma teoria dos direitos 

fundamentais que reconheça a indispensabilidade das valorações na aplicação dos direitos 

fundamentais, o que envolve o conceito de ponderação.  

Constata-se certo acordo teórico quanto à afirmação que os direitos fundamentais 

resultam de opções axiológicas20. Contudo, o mesmo não se observa em relação aos 

                                                 
17  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, ob. cit., 1993. p. 57.  
18  ALEXY, Robert. Begriff und Geltung des Rechts. 4. ed., München: Karl Alber GmbH, 2005. p. 17. A 
proposta de uma teoria do direito não-positivista e não-jusnaturalista se desenvolve no âmbito do pós-
positivismo, cf. MOTA, Marcel Moraes. Pós-positivismo e restrições de direitos fundamentais. Fortaleza: 
OMNI, 2006. p. 18-22.  
19  DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard, 1978. p. 81-130.  
20  As questões controvertidas se apresentam com maior intensidade, quando se busca saber se esses 
valores são relativos ou absolutos, se é possível verificar unidade axiológica entre eles ou não, se esses 
valores devem ser protegidos especialmente pelo poder judiciário, pelo poder legislativo ou pelo poder 
executivo etc.  
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demais tipos de teorias valorativas dos direitos fundamentais mencionados. Em seguida, 

será firmado entendimento sobre qual dessas teorias merece ser aceita.  

4 Teorias materiais dos direitos fundamentais como teorias axiológicas  

Os cinco tipos de teorias dos direitos fundamentais acima expostos representam 

diferentes versões de teorias materiais dos direitos fundamentais, uma vez que essas 

teorias contêm, em seus enunciados, a definição de preferências argumentativas por alguns 

direitos fundamentais em relação a outros.  

Além dessas cinco teorias, pode haver tantas teorias dos direitos fundamentais 

quantas sejam as combinações possíveis de preferências prima facie entre os princípios 

constitucionais. 

A importância hermenêutica das teorias materiais dos direitos fundamentais, como 

teorias normativas gerais21, justifica-se pelo papel que assumem de condições restritivas 

da argumentação jurídico-constitucional, em conjunto com as disposições normativas e os 

precedentes jurisprudenciais, atuando como concepções dogmáticas22.   

Desse modo, na aplicação dos direitos fundamentais, o intérprete deve, 

justificadamente, seguir uma teoria material dos direitos fundamentais, a qual deve 

indicar, de acordo com as concepções políticas e morais da sociedade constitucional, os 

princípios, ou grupo de princípios, que, em princípio, devido à rede de precedentes e ao 

texto constitucional, devem prevalecer diante dos demais, correndo a favor deles a carga 

do argumento. Se da rede de precedentes e das disposições constitucionais não puder ser 

inferida uma ordem branda de princípios, deverá ser observada a igualdade abstrata entre 

os mesmos.  

                                                 
21  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 509.  
22  Id. Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 
juristische Begründung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. p. 307-334.  
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As teorias materiais dos direitos fundamentais são teorias dos princípios. Por sua 

vez, todas as teorias dos princípios podem ser convertidas em teorias axiológicas e em 

teorias teleológicas23.  

Por essa razão, a classificação de Böckenförde apresenta, na verdade, diferentes 

versões de teorias dos valores, sendo a teoria axiológica por ele referida apenas uma dentre 

as teorias dos valores possíveis: a teoria da ordem objetiva de valores, segundo a qual 

“direitos fundamentais são bens jurídicos e contêm valores objetivos” (Grundrechte sind 

Rechstgüter und enthalten objektive Werte)24, conforme determinada autocompreensão 

metodológica do tribunal constitucional federal alemão.  

Portanto, teorias axiológicas são teorias dos princípios com determinado conteúdo. 

A estrutura das teorias dos princípios é descrita por uma teoria formal dos direitos 

fundamentais, que representa a tese teorética-estrutural geral (allgemeine 

strukturtheoretische These)25.  

Resta saber em que sentido as teorias materiais são teorias axiológicas. Para isso, 

deve-se discutir o que seria uma teoria axiológica dos direitos fundamentais 

constitucionalmente adequada, nos moldes do Estado democrático de direito.  

5 Uma teoria axiológica dos direitos fundamentais constitucionalmente adequada 

A busca por uma teoria jusfundamental dos valores que esteja de acordo com a 

fórmula política do Estado democrático de direito enfrenta algumas questões básicas.  

De início, como tarefa geral, impende justificar a presença do elemento axiológico 

no conceito de direito. Posteriormente, é preciso identificar em que consistem os valores, 

com base nos quais se constrói uma teoria dos direitos fundamentais. Com isso, é possível 

chegar a uma resposta satisfatória sobre qual seria o tipo de teoria axiológica mais 

apropriado para a dogmática dos direitos fundamentais, que exerce a função prática de 

                                                 
23  Id, ob. cit.,1994. p. 512.  
24  SCHNEIDER, Harald. Die Güterabwägung des Bundesverfassungsgerichts bei 
Grundrechtskonflikten: Empirische Studie zu Methode und Kritik eines Konfliklösungmodelles. Baden-
Baden: Nomos, 1979. p. 221. 
25  Ibid., 1979. p. 512.  
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fornecer critérios analíticos e normativos para a solução de problemas concretos 

envolvendo normas jusfundamentais válidas.  

5.1 A dimensão valorativa do direito  

A afirmação de que o fenômeno jurídico está imerso em considerações de natureza 

valorativa não é rejeitada nem mesmo na perspectiva normativista e formalista, a exemplo 

da teoria pura de Kelsen26, cuja proposta metodológica consiste em descrever o direito, 

separando-o de elementos considerados, no âmbito do positivismo jurídico formalista, 

como exteriores ao conceito de direito, como são os elementos morais e políticos.  

Que a produção do direito segue padrões axiológicos, de natureza democrática ou 

não, é algo que se verifica na dimensão empírica. A escolha das condutas a serem 

permitidas, impostas ou proibidas se dá com base em avaliações de preferência do poder 

legislativo em relação à sociedade política a que pertence.  

Uma das críticas que se fazem ao positivismo jurídico formalista consiste em 

reconhecer a impossibilidade de separar a dimensão jurídica, das dimensões fática e 

valorativa. Isso quer dizer que as investigações da Jurisprudência, ou ciência do direito, 

não podem ser separadas por completo das contribuições sociológicas e filosóficas.  

 Sobre a natureza tridimensional ou triádica do direito, afirma Reale que não é dado a 

nenhum pesquisador a possibilidade de “isolar, de maneira absoluta, um dos fatores para 

torná-lo objeto de qualquer pesquisa de ordem filosófica, sociológica ou jurídica”27. 

Conforme o jusfilósofo em questão, o direito “é uma integração normativa de fatos 

segundo valores”28, que se dá através de uma dialética de implicação-polaridade29.   

 Como integração normativa de fatos segundo valores, o direito é resultado de uma 

interação entre aspectos fáticos e axiológicos. Essa interação segue uma dialética 

                                                 
26  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. p. 1-2, que reconhece a conexão do Direito “com a psicologia e a sociologia, com a ética e a 
teoria política”.   
27  REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 54. Grifo no 
original.  
28  Ibid., 1994. p. 119.  
29  Id. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 67.  

  6371



específica, pela qual os fatores fáticos e axiológicos se exigem mutuamente, para a 

produção da norma jurídica, sem que, com isso, um desses fatores se reduza ao outro, 

permanecendo, portanto, distinguíveis, embora inseparáveis.  

 As normas jusfundamentais, como quaisquer normas jurídicas, podem ser explicadas 

com o auxílio do tridimensionalismo concreto realeano. Por expressarem decisões 

axiológicas básicas da sociedade política, sobre a relação a ser observada entre os 

princípios jurídicos fundamentais, são normas materialmente constitucionais. O conteúdo 

dos direitos fundamentais está aberto aos valores da comunidade política, como se pode 

constatar através do exame dos conceitos de liberdade, igualdade e dignidade, aos quais o 

catálogo dos direitos fundamentais pode ser reconduzido.  

5.2 Teorias dos valores 

Claro está que os direitos fundamentais resultam de opções axiológicas básicas dos 

membros de uma comunidade política, regida por uma constituição. Mas isso acrescenta 

pouco ao projeto de uma teoria axiológica dos direitos fundamentais constitucionalmente 

adequada. O exame de alguns aspectos teóricos relativos aos valores é um caminho 

indispensável a ser trilhado em direção ao objetivo proposto.  

A elaboração de uma teoria axiológica dos direitos fundamentais pode conduzir à 

confusão entre normas e valores30. Para essa confusão, contribui o fato de os princípios 

serem normas de alto grau de generalidade e dotados de fecondità31.  

As normas principiológicas, da mesma forma que os valores, entram em colisão, o 

que lhes confere uma semelhança estrutural32. Mas dessa semelhança estrutural não se 

pode deduzir a identidade ontológica.  

Conforme esclarece Raz, uma teoria dos valores se ocupa da comparação de várias 

situações, com o objetivo de determinar qual delas é preferível, ou para determinar-lhes as 

                                                 
30  BONAVIDES, Paulo, ob. cit., 2004. p. 630.  
31  Segundo FARIAS, Domenico. Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali. Milano: 
Giuffrè, 1981. p. 163, “i principi sono anima o fondamento delle altre norme”.  
32  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 125.  
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características positivas ou negativas, ao passo que o papel de uma teoria normativa é 

estabelecer o que as pessoas devem fazer, o que pressupõe alguma teoria do valor33.   

Assim, os valores se referem ao que é bom, ou desejável. As normas são padrões de 

comportamento que devem ser seguidos pelas pessoas, acompanhadas, em geral, de 

sanção externa e institucionalizada34.  

Os valores são preferências que podem ser compartilhadas, ou não, pelos membros 

de uma sociedade política. As normas válidas devem ser obedecidas por todos, de maneira 

independente à adesão espiritual ao conteúdo que tenham.  

Isso significa que as normas são dotadas de obrigatoriedade absoluta, enquanto os 

valores têm sentido de obrigatoriedade relativo, medido por sua capacidade de atrair a 

preferência das pessoas35. Por isso, as normas são válidas ou inválidas, já os valores são 

mais atrativos ou menos atrativos. Como as normas são qualificadas como válidas ou 

inválidas, não podem ser contraditórias36. Quanto aos valores, em dada forma de vida, é 

possível observar relações contraditórias, o que não implica a exclusão do valor menos 

preferido em favor do valor mais desejado, por ser este incompatível com aquele.  

Por essas razões, não é exato afirmar que os princípios jurídicos, como normas 

jurídicas positivas, são “pautas gerais de valoração ou preferências valorativas”37.  

Os princípios expressam valores, são positivados através de um processo decisório 

fundado em valores, entram em colisão como os valores, como normas jurídicas resultam 

de uma interação dialética entre fatos e valores, mas não são valores propriamente, 

fundamentalmente porque são obrigatórios para todos os membros da sociedade.  

Assim, dizer que princípios são valores e vice-versa só seria possível através da 

modificação do conceito de valor, para atribuir-lhe sentido deontológico. Dessa forma, 

                                                 
33  RAZ, Joseph. Practical reason and norms. New York: Oxford, 2002. p. 11.  
34  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. de Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1999. p. 27-31.  
35  HABERMAS, Jürgen, ob. cit., 1998. p. 311.  
36  Sobre as relações lógicas entre as normas, v. BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Trad. de 
Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti, Bauru: EDIPRO, 2001. p. 184-187.  
37  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. de José Lamego, 3. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 316.  
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tornar-se-ia compreensível a assertiva de que os princípios são valores jurídicos, valores 

positivados. Contudo, essa afirmação seria uma mera tautologia, equivaleria a dizer que 

normas são conceitos deontológicos, ou que normas são normas. Nega-se, portanto, o tipo 

de teoria axiológica (II) acima formulada38. 

 Uma teoria axiológica dos direitos fundamentais só pode ser aceita, se for passível 

de justificação racional, se conduzir a resultados hermenêuticos intersubjetivamente 

controláveis. Para isso, não é suficiente afirmar a teoria (I). Impende verificar a 

viabilidade da teoria (III). Logo, deve-se ter em vista se é racional o processo de 

ponderação de direitos fundamentais, ordenado pelo mandado de ponderação 

(Abwägungsgebot)39, que compõe o procedimento da proporcionalidade40.  

 Müller e Christensen consideram que a metódica dos direitos fundamentais baseada 

em valorações e ponderações, incompatível com a metódica estruturante por eles 

defendida, é subjetivo-irracional41.   

 Alexy defende que valores são critérios de valoração, de modo que os objetos têm 

valor, mas não são valores42. Com isso, afirma-se que o ente tem valor, mas o valor não 

tem Ser, descartando-se as doutrinas do ontologismo axiológico43.  

 Na hermenêutica constitucional, a argumentação sobre direitos fundamentais, 

baseada em uma teoria axiológica constitucionalmente adequada, deve recorrer a 

ponderações, a juízos de valor comparativos, com base nos quais um princípio 

constitucional deve prevalecer sobre o outro, porque os princípios são mandados de 

otimização44, são assemelhados estruturalmente a critérios de valoração.  

                                                 
38  Vide 2.5.  
39  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 100. CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismäβigkeit, 
Baden-Baden: Nomos, 2001. p. 140, utiliza a expressão mandado de proporcionalidade (Gebot der 
Proportionalität).  
40  Sobre a estrutura do procedimento da proporcionalidade, composto por duas regras (adequação e 
necessidade) e um princípio (proporcionalidade), v. MOTA, Marcel Moraes, ob. cit., 2006. p. 116-127.  
41  MÜLLER, Friedrich; CHRISTENSEN, Ralph, Juristiche Methodik I. 9. ed., Berlin: Duncker & 
Humblot, 2004. p. 72. Para uma crítica do conceito estruturante de norma jusfundamental, v. ALEXY, 
Robert, ob. cit., 1994. p. 63-70.  
42  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 130.  
43  A respeito, v. REALE, Miguel. Filosofia do direito.19. ed., São Paulo: Saraiva, 1999. p. 202-204.  
44  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 75-76.  
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 Os princípios, como critérios de valoração, são conhecidos através de uma 

fundamentação jusfundamental correta, que deve obedecer às regras de uma teoria do 

discurso como teoria da argumentação jurídica racional contemporânea.  

 A teoria do discurso45 constitui uma terceira via entre o relativismo e o absolutismo 

ético. Ao descartar o relativismo ético, a teoria do discurso oferece a possibilidade de 

discussão racional sobre questões jurídicas e morais. Rejeita-se o ceticismo subjetivista. 

Ao superar o absolutismo ético, atende às exigências das sociedades pluralistas46 regidas 

por uma constituição democrática.  

 Com base em uma teoria da argumentação racional, é possível justificar 

racionalmente o mandado da ponderação47, que prescreve: “quanto maior o grau de não 

realização ou de prejuízo de um princípio, maior deve ser a importância da realização do 

outro”48.  

 A via da teoria da argumentação jurídica apoiada em uma teoria do discurso afasta a 

teoria da ordem objetiva de valores, inspirado no ontologismo axiológico, assim como 

livra a hermenêutica constitucional do intuicionismo.  

 Como observa Alexy, o intuicionismo é uma posição filosófica insustentável, pois 

não fornece critério para distinguir uma intuição verdadeira de uma falsa49, o que acaba 

conduzindo ao subjetivismo. Desse modo, a intuicionismo não pode ser considerado como 

teoria racional satisfatória.  

 A teoria do discurso, que se articula com uma teoria axiológica constitucionalmente 

adequada, não conduz a apenas uma solução racionalmente correta. Isso pode ser 

                                                 
45  Sobre a tarefa da teoria do discurso, v. Id, ob. cit., 1991. p. 36. 
46  HABERMAS, Jürgen, ob. cit., 1998. p. 340.  
47  A estrutura da ponderação pode ser descrita com o auxílio de uma fórmula de peso, cf. ALEXY, 
Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 131-153.   
48  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 146. No original: “Je höher der Grad der Nichterfüllung oder 
Beeinträchtigung des einen Prinzips ist, um so gröβer muβ die Wichtigkeit der Erfüllung des anderen sein“.  
49  Id, ob. cit., 1991. p. 59-60. A seu turno, LIMA, Francisco Meton Marques de. O resgate dos valores 
na interpretação constitucional: por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-
melhor”. Fortaleza: ABC, 2001. p. 99, afirma que “O valor não se apreende no conhecimento racional-
metodológico, mas sim no racional-intuitivo. Como o homem não é máquina, só de lógica, o elemento sentir 
é essencial”. Grifos no original.  
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constatado com o emprego da proporcionalidade, mediante o qual o aplicador se depara 

com um conjunto de soluções possíveis, que, de todo modo, não estão submetidas ao seu 

arbítrio50.  

 Conclui-se, assim, que, dentre os tipos de teorias axiológicas acima mencionados, é 

de se rechaçar o tipo (II), devendo ser aceitos os tipos (I) e (III), sendo este o de uma teoria 

axiológica dos direitos fundamentais constitucionalmente adequada.  

6 Análise de um precedente do Supremo Tribunal Federal 

Manifestação inequívoca da teoria axiológica (III) consiste na aplicação dos 

mandados da proporcionalidade.  

Como teoria axiológica dos direitos fundamentais, os princípios são critérios de 

valoração, são mandados de otimização com relação às possibilidades fáticas e jurídicas, 

em razão dos quais pode haver o recurso a ponderações.  

No julgamento de habeas corpus (HC 76.060-4/SC, julgado em 31/03/98)51, relatado 

pelo ministro Sepúlveda Pertence, terceiro pedia que o paciente se submetesse a teste de 

DNA, a fim de se esclarecer a paternidade de criança havida durante o casamento deste. O 

paciente, que respondia a ação ordinária de reconhecimento de filiação c/c retificação de 

registro movida pelo terceiro, reusou-se a fazer o exame, aduzindo como razão de sua 

negativa o direito fundamental à integridade física. O terceiro estaria amparado no direito 

fundamental de conhecer a própria identidade, do qual a criança seria o titular.  

Se os dois direitos encerrassem mandamentos definitivos, seria o caso de uma 

antinomia, cujo afastamento provocaria a exclusão de uma das normas do sistema jurídico. 

No caso, contudo, observa-se a colisão de dois mandados de otimização, de dois critérios 

de valoração.  

                                                 
50  Na mesma linha, PHILIPPE, Xavier. Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences 
constitutionelle et administrative française. Aix-Marseille: Économica, 1990. p. 154, ressalta que “A 
proporcionalidade tem assim contornos e um campo de aplicação que não depende da arbitrariedade do 
juiz”. No original: “La proportionnalité a ainsi des contours et um champ d’application qui ne dépendent 
pas de l’arbitraire d’un juge ”.  
51  Inteiro teor do acórdão disponível no site do STF, www.stf.gov.br, na seção de jurisprudência.  
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Deve-se buscar uma solução que permita a maior realização possível dos direitos 

fundamentais do paciente e do terceiro. Para tanto, é necessária a aplicação subsidiária dos 

mandados que compõem o procedimento da proporcionalidade: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito52. 

Sem dúvida, o exame seria adequado, pois contribuiria para a realização do direito 

fundamental ao conhecimento da origem genética. Para saber se, ademais, é necessário, é 

preciso avaliar os autos, tomar conhecimento das circunstâncias fáticas do caso concreto.  

No caso sub examine, o exame de paternidade seria apenas um reforço probatório, 

pois já constam do quadro probatório exames de DNA da mãe, do filho e do autor, os 

quais esclarecem que não assiste ao paciente a paternidade. Tais exames tornam 

dispensável, desnecessário, o exame de DNA do paciente, razão pela qual o relator deferiu 

o pedido de habeas corpus, sendo acompanhado pelos demais ministros da primeira 

turma.  

No precedente em questão, não foi necessária a incidência do mandado de 

ponderação, ou mandado de proporcionalidade (sentido estrito). Se o exame do paciente 

fosse a única prova para a declaração, positiva ou negativa de paternidade, haveria de ser 

realizado, pois seria indispensável.  

Restaria saber se o exame seria proporcional. No processo em tela, cita-se 

precedente do Bundesverfassungsgericht (79.256), em que se afirma como manifestação 

do direito à personalidade o direito ao conhecimento da origem genética, em razão do qual 

partes e testemunhas devem se submeter a exames de sangue, caso a medida seja 

necessária ao exame de filiação da criança.  

Se se considerar que o exame de DNA representa apenas uma agressão leve à 

integridade física, ao passo que a não realização do exame acarretaria um prejuízo grave 

ao direito fundamental ao conhecimento da origem genética, levando ainda em 

consideração que ambos direitos têm o mesmo peso abstrato, o exame deveria ser 

ordenado, nos termos do que prescreve o mandado da ponderação.  

                                                 
52  ALEXY, Robert, ob. cit., 1994. p. 100-104.  
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7 Conclusões 

1. Os direitos fundamentais podem ser examinados a partir de diferentes 

perspectivas (jurídica, sociológica, jurídica etc.), que podem ser diferenciadas, mas não 

separadas por completo; 

2. As teorias dos direitos fundamentais podem ser formais ou materiais. A 

classificação de Böckenförde apresenta tipos de teorias materiais 

3. Identificam-se três tipos de teorias axiológicas, que se referem: (I) à origem dos 

direitos fundamentais, (II) à identidade entre valores e direitos fundamentais, (III) à 

indispensabilidade das valorações na aplicação dos direitos fundamentais; 

4. As diversas teorias materiais correspondem a diversos tipos de teorias axiológicas 

dos direitos fundamentais; 

5. Deve-se rejeitar a tese da identidade entre valores e direitos fundamentais; 

6. É correto afirmar que os direitos fundamentais resultam de decisões envolvendo 

valores; 

7. Apresenta-se como teoria axiológica dos direitos fundamentais aquela segundo a 

qual as valorações são indispensáveis na aplicação dos direitos fundamentais; 

8. No HC 76.060-4/SC, verifica-se aplicação de mandados da proporcionalidade, o 

que atesta a adequação da teoria axiológica dos direitos fundamentais (III).  
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PENSAR A JUSTIÇA NO SÉCULO VINTE E UM: UM BREVE ESTUDO 

SOBRE OS PENSAMENTOS DE ARISTÓTELES E DE RAWLS SOBRE A 

JUSTIÇA E SUA APLICABILIDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO. 

 

Márcio Eduardo da Silva Pedrosa Morais∗

 

RESUMO 

Objetivamos, por intermédio do presente artigo, discorrer sobre a justiça no século vinte 

e um, mais precisamente sobre a justiça no Estado Democrático de Direito e a realidade 

do Brasil, através de um contraponto entre as teorias de Aristóteles e de Rawls. 

Abordaremos a clássica definição de justiça distributiva de Aristóteles, a teoria da 

justiça como eqüidade de John Rawls, o conceito de justiça no Estado Democrático de 

Direito, em paralelo com a realidade brasileira, para que ao final, possamos chegar a 

uma definição sobre o modelo de justiça que se encaixaria e seria mais viável em nossa 

sociedade, tendo em vista os caracteres da realidade social de nosso país. 

 

 PALAVRAS CHAVES  

JUSTIÇA; IGUALDADE; ESTADO DEMOCÁTICO DE DIREITO. 

 

ABSTRACT 

The aim of this article is to expatiate upon justice in the twenty first century, especially 

about the justice in the Democratic State of Law and the Brazilian reality, through the 

contrast between the theories of Aristotle and Rawls. 

We intend to approach the classical definition of distributive justice, the Theory of 

Justice as Fairness of John Rawls, the concept of justice in the Democratic State of Law, 

in comparison with the Brazilian reality so we can find a definition of the model of 

justice that will fit and be more feasible in our society, according to the features of the 

social reality of our country. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Vivemos numa sociedade onde a justiça tem sido cada vez mais almejada e 

discutida, porém o homem muitas vezes, realmente, perde a esperança na sua conquista, 

e perder a esperança na justiça é desistir de um elemento inato ao homem e balizador de 

toda a sociedade.  

Desigualdade social, pobreza, fome de um lado, enquanto de outro, riqueza; 

luxúria; concepções diferentes de justo. A sociedade atual é uma sociedade pluralista, 

não conseguimos, atualmente, descrever substancialmente o que seja o bem, o justo, 

porém todos objetivamos e clamamos pelo mesmo. 

Gisele Cittadino aborda em sua obra, Pluralismo, direito e justiça distributiva, 

tal assunto, ao afirmar que: 

 

O pluralismo, entretanto, possui, pelo menos, duas 
significações distintas: ou o utilizamos para descrever a 
diversidade de concepções individuais acerca da vida digna ou 
para assinalar a multiplicidade de identidades sociais, 
específicas culturalmente e únicas do ponto de vista histórico. 
(CITTADINO, 2000, p. 1) 
 

O primeiro significado, a diversidade de concepções individuais, é representado 

pelos pensadores liberais, como John Rawls, Ronald Dworkin e Charles Larmore. Estes 

afirmam que as democracias atuais são sociedades onde concorrem diferentes noções 

acerca daquilo que é o bem, o justo, e não há primazia de uma concepção sobre a outra. 

Já a corrente comunitarista defende a segunda noção de pluralismo, afirmando a 

multiplicidade de identidades sociais, porém únicas do ponto de vista histórico, 

conforme afirma CITTADINO. Essa corrente tem como representantes mais 

importantes os filósofos Charles Taylor, Michael Walzer e Alasdair MacIntyre. 

Grosso modo, poderíamos afirmar que os liberais defendem uma autonomia 

privada do sujeito, enquanto que os comunitários defendem uma autonomia pública. 
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Todavia, não adentraremos, profundamente, no debate entre comunitários e liberais, por 

não ser este o objetivo central do presente artigo, o que não caberia nessas rápidas 

linhas. 

A referência, porém, é importante para já projetarmos uma posição acerca da 

justiça no atual Estado Democrático de Direito, precisamente, no caso brasileiro, 

sociedade marcada pelo pluralismo sócio-econômico-político, sociedade de riqueza e de 

pobreza, de guerra e de paz, como já dito alhures. 

O professor Octávio Luiz Motta Ferraz nos traz: 

 

A conhecida fábula de Esopo mostra uma formiga trabalhando 
arduamente durante o verão enquanto a cigarra canta. Chega o 
rigoroso inverno e a formiga tem mantimentos suficientes para 
seu sustento, enquanto a cigarra passa fome. Na versão original, 
a fábula termina com a lição moral de que é melhor se preparar 
para os dias de necessidade’, mas na filosofia política anglo-
americana contemporânea ela tem sido usada de forma 
recorrente como uma alegoria do problema da justiça 
distributiva. (FERRAZ, 2007, p. 1). 
 

Questionamentos sérios podem ser extraídos da fábula acima, como é de praxe 

acontecer nesse gênero. De um lado, podemos afirmar que a cigarra não tem o direito de 

se beneficiar do trabalho da formiga, pois enquanto a formiga trabalhava, a cigarra 

dormia e cantava. A cigarra não trabalhava arduamente, um trabalho manual, mas 

cantava para alegrar o ambiente e manter a ordem, pois enquanto alguns executam o 

trabalho manual, outros fazem o trabalho intelectual, artístico.  

Se pensarmos ancorados no primeiro questionamento, afirmaremos que a cigarra 

não faz jus ao resultado dos bens oriundos do trabalho da formiga. Do contrário, se 

defendermos o segundo questionamento, diremos que deverá haver distribuição dos 

bens também para a cigarra, pois ela fazia seu trabalho, aparentemente, mais simples, 

cantar.    

A questão da possibilidade de distribuição absoluta de bens, faz com que alguns 

se beneficiem dos outros, ou seja, enquanto alguns trabalham, outros esperam os 

resultados para a divisão. Essa interpretação, que Ronald Dworkin afirma ser defendida 

pela “velha esquerda”, desacreditou muitos daqueles que nela confiavam. 

 6383



 
 

Dworkin define o aspecto de igualdade não como aquele que prevê um 

tratamento idêntico em todas as situações, mas sim o fato de todas as pessoas serem 

tratadas como iguais. 

Assim, é de se perguntar se é justo distribuir aquilo que é de cada um num 

mundo de desigualdade de oportunidades, de disparidades sociais, o que é dos pobres na 

atual sociedade? Podemos pensar que justiça distributiva, por esse ângulo, não passa de 

injustiça, principalmente, numa sociedade de desigualdade e de corrupção como a 

sociedade brasileira. 

Trataremos a justiça distributiva na obra aristotélica, trazendo seu conceito aos 

dias atuais, numa sociedade complexa, de instituições culturais plurais e de anseios os 

mais diversos. 

Após isso, discorreremos sobre a Teoria da Justiça de John Rawls, a justiça 

como eqüidade, um conceito de justiça das instituições.  

Ao final, faremos uma explanação sobre o a justiça no Estado Democrático de 

Direito, precisamente sobre o prisma de nossa realidade brasileira, modelo marcado 

pelo pluralismo, como já afirmado, visto ser o Estado Democrático de Direito um 

modelo onde os diversos ideais da sociedade concorrem em condições de igualdade. 

 

 

2 – Uma conceituação clássica: o conceito de justo e de justiça distributiva 

em Aristóteles. 

 

 

Para compreendermos o conceito de justiça distributiva far-se-á necessária uma 

busca na obra de Aristóteles, apesar de ser sua obra um pouco esquecida nos dias atuais, 

a mesma é útil e necessária para a compreensão do tema. 

Antes disso, gostaríamos de salientar que a justiça distributiva não é fruto do 

pensamento do Estagirita, ela existe já nos ideais dos antigos profetas bíblicos. Porém, é 

Aristóteles quem a teoriza, enquanto o profetismo a defende e a busca através de seus 

escritos, o pensamento aristotélico a define em moldes teóricos.  

Para isso, usaremos como referencial o Livro V de Ética a Nicômaco. 

Inicialmente abordaremos o conceito de justo e, posteriormente, a justiça distributiva 
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em sua obra, já tendo como base o fato de Aristóteles considerar a justiça como o meio-

termo, o que veremos especificamente mais à frente. 

Aristóteles concebe o mundo de forma finalista, ou seja, as coisas existem 

sempre com um determinado fim, e o bem supremo a ser buscado pelo homem é a 

felicidade. Essa felicidade é alcançada através das virtudes, as quais são estudadas por 

Aristóteles na sua obra Ética a Nicômaco. 

As virtudes são divididas, para Aristóteles, em dianoéticas (intelectuais) e éticas 

(morais). O meio para se alcançar as virtudes dianoéticas é o conhecimento, enquanto 

que o meio para se alcançar as virtudes éticas é o hábito, o agir, a prática.  

A catalogação é importante, pois faz com que compreendamos a eticidade da 

justiça na obra aristotélica. Para Aristóteles a justiça é a mais importante das virtudes 

éticas, todas as virtudes se resumem na justiça. Assim, a justiça não é parte da virtude, 

mas sim toda a virtude. 

Aristóteles traz já no início do Livro V de Ética a Nicômaco um conceito de 

justiça ancorado na opinião geral: 

 

Segundo a opinião geral, a justiça é aquela disposição de 
caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que 
as faz agir justamente e desejar o que é justo; e de modo 
análogo, a injustiça é a disposição que leva as pessoas a agir 
injustamente e a desejar o que é injusto. (ARISTÓTELES, 
2001, p. 103). 

 

Percebemos que Aristóteles traz a concepção popular de justiça, porém ainda 

não entra em sua essência, não trazendo, até então, uma definição do que seja justo e 

injusto, e, consequentemente, justiça e injustiça. 

Mais à frente, ele continua afirmando que “o justo, portanto, é aquele que 

cumpre e respeita a lei e é probo, e o injusto é o homem sem lei e ímprobo” 

(ARISTÓTELES, p. 104). 

Para Aristóteles é evidente que existe mais de um tipo de justiça, ele traz 

também o que conceito de justiça corretiva, que é aquela que prevê a igualdade nas 

transações entre um homem e outro. Porém, desta não trataremos no presente artigo, 

faremos a abordagem sobre a justiça distributiva, conforme mencionado alhures. 
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Aristóteles considera o justo como o meio-termo, o ponto intermediário, o justo 

é, então, o eqüitativo. A igualdade pressupõe dois elementos, assim, Aristóteles traz: 

 

Portanto, o justo deve ser ao mesmo tempo intermediário, igual 
e relativo (justo para certas pessoas, por exemplo); como 
intermediário, deve estar entre determinados extremos (o maior 
e o menor); como igual, envolve duas participações iguais; e, 
como justo, ele o é para certas pessoas. O justo, portanto, 
envolve no mínimo quatro termos, pois duas são as pessoas 
para quem ele é de fato justo, e também duas são as coisas em 
que se manifesta – os objetos distribuídos. (ARISTÓTELES, 
2002, p. 103). 

 

Aristóteles diz que as pessoas não são iguais, deste modo, não receberão coisas 

iguais, o que ocasiona reclamações, afirmando que as distribuições devem ser feitas “de 

acordo com o mérito de cada um”. (ARISTÓTELES, 2002, p. 109). E conclui: “assim, o 

justo é proporcional, e o injusto é o que viola a proporção”. (ARISTÓTELES, 2002, p. 

110). 

Aqui está o problema da aplicação do modelo de justiça distributiva em nossa 

sociedade: distribuir o que é de cada um, ou seja, o mérito de cada um. Para 

fundamentarmos isso, basta que observemos, detalhadamente, os índices sociais de 

nosso país, para que possamos concluir que tal distribuição se faz extremamente injusta. 

Como distribuir de acordo com os méritos de cada um, numa sociedade, que 

conviveu até o ano de 1888 com a escravidão, quando os negros viviam para produzir 

riquezas e bens para os brancos? 

Distribuir de acordo com os méritos torna-se injusto numa sociedade onde quem 

tem o privilégio de possuir um bom plano de saúde pode se socorrer de profissionais da 

área médica de imediato, enquanto que aqueles que não possuem, ficam durante toda a 

madrugada esperando para poder ser atendidos nos hospitais públicos. 

Obviamente que esses são apenas alguns exemplos de desigualdade social em 

nosso país, se fôssemos citar todos, talvez não caberiam nessas páginas. O exemplo foi 

trazido à colação para demonstrar que a justiça distributiva nos moldes aristotélicos não 

possui meios para se efetivar em nossa atual realidade. 

 

 

 6386



 
 

 

3 – A justiça no pensamento de John Rawls: justice as fairness 

 

 

No ano de 1971, John Rawls escreve sua obra A theory of justice, traduzida para 

o português como Uma teoria da justiça, a obra, em pouco tempo, causa furor e 

reacende os estudos sobre a justiça na sociedade ocidental. Este impacto é apresentado 

pelo filósofo Robert Nozick, em sua obra Anarchy, state, and utopia (Nozick, 1974, p. 

183): “Os filósofos políticos precisam a partir de agora trabalhar no âmbito da teoria de 

Rawls ou explicar por que não o fazem”. 

Já no início da obra, ainda em seu prefácio, Rawls apresenta o objetivo de seu 

modelo de justiça: atacar os aspectos utilitarista e intuicionista existentes nos vigentes 

conceitos de justiça de até então. 

 

Muitas vezes parecemos forçados a escolher entre o utilitarismo 
e o intuicionismo. O mais provável é que no fim acabemos nos 
acomodando em uma variante do princípio da utilidade que é 
circunscrita e limitada no âmbito de certas formas ad hoc por 
restrições intuicionistas. Tal visão não é irracional e não há 
certeza de que possamos fazer coisa melhor. Mas isso não é 
motivo para que não tentemos. (RAWLS, 1971, Prefácio - p. 
XXII). 

. 

Antes de apresentarmos o conceito de justiça como equidade de Rawls, fica a 

pergunta também já feita pelo Professor Luiz Paulo Rouanet:  

 

Qual a grande novidade trazida por Rawls? Ele propunha, talvez 
pela primeira vez na história da filosofia, uma teoria que era ao 
mesmo tempo concreta. O que isso quer dizer? Uma teoria que 
previa também as condições para sua realização. Comparável 
aos grandes textos dos contratualistas, mormente ao Contrato 
Social, de Rousseau, não se limitava porém a uma constatação 
de uma situação de injustiça, ou a investigar suas causas. Propõe 
uma teoria cuja realização é possível. Trata-se daquilo que mais 
tarde o próprio Rawls denominará de realismo utópico. 
(ROUANET, 2002, p. 1). 
 

Para Rawls são postulados para uma sociedade justa: a igualdade de 

oportunidade para todos e a distribuição dos benefícios deverá ser feita em benefício 

dos menos privilegiados, ou seja, os desvalidos serão amparados. 
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Assim, no primeiro momento, todos os membros desse contrato social se 

posicionam naquilo que Rawls denomina de “posição original”, Rawls afirma que a 

posição original corresponde ao estado da natureza da teoria tradicional do contrato 

social. Ela é uma situação hipotética, onde ninguém conhece seu lugar real na 

sociedade, sua posição social ou classe.  

Assim todos os princípios de justiça são escolhidos sob um véu de ignorância, 

ninguém está ciente do que é seu. Após essa escolha dos princípios de justiça, todos 

escolherão uma constituição e uma legislatura para que as leis sejam elaboradas. 

Na situação inicial, as partes são desinteressadas e racionais, conforme afirma 

Rawls. Mas quais são os princípios que as pessoas escolherão na posição original? 

Rawls sustenta que as pessoas na posição original escolheriam dois princípios bastante 

diferentes: 

 

A primeira afirmação dos dois princípios é a seguinte: Primeiro: 
cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 
sistema de liberdades básicas iguais que seja compatível com 
um sistema semelhante de liberdades para as outras.  
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser 
ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) 
consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 
razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. 
(RAWLS, 2002, p. 64). 
 

A teoria de Rawls tem por objetivo diminuir as diferenças existentes entre as 

pessoas, através de ações efetivas que façam com que os menos favorecidos saiam de 

uma posição de extrema desigualdade para uma condição um pouco mais digna.  

Como poderíamos cobrar os mesmos rendimentos de uma pessoa que cresceu 

em um meio onde o mesmo não teve acesso, sequer, aos bens primários, com uma 

pessoa abastada? Diferenças existem, por natureza, porém, diferenças estruturais 

também existem, e estas são as que Rawls ataca por intermédio de sua teoria. 

Temos no Brasil diversos programas que se enquadram na teoria rawlseana, 

como exemplo, o Bolsa-Família e o sistema de cotas para negros nas instituições, 

sistema esse que gerou inúmeros questionamentos na sociedade. 

De um lado, um grupo argumentando que os negros não possuem diferenças que 

os fazem diferentes dos brancos, outros defendem o contrário. Porém, o que a teoria de 
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Rawls pretende abranger não são as diferenças intelectuais ou físicas, mas sim as 

diferenças institucionais, ele almeja a justiça nas instituições. 

E isso é bastante razoável em sociedades com desigualdades institucionais como 

a nossa sociedade brasileira. 

Rawls, nessa referida obra, trata de outros temas caros ao Direito, como por 

exemplo, a igual liberdade de consciência, a tolerância e o interesse comum, a justiça 

política e a constituição. Porém, o alvo inicial é a desigualdade entre as pessoas nessa 

sociedade, após conseguir esse objetivo passaremos a buscar a justiça nas instituições. 

 
 

4 – A justiça na realidade da atual sociedade brasileira: o atual Estado 

Democrático de Direito: Aristóteles ou Rawls? 

 

 

O Estado Democrático de Direito, ou paradigma do Estado Democrático de 

Direito, não é forma especial de Estado, mas sim uma junção de princípios do Estado 

Democrático e do Estado de Direito, conforme ensina o professor Ronaldo Brêtas de 

Carvalho Dias: 

 

Consideramos que a dimensão atual e marcante do Estado 
Constitucional Democrático de Direito resulta da articulação dos 
princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito, cujo 
entrelaçamento técnico e harmonioso se dá pelas normas 
constitucionais.  Para se chegar a essa conclusão, impõe-se 
perceber que a democracia, atualmente, mais do que forma de 
Estado e de governo, é um princípio consagrado nos modernos 
ordenamentos constitucionais como fonte de legitimação do 
exercício do poder, que tem origem no povo, daí o protótipo 
constitucional dos Estados Democráticos, ao se declarar que 
todo o poder emana do povo (por exemplo, cfr. parágrafo único, 
do artigo 1º, da Constituição brasileira de 1988. (BRÊTAS, 
2003, p. 12). 
 

Ademais, o Estado Democrático de Direito está sempre aberto a revisão, ele não 

está fechado em um modelo, não é uma estrutura acabada, nas palavras do Professor 

Mário Lúcio Quintão Soares: 
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O Estado Democrático de Direito distribui igualitariamente o 
poder e racionaliza-o, domesticando a violência, convertendo-se 
em império das leis no qual se organiza autonomamente a 
sociedade. Este tipo de Estado não é uma estrutura acabada, mas 
uma assunção instável, recalcitrante e, sobretudo, falível e 
revisável, cuja finalidade é realizar novamente o sistema de 
direitos nas circunstâncias mutáveis, ou seja, melhor interpretar 
o sistema de direito, para institucionalizá-lo mais 
adequadamente e para configurar o seu conteúdo mais 
radicalmente. (SOARES, 2001, p. 306) 

 

Canotilho (1999) afirma que o Estado Democrático de Direito se alicerça sobre 

dois aspectos fundamentais: “o Estado limitado pelo Direito e o poder legitimado pelo 

povo”. Assim, o Estado Democrático de Direito é inclusivo, sendo composto de pessoas 

com o mesmo valor, nele todos os projetos de vida concorrem em igualdade para sua 

concretização, o ser humano no Estado Democrático de Direito não é um mero 

destinatário de normas, mas é também seu próprio autor.  

Um dos alicerces do Estado Democrático de Direito é o Princípio Jurídico da 

Igualdade, sobre ele o Professor Marcelo Campos Galuppo nos traz: 

 
O Princípio Jurídico da Igualdade pode ser entendido nesse 
contexto como um princípio que permite a maior inclusão 
possível dos cidadãos nos procedimentos públicos de 
justificação e aplicação das normas jurídicas e de gozo dos bens 
e políticas públicas. (GALUPPO, 2002, p. 22). 

 

Habermas, atualmente o principal expoente para a fundamentação do Estado 

Democrático de Direito, na obra Direito e democracia: entre faticidade e validade 

(1992), define o Estado Democrático de Direito, como sendo constituído pela conexão 

interna entre direito e política, formado por normas garantidoras de liberdades, e 

dotadas de legitimidade, normas que garantam, a cada pessoa, direitos iguais. Para a 

construção de um conceito de justiça no Estado Democrático de Direito todas as pessoas 

devem participar, discursivamente, expondo seus interesses, aspirações. 

 

El derecho moderno viene formado por un sistema de normas 
coercitivas, positivas y – ésta es al menos su pretensión – 
garantizadoras de la libertad. Las propriedades formales que 
representan la coerción y la positividad se unen con la 
pretensión de legitimidad: la circunstancia de que las normas 
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provistas de amenazas de sanción estatal provengan de las 
resoluciones cambiales de um legislador político, queda 
vinculada con la expectativa de que garanticen la autonomía a 
todas las personas jurídica por igual (HABERMAS, 1998, p. 
645). 

 

Habermas, por intermédio das obras Faktizität und Geltung (1992), Normalität 

einer berliner republik (1995) repensa o Estado Democrático de Direito. Barbara 

Freitag faz uma observação sobre a importância da Teoria do Discurso em nossa 

realidade, na obra Dialogando com Habermas (2005): 

 

Mas graças a uma institucionalização crescente dos direitos 
humanos, a de leis igualitárias para homens e mulheres, 
implementadas graças à luta cotidiana das mulheres, a 
realidade factual da discriminação vem se transformando numa 
realidade factual da equiparação em todos os campos e arenas 
sociais. Esse fato novo está se implementando, graças à 
existência de leis justas e igualitárias, discursivamente 
construídas. (FREITAG, 2005, p. 194). 
 

Essa citação da autora, Barbara Freitag, conhecedora da obra de Habermas, 

ressalta a importância do pensamento do mesmo para o Estado Democrático de Direito, 

afirmando a importância de uma sociedade, Estado, construído sobre base discursiva, 

onde todos tenham a efetiva oportunidade de expor suas opiniões, anseios, resultando 

assim numa sociedade mais justa, legítima. 

Com as passagens anteriores, já podemos afirmar que a justiça no Estado 

Democrático de Direito não é utilitarista, não devendo produzir efeitos positivos para o 

maior número de pessoas, ela deve sim, considerar a todas as pessoas indistintamente, 

não desprezando nenhum ser humano, produzindo efeitos para todos. 

E a realidade brasileira? De acordo com dados do IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Avançada divulgados no ano de 2005, o Brasil possui a segunda pior 

distribuição de renda do mundo, ficando na frente apenas de Serra Leoa, no continente 

africano. 

Um por cento dos brasileiros mais ricos, ou seja, um milhão e setecentas mil 

pessoas, possuem uma renda equivalente à da formada pelos cinqüenta por cento mais 

pobres, oitenta e seis vírgula cinco milhões de pessoas. 
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Deste modo, tornam-se necessárias mudanças estruturais e criação de 

mecanismos para contenção das disparidades sociais em nossa sociedade. Diversas 

iniciativas nesta seara estão sendo tomadas, haja vista os programas do governo federal 

de distribuição de rendas, de criação de cotas em universidades.  

Grosso modo, podemos afirmar que tais iniciativas são necessárias para se 

estabelecer um equilíbrio inexistente em nossa sociedade. As disparidades sociais no 

Brasil não é novidade, mas algo que remonta há tempos em nossa história, basta 

voltarmos um pouco na mesma e atentarmos para a escravidão, como referido alhures, 

para os coronéis do nordeste do país, as favelas ao lado de bairros nobres. 

Deste modo, afirmamos que o modelo rawlsiano é o indicado para que possamos 

construir uma sociedade mais justa. Salientamos que não jogamos por terra a justiça 

distributiva de Aristóteles, talvez ela até seja um modelo mais eficaz, porém, a mesma 

não conseguiria se efetivar em nossa sociedade de extrema desigualdade.   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Conflitamos, perfunctoriamente, dois modelos de justiça conhecidos por nossa 

sociedade: a justiça distributiva de Aristóteles e justiça como equidade de John Rawls. 

Uma elaborada há vários séculos, outra, fruto do século vinte, como alternativa ao 

utilitarismo a ao intuicionismo vigentes nas teorias existentes até então.  

Diríamos que, uma teoria que não deve prevalecer numa sociedade como a atual, 

sociedade marcada pela corrupção, pelos interesses próprios, onde cada um olha para si 

e esquece que a sociedade é o meio onde o homem pode colocar em prática seus 

conhecimentos, habilidades. 

Não afirmamos que a justiça distributiva aristotélica seja um modelo que não se 

enquadra nos moldes do justo, mas sim que a sociedade atual não está apta a positivá-la, 

visto ser uma sociedade de disparidade social e de corrupção arraigada ao longo de 

nossa história. 

Justiça distributiva em nossa sociedade atual seria distribuição de injustiças, se 

não retirarmos as mazelas que corrompem essa mesma sociedade! 
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DESENVOLVIMENTO, TEORIA FEMINISTA E FILOSOFIA DO DIREITO 

 

        

Maria Lucia de Paula Oliveira∗

 

RESUMO 

Compreendendo desenvolvimento não somente como crescimento econômico, mas 

como  “processo de expansão das liberdades”,  é indiscutível a importância de enfrentar 

a questão da condição da mulher na sociedade. A teoria feminista tem lançado novas 

luzes sobre a inserção social, política e cultural da mulher, mostrando as insuficiências 

de uma teoria liberal. Ademais, questiona a dissociação entre a família e as questões de 

justiça. Uma contribuição importante é a da psicóloga Carol Gilligan, que identifica uma 

moralidade diferente, uma ética do cuidado. A grande filósofa Hannah Arendt tem sido 

uma referência para a teoria feminista. Duas filósofas políticas que receberam sua 

influência, cada uma a seu modo, foram Seyla Benhabib e Íris Marion Young.  A 

apresentação de tais teorias mostra a importância da contribuição da teoria feminista 

para as filosofias política e jurídica contemporâneas. No Brasil, é importante atentarmos 

para tais teorias, que muito acresceriam ao debate democrático, mas é imprescindível 

também  o estabelecimento de políticas públicas que expandam a condição de agente da 

mulher.  

 

PALAVRAS CHAVES 

DESENVOLVIMENTO; FEMINISMO; FILOSOFIA; DIREITO.  

 

ABSTRACT 

Development   is more than economic growth, is “the way of expanding liberties”.  So, it 

is important to improve the women condition. The feminist theory has  elucidated  the 

social exclusion of women. She has critized the liberal theory and questioned the 
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separation between family and political justice.  The thought  of Carol Gilligan, which 

identifies a new kind  of morality, is very important. Also important is the feminist 

inspiration in Arendt´s thought. The debate between Seyla Benhabib and Iris Marion 

Young ilustrate very well the importance of this inspiration.  In Brazil, we need to  pay 

more attention for the feminist theory, but we need also public policies that  increase the 

active  presence of women in political, cultural, economic life.  

 

KEYWORDS 

DEVELOPMENT; FEMINISM; PHILOSOPHY; LAW. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  No âmbito do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 

Candido Mendes, visando um redimensionamento da teoria desenvolvimentista, 

especialmente incorporando a contribuição de Amartya Sen, vêm se propondo uma 

avaliação dos institutos jurídicos e das políticas públicas não somente do ponto de vista 

do desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, na sua articulação com os direitos 

humanos ou fundamentais. A compreensão subjacente é de que não há como se falar em 

desenvolvimento e mesmo em crescimento econômico, sem se considerar o grau de 

efetivação dos direitos humanos em um determinado Estado.  Amartya Sen, em sua 

importante obra Desenvolvimento como Liberdade,  procura demonstrar que “...o 

desenvolvimento pode ser visto com um processo de expansão das liberdades reais que 

as pessoas desfrutam.”1 É crucial nesse propósito que as pessoas tenham a condição de 

agentes, melhorando seu potencial para cuidar de si mesmas e influenciar o mundo. 

Haveria uma relação intrínseca entre as liberdades e o desenvolvimento: assim, a 

liberdade das mulheres para trabalhar fora de casa (que muitas vezes é admitida 

formalmente, mas encontra uma série de obstáculos para sua consecução plena)  

prejudica não só o ganho do poder econômico das mulheres (efeito direto do emprego no 

                                                 
1  SEN, A. Desenvolvimento como Liberdade.São Paulo: Companhia das Letras, 2000.p.17. 
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mercado), mas também tem uma série de conseqüências nas ordens familiar e social. 

Assim, a liberdade de toda  pessoa de trabalhar é uma das dimensões mais importantes 

da liberdade econômica, que nem sempre é plenamente garantida.2

 

  Amartya Sen lembra ainda que com relação às mulheres, não bastaria  

reivindicações concernentes ao bem-estar, mas também aquelas relativas à condição de 

agente. Ou seja, não bastariam políticas públicas nas quais as mulheres são receptoras 

passivas de auxílio que melhore o seu bem-estar, mas é preciso criar meios para tornar a 

mulher agente ativa da mudança, “...promotoras dinâmicas de transformações sociais 

que podem alterar a vida das mulheres e dos homens.”3 Sen invoca pesquisas empíricas 

para afirmar  que a educação e alfabetização de mulheres tende a reduzir a taxa de 

mortalidade de crianças;  da mesma forma, a emancipação das mulheres ( educação, 

inserção no mercado de trabalho) contribui para o controle de natalidade; há também 

evidências da diminuição da violência.  Essas seriam apenas algumas das variáveis 

importantes afetadas pelo redimensionamento da participação da mulher na vida social:  

O ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais no processo de 
desenvolvimento em muitos países do mundo atual. Entre os fatores envolvidos 
incluem-se a educação das mulheres,  seu padrão de propriedade, suas 
oportunidades de emprego e o funcionamento do mercado de trabalho. Mas, indo 
além dessas variáveis acentuadamente “clássicas”, são também fatores 
importantes a natureza das disposições empregatícias, as atitudes da família e da 
sociedade em geral com respeito às atividades econômicas das mulheres e as 
circunstâncias econômicas e sociais que incentivam ou tolhem a mudança dessas 
atitudes.  

 

  É interessante perceber  a contribuição que a inserção da mulher nas 

atividades econômicas e sociais pode trazer, não só para o melhoramento da situação da 

própria mulher, mas para uma mudança da estruturas sociais como um todo. Bastante 

demonstrativa de tal contribuição é a teoria feminista, que no afã de explicitar as 

dimensões  políticas da discriminação da mulher acaba por formular todo um conjunto 

de referências filosóficas que permitem lançar novas luzes sobre as mazelas que a 

                                                 
2  Ibidem, p.138. 
3  Ibidem, p.221. 
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exclusão ou discriminação social ou econômica  pode provocar e do desafio de tais 

mazelas na realidade de um país em desenvolvimento como o Brasil.  

 

1. A TEORIA FEMINISTA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FILOSOFIA 

CONTEMPORÂNEA. 

 

                        Dentro do amplo espectro de teorias políticas, uma das críticas mais 

veementes é aquela  que o feminismo faz  àquelas teorias liberais , preocupadas com a 

questão da igualdade,  que não conseguem levar em conta as necessidades das mulheres, 

não integrando em seu arcabouço as experiências delas. Will Kymlicka,4 num 

levantamento bastante acurado, colhe algumas das principais críticas, especialmente as 

atinentes a uma concepção “sexualmente neutra” da desigualdade dos sexos e a distinção 

público-privado(marcando o público como esfera do masculino e vice-versa). 

 

    A garantia da igualdade entre os sexos não leva em conta a 

impossibilidade da diferença entre eles, como lembra Kylimcka, citando Catherine  

Mackinnon5. Assim,  quando  se prevê salário-maternidade ou se organiza atividades 

esportivas sob base não mista,  estamos levando em conta a diferença, sem que 

estejamos propriamente cometendo uma injustiça. Existem, assim, alguns casos, em que 

o tratamento diferencial entre os sexos é legítimo, pois são explicados e justificados pela 

existência de diferenças sexuais verdadeiramente pertinentes.  Tal critério da diferença 

contribuiu a uma imparcialidade maior no acesso e na concorrência por posições e 

valores sociais existentes.  Mas a admissão destas diferenças, porém, não é suficiente 

para garantir uma igualdade de oportunidades às mulheres.  Isto porque as próprias 

posições sociais se constituem segundo regras às quais os homens se adaptam melhor. 

Por exemplo, a  exigência do empregador de que seu empregado não tenha sob sua 

responsabilidade direta uma filho na idade pré-escolar. Em decorrência da educação dos 

filhos ficar  sob a responsabilidade feminina,  as posições sociais mais apreciadas ainda 

                                                 
4   KYMLICKA,W. Filosofia Política Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
p.303/373. 
5  ibidem, p.306. 
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hoje são monopolizadas por homens, enquanto que as  mulheres acabam ficando  em 

empregos por tempo parcial menos remunerados. Quando ocorre um divórcio,  o padrão 

de vida da mulher estatisticamente cai drasticamente, enquanto que o do homem muitas 

vezes até sobe. A questão da discriminação seria, portanto, institucional, sendo que a  

questão da desigualdade sexual teria que ser reconceitualizada  deixando de ser vista 

simplesmente como um problema de discriminação arbitrária, mas sim como um 

problema de dominação6. A questão evidenciada seria se tal problema de dominação não 

colocaria em xeque as teorias liberais como bases teóricas que dariam conta da 

discriminação sexual de forma apropriada.  Lembra Kylimcka que aparentemente a 

discordância entre um critério de diferença e os princípios liberais seria evidente.  No 

entanto, ao defender a autonomia e a igualdade de chances, assim como uma distribuição 

dos recursos sensível às diferenças de aspiração e independente das dotações iniciais, o 

liberalismo excluíria a diferenciação tradicional dos papéis sexuais. Do ponto de vista 

rawlsiano, por exemplo,  nada impediria que  a definição sexista dos papéis sociais não 

seja vista como uma forma de injustiça na posição original. Inicialmente,  Rawls nada 

havia dito a respeito da igualdade sexual e  já autores, interpretando sua teoria, diziam 

que a lógica mesma da construção rawlsiana – a eliminação  de desigualdades não 

merecidas e a liberdade de escolha de nossos fins -  exigiria uma reforma radical dos 

papéis sociais7. A questão foi retomada  por Rawls em “A idéia da razão pública 

revista”, na qual o autor vai examinar o papel atribuído à família, usando sua concepção 

política de justiça. Os princípios de justiça, explica o filósofo,  não se aplicam 

diretamente à vida interna familiar, mas impõem restrições à organização da família,  

para que estejam garantidos os direitos, liberdades e oportunidades de todos os seus 

membros. Rawls admite como compatível com o seu liberalismo político certas divisões 

de trabalho por gênero tradicionais na família8. Tal compatibilidade só pode ser 

                                                 
6  ibidem, p.306. Will Kylimcka invoca aqui a lição de Catharine Mackinnon. 
7  ibidem, p.307. 
8   Ilustre-se o ponto de vista citado com a seguinte passagem: “Alguns querem uma sociedade em 
que a divisão do trabalho por gênero seja reduzida ao mínimo. Mas, para o liberalismo político,  isso não 
pode significar que tal divisão seja proibida. Não podemos propor que a divisão igual de trabalho  na 
família seja simplesmente ordenada ou que a sua ausência seja de alguma maneira penalizada na lei pelos 
que não a adotam. Isso está excluído porque a divisão de trabalho em questão está ligada às liberdades 
básicas, inclusive a liberdade de religião.  Assim, tentar minimizar a divisão do trabalho por gênero 
significa, no liberalismo político,  tentar alcançar uma condição social na qual a divisão de trabalho  
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desculpada a partir  da modéstia do projeto rawlsiano, mas parece-nos que as restrições 

por ele admitidas na vida familiar  são por demais tímidas.  

 

  Uma outra nuance importante da discriminação sexual seria  a cisão entre 

público e privado, onde a família passa a não ser ocupação das questões de justiça. As 

relações intra-familiares seriam da ordem do “privado” e reguladas pelo instinto natural 

ou pela simpatia. Rawls, por exemplo,  afirma que a família é uma das instituições 

sociais sob as quais deve se sustentar uma teoria da justiça, mas supõe que seus 

princípios de justiça só sejam aplicados indiretamente à família e avalia uma justa 

distribuição em termos de renda recebida pelo chefe da família.  Não se enfrenta assim 

de forma significativa a questão da distribuição dos trabalhos domésticos ou da 

desvalorização mesma destes trabalhos, tidos como femininos.  A família está assim no 

centro do processo de desvalorização cultural e dependência econômica que caracteriza 

os papéis femininos tradicionais. Carol  Pateman   é uma das autoras que enfatizam que 

a dicotomia entre público e privado seria uma preocupação central do movimento 

feminista9. Esta exclusão do debate dos papéis familiares do âmbito público  não é 

gratuito. Com efeito, um das teses ainda amplamente aceitas seria de que  os papéis 

domésticos são biologicamente determinados, seja porque a mulher seria inferior ao 

homem, seja em virtude de uma ideologia mais recente que explica que o papel 

sentimental que se criou naturalmente entre a mãe e sua criança é incompatível com a 

formação dos traços de caráter indispensáveis para uma vida política ou social ativa10.   

Neste ponto, a crítica comunitária é oportuna ,especialmente quando se cuida da 

convicção liberal de que  se cada um tiver acesso livre e equitativo aos meios de 
                                                                                                                                                
restante seja voluntária. Isso permite, em princípio, a possibilidade de persistência de considerável divisão 
de trabalho por gênero. É apenas a divisão involuntária de trabalho que deve ser reduzida a zero.”( Rawls, 
John, A Idéia da Razão Pública Revista  in O Direito dos Povos. Tradução de Luis Carlos Borges.São 
Paulo: Martins Fontes, 2001, p.213). Do transcrito, resulta que se uma mulher não se opõe a uma prática 
cultural opressiva, que a mantém submetida, a sociedade política nada deve fazer se ela voluntariamente 
adere a tal prática. 
9   Sintetizando as idéias de Carol PATEMAN, consulte-se  seu artigo “Genre, Le  Public et  le 
Prive”, publicado na obra Genre et Politique- Débats et Perspectives. Paris: Gallimard, 2000,  obra  
importante para contextualizar o debate de gênero no mundo francófono. 
10   KYLIMCKA,W. Filosofia Política Contemporânea.   p.317. As posições de Susan Moller 
OKIN, importante interlocutora na questão do debate público-privado e o feminismo,  podem ser 
apreendidas  de seu importante artigo intitulado “Feminisme et Democratie”, publicado na referida 
coletânea Genre et Politique – Debáts et Perspectives. Paris:  Gallimard, 2000.   
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expressão e de associação, a verdade se imporá naturalmente sob o erro e os 

preconceitos ruirão.  A liberdade de expressão nem sempre levará inarredavelmente a 

erradicação da opressão cultural, como desenvolve Mackinnon ao mostrar a relação 

entre pornografia e liberdade de expressão11. Por tudo isso, cumpre que uma teoria da 

justiça sensível às discriminações sexuais não  ignore o papel das organizações 

familiares como instância onde se constituem tradicionalmente pela atribuição dos 

papéis domésticos às mulheres as desigualdades sexuais injustas. 

                                                                                                     

                    Uma das teses que legitimam o relegar das mulheres ao plano doméstico, 

privado é aquela que veria uma diferença de sensibilidade entre homens e mulheres, que 

seria incapaz de uma mentalidade racional, imparcial e desapaixonada atribuída 

habitualmente ao homem. Uma parte das feministas vê em tais assertivas nada mais que 

um preconceito sexista.  Mas, uma corrente importante do feminismo leva a sério tais 

assertivas e a partir de estudos psicológicos (destaca-se aí a contribuição de Carol 

Gilligan12)  afirma a existência  de uma moralidade diferente,  designada “feminina”,   

de natureza racional e de porte universal, ainda que muitas vezes superiores ao 

raciocínio imparcial exercido pelos homens, por ser mais sensível ao particularismo. O 

seguinte resumo ajudar-nos-ia a fazer a contraposição entre a ética da justiça 

(eminentemente masculina) e a ética do cuidado: 

1. Competências morais: aprendizagem de princípios                     morais 

(justiça) contra desenvolvimento de disposições morais (cuidado). 

2. Raciocínio moral: solução de problemas conforme a princípios 

universalmente aplicáveis (justiça) contra pesquisa de respostas apropriados a 

casos particulares. 

3.Conceitos morais: respeito dos direitos e da equidade                      (justiça) 

contra conjunto de responsabilidades e de ligações pessoais (cuidado).13

                                                 
11  A respeito, MACKINNON, C. Only Words. Cambridge:  Havard University Press, 1993. 
12  Recentemente, foi traduzido no Brasil uma  obra recente da psicóloga, intitulada O Nascimento 
do Prazer ( São Paulo: Rocco, 2003). Sua obra mais importante para os debates de teoria moral, Teoria 
Psicológica e Desenvolvimento da Mulher,  de 1982, teve  tradução pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
em  1997. 
13  KYLIMCKA,W. Filosofia Política Contemporânea. p.338. Kylimcka baseia-se na obra de 
Gilligan, mas também na de Joan C. Tronto. As idéias desta  filósofa podem ser melhor compreendidas, 
inclusive a diferença entre “cuidar de” e cuidar com”,  em “Mulheres e Cuidado: o que as Feministas 
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  Basicamente, a ética do cuidado afirma que mais importante do que  

conhecer bons princípios morais, seria possuir boa disposição, compreendida como a 

capacidade de perceber corretamente as necessidades dos indivíduos e de responder a 

elas de forma imaginativa. A ética da justiça  não levaria assim suficientemente em 

conta que a aplicação de princípios corretos supõe uma certa forma de sensibilidade e 

certos traços de caráter moral. Assim,  as disposições que um júri deve ter, por exemplo, 

lembra Kylimcka, ao decidir se um acusado tomou todas as precauções razoáveis num 

caso de negligência humana supõe  essa avaliação que vai além da aplicação de 

princípios. É importante, em certas circunstâncias,  poder interpretar facilmente os 

princípios de justiça, bem como poder  prever seus resultados com a mesma facilidade, 

mas somente uma certa sensibilidade moral pode determinar se tal ou qual princípio  é 

pertinente para determinada situação.    Seria  necessário, além de princípios de  justiça, 

um “senso de justiça” que compreende a aprendizagem de uma vasta gama de 

competências morais, que compreendem dentre outras a capacidade de perceber de 

forma empática e imaginativa as exigências específicas de tal ou qual situação14.    

 

                                Carol Gilligan, com sua teoria psicológica, critica a teoria dos 

Estágios Morais de Kohlberg, que está na base da teoria de Jürgen Habermas. Segundo a 

teoria dos Estágios Morais, o  estágio  pós-convencional da consciência moral é aquele 

em o sujeito passa a ser orientar em função de princípios de justiça e em função da 

fundamentação de normas. Para Gilligan, haveria ainda um outro estágio, em que o 

adulto moralmente amadurecido vincula os aspectos da justiça aos do cuidado e da 

responsabilidade pelas pessoas confiadas a outras, indo além do conceito abstrato de 

autonomia.  Para Habermas, Gilligan confunde entre problemas de fundamentação e 

problemas de aplicação dos princípios morais. A resposta de Habermas já é conhecida: 

A questão da aplicação contextualmente específica de normas universais não 

deve ser confundida com a questão da fundamentação. É porque as normas 

                                                                                                                                                
podem aprender sobre a Moralidade a partir disso? ”, artigo publicado na coletânea organizada por Allison 
M.Jaggar e Susan R. Bordo, publicada no Brasil com o título Gênero. Corpo. Conhecimento pela Editora 
Rosa dos Tempos em  1997. 
14  KYLIMCKA,W. Filosofia Política Contemporânea. p.344. 
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morais não contêm de antemão as regras de sua aplicação que o agir a partir de 

um discernimento moral exige adicionalmente a faculdade da inteligência 

hermenêutica ou, nas palavras de Kant, o poder do juízo reflexionante. Mas daí, 

em absoluto, não resulta conseqüência alguma que necessariamente ponha em 

questão a decisão tomada de antemão em favor de uma posição universalista.15

                                                                                                                                                                                

  A citação acima explicita dois pontos importantes deste debate Habermas 

– Gilligan. Em primeiro lugar, há quem afirme ser compatível com a ética do discurso a 

crítica feminista a uma teoria da justiça via teoria psicológica de Gilligan, ao chamar a 

atenção para um “senso de justiça”. Nesta linha, algumas contribuições importantes 

existem, como a de Seyla Benhabib. De outro lado,  tal compatibilização entre 

feminismo e ética do discurso tem suposto um retorno à leitura que Hannah Arendt  fez 

da Crítica da Faculdade do Juízo de Kant, especialmente do juízo reflexivo, 

representado no sobretudo no juízo estético, transporto para o âmbito político e jurídico. 

Neste diapasão, cumpre destacar o esforço de Iris Marion  Young.   

 

2. O DEBATE ENTRE SEYLA BENHABIB E IRIS MARION YOUNG. 

 

                     Seyla Benhabib é um dos nomes mais expressivos no esforço para valorizar 

a crítica de Gilligan e  sua  pujança  para  fazer uma correção nas teorias morais 

                                                 
15  HABERMAS.J. Consciência Moral e Agir Comunicativo.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1989. p.214. Bárbara Herrstein Smith, comentando a solução habermasiana, salienta: “ A situação 
perplexa da teoria moral/crítica da Escola de Frankfurt pode ser entendida desta  mesma forma. Se 
aplicação prática específica e força decisiva são exigidas de uma teoria moral (como por ativistas), então o 
requisito de universalidade ou universabilidade deve ser significativamente modificado. Inversamente, se 
tal força e aplicação não são de importância primária ( como para os teóricos morais enquanto tais), então 
os requisitos transcendentais podem ser tenazmente afirmados – com, talvez, uma declaração anexada de 
que tais critérios rigorosos, embora problemáticos na prática, são não obstante valiosos como ideais 
inspiracionais reguladores. Essa última é uma resposta clássica para a perplexidade e possivelmente a 
solução mais conveniente para Habermas, mas é um frio conforto para feministas, críticos pós-coloniais e 
outros que se voltam para a teoria crítica com o fim de aplicação concreta e eficácia crítica 
substantiva.”(SMITH,B.H. Crença e Resistência. Tradução de Maria Elisa Marchini Sayeg. São Paulo: 
Ed. UNESP, 2002. p. 222). Hermstein Smith vê tal preocupação  bem traduzida na obra de Benhabib, 
lembrando que Habermas reconhece as preocupações da filósofa em  Justificação e Aplicação,  “mas não 
é claro em que medida  suas respostas satisfazem sejam as objeções dela, sejam as de outros com objeções 
comparáveis”. 
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universalistas, especialmente para a ética universalista de Jürgen Habermas16. Para 

Benhabib,  a irrelevância que Habermas vê num efetivo contributo para a ética do 

discurso do debate Kohlberg/Gilligan, não corresponde à realidade, já que uma 

consideração das ações morais concretas e escolhas rapidamente revelariam a relevância 

das questões suscitadas por Gilligan para a própria fundamentação da moral e não 

somente para a aplicação de princípios morais.  As questões  relativas ao cuidado, as 

relativas a obrigações relacionais são genuinamente morais, pertencendo ao centro e não 

à margem das questões da moralidade.  Como explica Johanna Meehan, como teórica do 

discurso, Benhabib está  comprometida  como os valores da justiça e da imparcialidade, 

como feminista, porém, ela assume compromisso com o reconhecimento das 

necessidades e o bem estar de um outro concreto17. A filosofia moral moderna, afirma 

Benhabib, sempre muito reconheceu a dignidade e o valor de um sujeito moral abstrato, 

mas fracassou  no reconhecimento das vulnerabilidades e dependências dos seres 

corpóreos. A seguinte passagem de Seyla Benhabib é ilustrativa18: 

In this respect as well, Habermas and Kohlberg have dismissed all too quickly  a 

central insight of Gilligan and of other feminists; namely that we are children 

before we are adults, and that the nurture, care and responsability of others is 

essential  for us do develop into morally competent, self-suficient individuals. 

Ontogenetically, neither justice nor care are primary; they are each  essential for 

the development of the autonomous, adult individual out of the fragile and 

dependent human  child. Not only as children, but also as concrete embodied 

beings with  needs and  vulnerabilities, emotions, and desires we spend our lives 

caught in the “web of human affaires” in Hannah Arendt’s words, or in networks 

of “care and dependence” in Carol Gilligan’s words. Modern moral philosophy, 

and particularly universalist moralities of justice have emphasized our dignity 

and worth as moral subjects at the cost of forgetting and repressing our 

vulnerability and dependency as bodily selves. Such networks of dependence 

                                                 
16  BENHABIB,S.  The Debate over Women and Moral Theory Revisited  In: MEEHAN,J. (Edit),  
Feminists read Habermas. New York and London:  Routledge,  1995. Veja-se, ainda, da mesma filósofa, 
o artigo “O Outro Generalizado e o Outro Concreto: A Controvérsia Kohlberg-Gilligan e a Teoria 
Feminista” publicado na coletânea Feminismo como crítica da Modernidade, organizada pela própria e 
Drucilla Cornell, e traduzida pela editora Rosa dos Tempos em 1995. 
17  MEEHAN, J. (Ed.) Feminists read Habermas. p.13. 
18  Ibid., p.191. 
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and  the web of human affaires in which we are immersed are not simply like 

clothes which we outgrow ou like shoes that we leave behind. They are ties that 

bind; ties that shape our moral identities, our needs and our visions of the good 

life. The autonomous self is not the disembodied self; universalist moral theory 

must acknowledge the deep experiences in the formation of the human being to 

which care and justice correspond. 

 

  Segundo a avaliação de Seyla Benhabib, a  crítica de Gilligan à teoria dos 

estágios morais de Kohlberg, com a introdução  de um estágio pós-convencional 

contextual, traria uma contribuição importante para a teoria moral. O tipo pós-

convencional de raciocínio solucionaria “os problemas do relativismo pela construção de 

um sistema que dá solução a todos os problemas morais a partir de conceitos como 

contrato social ou direito natural, o segundo enfoque encontra a solução em que “embora 

nenhuma resposta possa ser objetivamente correta no sentido de ser isenta de contexto, 

algumas respostas e alguns modos de pensar são melhores que outros.””19  Tal 

contraposição de modelos morais decorreu, como já mencionado,  de pesquisas 

realizadas pela psicóloga, que  evidenciaram que o julgamento moral das mulheres seria 

mais contextual, mais relacionado aos detalhes de relacionamentos e narrativas. Haveria 

uma maior facilidade por parte da mulheres de tomar a posição do “outro  particular”, de 

mostrar mais empatia e a contextualidade, narratividade e especificidade do julgamento 

das mulheres não é sinal de deficiência moral, “mas manifestação de uma visão de 

maturidade moral que encara o eu como imerso numa rede de relacionamentos com os 

outros. De acordo com esse modo de ver, o respeito pelas necessidades dos outros e a 

mutualidade do esforço por satisfaze-las sustenta o crescimento e desenvolvimento 

morais”.20  

 

  A partir de tal debate travado na teoria do desenvolvimento moral, é 

possível lançar novas luzes na dicotomia de perspectivas morais: a primeira partindo do 

                                                 
19  BENHABIB, S.  O Outro Generalizado e o Outro Concreto: A Controvérsia Kohlberg-Gilligan e 
a Teoria Feminista In: BENHABIB, S. CORNELL, D. Feminismo como Crítica da Modernidade. 
Tradução de Nathanael da Costa Caixeiro. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1987. 
20  Ibid., p.88. 
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“ponto de vista do outro generalizado” e o segundo partindo do “ponto de vista do outro 

concreto”. Do “ponto de vista do outro generalizado”, cada pessoa é vista como um ser 

racional com os mesmos direitos e deveres que nós, enquanto que “do ponto de vista do 

outro concreto”, temos que enxergar cada pessoa  com sua história, sua identidade, suas 

emoções e sentimentos.  Enquanto no primeiro ponto de vista,  as normas que regeriam 

seria da igualdade e reciprocidade formais, no segundo ,as normas seriam de equidade e 

reciprocidade complementar. No segundo caso, vejo nas outras pessoas não só a 

humanidade, mas a individualidade de cada ser humano. Os sujeitos na posição original 

rawlsiana estariam num “ponto de vista do outro generalizado”, assim como o sujeito 

moral kantiano.  O modelo de ética  que partiria “do ponto de vista do outro concreto” é 

definido como uma “ética comunicativa de interpretações necessárias”, que ofereça 

“contexto adequado, no bojo do qual os agentes morais e políticos podem definir suas 

identidades concretas com base  no reconhecimento da dignidade uns dos outros como 

outros generalizados.”21 Esse processo público e democrático de diálogo, indispensável 

para que se possa adotar o “ponto de vista do outro concreto”   seria o conceito 

arendtiano, tomado da filosofia kantiana, de “pensamento alargado”, afirma Benhabib.  

 

  Benhabib  vai salientar  que o problema do julgamento surge para Arendt 

vinculado a questões morais, o julgamento sendo compreendido como a faculdade de 

“dizer o que é o certo e o que é o errado”.  Em contraste com tal compreensão,  porém, 

caminhou de uma faculdade de julgamento do ponto de vista do ator para o ponto de 

vista do expectador ( já tivemos a oportunidade anteriormente de  mostrar esse paradoxo 

do pensamento de Arendt).  De outro lado, a faculdade de julgamento é política, mas 

também moral.  Tanto no julgamento moral quanto no político, salienta Benhabib,  são 

exercidos por todos, independentemente de uma especialização técnica (como a 

necessária, por exemplo, para o julgamento jurídico).  O julgamento moral supõe e 

existe apesar da coexistência entre os homens. De outro lado, ele está ligado 

umbilicalmente à palavra e à ação, já que ele é tomado entre os homens. A filósofa 

apresenta então três teses que sintetizariam uma “fenomenologia do julgamento moral”: 

                                                 
21  Ibid., p.104. 
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1a.)  o exercício do julgamento moral que concerne com a identificação epistêmica de 

situações humanas e circunstâncias como relevantes do ponto de vista moral não procede 

de acordo com um modelo de subsunção do particular no universal; 2a.)  a identidade de 

uma ação moral não  pode ser construída à luz de instâncias de uma regra geral 

governando particulares, mas supõe o exercício de imaginação moral que ativem nossa 

capacidade para pensar em narrativas possíveis e fazer descrições à luz das quais nossas 

ações possam ser entendidas pelos outros; 3a.)  o estabelecimento da máxima das 

intenções de alguém,  como princípios morais completos, requer o  entendimento da 

história narrativa do self que é o ator; este entendimento  revela tanto auto-conhecimento 

quanto conhecimento de si mesmo a partir dos outros.22  É interessante fazer a conexão 

entre esta fenomenologia do julgamento e a concepção de Kant do juízo reflexivo, 

restrita pelo filósofo ao campo da estética indevidamente, segundo Arendt.  A validade 

intersubjetiva do juízo adviria do “pensamento alargado”, que não seria um conceito 

exclusivamente político, mas também moral, na leitura de Benhabib.  Tal concepção 

permitiria conciliar  uma moralidade universalista com  julgamento contextual. O 

julgamento moral envolve a habilidade, dentre outras, afirma a filósofa,  do “pensamento 

alargado”.  

 

  Existem pontos de aproximação entre a proposta de Seyla Benhabib que 

concilia Habermas, Gilligan e Arendt, com a teoria desenvolvida por Íris Marion 

Young.As diferenças também existem, porém. Inicialmente, Young é bastante crítica 

com relação à ética do cuidado proposta por Gilligan, pois supõe que ela parte de uma 

noção de identidade, pela qual a noção de ser “relacional” não seria mais compatível. 

Inspirada em críticas pós-modernas,  critica as pressuposições de que os sujeitos possam 

verdadeiramente entender um ao outro e que o indivíduo é um coerente sujeito de 

direito.  Tanto Benhabib quanto Young valorizam o conceito arendtiano de pensamento 

alargado,  vendo no pensamento de Hannah Arendt um substrato interessante para trazer 

novas luzes para a teoria democrática contemporânea. 

                                                 
22  BENHABIB, S. Judgment and Politics in Arendt’s Thought. In: BEINER, R. NEDELSKY,J. 
Judgment, Imagination and Politics – Themes from Kant and Arendt. Lanham: Rowan & Littlefield 
Publishers,  2001. p.190/191. 
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                    Julia Kristeva, em obra que retrata a vida e a obra de Hannah Arendt, 

destaca que a filósofa e teórica política afirmou que não era feminista23. No entanto, 

como se pode evidenciar, a riqueza de sua obra tornou-a referência obrigatória entre os 

autores feministas. A polêmica que ilustra bem tal importância é aquela posta justamente  

pelo debate entre Seyla Benhabib e Iris Marion Young.  A primeira, como já 

explicitamos, numa leitura dos antecedentes kantianos da teoria do juízo de Arendt, 

busca uma leitura racionalista, de inspiração  habermasiana. Habermas acredita que 

normas morais universalizáveis são geradas por meio de um processo dialógico no qual 

participantes deixam para trás suas experiências particulares, perspectivas, e 

sentimentos. Este processo dialógico levaria à formulação de princípios gerais com os 

quais todos podem concordar. Lembra Iris Marion Young que Benhabib não rejeita este 

ponto de partida do “outro generalizado”, mas pretende complementa-lo com atividades 

do julgamento que preserve o “ponto de vista do outro concreto”.  Benhabib adota a 

universalidade da teoria moral moderna, mas insiste que ela inclua o respeito por outros 

particulares concretos nos seus contextos narrativos. Invoca ela a noção de “mentalidade 

alargada”, que Hannah Arendt vai tomar em Kant24.  Para Arendt, indo além da 

definição kantiana, “pensar do ponto de vista de outra pessoa” significa dividir uma 

cultura pública tal qual qualquer um possa articular o que pensa e quais são suas 

perspectivas: 

The cultivation of one’s moral imagination flourishes in such a culture in which 

the self-centered perspective of the individual is constantly challenged by the 

multiplicity and diversity of perspectives that constitute public life25

 

  Iris Marion Young afirma que a reciprocidade simétrica suposta por 

Benhabib é ilusória, pois obscurece a diferença e a particularidade da posição do outro.  

O colocar em igualdade de situação com o outro, que está por trás das idéias de simetria 

                                                 
23  A respeito, KRISTEVA,J. O Gênio Feminimo  - Tomo I – Hannah Arendt. Tradução de 
Eduardo Francisco Alves.São Paulo: Rocco, 2002. 
24  BENHABIB, S. Judgment and Politics in Arendt’s Thought. In: BEINER,R. NEDELSKY,J. 
Judgment, Imagination and Politics – Themes from Kant and Arendt.p,.201. 
25  Ibidem, p.201. 

6407



e reversibilidade, supostas por Benhabib,  esbarraria na própria impossibilidade de 

posições reversíveis: 

While there may be many similarities and points of contact between  them, each 

position and perspective transcends the others, goes beyond their possibility to 

share or imagine. Participants in comunicative interaction are in relation  of 

approach. They meet across distance of time and space and can touch, share, 

overlap  their interests. But each brings to the relationships a history and 

structured  positioning that makes them different from one another, with their 

own shape, trajectory and configuration of forces. 26

 

  Na visão de Young, compreender a reciprocidade como assimétrica e 

irreversível estaria em maior consonância  com o pensamento político de Arendt e traria 

uma postura de humildade moral, cabendo lembrar que pedir ao oprimido  que reverta 

perspectivas com o privilegiado na adjudicação de um conflito, pode consistir não só 

numa injustiça, mas até numa ofensa.Young propõe então a substituição de um modelo 

de democracia deliberativa  por uma democracia comunicativa,em que a diferença seja 

efetivamente considerada: 

A comunicação entre perspectivas que transcendem umas às outras preserva a 

pluralidade que Hannah Arendt entendeu como condição de publicidade. A 

pluralidade de pontos de vista no público faz com que cada participante possa 

compreender melhor o que a sociedade pretende ou quais serão as possíveis 

conseqüências de uma política ao situar sua própria experiência e interesse num 

contexto mais amplo de entendimento de algo em outras situações sociais. Por 

“entendimento” quero dizer algo diferente do significado para teóricos 

deliberativos. Freqüentemente, em contextos comunicativos, quando as pessoas 

dizem que chegaram a um entendimento ou que se entendem, acreditam  que 

isso implica identificação mútua. As pessoas atingem o entendimento, segundo 

essa concepção, quando transcenderam o que os diferencia e divide, tendo 

adotado os mesmos significados ou crenças ou princípios. 

                                                 
26  YOUNG, I.M. Asymmetrical Reciprocity: On Moral Respect, Wonder and Enlarged Thought  
In: BEINER, R. NEDELSKY,J. Judgment, Imagination and Politics –Themes from Kant and Arendt. 
p.221. 
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Todavia, se a democracia comunicativa é melhor concebida quando se fala de 

diferenças de cultura, posição social e  necessidade, que são preservadas no 

processo, então entender um ao outro e atingir entendimento não implicam essa 

identificação. Entender outra situação social pode significar, aqui, que houve 

uma expressão bem sucedida de experiências e perspectivas para que as outras 

posições sociais aprendam. Parte do que terão entendido é que há coisas além da 

experiência e da perspectiva que transcendem sua própria subjetividade.27

 

 

  Com efeito,  a crítica de Young  é pertinente em nossa avaliação e 

inviabilizaria a conciliação pretendida por Benhabib entre a teoria do julgamento 

político de Arendt e a Ética do Discurso, já que estaria inviabilizada qualquer 

generalização, ainda que a partir de contextos concretos de vida.  De outro lado, a 

impossibilidade da generalização não significa em absoluto que não seja possível a 

identificação de uma identidade coletiva na qual se funde a validade moral dos 

julgamentos.  De outro lado, a crítica a uma teoria do desenvolvimento moral, cujo 

estágio última é justamente o julgamento com base em princípios abstratos  traz para um 

primeiro plano um aspecto da teoria moral quase sempre obliterado: o bom julgamento 

moral não é aquele fundamentado abstratamente e com exclusividade em argumentos 

racionais, mas aquele que considera também as relações humanas na sua integralidade, 

inclusive nas emoções e sentimentos comunicados. E nesse pormenor, a teoria do juízo 

de Kant ( ao acoplar ao juízo de beleza e de sublimidade o sentimento de prazer ou 

desprazer )  é uma interessante inspiração.28

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Como se pode evidenciar,  é inquestionável a enorme contribuição que a 

teoria feminista já fornece para um repensar da filosofia política e jurídica em nossos 
                                                 
27  YOUNG.I.M. Comunicação e o outro: além da democracia deliberativa  In: SOUZA,J. (Org.) 
Democracia Hoje –Novos Desafios para a Teoria da Democracia Contemporânea.Tradução de Márcia 
Prates. Brasília: Ed. UNB, 2001.p.377. 
28  VETLESEN, A.J. Perception, Empathy and Judgment –  An  Inquiry into the Preconditions 
of Moral Performance.   Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1994.p.357. 
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dias.  É de se supor que o ponto de vista da mulher, que indubitavelmente transparece 

em tais concepções teóricas, longe de particularizar, talvez torne mais ampla e 

democrática a própria teoria.  No Brasil, infelizmente, pouca atenção se dedica a tais 

concepções teóricas, ainda ignoradas diante do estigma da “feminista” , que a ignorância 

ainda faz prosperar por aqui. De outro lado, recente pesquisa detectou que, ainda que a 

mulher tenha saído para o mercado do trabalho, o País é um dos piores do mundo no que 

tange às horas que a mulher ocupa dentro de casa. A realidade brasileira é de dupla, 

tripla jornada de trabalho da mulher. Retomando  Amartya Sen, é possível recuperar sua 

lição em torno da necessidade de expandir a condição de agente da mulher: 

O grande alcance da condição de agente das mulheres é uma das áreas mais 
negligenciadas nos estudos sobre o desenvolvimento e requer correção urgente. 
Pode-se dizer que nada atualmente é tão importante na economia política do 
desenvolvimento quanto um reconhecimento adequado da participação e da 
liderança política, econômica e social das mulheres. Esse é, de fato, um aspecto 
crucial do “desenvolvimento como liberdade”.29

 

  Ora, é indispensável, portanto, que no Brasil, de um lado se dedique 

maior atenção às teorias políticas feministas e sua contribuição para as questões de 

igualdade e justiça políticas e jurídicas, mas também que se busque empreender políticas 

públicas mais efetivas para a inclusão econômica, política e social da mulher. Não é 

suficiente, ao contrário do que se pode ouvir costumeiramente no senso comum, dar a 

oportunidade à mulher de inserção no mercado de trabalho, é preciso ir além, permitindo 

que tal inserção não perpetue um ordem discriminatória. 
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RESUMO 

O presente artigo procura refletir sobre a concepção de Modernidade, para considerá-la 

na Filosofia do Direito. O estudo tem, como marco teórico, o pensamento de Jurgens 

Habermas.1 Trata-se de pesquisa na dimensão da Filosofia do Direito. Nesta proposta de 

investigação bibliográfica, o autor busca demarcar o ponto teórico que considera 

Modernidade, para A Filosofia do Direito. Para a realização deste empreendimento, 

examinam-se aspectos destacados dos seguintes temas: Modernidade –  Renascença – 

Empirismo -  Racionalismo - Iluminismo. O estudo segue o mesmo curso temático, 

para tocar fundamentos do Pensamento do Positivismo Lógico do Círculo de Viena, da 

Filosofia do Positivismo de Hans Kelsen. Por fim, investiga pontos da Influência do 

Positivismo de Kelsen, no Direito Brasileiro. Nas Considerações Finais, o autor 

demonstra, criticamente, o exaurimento do positivismo jurídico brasileiro, no início do 

Terceiro Milênio. Esta constatação explica-se por dois fundamentos. O primeiro, em 

virtude do modelo do direito positivo dogmático encontrar-se isolado de concepções 

metafísicas, morais, éticas e estéticas. O segundo, pela natureza do Direito assumir 

conceito individual. Os novos direitos que vêm sendo criados no universo desde o final 

do século XX, e o alvorecer do Terceiro Milênio, (de massa), não se ajustam aos 

princípios e regras de naturezas individuais.    
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ANTIGUIDADE; MODERNIDADE; FILOSOFIA DO DIREITO.   

 

RESUMEN 

En el presente artículo se trata de reflexionar sobre el término Era Moderna para ser 

considerado en la Filosofía Moderna. El estudio tiene como marco teórico el 

pensamiento de Jurgens Habermas. Se trata de una investigación en la dimensión de la 

Filosofía del Derecho. En esta propuesta de investigación bibliográfica, el autor busca 

demarcar el punto teórico que considera a la era Moderna y su relación  con el Derecho. 

Para la realización de este emprendimiento, se han examinado aspectos destacados entre 

los siguientes temas: Era Moderna, Aspectos destacados, Renacimiento, Empirismo, 

Racionalismo e Iluminismo. El estudio sigue el mismo curso temático para referirse a 

los aspectos del Pensamiento del Positivismo Lógico del Círculo de Viena, de la 

Filosofía del Positivismo de Hans Kelsen para finalizar, así, con la Influencia del 

Positivismo de Kelsen en el Derecho Brasilero. En las consideraciones finales, el autor 

demuestra, críticamente, la perdida de importancia del positivismo jurídico brasilero en 

el inicio del Tercer Milenio. Esta constatación es explicada por medio de dos 

fundamentos. El primero, debido a que el modelo de derecho dogmático se encuentra 

aislado de las concepciones metafísicas, morales, éticas y estéticas. El segundo, por la 

naturaleza del Derecho en asumir un concepto puramente individualista. Los nuevos 

derechos que vienen siendo creados en el universo desde fines del siglo XX y el 

comienzo del Tercer Milenio, no se ajustan a la índole individualista de la Era Moderna 

en razón de sus naturalezas individuales.2

 

PALABRAS CLAVE 

ANTIGUIDAD; MODERNIDAD; FILOSOFIA DEL DERECHO 

 

INTRODUÇÃO  

O estudo, com o título “A Modernidade- Um Estudo para a Filosofia do 

Direito”, tem por objetivo demonstrar o esgotamento do positivismo jurídico 

                                                 
2  Entre outros, classificam-se como novos direitos: direito à cultura, direito do  consumidor, 
direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável, direito à justiça social, direito do idoso, direito da 
criança e do adolescente, direito da mulher, direito de dispor da vida, direito à manipulação da vida intra-
uterina, direito do indígena, direitos de massa, direito à inclusão social.    
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dogmático, diante da existência de novos direitos, tais como direito à cultura, direito do 

consumidor, direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável, direito à justiça 

social, direito do idoso, direito da criança e do adolescente, direito da mulher, o direito 

de dispor da vida, o direito à manipulação da vida intra-uterina, direito do indígena, 

direitos de massa, direito à inclusão social. O autor indica como base teórica do 

trabalho, o pensamento Jurgen Habermas.3 O trabalho acha-se estruturado na seguinte 

forma: visão panorâmica de Modernidade. A partir da Teoria do Conhecimento, o autor 

examina e reflete sobre aspectos da Renascença, do Empirismo, do Racionalismo, do 

Iluminismo. Após o autor conhecer dados  do pensamento Moderno procura enlaçá-la 

com a linha do pensamento imanente do Círculo de Viena, com repercussão sobre a 

concepção do Direito da Modernidade. O autor adota o método Indutivo.   

 

1. MODERNIDADE – ASPECTOS DESTACADOS 

A palavra Modernidade aparece na Teoria do Conhecimento, em inúmeros 

âmbitos, na arquitetura, na poesia, na estética, na ciência, na filosofia. Modernidade não 

constitui uma área de saber exclusiva de aplicação de determinado sítio do 

conhecimento. A leitura da obra de Habbermas revela que o conceito de modernidade 

parte de dados, de acontecimentos históricos.4 O mencionado filósofo explica que a 

categoria modernidade constitui tema da filosofia.5 Refere o autor, que a palavra 

(modernus)6 foi adotada no final do século V, no sentido de distinguir o presente, com a 

entrada do pensamento cristão em relação ao passado romano de índole pagã.7 Do ponto 

de vista da filosofia, a entrada do pensamento cristão transformou, inovou as idéias, até 

então dominantes pelo pensamento pagão. A partir dessa transformação do pensamento, 

a palavra modernidade passou a ser empregada para designar um novo tempo. Revela 

certa ruptura  em relação ao passado, mediante novas concepções de ver o mundo,  em 

                                                 
3  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional. Ensaios Políticos.Trad. Márcio 
Seligmann Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 
4  A consciência do pensamento da Antiguidade; o pensamento normativo da Idade Média; o 
movimento de jovens escritores do Renascimento; as discussões sobre a estética clássica da França no 
século XVII; o movimento vanguardista do século XX e outros. HABERMAS. Jurgen. A Constelação 
Pós-Nacional. Ensaios Políticos.Trad. Márcio Seligmann Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p 168-
169.         
5  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 167. 
6  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 168. 
7  Para este estudo, a palavra pagão do latim (paganus – pagana ).Refere-se ao que não foi 
batizado segundo à tradição da religião cristã.    
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oposição a outro, considerado antigo.8 A categoria antigo designa o tempo do 

pensamento que passou, ou um modo de pensar que existiu. Para o presente estudo, a 

palavra antigo denota o pensamento da Filosofia Medieval,9 em relação à  Filosofia da 

Renascença10. Habbermas assinala que em fase adiantada da filosofia contemporânea, 

destaca-se Hegel,11 cujo pensamento trata de tempos novos. 12 Segundo Habbermas, 

Hegel vê na Revolução Francesa o rompimento de um passado histórico para uma nova 

forma do conhecimento.13 A leitura da obra de Habbermas revela que  Hegel absorve as 

idéias do tempo diante do novo haurido da Revolução Francesa.14 A razão constitui o 

novo em relação ao passado. Os ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade que 

inspiraram o movimento político da Revolução Francesa despontam na razão, como 

guia para o pensamento moderno. O conhecimento da Modernidade equivale ao da 

razão. A única autoridade da Modernidade assinala Habbermas, está na razão.15 Diante 

do estudo que ora se desenvolve, chega-se ao entendimento de que a categoria 

Modernidade para a Filosofia do Direito guarda correspondência com o tempo histórico. 

                                                 
8  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 168. 
9  Considera-se Filosofia Medieval, do ponto de vista do Ocidente, o pensamento filosófico 
que compreende o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, até a Queda de Constantinopla, 
por volta do ano de 1453. A Filosofia Medieval caracteriza-se pelo pensamento de natureza espiritual. 
Esta forma do pensamento procura combinar a fé e ciência.  A liberdade espiritual constituiu um dos 
temas debatidos na Filosofia Medieval. O ser humano precisa ser livre para seguir o que seu espírito 
recomenda A Filosofia Medieval forma-se por duas correntes do pensamento: Filosofia Patristica e 
Filosofia Escolástica. A Filosofia Patrística desenvolvida pelos padres da Igreja sobre temas ligados ao 
pensamento de Jesus Cristo. Santo Agostinho ( 354-430) é considerado pensador que integra a  Patrística. 
O referido teólogo desenvolvia a tese da união entre a razão e a fé A Filosofia Escolática (  filosofia 
ensinada nas escolas medievais).  Santo Tomaz de Aquino ( 1221-1274 ) é reconhecido como filósofo da 
Escolástica ) Essa linha do pensamento filosófico, mais tarde  passou a ser desenvolvida em 
universidades. Santo Tomaz de Aquino ( 1221-1274 ) é reconhecido como filósofo da Escolástica. 
10  O Renascimento. Como forma do pensamento filosófico do mundo ocidental, insere-se na 
Filosofia da Idade Moderna. Compreende os séculos XVI, XVII e XVIII. O Renascimento pode ser 
entendido como nova forma de pensar o mundo, diante do declínio do Poder Temporal da Igreja Católica. 
Um dos traços do Renascimento consiste na liberdade dos pensadores da época para tratar de temas 
ligados à razão. A Teologia deixa de ser a viga mestra do pensamento filosófico. Entre outros dados desse 
período, aparece a Descoberta das Américas, com o aparecimento de novas comunidades. Novas formas 
de organização de Sociedades Políticas. Questões ligadas à Metafísica são colocadas em segundo plano 
na ordem de investigações filosóficas. 
11  Pesquisa realizada na obra HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história. Trad. 
Beatriz Sidou. São Paulo: Moraes, 1990 encontra-se importante tema relacionado ao novo. “Se é desejado 
um interesse verdadeiramente geral, o espírito do povo deveria começar a querer algo novo, mas onde 
estará esta coisa nova ? Ela seria uma idéia mais universal, mais elevada de si mesmo, uma idéia que 
transcendesse o seu princípio, mas precisamente isto iria manifestar a presença de um princípio amplo, 
um princípio novo.” p. 126  
12  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 167. 
13  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 169. 
14  HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história,  p. 50. 
15  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 170. 
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Agrega-se a este entendimento, dois outros elementos. O primeiro revela a idéia de nova 

forma do pensamento, cujas matrizes teóricas rompem com a forma antiga. O segundo 

indica que a razão constitui a base de todo conhecimento humano. Em face à esta linha 

de entendimento, é correto pensar-se que a categoria modernidade, com apoio nos 

fundamentos expostos, não constitui uma qualidade fixa ou única do tempo. Ao 

contrário, modernidade permite ser pensada segundo o ângulo temporal considerado 

pelo autor da pesquisa. As seguintes observações levam a esta conclusão Modernidade, 

como linguagem filosófica vincula-se à idéia do tempo, como passagem histórica, no 

sentido do antigo, em relação ao novo.  

Toma-se, como exemplo para teorizar a idéia de modernidade, a filosofia do 

astrônomo polonês Nikolaj Kopernik ou Nicolaus Copernicus (1473-1543), do ponto de 

vista da modernidade. O mencionado pesquisador, não convencido com a teoria 

desenvolvida por Cláudio Ptolomeu, geógrafo, matemático e astrônomo ( nascido no II 

século da Era Cristã, (87-165), para quem a Terra ocupava o centro do Universo, 

demonstrou o contrário. Por cálculos matemáticos e astronômicos Nikolaj Kopernik 

desenvolveu a tese, segundo a qual, o Sol constitui o centro do sistema heliocêntrico. A 

Terra era apenas mais um astro do sistema. A teoria  de Nikolaj Kopernik, mais tarde 

comprovada pelo astrônomo Galileu Galilei (1564-1642), através de observações 

telescópicas, revolucionou a teoria do conhecimento. Diante da publicação de seus 

estudos, Nikolaj Kopernik rompeu com o obscurantismo sobre o conhecimento, 

inclusive com o religioso. É de se observar, igualmente, que no fim da Idade Média, o 

fanatismo religioso intransigente levava mulheres ao suplício da morte, acusadas de 

feitiçaria. Somente depois de passado quase um século, a Igreja Católica aceita a tese do 

sistema Heliocêntrico. A demonstração desse episódio científico permite dizer que do 

ponto de vista da Astronomia, a descoberta de Nikolaj Kopernik modificou todo um 

conhecimento anterior, em torno conhecimento da Teoria Heliocêntrica. A 

Modernidade, no sentido da filosofia apresenta correspondência com três elementos 

considerados essenciais. O primeiro, vincula-se a um tempo histórico, o segundo diz 

respeito à ruptura com o passado, o terceiro  denota certa amplitude do pensamento. É 

razoável destacar que quaisquer classificações sobre a evolução do pensamento, quer do 

ponto de vista da história, da antropologia, da sociologia, da política, da filosofia, bem 

como de outras disciplinas, não quer significar que a mesma aconteça de forma linear, 
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sem avanços ou retrocessos, sem sinais de evolução e ou de involução. Ao contrário, 

tudo se passa de forma regionalizada, misturada entre o que chamamos de pensamento 

novo diante do que dizemos velho. Vale assinalar, neste particular, a concepção de 

Hegel sobre a História.” A definição mais universal seria a de que a filosofia da história 

não passa de contemplação ponderada da história.”16 Hegel parece dizer que a filosofia 

da história apóia-se em um conjunto de suposições fundadas na incerteza de hipóteses 

formuladas. Daí o entendimento que a história do pensamento procura sistematizar, 

organizar, de forma didática, os dados coletados com o objetivo de demonstrar e refletir 

sobre os mesmos. O estudo sobre o ponto de partida ou o marco inicial da Modernidade, 

mostra um cenário de âmbitos temáticos e épocas distintas. Parece certo afirmar que  o 

termo Modernidade adquiriu, na Europa, consciência de pensamento novo a partir do 

século XVIII. A quebra da tradição em relação ao antigo verificou-se inclusive nas artes 

plásticas. Habermas observa que com o Renascimento inicia o período moderno, em 

face ao classicismo grego.17. Equivale significar que Modernidade denota 

descontinuidade com passado. Na religião do Cristianismo, nos séculos iniciais a 

palavra moderna aparece quando era discutida a temática da fé. Os antigos eram 

considerados os que viveram antes de Cristo, os modernos, os que acompanharam sua 

trajetória na terra.18 Segundo a leitura que se extrai da filosofia de Hooykaas a 

Modernidade como ciência aparece com a teoria  mecanicista do mundo, em oposição a 

uma visão bíblica, de índole religiosa, Essa nova visão tem início no século XVII.19 

Anteriormente à fase do conhecimento científico moderno, todas as indagações do 

universo guardavam relação com a natureza. Para Hooykaas, a concepção do mundo, 

segundo a natureza veio do pensamento grego.20 Na visão da maioria dos pensadores da 

Grécia Antiga, a natureza constituía um organismo vivo e divino. A natureza teria sido 

responsável pela geração dos homens, dos animais, das coisas e dos próprios deuses. A 

quebra do pensamento aparece com o advento da visão mecanicista do mundo. Deste 

ponto de vista, parece correto dizer-se que diante da cisão entre o pensamento bíblico, 

religioso, fundado na fé, em relação à concepção mecanicista, tem lugar o pensamento 
                                                 
16  HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história, p. 51  
17  HABERMAS. Jurgen. A Constelação Pós-Nacional, p 168. 
18  MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Dos Pré-Socráticos a 
Wittegenstein. 9 Ed. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Editor. 2005, p. 140.   
19  HOOYKAAS, Robert. A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Trad. Fernando 
Dídimo Vieira. Universidade de Brasília, 1988, p 32.   
20  HOOYKAAS, Robert. A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, p. 27. 
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moderno. Harwey ao examinar o sentido semântico das palavras Modernidade e 

Modernismo, do ângulo da arte, reproduz o conceito empregado por Baudelaire,“ A 

Modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente; é uma metade da arte, sendo a 

outra o eterno e o imutável.” 21  Harwey assinala  que o Modernismo representa um 

movimento estético, que oscila de um ponto a outro em uma formação dual.A idéia do 

belo, do harmônico, da simetria não possui fórmula pronta, acabada.  Por igual 

entendimento pode-se entender que não há um sentido fixo, estável do que se considera 

Modernidade. A inserção do pensamento de Harwey, ao lado do de Hooykaas serve 

para demonstrar  a liberdade, a variação de instância do conhecimento, tem aplicação a 

Modernidade.  A contribuição de Harwey serve para demonstrar que determinadas 

palavras, de sentido aberto, podem assumir sentidos semânticos diferentes, segundo 

cada contexto. Ou seja, o estudo da Modernidade, na visão da filosofia, não opera com 

parâmetros rígidos, absolutos. Diante deste entendimento, o autor adota como ponto 

inicial a idéia de Modernidade representada pelo conjunto de pensamentos ocorrido com 

a chamada Revolução científica. Nele inclui o pensamento do Iluminismo.22  Esta fase 

do conhecimento parece ser a que mais se aproxima da Filosofia do Direito. A partir da 

filosofia de Aristóteles, extraem-se bases teóricas pelas quais se pode pensar o tempo 

apreendido pelos sentidos, na continuidade de momentos. Na sua obra Física, 

Aristóteles teoriza o tempo  ( khrónos) pelo antes e o depois.23 O tempo considerado 

movimento é percebido, sensorialmente, por um antes e um depois.24 A leitura da obra 

de Aristóteles revela ser possível pensar-se que entre o antes e o depois, há o agora.25 

Para a compreensão do antes e do depois, há necessidade de se pensar na existência de 

uma terceira figura, que se chama agora. A partir dessa concepção, o observador pensa a 

existência de dois instantes temporais. O primeiro, denomina-se o antes, o segundo, 

                                                 
21  HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela 
Gonçalves. São Paulo: Editora Loyola,1992, p. 21.  
22  COSCODAI, Mirtes e Baby Abraão - Organizadores. História da Filosofia.Trad. HEGEL, 
Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Moraes, 1990. 
PADOVANI, Umberto e CASTAGNOLA, Luís. História da Filosofia. 13 ed. São Paulo: Melhoramentos, 
1981. MONDIN, Battista.  Introdução à Filosofia. Trad.J.Renard. São Paulo. Paulus. 1980. OLIVEIRA, 
Manfredo Araújo de. A Filosofia na Crise da Modernidade. São Paulo. Edições Loyola, 1995. 
TOURAINE, Alain. Um Novo Paradigma. Para compreender o Mundo de Hoje.Trad. Gentil Avelino 
Titton. Petrópolis: Vozes, 2006. 
23  ARISTÓTELES. Física. Tradução Gilhermo R. de Echandia. Madrid: Editorial Gredos, 
1995.  
24  ARISTÓTELES. Física, par. 219 b 
25 ARISTÓTELES. Física, par. 220 a 
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chama-se o depois. Em relação ao antes, entende-se por passado, pois já aconteceu. O 

que passou, jamais retorna. Em relação ao depois, vem o futuro. O depois, em relação 

ao antes representa o futuro, ou o que virá. O intermediário entre o antes (ou passado) e 

o depois ou (futuro), é o agora. Portanto, o antes, o agora e o depois formam, 

simbolicamente, momentos do tempo, associados entre si. Bittar, um dos pesquisadores 

do pensamento de Aristóteles teoriza que o tempo não pode ser apreendido pelo olfato, 

pela visão, pela audição, ou pelo tato. O tempo mostra-se entidade intangível, imaterial 

e incorpória. A única forma de se definir o tempo será pela linguagem do simbólico, 

como transcurso existencial de todas as coisas.26 A leitura da filosofia de Aristóteles 

leva a compreender-se que o tempo se constitui de sucessivos e infinitos momentos do 

antes, do agora e do depois. O agora acompanha de forma vinculada cada momento do 

antes e do depois, como entidades inseparáveis. Daí pensar-se que a vida em Sociedade, 

apresenta-se por uma sucessividade do antes, do agora e do depois. Diante do estudo 

realizado, chega-se à conclusão,que o termo Modernidade para a Filosofia do Direito 

tem correspondência com o tempo histórico representativo de um tempo passado. A 

categoria modernidade distingue-se por três elementos interligados entre si: a) o 

primeiro, o passado, corresponde à idéia de tempo que fluiu: b) o segundo, o agora,  

representa o elo que prende o antes e o depois em suas extremidades temporais; c) o 

terceiro, o depois, traz a idéia de algo novo, em oposição ao antigo. Esta sucessividade 

de instantes, de sentido infinito, compreende o tempo. Jamais o tempo que passou 

retoma o modelo original.  Revela-se por uma profunda transformação, certa ruptura na 

concepção do pensamento; c) o terceiro, o novo modo de pensar, com apoio na razão. O 

conhecimento pela razão substitui o conhecimento fundado em teorias metafísicas. 

Segundo a leitura da obra de Lyon, a teoria da modernidade passou a conquistar o 

mundo, fundada nas idéias da razão.27 O filósofo observa que a modernidade tinha, na 

razão, a crença de conhecimento sólido. A razão como saber voltado à tecnologia, à 

economia, gerava o progresso material da Sociedade.  

 

                                                 
26  BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O Direito na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2005. 
27  LYON, David. Pós-Modernidade. 2 ed. Trad. Euclides Luiz Calloni. São Paulo, 1998, p. 
104. 
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2. RENASCENÇA – PENSAMENTO – ASPECTOS 28   

O primeiro movimento moderno teve inicio com a Renascença, a partir dos 

séculos XV e XVI. A nova forma de interpretar o mundo é chamada de humanista-

imanentista. Esse paradigma rompe com o tradicional pensamento teísta29 herdado da 

Idade Média, na qual predominava o pensamento religioso, a teologia e a filosofia. Até 

então prevalecia um verdadeiro sincretismo de pensamentos entre Sociedade, Estado e o 

Clero. O novo modelo humanista-imanentista surge com modernas idéias de pensar o 

mundo. Em lugar da prevalência dos interesses espirituais abrem-se espaços para ideais 

materiais e terrenos. A visão do mundo volta-se para o lugar em que se vive. A 

Sociedade passa a administrar suas próprias mazelas. A consciência  social passa a 

reconhecer a necessidade de criar regras de bem viver geradas pela própria razão 

humana. Nesse contexto do pensamento, destaca-se a Reforma da Religião Cristã, que 

culminou com a cisão entre o pensamento Católico em relação ao Protestante.  

 

3. EMPIRISMO – aspectos em destaque  

Em sentido amplo pode-se dizer que a categoria Empirismo, do grego ( 

empeiria)  denota certa posição da Filosofia, que aceita experiência como paradigma de 

validade de suas proposições. O Empirismo enquanto forma do pensamento tem por 

fundamento o conhecimento no campo da Filosofia e da Ciência. O Empirismo apóia-

se, exclusivamente, na experiência sensível. A teoria do Conhecimento fundada no 

Empirismo tem origem a partir do século XVI. O conhecimento pela experiência do 

Mundo Moderno tem origem com o método experimental de René Descartes (1596-

1650) e  Francis Bacon  (1561-1626). O âmbito de estudo do Empirismo alcança não só 

os fenômenos físicos, químicos, como também a experiência em relação ao Ser humano. 

Nesta linha de investigação, o Empirismo dedica-se ao Homem, numa dimensão de seus 

valores, ao modo de vida em Sociedade. Além dos empiristas já mencionados, 

destacam-se, os seguintes, Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke ( 1632-1704), 

                                                 
28  Os movimentos do pensamento Moderno, até o Iluminismo foram escritos, à exceção dos 
autores referidos em nota de roda-pé, com apoio na  leitura  das seguintes obras: MARCONDES, Danilo. 
Iniciação à História da Filosofia. Dos Pré-Socráticos a Wittegenstein. 9 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2005.  PADOVANI, Umberto e CASTAGNOLA, Luís. História da Filosofia. 13 ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 1981. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20 ed. atual. São Paulo: Saraiva. 2002.   
29  Teismo. O termo designa linha do pensamento que crê na existência de Deus. Ao 
contrário, aparece o Ateísmo que nega a existência de um Ser divino, transcendente. A categoria Deismo 
significa relação entre o Homem e Deus, como Ser transcendente.    
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George Berkeley ( 1685- 1753) e David Hume ( 1711-1776). Entre os pensamentos de 

Descartes destaca-se aquele em que o filósofo escreve “ E, ao notar que esta verdade eu 

penso, logo existo, era tão sólida  e tão correta que as mais extravagantes suposições 

dos céticos não seriam capazes de  lhe causar abalo, julguei que podia considerá-la, 

sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava ”.30 Observe-

se que o próprio Descartes classifica o mencionado pensamento, como o primeiro 

princípio de sua filosofia. Daí a conclusão que o ato de pensar revela a existência. Trata-

se de demonstração que envolve a subjetividade do Ser. Portanto, o Cogito, “ Penso, 

logo existo, com o equivalente em Latim ( Cogito ergo sum), compreende  a certeza de 

um Ser existente. Em outras palavras, aquele que deixa de pensar, deixa de existir. 

Descartes procura construir a partir desta máxima, fundamentos para sua Teoria do 

Conhecimento, do ângulo da experiência sensível. O filósofo procura  afastar de sua 

teoria, qualquer conhecimento cético. Ou seja, a Teoria do Conhecimento, segundo a 

qual o espírito humano não atinge a verdade das coisas, num sentido geral e absoluto. 

As teorias céticas procuram demonstrar que determinadas ordens de proposições, como 

por exemplo, a moral não proporciona um sentido de verdade absoluta, de caráter geral. 

A Teoria do Conhecimento desenvolvida por Descartes indica que as idéias acerca do 

real observado não são de outra fonte, senão da experiência sensível. A percepção, 

como expressão dos sentidos constitui outra fonte do conhecimento, para a elaboração 

de critério de validade.             

 

4. RACIONALISMO– aspectos em destaque 

Entende-se por Racionalismo, do ponto de vista da Teoria do Conhecimento 

o saber que se funda na razão. Todo conhecimento deriva de princípios (a priori), ou o 

conhecimento que independe da experiência sensível. O conhecimento adquirido 

somente pelos sentidos fornece, tão somente, uma idéia confusa e provisória da verdade. 

A filosofia do Racionalismo data do século XVII O Racionalismo, enquanto Teoria do 

Conhecimento pela razão opõe-se ao misticismo, aos dogmas religiosos, às superstições.  

A teoria do Racionalismo tem sido denunciada como sinônimo de irreligião. Ou seja, o 

conhecimento que não aceita a Intuição, os valores humanos ligados aos sentimentos. O 

                                                 
30  DESCARTES, René. Discurso do Método; Meditações; Objeções e Respostas. As 
Paixões da Alma; Cartas. Tradução de J.Guinsburg e Bento Prado Júnior. 3 ed. São Paulo:Abril Cultural, 
1983, p. 62. 
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Racionalismo expandiu-se, abrindo novos horizontes do conhecimento. Ainda no século 

XVII, conquistou espaços na política e nas artes. Entre outros pensadores pós-

Descartes, aparecem Benito Baruch Spinoza ( 1632-1677), de origem judeu, que seguiu 

o pensamento da política do Liberalismo; Gottfried Wilhelm Leibniz ( 1646-1716) 

nascido na Alemanha caracterizou-se como simpático ao racionalismo. Foi filósofo, 

jurista, matemático. A moderna concepção do Racionalismo, além de  apoiar no 

conhecimento pela razão, aceita a existência de princípios inatos, derivados da natureza 

da mente. Esta concepção é também chamada de Pensamento racionalista pós-

cartesiano. 

 

5. ILUMINISMO – aspectos em destaque   

Do ângulo da Teoria do Conhecimento, o Iluminismo representa um 

movimento verificado na Europa, na segunda metade do século XVIII. É, igualmente 

chamado século das luzes em virtude de ostentar a idéia de esclarecimento, de 

ilustração. Não é dado afirmar que o Iluminismo pertence a determinada área de saber, 

como as artes, da ciência ou da filosofia.Trata-se de movimento sobre o conhecimento 

que se expandiu por todos os âmbitos da cultura. O Iluminismo encontra-se nas artes, na 

literatura, na política, inclusive nas teorias jurídicas. O Iluminismo, em certo sentido 

apresenta como modo de pensar crítico. Não aceita, inteiramente o pensamento 

construído a partir da experiência sensível. Em síntese, três linhas do pensamento 

iluminista aparecem. Liberdade – Individualismo e Igualdade Jurídica. A primeira 

traz a idéia da livre iniciativa das atividades comerciais. Nesta postura de pensamento 

opõe-se ao absolutismo reinante, por exemplo, na França, na Prússia, Áustria e Espanha. 

A segunda advoga a tese do individualismo. Ou seja, todo Ser humano, nasce livre, por 

isto, além de pensar precisa viver segundo suas próprias idéias. A terceira refere-se à 

igualdade jurídica. A História Política do Homem registra, no século XVIII, dois 

acontecimentos políticos inspirados no Iluminismo. O primeiro, pela ordem cronológica 

ocorreu na Independência dos Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1776. 

Nesse cenário político, Thomaz Jefferson com o apoio dos demais constituintes, 

inscreve no preâmbulo da Magna Carta, o seguinte: “Consideramos, de per si evidentes, 

as verdades seguintes:que todos os homens são criaturas iguais; que são dotados pelo 

seu Criador, com certos direitos inalienáveis, que entre estes, se encontram a vida, a 
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liberdade e a busca  da felicidade.”31  O seguinte registro encontra-se na Declaração 

dos direitos do Homem e do Cidadão inspirado na Revolução Francesa de 1789. Lê-se  

seguinte o texto do art.1º “ Os  homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 

distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum”.32  Sua principal idéia 

consiste em opor-se às práticas políticas contra os privilégios. Como iluministas 

distinguem-se, na França, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Voltaire (1694-1778 ),  

Montesquieu ( 1689-1755), na Alemanha Emanuel  Kant (1724-1804 ) o poeta Goeth 

(1749-1832 ), na Inglaterra o jurista e cientista político Jeremy Bentham (1748-1832), 

bem como o economista Adam Smith ( 1723-1790), na Itália Gianbatista Vico ( 1668-

1744) e o jurista César Beccaria ( 1738-1794)  . 

 

6. POSITIVISMO LÓGICO – Uma vertente para o Direito 33

Inicia-se o presente estudo, destacando-se aspectos do pensamento de 

Auguste Comte (1798-1857). Nascido em Montpellier, na França, o filósofo assinala 

que o pensamento positivo funda-se na subordinação da imaginação e da argumentação, 

aos métodos da observação. O Positivismo pensado pelo Sociólogo Auguste Comte 

apóia-se no conhecimento experimental. Para a Ciência do Positivismo não há 

necessidade de se buscar explicações de dados da subjetividade, de causas metafísicas . 

Acredita-se que a Teoria do Positivismo Lógico de Comte tenha nascido  das idéias do 

Empirismo. Toda proposição formulada de forma positiva necessita guardar 

correspondência a um fato. Não importa a dimensão deste, seja universal ou particular. 

Com esta linha de pensamento, Comte queria afastar das proposições positivas, 

quaisquer considerações sobre dados teológicos, metafísicos que entram no campo da 

Axiologia.( Teoria do Valores.) Na proposta de entendimento de Comte, o positivismo 

cuidaria tão somente dos fatos observáveis. Tudo mais que pertence a dimensões 

metafísicas ou teológicas estaria fora do entendimento positivo. Nas questões de ordem 

psíquica, o espírito positivo necessita observar as relações imutáveis que as cercam. 
                                                 
31  MIRANDA, Jorge. Textos Históricos do Direito Constitucional. 2 ed. Tradução de Jorge 
Miranda. Lisboa: Imprensa Nacional. 1990, p. 35.  
32  MIRANDA, Jorge. Textos Históricos do Direito Constitucional, 57. 
33  O presente texto inspira-se na leitura da seguinte obra  COMTE, Auguste. Curso de Filosofia 
Positiva – discurso sobre o Espírito Positivo- Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo – 
Catecismo Positivista. Trad. José Arthur Gianotti e Miguel Lemos. 2 ed. Abril Cultural, 1983. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. 2 ed. São Paulo: Abril 
Cultural – Os Pensadores, 1979. FREGE. Gottlob. Lógica e Filosofia da Linguagem. Trad. Paulo 
Alcoforado. São Paulo: Cultrix. UFS, 1978.  
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Segundo Comte, o mundo é regulado por leis imutáveis. Nelas a vontade humana não 

interfere, posto que o próprio Ser humano acha-se às mesmas vinculado. Comte 

considera impossível reduzirem-se os fenômenos da natureza a uma só pessoa, Deus. 

Para o referido pensador, o espírito positivo busca, pela ciência, uma investigação do 

real concreto, sobre o qual não paira dúvida. Provavelmente, em razão de Comte 

demonstrar uma nova teoria do conhecimento, de natureza positivista essa tese 

ultrapassou os próprios limites da física, da matemática, para alcançar teorias políticas, 

sociais, antropológicas, inclusive do Direito.         

 

7. CIRCULO DE VIENA 

É conhecido por Círculo de Viena, o grupo de filósofos e cientistas que se 

organizou, informalmente, na cidade de Viena, Áustria, por volta do ano de 1922.34 As 

reuniões do grupo de positivistas ocorriam, quase que semanalmente. Os membros do 

Grupo de Viena possuíam formação de diferentes saberes: economistas, matemáticos, 

físicos, juristas, lógicos, lingüistas e outros. Esses pensadores possuíam certa identidade 

temática, a idéia do positivismo inspirada na teoria do Positivismo Lógico de Auguste 

Comte. A diferença em relação a esse , estava na concepção de que positivismo lógico 

poderia ser aplicado, sem distinção, às ciências humanas e sociais. Tanto a mesma 

metodologia quanto os fundamentos do positivismo lógico teriam aplicação nos 

fenômenos do Homem e da Sociedade. A linha de pensamento dos membros do Círculo 

de Viena surgiu em oposição à Filosofia Idealista e Especulativa que vinha sendo 

cultivada nas universidades da Alemanha. O objetivo central do Círculo de Viena era  

de criar uma nova filosofia da ciência. Para alcançar este desiderato seria necessário 

construir  uma linguagem lógica isenta de quaisquer proposições sem significação. Para 

que os enunciados fossem considerados científicos havia a necessidade de que os 

mesmos descrevessem as observações, em rigorosa correspondência com o objeto. 

Tratava-se da criação de uma linguagem lógico-semântica, distinta da linguagem do 

censo comum. O caráter de validade do enunciado lógico fundava-se na verificação 

entre o discurso e a realidade empírica. Por exemplo, a proposição que diz o que Sol é 

                                                 
34  Fonte consultada: MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia. Dos Pré-Socráticos 
a Wittenstein. 9 ed. Rio de Janeiro 2005 MENGER, Karl. Reminiscences of Vienna Circle and The 
Mathematical Colloquim. London. Kluwer Academic Publishers. 1994 REALE, M. Filosofia do Direito. 
20 ed. atual. São Paulo: Saraiva. 2002, 749p. 
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vermelho não é falsa nem verdadeira, por faltar verificação empírica. Uma vez 

verificada pela experiência a relação entre o enunciado e o objeto, pode-se afirmar o 

sentido de validade do discurso. A significação de cada palavra no discurso científico 

deve guardar precisão semântica  para evitar desvios de entendimentos. Para o 

pensamento do Positivismo lógico , não basta que a oração apresente-se, 

gramaticalmente correta. Se o enunciado, conforme explicado não for verificado pela 

experiência, afasta-se do critério de validade. Do mesmo modo, se a proposição formula 

algo da ordem metafísica, para a Ciência do Positivismo carece de sentido. O grupo de 

Viena buscava a construção de uma Filosofia da Ciência dotada de objetividade. Temas 

sobre a Metafísica ou sobre a Axiologia ( Teoria dos Valores), não constituíam objeto 

de investigação do Círculo de Viena, não por serem considerados falsos ou verdadeiros, 

mas porque eram destituídos de sentido.Do ponto de vista do conjunto das   

proposições, o método empregado é o Indutivo. Ou seja, o princípio segundo o qual tem 

início a investigação de partes de um universo dado. O processo ocorre mediante a 

coleta de dados, uns separados dos outros, da mesma natureza, em particular, para, em 

seguida, ter-se uma certa generalidade. Após a investigação de cada dado particular 

chega-se a uma generalidade de resultados. Na hipótese de ser encontrado, por exemplo, 

“Y “ como resultado das diversas pesquisas, repete-se a operação, pelos mesmos 

critérios. Caso, ao fim da pesquisa apresente igual resultado “ Y “, diante de cada uma 

das partes examinadas, a Filosofia da Ciência aceita a experiência indutiva como válida. 

O ponto essencial da produção dos enunciados é o de que as palavras sejam dotadas 

sentido unívoco. ( ideal da Filosofia da Ciência.) O Círculo de Viena vinha 

conquistando ampla repercussão na Europa e fora dela. Porém, em virtude do 

assassinato de um de seus mais influentes membros, Moritz Schilick, o grupo se desfez 

no ano de 1936. Entre outros positivista destacam-se Rudolf Carnap, (1891-1970 ) Otto 

Neurath (1882-1945)  Moritz Schilik (1882-1936 ) Karl Raimund Popper (1902 ), 

Thomas Samuel Khun ( 1922 ) Ludwig Wittgenstein (1899-1951 ) Importante assinalar 

que no solo alemão criou-se outro grupo de pesquisadores, porém com outra proposta 

de estudo.35  

                                                 
35  O grupo de ensaísta crítico recebe o nome de Escola de Frankfurt e Teoria Crítica. 
Trata-se  da união de pesquisadores, a saber Max Horheimer ,Jurgen Habermas, Otto Apel, Theodor 
Adorn, Hebert Marcuse e outros. A Escola de Frankfurt teve origem, no ano de 1924, no Instituto de 
Pesquisa Social, na própria cidade de Frankfurt. Entre os pontos de visão crítica da Escola de Frankfurt 
constam de uma crítica à Sociedade burguesa. A Teoria de Karl Max era aceita pelo grupo, porém 
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8. A FILOSOFIA DO POSITIVISMO DE HANS KELSEN 36  

O jovem filósofo do Direito, Hans Kelsen ( 1881-1973), inspirado nas 

teorias desenvolvidas no Circulo de Viena, bem como Positivismo Lógico elaborou uma 

notável obra, que chamou Teoria Pura do Direito. Acredita-se  que o pensamento 

positivista de Hans Kelsen se fortaleceu por freqüentar as reuniões do Círculo de  

Viena. Kelsen concebe o Direito Positivo como fenômeno jurídico de visão geral, em 

oposição à uma ordem jurídica especial. O objetivo dessa teoria consiste em saber o que 

é o Direito, ( Recht)  vocábulo no idioma alemão, ou o que mesmo representa. Assinala 

que indagação sobre qual deve ser o direito, pertence à Política do Direito. Portanto, a 

Teoria Pura do Direito não se preocupa em saber qual deva ser o melhor Direito. 

Considerada nesta linha de pensamento, a Teoria Pura do Direito procura isolar de seu 

âmbito todas as questões metafísicas e ou valorativas. (Teoria dos Valores). Kelsen 

assinala que o Direito perdeu sua pureza, nos séculos XIX e XX, ao incluir no conceito 

do jurídico, outras disciplinas como a Sociologia, a Política, a Psicologia, a Ética, a 

Moral. Todo esse sincretismo de saberes contribuiu para tornar o conceito do Direito, 

algo impuro. Kelsen formula a tese, segundo a qual o Direito constitui um ato de 

vontade do legislador, do humano. Afasta a idéia do Direito de ordem metafísica ou 

divina. Teoriza que a significação jurídica não permite ser entendida pelos sentidos, 

senão objetivamente na interpretação da norma em face do fato descrito. O Direito deve 

ser entendido, mediante relação entre a norma de conduta objetivamente valida em 

relação ao objeto da realidade. Questões do tipo vontade, próprias de ordem subjetiva, 

ou intenção, não fazem parte do conceito de Direito. Este representa uma ordem de 

conduta humana, sem nenhuma intervenção metafísica. Assim considerado, o Direito 

representa um sistema de normas, cuja unidade decorre do fundamento de todas elas 

derivarem do mesmo fundamento de validade. A particularidade desse sistema consiste 

em que o Direito assume caráter coativo, perante toda a comunidade jurídica.. Essa 

norma não quer significar que a coação física seja exigida em todos os casos. Na 

concepção da Teoria Pura do Direito o Estado, enquanto Sociedade politicamente 

                                                                                                                                               
opunha-se ao Marxismo dogmático; crítica à filosofia tradicional. A mudança da estrutura capitalista 
deveria ser de forma pacífica, sem violência e paixões. Metafísica e a Religião eram tidas como formas de 
ideologia da Sociedade burguesa. O grupo de pesquisadores da Escola de Frankfurt tinha origem judia, 
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial o grupo se desfez.      
36  Hans Kelsen (1881-1973). 
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organizada constitui a sede exclusiva do Direito. Toda norma jurídica representativa do 

Direito organiza-se nos limites políticos do Estado.37     

      

9. INFLÛENCIA DO POSITIVISMO DE KELSEN, NO DIREITO BRASILEIRO 

 Não constitui novidade no âmbito da Filosofia do Direito, que a teoria do 

positivismo lógico estudado e discutido no Círculo de Viena repercutiu no conceito do 

Direito positivo. Esse  acontecimento se deveu a partir da  tese de Hans Kelsen em sua 

Teoria Pura do Direito. No Brasil, particularmente, desde o início do Século XX,  a 

criação de códigos de leis civis substantivas e adjetivas, trazem os fundamentos do 

positivismo jurídico dogmático.38 De regra, são leis que visam regular a conduta 

humana na Sociedade, exclusivamente no plano do individual. É certo pensar-se que 

nesse período temporal predominava o pensamento nitidamente liberal. A atividade 

econômica voltada para o setor agrário, comercial, industrial e serviços encontrava-se 

impregnada do modelo liberal. O Estado, enquanto forma de organização política 

mantinha seu epicentro voltado para o fortalecimento de suas instituições relativas aos 

poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Parecia bastar o discurso do 

Estado Democrático do Direito, para continuar-se o paradigma do Capitalismo Liberal. 

O Setor Privado, nos meados do século XX  mostrava-se inquieto com o início de 

movimentos sociais, notadamente do campo das relações de trabalho. Tudo, porém, 

continuou com a mesma política do privilégio do individual sobre o coletivo. O Estado 

de Bem Social teorizado por Paulo Cruz, no Brasil somente viria adquirir estatuto, após 

a Segunda Grande Guerra Mundial.39 Os conflitos de interesses individuais submetidos 

ao órgão jurisdicional, regiam-se por normas jurídicas, nitidamente de feição individual.  

Sequer existem leis destinadas à regulação de interesses de massa, chamadas 

hoje de transindividuais ou difusas ou de coletividades. Por igual orientação 

individualista, o Código de Processo Civil não vislumbra nenhuma hipótese dessa nova 

categorização jurídica. Tudo ainda se orienta, como se os novos Direitos não existissem 

ou não fossem reconhecidos. Testemunho deste quadro aparece o destacado 

Prof.Miguel Reale, ao reconhecer que a Teoria Pura do Direito apresenta-se com 

                                                 
37  Por opção do autor, deixa-se de focalizar o Estado e o Direito Internacional.  
38   Os Códigos Civis  de 1916 e o 2002, os Código de Processo Civil de 1939 e o de 1973 e 
legislação extravagante.  
39  CRUZ, Paulo Márcio. Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo. Florianópolis: 
Diploma Legal. 2 ed. rev. e atual.  2002. 
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inúmeras ramificações na América Latina, inclusive no Brasil. A própria Europa 

recebeu os efeitos da cultura jurídica.40         

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta visão, o autor entende por Modernidade na  Filosofia do Direito, a 

linha do pensamento que conceitua o Direito no modelo de Sociedade tipicamente 

liberal, desenvolvida desde a Renascença até a metade do Século XX. A Modernidade 

do Direito fundada nos Princípios do Individualismo, da Liberdade e da Igualdade 

Jurídica criou um conceito de Direito, essencialmente individual, egoísta que não se 

solidariza, não compartilha com outro. Daí, a necessidade de se repensar um modelo de 

direito para corresponder aos reflexos da Pós-Modernidade.  

Esta concepção não quer significar o abandono do passado. Ao contrário, ele 

constitui um importante acervo do pensamento antigo.Não se pode falar de 

Modernidade se não houver um tempo considerado Antigo. Modernidade tem aplicação 

na arquitetura, na astronomia, nas artes plásticas, na poesia, na economia, na política e 

um sem fim de disciplinas. Para a Filosofia do Direito, a Modernidade esquadrinha um 

espaço temporal e espacial que ocorreu nos primeiros momentos culturais da Europa, 

por volta da Renascença, até alcançar o século XX. O novo movimento do pensamento 

tomou como ponto de partida, o pensamento da Renascença, seguido do Empirismo, do 

Racionalismo, do Iluminismo. A pesquisa em torno do  Positivismo Lógico, de Auguste 

Comte, revela a influência de suas idéias para o Círculo de Viena. As idéias do 

Iluminismo construídas no Século XVIII, consagradas na Declaração de Independência 

dos Estados Unidos da América, de 1776, bem como a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, inspirada nos ideais da Revolução Francesa de 1789, imprimiram 

os ideais de Liberdade, Individualismo e Igualdade Jurídica. As três linhas do 

paradigma da modernidade iluminista contribuíram, decisivamente para um novo 

paradigma do pensamento. A repercussão de maior significação ocorreu no modelo de 

Estado Liberal, frente ao absolutismo. Na dialética do Estado-individuo, o pensamento 

do Iluminismo inclinou-se pela liberdade individual. Esse curso político projetou-se, 

inclusive para o conceito do Direito. O estudo sobre aspectos do Iluminismo aparece 

Rousseau como um dos teóricos na defesa das idéias da liberdade individual. Segundo 

                                                 
40  REALE, Miguel. Filosofia do Direito, p. 113 e 185. 
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se extrai do pensamento de Rousseau, cada pessoa, individualmente considerada, 

conserva sua liberdade, subordinando-se, apenas ao Estado. O princípio não é absoluto, 

posto que o limite do direito de liberdade de um termina onde começa o de outro. Tinha 

início, assim, o modelo de Estado de Direito, de índole individual. O primado da 

liberdade, do individualismo e da igualdade jurídica, deixou de ser um ideal para 

concretizar-se no Direito. Resultado desta linha de pensamento, foi edificação de uma 

consciência jurídica que perpassou os séculos XVIII a XX. Em síntese, pode-se 

reconhecer que o conceito de Direito assumiu, durante a Modernidade, o caráter do 

individualismo. Sob a influência do pensamento moderno do individualismo, Hans 

kelsen elaborou a tese da Teoria Pura do Direito, cuja espinha dorsal se constitui do 

direito individual. A obra de Kelsen, por sua vez contribuiu para modelar o Direito 

positivo brasileiro.         

No Brasil, os códigos civis de natureza substantivos (o primeiro, de 1916 e o 

segundo de 2002), e processuais, (o primeiro de 1939 e o segundo de 1973), ambos do 

XX, foram elaborados com ênfase nos direitos individuais. Por outro lado, em plena 

vivência das comunicações por via satélite, na era da comunicação por via internet, na 

qual as mensagens transitam pelo planeta quase que, instantaneamente, o Código de 

Processo Civil mantém redação sobre prova, mediante transmissão por via de telégrafo.  

A maioria dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro utiliza o modelo de 

autos, essencialmente produzido em papel. O volume desses autos desestimula, entre 

outros, o operador Jurídico, (Advogado – Membro do Ministério Público e Juiz), do 

nobre exercício da realização da Justiça. Todo o volume de papéis, de tempo, muitas das 

vezes representados pela demora da prestação judicial provoca o descrédito do 

Judiciário.41 O que se espera do Operador do Direito, das Autoridades Governamentais 

e do Próprio Poder Legislativo, que concentre esforços no sentido de criar mecanismos 

jurídicos que possibilitem o julgamento dos processos já em curso, bem como as novas 

demandas sejam concluídas em tempo de vida útil, das partes. Todo esse esforço, no 

sentido de ver-se a aplicação justa do Direito. A Sociedade espera, que além da 

prestação jurisdicional rápida, que a decisão corresponda à justiça do Direito.  

                                                 
41  O jornal o Estado de São Paulo, veicula artigo sob o título A Modernização da Justiça, 
no qual registra que as cortes do Poder Judiciário do Brasil contam com cerca de 60.4 ( sessenta milhões 
virgula quatro ) processos em andamento. Referido artigo diz que o significativo volume de processo 
crina, na população, sentimento de incredubilidade da Justiça e dissemina a incerteza jurídica.   In: 
BRASIL. A modernização da Justiça. O jornal o Estado de São Paulo. São Paulo 14.04.2007. 

6429



  

De outro lado, o fenômeno da Globalização, visto do ângulo da Economia 

Interna e Internacional inspira o pesquisador do Direito, a repensar o conceito do 

mesmo, numa dimensão compatível com os efeitos da globalização. A complexa rede 

do comércio internacional, as operações de bolsas de mercado influem, em questões de 

horas, em bolsas cambiais de países estrangeiros, sem pedir licença a nenhuma 

autoridade política interna de Estado Soberano. Cada Banco Central interno tem a 

necessidade de adequar-se às oscilações cambiais segundo orientações de Bancos 

Internacionais, sem nenhuma consulta às leis internas do país. 

A Modernidade, enquanto forma de explicar os fenômenos ligados ao 

Direito ainda não acabou. Embora já se fale em Pós-Modernidade para o Direito, há que 

se ter a prudência, o cuidado na aplicação da expressão. A Modernidade, ora estudada, 

revela um estágio do pensamento que ainda mantém suas âncoras fincadas nos clássicos 

pensamentos da Antiguidade. Trata-se, pois, de um momento do pensamento que se 

pode chamar de devir do Direito.  
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PESSOA, IGUALDADE (ISOGORIA) E CONTROVÉRSIA. NOTAS SOBRE O 

SENTIDO DA IDÉIA DO DIREITO, (CO)FUNDADORA DA EXPERIÊNCIA 

CIVILIZACIONAL OCIDENTAL. 

 

 

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho∗

 

 

RESUMO 

O presente ensaio retoma a afirmação jurisprudencialista do direito como forma de vida 

co-instituidora do Ocidente, refletindo sobre o significado da afirmação da pessoa, 

como autonomia e responsabilidade, como doadora de sentido do direito como tal, a 

partir das reflexões de A. Castanheira Neves. Num ensaio experimental e de resultados 

provisórios ainda, o autor propõe uma via adicional de esclarecimento da idéia de 

direito, sugerindo a igualdade como um dos atributos da pessoa, tal como começa a ser 

construída entre os gregos. Especialmente, a igualdade é tomada como isogoria, como o 

poder de falar e de ser ouvido, e por isto de participar numa controvérsia jurídica cuja 

solução orienta-se pela investigação de quem tem razão. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

TEORIA DO DIREITO; JURISPRUDENCIALISMO; A. CASTANHEIRA NEVES; 

PESSOA; OCIDENTE; IGUALDADE; ISOGORIA. 

 

ABSTRACT 

This paper recovers the jurisprudencialist statement according to which Law is a way of 

living born with the rise of western civilization, assuming the Person, in her autonomy 

and responsibility, as the meaning-giver of Law, according to the work of A. 

Castanheira Neves. In this just experimental and provisional essay, the Author proposes 

an additional path to the elucidation of the idea of Law, suggesting equality as on of the 
                                                 
∗  Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG. Professor dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da 
UNIPAC. 
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predicates of the concept of Person, as it starts to be constructed by the Greeks. Equality 

is specially seem as isogory, as the power to speak and been listened, and so to 

participate in a legal controversy that is supposed to be solved from the examination of 

who is right. 

 

KEY WORDS 

LEGAL THEORY; JURISPRUDENCIALISM; A. CASTANHEIRA NEVES; 

PERSON; WESTERN; EUALITY; ISOGORY 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio dialoga com a teoria do direito de A. Castanheira Neves, focalizando 

um dos seus pontos mais incisivos: a afirmação de que o direito não é um fenômeno 

universal (que está onde quer que esteja o homem), mas é um modo de viver 

singularizador de uma certa experiência civilizacional (a do Ocidente). (NEVES, 2002) 

 

Sobre isto tenho tido a oportunidade de escrever, na tentativa, inicialmente, de tentar 

compreender o sentido existencial desta afirmação do direito como uma forma de vida 

(COELHO, 2006), e depois na reconstrução histórico-intencional do surgimento do 

direito, contemporâneo do advento grego da filosofia, possibilitado e ao mesmo tempo 

possibilitador da política (COELHO, 2006). 

 

Evidentemente que este tipo de reflexão se desenvolve num diferente plano do 

pensamento jurídico, discutindo as bases de uma teoria do direito. No esforço por 

pensar a distinção entre o direito e o não direito, o pensamento jurídico, que já agora se 

revela filosofia do direito em sentido forte, dirige-se à 

origem fundamentante de onde será ou não será, no cumprimento ou 
não de uma intenção humana válida, e origem essa que é assim a 
própria prática humana problematicamente consciente de si. 
(NEVES, 2002, p. 839) 
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Em linhas muito gerais, importa rememorar que, para A. Castanheira Neves, o direito 

não se confunde com qualquer solução dada ao problema da coexistência humana (não 

se compreende como direito, como em Kelsen, qualquer ordem normativa da conduta 

humana marcada pela coatividade). Castanheira Neves repele o nominalismo que 

admite qualquer qualidade de ordem sob a alcunha “direito”. Ao contrário, por direito 

apenas se pode compreender um certo tipo de resposta ao problema universal da 

coexistência humana, resposta esta que não é nem necessária, nem universal. 

 

Para Castanheira Neves, o direito 

só o temos verdadeiramente, ou autenticamente como tal, com a 
instituição de uma validade e não como instrumento social de 
institucionalização e de organização, regulativo apenas de uma 
qualquer estratégia de satisfação de interesses ou de necessidades. 
(NEVES, 2002) 

 

Existem assim limites a partir dos quais uma ordem da coexistência humana pode ser 

considerada direito, mas esta afirmação não tem nada a ver com a admissão de um 

critério de validade jusnaturalista, pois o ponto de partida do Jurisprudencialismo é 

exatamente a historicidade radical do direito como experiência humana. (COELHO, 

2005) Não admitindo qualquer sentido em uma referência à Natureza, a Deus ou à 

Razão inata universal como critérios ou fundamentos possíveis, o direito é assumido 

como expressão de uma decisão fundamental do humano que decide viver pautado pelo 

reconhecimento do outro como pessoa, em sua autonomia e responsabilidade. 

 

O direito não é uma categoria ontológica nem tampouco antropológica, embora não seja 

possível senão porque condições desta natureza estejam presentes a singularizar o 

humano. A fenomenologia do advento do direito descreve a passagem do “plano 

simplesmente antropológico para o mundo da coexistência ética, pois a pessoa não é 

uma categoria ontológica, é uma categoria ética”. (NEVES, 2002) Para Castanheira 

Neves, a dignidade da pessoa não é uma categoria ontológica, mas sim axiológica, e 

depende sempre de um reconhecer e de um querer. “Há, pois, aqui um salto do 

ontológico-antropológico para o axiológico – e, possível ele embora à transcensão 

espiritual do homem, é preciso querer dá-lo)”. (NEVES, 2002) 

6434



 

A decisão por (com)viver sob o direito, que consigna a última das condições da 

emergência do direito como direito descritas por Castanheira Neves, consiste num salto 

axiológico: 

a perspectiva axiológica a impor um salto para outro nível de «ser» 
mediatizado pela relação de reconhecimento (enquanto compromisso 
axiológico). O problema do fundamento último assumido num 
processo-esforço de auto-transcendência ou de transcendentalidade 
prático-cultural: que mobiliza a experimentação hermenêutica da 
finitude (e a sua capacidade de compreender regulativamente o 
contexto e a transfinitude) na mesma medida em que assume uma 
compreensão da historicidade que se pode dizer constitutiva ao nível 
do «ontológico». (LINHARES, p. 1) 

 

A decisão por (com)viver sob a forma do direito representa um movimento do humano 

em direção a uma forma de vida fundada no reconhecimento do outro como pessoa. 

Mas este “advento” não deve ser entendido como uma “fundação” verificada num 

momento qualquer do passado, tal que ofereça, desde então, um fundamento ou um 

garante de nossa condição de pessoas. O advento do direito como direito depende de 

uma permanente reafirmação desta decisão ética (a decisão jurídica fundamental: a 

decisão por viver sob o direito), de tal sorte que está permanentemente em jogo se 

permanecemos uma civilização instituída sob uma ordem que ostenta o sentido de 

direito, ou se a abandonamos em favor de outras formas de organização social. 

 

Esta alternativa ao direito, como Castanheira Neves faz questão sempre de frisar 

(NEVES, 2003), está sempre presente, mantendo-nos lúcidos de que a vida na forma do 

direito é disponível no sentido de que podemos abandoná-la. A decisão fundamental 

pelo direito, portanto, acompanha toda experiência do direito e, em sentido último, 

funda toda experiência do direito como experiência do direito. Neste sentido é que se 

pode compreender que a pessoa funcione, para Castanheira Neves, como a idéia do 

direito, a balizar e iluminar toda a demais experiência do direito, e a fundá-la como tal. 

 

A afirmação de que o direito se funda, no final das contas, sobre a idéia do direito – que 

torna o sujeito em pessoa – não tem qualquer viés jusnaturalista, como resta muito bem 
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esclarecido pela indicação de que se trata de uma decisão existencial pela qual o homem 

decide a si mesmo na sua coexistência, dispondo sobre seu próprio sentido como 

humano. Não há qualquer resquício metafísico em sentido tradicional no 

Jurisprudencialismo, que, ao contrário, articula-se coerentemente a partir de seus 

pressupostos não essencialistas. 

 

Por outro lado, é a própria afirmação de que o fundamento da validade do direito 

repousa sobre uma decisão do próprio humano que afasta o positivismo jurídico, contra 

o qual o Jurisprudencialismo apresentou uma das mais consistentes críticas no século 

XX. A idéia de direito não repousa como um sentido a fundamentar o direito como um 

sistema de validade, mas, diferentemente, figura como um problema, como uma 

contínua e sempre por responder pergunta pela validade, como pensar que transcende 

sempre “a realidade para perguntar pelo seu fundamento, (…) a objectivação para 

discutir dela o seu sentido (…) na tensão e distanciação de uma validade interrogada e 

fundamentante, (…) em acto”. (NEVES, 1967, p. 907) 

 

O direito não é pensado como um simples dado, mas como um processo de auto-

recuperação do humano que a cada experiência do outro reafirma (dá vida a, reconstitui, 

confirma) a idéia do direito, e a ordem sob a qual vive como uma ordem jurídica. Toda 

decisão de direito mobiliza a idéia de direito (que institui a sua validade de direito, 

enfim), mas mediada por um sistema de objetivações, de sentidos, de textos jurídicos 

postos também em causa e mobilizados quando da solução de qualquer caso jurídico. 

 

O sistema jurídico, para o Jurisprudencialismo, em mais uma das descrições 

fenomenológicas do direito em que lhe ficamos a dever um grande esclarecimento do 

direito como tal, não se confunde simplesmente com o ordenamento jurídico, tal que 

resulta da atividade normativa desenvolvida pelos Poderes do Estado. Para além disto, o 

Jurisprudencialismo flagra o direito em seu enraizamento nos estratos mais fundos da 

cultura e da linguagem, podendo falar em princípios de direito cuja ubiquação no 
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universo da língua é muito mais entranhada do que aqueles que retiram sua validade 

apenas de sua afirmação legal. 

 

Resta um sistema jurídico multidimensional: 

O primeiro nível. A codeterminação contextual de uma espécie de 
consensus omnium... no qual a realidade histórico-social, através das 
suas intenções normativo-culturais («valores, princípios éticos, 
exigências morais, intenções ético-culturais, concepções sociais sobre 
o válido e o inválido, etc., que informam o ethos de uma determinada 
comunidade num certo tempo») se revela a informar a normatividade 
jurídica e a ser (ainda que não unilateralmente) assimilada por esta. 
O segundo nível. A determinação do sentido do direito pelos 
princípios fundamentais e esta como a experiência histórica de uma 
aquisição «humana autenticamente reveladora» que, em cada ciclo, 
se justifica e assume como «universal». (…) O terceiro nível. O 
«princípio normativo» do direito enquanto normatividade 
radicalmente fundamentante. A pessoa e a sua dialéctica (…). 
(LINHARES, p.4-6) 

 

Resta, sempre, a idéia do direito como o princípio normativo da pessoa a fundar a 

juridicidade, ao impor à reflexão sobre cada problema concreto da coexistência o direito 

como um problema, como a pergunta pela pessoa cujo reconhecimento e respeito 

coincide com a reafirmação do direito como modo de convivência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. Ensaio experimental de esclarecimento histórico-cultural da pessoa como 

autonomia e responsabilidade: IGUALDADE como direito de falar e de figurar 

numa controvérsia como um igual (ISOGORIA) 

 

O esclarecimento do sentido do direito como instituidor de um modo de vida baseado no 

reconhecimento recíproco dos humanos como pessoas merece desenvolvimentos, a 

partir da rememorada intuição fundamental de A. Castanheira Neves, balizadora do 

Jurisprudencialismo. A reflexão que proponho aqui quer contribuir de alguma maneira 

para a investigação deste salto axiológico do sujeito em direção à pessoa, descrita por 

Castanheira Neves como o salto em direção ao direito, mas já não representa mais, 
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segundo creio, uma descrição do Jurisprudencialismo, mas uma contribuição para o 

desenvolvimento da reflexão da teoria e da filosofia do direito acerca do sentido radical 

do direito, embora impulsionada pelo Jurisprudencialismo e com recurso aos 

instrumentos teóricos que oferece. 

 

Ressalvo-o para esclarecer ainda que se trata de resultados parciais de pesquisas em 

curso, a merecer maiores desenvolvimentos futuros. Gostaria, neste momento, de dirigir 

a pergunta ao significado de “pessoa”, e assim da idéia do direito, tentando 

compreendê-la desde um ponto de vista genético-intencional. Trata-se de uma idéia 

construída multissecularmente, pela experiência grega, romana, judaico-cristã e 

moderna, mas que resiste, no entanto, ao ocaso das grandes narrativas em cuja base 

estiveram a cada vez: a idéia de direito sobrevive à morte da metafísica tradicional, mas 

o tendencial relativismo ou nihilismo que pretende dominar nossa visão de mundo 

contemporânea exige novos esclarecimentos teóricos e, especialmente, uma recuperação 

prática. 

O fato de que a história do sentido de “pessoa”, forjada por esforço e empenho 

civilizacional humano, confunda-se com a história do Ocidente, explica a sua 

complexidade e multidimensionalidade. Proponho aqui uma reflexão de caráter 

histórico-fenomenológico sobre algo que está implicado na afirmação do ser-pessoa 

como autonomia e responsabilidade, atentando especialmente para as notas 

juridicamente especificadoras desta autonomia e responsabilidade. 

 

Recuperando outra das intuições fundamentais do Jurisprudencialismo – o prius 

metodológico do problema, ou do caso jurídico – gostaria de assinalar o papel da 

IGUALDADE como um elemento essencial do sentido de pessoa, que está na base da 

compreensão do direito como direito. 

 

Parece-me que participa da invenção de nossa civilização como a civilização fundada no 

direito a afirmação absolutamente inovadora da igualdade entre os humanos, tal que 

começa a manifestar-se entre os gregos, e, especialmente, em Atenas. É claro que se 

trata da inauguração de uma forma de autocompreensão do humano que experimentaria 
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grandes desenvolvimentos nos milênios seguintes, a tal ponto de fazer hoje parecer 

absurdo falar em igualdade entre os gregos. Mas ali nasce o sentido radical deste que é 

um componente essencial para compreender a idéia de direito. 

 

A igualdade a que me refiro não é a igualdade material desejada por socialistas, ou a 

igualdade política em sentido moderno desejada pelo iluminismo, mas a igualdade entre 

os humanos que passam a ser, pela primeira vez, admitidos a participarem de uma 

CONTROVÉRSIA que, por ser uma controvérsia entre iguais, não está decidida de 

antemão, mas que apenas vai poder decidir-se em resultado à sua própria participação 

na controvérsia jurídica. Quero dizer: só é legítimo falar em uma controvérsia 

JURÍDICA quando a sua decisão se orienta pela investigação de QUEM TEM RAZÃO, 

e não pela aplicação de um outro critério qualquer, como a sorte, a posição social dos 

envolvidos, seu gênero, raça etc., ou, por exemplo, por um critério utilitarista que 

francamente sacrifica uma das partes da polêmica em homenagem a critérios de 

acumulação ou de distribuição da riqueza. 

 

Vê-se que esta igualdade, possibilitadora da compreensão de uma controvérsia como 

uma controvérsia JURÍDICA, pode muito bem conviver com as desigualdades fáticas, 

de ordem política, econômica, cultural e social, que existiram e talvez sempre existirão, 

assim como com a admissão e reconhecimento da absoluta singularidade de cada ser 

humano. Trata-se de uma igualdade enquanto poder comparecer numa controvérsia 

orientada pela procura do que pertence a cada um, e assim de poder ver reconhecido, na 

solução da controvérsia, aquilo que lhe pertence como seu. 

 

Esta igualdade comparece assim como garantidor do direito de ter algo como seu, de ter 

direito, por mais diminuta que seja esta coisa, ou este direito de ter direitos. Neste 

sentido, a igualdade para figurar numa controvérsia instaura a pessoa como o humano 

que pode ter algo como seu, e o pensamento jurídico como o pensamento que vai 

investigar o que pertence a cada um numa polêmica. 
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Tem a ver, portanto, com a autonomia como instituição da pessoa como pessoa, mas 

também com a responsabilidade, dimensão ineludível desta igualdade como direito de 

afirmar algo como meu, e assim possibilitador de um caso jurídico. 

 

Há, segundo creio, uma pista muito importante na afirmação Ática da ISOGORIA como 

direito de falar, de reivindicar, de sustentar sua posição, de afirmar algo como MEU e 

de exigir que uma disputa sobre algo seja resolvida a partir do tipo específico de 

pensamento que investiga o pertencimento de cada coisa a cada pessoa. Com este 

pensamento, institui-se a pessoa como pessoa – esse pensamento é o direito. 

 

2. A intenção de universalidade do direito – notas sobre a reação ao terrorismo 

como a principal ameaça contemporânea contra o Ocidente (o Ocidente contra o 

Ocidente) 

 

Há no pensamento especificamente jurídico uma intenção de universalidade, essencial à 

idéia de pessoa como absoluto ético portador de autonomia e responsabilidade. Muito 

embora assumida pelo Jurisprudencialismo como uma forma de vida cultural e 

historicamente delimitada (confundindo-se com o Ocidente), a vida sob o direito é auto-

representada como universal no sentido de que o atributo do ser-pessoa (tal como 

decorre de nossa progressiva, e não sem tropeços, e em curso, construção histórica) é 

atribuível a qualquer humano. 

 

Isto é ínsito à idéia de direito tal como restou dimensionada após a reinvenção do 

Ocidente perpetrada pelo Cristianismo. Todo humano é pessoa, e assim sede de 

autonomia e responsabilidade, e somente compreensível no absoluto em que se 

consubstancia a sua dignidade. 

 

Mais uma vez, percebe-se como o sentido da Igualdade é importante para distinguir a 

idéia de direito, mas agora gostaria de discutir o momento de crise civilizacional que 

vivemos sob outra perspectiva: a ameaça de sua destruição representada pelo contato 
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com outras civilizações que francamente odeiam o Ocidente e pretenderiam destruí-lo, 

se pudessem. 

 

O que gostaria de assinalar é no entanto o fato de que a maior ameaça contra a 

destruição de nossa civilização fundada no direito não a encontramos fora de nós, mas 

em nós mesmos. Tal como o Jurisprudencialismo sempre adverte, a vida sob o direito é 

conquista e é esforço, é assunção de um modo de ser baseado no reconhecimento no 

OUTRO de uma pessoa, como nós, autônoma e responsável. Este reconhecimento do 

outro como PESSOA é o universal que marca o direito como direito, e o seu 

esquecimento é a maior ameaça de esquecimento do direito que vivemos no presente. 

 

Em nossa experiência intercivilizacional contemporânea – e o sangrento contato atual 

com a civilização muçulmana é a apenas um exemplo de nosso esquecimento da 

universalidade da idéia do direito – o próprio Ocidente ameaça destruir o Ocidente 

como civilização fundada no direito, na medida em que não é capaz de reconhecer no 

OUTRO uma pessoa, tratando-o como uma coisa, simplesmente, a ser eventualmente 

mobilizada ou destruída, a depender das contingentes necessidades econômicas ou 

políticas. 

 

Em nosso contato com índios, africanos, orientais ou muçulmanos, temo-los tratado não 

como pessoas, ignorando-os em sua autonomia e responsabilidade, em seu absoluto, em 

sua dignidade. 

 

Quando o fazemos, no entanto, não apenas destruímos a sua cultura e a sua civilização, 

mas destruídos ao mesmo tempo a nossa: esquecemo-nos de nós mesmos, como 

civilização fundada na idéia universal do direito, e deixamos de viver a vida sob a forma 

do direito. 

 

A universalidade do direito, como sentido co-instituidor do Ocidente, que é construção, 

é esforço, e, portanto, é disponível e pode ser perdido ou abandonado – ou esquecido – 

implica no reconhecimento de todo humano como pessoa. Não é possível vivermos nós, 
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“internamente”, em nossas relações “intra-ocidentais”, uma vida pautada na idéia 

universal do direito, se não tomamos nossas relações como o OUTRO – o não ocidental 

– também a partir da mesma idéia do direito, pois isto fulmina a universalidade ínsita à 

própria idéia de direito, e, assim, a própria idéia de direito. 

 

Ao portarmo-nos diante do outro sem reconhecer-lhe a autonomia e responsabilidade, 

sem experimentá-lo a partir da admissão de sua radical igualdade e liberdade – tal como 

queremos e orgulhamo-nos de fazer entre ocidentais – deixamos de ser ocidentais. 

 

Nosso contato com outras civilizações de fato nos ameaça, especialmente porque 

esquecemo-nos do que radicalmente somos, desistindo de nós como civilização fundada 

no direito. Após este esquecimento, não apenas o outro estará perdido, mas nós 

mesmos. 

 

 

NOTAS FINAIS 

 

Aristóteles identifica a felicidade com a virtude, com a decência. Ele nos explica (não se 

trata de um sermão) porque uma vida feliz é a vida fundada na virtude e não no prazer, 

na beleza física, no dinheiro, no poder político ou mesmo na honra. 

 

Não obstante Aristóteles reconhecesse que sem sorte, saúde, dinheiro, beleza ou poder 

um homem dificilmente poderia considerar-se feliz, ele, não obstante o realismo que 

marca suas análises éticas, insistia em que devemos procurar nosso sucesso e realização 

pessoal simplesmente numa vida virtuosa, decente. Por quê? 

 

O sentido radical deste passo, que define todo o sistema ético de Aristóteles, reside em 

ser virtude a única coisa que nós sempre podemos conquistar por nosso próprio esforço 

(não depende da sorte, do acaso, de um dom de Deus), estando ao alcance de quem quer 

que se dedique seriamente a construir a si mesmo como um homem de caráter. Por outro 
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lado, e especialmente, no fato de ser a virtude a única conquista que ninguém nos pode 

tirar. 

 

Decerto que ao mesmo tempo Aristóteles adverte para que a felicidade nunca é uma 

conquista definitiva, mas que, ao contrário, está sempre em risco. Mas a vida feliz como 

a vida fundada na virtude consiste na maior garantia de estabilidade que um humano 

pode desejar, pois só por sua própria escolha um homem decente pode deixar de ser 

decente. 

 

A convocação de Aristóteles, aqui, presta-se apenas a ilustrar a situação em que nos 

encontramos, quanto ao auto-esquecimento que vivemos como ocidentais (que consiste 

no esquecimento da universalidade da idéia do direito, consubstanciada no tratamento 

do outro – da outra civilização – como uma coisa e não em sua dignidade). Para 

Aristóteles só o próprio humano pode por a perder sua decência. Assim também com 

respeito à nossa civilização fundada no direito: apenas nós somos capazes de fazer-nos 

perder. 
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RESUMO 

Habermas supera a divisão metodológica de trabalho entre a sociologia e a filosofia. O 

Direito, segundo ele, encontra sua validade nos acordos idealizados obtidos lingüistico-

pragmaticamente na sociedade.  A sociedade moderna caracteriza-se pela crítica 

constante e pela autocorreção. Portanto a tensão entre facticidade e validade se 

perpetua: como parte do procedimento contínuo de produção e reprodução da sociedade 

e, conseqüentemente, do próprio direito. O presente artigo busca clarificar o resgate de 

sentido e a legitimidade das instituições, principalmente no contexto de sociedades 

concretamente consideradas. O que implica em se conferir capital importância às 

especificidades locais no contexto procedimental discursivo de justificação do Direito, 

buscando evitar ao máximo a possibilidade de “deturpação” dos consensos obtidos em 

discursos anônimos e idealizados. Para tanto se mostra útil a sociologia do 

conhecimento de Berger e Luckmann.  

 

PALAVRAS CHAVES 

MUNDO DA VIDA; SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO; LEGITIMIDADE DO 

DIREITO. 

 

ABSTRACT 

Habermas surpasses the division of work between sociology and philosophy. The Law, 

according to him, linguistic-pragmatically gets its validity of the idealized agreements 

from the society. The modernity is characterized for the constant critic and it´s self-

correction. Therefore the tension between facts and norms is perpetuous: as part of the 
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continuous procedure of production and reproduction of the society and, consequently, 

the law. The present work intends to focus on the meaning and legitimacy of the 

institutions. It implies in the capital importance of procedural justification at local 

context of interactions, aiming to prevent to the maximum the possibility of 

"disfigurement" of the agreements obtained at anonymous and idealized discourses. At 

this scope it´s important the contribution of Berger and Luckmann´s Sociology of 

Knowledge. 

 

KEYWORDS 

LIFEWORLD; SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE; LAW´S LEGITIMACY 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva por um lado compreender em que medida a 

sociologia do conhecimento como desenvolvida por Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann ajuda a esclarecer o resgate de sentido e a legitimidade das instituições como 

identificados no modelo reconstrutivo habermasiano; e por outro a relevância desta 

teoria universalista no contexto de comunidades concretas de participantes livres na 

formação do direito. 

A legitimidade do direito, em Habermas, depende do consenso, que não 

pode ser confundido com unanimidade, com agregação de vontades individuais, e 

tampouco com uma opinião pública difusa. O consenso depende diretamente da 

qualidade da opinião pública. Desta forma, o princípio do discurso implica em 

requisitos exigentes. Embora autonomia pública e privada sejam co-originárias, há que 

se reconhecer retrospectivamente, como requisito para o exercício da democracia e da 

autonomia pública, a efetividade de direitos que assegurem as iguais condições de 

participação na formação da opinião e vontade, de livres participantes na elaboração do 

direito legítimo. 

Importa, assim sendo, investigar o mundo da vida e  as interações cotidianas 

que traduzem em linguagem leiga os assuntos que interessam à sociedade. E justamente 

por não estar vinculado necessariamente aos códigos da linguagem especializada que os 
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agentes que se entendem no dia-a-dia sobre algo no mundo encontram seu potencial 

criativo, transformador. 

 

1 SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO E O DIREITO EM HABERMAS 

 

Para Berger e Luckmann, a realidade é socialmente construída, de sorte que 

cabe à sociologia do conhecimento o estudo deste processo construtivo. Neste escopo, 

as questões referentes à “realidade” (qualidade inerente aos fenômenos que existem 

independentemente de nós) e ao “conhecimento” (certeza da existência de fenômenos 

dotados de características próprias) são imprescindíveis. Afastam-se das pretensões 

filosóficas que nortearam o surgimento desta sub-disciplina, como elaborada por Max 

Scheler, bem como de outras questões que tiveram importância central no seu 

desenvolvimento teórico, como a preocupação de Karl Mannheim com as ideologias. 

Preocupam-se, então, menos com o conhecimento teórico e mais com o senso comum 

que, para eles, é o objeto principal da sociologia do conhecimento. 

Desenvolvem uma teoria sociológica preocupada com os problemas 

concretos desta disciplina empírica e não com seus fundamentos filosóficos. Para tanto, 

seguem um caminho do que chamam de “duas das mais famosas ordens de marcha da 

sociologia” (2005:32): (1) a regra de Durkheim de considerar os fatos sociais como se 

fossem1 coisas e, (2) de Weber levam em conta o conhecimento dos sentidos subjetivos 

de ação. Entendem que estes postulados não são contraditórios, que a sociedade tem 

feição dúplice: a da facticidade e a da construção social que parte de ações dotadas de 

sentido subjetivo. “É precisamente o duplo caráter da sociedade em termos de 

facticidade objetiva e significado subjetivo que torna sua realidade sui generis”. 

(2005:34) 

O interesse dos autores é com a realidade da vida cotidiana e, portanto, com 

a busca no mundo da vida do pano de fundo consensual, tomado como realidade pelos 

membros de uma sociedade: “é um mundo que se origina no pensamento e na ação dos 

homens comuns, sendo afirmado como real por eles”. (2003:36) O que é de especial 

interesse também para os desenvolvimentos teóricos habermasianos: “O mundo da vida, 

                                                 
1  Berger e Luckmann defendem Durkheim das leituras que atribuem a esta regra um caráter 
reificador. Explicam que o postulado metodológico de tomar os fatos sociais como se fossem coisas não é 
o mesmo que dizer que são coisas. 
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do qual as instituições são uma parte, manifesta-se como um complexo de tradições 

entrelaçadas, de ordens legítimas e de identidades pessoais – tudo reproduzido pelo agir 

comunicativo”. (Habermas, 2003a:42) Dentre as múltiplas realidades que se 

apresentam, o mundo da vida cotidiana é a realidade por excelência. (Berger, 2003:38) 

 Ressalte-se aqui que o mundo da vida, como definido por Habermas, é 

diferente do apresentado por Berger e Luckmann, pois a eles interessa o nível das 

interações simples do dia a dia que se apóiam em certezas inquestionáveis, sem 

considerações teóricas, filosóficas, científicas ou quase-científicas, enquanto que o 

importante para Habermas é a busca por uma compreensão do mundo da vida 

racionalizado2.  

Pensando com Habermas o mundo da vida só se reproduz comunicativamente o 

que reforça a noção de que tais convicções não são imunizadas à crítica, que só é 

possível, quando proferidas intersubjetivamente. É ontologicamente neutro. Só é 

problematizado e têm sua veracidade questionada quando proferido: 

 

(...) nesse momento da tematização, ele se decompõe enquanto pano 
de fundo do mundo da vida. Entretanto, há algo que lhe confere uma 
surpreendente estabilidade, imunizando-o contra a pressão de 
experiências geradoras de contingência: é curioso o nivelamento da 
tensão entre facticidade e validade: na própria dimensão da validade 
e extinto o momento contrafactual de uma idealização, a qual 
ultrapassa respectivamente o que é factual e que poderia propiciar um 
confronto decepcionante com a realidade; ao mesmo tempo 
permanece intacta a dimensão da qual o saber implícito extrai a força 
de convicções. (Habermas, 2003a:41-2) 

 

Identifica-se, isto posto, outra semelhança – metodológica – entre ambas as 

abordagens. Enquanto Habermas aqui desenvolve a tensão e circularidade entre 

facticidade e validade, Berger e Luckmann, em seu modelo teórico, ressaltam estes 

elementos ente facticidade e sentido subjetivo. Interessa-lhes o “caráter intencional 

comum de toda consciência” (2005:37). Ou seja, o mundo pragmático acessível 

fisicamente onde a consciência é determinada pelo que se faz ou se planeja fazer, 

intersubjetivamente orientada, pois é um mundo que se participa com outros homens. 

Neste sentido, ressaltam: “não posso existir na vida cotidiana sem estar continuamente 

em interação e comunicação com os outros”. (2005:40) 

                                                 
2  Referente à racionalidade nas sociedades modernas. 
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Outro conceito que é essencial a Habermas – que Berger e Luckmann 

também utilizam – é o de tradução. Estes clarificam que ocorre um processo de 

tradução entre as experiências não pertencentes ao cotidiano para a “realidade suprema” 

do mundo da vida. Tais processos de traduções abrangem desde sonhos a experiências 

místicas, passando por conhecimentos da física. Traduções que se tornam norteadoras 

da conduta ou de sua reorientação. O que remete, em Habermas, à tradução de 

linguagem sistêmica em linguagem coloquial. 

Berger e Luckmann abordam as modificações que podem ocorrer entre as 

relações mais simples do cotidiano e as relações distantes. Nas relações face a face, não 

só o que é falado, mas a forma como é dito, e as expressões gestuais e faciais são muito 

importantes: mesmo ao ter uma imagem hostil de um interlocutor, este, em uma 

interação direta, pode agir insistentemente, de forma oposta à expectativa, e acabar por 

mudar o padrão de comportamento de quem se engaja na conversação. Nesse nível de 

conversação é mais difícil ocorrer interpretações erradas e hipocrisia que em formas 

distantes de interação. Nesse caso, exemplifica as relações remotas que se desenvolvem, 

por exemplo, via cartas – hoje, o exemplo mais eficiente seria o do e-mail –, sendo mais 

fácil manter um padrão de descrédito quanto às intenções expressas pelo texto, uma vez 

que não ocorre a mesma “maciça demonstração de subjetividade alheia” (2005:43) 

Nas interações cotidianas, apreendemos os outros por padrões tipificadores, 

porém, sem caráter rígido, pois, no decorrer da interação, as tipificações recíprocas 

predeterminadas podem se alterar e readaptar em face de como se desenvolve 

concretamente a relação. Pelas tipificações que vão se tornando progressivamente mais 

anônimas à medida que se afastam das interações face a face, a realidade cotidiana se 

desenrola. De sorte que se desenvolvem “tipificações que não pretendem jamais 

tornarem-se tipificações” como “a opinião pública inglesa”, ou as que se referem aos 

relacionamentos com o passado e o futuro, remetendo às tipificações anônimas, 

geralmente vazias ou dotadas de conteúdo mítico, como as que se referem “aos pais 

fundadores” e “gerações futuras”. (Berger, 2005:52-3) 

A expressividade humana desenvolvida face a face, como ocorre, por 

exemplo, na demonstração de ódio, é alvo de objetivações. Pode-se objetivar, por 

exemplo, tanto por um objeto como uma faca fincada na cama do adversário, como 

através de um “x” pintado de negro na porta dele. (Berger, 2005:54-5), o que acarreta o 
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problema da imprecisão entre o uso instrumental e significativo destas objetivações. O 

mais importante sistema de sinais é a linguagem, definida como sistema de símbolos 

dotados de sentido que se estende para além das interações face a face. Linguagem é 

toda expressão do pensamento interior ou exterior, o que não significa que seja a mesma 

coisa que língua. Esta é a expressão por palavras que fazem parte de um conjunto 

lingüístico adotado por uma sociedade. Toda língua, assim sendo, pressupõe a 

existência da linguagem e não o oposto. (Galuppo, 2002:105)  

A razão estrutura-se lingüisticamente: se expressa como linguagem e pela 

linguagem. O uso pré-lingüistico da razão, de acordo com Wittgenstein, é desprovido de 

sentido, já que não há como ser compreendido. Assim, conclui-se que a razão e a 

linguagem pressupõem-se mutuamente. (Galuppo, 2002:106) 

 E isto importa diretamente na questão da divisão social do conhecimento. 

Na linguagem do cotidiano existe uma seara de clareza, de certezas diretamente 

acessíveis, e outras menos acessíveis, que se expressam por códigos específicos, não 

acessíveis diretamente, oriundos dos sistemas peritos, remetendo aos conhecimentos 

técnicos e científicos. O que não significa “um conhecimento maior geral das condições 

gerais em que vivemos. Significa (...) o conhecimento ou crença em que, se 

quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento”. (Weber, 

1986:165) 

Berger e Luckmann, ao identificarem o desenvolvimento humano referido 

aos outros significativos e as origens da institucionalização, sedimentação e formas de 

legitimação e conservação da realidade, propiciam uma elucidação do modelo de 

legitimação do direito em Habermas. Mas, a teoria do discurso deste autor depende de 

um crescente anonimato em relação às opiniões e consensos que se formam na esfera 

pública, e que se desprendem do contexto das interações simples que se fazem no nível 

das interações face a face. Assim, como já visto, pensando com Berger e Luckmann há 

maior possibilidade de haver “equívocos” na comunicação.  

Importa destacar, em seu sentido filosófico, qual a concepção habermasiana 

sobre a modernidade: oposta à tradição tornou-se reflexiva, deve justificar a si mesma e, 

partindo de critérios próprios, tem de criar toda a normatividade. A busca de 

autocompreensão nas sociedades pós-tradicionais caracteriza-se não apenas pela 

“autoconsciência”, pela autocrítica em face da tradição e mais pelas idéias morais de 
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“autodeterminação” e “auto realização”. (Habermas, 2001:170-1)  

Desta forma, a teoria que Habermas desenvolve dissolve a linha divisória 

entre teoria social e filosófica, que, por um lado, pretende superar os modelos 

meramente descritivos, como a teoria da escolha racional e a teoria dos sistemas, bem 

como as visões pós-modernas que proclamam a “superação” da autocompreensão 

normativa da modernidade, e, por outro, pretende evitar os modelos filosóficos 

puramente normativos (Habermas, 2001:167) 

A racionalidade em uma “modernidade construtiva ambígua” (Alvim, 

2006:45) encontra a sua dupla face: a de dominação, identificada na racionalidade 

teleológica que busca adequar meios a fins (sistêmica); e a racionalidade comunicativa 

que se dá pela interação intersubjetiva entre indivíduos socializados em busca de 

entendimento através da linguagem, pressupondo a solidariedade. Neste escopo a 

racionalidade na modernidade encontra sua ambigüidade entre potencial dominador e 

emancipatório da razão em face do embate entre razão comunicativa, fundada na 

solidariedade, e a sistêmica, principalmente quando se trata do mercado, que visa a 

maximização na obtenção do valor dinheiro; e da burocracia, pautada pelo poder. Após 

a queda das concepções tradicionais de mundo, das certezas transcendentes, situa 

Habermas a razão comunicativa no contexto de uma teoria reconstrutiva da sociedade. 

 Reconstrutiva, posto que a tematização inserida nos processos comunicativos 

conta, como pano de fundo, com o mundo da vida existente. O mundo da vida fornece 

apoio para um pano de fundo consensual, minorando o risco de eterno dissenso e 

colocando o discurso em um contexto identificável como familiar que se desdobra em 

convicções partilhadas de forma não problemática. 

Os pressupostos tidos como objetivos, incontestes, são criticáveis e sua 

validade é verificável na esfera comunicativa. Entretanto, uma vez obtido o consenso 

acerca do objeto inserido no contexto discursivo, se descola e passa a fazer parte do 

repertório de conhecimento presente no mundo da vida. Esta circulação comunicacional 

é, entretanto, interrompida quando se choca com o poder econômico e com o poder 

administrativo do Estado. Estes sistemas possuem códigos especiais diferenciados 

(linguagem técnica própria) e, embora no mundo da vida tudo possa, em princípio, ser 

traduzido em linguagem coloquial, aqueles sistemas “além de se diferenciarem da 

linguagem coloquial, foram desmembrados dela”. (Habermas, 2003a:82) 
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 Habermas identifica que a “razão comunicativa assenta-se naturalmente no 

contexto de diferentes formas de vida. Cada mundo da vida equipa os seus membros 

com um estoque comum de saber cultural, de padrões de socialização, valores e 

normas.” (Habermas, 2001:193) Visão que não se choca com seu posicionamento 

acerca da universalização dos direitos humanos e com os direitos fundamentais 

presentes em todas as constituições democráticas. Estes direitos subjetivos de matriz 

kantiana servem como pressuposto para iguais liberdades de atuação em contexto de 

entendimento comunicativo possibilitando o procedimento de criação do direito.  

Isso posto, afirma-se a importância da tradição teórica kantiana na obra de 

Habermas que, ao substituir a razão prática pela comunicativa, enfatiza que aquele que 

age comunicativamente depende de pressupostos “pragmáticos de tipo contrafactual”, 

ou seja, a racionalidade comunicativa não pode ser confundida com a capacidade 

subjetiva norteadora da ação individual. Os direitos subjetivos, cerne do Direito 

moderno, dotam os sujeitos de faculdades que lhes possibilitam tanto as “liberdades 

iguais” que viabilizam o agir comunicativo em busca de entendimento intersubjetivo 

(razão pública), quanto a liberdade individual de não participar do discurso e optar pela 

ação estratégica em busca de fins pessoais (razão privada). Há um descolamento entre a 

moral e o direito: é permitido fazer tudo aquilo que não seja proibido pelo Direito. 

Assim, aquele que age em consonância ao ordenamento legal não necessita justificar 

publicamente seus atos. Desta forma, a autonomia privada tem de ser vista de forma 

neutra, Habermas descarta a idéia de autolegislação moral de indivíduos solitariamente 

considerados. A razão prática “não funciona mais como orientação direta para uma 

teoria normativa do direito e da moral”. (Habermas:2003,21 grifei) 

Para Habermas, os direitos humanos e a soberania popular são 

complementares, e, valendo-se do exemplo norte-americano, o autor alemão procura 

demonstrar as insuficiências teóricas em Kant e Rousseau, buscando uma superação 

para as tradições políticas liberais e republicanas que  privilegiam os direitos humanos e 

a soberania popular, respectivamente. Enquanto os liberais consideram os direitos 

humanos como uma salvaguarda contra os abusos da maioria e os entendem como 

imposição moral dada contrafactualmente como pré-existente e limitadora ao legislador 

político, os republicanos valorizam a auto-organização dos cidadãos que, no interior de 

uma comunidade política, só reconhecem a obrigatoriedade dos direitos humanos 
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partindo de uma interpretação “ético-política” da coletividade que se auto-realiza, de 

forma a excluir tudo aquilo que não está inserido numa concepção de vida “autêntica”. 

(Habermas, 2003a:133-4) 

A complementaridade entre soberania e direitos humanos, portanto, não se 

exprime na forma das leis gerais, mas através do “exercício da autonomia política” que 

estabelece conteúdos normativos pela formação discursiva da opinião e vontade. A 

legitimidade do direito em última instância encontra sua legitimidade nos acordos 

comunicativos, pelo quais se identifica a aceitabilidade por todos os envolvidos ou 

todos os possíveis afetados pela decisão. Identifica-se o caráter de discurso ideal, ou 

seja, os consensos devem pautar-se pela possibilidade de aceitação racional por todos os 

afetados. Assim, o direito não pode ser reduzido ao aspecto de sua mera aceitação fática 

e imposição coercitiva.  Os direitos humanos possibilitam as condições formais – 

conferindo liberdades iguais aos indivíduos – para a participação na institucionalização 

da formação da vontade em sede comunicativa e criação dos direitos decorrentes da 

soberania popular. (Habermas, 2003:138-9) 

 Os direitos fundamentais e a autonomia política não são simples reduções da 

moral, embora uma ordem jurídica legítima só seja viável se não contrariar princípios 

morais. É inegável, entretanto, que a moral e o direito se constituem em normas de ação 

que, voltadas à ordenação legítima de relações interpessoais, referem-se aos mesmos 

problemas, mas de enfoques distintos. O direito conta com fator de imposição 

institucional, ou seja, ultrapassa a figura de um mero saber cultural. As normas jurídicas 

e morais são co-originárias e orientadas pela necessidade de legitimação pós-tradicional 

e devem ser analisadas com o auxílio do princípio discursivo. Este – neutro entre a 

moral e ao direito – refere-se às normas de ação em geral que são consideradas racionais 

na medida em que são legítimas as normas das quais todos os possíveis atingidos 

pudessem envolver-se em sua elaboração, participando de discursos racionais na 

formação da opinião e vontade conferindo-lhes seu consentimento.  (Habermas, 

2003a:141-2) 

Habermas, assim, conta com o pano de fundo das instituições e conquistas 

da modernidade, pois entende que existem realizações universalistas na modernidade 

como esclarece:  

A ciência e a tecnologia ocidentais são eficazes e convincentes não 
apenas segundo padrões ocidentais. E evidentemente os direitos 
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humanos, apesar das discussões interculturais existentes sobre sua 
interpretação correta, falam uma língua na qual os dissidentes podem 
expressar o que sofrem e o que exigem dos seus regimes repressivos – 
na Ásia, na América do Sul e na África, não menos que na Europa e 
nos Estados Unidos. (2001:189) 

 

Assim, contando com o mundo da vida racionalizado das sociedades 

modernas, Habermas busca assegurar o procedimento que resgata a legitimidade da 

produção do direito e, neste ponto, aproxima-se da concepção de Berger e Luckmann 

quanto às origens da institucionalização. Para estes autores, a origem da 

institucionalização, é propiciada através da formação dos hábitos, e a convivência 

intersubjetivamente compartilhados por indivíduos que se observam mutuamente, se 

comunicam e estabelecem formas de agir em acordo comum nas interações simples. 

Exemplificam sua tese através de uma situação contrafactual, a do surgimento de uma 

sociedade entre indivíduos – previamente socializados – que, por algum motivo, 

terminam convivendo em uma ilha deserta. (Berger, 2005:81) A problemática se 

estabelece com as novas gerações. Para estas, as instituições que foram co-

originariamente criadas endurecem e são apresentadas de forma objetiva, incontestável.  

As instituições tornam-se, então, históricas e perdem sua qualidade 

negociável se inserida a figura da “tipificação recíproca”; apresentam-se como realidade 

exterior aos indivíduos. Assim, todos os desvios de conduta em relação à ordem 

institucional passam a constituir desvios da realidade, ignorância, doença mental ou 

desvio moral. (Berger, 2005:93)  

Com a sedimentação da tradição e a perda de importância dada à origem das 

instituições é aberta a possibilidade de se legitimá-las, representando suas origens de 

formas “inventadas”, sem ameaça a sua efetividade. (Berger, 2005:97) Neste contexto, 

insere-se a questão da reificação no momento em que o processo de objetivação do 

mundo faz com que os indivíduos percam a compreensão de sua criação social 

originária, apreendendo-na como facticidade não humana. (Berger, 2005:123) Com a 

perda da faculdade de se reportar à origem das instituições pela memória e pela própria 

biografia, impõem-se explicações e justificações que a legitimem. A legitimação não 

importa apenas em valores, mas também em conhecimento; não diz apenas como se 

deve agir, mas, também, o porquê de ser das coisas. Assim, o conhecimento precede os 

valores na institucionalização. (Berger 2005:129)  
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Quatro são os níveis de legitimação: o primeiro se dá na própria 

socialização, através das objetivações lingüísticas. Ex.: Uma criança conhece que a 

outra é seu “primo”, e isto lhe basta. Também pertence às legitimações desse nível todo 

de tipo de afirmação simples como “É assim que se faz as coisas” (Berger, 2005:129) O 

segundo nível se apresenta por explicações teóricas rudimentares, partindo de esquemas 

pragmáticos que se reportam a situações concretas. Nesse nível, estão as máximas, 

provérbios, lendas populares etc. No terceiro nível de legitimação se apresentam as 

teorias explicativas, especializadas, oriundas de pessoal dedicado especialmente a este 

fim, indo para além da prática e levando ao surgimento de desenvolvimentos puramente 

teóricos. As legitimações começam “a atingir um grau de autonomia em relação às 

instituições legitimadas e finalmente podem gerar seus próprios procedimentos 

institucionais.” (Berger, 2005:130) No quarto nível se apresentam os universos 

simbólicos que remetem a realidades diferentes da experiência cotidiana.  

Diferentemente dos estágios anteriores, os universos simbólicos passam a abranger 

todos os setores de ordem institucional. As ações legítimas passam a se reportar a “um 

quadro de referência cosmológico e antropológico”. (Berger, 2005:133) 

Berger e Luckmann entendem que, enquanto os universos simbólicos 

representam a legitimidade da ordem institucional em um plano mais genérico, os 

mecanismos de conservação do universo se referem à teorização (mitologia, teologia, 

filosofia e ciência) dos universos simbólicos conferindo legitimidade de segundo grau. 

(2005:143) Assim, desvelam um caráter artificial e de controle e manutenção nas ordens 

legitimadoras da realidade, que perde seu caráter de co-originalidade.  

Pode-se identificar que Habermas justamente procura resgatar, em seu 

modelo teórico reconstrutivo, a legitimidade perdida. Contando com o pano de fundo do 

um mundo da vida existente, busca, no entendimento intersubjetivo que se expressa na 

comunicação voltada para o entendimento, garantir que os indivíduos possam 

reconhecer as instituições criadas com base no consenso. Dessa forma, a teoria 

procedimental discursiva habermasiana possibilita que se institucionalize a livre 

formação de vontade intersubjetiva na escolha e problematização dos temas que 

interessam à sociedade e sua codificação pelo direito, que, assim entendido, constitui 

fonte legítima de integração social. Remete às origens da institucionalização como 

entendido por Berger e Luckmann: a co-originalidade que confere racionalidade e a 
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garantia de que as decisões não são imutáveis, ou seja, podem ser alvo de revisões 

posteriores. 

Para tanto, a formação da opinião e vontade não pode se restringir às 

relações simples da interação face a face. Estas devem ganhar feições mais anônimas e 

se expressar em um espaço público de opinião, contando com a sociedade civil como 

caixa de ressonância que capta os estímulos da periferia e os canaliza para as esferas da 

política, dotando-lhes de visibilidade e, conseqüentemente, podendo abarcar os 

problemas que afligem a sociedade em larga escala. 

O espaço público ganha papel importante, pois dele deve proceder pressões não 

apenas pela identificação dos problemas, mas, sobretudo, pela tematização de formas 

abrangentes de deliberação política, a ponto de se conseguir que sejam assumidos pelo 

parlamento.  

No espaço público, as relações que se desenvolvem não estão fundadas na 

orientação dos atores pelo sucesso. Ao contrário, os participantes tomam parte em 

discussões fundadas na solidariedade, alimentando-se da liberdade comunicativa que 

simetricamente cabe a cada um. Estes diálogos se desenvolvem entre aqueles dispostos 

a participar em busca de entendimento. Os espaços públicos, embora conduzam a idéia 

de espaços físicos determinados, onde as interações se fazem entre presentes, se 

desligam cada vez mais deste contexto e se movem desses parâmetros de interações 

simples para a generalização da esfera pública que se desliga da presença física, 

integrando a presença “virtual” de pessoas distantes e prescindindo das interações face a 

face: entre aqueles expectadores, leitores, ouvintes etc. dispersos, o que é viabilizado 

pela mídia. (Habermas, 2003b:93) 

A generalização de contexto das opiniões da esfera pública acarreta no 

crescente anonimato dos participantes do discurso e exige a simplificação da linguagem, 

que se afasta da linguagem dos especialistas ou códigos especiais. A esfera pública, 

desta forma, se expressa liberada da necessidade de tomar as decisões que podem ser 

proteladas até serem efetuadas pelas instituições. A opinião pública assim formada, 

entretanto, não pode ser confundida com a opinião estatisticamente considerada por 

pesquisas de opinião, uma vez que não é uma opinião que se origina da agregação de 

vontades individuais. O mais importante é a consideração quanto á qualidade da opinião 

pública que circula, e não pura e simplesmente a sua generalização, o que nos remete às 
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condições procedimentais de sua criação, pois disso depende a legitimidade da 

influência que exerce sobre o sistema político e a normatização. (Habermas, 2003b:94) 

 

 

2 A CRÍTICA AO MODELO HABERMASIANO  

 

Uma importante crítica que se faz à teoria do discurso habermasiana é a que 

identifica consenso apenas no procedimento de positivação do direito e não no discurso 

propriamente dito. Marcelo Neves reconhece que as relações intersubjetivas em busca 

de entendimento desempenham papel importante na reprodução do mundo da vida. Para 

ele, a multiplicidade e a imprecisão da linguagem cotidiana importam na questão da 

compreensibilidade das mensagens transmitidas e na obtenção do consenso que se dá no 

plano das interações concretas. Identifica a possibilidade de, partindo do universo de 

compreensão, ocorrer também “dissenso manifesto” e “estratégias manipulativas”. Em 

razão de considerar que com a “hipercomplexidade” da sociedade moderna passa a 

haver uma “diversidade incontrolável de valores e interesses”, de sorte a inviabilizar a 

obtenção de consensos em termos comunicativos. O autor entende que a visão 

habermasiana sobrecarrega o mundo da vida, que, na verdade, se encontra fragmentado 

e incapaz de fornecer certezas intersubjetivas em plano abstrato das interações dotadas 

de um nível maior de anonimato em face do multiculturalismo e da pluralidade das 

esferas de comunicação. Assevera, portanto, que o mundo da vida é o espaço para a 

reprodução do dissenso. A intersubjetividade se pauta mais pela identificação e 

reconhecimento de diferenças. Para Neves, a integração do mundo da vida não se dá por 

acordos, e sim, pelo respeito e reconhecimento das divergências e das esferas pluralistas 

de comunicação.(Neves, 2006:126-8) 

Entende que o consenso moral se refere apenas a padrões de expectativas 

que asseguram a interação dissensual. Os pressupostos procedimentais que Habermas 

entende como base para a obtenção do consenso, para Neves são bases para assegurar a 

liberdade de obtenção do dissenso. Para ele, na esfera pública o dissenso é intermediado 

e generalizado, refletindo do dissenso estrutural presente na prática cotidiana do mundo 

da vida. (Neves, 2006:130-1) Entende que o direito e a política, sistemas acoplados pela 

constituição, sofrem pressões de interesses e valores oriundos dos subsistemas e do 
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mundo da vida. A circulação do dissenso na esfera pública é totalmente desestruturada e 

ganha estruturação na medida em que seus discursos constitutivos são generalizados 

pelos procedimentos constitucionais de positivação, influindo no sistema do direito. 

(2006:135) 

As críticas que apresenta Marcelo Neves à teoria do discurso, ainda que 

feitas de forma clara e coerente, desconsideram que o modelo procedimental do direito 

em Habermas não está apenas fundado em uma descrição sociológica bem cuidada de 

sociedades modernas. Habermas conecta teoria social e filosofia, resultando em um 

modelo que não é apenas descritivo, nem apenas normativo. Em verdade, combina a 

compreensão dos desenvolvimentos da sociedade moderna e suas conquistas no plano 

normativo e desenvolve uma teoria de justificação fundada na solidariedade social, 

levando em conta o pano de fundo das instituições modernas e a necessidade de suprir o 

espaço de legitimação e integração social. Tal necessidade era mantida imune a críticas 

nas sociedades pré-modernas. Habermas identifica que, com a queda das concepções 

religiosas de mundo, cabe à própria sociedade, de forma compartilhada, criar as 

justificações para imposição do direito em razão da co-criação de identidades comuns, 

respeitando as diferenças e buscando decidir de forma compartilhada não o modo como 

podemos viver, mas, sim, como gostaríamos de viver se tivéssemos escolha.  

Este projeto “neo-iluminista”, como o chama Marcelo Neves, mesmo com 

suas idealizações e pressupostos exigentes não se apresenta irrealizável. O consenso em 

Habermas não representa a obtenção de uma opinião pública homogênea que 

desprezaria o que Ralws chama de “doutrinas abrangentes”, referindo-se às 

cosmovisões e concepções de vida. O modelo habermasiano tem em conta a pluralidade 

presente nas sociedades complexas. Por isso, entende que o bem comum só pode ser 

entendido no contexto concreto de uma sociedade de participantes livres em associação 

com o direito. De fato, em certos temas, um consenso se apresenta mais fácil em um 

espaço público de discussão, e mais complexo em outros. O que não elide a obtenção de 

consensos, pois, na esfera pública, aqueles que agem comunicativamente o fazem em 

busca de entendimento, e não do desacordo. Nesse sentido, as maiorias não existem a 

priori, são construídas no processo discursivo, enquanto as minorias aceitam os 

consensos obtidos contando com a possibilidade de modificação futura em razão da 

força dos melhores argumentos.  
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Ainda que a autonomia privada permita a opção de se ausentar do discurso e 

agir estrategicamente em face do direito posto, o que cabe ressaltar é que os discursos 

que não se pautam por entendimento, ou seja, qualquer tipo de tentativa de 

influênciação fundada em fins exclusivamente egoísticos e fundamentalismos de 

qualquer espécie, não devem são levados em conta. A esfera pública se engaja 

livremente em busca de consenso, pois está aliviada do linguajar técnico dos sistemas 

especializados e, porque, não atua diretamente sobre a normatização. É pelo processo 

legislativo que um parlamento sensível às influências comunicativas advindas da 

periferia transforma na linguagem do direito as políticas e regulamentações que mantém 

a integração social fundada na solidariedade. Dessa forma dá-se o reconhecimento de 

um direito legítimo, compreendido como racional entre todos os potenciais envolvidos 

pela norma, e não apenas aceito faticamente em face de uma codificação mais ou menos 

aleatória em razão de dissenso socialmente localizável na sociedade. A teoria 

habermasiana leva em consideração a discordância: os consensos obtidos socialmente e 

que influenciam o direito não representam respostas imutáveis. A esfera pública, como 

caixa de ressonância, pode continuar a ser acionada e, a força de melhores argumentos 

podem fazer com que minorias se tornem maiorias pelo convencimento racional entre 

indivíduos que buscam o entendimento. Assim, é de se concluir que para Habermas o 

direito legítimo depende do livre consenso institucionalizado pelo processo racional de 

legislação. O projeto habermasiano de democracia radical é reconstrutivo. Habermas 

entende que com a crise do paradigma do Estado Social não há como retornar ao 

paradigma do Estado Liberal e, dessa forma, apresenta o paradigma procedimental 

discursivo que busca conciliar as esferas pública e privada que, por sua vez, passam a 

ser vistas como complementares e dependentes uma da outra.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A despeito de criticas à teoria habermasiana, seja em face da contaminação 

dos discursos por ideologias reproduzidas estruturalmente, seja pela dificuldade que os 

indivíduos encontram para se reconhecerem como iguais em direitos e potencialidades 

(Moraes, 2006), situações que se reportam ao caso brasileiro, seja pela “privatização” 
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do Estado (Neves, 2006:247ss), é possível pensar a possibilidade e a importância 

contrafactual na realização do discurso nos termos ideais.  

Desta forma, não se ignora que os homens ao criarem a sociedade não o 

fazem exclusivamente através de escolhas livres. A produção da vida social está ligada, 

também, à reprodução de estruturas sociais. A própria linguagem é estrutura que 

possibilita a formação do  discurso e a realização do diálogo mas também é 

conseqüência destes processos. (Giddens, 1978:134) A produção e reprodução da 

sociedade e do próprio direito, portanto, não podem desprezar este aspecto de dualidade 

da estrutura. A tensão entre facticidade e validade do direito é a mola propulsora de seu 

procedimento de criação e recriação, nunca acabado. 

Em última análise, a formação do consenso provém de discursos que 

dependem de pressupostos idealizados que implicam em progressivo anonimato de 

opiniões e vontades livres que se descolam das pessoas e situações concretas em que 

surgem. Berger e Luckmann enfatizam que enquanto as relações que decorrem das 

interações face a face na vida cotidiana são menos problemáticas, as que se 

desenvolvem entre ausentes possibilitam - em maior grau - a possibilidade de “erros” ou 

“problemas” na comunicação. Tomando este importante aspecto em consideração se 

impõe a necessidade de se levar em conta as especificidades  de uma comunidade 

concreta de participantes livres na formação do direito.  
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NIETZSCHE E SUA FILOSOFIA DO MARTELO 
 
 

 
Thiago Rodrigues Pereira∗

 

RESUMO 

A proposta aqui é denunciar o erro da filosofia tradicional em prol de uma nova 

proposta filosófica: a filosofia nietzschiana. Foi apresentada resumidamente os 

pensamentos de Nietzsche e toda a originalidade nele presente, onde ele demonstra por 

argumentos seguros os equívocos existentes no modelo tradicional. Nietzsche ao 

contrário, não propõe que seja seguido algum modelo por ele proposto. Fiel a sua 

filosofia que denuncia os erros dos modelos filosóficos, propõe justamente ao contrário. 

Propõe a superação do homem atual pela idéia do seu super-homem, aquele que 

utilizando do sue método genealógico já realizou uma transvaloração de todos os 

valores e agora, de posse de sua razão e seus instintos, que em Nietzsche andam sempre 

juntos sem a prevalência de um ou de outro, pode entender a inexistência de verdades 

universais e pode trabalhar com a insegurança oriunda da vida. E é essa a proposta a ser 

aplicada ao Direito, denunciando que a tão buscada segurança jurídica é na verdade um 

argumento falacioso, que apenas pode ser considerado se os limites dessa segurança 

forem entendidos como apenas uma opção social da crença de melhor convivência entre 

os indivíduos.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITO; FILOSOFIA; NIETZSCHE; TEORIA DO CONHECIMENTO; VERDADE 

 

 RESUMEN 

La presente propuesta es hacer una denuncia del error de la filosofía tradicional a favor 

de una nueva propuesta filosófica: la filosofía nietzschiana. Fue presentado 

resumidamente los pensamientos de Nietzsche y de todo su originalidad, donde 
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demuestra para las discusiones seguras los errores existentes en el modelo tradicional. 

Nietzsche en cambio, no cría un modelo supostamente cierto para ser seguido pues ello 

es fiel a su filosofía que denuncía los errores de los modelos filosóficos. Considera la 

superación del hombre actual para la idea de su superhombre, aquél que el usar de él 

suda el método del genealógico ahora llevado ya con un transvaloracion de todos los 

valores y, de la propiedad de su razón y sus instintos, que en Nietzsche camina siempre 

junto sin el predominio de un u otro uno, puede entender la inexistencia de verdades 

universales y puede trabajar con la falta de confiabilidad que deriva de la vida. E es ésta 

la propuesta que se aplicará al derecho, denuncia que la seguridad legal tan buscada es 

en la verdad una discusión engañosa, que puede ser considerada solamente si los límites 

de esta seguridad son entendidos como solamente una opción social de la creencia de 

una convivencia mejor entre los individuos. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

DERECHO; FILOSOFIA; NIETZSCHE; TEORIA DEL CONOCIMENTO; VERDAD. 

 

I - INTRODUÇÃO 

 

O Direito ainda está trabalhando com idéias modernas de verdades, 

idéias essas que não mais podem subsistir dentro da pós-modernidade e da 

complexidade e velocidade das descobertas científicas. 

 

O Direito necessita portanto entrar de vez nessa nova era de 

conhecimento e romper os grilhões que ainda o aprisionam em sua modernidade tardia. 

Para isso, o melhor seria ele utilizar do pensamento nietzschiano para poder 

compreender a “verdade” que o cerca, uma verdade altamente mutável, que de universal 

nada possui. Assim, procurar-se-á nesse breve estudo, apresentar o pensamento 

nietzschiano e a sua aplicabilidade ao Direito. 

 

II – Nietzsche e o Direito 
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Nietzsche é sem dúvida alguma, um dos filósofos mais importantes do 

pensamento moderno e pode-se dizer até de todos os tempos. Apesar de estar 

historicamente dentro da modernidade, ela nada tinha da modernidade. Enquanto 

racionalista e empiristas se digladiavam para conhecer a origem do conhecimento 

humano, se era da razão ou da experiência, Nietzsche “zombava” de ambos, “zombava” 

do próprio conhecimento. 

 

Talvez Nietzsche tenha tido apenas efetivamente dois filósofos que 

comungaram verdadeiramente de suas idéias. Primeiramente Baruch de Spinoza, que 

apesar de ser anterior a Nietzsche, possuiu um pensamento filosófico com várias 

proximidades com ele. O outro filósofo já foi no pensamento contemporâneo, Michel 

Foucault. No presente capítulo, o tema central será a filosofia de Nietzsche mas também 

serão tratados os pensamentos desses dois grandes filósofos que comungaram de várias 

idéias de Nietzsche. 

 

Conforme já mencionado, a originalidade do pensamento nietzschiano é 

única na história da filosofia. Mesmo em Spinoza e mais tarde com Foucault não há essa 

força das palavras igual a que Nietzsche se exprime. Ele literalmente faz de sua escrita, 

uma arma de denuncia do que ele julga ser falacioso. Sua filosofia, como a de Spinoza, 

é uma filosofia em prol da vida, da vida vivida, e não uma idealizada, com recalques, 

opressão, culpa, etc. Ele acredita que esses sentimentos negativos absolutamente nada 

acrescentam de bom na vida do homem. 

 

Sua crítica feroz à filosofia tradicional já começa em seus primeiros 

escritos, quando faz pesadas críticas a Sócrates. Desde a sua obra “O Nascimento da 

Tragédia” em 1871, até ao seu último escrito publicado em vida que foi “Crepúsculo 

dos Ídolos” em 1888, Nietzsche procurava a mesma coisa, ou seja, denunciar a moral 

que dominava o mundo, propondo uma transvaloração de todos dos valores, onde 

deveríamos, por seu método genealógico, investigar a origem dos valores antes de 

simplesmente aceita-lo. Nietzsche denunciava também os erros da ciência moderna que 
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ficou presa em sua “própria teia”, numa busca desenfreada atrás de verdades absolutas, 

termo essa também muito criticado por Nietzsche pois constatou a sua impossibilidade. 

 

Nietzsche acredita que o pensamento humano acabou sendo decidido na 

opção que foi feita pela filosofia tradicional de Parmênides ao invés de Heráclito, a 

quem acredita ser o maior pensador pré-socrático e até certo ponto um predecessor seu. 

A idéia da eterna mutabilidade das verdades está contida em Heráclito, conforme foi 

demonstrado no capítulo 1. Nietzsche em sua A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, 

de 1873, credita a Heráclito a primeira negação de dualidades física e metafísicas de 

mundos, quando afirmou: 

 
“Dessa intuição Heráclito extraiu duas negações conexas, que somente pela 

comparação com as teses de seus antecessores são trazidas à clara luz. 

Primeiramente, negou a dualidade de mundo inteiramente diferentes, que 

Anaximandro havia sido forçado a admitir; não separava mais um mundo 

físico de um metafísico, um reino das qualidades determinadas de um reino 

da indeterminação indefinível. Agora, depois desse primeiro passo, não 

podia mais ser impedido de uma audácia ainda maior da negação: negou em 

geral, o ser. Pois esse mundo único que lhe restou – cercado e protegido por 

eternas leis não escritas, fluindo e refluindo em brônzeas batidas de ritmo – 

não mostra, em parte nenhuma, uma permanência, uma indestrutibilidade, 

um baluarte na correnteza. Mais alto do que Anaximandro, Heráclito 

proclamou: ‘Não vejo nada além do vir-a-ser. Não vos deixeis enganar!É 

vossa curta vista, e não a essência das coisas, que vos faz acreditar ver terra 

firme em alguma parte no mar do vir-a-ser e do parecer. Usais nomes das 

coisas como se estas tivessem uma duração rígida: mas nem mesmo o rio em 

que entrais pela segunda vez é o mesmo que da primeira vez1”. 

 

Acrescenta ainda Nietzsche sobre Heráclito, que os ensinos dele se 

encontram com o seu pensamento da não permanência das coisas, do eterno devir, do 

                                                 
1  NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.  A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. Coleção os 
Pensadores. - 5.ed. - São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 199. 
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eterno via-a-ser, da possibilidade da existência dos opostos, ou seja, tudo que 

Parmênides negou com a sua idéia de que o ser é e o não-ser não é. 

 

“O eterno e único vir-a-ser, a total inconsistência de todo efetivo, que 

constantemente apenas faz efeito e vem a ser mais não é, assim como 

Heráclito o ensina, é uma representação terrível e atordoante, e em sua 

influencia aparenta-se muito de perto com a sensação de alguém, em um 

terremoto, ao perder a confiança na terra firma. Era preciso uma força 

assombrosa para transportar esse feito em seu oposto, no sublime, no 

assombro afortunado. Isto Heráclito alcançou com uma observação sobre a 

proveniência própria de todo vir-a-ser e perecer, que concebeu sob a forma 

de polaridade, como desdobramento de uma força em duas atividades 

qualitativamente diferentes, opostas, e que lutam pela reunificação. 

Constantemente uma qualidade consigo mesma e separa-se em seus 

contrários; constantemente esse contrários lutam outra vez um em direção ao 

outro. O povo pensa, por certo, conhecer algo rígido, pronto, permanente; na 

verdade, há cada instante luz e escuro, amargo e doce lado a lado e presos 

um ao outro, como dois contendores, dos quais ora um, ora o outro tem a 

supremacia. O mel segundo Heráclito, é a um tempo amargo e doce, e o 

próprio muno é um cadinho que tem de ser constantemente agitado. Da 

guerra dos opostos nasce todo o vir-a-ser: qualidades determinadas, que nos 

parecem como duradouras,exprimem apenas a preponderância momentânea 

de um dos combatentes, mas com isso a guerra não chegou ao fim, a 

contenda perdura pela eternidade. Tudo ocorre na medida desse conflito, e é 

precisamente esse conflito que revela a eterna justiça2.  

 

Na sua “A Filosofia na Época Trágica dos Gregos” de 1873, Nietzsche 

já começava a traçar as linhas gerais de suas futuras críticas aos valores, a necessidade 

de verdades e de sua filosofia em prol da vida. Uma outra importante obra de Nietzsche 

e que serve muito bem como sendo um início, uma base para a filosofia nietzschiana é o 

Nascimento da Tragédia. Nessa obra Nietzsche traz um dos mais importantes 

                                                 
2  Ibidem, 1999, p. 258. 
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argumentos de sua teoria: a relação entre o apolíneo e o dionisíaco3. A arte na filosofia 

nietzschiana é essencial pelo valor que ele dá a aparência, pois ele acredita ser a 

aparência não só necessária à manutenção da vida como também a sua intensificação. O 

dionisíaco que mais interessa  a Nietzsche é o artista trágico é na “arte trágica que há 

possibilidade da união entre a aparência e a essência, sendo capaz de articular os dois 

instintos, as duas pulsões artísticas da natureza4”. Essa idéia de tragédia mencionada 

representa a disputa entre o apolíneo e o dionisíaco, entre o principium individualis e o 

uno originário (representado por Dionísio). A questão no Nascimento da Tragédia de 

Nietzsche é fazer como que o seu leitor aceite o sofrimento como integrante da vida, 

mas não é um mascaramento, muito menos resignação, é saber fazer com que os maus 

encontros retirem a nossa potencia de agir o menos possível, ou seja, temos que ter 

consciência da tragédia emas nos afetarmos o menos possível, em uma idéia em favor 

da vida. Quem consola então o homem da tragédia deve ser é o equilíbrio entre o 

apolíneo e o dionisíaco, entre a verdade e a aparência: 

 
“Eis a estranha ‘consolação’ que proporciona a tragédia: a certeza de que 

existe um prazer superior a que se acede pela ruína e pelo aniquilamento do 

herói, da individualidade, da consciência; pela destruição dos valores 

apolíneos. O que poderia das a impressão de uma negação da aparência em 

nome da essência. Isto porem seria um equivoco, na medida em que a 

                                                 
3  Essa relação entre o que Nietzsche denomina de apolíneo e o dionisíaco é de grande 
importância dentro de seu pensamento, pois com ela ele denuncia toda a “ditadura apolínea” que começou 
efetivamente a ocorrer após Sócrates, que ele chamava de “o homem de uma só visão”. Quando Nietzsche 
escolheu  apolíneo, que deriva de Apolo, e dionisíaco que deriva de Dionísio, ele pensou na relação entre 
razão e instintos que existe em todo homem. Apolo, também conhecido por Febo, era considerado o deus 
da sabedoria e falava aos homens por meio de suas sacerdotisas (as pitotisas) as em seu santuário em 
Delfos. Já Dionísio era considerado como o deus do crescimento exuberante e da opulência, e também o 
deus do vinho, e até por conta disso, seus festejos eram sempre regados a essa bebida, que inebriavam 
seus convivas e até por isso, em sua comemoração , os rituais acabavam em verdadeiras orgias que 
aconteciam nas florestas, que ficaram conhecidas como bacanais (Baco, do latim Bacchus era como 
Dionísio também era conhecido).SCHWAD, Gustav. As mais belas historias da Antiguidade Clássica – 
os mitos da Grécia e de Roma. São Paulo: 1996, p. 320 e 327. Portanto, enquanto Apolo representava o 
conhecimento, a razão, Dionísio representava os instintos. E enquanto toda a filosofia tradicional desde 
Sócrates prega que a razão deva controlar os instintos (que Apolo deve se sobrepujar sobre Dionísio) a 
filosofia de Nietzsche prega que ambos devam andar juntas sem a prevalência de um ou de outro (muitos 
consideram que haveria uma prevalência do dionisíaco em relação ao apolíneo no pensamento 
nietzschiano, o que não parece estar correto, pois seria efetivamente a união dos dois que comporiam o 
que mais tarde Nietzsche denominaria de super-homem. 
4  MACHADO, Roberto. Nietzsche e a Verdade. 2a ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 25. 

6468



negação dos valores apolíneos só pode ser realizada em forma de 

representação, de imagem, de ilusão, isto é, apolineamente. Se o dionisíaco 

puro é aniquilador da vida, se só a arte torna possível uma experiência 

dionisíaca, não pode haver dionisíaco sem apolíneo. A visão trágica do 

mundo, tal como Nietzsche a interpreta nesse momento, é um equilíbrio 

entre ilusão e verdade, entre aparência e a essência: o único modo de superar 

a radical oposição metafísica de valores5”. 

 

Após essa breve incursão em conceitos basilares da filosofia 

nietzschiana, a questão fundamental de seu pensamento já pode enfim ser analisada. A 

questão central no pensamento de Nietzsche é a questão da verdade. Ele diferente de 

praticamente todos os filósofos mais importantes até então, por não propor uma 

epistemologia com base em definir critérios do que seria efetivamente falso e verdadeiro 

no conhecimento, como pensou Platão, Kant, entre outros pois “desde o início, a 

investigação nietzschiana sobre o conhecimento não se limita ao interior da questão do 

conhecimento, mas o articula com um nível propriamente político ou social com o 

objetivo de mostrar que a oposição entre verdade e mentira tem uma origem moral6”. 

Para realizar essa investigação sobre a moral, os valores, Nietzsche idealiza um método, 

ao qual o batiza de método genealógico. Esse método é mais do que simplesmente 

investigar a história de nossas  supremas referencias de valor, mas também a fazer uma 

nova Avaliação do valor desses valores, portanto, não se trata apenas de um estudo da 

gênese dos valores, mas sobretudo do valor dessa gênese7. 

 

Nesse estudo do valor dos valores, Nietzsche faz duras críticas a idéia de 

verdade absoluta e de valores morais universais (tanto que Kant é sempre mencionado 

em suas obras sem que ele efetivamente escreva seu nome, e normalmente Kant é 

mencionado de uma forma sarcástica).  

 
“Em associação a isso, delineiam-se outras frentes de batalha: antes de mais 

nada, parte-se da idéia heterodoxa de que nossos valores mais elevados, 

                                                 
5  Ibidem, p, 26. 
6  Ibidem, p. 38. 
7  NIETZSCHE, Friedrich. Para a Genealogia da Moral. São Paulo: Scipione, 2001, p. 13. 

6469



aqueles que consideramos como referenciais supremos para nosso 

pensamento, crença e ação – tais como, por exemplo, Bem e Mal, Verdade e 

Falsidade, Realidade e Ilusão, Responsabilidade e Acaso, Dever, Obrigação, 

Culpa, Pecado e Inocência – não correspondem a conceitos cuja significação 

seja permanente, independente do curso da história e das transformações 

culturais; eles não tem como correspondentes ‘verdades eternas’ 

universalmente reconhecidas e professadas por todos8”. 

 

Nietzsche entende então, criticando os moralistas, afirmando que os 

supremos valores morais não são absolutos, de validade objetiva, independentes dos 

condicionamentos psicológicos, sociais, políticos, econômicos e culturais, pois a 

história faz parte de tudo, e nela há diversos fatores que os fazem mudar radicalmente o 

seu sentido. Assim, valores morais não devem ser tidos como padrões invariáveis de 

julgamento, pelo contrário, pode e até devem ser objetos desses julgamentos, para que 

assim se possa exigir critérios superiores aos referenciais morais instituídos9.  

 

Então a quem cabe valorar a ciência, os conhecimentos, o nosso 

pensamento? Segundo Nietzsche, cabe a arte e a filosofia estabelecer os valores da 

ciência, que nada mais é do que “dominar” o instinto de conhecimento. Nietzsche não 

propõe o aniquilamento da ciência, mas domina-la. Até que ponto a ciência é quem deve 

determinar os valores? Essa é a questão que preocupa Nietzsche já no século XVIII e 

que hoje parece ser ainda mais atual em virtude dos avanços científicos, principalmente 

no campo da medicina, genética. Nietzsche não critica o conhecimento em si, mas sim o 

instinto de conhecimento sem medida e sem discernimento, o instinto ilimitado de 

conhecimento, a verdade a qualquer preço. Dominar a ciência e determinar o seu valor 

no sentido de controlar a exorbitância de suas pretensões, no sentido de estabelecer até 

onde ela pode se desenvolver. O pensamento nietzschiano vem então denunciar que o 

conhecimento, ao longo da historia da filosofia, foi pensado como distante da moral, o 

que é um equívoco. Isso aconteceu pois a idéia era da razão dominando tudo e a todos, 

como “comandante suprema” da vida dos homens como se ela detivesse toda as 

                                                 
8  Ibidem, p. 13-14. 
9  Ibidem, p. 15. 
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verdades que o homem necessitasse, independente da moral que existiria em outra 

esfera, mas não na teoria do conhecimento. Nietsche então demonstra que o 

conhecimento só é possível junto da moral, pois são intrinsecamente ligados. Nem 

mesmo a filosofia escapa do projeto moral: 

 
“De leve fui descobrindo o que até agora tem sido a grande filosofia. Nada 

mais que uma autoconfissão do autor, uma espécie de mémoires 

involuntárias e desapercebidas. As intenções morais – ou imorais – também 

formavam, em toda a filosofia, o verdadeiro germe vital de onde sempre 

desabrochou a planta inteira. Realmente, para elucidações do problema de 

como se formam as mais remotas afirmações metafísicas de um filósofo 

seria bom – e mesmo inteligente – perguntar primeiro: a que moral quer isto 

– quer ele – chegar? Pois que não acredito que o ‘instinto do conhecimento’ 

seja o pai da filosofia, mas sim que um outro instinto se serviu apenas aí, 

como noutros campos, do conhecimento – e do desconhecimento! – como de 

um instrumento10”. 

 

Assim, Nietzsche propõe portanto subordinar o conhecimento e a 

verdade à moral, que funcionaria como critério de avaliação do conhecimento quando 

não aceita nem que o próprio conhecimento faça uma critica interna, nem que a verdade 

esteja fora de uma genealogia da moral. Portanto, “se a questão do conhecimento remete 

à da moralidade, se a norma do conhecimento não é epistemológica mas moral, é porque 

a vida é o critério ultimo de julgamento tanto do conhecimento quanto da mora11l”. 

Assim, os moralistas querem fazer pensar que a ciência está livre da moral, quando na 

verdade a moral está “embutida” na ciência, e a maioria dos indivíduos nem se apercebe 

disso acreditando nessa falácia. A história tem um papel central no pensamento 

nietzschiano, pois é com ela que ele procura demonstrar a correção de suas assertivas. 

Ele afirma nada poder ser subtraído à passagem do tempo e ao curso da história, pois a 

história irá demonstrar que, assim como Heráclito pensou, tudo está em um devir, em 

um vir-a-ser eterno, pois quando usamos o método genealógico, percebemos que “não 

                                                 
10  NIETZSCHE, Friedrich. Para Além do Bem e do Mal – prelúdio de uma filosofia do futuro. São 
Paulo: Martin Claret, 2006, p. 36-37. 
11  MACHADO, Roberto. 2002, p. 53. 
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existe essência originária que se mantém permanente e se realiza progressivamente ao 

longo da história. Eles se modificam permanentemente, são produtos de relações de 

poder, cuja configuração se dá na história efetiva dos povos12”. 

 

Nossas idéias de bom e mal, estando dentro dessa historicidade de perene 

devir, deve também sempre passar pelo crivo genealógico nietzschiano. Por isso 

Nietzsche escreveu um livro onde pretendia mostrar aos leitores a necessidade de 

ultrapassar esses conceitos tidos como estanques pela filosofia tradicional, refletindo ao 

longo da história, repensado esses valores, tentando ir além do bem e do mal. Há uma 

nítida diferença em Nietzsche que muitos confundem por acreditarem em verdades 

universais. Bem e mal são diferentes de bom e mal. Para Nietzsche não existe o bem 

nem o mal, o que existe é o bom para mim  e o que mau para mim. Onde bom é o que 

aumenta a minha potencia de agir e mau por outro lado é o que diminui minha potencia 

de agir, que é o que provém da fraqueza.Contra Kant que propõe uma filosofia moral 

com seus imperativos categórico e hipotético, Nietzsche por seu turno, com a sua 

radicalidade habitual, afirma que o homem moral não seria efetivamente bom nem 

melhor que outro, mas sim que ele é fraco, reativo e negativo. Esse homem moral é 

incapaz de reavaliar os valores, de fazer uma transvaloração dos valores, ficando 

encerrado nesse círculo de pseudovirtudes. Nietzsche portanto vem desvalorizando 

todos os valores, pensando uma nova idéia de perfeição,  onde  o que não corresponde a 

nossa lógica, ao nosso belo, bom e verdadeiro poderia ser perfeito em um sentido 

superior ao nosso próprio ideal13. Ele flexibiliza qualquer ideal de perfeição, até porque 

para Nietzsche, o que é julgado por perfeito, belo, verdadeiro, bom, hoje, amanha pode 

não mais o ser, e ele por obvio não pode se fechar em conceitos herméticos. Ele está 

sempre aberto a novas “verdades”|. 

 

 

A sua filosofia genealógica, com base em uma perspectiva trágica e 

dionisíaca, critica os valores metafísicos, morais, epistemológicos que vigoram na 

                                                 
12  NIETZSCHE, Friedrich , 2001, p. 22. 
13  MACHADO, Roberto, 2002, p. 86. 
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modernidade, mas que na verdade remontam ao platonismo da filosofia, que é o 

pensamento filosófico intrinsecamente metafísico e moral, e que constituem o âmago do 

niilismo14. A proposta de Nietzsche, ao criticar a filosofia de caráter metafísico 

platônico da existência de dois mundos, o mundo das idéias, o mundo ideal e perfeito e 

o mundo sensível, o mundo da aparência onde estaríamos, se assemelha a idéia de 

Spinoza, pois ambos não pensam o corpo separado da mente, a espírito do corpo, a 

razão dos instintos, o apolíneo do dionisíaco. Não existiria essa dicotomia. Assim 

Nietzsche propõe a criação de novos valores para a vida, não valores corretos 

transcendentais, mas sim valores afirmativos para a vida. A essência da filosofia de 

Nietzsche é ser uma filosofia feliz, sem pecados, recalques, culpa, e sua teoria da 

tragédia já exposta é justamente isso, mesmo na tragédia não há motivo de desespero 

pois esta faz parte da vida. Portanto, “Cindir o mundo em um ‘verdadeiro’ e um 

‘aparente’, seja do modo cristão, seja do modo kantiano (um cristão pérfido no fim das 

contas) é apenas uma sugestão da décadence: um sintoma de vida que decai15.” A sua 

filosofia dos bons encontros é uma tentativa de combater o niilismo, que é a criação de 

valores morais considerados superiores, pois este encontro niilista corresponderia a uma 

vontade de potência negativa, pois a reduz, e o que ele prega é o oposto, uma vontade de 

potencia afirmativa, de superabundância de vida. Esse projeto então de transvaloração 

visa garantir a vitória da vontade de potencia afirmativa mudando o princípio de 

avaliação. Esse é um verdadeiro contra-movimento. A questão dessa avaliação é em 

ultima instancia, a questão das condições de intensificação ou conservação, de amento 

ou diminuição da vida16. 

 

 Todas essas questões de Nietzsche apenas podem funcionar se primeiro 

se desconfiar da razão, pois a razão foi posta em um pedestal que tudo deve passar pelo 

seu crivo. O homem não pode ser definido pela sua razão, pela sua consciência. Ele é 

mais do que isso! E a sua consciência não é mais do que um outro órgão como outro 

qualquer, não é superior a nada. Enquanto os racionalista querem por o homem em 
                                                 
14  Ibidem, p. 86. 
15  � NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos – ou como filosofar com o martelo. Tradução 
de Marco Antonio Casa Nova. Rio de janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 33. 
16  MACHADO, Roberto, 2002, p. 89. 
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posição superior a todo o resto da natureza por causa da sua razão, bem aos moldes 

platônicos e agostinianos, Nietzsche discorda, mostrando que o homem nada mais é do 

que um membro integrante do conjunto. O homem não é apenas homem, é animal 

também, e portanto como pode desprezar seus instintos? O que faz o homem diferir dos 

outros seres e poder ter os instintos e a razão em pé de igualdade. O homem não pode 

ser considerado uma espécie superior aos outros animais em relação ao progresso. 

Assim Nietzsche inverto tudo que foi até hoje pensado em relação a racionalidade, onde 

sempre foi acreditado serem os instintos que nos enganavam. Ele então vai dizer que 

não são os instintos que nos enganam, mas sim a razão,  que falsifica muitas vezes o 

testemunho dos sentidos, mas os sentidos não mentem. Portanto, a sua idéia de 

felicidade difere frontalmente da tradicional. Para Nietzsche a felicidade corresponde ao 

maior número possível de bons encontros, de vontade de potencia positiva, na relação 

harmônica da razão com os instintos, do apolíneo com o dionisíaco. Já na filosofia 

tradicional, a felicidade é vista como o uso correto da razão, e é justamente isso que 

Nietzsche critica: 
“Tudo é ao mesmo tempo oculto, cheio de segundas intenções, subterrâneo – 

Procuro compreender de que idiossincrasia provém essa equiparação 

socrática entre Razão = Virtude = Felicidade: essa equiparação que é, de 

todas as existentes, a mais bizarra, e que possui contra si, em particular, 

todos os instintos dos helenos antigos17” 

 

A filosofia trágica dionisíaca de Nietzsche está em oposição, em luta 

contra a filosofia racional, em especial a filosofia de Sócrates/Platão e de Kant. A 

articulação do conhecimento com o social que neste momento pretende sobretudo 

elucidar como a exigência de verdade surge da exigência da coexistência pacifica entre 

os homens, da exigência da vida gregária. Paz, segurança e lógica estão intimamente 

ligadas. Mas sendo isso uma opção, não por constituir uma verdade transcendente. E é 

esse ponto que o Direito (os juristas), em sua maioria, ainda não conseguiu perceber e 

por conseguinte fundamentar de maneira satisfatória suas opções, pois quase sempre 

caem em lugar comum, caem na universalidade platônico-kantiana. 

                                                 
17  NIETZSCHE, Friedrich, 2000, p. 22. 
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A importância da filosofia nietzschiana nesses tempos de pós-

modernidade se mostra insofismável, pois nunca o mundo foi tão nietzschiano em 

virtude das poucas certezas (para não dizer quase nenhuma) que hoje a humanidade 

possuiu. A questão da verdade no Direito18 ganha então uma maior importância nos 

tempos atuais. Hoje, os pensadores do Direito devem liberta-lo das amarras que o 

prendem a sua modernidade tardia. A tão estimada segurança jurídica, simplesmente 

não existe, é apenas uma criação humana moderna, e é isso que deve deixar pasmos 

vários pensadores do Direito que ainda trabalham com a velha dicotomia  verdade-

mentira. A verdade é como pensou Heráclito sobre todas as coisas, que estão em 

constante devir e não simplesmente existem cabendo a nós apenas encontra-la. 

 

Muitos no Direito defendem a idéia de uma “verdade processual”. Ora, 

existe então uma verdade cindida da idéia de verdade comumente utilizada? Esse é 

outro argumento jurídico na tentativa desesperada de obter alguma segurança para o 

Direito. Até aí, nada demais se se entenda isso apenas como uma opção. Mas acontece 

que muitos juristas se apegam a isso, em especial os processualistas, e passam a 

defender essa teoria como se a “verdade processual” fosse a mais importante do mundo 

fenomenológico. Poucos são os juristas que entendem que a verdade não pode ser 

transcendente mas também não podem ser fruto de consenso. A verdade é uma 

“substância sobre a qual se alcança uma concordância prática e provisória, que 

independe de possíveis diferenças da motivação entre os participantes no debate para 

                                                 
18  Sobre a idéia da verdade no Direito, Foucault faz interessante comentário: “Pode-se supor que o 
intelectual ‘universal’ , tal como funcionou no século XIX e no começo do século XX, derivou de fato de 
uma figura histórica bem particular: o homem da justiça, o homem da lei, aquele que opõe a 
universalidade da justiça e a eqüidade de uma lei ideal ao poder, ao despotismo, ao abuso, à arrogância da 
riqueza. As grandes listas políticas do século XVIII se fizeram em torno da lei, do direito, da constituição, 
daquilo que pode e deve valer universalmente. O que hoje se chama intelectual (..) nasceu, creio do 
jurista; ou em todo caso, do homem que reivindicava a universalidade da lei justa, eventualmente contra 
os profissionais do direito (na França, Voltaire é o protótipo destes intelectuais). O intelectual ‘universal’ 
deriva do jurista-notável e tem sua expressão mais completa no escrito, portador de significações e de 
valores em que todos podem reconhecer.” FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 7a edição. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988, p.10. 
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aceitarem uma proposição como verdadeira19”. Essa idéia de verdade apenas como 

sendo provisória já foi afirmada por Popper20. 

O Direito ainda não deixou de ter essa necessidade de certeza absoluta , 

ele não consegue trabalhar com a questão da impossibilidade de certeza. Ele 

fundamenta essa sua idéia de certeza para tentar mostrar que a decisão será  a mais justa 

possível, o que nem sempre vai corresponder  aos anseios dos jurisdicionados e até da 

sociedade como um todo. 

 
“Alguns ainda têm necessidade de metafísica; mas também esse impetuoso 

desejo de certeza que irrompe hoje nas massas sob a forma cientifico-

positivista, esse desejo de querer possuir alguma coisa absolutamente estável 

(...) tudo isso ainda é prova da necessidade de um apoio, de um suporte, em 

suma, do instinto de fraqueza que não cria mas conserva as religiões, as 

metafísicas,e todo o tipo de convicção21”. 

 

Ao que parece, o Direito (os juristas) sempre tenta fundamentar suas 

teorias, decisões, leis, em uma filosofia da moral, mas pretendendo demonstrar que 

                                                 
19  NASCIMENTO, Rogério José Soares Bento do. A Constitucionalização do Processo Penal: 
Reinterpretando o processo penal a partir do princípio democrático. in A constitucionalização do direito. 
Org. Daniel Sarmento e Claudio Neto. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 857-878. 
20  O objetivo de Popper era descobrir quando deveria ser considerada cientifica uma teoria. Para 
responder a esse seu questionamento, criou ele uma hipótese que denominou de falsificável. Ele não 
estava preocupado em verificar quando seria verdadeira ou aceitável uma teoria. O que ele pretendia 
portanto era “distinguir a ciência da pseudo-ciência, sabendo muito bem que por vezes a ciência erra e a 
pseudo-ciência acerta. Popper critica a idéia de uma lógica indutiva presente no pensamento dos 
positivistas lógicos. Critica também a idéia de verificação dos mesmos, verificação essa no sentido de que 
só se pode definir uma proposição como verdadeira se ela puder ser verificada empiricamente, ou seja, se 
houver um método empírico que decida se tal proposição é verdadeira ou falsa. Com Popper, a idéia de 
uma verdade absoluta é posta de lado, não há uma epistemologia absoluta de possibilidade de encontrar a 
verdade pois “O método da ciência é o método de conjecturas audazes e engenhosas seguidas de 
tentativas rigorosas de falsea-la40”.Portanto, segundo Popper, nunca se deve dizer que tal proposição é 
verdadeira, mas sim que é a mais apta, a melhor que já existiu antes. Pela sua falsificabilidade, há um 
reconhecimento das limitações da indução e da subordinação à teoria. Ele sugere a substituição da 
exigência da verificabilidade pela da falsificabilidade como critério de demarcação do que seria teoria 
cientifica. Popper já não vê a verdade como sendo absoluta, há uma certa relatividade da verdade. Uma 
teoria científica nunca será confirmada nos moldes científicos tradicionais, no máximo ela poderá ser 
corroborada, e mesmo assim por um certo período, até que outra teoria demonstre o equivoco daquela  e 
seja ela agora corroborada e assim sucessivamente. Em Popper, o conhecimento científico perda o caráter 
“quase divino” que tinha até então. Tal idéia popperniana da não aceitação da idéia de verdade absoluta 
está em consonância com a teoria epistemológica nietzschiana  a cerca da verdade 
21  NIETZSCHE, Friedrich. Gaia Ciência. §347 apud MACHADO, Roberto. Nietzsche e a 
Verdade. 2a ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002, p. 79. 
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estão fazendo algo com “caráter científico”. A crítica que Nietzsche faz aos filósofos da 

moral, muito bem se aplica ao pensamento jurídico quando afirma que: 

 
“Até o momento em que esta obra foi escrita, os estudos sobre a moral 

nunca deram aos fenômenos abordados um tratamento efetivamente 

cientifico. Filósofos e moralistas limitaram-se à tarefa de fundamentar, isto 

é, a prover a legitimação e a justificação filosófica da moral, em particular 

da moral vigente, no caso, da moral cristã ou, mais precisamente, socrático-

platônico-cristã: o cristianismo e o platonismo não diferem em essência, 

sendo o primeiro uma tradução superficial e vulgarizada do segundo (o 

cristianismo é o platonismo para o povo)22”. 

 

O que o Direito precisaria era de uma reflexão sobre os valores aos quais 

está fundamentado, e não simplesmente fundamentar suas escolhas nesses valores que 

muitas das vezes podem nem estar certos pois, conforme afirma Nietzsche 

“Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores tem 

primeiramente, alguma vez, de ser posto em questão23.” 

 

Alguns filósofos do Direito, conforme mencionado em capítulo anterior, 

tentaram inovar e pensar a questão da verdade no Direito como fruto de um consenso. 

Dentre eles o que mais tenha se destacado tenha sido Jürgen Habermas. Entretanto, 

Habermas apesar da sua interessante teoria procedimental baseada na argumentação 

acabou optando por voltar à epistemologia clássica com base em Kant, afirmando a 

existência de um número mínimo de verdades para uma convivência social.  

 

Talvez o que falte ao Direito seja ler uma obra de Nietzsche muito 

importante dentro do seu pensamento que tem como título algo que nunca devemos nos 

esquecer: Humano, demasiadamente humanos. Não somos infalíveis, não temos 

conceitos universais, é a nossa falibilidade que nos torna humanos, se fossemos 

infalíveis, seriamos qualquer outra coisa, menos humanos. Talvez o grande desafio para 

                                                 
22  NIETZSCHE, Friedrich . Para a Genealogia da Moral. São Paulo: Scipione, 2001,p. 24 
23  Ibidem, 2001, p. 25 
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o Direito na pós-modernidade seja se readaptar aos novos paradigmas, paradigmas esses 

completamente diferentes daqueles idealizados na modernidade. A lógica perde cada 

vez mais o sentido no mundo atual. A razão começa a perder espaço ou como disse 

Nietzsche, surge então “o ilógico necessário”: 

 
“Entre as coisas que podem levar um pensador ao desespero está o 

conhecimento de que o ilógico é necessário para o homem e de que o ilógico 

nasce muito bom. Ele está tão firmemente implantado nas paixões, na 

linguagem, na religião e em geral em tudo aquilo que empresta valor à vida, 

que não se pode extraí-lo sem com isso danificar irremediavelmente essas 

belas coisas.São somente os homens demasiadamente ingênuos que podem 

acreditar que a natureza do homem possa ser transformada em uma natureza 

puramente lógica; mas se houver graus de aproximação desse alvo, o que 

não haveria de se perder nesse caminho! Mesmo o homem mais racional 

precisa outra vez, de tempo em tempo, da natureza, isto é, de sua postura 

fundamental ilógica diante de todas as coisas24”. 

 

 

A idéia central do presente trabalho é a de que, nem por consenso, nem 

com a racionalidade, nem por qualquer outra forma já pensada ou ainda por pensar, 

haverá uma única verdade correta. Na sociedade pós-moderna, é o pluralismo quem 

impera, e a tendência atual é que isso vá aumentando. Assim, se acreditarmos na 

possibilidade de encontrarmos uma única resposta correta, nosso pensamento irá 

naufragar.  

 

Com a opção por uma Constituição, e por conseguinte pelo 

constitucionalismo, toda e qualquer interpretação, toda e qualquer decisão, tem que 

passar pelo crivo da Carta Política de 1988. Como afirmou Luis Roberto Barroso: “Mais 

do que isso, a Constituição passa a ser a lente através da qual se lêem e se interpretam 

todas as normas infraconstitucionais”. E ainda se quisesse poderia ter ido mais além ao 

afirmar que todas as interpretações, ações e decisões tem que ser com base em ditames 
                                                 
24  NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm – Coleção os Pensadores – Humano Demasiadamente 
Humano – um livro para espíritos livres. - 5.ed. - São Paulo: Nova Cultural, 1999, 61-99, p. 75 
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constitucionais, sob o risco, caso assim não ocorra, de poder ser considerada ilegítima., 

pois a moderna visão constitucional põe a Constituição como uma norma fundamental 

de garantia, como uma norma uma norma diretiva fundamental25. Lembrando entretanto 

que mesmo uma Constituição não é dotada de valores universais, mas sim o reflexo do 

pensamento da sociedade que o segue, seja nas Constituições contemporâneas como a 

brasileira, como também até na norte-americana, que mesmo tendo sido escrita na 

modernidade, passou por diversas interpretações até chegar ao seu entendimento atual. 

A função da Constituição em países de modernidade tardia como o Brasil ainda tem a 

função de constituir,  pois no Brasil (em na maioria dos países pelo mundo), “as 

promessas da modernidade ainda não se realizaram26”, e conforme afirma Lenio Streck: 

 
“Contemporaneamente, o papel da Constituição, sua força normativa e o 

grau de dirigismo vão depender da assunção de uma das teses (eixos 

temáticos) que balizam a discussão: de um lado , os defensores das teorias 

processuais-procedimentais, e, do outro, os que sustentam posições 

materiais-substanciais acerca da Constituição, porque trabalham com a 

perspectiva de que a implementação dos direitos e valores substantivos 

afigura-se com condição de possibilidade da validade da própria 

Constituição, naquilo que ela representa de elo conteduístico que une 

política e direito. Como bem diz Laurence Tribe, as teorias 

procedimentalistas não parecem apreciar que o processo é algo em si mesmo 

valioso; porém, dizer que o processo é em si mesmo valioso é afirmar que a 

Constituição é inevitavelmente substantiva27”. 

 

A pós-modernidade chega assim, principalmente para países como o 

Brasil, como um grande desafio. Existe a necessidade imperiosa de grandes alterações 

não simplesmente em leis e códigos, mas no próprio Estado como um todo. A pobreza e 

a desigualdade social atingiram níveis alarmantes como também a crescente violência 

nos grandes centros. Vemos prisões superlotadas e ainda há quem sustente que a prisão 

                                                 
25  FIORAVANTI, Maurizio. Los Derechos Fundamentales. Madrid: Trotta, 1998, passim. 
26  STRECK, Lenio Luiz. A Necessária Constitucionalização do Direito: o óbvio a ser desvelado. 
Revista de Direito, Santa Cruz do Sul, no 9/10, p. 51-67, jan/dez., p.54. 
27  STRECK, Lenio Luiz. Concretização de Direitos e Interpretação da Constituição in Boletim da 
Faculdade de Direito. Vol. LXXI [Separata] Coimbra: Universidade de Coimbra, 2005, p. 307. 
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é para ressocializar, mesmo diante das condições degradantes de quase que a totalidade 

dos presídios pátrios. A corrupção, como um câncer, minando pouco a pouco as divisas 

do país sem que o Poder Judiciário, nos moldes atuais consiga punir os culpados. Mas 

nem tudo são espinhos pois passamos por um momento democrático nunca visto por 

aqui, onde presidentes se alternam sem que ninguém ameace alguma ruptura. A 

economia dá sinais claros de estabilidade duradoura. O que se deve então fazer para que 

as chagas sociais cicatrizem? Apesar de simples na teoria, é muito  complexa a sua 

aplicabilidade. Na teoria poderíamos dar a seguinte resposta: basta que se cumpram os 

preceitos constitucionais. Já na prática, dar essa concretude a esses preceitos é mais 

complexo, ainda mais em um países onde há constitucionalistas que ainda sustentam ter 

a constituição normas programáticas, que servem apenas de norteador e não de 

imposição aos Poderes republicanos.  

 

Ora, se a constituição não efetivamente “constituir a ação” como defende 

Lenio Streck, seria melhor que nem existisse, pois apenas seria mero pedaço de papel 

sem o menor valor. Agora, se se entender a Constituição como norma máxima que 

norteia todas as demais normas, sejam elas anteriores ou posteriores a ela, então, a 

Constituição deve ser dotada de poder para ser aplicada imediatamente. Isso não quer 

dizer que por exemplo, a desigualdade social, que é uma chaga na sociedade, deverá ser 

extinguida da noite para o dia se a Carta Política assim determinar. O que ela norteia são 

as atividades estatais, pois caso uma delas não vise de alguma forma dar concretude aos 

ditames constitucionais, dentre eles o de combater a desigualdade social, tal prestação 

estatal estará eivada de inconstitucionalidade. Já passou da hora dos princípios 

constitucionais serem alçados ao seu local ed direito, já passou da hora da Constituição 

(nesse caso toda a sociedade) chamar para si a responsabilidade de fundamentar o 

Estado de Direito, onde leis esparsas muitas vezes acabam tendo mais importância do 

que a própria Constituição, no fenômeno que Lenio Streck denomina de baixa 

constitucionalidade. Portanto, que seja o século XXI o século definitivo da Constituição 

e do constitucionalismo, onde eles tenham a influencia e a força necessária de embasar 

o Direito, o Estado e a sociedade como um todo para um século menos patrimonialista, 
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onde seja a Constituição Federal e não mais um Código Civil a norma de maior 

influencia no Direito pátrio. 

 

Considerações Finais 

Assim, a luz do pensamento nietzschiano, não falaremos mais em 

decisão correta, verdadeira, mas sim em decisão de acordo (ou não) com a Constituição 

pois não existe a verdade correta. O “Direito nietzschiano” é um Direito que sabe das 

suas limitações, aceita o devir, e se fundamenta não em preceitos universais, mas sim 

em preceitos optados pela sociedade, que longe de serem os melhores e verdadeiros, são 

fruto de avanços e conquistas sociais, e  portanto, mutáveis e plurais. Para aqueles que 

possam vir a pensar se tratar da mesma coisa (a decisão verdadeira e a mais de acordo 

com a constituição), é um equivoco pensar assim pois uma resposta universalmente 

correta, não se poderá nunca questiona-la pois ela sempre foi e sempre será correta, já 

uma decisão constitucionalmente acertada, pode vir a ser questionada no futuro e ter sua 

interpretação e aplicação alterada (desde que a sociedade também altere sua posição em 

relação a tal preceito, nunca uma mudança, para ser a mais democrática possível, pode 

vir “de cima para baixo”). Para os apegados à idéia de segurança jurídica que podem se 

desagradar com a idéia relativista do conhecimento, da ciência e do Direito aqui 

proposta, ela  (a segurança jurídica) nunca existiu, não existe e nunca existirá, foi 

apenas uma criação do homem por causa da sua dificuldade em tratar questões que 

fujam ao seu controle, questões muito mutáveis.Nada é tão simples quanto parece. 

Nenhum conhecimento, por mais engenhoso que possa parecer está absolutamente 

certo, pois um dia com toda a certeza irá ser alterado. Os principais filósofos 

contemporâneos como Pope, Wittgestein, Foucault, etc, já vislumbraram isso. Falta só o 

Direito perceber isso. Nietzsche já denunciava o erro dos filósofos clássicos e 

modernos, que muito bem ainda se aplica ao Direito, quando afirmava que: 
“Defeito Hereditário dos filósofos – Todos os filósofos têm em si o defeito 

comum de partirem do homem do presente e acreditarem chegar ao alvo por 

uma analise dele. Sem querer, paira diante deles ‘o homem’, como uma 

aeterna veitas, como algo que permanece igual em todo torvelinho, como 

uma medida segura das coisas. Tudo o que o filósofo enuncia sobre o 

homem, entretanto, nada mais é, no fundo, do que um testemunho sobre o 
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homem de um especo de tempo muito limitado. Falta de sentido histórico é o 

defeito hereditário de todos os filósofos; muitos chegaram a tomar, 

despercebidamente, a mais jovem das configurações do homem, tal como 

surgiu sob a pressão de determinadas religiões, e até mesmo de 

determinados acontecimentos políticos, como a forma firme de que se tem 

de partir. Não querem aprender que o homem veio a ser, que até mesmo a 

faculdade de conhecimento veio a ser; enquanto alguns deles chegam a fazer 

com que o mundo inteiro se urda a partir dessa faculdade de 

conhecimento28.” 

Outra grande dificuldade da proposta nietzschiana é que ela não propõe 

que a sigamos, ele propõe que nos libertemos. Conforme ele mesmo afirmou: “Não 

quero crentes. (...) ‘Trasmutação de todos os valores’: eis a minha fórmula para um ato 

de suprema determinação de si mesmo na humanidade, ato que em mim se tornou carne 

e gênio29”. Talvez seja essa a grande diferença de Nietzsche para os outros importantes 

filósofos. Nietzsche não quer, como ele mesmo afirma, um rebanho que o siga, quer 

sim, que os homens modernos se transformem em super-homens e que consigam aceitar 

o devir, o vir a ser do conhecimento, do próprio homem. Esse é o mundo pós-moderno 

(contemporâneo). Esse é o mundo que sempre existiu mas que nunca pode vir à tona por 

doutrinas metafísico-transcendentais.  Bem vindo ao mundo real! Bem vindo ao mundo 

plural! Bem vindo ao mundo de Nietzsche que conforme ele mesmo disse: “Eu mesmo 

ainda não sou atual; alguns nascem póstumos30” Que tenha então chegado a ora de 

Nietzsche ser atual. 
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RESUMO 

O principal objetivo deste artigo é discutir a crise da democracia representativa e a 

solução apresentada por autores, que afirmam que a adoção de uma democracia 

participativa e o aumento da utilização dos mecanismos de democracia direta é a 

solução para a referida problemática. 

A utilização de instrumentos de democracia direta, ao invés de se solucionar a crise da 

democracia representativa, pode criar mais riscos, mais instabilidade para a própria 

implementação da democracia no Estado Contemporâneo. É necessária a superação da 

idéia de muitos autores que defendem uma concepção oriunda do Estado Social, de que 

a solução para a referida crise é a implementação dos direitos a participação política, 

esquecendo-se que o processo democrático não é só isso. 

Uma compreensão constitucionalmente adequada da representação política e do 

exercício do poder legislativo no Estado Democrático de Direito perpassa pela idéia de 

que os direitos individuais e direitos de participação política devem ser compreendidos 

como garantias constitutivas do próprio processo democrático. 

A crise da democracia representativa deve ser estudada sem opor democracia e 

constituição, soberania popular e direitos fundamentais, sob a consequência de não se 

alcançar uma possível solução.  

 

PALAVRAS CHAVES 

DEMOCRACIA; REPRESENTAÇÃO; HABERMAS; DEMOCRACIA DIRETA. 

   

ABSTRACT 

The main objective of this article is to argue the crisis of the liberal democracy and the 

solution presented for authors, who affirm that the adoption of a participative 
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democracy and the increase of the use of the mechanisms of direct democracy are the 

solution for the problematic related one. 

The use of instruments of direct democracy, instead of solving the crisis of  the liberal 

democracy, can create more risks, more instability for the proper implementation of the 

democracy in the contemporary state. It’s necessary the overcoming of the idea of many 

authors who defend a deriving conception of the Wellfare State, of that the solution for 

the related crisis is the implementation of the rights of participation politics, forgetting 

themselves that the democratic process is not alone this. 

An understanding constitutionally adjusted of the representation politics and the 

exercise of the legislative in the Constitucional State derives for the idea of that the 

individual rights and the right of participation politics must be understood as constituent 

guarantees of the proper democratic process. 

The crisis of the liberal democracy must be studied without opposing democracy and 

constitution, popular sovereignty and basic rights, in consequence of not reaching a 

possible solution. 

 

KEY WORDS 

DEMOCRACY; REPRESENTATION; HABERMAS; DIRECT DEMOCRACY. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para muitos juristas, cientistas políticos, filósofos, nos dias atuais a democracia 

representativa estaria atravessando uma crise, decorrente da ação cada vez mais 

crescente de grupos de pressão na vida política dos Estados Democráticos, além do 

descompasso entre as ações dos representantes com a vontade dos representados, marca 

das sociedades complexas e plurais. 

 Observa-se que as soluções apresentadas pela doutrina novamente incorrem no 

erro de opor direitos fundamentais de um lado e democracia do outro, democracia dos 

modernos e democracia dos antigos, em outras palavras, o embate entre a concepção 

liberal e a concepção comunitarista, que em nada resolve a problemática. 

 Este artigo, neste primeiro momento, objetivará expor simplesmente como a 

doutrina trata o problema, inclusive reproduzindo o pensamento de um defensor do 
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Estado Social e da democracia participativa, o constitucionalista Paulo Bonavides, para 

no momento seguinte expor algumas críticas a este posicionamento. 

 

1  ASPECTOS GERAIS DA CRISE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 

 A atual crise da democracia representativa, segundo boa parte da doutrina, tem 

no seu cerne, as atividades desenvolvidas pelos grupos de pressão. 

  Os grupos de pressão, segundo J. H. Kaiser são organizações da esfera 

intermediária entre o indivíduo e o Estado, nas quais um interesse se incorporou e se 

tornou politicamente relevante. Os grupos de pressão seriam entidades que procuram 

fazer com que decisões dos poderes públicos sejam conformes às idéias de uma 

determinada categoria social (Bonavides, 2006, p.460).  

 O grupo de pressão se definiria em verdade pelo exercício de influência sobre o 

poder político para obtenção eventual de uma determinada medida de governo que lhe 

favoreça os interesses.  

 Antes de trabalhar com mais profundidade o tema dos grupos de pressão e a 

presente crise da democracia representativa é importante revisar algumas considerações 

básicas sobre a representatividade.  

 O sistema representativo refere-se sempre a um conjunto de instituições que 

definem certa maneira de ser ou de organização do Estado (Bonavides, 2006, p.216). 

 Este sistema representativo sempre foi explicado por duas doutrinas. 

 A doutrina da duplicidade, alicerce do antigo sistema representativo na época do 

liberalismo, que toma o representante politicamente por uma nova pessoa, portadora de 

uma vontade distinta daquela do representado, que é volvido de maneira permanente 

para o bem comum e faz dele órgão de um corpo político espiritual – a nação, cujo 

querer simboliza e interpreta, quando exprime sua vontade pessoal de representante. São 

características desta corrente: a total independência do representante, o sufrágio restrito, 

a essência do chamado “mandato representativo” ou “mandato livre”, a separação dos 

poderes, a publicidade, o livre debate no plenário das assembléias,. (Bonavides, 2006, 

p.218). 

 Essa doutrina é defendida por pensadores como Montesquieu, Burke, 

Blackstone, Benjamin Constant.  
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 Consolidou-se na Revolução Francesa, tendo Sieyès afirmado em presença da 

assembléia constituinte francesa: “É para a utilidade comum que os cidadãos nomeiam 

representantes, bem mais aptos que eles próprios a conhecerem o interesse geral e a 

interpretar sua própria vontade”. Tempo e instrução são as deficiências que Sieyès vê 

nos cidadãos, inabilitando-os ao exercício imediato do poder e justificando a adoção das 

formas representativas. Falta-lhes, portanto, segundo Sieyès, instrução para 

compreender os projetos de lei e lazer para estudá-los (Bonavides, 2006, p.221). 

 Segundo o entendimento da doutrina da duplicidade, duas vontades legítimas e 

distintas atuavam no sistema representativo: a vontade menor e fugaz do eleitor, restrita 

à operação eleitoral, e a vontade autônoma e politicamente criadora do eleito ou 

representante, oriunda, aliás, daquela operação.  

 Esta doutrina afina segundo Bonavides com uma ordem política aristocrática, 

seguindo as máximas platônicas e socráticas de entregar o governo aos mais capazes e 

dotados de mais luzes no discernir o verdadeiro bem comum. Esta seletividade se 

observa na firmeza e determinação com que teoristas desse sistema se empenham em 

arredar o povo do exercício imediato do poder, mediante justificações copiosas acerca 

de sua incapacidade para governar (Bonavides, 2006, p.p.223-224). 

 Domenico Losurdo transcreve em seu livro algumas dessas justificações: 
”... caminham pari passu a discriminação censitária e uma divisão do 
trabalho que vai ao ponto da justificação do trabalho servil ou semi-servil. 
Os miseráveis a ele condenados são descritos, em seguida, em termos que 
justificam sua utilização como simples instrumentos de produção e, de 
algum modo, são representados como seres destituídos da plenitude das 
características humanas. Que sentido teria conceder direitos políticos 
àqueles que, ‘por causa do natural e inalterável estado de coisas neste 
mundo’, estão destinados – é Locke que se expressa nestes termos – a 
permanecer no nível de ‘uma besta de carga puxada para frente e para trás 
pelo mercado, numa trilha restrita e num caminho sujo’, e que estão 
separados dos homens das classes superiores por ‘ uma distância maior do 
que aquela entre alguns homens e alguns animais’? (Locke, 1982, livro 4, 
cap. 20, §2 e 5) Análoga é a atitude de Burke, que fala a maior parte dos 
homens, aquela que obtém seus meios de subsistência do duro trabalho 
cotidiano, como ‘ multidão suína’ (swinish multitude) (Burke, 1826ª, p.154), 
ou a de Sièyes que, nega se possam ‘encontrar homens’, pelo menos no 
sentido pleno da palavra, na ’ multidão imensa de instrumentos bípedes 
(instruments bípedes), privada de liberdade, privada de moralidade, privada 
de vida intelectual (intellectualité)’ (Sièyes, 1985, p.81). Como fundamento 
e justificação da discriminação censitária, há uma antropologia e uma 
ontologia, ou – para recorrer a uma categoria hoje no centro do debate 
sociológico e do debate político (Taguieff, 1987; Balibar, 1988ª e 1988b) – 
um processo de racialização, que torna totalmente estranhos aos cidadãos 
ativos e à elite dominante os excluídos da cidadania (Losurdo, 2004, 46)”. 

  

6488



 A corrente doutrinária da duplicidade vigorou durante os séculos XVIII e XIX, 

apresentando declínio somente no séc. XX quando as constituições se mostram cada vez 

mais híbridas, como a de Weimar em 1919 que trazia a implementação da democracia 

semidireta, ocorrência simultânea de um sistema representativo e mecanismos de 

democracia direta. 

  A segunda corrente, a doutrina da identidade, retira do representante todo o 

poder próprio de intervenção política animada pelos estímulos de sua vontade autônoma 

e o acorrenta sem remédio à vontade dos governados, escravizando-o, como nos dizeres 

de Bonavides, a um escrúpulo de fidelidade ao mandante. “É a vontade deste que ele em 

primeiro lugar se acha no dever de reproduzir, como se fora fita magnética ou simples 

folha de papel carbono” (Bonavides, 2006, p.218). 

 Esta posição impregnou todo o sistema representativo durante o séc. XX, 

coadunando com as tendências contemporâneas da sociedade de massas, que se 

inclinam a cercear as faculdades do representante, jungi-las a organizações partidárias e 

profissionais ou aos grupos de interesses e fazer do mandato cada vez mais imperativo. 

 Para Paulo Bonavides o estado presente da representação política é o seguinte: a 

duplicidade sobrevive de maneira formal na linguagem dos textos constitucionais, em 

alguns países; noutros as Constituições vão enxertando no corpo híbrido os 

instrumentos plebiscitários que supostamente acarretariam a identidade pela fiscalização 

severa estendida sobre o mandato representativo, com quase todos os políticos 

procedendo de forma hipócrita, abraçados à ficção imperante da identidade.  

 A vontade popular, a par das conseqüências, começou a ser valorada em termos 

absolutos, mas neste momento o que se observou foi que: 
“essa vontade não se impôs à representação como um todo, qual seria de 
desejar e como ocorreria com a vontade da nação, pelo seu órgão – o 
representante, nos melhores tempos do liberalismo. A imperatividade do 
mandato entrou nos seus efeitos em paradoxal contradição com o sufrágio 
universal. A vontade una e soberana do povo, que deveria resultar de um 
sistema representativo de índole e inspiração popular, se decompôs em 
nossos dias na vontade antagônica e disputante de partidos e grupos de 
pressão. Na sociedade de massas abala-se de maneira violenta a acomodação 
dos interesses econômicos, políticos e sociais, cada vez menos os interesses 
globais do povo e cada vez mais interesses parcelados de grupos e classes 
conflitantes. Por isso mesmo tradutores de um antagonismo que vai se 
tornando irremediável, sujeitos a um equilíbrio precário e que jamais poderá 
ser adequadamente atendido pelas velhas estruturas do sistema 
representativo” (Bonavides, 2006, p.233). 

 

6489



 A identidade, todavia, antes de colher sua institucionalização no idioma 

constitucional já se acha ultrapassada nos fatos pela pulverização daquela suposta 

vontade popular, canalizada e comunicada oficialmente à sociedade através dos grupos 

de pressão, e estes, por sua vez, se alienando na fechadíssima minoria tecnocrática, 

titular em última instância de vastos poderes de representação, dos quais se investe de 

maneira não raro usurpatória (Bonavides, 2006, p.232). 

 Um pensador importante e decisivo para a compreensão e a crítica das doutrinas 

representativas é Rousseau. 

 Rousseau, contrário a representação, se reporta a uma vontade geral, única capaz 

de fazer com que o Estado atenda ao fim para qual foi instituído, a saber, o bem comum. 

Dando já traços essenciais de uma soberania que ele reputa inalienável e indivisível, 

Rousseau faz no Contrato Social seu ataque ao sistema representativo no capítulo XV, 

do livro III. 
“Não se pode representar a soberania pela mesma razão que se não pode 
alienar; consiste ela essencialmente na vontade geral, e a vontade não se 
representa; ou ela é mesma, ou outra, e nisso não há meio-termo; logo os 
deputados do povo não são, nem podem ser, representantes seus; são 
comissários dele, e nada podem concluir decisivamente. É nula, nem é lei, 
aquela que o povo em peso não ratifica. Julga-se livre o povo inglês, e muito 
se engana, que o é só durante a eleição dos membros do parlamento, finda a 
qual, hei-lo na escravidão, hei-lo nada; e como ele emprega os breves 
momentos de sua liberdade, merece bem que a perca. 
A idéia dos representantes é moderna e nos vem do governo feudal, desse 
iníquo e absurdo governo, que degrada a espécie humana e desonra do 
homem. Nas antigas repúblicas, mesmo em monarquias, nunca o povo teve 
representantes, e era desconhecida tal expressão. (...) Seja como for, no 
momento em que um povo elege representantes, cessa de ser livre, cessa de 
existir “(Rousseau, Do Contrato Social, p.p 91-93). 

 
 

 Apesar desse posicionamento, Rousseau abranda seu ataque ao sistema 

representativo na presença das necessidades de auto-organização que o Estado moderno 

produziu.  

 De início, estabelece uma distinção entre o poder executivo e o poder legislativo 

no tocante à representação. Neste relativo à lei e à declaração da vontade geral, o povo 

não poderia ser representado, ao passo que naquele por ser força aplicada à lei, o povo 

não somente poderia como deveria ser representado (Rousseau, 2002, p.92). 

 O autor francês aponta duas medidas: a renovação freqüente das assembléias, 

encurtando-se o mandato dos representantes e a submissão destes às instruções de seus 
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constituintes, a quem devem prestar estreitas contas de seu procedimento nas 

assembléias (mandato imperativo). 

 A crise da democracia representativa atual se instala e está presente mesmo no 

cidadão que Rousseau fizera rei na ordem política e que agora, acaba se alienando no 

partido ou no grupo, a que vinculou seus interesses.  

 Dessa abdicação de vontade, imposta pelas condições diferentes da sociedade 

industrial do século XX, resultou enorme predomínio das categorias intermediárias, 

aquelas precisamente que Rousseau talvez com genial intuição precursora se aporfiara 

obstinado por eliminar de toda interferência na organização de um poder democrático. 

 Em alguns sistemas, são estes grupos de pressão mais importantes que os 

partidos políticos e se fazem portadores verdadeiros e inevitáveis daquela vontade, 

convertida, através de atos legislativos, em suposta expressão do “bem comum”, da 

“vontade popular”, do “interesse geral” (Bonavides, 2006, p.233-234). 

 A identidade representante-representado se torna a nova ilusão do sistema 

representativo, uma vez que não fala a vontade popular, fala a vontade dos grupos, 

falam seus interesses.  
“Com a presença inarredável dos grupos, o antigo sistema representativo 
padeceu severo e profundo golpe. Golpe que fere de morte também o 
coração dos sentimentos democráticos, volvidos para o anseio de uma 
‘vontade geral’, cada vez mais distante e fugaz. Daqui poderá resultar, pois o 
colapso total e frustração inevitável de todas as instituições representativas 
da velha tradição ocidental. (...) A representação e os governos são apenas a 
superfície que oculta as forças vivas e condicionantes do processo 
governativo, forças que jazem quase sempre invisíveis ao observador 
desatento. Toda razão tem Charles E. Gilbert quando sustenta que de último 
os mais importantes problemas da representação provavelmente se acham no 
interior dos grupos e não nos governos. Têm sede, portanto nos chamados 
grupos de pressão” (Bonavides, 2006, p.234-235). 
 

 Os grupos de pressão, que nos Estados Unidos se cristalizaram em organizações 

estáveis, os chamados lobbies, autênticos escritórios com sua atividade regulada em lei, 

buscam uma decisão favorável e usam dos meios mais variados para alcançar este fim. 

Sua técnica de ação compreende desde campanhas publicitárias, da simples persuasão 

até a corrupção e, se necessário, a intimidação (algo que pode ser visto no Brasil 

assolado por escândalos envolvendo multinacionais e contratos licitatórios fraudulentos, 

até promulgação de leis que as beneficiem).  

 O trabalho dos grupos de pressão tanto se faz de maneira direta como de maneira 

indireta e oculta. A pressão deles recai principalmente sobre a opinião pública, os 
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partidos, os órgãos legislativos, o governo e a imprensa. Um exemplo pode ser visto no 

lobby armamentista em prol do governo Bush nos Estados Unidos, denunciado por 

Michael Moore em seu filme Fahrenheit 9/11 e Tiros em Columbine. 

 Segundo Bonavides em seu livro Ciência Política, a opinião pública é 

“preparada” e se for o caso “criada” para dar respaldo de legitimidade à pretensão do 

grupo, que esperava ver facilitada sua tarefa e por essa via indireta (apoio da opinião) 

lograr o deferimento dos favores impetrados junto dos poderes oficiais competentes 

(Bonavides, 2006, p.467).  

 O grupo mobiliza rádio, imprensa (um exemplo seria revistas de circulação 

nacional), televisão e por meios declarados ou sutis exterioriza a propaganda de seus 

objetivos, quer pela publicidade remunerada, quer pela obtenção da condescendência e 

simpatia dos que dominam aqueles meios. Produzido o clima de apoio, ao grupo se lhe 

depara a autoridade pública já favoravelmente predisposta aos seus interesses. 

 Paulo Bonavides explica como o grupo de pressão pode exercer pressão sobre os 

partidos: 
“A pressão sobre os partidos visa de preferência aos parlamentares de modo 
individual. O lobbyist ou agente parlamentar do grupo procura convencer o 
deputado das boas razões de um projeto de lei, oferece-lhe farto material 
demonstrativo de que se trata de matéria de superior interesse 
público,ministra-lhe os argumentos para o debate ou a justificação de voto e 
torna claras as implicações que a posição por ele adotada poderá ter no 
futuro de sua carreira parlamentar. 
Se este recursos porém falham e o representante não se mostra dócil à 
técnica de persuasão do grupo, poderá este empregar meios extremos que 
vão de suborno à intimidação. Uma campanha de incompatibilização do 
deputado com suas bases eleitorais é arma de que os grupos se valem em 
alguns países contra parlamentares recalcitrantes (Bonavides, 2006, p.467-
468)”. 
 

 Diante de tal quadro nota-se a instrumentalização do principio da identidade que 

atende aos interesses desses grupos que estão governando a chamada sociedade de 

massas e lhe negam a vocação democrática, O representante torna-se, cada vez mais 

comissário, cada vez menos representante. 

 O professor José Luiz Quadros de Magalhães alerta para uma situação fática 

dessa crise: 
“Hoje, em várias democracias representativas, vende-se um representante 
como se vende um sabão em pó. Quem fabricar melhor seu representante, 
tiver mais dinheiro para contratar uma boa empresa de” marketing “e 
conseguir muito tempo de mídia, conquista e mantém o poder. Nos Estados 
Unidos, um Senador democrata gastou 60 milhões de dólares para se eleger 
nas eleições de 2000. Nos EUA o salário de um Senador é de 150.000 
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dólares ano, para um mandato de seis anos. (informação disponível no site” 
cnnenespanol.com “em Dezembro de 2000). Quais interesses sustentam este 
Senador? Quem ele representa? O povo? Hoje se sabe que na” grande 
democracia do norte”, só tem chance de chegar ao poder quem tem atrás de 
si os milhões de dólares das mega corporações da indústria armamentista, da 
indústria de tabaco, da indústria farmacêutica e outras” (Magalhães, 2004). 

 

Greg Palast em seu livro A melhor democracia que o dinheiro pode comprar  no 

mesmo quadro em que se visualiza a atual crise democrática, faz denúncias envolvendo 

o desvirtuamento do processo americano com a exclusão de eleitores, financiamento de 

campanha e o completo silêncio da mídia a este respeito: 
“Cinco meses antes da eleição de novembro de 2000, o governador Jeb 
Bush, da Flórida, eliminou 57 mil nomes do registro de eleitores, supostos 
criminosos impedidos de exercer o direito de voto. A maior parte inocente, 
mas culpada porque era negra. [...] Coincidentemente mais de 90% dos 
eleitores votavam no partido democrata (...). 
O congresso americano aprovou a reforma sobre o financiamento das 
campanhas eleitorais. O nosso presidente referendou-a. O processo eleitoral 
está ‘reformado’. Bush assinou outra lei prometendo encarcerar os maus 
elementos ligados a empresas. No entanto, se observarmos com atenção, a 
reforma consiste em duplicar o valor das chamadas contribuições ‘pesadas’ 
que os políticos podem legalmente receber, eliminando apenas as 
contribuições ‘leves’ (...) 
Por que histórias assim ou pouquíssimas delas apareceram na grande 
imprensa?Considere a história sobre a roubalheira na eleição americana. Nos 
Estados Unidos, os editores olharam para os pés e saíram assobiando, na 
esperança que a coisa sumisse” (Palast, 2004, p.13-17). 

  

2  UMA PROPOSTA DADA PELA DOUTRINA: O AUMENTO DA 

UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE DEMOCRACIA DIRETA. 

 Diante das considerações expostas, cumpre, por conseguinte, analisar a solução 

dada pela maioria da doutrina para a presente crise da democracia representativa.  

 No tocante à crise da democracia representativa, uma idéia comum, sempre está 

presente na grande maioria da doutrina, que afirma que a solução para a crise da 

democracia representativa passa justamente por criar ou utilizar cada vez mais 

instrumentos que possibilitem a participação direta dos cidadãos. Dar voz a uma 

democracia participativa. 

 O livro Teoria da Democracia Participativa (Por um Direito Constitucional de 

luta e resistência. Por uma Nova Hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade) 

de Paulo Bonavides vem defender a efetivação de uma democracia participativa em 

larga escala, com a utilização de instrumentos de democracia direta diante da atual crise 

da democracia representativa. 
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 Segundo o autor, a democracia participativa transladaria um centro de gravidade 

do regime, que repousaria sobre as formas representativas oligarquizadas, desagregadas, 

corrompidas e degradadas, para as formas políticas de maior intervenção, presença e 

participação direta do elemento popular, o qual imprime, assim, um grau superior de 

legitimidade às decisões fundamentais de governo (Bonavides, 2003, p.2).  

A democracia participativa seria direito constitucional que teria vindo politizar a 

legitimidade e reconduzi-la à bandeira de liberdade de povos, pois uma legitimidade 

formal despolitizada, procedimental, que não tivesse conteúdos valorativos só atenderia 

aos desígnios do neoliberalismo. 

Para tanto Bonavides defende uma nova hermenêutica que se funda em 

elementos valorativos, cuja supremacia faria chegar à democracia participativa. Seria 

uma “democracia das massas não das elites”. (Bonavides, 2003, p.38). 

 A teoria professada já teria um gérmen na Constituição de 1988, segundo 

Bonavides, e se encontraria no art.1º e seu parágrafo único, relativo ao exercício direto 

da vontade popular, bem como no art. 14, onde as técnicas participativas se acham 

enunciadas, a saber: o plebiscito, o referendum e a iniciativa popular. Entretanto, a 

aplicabilidade dessas técnicas, segundo o referido autor, teria sido bloqueada e negada 

ao povo, à nação, à soberania,por obra de um esbulho (Bonavides, 2003, p.41). 

 Segundo Paulo Bonavides outro elemento caro a democracia participativa seria 

combater a mídia atual, principal obstáculo à democracia participativa, pois se trataria 

de uma mídia que está nas mãos da classe dominante.  

“É a mais irresistível força de sustentação do status quo e de seus governos 

conservadores, impopulares, injustos e reacionários” neste sentido Bonavides propõe 

que a mídia seja democratizada, protegida mediante dispositivos constitucionais que lhe 

assegurem a legitimidade no exercício de suas funções e deveres sociais, este seria o 

primeiro dos pressupostos da democracia participativa (Bonavides,2003, p.47). 

Valendo-se da mídia domesticada, da mídia submissa, o poder executivo 

corromperia a democracia representativa, e corromperia também, com muito mais 

intensidade e desfaçatez, a democracia participativa e seus mecanismos plebiscitários. 

 Em suma, Bonavides assevera que: 
“O arbítrio do Executivo, as omissões do Judiciário e a falência do 
Legislativo criaram um falso Estado Constitucional e uma falsa democracia 
representativa. Não há Estado constitucional nem democracia representativa 
num País que durante dez anos, desde da promulgação de sua Carta Magna, 
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se tem governado por mais de quatro mil medidas provisórias! É uma 
ditadura constitucional que faz inveja aos generais da ‘redentora’ de 1964” 
(Bonavides,2003, p.218-219). 
 

 A crise no âmbito interno se faz presente de forma clara no Executivo e no 

Legislativo, o autor assegura que: 
“Em verdade, não é democrático um governo cujo Executivo legisla 
mediante medidas provisórias, quase sempre de teor manifestamente 
inconstitucional.Tampouco é democrático um Legislativo que, por ação ou 
omissão, tem levantado óbices à consolidação do regime democrático. Por 
ação, quando se houve com parcimônia e timidez no alargamento da 
participação através do emprego dos mecanismos plebiscitários e, por 
omissão, quando, durante cerca de dez anos, retardou a legislação 
disciplinadora dessa participação, prevista no parágrafo único do art. 1º e no 
art. 14 da Constituição” (Bonavides, 2003, p.85).   
 

 Toda esta crítica e essa contextualização, o autor faz para fundamentar a 

necessidade da democracia participativa aliada à sua visão de Estado Social. O Estado 

Social e a democracia estariam em conformidade. 
“O Estado Social, em seu mais subido grau de legitimidade,será sempre, a 
nosso ver, aquele que melhor consagrar os valores de um sistema 
democrático. Valores que se prendem na sua expressão participativa a 
mecanismos tais como a iniciativa, o plebiscito, o referendo e o veto popular 
(Bonavides, 2003, p.159) 
“Estado Social e democracia participativa são dois conceitos afins que nos 
resta examinar, duas categorias valorativas em estado de mutuo 
entrelaçamento, sem os quais não é possível às nações do Terceiro Mundo 
saírem economicamente do atraso e do subdesenvolvimento e politicamente 
da instabilidade e das ditaduras (...) 
A queda do Estado social no Terceiro Mundo é, por igual,a queda da 
democracia participativa, a renúncia e abdicação dos programas da 
Constituição dirigente, a impossibilidade de transpor a crise que ora o 
flagela, enfim, o crepúsculo de um Estado no qual se haviam colocado todas 
as metas de positivação dos direitos fundamentais da segunda, da terceira e 
da quarta dimensões, a saber, os direitos sociais, o direito ao 
desenvolvimento e, de último, na escala mais avançada e prospectiva, o 
direito à democracia” (Bonavides, 2003, p.187-188). 

 
 Enfim, para o autor, os juristas neoliberais são conservadores; os juristas sociais, 

ao revés, criativos e renovadores; aqueles ficam a metodologia clássica, estes criam a 

Nova Hermenêutica; aqueles se comportam nos conceitos como juristas do Estado e só 

secundariamente da Sociedade; estes, ao contrário, tendem a buscar o direito nas suas 

raízes sociais e desertam o formalismo rigoroso dos positivistas da norma (Bonavides, 

2003, p.164). 

 Bonavides destaca que: 
 “Urge outra vez fazer legítima a lei, repolitizada pela legitimidade; tal 
repolitização, todavia, unicamente ocorre, a esta altura da crise nas 
instituições do Estado brasileiro, mediante recurso à introdução eficaz dos 
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mecanismos plebiscitários da democracia participativa de primeiro grau, que 
é a democracia direta ou semi-direta” (Bonavides, 2003, p.282). 
 
 

 Repolitizar a legitimidade, informa o referido autor, equivale a restaurá-la, ou 

seja, desmembrá-la dessa legalidade onde ela na essência já não existe, porque o povo 

perdeu a crença e a confiança na república das medidas provisórias e na lei dos corpos 

representativos, cada vez mais em desarmonia com sua vontade, suas aspirações, seus 

interesses existenciais (Bonavides, 2003, p.288). 

 Bonavides, afirma que a democracia, o direito à informação e o direito ao 

pluralismo são direitos de quarta geração, contudo a democracia positivada, enquanto 

direito da quarta geração, haveria de ser necessariamente, uma democracia direta. 

Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e 

legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do 

sistema (Bonavides, 2003, p.358). 
  
Com o progresso, incremento e expansão dos meios eletrônicos de 
comunicação, o processo eleitoral direto deixou de ser mistério para a nação, 
que pode plebiscitar, por meio de consultas populares instantâneas, todas as 
grandes decisões de interesse nacional, todos os problemas de soberania 
afetos à necessidade de soluções imediatas e legítimas, bem como referendar 
leis ordinárias ou emendas constitucionais do mesmo alcance político, social 
e jurídico daquelas decisões” (Bonavides, 2003, p.345).  

 

 3  RISCOS DA UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRETA 

OU DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PARA A PRÓPRIA DEMOCRACIA.  

Após analisar a democracia participativa, seus aspectos, sua implementação, 

conforme a teoria constitucional da democracia participativa de Paulo Bonavides, 

cumpre destacar os riscos da utilização de mecanismos de democracia direta ou da 

democracia participativa para a própria democracia 

 Para tanto o pensamento de Menelick de Carvalho Netto é capaz de elucidar com 

a devida profundidade o tema. 

Menelick argumenta que para se compreender a democracia participativa ou 

democracia direta deve-se retomar as considerações sobre as características da ciência. 

Ele afirma que, quem se propuser definir ciência, qualquer definição de ciência, 

passaria pela afirmação da concepção oposta até pouco tempo atrás. “Saber científico é 

aquele saber que se sabe precário, provisório, datado, refutável” (Netto, 2003, 

informação verbal). 
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“Eu faço ciência quando eu exponho meus argumentos, minha 
argumentação à refutação. É por isso, mesmo o saber científico é sempre 
aprimorável. Ele não é dogmático, não é fechado sob si mesmo, ele não é 
uma religião, ele não é uma ideologia, ele é um saber que se oferece à crítica 
ao contrário desses outros discursos, portanto, um saber só é científico se ele 
puder ser refutado”.(Netto, 2003, informação verbal). 
  
 

A refutabilidade, segundo o autor, é um critério básico desse saber e saber-se-ia 

hoje que só se sabe na medida em que se constrói não saberes. Qualquer conhecimento 

requer redução de complexidade. Chega-se a um poder tal de lidar com variáveis, fazer 

análises tão complexas que se pode assumir, sem medo algum, o fato de que todo 

conhecimento por maior que seja o número de variáveis que se considere em uma dada 

análise é desconhecimento. Porque é simplificação, é redução de complexidade, 

portanto, sempre que se vê muito bem certo aspecto é porque está se ficando cego a 

outros.(Netto, 2003, informação verbal) 

Menelick faz todo esse longo intróito para poder dizer a complexidade que o 

Direito Constitucional tem que lidar hoje. Ele tem que lidar com o próprio 

desconhecimento que o próprio Direito Constitucional gerou. Se ele promoveu e ele 

promove, isto será visto ao final exatamente da abordagem do conceito de democracia 

participativa. 

 Menelick faz a seguinte assertiva: “é claro que eu posso ver que a democracia se 

é participativa ela pode ser uma ditadura” . Para desenvolver esta tese, Menelick lembra 

a importância de Schmitt que escreve a teoria da constituição, para rever toda a doutrina 

clássica do Direito Constitucional e, por fim, a vira do avesso(Netto,2003, informação 

verbal).  

Recuperando toda a tradição constitucional, Schmitt vai dizer algo, segundo 

Menelick que vai parecer um absurdo. Schmitt pergunta o que seria a chamada 

democracia representativa. Como grande constitucionalista que era, Schmitt sabia da 

tradição constitucional moderna e do seu grande problema entre o enfrentamento de 

duas tradições de forma absolutamente constante até então.(Netto, 2003, informação 

verbal) 

Essas tradições, segundo Menelick, se antagonizavam de uma forma extrema na 

Revolução Francesa. De um lado se encontra, por exemplo, Rousseau e os jacobinos 

que defendem a idéia grega de democracia, que os cidadãos sejam cidadãos 

reconhecidos como tal e que participem de absolutamente todas as decisões vinculantes 
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para aquela comunidade, que tudo seja decidido à base de plebiscitos, referendos, 

democracia é a idéia da identidade governante e governado.  

Do outro lado, a facção gerundina, tendo como principal nome Emmanuel 

Sieyès. Sieyès defende claramente em oposição a democracia, o que ele chama governo 

representativo. O governo representativo nasce nas assembléias de Estado, nas 

assembléias de estamentos, nas representações de cada corporação de ofício de cada 

cidade, é apropriada pelos burgueses, é revista a idéia de mandato como mandato 

privado, para a idéia do mandato de direito publico, no sentido de que aquele sujeito 

representa o todo da nação e não especificamente quem os elegeu. 
“É uma idéia de origem medieval e que se opõe radicalmente à idéia de 
democracia porque ou se tem governo representativo ou se tem é identidade 
governante governado. Se eu tenho a representação, eu tenho alguém que 
atua em meu nome, no meu lugar, me representando e não sou eu mesmo 
atuando ali. Schmitt afirmar que esta nova realidade deriva do fato de que as 
pessoas votam, porque até a época de Schmitt, até o final da primeira guerra 
mundial na maior parte dos países, com raríssimas exceções antes disto, 
votavam aqueles sujeitos que tinham uma renda significativa para poder 
participar do jogo político. E para ser votado os requisitos censitários eram 
ainda maiores” (Netto, 2003, informação verbal). 

 
Schmitt vai denunciar nessa concepção democrática algo contraditório, de um 

lado a existência do princípio da identidade governante-governado, oriundo da 

antiguidade e do outro o princípio da não identidade ou do princípio da representação, 

oriundo da Idade Média.  
“É a partir desse momento que é possível falar em democracia direta, em se 
utilizar inclusive, retoricamente, de instrumentos de plebiscito e o referendo 
para se dizer que a democracia era uma democracia mais democrática se ela 
viabilizasse através de mecanismos como esses. A participação direta dessa 
cidadania ampliada com a ampliação do direito de voto” (Oliveira, 2003, 
informação verbal). 

 
Com o final da primeira guerra mundial inaugura-se uma sociedade radicalmente 

diferente, uma sociedade de massas. A política se torna não mais um jogo político 

elitista do século XIX, do qual participam apenas a melhor sociedade, a mais rica, a 

mais culta, mas agora todos participam da política. 

Schmitt vai dizer que por definição uma massa sente, ela não pensa. A massa 

participa da política e massa é manipulação. É uma criança solta numa noite escura. Ela 

é capaz de ter medo, é capaz de ter amor e é óbvio que Schmitt está escrevendo numa 

época que corresponde, por exemplo, à ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo 
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na Itália, do totalitarismo soviético, de regimes de massa (Netto, 2003, informação 

verbal). 

Para a massa, o governo representativo é uma doença do Estado, eles só vêem 

nas diferenças partidárias, a elite sedenta de privilégios e poderes e dinheiro público. Se 

digladiando para ver quem privatiza primeiro a questão pública. É preciso um partido 

único, um líder forte, só assim eu posso ter democracia no século XX, diz Schmitt, a 

única possibilidade de democracia numa sociedade de massas é a ditadura. 

A democracia não é identidade governante-governado. Se democracia é 

identidade governante-governado, a única possibilidade numa sociedade de massas em 

que todos votam é a manipulação feita por um líder. Um líder que detenha os meios de 

comunicação e que possa mexer com o sentimento público, um líder carismático, ele 

pode fazer com que o povo se identifique com ele e aí eu tenho identidade governante-

governado novamente num Estado Forte, em um que pode atuar, realizar seus fins 

(Netto, 2003, informação verbal). 

A tradição democrática, vai afirmar Menelick, por exemplo, na qual Schmitt se 

insere, pensando a soberania popular e como dar construção a ela, recai em fatos como 

o de Hitler na Alemanha nazista que teve todo o apoio popular, governou o tempo 

inteiro com o máximo apoio popular. Diante de um fato como este pode-se dizer que 

houve democracia? Fica a questão: será que a democracia pode ser ditadura? 
“Será que se nós decidirmos que vocês da segunda fileira devem ser mortos, 
é uma decisão válida? E todos nós nos convencemos disto. E pior, eu ainda 
posso criar algum mecanismo na discussão, alguns argumentos, que talvez 
até alguns de vocês convençam, que até devem mesmo, desde que não seja 
você, mas seu vizinho, por algum outro motivo. Será que isso é válido? 
Esse é o problema no qual nos defrontamos depois dos excessos da segunda 
guerra mundial. É claro que usar Hitler e nazismo é fácil. Mas os absurdos 
não se restringiram a esse tipo de fronteira. Na União Soviética absurdos tão 
graves quanto, nos EUA absurdos tão graves quanto. O campo de 
concentração de alemães, americanos, japoneses-americanos, a própria 
experiência talvez tão trágica como teve Hiroshima, Nagasaki, experiências 
extremamente brutais onde este projeto foi levado às últimas conseqüências” 
(Netto, 2003, informação verbal). 
 
 

Se o direito é visivelmente violência, vai afirmar Menelick, a única forma dele 

ser aceitável é que essa violência seja auto violência. É por isso, que não existirá na 

modernidade, nenhum regime político que não se afirme democrático.  

Portanto, a palavra democracia significa um desafio, uma palavra gorda, um 

palavra que significa demais e que portanto pode não significar nada. Não estabelecer 
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diferença alguma. Uma palavra que é perigosa. Um desafio portanto para o próprio 

Direito Constitucional, a palavra democracia, a palavra povo, a palavra soberania 

popular são palavras que sofreram imensos abusos e que portanto tem que ser 

trabalhados pela doutrina constitucional atual, dentro daquele risco que todo 

conhecimento é desconhecimento.(Netto, 2003, informação verbal) 

Menelick de Carvalho vai afirmar que após o fracasso do Estado Social, não se 

pode mais acreditar, como no passado, que o público é estatal, que o privado é egoísmo. 

 Para todos seria evidente, que o Estado pode ser privatizado por uma 

administração e que a sociedade civil organizada pode e deve fazer o controle da coisa 

pública.  

 Direito Constitucional não é inimigo do Direito Civil, mas pelo contrário, não se 

tem um sem o outro. Não há publico sem que haja o privado, no sentido que sempre que 

se desconhece a dimensão privada se está privatizando o público. Da mesma forma que 

não se pode pensar público sem o privado, se privado não é direito a egoísmo, mas 

direito à diferença numa convivência pública e de respeito a essa diferença. O privado 

defende o público até para ser privado, da mesma forma que o público não é público, já 

é privatizado se ele não reconhece as diferenças (Netto,2003, informação verbal). 

Tudo isso Menelick argumenta para afirmar que não se tem democracia sem 

constitucionalismo, nem constitucionalismo sem democracia, é preciso separar as 

antigas tradições constitucionais que colocam essas dimensões em oposições 

antagônicas, como faz Paulo Bonavides. 

Neste sentido, Habermas vai afirmar que o Direito legitima-se como meio para a 

garantia equânime da autonomia pública e da autonomia privada.  As tradições da 

filosofia política moderna, contudo, não conseguiram dirimir a tensão entre a soberania 

popular e direitos humanos, entre “liberdade dos antigos” e “liberdade dos modernos”. 

Por um lado, o republicanismo dá primazia à autonomia pública e, por outro, o 

liberalismo dá primazia aos direitos  humanos. 

A coesão interna entre Estado de Direito e democracia foi encoberta pela 

concorrência dos paradigmas jurídicos – liberal e de bem-estar social – dominantes até 

hoje na história do constitucionalismo.   

Estado Democrático de Direito, supera essa concorrência entre os paradigmas 

mencionados ao propor a reconstrução dos princípios sob à luz de uma compreensão 
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procedimentalista do Direito. É preciso considerar o procedimento democrático a partir 

da Teoria do Discurso: sob as condições de pluralismo social e cultural, que confere 

força legitimadora ao processo legislativo. Regulamentações que podem pretender 

legitimidade são justamente as que podem contar com a concordância de todos os 

afetados enquanto participantes em discursos racionais, nos termos do “princípio do 

discurso”. 

A democracia participativa não é direito simplesmente direito de voto, não é 

simplesmente a utilização de instrumentos como plebiscito e referendo. 

A única forma de se garantir esta cidadania ativa, uma cidadania consciente de 

seu compromisso ético com sua comunidade é através de desenvolvimento de políticas 

publicas, do reconhecimento de direitos sociais, da disponibilização inclusive por esta 

própria comunidade aos seus membros desses direitos. Só assim é que nós teríamos uma 

cidadania ativa.  

Deve-se incorporar complexidade ao direito constitucional para poder ver que 

absolutamente, todo o contrário é complementar, está em tensão, eu não posso trabalhar 

com um sem trabalhar com o outro. 

Nesse sentido, segundo Menelick todos os autores mais radicais de hoje vão 

trabalhar a questão da democracia participativa como um símbolo. Meramente um 

símbolo. 
“Se tomarmos a constituição de 1988 vamos ver que é muito mais fácil você 
pegar o telefone e ligar para o seu deputado e falar com ele e pedir um 
projeto de lei do que você tentar uma lei por iniciativa popular, mas esse 
símbolo está lá e ele é significativo do que?” (Netto, 2003, informação 
verbal). 

 
Este símbolo, segundo Menelick nos alerta de um perigo, que o plebiscito, a 

democracia participativa é ditadura. Instrumentos de democracia direta são ditatoriais.  

Radicalizando a própria tese de Paulo Bonavides, chega-se ao entendimento de 

que só se teria democracia, capacidade para ser cidadãos republicanos no pleno 

exercício de nossas liberdades políticas, quando o Estado, puder disponibilizar, 

proporcionar essa redistribuição de bens. Quem em nome da própria comunidade irá 

exercer pela então, cidadania ainda não alimentada, não educada, não consciente, a 

soberania. Porque na verdade esta proposta apresenta um paradoxo. Não se é capaz de 

exercer cidadania enquanto não se for alimentado, educado e consciente. 
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No entendimento de Bonavides, caberia à própria comunidade política garantir a 

cidadania ativa. Contudo, pergunta-se quem seria a comunidade política a não ser o 

próprio povo, cidadãos esfomeados, deseducados. 

Novamente a pergunta se faz: Quem exerceria essa cidadania para o povo? Um 

poder moderador, um imperador, ou seu substituto as formas armadas no caso do 

Brasil? Seria a Corte Constitucional? O Supremo assumiria esse papel de uma corte que 

garantiria a tutela dessa cidadania ignorante, deseducada e faminta até que os cidadãos 

fossem capazes de assumir seus próprios destinos?  

Deve-se pensar o conceito de democracia que se constitui e que só se exerce 

através de instituições constitucionais e da idéia de que diferentemente das tradições 

liberais e republicanas, democracia e constitucionalismo são algo que estão em 

intrinsecamente relacionados. Hoje, elas se revelam mais do que nunca como 

complementares, como de mesma importância, interdeterminantes e co-dependentes. 

Só é possível exercer a liberdade política no respeito a essas liberdades 

individuais e só é possível exercer essas liberdades individuais na medida em que elas 

são reconhecidas publicamente através do exercício dessas liberdades políticas. A 

própria discussão, como o próprio professor Menelick diz acerca das políticas públicas 

que poderão ou não reverter para o aprofundamento do exercício dos direitos 

fundamentais não são questões que devem ser atribuídas a uma burocracia qualquer que 

seja, a um grupo de especialistas qualquer que seja, mas a própria cidadania. Essa é uma 

responsabilidade dos cidadãos. 

Os próprios cidadãos são os que, no seu processo histórico de aprendizado 

democrático, deveriam assumir o papel de determinar quais seriam estas políticas que 

vão garantir ou não, (toda política tem seus riscos) o aprofundamento desses direitos.  

Novamente retomando a tese da democracia participativa, a proposta do 

professor Paulo Bonavides de democracia participativa, revela justamente este paradoxo 

de que nós não podemos apelar para ninguém, nem para Deus, nem para o imperador, 

nem para as forças armadas, nem para o STF.  

A democracia, vão dizer os republicanos, ela não exige, ela talvez não se 

represente, ela não possa ser delegada, mas ela também não pode se fazer realizada 

através dos outros, através de tutores, de regentes.A democracia é justamente uma 

forma de governo, não paternalista, que não apela justamente para essa sensação de 
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filho órfão abandonado, procurando um pai de aluguel, quer seja um imperador, quer 

seja o presidente da república, quer seja as forças armadas, quer seja o Supremo 

Os cidadãos devem assumir a sua própria maturidade, assumir sua co-

responsabilidade com o exercício de suas próprias liberdades e não ficar esperando um 

dia o Estado ou quem quer que seja, ser capaz de lhe proporcionar democracia. 

Democracia não se proporciona. Democracia se exerce, se aprende. Cabe ao cidadão 

resolver o que vai fazer com o isso, ou seja, o que nós vamos fazer com nós mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclue-se que afirmar que o uso indiscriminado dos meios de democracia 

direta é a solução para a questão, adotando-se, inclusive, a democracia participativa em 

todos os níveis, como propõe Paulo Bonavides, é uma proposta que importa em vários 

riscos que devem ser analisados diante de um quadro de grande complexidade. 

Esta posição defensora do Estado Social, desconhece que haja uma coesão 

interna entre autonomia pública e a privada, que estas pressupõem-se mutualmente, sem 

que haja primazia de uma sobre a outra. Desconhece que haja um nexo interno entre 

democracia e direitos fundamentais e que o direito só se legitima como meio para a 

garantia equânime da autonomia privada e da autonomia pública, de direitos individuais 

e de direitos políticos.  

Por fim democracia participativa, representativa, direta ou indireta, independente 

de sua definição, não é possível sem o desenvolvimento de políticas públicas, do 

reconhecimento de direitos sociais, dos direitos humanos. 
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ESTADO DE EXCEÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE UM PARALELO ENTRE 

WEIMAR E O PATRIOTIC ACT AMERICANO. 
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RESUMO 

Os novos desafios do mundo contemporâneo, sobretudo, em razão de movimentos 

terroristas que assolam a humanidade fizeram despontar o estado de exceção como 

verdadeiro modelo de governo na contemporaneidade. O presente estudo cuida de 

analisar o substrato do estado de exceção no constitucionalismo atual. Apresenta-se um 

paralelo entre o contexto da República de Weimar e do Patriotic Act americano. Através 

do trabalho se verifica que em momentos de crise o “rule of law” não deve esvanecer, 

mas se intensificar. Tanto o constitucionalismo como a teoria política devem prever 

mecanismos capazes de transpor ocasiões de emergência sem a ruptura do sistema 

político. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

ESTADO, EXCEÇÃO, WEIMAR, PATRIOTIC ACT. 

 

ABSTRACT 

The challenges in our time, especially terrorist treats, have spurred the exception states 

as the new form of government. The study deals with the states of exception in modern 

constitutional law. It presents a parallel between the context in Weimar and the Patriotic 

Act. Throughout the paper it is shown that in moments of crisis the rule of law should 

not fade, but be strengthened. Both constitutionalism and political theory should 

account for emergency situations without the break-down of the political system. 
                                                 

∗ Procuradora do Estado do Ceará. Mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal do 
Ceará. Estágio em docência na disciplina de Direito Constitucional Econômico na Universidade Federal 
do Ceará. 
∗∗ Advogado da Petrobras. Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. 
Pós-graduando – MBA em Direito Empresarial pela FGV-Rio. 

6505



 

KEYWORDS 

STATE, EXCEPTION, WEIMAR, PATRIOTIC ACT. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade estão a despontar cada vez mais questões relativas aos limites 

do Estado de Direito em face de uma série de novos desafios globais. 

Não se trata de surpresa que esses novos desafios ao constitucionalismo e a 

teoria política moderna estejam a ressaltar a temática do estado de exceção. Sobreleva-

se a questão do que fazer quando há um choque tão grande no sistema político que as 

regras e normas comuns aparentemente perdem qualquer aplicabilidade. 

Através da história do pensamento político, os doutrinadores têm percebido 

a figura do estado de exceção sob diversas óticas, desde uma forma de defesa do Estado 

de Direito em situações de extremo perigo até mesmo como um prelúdio de uma 

ditadura. 

Assim, uma abordagem interessante do tema é a percepção da noção do 

estado de exceção em Weimar e, sua ocorrência na contemporaneidade, cujo 

acontecimento emblemático trata-se da enactment do Patriotic Act americano.  

No capítulo inicial, será tratado o estado de exceção. No capítulo seguinte, 

verificar-se-á como repercutiu em Weimar a adoção de um estado de exceção. Ato 

contínuo será discutido o Patriotic Act americano e seus reflexos. Com o intuito de 

traçar um paralelo entre Weimar e os EUA será realizada uma análise crítica. 

 

1. ESTADO DE EXCEÇÃO 

 
Antes de adentrar o estudo do estado de exceção convém apontar as 

diretrizes de um Estado de Direito. 
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Remete-se a Robert Von Mohl e Lorenz Stein, em meados do século XIX, a 

utilização do termo Estado de Direito (Rechsstaat) na ciência política alemã.1 Nelson 

Saldanha esclarece: “Ao que consta, a expressão Rechsstaat (Estado de Direito) surgiu 

com Robert von Mohl, que em 1832 publicou o volume inicial de sua obra Die 

Polizeiwisseschaft nach den Grundsaetzen des Rechtstaates (A ciência política baseada 

no Estado-de-Direito).”2

Como se propõe no presente ensaio a tratar do estado de exceção em dois 

pontos históricos, em Weimar e na atualidade, cumpre esclarecer o que seja Estado de 

Direito nestes dois momentos, seguindo a  orientação da escola de Cambridge3 que 

sobreleva a necessidade de contextualização histórica dos conceitos estudados 

passaremos às concepções contemporâneas aos conceitos abordados. “Definir Estado 

de Direito significa definir tudo o quanto se relaciona com a recente história das 

instituições jurídico-constitucionais.”4

O Estado de Direito ambientado em 1919, ano da Constituição de Weimar 

consistia na transição entre o Estado de Direito individual e o social. Neste, o Estado 

deve não só defender o indivíduo, mas também atuar para que os direitos sejam 

prestados. Preconiza-se uma atuação positiva do ente estatal. 

O Estado de Direito, hodiernamente, é percebido como um Estado 

Democrático de Direito, no qual o Estado não pode se limitar a atuar, esta atuação há de 

efetivamente gerar transformações sociais. Os Direitos Fundamentais não devem apenas 

ser resguardados, mas promovidos pela Administração Pública. Está pautado, 

doutrinariamente, nos seguintes princípios5: 

                                                 
1 BILLIER, Jean-Cassien; MARYOLI, Aglaé. História da Filosofia do Direito. Tradução de Maurício de 
Andrade. São Paulo: Manole, 2005, p. 248. 
2 Formação da Teoria Constitucional. 2 ed., at. e ampl. Rio de Janeiro-São Paulo, Renovar, 2000, pág. 28. 
3 Também conhecida como contextualismo lingüístico do qual John G. A. Pocock é um dos fundadores e 
principais teóricos, e, Quentin Skinner é apontado como um dos maiores expoentes. “Poderíamos resumir 
a posição epistemológica compartilhada por Pocock e Skinner como sendo aquela orientada pela máxima 
de que para se entender os textos de teoria política do passado é necessário que se leve a sério os 
significados que eles tinham em seu contexto histórico original.” (HISTÓRIA DOS CONCEITOS: 
debates e perspectivas. JASMIM, Marcelo Gantus; FERES JÚNIOR, João (orgs). Rio de Janeiro, Editora 
PUC-Rio, Edições Loyola, IUPERJ, 2006, p.) 
4 MAFFINI, Rafael. Princípio da Proteção Substancial da Confiança no Direito Administrativo 
Brasileiro. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p. 41. 
5 FRANCA FILHO, MARCÍLIO TOSCANO. A Alemanha e o Estado de Direito: Apontamentos de 
teoria constitucional comparada. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 34 n. 133 jan./mar. P. 109-
120. 1997. 
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1. princípio da constitucionalidade, a base do Estado se consubstancia na 

legitimidade da Constituição que deve emanar do próprio povo, modelando e 

delineando toda a atuação estatal;  

2. princípio democrático, o regime de governo deve ser representativo, 

pluralista e participativo; 

3. princípio dos direitos fundamentais, isto é, direitos sociais, individuais, 

coletivos e culturais formam um núcleo constitucional que não podem ser subtraídos 

nem restringidos; 

4. princípio da divisão e independência dos poderes estes devem ser 

atribuídos de modo a criar um sistema de freios e contrapesos capaz de exercer 

limitações mútuas; 

5.  princípio da justiça social como diretriz das ordens econômica e social e 

como atividade concreta nos serviços de seguridade e assistência social; 

6. princípio da segurança jurídica. 

O Estado de Direito inaugurado com os primeiros códigos tinha por fim 

assegurar a liberdade individual e a propriedade. Atualmente, na noção do Estado Social 

e Democrático desponta através de um intervencionismo estatal a busca de assegurar 

justiça social. 

Assim, pode-se dizer que o Estado de Direito é a forma usual do estado em 

momentos de paz e normalidade. Porém, esse mesmo estado não pode subsistir em 

situações onde a própria ordem constitucional se mostra incapaz de contornar conflitos 

ou manter a ordem político-social. 

Nesse ponto surge a figura do estado de exceção, que pode ser visto como 

forma momentânea de governar prevista na própria Constituição em que se permite 

afastar direitos individuais, sociais e políticos protegidos no intuito final de manter estes 

mesmos direitos e o próprio Estado. A ordem constituída prevê mecanismos para 

manutenção de suas estruturas abrindo mão das mesmas, temporariamente.  

Convém fazer pequena digressão para esclarecer que, apesar de divergências 

doutrinárias, há diferença entre estados de emergência e de exceção. Estados de 

emergência ocorrem quando há uma perturbação da ordem social tal como desastres 

naturais, conflitos localizados, etc. Perceba-se que apesar da gravidade da situação, a 
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ordem jurídico-constitucional não é colocada a teste, não há uma falência das 

instituições abstratamente consideradas.  

Por sua vez, o estado de exceção ocorre quando os poderes instituídos 

encontram-se abalados, situações como revoluções, guerras civis e falência generalizada 

da legitimidade das instituições frente ao corpo social. A própria existência institucional 

do estado passa a se desfazer. 

No presente trabalho, usar-se-á as expressões emergência e exceção de 

forma indistinta, porém sempre relacionadas à segunda das acepções acima apontadas. 

Passe-se à lição de Konrad Hesse, em Grundzüge des Verfassungsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, in verbis:  

“Um estado de exceção verdadeiro ou, como hoje soa a designação 
predominantemente empregada, ‘situação de emergência estatal’, nasce em 
todos os perigos sérios para a existência do Estado ou a segurança e ordem 
pública, que não podem ser eliminados pelos caminhos normais previstos 
pela Constituição, senão cujo rechaço ou eliminação somente com meios 
excepcionais é possível.”6

 

Tal definição, porém, é insuficiente para a correta compreensão da temática, 

cumpre então indagar que teóricos podem ser apontados como precursores do estado de 

exceção? O que seria propriamente este estado? Estes são alguns questionamentos para 

os quais se busca resposta nesta breve exposição. 

Na história da teoria e filosofia política sempre existiu uma constante 

preocupação com o que fazer quando a ordem política é tão fortemente abalada que os 

próprios limites de governabilidade são postos a teste. 

Mesmo Aristóteles em sua obra “Política” já identificava que um ditador 

eleito teria o dever de restaurar a ordem interna e rechaçar os inimigos externos. Nesse 

mesmo sentido, em Roma, a ditadura se mostrou uma forma eficiente para contornar 

períodos de crise e para lidar com severas ameaças às instituições republicanas.  

Contudo, em Roma, essa idéia de um ditador, de um “governo” com poderes 

ampliados para lidar com um “estado de exceção” a ordem normal, abriu espaço para a 

falência da própria república e instituição do império, como que antevendo os 

ensinamentos de Maquiavel quanto ao assunto. 

                                                 
6 Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 526. 
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O pensador italiano adverte que em uma em república bem ordenada, não 

deveria nunca ser necessário recorrer a medidas fora da constituição, pois apesar de 

serem efetivas no momento, são prejudiciais à estabilidade da própria ordem social em 

longo prazo. Maquiavel já apontava para o fato de que a república deveria possuir 

normas prevendo medidas para estados de exceção, preconizando assim, a idéia de uma 

constituição que possuiu previsões para assegurar sua própria sustentabilidade. 

Outra linha de pensamento que merece destaque é a visão do absolutismo 

monárquico, ao indicar que o Monarca apenas deveria prestar contas a Deus, é criada 

uma situação de uma irresponsabilidade estatal, com a ausência de limites para a 

atuação do monarca em tempos de crise. 

Diferentemente, dos tradicionais estados monárquicos, nas democracias 

constitucionais eventos como a suspensão da separação de poderes e supressão de vasta 

gama de garantias individuais para lidar com situações de exceção demandam um maior 

grau de justificação das medidas adotadas. Além disso, tais medidas, devem se 

consubstanciar numa forma de preservar em longo prazo as próprias instituições e 

garantias que estão a violar. 

Antes do século vinte, as constituições escritas não se preocupavam 

especificamente em delinear os contornos de um estado de emergência. Tomando como 

exemplo a Constituição Americana, temos que a mesma, faz referência a estados de 

rebelião e insurgências, porém estabelece que o writ of habeas corpus, não pode ser 

suprimido, a não ser quando for necessário para a segurança pública. A mesma 

constituição não esclarece maiores detalhes quanto a forma de um eventual estado de 

exceção, apenas apontando uma série de poderes ao Congresso e ao Presidente 

(commander-in-chief).  

Os Estados tem adotado um sistema constitucional para situações 

emergenciais que consiste no “...conjunto ordenado de normas constitucionais, que, 

informadas pelos princípios da necessidade e da temporariedade, têm por objeto as 

situações de crises e por finalidade a mantença ou o restabelecimento da normalidade 

constitucional”.7

                                                 
7 SANTOS, Aricê Moacyr Amaral apud SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 14 ed. rev. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 693. 
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O professor Canotilho8 traça características básicas que as normas que 

prevêem estado de exceção costumam traçar para situações de crise.  

Segundo o autor português, normalmente, as constituições se limitam a 

indicar os órgãos competentes para tomada de providências em situações excepcionais 

os quais atuarão no pronto restabelecimento da ordem vigente.  

O executor da medida de exceção passa a atuar com plenos poderes. Isto é, 

há previsão para que o poder executivo se sobreponha aos demais poderes. 

Consistem em previsões abertas que devem ser vistas como eficientes e 

perigosas. Eficientes em razão de sua celeridade. Perigosas por abrirem margem a 

abusos, principalmente, porque o sistema de freios e contrapesos é totalmente 

desestruturado “...the state of exception is dangerous precisely because it is so subject 

to abuse”9. São exemplos o art. 1610 da Constituição francesa de 1958 e o art. 48 da 

Constituição de Weimar11.  

Há ainda a hipótese de o constituinte procurar antever todas as situações de 

crise capazes de justificar a adoção de medidas de exceção. Esta formatação tem o 

inconveniente de não ser possível arrolar todas as experiências dando, assim, margem a 

uma ruptura da ordem caso não seja possível a adoção de medidas excepcionais para 

restabelecimento da estrutura vigente. Aponta-se este modelo na Constituição 

Portuguesa de 1976 (art. 19), na Constituição de Bonn, na Grundgesetzanderung de 

1968 (art. 115 ss.), na Constituição sueca (parágrafo 50 da “forma de Governo de 

1809”), na Constituição espanhola de 1978 (art. 116) e, na Constituição brasileira de 

1988 (nos arts. 136 e 137). 

De se registrar, também, a possibilidade de os atos do executivo serem 

aprovados posteriormente pelo legislativo. Isto é, o chefe de estado estaria habilitado a 

                                                 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
1991, p. 1153 e segs. 
9 SCHEPPELE, Kim Lane, "Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 
9/11". University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol. 6, pp. 1001-1083, 2004, p. 4. 
10 Art. 16 da Constituição da V República Francesa: “Sempre que as instituições da República, a 
independência da nação, a integridade do seu território ou a execução dos seus compromissos 
internacionais forem ameaçados por forma grave e imediata e o funcionamento regular dos poderes 
públicos constitucionais for interrompido, o Presidente da República adotará as medidas exigidas pelas 
circunstâncias, após consulta oficial do Primeiro Ministro, dos presidentes de ambas as câmaras e 
ainda do Conselho Constitucional”. 
11 Encontra-se transcrito no item 4 quando se discute especificamente o caso alemão. 
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atuar em face da crise e posteriormente ter seus atos corroborados. Esta forma é adotada 

pelo direito constitucional inglês (Act of Indemnity ou Indemnity Bill). 

Assim, o estado de exceção ocorre quando, usando o ordenamento 

constituído se alcança uma situação de poder sem limite. Os parâmetros a justificarem 

esta alteração da ordem são os mais diversos, crises econômicas nas quais se busca o 

restabelecimento do país, ataques terroristas cuja adoção do estado de exceção visa a 

segurança nacional etc. 

A questão é que o Estado de Direito classifica uma situação como capaz de 

desestabilizar a ordem vigente e propõe, com o manuseio de previsões legais um estado 

excepcional no qual há mitigação de direitos da população atrelado ao recrudescimento 

do poder estatal. 

Ainda, quanto às construções histórico-doutrinárias sobre estados de 

exceção, podemos encontrar na República de Weimar um ambiente dos mais fecundos 

de produção sobre o tema. Devem-se apontar dois expoentes que trataram do estado de 

exceção: Walter Benjamim e Carl Schmitt. Mais recentemente, da doutrina italiana, 

merece destaque Giorgio Agambem12. Ainda, Slavoj Zizek e Michel Löwy. 

No Brasil, o professor Willis Santiago Guerra Filho discutiu o tema no GT 

de Direito e Política do Encontro Anual do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação em 

Direito (CONPEDI), realizado em 2005, em Fortaleza. Merece destaque, ainda, a obra 

de Gilberto Bercovici intitulada: Constituição e estado de exceção permanente - 

atualidade de Weimar13. 

Na oitava tese de Walter Benjamin há referência ao estado de exceção, in 

verbis: 

“A tradição dos oprimidos nos ensina que o "estado de exceção" em que 
vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de 
história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que 
nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa 
posição ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da 
circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, 
considerado como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os 
episódios que vivemos no séculos XX "ainda" sejam possíveis, não é um 
assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o 

                                                 
12 Estado de Exceção. Trad. Iraci Poletti. São Paulo: Boitempo, 2004. 
13 Constituição e estado de exceção permanente - atualidade de Weimar. Rio de Janeiro: Azougue 
Editorial, 2004.  
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conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante 
assombro é insustentável”.14

 

W. Benjamin atentava para um estado de exceção enquanto regra geral. 

Inegável a atualidade da assertiva. O autor escrevia em plena República de Weimar 

sobre uma situação cujas diferenças são difíceis de identificar na atual conjuntura de 

mitigação dos Direitos consagrados que, de tão constante, demonstra-se também 

corrente. 

Já segundo as concepções Scmittianas o estado de exceção “permite a 

suspensão, talvez até em sua totalidade, da ordem jurídica, na hipótese de que a 

existência do Estado esteja em perigo (o extremus necessitatis causus).”15

Neste sentido, in verbis: 

“No pensamento espacial de Schmitt, os métodos da política submetem-se ao 
objetivo de estender linhas de demarcação que devem assegurar a integridade 
do espaço e instituir a homogeneidade do ‘agrupamento para garantir, dessa 
maneira, no Estado e por meio do Estado, a unidade política indicada.”16

 

Como forma de entender essas linhas de raciocínio sobre a temática, é 

interessante tratar um pouco do contexto no qual se insere. 

 

2. O CASO DE WEIMAR 

 
A Alemanha no período pós-primeira guerra encontrava-se sob forte crise 

econômica, social, submetia-se ao Tratado de Versalhes cujas cláusulas tratavam de 

tornar ainda mais delicada a situação daquele país. E, apesar de a Constituição então 

vigente ter consagrado direitos sociais estes não eram efetivados. 

Após a quebra da bolsa de Nova York em 1929 a situação da Alemanha se 

agravou e, em razão da pressão da elite e dos setores médios da sociedade o então 

presidente alemão Hindemburg lançou mão da previsão do art. 48 da Constituição de 

Weimar e nomeou Hitler Chanceler.  

                                                 
14 Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 
1987, p. 222-232. 
15BILLIER, Jean-Cassien; MARYOLI, Aglaé. Op cit.,p. 239.   
16 FRANKENBERG, Günther. A Gramática da Constituição e do Direito. Trad.a Elisete Antoniuk. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007.  
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O artigo em questão trazia previsão de subversão do sistema posto pela 

própria Constituição a fim de resguardar a ordem. Para tanto, poderiam ser afastados, 

temporariamente, direitos fundamentais e sociais ali protegidos. O artigo 48 foi 

utilizado mais de 250 vezes durante os 13 anos da Constituição de Weimar, mais de 130 

logo nos primeiros anos da República.17

Foi, portanto, através de uma previsão legítima que chegou ao poder aquele 

que viria a provocar um dos momentos históricos mais marcantes da humanidade. 

Infelizmente estas marcas consistiram em milhões de mortos, povos perseguidos, 

intolerância. 

Os idealizadores do art. 48 da Constituição de Weimar decerto não 

imaginariam que o estado de exceção ali previsto seria utilizado como um passo 

importante rumo ao totalitarismo. O estado de exceção inaugurado com a ascensão de 

Hitler em 1933 duraria 12 anos. 

A questão que se coloca é que foi uma situação extrema que gerou a busca 

de soluções também extremas, a crise provocou a utilização do remédio do art. 48 da 

Constituição de Weimar. 

A República de Weimar, ambientada na Alemanha no pós-primeira guerra 

mundial, pautada numa Constituição que se tornou referência, modelo de avanço no 

campo de previsão de direitos sociais trazia também a previsão de um estado de exceção 

(art. 48) que fosse capaz de garantir a permanência do regime em caso de ameaça à 

ordem pública e à segurança do Reich. 

A Constituição Alemã de 1919 enquanto documento histórico consiste em 

referência inegável de avanço no tocante à previsão de direitos sociais. Assinala o 

professor Paulo Bonavides, in verbis: 

 

“Direitos sociais concernentes às relações de produção, ao trabalho, à 
educação, à cultura, à previdência, representavam uma estupenda novidade, 
um campo por inteiro distinto, desconhecido ao Direito Constitucional 
Clássico. (...) 

Desaparelhado de ferramentas teóricas com que interpretar e caracterizar os 
novos institutos e princípios introduzidos nas Constituições por efeito de 
comoções ideológicas, cuja intensidade se fez sentir acima de tudo durante o 
período subseqüente à Primeira Grande Guerra Mundial, o velho Direito 
Constitucional entrou em crise. 

                                                 
17 SCHEPPELE, Kim Lane, Op. Cit, p. 7.  
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A Constituição de Weimar foi fruto dessa agonia: o Estado liberal estava 
morto, mas o Estado social ainda não havia nascido. As dores da crise se 
fizeram mais agudas na Alemanha, entre os seus juristas, cuja obra de 
compreensão das realidades emergentes se condensou num texto rude e 
imperfeito, embora assombrosamente precursor, de que resultariam diretrizes 
básicas e indeclináveis para o moderno constitucionalismo social.” (Curso de 
Direito Constitucional. 11, p. 207 e 208) 

 

Esta Constituição, no entanto, em que pese ter representado uma evolução 
do ponto de vista teórico, serviu para levar o país ao autoritarismo extremado com a 
indicação de Hitler para primeiro-ministro pelo então presidente Hindemburg. O art. 48 
da Constituição de Weimar previa, in verbis: 

 

“Art. 48. Caso a segurança e a ordem públicas sejam seriamente (erheblich) 
perturbadas ou feridas no Reich alemão, o presidente do Reich deve tomar as 
medidas necessárias para restabelecer a segurança e a ordem públicas, com 
ajuda se necessário das Forças Armadas. Para este fim ele deve total ou 
parcialmente suspender os direitos fundamentais (Grundrechte) definidos nos 
artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124, and 153." 

 

Segundo Giorgio Agambem, in verbis18: 
 

“Logo que tomou o poder (ou, como talvez se devesse dizer de modo mais 
exato, mal o poder lhe foi entregue), Hitler promulgou, no dia 28 de 
fevereiro, o “Decreto para a proteção do povo e do Estado”, que 
suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades 
individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro 
Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado 
de exceção que durou 12 anos. O totalitarismo moderno pode ser definido, 
nesse sentido, como a instauração, através do estado de exceção, de uma 
guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários 
políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer 
razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde então, a criação 
voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, 
eventualmente, não declarado em sentido técnico) tornou-se uma das práticas 
essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos que são chamados 
democráticos.” (grifos nossos) 

 

De um ato para restabelecer a ordem vigente seguiram 12 anos de 

totalitarismo e trágicos acontecimentos históricos. O traço marcante é que o manejo da 

ordem legítima deu causa ao termino do Estado de Direito formalmente vigente e a 

instauração do totalitarismo. 

 

3. O PATRIOTIC ACT AMERICANO E SEUS REFLEXOS 

 

                                                 
18 Op. Cit., p. 12.
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Fazendo um avanço na história importa trazer à baila 2001, ano marcante na 

história mundial em razão dos atentados terroristas às torres gêmeas e ao Pentágono em 

11 de setembro. Eis aí acontecimento que desencadeou, também, a utilização de 

medidas excepcionais as quais, no intuito último de, manter a segurança, a ordem dentro 

do Estado norte-americano, levaram à mitigação de direitos individuais, sociais e 

políticos. 

Três dias após os trágicos acontecimentos o Governo dos EUA declarou 

Estado de Emergência através da Proclamation Nº 7463, 66 Fed. Reg. 48,199. 

Ato contínuo foi concebido o Patriotic Act: Patriotic — Provide 

Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, um pacote legislativo 

aprovado sem consulta popular e cujo fundamento consistiu na manutenção da ordem e 

da segurança. Desde então a mitigação de Direitos Fundamentais nos EUA foi 

legalmente assegurada. 

Tal ato contém uma série de provisões que não só ampliam os poderes de 

investigação do estado, restringindo regras constitucionais de privacidade firmadas pelo 

histórico das decisões da suprema corte americana. 

O objetivo deste trabalho não é tanto identificar pontualmente quais as 

provisões e como estas estão a anular direitos e garantias fundamentais, mas demonstrar 

que tal diploma se tornou um mecanismo para contornar as limitações do Estado frente 

aos cidadãos. Perceba-se que tais limitações são por sua vez um dos elementos da 

própria essência do Estado de Direito. 

Tal diploma tanto ameaça a ordem constitucional americana, que a Suprema 

Corte teve que intervir e julgar inconstitucional a pretensão do presidente Bush em criar 

tribunais militares ad hoc para julgar os prisioneiros de Guantánamo. 

Assim, perceba-se que o Patriotic Act foi um diploma editado de forma 

legítima, aprovado com uma ampla margem no congresso americano, que está a 

legitimar uma série de práticas que vão de encontro à própria tradição constitucional 

americana, demonstrando claramente indícios de um estado de exceção. 

 

4. ANÁLISE CRÍTICA  
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Estaríamos hoje num estado de exceção semelhante ao que sucedeu à 

Constituição de Weimar, quer dizer, Hitler teve o poder entregue e como ato contínuo 

“revogou” todos os dispositivos da Constituição de Weimar relativos aos direitos 

individuais. O Patriotic Act que sucedeu os atentados de 11 de setembro e trouxe 

previsão de flexibilização dos Direitos Individuais poderia ser visto sob ótica diversa da 

vivida na Alemanha no III Reich? 

É certo que hoje depois da derrota alemã na Primeira Grande Guerra se 

identificaram como total absurdo, as práticas contra os direitos humanos então 

perpetradas sob o comando de Hitler, mas alguns pontos devem ser ponderados. Tivesse 

a Alemanha, saído vitoriosa todas as atrocidades cometidas teriam sido aclamadas. A 

população alemã, inclusive, apoiava as investidas nazistas. Da flexibilização dos 

Direitos Humanos, chegou-se a um Estado, visto na contemporaneidade, como 

totalitário. Mas a História não é contada pelo vencido. Se o desfecho da Guerra fosse 

diferente, bem diversas seriam as conclusões acerca dos métodos ali utilizados. A idéia 

aqui não é defender o nazismo, de forma alguma, mas fazer uma reflexão do que ocorre 

nos EUA, pois a verdade é que este país não tem sido propriamente o vencido nas 

disputas em que participa. 

A idéia também não é defender o terrorismo nem seus métodos, mas discutir 

até que ponto a flexibilização dos Direitos Humanos tem sido levada a efeito como 

conseqüência da política anti-terror. O que garante que em alguns anos a política pela 

segurança norte-americana não vai ultrapassar limites como ocorreu na Alemanha. 

Como dito alhures, Hitler não deu nenhum golpe de Estado, chegou ao poder por meios 

legítimos, surgiu de uma Constituição referência no tocante aos Direitos Sociais.  

Irrepreensível a lição de Schmitt, in verbis: 

“Ao Estado como uma unidade essencialmente política pertence o jus belli, a 
possibilidade real de num dado caso, determinar, em virtude de sua própria 
decisão, o inimigo e combatê-lo. Com que meios técnicos a luta será travada, 
que organização das forças armadas existe, quais são as perspectivas de 
vencer a guerra, é aqui indiferente, enquanto o povo unido politicamente 
estiver pronto a lutar por sua existência e sua independência, sendo que ele 
mesmo determina, em virtude de decisão própria, em que consiste sua 
independência e sua liberdade”.19

 

                                                 
19 SCHMITT, Carl. O conceito do político. Tradução de Álvaro L. M. Valls. Petrópolis: Vozes, 1992, 
p.71. 
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Elegeu-se um inimigo e na ânsia deste combate ao terrorismo, sob os 

auspícios de uma necessidade de segurança nacional têm sido determinados atos 

contrários ao Estado de Direito. O estado de exceção tornou-se, permanente. 

E, sempre há uma justificação pronta para o desrespeito. Nos EUA, melhor 

dizendo, pelos EUA, toda sorte de abusos é cometida com esteio em atos legitimamente 

proclamados sob o argumento do terror. O totalitarismo do III Reich também se 

instaurou a partir de atos legítimos. A questão é até que ponto irá o Patriotic Act? 

Percebe-se que o Patriotic Act não redunda só num movimento de restrição 

de direitos, nele se preconiza a idéia de uma segurança absoluta e acima de tudo, em 

detrimento dos civil rights tão louvados na história Americana. Segundo a tradicional 

American Civil Liberties Union o período desde o 11 de setembro já é considerado o de 

maior perda de garantias individuais da história dos Estados Unidos.20  

Quando o sentimento naquele país é de que a melhor forma de combater 

práticas terroristas é pelo fortalecimento das instituições democráticas. Segundo Kim 

Lane Scheppele: “…many of America’s allies have seen 9/11 not as a moment when the 

rule of law should be suspended, but precisely a moment when the rule of law needs to 

be strengthened.”21

O Patriotic Act se traduz num forte indício de uma forma de subtrair da 

Constituição Americana parte de sua eficácia, afastada em prol da segurança nacional. 

De certo modo, o que aconteceu nos Estados Unidos foi a decretação de um estado de 

exceção que não foi formalmente anunciado, mas que em pouco tempo se 

consubstanciou numa prática incorporada ao dia-a-dia do povo americano. Trata-se algo 

que se vislumbrou na época do Nazismo. 

Porém, diferentemente do Reich que pretendeu estender sua visão através de 

expansão militar, os EUA possuem métodos ainda mais efetivos para disseminar sua 

posição. Trata-se do poderio político, econômico e cultural no cenário internacional. 

Os EUA têm pressionado a comunidade internacional como um todo para 

que sejam tomadas medidas globais contra o terrorismo.  

 

“Since 9/11, the Bush administration has repeatedly invoked its ability to 
make exceptions to normal legality to cope with the terrorist threat in 

                                                 
20 Vide www.aclu.org – site da American Civil Liberties Union. 
21 Ob. Cit., p. 4. 
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domestic policy through increasing invocation of military rationales for its 
actions. The commander-in-chief powers that have been invoked by the 
President have had the effect of un-dermining both separation of powers and 
individual rights at home. In for-eign policy, the Bush administration acted as 
though 9/11 created the basis not only for a national state of emergency, but 
also an international state of emergency that requires other countries to make 
exceptions to both interna-tional law and their constitutional orders. The 
United States, as a result, has urged its allies to compromise their 
constitutional and international commitments to meet the new threat.”22

 

A resolução 1373 de 2001 do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

prevê a adoção de medidas para prevenir e punir atos terroristas. Foi criado o Comitê 

contra o Terrorismo (Counter-Terrorism Committee - CTC) para o fiel cumprimento da 

referida resolução.  

A Organização dos Estados Americanos, OEA, em junho de 2002, adotou a 

Convenção Interamericana contra o Terrorismo, com objetivo de prevenir, combater, 

punir e eliminar os atos desta natureza. A Convenção entrou em vigor internacional em 

10 de julho de 2003 e, para o Brasil, em 24 de novembro de 2005.23

As disposições previstas nestes documentos merecem uma análise 

verticalizada no tocante ao emprego de instrumentos de possível malferimento aos 

direitos fundamentais. 

Saliente-se que o terrorismo, por não conhecer fronteiras e tratar de 

indivíduos que tem por objetivo destruir a existência dos Estados, não se amolda a 

teorias clássicas de conflitos entre Estados. 

O terrorismo é efetivamente uma ameaça global. Num paralelo com os 

paradigmas tradicionais, seria necessário um estado de exceção global para lidar com a 

questão. Esse estado de exceção global, por sua vez, pressupõe a existência de uma 

“entidade política global” ou até mesmo de uma “ordem constitucional global. 

Por ser uma ameaça difusa no mundo e ter essa característica peculiar, o 

terrorismo demandaria uma reação global, o que se vislumbra nas intensas pressões 

internacionais que os EUA tem feito, especialmente nos países aliados, para adotarem 

padrões de segurança similares. Infelizmente, tais padrões chegam a desrespeitar os 

direitos humanos. Nesse sentido: 

                                                 
22 SCHEPPELE, Kim Lane, "Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations 
of 9/11". University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, Vol. 6, pp. 1001-1083, 2004, p. 3. 
 

23 Decreto Legislativo nº 890, de 1º de setembro de 2005, do Congresso Nacional. 
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“Parece claro que o desenvolvimento legislativo internacional sobre o tema 
do terrorismo – e, por conseqüência, a prática dos estados e das organizações 
internacionais vem levando à formação de dois blocos distintos.  

Embora não exatamente antagônicos, as duas posições divergem 
substancialmente quanto à ênfase que dão aos elementos que interferem no 
trato da questão. 

Assim, que, para os que se filiam à linha Conselho de Segurança das Nações 
Unidas a tônica encontra-se no aperfeiçoamento dos mecanismos de 
segurança pública e na cooperação judiciária, pondo à sombra, por vezes, os 
direitos e garantias fundamentais.”24

 

Essa, por assim dizer, paranóia por segurança e este estado de exceção em 

moldes americanos extravasa as fronteiras daquele país. Diversos países inspirados pelo 

precedente americano estão a flexibilizar ainda mais as garantias constitucionais para 

lidar com seus próprios problemas de “terrorismo”. Apenas para citar alguns exemplos: 

a Espanha e os separatistas bascos; a Irlanda e o IRA; Israel e os palestinos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estado de exceção apresenta-se hodiernamente como regra nas sociedades 

ocidentais, a própria exclusão política e social de parcela expressiva da população 

demonstra o desrespeito aos direitos fundamentais. 

Embora não decretado formalmente, o desrespeito previsto para estados de 

exceção consiste em situação socialmente aceita. Quer dizer, há uma conformação 

generalizada de que o malferimento reiterado aos direitos individuais, sociais e políticos 

é algo corriqueiro. A violência contra determinadas camadas da população, só a guiza 

de exemplo, é tida por comum. Parece que a capacidade de se indignar tem diminuído. 

Numa sociedade onde ser esperto é não ser honesto fica realmente complicada a busca 

da defesa de direitos.   

Através do uso de disposições do Patriotic Act vem se consolidado o que já 

é considerado a época de maior desrespeito aos direitos humanos naquele país. 

                                                 
24 WEIS, Carlos. O Tratamento Legislativo do Terrorismo no Brasil em Face dos Direitos Humanos. 
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, ano 6, vol. 6, n. 6. Fortaleza, Ceará. Instituo 
Brasileiro de Direito Humanos. P. 31-44, 2005. Anual, p.40. 
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O paralelo que se procurou delinear no presente estudo demonstra que os 

desafios da atualidade podem ser mais bem compreendidos com o estudo das situações 

do passado. 

O corpo de doutrinas e teorias criadas em Weimar, são de extrema utilidade 

para a compreensão do contexto de hoje, porém é necessário que tais teorias sejam 

repensadas e adquiram novos contornos para permitir que, ao contrário do que ocorreu 

em Weimar, o constitucionalismo contemporâneo possa lidar com situações de estresse 

sem sofrer qualquer solução de continuidade. 
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TEORIA DO DISCURSO, NEOPRAGMATISMO E LEGITIMAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 
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RESUMO 

A temática da legitimação dos direitos humanos e da Constituição passou a conviver, 

em tempos de pós-positivismo, com o plano das preocupações sobre a efetividade das 

instituições jurídicas, políticas e sociais. Na atualidade, porém, o discurso de 

legitimação – sobretudo a sua matriz kantiana e discursiva - encontra-se posto à prova 

pelas críticas erguidas pelo neopragmatismo, especialmente por Richard Rorty. Em 

primeiro lugar, será apresentada a estratégia discursiva de legitimação dos direitos 

humanos elaborada por Robert Alexy a partir das reflexões de Jürgen Habermas. Em 

seguida, será abordada a crítica realizada por Richard Rorty ao projeto racionalista de 

legitimação dos direitos humanos, no qual se insere a teoria do discurso. Por último, 

serão analisados os problemas da legitimação democrática e da efetividade da estratégia 

teorético-discursiva de legitimação dos direitos humanos. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS HUMANOS; TEORIA DO DISCURSO; NEOPRAGMATISMO; ROBERT 

ALEXY; RICHARD RORTY. 

 
ABSTRACT 

The theme of the legitimation of the human rights and constitution cohabited, in times 

of post-positivism, with concerns about the effectiveness of the juridical, political and 

social institutions. At the present time, however, the legitimation discourse - above all 

its kantian and discursive version - is challenged by the critiques pointed by the 

neopragmatism, especially by Richard Rorty. In first place, we will present the 

discursive strategy of legitimation of the human rights elaborated by Robert Alexy, 

starting from Jürgen Habermas’s reflections. Soon afterwards, we will approach the 
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critiques elaborated by Richard Rorty to the rationalistic project of legitimation of the 

human rights, among which we find the discourse theory. Lastly, the problems of the 

democratic legitimation and of the effectiveness of the discursive strategy of 

legitimation of the human rights will be analyzed.  

 
KEYWORDS 

HUMAN RIGHTS; DISCOURSE THEORY; NEOPRAGMATISM; ROBERT 
ALEXY; RICHARD RORTY.   

 

INTRODUÇÃO 
 

A temática da legitimação, justificação ou fundamentação dos direitos humanos, 

dos princípios constitucionais e do ordenamento jurídico passou a conviver, em tempos 

de pós-positivismo e de neoconstitucionalismo, com o plano das preocupações teóricas 

e práticas sobre a efetividade dos direitos e instituições jurídicas, políticas e sociais. 

Esta nova constelação de idéias que informa a práxis constitucional no pós-positivismo 

foi brilhantemente sintetizada pelo jusfilósofo argentino Carlos Santiago Nino: as 

normas, convenções e práticas positivas que presidem as constituições históricas “não 

são premissas do raciocínio justificatório, mas objeto de justificação no primeiro estágio 

daquela argumentação1”.  

Neste sentido, o autor postula um “teorema fundamental da teoria jurídica2”, 

segundo o qual a constituição ideal dos direitos, integrada pelos direitos fundamentais, 

pela participação democrática e pelos princípios liberais de justiça social, apresenta-se 

como parâmetro normativo responsável pela legitimação das diferentes constituições 

historicamente existentes. Segundo este entendimento, o discurso jurídico não constitui 

um discurso insular ou “fechado” às razões de ordem pragmática, ética e moral. A 

argumentação jurídica integra, sobretudo nas controvérsias constitucionais, um discurso 

de justificação mais amplo e conectado com os princípios morais3. Com apoio no estudo 

da argumentação judicial empreendida em casos controversos na história jurisprudencial 

                                                 
1 NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Editorial Gedisa, 
1997, p. 70. 
2 Id., ibid., p. 70.  
3 NINO, Carlos Santiago. Derecho, moral y política: una revisión de la teoría general del derecho. 
Barcelona: Editorial Ariel, S. A., 1994, p. 97 et seq.  
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argentina, Carlos Santiago Nino conclui no sentido de que “a validez de certo 

ordenamento jurídico não pode fundar-se em regras desse mesmo sistema jurídico, mas 

deve derivar de princípios externos ao próprio sistema4”. 

A reflexão filosófica sobre a legitimação dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais tem como objetivo delimitar, em seus contornos gerais, um conjunto de 

“princípios fundamentais garantidores de um mínimo ético a ser respeitado pelo direito 

positivo5”. De acordo com France Farago, “legitimar alguma coisa significa demonstrar 

a justeza, seu bem fundado6”. Neste sentido, o discurso de legitimação almeja justificar, 

aduzir boas razões, isto é, argumentar em favor da validade jurídica e moral das 

práticas, normas e instituições positivas. O tema da legitimação constitui um dos 

cânones de investigação da filosofia prática – e também da filosofia do direito – que se 

debruça sobre a questão de como justificar a facticidade ou a coercibilidade do Direito. 

O Direito, como bem lembra Jürgen Habermas, “reclama não apenas aceitação; ele 

demanda dos seus endereçados não apenas um reconhecimento fático, mas antes 

reivindica merecer o reconhecimento7”. 

No entanto, ao mesmo tempo em que vislumbramos o auge – ou o rápido 

caminhar em sua direção – das reflexões jusfilosóficas sobre a legitimação dos direitos 

humanos e da Constituição – demonstrável a partir da análise do crescente número de 

publicações e autores dedicados ao tema – verificamos, também, o endereçamento de 

contundentes críticas filosóficas à viabilidade teórica e, principalmente, à pertinência 

prática do empreendimento filosófico de legitimação dos direitos humanos e 

fundamentais, das instituições jurídicas e dos princípios constitucionais.  

O discurso de legitimação encontra-se, neste início de século, posto duplamente 

à prova. Em primeiro lugar, é questionado com relação à possibilidade ou não de 

justificação racional – ou razoável – da pretensão de universalidade dos direitos 

humanos e fundamentais como referenciais normativos indispensáveis para a avaliação 

da justeza dos ordenamentos jurídicos e instituições político-sociais nacionais no mundo 
                                                 
4 Id., ibid., p. 62. 
5 MAIA, Antônio C. Direitos humanos e a teoria do discurso do direito e da democracia. In: MELLO, 
Celso D. de A., TORRES, Ricardo L. (Orgs.) Arquivos de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2000, v. 2, p. 05. 
6 FARAGO, France. A justiça. Tradução de Maria Jose Pontieri. Barueri, São Paulo: Manole, 2004, p. 
162.  
7 HABERMAS, Jürgen. Acerca da legitimação com base nos direitos humanos. In: HABERMAS, Jürgen. 
A constelação pós-nacional. Tradução de Márcio S. Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 144, grifo 
no original.  
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contemporâneo. Em segundo lugar, o esforço filosófico de legitimação é criticado – sob 

o prisma pragmático – no que se refere à sua utilidade social ou contribuição para o 

incremento do grau de efetividade dos direitos supramencionados em sociedades 

liberais e democráticas ou não. Deste modo, o discurso de legitimação é percebido pelos 

seus críticos como um empreendimento eminentemente academicista, excessivamente 

abstrato e desconectado da prática de lutas e de definição de estratégias políticas que 

objetivam a garantia e a promoção in concreto dos direitos humanos e fundamentais. 

Em síntese, os questionamentos filosóficos e políticos formulados 

hodiernamente são os seguintes: o discurso de legitimação é capaz de justificar 

racionalmente os direitos humanos? O discurso de legitimação contribui em alguma 

medida para a efetividade dos direitos humanos e fundamentais, isto é, para o respeito a 

tais direitos por seus destinatários? Qual a utilidade social e as conseqüências práticas 

do empreendimento filosófico de legitimação de tais direitos?  

Parte do conjunto de indagações filosóficas supramencionadas pode ser 

agrupada em torno do questionamento formulado pelo pragmatismo contemporâneo ou 

neopragmatismo à justificação do discurso de legitimação. Recentemente, tem-se 

presenciado a um fecundo debate filosófico entre a teoria do discurso e o pragmatismo 

filosófico, em especial aquele travado entre Jürgen Habermas e Richard Rorty8, cuja 

temática transversal aborda inúmeras questões fundamentais, tais como o papel e a 

função da filosofia, os limites da racionalidade e seu relacionamento com o ideal 

democrático nas sociedades contemporâneas. Conforme veremos, o pragmatismo 

vincula a justificação (e a “correção”) de uma teoria com a verificação de sua aptidão 

para a promoção de suas finalidades, in casu, a garantia e a promoção dos direitos 

humanos. Neste sentido, uma teoria sobre os direitos humanos revela-se “correta” 

quando contribui para o respeito e a implementação efetivos de tais direitos. Teoria e 

prática apresentam-se, deste modo, indissoluvelmente interligados.  
 

1. A LEGITIMAÇÃO TEORÉTICO-DISCURSIVA DOS DIREITOS HUMANOS 
E DA CONSTITUIÇÃO NO PENSAMENTO DE ROBERT ALEXY 
 

                                                 
8 Sobre os recentes debates entre Richard Rorty e Jürgen Habermas, inclusive com a tradução para a 
língua portuguesa dos principais artigos de cada autor sobre a temática, confira: SOUZA, José 
Crisóstomo de. Filosofia, racionalidade, democracia: os debates Rorty e Habermas. São Paulo: UNESP, 
2005. 
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 A estratégia de legitimação dos direitos humanos desenvolvida pelo autor insere-

se no pensamento moral kantiano e, neste sentido, a sua compreensão teórica é 

informada por dois princípios fundamentais, quais sejam: a universalidade de tais 

direitos e a autonomia de seus titulares. O princípio da universalidade aduz que todos os 

homens têm determinados direitos válidos erga omnes, isto é, direitos que transcendem 

as fronteiras moralmente contingentes do Estado, da cultura, da tradição, da religião e 

do grupo social a que pertencem. O princípio da autonomia, por sua vez, desdobra-se 

em duas direções: a autonomia pública dos cidadãos e a autonomia privada dos sujeitos 

de direito. A garantia e o desenvolvimento pleno de ambas somente é possível no 

âmbito de um Estado constitucional democrático, no qual os direitos humanos – ao 

assumir a forma positiva de direitos constitucionais fundamentais – e a participação 

democrática, conjuntamente, passam a preservar e estimular o fato do pluralismo.   

 A estratégia teorético-discursiva de legitimação dos direitos humanos divide-se 

em duas etapas ou tarefas que são complementares: em primeiro lugar, a necessidade de 

legitimação das regras do discurso prático e, em segundo lugar, a justificação dos 

direitos humanos com apoio em tais regras que presidem a argumentação sobre questões 

práticas. Privilegiaremos, em especial, a segunda tarefa, mais próxima ao tema sobre a 

legitimação dos direitos humanos e fundamentais. 

 A teoria do discurso é uma teoria procedimental da correção prática. Uma norma 

é correta e, portanto, válida, quando é o resultado de um determinado procedimento de 

argumentação, ou seja, de um discurso prático racional presidido por um sistema de 

regras da razão prática9. Apesar de ser uma teoria eminentemente processual ou 

procedimental, ela não é uma teorização dotada de pressupostos neutros. Segundo 

Robert Alexy: 

“a idéia do discurso não é uma idéia neutra. Ela encerra a 
universalidade e a autonomia da argumentação, e também uma 
concepção de imparcialidade apoiada nestas. A idéia do discurso 
é, assim, uma idéia essencialmente liberal. Por esta razão, os 
problemas em fundamentar uma posição liberal começam ao 
nível do discurso10.”     

  

                                                 
9 Cf: ALEXY, Robert. Teoria del discurso y derechos humanos. In: ALEXY, Robert. Teoria del discurso 
y derechos humanos. Traducción e introducción de Luis Villar Borda. Colombia: Universidad Externado 
de Colombia, 1995, p. 66 et seq.   
10 Id., ibid., p. 70. 
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 Robert Alexy desenvolve sua estratégia de legitimação das regras do discurso a 

partir de uma argumentação que se divide em três partes também complementares: em 

primeiro lugar, com apoio nas reflexões de Karl O. Apel, Jürgen Habermas e John L. 

Austin, defende um argumento transcendental pragmático em sentido débil ou fraco, 

tendo em vista que “não oferece uma fundamentação infalível, mas somente uma 

reconstrução falível do conteúdo normativo fático de pressupostos da argumentação 

inevitáveis11”. Este argumento é responsável por identificar um sistema de regras do 

discurso que presidem a práxis de argumentação, tal como a concebemos como 

participantes em nossa prática comunicativa cotidiana. A teoria do discurso “rastreia, 

desse modo, o potencial racional existente na realidade humana12”.  

Em segundo lugar, as regras do discurso, embora legitimadas teoricamente, são 

apenas efetivamente cumpridas por aqueles que têm interesse em argumentação, 

correção e justiça. A experiência histórica, passada e recente, demonstra a fragilidade – 

e certo idealismo ingênuo – em sustentar que o interesse em correção represente uma 

motivação suficientemente forte para o abandono definitivo do emprego da força, 

violência e dominação para a imposição dos interesses do mais forte ante os demais. O 

argumento transcendental em sentido débil supramencionado, excessivamente 

racionalista, abstrato e normativo, possui uma força motivacional muito reduzida. Em 

regra, quanto maior o grau de abstração ou idealização de uma razão para agir, menor o 

respectivo potencial de motivação para o seu cumprimento.     

Em terceiro lugar, mesmo para aqueles que não têm interesse em correção, o 

cumprimento das regras do discurso apresenta-se como algo vantajoso, tendo em vista 

que a legitimação obtida com tais regras é mais estável e menos custosa – portanto, 

mais eficiente – do que o exercício constante e exclusivo da força para a manutenção da 

dominação. O terceiro componente da argumentação sobre a legitimação das regras do 

discurso é centrado na maximização da utilidade individual13.  

A legitimação dos direitos humanos implica, por sua vez, a justificação da 

forma, do conteúdo e da estrutura de tais direitos. A etapa seguinte da estratégia do 

autor para a legitimação dos direitos humanos e fundamentais tem início com a defesa 
                                                 
11 Id., ibid., p. 71. 
12 Id., ibid., p. 86. 
13 Deste modo, conclui ALEXY, Teoria del discurso y derechos humanos, cit., p. 72: “as linhas kantiana 
e hobbesiana (...) se relacionam na fundamentação das regras do discurso. Nela se mantém, por certo, 
dominante a linha kantiana”.   
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da necessidade do direito para a institucionalização da teoria do discurso14. Os direitos 

humanos precisam assumir a forma jurídica para desenvolverem todo o seu potencial 

normativo. A teoria do discurso é uma teoria excessivamente idealizada e abstrata, 

tendo em vista que suas regras somente podem ser cumpridas de modo aproximativo 

diante das limitações de tempo, de conhecimento e de participantes que presidem o 

discurso jurídico. O direito oferece uma solução satisfatória para os três problemas 

fundamentais existentes no âmbito moral da teoria do discurso, quais sejam: os 

problemas de conhecimento, de execução e de organização.  

Em primeiro lugar, a teoria do discurso não oferece um procedimento infalível 

que permita, em todos os casos, alcançar sempre de modo exato um único resultado. No 

direito, a controvérsia, o dissenso e o desacordo constituem a regra e o consenso, ao 

contrário, a exceção. As regras do discurso não conduzem necessariamente a uma única 

resposta correta e, com isso, surge a importância da decidibilidade que define o direito 

diante do tempo limitado e da necessidade de pôr termo aos conflitos sociais. Em 

segundo lugar, o direito garante o cumprimento das normas legitimadas pelo discurso 

com apoio em sua coercibilidade, ou seja, através do uso potencial e legítimo da força 

estatal. Por último, as exigências morais da teoria do discurso, bem como outros 

valiosos fins éticos, somente podem ser concretizados em sociedades complexas e 

pluralistas por intermédio da organização e coordenação do direito. Em síntese, a forma 

jurídica é fundamental para a efetividade da garantia e da promoção dos direitos 

humanos nas sociedades contemporâneas. 

Robert Alexy aduz a existência de duas classes de legitimação teorético-

discursiva dos direitos humanos: uma direta e outra indireta. Há, em primeiro lugar, um 

conjunto de direitos humanos diretamente legitimados sobre a base da teoria do 

discurso. Neste sentido, sem a garantia de tais direitos não há discurso ou argumentação 

possíveis: eles constituem a base jurídica do discurso prático. Eles são “discursivamente 

necessários [e] sua não validez é, também em sentido estrito, discursivamente 

impossível15”. Por outro lado, os direitos humanos indiretamente legitimados pela teoria 

do discurso são direitos cuja justificação dá-se por meio de um processo político 

                                                 
14 ALEXY, Robert. La fundamentación de los derechos humanos. In: ALEXY, Robert. Teoria del 
discurso y derechos humanos. Traducción e introducción de Luis Villar Borda. Colombia: Universidad 
Externado de Colombia, 1995, p. 94-96. 
15 Id., ibid., p. 97. 
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realizado de fato sob as condições exigidas pelo discurso. Eles são apenas direitos 

“discursivamente possíveis”, pois constituem o resultado de uma deliberação política e 

histórica conduzida de modo aproximado segundo as regras do discurso. O primeiro 

grupo de direitos define o núcleo dos direitos humanos e uma concepção minimalista de 

tais direitos. O segundo grupo de direitos congrega direitos que são politicamente 

contingentes, isto é, direitos definidos pelo processo democrático, e que, portanto, 

podem sofrer restrições ou ampliações consoante a história política e ideológica de cada 

sociedade em particular.   

Para a legitimação dos direitos humanos diretamente sobre a base do discurso, 

Robert Alexy desenvolve três argumentos que se reforçam mutuamente: o argumento da 

autonomia, do consenso e da democracia.  

O argumento da autonomia aduz que “aquele que toma seriamente parte em 

discursos pressupõe a autonomia de seu interlocutor, fato que exclui a negação de 

determinados direitos humanos16”. Segundo o princípio da autonomia, participam 

seriamente de discursos práticos aqueles que desejam resolver os conflitos sociais 

através da argumentação e do consenso discursivamente orientado e controlado, ou seja, 

renunciando ao uso da violência.  

No entanto, nem todos ingressam no discurso com interesse em correção e 

pressupõem a autonomia de seu interlocutor. Na política, assim como no direito, os 

interesses estratégicos de poder, na grande maioria dos casos, se sobrepõem 

empiricamente à busca pelo melhor argumento. Não obstante, se desejam maximizar ao 

longo prazo suas utilidades individuais, precisam atuar como se estivessem 

“aparentemente” interessados em argumentação e na busca pelo melhor argumento, pois 

o exercício constante e habitual da violência não é o meio mais eficiente para a 

obtenção da legitimação política. Neste sentido, o agir “latentemente” estratégico dos 

partícipes interessados tão somente em auferir benefícios e vantagens pessoais em 

detrimento dos demais vive “parasitariamente” do uso da linguagem voltado para o 

entendimento mútuo, pois somente terá êxito enquanto uma das partes inadvertidamente 

continuar a pressupor de boa-fé que está participando seriamente em um discurso 

prático. Assim, inclusive nesse caso, as regras do discurso e o princípio da autonomia 

                                                 
16 Id., ibid., p. 100. 
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são confirmados e não excepcionados, mesmo que um dos participantes do discurso não 

atue necessariamente orientado para o entendimento17.   

Do princípio de autonomia decorre um direito geral à liberdade, sintetizado a 

seguir: “cada um tem o direito de julgar livremente o que é conveniente e o que é bom e 

atuar em conseqüência18”. Por sua vez, do direito geral à liberdade pode ser 

especificado um sistema de direitos humanos que inclui, em primeiro lugar, todos os 

direitos de liberdade tradicionalmente positivados em instrumentos normativos 

internacionais e nas constituições contemporâneas que presidem sociedades liberais e 

democráticas19. Em segundo lugar, são legitimados também direitos que configuram 

meios para a salvaguarda e promoção dos direitos de liberdade, tais como: “direitos à 

proteção pelo Estado e direitos sociais fundamentais, como, por exemplo, o direito a um 

mínimo existencial20”. Neste sentido, os direitos de liberdade e os direitos relativos ao 

mínimo existencial são direitos diretamente legitimados sobre a base da teoria do 

discurso. 

Em segundo lugar, o argumento do consenso afirma que a igualdade e a 

universalidade dos direitos humanos constituem um resultado necessário do discurso, 

isto é, todos têm direito ao mesmo sistema básico de direitos humanos e fundamentais. 

Por último, o argumento da democracia aduz que os ideais normativos inscritos 

na teoria do discurso somente poderão ser realizados de modo aproximado com a 

institucionalização jurídica de procedimentos democráticos de formação da opinião e da 

vontade. De acordo com o autor: “se na realidade é possível uma aproximação à 

correção e legitimidade, isto somente é possível na democracia21”. Assim, também são 

legitimados com apoio na teoria do discurso os direitos fundamentais de participação 

política.  

 A legitimação da Constituição é alcançada somente quando o seu texto consagra 

os direitos humanos sob a forma positiva de direitos fundamentais, bem como a 

                                                 
17 Sobre o agir estratégico latente, confira: HABERMAS, Jürgen. Ações, atos de fala, interações mediadas 
pela linguagem e mundo da vida. In: HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos 
filosóficos. Tradução de Flávio Beno Siebenchler. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1990, p. 73-
74.  
18 ALEXY, Robert. La fundamentación de los derechos humanos, cit., p. 111. 
19 Por exemplo: direito à vida, à integridade física, direitos de personalidade, direito à liberdade básica de 
ação, liberdade de religião, de expressão, opinião, associação e reunião, liberdade de exercício de 
profissão, direito de propriedade, igualdade perante a lei, dentre outros. 
20 ALEXY, Robert. La fundamentación de los derechos humanos, cit., p. 112-113. 
21 Id., ibid., p. 129. 
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participação democrática como principal método para a produção de decisões políticas. 

O ideal do discurso somente pode ser institucionalizado em um Estado constitucional 

democrático, no qual os direitos humanos, por um lado, e a democracia, por outro, 

apesar das inevitáveis tensões, passem definitivamente a constituir uma inseparável 

unidade conceitual para fins de legitimação da política e do direito nas sociedades 

pluralistas contemporâneas.  

2. RICHARD RORTY: PRAGMATISMO, EDUCAÇÃO SENTIMENTAL E A 
CULTURA DOS DIREITOS HUMANOS. 
 
 Richard Rorty, filósofo norte-americano, é certamente o representante mais 

conhecido do pragmatismo filosófico contemporâneo ou neopragmatismo. Antes de 

analisarmos as reflexões do autor sobre o tema da legitimação ou fundamentação dos 

direitos humanos, revela-se indispensável a apresentação, em breve síntese, dos três 

elementos definidores que conformam, em linhas gerais, a matriz filosófica do 

pragmatismo, quais sejam: o antifundacionalismo, o conseqüencialismo e o 

contextualismo. A análise da matriz filosófica do pragmatismo contribuirá sobremaneira 

para entendermos a crítica elaborada por Richard Rorty ao discurso de fundamentação 

dos direitos humanos, principalmente no que tange à investigação de sua utilidade – ou 

não – para a construção de um “futuro melhor” que represente uma “esperança” para a 

humanidade, no qual sejam efetivamente alcançadas a proteção e a implementação de 

uma cultura dos direitos humanos. 

 O primeiro elemento que define o pragmatismo filosófico e, principalmente, o 

neopragmatismo de Rorty, que o conduz às últimas conseqüências, é o 

antifundacionalismo. O antifundacionalismo consiste na negação de que o pensamento 

seja passível de uma fundamentação estática, eterna ou imutável. Richard Rorty 

identifica o antifundacionalismo com o anti-realismo ou anti-essencialismo, isto é, com 

a crítica radical do conceito de verdade como correspondência entre o pensamento (e, 

também, a linguagem) e a realidade (ou o mundo objetivo, isto é, aquilo que nos aparece 

como “dado”, em oposição ao “construído”)22. O pragmatismo – ao contrário do 

                                                 
22 Cf. RORTY, Richard. Pragmatismo, filosofia analítica e ciência. In: PINTO, Paulo R. Margutti et al 
(Orgs.) Filosofia analítica, pragmatismo e ciência. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998, p. 15: “É que 
nós aprendemos com Nietzsche e James, dentre outros, a suspeitar da distinção entre aparência e 
realidade. Nós pensamos que há muitas maneiras de falar sobre o que está acontecendo, e que nenhuma 
delas está mais próxima do jeito como as coisas são em si mesmas que qualquer outra. Chegar mais perto 
da realidade soa para nós como uma metáfora desgastada. Não temos a menor idéia do que o “em si 
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pensamento metafísico que busca a essência, a permanência e a eternidade – postula a 

investigação, a reflexão e a crítica perenes enquanto métodos de pensamento. Neste 

sentido, explica Thamy Pogrebinschi: 

 
“Trata-se de uma permanente rejeição de quaisquer espécies de 
entidades metafísicas, conceitos abstratos, categorias 
apriorísticas, princípios perpétuos, instâncias últimas, entes 
transcendentais, dogmas, entre outros tipos de fundações 
possíveis ao pensamento. (...) O antifundacionalismo 
pragmatista se exerce também na recusa à idéia de certeza e aos 
tradicionais conceitos filosóficos de verdade e realidade; não se 
trata de negar a existência da verdade e da realidade, mas sim de 
submeter seus conceitos tradicionais a um novo método23.” 

 
O segundo elemento que define o pragmatismo é o seu conseqüencialismo ou 

instrumentalismo, isto é: “o significado de uma proposição, bem como a sua verdade, 

apenas podem ser conhecidos se forem verificados a partir dos testes de suas 

conseqüências24”. Deste modo, a verdade de uma teoria ou enunciado encontra-se 

intimamente relacionada com a sua utilidade ou aplicabilidade prática – isto é, com o 

seu uso – no sentido de produzirem conseqüências positivas ou benéficas para os 

propósitos individuais ou sociais que visam alcançar. Em síntese, a verdade ou a 

correção de uma teoria é definida, de modo instrumental, a partir de sua contribuição 

para a promoção das necessidades humanas, sejam estas individuais ou sociais.  

Para o pragmatismo filosófico, explica Johannes Hessen, “a verdade do 

conhecimento consiste na concordância do pensamento com os objetivos práticos do 

homem – naquilo, portanto, que provar ser útil e benéfico para a sua conduta prática25”, 

ou como bem sintetiza Gideon Calder, “significa unicamente que a verdade, dito com a 

                                                                                                                                            
mesma” quer dizer na frase “a realidade tal como ela é em si mesma”. Assim, sugerimos que a distinção 
aparência/realidade seja abandonada em benefício de uma distinção entre formas mais úteis e menos úteis 
de se falar”.  
23 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política. Rio de Janeiro: Editora Relume 
Dumará, 2005, p. 26. Sobre as relações entre o pragmatismo filosófico e o pragmatismo jurídico, confira 
o artigo de: EISENBERG, José. POGREBINSCHI. Thamy. Pragmatismo, direito e política. Novos 
Estudos CEBRAP, nº 62, março 2002, p. 107-121. 
24 POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo: teoria social e política, cit., p. 38. 
25 HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. Tradução de João V. G. Cuter. São Paulo: Editora 
Martins Fontes, 2003. p. 40. Segundo HESSEN, Teoria do conhecimento, cit., p. 39-40: “[o pragmatismo] 
também abandona o conceito de verdade como concordância entre pensamento e ser. Entretanto, não se 
detém nessa negação, mas põe outro conceito de verdade no lugar do que foi abandonado. Verdadeiro, 
segundo essa concepção, significa o mesmo que útil, valioso, promotor da vida”. 
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forma de classificação mais genérica que se pode encontrar, é o que funciona26”. A 

verdade de uma teoria ou proposição individualmente considerada não constitui um 

atributo intrínseco às mesmas, que seria “descoberto” ou “desvendado” pelo cientista ou 

filósofo, mas um predicado que lhe é atribuído por alguém em razão de sua utilidade 

para a resolução dos problemas que a teoria objetiva solucionar. Neste sentido, 

argumenta Richard Rorty, se o discurso de legitimação, enquanto uma modalidade de 

justificação racional dos direitos humanos, não contribui empiricamente para a proteção 

e promoção de tais direitos, não há motivo para tê-lo como verdadeiro27.  

Finalmente, o terceiro elemento que define o pragmatismo é o seu 

contextualismo. O contextualismo traduz a exigência pragmática de que as 

investigações filosóficas estejam atentas ao papel dos contextos social, político, 

econômico e religioso que condicionaram a sua elaboração e desenvolvimento. Em 

síntese, a teoria deve estar atenta ao mundo da experiência, aos fatos e à cultura de uma 

determinada comunidade, bem como ao relacionamento que mantém com as práticas e 

instituições sociais vigentes. O contextualismo defende um íntimo relacionamento entre 

a teoria e a prática social, de tal modo que a primeira somente continua a ser adotada 

enquanto revelar-se útil para a solução dos problemas e necessidades sociais que 

pretende resolver. Há, aqui, um forte relacionamento entre o contextualismo e o 

conseqüencialismo pragmatista.   

Richard Rorty, em seu ensaio intitulado Direitos humanos, racionalidade e 

sentimentalidade, analisa de modo crítico e inovador a temática sobre a fundamentação 

ou legitimação dos direitos humanos. Segundo o autor, um dos avanços intelectuais 

mais importantes vislumbrado ao longo do século XX consiste no progressivo declínio 

do interesse filosófico a respeito do debate sobre o que realmente somos, sintetizado nas 

seguintes questões: qual é a nossa natureza? Qual é a essência do homem? Nesse 

sentido, as teorias sobre o conhecimento da natureza humana e, conseqüentemente, 

                                                 
26 CALDER, Gideon. Rorty y la redescripción. Traducción de Ángel R. Rodriguez. Madrid: Alianza 
Editorial, 2005. p. 37, grifo no original. 
27 Cf. RORTY, Richard. “Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade”. In: RORTY, Richard. 
Verdade e progresso. Tradução de Denise R. Sales. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. p. 206: “Contudo, 
na visão pragmatista que defendo, essa é uma questão de eficiência: uma questão sobre como dominar 
melhor a história – como realizar melhor a utopia do iluminismo. Se as atividades dos que tentam 
alcançar esse tipo de conhecimento parecem ter pouca utilidade na atualização dessa utopia, há razão para 
pensar que não existe tal conhecimento. (...) Acrescentamos ainda que, como parece não haver trabalho 
útil em insistir numa natureza humana supostamente ahistórica, provavelmente não existe tal natureza ou, 
pelo menos, não existe nada de relevante para nossas escolhas morais nessa natureza”.  
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também sobre a natureza dos direitos humanos, herdeiras diretas do platonismo, 

entraram em declínio e, com elas, as tentativas de definição de critérios eternos ou 

estáveis sobre a natureza do homem e seus supostos direitos “inatos” ou “naturais”. 

Segundo Rorty: 

“Estamos muito menos propensos do que nossos ancestrais a 
levar as “teorias sobre a natureza humana” a sério, muito menos 
propensos a escolher a ontologia, a história ou a etnologia como 
guias para nossa vida. Estamos muito menos inclinados a 
colocar a seguinte questão ontológica: “O que somos?”, pois 
compreendemos que a principal lição, tanto da história quanto 
da antropologia, é nossa extraordinária maleabilidade. 
Começamos a nos considerar como um animal flexível, versátil, 
automoldável, em vez de um animal racional ou cruel28”.  

 
 Com apoio nas reflexões de Eduardo Rabossi29, Richard Rorty aduz que os 

filósofos deveriam assumir os direitos humanos como uma nova cultura, surgida e 

amplamente difundida no mundo pós-holocausto. Esse fenômeno histórico, que marcou 

indelevelmente o século passado e repercutiu sobremaneira sobre a consciência 

universal no tocante à necessidade dos direitos humanos, tornaria o tema da 

fundamentação ou legitimação antiquado e irrelevante, resultando estéril do ponto de 

vista prático o propósito dos filósofos de “tentar ficar à frente ou atrás desse fato, de 

tentar detectar e defender suas assim chamadas pressuposições filosóficas30”. 

 A filosofia prática em geral, assim como a filosofia do direito, devem, assim, 

abandonar o projeto naturalista de uma fundamentação última dos direitos humanos, 

considerado obsoleto neste início de século. As tentativas teológicas de fundamentação 

com apoio na idéia de revelação divina, o debate sobre a natureza egoísta ou altruísta do 

homem ou as afirmações neotomistas sobre a sua intrínseca dignidade humana, podem 

ser agrupados sob o rótulo de assertivas epistemológicas sobre a natureza dos seres 

humanos. Tais tentativas, assevera Rorty, constituiriam preocupações teoricamente 

infundadas, pois até o presente não podemos afirmar que aumentaram o nosso 

                                                 
28 RORTY, Richard. “Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade”. In: RORTY, Richard. 
Verdade e progresso. Tradução de Denise R. Sales. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. p. 202-203. 
29 RABOSSI, Eduardo. La teoría de los derechos humanos naturalizada. Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, nº 5, p. 159-179, jan./mar. 1990 apud RORTY, Richard. Direitos humanos, 
racionalidade e sentimentalidade, cit., p. 203. 
30 RORTY, Richard. Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade, cit., p. 203. 
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conhecimento sobre tais questões, e – o que é ainda mais grave – revelam-se também 

ineficazes para a proteção e promoção in concreto dos direitos humanos31.  

A partir das reflexões empreendidas por John Rawls sobre a noção de “equilíbrio 

reflexivo” (cujo objetivo é o de tornar a nossa rede compartilhada de intuições e crenças 

morais o mais coerente e estruturada possível), Richard Rorty concebe, de modo 

bastante inovador, a tarefa da filosofia como uma “questão de tornar a nossa própria 

cultura – a cultura dos direitos humanos – mais autoconsciente e poderosa, em lugar de 

demonstrar a superioridade dela em relação a outras culturas por meio de um apelo a 

algo transcultural32”. Desse modo, à filosofia caberia tão somente o papel de resumir e 

sistematizar nossas intuições influenciadas culturalmente sobre o que deve ser feito em 

determinadas situações consideradas problemáticas.     

 Contra o fundamentalismo racionalista em matéria de direitos humanos33, Rorty 

propõe uma abordagem sentimentalista – eminentemente pedagógica, não epistêmica – 

que considera mais eficiente para a difusão da cultura dos direitos humanos nas 

sociedades contemporâneas do que a proposta kantiana de demonstração de uma 

obrigação moral incondicional enquanto um “fato da razão”. Os direitos humanos, 

assim, não seriam objeto de uma teoria do conhecimento, mas de uma práxis 

pedagógica com o objetivo de ampliar a nossa lealdade com grupos cada vez mais 

amplos e, portanto, distantes de nós34. Essa ampliação de horizontes (ou de fronteiras 

morais) não se daria com base na extensão progressiva do conhecimento racional do 

conteúdo da lei moral, mas a partir do compartilhamento de histórias longas, tristes e 

sentimentais que nos comovem e que estimulam uma troca de perspectivas, bem como o 

experimento imaginário dos sofrimentos, tristezas e frustrações de outras pessoas.  

A educação sentimental objetiva, assim, promover uma habilidade crescente de 

enxergar as similaridades – por menores ou superficiais que sejam – entre nós mesmos e 

                                                 
31 Confira, em especial, RORTY, Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade, cit., p. 206: “Se 
parece que a maior parte do trabalho de alterar as intuições morais tem sido feita pela manipulação de 
nossos sentimentos [e não pelo] aumento de nosso conhecimento, então há razão para pensar que não há 
conhecimento do tipo que filósofos como Platão, Santo Tomás de Aquino e Kant esperavam obter. (...) 
Do fato de que o surgimento da cultura dos direitos humanos parece não dever nada a um maior 
conhecimento moral, mas dever tudo a histórias tristes e sentimentais, nós pragmatistas concluímos que 
provavelmente não existe o conhecimento como Platão o previu.” 
32 Id., ibid., p. 204. 
33 Richard Rorty inclui a teoria do discurso no projeto racionalista de legitimação dos direitos humanos. 
34 Sobre a idéia de justiça como lealdade ampliada desenvolvida pelo autor, bem como suas críticas à 
ética do discurso, confira: RORTY, Richard. Justiça como lealdade ampliada. In: RORTY, Richard. 
Pragmatismo e política. Tradução de Paulo Ghiraldelli Jr. São Paulo: Martins, 2005, p. 101-121. 
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as pessoas diferentes de nós, por exemplo: as relações afetivas entre pais e filhos ou a 

possibilidade de casamento com pessoas de outras nacionalidades ou etnias. A pesquisa 

de tais similaridades não deve ter como meta o encontro de um self verdadeiro ou uma 

essência humana supostamente racional e universal, mas a percepção do sentimento 

como força motivadora idônea para a difusão da cultura dos direitos humanos. Neste 

sentido, assevera o autor: 

“O melhor e, provavelmente o único, argumento que nos 
permite ignorar o fundacionalismo é aquele que já sugeri: seria 
mais eficiente fazer isso porque, assim, poderíamos concentrar 
os nossas energias na manipulação dos sentimentos, na educação 
sentimental. Esse tipo de educação deixa pessoas diferentes 
suficientemente familiarizadas umas com as outras, de modo 
que elas se sentem menos tentadas a pensar que aquelas que são 
diferentes delas são apenas semi-humanas. O objetivo desse tipo 
de manipulação do sentimento é expandir a referência dos 
termos ‘nosso tipo de gente’ e ‘gente como nós’35.” 

 
 Os questionamentos suscitados por Richard Rorty e Eduardo Rabossi 

encontraram grande recepção nos debates contemporâneos sobre a legitimação e a 

efetividade dos direitos humanos. Emílio García Méndez, com apoio nas reflexões dos 

autores supramencionados, também critica uma abordagem filosófico-metafísica que 

contribuiu, segundo ele, para a difusão de uma compreensão “idolátrica” e ahistórica 

dos direitos humanos36. O autor pretende, assim, deslocar o debate sobre os direitos 

humanos do âmbito da filosofia – excessivamente centrado em questões morais e, 

portanto, alheias à política – para o plano da democracia, onde temas controversos do 

ponto de vista moral (aborto, eutanásia, etc.) devem ser amplamente tematizados, 

continuamente debatidos e, por fim, decididos por intermédio das leis ou pela realização 

de plebiscitos ou referendos com ampla e direta participação popular.  

A retomada de uma agenda programática dos direitos humanos, deixada de lado 

pelos discursos morais de fundamentação e legitimação, constitui, segundo Emílio G. 

Méndez, uma estratégia política necessária e urgente para o êxito na luta pela proteção, 

institucionalização e promoção de uma cultura dos direitos humanos cada vez mais 

consciente e poderosa nas sociedades contemporâneas37.  

                                                 
35 RORTY, Direitos humanos, racionalidade e sentimentalidade, cit., p. 211. 
36 MÉNDEZ, Emílio García. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda. Revista Internacional de Direitos Humanos – SUR, Ano 1, nº 1, 1º semestre de 2004. p. 08 et seq. 
37 Id., ibid., p. 16-18. 
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3. DISCURSO DE LEGITIMAÇÃO, DEMOCRACIA E EFETIVIDADE DA 
TEORIA 
 

O discurso de legitimação dos direitos humanos deve atentar para a reconstrução 

dos teores normativos que estão contidos nas pressuposições implícitas e tacitamente 

assumidas pelos participantes em qualquer discurso voltado para o entendimento38. O 

diálogo intercultural somente é possível se os participantes assumem a necessidade da 

argumentação voltada para o entendimento mútuo e decidem abandonar definitivamente 

a utilização da força e da violência para a imposição de seus interesses e de sua visão de 

mundo.  

A teoria do discurso fornece importantes subsídios teóricos para a elucidação e 

mapeamento dos ideais normativos que permeiam a práxis de deliberação intercultural. 

A opção coerente dos participantes pela argumentação moral e jurídica e, 

conseqüentemente, pelo abandono da violência na resolução dos conflitos, somente tem 

lugar quando – paralelamente – é institucionalizado um sistema de direitos que 

garantam as liberdades individuais, a igualdade jurídica e a democracia para que todos 

possam expor suas razões e buscar de modo cooperativo o entendimento ou, então, para 

que possam aduzir em um contexto de simetria de oportunidades suas respectivas razões 

na defesa de seus interesses individuais ou coletivos. 

 Neste sentido, a teoria do discurso não constitui uma estratégia maximalista de 

legitimação dos direitos humanos. O discurso de legitimação retira do âmbito da 

democracia deliberativa alguns direitos, prerrogativas e bens considerados fundamentais 

e, portanto, inegociáveis politicamente. Quanto maior a extensão da concepção 

filosófica e moral sobre os direitos humanos, menor o âmbito de liberdade do legislador 

e dos atores que interagem no espaço público para deliberação, tematização e crítica de 

direitos, interesses e questões que, em muitos casos, são altamente controversos. É 

possível identificar, desse modo, um trade-off entre a extensão dos direitos legitimados 

moralmente e a amplitude do grau de liberdade do legislador democrático em sua 

deliberação cotidiana sobre tais questões. Um discurso de legitimação inflacionado, 

                                                 
38 HABERMAS, Jürgen. Acerca da legitimação com base nos Direitos Humanos. In: HABERMAS, J. A 
Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann Silva. São Paulo: Littera 
Mundi, 2001, p. 162. 
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afirmam os críticos, acabaria por conduzir ao imperialismo da moral sobre a política. A 

teoria do discurso objetiva encontrar o ponto ótimo entre legitimação e democracia. 

 Assim, segundo Robert Alexy, “todos os direitos [humanos] merecem (...) 

proteção jurídico-constitucional, mas nem tudo que merece proteção jurídico-

constitucional deve ser um direito [humano]”. A estratégia de legitimação teorético-

discursiva postula um conceito não inflacionado de direitos humanos, segundo o qual 

são direitos humanos apenas aqueles direitos que protegem ou promovem interesses ou 

carências fundamentais, cuja violação ou não satisfação implica a morte, o sofrimento 

grave ou atinge o núcleo essencial da autonomia de seu titular39. Deste modo, os direitos 

humanos são basicamente direitos do indivíduo, restando excluídos os direitos 

referentes a grupos sociais particulares, comunidades culturais ou ao Estado40. Estes 

direitos poderiam ser garantidos politicamente por meio do discurso, mas não 

integrariam o núcleo restrito de direitos discursivamente necessários. A teoria do 

discurso insere-se, assim, em uma estratégia de legitimação minimalista dos direitos 

humanos41, também seguida por outros importantes autores, tais como John Rawls42 e 

Wolfgang Kersting43. No mesmo sentido, afirma Emílio García Méndez: 

“A insistência em expandir incessantemente as áreas da vida 
econômica e social que devem ser entendidas como direitos 
humanos debilita de forma considerável qualquer agenda 
política confiável e, sobretudo, mobilizadora em matéria de 
direitos humanos. Não me parece que seja expandindo a lista 
dos direitos humanos, como uma espécie de fuga para o futuro, 
que se recupere a credibilidade perdida44”. 

 
  O minimalismo na legitimação discursiva dos direitos humanos tem aspectos 

negativos e positivos. Para muitos estudiosos e militantes dos direitos humanos, a 

desvantagem reside principalmente na amplitude limitada da legitimação discursiva de 

tais direitos, bem como no esvaziamento de sua dimensão “utópica”. Assim, nem todos 
                                                 
39 ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrático: para a relação entre 
direitos do homem, direitos fundamentais e jurisdição constitucional. Revista de Direito Administrativo, 
Rio de Janeiro, 217, jul./set. 1999, p. 61.  
40 Id., ibid., p. 59. 
41 Cabe ressaltar a dimensão gradual do conceito de minimalismo, podendo este ser mais ou menos 
intenso dependendo da formulação teórica de cada autor em particular.   
42 Cf. RAWLS, John. O direito dos povos. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2001.    
43 Cf. KERSTING, Wolfgang. Em defesa de um universalismo sóbrio. In: KERSTING, Wolfgang. 
Universalismo e direitos humanos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 95 et seq.   
44 MÉNDEZ, Emílio Garcia. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, cit., p. 18. 
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os direitos demandados por grupos ou movimentos sociais constituem rigorosamente 

direitos humanos. Certamente essas reivindicações são importantes, algumas até mesmo 

fundamentais, no entanto não versam sobre direitos humanos, mas sobre direitos de 

comunidades ou grupos sociais específicos que merecem, por sua vez, uma 

denominação distinta.  

Deste modo, a teoria do discurso acaba retirando parte da legitimidade que 

preside a pauta reivindicatória capitaneada por esses atores sociais no âmbito da esfera 

pública. Ao mesmo tempo, em muitas sociedades – até pouco tempo fortemente 

marcadas pelos ideais de bem-estar inspirados pelo Welfare State – o minimalismo abre 

a possibilidade de retrocesso no âmbito dos direitos sociais até o limite máximo 

definido pelo mínimo existencial. Esta possibilidade tem fomentado, nos últimos anos, 

inúmeras manifestações sociais tanto na Europa, em especial as recentes e violentas 

manifestações contra a flexibilização das leis trabalhistas na França, quanto em 

diferentes países da América Latina.   

Por outro lado, pode ser citado como um importante aspecto positivo a 

operacionalidade (e a facticidade) do conceito discursivo de direitos humanos. Por ser 

minimalista, tal conceito configura-se mais resistente às objeções particularistas e 

relativistas formuladas pelas diferentes culturas, religiões, tradições e regimes políticos 

existentes na sociedade internacional. Ele possui uma maior chance de ser reconhecido 

e aceito por diferentes Estados e tradições culturais, além do fato de que a constatação e 

comprovação de sua violação, em razão da extensão limitada de tais direitos, não 

ensejariam maiores dúvidas hermenêuticas45. Além do mais, exatamente por ser 

minimalista, a legitimação discursiva possui uma menor probabilidade de ser 

imperialista ou etnocêntrica, tendo em vista que maior será o âmbito de liberdade das 

diferentes culturas, tradições e regimes políticos para a resolução de problemas sociais 

fundamentais com apoio em instituições jurídicas e sociais adequadas às histórias, 

tradições e valores culturais que definem a identidade coletiva de cada povo.    
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
                                                 
45 Cf. KERSTING, Em defesa de um universalismo sóbrio, p. 92: “(...) eu não preciso mergulhar numa 
cultura para tomar conhecimento do genocídio, da perseguição de minorias, da privação de grupos 
populacionais inteiros de seus direitos como violações dos direitos humanos. Expulsões e valas comuns 
não têm uma gramática cultural que demandaria uma hermenêutica difícil. Elas próprias mostram o que 
significam”. 
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A compreensão dos pressupostos e dos limites da estratégia discursiva de 

legitimação dos direitos humanos pressupõe o diálogo com posicionamentos filosóficos 

que ora questionam sua viabilidade teórica, ora sua pertinência prática para o 

fortalecimento da efetividade de tais direitos. O neopragmatismo de Richard Rorty 

chama atenção do filósofo para a obsolescência das indagações epistemológicas sobre a 

natureza humana e sobre uma fundamentação absoluta dos direitos humanos como 

direitos “naturais”, “inatos”, “eternos” e “imutáveis”. Além disso, esses 

questionamentos tradicionais também são ineficientes, pois não produzem respostas que 

impliquem um aumento de efetividade e conhecimento moral sobre tais direitos.  

A teoria do discurso, em razão de seus pressupostos construtivistas46, resiste em 

parte às críticas de Rorty, pois não postula uma fundamentação naturalista dos direitos 

humanos. Entretanto, o autor acerta ao identificar um apelo motivacional limitado nas 

diferentes estratégias racionalistas de justificação dos direitos humanos. Essa limitação 

é particularmente intensa no caso da teoria do discurso, que fornece uma legitimação 

demasiadamente abstrata e idealizada dos direitos humanos.  

É necessária, assim, uma conjugação interdisciplinar de esforços para a 

efetivação dos direitos humanos, de tal modo que o empreendimento de legitimação não 

resulte socialmente “estéril”. Por um lado, o filósofo não pode renunciar à tarefa de 

legitimação que informa sua própria práxis; por outro, a educação para os direitos 

humanos, ao trabalhar também com os sentimentos, revela-se como um meio bastante 

eficiente para suprir o déficit motivacional da estratégia teorético-discursiva de 

legitimação.  
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DEMOCRATIZANDO A DEMOCRACIA: A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS 

MULHERES NO BRASIL E A REFORMA DO SISTEMA POLÍTICO 

 

 

Luciana Nogueira Nóbrega*

 Ana Maria D’Ávila Lopes**

 

RESUMO 

A história de luta das mulheres pela inserção nos espaços sociais remonta o final do 

século XIX, podendo-se falar que, nos últimos anos, ocorreu uma verdadeira Revolução 

Feminina. Não obstante a isso, o número de mulheres ocupando espaços formais de 

poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), ainda se apresenta em níveis extremamente 

baixos, não correspondendo, proporcionalmente, ao peso da população feminina 

brasileira. Nesse sentido, esta pesquisa visou identificar e analisar as causas da sub-

representação das mulheres, buscando ressaltar a necessidade de se implementar novas 

ações afirmativas capazes de promover sua maior participação política. Para tanto, a 

partir da redefinição do princípio constitucional da igualdade, foram propostas algumas 

sugestões de políticas públicas dirigidas a resgatar e efetivar o pleno exercício da 

cidadania feminina. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS DAS MULHERES; PARTICIPAÇÃO POLÍTICA; REFORMA DO 

SISTEMA POLÍTICO; AÇÕES AFIRMATIVAS. 

 

RESUMEN 

La historia de lucha de las mujeres por la inclusión en los espacios sociales tiene su 

origen al final del siglo XIX, siendo posible afirmar que, en los últimos años, estamos 

frente a una verdadera Revolución Femenina. A pesar de eso, el número de mujeres 

ocupando espacios formales de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aún se 

presenta en niveles extremamente bajos, no correspondiendo proporcionalmente al peso 

                                                 
* Aluna da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Bolsista de Iniciação Científica do 
CNPq. 
** Doutora em Direito Constitucional pela UFMG. Professora do Mestrado em Direito Constitucional na 
Universidade Federal do Ceará.  
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de la población femenina brasileña. En ese sentido, esta investigación buscó identificar 

y analizar las causas de la subrepresentación de las mujeres, objetivando resaltar la 

necesidad de la implementación de nuevas acciones afirmativas capases de promover su 

mayor participación política. Para tal, a partir de la redefinición del principio 

constitucional de la igualdad fueron propuestas algunas sugerencias de políticas 

públicas dirigidas a rescatar y efectivizar el pleno ejercicio de la ciudadanía femenina.   

 

PALABRAS-CLAVE 

DERECHOS DE LAS MUJERES; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; REFORMA DEL 

SISTEMA POLÍTICO; ACCIONES AFIRMATIVAS 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 trouxe dispositivos de grande importância para o 

fim da tradicional discriminação sofrida pelas mulheres, ao garantir-lhes, 

expressamente, o direito à igualdade, nos termos do art. 5º, inciso I, e ao assegurar-lhes 

a titularidade da plena cidadania, deflagrando, desse modo, uma verdadeira revolução 

no que tange à inserção feminina nos espaços sociais. Hoje, há mulheres presidentes de 

associações de bairro, dirigentes de ONGs, integrantes de movimentos sociais.  

Ressalte-se, entretanto, que a intensa participação política das mulheres, aludida 

anteriormente, tem como ponto de observação os espaços informais de poder. Isso 

significa que, embora muitas mulheres exerçam a direção de associações de bairro e de 

organizações civis em geral, essa participação não é refletida, na mesma proporção, 

quando analisamos os poderes institucionais do Estado Brasileiro. As chefias de órgãos 

e entes públicos ainda são, em sua imensa maioria, ocupadas por homens, assim como 

as cadeiras do Congresso Nacional. 

Assim, mesmo após a Constituição de 1988, a participação de mulheres nos 

Poderes Executivo e Legislativo permaneceu em níveis baixíssimos. Em verdade, 

conforme esclarece Fanny Tabak, até houve um aumento absoluto no número de 

deputadas e senadoras, entretanto, em valores percentuais, as mulheres ainda 

permanecem sub-representadas. De acordo com a autora:  

A participação feminina no Congresso Nacional aumentou em valores 
absolutos: uma bancada com 26 deputadas federais foi eleita em 1986 para a 
Assembléia Nacional Constituinte e em 1990 esse número subiu para 30 
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deputadas, e 3 mulheres foram eleitas para o Senado Federal. Mas em termos 
relativos essas parlamentares representavam apenas pouco mais de 5%1. 

Logo, percebe-se que a participação das mulheres na tomada de decisões políticas 

é extremamente limitada, uma vez que a proporção de deputadas e senadoras, ao longo 

de mais de 70 anos de conquista do direito de voto, não tem correspondido ao peso 

relativo da população feminina brasileira.2

Quanto à participação de mulheres nos níveis federativos do Poder Executivo, 

Fanny Tabak arremata: 

Na esfera do Executivo essa discrepância se torna particularmente acentuada 
quando se examinam os níveis mais elevados da decisão política. A presença 
de uma mulher à frente de um gabinete ministerial constitui muitas vezes 
algo insólito, e em alguns países tal fato ocupa a primeira página dos jornais 
mais importantes e é saudado com estardalhaço. Trata-se, via de regra, de 
casos isolados muito mais ligados a razões conjunturais ou episódicas, do que 
reflexo de uma tendência no sentido de uma maior integração de 
representantes femininas ou a incorporação de parcelas mais expressivas da 
população feminina ao processo decisório3.  

No que tange ao Poder Judiciário, a formação das Cortes Superiores no Brasil, 

seguem a mesma linha. Senão vejamos: 

• No Supremo Tribunal Federal, dos 11 Ministros que o compõem, só 
há duas mulheres, a Ministra Ellen Gracie, atualmente Presidenta da Corte 
Suprema, e a Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, nomeada recentemente.  
• O Superior Tribunal de Justiça possui, em sua composição as 
seguintes Ministras: Denise Martins Arruda; Eliana Calmon Alves; Fátima 
Nancy Andrighi; Laurita Hilário Vaz; Maria Thereza Rocha de Assis Moura; 
em um universo de 33 ministros.  
• O Tribunal Superior do Trabalho tem, dentre os 19 Ministros, 2 
Ministras, quais sejam: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Rosa Maria Weber 
Candiota da Rosa. 
• O Superior Tribunal Militar – STM – conta, de um total de 15 
membros, com somente uma Ministra, nomeada recentemente, a Min. Dra. 
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.  
• O Tribunal Superior Eleitoral – TSE, por sua vez, dentre 13 Ministros, 
incluídos efetivos e substitutos, não há nenhuma mulher em sua composição4. 

O Estado Brasileiro, perante essa situação, tem tomado algumas poucas medidas 

no intuito de acabar ou minorar os efeitos das desigualdades entre homens e mulheres 

no que tange à participação política desses atores sociais. 

                                                 
1 TABAK, Fanny. Mulheres Públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2002, 
p. 77. 
2 Em novembro de 2006, o percentual de eleitoras passou a representar 51,57% do total. Informações 
disponíveis em <http://www.tse.gov.br>, em 10.04.2007. Segundo dados do instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Censo 2000 revelou uma população brasileira composta de 86.270.539 
mulheres e 83.602.317 homens. Dados disponíveis em < http://www.ibge.gov.br>, em 17.04.2007.  
3 TABAK, Fanny. Op. cit. 2002, p. 84-85. 
4 Pesquisa realizada em 12 de abril de 2007, nos sítios dos Tribunais Superiores: <http://www.stf.gov.br>; 
<http://www.stj.gov.br>; <http://www.tst.gov.br>; <http://www.stm.gov.br> e <http://www.tse.gov.br>. 
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Nesse contexto, esta pesquisa buscou analisar a efetividade dessas medidas, 

identificando se houve ou não um fomento na participação política das mulheres, em 

especial nos poderes Executivo e Legislativo. A partir dos resultados, foram formuladas 

algumas sugestões de alterações legislativas e de políticas públicas visando a uma 

modificação da situação de desigualdade que a mulher brasileira ainda enfrenta, de 

modo a contribuir com a proposta de Reforma do Sistema Político5, que tramita no 

Congresso Nacional.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Adotamos, como um dos métodos de trabalho, a pesquisa bibliográfica e 

documental em livros, periódicos especializados e na legislação comparada, enfocando 

o problema da pouca participação políticas das mulheres nos espaços formais de poder 

a partir de referências teóricas do Direito e das Ciências Sociais.  

Posteriormente, coletamos dados sobre a participação das mulheres no Parlamento 

e no Executivo estaduais e municipais, com base nos quais, esculpimos a redação final 

do texto, que, evitando a repetição de lugares comuns bem como a pura e simples 

citação, buscou compreender a (in)efetividade das medidas adotadas para incrementar a 

participação política das mulheres a partir das estruturas de desigualdade que sustentam 

a sociedade brasileira. Uma vez compreendida a questão sob um prisma estrutural, 

pudemos indicar mecanismos legislativos que proporcionassem uma real ampliação no 

exercício dos direitos políticos das mulheres, em uma perspectiva de efetivação do 

princípio da igualdade. 

 

RESULTADOS 

A principal medida adotada pelo Estado Brasileiro para promover uma maior 

participação política das mulheres são as cotas por sexo para candidaturas, inseridas no 

ordenamento pela Lei nº 9.504/97. 

                                                 
5 De acordo com a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), “(...) se pensarmos a Reforma só como 
uma oportunidade de abrir mais espaço para as mulheres, individualmente, ocuparem espaços de poder 
nos parlamentos, nos governos, nos partidos, teremos uma perspectiva que não questionará os marcos que 
estão dados na mídia, no parlamento, na maioria dos partidos e mesmos nas análises acadêmicas. Mas se 
pensarmos a Reforma a partir das contradições do contexto social e da relação entre feminismo e poder 
político, com certeza iremos mais longe no questionamento”. (Articulando a Luta Feminista nas 
Políticas Públicas. Recife, 2007, p. 41).  
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Embora a referida lei não disponha, diretamente, sobre cotas para as mulheres, vez 

que determinou a reserva de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para as candidaturas 

de cada sexo6, afirma-se que, no plano fático, ela representa um importante mecanismo 

de promoção da participação política feminina nos espaços formais de poder, 

assegurando que a candidatura de mulheres representará, no mínimo, 30% do total de 

inscrições eleitorais, o que tende a aproximar a composição dos órgãos representativos 

da composição da sociedade brasileira.   

Entretanto dez anos após a vigência da referida lei, o que temos percebido é o seu 

descumprimento generalizado por parte dos partidos políticos, o que, aliado a outros 

fatores, acaba gerando uma sub-representação feminina. Nesse sentido, Wilza Villela 

traz os seguintes dados: 

Em 2002, nenhum grande partido atingiu a cota mínima de candidaturas de 
mulheres; o número de candidaturas femininas para a Câmara dos Deputados 
aumentou 60% em relação a 1998, mas o número de candidatas ao Senado 
diminui. Em 2002, havia 7% de mulheres no Congresso Nacional, 10% nas 
Assembléias Legislativas e 11% nas Câmaras Municipais. Nas eleições de 
2002, o percentual de deputadas estaduais subiu para 12,5%, o de deputadas 
federais para 8,2% e o de senadoras para 12,3%. Duas mulheres foram eleitas 
governadoras de Estado. 19% das secretarias municipais são ocupadas por 
mulheres. No poder judiciário, desde 1998, há 3 Ministras no Superior 
Tribunal de Justiça e 1 no Supremo Tribunal Federal e 1 no Superior 
Tribunal do Trabalho. Nos demais escalões do Judiciário as mulheres 
atingem 30%, o mesmo que no Ministério Público7. 

Traduzindo esses percentuais, Jane Justina Maschio assevera que: 
Nas eleições de 2002, para o cargo de Senador, de um total de 44 candidatas, 
oito foram eleitas; para Deputado Federal, de 579 inscritas, 42 foram eleitas; 
nas Assembléias Estaduais, de 1.863 concorrentes, apenas 129 se elegeram; e 
no Distrito Federal, 139 candidatas, cinco foram as eleitas.  
Na composição das Casas Legislativas, por sexo, tem-se que, em 2002, foram 
eleitos para o senado 46 homens contra 8 mulheres; para a Câmara dos 
Deputados, foram 471 homens contra 42 mulheres; nas Assembléias 
Legislativas, o resultado foi 906 homens contra 129 mulheres; as vagas de 
Deputado Distrital foram preenchidas por 19 homens contra cinco mulheres8. 

                                                 
6 Art. 10 da Lei nº 9.504/97. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, 
Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais até cento e cinqüenta por cento do 
número de lugares a preencher. 
(...) 
§3º. Do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá 
reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. 
7 VILLELA, Wilza apud Ana Maria D´Ávila Lopes. Multiculturalismo, minorias e ações afirmativas: 
promovendo a participação política das mulheres. Pensar – Revista do curso de Direito da Universidade 
de Fortaleza, Fortaleza, v. 11, 2006, p. 58. 
8 MASCHIO, Jane Justina. Eficácia/ineficácia do sistema de cotas para as mulheres. Disponível em 
<http://www.tre-sc.gov;br/sj/cjd/doutrinas/jane_2.htm>. Acesso em 28.08.2006. 
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De acordo com João Alves Silva, em 2004, havia oito mulheres exercendo o cargo 

de Senadoras da República, de um universo de 81 senadores e senadoras.9 Atualmente, 

esse número foi ampliado para dez mulheres, o que corresponde a aproximadamente 

12% do total, que se manteve inalterado.10

Com relação à Câmara dos Deputados, o número de mulheres exercendo cargo 

eletivo entre a 52ª Legislatura e a 53ª diminuiu, de 45 para 43 deputadas federais. Esse 

número corresponde a aproximadamente 8,3% do total de 512 deputados e deputadas.11  

A partir dos números acima expostos, a União Interparlamentar elaborou um 

relatório, em 2005, no qual constava que apenas 9,1% das cadeiras do legislativo federal 

brasileiro eram ocupadas por mulheres, o que coloca o Brasil em 122º lugar no ranking 

de 168 países – o pior resultado da América do Sul.12  

No que tange ao Poder Legislativo Estadual, conforme João Alves Silva13, havia 

sete parlamentares mulheres, em 2004, compondo a Assembléia Legislativa do Ceará. 

Nas eleições de 2006, dos 27 partidos que disputaram o cargo de deputado estadual, 

somente PAN, PRONA, PSL, PSTU, PTB, PV cumpriram a cota mínima para 

candidaturas14, o que refletiu em uma diminuição no número de mulheres que, 

atualmente, compõem o Legislativo Estadual. Há, em 2007, apenas três deputadas 

estaduais, quais sejam Lívia Arruda, Rachel Marques e Ana Paula Cruz15, sendo que a 

última foi eleita suplente, tendo assumido o cargo com a saída de Ivo Gomes. Em 

percentuais, podemos afirmar que somente 6,5% das cadeiras do Legislativo Estadual 

são ocupadas por mulheres. 

A Câmara de Vereadores de Fortaleza, por sua vez, na legislatura 2001-2004, 

contava com 3 (três) vereadoras, de acordo com João Alves Silva.16 Atualmente, na 

Legislatura 2005-2008, a Câmara conta com 5 (cinco) vereadoras, de um universo de 

4117. Ressalte-se que, nas eleições para composição do Legislativo Municipal, somente 

                                                 
9 SILVA, João Alves. Mulher na política: do direito de votar ao poder de governar. Fortaleza: UNIFOR, 
2004, p. 290. 
10 Disponível em <http://www.senado.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
11 Disponível em <http://www.camaradosdeputados.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
12 Disponível em <http://www.pnud.org.br/administracao/entrevistas/index.php?id01=2291&lay=apu>. 
Acesso em 19.04.2007. 
13 SILVA, João Alves. Op. cit. 2004, p. 295. 
14 Disponível em <http://www.tse.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
15 Disponível em <http://www.al.ce.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
16 SILVA, João Alves. op. cit. 2004, p. 297. 
17 Disponível em <http://www.cmfor.ce.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
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64 (sessenta e quatro) mulheres se candidataram, o que correspondeu a apenas 18,82% 

do total de candidaturas18.  

Com relação ao Poder Executivo Federal, é sabido que, durante o nosso período 

democrático, nenhuma mulher ocupou o cargo de Presidenta da República. Não 

obstante a isso, duas mulheres ocupam posições de destaque no atual governo, são elas: 

Dilma Rousseff, Ministra da Casa Civil, e Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente. 

Ressalte-se, ainda, que, no primeiro mandato deste Governo, foi criada a Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, que tem status de Ministério, sendo sua chefia 

comandada por uma mulher, a Min. Nilcéa Freire.  

O Estado do Ceará, a exemplo do que ocorre com o Executivo Federal, sempre 

elegeu uma figura masculina para ocupar o cargo de Governador do Estado. Entretanto, 

importante destacar que as pastas da Secretaria da Educação e do Planejamento 

competem, na atual gestão, a duas mulheres, Maria Izolda Cela Arruda Coelho e Silvana 

Maria Parente Neiva Santos, respectivamente. 

No que se refere à Administração Municipal, a Prefeitura de Fortaleza é chefiada 

por uma mulher, a Prefeita Luizianne Lins, que, adotando o modelo federal, criou uma 

Assessoria de Políticas para as Mulheres, vinculada ao Gabinete da Prefeitura. Ademais, 

no modelo de gestão descentralizada da Prefeitura de Fortaleza, uma mulher ocupou a 

Chefia da Secretaria Executiva Regional V, a Sra. Francisca Rocicleide Ferreira da 

Silva. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir dos dados coletados, pudemos constatar a pouca participação de mulheres 

nos espaços formais de poder, mesmo após o advento da Lei nº 9.504/97. Inicialmente, 

é preciso ressaltar que a coleta de dados estatísticos oficiais da participação feminina foi 

realizada somente nos poderes Executivo e Legislativo, uma vez que o critério de acesso 

aos cargos de Estado não é o mesmo para todos os Poderes19.  

No Poder Judiciário, por exemplo, o acesso aos cargos se faz de forma não eletiva, 

mediante nomeação, após aprovação em concurso público de provas e títulos, por força 

                                                 
18 Disponível em <http://www.tse.gov.br>. Acesso em 20.04.2007. 
19 O acesso aos cargos de chefes do Poder Executivo (prefeitos, governadores e presidente da República) 
se faz pelo critério eletivo majoritário. Para os cargos do Poder Legislativo, o critério é também eletivo, 
mas proporcional. Por fim, para ingresso na carreira do Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública, deve-se fazer concurso público de provas e títulos. 
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dos art. 93, I da Constituição Federal de 1988. Disso decorre que o Judiciário e as 

demais funções essenciais à Justiça, tais como Ministério Público e Defensoria 

Pública20, têm sido o poder que mais abre espaço para a participação feminina. 

Corroborando com essa tese, João Alves Silva escreveu que: 

Em resultância disso, as carreiras iniciais da magistratura e demais funções 
essenciais, já apresentam índices de aprovação da mulher em níveis 
superiores aos obtidos pelos homens. Tais índices, contudo, observam-se tão-
somente nas primeiras instâncias, posto que, nos níveis mais altos, a situação 
da mulher não difere da dos demais poderes políticos21.     

 A partir do excerto acima transcrito, percebemos que como o acesso, por 

concurso, dá-se somente nos cargos iniciais da magistratura, os demais cargos, por 

dependerem de escolha interna ou de outros poderes22, não apresentam os mesmos 

índices de participação das mulheres. Prova disso é a composição das Cortes Superiores 

do País, conforme foi apresentado na introdução do presente estudo. 

Constatada, a partir do aspecto quantitativo, a distorção existente entre a pouca 

participação das mulheres nas instâncias superiores do Poder Judiciário e a maciça 

participação feminina nos cargos iniciais da magistratura e das funções essenciais à 

Justiça (Defensoria Pública e Ministério Público), analisaremos um outro aspecto: a 

qualidade dessa participação. 

De um modo geral, temos encontrado, com bastante freqüência, decisões de 

magistrados e magistradas totalmente alheias ao contexto social e à vida dos 

administrados, malferindo, muitas vezes, a própria Constituição.  

Entendemos, contudo, que esse é um problema que afeta homens e mulheres, no 

exercício da magistratura, o que, nos dizeres de João Alves Silva: 

(...) vai para além das questões de gênero, guardando, em realidade, muito 
mais vínculos em relação à concepção de mundo e à identidade social de 
cada um em particular; independente de ser homem ou mulher23.  

Com relação à dificuldade de implementação de um sistema de cotas para inserção 

das mulheres no Poder Executivo, nas esferas da Federação brasileira, Céli Regina 

Jardim Pinto assim se pronuncia: 

                                                 
20 Ministério Público e Defensoria Pública seguem o mesmo critério para provimento dos cargos iniciais 
da Magistratura, ou seja, nomeação após aprovação em concurso público de provas e títulos (v. 129, §3º e 
134, § único, ambos da Constituição Federal).  
21 SILVA, João Alves. op. cit. 2004, p. 127. 
22 A escolha dos membros, por exemplo, que irão compor o principal Tribunal do país – STF – é feita da 
seguinte forma: o Presidente da República nomeia, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal (vide art. 101, § único da Constituição Federal de 1988). 
23 SILVA, João Alves, op. cit. 2004, p. 129. 
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(...) as eleições legislativas são proporcionais, e para o Executivo são 
majoritárias. Nas proporcionais, cada partido em um Estado concorre com 
um número grande de candidatos, sendo possível definir um percentual para 
as cotas. Mas nas eleições majoritárias, para presidente, governador, prefeito 
e senador, cada partido tem um candidato, sendo muito difícil pensar uma 
forma de cotas24. 

Tendo em vista essas informações, permanece o questionamento: por que, mesmo 

após o advento da Lei que prevê um percentual mínimo de candidaturas para cada sexo, 

as mulheres ainda não ocupam nem 10% (dez por cento) das cadeiras do Poder 

Legislativo federal, estadual e municipal? 

Isso é reflexo de vários obstáculos que as mulheres têm de superar para ocupar 

posições nos espaços formais de atuação política. Dentre os principais obstáculos, 

podemos ressaltar: 

a) Partidos Políticos: como é sabido, um dos requisitos de elegibilidade é a 

filiação em partido político, nos termos do que dispõe o art. 14, §3º, inciso V da 

Constituição Federal. Desse modo, os partidos exercem grande importância para a 

democracia brasileira. Entretanto, quando se trata de indicar candidaturas femininas e 

apoiá-las para composição do Poder Legislativo e Executivo, os partidos não têm 

cumprido as determinações da Lei nº 9.504/97, não atingindo nem a cota mínima 

exigida para a candidatura de mulheres. Em verdade, essas pessoas jurídicas de direito 

privado, muitas vezes, dificultam e inviabilizam um possível êxito na candidatura de 

mulheres.  Destaque-se, contudo, que isso não é regra dentro dos partidos. De acordo 

com Fanny Tabak: 

(...) uma indicação para a prefeitura é muitas vezes mais fácil quando um 
determinado partido “precisa” indicar uma mulher, quando esta provém de 
uma família cujos membros detém poder econômico e político, nessa 
comunidade, ao longo de muitos anos, e o partido não quer perder isso25.  

Mesmo diante da dificuldade de os partidos políticos levantarem bandeiras em 

defesa de causas feministas, é necessário dialogar com esses agentes condutores do 

processo político. Os partidos são, portanto, um local estratégico a ser conquistado pelas 

mulheres, no âmbito da democracia representativa. 

b) Treinamento Político: a inclusão tardia das mulheres na política gera um 

sentimento de que o espaço político é próprio para os homens, vez que eles são maioria 

nesse locus de participação política. Daí as mulheres não se sentirem capazes de exercer 

                                                 
24 Disponível em <http://www.pnud.org.br/administracao/entrevistas/index.php?id01=2291&lay=apu>. 
Acesso em 14.04.2007. 
25 TABAK, Fanny. op. cit. 2002, p. 108. 
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mandatos eletivos (legislativos ou executivos), já que foram socializadas no sentido de 

aceitar que política não é o seu lugar. Essa inibição, acanhamento e vergonha, quando 

do exercício de uma atividade de mando ou no momento de se expressar para uma 

platéia, foi apontada pelas mulheres que estavam presentes na II Conferência Municipal 

de Políticas para as Mulheres como um dos grandes entraves para as suas candidaturas.  

c) Questões estruturais: no Brasil, como em muitos países em desenvolvimento, 

os problemas diários para a manutenção da sobrevivência são um grande obstáculo à 

participação das mulheres. Como elas se sentem responsáveis pelos filhos, o que, de 

fato, lhes é cobrado pela sociedade, estão, na grande maioria das vezes, ocupadas 

demais em garantir as suas necessidades básicas, não tendo tempo nem para pensar em 

exercer um mandato eletivo.   

d) Crise da democracia representativa: no Brasil, a falta de transparência das 

instituições, combinada com os constantes escândalos de parlamentares, chefes do 

Executivo e juízes envolvidos com crimes, em especial, os de corrupção, cria um 

sentimento de que a política não é algo realizado e construído por todos, no dia-a-dia, e 

sim limitada a uma atividade exercida por determinada categoria de pessoas, nos 

espaços formais de atuação. A política é, dessa forma, vista como um lugar de 

desconfiança, distante, principalmente, das mulheres.  

e) Inexistência de sanção em caso de descumprimento das cotas para 

candidaturas: a Lei nº 9.504/97 não prevê nenhuma sanção para o partido político que 

não cumpra os percentuais mínimos de candidaturas para ambos os sexos. O resultado 

disso é que até hoje, dez anos depois do advento da referida lei, os grandes partidos 

insistem em descumprir a Lei, permanecendo o número de mulheres no Parlamento em 

patamares inferiores a 10% (dez por cento).     

f) Preconceito e discriminação de gênero: Gênero foi uma categoria de estudo, 

inicialmente, utilizada, a partir da década de 70, para refletir o dado social das 

diferenças baseadas no sexo. Para Maria do Socorro Ferreira Osterne, teriam sido “as 

feministas americanas as primeiras a usar o termo, com o objetivo de destacar o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”.26 Ressaltando esse aspecto 

relacional, que vai nos construindo como homens e mulheres, Ana Maria D’Ávila 

Lopes escreve que: 

                                                 
26 OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira. Políticas Públicas para as Mulheres. Fortaleza: INESP, 2006, 
p. 07. 
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Os gêneros – comportamentos – feminino e masculino são apreendidos na 
sociedade a partir de valores nela construídos, fazendo com que seus 
membros percebem certas atividades como femininas ou masculinas, de 
forma a valorizá-las e hierarquizá-las de forma diferente.27

Nesse contexto de valorização e hierarquização das categorias sociais de homens e 

mulheres, Osterne afirma que a desigualdade de gênero:  

Manifesta-se numa ordem social e material fortemente simbólica, que 
inferioriza, submete e discrimina a condição feminina em grande parte das 
áreas da convivência humana. Está presente na família, nas igrejas, no 
mercado de trabalho, nos processos de trabalho, nas instituições, nos partidos 
políticos, nos movimentos sociais, enfim, no imaginário coletivo sob a forma 
de representações sociais: aos homens, o cérebro, a inteligência, a razão 
lúcida, a capacidade de decisão; às mulheres, o coração, a sensibilidade e os 
sentimentos.28

Com base no trecho acima transcrito, percebe-se que o preconceito e a 

discriminação de gênero é um fenômeno transversal à sociedade, desconhecendo 

fronteiras de classe, raça ou etnia, atingindo mulheres de todas as idades, níveis de 

instrução, orientação sexual, entre outros, impondo-lhes determinados padrões 

comportamentais, tidos como de acordo com a moral e os bons costumes. Essas 

tradicionais construções valorativas são resultados de uma sociedade machista, que 

ainda compreende que o espaço político é próprio para homens, inferiorizando as 

potencialidades femininas. 

 g) Violência simbólica: as campanhas de desvalorização que as mulheres 

sofreram durante séculos da História Humana não se refletiram somente nas relações 

sociais, como visto acima, mas, principalmente, no inconsciente feminino, que passou a 

reproduzir a ideologia machista. Nesse sentido, Bourdieu29 muito contribuiu para a 

análise do fenômeno da reprodução da violência e do machismo nas mulheres. Para o 

referido autor, a dominação masculina se corporifica no pensamento e nas ações 

femininas, passando a ser, tal dominação, um dado natural tanto para os homens quanto 

para as mulheres, que não se percebem como objetos da violência simbólica30. Nesse 

sentido, afirma Fanny Tabak: 

                                                 
27 LOPES, Ana Maria D´Ávila. Gênero, Discriminação e Tráfico Internacional de Mulheres. In: SALES, 
Lília Maia de Moraes (Org.) Estudos sobre a efetivação do direito na atualidade: a cidadania em 
debate. v. 5. Fortaleza: Editora da UNIFOR, 2006, p. 09. 
28 OSTERNE, Maria do Socorro Ferreira. op. cit. 2006, p. 06. 
29 BOURDIEU, Pierre apud AMARAL, Célia Chaves Gurgel. Debates de gênero: a transversalidade do 
conceito. Fortaleza: Editora da UFC, 2005, p. 14.  
30 A violência, como dimensão simbólica, é, para Miriam de Oliveira Inácio, “responsável pelas medidas 
de repressão e, também, pela tolerância, conivência e impunidade que se observa em relação à 
criminalidade. Em particular, no que se refere aos crimes praticados contra a mulher na esfera familiar, 
esta dimensão simbólica é construída pelo ordenamento de gênero tradicional, nas qual se legitimam 
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(...) as mulheres foram mantidas afastadas da política por muitos anos e 
acabaram sendo convencidas (não só por homens mas também por muitas 
outras mulheres) de que a política não é uma carreira adequada para mulheres 
que desejam se casar e ter uma família31.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi demonstrado no presente estudo, há um grande descompasso entre a 

participação política das mulheres nos espaços formais e a atuação delas nos espaços 

informais de poder. Em outras palavras, os índices de participação das mulheres no 

Executivo e no Legislativo não refletem a sua importância na sociedade, seja como 

líderes em associações de bairro, seja como presidentes de ONGs, seja como 

sindicalistas, ou, ainda, como donas de casa, que, no seu anonimato, recriam uma nova 

relação com o mundo e com a sociedade em que vivem. Desse modo, embora 

constituam maioria do eleitorado, o número de mulheres ocupando cargos eletivos é 

incompatível com o empoderamento delas nos espaços sociais ou informais de atuação 

política. 

Assim, para a superação das desigualdades constatadas, é necessário 

estabelecermos novas políticas públicas, haja vista que, como observou Ana Maria 

D’Ávila Lopes, “as poucas medidas tomadas pelo Estado para promover uma maior 

participação política das mulheres não tem sido bem-sucedidas”.32 Isso ocorre porque as 

ações afirmativas adotadas não ultrapassam o campo das intenções ou a periferia do 

poder, não havendo nenhuma sanção em caso de descumprimento. É imprescindível 

que, paralelo a essa luta por mecanismos que promovam uma distribuição eqüitativa de 

poder entre os atores sociais masculinos e femininos, levantemos a bandeira pela 

construção de um poder diferente, compartilhado33. 

Nesse contexto, formulamos algumas sugestões que serão a seguir esboçadas, cujo 

intuito é ampliar o debate acerca do processo de Reforma do Sistema Político para além 

da reforma eleitoral, ou seja, para além da democracia representativa.  

                                                                                                                                               
várias formas de opressão feminina”. (Violências contra mulheres e esfera familiar: uma questão de 
gênero? In: Presença ética: ética política e emancipação humana. Revista Anual do Grupo de Estudos e 
Pesquisa sobre Ética – GEPE / Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE. Ano III, n. 3, dezembro de 
2003, p. 127). 
31 TABAK, Fanny. op. cit. 2002, p. 110.  
32 LOPES, Ana Maria D’Ávila Lopes. op. cit. 2006, p. 58. 
33 Nesse sentido, o Feminismo tem muito a contribuir com o debate, pois, enquanto movimento e teoria 
política, entende que uma Reforma Política que contemple as mulheres equivale a uma reforma do 
próprio processo de decisão. Trata-se de uma reforma do poder e da forma de exercê-lo no Brasil. 
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A principal dessas medidas é a questão do financiamento público exclusivo de 

campanhas eleitorais, como forma de desvincular poder político e econômico, 

combatendo a privatização da política e a corrupção nos processos eleitorais. Deve-se 

ressaltar, contudo, a preferência de recursos para partidos que favoreçam a participação 

de segmentos socialmente excluídos, como mulheres, negros, jovens, portadores de 

necessidades especiais, GLBTTT. 

Outra questão que merece destaque é o voto em preto e a fidelidade partidária. 

Atualmente, os/as representantes eleitos/as não precisam cumprir as promessas de 

campanha nem as diretrizes institucionais dos seus partidos, podendo, até mesmo, 

mudar de partido sem perder suas cadeiras no Parlamento. É como se o voto fosse uma 

procuração em branco, no qual o/a representante preencheria no decorrer do mandato 

eletivo. Essa prática é condenável, pois se baseia na falsa compreensão de que o 

mandato é propriedade do candidato que não se sente representando ninguém não ser 

seus próprios interesses.  

O fortalecimento da democracia direta e o incremento dos instrumentos de 

participação popular é outro ponto que deve ser ressaltado, já que a construção de um 

sistema democrático exige mudanças no modo de agir político34. Plebiscito, referendo, 

iniciativa popular, orçamento participativo, planos plurianuais participativos, conselhos 

deliberativos e conferências deliberativas são experiências que devem ser multiplicadas 

na democracia brasileira, como instrumentos de manifestação da soberania popular 

expressa no art. 1º, §1º da Constituição Federal.  

Ressalte-se, contudo, que esses espaços de participação devem dialogar entre si e, 

principalmente, pressionar o sistema representativo. Em outras palavras, não adianta 

multiplicarmos instrumentos de participação popular e controle social se a participação 

nesses espaços é meramente consultiva, indicativa, fragmentada e distante das decisões 

econômicas mais importantes e que implicam em maior dispêndio de recursos públicos. 

Diante disso, defendemos que a Reforma Política deve construir um sistema de 

participação que torne coerentes e compatíveis entre si os processos participativos e 

                                                 
34 De acordo com a Articulação de Mulheres Brasileiras, “para o feminismo, a democracia direita sempre 
foi uma questão de organização da prática política, mas, também, como uma questão teórica sobre a 
perspectiva de transformação que deve ser levada. As mulheres estão massivamente nos movimentos 
sociais, nos mecanismos de democracia participativa. Sem fortalecer esses três níveis (representativa, 
direita e participativa), não há como democratizar a democracia”. (Articulando a Luta Feminista nas 
Políticas Públicas. Recife, 2007, p. 42). 
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legislativos, como forma de assegurar que as deliberações da sociedade sejam 

efetivamente cumpridas pelos governos.   

A única ação afirmativa por sexo existente na legislação eleitoral brasileira, como 

visto, está disposta na Lei nº 9.504/97, na qual se estabelece uma reserva de, pelo 

menos, 30% das candidaturas para cada sexo. Esse mecanismo é insuficiente para 

promover a igualdade entre mulheres e homens nos espaços formais de atuação política, 

uma vez que é uma prática generalizada o descumprimento da referida Lei. Desse 

modo, entendemos ser necessário fixar uma sanção para o partido que não cumprir essa 

exigência legal, que pode ser a redução do seu tempo de propaganda política gratuita ou, 

em caso de reiteração, uma diminuição nos recursos públicos destinados a ele. 

Outra questão que deve ser destacada é a democratização dos meios de 

comunicação. Esse é um ponto central do debate sobre a Reforma do Sistema Político, 

haja vista que, atualmente, poucas famílias no Brasil, que também concentram poder 

econômico, detêm a imensa maioria dos meios de comunicação. A mídia hoje não 

contempla as mulheres e as outras minorias políticas, repetindo esteriótipos que mantêm 

a estrutura patriarcal, machista, racista e excludente que alicerçam a desigualdade no 

nosso país. Esse sistema de comunicação viola o direito à cidadania, pois restringe a 

possibilidade de debater alternativas e de reinventar caminhos para a construção 

democrática, veiculando possibilidades únicas para mulheres e homens, que, de tão 

reiteradas, parecem ser imutáveis. 

No que tange ao preconceito e à discriminação baseada no elemento gênero, 

compreendemos que a transversalidade desse conceito implica a exigência de políticas 

públicas igualmente transversais, o que pressupõe a criação e o fortalecimento de 

instituições e de organizações responsáveis pela defesa dos direitos das mulheres e a 

afirmação das diferenças, em direção à promoção da igualdade.  

Nesse sentido, torna-se necessário que as escolas e as academias passem a discutir 

essas questões, já que, para a promoção da autonomia feminina, imprescindível se faz 

que as mulheres conheçam sua própria história, que deve ser inserida nos manuais 

escolares35. Assim e somente assim, as concepções de “inferioridade feminina” e da 

                                                 
35 Objetivando conferir maior visibilidade às questões de gênero, a Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340, de 
07 de agosto de 2006, que foi resultado da luta do movimento de mulheres, dispõe, no art. 8°, sobre 
diversas medidas de prevenção à violência contra a mulher, numa tentativa de integrar Estado e sociedade 
na superação das desigualdades. Dentre essas medidas, estão as elencadas nos incisos VIII e IX que 
versam sobre a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito 
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“mulher como sexo frágil”, tidas como verdades universais, poderão ser percebidas 

como de fato o são: elementos construídos pelas sociedades que se baseiam no modelo 

patriarcal. Sendo elementos construídos, podem ser superados a partir do momento em 

que as mulheres compreendem, denunciam e lutam contra a exploração a que estão 

submetidas. 

O atual Projeto de Reforma Política, que tramita no Congresso Nacional, sob o nº 

2679/200336, conta, também, com duas ações afirmativas importantes para modificar o 

atual quadro de pouca participação política das mulheres nos espaços formais de poder. 

Dispõe o art. 4º do referido Projeto de Lei sobre a criação e manutenção de instituto ou 

fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, com recursos destinados às 

instâncias partidárias dedicadas ao estímulo e crescimento da participação política 

feminina. Estabelece, ainda, o dispositivo citado, que os partidos políticos têm a 

obrigação de dedicar, no mínimo, vinte por cento do tempo destinado à propaganda 

partidária gratuita para a promoção da participação política das mulheres.    

Por fim, na elaboração dessas medidas legislativas e políticas públicas que visam à 

construção de uma nova cultura política e social, imperiosa se faz a observância de duas 

importantes diretrizes da Política Nacional para as Mulheres37, aprovada na I 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres:  

• “A Política Nacional para Mulheres, e quaisquer projetos, programas e 
planos governamentais dela decorrente, deve ter presente a necessidade de 
debater e elaborar com o segmento interessado que busca beneficiar, o que 
implica estabelecer um diálogo e uma parceria com os movimentos 
feministas e de mulheres, respeitando sua diversidade e ampliando a 
cidadania” (# 18). 

• “A discussão das políticas públicas junto ao segmento interessado só 
será instrumento de mudança se vier acompanhada de poder de decisão sobre 
elas, com controle social” (#19). 

A partir da implementação dessas medidas, espera-se que a sociedade consiga 

reconhecer a plena capacidade das pessoas independentemente de gênero ou sexo. Essa 

é uma exigência não só do princípio da igualdade e da vedação da discriminação, 

                                                                                                                                               
à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia e o destaque, nos currículos 
escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas medidas 
educativas são, segundo o nosso entendimento, o ponto fundamental da Lei Maria da Penha, já que visam 
a atingir, de forma direta, as construções simbólicas de homem e mulher e de espaços sociais ocupados 
por esses sujeitos em nossa sociedade, em uma perspectiva de valorização do feminino e de 
conscientização do masculino.  
36 Disponível em <http://www.camara.gov.br>. Acesso em 10.04.2007. 
37 Disponível em <http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sepm>. Acesso em 23/09/2007. 
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expressos na Constituição Federal, mas, principalmente, do princípio democrático, que 

impõe a participação de todos os segmentos sociais no dirigir dos destinos da sociedade. 

Estamos cientes de que o fato de termos mais mulheres ocupando cargos eletivos 

ou de gestão pode não significar, necessariamente, uma alteração no poder, que passaria 

a ser pensado sob a ótica feminista38. Entretanto, aproximar a realidade institucional da 

realidade social certamente representa um avanço na nossa democracia. Isso porque, nos 

dizeres de Carmen Lúcia Antunes Rocha, “Cidadania não combina com desigualdade. 

República não combina com preconceito. Democracia não combina com 

discriminação”39.  
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DIREITO À SAÚDE: RESPOSTA CONSTITUCIONALMENTE MAIS 

ADEQUADA1
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RESUMO 

O presente trabalho se destina a analisar o conflito de interesses entre o direito à saúde e o 

princípio da legalidade orçamentária, denominado pela doutrina publicista de princípio de 

“reserva do possível”. 

A escolha do tema justifica-se pela crescente demanda de balizamento por aqueles que 

buscam apoio no Judiciário para verem atendidos os seus direitos à prestação de saúde 

digna, corolário que é do próprio direito à vida e que encontra recalcitrância pelo Poder 

Público para dar suporte à assistência pública e à absoluta ausência de uma política de 

saúde no contexto brasileiro. 

Busca-se igualmente enfrentar a questão da possibilidade de se encontrar uma única 

resposta correta no Direito, ou se ao revés, a dialética e a multiplicidade de respostas são 

inerentes à própria noção de Direito. 

O trabalho discute a visão das diferentes escolas, refletindo sobre suas razões específicas, 

mas buscando através da reflexão sobre o bom Direito concluir por aquela que, na opinião 

da Autora, mais se adequa aos anseios da maioria dos interessados. 
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1 Este artigo é adaptação de trabalho final apresentado ao Dr Lenio Streck, professor da disciplina Jurisdição 
Constitucional do Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá. 
 
∗ A autora é advogada, especialista em Direito Público e Mestranda em Direitos Fundamentais e Novos 
Direitos na Universidade Estácio de Sá - RJ 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze the conflict of interests between the right to health 

and the principle of budgetary legality, referred to by the publicist doctrine, as “limit of 

feasibility”. 

The objective of this work is to analyze the conflict of interests between the right to health 

and the principle of budgetary legality, referred to by the publicist doctrine, as “limit of 

feasibility”. 

 The choice for the subject is justified by the growing demand for judicious intermediation 

requested by those who seek Court support in order to have their right to State health 

provision condignly acknowledged.  It is a corollary of the right to life which often collides 

with Government’s willingness to accept. 

Also will be faced the question of the possibility of if finding an only correct reply in the 

Right, or in contrast, the dialectic and the multiplicity of answers are inherent to the proper 

notion of Right. 

This work discusses the various points of view, making reflections over their specific 

fundamentals looking for a consensus that, in the Author’s opinion, satisfies the majority of 

the interests involved in the discussion.  

 

KEY-WORDS 

HEALTH; RIGHT; REPLY; CONSTITUTIONALLY; ADJUSTED 

 
 
 

1 . INTRODUÇÃO 
 
Problema tormentoso na história da sociedade brasileira é a (in)efetividade do 

direito à Saúde, seja em sua vertente preventiva, de preservação ou recuperação, resultante 

da absoluta ausência do Poder Público a esse respeito.  Como se sabe e tem sido 

denunciado diuturnamente pelos meios de comunicação de massa, não é de hoje que o 

Estado (lato sensu considerado) relega ao segundo plano as políticas públicas de cunho 

social, a despeito da retórica eleitoreira que defende a primordialidade desse direito.  
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Todavia, na prática, o que se verifica é o predomínio de pressupostos do neoliberalismo, na 

gestão dos recursos público, o que resulta em descaso com as áreas sociais. 

A partir desses pressupostos, no decorrer do presente trabalho, pretende-se enfrentar 

a tese utilizada pelo Estado, chamada “reserva do possível”. De início, cumpre assinalar 

que, a Doutrina Publicista convencionou chamar de “Reserva do Possível” a situação 

econômica de escassez de recursos orçamentários, diante da infinita demanda de 

necessidades com que se depara o Poder Público.  Portanto, com respaldo na tese de que as 

prestações exigidas pela população são superiores à capacidade financeiro do ente estatal, o 

Estado (lato sensu considerado) só estaria obrigado a atendê-las “na medida de sua 

possibilidade”; ou seja, o atendimento estaria restrito ao que é possível economicamente. 

Muito embora se admita que, em qualquer situação, há limite de recursos 

disponíveis, acredita-se que tais argumentos não se sustentam, vez que todos os direitos têm 

custos econômicos, independentes de seu eventual enquadramento nos direitos de 1ª, 2ª ou 

3ª dimensão (hoje já se fala em direitos de 5ª e 6ª dimensão). 

Nessa perspectiva de análise, mesmo os direitos de 1ª dimensão (ou geração, como 

preferem alguns autores), caracterizados por deveres de abstenção do Estado, acarretam 

custos econômicos ao ente público, o que, por si só, põe em xeque a alegada reserva do 

possível para eximir o Estado do dever de prestar aquilo que foi constitucionalmente 

previsto. 

Ampliando o olhar para a Constituição de 1988, é evidente que a Carta política, em 

resposta a demandas de segmentos da sociedade organizada, no período anterior e durante a 

Assembléia Constituinte, contemplou importante elenco de direitos sociais, entre os quais 

merece relevo a saúde, os quais precisam concretizar-se para que não permaneçam no plano 

da retórica, ignorados pelo ente público.  Nessa linha de argumentação, cumpre reiterar que 

os direitos sociais têm, entre outras, a finalidade de promover a igualdade, o que requer 

atuação dinâmica e efetiva do Estado em prol do mais débil, alterando a arena social. 

Diante do exposto, não é admissível que o Estado, sob qualquer justificativa, 

permaneça indiferente ao que preleciona a Constituição, transformando tais direitos em 

“meras promessas constitucionais”. 
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A esse respeito, é imperioso assinalar que o fato de se revelarem por meio de 

normas programáticas; isto é, por meio de disposições que indicam os fins sociais a serem 

atingidos pelo Estado com a melhoria das condições econômicas, sociais e políticas da 

população, tendo em vista a concretização e cumprimento dos objetivos fundamentais 

previstos na Constituição, não permite afirmar que tais direitos não são sindicáveis pelos 

cidadãos, ou ainda, que o Estado agirá “quando entender conveniente”. 

Por outro lado, é por demais relevante levar em consideração os elevadíssimos 

custos que a manutenção de instituições necessárias à garantia de direitos civis e políticos 

impõem e são suportados pelos cofres públicos.  Decorre daí a debilidade do argumento de 

que o adequado adimplemento dos direitos sociais supera os limites orçamentários.   

Na verdade, o que tal linha argumentativa não consegue esconder é a opção por uma 

política conservadora e neoliberal que procura alijar a população mais carente da fruição de 

bens essenciais.  É mister acrescentar que, em última análise, a proteção de direitos sociais 

reflete-se diretamente na defesa dos direitos das demais gerações, pois irá sedimentar 

direitos civis e políticos, propiciando, por exemplo, um cenário de igualdade compatível 

com o plano democrático.  Como reforço à tese, cumpre registrar que por tratar-se de 

norma constitucional, por si só, tal dispositivo tem carga de eficácia intrínseca, não 

podendo ser afastada por contingentes políticos ou econômicos externos. 

Ao refletir sobre o tema numa perspectiva teórica, considera-se pertinente enfrentar 

a questão da utilização do método de ponderação de interesses, tal como proposto por 

Alexy2 para solucionar tais casos, bem como os posicionamentos de Dworkin3 e Lenio 

Streck4 sobre a possibilidade de se alcançar, através de valores extraídos do próprio 

ordenamento jurídico, uma única resposta adequada. 

 

  2 . A PONDERAÇÃO DE INTERESSES 
                                                 
2 ALEXY, Robert. Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação Popular. In A Constitucionalização 
do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.Pág. 295XCO 
ETAR A REFERENCIA 
3 DWORKIN, Ronald Apud SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 1ª 
edição 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. Pág. 44 
 
4 STRECK, Lenio. Verdade e Consenso – Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006. Passim 
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A doutrina constitucional, na sua maioria, dispõe que, em caso de conflitos entre 

princípios constitucionais albergados na Constituição, é imperioso utilizar a técnica da 

ponderação de interesses, entendendo que, no caso concreto, quando se estiver diante de 

uma antinomia entre princípios, deve-se atribuir uma dimensão de peso entre eles para que 

possa eclodir aquele preponderante. Vale frisar que a técnica mencionada só é cabível 

quando não for possível harmonizar os princípios em conflito. 

Segundo essa perspectiva de análise, não mais se admite o emprego de critérios 

clássicos de solução de choques entre regras, quais sejam, hierarquia, especialidade e 

cronológico.  Não se pode olvidar que, diante de uma Constituição Compromissória, que 

abriga em seu texto normas resultantes de matrizes ideológicas distintas, é possível 

aparente incoerência entre elas.  Todavia, em homenagem ao princípio da unidade 

constitucional, o intérprete deve envidar todos os esforços no sentido de fazer com que as 

normas, supostamente colidentes, dialoguem entre si. 

Nesse sentido, é muito esclarecedora a lição de Daniel Sarmento: 

 
“ (...) A ponderação de interesses só se torna necessária quando, de fato, 
estiver caracterizada a colisão entre pelos menos dois princípios 
constitucionais incidentes sobre um caso concreto. Assim, a primeira 
tarefa que se impõe ao intérprete, diante de uma possível ponderação, é 
a de proceder à interpretação dos cânones envolvidos, para verificar se 
eles efetivamente se confrontam na resolução do caso, ou se, ao 
contrário é possível harmonizá-los. Nesta tarefa, estará o exegeta dando 
cumprimento ao princípio da Unidade da Constituição, que lhe 
demanda o esforço de buscar a conciliação entre normas constitucionais 
aparentemente conflitantes, evitando as antinomias e colisões. Isto 
porque a Constituição não representa um aglomerado de normas 
isoladas, mas um sistema orgânico, no qual cada parte tem de ser 
compreendida à luz das demais. Assim, como ressaltou Canotilho, o 
princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a Constituição 
em sua globalidade e procurar harmonizar os espaços de tensão entre 
as normas constitucionais a concretizar” . 5

 
Como se sabe, as regras diferem dos princípios no que tange à sua forma de 

aplicação: as primeiras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência que é 

ou não cumprida: são aplicáveis, portanto, de maneira disjuntiva.  Em outras palavras:  ou a 

                                                 
5 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 1ª edição 2ª tiragem. Rio de 
Janeiro:Editora Lumen Juris, 2002. Pág. 100 
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hipótese de incidência se faz presente e a regra se aplica, ou, ao contrário, não existem 

elementos fáticos, e a regra não se aplica ao caso em comento, na lógica do ‘tudo ou nada’ 

(“all or nothing”), tal como enunciado por Ronald Dworkin6. 

Já no que concerne aos princípios, estes são normas de otimização do sistema, 

conforme preleciona Robert Alexy7.  Segundo esse autor, os princípios são mandados de 

otimização do sistema, vez que diante do caso concreto, permitem balanceamento de 

valores e interesses consoante o seu peso. 

É importante frisar que o ordenamento jurídico, pela sua complexidade e bom 

funcionamento, deve ser composto por regras e princípios.  Um ordenamento composto só 

de regras não tem a necessária fluidez para eventual arejamento diante de caso concreto. Do 

contrário, um sistema constituído tão-somente de princípios não tem bases concretas que o 

sustentem.  A crítica que se faz a tal técnica é que não há parâmetros lógicos para que o 

julgador, e, portanto intérprete da norma constitucional, escolha este ou aquele princípio. 

Por seu turno, Alexy8 estabelece que são três os estágios que envolvem a 

ponderação de interesses.  Em um primeiro momento, é preciso identificar o grau de não-

satisfação de, ou interferência em, um primeiro princípio, depois deve-se estabelecer a 

importância de se satisfazer o princípio concorrente; por fim, cabe explicitar se a 

importância de se satisfazer o último princípio justifica a interferência ou não satisfação do 

primeiro. 

Refletindo sobre esse entendimento, deve-se atentar para o fato de que, no sistema 

de jurisdição adotado pelo Brasil os julgadores não são eleitos, o que torna ainda mais 

complicada e intrincada a questão. Eis porque, não obstante Alexy busque traçar 

parâmetros racionais e objetivos para o deslinde do caso, somos do pensar que restará ao 

julgador, inevitavelmente, uma (perigosa) margem de discricionariedade. 

                                                 
6 DWORKIN, Ronald. Apud SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 1ª 
edição 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. Pág. 44 
 
7 ALEXY, Robert. Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação Popular. . In A 
Constitucionalização do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. Pág. 295  
8 Idem, ibidem, p. 297 
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Neste sentido, parece mais coerente a posição de Habermas9 quando afirma que a 

ponderação, no mais das vezes, remete para áreas alheias à justificação, à correção e à 

objetividade. 

Diferentemente dos integrantes dos demais Poderes (Executivo e Legislativo), os 

magistrados não são investidos em seus misteres por vontade popular, mas sim por mérito 

aferido após concurso de provas e títulos.  Logo, não são representantes do titular da 

soberania: o povo.  É ainda pertinente ressaltar que tais julgadores são, em sua maioria, 

emergentes de classes sociais abastadas, o que pode comprometer suas decisões, 

impregnadas de “preconceitos” e elitismo. 

 

3 . DIREITO À SAÚDE (DIGNA) VERSUS “RESERVA DO POSSÍVEL” 

 

A Constituição da República de 1988 trata sobre o direito à saúde no art.196 

afirmando, in verbis, estabelecendo que: 

 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 
Não é necessário muito esforço para perceber que o direito a um justo e adequado 

tratamento, nada mais é do que um corolário do direito à própria vida . Quando se procura 

definir o conceito de saúde, tradicionalmente se pensava em ausência de doença.  Todavia, 

tal concepção é muito restrita e demanda reflexão mais abrangente.  Dentre muitas 

definições, confere-se relevo à que consta do Dicionário de Termos Técnicos de Medicina e 

Saúde, organizado por Luís Rey10, que esclarece: 

 
“ (...) Saúde é uma condição em que um indivíduo ou grupo de 
indivíduos é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas 
necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. A saúde é um recurso 
para a vida diária, e não um objetivo de vida; é um conceito positivo, 
enfatizando recursos sociais e pessoais, tanto quanto as aptidões físicas. 

                                                 
9 HABERMAS, Jürgen Apud ALEXY, Robert. Ponderação, Jurisdição Constitucional e Representação 
Popular. Pág. 300 
 
10 < http://www.fonoesaude.org/saude.htm > Acesso em 15 de junho de 2007 
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É um estado caracterizado pela integridade anatômica, fisiológica e 
psicológica; pela capacidade de desempenhar pessoalmente funções 
familiares, profissionais e sociais; pela habilidade para tratar com 
tensões físicas, biológicas, psicológicas ou sociais com um sentimento 
de bem-estar e livre do risco de doença ou morte extemporânea. É um 
estado de equilíbrio entre os seres humanos e o meio físico, biológico e 
social, compatível com plena atividade funcional."  
 

Não obstante o direito à saúde seja espelho do próprio direito à vida, o que se vê no 

mundo dos fatos, é o absoluto descaso do Poder Público em cumprir com o mister que a 

Constituição lhe reservou.  Na atualidade, como no passado, verifica-se nefasta tendência à 

omissão dos entes estatais, supostamente amparados no malfadado argumento da “reserva 

do possível”.  

Como ressaltado em momento anterior, tal expressão procura designar a limitada 

disponibilidade recursos orçamentários do Estado, diante das infinitas demandas que lhe 

batem às portas. Isto é, o Estado não podendo arcar com tudo o que lhe “pedem”, 

simplesmente só atenderá na medida de sua possibilidade financeira.  Com esse 

(des)governo, esquece (ou quer esquecer) o Estado que os princípios em comento possuem 

normatividade própria e não podem ter sua incidência afastada por seu bel prazer. 

Nessa linha de pensamento, não é mais possível compactuar com a arcaica idéia 

positivista, que entendia serem os princípios meras “válvulas de escape”, “tapa-buracos”, 

ou como, de forma feliz, salientou Lenio Streck11, “reles jogadores que esperam no banco 

de reserva, só atuando quando os demais jogadores (regras) não surtirem efeito”. 

Não restam dúvidas de que, em caso de confronto do direito à saúde com o 

orçamento público, o primeiro deve prevalecer.  Sabe-se que, de fato, os recursos não são 

suficientes para prestar serviços de saúde que atendam toda e qualquer expectativa da 

população; entretanto, entre outras medidas administrativas, basta recordar que muito 

poderia ser feito com a simples adoção de medidas que garantam melhoria da gestão e 

controle dos recursos existentes,.   

Nessa senda, é oportuno lembrar que, em 1996, foi criado um tributo designado 

como Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF – com a 

finalidade de aumentar a receita estatal e propiciar incremento das prestações atinentes à 

                                                 
11 STRECK, Lenio, em palestra proferida na Universidade Estácio de Sá no Seminário Luso-Brasileiro de 
Direito Constitucional em 2007 
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saúde.  Transcorridos onze anos, a exação já foi incorporada ao orçamento estatal e os 

dados evidenciam que a aludida contribuição está muito longe de ser provisória e a 

melhoria do serviço de saúde no país, pouco mudou, se é que mudou...   

Cumpre acrescentar que a CPMF é um tributo substitutivo do Imposto sobre 

Movimentação Financeira – IPMF, que começou a ser arrecadado no início de 1994 e, já no 

primeiro ano de sua criação arrecadou aproximadamente 5 bilhões de reais.  A CPMF, no 

seu primeiro ano arrecadou para os cofres públicos cerca de 7 bilhões de reais. 12

A rigor, segundo a retórica oficial, ambos os tributos foram instituídos com a 

precípua finalidade de destinar recursos ao Ministério da Saúde para melhor aparelhar o 

Sistema Único de Saúde  - SUS.  De lá para cá, a alíquota das exações foi elevada algumas 

vezes, sempre com o alardeado objetivo de fomento da saúde no país13.  A despeito disso, 

os dados da realidade indicam que tal propósito não foi alcançado.   

Diante dessas distorções, a crítica que se faz ao tributo em questão, e que talvez 

explique o seu insucesso, é que sua criação tornou viável a redução de outras fontes que até 

então financiavam o setor, isso, sem esquecer que sua arrecadação acabou sendo destinada 

para outros setores e não exclusivamente para a Saúde.   

Mais uma vez, fica clara a vulnerabilidade do argumento de “reserva do possível” 

por parte do Poder público para omitir-se no que tange á implementação de uma política de 

saúde. A rigor, esta justificativa constitui uma ‘falácia’, como bem salientou Vicente 

Barretto.14

                                                 
12 < http://contasabertas.uol.com.br/noticias/detalhes_noticias.asp?auto=1793 > Acesso em 15 de junho de 
2007 

13 A CPMF teve início em 23 de janeiro de 1997, fulcrada na edição da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 
1996. Porém antes, desde 1993 tal exação era cobrada sob o título de Imposto Provisório sobre movimentação 
Financeira – IPMF 13 de julho de 1993. 

14 Expressão utilizada pelo Prof. Vicente de Paulo Barretto em seu artigo sobre o tema, intitulado Reflexões 
sobre os Direitos Sociais. 
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Nesse contexto, é perfeitamente possível o controle judicial de políticas públicas e 

até o estabelecimento de prioridades a serem cumpridas pelo Administrador Público.  Em 

um Estado verdadeiramente Democrático de Direito, não há mais espaço para um 

Executivo hermético, que estabelece a seu bel prazer, ou evidencia clara omissão no que 

tange a políticas públicas, sem participação popular direta que diga onde e, principalmente, 

como devem ser aplicados os recursos orçamentários.   

Refletindo sobre o tema, cumpre reiterar que discricionariedade não é sinônimo de 

arbítrio, nem tampouco subversão aos ditames constitucionais.  Ao contrário; verificado 

abuso na gestão de tais recursos e inegável desvio de finalidade, o Judiciário pode, e deve, 

exercer tal controle. 

O problema não escapou da atenção do Promotor de Justiça fluminense Eduardo 

Slerca15, tal como transcrito a seguir: 

 
“Sabemos que a utilização do princípio da proporcionalidade implica 
em o judiciário ingressar numa área que, nos sistemas de civil law, 
sempre pertenceu exclusivamente a outros dois poderes (executivo e 
judiciário), sendo realmente o uso de tal princípio uma linha de tensão e 
um perigo efetivo de que o juiz extrapole de sua função para substituir-
se ao legislador ou ao administrador. 
 
                                                     (...)  
 
Mas, afinal, por quê o temor? O objetivo precípuo da instituição 
chamada Justiça não é precisamente realizar o valor do mesmo 
nome?”16

 

Todavia, o assunto está longe de ser pacífico, surgindo na doutrina duas grandes 

correntes acerca dos limites e esfera em que pode ingressar o Judiciário nestes casos e, 

sobretudo, quando direitos sociais estão em jogo.  A doutrina convencionou denominá-los 

de substancialistas e procedimentalistas. 

 

 

 

 

                                                 
15 SLERCA, Eduardo. Os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2002. p. 34/35. 
16 Idem, Ibidem 
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4 . NOVO PODER JUDICIÁRIO? 

 

Uma questão intriga a comunidade jurídica de forma geral, é: será que o Judiciário 

teria legitimidade para, de certa forma, substituir o Executivo e fazer as vezes do 

Administrador Público, concedendo prestações, fazendo escolhas que deveriam ser tomadas 

por este?  

A solução não pode ser encontrada sem que antes se aborde o embate travado 

pelos procedimentalistas e substancialistas e a evolução histórica do tratamento aos direitos 

sociais no contexto brasileiro.   

De pronto, cabe lembrar que O Brasil, desde a década de 30, vem negligenciando 

investimentos na área social, em prol do desenvolvimento econômico.  Com a imperiosa 

necessidade de se inserir no mundo econômico, fizeram-se pesados investimentos na 

política econômica voltada à industrialização (que deu surgimento a diversas siderúrgicas, 

indústrias automobilísticas e grandes empresas de um modo geral), optando, dentro de uma 

visão econômica liberal, por “deixar de lado” os investimentos em setores sociais 

(educação, saúde, previdência social etc). 

Esse período teve início após a Revolução de 1930 no governo de Getúlio Vargas, 

o grande artífice de uma mudança decisiva nos rumos da política interna, voltando atenção 

redobrada para o maciço investimento em meta desenvolvimentista do país.  Não se 

pretende entrar no mérito desta opção política, vez que não fosse o arrojo destes planos o 

país ainda seria predominantemente agrário e atrasado, se feita uma análise global.  Mas 

resta saber, que preço foi pago para a inserção do Brasil neste cenário econômico, 

competitivamente?  

Desde então, o que se vê é que o Estado assumiu explícita omissão no que tange à 

garantia dos direitos sociais em geral e da saúde em particular.  Essa opção política abriu-se 

espaço para o fortalecimento de empresas privadas, que procuravam ocupar as lacunas do 

“desserviço” dos entes públicos.  Surgiram, então, os grandes conglomerados econômicos 

que prestariam as demandas nessas áreas como, por exemplo, os planos de saúde.  Tais 

empresas não têm outro objetivo, que não o lucro.  No contexto de uma sociedade 

  6571



 

capitalista, orientada pelo ideário neoliberal, não se pode imaginar que as mesmas atendam 

as demandas que devem ser sustentadas pelo Poder Público.  Seria ingenuidade acreditar 

que, de forma geral e sem critério, tais empresas passem a tutelar hipossuficientes, suprindo 

a inércia estatal.  No âmbito do sistema político-ideológico hegemônico, parece que o 

Estado só pode, excepcionalmente, impor a estas empresas obrigação de fazer.  

Criou-se, porém, um Labirinto de Creta: o Estado não cumpre seu papel, 

desviando verbas atinentes à saúde, para fortalecer o setor privado que não tem obrigação 

de atender às necessidades dos cidadãos mais necessitados, justamente deste serviço, já que 

não têm condições de arcar com o elevado custo de sua manutenção, por meio de 

mensalidades assustadoras.  O Estado, ao permitir a prestação de serviços de saúde por 

meio do setor privado, assume o fato de não lhe poder exigir o seu próprio papel. “E agora, 

José?”, perguntaria o poeta Carlos Drummond de Andrade. 

Diante deste nefasto quadro e pensando na garantia dos princípios constitucionais, 

é imprescindível definir o papel do Poder Judiciário.  

Nesse diapasão, parece induvidoso que, de um modo geral, a deficiência dos 

serviços públicos tem forçado os profissionais do Direito, em especial os magistrados, a 

tomar posição como agentes públicos e não como meros “operadores do Direito”.  Vale 

dizer, eles têm sido forçados a manifestar concretamente compromisso e postura mais ativa 

e menos neutra, como tradicionalmente se defendia.  Dizendo claramente: não há mais 

lugar para o juiz que é tão-somente la bouche de la loi, frente ao agigantamento dos 

problemas sociais. 

Inegavelmente, a nova postura passa a gerar certa desconfiança na comunidade, 

pois torna fértil o campo para possíveis arbítrios.   

Do ponto de vista doutrinário, duas correntes opostas surgiram com força no meio 

jurídico.  A primeira, cujos seguidores se intitularam procedimentalistas, representada 

principalmente por Jürgen Habermas, entende que o controle judicial das políticas públicas, 

a médio prazo, acaba prejudicando o exercício efetivo da cidadania, pois gera indevida 

dependência do Estado.  Para os procedimentalistas o Judiciário na atividade judicante, 

deve apenas se ater a garantir os procedimentos democráticos, não tendo como fim o 

resultado gerado pela decisão.  A pedra de toque é, portanto, a garantia de instrumentos 

  6572



 

democráticos para a solução dos conflitos, o que, certamente confere maior 

responsabilidade à própria sociedade, que deve criar espaços possíveis de comunicação. 

Neste contexto, o controle de constitucionalidade só seria imprescindível nos 

casos em que houver ofensa ao procedimento democrático pré-estabelecido e da vontade 

política (democracia deliberativa).  O Judiciário não estaria autorizado a se imiscuir no 

conteúdo do direito; sobre o que decidir.  

A crítica que se faz à corrente procedimentalista pura, em especial ao 

entendimento habermasiano, é que tal consenso exigido pelos cidadãos pressupõe uma 

cultura anterior, um ambiente favorável e propício ao discurso, ao amplo debate de idéias, 

que, a nosso ver, é inexigível em países com cruel desigualdade social como o Brasil.  

Explicitando melhor: em um país onde boa parte dos habitantes luta pela sobrevivência, é 

impossível que o Judiciário reduza o seu papel a somente assegurar procedimentos 

democráticos, quando justamente os problemas sociais são os que mais lhe batem às portas. 

Nessa contenda, vale refletir sobre os esclarecimentos de Lenio Streck17, ao 

afirmar que:  

 
“Em Habermas, fica claro que uma comunicação sem constrangimento 
nem distorção pressupõe uma sociedade definitivamente emancipada, 
com indivíduos autônomos. Também, aqui, várias críticas podem ser 
dirigidas a Habermas, como a de que condições ideais requeridas para 
as deliberações práticas parecem constituir o cenário próprio de uma 
utopia.  
Daí a indispensável indagação: como ter cidadãos plenamente 
autônomos, como Habermas propugna, se o problema da exclusão 
social não foi resolvido? Mais: como ter cidadãos plenamente 
autônomos se suas relações estão colonizadas pela tradição que lhes 
conforma o mundo da vida? Tais questões encontram pronta resposta 
em Ackerman, que indaga: pode uma relação ser livre e justa, se uma 
grande parte do eleitorado carece de instrução necessária para 
compreender as principais linhas do debate político? Ou se estão 
passando fome ou trabalhando em condições opressivas durante a maior 
parte do seu tempo? Minha resposta é não”!  
 

O próprio Habermas, quando esteve no Brasil reconheceu que suas idéias 

(importantes, mas que devem ser encaradas como um ideal a ser perseguido, e não como 

                                                 
17 STRECK, Lenio. Verdade e Consenso – Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006. Pág. 82 
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uma realidade a ser atualmente defendida) não foram elaboradas tendo como destinatários 

países não amplamente desenvolvidos, como é o nosso caso. 

Uma segunda corrente, denominada de substancialistas, que tem como um de seus 

defensores, Ronald Dworkin18, e entre os pátrios, Lenio Streck19, entende que frente aos 

inúmeros problemas sociais, o Judiciário não só pode como deve ter postura mais 

intervencionista, vez que sua principal função é deliberar sobre o conteúdo; ou seja, sobre o 

resultado provocado por aquela decisão.  

Sob essa perspectiva de análise, pode-se inferir que o Judiciário não pode perder a 

oportunidade de, verdadeiramente, “fazer a diferença”.  No caso brasileiro, sabe-se que o 

Judiciário não é constituído por cidadãos eleitos.  Portanto, as suas escolhas acabam 

substituindo a vontade daqueles que foram eleitos (parlamentares e governantes) pelos 

titulares da soberania – o povo.   

Ocorre que, diante de um Executivo que não atende às expectativas e um 

Legislativo, que deixa a desejar, nada resta senão o Judiciário chamar para si a 

responsabilidade, assumir as rédeas da situação e tentar (dentro de critérios possíveis e 

razoáveis) atender às demandas que lhe batem às portas e, muitas vezes, não podem esperar 

um “consenso comunicativo”, ou ainda, a boa vontade dos demais Poderes, tamanha a sua 

urgência... 

Fica, então, o Judiciário com essa difícil missão de buscar o “justo social”.  Assim 

sendo, a judicialização das políticas públicas finca suas bases no primado da supremacia da 

Constituição, tida como lei fundamental.  Dentro desta ótica, o Judiciário não invade 

indevidamente o âmbito do Executivo; apenas aplica a Constituição, que é superior a todos 

os Poderes Estatais, por serem poderes constituídos, ou seja, o Judiciário apenas exerce sua 

função, aplicando a norma (constitucional).  E não há nada censurável em agir deste modo. 

É por demais relevante afirmar que a primazia constitucional se fundamenta pela 

necessidade de se proteger certos núcleos de direitos, como os Direitos Humanos, 

                                                 
18 DWORKIN, Ronald Apud  STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise – Uma exploração 
hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2007. Pág. 41 
19 STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise – Uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2007. Pág. 41 
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confiando sua guarda a instituições majoritárias (cortes constitucionais).  Por isso é que o 

controle judicial das políticas públicas faz mais sentido no âmbito constitucional, pois as 

normas e princípios constitucionais prevalecem não somente sobre os Três Poderes, mas 

sobre toda a sociedade, em certo sentido, sobre a própria vontade da maioria.  São, na 

verdade, regras contra – majoritárias.  Por este motivo, o âmbito de invasão deve ser o 

mínimo necessário para assegurar aquele ideal de justiça perseguido. 

Não temos a romântica (ou deturpada) visão de que os integrantes do Poder 

Judiciário agirão sempre conforme o justo, o certo, nem se descarta a possibilidade, sempre 

presente, de os juízes, em um verdadeiro afã justiceiro, acabarem exagerando na dose da 

‘medicação’, fazendo mais do que a Constituição lhe permite. 

No limite do indesejável, os membros do Poder Judiciário podem tornar-se tão 

tiranos e arbitrários quanto os titulares de cargos eletivos; entretanto, o controle judicial das 

políticas públicas se traduz em apenas mais uma forma de controle destas opções políticas. 

É chegada a hora de o Judiciário buscar a concretização de direitos, o que requer 

perseguir não só de um Estado Democrático de Direito, mas também um Estado de Justiça 

Social, através da participação da comunidade jurídica como um todo.  

Não é legítimo, por outro lado, que o “saber constitucional” seja ditado tão-

somente pelo Supremo Tribunal Federal, que não está imbuído, todo o tempo, dos 

compromissos que dele se espera.  É necessária aa impregnação pelos profissionais do 

Direito, bem como de toda a sociedade civil de um “sentimento constitucional”; isto é, da 

necessidade da observância das normas constitucionais. 

 
5 . DIREITO À SAÚDE E A RESPOSTA CONSTITUCIONALMENTE MAIS 

ADEQUADA 

Ao longo da história, vários filósofos se dedicaram ao estudo da Epistemologia 

(ou Teoria do Conhecimento).  Entre eles Kant, Descartes, Karl Popper, Heidegger, 

Nietzsche...  Porém, indubitavelmente a gênese da busca filosófica da verdade reside nos 
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estudos de Platão, quando afirmava que a crença é um determinado ponto de vista subjetivo 

e, por sua vez, o conhecimento é crença verdadeira e justificada. 

Além da busca científica da verdade, a Epistemologia também se esforça em 

encontrar os critérios de reconhecimento da verdade, definida como o caminho trilhado 

para a persecução da resposta correta. 

Todavia, considerando a complexidade do tema, não há um consenso entre os 

estudiosos do tema sobre o que seria “Verdade”. Além disso, é necessário frisar que até a 

noção da existência de uma verdade não alcançou consenso entre os doutrinadores.  

Importante ressaltar, à guisa de ilustração que Nietzsche, por exemplo, não aceitava a 

existência de uma única verdade vez que esta inegavelmente era decorrente de um dado 

ponto de vista, o que por si só, já comprometeria o resultado encontrado. Aliás, é sua a 

famosa frase onde, de certa forma, ridiculariza a eterna busca científica da verdade 

afirmando que “A verdade não tem importância; verdades indubitáveis, objetivas e eternas 

não são reconhecíveis. A verdade é sempre subjetiva”. 

No tocante ao Direito, pensamos que a razão está ao lado daqueles que admitem a 

existência de uma resposta correta, afastando qualquer tipo de relativismo e decisionismo. 

Para Lenio Streck, “é possível dizer, sim, que uma interpretação é correta, e a outra é 

incorreta. Movemo-nos no mundo exatamente porque podemos fazer afirmações dessa 

ordem. E disso nem nos damos conta.”20

Especificamente em relação ao Direito à Saúde, entendemos que a resposta 

constitucionalmente adequada é aquela que confere maior efetividade ao direito sub 

examine, vez que por ser decorrência do próprio direito à vida, este deve ter primazia. 

                                                 
20 STRECK, Lenio. Verdade e Consenso – Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2006. Pág. 194  
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Para tanto, é necessário que a comunidade crie um “espírito constitucional”, 

aderindo aos ditames expressos na Lei Maior, não permitindo espaços de “vazio 

constitucional”.  A esse respeito, é esclarecedor o que preleciona Konrad Hesse21:  

“Concluindo, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em 
força ativa se fizerem presentes na consciência geral – particularmente, 
na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional –, 
não só a vontade de poder (Wille Zur Macht), mas também a vontade 
da Constituição (Wille Zur Verfassung).”   

 

Esta formulação sugere que o “Direito existe para realizar-se”. O Direito 

Constitucional não foge a este desígnio.  Sob esse enfoque, de nada adianta a existência de 

uma Carta Política pródiga em Direitos Sociais (tais como o direito à Saúde), se quando são 

confrontados judicialmente cedem espaço para outros de somenos importância.  Ora, não se 

pode olvidar que a Constituição de 1988, influenciada por ideais democráticos e 

emancipatórios, optou por colocar a dignidade da pessoa humana como epicentro de todo o 

ordenamento jurídico, razão pela qual ganhou especial destaque logo no primeiro artigo 

(inciso III). 

Pode-se afirmar que tal escolha não foi em vão. Trata-se da adoção de um 

olhar humanitário e humanista para o Direito, onde o homem é visto em sua essência como 

razão de ser do próprio Estado. 

Vivenciamos o neoconstitucionalismo; celebramos a supremacia axiológica 

da Constituição Federal e o fim do legalismo estrito.  É momento do renascer de uma teoria 

de direitos fundamentais que finca suas bases na dignidade da pessoa humana.   Decorre daí 

que toda e qualquer conclusão que se afaste destas premissas é absolutamente equivocada. 

A proteção estatal ao direito à saúde é a (única) resposta constitucionalmente 

aceitável, pois é a que coloca (em atendimento ao que estabelece a própria Carta) o homem 

como valor supremo do sistema jurídico.  A assistência aos desfavorecidos no que concerne 

                                                 
21 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (Die Normative Kraft Der Verfassung). Trad. Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1991. Pág 19 
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ao direito à saúde é também a observância da garantia de um mínimo existencial, pois 

funciona como uma “espécie de rede de segurança, abaixo da qual ninguém deve temer 

cair”. 22

O que se verifica é que a Constituição de 1988 garante as condições 

materiais de existência dos indivíduos, reforçando o dever dos entes da Federação em 

empenhar esforços para o alcance destes resultados.  Tal inferência encontra respaldo até 

pelo Preâmbulo da Constituição, que não obstante não tenha força normativa, espelha o 

dever moral e os compromissos adotados pelo Poder Constituinte. In verbis:  

“Nós representantes do Povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, como a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL”.  

Igualmente a Constituição previu como objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, no art. 3º, inciso I e III, respectivamente “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais”.  O Direito à Saúde também reflete aqui, como fruto do princípio da solidariedade 

albergado no texto constitucional. 

Por tudo que foi mencionado, não restam dúvidas de que, em caso de confronto do 

Direito à Saúde com outro, em especial o limite orçamentário, na figura da “reserva do 

possível”, a resposta constitucionalmente mais adequada será aquela que homenageie o 

primeiro, por traduzir o próprio direito à vida. 

5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

                                                 
22 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais – O princípio da dignidade 
da pessoa humana”. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pág 182 
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Espera-se ter deixado claro que o direito à saúde, espécie de direito social e, 

portanto, fundamental não pode ser analisado sem que se perpasse pela análise da dignidade 

da pessoa humana.  E esse exame, por sua vez, deve ir além do princípio estudado no 

Direito Constitucional Brasileiro disposto no art. 1º, inciso III. 

Ademais, a dignidade da pessoa humana constitui terreno fértil para que o ser 

humano tenha condições de explorar as próprias potencialidades de forma plena, sendo 

certo que o Estado deve envidar esforços no sentido de propiciar-lhe isso. 

A Saúde, hoje não é mais encarada como sinônimo de ausência de doença, eis que 

abarca uma gama de situações que levam à noção de bem-estar, cuja observância ainda é 

ideal a ser alcançado na atualidade e já era perseguido por nossos antepassados.  Note-se 

que, já na Antiguidade Aristóteles em sua célebre obra ‘Ética a Nicômaco’ que, para 

sermos fiéis transcrevemos abaixo, trazia a lume a questão: 

 
“(...) Retomando a nossa investigação, tendo em vista o fato de que 
todo o conhecimento e todo o trabalho visa a algum bem, procuremos 
determinar o que consideramos ser os objetivos da ciência política e o 
mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Em 
palavras, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os 
homens de cultura superior dizem que esse bem supremo é a 
felicidade e consideram que o bem viver e o bem agir equivalem a 
ser feliz; porém, divergem a respeito do que seja a felicidade, e o vulgo 
não sustenta a mesma opinião dos sábios. A maioria das pessoas pensa 
que se trata de alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza 
ou as honras, embora também discordem entre si; e muitas vezes o 
homem a identifica com diferentes coisas dependendo da circunstância: 
com a saúde quando está doente, e com a riqueza quando está pobre.”23

 
Diante do exposto, parece cristalina a inferência de que não há como pensar, na 

consecução desta finalidade humana, qual seja, a felicidade, sem passar pela real 

observância dos direitos sociais, dentre os quais a saúde e respeito efetivo da dignidade da 

pessoa humana. 

Além disso, a busca epistemológica e filosófica da verdade, pode ser alcançada 

com uma resposta constitucionalmente adequada através de critérios racionais, refletidos 

por seus princípios e objetivos, que levem em conta sempre o indivíduo como o centro do 

ordenamento jurídico.   
                                                 
23 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco . Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martins Claret, 2006. Págs. 19/20 
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Nessa linha de argumentação, reconhecemos que a jurisprudência já avançou 

bastante e paulatinamente vem ampliando o espectro de suas decisões referentes ao tema.  

Decisões corajosas e criativas já vêm sendo observadas. 

Porém, pensando na realidade com que se deparam os cidadãos socialmente 

excluídos, não se pode negar que ainda é pouco. 
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ENSAIO SOBRE A HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

CONSTITUCIONAL 

 

Antonio Moreira Maués* 

 

RESUMO 

O trabalho analisa o modelo de uniformização da jurisprudência constitucional, adotado 

no Brasil a partir da atribuição de efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal 

Federal, como resposta aos problemas causados pela divergência jurisprudencial na 

interpretação da Constituição. Criticando esse modelo em razão das limitações por ele 

impostas à proteção judicial dos direitos fundamentais, o trabalho apresenta um modelo 

alternativo, no qual o juiz pode afastar-se dos precedentes de modo fundamentado, 

apresentando argumentos que indiquem sua inaplicabilidade em uma determinada 

situação. Esse reconhecimento da importância das circunstâncias do caso para a 

interpretação da norma permite harmonizar a jurisprudência constitucional com base no 

direito à igualdade na aplicação judicial do direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE; JURISPRUDÊNCIA 

CONSTITUCIONAL; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; EFEITO VINCULANTE; 

DIREITO À IGUALDADE. 

 

RÉSUMEN 

El trabajo analiza el modelo de uniformización de la jurisprudencia constitucional, 

adoptado en Brasil desde la atribución de efecto vinculante a las decisiones del Supremo 

Tribunal Federal, como respuesta a los problemas causados por la divergencia 

jurisprudencial en la interpretación de la Constitución. Criticando ese modelo en razón 

de las limitaciones por él impuestas a la protección judicial de los derechos 

fundamentales, el trabajo presenta un modelo alternativo, en el cual el juez puede 

apartarse de los precedentes de manera fundamentada, presentando argumentos que 
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apunten su inaplicabilidad a una situación determinada. Ese reconocimiento de la 

importancia de las circunstancias del caso para la interpretación de la norma permite 

armonizar la jurisprudencia constitucional con base en el derecho a la igualdad en la 

aplicación judicial del derecho. 

 

PALABRAS-CLAVE 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD; JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; EFECTO VINCULANTE; 

DERECHO A LA IGUALDAD 

 

 

Introdução 

 

 A partir de 1993, com a criação da Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC), um conjunto de mudanças foram implementadas no sistema de controle de 

constitucionalidade no Brasil, as quais estabeleceram uma nova articulação entre o 

controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade, e entre a jurisprudência 

constitucional do STF e a das demais instâncias do Poder Judiciário. 

 

 Tais mudanças tiveram como fio condutor a atribuição de efeito vinculante às 

decisões do STF. Conferido pela EC nº 3/93 às “decisões definitivas de mérito” em 

ADC, o efeito vinculante expandiu-se para as medidas cautelares da ADC, tal como 

decidiu o próprio STF na ADC nº 4, e para a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIn – art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/99) e a Argüição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF – art. 10, § 3º da Lei nº 9.882/99). Apesar dos 

questionamentos sobre a constitucionalidade dessa expansão legislativa do efeito 

vinculante,1 o STF decidiu expressa ou implicitamente pela sua constitucionalidade, 

                                                 
* Professor Associado da UFPA. Doutor em Direito pela USP. Pesquisador do CNPq. 
1 O Conselho Federal da OAB ajuizou ADIns contra os referidos artigos. Vale lembrar que a EC nº 45 
consolidou o efeito vinculante somente para as decisões definitivas de mérito em ADIn e ADC (art. 102, § 
3º), permanecendo silente quanto às cautelares e à ADPF. 
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excluindo do efeito vinculante, no campo do controle concentrado, somente a decisão 

negativa de cautelar em ADIn.2 Mais recentemente, o STF tem aplicado a 

“transcendência de motivos determinantes” para estender o efeito vinculante de uma 

decisão em ADIn a leis de “idêntico conteúdo”, às quais se aplicam os mesmos 

fundamentos. Em conseqüência, quase a totalidade das decisões do STF no controle 

concentrado dispõe do meio expedito da reclamação para ser preservada, o que explica o 

crescimento exponencial do uso desse instituto nos últimos anos: em 1997 foram 

distribuídas 62 reclamações, número que ascendeu a 837 em 2006. 

 

 Fora do âmbito do controle concentrado, a adoção da súmula vinculante (EC nº 

45 e Lei nº 11.417/06) estende essa técnica às decisões do STF no controle difuso de 

constitucionalidade. Mesmo com o estabelecimento do efeito vinculante no controle 

concentrado, os juízes ainda não se encontravam vinculados à jurisprudência do STF 

originada do controle difuso, o que se tornou possível com a criação das súmulas 

vinculantes, editadas após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. 

Paralelamente, a regulamentação da repercussão geral do recurso extraordinário (Lei nº 

11.418/06) permite que a decisão do STF em um recurso estenda-se a outros “com 

fundamento em idêntica controvérsia”, os quais serão considerados “automaticamente 

não admitidos” caso a repercussão geral seja negada (art. 543-B). Por fim, encontra-se 

em discussão no STF o efeito vinculante de decisões no controle difuso, com base na 

idéia de que o instituto da resolução suspensiva do Senado Federal sofreu um processo 

de mutação constitucional.3

 

 Esse conjunto de institutos levou o sistema de controle de constitucionalidade no 

Brasil a operar de uma nova maneira, ainda que sem abandonar seu caráter misto. Nos 

primeiros anos após a Constituição de 1988, a ausência de mecanismos de articulação 

entre o controle concentrado e o controle difuso de constitucionalidade permitia julgar 

                                                 
2 Ver Rcl nº 2.810. Vale lembrar que tal posição não é unânime, havendo Ministros do STF que defendem 
a possibilidade de conceder efeito vinculante também à decisão que indefere a cautelar em ADIn, tal como 
transparece nos debates da reclamação acima citada. 
3 Cf. os debates da Rcl nº 4.335. 
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diversas vezes no controle difuso uma argüição de inconstitucionalidade, mesmo que o 

STF já houvesse se manifestado sobre a matéria no controle concentrado. Assim, tornou-

se recorrente a divergência entre as decisões tomadas pelo STF e pelas demais instâncias 

do Judiciário, especialmente nos casos em que o Supremo Tribunal negava, em ADIn, o 

pedido cautelar de suspensão dos efeitos de uma norma, enquanto os juízes julgavam-na 

inconstitucional no exercício do controle difuso. De modo semelhante, mesmo uma 

questão julgada repetidas vezes, no mesmo sentido, em recurso extraordinário, poderia 

continuar recebendo decisões distintas nas demais instâncias do Judiciário.  

 

 Na busca de solucionar os problemas causados por essa divergência 

jurisprudencial sobre a interpretação da Constituição, a adoção da técnica do efeito 

vinculante trouxe novas características para o sistema de controle de constitucionalidade 

no Brasil, que podem ser sintetizadas da seguinte maneira (SCAFF; MAUÉS, 2005): 

a) o controle difuso e o controle concentrado passam a se articular na direção do 

abstrato ao concreto, dado o efeito vinculante das decisões tomadas pelo STF na 

via direta sobre as decisões tomadas na via incidental; 

b) a vinculação dos juízes à jurisprudência do STF deixa de ter um caráter 

meramente intelectual, baseado na força persuasiva de suas decisões, e passa a 

ter uma caráter dissuasivo, no qual a não observância da jurisprudência acarreta a 

cassação de decisões por meio do instituto da reclamação; 

c) o efeito vinculante caracteriza-se como um mecanismo de prevenção da 

divergência sobre a interpretação constitucional, e não como um mecanismo de 

correção. Ele visa que os juízes se adaptem às orientações jurisprudenciais do 

STF, evitando que as dúvidas sobre a constitucionalidade da lei cheguem ao 

Tribunal e dificultando uma nova análise da questão que ensejou a divergência. 

 

Esse conjunto de mudanças parte de um diagnóstico sobre os riscos que a 

incerteza e a demora dos pronunciamentos judiciais sobre determinada questão trazem 

para a segurança jurídica, apontando como solução a uniformização da jurisprudência 

constitucional na matéria, com base na orientação do STF. Apesar da validade dessa 
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preocupação, as limitações que o novo modelo impõe ao exercício do controle difuso, ao 

vincular o juiz às decisões do STF, exigem uma reflexão sobre suas conseqüências para 

a proteção judicial dos direitos fundamentais. Como é sabido, nos sistemas concentrados 

o Tribunal Constitucional possui o monopólio da declaração de inconstitucionalidade 

das leis, que é efetivada mediante um processo constitucional distinto dos processos 

judiciais ordinários. No sistema difuso, a ausência desse monopólio permite que, em 

qualquer litígio, a constitucionalidade da norma a ele aplicável seja questionada pela 

parte, cabendo ao juiz da causa decidir sobre a compatibilidade ou incompatibilidade 

dessa norma com a Constituição. 

 

No segundo caso, os órgãos judiciais dispõem de mais poder para a defesa dos 

direitos fundamentais, visto que a efetivam contra a lei, sem que seja necessária a 

manifestação do Tribunal Constitucional. Assim, enquanto no sistema concentrado a 

identificação da violação de um direito fundamental pela lei possibilita apenas que o juiz 

suspenda o processo até o julgamento da questão de constitucionalidade pelo Tribunal 

Constitucional, no sistema difuso o juiz tem competência para deixar de aplicar a lei ao 

caso, decisão essa que valerá para as partes caso não seja reformada em instância 

superior.    

 

Tendo em vista que o controle de constitucionalidade acionado incidentalmente 

favorece a identificação da violação de direitos nos casos concretos, o novo modelo pode 

vir a prejudicar a proteção judicial de outros direitos fundamentais, especialmente o 

direito à igualdade. Nesse campo, os problemas não decorrem apenas da existência de 

interpretações diferentes dos direitos fundamentais que desigualam o estatuto jurídico 

básico que lhes deve corresponder, pois a proteção do direito à igualdade demanda ao 

juiz dar um tratamento desigual a determinadas situações se as circunstâncias de fato 

assim o exigirem. Portanto, não se trata somente de garantir a previsibilidade das 

decisões judiciais, mas de fazê-lo a partir dos parâmetros estabelecidos pelo direito à 

igualdade.  
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Essa mudança de enfoque nos permite recolocar o problema da divergência 

jurisprudencial e propor outras alternativas para sua solução. Nas seções seguintes deste 

trabalho, buscaremos reconstruir os pressupostos do modelo da uniformização da 

jurisprudência constitucional para, a partir de sua crítica, propor um modelo alternativo 

para a solução desses problemas, denominando-o modelo da harmonização da 

jurisprudência constitucional. Ao final, faremos a defesa da adoção desse modelo com 

base no direito à igualdade na aplicação judicial do direito.  

 

1 – O modelo da uniformização 

 

 O modo de articulação entre o controle concentrado e o difuso acima exposto é 

regido pela idéia de que a jurisprudência constitucional deve ser uniforme, eliminando 

divergências sobre a interpretação judicial da Constituição.  Esse modelo está baseado 

em três elementos:  

a) limitação da possibilidade do juiz afastar-se dos precedentes estabelecidos pelos 

tribunais superiores; 

b) utilização de mecanismos para dissuadir ou vedar a não aplicação do precedente; 

c) crença na possibilidade de limitar a interpretação dos textos normativos. 

  

Como vimos acima, essas características foram sendo desenvolvidas no direito 

brasileiro com a adoção do efeito e da súmula vinculantes e o conseqüente uso da 

reclamação constitucional, das decisões monocráticas e da repercussão geral para 

dificultar a não aplicação do precedente firmado pelo STF. 

 

Do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais, o modelo da 

uniformização comporta várias críticas: 

a) o caráter abstrato das decisões tomadas no controle concentrado dificulta a 

identificação das violações dos direitos fundamentais que podem ocorrer quando 
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da aplicação da lei a casos concretos. Ao partir do abstrato para o concreto, a 

decisão pela permanência do texto normativo no ordenamento jurídico pode 

gerar situações inconstitucionais, prejudicando a proteção dos direitos 

fundamentais. Isso foi reconhecido pelo próprio STF no caso de proibição de 

liminares contra o Plano Collor e em várias das reclamações ajuizadas com base 

na decisão cautelar da ADC nº 4 (SCAFF; MAUÉS, 2005: 53-61). Mesmo que 

no caso da ADC – assim como na hipótese de ADPF para solução de 

controvérsia judicial – o STF tome em consideração argumentos favoráveis e 

contrários à constitucionalidade da norma surgidos no controle difuso, esse 

contraditório pré-existente não elimina todas as possibilidades futuras de 

divergência; 

b) a súmula vinculante desestimula a apreciação das circunstâncias do caso 

concreto, necessária para uma aplicação do direito coerente com a Constituição. 

Ao conter a sistematização da parte dispositiva de um conjunto de decisões, o 

enunciado das súmulas não é suficiente para conhecer as razões que as 

fundamentaram. Isso vem dificultar o exercício correto da função judicial, tendo 

em vista que é impossível, sem analisar os critérios que presidiram as 

discriminações feitas em um caso determinado, decidir se o juiz deve aplicar o 

precedente a casos semelhantes. Nas súmulas editadas pelo STF após a 

Constituição de 1988, há enunciados que não são compatíveis com os 

precedentes,4 além do próprio Tribunal deixar de aplicar a súmula a casos 

específicos;5 

                                                 
4 A Súmula 646, por exemplo, estabelece que “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”, no entanto, os 
precedentes referem-se somente a farmácias e drogarias, e o próprio STF reconhece a constitucionalidade 
dessa limitação quando se trata de postos de gasolina (RE 204.187 e 235.736). Cf. MAUÉS; FONSECA; 
RÊGO (2006). 
5 Por exemplo, a Súmula 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus 
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a 
liminar”), cuja aplicação tem sido afastada pelo STF em casos de flagrante ilegalidade da prisão (HC 
86.864); insignificância (HC 89.178); execução de sentença condenatória antes do trânsito em julgado, 
sem necessidade acauteladora (HC 90.112); ausência de requisitos da prisão preventiva (HC 90.370); 
ausência de motivação da decisão (HC 89.777). 
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c) não se busca convencer o juiz por meio dos argumentos que fundamentam a 

decisão, a qual se impõe a partir da publicação somente da parte dispositiva do 

acórdão (art. 28 da Lei nº 9.868/99 e art. 10, § 2º, da Lei nº 9.882/99); 

d) baseia-se em uma visão equivocada da hermenêutica jurídica, desconsiderando 

que, como qualquer texto normativo, as decisões e súmulas vinculantes devem 

ser interpretadas, pois, também nesse caso, as normas não estão “dadas” no texto, 

mas resultam da intervenção do intérprete. Assim, diante das decisões e súmulas 

vinculantes o juiz deve realizar um juízo reflexivo sobre o conjunto normativo 

aplicável ao caso, considerando a individualidade da situação posta a seu 

julgamento. 

 

Essa visão crítica destaca a importância de buscar outros caminhos para 

solucionar o problema da divergência judicial sobre a Constituição, que não coloquem 

em risco a proteção dos direitos fundamentais. A legislação e a jurisprudência sobre 

efeito e súmula vinculantes recorrem constantemente a expressões como “questão 

idêntica”, o que demonstra que é pressuposto da aplicação do precedente que as 

diferenças entre os casos não autorizem um tratamento desigual. Um exame mais 

acurado do caso, portanto, pode identificar circunstâncias que demandam excepcionar a 

decisão ou a súmula vinculantes, para evitar a violação de direitos fundamentais. Isso 

implica  admitir um certo nível de divergência jurisprudencial, desde que essas 

diferentes decisões se harmonizem com o sistema constitucional. 

 

2 – O modelo da harmonização 

 

 Partindo da idéia de que a divergência jurisprudencial na aplicação da 

Constituição não afeta apenas o direito à segurança, mas também o direito à igualdade, 

propomos um modelo alternativo que busca garantir a igualdade na aplicação judicial do 

direito, protegendo de modo adequado outros direitos fundamentais, como o próprio 

direito à segurança. As características desse modelo são as seguintes: 
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a) reconhecimento da possibilidade do juiz afastar-se do precedente, desde que o faça de 

modo fundamentado, apresentando argumentos que indiquem sua inaplicabilidade ao 

caso; 

b) existência de mecanismos que possibilitam rever o precedente; 

c) reconhecimento da importância das circunstâncias do caso para a interpretação da 

norma. 

 

 Esse modelo reconhece, em princípio, a autoridade do precedente firmado pelo 

STF, mas possibilita que o juiz realize a interpretação do conjunto normativo aplicável 

ao caso e não apenas da decisão ou da súmula que se invoca como vinculante naquela 

lide. De modo similar à técnica do distinguishing adotada no sistema da common law, o 

modelo aqui proposto não implica negar validade ao precedente do STF, mas reconhecer 

que as circunstâncias do caso impedem sua aplicação em nome da proteção de direitos 

fundamentais. Portanto, uma fundamentação adequada para deixar de aplicar uma 

decisão ou súmula vinculante não parte da discordância do juiz com a interpretação 

realizada pelo STF, mas de sua inaplicabilidade àquele caso.  

 

Sem embargo, é possível que decisões tomadas pelo STF venham demonstrar-se 

equivocadas em seus próprios fundamentos, o que torna necessária a existência de 

mecanismos de revisão do precedente. Nessa hipótese, mantém-se aberta a possibilidade 

de que o próprio Supremo Tribunal modifique sua jurisprudência, a partir do 

reconhecimento de que sua interpretação gerou violação de direitos em casos concretos.6

 

 A valorização das circunstâncias do caso decorre da compreensão de que o 

intérprete atribui sentido à norma aplicando alguma das concepções do direito presentes 

na sociedade.  No exercício desse papel, o intérprete tanto pode manter quanto reformar 

                                                 
6 No caso da súmula vinculante, a exigência de maioria qualificada para sua edição estabelece um 
mecanismo de controle sobre a constitucionalidade das decisões do STF, tendo em vista que a existência 
de dúvidas razoáveis sobre a correção da posição do Tribunal dificulta sua edição. No caso das 
declarações de constitucionalidade com efeito vinculante, deve-se analisar com redobrada atenção os 
fundamentos da decisão  e os votos minoritários, nos quais podem ser antevistas situações em que a 
aplicação da norma gera uma situação inconstitucional no caso concreto. 
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as concepções existentes, o que acentua o caráter histórico da interpretação. Onde a 

prática argumentativa do direito se desenvolve, os intérpretes não apenas reproduzem os 

sentidos que lhe são tradicionalmente atribuídos, mas também refletem sobre os valores 

e princípios a que o direito deve servir, propondo novas interpretações dos institutos 

jurídicos que venham a se ajustar a essas justificativas (DWORKIN, 1991: 66). Isso 

permite que, mesmo sem alteração do texto, as normas jurídicas sejam modificadas para 

atender àquelas exigências que, em dado momento histórico, são consideradas como o 

fim do direito.   

 

Essa evolução é marcada não apenas pelo surgimento de novas interpretações 

gerais do direito, mas pelo aparecimento de casos cuja originalidade impõe ao intérprete 

refletir criticamente sobre suas concepções. Tais casos difíceis, portanto, trazem à tona 

os pressupostos que o intérprete utiliza na aplicação do direito, exigindo-lhe rever sua 

validade para a decisão do caso. Como os sentidos que o intérprete pode atribuir ao texto 

são construídos a partir das concepções jurídicas existentes em uma sociedade 

determinada, tampouco é possível interpretar qualquer texto normativo de modo 

puramente abstrato (OLLERO, 2005: 45; STRECK, 2006: 206). Mesmo que o intérprete 

não se encontre diante de um caso concreto, mas busque interpretar as palavras do texto 

ou elabore uma situação imaginária, as concepções jurídicas que ele assume como 

válidas serão mobilizadas nessa tarefa. 

 

Por essa razão, o reconhecimento do caráter construtivo da interpretação jurídica 

é relevante não apenas por fornecer uma compreensão mais adequada dessa atividade, 

mas também pela orientação prática que oferece à aplicação do direito, particularmente à 

aplicação judicial. Diante de um caso concreto, o intérprete deve refletir se o sentido 

tradicionalmente atribuído à lei está de acordo com as circunstâncias do caso, de modo a 

aplicar de forma correta os princípios constitucionais. Se o intérprete é responsável pela 

construção do direito, não há como deixar de reconhecer a relevância do contexto em 

que essa construção se desenvolve. 
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Tal exigência decorre de uma concepção do direito adequada à Constituição 

democrática, na qual os direitos fundamentais são princípios que possuem aplicabilidade 

direta e fundamentam as decisões judiciais. Assim, o cumprimento da Constituição 

demanda do aplicador que desenvolva argumentos plenamente compatíveis com seus 

princípios, os quais fornecem a justificação última da interpretação da norma. Mesmo 

um enunciado legal "claro" somente pode ser aplicado corretamente quando confrontado 

com as normas constitucionais, pois a interpretação literal de um preceito também deve 

estar de acordo com a Constituição. 

 

Como um paradigma emergente, o modelo de harmonização não pode ser 

exemplificado de modo sistemático no direito brasileiro, tal como o modelo anterior. No 

entanto, alguns institutos já presentes no ordenamento oferecem as bases de seu 

desenvolvimento, como, por exemplo: 

a) a regulamentação constitucional da súmula vinculante prevê que a reclamação pode 

ser utilizada em caso de aplicação indevida da súmula. Isso significa que o juiz deve 

estar atento para as circunstâncias que presidem o enunciado da súmula, devendo 

particularizar situações quando isso for exigido. Tal possibilidade do uso da reclamação 

deve ser estendida a qualquer decisão dotada de efeito vinculante, pois, considerando 

que o fundamento do uso da reclamação nesses casos é a preservação da autoridade dos 

julgados do STF, essa autoridade também está sendo desrespeitada quando suas decisões 

são aplicadas incorretamente;  

b) a ampla legitimidade para propor a revisão ou cancelamento de súmula confere 

agilidade ao processo de revisão do precedente nesse caso; 

c) a possibilidade de que o STF julgue novamente em recurso extraordinário questão 

decidida no controle concentrado;7  

d) a inexistência de efeito vinculante da decisão que indefere a cautelar em ADIn. 

                                                 
7 Tendo em vista o lapso temporal para que uma questão seja apreciada pelo STF na via do recurso 
extraordinário, é possível que, nesse intervalo, ocorra uma alteração no entendimento do Tribunal firmado 
no controle concentrado. Tal ocorreu no caso da exigência de depósito prévio como condição de 
admissibilidade de recurso na esfera administrativa (SCAFF, 2006). Por essa razão, deve-se admitir a 
repercussão geral do recurso extraordinário quando, apesar de suas semelhanças com os precedentes, um 
novo conjunto de casos requeira um tratamento desigual. 
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Além desses institutos, cabe referir algumas decisões recentes do STF que 

indicam a necessidade de superar os limites do modelo da uniformização. 

 

No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação nº 3.034, ajuizada pelo 

Estado da Paraíba, o STF manteve decisão do Presidente do Tribunal de Justiça da 

Paraíba, que expedira ordem de seqüestro de bens do Estado para quitação de precatório, 

em razão de grave moléstia que acometia a credora da Fazenda Pública. Para o Supremo 

Tribunal, essa decisão não conflitava com seu julgamento da ADIn nº 1.662, que 

declarara inconstitucional hipótese similar de seqüestro. Nas palavras do Min. Eros 

Grau, “a situação de fato de que nestes autos se cuida consubstancia uma exceção (...) O 

estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade, 

uma zona de indiferença capturada pela norma. De sorte que não é a exceção que se 

subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas desse modo 

ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção”. 

 

Em decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar na Reclamação nº 

4.374, ajuizada pelo INSS, o Min. Gilmar Mendes também reconhece que o STF pode 

mudar o seu entendimento sobre a constitucionalidade da norma em determinadas 

situações. Nesse caso, a reclamação fundava-se em pretensa ofensa à decisão do STF na 

ADIn nº 1.232, que julgara constitucional os critérios estabelecidos pelo § 3º do art. 20 

da Lei nº 8.742/93 para o recebimento do benefício previsto no art. 203, V, da CF. Na 

decisão reclamada, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco 

afastara o requisito da renda per capita de ¼ do salário mínimo, considerando que tal 

critério legal não impede o deferimento do benefício quando demonstrada a situação de 

hipossuficiência. Na fundamentação de sua decisão, o Min. Gilmar lembra que o STF 

mantinha-se firme no deferimento de reclamações em casos semelhantes, mas que vinha 

revendo seu entendimento, baseado em que a reclamação não é um meio hábil para 

“reexaminar o conjunto fático-probatório em que se baseou a decisão reclamada para 

atestar o estado de miserabilidade do indivíduo e conceder-lhe o benefício assistencial 
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sem seguir os parâmetros do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93”. Além disso, as decisões 

reclamadas não declaravam a inconstitucionalidade do dispositivo, mas buscavam 

interpretá-lo em conjunto com a legislação posterior (Leis nºs 10.836/04, 10.689/03 e 

9.533/97), mais vantajosa para a análise da miserabilidade: “Não se declara a 

inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, mas apenas se reconhece a 

possibilidade de que esse parâmetro objetivo seja conjugado, no caso concreto, com 

outros fatores indicativos do estado de penúria do cidadão.”  

 

Observa-se que o ponto comum dessas decisões é o reconhecimento de que 

circunstâncias do caso concreto podem afastar o precedente vinculante. A questão de 

fundo que permeia o debate localiza-se no dever do juiz respeitar os precedentes para 

preservar a igualdade na aplicação judicial do direito. Portanto, é a partir do 

esclarecimento do conteúdo desse dever que podem ser elaborados princípios que 

fundamentem decisões como as citadas acima.  

  

3 – O direito à igualdade na aplicação judicial do direito  

 

A consagração do direito à igualdade no Estado Liberal compreendia que era 

suficiente para sua proteção o estabelecimento de comandos legais genéricos e abstratos, 

que deveriam ser aplicados pelo juiz sem levar em consideração a particularidade das 

situações. Com o reconhecimento de que a subordinação do juiz à lei não significa sua 

aplicação automática, mas que ele a interpreta aplicando, nota-se que o texto normativo 

é insuficiente para garantir a igualdade perante a lei, a qual também passa a depender 

dos critérios utilizados pelo juiz no julgamento dos casos concretos.  

 

Assim, o direito à igualdade vincula tanto o legislador na feitura da lei quanto o 

juiz na aplicação da lei, obrigando-lhe a julgar da mesma forma os casos iguais. O 

cumprimento desse dever impõe ao juiz um duplo papel: não discriminar as situações 

iguais, aplicando os precedentes, e discriminar as situações desiguais, deixando de 

aplicar os precedentes. A falha em cumprir com a primeira obrigação viola o direito a 
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um tratamento igual, em que não devem ser consideradas as diferenças entre os sujeitos; 

a falha em cumprir com a segunda viola o direito a um tratamento desigual, em que 

devem ser levadas em consideração determinadas diferenças.8

 

Essa dupla dimensão do direito à igualdade destaca que sua proteção sempre 

depende de um juízo sobre as circunstâncias factuais e jurídicas (ALEXY, 1993: 387), o 

qual não se baseia na separação entre "questões de fato" e "questões de direito", mas 

antes significa um juízo sobre a qualificação jurídica dos fatos (OLLERO, 2005: 26). Na 

medida em que mesmo casos semelhantes contêm diferenças, corresponde ao julgador 

discernir se elas são suficientes para justificar, com o objetivo de garantir o direito à 

igualdade, um tratamento desigual desses casos.  

 

A vinculação do juiz ao direito à igualdade renova a importância da exigência 

constitucional de fundamentação das suas decisões (art. 93, IX). O locus da sentença 

judicial onde devem ser explicitadas as razões para julgar situações semelhantes de 

modo igual ou diferente é a motivação. Nela, o juiz deve esforçar-se para apresentar 

como ratio decidendi o juízo de igualdade que conduziu sua decisão no caso, permitindo 

o controle da correção da sua sentença e o reconhecimento dos critérios que autorizam 

converter essa decisão em precedente para os casos futuros.  

Ao conter a sistematização da parte dispositiva de um conjunto de decisões, o 

enunciado das súmulas não é suficiente para conhecer as razões que as fundamentaram, 

assim como ocorre com as decisões dotadas de efeito vinculante. Do ponto de vista da 

proteção do direito à igualdade, isso vem dificultar o exercício correto da função 

judicial, tendo em vista que é impossível, sem analisar os critérios que presidiram as 

discriminações feitas em um caso determinado, decidir se o juiz deve aplicar o 

precedente a casos semelhantes.  

 

Enquanto no direito norte-americano o princípio do stare decisis impõe o 

conhecimento das ratio decidendi que fundam a norma jurídica, conduzindo a um 

                                                 
8 Adaptam-se, aqui, os conceitos expostos em DWORKIN (2002: 349-350). 
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constante exame das circunstâncias que justificam a aplicação do precedente ou 

demonstram sua inadequação ao caso (distinguishing) (MIRANDA, 2006), a adoção do 

efeito vinculante no Brasil pode desvalorizar o processo hermenêutico que forjou os 

precedentes. O conhecimento apenas da parte dispositiva das decisões leva a equívocos 

na identificação das circunstâncias que demandam sua aplicação, deixando-se de lado as 

discriminações que o direito à igualdade exige no exercício da função jurisdicional. 

Tendo em vista que as decisões do STF são interpretadas como qualquer texto 

normativo, a garantia da igualdade em sua aplicação demanda uma reflexão sobre a 

fundamentação dos precedentes. Não basta, portanto, conhecer o resultado da 

interpretação que foi dada a determinado conjunto normativo, mas também os casos que 

presidiram o desenvolvimento dessa interpretação, buscando as razões que 

fundamentaram a construção da norma.  

 

No caso das súmulas, essa necessidade torna-se mais nítida quando sabemos que 

parte delas trata exatamente do reconhecimento do direito a um tratamento igual ou do 

direito a um tratamento desigual. A divergência judicial que leva à edição de súmulas 

decorre muitas vezes de diferentes juízos formulados pelos tribunais acerca de casos 

semelhantes, fazendo com que as mesmas características levem alguns juízes a tratar 

igualmente esses casos e outros a tratá-los desigualmente. De modo coerente com essa 

realidade, o próprio texto constitucional coloca como condição para a edição de súmulas 

vinculantes a existência de “multiplicação de processos sobre questão idêntica” (art. 

103-A, § 1º). 

Considerações Finais 

 

A adoção do modelo de harmonização da jurisprudência constitucional permite 

enquadrar corretamente o problema da divergência em torno da interpretação da 

Constituição. Enfatizando o direito à igualdade na aplicação judicial do direito, fornece 

critérios tanto para o afastamento do precedente quanto para sua adoção e manutenção. 

Nesse último campo, o direito à igualdade justifica a aplicação do efeito vinculante 

especialmente em duas situações: para garantir a não aplicação de lei declarada 
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inconstitucional, seja no controle concentrado seja no controle difuso;9 e nos casos em 

que a variação nas circunstâncias de fato não autoriza um tratamento desigual dentro de 

uma mesma categoria legal.10

 

Esse conjunto de razões justifica a reflexão sobre o direito à igualdade como um 

antídoto ao risco de diminuição da proteção dos direitos fundamentais no atual sistema 

de controle de constitucionalidade no Brasil, possibilitando uma interpretação das 

decisões e súmulas vinculantes que contribua positivamente para o processo de 

construção judicial do direito.   
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e analisar as convenções e os acordos 

internacionais, assinados até a atualidade, que contribuem para o desenvolvimento e a 

proteção das expressões culturais. Para tanto, tem-se como referência a Conferência 

Mundial sobre Políticas Culturais, de 1982, denominada de Mondiacult, onde se 

discutiu a relação entre cultura e desenvolvimento, esboçando assim, pela primeira vez, 

o princípio de uma política cultural baseada no respeito à diversidade cultural.  

A partir dos institutos internacionais estudados, o presente trabalho busca interpretá-los 

à luz da proteção e promoção da diversidade cultural, considerando-os como um direito 

fundamental do homem, e por isto, uma dimensão dos direitos humanos.  
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ABSTRACT 

The main of this work is to study and analyze the international deals that help the 

development and protection of the diversity cultural expressions. For that, it’s the 

reference for this work, the Mundial conference about cultural politics, of 1982, called 

Mondiacult, where was discussing the relation between culture and development, 

treating, at the first time, the culture politic principle, based on respect of cultural 

diversity. 
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By this international deals that were studied, this work try to interpretate, on the 

protection and promotion of cultural diversity, which are considered as a human 

fundamental rights, and so, as a human rights dimension. 

 

KEY-WORDS 

CULTURE; CULTURAL DIVERSITY; HUMAN RIGHTS. 

 

 

  INTRODUÇÃO 

 

O Mondiacult, Conferência Mundial sobre Políticas Culturais, ocorrida no México em 

1982, é uma referência no que diz respeito aos direitos culturais, pois ali se discutiu a 

relação entre cultura e desenvolvimento, esboçando assim, pela primeira vez, o 

princípio de uma política cultural baseada no respeito à diversidade cultural.  

A partir do Mondiacult, várias outras convenções foram assinadas no intuito de 

promover e proteger os direitos culturais, considerando-os como pertencentes ao rol dos 

Direitos humanos, 

A partir destes institutos internacionais estudados, o presente trabalho busca interpretá-

los à luz da proteção e promoção da diversidade cultural, considerando-os como um 

direito fundamental do homem, e por isto, uma dimensão dos direitos humanos.  

Além da análise dos tratados relativos à proteção e promoção da expressão cultural, 

foram também objeto de estudo, alguns autores que embasam os fundamentos dos 

direitos humanos, e também os artigos e obras oriundos da UNESCO que tratam do 

tema. 

A UNESCO é a única agência das Nações Unidas responsável pela cultura. Por isto, 

importante se faz a consulta aos seus materiais.  

Assim, neste artigo tem-se com um dos objetivos fundamentais analisar a convenção de 

proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, fazendo um estudo da 

proteção das expressões culturais como uma garantia fundamental do homem, e do 

incentivo à cultura como um direito fundamental da humanidade. 
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A CULTURA COMO DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Conforme no ensina Piovesan (2003), a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que nasceu como resposta ás atrocidades e cometidas pelo nazismo, inicia uma 

reconstrução do valor dos direitos humanos, como paradigma e referencial teórico a 

orientar a ordem internacional. Nela, surgem princípios e valores universais que 

deveriam ser respeitados por todos os Estados signatários. 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre tantos direitos 

consagrados, em seus artigos 22 a 28, introduz de forma inovadora os direitos sociais, 

econômicos e culturais, como direitos humanos a serem respeitados pelos Estados. 

Senão vejamos o artigo 22 da Declaração: 

Artigo 22, Declaração Universal dos Direitos Humanos – Toda a pessoa, 
como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode 
legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de 
harmonia com a organização e os recursos de cada país.  

 

Ainda, o artigo 27 da presente Declaração determina o respeito ao direito de liberdade 

participação e procução cultural, conforme descrito: 

 
Artigo 27, Declaração Universal dos Direitos Humanos – 1. Toda a pessoa 
tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste 
resultam.  
2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais ligados a 

qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.  
 

A Declaração de Viena, de 1993, endossaeitos culturais na dimensão dos direitos 

humanos, uma vez que baseada na noção de direito ao desenvolvimento, consiste numa 

espécie de síntese de todos os direitos humanos, incluindo os direitos culturais onde, em 

seu artigo 2, determina que todos os povos têm direito à auto-determinação. Por força 

desse direito, escolhem livremente o seu sistema político e prosseguem o seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural.  
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Ainda, a Declaração de Viena, em seu artigo 19, estabelece a proteção à minorias 

raciais, de manifestarem suas formas de culturas,  em qualquer espaço, público ou 

privado: 

 
Artigo 19, Declaração de Viena – As pessoas pertencentes a minorias têm o 
direito de usufruírem da sua própria cultura, de professarem a sua religião e 
de se exprimirem na sua língua, tanto em público como em privado, 
livremente e sem interferências ou qualquer forma de discriminação.  

 

Piovesan auxilia na conclusão de que os direitos culturais, dentre outros, são diretos 

fundamentais, devendo assim serem respeitados como tais, e impelmentados pelos 

Estados: 

 
Os direitos sociais, econômicos e culturais são, assim, autênticos e 
verdadeiros direitos fundamentais. Integram não apenas a Declaração 
Universal, como ainda inúmeros outros tratados internacionais.(...) 
A obrigação em implementar esses direitos deve ser compreendida à luz do 
princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, reafirmado 
veementemente pela ONU na Declaração de Viena de 1993. (PIOVESAN, 
2003, p. 96) 

 

Assim, percebe-se que a cultura, através dos direitos culturais, é consolidada como 

direitos humanos, devendo, devido a esta dimensão, ser respeitada como direito 

fundamental da humanidade. 

 

 

 

BREVE RELATO HISTÓRICO DA PROTEÇÃO À DIVERSIDADE 

CULTURAL COMO DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Ao descrever um breve relato histórico sobre a proteção à diversidade cultural, 

importante se faz uma discriminação de alguns tratados importantes para o 

desenvolvimento dos Direitos humanos. Inicialmente, há que se dizer da Carta das 

Nações Unidas possui um papel fundamental no que concerne o desenvolvimento 

econômico-sócio-cultural.  
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Um dos propósitos da Organização, como se lê no preâmbulo da Carta, é o de 

“empregar um mecanismo internacional para promover o progresso 

econômico e social de todos os povos.” (COMPARATO, 2006, p.212) 

 

Isto ocorre porque, conforme nos ensina Piovesan, os Direitos Humanos possuem fonte 

muito recente, pois os primeiros tratados internacionais de direitos humanos surgiram 

como resposta aos horrores cometidos durante a Segunda Guerra Mundial: 

 
Em face do regime de terror, no qual imperava a lógica da destruição e no 
qual as pessoas eram consideradas descartáveis, ou seja, em face do flagelo 
da Segunda Guerra Mundial, emerge a necessidade de reconstrução do valor 
dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem 
internacional. (PIOVESAN, 2003, p.30) 

 

Assim, a Carta das Nações Unidas, busca incorporar questões de Direitos Humanos em 

seu texto. Desta forma, em cumprimento ao seu artigo 68, em 1946, foi aprovado o 

Estatuto da Comissão de Direitos Humanos, que exerce a função de promoção e 

proteção da dignidade humana, como dispõe Comparato: 

 
Na qualidade de órgão promotor de direitos humanos, a Comissão encarrega-
se de elaborar o anteprojeto de declarações e tratados internacionais relativos 
a esses direitos. Assim foi com a Declaração Universal de Direitos Humanos 
de 1948 e com os dois Pactos Internacionais de 11966, aprovados pela 
Assembléia Geral, o primeiro sobre direitos civis e políticos, o segundo sobre 
direitos econômicos, sociais e culturais. (COMPARATO, 2006, p.213) 
 

Ainda, Piovesan explica a importância da Declaração Universal de 1948 para o 

desenvolvimento de outros tratados internacionais que dispunham sobre temas de 

direitos humanos: 

 
A partir da aprovação da Declaração Universal de 1948 e da concepção 
contemporânea de direitos humanos por ela introduzida, começa a se 
desenvolver o Direito internacional dos Direitos Humanos, mediante a 
adoção de inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de direitos 
fundamentais. Os instrumentos internacionais de proteção refletem, 
sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, 
na medida em que invocam o consenso internacional acerca de temas centrais 
aos direitos humanos. (PIOVESAN, 2003, p. 39) 

 

Já nos fins da década de 60, surge um movimento no sentido de determinar a crise de 

uma filosofia do desenvolvimento para a qual a modernização equivalia à 
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ocidentalização.  De acordo com esta crença, não há lugar para as culturas locais das 

quais se contesta sua capacidade de invenção. (Mattelart, 2006). Estigmatizadas, as 

culturas locais são consideradas pela sociedade como um problema no curso da 

modernidade. 

No entanto, ao longo dos anos 70, surgem movimentos no intuito de discutir assuntos 

tais como diversidade cultural, políticas culturais, interdependência e diálogo das 

culturas, entre outros: 

 
O relatório da comissão Internacional para o Estudo dos Problemas de 
Comunicação, nomeada em 1977 pelo diretor geral da Unesco, o senegalês 
Mothar M’Bow, e presidida pelo irlandês Sean MacBride, prêmio Nobel da 
Paz, assinala um primeiro passo sobre as desigualdades dos fluxos entre os 
países do Norte e do Sul. Trata-se, com efeito, da primeira visão estrutural 
crítica sobre a ordem cultural e comunicacional emitida por uma instituição 
internacional. (MATTELART, 2006, p.13) 

 

Aprovado pela Conferência Geral da Unesco que se reúne em Belgrado, em 1980, o 

relatório acima mencionado, de MacBride, é publicado com o título “Vozes múltiplas”.  

Conforme alega Mattelart, esta publicação teve uma grande relevância para a expansão 

da conscientização e reconhecimento dos direitos sociais do homem, conforme se vê: 

 
O importante é que, com ele, as noções de cultura e comunicação penetram 
no campo da batalha para o reconhecimento dos direitos sociais. 
(MATTELART, 2006, p. 13) 

 

Conforme se percebe pelos relatos descritos acima, a década de 70 foi palco de grandes 

discussões sobe o direito à comunicação. 

Já na década de 80, é traçada como a recusa da comunicação da elite, entendido também 

como a direção dos ricos em termos de comunicação determinando a comunicação aos 

pobres. Assim, surgem discussões em respeito à origem nacional, sem discriminação 

quanto à etnia, língua, religião, etc. 

Sendo assim, em 13 de junho de 1980, através do Comitê de especialistas sobre o lugar 

e o papel das indústrias culturais no desenvolvimento cultural das sociedades, em 

Montreal, a Unesco reconhece que é importante refletir em termos de políticas culturais 

sobre as relações entre as indústrias culturais propriamente ditas e as outras formas de 

criação e de animação culturais de origem pública e privada. (UNESCO, 1980. p. 14). 
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Em 1982, na Cidade do México, aconteceu a Conferência Mundial sobre Políticas 

Culturais, denominado de Mondiacult. Esta conferência foi uma importante reunião 

mundial focada na relação complexa entre cultura e desenvolvimento. Conforme 

Mattelart (2006), o Mondiacult discute a ligação entre economia e cultura, entre 

desenvolvimento econômico e cultural e esboça o princípio de uma política cultural 

baseada no respeito à diversidade. 

O propósito primordial do Mondiacult é o de estabelecer uma conceituação 

antropológica de cultura, mas também o de conceituar política cultural e política de 

comunicação.  

A Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade cultural com a quase 

unanimidade dos 54 países presentes. Apenas os Estados Unidos e Israel foram 

contrários à Declaração; além de quatro abstenções. 

Esta convenção teve como principal objetivo, o de dar força de lei à Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural, adotada após os acontecimentos do “11 de 

setembro de 2001”. (Mattelart, 2006). 

  
A Declaração universal da Diversidade cultural (2001) objetiva ambos a 
preservação da diversidade cultural com um viver, e então um tesouro que 
não deve perseverar como sendo herança insubstituível, mas como um 
processo garantidor da sobrevivência da humanidade. A declaração reafirma 
a cultura sendo uma recarga como ponto de distinção espiritual, material, 
intelectual e emocional  da sociedade ou grupo social. A concepção de 
“cultura” então reflete ambas economia e dimensão de identidade. Neste 
caminho, “herança” refere-se não somente à museus ou monumentos, mas 
também à herança científica, marítima, industrial, natural, artística, e assim, a 
uma incrível “intangível” herança.1 (UNESCO, 2005, p.02) 

A Declaração universal sobre diversidade cultural tem como compromisso expresso a 

plena realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos universalmente 

reconhecidos. 

 

 
                                                 
1  Texto no idioma original: The Unesco “Universal Declaration on Cultural Diversity” (2001) aims both 
to preserve cultural diversity as a living, and thus renewable treasure that must not be perceived as being 
unchanging heritage but as a process guaranteeing the survival of humanity. The declaration reaffirms the 
culture should be regarged as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features 
of society or a social group. The concept of “culture” thus reflects both economic and identity 
dimensions. In this way, “heritage” refers not only to museums or monuments, but also to the scientific, 
maritime, industrial, natural, artistic and thus increasingly “intangible” heritage.  
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AS CONVENÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS 

DIVERSIDADES CULTURAIS 

 

Após o Mondiacult, que foi uma convenção importantíssima para despertar a 

importância da preocupação com a diversidade cultural, algumas outras convenções 

surgiram, no intuito de proteger e desenvolver as questões relativas à diversidade 

cultural da humanidade. 

Dentre estas convenções, inicialmente há que se falar da Declaração de Guadalajara que 

foi firmada em maio de 2004, no México, pelos países da América Latina, Caribe, e 

União Européia, no intuito de consolidar os princípios do Direito Internacional, em 

especial, àqueles que concernem aos direitos humanos. 

A Declaração de Guadalajara reforça todo o sistema multilateral baseado no Direito 

Internacional, como algo essencial para a paz e segurança internacional, ressaltando em 

cada artigo questões internacionais essenciais para o bom convívio da humanidade, e a 

preservação da paz e segurança internacional. Como exemplo, pode-se citar que a 

Declaração reforça o multilateralismo, a cooperação internacional, questões de meio 

ambiente, fome, escolaridade, pobreza, exclusão social, dentre outras.  

No que diz respeito aos direitos humanos, e especificamente os direitos culturais, a 

Declaração de Guadalajara reforça a relação entre desenvolvimento e cultura, como se 

segue em seu artigo 91; 

 
Artigo 91, Declaração de Guadalajara – Reforçaremos o vínculo entre 
desenvolvimento e cultura. Reconhecemos o vínculo indissolúvel entre o 
desenvolvimento, cultura e ciência e tecnologia. Concordamos em promover 
um diálogo cultural bi-regional em setores que reflitam a identidade cultural, 
assim como a diversidade cultural e lingüística, e que beneficiem o 
desenvolvimento sustentável, à estabilidade e à paz.  Nesse sentido, apoiamos 
as negociações em curso sobre uma Convenção sobre a Diversidade Cultural 
na UNESCO. 
 
 

Ainda, o tratado em voga, em seu artigo 92, reafirma a importância das indústrias 

culturais como meio eficaz para a promoção da identidade cultural e diversidade 

linguística e cultural 
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Artigo 92. Declaração de Guadalajara – Reafirmamos nossa convicção de 
que as indústrias culturais contribuem de maneira fundamental a promover a 
identidade cultural e a diversidade lingüística e cultural. Reconhecemos 
também a importante contribuição das indústrias culturais para a promoção 
do desenvolvimento sustentável. Examinaremos os meios para melhorar a 
cooperação e a interação da América Latina e Caribe – União Européia neste 
âmbito. 

 

Diante do que foi explicitado, percebe-se a importância da Declaração de Guadalajara 

para o desenvolvimento e proteção dos diretos culturais. 

 Após a Declaração de Guadalajara, outra importante convenção assinada em favor da 

diversidade cultural, em outubro de 2005, em Paris, foi a Convenção sobre a proteção e 

promoção da diversidade das expressões culturais. 

A convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais tem 

como foco a diversidade cultural, onde ela mesma, em seu artigo 4, inciso 1, conceitua 

diversidade cultural como sendo:  

 
Artigo 4, inciso I, Convenção sobre a proteção e promoção da 
diversidade cultural – a multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos 
grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são 
transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. 
A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas 
quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da 
humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também 
através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e 
fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias 
empregados. 

 

O artigo 1 desta convenção elenca os objetivos da referida convenção, dentre os quais, 

encontra-se os de proteger e promover a diversidade das expressões culturais.  

Além, a convenção elenca os princípios norteadores para a observância e proteção da 

diversidade cultural. Todos os princípios são baseados na diversidade cultural, de forma 

explicativa, conforme se pode observar no artigo 2, inciso I, da Convenção; 

 
Artigo 2, inciso I, Convenção sobre a proteção e promoção da 
diversidade cultural – Princípio do respeito aos direitos humanos e ás 
liberdades fundamentais: 
A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promovida se 
estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais 
como a liberdade de expressão, informação e comunicação, bem como a 
possibilidade dos indivíduos e escolherem expressões culturais. Ninguém 
poderá invocar as disposições da presente Convenção para atentar contra os 
direitos do homem e as liberdades fundamentais consagrados na Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos e garantidos pelo direito internacional, ou 
para limitar o âmbito de sua aplicação. 
 

No artigo 7 da Convenção, a mesma propõe medidas para a promoção das expressões 

culturais, através de atuação de seus signatários, no sentido de encorajar os grupos 

sociais à produção, no mais variados sentidos,  de suas próprias expressões culturais, e 

ao acesso às diversas expressões culturais provenientes do território de seus Estados 

signatários: 

 
Artigo 7 – Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade 
cultural – Medidas para a promoção das expressões culturais: 
 1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje 
indivíduos e grupos sociais a; 
(a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões culturais, e a 

elas ter acesso, conferindo a devida atenção às circunstâncias e 
necessidades especiais da mulher, assim, como dos diversos grupos 
sócias, incluindo as pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas; 

(b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes dos eu território 
e dos demais países do mundo; 

2. As partes buscarão também reconhecer a importante contribuição dos 
artistas, de todos aqueles envolvidos no processo criativo, das organizações 
que os apóiam em seu trabalho, bem como o papel central que desempenham 
ao nutrir a diversidade das expressões culturais. 
 

 

 Assim, percebe-se que os Estados signatários se comprometeram a valorizar suas 

expressões culturais, seus artistas, e grupos sociais. 

O artigo 8 da referida convenção, dispõe sobre as formas de se proteger as expressões 

culturais, conforme se vê: 

 
Artigo 8 – Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade 
cultural – Medidas para a proteção das expressões culturais: 
1. Sem prejuízo das disposições dos artigos 5 e 6, uma Parte poderá 

diagnosticar a existência de situações especiais em que expressões 
culturais em seu território estejam em risco de extinção, sob séria 
ameaça ou necessitando de urgente salvaguarda. 

2. 2. As Partes poderão adotar todas as medidas apropriadas para proteger e 
preservar as expressões culturais nas situações referidas no parágrafo 1, 
em conformidade com as disposições da presente convenção. 

3. As partes informarão ao Comitê Intergovernamental mencionado no 
Artigo 23 todas as medidas tomadas para fazer face às exigências da 
situação, podendo o Comitê formular recomendações apropriadas. 
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Assim, conclui-se que a Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das 

expressões culturais, trata especificamente sobre as expressões culturais, sendo então, 

importantíssima para a promoção da diversidade cultural, tratando-a em uma dimensão 

dos direitos humanos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após vinte anos da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais – Mondiacult – é que 

a sociedade internacional irá registrar a definição abstrata e subjetiva de cultura em um 

instrumento jurídico. 

Ao analisar a trajetória histórica pelo qual se tem passado os direitos à proteção da 

diversidade cultural, percebe-se a importância destes direitos serem considerados como 

direitos fundamentais da humanidade. 

Assim, entende-se que a República Federativa do Brasil deve-se atentar à importância 

do tema, e se preocupar em, não apenas participar das discussões acerca do tema, mas 

também divulgar, através de campanhas, a proteção e promoção da diversidade das 

expressões culturais. 

No entanto, a proteção e o desenvolvimento da proteção aos direitos humanos, e 

principalmente àqueles referentes à diversidade cultural, esbarra na mudança de 

paradigma, onde os Estados possam discutir as questões sobre a diversidade cultural, e 

garantirem o cumprimento das normas, como forma do exercício dos direitos humanos, 

e assim da cidadania. 

Este debate diz respeito a todos e quaisquer cidadãos, sendo assim, a participação de 

todos se faz essencial para que possamos entender o significado de cultura, e fazer 

respeitar a diversidade cultural. 
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CIDADANIA NO BRASIL: SUA CONSTRUÇÃO A PARTIR DE UMA ÓTICA 
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RESUMO 

No presente artigo procura analisar a cidadania no Brasil, e quais as implicações que a 

globalização trouxeram ao seu exercício. Parte da conceituação do que é a cidadania, 

principais aspectos num breve histórico, ressaltando a importância do Humanismo 

Renascentista como sendo o berço da cidadania moderna. Faz-se uma breve análise do 

que é o Humanismo, relacionando-o com os direitos humanos e, sem pretensão de esgotar 

o assunto, da necessária integração entre humanismo, direitos humanos, democracia, 

cidadania e Constituição. Faz-se uma análise da cidadania em nosso país, e quais as 

implicações que tal movimento político e econômico trouxe aos direitos sociais e ao 

exercício da cidadania.   

 

PALAVRAS-CHAVES 

HUMANISMO, DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA, CIDADANIA  

 

ABSTRACT 

According to this article, the author intends to analyze the citizenship in Brazil and which 

are the consequences of globalization to the exercise of citizenship. First of all, the author 

analyzes the concept of citizenship, its history, mainly about the importance of  

“Humanismo Renascentista” as being the cradle of modern citizenship. Besides, it has 
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been done a brief analysis about the meaning of humanism, related to human rights and 

the necessity of integration among humanism, human rights, democracy, citizenship and 

constitution. It is important to note that there are several topics about this issue yet. To 

conclude, it has been analysed the citizenship in our country, and which are its 

consequences to social rights and to the exercise of citizenship.  

 

KEY WORDS 

HUMANISM, HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY, CITIZENSHIP. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 O presente trabalho procura analisar a cidadania em nosso país. Para isso inicia-se 

com um breve estudo dos aspectos históricos da cidadania, desde os tempos dos gregos, 

passando pelos romanos, Revolução Francesa, considerada como a mais importante no 

que diz respeito para a construção da cidadania no mundo contemporâneo.  

 

 Pretende-se analisar a importância do Humanismo Renascentista na construção da 

cidadania. Como o referido movimento filosófico coloca o homem no centro de todas as 

coisas, trouxe como conseqüência que, no século XX, as Constituições dos países 

ocidentais, consagrassem os direitos individuais do homem e estes estão ligados 

diretamente à construção da cidadania. 

 

 Cidadania, Direitos Humanos e Democracia não são conceitos estáticos, estando 

muito ligados e sendo interdependentes. Desse modo, cidadania não se resume somente 

em participação através de eleições, mas sim, construir a democracia politizando e 

participando da construção do poder. 

  

 Finalmente, procura-se analisar a cidadania no Brasil, dentro do contexto histórico 

brasileiro, analisando os principais aspectos quanto aos direitos sociais, principais 

inovações e conquistas trazidas pela Constituição Federal de 1988, chamada de 

“constituição cidadã”. Argumenta-se que, para a construção da cidadania, é necessário 
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abandonar o “velho modelo” de representação política, para finalmente as pessoas serem 

inseridas na discussão do poder, ou seja, para que assim, haja a democratização do poder.  

  

1. CIDADANIA, NOÇÕES HISTÓRICAS E CONCEITUAÇÃO 

 

 Ser cidadão significa ser súdito e soberano, conforme a situação descrita na carta de 

Direitos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948. Teve suas primeiras 

referências marcantes nas cartas de Direito dos Estados Unidos (1776) e da Revolução 

Francesa (1798). Possui como proposta de cidadania a de que todos os homens são iguais 

perante a lei, sem descriminação de raça, credo e cor.  

 

 Prega que a todos cabe o domínio sobre seu corpo e sua vida, o acesso a um salário 

condizente para promover a própria vida, o direito à educação, à saúde, à habitação, ao 

lazer. E também estabelece que é direito de todos poder expressar-se de forma livre, como 

também exercer militância em partidos políticos e sindicatos, fomentar movimentos 

sociais e lutar por seus valores. Enfim, a cidadania pode ser resumida como o direito de 

ter uma vida digna de ser homem.1

 

 Rogério Gesta Leal2 explica que o povo grego especulava sobre a vida humana e 

suas potencialidades, concebe a existência como sendo voltada para um humanismo 

racional. E é esta racionalidade que lhe propicia enfrentar os fatos da vida com 

objetividade e discernimento, objetivando implementar a idéia de liberdade 

política.Liberdade para os gregos não é sinônimo de autogoverno, mas sim, o hábito de 

viver de acordo com as leis da cidade. 

  

 Conforme Dalmo de Abreu Dallari3, num enfoque histórico da cidadania, ressalta 

que a palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação política de uma 

pessoa e os direitos que essa tinha ou podia exercer, sendo que a sociedade romana fazia 

discriminações e separava as pessoas em classes sociais.   

                                                 
1 COVRE, Maria de Lourdes Manzini.  O que é cidadania: coleção primeiros passos. 3. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1998. 
2 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil: desafios à democracia. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 1997.  
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.  
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 Ao que se refere à possibilidade de participação em atividades políticas e 

administrativas, ressalta que existia uma distinção importante entre os próprios romanos, 

sendo que somente os romanos livres tinham cidadania. Já esta era dividida em cidadania 

e cidadania ativa. Somente os “cidadãos ativos” podiam ocupar altos postos da 

administração e de participar das atividades políticas. Observa-se que nesta realidade as 

mulheres não possuíam cidadania ativa, por isso elas não ocuparam lugar no Senado e nas 

magistraturas romanas.4    

 

 Na Europa no começo dos tempos modernos, também havia a divisão da sociedade 

em classes, o que lembrava a divisão social romana. A nobreza possuía grandes 

privilégios ao lado das pessoas comuns, ou seja, os não-nobres. Entre os comuns haviam 

os burgueses, que eram os ricos, e os outros comuns, não burgueses, que eram  pobres,  

geralmente  trabalhavam no campo e na cidade. 

 

 É a fase histórica do Absolutismo, onde os reis exerciam seu poder sem nenhuma 

limitação e controle. Devido aos excessos e arbitrariedades do Absolutismo e do interesse 

da classe rica emergente, os burgueses, era muito interessante que os nobres perdessem 

seu poder, ou ao menos fosse este limitado de modo que não atrapalhasse os burgueses. 

Começam aí as chamadas revoluções burguesas ocorridas na Inglaterra, em 1688 e na 

França, em 1789, a Revolução Francesa.5

 

 Foi sem dúvida a Revolução Francesa a principal influência para que o mundo 

adotasse um novo modelo de sociedade e, neste ambiente é que nasceu a moderna 

concepção de cidadania, que, no referido momento histórico, serviu para eliminar os 

privilégios que eram usufruídos pela nobreza, mas, posteriormente, a nova concepção de 

cidadania, acabou sendo usada para garantir a superioridade de novos ricos e 

privilegiados, que eram os burgueses.  

 

 Quanto a idéia de cidadania, no ano de 1791 os líderes da Revolução Francesa 

aprovaram a primeira Constituição Francesa, estabelecendo aí regras que deformavam 
                                                 
4 Ibidem, 17-18. 
5 Ibidem, p. 18. 
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completamente a idéia de cidadania. Mantiveram a monarquia hereditária, que 

privilegiava somente uma família. Recuperaram a antiga diferenciação dos romanos de 

cidadania e cidadania ativa, estabelecendo que para ter participação na vida política, 

votando e recebendo mandato, ocupando cargos elevados na Administração Pública, era 

necessário ser cidadão ativo, não bastando somente ser cidadão. Era considerado cidadão 

ativo o cidadão francês, do sexo masculino, que não era empregado, que pagasse uma 

contribuição equivalente a três jornadas, devendo o legislativo fixar o valor da jornada, 

além de estar inscrito na municipalidade de seu domicílio como integrante da guarda 

municipal. As mulheres, os trabalhadores, as camadas mais pobres da sociedade foram 

excluídos da cidadania ativa, tendo então que iniciar uma nova luta, desde o começo do 

séc. XIX, para assim, finalmente, obterem direitos de cidadania.6

 

  A cidadania deixou de ser símbolo de igualdade para todos e a privilegiada nobreza 

deu lugar a uma nova classe de ricos e privilegiados que eram: os burgueses. Conforme 

Elisa Reis7 o conceito de cidadania variou, e muito ao longo do tempo. O que é consenso 

são as raízes históricas comuns e quatro aspectos comuns nas diferentes abordagens, que 

são: Primeiro: o referencial histórico, pois as raízes históricas do conceito são comuns a 

todas as tradições teóricas. Segundo: referência que o conceito de cidadania faz, 

necessariamente, referência à idéia de inclusão, versus, exclusão. Terceiro: a dualidade, 

ou seja, tensão permanente que a idéia de cidadania faz entre ser um estado ou uma 

identidade. E, finalmente, a tensão entre a idéia de virtude cívica e direito ou 

prerrogativa.8

 

  Referente à construção do moderno conceito de cidadania, este ficou simbolizado 

na Declaração Francesa, o reconhecimento legal da liberdade e igualdade de todos perante 

a lei, como também a conversão do homem em sujeito que possui direitos e obrigações. 

Ela é definida, inicialmente na modernidade pela igualdade perante a lei, o que causa uma 

tensão permanente com a desigualdade que faz parte à sociedade de classes, como 

também pela titularidade de direitos civis. Atualmente, a concepção de cidadania vai 

                                                 
6 Ibidem, p. 21. 
7 REIS, Elisa. Cidadania: história, teoria e utopia. In: PANDOLFI, D.C.; CARVALHO, J.M.; CARNEIRO, 
L.P.; GRYNSZPAN, M.; (Org.) Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1999, 11-17.   
8 Ibidem, p. 12. 
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tendo então seu conteúdo ampliado, incorporando então direitos políticos, econômicos, 

sociais, culturais, difusos e coletivos, conforme o crescimento industrial que torna a 

sociedade cada vez mais complexa, especialmente, a partir do século XIX.9

 
 
2. HUMANISMO RENASCENTISTA E CIDADANIA  

 
O Humanismo, que é uma corrente filosófica que pensa o mundo embasado no ser 

humano, afirma que o homem é o valor mais importante de uma sociedade e que todos os 

seres humanos são iguais, inclusive em seus direitos de compartilhar idéias e crenças 

diferentes. Sua postulação básica é, sem dúvida, a exaltação da dignidade humana, e, em 

termos históricos, as primeiras referências a filosofias semelhantes ao Humanismo 

surgiram na Antiguidade, produzido pelos Filósofos da Grécia Antiga10.  

 

As preocupações dos Humanistas na Antigüidade eram concentradas nos seres 

humanos. Eles aceitavam a razão do homem como a base de toda a percepção de mundo e 

das coisas; acreditavam na existência de uma ordem universal, reguladora de tudo e de 

todos; também acreditavam numa lei natural que se aplicava a todos os seres humanos11. 

 

Já no Renascimento, surgido na Europa após os excessos da Igreja Católica na Idade 

Média, o Humanismo, para Rogério Gesta Leal, “constitui um ponto de viagem nas 

preocupações com as falsas imoralidades e colocou ênfase na importância de se viver a 

vida com prazer”12, sendo fruto de um redimensionamento e recolocação do homem como 

ponto central da civilização.  Há um florescimento do pensamento e das artes, com uma 

nova ênfase no indivíduo e nas suas necessidades. 

 

A Renascença, na verdade, representou o ressurgimento daquele Humanismo da 

Antigüidade, num período histórico que foi pródigo em regressar ao passado clássico, à 

sua arte e cultura, influenciando a educação, que passou a incluir o estudo do 

                                                 
9 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania, Direitos Humanos e Democracia: Reconstruindo o 
Conceito Liberal de Cidadania. In: SILVA, R.P.; (Org.) Direitos Humanos como educação para a Justiça. 
São Paulo: LTr, 1998, 123-134. 
10 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos e Humanismo: uma necessária integração. In: MEZZAROBA,  
Orides (Org.) Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação BOAITEUX, 2003, p. 318. 
11  Ibidem, p. 319. 
12  Ibidem, p. 319. 
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Humanismo. Foi um período em que a Europa iniciou a sua longa caminhada para a 

secularização, que conduziria ao afastamento da Igreja dos caminhos do poder13. 

 

 A passagem para a modernidade é sinônimo de uma diferenciação fundamental 

entre os momentos antigo-medieval e o moderno. O discurso da idade Média enfatiza o 

absoluto, o transpositivo e o metafísico para dar suporte a convivência social. Na 

Renascença, primórdios da Idade Moderna, acabou predominado uma nova matriz 

epistemológica que norteou o discurso explicativo das condições sociais da época. A 

racionalidade jurídica burguesa que, em nome dos cidadãos livres e livres, enquanto 

indivíduo, acabou por estabelecer as condições teóricas para a derrubada e inversão da 

pirâmide social.14  

 

 É considerado o grande mérito da chamada Escola de Direito natural o de criar as 

condições históricas para se afirmar uma concepção de cidadania que possui como base a 

igualdade fundamental do homem enquanto indivíduo. Pela primeira vez na história foi 

afirmado e constitucionalizado um conceito de cidadania que engloba todos os indivíduos 

como sendo juridicamente iguais, diferente de épocas anteriores, onde predominava as 

condições escravagista e servis, que se baseavam em discriminações juridicamente 

qualificadas.15  

 

Para Ana Paula de Barcellos16 o movimento Iluminista, que possui a crença 

fervorosa na   razão humana, foi  o responsável  por separar a religiosidade do centro do 

sistema do pensamento, substituindo-a pelo próprio homem. Assim, o desenvolvimento 

teórico do humanismo trouxe um conjunto de conseqüências importantes para o 

desenvolvimento da idéia de dignidade humana, como por exemplo, a preocupação com 

os direitos individuais do homem, como também o exercício democrático do poder.     

 

Neste sentido, muito embora seja a Renascença apontada como o momento histórico 

do ressurgimento de tal corrente de pensamento, como escola literária e filosófica, é 
                                                 
13  Ibidem, p. 319-320. 
14 CORRÊA, Darcísio. A Construção da Cidadania: Reflexões  Histórico-Políticas. 2.ed. Ijuí, Rio Grande 
do Sul: UNIJUÍ, 2000.  
15 Ibidem, p. 55. 
16 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  
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indubitável que não foi apenas neste momento que o homem teve interesse, pela primeira 

vez, por suas próprias questões e pelo seu próprio destino, pois isto ocorreu durante toda a 

história da civilização. O Renascimento é um ponto de auge, sendo conseqüência e uma 

tentativa de volta ao Humanismo clássico greco-romano17.  

 É certo que o mundo mudou muito ao longo do século XX e as Constituições, 

devido a isso, passaram a sofrer influências. Com a superação do Absolutismo no final do 

século XIX, o século XX presenciou um grande crescimento de intervenção do Estado 

nas mais variadas áreas da vida social. Ao mesmo tempo que a difusão sem precedentes 

de meios de comunicação cada vez mais poderosos expôs a miséria, o sofrimento, a 

necessidade e a injustiça, incomodando o telespectador, exigindo assim, alguma ação 

política.18

  
Nesse contexto também deve ser ressaltado, o surgimento de vários e “novos” 

humanismos com o desenvolver da sociedade, como ocorre atualmente na preocupação 

quanto aos direitos dos idosos, dentro de uma ótica humanista. Todos e qualquer 

expressão do Humanismo ocorre conforme o momento histórico vivido pela sociedade. 

Neste sentido, para Carlos Fernando Agustini, “os séculos XIX e XX foram prolíferos em 

novos ‘humanismos’. Assim, é possível falar-se de humanismos cristãos, marxistas, 

existencialistas cristãos e ateus, científico (de tradição positiva) entre outros”19, o que 

demonstra que o ser humano está em constante busca para criar uma sociedade mais justa 

e fraterna.   

 

A referida autora argumenta que nas primeiras décadas do século XX, a concepção 

humanista já havia se transformado num conhecimento comum do mundo civilizado, de 

forma que as Constituições procuravam consagrar os direitos individuais, como também 

alguma forma de separação de poderes. Mas, foi após o final da Segunda Guerra Mundial, 

que a preocupação com os direitos sociais será, de forma progressiva, introduzida nos 

textos constitucionais.20 Assim para se chegar a uma definição de Humanismo primeiro 

deverá olhar o contexto histórico de cada povo.21

                                                 
17 AGUSTINI, Carlos Fernando. Humanismo, velhice e Direito. In: MEZZAROBA, Orides     
(Org.)Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação BOAITEUX, 2003, p. 373. 
18 BARCELLOS, op. cit., p. 20.  
19 AGUSTINI, op. cit., p. 374. 
20 BARCELLOS, op. cit., p. 107-108.  
21 BRANDÃO, op. cit.,  p. 129. 
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O Humanismo é um eterno movimento, fruto de uma busca incessante de uma vida 

melhor para todos nós, não sendo importante estabelecer-se uma definição hermética 

deste, já que está em constante mutação e sempre colocando o homem como medida de 

todas as coisas. 

3.  HUMANISMO E DIREITOS HUMANOS  

 
O Humanismo, que coloca o homem no centro de nosso mundo globalizado, possui 

uma relação de dependência com os direitos fundamentais do homem, principalmente os 

direitos humanos. Norberto Bobbio não nos deixa esquecer que não é possível falar em 

proteção aos direitos do homem se ignorarmos a realidade atual de guerras e miséria em 

todo o mundo. Para ele, a proteção dos direitos do homem está ligada diretamente ao 

desenvolvimento global do ser humano, não sendo possível analisá-los fora da realidade, 

sob pena de não compreende-los. 22:  

 

Os Direitos Humanos são, de fato, um fenômeno social da civilização humana, 

conforme cada momento histórico das sociedades, afirmando Norberto Bobbio que 

“Sabemos hoje que também os direitos ditos humanos são o produto não da natureza, mas 

da civilização humana; enquanto direitos históricos eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis 

de transformação e de ampliação”.23  

 

Por isso, é importante considerarmos os Direitos Humanos como um conceito 

jurídico, com o objetivo de defender os direitos da pessoa humana, constitucionalmente e, 

até, internacionalmente, contra abusos cometidos pelos órgãos do Estado e, dessa forma, 

promover as condições dignas de desenvolvimento da pessoa humana.24 Assim, os 

Direitos Humanos constituem também um conceito jurídico, dizendo respeito tanto ao 

homem como ao cidadão, protegendo o indivíduo que não está em conflito, 

necessariamente, com o Estado.25  

 

                                                 
22 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
23 Ibidem, p. 32. 
24 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos e Humanismo: uma necessária integração. In: MEZZAROBA,  
Orides (Org.) Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação BOAITEUX, 2003, p. 318. 
25 Ibidem, p. 321. 
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Neste sentido, estabelece-se uma relação imprescindível entre Direitos Humanos e 

Humanismo, pois, “se um dos fundamentos incontestáveis dos direitos humanos é o 

próprio homem, já que ele é sujeito de direitos, é interessante ter-se claro que qualquer 

fundamento desses direitos tem de estar voltado ao gênero humano”26, consoante ensina 

Rogério Gesta Leal, o que é, justamente, o postulado maior do Humanismo. 

Ressalta-se que o último momento marcante no percurso histórico da noção de 

dignidade humana é conhecido também como o mais chocante. Com a revelação dos 

horrores da Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma transformação completa nas 

convicções pacíficas e universais.27 Foi a reação às barbáries cometidas pelo nazismo e 

pelo fascismo, que, posteriormente a guerra, causou a consagração da dignidade da pessoa 

humana no plano internacional. Também consagrou tal princípio no plano interno, como 

o valor máximo dos ordenamentos jurídicos e princípio orientador da atuação estatal e dos 

organismos internacionais. Diversos países introduziram em suas Constituições a 

Dignidade da pessoa Humana como fundamento do Estado.28  

 

Assim, a dignidade humana, para Rogério Gesta Leal, torna-se um “referencial 

amplo e móvel que pressupõe e alcança todo e qualquer homem na condição de 

justificativa do desenvolvimento da própria existência”29, surgindo a idéia de que as 

necessidades humanas básicas possuem justificativas racionais para serem exigidas, 

inclusive do Estado e da própria sociedade. 

 

 Foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente após a criação da ONU, 

tomou uma nova dimensão a discussão a respeito dos direitos humanos ou fundamentais. 

Internacionalmente, Declarações e Pactos sobre estes direitos foram firmados, como 

também Cortes e Organizações acabaram sendo criados para a proteção de tais direitos. O 

reconhecimento da obrigação de respeitar e promover a dignidade da pessoa humana era o 

único ponto de acordo entre os países que estavam divididos pela  chamada “guerra 

fria”.30

 

                                                 
26 LEAL, op. cit., p. 332. 
27 BARCELLOS, op. cit.,  p. 108. 
28 Ibidem, p. 108-109. 
29 LEAL, op.cit., p. 332. 
30 Ibidem, p. 110-111. 
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 Os Direitos Humanos são universais, cada vez mais se projetando no sentido de seu 

aumento objetivo e subjetivo, mantendo seu caráter de temporalidade. Como são 

históricos, não definitivos, exigem a todo o instante o reconhecimento de situações novas, 

como também o aperfeiçoamento de novos instrumentos para que sejam resguardados e 

efetivados.31 Eles dizem respeito à vida digna, no aspecto político, jurídico, econômico, 

psíquico, físico e afetivo das pessoas e do meio em que estas vivem. Dirigem-se a todos, 

da mesma forma que o compromisso de concretizar tais direitos é dirigido para todos.32 

São universais, mas não significa uma homogeneização dos indivíduos ou seus 

cotidianos.  Deve-se ter sempre presente a idéia de que o sujeito dentro de uma identidade 

construída a partir de sua inserção coletiva e institucional diante do Estado, pois este está 

sempre presente na história dos Direitos Humanos.33   

 

4. CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E  DEMOCRACIA 

 

 Percebe-se, principalmente na esfera jurídica, que existe uma tendência no sentido 

de se resumir os direitos de cidadania como sendo de conteúdo limitado aos direitos de 

nacionalidade e aos direitos políticos. Porém, a cidadania não se resume somente ao fato 

da pessoa pertencer a uma comunidade estatal ou à possibilidade de manifestar-se 

periodicamente nas eleições para o Legislativo e para o Executivo.34

 

 Ocorre que, com o aperfeiçoamento das idéias no Ocidente, tal definição restritiva 

de cidadania foi perdendo espaço nas ciências sociais. Com o desenvolvimento dos 

direitos humanos, constatou-se que ocorreu uma ampliação no conceito de cidadania, que 

passou a englobar os direitos civis, políticos e sociais, como também e de forma mais 

recente, os chamados direitos de terceira geração.35

 

 Pretendendo desenvolver e aprofundar a relação cidadania-direitos humanos-

democracia, necessário que seja delimitado o conceito liberal de cidadania que é 

                                                 
31MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espacial dos 
Direitos Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 62. 
32 Ibidem, p. 64. 
33 Ibidem, p. 65. 
34 MELO, Milena Petters. Cidadania: Subsídios Teóricos para uma nova Práxis. In: In: SILVA, R.P.; (Org.) 
Direitos Humanos como educação para a Justiça. São Paulo: LTr, 1998, 77-87. 
35 Ibidem, p. 78. 
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reproduzido na cultura jurídica do Brasil. Pode-se afirmar, porém, que a realização dos 

direitos de cidadania envolve o exercício efetivo e amplo dos Direitos Humanos, que são 

assegurados de forma nacional e internacional.36

 Coloca-se que a cultura jurídica do Brasil é herdeira de duas grandes fontes 

alienígenas, de onde derivam  suas condições de produção e possibilidade: em nível 

epistemológico, o positivismo normativista e, em nível político-ideológico, o liberalismo. 

Disso resulta a caracterização como sendo uma cultura jurídica positivista com 

inspiração liberal.37

 

 O conceito de cidadania então advém de tais matizes, principalmente do liberalismo, 

sendo que a cidadania é conceituada como direito à representação política e o cidadão é 

definido como o indivíduo nacional que é titular de direitos eleitorais, quais sejam, votar e 

ser votado e também o direito de exercer cargos públicos. Esse conceito vincula-se  a um 

modelo específico de democracia, fazendo com que a  cidadania seja dependente dela e 

inexista fora de seu interior. É a democracia representativa ou indireta que está originada 

na mesma matriz liberal. Assim, o conceito moderno de cidadania acaba aparecendo, 

ligado diretamente ao conceito de democracia, sendo também moldado por ele.38

  

 Sustenta uma  postura antiestatal e antipolítica que postula então a atuação mínima 

pelo Estado, pregando que este deve ser reduzido ao mínimo necessário, e  subestima  a 

existência do poder e da política na sociedade civil. Assim, acaba produzindo uma 

redução drástica  do escopo do político, defendendo  a ampliação das fronteiras do 

mercado, desaconselhando  a ação social e política com base na proposta de que a ação 

econômica privada conduziria ao bem-estar social.39

  

 Devido aos referidos pressupostos é que o liberalismo irá optar sempre  pela 

democracia  representativa ou indireta e não pela democracia participativa direta ou outra 

que seria forma de democratização da sociedade civil. Tal modelo de cidadania será 

resumido somente no direito à representação política. Assim, quando se reduz o exercício 
                                                 
36 Ibidem, p. 79. 
37 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania, Direitos Humanos e Democracia: Reconstruindo o 
Conceito Liberal de Cidadania. In: SILVA, R.P.; (Org.) Direitos Humanos como educação para a Justiça. 
São Paulo: LTr, 1998, 123-134. 
38 Ibidem, p. 125.  
39 Ibidem, p. 126.  
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da cidadania ao simples momento eleitoral, ao instante periódico e obrigatório do voto, 

está se reduzindo também o fazer política na sociedade civil, como se fosse o simples 

momento eleitoral, o espaço onde o cidadão está autorizado a ter acesso ao espaço 

público.  

 

 Neste raciocínio o Estado de Direito acabou por sedimentar um conceito restrito de 

cidadania, pois trás em seu núcleo um conceito restrito do poder, da política e da 

democracia.40 O Estado passa assim a ter o monopólio do poder, da política, como 

também da democracia e a cidadania aparece, simplesmente como um instrumento para 

manter este tripé.41 Nesse modelo de cidadania, o cidadão é  o protótipo do eleitor. A 

construção democrática exige que se ultrapasse a simples democracia representativa, 

enquanto que a construção da cidadania exige que se ultrapasse o protótipo cidadão-

eleitor. A própria construção democrática requer que seja além da democracia liberal, 

exige a construção da cidadania para além do liberalismo.  

 

 A grande questão passa a ser então: qual a referência para a reconstrução do 

moderno conceito de cidadania? Para responder a pertinente questão deve-se lembrar da 

Declaração Francesa, ou seja, o reconhecimento jurídico e formal (legal) da liberdade, 

como também a igualdade de todos perante a lei, e, a conversão do homem em sujeito de 

direitos e obrigações. 

 

 Os protagonistas da luta onde o conteúdo da cidadania vem se ampliando 

historicamente não são somente os agentes tradicionais da política, mas são  também os 

movimentos sociais ou comunitários de base, organizações profissionais, associações de 

moradores e de defesa dos Direitos Humanos. Estes movimentos  fazem parte de uma 

longa  lista de organizações que têm encontrado no espaço da micropolítica, uma forma 

renovada de  tratar as questões sociais. É necessário, quando se fala em um novo conceito 

para a cidadania, que se perceba o pluralismo na base desta, pois suas formas de 

expressão são múltiplas e heterogêneas.42  

  

                                                 
40 Ibidem, p. 127.  
41 Ibidem, p. 127-128. 
42 Ibidem, p. 130-131. 
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 A reestruturação do conceito de cidadania significa dinamizar e pluralizar o 

conceito, ampliando seus limites especificamente: deslocando a cidadania, para um 

processo que seja mobilizado pela participação política. Também deslocar a cidadania 

não mais como um conceito que engloba unicamente os direitos políticos, mas sim, para 

uma dimensão que engloba  o conjunto dos Direitos Humanos. 

  

 Desloca-se a construção da cidadania individual para as construções que sejam 

coletivas e plurais de classes, grupos e movimentos sociais. Quando se propõe uma nova 

cidadania, está se falando, necessariamente  na construção de um espaço que seja público, 

mas ao mesmo tempo, não estatal, ocorrendo uma nova  relação de verticalidade entre 

cidadão e Estado e, ao mesmo tempo politicamente transversal, ou seja: homem-

categorias-grupos-classes-movimentos-cidadão. 43

 

5. CIDADANIA NO BRASIL 

 

 Quando se tenta avaliar a cidadania no Brasil inevitável breve análise do período 

militar que durou 21 anos. Houve grandes retrocessos da mesma forma que ocorreram 

avanços. Com relação aos direitos sociais, estes foram ampliados ao mesmo tempo que 

houve a  restrição dos direitos políticos. O apoio  aos governos militares foi passageiro, 

pois o “milagre econômico” da ditadura militar deixou a classe média satisfeita, inerte 

diante da perda dos direitos políticos.44 Pela primeira vez os trabalhadores rurais tinham a 

atenção do governo. Os operários urbanos foram muito sacrificados, mas não perderam 

seus direitos sociais, até, inclusive, ganhando alguns novos, pois enquanto durou o 

milagre do crescimento, tinham mais empregos, apesar de terem menores salários.45  

 

 Os principais pontos negativos do regime militar podem ser considerados no sentido 

de que os avanços nos direitos sociais não resultaram em avanços nos direitos civis, pois 

eles foram os que mais sofreram durante a Ditadura Militar. Como principais aspectos 

negativos está o fato de que o habeas corpus  foi suspenso para os crimes políticos, 

deixando o cidadão  sem nenhuma proteção diante dos agentes de segurança. A 
                                                 
43 Ibidem, p. 133. 
44 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho.  Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001.  
45 Ibidem, p. 190-192. 
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privacidade das pessoas, inclusive no seu lar, como também o sigilo da correspondência, 

eram violados costumeiramente. Prisões eram feitas sem mandado judicial, sendo 

instituída a tortura através de métodos bárbaros, que não raras vezes, levaram presos 

políticos à morte. Ocorreu também a censura de pensamento com relação á mídia e a  

manifestações artísticas, como também proibição de movimentos estudantis. 46 Por volta 

de 1975 crédito do regime terminou rapidamente. A classe média ficou insatisfeita, 

começando a aumentar a votação dos partidos de oposição, que estavam propondo novas 

saídas para após o regime militar.47

  

 Assim, a queda dos governos militares se deve a participação popular, pois a 

ampliação dos mercados de consumo e de emprego, como também o crescimento das 

cidades. A forte urbanização que ocorreu durante o “milagre econômico” da Ditadura 

Militar, por um lado favoreceu os direitos políticos, mas, por outro lado, levou à formação 

de metrópoles com grande concentração de populações marginalizadas.tais populações 

eram privadas de serviços essenciais urbanos, como também, serviços de segurança e 

justiça.48

  

 Após a morte do presidente Tancredo Neves, pode-se afirmar que a retomada da 

supremacia civil em 1985 ocorreu de forma ordenada e sem maiores retrocessos. Em 

1988 foi aprovada a constituição mais liberal e democrática que já foi aprovada no Brasil, 

chamada de “constituição cidadã”. Assim, ampliou-se, de forma significativa, o campo 

dos direitos e garantias fundamentais, no que diz respeito a tal matéria é considerada 

como uma das mais avançadas do mundo. No seu preâmbulo adota o modelo de um 

Estado Democrático de Direito, destinado a garantir o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça, eleitos como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos.49

 

 Para a construção democrática da cidadania no Brasil contemporâneo, salienta-se de 

ela deve passar de uma democracia representativa para uma cidadania que efetivamente 
                                                 
46 Ibidem, p. 193. 
47 Ibidem, p. 192. 
48 Ibidem, p. 194. 
49 MELO,op,cit., p. 79-81.   
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molde a democracia, ou seja, uma cidadania instituinte da democracia. No âmbito 

constitucional positivo, cidadania pressupõe o exercício de todos os direitos fundamentais 

e garantias que caracterizam o Estado Democrático de Direito. Quando se fala em 

cidadania, é no sentido de reafirmar o direito pela plena realização do indivíduo, do 

cidadão, dos entes coletivos e de sua emancipação nos espaços da sociedade.50

   

 Estão sempre intimamente ligados os conceitos de cidadania, democracia e direitos 

humanos, sendo que um remete ao outro e seus conteúdos se interligam, ou seja: a 

cidadania não irá ocorrer sem que ocorra a realização dos Direitos Humanos, da mesma 

forma que os direitos humanos não serão concretizados se não houver o exercício da 

cidadania. E na evolução histórica tais categorias se desenvolveram de forma conjunta 

com o Estado. Representam noções desejáveis de relações humanas que se espera sejam 

instituídas. São os elementos basilares na nova ordem social e que a Constituição Federal 

de 1988 pretendeu edificar.51 Porém, a democracia política não resolveu os problemas 

econômicos  mais sérios, como a desigualdade e o desemprego. Continuam muito sérios 

os  problemas da área social, principalmente na educação, nos serviços de saúde e 

saneamento, como também, e principalmente, quanto a segurança pública. 

  

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, e em outros artigos no texto 

constitucional, ampliou e muito, os Direitos Sociais, proibiu discriminações. Assim, 

indicadores básicos de qualidade de vida indicam que houve uma melhoria. A 

mortalidade infantil, por exemplo, caiu de 73 por mil crianças nascidas vivas em 1980 

para 39.4 em 1999.  A esperança de vida ao nascer  passou de 60 anos em 1980 para 67 

em 1999.52 Porém, o maior progresso foi na área da educação fundamental, que é 

considerado fator decisivo para a cidadania pois a taxa de analfabetismo caiu 

consideravelmente com relação a população de até 15 anos de 25,4% em 1980 para 

14,7% em 1996, entretanto existem muitos problemas no campo educacional como a 

repetência e com relação a desigualdade social entre as regiões e raças.53  

  

                                                 
50.Ibidem, p. 81 
51 Ibidem, p. 81. 
52 CARVALHO, op. cit., 206. 
53 Ibidem, p. 206 –207. 
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 A grande concentração da riqueza nacional nas mãos de poucos reflete a 

desigualdade e causa a pobreza e a miséria. A Organização Mundial de Saúde, OMS, 

estabelece que a renda mínima para se sobreviver gira em torno de 70 dólares. Tal renda é 

usada como linha divisória da pobreza. Então, no Brasil em 1997, havia  54% de pobres, e 

esta porcentagem correspondia a  85 milhões de pessoas, numa população total de 160 

milhões. No Nordeste, a porcentagem subia para 80%. A desigualdade social é o que 

explica, em parte, o baixo crescimento econômico.54

  

 Dentre os fundamentos no qual se baseiam o Estado democrático de Direito, no 

Brasil, destaca-se justamente a cidadania e a dignidade humana, conforme artigo 1º, 

incisos II e III da Constituição Federal  de 1988. Então, construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de 

discriminação, são os objetivos fundamentais do Estado Brasileiro, conforme art. 3º da 

Constituição federal de 1988.55   

 

  O cenário de globalização econômica mundial também trás complicantes para a 

construção da cidadania.  A globalização da economia em ritmo acelerado provocam 

grandes mudanças nas relações entre Estado, sociedade e nação, que eram sempre o 

centro da noção e da prática da cidadania ocidental. O foco das mudanças, e das 

preocupações está em dois focos específicos: a redução do papel central do Estado como 

fonte de direitos e local para a participação, e o deslocamento da nação como principal 

fonte de identidade coletiva. Os direitos socais, como conseqüência, são muito afetados, 

pois  a exigência de reduzir o déficit fiscal leva os governos dos países a fazerem 

reformas  nos sistemas de seguridade social, cortando benefícios e descaracterizando o 

Estado de bem-estar social.56  

 

                                                 
54 Ibidem, p. 208-209.  
55 MELO,op,cit., p. 81. 
56 WOLKMER, Antonio Carlos. Crise de representação e cidadania participativa na Constituição Brasileira 
de 1988. In: SARLET., I.W.; (Org.) O Direito Público em Tempos de Crise: estudos em homenagem a Ruy 
Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 225. 
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 Para que ocorra efetiva mudança a melhor proposta é no sentido de mudança na 

organização da sociedade, pois a inversão da seqüência dos direitos fez com que 

ocorresse o reforço da supremacia do Estado. Para que ocorra a consolidação democrática 

e cidadã é necessário reforçar a organização da sociedade para assim dar embasamento 

social ao poder político, ou seja, finalmente, democratizar o poder.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Sempre que falamos de cidadania, Direitos Humanos e democracia, não é possível 

nos referirmos a tais movimentos ou conceitos sem falar do Humanismo, pois justamente 

o  objetivo final do Humanismo, é a construção de um mundo melhor, para todos os 

homens, conforme Carlos Fernando Agustini “como uma aposta civilizadora e de 

desenvolvimento, e que deve procurar fugir das utopias tradicionais, tornando-se uma 

arma efetiva na luta contra as desigualdades e exclusão social”.57 Surge uma proposta de 

um “novo Humanismo”, próprio de um mundo globalizado, onde o próprio Humanismo 

deve acompanhar tal realidade, universalizando-se, em benefício de todo o planeta e de 

todas as pessoas.58

 

 Não há um conceito pronto sobre o Humanismo, pois este está em constante 

construção, sendo que desde os gregos, na Antiguidade, o homem já era considerado o 

centro de todas as coisas. Da mesma forma que os Direitos Humanos refletem sempre o 

momento e as conquistas históricas, não são também um conceito estático, pronto e 

acabado.59 O Humanismo é a base para a construção dos Direitos Humanos e estes, por 

sua vez possuem ligação direta com a construção da Cidadania. Não pode-se falar em 

cidadania sem que num país não estejam sendo respeitados e efetivados, pelo Estado ou 

pela sociedade,  os Direitos Humanos. 

 

 O Estado, até que se revelou eficaz na proteção dos direitos individuais, mas muito 

lento e burocrático quanto aos direitos coletivos, ligados diretamente a construção da 

                                                 
57 AGUSTINI, op. cit., p. 372-373. 
58 Ibidem, p. 375. 
59 BRANDÃO, Paulo de Tarso. Humanismo, velhice e Direito. In: MEZZAROBA, Orides (Org.) 
Humanismo Latino e Estado no Brasil. Florianópolis: Fundação BOAITEUX, 2003, p. 125-126. 
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cidadania. O grande questionamento que se faz é no sentido de como irá a democracia 

atender as pessoas que estão na pobreza?  

  

 A defesa e promoção dos Direitos Humanos em nosso país, depende da solução 

desta questão, do Estado e da Sociedade resolver a pobreza, que excluí e marginaliza. 

Onde há marginalização e miséria, não se pode falar em Direitos Humanos e, muito 

menos, em Cidadania. Na história observa-se a grande coragem das pessoas em construir 

o reconhecimento delas próprias e de seus direitos, sempre buscando a participação e 

defendendo os Direitos Humanos. Nesta construção chega-se ao consenso que cidadania é  

um conjunto de direitos, mas também é um conjunto de deveres.  

 

 Mas sem dúvida, o maior ênfase que deve ocorrer, para a construção real da 

cidadania é uma mudança na sociedade. O melhor a ser feito é reforçar a organização 

democrática, buscando novas formas de participação social, pois  cidadania não se resume 

ao poder de votar ou ser votado, mas é sempre na efetiva participação popular, pois 

somente com isso há a verdadeira conscientização e o comprometimento daquele que 

passa a se sentir cidadão, abandonando-se velhos vícios da política representativa. 

 

 A participação é quem dará embasamento para as verdadeiras conquistas sociais, 

que geram saudáveis formas de pressão por efetivas políticas públicas de inclusão social, 

gerando o fim do clientelismo político, tão pejorativo e comum, em nossa realidade e 

cultura política. Somente a participação social é que irá causar uma real democratização 

do poder.  A afirmação da cidadania é pressuposta para a realização dos Direitos 

Humanos, pois os homens não nascem naturalmente iguais.  Inclusive para que ocorra a 

realização dos referidos direitos é necessário também que exista um espaço público que 

seja realmente democrático, possibilitando a participação de todos.  
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RESUMO 

Neste artigo desenvolvemos algumas considerações sobre o conceito teórico de 

“democracia participativa”. Inicialmente apresentamos alguns dos principais aspectos 

teóricos relacionados ao tema, e a seguir discutimos uma questão empírica, capaz de 

exemplificar os pontos teóricos antes mencionados. O constituinte brasileiro adotou o 

modelo democrático, que poderá ser tanto na forma representativa como participativa. O 

modelo participativo foi o escolhido pelo legislador ordinário na questão do planejamento 

urbano e na gestão das cidades. O Estatuto da Cidade determina de forma expressa que a 

gestão do espaço urbano se dará com base no princípio da gestão democrática da cidade. 

Nossa pretensão é apenas ilustrar a importância de questões da teoria democrática mediante 

a referência a alguns procedimentos de participação popular na elaboração dos planos 

diretores dos municípios no Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

In this article we developed some considerations about the concept of “participatory 

democracy”. First, we present some of the main theoretic aspects related with the matter 
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followed by a discussion of an empiric question that can exemplify the theoretical points 

thereof. The Brazilian constituent adopted the democratic model, that could in such a way 

be in the participatoty as well as the representative form. In urban planning issues and city 

management, the participatory model was the one chosen for the legislator The City Statute 

demands in a direct way that the urban management shall be based in the principle of the 

democratic management of the city. Our intention is only to show the importance of the 

matters related with the democracy theory by way of making reference to some of the 

procedures of the popular participation in the elaboration of the master plans for Brazilian´s 

municipalities. 

 

KEY WORDS 

DEMOCRACY; CONSTITUTION; MASTER PLAN; MUNICIPALITIES 

 

1. Introdução. 

A finalidade deste trabalho é desenvolver, no âmbito do direito público, uma 

pesquisa capaz de vincular o enfoque filosófico-normativo das teorias da democracia com 

os debates empíricos sobre mecanismos de democracia participativa no âmbito da 

administração pública municipal. 

Inicialmente é necessário apresentar um breve esclarecimento sobre a compreensão 

moderna de "democracia". E esta não é uma tarefa simples, quanto mais que este trabalho 

possui objetivos modestos e limites escassos. Mas se não é possível sintetizar num artigo as 

inúmeras definições academicamente relevantes1, é permitido ressaltar a idéia central: o 

ideal democrático consiste numa reivindicação de auto-governo dos cidadãos. Neste caso, 

há algo que legitima as decisões políticas conferindo alguma justificativa às ordens 

jurídicas e decisões das autoridades estatais, que assim não se apóiam exclusivamente no 

poder coercitivo: “a democracia confere uma aura de legitimidade à vida política moderna: 

leis, regras e medidas políticas parecem justificadas se são «democráticas»” (HELD: 1997, 

                                                 
1 Cf. HELD: 1997. 
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23). Esta característica das ordens democráticas está relacionada ao fato de que tais 

decisões do Estado podem ser pensadas (de algum modo) como sendo decisões que 

resultam dos membros da comunidade, que eles próprios adotaram ou poderiam adotar, 

diretamente ou mediante representantes. As decisões políticas, as mais fundamentais e as 

mais cotidianas, não podem ser vistas como exclusivamente impostas, sem nenhuma 

espécie de anuência por parte dos cidadãos que a elas estão submetidos. Não se trata, 

obviamente, de uma idéia simples de ser formulada. Como nossa preocupação é 

exclusivamente conceitual deixamos de lado aspectos importantes da história das 

instituições democráticas e do modo como a compreensão do conceito modificou-se 

radicalmente desde seu surgimento entre os gregos há aproximadamente 2.500 anos. 

O modelo a ser estudado é o da gestão democrática das cidades, determinado pelo 

Estatuto da Cidade, na implementação das políticas públicas em matéria urbana, definida 

pelo Plano Diretor de desenvolvimento dos Municípios. 

 

2. Os critérios de um processo democrático. 

Um excelente ponto de partida para a compreensão do tema é fornecido pelo 

cientista político Robert Dahl, o qual desenvolve alguns “critérios ideais” para avaliar a 

qualidade democrática das instituições políticas. Sua utilidade não é fornecer uma descrição 

sociológica das instituições democráticas efetivamente existentes nas sociedades 

contemporâneas, e menos ainda das sociedades do passado, mas tão somente servir de 

índice de avaliação das instituições realmente existentes e fonte de inspiração para sua 

reforma.2  

 

2.1. Participação efetiva. 

Uma das características mais fundamentais da política é o fato de que ela consiste, 

ao menos em grande parte, em procedimentos mediante os quais são tomadas decisões 

obrigatórias para todos. E os teóricos da democracia preocupam-se em avaliar o modo 

                                                 
2 Para o que se segue, cf. (DAHL, 1992: 134-142) e (DAHL, 2001: 49-50) 
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como os cidadãos, que estão submetidos aos comandos democráticos, podem participar do 

processo de tomada de decisões. Este é o núcleo central da idéia de autonomia política: 

aqueles que estão submetidos às leis devem poder, de algum modo, participar dos processos 

de criação das leis às quais estão submetidos. Pois bem, o primeiro critério. O primeiro 

critério do processo democrático, apresentado por DAHL, reivindica oportunidades iguais e 

efetivas para cada membro da comunidade política tornar conhecidas suas opiniões sobre as 

propostas de decisão em disputa. Mais especificamente, numa comunidade democrática 

cada cidadão deve poder incorporar temas ao processo de ação, expressar suas próprias 

razões a favor ou contra determinada proposição, sob as seguintes condições: tal 

participação deve contar com mecanismos efetivos, para que as propostas e opiniões 

possam ser percebidas corretamente pelo público; e os cidadãos devem contar com iguais 

oportunidades de participação, de modo que seus interesses possam ser considerados de 

forma equitativa. 

 

2.2. Igualdade de voto. 

Uma das mais perenes características das sociedades, especialmente modernas, é a 

profunda e incontornável divergência de opiniões sobre os mais variados temas. O que 

torna as divergências políticas merecedoras de especial cuidado é que raramente, diante de 

uma disputa política, podemos seguir divergindo sem que uma única opção – dentre as 

várias existentes – seja a opção escolhida pela comunidade (cf. WALDRON, 2003). Um 

exemplo: suponha que uma comunidade diverge sobre a proibição ao trabalho infantil, 

alguns de seus membros exigindo sua proibição e outros reivindicando sua permissão. Não 

há como evitar uma solução unívoca: ou o trabalho infantil é permitido pela comunidade ou 

é proibido. Mas diante da divergência incontornável sobre as opções de ação, como 

solucionar o problema? Uma solução possível é recorrer a procedimentos democráticos de 

legislação, e assim a participação efetiva dos cidadãos deve ser garantida, o que nem 

sempre afasta as divergências existentes. Ao contrário, não raro as divergências tornam-se 

mais profundas à medida que a deliberação prossegue e os membros da comunidade 
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participam com maior intensidade (cf. SUNSTEIN, 2001: 13-47). Deste modo, o 

procedimento democrático de tomada de decisão deve oferecer uma única decisão para a 

comunidade em meio à divergência sobre qual deve ser tal decisão. É por isso que o 

segundo critério democrático exige que: “quando chegar o momento em que a decisão 

sobre a política for tomada, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de 

voto e todos os votos devem ser contados como iguais” (DAHL, 2001: 49). Assim, na etapa 

decisória cada cidadão deve possuir um peso igual. Isso não significa uma opção 

incondicional por formas específicas de procedimentos de votação, por exemplo, votação 

por distritos, eleições majoritárias ou proporcionais, maiorias simples ou qualificadas etc. 

Sobre tais temas há muito espaço para muitas opções e peculiaridades institucionais. 

 

2.3. Entendimento esclarecido. 

Segundo este critério “dentro dos limites razoáveis de tempo, cada membro deve ter 

oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e 

suas prováveis conseqüências.” (DAHL, 2001:49). Naturalmente não se trata de defender 

um governo aristocrático, onde uma elite supostamente “melhor qualificada” governa todo 

o povo, rejeitando assim a idéia de igualdade intrínseca dos cidadãos. Ao contrário, esta é 

uma reivindicação que historicamente acompanha a defesa da ampliação da democracia e 

que concretamente assume a forma de reivindicações mais particulares: o acesso à 

educação para todos os cidadãos, o debate público efetivamente livre, acesso à informação, 

algum tempo para deliberar, etc. Segundo este critério, é o próprio povo o melhor intérprete 

de seus interesses, ao invés de uma elite aristocrática. Mas justamente por isso o próprio 

povo exige que sejam fornecidas condições para que, na qualidade de membros iguais da 

comunidade política, possa melhor interpretar seus próprios interesses. 

 

2.4. Controle do programa de planejamento. 

Se os três critérios anteriores são indispensáveis para que uma comunidade política 

seja considerada uma democracia, não são, contudo, suficientes. Uma democracia plena 
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requer a satisfação de outras duas exigências, as quais definem o corpo de cidadãos e os 

temas em discussão no processo político. Este último aspecto é o objeto do quarto critério 

de Dahl: “os membros devem ter a oportunidade exclusiva para decidir como e, se 

preferirem, quais as questões que devem ser colocadas no planejamento. Assim, o processo 

democrático exigido pelos três critérios anteriores jamais é encerrado.” (DAHL, 2001:49) 

Em última instância, o controle da agenda de decisões políticas deve caber ao corpo de 

cidadãos e não a alguma instituição “externa”, no sentido de não legitimada 

democraticamente. Isso não significa que o povo deva sempre tomar todas as decisões em 

todas as questões: ele pode delegar competências para funcionários eleitos, técnicos 

administrativos ou mesmo juízes e tribunais. No entanto, se o corpo de cidadãos não 

pudesse jamais retomar o controle sobre matérias que antes delegou a um corpo de técnicos 

a satisfação deste critério estaria prejudicada (cf. DAHL, 1992: 140)3. Em outras palavras: 

“as políticas da associação estão sempre abertas para a mudança pelos membros, se assim 

estes escolherem” (DAHL, 2001: 49) 

 

2.5. Inclusão dos adultos. 

Finalmente, o último critério ideal de uma sociedade democrática trata da 

composição do conjunto de cidadãos (o “demos”) que estabelece uma inclusão ampla de 

todos os adultos pertencentes à comunidade: “o demos deve incluir todos os membros 

adultos da associação, exceto os residentes transitórios no país e as pessoas que 

comprovadamente sejam deficientes mentais.” (DAHL, 1992: 158). 

Os limites deste artigo não permitem considerar adequadamente todas as profundas 

questões teóricas envolvidas na justificativa de cada um destes critérios. No entanto, DAHL 

aponta para uma interessante mescla de argumentos morais e empíricos capazes de 

justificar a inclusão ampla no corpo de cidadãos, exigida em 2.5. Estas considerações 
                                                 
3  “(…) o critério de controle final não pressupõe que o demos [corpo de cidadãos] esteja qualificado 
para decidir todas as questões que demandam uma decisão obrigatória, mas sim para decidir: 1) quais 
questões requerem ou não requerem decisões obrigatórias; 2) das que não requerem, quais pode o próprio 
demos [corpo de cidadãos] resolver ele próprio; e 3) em que condições delegará sua autoridade.” (DAHL, 
1992: 140) 
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pretendem afastar os argumentos elitistas, segundo os quais o exercício efetivo do poder 

político, a qualidade de membro do demos é uma atribuição que requer alguma espécie de 

competência como forma de evitar supostos equívocos daqueles que, por algum motivo, 

não possuem a virtude política necessária para o exercício da cidadania:  
(…) Se por acaso você faz parte de todo um grupo excluído da participação, como 
serão protegidos os interesses fundamentais desse grupo? 
A resposta é clara: os interesses fundamentais dos adultos, a quem são negadas as 
oportunidades de participar do governo, não serão devidamente protegidos e 
promovidos pelos que governam. Sobre este aspecto, a comprovação da história é 
avassaladora. (…) insatisfeitos com a maneira arbitrária com que os monarcas 
impunham taxas sem o seu consentimento, nobres e burgueses na Inglaterra 
exigiram e conquistaram o direito de participar. Séculos mais tarde, por sua vez, 
acreditando que seus interesses fundamentais eram deixados de lado, as classes 
médias exigiram e conquistaram esse direito. Lá e por toda parte a continuação da 
exclusão legal ou de fato de mulheres, escravos, pobres e trabalhadores manuais, 
dentre outros, deixava os membros desses grupos mal protegidos contra a 
exploração e o abuso (…) 
Sim, indivíduos e grupos às vezes, podem se equivocar sobre seu próprio bem. É 
claro, podem, às vezes, sentir equivocadamente o que é melhor para seus interesses 
– mas o preponderante peso da experiência humana nos informa que nenhum grupo 
de adultos pode entregar com segurança a outros o poder de governá-lo. (DAHL, 
2001: 91-92) 

 
Dependendo do modo como é definida a idéia de "auto-governo" ela pode servir 

para afirmar que: (i) sem a participação popular direta dos súditos as decisões políticas 

carecem de legitimidade, desdenhando assim da idéia de representatividade - uma 

concepção mais radical; (ii) a participação popular direta pode ser o resultado de "interesses 

de massa" ou interesses de grupos privados sob a máscara de mobilização popular, e assim 

a idéia de auto-governo seria melhor implementada por decisões de representantes em 

parlamentos - uma visão "elitista" da democracia (parlamentos = participação 

"qualificada"); (iii) a participação popular direta pode contribuir para a melhora das 

condições de representação, forçando os parlamentos a debaterem determinados temas, 

mobilizando setores da sociedade civil e despertando assim a atenção dos representantes, 

fiscalizando diretamente atos do poder executivo, decidindo sobre matérias específicas, 

compartilhando responsabilidades administrativas e políticas com os demais poderes, sem 

que isso implique necessariamente uma recusa da legitimidade de instituições 

representativas. A opção (iii) parece ser mais facilmente aceitável, mas a verdade é que ela 

  

6637



requer justificativas suplementares. Em todo caso, (iii) parece ser facilmente compatível 

com nosso atual modelo constitucional, que permite e/ou estimula a participação popular 

(inclusive prevendo mecanismos institucionais para sua efetivação) ao mesmo tempo que 

reconhece legitimidade de parlamentos e executivo para decidir em última instância sobre 

questões políticas controversas, eventualmente até mesmo contra a vontade da maioria 

momentânea dos cidadãos. Deste modo, consideramos que (iii) foi o modelo escolhido pelo 

legislador constituinte e pelo legislador ordinário em relação à gestão das cidades, quando 

prevê no art. 1º, parágrafo único da Constituição Federal, a possibilidade da democracia 

direta, e na Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade -, nos arts. 43/45, a obrigatória 

participação dos membros da sociedade na elaboração e condução das políticas públicas 

urbanas. 

 

3. Da teoria à prática. 

Estes são critérios ideais e não elementos de uma descrição sociológica. Servem 

para avaliar o compromisso das instituições existentes com o ideal democrático e como 

guia para promover reformas necessárias. É precisamente aqui que surgem alguns 

problemas de “operacionalização”, sendo o mais evidente deles as dimensões gigantescas e 

a complexidade (cultural, tecnológica, econômica etc.) que possuem as sociedades 

contemporâneas. Em sociedades com milhares de habitantes, com é o caso brasileiro, é 

absurdo imaginar que os princípios acima expostos atribuam o exercício efetivo de todas as 

funções normais do poder político diretamente à totalidade dos cidadãos. Por exemplo, 

como seria possível a existência de legislação federal em democracias de dimensões 

continentais? 

Enfim, uma configuração institucional adequada de tais princípios abstratos leva 

inevitavelmente à criação de uma infinidade de mecanismos que conjugam o exercício 

direto do poder político pelos membros do “demos” com a tomada de decisões políticas por 

um conjunto muito menor de cidadãos. Destes mecanismos, um é particularmente 

importante: a representação política. Afinal, um corpo político de 120.000.000 de cidadãos 
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dificilmente poderia reunir-se para deliberar sobre todos os assuntos sobre os quais, no 

Brasil, é necessária alguma espécie de legislação. Acrescente-se a dispersão geográfica da 

população, as necessidades especiais e peculiaridades de ocupação profissional, de tempo 

livre para a discussão e participação nos assuntos públicos, a diversidade de interesses 

(alguns assuntos públicos podem parecer mais atraentes para um grupo e supérfluos para 

outro) e o resultado é mesmo a inevitabilidade da presença de diversos mecanismos de 

representatividade política. Sem tais instrumentos representativos simplesmente seriam 

impensáveis procedimentos democráticos de governo e legislação. Na verdade, sem alguma 

espécie de representatividade política seria impossível manter o funcionamento de 

procedimentos de participação direta nos assuntos públicos de governo. 

A própria participação popular precisa de procedimentos específicos, e não raro de 

procedimentos representativos. Por exemplo: se reunirmos 50.000 cidadãos de um pequeno 

município para deliberar sobre um tema como o plano diretor do município e cada um 

utilizar a palavra durante apenas 2 minutos, por uma única vez, e se estabelecermos a 

duração diária de 8 hs. para os debates, então serão necessários 208 dias ininterruptos de 

discussão… para que cada membro do grupo fale uma única vez! São inúmeros e visíveis 

os defeitos desta espécie de procedimento. As opiniões rapidamente emitidas nos meses 

iniciais do longo debate teriam pouca ou nenhuma influência quando, ao final, fosse 

necessário votar para aprovar ou rejeitar o plano, gerando assim uma evidente distorção na 

formação da vontade coletiva em privilégio daqueles que puderam utilizar a palavra nas 

semanas finais. E mesmo que todas as intervenções fossem ainda lembradas, seriam todas 

tão superficiais em virtude da escassa duração que isso tornaria o debate bem pouco 

atrativo. Na prática, uma tal assembléia gigantesca rapidamente seria dominada na melhor 

das hipóteses por algumas centenas de oradores, certamente não mais que 500 deles, 

cabendo aos 49.500 restantes uma função essencialmente aclamatória. Obviamente que tais 

fatos não são obstáculos insuperáveis à prática da democracia participativa. Esta, aliás, 

pode ser projetada para funcionar diante de um universo bem maior de cidadãos, como 

ocorre em muitos municípios brasileiros. Estas observações empíricas apenas recordam que 
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até mesmo a participação direta dos cidadãos requer mecanismos típicos da representação 

política. No nosso exemplo uma medida óbvia seria a divisão do universo de 50.000 

cidadãos em grupos muitíssimo menores (100 grupos de 500 pessoas cada) o que permitiria 

a intervenção efetiva de um número potencialmente bem maior de cidadãos, durante um 

tempo também maior que os 2 minutos originais. Mas se com isso certamente as 

deliberações poderiam agora recolher maiores informações sobre os efetivos anseios da 

população potencialmente atingida pela lei em discussão, por outro lado o resultado final da 

deliberação naturalmente iria requerer ajustes entre as propostas que resultaram dos grupos, 

cabendo até mesmo a aprovação numa grande assembléia, o que por óbvio demandaria 

alguma espécie de representatividade. No entanto, é importante ressaltar que a necessidade 

da representação política não é logicamente incompatível com procedimentos de 

participação direta dos cidadãos nos assuntos de governo. Ao contrário, pode mesmo 

contribuir para o melhor funcionamento das instituições representativas. E, além disso, se a 

“participação efetiva” é um dos principais critérios normativos para avaliar a qualidade das 

instituições democráticas realmente existentes, e se os mecanismos de representação 

política justificam-se pragmaticamente (e não principalmente de modo normativo) como 

um recurso contra as dificuldades à efetiva participação, deve-se concluir que um dos 

objetivos fundamentais das instituições democráticas representativas é promover condições 

favoráveis à participação popular, removendo na medida do possível os obstáculos de toda 

ordem. 

 

4. Participação: “o direito dos direitos”. 

É verdade que o próprio DAHL não é um entusiasta da democracia participativa 

(DAHL: 1992, pp. 257 e ss). No entanto ainda assim podemos utilizar os critérios por ele 

fornecidos como um guia útil à discussão sobre as virtudes do mecanismo de participação 

democrática no âmbito do controle popular do plano diretor dos municípios (certamente 

isto não seria possível se a intenção do artigo fosse provar a superioridade da democracia 

participativa frente a representativa. Não é esta porém a intenção do presente trabalho). Em 
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primeiro lugar, os referidos critérios são compatíveis com procedimentos políticos 

decisórios abertos diretamente aos cidadãos que serão atingidos pela decisão. Esta é, aliás, 

exatamente a pretensão mais importante destes critérios. É a existência dos mecanismos de 

representatividade que precisa ser justificada, especialmente como uma técnica para 

efetivar o núcleo do ideal democrático diante de condições empiricamente adversas. Em 

segundo lugar, tais critérios não apenas são compatíveis com a democracia participativa: na 

verdade eles a exigem em alguma medida relevante. Afinal, a “efetiva participação”, ao 

menos como possibilidade de participar das deliberações, influenciar na discussão e escolha 

dos temas relevantes e na decisão final. Finalmente, em terceiro lugar, o que confere à 

democracia participativa uma importância normativamente elevada, é que a própria 

definição jurídica dos meios de representação política só se torna aceitável se puder ao 

menos ser pensada como o resultado de um processo político do qual todos – a princípio – 

poderiam participar. Trata-se de uma precedência lógica e moral dos direitos de 

participação democrática em relação às instituições representativas. Em poucas palavras: a 

participação potencialmente inclusiva é necessária para definir e legitimar a normatização 

dos mecanismos de democracia representativa, o que confere aos direitos de participação 

política o status de “direito dos direitos” (WALDRON, 1999: 232-254), ou seja, o mais 

fundamental dos direitos fundamentais. Se o ideal moderno de auto-governo dos cidadãos é 

o critério normativo para avaliar os atributos democráticos das instituições políticas, e se tal 

ideal deve ser compreendido em termos efetivamente igualitários (cada cidadão = um voto), 

então o direito fundamental à participação política adquire uma grande importância. Assim, 

todos os demais direitos fundamentais são melhor compreendidos a partir da idéia mesma 

de participação dos cidadãos num processo de legislação em igualdade de condições. Entre 

outras consequências normativas, a atribuição de competências políticas a instituições 

representativas deve ser justificada como um mecanismo para superar obstáculos à efetiva 

participação e, ao fim, promover e preservar a própria participação. Um modo de expressar 

conceitualmente o caráter fundamental dos direitos à participação política é oferecido por 

Jürgen Habermas, segundo quem a categoria central dos direitos fundamentais que 

  

6641



caracterizam um Estado democrático de direito é assim definida: “Direitos fundamentais à 

participação, em igualdade de chances, em processos de formação da opinião e da vontade, 

nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito 

legítimo.” (HABERMAS: 1997a, 159). O que esta definição ressalta é a centralidade da 

participação popular para a compreensão da legitimidade dos direitos fundamentais. Afinal, 

trata-se da possibilidade de participação dos cidadãos, “em igualdade de chances”, nos 

processos de criação de normas jurídicas legítimas, o que inclui certamente o exercício da 

autonomia política manifesto no estabelecimento democrático de Constituições e seu 

repertório de direitos e garantias fundamentais.   

Enfim, se todo o poder político estivesse alocado exclusivamente nas mãos de 

representantes, ainda que estes fossem periodicamente submetidos a eleições, isso seria 

bem pouco democrático: os cidadãos seriam efetivamente livres apenas por algumas horas 

de 4 em 4 anos, no dia da eleição. E ainda que as instâncias legislativas fossem ocupadas 

exclusivamente por atores radicalmente benevolentes e a legislação por eles produzida 

fosse irretocável do ponto de vista do interesse público, mesmo nesta hipótese altamente 

improvável seria possível ainda apontar o grave problema: “instituições políticas da 

liberdade decompõem-se quando inexistem iniciativas de uma população acostumada à 

liberdade.” (HABERMAS: 1997a, 168). Ou seja, a figura de um governo benevolente 

frente a súditos absolutamente indiferentes aos assuntos públicos, recolhidos às esferas 

exclusivamente privadas e carentes de qualquer espécie de motivação espontânea ao 

engajamento político, tal figura é perniciosa na medida em que promove, para o longo 

prazo, uma sociedade indiferente à preservação dos direitos políticos fundamentais que 

estabelecem não apenas o processo legislativo democrático, mas as garantias fundamentais 

de modo geral, inclusive individuais. Por isso mesmo é possível afirmar também que 

“numa época de política inteiramente secularizada, não se pode ter nem manter um Estado 

de direito sem democracia radical” (HABERMAS: 1997a, 13).  

 

5. O modelo de participação popular brasileiro. 
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A análise dos modelos de democracia é uma atividade que se faz presente dentro de 

diversos ramos de conhecimento, em parte fruto das demandas pelo aperfeiçoamento dos 

modelos existentes que apresentam falhas não só quanto à participação da população, mas 

no próprio atendimento de suas necessidades básicas. Este estudo teórico deve ser 

confrontado empiricamente com modelos existentes. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 adotou como princípio fundamental a ordem democrática, que 

pode se dar de forma direta ou através de representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único). 

Onde a Constituição não estabelecer especificamente qual destes modelos deva ser adotado, 

é o legislador ordinário quem o vai estabelecer.  

 

5.1 Planejamento urbano e gestão democrática das cidades. 

O crescente processo de urbanização das cidades, cujos motivos não se pretende 

abordar neste estudo4, gera a necessidade de uma maior e mais eficaz intervenção do poder 

público na resolução dos problemas decorrentes deste fator. Um aspecto desta intervenção é 

a elaboração de uma normatização que contemple as demandas da sociedade, no que se 

refere ao convívio entre os cidadãos e o respeito à participação destes no processo 

decisório. É a autonomia política a que se referia Habermas, conforme mencionado acima, 

legitimando a adoção de determinada política pública. 

Uma aspecto de suma importância neste planejamento urbano, no que se refere às 

normas jurídicas, encontra abrigo no artigo 182, § 1º da Constituição Federal, é a 

elaboração do Plano Diretor, a ser aprovado pela Câmara Municipal, instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana. Por certo que esta lei do Plano Diretor 

deve estar em conformidade aos demais preceitos constitucionais, dentre os quais, o do 

modelo democrático. Esta é a idéia de “interpretação conforme a Constituição” propugnada 

por Konrad Hesse, em que toda norma jurídica deve ser criada, analisada e interpretada em 

                                                 
4 Sobre o assunto, consulte-se HALL, Peter. Cidades do amanhã. São Paulo: Perspectiva, 2005; 
BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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consonância com o espírito da Constituição, que fixou os valores fundamentais da 

sociedade. 

Por sua vez, os princípios que devem nortear a política urbana, segundo Rogério 

Gesta Leal, são apontados no “Tratado sobre cidades, vilas e povoados sustentáveis” 

elaborados durante a ECO-925: 
a) direito à cidadania, ou seja, a participação dos habitantes das cidades na 
condução de seus destinos; b) gestão democrática da cidade, esta compreendida 
como submissão do planejamento do espaço urbano ao controle e participação da 
sociedade civil e c) função social da cidade e da propriedade. 

  

 O Estatuto da Cidade, lei federal nº 10.257/01, prevê a Gestão Democrática da 

Cidade – artigos 43, 44 e 45 – e faz parte desta diretriz constitucional pela atuação direta da 

sociedade na gestão dos interesses públicos. É o que Paulo Bonavides (2003:10/11) chamou 

de democracia participativa e LEAL (2003:65) chama de democracia substantiva. 

Inicialmente frise-se que a palavra “gestão” tem significado diferente de “gerenciamento”. 

A primeira traduz uma séria de estudos e pesquisas voltadas para comandar o 

funcionamento de determinado instituto. O gerenciamento está mais ligado com a 

implementação prática do que fora deliberado pelos órgãos de gestão. 

É neste sentido que Maria Paula Dallari Bucci (2003:323) sustenta que 

gestão democrática da cidade pressupõe uma efetiva participação dos cidadãos e dos 

habitantes da cidade nas funções de direção, planejamento, controle e avaliação das 

políticas urbanas, voltada para a garantia do direito à cidade a todos. Não se admite mais a 

idéia de gestão individual, autoritária. O administrador, ainda que não concorde com essa 

idéia de ouvir outras pessoas para a realização de seu ofício, está obrigado a adotar esta 

conduta, em especial em matéria de política urbana, pois este é o comando do Estatuto da 

Cidade. BUCCI (2003:323) chama atenção para a situação topológica da gestão 

democrática no Estatuto da Cidade, conferindo-lhe status de “norma de processo político-

administrativo”, exigindo-se sempre a participação popular. O orçamento participativo, que 

                                                 
5 CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. 1992, 
Rio de Janeiro. “Tratado sobre cidades, vilas e povoados sustentáveis”. 
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já vem sendo implementado em diversos municípios do país, é outro exemplo de gestão 

democrática. Ele vincula a legitimidade e a validade do orçamento à efetiva participação da 

população. A gestão democrática da cidade é, portanto, um direito garantido por nosso 

sistema jurídico e precisa ser efetivamente implementado. Para isso devem contribuir o 

Poder Público, colocando mecanismos à disposição para sua efetivação, e a própria 

sociedade que deve exigir seu direito de participar do processo de elaboração e aplicação 

das políticas públicas. Esse é um processo que tende a se solidificar, uma vez que a 

sociedade não pretende ser mera espectadora de decisões centralizadas de órgão municipal, 

que eventualmente procura, a posteriori, saber sobre a satisfação da população como 

observam Janaína Rigo Santin e Felipe Simor de Freitas (2005:17). 

A Carta Mundial do Direito à Cidade, documento de compromisso firmado 

entre diversos governos, inclusive o do Brasil, e organizações privadas, publicado no V 

Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre/RS em 2005, prevê como um dos 

princípios do direito à cidade o “exercício pleno à cidadania e à gestão democrática da 

cidade”, nos termos de seu artigo II, número 1 e em outros dispositivos deste importante 

documento. A gestão democrática da cidade é imposição constitucional, por força do 

parágrafo único do artigo 1º, e expressa em lei federal, especialmente por força dos artigos 

43 a 45 do Estatuto da Cidade, como mecanismo eficaz de conquista da cidadania e 

conseqüente melhoria da qualidade de vida e diminuição das desigualdades sociais. 

 

6. Considerações Finais. 

Os estudos científicos procuram manter uma certa imparcialidade em 

relação às conclusões a que se pretende chegar, uma vez que esta neutralidade possibilitaria 

uma pesquisa pautada em metodologia científica pré-definida que pudesse confrontar os 

aspectos positivos e negativos daquilo a que se propõe estudar. Por certo que esta posição 

de neutralidade é difícil de ser alcançada, já que a visão do pesquisador sobre o objeto 

estudado sofrerá influências de sua formação pessoal e acadêmica. É por isso que a adoção 
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de certos padrões metodológicos se torna um fator importante para a compreensão do 

objeto de estudo e o alcance de conclusões mais objetivas possíveis. 

Neste estudo pretendeu-se abordar, de forma sucinta, o modelo de 

democracia participativa e sua aplicabilidade no contexto brasileiro, em especial no que se 

refere à questão da elaboração dos planos diretores de desenvolvimento municipal, que está 

inserido dentro da idéia de planejamento urbano. Por sua vez, a elaboração desta lei, o 

Plano Diretor, também está inserido dentro de um modelo de gestão das cidades, que é a 

gestão democrática das cidades. Esta democracia, conforme verificado acima com a leitura 

de textos constitucionais e do Estatuto da Cidade, pressupõe uma participação mais direta 

dos cidadãos neste processo, não ficando restrita à idéia de democracia representativa. 

Quando a Constituição determinou que a democracia participativa seria um modelo para o 

país, e o legislador infraconstitucional operacionalizou-a, colocou em prática este modelo, 

tem-se que a conquista social de participação na gestão das cidades é um avanço da própria 

sociedade e se o direito constitucional direciona à ampliação desta conquistas, qualquer 

tentativa de diminuí-las  constituirá afronta aos comandos constitucionais. 

Ana Paula de Barcellos observa que a modalidade de eficácia jurídica 

denominada de 'vedação do retrocesso' em relação aos princípios, como é o caso do 

princípio democrático, “pressupõe também, com base no direito constitucional em vigor, 

que um dos efeitos gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação dos 

direitos em questão” (BARCELLOS, 2002:68/69). Ainda que a doutrina e a jurisprudência 

não sejam uníssonas em relação a este último aspecto, a lição de J. J. Gomes Canotilho dá 

bem a dimensão que se pretende alcançar ao afirmar: 
O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo 
essencial dos direitos sociais já realizados e efectivado através de medidas 
legislativas ('lei de segurança social', 'lei do subsídio de desemprego', 'lei do serviço 
de saúde') deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros 
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa 'anulação', 
'revogação' ou 'aniquilação' pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de 
conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo 
essencial já realizado” (CANOTILHO, 1999:327). 
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Esta afirmação reflete antes uma compreensão sistemática e teleológica do 

sistema jurídico brasileiro, do que uma tomada de posição acerca do tema. 
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ACESSO À JUSTIÇA: DESVENDANDO O CAOS E O VOLUNTARISMO DOS 

ESTUDANTES DE DIREITO NA DEFENSORIA PÚBLICA NA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO 
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RESUMO 

O ponto central deste estudo é compreender o desenvolvimento do voluntarismo e do 

caos em um órgão governamental responsável pela assistência judicial gratuita para a 

população de baixa da renda. Nosso objeto de estudo social é o estagiário desta 

instituição, que pode ser oficial ou voluntário. Entretanto, a Defensoria Pública não se 

mostra preocupada com a condição informal dos estudantes de Direito, já que estes 

ajudam a promover um efetivo acesso à justiça. Os voluntários não demonstram 

interesse pelo certificado que é emitido pela instituição, mas sim no aprendizado que tal 

exercício possibilita. Foram visitados na pesquisa todos os órgãos que realizam o 

primeiro atendimento na cidade de Rio de Janeiro, além da realização de algumas 

entrevistas com defensores públicos e funcionários. Como parte da metodologia 

utilizada, os estagiários preencheram questionários, que, posteriormente, serviram de 

base para a construção de dados estatísticos. O impacto desse processo nos estudantes 

de Direito e como o caos faz ampliar o acesso à justiça resultou na pesquisa que será 

apresentada a seguir. 

PALAVRA-CHAVE 

ACESSO À JUSTIÇA, VOLUNTARISMO E CAOS. 

ABSTRACT 

The main point of this work is understanding the development of voluntarism and chaos 

in a governmental office responsible for free judicial assistance directed to low income 

people.  Our social study’s object is the trainee of this institution, which can be official 

or volunteer. However, one can realize that the informal condition of these law students 

is not one of the main concerns, as they help to develop an effective access to Justice. 

On the other hand, the certificate offered by the institution doesn’t seem to be the most 
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important aim of theses students, as they are really concerned on learning and acquiring 

experience. The methodology consisted in visits to the Public Defense offices, 

interviews with public defenders and employees and filling profiles in. The impact of 

this process in the law students and how the chaos develops the access to Justice 

resulted in a research that will be presented in this work. 

 

KEY-WORD 

ACESS TO JUSTICE, VOLUNTARISM AND CHAOS. 

 
INTRODUÇÃO        

             

O tema a ser apresentado nesse artigo surgiu em uma pesquisa desenvolvida 

durante um ano e seis meses nos núcleos de primeiro atendimento da Defensoria 

Pública na cidade do Rio de Janeiro e se insere na discussão de acesso à justiça, já 

estudada com ênfase no que diz respeito à demanda e à oferta dos serviços jurídicos. 

Contudo, o papel do estagiário, essencial na oferta do serviço jurídico e futuro advogado 

ou defensor público a patrocinar ações, nunca havia sido alvo de pesquisas empíricas. 

 Por ser a Defensoria Pública o “maior escritório de advocacia do mundo” , como 

descrito na sua própria página na internet, foi escolhido como objeto de estudo social o 

estagiário desta instituição, que pode ingressar como estagiário oficial através de 

concurso público ou como não oficial, sem ter vínculo formal com a defensoria. 

A Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria 

Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para 

sua organização nos Estados, estipula em seu artigo 145 que os acadêmicos 

matriculados nos quatro últimos semestres de cursos jurídicos mantidos por 

estabelecimentos de ensino oficialmente reconhecidos poderão ser selecionados para 

atuar como estagiários, pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por 

igual período, sempre após designação pelo Defensor Público-Geral. 

Essa mesma regulamentação estipula, ainda, que os estagiários poderão, antes de 

transcorrido o prazo de duração do estágio, ser dispensados a pedido ou por prática de 

ato que justifique o desligamento, além de explicitar que o tempo de estágio será 

considerado serviço público relevante e como prática forense. 
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 Através do reconhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito das 

Defensorias, a Portaria MEC nº1.886/1994, anterior regulamentação dos cursos 

jurídicos, estipulava em seu artigo 13, que o tempo de estágio realizado em Defensoria 

Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados será considerado para fins de 

carga horária do estágio curricular. 

 Em outras palavras, o estágio oficial desenvolvido na Defensoria Pública, além 

de ser considerado como serviço público relevante e como tempo de prática forense, era 

também contabilizado para fins de estágio curricular. 

 Essa possibilidade não desapareceu com a nova regulamentação dos cursos 

jurídicos, expressa na Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que 

introduziu uma nova exigência para seu cômputo para fins de estágio curricular: a 

existência de convênio entre a instituição de ensino e a Defensoria Pública. Ou seja, a 

impossibilidade de aproveitamento automático foi a única diferença introduzida pela 

nova regulamentação. 

 Embora a legislação pertinente estipule que o estágio oficial desenvolvido na 

Defensoria Pública deva ser considerado como serviço público relevante e como tempo 

de prática forense, além de ser contabilizado, em caso de existência de convênio com a 

instituição de ensino, para fins de estágio curricular, os estudantes de direito ingressam 

na Defensoria Pública sem muito se preocupar com a condição de estagiários oficiais. 

Esta instituição, por sua vez, incentiva a participação dos estagiários não oficiais, pois 

ela ajuda a desafogar o grande volume de trabalho existente, além de viabilizar um mais 

efetivo acesso à justiça.   

 O voluntarismo dos estudantes de direito só é possível em razão do caos 

organizacional em que se encontra a Defensoria. Esse caos se retroalimenta, quanto 

maior a desorganização da Defensoria Pública, maior é o incentivo ao voluntarismo e 

será ainda maior o número de atendimentos prestados.  

 Todavia, o mesmo caos que facilita a entrada de estagiários voluntários, dificulta 

o trabalho prestado, em razão da precariedade material e organizacional. 

Compreender o impacto dessa experiência junto aos alunos, como o caos se 

desenvolve na instituição e em que medida o voluntarismo contribui para a ampliação 

do acesso à justiça exigiu a realização de um trabalho empírico, marcado pela 

decodificação das motivações discentes e pelas análises qualitativa e quantitativa de 

suas atuações. 
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 Os objetivos deste estudo consistem em analisar: 

1. As diferentes formas de integração entre teoria e prática proporcionadas pelas 

experiências desenvolvidas junto à Defensoria Pública; 

2. O impacto das atividades desenvolvidas junto à Defensoria Pública na ampliação 

do acesso à justiça; 

3. As razões que justificam essa intensa iniciativa discente junto às Defensorias 

Públicas; 

4. O caos estrutural que permite o voluntarismo dos estagiários, ao mesmo tempo 

em que incentiva esta prática.  

Serão apresentados na primeira parte deste estudo o histórico da Defensoria 

Pública e alguns conceitos essenciais como o de acesso à justiça, para uma melhor 

compreensão do objeto de análise. Será demonstrado o funcionamento a partir do caos 

da Defensoria Pública. Mostraremos, ainda, os resultados obtidos através dos 

questionários aplicados nestas visitas e outras fontes de dados. Por fim, estarão 

demonstradas as conclusões provenientes do estudo em seus diversos aspectos. 

 
1) BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Antes da Constituição Federal de 1988, quando se falava em prestação de 

serviços jurídicos àqueles considerados hipossuficientes se utilizava o termo 

"assistência judiciária". Esse termo refere-se à prestação jurisdicional gratuita e isenção 

do pagamento das custas judiciais. Essa visão prevaleceu até a Constituição de 1988, 

que substituiu a "assistência judiciária" pela "assistência jurídica integral e gratuita", 

que corresponde à consciência do direito, orientação jurídica e encaminhamento ao 

órgão competente. 

Na Constituição da República de 1988, em seus artigos 5º, incisos LXXIV e 134, 

a Defensoria Pública é definida como instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, tendo por finalidade principal a prestação de assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovem a insuficiência de recursos. 

 A Constituição Estadual de 1989 reafirma a Constituição e estabelece o prazo 

em dobro e a intimação pessoal do defensor. 

 A Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994 organiza a Defensoria 

Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e ainda 
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estabelece normas gerais para organização das Defensorias Públicas do Estado, como 

sua atuação perante a Justiça Comum.  Esta Lei estipulava o prazo máximo de seis 

meses para os Estados criarem suas defensorias públicas, o que em muitos casos, como 

em São Paulo, por exemplo, demorou anos para acontecer. 

 A autonomia financeira tem sido a grande luta dos defensores nos últimos 

tempos. Esta chegou a ser implementada na Emenda Constitucional nº 24 de 2002, 

porém esbarrou em restrições legais para sua efetiva concretização, como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Já a autonomia política foi efetivamente conquistada, sendo o 

chefe da instituição no Estado votado de forma direta e secreta pelos defensores 

públicos. Os três candidatos mais votados integram a lista tríplice a ser apreciada pelo 

Governador, que escolherá e nomeará o Defensor Público Geral. 

 A Emenda Constitucional nº 45/2004 assegurou às Defensorias Públicas 

Estaduais autonomia financeira e administrativa e a iniciativa de sua proposta 

orçamentária. Essa medida valoriza os funcionários das Defensorias, reduz as 

interferências políticas e, ainda, permite que se ingresse com ações em face ao Estado, 

sem que esse serviço seja prestado pelas Procuradorias Estaduais, que são responsáveis 

pela defesa e consultoria jurídica do Estado.  

Apesar da legislação criada apoiar a Defensoria Pública, na prática, muitas 

barreiras no acesso á justiça não foram sanadas. O Brasil conta com 1,86 defensores 

para cada 100.000 habitantes, enquanto dispõe de 7,7 juízes para cada 100.000 

habitantes. E os gastos da Defensoria Pública correspondem a somente 6,15% dos 

gastos efetuados com o sistema de justiça. Atualmente, a instituição fluminense conta 

com 698 defensores públicos para atender uma população alvo em torno de 7.792.575. 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2004, P.20).  

Por essas dificuldades e pelo desprestígio da carreira de defensor em relação a 

outras carreiras jurídicas como a de magistrado e membro do Ministério Público, a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro iniciou em junho de 2005 sua primeira 

greve, que durou mais de trinta dias. As principais reivindicações da categoria foram: 

realização de concurso público, melhores condições de trabalho, reajuste salarial de 

62,15% (equiparação com o Ministério Público e Magistratura) e o repasse integral do 

duodécimo do setor (parte do orçamento do estado legalmente destinada ao órgão) pelo 

governo estadual. 1

                                                 
1 Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em: 14 /10/2006 
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 Nessa nova conjuntura de lutas por uma defensoria capaz de prestar assistência 

jurídica de qualidade, é importante ressaltar as conquistas na legislação, mas, ainda, é 

preciso mostrar a realidade do atendimento prestado na prática, com longas filas de 

espera, poucos defensores e quase nenhuma estrutura física.  

A Defensoria Pública é, sem dúvida, um instrumento de efetivação do acesso à 

justiça. Contudo, existem outras barreiras a esse acesso além das encontradas nesse 

órgão.  

 

2) CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA 
 

O tema “acesso à justiça” tem sofrido transformações. Antes se pensava no 

acesso à justiça como sinônimo de acesso aos tribunais. Hoje, envolve questões mais 

subjetivas que podem vir a dificultar o anseio da população por justiça. 

 A expressão “acesso à justiça” define duas finalidades básicas do sistema 

jurídico: o sistema deve ser igualmente acessível a todos e o sistema deve reproduzir 

resultados individual e socialmente justos. (CAPPELLETTI, 1988) 

O acesso à justiça é definido por  Boaventura de Sousa Santos (1999, p.167), 

como sendo: 
“aquele que mais diretamente equaciona as relações entre o processo civil e 

a justiça social, entre igualdade jurídico-formal e desigualdade sócio-

econômica”.2

 

A discriminação social no acesso à justiça é um fenômeno complexo que 

envolve fatores de ordem econômica, mas envolve, ainda, condicionantes sociais, 

culturais e fatores psicológicos, resultantes de processos de socialização e interiorização 

de valores, incluindo a noção moral de justiça que os indivíduos operam. 

O alto custo da litigação é o primeiro obstáculo econômico a ser encontrado. Ele 

é composto pelos honorários advocatícios e pelas custas judiciais. No caso do ônus da 

sucumbência, em que se o litigante perder terá que pagar os custos do vencedor, há um 

agravante, o litigante só irá ingressar com uma ação se estiver certo de vencer, o que 

não é muito comum.  

                                                                                                                                               
 
2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade.5 ed. São 

Paulo: Cortez, 1999. p. 167. Boaventura fala em processo civil apenas, pois no processo penal há uma 
busca não voluntária da justiça. 
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Ainda com relação aos custos de uma demanda judicial, estudos empíricos 

demonstraram que nas sociedades capitalistas o valor da causa é inversamente 

proporcional ao valor do custo a ser enfrentado. Isso significa que o custo da litigação 

aumentava à medida que baixava o valor da causa.3 Dessa forma, a justiça se torna 

proporcionalmente mais cara para os menos favorecidos economicamente, pois são 

estes os que geralmente ingressam na justiça com ações de menor valor, e que, portanto, 

serão os que pagarão valores proporcionalmente maiores. 

Outra questão influi nos obstáculos materiais: a lentidão dos processos. Esse 

fator é mais penoso para quem possui menores recursos e se considerado os índices de 

inflação, aumenta consideravelmente os custos para as partes e pressiona essas pessoas 

a aceitarem uma conciliação desfavorável, ou ainda, a desistir da ação. 

Quanto aos obstáculos culturais e sociais, esses incluem a distância das pessoas 

em relação aos serviços jurídicos. Essa distância é física, em razão dos serviços que são 

oferecidos em sua grande maioria no centro, que fica distante das periferias. Mas há 

outro distanciamento mais implícito, como a dificuldade de reconhecimento de um 

problema como sendo de ordem jurídica.  

Estudos revelam que os cidadãos de estrato social mais baixo hesitam em 

procurar o Judiciário, mesmo quando reconhecem estar perante um problema jurídico.4

A hesitação em procurar por serviços de natureza jurídica tem algumas 

explicações. Em primeiro lugar, existe uma declarada desconfiança nos advogados pela 

sociedade em geral, e, especialmente, pelas classes menos favorecidas. É uma barreira 

social e psicológica, visto que em alguns casos há verdadeiro temor em relação aos 

advogados e aos tribunais.  

Existem outras motivações para os litígios serem considerados pouco atraentes 

para a população de baixa renda, como uma linguagem inacessível para a maior parte 

das pessoas, procedimentos complexos, excesso de formalismo, ambientes tido como 

repressores, como os tribunais e pessoas distantes do círculo de convívio das 

comunidades carentes, como advogados e juízes. 

                                                 
3   O estudo citado foi retirado de diversos trabalhos apontados na obra “Acesso à Justiça” de Cappelletti e 

Garth. Segundo esses autores, na Itália, o custo da litigação atinge 8,4% do valor da causa nas ações 
de alto valor, já nas causas de pequeno valor a percentagem chega a 170%. 

4  Caplowitz (1963) concluiu que quanto mais baixa for a classe social do consumidor maior é a 
probabilidade que desconheça seus direitos na compra de uma mercadoria com defeito. Numa 
investigação em Nova Iorque com pessoas vítimas de pequenos acidentes de viação, verificou-se que 
27% dos pertencentes a classe baixa se mantinham inertes contra 24% dos indivíduos de classe alta. 
(Carlin e Howard) 
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 Pode-se concluir, portanto, que as barreiras no acesso à justiça atingem de forma 

distintas as classes sociais e os estratos menos favorecidos, os mais pobres, são os que 

sofrem mais gravosamente as conseqüências desses obstáculos.  

  Cappelletti e Garth (1988) falam de um movimento no mundo ocidental 

iniciado na década de 60, as chamadas três “ondas” sucessivas de acesso à justiça. A 

primeira onda foi a oferta da assistência judiciária aos setores menos favorecidos. A 

segunda incorporou os direitos difusos. Por fim, a terceira onda inclui as anteriores e 

aprimora pessoas e instituições envolvidos na resolução e prevenção de litígios. Nesse 

estudo,  a Defensoria Pública se insere na primeira onda. 

  No Brasil, a Defensoria Pública é a instituição que tem por objetivo efetivar o 

acesso à justiça, sendo fundamental no processo de concretização de direitos.  

  A assistência jurídica integral e gratuita não deve se limitar à mera 

representação perante o Judiciário, o que seria mera assistência judiciária, mas deve 

incluir todos os serviços de natureza preventiva, consultiva e pedagógica em relação ao 

exercício de direitos. Desta forma, evita-se que a igualdades de todos perante a lei seja 

minada pelas desigualdades econômica e social.   

 

3) METODOLOGIA 

Quanto à metodologia, fez-se necessária uma primeira linha de corte, sendo o 

trabalho limitado ao município do Rio de Janeiro. Entretanto, fez-se necessária outra 

linha de corte, pois a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro atua nos núcleos 

de primeiro atendimento e nos órgãos que acompanham o processo. 

Assim, foi analisado neste estudo o núcleo de primeiro atendimento, no qual se 

tem contato com a fase inicial de toda a propositura de ações da Defensoria, já que 

todos os processos existentes em varas e tribunais passaram obrigatoriamente pelo 

núcleo de primeiro atendimento.  

Nestes núcleos há uma subdivisão: os núcleos especializados, que tratam de uma 

questão específica, como direito do consumidor ou direito dos idosos e os núcleos de 

bairro, que atendem uma comunidade em diversas matérias jurídicas, de acordo com o 

endereço da residência do assistido.  

Ainda nesta parte inicial, foram entrevistados: o Presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, o defensor Pedro Carrielo, que nos 

forneceu dados gerais sobre a instituição analisada e a funcionária Cláudia Fernanda 
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Macedo Marques da Coordenação de Estágio Forense da Defensoria Pública, já que a 

coordenadora não estava presente. 

 Fazem parte da metodologia utilizada a observação etnográfica, a aplicação de 

questionários aos estagiários oficiais e extra oficiais e entrevistas realizadas com 

funcionários, estagiários e defensores públicos, para se ter uma visão multilateral da 

instituição e evitar a parcialidade de um grupo. 

 E, por último, fez-se uma análise cruzada do material levantado (entrevistas, 

questionários, trabalho de campo) com a bibliografia estudada com vistas à produção 

desse artigo, com ênfase na oferta de respostas aos objetivos inicialmente colocados. 

As visitas a campo na Defensoria Pública em todo o Município do Rio de 

Janeiro foram dificultadas pela falta de informações no sítio da Defensoria Pública, que 

contém um único telefone e fornece endereços incorretos de seus órgãos. 5

  Dessa forma, antes de ir a campo, teve que se fazer um levantamento da 

quantidade de órgãos da Defensoria Pública, seus endereços, telefones e horários de 

atendimento. Mas a página da Defensoria Pública na internet continha informações 

incorretas e nem a Corregedoria–Geral possuía dados concretos, tendo somente um 

caderno rasurado com a maioria dos órgãos e não sua totalidade, horários de 

atendimento ao público, telefone e endereço, alguns também desatualizados. Esta 

desorganização das informações nos fornece uma pista do caos estrutural reinante nesta 

instituição, que será um dos pilares para a compreensão do voluntarismo dos estagiários. 

 A atualização de dados ocorreu da seguinte forma: aos órgãos da defensoria do 

Centro do Rio de Janeiro foram feitas visitas para corrigir o endereço, os horários de 

atendimento e telefone. Ao mesmo tempo em que foi feito este levantamento, procurou-

se manter algum contato com os estagiários realizando breves entrevistas sobre o 

objetivo ao ingressar na defensoria, além de uma estimativa dos números de estagiários 

oficiais e extra-oficiais.  

Os núcleos localizados fora do Centro do Rio de Janeiro não puderam ter seus 

dados atualizados antes da visita para aplicação dos questionários devido à distância 

física entre os diversos núcleos. Os núcleos fora do centro encontram-se nos seguintes 

                                                 
5 O único telefone que a Defensoria Pública disponibiliza ao público se encontra sempre ocupado. As 
primeiras tentativas de realizar contato por telefone não foram bem sucedidas, sendo realizadas 11 
ligações em um único dia, sem que conseguíssemos contatar a Defensoria Pública. 
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bairros: Anchieta, Bangu, Barra da Tijuca, Botafogo, 6Campo Grande, Central, Ilha do 

Governador, Irajá, Jacarepaguá, Madureira, Méier, Pilares, Ramos, Santa Cruz, São 

Cristóvão, Vila Isabel. Nestes núcleos, foram descobertos os endereços e horário de 

funcionamento incorretos no dia da visita para aplicação dos questionários. 

As primeiras visitas a campo foram no prédio central da Defensoria Pública, 

onde ficam alguns núcleos de 1º atendimento, a corregedoria-geral, a coordenação de 

estágio forense e outros órgãos.  

Nessas primeiras visitas, a metodologia de entrevistar os estagiários não se 

mostrou plausível devido a pouca disponibilidade de tempo dos estagiários. Logo, 

adotou-se a idéia de elaboração de um questionário de uma lauda a ser preenchido em 

poucos minutos, com uma parte objetiva e outra subjetiva, a fim de estimular a 

participação dos estagiários sem incomodar no atendimento à população, além de 

possibilitar que várias pessoas respondessem simultaneamente. Desta forma, buscou-se 

a integração entre os métodos qualitativos e quantitativos permitindo maior amplitude 

na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo. 

O questionário contempla questões relativas ao ingresso e ao desenvolvimento 

do estágio, ao papel da defensoria e do estagiário, à comparação entre o nível de 

aprendizado na defensoria e no núcleo da faculdade do estagiário, dentre outras 

questões. 

 O total de questionários coletados foi oitenta e sete, mas foram utilizados setenta 

e um. Três questionários eram de Niterói, área não abrangida pela pesquisa e treze de 

varas da defensoria, que não foram contabilizados, pois o universo analisado é somente 

os núcleos de primeiro atendimento. 

 Durante a pesquisa surgiram questionamentos tais como: Como a defensoria 

pública é capaz de prestar tantos atendimentos promovendo um efetivo acesso à justiça 

no meio a tamanha desorganização estrutural? Qual a relação dos estagiários com a 

defensoria pública, que no caso do extra oficial sequer é reconhecido? Essa questões 

serão analisadas na considerações finais. 

Será demonstrada abaixo uma tabela com os órgãos em que a Defensoria Pública 

atua no município do Rio de Janeiro. 

                                                 
6 O núcleo é descrito como Botafogo no site da defensoria na internet, apesar do endereço do núcleo ser 

em Laranjeiras. 
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Núcleos de primeiro atendimento 

Núcleos especializados 

Coordenação da defesa dos direitos da criança e do adolescente – CDEDICA 

 Núcleo da Polícia Militar 

Núcleo especial de direito da mulher e de vítimas de violência – NUDEM 

Núcleo especial de atendimento à pessoa idosa – NEAPI 

Núcleo de defesa do consumidor – NUDECON 

Núcleo de assessoria criminal 

Núcleo de bombeiros 

Núcleo de falências e concordatas 

Núcleo de direitos humanos 

Núcleo de fazenda pública 

Núcleo de loteamentos 

Núcleo de terras e habitação 

Núcleo do sistema penitenciário 

Núcleos de Bairro 

Núcleo de primeiro atendimento de Anchieta 

Núcleo de primeiro atendimento de Bangu 

Núcleo de primeiro atendimento da Barra da Tijuca 

Núcleo de primeiro atendimento de Botafogo 

Núcleo de primeiro atendimento de Campo Grande 

Núcleo de primeiro atendimento da Central 

Núcleo de primeiro atendimento da Ilha do Governador 

Núcleo de primeiro atendimento de Irajá 

Núcleo de primeiro atendimento de Jacarepaguá 

Núcleo de primeiro atendimento de Madureira 

Núcleo de primeiro atendimento de Méier 

Núcleo de primeiro atendimento de Pilares 

Núcleo de primeiro atendimento de Ramos 

Núcleo de primeiro atendimento de Santa Cruz 
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Núcleo de primeiro atendimento de São Cristóvão 

Núcleo de primeiro atendimento de Vila Isabel 

 

Órgãos que acompanham o processo 

 

50 varas cíveis 

25 varas criminais 

1 vara de execução penal 

4 tribunais do juri 

18 varas de família 

8 varas de falência e concordatas 

12 varas de fazenda pública 

12 varas de órfãos e sucessões 

vara de registro público 

juizados especiais cível e criminal 

Juizados da infância e da juventude 

Mais de 10 fóruns em locais distintos do município do Rio de Janeiro 

Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio De Janeiro. 

 

4) O FUNCIONAMENTO A PARTIR DO CAOS: QUESTÕES ESTRUTURAIS E 

CONJUNTURAIS 

 Durante as visitas de campo, foi percebido algo que não era esperado no início 

da pesquisa: a desorganização na Defensoria Pública. Uma instituição que atende mais 

de dois milhões de pessoas ao ano7 e é considerada a instituição mais eficiente do 

Estado do Rio de Janeiro8 dificilmente poderia ter uma falta de estrutura e organização 

da forma como foi constatada. 

O caos estrutural da defensoria permite que um número ilimitado de estagiários 

ingresse na defensoria na condição de extra oficial através de indicações de amigos, 

professores e defensores ou através de entrevistas com o defensor. Estes ingressam, 

principalmente, com a finalidade de obter conhecimento jurídico. A ajuda aos 

                                                 
7 Disponível em: www.dpge.rj.gov.br, acesso em : 05/09/2006. Segundo esses site, a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2003 prestou assistência jurídica a 2.202.068 pessoas. 
8 Ibid, dados da pesquisa realizada pelo Instituto Superior de Estudos Religiosos (ISER) em1996. 
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hipossuficientes e a promoção de uma justiça social são objetivos secundários dos 

estagiários.9

 A Coordenação de Estágio Forense não possui informações sobre os estagiários 

extra oficiais, pois estes teriam vínculo com o defensor que os contratou e não com a 

instituição. E com relação aos estagiários oficiais, a Coordenação de Estágio não tem 

conhecimento do número de estagiários por órgão. 

 Na maior parte dos núcleos visitados não se sabe o número exato de estagiários 

oficiais e não oficiais. Geralmente se tem uma noção do número de estagiários através 

de uma folha com o horário de cada um, mas devido a grande rotatividade e 

desorganização, os dados não são confiáveis. 

 Como nem a Coordenação de Estágio Forense, nem os próprios órgãos em que 

atuam os estagiários possuem um controle do número de oficiais e não oficiais, na 

prática, não há uma diferenciação de tarefas e de horários cumpridos. Não há controle 

também das atividades desenvolvidas por cada um e a freqüência só é analisada no caso 

dos oficiais, em um relatório trimestral. Desta forma, o acompanhamento do estagiário 

fica omisso e erros no atendimento, como perda de documentos, ficam impunes. 

 A grande rotatividade de estagiários ocorre porque a maioria ingressa nos 

primeiros períodos e quando adquire prática jurídica procura um estágio remunerado. 

Assim, a relação entre estagiário e defensor fica prejudicada e dificulta o controle de 

estagiários, que muitas vezes deixam simplesmente de comparecer ao núcleo. 

Na pesquisa realizada, ficou demonstrado que 52% dos estagiários entrevistados 

não são oficiais e em alguns núcleos, como o de Santa Cruz, os estagiários são quase 

todos extra oficiais. Isso implica na dependência da defensoria em relação ao próprio 

caos organizacional para prestar a assistência judiciária à população de baixa renda. Ao 

passo que o caos faz aumentar o número de estagiários da Defensoria criando uma nova 

modalidade - o estagiário não oficial - este possibilita que o número de atendimentos da 

Defensoria atinja a casa dos dois milhões, gerando um efetivo acesso ao Judiciário. 

Desta forma, o caos da defensoria se retroalimenta, quanto maior a desorganização, 

maior é o incentivo ao voluntarismo e será ainda maior o número de atendimentos 

prestados. 

                                                 
9 Durante a pesquisa, fui convidada a ser estagiária extra oficial. Isso corrobora a tese de que não há 
qualquer dificuldade de conseguir um estágio dessa natureza na Defensoria. 
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Os estagiários da instituição são essenciais à Defensoria e à população de baixa 

renda, pois sem eles haveria mais lentidão nos atendimentos e os defensores sozinhos 

não teriam como corresponder à demanda de trabalho. 

Entretanto, se por um lado o caos possibilita um voluntariado expressivo que 

vem desafogar o grande volume de trabalho, ele também é responsável pelas 

dificuldades materiais e organizacionais da Defensoria Pública. 

 Na divulgação dos serviços prestados pela Defensoria na sua página na internet, 

os núcleos possuem endereços e horários de atendimento incorretos, podendo gerar 

confusão ao público que necessita desta instituição. Nesta mesma página, um único 

número de telefone é divulgado, o que ocasiona um congestionamento na linha 

telefônica. Além disso, a própria Corregedoria Geral tem controle dos órgãos da 

Defensoria através de um caderno rasurado sem informações completas. 

Outra situação gerada pelo caos é a desproporção entre número de defensores e 

número de atendimentos prestados. No núcleo de terras e habitação há duas defensoras 

que atendem em média cinco pessoas por dia. Já os núcleos de Bangu e Pilares possuem 

uma defensora cada e prestam assistência jurídica a uma média de oitenta pessoas em 

um único dia. 

Há, ainda, diferenças entre os núcleos especializados e núcleos de bairro. 

Enquanto os primeiros possuem boa estrutura física e material, os segundos apresentam 

falta de computadores, impressoras, material de escritório, internet, telefone e local para 

os assistidos sentarem durante a espera. Nestes núcleos as soluções criativas e o 

empenho de defensores, estagiários e funcionários são imprescindíveis para a realização 

dos atendimentos à população. 

 É necessário ressaltar que as dificuldades enfrentadas pela Defensoria terão 

impacto nos assistidos e no direito constitucional de acesso à justiça, visto que é a 

instituição que tem por finalidade principal a prestação de assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. 

 A questão do caos percebida nas visitas aos núcleos de primeiro atendimento foi 

reafirmada na análise dos dados decorrentes dos questionários da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS10

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º, inciso LXXIV e 134, define 

a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

objetivando a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem a 

insuficiência de recursos. 

Essa definição no texto legal foi uma conquista histórica decorrente de um 

processo histórico de lutas para a implementação de um serviço de assistência jurídica 

de qualidade, que corresponda não só à propositura de ações, mas à orientação jurídica e 

à consciência do direito à população. 

Entretanto, a mera implementação da Defensoria Pública não garante, por si só, 

o acesso à justiça, que possui condicionantes de ordem social, econômica, cultural e 

psicológica, mas é, sem dúvida, um fator essencial no processo de concretização de 

direitos e acesso à justiça, atendendo progressivamente a parcela menos favorecida da 

população. 

 No processo de aumento da demanda de assistidos, os estagiários oficiais e 

extra oficiais, cumprem um papel fundamental: proporcionar um efetivo acesso ao 

Judiciário, com o mínimo de recursos materiais disponíveis. E ao mesmo tempo, tentar 

absorver o máximo possível da experiência jurídica e humanística. 

As razões que justificam essa intensa iniciativa discente junto à Defensorias 

Pública, é em primeiro lugar o conhecimento jurídico, apontado por 67% dos 

estagiários. Mas há outras razões, como querer ajudar quem não tem recursos (16%) ou 

tentar promover uma maior igualdade social (4%). 

Na fase de interpretação dos dados obtidos, viu-se que 67% dos estudantes 

buscam estagiar na defensoria em razão do aprendizado jurídico e 76% afirmaram que a 

defensoria possui maior qualidade ou mesmo nível dos núcleos de prática jurídica da 

faculdade. Desta forma, pode-se concluir que os estudantes de direito tornam-se 

estagiários da Defensoria como forma de complementar o ensino da prática jurídica da 

faculdade ou ainda suprir a falta de um escritório modelo de qualidade. 

Os estagiários oficiais recebem um certificado que vai auxiliá-los em futuros 

concursos públicos e poderão dispensá-los de cumprir o estágio obrigatório curricular 

de sua faculdade, caso esta seja conveniada com a defensoria. Esta é a única diferença 
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que separa os dois grupos de estagiários, pois ambos não são remunerados e sentem no 

dia-a-dia as dificuldades de se efetivar uma justiça gratuita e de qualidade. 

Na análise dos questionários, 56% dos estagiários afirmaram ter ingressado na 

defensoria como extra oficial e 52% continuam nesta situação, isso significa que o 

principal objetivo deles não é o certificado emitido pela defensoria que comprova o 

estágio e fornece horas de atividade complementar, mas ter um contato mais próximo 

com a profissão a ser exercida. 

Para o estagiário da Defensoria, a função desta instituição é majoritariamente 

prestar assistência jurídica gratuita (75% das respostas). Já promover o acesso à justiça é 

o que 18% dos estagiários consideram ser o papel da Defensoria. Orientar o estagiário 

na prática jurídica é o que 3% de estagiários crêem ser a função da defensoria.  

 E qual seria o papel do estagiário na instituição que tem por finalidade prestar 

assistência jurídica integral e gratuita? Os estagiários responderam da seguinte forma: 

29% dos estagiários acreditam que seu papel é auxiliar o defensor, como escreveu um 

estagiário: “O papel do estagiário é auxiliar o defensor, pois este tem muito trabalho e 

sem nós estagiários a defensoria não anda”. E 9% dos entrevistados consideram que 

agilizar o atendimento é seu papel, como na frase em destaque: “como a procura é 

grande é preciso estagiários para dar andamento mais rapidamente”. 

As duas respostas acima, que juntas, somam 38% dos questionários refletem a 

hipótese do caos estrutural. Estes estagiários têm conhecimento do caos institucional e 

neste processo, acreditam que sua função é dar maior celeridade aos atendimentos e 

ajudar o defensor a cumprir uma demanda que ele sozinho não teria como conseguir. Se 

não houvesse caos na defensoria, não haveria o voluntarismo dos estagiários e 

conseqüentemente não se teria como promover o acesso à justiça e ao Judiciário para 

boa parte dos assistidos. 

O caos estrutural da Defensoria Pública é, sem dúvida, a grande descoberta 

empírica das idas a campo. O caos move todo o funcionamento da instituição e faz esta 

depender daquele. 

O número de estagiários voluntários chega a 52% dos entrevistados e em alguns 

núcleos os estagiários são quase todos extra oficiais. Tal fato implica na dependência da 

Defensoria Pública em relação ao próprio caos, que permite esse voluntarismo para 

poder cumprir seu dever legal de prestar a assistência judiciária à população sem 

                                                                                                                                               
10 As  porcentagens apresentadas nesse capítulo decorrem de 71 questionários aplicados aos estagiários da 
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recursos econômicos. Da mesma forma que o caos possibilita o aumento do número de 

estagiários da Defensoria e cria um novo sujeito, a do estagiário não oficial, este 

possibilita que o número de atendimentos da Defensoria gere um efetivo acesso ao 

Judiciário. Assim, o caos da defensoria se retroalimenta, quanto maior a 

desorganização, maior é o incentivo ao voluntarismo e será ainda maior o número de 

atendimentos prestados pela instituição. 

Entretanto, as dificuldades organizacionais da defensoria permitem outras 

situações além do voluntarismo, tais como: em que se confusão de competências, 

endereços e horários de atendimento são divulgados de forma equivocada, não se tem 

conhecimento do número certo de estagiários e a omissão do estagiário extra oficial pela 

instituição, que sequer reconhece algum tipo de vínculo.  

Os núcleos da defensoria são bem distintos. Os núcleos especializados do centro 

do Rio de Janeiro possuem boa estrutura como banheiros, bebedouros, telefones 

públicos, locais para o assistido se sentar e organização da fila da espera, mesas e 

cadeiras para todos os estagiários, computadores com internet e impressoras modernas e 

aparentemente não falta de material de escritório. Já os núcleos localizados nos mais 

diferentes bairros, que são maioria em relação aos especializados, possuem dificuldades 

materiais como falta de computadores, internet, livros para consulta, telefone, 

impressoras e materiais de escritório como grampeadores, canetas e fitas para 

impressoras. Há núcleos em que não há sequer banheiro, outros funcionam em espaço 

cedido por uma igreja. 

Mas apesar das dificuldades relatadas, a Defensoria assiste a mais de dois milhões 

de pessoas ao ano, como descrito em sua página na internet. Essa meta só foi cumprida 

devido ao esforço pessoal de funcionários, defensores e estagiários (oficiais ou não). 

Estes, para suprir a carência de recursos têm que cumprir além da sua função, 

ultrapassar sua carga horária na defensoria e continuar em casa a realizar o trabalho que 

não é possível ser realizado sem recursos materiais. Logo, há funcionários que atendem 

os assistidos como se fossem estagiários, há advogados voluntários e há os estagiários 

extras oficiais que não possuem qualquer vínculo com a Defensoria Pública, mas na 

realidade estão em maior número que os oficiais e sem eles o andamento da defensoria 

seria bem mais lento. 

                                                                                                                                               
Defensoria Pública no Município do Rio de Janeiro. 
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Esta é a razão pela qual a defensoria promove um efetivo acesso à justiça, e este 

aprendizado vai além do jurídico para aqueles que se sensibilizam com as causas sociais 

e se engajam nelas, tornando-se sujeitos ativos de promoção de uma igualdade jurídica e 

social. 

Um estagiário da defensoria interrogado sobre o que a instituição lhe acrescentou, 

assim respondeu: “consciência da realidade precária da justiça gratuita e da noção do 

quanto sofrem as pessoas desprovidas de qualquer noção jurídica, além, obviamente, do 

conhecimento da prática jurídica”. 
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POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Daniel Ganem Misse*

Rodrigo Mattos de Carvalho**

 

RESUMO 

Na polícia tradicional, a noção de reatividade está sempre presente, estando presa à 

relação paradigmática entre reatividade, ostensividade e distanciamento. A polícia 

comunitária seria um modelo em que as ações da polícia podem ser desenvolvidas a 

partir da proximidade com a sociedade e um elo desta com os outros organismos 

estatais. As estratégias comunitárias de policiamento não implicaram alterações mais 

significativas da estrutura organizacional ou da mentalidade dos policiais. A prática do 

policiamento comunitário no Brasil tem-se mostrado presente em pelo menos 15 dos 26 

Estados da Federação. A partir desta experiência inicial, foram consolidadas as 

principais diretrizes de trabalho dos grupamentos, reunidas em 7 princípios básicos: 

legalidade e direitos humanos, integração, inteligência, estratégia diferenciada, 

prevenção pró-ativa, repressão qualificada e uso seletivo da força. Denominado GPAE 

(Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais), foi criado como uma unidade 

operacional especial da Polícia Militar, sendo implantado nas comunidades do 

Cantagalo/Pavão/Pavãozinho e, posteriormente, no Morro do Cavalão. 

 

PALAVRAS CHAVES 

POLÍCIAMENTO COMUNITÁRIO; POLÍCIA TRADICIONAL; GPAE 

(GRUPAMENTO DE POLICIAMENTO EM ÁREAS ESPECIAIS). 

 

RÉSUMÉ 

Dans la Police traditionelle, le concept de réativité est toujours present et attaché dans 

une relation paradigmatique entre réativité, ostensivité e enlongnement. La police 

communautaire est une modèle dans laquelle les actions de la police peuvent être 

                                                 
* Mestrando em Sociologia e Direito (PPGSD) – UFF. 
** Mestrando em Sociologia e Direito (PPGSD) – UFF. 
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dévelopés a partir d’une proximité avec la société et un liens de celle-là à d´autres 

organismes stataux. Les stratégies communautaires de policement n´impliquent pas les 

alteration les plus signifiatives des structures organizationelles ou de la mentalité des 

policiés. La pratique de la police communautaire au Brésil s´est montré present dans 15 

des 26 états de la fédération. A partir de cette première experience, les principales 

directrizes du travail des grupements ont été consolidés: légalité et droits humaines, 

integration, inteligence, estratégie diferencié, prévention pro-active, repression 

qualifiée et utilization selective de la force. Le nomé GPAE (Grupamento de 

Policiamento em Áreas Especiais – grupement de policement dans les aréas speciales) 

a été crée comme une unité operationelle speciale de la Polícia Militar et la 

implémentation s´est fait aux communauté du Cantagalo/Pavão/Pavãozinho et, puis, au 

Morro do Cavalão. 

 

MOT-CLÉS 

LA POLICE COMMUNAUTAIRE, POLICE TRADITIONELLE, GPAE 

(GRUPAMENTO DE POLICIAMENTO EM ÁREAS ESPECIAIS – GRUPEMENT 

DE POLICEMENT DANS LES ARÉAS SPECIALES). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na polícia tradicional, a noção de reatividade está sempre presente. Podemos 

dizer que sua atuação é sempre uma reação contra qualquer ato tipificado (previsto em 

lei) que atente contra a ordem pública. 

Pode-se dizer também que a ostensividade é proveniente da ação reativa da 

polícia quando ocorrem ações criminosas, sendo essa atuação sempre repressiva, 

utilizando-se do poder de coação do Estado contra os transgressores pontualmente. 

Essa forma de atuação policial está pautada por um distanciamento, ou seja, o 

policial (homem) está treinado para atuar distante da comunidade, tendo como 

instrumento de trabalho o rádio e a viatura para que se torne possível sua incursão nas 

localidades às quais seja informado do ato criminoso. Esse policial e seu treinamento 

distanciado são expressão de um modelo de atuação policial que não costuma entender 

6671



os conflitos através de uma relação mais próxima com a comunidade. A única relação 

que há nessa forma de atuação policial é homem-rádio-viatura. 

 

Algumas palavras podem demonstrar o que se concebe atualmente como 

polícia (e policiamento) tradicional:  

 reatividade;  

ostensividade;   

distanciamento (a relação rádio-homem-viatura). 

 

No que diz respeito à polícia comunitária, para Richard Ericson1, esta é 

resultado de uma constatação de que as formas tradicionais adotadas pelo poder público 

para enfrentar a criminalidade e manter a ordem, centradas na ação preventiva e 

repressiva da polícia, no modelo dito profissional, não se sustenta numa sociedade 

fragmentada como a atual, e que a provisão de segurança, como já comentado 

anteriormente, consiste também na administração de riscos por parte de diferentes 

instituições públicas e privadas, pela polícia especificamente, pela sociedade em geral, 

e pelas comunidades em particular. 

Há que se ressaltar uma diferença feita, pelo menos por grandes autoridades 

de segurança pública do Estado2, entre o que seria polícia comunitária e policiamento 

comunitário. 

Assim, polícia comunitária seria um modelo de policiamento pelo qual as 

ações da polícia podem ser desenvolvidas a partir da proximidade com a sociedade e 

um elo desta com os outros organismos estatais. Enquanto o policiamento comunitário 

é caracterizado pela atividade ostensiva da polícia em determinada comunidade, sendo 

que nesta atividade o policiamento é exercido à pé, o que diminui a relação de 

distanciamento do policial com a comunidade. 

 

3.2. Experiências brasileiras – Reflexões acerca do modelo de 

policiamento comunitário no contexto local. 
                                                 
1 Richard Ericson apud Jorge da Silva, Segurança Pública e Polícia – criminologia crítica aplicada. Rio 
de Janeiro: Forense, 2003. 
2 Ver dissertação de Mestrado “Polícia para quem precisa – um estudo sobre as práticas de tutela e 
repressão utilizadas pelo GPAE no Morro do Cavalão (Niterói)” de Sabrina Souza da Silva – 
UFF/PPGA; bem como demais pesquisas realizadas pelo ISP – “http://www.isp.rj.gov.br”. 
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No Brasil, há diversas experiências de implementação de idéia gerais do que 

se poderia conceber como polícia comunitária.  

Dois fatos alavancaram a implementação de experiências de polícia 

comunitária nas polícias brasileiras. O primeiro deles foi o regime democrático 

estabelecido na Constituição de 1988, e que é visto por Cláudio Beato como o grande 

patrocinador da Polícia Comunitária no Brasil.  

O segundo fato foi a realização do 1º Congresso Internacional sobre 

Policiamento Comunitário em 1991, evento que foi fundamental para o lançamento da 

semente de policiamento comunitário no Brasil e contou com a participação de 

pesquisadores e comandantes de várias polícias norte-americanas e canadenses.  

As organizações policiais brasileiras começaram a promover experiências e 

inovações visando transformar sua estrutura e funcionamento, bem como sua relação 

com a sociedade durante a transição para a democracia, particularmente após a eleição 

direta dos governadores de estado em 1982. 

Em São Paulo, em 1985, durante o governo Franco Montoro, o governo do 

Estado começou a criar conselhos comunitários de segurança, existentes até hoje, que 

se reúnem regularmente e contam com a participação do delegado responsável pela 

Polícia Civil, do oficial responsável pela Polícia Militar, e representantes da 

comunidade. 

No Rio de Janeiro, as idéias do policiamento comunitário começaram a ser 

introduzidas na polícia militar pelo Cel. PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira, 

comandante geral da Polícia Militar em 1983-84 e 1991-94, durante o governo Leonel 

Brizola. Neste período, a Polícia Militar do Rio de Janeiro produziu um caderno sobre o 

policiamento comunitário em 1993 (PMRJ 1993) e traduziu para o português o livro 

“Policiamento Comunitário: Como Começar” de Trojanowicz.  

Em 1993-94, a Polícia Militar, em parceria com a organização da sociedade 

civil Viva Rio, promoveu uma experiência de policiamento comunitário em 

Copacabana. O projeto tinha como objetivos implementar estratégias preventivas, 

trabalhos informativos e educativos, no sentido de minimizar situações de risco, 

informar acerca dos limites da atuação policial e reduzir o medo da população. 
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Entretanto, as implementações de medidas de policiamento comunitário não 

chegaram a implicar alterações mais profundas de um ponto de vista organizacional, ou 

seja, alterações que ocasionem mudanças nos modos de concepção da missão policial, 

das estratégias de trabalho, das relações de autoridade, definição do ambiente externo à 

organização etc. 

No Estado de São Paulo, desde o início da década de 90, a Polícia Militar 

começou a promover iniciativas locais de mudanças organizacionais que apontavam na 

direção do policiamento comunitário, sendo freqüentemente citadas as experiências de 

Ribeirão Preto e Bauru. 

Mediante um conselho geral da comunidade que funciona junto ao comando-

geral, a Polícia Militar chegou a elaborar um projeto para implantação do policiamento 

comunitário em 1993. 

Ao lado das experiências locais e de outros estados brasileiros, as experiências 

de policiamento em outros países, particularmente nos Estados Unidos, no Canadá e no 

Japão foram analisadas e serviram como referência importante para os oficiais da 

Polícia Militar e para os membros da Comissão Estadual de Polícia Comunitária no 

processo de implantação do policiamento comunitário em São Paulo a partir de 1997. 

Já as primeiras experiências de policiamento comunitário em Belo Horizonte 

ocorreram, em alguns bairros da cidade, a partir de 1993. Seus objetivos, contudo, 

relativos à confiança que a população tem na polícia e à prevenção e diminuição de 

crimes não foram alcançados. 

Por um lado, isso se deu devido à própria cultura organizacional que, além de 

privilegiar o modelo reativo de polícia, também apresentou resistências ao controle 

externo e manteve o programa de policiamento comunitário isolado dentro da 

organização. 

Por outro lado, ocorre também a resistência da população em participar do 

programa, o que dificultava a mobilização da comunidade.  

De um modo geral, as estratégias comunitárias de policiamento não 

implicaram alterações mais significativas da estrutura organizacional ou da mentalidade 

dos policiais. 

No entanto, a prática do policiamento comunitário no Brasil tem-se mostrado 

presente em pelo menos 15 dos 26 Estados da Federação Brasileira, sendo eles: Ceará, 
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Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Santa 

Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito 

Federal e Pará. 

Neste sentido, vamos nos ater aqui ao estado do Rio de Janeiro e suas 

experiências empíricas (concretas), mais especificamente aos casos de Niterói e 

Copacabana. 

 

3.3. Rio de Janeiro: experiências do GPAE. 

 

Uma das primeiras tentativas no Rio de Janeiro de implementação de um 

modelo de polícia comunitária foi a criação do Grupamento de Aplicação Prático 

Escolar – GAPE, entre 1991 e 1994, com a incumbência de “prover serviços de 

seguranças pública dentro das comunidades carentes”. 

Uma outra tentativa ocorreu em 1999, denominada “Mutirão da Paz”, 

implementada na favela da Vila Pereira da Silva, o Pereirão, em Laranjeiras, na Zona 

Sul do Rio de Janeiro, supervisionada pela Subsecretaria de Pesquisa e Cidadania. 

O projeto “Mutirão” durou dez meses e foi concebido como uma atuação 

policial que atenderia às demandas da comunidade local, através da mobilização das 

Secretarias de Trabalho, Educação, Saúde, Justiça, Meio Ambiente, Ação Social, 

Esporte e Lazer, da Defensoria Pública, do DETRAN/RJ (Departamento de Trânsito do 

Estado do Rio de Janeiro), da FAETEC (Fundação de Amparo à Escola Técnica), do 

CCDCS (Centro Comunitário de Defesa da Cidadania) e contribuição da sociedade 

civil (Viva Rio, Associação de Moradores de Laranjeiras, dentre outros). 

Inspirado nesses dois projetos, um outro, com as mesmas características e boa 

parte dos agentes que participaram do mutirão, foi implementado em 2000. 

Denominado GPAE (Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais), foi criado 

como uma unidade operacional especial da Polícia Militar pela Resolução SSP nº. 0352 

de 5 de julho de 2000. No dia 22 de setembro deste mesmo ano, o grupamento foi 

efetivamente implantado nas comunidades do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, conjunto 

situado em uma das áreas mais nobres da cidade, entre os bairros de Copacabana, 

Ipanema e Lagoa.  
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A partir desta experiência inicial, foram consolidadas as principais diretrizes 

de trabalho dos grupamentos, reunidas em 7 princípios básicos: legalidade e direitos 

humanos, integração, inteligência, estratégia diferenciada, prevenção pró-ativa, 

repressão qualificada e uso seletivo da força. 

Esses pressupostos implicam em uma abordagem essencialmente preventiva, 

uma nova estratégia para o serviço policial no interior das comunidades, baseada nos 

princípios do policiamento comunitário orientado para a administração de problemas. 

Devido ao papel central dado à participação comunitária, foi fundado um 

Conselho de Entidades e Lideranças Comunitárias para dar suporte ao planejamento de 

segurança local.  

Tendo em vista o caráter inovador desta proposta, a seleção dos soldados, 

cabos e sargentos designados para atuar no GPAE teve como principal critério o 

voluntariado. 

Nos meses de julho e agosto de 2000, os policiais do GPAE receberam 

instruções sobre legislação, direitos humanos, prática de tiro policial, abordagem de 

pessoas, edificações e veículos, além de palestras com lideranças comunitárias locais. 

Apesar dos cuidados com o perfil e o treinamento do efetivo, no primeiro ano 

de atuação do GPAE no complexo do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, cerca de 70% dos 

policiais empregados no grupamento foram transferidos por desvios de conduta. 

A pronta reação do comando em relação às denúncias de corrupção e 

violência policial foi determinante para o aumento da confiança da comunidade na 

atuação do grupamento.    

Até 2002, o GPAE instalado nas comunidades do 

Cantagalo/Pavão/Pavãozinho era a única referência desta modalidade de policiamento 

no Brasil. Neste mesmo ano, foram fundados mais três grupamentos: na comunidade do 

Cavalão, em Niterói; nas comunidades da Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca, na 

Tijuca; e na Vila Cruzeiro, na Penha.  

Desde a primeira iniciativa, a implantação de todos os GPAEs foi precedida 

de eventos conturbados na vida comunitária local. Em maio de 2000, em função da 

morte de cinco jovens da comunidade, acusados pela polícia de participação no tráfico, 
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cerca de 100 moradores do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho desceram para protestar nas 

ruas de Copacabana. Carros e ônibus foram depredados. 

O conflito entre facções rivais durante o primeiro semestre de 2002, resultou 

na implantação do GPAE Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca. Em junho do mesmo 

ano, o episódio da morte do repórter Tim Lopes, durante a realização de uma 

reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas em bailes funks, antecedeu a 

instalação de um GPAE na comunidade de Vila Cruzeiro. 

Em setembro, moradores do Cavalão bloquearam o túnel que liga os bairros 

de Icaraí e São Francisco para protestar contra a morte de um jovem da comunidade, 

vítima de violência policial. Mais uma vez ônibus foram queimados e carros de passeio 

depredados.  

Em comum, as áreas que receberam o GPAE têm a necessidade emergencial 

de reduzir os efeitos da violência armada: uma elevada taxa de homicídios, causando 

sérios impactos, principalmente, entre a população jovem local. A estabilidade e a 

segurança proporcionada pela sua presença, criam condições para a entrada de projetos 

sociais e ampliação da infra-estrutura urbana local3.  

Na dissertação de mestrado apresentada por Sabrina Souza da Silva4 

observamos um exemplo de ações do GPAE no Morro do Cavalão (Niterói). 

De acordo com relatos colhidos durante a pesquisa, observamos que as ações 

do GPAE, nem sempre são interpretadas por moradores da comunidade como uma 

melhora da qualidade de vida. 

Uma das discussões observadas no trabalho de Sabrina Souza da Silva foi em 

torno da prisão de um jovem traficante (“X”), considerado perigoso, para os policiais 

civis e militares que atuam naquela região. 

 Durante uma de suas visitas à comunidade, a pesquisadora constatou que a 

prisão era considerada ilegal para o presidente da Associação dos Moradores, pois “X” 

já teria deixado o trafico há um ano e estava trabalhando na Segurança do Posto 

Médico.  
                                                 
3 Informações acerca da regulamentação e implementação do GPAE foram obtidas no site: 
“http://www.vivario.org.br/projetos/gpae/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=12&sid=3”. 
4 Título: Polícia para quem precisa: Um Estudo sobre as Práticas de Tutela e Repressão utilizadas pelo 
GEPAE no Morro do Cavalão (Niterói), dissertação apresentada ap Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia da Universidade Federal Fluminense, para obtenção do grau de Mestre. 
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Policiais contaram sua versão do caso. Relataram que ele foi preso quando 

estava jogando futebol, num campo improvisado, onde fica concentrado um grande 

número de pessoas. Inclusive foi necessário atirar para o alto para que a multidão não 

impedisse a prisão de Marajá. 

Os policiais cumpriram uma ordem, porém não levaram em consideração o 

principal motivo de sua atuação no local: proteção da população em geral. Tendo em 

vista que a prisão em flagrante foi num espaço público, no dia da semana onde o local 

sempre esteve cheio. 

Então, a discussão acerca dessa atuação policial poderia ser caracterizada pelo 

emprego de uma “política do medo”, uma vez que o mandado já tinha sido expedido há 

três dias. Percebe-se aí uma relação de força que fica evidente para toda a comunidade, 

servindo para mostrar quem realmente tem poder naquele local. 

Portanto, essa atitude repressora, além de ser uma punição para o acusado, 

também serviria como exemplo para todos os ali presentes. 

 

4. Considerações Finais. 

 

Mesmo sendo consideradas um dos movimentos de reforma mais inovadores 

das organizações policiais, as experiências de policiamento comunitário têm sido, 

muitas vezes, desencorajadas pela descrença por parte dos policiais de que essa 

filosofia não teria nada a ver com o trabalho próprio da polícia que é o de prender 

bandido.  

No entanto, esse modelo tem influenciado algumas organizações policiais 

brasileiras, embora a filosofia da polícia comunitária venha se restringindo à 

participação de um ou outro policial em ações educativas ou de cunho assistencial em 

parcerias com grupos comunitários específicos.  

Desta forma, de acordo com Elenice de Souza (2005), vários seriam os 

desafios comuns às experiências de policiamento comunitário no brasil, dentro os 

quais, destaca: 

1) A reconstrução da imagem social das instituições policiais em 

sociedades onde policiais são associados à ameaça de violência, 

corrupção e abuso de autoridade constitui um deles (a prática 
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sistemática e rotineira do policiamento comunitário estaria 

intimamente ligada ao processo de reconstrução desta imagem); 

2) Conciliar práticas muitas vezes não muito claras e consideradas 

próprias da polícia comunitária com a função institucional e 

constitucional das organizações policiais (Este dilema possui sua 

raiz nas diferentes definições e atividades atribuídas à polícia 

comunitária, que vão desde práticas de caráter puramente 

assistenciais a atividades preventivas convencionais. A 

diversidade e generalidade dessas atividades acarretam 

dificuldades na avaliação de seus impactos na prevenção do crime 

e na solução de problemas que afetam determinadas 

comunidades); 

3) A dimensão política presente na prática do policiamento 

comunitário. Que grupo de pessoas este policiamento representa? 

E com qual finalidade (Estes questionamentos estão inseridos na 

participação da comunidade na definição dos objetivos e 

atividades a serem desempenhadas pela polícia, seguindo o 

modelo de policiamento comunitário); 

 

O envolvimento político da comunidade em questões que envolvam sua 

própria segurança e qualidade de vida é determinante nos princípios que dão vida a este 

modelo de policiamento. Sua implementação, porém, traz uma série de dilemas de 

caráter valorativo ou operacional.  

Será necessária sempre a presença da comunidade em decisões que envolvam 

o policiamento comunitário? Isto pode de fato colaborar para redução ou prevenção da 

criminalidade? A qual comunidade de fato o policiamento serve? A qualidade dos 

serviços que deveriam ser prestados a todos os cidadãos de forma incondicional está 

sendo beneficiada por este envolvimento da comunidade com a polícia local?  

Podemos concluir, portanto, que todas estas reflexões se fazem necessárias 

para que membros de organizações policiais discutam sobre quais são os objetivos 

pretendidos ao aderirem a essa nova filosofia de polícia e quais as estratégias mais 

efetivas poderão ser planejadas para sua consolidação. 
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ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS:  

A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E A GARANTIA À RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO 

 

Danielle Annoni∗

 

RESUMO 

O acesso à justiça é direito fundamental do ser humano, reconhecido pelas declarações 

de Direitos Humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica) e a Convenção Européia de Direitos Humanos. É direito 

fundamental não o simples acesso ao Poder Judiciário, mas também, e principalmente, a 

tutela jurisdicional efetiva, rápida e sem dilações indevidas. Isto significa dizer que o 

Estado deve ser considerado responsável pelos prejuízos que causar quando não presta a 

eficiente tutela jurisdicional, ou seja, quando não respeita, por omissão, o direito 

humano fundamental de real acesso á justiça.   

 

PALAVRAS-CHAVE 

EFICIÊNCIA; ACESSO À JUSTIÇA; RESPONSABILIDADE DO ESTADO; 

DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO. 

 

ABSTRACT 

The access of justice is fundamental human right, recognize for the Human Rights 

declarations, like the American Human Rights Convention (San Jose of Costa Rica 

Pact) and the European Human Rights Convention. It’s the fundamental human right 

not the simple access to the Judicial Court, but too, and mainly, the efficiency 

jurisdicional tutelage, quick and without immotivate dilations. It means to say that the 

State must be consider response for the prejudice that it causes when it not offer to the  

efficiency jurisdicional tutelage, or better, when it  not respect, for omission, the 

fundamental human right to the real access of justice.   

 

 

                                                           
∗ Danielle Annoni é Doutora em Direito pela UFSC e professora dos cursos de graduação e pós-
graduação da FACINTER-PR e UNOESC-SC.  
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FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT.  

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

O acesso à justiça é o principal dos direitos do ser humano a ser 

efetivamente assegurado, pois é pelo seu exercício que serão reconhecidos os demais. 

Este final de século viu nascer um novo conceito de direito ao acesso à justiça, 

garantindo-se ao cidadão, não apenas o direito de petição ao Poder Judiciário, mas sim, 

o direito fundamental à efetiva prestação da justiça.  

O primeiro documento de alcance internacional a reconhecer o direito 

a efetiva e pronta prestação jurisdicional foi a Convenção Européia de Direitos 

Humanos, que em seu artigo 6º.I dispõe, desde 1950, que todo indivíduo tem o direito à 

prestação jurisdicional em prazo razoável, chegando mesmo, por meio da Corte 

Européia de Direitos Humanos, a condenar os Estados signatários a indenizar os lesados 

pela demora excessiva na prestação da justiça.  

Nesta esteira, o artigo 8º.I da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida por Pacto de São José da Costa Rica, preceitua, desde 1969, que 

todo indivíduo tem direito fundamental à prestação jurisdicional sem dilações 

indevidas. O Brasil é signatário desta Convenção, tendo-a ratificado em 1992 por meio 

do Decreto nº 678. 

Mas foi somente em 2004, foi força da Emenda Constitucional 

45/2004 que o Brasil inseriu, dentre o rol constitucional de direitos fundamentais, a 

garantia a razoável duração do processo, demonstrando sua preocupação em combater a 

demora que afronta a justiça no país. 

O presente ensaio visa refletir sobre esta garantia e sua importância na 

efetividade dos demais direitos fundamentais assegurados pelas normas internas e 

internacionais de proteção aos direitos humanos. Com mesmo efeito, pretende refletir 

sobre a os impactos da positivação constitucional de norma internacional já reconhecida 

e tutelada pelo Estad brasileiro. 

 

2. Efetividade e tempestividade da tutela jurisdicional como direito fundamental. 
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O conceito de direito fundamental do ser humano ao acesso à justiça sofreu uma 

transformação significativa neste século. Como lembra MAURO CAPPELLETTI1, nos 

Estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX os procedimentos adotados para a 

solução dos litígios refletiam uma filosofia individualista dos direitos. Direito à 

proteção judiciária significava essencialmente o direito formal do cidadão de petição ao 

Poder Judiciário. 

Este conceito mudou. “À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram 

em tamanho e complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma 

transformação radical”2. Primeiramente pelo reconhecimento dos direitos sociais de 

segunda geração, o que implicou na exigência por parte da sociedade civil de uma 

atuação positiva do Estado, não apenas no sentido de reconhecer os direitos e deveres 

sociais de comunidades, associações e governos, mas também, e principalmente, no 

sentido de garantir sua real efetivação. 

Não é de se admirar, desta forma, que o direito ao acesso à justiça 

tenha adquirido particular importância ao longo das últimas décadas, deixando 

simplesmente de fazer parte do rol dos direitos reconhecidos como essenciais ao ser 

humano, mas sim, passando a ser reconhecido como o mais fundamental deles, no 

sentido de que torna possível sua materialização. 

É neste sentido que afirma MAURO CAPPELLETTI ser o acesso à 

ordem jurídica justa não apenas um direito social fundamental, crescentemente 

reconhecido: “ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 

processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos 

e métodos da moderna ciência jurídica”3.  

Falar em efetividade, neste contexto, tornou-se, pois, imprescindível, 

tendo os processualistas modernos passado a analisá-la como instrumento de realização 

da justiça4. Isto porque, a maior ameaça aos direitos do ser humano reside, 

essencialmente, na incapacidade do Estado em assegurar sua efetiva realização. Essa 

incapacidade, traduzida pela ausência de mecanismos de materialização dos direitos 

                                                           
1  Cf. Mauro Cappelletti, Acesso à justiça, cit., p. 9.   
2  Mauro Cappelletti, Acesso à justiça, cit, p. 10.   
3  Mauro Cappelletti, Acesso à justiça, cit., p. 13. 
4  Mais uma razão da inserção pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, do princípio da 
eficiência ao caput do 37 da Constituição Federal de 1988. 
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reconhecidos, traduz-se na negação do próprio Estado, constituído como democrático e 

de Direito.  

Lembrou CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO que o “maior 

esforço que a ciência do direito pode oferecer para assegurar os direitos humanos é 

voltar-se, precipuamente, para a construção de meios necessários à sua realização nos 

Estados e, ainda, para o fortalecimento dos modos necessários de acesso à Justiça com 

vistas ao melhoramento e celeridade da prestação jurisdicional”5. 

Barbosa Moreira, neste sentido, adverte que a cada dia os 

processualistas tomam consciência mais clara da função instrumental do processo e da 

necessidade de fazê-lo desempenhar de forma efetiva o papel que lhe toca6. É preciso, 

por certo, oferecer ao processo mecanismos que permitam o cumprimento de toda a sua 

missão institucional, evitando-se, com isso, que seja utilizado como instrumento de 

violação de direitos. 

Assim, cumpre ao ordenamento atender, de forma mais completa e 

eficiente ao pedido daquele que exercer o seu direito à jurisdição, ou à mais ampla 

defesa. Para tanto é preciso que o processo disponha de mecanismos aptos a realizar a 

devida prestação jurisdicional, qual seja, de assegurar ao jurisdicionado seu direito real, 

efetivo, e no menor tempo possível, entendendo-se este possível dentro de um lapso 

temporal razoável. Além da efetividade é imperioso que a decisão seja também 

tempestiva. 

Inegável é fato de que, quanto mais distante da ocasião propícia for 

proferida a sentença, mais fraca e ilusória será sua eficácia, e em corolário, também 

mais frágil e utópico será o direito reconhecido. RAFAEL BIELSA E EDUARDO 

GRAÑA lecionam que “um julgamento tardio irá perdendo progressivamente seu 

sentido reparador, na medida em que se postergue o momento do reconhecimento 

judicial dos direitos. E, transcorrido o tempo razoável para resolver a causa, qualquer 

solução será, de modo inexorável, injusta, por maior que seja o mérito científico do 

conteúdo da decisão”7. 

                                                           
5  Carlos Alberto Menezes Direito, A prestação jurisdicional e a efetividade dos direitos declarados, 
Revista da EMERJ, v. 1, nº. 1, 1998, p. 142. 
6  Cf. José Carlos Barbosa Moreira, Tendências contemporâneas do direito processual civil, in Temas de 
direito processual, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1984, p. 3. Ver ainda, do mesmo autor, Notas sobre o 
problema da “efetividade” do processo, Ajuris, nº. 29, 1983, p. 77-seq. 
7  Rafael A. Bielsa e Eduardo R. Graña, apud José Rogério Cruz e Tucci, Tempo e processo, cit. p. 65. 
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Assim, o resultado de um processo não apenas deve se preocupar em 

garantir a satisfação jurídica das partes, mas principalmente para que esta resposta aos 

jurisdicionados seja justa, que se faça em um lapso temporal compatível com a natureza 

do objeto litigado. Do contrário, torna-se utópica a tutela jurisdicional de qualquer 

direito.  

É preciso ter-se em mente que a prestação jurisdicional para que seja 

injusta, não requer, necessariamente, que esteja eivada de vícios, ou de ter o juiz agido 

com dolo, fraude ou culpa quando da decisão. O não julgamento quando devido ou o 

seu atraso demasiado também se constituem de prestação jurisdicional deficiente e 

injusta. É omissão ao dever legal de prestar, a qual enseja, naturalmente, a 

responsabilidade pelos danos oriundos 8, nos termos do artigo 37 § 6º da Constituição 

Federal. 

Não se pode, entretanto, deixar de reconhecer que, relativa à questão, 

coexistem dois pressupostos, em princípio, antagônicos: o da segurança jurídica, que 

legitima o lapso temporal decorrente da tramitação do processo e do julgamento de 

causas mais complexas, e o da efetividade, que reclama que a decisão final não se 

procrastine além do devido. Contudo, apenas aparentemente estes dois princípios são 

antagônicos. O equilíbrio entre estes dois postulados é que garantirá a justiça quando do 

caso concreto, dependendo este equilíbrio tão-somente do respeito aos pressupostos 

implícitos ao conceito de prazo razoável. 

 

3. O direito à tutela jurisdicional em prazo razoável e a responsabilidade do 

Estado. 

 

O acesso à ordem jurídica justa é direito assegurado 

constitucionalmente no artigo 5º, XXXV da Carta de 1988, ao dispor que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Contudo, como 

visto, à luz da temática moderna sobre a efetividade do processo como garantia dos 

direitos fundamentais do ser humano, há de se admitir que este postulado não exprime 

apenas o direito de petição aos órgãos judicantes, mas também e, principalmente, à 

tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. A inclusão do inciso LXXVIII ao 

                                                           
8  Sobre a temática do acesso à justiça e magistrado ver: Mauro Cappelletti, O acesso à justiça e a 
função do jurista em nossa época, Revista de Processo, nº. 61 e ainda, José Renato Nalini, O juiz e o 
acesso à justiça, São Paulo, RT, 1994. 
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artigo 5º só fez confirmar esta interpretação da doutrina, ao dispor que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

TERESA SAPIRO ANSELMO VAZ, neste sentido, destaca que “o 

direito à jurisdição é indissociável do direito a uma tutela judicial efectiva que, por sua 

vez, pressupõe o direito a obter uma decisão em prazos razoáveis, sem dilações 

indevidas. Ou seja, a tutela judicial efectiva implica uma decisão num lapso temporal 

razoável, o qual há de ser proporcional e adequado à complexidade do processo”9. 

A admissão do direito à efetiva prestação jurisdicional em prazo 

razoável já é reconhecida normativamente na Europa Ocidental e na América do Norte, 

cujos textos legislativos originaram fecunda elaboração doutrinária e jurisprudencial 

com vistas à garantia deste direito.  Assim, surgiram teorias e as mais diversas 

discussões sobre a tutela de urgência e antecipatória, acerca do papel das medidas 

liminares e cautelares, das tutelas inibitórias, da mediação e arbitragem e, também da 

responsabilização do Estado pela demora na prestação jurisdicional10. 

O reconhecimento positivo no plano internacional do direito à tutela 

jurisdicional em tempo razoável surgiu com a Convenção Européia de Direitos 

Humanos, subscrita em Roma no dia 4 de novembro de 1950, que no seu artigo 6º, I, 

dispõe que “Toda pessoa tem direito a que sua causa seja examinada eqüitativa e 

publicamente em um prazo razoável, (...) “. 

Foi, sem dúvida, a partir deste diploma legal que o direito à prestação 

jurisdicional dentro de um prazo razoável ou direito ao processo sem dilações 

indevidas passou a ser concebido como direito subjetivo, humano e fundamental, de 

todos os membros da coletividade. 

Daí conceitua-se dilações indevidas como sendo, nas palavras de José 

Antônio Tomé Garcia, os “atrasos ou delongas que se produzem no processo por 

inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas 

mortas que separam a realização de um ato processual de outro, sem subordinação a um 

                                                           
9  Teresa Sapito Anselmo Vaz, apud José Rogério Cruz e Tucci, Tempo e processo, cit., p. 66. 
10 A discussão sobre a reforma judiciária vem propiciando o surgimento de diversas propostas que visam 
a superar a crise de funcionalidade em que hoje se debate, como instituição, o Poder Judiciário. Todos 
concordam — a reforma é irreversível. Impõe-se o aperfeiçoamento do sistema de administração da 
Justiça, de forma a torná-lo processualmente célere, tecnicamente eficiente, socialmente eficaz e 
politicamente independente. A Emenda Constitucional nº. 19, de 1998 só veia a reforçar esta discussão. 
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lapso temporal previamente fixado, e, sempre, sem que aludidas dilações dependam da 

vontade das partes ou de seus mandatários”11. 

Todavia, torna-se impossível, a priori, fixar uma regra específica, 

determinante das violações o direito à tutela jurisdicional dentro de prazo razoável. E, 

por isso, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos, dadas as circunstâncias de cada caso concreto, devem ser observados três 

critérios para se determinar a duração razoável do processo, quais sejam: a) a 

complexidade do assunto; b) o comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou 

da acusação e da defesa no processo penal; c) a atuação do órgão jurisdicional12. 

Por certo há de se convir que a demora, para ser reputada, realmente 

inaceitável, há de decorrer de inércia, pura e simples, do órgão judicante, ou ainda, de 

dolo ou culpa do magistrado, caso em que ao Estado caberá ação regressiva nos termos 

do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 

Contudo, o excesso de trabalho, o infindável número de processos, a 

falta de estrutura, de funcionários ou de juízes, não podem ser considerados como 

justificativa para a lentidão da tutela jurisdicional. Cabe ao Estado de Direito, 

precipuamente, a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, e o acesso à justiça, 

não há quem duvide, é o mais essencial dos direitos do ser humano, bem como a vida, 

pois, é por meio dele que é possível ao cidadão materializar os demais, ou, ao menos, 

ser justamente ressarcido do prejuízo que o vitimou.  

Em razão do parágrafo sexto da Carta Magna de 1988 é o Estado 

plenamente responsável pelos danos a que, por meio de seus agentes, der causa, bem 

como pelos danos que tinha o dever de evitar, quando se tiver omitido. Em se tratando 

de prestação jurisdicional, não há dever maior do Estado senão de garantir ao 

administrado/jurisdicionado que não seja novamente lesado ao buscar o reconhecimento 

de seu direito, desta vez pelo próprio Estado, que não lhe reserva outra alternativa à 

solução do seu problema. 

No âmbito europeu, uma vez ratificada a Convenção Européia de 

Direitos Humanos pelos Estados Europeus, estes se submeteram, em matéria de direitos 

humanos fundamentais, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o qual, desde a 

                                                           
11  José Antonio Tomé Garcia, Protección procesal de los derechos humanos ante los tribunales 
ordinarios, Madri, Montecorvo, 1987, p. 119. 
12  Cf. José M. Bandres Sanches-Cruzat, El tribunal europeu de los derechos del hombre, Barcelona, 
Bosch, 1983, passim. 
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década de 60, condena os Estados violadores a indenizarem os prejudicados pela 

demora excessiva no julgamento de suas demandas.  

ÁNGELA F. BURRIEZA, ao comentar o artigo 24.2 da Constituição 

espanhola13, leciona que a garantia jurisdicional não só engloba todas as situações 

jurídicas suscetíveis de merecer proteção judicial, mas também, o poder de atribuir a 

todos os cidadãos o direito à provocação da atividade jurisdicional e obter por meio do 

processo uma sentença determinada.  
“De ahí que se  entienda que no basta garantizar a todos el 
acesso a la justicia proponiendo al juez la demanda de tutela, 
sino que será preciso garantizar a cada ciudadano la 
possibilidad de obtener la tutela judicial en un caso concreto, 
porque, de lo contrario, la garantía se reduciría a meras 
declaraciones de principios que eluden toda intención de 
concretizar.”14

 

Esse postulado fundamental, na verdade, consubstancia-se em uma 

"derivação do direito de acesso aos tribunais, que a demora desrazoável dos processos 

judiciais viola, constituindo uma atuação inconstitucional. A nova lei pode (e deve) 

contribuir para que esta violação deixe de ocorrer15. 

No sistema da common law, de modo assemelhado, a doutrina e a 

jurisprudência se esforçam para traçar os pressupostos de um processo sem dilações 

injustificadas. A speedy trial clause (julgamento rápido) é exemplo desta garantia 

contemplada pela 6ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos. O ordenamento legal 

do Canadá também centra essa questão no artigo 11, b, da Carta canadense dos Direitos 

e Liberdades, de 1982, ao dispor que: "Toda pessoa demandada tem o direito de ser 

julgada dentro de um prazo razoável".  

No âmbito supranacional, como já mencionado, o artigo 8º, 1, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada em San José, na Costa Rica, 

em 22 de novembro de 1969, preceitua que: 
"Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas 
garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, instituído por 
lei anterior, na defesa de qualquer acusação penal contra ele 
formulada, ou para determinação de seus direitos e obrigações 

                                                           
13  A Constituição espanhola, de 29 de dezembro de 1978, dispõe, no artigo 24.2: "Todos têm direito ao 
juiz ordinário previamente determinado por lei, à defesa e à assistência de advogado, a ser informado da 
acusação contra si deduzida, a um processo público sem dilações indevidas e com todas as garantias, 
(...)".  
14  Cf. Ángela Figueruelo Burrieza, op. cit., p. 31 e 44 respectivamente. 
15  José Lebre de Freitas, apud José Rogério Cruz e Tucci, Tempo e processo, cit, p. 77. 
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de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza 
... ". 

 

O Brasil, embora signatário da Convenção Americana desde 1992, 

somente em 2004, por força da Emenda Constitucional 45/2004, passou a integrar o rol 

dos Estados que, de forma expressa, asseguram o direito à prestação jurisdicional sem 

demora como direito fundamental. 

Apesar dos doutrinadores brasileiros sempre interpretarem a 

ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos, a exemplo da Convenção 

Americana, como uma ampliação do rol dos direitos fundamentais constante do artigo 

5º da Constituição Federal, por força do seu parágrafo segundo, esta não era a 

interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendia que todos os tratados 

internacionais integravam o ordenamento jurídico nacional como normas ordinárias, 

uma vez que eram incorporados mediante Decretos. 

Esta polêmica sobre a incorporação dos tratados internacionais de 

direitos humanos, que supostamente teria sido resolvida pela inclusão do parágrafo 

terceiro ao artigo 5º, em razão da EC45/2004, não está longe de ser solucionada, uma 

vez que o novo parágrafo criou um óbice a tal incorporação, ao exigir que a aprovação 

do tratado dê-se nos mesmos termos exigidos às emendas constitucionais, constituindo 

uma verdadeira hierarquia normativa entre tratados.  

No que se refere ao tema deste ensaio, a questão do direito à razoável 

duração do processo, a partir da EC 45/2004, restou pacificada. A garantia até então 

tácita no texto constitucional e positiva em norma infraconstitucional, passou a integrar, 

formal e materialmente, o rol de direito e garantias fundamentais,  atingindo o status de 

cláusula pétrea e, portanto, merecedora de toda tutela jurídica em prol de sua efetivação, 

inclusive contra o próprio Estado. 

Assim, em face ao reconhecimento do acesso à justiça como direito, 

fundamental, à prestação jurisdicional efetiva e justa, o papel do Estado brasileiro não 

pode ser outro senão zelar pelo término do processo dentro de um lapso temporal 

razoável. Se for verificado o descumprimento desse postulado, não há dúvida de que o 

Estado irá responder objetivamente pelo dano causado ao particular, em consonância 

com que preceitua o parágrafo sexto do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

4. Considerações finais. 
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A injustificada demora na prestação jurisdicional tem, na verdade, 

ensejado um clima de total insatisfação e angústia nos mais diversificados estratos da 

sociedade civil, que se traduz em perene fonte de frustração e desesperança.  

Diante desta premissa é certo que o grande número de trabalho que 

sobrecarrega os magistrados e o próprio Poder Judiciário, enquanto máquina judiciária 

pode servir para escusar os juízes e tribunais de toda a responsabilidade pessoal 

decorrente do atraso na prolação das decisões. Contudo, não exime a responsabilidade 

objetiva do Estado pelo anormal funcionamento do serviço judiciário, dada a natureza 

da atividade16. 

No Brasil, antes mesmo da edição da EC 45/2004 já despontavam 

posicionamentos favoráveis ao reconhecimento da responsabilidade do Estado pela 

excessiva demora na prestação jurisdicional. É o exemplo da sentença da Juíza Federal 

MARISA FERREIRA DOS SANTOS que condenou o Estado a responder pelos danos 

morais em decorrência da morosidade e longa tramitação de reclamação trabalhista que 

teve curso na Justiça do Trabalho, reconhecendo que a espera pela tutela jurisdicional 

por cerca de 20 anos é, por certo, causa de dano moral passível de reparação. 17

A garantia à tutela jurisdicional em tempo razoável é, com efeito, 

direito fundamental do ser humano, cuja não efetivação cobra do Estado a 

responsabilidade pelos danos, materiais e morais, frutos de um estado de ansiedade, 

descrédito e insegurança, que forem suportados pelos jurisdicionados quando no 

exercício legítimo de seu direito maior: o acesso à justiça. A nova disposição 

constitucional só vem a ratificar tal posicionamento, cujas ações estatais ainda são 

tímidas a ponto de eximi-lo de tal reparação. 
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RESUMO 

Este artigo trata sobre a participação do cidadão na sociedade civil global, ou seja, 

ações locais, realizadas por seus cidadãos, mas que apresentam interesse global. 

Objeto cada vez mais presente na análise social e política contemporânea, a 

globalização apresenta distintas interpretações e dificilmente é abordada pelos 

analistas com uma única definição. O conceito de sociedade civil global se 

dissemina e assume diversos significados em diferentes contextos. Numa época de 

mudanças globais profundas – mudanças estruturais na economia política mundial, 

instabilidade financeira global, surgimento de novos centros de autoridade e 

regulação que ultrapassam as fronteiras nacionais, revolução tecnológica nos meios 

de comunicação – a idéia de sociedade civil global aparece inicialmente como uma 

resposta “democratizante e civilizadora” a tais transformações e como uma forma de 

conceituar o fenômeno de crescente atuação de forças sociais em âmbito 

internacional e global. Um dos maiores impactos da globalização vem se dando na 

hierarquia das cidades, que passam a ter um novo papel estratégico: surgem assim, 

as cidades mundiais, centros gerenciais das corporações internacionais, formando-se 

redes de cidades para atender à flexibilização da produção e aos novos fluxos 

tecnológicos. Dessa forma, se dá a participação cidadã local na sociedade civil 

global. 
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ABSTRACT 

This article treats on the participation of the citizen in global the civil society, or 

either, local actions, carried through for its citizens, but that they present global 

interest. Object each more present time in the social analysis and politics 

contemporary, the globalization presents distinct interpretations and hardly is he 

boarded for the analysts with an only definition. The concept of global civil society 

if spreads and assumes diverse meanings in different contexts. At a time of deep 

global changes - structural changes in the economy world-wide politics, global 

financial instability, sprouting of new centers of authority and regulation that exceed 

the national borders, technological revolution in the medias - the idea of global civil 

society appears initially as "a democratic and civilized" reply to such 

transformations and as a form to appraise the phenomenon of increasing 

performance of social forces in international and global scope. One of the biggest 

impacts of the globalization comes if giving in the hierarchy of the cities, that start 

to have a new strategically paper: they appear thus, the world-wide cities, 

managemental centers of the international corporations, forming nets of cities to take 

care of to the flexibilization of the production and the new technological flows. Of 

this form, if it gives to the local participation citizen in global the civil society. 

 

KEYWORDS 

LOCAL ACTIONS; GLOBAL THE CIVIL SOCIETY; CITIZENSHIP. 

 

INTRODUÇÃO 

 O processo de globalização em curso está desafiando as fundações e 

princípios políticos do Estado-Nação e, por extensão, a própria democracia e 

cidadania. A globalização econômica está enfraquecendo os laços territoriais que 

ligam o indivíduo e os povos ao Estado, deslocando o foco da identidade política, 

diminuindo a importância das fronteiras internacionais e abalando seriamente as 

bases da cidadania tradicional.    
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O declínio da cidadania está intimamente vinculado à mudança no papel do 

Estado. O Estado moderno priorizou a população dentro de seu território nacional, 

dotando-a de uma identidade básica e de uma poderosa ideologia, o nacionalismo. 

Os impactos da globalização hoje, reorientam o Estado e os interesses das elites 

dominantes conferindo-lhes perspectivas não territoriais e extra-nacionais. O Estado 

reformulou seu papel em função de variáveis externas com o espetacular avanço do 

comércio global, maior mobilidade do capital e de políticas macroeconômicas. 

Dentro desse quadro de desigualdades socioeconômicas, provocadas pelo fenômeno 

de mundialização do espaço, é perceptível que as populações da maioria dos Estados 

periféricos percam o interesse em participar das lutas políticas internas. Tal estado 

de apostasia faz com que essas populações mergulhem numa atitude de descrença e 

alienação. 

Sendo assim, este artigo tem por objetivo tratar sobre a participação cidadã na 

sociedade civil global. 

 

1 SOCIEDADE CIVIL GLOBAL 

 Tudo indica que a construção do futuro tende a transformar a cidadania 

nacional, surgida com os Estados territoriais modernos, em forças sociais 

transnacionais, abrindo caminho para a criação de uma sociedade civil global 

emergente. A idéia de que a cidadania global teria apenas uma força moral é 

originária da Paz Perpétua de Kant, com o seu apelo à solidariedade em relação aos 

estrangeiros. Segundo Immanuel Kant1:  
O processo pelo qual todos os povos da terra estabeleceram uma 
comunidade universal chegou a um ponto em que a violação de direitos 
em uma parte do mundo é sentida em toda parte, isto significa que a idéia 
de um direito cosmopolita, não é mais uma idéia fantástica ou 
extravagante. É um complemento necessário ao direito civil e 
internacional, transformando-o em direito público da humanidade (ou 
direitos humanos [menschenrechte]); apenas sob esta condição (a saber, a 
existência de uma esfera pública em funcionamento) podemos nos gabar 
de estarmos continuamente avançando em direção à paz perpétua.  

A visão kantiana é uma espécie de prelúdio a uma perspectiva de cidadania 

global. Sua preocupação com a violação dos direitos humanos em qualquer parte do 

mundo mostra que Kant identificou “o fenômeno de uma esfera pública mundial, que 

                                                 
1 KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: 70, 1992. p. 127. 
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hoje está se transformando em realidade pela primeira vez com as novas relações de 

comunicação global”2. 

O conceito de sociedade civil global começa a ganhar espaço nas notícias de 

jornais, nos discursos políticos e nas mais diversas análises no campo das ciências 

sociais. 

Nesse sentido, a mundialização nas últimas décadas do século XX buscou 

uma reorientação para o conceito de cidadania, incluindo um pluralismo étnico-

cultural proveniente dos países periféricos em descompasso com a visão 

individualista e eurocentrista de cidadania. Boaventura de Sousa Santos3 entra 

fortemente na polêmica, afirmando que:  
Enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, os direitos 
tenderão a operar como localismo globalizado - uma forma de 
globalização de cima para baixo - serão sempre instrumentos do choque 
de civilizações, ou seja, como arma do ocidente contra o resto do mundo. 
 

Elenaldo Teixeira4 afirma que para o conceito de sociedade civil global adota-

se uma concepção ampla, observando que o crescimento da sociedade civil 

internacional implica um tecido associativo mais denso, uma autoridade pública 

capaz de aplicar uma legislação internacional e o desenvolvimento de uma esfera 

pública também internacional com intenso debate, não só das elites, mas também da 

cidadania mundial, e que tais elementos ainda não existiriam. 

A sociedade civil global emerge não como uma estrutura, mas como conjunto 

de atores transnacionais (associações civis, organizações não-governamentais, 

movimentos sociais) que tentam monitorar questões que estão fora do controle de 

cada nação (sistema monetário internacional, meio ambiente, novas formas de 

comunicação) e que buscam redefinir o papel das agências internacionais e suas 

relações com as instituições nacionais, organizações da sociedade civil, de forma a 

adotar regras e princípios democráticos.5

                                                 
2 Op. cit. p. 140. 
3 SANTOS, Boaventura de Sousa. Multiculturalismo e direitos humanos. São Paulo, n. 30, 1997. p. 

105. 
4 TEIXEIRA, Elenaldo. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. São Paulo: 

Cortez, 2001. p. 55. 
5 Ibidem. 
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Por isso, pode-se pensar que os processos preparatórios das conferências 

temáticas das Nações Unidas (a Rio-92 e a Habitat II, ocorrida em Istambul, em 

1996, focalizada nos assentamentos humanos) e os eventos em si constituíram 

oportunidades de atuação e mobilização. Por exemplo, a forte presença da sociedade 

civil global na Eco-92 redesenhou a dinâmica dos processos nacionais e 

internacionais das conferências da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

introduzem em suas dinâmicas mecanismos de participação do segmento das 

organizações não-governamentais. 

Nesse caso, trata-se, portanto, de: 
[...] possibilidades de participação que emergem na cena internacional, 
mas que são negociadas e vivenciadas a partir de acúmulos de 
experiências traçados na vida política do país, envolvendo diversos níveis 
de diálogo e de confronto entre forças sociais e entre Estado e sociedade-
civil, constituindo, espaços que, mesmo sendo transitórios e instáveis, 
foram construídos por acordos institucionais e, assim, como contextos 
adequados ao confronto e negociação de interpretação da vida urbana, das 
carências sociais e prioridades de atendimento assumidas pelo Estado 
brasileiro.6

 
Assim, a partir do novo contexto mundial, o ciclo de conferências representou 

um ponto de inflexão na estratégia e forma de ação das instituições de cooperação 

internacional em resposta ao novo ambiente contemporâneo, a partir da década de 

80, redesenhado pelos processos de globalização econômica e cultural, de reforma 

de Estado e de descentralização, subseqüente, em especial, à queda do muro de 

Berlim. A nova estratégia da ONU ancora-se na realização, nos anos 90, de uma 

rodada de conferências focadas em temas globais emergentes iniciada pela Eco-92 – 

Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento – e finalizada pela Habitat II, 

tendo em vista a produção de agendas. Essas agendas são acordos estabelecidos 

entre os países, tendo em vista a necessidade de estabelecer diretrizes de 

desenvolvimento, conformadas em longos processos preparatórios e na realização 

das conferências, dirigidas não apenas para a participação de governos nacionais e 

                                                 
6 RIBEIRO, Ana Clara Torres; GRAZIA, Grazia de. O processo da Habitat II: novos caminhos 

assumidos na politização do urbano. In: XX ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 1996. Anais… 

Caxambu, 1996. p. 02. 
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agências especializadas, mas também para setores da sociedade civil. Expressam, 

assim, tentativas acordadas de regulação das relações globais.7

Esta euforia da década de 90 foi substituída, no início do século XXI, por uma 

sensação de desapontamento por parte daqueles que acreditavam ter alcançado 

progressos significativos no campo da governança democrática e do fortalecimento 

da participação cidadã na esfera global. Na medida em que foram se realizando os 

encontros de monitoramento das grandes conferências mundiais, muitas 

organizações sentiram-se frustradas com os obstáculos e barreiras a uma 

participação mais concreta no processo decisório de políticas e na implementação 

dos programas acordados. 

Liszt Vieira8 faz uma revisão crítica de teorias fundantes das noções de 

cidadania, espaço público e sociedade civil. Inicia com a visão clássica de cidadania 

de Marshall, apontando como, a partir da conexão que Habermas e Cohen/Arato 

estabelecem entre este conceito e os de sociedade civil e esfera pública, torna-se 

imperativo a relação entre teoria política e empiria, passando, assim, a comparar a 

teoria liberal com os regimes liberais, o comunitarismo com os regimes tradicionais 

e a teoria da democracia extensiva com a social-democracia. 

Os aportes de Teixeira9 mapeiam as formas de atuação dos atores não-

governamentais nesses processos e apontam para a construção de espaços públicos 

globais: 
A participação de ONGs e outras instituições da sociedade civil nas 
conferências internacionais da ONU, como delegados e observadores, os 
fóruns alternativos reunindo milhares de pessoas e os encontros temáticos 
das entidades especializadas, além do efetivo intercâmbio de idéias e 
experiências pela rede eletrônica, estariam, a nosso ver, evidenciando a 
construção de espaços públicos globais de tematização de uma série de 
questões. [...] Esse tipo de participação tem sido significativo, sobretudo 
pelo espaço de publicização das questões debatidas. [...] As organizações 
da sociedade civil, nessas conferências e fóruns, têm se exercido, 
sobretudo: a) pressionando delegações oficiais; b) participando de sessões 
plenárias com direito à voz; c) discutindo temas e experiências, formando 
redes e coalizões internacionais; d) denunciando publicamente situações 
específicas de países e governos [...]; e) divulgando experiências [...]; f) 

                                                 
7 BRASIL, Flávia de Paula Duque. Espaços públicos, participação cidadã e renovação nas políticas 

urbanas locais nos anos 90. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 2004. 
8 VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: 

Record, 2001. 
9 TEIXEIRA, Elenaldo. Op. cit. p. 64-65. 
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publicizando questões. Sem minimizar a importância desses eventos e 
conquistas, sobretudo política, com a afirmação da sociedade civil, [...] 
não se deve, contudo supervalorizá-los em termos de mudança social. 
 

Tais iniciativas são ainda de reduzido impacto na opinião pública e pouca 

influência nas decisões dos organismos internacionais, carecendo de continuidade e 

acompanhamento sistemático como o verificado nas conferências oficiais, mas 

constituem um dado importante no processo de empowerment da sociedade civil 

global, promovendo o intercâmbio de experiências, as articulações do local com a 

nova ordem global e a busca de soluções alternativas às políticas ditadas pelos 

organismos internacionais aos governos nacionais.10

Veja-se, é atribuído ao Estado importantes aspectos de soberania e, nesse 

sentido, a sociedade nacional continua a ser vista como um referente decisivo para 

os atores civis. Seria possível perceber uma desagregação, mesmo que parcial, da 

soberania estatal; há um deslocamento “para cima” – ou seja, para o âmbito das 

organizações internacionais – e um deslocamento “para baixo” – ou seja, para o 

âmbito dos atores privados e locais. “Em síntese: existem camadas adicionais de 

instituições políticas e jurídicas independentes do Estado, que o complementam, mas 

não o substituem”.11

A sociedade civil global é relevante na medida em que capacita indivíduos, 

grupos e organizações a organizar e empregar suas forças através das fronteiras; e 

provê estruturas e regras-não governamentais que capacitam os indivíduos e grupos 

a se engajar nas mais distintas situações transfronteiriças. Além disso, ela oferece 

oportunidades para se denunciar e reduzir a violência e as guerras e para se resgatar 

a cultura do cosmopolitismo de sua conotação negativa. Assim, a sociedade civil 

global capacitaria, ao menos de maneira potencial, milhões de pessoas a 

socializarem novas definições da ordem global – e porquê não “[…] para imaginar 

sua reconstrução positiva”.12

 

2 AÇÕES LOCAIS DE DIMENSÃO GLOBAL 

                                                 
10 Ibidem, p. 68. 
11 COHEN, L. Jean. Sociedade civil e globalização: repensando categorias. Dados, v. 46, n. 3, Rio de 

Janeiro: IUPERJ, 2003. p. 423. 
12 KEANE, John. Global civil society? Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 140. 
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Essas ações constituem uma forma de articulação do local com o global, numa 

resposta às políticas globais que afetam as populações, atingindo, sobretudo os 

grupos sociais de menor força, que começam a resistir e buscar alternativas. Tais 

políticas materializam-se no local, seja com o uso das tecnologias disponíveis, seja 

como efeito perverso: desemprego, destruição da natureza, agravamento da pobreza. 

Ao resistirem, as populações locais compelem os centros internacionais de decisões 

a revisarem seus projetos.13

No âmbito do Estado-Nação (e de modo mais evidente nas nações semi-

periféricas e periféricas) concepções conflitantes e muitas vezes contraditórias do 

tempo e do espaço pressionam as relações entre atores governamentais e não 

governamentais. Governos nacionais orientam suas ações por pressões, interesses e 

motivações opostas: sistêmicas e sociais. Por um lado atendem a pressões de grupos 

hegemônicos filiados aos interesses das corporações econômicas e financeiras 

transnacionais. Por outro lado, tem que adequar recursos para alcançar fins 

instrumentais, ou seja, à manutenção poder político e ao mesmo tempo promover 

fins coletivos (como a implementação de políticas de provisão de bens e serviços 

sociais), requisito importante para legitimação do poder nos regimes políticos 

democráticos. Dito de outro modo, as instituições governamentais que se pretendem 

democráticas tem que se pautar no tempo lento da política. Tempo lento para 

permitir a operacionalização de processos de tomada de decisões que possam ser 

legitimados pelas normas e instituições representativas formais.14

De um modo esquemático (típico ideal) no âmbito do mercado global, mais 

especificamente das empresas multinacionais e organizações financeiras 

transnacionais, as representações do tempo e do espaço são orientadas por uma 

racionalidade instrumental que norteia as relações sociais em termos de adequação 

dos meios (dinheiro e poder) para alcançar fins (lucro, expansão das transações 

econômicas, dentre outros). Esta forma de percepção, na medida em que é 

instrumentalizada por grupos hegemônicos, não orienta a totalidade das relações 

                                                 
13 TEIXEIRA, Elenaldo. Op. cit. p. 69. 
14 FROTA, Maria Guiomar da Cunha. Pesquisa social em contextos digitais: categorias de análise em 

construção. In: XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 2005. p. 

7-8. 
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sociais, mas tende a pressionar e a influenciar tanto as instituições nacionais e locais 

de poder quanto as organizações sociais.15

Segundo Elenaldo Teixeira16, estão surgindo entidades que articulam os 

governos locais, os quais, sob a pressão da sociedade civil, operam outro 

protagonismo, reorientando as políticas urbanas. A troca de experiências de gestão 

urbana, de informações sobre fontes de financiamento, realiza-se na direção da 

competitividade, inserindo-se, portanto, na estratégia da globalização. A sociedade 

civil, como visto, também cria associações internacionais, conformadas em redes e 

voltadas para uma ação mais coordenada nos organismos e fóruns também 

internacionais. 

Um exemplo bem presente e conhecido por todos é o financiamento de obras 

locais por parte de Banco Mundial. Prefeitos locais e da região viajam a negócios 

para o exterior do Brasil, a fim de conseguir verbas que sustentem suas ações locais. 

Quanto às ações coletivas locais com algum impacto global, dois tipos básicos 

têm sua origem na sociedade civil. Um, de caráter defensivo, de resistência a certos 

programas de organismos intergovernamentais ou empresas multinacionais: boicota 

produtos ou projetos, denuncia, tenta impedir sua implantação, mas busca também se 

adaptar, tirar proveito dos programas, sem cumprir totalmente suas exigências. É o 

que vem acontecendo em vários países a partir dos anos 80, relativamente aos 

programas de controle de natalidade.17

O outro tipo de ação é de caráter ofensivo, buscando realizar projetos que 

alterem as condições de vida, pressionando, negociando. Dirigem-se aos programas 

ou políticas adotados pelos países dominantes, organizações intergovernamentais e 

empresas, ou aos governos locais para que tomem posição. Algumas ações incidem 

sobre problemas cujo impacto é mundial ou temas que estão na pauta de ONGs 

importantes como a Anistia Internacional, Greenpeace entre outras. É o caso da luta 

dos indígenas no Brasil e no México pela preservação de sua cultura e suas terras, 

das ações dos seringueiros no Norte do Brasil em torno da defesa da Floresta 

Amazônica, das denúncias de massacres de índios e de crianças, ocorridos no Brasil. 

                                                 
15 Ibidem. 
16 Op. cit., p. 70. 
17 TEIXEIRA, Elenaldo. Op. cit., p. 70. 
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A opinião pública é assim afetada, o que leva, no mínimo, a que se investiguem os 

autores e se prestem contas a organismos internacionais, embora sejam modestos os 

resultados em termos de medidas punitivas.18

As Organizações Não Governamentais (ONGs), nos países em 

desenvolvimento, começam a perceber que enfrentam uma crise de crescimento e 

críticas crescentes vindas de fora, em particular em relação à sua falta de 

transparência, relativa ineficiência e déficit de representação. Em muitas ocasiões 

existe uma frustração com a dependência de doadores externos e os resultados 

geralmente pobres da maioria de suas ações, expressa na dissonância entre o que se 

espera que a sociedade civil produza e o que ela de fato produz, ou entre sua alta 

capacidade de levantar questões e sua baixa capacidade de mudar desigualdades 

estabelecidas na burocracia do Estado e nos governos, a fim de servir ao interesse 

público.19

Outro processo em curso diz respeito à reconfiguração do poder político dos 

Estados nacionais e a redefinição do seu papel no sistema internacional. O Estado 

segue sendo um ator essencial de regulação econômica, de representação política e 

de solidariedade social, mas sua atuação ganha novos formatos, novos contornos, 

suas estruturas internas e funções se internacionalizam (Castells, 1999b). A 

capacidade de controle dos Estados sobre os diferentes processos econômicos, 

políticos e sociais perde força com a crescente interdependência da economia e dos 

mercados financeiros, com um sistema global cada vez mais interconectado e com a 

intensificação dos fluxos globais de capital, de produção, de comércio, de 

informação, de comunicação. Muitas atividades e processos passam a ser globais em 

seu núcleo e o Estado perde seu poder de controle total sobre a operação desses 

processos.20

A intensificação dos processos de globalização aumenta de maneira 

significativa a inter-relação entre as esferas nacional e mundial e, ao mesmo tempo 

em que impulsiona o fortalecimento de movimentos locais e nacionais, mostra-se 

                                                 
18 Ibidem, p. 70-71. 
19 SORJ, Bernardo. Sociedades civis e relações Norte-Sul: ONGs e dependência. Rio de Janeiro: 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2005. p. 3. 
20 SORJ, Bernardo. Op. cit. p. 3. 
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capaz de provocar identidades em âmbito internacional e extraterritorialmente. 

Nesse sentido, alguns autores chamam a atenção para o surgimento de “novas 

identidades”, a constituição de um espaço político global e multidimensional, a 

formação de uma cidadania global e o redesenho da democracia para além das 

fronteiras nacionais (Vieira, 2001; Teixeira, 2001).21

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se, no desenvolvimento deste artigo que a relação entre o local e o 

global tem sido fruto de preocupação entre especialistas de áreas distintas nas 

Ciências Humanas. Tal fato se deve em muito às mudanças observadas no cenário 

internacional, apontando para uma reconfiguração do espaço e aceleração do tempo, 

levando a uma percepção por vezes equivocada entre os que assistem e tentam 

teorizar sobre os acontecimentos.  

Sendo assim, a sociedade civil, principalmente em seus segmentos não 

hegemônicos, representa e constrói interações sociais a partir dos espaços locais. 

Espaços referentes para o estabelecimento de identidades que podem fomentar laços 

de solidariedade, identificação de interesses e causas coletivas e apoiar formas de 

organização e de ação políticas. 

Falar de sociedade civil global significa falar sobre uma idéia política que 

representa um fenômeno real, ainda que suas fronteiras variem conforme as 

diferentes definições e visões, e que seu formato e direção estejam em constante 

transformação e redefinição. Trata-se também de um projeto político inserido em 

uma ordem cosmopolita regida pelo direito humanitário e pelos direitos humanos, 

onde se avistam os contornos de uma esfera pública global em formação. 

Porém, deve-se ter em mente que a dimensão de controle social constitui-se 

em importante elemento na ação de organizações locais sobre grandes projetos de 

multinacionais, instituições multilaterais e governos, com a exigência de 

transparência da contabilidade e dos recursos de origem pública investidos. 
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PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
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RESUMO

O presente artigo apresenta breve análise sobre o respeito ao princípio da igualdade 

como forma de concretização da dignidade da pessoa humana, no que se refere à total 

inclusão  das  pessoas  portadoras  de  deficiência,  proporcionando  oportunidades  de 

minorar suas deficiências, quando isto for possível, e fazendo cumprir as disposições 

constitucionais,  quando se tratar  de respeito as oportunidades  de trabalho.  Todas as 

ações desenvolvidas têm seu fundamento na  preocupação do povo brasileiro  com a 

inclusão das pessoas portadoras de deficiência. A responsabilidade é da sociedade de 

um  modo  geral.  No  meio  acadêmico,  as  propostas  de  pesquisas  multiplicam-se  e 

impulsionam as atitudes concretas que são assumidas por toda a comunidade.  

PALAVRAS CHAVES:

DIGNIDADE, IGUALDADE, CAPACIDADE, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

ABSTRACT

The present article shows a short analysis above the respect to the equality principal in a 

way to concretize human person dignity, as regards on the total inclusion of hadicaped 

people, by delivering chances of minority their deficiencies, when it can be done, by 

implementation  of  the  constitucional  dispositions,  when  if  treat  of  respect  the 

opportunities  of   work.  All  the  actions  developed  are  steped  on  concerning  of  the 

brazilian  people  with  the  inclusion  from the  hadicaped   people.  That  responsibility 

belongs to all of brazilian society. Into the academic world, the propositions of research 

multiplier  and  boosting  the  concrete  attitudes  make  what  are  assumed  for  all  the 

community.
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INTRODUÇÃO

Qualquer consideração sobre a capacidade das pessoas portadoras de deficiência passa 

forçosamente pela análise da evolução da proteção em relação aos direitos necessários 

para uma existência digna, sua perspectiva no nosso sistema constitucional e por uma 

breve referência ao princípio da igualdade. A metodologia é necessária na medida em 

que apenas a partir do conhecimento do contexto jurídico-social onde estão inseridas as 

pessoas portadoras de deficiência, teremos condições para analisar a estrutura normativa 

que lhes foi destinada.

As questões cíveis relacionadas com a capacidade das pessoas portadoras 

de deficiência estão diretamente relacionadas à integração social das minorias, o que só 

pode prosperar na medida em que a sociedade conscientize-se dessas dificuldades e 

exija dos seus representantes políticos as ações necessárias para sua solução. Cumpre 

assim aos integrantes do Executivo, Judiciário e especialmente do Poder Legislativo a 

resposta aos anseios sociais, com a criação de políticas públicas e sistemas normativos 

voltados à sua concretização.

Antes  de  tudo  precisamos  definir  um  conceito  e  a  nomenclatura  a  ser 

utilizada no transcorrer no texto. A questão conceitual terminológica foi muito bem 

apresentada por  Luiz Alberto David Araujo,  no livro A Proteção Constitucional  da 

Pessoa Portadora de Deficiência, quando o autor, apresentando conceitos1 nacionais e 

estrangeiros,  jurídicos  e  extra-jurídicos2,   conclui  que:  “O  conceito  de  deficiência  
1 “Para o Dicionário AURÉLIO o verbete «deficiente» vem assim anunciado:«deficiente — falto, falho,  
carente: incompleto, imperfeito». No entendimento de CÂNDIDO DE OLIVEIRA «deficiente-adj. que  
possui  deficiência;  falho;  imperfeito,  incompleto».  Para  CÂNDIDO  DE  FIGUEIREDO,  verbete  
«deficiente»:«deficiente: adj. Em que há deficiência. Imperfeito...» Para o Novo Dicionário Brasileiro  
Melhoramentos  Ilustrado,  o  verbete  «deficiente»  assim  vem  descrito:  «deficiente,  adj.  1.  Que  tem 
deficiência;  falho,  imperfeito,  incompleto.  2.  Escasso.  3.  ...  »  No  Dicionário  HOUAISS   da  língua  
portuguesa, a apresentação é a seguinte: «deficiente, adj. 1. Que tem alguma deficiência; falho, falto. 2.  
Que não é suficiente sob o ponto de vista quantitativo; deficitáro, incompleto 3. ... 4. Aquele que sofre ou  
é portador de algum tipo de deficiência...»”
2 O  autor  explica  que:  “Para  a  delimitação  do  conceito  de  pessoa  portadora  de  deficiência,  será  
necessária,  no  decorrer  do  trabalho,  a  citação  de  critérios  alheios  à  ciência  do  Direito,  mas 
imprescindíveis ao perfeito entendimento da idéia desenvolvida. Por exemplo, a gradação da deficiência  
mental obrigará a uma incursão no campo da Psicologia e da Psiquiatria, com a citação de manuais 
básicos  dessas  áreas,  necessários  à  perfeita  delimitação  do  tema” e  continua  “Para  que  se  possa 
verificar se os comandos constitucionais têm sido cumpridos, indispensável a demonstração de alguns  
tipos de deficiência pouco comuns, como a esclerose múltipla, a talassemia, a feniclicetonúria etc.Não 
seria possível,  portanto,  o perfeito entendimento da idéia de pessoa portadora de deficiência sem o  
concurso de conceitos estranhos ao nosso quotidiano jurídico. Na realidade, sem tais colocações seria  
muito  difícil,  por  exemplo,  entender  a  proteção  de  grupos  de  doentes  do  metabolismo  ou  mesmo 
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reside na incapacidade do individuo para certas tarefas,  não na falta de qualquer  

capacidade física ou mental. A análise isolada não poderá ser feita; pelo contrário: a  

deficiência deverá ser sempre correlacionada à tarefa ou atividade”. E ao justificar sua 

opção  terminológica  dentre  as  várias  apresentadas3 pondera:  “A  última  expressão,  

«pessoas  portadoras  de  deficiência»,  tem  o  condão  de  diminuir  o  estigma  da  

deficiência, ressaltando o conceito de pessoa; é mais leve, mais elegante, e diminui a  

situação de desvantagem que caracteriza esse grupo de indivíduos.”

 Nossa  posição  é  nesse  mesmo  sentido,  e  aliamos  às  colocações  já 

apresentadas pela doutrina e aduzidas na obra supra mencionada a consideração de que 

não  é  a  discussão  conceitual  ou  pertinente  à  questão  terminológica  o  intuito  deste 

trabalho,  e  mais  ainda,  que  a  discussão  é  infértil  para  o  objetivo  almejado:  pouco 

importa o conceito ou a terminologia adotados quando o que se tem por propósito é a 

efetiva proteção do ser humano.

Na representação histórica da preocupação do povo brasileiro em relação a 

esse  assunto,  observada em nossos textos constitucionais,  vemos que até edição da 

Emenda n.º 1 à Constituição de 1.967, não havia qualquer dispositivo sobre o assunto, e 

foi no texto da Emenda n.º 12 de 1.978 que essa proteção se consagrou como integrante 

da  relação  de  matérias   que  devem ser  elevadas  à  categoria  constitucional.  Longe, 

porém  de  dar  solução  aos  problemas  que  a  geraram,  a  criação  de  normas 

constitucionais de proteção às pessoas portadoras de deficiência,  não encerra a saga 

social que se inicia na percepção do problema. 

A distância existente entre a criação da norma e a produção do resultado 

pretendido,  é,  em parte  das  vezes,  grande o  suficiente  para  enfraquecer  o  objetivo 

inicialmente estabelecido, desanimando os idealizadores e destinatários da norma. Esse 

problema se repete na Constituição de 1988, que apesar de especificar quais os ideais 

almejados em relação à proteção das pessoas portadoras de deficiência,  perde a sua 

efetividade,  na medida em que precisa para isso,  de normas de integração,  e,  além 

compreender  a  necessidade  de  uma  política  de  prevenção  de  certos  males,  que  serão  descritos  
exemplificadamente nos capítulos seguintes.Assim, os critérios trazidos a partir de obras de Medicina,  
Psicologia  ou  mesmo  de  Psiquiatria  se  justificam  pela  imperiosidade  de  se  trazer  uma  abordagem 
adequada ao tema estudado.”
3 “Vejamos  alguns  exemplos:  «indivíduos  de  capacidade  limitada»,  «minorados»,  «impedidos»  
«descapacitados», «excepcionais», «minusválidos», «disable person», «handicapped person», «unusual  
person», «special person», «inválido», além de «deficiente», que é o termo mais usado”.
 O  autor  explica  que:  “Para  a  delimitação  do  conceito  de  pessoa  portadora  de  deficiência,  será  
necessária,  no  decorrer  do  trabalho,  a  citação  de  critérios  alheios  à  ciência  do  Direito,  mas 
imprescindíveis ao perfeito entendimento da idéia desenvolvida. Por exemplo, a gradação da deficiência  
mental obrigará a uma incursão no campo da Psicologia e da Psiquiatria, com a citação de manuais 
básicos dessas áreas, necessários à perfeita delimitação do tema.”
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delas,  da conscientização dos poderes públicos e  da própria sociedade na aplicação 

dessas normas.

A  preocupação  com  as  questões  surge  na  exata  proporção  da  sua 

necessidade, e pelo menos por agora,  a integração social  do portador de deficiência 

perde  espaço  diante  de  problemas  de  maior  gravidade.  Não  nos  parece  procedente 

aceitação  desse  fato.  As  questões  que  hoje  horrorizam a  humanidade  com os  seus 

reflexos,  são questões originadas pela segregação:  segregação financeira,  segregação 

cultural, segregação religiosa, segregação técnica, enfim, pela inocente forma com que o 

homem moderno pretendeu separar ricos e pobres, saudáveis e doentes, desenvolvidos e 

não desenvolvidos, cristãos, judeus e muçulmanos. 

A  situação  que  temos  hoje  traz  claramente  a  lição  que  separação  não 

funciona, que não há outra saída a não ser tentarmos integrar as pessoas que pertencem 

à espécie humana, e que se expulsar, segregar, separar, retirar, dividir, significam, em 

ultima análise acabar com a nossa própria vida, só nos resta, para a manutenção dessa 

vida, tentarmos diminuir as distancias que nos separam.

Nada mais atual, portanto, que falar em integração, e integração não apenas 

no  sentido  denotativo  de  incorporação,  inclusão,  mas  também  em  uma  de  suas 

principais acepções e significados; a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e 

a conseqüente chance de auto sustento. A Constituição Federal disciplinando a matéria 

estabeleceu vagas reservadas aos portadores de deficiência.

A idéia desse trabalho é a de, partindo de algumas considerações sobre a 

dignidade  da  pessoa  humana,  falar  sobre  o  direito  à  integração  do  portador  de 

deficiência que é decorrente desse principio fundamental e recorrente à igualdade  como 

arma de efetivação. A partir daí traçaremos um breve esboço sobre as determinações 

constitucionais  no  sentido  da  integração  do  portador  de  deficiência  no  mercado  de 

trabalho e algumas questões daí decorrentes.

1. O FUNDAMENTO NECESSÁRIO AO ENTENDIMENTO DAS REGRAS DE 

PROTEÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

Ultrapassadas as questões conceitual e terminológica voltamos nossos olhos 

para as questões de fundo, o princípio que autoriza e justifica um sistema constitucional 

de proteção ás pessoas portadoras de deficiência: a vida digna. Há hoje um sem número 

de livros e artigos voltados ao estudo deste valor. A vida digna, alçada pelo texto de 

1988 ao patamar constitucional fez eclodir a demanda reprimida sobre esse assunto. 

6709



Assim, é uma tarefa bastante difícil  transmitir  em algumas poucas linhas os valores 

essenciais que o tema merece.  Por essa razão não nos ateremos com o conteúdo do 

princípio,  mas  sim  com  a  proteção  dos  direitos  humanos,  com  a  perspectiva  de 

estabelecimento de uma vida digna no transcurso da evolução legislativa brasileira.

Ainda assim, é impossível esquecer que a idéia de dignidade do homem é 

um daqueles pensamentos  que herdados dos  movimentos  religiosos  cristãos sobre a 

fraternidade  e  igualdade,  que dissociou-se  de  suas  origens  para  consagrar  um valor 

independente. O fato é que a organização social do homem ainda que primitiva traz a 

lume  a  existência  do  Poder,  e  Poder  e  Liberdade  são  valores  essencialmente 

contraditórios.  Ainda  que  inicialmente  estivessem  atrelados  à  religiosidade,  os 

movimentos de proteção à vida e à dignidade, estiveram presentes na vida em sociedade 

mesmo  no  período  anterior  ao  nascimento  do  cristianismo4.  Pois  foi  afinal  o 

cristianismo o movimento religioso que passou a dar maior dimensão à igualdade entre 

os homens. 

Já no início do século XIII as preocupações com os direitos inerentes ao 

homem redundaram na edição da Magna Carta5. Posteriormente, as profundas questões 

políticas,  que  foram debatidas  e  reguladas  na  Europa  do  Século  XVII  e  na  recém 

independente  América  do  Norte  deram vazão  a  edição  de  novos  textos  normativos 

fundados  no  mesmo  propósito  de  proteção.  Surgiram assim em 1628  a  Petition  of 

Rights6; em 1679 o Habeas Corpus Act7; em 1689 o Bill of Rights8; em 1701 o Act of 

Seatlement.9

4 Exemplificando:  Em 3000 a.  C no Egito e na Mesopotâmia já existiam esboços de um sistema de 
proteção de direitos. Em 1620 a.  C o Código de Hammurabi passou a prescrever a proteção de bens 
comuns  como a  vida,  a  honra,  a  propriedade,  a  dignidade,  a  família,  a  supremacia  de  lei  sobre  os 
governantes. Em 500 a. C Buda passou a pregar como líder religioso o supremo valor da igualdade entre 
os homens; aproximadamente em 400 a. C na Grécia a democracia direta possibilitava a participação dos 
cidadãos na limitação do Poder do Estado. 
5 Magna Carta, outorgada pelo Rei João Sem Terra, em Runnymede, perto de Windsor, (no ano de 1215).
6 No século XVII resultante de conflito entre o poder real e os estamentos do país, surgiu em 1628, 
Petition of Rights a Carlos I, na defesa da liberdade de nobres que se recusaram a subscrever empréstimo 
compulsório lançado ilegalmente.
7 Após um longo período,  no ano de 1679, também na Inglaterra,  é criado o “Hábeas Corpus Act”, 
concedido apenas quando se tratasse de pessoas privadas da sua liberdade em razão de crime, não se 
aplicando em nenhum outro caso de prisão ilegal. 
8 Com a consolidação da Bill of Rights, após a guerra civil (1861-1865), a cláusula do due process of law 
ganha assento nas Emendas V e XIV, ao lado do princípio da isonomia (equal protection). É importante 
destacar  que  a  cláusula  do  due  process  of  law tornou-se  uma  das  principais  fontes  da  expressiva 
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos ao longo dos últimos dois séculos.
9 Em 1701, na Inglaterra, o Act of Seatlement proibia que fosse escolhido para a Câmara dos Comuns (o 
Poder Legislativo)  qualquer pretendente que tivesse um cargo ou provento dependente do rei ou que 
recebesse pensão da coroa. Temia-se a subordinação de um Poder ao outro.
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Finalmente  em  1787  as  ex-colônias  britânicas  se  organizam  para  a 

Declaração de Bom Povo da Virginia10, e na França os ideais revolucionários terminam 

por textualizar  as indagações à legitimidade do exercício do poder,  e em uma linha 

retrocessiva, àquele que é o senhor do poder: o homem. Revelou-se, assim a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem11, ratificada pela Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão de 194812.

É  bom  lembrar  que  a  Declaração  da  Virgínia  trouxe  uma  redação 

distanciada da tradição cultural européia, inserindo como direitos inatos do homem “os 

meios para buscar e obter felicidade.”13 Buscar a felicidade, é a busca da felicidade o 

elo fundamental que liga a vida a dignidade. Com efeito, segundo Jorge Miranda14: “A 

dignidade, pressupõe a autonomia vital da pessoa, a sua autodeterminação em relação 

ao Estado, às demais entidades públicas e às outras pessoas”.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão apresenta os princípios 

que  passariam  a  ser  referência  para  a  elaboração  de  todas  as  normas  protetivas 

subseqüentes, quer de caráter nacional quer de caráter universal, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Porém, a especificação da proteção à vida digna do 

homem surgiu com a determinação da intangibilidade da dignidade do homem trazida 

pela Lei Fundamental de Bonn15.

A vida digna é então aquela vida onde estão presentes os valores essenciais 

para o pleno desenvolvimento da pessoa, próprios para as suas necessidades, aptos para 

as  suas  características,  identificados  e  individualizados  de  forma  a  satisfazer  o  seu 

titular. Não é um conceito jurídico, é sociológico, e passível de vários entendimentos. É 

um valor  distinto  da  pessoa  humana  atribuindo direitos  específicos  a  cada  homem, 

núcleo essencial dos direitos fundamentais. 
10 Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 (Declaração do Bom Povo da Virginia, de 12 
de junho de 1776).
11 Declaração Universal dos Direitos do Homem é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi 
assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem.
12 Norteou a Revolução Francesa, principalmente quando da promulgação da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1948, a qual continha a seguinte disposição: "Artigo 12. Ninguém será sujeito a  
interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à 
sua honra e reputação". Iniciava-se a busca pelo respeito aos direitos e garantias do homem, partindo-se 
de seu direito basilar, qual seja, sua liberdade, daí tentando influenciar as ideologias mais radicais, no 
sentido de que o Estado existe pelo Homem e para o Homem.
13 “Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inatos, 
dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar 
seus  pósteros  e  que  são:  o  gozo  da  vida  e  da  liberdade  com os  meios  de  adquirir  e  de  possuir  a 
propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança.”
14 Miranda, Jorge. Manual de direito constitucional. 4 ed.. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, p. 123.
15 Lei Fundamental de Bonn de 23 de maio de 1949, artigo 1.1"A dignidade do homem é intangível. Os 
poderes públicos estão obrigados a respeitá-la e protegê-la".
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A  dignidade  deve  ser  encarada  como  uma  qualidade  essencial  à  vida 

humana.  Não  há  vida  sem  dignidade,  e  assim  os  dois  preceitos  encontram-se  em 

situação  de  igualdade  como  princípios  de  direito.  Vida  e  Dignidade  são  valores 

essencialmente independentes e necessariamente correlatos, num paradoxo necessário 

para  a  manutenção  do  seu  conteúdo,  e  do  mais  alto  grau  de  importância  como 

determinantes da positivação jurídica.

Sobre  o  tema,  podemos  encontrar  no  Dicionário  Brasileiro  de  Direito 

Constitucional o texto abaixo transcrito:

“Apesar de a dignidade da pessoa humana ser conceito sujeito a múltiplas  

interpretações,  há certo consenso,  na doutrina. Acerca de tratar-se de princípio  de 

direito  fundamental,  o  qual  determina  interpretações  sobre  os  direitos  da  pessoa,  

revelando  um  minimum  jurídico  invulnerável  que  todo  estatuto  político  deve  

assegurar.”16

Atualmente  temos  uma  preocupação  muito  grande  com  a  busca  do 

equilíbrio entre a autoridade e a liberdade, fator este que tem o condão de facilitar a 

positivação das normas que asseguram o direito à vida digna, o que pode ser percebido 

nos  modelos  constitucionais  adotados  por  muitos  Estados.  A  Itália17,  Portugal18, 

Espanha19, entre outros20.

 Em grande parte dos textos constitucionais modernos vemos a expressão 

positiva dessa garantia.  A tendência mundial de procurar o equilíbrio entre a autoridade 

e  a  liberdade  traduz  a  receptividade  das  normas  que  consagram  esses  direitos.  A 

existência  é  assegurada  pela  negativa  de  atuação  do  Estado  em  afetar  a  esfera 

16 Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional, Coord. Dimoulis, Dimitri. Org. Tavares, André Ramos, 
et.all. São Paulo: Saraiva. 2007.
17 A Constituição italiana de 1947, estabeleceu como principio fundamental, que todos os cidadãos têm a 
mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
18 Nesse  mesmo  sentido,  e  também como  direito  fundamental  a  Constituição  de  Portugal  de  1.976 
estabelece que Portugal é uma República soberana, baseada, entre outros valores, na dignidade da pessoa 
humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
19 Também a Constituição espanhola informa proteger a dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que 
lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito pela lei e pelos direitos dos outros 
que são fundamentos da ordem política e da paz social.
20 Paises outrora controlados por governos pouco democráticos, aproveitaram a oportunidade conferida 
pelo  desprestigio  dos  governos  totalitários  e  inseriram  em  seus  textos  constitucionais  a  proteção  à 
dignidade da vida humana: Constituição da República da Croácia, de 22 de dezembro de 1990 (art. 25); 
Preâmbulo da Constituição da Bulgária,  de 12 de julho de 1991; Constituição da Romênia, de 08 de 
dezembro de 1991 (art. 1º); Lei Constitucional da República da Letônia, de 10 de dezembro de 1991 (art. 
1º); Constituição da República eslovena, de 23 de dezembro de 1991 (art. 21); Constituição da República 
da Estônia, de 28 de junho de 1992 (art. 10º); Constituição da República da Lituânia, de 25 de outubro de 
1992 (art. 21); Constituição da República eslovaca, de 1º de setembro de 1992 (art. 12); Preâmbulo da 
Constituição da República tcheca, de 16 de dezembro de 1992; Constituição da Federação da Rússia, de 
12 de dezembro de 1993 (art. 21)
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patrimonial  das  pessoas  sob  a  sua  autoridade  e  pela  afirmativa  de  interferência  do 

Estado com o objetivo de dar respaldo a existência desses direitos fundamentais21.

No Brasil, a Constituição de 1988, retratando seus propósitos democráticos 

posicionou a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, estabelecendo 

textualmente a idéia no artigo 1º do texto22.

2.  O  DIREITO  À  IGUALDADE  E  A  INCLUSÃO  DOS  PORTADORES  DE 

DEFICIÊNCIA.

Dadas  as  considerações  sobre  o  valor  da  dignidade  da  pessoa  humana, 

fundamentadas  no caráter  único e  insubstituível  de cada indivíduo faz-se necessário 

esclarecer que os mecanismos de proteção dos direitos humanos, o princípio da vida 

digna,  apesar  de  serem  elaborados  e  direcionados  para  os  homens  enquanto 

 individualmente considerados, devem ser apresentados de forma igual a todos esses 

mesmos homens.  

O  princípio  da  igualdade  aparece  então  como  elemento  catalisador  do 

principio da dignidade da pessoa humana. Ora, igualar não significa necessariamente 

que todos em todas as situações devem ser tratados de forma igual, é a desigualação, é a 

desigualdade que por vezes faz o papel de igualar as pessoas. É razoável imaginar que 

diante de indivíduos diferentes possa haver normas diferentes. Celso Antônio Bandeira 

de Mello, entende que é possível desigualar ou tratar desigualmente situações, desde 

que haja correlação lógica entre o fator de “descrímen” e a desequiparação protegida23.

Apenas para citarmos dados recentes,  o Censo realizado em 2000 mostra 

que  o  Brasil  tem  mais  de  vinte  e  quatro  milhões  de  pessoas  com  algum  tipo  de 

deficiência24, e que quando são consideradas pessoas que possuem mais de um tipo, esse 

21  Disso decorre que ao Estado cabe organizar e manter o sistema previdenciário, com vistas a suprir os 
rendimentos  do trabalhador  por  ocasião  das  contingências  da  vida  gregária  (art.201),  englobando:  a) 
cobertura  dos  eventos  de  doença,  invalidez,  morte  e  idade  avançada;  b)  proteção  à  maternidade, 
especialmente à gestante; c) proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; salário-
família e auxílio-reclusão para os dependentes do trabalhador de baixa renda; e) pensão por morte.
22 Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito  Federal,  constitui-se  em Estado  Democrático  de Direito  e  tem como fundamentos:  I  -  a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa; V - o pluralismo político.
23 O conteúdo jurídico do principio da igualdade. 
24 
 Deficiências  (A)Deficientes  (B)Deficiências  
Múltiplas  (A-
B)Homem15.979.02111.420.5444.558.477Mulher18.601.70013.179.7125.421.988Total34.580.72124.6
00.2569.980.465
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número sobe para trinta e quatro milhões de pessoas.25 Esses números dão conta de que 

mais de quatorze por cento da população brasileira sofre algum tipo de deficiência. Por 

sua vez a Organização das Nações Unidas estima que 450 milhões de pessoas da Terra 

apresentam uma forma ou outra de deficiência física ou mental26.

Este  não  é  um  dado  que  possa  ser  desconsiderado  pelos  sistemas 

normativos. Deve sim reestruturar o raciocínio no tocante à igualdade entre as pessoas. 

Se  as  pessoas  não  são  iguais,  a  igualdade  de  tratamento  deve  ser  quebrada:  o 

rompimento da igualdade é a única forma de assegurar a igualdade.

A pessoa portadora de deficiência tem, pela sua própria condição, direito à 

dignidade da pessoa humana, que se viabiliza pelo tratamento isonômico jurídico do 

Estado, ou seja, pela ruptura desse padrão quando essa for a única forma de garantir a 

igualdade e a dignidade humana.   Assim, a preservação do direito à igualdade, é o que 

está implícito no direito à integração da pessoa portadora de deficiência.    

Neste sentido a igualdade funciona como regra mestra e superior de todo o 

direito à integração social, pois estará sempre presente na própria aplicação do direito. 

Luiz  Alberto  David  Araujo27 assegura  a  impossibilidade  de  qualquer  interpretação 

constitucional sem a observância do princípio da igualdade. Para o autor:

“Só é possível entendermos o tema da proteção excepcional das pessoas  

portadoras de deficiência se entendermos corretamente o princípio da igualdade” e 

continua “A igualdade, desta forma, deve ser a regra mestra de aplicação de todo o  

entendimento do direito à integração das pessoas portadoras de deficiência. É razoável  

entender-se que a pessoa portadora de deficiência  tem, pela sua própria condição,  
25 
Tipo  de  
deficiência  VisualMotoraAuditivaMental  FísicaTotal  de 
deficiênciasHomem7.259.0743.295.0713.018.2181.545.462861.19615.979.021Mulher9.385.7684.644.7
132.716.8811.299.474554.86418.601.700Total16.644.8427.939.7845.735.0992.844.9361.416.06034.580
.721
26 A grande maioria das pessoas deficientes mora em países em vias de desenvolvimento. Entre as causas 
de incapacidade em todo o mundo, estão: Acidentes: particularmente acidentes domésticos, totalizando 
um mínimo de 20 milhões por ano, deixando 110.000 pessoas com deficiências permanentes; Acidentes 
de Trânsito:  Mais  de  10 milhões  feridos  por  ano,  muitas  vezes  gravemente,  com conseqüências  que 
incluem amputações, ferimentos cerebrais, paraplegia e quadriplegia; Doenças incapacitantes ainda são 
freqüentes: por exemplo, vinte milhões de pessoas têm Hanseníase. Incapacidades ligadas à subnutrição 
são muito comuns em países em desenvolvimento. Para citar só um exemplo, 250.000 crianças por ano 
tornam-se cegas por causa de deficiência crônica de vitaminas; Doenças mentais: segundo a Organização 
Mundial  de Saúde (OMS) uma em cada dez pessoas sofrerá durante sua vida uma forma de doença 
mental. Um em cada quatro de todos os leitos hospitalares do mundo são ocupados por pacientes com 
doença mental; Cegueira: aproximadamente 10 a 15 milhões de pessoas no mundo; Audição: 70 milhões 
de  pessoas  sofrem  de  uma  deficiência  significativa  de  audição;  Paralisia  cerebral:  15  milhões; 
Epilépticos:  15  milhões;  Doenças  cardiovasculares:  particularmente  no  mundo  desenvolvido; 
Incapacitados de guerra: o trágico e crescente resultado dos conflitos deste século.
27 A proteção Constitucional das pessoas portadoras de deficiência, página.
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direito  à  quebra  da  igualdade,  em  situações  das  quais  participe  com pessoas  sem 

deficiência. Assim sendo, o princípio da igualdade incidirá, permitindo a quebra da  

isonomia  e  protegendo  a  pessoa  portadora  de  deficiência,  desde  que  a  situação  

logicamente o autorize.”

Nesse  sentido,  existem  situações  que,  apesar  de  aparentemente 

privilegiarem  os  portadores  de  deficiência  com  a  quebra  da  igualdade,  apresentam 

autorização lógica para tanto. Finalizando, o autor explica que:

“Da  mesma  forma,  a  igualdade  será  aplicada  para  impedir  que  a 

deficiência sirva de quebra do princípio isonômico, sem logicidade para tal descrímen.  

Trata-se, na realidade, da aplicação inversa do mesmo princípio acima enunciado. O  

candidato a concurso público portador de deficiência de locomoção, por exemplo, não  

pode ser vetado, apenas e tão-somente,  em virtude de sua deficiência.  Há de haver  

correlação lógica entre o cargo pretendido e a incapacidade. A igualdade, portanto,  

deve ser aplicada”.

A importância  do assunto foi  positivada com o texto da Constituição de 

1988. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil 

como Estado Democrático de Direito, só será admitida como realidade com a efetiva 

inclusão social  dos  portadores  de deficiência.  Para  tanto,  é  necessário  o  repúdio  às 

práticas que exponham o homem, o coloquem em posição de desigualdade perante os 

demais, o desconsiderem como pessoa, ou o privem dos meios necessários à sua própria 

manutenção. 

Para  a  efetiva  concretização  das  disposições  constitucionais  e 

infraconstitucionais  que  viabilizam  a  inclusão  social  das  pessoas  portadoras  de 

deficiência, alguns conceitos de direito privado, em especial do direito civil devem ser 

considerados.

3. CAPACIDADE E INCAPACIDADE JURÍDICA.

“Todos têm tanto ou mais direito ao respeito quanto mais se encontram em estado de  

fragilidade. Este respeito estende-se precisamente às pessoas em situação limite ou de 

marginalidade, incapazes ou menos capazes de exercer a sua autonomia e a sua 

consciência.”

(Comité Consultivo Nacional Francês de Ética das Ciências da Vida e da saúde – 

1989)
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Personalidade  é  a  aptidão  para  ser  sujeito  de  direitos  e  obrigações. 

Sujeitos de direitos são as pessoas: natural ou física e jurídica.

“Todo sujeito de direito é necessariamente titular  de facto de relações 

jurídicas.  Para  além  de  um círculo  mínimo  de  direitos  patrimoniais,  que  pode  ser 

extremamente reduzido, mas que só teoricamente pode faltar de todo em todo, o sujeito 

de direito é necessariamente titular, pelo facto de ser pessoa, de um círculo de direitos 

de personalidade”.28

Para  Manuel  de  Andrade,  citado  por  Carlos  Alberto  Mota  Pinto, 

“personalidade é a idoneidade ou aptidão para receber – para ser centro da imputação 

deles – efeitos jurídicos (constituição, modificação ou extinção de relações jurídicas)”.29

Ao  conceito  de  personalidade  é  inerente  a  capacidade  jurídica,  e, 

portanto, pode ser afirmado que a pessoa é capaz de direitos e obrigações, e exercer por 

si, ou por outrem, atos da vida civil.

A capacidade completa a personalidade. Enquanto esta é a qualidade para 

ser  sujeito  de  direitos  e  obrigações,  aquela  se  refere  ao  exercício  desses  direitos  e 

cumprimento dessas obrigações: se pelo próprio titular ou por outrem.

“A capacidade, evidentemente, completa a personalidade, pois, se o ser 

humano  não  tivesse  condições  de  adquirir  direitos,  o  sistema  jurídico  seria  sem 

sentido.”30

“Toda pessoa humana impõe a sua titularidade em direitos e obrigações, 

exige  seja  reconhecida  como  a  razão  de  ser  do  ordenamento  jurídico.  Essa 

‘susceptibilidade de se ser, em concreto, titular de direitos e deveres e, sendo inerente à 

personalidade  jurídica,  é,  por  conseguinte,  reconhecida  a  todo  ser  humano 

independentemente  da  sua  idade  e  das  suas  qualidades  e  faculdades.  (...)  E  o  seu 

reconhecimento está dependente da existência na pessoa da  capacidade natural para 

querer e entender.  Por  conseguinte,  a  capacidade  de agir  não é  igual  para todas as 

pessoas’.”31

28 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição por António Pinto Monteiro 
e Paulo Mota Pinto, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 193.
29 Idem, p. 194.
30 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado, Parte Geral, volume 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 15-16. 
31 NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. INCAPACIDADE: uma questão de proteção à pessoa humana, in 
Revista do INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, n. 18, julho-dezembro/2006, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 175. Neste trecho faz-se referência a obra de Rosa Andréa Simões 
Cândido Martins: Menoridade (in)capacidade e cuidado parental, Dissertação de Mestrado apresentada 
na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra: 2003, p., 43.
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É denominada  capacidade de direito a aptidão que toda pessoa tem de 

ser  sujeito  de  direitos  e  de  deveres.  Mas  nem  todas  as  pessoas  são  detentoras  da 

capacidade de fato, ou seja, nem todas as pessoas podem praticar pessoalmente os atos 

da  vida  civil,  necessitando  a  intervenção  de  um  terceiro,  pela  assistência  ou 

representação.

Essa intervenção é estabelecida para proteção das pessoas e como forma 

de concretização do princípio da igualdade, constitucionalmente previsto.

As pessoas que não têm capacidade de fato são chamadas de incapazes. 

O legislador adotou um critério objetivo para estabelecer a capacidade jurídica: a idade 

e a saúde metal. Portanto, incapacidade é um conceito jurídico.

“Todas as pessoas, de forma geral e abstrata, sem qualquer distinção, ao 

completarem  dezoito  anos  tornam-se  capazes.  A  lei  estabelece  um  grau  de 

desenvolvimento presumido. Sendo assim a determinação da lei baseou-se em estudos e 

pesquisas, e estabeleceu um momento da vida da pessoa, em que a maioria, atinge um 

grau  de  desenvolvimento  físico,  intelectual  e  moral,  e  acumulou  uma  relativa 

experiência de vida, de forma a poder administrar sua autonomia.”32 

O Código Civil Brasileiro estabelece em seu artigo 5º que a menoridade 

cessa aos dezoito anos completos. Nesta disposição temos o término da incapacidade 

em razão da idade.

Nos artigos 3º e 4º do Código Civil33 encontram-se as disposições sobre a 

incapacidade  absoluta  e  a  incapacidade  relativa,  respectivamente.  Essas  são 

determinadas por situações que envolvem a falta de discernimento.

Ensina Carlos Alberto da Mota Pinto34 ao falar sobre capacidade de fato: 

“Devem estar  desprovidas  de  capacidade  de  exercício  as  pessoas  que,  por  falta  de 

experiência mediana, por anomalia ou defeito de caráter, não possam determinar com 

normal  esclarecimento  ou  liberdade  interior  os  seus  interesses.  Daí  que  a  lei  tenha 

fixado  taxativamente  certas  situações  em  que,  pelos  fundamentos  apontados,  se 

verificam incapacidades de exercício”.

32 NUNES, Lydia Neves Bastos Telles. Ob. Cit., p. 177.
33 Art. 3º: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de 
dezesseis  anos;  II  –  os  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tiverem  o  necessário 
discernimento para a prática desses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir 
sua vontade.”  Art. 4º: “São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os 
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 
por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III – os excepcionais, sem desenvolvimento 
mental completo; IV – os pródigos.”
34 Ob. Cit. p. 196.
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Sendo  a  incapacidade  uma  situação  excepcional  só  existirá  quando 

legalmente prevista, e judicialmente declarada. Salvo quando tratar-se de incapacidade 

por questão de idade. Neste caso, basta a certidão de nascimento para a comprovação da 

situação excepcional de incapacidade.

A incapacidade, tanto em razão da idade como da saúde, comporta graus. 

Isto quer dizer, que nem todos os menores incapazes são completamente imaturos e sem 

discernimento. E os maiores incapazes, da mesma forma, dependendo da circunstância 

que ocasiona a incapacidade, têm mais ou menos discernimento a respeito dos seus 

interesses (patrimoniais ou pessoais).

Em  razão  da  idade,  os  ordenamentos  jurídicos  sistematizam  uma 

graduação da incapacidade. No Brasil, o Código Civil classifica os menores de idade 

em: relativa e absolutamente incapazes. 

Até os 16 anos as pessoas são consideradas absolutamente incapazes e, 

dos 16 aos 18 anos são relativamente incapazes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece uma 

divisão para os menores de idade, dispõe em seu artigo 2º: “Considera-se criança, para 

os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela  

entre doze e dezoito anos de idade”.

Esta “divisão” estabelecida para os menores incapazes deve-se ao fato do 

desenvolvimento da personalidade, o amadurecimento intelectual das pessoas ao longo 

dos anos. Tanto assim que, ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, encontra-se 

disposição que prevê a consideração que se dará a manifestação “de adotando maior de 

doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento” (grifou-se)35.

O  respeito  ao  desenvolvimento  das  pessoas  e  a  sua  capacidade  de 

discernimento não é reconhecido somente no ordenamento jurídico brasileiro. Vários 

são os sistemas que adotam uma graduação da incapacidade em razão da idade.

Quando  a  incapacidade  referir-se  as  pessoas  maiores  a  circunstância 

determinante  estará  relacionada  a  saúde,  capacidade  de  discernimento  e  lucidez.  A 

sentença que declarar a incapacidade determinará os seus limites.

O magistrado, com fundamento no laudo pericial e ainda, na entrevista 

pessoal que deve manter com o interditando, analisará a capacidade de discernimento e 

indicará quais os atos que poderão ser praticados sem estar devidamente assistido ou 

representado. 

35 Art. 45, § 2º ECA (Lei nº 8.069/90.
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Em razão disso afirma-se:  incapacidade é  uma questão jurídica  e  não 

médica.

O perito médico participará da ação de interdição e dará os subsídios para 

que o juiz possa determinar a interdição, e os limites de atuação do curador.

O instituto da incapacidade é estabelecido com a finalidade de proteger 

as pessoas com pouco, ou nenhum discernimento, para entender e querer.

Tendo em vista que o incapaz não pode agir por si na defesa de seus 

interesses, a concretização do princípio da igualdade impõe que, diante da incapacidade, 

seja aquele titular assistido ou representado, na forma da lei.

4. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.

A capacidade e incapacidade são institutos relacionados aos direitos das 

pessoas  portadoras  de deficiência.  Não pode ser  afirmado categoricamente  que toda 

pessoa portadora de deficiência é incapaz, juridicamente considerada. 

No item anterior demonstrou-se brevemente que a incapacidade jurídica 

está  relacionada  a  falta  de discernimento  e  lucidez para  entender  e  querer,  ou seja, 

impossibilidade de manifestar a vontade conforme a realidade.

Para  que  se  afirme  que  a  pessoa  portadora  de  deficiência  é  incapaz, 

deverá a mesma ser submetida ao regular processo de interdição, se for maior de dezoito 

anos. Como já explicado, a incapacidade somente poderá ser reconhecida judicialmente, 

tendo em vista que a regra é a capacidade. 

Importante  para  prosseguir  na  exposição  a  explicação  de  alguns 

conceitos.

Pessoas portadoras de deficiência são aquelas que em razão de problemas 

de  saúde  não  têm o  desenvolvimento  físico  e/ou  intelectual  completo,  tendo  como 

conseqüência a falta ou diminuição de lucidez e discernimento para querer e entender.

Considera-se deficiência a perda ou anormalidade de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 

de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano.36

Maria Elisa Gonzalez Manso37 ensina que: “A deficiência permanente é 

aquela  que  não permite  recuperação  ou  alteração  apesar  do  aparecimento  de  novos 

tratamentos, por já ter corrido tempo suficiente para a sua consolidação”.
36 Art. 3º do Decreto 3.298 de dezembro de 1999, o qual regulamentou a Lei nº 7.853/1989.
37 Os portadores de necessidades especiais e o novo Código Civil,  in Jus Navigandi,  www.jus.com.br, 
acesso em 24/09/2007.
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Ainda  no  artigo  3º  do  Decreto  Federal  nº  3.298/99  encontram-se  as 

seguintes definições: incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social,  com necessidade de equipamentos,  adaptações,  meios  ou recursos 

especiais  para  que  a  pessoa  portadora  de  deficiência  possa  receber  ou  transmitir 

informações  necessárias  ao  seu  bem-estar  pessoal  e   ao  desempenho  de  função  ou 

atividade a ser exercida.

O artigo 4º  do Decreto  nº  3.298/99 enumera as categorias  em que se 

enquadram os portadores de deficiências:a) Deficiente físico: é o portador de alteração 

completa  ou  parcial  de  um  ou  mais  segmentos  do  corpo  humano,  acarretando  o 

comprometimento da função física; b)  Deficiente  auditivo:  o  acometido  de  perda 

parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras; c) Deficiente visual: aquele que 

possui diminuição da acuidade visual, redução do campo visual ou ambas as situações; 

d)  Deficiente  mental:  aquele  cujo  funcionamento  intelectual  é  significativamente 

inferior  à  média,  sendo esta  manifestação presente  desde antes  dos  dezoito anos de 

idade  e  associada  a  limitações  em  duas  ou  mais  áreas  de  habilidades  adaptativas 

(comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e 

segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho); e) Deficiência múltipla: quando 

ocorrem associações de duas ou mais deficiências.

Diante  das  categorias  apresentadas  no  mencionado  Decreto  pode  ser 

afirmado que em princípio, estaria sujeito às regras protetivas da incapacidade jurídica o 

deficiente  mental desde  que  não  tenha  o  necessário  discernimento  para  expressar 

validamente a sua vontade.

As demais deficiências apontadas: física, auditiva, visual, múltipla, por si 

só, não autorizam o pedido de interdição (processo no qual se obtém a declaração de 

incapacidade).

A surdez, a cegueira, e mesmo a velhice38, também não são causas de 

incapacidade,  que  legitimam  o  pedido  de  interdição,  salvo  se  impedirem  a  lúcida 

manifestação de vontade.

Quanto a idade assim se manifesta Pietro Perlingieri ao tratar da questão 

do idoso auto-suficiente e inábil: “A idade não pode ser um aspecto incidente sobre o 

status personae. A idade, não importa se menor, madura ou senil, não incide de per si, 

sobre a aptidão a titularidade das situações subjetivas. O seu efetivo exercício pode ser 
38 O legislador fixou idade para a capacidade, ou seja,  aos dezoito anos completos a pessoa atinge a 
maioridade civil e é considerada capaz. Mas não existe limite máximo de capacidade.   Não  importa  qual 
seja a idade, será capaz aquela pessoa que tiver discernimento e lucidez.
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limitado, ou em parte excluído, não a partir de predeterminadas, abstratas, rígidas e, as 

vezes, arbitrárias avaliações ligadas as diversas fases da vida, mas, sim, com base na 

correlação,  a  ser  avaliada  atentamente,  entre  a  natureza  do  interesse  no  qual  se 

substancia a concreta situação e a capacidade intelectiva e volitiva. Deve-se verificar a 

real capacidade de efetuar e de realizar as escolhas e os comportamentos correlatos as 

situações subjetivas interessadas. Fundamental é distinguir o idoso auto-suficiente do 

idoso  em  condições  de  handicap.  Para  o  primeiro  não  se  justificam  limitações  da 

capacidade de agir fundadas exclusivamente em razões da idade; as limitações podem 

ser entendidas como legitimas quando faltar a aptidão intelectiva e volitiva.”39

Todas as deficiências para que dêem ensejo à ação de interdição deverão 

comprometer o entendimento do seu portador.

“(...)  o  enfermo  ou  portador  de  retardo  mental  é  privado  do  livre  e 

pessoal exercício da capacidade de fato, mas não pode ser excluído da sociedade. (...) 

Cremos que essa privação deva ter caráter protetivo e não punitivo. São necessários 

meios legais  e extralegais  que busquem a inserção ou a reinserção do deficiente na 

sociedade”.40

No Código Civil encontra-se a enumeração dos casos de incapacidade, 

nos artigos 3º e 4º, anteriormente citados.  Conforme disposto na lei civil, existem dois 

graus de incapacidade de exercício: a incapacidade absoluta (artigo 3º) e a incapacidade 

relativa (art. 4º). Podendo ser afirmado que a incapacidade termina quando desaparecem 

as razões determinantes da sua declaração.

“Quanto à doença, o Código Civil, no art. 3º, refere-se, especificamente, 

à enfermidade ou deficiência mental, e, no art. 4º, à prodigalidade, que não é doença 

mas defeito de vontade, como determinantes da variação da capacidade de fato. Pródigo 

é o indivíduo com tendência para dissipar o seu patrimônio.”41

A  lei  civil  não  se  refere  especificamente  as  pessoas  portadoras  de 

deficiência, mas de modo geral, regula a proteção para aqueles que sozinhos não podem 

praticar  os  atos  na  vida  civil.  O  Código  de  1916  já  trazia  no  seu  corpo  a  mesma 

proteção.  As  alterações  havidas  dizem  respeito  tão  somente  a  denominação  das 

incapacidades. Pode-se mencionar como inovação, a possibilidade que o enfermo ou 

39 Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil constitucional, Tradução de Maria Cristina de 
cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 167.
40 LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado, Parte Geral, volume 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 18.
41 AMARAL, Francisco. Direito Civil – Introdução, 6ª edição, revista, atualizada e aumentada de acordo 
com o novo Código Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 230.
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portador de deficiência física tem de, por si próprio, requerer a curatela de todos ou 

parte de seus bens.42

5. INCLUSÃO SOCIAL: NOSSA RESPONSABILIDADE

“Eu  aprendi  a  sentir  junto  com  os  pacientes  como  é  gratificante  

recompor a ruptura inesperada de um processo biológico concebido para não falhar.  

Eis  aí  o  mistério  que  a  Ciência  explica,  mas  a  mente  daqueles  afetados  não  

compreende. Reparar uma fissura é o mesmo que intervir psicologicamente em toda 

uma família. Por isso, o profissional que tem a missão de esculpir sorrisos é o mesmo  

profissional que esculpe comportamentos. É o mesmo profissional que molda sonhos.  

(...)  Temos uma equipe multidisciplinar  formada por centenas de profissionais  que,  

trabalhando em conjunto, tentam devolver as crianças fissuradas o que a natureza não  

lhes concedeu. (...) Devemos trabalhar para reintegrar nossos pacientes na sociedade,  

para que eles possam trabalhar, constituir famílias e ser felizes. Não devemos esquecer  

que  nossa  missão  é  reabilitar!”(José  Alberto  de  Souza  Freitas  [Gastão]  – 

Superintendente do HRAC/USP)

O estudo da incapacidade jurídica, conforme previsto no Código Civil de 

2002,  e  toda  legislação  vigente  que  dá  enfoque  especial  às  pessoas  portadoras  de 

necessidades especiais,  buscam a concretização do princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Nossa  comunidade acadêmica  tem desenvolvido Projetos  que visam a 

inclusão e integração das pessoas portadoras de necessidades especiais.  Em parceria 

com o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 

Paulo,  o  Centrinho,  tem sido  desenvolvida  parte  desses  Projetos.  O  “Centrinho”  é 

especializado  no  estudo  e  tratamento  das  anomalias  do  crânio  e  da  face,  tratando 

também  das  malformações  das  extremidades,  de  síndromes  associadas,  desenvolve 

também pesquisas e oferece tratamento na área de deficiência auditiva. Sua missão é 

reabilitar  seus pacientes,  de modo integral,  e habilitá-los ao convívio normal  com a 

sociedade,  livrando-os  do  preconceito  e  da  discriminação.  Promover  o  acesso  dos 

pacientes aos benefícios que conferem dignidade social e bem-estar.43 

42 Artigo 1.789 CC: “A requerimento do enfermo ou portador de deficiência física, ou, na impossibilidade  
de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se refere o artigo 1.768, dar-se-lhe-á curador para cuidar de  
todos ou alguns de seus negócios ou bens.”
43 Folder:  “Com sua  emenda  parlamentar,  V.  Excelência  será  um parceiro  do  sorriso”,  Hospital  de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo.
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Todas as pessoas que possuem qualquer espécie de limitação, seja física 

ou  intelectual,  são  consideradas  “portadoras  de  deficiência”,  sendo  merecedoras  de 

atenção especial por determinação constitucional, em respeito ao princípio da igualdade 

que impõe tratamento especial na medida das desigualdades.

A  preocupação  do  legislador  constituinte  foi  integrar  socialmente  as 

pessoas  portadoras  de  deficiência,  instituindo,  além  dos  mecanismos  até  agora 

mencionados, ainda que superficialmente, outros que envolvem a atuação do Ministério 

Público.

Dentre  outras  ações  de  apoio  a  pessoa  portadora  de  necessidades 

especiais, a Lei nº. 7.853/198944 atribui ao Ministério Público legitimidade para propor 

ações civis públicas destinadas a proteção de interesses coletivos ou difusos, e, ainda, 

intervindo, obrigatoriamente,  nas ações públicas, coletivas ou individuais,  em que se 

discutem interesses relacionados a deficiência das pessoas, e, ainda, tendo competência 

para instaurar,  sob sua presidência, inquérito civil,  ou requisitar,  de qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no 

prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis.

Todos  os  setores  da  sociedade  nacional  devem  estar  atentos  as 

necessidades e ao tratamento especial que deve ser dispensado as pessoas portadoras de 

deficiência.  Esta  é  uma  atenção  que  respeita  os  objetivos  traçados  de  inclusão  e 

integração social. 

Recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo vaga para 

deficientes  em  concurso  público  comprova  todo  o  empenho  que  se  faz  para 

materialização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: “O Tribunal, 

por maioria, indeferiu mandado de segurança impetrado contra decisão do Plenário do 

Conselho  Nacional  de  Justiça  –  CNJ  que  julgara  improcedente  Procedimento  de 

Controle Administrativo e convalidara Edital do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Território – TJDFT, relativo ao concurso público para provimento de duas serventias 

extrajudiciais, que não contemplara reserva de vagas aos deficientes físicos. Entendeu-

se que se deveria conferir ao texto constitucional interpretação a preservar a premissa de 

que a regra geral é o tratamento igualitário (CF, art. 37, II), consubstanciando exceção a 

separação de vagas para um determinado segmento. Tendo em conta que, nos termos do 

44 Dispõe sobre o apoio as pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e 
dá outras providências.
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inciso  VIII  do  art.  37  da  CF  (“a  lei  reservará  percentual  dos  cargos  e  empregos  

públicos  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  definirá  os  critérios  de  sua  

admissão”), a Lei 7.853/89 estabeleceu o mínimo de cinco por cento de vagas e a Lei 

8.112/90,  o  máximo de  vinte  por  cento,  considerou-se  que  a  conclusão  de  que  um 

décimo de vaga ou mesmo quatro décimos – resultantes da aplicação dos percentuais 

legais sobre duas vagas – daria ensejo à reserva de uma delas implicaria verdadeira 

igualização.  Assim,  os  candidatos  em  geral  concorreriam  a  uma  das  vagas  e  os 

deficientes,  à  outra,  majorando-se  indevidamente  tais  percentuais  mínimo e máximo 

para cinqüenta por cento. Vencidos os Ministros Menezes Direito e Cármen Lúcia, que 

deferiam a ordem, na linha de orientação fixada pelo Tribunal no julgamento do RE 

227299/MG (DJU de 6.10.2000), no sentido de sempre dar-se concretude ao disposto no 

art. 37, VIII, da CF. MS 26310/DF, rel.   Min. Marco Aurélio, 20.9.2007.  ”

Muitas são as situações em que a aparência é de desrespeito a princípios 

constitucionais  exigindo  do  interprete  uma  apuração  cautelosa  do  caso  concreto. 

Constata-se na situação relatada na decisão acima transcrita que, rigorosamente, fez-se 

cumprir a disposição constitucional, apesar da existência de entendimento em sentido 

contrário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O respeito à dignidade da pessoa humana exige de todos integrantes do 

Executivo,  Legislativo e Judiciário,  e sociedade em geral,  esforços no sentido de se 

fazer cumprir as disposições constitucionais.

É responsabilidade de todos garantir as pessoas portadoras de deficiência 

o pleno exercício dos direitos inerentes à pessoa humana: o trabalho,  a educação,  a 

saúde,  para  citar  alguns  deles.  Esse  exercício  irá  proporcionar  a  completa  inclusão 

social.  Lembrando  Boaventura  de  Souza  Santos:  “Temos  o  direito  a  sermos  iguais 

quando  a  diferença  nos  inferioriza;  temos  o  direito  a  sermos  diferentes,  quando  a 

igualdade nos descaracteriza”.
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RESUMO 

O presente trabalho é uma parte da pesquisa sobre o problema: “Como deve se dar o 

Controle Social para a concretização  do direito fundamental à educação na construção de 

um Estado Democrático de Direito?” objeto de minha dissertação do mestrado em  

Direito. Este ensaio traduz uma reflexão sobre o Controle Social e seus entraves, a partir 

da compreensão fundada em um breve enquadramento histórico do espaço público no 

Brasil e como vem se dando a participação social no Estado brasileiro. Objetivei 

enumerar alguns encaminhamentos práticos para maior efetividade deste que passou a 

representar o mais estratégico instrumento de exercício da democracia neste país: O 

Controle Social. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

CONTROLE SOCIAL; DEMOCRACIA; ESPAÇO PÚBLICO; PARTICIPAÇÃO; 

EDUCAÇÃO 

 

ABSTRACT 

The work presented here is a part of a research about the problem:   "How must the social 

control be for the concretization of the fundamental right to education in the construction 

of a Democratic Rule of Law’s State?" which is the subject of my Master's Thesis in 

Law. This essay brings a reflection about social control and its barriers, deriving from the 

comprehension founded upon a brief historical framing of the Brazilian public space and 
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how the social participation of the Brazilian state has been occurring. The objective was 

to enumerate some of the practical ways to increase the effectiveness of what has become 

the most strategic instrument of democracy exercise in this country: the Social Control.  
  

KEYWORDS 

SOCIAL CONTROL; DEMOCRACY; PUBLIC SPACE; PARTICIPATION; 

EDUCATION 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Objetivando lançar luz sobre um tema tão discutido quanto incompreendido, este 

trabalho se propõe a tratar da realidade do Controle Social e seus percalços de um Estado 

formalmente constituído como Democrático de Direito, portanto pós-moderno, por uma 

sociedade ainda vivenciando uma fase de pré-modernidade. Faz uma incursão sobre a 

construção de um espaço público democrático e referência à atuação dos conselhos 

gestores de políticas públicas na área da Educação, bem como ao Ministério Público 

como agente de Controle Social.  

 

Colocando-se em relevo o Capítulo II, do Título II, da Constituição Federal que trata dos 

Direitos Sociais, verifica-se que todo ele é permeado pelo princípio da participação 

comunitária, claramente expresso através de artigos como o  205 e 225.  

Assim sendo, determina a Carta Magna que a democracia participativa nela insculpida 

deve suplantar a democracia meramente representativa, a participação apenas formal, 

possibilitando a participação real e efetiva da sociedade organizada na dimensão estatal, 

para que aquela tenha a possibilidade de impulsionar a concretização dos direitos 

humanos, mormente os expressamente garantidos em seu texto.  

 

Nessa cadência a lição subscrita: 

 
A democracia é uma ordem construída onde as leis, as normas e as 
instituições são criadas pelas mesmas pessoas que vão cumprir e 
proteger. A democracia é uma ordem auto-fundada. A auto-fundação 
da democracia supõe que é a sociedade quem funda quem constrói o 
“Público”. Quando a sociedade civil se organiza, quando os indivíduos 
se constituem em sujeitos sociais, buscam que o “Público” reflita a 
comunidade e a sociedade civil. Quando isso ocorre, vêem seus 
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interesses representados no “todo geral”, no Estado e a ação pública é 
apoiada pela sociedade e se torna transparente.1

 

Nessa esteira observa-se que ainda que a Constituição vigente tenha alçado a categoria de 

princípio a prevalência dos direito humanos e seja conhecida como Constituição Cidadã, 

em especial, pela expressa previsão da abertura do Estado à participação democrática, o 

controle social das políticas públicas, via obrigatória onde deverá transitar a 

concretização destes direitos, ainda não acontece na dimensão em que deveria.  

A participação social ainda é um espaço em construção, e o prejuízo de sua ineficiência é 

claramente apreendido por Fiorillo e Rodrigues (1999, p. 143) ao elucidarem que [...] o 

princípio da participação implica não um aconselhamento, mas um dever da coletividade, 

justamente porque o que resulta dessa omissão participativa é um prejuízo a ser 

suportado pela própria coletividade.  

 

Do conhecimento da realidade da atuação destes conselhos gestores na área da educação 

observa-se a violência simbólica2 com que agem os gestores públicos, ocultando 

informações relevantes de forma direta ou através de informações que por sua roupagem 

técnica tornam-se intraduzíveis pelo vulgo, ou seja, pelos componentes dos conselhos 

que não possuem qualquer conhecimento específico ou técnico na análise dos dados 

fornecidos/ocultados.   

 

O que se verifica nos espaços públicos de participação popular é um total 

desconhecimento da importância, bem como o descrédito na finalidade desta 

participação. Não raro constata-se serem os conselhos gestores de políticas públicas 

desmotivados, e em sua maioria, desrespeitados pelo poder público que se mostra 

impermeável a esta participação, insistindo em não colaborar na estruturação adequada 

destes órgãos colegiados, nos moldes de um liberalismo que se julgava ultrapassado com 

a instituição de um Estado Democrático de Direito.  

 

Submersos aos problemas acima elencados que nos foram revelados através de nossa 

atuação  no CAPE – Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 

Educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santos,  buscamos emergir através 
                                                           
1TORO A., José Bernardo; WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mobilização social: um modo de construir a 
democracia e a participação. UNICEF-Brasil, 1996. 
2 O conceito de violência simbólica foi criado pelo pensador francês Pierre Bourdieu para descrever o 
processo pelo qual a classe que domina economicamente impõe sua cultura aos dominados. 

  6728



 

da pesquisa científica que vem nos estribando  com o conhecimento de novos problemas 

e na formulação de alguns encaminhamentos práticos como possíveis respostas aos 

iniciais. 

 

Ante o exposto, ousamos tratar neste trabalho da realidade do Controle Social na atual 

conjuntura do Estado brasileiro, naturalizada, ou seja, estabelecida como imutável, 

quando é antinatural, artificial e modificável pela mágica da convergência de vontades e 

ações no mesmo sentido, o de construir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, 

da CF). 
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2 BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO NO 

BRASIL  

 

Em contraste com as etnias tribais que sobreviveram 

algum tempo a seu lado, a sociedade colonial nascente, 

bizarra e precária, era e atuava como rebento ultramarino 

da civilização européia, em sua versão portuguesa. (Darcy 

Ribeiro) 

 

 O Estado brasileiro tem sido historicamente mínimo e fraco, de presença aleatória, 

inconstante na aplicação do direito e, casuístico na feitura, aplicação e execução das leis, 

conforme bem retratado por José Reinaldo de Lima Lopes3. 

 

Objetivando desmitificar o senso comum de que o Estado brasileiro é forte em 

contraposição a nossa sociedade fraca, quando na verdade é autoritário porque 

imprevisível, eis que apropriado por grupos de interesses e por ser constantemente objeto 

de negociação, esclarece o autor que o Brasil, ainda colônia, se guiava pela mesma lógica 

de seu Estado colonizador, onde, diferentemente do que já ocorria nos Estados que 

haviam vivenciado a experiência revolucionária do séc. XIX, a distinção entre público e 

privado ainda não alcançara a proposta de Locke, qual seja, ao espaço das ruas, cumpria 

ao soberano manter a ordem, em oposição ao espaço privado, o das associações 

voluntárias como a família, associação de produtores e igreja. 

 

Naquele Brasil colônia eram exatamente os recursos privados (nascimento,  poder, 

prestigio, etc.) que habilitavam os aspirantes a funções públicas. Nessa esteira, sustenta o 

autor, a debilidade do Estado brasileiro se põe em relevo quando este teve que se valer 

dos poderes privados para a constituição do poder na esfera local em cidades e províncias 

fora da corte, o que dificultou o surgimento de um interesse estatal distinto dos interesses 

privados locais.  

 

Relembra o professor José Reinaldo, que em sua Carta a respeito da tolerância John 

Locke cuida, uma vez mais, da distinção entre espaço público do privado, asseverando 

                                                           
3 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos sociais teoria e prática. São Paulo: Editora Método, 2006. 
p.105. 
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que a sociedade pré-moderna não fazia tais distinções. Observa o autor, 

fundamentadamente, que a hodierna estrutura social brasileira, tem dificuldades em 

moldar-se ao padrão moderno de distinção entre público e privado. 

Também o sistema pré-moderno de sociedade e de direito tinha a sua forma de igualdade 

que assumidamente não se pretendia universal. Era estabelecido que as diferenças 

(nascimento, educação, habilidades, etc.) existentes entre os homens correspondiam às 

diferenças jurídicas e de pertença a distintos grupos. O que contava neste sistema não era 

a igualdade básica dos homens, e sim as desigualdades concretas que justificavam as 

posições diferentes. E assim funcionava toda interação social, de modo hierarquizado e 

segregado, sendo vedados certas trocas e contatos como casamentos inter-raciais ou 

inter-religiosos. 

 

A idéia de que o direito não deveria consolidar as diferenças de fato e sim, aboli-las, veio 

com as idéias iluministas das revoluções dos séculos XIII e XIX, que instituíram a 

igualdade universal, mas desde o período pós-colonial, o Brasil já dava mostras de sua 

dificuldade de instituir e incorporar esta igualdade universal, ao tratar juridicamente dos 

índios e escravos, valendo-se de estratégias como justificar o tratamento diferenciado em 

nome de um cuidado paternal ou simplesmente ignorar os dois grupos. 

 

O avanço, portanto, das idéias iluministas de igualdade entre os homens ao se estabelecer 

como direito posto nestas paragens, não induz ao raciocínio lógico de transformação 

imediata de uma cultura que aceitava as desigualdades e mantinha um regime 

escravocrata. O confronto permanente entre a igualdade no direito e as desigualdades no 

mundo da vida, determinam ao jurista conviver com este duplo padrão normativo, uma 

dupla moral.  

 

Ante o exposto, infere o professor José Reinaldo que as desigualdades foram 

incorporadas na interação social brasileira. Mais do que aceitas pelos juristas e 

legitimadas pelo sistema jurídico, a aceitação da desigualdade contaminou toda a 

estrutura social, transformando-se em um entrave à percepção da universalidade dos 

direitos, passando estes a serem considerados privilégios e, uma vez incorporada 

normativamente, a desigualdade se traduz em óbice à aplicação universal e impessoal da 

lei. 
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Muito embora aponte o autor o nascedouro da ausência de impessoalidade no trato da 

coisa pública e a confusão ainda hoje cultuada entre direitos e privilégios nesta fase, 

desde o Brasil colônia verifica-se a preponderância do interesse privado sobre o público 

quando a distribuição das funções públicas já se dava com base em recursos pessoais de 

nascimento, prestígio ou poder. Desde aí se vê, no dizer de Andrew Arato e Jean Cohen4 

jogar fora o bebê com a água do banho... 

 

2.1  Da cultura do privilégio 

 

Em um valiosíssimo ensaio onde busca a compreensão da intricada teia de relações que 

forma o universo brasileiro, Roberto Damatta esclarece5: 

 

Trata-se. Conforme afirmei uma vez, de um sistema que relaciona 
de modo intrigante a igualdade superficial e dada em códigos 
jurídicos de inspiração externa e geralmente divorciados da nossa 
prática social. Com um esqueleto hierárquico, recusando-se a 
tomar um desses códigos como exclusivo e dominante, e 
preferindo sempre a relação entre os dois. 

 

Com a observação e clareza própria dos grandes mestres o autor explica o porquê de no 

Brasil ser tão popular a expressão “tudo tem um outro lado”, vez que qualquer  

acontecimento pode ser visto sob três lentes: a do código da casa – que é contrário ao 

individualismo e ao progresso, às mudanças, à economia; a do código da rua – que está 

aberto ao progresso individualista, ao legalismo jurídico e ao mercado; e por fim, a do 

código do outro mundo – que  tenta sintetizar os outros dois, enaltecendo a renúncia do 

mundo, não sendo, ao menos teoricamente, qualquer deles exclusivo ou hegemônico. 

 

No caso brasileiro, uma vez mais, cabe o dito popular “na prática a teoria é outra”, pois, 

de acordo com o seguimento ou categoria social a que pertença a pessoa, um desses 

códigos poderá ter hegemonia sobre o outro. Assim, nas camadas dominadas a tendência 

é ver o mundo sob as lentes e a linguagem da casa. O discurso produzido é sempre 

moralizante, onde os atores em conflito (empregados e patrões) estão na maioria das 

vezes em oposição complementar. Seu ponto de vista é sempre “humilde” e equilibrado. 

Nesta perspectiva, onde a casa e sua ética são a única lente, o único código de visão da 

                                                           
4 AVRITZER, Leonardo.  Sociedade civil e democratização Coord. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.p.163.  
5 DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. p. 50. 
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sociedade, ela tende a ser tomada como um discurso pré-político ou politicamente 

alienado. Mas é um quadro com as mesmas cores da construção populista, ou seja, 

fundados numa facção (a grande maioria) da sociedade brasileira que vê o mundo sempre 

como um assunto de preferências, laços de simpatia, lealdades pessoais, compensações, 

complementaridades e bondades (ou maldades). 

Paradoxalmente, é o papel de cidadão que transparece nos anseios da população.O papel 

de cidadão, com direitos iguais aos de todos os outros homens, sem a consciência de que 

no papel de cidadão deve-se aprender a ser universal, abandonar as complementaridades, 

deixar de lado as características pessoais (ser uma jovem senhora, com nome de família e 

determinada profissão). Deve-se deixar de ter preferências e singularidades, padrinhos e 

afilhados, para tornar-se entidade geral, abstrata, com dignidade e sobretudo, igualdade, 

submetendo-se às mesmas leis, regras e filas.  

 

Nesse sentido, a sociedade onde o cidadão é a unidade social básica e a cidadania é um 

papel universal que contamina todos os demais papéis sociais, abre caminho para a 

possibilidade das pessoas se entenderem como indivíduos6, de liquidar com os 

privilégios, com a conhecida resistência historicamente enraizada na cultura brasileira, e 

em especial nos gestores públicos, de se submeterem às regras gerais e  abandonarem a 

prática do “sabe com quem está falando” e, via de conseqüência, construção de espaços 

públicos  realmente democráticos que possibilitem a efetivação do controle social, repise-

se, o mais estratégico instrumento de exercício da cidadania. 

 

Somando-se às lições de Faoro7, inarredável a conclusão de que tal cultura do privilégio 

nos remete diretamente à prática do  patrimonialismo. Numa sociedade patrimonialista, o 

poder pessoal é o soberano, enquanto que o favoritismo  é o meio eleito de ascensão 

social. Neste contexto, o sistema jurídico é o veículo do poder particular e do privilégio, 

em detrimento da igualdade e da universalidade. Assim sendo, num Estado 

Patrimonialista não se distingue claramente os limites do público e do privado. Ele é 

imune ao controle popular ou democrático, “floresce e engorda”...”acumulando fortunas 

devidas ao favor”. 

 

                                                           
6 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1997. p.232 
7 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed.rev. São Paulo: 
Globo, 2001. 
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Seguindo-se a tese de Faoro, altos funcionários aliados ao patronato político compõem 

juntos uma verdadeira máquina político-administrativa,  entendem a coisa pública como 

extensão do seu patrimônio pessoal e, habilmente, se colocam fora do controle geral da 

sociedade ou imune a ele. Se este raciocínio extrai da verdade a sua essência não é o 

caso, o que está em causa é a similitude que por vezes se verifica entre os estudos do 

historiador brasileiro e o quadro que se nos apresenta na relação entre controle social x 

gestores públicos.
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3 A REALIDADE DO CONTROLE SOCIAL 

 

O conceito de Controle Social tem sido utilizado em contextos teóricos e metodológicos 

heterogêneos pelos mais diversos autores, e não se pretende, com os limitados tentáculos 

deste ensaio, alcançar todas as vertentes deste conceito levantadas pelos estudiosos, sem 

embargo de aguçar a curiosidade do leitor para navegar nesses mares. 

 

Objetivando lançar luz sobre o tema, importa conhecer os momentos seminais do 

conceito do controle social que, embora indiretamente, está presente nas obras dos 

clássicos da filosofia política que abordaram os temas do Estado, do poder, do 

fundamento do direito de mandar, a partir da relação entre o agir individual e a história e 

o agir coletivo8. 

 

Raízes remotas deste conceito podem ser encontradas nas formulações clássicas de Émile 

Durkheim (1858-1917) no que se refere ao problema da ordem e da integração social. 

Esclarece Alvarez9, que Durkheim se detém em fenômenos como o crime e a pena, que 

dizem respeito aos mecanismos empregados pela sociedade no momento em que alguém 

desobedece as normas sociais e ameaça a ordem social. 

 

Na teoria do Estado de Hobbes encontramos o conceito de Controle social, entendido 

como limitação do agir individual na sociedade. Entende o autor que o Estado se 

constitui quando os homens renunciam a fazer uso da força individual – segundo o estado 

de natureza – produtoras de anarquia, para entregarem a um poder coletivo ao qual se 

reconhece o direito de impor as próprias ordens, recorrendo, em casos extremos, também 

à força. Em suma, o fim mesmo do Estado é salvaguardar a paz, protegendo a vida dos 

indivíduos que a ele pertencem.  

 

                                                           
8 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI; Nicola;  PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília. 1992. p. 284. 
9 ALVAREZ, Marcos César. Controle social: notas em torno de uma noção polêmica. São Paulo: São 
Paulo em Perspectiva, v.18, n.01, jan./mar. 2004. p.168-176. 
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Evidente, também, no Contrato de Russeau seu interesse pelo problema da justificação 

do poder, quando critica o direito e a superioridade do mais forte, julgando-os privados 

de legitimidade10. 

Ocorre que, diante da deficiência na atuação do Estado - ausência de política de 

planejamento, do mau uso da res publica e, os reiterados ataques de toda ordem pelos 

“donos do poder”11 -  apropriou-se, o senso comum, do conceito de controle social para 

caminhar em sentido inverso do seu significado original estabelecido pela Sociologia e 

pela Psicologia (CARVALHO,1996, apud. CAMPELLO 2003, p.3), onde passou do 

conceito do processo de domínio do Estado sobre o individual, para designar formas da 

sociedade civil fiscalizar e participar das atividades próprias do Estado, transformando 

uma larga via de mão única, sem qualquer óbice ou fiscalização das cargas que nela 

trafegavam, para uma focalizada e visitada via de mão dúplice, onde cada vez mais 

condutores e pedestres se aventuram a cruzar. 

 

Fato é, que desde o nascimento do Estado brasileiro com a opção pelo império, 

diferentemente de nossos vizinhos de língua espanhola que já nasceram república,  nossa 

sociedade, representada por sua elite política que não estava madura para assumir o 

poder, delegou à força da monarquia a condução do país.  E a história se repete. 

Amadurecida a classe política veio a proclamação da república, e ainda neste processo de 

amadurecimento da democracia, a ditadura militar manteve afastada toda representação 

social, até a reconquista lenta e progressiva deste direito que formalmente se consolidou 

na Constituição Federal de 1988.  

 

De meros espectadores da condução dos destinos da nação, e em especial, dos destinos 

de sua comunidade, a sociedade vem se organizando com o desiderato de participar 

efetivamente das decisões que afetam diretamente a vida de todos, ou seja, das políticas 

públicas implementadoras dos constitucionalmente garantidos direitos sociais. 

 

A sociedade brasileira chegou a um grau de modernidade que reconhece a necessidade de 

instâncias de controle social. Os atores sociais se apercebem que a corrupção é 

inversamente proporcional ao Controle Social – quanto mais controle social, mais 

                                                           
10 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI; Nicola;  PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília. 1992. p. 284. 
11 Expressão de Raymundo Faoro. 
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fiscalização, menos oportunidade de tráfego de cargas clandestinas pelas vias dos 

recursos públicos, e a recíproca se impõe.  

 

Tal nível de consciência resultou em árduas batalhas que culminaram com a inclusão no 

texto constitucional do princípio da participação comunitária que permeia todo o 

Capítulo II, do Título II, da Constituição Federal que trata dos Direitos Sociais. Com a 

promulgação da Carta Magna, adotou-se no Estado brasileiro uma perspectiva de 

democracia representativa e participativa, onde foi incorporada a participação da 

comunidade na gestão das políticas públicas. 

 

Nessa esteira, diversos mecanismos vêm sendo implementados – orçamento 

participativo, plebiscito e iniciativa popular. Ocorre que a participação comunitária nas 

funções de planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliação de resultados das 

políticas públicas, tem requerido a institucionalização de órgão colegiados deliberativos, 

representativos da sociedade de caráter permanente, onde surgem os conselhos gestores 

de políticas públicas como espaços públicos de articulação entre o governo e a sociedade. 

 

Mas, como toda guerra e todo amor tem início numa flor, passado o período de admirar a 

beleza das pétalas, é chegada a hora de se dar conta dos espinhos... 

 

Fazendo referência à realidade do Controle social das políticas públicas na área de 

educação, num raciocínio e lógica que valem para este controle nas demais áreas de 

efetivação dos direitos sociais, verifica-se que apesar de formalmente constituído, ou 

seja, estabelecido por lei (Constituição Federal e FUNDEB12) o Controle Social ainda 

não acontece na dimensão em que deveria, o que  facilmente se explica. 

 

A nossa sociedade não tem vivência empírica no Controle social. A par de toda 

dificuldade cultural na construção de espaços públicos democráticos - como já sustentado 

na parte inicial deste ensaio -  onde possa acontecer o Controle social, e mesmo em 

decorrência desta própria dificuldade, a sociedade brasileira sempre esteve alijada dos 

centros de poder do Estado em todas as esferas. 

 

                                                           
12 BRASIL, Lei 11.494/07 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica –FUNDEB. 
art. 24, § 1º . 
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De formação paritária, os conselhos são formados de um lado por servidores públicos, ou 

seja, aptos para o exercício da função, remunerados pelos cofres públicos, atuando em 

seu horário de trabalho, e de outro, por donas de casa, professores, alunos, funcionários 

das escolas, que necessitam deixar seus afazeres habituais (o que as vezes se inviabiliza 

com o agendamento de reuniões no meio da tarde) sem qualquer remuneração, além de 

nunca terem presenciado ou vivido a experiência da democracia, eis que nasceram e se 

criaram, via de regra, sob a égide da ditadura. Como esperar a efetivação deste Controle 

Social? 

A realidade do Controle social nestas bases se dá em reuniões de conselhos que por 

vezes ocorrem em salas improvisadas ( almoxarifados, cômodos de entulhos, corredores, 

etc.)  - por falta de local específico destinado à esta finalidade - onde, por falta de 

consciência e capacitação para o desempenho da função de conselheiros, são  tratados 

temas periféricos e desimportantes, além de diversos do objetivo de planejamento e 

monitoramento das políticas públicas de educação, ou ainda, (se e quando ) são 

apresentados orçamento ou balancetes aos conselheiros, estes, na qualidade de 

representante sociais, não possuem formação mínima para decifrar as rubricas que, vistas 

cruamente, pouco esclarecem sobre a receita e aplicação dos recursos, o que aponta para 

a submissão à apreciação feita pelos representantes estatais13, na hipótese de conselhos de 

controle social dos fundos formais.  

 

Os conselheiros ao assumirem uma postura crítica sistemática e consciente a este estado 

de coisas esbarram nos nexos e laços de uma lógica pessoal que a dilui,14 sendo tachados 

de “criadores de casos” ou “invejosos.”15A conseqüência  que se observa no mundo da 

vida, são conselheiros desmotivados, porquanto, em sua maioria, desrespeitados das mais 

variadas formas pelo poder público que se mostra impermeável à participação social e 

insiste em não colaborar na estruturação adequada destes órgãos colegiados numa 

realidade naturalizada, ou seja, estabelecida como imutável, quando é antinatural, 

artificial e modificável. Mas, como? Não foi sempre assim?  

 

 

                                                           
13 DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e as verbas de educação. 1. ed. São Paulo: Xamã Editora, 2001. p. 41. 
14 DAMATTA, Roberto. A casa e a rua, Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. p. 84. 
15  Caso semelhante foi experimentado pelo Conselho de Alimentação Escolar do Estado do Espírito Santo 
no recente episódio das fraudes identificadas nas licitações na compra de merenda escolar para escolas 
estaduais. 
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4  UMA CONCLUSÃO: A MÁGICA DO CONTROLE SOCIAL  

 

A título de limitada contribuição no reduzido espaço permitido por este trabalho, sem 

embargo de futuras incursões nesta temática em estudos vindouros, bem como também 

entregue à curiosidade do leitor, aponta-se duas estratégias imprescindíveis e não 

excludentes entre si, uma de longo, outra de curto prazo. 

 

5.1. Como estratégia maior, sem a qual nenhuma outra terá vida longa, aponta-se a 

capacitação das pessoas a atuarem como cidadãos, o que só se dará através de uma 

educação pública de qualidade, com professores que ao invés de meros repetidores de 

livros, possam estar  habilitados (não só pela condição de detentores de conhecimento, 

mas também, pelas condições econômica, física e emocional) para formar cidadãos. Não 

há que se falar em ensino de qualidade com professores desprestigiados, com salários 

defasados, empregos temporários,  incompatíveis com sua condição de mestres de 

cidadania. Há que se repensar a educação pública como um todo, buscar as causas de seu 

declínio em um espaço tão curto de tempo para que se possa trabalhar nas etapas de sua 

recuperação.  

 

Paradoxalmente, a universalização do ensino  foi a maior razão do aniquilamento da 

educação pública neste país. Universalização a todo custo, sem planejamento e 

sustentado pelo estraçalhamento dos salários dos professores, redundou em abandono da 

qualidade do ensino, onde os alunos podem sair do ensino fundamental sem dominarem 

os rudimentos da leitura e escrita. Saem sem sequer terem sido incluídos.  
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A escola tem como função social formar cidadãos, isto é, construir conhecimento que 

tornem o estudante solidário, ético e participativo.16 É lugar privilegiado para o exercício 

da democracia participativa. Mas, para que a escola contribua na formação de cidadãos 

participativos, conscientes de seu papel social, é necessário que ela própria seja um 

espaço democrático, com uma gestão democrática (LDB, art. 3º, VIII).17 Assim, além da 

participação dos profissionais da educação e dos conselhos escolares na elaboração da 

proposta pedagógica da escola (LDB, art. 14, I e II), imperativo que da escolha do 

dirigente da escola participe toda a comunidade escolar, onde os planos de gestão sejam 

democraticamente discutidos, para que se possa alcançar a autonomia administrativa e 

financeira da unidade escolar, apregoada em lei. Erigida a princípio constitucional (CF, 

art. 206, VI) ao lado da igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização do 

magistério e padrão de qualidade, a gestão democrática do ensino público ainda é um 

desafio18. 

 

Como se criticar a ausência de participação nos espaços públicos  de indivíduos que não 

experimentaram qualquer prática democrática? 

 

Superando o desconhecido, os conselhos se formam por exigência legal, mas por 

exigência moral, é necessário que se forneça aos conselheiros uma formação mínima 

obrigatória para essa participação, quer em finanças públicas, quer em legislação básica 

que instrumentalize a atuação destes órgãos colegiados. Caso contrário, é floresta com 

fogo apagado em noite fria... 

 

5.2. Uma segunda estratégia a ser apontada nesta proposta de iluminar o tema do 

Controle Social, é a construção de espaços físicos de referência dos Conselhos gestores 

de políticas públicas. Espaços que dêem identidade e visibilidade social aos conselhos e, 

em especial, aos conselheiros. Visibilidade e projeção social que emoldurem a 

participação dos atores sociais na esfera pública, apresente-os à cena que se pretende 

democrática, alçando o Controle social ao patamar de importância que se espera em uma 

sociedade que se projeta igualitária. 
                                                           
16BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Conselhos Escolares: democratização 
da escola e construção da cidadania/elaboração Ignez Pinto Navarro...[et al.].  – Brasília: MEC, SEB,  
2004. v. 1, p.17. 
17 BRASIL, Lei n 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
18Fundo de Fortalecimento da Escola. Pela Justiça na Educação/Coordenação geral Afonso Armando 
Donzen...[et al].- Brasília: MEC.FUNDESCOLA, 2000. p.337. 

  6740



 

 

Estes espaços cuja denominação identifique a proposta, a exemplo de Casa da Cidadania, 

Casa dos Conselhos, etc. devem acolher os conselhos municipais, in casu os da área de 

educação, qual sejam, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

Conselho Municipal de Educação, CAE – Conselho de Alimentação Escolar (podendo 

albergar os correlatos como o conselho de Direitos da Criança e Adolescente e o Tutelar)  

para que a sociedade possa ter referência visual de espaço público de controle social, 

onde é possível se dirigir e localizar em escalas de reuniões afixadas e/ou informadas por 

um funcionário único que sirva de apoio logístico, quando necessitar comunicar suas 

angústias como usuário dos serviços públicos pertinentes, suas reclamações, bem como 

sua disponibilidade de colaboração. 

 

Exitosas experiências  de Casas de Conselhos têm acontecido em municípios do interior 

do Estado do Espírito Santo,  impulsionadas pelo Ministério Público Estadual, que, 

atuando na mão dúplice do Controle social, tem prestado fundamental colaboração na  

construção e no aprendizado da prática democrática.   

 

Em oposição à apatia - fruto destes tempos de modernidade fluida – esforços devem se 

unir para a identificação das rachaduras e fissuras no Controle social,  expondo-as com 

objetivo de que os holofotes da produção acadêmica dêem visibilidade suficiente a 

motivar as reconstruções que jamais poderão ser substituídas por emendas ou tapumes. 

 

É urgente que os espaços públicos de controle social se transmudem de não-lugares19- 

lugares ostensivamente públicos, mas enfaticamente não-civis, em modernas ágoras - 

lugares de encontro, debate e negociação entre o indivíduo e o bem comum, privado e 

público. 

 

É tempo se semear a construção do projeto de democracia estabelecido na Constituição 

Federal de onde decorra, como conseqüência lógica, uma prática de cidadania ativa, de 

Controle Social que tenha o condão de afastar o escoamento do dinheiro público por 

dutos que não sejam de interesse dos reais destinatários.  As finanças e as políticas 

                                                           
19 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, 
p.119. 
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públicas não  deverão permanecer no imaginário popular ou se apresentarem ao controle 

social como “caixas pretas” de aviões onde não se identifica o piloto ou o plano do vôo. 

 

Luzes foram acesas, estratégias sugeridas como formas de contribuição para 

aprimoramento dos espaços públicos, da participação que torna os cidadãos co-criadores 

de uma dimensão de vida social mais digna, onde o indivíduo se sinta  de uma vez e para 

sempre imprescindível e também co-responsável pela construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. Este sentimento de ser uma nota bem tocada num acorde social que se 

pretende afinado, se traduz na mágica do controle social, bem expressado nos versos do 

poeta Cassiano Ricardo, na poesia “Sala de Espera” 

 
Mas eu prefiro é a rua 
A rua em seu sentido usual de ”lá fora” 
Em seu oceano que é ter bocas e pés 
Para exigir e para caminhar. 
Rua dos homens como deve ser, 
Transeunte, republicano, universal. 
Onde cada um de nós é mais dos outros 
Do que de si mesmo 
Rua da procissão, do comércio,  
Do desastre, do enterro. 
Rua da reivindicação social, onde mora o acontecimento. 
 
A rua! Uma aula de esperança ao ar livre.  
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DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

PROCEDURAL DEMOCRACY AND CONSTITUTIONAL JURISDICTION 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar a teoria da Democracia Procedimental, que se 

funda na defesa do procedimento democrático, privilegiando os direitos que garantem 

participação política e processos deliberativos justos, independente do resultado a ser 

alcançado e o papel que dá à Jurisdição Constitucional na defesa e interpretação dos 

direitos que garantem o processo democrático justo. Para tanto, serão analisadas  as 

teorias de John Hart Ely, Jürgen Habermas e de Carlos Santiago Nino, que sustentam 

que a Jurisdição Constitucional só poderia atuar para defesa dos direitos que garantiriam 

a própria democracia. Não obstante, verifica-se que os teóricos que defendem uma 

democracia procedimental acabam por admitir um julgamento substantivo por parte da 

Jurisdição Constitucional, na definição do que seja um processo democrático justo, bem 

como na definição de quais são os direitos fundamentais essenciais ao processo 

democrático, concluindo-se, desta forma, que não há teoria democrática meramente 

procedimental. 

 

PALAVRAS CHAVES 

CONSTITUIÇÃO; CONSTITUCIONALISMO; PODER JUDICIÁRIO; 

DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL; JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; 
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ABSTRACT 

The objective of this article is to analyze the theory of Procedural Democracy, which is 

based on the defense of democratic process, privileging both the rights that guarantee 
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political participation and deliberative fair processes regardless of the result to be 

reached, as well as the role imputed to the Constitutional Jurisdiction in the defense and 

interpretation of the rights that guarantee the fair democratic process. In order to 

accomplish that, the theories of John Hart Ely, Jürgen Habermas and Carlos Santiago 

Nino, which support that the Constitutional Jurisdiction could only act in the defense of 

the rights that would guarantee democracy itself, will be analyzed. Nevertheless, it is 

verified that the theoreticians who defend a procedural democracy end up admitting a 

substantive judgment by the Constitutional Jurisdiction in the definition of what a fair 

democratic process is, as well as specifying which are the essential fundamental rights 

of the democratic process, leading to the conclusion that there is not a merely 

procedural democratic theory. 

 

KEYWORDS 

CONSTITUTION; CONSTITUTIONALISM; JUDICIARY POWER; PROCEDURAL 

DEMOCRACY; CONSTITUTIONAL JURISDICTION; FUNDAMENTAL RIGHTS 

 
 

INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido acerca da legitimidade da Jurisdição Constitucional 

na efetivação dos direitos fundamentais no Brasil e no Mundo. Tal discussão ocorre 

principalmente porque o Poder Judiciário não é, no Brasil, eleito pela população, e, 

portanto, não teria legitimidade democrática para definir conteúdo dos direitos 

fundamentais. Além disso, não poderia o Judiciário se imiscuir em questões que 

envolvam a efetivação dos direitos fundamentais sociais, uma vez que tais questões 

envolvem decisões políticas de alocação de recursos públicos, que por sua vez, também 

não estariam na área de competência do Poder Judiciário. 

Assim, a Jurisdição Constitucional brasileira vem sendo acusada de violação 

ao princípio democrático, uma vez que não teria representatividade eleitoral para tomar 

decisões políticas em nome da população sob o argumento de proteção da Constituição 

Federal de 1988. 

Destarte, o presente artigo tem por objetivo principal analisar a problemática 

existente entre o papel da jurisdição constitucional – e seu caráter contramajoritário em 

defesa dos direitos fundamentais – e a democracia, enquanto contrapostos num Estado 
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Democrático de Direito, tendo como fundo a teoria da democracia procedimental. 

Buscar-se-á, desta forma, enfrentar o papel da Jurisdição Constitucional 

segundo os defensores da chamada “Democracia Procedimental”, que apesar de darem 

maior preferência ao princípio democrático, em detrimento do princípio constitucional, 

acabam por aceitar a atuação da jurisdição constitucional, ou seja, de controle de 

constitucionalidade das leis provenientes do Legislativo, mas desde que seja para 

assegurar o próprio procedimento democrático de participação política.1

1 DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL 

A chamada “democracia procedimental” se funda na defesa do procedimento 

democrático, na medida em que privilegia os direitos que garantem participação política 

e processos deliberativos justos 2, independente do resultado a ser alcançado. 

A democracia procedimental surge como uma oposição ao ativismo judicial 

americano, tanto da Era Lochner, em que a Suprema Corte declara inconstitucionais as 

medidas legislativas que procuram implementar a política do New Deal do Presidente 

Roosevelt3, quanto da Era Warren, em que o ativismo se dá de forma intervencionista, 

manifestando-se a Corte inclusive sobre políticas públicas. É que, apesar do judicial 

review ser aceito pela sociedade americana, a preponderância do ativismo judicial e do 

princípio constitucional naquele período levou os críticos a desenvolver uma teoria para 

limitar este poder, de modo a “proteger” a democracia4. 

Dessa forma, a principal oposição ao ativismo constitucional da Suprema 

Corte americana de deu no sentido de acusar o sistema de controle jurisdicional das leis 

para garantia da Constituição americana de antidemocrático, posto que era inaceitável a 

“interpretação juridicamente vinculativa, do sentido material de normas constitucionais 

de conteúdo vago, por um grupo de juízes não-eleitos e irresponsáveis perante os 

eleitores”5. 

 

2 A VISÃO DE JOHN HART ELY 
                                                 
1 Especificamente a este respeito, ver: ELY, John Hart. Democracy and Distrust, Cambridge, Harvard 
University Press, Cambridge, 2002; HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 
validade, volumes I e II,  2a ed., Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 2003; NINO, Carlos Santiago. The 
Constitution of deliberative democracy, New Haven, Yale University Press, 1996. 
2 ERIKSEN, Erik Oddvar. Democratic or jurist made law? On the claim to correctness, p. 4. 
3 MELLO, Cláudio Ari. Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais, p. 39. 
4 Sobre a teoria da auto-restrição judicial ver: BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição 
Constitucional:entre constitucionalismo e democracia, p. 116 et seq. 
5 MELLO, C.  A., op. cit., p. 38 . 
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John Hart Ely6 veio, já na época da Corte Warren7 - período de maior 

ativismo judicial da Suprema Corte - a ser um dos grandes defensores da limitação do 

ativismo judicial, posicionando-se contrariamente à idéia de que o papel da Suprema 

Corte americana seria o de averiguar o peso de um princípio moral da sociedade 

americana e convertê-lo num princípio jurídico. Ely é contrário à idéia de que a 

Suprema Corte só estaria a buscar um consenso que já existe na sociedade, pois na sua 

visão, é impossível um consenso acerca de determinado assunto por parte da 

coletividade, sendo que quando há um aparente consenso, é porque existe “apenas a 

dominação de alguns grupos por outros”8, o que demonstra o caráter antidemocrático 

deste pensamento. 

Ely reforça a opinião de que seria difícil que a Suprema Corte verificasse um 

suposto consenso moral existente na sociedade, sem, contudo, colocar sua própria 

opinião pessoal, sustentando, ainda, que a busca de um suposto consenso moral levaria 

a uma insegurança jurídica. 

Para o autor, enquanto se coloca como consenso a máxima de que ninguém 

pode se beneficiar de sua própria torpeza, não há problema algum, entretanto tal não 

ocorreria se uma Corte Constitucional pudesse legitimamente revogar uma decisão 

tomada pelo Legislativo com base apenas num consenso moral.9

Ely também não aceita que a Suprema Corte atue como representante do 

pensamento do povo, ao invés do Parlamento, posto se tratar de conceito extremamente 

elitista e antidemocrático. Veja-se sua crítica a respeito: 

 
A noção de que valores genuínos das pessoas possam confiavelmente ser 
entendidos por uma elite não democrática, é às vezes mencionada em literatura 
como ‘o princípio de Führer’, e foi justamente Hitler quem disse ‘Meu orgulho é 
saber que nenhum homem público no mundo, com mais legitimidade do que eu, 
pode dizer que é representante do seu povo’. Sabemos, no entanto, que essa não é 
uma atitude restrita à elite de direita. A ‘definição Soviética’ para a democracia, 

                                                 
6 A maioria dos grandes doutrinadores parte da teoria democrático-procedimental de John Hart Ely. Vide: 
WHITTINGTON, Keith E. Constitutional Interpretation: Textual meaning, original intent and judicial 
review, p. 22 et. seq.; DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio, p. 80 et.seq.; NINO, Carlos 
Santiago. The Constitution of Deliberative Democracy, p. 200; WOLFE, Christopher. The rise of modern 
judicial review: from constitutional interpretation to judge-made law, p. 343 et. seq. 
7 A Suprema Corte americana esteve sob a presidência de Earl Warren de 1953 à 1969. 
8 ELY, J. H., op. cit., p. 63. Todas as traduções de notas e comentários presentes neste trabalho são 
traduções livres, realizadas pelas autoras, com fins acadêmicos. 
9  Ibid.., p. 65. 
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como HB Mayo já escreveu, também envolve o ‘erro antigo’ em assumir que ‘os 
desejos do povo podem ser acertados mais precisamente por meio de métodos 
misteriosos de intuição aberta à elite ao invés de permitirem ao povo discutir, votar 
e decidir livremente.10

 
Outro ponto a ser ressaltado na teoria de Ely, diz respeito ao caráter 

antidemocrático do controle de constitucionalidade das leis pela Suprema Corte, na 

medida em que ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei nova, aprovada pelo 

Parlamento, a Corte estaria a impor os valores constitucionais de seus antepassados11, o 

que não pode, segundo ele, ser aceito por uma teoria democrática.12 Ou seja, sustenta 

que a manutenção dos valores da Constituição americana pela Suprema Corte seria o 

mesmo que não permitir novas mudanças na Sociedade, ainda que manifestada esta 

necessidade pelos representantes do povo. 

Nas palavras de Ely: 

 
Fazer uma previsão é uma aventura arriscada para qualquer pessoa, e não há 
nenhuma garantia para um juiz indicado, supondo que ele seja muito melhor nisso 
do que o Legislativo, em declarar seus esforços inconstitucionais tomando como 
base suas previsões. Além disso, a referência é antidemocrática por si própria. 
Controlar a geração de hoje com valores de seus netos não é mais aceitável do que 
controlá-la com os valores dos seus avós. Um ‘acelerador liberal’ não é nem menos 
nem mais consistente com a teoria democrática do que um ‘freio conservador’13. 

 
Mesmo sendo um grande crítico do ativismo e intervencionismo praticado 

pela Suprema Corte americana na sua época, Ely vai amenizar sua posição ao se deparar 

com a nota de rodapé “the Carolene Products Footnote”, cujos parágrafos 2o e 3o 

inspirarão uma teoria procedimental de Constituição14: 

 
O parágrafo dois sugere que é uma função apropriada da Corte manter a máquina 
do governo funcionando da forma como deveria, para ter certeza de que os canais 
de participação e comunicação política sejam mantidos abertos. O parágrafo três 
sugere que a Corte deveria se preocupar com o que as maiorias fazem com as 

                                                 
10 ELY, J. H., op. cit., p.68. 
11 No mesmo sentido, Michel Troper questiona a legitimidade do controle acerca dos direitos expressos 
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: (TROPER, Michel. Pour une Théorie 
Juridique de l’État, p. 317). “Naquilo que diz respeito à legitimidade do controle em relação à 
Declaração, se adotamos a primeira concepção e se nós consideramos esse texto como expressão da 
vontade da Assembléia constituinte de 1789, a justificativa desse controle é frágil: como compreender que 
nós estejamos sujeitos à vontade de homens que morreram há tanto tempo?” Em sentido contrário, ver 
BLACHÈR, Philippe. Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, p. 186 et. seq., em que o autor 
vai distinguir  « peuple constituant » de « peuple actuel ». 
12 ELY, J.H., op. cit., p. 70. 
13 Ibid., ibidem. 
14 MELLO, C. A., op. cit., p. 38. 
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minorias, mais especificamente mencionando leis ‘direcionadas a’ minorias 
religiosas, raciais e de diferentes povos, e todos aqueles infectados por preconceitos 
contra elas.15

 

Pode-se deduzir, então, que John Hart Ely não destitui a jurisdição 

constitucional de qualquer papel, imputando-lhe, não obstante, apenas o papel 

garantidor do procedimento democrático, o qual deve ser realizado pelo Parlamento. 

Veja-se o trecho em que o autor defende o papel procedimental da jurisdição 

constitucional: 

 

(…)Meu argumento é de que somente a Constituição original foi - principalmente, 
eu deveria realmente dizer, demasiadamente - dedicada a preocupações relacionadas 
a processo e estrutura e não à identificação e preservação de valores realmente 
relevantes.16

 

Dessa forma, Ely acaba por aceitar a possibilidade de atuação da jurisdição 

constitucional no controle das leis, no entanto, meramente como garantidora do 

processo democrático, sendo-lhe vedada qualquer manifestação sobre valores 

substantivos, sob pena de ofender o princípio democrático. 

Keith Whittington explica de forma clara a concepção de Constituição 

adotada por Ely: 

 
Ely interpreta a Constituição como sendo, fundamentalmente e exaustivamente, 
para assegurar uma democracia procedimental, e recomenda que a Corte adapte um 
método de interpretação apropriado para extrair esse significado aplicando-o à 
prática política atual. Não somente a Corte, mas também a própria Constituição 
teria valor neutro. A única preocupação da Constituição é de fornecer um fórum 
para todo o sistema de valores competitivos para serem debatidos até que a maioria 
finalmente chegue a um consenso. O papel do judiciário não é de ir contra aquele 
valor escolhido, mas sim de assegurar que todos os valores tenham oportunidades 
iguais de consideração e seleção.17

 
Vê-se, assim, que a principal posição adotada por Ely, enquanto defensor de 

uma concepção procedimental de democracia, consiste no fato de dar primazia à 

democracia, como forma de representação da soberania popular, razão pela qual 

defende que a jurisdição constitucional deve estar limitada a assegurar a efetividade dos 

processos deliberativos nos quais se forma a opinião e a vontade dos cidadãos, sob pena 

                                                 
15 ELY, J. H., op. cit., p.76.  
16 Ibid., p. 92. 
17 WHITTINGTON, K. E., op. cit., p. 22-23. 
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de ofensa à própria democracia.18

A teoria formulada por Ely tem, conseqüentemente, como pontos centrais a 

“precedência do princípio democrático sobre princípios e direitos substantivos, e na 

ilegitimidade dos juízes para adotarem decisões substantivas de valor em um regime 

democrático”.19

Keith Whittington ressalta algumas dificuldades na teoria defendida por Ely. 

A primeira crítica consiste no fato de que Ely não conseguiu demonstrar que a 

Constituição é composta apenas de valores procedimentais de modo a excluir valores 

substantivos. Apesar de admitir que as normas procedimentais previstas na Constituição 

foram elaboradas para o desenvolvimento do direito à liberdade, Ely não enfrenta de 

que maneira a Constituição concebe e protege a liberdade, até porque, conforme 

Whittington, é difícil conciliar proibições constitucionais, tais como retroatividade da 

lei, penas cruéis, danos contratuais ou impostos de exportação, com um documento 

puramente procedimental. Do mesmo modo, a enumeração de várias cláusulas que 

dividem competências, como a do governo federal de cobrar impostos ou de possuir 

exército, sugere valores substantivos que moldaram o desenvolvimento político dos 

Estados Unidos, desde sua fundação.20

 

3 A TEORIA DO DISCURSO DE HABERMAS 

Habermas, já uma década mais tarde, também vem a defender uma 

concepção procedimental de democracia, porém, diversamente de John Hart Ely que 

desenvolveu sua teoria com foco apenas na Constituição americana, buscou uma forma 

universal de legitimação do direito21.  

Com sua “teoria do discurso”, Habermas sustenta que só tem legitimidade o 

direito que surge da formação discursiva da opinião e da vontade dos cidadãos que 

possuem os mesmos direitos. Sendo evidente que, nestes casos, é preciso que os 

cidadãos não só possuam os mesmos direitos efetivamente, mas que tenham as mesmas 

condições de exercício destes direitos.22

                                                 
18 MELLO, C. A., op. cit., p. 42. 
19 Ibid., p. 41 
20 WHITTINGTON, K. E., op. cit., p. 23. 
21 SOUZA NETO, C. P. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática, p. 311. 
22 “Somente as normas obtidas dentro deste procedimento e a partir destes princípios poderão ser 
consideradas válidas e obrigatórias sob um ponto de vista moral.” Kozicki, Katya, Conflito e 
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Para Habermas, não basta que, tal como no positivismo jurídico, o direito 

tenha sido criado obedecendo ao procedimento previsto na Constituição para ser 

legítimo. A legitimidade do direito, para este autor, está atrelada ao princípio 

democrático, e para que o mesmo seja observado, os destinatários do direito devem se 

ver como autores desse direito, de forma a haver maior legitimação e aceitação do 

direito imposto e menos conflitos na sociedade.23

Segundo Habermas,  

De acordo com o princípio do discurso, podem pretender validade as normas que 
poderiam encontrar o assentimento de todos os potencialmente atingidos, na medida 
em que estes participam de discursos racionais. Os direitos políticos procurados têm 
que garantir, por isso, a participação em todos os processos de deliberação e de 
decisão relevantes para a legislação, de modo que a liberdade comunicativa de cada 
um possa vir simetricamente à tona, ou seja, a liberdade de tomar posição em 
relação a pretensões de validade criticáveis.24

 

Portanto, a democracia procedimental acaba por condicionar a “legitimidade 

democrática à realização de um processo público de deliberação, aberto a todos e 

realizado de maneira razoável e racional.”25

Não se pode olvidar que Habermas defende uma concepção procedimental 

da jurisdição constitucional como forma de cumprimento do princípio democrático, que 

para ele significa “uma concepção eminentemente procedimental”26 de democracia, ou 

seja, valoriza os meios procedimentais democráticos, independentemente dos resultados 

a serem obtidos. 

Deve-se ter em vista que “a idéia de democracia deliberativa tem como um 

de seus elementos centrais o ideal de justificação política”27, na medida em que 

“pretende funcionar como um método de tomada de decisão que seja em si mesmo 

legítimo ou que justifique o exercício do poder político.”28 Isto é, a democracia 

deliberativa pressupõe que este ideal de justificação política vai ser realizado justamente 

pelo processo deliberativo, realizado entre sujeitos livres e iguais. 

                                                                                                                                               
estabilização: comprometendo radicalmente a aplicação do direito com a democracia nas Sociedades 
Contemporâneas , p. 96. 
23 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, volume I, p. 157. 
24 Ibid., p. 164. 
25 KOZICKI, K., op. cit., p. 94. 
26 Ibid., p. 92. A respeito da democracia deliberativa:  “Habermas parte de uma concepção eminentemente 
procedimental, dando ênfase aos meios, sem restrição quanto aos resultados a serem obtidos.”  
27 Ibid., ibidem. 
28 Ibid., ibidem. 
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Por outro lado, Habermas entende que o direito produzido por intermédio do 

processo efetivamente democrático, da teoria do discurso, não poderia ter sua 

legitimidade questionada na via judicial, cabendo à mesma instância democrática aferir 

eventual incompatibilidade da norma produzida, defendendo que “o controle abstrato de 

normas é função indiscutível do legislador, devendo-se reservar essa função, mesmo em 

segunda instância, a um autocontrole do legislador, o qual pode assumir as proporções 

de um processo judicial.” 29 

Para Habermas, a razão funciona como legitimadora do direito30, já que se 

pode medir a legitimidade das regras pelo resgate discursivo de sua pretensão de 

validade normativa, prevalecendo, em última instância, o fato das regras terem surgido 

num processo legislativo racional. Ou seja, diversamente da validade social das normas 

do direito, que segundo Habermas “é determinada pelo grau em que consegue se impor, 

ou seja, pela sua possível aceitação fática no círculo dos membros do direito”31,  a 

legitimidade de regras “se mede pela resgatabilidade discursiva de sua pretensão de 

validade normativa”32, valendo, em última análise, “o fato de elas terem surgido num 

processo legislativo racional – ou o fato de que elas poderiam ter sido justificadas sob 

pontos de vista pragmáticos, éticos e morais.”33

Não obstante a defesa do procedimentalismo, como forma de realização do 

princípio democrático, isso não significa a adoção por Habermas “de uma teoria 

democrática que seja exclusivamente procedimental”34, uma vez que em sua teoria 

“existe uma maior valorização deste caráter procedimental, com o reconhecimento de 

que não pode haver o consenso pretendido e nem uma postura final quanto às 

divergências geradas na arena política”35, ou seja, apesar de conceber a impossibilidade 

de um consenso quanto aos valores de uma comunidade, entende que é possível um 

                                                 
29 HABERMAS, J., op.cit., v. 1, p. 301. 
30 Em oposição ao positivismo jurídico é que Habermas defende a teoria do discurso como forma de 
legitimação do direito, uma vez que “a despeito do grande contributo dado por essa corrente de 
pensamento ao desenvolvimento de uma metodologia jurídica própria, ela abriu espaço para que, diante 
de certas condições sócio-políticas, a forma jurídica se tornasse instrumento de políticas repressivas, e, 
por vezes, desumanas e irracionais, como é o caso da legislação produzida durante o governo nazista na 
Alemanha. Isso foi possível porque, na concepção positivista, a forma jurídica pode se adequar a qualquer 
conteúdo, inclusive aos de grande irracionalismo”. (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição 
constitucional, democracia e racionalidade prática, p. 271-272). 
31 HABERMAS, J., op.cit., p. 50 
32 Ibid., ibidem. 
33 Ibid., ibidem. 
34 KOZICKI, K., op. cit., p. 93. 
35 Ibid., ibidem. 
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consenso acerca do procedimento democrático a ser adotado. Explica-se. 

Habermas reconhece que a sociedade moderna é plural36, e, tendo em vista 

essa pluralidade, muitas vezes fica difícil “obter um consenso racional sobre valores”37 

ou uma idéia de direitos comum a todos. Entretanto, aquilo que se busca é um acordo 

moral, no qual a sociedade aceita a regra como legítima por ter sido resultante de um 

procedimento democrático, ou seja, “condiciona-se a legitimidade democrática à 

realização de um processo público de deliberação, aberto a todos e realizado de maneira 

razoável e racional”38. 

Habermas parte da constatação do pluralismo presente nas sociedades 

contemporâneas, e da dificuldade em se obter um consenso com toda essa diversidade 

de culturas e concepções individuais presentes. Desse modo, opta pela garantia do 

“processo comunicativo” por meio de regras de procedimento39, ou seja, pela 

racionalidade presente na deliberação pública, os cidadãos, mesmo que não vejam seus 

interesses ali representados, aceitam racionalmente o direito deliberado de forma 

racional e pública. 

Enquanto Habermas defende a deliberação democrática e racional como 

requisito essencial à legitimidade do direito, aceita um papel procedimental da 

jurisdição constitucional para assegurar o exercício da democracia. 

Assim, apesar de não aceitar uma intervenção da jurisdição constitucional 

sobre os valores substantivos de uma dada sociedade, aceita sua intervenção para 

garantia do procedimento democrático de deliberação, garantindo e protegendo os 

direitos políticos dos cidadãos. 

Dessa maneira, Habermas também aceita o papel da jurisdição constitucional 

na proteção dos direitos fundamentais, já que são essenciais para o processo 

democrático, razão por que, nestes casos, o Judiciário teria o poder de restringir a 

vontade da maioria para salvaguardar o exercício da democracia40.  

Esta abertura para o controle judicial em proteção dos direitos fundamentais 
                                                 
36 “A multiplicidade de valores culturais, visões religiosas de mundo, compromissos morais, concepções 
sobre a vida digna, enfim, isso que designamos por pluralismo, a configura de tal maneira que não nos 
resta outra alternativa senão buscar o consenso em meio da heterogeneidade, do conflito e da diferença”. 
CITTADINO, Gisele. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: Elementos da Filosofia Constitucional 
Contemporânea, p. 78.  
37 KOZICKI, K., op. cit., p. 98. 
38 Ibid., p. 94. 
39 SOUZA NETO, C.P., Jurisdição constitucional..., op. cit., p. 274. 
40 Ibid., p.322. 
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inclui tanto os direitos que garantem a autonomia privada41, quanto os direitos que 

garantem a autonomia pública42, agregando a estes, ainda, “os direitos fundamentais a 

condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso 

for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos”43 à 

autonomia privada e à autonomia pública.  

Nas palavras de Habermas: 

Somente as condições processuais da gênese democrática das leis asseguram a 
legitimidade do direito. Partindo dessa compreensão democrática, é possível 
encontrar um sentido para as competências do tribunal constitucional, que 
corresponde à intenção da divisão de poderes no interior do Estado de direito: o 
tribunal constitucional deve proteger o sistema de direitos que possibilita a 
autonomia privada e pública dos cidadãos. (...) Por isso, o tribunal constitucional 
precisa examinar os conteúdos de normas controvertidas especialmente no contexto 
dos pressupostos comunicativos e condições procedimentais do processo de 
legislação democrático. Tal compreensão procedimentalista da constituição 
imprime uma virada teórico-democrática ao problema de legitimidade do controle 
jurisdicional da constituição.44

 

Não se pode perder de vista que a teoria de discurso de Habermas não é 

pensada em condições concretas, mas como uma idéia reguladora, a ser exercida numa 

sociedade democrática avançada, porque, para aceitar racionalmente as condições do 

discurso deliberativo, é necessário que os atores e os cidadãos, os quais se submeterão 

às leis, tenham iguais condições intelectuais, como forma de se ter uma efetiva 

legitimidade.45

                                                 
41 “Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior 
medida do possível de iguais liberdades subjetivas de ação”; “direitos fundamentais que resultam da 
configuração politicamente autônoma do status de membro numa associação voluntária de parceiros de 
direito”; “direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de 
direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual”; HABERMAS, 
J., op. cit., p. 159-160. No mesmo sentido: SOUZA NETO, C. P., Teoria da Constituição..., op.cit., p. 37. 
42 “Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos de formação da opinião 
e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam direito 
legítimo.” HABERMAS, J, op. cit. v. 1, p. 159-160. No mesmo sentido: SOUZA NETO, C. P., Teoria da 
Constituição..., op.cit., p. 37. 
43 HABERMAS, J, op. cit. v. 1, p. 159-160. No mesmos sentido: SOUZA NETO, C. P., Teoria da 
Constituição..., op. cit., p. 37. 
44 HABERMAS, J., op. cit., p. 326. 
45 No Brasil, onde grande parte da população sequer teve seu direito fundamental à educação garantido, 
como se poderia aceitar a legitimidade da própria teoria do discurso? Veja-se: “Um governo popular sem 
informação popular nem os meios de obtê-la é apenas um prólogo de uma farsa ou de uma tragédia, ou, 
talvez, de ambos. O conhecimento sempre governará a ignorância: e um povo que pretende ser seu 
próprio governo deve armar-se do poder que o conhecimento oferece.” Carta de James Madison a W. T. 
Barry (4 de agosto, 1822), reimpressa em The Writtings of James Madison, org. por G. Hunt (1910), 
9:103 apud DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio,  p. 87. 
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Efetivamente, existem determinadas questões que restam sem resposta ao se 

pensar a democracia deliberativa adequada às sociedades complexas, tais como: 

“a) existe alguma relação entre igual acesso ao processo de deliberação e igual 
auferição de renda? b) a desigualdade na distribuição de renda, na educação, no 
acesso à informação, ou a apatia podem constituir uma ameaça à participação 
simétrica de todos durante o procedimento de deliberação? c) em que medida a 
democracia deliberativa pode ser vista como uma resposta teórica, uma determinada 
forma de analisar a realidade existente ou, ao contrário, ser entendida como um 
ideal para as modernas sociedades?46

 

4 A CONSTITUIÇÃO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA DE CARLOS 

SANTIAGO NINO 

Outro jusfilósofo que também veio a aprofundar o estudo sobre a tensão 

entre constituição e democracia, defendendo uma teoria procedimental de constituição, 

foi o argentino Carlos Santiago Nino, por intermédio da obra The Constitution of 

deliberative democracy. 

Nino começa sua obra ressaltando o fato histórico de que a maioria dos 

Estados contemporâneos adotou regimes democráticos constitucionais, seja porque 

saíram de regimes militares autoritários, como no caso da América Latina, seja porque 

decaíram os regimes ditatoriais europeus, seja, ainda, por causa da queda do comunismo 

no leste europeu.47

Conquanto a difusão rápida pelo mundo do ideal de democracia 

constitucional, é certo que este não é um casamento fácil. Para Nino, “as tensões 

aparecem quando a expansão de democracia leva a um enfraquecimento do 

constitucionalismo, ou quando o fortalecimento do ideal constitucional implica em 

restrição do processo democrático.”48

Ele registra que esse relacionamento entre democracia e constitucionalismo 

depende primordialmente da interpretação que se faz do constitucionalismo49, cuja 

idéia, inclusive, é obscura. 

Para ele, “uma concepção abrangente de constituição exige, além da 

organização do poder e de limites ao processo legislativo”50, também “mecanismos 

jurídicos que assegurem um processo político público e aberto, no qual todos os 
                                                 
46 KOZICKI, K, op. cit., p. 101. 
47 NINO, Carlos Santiago. The Constitution of deliberative democracy, p. 1. 
48 Ibid., p.1-2. 
49 Ibid., p. 2. 
50 MELLO, C. A., op. cit., p. 53 
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afetados pelas decisões políticas tenham igual possibilidade de participar das 

decisões”51 – essa também era a idéia de Habermas – mas que também “impeçam o 

governo, mesmo quando respaldado pela maioria, de violar os interesses individuais 

tutelados pelo sistema de direitos fundamentais”52. 

Não obstante, num primeiro momento, Nino não aceita a idéia de direitos 

definidos “a priori”, que estariam fora do campo de deliberação democrática, porque 

alçados a direitos constitucionais, o que levaria, a seu ver, num enfraquecimento do 

processo democrático. A partir daí, passa a buscar uma harmonia entre o princípio 

democrático e o princípio do constitucionalismo. 

Para justificar a possibilidade de existência e de proteção dos direitos 

fundamentais, Nino os compreende como expressões de princípios de moralidade 

social, ou seja,  

 
(…)Quando usamos de um direito constitucional para justificar uma certa decisão 
(incluindo críticas a uma decisão já adotada), estamos fundamentalmente utilizando 
princípios de moral social que endossam a norma legal da constituição 
estabelecendo a pergunta correta.53

 

Em conseqüência, direitos constitucionais seriam, em última instância, 

direitos morais, desde que derivem de princípios que tenham como características 

autonomia, finalidade, superveniência, publicidade, universalidade e generalidade. E, 

portanto, os direitos que podem ser reconhecidos como parte do ideal constitucional, 

não podem ser determinados sem uma articulação de concepção filosófica, política e 

moral54. 

Nino busca, dessa maneira, um ideal de constituição de direitos, partindo de 

uma concepção liberal em que se protege o princípio da autonomia pessoal, o princípio 

da inviolabilidade da pessoa e o princípio da dignidade da pessoa humana, os quais são 

derivados da prática social do discurso moral55. Dessa forma, esses direitos – que 

podem ser considerados fundamentais – acabam por limitar o processo democrático 

desqualificando as decisões coletivas que os ignorem ou contrariem56. Se o processo 

                                                 
51 Ibid., ibidem. 
52 Ibid., ibidem. 
53 NINO, C.S., op. cit., p. 45. 
54 NINO, C. S., op. cit., p. 46. 
55 Ibid., p. 63. 
56 Ibid., p. 64. 
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democrático nega a inviolabilidade de uma pessoa ou sua autonomia, o reconhecimento 

de direitos que emergem dos princípios fundamentais ou centrais poderia invalidar 

decisões que lhes são contrárias. 

Por outro lado, Nino explica que a existência desses direitos serve como 

contrapeso num processo democrático, porém não tira sua própria esfera de atuação. Se 

o escopo dos direitos é restrito, tal como proposto pelo liberalismo clássico, muitas das 

importantes questões sociais serão decididas não pelo reconhecimento de direitos, mas, 

pelo processo democrático.57

Conseqüentemente, Nino passa a defender não só uma dimensão negativa 

dos direitos, como no estado liberal, mas também uma dimensão positiva, segundo a 

qual “a autonomia de uma pessoa é prejudicada não somente por ações que 

impossibilitam as pessoas de terem elementos necessários para essa autonomia, mas 

também por não terem condições de prover as pessoas daqueles elementos que 

compõem o direito do bem-estar.”58

Mais adiante, Nino vai tratar das concepções alternativas de democracia59, 

rejeitando as teorias que separam a moralidade da política e propondo uma concepção 

na qual essas duas esferas estão entrelaçadas e estabelecem a importância da democracia 

na moralização das preferências do povo60.  

A seu turno, Nino não aceita um eventual pré-comprometimento do sistema 

político com direitos que não estão à disposição do debate coletivo, o que levaria a uma 

drástica redução do papel da democracia no arranjo institucional de um Estado.61

O que se percebe é que a teoria constitucional da democracia deliberativa de 

Nino é semelhante à teoria procedimental de Habermas, visto que ambas ressaltam o 

valor epistêmico dos processos democráticos de discussão e de decisão de questões 

morais, bem como entendem que cabe aos órgãos legislativos a competência para 

decisões sobre conteúdo e limites dos princípios constitucionais e dos direitos 

fundamentais, por entenderem que dar tal competência a juízes e tribunais seria atuar 

contrariamente ao método do procedimento democrático.62

                                                 
57 Ibid., ibidem. 
58 NINO, C. S., op. cit., p. 65. 
59 NINO, C. S., op. cit., p. 67. 
60 Ibid., p. 107. 
61 Ibid., p. 56. 
62 Ibid., p. 57. 

 6758



  

Portanto, como Habermas, Nino procura defender que o controle de 

constitucionalidade das leis deve ser realizado por um órgão político ou diretamente 

pelo eleitorado, quer seja por plebiscito, quer seja por um entendimento social 

difundido, o qual permita que qualquer cidadão possa desobedecer a uma lei 

inconstitucional, e não pelo Judiciário por meio do judicial review.63

Nino admite que “freqüentemente é dito que o processo democrático não 

pode ser o último recurso para a proteção de direitos individuais”64, tendo em vista  

“que a função principal de direitos é conter decisões majoritárias e proteger os 

interesses de indivíduos isolados ou de minorias”65, e que a idéia  de democracia liberal 

implica uma democracia limitada, na qual certos direitos não podem ser violados, ainda 

que por decisões majoritárias. E é aí que Nino acaba por admitir a possibilidade de 

mecanismos, tais como o judicial review, para proteção de referidos direitos que 

estariam fora do processo político66. 

Desse modo, apesar das semelhanças com a teoria proposta por Habermas, 

Nino admite a possibilidade de atuação da jurisdição constitucional para invalidar uma 

lei, desde que seja para reforçar o processo democrático, para proteger a autonomia 

pessoal, bem como para garantir a Constituição como uma prática social.67

Ora, quando Nino aceita o judicial review para proteger o processo 

democrático, excepciona diversos direitos fundamentais que garantem o processo 

democrático, como igualdade, liberdade, direitos políticos, etc., que,  por dependerem 

de um julgamento de valores, levam ao enfraquecimento da própria teoria 

procedimental, uma vez que acaba admitindo um papel substantivo por parte da 

Jurisdição Constitucional. 

Ainda, na medida em que a segunda exceção aceita por Nino para atuação da 

jurisdição constitucional permite a revisão judicial para proteção da autonomia da 

                                                 
63 NINO, C. S., op. cit., p. 196. 
64 Ibid., ibidem. 
65 Ibid., ibidem. 
66 Outra argumentação que merece destaque se faz quanto à legitimidade da Constituição, vista como 
vontade suprema de um povo, e conseqüentemente dando uma certa legitimidade democrática ao judicial 
review. Para o autor argentino, este argumento não convence, uma vez que existem Constituições 
históricas que não foram concebidas por meio de um verdadeiro processo democrático. Exemplifica a 
Constituição americana, na qual apenas uma fração da população, branca e de homens participaram do 
processo constituinte. (Cf. NINO, C. S., op.cit., p.198) 
67 Ibid., p. 199 et. seq. 
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vontade68, impedindo que a maioria imponha à minoria ou aos indivíduos determinadas 

concepções de bem individual e frustrando a liberdade de autodeterminação individual e 

de escolha de concepções pessoais de bem, restringe-se o espaço de liberdade do 

processo democrático69. Ou seja, não se permite a deliberação democrática sobre esses 

direitos protegidos. 

Já a terceira exceção aceita por Nino, para o judicial review – de garantir a 

Constituição como prática social –, consiste em tornar as decisões democráticas mais 

eficazes, assim a proposta da revisão judicial seria de preservar as práticas ou 

convenções sociais, principalmente como é o caso de uma Constituição histórica, sob 

pena de a lei democraticamente aprovada não vir a produzir efeitos na sociedade. 

Nino exemplifica da seguinte forma: 

Considere o caso no qual uma decisão democrática claramente infringe o texto – o 
aspecto mais saliente da convenção, segundo  regras comuns de interpretação. 
Aquela decisão democrática pode parecer impecável do ponto de vista de elementos 
liberais e participativos de constitucionalismo, mas poderia ir contra o elemento que 
preserva as regras da lei (rule of law). Enquanto que nenhum direito seria violado se 
a decisão democrática fosse respeitada, a prática social constituída pela constituição 
histórica pode ser enfraquecida, e como resultado, as decisões democráticas podem 
ser obviamente desrespeitadas, perdendo sua eficácia. Nesta situação, o juiz pode 
justificavelmente intervir e invalidar a lei democrática para proteger a constituição 
convencional que garante eficácia às próprias decisões democráticas. Tipicamente, 
o juiz desta forma pode estar promovendo a constituição ideal. Portanto, até mesmo 
quando a invalidação constitucional de normas democraticamente outorgadas 
pareça enfraquecer a constituição ideal, ela em verdade preserva a possibilidade de 
fortalecer as dimensões ideais da complexa constituição.70

 

Neste ponto, assume Nino a possibilidade de a Constituição ser efetivamente 

a representação da vontade da sociedade, posto que existe a prática social efetiva, a 

qual, por sua vez, deve ser protegida, dando ao juiz o poder de valorar em que casos 

essa prática social prevalecerá em detrimento de uma decisão feita por intermédio do 

juízo democrático, e conseqüentemente com juízo de valores substantivos a respeito71. 

Pois bem, como pode o regime democrático não ser eficaz se representa a 

                                                 
68 NINO, C. S., op.cit., p. 203. 
69 MELLO, C. A., op. cit., p. 59. 
70 NINO, C. S., op.cit., p. 205-206. 
71 Veja-se a posição de Luc B. Tremblay a respeito: “No meu ponto de vista, as condições básicas para se 
fazer uma lei legítima dentro de uma teoria democrática deliberativa implicam também que a legislação 
deva ser apoiada pelos cidadãos atuais, notadamente por aqueles atingidos por ela. Esses critérios, 
apesar de procedimentais por natureza, também podem justificar a revisão judicial de várias 
escolhas substantivas feitas pela maioria dos cidadãos.” (g.n.) TREMBLAY, Luc B. General 
Legitimacy of Judicial Review and the Fundamental Basis of Constitutional Law, p. 557.  
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suposta vontade da maioria e a constituição histórica ser eficaz? Então ele assume a 

supremacia da Constituição como representante máxima da vontade do povo, para 

proteger bens socialmente estabelecidos, permitindo ao Judiciário a invalidação das 

normas que vierem a contrariar esta Constituição. 

Por fim, Nino ressalta que o objetivo central de uma teoria jurídica de 

democracia constitucional é o de atingir a constituição ideal do poder, o que se realiza 

por meio da democracia deliberativa. Apesar de ele assumir que “o método democrático 

exige a satisfação de certas condições prévias para ter valor  epistêmico, tais como 

liberdade de expressão e  igual liberdade de participação política”72, continua afirmando 

que estas pré-condições seriam direitos chamados de a priori, enquanto requisitos de 

legitimação da própria deliberação. Esses direitos, cujo reconhecimento “é requisito 

para que a democracia tenha valor epistêmico”73, constituem pressuposições para um 

conhecimento moral posterior. 

Percebe-se, desse modo, que, mesmo Nino defendendo a democracia 

deliberativa, na verdade, ele aceita a jurisdição constitucional atuando ao lado do 

princípio democrático, inclusive para protegê-lo e efetivá-lo, quando permite a proteção 

judicial dos princípios e direitos fundamentais74. Ou seja, “as normas que têm em vista 

garantir as condições procedimentais da democracia deliberativa são justamente os 

direitos (materialmente) fundamentais, os quais podem, por isso, ser aceitos pelas mais 

diversas doutrinas abrangentes razoáveis.”75

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a teoria procedimentalista, os valores substantivos de uma sociedade 

devem ser escolhidos por meio de uma deliberação democrática, ou seja, pelos poderes 

representativos do povo, quais sejam, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Devendo o Poder Judiciário ser apenas um garantidor do exercício da democracia, não 

                                                 
72 NINO, C. S., op.cit., p. 221. 
73 Ibid., p. 222.
74 Vide SOUZA NETO, Cláudio Pereira, Teoria da Constituição, Democracia e Igualdade. In: SOUZA 
NETO, Cláudio Pereira de et al. Teoria da Constituição: Estudos sobre o Lugar da Política no Direito 
Constitucional, p. 38 “se a deliberação majoritária chega a conclusões contrárias aos direitos 
fundamentais (que correspondem às condições procedimentais da democracia), se justifica o controle de 
tais decisões pelo judiciário.” 
75 Ibid., p. 36. 
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sendo possível, portanto, a possibilidade de ativismo judicial, visto que a deliberação 

sobre os valores substantivos de uma sociedade por juízes não eleitos atentaria ao 

princípio democrático.76

Não obstante, os procedimentalistas defendem, assim, que os tribunais 

constitucionais, “ainda que restringindo o princípio majoritário, continuam sendo 

defensores da soberania popular”77, enquanto garantidores dos direitos fundamentais de 

participação política, de acesso ao discurso político. Quer dizer, o Judiciário tem 

legitimidade para restringir a vontade da maioria tão-somente enquanto guardião do 

procedimento, e por conseguinte, da própria democracia, não lhe cabendo o papel de 

legislador positivo ou negativo. 

Para além disso, deve-se ter em vista que “a pretensão teórica de fundar um 

regime constitucionalista no quadro de uma teoria procedimental do direito pressupõe 

que o sistema dos direitos é melhor tutelado pelos próprios órgãos de representação 

democrática”78, por meio “dos processos de decisão do regime democrático, do que por 

cortes de justiça, que não possuem origem e controle popular”.79

Não obstante, ao admitirem o judicial review para garantia do processo 

democrático, como defende John Hart Ely, ou para proteção dos direitos que garantem a 

autonomia pública e privada dos cidadãos, bem como os direitos fundamentais à 

igualdade de chances, como sustenta Habermas, ou ainda, ao se admitir que a Jurisdição 

Constitucional atue para proteger os direitos fundamentais que garantem o processo 

democrático, como também para defesa da autonomia privada e ainda para proteção da 

Constituição como prática social, como quer Nino, verifica-se que mesmo segundo uma 

concepção procedimental de democracia, abre-se a possibilidade de um julgamento 

                                                 
76 No Brasil, tem-se Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira como representante deste pensamento: “Assim, 
embora a democracia exija uma jurisdição constitucional ofensiva, no sentido da tutela jurídica de direitos 
constitucionais garantidores de um processo legislativo democrático, essa não deve nem precisa ser uma 
guardiã republicana de pretensos valores ético-políticos, tidos como homogêneos ou majoritários na 
sociedade, como, de fato, se comportou a jurisdição constitucional sob o paradigma do Estado Social”. 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Jurisdição Constitucional: Poder Constituinte permanente? In: 
SAMPAIO, José Adércio Leite; CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza (Coord.). Hermenêutica e Jurisdição 
Constitucional, p. 71. E mais a frente: “ a tarefa geral da jurisdição constitucional e, especialmente, no 
controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e do processo legislativo, no marco da Constituição 
da República brasileira, sob paradigma do Estado Democrático de Direito, é a de garantia das condições 
processuais para o exercício da autonomia pública e da autonomia privada dos co-associados jurídicos, no 
sentido da interdependência e da equiprimordialidade delas”. Ibid., p. 81. 
77 SOUZA NETO, C. P., op. cit., p.323. 
78 MELLO, C. A., op. cit., p. 52 
79 Ibid., ibidem. 
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substantivo por parte da Jurisdição Constitucional. 

Ainda, cabe destacar a crítica de L.H. Tribe acerca da teoria 

procedimentalista, de acordo com o qual, as próprias normas que regulam os 

procedimentos de participação são substantivas: 

 
“Decidir que classe de participação demanda a Constituição, requer uma teoria dos 
valores e dos direitos plenamente substantiva. Assim, os direitos ao procedimento 
do devido processo têm em sua base a dignidade pessoal (ser ouvido é parte do que 
significa ser pessoa); do mesmo modo, a questão de “quem vota” ou a regra “um 
homem, um voto” possuem caráter substantivo. As teorias procedimentalistas não 
parecem apreciar que o processo é algo em si mesmo valioso; porém, dizer que o 
processo é em si mesmo valioso é afirmar que a Constituição é inevitavelmente 
substantiva.”80

 

Dessa forma, verifica-se que mesmo os teóricos da democracia 

procedimental, ao aceitarem um papel mínimo de jurisdição constitucional para garantia 

do próprio processo democrático, não conseguem evitar a possibilidade de que esta 

jurisdição envolva julgamento de valores substantivos, demonstrando que julgamentos 

substantivos pelo Poder Judiciário não estão a ofender, de modo algum, o princípio 

democrático. 

Até porque, ao defenderem que um processo democrático legítimo e justo é 

que vai legitimar as leis, os procedimentalistas acabam admitindo algumas pré-

condições necessárias a que este procedimento seja o mais adequado, tais como 

liberdade, igualdade e dignidade dos cidadãos, o que, por sua vez, demonstra condições 

necessariamente substantivas. 
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A IDADE MÍNIMA PARA A INSCRIÇÃO NO REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS DIREITOS DOS ÍNDIOS 

 

Fábio Alexandre Coelho∗

 

RESUMO 

Este trabalho ressalta a necessidade de que sejam considerados os aspectos peculiares 

que envolvem os índigenas quando da concessão de benefícios previdenciários, a fim de 

que esta minoria seja adequadamente protegida. O objeto principal de análise é a 

concessão do salário-maternidade para índias com idade inferior à legalmente prevista, 

por força da necessidade de observância dos costumes, crenças e tradições dos povos 

índigenas. O cerne da discussão gira em torno da aplicação correta do princípio da 

igualdade em sua vertente substancial ou real, que impõe que situações diferenciadas 

gerem um tratamento diferenciado. Para tanto, analisaremos, em especial, o 

enquadramento dos índios no rol das minorias e a necessidade de que não sejam 

discriminados no âmbito previdenciário.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

MINORIA; ÍNDIOS; IGUALDADE; PREVIDÊNCIA; DIFERENÇA  

 

ABSTRACT 

This work stands out the necessity of being considered the peculiar aspects that involves 

the indians about the concession of previdenciários benefits, in order to protect this 

minority adequately. The main object of the present analysis is the concession of the 

wage-maternity for indians with legally foreseen inferior age, because of the 

necessity observing the customs, beliefs and traditions of the indians. The main object 

of the quarrel is the correct application of the principle of equality in its substantial or 

real source, that imposes that diferent situations generate diferent treatment. Like this, 

we will analyze, in special, the framing of the indians in the roll of the minorities and 

the necessity that they are not discriminated in the previdenciário scope. 

 

                                                 
∗ Procurador do Estado em São Paulo. Doutorando em Direito Constitucional. Professor de Teoria Geral 
do Processo e Direito Previdenciário da Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP.  
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1. O que são minorias 
 
 

 Na definição de minorias são utilizados dois critérios. O primeiro leva em 

consideração o aspecto quantitativo e o segundo o aspecto qualitativo, considerado em 

sentido amplo.  

 

 Em relação ao aspecto quantitativo, minoria “é empregado para, em comparação 

a outro número ou quantidade, demonstrar a inferioridade daquele a que se refere1”. 

Ressalta-se, assim, que minoria coloca-se em oposição a maioria.  

 

 Por falar nisso, o jurista italiano Caportoti elaborou a seguinte definição, 

fundada no aspecto quantitativo, para a Subcomissão de Direitos Humanos da ONU em 

19712:  

 

um grupo numericamente inferior ao resto da população de um 

Estado, em posição não dominante, cujos membros – sendo 

nacionais desse Estado – possuem características étnicas, 

religiosas ou lingüísticas diferentes das do resto da população e 

demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de 

solidariedade, dirigido à preservação de sua cultura, de suas 

tradições, religião ou língua.  

 

 Aliás, o aspecto quantitativo também figura no Pacto Internacional Sobre 

Direitos Civis de Políticos de 1996, cujo artigo 27 prevê:  

 

                                                 
1 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 918.  
2 A Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Etnicas, 
Religiosas ou Lingüísticas. Disponível em: http://dhnet.org.br/direitos/sip/onu/discrimina/dec92.htm 
Acesso em: 23 set. 2007.   
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Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou 

lingüísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não 

poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com 

outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 

professar e praticar sua própria religião e usar a sua própria 

língua.  

 

 As definições baseadas no aspecto quantitativo enfocam o aspecto sociológico. 

Por isso consideram a posição numérica de um grupo em relação à totalidade da 

população, assim como sua situação econômica, jurídica, política e social.  

 

 Entretanto, a utilização do aspecto quantitativo não é o mais recomendado para a 

definição de minorias. É que o enquadramento como minoria que interessa efetivamente 

para fins de proteção jurídica deve levar em consideração o fato de o grupo sofrer um 

tratamento desigual e discriminatório, sem qualquer justificativa. Neste sentido, 

lembramos que as mulheres, em muitos países, representam a maioria da população, 

mas mesmo assim são discriminadas.  

 

 Assim sendo, está correta a afirmação da Ministra do Supremo Tribunal Federal 

Carmem Lúcia Antunes Rocha de que:  

 

“Não se toma minoria no sentido quantitativo, senão no de 

qualificação jurídica de grupos contemplados ou aceitos com um 

cabedal menor de direitos, efetivamente assegurados, que outros, 

que detém o poder (...) a minoria, na prática de direitos, nem 

sempre significa o menor número de pessoas. Antes, nesse caso, 

uma minoria pode bem compreender um contingente que supera 

em número (mas não na prática, no respeito etc.) o que é tido por 

maioria”3.  

 

                                                 
3 Democracia, Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Disponível em: 
<http://www.tj.ce.gov.br/esmec/pdf/Aula_Direito_Minorias_2.pdf> Acesso em: 19 set. 2007.   
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 Portanto, é preciso usar outros elementos na definição de minorias, como é feito, 

por exemplo, pelo Manual de Redação da Folha de São Paulo, que considera minoria os 

grupos que recebem tratamento diferenciado por sua aparência física, linguagem, 

cultura ou poder econômico4.   

 

 Aproveitando o ensejo, é importante deixar claro que um dos aspectos essenciais 

na definição de minorias é o fato de que:  

 

“a diferença não está em termos quantitativos, mas no tratamento 

e no relacionamento entre os vários subgrupos, nas relações de 

dominação e subordinação. Sem nos pautarmos em números, o 

grupo dominante é a maioria, sendo minoria o grupo 

dominado”5.  

 

 A dominação de um grupo em relação a outro também foi considerada pelo 

Conselho Nacional de Educação de Portugal, que a respeito do tema fez as seguintes 

considerações6:  

 

O conceito de minoria, mais do que um conceito estatístico, diz 

respeito a membros de uma sociedade que não se incluem no 

grupo cultural ou étnico dominante. Trata-se, assim, de um 

conceito sociológico que reflecte subalternidade em relação ao 

poder e ao prestígio sociais. Em termos localizados, os membros 

de uma minoria podem, inclusive, ser maioritários (v.g., pela 

escolha discricionária e uma determinada escolha pelos pais). 

Por outro lado, as minorias também não se constituem 

obrigatoriamente a partir de diferenças de nacionalidade ou de 

etnia. Dentro de um país, entre nacionais, também se podem 

                                                 
4 Círculo Folha. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao_m.htm 
Acesso em: 19 set. 2007.  
5 Minorias étnicas, linguísticas e religiosas. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/dhparaiba/5/minorias/htm> Acesso em: 19 set. 2007.   
6 Diário da República. N. 57. 8 de março de 2001. II Série. Conselho Nacional de Educação. Disponível 
em: http://www.cnedu.pt/files/1177672944_Recomendacao1_2001.pdf Acesso em: 19 set. 2007.  
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constituir minorias por razões de identificação em bases 

geográficas, sócio-económicas, culturais, religiosas, ou mesmo 

etárias. A diversidade assim constituída faz parte da matriz 

constitutiva das populações.  

 

 Outro fator bastante explorado quando se trabalha com a definição de minoria é 

a vulnerabilidade de determinadas pessoas ou grupos. Por sinal, este fator foi utilizado 

como parâmetro por Muniz Sodré na construção da seguinte definição7:  

 

[minorias são grupos que] encontram-se em situação de 

vulnerabilidade jurídico-político, social e cultural, se 

reconhecem como singulares e buscam afirmação, utilizando, 

sobretudo, estratégias discursivas que lhes dêem a visibilidade 

necessária para empreender uma luta mais propriamente 

cultural, mas não apenas.  

 

 Ocorre que, além dos fatores descritos – as minorias são vítimas de dominação e 

estão em posição de vulnerabilidade -, também são essenciais para a definição de 

minorias outros dois fatores: a incapacidade de auto-proteção, embora necessitem de 

proteção especial, e o distanciamento do padrão hegemônico.   

 

 A incapacidade de auto-proteção é um fator essencial quando se procura 

proteger os grupos minoritários. Com efeito, se o próprio grupo conseguisse tutelar 

adequadamente os seus interesses, não seria necessária a interferência do Estado e a 

criação de mecanismos específicos de proteção.  

 

 O distanciamento do padrão hegemônico também é um elemento primordial na 

definição de minorias em decorrência do fato de que possibilita o tratamento 

diferenciado.  

 

                                                 
7 Narrativas audiovisuais e mobilização social: possibilidades. Maria Luiza Martins. Disponível em: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/mmartins.html> Acesso em: 19 set. 2007.     
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 Em decorrência das colocações efetuadas, consideramos minoria os grupos 

marginalizados por se afastarem do padrão social hegemônico e que, por isso, sofrem 

discriminação, necessitando de proteção especial por serem incapazes de defender os 

seus próprios interesses.   

 

2. O enquadramento dos índios no rol de minorias 

 

 A partir do momento que em consideramos minorias os grupos marginalizados 

que se afastam do padrão hegemônico, sofrendo discriminação e, desta forma, 

necessitando de proteção, somos levados a incluir os índios neste rol. Para tanto, são 

utilizados os seguintes fundamentos:   

 

a) grupos marginalizados – em regra, os índios estão à margem da sociedade, 

sofrendo um tratamento diferenciado e desigual;  

 

b) distanciamento do padrão hegemônico – além de serem minorias no aspecto 

quantitativo, também o são no que diz respeito aos grupos que dominam a 

sociedade;  

 

c) sofrem discriminação – é indiscutível que os índios são vítimas de 

discriminação, ficando em muitas situações à margem da sociedade e sem 

qualquer proteção;  

 

d) necessidade de proteção – os índios precisam de mecanismos específicos de 

proteção, sobretudo do auxílio da sociedade, pois não conseguem, por si só, 

defender adequadamente os seus interesses.  

 

 Dessa forma, os índios são considerados minorias nos aspectos quantitativo e 

qualitativo, necessitando de especial proteção do Estado e da sociedade, para que os 

seus direitos sejam efetivamente respeitados.  

 

3. Povos indígenas da região de Bauru 
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 Na região de Bauru, no Estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de 

Avaí, existem vários grupos indígenas, assim representados, conforme informações 

obtidas junto à FUNAI de Bauru:  

 
Aldeia/grupo/etário Kopenoty Ekeruá Numuenda Tereguá 

SEXO F M F M F M F M 

Menos de 1 ano 3 1 3 1 1 1 0 1 

1 a 4 anos 7 10 2 7 2 2 7 12 

5 a 9 anos  16 13 9 9 3 7 6 3 

10 a 14 anos  18 14 6 11 2 8 8 8 

15 a 19 anos  10 9 10 12 5 6 10 6 

20 a 29 anos 21 13 8 9 8 9 15 11 

30 a 39 anos  5 18 9 7 3 3 6 7 

40 a 49 anos  7 7 5 11 3 6 7 8 

50 a 59 anos  8 6 4 3 1 5 4 3 

Mais de 60 anos 6 7 7 2 7 3 6 2 

 

 No total, o Pólo Bauru atende novecentos e trinta e seis índios, divididos em 

aldeias localizadas nas seguintes cidades: Avaí, Itaporanga, Braúna, Arco-Íris e Barão 

de Antonina, todas do Estado de São Paulo.  

 

4. Tratamento discriminatório conferido aos índios 

 

 Para identificar possíveis violações aos direitos dos índios da região de Bauru, 

entramos em contato com a Procuradoria Judicial da FUNAI de Bauru, que relatou 

algumas situações de ofensa a direitos fundamentais.  

 

 Dentre as situações descritas, chamou atenção o fato de que o INSS se recusa a 

enquadrar como segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de segurado 

especial, os menores de dezesseis anos, o que impossibilita as índias grávidas de receber 

o salário-maternidade.  

 

6772



 No caso, o INSS, com base em uma disciplina genérica, deixa de lado as 

crenças, as tradições e a cultura indígena, olvidando que o casamento entre os povos 

indígenas ocorre muitas vezes numa idade inferior e, conseqüentemente, o mesmo 

ocorre com a gravidez.  

 

 A Procuradoria da Funai em Bauru elaborou inclusive um parecer a respeito do 

assunto, no qual apontou a necessidade de que seja conferido um tratamento 

diferenciado ao índio, em face de sua situação peculiar, e sugeriu que fossem tomadas 

providências urgentes a respeito do assunto.  

 
 
 O instituto previdenciário, no entanto, mantém o seu posicionamento, impedindo 

a inscrição das índias como seguradas especiais, por não atenderem ao requisito idade 

mínima.   

 

 Diante do exposto, iremos demonstrar abaixo que a postura do instituto 

previdenciário é equivocada, pois viola flagrantemente o texto constitucional, além de 

não observar também o Estatuto do Índio e a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho.  

 

 Antes, porém, faremos algumas considerações acerca dos segurados obrigatórios 

da previdência social, sobretudo a respeito da figura do segurado especial, e, na 

seqüência, discorremos, rapidamente, sobre o benefício previdenciário denominado 

salário-maternidade.  

 
 
5. Segurados obrigatórios da previdência social 
 
 
 É considerado segurado obrigatório da previdência social quem exerce uma 

atividade remunerada de enquadramento obrigatório. O rol de segurados obrigatórios 

consta nas Leis 8.212 e 8.213 de 24 de julho de 1991 e no Decreto n. 3.048/99, que 

consiste no Regulamento da Previdência Social.  
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 De acordo com os textos legais mencionados, existem cinco modalidades de 

segurados obrigatórios: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial.  

 

 O segurado especial é definido pela Lei 8.213/91, que trata dos benefícios 

oferecidos pelo regime geral de previdência social, da seguinte forma:  

 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas:  

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e 

o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o 

assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou 

em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou 

companheiros e filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou a eles 

equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o 

grupo familiar respectivo.  

 Com maior precisão, Wladimir Novaes Martinez define o segurado especial 

como o “pequeno proprietário ou não, autônomo e prestador de serviços rurais e na 

pesca, trabalhando individualmente ou em regime de economia familiar”8.  

 O regime de economia familiar, mencionado nas definições, é capitulado da 

seguinte forma pela lei de benefícios da previdência social:  

Art. 28. (...) § 1º. Entende-se como regime de economia familiar 

a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições 

de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados. 

                                                 
8 Comentários à lei básica da previdência social, p. 102.   
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 Outro aspecto importante é que todos os membros da família que trabalham no 

regime de economia familiar serão considerados segurados especiais9.  

 
6. Inclusão do índio como segurado especial  
 

 O segurado especial é uma pessoa que trabalha por conta própria. Entretanto, 

diferentemente do contribuinte individual, que também é autônomo, o segurado especial 

é um segurado de baixa renda, o que fica implícito quando a lei impõe que exerça sua 

atividade individualmente ou em regime de economia familiar e prevê uma forma 

diferenciada de contribuição, que levará em consideração o resultado da 

comercialização de sua produção.  

 Em se tratando das comunidades indígenas, particularmente das que 

desempenham suas atividades conforme as tradições, os que exercerem atividade 

remunerada serão considerados segurados especiais.  

 De fato, dificilmente haverá outra forma de enquadramento, a não ser que a 

atividade exercida afaste-se dos costumes e das tradições, assumindo conotação 

eminentemente econômica.  

 
 
7. Inscrição dos segurados obrigatórios  
 
 
 Para que o segurado obrigatório possa ter acesso aos benefícios e serviços 

oferecidos pela previdência social é fundamental que esteja identificado. Por isso, a 

legislação previdenciária impõe a inscrição do segurado, procedimento definido como o 

ato pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social após 

comprovação dos seus dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis para a 

sua caracterização10.  

 Entretanto, assim como ocorre com a filiação ao regime geral de previdência 

social, para a inscrição dos segurados é exigida a idade mínima de dezesseis anos.  

                                                 
9 André Luiz Menezes Azevedo Sette, Direito previdenciário avançado, p. 171.   
10 Fábio Alexandre Coelho, Luciana Maria Assad e Vinícius Alexandre Coelho, Manual de direito 
previdenciário: benefícios, p. 123.  
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 O requisito idade é considerado genérico pela legislação previdenciária, o que 

impede a inscrição de pessoas com idade inferior. Todavia, situações diferenciadas 

devem receber tratamento diferenciado, consoante demonstraremos a seguir.  

8. A situação específica em que se encontra o índio 

 
 Ao tratar de forma específica dos índios, o texto constitucional, no artigo 231, 

caput, prevê que lhes é reconhecido a sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições.  

 

 No momento, interessa-nos a proteção oferecida aos costumes, crenças e 

tradições. Dessa forma, é importante observar que essas palavras possuem os seguintes 

sentidos:  

 

a) costumes – aquilo que é estabelecido por força do hábito ou do uso. É 

considerado obrigatório por ser tradicionalmente observado11.  

 

b) crenças – aquilo que é considerado certo, verdadeiro, sobretudo por força de 

fatores religiosos12.  

 

c) tradições – exprime a transmissão, ou a passagem de fatos, de gerações a 

gerações, a fim de que os tenham presentes e os conservem”13. 

 

 Todas essas figuras – costumes, crenças e tradições – estão relacionadas à 

cultura indígena. Assim sendo, deixar de observá-las significa desprezo e discriminação 

às populações indígenas. De fato, não teria qualquer sentido o texto constitucional 

consagrar expressamente proteção aos índios se os elementos essenciais que servem 

para caracterizá-los fossem desprezados.  

 

 Por fim, é relevante observar que, para Alexandre de Moraes, o comando 

constitucional representa uma tardia homenagem aos povos indígenas, embora as 
                                                 
11 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 392 e 393.  
12 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Minidicionário da língua portuguesa, p. 132.  
13 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, p. 1417.  
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garantias por ele previstas poderiam ser extraídas do campo dos direitos e garantias 

fundamentais14.  

9. O princípio da igualdade em sua vertente substancial 

  
O princípio da igualdade impõe o mesmo tratamento às pessoas que estão na 

mesma situação. Porém, quando a situação é diferenciada, o tratamento também deve 

ser diferenciado.  

 A concessão de um tratamento diferenciado representa a dimensão dinâmica do 

princípio, de acordo com a qual cabe ao Estado suprir as desigualdades para transformá-

las em igualdade real15.  

 Assim, situações diferenciadas devem receber um tratamento diferenciado, para 

que tenhamos a efetiva igualdade.  

 No caso concreto, não há como exigir a idade mínima estabelecida pelo 

legislador previdenciário dos povos indígenas, uma vez que o desempenho do trabalho, 

por questões culturais, ocorre, muitas vezes, numa idade inferior à legalmente prevista.  

 
10. O salário-maternidade no contexto das prestações previdenciárias 
 
 
 Ao se referir à previdência social, o texto constitucional estatui que oferecerá 

proteção à maternidade, especialmente à gestante. No entanto, o salário-maternidade é 

devido em três situações: maternidade, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.  

 No caso da maternidade, o fato gerador do benefício é o parto considerado em 

sentido amplo, uma vez que o benefício é devido a partir de vinte e oito dias antes do 

parto.  

 A finalidade do salário-maternidade no caso da gestante é proteger a gestante e o 

nascituro/bebê.  

                                                 
14 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, p. 2186.  
15 Eduardo Silva da Silva, Henrique Choer Moraes e Maurício Lindenmeyer Barbieri, Teoria Geral do 
Processo, p. 171.  
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11. A idade para trabalhar e casar dentro da tradição indígena 
 
 
 Dependendo da etnia, o trabalho e o casamento indígena ocorrem numa idade 

bastante inferior à considerada “normal”, tendo como parâmetro a cultura média da 

sociedade.  

 Com efeito, dependendo da tribo, a índia, com idade entre 10 e 13 anos, pode 

passar a ser considerada adulta e, desta forma, estar apta para o trabalho e o casamento. 

É comum, inclusive, que seja realizada uma cerimônia em que a menina moça entra na 

fase adulta e, na maioria das vezes, sai da festa já casada16.  

 Portanto, é diferenciada a situação dos indígenas e, assim, merecem um 

tratamento diferenciado, sob pena de ser violada, por completo, a idéia de igualdade e 

estabelecido um tratamento discriminatório, fato vedado, dentre outros textos, pelo art. 

24 da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre 

Povos Índigenas e Tribais em Países Independentes17. 

 
12. Recusa à concessão de benefício por força do fator idade 
 
  
 De acordo com informações obtidas junto à FUNAI de Bauru, o INSS de Bauru 

se recusa a fornecer o benefício do salário-maternidade às índias quando não possuem a 

idade mínima para o enquadramento como segurado obrigatório. Com isto, são 

desprezadas as características peculiares da cultura indígena e retirado das índias um 

direito fundamental.  

 

 Na defesa dos interesses das índias, a FUNAI sustenta, acertadamente, que se 

trata de uma situação diferenciada, que, por isso, deve merecer um tratamento 

específico.  

 

                                                 
16 Uru-Eu-Wau-Wau realizam festa da menina moça. Eli Batista. Disponível em: 
<http://www.amazoniaavista.com.br/Noticia.asp?ID=80>. Acesso em: 12 set.  2007.  
17 Art. 24. Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos progressivamente aos povos 
interessados e aplicados aos mesmos sem discriminação alguma.  
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 No entanto, o argumento é rechaçado sob a alegação de que não há qualquer 

previsão legal. Os funcionários do instituto previdenciário inclusive salientam que o 

ideal é ingressar em juízo e, desta forma, obter um pronunciamento judicial.  

 

 Essa forma de agir representa uma grave violação aos direitos fundamentais dos 

índios e os coloca numa posição de forte discriminação. De fato, como mencionamos 

anteriormente, o texto constitucional impõe o respeito de todos aos costumes, crenças e 

tradições indígenas.  

 

 Assim sendo, consideramos inaceitável que para obter a tutela de um direito 

fundamental o índio tenha que se socorrer do Judiciário, como se os comandos 

constitucionais não fossem válidos para a administração pública e, em especial, para o 

instituto previdenciário.  

 
 
13. O desrespeito ao Estatuto do Índio 
 
 
 A Lei n. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto do Índio.  

Logo no artigo 1º, esta lei disciplina a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das 

comunidades indígenas com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, 

progressiva e harmonicamente, à comunhão nacional.   

 

 O respeito à cultura indígena, expressa nos costumes, crenças e tradições, consta 

também dos seguintes dispositivos, cujos trechos que nos interessam em especial foram 

colocados em itálico: 

 

a) Art. 1º, parágrafo único: Aos índios e às comunidades indígenas se estende 

a proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam os demais 

brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como 

as condições peculiares reconhecidas nesta Lei;  

 

b) art. 2º Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos 

órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competente, 
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para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos; 

(...) VI - respeitar, no processo de integração de índio à comunhão nacional, a 

coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e 

costumes;  

c) art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, 

atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades 

beneficiadas. 

 

 Ora, está claro que a legislação específica do índio prevê um tratamento 

diferenciado em decorrência dos valores culturais, das tradições, dos usos e dos 

costumes.  

 

 Portanto, é inaceitável que possa ser extraída a interpretação de que também para 

os índios é exigida a idade mínima de dezesseis anos para o enquadramento como 

segurado especial, embora exerça atividade remunerada de enquadramento obrigatório.  

 
14. Conclusão 
 
 
 Em decorrência do estudo desenvolvimento, chegamos à conclusão de que é 

urgente que o INSS reveja a sua posição a respeito da idade mínima para o 

enquadramento como segurado obrigatório em se tratando dos povos indígenas.  

 

 Para tanto, basta que seja feita uma leitura adequada do texto constitucional e 

respeitado o Estatuto do Índio e a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho.  

 

 Não podemos admitir é que a índia tenha os seus direitos lesados na esfera 

administrativa e tenha que se socorrer do Judiciário, isto quando há o ingresso em juízo.  

 

 As leis existem para serem observadas e a administração pública deve dar 

exemplo neste sentido.  
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 Esperemos, assim, que cesse a discriminação sobre os índios e, em especial, 

sobre as índias quando postulam benefícios previdenciários.  
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RESUMO 

O presente trabalho pretende explorar, de forma crítica e interdisciplinar, a concretização 

dos novos direitos socioambientais em face dos dilemas e das novas perspectivas 

apresentadas ao exercício da Administração Pública no Brasil contemporâneo. Parte-se 

do seguinte contexto: O Estado no Brasil configura-se no modelo social e democrático, 

conforme apresentado pela Constituição Federal de 1988; por outro lado, considerando-se 

as históricas experiências do Estado de Bem-Estar Social e o Estado Neoliberal, há 

diversas tendências em relação à administração pública, algumas das quais não se 

coadunam plenamente com o modelo de Estado preconizado pela Carta Brasileira. Trata-

se de um trabalho voltado para as políticas públicas e concretização de novos direitos. 

Uma vez contextualizado o modelo de Estado no Brasil e suas respectivas formas de 

administração pública, passou-se a analisar em que medida as políticas públicas 

elencadas pela Constituição de 1988, de cunho novidoso e eminentemente socioambiental 

(consubstanciadas nos chamados Novos Direitos), seriam melhor implementadas dentro 

da nova tendência de modelo de Estado e administração pública, fazendo ainda análise 

das metodologias participativas que vêm sendo desenvolvidas em busca de uma maior 

integração entre sociedade e Estado.  
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PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS; POLÍTICAS PÚBLICAS; GESTÃO PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA 
 

RESUMEN 

Lo presente trabajo pretende explorar, de forma crítica e interdisciplinario, la concreción 

de los nuevos derechos socioambientais delante de los dilemas y de las nuevas 

perspectivas presentadas al ejercicio de la Administración Pública en Brasil 

contemporáneo. Se parte del siguiente contexto: El Estado en Brasil se configura en el 

modelo social y democrático, conforme presentado por la Constitución Federal de 1988; 

por otro lado, se considerando las históricas experiencias del Estado de Bienestar Social y 

lo Estado Neoliberal, hay diversas tendencias en relación a la administración pública, 

algunas de las cuales no se coadunam plenamente con el modelo de Estado preconizado 

por la Carta Brasileña. Se trata de un trabajo vuelto a las políticas públicas y concreción 

de nuevos derechos. Una vez contextualizado el modelo de Estado en Brasil y sus 

respectivas formas de administración pública, se pasó la analizar en que medida las 

políticas públicas elencadas por la Constitución de 1988, de cuño novidoso y 

eminentemente socioambiental (consubstanciadas en los llamados Nuevos Derechos), 

serían mejor implementadas dentro de la nueva tendencia de modelo de Estado y 

administración pública, haciendo todavía análisis de las metodologías participativas que 

vienen siendo desarrolladas en búsqueda de una mayor integración entre sociedad y 

Estado. 

 

PALABRAS-CLAVE 

DERECHOS SOCIOAMBIENTAIS; POLÍTICAS PÚBLICAS; GESTIÓN PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA 

 

INTRODUÇÃO 

Vários têm sido os modelos de Estado adotados desde que o sistema capitalista 

foi mundialmente aceito. A análise da evolução desses modelos de Estado é 

extremamente necessária para a compreensão da forma como a administração pública 

tem se adaptado às necessidades sociais e ao fluxo do mercado financeiro. Muitas vezes 
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durante esta evolução, o Estado se viu tendo que optar pela sociedade ou pelo capital, 

mas é justamente a busca de equilíbrio entre os dois objetivos que impulsionam o 

processo atual de reforma do Estado. 

A reforma Estatal é real, e pode ser entendida como a busca da participação 

popular, não apenas para legitimar a vontade dos governantes, mas para de fato haver 

políticas públicas sociais que venham ao encontro das necessidades populares. Ocorre 

que, não obrigatoriamente, tal “reforma de Estado”, vem sendo acompanhada por uma 

reforma administrativa. Neste sentido, vislumbra-se um impasse histórico na 

administração pública brasileira. De um lado um esforço “modernizante” por concretizar 

a Constituição Brasileira, que prevê um Estado de Bem-estar Social, exigindo-se um 

Estado “forte”, apto a dar conta das amplas responsabilidades previstas neste modelo 

estatal. De outro lado, a chamada “reforma”, levada a cabo praticamente por todas 

administrações seguidas à promulgação da Constituição, no sentido de desincumbir do 

Estado a responsabilidade unitária de efetivação de tais políticas.  

Uma vez feita uma breve contextualização do debate de fundo (Modelo de 

Estado e de Gestão Pública) pode-se situar brevemente o segundo bloco temático: 

Políticas Públicas e Novos Direitos, segundo a perspectiva socioambiental. Neste sentido 

cite-se SANTILI: “O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de 

que as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade política 

se incluíssem as comunidades locais e promovessem um repartição socialmente justa e 

eqüitativa dos benefícios derivados da exploração dos recursos naturais”.1 Interessa 

consignar aqui, que o socioambientalismo é uma criação da Constituinte de 1985. Trata-

se de um cenário de forte pressão (mobilização popular; participação social), combinado 

com um conjunto de temas que haviam emergido no cenário mundial nas décadas 

anteriores: direitos das minorias, especialmente mulheres e negros, combate à 

discriminação de gênero e ao racismo, proteção aos portadores de deficiências físicas, e 

aos direitos das crianças, adolescentes, idosos e índios, reconhecimento da diversidade 

étnica e cultural, proteção ao patrimônio público e social, ao patrimônio cultural e ao 

meio ambiente. Os chamados “novos” direitos socioambientais se inserem no contexto 

desses novos paradigmas jurídicos e foram amplamente incorporados em âmbito 

constitucional.  

                                                 
1 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p. 35.  
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Traça-se então um paralelo entre a realidade prevista na Carta brasileira e a 

realidade que vem sendo estudada na reforma Estatal, buscando então uma forma de 

concretização desses novos direitos no contexto de administração pública vigente, 

fazendo análise principalmente dos métodos participativos como sendo os mais 

adequados para uma transformação social real. 

 

1 EVOLUÇÃO DO ESTADO MODERNO, REFORMA ESTATAL E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Inicialmente faz-se necessário o esclarecimento do que é Estado e neste sentido 

Bobbio é muito coerente e lógico, ao defini-lo como um produto da sociedade para 

manter-se minimamente organizada e como forma de desenvolvimento político, 

representando “a ordem jurídica, o corpo normativo, a máquina do poder político, 

exterior à Sociedade, compreendida esta como esfera mais dilatada, de substrato 

materialmente econômico, onde os indivíduos dinamizam sua ação e expandem seu 

trabalho.”2 Na tentativa de abarcar todas essas funções de forma eficaz, vários foram os 

modelos de Estado utilizados ao longo da história, podendo ser apenas um ente 

regulador, conforme as necessidades sociais, ou até mesmo assumir um papel 

intervencionista, centralizando e controlando quase todas as relações sociais. São estes 

modelos que serão estudados e comparados a seguir. 

O primeiro modelo estatal capitalista adotado após a queda do feudalismo foi o 

Estado Liberal, que negava as práticas nocivas do Feudalismo3 e apresentava um novo 

modelo de organização, baseado unicamente no capital.  O intervencionismo 

mercantilista é praticamente inexistente, possibilitando a auto-regulação do mercado, 

que segundo Bento4 acontece através da lei da concorrência e da oferta e procura. Esses 

mecanismos acabam por gerar imensas desigualdades sociais, ajudando os ricos a 

enriquecerem e dificultando a sobrevivência de pequenas e médias empresas que não 

recebem incentivos estatais.  

O papel do Estado, segundo o liberalismo, deveria limitar-se a manter a ordem 

pública, facilitar a produção privada, promover a justiça através da obrigatoriedade dos 

                                                 
2 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 3 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense, 1976, p.48. 
3 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado. São Paulo: Manole, 
2003, p. 17. 
4 Cf. BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 2. 
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contratos e proteger a propriedade, abolindo todas as formas de existência externas ao 

mercado. A funcionalidade política fica desta forma, subordinada ao econômico5, 

gerando problemas sociais provenientes da ausência de políticas públicas voltas ao 

social, obrigando os trabalhadores a se submeterem às formas de trabalho impostas pelas 

grandes empresas, que sem fiscalização acabam cometendo abusos. O papel de refém do 

mercado, no entanto, acabou empurrando esse sistema para o Colapso, e a sociedade 

começou a reagir, se organizando em movimentos democráticos e socialistas. 

Voltando ao conceito de Bonavides6 , e aceitando que o estado é, de fato, exterior 

à sociedade, ele perderia sua função ao negligenciar a sociedade. Ser um órgão separado 

não faz com que ele não seja necessário, e se este órgão passa a impedir os indivíduos de 

dinamizarem suas ação e expandirem seus trabalhos, além de oferecer um sistema 

econômico baseado na especulação, a partir daí tem-se um modelo vazio e ilegítimo. 

Quando o sufrágio torna-se universal, a lógica deste sistema representativo se quebra, 

ficando de um lado os detentores do poder econômico (burguesia) e de outro os do poder 

político (proletariado). O parlamento passa então a ser um local de embate ideológico, 

“onde já não havia condições para a manifestação de uma vontade geral”7. 

A estes conflitos e lacunas, somam-se as primeiras demonstrações de que o 

Estado se encaminhava para uma crise. A quebra da bolsa de Nova York em 1929 

mostrou fragilidades antes não preconizadas pelos principais teóricos do assunto, como a  
tendência do mercado de, em sua dinâmica, formar monopólios e concentrar 

poder econômico, cujo exercício acaba por arruinar as bases de liberdade e de 

concorrência sobre as quais o próprio mercado se assenta8.  

Bento descreve a crise do estado liberal falando que  
A economia mundial mergulhou numa espiral recessiva impulsionada por 

aquilo que os economistas batizaram de insuficiência crônica de demanda 

agregada, ou seja, havia capital acumulado para a produção, mas não havia 

mercado consumidor para onde escoa-la, donde resultava desemprego que 

agravava o problema de subconsumo e assim sucessivamente. Nesse contexto, 

denunciou-se, enfim, que a teoria clássica do equilíbrio falhou ao determinar 

as causas do desemprego permanente e do conseqüente esfriamento 

progressivo do consumo e da produção. (...) Fez-se mister autorizar a atuação 
                                                 
5 Cf. BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Trad. De Marco Aurélio Nogueira. 2 ed. São Paulo, 
1988. 
6 Ver citação 14.  
7 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 19. 
8 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 3. 
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anticíclica do Estado e de mecanismos de proteção social a fim de amortecer 

os efeitos da crise e inverter a espiral recessionista.9

É nesse contexto e na tentativa de “salvar o capitalismo de si mesmo” que surge 

então um novo modelo de Estado, chamado de Estado Providência, que corresponde à 

uma transição entre o Liberalismo e o Estado de Bem-Estar Social. Este período foi 

marcado pela elaboração de novos textos constitucionais nas primeiras décadas do 

século XX, com características mais humanistas que correspondiam, no entanto, a um 

programa desprovido de eficácia plena ou aplicabilidade imediata, visto que o objetivo 

deste modelo de Estado ainda faz menção à preservação do capital “sem solução de 

continuidade como condição de sobrevivência da própria economia de mercado.” 10 

Característica ainda ressaltada por Bonavides, que destaca a fraqueza e timidez dessa 

primeira modalidade de Estado social, conservador e comprometido com a superação da 

crise gerada pelo Liberalismo econômico e não com a justiça social11. É da busca da 

prática dessa idéia de direitos sociais reais que surge, a partir da segunda metade do 

século XX um novo modelo de Estado, chamado Bem-estar social. 

Através do desenvolvimento de políticas públicas em setores como educação, 

saúde, previdência, seguro-desemprego, programas de assistência, do desenvolvimento 

econômico, entre outros12, o Estado de Bem-Estar Social pretendia oferecer uma vida 

dignar àqueles situados fora do mercado de trabalho em contrapartida a mercadorização 

do mesmo. Estas ações não se tratam de caridade pública, mas de um direito.13 A 

democracia ganha finalmente sentido real, sendo que o sufrágio universal permite que o 

povo exija políticas sociais que atendam à demanda popular, sob pena de governantes 

que não o fizerem, não serem eleitos ou reeleitos14. 

Este modelo de Estado também conhecido como Welfare State, busca através de 

reformas estabelecer melhorias conscientes e coesas no sistema estatal vigente, 

traduzindo  
essencialmente a tentativa de fazer coexistir, e mesmo conciliar de modo que 

se tornem noções reciprocamente implicadas, o fortalecimento da atuação (e 

                                                 
9 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 4. 
10 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 4. 
11 Para exemplificar é possível citar as Leis Trabalhistas, que conforme BENTO, Leonardo Valles. 
Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 28, diziam respeito à formas de otimizar a 
produção. 
12 BONAVIDES, Paulo. Ciência política, p. 230 
13 Cf. BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 7 
14 Cf. BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 20. 
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da eficiência) estatal e a emancipação da sociedade civil. Esta, reconhecida na 

sua pluralidade, reivindica do Estado a efetivação de direitos sociais em nome 

da igualdade de oportunidades e cidadania como condição de sua 

legitimidade15.  

Sobre o caráter reformista deste modelo, Bento faz uma análise lógica, 

considerando que a exploração econômica do proletariado “não foi instituída pela lei 

nem foi obra do parlamento, mas foi engendrada pelo atual estágio de evolução das 

forças produtivas e das relações de produção”16, e como conseqüência disto, não seria 

através da lei que as aboliria, mas sim através de uma transformação radical, não sendo 

possível a supressão de um sistema com a ajuda do mesmo. Essa visão deixa clara a 

natureza do Estado de Bem-estar como mais uma variante do capitalismo para superar 

sua crise ao invés de um avanço no caminho para a superação do mesmo. 

Reforçando essa idéia, analisa-se o trabalho, que deixou de ser uma mercadoria, 

visto que a subsistência passou a ser possível mesmo aos que não fazem parte do 

mercado. O que parecia a primeira vista um ganho social inestimável, por tirar o cidadão 

da condição de refém do mercado, o coloca em condição de refém do próprio Estado17, e 

faz dos programas assistenciais uma moeda de troca em favor de votos. O que muda não 

é o regime de dominação, mas sim a forma como ela é exercida. A realidade é que o 

capitalismo jamais poderia reproduzir-se sem o Estado, e os detentores do capital 

encontraram mais uma vez uma forma de legitimar o mesmo. 

Também em contrapartida aos avanços sociais do Welfare State existem os 

problemas que, devido à instabilidade social, são difíceis ou até mesmo impossíveis de 

serem calculados. Para que a máquina Estatal funcione em consonância com o mercado 

e a sociedade, a arrecadação de capital não pode ser menor que os gastos com as 

políticas de bem-estar. Os primeiros indícios da existência deste desequilíbrio entre os 

balanços de pagamentos estatais e o conseqüente aumentos das taxas inflacionárias, 

fazendo menção à um provável colapso do Welfare State, segundo Ramos18, tem seu 

início a partir da grande crise do petróleo em 1973. Esta nova crise econômica de 

                                                 
15 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 10. 
16 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do estado, p. 22. 
17 Mais sobre o uso de políticas públicas sociais como forma de garantir a existência do capitalismo em: 
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista.  Trad. de Bárbara Freitag. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1984. 
18 Ramos neste caso faz uma análise de indícios apontados por Dupas em seu texto: A lógica econômica 
global e a revisão do Welfare State, publicado na obra: BRESSER PEREIRA, L.C.  (Org.) et al. 
Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: Editora ENESP, ; Brasília: ENAP, 1999. 
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proporções mundiais resultou, obviamente, em uma reação dos agentes econômicos, 

reaproximando a idéia de um Estado mínimo.  

A regressão ao Estado Liberal, no entanto, não seria possível, tendo em vista o 

novo contexto social e econômico. Seria impossível, após todos os benefícios propostos 

pelo Welfare State, subjugar novamente a classe trabalhista, retomando o modelo 

desumano de exploração adotado pelo Liberalismo. Havia, por outro lado, a 

insustentabilidade econômica das práticas do Welfare State, que acabaram gerando a já 

mencionada crise no mercado financeira. O Neoliberalismo surge então como alternativa 

para suprir essas necessidades equilibrando este jogo de interesses diametralmente 

opostos. 

A idéia básica que rege este modelo de Estado é a de que o mercado deveria 

seguir as tendências econômicas internacionais, independente da orientação política 

governante, tendência esta que ficou conhecida como globalização da economia. Países 

desenvolvidos já contavam com uma pequena intervenção estatal no mercado, os outros 

passariam a seguir as orientações de organizações como o FMI e o Banco Mundial, 

adotando um novo patamar de disciplinas fiscais e reduzindo gastos públicos 

principalmente através da retirada progressiva das funções de Bem Estar19, que 

passariam a ser exercidas, em grande parte, pelo setor privado, que seria recompensado 

por “prêmios”, como certificações e pela difusão da idéia de Responsabilidade social. 

Empresas que investiriam no social usariam isso como propaganda, estimulando o 

consumo de seus produtos, tendo assim a esperada recompensa financeira. Outras 

tendências desta nova visão de economia são a privatização dos serviços públicos, a 

desregularização da economia, a flexibilização das leis trabalhistas, acarretando na 

redução do intervencionismo estatal. 

A intervenção do Estado passa então a ser relativa, observando-se que o 

Neoliberalismo, diferente do Liberalismo, admite algumas concessões às propostas de 

providência. Neste sentido, no entanto, autores como Ramos20 fazem sérias críticas, 

principalmente a fatores como a privatização, que acaba priorizando cada vez mais o 

capital e deixando a sociedade cada vez mais à margem das decisões políticas. Outra 

questão complicada levantada pelos teóricos da reforma do Estado diz respeito à 

                                                 
19 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias? In: BOEIRA, Sérgio 
Luís (org). Democracia e políticas públicas. Itajaí: Univali Editora, 2005, p. 53. 
20 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?, p. 55 
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individualização do ser humano, muito prejudicial para a vida social que rege todos os 

seres humanos. 

É este período de transformação que o mundo enfrenta neste momento, com 

sérias discussões sobre a reforma estatal. Busca-se um novo perfil estatal que supere esta 

crise pós-globalização. Um Estado com amplos espaços de participação popular, onde o 

poder decisório se encontre diluído na sociedade. O Estado reformado apresentaria 

características pautadas acima de tudo em uma relação forte entre o poder público e a 

sociedade civil, agindo sempre de forma flexível aos apelos sociais e não de forma 

autoritária e unilateral definindo por si só os melhores caminhos para a sociedade21. 

Às políticas públicas essa flexibilidade deveria ser alcançada através de uma democracia 

dialógica, onde a participação popular se daria desde sua elaboração, em um modelo 

chamado de políticas gerativas22. O autor ainda trabalha com a idéia de que o Estado 

precisa rever as áreas estratégicas de atuação ao invés e simplesmente desenvolver 

políticas públicas compensatórias, mesmo porque seria impossível que as práticas, de 

certa forma protecionistas, do Welfare State se sustentassem e evoluíssem tão 

rapidamente quanto às necessidades sociais que surgem com a evolução do mercado. 

 Neste sentido, algumas teorias vêm sido elaboradas justamente com o escopo de 

estabelecer um novo rumo para a administração pública, e quase em sua totalidade, essas 

teorias visam uma maior participação popular. As políticas gerativas, já estudadas 

anteriormente, entram no rol destas novas idéias, juntamente com o Estado rede23, que 

segundo Ramos,  
significa um novo desenho para o Estado nesse milênio, em que o mesmo 

estaria compartilhando autoridade através de uma série de instituições – 

locais, regionais, nacionais e transnacionais, governamentais e não 

governamentais. Seria uma nova configuração dos Estados, adaptada a um 

mundo globalizado. 24

                                                 
21 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?, p.52 
22 Ramos trabalha com este novo conceito a partir de autores contemporâneos como Giddens, que o utiliza 
em sua obra Para além da esquerda e da direita, como forma de ilustrar uma nova tendência que diz 
respeito à ampliação efetiva da cidadania, modificando a relação entre Estado, mercado e sociedade civil, 
tirando do Estado a total responsabilidade de elaboração das políticas sociais e dividindo-a entre o mesmo 
e os agentes sociais. 
23 Mais sobre esta teoria em CASTELLS, M. Para o Estado-Rede: globalização econômica e instituições 
políticas na era da informação. In: BRESSER PEREIRA, L. C. (org), et al. Sociedade e Estado em 
transformação. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: ENAP, 1999. 
24 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?,, p.53 
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 O que se percebe, em linhas gerais, é que a reforma do Estado é real e necessária, 

principalmente quando se analisa a   
complexa e nova fronteira entre Estado e sociedade, as formas igualmente 

inéditas de ação social desvinculadas da política institucional, o papel dos 

grupos sociais diferenciados, as relações raciais, a questão ambiental e o 

multiculturalismo de uma sociedade radicalmente transformada pelos 

processos de uma modernização recente.25

 A citada questão ambiental ganhará mais sentido ao longo do trabalho, onde o 

conceito de socioambientalismo será profundamente trabalhado, mas basta a análise de 

que os problemas mais sérios enfrentados pela sociedade, já nos dias atuais, diz respeito 

ao meio ambiente para se ter idéia da importância que o mesmo deverá ter nas políticas 

públicas. É importante ainda ressaltar que o meio ambiente diz respeito a todos 

simultaneamente, e que o equilíbrio ambiental é necessário não apenas para a qualidade 

de vida em si, como da própria vida. 

 Neste sentido, a união de vários setores sociais seria uma necessidade para que 

não apenas as questões sociais, ambientais ou econômicas, mas as questões 

socioambientais tivessem solução. 
O novo papel do Estado envolveria, portanto, o estabelecimento de 

articulações entre diversos segmentos da sociedade, tornando o processo 

decisório mais participativo e, naturalmente, proporcionando espaço para que 

a própria sociedade possa sinalizar a forma de equacionar os problemas 

públicos. Ao Estado caberia o papel de “facilitador” do processo em busca das 

possíveis alternativas.26

 E ainda sobre este novo papel do Estado, o mesmo autor afirma que ele 
passaria por um processo de transformações inéditas, superando o conceito de 

“governo”, centrado na capacidade de elaboração de políticas econômicas e 

sociais, para o de “governança”, caracterizado pela capacidade de formação 

de parcerias de diversas origens, com a missão exclusiva de coordenação 

desse processo de integração entre Estado, organizações governamentais e não 

governamentais.27

 Através da reforma do modelo Estatal, chegar-se-ia então a um modelo regulado 

por um ente maior que a própria sociedade, que agiria de forma organizada, mas sem 

dispensar a participação social, em uma verdadeira democracia, e que agisse 

                                                 
25 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?, p. 54 
26 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?, p. 60 
27 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias?, p. 64. 
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verdadeiramente dentro das questões socioambientais, e não apenas visando melhorar as 

condições econômicas do mercado.  

 

2 DO AMBIENTALISMO AO SOCIOAMBIENTALISMO: OS NOVOS 

DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS 

A história do ambientalismo brasileiro é marcada por acontecimentos como a 

Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas em Estocolmo28, ocorrida em 1972 e 

que culminou na criação do primeiro órgão do meio ambiente brasileiro: a Secretária 

Especial de Meio ambiente. Outro acontecimento notório no movimento ambientalista 

mundial, e com fortes influências no Brasil foi a divulgação, em 1987, do relatório das 

Nações Unidas intitulado ‘Nosso Futuro Comum’, também chamado de relatório 

Brundtland e que, nas palavras de Santilli 
(...) destaca os três componentes fundamentais do novo modelo de 

desenvolvimento sustentável: proteção ambiental; crescimento econômico e 

eqüidade social. Verifica-se que o conceito de ‘desenvolvimento sustentável’ 

cunhado pelo referido relatório já incorporava não só o componente ambiental 

como também o componente social do desenvolvimento, ou seja, o 

desenvolvimento deveria ser não só ambientalmente sustentável como 

também socialmente sustentável e economicamente viável. O conceito de 

desenvolvimento sustentável coincide historicamente com o apoio nacional e 

internacional ao movimento dos povos da floresta (índios e seringueiros) pela 

conservação da floresta amazônica e sua articulação com a conservação 

ambiental29

Assim como os povos da floresta, vários outros movimentos que buscavam 

reforçar suas lutas acabaram fazendo alianças com organizações ambientalistas 

nacionais e internacionais, incorporando às suas agendas a  luta pelo desenvolvimento 

sustentável por parte das populações que dependiam deles. 
Dessa forma o discurso ambientalista, que até então era mais circunscrito a 

organizações sediadas principalmente nos grandes centros urbanos do país, 

passa a ser utilizado também por atores sociais do interior do país, com 

destaque para a região amazônica.30

                                                 
28 Cf. SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p.28. 
29 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p.31. 
30 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.29/30. 
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Outro ponto unificador dos movimentos sociais e ambientais em prol desta causa 

maior, conhecida como ‘socioambientalimo’ são os conflitos ambientais, visto que, para 

que haja o exercício da cidadania na questão ambiental, faz-se necessário primeiramente 

resolver os conflitos que existem neste meio por conta de interesses privados, e para que 

estes sejam resolvidos é preciso promover a justiça social31, onde se busca a melhor 

saída para questões provenientes de diferenças de interesses. Esta é provavelmente a 

maior dificuldade e o maior interesse das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e das 

pessoas envolvidas nas questões socioambientalistas, que tem como objetivo levar às 

pessoas mais simples qualidade de vida.  O socioambientalismo passou então  

a representar uma alternativa ao conservacionismo/ preservacionismo ou 

movimento ambientalista tradicional, mais distante dos movimentos sociais e 

das lutas políticas por justiça social e cético quanto à possibilidade de 

envolvimento das populações tradicionais na conservação da biodiversidade.32  

O maior problema enfrentado pelo ambientalismo era justamente as lutas 

isoladas, pois a questão ambiental é muito abrangente e acaba se tornando impossível 

uma única organização conseguir resolver todas as questões. Habermas33 no entanto, nos 

prova que os movimentos sociais não devem ser tratados de forma isolada, visto que 

sempre há uma correlação entre eles, e é partindo deste princípio que surge como 

alternativa a formação de um movimento unificado através de uma rede de ações, onde 

existe a colaboração de várias partes em prol de uma luta comum. Antes da fusão das 

questões sociais e ambientais, os ambientalistas não tinham preocupação com a 

sociedade como um todo, o que acabava gerando injustiças sociais. A justiça ambiental 

só acontece, portanto, quando existe a fusão dos interesses ambientais e sociais, ou seja, 

uma justiça socioambiental.  

Voltando esta discussão a cerca de justiça ambiental ao panorama brasileiro dos 

anos 80, tem-se em síntese que: 
O socioambientalismo brasileiro – tal como o reconhecemos e identificamos – 

nasceu na segunda metade dos anos 80, a partir de articulações políticas entre 

os movimentos sociais e o movimento ambientalista. O surgimento do 

socioambientalismo pode ser identificado com o processo histórico de 
                                                 
31 Mais sobre Justiça Social em: ACSELRAD, Henri. As práticas espaciais e o campo dos conflitos 
ambientais. In: ACSELRAD, Henri et al (Org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2004. 
32 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p.40. 
33 Cf. HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1984.
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redemocratização do país, iniciado com o fim do regime militar, em 1984, e 

consolidado com a promulgação da nova Constituição, em 1988 (...) 

Fortaleceu-se nos anos 90, principalmente depois da realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

no Rio de Janeiro, em 1992 (Eco-92), quando os conceitos socioambientais 

passaram claramente a influenciar a edição de normas legais. A consolidação 

democrática no país passou a dar à sociedade civil um amplo espaço de 

mobilização e articulação, que resultou em alianças políticas estratégicas entre 

o movimento social e ambientalista.34

 A clara presença do socioambientalismo na Constituição Federal de 1988, acima 

mencionada no texto de Juliana Santilli, é ainda mais explorada por André Lima, que 

cita em sua obra35: 
A Constituição Brasileira de 1988 é bastante avançada em matéria dos direitos 

fundamentais de terceira dimensão a ponto de ganhar adjetivos como 

Constituição cidadã, verde, ambiental, plurissocial, índia e democrátiva. Na 

CF/88, estão dispostos direitos que vão da garantia de qualidade de vida 

humana como bem indisponível, passando pela proteção das manifestações 

culturais tradicionais dos povos formadores da sociedade nacional garantindo-

lhes direitos territoriais peculiares, até a proteção de processos ecológicos, 

ecossistemas, espécies nativas e do patrimônio genético nacional, conferindo 

a estes bens e direitos natureza jurídica de direitos coletivos e, portanto, 

ascendência sobre interesses e direitos individuais patrimoniais. São as bases 

constitucionais do que em seu conjunto é aqui tratado como direitos 

socioambientais. 

Também reconhecendo esta tendência sociambiental da Constituição brasileira, 

Leusbaupin menciona o artigo 225, que foi totalmente dedicado às questões ambientais, 

e destacando ainda a relação que este capítulo têm com os capítulos da ordem econômica 

e social, finalizando sua tese com a observação de que esta preocupação “se traduziu em 

uma garantia de participação popular na feitura e tomada de decisão sobre as políticas 

públicas socioambientais.”36

 O grande problema diagnosticado nesta teoria é justamente a forma de colocar em 

prática a participação popular, tendo em vista que:  

                                                 
34 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p.31. 
35 LIMA, André. Zoneamento Ecológico-Econômico: À Luz dos Direitos Socioambientais. Curitiba: 
Juruá, 2006. p.23. 
36 LEUSBAUPIN, Ivo. Poder local X exclusão social: A experiência das prefeituras democráticas no 
Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000. p.37. 
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somente pela ação coletiva e pela consolidação de espaços públicos, nos quais 

os diversos interesses e pontos de vista possam se fazer ouvir e representar, é 

que os problemas socioambientais podem encontrar soluções que atendam aos 

parâmetros democráticos, de eqüidade e sustentabilidade que devem nortear o 

desenvolvimento sustentável.37

e também que, por ser o socioambientalismo uma invenção brasileira, sem precedentes 

para serem levados em conta ou serem seguidos, faz-se necessário utilizá-lo como 

indicação de um novo rumo, como forma de “integrar políticas setoriais, suas 

perspectivas e atores, num projeto de Brasil que tenha sua cara e possa, por isso mesmo, 

ser politicamente sustentado”.38

 Por isso a base da idéia de funcionamento do socioambientalismo aceita que as 

políticas públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais detentoras 

de conhecimentos e de praticas de manejo ambiental.  
Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que em um país 

pobre e com tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de 

desenvolvimento deve promover não só a sustentabilidade estritamente 

ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e processos 

ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir 

também para a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover 

valores como justiça social e eqüidade. Além disso, o novo paradigma de 

desenvolvimento preconizado pelo socioambientalismo deve promover e 

valorizar a diversidade cultural e a consolidação do processo democrático no 

país, com ampla participação social na gestão ambiental.39  

 Conclusão também trabalhada por Santilli, que afirma que  
O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de que as 

políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade 

política se incluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição 

socialmente justa e eqüitativa dos benefícios derivados da exploração dos 

recursos naturais.40

                                                 
37 SANTOS, Ailton Dias dos. (org). Metodologias participativas, p.17. 
38SANTILLI, Márcio. Transversalidade na corda bomba: Apresentação a um balanço dos seis meses do 
governo Lula na área socioambiental, realizado pelo Instituto Sociambiental (ISA) e disponível em 
www.socioambiental.org. 
39 Cf. GUIMARÃES, Roberto P. A ética da sustentabilidade e a formulação de políticas de 
desenvolvimento. In DINIZ, et al. Gilney (Org). O desafio da sustentabilidade: um debate 
socioambiental no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. p.43-71.)  
40 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e Novos Direitos, p.35. 
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 E para que esta sustentabilidade seja alcançada, Santos41  trabalha com uma visão 

amadurecida do socioambientalismo, mostrando que através de políticas públicas 

voltadas para o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, que leve em 

consideração as demandas e os contextos socioculturais das populações locais, será 

possível atingir não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também a social e 

econômica. Santos vai ainda mais além, mostrando que os três tipos de sustentabilidade 

não podem ser atingidos se trabalhados separadamente, sendo que é justamente quando 

se pensa nas atividades produtivas necessárias para a subsistência das populações 

concomitantemente com a manutenção dos recursos naturais utilizados pelas mesmas 

que a visão socioambiental toma um sentido amplo e prático, e na tentativa de se obter 

sucesso é que várias formas de Políticas Públicas Socioambientais vêm sendo 

desenvolvidas, sendo que o principal objetivo das Políticas Públicas Participativas é a 

“Participação da sociedade civil em processos de decisão política e formação de espaços 

públicos nos quais cidadãos e cidadãs possam debater e deliberar sobre temas de 

interesse público.”42 Seria uma forma de unir o poder público à sociedade civil em busca 

de se desenvolver programas públicos capazes de abranger as reais necessidades da 

sociedade como um todo. 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS E SOCIOAMBIENTALISMO 

  A Constituição Federal de 1988 não trouxe apenas as já citadas inovações 

socioambientais, mas também garantias da participação popular nos processos decisórios 

e a transparência na gestão pública, como pode ser observado no capítulo 1º do texto 

constitucional que garante a participação dos cidadãos por meio dos chamados institutos 

de democracia direta e semidireta, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de 

lei, as tribunas populares, os conselhos, os fóruns, os comitês e outros canais 

institucionais de participação popular.  

 A Constituição inclui desta forma os cidadãos na administração pública, 

forçando o estado a elaborar políticas públicas democráticas e participativas. Santos 

ilustra este novo período de administração pública no Brasil falando que após a 

elaboração da nova Constituição Federal,  

                                                 
41 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.30. 
42 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.21. 
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assistiu-se então, a um autêntico laboratório de experimentação política, no 

qual a viabilização de espaços de participação e diálogo entre Estado e 

sociedade eram a tônica. A implementação de conselhos gestores de políticas 

públicas setoriais (educação, saúde, assistência social, criança e adolescente, 

etc.) encontravam no texto constitucional aprovado em 1988 uma base legal 

para sua formalização e operacionalização.43  

Na década de 90, portanto, ocorreu uma grande profusão de redes, fóruns, 

conselhos e comitês, cada vez mais regionalizados devido à percepção de que para se 

alcançar o Desenvolvimento Sustentável é necessário que o trabalho seja realizado em 

pequenos espaços, principalmente em um país de dimensões continentais, como é o caso 

do Brasil, que apresenta uma pluralidade de necessidades muito maior que a União é 

capaz de administrar. Santos problematiza esta questão ao afirmar que o modelo 

partidarista muitas vezes não consegue representar as demandas específicas de um leque 

cada vez mais amplo de atores sociais, e ainda ao dizer que 
Nas condições da modernidade, a participação política não se satisfaz no nível 

burocrático-estatal, nem apenas nos momentos de eleição de seus 

representantes, e requer a atuação cidadã continuada, no âmbito da sociedade 

civil e suas organizações.44

Podemos dizer então sobre a busca pelo Desenvolvimento Sustentável, que “na 

prática o objetivo consistia em materializar espaços públicos que fortalecessem a 

democracia participativa e a transparência na tomada de decisões sobre temas de 

interesse público”45 de forma cada vez mais localizada. 

Sobre a democracia participativa, para que ela seja de fato alcançada, é 

necessário promover o fortalecimento dos espaços públicos existentes e impedir o uso 

deles como meio de legitimar interesses de governantes que podem tentar usá-los em 

benefício próprio. Habermas apresenta como forma de solução para esse segundo 

problema a ‘autogeração’ do espaço público, que em sua concepção deve emergir como 

instância autônoma com base na opinião coletiva e cuja única razão de existência deva 

ser o interesse público.46 A esfera pública deve, portanto, ser completamente distinta do 

Estado e da Esfera privada, ampliando para o domínio público todo e qualquer assunto 

que for de interesse de uma coletividade, buscando a inclusão de opiniões diversas 

                                                 
43 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.40. 
44 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.55. 
45 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.41/42. 
46 Cf. HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural na esfera pública, p. 80. 
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através da participação de vários atores sociais que tenham uma cultura ou interesse 

comum.47

 Na tentativa de resolver os problemas de ordem pública e assegurar os direitos 

constitucionais dos cidadãos, o empenho em desenvolver políticas públicas eficientes 

tem sido cada vez maior, e é justamente devido a esta busca que a participação popular 

tem sido cada vez mais importante, o que pode ser observado nas palavras de Santos, 

que explica que: 
problemas socioambientais ou decorrentes do uso dos recursos naturais pelos 

grupos humanos e suas instituições vêm assumindo importância cada vez 

maior no debate público, passando a demandar a existência de espaços 

próprios de discussão e deliberação48

 Ainda de acordo com o mesmo autor, pode-se entender a forma como estas 

políticas têm sido aplicadas no Brasil:  
Na política ambiental brasileira, assim como em outros setores, têm-se 

estabelecido instâncias coletivas de tomada de decisão, como o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (Conama), conselhos estaduais e municipais de 

meio ambiente, comitês de bacias, conselhos consultivos de unidades de 

conservação ambiental, entre outros. Eles são aqui considerados como 

espaços públicos socioambientais nos quais questões e problemas de interesse 

público são tematizados segundo as prioridades e demandas dos atores 

sociais, do Estado ou do setor privado.49  

Em 1992, com a realização da ECO-92 no Rio de Janeiro, os assuntos 

socioambientais passaram a ter cada vez mais espaço nas discussões de políticas 

públicas, e a elaboração da Agenda 2150 foi mais um passo para a descentralização e 

talvez o mais importante passo para a concretização da participação popular em políticas 

públicas socioambientais. Outras conquistas notórias foram a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos com seus Comitês de Bacias Hidrográficas, em 1997, e o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), em 2000, com critérios e normas que 

regulamentam a participação popular nos processos de criação e gestão das unidades de 

conservação. 
                                                 
47 Cf. SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.57-60. 
48 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.66. 
49 SANTOS, Ailton Dias dos. (Org.). Metodologias Participativas, p.34/35. 
50 A Agenda 21 foi um dos mais importantes documentos elaborados na ECO-92. O programa sugerido 
pela Agenda 21 é principalmente uma busca pelo desenvolvimento sustentável através da elaboração de 
uma Agenda de metas e atividades para o século 21. O sistema de funcionamento é principalmente através 
de Fóruns de discussão, que funcionam em nível municipal, estadual, regional e nacional. 
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 É fato, no entanto, que muitos são os pontos fracos nas variadas formas de 

participação popular, mas se as dificuldades são encaradas como possibilidades, a 

tendência é que cada vez mais a participação popular sirva de apoio à elaboração de 

políticas públicas, dando então o real sentido da esfera publica. Santos51 problematiza 

alguns dos principais pontos referentes ao assunto, que podem ser sintetizados como 

uma necessidade de bom relacionamento entre os atores que compõem o espaço público, 

sem que as relações de poder externas interfiram nos processos de discussão. É 

imprescindível uma boa relação entre os espaços públicos de base ampla e 

fundamentados na participação democrática, com as estruturas formais de representação 

política como as câmaras de vereadores, assembléias legislativas e congresso nacional. 

A democracia deve ser sempre buscada, principalmente nos locais onde a população não 

possui amplo acesso às informações. A primeira busca nesses casos deve ser justamente 

pela informatização dos participantes. Outro cuidado que já foi relatado antes, mas que 

vale ser lembrado é impedir que os espaços públicos sejam manipulados em favor de 

legitimar a vontade dos que são política e economicamente mais fortes. 

 Sendo a esfera pública a interseção  entre Estado, mercado e sociedade civil, para 

que haja uma boa relação entre essas três esferas é necessária a colaboração de todos em 

prol dos interesses comuns. A sociedade civil é a base e a razão da existência do Estado 

e do mercado, de forma que deve participar dos espaços de decisão, e ser respeitada sob 

a pena de um colapso político ou econômico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dos estudos desenvolvidos neste trabalho, pode-se perceber primeiramente que a 

reforma do Estado é algo real, e tem que ser vista desta forma. Muitos são os fatores que 

levam ao esgotamento de um modelo estatal, estando entre eles principalmente a 

evolução social e a constante busca pelo acúmulo de capital e do bom funcionamento do 

mercado financeiro. 

 Neste mesmo contexto de mudanças sociais, surge no Brasil, juntamente com a 

nova Constituição, o conceito de socioambientalismo. Trata-se de uma nova visão das 

questões sociais e ambientais, que estão na realidade integradas, e só apresentam força o 

bastante para mudanças significativas quando analisadas em conjunto. 

                                                 
51 Cf. SANTOS, Ailton Dias dos. (org). Metodologias participativas, p.50. 
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 Um novo modelo de Estado e principalmente de administração pública se faz 

então necessário, de forma a contemplar as reais necessidades dos novos tempos. O que 

se observou através de todos estes estudos é que apenas com a participação popular 

desde o momento de elaboração das políticas públicas tornará possível uma gestão 

verdadeiramente democrática e trará mais para perto a realidade socioambiental proposta 

pela Constituição de 88. 

 Métodos de participação popular devem então ser cada vez mais aprofundados e 

direcionados a realmente atender as demandas socioambientais, tornando o Brasil um 

país de fato socioambientalmente democrático. 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E A EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Gustavo Justino de Oliveira*

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende discutir a relevância, para a efetivação dos direitos 

fundamentais no Estado contemporâneo, da estruturação de uma Administração Pública 

Democrática. Esta democracia administrativa há de ser alcançada a partir da 

observância, pelo Poder Público, do denominado direito à participação administrativa, 

consagrado na Constituição Brasileira de 1988. Para o adequado enquadramento da 

análise proposta, busca-se colocar em destaque a importância da ação administrativa 

contemporânea na efetivação dos direitos fundamentais, tendo como premissa básica a 

constatação de que a consolidação de uma Administração Pública Democrática 

representa um inestimável reforço para que o Estado contemporâneo possa desincumbir-

se daquela que é a maior de todas as suas atribuições: a de responsável primário pela 

efetivação dos direitos fundamentais. 

 

PALAVRAS CHAVES 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DEMOCRACIA; DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

ABSTRACT 

The following paperwork aims to discuss the importance of the Democratic Public 

Administration for the empowerment of the Fundamental Rights. This administrative 

democracy must be achieved as the so called "right to the 

public administration", enrolled in the Constitution of 1988, is respected 

by the Government. To reach a precise analysis of the subject, this 
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article will focus on the importance of the contemporary administration on 

the empowerment of the fundamental rights, starting from the premise that 

the consolidation of a Democratic Public Administration represents a great 

suppport for the contemporary State, so that it might be able to 

accomplish its greatest purpose of all: the responsibility for the 

effectiveness of the fundamental rights. 

 

KEYWORDS 

PUBLIC ADMINISTRATION; DEMOCRACY; FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública contemporânea configura a interface entre o Estado e 

a sociedade. Cumpre aprioristicamente à organização administrativa estatal conferir 

respostas às demandas sociais. A principal função do aparato administrativo estatal é a 

de receber os influxos e estímulos da sociedade, rapidamente decodificá-los e 

prontamente oferecer respostas aptas à satisfação das necessidades que se apresentam no 

cenário social.  

Tais afirmações possuem relacionamento estreito com a temática atinente às 

atuais relações entre Estado, Administração Pública e sociedade civil. 

No âmbito da efetivação dos direitos individuais e coletivos, espera-se da 

Administração Pública uma postura pró-ativa. Tal postura pode ser expressada por meio 

de prestações positivas, v.g. aquelas decorrentes de obrigações de serviços públicos de 

saúde ou de educação.1  

                                            
1 José Joaquim Gomes CANOTILHO salienta que “a expressa consagração constitucional de direitos 
económicos, sociais e culturais não implica, de forma automática, um ‘modus’ de normativização 
uniforme, ou seja, uma estrutura jurídica homogénea para todos os direitos. Alguns direitos económicos, 
culturais e sociais são verdadeiros direitos self-executing (ex.: liberdade de profissão, liberdade sindical, 
igualdade no trabalho); outros são direitos a prestações, que pressupõem a actividade mediadora dos 
poderes públicos (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp. Coimbra: 
Almedina, 1992. p. 554.).   
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Contudo, parece cristalizada a idéia de que a efetivação dos direitos individuais 

ou coletivos não ocorre tão-somente por intermédio de prestações positivas, tampouco 

mediante a prestação de serviços públicos. Nesse sentido, por exemplo, defende-se 

novas bases dogmáticas e inovadores parâmetros exegéticos do direito administrativo, 

como a interpretação do direito administrativo sempre a favor dos direitos 

fundamentais.2  

A realização desses direitos pode exigir uma omissão por parte de órgãos e 

entidades administrativas,3 bem como demandar o desempenho de atividades outras que 

não aquelas inseridas na categoria serviços públicos, tais como ações administrativas 

relacionadas com o poder de polícia, intervenção direta na economia, regulação ou 

fomento.   

Este trabalho pretende discutir a relevância, para a efetivação dos direitos 

fundamentais no Estado contemporâneo, da estruturação de uma Administração Pública 

Democrática. Esta democracia administrativa há de ser principalmente erigida a partir 

da observância, pelos Poderes Públicos, do denominado direito à participação 

administrativa, consagrado na Constituição Brasileira de 1988. Sucedendo a análise 

proposta, buscar-se-á colocar em destaque a importância da ação administrativa 

contemporânea na efetivação dos direitos fundamentais, partindo-se rumo às 

considerações finais do trabalho.  

 

2. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA 

 

                                            
2 Cf. AUBY, Jean-Bernard. La bataille de San Romano. Réflexions sur les évolutions récentes du droit 
administratif. L´actualité juridique – droit administratif, p. 912-926, nov. 2001. p. 925. 
3 Segundo Robert ALEXY, tais omissões estatais configuram direitos de defesa, entendidos como “direitos 
do cidadão frente ao Estado a ações negativas do Estado”, os quais dividem-se em três grupos: (i) direitos 
a que o Estado não impeça ou dificulte determinadas ações do titular do direito; (ii) direitos a que o Estado 
não afete determinadas propriedades ou situações do titular do direito, e (iii) direitos a que o Estado não 
elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito (ALEXY, Robert. Teoria de los derechos 
fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. p. 189.). De natureza diversa são os 
direitos de proteção, os quais não configuram omissões, mas autênticos “direitos a prestações positivas do 
Estado”, a quem compete encarregar-se de que terceiros omitam intervenções (Ibid., p. 441.) Assevera o 
autor que “os direitos a ações negativas impõem limites ao Estado na busca de seus fins”, ao passo que “os 
direitos a ações positivas impõem ao Estado a busca de determinados objetivos” (Ibid., p. 429-430.).    
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A consagração da noção de Estado de direito por um Texto Constitucional tem, 

originalmente, dupla finalidade: a imposição de limites ao exercício do poder estatal e a 

criação de uma autêntica garantia constitucional aos cidadãos.  

No que tange à democracia, mesmo sendo difícil conquistar a unanimidade na 

determinação precisa de seus contornos elementares, Norberto BOBBIO alude à 

existência de uma definição mínima. O autor assinala a possibilidade de caracterizá-la 

como “um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está 

autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”.4 A democracia 

estaria, assim, essencialmente relacionada à formação e atuação do governo.  

Da concepção de democracia, extrai-se uma outra noção: a de legitimidade, 

concebida por Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO como “submissão do poder 

estatal à percepção das necessidades e dos interesses do grupo nacional que lhe dá 

existência”.5  

José Joaquim Gomes CANOTILHO aduz que a consagração constitucional da 

noção de democracia (Estado Democrático de Direito) tem a finalidade de erigi-la a um 

autêntico princípio informador do Estado e da sociedade, e assevera que o sentido 

constitucional desse princípio é a democratização da democracia, ou seja, a condução e 

a propagação do ideal democrático para além das fronteiras do território político.6  

Para Odete MEDAUAR, “a preocupação com a democracia política leva, 

muitas vezes, ao esquecimento da democracia administrativa, quando, na verdade, esta 

deveria ser o reflexo necessário da primeira”.7  

É o que José Joaquim Gomes CANOTILHO denomina democratização da 

administração, a qual pode manifestar-se (i) na substituição das estruturas hierárquico-

autoritárias por formas de deliberação colegial, (ii) introdução do voto na seleção das 

pessoas a quem foram confiados cargos de direção individual, (iii) participação paritária 

                                            
4 BOBBIO, Norberto.O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 18. Cf. ainda BOBBIO, Norberto et al. Crisis de la democracia. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1985.  

5 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1992. p. 65.  

6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp., 1992. p. 421.   
7 MEDAUAR, Odete. Administração pública ainda sem democracia. Problemas Brasileiros, 

São Paulo, a. 23, n. 256, p. 37-53., mar./abr. 1986. p. 38. 

6805



 

de todos os elementos que exercem a sua atividade em determinados setores da 

Administração, (iv) transparência ou publicidade do processo administrativo e (v) gestão 

participada, que consiste na participação dos cidadãos por meio de organizações 

populares de base e de outras formas de representação na gestão da Administração 

pública.8  

Assim, conforme ressaltou-se em trabalho anterior, não é possível deixar de 

notar que o Texto Constitucional Pátrio, em diversos momentos, “pautou o caminho para 

uma maior participação dos cidadãos na esfera administrativa. Em face disso, teve início 

no Brasil a real democratização administrativa, a ser implementada por intermédio da 

participação popular na Administração pública ...”.9  

Insta observar que a junção da noção de democracia à de Estado de direito, 

muito mais do que estabelecer um qualificativo do modo de ser do Estado, é responsável 

pela atribuição aos cidadãos do direito de participação nas decisões estatais10.  

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece no par. único do art. 1° que “todo 

o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. Exemplificando, cumpre registrar que, sinalizando o 

caminho da colaboração entre Administração e população, a Lei Maior admite no inc. X 

do art. 29 “a cooperação das associações representativas no planejamento municipal”, 

concretizando-se, por exemplo, na idealização do plano diretor (art. 182 e seguintes). 
                                            

8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp., 1992. p. 433. O 
tema da democracia administrativa suscita a preocupação com o reforço das garantias de determinados 
direitos fundamentais, pela via da participação dos cidadãos nas organizações e nos procedimentos. Nas 
palavras de José Joaquim Gomes CANOTILHO, “certos direitos fundamentais adquiriam maior 
consistência se os próprios cidadãos participassem nas estruras de decisão” (Ibid., p. 558.). Para o autor, 
“as condições reais em que se desenvolve a eficácia de um direito fundamental apontam para a 
necessidade de a lei criar estruturas organizatórias funcionalmente efectivantes desse direito” (Ibid., p. 
652.).    
9 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. As audiências públicas e o processo administrativo brasileiro. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 209, p. 153-167, jul./set. 1997. p. 156.      

10 A Constituição Espanhola de 1978 - considerada uma das grandes referências 
contemporâneas em matéria de reconhecimento, proteção e incentivo à participação popular - faz 
referência expressa ao direito de participação nas decisões estatais em ao menos três momentos. Seu art. 
9.2 estabelece, como um dos princípios constitucionais basilares, corresponder aos poderes públicos 
facilitar a participação de todos os cidadãos na vida política, econômica, cultural e social. Qualificando-o 
como um direito fundamental, estatui o art. 23.1 que os cidadãos têm o direito de participar nos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de representantes. Por seu turno, o art. 105 (a) reza que a lei regulará a 
audiência dos cidadãos, diretamente ou através das organizações e associações reconhecidas por lei, no 
procedimento de elaboração das disposições administrativas que os afetem.   
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Por seu turno, o inc. VII do § único do art. 194 possibilita uma gestão democrática e 

descentralizada da seguridade social, “com a participação da comunidade, em especial 

de trabalhadores, empresários e aposentados”. Gestões similares estão previstas no inc. 

III do art. 198 (saúde), inc. II do art. 204, (assistência social) e inc. VI do art. 206 

(ensino público). A conservação do patrimônio cultural brasileiro deve ser promovida 

com a cooperação da comunidade (§ 1º do art. 216), e a tutela do meio ambiente (bem de 

uso comum do povo) há de ser levada a efeito com a participação da comunidade (caput 

do art. 225), sendo dever do Estado a promoção da educação ambiental e da 

conscientização pública para o fim aludido (inc. VI do art. 225).  

A configuração, no sistema constitucional brasileiro, do direito à participação 

nas decisões estatais, comprova que, de uma perspectiva unidimensional Estado-súdito 

(o indivíduo não era possuidor de direitos frente ao Estado, mas unicamente de deveres 

para com o Estado), passou-se a uma perspectiva bidimensional Estado-cidadão 

(direitos e deveres originados do vínculo da cidadania destinam-se tanto ao Estado 

quanto aos indivíduos). A noção de cidadania foi e continua a ser objeto de 

transformações, razão do contínuo aprofundamento de seu conteúdo e extensão de seu 

alcance.11  

Clémerson Merlin CLÈVE, enumera cinco qualificativos do vocábulo 

cidadão,12 centralizando sua análise na figura do cidadão propriamente participante, ou 

seja, aquele que se insere na esfera decisória da Administração Pública. Para o autor, a 

participação do cidadão na esfera estatal é uma aplicação de mecanismos de democracia 

direta no âmbito das ações estatais: 
 
A questão da democracia não pode ser posta apenas em termos de representatividade. Não há 
dúvida que em Estados como os modernos não há lugar para a prescindibilidade da 
representação política. Os Estados modernos, quando democráticos, reclamam pela técnica da 
representação popular. A nação, detentora da vontade geral, fala pela voz de seus representantes 
eleitos. Mas a cidadania não se resume na possibilidade de manifestar-se, periodicamente, por 

                                            
11 O dinamismo e o evolucionismo imanentes à cidadania são orientados principalmente pelo 

vetor democrático, e por isso concorda-se com Jaime PINSKY, para quem cidadania em sua acepção mais 
ampla é a “expressão concreta do exercício da democracia” (PINSKY, Jaime. Introdução. In: PINSKY, 
CARLA Bassanezi; PINSKY, Jaime (Orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003. p. 9-13. 
p. 10.).  

12 Seriam eles o cidadão eleitor, o agente do poder, o colaborador (gestão privada de interesses 
públicos), o  seduzido e o censor. Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a administração pública e a 
nova Constituição. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 27, n. 106, p. 81-98, abr./jun. 1990. 
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meio de eleições para o legislativo e para o executivo. A cidadania vem exigindo a 
reformulação do conceito de democracia, radicalizando, até, uma tendência, que vem de longa 
data. Tendência endereçada à adoção de técnicas diretas de participação democrática. Vivemos, 
hoje, um momento em que se procura somar a técnica necessária da democracia representativa 
com as vantagens oferecidas pela democracia direta. Abre-se espaço, então, para o cidadão 
atuar, direta e indiretamente, no território estatal.13  
 
A concepção acima aludida corresponde à noção de democracia participativa, 

entendida por José Joaquim Gomes CANOTILHO como “a formação da vontade 

política de ‘baixo para cima’, num processo de estrutura de decisões com a participação 

de todos os cidadãos”.14 Para o autor, a noção compreenderia um sentido amplo e um 

sentido restrito. O primeiro significaria “a participação através do voto, de acordo com 

os processos e formas da democracia representativa”15; o segundo, traduziria “uma 

forma mais alargada do concurso dos cidadãos para a tomada de decisões, muitas vezes 

de forma directa e não convencional”.16  

Passa-se a desenvolver o tema da participação administrativa, evidenciando seu 

papel na construção e na consolidação da Administração Pública Democrática. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

 

O fenômeno da participação administrativa configura uma das linhas de 

evolução da Administração pública contemporânea.  

Para Odete MEDAUAR, participação administrativa refere-se (i) à 

identificação do interesse público de modo compartilhado com a população, (ii) ao 

decréscimo da discricionariedade, (iii) atenuação da unilateralidade na formação dos 

atos administrativos e (iv) às práticas contratuais baseadas no consenso, negociação e 

conciliação de interesses.17

                                            
13 Ibid., p. 82-83. 
14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp., 1992. p. 413. 
15 Ibid., p. 414. 
16 Id.  
17 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: RT, 2003. p. 

230.  
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Embora o fenômeno da democracia participativa encontre-se em expansão em 

todo o mundo, importa ressaltar a importância de conciliá-la com a lógica democrática 

ainda dominante, ou seja, a democracia representativa.  

Odete MEDAUAR aponta que uma das justificativas para o alargamento da 

participação administrativa seria a “perda de ascendência, de fato, do Legislativo sobre o 

Executivo e a Administração e na dúvida quanto à adequada representação de valores e 

interesses da população pelos integrantes do Legislativo”.18 Indica a autora que 

favoravelmente à participação poder-se-ia defender que a mesma permite 

“aprimoramento da conduta dos parlamentares ante o paralelismo da atuação popular; e 

pode-se ponderar que se trata de mais um meio de compatibilizar as decisões estatais às 

aspirações e reais interesses da coletividade”.19  

André MOLITOR posiciona-se favoravelmente à participação, enfatizando que 

as práticas participativas, longe de colocarem em risco os sistemas representativos, 

poderão afastar o peso da burocracia que encontra-se em suas bases.20  

Debruçando-se sobre a problemática, João Baptista MACHADO conclui que 

por meio da participação reencontram-se, em convergência, os dois vetores da 

democraticidade, “um que vai buscar a sua origem ao sufrágio político universal, outro 

que procura harmonizar a acção do Estado com os interesses, necessidades e votos 

expressos pelos grupos sociais organizados e activos através dos quais uma sociedade 

pluralista se manifesta”.21  

Boaventura de Souza SANTOS apresenta soluções para o que denomina 

problema democrático: a (necessária) compatibilização em um determinado país da 

democracia representativa com a democracia participativa.  

A primeira solução é a que admite a coexistência entre as duas espécies 

democráticas: a democracia representativa em nível nacional, convivendo com a 

democracia participativa em nível local.  

                                            
18 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed., 2003. p. 233.  
19 Id.  
20 MOLITOR, André. Prefácio. In: DELPEREE, Francis (Org.). Citoyen et administration. 

Bruxelas: Bruylant, 1985. p. 11-17. p. 17.  
21 MACHADO, João Baptista. Participação e descentralização: democratização e neutralidade 

na Constituição de 76. Coimbra: Almedina, 1982. p. 52.  
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A segunda solução seria a complementaridade, que expressaria uma articulação 

mais intensa entre as duas espécies de democracia. Aqui pressupõe-se que o governo 

reconheça ser possível a substituição de parte do processo de representação e deliberação 

típicos da democracia representativa por mecanismos e procedimentos típicos da 

democracia participativa (v.g. formas públicas de monitoramento, processos de 

deliberação pública). O objetivo da complementariedade, para o autor, é “associar ao 

processo de fortalecimento da democracia local formas de renovação cultural ligadas a 

uma nova institucionalidade política que recoloca na pauta democrática as questões da 

pluralidade cultural e da necessidade de inclusão social”.22 Prossegue, esclarecendo que 

a complementariedade seria diferente da coexistência, pois “implica uma decisão da 

sociedade política de ampliar a participação em nível local através da transferência ou 

devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas decisórias a 

princípio detidas pelos governantes”.23  

Para Boaventura de Souza SANTOS, enquanto a coexistência da democracia 

representativa com a participativa prevaleceria nos países centrais, a 

complementariedade entre ambas emergiria nos países semiperiféricos e periféricos. E 

arremata, registrando que “é na originalidade  das novas formas de experimentação 

institucional que podem estar os potenciais emancipatórios ainda presentes nas 

sociedades contemporâneas”.24

Boaventura de Souza SANTOS propõe três teses para o fortalecimento da 

democracia participativa: (i) fortalecimento pela demodiversidade, com a ampliação da 

deliberação pública e da intensificação da participação, (ii) fortalecimento da articulação 

contra-hegemômica entre o local e o global, e (iii) ampliação do experimentalismo 

democrático, no sentido de que as práticas bem sucedidas de participação originam-se 

em gramáticas sociais, “nas quais o formato da participação foi sendo adquirido 

experimentalmente”.25

                                            
22 AVRITZER, Leonardo; SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução: para ampliar o cânone 

democrático, 2002. p. 76. 
23 Id.  
24 Ibid., p. 77.  
25 Ibid., p. 78. 
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Dessarte, passa-se a examinar conceito e características da participação 

administrativa.  

Odete MEDAUAR informa que a participação administrativa é uma técnica 

retificadora do distanciamento da organização administrativa em relação ao cidadão e à 

realidade.26  

Nesse sentido, razão assiste a Mario NIGRO quando afirma que por meio da 

participação “o Estado procura introduzir o mais de sociedade possível em sua esfera, 

atraindo para o campo do aparato estatal o maior número de interesses sociais e 

garantindo sua defesa e gestão aos seus titulares, considerados singularmente ou em 

grupo; ...”.27  

Conforme expressado em trabalho anterior,28 é possível definir a participação 

administrativa como a intervenção individual ou coletiva dos cidadãos na gestão dos 

órgãos e entidades que integram a Administração pública, com reflexos no conteúdo das 

decisões deles emanadas.  

 No contexto da Administração Pública Democrática, entende-se que da 

participação administrativa decorrem efeitos extremamente positivos. 

Em primeiro lugar, a adoção de instrumentos participativos enseja uma maior 

publicidade e transparência no que tange à condução dos assuntos que envolvem a 

coletividade, concretizando o princípio da publicidade insculpido no caput do art. 37 da 

Lei Maior.29  

Em segundo lugar, possibilita aos cidadãos maior e melhor informação e 

conhecimento sobre as diretrizes dos órgãos administrativos, harmonizando-se com o 

preconizado no inc. XXXIII  do art. 5º da Constituição da República. Este caráter 

informativo integra ainda as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, 

previstas no inc. LV do art. 5º da Carta Magna. Contudo, possível é afirmar que os 

mecanismos participativos exercem um duplo papel informativo. De um lado, propiciam 

                                            
26 MEDAUAR, Odete. Administração pública ainda sem democracia, 1986. p. 38.    
27 NIGRO, Mario. Il nodo della partecipazione, 1980. p. 230. 
28 Cf. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Participação administrativa. A&C Revista de Direito 

Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 5, n. 20, p. 167-194, abr./jun. 2005.  
29Sobre o tema, cf. MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Transparência administrativa: 

publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Saraiva, 2004.  
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a obtenção de dados por parte dos cidadãos; de outro, habilitam o órgão administrativo 

decididor, tornando-o apto a emitir um provimento mais acertado e mais justo, pois 

estabelece um maior conhecimento acerca da situação subjacente à decisão 

administrativa.  

Em terceiro lugar, o emprego de mecanismos participativos enseja a criação de 

espaços de efetiva negociação, nos quais as decisões administrativas são tomadas, não 

somente a partir da perspectiva da ponderação ou da harmonização dos interesses 

envolvidos, mas também sob a ótica da reciprocidade de concessões. O enfoque da 

negociação significa que Administração pública, empresas, organizações não-

governamentais e cidadãos mutuamente cedem sobre pontos relativos ao objeto em 

discussão, favorecendo a obtenção de um equilíbrio de interesses originalmente 

contrapostos, que permaneceriam contrapostos se não fosse pela que a ocorrência de 

trocas e  concessões entre as partes.30   

Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA e Tomás-Ramón FERNÁNDEZ 

apresentam três justificativas para o fomento ao exercício da participação popular na 

Administração pública.  

Primeiramente, a consciência da necessária aproximação do poder com a 

sociedade, em substituição à separação antes dominante, e que servira de base à 

construção liberal. Em segundo lugar, a exigência de afastar os riscos que um governo 

dominado por burocratas pode gerar para a sociedade, tornando possível a identidade 

entre governantes e governados. E em terceiro lugar, considerando ser a ideologia 

participativa um autêntico contraponto ao desenvolvimento dos sistemas burocráticos, os 

autores defendem que a Administração participada ou concertada é uma técnica 

essencial de eficiência, a qual visaria complementar ou substituir a tradicional 

Administração autoritária. De acordo com os autores, “a idéia de participação dos 

administrados nos processos de decisão parece capaz não somente de diminuir as 

                                            
30 Sobre a temática, cf. CASSESE, Sabino. La arena pública: nuevos paradigmas para el Estado. 

In: _____. La crisis del Estado. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003. p. 101-160.  
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disfunções organizativas e burocráticas, mas também de obter um novo consensus, uma 

nova legitimidade  (...) que permita superar a atual crise do poder autoritário...”. 31     

Com efeito, percebe-se que a efetivação do direito à participação na esfera 

administrativa - o qual pode ser consubstanciado pela estruturação de Conselhos de 

Políticas Públicas que contem com a participação de membros da comunidade ou de 

organizações da sociedade civil - têm grande importância na realização dos direitos 

fundamentais, notadamente por tratar-se de um resultado direito do desenvolvimento da 

ação administrativa. 

 

4. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Não há dúvidas de que a crise do modelo providencialista pôs em xeque a 

figura do Estado prestador, trazendo à baila a discussão em torno de uma co-

responsabilidade entre Estado, empresas e sociedade na busca da concretização de uma 

extensa lista de direitos - sobretudo aqueles com sede constitucional - e portanto 

caracterizados formal e materialmente como direitos fundamentais.32

Os direitos fundamentais têm origem nas transformações pelas quais passa a 

humanidade, e advêm das demandas e necessidades do homem em virtude da sua 

existência, sobrevivência e desenvolvimento. Nas palavras de Norberto BOBBIO, “são 

direitos históricos, ou seja nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos 

                                            
31 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de derecho 

administrativo. 6. ed. Madrid: Civitas, 1999, v. 2, p. 84.  
32 Para Jorge MIRANDA, direitos fundamentais são “direitos ou posições jurídicas subjectivas 

das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na 
Constituição formal, seja na Constituição material - donde, direitos fundamentais em sentido formal e 
direitos fundamentais em sentido material” (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos 
fundamentais. Coimbra: Coimbra, 1988. t. 4. p. 7.);  “são direitos inerentes à própria noção de pessoa, 
como direitos básicos da pessoa, como os direitos que constituem a base jurídica da vida humana no seu 
nível actual de dignidade ...” (Ibid., p. 9.). José Joaquim Gomes CANOTILHO afirma que direitos 
fundamentais materiais seriam “os direitos que conferem subjectivamente um espaço de liberdade de 
decisão e de auto-realização, servindo simultaneamente para assegurar ou garantir a defesa desta 
subjectividade pessoal” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp., 
1992. p. 542.).  
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de uma vez e nem de uma vez por todas”.33 Dessa natureza histórica, resultou o 

surgimento de fases, gerações ou dimensões dos direitos fundamentais.34  

Atualmente, vigora o entendimento de que haveria ao menos três dimensões 

consolidadas, havendo aqueles que sustentam ou vislumbram a quarta e a quinta 

dimensões de direitos fundamentais.35   

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são oriundos do pensamento 

liberal do século XVIII, possuem forte caráter individualista e exigem uma abstenção do 

Estado. Aqui englobam-se os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à 

participação política, entre outros direitos que passaram a ser referidos genericamente 

como direitos civis e direitos políticos.  

Entre os direitos fundamentais de segunda dimensão estão os direitos sociais, 

culturais e econômicos, os quais encontram sua gênese no século XIX, notadamente a 

partir da percepção de que a formal consagração dos direitos à liberdade e à igualdade 

não implicavam necessariamente a sua realização do ponto de vista substancial.36 Para a 

                                            
33 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 5.  
34 Emprega-se o termo dimensão, e não geração de direitos fundamentais, uma vez que não se 

tratam de direitos que existem em períodos distintos e isolados. Embora surjam em épocas diversas, 
passam a coexistir e reforçar-se uns aos outros, de modo que a existência de uma nova dimensão não 
implica a extinção daquela que a precedeu. 

35 A doutrina não é unânime em relação à existência de uma quarta dimensão de direitos 
fundamentais. Na visão de Paulo BONAVIDES, a quarta dimensão surgiria a partir da noção ampla de 
globalização, fenômeno integrado por aspectos não somente de índole econômica, mas igualmente política 
e cultural, entre outros. É no tocante à globalização política que poder-se-ia extrair a idéia de  globalização 
dos direitos fundamentais, o que equivaleria a “universalizá-los no campo institucional” (BONAVIDES, 
Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 524.). Os direitos de quarta 
dimensão levariam à última fase do processo de institucionalização do Estado Social, de forma que 
englobam o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. Tais direitos culminariam na efetiva 
globalização política e, por via de consequência, na liberdade de todos os povos. Lembrando-se que o 
surgimento de uma nova dimensão de direitos não elide ou supera as dimensões anteriores (ao contrário, 
as pressupõe), o direito à democracia globalizada significa a ampla responsabilidade - planos nacional, 
internacional, transnacional - pela defesa, proteção e principalmente efetivação dos direitos das outras três 
dimensões. Nas palavras de Paulo BONAVIDES, “a nova universalidade procura, enfim, subjetivar de 
forma concreta e positiva os direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser o 
homem deste ou daquele País, de uma sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é pela sua condição de 
pessoa um ente qualificado por sua pertinência ao gênero humano, objeto daquela universalidade”  (Ibid., 
p. 527.).  

36 Celso LAFER alude a uma complementariedade entre as duas primeiras dimensões,  pois os 
direitos fundamentais de segunda dimensão “buscam assegurar as condições para o pleno exercício dos 
primeiros, eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas” (LAFER, 
Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 5. reimp. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 127.). Todavia, o autor aponta uma contradição no campo da 
tutela desses direitos, pelo fato de “os direitos de primeira geração almejarem limitar os poderes do 
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realização dessa categoria de direitos fundamentais - v.g. direitos à saúde, à educação, ao 

trabalho, assistência social -  seriam exigidas intervenções ativas, prestações por parte do 

Estado.37 A titularidade desses direitos, compreendidos como a densificação do 

princípio da justiça social,38 continua pertencendo ao indivíduo, não podendo ser 

confundidos com direitos coletivos ou difusos. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, conhecidos por expressarem 

valores atinentes à solidariedade e à fraternidade,39 são construídos em torno da 

titularidade coletiva ou difusa de um certo elenco de direitos, fruto de reivindicações e 

destinados à proteção de grupos humanos, povos, nações, coletividades regionais ou 

étnicas. Enfim, destinam-se ao genêro humano, em sentido amplo. Originalmente 

formatados no âmbito internacional, seriam aqueles direitos decorrentes da percepção da 

divisão do mundo entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, nascendo na segunda 

metade do século XX, a partir de reflexões sobre temas como desenvolvimento, meio 

ambiente e paz, entre outros.40 Entretanto, solidificou-se o entendimento segundo o qual 

constituem direitos dessa dimensão os relativos (i) ao desenvolvimento, (ii) à 

autodeterminação dos povos, (iii) à paz, (iv) ao meio ambiente e à qualidade de vida, (v) 

à conservação e utilização do patrimônio comum da humanidade – histórico e cultural, e 

(vi) à comunicação.41  

                                                                                                                                 
Estado, demarcando com nitidez a fronteira entre Estado e sociedade, e os direitos de segunda geração 
exigirem a ampliação dos poderes do Estado” (Ibid., p. 129.).   

37 Ressalva Ingo Wolfgang SARLET que os direitos fundamentais de segunda dimensão “não 
englobam apenas direitos de cunho positivo, mas também as assim denominadas ‘liberdades sociais’, do 
que dão conta os exemplos da liberdade de sindicalização, do direito de greve, bem como o do 
reconhecimento de direitos fundamentais aos trabalhadores, tais como o direito a férias e ao repouso 
semanal remunerado, ...” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. , 2003. p. 
53.). Todavia, alerta o autor que tais direitos abrangem “bem mais do que os direitos de cunho 
prestacional, de acordo com o que ainda propugna parte da doutrina, inobstante o cunho ‘positivo’ possa 
ser considerado como o marco distintivo desta nova fase na evolução dos direitos fundamentais” (Id.). 

38 Id.  
39 Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO registra que “a primeira geração seria a dos direitos 

de liberdade, a segunda, dos direitos de igualdade, a terceira, assim, completaria o lema da Revolução 
Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos 
fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 57.). Informa que foi Karel VASAK em 1979 quem primeiro 
chamou a atenção para um terceira dimensão de direitos fundamentais, denominando-os de direitos da 
solidariedade (Id.).  

40 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed., 2001. p. 522.    
41 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais, 1995. p. 57-68.    
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Importa evidenciar que o Estado não pode desobrigar-se do seu papel de 

indutor, promotor e garantidor dos direitos fundamentais. Ao contrário, cumpre à 

organização estatal - mormente por meio de seu aparato administrativo - exercer ações 

em número, extensão e profundidade suficientes para bem desincumbir-se da obrigação 

constitucional de realizar um dos valores que fundamentam a República Federativa do 

Brasil: a dignidade da pessoa humana (inc. III do art. 2° da Constituição Brasileira).42

Assim, nesta seara, há um itinerário obrigatório a ser percorrido pelo ente 

estatal, mormente em respeito aos valores fundamentais do Estado Brasileiro dispostos 

no art. 1° da Lei Maior. Isso significa que mesmo diante da escassez de recursos 

públicos - fato que eventualmente pode ser tido como obstáculo para a efetivação de 

direitos sociais pela via direta da prestação de serviços públicos - o Estado não pode 

isentar-se de suas responsabilidades nesse campo; a ele cumpre promover uma série de 

outras ações (v.g. fomento, regulação, parcerias), as quais igualmente visam promover 

os valores fundamentais constitucionalmente consagados.43

José ORTIZ DÍAZ esclarece que atualmente, e sobretudo na  doutrina alemã, “a 

denominação ‘Estado Constitucional’ é utilizada para identificar e tipificar um 

determinado modelo de Estado em que a Constituição alcança ‘primazia’ qualificadora e 

                                            
42 José Afonso da SILVA aduz que “a dignidade humana constitui um valor que atrai a 

realização dos direitos fundamentais do homem, em todas as suas dimensões, e, como a democracia é o 
único regime político capaz de propiciar a efetividade desses direitos, o que significa dignificar o homem, 
é ela que se revela como o seu valor supremo, o valor que a dimensiona e humaniza” (SILVA, José 
Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 212, p. 89-94, abr./jun. 1998. p. 94.).  

43 Embora de extrema importância, não será aqui enfrentada a problemática da efetivação dos 
direitos fundamentais e da aplicação, no sistema brasileiro, da doutrina da reserva do possível. Todavia, 
cabe apontar que a reserva do possível evoca os difíceis ajuste e equilíbrio da razoabilidade da pretensão 
dos indivíduos frente ao Estado e a existência de disponibilidade financeira pública para tornar efetivas as 
prestações positivas reclamadas, fortemente vinculadas ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
Nessa temática, cumpre colocar em evidência as linhas evolutivas de inestimável valor para o direito 
brasileiro, sobretudo no campo do controle judicial das políticas públicas, lançadas pelo Supremo Tribunal 
Federal quando do julgamento da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 45 
MC/DF, em abril de 2004. No voto condutor do julgado, o Rel. Min. Celso de Mello destacou que "não 
posso deixar de reconhecer que a ação constitucional em referência, considerado o contexto em exame, 
qualifica-se como instrumento idôneo e apto a viabilizar a concretização de políticas públicas, quando, 
previstas no texto da Carta Política ...". É a dimensão política da jurisdição constitucional conferida ao 
Excelso Pretório e reconhecida no aresto, "que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar 
efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais - que se identificam, enquanto direitos de segunda 
geração, com as liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, 
de modo inaceitável, a integridade da própria odem constitucional".       
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um caráter ‘prevalente’ em face do todo e em relação aos fins estatais”.44 Pondera que no 

estabelecimento desses fins estatais há a necessidade de se conciliar a dimensão 

subjetiva dos direitos fundamentais com o caráter objetivo dos fins do Estado.  

No cenário deste Estado Constitucional, acrescenta José ORTIZ DÍAZ que “os 

genéricos e clássicos fins estatais (...) concretizam-se em grande parte (...) na satisfação 

efetiva dos direitos fundamentais da pessoa, principalmente a cargo das Administrações 

Públicas, ...”.45 E explicita: 
 
A clássica, indeterminada e universalista função dos fins estatais como o bem comum, o 
‘interesse público’, as necessidades públicas, concretizam-se na atualidade (em sua grande 
maioria) na satisfação dos direitos humanos e nas liberdades positivas da pessoa. Objetivo 
primordial das Administrações Públicas em nosso tempo deve ser precisamente a satisfação dos 
direitos e liberdades fundamentais, sendo missão do Direito Administrativo garantir 
efetivamente essa satisfação.46  
 

Ora, uma vez engendradas as políticas públicas voltadas à promoção dos 

direitos fundamentais - sobretudo daqueles de caráter social - é por intermédio do 

exercício da função administrativa47 que o Estado irá efetivar tal direito. Por isso, em 

última análise, sua efetivação ocorrerá por meio de uma ação administrativa. 

Os indivíduos e as organizações da sociedade civil têm o direito de pleitear 

frente à Administração Pública a efetivação dos direitos fundamentais. As 

correspondentes obrigações administrativas destinadas a conferir respostas a tais 

reivindicações encontram-se baseadas em competências e procedimentos fixados em lei; 

decorrem de posturas que devem ser assumidas em virtude de diretrizes e políticas 

públicas formuladas pelo Governo, tudo em atendimento aos valores fundamentais do 

Estado Brasileiro, previstos na Constituição de 1988.  

No entanto, é essencial que a organização, a composição e o funcionamento da 

Administração pública encontrem-se devidamente aparelhados e preparados para 
                                            

44 ORTIZ DIAS, José. El horizonte de las administraciones públicas en el cambio de siglo: 
algunas consideraciones de cara al año 2000. In: SOSA WAGNER, Francisco (Coord.) El derecho 
administrativo en el umbral del siglo XXI: homenage al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2000. t. 1, p. 63-117. p. 70-71.  

45 Ibid., p. 70. 
46 Id.  
47 Sobre o significado da expressão função administrativa, cf. BENVENUTI, Feliciano. 

Funzione amministrativa, procedimento, processo. Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, Milão, p. 118-
145. jan./mar. 1952.  
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conferir elevado grau de realização aos direitos fundamentais, em todas as suas 

dimensões.  

E como “o exercício das funções estatais apenas pode legitimar-se como 

instrumento de realização e tutela da dignidade da pessoa humana”,48 a função 

administrativa deverá, não somente pautar-se em atenção a esse valor, mas também ser 

desempenhada no sentido de que as decisões tomadas pelos agentes, órgãos e entidades 

administrativas estejam o mais próximo possível dos anseios do indivíduo e da 

sociedade. Isso demanda a obrigatória disponibilização de canais participativos aos 

cidadãos, gerando soluções concertadas, tornando possível a concretização do ideal 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Assim, cristaliza-se a noção de que a Administração Pública encontra-se a 

serviço do cidadão, da coletividade. À Administração Pública cabe o papel de principal 

agente da realização do interesse público, no sentido acima referido. Isso significa que a 

efetivação dos direitos sociais, econômicos, culturais e de todos os demais direitos 

consagrados constitucionalmente dependem, rigorosamente, de uma ação 

administrativa.  

Conforme frisou-se anteriomente, ação administrativa não equivale 

necessariamente a uma prestação de serviço público, mas a qualquer uma das atividades 

que compõem a dinâmica da Administração Pública.49  

Ademais disso, cabe frisar que o § 1° do art. 5° da Constituição da República 

estipula a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais. Ora, todos os órgãos e entidades administrativas - compreendidas as 

entidades privadas colaboradoras da Administração Pública (v.g. concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos) - encontram-se imediatamente vinculados às 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais.50  

                                            
48 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do direito 

administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 26, p. 115-136, 1999. p. 127.  
49 Por dinâmica administrativa entende-se o conjunto de atividades desenvolvidas pela 

Administração pública.  
50 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. 2. reimp., 1992. p. 594 

e ss. concorda-se com Ingo Wolfgang SARLET, para quem “os direitos fundamentais vinculam os órgãos 
administrativos em todas as suas formas de manifestação e atividades, na medida em que atuam no 
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Após o desenvolvimento destes tópicos, passa-se ao desfecho do trabalho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na esfera administrativa, o consenso entre Administração pública, cidadãos e 

sociedade civil - ou ao menos as decisões administrativas previamente negociadas - 

resultam do exercício do direito de participação na Administração Pública. 

Mais do que uma tendência da Administração Pública contemporânea, a 

participação administrativa é uma realidade inafastável, e deve ser entronizada no corpo 

administrativo do Estado.  

No entanto, para serem considerados mecanismos cooperativos úteis, tudo o 

que for discutido ou configurar resultado do emprego de instrumentos participativos 

(v.g. audiências pública, consultas públicas, referendos administrativos, coletas de 

informação) deve ser devidamente considerado pelo órgão ou autoridade decididora, 

previamente à emissão do provimento administrativo.  

A concordância ou aderência dos cidadãos aos provimentos emitidos pelos 

centros decisórios administrativos será uma conseqüência da maior legitimidade dessa 

decisão, pois seus pleitos, opiniões e sugestões foram ao menos apreciados. Isso 

acarretará maior eficácia e efetividade das decisões administrativas, sendo o caso de 

defender-se hodiernamente a legitimidade pela participação, inclusive como meio de 

obter-se maior eficiência no desempenho da função administrativa e maior justiça da 

decisão administrativa. 

A estruturação e a consolidação de uma Administração Pública Democrática, 

com a observância generalizada do direito à participação nas decisões estatais, 

representa um inestimável reforço para que o Estado possa desincumbir-se daquela que é 

a maior de todas as suas atribuições no mundo contemporâneo: a de responsável 

primário pela efetivação dos direitos fundamentais. 
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RESUMO 

A crise contemporânea do combate ao terrorismo e à proteção dos Direitos Humanos 

são desafios da agenda política internacional. Contudo, a fragilidade conceitual 

positivista do crime de terrorismo é questionada pela inconsistência da definição de 

crime político. A problemática ganha vulto ao constatarmos que a Constituição do 

Brasil protege o criminoso político em suas cláusulas pétreas – art. 5º, LII e, ainda, 

repudia o terrorismo - art. 4º, VIII. Inevitável, portanto, o debate sobre o que seria 

terrorismo em face do crime político, em sede de extradição, à luz do Direitos 

Humanos. 
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ABSTRACT 

The crisis contemporary of the combat to the terrorism and the protection of the Human 

Rights are one of the challenges of the debate international politics. However, the 

positivista conceptual fragility of terrorism crime is defied by the inconsistency of the 

crime definition politician. The problematic one gains countenance when evidencing 

that the Constitution of Brazil protects the criminal politician in its clauses - art. 5º, LII 

and, still, repudiate the terrorism - art. 4º, VIII. Inevitable, therefore, the debate of what 

it would be terrorism in face of the crime politician, in headquarters of extradition, to 

the light of the Human Rights. 
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INTRODUÇÃO 

A crise contemporânea do combate ao terrorismo e a proteção dos Direitos 

Humanos é um desafio da agenda política internacional. É notório que o terrorismo é 

uma das principais ameaças a tais direitos. Entretanto, o ordenamento jurídico, bem 

como as estruturas jurídicas, notadamente a jurisprudência, são confrontados pelo 

impasse em não encontrar no ordenamento respostas conclusivas a esse fenômeno. 

Além de não haver uma tipicidade conclusiva sobre a estrutura do que seria um crime 

de terrorismo, há ainda a ausência sobre o conceito de definição de crime político. 

Ambos os fenômenos delitivos não possuem uma tipicidade penal jurídica definida. 

A problemática ganha vulto ao constatarmos que a Constituição do Brasil 

protege o criminoso político em suas cláusulas pétreas – art. 5º, LII –, vedando a 

extradição. Noutro giro, repudia o terrorismo – art. 4º, VIII. Inevitável, portanto, o 

debate de quais seriam as diferenças entre terrorismo e crime político. Uma 

compreensão desse fenômeno somente é possível a partir da uma intelecção de 

concepções de poder, violência e jurisdição constitucional numa perspectiva da proteção 

dos Direitos Humanos. 

Num cenário de mundialização, a defesa dos Direitos Humanos requer não 

somente intervenções militares ou a defesa por instituições internacionais, tal como a 

Organização das Nações Unidas – ONU. Requer-se, outrossim, a instauração de uma 

cultura de proteção em todas as searas de ação do Estado e da sociedade. Portanto, exige 

de todos os órgãos, estatais ou não, um compromisso com tal defesa, inclusive por parte 

do Poder Judiciário. Nesse sentido, os processos de extradição também perfazem um 

instrumento de proteção dos Direitos Humanos. 

A jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente o Supremo Tribunal 

Federal (STF), devem ser relidas sob a égide de uma cultura de defesa dos Direitos 

Humanos. A extradição é, em síntese, um ato jurídico entre Estados sendo o mérito da 

ação um pedido de envio de um suposto criminoso político. Assim sendo, qual seria o 
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critério, uma vez que não há uma tipicidade, para se promover a distinção entre um ato 

de terror e um delito político? O impasse requer uma reflexão ética, política e jurídica, 

que somente tem sentido se orientada sob o foco dos Direitos Humanos. 

Nesse sentido, a jurisprudência do STF é também um instrumento local de 

defesa de tais Direitos. Pensar localmente inclui uma reflexão sobre a hermenêutica 

utilizada pelo STF para solucionar tal impasse. Acredita-se equivocada uma análise 

jurídica exclusivamente atrelada aos paradigmas penais. O agir localmente, ou seja, em 

sede de análise de um pedido de extradição perde o sentido se não confrontado com a 

necessidade de uma preocupação numa perspectiva global, os Direitos Humanos. 

DESENVOLVIMENTO 

“O conhecimento científico é conhecimento da causa do porquê” (STIRN: 

2006, p. 26). Assim, Aristóteles atribui à ciência uma intenção explicativa, a única que é 

capaz de responder ao espanto que motiva toda a pesquisa. 

O espanto (thaumas), 'com efeito, foi o que levou, como hoje, os primeiros 

pensadores às especulações filosóficas” (Meta.,alpha, 2). Ora, “espantar-se é reconhecer 

a própria ignorância”' (STIRN: 2006, p. 101). 

O estranhamento é que impede o aplicador do Direito permanecer inerte ao 

constatar duma leitura rápida da Constituição da República Federativa do Brasil uma 

aparente contradição entre seus artigos 4º, inciso VIII em face do artigo 5º, inciso LII, 

que assim dispõem: 

 

“Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes princípios: 

(...) 

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;” 

 

“Art. 5º LII – não será concedida extradição de estrangeiro por 

crime político ou de opinião;” 

 

Da primeira leitura depreende-se que o Brasil, nas suas relações 

internacionais, tem por princípio repudiar o terrorismo, que acomete a comunidade 

internacional. Todo ato terrorista deverá ser, portanto, rejeitado pela República 
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Federativa do Brasil. Destaca-se a expressão utilizada pela Constituição, “repúdio”. 

Repudiar é rejeitar o abjeto, o vil. Trata-se de repugnar algo desprezível, que gera asco. 

O exegeta introjetado dos valores constitucionais ao se deparar com um ato de 

terrorismo deverá ter ojeriza do episódio e, portanto, rejeitar qualquer tipo de 

condescendência com seus agentes. Essa é a idéia de “repudiar”. 

Noutro giro, o delito ocorrido no exterior – e somente se refere 

exclusivamente ao atentado alhures, pois seu debate se dá em sede de extradição –, se 

compreendido como sendo “político” deverá gerar a negativa pelo Supremo Tribunal 

Federal do pedido de envio do paciente. Em outras palavras, o delinqüente estrangeiro 

que comprova que seu crime é categorizado como sendo político deverá ter o pedido de 

extradição contra ele negado. Em suma, se o criminoso alienígena comprova o caráter 

político de seu ato delitivo, ele será abraçado pelo Estado Democrático de Direito. O 

Brasil, a nação democrática de direito, recebe, portanto, em seu seio o infrator 

estrangeiro, um condenado alhures. A democracia brasileira acolhe um criminoso 

estrangeiro, desde que compreendido o caráter político de seu ato. O Estado de Direito 

protege o delinqüente, justamente aquele que violou o direito. 

O primeiro estranhamento se dá em compreender o aparente paradoxo que 

há em um Tribunal, no caso o STF, proteger, negando a extradição, um criminoso 

condenado por outro Estado soberano. Em outras palavras, a suposta contradição de 

Tribunal – casa da Justiça e da sanção ao infrator do direito –, socorrer um facínora. 

Ademais, não é razoável permanecer inerte perante tais dispositivos sem 

questionar quais seriam o limite e a extensão de cada um desses conceitos jurídicos – 

terrorismo ou crime político – e procurar compreender os desafios hermenêuticos dos 

votos do Supremo e as limitações cognitivas dos processos de extradição. 

Haveria uma contradição aparente entre esses dois institutos. Contudo, onde 

“há contradições explicáveis. (...). O melhor é ler com atenção” (Machado de Assis), 

partindo do pressuposto de que o direito não é um dado, mas uma construção. Para 

tanto, requer-se uma investigação crítica, ou seja, desbanalizando o banal. Conforme já 

denunciado por GADAMER e HABERMAS, a aceitação incondicional dos 

preconceitos tradicionais é incapaz de servir na busca da verdade. Não se pauta a partir 

do texto legal ou da mera repetição intelectual da balizada doutrina. A investigação visa 

pesquisar a relação e o alcance do terrorismo e do crime político em sede de extradição 
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a partir dos julgados do STF em confronto com o conhecimento filosófico. A pré-

compreensão, embora necessária e incidente no processo interpretativo, deve ser 

temperada granus sallis com propriedades críticas. 

O terror retorna ao debate após os episódios de onze de setembro. Contudo, 

os atos de barbárie sempre estiveram presentes ao longo dos tempos. Em que pese sua 

constância histórica, ainda é um fenômeno pouco estudado e compreendido. Seria um 

mero ato de violência? Representaria uma “histeria política”? Ou um inevitável choque 

entre civilizações? A violência é um importante elemento na luta pelo poder? A ação 

virulenta é inerente à condição humana? Todos esses questionamentos ganham nova 

problematização na medida em que o combate ao terrorismo e À defesa dos Direitos 

Humanos encontra um desafio jusfilosófico, o criminoso político. 

As dúvidas que perduram sobre o ato de terror se repetem no tocante ao 

crime político. O que é crime político? Seria um ato contra tiranias ou contra um 

revolucionário? O que diferencia um delito político de um ato de terror? Esse debate 

merece o devido destaque da jurisdição constitucional, pois, se por um lado a 

Constituição Federal do Brasil protege o criminoso político, de outro, repudia o 

terrorismo – art. 4º, VIII da Constituição. 

A problemática ganha vulto a partir da constatação que todas as 

Constituições dos países ibérico-latino-americanos possuem o mesmo tratamento quanto 

ao terrorismo e o crime político. Todas as Constituições Ibéricas e latino-americanas 

vedam a extradição do delitivo político. Significa dizer que se um chileno, após cometer 

um crime político fugir para o Brasil, a Constituição brasileira o protegerá, vedando a 

sua extradição. Caso um brasileiro incorra num delito político e fuja para a Espanha, a 

Constituição Espanhola também o acolherá proibindo a sua devolução ao país de 

origem. Constata-se que há uma verdadeira rede formal entre Constituições que agem 

em co-proteção ao criminoso político nos países ibéricos e latino-americanos. 

Tanto os Estados, quanto as organizações internacionais e o sistema jurídico 

ainda não apresentaram suficientemente uma resposta para esse problema. O desafio é 

analisar se a jurisprudência dos tribunais superiores, quando da análise dos pedidos de 

extradição, está verdadeiramente se debruçando sobre essa problemática. 

A crise contemporânea de combate ao terrorismo e as ameaças à proteção 

dos Direitos Humanos enfrenta, ainda, as inconsistências jurisprudenciais das Cortes 
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Constitucionais dos países ibéricos e latino-americanos na tutela jurídica dos criminosos 

políticos, a partir do paradigma inaugurado pela Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo. 

A Convenção Interamericana contra o Terrorismo – promulgada no Brasil 

pelo Decreto nº 5.639/2005 – dispõe em seu artigo 11 que nenhum ato de terror será 

“considerado delito político ou delito conexo com um delito político ou um delito 

inspirado por motivos políticos”. 

Tal dispositivo legal se justifica em razão da existência, da já mencionada 

rede de mútua proteção do criminoso político pelas Constituições de países Ibéricas e 

latino-americanas, que supostamente permitiram, sob o pálio de “crime político”, dar 

guarida a verdadeiros terroristas. 

Não se pode olvidar que um dos componentes da jurisdição constitucional 

em sede internacional é o entendimento jurisprudencial quanto aos pedidos de 

extradição. Em razão da globalização e da necessidade de elaboração de jurisdições 

constitucionais multinacionais em face da violência, a extradição de terroristas ganha 

importante destaque, numa visão sistêmica de pensar globalmente os Direitos Humanos 

e agir localmente, no âmbito da jurisprudência. 

Tal preocupação não é sem razão, pois, inclusive no Brasil, constam 

decisões em sede de extradição que são passíveis de questionamento. Cita-se, por 

exemplo, a extradição 700/RFA. Vale a reprodução da ementa. 

 

EMENTA: Extraditando acusado de transmitir ao Iraque 

segredo de estado do Governo requerente (República Federal 

da Alemanha), utilizável em projeto de desenvolvimento de 

armamento nuclear. Crime político puro, cujo conceito 

compreende não só o cometido contra a segurança interna, 

como o praticado contra a segurança externa do Estado, a 

caracterizarem, ambas as hipóteses, a excludente de concessão 

de extradição, prevista no art. 77, VII e §§ 1º a 3º, da Lei nº 

6.815-80 e no art. 5º, LII da Constituição. Pedido indeferido, 

por unanimidade. 
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Constata-se que o Supremo Tribunal Federal – STF – num pedido de 

extradição de um cidadão alemão indeferiu o pedido de extradição entendendo que o 

envio de projetos de desenvolvimento de armamento nuclear ao Iraque seria um mero 

crime político, e, portanto, merecedor da proteção da Constituição do Brasil. 

Ademais, tal extradição está traduzida em três idiomas – inglês, francês e 

espanhol – e divulgada no “site” do STF para toda a comunidade internacional, com 

vistas a divulgar a linha jurisprudencial da mais alta corte do Brasil. 

Vejamos outro exemplo em outra jurisprudência mais recente. 

 

“O Tribunal, por maioria, indeferiu pedido de extradição, 

formulado pelo Governo da Itália, de nacional italiano 

condenado pela prática de diversos crimes cometidos 

entre os anos de 1976 e 1977 naquele país. Salientando a 

jurisprudência da Corte quanto à adoção do princípio da 

preponderância (Lei 6.815/80, art. 77), entendeu-se 

aplicável, ao caso, o inciso LII do art. 5º da CF, que veda 

a extradição por crime político ou de opinião, uma vez 

que a exposição dos fatos delituosos imputados ao 

extraditando, não obstante, isoladamente, pudessem 

configurar práticas criminosas comuns, revestiam-se de 

conotação política, porquanto demonstrada, no contexto 

em que ocorridos, a conexão de tais crimes com as 

atividades de um grupo de ação política que visava à 

alteração da ordem econômico-social do Estado italiano. 

Ressaltou-se, ainda, a ausência da prática do delito de 

terrorismo, pois, embora os crimes tivessem sido 

cometidos por meio do uso de armas de fogo e elementos 

explosivos, nas sentenças condenatórias juntadas aos 

autos, não se demonstrara que a prática de tais atos 

pudesse ocasionar, concretamente, riscos generalizados 

à população.” (Ext 994, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Informativo 413) (grifo nosso) 
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Depreende-se que o STF entendeu que mesmo colocando em “risco 

generalizado à população” com bombas e outros artefatos bélicos, os agentes que não 

concordavam com a ordem-econômico social, ou seja, que abandonaram o debate 

democrático e optaram por ações armadas direcionadas a civis não são terroristas, mas 

meros criminosos políticos, logo merecedores da proteção do Brasil. 

Contudo, noutro giro, a Folha de São Paulo em 18/03/2007 – versão 

eletrônica – noticiou assim a prisão de um dos chefes da organização de extrema-

esquerda Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), grupo italiano ligado às 

Brigadas Vermelhas: “Ex-terrorista da esquerda italiana é preso no Brasil”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema terrorismo é pertinente, não apenas em razão dos episódios de 11 de 

setembro nos Estados Unidos, mas, principalmente, porque o número dos atentados 

terroristas no mundo triplicou nos últimos cinco anos, conforme o relatório da Fundação 

Bertelsmann. É notória a oportunidade de tal temática em sede de Direitos Humanos. 

Ademais, a escalada do terrorismo é um indicador do aumento das violações 

aos Direitos Humanos, pois, como foi defendido por vários autores na obra “Terrorismo 

e Direito: os Impactos do Terrorismo na Comunidade Internacional e no Brasil”, o ato 

de terror agride indistintamente e fere diversos bens jurídicos, dentre eles, a vida, a 

segurança, a liberdade religiosa, a liberdade política, ou seja, é uma ameaça direta aos 

Direitos Humanos. 

Ao arrepio das vias institucionais e democráticas, o terrorista opta pela seara 

tenebrosa do medo e da violência e parte numa cruzada de atentados planejados e 

sistematizados que indubitavelmente violam os Direitos Humanos. 

Destaca-se a síntese noticiada pelo Portal UOL, em 21/11/2006, sobre o 

terrorismo: “A causa principal da violência política (...)”. Nota-se que o terrorismo é 

uma violência política. Corrobora com essa tese, o artigo 11 da Convenção 

Interamericana contra o Terrorismo, que estabelece que “para os propósitos de 

extradição ou assistência judiciária mútua, nenhum dos delitos estabelecidos nos 

instrumentos internacionais enumerados no Artigo 2 (crime de terrorismo) será 

considerado delito político ou delito conexo com um delito político ou um delito 

inspirado por motivos políticos”. Constata-se que há uma preocupação quanto aos 
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processos de integração, em tentar distinguir o terrorismo do crime político. O desafio 

se justifica, pois é tênue a linha que separa o ato de terror do ato delitivo político. 

Infelizmente, ao que tudo indica, há algumas inconsistências nessa 

integração jurisdicional dos Tribunais Superiores. Primeiramente, se deve a inexistência 

de uma definição tanto para o terrorismo quanto para o crime político. Nesse sentido, há 

o risco de se estar, de fato, dando acolhimento ao terrorista, sob o ponto de vista da 

proteção constitucional do delito político. Segundo, não há maiores discussões, no 

sentido de integração e uniformização da proteção ao criminoso político em sede 

jurisprudencial e jurisdicional. E por fim, há uma verdadeira rede de proteção ao delito 

político, positivada em quase todas as Constituições ibéricas e latino-americanas. Logo, 

um Tribunal Supremo não poderia julgar o crime político conforme uma perspectiva 

interna, ou seja, local, mas, deveria interpretar o caso concreto conforme os ditames de 

proteção dos Direitos Humanos, segundo os processos de integração e de 

constitucionalização do Direito Internacional, isto é, pensando globalmente. 

Em suma, a partir do artigo 11 da Convenção Interamericana contra o 

Terrorismo inaugura-se um novo desafio: distinguir o terrorismo do crime político para 

a promoção de uma efetiva e eficiente integração jurisprudencial dos Tribunais 

Constitucionais dos países ibéricos e latino-americanos com a finalidade de proteção 

dos Direitos Humanos. 
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RESUMO 

O artigo aborda a justiça consensual bem como democracia, com vistas ao fomento da 

racionalidade do poder a partir da tutela dos direitos fundamentais. Se fundamenta no 

sistema garantista de Luigi Ferrejoli, tendo como referência teórica o princípio da 

jurisdicionariedade. Com base neste princípio, indaga-se a justiça consensual, almejando 

demonstrar que a referida inovação trazida pela Lei 9.099/95 trata-se, em verdade, de 

sanção penal de cunho antigarantista e utilitarismo processual, sujeitando o individuo a 

uma pena, cerceando-o de diversas garantias processuais contempladas na Constituição 

da República de 1988. Dentre elas o princípio da presunção de inocência, da ampla 

defesa e do contraditório. Por fim, pretende-se transparecer que o direito processual 

penal e penal deve tratar das condutas de maior potencial ofensivo, atendendo à 

exigência de uma política criminal centrada na intervenção mínima. Nesse quadro, o 

instituto da transação penal precisa ser revisto, de sorte a se compatibilizar com a 

estrutura normativa de um Estado Democrático de Direito, apto a tutela dos direitos 

fundamentais com devida racionalidade.  
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ABSTRACT 

The article approaches justice consensual as well as democracy, with sights to the 

promotion of the rationality of the power from the guardianship of the basic rights. If it 

bases on the garantista system of Luigi Ferrejoli, having as theoretical reference the 

principle of the jurisdicionariedade. On the basis of this principle, inquires it justice 

consensual, longing for to demonstrate that the cited innovation brought for Law 

9,099/95 is treated, in truth, of penalties of antigarantista matrix and procedural 

utilitarismo, subjecting individuo to a penalty, curtailing it of diverse contemplated 

procedural guarantees in the Constitution of the Republic of 1988. Amongst them the 

principle of the swaggerer of innocence, legal defense and the contradictory. Finally, it is 

intended to be transparent that the criminal and criminal procedural law must deal with 

the behaviors of offensive potential greater, taking care of to the requirement of one 

centered criminal politics in the minimum intervention. In this picture, the institute of 

the necessary criminal transaction to be I coat, of luck if to make compatible with the 

normative structure of a Democratic State of Right, apt the guardianship of the basic 

rights with had rationality. 

  

KEY-WORDS 

DEMOCRACY; JUSTICE CONSENSUAL; RATIONALITY. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Aborda-se aspectos da justiça consensual bem como democracia, com vistas ao 

fomento da racionalidade do poder a partir da tutela dos direitos fundamentais.  

Pretende-se demonstrar que o modelo de justiça consensual adotado no sistema 

pátrio, em verdade, aplica sanção penal sem a observância de garantias processuais 

penais conquistadas ao longo da história, tais como a presunção de inocência, da ampla 

defesa e contraditório.  

A priori discorremos a respeito do instituto consensual ora abordado, citando sua 

aplicabilidade no sistema norte-americano (plea bargaining), citando que há nesse país, 
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grande aceitação do instituto, tanto da população quanto do sistema judiciário, sendo 

resolvidos cerca de 90% dos casos de tal maneira. 

Ademais, fomentamos algumas questões afetas ao utilitarismo processual, 

vislumbrado a aplicabilidade do instituto no sistema pátrio. Pois, busca-se a introdução 

de um processo penal mais célere e eficaz, no sentido de diminuir as garantias 

processuais dos cidadãos, em nome do interesse estatal de mais rapidamente apurar e 

apenar condutas. 

Mormente, discorremos a respeito do sistema garantista de Luigi Ferrajoli, sendo 

evidenciado que o princípio da submissão à estrita jurisdicionariedade deva ser visto 

como pressuposto indispensável a evitar aplicação de sanções penais arbitrárias. 

Por fim, expusemos nossa posição a respeito do trabalho proposto. Identificando 

a transação penal como sanção penal apta a excluir garantias fundamentais do individuo. 

Salientamos ainda, que a intervenção penal, por sua extrema violência, apenas é tolerada 

de maneira a se compatibilizar com a estrutura de um Estado Democrático de Direito, 

que requer racionalidade na sua atuação. O Direito Processual Penal e Penal (mínimo) 

deve cuidar das ações humanas lesivas de bens jurídicos fundamentais. Subentendendo-

se de tal maneira que em preservação à política de intervenção estatal mínima, algumas 

condutas ilícitas devem ensejar soluções na justiça cível ou na via administrativa. 

 
 
 1. DESENVOLVIMENTO 

 

1.1. JUSTIÇA CONSENSUAL 

 

A Constituição da República de 1998 promoveu uma mudança de paradigma, ao 

romper com a estrutura rígida do processo penal e com o formalismo exacerbado, em 

busca de alternativas simplificadoras para as infrações penais de menor potencial 

ofensivo. No inciso I, de seu Art. 98,1 permitiu a instituição de um procedimento 

                                                 
1 Art. 98: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados especiais, 
providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
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sumaríssimo, predominantemente oral, no qual seria possível a promoção de uma 

transação entre o Ministério Público e o suposto autor do fato.  

Competiu à Lei 9.099 de 1995, regulamentar posteriormente os Juizados 

Especiais Criminais, inaugurando o modelo de justiça consensual no Brasil, típica do 

direito anglo-saxão, e já difundida nos países da Europa continental. Trazendo como 

novidades os institutos da composição civil dos danos e da transação penal, além da 

possibilidade de suspensão condicional do processo.  

Justificou a adoção dessas alternativas simplificadoras, o aumento da 

criminalidade e, conseqüentemente, do número de processos, a necessidade de 

descongestionar a máquina judiciária, de melhorar a eficiência do sistema, de primar por 

maior rapidez na solução das causas e de diminuir o custo do sistema judiciário2. 

 As cortes norte-americanas permitem, através do plea bargaining a celebração de 

acordos entre acusação e defesa, com o vistas a evitar o juízo.  

 Nesse sistema, o Ministério Público transaciona com o suposto autor do fato de 

maneira a impor-lhe sanção sem processo, em troca de sua declaração de culpa, tendo 

como contrapartida “vantagens” tais como, a retirada de uma acusação conservando-se 

outra (charge bargaining); alteração da acusação inicial para outra punida com crime 

menos grave (charge bargaining); concordância com pena reduzida (sentence 

bargaining); redução de pena e concessão de benefícios como a probation (sentence 

bargaining); e, por fim, pode ser acordado ainda, que o acusado testemunhe contra 

pessoa com atuação de maior relevância no grupo em que age3. 

 Há, no sistema norte americano, grande aceitação desse fato, tanto da população 

quanto do sistema judiciário, sendo resolvidos cerca de 90% dos casos de tal maneira. O 

Ministério Público (vigora o princípio da oportunidade) é detentor de grande poder, 

efetuando diretamente a investigação criminal, bem como legitimado para a acusação. 

 No Brasil, quando da audiência preliminar, o Ministério Público oferece ao 

suposto autor do fato a proposta de transação penal, consistente na aplicação imediata de 

                                                                                                                                                
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o 
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau (BRASIL, op. cit., p. 47).   
2 FERNANDES, Antônio Scarance. Teoria geral do procedimento no processo penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 193). 
3 Idem, p. 194-195. 
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pena restritiva de direitos ou multa, sem que haja declaração de culpa, sem inclusão em 

certidão de antecedentes criminais e sem os efeitos normais de uma sentença 

condenatória. Esta, se aceita e homologada pelo juízo, encerra o procedimento sem 

mesmo instaurar-se o processo judicial.  

Após breve relato acerca da justiça consensual, prepondera analisar o real viés do 

modelo adotado no Brasil, indagando-se sua face utilitarista e de eficiência 

antigarantista. 

 

1.2. UTILITARISMO PROCESSUAL 

 

O utilitarismo processual relaciona-se, como bem evidencia Aury Lopes Junior, à 

idéia de combate a criminalidade a qualquer custo. Busca-se a introdução de um 

processo penal mais célere e eficaz, no sentido de diminuir as garantias processuais dos 

cidadãos, em nome do interesse estatal de mais rapidamente apurar e apenar condutas. 

Em suma, é sinônimo de exclusão e supressão de direitos fundamentais, com vistas ao 

alcance da máxima eficiência4. 

Na justiça consensual brasileira, o Estado-juiz se afasta do conflito, exercendo 

única e exclusiva função burocrática, enquanto Ministério Público e suposto autor do 

fato “permutam” aplicação imediata de sanção ou submissão a processo judicial. 

A sociedade, por falta de segurança pública, educação, saúde e demais problemas 

sociais, pressiona o judiciário no que tange a demora na resolução dos feitos e aumento 

de criminalidade. Este, por sua vez, transfere para o indivíduo a responsabilidade pela 

falência do sistema estatal, incompetente para resolução de todas demandas a ele 

levadas, tendo em vista deficiências de cunho estrutural e humano. 

Atos criminosos são acontecimentos que integram a sociedade, não são afetos 

tão-somente ao sistema Processual Penal e Penal, devendo ser analisados perante a 

conjuntura social, política e econômica em que vivemos. 

                                                 
4 Ver em LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal. Fundamentos da 
Instrumentalidade Garantista, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 48. 

6847



 A criminalidade é fenômeno social complexo, que decorre de um feixe de 

elementos, onde o sistema penal desempenha um papel bastante secundário na sua 

prevenção5. 

 Interessante ser observado que as alternativas estatais para sanar os problemas 

ora indagados vão de um extremo ao outro, porém o resultado é o mesmo, qual seja, 

redunda no sacrifício de direitos fundamentais do indivíduo. 

 A mais clara demonstração disso é o movimento lei e ordem, que prega a idéia de 

repressão total, bem como implanta a justiça negociada, prevendo tratamento distinto 

para certas infrações penais, que aplica sanção penal ao indivíduo, sem um mínimo de 

garantias constitucionais asseguradas como a presunção de inocência, contraditório, 

ampla defesa, devido processo legal, contraditório, etc. 

 A estipulação de altas penas nunca resolveu o problema da alta criminalidade, 

fato exemplificado em nosso país quando se implementou a lei de crimes hediondos, 

criada para combater delitos como latrocínio, extorsão mediante seqüestro, estupro e 

tráfico de entorpecentes, que, no entanto, não o reduziu, pelo contrário, elevou-se.  

 A “falência da pena de prisão” é inegável. Não serve como elemento de 

prevenção, não reeduca e tampouco ressocializa. Como resposta ao crime, a prisão é um 

instrumento ineficiente e que serve apenas para estigmatizar e rotular o condenado, que, 

ao sair da cadeia, encontra-se em uma situação muito pior do que quando entrou. 

 Pregando-se a liberdade, a ordem pública, a segurança jurídica, a justiça, acaba-

se aprisionando, sacrificando-se o individual e estabelecendo-se o autoritarismo, 

causando-se a maior das injustiças. 

 O problema pátrio é social e não Processual Penal e Penal. Este deve ser mínimo 

enquanto o Estado social deve ser máximo. O caminho é o fomento de política 

econômica, programas sociais e de educação efetivos6. 

 Figueiredo Dias, citado por Geraldo Prado, em consonância com o direito 

processual penal português afirma que as novidades engendradas no novo Código 

                                                 
5  Nesse sentido LOPES JUNIOR, Aury. Justiça Negociada: utilitarismo processual e eficiência 
antigarantista. 2007.  
6 No que diz respeito a falência da pena de prisão, direito Processual Penal e Penal mínimo LOPES 
JUNIOR, Aury. Justiça Negociada: utilitarismo processual e eficiência antigarantista. 2007  
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editado para consolidar os ideais e princípios introduzidos pela constituição democrática, 

que a atitude de legalidade, que remarca o encontro do direito penal, não significa 

exigência de que cada crime cometido e esclarecido corresponda, por necessidade, um 

processo penal. Soluções que representem a assunção do papel do direito punitivo como 

ultima ratio, consagrando o princípio da mínima intervenção, pelo qual dada a gravidade 

indiscutível da sanção penal, com todas as deletérias conseqüências que a acompanham, 

recomenda-se a ativação da força máxima penal somente em situações de real 

seriedade7. 

 O Direito Processual Penal e Penal mínimo são instrumentos por meio dos quais 

se promove a tutela dos direitos fundamentais, de maneira a conferir a proteção do mais 

débil contra o mais forte.  Tanto do débil ameaçado pelo delito, como do débil ofendido 

ou ameaçado pela vingança privada. 

  A proteção de inocentes se dá por meio do monopólio estatal da aplicação da 

pena, sendo esta resultado da necessidade de prévio processo judicial, emanado de uma 

série de instrumentos limites, destinados a evitar abusos estatais quando do exercício da 

tarefa de perseguir e punir8, devendo ser mantido esse status de inocência até o transito 

em julgado de sentença penal condenatória. 

 O procedimento garantista é instrumento a serviço da ordem constitucional, 

sendo único meio apto à aplicação de pena ao indivíduo e decorrente restrição a direitos 

fundamentais. 

 No que pertine o desentranhar do presente fomento necessário observar o sistema 

garantista de Luigi Ferrajoli.   

 

1.3. SISTEMA GARANTISTA DE LUIGI FERRAJOLI 

 

                                                 
6 PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório. A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais.  2 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001.   
8 Quanto ao Direito Processual Penal e Penal mínimo, falência da prisão e demais fomentos nesse sentido 
consultar LOPES JUNIOR, op. cit., p. 47. 
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A história nos mostra que sempre houve meios de punição autoritários, impondo 

sanções ao indivíduo sem um mínimo de garantias, sob fundamentos políticos, de defesa 

social e de segurança jurídica. 

 Almejando limitar o poder punitivo, em homenagem ao máximo grau de 

racionalidade e confiabilidade do juízo, protegendo a pessoa humana contra a 

arbitrariedade déspota, ensejando assim um Estado Democrático de Direito, Luigi 

Ferrajoli elaborou um sistema garantista, baseado em princípios Processuais Penais e 

Penais, contemplados nos mais modernos ordenamentos jurídicos9. 

 Cada um desses princípios, como aduz o autor, compõe uma garantia jurídica 

para afirmação da responsabilidade penal e sucessiva aplicação da pena. Não se trata de 

uma condição suficiente, na presença da qual esteja permitido ou obrigatório punir, mas 

de uma condição necessária, na ausência da qual não está permitido ou está proibido 

punir. A função das garantias no direito penal não é tanto permitir ou legitimar, senão 

muito condicionar ou vincular e, portanto, deslegitimar o exercício absoluto da potestade 

punitiva10.  

 É um esquema moldado em dois elementos. Um concernente à definição 

legislativa (estrita legalidade) e outro se destinando a comprovoção jurisdicional do 

desvio punível (estrita jurisdionariedade). 

            O primeiro (convencionalismo penal), deriva da determinação abstrata da 

conduta punível. Exige uma condição de caráter formal ou legal do critério de definição 

do desvio, que em homenagem à fórmula nulla poena et nullem crimen sine lege 

considera como punível aquela conduta humana formalmente indicada pela lei como 

pressuposto indispensável à aplicação de pena, e não características intrínsecas ou 

ontológicas tidas em cada ocasião como imoral, naturalmente anormal ou socialmente 
                                                 
7 Dez axiomas que se funda o sistema garantista de Ferrajoli: nulla poena sine crimine (princípio da 
retributividade ou da consequencialidade); nullum crimen sine lege (princípio da legalidade); nulla lex 
(poenalis) sine necessitate (princípio da necessidade ou da economia no direito penal); nulla necessitas 
sine injuria (principio da lesividade ou da ofensividade do evento); nulla injuria sine actione (princípio da 
materialidade ou da exterioridade da ação); nulla actio sine culpa (principio da culpabilidade ou da 
responsabilidade pessoal); nulla culpa sine judicio (principio da jurisdicionariedade); nullum judicium sine 
accusatione (princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação); nulla accusatio sine probatione 
(princípio do ônus da prova ou da verificação); nulla probatio sine defensione (princípio do contraditório 
ou da defesa, ou da falsealidade). FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal . 2 ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 91. 
10 Idem, p. 90-91.  
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lesivo. Além disso, exige ainda o referido elemento em atributo a máxima nulla poena 

sine crimine et sine culpa, que a indicação do desvio punível deva ser eivada de figuras 

empíricas e objetivas de comportamento, rechaçando de tal maneira referência a 

determinações subjetivas de status ou de autor11.   

 O segundo elemento, chamado de cognitivismo processual na determinação 

concreta do desvio punível, é ligado ao primeiro, sendo sua condição de efetividade. 

Insere-se no que tange os pronunciamentos jurisdicionais, valendo-se das razões de fato 

e de direito de justificação das suas motivações. Este requisito deve ser assegurado pelo 

que Luigi Ferrajoli chama de estrita jurisdicionariedade, vinculando-se a verificabilidade 

ou refutabilidade das hipóteses acusatórias, de modo a galgar sua comprovação 

empírica12. 

 Grande importância este requisito, pois o desvio punível deve estar previa e 

exaurientemente determinado. É destinado a evitar que desvios penais sejam 

constituídos e não regulados pelo sistema jurídico penal. Figuras delituosas em “branco” 

devem ser repelidas por incidir valorações de ordem discricionárias do juiz. É papel 

jurídico penal o caráter “recognitivo” das normas e cognitivo nela incidentes.13.      

Há de se exigir do Estado no que conota a imposição “legítima” de uma sanção 

penal, o cumprimento de dois pressupostos. A conduta do imputado seja descrita no 

corpo de norma imperativa, cujo seu teor preveja de forma abstrata e direta figuras 

típicas de desvio penal, sendo indevidas, ilegais e inconstitucionais, previsões de Lei 

atinentes a figuras delituosas de juízo valorativo abertos. Ou seja, o princípio da 

legalidade estrita requer que os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis sejam prévia e 

taxativamente determinados. Que a norma incumbida de produzi-los aponte certa e 

claramente quais condutas humanas devem ser punidas, e que, tais objeções sejam 

impostas a todos indistintamente de raça, etnia, credo, etc. 

Contudo, para que tais sanções figurem na órbita dos direitos fundamentais do 

indivíduo, cerceando-os, necessário que haja a apuração da prática de uma conduta 

descrita normativamente como infração penal, a qual dar-se-á por meio de uma verdade 

                                                 
11 Idem, p. 38 
12 Idem, p. 40. 
13 Ibidem. 
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processual, que deve ser vislumbrada quando da oportunidade da prestação da tutela 

jurisdicional.  

Um processo judicial deve ser o objeto por meio do qual almeja-se apurar uma 

verdade. Verdade esta obtida através de um procedimento cristalino, onde as regras do 

jogo são iguais a todos e previamente determinadas em lei (devido processo legal). 

Para que haja em matéria penal investigação e repressão dos delitos, é necessário 

que essa atribuição seja exercida somente por um juízo legal, de um sujeito imparcial e 

independente, sendo considerada arbitrária toda sanção aplicada à margem do sistema 

garantista de submissão á estrita jurisdicionariedade14. 

 Em suma, para haver persecução criminal bem como aplicação de uma sanção 

penal mister se faz que haja uma acusação. Que esta seja formulada por órgão diverso do 

julgador, que seja dada a oportunidade de produção das provas, e que tais provas se 

submetam ao contraditório da parte acusatória bem como da defensiva, de sorte que, 

transcorrido todo este procedimento tenhamos a prolação de uma decisão mais próxima 

possível da verdade. Sem a observânvia dessas prerrogativas, não se pode pensar em 

comprovação empírica da hipótese acusatória.  

 

1.4. ANÁLISE CRÍTICA 

 

 A justiça negociada é mais um reflexo do conceito de velocidade e eficiência da 

sociedade moderna. 

            A premissa neoliberal de Estado mínimo também se reflete no campo processual 

na medida em que a intervenção jurisdicional deva ser mínima (na justiça negociada o 

Estado se afasta do conflito), tanto no fator tempo (duração do processo), como também 

na ausência de um comprometimento maior por parte do julgador, que passa a 

desempenhar um papel meramente burocrático15. 

 Como aduz Aury Lopes Junior, informações são passadas em tempo real pela 

internet. Fatos ocorridos do outro lado do mundo podem ser presenciados virtualmente 

                                                 
14 Idem, p. 496. 
15 LOPES JUNIOR, Aury. Justiça Negociada: utilitarismo processual e eficiência antigarantista. 2007 
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em tempo real. A velocidade faz com que não exista mais espaço temporal entre o fato e 

a notícia16. 

 Equivoco a ser ressaltado é o fato de que velocidade da notícia é completamente 

diferente da velocidade do processo, ou seja, existe um tempo do direito que está 

completamente desvinculado do tempo da sociedade. E esse é o grande entrave: a 

sociedade acostumada com a velocidade da virtualidade não quer esperar pelo processo. 

Nesse contexto, o processo deve ser rápido e eficiente. Assim querem o mercado (que 

não pode esperar, pois tempo é dinheiro) e a sociedade (que não quer esperar)17. 

 Caem por terra, com o modelo de justiça negociada garantias como 

jurisdicionalidade, inderrogabilidade do juízo, separação das atividades de julgar e 

acusar, presunção de inocência, contraditório e motivação das decisões. 

 A primeira, abarcada pela máxima Nulla poena, nulla culpa sine iudicio aduz a 

necessidade do processo penal para aplicação de sanção, e também, em sentido amplo, 

como garantia orgânica da figura e do estatuto-juiz. Representando a exclusividade do 

poder jurisdicional, direito ao juiz natural, independência da magistratura e exclusiva 

submissão à lei. 

 A segunda é a inderrogabilidade do juízo no sentido de infungibilidade e 

indeclinibilidade da jurisdição, fazendo-nos entender que só deva haver aplicação de 

pena ao indivíduo quando de pronunciamento jurisdicional a respeito após trâmite 

processual.    

 A terceira é a Separação das atividades de julgar e acusar, transmitidas pelo 

brocardo Nullum iudicium sine accusation, o qual legitima o Ministério Público como 

órgão detentor do poder de exercer a função acusatória, garantindo-se assim, a 

imparcialidade do juiz e submetendo sua atuação a prévia provocação por meio da ação 

penal. O que resta ausente na justiça consensual tendo em vista ausência de invocação da 

ação penal por meio da denúncia, exercendo o Ministério Público papel de Juiz às portas 

do judiciário por aplicar pena sem o devido processo legal.  

A quarta garantia é a da presunção de inocência que deve ser mantida até o 

trânsito em julgado da sentença condenatória, implicando diversas conseqüências no 
                                                 
16 Idem.  
17 Ibidem. 
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tratamento da parte passiva, inclusive na carga da prova (ônus da acusação) e na 

obrigatoriedade de que a constatação do delito e a aplicação da pena serão por meio de 

um processo com todas as garantias e através de uma sentença. Muitas vezes o suposto 

autor do fato aceita a proposta ministerial ainda que inocente com medo de que em não 

aceitando enfrente quando do processo, verdadeiros “inimigos” no que se refere aos 

representantes do Estado. 

A quinta garantia é a do contraditório que também não integra a justiça 

consensual, que se perfaz pela aplicação de pena sem mínima discussão de culpa bem 

como verdade formal. Não há acusação, tão pouco defesa (de fato de direito) do pelo 

imputado. 

Por fim, a sexta garantia é a da fundamentação das decisões judiciais para o 

controle da racionalidade da decisão. A motivação é importante, ainda, para verificação 

do contraditório e de que exista prova suficiente para derrubar a presunção de inocência. 

É fundamental o princípio da motivação de todas as decisões judiciais, pois só ele 

permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder. O que na justiça 

consensual é inoperante tendo em vista a atuação burocrática do juiz18. 

No sistema norte americano as soluções consensuais surgem após ser formulada 

a acusação, baseadas nos elementos da investigação. Ou seja, o promotor formula 

acusação, a qual juiz e acusado tomam conhecimento, preservando as garantias acima 

mencionadas bem como os elementos do modelo acusatório que exigem separação entre 

as atividades de acusar, julgar e defender. Há oportunidade de refutabilidade da acusação 

oferecida pelo Ministério Público, podendo obter-se ao final uma decisão com 

racionalidade a respeito da medida consensual. 

Todavia, no sistema brasileiro, não há a preservação dessas garantias, pois o 

Ministério Público não formula a acusação, ensejando desconhecimento do juízo, bem 

como do suposto autor do fato do caso. Outrossim, o Promotor oferece uma proposta de 

transação (sanção de cunho arbitrário), estando desprovido suposto autor do fato da 

chance de contraditar, e que, submete-se ao juízo, unicamente, para ato burocrático 

(homologação). Não há possibilidade de racionalidade na escolha transacional penal, 
                                                 
18 No que tange as garantias ve LOPES JUNIOR, Aury. Justiça Negociada: utilitarismo processual e 
eficiência antigarantista. 2007. 
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tendo em vista ausência de refutabilidade. Suposto autor do fato decidi, se adere ou não 

a uma sanção penal, sem haver uma acusação submetida a juízo, e desprovida de 

contraditório (Ministério Público aplica sanção penal as portas do judiciário).    

No nosso país, o suposto autor do fato opta pela transação sem conhecer a exata 

dimensão da responsabilidade que o Estado lhe imputa. Mais do que uma alternativa 

consensual, a transação se caracteriza como medida unilateral que se impõe ao suposto 

autor do fato. 

Percebe-se obviamente que a aplicabilidade da transação penal no direito pátrio 

não se amolda à essência do instituto inspirador do plea bargaining, que se perfaz pela 

mútua concessão. As partes (Ministério Público e Acusado), no momento da audiência 

cedem parcela de seu “interesse” em respeito ao do outro, obtendo assim, de fato, uma 

transação. Enquanto no nosso ordenamento o instituto não passa de imposição de pena 

desprovida de garantias fundamentais asseveradas em nossa Constituição da República 

de 1988. Eis que parte alguma cede parcela de seu interesse, outrossim, aplica-se uma 

pena restritiva de direitos ao suposto autor do fato sem o devido processo legal (Art. 5º, 

inciso LIV, da Constituição da República de 1988)19. 

A atuação do suposto autor do fato restringe-se a aceitar ou recusar a transação 

penal. Sendo que, ou aceita a sumária imposição de pena arbitrada pelo Ministério 

Público, ou opta por encarar o processo recusando-a. Não lhe é dada oportunidade de 

barganhar com o promotor a “justiça” da transação.  

No sistema estadunidense há preocupação que o acusado tenha absoluto 

conhecimento do conteúdo da acusação posta contra si, das conseqüências de uma 

eventual condenação e dos direitos a que renuncia ao optar pela transação com o 

Ministério Público. 

O suposto autor do fato, em nosso país, não está absolutamente ciente da 

acusação que lhe é imposta (nulla judicium sine accusatione) antes de tomar a decisão se 

transaciona ou não com o Ministério Público, de sorte que, a formalização da acusação 

integra o devido processo legal.    

                                                 
19 Art. 5º, inciso LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal 
(BRASIL, op. cit., p. 21). 
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A transação penal deve se compatibilizar com o contraditório e o direito a defesa. 

O que prepondera impossibilitado, tendo em vista que o suposto autor do fato não sabe o 

que lhe é imputado, não participando ativamente na negociação, de maneira a apresentar 

discordâncias quanto ao fato objeto da questão, eventual valor de prestação pecuniária, 

ou da natureza de pena restritiva de direito. 

Ora, se o suposto autor do fato não tem a plena compreensão do que lhe é 

imputado, da dimensão de uma condenação se enfrentar o processo, não há como decidir 

racionalmente, se lhe é satisfatório ou não, aceitar a pagar uma multa ou se submeter à 

pena restritiva de direitos, transacionando com o Ministério Público.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ante ao exposto, parece-nos notório que o implemento da justiça consensual no 

direito brasileiro pela Lei 9.099/1995, procurou acompanhar grandes movimentos 

ideológicos, políticos e culturais motivadores de ramos mais progressistas da 

criminologia no Mundo Ocidental. Sua singular aplicação é diferente de tudo o que 

existia até então, o que nos atuais dias faz realçar o nosso despreparo para sua 

aplicabilidade20.    

 Destarte, entendemos que a aplicação de sanção penal desprovida das essenciais 

garantias fundamentais do sujeito de direito não se justifica pelo utilitarismo da 

velocidade na prestação do serviço, muito menos pela vã potencialidade da infração que 

não merece intervenção penal. Pois a ineficiência do sistema estatal jamais poderá 

legitimar a diminuição de garantias constitucionais, sob pena de reduzirmos a nossa 

Constituição da República a mero folhetim. Vez que, se determinadas infrações não 

merecem a atenção do Estado, não se deve, simplesmente, oferecer possibilidade 

alternativa de controle sobre essas, outrossim, serem descriminalizadas e afetas ou à 

justiça cível ou a via administrativa.  

 Por derradeiro, parece-nos que o procedimento da justiça consensual para 

aplicação da sanção penal (transação penal) aqui delineado não se amolda ao princípio 

da estrita submissão á juriscionariedade desenvolvido por Luigi Ferrajoli, por restarem 

ausentes garantias constitucionais próprias do processo judicial, aptas a legitimar 

aplicação de pena. Devendo este, haver de ser repensado e lapidado, de forma a integrar-

se à estrutura normativa de um Estado Democrático de Direito dando-se ênfase a 

efetividade dos direitos fundamentais (real papel do processo penal). 

 
 
 
 
 
 
                                                 
20 (PRADO, op. cit, p. 327). 
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REFLEXÕES SOBRE AUSCHWITZ, DIREITOS HUMANOS, 

MULTICULTURALISMO E ETERNO RETORNO. 

   

José Alcebíades de Oliveira Junior∗

 

RESUMO 

Este texto pretende recolocar a discussão sobre os Direitos Humanos e Fundamentais como 

uma discussão fundamental da modernidade e contemporaneidade. E dentre os aspectos 

discutidos está o processo de institucionalização e racionalização  das relações sociais e que 

se desenvolvem a partir de uma práxis institucional. Enfatiza a necessidade de uma 

rediscussão da moralidade institucional moderna para a concretização dos Direitos 

humanos em uma perspectiva multicultural. Para tanto, necessário se faz propor uma 

superação da dita “razão instrumental” moderna em direção a uma razão, denominada por 

alguns autores, de “razão comunicativa”, dialógica. 

 

PALAVRAS CHAVE 

AUSCHWITZ; ESTADO MODERNO; DIREITOS HUMANOS; 

MULTICULTURALISMO; ETERNO RETORNO.    

 

ABSTRACT 

This text intends to recolocar the quarrel on the Human and Basic Rights as a basic quarrel 

of modernity and contemporaneidade. And amongst the argued aspects is the process of 

institutionalization and rationalization of the social relations and that they are developed 

from práxis institucional. It emphasizes the necessity of a rediscussão of the modern 

institucional morality for the concretion of the human Rights in a multicultural perspective. 

For, in such a way necessary if it makes to consider an overcoming of the said “modern 

instrumental reason” in direction to a reason, called for some authors, of “comunicativa 

reason”, dialógica. 

 
                                                 
∗ UFRGS – URI-Santo Ângelo  
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- Premissas – De Auschwitz ao Eterno retorno 

 

Quem trabalha com DH precisa conhecer Auschwitz – principal campo de concentração de 

judeus na guerra de 45. Não para perpetuar o ódio ou pretender perseguir supostos 

culpados, sejam ele pessoas individuais ou  responsabilidades atribuídas a um povo. Mas 

para ver e sentir até aonde somos capazes de ir com a violência. 

 

Auschwitz é tão chocante, que transporta qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade 

para aquele tempo de extermínio e a faz chorar. Auschwitz faz realidade no interior de 

qualquer visitante, os fazendo rever aquele filme terror. Colegas professores de filosofia do 

direito presentes ao Congresso Mundial da IVR na Polônia, chegaram a passar mal. Seus 

(nossos) estômagos sentiam náusea. 

  

É tocante ver os bens – pertences - dos prisioneiros hoje lá expostos. Desde as bagagens aos 

seus pertencentes mais pessoais, como seus óculos, redondinhos ao estilo da época, até seus 

sapatos, materiais de higiene, tudo é muito deprimente.  

  

Como salientam os guias “turísticos”, já na chegada todos passavam por uma 

“desinfecção”, assim como por uma triagem de quem era velho, doente, criança, mulher e 

jovem com saúde para o trabalho, sendo os mais debilitados conduzidos imediatamente à 

morte.  

 

Enfim, para chamar a atenção inicial para mais uma discussão sobre Direitos Humanos, 

assinale-se em síntese, de que tudo se passou rigorosamente dentro de um grande plano - 
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Arbeit Macht Frei – O trabalho liberta. Brilhante dissimulação do que lá acontecia e ainda 

viria acontecer de pior. 

 

Enfim, o que mais deveria nos preocupar é que o que lá aconteceu, lamentavelmente, não 

está fora da esclarecedora linha de raciocínio de Luciano Oliveira1 quando, em importante 

livro de 1994, alertava para o “eterno retorno”. Tal como afirmou esse professor, tendo em 

conta execuções como as chacinas de Vigário Geral e da Candelária, bem como o massacre 

do Carandiru, tudo após os muitos excessos do regime militar de 64 que, “parece que 

estamos permanentemente condenados a exorcizar a tortura e as execuções clandestinas 

numa radiosa sexta-feira de manhã, para vê-las irromper de novo na calada da noite do dia 

seguinte”2.  

 

Mas uma das mais intrigantes interrogações do autor, feita com base em Friederich 

Nietzsche, é a de que “a perspectiva do eterno retorno traz consigo terríveis conseqüências 

existenciais: se tudo está fadado a se repetir até o fim dos tempos, qual o sentido das nossas 

ações?”3    

 

- Sociedade,  racionalidade, poderes e instituições 

 

Diante disso, uma primeira grande pergunta: Somos mesmo racionais? A sociedade é 

produto de uma razão? Nossa razão é humana ou extraterrestre? Não possui sentimentos 

bons? No mínimo muitas interrogações pairam no ar. 

 

Partindo de uma pressuposição antropológica geral do homem, Max Weber4, por exemplo,  

procurou constatar essa nossa condição de racionalidade, senão vejamos: O que é um agir 

social? Em linhas gerais, trata-se de um agir refletido que fundamentalmente considera o 

outro ou os outros. O agir social é, portanto, dotado de finalidades e de juízos. E a obra de 

                                                 
1 “Do nunca mais ao eterno retorno: uma reflexão sobre a tortura”. SP:Brasiliense, 1994.  
2 Idem, op.cit.p.10. 
3 Idem, ibidem, p. 9. 
4 Cfe. Renato Treves.  “Sociologia do Direito: origens, pesquisas e problemas”, Trad. Marcelo Branchini. 
Barueri, SP: Manole, 2004, p. 151. 
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Weber foi didática ao observar a possibilidade de pelo menos quatro tipos ideais do agir 

humano. Afetivo, Tradicional, Racional com relação a um valor e Racional com relação a 

um objetivo.  

 

Ora, decorre de Weber a possibilidade de se constatar que delimitamos valores, 

pretendemos agir de acordo com o bem, com o correto, evitando o mal, embora isso não 

garanta um tal ação, que pode mesmo ser irracional em alguns casos. Talvez seja por isso 

que tomando por base o relatado e considerando um semanário brasileiro que, ao referir-se 

a fotos inéditas de Auschwitz nas quais se observa a terrível condição de existência dos 

prisioneiros, afirmou que “elas mostram que o mal tem um poder ainda mais terrível: o de 

anestesiar as consciências”5.  

 

Mas o que nos interessaria demonstrar mesmo que superficialmente é de que se existe um 

“agir social” a partir do qual se pode falar como conseqüência de “relações sociais”, 

conceitos básicos desde os quais pode-se dizer que uns agem em função de outros, uns tem 

expectativas em relação aos comportamentos dos outros, colocamo-nos em perspectiva a 

necessidade analisar-se sob todos os seus aspectos e complexidades, as bases culturais que 

as sociedades vão estabelecendo enquanto fornecedoras do sentido da ação social, 

perguntando então pelo “produto” dessa razão que historicamente vai se estabelecendo.  

 

Certamente, essa é uma questão muito complexa e que tem ocupado filósofos, sociólogos e 

psicólogos em tempo integral, antes e depois de Weber. Porém, com efeito, em que pese à 

heterogeneidade das culturas, na modernidade, cada vez mais as relações sociais vão sendo 

institucionalizadas, isto é, estabilizadas e organizadas pelas INSTITUIÇÕES, quer em um 

sentido abstrato, quer num sentido concreto, meio ambiente no qual se sobressai o 

ESTADO moderno e o Direito.  

 

                                                 
5 Cfe. Revista semanal VEJA, ano 40, no. 38, p.84 e 85. 
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Por tudo isso, é que se torna difícil determinar a essência da relação social institucional ou 

mesmo da práxis social, para usar uma expressão de Castro Farias6. Seriam elas – as 

instituições - integradoras das sociedades, sendo a expressão visível de um possível 

desenvolvimento da solidariedade social implícita ao próprio surgimento das sociedades, 

como diria Durkheim? Ou elas seriam, na verdade, lugares de seleção aleatória de supostos 

fins comuns das sociedades humanas, que ao fim e ao cabo seriam os fins apenas de 

alguns?  

 

É certo também que os estudos sobre as instituições tem mostrado suas várias e 

contraditórias facetas. Lembre-se de Hegel e Marx7, de Castoriadis8 e Foucault9. 

Lembremos que os hospitais são lugares, em princípio, construídos para o bem. Mas e os 

hospitais psiquiátricos, que embora construídos para tratar dos doentes mentais 

transformaram-se também lugares de segregação humana, tanto na Idade Média quanto no 

mundo moderno, como demonstrou Michel Foucault em o “Nascimento da Clínica”10. 

 

Talvez isso explique alguma coisa sobre a nossa contraditória passagem pela terra, quando, 

em princípio, somos bons, mas agimos de modo contraditório. Por isso assistimos grandes 

campanhas do UNICEF e grandes barbáries como o NAZISMO, FASCISMO e 

assassinatos em massa no Brasil, como já foi dito.  

 

De qualquer forma e independente de uma necessidade de aprofundamento, não há como 

negar que as relações sociais e institucionais estão atravessadas por um jogo de poder e 

dominação. E quase sempre, a estabilização dessas contraditórias relações sociais se dá pelo 

desenvolvimento de uma “pedagogia do exercício do poder” que, enquanto tal, dissimula a 

dominação, quer econômica, quer principalmente cultural, espectro mais amplo para a 

análise segundo Weber.  

 

                                                 
6 Refiro-me a sua obra “Ética, Política e Direito”, p. 235-280. 
7 Ver. p. exemplo, “Marx”. Peter Singer, Trad. Paula Mattos. SP:Edições Loyola, 2003. 
8 Ver especialmente “A Instituição Imaginária da Sociedade”,....... 
9 Cfe. Castro Farias, op.cit. p. 237. 
10 Cfe. “O Nascimento da Clínica”. RJ: Forense Universitária, 1977. 
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Assim, recorrendo a Weber uma vez mais podemos vislumbrar que a dominação 

institucional moderna tem se dado por pelo menos três pedagogias típicas: Tradicional -  

crença na justiça e na qualidade da maneira pela qual no passado nossos antepassados 

resolveram seus problemas; Carismática -  crença em  qualidades excepcionais de alguém 

para dirigir um grupo social; e, por fim, Racional-Legal – a legitimidade provém da crença 

na justiça da lei. O povo obedece as Leis não porque seja comandado por um chefe 

carismático, mas porque crê que elas são decretadas segundo procedimentos corretos11. 

 

Dos estudos de Weber é possível deduzir que o mais desenvolvido processo de dominação 

é o racional-legal que tem, justamente no Estado moderno e no seu Direito, à 

institucionalização mais acabada. Com o desenvolvimento da racionalidade científica 

(meios científicos para a consecução de fins) e sua importação para os setores da 

administração pública das sociedades, a burocracia cresceu de uma maneira descomunal 

tornando, assim, a dominação impessoal. O que importa destacar é que na dominação 

burocrática, o exercício do poder é realizado em nome de uma identidade coletiva. A 

administração pública é blindada – em tese - pela lei, pela hierarquia e pelas competências, 

dentre outras coisas. Há uma difusão da cultura de que a ciência leva à eficiência, e com 

isto passamos a viver, como constatou Weber, além de uma ditadura do capital, uma 

ditadura dos funcionários12. 

 

Importa ressaltar, enfim, que o Estado se torna hegemônico em matéria de moralidade, vale 

a sua em detrimento das demais, tais como a religiosa ou a dos diferentes grupos que 

integram o seu território. O Estado têm as suas razões para além das diferenças morais. E 

uma das moralidades que permeou o Estado moderno dos seus primórdios até 

recentemente, foi a de que a sua ação deveria ser neutra, principalmente oferecendo uma 

igualdade de tratamento, conforme acentuou Renata Vilas Boas13. Contudo, quando o poder 

lava as mãos em face de relações sociais desiguais o que acontece? Basta atentar para os 

números da violência hoje para se chegar à resposta. 

                                                 
11 Sigo a análise de Fernando C. Prestes Motta em seu “O que é a burocracia”. SP: Brasiliense, 1985, p.27-29. 
12 Como também constataram Renato Treves, Castro Farias e Prestes Motta, nas obras referidas. 
13 Cfe. o seu “Ações Afirmativas e o Princípio da Igualdade”. RJ: América Jurídica, 2003, p. 38. 
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- Sociedade moderna e Direitos Humanos 

 

Com base no que foi visto, e sem negar que existam outras possibilidades, propomos que os 

Direitos Humanos adquiriram relevância na era moderna como um instrumento de luta 

contra as arbitrariedades, violências e injustiças das Instituições sociais, sobretudo aquelas 

praticadas pelo Estado moderno em suas mais diversas variantes, quer como liberal ou 

socialista. E o paradoxal é que é esse mesmo Estado que tem na Revolução Francesa um 

dos seus marcos mais significativos para os Direitos Humanos, seja, ele mesmo, o alvo das 

preocupações com os Direitos Humanos e Fundamentais na modernidade, preocupação 

talvez justificada pelo fato dele ser, como diria Nicos Poulantzas14 e sem aderir 

integralmente ao seu marxismo, pois se entende que existem nesse âmbito outros conflitos, 

“um dos lugares privilegiados de condensação da luta de classes”.  

 

Tal afirmação é possível de ser sustentada também porque encontramos já em Immanuel 

Kant, em meio ao desenvolvimento do iluminismo, a necessidade de se construir um Estado 

mundial, uma República das Repúblicas, que pudesse dar conta do estabelecimento de uma 

ordem mundial fundada e tendo no Direito o seu fim, justo no combate as atrocidades e as 

injustiças dos Estados nacionais, tanto no Ocidente quanto no Oriente15. 

 

E a história não tem desmentido nem Kant nem Weber. Liberalismos extremados, 

socialismos burocráticos, nazismos e fascismos têm sido à tônica dos Estados modernos. Se 

a modernidade tem no Estado um dos seus pontos de articulação, não há como negar que 

ela está atravessada por uma profunda ambivalência ou paradoxalidade, tal como é possível 

de se verificar nos funcionamentos desses Estados. Para dizer o óbvio, para alguns 

pensadores, quanto mais Estado, mais ordem e desenvolvimento; no entanto, para outros, 

quanto mais Estado, mais terror e mais alienação; quanto mais Ciência, mais conhecimento 

                                                 
14 Cfe.”Poder Político e Classes Sociais”. Porto: Editora Portucalense, 1971.  
15 Cfe. Jürgen Habermas. “The Kantian Project of the constitucionalization of international law, does et still 
have a chance? In “Anales de La Catedra Francisco Suarez”, Granada, Espanha, 2005, p.115 e segs. Ver 
também Vicente Barreto. “Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito insolúvel? In “Direitos 
Humanos e sociedade cosmopolita”.Cesar Augusto Baldi(cordenador). RJ:Renovar, 2005, p.15.   
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e mais liberdade; mas segundo outros, também mais dominação e exclusão. Segundo nosso 

ponto de vista, Weber percebeu a tudo isso e tratou de iniciar o processo de 

desmascaramento dessa ambivalência. 

 

É ilustrativo ver, mesmo que sem entrar em detalhes, que essa ambivalência e 

paradoxalidade está na base da preocupação moderna com os DH. Como muito bem 

demonstrou Heiner Bielefeldt, em seu “Filosofia dos Direitos Humanos”16, pelo menos 

quatro importantes aspectos dessa ambivalência podem ser observados: 

 

- primeiro – na era moderna há uma tendência à racionalização de todos os setores da vida; 

   “Percebe-se que os conceitos razão e iluminismo são complexos,  

   porque a razão apregoada pelo iluminismo não só é instrumento de 

   dominação tecnológica – inclusive de possível manipulação das  

   pessoas, mas também órgão de orientação universal e auto-reflexão 

   das pessoas e intermediário da responsabilidade humana”. 

 

- segundo – a multiforme individualização; 

   “A individualização, segundo Taylor, pode levar a uma crescente  

   fragmentação, porque não dizer atomização da sociedade, com o  

   atrofiamento das tradicionais das tradicionais fontes de solidariedade 

   comunitária; Por outro lado, o individualismo moderno é   

   conseqüência de uma conscientização ética do posicionamento moral 

   de cada indivíduo que almeja ser reconhecido e protegido em sua  

   integridade pessoal, independente de seu papel na sociedade”. 

 

- terceiro – pluralismo de religiões, de cosmovisões e de culturas; 

   A secularização representou ao mesmo tempo, avanço político X  

   crise existencial, fuga para novas ideologias religiosas; 

 

                                                 
16 “Filosofia dos Direitos Humanos”, p. 41 e segs. 
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- quarto – a globalização; 

   “Aproxima as diferentes culturas, o que em si pode ser bom; mas  

   também torna refém umas das outras, geralmente as do primeiro  

   mundo aprisionam as demais, como por exemplo, através do discurso 

   da moda. O mundo virou um grande mercado consumidor”. 

 

 

- Direitos Humanos e Multiculturalismo 

 

Diante de tudo o que foi visto, pode-se chegar à conclusão de que o mundo, as nações e os 

Estados, não podem ser vistos ou compreendidos a partir da idéia da existência de uma 

homogeneidade cultural. E a crise das instituições se deve muito a essa tentativa de falar 

desde uma identidade coletiva. São já clássicos os debates entre Orientalismo X 

Ocidentalismo, por exemplo, e que podem ser observados tanto no livro de Edward Said 

quanto no de Iam Buruma e Avisahai Margalit17. 

  

Assim, de imediato e considerando o estudo de Vicente Barreto no texto anteriormente 

referido, bem como a obra de Heiner Bielefeldt, “uma das indagações mais relevantes e 

recorrentes no debate político e na teoria do Direito refere-se ao problema do universalismo 

dos Direitos Humanos. Os Direitos Humanos constituem-se numa categoria ético-jurídica 

com abrangência universal?” Eles poderiam ser vistos como um “ethos” (ética) de liberdade 

universal a partir do qual se poderiam avaliar todos os passos institucionais da humanidade, 

ou, ao contrário, a sua pretensa universalidade não passaria de um discurso  

especificamente europeu – ou mesmo da América do Norte - com finalidades 

colonizadoras? 

 

Essa discussão é importante porque apresenta problemas concretos. A Declaração dos 

Direitos do Homem das Nações Unidas, de 1948, como demonstrou Barreto18, “foi 

                                                 
17 Fala-se aqui do assunto a partir da obra “Ocidentalismo - O ocidente aos olhos de seus inimigos”. Trad. 
Sérgio Lopes. RJ: Jorge Zahar Editor, 2006, de Iam Buruma e Avishai Margalit. 
18 “Multiculturalismo...”, op.cit.p. 1 a 3. 
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antecedida por uma série de consultas a um grupo de filósofos, cientistas, juristas e 

intelectuais, que independente de crenças religiosas ou filiações políticas, não chegaram a 

uma conclusão a respeito. Concordaram, enfim, sobre a redução do debate sobre os Direitos 

Humanos aos problemas referentes aos mecanismos garantidores desses Direitos”. 

Portanto, iniciou-se a concretização de uma possível “ordem internacional” com base nos 

Direitos Humanos sem um ponto de vista suficientemente claro sobre o que são esses 

Direitos Humanos. 

 

Assim, como demonstrou Bielefeldt19, a Declaração gerou um conflito ao determinar, por 

um lado, “a observação geral dos direitos humanos e das liberdades básicas para 

todos”(Art. 1 item 3 da Carta) e, por outro, proibir a ingerência em assuntos internos dos 

países(Art. 2, item 7 da Carta), conflito que tem sido solucionado pela interpretação de que 

determinados direitos humanos básicos, cuja abrangência permanece, em verdade, bastante 

discutível, não podem ser considerados assunto interno exclusivo de cada nação. Esses 

direitos, do ponto de vista jurídico, não integram apenas a soberania de uma nação, que os 

reconhece ou garante por vontade soberana, mas sim, ultrapassam as fronteiras da soberania 

de cada Estado, como assunto da comunidade universal das nações.  

  

Esse debate é muito amplo e difícil. É ele que circunscreve no plano internacional o 

problema das relações entre Direitos Humanos e multiculturalismo. Como um indiano é 

tratado na Inglaterra? Como um argelino é tratado na França? Lembremo-nos dos 

incidentes em Paris e arredores há poucos anos atrás. Enfim, são muitas as questões. 

Contudo, é possível afirmar com Vicente Barreto de que não se trata de um conflito 

insolúvel. A conclusão mínima que se pode extrair de uma razão experimental, é a de que 

não se devem ter posições extremadas sobre esse assunto. Tanto a invasão do Iraque quanto 

a mutilação genital feminina, são erros desse extremismo. 

 

O multiculturalismo, pois, ressalta a dificuldade para se efetivar uma ordem internacional 

para os Direitos Humanos, porque para alguns Estados é mais importante a liberdade, e, 

                                                 
19 “Filosofia...”, op.cit.p.12 
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para outros, a igualdade. Em alguns importa a propriedade privada, e, em outros, a 

propriedade coletiva. Mas assim como existem problemas interculturais entre os Estados, 

tal como lembramos a existência de um modo de pensar do Ocidente e outro do Oriente, 

existem também pluralismos e diversidades culturais no interior dos Estados-nação. O 

Brasil são vários brasis, ou não? E essas são discussões que recém se iniciam em nosso 

país.  

 

Um balizamento importante foi dado pela Constituição de 1988 no Brasil. O 

constitucionalismo moderno, felizmente, tem reaberto a discussão sobre as relações entre o 

Estado, o Direito e a moral. Eu mesmo já escrevi em outros lugares que a luta pelos 

Direitos Humanos têm levado a transformações do Estado, sobretudo com o paulatino 

entendimento de que esses Estados estão submetidos às constituições. Com o 

desenvolvimento do constitucionalismo tem havido – como já dissemos em “Teoria 

Jurídica e Novos Direitos” -, um contínuo incremento de gerações de Direitos humanos, 

desde os individuais, sociais, culturais, de manipulação genética e de realidade virtual. 

 

O problema reside, talvez como disse o prof. Liton Pilau da Universidade de Passo 

Fundo20, no fato de que ainda não se afirmou o entendimento de que para dar conta dos 

Direitos Humanos necessário se fazer uma adequada hermenêutica constitucional, que, 

segundo algumas posições, consistiria, ao contrario dos primórdios do Estado moderno, em 

considerar a igualdade formal conjuntamente com a igualdade material, isto é, a igualdade 

de tratamento conjuntamente com uma igualdade de situação21.  

 

Contudo, dentro da perspectiva institucional de análise que estamos propondo há muito por 

fazer nas instituições brasileiras para que se tornem concretas as aspirações de Direitos 

Humanos em um marco multicultural. Não dá para esmiuçar com detalhes esse assunto, 

mas o Brasil, como dissemos, contém muitos brasis. Como salienta Luzia do Socorro Silva 

                                                 
20 Ver “Constituição e Política”. Janaína Rigo Santin e Liton Lanes Pilau Sobrinho(orgs.). PF: Universidade 
de PF, 2006.  
21 Ver especialmente o trabalho já referido de Renata Vilas-Boas sobre “Ações afirmativas...”, p. 38 e segs. 
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dos Santos22, Darcy Ribeiro já assinalava a existência de um Brasil crioulo, sertanejo, 

caipira, caboclo, etc., todos frutos de processos histórico-culturais diferenciados e que 

precisam ser levados em conta em qualquer discussão multicultural. 

 

Mas, então, sabemos do que se trata quando usamos a expressão multiculturalismo? 

 

Tomando um texto da profa. Marisa Vorraber Costa23, “quando contemporaneamente 

falamos de diversidade cultural ou multiculturalismo, estamos, de várias maneiras, 

conectados aos discursos sobre raças, sobre gênero, sobre normalidade e anormalidade, 

sobre os deficientes, os excepcionais, os estranhos, os pobres, enfim, sobre os incontáveis 

“outros” das sociedades que povoam o planeta”.  

 

E pergunta imediata que advém é? Nossas instituições estão em condições de ver essas 

desigualdades e diferenças ou elas estão tomadas por uma visão que entende essas 

diferenças e esses diferentes como portadores de um castigo por algum erro moral ou 

religioso anteriormente cometido, tal como lembra a citada professora com a história 

bíblica a “Torre de Babel”.    

 

- Considerações finais 

 

Considerando estudos do prof. Muniz Sodré24 sobre diferença e diversidade, devemos 

atentar para o fato de que “existe um abismo entre o reconhecimento filosófico do outro e a 

prática ético-política de aceitar outras possibilidades humanas, de aceitar a diversidade, 

num espaço de convivência”. E os problemas estão ligados aos valores dominantes, que 

entendemos como neutros quando na verdade refletem crenças e convicções de um sistema 

particular que exclui outras possibilidades. Um exemplo dado por esse autor seria o de que 

policiais ao pedir documentos a uma pessoa na rua, sempre tomam em conta a aparência. 

                                                 
22 Cfe. “Tutela das Diversidades Culturais Regionais à Luz do Sistema jurídico-ambiental”, p.143 e segs. 
23 Cfe. seu texto “Babel e uma conversa sobre diversidade e multiculturalismo”, p. 1. Núcleo de Estudos sobre 
Currículo, Cultura e Sociedade – NECCSO. www.ufrgs.br/neccso. Acesso 30/08/2007. 
24 Cfe. “Diferença e Diversidade”. In Metamorfoses da Cultura Contemporânea. Fernando Schuller e Juremir 
Machado da Silva(orgs.). POA:Sulina, 2006, p. 47 e segs. 
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Por que seria? Um outro aspecto das dificuldades de reconhecimento para esse autor estaria 

no complexo problema da diferenciação. Geralmente, nos utilizamos de um saber 

automático para avaliar os diferentes, isto é, basta ser negro, judeu ou muçulmano para que 

os enquadremos em estereótipos construídos socialmente sobre esses grupos. 

 

Por outro lado, o prof. Dr. Luiz Alberto David Araújo  tem demonstrado com sucessivos 

estudos a falta de efetividade dos Direitos dos portadores de deficiência. No mestrado da 

UNISC, de Santa Cruz do Sul, por ocasião do II Seminário Nacional “Demandas Sociais e 

Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea”, em 2006, como, em resumo, temos a 

seguinte situação: 

 

a) uma situação razoável do ordenamento jurídico brasileiro constitucional em relação aos 

deficientes,CF – 1988 – arts. – 203 – inc. V, - Leis de proteção aos portadores / 7.853, 

1989, Decreto 3.298, 1999, definindo as principais enfermidades; 

 

b) porém, os Tribunais têm se mantido fixos no que dispõe a lei, não aceitando qualquer 

outra enfermidade não prevista como passível de ser atendida pelas previsões 

constitucionais. O que isto significa, que portadores de doenças importantes, tais como 

“labioleporinos”, com conseqüências graves para o seu desenvolvimento motor e 

intelectual, não são entendidos como deficientes. Ora, isto produz uma grave exclusão, tal 

como seus estudos têm demonstrado. Não há atendimento da dignidade da pessoa humana, 

faltando, pois uma cultura adequada para que o reconhecimento se realize. 

 

Enfim, esse exemplo dá a demonstração cabal de que os Estados modernos e 

contemporâneos que tem na lei positiva e na burocracia o norte de sua atuação, embora 

respondam a certos interesses até mesmo de uma democracia formal nas sociedades 

modernas, se vêem engessados quanto necessitam enfrentar as mudanças de um mundo 

globalizado, integrado por distintas cosmovisões da política e da cultura. Não estando na lei 

e no orçamento, em geral não há o que fazer em termos de agilização no atendimento dos 

Direitos humanos e fundamentais no interior dos Estados, salvo hipóteses isoladas que tão 
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somente confirmam a regra. E é sobre a superação dessa “razão instrumental” 

modernamente institucionalizada, e que Weber contribuiu para diagnosticar, que 

precisamos continuar trabalhando, talvez, dentre outras possibilidades, na direção de uma 

“razão comunicativa”, tal como tem procurado fazer Jürgen Habermas, como é de domínio 

acadêmico. Se não houver essa transformação, as portas continuarão abertas ao “eterno 

retorno” referido ao início.     
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AÇÃO POPULAR: INSTRUMENTO DE EXERCÍCIO DA SOBERANIA 

POPULAR 

 

 

Lilia de Pieri ∗

Juliana Cavalcante dos Santos∗∗

  Monnalisie Gimenes Cesca 

 

RESUMO 

A igualdade e a liberdade são valores do regime político de democrático. Não existe 

democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. O Brasil adota do 

regime político democrático constitucional. Como forma de exercício deste regime 

democrático, optamos pela democracia semidireta. Nela, o povo: titular do poder 

exerce-o ora diretamente, ora por intermédio de seus representantes. Destarte, podemos 

afirmar que a democracia é o regime político que melhor protege e promove os direitos 

humanos, pois fundada na soberania popular, na separação e desconcentração de 

poderes, com pleno respeito aos direitos humanos.  

A idéia central da Democracia encontra-se na soberania popular (se é soberania só pode 

ser do povo). A soberania como princípio democrático espelha o povo como sendo o 

único detentor do poder. A participação popular, também como princípio democrático, 

pode ocorrer direta ou indireta, ou seja, o povo pode exercer direta ou indiretamente o 

poder (para que este seja efetiva expressão da vontade popular). 

Outrossim, segundo o artigo 14 da CF/88, o povo poderá exercer a soberania popular 

através de três institutos. Porém, devido a relevância da soberania popular, há outras 

formas de se exercê-la, formas estas que não se encontram no artigo 14 da CF/88. Como 

uma das mais importantes cita-se a Ação Popular, que surge em nosso ordenamento 

como ação coletiva e norma assecuratória que manifesta a vontade popular inequívoca 

de se defender e proteger o patrimônio histórico, paisagístico, cultural e o meio 
                                                 
∗ 1 Lilia de Pieri é advogada, graduada em Direito pelas Faculdades Integradas de Jaú e mestranda em 
Processo Civil pelo curso de mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba/SP. 
∗∗ Juliana Cavalcante dos Santos é advogada, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e 
mestranda em Processo Civil pelo curso de mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba/SP. 
Monnalisie Gimenes Cesca é advogada, graduada em Direito pela PUC/Campinas e mestranda em 
Processo Civil pelo curso de mestrado da Universidade Metodista de Piracicaba/SP. 
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ambiente, através de anulação do ato lesivo ao patrimônio estatal público ou da 

coletividade. Assim sendo, podemos afirmar que a Ação Popular é um instrumento de 

exercício da soberania popular e de defesa da democracia.   

  

PALAVRAS CHAVES 

DEMOCRACIA; SOBERANIA POPULAR; AÇÃO POPULAR. 

  

EXTRACTO 

La igualdad y la libertad son valores del político del régimen de democrático. No existe 

democracia básica sin la derecha de la acción y de los freedoms. El Brasil adopta del 

político democrático constitucional del régimen. Como forma de ejercicio de este 

sistema democrático, optamos a la democracia semidirecta. En él, la gente: el portador 

de la energía la ejerce directamente sin embargo, al menos para el intermediario de sus 

representantes. Destarte, podemos afirmar que la democracia es el político del régimen 

que mejor protege y promueve a ser humano de las derechas, por lo tanto establecido en 

la soberanía popular, en la separación y el desconcentração de poder, con respecto 

completo a los derechos humanos.  

La idea central de la democracia satisface en la soberanía popular (si la soberanía está 

sola puede estar de la gente). La soberanía como espelha democrático del principio la 

gente como siendo el único detainer de la energía. La participación popular, también 

como el principio democrático, puede ocurrir directo o indirecto, es decir, la gente 

puede ejercer directamente o indirectamente la energía (de modo que ésta sea expresión 

eficaz de la voluntad popular).  

Outrossim, según el artículo 14 del CF/88, la gente podrá ejercer la soberanía popular 

con tres códigos justinian. Sin embargo, tenía la importancia de la soberanía popular, él 

tiene otras formas de si la ejerce, forma éstos que no satisfagan en el artículo 14 del 

CF/88. Pues uno de la más importante él es acción pública citada del interés, ése 

aparece en nuestra orden como acción de clase y la norma el asegurar de la cual 

inequívoco manifesto la voluntad popular si defiende y protege el sitio, el paisagístico, 

los culturales históricos y el ambiente, con la cancelación del acto dañoso al patrimonio 

público del estado o del colectivo. Así siendo, podemos afirmar que la acción pública 
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del interés es un instrumento del ejercicio de la soberanía y de la defensa populares de la 

democracia. 

 

PALAVRAS-CLAVE 

DEMOCRACIA; SOBERANÍA POPULAR; ACCIÓN PÚBLICA DEL INTERÉS. 

  

INTRODUÇÃO 

Têm-se como democrático, o regime político que prega a igualdade e a 

liberdade. Democracia é, pois, um regime político que possui espécies, sendo certo que 

a República Federativa do Brasil adota a democracia semidireta. Referido tipo 

democrático baseia-se no povo como exercente do poder, porém, ora atuando 

diretamente, ora atuando por intermédio de seus representantes. 

No que tange a participação direta do povo no exercício do poder, ou seja, 

exercendo o poder sem intermediários, nossa Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 prevê em seu artigo 14 o instituto do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa popular, como formas de exercício da soberania popular, ou seja, do poder 

soberano que pertence ao povo, é do povo e emana do povo. 

Ocorre que, os instrumentos de exercício da soberania popular, devido a sua 

importância, não se esgotam na classificação do artigo 14 da CF/88. Podemos afirmar 

que outros existem no bojo de nossa Carta Maior. Como um dos principais instrumentos 

deste exercício de soberania popular que não está previsto no artigo 14 CF/88, cita-se a 

actio populis, ou seja, a garantia assecuratória (remédio constitucional) prevista no 

artigo 5º, LXXIII da CF/88: AÇÃO POPULAR.  

 Referido instituto; tido como espécie de demanda coletiva capaz de defender os 

interesses sociais; oportuniza ao cidadão a possibilidade de exercer a soberania popular 

em defesa do patrimônio público sob as mais diversas formas: público estatal e público 

coletivo, ambos pertencentes à coletividade/sociedade. 

 Outrossim, uma fez sendo a Ação Popular um instrumento capaz de anular ato 

lesivo ao patrimônio público resguardando a idoneidade desse patrimônio, é ela 

instrumento de exercício da soberania popular, pois, assegura à coletividade o direito  

de ter o patrimônio público preservado, patrimônio este que lhe pertence. Eis a 

importância deste estudo.  
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1  REGIME POLÍTICO E DEMOCRACIA 

1.1  TEORIAS DA DEMOCRACIA 

Primeiramente urge destacar a existência, segundo Joseph Schumpeter2, de duas 

teorias da democracia: 

(...) Joseph Schumpeter defendia a existência de duas diferentes 
"teorias da democracia". A primeira seria uma teoria "clássica" ou 
"populista", na qual "democracia" significaria principalmente a 
expressão da "vontade do povo", a "busca do bem comum", a "auto-
determinação dos povos" ou até a possibilidade de realizar toda uma 
variedade de outras amáveis virtudes públicas. (...) 

(...) A segunda teoria da democracia seria a "realista" ou "liberal". 
Nela, "democracia" consiste tão só num método de selecção de 
governantes, (...) mas permanece compatível com os mais variados 
níveis de participação real e com os mais variados fins e condições 
sociais. A virtude pública de um regime democrático consistiria 
exclusivamente - e não seria pouco - na possibilidade de controlar 
aqueles que nos governam, impedindo que abusem do seu poder 
contra a nossa liberdade. "(...)3

 

1.2. CONCEITO HISTÓRICO4: DEMOCRACIA COMO RECIME POLÍTICO 

 Na antiguidade tínhamos três formas de governo: 1- monarquia: governo de um 

só; 2- oligarquia ou aristocracia: governo de vários e 3- democracia: governo do povo, 

criada por Aristóteles.5

 Na atualidade, temos duas formas de governo: monarquia a república. 

                                                 

2 Joseph Alois Schumpeter (Triesch, 8 de Fevereiro de 1883 — Taconic, 8 de Janeiro de 1950) foi um dos 
mais importantes economistas do século XX. 

3 Citação retirada da coluna “Comentários”.  Na edição do jornal Público de 25 de Abril de 2004, no 
Suplemento Especial, no artigo de opinião escrito por Pedro Magalhães intitulado "Teorias da 
Democracia". Disponível em <http://democraciadirecta.weblog.com.pt/arquivo/099114.html>. Acesso 
em: 29 set. 2007. 

4 Segundo José Afonso da Silva, in O Sistema representativo, democracia semidireta e democracia 
participativa, Revista do Advogado nº 73, a noção de democracia como regime político é um conceito 
histórico. 
5 SAHID, Maluf. Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 276. 
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 Nota-se, que a democracia não mais é admitida como forma de governo. Ganhou 

ela o status de regime político que prega a igualdade e a liberdade. Democracia é 

processo, forma de vida, regime político. 

 Destarte, podemos dizer que a democracia representa a “vontade geral” ou a 

vontade da predominância. Significa, pois, participação ampla do povo no governo. A 

idéia de democracia sempre designou governar de acordo com o que pensa a maioria. 

 Urge destacar, que a democracia sempre será meio, jamais fim. Se fosse fim, 

seria um retrocesso. Através do regime democrático – meio – chega-se ao fim, que é a 

paz social. Por isso, pode-se afirmar que o ideal democrático é fruto da natureza humana 

não egoística, razão pela qual jamais será apagado do pensamento humano. 

 Neste sentido, cita-se José Afonso da Silva: 

Não sendo por si um valor-fim, mas meio e instrumento de realização 
de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem 
basicamente na vigência dos direitos fundamentais do homem, 
compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma 
medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do envolver social, 
mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime 
político em que o poder repousa na vontade do povo. (...) democracia 
é um processo de afirmação do povo e de garantias dos direitos 
fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história6

 Nota-se, pois, que não se pode entender o conceito de democracia como algo 

acabado e imutável, pois é um processo constante. Em referido processo figura o povo – 

aqui vê-se perfeitamente a atuação e aplicabilidade da primeira Teoria da Democracia 

esposada por Joseph Schumpeter (citada no item “1.1” supra) – . Por mais esta razão 

podemos afirmar que a democracia é um processo, pois a concepção de povo tem 

variado muito, e corolário, a democracia também se modifica. Podemos concluir  que: 

“a democracia é um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há 

de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo.”7

                                                 
6 SILVA, José Afonso. O sistema representativo, democracia semidireta e democracia 
participativa.Revista do Advogado: AASP, Ano XXIII, Novembro de 2003, São Paulo,  nº 73, 2003, p. 
94. 
7 SILVA, José Afonso. O sistema representativo, democracia semidireta e democracia 
participativa.Revista do Advogado: AASP, Ano XXIII, Novembro de 2003, São Paulo,  nº 73, 2003, p. 
95. 
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1.3  DEMOCRACIA: IGUALDADE e LIBERDADE8

Como anteriormente enunciado, democracia não é mais admitida como forma de 

governo, mas sim como regime político que prega a igualdade e a liberdade.

 Podemos afirmar que Igualdade e Liberdade não são meros princípios 

democráticos, mas valores democráticos que estão bem acima dos princípios. O valor é 

inerente ao sistema. 

 Democracia e Igualdade: 

 O princípio da igualdade nasceu com a Democracia, é sua essência. Os filósofos 

helênicos denominavam-no de princípio da isonomia.9

• Igualdade em sentido formal: é aquela escrita na lei, prevista na norma . Ex.: 

artigo 5º “caput” CF/88. Cuida da igualdade relativa. Significa dar 

tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. 

• Igualdade em sentido material: igualdade absoluta. Todos são iguais. A 

igualdade absoluta é uma ilusão, pois não existe: ninguém é igual a 

ninguém.10 

Há de se destacar que o princípio da isonomia, deve prover uma igualdade 

formal, considerando todas as desigualdades humanas e sociais. Só assim a democracia 

terá efetividade no plano da igualdade. 

Por oportuno urge destacar o entendimento magistral de Boaventura de Souza 

Santos: "(...) As pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 

diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os  

descaracteriza."11  Eis o cerne da idéia democrática. 

 Democracia e Liberdade: 

                                                 
8 Para José Afonso da Silva, in O Sistema representativo, democracia semidireta e democracia 
participativa, Revista do Advogado nº 73, p. 95, a igualdade e a liberdade são princípios da democracia, 
juntamente com o princípio da maioria.  
9 SAHID, Maluf. Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 281. 
10 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 217 e 218. 
 
11 SANTOS, Souza Boaventura. As tensões da modernidade. Disponível em: www.dhnet.org.br/direitos. 
Acesso em:  06 jan. 2006. 
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 A liberdade também é uma das bases da democracia. Encarada como princípio e 

fim da democracia, podendo assumir um sentido positivo ou negativo12: 

• Liberdade em sentido positivo: agir, fazer, afirmar sem qualquer tipo de 

limitação; 

• Liberdade em sentido negativo: não precisamos pensar, agir.O faremos se 

quisermos. Não há como policiar esta liberdade; 

Por sua vez, os direitos de liberdade podem ser civis ou políticos: 

• Liberdade civil: existe entre indivíduos; 

• Liberdade política: existe nas relação entre indivíduo e Estado;13 

Ademais os direitos de liberdade podem ser absolutos e relativos14: 

• Liberdade absoluta: ilimitada. Único exemplo: liberdade de pensamento. 

• Liberdade relativa: todos os direitos de liberdade são limitados e 

condicionados. 

Ressalvados os direitos naturais subjetivos e negativos, que são absolutos, todos 

os demais são relativos.15

Por fim, concluímos que toda democracia se funda na igualdade e na liberdade.  

Igualdade e liberdade são valores democráticos que encontram sua aplicação prática no 

exercício efetivo da democracia. 

 

1.4 TIPOS DE DEMOCRACIA:  

 Os tipos de democracia são definidos pela forma pela qual o povo participa do 

poder, são elas segundo José Afonso da Silva16: 

1)Democracia direta: ocorreu na Grécia (democracia grega de Atenas), o povo era 

titular e exercia pessoalmente a democracia. O povo atua por si só na gestão dos 

                                                 
12 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

1998. p. 233 a 239. 

13 Precisamos da liberdade civil e da política. Da civil precisamos para nos relacionarmos com quem 
quisermos. Da política precisamos para nos relacionarmos com o Estado. 
14 SAHID, Maluf. Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 288 e 289. 
15 SAHID, Maluf. Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 281 a 289. 
16 SILVA, José Afonso. O sistema representativo, democracia semidireta e democracia 
participativa.Revista do Advogado: AASP, Ano XXIII, Novembro de 2003, São Paulo,  nº 73, 2003, p. 
96 a 100. 
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negócios públicos. O povo governa a si próprio através de uma participação efetiva e 

imediata, excluindo a representação ou delegação de decisões; 

2)Democracia indireta ou representativa: com o crescimento do povo, tornou-se 

impossível que sua totalidade governasse. Assim surgiu a necessidade do povo eleger 

seus representantes para que esses governassem em seu nome, ou seja, em nome do 

povo. É neste regime que se desenvolve a cidadania e as questões de representatividade, 

que tende a fortalecer-se na democracia participativa. Aqui surge a idéia de pluralismo 

partidário. Os partidos políticos passam a  monopolizar as atenções e ganham força. 

3) Democracia semidireta: corresponde a democracia representativa com alguns 

institutos de participação direta do povo nas funções de governo. É aquela em que o 

povo ora exerce diretamente o poder e ora transfere este exercício a seus representantes. 

Artigo 1º, § ú da CF/88. É a adotada pelo Brasil. No Artigo 1º da CF/88, restam 

consagrados os princípios fundamentais da ordem democrática brasileira. 

4) Democracia participativa: não resulta simplesmente da combinação da democracia 

indireta ou representativa e a semidireta. Contém institutos de ambas, e envolve outros 

elementos que não são próprios da representativa e semidireta.  O princípio participativo 

caracteriza-se pela participação direta e pessoal da cidadania na formação dos atos de 

governo. Os primeiros institutos da democracia participativa consistem em institutos da 

democracia  semidireta: iniciativa popular, referendo, plebiscito, ação popular.17

 

2  REGIME POLÍTICO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 Historicamente o poder sempre emanou e emana do povo. Para Lincoln o povo é 

o titular da democracia, ela deve estar em concordância com os anseios do povo, e este 

deve ser o seu destinatário: “Democracia do povo, pelo povo e para o povo”. 

A democracia diz respeito ao funcionamento do poder. Abraham 
Lincoln, no célebre discurso de Gettysburg, conceituou a democracia 
como “o Governo do povo, para o povo e pelo povo”, significando 
que a origem do poder está no povo, o qual o exerce com a finalidade 
de satisfazer o seu interesse.18

Os países podem escolher seu regime político. O Brasil escolheu o regime 

político constitucional democrático: Artigo 1º, artigo 3º da CF/88. 

                                                 
17 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 145.                
18 NAGIB, Slaibi Filho. Ação popular mandatória. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 7 e 8. 
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 Para que haja a democracia é preciso que coexistam três pressupostos: 

sociedade, governo e povo. Como povo entende-se “os trabalhadores e não os titulares 

do poder dominante, pois numa democracia, teriam que ser representantes do povo, ou 

seja, aqueles que exercem o poder em nome do povo”.19

 Ainda, a democracia rege-se por dois princípios: soberania (o povo é a única 

fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo poder emana do povo) e 

participação (direta ou indireta do povo no poder, para que este seja efetiva expressão 

da vontade popular). Diz-se Soberania Popular, mas se é soberania só pode ser do povo. 

Participação do povo no poder: direta ou indiretamente – Artigo 1º, § ú da CF/88. 

José Afonso da Silva destaca que: 

O regime brasileiro da Constituição de 1988 funda-se no princípio 
democrático. (...) como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
livre, justa e solidária e sem preconceitos (art. 3º, II e IV) (...) Trata-
se de um regime democrático fundado no princípio da soberania 
popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes, ou diretamente (parágrafo único do art. 
1º).20

Pode-se afirmar que o regime político democrático brasileiro acolhe a 

democracia semidireta, bem como que os primeiros institutos da democracia 

participativa consistem em institutos da democracia semidireta: iniciativa popular, 

referendo, plebiscito, ação popular.21

 

2.1  INSTRUMENTOS DE EXERCÍCIO DA SOBERANIA POPULAR 

 Podemos citar como instrumentos de exercício da soberania popular, aqueles 

previstos no artigo 14 CF/88: 

1)Plebiscito: artigo 18, § 3º e 4º CF/88. Vem a ser “citar a plebe”. Surgiu na época 

romana. Caracterizava-se por consultar o povo. É um instrumento da democracia 

semidireta. Significa consulta prévia, antes do fato (lei) acontecer. 

2)Referendo: artigo 49, XV CF/88. É uma consulta pós-fato, ratificando uma decisão 

tomada. É um instrumento de participação direta do povo, assim como o plebiscito.  

                                                 
19 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 140. 
20 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 129. 
21 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998. p. 145.           

6882



  

3)Iniciativa Popular: artigo 61, § 2º (União), 29, XIII (Municípios), 27, § 4º (Estados) 

CF/88. É o povo participando da primeira etapa do processo legislativo. O povo atua na 

primeira fase do “iter” legislativo, ou seja, na iniciativa. Urge destacar que o artigo 61,§ 

1º, II, “b” CF/88 é uma restrição á iniciativa popular. 

Ainda, há outros instrumentos de exercício da soberania popular fora do artigo 

14 da CF/88: artigo 10 da CF/88: discussão de recursos previdenciários – o povo 

atuando; artigo 11 da CF/88: participação dos empregados; artigo 31, § 3º CF/88: povo 

fiscaliza contas municipais; artigo 37, §3º CF/88: lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na administração pública direta e indireta; artigo 74, § 2º CF/88: 

Qualquer cidadão  é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas da União; Artigo 5º, LXXIII CF/88: Ação popular. 

 

3  DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E SOBERANIA POPULAR 

A democracia é o regime político que melhor protege e promove os direitos 

humanos. É definida como regime fundado na soberania popular, na separação e 

desconcentração de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. Tem como eixo 

central a idéia de soberania popular (ordem política produzida pela ação humana). A 

idéia de democracia é tão vasta e tão plena que, não pode ser exemplificada por meio do 

Estado. Nenhuma forma de Estado, por melhor que seja, é suficiente para exemplificar a 

idéia de democracia em sua integridade. Na acepção material, pode-se sustentar que a 

democracia não se restringe ao zelo pela legalidade, mas também, pressupõe o respeito 

aos Direitos Humanos. Não existe democracia sem o exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais. Uma sociedade será mais democrática na medida em que haja maior 

número de atores participando das decisões políticas. 22 Por sua vez, podemos 

afirmar que direitos humanos são aqueles direitos inerentes e comuns a todo ser 

humano, independente da condição social, raça, credo etc. Os direitos humanos são aos 

direitos e liberdades básicos que devem gozar todos os seres humanos. Normalmente o 

conceito de direitos humanos pressupõe também a liberdade de pensamento e de 

expressão e a igualdade perante a lei.23

                                                 
22 PENA, Fernando Marques.  Democracia, direitos humanos e globalização. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/064/64pena.htm>. Acesso em: 29 set. 2007. 
23< http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos >. Acesso em: 29 de set. 2007. 
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A soberania, segundo Jellinek24, traz em sua origem uma concepção política, 

tendo sido atribuída somente mais tarde uma conotação jurídica. A soberania é tida 

como a base da idéia de Estado Moderno. Sabe-se que no fim da Idade Média o 

monarca detinha supremacia, não sofrendo o seu poder qualquer limitação. Neste 

momento, ocorreu o desenvolvimento teórico do conceito de soberania, estando esta nas 

mãos do monarca. Rosseau é considerado o teórico responsável pela transferência da 

titularidade da soberania do monarca para o povo. Fábio Konder Comparato25 destaca 

que: "A primeira utilização conseqüente do conceito de povo como titular da soberania 

democrática, nos tempos modernos, aparece com os norte-americanos." Isto correu 

porque não havia na sociedade norte-americana fragmentação em classes sociais, fato 

que facilitou a aceitação do povo como titular da soberania. Habermas, por sua vez,  

observa que:  (2001, p.97-98):  

em sociedades complexas, a formação da vontade e da opinião 
deliberativa dos cidadãos – fundada no princípio da soberania  do 
povo e dos direitos do homem – constitui em última instância o meio 
para uma forma de solidariedade abstrata, criada de modo legal 
reproduzida graças à participação  política26. 

Outrossim, resta patente que a idéia de democracia e direitos humanos se entrosa 

com o conceito de soberania popular. Ademais, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, preconiza que são princípios basilares dos direitos humanos, entre 

outros, a soberania e a cidadania. 

 Por todo o exposto, nossa constituição trouxe em seu bojo, como já 

anteriormente enunciado, instrumentos de exercício da soberania popular. Como um dos 

mais expressivos e que se encontra fora da classificação do artigo 14 CF/88, está a Ação 

Popular, que além de ser instrumento de exercício da soberania popular é também uma 

garantia fundamental, uma norma assecuratória prevista no artigo 5º, LXXIII CF/88. 

4 AÇÃO POPULAR: INSTRUMENTO DE EXERCÍCIO DA SOBERANIA 

POPULAR 
                                                 
24  JELLINEK, Georg. Teoria General Del Estado. Cidade do México. Fundo de Cultura Econômica. 
2002. p. 401. 
25  COMPARATO, Fábio Konder apud MÜLLER, Friederich. Quem é o Povo. A questão Fundamental da 
Democracia. Max Limonad. 3 ed. 2003, pág. 15. 
26 HABERMAS, Jurgen. A inclusão do outro. São Paulo: Loyola, 2002, p.97-98. 
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4.1 ORIGEM DA AÇÃO POPULAR  

 A ação popular possui origem romana - cidadão x res publica. Na Roma antiga, 

apenas os amigos do rei tinham seus direitos protegidos, mesmo assim, o povo romano 

desde essa época nutria sentimento de preservação do patrimônio público. “Eam 

popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tueter”. Eis a fonte romana da ação 

popular: ação que servia ao povo para defender direitos do próprio povo.”27

 Período moderno: Bélgica, 1837 - Itália, 1859. 

 Direito Brasileiro Constitucional: Já na Constituição do Império – 1824 buscava-

se reprimir os abusos de poder. Foi a Constituição de 1934 (Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil – 16/07/1934 - promulgada) que deu guarida 

constitucional ao instituto propriamente dito – artigo 113, inciso 38. Com a CF/88 a 

Ação Popular passou a questionar não somente a ilegalidade do ato, mas também a 

lesão, a moralidade. 

 Na esfera processual, a Ação Popular passou a ser positivada em 1965 com a 

promulgação da Lei Federal 4717/65. 

 Pode-se afirmar, pois, que a ação popular constitucional brasileira encontra-se 

prevista, como garantia constitucional, no artigo 5º, LXXIII da CF/88: 

 Artigo 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência; (grifo nosso) 

  

4.2  CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 O nome “ação popular” deriva do fato de atribuir-se ao povo legitimidade para 

pleitear a tutela jurisdicional de direito que pertence à coletividade. A ação popular visa 

à defesa e proteção de direito ou interesse da coletividade. É espécie de ação coletiva. À 

luz da Constituição e da Lei, podemos dizer que a Ação Popular (AP) é uma ação 

constitucional cível contra: ato lesivo ao patrimônio estatal ou ato lesivo ao patrimônio 

público coletivo da sociedade.  

 Portanto, podemos afirmar que a Ação Popular possui natureza jurídica de 

instituto processual constitucional. 

                                                 
27 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. p. 
197. 
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 Pode ser conceituada como: 

A ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de 
atos praticados pelo poder público ou entidade de que participe, 
lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade 
administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como a 
condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão.28.  

 
 Ação popular (actio populi): garantia constitucional, remédio constitucional, 

ação constitucional cível. Consiste ela no poder do cidadão reclamar um provimento 

jurisdicional – uma sentença – que declare nulos ou torne nulos os atos do poder público 

lesivos ao patrimônio da coletividade. Visa proteger o patrimônio público, sob as mais 

diversas formas. Ex.:Um cidadão ajuíza AP para proteger o patrimônio público, qual 

seja, uma praça (bem de todos) possui árvores e o prefeito mandou cortar as árvores 

centenárias da praça, então, qualquer cidadão pode ajuizar AP para anular tal ato lesivo 

ao patrimônio público. Ex.: atos que atentem contra a moralidade: peço anulação 

(prestei o mesmo concurso) da nomeação de funcionário de concurso público que já 

caducou. Ex.: enquanto o tombamento não ocorre, chovem APs para proteção do 

patrimônio público. Ex.: desvio de verba: Na época das eleições chovem ações 

populares. Somente o cidadão (aquele que vota) pode ajuizar AP. Estrangeiro e 

pessoa jurídica não podem ajuizar AP. 

  
 Outrossim, podemos afirmar que a Ação Popular é um instrumento de 

exercício da soberania popular e de defesa da democracia, pois manifesta a vontade 

popular inequívoca de se defender e proteger o patrimônio histórico, paisagístico, 

cultural e o meio ambiente, através de anulação do ato lesivo ao patrimônio estatal 

público ou da coletividade. 

 Por fim, citamos Ada Pellegrini Grinover “A tutela jurisdicional dos interesses 

difusos”, RePro 14-15/38: “A ação popular garante, em última análise, o direito 

democrático de participação do cidadão na vida pública, baseando-se no princípio da 

legalidade dos atos administrativos e no conceito de que a coisa pública é patrimônio do 

povo”.29

 

4.3 OBJETO, CABIMENTO E FINALIDADE 
                                                 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 630. 
29 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. p. 
198. 
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 A Ação Popular tem como objeto uma situação concreta (ato lesivo) capaz de 

lesar o patrimônio público. Destaca-se que antes da CF/88 só havia previsão de 

proteção ao patrimônio público (buscava-se, por exemplo, anular ato do prefeito que 

determinou o corte de árvores centenárias). 

 Com o advento da CF/88 passou a constar além do patrimônio público, a 

moralidade pública (artigo 37 CF/88 – bem público – toda vez que um ato 

administrativo fere um bem comum da sociedade, entende-se que agridiu a moralidade. 

Ex.: INSS após 7 anos do concurso – que caduca em 4 anos – chamou os aprovados 

para assumirem os cargos. Aqueles cidadãos que foram reprovados e os que esperavam 

novo concurso ajuízam  Ação Popular pedindo a anulação da nomeação do funcionário 

empossado ilegalmente. Bem comum = direito de todos os cidadãos poderem participar 

do concurso) , o meio ambiente e o acervo, patrimônio histórico e cultural da 

sociedade (O interesse público não tem limite de alcance).  Na realidade, estes integram 

o patrimônio público, mas na CF/88 ganharam pormenores. 

 Será cabível AP contra toda ação ou omissão que possa lesar o patrimônio 

público brasileiro. Além dos bens materiais estatais, cabe Ação popular na proteção da 

moralidade administrativa, do meio ambiente e dos bens históricos e culturais. Cumpre 

destacar que não cabe ação popular em face de: lei em tese, ato normativo geral e 

abstrato, ato que não for ilegal e abusivo, ato de conteúdo jurisdicional - (pois o objeto 

da Ação Popular limita-se aos atos, contratos, fatos administrativos e resoluções de 

conteúdo materialmente administrativo). 

 Destaca-se que os atos lesivos que poderão ser objeto de Ação popular podem 

ser praticados: por pessoas físicas, autoridades públicas, órgãos públicos, pessoa 

jurídica de direito público e de direito privado. 

 A Ação Popular tem como finalidade ou objetivo a anulação de ato lesivo ao 

patrimônio público resguardando a idoneidade desse patrimônio. Quer-se, então, 

proteger o patrimônio público, sob as mais diversas formas: público estatal e público 

coletivo (histórico, meio ambiente: este patrimônio não tem como titular o estado – 

poder público – mas a própria sociedade, que é titular desses bens), ambos pertencentes 

à sociedade. 

 Busca-se, pois, com a Ação Popular, assegurar o direito da coletividade de ter o 

patrimônio público preservado. 
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4.4 LEGITIMIDADE ATIVA  

 Para propor Ação Popular é necessário que se tenha qualidade de cidadão: 

pessoa que possua o direito de votar. Qualquer cidadão (povo – nacional: nato e 

naturalizado) poderá propor Ação Popular, mesmo que não seja daquela localidade onde 

o ato lesivo tenha sido praticado – direito coletivo e difuso. Exige-se prova da qualidade 

de cidadão: título de eleitor. Há de se destacar que o menor de 16 anos que estiver 

devidamente alistado como eleitor, poderá propor Ação Popular sozinho, ou seja, sem 

necessidade de assistente, uma vez que a Ação Popular é caso de ação especial. Pessoa 

Jurídica (Súmula 365 STF) e estrangeiros não podem propor Ação Popular. 

 Há celeuma quanto à posição do cidadão na ação popular. Para a doutrina 

dominante (José Frederico Marques, Seabra Fagundes, Antonio Carlos de Araújo Cintra 

etc), o cidadão age como substituto processual da coletividade. Porém, para Rodolfo 

Mancuso não se trata de substituição processual, mas caso de legitimação ordinária 

específica, uma vez que o autor não substitui a posição jurídica dos demais cidadãos, 

tampouco há vínculo entre autor “substituto” e cidadãos “substituídos”.30

 

4.5 LEGITIMIDADE PASSIVA  

 Ocorre cúmulo subjetivo - necessidade de formação de litisconsórcio necessário: 

os responsáveis diretos pela lesão e todos os que direta ou indiretamente tenham para 

ela concorrido por ação ou omissão, e ainda os terceiros beneficiários31. 

 A legitimidade passiva, segundo o artigo 6º da Lei 4717/65, incidirá sobre as 

pessoas físicas e jurídicas, autoridades ou sobre quem se beneficie do ato ilegal e lesivo 

ao patrimônio público (litisconsórcio necessário). 

 Como anteriormente enunciado deve ocorrer no pólo passivo litisconsórcio 

necessário. Porém, se um dos litisconsortes necessários não figurarem no pólo passivo, 

a falta deste não gerará a nulidade do processo, pois o artigo 7º, III da LAP (Lei da 

Ação Popular), prevê uma novidade processual: litisconsórcio necessário passivo 

ulterior excepcionalíssimo. Ex.: Há 4 litisconsortes necessários e apenas 3 foram citados 

                                                 
30 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.130 
a 135. 
31 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.140 
a 158. 
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(1 foi esquecido). Então, o juiz paralisa o processo, não anula e dá “marcha ré”, ou seja, 

volta, cita o listisconsorte esquecido e deixa-o contestar – sem anular – e retorna o 

processo, contanto que antes da sentença de 1º grau. 

  

4.6 ILEGALIDADE E LESIVIDADE 

 Entende-se por lesividade tudo aquilo que possa causar dano ao patrimônio 

público. Por ilegalidade, tem-se todos os atos contrários à lei. O artigo 2º da LAP cuida 

dos vícios e o artigo 4º dos atos ilegais. 

 Quanto a necessidade ou não de conjunção destes dois conceitos: lesividade e 

ilegalidade, cumpre-nos destacar que não há consenso na doutrina. Há duas correntes 

que cuidam desta questão: A primeira, que é a dominante, defende que o ato ilegal, por 

si só já é imoral. Ato ilegal é ato lesivo. Houve no mínimo uma lesão ao ordenamento 

jurídico. A segunda defende que há necessidade de comprovação concreta do dano, 

calcado na ilegalidade e na lesividade: caso não haja comprovação, a ação será 

improcedente por ausência de requisito legal.32

 

4.7 COMPETÊNCIA JULGADORA 

 Segundo o artigo 5º da LAP, a competência julgadora é definida pela origem do 

ato impugnado. Regra: juízo de 1º grau de jurisdição. Se houver várias pessoas jurídicas 

interessadas, prevalece o juízo da entidade de maior grau. 

 Em regra o STF não tem competência originária para julgar AP. Porém nos 
casos do artigo 102,I, “n” CF/88, o terá.  
 

4.8 POSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 O Ministério Público deve acompanhar toda a ação; produzir as provas que 

entender necessárias; promover a execução da sentença condenatória quando o autor 

não o fizer; dar continuidade ou não ao processo em caso de desistência (antes da 

execução);  dar, obrigatoriamente,  continuidade ao processo em caso de desistência 

(quando o execução já tenha se iniciado); recorrer de decisões contrárias ao autor. O 

MP não pode propor AP. 

                                                 
32 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 63 
a 88. 
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 Nota-se, que caso o autor desista da ação, segundo previsão do artigo 9º da LAP, 

expede-se um edital para ver se há outros interessados em ingressar em juízo. Caso haja, 

a partir daquele ato a ação continuará, ou seja, a ação não retornará, reiniciará de onde 

parou. Porém, caso ninguém se interesse em prosseguir com a ação, o Ministério 

Publico pode ou não continuar com a ação. Irá analisá-la. Achando que não tem 

fundamento pedirá sua extinção (somente se estiver em fase anterior à executória). Em 

estando em fase de execução, deve o MP executar a sentença OBRIGATORIAMENTE. 

Cumpre ressaltar, que o MP não está vinculado ao pedido. É autônomo no 

parecer e nos demais atos que praticar no processo. 

 

4.9 PROCEDIMENTO DA AÇÃO POPULAR, CUSTAS JUDICIAIS, 

SENTENÇA, COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO: artigo 7º ao 19 da LAP 

A ação popular segue o rito ordinário: possibilidade de liminar; intervenção do 

MP; citação dos requeridos; defesa em 20 dias. Instrução: todo o tipo de prova 

necessária; alegações finais e sentença. Recurso: apelação em relação à decisão de 

mérito; a sentença de improcedência fica sujeita ao duplo grau de jurisdição (segundo o 

que preceitua o artigo 19 da LAP). 

 Nota-se, pois, que no corpo da AP pode-se pedir a liminar. Caso esta não seja 

concedida, a parte interessada poderá interpor recurso de agravo (diferente do que 

ocorre no “writ”, pois lá não cabe agravo, na situação citada).  

Há de se destacar a peculiaridade que ocorre na AP acerca da pessoa jurídica de 

direito público citada para os termos da ação. Poderá ela: contestar a ação; abster-se de 

contestar ou atuar ao lado do autor (mudando de pólo). 

Quanto à citação, poderá ela ser por edital. Porém, há forte discussão acerca 

desta possibilidade, pois alguns entendem que impossibilita a defesa no pólo passivo, 

razão pela qual se caracteriza como nítido caso de cerceamento de defesa. 

No que tange, ainda, ao procedimento da AP, outra questão que surge gira em 

torno da possibilidade ou não de se aplicar ao rito da AP o artigo 191 do CPC, ou seja, 

prazo em dobro. A LAP não cuida deste assunto. Então, na doutrina surgiram duas 

correntes33: A primeira entende que a lei da AP é específica e além disso, regra 

                                                 
33 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.140 
a 167. 
 

6890



  

claramente que o prazo para contestar é de 20 dias, prorrogáveis por mais 20 e comum a 

todas as partes: Defendem, então, que analisando gramaticalmente a LAP percebe-se 

que não se aplica a ela o artigo 191 do CPC. A segunda corrente entende que é 

plenamente possível aplicar-se o artigo 191 do CPC, pois seria uma forma de privilegiar 

a ampla defesa. 

No que tange às custas processuais, o artigo 13 da LAP, prescreve como regra a 

aplicação da gratuidade judiciária. Porém, em caso de má-fé; que por sua vez é um 

termo ultra-subjetivo de difícil prova; não haverá a isenção, e a parte será obrigada a 

pagar o décuplo das custas. 

Há outra discussão acerca do rito da AP referente à sentença e a coisa julgada. 

Destarte, a LAP tenta clarear esta questão em seus nos artigos 11 e 18. A sentença da 

AP, possui natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva. Poderá ela ser de 

procedência ou de improcedência. A de procedência gera os seguintes efeitos:  

invalidação do ato, condenação dos responsáveis e dos beneficiários em perdas e danos 

e ônus da sucumbência, coisa julgada “erga omnes”.  

Por sua vez, a sentença de improcedência, poderá fundamentar-se em: carência 

da ação, má-fé do autor, por ser infundada e por possuir deficiência probatória. Em caso 

de improcedência por ser infundada, o ato não será anulado, nem terá sua nulidade 

declarada, bem como que o objeto desta demanda não poderá ser rediscutido em outra 

ação. Portanto, neste caso, ocorrerá também o fenômeno da coisa julgada “erga omnes”. 

Entretanto, em caso de improcedência calcada em deficiência probatória, o ato 

impugnado nesta demanda poderá ser julgado em outra ação. Não operará a coisa 

julgada “erga omnes”, podendo a ação popular ser reproposta ou até mesmo ser ajuizada 

outro tipo de ação com o escopo de desfazer o ato lesivo. 

Por fim, o artigo 21 da LAP trata da prescrição na AP. Segundo referida norma, 

a AP prescreve em 5 anos. Porém, segundo o artigo 37, § 5º da CF/88,  se a AP estiver 

calcada em ato que tenha causado dano ao erário, torna-se ela imprescritível.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Pelo exposto, nota-se que a democracia é o regime político que melhor protege e 

promove os direitos humanos e é definida como regime fundado na soberania popular, 

na separação e desconcentração de poderes, com pleno respeito aos direitos humanos. 

6891



  

Não existe democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Uma 

sociedade será mais democrática na medida em que o povo participa das decisões 

políticas. 

 Neste esteio, o Brasil adotou o regime político constitucional democrático. 

Nossa democracia é a semidireta e podemos afirmar que a Ação Popular é um dos 

instrumentos de exercício da soberania popular, pois através dela, o cidadão, 

diretamente protege o patrimônio público. 

 A ação popular é um exemplo de ação coletiva. Referida ação se ajusta à vida 

contemporânea na medida em que possibilita da participação popular: promovendo a 

ação em benefício da coletividade. 

 Antigamente, o aparelho judiciário era movimentado com o escopo de se 

proteger ou defender um interesse individual. Na atualidade, vai-se à justiça na defesa 

de um interesse coletivo, ou melhor, uma necessidade coletiva. Neste viés, resta 

comprovada a importância e imprescindibilidade da Ação Popular, pois, muito embora a 

idéia de direito coletivo seja atual, a Ação Popular como instrumento de exercício da 

soberania popular (defesa dos interesses da coletividade) data da Roma Antiga. No 

Brasil, já em nossa Constituição do Império já havia noções claras da defesa coletiva 

por intermédio da Ação Popular. 

 Portanto, podemos afirmar que a Ação Popular surgiu em nosso ordenamento 

como a primeira forma de defesa dos interesses coletivos, uma vez que através dela 

delegou-se ao cidadão a legitimidade para a defesa do patrimônio público (histórico, 

cultural, etc, além da defesa da moralidade). 

Há de se concluir que a Ação Popular representa um salutar instrumento de 

exercício da soberania popular, na medida em que, como ação coletiva, defende o 

interesse público primário, razão pela qual podemos dizer que possui cunho político, 

pois o judiciário ao julgá-la decide questão que foge ao interesse individual da parte.  

Por derradeiro, podemos afirmar que a Ação Popular, como norma 

assecuratória e instrumento da soberania popular e da democracia, no afã de cumprir sua 

função de defensora do patrimônio público, distancia-se do ideal egoístico do processo, 

tornando-se a precursora de um ideal altruísta: defesa dos interesses da coletividade na 

busca do bem comum. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS SOCIAIS 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o conceito dos direitos fundamentais de segunda geração. 

Explicita que os de segunda geração caracterizam-se como direitos a prestações sociais 

estatais, como saúde, educação, trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades 

formais abstratas para as liberdades materiais concretas. Analisa a necessidade da 

concretização dos direitos sociais por meio da elaboração e do cumprimento de políticas 

públicas. Aborda as formas de intervenção dos Poderes Executivo e Legislativo, dos 

Conselhos de Gestão e da sociedade civil organizada no âmbito da elaboração e do 

cumprimento das políticas públicas vinculadas aos direitos sociais. Indica que o Poder 

Executivo, por conta da previsão constitucional dos direitos sociais, está obrigado ao 

cumprimento das políticas públicas constitucionais vinculativas inerentes a tal 

modalidade de direitos. Estuda as possibilidades de intervenção do Poder Judiciário no 

âmbito da tutela dos direitos sociais, investigando o conceito de ativismo judicial e sua 

relação com a doutrina da reserva do possível. Aborda, por fim, o papel do Ministério 

Público como fonte de mobilização dos diversos atores sociais e de fomento das 

políticas públicas constitucionais vinculativas, fazendo com que estas possam ser 

classificadas como específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas, 

tudo para que, em sendo necessário, mostre-se viável a busca da tutela jurisdicional dos 

direitos sociais. 
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ABSTRACT 

This work presents the fundamental rights conception of second generation. It explains 

that those ones of second generation are characterized like rights to social State-owned 

services, such as health, education, work, etc., standing out a transition from the formal 

abstract liberties to the specific material ones. It analyzes the need of the concretion of 

the social rights through the elaboration and the fulfillment of the public policies. It 

deals with the ways of intervention of the Executive and Legislative Powers, of the 

Management Councils and of the civil society organized in the scope of the elaboration 

and the fulfillment of the public policies linked to the social rights. It indicates that the 

Executive Power, due to the constitutional forecast of the social rights, is forced to the 

fulfillment of the constitutional public policies binding inherent to the so-called rights 

modality. It studies the possibilities of the Judiciary Power in the scope of the 

guardianship of the social rights, investigating the concept of judicial activism and its 

relation with the doctrine of the reserve of the possible. It deals with, at last, the role of 

the Public Ministry as a source of mobilization of the various social actors and the 

promotion of the constitutional public policies related to it, making that these ones can 

be classified like specific, socially need and constitutionally claimed, everything done 

because, if it is necessary, it becomes feasible the search of the jurisdictional 

guardianship of the social rights. 

 

KEYWORDS 

PUBLIC POLICIES; SOCIAL RIGHTS. 

 

 

1. Introdução 

 

 A concretização dos direitos fundamentais caracteriza-se como assunto de 

grande interesse, mais especificamente no que tange à análise da força normativa das 

previsões constitucionais relativas ao tema. 

 Vladimir Brega Filho, após o estudo do histórico dos direitos fundamentais, 

conclui “que apenas os direitos individuais (Liberdades Públicas) não eram suficientes 

para a garantia dos direitos fundamentais, pois havia a necessidade de se criarem 

condições para o seu exercício. Foram definidos e assegurados os direitos sociais, 
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econômicos e culturais buscando garantir condições sociais razoáveis a todos os homens 

para o exercício dos direitos individuais”.1 Citando Ingo Wolfgang Sarlet, Brega Filho 

explica que “esses direitos foram chamados de direitos fundamentais de segunda 

geração e caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem aos indivíduos direitos a 

prestações sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., 

revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais 

concretas”.2

 Na lição de Alexandre de Moraes, os sociais “são direitos fundamentais do 

homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância 

obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de 

condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e 

são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da 

Constituição Federal”.3

  A previsão constitucional, nos termos em que restou consignada na Carta da 

República de 1988, revela o traço concernente à indisponibilidade dos direitos sociais, 

bem como a característica da auto-aplicabilidade da regra prevista no artigo 6º, segundo 

a qual “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 

desamparados”. 

  Na esteira do entendimento de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “como as 

liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. Entretanto, não são meros 

poderes de agir – como é típico das liberdades públicas de modo geral – mas sim 

poderes de exigir. São direitos de crédito”.4

  Assim, os operadores do direito devem perquirir sobre as alternativas possíveis 

na busca do efetivo respeito aos direitos sociais, fazendo com que o Estado cumpra o 

seu dever de garantir ao cidadão o direito de viver em uma sociedade que busque, por 

meio da atuação dos poderes constituídos e das organizações civis não governamentais, 

a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e 

                                                 
1 BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: conteúdo jurídico das 
expressões. p. 22 seq. 
2 Ibidem. p. 23. 
3 MORAES, Alexandre.Direito constitucional. p. 202. 
4 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. p. 49 seq. 
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regionais e promovendo o bem de todos, nos exatos termos do que estabelece o art. 3º, 

III e IV, da Constituição Federal. 

  Partindo da consagrada divisão apresentada por Montesquieu relativa aos 

Poderes do Estado, ao Executivo compete a prática dos atos de chefia, de governo e de 

administração. 

  Para que os direitos sociais possam ter real implementação, mostra-se 

necessário que o Poder Executivo, enquanto responsável pelos atos de administração do 

Estado, promova a elaboração das chamadas políticas públicas, traçando estratégias de 

atuação na busca da efetividade dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, 

ao lazer, à segurança, etc. 

 Conforme ensinamento de Hely Lopes Meirelles, à Administração é concedido 

o chamado poder discricionário “para a prática de atos administrativos, com liberdade 

na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo”.5

 Entretanto, no âmbito dos direitos sociais, o poder discricionário da 

Administração deve ser analisado com profunda cautela posto que, conforme 

anteriormente salientado, a elaboração das políticas públicas e a realização dos atos 

administrativos tendentes à efetiva implementação de tal modalidade de direitos estão 

vinculadas ao cumprimento de dispositivo constitucional de ordem pública, arraigado 

aos critérios da imperatividade e inviolabilidade, possuindo natureza de norma auto-

aplicável e, assim, não podendo ser afastada pela discricionariedade do Administrador. 

 Surge, então, o conceito de políticas públicas constitucionais vinculativas, a 

partir do qual se chega ao entendimento de que, para a garantia dos direitos sociais, a 

Administração estará compelida à elaboração de estratégias de atuação visando 

implementá-los. 

 Desta forma, temos que o Poder Executivo não poderá furtar-se à elaboração 

das políticas públicas relacionadas aos direitos sociais, bem como à efetiva 

implementação destes, sob pena de descumprir norma constitucional de ordem pública, 

imperativa, inviolável e auto-aplicável. 

 Na hipótese da Administração não cumprir tais deveres, deixando de elaborar 

(ou elaborando de maneira inadequada) as políticas públicas relacionadas aos direitos 

sociais, ou, ainda, deixando de cumprir (ou cumprindo de forma ineficaz) as políticas 

                                                 
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. p. 103.  

 6898



  

públicas elaboradas, abre-se espaço para a análise e discussão acerca dos instrumentos 

que podem ser utilizados na busca da tutela dos direitos sociais. 

 Sendo assim, este trabalho pretende promover a abordagem dos mencionados 

instrumentos de tutela dos direitos sociais, delineando os mecanismos que podem ser 

utilizados, em princípio, na órbita extrajudicial e, na hipótese destes se mostrarem 

ineficazes, também mediante a provocação do Poder Judiciário, visando à efetiva 

implementação das políticas públicas relacionadas aos direitos previstos no artigo 6º da 

Constituição Federal. 

 

2. Cidadania e políticas públicas 

 

 A cidadania, em um de seus aspectos, traz em si a idéia do direito fundamental 

à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, entre outras garantias 

que o Estado deve assegurar. 

  Para que os direitos sociais possam ter efetiva implementação, mostra-se 

necessário que o Poder Executivo promova a elaboração e cumprimento das 

correspondentes políticas públicas, traçando estratégias de atuação na busca da 

efetivação de tais direitos. 

  Segundo Eduardo Appio, “as políticas públicas podem ser conceituadas como 

instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na 

sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo 

por escopo assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos os 

cidadãos”.6 Continuando, Appio esclarece que “as políticas públicas no Brasil se 

desenvolvem em duas frentes, quais sejam, políticas públicas de natureza social e de 

natureza econômica, ambas com um sentido complementar e uma finalidade comum, 

qual seja, de impulsionar o desenvolvimento da Nação, através da melhoria das 

condições gerais de vida de todos os cidadãos”.7

  Posto isto, as inquietações que nos inclinam à análise do tema ora proposto 

podem ser resumidas a duas indagações fundamentais: a) está o Poder Executivo 

vinculado à elaboração e cumprimento das políticas públicas que tenham por 

objetivo a efetiva implementação dos direitos sociais? b) qual o papel que o 

                                                 
6 APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. p. 136.  
7 Ibidem. p. 136. 
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operador do direito deve e pode assumir na busca da elaboração e cumprimento de 

tais políticas públicas, tutelando, assim, os direitos sociais? 

 Na lição de Cláudia Maria da Costa Gonçalves, “analisar a possibilidade de se 

reivindicar direitos fundamentais sociais, diretamente a partir da dicção ou da 

normatividade constitucional, é matéria que desafia uma série de obstáculos. Dentre 

eles, ressaltam-se: o Judiciário não é o gestor do orçamento geral das entidades 

federadas e, por conseguinte, em um só processo não se pode discutir e ter a visão 

global dos quadros de receitas e despesas públicas; por outro lado, o Judiciário, 

considerando-se o regime constitucional democrático – pluralista, não pode, em igual 

medida, ser o idealizador solitário das políticas sociais. A isso cabe agregar, em suma, 

que a função judicante não tem competência para, de maneira ampla, definir o conjunto 

das políticas públicas. [...] Mas que fique registrado. Se o Judiciário não pode formular 

e executar políticas sociais, pode, contudo, controlá-las sob o prisma constitucional, 

especialmente no que tange ao núcleo dos direitos fundamentais. É dizer-se: alguns 

direitos fundamentais sociais podem ser reivindicados em juízo, sem que isso afronte 

qualquer estrutura de competência constitucional ou cerceie os pilares da democracia 

pluralista”.8

 Questiona-se, portanto, até que ponto, depois de esgotadas outras instâncias 

(de natureza política e administrativa), pode-se buscar a tutela jurisdicional visando a 

implementação dos direitos sociais, sem que a intervenção do Poder Judiciário neste 

campo venha a se caracterizar como afronta à divisão e independência dos Poderes que 

constituem o Estado Democrático de Direito. 

 Como se percebe, mostra-se profundamente relevante a discussão e pesquisa 

em torno das possibilidades conferidas aos operadores do direito no que diz respeito à 

elaboração e à exigência do cumprimento das políticas públicas que visam garantir a 

efetividade dos direitos sociais, assegurando a todos a concretização da cidadania. 

 

3. Função política do direito 

 

 Com a lição de Marilena Chaui, aprendemos que: 

 

                                                 
8 GONÇALVES, Cláudia Maria da Costa. Direitos fundamentais sociais: releitura de uma Constituição 
dirigente. p. 216 seq.  
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A palavra política é grega: ta politika, vinda de pólis. Pólis é a 

cidade, não como conjunto de edifícios, ruas e praças e sim como 

espaço cívico, ou seja, entendida como a comunidade organizada, 

formada pelos cidadãos (politikós), isto é, pelos homens livres e 

iguais nascidos em seu território, portadores de dois direitos 

inquestionáveis, a isonomia (igualdade perante a lei) e a isegoria (a 

igualdade no direito de expor e discutir em público opiniões sobre 

ações que a cidade deve ou não deve realizar). 

Ta politika são os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos: 

costumes, leis, erário público, organização da defesa e da guerra, 

administração dos serviços públicos (abertura de ruas, estradas e 

portos, construção de templos e fortificações, obras de irrigação, etc.) 

e das atividades econômicas da cidade (moeda, impostos e tributos, 

tratados comerciais, etc.). 

Civitas é o correspondente, em latim, do grego pólis, portanto, a 

cidade como ente público e coletivo ou entidade cívica. Civis é o 

correspondente a politikós, isto é, cidadão. Res publica é o 

correspondente latino de ta politika, e significa, portanto, os negócios 

públicos dirigidos pelo populus romanus, isto é, os patrícios ou 

cidadãos livres e iguais, nascidos no solo de Roma. 

Pólis e civitas correspondem (imperfeitamente) ao que, no 

vocabulário político moderno, chamamos de Estado: o conjunto das 

instituições públicas (leis, erário público, serviços públicos) e sua 

administração pelos membros da cidade. 

Ta politika e res publica correspondem (imperfeitamente) ao que 

designamos modernamente como práticas políticas, em referência ao 

modo de participação no poder, aos conflitos e acordos na tomada de 

decisões e na definição das leis e de sua aplicação, no 

reconhecimento dos direitos e das obrigações dos membros da 

comunidade política e às decisões concernentes ao erário ou fundo 

público.9

 

 Conforme explica Goffredo Telles Júnior: 

 
                                                 
9 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. p. 349.  
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A palavra portuguesa direito provém do adjetivo latino directus 

(directus, directa, directum), que, por sua vez, deriva do particípio 

passado do verbo latino dirigere (dirigo, dirigis, DIRECTUM, 

dirigire). 

Este verbo significa: endireitar, tornar reto, alinhar, traçar, marcar 

uma divisa, dirigir, dispor, ordenar, conformar, lançar em linha reta, 

ir em linha reta. 

O adjetivo qualificativo directus designa a qualidade de ser conforme 

a linha reta; de se achar disposto de maneira a constituir a linha mais 

curta entre dois pontos; enfim, de se encontrar alinhado em reta. 

Por analogia, o adjetivo directus pode designar também a qualidade 

de ser conforme à linha moral, isto é, à norma ou regra moral.  

Tal extensão dada à palavra direito é devida ao fato de se ter sempre 

simbolizado o caminho do bem, o próprio bem, o melhor, pela 

imagem da linha reta. 

Em conseqüência, a palavra direito tem dois sentidos etimológicos: 

um sentido fundamental, referente ao mundo físico, e um sentido 

analogado, referente ao mundo ético. 

Etimologicamente, define-se o adjetivo direito nos seguintes termos: 

qualidade de ser conforme à linha reta ou régua, ou à linha moral ou 

regra (= norma). 

Ora, tudo que é conforme tem a forma de outro; a outro se ajusta. E o 

que está ajustado é justo. 

Partindo, pois, do sentido etimológico da palavra direito, chegamos à 

conclusão de que tal palavra, tomada como adjetivo, designa a 

qualidade do justo. 

Embora a qualidade direita seja a qualidade justa, não se pode sempre 

usar a palavra justo em lugar da palavra direito. Não coincidem, a não 

ser em parte, as extensões destes dois termos. 

Efetivamente, a qualidade de ser conforme à linha mais curta entre 

dois pontos – a qualidade de ser reto no sentido físico (de ser 

conforme à régua) – é designada pela palavra direito, mas não pela 

palavra justo no sentido moral (no sentido de ser conforme a regra). 

O que, agora, somente nos interessa é a qualidade direita, no sentido 

de qualidade do que é justo no mundo ético. 
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Direito, adjetivo, com o mais amplo sentido justo ético, se define: 

Qualidade do que é conforme à norma.10

 

 Mostra-se importante observar, ainda, que muito além do que sugerem seus 

significados etimológicos (referentes aos mundos físico e ético), Louis Assier-Andrieu 

nos ensina que “o direito é uma realidade social. É um componente das atividades 

humanas marcado, como todas as atividades humanas, pela cultura e pelas formas de 

organização de cada sociedade. Mas é uma realidade singular. Ele é a um só tempo o 

reflexo de uma sociedade e o projeto de atuar sobre ela, um dado básico do 

ordenamento social e um meio de canalizar o desenrolar das relações entre os 

indivíduos e os grupos. O direito adere, assim, intimamente ao estado da sociedade por 

ele representada, mas dela se distingue para exercer sua missão de organização, sua 

tarefa normativa. Se o direito é uma realidade social, é também uma teoria ativa da 

sociedade, uma avaliação do que existe cuja meta é determinar o que deverá existir. 

Portanto, o direito é uma realidade social de feição dupla. Como teoria, como modo de 

encarar as relações sociais, ele produz grande quantidade de saberes apropriados. Como 

forma de organização, produz instituições e especializa a seu serviço certo número de 

membros da sociedade”.11

 Procurando harmonizar os conceitos até aqui alinhavados, podemos afirmar 

que a função política do direito consiste em analisar o estágio de desenvolvimento da 

sociedade em determinado momento histórico, tudo para que, na seqüência, procurando 

ajustar o modo de atuação dos indivíduos quanto ao exercício do poder, solucionando 

conflitos e promovendo o consenso no que tange à tomada de decisões, seja alcançado o 

objetivo de que os superiores interesses da comunidade sejam implementados de 

maneira justa e eficiente, ensejando uma melhor qualidade de vida para os seus 

membros, fazendo com que estes possam exercer todas as suas potencialidades em 

busca do pleno desenvolvimento pessoal que leva à dignidade e, conseqüentemente, ao 

exercício da cidadania. 

 Assim, é preciso reconhecer que o Direito e seus operadores possuem 

como missão primeira e fundamental a implementação das garantias fundamentais 

do indivíduo, assegurando a este a possibilidade de viver dignamente, tendo 

                                                 
10 TELLES JUNIOR, Gofredo. Iniciação na ciência do Direito. p. 375 seq.  
11 ASSIER-ANDRIEU, Louis. O direito nas sociedades humanas. p. XI. 

 6903



  

respeitadas suas necessidades, tudo para que a sociedade caminhe rumo ao 

desenvolvimento. 

 

4. Elaborar e cumprir políticas públicas 

 

 Na busca da defesa e, mais do que isso, da construção de um legítimo Estado 

Democrático de Direito, mostra-se necessária uma atuação marcante e eficaz no que 

tange às discussões em torno das políticas públicas concernentes às áreas que são 

relevantes para a garantia da cidadania. 

 Dentro deste panorama, tal atuação deve se mostrar presente tanto no que diz 

respeito à formulação quanto na busca do efetivo cumprimento das políticas públicas 

constitucionais vinculativas. 

 Tal participação passa, em primeiro plano, pelo conhecimento da realidade de 

cada um dos Municípios, Estados e da União no que concerne ao atendimento aos 

direitos sociais, buscando, em conjunto com os Poderes Executivo e Legislativo, 

Conselhos de Gestão e sociedade civil organizada, definir prioridades a fim de que 

eventuais falhas nesse atendimento sejam devidamente corrigidas, indicando a melhor 

forma de fazer com que os orçamentos públicos contemplem recursos suficientes para 

tanto. 

 Neste ponto, devemos investigar quais os instrumentos que podem ser 

colocados à disposição do operador do direito para que, de maneira eficaz, possa atuar 

no campo dos debates e formulação das políticas públicas, gerando instrumentos 

capazes de ensejar, na hipótese de descumprimento, a busca da tutela jurisdicional dos 

direitos sociais. 

 Mostra-se importante observar que o campo de discricionariedade do Chefe do 

Poder Executivo no que tange ao cumprimento das políticas públicas é bastante amplo, 

sobretudo diante do fato de que o orçamento, atualmente, não possui natureza 

impositiva. 

 Questiona-se, portanto, até que ponto, depois de esgotadas outras instâncias 

(de natureza política e administrativa), pode-se buscar a tutela jurisdicional visando o 

cumprimento das políticas públicas. 
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 Revela-se profundamente relevante a discussão e pesquisa em torno das 

possibilidades conferidas aos operadores do direito no que diz respeito à exigência do 

cumprimento das políticas públicas que visam garantir a efetividade dos direitos sociais. 

 Tradicionalmente, o próprio Poder Executivo, por meio do planejamento de 

suas estratégias de atuação, é quem elabora as políticas públicas. 

 Atualmente, porém, o Poder Executivo muito tem se auxiliado das atividades 

dos chamados Conselhos de Gestão no que diz respeito à elaboração das políticas 

públicas, sobretudo nas áreas da saúde, crianças e adolescentes, educação e assistência 

social. Tais Conselhos, que contam com a participação de diversos segmentos da 

sociedade (poder público, entidades de classe, associações, clubes de serviço, etc.), 

contribuem para o diagnóstico das prioridades do ente público nas áreas 

correspondentes aos direitos sociais, formulando projetos, encaminhando sugestões e 

requerimentos ao Poder Executivo no sentido de que sejam implementados. 

 Também o Poder Legislativo, por meio das atividades de seus membros, 

sobretudo na elaboração e votação de projetos de leis (mormente de natureza 

orçamentária), possui papel fundamental na elaboração das políticas públicas. 

 A sociedade civil organizada, em especial as instituições que atuam no 

chamado “terceiro setor”, também colaboram no encaminhamento de diversas questões 

inerentes aos direitos sociais, promovendo gestões a respeito do tema junto aos órgãos 

do Poder Executivo e demonstrando quais as prioridades a serem implementadas em 

suas respectivas áreas de atuação. 

 É importante notar que no campo das políticas públicas a questão orçamentária 

revela-se como de especial relevância posto que todo e qualquer projeto a ser 

desenvolvido pela Administração demanda investimento.  

 Neste ponto, vale acentuar a necessidade de que todos os envolvidos na 

elaboração e cumprimento das políticas públicas tenham como ponto de partida o 

conhecimento da forma pela qual o orçamento é elaborado e executado.  

 É de extrema importância compreender o papel da Lei do Orçamento Anual 

(LOA), do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) posto 

que desempenham função relevante na definição e priorização das ações 

governamentais. 

 Sem a correta compreensão do funcionamento do ciclo orçamentário toda e 

qualquer discussão em torno da elaboração e cumprimento das políticas públicas tende a 
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se revelar absolutamente inócua, posto que dificilmente serão implementadas sem 

recursos para tanto. 

 

5. Tutela jurisdicional das políticas públicas 

 

 Até que ponto o operador do direito, depois de esgotadas outras 

instâncias, pode buscar a tutela jurisdicional visando o cumprimento das políticas 

públicas? Quais as possibilidades quanto à exigência do cumprimento das políticas 

públicas constitucionais vinculativas? 

 Por óbvio que o operador do direito não deve se sujeitar a discussões 

intermináveis sobre determinada política pública a ser implementada e cumprida. Para 

que tais discussões estéreis não se verifiquem sobre o assunto, é preciso que o 

Administrador tenha sempre presente a possibilidade de que, caso não cumpra o dever 

constitucional a que está obrigado, o Poder Judiciário poderá ser acionado a fim de que 

sejam tutelados os direitos sociais de forma efetiva.  

 Somente contando com um Poder Judiciário aberto à discussão do tema 

concernente ao cumprimento das políticas públicas estas ganharão a possibilidade de 

serem efetivamente implementadas.  

 Caso o Poder Judiciário se feche para as grandes questões envolvendo o 

assunto em pauta, o Administrador ineficiente ver-se-á em situação bastante tranqüila, 

deitando-se sobre o confortável argumento de que o cumprimento dos direitos sociais 

encontra-se sujeito à discricionariedade de seu poder, cabendo a ele (Administrador) 

decidir sobre a conveniência e oportunidade da implementação da correspondente 

política pública. 

 Ao Poder Judiciário cabe, assim, demonstrar até que ponto a sociedade poderá 

vê-lo como autêntico sustentáculo do Estado Democrático de Direito, jamais deixando 

de se debruçar sobre os temas mais relevantes do País, garantindo ao cidadão o acesso 

aos direitos que lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico, sobretudo aqueles que 

possuem lastro constitucional. 

 Ocorre que, tomando como ponto de partida o fato de que a efetiva 

implementação dos direitos sociais demanda a elaboração e o cumprimento de políticas 

públicas e, além disso, a circunstância de que a previsão orçamentária de recursos para 

tanto se revela absolutamente imprescindível, mostra-se necessária a discussão em torno 
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da possibilidade do Chefe do Poder Executivo ser compelido, por força de decisão 

judicial, a dar cumprimento às políticas públicas constitucionais vinculativas. 

 Sobre o assunto, colho a lição de Marcos Felipe Holmes Autran: 

 

Questão de grande debate em âmbito doutrinário e jurisprudencial é o 

que toca à possibilidade do Poder Judiciário controlar esses atos 

administrativos, frutos da atividade discricionária, que a própria lei 

deixou a critérios de conveniência e oportunidade para o agente 

público. Para uma corrente tradicional da doutrina, de acordo com a 

nossa Carta Política (art. 5º, XXXV), a lei não poderá excluir da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim 

sendo, caso levado ao Poder Judiciário o ato discricionário, o juiz 

deverá identificar o âmbito do mérito – de acordo com o espaço 

deixado pela lei – onde está alojado o desempenho do poder 

discricionário. Não se vislumbrando infração, ou verificando que o 

administrador praticou o ato dentro do círculo que se encontra 

delineado pela lei, não há possibilidade de modificação – ato 

compatível com a lei e a ordem jurídica – não podendo o juiz 

sobrepor ou impor o seu próprio juízo de conveniência e 

oportunidade no lugar daquele administrador. E como fundamento do 

acima exposto está a separação dos poderes, cabendo ao Judiciário 

examinar os atos administrativos sob o ângulo da legalidade. É 

impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos 

administrativos, pois o juiz não é o destinatário dos juízos de 

conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o 

administrador. Mesmo quando uma norma é discricionária não pode 

haver dúvidas quanto à necessidade de perseguição de sua finalidade 

pública. Todavia, uma corrente mais moderna, a qual nos inserimos, 

entende que a atuação administrativa está sujeita a dois limites 

essenciais, quais sejam, o interesse público e a legalidade. Necessário 

o Judiciário observar a lei não apenas formalmente, mas também a 

observar substancialmente, nos seus direcionamentos. Daí as 

afirmações de que a razoabilidade / proporcionalidade podem ser 

vistas como desdobramentos da legalidade, chamada legalidade 

substancial. Em outros termos, através do princípio da 
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proporcionalidade / razoabilidade, modernamente concebe-se a 

cláusula do devido processo legal, no seu sentido substancial, como 

um mecanismo de controle axiológico da atuação do Estado e seus 

agentes. Por isso constitui instrumento típico do Estado Democrático 

de Direito, de modo a impedir toda restrição ilegítima aos direitos de 

qualquer homem sem um processo previamente estabelecido e com 

possibilidade de ampla participação. Os atos administrativos só 

estarão cumprindo a lei se realmente se mantiverem dentro dos 

padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Se não se mantiverem, 

esses atos serão ilegais, não estarão realizando os objetivos da lei. 

Mesmo que formalmente aparentem legalidade, serão ilegais se não 

tiverem se mantendo dentro dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Há também na doutrina alemã a expressão 

‘proibição do excesso’ que para muitos é sinônima desses princípios. 

Desta forma, em determinadas situações é possível um controle da 

discricionariedade administrativa, como no caso de implementação 

de políticas públicas, desde que se tratem de políticas públicas 

específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas. 

Neste caso, o Ministério Público possui legitimidade para zelar pelo 

efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados constitucionalmente, devendo 

promover medidas necessárias para a sua garantia. Assim, é possível 

uma ação civil pública para que o Estado venha a construir um 

hospital em determinada localidade, desde que fique demonstrado 

especificamente que se trata de uma necessidade social para 

determinada localidade e que a demanda coletiva visa implementar 

direitos e garantias asseguradas constitucionalmente (art. 129, III, c.c. 

art. 5º LACP).12

 

 Tal linha de argumentação traz à baila o conceito de ativismo judicial, 

segundo o qual ao Poder Judiciário mostra-se possível uma postura mais presente e 

eficaz no que diz respeito à garantia dos direitos sociais. 

                                                 
12 AUTRAN, Marcos Felipe Holmes. Discricionariedade administrativa e controle judicial. Disponível 
em http://www.escritorioonline.com.br. 
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 Ainda trilhando a possibilidade da busca da tutela jurisdicional no campo dos 

direitos sociais, vale destacar o conceito de “direitos prestacionais” posto que 

intimamente relacionado ao assunto sob foco. 

 De acordo com Marcos Maselli Gouvêa, “a expressão ‘direitos prestacionais’ 

comporta críticas e perplexidades”.13 Caminhando na seara deste tema e utilizando um 

conceito bastante genérico, referido autor aponta que os direitos prestacionais “servem 

para rotular qualquer dos direitos a prestações materiais (excluídas portanto as 

prestações normativas) do Estado”.14  

 Analisando a possibilidade da tutela jurisdicional dos direitos sociais à luz do 

conceito de direitos prestacionais e da doutrina da reserva do possível, Flávio Dino 

desenvolve o seguinte raciocínio, bastante esclarecedor: 

 

A reserva do possível (uma leitura em países periféricos): 

Suponhamos que um juiz aquiesça aos convites para adotar uma 

postura de “ativismo judicial", construa uma identidade mais livre 

dos padrões normativistas e se convença, em determinado caso, de 

que a discricionariedade pode ser afastada de modo consistente. [...] 

Caso se trate de impor uma abstenção à autoridade administrativa 

normalmente não se apresentam outras dificuldades. Contudo, 

quando se cuida de determinar o cumprimento de um direito 

prestacional ergue-se a limitação à “reserva do possível”. 

Segundo tal doutrina, há um limite fático ao exercício dos direitos 

sociais prestacionais, concernente à disponibilidade material e 

jurídica de recursos financeiros necessários ao adimplemento da 

obrigação. Demais disso, a prestação reclamada deve corresponder ao 

que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte 

que, mesmo dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de 

disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que 

não se mantenha nos limites do razoável.  

Não discordo dessas teses se, por exemplo, cogitarmos de uma 

decisão judicial, proferida em uma ação civil pública, que – em nome 

do direito à moradia previsto no artigo 6º da Constituição – determina 

ao Governo Federal a construção de dois milhões de casas no espaço 
                                                 
13 GOUVÊA, Marcos Maselli. O controle judicial das omissões administrativas. p. 07. 
14 Ibidem. p. 11. 
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de um ano. A mobilização de recursos financeiros para tanto 

implicaria um impacto orçamentário não previsto nem previsível, de 

grande monta, resultando provavelmente no cancelamento de outras 

políticas referentes à concretização de outros direitos igualmente 

fundamentais. 

Todavia, na trilha do que defende Andreas J. Krell, entendo que “a 

discussão européia sobre os limites do Estado Social, a redução de 

suas prestações e a contenção dos respectivos direitos subjetivos não 

pode absolutamente ser transferida para o Brasil, onde o Estado 

Providência nunca foi implantado”. Assim, a reserva do possível é 

um limite realmente existente, mas que não deve ser visto no Brasil 

do mesmo modo que nos países centrais, os quais possuem 

distribuição de renda menos assimétrica, políticas públicas mais 

universalizadas e controles sociais (não-jurisdicionais) mais efetivos. 

Em conseqüência, a margem de manobra do Judiciário, no exercício 

do controle em exame, é bem mais larga no nosso país (sem que 

evidentemente seja absoluta). Dois parâmetros devem ser observados 

na atividade judicial nesse âmbito, quais sejam, a garantia de um 

“padrão mínimo social” aos cidadãos e o razoável impacto da decisão 

sobre os orçamentos públicos. Em nome do citado “padrão mínimo 

social”, os juízes não devem hesitar em inclusive determinar a 

realização de obras públicas, quando isso se revelar imprescindível e 

factível. Quanto ao impacto no orçamento público, a razoabilidade 

deve ser demonstrada à luz do caso concretamente analisado, 

podendo ser adotadas saídas criativas, como a fixação de prazos 

flexíveis e compatíveis com o processo de elaboração orçamentária. 

O que é fundamental é não ignorar este aspecto, sob pena de a 

decisão ser frágil e condenada à cassação ou à inexecução. Por outro 

lado, os aspectos orçamentários relativos aos direitos prestacionais 

não devem ser mitificados, transformados em uma “esfera sagrada”, 

pois não é assim quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade 

de tributos e frustra parcelas expressivas das receitas públicas, em 

favor – do ponto de vista imediato – de setores socialmente mais 

fortes. Com efeito, em tais casos nunca se cogitou de o Judiciário 

decidir de outro modo em nome da reserva do possível. [...] 

Verificamos então que aquilo que é possível ao Judiciário fazer, em 
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sociedades com nível mais alto de implementação de direitos, é 

menos do que em países em situação oposta, como o Brasil – em que 

a meta de um “padrão social mínimo” exige que os juízes façam 

mais.15

 

 Assim, diante dos argumentos até aqui expendidos, sempre que junto ao Poder 

Judiciário for deduzida pretensão relacionada à efetiva implementação de políticas 

públicas “específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas” (nos 

dizeres de Holmes Autran), o Poder Judiciário deverá marcar o seu papel de efetivo 

garantidor dos direitos sociais, não deixando ao desamparo o cidadão. 

 Citando, mais uma vez, Flávio Dino, “os juízes não podem tudo, nem devem 

poder. Mas podem muito, e devem exercer esse poder em favor da grandiosa e 

inesgotável utopia de construção da felicidade de cada um e de todos”.16

 Sobre a possibilidade do Poder Judiciário decidir sobre a obrigatoriedade da 

implementação de políticas públicas, decisão do E. Superior Tribunal de Justiça no 

âmbito do Recurso Especial nº 493.811-SP (2002/169619-5), cuja ementa segue adiante 

transcrita, merece destaque: 

 

Recurso Especial nº 493.811-SP (2002/0169619-5) 

Relatora: Ministra Eliana Calmon 

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Recorrido: Município de Santos 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: 

NOVA VISÃO 

1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 

Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 

conveniência e oportunidade do administrador. 

2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a 

execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio 

                                                 
15 DINO, Flávio. Superar limites no controle jurisdicional das políticas públicas: sugestões para uma 
reforma cultural no Judiciário. Disponível em http://www.premioinnovare.com.br. 
16 Ibidem. Disponível em http://www.premioinnovare.com.br. 
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de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo 

orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e 

determinadas. 

4. Recurso Especial provido. 

 

 Esta decisão explicita os argumentos que ora apresentamos, caracterizando-se 

como verdadeiro alicerce para a construção de um novo modelo no qual o Poder 

Judiciário deverá exercer papel de vital importância no campo da tutela dos direitos 

sociais. 

 

6. Considerações Finais 

 

  Caminhando para os últimos apontamentos deste singelo escrito, acredito que 

indispensável se faz destacar o papel significativo do Ministério Público no campo da 

concretização dos direitos sociais. 

  O artigo 127 da Carta da República define o Ministério Público como 

“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”.  

  Tal definição traz ao Ministério Público especial relevância no rol das 

instituições que estruturam o Estado Democrático de Direito, colocando-o como base de 

sustentação de um de seus fundamentos, qual seja, a cidadania (artigo 1º, inciso II, da 

Constituição Federal). 

 Ao lhe atribuir a missão institucional correspondente à defesa dos interesses 

sociais indisponíveis, o legislador constitucional, representando a soberania da vontade 

popular, depositou no Ministério Público a confiança de que se caracterizaria como o 

guardião dos direitos sociais. 

 Assim, vale observar o fato de que a sociedade brasileira somente poderá dizer 

que está inserida em um Estado Democrático de Direito a partir do momento em que os 

direitos sociais sejam efetivamente respeitados e cumpridos. Caso contrário, 

continuaremos a viver em uma democracia míope. 
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 O Ministério Público, em especial, a quem o legislador constitucional conferiu 

poderes para adequadamente buscar a tutela dos interesses sociais indisponíveis, deve 

marcar sua atuação, sem perder o foco, na busca da implementação dos direitos 

consagrados no artigo 6º da Carta da República.  

 Para tanto, os membros do Ministério Público, em um primeiro momento, 

deverão atuar como fonte de mobilização dos diversos atores sociais e de fomento das 

políticas públicas constitucionais vinculativas, fazendo com que estas possam ser 

classificadas como específicas, socialmente necessárias e constitucionalmente exigidas. 

Com isso e diante de tais características, ao Poder Executivo poderá ser reivindicado o 

cumprimento de tais políticas, sendo que, na hipótese do referido Poder deixar de dar 

atendimento a tal pleito, o Ministério Público ganhará, de forma adequada, a 

possibilidade de deduzir a correspondente pretensão perante o Judiciário. 

 Ao Poder Judiciário, por sua vez, caberá não se afastar dos superiores 

interesses sociais, mostrando-se aberto às decisões que repercutirão de maneira 

relevante no cotidiano do cidadão, deixando no passado concepções doutrinárias e 

jurisprudenciais que hoje se mostram despidas da realidade a que o Juiz deve estar 

atento quando julga e, assim, decide os caminhos que serão trilhados pela sociedade. 
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RESUMO 

O presente artigo discute, de maneira profunda e crítica, o Sistema Africano de Proteção 

dos Direitos Humanos e dos Povos. Para tanto, debate, inicialmente, a origem e a 

formação histórica do sistema africano, a partir, sobretudo, da criação da Organização 

da Unidade Africana – OUA (atual União Africana – UA) e da entrada em vigor da 

Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos. No âmbito deste sistema, as duas 

principais instituições que se destacam na tarefa de proteger e defender os direitos 

humanos e dos povos na África são a Comissão e a Corte Africana de Direitos Humanos 

e dos Povos. Dentro desta perspectiva, o trabalho investiga e analisa suas competências 

consultivas e contenciosas, bem como os procedimentos e mecanismos criados por seus 

respectivos estatutos na busca de se estabelecer meios que possibilitem, de modo 

efetivo, a concretização e o resguardo da proteção dos indivíduos no continente. É 

elaborada, ainda, uma discussão acerca das convergências e incongruências da criação 

da Corte Africana de Justiça em relação às já existentes instituições de cunho 

jurisdicional do sistema.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

DIREITOS HUMANOS; ÁFRICA; SISTEMA DE PROTEÇÃO  

 

 

ABSTRACT  

The present article discusses, in a deep and critical approach, the African System of 

Human and Peoples’ Rights Protection. In this manner, it debates, initially, the origin 

and historical background of the African system, starting with the creation of the 

Organization of African Unity – OUA (actual African Union – AU) and the passing of 
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the African Charter on Human and Peoples’ Rights. Within this system, the two main 

institutions responsible for the protection and defense of human and peoples’ rights in 

Africa are the African Commission and the African Court of Human and Peoples’ 

Rights. In this perspective, this paper investigates and analyzes its advisory and litigious 

competence, as well as the procedures and mechanisms created by its respective statutes 

pursuing ways of effectively permitting the concretion and safeguarding of individuals’ 

protection in this continent. It is also proposed a discussion on the convergences and 

incongruence of the African Court of Justice’s creation, regarding the already existing 

jurisdictional institutions within the system. 

 

KEYWORDS  

HUMAN RIGHTS; AFRICA; PROTECTION  

 

 

1. INTRODUÇÃO AO SISTEMA AFRICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS E DOS POVOS 

 Sem embargo das garantias e direitos assegurados pelo ordenamento jurídico 

universal de proteção dos direitos humanos1, o sistema africano situa-se, à semelhança 

                                                 
* Doutor em Direito Internacional Público pela Universidade Paris X – Nanterre, Leonardo é professor 
dos Programas de Graduação e Pós-Graduação em Direito da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Professor de Direito Internacional Público da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Diretor da Faculdade de Ciências Humanas do Centro 
Universitário UNA e Presidente do Centro de Direito Internacional (CEDIN).  
** Graduada em Direito (UFMG), Luciana é Especialista em Direito Internacional pelas Faculdades 
Milton Campos; Mestranda em Direito Público (linha de pesquisa de Direito Internacional) pela PUC 
Minas; professora do Centro Universitário UNA; pesquisadora do Centro de Direito Internacional 
(CEDIN) e membro do Grupo de Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais (GAPCon).  
*** Graduada em Direito (UFMG) e Relações Internacionais (PUC Minas), Marinana é Mestranda em 
Direito Público (linha de pesquisa de Direito Internacional) pela PUC Minas; professora do Centro 
Universitário UNA; pesquisadora do Centro de Direito Internacional (CEDIN) e membro do Grupo de 
Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais (GAPCon).  
1 O sistema de proteção e salvaguarda dos direitos humanos estabelecido no seio das Nações Unidas 
apresenta-se como o principal, mais antigo e único sistema universal de proteção internacional dos 
direitos do homem. A saber, já o primeiro artigo da Carta da ONU de 1945 demonstra a vinculação da 
Organização com a proteção destes direitos, dispondo que “desenvolver e encorajar o respeito aos direitos 
do homem e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” 
configura-se como um de seus principais objetivos.  Seguindo esta orientação, é adotada e proclamada 
pela Assembléia Geral, em 10 de dezembro de 1948, a resolução 217A (III), isto é, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. Integram, ainda, esta codificação universal o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos e seu Protocolo Adicional; o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais; além de uma série de tratados temáticos como, a exemplo, os tratados que versam 
sobre os direitos da mulher, da criança e dos trabalhadores. Não obstante esta vasta normativa 
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dos sistemas regionais europeu2 e interamericano3, como pólo de fundamental 

relevância na luta pela construção, promoção e efetivação de standards mínimos de 

proteção à dignidade, às liberdades e ao bem-estar humano na África.  

A origem deste sistema encontra-se nos debates ocorridos no seio da XVI sessão 

ordinária da Assembléia de Chefes de Estado e Governo da antiga Organização da 

Unidade Africana4. Ao fim dos trabalhos, em julho de 1979, a Assembléia requisitou ao 

Secretário-Geral o início formal das atividades de elaboração de um projeto para uma 

futura Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos5. Neste sentido, em junho de 

19816, o projeto da Carta Africana foi votado, aprovado e assinado pelos membros da 

organização. Cinco anos mais tarde, em 21 de outubro de 1986, após atingir o número 

mínimo de ratificações necessárias, a Carta entrou em vigência.  

Conhecida também como Carta de Banjul, a Carta Africana de Direitos 

Humanos e dos Povos procura espelhar e preservar contornos característicos da cultura 

e da formação histórica africana. Pode-se, neste sentido, destacar três principais 

aspectos: a consagração dos valores tribais como corolário do espírito da Carta7; a 

disposição singular não só de direitos, mas também de deveres dos indivíduos africanos 

para com seus grupos familiares8 e, finalmente, a afirmação conceitual dos direitos dos 

                                                                                                                                               
internacional, o sistema universal é dotado de órgãos e mecanismos específicos que visam salvaguardar e 
proteger efetivamente estes direitos. Tem-se no trabalho da extinta Comissão de Direitos Humanos (atual 
Conselho de Direitos Humanos), da Assembléia Geral, do Conselho Econômico e Social e, até mesmo, 
em algumas decisões da Corte Internacional de Justiça, exemplos desta atuação.  
2 Neste sentido ver GOMIEN, Donna. Short Guide to the European Convention on Human Rights. 
Strasbourg: Council of Europe, 1991; CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A Proteção 
Internacional dos direitos humanos; Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos. São Paulo: Saraiva, 
1991; FAWCETT, James E. S. The application of European Convention on Human Rights. Oxford: 
Claredon Press, 1987.  Ainda, www.echr.coe.int 
3 Neste sentido ver VARGAS, D. Uribe. Los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Madri: Ed. 
Cultura Hispânica, 1972. Ainda, http://www.corteidh.or.cr e http://www.oas.org  
4 A Organização da Unidade Africana – OUA – instituída em 1963 com sede em Addis Abeba, na 
Etiópia, foi substituída, através do Ato Constitutivo de 11 de julho de 2000, pela União Africana – UA. 
Esta iniciou suas atividades em 2001 e é composta, atualmente, por todos os países do continente 
africano, exceto Marrocos. Sua sede continua localizada em Addis Abeba, Etiópia. Ver ainda 
http://www.africa-union.org   
5 Resolução AHG/Dec. 115 (XVI).  
6 A XVIII Conferência de Chefes de Estado e Governo da antiga OUA foi realizada em Nairóbi, no 
Quênia, entre os dias 17 e 26 de junho de 1981.  
7 Observar os dizeres do preâmbulo da Carta Africana que ressaltam: “...the virtues of their historical 
tradition and the values of African civilization which should inspire and characterize their reflection on 
the concept of human and peoples' rights”.  
8 Neste sentido, ver os artigos 27, 28 e 29 da Carta Africana que citam, entre outros, o dever que todo 
africano possui de respeitar seus pais em toda e qualquer situação.  
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povos como direitos humanos9, em especial aqueles concernentes ao direito à 

independência, à autodeterminação e à autonomia dos Estados africanos.  

A Carta inaugura, ainda, um marcante avanço legislativo no tocante ao 

tratamento normativo dos direitos humanos. De forma inédita, elenca, conjuntamente no 

rol dos direitos protegidos, tanto os direitos civis e políticos como também os direitos 

econômicos, sociais e culturais. Opta claramente, portanto, “por uma visão 

necessariamente integral ou holística dos direitos humanos, tomados todos em seu 

conjunto, seguindo com fidelidade o legado da Declaração Universal de 1948”.10  

 

 

 

 

 

2. AS INSTITUIÇÕES AFRICANAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS E DOS POVOS  

 

2.1 A COMISSÃO AFICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS 

POVOS  

Na tentativa de melhor resguardar a proteção destes direitos no continente, a 

Carta estabeleceu, através do disposto em seu artigo 3011, a Comissão Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos. Não obstante ser esta um órgão destituído de caráter 

jurisdicional, visto a natureza não-obrigatória de suas decisões12, a Comissão Africana 

apresenta-se, até a atualidade, como um órgão de marcada importância na estrutura da 

União Africana.  

                                                 
9 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
vol. III. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003, pp. 199-205; GODINHO, Fabiana de Oliveira. 
Coleção Para Entender: Para Entender a Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006.  
10 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
vol. III. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003, pp. 199.  
11 Artigo 30 da Carta Africana: “An African Commission on Human and Peoples' Rights, hereinafter 
called "the Commission", shall be established within the Organisation of African Unity to promote human 
and peoples' rights and ensure their protection in África”.  
12 As decisões da Comissão possuem natureza estritamente recomendatória e são intituladas 
recomendações. Todos os casos de violações aos direitos humanos a ela submetidos, após a devida 
análise e elaboração de um relatório, devem, obrigatoriamente, serem levados à discussão no seio da 
Conferência dos Chefes de Estado e Governo da União Africana. A estes cabe a decisão final sobre a 
resolução do caso, inclusive no que tange à publicidade dos mesmos, mediante sua publicação ou não.  
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Composta por onze membros eleitos pela Assembléia de Chefes de Estado e 

Governo da UA13 para um mandato de seis anos cada um, a Comissão realiza seus 

trabalhos através da ocorrência de, pelo menos, duas sessões ordinárias anuais - cada 

qual com duração de aproximadamente duas semanas14. Estas, assim como eventuais 

sessões extraordinárias15, acontecem normalmente na sede da Comissão em Banjul, 

Gâmbia, e são chefiadas pelo seu Presidente em exercício. Entretanto, a pedido de seus 

membros e mediante anuência prévia do Secretário administrativo da Comissão, as 

reuniões podem se dar em locais outros que não em sua sede16.  

Na execução dos trabalhos, a Comissão é autônoma para optar por realizá-los em 

sessões abertas ao público ou às portas fechadas – in camera. Destaca-se, porém que, 

independentemente do modo de condução dos mesmos e, em especial, devido ao 

crescente intuito de se valorizar a participação da sociedade civil na resolução de 

conflitos, a Comissão pode convidar, se julgar necessário para a melhor discussão dos 

temas e casos que compõem sua agenda, Estados, Movimentos de Libertação Nacional, 

Organizações Não-Governamentais e entidades especializadas para, com o status de 

observadoras, terem assento em suas sessões.   

De acordo com a Carta Africana17, a Comissão exerce diversificadas funções de 

órgão de supervisão. A análise do histórico de suas decisões18 demonstra que sua 

principal esfera de atuação se dá no campo da promoção dos direitos humanos. Nesta 

atividade, a competência da Comissão limita-se basicamente às seguintes tarefas: 

                                                 
13 Em consonância com os ditames dos artigos 30 a 35 da Carta Africana, os membros da Comissão 
devem ser necessariamente pessoas de reputação ilibada, íntegras, detentoras de alta qualificação moral e 
de conhecimento jurídico profundo na área dos direitos humanos. Devem servir à Comissão através de 
suas competências individuais e não na figura de representante de seus respectivos Estados, sendo, por 
isso, vedada a participação simultânea na Comissão por dois cidadãos de um mesmo país. Cada Estado-
parte da Carta Africana pode indicar até dois nomes para a eleição. Contudo, a escolha dos onze membros 
é realizada não só por aqueles Estados signatários da Carta; ao contrário, todos os membros da União 
Africana podem votar. Tal fato demonstra a estreita ligação da Comissão com a Assembléia da UA, 
tornando compreensível ser da competência do Secretário-Geral da organização a indicação do Secretário 
administrativo da Comissão.   
14 Para maiores detalhes a respeito do funcionamento interno da Comissão, adoção de sua Agenda e 
ocorrência de suas sessões, ver as Rules of Procedure of the ACHPR adotadas pela Comissão em 06 de 
outubro de 1995, de acordo com o disposto no artigo 42, II, da Carta Africana. http://www.achpr.org.  
15 Rule 3 (Extraordinary Session) of the Rules of Procedures of the African Commission on Human and 
Peoples` Rights. http://www.achpr.org.  
16 A exemplo, a 41ª Sessão da Comissão que ocorrerá entre os dias 16 e 30 de maio de 2007, em Accra, 
Gana.  
17 Artigo 45 da Carta Africana.  
18 “Civil Liberties Organization versus Nigeria” (1995/1996); “K. Achuthan versus Malawi” (1995); 
“Amnesty International versus Malawi” (1995); Comissão Nacional dos Direitos e das Liberdades 
versus Chade (nº 74/92); “Alhassan Abubakar versus Gana (1996).  
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examinar os relatórios periódicos apresentados pelos Estados; e investigar, debater e 

elaborar relatórios conclusivos frente a denúncias de violações aos direitos humanos 

salvaguardados pela Carta. Ainda, pode a Comissão promover, no âmbito desta 

atribuição, estudos, seminários, congressos e convênios com outras instituições 

africanas ou internacionais que objetivem colocar em evidência a necessidade de se 

proteger tais garantias na África. O resultado deste trabalho, por sua vez, pode ser 

encaminhado, a titulo de recomendação e sugestão, tanto aos Estados como à 

Assembléia da UA para que as cabíveis providências sejam tomadas.   

Outra importante competência exercida pela Comissão é a competência 

interpretativa. A Carta de Banjul dispõe, em seu artigo 45, III, que compete a este órgão 

a responsabilidade de efetuar eventuais interpretações teóricas a respeito de seus 

dispositivos. Poderá a Comissão fazê-lo, então, mediante pedido de qualquer um dos 

Estados-parte da União Africana, de seus órgãos e, até mesmo, de outras organizações 

africanas que sejam reconhecidas pela UA. É válido destacar que esta função 

interpretativa, no cenário internacional, normalmente é de responsabilidade de órgãos 

jurisdicionais19, o que não é o caso da Comissão.  

Logo, na intenção de aperfeiçoar e fortalecer a estrutura e os mecanismos de 

proteção do sistema africano - cuja ausência de um órgão verdadeiramente jurisdicional 

sentiu-se necessária ao longo dos anos de atuação da Comissão - em junho 1994, na 30ª 

sessão da Assembléia de Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade 

Africana realizada em Túnis, na Tunísia, foi adotada a resolução AHG/230. Esta foi o 

efetivo marco inaugural do projeto de formação de uma Corte Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos, na medida em que deu início aos trabalhos da Comissão e dos 

“peritos governamentais”20  na elaboração de um Protocolo Adicional à Carta de Banjul 

que versasse sobre a inclusão de uma Corte no quadro institucional da OUA. 

 

2.2 O PROTOCOLO ADICIONAL À CARTA AFRICANA DOS 

DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS  

                                                 
19 Artigo 36, III, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça; artigo 64, I e II, da “Convenção Americana 
de Direitos Humanos” que estabelece a competência interpretativa da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e, por fim, o artigo 32 da “Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e das 
Liberdades Fundamentais” que estabelece as competências da Corte Européia de Direitos Humanos.  
20 Resolução AHG/230. 
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O Protocolo Adicional foi, então, aprovado e adotado pela Assembléia e pelo 

Secretário-Geral da organização em junho de 1998. Em dezembro de 2003, trinta dias 

após atingir a 15ª ratificação necessária21, o Protocolo entrou em vigor. Destaca-se a 

intenção do documento em deixar claro, em seu artigo 2º, que o trabalho da Corte 

deverá servir de complemento ao mandato da Comissão Africana, demonstrando que 

estes dois órgãos deverão trabalhar juntos na tarefa de proteção e garantia dos direitos 

humanos no continente. Como a Corte ainda está em processo de institucionalização22, 

somente com a prática e com o cotidiano de seus trabalhos é que se poderá saber como 

será realizada a harmonização entre suas atividades e as da Comissão.  

 

 

 

2.2.1 A CORTE AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS 

 

2.2.1.1 COMPOSIÇÃO 

De acordo com o artigo 11 do Protocolo Adicional à Carta de Banjul, a Corte 

Africana deverá ser composta por onze juízes. Para a indicação e respectivo exercício 

do cargo é necessário que estes sejam nacionais dos Estados que compõe a União 

Africana. Além desta exigência, os juízes deverão possuir conduta ilibada e satisfazer os 

critérios de alta qualificação jurídica, acadêmica ou prática no campo dos direitos 

humanos.  

A eleição23 dar-se-á a partir de uma lista de candidatos24 apresentada pelos 

países signatários do Protocolo, respeitando o limite de, no máximo, três candidatos 

indicados por país25. Com a listagem em mãos, a Assembléia de Chefes de Estado e de 

                                                 
21 Artigo 34, III, do Protocolo Adicional.  
22 De acordo com o disposto no ato Assembly/AU/Dec.144(VIII), fruto da VIII sessão ordinária da 
Assembléia Geral da UA, ocorrida entre os dias 29 e 30 de janeiro de 2007, a decisão sobre o local da 
sede da Corte Africana ficou prorrogada para o mês de julho de 2007. Contudo, a República da Tanzânia 
demonstrou expressamente o interesse de ter a Corte sediada em seu país, mais precisamente na cidade de 
Arusha.  
23 Para detalhes acerca da composição e eleição dos juízes da Corte Africana ver artigos 11 a 21 do 
Protocolo de 1998.  
24 A listagem deverá ser entregue ao Secretário-Geral da UA, de acordo com o artigo 13, 90 (noventa) 
dias após a entrada em vigor do Protocolo.  
25 De acordo com o artigo 12 do Protocolo, pelo menos dois dos três nomes indicados devem 
,necessariamente, ser de nacionais do país que efetua a indicação.   
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Governo da União Africana elegerá, em votação secreta26, os componentes da Corte. 

Estes serão eleitos para um mandato de seis anos, cabendo a reeleição por uma única 

vez e para mandato de igual período. Para a devida condução dos julgamentos e dos 

trabalhos deste órgão jurisdicional, deverá ser realizada, após a institucionalização da 

Corte, a escolha de seu Presidente, assim como a de seu Vice-Presidente. Ambos 

deverão ser eleitos pelos membros da própria Corte, para um mandato de dois anos, 

sendo possível, também, a reeleição por uma única vez27. As funções e competências de 

tais cargos deverão ser determinadas pelas Rules of Procedure a serem adotadas no seio 

da própria Corte28. 

No exercício de seus ofícios, aos juízes da Corte Africana será exigido 

desempenho profissional embasado nas premissas da boa-fé e da imparcialidade29. Para 

tanto, a eles é garantida a independência de atuação, bem como as imunidades 

reconhecidas pelo Direito Internacional aos agentes diplomáticos30.  

 

2.2.1.2 COMPETÊNCIA 

De acordo com os artigos 3 e 4 do Protocolo Adicional à Carta Africana, a Corte 

possui, na análise de denúncias e casos de violação aos direitos humanos na África, 

competência contenciosa e competência consultiva. Neste sentido, segue o modelo e a 

dinâmica jurisdicional de atuação dos demais tribunais regionais, quais sejam a Corte 

Européia de Direitos Humanos31 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos32.  

 

2.2.1.2.a COMPETÊNCIA CONTENCIOSA  

A competência contenciosa da Corte Africana se expressa nos âmbitos da 

competência ratione personae e da competência ratione materiae.  

                                                 
26 Artigo 14, I, do Protocolo Adicional.  
27 Artigo 21, I do Protocolo Adicional. Ainda, de acordo com o inciso II, será imperativo ao Presidente 
em exercício que ele resida na cidade que dará sede à Corte.  
28 Artigos 21, III, e 33 do Protocolo Adicional.  
29 Artigo 16 do Protocolo Adicional. 
30 Artigo 17, III, do Protocolo. Ver também os textos da Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 24 de abril 
de 1963.  
31 Artigo 32 da Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais.  
32 Artigo 2º do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  
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A competência ratione personae configura-se na possibilidade e legitimidade de 

se apresentar à Corte demandas. Neste sentido, o Protocolo33 é taxativo em estabelecer a 

Comissão Africana; o Estado signatário do Protocolo que tenha apresentado o caso a 

Corte; o Estado signatário do Protocolo que tenha sido apontado como pólo passivo na 

demanda; o Estado signatário do Protocolo cujo cidadão tenha sido vítima de violação e 

as Organizações Internacionais africanas como detentores desta faculdade. Estados que 

eventualmente possuam interesse em demandas impetradas na Corte podem requisitar a 

esta o direito de destes processos participarem34. De maneira semelhante, a Corte pode 

estabelecer, se entender conveniente e necessário para uma melhor resolução do caso, a 

participação de Organizações Não-Governamentais, na qualidade de observadoras, em 

suas sessões35.  

Assim como ocorre no sistema regional europeu36, os indivíduos podem, no 

sistema africano, levar suas demandas até a Corte. Entretanto, esta faculdade não lhes é 

concedida em sentido pleno, mas somente na medida em que os Estados dos quais 

sejam nacionais declarem, de maneira expressa, que aceitam a submissão de demandas 

individuais à Corte Africana. Esta declaração pode se dar no momento da ratificação do 

Protocolo ou, como versa o artigo 34, VI, em qualquer momento posterior. Pode ser 

feita não somente no tocante às demandas individuais, mas também em relação às 

ONG´s que possuam assento na Comissão.  

Por sua vez, a competência ratione materiae da Corte Africana está disposta no 

artigo 3º do Protocolo Adicional à Carta. Este estabelece que a Corte, na resolução de 

qualquer caso ou disputa a ela submetido, deverá decidir de acordo com os ditames dos 

seguintes textos legais: a Carta Africana, o próprio Protocolo e, ainda, qualquer outro 

instrumento internacional de importante relevância na área dos direitos humanos e que 

tenha sido ratificado pelos Estados em litígio. O artigo 3º, II, ressalta, ainda, um 

importante aspecto a respeito da jurisdição da Corte Africana. Ao estabelecer que é de 

competência da própria Corte decidir sobre eventuais questões que discutam os limites e 

                                                 
33 Artigo 5º do Protocolo Adicional à Carta de Banjul. 
34 Artigo 5º, II do Protocolo Adicional à Carta de Banjul.  
35 Artigo 5º, III do Protocolo Adicional à Carta de Banjul.  
36 Ver o artigo 34 Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais emendada pelo Protocolo 11 e com as devidas modificações realizadas pelos Protocolos 1, 
4, 6, 7, 12 e 13. No tocante ao sistema regional interamericano, destaca-se que demandas individuais 
apenas podem ser propostas perante a Comissão Interamericana. Na Corte os indivíduos possuem ainda 
apenas o direito ao chamado locus standi in judicio.   
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a natureza de sua competência, ele estabelece para este órgão o mesmo princípio de 

jurisdição utilizado por outros tribunais internacionais, isto é, o princípio da 

competência da competência37. 

 

2.2.1.2.b COMPETÊNCIA CONSULTIVA 

  A competência consultiva da Corte Africana está prevista em seu artigo 

4º. Este dispõe que possui a Corte a competência para interpretar e emitir parecer sobre 

qualquer temática jurídica prevista na Carta Africana, assim como sobre toda e qualquer 

matéria de direitos humanos presente em outros tratados e instrumentos jurídicos 

internacionais. Para tanto, deverão os juízes justificar e embasar teoricamente suas 

posições, sendo cabível a existência de opiniões isoladas e divergentes entre os 

magistrados.   

 Poderão demandar opiniões consultivas perante a Corte os seguintes entes: os 

Estados-membros da União Africana, qualquer órgão da própria organização, bem como 

organizações africanas que sejam reconhecidas pela UA. Como a Comissão Africana 

também possui competência consultiva38, para que não houvesse conflito de 

competências ou mesmo dupla análise e interpretação de um mesmo questionamento, 

estabeleceu-se que a Corte não poderá analisar demandas consultivas que versem sobre 

conteúdo idêntico e/ou conexo àqueles que já estejam sendo tratados pela Comissão.  

 

3. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS 

Com o objetivo de assegurar a promoção e a proteção dos direitos humanos na 

África e com a intenção de possibilitar tanto à Comissão quanto à Corte o exercício de 

suas competências neste campo, a Carta Africana, em conjunto com seus Protocolos, 

estabeleceu mecanismos e procedimentos específicos de proteção. A seguir, serão 

tratadas, no contexto deste sistema regional, as possibilidades de ocorrência das 

seguintes demandas: demandas interestatais, demandas não-estatais, relatórios estatais e 

medidas provisionais.    

 

3.1 DEMANDAS INTERESTATAIS  

                                                 
37 Para estudo aprofundado ver BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. A Corte Internacional de Justiça e a 
construção do Direito Internacional. Belo Horizonte: O Lutador, 2005. pp. 179-188.  
38 Ver supra note 20.  
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No que concerne às demandas interestatais no âmbito do sistema regional 

africano de proteção aos direitos humanos, são possíveis as seguintes formas de atuação 

dos Estados: diretamente ao Estado que tenha aparentemente violado as disposições da 

Carta de Banjul, por meio de comunicação à Comissão e por demanda à Corte Africana 

de Direitos Humanos. 

No primeiro caso, um Estado adverte diretamente outro se considerar que há 

uma violação dos dispositivos da Carta de Banjul39. Para tanto, o requisito a ser 

cumprido é que haja “boas razões para crer” na violação. Não há, contudo, critérios 

objetivos, definidos pela Carta, a serem utilizados para caracterização do que sejam 

“boas razões”. Deve-se atentar para o fato de que tal comunicação precisará ser formal e 

escrita, endereçada não somente ao Estado destinatário, como também ao Secretário-

Geral da UA e ao Presidente da Comissão. A partir da data de recepção da 

comunicação, é contado um prazo de três meses, em que o Estado destinatário facultará 

ao Estado que endereçou a comunicação explicações ou declarações escritas que 

elucidem a questão em debate. A idéia central desta forma de demanda interestatal é que 

a questão se resolva entre as partes, por meio de um processo de conciliação. Se isto não 

ocorrer em um prazo de três meses, contados da data da recepção pelo Estado 

destinatário da comunicação, qualquer um dos Estados envolvidos tem o direito de 

submeter a questão à Comissão mediante notificação endereçada ao seu Presidente, ao 

outro Estado interessado e ao Secretário-Geral da UA40. 

A segunda possibilidade de demanda interestatal à Comissão em muito se 

assemelha a mecanismos desenvolvidos nos demais sistemas regionais de proteção aos 

direitos humanos existentes. Tais demandas podem ser feitas, assim como as anteriores, 

quando um Estado considera que outro, de alguma forma violou dispositivo da Carta de 

Banjul. Neste caso, o Estado que denuncia deve fazer uma petição dirigida tanto à 

Comissão, na figura de seu presidente e ao Secretário Geral da União Africana quanto 

ao Estado denunciado41. Para que haja uma deliberação da Comissão acerca da questão 

levantada, devem ter sido esgotados os recursos internos para a solução da demanda ou 

deve ter havido um prolongamento anormal no andamento do processo que busque tal 

                                                 
39 Artigo 47 da Carta Africana. 
40 Artigo 48 da Carta Africana. 
41 Artigo 49 da Carta Africana. 

6925



solução42. A Comissão deverá atuar por meio da investigação e da conciliação, 

buscando uma solução pacífica ao conflito suscitado. Neste ínterim, à Comissão deverá 

ser concedido amplo acesso às informações relativas ao caso. Para tanto, os Estados 

partes devem colaborar prestando os dados necessários. Ao fim deste processo, será 

redigido um relatório pela Comissão, o qual é enviado aos Estados interessados e 

comunicado à Assembléia dos Chefes de Estado e de Governo da UA43. A Comissão 

fará à Assembléia as recomendações que considerar necessárias. 

 A partir da criação da Corte Africana de Direitos Humanos, as demandas estatais 

ganharam um novo âmbito no sistema regional de proteção. A Corte tem competência 

para julgar casos levados por Estados-parte que tenham submetido casos à Comissão, ou 

que tenham sido levados a ela, assim como Estados-parte cujo cidadão tenha sofrido 

uma violação de direito contido na Carta de Banjul. Além destes, os Estados 

interessados em determinada demanda podem requerer permissão para participar de um 

processo que esteja sob análise da Corte.   

 

3.2 DEMANDAS NÃO-ESTATAIS 

A Carta de Banjul traz em seu texto permissão para que atores não-estatais 

demandem a Comissão. O sistema de reclamações particulares de proteção regional do 

continente africano é baseado na primeira versão da Resolução 1503 do ECOSOC44, 

que regula a admissão das comunicações de violações de direitos humanos e liberdades 

fundamentais argüidas no âmbito da instituição.    

 De acordo com a Carta, “antes de cada sessão, o secretário da Comissão 

estabelece a lista das comunicações que não emanam dos Estados-parte”45. O 

dispositivo é, portanto, bastante amplo, e desta forma tem sido interpretado pela própria 

Comissão, que permite demandas de indivíduos, grupos de indivíduos e organizações 

não-governamentais. A partir da comunicação, a Comissão decide, por maioria de 

votos, se deve apreciar ou não a demanda46. Para que sejam examinadas, as 

comunicações devem preencher alguns requisitos formais47, quais sejam: indicar a 

                                                 
42 Artigo 50 da Carta Africana. 
43 Artigo 52, Carta Africana. 
44 Reformado em 2000, durante a 56ª da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 
45 Artigo 55, 1 Carta Africana. 
46 Artigo 55, 2 Carta Africana. 
47 Artigo 56 Carta Africana. 
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identidade do autor da demanda; ser compatível com a Carta da Organização da 

Unidade Africana ou com a Carta de Banjul; não conter insultos ou termos ultrajantes 

para com o Estado impugnado, suas instituições ou à UA. Além disso, a demanda não 

pode se limitar a repetir notícias já difundidas pela mídia. Com relação ao seu aspecto 

temporal, ela deve ser posterior ao esgotamento dos recursos internos e, ainda, deve ser 

introduzida em um prazo razoável após o esgotamento dos recursos internos. 

Finalmente, não pode a demanda ser relacionada a casos que tenham sido resolvidos em 

conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas, da Carta da Unidade 

Africana ou da Carta de Banjul. É de extrema importância que o Estado interessado na 

demanda não-estatal seja comunicado acerca da existência desta antes de qualquer 

apreciação de mérito48.   

O artigo 58 da Carta de Banjul traz uma relevante limitação material para as 

demandas não-estatais, a qual tem sido objeto de críticas pela doutrina. De acordo com 

este dispositivo, a Comissão deve chamar a atenção da Conferência dos Chefes de 

Estado e de Governo sobre situações que revelem a existência de um possível “conjunto 

de violações graves ou maciças dos direitos humanos e dos povos”. Em tese, portanto, 

casos que não possam ser considerados como violações graves ou maciças dos direitos 

humanos e dos povos não poderão ser reconhecidos pela Comissão. Isto leva a crer que, 

no âmbito das demandas não-estatais, a Carta não se preceitua pela proteção ao 

indivíduo, colocando como objetivo a necessidade de proteção à coletividade.  

Nestes casos, em que há indícios de violações graves ou maciças contra os 

direitos humanos e dos povos, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo pode 

solicitar à Comissão que elabore um estudo acerca da situação. Se for constatada 

urgência na demanda, a Comissão deve comunicar ao Presidente da Conferência dos 

Chefes de Estado e de Governo e este poderá solicitar um estudo aprofundado do caso. 

As demandas não-estatais são mantidas confidenciais até que a Conferência dos 

Chefes de Estado e de Governo decida torná-las públicas49. Contudo, após decisão da 

Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, o relatório é devidamente publicado. 

Da mesma forma, o relatório de atividades da Comissão é publicado após exame da 

Conferência. 

                                                 
48 Artigo 57 Carta Africana. 
49 Artigo 59 Carta Africana. 
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Também com relação às demandas não-estatais, a Corte Africana traz progressos 

para o sistema regional de proteção aos direitos humanos. De acordo com o artigo 5 do 

Protocolo que cria a Corte, a instituição deve permitir que organizações não-

governamentais consideradas relevantes participem com o status de observadoras. No 

mesmo dispositivo, institui o documento legal que indivíduos poderão impetrar ações 

diretamente perante a Corte, desde que o Estado que ratifique o Protocolo declare que 

aceita tal competência da instituição. Portanto, um indivíduo pode demandar 

diretamente na Corte Africana somente se o fizer contra um Estado que acolha 

expressamente esta cláusula, o que pode ocorrer tanto no momento da ratificação quanto 

posteriormente a ela50. 

 

3.3 RELATÓRIOS ESTATAIS  

 Os relatórios estatais são previstos pela Carta Africana em seu artigo 62. De 

acordo com este dispositivo, é dever dos Estados signatários da Carta apresentar, a cada 

dois anos, um relatório que verse sobre as medidas legislativas ou de outra ordem que 

tenham sido tomadas com o objetivo de proteger direitos e liberdades que sejam 

reconhecidos e garantidos pelo documento. 

 A idéia central dos relatórios estatais é garantir que a Comissão esteja sempre a 

par do que se passa em relação às possíveis violações de direitos humanos no 

continente, com objetivo de avaliar e aperfeiçoar as práticas administrativas e os 

instrumentos legais existentes nesta matéria. Os procedimentos a serem seguidos na 

apresentação dos relatórios são descritos pelo Regulamento da Comissão Africana. 

Assim, os relatórios devem ser encaminhados para o Secretariado administrativo da 

Comissão e este se encarrega da distribuição aos demais membros e às instituições que 

tratem de questões relativas aos direitos e liberdades dispostos na Carta51. Após uma 

análise dos relatórios, que ocorre em sessão aberta, com participação de representantes 

de Estados, organizações não-governamentais e outros convidados52, o Estado 

envolvido na questão é comunicado sobre a avaliação. Duas são as possibilidades de 

procedimento a partir daí. Caso entenda que há algum tipo de violação cometida à Carta 

de Banjul, a Comissão pode requerer informações adicionais, com prazo para serrem 

                                                 
50 Artigo 34 do Protocolo à Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. 
51 Artigo 82 do Regulamento da Comissão Africana. 
52 Artigo 83 do Regulamento da Comissão Africana. 
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devidamente esclarecidas53. Se se conclui que o Estado tem cumprido devidamente com 

suas obrigações em relação aos direitos e liberdades previstos na Carta Africana, a 

Comissão faz as considerações de ordem geral54.   

 O sistema dos relatórios estatais que objetiva a proteção aos direitos humanos na 

África padece de um sério problema. Trata-se do fato de nem todos os signatários da 

Carta Africana levarem realmente a sério a necessidade de que eles sejam concluídos e 

entregues de acordo com os prazos estabelecidos pela Comissão. A questão tem sido 

debatida e já houve considerável avanço, apesar de permanecer grave, como mostram os 

números: em 1991, sete Estados apresentaram os relatórios, em 2003, cerca de vinte 

Estados, dos cinqüenta e três que aderiram à Carta, constavam na lista dos que não tem 

apresentado relatórios estatais periodicamente. 

 Além da tentativa de tornar mais constante o envolvimento dos Estados na 

feitura dos relatórios, também se buscou que a supervisão feita a partir destes relatórios 

fosse mais eficaz, por meio de visitas in loco55. Constatada a possibilidade de uma 

violação grave dos direitos e liberdades assegurados pela Carta Africana, um grupo 

designado pela Comissão vai até o país em questão para fazer investigações e a partir 

dela faz relatórios sobre a situação em análise, o que busca complementar o 

procedimento dos relatórios estatais.    

 

3.4 MEDIDAS PROVISIONAIS  

As medidas provisionais são aquelas tomadas quando a vida e a integridade 

física de um indivíduo podem estar ameaçadas. Neste caso, busca-se evitar que um mal 

irreparável possa ocorrer. Tanto a Comissão, por meio de seu Regulamento, quanto o 

Protocolo que institui a Corte Africana atentam para a necessidade de serem 

empregadas medidas provisionais em casos de gravidade e urgência56. 

O fato de o instituto das medidas provisionais ser permitido no sistema africano 

de proteção aos Direitos Humanos demonstra claramente a função preventiva que tanto 

a Comissão quanto a Corte exercem. Se utilizadas de forma efetiva, as medidas 

                                                 
53 Artigo 85,2 do Regulamento da Comissão Africana. 
54 Artigo 85,3 do Regulamento da Comissão Africana. 
55 CANÇADO TRINDADE, p. 212 
56 Artigo 111 do Regulamento da Comissão Africana e 27 do Protocolo à Carta Africana de Direitos 
Humanos e dos Povos. 
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provisionais podem ser um importante instrumento para a consecução da proteção dos 

Direitos Humanos no continente africano. 

 

4. A CORTE AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS E A 

CORTE AFRICANA DE JUSTIÇA  

A Corte Africana de Justiça foi criada por meio de um Protocolo, adotado em 

Maputo, em 2003, com o objetivo de ser o órgão judicial da União Africana. De acordo 

com seu documento constitutivo, ela deverá ter onze juízes eleitos57, imparciais e 

independentes, que sejam nacionais dos Estados-parte. A competência58 da Corte de 

Justiça é ampla e abrange a interpretação do Ato Constitutivo da União Africana, a 

interpretação, aplicação e validade dos tratados concluídos no âmbito da União 

Africana, assim como dos instrumentos legais a ela relacionados. Também faz parte da 

competência da Corte Africana de Justiça, decidir sobre questões de Direito 

Internacional, sobre decisões, regulamentos e diretrizes dos órgãos da União, sobre 

matéria relacionada aos acordos entre Estados-parte ou entre eles e a União, assim como 

sobre a existência de um fato que constitua quebra de contrato ou surgimento de uma 

obrigação para o Estado-parte ou para a União. Da mesma forma, a Corte de Justiça é 

competente para decidir sobre a natureza ou a extensão da reparação a ser feita por 

quebra de uma obrigação.   

  O ponto central para existência da Corte de Justiça é, portanto, garantir a 

efetividade e a evolução de um sistema judicial no seio da União Africana que sirva 

como fator de aprofundamento e amadurecimento da própria União. Contudo, o 

Protocolo ainda não conta com o número necessário de ratificações para entrar em 

vigor59. Um dos motivos para esta situação é o fato não serem claramente estabelecidos 

os limites de competência entre a Corte Africana de Justiça e a Corte Africana de 

Direitos Humanos, que entrou em vigor em 2003. Estuda-se, por isto, a possibilidade de 

uma fusão institucional entre as duas Cortes60. Teria-se, desse modo, um único órgão 

judicial dentro da União Africana, qual seria, a Corte Africana de Justiça e Direitos 

Humanos.  

                                                 
57 Artigo 3 do Protocolo da Corte de Justiça da União Africana. 
58 Artigo 19 do Protocolo da Corte de Justiça da União Africana. 
59 É necessário que quinze Estados ratifiquem o Protocolo para que a Corte de Justiça passe a vigorar.  
60 Para maiores informaçãoes sobre a possível junção entre as Cortes ver African International Courts and 
Tribunals em: http://www.aict-ctia.org/ . 
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 De acordo com as negociações que vêem ocorrendo no âmbito da União 

Africana, o órgão resultante da fusão das Cortes seria dividido em duas seções, uma 

para assuntos gerais e outra para cuidar da proteção aos Direitos Humanos. Por um lado, 

isto provavelmente significaria um atraso na operacionalização da Corte Africana de 

Direitos Humanos. Por outro, a diminuição dos custos conseqüente da junção entre os 

órgãos jurisdicionais poderia significar uma maior efetividade e agilidade no que 

concerne às demandas levadas a juízo. Além disto, os conflitos existentes devido a 

questão de competência de cada Corte seria bastante mitigado.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O sistema africano de proteção aos Direitos Humanos se desenvolveu 

tardiamente em relação aos sistemas europeu e americano, como conseqüência da 

própria história de colonização e subjugação pela qual passou o continente. Se por um 

lado este fato pode ser percebido, isto é, de que há ainda um vasto caminho a ser 

percorrido para a efetiva proteção dos direitos e liberdades na África, por outro, é 

preciso reconhecer que houve, nos últimos anos, grandes avanços neste âmbito. 

Avanços estes que levam em consideração a influência das tradições africanas, 

buscando equacionar as peculiaridades locais com o que há de efetivo para a proteção 

de direitos humanos em outros sistemas regionais. 

 A não-existência de uma cláusula derrogatória de certos direitos em caso de 

situações de exceção, como previsto nas respectivas Convenções Européia e Americana, 

e a possibilidade de que indivíduos recorram diretamente à Corte Africana de Direitos 

Humanos são exemplos importantes que demonstram como a África tem se preocupado 

em criar respaldo legal para o fim das atrocidades a muito cometidas contra seres 

humanos no continente, bem como para a punição dos perpetradores destas violações.  
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A OMISSÃO INCONSTITUCIONAL INVIABILIZADORA DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS:  

LIMITES E POSSIBILIDADES PARA O CONTROLE JUDICIAL 

 

Luciane Moessa de Souza*

 

RESUMO 

O presente trabalho versa sobre os limites e possibilidades de um controle judicial da 

omissão inconstitucional que inviabilize o exercício de direitos fundamentais. Procura-

se demonstrar o caráter ideológico das teorias que defendem o reduzido grau de eficácia 

dos direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais, se comparados aos direitos 

civis e políticos, seja em razão da inegável interdependência entre os direitos 

fundamentais, seja porque o grau de relevância de cada categoria de direitos varia 

conforme a classe social a que pertença o indivíduo. Busca-se ainda comprovar que a 

teoria da reserva do possível, que se sustenta na inércia do Estado em exercer ou 

ampliar seu poder de tributar, não pode ser utilizada para fazer prevalecer direitos 

meramente patrimoniais em face de direitos autenticamente fundamentais, de modo a 

cercear a tutela destes últimos em juízo. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

OMISSÃO INCONSTITUCIONAL; DIREITOS FUNDAMENTAIS; ACESSO À 

JUSTIÇA; RESERVA DO POSSÍVEL 

 

ABSTRACT 

This paper brings a reflection on the limits and possibilities of the judicial control of the 

unconstitutional omission that is an obstacle to the exercise of fundamental rights.  It 

aims to demonstrate the ideological character of the theories that state the reduced 

efficacy of the economic, social and cultural rights, when compared to the civil and 
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political rights, due not only the interdependence among all the basic rights, but also 

because the degree of relevance of each cathegory of rights varies according to the 

social class of the individual.  It also aims to prove that the theory of the “reserve of the 

possible”, based in the inertia of the State in exercising its power of charging taxes, 

cannot be used to make mere patrimonial rights prevail over authentical basic rights, in 

such a way these ones could not be guaranteed by the courts. 

 

KEY-WORDS 

UNCONSTITUTIONAL OMISSION; BASIC RIGHTS; ACESS TO COURTS; 

RESERVE OF THE POSSIBLE 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Os Estados que possuem Constituições dirigentes, analíticas, compromissórias – 

como é a Constituição brasileira de 1988 e como são a generalidade das Constituições 

ocidentais do século XX , têm se deparado, freqüentemente, com questões atinentes ao 

que a doutrina vem denominando de omissão inconstitucional.  Tais Cartas Magnas 

estabelecem objetivos para o Poder Público, voltados à garantia de direitos 

fundamentais, de modo a concretizar a chamada “igualdade de oportunidades”, missão 

última do Estado Social de Direito, Estado Democrático de Direito ou, ainda, Estado 

Constitucional de Direito, de modo que os Estados por elas estruturados estão 

juridicamente obrigados a exercer seus poderes-deveres com o escopo de atingir tais 

objetivos. 

 

Se dispomos, assim, de um texto constitucional que busca dirigir nossa vida 

econômica e social com o claro objetivo de atingir um equilíbrio que se reconhece 

inexistente, atribuindo aos Poderes Públicos tarefas para este fim , basicamente através 

da universalização de direitos que se reconhece como decorrentes da dignidade da 

pessoa humana , são inevitáveis os problemas atinentes à sua efetivação, já que se trata 

de um compromisso coletivo (mas não consensual, não unânime) pela transformação de 

uma realidade sócio-econômica injusta e concentradora de rendas e benefícios que tem 
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raízes seculares.   

 

Para que o projeto constitucional alcance, assim, o seu grau máximo de 

efetividade, é imprescindível a atuação dos três poderes – sendo que, em primeiro 

lugar, deve acontecer a atuação do Poder Legislativo, ao detalhar por via da legislação a 

vontade constitucional; e, em seguida, deve o Poder Executivo dar cumprimento à 

referida legislação . Quanto ao papel do Judiciário, ainda não estão completamente 

delineados os limites da sua atuação na efetivação da Constituição, mas a concepção 

aqui defendida é a de que, em que pese este ter um papel subsidiário na realização das 

normas constitucionais, falhando qualquer dos outros dois Poderes (por ação ou por 

omissão), a jurisdição constitucional – no Brasil reconhecida a toda a magistratura – tem 

o poder-dever de atuar para fazer valer a ordem constitucional violada .  

 

Quando o Poder Executivo não cumpre os seus deveres estatuídos em lei, há 

muito se admite a necessidade e conveniência da atuação do Poder Judiciário – aí entra 

o já tradicional controle jurisdicional da atividade administrativa, mormente quando ela 

se manifesta por uma ação positiva que afronte a previsão legal, mas também por 

omitir-se o administrador na realização dos deveres previstos em lei – sendo que já 

ficou consagrado que o dogma da separação dos poderes deve ceder ante à necessidade 

de império do Direito.   

 

Quando, porém, é o Poder Legislativo que atua contrariamente à Constituição, 

muito embora hoje seja visto com bastante naturalidade o controle judicial da 

constitucionalidade das leis – vale dizer, da atuação positiva do legislador que contrarie 

a Constituição – ainda não estão pacificadas a doutrina e a jurisprudência quanto às 

possibilidades de realização de um controle judicial da omissão legislativa que 

afronte a Constituição. 

 

 O primeiro problema que se apresenta, portanto, diz respeito à caracterização da 

omissão inconstitucional.  Isto porque, a princípio, toda norma constitucional admite 

regulamentação, ou seja, detalhamento de seu sentido, pelo legislador 
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infraconstitucional, a fim de facilitar a sua aplicação.  Não é sempre, contudo, que esta 

regulamentação é exigida – seja expressa, seja implicitamente – pelo texto 

constitucional, pois diversas normas constitucionais, como se sabe, são dotadas de 

aplicabilidade imediata, o que não impede que, eventualmente, venham a ser objeto de 

posterior regulamentação.   

  

 Importa, pois, salientar que a omissão do legislador consiste numa 

inconstitucionalidade apenas e tão somente quando a falta de regulamentação 

constituir um embaraço à plena aplicabilidade da norma constitucional.  Além 

disso, é forçoso reconhecer que o problema da não regulamentação de normas 

constitucionais que consagram direitos fundamentais se afigura bem mais grave do que 

a não regulamentação de normas constitucionais que digam respeito – ao menos 

diretamente – apenas à estruturação e funcionamento do Estado. 

 

 Além disso, a violação do comando constitucional pode derivar, evidentemente, 

de uma omissão não do Poder Legislativo, mas do Poder Executivo, que deixa de incluir 

no projeto de lei orçamentária os recursos necessários para implementar um direito 

fundamental ou deixa de realizar os gastos previstos na lei orçamentária, ou deixa de 

elaborar o programa necessário para concretizar determinada tarefa constitucional, não 

realiza o concurso para contratar servidores públicos ou não encaminha o projeto de lei 

para criar cargos públicos, não faz a licitação para realizar a obra ou adquirir os 

produtos e serviços necessários, não arrecada os tributos previstos em lei, não propõe a 

criação dos tributos necessários para desempenhar suas funções, enfim, deixa de utilizar 

suas competências, seus poderes-deveres a fim de adimplir suas missões 

constitucionalmente estabelecidas. 

 

 Parece impensável que ao crescimento das tarefas dos Poderes Executivo e 

Legislativo no Estado de Bem Estar Social não corresponda o indispensável 

fortalecimento do controle sobre as atividades (e omissões) de legisladores e 

administradores, a ser exercido, evidentemente, por aquele que está encarregado de 

zelar pela preservação dos valores permanentes escolhidos por cada sociedade para 
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figurar em sua Lei Maior: o Poder Judiciário . Assim, a implementação dos direitos 

fundamentais, que são ao mesmo tempo limites e fins do Estado Democrático de 

Direito, não se faz sem participação social, nem sem a atuação daquele que tem como 

sua mais relevante missão institucional assegurar a observância do texto constitucional. 

 

II. A  JUSTICIABILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: DISTINÇÃO 

ENTRE ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

 Recentemente, vem sendo defendida a possibilidade de um controle difuso e 

concreto da omissão inconstitucional, mediante o qual o órgão julgador aplicaria 

diretamente ao caso trazido à sua apreciação a norma constitucional carente de 

regulamentação, desde que ela envolva um direito fundamental , a partir de uma análise 

das circunstâncias envolvidas e utilizando-se da teoria dos princípios constitucionais . 

 

 Esta possibilidade, se se afigura sem muita dificuldade no caso do aspecto 

negativo dos direitos fundamentais – não apenas dos clássicos, chamados por Bobbio de 

direitos de primeira geração , por ROBERT ALEXY de “direitos de defesa” e por 

JELLINEK de “direitos negativos”, pois os direitos de segunda e terceira gerações 

também podem ser violados por ações inconstitucionais –, encontra diversos obstáculos 

teóricos e fáticos a dificultar sua realização no caso do aspecto positivo dos direitos 

fundamentais – qualquer um deles, não apenas os assim chamados direitos a 

prestações, os direitos sociais, econômicos e culturais ou a categoria dos direitos 

prestacionais em sentido estrito, definidos por ALEXY como aqueles cuja realização 

se pode, mediante pagamento, obter de particulares, se houver a disponibilidade de 

oferta e se se dispuser dos recursos necessários para tanto (1993:482). Como bem 

resume ANA PAULA DE BARCELLOS, “as ações estatais capazes de realizar os 

direitos fundamentais em questão envolvem, em última análise, decisões acerca do 

dispêndio de recursos públicos.” (2006:10) 

 

Abordemos com mais vagar este aspecto, já que muito do que se tem escrito a 

respeito passa por uma suposta distinção de regime jurídico, no que diz respeito à 
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eficácia ou à justiciabilidade, entre os direitos de primeira geração (direitos civis e 

políticos) e os direitos de segunda e terceira gerações, consistentes, a grosso modo, nos 

direitos sociais, econômicos e culturais. 

 

Esta teoria sustenta, basicamente, que os direitos civis e políticos, por exigirem 

apenas uma abstenção por parte do Estado, seriam direitos sem custos e, portanto, sua 

sindicabilidade em juízo seria ilimitada, ao passo que os direitos sociais, econômicos e 

culturais seriam direitos que exigiriam sempre um dever de agir por parte do Estado, 

que para garanti-los, portanto, deveria dispender recursos com a organização dos 

serviços públicos necessários. 

 

Existem vários equívocos nesta visão. O primeiro deles está em que o único 

destinatário dos direitos fundamentais seria o Estado.  Como se sabe, os direitos 

fundamentais são universais em seu pólo ativo, isto é, quanto à sua titularidade.  Não se 

costuma lembrar, todavia, que, embora não exista um dever universal concernente à sua 

proteção, garantia e promoção (deste dever, efetivamente, o único titular é o Estado), 

também são universais no pólo passivo, no que concerne ao dever de respeito a estes 

direitos, isto é, tampouco os particulares podem afrontar os direitos fundamentais uns 

dos outros – este, aliás, o problema fundamental da colisão entre direitos fundamentais.  

É o que tem sido chamado de “eficácia horizontal dos direitos fundamentais”, ou seja, a 

obrigatoriedade de respeitá-los, de não violá-los, que existe por parte de todas as 

pessoas físicas e jurídicas. 

 

Pois bem.  Reconhecendo-se que existe o dever de respeito a todos os direitos 

fundamentais também por parte dos particulares, é forçoso reconhecer a possibilidade 

fática de sua violação.  Por conta da possibilidade real de violação de direitos 

fundamentais por outros particulares, o Estado tem a necessidade de montar todo um 

aparato voltado para a garantia do seu cumprimento.  Aí entram os chamados “deveres 

de proteção” que o Estado possui em relação a todos os direitos fundamentais, 

consubstanciado na obrigatoriedade de construir todo um aparato fiscalizatório para 

evitar sua violação, assim como um aparato repressivo para sancioná-la. E aí se incluem 
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desde órgãos executivos de fiscalização (no Brasil, por exemplo, o Ministério do 

Trabalho, no que diz respeito aos direitos previstos no art. 7º. da Constituição Federal, e 

os órgãos de segurança pública, cujas atribuições incluem a proteção de diversos 

direitos fundamentais, como a vida, a honra, a integridade física, etc.) até o próprio 

Poder Judiciário (o qual, evidentemente, não tem esta como sua função exclusiva, já que 

julga também conflitos envolvendo o Poder Público e, da mesma forma, conflitos que 

não envolvem direitos fundamentais), para aplicar sanções penais ou rever sanções 

administrativas.  

 

Evidentemente, a implementação destes deveres de proteção tem custos – e estes 

não são, de modo algum, insignificantes ou sequer inferiores aos custos de 

implementação dos direitos prestacionais, como demonstram SUNSTEIN e HOLMES 

em seu levantamento sobre os gastos do governo americano na proteção de diversos 

direitos fundamentais, que consta no anexo à obra The cost of rights. Ademais, como 

ressalta CLÈMERSON CLÈVE, “a Constituição Federal de 88 não autoriza, em 

virtude de disposição expressa, nenhuma distinção de regime entre os direitos sociais e 

os direitos, garantias e liberdades, como acontece, por exemplo na Constituição 

portuguesa.” (2003:295) 

 

 Os professores e pesquisadores argentinos VÍCTOR ABRAMOVICH e 

CHRISTIAN COURTIS, que realizaram extensa pesquisa sobre o tema no direito 

comparado, situam muito bem a questão: 

la estructura de los derechos civiles e políticos puede ser caracterizada como un 

complejo de obligaciones negativas y positivas de parte del Estado: obligación de 

abstenerse de actuar em ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a efectos de 

garantizar el goce de la autonomía individual e impedir su afectación por otros 

particulares. (...) 

los derechos econômicos, sociales y culturales también pueden ser caracterizados como 

un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado, aunque en este 

caso las obligaciones positivas revistan uma importancia simbólica mayor para 

identificarlos. (2004:24-25) 
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E demonstram que, assim como os direitos de primeira geração têm aspectos 

positivos, do mesmo modo os direitos de segunda geração têm aspectos negativos: “el 

derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el derecho a la 

educación supone la obligación de no empeorar la educación; el derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano implica la obligación de no destruir el medio 

ambiente.” (2004:25) 

 

 Assim, concluem eles: “las diferencias entre derechos civiles y políticos y 

derechos económicos, sociales y culturales son diferencias de grado, más que 

diferencias sustanciales.” (2004:25), de modo que nada justifica um tratamento 

diferenciado quanto à justiciabilidade baseado apenas no conteúdo do direito. 

 

 No mesmo sentido as lições de MIGUEL CARBONELL, desmascarando as 

supostas diferenças estruturais entre os direitos individuais (civis e políticos) e os 

sociais: “solamente los derechos sociales requieren de la expedición de leyes 

secundarias que los detallen?, no pasa lo mismo con la libertad de expresión a través 

de la tutela penal del honor y la regulación del secreto profesional?, no requieren de 

leyes secundarias la libertad de trabajo, la libertad de educación, la libertad de 

imprenta, la libertad de asociación, la libertad religiosa o el principio de no 

discriminación?”  

 

 SUNSTEIN e HOLMES denunciam o caráter ideológico desta visão de que os 

direitos civis e políticos seriam “gratuitos”, ao passo que os direitos sociais, econômicos 

e culturais seriam os únicos a pesar sobre o bolso dos contribuintes: 

Muitos conservadores agarram-se instintivamente a uma abordagem da proteção dos 

assim chamados direitos negativos de propriedade e contrato que seja cega aos custos, 

porque evidenciá-la abalaria a ficção liberal de que os indivíduos que exercitam os seus 

direitos, no sentido clássico do século XVIII, estão apenas lidando com seus próprios 

negócios, de forma imaculada e independente da comunidade de contribuintes.  Os 

custos para os cofres públicos dos direitos relacionados ao Estado Liberal mostram, 
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entre outras coisas, que o ‘lucro privado’, tal como o conhecemos, existe apenas graças 

às instituições governamentais.  Aqueles que atacam os programas de bem-estar social a 

princípio deveriam ser encorajados a encarar o óbvio – nomeadamente, que a definição, 

proteção e fiscalização da propriedade privada é um serviço público desenvolvido 

unicamente para aqueles que atualmente são proprietários, às custas de recursos de 

todos os contribuintes. (1999:29)  

 

 Fica evidente, pois, que determinados direitos fundamentais acabam revelando 

caráter nitidamente classista, ou seja, possuem como destinatários potenciais classes 

sociais bastante distintas.  Por exemplo, o direito à moradia ou à educação, para as 

classes mais desfavorecidas, se não forem garantidos pelo Estado, simplesmente não 

serão usufruídos pelas pessoas que estão nessa condição.  Já o direito à inviolabilidade 

das comunicações, o direito a não ter sua propriedade confiscada ou o direito à 

inviolabilidade domiciliar adquirem relevância muito maior para os detentores de 

significativo patrimônio e de informações estratégicas, isto é, os integrantes das classes 

sociais mais abastadas. 

 

 É necessário ainda ressaltar, em definitivo, que, na distribuição de recursos 

públicos escassos, o aparato estatal como um todo tem, muitas vezes, privilegiado a 

proteção de direitos de cunho não fundamental ou ainda de direitos fundamentais que 

são inacessíveis para a maior parte da população, em detrimento da universalização de 

direitos concernentes ao mínimo existencial.  

 

III. A QUESTÃO DA INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS DIREITOS 

HUMANOS E OS POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

 A relevância da proteção dos direitos que ficaram conhecidos como de primeira 

geração é inegável, já que a defesa da liberdade está voltada a propiciar, em última 

instância, a garantia de realização do potencial de cada ser humano. 
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 Todavia, há muito se reconhece que a garantia da liberdade é mera ficção se não 

for assegurado a todos um mínimo de igualdade, a famosa “igualdade de 

oportunidades”, pela qual todo ser humano tenha suas necessidades básicas garantidas. 

Dessa idéia-chave, carregada de inegável veracidade, decorreu a formulação, na 

doutrina internacionalista, do princípio da indivisibilidade ou da interdependência 

entre os direitos humanos, princípio que ainda não foi devidamente assimilado pela 

doutrina constitucional que se debruça sobre o tema da proteção dos direitos 

fundamentais, com raríssimas exceções. 

 

 A realização dos direitos relacionados ao valor igualdade é, assim, pré-condição 

para o desfrute dos direitos concernentes à liberdade .  Poderíamos até dizer que se trata 

de direitos instrumentais em relação aos primeiros.  O mestre FERRAJOLI discorre 

com precisão a respeito: “las garantías de los derechos de libertad (o ‘derechos de’) 

aseguran la igualdad formal o política. Las garantías de los derechos sociales (o 

‘derechos a’) posibilitan la igualdad sustancial”.  Assim, para o jurista italiano, “los 

derechos del primer tipo son derechos a la diferencia, es decir, a ser uno mismo y a 

seguir siendo personas diferentes de las demás; los del segundo son derechos a la 

compensación de las desigualdades” (1995:907).  Em suma, “el derecho a la igualdad 

puede ser concebido, en efecto, como um meta-derecho tanto con respecto a la libertad 

asegurada por los derechos de libertad como a la fraternidad prometida com los 

derechos sociales.” (1995:908)  

 

 Por outro lado, os recursos financeiros para a realização de tais direitos provêm 

da tributação e esta – que constitui evidente limitação ao direito de propriedade – incide 

em maior grau justamente sobre os bens e rendas daqueles que não dependem do Poder 

Público para usufruir de tais direitos.  Ressalta, assim, já num primeiro momento, o 

conflito entre  direitos de propriedade e os direitos fundamentais a prestações.  

Aparentemente teríamos aqui um conflito entre direitos fundamentais.   

 

 Entretanto, veremos que, à luz da teoria garantista de LUIGI FERRAJOLI, o 

direito de propriedade, ainda que incluído no catálogo de direitos fundamentais, quando 
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entendido com referência a (um) bem(ns) concreto(s), não se tipifica como um direito 

fundamental. Ressalta ele: “Es del todo evidente la diversidad entre las diferencias de 

identidad tuteladas por los derechos fundamentales y las desigualdades jurídicas 

expresadas por las situaciones” (1995:910) . Direitos fundamentais, para ele, podem ser 

definidos como “aquellos derechos cuya garantía es igualmente necesaria para 

satisfacer el valor de las personas y para realizar su igualdad.” (1995:908)  Os direitos 

de propriedade podem, isto sim, ser definidos como direitos subjetivos, mas jamais 

como direitos fundamentais, já que são evidentemente disponíveis, negociáveis, o que 

por si só já os distingue dos direitos fundamentais. Direito fundamental é, isto sim, o 

direito à propriedade. 

 

 Assim, o que teremos, em realidade, é um conflito fático entre os comandos 

constitucionais que determinam a universalização de determinados direitos (as 

normas definidoras de direitos fundamentais), e a necessidade, não enfrentada de 

modo satisfatório pelos Poderes Executivo e Legislativo, de obter recursos suficientes 

para esse fim.  Essa obtenção de recursos, por evidente, se faz mediante a tributação, 

afetando, portanto, os direitos (não fundamentais) dos proprietários ou, melhor 

dizendo, o seu patrimônio, já que inexiste direito a não ser tributado , havendo 

apenas direito fundamental a ser tributado com respeito às garantias constitucionais 

(princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da anterioridade, da vedação do 

confisco, etc). Este tema voltará a ser abordado no item VI. 

  

 A diferença que ocorre quanto à justiticiabilidade é que, no que diz respeito ao 

aspecto positivo dos direitos fundamentais – e isto vale, ressalte-se uma vez mais, 

para todos os direitos fundamentais, não apenas os direitos sociais –, poderão colocar-

se limites à atuação do Poder Judiciário, pois, como reconhecem COURTIS e 

ABRAMOVICH – e a doutrina é uníssona a respeito –, “el Poder Judicial no puede 

sustituir al Poder Legislativo y al Ejecutivo en la formulación de políticas sociales, 

tanto menos si se trata de políticas de gran escala o de largo alcance 

temporal.”(2004:13)  Neste passo, parece-nos que o Judiciário ficará adstrito à 

imposição de sanções para o Poder Público em caso de persistência da omissão . 
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 O ilustre constitucionalista paranaense CLÈMERSON CLÈVE compartilha 

deste posicionamento, ao defender semelhante atuação sancionadora, corretiva para o 

Judiciário: “é possível, pelo menos, por meio de vários mecanismos, inclusive a 

imposição de multas, nos termos do que dispõe o art. 14 do CPC, para os agentes 

públicos e não para o Estado, obrigar as autoridades a encaminhar as propostas 

legislativas e administrativas (especialmente no campo orçamentário) necessárias para 

a satisfação desses direitos.” (2003:299) 

 

 Ademais, o problema da limitação de recursos existe, verdadeiramente – muito 

embora, como vimos, não seja algo exclusivo dos direitos fundamentais prestacionais –  

e deverá ser tido em conta pelo Poder Judiciário, ao menos no que diz respeito ao prazo 

para a implementação de direitos fundamentais. Esta questão, que será abordada mais 

adiante, foi denominada pela jurisprudência da Corte Constitucional alemã de “reserva 

do possível” e vem sendo muito invocada pelo Poder Público quando vê sua omissão 

questionada em juízo no Brasil. 

 

  É fundamental, todavia, reconhecer que a “reserva do possível” jamais poderá 

funcionar como limite absoluto para a concretização de direitos fundamentais 

prestacionais, eis que, como já escrevemos em outra ocasião,  

o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, reconhecido não apenas pelos 

estudiosos de direito internacional [Nota no texto original:Neste sentido, destaca-se na 

doutrina brasileira Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos 

direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, pp. 41-43.], mas 

consagrado em pactos internacionais ratificados pelo Brasil [Nota no texto original: Um 

exemplo é o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 

matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), o qual 

afirma em seu preâmbulo: “Considerando a estreita relação que existe entre a vigência 

dos direitos econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, por motivo 

de as diferentes categorias de direito constituírem um todo indissolúvel que tem sua 

base no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, razão pela qual exigem tutela 

e promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua plena vigência, sem que 
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jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da observação de outros”.  Mais 

adiante, ainda no preâmbulo, afirma o texto do mesmo instrumento normativo, 

ratificado pelo Decreto Legislativo nº 56, de 19 de abril de 1995:  “Recordando que, de 

acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e com a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, só pode tornar-se realidade o ideal do ser humano 

livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada 

pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus 

direitos civis e políticos.” ], além de significar que as diferentes categorias de direitos 

fundamentais são interdependentes, aponta para a inferência de que os  direitos sociais, 

econômicos e culturais possuem, em face dos individuais, um caráter instrumental, no 

sentido de que a garantia daqueles é condição sine qua non ao exercício destes.  

Segundo ainda AGUSTIN GORDILLO, ‘se exacerbamos os direitos individuais em 

detrimento extremo dos sociais (por exemplo, negando a possibilidade de expropriar 

terras para realizar uma reforma agrária), estaremos desvirtuando o Estado de Bem-

Estar; e se exacerbamos os direitos sociais em prejuízo excessivo e não razoável dos 

direitos individuais, estaremos violando o regime do Estado de Direito’. [1977: 78] 

Neste sentido também o ensinamento de ANDERSON LOBATO, com esteio na 

doutrina internacional dominante sobre o tema:   

a dicotomia aparente entre, por um lado, os direitos de primeira e segunda geração, isto 

é, direitos civis e políticos, que demandariam uma atitude abstencionista por parte do 

Estado - direitos de natureza negativa; e, por outro lado, os direitos da terceira geração, 

ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais, que, contrariamente, demandariam uma 

atitude promotora do Estado - direitos de natureza positiva, (...) pode e deve ser 

superada pelo reconhecimento da indivisibilidade e interdependência de todos os 

direitos fundamentais. [1994-1995:119] 

Alguns exemplos singelos podem tornar cristalina a questão.  Como se pode falar, na 

prática, em exercício consciente do direito de voto sem que tenha sido garantido o 

direito à educação?  Que liberdade de manifestação do pensamento tem um analfabeto?  

A garantia efetiva do direito à educação, pode-se dizer, é um pressuposto da própria 

democracia.   O mesmo se pode dizer do direito à saúde, que é, na realidade, um 

pressuposto de todos os demais.  Que direito ou liberdade pode ser exercitado por 

aquele que, acometido de uma grave doença, não pode ter acesso ao necessário 

tratamento?  Em casos extremos, sequer o direito à vida... 
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Esperamos, assim, ter deixado claro que, entre os direitos fundamentais, alguns são 

‘mais fundamentais’ que outros, razão pela qual, sem a garantia de alguns direitos 

básicos, os demais não passam de mera retórica. (2004:23) 

  

 Trata-se, em suma, da idéia defendida por ALEXY de que a garantia de um 

padrão mínimo de segurança material através de direitos sociais prestacionais objetiva 

evitar o esvaziamento da liberdade pessoal, de modo que 

na esfera de um padrão mínimo em prestações sociais – assim afirma ROBERT 

ALEXY –, também será mínima restrição na esfera dos princípios conflitantes com a 

realização dos direitos sociais, podendo-se afirmar, ainda, que o reconhecimento de um 

direito subjetivo a prestações sociais básicas, indispensáveis para uma vida com 

dignidade, sempre deverá prevalecer, no caso concreto, quando do conflito com o 

princípio da reserva do possível e do princípio democrático, igualmente fundamentais, 

mas não absolutos. (BIGOLIN, 2003:09) 

 

 Também ANDRÉAS KRELL discorre com propriedade a respeito: 

no Estado moderno, os Direitos Fundamentais clássicos estão cada vez mais fortemente 

dependentes da prestação de determinados serviços públicos, sem os quais o indivíduo 

sofre sérias ameaças de sua liberdade. 

Os Direitos Fundamentais de defesa somente podem ser eficazes quando protegem, ao 

mesmo tempo, as condições materiais mínimas necessárias para a possibilidade da sua 

realização. Especialmente na área dos direitos básicos da vida e da integridade física, as 

prestações positivas do Estado para a sua defesa não podem ficar na dependência da 

viabilidade orçamentária. Onde o poder estatal deixa de desenvolver esforços para 

atender à população mais carente, que não tem condições de pagar um plano privado de 

saúde, na área da saúde preventiva e curativa, essas pessoas acabam sendo ameaçadas 

imediatamente no seu direito à vida e integridade física. 

A doutrina moderna dá ênfase em afirmar que qualquer Direito Fundamental 

constitucional – seja ele direito civil e político ou econômico, social e cultural, contém, 

ao mesmo tempo, componentes de obrigações positivas e negativas para o Estado.  

Nessa visão, a tradicional diferenciação entre os direitos ‘da primeira’ e os ‘da segunda 

geração’ (ou ‘dimensão’) é meramente gradual,  mas não substancial, visto que muitos 

dos Direitos Fundamentais tradicionais foram reinterpretados como sociais, perdendo 
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sentido as distinções rígidas. (2002:47-48)  

 

Trata-se da mesma idéia desenvolvida em outra seara pelo ganhador do prêmio 

Nobel de Economia AMARTYA SEN, que entende que, para chegar ao maior grau de 

liberdade possível, é necessário criar condições políticas, econômicas e sociais 

integradas, com a participação de todos os interessados, já que os diferentes aspectos da 

liberdade (política, econômica, social, individual) são interdependentes . 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O saber jurídico – é sabido – não pode estar desvinculado da realidade histórica, 

social, econômica em que ele se produz.  Assim, é forçoso reconhecer, neste aspecto, 

que, dentre os direitos fundamentais, a distinção quanto a quem são os potenciais 

destinatários da sua proteção jurídica, vale dizer, para que grupos sociais eles são 

especialmente relevantes.  Em outras palavras, embora existam direitos fundamentais 

igualmente relevantes para todos (v.g., o direito a um meio ambiente sadio), alguns 

direitos fundamentais são muito mais relevantes para determinados grupos sociais 

que para outros. 

 

Resta cristalino que, por exemplo, a proteção do direito de propriedade é muito 

mais relevante para os proprietários que para os não-proprietários, ao passo que a 

proteção do aspecto positivo dos direitos à saúde, à educação e outros direitos 

prestacionais apresenta relevância especial (muitas vezes, uma questão de ter ou não 

acesso ao seu exercício) para determinados grupos sociais (majoritários num país como 

o Brasil), isto é, aqueles que dependem do Poder Público para usufruir destes serviços, 

que para outros grupos (classe média alta e os “ricos”), para os quais eles não têm maior 

relevância, já que sua realização é buscada no setor privado.   Dizendo de outro modo, é 

preciso encarar uma realidade muito simples em relação aos direitos sociais: parcela da 

sociedade já tem acesso a esses direitos em razão de sua condição econômico-social e é 

precisamente em uma parte dessa diminuta parcela que se situam os defensores de que 

estes não seriam autênticos direitos.  Portanto, negar eficácia vinculante aos direitos 

6947



sociais implica simplesmente negar o acesso a esses direitos à outra (e majoritária) 

parcela da população, que não o possui.  

 

Por outro turno, entender que apenas os direitos individuais, para cujo desfrute 

os direitos sociais são pré-requisitos na prática, possuem eficácia normativa implica 

defender que também somente aqueles que já desfrutam dos direitos sociais 

independentemente da atuação do Estado é que são titulares, de fato, dos direitos 

individuais. Em suma, é negar a titularidade de direitos fundamentais, é negar o respeito 

à dignidade humana de parcelas majoritárias da população.  

 

 Pode-se afirmar, neste particular, que defender a tese da impossibilidade de 

justiciabilidade dos direitos fundamentais prestacionais, ou seja, da proibição de 

reivindicá-los em juízo equivaleria, em última instância, à negação de todos os 

direitos fundamentais e, assim, da razão de existência do Poder Judiciário e, por 

fim, do próprio Estado. 
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DIREITO AO DESENVOLVIMENTO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

     

Manoel Messias Peixinho *

Suzani Andrade Ferraro*

 

RESUMO   

O direito do desenvolvimento é a categoria de “direito de solidariedade” que pertence à 

terceira geração dos direitos fundamentais. Historicamente foi firmado durante a fase de 

descolonização (década de 1960), conforme exposto na Declaração sobre o Direito ao 

desenvolvimento das Nações Unidas de 1986 e, posteriormente confirmado na 

Conferência de Viena sobre Direitos Humanos de 1993. O direito ao desenvolvimento é 

um direito fundamental inalienável que constitui objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil. A ordem social garante as necessidades humanas básicas. A ordem 

política consagra um sistema democrático. Por fim, há os princípios da ordem econômica 

que valorizam principalmente a justiça social e busca do pleno emprego. 

 

PALAVRAS CHAVES 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; AS DIMENSÕES DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS; DIREITO AO DESENVOLVIMENTO; CONSTITUIÇÃO; 

ORDEM ECONÔMICA; ORDEM SOCIAL. 

 

RÉSUMÉ 

Le droit du développement est la catégorie de "droit de solidarité" qu’appartien à la 

troisième génération des droits fondamentaux. Historiquement a été affermi pendant la 

décolonisation (décennie de 1960), comme exposé dans la Déclaration sur le Droit au 

développement des Nations Unies de 1986 et ultérieurement confirmé lors de la 
                                                 
* Doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC/RIO. Professor do Mestrado da 
Faculdade de Direito de Campos – FDC, do Mestrado da Universidade Cândido Mendes e do 
Departamento de Direito da PUC-RIO. 
*Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora de graduação e pós-
graduação da Universidade Cândido Mendes de Niterói-RJ. 
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Conférence de Vienne sur des Droits Humains de 1993. Le droit au développement c'est 

un droit fondamental inalienable qui constitue objectif fondamental de la République 

Fédérative du Brésil. L'ordre social garantit les nécessités humaines basiques. L'ordre 

politique consacre un système démocratique. Finalement, y a les principes de l'ordre 

econnomique qui valorisent principalement la justice sociale et cherche du complet 

emploi. 

 

MOTS CLÉS 

DROIT AU DÉVELOPPEMENT; DROITS FONDAMENTAUX; LES DIMENSIONS 

DES DROITS FONDAMENTAUX; CONSTITUTION; ORDRE ECONOMIQUE; 

ORDRE SOCIAL. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A expressão “direitos fundamentais” aparece pela primeira vez na França com 

o advento da Revolução Francesa de 1789. A consciência de que a proteção dos direitos 

humanos não deveria se reduzir ao plano interno, posto que ligada ao destino da 

humanidade, levou a se operar a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do 

Estado em que se admite intervenções externas, mediante a possibilidade de 

responsabilização internacional a cristalizar-se a idéia de que o individuo, por ser sujeito 

de direito, é destinatário de proteção internacional. Para Flávia Piovesan, a Declaração de 

1948 introduziu a concepção contemporânea de direitos humanos, marcada pela 

universalidade e indivisibilidade desses direitos, pois ao consagrar direitos civis e 

políticos e direitos econômicos sociais e culturais, a Declaração combina o discurso 

liberal e o discurso social da cidadania ao conjugar o valor da liberdade ao valor da 

igualdade.1

 

                                                 
1 PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4ª ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2000, p.35. 
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Por conseguinte, ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, a 

Declaração demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual os 

direitos humanos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente, inter-

relacionada e indivisível. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 

XXII, consagra que “toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social e à realização, pelo esforço e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 

personalidade”. 

 

1. AS DIMENSÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

A análise das dimensões dos direitos fundamentais passa, necessariamente, pela 

reconstrução histórica dos diversos conceitos até aqui analisados. Por imposição 

metodológica, a reflexão, neste momento, far-se-á com o fito da sistematização 

classificatória dos direitos fundamentais, o que deixa, para outro momento, a abordagem 

puramente histórica.2 Há de se observar, ainda, que a utilização da nomenclatura 

dimensão é empregada no lugar de geração. Esta expressão pode induzir o sentido 

errôneo de superação ou caducidade dos direitos fundamentais. Outra observação vital 

que precisa ser pontuada é que a utilização indiscriminada, feita por alguns autores, dos 

termos direitos humanos e direitos fundamentais, significa que os autores referem-se ao 

conteúdo do mesmo tema, apenas divergem em relação à terminologia. 3

                                                 
2 A teoria das “Gerações de Direitos” foi desenvolvida pelo jurista francês Karel Vasak em Conferência 
proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos, no ano de 1979. Vasak  classificou em três 
gerações os Direitos Humanos e fundou o seu pensamento em um dos dísticos da Revolução Francesa de 
1789 (liberté, egalité et fraternité), qual seja, a solidariedade. Cf. VASAK, Karel. For the third generation 
of human rights: the rights of  solidarity. Inaugural Lecture, Tenth Study Session, International Institute of 
Human Rights, July, 1979. Ver, ainda, VASAK, Karel. The international dimension of human rights. Vols. 
I e II, Paris: UNESCO, 1982. A abordagem histórica e classificatória dos direitos fundamentais é opção 
metodológica seguida, entre outros, por ANDRADE, José Carlos Vieira de, para quem os direitos 
fundamentais são compreendidos a partir de três dimensões históricas, que seriam as perspectivas 
filosófica ou jusnaturalista, universalista ou internacionalista e estadual e ou constitucional (Os direitos 
fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1987, pp. 11-42). Voltarei à 
discussão histórica em outro momento, quando então analisarei essas perspectivas históricas.     
3 É importante assinalar que há autores que não concordam com a classificação dos direitos fundamentais 
em geração, como MIRANDA, Jorge: “Fala-se, por vezes, em três gerações de direitos fundamentais: a 
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1.1 A primeira dimensão de direitos fundamentais 
  
 

A primeira dimensão corresponde, cronologicamente, à conquista dos direitos 

individuais civis e políticos, cuja fonte principal reporta-se à origem da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na França. Na base desses direitos está a 

idéia da segurança e da autonomia individual em face do Estado.4 Ao invocar essa 

categoria de direitos, o que se pretende é repelir a possível opressão do poder e, ao 

mesmo tempo, preservar a pessoa única e exclusivamente do indivíduo. Os direitos 

reclamados são identificados com a proteção da esfera de integridade física e moral do 

ser humano, com o objetivo de serem resguardadas as liberdades individuais de ir e vir, 

pensamento, expressão, reunião e associação, sempre para se privilegiar a perspectiva 

individual, mesmo quando o exercício do direito de associação ou reunião se estenda a 

coletividades de pessoas. Nessa dimensão, não se privilegiam os direitos de grupos 

distinguidos, mas de indivíduos que se reúnem em decorrência do exercício da liberdade 

individual. Na qualidade de cidadão, os direitos são cívicos, de votar e ser votado, de 

participar dos destinos do Estado, seja escolhendo os governantes, seja mesmo se 

candidatando a cargos eletivos. É equivocado descrever os direitos de primeira dimensão 

na perspectiva de direitos meramente exigíveis de não-intervenção do Estado.5 Mais 

correto é consignar que os direitos individuais são efetivados tanto pela simples 

abstenção estadual de não ofender a autonomia individual, quanto pela intervenção do 

Estado ao obrigar, por meio do monopólio da força. A imposição da medida de exceção 
                                                                                                                                                 
dos direitos de liberdade, a dos direitos sociais; e a de direitos novos ou novíssimos direitos, como os 
direitos ecológicos, os direitos dos povos à autodeterminação e aos recursos naturais, o direito ao 
desenvolvimento e o direito à paz. Conquanto esta tricotomia seja exacta de um prisma de localização 
histórica do aparecimento destes ou daqueles direitos, já no plano conceitual não parece justificar-se: o 
direito ao ambiente enquanto direito e não enquanto interesse difuso – releva dos direitos sociais, e em 
parte ainda, dos próprios direitos da liberdade; os direitos dos povos não podem ser de modo algum, 
confundidos com direitos fundamentais (até porque nos últimos trinta anos houve regimes políticos que os 
invocaram precisamente para esmagar direitos fundamentais)”. (Manual de Direito Constitucional, Tomo 
IV, Direitos Fundamentais, pp. 24).   
4 ISRAEL, Jean-Jaques. Manual des libertés fondamentales, ISRAËL, Jean-Jacques. Droits et libertés 
fondamentales. Paris: LGDJ, 1998, p. 21.  
5 Nesse sentido, merece reserva a afirmação do professor BONAVIDES, Paulo: “Os direitos de primeira 
dimensão são oponíveis ao Estado, são direitos de resistência e de oposição perante o Estado” (Curso de 
Direito Constitucional, p.517).  
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visar a evitar que indivíduos se oprimam e se agridam reciprocamente. Os direitos 

políticos também se enquadram no mesmo raciocínio. São concretizados tanto com a 

não-intervenção do Poder Público, quanto pela obrigação de o Estado prover os meios 

materiais que objetivam a plenitude do exercício da cidadania. 

 
 
1.2 A segunda dimensão de direitos fundamentais 
 

 

Aos direitos sociais, originariamente limitados aos direitos originados no 

trabalho, cujo contexto histórico reporta às condições econômicas do indivíduo 

trabalhador, são incorporados, posteriormente, os direitos culturais e econômicos, quais 

sejam: a assistência à saúde e os benefícios oriundos da Previdência Social. Nos direitos 

sociais estão incluídos, também, direitos que se opõem ao Estado, para este que se 

abstenha de fazer ou não fazer, se a ação ou omissão resultar em dano à individualidade. 

A essência dessa dimensão é, não obstante, instrumental, porque se exige mais do que na 

categoria da primeira dimensão, que o Estado cuide para que – efetivamente – estejam à 

disposição as condições materiais para a concreta fruição desses direitos. Nessa categoria 

dimensional os direitos sociais se alargam e alçam a proteção de coletividades. Nesse 

sentido, o direito à associação em sindicatos permite que se vivencie o direito 

genuinamente exercido em função de indivíduos considerados coletivamente. 

A dimensão social dos direitos fundamentais não suplantou a idéia clássica dos 

direitos individuais, mas imprimiu profundas transformações no conceito oriundo do 

liberalismo. Dentre outros fatores responsáveis por essas mudanças, constata-se a 

influência da ideologia marxista, segundo a qual as liberdades formais são, na verdade, 

ficção jurídica, que tem o objetivo de mascarar a dominação de uma classe por outra. A 

liberdade deve ser a de participação, na qual os indivíduos são atores sociais da 

transformação. A característica fundamental responsável pela mudança na idéia de 

liberdade é a inclusão, na dimensão inseparável das liberdades, dos direitos econômicos e 

sociais, que objetivam assegurar aos cidadãos as condições materiais que lhes permitam 

exercer a cidadania plena. Não se trata, aqui, ao contrário da concepção clássica de 
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proteger as liberdades negativas e formais, mas garantir a intervenção do Estado para que 

tutele as políticas públicas, implemente-as e torne accessíveis aos cidadãos as garantias 

mínimas para que possam viver com dignidade. A nova concepção de liberdade realiza-

se por meio de políticas intervencionistas, com a sensível modificação do conteúdo. A 

liberdade de imprensa, por exemplo, continuará a ser a garantia contra a intervenção do 

Estado, nas não poderá prescindir, de igual forma, da fiscalização e do controle do 

Estado em relação à origem dos fundos dos jornais para assegurar o funcionamento da 

imprensa livre. Numa expressão, as liberdades não são única e exclusivamente um meio 

de se opor à opressão do Estado, mas – e para complementar a idéia clássica - é o próprio 

Estado quem cria as condições reais para o exercício da liberdade.6

 
1.3 A terceira dimensão de direitos fundamentais 
 
 

A terceira dimensão estende-se a direitos que não têm no indivíduo o seu 

destinatário direto. Se os direitos fundamentais da segunda dimensão também 

contemplam essa característica, a diferença é, contudo, marcante. Os direitos dessa 

dimensão reconhecem no ser humano, ou melhor, na humanidade, o principal 

protagonista. Melhor seria classificar essa dimensão não de direitos coletivos, mas de 

direitos difusos, reconhecidos pela indivisibilidade dos bens que tutela. É possível 

ponderar que os indivíduos, nessa acepção, são os destinatários reais dos benefícios, mas 

somente o são mediatamente, uma vez que – notadamente – sobrepõe-se o interesse 

coletivo ao individual. São direitos representativos dessa categoria a fraternidade, a paz, 

o meio ambiente, o respeito ao patrimônio histórico e cultural, e, ainda, a nova ordem 

econômica mundial, com valores redefinidos pelo respeito dos países ao pleno 

desenvolvimento7 interno. Assim, a solidariedade é a base da inter-relação entre os 

                                                 
6 DUVERGER, Maurice. Eléments de droit public, DUVERGER, Maurice. Eléments du droit public. 13ª 
ed. Paris: PUF, 1995, pp.186-189.   
7 BRANT, Leonardo Nemer Caldeira, após minucioso estudo da origem do direito ao desenvolvimento do 
direito internacional, principalmente na gênese que está disposta nos parágrafos I e II do artigo 22 da Carta 
Africana de direitos humanos, afirma que “todos os povos têm direito ao desenvolvimento econômico e 
cultural no estrito respeito da sua liberdade e da sua identidade e ao gozo igual do patrimônio comum da 
humanidade. Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do 
direito ao desenvolvimento”. A despeito dos progressos normativos no âmbito internacional, conclui o 
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blocos de países, não mais baseada na exploração dos impérios, 8 quer dizer, dos países 

ricos, os quais encontram nos países da chamada periferia apenas parceiros para o 

escoamento de produtos exportados a custos unilateralmente definidos.9 O Estado é, sem 

dúvida, o principal personagem no plano da efetivação dos direitos coletivizados, 

impondo-se-lhe a criação de condições materiais nas quais os indivíduos exerçam, na 

plenitude, a solidariedade, não mais considerada a tensão dicotômica indivíduo-Estado, 

mas, e isso é relevante pontuar, o Estado solidarista,10 postado ao lado dos indivíduos e 

responsável por fazer existir e – fundamentalmente – prover as condições materiais, por 

meio de políticas públicas, a fim de tornar disponíveis os meios indispensáveis à 

subsistência material indispensável à cidadania concreta. Indissociável do direito ao 

desenvolvimento é o reconhecimento de outros direitos, coadjuvantes do pleno 

desenvolvimento dos Estados e indivíduos, que são os direitos pertinentes ao exercício 

                                                                                                                                                 
autor que o direito ao desenvolvimento se enquadra na seguinte perspectiva, dentre outras assinaladas: (a) é 
um direito inalienável concernente ao indivíduo e ao Estado; (b) trata todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais num todo único, interdependente e indivisível; (c) tem capacidade de vincular a 
ordem internacional e nacional, a conquista de seus objetivos, ou seja, uma melhor distribuição dos 
benefícios gerados pelo desenvolvimento; (d) procura vincular no plano internacional o crescimento 
econômico ao interesse social e assim, tornar-se importante mecanismo legal dos países em 
desenvolvimento na tentativa da promoção de uma nova ordem econômica internacional, baseada na 
igualdade soberana, na interdependência e cooperação entre os Estados. (O Direito ao desenvolvimento 
como direito humano. In Revista Brasileira de Estudos Políticos). UFMG: 07/95, pp.91-117).                 
8 HARDT, Michael e NEGRI, Antonio, a respeito do conceito de império, assim o dizem: “deve-se 
salientar que “Império” é usado aqui não como metáfora, o que exigiria uma demonstração das 
semelhanças entre ordem mundial de hoje e os impérios de Roma, da China, das Américas, e assim por 
diante, mas como conceito, o que pede basicamente uma abordagem teórica. O conceito de Império 
caracteriza-se fundamentalmente pela ausência de fronteiras: o poder exercido pelo Império não tem 
limites. Antes e acima de tudo, portanto, o conceito de Império postula um regime que efetivamente 
abrange a totalidade do espaço, ou de fato governa todo o mundo “civilizado”. Nenhuma fronteira 
territorial confina o seu reinado. Em segundo lugar, o conceito de Império apresenta-se não como um 
regime histórico nascido da conquista e sim como ordem que na realidade suspende a história e dessa 
forma determina, pela eternidade, o estado de coisas existentes” (Império. 2a, edição. Tradução de Berilo 
Vargas. São Paulo: Record, 2001, p.14). 
9Afirma MIRANDA, Jorge, ao comentar os direitos da terceira dimensão, que se trata de soberania política 
e econômica e trata-se também da consciência assumida -- por enquanto talvez só por alguns -- de 
injustiça, criada e mantida no interior da mesma humanidade. Daí a conexão com a procura da nova ordem 
econômica internacional e a inserção, por vezes proposta, nos chamados direitos de solidariedade ou de 
terceira geração” (Manual de direito constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, p. 63). 
10 BIDENGARAY, Christian e EMERI, Claude, afirmam que o estado solidarista não é socialista, mas é o 
mediador entre os grupos sociais que a despeito dos interesses antagônicos, são submetidos ao 
arbitramento democrático. (La definition constitutionnelle des droits et des libertés en France. In  Droit 
constitutionnel et droits de l”homme. Paris: Economica, 1987, p.22).         
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da democracia, à informação e ao pluralismo. Penso que não se está diante de outra 

dimensão.11  

O exercício da democracia somente é plenamente realizado quando cidadãos 

conscientes e portadores de direitos materialmente reconhecidos exercem a cidadania. E 

isso somente acontece com o desenvolvimento das capacidades inerentes à liberdade dos 

indivíduos, agora integrados na coletividade consciente, que busca no pluralismo o 

respeito às diferenças políticas, étnicas e culturais. Também a informação é indissociável 

do desenvolvimento social, já que o compartilhar de responsabilidades em certas 

comunidades exige a democratização e a transparência das informações produzidas e 

veiculadas. A informação tem a finalidade, nessa dimensão, de fornecer conteúdos 

críticos necessários à efetivação da cidadania sólida. 

2. MARCO HISTÓRICO E CONCEITO DE DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO 

  

O marco histórico do direito ao desenvolvimento é a década de 1960, durante a 

fase de descolonização. Conforme salienta Celso Lafer12, o conflito entre direitos 

econômicos, sociais e culturais (herança socialista, sustentada pela então União 

Soviética) e os direitos civis e políticos (herança liberal, sustentada pelos Estados 

Unidos) foi fruto de um “sistema internacional de polaridades definidas”. Nesse 

contexto, surge “o empenho do Terceiro Mundo de elaborar uma identidade cultural 

própria propondo direitos de identidade cultural coletiva, como o direito ao 

desenvolvimento”. O conceito, por sua vez, foi abordada pela primeira vez em 197213 

por  Keba Mbaye, Chefe de Justiça do Senegal, que introduziu o direito ao 

desenvolvimento como direito humano e somente alguns meses após por Karel Vasak, 

que sustentou ser o direito ao desenvolvimento parte da terceira geração de direitos 
                                                 
11 Para BONAVIDES, Paulo, esses direitos correspondem à quarta geração, com o que não concordamos 
pelos motivos já expostos (Curso de direito constitucional, p.525). Para FERREIRA, Luiz Pinto, os 
direitos da quarta geração correspondem “ao direito economicamente equilibrado, o direito ao 
desenvolvimento, o direito às informações corretas sem a contaminação das mídias eletrônicas” (Curso de 
direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 10a edição, 1999, p.23).  
12 Lafer, Celso. Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos: reflexões sobre uma experiência 
diplomática. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.32. 
13BEDJAOUI, Mohammed. The rigt to Development, BEDJAOUI, Mohammed (org.) Internacional Law: 
Anchievements and Prospects.Paris: Martinus Nijhoff Publisher e UNESCO, 1991, p.177. 
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humanos. Ressalte-se a observação feita por Antonio Celso Alves Pereira14, segundo o 

qual a primeira pessoa que discutiu a temática foi o Cardeal Etienne Duval, arcebispo de 

Arghel que, em uma mensagem de Ano Novo proferiu ao povo argelino, em 01 de 

janeiro de 1969, proclamou o direito ao desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. 

 

A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU) proclamou, 

pela primeira vez, a existência do direito ao desenvolvimento em 1977 (Resolução 4, 

XXXIII). Dois anos após, a CDHNU confirmou, por meio da Resolução n. 5, XXXV, de 

02 de março de 1979, a existência desse direito e da igualdade de oportunidade como 

uma prerrogativa tanto das nações quanto dos indivíduos. No entanto, o conteúdo do 

direito era vago, o que faz com que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 

não conseguisse atingir um acordo unânime entre os Estados nacionais (Os Estados 

Unidos e mais sete estados se abstiveram). No entanto, em 1981, a CDHNU estabeleceu 

um grupo de trabalho de experts governamentais sobre o direito ao desenvolvimento que, 

após alguns debates na Comissão e na Assembléia Geral das Nações Unidas, a adotou-se 

a Resolução 37/199/18/1982, na qual a Assembléia Geral estatuiu o direito ao 

desenvolvimento como um direito humano inalienável.  

 

Outros documentos internacionais asseguram o direito ao desenvolvimento.  É 

o caso da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que dispõe acerca do direito 

de todos os povos ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural15 (art. 22), da 

Carta da Organização dos Estados Americanos, nos capítulos nos art. 55 da Carta das 

Nações Unidas e nos Pactos Internacionais de direito Humanos assim como na encíclica 

de Paulo VI, de 1967, “Sobre o Desenvolvimento dos Povos”. 

                                                 
14 PEREIRA, Antonio Celso Alves. “O direito ao desenvolvimento no contexto dos direitos humanos”. In: 
Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, Janeiro/Março 1992, nº 77/78, p. 29.  
15No artigo XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra que “toda pessoa , como 
membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 
cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade”. E, por sua vez, no artigo XXVIII, “toda pessoa tem direito a uma ordem social e 
internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser 
plenamente realizados”. 
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2. O DESENVOLVIMENTO NA CONSTITUIÇÃO BRASLIERA DE 1988 

 
A Constituição brasileira de 1988 referencia o desenvolvimento no próprio 

preâmbulo ao enunciar que o Estado democrático brasileiro, que se institui a partir desta 

Carta, está compromissado, dentre outros fins, a assegurar o desenvolvimento da 

sociedade brasileira. Assim, ao positivar os objetivos que devem nortear a República, o 

constituinte reiterou ser o desenvolvimento um dos objetivos que evidenciam a natureza 

da Constituição.  

Há constituições estatutárias ou orgânicas e programáticas ou diretivas. As 

primeiras são as que definem um estatuto de poder; são instrumentais, enunciadoras de 

competência e reguladoras de processos. As segundas, por sua vez, são as que atuam 

como mero instrumento de governo, mas, além disso, enunciam diretrizes e fins a serem 

realizados pelo Estado e pela sociedade.16 A Carta Magna é 1988 é uma constituição 

programática. Os princípios subscritos como objetivos devem nortear toda a 

interpretação das demais normas constitucionais, bem como serem efetivados por meio 

dos atos dos órgãos públicos. Verifica-se que os objetivos descritos no seu artigo 3º 

norteiam a interpretação e aplicação das demais normas constitucionais, da legislação 

infraconstitucional e impõem diretrizes cogentes às ações públicas, uma vez que os há 

dever de efetivar os poderes constitucionalmente constituídos. 

 

O artigo 3º da Carta Constitucional, por sua vez, não determina quais os 

contornos do desenvolvimento almejado pelo constituinte originário, ou ainda, quais os 

instrumentos para efetivá-lo e nem como os cidadãos podem exigir-lhe o cumprimento. 

Desta forma, os demais dispositivos constitucionais podem auxiliar na analise de quais 

valores o legislador considera relevantes neste processo de busca do desenvolvimento. 

Passa-se, assim, ao estatuto da ordem social, política e econômica consolidada na norma 

constitucional. 

 

                                                 
16 GRAU, Eros Roberto. A ordem Econômica na Constituição de 1988. 6a ed. São Paulo: Malheiros. 2001, 
pp. 35-38. 
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Luis Afonso Heck17 observa que, por meio do art. 174 da Constituição Federa 

marca  a caracteriza a passagem da concepção de um Estado ausente para a concepção de 

um Estado presente no setor econômico. Este modelo de estado é conformado pelo art. 3º 

e incisos da Constituição. Desta forma, os objetivos fundamentais não direitos subjetivos 

públicos. Por outro lado, não são normas destituídas de ineficácia, mas na qualidade de 

objetivos fundamentais têm precedência sobre os objetivos políticos e, nesse sentido, não 

só limitam a liberdade conformadora do legislador como também a vinculam. 

 

O direito ao desenvolvimento econômico é, nessa linha de raciocínio, direito 

fundamental que vincula os três poderes constituídos. No titulo da Ordem Econômica 

está explicitado que o desenvolvimento das riquezas e bens de produção nacionais deve 

ser compatível com a qualidade de vida de toda a população na perspectiva de 

compatibilizar a ordem econômica com a ordem social. Acresça-se, ainda, que a 

produção de riquezas orienta-se sob o principio distributivo da ação interventiva do 

Estado na ordem econômica, observado o principio fundamental de desenvolvimento 

nacional. Neste sentido, Franco Montoro ensinava que “o desenvolvimento depende da 

capacidade de cada país para tomar decisões que sua situação requer, o que exige a 

superação da condição de dependência ou subordinação de tipo colonial, no plano 

político, econômico ou cultural”.18

 

Para Cristiane Derani, o desenvolvimento econômico é garantia de melhor 

nível de vida coordenada com um equilíbrio na distribuição de renda e de qualidade de 

vida mais saudáveis. A medida de renda per capita não é mais apropriado indicador do 

desenvolvimento econômico compreendido pela ordem econômica constitucional. O 

grau de desenvolvimento é aferido, sobretudo, pelas condições materiais de que dispõe 

uma população para o seu bem-estar.19 Amatya Sem concorda com este postulado:  

                                                 
17 HECK, Luiz Afonso. “Prefácio”.In ROCHA SCOTT, Paulo Henrique. Direito Constitucional 
Econômico. Estado e Normalização da Economia. Porto Alegre: Safe, 2000, p. 24. 
 
18 MONTORO, André Franco. Estudos de Filosofia do Direito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 1995, p.44.  
19 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2o ed. Ver. São Paulo: Max Limonard, 2001, pp.32-
34. 
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Os fins e os meios do desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos 
para uma compreensão mais plena do processo de desenvolvimento; é sem 
duvida inadequado adotar como nosso objetivo básico apenas a maximização 
da renda ou da riqueza, que é, como observou Aristóteles “meramente útil e 
em proveito de alguma outra coisa”. Sendo assim, o desenvolvimento deve 
estar relacionado sobretudo com a melhora da vida que levamos e das 
liberdades que desfrutamos.  

 

O direito ao desenvolvimento nacional é norma jurídica constitucional de 

caráter fundamental, provida de eficácia imediata e impositiva sobre todos os poderes do 

Estado e, nesta direção, não pode se furtar a agir de acordo com as respectivas esferas de 

competência, sempre na busca da implementação de ações e medidas de ordem política, 

jurídica ou irradiadora que almejam a consecução daquele objetivo fundamental. 

 

2.1.Ordem política e social na  Constituição brasileira de 1988 
 

A Constituição brasileira proclama um Estado Democrático de direito que 

prima pela participação popular na escolha de seus representantes e de seu regime de 

governo. Nestes termos, vige a soberania popular, através de uma democracia 

representativa, que permite, ainda, formas de controle, pela sociedade, da atuação dos 

poderes públicos. Neste sentido, são claros as prerrogativas e instrumentos 

constitucionais que autorizam a participação popular na sociedade brasileira. Contudo, a 

ignorância dos direitos e a limitação da iniciativa popular obstaculizam a efetividade do 

sistema democrático. Por conseguinte, o que falta ao Brasil, em termos de liberdades 

políticas, é dar efetividade às normas e prerrogativas existentes, ou seja, que o cidadão 

assuma seu papel de agente ativa e utilize-se dos meio democráticos de participação ativa 

no cotidiano democrático.20

 

No que tange à ordem social, a Constituição adota como primado o trabalho e 

objetiva o bem-estar e a justiça social. O constituinte preocupou-se com a saúde, 

                                                 
20 SEN, Amrtya. Desenvolvimento como liberdade, São Paulo: Companhia das Letras, 1999, 
pp. 50-60. 
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previdência, assistência social, educação, entre outros ao consolidar garantias sociais 

fundamentais ao cidadão. Nestes termos, a norma constitucional determina que o Estado, 

com o auxilio da sociedade, assuma o papel de agente responsável pelo cumprimento 

destas garantias sociais, como a educação e a saúde, que são qualificados de “direitos de 

todos e dever do Estado”. A problemática nesta liberdade instrumental centra-se, 

essencialmente, no discurso propugna a falta efetividade dessas normas constitucionais. 

As causas que mais comumente são apontadas referem-se a: insuficiência de recursos 

econômicos do Estado; corrupção e desvio de verbas públicas; ausência de exercício do 

controle popular; falta de vontade política para o estabelecimento de políticas públicas ou 

cumpri-las. 

 

2.3.Ordem econômica na Constituição de 1988 
 

Inicialmente, é importante rever, sucintamente, o modelo estatal e a ordem 

econômica nas antigas constituições brasileiras, sobretudo com relação à intervenção do 

estado com o objetivo de observar comparativamente os modelos de ordem econômica 

no passado e na atualidade.  

a) 1934. Visava, prioritariamente, à promoção da indústria e à proteção dos 

trabalhadores urbanos através da intervenção estatal; b) 1937. O modelo de Estado não 

exercia  intervenção direta, mas de mera coordenação dos agentes econômicos, ou seja, a 

intervenção limitava-se à defesa de interesses nacionais; c) 1946. Reconhecia a livre 

iniciativa e livre concorrência. Era sensível aos ideais de realização da justiça social e 

conciliava aqueles princípios com a valorização do trabalho humano. Ampliou as 

possibilidades de intervenção e institucionalizou o planejamento; d) 1967. Marcou o 

retorno da organização e exploração das atividades econômicas para a iniciativa privada 

do Estado menos intervencionista. Buscava atingir o desenvolvimento social e 

econômico através do fortalecimento da empresa privada, estabilidade de preços, 

aumento da oferta de emprego e fortalecimento do mercado; e) EC n. 1 de 1969. 

Diminuiu as possibilidades de intervenção estatal. Preocupou-se com o desenvolvimento 
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nacional, justiça social e valorização do trabalho humano, adotado o planejamento como 

instrumento de desenvolvimento econômico.  

 

Pode-se observar que o modelo estatal oscilou entre períodos de maior e menor 

intervenção na economia, bem como priorizou questões similares como o trabalho 

humano e o mercado, em circunstâncias distintas. A atual Constituição inovou em 

poucos aspectos e não adotou um modelo econômico fechado ou inflexível. Trouxe 

algumas diretrizes básicas e gerais que podem fundamentar diversos planos de ação. 

 

O jurista Paulo Henrique Rocha Scott21 salienta que a ordem econômica 

oriunda da Constituinte vigente incorporou discursos ideológicos diversos, alguns que 

podem ser classificadas de liberais e outras de socialistas ao adotar o modelo da 

Constituição de 1934, com a intenção de atenuar as opressões sociais e econômicas 

decorrentes do regime liberal e ao visar um justo desenvolvimento sócio-econômico. 

Ressalta, ainda, um sistema econômico capitalista, amparado na livre iniciativa, na 

liberdade de contratar, na livre concorrência e na propriedade privada, que caracterizam 

um sistema de mercado no Brasil. 

 

Scott aduz que, ainda que se evidencie um modelo capitalista, denota-se que a 

Constituição de 1988 é também voltada para a construção de um modelo de Estado 

Social, o que possibilita, constitucionalmente, a atuação normativa e reguladora do 

Estado na atividade econômica. Neste sentido, coaduna-se com a posição do Ministro 

Eros Roberto Grau, que afirma que a Constituição de 1988 define um modelo econômico 

de bem-estar, especificado, respectivamente, nos artigos 1º, 2º, 3º e 170 da CF/88.22

  

2.4.Princípios que regem a ordem econômica na Constituição de 1988 
 

                                                 
21 SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômica: Estado e normalização da 
Economia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000, pp. 92-94. 
22 Ibid. 
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A ordem econômica está positivada nos artigos 170 a 181 da Constituição de 

1988, os quais delimitam os parâmetros da atuação estatal na economia, bem como os 

fins que devem ser priorizados. Há, também, outros princípios pertinentes nos demais 

dispositivos da Constituição, a exemplo dos objetivos descritos no artigo 3º, que se 

refletem em toda a ordem constitucional. Para Eros Roberto Grau, os princípios dispostos 

na Constituição de 1988 são: 

 

a) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; b) liberdade de associação 
profissional ou sindical – (art. 8) – e garantia do direito de greve – (art. 9); c) a 
integração do mercado interno ao patrimônio nacional – (art. 219); d) desenvolvimento 
nacional – (art. 3); e) sujeição da ordem econômica aos ditames da justiça social – (art. 
170, caput); f) dignidade da pessoa humana – como fundamento da Republica (art. 1o, 
III) e da ordem econômica (art. 170, caput); g) valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa – fundamento da Republica (art. 1o, IV) e da ordem econômica (art. 170, 
caput); h) erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 
sociais e regionais – objetivos fundamentais (art. 3º, III) – a redução das desigualdades 
– principio da ordem econômica (art. 170, VII); i) princípios dos incisos do artigo 170: 
soberana nacional, propriedade e sua função social, livre concorrência, defesa do 
consumidor e do meio ambiente (sustentabilidade), redução de desigualdade regionais 
e sociais (desenvolvimento equilibrado), busca de pleno emprego e tratamento 
favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte; j) 
intervenção nos limites da lei – (art. 174). Vislumbram-se aqui dois papeis do Estado: 
como agente normativo e regulador da atividade econômica, com três funções que 
efetivam estes papeis: fiscalização, incentivo e planejamento. 
 

Observa-se que os objetivos da República Federativa do Brasil integram a 

ordem econômica nacional no sentido de que devem informar todas as normas 

constitucionais ou infraconstitucionais e condicionam, nesta linha, as políticas públicas e 

a condução econômica do país ao atuarem como verdadeiros contornos limitativos da 

atividade estatal. 

 

Grau aduz que entre os fundamentos da ordem econômica previstos 

constitucionalmente há a prioridade ou hierarquia em relação à valorização do trabalho 

humano e à livre iniciativa. A livre iniciativa não deve ser considerada fundamento da 

Republica na qualidade de expressão individualista, mas somente no que expressa de 

socialmente relevante. Essa prioridade tem o sentido de orientar a intervenção de estado, 

na economia, a fim de fazer valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa 
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privada, constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria Republica 

Federativa do Brasil.23

 

A Constituição Federal de 1988 adotou um sistema de mercado, ou seja, 

permanece com o sistema econômico capitalista, porém com normas voltadas para a 

construção de um modelo de Estado Social, com a valorização do trabalho e justiça 

social. Verifica-se, ainda, o cunho social ao preocupar-se com a redução de 

desigualdades, erradicação da pobreza e marginalização e busca de pleno emprego. No 

entanto, para alcançar esses objetivos, o legislador consentiu a intervenção do Estado na 

economia não somente como participante, mas, também, como regulador. Assim, ao 

intervir na economia, o Estado tem outra função: fiscalizador, na qual pode controlar o 

comportamento da iniciativa privada no que tange ao cumprimento dos princípios 

informadores da ordem econômica; incentivador: por meio do estímulo ao 

desenvolvimento de atividades econômicas através da concessão de benefícios; e 

planejamento, que é o principal instrumento para implementar de forma concreta todos 

os objetivos instituídos. 

 

3. Planejamento como instrumento de desenvolvimento na Constituição de 1988 
 

O modelo brasileiro de desenvolvimento – instrumentalizado pelo 

planejamento – busca minimizar as diferenças econômicas e sociais, locais, regionais e 

nacionais (desenvolvimento equilibrado), no sentido de promover as bases e condições 

para uma intervenção desenvolvimentista dirigida. 

 

Contudo, o planejamento previsto na Constituição, segundo Grau, não é o 

planejamento da economia, mas sim o planejamento do desenvolvimento econômico. O 

Poder Executivo deve, de acordo com as diretrizes constitucionais, elaborar planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social e submete-los à aprovação 

                                                 
23 Grau, 2001, p.65. 
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do Congresso Nacional e à União, cabendo, por sua vez, aos organismos regionais, a 

execução destes planos.24

 

Para Alvarenga, a ação planejadora do Estado há de ser definida a partir do 

conhecimento o mais profundo possível das realidades, nos princípios institucionais 

jurídicos e não em objetivos imediatos de política econômica. O planejamento é, dessa 

forma, instrumento constitucional hábil para o desenvolvimento que se configura como 

dever do Estado. Contudo, a história evidencia a má-utilização desse instrumento, quer 

seja pelo desconhecimento das reais necessidades sociais e econômicas do país, pela 

adoção de estratégicas falhas ou pelo desvirtuamento dos objetivos planejados, no 

sentido de não efetivar os objetivos constitucionais e os fins da ordem econômica. 

  

Dentre os inúmeros dispositivos constitucionais voltados para a execução de 

políticas públicas, destaca-se o inciso XXIX, do art. 5° da Constituição Federal que 

determina a proteção à criação industrial e à obra intelectual por prazo indeterminado a 

visar ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país e objetivar a criação de 

condições de sua utilização por terceiros, pessoas físicas ou grupos econômicos na busca 

de desdobramento e novas utilidades, inclusive tecnológicas, todas de conteúdo 

econômico, na construção da riqueza nacional. 

 

3.1. A Norma constitucional e o planejamento do desenvolvimento 
 

O art. 21, IX aduz competir à União elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. O inciso 

XX prevê a competência para instituir diretrizes ao desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Assim, a União pode englobar 

regiões econômicas e sociais que visem à promoção do desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais, conforme disposto no art. 43. 

 
                                                 
24 Grau, 2001, p.272. 
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A importância do art. 43 reside no fato de que o legislador constituinte 

outorgou ao poder central a possibilidade, em nome do interesse nacional presente no 

desenvolvimento, trespassar os limites políticos para trabalhar em regiões identificadas 

por outros critérios – não quaisquer – mas geopolíticos, econômicos, naturais sociais, 

tudo a emprestar os meios de realização das tarefas que poderão atingir o objetivo 

fundamental de erradicar pobreza e diminuir desigualdades sociais ao passo que se 

promove o desenvolvimento nacional. O art. 43, no parágrafo primeiro, estabelece, 

ainda, nos incisos que Lei Complementar irá dispor sobre as condições para integração 

de regiões em desenvolvimento bem como da composição de órgãos regionais que 

executarão os planos regionais que integrarão o plano nacional desenvolvimento 

econômico e social, e a previsão de criação de incentivos fiscais. 

 

O artigo 151, veda a possibilidade da União Federal criar impostos que não 

sejam nacionais. Existe, no entanto, uma hipótese de intervenção, prevista no art. 35, 

inciso III, da Constituição Federal, quando deixar de ocorrer, por exemplo, aplicação de 

receitas mínimas de transferências obrigatórias dos respectivos orçamentos, do Estado e 

do Município, por exemplo, na educação. O art. 48 estatui a competência do Congresso 

Nacional para – inciso IV – dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais de desenvolvimento. O art. 171 trata da possibilidade de se conceder benefícios 

fiscais às empresas nacionais que desenvolvam atividade considerada estratégica ou de 

criação e desenvolvimento de tecnologia, determinando controles acionários especiais e 

algumas outras regras restritivas, de maneira a possibilitar melhor controle e 

acompanhamento pelos órgãos oficiais incumbidos de fazê-lo. 

 

O art. 174, caput, dispõe sobre o planejamento econômico, sendo que o 

parágrafo primeiro remete para a Lei o encontro das diretrizes e bases do aludido 

planejamento econômico, com vistas ao desenvolvimento nacional equilibrado, como 

assim o qualifica, para incorporar e compatibilizar os planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento. O turismo, nos termos do art. 180 da Constituição Federal, deverá ser 

objeto de ações de estímulo, por parte dos Governos Federal, Estaduais e Municipais 
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uma vez qualificados como fator de desenvolvimento social e econômico. O art. 182 

prevê a obrigatoriedade da política de desenvolvimento urbano, como uma das condições 

de integração jurídica para o harmônico desenvolvimento nacional. O art. 192, por 

último, preconiza que o sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. 

 

3.2. O Caráter instrumental do desenvolvimento 

 
O caráter instrumental do desenvolvimento é revelado quando se verifica no 

inciso VII que lei complementar disporá sobre sua funcionalidade e situações restritivas 

como transferência de fundos de poupança, de regiões menos desenvolvidas para outras 

mais desenvolvidas, para financiamento de obras sociais, habitacionais, de saneamento, 

esgoto etc. 

 

O Desenvolvimento Nacional está consagrado no capítulo da Constituição 

referente à ciência e tecnologia, isto porque a pesquisa tecnológica tem missão 

constitucional definida como resolução dos problemas brasileiros indispensável para a 

geração de economias que integram um sistema distributivo racional a compartilhar 

riquezas no âmbito de planos de fomento e investimentos nacionais. 

 

O parágrafo 11 do art. 34 do ato das disposições Constitucionais Transitórias 

criou o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste para dar cumprimento, na região, às 

tarefas dos arts. 159, I, c e 192, parágrafo segundo do texto constitucional. 

 

Portanto, a partir dos dispositivos legais supramencionados, vislumbra-se a 

política publica alçada pelo Direito Constitucional, à condição de diretiva e norma 

cogente voltada aos Poderes constituídos, cujas disciplinas das regras e sua estruturação 

está presente na Carta Federal. 
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CONCLUSÃO  
 

 

O direito do desenvolvimento é considerado na categoria de “direito de 

solidariedade” pertencente à terceira geração dos direitos humanos. O direito ao 

desenvolvimento foi durante a fase de descolonização (década de 1960) uma exigência 

firmada pelos Estados em desenvolvimento que visava a atingir sua independência 

política através de uma liberação econômica. Conforme exposto na Declaração sobre o 

Direito ao desenvolvimento das Nações Unidas de 1986 e, posteriormente confirmado na 

Conferência de Viena sobre Direitos Humanos de 1993, o direito ao desenvolvimento é 

um direito humano inalienável.  

 

Dentre as definições do direito ao desenvolvimento é um processo no pelos 

qual os direitos fundamentais e liberdades fundamentais possam ser plenamente 

realizados e que todas as pessoas humanas e todos os povos devem participar deste 

processo, uma vez que participação é um dos pontos centrais do direito ao 

desenvolvimento. 

 

Observou-se, também, que o desenvolvimento constitui objetivo e direito 

fundamental da República Federativa do Brasil. Há previsões legais quanto à ordem 

social para garantir as necessidades humanas básicas; quanto à ordem política, consagra-

se um sistema democrático. Por fim, quanto à ordem econômica, têm-se princípios que 

valorizam principalmente a justiça social e busca do pleno emprego. 

 

Contudo, o problema para o desenvolvimento está na falta de efetividade das 

normas, quer por falta de interesse político e da insuficiente iniciativa da sociedade civil 

no controle dos atos públicos. No entanto, existem instrumentos jurídicos que podem 

direcionar a atuação estatal rumo ao desenvolvimento, a exemplo da adoção de políticas 
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públicas aliadas à transparência na gestão pública e ao controle do Judiciário que podem 

ser o elo entre a positivação constitucional e a efetivação do direito ao desenvolvimento. 
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SORRIA VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO:  

VIDEOVIGILÂNCIA E SOCIEDADE DE CONTROLE  
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RESUMO 

O presente estudo busca demonstrar que em decorrência da crescente violência que 

assola a sociedade contemporânea, transformando-a cada vez mais em uma sociedade de 

risco, a vigilância através de câmeras em espaços públicos e privados vem sendo 

largamente utilizada como importante instrumento de prevenção e combate à violência. 

No entanto, a implantação de uma política de videovigilância tanto pelas autoridades 

públicas, como também pelos particulares, não está fundada em um debate aberto e 

democrático junto à população e, portanto, não considera a fundo os riscos inerentes a tal 

sistema como, por exemplo, a consolidação de uma sociedade de controle permanente 

sobre o comportamento dos cidadãos, privando-os da liberdade, privacidade e 

espontaneidade em espaços públicos e privados e, ainda, a necessidade de imposição de 

limites a esta vigilância a fim de que não gere lesões aos direitos fundamentais. 
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ABSTRACT 

The present study aims to demonstrate that as a result of the increasing violence which 

lays the contemporary society, changing it even more into a risk society, the surveillance 

through cameras in public and private spaces has been largely used as an important tool 

in the fight against violence. Neverthless, the  implantation of a videosurveillance policy 

by the public authorities and also by the private ones is not based on a public, open and 

democratic debate among citizens and, as a consequence, does not consider in essence 

the risks which involve such system, for example, the consolidation of a permanent risk 

society over the citizens’ behavior, depriving them from freedom, privacy and 

spontaneous acts in public and private spaces and, also, the need to set limits to this kind 

of surveillance in order to avoid endangering people’s fundamental rights. 

 

KEYWORDS 

VIOLENCE; PUBLIC SECURITY; SOCIETY OF CONTROL; 

VIDEOSURVEILLANCE. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

  Vislumbrando o processo histórico brasileiro em meados dos anos 80, século 

XX, tem-se que o processo de redemocratização e a volta ao exercício de um Poder Civil 

gerou grandes expectativas no tocante à efetividade da proteção aos direitos humanos e 

ao verdadeiro exercício de uma cidadania plena a todos os brasileiros. Prevaleceu, neste 

momento, a ilusão de que o fim do regime militar somado à reconstrução de instituições 

políticas e, ainda, a vitalidade dos movimentos sociais seriam fatores capazes de 

controlar e extinguir incivilidades, o arbítrio e o autoritarismo com os quais a sociedade 

brasileira já há muito estava acostumada a conviver. 
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A ordem constitucional democrática brasileira, no entanto, não assegurou 

cidadania, nem tampouco a plenitude das práticas democráticas para grande parte da 

população brasileira, permitindo, ao contrário, que prevalecesse a violência física, a 

discriminação, a corrupção, o crescimento da criminalidade e das brutalidades policiais, 

os maus-tratos, a tortura e um sistema penal que acaba por centrar sua atuação na grande 

maioria dos casos contra uma população pobre e miserável. 

É exatamente nestas duas últimas décadas do século XX, que o discurso sobre o 

medo da violência e do crime passa a fazer parte da vida social e política trazendo 

conseqüências como a legitimação das transformações das relações sociais para com os 

espaços públicos e estruturação de padrões de segregação espacial. 

Tais padrões de violência, crime e pânico generalizado podem ser vistos 

claramente ainda no início do século XXI, principalmente nos grandes centros urbanos, 

como os ataques do PCC que vitimaram São Paulo123, o brutal assassinato do menino 

João Hélio Fernandes na cidade do Rio de Janeiro4 e o terror espalhado pelas brigas de 

gangue pelas ruas da Savassi5, em Belo Horizonte, citando poucos dos muitos exemplos 

reais que podem ser vistos a cada dia divulgados pelos meios de comunicação. 

 Além disso, é importante ressaltar que a violência na sociedade contemporânea, 

não só nas grandes capitais brasileiras, mas em todo o mundo, se apresenta como uma 

realidade presente, passando a atuar como um conceito central no que tange ao 

entendimento de relações sócio-políticas, da vida social e cultural. A violência deixa de 

ser, como em meados dos anos 70 do século XX, um conjunto de códigos esperados, 

utilizados para o alcance de uma finalidade específica. Não há mais a ligação entre ação 

                                                 
1 DAMIANI, Marco. Sob o domínio do crime.IstoÉ, São Paulo, n. 1909, p. 30-43, 24 mai. 2006. 
2 AZEVEDO, Solange. São Paulo à mercê do crime. Época, São Paulo, n. 418, p. 29-34, 22 mai. 2006. 
3 CARNEIRO, Marcelo; PEREIRA, Camila. Terror em São Paulo. Veja, São Paulo, ano 39, n. 20, ed. 
1957, p. 42-48, 24 mai. 2006. 
4 FOLHA DE SÃO PAULO. Criança morre depois de ser arrastada por carro durante assalto. 08 de 
fevereiro de 2007. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u131469.shtml. 
Acesso em: 31 mai. 2007. 
5 FURTADO, Ingrid. O medo sufoca a Savassi. Estado de Minas, Belo Horizonte, 02 mai. 2007. Caderno 
Gerais, p. 17. 
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violenta e consecução de objetivos determinados, posto que já nos anos 90, a violência 

passa a se expressar sem objetivos aparentes6. 

  Desta forma, a violência se generaliza sem balizamentos conhecidos, se expande 

por muitos espaços da sociedade sem uma causa determinada ou aparente. E, assim, 

pode-se dizer que a violência hoje penetra de forma latente os meios de comunicação em 

massa, os espaços públicos e privados, os bairros periféricos das grandes cidades, os 

campos, as instituições educacionais, os transportes (DORNELLES, 1999: 42)7, toda a 

vida cotidiana das sociedades contemporâneas, trazendo uma era de insegurança e de 

medo. 

 Como resposta a tamanha e desmesurada violência, a sociedade atual não tem 

outra solução que não clamar pela segurança e pela paz, o que tem como forte exemplo o 

movimento “Conquiste a Paz”8 lançado em ato público na Praça do Papa, em Belo 

Horizonte – MG, pelos Associados Minas, em data de 17 de junho de 2007, com a 

seguinte preocupação: 
No dia-a-dia do país, a questão da segurança pública ocupa amplo espaço na 
cartilha que trata da qualidade de vida da população. No espectro social 
desenhado hoje, a violência – que traz no seu bojo a banalização da vida – 
assusta até mesmo os mais experientes policiais, levando a todos 
inconformismo, revolta e clamor de justiça. Diariamente, a mídia registra 
crimes de todas as estirpes, atos bruscos e fatos em que se sobressaem a 

                                                 
6 “Em qualquer pesquisa de opinião pública realizada atualmente no país, o quesito segurança recebe a 
maior votação, o que mostra que a população brasileira está não só preocupada, mas angustiada com o 
problema que, se antes ficava restrito aos becos das favelas e aglomerados e à periferia menos assistida 
pelo poder público, hoje já bate à porta de quem vive até mesmo em pequenos municípios e no meio rural, 
independentemente de classe social ou poder aquisitivo. A criminalidade e a violência - muitas vezes, 
gratuita – estão tornando a vida uma mercadoria que se leiloa ao bel-prazer da bandidagem.” (ESTADO 
DE MINAS. Conquiste a Paz. Belo Horizonte, n. 23.890, p. 1, 03 jun. 2007.) 
7 DORNELLES, João Ricardo W. Globalização, Direitos Humanos e a violência na crise da 
modernidade. In: Direitos Humanos, Democracia e Senso de Justiça. Rio de Janeiro: Kroart Editores / 
Fundação Bento Rubião, 1999. 
8 “Conquiste a Paz. Atitude, já! Executivos da indústria e do comércio de mãos dados com educadores, 
religiosos, artistas, esportistas, intelectuais, profissionais liberais e trabalhadores. Enfim, toda a sociedade 
estará representada hoje, na Praça do Papa, no ato público que marca o lançamento da campanha 
Conquiste a Paz, promovida pelos Associados Minas – Estado de Minas, TV Alterosa, Rádio Guarani, 
Portal UAI, Diário da Tarde, Aqui, Teatro Alterosa e Alterosa Cinevídeo. É o marco de uma atitude 
arrojada contra os níveis intoleráveis da violência e da corrupção. O movimento, sem data para terminar, 
parte de mudanças na cobertura da criminalidade e vai dar suporte à população na reivindicação de 
programas concretos de combate ao crime, para devolver às praças e ruas sua destinação cidadã e para que 
Minas volte a respirar sem medo (...)”(ESTADO DE MINAS. Conquiste a Paz. Belo Horizonte, 17 jun. 
2007. Caderno Gerais. p. 25.) 
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agressão ao direito de ir e vir e às pessoas de viverem em paz.9 (ESTADO 
DE MINAS) 

 

  O exemplo não é o único. Em Brasília, no primeiro semestre de 2007, a ONG 

Rio de Paz, fundada no início do ano de 2007, logo após os ataques do crime organizado 

que assolaram a cidade do Rio de Janeiro deixando 19 mortos10, realizou um protesto 

silencioso pendurando 15 milhões de lenços na Esplanada dos Ministérios. No gramado 

em frente ao Congresso Nacional, cada pedaço de pano branco simbolizava a morte de 

uma pessoa assassinada no Brasil, nos primeiros quatro meses do ano. Além deste, a 

ONG Rio de Paz já realizou outros protestos de grande repercussão, colocando 700 

cruzes na praia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mil corpos no 

calçadão e, ainda, 1,3 mil rosas enterradas na areia desta mesma praia.11

  A sociedade contemporânea, portanto, conhecida como a sociedade da 

tecnologia, a sociedade da informação, acaba lançando mão de todo um aparato 

tecnológico em prol do combate e prevenção à violência e instala o que de mais comum 

tem-se visto atualmente, o monitoramento dos cidadãos por câmeras - a videovigilância. 

  A vigilância eletrônica 24 horas por dia está longe de ser um simples objeto de 

ficção científica como no passado. A realidade demonstra um arsenal tecnológico de 

controle que inclui radares utilizados para flagrar motoristas desrespeitando as regras de 

trânsito, sensores capazes de apontar furtos de mercadorias em lojas, leitores digitais e 

de íris com senhas para abertura de portas, cruzamento de informações bancárias e 

fiscais que denunciam sonegação de impostos, identificação biométrica de suspeito de 

crimes e, ainda, monitoramento via satélite de presos em liberdade condicional. Além 

disso, cidadãos, principalmente dos grandes centros urbanos, vêem-se permanentemente 

cercados por câmeras nas ruas das cidades, em elevadores, portarias de prédios, bancos, 

                                                 
9 ESTADO DE MINAS. Conquiste a Paz. Belo Horizonte, n. 23.904, p. 1, 17 jun. 2007. 
10 De acordo com SALLES (2007), “(...) a segurança pública no Rio de Janeiro voltou a ser discutida 
nacionalmente na virada do ano, quando dezenove pessoas morreram e dezesseis ônibus foram 
incendiados em ataques atribuídos a traficantes. Também foram alvejadas cabines da Polícia Militar e 
delegacias de Polícia. (...)” 
11MARIZ, Renata. Protesto silencioso pela paz – ONG pendura 15 mil lenços na Esplanada dos 
Ministérios. Estado de Minas, Belo Horizonte, 31 mai. 2007. Nacional. p. 13. 
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padarias, locais de trabalho, supermercados e estações de metrô, apenas para citar alguns 

exemplos. 

 

 2. SOCIEDADE DE CONTROLE: A VIDEOVIGILÂNCIA 

  

 Os sistemas de vigilância eletrônica têm demonstrado uma significativa 

expansão em escala global nos últimos vinte anos, fato que representa uma mudança nas 

formas de organização social (BOTELLO, 2006:35). Até o final do século XX, um 

simples passeio pelas ruas da cidade, pelos parques, praças, calçadões, galerias, 

avenidas, poderia ser considerado algo extremamente trivial e de cunho eminentemente 

pessoal. Encontrar os amigos nestes espaços, caminhar aleatoriamente, apreciar vitrines 

e de repente optar por fazer umas compras no shopping, no supermercado ou na padaria 

eram fatores comuns, momentos que permaneceriam intocados na esfera da vida 

privada. Já, agora, no início do século XXI, percorrer o mesmo trajeto expõe a imagem 

de cada um aos olhos atentos e vigilantes de centenas de câmeras, como bem expõe 

ROSA em sua pesquisa: 
 
7 milhões de olhos ... É a estimativa de quantas câmeras de circuito fechado 
vigiam os espaços públicos no mundo. Na conta não estão incluídos os 
espaços privados. Só na Inglaterra, o país campeão absoluto da vigilância, 
são 4,2 milhões de câmeras. Cada habitante de Londres é flagrado pelo 
menos 300 vezes por dia por esses artefatos. (ROSA, 2006:32)12

 

Seja no calçadão da praia, em uma praça, seja dentro de um elevador, de um 

banco ou de uma loja de departamentos, não importa, as pessoas estão envolvidas em 

uma teia de tecnologia tão disseminada que ainda não se deram conta ou não pararam 

para refletir que os hábitos mais banais do dia-a-dia são captados constantemente por 

lentes poderosas e vigilantes, ainda não se deram conta que estão mais expostas do que 

nunca, que o mundo mudou e que muito mais do que uma virada de século, estão 

                                                 
12 Corroborando as informações apresentadas por ROSA (2006), um estudo do Comissariado de 
Informação do Reino Unido mostrou que o país está se transformando em uma verdadeira ‘sociedade de 
vigilância’, com cada habitante sendo filmado por cerca de 300 câmeras todos os dias. (RT INFORMA, 
2006) 
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vivendo uma mudança de Era, estão diante de uma nova unidade histórica: a Era da 

Tecnologia13, uma realidade que impõe um novo ambiente social. 

Em muitos países europeus, por exemplo, o sistema público de videovigilância é 

o primeiro instrumento empregado para o monitoramento da população e como 

prevenção ao terrorismo, em especial pelo Reino Unido14 (NIETO, 1997).  

Já nos Estados Unidos da América do Norte, enquanto na década de noventa, no 

século passado, um grande número de jurisdições rejeitaram a instalação de um sistema 

de câmeras ou decidiram remover sistemas de vigilância já existentes, a orientação 

nacional no tocante às preocupações com privacidade e segurança enfrentou mudanças 

radicais neste país, em especial após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, 

levando a uma total reformulação nos sistemas de segurança e, por conseguinte, a um 

aumento da videovigilância (SCHLOSBERG e OZER).  

Na última década, segundo trabalho de NIETO (1997), a Grã Bretanha, a França, 

Mônaco, Espanha e outros países vêm cada vez mais depositando nos circuitos fechados 

de televisão, a videovigilância, a confiança para o alcance da segurança pública. 

  Segundo ROSA (2006:51), “(...) devido ao aumento da criminalidade, a Polícia 

do Rio de Janeiro instalou 16 câmeras em pontos estratégicos da orla. Elas são dotadas 

de alta definição e de lentes em zoom capazes de identificar e monitorar os transeuntes 

detalhadamente”. 

                                                 
13 A tão conclamada Era da Tecnologia, esta Revolução Tecnológica, é muito bem descrita por ROSA 
(2006:95-96) quando observa que “(...) não é preciso ir muito longe. Olhe para frente, no teclado que você 
usa todos os dias, e tente avaliar a extensão da colossal explosão da internet. Olhe para cima e tente se 
lembrar da constelação impressionante de satélites em órbita sobre nossas cabeças, levando informações 
em escala cada vez maior de um lado para o outro do universo. Olhe para o chão e imagine a complexa 
trama de cabos e fibras óticas, onde trafegam mensagens de todo lugar para todo lugar. Olhe então à sua 
volta e constate que há centenas de milhões de câmeras, webcans, handcans, câmeras de vídeo 
profissionais e domésticas, com lentes instaladas em lugares antes improváveis que vão desde avenidas e 
túneis a recepções e elevadores. Isso sem contar a legião de microfones com ou sem fio, os celulares com 
ou sem máquina de fotografar ou filmar. (...)” 
14 De acordo com um jornal inglês, se uma pessoa vai ao shopping, pega um trem, compra gasolina, vai ao 
correio ou ao banco, vai ao um jogo de futebol, entra em algum prédio, ou simplesmente caminha 
aleatoriamente pelas ruas da cidade, há uma grande chance de sua imagem ter sido gravada por inúmeras 
câmeras. Aparentemente, as pessoas notam a presença das câmeras, mas não demonstram preocupação 
quanto a elas. (NIETO, 1997) 
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 E, ainda, apenas para considerar mais um exemplo, conforme atestado em 

reportagem divulgada pela Revista RT Informa (2006),  
(...) recentemente, a prefeitura de São Paulo – a exemplo do que vêm fazendo 
outras cidades de vários países – instalou um conjunto de 35 câmeras 
eletrônicas na região central da capital. Os equipamentos permitem captar 
detalhes de diversas ocorrências cotidianas. De acordo com as informações 
da administração municipal, a escolha dos locais para instalação das câmeras 
obedeceu a critérios que levam em conta fatores como a grande 
movimentação das pessoas, número de incidentes registrados e o fato de o 
lugar ser um ponto histórico ou turístico. Tudo em nome da segurança. (...) A 
intenção das autoridades paulistanas é fazer do sistema uma referência para 
outras cidades do Brasil, pela cobertura da área observada, qualidade das 
imagens, capacidade de aproximação para ver detalhes das cenas e 
intervenção imediata. Além das ruas, os cidadãos modernos vivem cercados 
de câmeras em muitos outros lugares, como elevadores, portarias de prédios, 
bancos, supermercados e estações de metrô, para citar alguns exemplos 
bastante conhecidos. Trata-se de uma tendência mundial. (...) (RT Informa, 
2006) 

 

2.1. Sociedade de vigilância e sociedade de controle 

 

A tecnologia é produto do homem e da sua cultura, portanto destinada a 

relacionar-se com ele. Como enfatizado por ROSA (2006:54), “... não estamos vivendo 

uma revolução qualquer nesses primórdios do século XXI: vivemos uma revolução que 

se autoproclama Revolução Tecnológica”, sendo assim, o desenvolvimento da 

tecnologia, e nesta discussão o monitoramento dos cidadãos através de câmeras – a 

videovigilância, que gera uma sociedade de controle, cria novas relações a serem 

reguladas pelo Direito. A influência tecnológica é certa, é fato! E, tantas mudanças 

acabam por refletir nos eixos de equilíbrio na equação poder – informação – pessoa – 

controle, o que implica em dizer que o problema passa a ser não o advento da tecnologia 

em si, mas sim se ela surge para garantir a segurança e a forma como ela impacta sobre 

os direitos fundamentais, especialmente sobre a privacidade, e como o Direito a absorve. 

As tecnologias desenvolvidas na segunda metade do século XX representam 

atualmente um papel de peso na construção de novas formas de controle social, o que 

poderia ser denominado de uma “revolução do controle”, na qual principalmente há um 
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incremento na capacidade de coleta de informação com seu conseqüente processamento 

e manejo (BOTELLO, 2006:36). 

Torna-se imprescindível, portanto, no momento atual a manutenção de uma certa 

distância dos acontecimentos diários a fim de perceber neles o quanto o modo de ver e 

ser visto pelas pessoas sofreu uma grande transformação nos últimos anos em 

decorrência da disseminação da tecnologia. É mister perceber o quanto a realidade 

concreta, objetiva e diária lança sobre todos novos desafios e impõe novos perigos e 

riscos, além de impor também uma nova forma de percepção e de atitude do homem 

diante desta Revolução Tecnológica, uma vez que não faz dez anos que o mundo passou 

a viver de uma forma preponderantemente diferente, em uma nova Era (ROSA, 2006). 

Mais do que um “Gran Hermano”, um “Big Brother”, um “Grande Irmão”, com 

seu permanente olhar vigilante sobre a sociedade, percebe-se a existência de “pequenos 

irmãos” que crescem a cada dia associando-se e comunicando-se entre si, uma vez que 

os sistemas atuais de vigilância estão cada vez mais conectados e coordenados entre si 

(BOTELLO, 2006:37). 

A inovação está avançando em uma velocidade tão avassaladora que obriga os 

operadores das Ciências Sociais, do Direito, da Filosofia e outras ciências afins a 

imprimirem uma velocidade ainda maior no intuito de reavaliar e renovar os 

condicionamentos dos indivíduos, a fim de evitar desdobramentos ainda mais 

surpreendentes e potencialmente mais devastadores. 

A insegurança e a violência constante e, por conseguinte, a videovigilância 

permanente e o controle sobre os cidadãos são fatores que devem levar à Ciência os 

questionamentos ora levantados. 

Será que as vidas humanas passarão a fazer parte de um permanente “Show de 

Truman”15, onde os espaços urbanos acabam sendo convertidos sistematicamente em 

                                                 
15 Truman é o personagem de Jim Carrey, no filme de Peter Weir, “O show de Truman”, de 1998. 
Funcionário público de uma pequena cidade norte-americana, Truman “descobre ser o herói de um 
programa de televisão permanente e de 24 horas por dia: a cidade em que vive é na verdade um enorme 
cenário em que as câmeras o seguem por toda parte.” (ZIZEK, 2003:27) 
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territórios de observação e vigilância, em um contínuo programa de televisão no qual a 

cidade é um enorme cenário com câmeras por todas as partes?  

  Em 1949, George Orwell escreveu uma novela futurista chamada “1984”, na 

qual desenhou um mundo sem privacidade, onde as autoridades governamentais 

monitoravam as atividades dos cidadãos valendo-se de um vasto aparato tecnológico. A 

perda da privacidade moldou esta sociedade, permitindo ao governo o exercício do 

controle sobre todos os aspectos da vida individual. Será que a sociedade vigiada e 

monitorada de ORWELL1617 passará de mera ficção para realidade? 

E mais, buscando, ainda, exemplos na ficção científica, em “Minority Report”18, 

filme exibido em 2002, três humanos adquirem a capacidade de ver o futuro e prever 

seus atos levando uma sociedade a prender seus criminosos antes mesmo que cometam 

qualquer tipo de crime. Será que a sociedade atual está tão distante assim deste tipo de 

controle estatal? 

Já “Matrix”, filme exibido em 1999, consegue chegar ao ponto máximo de uma 

realidade virtual. A realidade material vista e sentida por todos é de fato gerada e 

coordenada por um megacomputador ao qual todos estão conectados. No desenrolar da 

trama o herói acorda na realidade real e se vê diante de uma paisagem desolada e cheia 

de ruínas carbonizadas, sendo aquilo tudo o que sobrou de Chicago após uma guerra 

mundial. Neste momento, um outro personagem, o líder da resistência, apresenta-lhe 

uma saudação: “Bem-vindo ao deserto do real”. (ZIZEK, 2003:29) Será que está tão 

distante assim esta realidade virtual? 

 Claro está que a construção de um pensamento científico não pode estar 

fundada em suposições oriundas da ficção científica. Não há como retirar das telas de 

cinema ou das páginas de um romance um fundamento jurídico, político ou mesmo 

                                                 
16 ORWELL, George. 1984. [Tradução de Wilson Velloso]. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2004. 
17 “There was of course, no way of knowing whether you were being watched at any given moment ... you 
had to live, did live, from habit that became instinct, in the assumption that every sound you made was 
overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.” (ORWELL) 
18 “Minority Report” é um filme de Steven Spielberg, exibido em 2002, baseado em um conto de Philip K. 
Dick (ZIZEK, 2003:9) 

  6983



social para demonstrar os riscos inerentes a uma sociedade de controle. No entanto, não 

há como negar que, apesar de ainda não existir uma sociedade completamente privada de 

seu direito à intimidade ou vida privada e um Estado com o total controle sobre a vida 

individual de seus cidadãos, o aparato tecnológico imaginado por ORWELL (2004) já 

está impregnado no dia-a-dia de todos, nesta nova Era Tecnológica. 

  Não há, ainda, como fechar os olhos à catástrofe gerada pelo ataque terrorista 

às torres gêmeas do World Trade Center em Nova York na agora inesquecível data de 11 

de setembro de 2001! Fazendo coro ao pensamento de ZIZEK (2003:31): “(...) o que 

devíamos nos ter perguntado enquanto olhávamos para os televisores no dia 11 de 

setembro é simplesmente: onde já vimos esta mesma coisa repetida vezes sem conta?” 

Resposta: nas telas de cinema transmitidas ao mundo pelas fantásticas lentes de 

Hollywood que, entretanto e infelizmente, desta vez era real. Tão real e tão fantástico ao 

mesmo tempo que o próprio Pentágono, após os ataques terroristas de 11 de setembro, 

decidiu convocar um grupo de autores e diretores de Hollywood, especialistas em 

filmes-catástrofe, para colaborarem com o governo americano na então incipiente guerra 

contra o terrorismo, imaginando possíveis cenários de ataques terroristas e a forma de 

lutar contra eles (ZIZEK, 2003:30). 

 Desta feita, não há como desprezar por completo os enredos virtuais que 

chegam às telas de cinema ou ao mundo da ficção, sendo que um olhar cauteloso sobre o 

real hoje se torna imprescindível a fim de evitar a experiência de um universo cada vez 

mais virtualmente construído e permanentemente controlado. 

 E assim, a expansão de sistemas eletrônicos de vigilância, principalmente a 

videovigilância, não pode ser relegada a um mero acostumar-se com a sua existência e 

presença constante. De acordo com o posicionamento de BOTELLO (2006:37), a 

vigilância pode ser vista de duas formas, por um lado há uma busca na redução dos 

riscos de roubo, fraude, seqüestros e acidentes, no entanto, ao mesmo tempo é permitida 

a organização de informação sobre certos grupos sociais e também dos indivíduos que 

pode, por fim, ser utilizada justamente com o intuito de controlar e administrar estes 

próprios indivíduos e grupos. Desta feita, é fundamental observar como estes riscos são 

definidos e pensados por parte das autoridades governamentais, dos setores sociais e 
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privados porque por trás de um controle dos riscos da violência e de uma busca na 

redução da insegurança, os sistemas de vigilância estão relacionados com um controle 

social. 

 ROSA (2006:88), ao fazer referência ao Homo Bytens, dá a ele as boas 

vindas ao ecossistema digital. Este Homo Bytens, por sua vez, que vive em uma 

sociedade de risco e violenta, lança mão de toda a tecnologia e implanta milhões de 

olhos vigilantes (câmeras) no intuito de garantir a segurança e o bem-estar de cada um 

no âmbito de sua vida individual e na convivência com a coletividade. No entanto, ao 

fazer isso, se aproxima ou mesmo incorpora a visão de ZIZEK (2003:90,103) do Homo 

Otarius que ao tentar manipular os outros acaba ele próprio sendo o verdadeiro 

explorado; ao começar uma luta contra a Igreja em nome da liberdade e da humanidade, 

acaba por abrir mão da própria liberdade e da humanidade para que possa, enfim, lutar 

contra a Igreja. 

 O Homo Bytens (ROSA, 2006) deve estar atento para não agir como os 

guerreiros liberais que, ansiosos para lutar contra o fundamentalismo antidemocrático, 

são capazes de eliminar os próprios valores democráticos e sacrificar a liberdade caso 

seja necessário para lutar contra o terrorismo (ZIZEK, 2003:104). Se o Homo Bytens 

para controlar uma sociedade de risco e garantir segurança aos cidadãos acabar 

controlando a si próprio através de uma sociedade de controle e vigilância que ele 

mesmo instituiu, acabar entregando a sua privacidade, a sua liberdade de atuação 

espontânea em espaços públicos ao olhar vigilante de milhares de câmeras, ele nada 

mais será do que um autêntico Homo Otarius. 

 

2.1.1. Sociedade de controle e  panoptismo 

O cotidiano urbano atual criado pelo Homo Bytens, repleto de câmeras em seus 

espaços públicos, reflete o sistema panóptico de BENTHAM19, muito bem explorado 

por FOUCAULT20, no qual os indivíduos não vêem, mas têm a sensação de estarem 

                                                 
19 BENTHAM, Jeremy. O Panótico. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 
2000.  
20FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir.[tradução: Raquel Ramalhete]. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 
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permanentemente sendo vistos, vigiados e controlados. Assim, o poder disciplinar que 

desde o começo do século XIX, foi regularmente utilizado como processo de 

individualização para marcar exclusões pode ser identificado neste início do século XXI.  

Nos séculos XVII e XVIII, um fenômeno importante, qual seja, o poder 

disciplinar, surge com a invenção de uma nova mecânica de poder com procedimentos e 

instrumentos específicos e totalmente novos, sendo absolutamente incompatível com as 

relações de soberania. Surge um outro tipo de poder, desta vez exercido continuamente 

através da vigilância, supondo um sistema minucioso de coerções materiais e não a 

existência física do soberano. Este novo poder é, portanto, uma das grandes invenções da 

sociedade burguesa, sendo instrumento fundamental para a constituição do capitalismo 

industrial e do tipo de sociedade que lhe corresponde.  

O poder disciplinar acaba sendo um investimento político e detalhado do corpo, 

uma nova microfísica do poder, que a partir do século XVII não cessa de ganhar mais e 

mais espaço. As disciplinas são métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças, impondo-lhe uma 

relação de docilidade-utilidade, uma verdadeira relação de dominação. Trata-se aqui de 

impor ao corpo limitações, proibições e obrigações, trabalhando-o detalhadamente e 

exercendo sobre ele uma coerção sem folga sobre movimentos, gestos, atitude e rapidez. 

Este poder foi instalado no asilo psiquiátrico, na penitenciária, na casa de 

correção, no estabelecimento de educação vigiada e nos hospitais de um duplo modo: 

com a divisão binária e a marcação de louco-não louco, perigoso-inofensivo, normal-

anormal e também com a repartição diferencial e a determinação coercitiva de “quem é”, 

“onde deve estar”, “como caracterizar”, “como reconhecer” e, principalmente, “como 

exercer de maneira individual uma vigilância constante”. Nesse sentido, a figura 

arquitetural dessa composição é o Panóptico de Bentham, princípio conhecido por uma 

construção em anel na periferia e uma torre no centro, vazada de largas janelas que se 

abrem sobre a face interna do anel. Nesse sistema disciplinar, a construção periférica é 

dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção, sendo que 
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estas celas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre e 

outra para o exterior, permitindo que a luz atravesse a cela de lado a lado. Desta feita, a 

vigilância se torna fácil, pois basta colocar um vigia na torre central e em cada cela 

trancar um louco, ou um doente, ou um condenado, um operário ou um escolar, que pelo 

efeito da contraluz, este vigia poderá perceber, sem sequer se deslocar da torre, os 

movimentos e comportamento de cada um em suas respectivas celas. A visibilidade 

acaba sendo uma armadilha (FOUCAULT, 2006:165-166). 

O Panóptico surge para dissociar o entendimento do que seja “ver-ser visto”, 

posto que no anel periférico o indivíduo sempre é visto, sem nunca poder ver e já na 

torre central vê-se tudo, sem nunca ser visto. Há que se ressaltar que este indivíduo que 

não é capaz de ver, mesmo que não esteja sendo observado em um determinado 

momento, sempre tem a certeza de que ao menos pode estar sendo visto, portanto a 

vigilância será permanente em seus efeitos, apesar de poder ser descontínua em sua ação 

e essa, segundo FOUCAULT (2006:166), é a garantia da ordem. Para ele, no 

panoptismo os condenados não se rebelam, não há perigo de complô nem de tentativa de 

evasão coletiva; não há risco de contágio entre os doentes; não há violências recíprocas 

entre os loucos, nem cola, barulho ou conversa entre as crianças na escola; entre os 

operários não há roubos, nem conluios e tudo isso graças aos mecanismos de observação 

e vigilância implantados como uma espécie de laboratório do poder, intensificando 

qualquer aparelho de poder.  

As disciplinas, ou melhor, o poder disciplinar permite o controle minucioso das 

operações do corpo impondo-lhe uma relação de docilidade-utilidade, tornando-se no 

decorrer dos séculos XVII e XVIII uma fórmula geral de dominação apta a fabricar 

corpos submissos. A disciplina fabrica, pois, indivíduos perfazendo uma técnica 

específica de poder que os toma como objetos e ao mesmo tempo como instrumentos de 

seu exercício. Tal exercício pressupõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar, 

um instrumento através do qual as técnicas que permitem ver conduzam a efeitos de 

poder e em contrapartida os meios de coerção tornam visíveis aqueles sobre quem se 

aplicam (FOUCAULT, 2006:117-119,143). 
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  Pode-se observar que as estruturas panópticas são leves, sem grades, sem 

correntes, sem estruturas pesadas, sem o recurso à força para obrigar o detento ao bom 

comportamento. Não há armas, violência física ou coação material, pois no panóptico 

bastam separações bem nítidas e aberturas bem distribuídas que permitam levar o louco 

à calma, o operário ao trabalho, o escolar à aplicação, o doente à observância das 

receitas e agora, na sociedade contemporânea, o transeunte ao controle do seu 

comportamento pela simples sujeição destes a um sistema constante de vigilância e 

isolamento.  

Atentos à realidade material de uma videovigilância permanente em pleno século 

XXI, em uma sociedade que vem se estruturando como uma sociedade de controle, é 

válido mencionar as colocações do próprio FOUCAULT quando esclarece que 

Lentamente, no decorrer da época clássica, são construídos esses 
“observatórios” da multiplicidade humana para as quais a história das 
ciências guardou tão poucos elogios. Ao lado da grande tecnologia dos 
óculos, das lentes, dos feixes luminosos, unida à fundação da física e da 
cosmologia novas, houve as pequenas técnicas das vigilâncias múltiplas e 
entrecruzadas, dos olhares que devem ver sem ser  vistos; uma arte obscura 
da luz e do visível preparou em surdina um saber novo sobre o homem, 
através de técnicas para sujeitá-lo e processos para utilizá-lo. (FOUCAULT, 
2006:143-144) 

 

Se, como colocado por FOUCAULT, a história das ciências guardou tão poucos 

elogios para os observatórios da época clássica, imagine os perigos que não escondem 

agora os observatórios da Era da Tecnologia com seus mais de sete milhões de olhos 

plantados permanentemente sobre o comportamento humano. Ao aplicar à 

multiplicidade de indivíduos que transitam pelos espaços públicos e também privados o 

sistema panóptico, a fim de garantir um comportamento que possa minar a sociedade de 

risco e trazer de volta a segurança ou ao menos uma sensação de segurança, a multidão 

que funciona como um local de múltiplas trocas, de individualidades que se fundem, de 

efeito coletivo, acaba sendo tolhida e, na pior hipótese, abolida.21

                                                 
21 Fazendo um paralelo entre o sistema panóptico e os constantes avisos “Sorria, você está sendo filmado”, 
é válido ressaltar o posicionamento de SAYÃO (2007), ao dizer que “(...) bem, os tempos mudaram. As 
placas com o citado aviso se multiplicaram e as câmeras também, como um sinal visível de que vivemos 
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3. CONCLUSÃO 

 

   A permanente e desmesurada violência que se instalou na sociedade 

contemporânea deve sim ser combatida com o respaldo de uma série de políticas 

públicas de segurança. No entanto, a adoção de mecanismos de videovigilância tanto por 

autoridades públicas, como também pelo setor privado, como uma das formas de 

prevenção e repressão à violência, vem aumentando de forma rápida, sem uniformidade 

ou regulamentação suficientes, dispensando uma discussão aberta e democrática entre a 

população. Assim, a adoção de um permanente controle através da videovigilância em 

espaços públicos e privados, como política pública ou medidas privadas para garantia da 

segurança, contém o risco de acabar sendo apenas uma medida que aumenta a sensação 

de segurança, mas não a segurança em si da população22, além de apresentar sérios 

riscos de implantação de uma sociedade de controle sobre o comportamento dos 

cidadãos.  

 Seria ingênuo o início de qualquer movimento contrário à videovigilância ou de 

protesto pelo fim de todas as câmeras, posto que o avanço tecnológico é real, encontra-se 

presente entre todos, e seu uso é inevitável. No entanto, o que deve ser questionado é a 

forma deste uso e os benefícios que podem ser auferidos do mesmo.  

 Afirmar que a videovigilância é um fator que tem reduzido a violência é uma 

inverdade, posto que a os índices de criminalidade e terrorismo são cada vez maiores e 

mais gritantes em todo o mundo23. Verdadeiro pode ser sim que a instalação de câmeras 

reduz o índice de criminalidade, no entanto apenas nos estritos locais onde estão 

                                                                                                                                                
numa sociedade de controle. Entretanto, as câmeras registram também o descontrole das pessoas e a 
desorganização do espaço social compartilhado. (...)” 
22 Em entrevista concedida à RT INFORMA (2006), o procurador da República no Paraná e procurador 
regional dos Direitos do Cidadão, Sérgio Cruz Arenhart, enfatizou que “Em muitas cidades brasileiras, 
também se torna cada vez mais difícil encontrar um local que não seja vigiado. Neste caso, não há como 
negar que as pessoas sentem um aumento da sensação de segurança, mas, por outro lado, a privacidade 
diminui na mesma proporção. (...) É fato que o conceito de intimidade é relativo, varia de acordo com a 
cultura e o tempo, mas é importante não se esquecer de que a privacidade é fundamental para o 
desenvolvimento das pessoas e deve ser respeitada. (...)” 
23 “A violência explodiu na percepção dos brasileiros como o principal problema do país no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)” (CANZIAN, 2007)  
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presentes, levando conseqüentemente à crença de que seria imprescindível a instalação 

destas em absolutamente todos os locais, públicos ou privados, a fim de por termo à 

violência. E é por isto que a cada dia são instaladas mais e mais câmeras de vigilância! 

 Imaginando, pois, que em um futuro próximo um mundo completamente vigiado 

por câmeras conseguisse, enfim, zerar seu índice de criminalidade ou pelo menos 

aproximá-lo de números irrisórios, o que de fato seria inviável posto que o combate à 

violência vai muito além de uma videovigilância permanente. Mas, enfim, mesmo 

considerando que a política da videovigilância fosse realmente eficaz no combate e 

prevenção à criminalidade e trouxesse ao cidadão não só uma sensação de segurança, 

mas sim a real segurança, qual seria o preço pago por estes mesmos cidadãos pela tão 

sonhada segurança? 

 Os riscos inerentes à videovigilância devem ser questionados e debatidos pelo 

Estado e pela sociedade, uma vez que vigiar permanentemente o cidadão pode significar 

também tolher sua liberdade, sua privacidade, controlá-lo em sua conduta, reduzir seu 

espaço de manifestação espontânea, de convivência democrática e troca de experiências 

nos espaços públicos, impor a ele uma disciplina comportamental e ter acesso a 

inúmeras informações acerca do seu dia-a-dia. 

Assim, o sistema de vigilância permanente por intermédio de câmeras pode ter, 

por sua própria natureza, uma falibilidade no sentido de que a vigilância constante leva 

ao controle comportamental dos cidadãos, ao controle de todos os seus passos nos 

espaços vigiados, conferindo aos detentores destas imagens uma vasta rede de 

informações e um grande poder sobre o cotidiano dos cidadãos e, por conseguinte, 

certamente uma invasão sobre a privacidade destes. 

A disponibilidade de tecnologia e dinheiro para investimento, combinada com a 

insegurança e o medo da violência que atingem a população, levam a uma aceitação 

imediata do sistema de videovigilância como uma perfeita solução, sendo que o Estado e 

os indivíduos, tão preocupados com os benefícios imediatos de uma segurança ao menos 

nos locais vigiados ou com a sensação imediata de segurança gerada, sequer percebem 

que começam a viver em uma sociedade de controle, em uma sociedade vigiada que 

pode por em risco outros valores também tão importantes como a privacidade, a 
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espontaneidade e a troca de experiências com o uso democrático dos espaços 

públicos.Desta forma, as cidades deveriam agir com cautela ao se valerem de 

tecnologias cujas implicações não foram ainda objeto de efetivas considerações e 

debates. 

A conclamada Era da Tecnologia impõe à sociedade contemporânea uma 

reflexão acerca do binômio ver e ser visto, acerca do que é vigiar e ser vigiado, impõe ao 

Direito uma reflexão acerca de direitos como a privacidade, o sigilo, a liberdade, a 

espontaneidade frente a uma sociedade de controle.  

  Saber quais são os limites que devem ser impostos à vigilância através das 

filmagens, quais os benefícios e ainda as possíveis graves lesões aos direitos e garantias 

fundamentais que podem ser gerados pela videovigilância são temas cujo debate pela 

sociedade e pelo Estado é imprescindível, a fim de que no futuro os indivíduos não se 

descubram inseridos em um sistema de controle disciplinar bem ao estilo foucaultiano 

(FOUCAULT, 2006) e não se deparem com o deserto do real de um Homo Otarius 

(ZIZEK, 2003) que na pretensão de controlar a criminalidade e alcançar a segurança 

acabou por controlar a si próprio, criando um universo permanentemente vigiado. 

Assim, o preço pela segurança, obtida pelos olhos vigilantes de uma cidade panóptica, 

pelo controle permanente do Grande Irmão, pode ser alto demais, em decorrência de sua 

capacidade de criação de um mundo seguro, no entanto, tecnificado, precarizado, 

engessado e desprovido de quaisquer manifestações espontâneas em espaços públicos. 
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO MARCO DA TEORIA DO 
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RESUMO 

O presente artigo pretende refletir sobre o sentido performativo do projeto constituinte 

do Estado Democrático de Direito, uma questão central para a Filosofia do Direito e 

para a Teoria da Constituição. Para isso, toma como marco teórico a Teoria Discursiva 

do Direito e do Estado Democrático de Direito proposta por Habermas, especialmente 

em seu diálogo com republicanismo civil de Michelman. Tem como pano de fundo a 

discussão sobre a concepção moderna de legitimidade política justificada na idéia de 

autonomia, que não é somente política ou moral, mas também jurídica, e que se liga à 

relação interna entre Direito e democracia na modernidade e propõe um resgate da 

memória do processo constituinte brasileiro de 1987-88, assim como das vivências 

constitucionais sob a nova ordem jurídica pós-88. Conclui que o projeto constituinte do 

Estado Democrático de Direito compreende um processo de aprendizado permanente, 

orientado ou aberto ao futuro, em que a relação pretensamente paradoxal entre Estado 

de Direito e democracia, direitos humanos e soberania popular, resolve-se na dimensão 

do tempo histórico, de geração em geração, como um processo que em última análise 

pode ser compreendido como um processo de aprendizado que corrige a si mesmo. 
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ABSTRACT 

This article aims to develop some reflections about the performative meaning of the 

constituent project of Constitutional Democracy, a main legal philosophical and 

constitutional question. For this, takes the Habermas´s Discourse Theory of Law and 

Democracy as a theoretical approach, specially, in its dialogue with Michelman’s civil 

republicanism. Its background is the discussion about the modern conception of political 

legitimacy based on the idea of legal - not only moral or political - autonomy. This 

conception is connected with the internal relationship of modern law and democracy. 

And remind the Brazilian constituent process (1987-1988) and the constitutional 

experiences under the new legal order. This article concludes that the constituent project 

of the Constitutional Democracy is a permanent learning process, future-oriented, or 

openness, within the alleged paradoxical relationship between rule of law and 

democracy, human rights and popular sovereignty, resolves itself in the dimension of 

historical time, generation after generation, as process that can be understood in the long 

run as a self-correcting learning process. 

 

KEY-WORDS 

CONSTITUTION; CONSTITUENT PROJECT; CONSTITUTIONAL DEMOCRACY. 

 

 

1. Introdução 

No presente artigo, quero retomar a discussão sobre o sentido do projeto 

constituinte do Estado Democrático de Direito. Antes de tudo, trata-se de uma 

oportunidade de trazer mais uma vez ao debate algumas reflexões sobre o sentido 

performativo do exercício do poder constituinte como gênesis da legitimidade do 

Estado Democrático de Direito que tenho buscado reconstruir (Cattoni de Oliveira, 

2006), no marco da Teoria do Discurso do Direito e da Democracia, de Habermas 

(1998). Afinal, a teoria do poder constituinte é um tema que, entre os constitucionalistas 

e cientistas políticos, teria pouco avançado, em relação à formulação que lhe teria dado 

um autor clássico como Sieyes (2001), sem que, contudo, se tivesse atentado 

adequadamente, é bom frisar, para as especificidades dos movimentos constitucionais 

inglês, norte-americano e alemão, em face do movimento constitucional francês. 
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(Canotilho, 2002, p.49-84) Nesse sentido, pretendo contribuir para a discussão sobre a 

própria questão acerca da concepção moderna de legitimidade política, da legitimidade 

da  modernidade como legitimidade na modernidade – a autonomia, que não é somente 

política ou moral, mas também jurídica, em razão da relação intrínseca entre Direito e 

democracia modernos -, subjacente a essa controvérsia, considerando as reflexões 

desenvolvidas por Habermas (2001, p.766-781), por exemplo, em artigo escrito em 

resposta a objeções apresentadas por Michelman, um dos grandes representantes do 

republicanismo cívico nos Estados Unidos. 

 

2. O debate Michelman-Habermas 

 

Segundo as objeções de Michelman, a prática constituinte não poderia ser 

reconstruída conforme os critérios da Teoria do Discurso, mais especificamente, de 

acordo com a idéia segundo a qual haveria uma coesão interna entre Estado de Direito e 

democracia, direitos humanos e soberania popular (Habermas, 1998), pois esses 

critérios não explicariam de que modo se estabeleceriam as formas de comunicação 

pública, necessárias à institucionalização jurídica da ampla rede de canais discursivos 

que pressupõe a própria forma do Estado Democrático de Direito (Habermas, 2001, 

p.772). Para Michelman, a proposta de democracia deliberativa apresentada por 

Habermas não teria sido capaz de solucionar a suposta relação paradoxal entre Estado 

de Direito e democracia. Esse paradoxo ressurgiria todas as vezes que se tentasse 

identificar, de modo retrospectivo, o ato que criou uma Constituição e se tentasse 

averiguar se a própria formação da opinião e da vontade daqueles que se reuniram para 

dar origem à Constituição poderia ser entendida como um processo democrático 

(Habermas, 2003a, p.161). Por exemplo, a própria Assembléia Constituinte não poderia 

garantir a legitimidade democrática das normas com base nas quais ela mesma teria sido 

constituída, o processo democrático cairia num regresso ao infinito, pelo caminho de 

uma autoconstituição circular (Habermas 2003a, p.165). É nesse sentido que Michelman 

pergunta onde poderia ser encontrado esse momento constitutivo primário, a partir do 

qual os cidadãos fariam o uso originário de uma autonomia política que se constituiria, 

de um modo performativamente auto-referencial, e, assim, como esse momento seria 

possível (Michelman, 1996, p.312)  
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Afinal, a democracia não é aquela forma de governo cujas decisões são tomadas 

pela maioria política? Todavia, mesmo onde uma maioria governa, a minoria não teria 

direitos assegurados? Se a resposta for sim, como assegurar direitos às minorias, em 

face das decisões da maioria governante? Atribuindo-se a uma instituição, ao judiciário, 

por exemplo, um poder contramajoritário? Assim, todas as vezes que a maioria lesasse 

direitos das minorias, o judiciário estaria autorizado a protejer esses direitos. Mas quem 

autorizaria, numa democracia, o judiciário, que sequer é eleito, a controlar as decisões 

majoritárias que supostamente violariam direitos das minorias? Resposta: A 

constituição. Mas por que uma constituição autorizaria o judiciário a controlar decisões 

tomadas pela maioria, para que elas não firam direitos das minorias? A constituição, 

nesses termos, não seria contrária à democracia? Resposta: Não, se entendermos que a 

constituição não foi estabelecida nem pela maioria, nem pela minoria, mas pela nação. 

A nação, portanto, acima das maiorias e das minorias, é quem soberanamente estabelece 

a constituição do estado para que, dentro do estado, decisões tomadas por maioria não 

violem os direitos das minorias. A nação é o fundamento de todo poder e de toda 

autoridade. Mas quem autoriza a nação a estabelecer uma constituição, que autoriza o 

judiciário a controlar decisões majoritárias, para que essas decisões não violem direitos 

das minorias? A própria nação. Pois se trataria de uma questão de fato, não de direito, 

ou, pelo menos, não de direito “positivo”, quem sabe “moral”, já que todo direito é 

posto pela nação? Não há direito sem nação. Mas se a nação cria o direito, quem cria a 

nação? Ora, uma nação se cria. Mas como uma nação se cria? Por uma fatalidade da 

história ou a história teria um sentido imanente? De toda forma, como um “fato” se 

afirma como nação, dotada de soberania, para estabelecer uma constituição, que 

autoriza o judiciário a controlar a maioria, que toma suas decisões, desde que não fira os 

direitos da minoria? Uma nação impõe-se pela sua própria soberania. No final, quer 

dizer, no princípio, está a própria soberania, ou seja, uma força que a todos submete e 

que não se submete a ninguém. Mas por que a nação quereria estabelecer uma 

constituição do estado em que, por um lado, as decisões fossem tomadas pela maioria, e, 

por outro, que as maiorias pudessem ser controladas pelo judiciário, para que a maioria 

não pudesse violar o direito das minorias? Se a nação é soberana para assim decidir, ela 

poderia ter decidido de outro modo, por exemplo, que a minoria governe sobre a 

maioria, ou seja, ter decidido por um governo de poucos ou até mesmo de uma só 
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pessoa? A nação estaria obrigada a decidir pela democracia? O que faz com que a nação 

decida pela democracia? Ela teria, em princípio, outras opções? Por que não delegar a 

um ou a poucos o poder de tomada de decisão? Há um fundamento último para essa 

opção? Ou se trata, pois, sempre de uma escolha com certa margem de arbitrariedade? 

E, ao fazer essa escolha, quem interpreta as decisões da nação? Quem fala pela nação? 

A nação fala por si mesma? Não, para isso existe o estado. O estado encarna a nação, 

representa-a, no sentido de torná-la presente, para si mesma e para todos. O estado é a 

representação política da nação. E se o estado é a representação política da nação, quem 

representa o estado? O governo representa o estado. E, numa democracia, quem governa 

é a maioria. Se o governo da maioria representa o estado e se o estado representa a 

nação, em última análise, o governo representa a própria nação. Re-presenta – o 

governo é quem torna presente, quem atualiza, portanto, a nação. Ora, se o governo da 

maioria re-presenta a nação, se é ele quem incorpora o papel da nação, para que ou por 

que se falar em direitos para minorias, contra as decisões da maioria governante, e, mais 

ainda, decisões, essas, que seriam controladas pelo judiciário, ainda que fosse eleito pela 

maioria? Como falar em constituição, que garante as minorias em face das maiorias se a 

própria maioria governante representa a nação? Constituição, judiciário, direitos, 

minorias, para quê ou por quê tudo isso se a própria maioria governa representando a 

nação, se a maioria encarna a nação, se a maioria é, pois, a nação no governo, se o 

governo é a própria representação da soberania nacional? Assim, só se pode falar em 

constituição, judiciário e direitos, numa democracia, tão-somente nos próprios termos 

estabelecidos pelas decisões da maioria governante que, em qualquer tempo, re-presenta 

a nação, torna presente a nação, inclusive para si mesma, de tal sorte que, como num 

jogo de “espelhos” (Hobbes), o governo majoritário é, portanto, a própria soberania 

nacional que se re-presenta? Disso também resulta que certas instituições, como a 

constituição que assegura direitos às minorias, seriam, de quebra, ingovernáveis e 

antidemocráticas, por serem, justamente, contramajoritárias? Afinal, o Estado 

Democrático de Direito não seria, assim, uma união paradoxal de princípios 

contraditórios, a se fundamentar, em última análise, numa mera tautologia? Ou, então, 

quem sabe, a democracia talvez não deva ser reduzida tão-somente a uma mera forma 

de governo cujas decisões são tomadas pela maioria? Ou quem sabe o 

constitucionalismo e sua garantia de direitos não devam ser tão-somente tomados como 
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contra-majoritários? Afinal de contas, o que é democracia? Governo da maioria? O que 

é constituição? Um limite para o exercício do poder? A democracia é incompatível com 

uma constituição garantidora de direitos porque limitadora do governo majoritário? 

Como, pois, conceber adequadamente a relação entre constituição e democracia? 

Em resposta, Habermas pretende demonstrar, a partir da análise crítica da 

concepção republicana da hermenêutica constitucional, proposta por Michelman, em 

Brennan and democracy (1999), que a relação pretensamente paradoxal entre Estado 

de Direito e democracia, direitos humanos e soberania popular, resolve-se na dimensão 

do tempo histórico, como um processo que corrige a si mesmo, se compreendermos a 

Constituição como um projeto que transforma o ato fundador num processo constituinte 

progressivo que tem continuidade, que prossegue, por meio de sucessivas gerações 

(Habermas, 2001, p.768). 

 

3. O processo constituinte brasileiro de 1987-88 sobre o pano de fundo de uma 

reconstrução histórica da identidade constitucional brasileira 

 

Para retomar a questão acerca da gênesis da legitimidade do Estado Democrático 

de Direito e do sentido performativo do exercício do poder constituinte, uma questão 

central para a Teoria da Constituição e para a Filosofia do Direito (Cattoni de Oliveira, 

2007, p.127-153), proponho um resgate da memória do processo constituinte de 1987-

88, assim como das vivências constitucionais sob a nova ordem jurídica pós-88.  

Para o ex-constituinte, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e atual 

Ministro da Defesa (Jobim in Sampaio, 2004, p.9-17), por exemplo, haveria um deficit 

de legitimidade da Assembléia Constituinte, de 1987-88, em razão não apenas do modo 

com que essa assembléia foi convocada – uma emenda à Constituição de 1967 – mas 

também em razão do seu funcionamento, e que teria sido compensado pela posterior 

atuação do Supremo Tribunal Federal.  

Assim, qual seria a nossa memória do processo constituinte de 1987-88? Seria a 

mesma do ex-constituinte e atual Ministro da Defesa? A de um processo constituinte 

tão-somente conduzido por lideranças partidárias privatizadas, encasteladas no 

Congresso Nacional, que teriam atuado sem audiências públicas e sem a possibilidade 

de propostas de emendas populares, sem a menor contribuição ou pressão diuturna por 
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parte dos setores organizados e mobilizados da sociedade, inclusive sem a pressão, até 

mesmo, do Palácio do Planalto? Sem ao menos uma assessoria parlamentar decente e 

respaldada por seminários e debates especializados ocorridos à época por todo o País? 

Ou teria sido, ao contrário, “o processo constituinte de maior participação popular da 

história do Brasil”? (Bonavides; Andrade, 1989) E, de 1988 até o hoje, o que, afinal, foi 

constituído em termos de identidade constitucional, feito de nós como sociedade 

política, e que se nos coloca como uma necessidade de reflexão crítica, de resgate ou de 

exercício dessa memória? Em outras palavras, em que sentido seria possível falar de 

uma identidade constitucional? (Rosenfeld, 2003) Até que ponto se pode falar num fio 

condutor que liga a geração dos constituintes com a geração presente e com as 

gerações do futuro? Por outro lado, quais seriam os problemas para se falar numa 

identidade constitucional (Rosenfeld, 2003, p.18)? Um dos problemas, e que pelo 

menos é próprio das constituições escritas, cujo texto foi elaborado num determinado 

momento histórico, é o de se é possível resgatar a história da elaboração desse texto, da 

sua construção ou da sua reconstrução jurisprudencial pela jurisdição constitucional, já 

que, como texto escrito, a Constituição estará sempre, inexoravelmente, aberta a 

múltiplas interpretações plausíveis. (Rosenfeld, 2003, p.19) Um outro é o de se é 

possível resguardar essa identidade, se a própria Constituição prevê a possibilidade de 

reforma do seu texto. Emendas Constitucionais viriam estabilizar uma certa identidade 

ou romper como ela? (Rosenfeld 2003, p.20) Afinal, considerando as histórias 

constitucionais do Brasil, nesses 18 anos, o que nós (nos) constituímos? O que foi 

construído, em termos do desenvolvimento e da realização do projeto constituinte de 

sociedade, que estaria subjacente à Constituição de 1988, a construção de uma 

sociedade fraterna, do compromisso com o pluralismo social e cultural, com a 

democracia e com a justiça social, com o Estado de Direito e com os direitos 

fundamentais. Enfim, hoje nós devemos criticamente nos perguntar, qual é o Brasil que 

nós constituímos?  

Uma certa sensação de fracasso parece restar, como se o ano de 1988 tivesse 

sido um momento, mais uma vez, de crença e de fé na possibilidade de mudança, 

todavia, anos depois, ao se buscar olhar para trás e reconstituir toda essa caminhada, 

viria um sentimento de fracasso. Para alguns juristas brasileiros, a Constituição, e quem 

sabe o próprio projeto constitucional brasileiro, estaria morta; seria, portanto, 

7001



 

necessário, simplesmente celebrar uma missa fúnebre (Comparato in Fiocca; Grau, 

2001, p.77 e seguintes) pela Constituição de 1988, reconhecendo nossa incapacidade de 

constituir uma sociedade de cidadãos solidários, livres e iguais. É esse o aprendizado 

que nós devemos procurar resgatar da nossa história? É essa a sensação que realmente 

deve nos ficar em relação a esses anos? Nada de diferente nos restou, a não ser esse 

sentimento recorrente de fracasso e essa sensação de frustração, mais uma vez, com o 

projeto de constituição de um Estado Constitucional e democrático no Brasil? Pois 

embora tais juristas tenham sido capazes, numa perspectiva normativa, de apreender de 

modo claro o sentimento difuso da atual situação constitucional brasileira, conducente 

ao perigo de um verdadeiro processo de anomia e de desintegração social, é preciso 

buscar apreender algo mais, algo que apenas um enfoque reconstrutivo, com base na 

Teoria do Discurso, proposta por Habermas, nos permitirá ver, precisamente para que 

possamos fazer jus à complexidade da questão. Não se trata apenas de uma suposta 

dualidade entre o ideal constitucional e a realidade sócio-política recalcitrante; há toda 

uma idealidade já presente na facticidade dos processos políticos e sociais, e que deverá 

ser por nós resgatada. O que, em outras palavras, significa dizer que a própria questão 

acerca da frustração constitucional, de que nada de diferente nos restou, a não ser esse 

sentimento de fracasso com o que poderia parecer uma não-realização do projeto de 

constituição de um Estado Constitucional e democrático, está muito mal colocada. Qual 

projeto constituinte não seria inconcluso? Qual projeto constituinte não estaria sujeito a 

tropeços? É preciso lembrar que em todo momento, o risco que nós corremos é 

justamente o de que nossas expectativas normativas, ainda mais se excessivas, sejam 

realmente frustradas.  

Em Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, Carvalho Netto (1998) nos chama justamente a atenção para o 

modo com que tradicionalmente as teorias jurídicas vão lidar com o problema da 

efetividade do Direito, com a questão do seu cumprimento e de sua aplicação efetiva. 

Por um lado, tais teorias, que têm como exemplo a de Loewenstein (1976), afirmam que 

o Direito representa um ideal de sociedade, que deve ser perseguido, mas que, todavia, a 

própria realidade da sociedade pode se apresentar como um obstáculo, a todo o 

momento, para que esse ideal seja realizado, como se, por um lado, essa realidade não 

fosse também um constructo e, por outro, como se esse mesmo ideal de construção de 
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uma nova sociedade não tivesse surgido e, assim, não fizesse parte dessa própria 

sociedade que o projeta, assumindo, pois, em última análise, uma postura que agrava o 

problema que pretendem denunciar (Carvalho Netto, 2002, p.46-52). Tudo isso, ao 

invés de procurar mostrar como é que esses ideais de democracia e de justiça, esses 

anseios por uma vida mais solidária, por uma relação de convivência pacifica, etc., já 

fazem parte da nossa convivência, ao se buscar resgatar criticamente seus vestígios na 

nossa própria história. É preciso explorar as tensões presentes nas práticas jurídicas 

cotidianas e reconstruir, de forma adequada ao paradigma procedimentalista do Estado 

Democrático de Direito, os fragmentos de uma racionalidade normativa já presente e 

vigente nas próprias realidades sociais e políticas, pois é exatamente essa dimensão de 

idealidade destranscendentalizada que torna, inclusive, passível de crítica uma realidade 

excludente.1 Se esses ideais já não estivessem presentes, ainda que fragmentariamente, 

na nossa historia, inclusive em razão de toda a “catastrófica realidade histórica e social”, 

nós não reconheceríamos o projeto de construção e realização desses ideais: sem uma 

pré-compreensão, sem uma vivência, da exclusão, por um lado, e sem a pré-compreensão 

de um conseqüente constitucionalismo simbólico (Neves, 2006) daí decorrente, os textos 

de normas constitucionais que excluem a discriminação e a exclusão provavelmente não 

teriam sido incluídos de forma tão veemente na Constituição da República de 1988, como 

no caso dos textos dos arts. 1º, 2º, 5º, §§1º e 2º. Cabe lembrar, inclusive, com Müller 

                                                 
1 Cabe dizer que é equivocado compreender o conjunto dos “pressupostos idealizantes do agir 
comunicativo” ou a chamada situação ideal de fala, em Habermas, como uma espécie de sucedâneo do 
“reino dos fins” ou mesmo como uma “idéia reguladora” kantiana que “serve como guia para discursos 
empíricos” e “torna possível criticar resultados neles obtidos” (Gomes; Merle 2007, p. 69). Não há que se 
proceder aqui a analogias, mas sim de se reconhecer – todavia de forma adequada – a possibilidade de 
um nexo genealógico entre as “idéias” kantianas da razão pura e os pressupostos idealizantes do agir 
comunicativo. E isso porque “(...) a transformação das ‘idéias’ kantianas da razão pura em pressupostos 
‘idealizantes’ do agir comunicativo levanta dificuldades especialmente acerca do papel factual das 
suposições contrafactuais pressupostas performativamente. Isso porque elas adquirem uma eficácia 
operativa para a estruturação dos processos de entendimento e dos contextos organizados de interação” 
(Habermas, 2005, p.85). Afinal, para Habermas, “[d]e acordo com a pragmática formal, a estrutura 
interna racional do agir orientado para o entendimento está refletida nas pressuposições que os atores têm 
que fazer se eles querem se engajar nessa prática. A necessidade desse ‘ter que’ possui antes um sentido 
wittgensteiniano do que kantiano. Isso é, ela não possui o sentido transcendental das condições numenais, 
necessárias e universais da experiência possível, mas o sentido gramatical de uma ‘inevitabilidade’ 
advinda das conexões conceituais internas de um sistema de comportamento guiado por regras, em que 
nos socializamos, e que, em qualquer caso, ‘é para nós inescapável’.”(Habermas 2005, p. 86) Já a 
situação ideal de fala nada mais é, segundo Habermas, do que um "experimento de pensamento" [ein 
Gedankenexperiment] e representa, assim destituída de toda e qualquer conotação essencialista, tão-
somente uma projeção metodológica, empreendida por meio da reconstrução dos pressupostos 
idealizantes da racionalidade comunicativa já operantes na facticidade dos processos sociais e 
subjacentes, portanto, a toda interação lingüística voltada ao entendimento. (Habermas 1998, p. 401). 
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(1998, p.89), que a positivação jurídico-moderna como “textificação é faca de dois 

gumes”, porque a Constituição pode ser compreendida como desvirtuada no sentido de um 

constitucionalismo simbólico, mas também pode ser levada a sério, ou, nas palavras desse 

jurista alemão, “ao pé da letra”. A Constituição brasileira de 1988 não só fala de exclusão, 

senão que se pronuncia contra ela, principalmente nos Títulos que tratam dos princípios e 

dos direitos fundamentais, podendo revelar, portanto, diferentemente de um contraste entre 

ideal e real, inclusão e exclusão, uma tensão entre texto e contexto. Numa leitura 

discursiva, reconstrutiva, deve-se, inclusive, virar o texto constitucional contra a exclusão 

que, ao contrário de se ancorar numa lei natural, como se não fosse, como disse, também 

uma construção histórica e social, na verdade permanece vinculada à pré-compreensão 

social e política, não problematizada, de intérpretes, especializados ou não, que vivenciam 

essa Constituição. Por que, então, não resgatar nossas experiências solidaristas? Por que 

não resgatar, então, as nossas melhores tradições? As nossas tradições de civismo e de 

defesa da liberdade, as nossas tradições de resistência? E mostrar de que maneira essas 

tradições estão enraizadas no nosso imaginário e de que modo elas contribuem, 

inclusive, para nos sentirmos frustrados, assustados, violentados, diante de uma 

realidade tão nua e tão crua? Pois como bem afirma Sorj: 
Muitos estudos de ciências sociais, no lugar de descobrirem as formas e 
sentidos de construção social da cidadania a partir dos próprios agentes 
sociais, refletem as frustrações da intelectualidade e das classes médias locais 
com suas próprias sociedades. Tal atitude, embora compreensível, alimenta 
uma tendência secular à desmoralização das instituições democráticas 
existentes, e as ciências sociais perdem a oportunidade de mostrar que a 
América Latina é um canteiro de experiências sociais que, com os cuidados 
devidos, indica problemas igualmente relevantes para os países capitalistas 
avançados. (Sorj, 2004, p.20) 

 

E, com isso, também não podemos concordar com Jobim quando afirma que 

apesar de todas as supostas negociatas que teriam sido realizadas durante o processo 

constituinte de 1987-88, “isso não colocaria a legitimidade atual da Constituição em 

questão, porque nós (leia-se, o Supremo Tribunal Federal) fizemos alguma coisa que se 

chamaria de Constituição ‘funcionar’ nestes últimos 15 anos”. Isso porque o Supremo 

Tribunal Federal não pode, sob a desculpa de querer guardar a Constituição, privatizar, 

apropriar-se da Constituição. Não se pode afastar a cidadania, nem do seu momento de 

criação, nem do seu processo de interpretação. Somos todos intérpretes da Constituição. 

Uma postura contrária a uma “sociedade aberta de intérpretes da Constituição” não 
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contribui para o resgate das tradições democráticas, que concorreram para elaboração da 

Constituição e para reafirmação, mais uma vez, de um projeto constitucional que, na 

verdade, não surgiu em 1988 e não se esgotou em 1988, no que reside a importância e o 

sentido performativo do processo constituinte de 1987-88: 
O ato da fundação da constituição é sentido como um corte na história 
nacional, e isso não é resultado de um mero acaso, pois, através dele, se 
fundamentou um novo tipo de prática com significação para a história 
mundial. E o sentido performativo desta prática destinada a produzir uma 
comunidade política de cidadãos livres e iguais, que se determinam a si 
mesmos, foi apenas enunciado no teor da constituição. Ele continua 
dependente de uma explicação reiterada, no decorrer das posteriores 
aplicações, interpretações e complementações das normas constitucionais. 
Graças a esse sentido performativo, que permanece disponível à intuição de 
cada cidadão de uma comunidade política democrática, ele pode assumir 
duas atitudes: referir-se criticamente aos textos e decisões da geração dos 
fundadores e dos sucessores; ou, ao contrário, assumir a perspectiva dos 
fundadores e dirigi-la criticamente contra atualidade, a fim de examinar se as 
instituições existentes, as práticas e procedimentos da formação democrática 
da vontade preenchem as condições para um processo que produz 
legitimidade... Sob essa premissa, qualquer ato fundador abre a possibilidade 
de um processo ulterior de tentativas que a si mesmo se corrige e que permite 
explorar cada vez melhor as fontes do sistema dos direitos.(Habermas 2001, 
p.775-776) 

 

4. A Constituição da República brasileira e seu sentido performativo 

 

A Constituição de 1988 é um marco importantíssimo, se não for o mais 

importante na nossa história recente, de um projeto que transcende ao próprio momento 

de promulgação da Constituição e que lhe dá sentido normativo, de um projeto que é 

muito anterior, que vem se desenvolvendo, ainda que sujeito a tropeços, a atropelos, há 

muito tempo. Numa leitura reconstrutiva,2 a Constituição reafirma, mais uma vez, 

porque os reinterpreta, os grandes ideais de autonomia e de emancipação presentes nas 

grandes revoluções do final do século XVIII (Habermas, 2003, p.193). Porque nós 

também somos herdeiros de um processo constitucional que se desenvolve há pelo 

menos duzentos anos, (Habermas, 1998, p.589 e seguintes) que deve ser relido 

                                                 
2 Souza Cruz, ao se apoiar numa leitura equivocada, no meu ponto de vista, de Rosenfeld (2003), parece 
não compreender adequadamente o que seja reconstrução para a Teoria Discursiva do Direito, quando 
afirma que minha posição, em Cattoni de Oliveira in Sampaio, 2004, p.131 e seguintes, “pode parecer 
insuficiente” (Souza Cruz in: Galuppo, 2006, p.97). Afinal, se a “negação” pressupõe critérios normativos 
com base nos quais se deva julgar criticamente o passado, como veremos em seguida, é de se perguntar a 
Souza Cruz como determinar tais critérios normativos, a não ser reconstrutivamente (Habermas, 2001, 
p.48-49); ou tais critérios normativos seriam dados a priori, transcendentais, ou mesmo platonicamente 
transcendentes, ahistóricos? 
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permanentemente no sentido de que só se garantem condições para o exercício da 

liberdade, em liberdade:  
Esses duzentos e poucos anos de experiência constitucional da humanidade, 
trazendo inclusive a universalização do fenômeno do constitucionalismo, 
revelam-se hoje para nós um processo de aprendizado a ser reflexivamente 
assumido.” (Carvalho Netto in Sampaio, 2003, p.155) 
 

Assim, com os olhos postos no futuro, que se projeta com o ato de fundação que 

representa a Constituição, é possível reconstruir, também, um outro passado. Um novo 

passado, comprometido com esse projeto de futuro. Pois o nosso passado, resgatado 

nessa perspectiva, não é só um passado de frustrações. Pois a reconstrução da história, e 

poderíamos dizer que não só da história política e dos seus crimes, assim como de seu 

emprego público, como afirma Habermas, baseando-se em uma reflexão de Günther, 
É manifesto que depende não apenas dos fatos, mas também da nossa visão 
dos fatos, como decidimos nas questões de imputabilidade. A observação 
histórica retrospectiva também depende de uma pré-compreensão com a qual 
abordamos o ocorrido, qual participação atribuímos às pessoas e qual às 
circunstâncias, onde traçamos as fronteiras entre liberdade e obrigação, culpa 
e inocência. A disponibilidade hermenêutica de reconhecer a verdadeira 
dimensão da responsabilidade e do conhecimento de causa varia com a nossa 
compreensão da liberdade – como nós avaliamos como pessoas responsáveis 
e quanto exigimos de nós mesmos como atores políticos. É essa pré-
compreensão mesma que se encontra em discussão com as questões da 
autocompreensão ético-políticas. Como vemos divididas culpa e inocência na 
visão histórica retrospectiva, também reflete as normas com base nas quais 
estamos dispostos a nos respeitar reciprocamente como cidadãos desta 
República.(Habermas, 2001b, p.48-49) 

 

5. O fundamento de legitimidade do projeto constituinte do Estado Democrático de 

Direito e a revisão da teoria do poder constituinte 

 

Afinal, qual é o fundamento de legitimidade do projeto constituinte do Estado 

Democrático de Direito, senão a própria construção, e projeção a um futuro aberto, 

dessa legitimidade? (Habermas, 2003b, p.193) E de uma legitimidade através da 

legalidade, do reconhecimento segundo o qual se deve, inclusive, rever a concepção 

francesa e tradicional de poder constituinte como ato de força e compreender que, hoje, 

após mais de dois séculos de Constitucionalismo, o poder constituinte “requer mais do 

que a simples e bruta tomada do poder ou manipulações palacianas para obter apoio do 

povo.” (Carvalho Netto 2002: 45) Nesse sentido, para Carvalho Netto, o poder 

constituinte, embora ilimitado em relação à ordem com a qual rompe,  
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(...)encontra-se vinculado a criar instituições capazes de garantir esses 
princípios [liberdade e igualdade] jurídica e politicamente, pois, ao 
institucionalizar o poder público, o faz de tal modo que a própria constituição 
dos órgãos e a forma de atuação dos mesmos os densifique. O Estado 
moderno retira de seu próprio operar, de seu funcionamento regido por esses 
mesmos princípios, o substrato de legitimidade necessário à sua reprodução 
cotidiana. (Carvalho Netto, 2002, p.41-42) 

 

E é assim que Habermas (2001, p.777), ao reconstruir a pergunta pressuposta a 

um processo constituinte legítimo - acerca de quais direitos devemos atribuir-nos, 

reciprocamente, caso queiramos regular legitimamente nossa convivência por meio do 

Direito -, afirma que, numa perspectiva reconstrutiva, que leva a sério a relação interna 

entre Direito e democracia, bem como a relação de complementaridade entre Direito e 

moral, a forma jurídica moderna, justificada normativamente com base no princípio do 

discurso enquanto princípio democrático, pace Chamon Junior (2007),3 não se encontra 

à disposição da auto-legislação democrática, posto que a constituiu. Na modernidade, 

                                                 
3 Em sua mais recente, e importante, contribuição para o debate jurídico-acadêmico (2007), Chamon 
Junior sugere a tese, corroborada por Jiménez Redondo, segundo a qual Habermas não apresentaria 
propriamente uma justificação normativa para a forma jurídica moderna, mas apenas, para usar a 
expressão utilizada no “estudo prévio”, uma “justificação funcional” (Jiménez Redondo). Ora, tal 
interpretação é equivocada, sob pena de incoerência argumentativa. Habermas (1998, p. 177), ao afirmar 
que precisará as “características formais do Direito” ou a “as características do Direito quanto à forma”, 
recorrendo à relação de complementaridade entre Direito e moral, como parte de uma “explicação 
funcional”, posto que “a forma do direito não é um princípio que se poderia ‘fundamentar’, já seja 
epistêmica, seja normativamente”, está tão-somente, no meu ponto de vista, contrapondo o seu 
pensamento ao de Kant na Metafísica dos costumes (Habermas, 1998, p. 171; p. 177; p. 178; p. 186). E, 
assim, de forma alguma Habermas estaria negando a possibilidade de justificação normativa do Direito e 
de suas características formais. Afinal, para Habermas, no nível pós-convencional de justificação ou, em 
outras palavras, na modernidade, o Direito (assim como a moral) justifica-se no princípio do discurso que 
expressa “o sentido das exigências pós-convencionais de justificação” (Habermas, 1998, p.172) ou “o 
ponto de vista a partir do qual se podem justificar imparcialmente normas de ação”. E tal princípio 
justifica-se, por fim, “nas relações simétricas de reconhecimento inscritas nas formas de vida 
comunicativamente estruturadas” (Habermas 1998, p.174), exigências expressas nos “pressupostos 
contrafactuais subjacentes à toda interação lingüística voltada ao entendimento” (Habermas, 1998, p.66). 
Cabe dizer que Habermas (considere-se o próprio título do capítulo 3, de Facticidade e validade), não 
procede aqui a uma “dedução lógica” do princípio democrático (ou do princípio moral) do princípio do 
discurso. Diferentemente disso, Habermas introduz o princípio do discurso em termos reconstrutivos, em 
que uma perspectiva normativo-discursiva deve permanecer em tensão com uma perspectiva sociológica 
reconstrutiva (Habermas, 1998, p.68; p.130-146), a fim de se levar a sério a própria tensão interna, mas 
também externa, entre facticidade e validade. Assim, mesmo ao se falar em Direito e moral em termos 
“sociológicos” ou de “evolução social” não se estará tratando, do ponto de vista da Teoria do Agir 
Comunicativo, de uma questão apenas funcional ou sistêmica, posto que evolução social implica, do 
ponto de vista normativo, processos de aprendizado social, de aquisição de um saber lidar de forma cada 
vez mais complexa e sofisticada com problemas práticos cada vez mais complexos. E no caso da 
modernização, a passagem, mais uma vez, de um nível convencional para um nível pós-convencional de 
justificação, implica exatamente o aprendizado reflexivo segundo o qual não há autonomia pública sem 
autonomia privada, liberdades comunicativas sem liberdades subjetivas. 
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pace Moreira (2007),4 o poder constituinte legítimo só se expressa através do medium 

do Direito moderno. Enfim, o constitucionalismo democrático é um projetar-se que, por 

ser moderno, é sempre carente de legitimidade, de uma legitimidade que é sempre 

vivida como falta, como ausência, na impossibilidade de um fundamento último, 

absoluto, na tradição, e que se lança, pois, a um futuro aberto.5 Esse pro-jecto remete a 

própria questão da legitimidade à idéia de construção da legitimidade, por meio da 

realização no tempo da coesão interna entre as noções de autogoverno e de iguais 

direitos individuais de liberdade, concretizadores de uma noção complexa de 

autonomia. Assim, as exigências normativas que se colocam a esse processo 

constituinte, ao invés de barreiras a ele, são, na verdade, uma forma de explicitação da 

própria noção complexa de autonomia que lhe é subjacente (Habermas, 2003a, p.171). 

 

6. Patriotismo Constitucional contra a fraude à Constituição 

 

Agora, como é possível construir permanente e reflexivamente essa legitimidade 

insistindo num dos grandes equívocos, que advém da incapacidade de compreender que 

o Direito não é capaz por si só de transformar a realidade ou de transformar o mundo? 

Que no máximo, no máximo, a Constituição pode promover mudanças na medida em 

que essa Constituição constitua algo. Que ela seja o centro de mobilização ou de 

integração política de uma sociedade, no sentido do desenvolvimento de um patriotismo 

constitucional. (Habermas, 1998; Cattoni de Oliveira, 2006) É insistir num equívoco 

acreditar que a Constituição por ela mesma é capaz de transformar a realidade, ou que 

mais uma emenda constitucional vai resolver o problema da falta de efetividade da 

Constituição. Num equívoco que, ao contrário de reforçar a crença no Direito, contribui 

para mais frustração e para o agravamento do sentimento de fracasso constitucional. Tal 

equívoco se faz presente, mais uma vez, quando ao invés de promovermos a 

transformação da compreensão da Constituição e das práticas políticas e sociais, no 

sentido do projeto de construção permanente e aberta do Estado Democrático de Direito 

                                                 
4 Em recente obra publicada, ao conceber “a constituição como simulacro”, Moreira (2007) corre não 
apenas o risco de equivocadamente reduzir democracia a governo da maioria, mas o de perigosamente 
confundir democracia com totalitarismo, ao afirmar, em outros termos, que o constitucionalismo é, em si 
mesmo, antidemocrático. 
5 Caberia, numa futura oportunidade, traçar um paralelo entre Habermas (2003b), Luhmann (1996) e 
Derrida (2007) sobre a abertura para o futuro do Direito moderno. 
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entre nós, correntes políticas, no governo ou fora dele, insistem mais uma vez numa 

nova Emenda Constitucional ou mesmo numa nova Constituinte, na expectativa por 

demais idealista de que assim seriam resolvidos todos os problemas e crises sociais, 

econômicos, políticos e, até mesmo, os de efetividade do Direito (pace Horta, 2006, 

p.150-152). Mais grave ainda é quando se acredita que poderiam ser resolvidos 

problemas de governabilidade ou mesmo crises políticas e morais, atribuindo-se culpa 

ao Texto Constitucional, como se fosse culpa da Constituição democrática o seu próprio 

descumprimento, como também todo e qualquer problema social, econômico, político 

ou moral. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional pelo menos três Propostas de 

Emenda à Constituição, quer no sentido da convocação de uma nova assembléia 

constituinte, quer no sentido de se converter o Congresso Nacional em assembléia 

revisora, alterando-se o próprio art. 60, da Constituição da República, que regula o 

processo legislativo de reforma constitucional, sob a pretensa justificação, inclusive, 

apresentada por parte da doutrina, do que seria uma compreensão evolutiva do poder 

constituinte. Cabe, antes de tudo, considerar que as normas constitucionais que regulam 

o processo legislativo de reforma constitucional possuem, como toda norma jurídica, 

uma dupla dimensão de validade: elas se endereçam aos seus destinatários tanto como 

limites coercitivos para aqueles que atuam de forma estratégica ou, ao menos, visando 

tão-somente à satisfação dos seus próprios interesses, quanto como uma garantia do 

exercício de liberdades comunicativas àqueles que agem por respeito às normas 

democraticamente estabelecidas. (Habermas, 1998, p.90 e seguintes) Nesse sentido, é 

preciso deixar claro que as Propostas de Emenda à Constituição que visam à redução do 

quorum de três quintos para maioria absoluta, à diminuição dos turnos de votação, bem 

como à reunião unicameral das Casas Legislativas, enfim, a uma simplificação do 

processo legislativo de reforma, são inconstitucionais, estando sujeitas à declaração de 

inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. Elas violam a rigidez constitucional, 

porque colocam em risco direitos e garantias das minorias políticas, bem como porque 

infringem as próprias condições constitucionais e processuais para deliberação por 

maioria, subvertendo o próprio processo legislativo democrático, sob a desculpa de 

democracia. Ora, decisões ainda que majoritárias, violadoras de direitos constitucionais 

das minorias políticas e que, assim, subvertem as próprias bases constitucionais para 

deliberação política, são, na verdade, autoritárias; não configuram, portanto, a 
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manifestação de um poder político democrático, mas sim a expressão de pura 

violência.6 Tais propostas, sob o argumento falacioso de que a convocação de uma 

assembléia revisora, ou mesmo de uma nova constituinte, cujos trabalhos seriam 

submetidos a um referendo popular, seria a expressão da soberania popular mesmo que 

contrária à Constituição,7 são verdadeiras tentativas de golpe de Estado, devendo ser, 

portanto, denunciadas publicamente e a elas resistidas, posto que configuram uma grave 

ameaça contra o Estado Democrático de Direito.8

 

7. Direito e política 

 

Esses são graves equívocos que precisam ser combatidos. Precisamos romper 

com concepções, ingênuas ou cínicas, segundo as quais bastaria mudar o texto das leis 

ou mesmo o da Constituição para serem solucionados de uma vez por todas todos os 

problemas de descumprimento do Direito. Pois mais uma nova emenda não vai resolver 

os nossos problemas de saúde, de educação, de habitação, etc. Inseriu-se, por exemplo, 

no caput do artigo 6°, da Constituição, dentre os direitos sociais, o direito à moradia. É 

realmente ingenuidade acreditar que pelo simples fato de o direito à moradia ter sido 

inserido expressamente na Constituição, todas as pessoas no País já terão moradia, ou 

que a Constituição, por ela mesma, vai sair construindo casa por aí. É necessária uma 

política habitacional condizente. Ou que considerar racismo crime, que as pessoas vão 

deixar de ser racistas. É necessário fomentar uma cultura pluralista. Ou em razão da 

Constituição ter consagrado instrumentos de realização da reforma agrária, mais que 

necessária, já se teria realizado ou que tal coisa se realizará num passe de mágica. É 

necessária uma atuação governamental para isso. Como afirma Carvalho Netto: 
A Constituição canaliza e viabiliza a democracia, mas se se espera que ela, 
unicamente por suas normas, possa substituir, apenas a título de exemplo, o 
tratamento político dos problemas políticos e o cuidado econômico das 
questões econômicas por imperativos constitucionais cogentes que 
dispensem o jogo democrático e a condução concreta de políticas econômicas 
e sociais, terminar-se-á por pagar o preço do incremento da desestima 

                                                 
6 Sobre a distinção entre poder e violência ver Arendt 1999, p.123-124; Habermas 1975, p.205 e 
seguintes; Habermas, 1998, p.214 -218; e Calvet de Magalhães, 1985, p.185-200.  
7Esse era o modo com que escandalosamente o Dep. Michel Temer pretendia justificar a 
constitucionalidade de uma “PEC” queconvoca uma assembléia revisora, em Parecer à Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 157, de 2003, em tramitação perante a Comissão de Constituição e Justiça, da 
Câmara Federal. 
8 Nesse sentido, ver o Manifesto Republicano em Defesa da Constituição: Revisão é Golpe!, 2006, 
disponível em www.ihj.org.br. 
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constitucional a corroer toda a potencial força normativa e a gerar a 
ineficácia de suas normas, produzindo, na prática, efeitos opostos aos 
almejados.(Carvalho Netto in Sampaio, 2004, p.282) 

 

É preciso, pois, uma prática política correspondente, de compromisso com esses 

princípios, com essas diretrizes, esses direitos constitucionais, a fim de se romper 

reflexivamente com toda uma tradição anticonstitucional e antidemocrática de exclusão 

social e política. A Constituição, assim, nem dispensa, nem substitui a política.  

 

8. O fantasma do Poder Moderador e o papel democrático da Jurisdição Constitucional 

 

E se a promulgação da Constituição representa, pois, um momento de 

amadurecimento, de construção e de aprendizado social, por parte da nossa sociedade, é 

preciso considerar também que essa mesma sociedade vem aprendendo a duras penas 

que não adianta recorrermos a um possível sucessor do Imperador, a um possível 

sucessor do Poder Moderador, para resolvermos todos os nossos problemas. A última 

moda do momento é transferir o destino da cidadania para o Supremo Tribunal Federal, 

sob a desculpa da incapacidade dos cidadãos brasileiros de exercerem a sua cidadania. 

Nós já fizemos isso em relação ao Imperador, em relação à Presidência da República, 

em relação aos militares. Vamos, agora, transferir para o Supremo Tribunal Federal e 

para o Judiciário tal responsabilidade? Não. 

Pois se, todavia, compreendermos a Constituição como a configuração de um 

sistema de direitos fundamentais, que assegura a inter-relação e a co-originalidade das 

autonomias pública e privada e que, assim, apresenta as condições para 

institucionalização jurídica das formas comunicativas necessárias para uma legislação 

autônoma, a Jurisdição Constitucional deve, na verdade, referir-se tão-somente às 

condições procedimentais para a realização do processo democrático e das formas 

deliberativas da formação política da opinião e da vontade (Cattoni de Oliveira, 2006b). 

Mas, para isso, temos exatamente de livrar nossa compreensão do processo político de 

conotações excessivas, impostas por uma concepção comunitarista, que colocariam a 

Jurisdição Constitucional sob permanente pressão. Concordando com Habermas, a 

Jurisdição Constitucional “não pode assumir o papel de um regente que toma o lugar de 

um sucessor menor de idade ao trono”. (Habermas, 1998, p.354) 
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9. Considerações finais 

 

Assim, cabe concluir que não mais podemos ser ingênuos em relação à nossa 

história. Temos que assumir essa história, que é nossa, e que não pode ser privatizada 

por ninguém que pretenda adotar um ponto de observação privilegiado em relação a ela. 

Qual história nós queremos assumir? Qual é o passado que nós pretendemos escolher e 

resgatar, por um lado, e descartar, por outro, na construção do futuro? Tal questão não 

pode ser reduzida a um exercício privatizado de memória. Essa é uma questão pública, 

acerca da (re)construção da identidade constitucional. A Constituição não é do Supremo 

Tribunal Federal, não é do Presidente da República, não é do Congresso Nacional. 

Nenhum deles pode compreender o exercício de suas funções como substituição do 

papel dos cidadãos em uma democracia, sob pena de se dar continuidades a tradições 

autoritárias com as quais a Constituição vem romper. A Constituição é nossa, como um 

projeto aberto e permanente de construção de uma sociedade de cidadãos livres e iguais; 

se não, não é Constituição. Afirmar que tal projeto constitucional é aberto não significa 

dizer que ele não tenha substância ou conteúdo, mas que esse conteúdo é preenchido 

pelo exercício, no tempo, da autonomia jurídica (pública e privada), única fonte 

moderna de legitimidade política. Devemos assumir a responsabilidade que é nossa, e 

pararmos de transferir essa responsabilidade para um pretenso sucessor do Imperador, 

erro que precisamos corrigir. Nesse sentido, também, a crença excessiva de que 

resolveremos todos os problemas sociais editando novas leis é um grande equívoco. Nós 

não podemos atribuir ao Direito esse papel dirigista de transformação, que é de outras 

esferas da sociedade, porque senão perpetuaremos, exatamente, o sentimento de 

frustração, por continuarmos a nutrir expectativas excessivas em relação ao Direito. 

Afinal, o projeto constituinte do Estado Democrático de Direito compreende um 

processo de aprendizado permanente, orientado ou aberto ao futuro, em que a relação 

pretensamente paradoxal entre Estado de Direito e democracia, direitos humanos e 

soberania popular, resolve-se na dimensão do tempo histórico, de geração em geração, 

como um processo que em última análise pode ser compreendido como um processo de 

aprendizado que corrige a si mesmo.  

Eis, portanto, como tratar reconstrutivamente da legitimidade do Estado 

Democrático de Direito, a partir de uma reflexão sobre o projeto constituinte, aberto e 
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plural, de uma sociedade de cidadãos solidários, livres e iguais, que se realiza como 

processo de aprendizado, ao longo do tempo histórico. 
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A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA OS DIREITOS HUMANOS 

ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL E O DIREITO INTERNACIONAL. 

DESAFIOS AO ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO. 

 

 

Marcos Augusto Maliska∗

 

RESUMO 

O conceito Estado Constitucional Cooperativo melhor situa as posições do direito 

constitucional e do direito internacional em face da cooperação internacional para os 

direitos humanos. Se os argumentos de que os direitos humanos são uma espécie de 

supra-direito, que eles vinculam as ordens jurídicas nacionais, são válidos, é também 

certo que nas estruturas constitucionais nacionais se localizam os controles democráticos 

do poder, ou seja, o exercício da cidadania. Por certo que há uma tendência necessária de 

se pensar a cidadania nas estruturas supranacionais e internacionais, mas esse desejo 

encontra ainda obstáculos consistentes, encontráveis sobretudo na dificuldade de se 

materializar mecanismos de integração e pertencimento em estruturas políticas muito 

amplas. Essa situação intermediária, em que a organização política supranacional não se 

afirmou ainda plenamente sob o ponto de vista democrático e a estrutura nacional 
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apresenta-se inconsistente, mostra claramente que o direito constitucional precisa 

fortalecer a compreensão do sentido da expressão Estado Constitucional Cooperativo e 

quais as implicações jurídico-constitucionais que dela decorrem. Trata-se de uma visão 

“realista” do direito constitucional, centrada na assimilação das limitações do Estado 

Constitucional em face da comunidade internacional e da necessidade da existência 

harmoniosa entre os Estados, pautada em regras jurídicas garantidoras dos direitos 

humanos. O direito da comunidade internacional é um direito que busca a paz por meio 

da realização dos direitos humanos. 

 

PALAVRAS CHAVES 

ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO, DIREITOS HUMANOS, DIREITO 

CONSTITUCIONAL, DIREITO INTERNACIONAL, TRATADO, CONSTITUIÇÃO. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch den Begriff „Kooperativer Verfassungsstaat“ wird das Verfassungs- und 

Völkerrecht hinsichtlich der internationalen Kooperation für die Menschenrechte besser 

situiert. Wenn die Rechtfertigungen richtig sind, dass die Menschenrechte eine Art von 

Über-Recht sind und die nationale Rechtsordnung verbinden, ist es auch richtig, dass in 

der nationalen Verfassungsstruktur die demokratische Kontrolle der Macht stattfindet, 

das heißt, die Ausübung des Bürgerrechtes. Es gibt eine notwendige Tendenz, das 

Bürgerrecht in den internationalen und supranationalen Strukturen zu denken, aber 

dieser Wunsch findet immer noch heute starke Verhinderung, die man insbesondere in 

der Schwierigkeit zur Materialisierung des Integrationsmechanismus in breiten 

politischen Strukturen sehen kann. Diese dazwischenliegende Situation, in der die 

supranationale politische Organisation sich nicht ganz unter dem demokratischen 

Gesichtspunkt behauptet hat und die nationale Struktur sich unsicher stellt, zeigt, dass 

das Verfassungsrecht das Verständnis über den Begriff des Kooperativen 

Verfassungsstaats und die daraus folgenden juristischen Implikationen verstärken muss. 

Es handelt sich um eine „realistische“ Sicht des Verfassungsrechts, die sich in der 

Begrenzung des Verfassungsstaates hinsichtlich der internationalen Gemeinschaft und in 
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der Notwendigkeit der harmonisierenden Existenz  von Staaten unter dem Vorrang der 

Menchenrechte zentriert. Das Recht der internationalen Gemeinschaft ist ein Recht, das 

den Frieden durch die Realisierung der Menchenrechte sucht. 

 

SCHLÜSSELWORT 

KOOPERATIVER VERFASSUNGSSTAAT, MENSCHENRECHTE, 

VERFASSUNGSRECHT, VÖLKERRECHT, VERTRAG, VERFASSUNG. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto relaciona três temas: (i) direitos humanos, (ii) as relações entre o 

direito constitucional e o direito internacional, e (iii) o conceito Estado Constitucional 

Cooperativo. Talvez possa se dizer que os direitos humanos são os que fazem a junção 

com os outros dois, pois a aproximação dos direitos constitucional e internacional é feita 

pelos direitos humanos e o conceito Estado Constitucional Cooperativo se caracteriza 

pela estrutura normativa aberta do Estado Constitucional aos processos de cooperação 

internacional e supranacional, fortemente determinados pela cooperação para a 

realização dos direitos humanos. 

 Pretende-se abordar nesse ensaio, essencialmente, duas questões: (i) em que 

medida a noção de Estado Constitucional Cooperativo pode contribuir para um discurso 

normativo e prático dos direitos humanos no plano internacional e supranacional; (ii) 

quais são as implicações para o direito constitucional da cooperação normativa 

internacional. 

 

 

1. O Estado constitucional cooperativo e os direitos humanos 

 

 Peter Häberle cunhou o termo Estado Constitucional Cooperativo em um ensaio 

escrito em 1978. Naquele tempo, em que o mundo estava ainda sob a divisão ideológica 
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das duas superpotências, Häberle identificou, ao lado do Estado Constitucional 

Cooperativo, o “egoísta’, individualista e, para fora, ‘agressivo’ Estado Constitucional”. 

Ele identificou também fora do espectro do tipo “Estado Constitucional”, o “Estado 

Total”, marcado por uma sociedade fechada, como a ex-União Soviética, e o Estado 

“selvagem”, caracterizado pelos países em desenvolvimento como, para citar, segundo 

ele, Uganda.1

 Se naquele momento que escreveu Häberle, o Estado Constitucional era o tipo 

em minoria, hoje se pode dizer que, ao menos formalmente, o Estado Constitucional se 

difundiu amplamente mediante a adoção de Constituições democráticas, eleições livres e 

integração ao mercado global. Essa é, ao menos, a realidade de grande parte dos países 

latino americanos, para citar um exemplo. 

 O Estado Constitucional ocidental, segundo Häberle, “é concebido como um tipo 

atual, e a sua existência como tal é que permite, nesse quadro, uma discrepância da 

considerável ampla variação: decisiva é a sua composição, isto é, a limitação pelo 

Direito, e decisiva é a sua – para dentro e para fora – estrutura aberta, garantida através 

da democracia pluralista, dos direitos fundamentais, da divisão dos poderes, que é 

estendida ao âmbito da sociedade, e de um Poder Judiciário independente”.2 Segundo 

ainda o Professor alemão, “cooperação será para o Estado Constitucional uma parte de 

sua identidade, que ele, no interesse da ‘transparência constitucional’, não apenas 

deveria praticar como, em seus textos jurídicos, em especial nos documentos 

constitucionais, também deveria documentar.”.3 Por fim, finaliza Häberle dizendo que o 

“Estado Constitucional Cooperativo’ é o Estado que justamente encontra a sua 

identidade também no Direito Internacional, no entrelaçamento das relações 

internacionais e supranacionais, na garantia da cooperação e responsabilização 

                                           
1 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat. In. Verfassung als öffentlicher Prozess. 
Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. 3ª ed. Berlin: Duncker & Humblot, 
1998, p. 410. O ensaio Estado Constitucional Cooperativo foi traduzido do alemão para o português pelo 
autor desse texto e pela Profa. Elisete Antoniuk e será publicado no Brasil em forma de livro pela Editora 
Renovar, do Rio de Janeiro. 
2 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p. 408. 
3 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p. 408. 
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internacional assim como no campo da solidariedade. Ele expressa, com isso, a 

necessidade internacional de políticas de paz”.4

 Estado Constitucional Cooperativo é um conceito multidisciplinar, pois está 

vinculado tanto à filosofia política, enquanto uma nova dimensão do Estado, como ao 

direito internacional, que agora não mais é apenas um direito de co-existência, mas 

cooperativo, e ao direito constitucional, que deve, sob o ponto de vista normativo, tratar 

das relações decorrentes desse novo fenômeno jurídico. 

 O Estado Constitucional Cooperativo substitui o conceito tradicional de Estado 

Constitucional Nacional, entendido como Estado Constitucional democrático 

internamente, mas não cooperante e amigo no plano internacional. O Estado 

Constitucional Cooperativo não deixa de ser um Estado Nacional, mas ele agrega a essa 

estrutura elementos de abertura, cooperação e integração que descaracterizam o Estado 

Nacional como uma unidade fechada, centrada na soberania nacional.  

 O direito internacional tem no Estado Constitucional Cooperativo um novo 

sujeito de direito, pois esse, ao reconhecer nas instituições da  comunidade internacional 

um fórum importante de debate e resolução de problemas comuns à humanidade, 

confere ao direito internacional não mais aquela função de disciplinar a co-existência 

dos Estados, mas o transforma em um  direito com uma ordem vinculante, responsável 

pela paz mundial. O não reconhecimento da guerra como meio para dirimir os conflitos 

no plano internacional (art. 4˚ inciso VII da CF brasileira), por exemplo, dá ao direito 

internacional um status de destaque. 

 O direito constitucional, por sua vez, deve explicar normativamente qual é a 

posição do Estado Constitucional Cooperativo e, em especial, qual é o papel da 

Constituição Nacional desse Estado em face dessa nova realidade. A Constituição 

aberta, que reconhece decisões (art. 4˚ inciso VII da CF brasileira) e normativas 

internacionais (art. 4 inciso II e parágrafo único da CF brasileira) traz novos problemas 

jurídicos para o direito constitucional. Talvez possa se falar aqui também de um direito 

constitucional cooperativo em substituição ao direito constitucional nacional. Esse seria 

aquele direito constitucional que desconhece como área de atuação sua as normativas 
                                           
4 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p.409. 
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internacionais e está essencialmente vinculado a uma concepção de Constituição como 

ordem jurídica fundamental fechada do Estado Nacional. Esse direito constitucional tem 

dificuldades para compreender algumas normas da Constituição Brasileira, como a do 

art. 5 § 2˚, que promove a abertura para o exterior do sistema de direitos fundamentais, 

ou a do parágrafo único do art. 4˚, que conclama o país a buscar a integração com os 

países latino-americanos.  A Constituição Brasileira de 1988 fez uma opção pelo Estado 

Constitucional Cooperativo e necessita de um Direito Constitucional cooperativo que dê 

conta dessa opção. 

 Quanto à relação do Estado Constitucional Cooperativo com os direitos 

humanos, escreve Häberle que a tarefa do Estado constitucional (cooperativo) junto à 

comunidade jurídica internacional é a de criar uma “medida mínima de realidade 

material e processual dos direitos fundamentais para ‘estrangeiros’ e apátridas ‘entre si’. 

(...) A realização cooperativa dos direitos humanos compreende a dogmática dos direitos 

humanos, mas vai além desta. (...) A “força motriz” do tipo Estado constitucional não se 

mostra tão grande em outro âmbito quanto na realização cooperativa dos direitos 

fundamentais. Seus catálogos de direitos fundamentais tornam-se exemplo no âmbito 

público mundial de duas maneiras: como esperança dos “cidadãos estatais” de terceiros 

Estados por direitos fundamentais para si mesmos5 e como esperança por melhoria, em 

nível de direitos fundamentais, das pessoas como ‘estrangeiros’ nesses Estados”.6 Para 

Häberle, o “prestígio do Estado constitucional cresce com sua força para a realização 

cooperativa dos direitos fundamentais. A estatalidade ganha, aqui, um novo patamar de 

legitimação. O ‘direito comum de cooperação’ recebe dos direitos fundamentais os mais 

fortes impulsos, integra-os para ‘tarefas da comunidade’ e tem neles um garante 

confiável”.7

 O Estado Constitucional Cooperativo está ligado na sua essência aos direitos 

humanos. No caso da Constituição Brasileira, conforme será abordado adiante, os 

                                           
5 Segundo Häberle, “o conceito de “cidadão estatal” é questionável sob a perspectiva do Estado 
constitucional, pois os cidadãos não pertencem ao seu Estado, e sim, ao contrário, o Estado democrático 
lhe pertence”. HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p.441, nota de rodapé 162. 
6 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p. 441. 
7 HÄBERLE, Peter. Der Kooperative Verfassungsstaat, p. 441. 
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direitos humanos são um critério normativo de abertura do texto constitucional à 

cooperação internacional, conforme se observa do art. 4˚ inciso II e do art. 5˚ § 2˚ da 

Carta Constitucional.  

 

 

2. As implicações jurídicas dos direitos humanos 

 

 O desenvolvimento da idéia de direitos humanos é algo, a rigor, recente, visto 

que, sob o ponto de vista do direito internacional, os direitos humanos ganharam espaço 

apenas na segunda metade do século XX.8 Foram muitas as lições da segunda guerra 

mundial, lições que passaram a exigir do Estado e do Direito uma nova postura frente à 

proteção dos direitos da pessoa. 

 Quando se analisa a evolução histórica dos direitos humanos, se observam 

diversos aspectos, como a sua vinculação com a cultura judaico-cristã9 e as guerras 

religiosas do século XVI10.  Foi assim, também, por exemplo, com a Magna Carta, 

documento cunhado como o marco inicial da evolução dos direitos humanos, que 

culminou nas declarações francesa e norte-americana do século XVIII.11 Pode-se dizer 

que, sob o ponto de vista jurídico, os direitos humanos possuem uma dupla dimensão: 

                                           
8 Note-se que se faz necessário distinguir os conceitos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos 
naturais. Os direitos fundamentais são direitos reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado. A expressão direitos humanos, guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, com pretensão de universalidade. Os direitos naturais, por sua vez, 
não se equiparariam aos direitos humanos, visto esses serem direitos históricos positivados em normas de 
direito internacional. Ver SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, p. 31. Essa classificação não desconsidera a aproximação dos conceitos 
“Direitos Humanos” e “Direitos Fundamentais”, quando aqueles são incorporados a ordem constitucional 
por força da abertura do sistema de direitos fundamentais da Constituição, passando a serem, 
propriamente, direitos fundamentais. 
9 LEAL, Rogério Gesta. Direitos Humanos no Brasil. Desafios à Democracia. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p. 19 a 28. 
10 Sobre a importância da reforma protestante no desenvolvimento histórico dos direitos humanos, ver: 
PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. Heidelberg: Müller Verlag, 1993, p. 
6. 
11 Segundo José Afonso da Silva, a Magna Carta, a rigor, não é propriamente um documento 
constitucional, mas, sobretudo, uma carta feudal, feita para proteger os privilégios dos barões e os direitos 
dos homens livres. Ver: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional. 14ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 152. 
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uma interna, vinculada à ordem jurídica de cada país e, outra, externa, vinculada ao 

direito internacional e com pretensões de universalidade. 

 Nesse texto nos interessa desenvolver a dimensão externa (internacional) dos 

direitos humanos e sua relação com o direito constitucional, visto que a problemática da 

internacionalização dos direitos humanos não afasta o direito constitucional desse 

debate, mas exige dele uma nova postura, marcada pela abertura e cooperação 

internacional. 

 A necessidade de se pensar mecanismos jurídicos internacionais para coibir a 

violação aos direitos humanos teve sua imposição fundamental nas experiências da 

primeira metade do século XX. É paradigmática a defesa do ex-oficial nazista Adolf 

Eichmann, ao responder que era inocente quanto às acusações que lhe faziam, pois “para 

o sistema legal nazista então existente, não fizera nada errado; de que aquelas acusações 

não constituíam crimes, mas ‘atos de Estado’, sobre os quais nenhum outro Estado tinha 

jurisdição (par in parem imperium non habet), de que era seu dever obedecer e de que, 

nas palavras de Servatius12, cometera atos pelos quais ‘somos condecorados se 

vencemos e condenados à prisão se perdemos”.13

 Esses atos de Estado passaram a ser questionados no pós-guerra, sob o 

argumento de que o Estado só se justifica se estiver a serviço da dignidade da pessoa 

humana. Em nome do Estado, para essa nova visão, não se pode atentar contra a 

dignidade do Homem. Essa nova concepção do direito constitucional, caracterizada por 

alguns autores como “viragem paradigmática”, impulsionou uma teoria consistente em 

uma nova dogmática dos direitos fundamentais, que procurou dar, a esses direitos, 

eficácia jurídica de vinculação dos atos estatais e, inclusive, perante terceiros (eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais).14  

                                           
12 Robert Servatius, advogado da cidade de Colônia, Alemanha, foi apontado por Eichmann para fazer a 
sua defesa e pago pelo governo de Israel. 
13 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. Tradução do inglês 
por José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 32 e 33. 
14 Sobre a vinculação do direito privado aos direitos fundamentais, ver: CANARIS, Claus-Wilhelm. 
Grundrechte und Privatrecht – eine Zwischenbilanz. Berlin: Walter de Gruyter, 1999. Há uma versão em 
português da obra, traduzida pelos Profs. Ingo W. Sarlet e Paulo Mota Pinto e publicada pela Editora 
Almedina, de Coimbra. 
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 Em conjunto com essa renovação da dogmática dos direitos fundamentais, 

operada no plano interno de cada país e, nesse sentido, temos que alertar que, não 

obstante na Europa ocidental isso ter se iniciado ainda  no imediato pós-guerra, e a 

doutrina e jurisprudência alemãs são um exemplo, no Brasil isso somente veio ocorrer 

após a Constituição de 1988, ocorreu também um despertar de uma nova concepção dos 

direitos fundamentais no plano internacional, sob a terminologia de direitos humanos. 

Essa dupla dimensão (interna e externa dos direitos humanos), a rigor, já se encontrava 

na gênese da mudança ocorrida pós 1945. 

 A dimensão internacional dos direitos humanos, desenvolvida a partir de uma 

visão pragmática da Organização das Nações Unidas – ONU sobre o tema, alheia as 

ideologias que dominaram o cenário político do pós-guerra, foi sendo incrementada por 

meio da institucionalização de políticas de promoção da dignidade humana, ações 

humanitárias, bem como, instituições, como os Tribunais e Comissões, que passaram a 

atuar em defesa dos direitos humanos.15

A transposição do tema dos direitos humanos do âmbito nacional para o plano 

internacional trouxe uma polêmica de grandes dimensões, a saber, como compatibilizar 

a idéia de direitos humanos com a diversidade cultural. Trata-se da discussão que 

envolve universalistas e culturalistas.16 Winfried Brugger apresenta uma interessante 

proposta para a superação dessa questão.17

Segundo escreve o Professor da Universidade de Heidelberg, há vantagens e 

desvantagens em falar da pessoa humana dos direitos humanos. De um lado, o conceito 

“pessoa humana” nos mostra uma visão global, resumida dos direitos humanos. De 

                                           
15  Ver HAMM, Brigitte. Die Achtung der Menschenrechte als Grundlage für politische Gerechtigkeit im 
21. Jahrhundert. In. LEGGEWIE, Claus e MÜNCH, Richard. Politik im 21. Jahrhundert. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2001, p. 228 e seg.  
16 A teoria do mínimo universalizável, sustentada por Carol Proner com base na tese de Joaquim Herrera 
Flores, propõe achar um meio termo entre ambas as visões. In. PRONER, Carol. Os direitos humanos e 
seus paradoxos: análise do Sistema Americano de proteção. Porto Alegre: Fabris, 2002. 
17 BRUGGER, Winfried. Das Menschenbild der Menschenrechte. In. BYRD, B. Sharon, HRUSCHKA, 
Joachim e JOERDEN, Jan C. Jahrbuch für Recht und Ethik. Rechtsstaat und Menschenrechte. Band 3 
(1995). Esse texto foi objeto de palestra, proferida pelo Prof. Brugger, por ocasião da Jornada de Direito 
Constitucional e Direito Internacional da UniBrasil, realizada nos dias 21, 22 e 23 de Setembro de 2005 e 
coordenada pelo autor deste texto e pelo Prof. Dr. Eduardo Biacchi Gomes. O texto foi traduzido do 
alemão para o português pela Profa. Msc. Elisete Antoniuk e revisado pelo autor deste texto, e publicado 
no “Cadernos de Direito e Relações Internacionais da UniBrasil”, n˚ 5, jan/dez 2005, p. 255-270. 
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outro, como desvantagem dessa reflexão, há o perigo de uma instrumentalização 

ideológica de uma das culturas consideradas.18

Assim, sugere Brugger determinar a “pessoa humana dos direitos humanos” (das 

Menschenbild der Menschenrechte)  como condução de vida autônoma, com significado 

e responsabilidade. A proposta tem cinco elementos: (i) autonomia, consistente na 

possibilidade da pessoa de se colocar objetivos, desenvolver um plano de vida 

individual, seguí-lo e defendê-lo; (ii) significação, que lembra o fato antropológico, 

fundamental, de que o desenvolvimento individual, assim como grupal, do povo ou 

voltado ao gênero do homem e de suas comunidades, é sustentado pela cultura 

considerada, ou seja, a cultura é a segunda natureza do homem; (iii) responsabilidade, 

entendida como a) reciprocidade, b) responsabilidade por violações de direitos e c) 

responsabilidades sociais, para os casos em que se possa exigir dos membros de uma 

comunidade jurídica que respondam pelo risco de fracasso de planos de vida de 

indivíduos isolados e de toda a comunidade; (iv) proteção da vida e (v) condução de 

vida, como elemento conclusivo e centralizador da forma de vida dos direitos humanos, 

que implica, além da mera possibilidade de sobrevivência e proteção da vida, pelo 

menos, uma medida mínima de liberdade para um estilo de vida individual.19

Para Brugger, a compreensão dos direitos humanos é entender os cinco 

elementos acima referidos no sentido de uma procedência comum. Neles são elencados 

os dados fundamentais da existência humana, todos os que fazem parte da condução de 

uma vida humana digna. Mas isso não significa que todos eles teriam que ter o mesmo 

peso, pois como a cultura é a segunda natureza do homem e as culturas concretas 

diferem nas suas obviedades, deve ser possível que se varie quanto ao peso dos 

elementos isolados. Este é o justo cerne do particularismo no pensamento dos direitos 

humanos. De outro lado, para manter o universalismo da idéia dos direitos humanos, é 

necessário que nenhum desses elementos seja dominado ou excluído totalmente por um 

outro ou pelos demais. A essência de cada elemento no qual, simultaneamente, se 

encontra seu conteúdo de dignidade humana, deve ser respeitada por toda teoria, todo 

                                           
18 BRUGGER, Winfried. Das Menschenbild der Menschenrechte, p. 121. 
19 BRUGGER, Winfried. Das Menschenbild der Menschenrechte, p. 126 a 129. 
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programa político e todo governo. Ponderações entre os elementos isolados não podem 

ser, no entanto, evitadas, mas devem ser entendidas no sentido de que cada um dos 

elementos de configuração autônoma de vida deve ser respeitado na sua essência. Para 

evitar a instrumentalização acima referida, toda fórmula da pessoa humana que 

realmente se apóie na aceitação universal, deve objetivar um ‘penúltimo patamar de 

fundamentação’ ao qual as culturas consideradas podem aderir em seus entendimentos 

finais.20

 Além da problemática acima levantada, a internacionalização dos direitos 

humanos coloca novos desafios ao Direito Constitucional, entendido agora como Direito 

Constitucional Cooperativo.  

 

3. As implicações da cooperação internacional para o direito constitucional 

(cooperativo) 

 

 Sob o ponto de vista normativo, as implicações da cooperação internacional para 

o direito constitucional se resume na necessidade de distinção entre (i) produção 

normativa exclusiva, no plano interno e (ii) produção normativa compartilhada (ou 

cooperativa), no plano externo (internacional). Enquanto que, na primeira, a vontade 

soberana do país é exclusiva ou, ao menos, o é formalmente, na segunda se tem um 

conjunto de vontades soberanas motivadas pela cooperação normativa. 

 A cooperação internacional no âmbito normativo relativiza o princípio da 

supremacia da Constituição, não o subordinando as normas internacionais, mas o 

compreendendo como uma estrutura aberta. Isso implica em dizer, sob o ponto de vista 

do controle de constitucionalidade, que se faz necessário demonstrar as condições de 

abertura do texto constitucional à cooperação internacional, em especial nas hipóteses de 

possível incompatibilidade entre o texto da Constituição e a redação de um ato 

normativo internacional. Essa abertura, segundo a Constituição, se dá, em especial e, 

talvez, exclusivamente, mas essa seria uma outra discussão, pelos Direitos Humanos. 

Para a discussão que se propõe nesse texto, os Direitos Humanos funcionariam assim 
                                           
20 BRUGGER, Winfried. Das Menschenbild der Menschenrechte, p. 131 e 133. 
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como “critério de entrada” das normas internacionais produzidas cooperativamente 

quando essas estivessem em colisão com a Constituição. 

A rigor, quando se fala em produção normativa compartilhada, tudo vai muito 

bem até o momento em que, por resultar de uma vontade compartilhada e não exclusiva, 

o texto final do ato normativo internacional venha a conflitar com a Constituição 

Nacional. Por se tratar de cooperação normativa internacional, o termo “exclusividade” 

dá lugar ao de “cedências possíveis”.21

 O direito constitucional brasileiro tem dois exemplos de produção normativa 

cooperativa (ou compartilhada) no plano externo que se afastam das diretrizes 

normativas internas: (i) a hipótese de prisão civil por dívida e (ii) a hipótese de prisão 

perpétua prevista no Tratado de Roma que instituiu o Tribunal Penal Internacional. 

O Tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional é resultado de um acordo 

entre diversos países. Se o Tratado não admitiu a pena de morte, o mesmo não ocorreu 

com a prisão perpétua. O Brasil ao participar da criação do Tribunal não teve e não tem 

condições de impor o ponto de vista da sua ordem constitucional interna. O resultado das 

negociações apontou para a razoabilidade da pena de prisão perpétua tendo em vista a 

natureza dos crimes que lá serão julgados. Portanto, se é sustentável que a pena de prisão 

perpétua possa ser incompatível com os direitos humanos, é indiscutível que o Tribunal 

Penal Internacional revela-se como um importante instrumento de garantia dos direitos 

humanos no plano internacional, do qual o Brasil não pode se furtar de cooperar. Assim, 

instala-se um dilema, que consiste na impossibilidade do Brasil de se furtar de participar 

de tão importante instituição internacional e de, ao mesmo tempo, ter que admitir um 

documento que não está em perfeita sintonia com a Constituição Nacional. 

 A resposta do Direito Constitucional para esse dilema deve se dar mediante a 

distinção entre competência legislativa exclusiva, que se dá no plano interno, e 

competência legislativa compartilhada (ou cooperativa), que se dá no plano 

internacional. O Tratado de Roma foi o resultado de várias vontades soberanas e, 

                                           
21 Sobre o conceito “cedências possíveis”, ver: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Constituição e Direito 
Internacional: Cedências possíveis no Brasil e no mundo globalizado. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2004.
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portanto, merece ser analisado de forma diferenciada. A não compatibilização com a 

Constituição Federal (art. 5˚, inciso XLVII, alínea “b”) deve ser ponderada tendo em 

vista o art. 4˚ inciso II, que trata da prevalência dos direitos humanos. A ponderação 

tendente à ratificação do Tratado é razoável tendo em vista os seguintes argumentos: (i) 

o Tratado é resultado de várias vontades soberanas e o Brasil, ao mesmo tempo que não 

pode impor a sua vontade, não pode se furtar de cooperar para a criação do Tribunal 

Internacional, que visa se constituir em importante instrumento de garantia dos direitos 

humanos no plano internacional; (ii) a natureza dos crimes que serão julgados pelo 

Tribunal (crimes de lesa humanidade, incluindo o genocídio e os crimes de guerra) 

indica como razoável a previsão da possibilidade de aplicação da pena de prisão 

perpétua (isso não significa que todos que serão julgados pelo Tribunal receberão tal 

pena), sendo que tal previsão não se revela violadora do Princípio da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos humanos; (iii) o Tribunal atua em caráter subsidiário em 

relação as jurisdições penais nacionais; (iv) uma vez a Constituição demonstrar a sua 

opção pela noção de Estado Constitucional Cooperativo, as normas internacionais 

produzidas de forma cooperativa pelo país precisam ser analisadas, quando da sua 

compatibilização com a Constituição, segundo um juízo de razoabilidade que leve em 

conta os princípios que norteiam a abertura do país à cooperação e integração 

internacional. 

 Se a doutrina e a jurisprudência constitucional brasileira pós 1988 renovaram a 

dogmática dos direitos fundamentais, dando a esses uma posição de destaque na ordem 

jurídica, renovaram a hermenêutica constitucional, recepcionando os modernos métodos 

de interpretação e os diversos princípios vocacionados à máxima concretização das 

normas constitucionais, em especial daquelas decorrentes da implementação de direitos 

historicamente negados à grande parcela da população brasileira, elas devem ainda 

renovar a velha dogmática que mantém o país no quadro de um Estado Constitucional 

Nacional quando a Constituição dá mostras de sua opção pelo conceito de Estado 

Constitucional Cooperativo. O Supremo Tribunal Federal tem sinalizado positivamente 

para a mudança. Assim, o voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 466.343-1 é explícito 

nesse sentido. Ao analisar o entendimento prevalente da hierarquia legal dos tratados o 
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Ministro observa, corretamente, que “é preciso ponderar, no entanto, se, no contexto 

atual, em que se pode observar a abertura cada vez maior do Estado constitucional a 

ordens jurídicas supranacionais de proteção de direitos humanos, essa jurisprudência não 

teria se tornado completamente defasada”. Segundo, ainda, “não se pode perder de vista 

que, hoje, vivemos em um ‘Estado Constitucional Cooperativo’, identificado pelo 

Professor Peter Häberle como aquele que não mais se apresenta como um Estado 

Constitucional voltado para si mesmo, mas que se disponibiliza como referência para os 

outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade, e no qual ganha relevo o 

papel dos direitos humanos e fundamentais”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O conceito Estado Constitucional Cooperativo melhor situa as posições do 

direito constitucional e do direito internacional em face da cooperação internacional para 

os direitos humanos. Se os argumentos de que os direitos humanos são uma espécie de 

supra-direito, que eles vinculam as ordens jurídicas nacionais, são válidos, é também 

certo que nas estruturas constitucionais nacionais se localizam os controles democráticos 

do poder, ou seja, o exercício da cidadania. Por certo que há uma tendência necessária de 

se pensar a cidadania nas estruturas supranacionais e internacionais, mas esse desejo 

encontra ainda obstáculos consistentes, encontráveis sobretudo na dificuldade de se 

materializar mecanismos de integração e pertencimento em estruturas políticas muito 

amplas. Essa situação intermediária, em que a organização política supranacional não se 

afirmou ainda plenamente sob o ponto de vista democrático e a estrutura nacional 

apresenta-se inconsistente, mostra claramente que o direito constitucional precisa 

fortalecer a compreensão do sentido da expressão Estado Constitucional Cooperativo e 

quais as implicações jurídico-constitucionais que dela decorrem. Trata-se de uma visão 

“realista” do direito constitucional, centrada na assimilação das limitações do Estado 

Constitucional em face da comunidade internacional e da necessidade da existência 

harmoniosa entre os Estados, pautada em regras jurídicas garantidoras dos direitos 
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humanos. O direito da comunidade internacional é um direito que busca a paz por meio 

da realização dos direitos humanos. 
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SEGURANÇA INTERNACIONAL X DIREITOS HUMANOS 

 

 

Maria Eugenia Comini Cesar∗

 

RESUMO 

Os direitos humanos não surgiram espontaneamente na história da humanidade. São 

antes de tudo o resultado de lutas constantes entre os homens e muitas vezes entre eles e 

Estados que os oprimem.  A permanente evolução dos direitos humanos, no entanto, 

algumas vezes se resume a produção de normas que efetivamente não são colocadas em 

prática em função do interesse de alguns poucos paises que impõem suas vontades 

através da força e em detrimento dos mais elevados valores prezados pelo direito 

internacional.  

Assim, vislumbramos uma teoria numa espiral crescente rumo à total valorização da 

pessoa humana e uma prática falha e maculada por preconceitos arraigados em antigas 

crenças de superioridade racial, que pouco a pouco resumem os direitos humanos a um 

conjunto de ideais não efetivados. 

O presente trabalho versa sobre o atentado aos direitos civis que vêm ocorrendo na 

Europa e nos Estados Unidos no que tange a entrada de turistas. O desrespeito e a falta 

de critérios claros para que seja admitida a entrada de sul-americanos nestes territórios 

tem se tornado um entrave às viagens ao exterior, expondo ao ridículo e a 

constrangimentos cidadãos que, em teoria, deveriam ser bem-vindos em tais localidades. 

O emprego de uma seleção baseada em critérios raciais ou de nacionalidade fere os mais 

afamados documentos internacionais de proteção da pessoa humana. Na inexistência de 

um tribunal competente para o julgamento das arbitrariedades de tamanho rebaixamento 

moral que vem sendo cometidas, as vitimas se veêm indefesas nas mãos de seus algozes, 

                                                 
∗ Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Administração pela 
Universidade Federal de Lavras. Mestranda em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais.  
 

7031



não lhes cabendo outra atitude a não ser a de denunciar os maus-tratos a que foram 

submetidas e alertar possíveis passageiros sobre o perigo que correm. 

PALAVRAS-CHAVE 

SEGURANÇA INTERNACIONAL, TURISMO, PRECONCEITO. 

 

ABSTRACT 

 

Human Rights did not arise spontaneously in humanity’s history. They are above all the 

outcome of the constant struggle among men and also among these ones and the States 

that oppress them. However, the continuous evolution of Human Rights is sometimes 

diminished to produce rules which are not effectively put into practice due to some 

countries attitude of imposing their own will through the use of strength in loss of the 

highest values esteemed by International Law. 

Thus, a spiral up towards the whole valuation of the human being is seen in theory, but 

the practice is fault and stained by rooted prejudice grounded in old beliefs about race 

superiority that gradually convert human rights to a bunch of non-effective ideals. 

The present assignment faces the attacks to civil rights that have been happening against 

South American tourists in Europe and in the United States. The total disrespect and the 

absence of clear criteria for the admission of South Americans in these territories has 

become an obstacle to trips abroad, exposing and constraining the citizens, who in 

theory, should be welcome. 

The use of a “selective procedure” based on racial or national status criteria harms the 

most famous international documents related to human beings’ protection. As long as 

there is no competent court to judge the unreasonable procedures that have been 

adopted, the victims see themselves unprotected, not having another thing to do but to 

denounce the bad treatment they have received and alert other passengers about the risk 

they are assuming. 
 

KEY-WORDS 

 INTERNATIONAL SECURITY, TOURISM, PREJUDICE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os atentados de 11 de setembro inauguraram uma era de terror não somente em 

relação a possíveis atentados, mas geraram uma insegurança globalizada, alterando 

direta ou indiretamente a vida dos cidadãos de todo o mundo. Turistas, anteriormente 

bem vindos em quase todos os paises europeus, hoje são vistos como suspeitos em 

potencial. Muitos deles são submetidos a humilhações e maus-tratos. Tais procedimentos 

incluem o uso de algemas, a total invasão de privacidade nos interrogatórios a que são 

submetidos, a exposição desnecessária de suas vidas íntimas e a falta de respeito, 

inclusive em relação aos seus pertences pessoais, que são mantidos afastados dos 

supostos imigrantes ilegais ou terroristas.  

Alguns deles, após todo este “processo seletivo”, chegam a ser deportados, 

escoltados ate a entrada na aeronave, devidamente algemados, causando inveja a 

criminosos de alta periculosidade.  

Existem casos de pessoas que foram forçadas a aguardar por sua deportação por 

até uma semana, sendo mantidas em celas sem higiene e submetidas à alimentação não 

condizente com o mínimo de calorias necessárias à manutenção de um ser humano.  

Este tipo de procedimento reflete o pensamento norte-americano, que hoje já 

contagiou paises da União Européia, que tentam impor suas próprias formas de controle 

social em detrimento das leis universais existentes, buscando substituí-las por outras de 

suas autorias. As palavras de Tony Blair refletem a realidade em que vivemos e 

comprova que não há espaço para a dúvida sobre como o mundo hoje perde a cada 

instante seus mais altos valores humanitários, tendo que se submeter à vontade daqueles 

que em função de seu poderio econômico, o controlam pelo uso da força: 

 
The best defense o four security lies in the spread of our values. But we 
cannot advance these values except within a framework that recognizes their 
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universality. If it is a global threat, it needs a global response, based on 
global rules. (SANDS, 2005, p.1) 

 

O que se presencia, no entanto, são regras globais emanadas tão somente dos 

paises que se sentem ameaçados de alguma forma pelo terrorismo ou pela imigração 

ilegal, os detentores do poder econômico e político, que manipulam inclusive 

organizações internacionais como as Nações Unidas na busca de seus interesses. 

Os brasileiros, ainda em fase embrionária no desenvolvimento de sua auto-

estima, muitas vezes fazem esforços durante longos períodos para por fim poderem 

conhecer alguns dos tão famosos monumentos históricos espalhados por toda a Europa. 

Outros se encantam com a modernidade oferecida pelos americanos. Isso não serve para 

classificá-los como imigrantes ilegais ou terroristas. Alguns, mais afortunados, 

frequentemente vão ao Antigo Continente ou aos Estados Unidos em períodos de férias 

para participar de congressos e seminários. No entanto, a realidade que tais turistas 

enfrentam ao desembarcarem é sempre a mesma: qualquer sinal de insegurança será 

interpretado como razão mais do que suficiente para se enquadrar tais indivíduos nas 

categorias de risco a segurança nacional do país visitado. 

Mesmo o procedimento de requisição prévia de visto para o ingresso no país não 

é mais suficiente para garantir que os turistas poderão ter acesso ao território. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, milhares de visitantes, portadores de vistos americanos, 

ou seja, já tendo passado pelo crivo dos consulados locais, ainda podem ser recusados ao 

desembarcarem. Tudo isto em nome de uma segurança única e exclusivamente baseada 

em critérios de nacionalidade, etnia ou religião.  

A adoção de medidas desta natureza causa indignação à toda a sociedade, mesmo 

que as autoridades até o momento não tenham demonstrado qualquer comprometimento 

eficaz com a reversão deste quadro na busca por um tratamento digno aos cidadãos sul-

americanos em viagens ao exterior. 

 

2 OPERAÇÃO AMAZON 2 
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Por determinação da FRONTEX (Agencia de Controle de Fronteiras Externas da 

União Européia) foi realizada ate março de 2007 uma operação especial denominada 

Amazon 2, com o intuito de conter o fluxo imigratório ilegal da América do Sul em 

direção a União Européia. O saldo de repatriações promovido por tal operação foi de 

2.178 cidadãos sul-americanos, dentre eles 464 brasileiros, segundo matéria publicada 

na Folha on Line de 13 de marco de 20071. 

No ano de 2006 já havia sido realizada outra operação similar, que resultou na 

repatriação de 1.992 sul-americanos.  

A reação do Itamaraty diante do incômodo tratamento dispensado aos seus 

compatriotas teve caráter bastante tímido. Alegando que cada Estado dispõe de poder 

discricionário para admitir ou não a entrada de pessoas em seu território, sem 

necessidade de que a rejeição de alguns seja justificada, o preconceito continua se 

alastrando nos paises da União Européia, dificultando a entrada de turistas que em 

nenhum aspecto poderiam ser confundidos com imigrantes ilegais.  

 Importante salientar que os brasileiros gastam em media cinco bilhões de dólares 

no exterior por ano, conforme dados levantados pela Revista Istoé em sua matéria 

intitulada “Vida de deportado”2. Nem mesmo este fato contribuiu para que as 

autoridades européias vissem com bons olhos a presença de sul-americanos em seu 

território.  

 O que mais nos assusta em situações como esta é a forma como a “seleção” é 

feita. Sem qualquer razão aparente, cada vez mais brasileiros são submetidos a maus-

tratos e humilhações, sendo recambiados ao seu país de origem, e tratados como 

imigrantes ilegais. 

 E parece que esta invenção norte-americana, posteriormente adotada pela União 

Européia ao lançarem o Programa Amazon, atingiu outras partes do globo. 

                                                 
1 BIZZOTO, Marcia. União Européia barra 464 brasileiros em ação contra ilegais. Folha on Line. 
13/03/07. 
Artigo publicado por Márcia Bizotto referente a deportação de sul-americanos em virtude da operação 
Amazon 2, realizada pelos paises da União Européia a fim de se evitar a imigração ilegal. 
2 RODRIGUES, Alan e outros. Vida de Deportado. Revista Istoé. 14/03/07. 
Artigo publicado por Alan Rodrigues e outros que trata da deportação injustificada de sul-americanos e 
dos maus-tratos recebidos nos aeroportos em função de sua nacionalidade. 
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Recentemente um grupo de turistas da alta-sociedade brasileira, que havia comprado um 

pacote de viagem de luxo para o Caribe, foi exposto a este tipo de constrangimento. Por 

aproximadamente 24 horas foram alocados em uma penitenciária, submetidos a um 

tratamento desrespeitoso e incondizente com suas condutas, já que não haviam praticado 

qualquer delito, sendo posteriormente deportados para o Brasil.  

 Obviamente os citados turistas não se enquadravam nos critérios utilizados “em 

teoria”3 para justificar a sua deportação. Todos possuíam dinheiro em espécie e em 

quantidade suficiente para se manterem durante o período de férias, cartões de credito 

internacionais, estadias previamente pagas e bilhetes de retorno.  

 Tais fatos nos levam a concluir que não há sequer um critério que sirva de 

espeque para o tratamento que os brasileiros e os sul-americanos de uma maneira geral 

vêm recebendo no exterior, a não ser o puro e inaceitável preconceito que fere 

basilarmente os princípios consagrados pelos direitos humanos.  

 

3 PRECONCEITO E DIREITOS HUMANOS 

 

 A história já nos provou que a criação de estereótipos raciais não colabora para a 

manutenção da paz e do bem estar social. Ao contrário, criam um abismo de ódio e não 

identificação entre os seres humanos que pode chegar a intransponibilidade. No entanto, 

este não é um problema vivenciado somente na atualidade, deitando suas raízes 

profundas ao longo de toda a história da espécie humana.  

 A vida cotidiana constantemente nos mostra que nunca se saberá pela simples 

observação de biótipos qual indivíduo é um serial killer, um terrorista ou um imigrante 

ilegal, e, certamente, não será a cor de sua pele ou de seu passaporte que poderá 

identificá-lo como tal.  

                                                 
3Teoricamente os turistas necessitam comprovar que possuem meios de subsistência durante sua estadia no 
exterior, alem de portarem bilhetes aéreos de retorno, com prazo inferior a três meses, seguro saúde, 
estadia pré-determinada e cartões de credito internacionais. Alguns turistas, mesmo apresentando todos 
estes requisitos passam por situações humilhantes, chegando a serem deportados. 
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 Maria Helena Herrera (2002, p. 68) nos ensina que “definitivamente o racismo 

tem demonstrado ser, através da história, o exemplo mais eloqüente da incapacidade 

humana de se entender, aceitar ou, ao menos, tolerar as diferenças”.  

 No entanto, a crise racial que aniquilou milhares de indígenas na época dos 

grandes descobrimentos, negros em toda a América, judeus na Alemanha Nazista e 

tantos outros grupos ao longo da história não acabou, apenas mudou de cara assumindo 

uma máscara de legalidade e escondendo-se sob o falso escudo da segurança 

internacional. 

 A intolerância, de fato, não se direciona somente a um grupo especifico. Aquele 

que não admite a diversidade de tempos em tempos foca sua ira e preconceito em uma 

minoria diferente, o que nos faz temer pelo futuro dos grupos minoritários que nunca 

deixarão de existir e que precisam ser salvaguardados de humilhações e maus-tratos 

como te experimentado os latino-americanos no exterior.  

 Seguramente, se amanha a América Latina se despontar economicamente de 

maneira estrondosa, outros serão os sacrificados pelo preconceito racial. A história nos 

conta que americanos já foram colonizados e explorados por sua metrópole, que hoje é 

sua grande parceira nas manobras étnico-raciais promovidas pelo mundo inteiro. No 

futuro, este quadro poderá ser alterado. Não houve ainda no curso da história uma única 

potência que mantivesse seu status por toda a eternidade. Egito, Roma, Pérsia, Grécia e 

tantas outras potências do passado são exemplos de impérios que sucumbiram a outros, 

tendo que se subjugar a vontade dos que se tornaram mais poderosos. 

 Ademais, esquecem-se momentaneamente os europeus que durante os períodos 

de conflito em seu continente encontraram abrigo no Brasil, deitando raízes em território 

sul-americano e deixando gerações de descendentes aqui. O que mais nos surpreende é o 

fato de que dificilmente se encontrara um estrangeiro na atualidade que possa reclamar 

de maus-tratos sofridos em território brasileiro. Ao contrário, famosos pela hospitalidade 

com que recebem os visitantes, os brasileiros se tornaram um ícone internacional de 

carisma e solidariedade. Quando buscam reciprocidade de tratamento em viagens ao 

exterior, são tratados como criminosos, humilhados, algemados e deportados. 
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4 DOS DIREITOS HUMANOS EM TEORIA 

 

 A principio a igualdade dos seres humanos em detrimento de sua diversidade 

racial e assegurada pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração Universal de 

Direitos do Homem, tendo sido tais documentos posteriormente complementados pela 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

Racial adotada pela ONU em 21 de dezembro de 1965. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma a igualdade de todos os 

homens no que tange a dignidade e aos direitos, condenando qualquer espécie de 

discriminação, principalmente em função de cor, raça ou origem nacional, e, garantindo 

a todos na mesma proporção a proteção em caso de violação destes direitos. 

Já a Convenção supra citada seguiu os passos dos documentos que a 

antecederam, deixando claro que a discriminação baseada em princípios raciais já 

demonstrou em sua total amplitude todas as qualidades daquilo que é ineficaz, não 

trazendo qualquer benefício para a história até o presente momento. Considera que 

quaisquer tipos de segregação baseada em critérios discriminatórios são socialmente 

injustas, moralmente condenáveis e cientificamente falsas, não podendo encontrar 

sustentáculo no direito internacional moderno. 

 Ademais, conclui que a prática da discriminação se apresenta como um obstáculo 

às relações amigáveis entre os Estados, o que poderia levar à novas ondas de xenofobia 

por todo o mundo, fator este incompatível com os supremos ideais constantemente 

buscados pela sociedade humana.  

 Os maus-tratos recebidos em Estados do exterior provavelmente levarão os 

latino-americanos a fomentarem um ódio racial inverso, que não contribuirá em nada 

para o alcance dos objetivos maiores do direito internacional. Mas no momento em que 

vêem sua dignidade arranhada em função de sua nacionalidade, a tendência humana é a 

de dispensar igual tratamento àqueles que de certa forma passam a ser vistos como 

inimigos em potencial. 

 O Artigo I da Convenção é enfático em seus princípios: 
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1.Na presente Convenção, a expressão "discriminação racial" significa 
qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundadas na 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por 
fim ou efeito anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o 
exercício, em igualdade de condições, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais nos domínios político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública4.  

 
 A existência de programas patrocinados pelos Estados para conter o processo 

imigratório ilegal e a disseminação do terrorismo, baseados tão somente em critérios 

raciais, de nacionalidade ou de cunho religioso, fere brutalmente os princípios da 

Convenção supra citada. Na inexistência de uma legislação específica que autorize ou 

não a entrada de cidadãos latino-americanos em paises europeus ou nos Estados Unidos, 

e enfrentando a paranóia mundial que os esparsos ataques terroristas impuseram ao 

mundo, o turista proveniente da América do Sul se vê obrigado a enfrentar um 

interrogatório semelhante aos liderados pela Inquisição na Idade Media para que possam 

ter acesso a outros Estados.  

 Tais procedimentos afrontam os direitos civis dos indivíduos, pois os expõe à 

humilhação pública e os condenam a um tratamento que em seu próprio Estado somente 

seria dispensado a um criminoso convicto. Interrogatórios, fiscalização excessiva de suas 

bagagens, intimidações, reclusões até o momento da deportação, o uso de algemas, tudo 

isto configura uma viagem ao passado em termos de direito. Não se pode tratar um 

indivíduo como se ele apresentasse alta periculosidade sem quaisquer provas em seu 

desfavor, a não ser a sua cidadania. 

 Em momento algum tem seus direitos civis respeitados se qualquer um dos 

oficiais da imigração supuser que aquele individuo se trata de um imigrante ilegal. Mas 

se esquecem de executarem bem seu trabalho, pois não checam estadias em hotel, 

cartões de credito internacionais, dinheiro em espécie, ou mesmo documentos 

probatórios de que o individuo ali tratado como réu poderia muitas vezes ter se dirigido 

aquele país para participar de um evento, visitar um parente ou um amigo, ou mesmo 

conhecer as maravilhas de seu território. 

                                                 
4 Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.  
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 A “preferência” condenada pela Convenção não se faz sequer de forma 

encoberta, causando aos latino-americanos a cada dia um temor crescente de passarem 

por este tipo de experiência em viagens ao exterior. E o que mais nos assusta é que as 

tímidas respostas do Itamaraty demonstram que nem mesmo o Governo local tem 

demonstrado preocupação com tal situação. Afirmam que apóiam os cidadãos que 

porventura se encontrem nestas circunstâncias no exterior, mas não seria o caso de se 

buscar um tratamento digno aos seus compatriotas antes que fossem sujeitados a 

tratamentos vis? 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com tristeza concluímos que o mundo ainda se encontra na era do colonialismo. 

Apesar de todo o suposto desenvolvimento nos diversos ramos do direito, metrópoles e 

colônias ainda não conseguiram dispensar uns aos outros tratamentos igualitários, 

crendo até o presente momento que alguns indivíduos são mais dignos e merecedores de 

respeito do que os demais, em função de suas nacionalidades, das religiões que praticam 

ou de sua origem étnica.  

 Os procedimentos adotados pelas grandes potencias para se evitar o fluxo 

turístico de latino-americanos no momento fere todas as normas previstas na legislação 

atinente aos direitos humanos. A grande ironia reside no fato de que ele é encoberto por 

um manto de legitimidade que os poderosos denominam “segurança nacional”. Na 

realidade, este termo tem sido mal empregado na maior parte dos paises ditos do 

primeiro mundo, que mascaram preconceitos antigos com escusas novas. Esta segurança 

representa o mais deslavado tratamento dispensado a cidadãos que, como quaisquer 

outros, tem por lei garantido o seu direito à dignidade, independente de cor ou raça, 

conforme já repisado por diversos documentos emanados das Nações Unidas e outros 

organismos internacionais. 

 Enquanto os direitos humanos avançam na teoria, na prática não encontram 

respaldo adequado, vitimando a cada dia indivíduos que não se vêm merecedores da 

proteção legal em função de preconceitos raciais ligados as suas nacionalidades. As 
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operações instauradas nos paises da União Européia e nos Estados Unidos para reduzir a 

imigração ilegal não utiliza critérios precisos ou condizentes com a legislação atinente 

ao tema, uma vez que prejulga cidadãos, não lhes oferecendo a oportunidade de sequer 

demonstrarem com fealdade os motivos que os levaram a visitar outros territórios. 

 Trata-se de um procedimento onde a ampla defesa se faz ausente. Até mesmo 

aqueles que portam consigo todos os meios necessários para provarem a total 

inexistência do animus de permanência no país visitado, não tem ao seu favor qualquer 

argumento. Muitos sequer dominam a língua do lugar em que se encontram e os 

interpretes nem sempre se fazem presentes.  

Este tipo de procedimento fere a dignidade humana e, consequentemente, todos 

os tratados tão longamente preparados pela civilização na busca por um mundo mais 

justo e com idéias menos colonialistas. 

Na ausência de um Tribunal específico para julgar os crimes de discriminação 

que vem sofrendo o povo latino-americano, os abusos se prolongam e se arrastam, mas 

parece que não incomodam em grande proporção a sociedade internacional, que até o 

presente momento não fez sequer tímidos comentários a respeito da reinstalação dos 

novos modelos de tribunais inquisitórios na Europa.  
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“A INDIFERENÇA E O SILÊNCIO  DOS POVOS 

E O PARADIGMA DA CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO”1

 

 

Miriam Ramoniga∗

“Ninguém é livre, enquanto os outros não o  forem” 

(Jürgen Habermas2) 

 

RESUMO 

O objeto do presente artigo é a reflexão sobre o tema “A Indiferença e o silêncio dos 

povos e o paradigma da constituição do Império” face aos acontecimentos relacionados 

à globalização, aos processos de globalização e da influência nos mercados e na política 

das nações; a estruturação do império, do terrorismo sofrido pelos povos e da busca 

incessante destes pela preservação da Vida, da Soberania e da Justiça! Ao surgir conflito 

de interesses entre os povos, ao ser o litígio estabelecido entre as nações, os governantes 

compromissados, não só com o desenvolvimento sócio -econômico, mas com a 

liberdade e soberania, ouviriam o clamor mundial, e suas decisões seriam motivadas, 

repercutindo em toda a coletividade, conseqüentemente valorizando a Vida.  Porém, 

diante das desigualdades sociais, culturais e econômicas, verificamos que os 

procedimentos adotados para a aplicação do Direito e sua função na Sociedade, com o 

compromisso da efetivação e realização da Justiça tem sido, raramente, alcançado, pois, 

no decorrer da história, temos exemplos claros dos resultados, dos massacres ocorridos 

contra os povos, quando uma nação fica submersa aos deleites do Império que, de forma 

avassaladora, cria e provoca ataques sem receber o devido revés daqueles que deveriam 

preservar a vida e a soberania de forma igualitária, em busca da JUSTIÇA SOCIAL. 

 

                                                 
1 Artigo produzido na disciplina: Segurança, Geopolítica, e Comércio Internacional, no primeiro semestre 

letivo de 2007, sob a revisão do Professor Ministrante: Doutor César Amorim Krieger, do Curso de  
Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – CPCJ -Programa de  Mestrado Acadêmico em 
Ciência Jurídica –PMCJ - Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS- Universidade 
do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

∗ Mestranda sob orientação do Prof. Dr. Cesar Luiz Pasold, do Curso de  Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica – CPCJ -Programa de  Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica –PMCJ - Centro de 
Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais – CEJURPS- Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 
Advogada no Escritório de Advocacia Reti Jane Popelier & Advogados Associados, e-mail: 
ramoniga@hotmail.com.  

  

2 HABERMAS, Jürgen. Era das transições.  Trad. E introdução de Flávio SIEBENEICHER. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 213. 
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PALAVRAS-CHAVE 

IMPÉRIO; TERRORISMO, SOBERANIA; JUSTIÇA SOCIAL. 

 

RESUMEN  

El objeto del presente es la reflexión sobre el tema “La Indiferencia y el silencio de los 

pueblos y el paradigma de la constitución del Imperio” frente a los eventos relacionados 

con la globalización y los procesos de globalización y de la influencia en los mercados y 

en la política de las naciones; la estructuración del Imperio, del terrorismo sufrido por 

los pueblos y de la búsqueda incesante destes para la preservación de la Vida, de la 

Soberanía y de la Justicia! Surgiendo conflicto de intereses entre los pueblos, al ser el 

litigio establecido entre las naciones, los gobernantes comprometidos, no sólo con el 

desarrollo socioeconómico, pero con la libertad y la soberanía, oirían el clamor mundial 

y sus decisiones serian motivadas, haciendo eco en toda la colectividad, por 

consiguiente valorando la Vida. Pero, debido a las desigualdades sociales, culturales y 

económicas, nosotros verificamos que los procedimientos adoptados para la aplicación 

del Derecho y su función en la Sociedad, con el compromiso de la efectuación y 

realización de la Justicia son, raramente, alcanzado, porque, en la historia, tenemos 

ejemplos claros de los resultados, de las masacres ocurridas contra los pueblos, cuando 

una nación se sumerge a los deleites del Imperio que, de una manera avasalladora, crea 

y provoca ataques sin recibir el debido revés de aquellos que deberían conservar la vida 

y la soberanía de una manera igualitaria, en busca de la JUSTICIA SOCIAL.     

 

PALAVRAS-CLAVE 

IMPÉRIO; TERRORISMO; SOBERANÍA; JUSTICIA SOCIAL. 

 
 
INTRODUÇÃO: 

 
Os acontecimentos globais devem ser observados concomitantes e, em linhas 

paralelas. Não raras vezes, infelizmente, só percebemos o verdadeiro ato praticado e a 

seqüência dos fatos, após algum tempo, ou seja, o que parecia  um  fato isolado, passa a  

demonstrar outra realidade numa nova vertente.  

O método adotado neste artigo, tanto na investigação quanto no relato, foi o 

indutivo3, utilizando-se as técnicas da categoria4; do conceito operacional5 e do 

referente6. 

 
3 O método indutivo, nas palavras de Pasold, consiste em: “pesquisar e identificar as partes de um 

fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” In:  PASOLD,  Cesar 
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Não há como dissociar um ato de outro, se, historicamente, vivemos sobre o 

domínio do império e lutamos por ser livres. Ao tempo que desejamos ser livres 

deparamo-nos com um mercado regulador que insere, reprime e se insurge contra 

aqueles que não o aceitam, ou não são úteis para seus propósitos, assim, os Estados 

fazem parte ou não dos interesses das globalizações.   

Primeiramente, argumentaremos sobre a globalização e os processos de 

globalização, segundo os mais renomados autores da nossa época, sua influência nos 

mercados e na política das nações, e a estruturação do império. 

No item 2, falaremos sobre terrorismo  de Estado ou genocídio de um povo,  

podendo observar, no decorrer da história, exemplos claros dos resultados, dos 

massacres ocorridos contra os povos, quando uma nação fica submersa aos deleites do 

Império, e a busca incessante dos povos pela preservação da  vida, da soberania  e da 

JUSTIÇA SOCIAL. 

Em seguida, no item 3, sobre a  intervenção ou invasão de Estado, o papel do 

Tribunal Penal Internacional e sua jurisdição internacional em relação aos crimes 

praticados contra a humanidade que tem reflexos em toda a comunidade internacional e, 

não só, daqueles que foram atingidos. 

Antes das considerações finais, no item 4, trataremos sobre a definição de 

terrorismo, expressão descrita na Constituição da República Federativa do Brasil, 

quando podemos verificar a equiparação aos crimes hediondos, Lei 8.078/90 e, ao 

mesmo tempo, que não há uma definição  objetiva da configuração do delito. 

Considerada pela doutrina como normas de conteúdo indefinido, e não 

apresentando conceitos com precisão terminológica, ferindo pois, o Princípio da 

Legalidade, trazemos assim, informações sobre o Projeto de Lei nº 486/2007.   

 

1. A GLOBALIZAÇÃO E OS PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO  

 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 9. ed. 
Revista. Florianópolis: OAB/SC, 2005. p. 104. 

4 Por categoria, segundo Pasold: “a palavra ou a expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de 
uma idéia” In: PASOLD,  Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 9. ed. Revista. Florianópolis: OAB/SC, 2005.  p. 31. 

5 Conceito operacional, conforme Pasold,  é: “quando nós estabelecemos ou propomos uma definição 
para uma palavra e expressão, com o desejo  de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias 
que expomos, estamos fixando um Conceito Operacional.” In: PASOLD,  Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 9. ed. Revista. 
Florianópolis: OAB/SC, 2005.  p. 45. 

6 A técnica do referente, nas palavras de Pasold: “a explicação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e 
do produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, 
especialmente para a pesquisa.” In: PASOLD,  Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: idéias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito.  p. 62. 
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Conforme Boaventura de Sousa Santos7, existem globalizações e estamos 

perante um fenômeno multifacetado com dimensões: econômicas, sociais, políticas, 

culturais, religiosas e jurídicas, reafirmando um vasto e intenso campo de conflitos entre 

grupos sociais, Estados  e interesses: 

(...) a globalização económica é sustentada pelo consenso económico neoliberal 
cujas três principais inovações institucionais são: restrições drásticas à regulação 
estatal da economia; novos direitos de propriedade internacional para investidores 
estrangeiros(...); subordinação dos Estados nacionais às agências multilaterais como 
o Banco Mundial, o FMI e a Organização Mundial do Comércio (...)   

 

 Para Anthony Giddens8, a globalização não é um processo único, mas uma  

mistura de processos, que freqüentemente atua de maneira contraditória, produzindo 

conflitos, disjunções e novas   formas de estratificação.” 

Com relação à globalização política, Boaventura de Sousa Santos9, esclarece 

que “os traços da globalização política dominante – leva-nos a concluir que subjazem a 

esta três componentes do Consenso de Washington: o consenso do Estado fraco; o 

consenso da democracia liberal; o consenso do primado do direito e do sistema 

judicial.”  

Continua Boaventura de Sousa Santos10 que, “a falácia consiste em 

transformar as causas de globalização em efeitos da globalização. A globalização 

resulta, de facto, de um conjunto de decisões políticas identificadas no tempo e na 

autoria.”  

Para elucidar sobre tema referente ao processo de globalização e a 

constituição do império, e que “vivemos atualmente sob o império de vários 

fundamentalismos11”,  agora nas  palavras de Antonio Negri e Michael Hart 12:   

(...) os processos de globalização já não são apenas em fato mas também uma fonte 
de definições jurídicas que tende a projetar uma configuração única supranacional 
de poder político (...) o ponto de partida do nosso estudo do Império: uma nova 
noção de direito, ou melhor, um novo registro de autoridade e um projeto original 
de produção de normas e de instrumentos legais de coerção que fazem valer 
contratos e resolvem conflitos (...) o conceito de Império é apresentado como um 
conceito global, sob a direção de um único maestro, um poder unitário que mantém 

                                                 
7  SANTOS, Boaventura de Souza. A Globalização e as ciências sociais. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

p. 26-31. 
8  GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. Trad. de Álvaro Hattnher. São Paulo: 

UNESP, 1996. p. 13. 
9 SANTOS, Boaventura de Souza. A Globalização e as ciências sociais. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

p. 38-41. Sobre as definições, ler mais na obra indicada. 
10 SANTOS, Boaventura de Souza. A Globalização e as ciências sociais. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
p. 50 
11 Disponível em:  www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boff/boff_fundamen.htm, BOFF,Leonardo.  

Fundamentalismo. Grifou-se.  
12 HART, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Record. 2001. p. 27- 28 
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a paz social e produz suas verdades éticas. E, para atingir esses objetivos, ao poder 
único é dada a força necessária para conduzir, quando preciso for, “guerras justas” 
nas fronteiras (...) 

 

Segundo Antonio Negri e Michael Hart 13, hoje o império surge como centro 

que sustenta a globalização, ao seu redor lança sua rede para tentar alcançar e envolver 

todas as relações de poder dentro de uma ordem mundial. 

Jürgen Habermas14 esclarece: “no mundo que continua dominado por 

Estados nacionais, ainda não existe um regime politicamente capaz de assumir a 

“responsabilidade global”, tida como necessária do ponto de vista  moral(...).” Continua 

afirmando que o problema de ordem econômica mundial se colocae como uma questão 

política e que, para solucionar a fuga dos mercados globalizados, não bastaria apelar 

para a teoria moral e o “grito da teologia da libertação, (...) aos que vivem com 

dificuldade, aos oprimidos, acabrunhados e humilhados, deve ser situado neste 

contesto.” 

Conforme Antonio Negri e Michael Hart15, podemos observar, sobre a 

constituição do império político econômico e a materialização dos preceitos do mercado 

mundial, como forma de “governo global”, a transição e a imposição do império que são 

capazes de atravessar barreiras territoriais, transformando as geografias entre os 

mundos, numa desenfreada  dominação dos povos exercida diretamente pelos Estados 

Unidos nas práticas de supremacia exercidas na pós-modernidade. “Os Estados Unidos 

ocupam posição privilegiada no Império, e esse privilégio decorre não de 

semelhanças com antigas potências imperialistas européias mas de diferenças em 

relação a elas. (...) fundadores ideológicos dos Estados Unidos se inspiraram no 

antigo modelo imperial; acreditavam estar criando (...) um novo Império, com 

fronteiras abertas e em expansão (...).” 

Noticiam os autores Antonio Negri e Michael Hart 16 que, ao criar e 

administrar um determinado território, o império impõem ao mundo e, 

 “apesar de a prática do Império banhar-se continuamente em sangue, o conceito de 
Império é sempre dedicado a paz. Utilizam o poder do Império para fundamentar a 
guerra justa, e que as “organizações da ONU, em companhia das grandes agências 
transnacionais de finanças e comércio (o FMI, o Banco Mundial, o GATT, (...), 
tornam-se relevantes na perspectiva da constituição jurídica supranacional apenas 

                                                 
13 HART, Michael; NEGRI,Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Record. 2001. p. 37- 28. 
14 HABERMAS, Jürgen. Era das transições.  Trad. E introdução de Flávio SIEBENEICHER. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 219. 
15 HART, Michael; NEGRI,Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Record. 2001. p. 14. 
16 HART, Michael; NEGRI,Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Record. 2001. p. 50-54. 
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quando consideradas dentro da dinâmica da produção biopolítica da ordem mundial. 
“ 
 
Seguem informando, os referidos autores, que a intervenção foi internalizada 

e universalizada, envolvendo ações e manifestações de mecanismos monetários e 

manobras financeiras no campo transnacional, além de intervenção que envolvem forças 

físicas:  

“os inimigos que o Império enfrenta hoje podem representar mais uma ameaça 
ideológica do que um desafio militar, mas apesar disso o poder do Império exercido 
pela força e todos os desdobramentos que asseguram sua eficácia já estão muito 
adiantados tecnologicamente e solidamente consolidados em seus aspectos 
políticos”,  
 
Assim, efetua outras formas de intervenções, não apenas militar, mas 

também a intervenção moral e jurídica.  

Neste sentido, Michel Bélanger17 pontua que, “os Estados cobrem uma 

grande diversidade geopolítica” o que levou o Banco Mundial a distinguir, em 1980, no 

relatório ‘sobre desenvolvimento do mundo’: países em desenvolvimento exportadores 

e não exportadores de petróleo, ou seja, as classificações são numerosas, mas têm como 

referência o petróleo. Em 1995, o Banco Mundial faz uma nova classificação, 

privilegiando outros fatores. Os Estados estão, assim, à mercê de uma mera 

classificação, produzida por relatórios de uma entidade econômica que conduzem tantas 

outras que a ela são interligadas. 

Conforme Antonio Negri e Michael Hart 18, os campos de concentração, 

armas nucleares, guerras, genocídios, escravidão, apartheid, entre outras cenas de 

tragédias, todo este sofrimento que vivem as nações, em nome do Império, da 

dominação dos povos, 

(...) se essa modernidade tem de acabar, e se os modernos Estados-nação que 
serviram de condição inevitável para a dominação imperialista e para guerras 
inumeráveis estão desaparecendo da cena mundial, já vão tarde!  (...) no mundo 
pós- moderno, o espetáculo dominante do Império é construído por meio de uma 
variedade de discursos estruturas de autolegitimação. 

As reivindicações de um povo e as lutas regionais não expressam os anseios 

mundiais, pois estas são internalizadas e não dissipam a verdadeira causa da resistência.  

A divulgação é sufocada e não são reconhecidos os direitos de um povo, de uma nação,  

parecendo  incompreensíveis, não ocupando algumas linhas do noticiário.   

 
17 BÉLANGER, Michel. Instituições  económicas internacionais- a mundialização economicas e seus 

limites. Trad. Pedro Filipe HENRIQUES. Instituto Piaget: Lisboa. Ed. Econômica, 1997. p. 287 
18 HART, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução de Berilo Vargas. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Record. 2001. p. 65-67. 
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Segundo os ensinamentos de Leonardo Boff19, a globalização se apresenta 

como ideologia política, ou seja, o fundamentalismo, num mercado integrado e como 

solução única para suprir as necessidades de toda a humanidade, como sendo:  

A lógica interna deste sistema, entretanto, é ser acumulador de bens e serviços, por 
isso, criador de grandes desigualdades (injustiças), explorador ou dispensador da 
força de trabalho e predador da natureza. Ele é apenas competitivo e nada 
cooperativo. Politicamente é democrático, economicamente é ditatorial. Por isso a 
economia capitalista destrói continuamente a democracia participativa. Onde se 
implanta, a cultura capitalista cria uma cosmovisão materialista, individualista e 
sem qualquer freio ético. Há teóricos que apresentam essa etapa como o fim da 
história. Para ela não haveria alternativa. Urge inserir-se nela. Caso contrário perde-
se o ritmo da história. A condenação é a marginalidade ou a exclusão. Eis o 
pensamento único e a ditadura da globalização especialmente econômico-financeira 
(considero esta etapa como a idade de ferro da globalização), hegemonizada pelas 
potências ocidentais. 
 

Sobre a globalização e a criminalidade, fala-nos Alberto da Silva Franco20 

que  o aparecimento de novas formas, sem  fronteiras geográficas, para as quais não se 

pode recorrer com eficácia a nenhum controle penal estatal, somente  seria possível o  

jus puniendi, com o surgimento de um Estado mundial ou de organismos internacionais 

ou tribunais supranacionais, em ralação aos crimes  transnacionais. 

O que seriam estes crimes transnacionais? Na concepção de Alberto da Silva 

Franco21, são crimes que atingem um amplo espectro de comportamentos lesivos que 

incluem, dentre outros, os crimes econômicos e financeiros, os crimes ligados a 

tecnologia informática, os crimes contra o ambiente, o terrorismo; estes  crimes não 

decorrem da ação visível de uma só pessoa, ou de um grupo bem  caracterizado de 

pessoas. 

Enfatiza ainda o autor Alberto da Silva Franco22 que as normas penais mais 

extensas e também as penas mais exasperantes cumprem o objetivo de difundir o medo 

em relação aos “descartáveis” no processo da globalização, e ainda, aos excluídos, a que 

buscam de alguma  forma, direitos e garantias, mas o que se vê é a falta de lealdade ao 

sistema de mercado.  

Assim, Norberto Bobbio23 enfatiza que a “vida política se desenvolve através 

de conflitos jamais resolvidos entre definitivo, e cuja resolução acontece mediante 

 
19 Disponível em:  www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boff/boff_fundamen.htm, BOFF, Leonardo. 
Fundamentalismo. Grifou-se. 
20 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: anotações sistemáticas à lei 8.072/90. 4 Ed., ver. e 

atual. e ampl. Editora RT: São Paulo, 2000. p 487. 
21 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: anotações sistemáticas à lei 8.072/90. 4 Ed., ver. e 

atual. e ampl. Editora RT: São Paulo, 2000. p 487. 
22 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: anotações sistemáticas à lei 8.072/90. 4 Ed., ver. e 

atual. e ampl. Editora RT: São Paulo, 2000. p 487. 
23 BOBBIO, Norberto. Liberalismo novo e velho. In__ O futuro da democracia. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira – 10ª ed., São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
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acordos momentâneos, tréguas e esses tratados de paz mais duradouros que são as 

constituições.”  

Denota-se a importância e a necessidade de os países firmarem acordos e 

ratificarem, internamente, a instrumentalização e a harmonização do direito 

internacional por meio dos tratados, convenções e protocolos, pois assim, com a 

legitimidade do seu povo, os Estados e seus “entes” poderão insurgir-se contra a 

violência que assola os cidadãos ao redor do mundo, para que os “nacionais” tenham 

conhecimento de que têm  participação efetiva como Nação, em busca da Paz mundia! 

 

 

2- TERRORISMO DE ESTADO OU GENOCÍDIO DE UM  POVO   

No decorrer da história, temos exemplos claros dos resultados, dos 

massacres ocorridos contra os povos, quando uma nação fica submersa aos deleites do 

Império que, de forma avassaladora, cria e  provoca ataques sem receber o devido revés; 

quando as nações que sofreram ataques  buscam reparar os  danos sofridos, o que 

recebem se traduz num adiamento do julgamento por parte daqueles que, em tese, 

deveriam preservar  vida e a soberania de forma igualitária, buscando a JUSTIÇA 

SOCIAL. 

Segundo o professor Dr. Cesar Luiz Pasold24: “(...) a JUSTIÇA SOCIAL 

somente apresentará condições de realização eficiente, eficaz e efetiva se a Sociedade, 

no seu conjunto, estiver disposta ao preciso e precioso mister de contribuir para que 

cada pessoa receba o que lhe é devido pela condição humana.” 

Esclarece Noam Chomski25 que, nos  anos 1980, a Nicarágua foi vítima de 

um violento ataque conduzido pelos EUA, e não reagiu explodindo bombas em 

Washington, mas submeteram o caso ao Tribunal Penal Internacional que determinou a 

Washington que  pusesse fim ao crime e  pagasse uma quantia substancial pelos  danos. 

O que fizeram os Estados Unidos? Pararam com os ataques? Pagaram a 

quantia determinada? 

Não, os Estados Unidos intensificaram os ataques, replicaram que não 

acatariam a sentença e que passariam a não reconhecer a jurisdição do Tribunal. (TPI). 

 A Nicarágua recorreu ao Conselho de Segurança da ONU a aprovação de 

uma resolução exigindo que todos os países respeitassem o direito internacional. 
 

24 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do estado Contemporâneo. 3 ed. Forianópolis: OAB/SC 
Editora  co-edição Editora Diploma Legal, 2003. p. 97 

25 CHOMSKI, Noam. 11 de setembro. Trad. Luiz Antonio AGUIAR. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. p. 27-28. 

7050



  

                                                

O que fizeram os EUA, respeitaram,  acataram a resolução? 

Obviamente que não, e ainda a vetaram. Conseqüentemente, a Nicarágua 

dirigiu-se à Assembléia Geral da ONU quando, então discutiram uma resolução similar, 

que  recebeu a oposição dos Estados Unidos, de Israel e, certa vez, de El Salvador.  

Se a Nicarágua fosse uma potência econômica, teria convocado uma nova 

corte?  

Afirma Noam Chomski26: “Os Estados Unidos são reincidentes no 

terrorismo internacional” e cita os exemplos: do caso da invasão da Nicarágua; o apoio 

as atrocidades cometidas por Israel;  o apoio ao massacre da Turquia contra as 

populações curdas que, na administração de Clinton, recebeu 80% dos armamentos lá 

utilizados; a destruição das  instalações farmacêuticas  de Al- Shifa, no  Sudão , em 

agosto de 1998. Noticia, nas páginas seguintes, que o Sudão tentou abrir um inquérito 

na ONU sobre o bombardeio, mas fora bloqueado por Washington. 

Mais adiante, em sua obra “11 de setembro” Noam Chomski27 revela “o 

profundo impacto de muitas centenas de anos de violência imperialista na cultura 

intelectual e moral do Ocidente” que a Guerra do Vietnã se inicia com ataques dos EUA 

ao Vietnã do Sul, sendo que este “sempre foi o principal alvo das guerras promovidas 

pelos norte-americanos”.  

Assim, Lejeune28 define terrorismo de Estado:  

quando o uso da máquina pública, oficial, sua força armada estão a serviço do 
massacre de civis ou membros da resistência organizada de um povo na busca pela 
sua libertação. Isso é condenável em todos os países do mundo e não encontra base 
no direito internacional. Mas parece que a comunidade internacional fecha os olhos 
quando se trata de uma operação desse tipo feita pelo estado judeu, como chamam 
Israel os que se mudaram para a Palestina desde o início do século XX. Essa prática 
conduzirá, seguramente, a um genocídio de um povo, o palestino. Os israelenses e 
seus serviços de repressão vão fazendo a chamada 'limpeza étnica" e eliminando 
amplas parcelas de um povo. Vai ficando cada vez mais claro que os judeus fazem 
com os palestinos hoje o que os nazistas fizeram contra esse povo na II Guerra 
Mundial entre 1939 e 1945: uma verdadeira tentativa de genocídio, de matança 
indiscriminada. Todas as discriminações odiosas a que foram submetidos os que 
professavam a fé judaica na década de 1940, agora são perpetradas contra os 
palestinos e muçulmanos. Um verdadeiro apartheid social e político, o extermínio 
de um povo. 

 No ensinamento de Leonardo Boff29: 

 
26 CHOMSKI, Noam. 11 de setembro. Trad. Luiz Antonio AGUIAR. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. p. 49-52. 
27 CHOMSKI, Noam. 11 de setembro. Trad. Luiz Antonio AGUIAR. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. p. 41. 
28 CARVALHO, Lejeune Mato Grosso Xavier de. Sociólogo, professor da Unimep e membro da 

Academia de Altos Estudos Ibero-Árabes de Lisboa. Artigo tirado do 'Diário Vermelho' do Brasil, 
25 de março de 2004. Disponível em: www.galizacig.com/index.html, Santiago, 30 de marzo de 2004. 

29 Disponível em:  www.dhnet.org.br/direitos/militantes/boff/boff_fundamen.htm, BOFF, Leonardo. 
Fundamentalismo. Grifou-se. 
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Há dezenas de anos que a política exterior dos Estados Unidos maltrata as nações 
árabes fazendo pacto com governantes despóticos (alguns emirados árabes nem 
constituição possuem) em razão da garantia do suprimento de petróleo. A partir de 
1991, por ocasião da guerra contra o Iraque, já morreram naquele pais cerca de 1 
milhão de crianças por causa do embargo que atinge os suprimentos medicinais e 
5% da população foi morta em sistemáticos bombardeios. 

A atuação no conflito entre Israel e os palestinos é a posições dos Estados Unidos 
visivelmente unilateral, em favor dos ataques devastadores que a máquina de guerra 
israelense move contra a população palestina que usa pedras (intifada). A Arábia 
Saudita é ocupada por uma poderosa base militar americana, território sagrado do 
islamismo onde se situam as duas cidades santas Meca e Medina. Tal fato é para a 
fé islâmica tão vergonhoso quanto um católico tolerar a Máfia no governo do 
Vaticano. Coisas assim acumulam amargura, ressentimento, revolta e vontade de 
vindita.  

Conforme, René Ariel Dotti30:  

Quero manifestar o meu “voto”, aderindo integralmente à “proposta do relator”, 
Prof. Luiz Vicente Cernicchiaro, no sentido de que, o quanto antes, a Palestina 
tenha também o seu Estado. Como brasileiros, temos a legitimidade para propor e 
sustentar essa reivindicação, porque foi por intermédio do brasileiro Osvaldo 
Aranha que, em 1948, criou-se, no seio da Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Estado de Israel.  Já não se trata de grupos particulares dentro de um mesmo país, 
porém de Estados que criam, mantêm e financiam ações terroristas em outros 
Estados. Como contraponto da punição do terrorismo, com todas as preocupações 
que o fenômeno transmite às populações de um modo geral, principalmente em 
função da facilidade da repercussão de imagens e som, há de se observar um 
princípio de maior relevo, o do devido processo legal. As Constituições, discutidas, 
votadas e promulgadas nos Estados democráticos contemporâneos, punem 
severamente o terrorismo.   

 

Assim é a opinião pública expressa no editorial da Revista História Viva, 

escrito por  Igor  Fuser31: “por motivos geopolíticos e interesses econômicos, os Estados 

Unidos mantêm, diretamente ou por intermédio de Israel, situações de conflito contra as 

populações mulçumanas no Iraque, Palestina, Líbano, Irã, Afeganistão e Somália” 

Acerca do tema comenta Alain Gresh32: Los intelectuales franceses, por su 

parte, no siempre  hacen lo mismo. El silencio e muchos de ellos desde el estallido de la 

segunda Intifada es ensordecedor. Y además, en ocasiones, habría sido preferible que se 

abstuvieran de hablar 

 

3. INTERVENÇÃO OU INVASÃO DE ESTADO 

                                                 
30DOTTI, René Ariel. Terrorismo e devido processo legal. www.cjf.gov.br/revista/numero18/artigo5.pdf, 
Grifou-se. 
31 FUSER, Igor. Editorial da Revista História Viva –Grandes Religiões nº 4- Islamismo. São Paulo: 
Duetto, 2006. p.3. 
32 GRESH. Alain. Verdades Sobre um conflicto. Trad. Jaime Zulaika. Barcelona: Editorial Anagrama, 

S.A., 2002. p. 22. 
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Segundo Boaventura de Sousa Santos33, afirma que devemos conhecer os  

históricos e  aprender lições das questões que  levam aos  atos praticados. 

as cruzadas dos cristãos contra os "infiéis" nos séculos XI e XII; a intolerância 
cristã contra mouros e judeus na Península Ibérica do séc. XIII ao séc. XVI; o 
colonialismo europeu a partir do séc. XV com os massacres massivos dos índios na 
América, dos negros na África, dos indianos na Ásia, dos irlandeses na Europa, com 
a escravatura, com a repressão violenta dos movimentos de libertação da Argélia, e 
da África "portuguesa"; a dependência da prosperidade do Ocidente do petróleo 
barato e abundante; a longa história de intervenção violenta do Ocidente, liderado 
pelos EUA, para derrotar no Médio Oriente movimentos democráticos (Mossadegh, 
em 1953, no actual Irão, sobretudo por ter nacionalizado o petróleo) e nacionalistas, 
laicos ou opostos ao fundamentalismo religioso (nos anos 60, o Nasserismo, no 
Egipto e o Baathismo, no Iraque; nos anos 70 e 80, o regime pró-soviético do 
Afeganistão, armando os extremistas religiosos, os talibã e os bin ladens); o apoio 
incondicional dos EUA ao terrorismo de Estado exercido por Israel contra os 
palestinianos, da guerra de ocupação de 1967, ao massacre de 17000 civis 
palestinianos no Líbano e de 3 mil famílias de refugiados nos campos de Shabra e 
Shatila 1982-83; o apoio militar a Saddan Hussein na luta contra o Irão onde foram 
usadas armas químicas e morreram mais de um milhão de iranianos e kurdos; o 
bombardeamento, ordenado por Clinton, sem provas concludentes, de uma fábrica 
de produtos farmacêuticos no Sudão, de que resultou, segundo alguns estudos, a 
morte de 30 000 pessoas que dependiam dos medicamentos aí produzidos; 

Uma guerra antiga pela dominação de um território ou de um povo? 

Esclarece Noam Chomski34: “(...) no Iraque, apesar dos ocidentais 

preferirem contar outra história, entende-se que a política americana nos últimos dez 

anos, devastou a sociedade e fortaleceu Saddam Hussein – a quem, como eles sabem, os 

EUA apoiaram decididamente, mesmo enquanto Hussein cometia as maiores 

atrocidades, incluindo aí o bombardeio com gás contra os curdos  em 1998.”    

Na opinião de Boaventura de Sousa Santos35 o julgamento de Saddam, 

publicado em outubro de 2005, ou seja, antes do seu julgamento: 

Por imposição da potência ocupante, o tribunal que vai julgar Saddam é um tribunal 
iraquiano (criado em 2003), composto por magistrados iraquianos, regido por uma 
lei iraquiana que permite, entre outras coisas, que a identificação dos juízes não seja 
conhecida, que as sessões sejam secretas, que as provas sejam menos exigentes que 
num processo normal e possam incluir confissões obtidas por “coerção física”. 
Acrescente-se que os acusados não puderam escolher livremente os seus advogados 
e que os escritórios destes têm sido objecto de frequentes buscas. Num país em que 
um dos feitos de Saddam foi o de destruir a independência dos tribunais e em que, 
em plena guerra tribal, são escolhidos magistrados curdos e shiitas para julgar 
acusados sunitas, não é possível esperar que o julgamento seja visto pelos 

                                                 
33 SANTOS, Boaventura de Sousa. Quando Começou a História. Publicado  na Visão em 18 de outubro 

de 2001. Disponível em: www.ces.uc.pt/opiniao/bss/142en.php. 
34 CHOMSKI, Noam. 11 de setembro. Trad. Luiz Antonio AGUIAR. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003. p. 35. 
35 SANTOS, Boaventura de Sousa. O julgamento de Saddam. Publicado  na Visão em 27 de outubro de 

2005. disponível em: www.ces.uc.pt/opiniao/bss/142en.php. Grifou-se. 
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iraquianos ou pela comunidade internacional como uma manifestação do primado 
do direito e da justiça. Será visto como uma farsa judicial, uma justiça dos 
vencedores no pior sentido do termo. (...) Porque optaram os EUA por esta solução 
“nacional”, capaz de desacreditar ainda mais a sua “missão” no Iraque? Primeiro, os 
EUA têm conduzido uma guerra diplomática agressiva contra o Tribunal Penal 
Internacional, indo ao ponto de aplicar sanções económicas aos países que 
ratifiquem o tribunal e não garantam imunidade aos soldados norte-americanos. 
Segundo, os EUA não quiseram correr o risco de se terem de confrontar com juízes 
internacionais independentes que, além do mais, estariam impedidos pelo direito 
internacional de aplicar a pena de morte. Ora nem a potência ocupante nem os seus 
juízes admitem qualquer outra pena. Aliás, como Saddam tem 68 anos e, segundo o 
direito iraquiano, ninguém com mais de 70 anos pode ser executado, há que avançar 
com rapidez. 
 

Sobre a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, esclarece o 

professor Dr. César Amorim Krieger36 que a mesma é “parte do sistema da Organização 

das Nações Unidas” uma organização internacional. Apesar da nomeclatura, “não é uma 

espécie de Poder Judiciário planetário” é composta de quinze juízes, dos quais cinco 

representam (de fato),  os Estados-Membros permanentes do Conselho de Segurança. 

Importante não confundir Corte Internacional de Justiça X Tribunal Penal 

Internacional, sendo que somente os Estados poderão ser partes em processos, diante da 

Corte Internacional de Justiça.  

Ensina o professor Dr. César Amorim Krieger37, sobre Tribunal Penal 

Internacional, que possui personalidade jurídica internacional, tem competência ratione 

temporis, desde 1º de julho de 2002, conforme o estipulado pelo Estatuto de Roma do 

Tribunal Penal Internacional (1998).  

O Tribunal Penal Internacional tem jurisdição internacional em relação aos 

crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão, devendo 

garantir, ao mesmo tempo, a punição “dos criminosos”; o direito daqueles que foram 

vilipendiados. 

Neste sentido, o professor Dr. Zenildo Bondar38 afirma que “os crimes 

contra a humanidade são delitos cuja gravidade, reprovação e conseqüências 

ultrapassam os limites territoriais” não só dos Estados, mas atingindo toda a 

comunidade, seja no âmbito nacional ou internacional. 

                                                 
36 KRIEGER, César Amorim. Direito internacional humanitário: o precedente do Comitê   

Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal  Internacional. 1ª edição (2004), 3ª tiragem. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 68.  

37 KRIEGER, César Amorim. Direito internacional humanitário: o  precedente do Comitê   
Internacional da Cruz Vermelha e o Tribunal Penal  Internacional. 1ª edição (2004), 3ª tiragem. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 73. (grifou-se) 

38 BONDAR, Zenildo. A justiça penal internacional como instrumento de proteção aos direitos 
humanos no mundo globalizado, in Revista Novos Estudos Jurídicos –v. 9 – n. 3- (set. /dez. 2004). 
Itajaí: Univali ed., 2004. p. 560.  
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4- DEFINIÇÃO TERRORISMO NO BRASIL: 
 

O termo “terrorismo” é descrito na Constituição da República Federativa do 

Brasil, no  artigo 5º, XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos (...).” Verificamos a 

equiparação aos crimes hediondos, Lei 8.078/90, ao mesmo tempo em que não há uma 

definição objetiva da configuração do delito. 

Assim nos fala Alberto da Silva Franco39: “O legislador brasileiro não 

incluiu, na codificação penal comum, o crime de ‘terrorismo’ e as figuras típicas que  

lhe  são afins. (...) o artigo 20 da lei 7.170/83, "Lei de Segurança Nacional.” 

Sendo considerada pela doutrina como normas de conteúdo indefinido, e não 

tendo conceitos com precisão terminológica, ferindo o Princípio da Legalidade, retira a 

aplicabilidade de parte do art. 20, no que se refere a “atos de terrorismo”. 

Guilherme Guimarães Feliciano40 identifica algumas  formas de terrorismo: 

terrorismo político "stricto sensu", (...) se insurge contra a ordem político-institucional 
vigente, tentando por meios ilícitos subvertê-la ou modificá-la, (...) almejando mantê-la 
ou reforçá-la sob o império do medo e da violência sub-reptícia (como ocorre nos 
diversos "terrorismos de Estado") (...) terrorismo social, que não tem expressão ou 
sentido estritamente político. (...), compreensiva de todas as formas de terrorismo que não 
se vinculam a motivações políticas (...) terrorismo religioso, o terrorismo ambiental 
(como se viu na década de noventa, com a detonação de explosivos em redes de fast-food 
à base de carne vermelha), o terrorismo humanitário (cartas-armadilha (...) enviadas) 
(...)  a diversas clínicas norte-americanas de interrupção voluntária da gravidez), o 
terrorismo econômico (contrário à hegemonia do capital financeiro e às suas 
conseqüências) e todas as outras espécies que venham a se firmar na sociedade global 
pós-moderna. 

Está tramitando o Projeto de Lei nº 486/2007 que foi apresentado em 

20/03/2007 pelo Deputado Eduardo Valverde – PT –GO, e tem a ementa: “Define crime 

de terrorismo, organização terrorista e dá outras providências”.   

Sobre o Projeto de Lei nº 486/2007, comenta Alex Rodrigues41, da “Agência 

Brasil”,  que o anteprojeto de lei foi elaborado por um grupo técnico interministerial (...) 

                                                 
39 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos: anotações sistemáticas à lei 8.072/90. 4 Ed., ver. e 

atual. e amp. Editora RT: São Paulo, 2000. p 109. 
40 http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7189 
41 Disponível na integra  comentário:  
    www.presidencia.gov.br/noticias/ultimas_noticias/terrorismo1303/view?searchterm=terrorismo 
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e  o comandante José Alberto Cunha Couto, secretário de Acompanhamento e Estudos 

Institucionais do GSI, relata que o país necessita de uma lei específica sobre o tema, e 

hoje, dificilmente poderia enquadrar alguém, no  Brasil, por crime de terrorismo. 

Alerta para o fato de que no projeto de lei não especifica o que seja 

terrorismo, tão-somente relacionando com as práticas criminosas associadas às 

atividades terroristas, entre os quais menciona: “atentados com bombas às que utilizem 

materiais nuclear ou radioativo, passando pelo bioterrorismo, terrorismo químico, 

crimes contra a pessoa e o patrimônio, contra a segurança de portos, aeroportos e 

estações de transporte coletivo, bem como contra a segurança de aeronaves, 

embarcações e veículos de transporte coletivo. O projeto trata também da colaboração, 

do financiamento e da apologia ou incitação ao terrorismo, estabelecendo penas para 

cada um dos casos. 

Informa, ainda que, “sem a definição objetiva pelo projeto, caberá ao juiz 

responsável por cada caso, a partir da interpretação do artigo 1º”, ou seja, ficará o 

indivíduo à mercê da interpretação pelo judiciário, poderá ser enquadrado, desta 

maneira,  inúmeros atos e manifestações sociais. 

Os artigos do projeto de lei precisam receber uma tipificação e uma relação 

direta com o tipo penal e o objeto afim de que um cidadão ao participar de uma 

manifestação, não seja erroneamente processado e julgado. Observamos que o Brasil 

ratifica os tratados internacionais, internalizando-os, e o estreito relacionamento político 

e econômico com os EUA poderia influenciar nesta gana em busca de terroristas que, 

supostamente, vivem em solo brasileiro. Verificamos que, naquele país, a possibilidade 

de  prisão; interrogatório; pena capital; ocorrem baseados em  investigações e 

documentos secretos, teriam os indivíduos seus direitos de cidadão preservados (?) ou 

lhe seriam aplicados ferozmente as leis do império anti-terrorismo? Seria o Brasil 

descartado das negociações comerciais com o Governo Bush, se assim não agisse? 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 Enquanto os Estados tiverem sob seu domínio algo que interesse, poderão 

ser atores principais e até coadjuvantes, na política sócio-econômica, nos tratados 

internacionais, sejam por suas terras, sejam por suas riquezas, sejam por sua cultura, o 

que, muitas vezes, interessa ao mundo todo,  menos aos próprios detentores dos bens, 

por vezes até por desconhecerem a importância e a força que detêm.  

Sim, tudo isso tem muito valor, mesmo que o Império tente desdenhar, ao 

falar de casa, do modo de governar,  até mesmo de poder judiciário instituído de uma ou 
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outra nação. Mas, de que vale tudo isso, se nem ao menos conseguirmos educar, as 

crianças, a massa, o povo, para a consciência de que precisamos ter casa! Uma casa 

simples, mas, arrumada e limpa, e em paz!  

A indiferença e o silêncio dos povos e o paradigma da Constituição do 

Império fazem os atos parecerem muito maiores do que são. 

As reivindicações de um povo e as lutas regionais não expressam os anseios 

mundiais, pois essas lutas são internalizadas e não dissipam a verdadeira causa da 

resistência. A divulgação é sufocada e não são reconhecidos os direitos de um povo, 

sem mesmo merecerem o respeito de suas dificuldades e lutas ocuparem espaços 

“humanos” nos órgãos de comunicação. 

O Direito não é estático, está sempre em movimento, fazendo parte da 

engrenagem na Sociedade. A necessidade da modernização nos diversos setores e, com 

globalização, as organizações internacionais, tornam-se os agentes participantes da 

engrenagem, têm o compromisso com a vida e o bem estar da Humanidade, tema que 

não se encerra com esta pesquisa.  
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O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE 

FAMILIAR E A POSSIBILIDADE JURÍDICA DA HOMOPARENTALIDADE 
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Talissa Camara Tinoco de Siqueira**

 

RESUMO 

É sabido que a união de pessoas homossexuais não tem sua situação regulamentada ou 

prevista pela legislação infraconstitucional. Com isso, o instituto jurídico da adoção não 

fica expressamente permitido em relação a elas. Contudo, baseando-se nos princípios e 

direitos arrolados na Constituição Federal de 1988 não será encontrada nenhuma 

vedação ao ato de adoção por casais homoafetivos, mas realidade diversa é encontrada 

em alguns tribunais. Muitas vezes, Acaba ocorrendo interpretação literal da norma, 

esquecendo-se de que aquilo que não é proibido é permitido. Dentre os princípios 

arrolados na Constituição Federal de 1988, aqueles que mais se destacam sobre a 

interpretação do assunto são os Princípios da Isonomia, Legalidade, Dignidade Humana 

e, por último, o Princípio do Melhor Interesse da Criança; este, sendo o mais importante 

para o instituto da adoção, deve ser o mais bem analisado no momento da legalização ou 

deferimento daquele ato para qualquer pessoa, homossexual ou não. A proibição da 

adoção somente deixa claro o que há muito se observa na sociedade, o pré-conceito. 

Fala-se em a criança ter problemas futuros e sendo influenciada pela convivência, 

tornar-se também um homossexual. Mas se esquecem de que pessoas homossexuais 

nasceram e cresceram em um ambiente heterossexual, além de que não se pode tratar a 

homossexualidade como uma doença ou distúrbio de caráter de uma pessoa. Felizmente, 

alguns tribunais, conscientizados da importância da adoção para essas crianças, têm 

concedido procedência aos pedidos. Fica claro que é preferível dar uma oportunidade ao 

adotado de crescer em um ambiente familiar onde terá carinho, educação, saúde e 

respeito a deixá-lo numa instituição, onde haverá menos oportunidades para sua 

                                                 
* Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Campos. Integrante do Grupo de Iniciação 
Científica de Pesquisa da referida instituição. 
** Graduando em Direito pela Faculdade de Direito de Campos. Integrante do Grupo de Iniciação 
Científica de Pesquisa da referida instituição 

7059



formação social. Como é sabido, o direito nasceu para os fatos e deve acompanhá-los; o 

novo assusta, mas é com ele que se aprende e são superadas as novas dificuldades da 

realidade, deixando claro que se deve regulamentar o mais rápido possível a situação 

dos homossexuais como entidade familiar, superando assim o pré-conceito da 

sociedade.  

  

PALAVRAS CHAVES 

CASAIS HOMOAFETIVOS; PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS; ENTIDADE 

FAMILIAR; ADOÇÃO. 

  

ABSTRACT  

It is known that the union of homosexual people doesn’t have their situation regulated 

or foreseen by the legislation. With this, the legal adoption institute isn’t express 

allowed about them. However, basing on the principles and rights enrolled in the 

Federal Constitution of 1988 will not be found any prohibition to the act of adoption by 

homosexual couples, but diferent reality is found in some courts. It’s because of the 

literal interpretation of the norm, forgetting itself that what isn’t forbidden is allowed. 

Among the principles enrolled in the Federal Constitution de1988, those that more are 

distinguished on the interpretation of the subject are the Principles of the Isonomy, 

Legality, Human Dignity and, the last but not the least,the Principle of the Best Interest 

of the Child; this is the most important principle for the institute of the adoption, it must 

be the most analyzed at the moment of the legalization or granting of that act for any 

person, being homosexual or not. The prohibition of the adoption only proves what is 

very observed in the society, the prejudice. It’s said about the child having problems in 

her future and, being influenced by the relationship, to also become an homosexual 

adult. But it’s forget that homosexual people had been born and grown in an 

heterosexual atmosphere, beyond that society can’t deal with the homosexuality as an 

illness or character desorder of a person. Happily, some courts that knows about the 

importance of the adoption for these children, have pronounced yes to the order. It’s 

clearly that it’s preferable to give a chance the adopted child to grow in a familiar 

atmosphere where will have affection, education, health and respect, then to leave in an 

institution, where will have little chances for its social formation. As everybody 
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knowns, the right was born for the facts and must follow them; the new scares, but it’s 

with this that the new dificults of reality are learned and surpassed. The homossexual 

people’s situation as familiar entity must have been prescribed as faster as possible, 

surpassing, then, the society’s prejudice.  

  

KEYWORDS 

HOMOSEXUAL COUPLES; PRINCIPLES OF FEDERAL CONSTITUTION; 

FAMILIAR ENTITY; ADOPTION. 

  
  
INTRODUÇÃO  

 

A adoção é um instituto jurídico que tem por objetivo imitar a filiação natural, 

elevando a criança abandonada à condição de filho em relação ao(s) adotante(s); é, 

portanto um ato irrevogável. 

É sabido que, no Brasil, não há norma que regulamente a situação dos 

homossexuais como casal, nem mesmo que reconheça essa união como entidade 

familiar. É daí que advêm alguns dos preconceitos sofridos por eles. Mas subsistem 

algumas indagações: Apesar de não haver norma regularizadora, podem esses tipos 

novos de vínculos afetivos serem considerados como entidade familiar? Podendo esse 

questionamento ser respondido no sentido positivo, podem estes mesmos lançar mão de 

todos os direitos que são cabíveis às entidades familiares constitucionalmente 

reconhecidas? O que fazer com os princípios que estão sendo violados na teimosia da 

sociedade na concessão destes citados direitos? 

Tais indagações serão apresentadas, discutidas, refletidas e até mesmo 

posicionadas na concepção dos renomeados autores de Direito de Família. 

Em alguns países, como Holanda, Noruega, Suécia, Estados Unidos e 

Dinamarca, há o reconhecimento legal, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

sendo que a possibilidade jurídica da ocorrência do instituto da adoção para os mesmos 

também já é uma realidade. Um grande avanço, tendo em vista que países como 

Bélgica, Espanha e Argentina reconhecem o casamento, mas não permitem a adoção. 

Com a falta de norma regulamentadora, deve-se buscar a solução desse conflito 

judiciário, utilizando-se os princípios arrolados na Constituição Federal de 1988, os 
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quais estão sendo deixados de lado quando o assunto é o referido tema, escolhido para 

ser defendido neste artigo. 

O trabalho possui o fito de demonstrar qual a melhor forma que se tem para 

atingir o principal objetivo do direito, ou seja, evoluir seus campos de abrangência para 

que seja afastada exclusão, principalmente, das minorias societárias, buscando-se a paz 

social. 

  

1. BREVES CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS EVOLUÇÕES 

SOCIETÁRIAS 

  

A proibição da adoção e até mesmo da união entre os homoafetivos viola vários 

princípios e veda o usufruto de direitos arrolados na Constituição Federal de 1988, 

pertencentes a todos os indivíduos da sociedade. Devido a isso, essas pessoas estão 

vivendo à margem da sociedade, sendo, várias vezes, vítimas de um cruel e atrasado 

preconceito.  

Muitas pessoas não sabem que sua postura preconceituosa, injusta e atrasada 

marginaliza cerca de 10% da sociedade. 

Essa discriminação social é imposta desde cedo pela parte mais conservadora da 

sociedade, ensinando-nos a excluir tudo que é “errado” e “diferente” aos olhos desta, 

fato que não pode servir de base para o Direito, pois esta nasceu para os indivíduos e 

deve acompanhar as evoluções da sociedade, como foi em relação à união estável e à 

família monoparental. 

A sociedade conhece, para que possa haver proteção estatal, entidade familiar 

como aquela “união entre homem e mulher”1; seja casamento -- entidade familiar 

clássica -- ou união estável. Tendo sido esta última regulamentada por lei somente a 

partir do ano de 1994, ou seja, 4 anos após o reconhecimento expresso da família 

monoparental também como entidade familiar.2

                                                 
1 Artigo 226, §4º: entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
2007. 
2Artigo 226, §4º: entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
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 Todavia, nos primórdios da civilização, as relações de família regiam-se 

exclusivamente pelo Direito Canônico, sendo que, do século X ao século XV, o 

casamento religioso era o único reconhecidamente válido.3 Coube ao Concílio de Trento 

(1542-1563) expressar o caráter sacramental do casamento, reconhecendo a 

competência exclusiva da Igreja e das autoridades eclesiásticas em tudo que relaciona 

com o casamento, a sua celebração, declaração e nulidade.4

A família era um instituto dotado da função de perpetuação dos laços de sangue, 

entendimento que ainda possui raízes fortes em meio à sociedade, conforme o 

entendimento de Silvio Venosa lembrado pelo Desembargador Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves em determinado acórdão do TJRS, quando focaliza a exigência de 

diversidade de sexo para o reconhecimento de uma união estável, ensinando que “a 

união do homem e da mulher tem, entre outras finalidades, a geração de prole, sua 

educação e assistência. Desse modo, afasta-se de plano qualquer idéia que permita 

considerar a união de pessoas do mesmo sexo como união estável nos termos da lei”.5 

Outra Função da Família é a preservação do nome e patrimônio, tanto que os 

casamentos eram arranjados pelos patriarcas de cada família, estes geralmente 

apresentados na figura do pai, detentores do poder absoluto sobre todos que a 

compunham. A legitimação da superioridade masculina é expressa no Código Civil de 

1916, no qual a mulher, que era tida antes como plenamente capaz, perdia esta 

qualidade no dia do seu casamento, pois, ao casar-se, tornava-se relativamente incapaz.6 

Além de que, não se deve olvidar que qualquer outra forma de união era estupidamente 

repudiada pela sociedade da época. 

Advindo a Lei do Divórcio, em 1977, rompeu-se a amálgama civil-religiosa da 

promessa imposta do “até que a morte nos separe”. Assim como foi diminuindo 

paulatinamente o preconceito que recaía sobre os filhos e mulheres provenientes de 

casamentos desmanchados.7 Contemporaneamente, o entendimento de família, antes 

funcional patrimonial; hoje não mais vinculada à idéia de matrimonio, uma vez que é 
                                                 
3 WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Brasileiro. O Novo Direito de Família. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 25. 
4 Ibidem. P. 27-29 
5 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação Declaratória. Nº 70011120573. Quarto grupo 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2005. Disponível em  
www.tj.rs.gov.br . Acesso: 02 de agosto de 2007. 
6 GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto. A Possibilidade Jurídica da Adoção por 
Homossexuais.Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005, P. 27 
7 ibidem. p.21. 
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possível a reprodução sem sexo, sexo sem matrimônio e matrimônio sem reprodução;8 

foi perdendo espaço para as novas relações, as quais tiveram respaldo na Constituição 

Federal, que consagrou várias vinculações afetivas em detrimento do modelo patriarcal 

até então existente, deixando de existir o instituto do pátrio poder e sendo criado o poder 

familiar. Deslocou-se o centro da constituição do princípio da autoridade para o 

princípio da compreensão e do amor.9  

  

2. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR 

  

Demorou-se, mas foram reconhecidas novas entidades familiares além do 

casamento. Atualmente, na sociedade, é muito discutida a possibilidade de formação 

destas entidades por casais homoafetivos. O raciocínio é o mesmo utilizado 

anteriormente: legaliza-se a situação e espera-se que a sociedade se acostume com o 

fato. 

Enquanto não há legislação, uma das atitudes cabíveis na ordem jurídica é a 

legitimação destas situações baseando-se nos princípios constitucionais. 

O Princípio da Isonomia das Normas mostra o dever de aplicá-las de maneira 

igual para todos os indivíduos e este se interliga ao Princípio da Igualdade10 que informa 

que todas as pessoas devem ser tratadas de maneira igualitária, respeitando suas 

diferenças e individualidades. Este princípio também se correlaciona com o Princípio da 

não discriminação, o qual defende a paternidade e maternidade como direito subjetivo 

inerente aos cidadãos, independente da orientação sexual optada.11 Aproveitando-se pra 

citar a muito bem elaborada lição de Marlova Satwinski Fuga:  

  

Se todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção ou 
discriminação de qualquer natureza, não há diferença que o 

                                                 
8 ANDRADE,Diogo de Calasans Melo. Adoção entre Pessoas do Mesmo Sexo e os Princípios 
Constitucionais. Revista Brasileira do Direito de Família. Belo Horizonte: ed. Síntese. Nº30, p. 108. Set 
2006. 
9 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 5 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, 
p. 19.  
10 Artigo 5º, caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007. 
11 GIRARDI, Viviane. Op. Cit., p. 21. 
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direito ou o Estado possa apontar entre um casal heterossexual e 
um homossexual. A orientação sexual diferente daquela que na 
sociedade é tida como normal também merece a proteção do 
Estado, pois, antes de tudo, são cidadãos como aqueles que se 
identificam como homens e como mulheres heterossexuais.12

 
O Princípio da Dignidade Humana13 preconiza que cada indivíduo tem direito a 

não ser excluído ou se sentir inferiorizado diante da sociedade quando analisado na sua 

identidade pessoal e nas suas características individuais. Esta é uma cláusula geral de 

tutela da personalidade que tem como defesa, no momento, o direito à orientação sexual 

como direito personalíssimo de todos e qualquer cidadão.14

E, por último, mas não menos importante, o Princípio do Melhor Interesse da 

Criança muito bem explicitado no artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

“A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se 

em motivos legítimos”15. 

Um casal homoafetivo, além do motivo legítimo de almejar ser pai (ou mãe, 

como for o caso), pode oferecer (analisando-se o caso concreto) melhores vantagens, 

tais como educação, saúde, atenção e uma “atmosfera de amor”16 no ambiente familiar 

em detrimento daquelas que estas crianças receberiam em internatos e abrigos. 

Outra evidência clara da importância deste princípio no que tange à adoção é 

encontrada exposta nas palavras do Magistrado Siro Darlan: “Os valores da sociedade 

mudam. Buscamos o melhor para as crianças, independente da opção sexual dos pais”17. 

Em decorrência dos princípios acima arrolados, não devem ser os casais 

homoafetivos privados de qualquer direito enquanto casal, pois a Carta Cidadã proíbe 

qualquer tipo de discriminação, valora a igualdade, o direito à intimidade e à vida 

privada, tidas como clausulas pétreas, além de promover o bem-estar e a dignidade de 

todos, como fundamento da República;18 com isso, os tratamentos desiguais dados aos 

casais héteros e os homoafetivos vão de encontro às premissas Constitucionais, devendo 

                                                 
12 FUGA, Marlova Satwinski. Adoção por indivíduos homossexuais. Revista justiça do direito. Passo 
Fundo. V.1, nº.15, p. 155-166. 2001. 
13 Artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático e tem como fundamentos: III- a dignidade da 
pessoa humana. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007. 
14 Fuga, Marlova Satwinski. Op. Cit.,p. 155-166. 
15 Artigo 43. Lei 8.069/90. BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2007. 
16 CHAVE, Antônio. Adoção. Belo Horizonte: Del Rey – Minas Gerais. P. 318. 1995 
17 FUGA, Marlova Satwinski. Op. Cit., p. 162. 
18 ANDRADE, Diogo de Calasans Melo. Op cit. p.102. 
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os magistrados, na aplicação da lei, atender aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum, que é a garantia que a Constituição Federal traz, não citando 

a opção sexual dos indivíduos. 

Analisando a Constituição Federal de 1988 poderá ser observado quais são os 

requisitos de ordem objetiva para caracterização de uma entidade familiar; esclarecendo 

que o de ordem subjetiva, o afeto, é o mais importante elo entre as pessoas. Mas, 

julgados afirmam que este por si só não vincula uma pessoa a prestar alguma obrigação 

para com a outra no término da relação homoafetiva, como demonstra o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro:  

  
A única semelhança que de princípio se pode apontar da relação 
homossexual com a família nascida do relacionamento entre 
pessoas de sexos diferentes, é o afeto. Mas o afeto, ainda que 
seja reconhecido pela doutrina moderna do direito de família 
como o elemento mais importante da relação familiar, ainda não 
é fonte por si só de obrigações.19

 
Faz também menção do que vem a ser entidade familiar, à luz da legislação, em 

seu artigo 226, parágrafos terceiro e quarto. Sendo este artigo considerado taxativo, 

restringir-se-á a formação da entidade familiar às relações formadas por homem e 

mulher, ou àquela formada por um dos pais e os descendentes. 

Seguindo esta linha de raciocínio, não só a relação entre pessoas do mesmo sexo, 

como também a convivência, em um domicílio, por irmãos cujos pais não se encontram 

inseridos neste, serão excluídos do significado de entidade familiar, não tendo direitos 

seguros pela Constituição.  

Motivo este que faz surgir a necessidade de o rol taxativo deste polêmico artigo 

dever ser excluído do mundo jurídico e enterrado com algumas idéias conservadoras da 

sociedade.  

Um dos argumentos contra o rol exemplificativo deste artigo é a afirmação de 

que quando o legislador quis, ele exemplificou os tipos de entidade familiar, tal como 

nos supracitados parágrafos 3º e 4º, mas jamais deve ser violado o Princípio 

interpretativo das normas constitucionais, segundo o qual as normas gerais devem ser 
                                                 

19 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível. 001.04634, 16ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 24 de abril de 2007. Disponível em: 
www.tj.rj.gov.br .  Acesso em: 19/07/07. 
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interpretadas de forma extensiva, não podendo deixar de abranger nenhum significado 

importante a elas pertinente como supra exemplificada a entidade familiar formada por 

irmãos e a formada por pessoas de mesmo sexo.  

Conforme entendimento de Lobo “O Caput do art. 266 é, conseqüentemente, 

cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir qualquer entidade que preencha 

os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensividade”.20 O § 3º do mesmo artigo, 

que tem a diversidade de sexos como pressuposto para a configuração da união estável, 

deve ser interpretado conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da liberdade e da afetividade jurídica e que seu § 4º, por possuir uma 

conjunção aditiva “também”, torna evidente seu caráter exemplificativo e permite-nos 

reconhecer as relações homoafetivas como entidades familiares.21 Esse princípio só não 

será observado quando a norma analisada for uma exceção à regra geral, o que não vem 

ao caso em análise.   

Com relação aos requisitos formadores das entidades familiares e da ocorrência 

da união estável, é de suma importância a citação de uma norma infraconstitucional, ou 

seja, a lei 10.406/02, atual Código Civil, que, em seus artigos 1.723, caput e 1.724, 

muito bem leciona estes notórios requisitos: 

  

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união 
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros 
obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de 
guarda, sustento e educação dos filhos.22  
 

Analisando o artigo 1.723, caput, mais uma vez é encontrada uma norma que 

poderá ser considerada taxativa ou exemplificativa, e, mais uma vez dever-se-á atentar 

para o Princípio Interpretativo das normas constitucionais. É possível, por exemplo 

encontrar aplicações dessa norma considerando-a taxativa, como em um julgado de 

TJRJ:  

  

As ações de alimentos cuja causa de pedir seja a relação 
homoafetiva, pretendendo equiparação por analogia com a 

                                                 
20 ANDARDE,Diogo de Calasans Melo. Op cit. p.103. 
21 ibidem. p.108. 
22 Artigos 1.723 e 1.724. Lei 10.406/02. BRASIL, Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2007. 
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união estável entre um homem e uma mulher, devem ser 
analisadas pelo juízo de família, considerando que não se está 
discutindo sociedade de fato. 2. No mérito, a equiparação da 
relação homoafetiva com a instituição da família não se mostra 
admissível enquanto o texto constitucional, bem como o direito 
infraconstitucional (art. 1.723 do C. Civil), referirem 
expressamente que a entidade familiar é formada por um 
homem e uma mulher23

 
Por outro lado, quem afirma ser o rol exemplificativo utiliza argumentos de que 

quando a Carta Magna quer proibir, ela o faz expressamente, não deixando assim 

margem para interpretação por parte do operante do Direito. Pois como muito bem 

esclarece o Sr. Des. Francisco Figueiredo, “É bom lembrar que nossa Constituição, 

extremamente rica em minúcias - a ponto de ser criticada por esse motivo na época - 

cingiu o reconhecimento ao homem e à mulher na união estável. Nem poderia ser de 

outra forma, pois nossa Carta Magna já existe há quase duas décadas. Naquela época, 

que foi ontem dentro da dinâmica galopante do tempo e do espaço, a questão já existia, 

mas não era polêmica. Poderia ter sido declarado, junto a esse reconhecimento, que 

ficava vedado o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Não o fez, no que, por 

sinal, demonstrou, se não sabedoria, pelo menos cautela e prudência. Não podemos nos 

esquecer a diferença “de proibição” para “não-contemplação”.24  

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, tem-se o exemplo de um julgado do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual a ementa de uma ação ordinária utilizou 

argumento parecido com o descrito acima, mas com um acréscimo a respeito da 

analogia do artigo 4º da LICC. Eis a ementa: 

À união homoafetiva, que preenche os requisitos da união estável 
entre casais heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade 
familiar, impondo-se reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, 
sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da 
pessoa humana. - O art. 226, da Constituição Federal não pode ser 
analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os 
princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção do Estado à 
união estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir dessa 
proteção a união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em 
vigor a atual Carta Política, há quase 20 anos, não teve o legislador 

                                                 
23 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº2007.001.04634  www.tjrj.gov.br. 
Acesso em: 19/07/07 
24 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ação Declaratória nº 1.0702.03.094371-
7/001(1).Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 22 de março de 2005. 
Disponível em: www.tjmg.gov.br. Acesso em: 30/07/2007 
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essa preocupação, o que cede espaço para a aplicação analógica da 
norma a situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na 
legislação não pode servir como obstáculo para o reconhecimento de 
um direito.25  

Entretanto, findaremos essa discussão pelo fato de a mesma já ter sido 

anteriormente abordada. 

Outros requisitos exigidos também pelo código civil referem-se a alguns 

comportamentos relativos a um casal, tal como “Convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.   

Casal homoafetivo também preenche esses requisitos, não havendo, pois, motivo 

para exclusão das uniões homoafetivas do entendimento de núcleo familiar, quanto a 

isso não há distinção que a sociedade possa fazer, muito menos que o Direito, sob pena 

de violar o princípio da igualdade. 

Em relação artigo 1.724, também não é encontrada nenhuma diferença entre 

casais hétero e homossexuais; muito pelo contrário, entre casais homossexuais nunca foi 

falado de um companheiro. O que é encontrado é uma troca de respeito e assistência 

muito forte e presente no cotidiano. Podemos aqui citar o caso dos cabeleireiros João e 

Paulo, de Ribeirão Preto, que estão juntos há 15 anos, no qual Paulo, que já havia tido 2 

filhos, concordou em adotar mais 4 crianças para realizar o sonho de João de ser pai. 

Não há no mundo exemplo maior de assistência moral e auxílio à realização pessoal do 

que esta vivida por este casal.26

 

3. ADOÇÃO: REQUISITOS 

 

Até o presente momento só foram ditos argumentos contra o reconhecimento da 

união homossexual como entidade familiar com ausência de fundamentação científica 

ou comprovação fática. O argumento mais forte é baseado no preconceito. Se esta união 

                                                 
25 BRASIL.Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ação Ordinária nº 1.0024.06.930324-6/001(1). Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 22 de julho de 2007. disponível em: 
www.tjmg.gov.br. Acesso em: 10 de ago de 2007 
26 O casal queria adotar duas crianças, foi então chamado ao Fórum pelo juiz que lhes falou sobre 4 
irmãos à espera de adoção. O casal não hesitou e resolveu que cuidaria dos 4 para que estes irmãos não 
precisassem se separar. No momento, obtiveram a guarda provisória das crianças e já tomaram todas as 
providencias necessárias para que seja efetivada a adoção, dando assim, melhores condições de vida e 
uma verdadeira estrutura familiar. Disponível em: 
www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u135309.shtml. Acesso em 24/03/07. 
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for considerada entidade familiar, eles poderão ter todos os direitos dignos pertinentes a 

esta, inclusive a possibilidade jurídica da adoção. 

Após essa análise a respeito dos requisitos constitucionais para o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, serão analisados os 

requisitos para que seja efetivada a adoção, demonstrando a viabilidade para que este 

instituto possa ser efetivado por parte dos casais homoafetivos. 

Tem-se por adoção um ato jurídico no qual um casal ou uma pessoa maior de 

dezoito anos assume como filho outra pessoa. O Código Civil de 1916 trazia claras 

diferenças entre filhos naturais e adotivos, principalmente quanto ao direito à herança. 

Com o advento da Constituição de 1988, seguindo as inovações em matéria de família e 

filiação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, provocou a grande 

mudança no instituto da adoção, eliminando todas as diferenças entre filhos biológicos e 

adotivos, definindo claramente que se devem priorizar as reais necessidades, interesses 

e direitos da criança e do adolescente. Expressa-se no artigo 41, caput do Estatuto de 

Criança e do Adolescente: 

  
Atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos 
e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos 
matrimoniais.27

 
O instituto da adoção é regulado por dois diplomas legais: a Lei Civil 

regulamenta a adoção de maiores e menores; enquanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente trata dos adotandos de até 18 anos.28

Como um dos requisitos fundamentais para a adoção tem-se o princípio da 

proteção integral aos direitos da criança e do adolescente, que se volta mais para a 

estrutura emocional e ao comportamento ético e moral dos adotantes do que para a sua 

orientação sexual.  

A Constituição Federal tutela expressa e exemplificadamente a família monoparental, 

no artigo 226, § 4º, independente de o pai ou a mãe sentir desejo pelo mesmo sexo biológico.29 

A orientação afetivo-sexual é tão falha que se uma pessoa solteira se declarar homossexual pode 

conseguir adotar uma criança. 

                                                 
27 Artigo 41. Lei 8.069/90. BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 2007 
28 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. A Possibilidade Jurídica de Adoção por Casais Homossexuais. 2ª 
ed., 2ª tir. Curitiba: Juruá, 2007. 
29 WALD, Arnoldo. Op. Cit. p. 15. 
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O que realmente é relevante para a concessão da adoção é que haja reais 

vantagens para o adotando e possua fulcro em motivos legítimos.  

A adoção é ato pessoal e personalíssimo e, é exigido pelo Estatuto de Criança e 

do Adolescente e pelo Código Civil que o adotante tenha no mínimo 18 anos se solteiro 

e se forem casados ou viverem em união estável pelo menos um dos membros deste 

casal deverá ter a idade de 18 anos, devendo ainda ser provada a estabilidade da família. 

Além disso, faz-se necessário que haja uma diferença de idade de no mínimo 16 anos 

entre adotante(s) e adotado(s). 

Com a consagração do princípio constitucional da igualdade, promovido pela 

Constituição de 1988, os homossexuais sentiram-se no direito de reivindicar o dever de 

respeito às diferenças, exigindo um tratamento isonômico no que diz respeito aos 

direitos conferidos aos heterossexuais. Logo, não permitir que um casal homoafetivo 

integre a fila de pretendentes a pais adotivos é um flagrante desrespeito a este princípio.   

Fato é que há, na legislação referente à adoção, uma lacuna.30 Esta não é 

expressamente vedada a quem quer que seja, podendo ser pleiteada por qualquer pessoa 

não importando se é em relação a uma criança, a um adolescente ou a um adulto.31 Em 

função disso, cabe ressaltar uma crítica aos tribunais que se deparando com pedido 

formulado em nome de dois companheiros do mesmo sexo, indeferem a petição inicial, 

alegando impossibilidade jurídica do pedido. Ao criar-se o questionamento a respeito de 

qual seria tal impossibilidade, muitos destes não conseguem encontrar respostas de 

natureza jurídica adequadas.  As alegações possuem cunho meramente moral, 

desprovidas de qualquer fundamentação jurídica. É do conhecimento de todos que o 

Direito deve ser laico, ou seja, desapegado de influências religiosas.  

    Argumentos baseados numa ótica religiosa ou sob uma moral conservadora, 

machista ou heterossexista não devem ser utilizados por operadores jurídicos, haja vista 

o seu comprometimento com a salvaguarda dos direitos fundamentais para a ampliação 

das condições de cidadania.  O mais sensato é que se tire a venda dos olhos para que 

possa enxergar que a sociedade passa por inúmeras transformações jurídico-científicos, 

                                                 
30 FIGUERÊDO, Luiz Carlos de Barros. Adoção para Homossexuais. Curitiba: Juruá, 2001. p. 83. 
31 Artigo 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade 
incompletos e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade. Parágrafo único: Nos 
casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto. As pessoas entre 18 (dezoito) e 21 
(vinte e um) anos de idade. Lei 8069/90 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
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as quais o Direito não pode ser inerte, estático. Indeferir um pedido de adoção pelo 

simples fato de figurarem como requerentes um casal homoafetivo demonstra puro 

preconceito ou no mínimo falta de informações adequadas sobre o atual estágio de 

conhecimento.32

Como afirmou o Procurador Regional da República, Dr. Aurélio Virgílio Veiga 

Rios, no encerramento do I Seminário de Direitos Humanos e Cidadania Homossexual 

(21.09.1999, Congresso Nacional, Brasília/DF), 

  

Se a cidadania não chegou para muitos, isso não é problema de 
poucos. Não respeitar as diferenças existentes na sociedade e 
em nós mesmos reforça os preconceitos herdados, criados e 
construídos, discriminando os que não são ou não parecem 
iguais. A defesa dos direitos humanos não tem barreiras 
geográficas, sexuais ou raciais. O único limite é o ético. O 
desrespeito a eles atinge a cada um e todos nós, ao mesmo 
tempo.33

 

O Brasil é um país marcado pela mutilação afetiva de inúmeras crianças 

albergadas e à espera da sonhada família. O valor social a ser prestigiado na adoção é o 

melhor interesse da criança e como tal este deve ser perseguido arduamente. Negar o 

direito de adoção aos homossexuais é o mesmo que negar às crianças e aos adolescentes 

o direito de terem pais, que lhes darão condições de acesso à saúde, à educação e ao 

afeto. Além vetar-lhes o direito de toda pessoa humana de ser amada e de pertencer a 

uma família.  

  

O direito de amar e de ser amado não deve ser processar sob a 
hegemonia do preconceito e da segregação. A união entre (...) 
pessoas sempre transcende as imperfeições humanas (...). 
Condenar uma forma de amar, qualquer que seja ela, é o mesmo 
que mutilar mais uma possibilidade de o mundo se tornar 
melhor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a problemática desenvolvida neste trabalho, observou-se que em 

se tratando de homoafetividade e homoparentalidade, os princípios constitucionais da 
                                                 
32 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op.cit., p. 161. 
33 ARAÚJO, Heiderhilton Santos. Uma questão de fé. In: Jornal Diário de Ilhéus. Ilhéus/BA, a.V,2003, 
n.985,  p.2, ago,21. 
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Isonomia, Legalidade, Dignidade Humana e Interpretação Extensiva das normas estão 

sendo brutalmente violados, bem como a regra do uso da analogia lecionada pelo artigo 

4º da Lei de Introdução ao Código Civil.  

Faz mister analisar a real função do instituto jurídico que é o casamento. 

Contemporaneamente, esta é observada mais voltada para a realização pessoal, 

vinculada ao afeto, ao respeito e à ajuda mútua, em detrimento da tão somente 

procriação. Não o sendo assim, dever-se-ia condenar o planejamento familiar, o 

casamento entre pessoas incapazes ou até mesmo aquelas não intencionadas a gerarem 

filhos. 

  Com o reconhecimento de novas entidades familiares pela Constituição Federal, 

analisa-se que a união homoafetiva preenche os requisitos alencados nos artigos 1.723 e 

1.724 do Código Civil, os quais não fazem menção quanto à orientação sexual dos 

componentes. Lamentável é saber que grande parte da sociedade ainda trata a 

homossexualidade como doença, ainda que cientificamente comprovado não o ser. 

Motivo pelo qual o Conselho Federal de Psicologia proíbe expressamente que os 

psicólogos brasileiros tratem a homossexualidade como tal. Cumpre ainda destacar que, 

segundo a Classificação Internacional das Doenças (CID) divulgada periodicamente 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi concluído pelos revisores da CID-10, 

em 1995, não existirem mais sinais que justifiquem considerar a orientação sexual, 

doença ou sintoma, tratando-se tão somente de uma manifestação do ser humano. 

Assim, o sufixo –ismo (grego), que também significa doença foi substituído pelo sufixo 

–dade (latim), que significa modo de ser.34

Com admirável sensibilidade afirma o Desembargador - Relator Dr. Luis Felipe Brasil 

Santos: “Se o casal tem todas as características de uma união estável – vivem juntas com o 

intuito de constituir família, tem uma relação pública e duradoura – não importa o sexo das 

pessoas. Elas devem ser tratadas com todos os direitos de uma família. Podem adotar em 

conjunto”.35

O inconveniente é que a adoção, por poder ser efetivada para qualquer pessoa, 

desde que atendidos os interesses do adotando, está sendo deferida quando pleiteada por 

                                                 
34 KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin J.; GREEB, Jack A.; trad. Dayse Batista. Compêndio de 
Psiquiatria: Ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 7. ed., 3. reimp., Porto Alegre: Artmed, 
1997, p. 495. 
35 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70013801592. Porto Alegre, 
RS. Disponível em: www.tj.rs.gov.br . Acesso em: 19/07. 
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uma pessoa solteira e declaradamente homossexual. Isso faz com que sendo que, num 

ambiente familiar, essa criança irá conviver com o parceiro do adotante, se for este o 

caso; logo, vedando-se a adoção por esses casais somente faz ocorrer, em relação ao 

adotado, a não disposição dos direitos sucessórios a ele pertencente, violando-se, assim, 

o Princípio do Melhor Interesse da criança. Uma norma viria apenas para regulamentar 

uma situação pré-existente.   

Argumentos contra a elaboração desta citada norma são no sentido de crianças 

sofrerem influência em relação à orientação sexual de seus pais, o que não ocorre por 

não ser um caráter ambientalmente enraizado; e o desequilíbrio emocional por parte 

deste grupo socialmente marginalizado, o que também é um mito histórico devido ao 

fato de serem relatados diariamente casos de maus tratos, espancamento e abusos 

sexuais de crianças provenientes de famílias heterossexuais. 

Encerra-se esta pesquisa com as sábias palavras de Marcos Rolim: 

  

Temos, no Brasil, cerca de 200 mil crianças em abrigos e 
orfanatos. A esmagadora maioria delas permanecerá nesses 
espaços de mortificação e desamor até completarem 18 anos 
porque estão fora da fixa de adoção provável. Tudo o que essas 
crianças esperam e sonham é o direito de terem uma família no 
interior das quais sejam amadas e respeitadas. Graças ao 
preconceito e a tudo aquilo que ele oferece de violência e 
intolerância, entretanto, essas crianças não poderão, em regra, 
ser adotadas por casais homossexuais. Alguém poderia dizer por 
quê? “Será possível que a estupidez histórica construída 
escrupulosamente por séculos de moral lusitana seja forte o 
suficiente para dizer: --“ Sim, é preferível que essas crianças 
não tenham qualquer família a serem adotadas por casais 
homossexuais?36

 
Diante do exposto, espera-se que haja uma maior reflexão social a respeito do 

referido tema a fim de que seja disseminada qualquer forma de segregação. Pois a 

sociedade ainda possui pessoas conservadoras que enraizadas ao preconceito, acabam 

por atrasar o progresso, impedindo assim que o direito evolua à mesma proporção das 

mudanças sócio-políticas. 

 

Referências: 

                                                 
36 ROLIM, Marcos. Casais homossexuais e adoção. Crônica a respeito da decisão judicial da guarda do 
filho de Cássia Eller. Disponível em: www.rolim.com.br/cronic162.htm. Acesso em: 22/04/07. 
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FUNDAMENTAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

Paulo Ricardo Schier∗

 

RESUMO   

Pensadores de variadas tendências como Alexy, Hesse, Pulido e Peres-Luño, têm 

sustentado a necessidade de construção de uma teoria constitucional concreta, voltada à 

implementação de uma dogmática adaptada a dada realidade constitucional específica. 

Nesta linha o presente texto busca encontrar uma possível fundamentação para o 

princípio da preservação do núcleo essencial do direito restringido na Constituição de 

1988. Referido limite do limite, que se mostra como verdadeira barreira à atuação do 

legislador democrático, ao contrário de Constituições como a alemã, a portuguesa e a 

espanhola, não possui previsão expressa em nosso sistema. Assim, a investigação 

relativa à sua fundamentação pode contribuir para a sensibilização de novas dimensões 

ao limites de atuação do legislador no Brasil e do controle de constitucionalidade. 

 

PALAVRAS CHAVES:  

NÚCLEO ESSENCIAL; LIMITES DOS LIMITES; CLÁUSULAS PÉTREAS. 

 

RESUMEN 

Pensadores de variadas concepciones como Alexy, Hesse, Pulido e Perez-Luño, 

defendem la necessidad de construcción de una teoría constitucional concreta, 

intencionada a la densificación de una dogmática adaptada a cierta realidad 

constitucional específica. Lo presente estudio busca encontrar una fundamentación del 

principio de la tutela del contenido esensial en Constitución de 1988. Tal limite del 

limite, que es un verdadero obstáculo a la actuación del legislador democrático, al 

contrario de Constituiciones como la germánica, la portuguesa e la española, non tiene 

previsión expresa em nuestro sistema. Entonces la investigación relativa a la 

                                                 
∗ Doutor em Direito Constitucional pela UFPr. Professor do Programa de Mestrado em Direitos 
Fundamentais e Democracia das Faculdades Integradas do Brasil. Pesquisador do NUPECONST – 
Núcleo de Pesquisas em Direito Constitucional (CNPq).  
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fundamentación concreta puede contribuir a la sensibilización de nuevas dimensiones a 

las barreras de actuación del legislador en Brasil y de la fiscalización de la 

constitucionalidad. 

 

PALAVRAS-CLAVE  

CONTENIDO ESENSIAL; LIMITES DE LOS LIMITES; CLAUSULAS DE 

INTANGIBILIDAD. 

 

INTRODUÇÃO 

Robert Alexy, ao buscar esclarecer o objeto e a tarefa de uma teoria dos 

direitos fundamentais, salienta que muitas podem ser as abordagens em relação a eles, 

sendo que “no existe casi ninguma disciplina en el ámbito de las ciencias sociales que 

no esté en condiciones de aportar algo a la problematica de los derechos fundamentales 

desde su ponto de vista y con sus metodos”1. 

Certamente todas essas abordagens acerca do estudo dos direitos 

fundamentais têm sua dose de legitimidade e seu campo próprio de validade. Nada 

obstante, se há um dado ontológico praticamente inquestionável no Direito, ele está 

centrado em sua normatividade, o que impõe não qualquer leitura sobre o direito, mas 

uma leitura determinada, adequada. 

Assim, uma leitura da constituição e dos direitos fundamentais não pode se 

abstrair dos elementos específicos que compõem uma determinada ordem jurídica. Uma 

adequada compreensão do sistema constitucional pressupõe um ponto de partida: uma 

teoria construída a partir do direito positivo2. O direito, afinal, ainda guarda a 

importante função de ser uma técnica de resolução de conflitos e regulação de condutas 

cujo conteúdo somente pode ser determinado à luz de um Estado específico, de uma 

ordem jurídica específica e de um contexto histórico-cultural também específico. 

É de se compreender, então, porque Konrad Hesse, ao tentar buscar 

estabelecer um conceito de Constituição, vai sustentar a necessidade de uma abordagem 

individual-concreta deste fenômeno: 

 

                                                 
1. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzon Valdés. Madrid: Centro 
de Estudios Politicos y Constitucionales, 2002, p. 27. 
2. O que não significa, necessariamente, a assunção de uma perspectiva positivista do direito e nem 
legitima o descarte das abordagens interdisciplinares em relação ao fenômeno normativo. 
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“A questão sobre um conceito de constituição abstrato, no qual deve ser 

compreendido o comum de todas as constituições ou, então, de numerosas 

históricas sob descuido de particularidades temporais e espaciais, pode ser 

conveniente para a Teoria da Constituição. Para a doutrina do Direito 

Constitucional um tal conceito seria inadequado para fundamentar uma 

compreensão que estivesse em condições de dirigir o vencimento de 

problemas jurídico-constitucionais práticos, colocados hic et nunc. Como a 

normatividade da Constituição vigente é a de uma ordem histórico-concreta, 

e a vida, que ela deve ordenar, é vida histórico-concreta, pode, no quadro da 

tarefa de uma exposição dos elementos fundamentais do Direito 

Constitucional vigente, somente ser perguntado pela Constituição atual, 

individual-concreta”3. 

 

Neste contexto o presente estudo busca encontrar uma fundamentação 

jurídico-constitucional adequada, no quadro da Constituição de 1988, para uma das 

manifestações da teoria dos limites dos limites: a exigência de preservação do núcleo 

essencial do direito restringido através de atuação legislativa. 

A questão é importante pois a especificação e explicitação desta barreira à  

atividade do legislador democrático enseja, como salienta Gavara de Cara, novas 

dimensões ao controle de constitucionalidade das leis4. 

O debate assume aqui, não se esconda, também uma função pedagógica. Na 

medida em que a Constituição brasileira de 1988 não prevê, expressamente, o princípio 

da preservação do núcleo essencial, a sua explicitação pode desempenhar uma 

possibilidade de juizes contaminados ainda por uma cultura “positivista estreita” 

manejarem esta categoria com maior segurança. Afinal, o reconhecimento deste 

princípio, em nossa jurisprudência, ainda é tímido, decorrendo mais de uma “construção 

intuitiva”do que de uma fundamentação teórica e sólida segura.  

 

1. NECESSIDADE DOS LIMITES DOS LIMITES 

                                                 
3. HESSE, Konrad. Elementos de direitos constitucional da República federal da Alemanha. Trad. Luis 
Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 1998, p. 25-6. 
4. CARA, Juan Carlos Gavara de. Derechos fundamentales y desarrolo legislativo. Madrid: Centro de 
Estúdios Constitucionales, 1994, p. 130 e ss. 
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Os direitos fundamentais desempenham papel central no quadro dos Estados 

Democráticos de Direito. Carlos Bernal Pulido, reconhecendo este fato, leciona que “los 

derechos fundamentales representan, sin lugar de dudas, la columna vertebral del estado 

constitucional. Al igual que su antecesor, el estado liberal, el  estado constitucional no 

se propone como um fin em si mismo, sino como um instrumento para que los 

indivíduos disfruten de sus derechos em la mayor medida posible. Por eso los derechos 

fundamentales son la base del estado constitucional, el motor de su acción y tabién su 

freno”5. Sua importância é tal que Hans Peter Schneider chega ao ponto de se sustentar 

que sem uma tutela adequada dos direitos fundamentais não existe democracia. Para 

este autor, “la democracia (...) presupone los derechos fundamentales de la misma forma 

que, al contrario, los derechos fundamentales solo pueden adquirir su plena efectividad 

em condiciones democráticas”6. 

Nada obstante, como lembra Peres-Luño, é exatamente nos países em que a 

democracia se mostra ainda cambaleante, e que demandam um reforço especial no que 

tange com a implementação dos direitos fundamentais, onde existem quadros mais 

alarmantes de desrespeito a esses direitos. Com efeito, de acordo com Perez-Luño, 

 

"quanto mais intensa se revela a operatividade do Estado de Direito, maior é 

o nível de tutela dos direitos fundamentais. De igual modo que na medida em 

que se produz uma vivência dos direitos fundamentais se reforça a 

implementação do Estado de Direito. Esta observação conduz ao paradoxo de 

que precisamente nos países onde maior urgência necessita o reconhecimento 

dos direitos fundamentais isto não se consegue porque neles não existe um 

Estado de Direito...”7. 

 

Impõe-se, logo, encontrar, em quadros como esses, limites mais fortes aos 

diversos setores que possam representar ameaças aos direitos fundamentais.  

Nesta linha não se pode olvidar que o legislador democrático, em grande 

medida, pode representar, por mais contraditório que tal pareça, uma ameaça à 
                                                 
5. PULIDO, Carlos Bernal. Prefácio à obra Três escritos sobre los derechos Fundamentales, In: 
ALEXY, Robert. Três escritos sobre los derechos fundamentales y la teoria de los principio. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 13. 
6. SCHNEIDER, Hans Peter. Democracia y constitucion. Trad. Luis López Guerra. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991, p. 18-9. 
7. PEREZ-LUÑO, Antonio E.. Los derechos fundamentales. 3º ed., Madrid: Tecnos S.A., 1988, p.  26-7. 
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realização e implementação dos direitos fundamentais. Afinal, na medida em que a 

intervenção legislativa no campo desses direitos pode assumir uma configuração 

restritiva, sob o pretexto de explicitar limites imanentes pode o legislador, ainda que 

virtualmente, vilipendia-los. Há que se admitir, logo, a “necessidade de se impor limites 

à atividade legislativa no âmbito dos direitos fundamentais para justamente salvaguardar 

uma série de reivindicações e conquistas contra uma eventual ação erosiva do legislador 

ordinário”8. 

Não é sem razão que Peter Häberle observou que, ao lado dos indivíduos, o 

legislador é um clássico inimigo potencial e real do direito e da liberdade9. Aqui, 

portanto, que emerge o primeiro sentido de justificação para a existência de limites à 

atividade de limitação dos direitos fundamentais: 

 

“Já se afirmou que a possibilidade de limitar um direito fundamental 

mediante intervenções em sua área de proteção não é ilimitada. Se fosse 

reservado ao legislador o poder de concretizar as reservas legais conforme 

seu entendimento e avaliação política, os direitos fundamentais 

abstratamente garantidos poderiam perder qualquer significado prático. A 

garantia constitucional restaria, em última instância, inócua, abandonando-

se, na prática, o princípio da supremacia constitucional. (...) A doutrina 

exprime essa constatação afirmando que a limitação dos direitos 

fundamentais conhece suas próprias limitações. Isso significa que é proibido 

proibir o exercício do direito além do necessário”10. 

 

Não se intenta defender, com tais observações, uma leitura pessimista do 

papel do legislador diante dos direitos fundamentais. Ao contrário, pressupõe-se que o 

desenvolvimento legislativo dos direitos fundamentais é uma tarefa essencial à 

realização do sistema jurídico11. Não sem razão, aliás, Canotilho e Vital Moreira têm 

insistido na idéia de multifuncionalidade da lei em relação aos direitos fundamentais. 

                                                 
8. BIAGI, Cláudia Perotto. A garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais na 
jurisprudência constitucional brasileira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 2005, p. 74. 
9. HÄBERLE, Peter. La garantia del contenido esensial de los derechos fundamentales. Trad. Joaquim 
Brage Camazano. Madrid: Dykinson, 2003, p. 62. 
10. DIMOULIS, Dimitri & MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 167. 
11. CARA, Juan Carlos Gavara de. Op. cit., p. 158 e ss. 
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Deveras, pode a lei (i) definir o âmbito constitucional de cada direito fundamental, (ii) 

definir as restrições nos casos constitucionalmente autorizados, (iii) definir garantias e 

dispor condições de exercício, (iv) satisfazer o cumprimento de direitos fundamentais 

específicos quando tal consistir na criação de instituições ou prestações públicas (como 

no caso da generalidade dos direitos sociais), (v) definir meios de defesa e (vi) alargar o 

seu âmbito de incidência12

O sentido, portanto, de atribuir-se destaque maior ao papel restritivo do 

legislador decorre mais de uma opção metodológica. 

Então, como bem lembrou Dimitri Dimoulis na passagem anteriormente 

citada, se é certo que os direitos fundamentais não são absolutos ou ilimitáveis13, 

demandando intervenção restritiva densificadora de ponderações de direitos e bens 

constitucionais; também é certo que esta atividade de restrição igualmente não é 

absoluta14, devendo, também, encontrar limitações no âmbito do Estado 

Constitucional15. Afinal, os direitos fundamentais não podem ficar à disposição da boa 

vontade do legislador sob pena de transformar-se o Estado Democrático de Direito em 

mero Estado de Legalidade16. 

Destarte as diversas constituições, mormente as do período pós-guerras, têm 

desenvolvido, ora de forma sistematizada ora de forma difusa, inúmeros limites à 

intervenção legislativa restritiva no sítio dos direitos fundamentais. Vê-se, aqui, uma 

manifestação de desconfiança em relação a atividade do legislador, durante longo 

período detentor de uma presunção quase irrestrita de justiça em sua conduta e agora 

                                                 
12. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 
1991, p. 142-3.. 
13. Interessante quadro sobre a necessidade de existência de limites dos direitos fundamentais, 
demonstram o como, em essência por opção normativa, tratam-se de direitos limitáveis, encontra-se em: 
STEINMETZ, Wilson. Colisão de direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, 
capítulo 1. 
14. Por isso Landelino Lavilla Alsina lembra que não se pode permitir que alguém converta seu acesso 
democrático ao poder em um título legitimador de um voluntarismo normativo (in: LOPEZ PINA, 
Antonio. La garantia constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, Espana, Francia e 
Italia. Madrid: Civitas, 1991, p. 30. 
15. Do contrário, caso inexistissem tais limites à atuação do legislador na limitação dos direitos 
fundamentais, estes perderiam seu sentido de existência. 
16. Sobre o conceito de Estado Democrático de Direito e Estado de Legalidade e a obrigatória vinculação 
daquele a determinado núcleo de direitos fundamentais, conferir: NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para 
uma teoria do estado de direito – do estado de direito liberal ao estado social e democrático de direito. 
Coimbra: Coimbra, 1987, terceiro capítulo. 
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fortemente desprestigiado, levando a um deslocamento da questão da justiça do campo 

da lei para o campo da Constituição17. 

Este quadro tem permitido o desenvolvimento de não poucas teorias em 

relação ao papel dos limites dos limites e à sua identificação, bem como indagações em 

relação ao próprio conteúdo e valor do “conteúdo essencial”. 

Com efeito, diversas são as sistematizações dos limites dos limites. Em todas 

elas encontra-se a contemplação do princípio da preservação do núcleo essencial do 

direito restringido como limite intransponível. É este princípio que impõe ao legislador 

uma barreira não superável no que tange com sua atividade restritiva de direitos 

fundamentais, evitando que ocorra um processo de dessubstancialização da 

Constituição18. 

Considerando-se este princípio, uma vez que a lei não respeite o conteúdo 

essencial do direito restringido, ela restará caracterizada como inconstitucional, 

deflagrando controle de constitucionalidade.  

Uma vez, portanto, que suscita fiscalização de constitucionalidade, referido 

princípio, mormente em outros sistemas, tem servido como parâmetro para a declaração 

de inconstitucionalidade. 

Insta indagar se, no Brasil, a preservação do núcleo essencial também pode 

ser invocada como parâmetro para o controle de constitucionalidade. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E PARAMETRICIDADE DO CONTEÚDO ESSENCIAL 
NO BRASIL 

A garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais encontra ampla 

aceitação doutrinária e positivação constitucional. 

O surgimento desta garantia, como lembra Jorge Reis Novais, “está 

estreitamente ligado à história da Constituição de Weimar, onde às normas 

constitucionais de direitos fundamentais se atribuía um carácter meramente 

programático, não se reconhecendo à garantia por eles proporcionada mais que aquilo 

                                                 
17. Sobre o deslocamento do eixo da justiça do campo da lei para o campo da constituição, movimento 
inerente ao designado neoconstitucionalismo, confira-se: SANCHIS, Luis Prieto. Justicia constitucional 
u derechos fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 101 e ss. 
18. RODRIGUEZ-ARMAS, Magdalena Lorenzo. Analisis del contenido esensial de los derechos 
fundamentales. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 74 e ss. 
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que já decorria do princípio da legalidade da Administração, com os corolários da 

reserva e preferência de lei”19. 

Tratava-se, logo, quando da construção da Constituição de Bonn, de uma 

busca por limitação, como se viu, da margem de que dispunha o legislador 

democrático20. 

De acordo com a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, em 

seu art 19.2: “em caso algum pode um direito fundamental ser afetado no seu 

conteúdo essencial”. Dispositivos similares são encontrados nas Constituições de 

Portugal, Espanha e Itália.  

No Brasil, embora a doutrina faça referência a este princípio da preservação 

do núcleo essencial21, inexiste uma previsão constitucional explícita. 

Consoante lembra Gilmar Mendes, a ordem constitucional brasileira não 

contemplou a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais22. Mas esta 

situação, todavia, não implica reconhecer que, no país, inexiste um dever de preservação 

do núcleo essencial, afinal, “embora o texto não tenha consagrado expressamente a idéia 

de núcleo essencial, afigura-se inequívoco que tal princípio decorre do próprio modelo 

garantístico utilizado pelo constituinte”23. 

Nada obstante parece que a fundamentação do referido princípio, para além 

de um apelo a certa filosofia garantista “assumida” pela Constituição, pode ser 

desenvolvida de outra maneira. 

Com efeito, defende-se, neste estudo, que a fundamentação da preservação 

do núcleo essencial está vinculada, no Brasil, de forma direta, à compreensão da 

extensão das cláusulas pétreas. 

                                                 
19. NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela 
constituição. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 779. 
20. Idem, ibidem. 
21. Consulte-se, exemplificativamente: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires & 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, p. 304 e ss.; 
STEINMETZ, Wilson Antonio. Op. cit., cap. 2; BIAGI, Cláudia Perotto. Op. cit., parte 2; FREITAS, 
Luiz Fernando Calil de. Direitos fundamentais – limites e restrições. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, 236p;  SCHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos fundamentais – proteção e restrições. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado,  2001, 152 p.; MORAES, Guilherme Pena de. Direitos fundamentais – 
conflitos e colisões. Niterói: Labor Júris, 2000, 114p.; FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos. 
2ª ed., Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor, 2000, 208 p. e DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, 
Leonardo. Op. cit., p. 167-170. 
22. MENDES, Gilmar Ferreira et alii. Op. cit., p. 309.  
23. Idem, ibidem. 
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Deveras, de acordo com a locução do art. 60, § 4º, da Lei Fundamental: “não 

será objeto de deliberação a proposta de emenda tendende a abolir (...)”. 

Note-se que as cláusulas pétreas são verdadeiras barreiras de proteção contra 

a ação do poder constituinte revisor, buscando resguardar um determinado núcleo de 

bens constitucionais e direitos com o fim da manutenção de dada identidade 

constitucional. 

Referida proteção, por certo, alcança a eventual atividade erosiva da 

Constituição por parte dos poderes constituídos, tanto direta quanto virtual. Afinal, não 

serão inconstitucionais apenas as emendas que, diretamente, afrontarem as cláusulas 

pétreas, mas também aquelas que, mesmo tendencialmente, as afetem. 

Nesta seara, portanto, qualquer intervenção do poder reformador que direta 

ou indiretamente atingir a existência de um direito fundamental consagrado como pétrea 

será, inequivocamente, inconstitucional. 

Neste quadro, então, é possível caminhar no sentido de defender-se que são 

as cláusulas de intangibilidade que albergam a recepção, no Brasil, do princípio da 

preservação do núcleo essencial do direito restringido. 

Isto porque se a afetação, ainda que virtual, ainda que indireta, dos direitos 

fundamentais é vedada ao poder constituinte derivado, por certo referida afetação 

alcança também a atividade do legislador infraconstitucional. 

Se, afinal, o poder de emenda não pode atingir de forma seminal os direitos 

fundamentais, menos ainda isto poderá ocorrer pela ação do legislador ordinário. Aqui, 

portanto, pode-se raciocinar com a idéia de que, se não pode o mais – que é poder de 

emenda -, também não pode o menos – que é a margem de atuação do legislador 

ordinário. O que está vedado aos instrumentos de modificação jurídica qualificados está 

também vedado aos ordinários. 

Trata-se, logo, de uma leitura que em certa medida busca evitar certa espécie 

de fraude à Constituição. 

Com isso tem-se que, uma vez reconhecida a legitimidade do legislador 

ordinário no sítio da afetação restritiva dos direitos fundamentais, esta autorização não 

configura, sob hipótese alguma, um “cheque em branco”. Ao realizar sua atividade, 

evidentemente legítima no plano constitucional, de restrição e delimitação do campo 

eficacial dos direitos fundamentais, não estará o legislador autorizado a tudo, eis que, se 

diretamente ou indiretamente, mesmo que sob o pretexto de realização de ponderação 
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constitucional autorizada explícita ou implicitamente, mesmo que imbuído das melhores 

intenções, abolir (restrição excessiva) direitos fundamentais, restará configurada a 

inconstitucionalidade. 

Logo, a tutela do núcleo essencial, na Constituição de 1988, encontra 

fundamentação na proteção das cláusulas pétreas, sendo dela uma decorrência. Este é o 

sustentáculo de aplicação do referido princípio em nosso sistema. 

O que se observa, portanto, é que no quadro da Lei Fundamental da 

República do Brasil a exigência de preservação do núcleo essencial não possui uma 

proteção autônoma. Manifesta-se apenas como uma dimensão da tutela das cláusulas de 

intangibilidade. 

Isto não significa, nada obstante, que a referência a esta categoria seja 

destituída de sentido ou de importância em nossa dogmática, eis que já está 

contemplada em outra categoria amplamente conhecida e desenvolvida pelo 

constitucionalismo brasileiro. Existe um sentido para a sua referência e invocação. 

Aparentemente pode parecer despiciendo o manejo da idéia de preservação 

do núcleo essencial eis que bastaria ao intérprete, no controle de constitucionalidade, 

invocar a parametricidade das cláusulas pétreas.  

Tome-se em consideração, neste sentido, que muitos autores defendem a 

absoluta desnecessidade do princípio da preservação do núcleo essencial eis que, ou já 

estaria englobado pela proteção das cláusulas pétreas ou seria uma dimensão do 

princípio da proibição do excesso, imposta pelo dever de respeito à proporcionalidade. 

São as teses da inexistência de autonomia da preservação do núcleo essencial no 

sistema. Compreende-se, assim, a constatação de Jorge Reis Novais: 

 

“Há, porém, como veremos, um desfasamento notório entre o enorme 

sucesso que a fórmula encontrou e o reduzido sentido jurídico útil e 

autônomo – se é que algum existe – que, decorrido meio século sobre a sua 

primeira consagração positiva, é possível atribuir a esta garantia 

constitucional do conteúdo essencial”24. 

 

No mesmo sentido e de forma mais explícita, Dimoulis e Martins 

argumentam: 
                                                 
24. NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit., p. 779. 
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“No debate brasileiro, a necessidade de preservar o conteúdo o conteúdo 

essencial (ou núcleo do direito) é indicada por muitos doutrinadores. 

Contudo, a ausência de disposição expressa, assim como a particular 

dificuldade em estabelecer o conteúdo nuclear de um direito leva à 

conclusão de que inexiste tal requisito limitador das intervenções 

legislativas. Como se verá, todas as limitações impostas ao direito pelo 

legislador devem satisfazer o critério da proporcionalidade que tutelará 

conteúdos essenciais do direito limitado. Mas a isso não deve ser 

acrescentado um dever autônomo de preservar um suposto núcleo que 

aumentaria o risco de avaliações subjetivas da constitucionalidade de leis 

regulamentadoras25”. 

 

Em que pese existirem razões suficientes para a defesa desta tese de 

inexistência de um dever autônomo de preservação do núcleo essencial, razões de 

ordem político-jurídica poderiam, eventualmente, legitimar a defesa de pensamento 

diverso. Partindo do pressuposto de que a dogmática constitucional é instrumental 

construído para viabilizar a aplicação e realização da Constituição26, e que este 

instrumental pode desempenhar um papel pedagógico na luta pela efetivação dos 

direitos fundamentais, crê-se que a explicitação da existência de um dever autônomo de 

preservação do núcleo essencial do direito restringido guarda sim, um certo sentido. 

Isto porque a jurisdição constitucional, no Brasil, nada obstante encontrar-se 

em amplo desenvolvimento no âmbito dos tribunais superiores, ainda é bastante díspar. 

A percepção global que o intérprete constitucional tem em relação à dogmática dos 

direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, ainda muito distante 

daquela globalmente prevalecente no âmbito da jurisdição constitucional exercida pelos 

tribunais estaduais e no primeiro grau de jurisdição. Neste sítio o que, empiricamente, 

se constata, é uma maior dificuldade de manipulação de categorias da dogmática dos 

direitos fundamentais foram do âmbito dos tribunais superiores. Muitas vezes ainda 

contaminados por uma leitura positivista mais estreita, os aplicadores ordinários da 

                                                 
25. DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 168. 
26. Papel este questionado, como se sabe, por aqueles que defendem a compreensão do fenômeno jurídico 
pelo viés da filosofia hermenêutica, para a qual o método parece ser absolutamente desnecessário. 
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constituição ainda relutam em reconhecer direitos fundamentais implícitos, ainda 

resistem à aplicação do princípio da proporcionalidade, ainda impedem o 

reconhecimento do acesso direto à constituição e sobre-valorizam o papel da lei em 

detrimento da Constituição. 

Num quadro desses, a defesa de existência de um dever de tutela do núcleo 

essencial do direito restringido, ainda que se manifestando como uma dimensão da 

tutela das cláusulas pétreas, pode encorajar o aplicador do direito a reconhecer situações 

de inconstitucionalidades que, não fosse a possibilidade de referência direta, jamais 

reconheceria. Para além de uma utilidade dogmática, realmente de todo questionável, a 

defesa de existência do princípio sob estudo possui uma sustentação, portanto, de 

caráter eminentemente pedagógico. Serviria, no mínimo, para alertar o intérprete de que 

a barreira das cláusulas pétreas vai além de uma proteção exclusiva contra emendas, 

atingindo também o controle do legislador ordinário. Funcionaria, logo, como um 

lembrete de que a atividade de restrição legislativa, ainda quando autorizada 

constitucionalmente, não é um cheque em branco. 

Por certo este sentido invocado para legitimar a defesa da existência do 

princípio da proteção do núcleo essencial em nosso sistema não é usual. Mas nem por 

isso deixa de ser importante. Recorde-se, nesta seara, que há não muito tempo o 

intérprete, no Brasil, relutava em reconhecer a recepção do princípio da 

proporcionalidade eis que ele não estava albergado explicitamente na Constituição. Foi 

apenas um cuidadoso trabalho pedagógico, desenvolvido pela doutrina nos últimos 

anos, que tem conseguido reverter este quadro. Espera-se que o mesmo ocorra em 

relação ao princípio estudado, trazendo à lume, a partir daí, no mínimo uma série de 

reflexões que estão vinculadas à idéia de preservação do núcleo essencial. 
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SOLIDARIEDADE E DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988 

 

Paulo Sergio Rosso *

 

RESUMO 

Discorre sobre o princípio constitucional da solidariedade, inter-relacionando-o aos 

direitos fundamentais. Tece breve histórico sobre as origens do direito de solidariedade, 

fixando-as no cristianismo e nos ideais socialistas. Elenca as bases de direito positivado 

que fazem menção ao princípio da solidariedade, como a atual Constituição Brasileira e 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Analisa a presença do princípio da 

solidariedade nas já revogadas constituições brasileiras. Procura situar o princípio da 

solidariedade na classificação dos direitos em dimensões (ou gerações) concluindo que o 

mesmo pode ser catalogado como de terceira ou quarta dimensão, de acordo com os 

critérios adotados. Prova a relação existente entre o princípio da solidariedade e os 

direitos fundamentais, citando alguns direitos previstos no ordenamento constitucional, 

intimamente ligados ao princípio em questão. Demonstra a influência do princípio da 

solidariedade no direito tributário. Salienta a importância do estudo do princípio para o 

direito constitucional, já que contribui para humanização do direito. Remata defendendo 

a importância do princípio como contribuinte para efetivação dos direitos fundamentais 

e justificador da própria existência desses direitos. 
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SUMMARY 

It talks about the constitutional principle of the solidarity, inter-related it to the 

fundamental rights. It weaves historical abbreviation on the origins of the principle of 

the solidarity, fixing them in the Christianity and in the socialist ideals. It fixes the bases 

of written right that make mention to the principle of the solidarity, as the current 

Brazilian Constitution and the Universal Declaration of the Human Rights. It analyzes 

the presence of the principle of the solidarity in the already revoked Brazilian 

constitutions. It tries to place the principle of the solidarity in the classification of the 

rights in dimensions (or generations) concluding that the same can be classified as of 

third or fourth dimension, in agreement with the adopted criteria. It proves the existent 

relationship between the principle of the solidarity and the fundamental rights, 

mentioning some rights foreseen in the Constitution, intimately linked to the principle in 

subject. It demonstrates the influence of the principle of the solidarity in the tax right. It 

points out the importance of the study of the principle for the constitutional right, since 

it contributes to the humanization of the right. It finishes off defending the importance 

of the principle as a contribution for making effective the fundamental rights and as a 

justification of the own existence of those rights 

KEY-WORDS 

SOLIDARITY; FUNDAMENTAL RIGHTS; DIMENSIONS OF RIGHTS; 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLES. 

 

“Tem sentido falar de solidariedade para 
reafirmá-la ou para definitivamente sepultá-
la.” (Cláudio Sacchetto).  

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito comumente encontram-se operadores jurídicos frustrados 

com a efetividade do direito. Embora a Constituição Brasileira de 1988 tenha trazido 

evidentes inovações à ordem jurídica, incorporando conceitos de democracia, liberdade, 

solidariedade, participação popular e outros temas hoje considerados de primeira 
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grandeza, a realidade esbarra nas limitações materiais do Estado ou na própria natureza 

humana daqueles que deveriam zelar pelo cumprimento de tão nobres objetivos. 

Sem razão, entretanto, afiguram-se as queixas. O direito é, 

propriamente, um objetivo a ser alcançado. A lei, apenas, não muda a sociedade, embora 

sirva como contribuinte para mudanças. E o direito é, e sempre será, uma aspiração, um 

ideal.  

Disso recende a beleza do trabalho desempenhado pelo 

doutrinador jurídico, pelo professor de direito, pelo advogado, pelo juiz, pelo 

acadêmico: sua missão é aproximar a realidade dos ideais do direito. Angustiar-se pela 

demora na implantação ou mesmo pelos fracassos é atitude compreensível, mas inútil e 

equivocada. 

Daí decorre a constatação da importância de se possuir uma 

Constituição ousada em termos democráticos e humanitários: mais do que uma simples 

norma jurídica, ela é uma um ideal cultivado por toda a sociedade. 

É o caso da milenar aspiração por uma sociedade solidária: o 

homem sonha com um mundo unificado, com sociedades pacíficas onde reinem a 

concórdia e a felicidade. Entretanto, sua natureza parece se opor a isso, seu 

individualismo cego põe em risco não apenas a convivência humana, mas a própria vida 

no planeta terra. Cabe ao estudioso do direito aprofundar-se nos caminhos teóricos do 

direito, construindo um eficiente arcabouço jurídico e, especialmente, estudando formas 

de implantação dessas teorias. Pobre do jurista que se esqueceu de sonhar. 

O momento é bastante propício ao estudo da solidariedade 

porque nossa sociedade hoje corre o risco de perder o conceito de responsabilidade 

pública (SACCHETTO, 2005, p. 11), ante a descrença no Estado e o quadro de 

competitividade e individualismo exacerbado. 

Este trabalho pretende, primeiramente, demonstrar a existência 

do ideal solidarista em nossa Constituição, conceituando-o e demonstrando sua 

recepção, pelo ordenamento, na forma de princípio constitucional. Em seguida, procura-

se realizar a interligação entre o princípio da solidariedade e os direitos fundamentais 

previstos pela Constituição brasileira. 
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1 ORIGEM DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

 

Solidariedade, segundo os dicionários, define-se como 

“sentimento que leva os homens a ajudarem-se mutuamente”; outro vocábulo, bastante 

próximo e por vezes utilizado como sinônimo é “fraternidade”, definível como 

“parentesco de irmãos, convivência como de irmãos, amor ao próximo”. (RIOS, 2004, 

p. 667) 

O termo solidariedade tem sua origem associada ao étimo latino 

solidarium, que vem de solidum, soldum (inteiro, compacto). (NABAIS, 2005, p. 111). 

Sacchetto (2005, p. 15) define magistralmente o termo como uma forma de pensar 

contrária ao egoísmo. 

O sentimento de solidariedade é próprio do ser humano, sendo 

mais forte à medida que os laços familiares são mais intensos. Douglas Yamashita 

(2005, p. 59) distingue a solidariedade de grupos sociais homogêneos e solidariedade 

genérica. A primeira seria a solidariedade existente entre pessoas pertencentes a um 

grupo específico (familiar, por exemplo) enquanto a segunda espécie diria respeito à 

sociedade como um todo. 

Pode-se constatar que a preocupação com a situação do próximo 

está presente em todos os tipos de sociedade. Até mesmo entre os astecas, povo 

hodiernamente visto pelo vulgo como violento e insensível, em razão dos sacrifícios 

humanos praticados em rituais religiosos, o sentimento de solidariedade estava presente. 

Os soberanos, ao serem investidos no cargo, eram lembrados pelos sacerdotes acerca de 

seu dever para com as viúvas, órfãos e pobres. (FAEDDA, 2006, on line) 

Inegável é a inter-relação entre os princípios religiosos e a 

solidariedade. É pedra angular do cristianismo o princípio “amarás ao teu próximo como 

a ti mesmo”. (BÍBLIA, Mt 22:36-40, 2007, on line). O mesmo cristianismo popularizou 

o pensamento de que “todos são filhos do mesmo Deus” o que não ocorria quando as 

religiões eram, majoritariamente, politeístas. O atual papa, Bento XVI, dedicou sua 

primeira carta encíclica ao amor (Carta Encíclica Deus Caritas Est) deixando muito 

claro o compromisso da Igreja Católica com a caridade.  
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No islamismo, onde não se pretende uma clara divisão entre 

Estado e religião, o conceito de redistribuição de bens é bastante perceptível. Existe um 

tipo de tributo, a zekaa, que funciona como uma verdadeira esmola legal, que a própria 

lei destina aos necessitados, aos soldados da guerra santa, à libertação de escravos e aos 

endividados. (FAEDDA, 2006, on line) 

No Estado clássico, de orientação liberal, a solidariedade não é 

posta como um princípio básico de atuação estatal. Embora não chegue a ser 

desestimulada, a liberdade é tomada como valor mais importante parecendo que a 

solidariedade é vista como preocupação da sociedade civil e não do Estado. No moderno 

Estado social, não se tem a mera pretensão de se garantir a liberdade, mas também de 

estimular a atuação de toda a sociedade em prol da igualdade. Daí a intenção de que a 

solidariedade deixe de ser apenas algo “desejável” para se tornar atuação obrigatória de 

toda a sociedade. O estado social não quer ser neutro e propõe-se a corrigir as 

desigualdades, posicionando-se como protetor do mais fraco. A solidariedade surge 

como justificadora dessa intenção.  

Godói (2005, p. 143) observa que o conceito de direito de 

solidariedade torna-se mais delineado pela atuação do trabalhismo, no final do século 

XIX e no início do século XX, também em razão da crise do estado liberal.  

Inegavelmente, o princípio tem bases socialistas, podendo ser 

considerado um de seus fundamentos. Como afirma Farias (1998, p. 275), “o discurso 

do solidarismo jurídico não é somente uma maneira de falar do direito; ele é também um 

olhar sobre a sociedade como um todo [...]”. O mesmo autor demonstra claramente a 

interligação entre socialismo e solidariedade, já que “a verdadeira essência do 

socialismo repousa sobre uma ‘filosofia pluralista do direito e da sociedade’”. (1998, p. 

276) 

De fato, constituem-se projetos muito próximos, quase 

interligados, “solidariedade, democracia e socialismo” não se podendo entender uma 

sociedade como solidária que não se constitua sob o regime democrático ou onde pairem 

grandes desigualdades. A solidariedade não prescinde do desejo de liberdade 

(preocupação individualista, também acatada pela Constituição), mas, indubitavelmente, 

a busca da igualdade é seu maior escopo. 
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Não pode ser visto como solidário o cidadão que somente age 

em busca de seus próprios interesses sendo certo que a opção pela solidariedade implica 

também na renúncia de parcela de certas vantagens pessoais. É, portanto, um conceito 

socialista, que vê o Estado não apenas como defensor da liberdade, mas também como 

responsável maior pelo bem comum. 

Não era de se surpreender que esse sentimento já presente desde 

a origem humana nas regras de convivência viesse a ser, de alguma forma, positivado: 

 

Podemos dizer que, descontadas algumas manifestações 
constantes, primeiro, da declaração de direitos da (rejeitada) 
constituição girondina e depois, da declaração de direitos da 
constituição jacobina, em que as exigências da solidariedade se 
apresentavam já claramente afirmadas, a idéia da solidariedade 
apenas vai ser (re) descoberta no dobrar do século XIX para o 
século XX, através duma espécie de frente comum formada 
sobretudo por teóricos franceses, em que encontramos 
economistas como Charles Gide, sociólogos como Émile 
Durkeim e juristas como Léon Duguit, Maurice Hauriou e 
Georges Gurvitch. (NABAIS, 2005, p. 110-111) 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

apresenta evidentes traços solidarísticos, embora não contenha literalmente a expressão 

“solidariedade” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2007, on line). Porém, 

como lembra Godói (2005, p. 143), o preâmbulo menciona que todas as pessoas são 

“membros da família humana”, e no art. 1º dispõe que todos “devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade”. 

Dessas energias existentes em maior ou menor grau em nossa 

sociedade, e dos princípios e forças já mencionados, a sociedade brasileira fez insculpir 

o princípio em sua Constituição. De forma expressa, ele aparece na Constituição como 

um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: “Art. 3º. Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; [...].” (BRASIL, 2007g, on line) 

Trata-se, concomitantemente, de um objetivo e de um princípio 

constitucional: 
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Assim, é possível afirmar que quando a Constituição estabelece 
como um dos objetivos fundamentais da República brasileira 
“construir uma sociedade justa, livre e solidária”, ela não está 
apenas enunciando uma diretriz política desvestida de qualquer 
eficácia normativa. Pelo contrário, ela expressa um princípio 
jurídico, que, apesar de sua abertura e indeterminação semântica, 
é dotado de algum grau de eficácia imediata e que pode atuar, no 
mínimo, como vetor interpretativo da ordem jurídica como um 
todo. (SARMENTO, 2006, p. 295) 

 

Em verdade, o princípio encontra-se tacitamente presente em 

toda a Constituição, servindo não apenas como mecanismo de interpretação ou 

reafirmação de outros princípios, mas também como fundamento da própria ordem 

constitucional.  

Vários dispositivos constitucionais estão intimamente 

relacionados com o princípio da solidariedade, cabendo exemplificar com os artigos 40, 

194, 195, 196, 203, 205, 227 e 230.1

Nas Constituições anteriores, o princípio não poderia ser tomado 

como fundamental, embora estivesse presente em algumas matérias, como orientador de 

temas específicos.  

A Constituição de 1967 (BRASIL, 2007f, on line) mencionava 

ser princípio da ordem econômica a “harmonia e solidariedade entre as categorias 

sociais de produção” (art. 160, inc. IV). Citava-se a solidariedade como um princípio da 

área educacional (art. 176) o mesmo ocorrendo com as Constituições de 1946 (art. 176) 

(BRASIL, 2007e, on line) e de 1934 (art. 149) (BRASIL, 2007c, on line) que também 

lembravam o princípio da solidariedade humana, mas limitado ao capítulo educacional. 

A Constituição de 1937 (BRASIL, 2007d, on line) apresentava, também na área 
                                            

1 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, [...]. 
 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, [...].  
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, [...]. 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, [...]. 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, [...]. 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, [...]. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, [...]. 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, [...]. 
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educacional, “o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados”, 

expressão que constou do art. 130. 

Recuando-se no tempo, ver-se-á que as Constituições de 1824 

(BRASIL, 2007a, on line) e 1891 (BRASIL, 2007b, on line) sequer continham a palavra 

“solidariedade”.  

Obviamente, não é pelo fato de inexistir a palavra 

“solidariedade” no texto constitucional que se poderia disso deduzir que o Estado não 

tivesse nenhuma intenção solidarística. Desde a Constituição de 1934 as preocupações 

sociais estavam claramente presentes, em especial pelo advento do Estado social. 

Entretanto, considerando-se o tema como princípio e objetivo 

central do ordenamento, constata-se que o assunto é relativamente recente, dizendo 

respeito à Constituição de 1988 que, ao alçar o princípio à categoria de fundamental, 

inova em relação às constituições antecessoras. 2

Comparando-se as Constituições mais recentes (1967 e 1988) 

Greco (2005, p. 170) observa interessante mudança de visão na relação entre Estado e 

cidadão. Ao se analisar a Constituição de 1967 percebe-se que os primeiros capítulos 

dedicam-se à formação do Estado, deixando para um segundo momento a regulação da 

sociedade. Ao contrário, a Constituição de 1988 primeiro dispõe sobre os direitos 

fundamentais para depois adentrar na regulamentação do Estado. Demonstra-se que a 

atual Constituição vê a sociedade como formadora e conformadora o Estado e não o 

contrário. 

Numa sociedade tão desigual como a brasileira, estudar o 

assunto passa a ser de suma importância. Como afirma Sacchetto (2005, p. 11):  

 

[...] hoje existe o risco de perder o conceito de responsabilidade 
pública, que os cidadãos deixem de ter consciência que uma 
parte de suas vidas deve ser gerida em comum com os outros: 
este é o significado real da solidariedade, como ensina a 
etimologia do termo (do latim “in solido”). 

 

 
                                            

2 Segundo Godói (2005, p. 142) a atual Constituição brasileira, assim como a italiana, inspirou-
se claramente na Constituição Portuguesa de 1976 que declara, em seu art. 1º, o dever da 
República construir uma “sociedade livre, justa e solidária”. 
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2 SOLIDARIEDADE E AS DIMENSÕES DE DIREITOS 

 

Bonavides (2006, p. 571) menciona que os direitos de quarta 

dimensão3 seriam aqueles que atinem à democracia, à informação e ao pluralismo. 

Nessa clássica concepção das “dimensões de direitos”, podem-se localizar os direitos de 

solidariedade como posicionados na mais recente “onda” de direitos, ou seja, a quarta 

dimensão, havendo óbvia interligação, por exemplo, entre solidariedade e meio 

ambiente (pode-se afirmar que há uma solidariedade entre gerações) ou solidariedade e 

democracia. Muito embora a indicação de quais seriam, exatamente, os afirmados 

direitos de “quarta geração” seja ainda discutível, pairando discussões atinentes à 

própria existência desses direitos (BREGA FILHO, 2002, p. 24-25), a verdade é que a 

idéia de solidariedade está em plena consonância com as modernas preocupações do 

direito, em razão da chamada quarta geração de direitos fundamentais, constituída 

justamente pelos designados “direitos ecológicos” ou “direitos de solidariedade”. 

(NABAIS, 2005, p. 111) 

Canotilho (2002. p. 386) observa: 

 

A partir da década de 60, começou a desenhar-se uma nova 
categoria de direitos humanos vulgarmente chamados direitos da 
terceira geração. Nesta perspectiva, os direitos do homem 
reconduzir-se-iam a três categorias fundamentais: os direitos de 
liberdade, os direitos de prestação (igualdade) e os direitos de 
solidariedade. Estes últimos direitos, nos quais se incluem o 
direito ao desenvolvimento, o direito ao patrimônio comum da 
humanidade pressupõem o dever de colaboração de todos os 
estados e não apenas o actuar activo de cada um e transportam 
uma dimensão colectiva justificadora de um outro nome dos 
direitos em causa: direitos dos povos. Por vezes, estes direitos 
são chamados direitos de quarta geração.  

 

Entretanto, não seria equivocado situar a solidariedade entre os 

direitos de terceira geração, inclusive pela proximidade entre os termos “solidariedade” 

                                            
3 Bonavides (2006, p. 571) defende a substituição do usual termo “geração” por “dimensão”, 
sugestão acatada neste artigo. Pontifique-se, porém, que a classificação tem importância mais 
didática do que eficacial. (MORAIS, 2002, p.70)
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e “fraternidade”, terceiro item do lema preconizado pela Revolução Francesa.4 Aceita a 

proximidade dos termos, o princípio da solidariedade poderia ser situado como direito 

de terceira dimensão: 

 

A teoria, com Vasak e outros, já identificou cinco direitos da 
fraternidade, ou seja, da terceira geração: o direito ao 
desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o 
direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 
humanidade e o direito de comunicação. (BONAVIDES, 2006, 
p. 569) 

 

De fato, muitos autores titulam os chamados direitos de terceira 

geração como “direitos de solidariedade”. Segundo informa Robert Pelloux (apud 

FERREIRA FILHO, 2006, p. 57), na abertura dos cursos do Instituto Internacional dos 

Direitos do Homem, em 1979, foi Karel Vasak quem primeiro apontou a existência 

dessa terceira dimensão de direitos, chamando-os exatamente de “direitos de 

solidariedade”. 

Intuitivamente, percebe-se que independentemente da discussão 

acerca da existência dos direitos de quarta dimensão, a solidariedade tem íntima relação 

com os chamados direitos de terceira dimensão recém-mencionados. 

É importante não se confundir, porém, a nomenclatura 

eventualmente aplicada aos direitos de terceira (ou mesmo quarta) dimensão – direitos 

de solidariedade – com o princípio da solidariedade, objeto do presente estudo. No 

primeiro caso, tem-se uma designação genérica de direitos; no segundo, um princípio 

constitucional específico. 

Conclui-se, pois, que o princípio da solidariedade tem íntima 

relação com os chamados direitos de terceira dimensão o que não significa dizer que não 

represente, também, direitos de quarta dimensão, já que uma nova onda de direitos não 

suplanta a anterior. 

 

                                            
4 Consigne-se, porém, que o termo “fraternitè” da Revolução Francesa tinha inclinação para a 
idéia de filantropia ou caridade, enquanto que solidariedade social, agora um conceito jurídico, 
tem características mais objetivas. (GODÓI, 2005, p. 143) 
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3 SOLIDARIEDADE E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A solidariedade é, a um só tempo, valor e princípio. (TORRES, 

2005, p. 198). Porém, ao ingressar na esfera jurídica, o valor moral sofre, obviamente, 

algumas adequações: não é mais um mero sentimento íntimo ou uma regra moral. Por 

isso, nesse estágio, torna-se irrelevante se o indivíduo, a quem é também destinada a 

norma constitucional, está de acordo ou não com ela: 

 

É óbvio que o Direito não tem como penetrar no psiquismo das 
pessoas para impor-lhes as virtudes da generosidade e do 
altruísmo. Seria terrível, aliás, se o Direito pudesse ditar 
sentimentos. Entretanto, se ele não pode obrigar ninguém a 
pensar ou a sentir de determinada forma, ele pode, sim, 
condicionar o comportamento externo dos agentes, vinculando-
os a obrigações jurídicas. (SARMENTO, 2006, p. 297) 

 

Lendo-se os primeiros artigos da Constituição, vemos que ela 

“impôs, com certa prevalência axiológica abstrata, o dever de perseguir os ideais de 

dignidade e de solidariedade.” (ÁVILA, 2005, p. 68)  

Por isso, toda a Constituição está ungida pela idéia da 

solidariedade. Já no preâmbulo, evidencia-se o desejo dos Constituintes de construir 

uma sociedade onde reine “a igualdade e justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna.” (BRASIL, 2007g, on line) 

Sob a ótica da solidariedade, o Estado Democrático de Direito, 

implantado pelo art. 1º da Constituição, consiste na persecução de: 

 
i) justiça social (arts. 3º, I, 170, caput, e 193 da CF/88) que busca 
redistribuição de renda e igualdade de chance a todos, ou seja, a 
capacidade existencial, econômica e cultural para viver e 
trabalhar, num nível razoável; e ii) segurança social, ou seja, a) 
bem-estar social (arts. 186, VI, e 193 da CF/88), 
consubstanciado especialmente na proteção existencial, 
garantida pela prestação de serviços públicos básicos (água, luz, 
transporte, educação, saúde etc.) e nos seguros sociais (seguro-
desemprego, seguro por invalidez etc.) e b) assistência social 
(auxílio mínimo existencial e auxílios em catástrofes naturais, a 
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fim de garantir um mínimo de dignidade humana ao cidadão). 
(YAMASHITA, 2005, p. 59) 

 
 

Vê-se que cidadania e solidariedade são conceitos irmãos. 

Nabais (2005, p. 124-125) fala em cidadania solidária. Comenta que, num primeiro 

estágio, a cidadania era entendida como uma situação de passividade, traduzida na 

“liberdade comum” a ser usufruída por todos os cidadãos, destinada à preservação da 

vida, liberdade e propriedade. Num segundo instante, a idéia de cidadania passa a ter um 

conteúdo ativo, passando a designar mais propriamente a atuação no indivíduo na 

condução do Estado. Cidadania é tema diretamente ligado à idéia do voto e da ampla 

participação política. Por fim, chega-se a um terceiro estágio, onde se incorpora a idéia 

de cidadania solidária em que o cidadão assume a condição de protagonista na vida 

pública.  

O cidadão não mais depende do Estado para atuar; é, também, 

seu direito e dever laborar pela implementação das reformas sociais desejadas pela 

Constituição. 

Utilizando-se do mesmo raciocínio, especificamente quanto ao 

princípio da solidariedade, Nabais (2005, p. 114-115) classifica-a quanto aos seus 

efeitos em vertical e horizontal. A primeira visão – solidariedade vertical – seria aquela 

mais comumente identificada com os deveres do Estado. Constituindo-se um Estado 

social, os órgãos públicos estão obrigados a buscar a minimização das desigualdades, 

corrigindo os desníveis sociais, implantando e efetivando os direitos em benefício de 

todos os membros da sociedade: 

 

Podemos dizer que foi este tipo de solidariedade a que foi 
convocada para a resolução da chamada questão social, quando a 
pobreza deixou de ser um problema individual e se converteu 
num problema social a exigir intervenção política. (NABAIS, 
2005, p. 115) 

 

Por outro lado, a solidariedade pode também ser vista em seu 

sentido horizontal, agora não tomada apenas como um dever do Estado, mas também 

como obrigação de toda a sociedade civil. Determina a solidariedade que a efetivação 

dos direitos fundamentais seja vista como obrigação não apenas do Estado, mas da 
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própria sociedade. (NABAIS, 2005, p. 114-115). Cada cidadão é, também, vinculado à 

idéia de solidariedade. 

Essa segunda noção – solidariedade horizontal – como 

vinculadora da própria sociedade vem adquirindo especial importância pela verificação 

das limitações do Estado em garantir os direitos constitucionais. Segundo Nabais (2005, 

p. 116) essa manifestação da sociedade civil pode ser visualizada em duas constatações:  

 

1) uma, concretizada na atuação espontânea dos indivíduos e 
grupos sociais, que nunca deixaram de atuar socialmente mesmo 
quando o Estado social, apoiado no seu crescimento constante, 
chegou a julgar-se capaz de realizar todos os anseios dos seus 
cidadãos e substituir por inteiro a sociedade civil; 2) outra, 
expressa na solicitação e empenhamento do próprio Estado que, 
reconhecendo a sua incapacidade, mesmo quando atingiu a 
forma superlativa do Estado social, isto é, o Estado de bem-estar, 
se voltou para a sociedade civil. 

 

A noção de “dever de solidariedade” é, portanto, o estágio mais 

avançado da cidadania. 

O princípio da solidariedade “explica” a existência de diversos 

direitos fundamentais abrangidos pela Constituição. Pode ser encarado como a 

contraprestação devida pela existência dos direitos fundamentais: se tenho direitos, 

tenho, em contrapartida, o dever de prestar solidariedade àqueles que se encontram em 

posição mais frágil que a minha.  

À parte dos direitos fundamentais, é notável a importância do 

princípio da solidariedade no campo do direito tributário. Indiscutivelmente, o sistema 

tributário brasileiro tem bases calcadas no princípio da solidariedade, visto que aquele 

que paga tributos não tem uma compensação direta e imediata por aquilo que pagou 

(salvo no caso das taxas e contribuições de melhoria). Não há, por assim dizer, uma 

relação sinalagmática. Talvez por essa razão a maioria dos estudos levados a cabo sobre 

o princípio da solidariedade, no Brasil, foram realizados por tributaristas o que denota a 

preocupação em se buscar uma justificativa ética para o dever de pagar tributos.5  

                                            
5 Entretanto, nem sempre foi assim, constatando-se que, em regra, a história da tributação 
demonstra que a tributação serviu muito mais como forma de acumulação de riquezas em favor 
dos ricos, em detrimento dos pobres. (NOGUEIRA, 1997, p. 111) 
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Sobre os direitos fundamentais – objeto do presente estudo – 

rápida leitura sobre alguns dispositivos constitucionais comprova a direta interferência 

do princípio da solidariedade sobre o pensamento constitucional. 

O princípio da igualdade (caput do art. 5º da Constituição 

Federal), por exemplo, encontra-se interligado à idéia de solidariedade, pois se 

constituímos um todo, somos, ao menos em direitos, iguais, não se podendo vislumbrar 

sociedade efetivamente solidária sem que haja igualdade. 

A liberdade para criação de associações e cooperativas (art. 5º, 

inc. XVIII) também encontra justificativa na solidariedade existente entre os membros 

da sociedade, ainda mais forte quando os indivíduos encontram laços de interesse que 

justificam uma mais forte unificação, sendo plenamente justificável, dessa forma, a 

possibilidade de representação judicial desses grupamentos de indivíduos pelas 

entidades criadas por eles (art. 5º, inc. XXI). 

Ao lado do princípio de cunho individualista, que garante o 

direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII) a Constituição dispõe, também, que a 

propriedade deve atender sua função social (art. 5º, inc. XXIII). Trata-se de óbvio norte 

socialista e solidarista, pois o indivíduo, que tem direito à propriedade, pode destiná-la 

para o seu benefício pessoal, mas deve também direcioná-la ao interesse dos demais 

membros da sociedade. Disso decorrem outros mecanismos legais e constitucionais 

como a possibilidade de desapropriação ou direito de uso da propriedade pelo Poder 

Público em determinadas circunstâncias (art. 5º, incs. XXIV e XXV). 

Como não poderia deixar de ser, sendo objetivo constitucional a 

construção de uma sociedade solidária, a própria Constituição repudia de maneira 

especial atitudes anti-solidárias como a prática do racismo, tangendo-o como crime 

inafiançável (art. 5º, inc. XLII). No mesmo tom, o Poder Constituinte originário 

repudiou outras práticas tidas como graves atentados à solidariedade social como o 

tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos (art. 

5º, inc. XLIII). 

A solidariedade não deixa de socorrer até mesmo aqueles que 

foram condenados criminalmente, sendo que a Constituição prevê uma série de limites 

às penas legais, assegurando ao preso direitos intocáveis pelo Estado e, ao cidadão 
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comum, instrumentos (garantias) que lhe permitam assegurar-se contra os desmandos 

dos órgãos estatais (art. 5º, incs. XLV a LXXII). 

Principal executor dos atos de solidariedade, o Estado “prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, inc. LXXIV). Trata-se de preocupação de acesso à justiça, de forma que todos, 

indistintamente, possam recorrer ao Judiciário visando assegurar seus direitos. 

Também o princípio da solidariedade determina que certos 

documentos essenciais sejam gratuitos para os reconhecidamente pobres (art. 5º, inc. 

LXXVI). 

Cabe destacar, ainda, que o princípio em questão é inspirador até 

mesmo das relações internacionais, constando do art. 4º da Constituição que a República 

Federativa do Brasil que tem, como princípio de suas relações internacionais, o de 

“cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” (BRASIL, 2007g, on 

line). Trata-se de clara aplicação do princípio da solidariedade ao âmbito internacional. 

De forma superficial (já que não se pretende estudar os direitos 

fundamentais em espécie, mas apenas a relação destes com os ideais solidaristas), foram 

lembrados alguns dispositivos constitucionais onde a inspiração do princípio da 

solidariedade foi bastante clara, mas há que se reafirmar que o mencionado princípio, 

em realidade, é notável em muitos outros pontos da Constituição. 

Além de orientador interpretativo, aplicativo e legislativo, o 

princípio da solidariedade também pode justificar a aplicação do princípio da proibição 

do retrocesso (SARMENTO, 2006, p. 298) assim definido por Sarlet (2004, p. 147): 

 

Em linhas gerais, o que se percebe é que a noção de proibição de 
retrocesso tem sido por muitos reconduzida à noção que José 
Afonso da Silva apresenta como sendo de um direito subjetivo 
negativo, no sentido de que é possível impugnar judicialmente 
toda e qualquer medida que se encontre em conflito com o teor 
da Constituição (inclusive com os objetivos estabelecidos nas 
normas de cunho programático), bem como rechaçar medidas 
legislativas que venham, pura e simplesmente, subtrair 
supervenientemente a uma norma constitucional o grau de 
concretização anterior que lhe foi outorgado pelo legislador.  
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Na hipótese, portanto, de tentativa de supressão ou redução dos 

direitos fundamentais, caberia a invocação do princípio da vedação do retrocesso que, 

por sua vez, encontra-se justificado ou ao menos fortalecido pelo princípio da 

solidariedade. 

Este último exemplo demonstra quão útil é a utilização do 

princípio quando se tem em mente a efetivação dos direitos fundamentais. Farias (1998, 

p. 280) afirma que “o direito de solidariedade é situado num espaço complexo que 

repudia o formalismo jurídico e toda visão monista do direito e do poder”. O princípio é, 

ao mesmo tempo, unificador da sociedade, afastando-se da concepção de “luta de 

classes” e vinculando-se a idéia de cooperação e convívio: 

 

A solidariedade, como um dos fundamentos da democracia, 
supõe combinar sempre três dimensões: o consenso, que é a 
referência às orientações culturais comuns; o conflito, que opõe 
os adversários; o compromisso, que combina esse conflito com o 
respeito de um quadro social – em particular jurídico – que o 
limita. (FARIAS, 1998, p. 284) 

 

Constata-se que o princípio da solidariedade tem importância 

grandiosa quando a preocupação e a intenção do jurista forem a efetivação dos direitos 

fundamentais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante da noção intuitiva (duvidosa) de que a todo direito 

corresponde um dever, poder-se-ia dizer que o correspondente aos direitos fundamentais 

é o dever de solidariedade. De fato, este último há de ser visto mais como dever do que 

propriamente direito, sobressaindo-se como força antagônica ao individualismo de 

nossos dias. 

De início mero valor moral, o princípio da solidariedade tornou-

se, por via da Constituição de 1988, direito positivo, passando a não representar apenas 

sentimento pessoal ou aspiração de grupos. Hoje é dever de toda a sociedade prestar 
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auxílio aos fracos e desamparados, ainda que esse desejo possa inexistir no íntimo de 

alguns ou muitos cidadãos. 

De certa forma, o princípio da solidariedade serve para explicar 

“por que razão” devem ser materializados os direitos fundamentais, constituindo, além 

de princípio, um sentimento fundador de todo o arcabouço legal. Diz, portanto, não 

apenas “o que deve ser implementado”, mas também responde “por que deve ser 

implementado”. Afirmar que desejamos a efetivação dos direitos fundamentais apenas 

porque a Constituição assim determina equivale a dizer que não matamos porque a lei 

não o permite. Uma sociedade estruturada apenas na lei não pode ser bem sucedida; há 

que haver um sentimento prévio à própria ordem jurídica que a respalde. Quando o art. 

3º da Constituição afirma que um dos objetivos da República é a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, assim fala em respeito ao desejo da ampla maioria dos 

cidadãos que nutre esse sonho. 

No campo tributário, a atuação do princípio da solidariedade 

torna-se muito clara. Obviamente, ninguém tem prazer em pagar tributos; paga-se, 

dentre outras razões, por dever de solidariedade (em sentido jurídico). O sentimento 

íntimo daquele que paga (por desejo de colaborar com o Estado, por temor da lei etc.) é 

totalmente irrelevante. Entretanto, compreende-se que o tributo é o preço que se paga 

pela Democracia. 

Tal como ocorre em outras paragens do direito, o princípio da 

solidariedade deve ser aproveitado com parcimônia e sabedoria: até mesmo ele pode ser 

mal utilizado e, se o for, pode representar riscos ao próprio Estado de direito. Em 

nenhuma hipótese deve servir para justificar atentados contra direitos humanos, por 

exemplo, o que poderia ocorrer numa interpretação excessivamente social do direito. De 

fato, teme-se que o princípio da solidariedade seja tomado em proporções excessivas, 

servindo para justificar quaisquer atos em nome do “bem comum”, o que permitiria que 

direitos individuais fundamentais fossem postados abaixo dos interesses da sociedade.  

Esta concepção excessiva do princípio da solidariedade, vazada 

na idéia de que o indivíduo deve servir ilimitadamente à sociedade, pode conduzir ao 

autoritarismo, como já ocorreu com os regimes nazista e fascista que apresentavam 

exatamente esse pensamento. Por essa razão, o princípio da solidariedade deve ser 

adotado e efetivado, mas em plena harmonia com os demais princípios constitucionais. 

Direitos humanos não podem ser postos de lado sob o argumento da solidariedade. 
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À parte dos mencionados riscos (que, diga-se, não se restringem 

apenas a este princípio), procurou-se demonstrar que o princípio da solidariedade tem 

juridicidade, devendo ser visto como basilar da ordem constitucional (no sentido 

criativo e interpretativo) além de servir como justificador de direitos fundamentais.  

Sua grande virtude é harmonizar-se com as diversas correntes 

ideológicas: não prescinde da liberdade, tem íntima ligação com a noção de cidadania, 

almeja a diminuição das desigualdades e baseia-se na idéia de cooperação. 

Tem, ainda, o mérito de ser instrumento de enriquecimento e 

humanização do direito, trazendo para o seio do estudo jurídico valores 

indiscutivelmente nobres e essenciais para a vida em sociedade. 
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA E O PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA 
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RESUMO 

O presente trabalho busca trazer à tona o desrespeito a Constituição da República com o 

advento da modalidade de Concessão Administrativa de Serviços ao Estado 

proporcionado pela lei 11.079 de 30 de Dezembro de 2004 que instituiu normas gerais 

para a contratação pela via das parcerias público-privadas. Tal desrespeito é 

proporcionado em face do artigo 37, caput, de nossa Carta Magna, que traz em seu bojo 

a moralidade administrativa como princípio fundamental para a administração pública. 

A tentativa de burla ao disposto na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (lei de licitações), 

bem como as maiores regalias ao particular fomenta o referido desrespeito aos 

mandamentos constitucionais. A solução menos onerosa a administração é que deve ser 

sempre buscada, tendo em vista o regime jurídico-administrativo e seus princípios 

basilares (da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse 

público). Ademais, tal instituto, pode ser atacado pela via da ação popular, exposta no 

artigo 5º, LXII da Constituição da República. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PARCERIAS; CONCESSÃO; ESTADO; MORALIDADE.  

 

ABSTRACT 

The present work search to bring to surface the disrespect the Constitution of the 

Republic with the advent of the modality of Administrative Concession of Services the 

State to the proportionate for law 11.079 of 30 of December of 2004 that it instituted 

general norms for the act of contract for the way of the public-private partnerships. Such 

disrespect is proportionate in face of article 37, caput, of our Great Letter, that brings in 

                                                 
* Acadêmico do 4º ano (8º período), do Curso de Direito da Escola de Direito e Relações Internacionais das 
Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil e membro do PROINC/UniBrasil. 
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its bulge the administrative morality as basic principle for the public administration. The 

attempt of fraud to the precept in law 8.666 of 21 of June of 1993 (law of bidding at an 

auction), as well as the biggest privileges to the particular one foments the cited 

disrespect to the orders constitutional. The solution less onerous the administration is 

that it always must be searched, in view of the legal-administrative regimen and its 

fundamental principles (of the supremacy of the public interest and the non-availability 

of the public interest). Besides, such institute, can be attacked by the way of the public 

interest action, displayed in the article 5º, LXII of the Constitution of the Republic. 

 

KEY-WORDS 

PARTNERSHIP; CONCESSION; STATE; MORALITY. 

 

 

1. INTRODUÇÃO. 
 

Os rumos do direito administrativo se alteraram, por certo. Com o 

advento da Carta Constitucional de 1988 se percebeu a passagem da era do direito 

administrativo autoritário, impositivo, e o nascimento de um direito administrativo que 

prima pela constitucionalidade, pelo devido processo legal e pelo respeito pleno ao 

direito do cidadão-administrado.  

Entretanto, com a concretização de medidas que não demonstram estar 

em consonância com os moldes constitucionais, impostos pelo Poder Constituinte 

Originário em 1988, o direito administrativo também tem que se posicionar. Tal é a 

situação do instituto da concessão2 administrativa de serviços ao Estado trazido pela lei 

11.079 de 30 de Dezembro de 2004, que instituiu normas gerais para a contratação, por 

parte da administração pública, pela via das parcerias público-privadas (PPP). 

Neste sentido, o presente trabalho buscará fazer uma análise crítica do 

referido instituto à luz do princípio da moralidade administrativa, de modo a buscar sua 

                                                 
2 Concessão, parafraseando Celso Antônio Bandeira de MELLO, é o instituto pelo qual o estado atribui um serviço 
público (os que defendem a concessão administrativa de serviços ao estado entenderão que nem sempre público, 
tendo em vista a referida modalidade), a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas 
condições avençadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual do equilíbrio 
econômico-financeiro, seja através da contraprestação contratual pela administração ou pelo pagamento de uma tarifa 
pelo particular. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20º. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 664. 
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extirpação do ordenamento jurídico brasileiro e sua efetiva inaplicabilidade por parte da 

Administração Pública de todos os entes federativos.  

 

 

2. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS AO ESTADO 

2.1 PRESSUPOSTOS IDEOLÓGICOS 

 

Com o advento da legislação que alberga as Parcerias Público-

Privadas, através da lei 11.079 de 30 de Dezembro de 2004, consolida-se, mesmo sob a 

égide de um governo cuja base partidária reprova o processo de transferência das ações 

de Estado para o setor privado3, no Brasil, o ideal de que o Estado é ineficiente no 

atendimento de suas demandas, devendo ser minimizado de forma cada vez mais 

constante. Este pensamento caracteriza o ideal de que a transferência das ações do 

Estado ao particular é a única forma pela qual este poderá ser eficiente. 

Parece bastante claro, na opinião da doutrina (neoliberal), que o 

Estado Democrático e Social de Direito consagrado pela nossa Constituição não se 

poderá realizar. Sendo assim, para que o mesmo atenda (ou tente atender) as 

necessidades básicas dos cidadãos, é que se busca a iniciativa privada, que possui os 

recursos e a tecnologia necessários para a concretização das obras e a disponibilização 

dos serviços (públicos) básicos para o cidadão. 

A onda neoliberal preconiza a adoção de um Estado mínimo, não 

intervencionista e que permite que as relações sociais entre o capital e o trabalho se 

dêem de acordo com a vontade dos agentes manipuladores do mercado4. Isso, por certo, 

não é a vontade do Poder Constituinte originário, que consagrou em nossa carta 

constitucional uma gama amplíssima de direitos fundamentais, elencada, em especial, 
                                                 
3 A lógica do discurso que fundamenta a passagem das ações de serviços públicos para o setor privado está bem 
sintetizada no seguinte trecho: “Com a crise do Estado do Bem Estar Social, surgem com grande intensidade os 
debates neoliberais. Impõe-se ao Estado contemporâneo o desempenho de um novo papel: sai o protagonista absoluto 
do desenvolvimento econômico e social e surge a personagem co-partícipe na prestação dos serviços públicos em 
associação com o setor privado. O capitalismo tecnológico globalizante acelera as transformações por que as relações 
entre o público e o privado têm de passar. A forma clássica, em que o primeiro figura simplesmente como contratante 
e o segundo como contratado, tem sido substituída por novos modelos. Surgem, então, as práticas genericamente 
conhecidas por desestatizações, como concessões para exploração de serviços públicos, privatizações e terceirizações, 
em cujo contexto inserem-se as denominadas parcerias público-privadas”. PEREIRA, Carlos Eduardo de Queiroz. 
Parcerias público-privadas: novo modelo brasileiro de concessão de serviços públicos e novos desafios para o 
controle. In:___ SOUZA JUNIOR, José Geraldo de (org). Sociedade democrática, direito público e controle 
externo. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2006. p. 39.  
4 COSTA, Éder Dion de Paula. Povo e cidadania no estado democrático de direito. In:___ Revista da faculdade de 
direito da Universidade Federal do Paraná. Porto Alegre: Síntese, v. 36, 2001. p. 118. 
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nos artigos 5º a 17, fomentando a intervenção constante do Estado, haja vista a ordem 

social exposta nos artigos 193 e seguintes da Carta Política, bem como a valorização do 

trabalho humano e dos seus valores sociais como um dos princípios estruturantes, tanto 

da ordem econômica (artigo 170) como da República Federativa do Brasil, conforme 

artigo 1º, III e IV, da Carta Magna. 

Aderir ao modelo neoliberal, portanto, parece ser um contra-senso, 

face à ordem jurídica posta e pelo seu instrumento norteador que é a Carta 

Constitucional de 5 de Outubro de 1988. 

Neste sentido assevera Lênio Luiz STRECK: 
A globalização excludente e o neoliberalismo que tantas 
vítimas têm feito em países periféricos não é a única realidade 
possível. Ou seja, não se pode olvidar que, junto com a 
globalização, vêm os ventos neoliberais, assentados em 
desregulamentações, desconstitucionalizações e reflexividades. 
E tais desregulamentações – e suas derivações – colocam-se 
exatamente no contraponto dos direitos sociais-fundamentais 
previstos na Constituição brasileira. Ou seja, as políticas 
neoliberais são absolutamente antitéticas ao texto da 
Constituição brasileira. Enquanto o neoliberalismo aponta para 
desregulamentação, a Constituição aponta para a construção de 
um Estado Social de índole intervencionista, que deve pautar-
se por políticas públicas distributivistas. Esse é o conceito-
chave do Estado Social, cujo papel “é o de promover a 
integração da sociedade nacional, ou seja, `el proceso 
constantemente renovado de conversión de una pluralidad en 
una unidad sin perjuicio de la capacidad de autodeterminación 
de las partes' (Manuel García-Pelayo). Integração esta que, no 
caso brasileiro, deve-se dar tanto no nível social quanto no 
econômico, com a transformação das estruturas econômicas e 
sociais. Conforme podemos depreender de seus princípios 
fundamentais, que consagram fins sociais e econômicos em 
fins jurídicos, a Constituição de 1988 é voltada à 
transformação da realidade brasileira”5. 

Foi o reverso do fundamento exposto em nossa Carta Constitucional 

que motivou as Parcerias Público-Privadas, em sentido amplo6. Ou seja, a idéia de 

desregulamentação e livre iniciativa mais amplificada são os norteadores do movimento 

que introduziu o regime de parceria público-privada no Brasil.  

Assevera Carlos Ari SUNFELD que: 

                                                 
5 STRECK, Lênio Luiz. Teoria da constituição e estado democrático de direito: ainda é possível falar em constituição 
dirigente?. Disponível em: <www.leniostreck.com.br>. Acesso em 20 de outubro de 2005. p. 25. 
6 Carlos Ari SUNFELD assevera que, em sentido amplo, as “parcerias público-privadas são os múltiplos vínculos 
negociais de trato continuado estabelecido entre a administração pública e particulares para viabilizar o 
desenvolvimento, sob a responsabilidade geral destes, de atividades com algum coeficiente de interesse geral”. 
SUNFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. In:___ SUNFELD, Carlos Ari (coord). 
Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 18. 
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A partir da década de 90 do século passado, com o início da 
Reforma do Estado, que diminuiu significativamente o 
tamanho deste, mas sem que renunciasse à realização dos 
objetivos que até então vinham sendo buscados. A alternativa 
foi, então, recuperar os mecanismos para a assunção de 
responsabilidades públicas por particulares, em substituição ao 
modelo anterior de gestão estatal7. 

Uma leitura permeada pelo espírito constitucional, não propicia, como 

condição sine qua non, que a transferência ao particular das ações que antes competiam 

ao Estado seja a maneira mais eficaz de gerir os recursos públicos, ao revés, aparece, a 

referida transferência, sim, como a última alternativa a ser adotada pelo Estado para que 

os cidadãos possam usufruir dos serviços básicos. 

Os autores que propugnam pela Reforma do Estado acreditam, 

conforme as palavras de Luiz Carlos Bresser PEREIRA, que: 
A crise do Estado implicou na necessidade de reformá-lo e 
reconstruí-lo; a globalização tornou imperativa a tarefa de 
redefinir suas funções. Antes da integração mundial dos 
mercados e dos sistemas produtivos, os Estados podiam ter 
como um de seus objetivos fundamentais proteger as 
respectivas economias da competição internacional. 
Depois da globalização, as possibilidades do Estado de 
continuar a exercer esse papel diminuíram muito. Seu novo 
papel é o de facilitar para que a economia nacional se torne 
internacionalmente competitiva. A regulação e a intervenção 
continuam necessárias, na educação, na saúde, na cultura, no 
desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em infra-
estrutura - uma intervenção que não apenas compense os 
desequilíbrios distributivos provocados pelo mercado 
globalizado, mas principalmente que capacite os agentes 
econômicos a competir a nível mundial. A diferença entre uma 
proposta de reforma neoliberal e uma social democrática está 
no fato de que o objetivo da primeira e retirar o Estado da 
economia, enquanto que o da segunda é aumentar a governança 
do Estado, é dar ao Estado meios financeiros e administrativos 
para que ele possa intervir efetivamente sempre que o mercado 
não tiver condições de coordenar adequadamente a economia8. 

A interpretação sistemática da Constituição propicia o entendimento 

de que o Estado é fomentador principal do desenvolvimento da nação, não 

podendo/devendo endeusar o mercado. Neste viés todo o ordenamento jurídico (em 

especial por meio de suas normas infraconstitucionais) deve dar plena efetividade das 

normas constitucionais. 

                                                 
7 Ibid., p. 19. 
8 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.AdmPublicaBurocraticaAGerencial.pdf>. Acesso em 21 de agosto 
de 2007. p. 1. 
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O viés economicista neoliberal é uma reação teórica e política contra o 

Estado intervencionista e de bem–estar, que é o modelo implantado pela Carta Política 

de 1988, favorecendo o advento dos ideais do novo liberalismo, onde o modelo 

econômico privilegia o consumo e o consumismo; individualismo e não 

individualidade. A desregulamentação e desestruturação são fatores criados. A idéia de 

igualdade é relegada e o Estado da teoria neoliberal não pode de maneira nenhuma 

intervir na economia e nas relações individuais. Quem detiver poder de consumo é 

tratado como cidadão, senhor de seus direitos, ou seja, existem direitos de consumidor–

cidadão.  

No campo jurídico o alastramento do pensamento neoliberal é 

evidente e se dá por todas as áreas, com: direito penal máximo, com os movimentos de 

tolerância zero e dos juizados especiais criminais; relativização dos direitos trabalhistas 

e criação das câmaras de conciliação; desregulamentação do direito civil; a concessão 

de vantagens para a iniciativa privada nos contratos administrativos. No modelo 

neoliberal há um desprezo pelo direito, mesmo porque sempre foi na modernidade uma 

exigência indeclinável a impossibilidade de regresso ao status quo ante quando se 

tratasse de conquistas constitucionais. É principalmente a elas que se trata de atacar a 

nova ordem, com os mais variados subterfúgios e dentre os quais a chamada 

flexibilização. O direito é tratado pelos neoliberais como inimigo da lógica do mercado. 

Pelo viés neoliberal o que se quer é voltar ao tempo do pacta sunt servanda. A 

dominação que sofrem os países subdesenvolvidos que necessitam de capital externo 

para sobreviver, mormente no que tange ao pagamento das suas dívidas, requerendo, 

assim, pelo capital internacional que se honrem os seus compromissos em nome do 

injusto e ultrapassado princípio geral do pacta sunt servanda9. 

Sendo assim, a idéia de reforma do Estado e Neoliberalismo se 

encaixam perfeitamente ao mesmo tempo em que devem ser rechaçadas, tendo em vista 

a necessidade de aplicabilidade de um modelo de gestão do Estado que prime pela 

dignidade da pessoa humana, pela constitucionalidade plena e pela supremacia do 

interesse dos cidadãos sobre o interesse do mercado.  

Neste sentido, parece certo que a sistemática de Parcerias Público-

Privadas, apenas e tão somente, deve ser trazida à tona como ultima ratio do sistema de 

                                                 
9 BERBERI, Marco Antonio Lima. Os princípios na teoria do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 170–195. 
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contratação por parte do ente público. Em suma, apenas em último caso o Poder Público 

deve se socorrer do modelo de Parceria Público-Privada para prestar um serviço 

público10.  

Neste sentido afirma Paulo MODESTO que: 
A aplicação das PPPs deve ser a última opção do Poder 
Público, quando inexistentes os recursos necessários para a 
implantação de serviços e obras fundamentais para o país e for 
inviável a transferência para o parceiro privado do risco 
econômico de empreendimentos de interesse público. Se não 
for assim, serviços auto-sustentáveis serão contratados pelo 
modelo das PPPs, para melhor conforto dos capitais privados, 
enquanto demandas sociais sem auto-sustentação continuarão 
esquecidas no quadro das prioridades públicas11. 

Isto posto, far-se-á, no próximo item, a análise dos aspectos gerais da 

concessão administrativa na lei que instituiu normas gerais para licitação e contratação 

de parceria público-privada no âmbito da administração pública (11.079 de 30 de 

Dezembro de 2004). 

 
 
2.2 OS ASPECTOS GERAIS DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
SERVIÇOS AO ESTADO 
 

A concessão administrativa, no âmbito do regime de Parcerias 

Público-Privadas, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por intermédio da 

lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que em seu artigo 2º, § 2º, conceitua a referida 

concessão da seguinte forma: 
Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços 
de que a Administração Pública seja a usuária direta ou 
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento 
e instalação de bens. 

A concessão administrativa é uma das modalidades (espécies) de 

concessões especiais12, ao revés das concessões comuns, reguladas pela lei 8.987 de 13 

de fevereiro de 1995. 

                                                 
10 “Serviço Público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades individuais ou 
transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, destinadas a pessoas 
indeterminadas e executada sob regime de direito público”. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito 
administrativo. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 487. 
11 MODESTO, Paulo. Reforma do estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias público-privadas: 
demarcando as fronteiras dos conceitos de “serviço público”, “serviços de relevância pública” e “serviços de 
exploração econômica” para as parcerias público-privadas. In:___ SUNFELD, Carlos Ari (coord). Parcerias 
público-privadas... p. 485. 
12 FORTINI, Cristiana; MIGUEL, Frederico Costa. Parcerias público-privadas: aspectos relevantes. Revista interesse 
público. Belo Horizonte: Fórum, nº. 40, 2006. p. 164.  
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Do conceito de concessão administrativa se podem extrair suas duas 

espécies, quais sejam: a concessão administrativa de serviços públicos (a administração 

na posição de usuária indireta) e a concessão administrativa de serviços ao Estado (a 

administração na posição de usuária direta). 

A primeira, segundo Gustavo BINENBOJM, se trata de: 
Espécie do gênero concessão de serviço público, sendo este 
prestado diretamente ao usuário, sem cobrança de qualquer 
tarifa, e sendo o concessionário remunerado por 
contraprestação pecuniária do Poder Público (em conjunto ou 
não com outras receitas alternativas). Em tal hipótese, a 
Administração Pública é de ser considerada a usuária indireta 
dos serviços, vez que estes são prestados diretamente pela 
concessionária à população. Este seria o caso, por exemplo, de 
um serviço de coleta de lixo, sem cobrança de tarifa dos 
usuários diretos13.  

Por sua vez, Carlos Ari SUNFELD conceitua a concessão 

administrativa de serviços ao Estado como aquela que: 
Tem por objeto os mesmos serviços a que se refere o art. 6º da 
Lei de Licitações, isto é, o oferecimento de utilidades à própria 
Administração, que será havida como usuária indireta dos 
serviços e versará a correspondente remuneração14.  

Marçal JUSTEN FILHO expõe as características, lato sensu, das 

Parcerias Público-Privadas, quais sejam: 

a) O contrato nunca pode ser inferior a R$ 20 milhões; 

b) Período deve ser maior ou igual a 5 anos; 

c) Não pode ter como objeto apenas o fornecimento de mão-de-obra, 

fornecimento ou instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 

d) Os pagamentos pelo Estado só de dão com a execução e 

disponibilização do objeto do contrato pelo particular. 

e) No caso da concessão administrativa, o risco de qualidade é 

atribuído ao particular, sendo que a elevação da qualidade assegurará a este melhor 

resultado econômico15. 

Ademais a lei supracitada, em seu artigo 3º assevera que são 

aplicáveis as concessões administrativas (entre elas a de serviços ao estado) o que 

                                                 
13 BINENBOJM, Gustavo. As Parcerias público-privadas (PPPs) e a constituição. Revista Eletrônica de Direito 
Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 2, 2005. Disponível em: 
<www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 2 de julho de 2007. p. 4 
14 SUNFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas... p. 30. 
15 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo... p. 553-558. 
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dispõe os artigos 21, 23, 25, 27 a 39 da Lei de Concessões (8.987 de 13 de Fevereiro de 

1995) bem como o artigo 31 da Lei 9.074 de 7 de Julho de 1995. 

No mais, a concessão administrativa de serviços ao estado respeita às 

imposições gerais da lei nº. 11.079/2004, no que diz respeito à observação das 

diretrizes16, nos seus contratos, nas cláusulas necessárias ao Contrato de Parceria17, na 

forma de contraprestação18 e garantias ofertadas Administração Pública19, a necessidade 

                                                 
16 Assevera o artigo 4º da Lei 11.079/2004:  
Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: 
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade; 
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução; 
III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades 
exclusivas do Estado; 
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; 
V – transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 
17 Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: 
I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 
(cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 
II – as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, 
fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida, e às obrigações assumidas; 
III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea 
econômica extraordinária; 
IV – as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 
V – os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 
VI – os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, 
quando houver, a forma de acionamento da garantia; 
VII – os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 
VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos 
envolvidos, observados os limites dos §§ 3o e 5o do art. 56 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se 
refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado 
decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado; 
X – a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado, 
no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. 
§ 1o As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, 
quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela Administração Pública, exceto se esta 
publicar, na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, razões 
fundamentadas nesta Lei ou no contrato para a rejeição da atualização. 
§ 2o Os contratos poderão prever adicionalmente: 
I – os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle da sociedade de 
propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do 
parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações 
pecuniárias da Administração Pública; 
III – a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem 
como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parcerias público-privadas. 
18 Art. 6o A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: 
I – ordem bancária; 
II – cessão de créditos não tributários; 
III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 
IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 
V – outros meios admitidos em lei. 
Parágrafo único. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao 
seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. 
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de formação de propósito específico, de que trata o artigo 9º, as disposições específicas 

sobre a forma de licitação nas PPPs20 e as disposições exclusivas da união, cujo 

destaque maior se dá no tocante ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 

(FGP), nos moldes regulados pelos artigos 16 a 21 da lei 11.079 de 30 de dezembro de 

200421. 

Assim sendo, resta claro que na Concessão Administrativa de Serviços 

ao Estado temos um contrato de prestação de serviços, cuja usuária direta é a 

Administração Pública, sendo que o prazo para sua execução deve ser superior a 5 

(cinco) anos e o investimento privado deve ser de no mínimo R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões de reais), sendo que o risco de qualidade é atribuído ao particular e com certas 

garantias advindas da lei 11.079/2004.  

 

 

3. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS AO ESTADO E O 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
 

Diante do até agora exposto se pôde perceber que a Concessão 

Administrativa de Serviços ao Estado tem como princípio fundante a eficiência. 
                                                                                                                                               
19    Art. 8o As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada 
poderão ser garantidas mediante: 
I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III – contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 
VI – outros mecanismos admitidos em lei. 
20 Entre os pontos de maior destaque no tocante a licitação nas PPPs, assevera a doutrina: 
• Obrigatoriedade de realização de consulta (audiência, conforme prefere Juarez Tavares) pública. 
• Possibilidade de inversão das fases. 
• Possibilidade de realização de lances orais. 
• Possibilidade de o julgamento ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas. 
• Possibilidade de previsão de saneamento de falas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de 
caráter formal. 
Por todos: MONTEIRO, Vera. Parcerias público-privadas: Principais aspectos da legislação federal e estadual. 
In:___ WORKSHOP sobre PPP. Universidade corporativa do serviço público – SEFAZ – Salvador BA. Disponível 
em: < www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/Apres_Vera_Monteiro_Sunfeld_Advogados.ppt>. Acesso em 17 de 
julho de 2007.
21 Ao concluir sobre o FGP, expõe Kiyoshi HARADA que o referido fundo: “atenta contra os princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da publicidade (art. 37 da CF), dribla o art. 165, § 9º, II da CF e 
o art. 36 do ADCT; infringe o art. 167, IV da CF; contraria o princípio da quantificação dos créditos orçamentários 
inserto no artigo 167, VII; violenta o princípio da fixação prévia das despesas que está previsto no art. 167, II. 
Ademais, esvazia, em parte, o conteúdo dos arts. 70 e 71 da CF, que cometem ao Congresso Nacional a 
importantíssima missão de fiscalizar e controlar os gastos públicos, ferindo de morte o princípio da legitimidade que 
deve presidir o controle sob o prisma da legalidade e da economicidade na execução orçamentária e financeira”. 
HARADA, Kiyoshi. Parcerias público-privadas. Parecer. Disponível em 
<http://www.haradaadvogados.com.br/?Sessao=Public>. Acesso em 04 de julho de 2007.   

7120



 

Neste sentido assevera Gustavo BINENBOJM que: 
A lógica econômica da concessão administrativa de serviços ao 
Estado prende-se não apenas ao esgotamento da capacidade de 
endividamento e investimento do Estado, mas também à busca 
por um aumento do grau de eficiência na gestão de obras e 
serviços públicos e no dispêndio de recursos oficiais. O prazo 
mais dilargado (entre 5 e 35 anos) é justificado pela 
necessidade de amortização diferida do investimento feito pelo 
parceiro privado, na medida em que os serviços forem sendo 
prestados. Com efeito, só prazos mais longos na prestação de 
serviços podem tornar atrativos os investimentos vultosos 
exigidos do particular. De outro lado, a maior flexibilidade na 
elaboração do projeto (projeto básico e projeto executivo), a 
transferência de parte dos riscos do empreendimento e a 
variabilidade da remuneração conforme os resultados 
alcançados criam incentivos para a execução das tarefas, com 
maior eficiência gerencial, pelos parceiros privados22. 

Resta claro que, a consagração deste modelo de Estado eficienticista o 

leva a chamar a iniciativa privada para sua estrutura, em busca, incansável e 

freneticamente, do grau de eficiência para com seus consumidores-cidadãos (que é a 

terminologia adequada para se vislumbrar o cidadão no atual estágio de Estado, sendo 

cidadão, apenas e tão somente, a pessoa que tem a possibilidade de ser consumidor, de 

estar inserido na lógica do mercado). Chama o particular, pois a crença deste modelo de 

gerenciar a coisa pública assevera que é o particular que dispõe dos meios que 

possibilitam menor custo e maior grau de satisfação ao consumidor-cidadão. 

Tal modelo é um desrespeito a Constituição, que não busca um 

cidadão-consumidor, busca um cidadão pleno, um cidadão que tenha todos os seus 

direitos fundamentais respeitados. 

Neste sentido Emerson GABARDO derruba o ideal da lógica 

eficienticista ao asseverar que: 
O princípio da eficiência é setorial, pois refere-se 
exclusivamente à Administração Pública, mas está diretamente 
ligado ao princípio da eficiência do Estado como vetor geral 
(de caráter ético) do sistema constitucional. Dessa forma, tão 
importante quanto à relação com os demais princípios da 
Administração Pública, que não é só externa, mas intrínseca, é 
a submissão do princípio da eficiência aos princípios 
estruturantes (ou fundamentais) do sistema constitucional, 
entre os quais se destaca o Princípio do Estado Social e 
Democrático de Direito23.  

Ademais, a Carta Política brasileira parece esculpir que antes da 

necessidade de se buscar a eficiência na prestação de serviços públicos deve se primar 
                                                 
22 BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPs) e a constituição... p. 5. 
23 GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 2002. p. 90. 
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pela legalidade (constitucionalidade). A legalidade-constitucionalidade é o iter, o 

caminho pelo qual deve trilhar a administração pública. É a vigência de um modelo de 

administração pública burocrática o consagrado pela Constituição brasileira. 

A administração burocrática deve ser retomada, não se pode dar 

fomento à administração gerencial, que não prima pelo cidadão. A administração 

burocrática é aquela que age pautada em procedimentos, pela sucessão ordenada de atos 

e ações que dão sustentáculo ao objetivo final do administrador. A administração tem o 

dever de ser eficiente, de deixar o povo feliz, ademais à administração deve ser 

previsível, ou seja, pautada pelo princípio da legalidade, que é o percurso necessário à 

administração, devendo não se desvencilhar dos trilhos legais, existindo, em alguns 

casos, opções ao agente público, que pode optar por qual caminho, sempre nos trilhos 

da legalidade, dando-se a essa opção o nome de discricionariedade. A conveniência e a 

oportunidade que pautam a decisão discricionária do administrador são a conveniência e 

a oportunidade da sociedade e não do administrador24. 

Certo é que a administração burocrática, pautada pelo princípio da 

legalidade, garante o regime democrático. As garantias aos servidores públicos, a 

discricionariedade limitada ao administrador e a não entrega do Estado em prol das 

relações mercadológicas que podem criar exclusão social e a volta da primazia pela 

igualdade formal25 consubstanciam e são garantes da democracia.  

Ao se permitir que a racionalidade de uma administração pública 

gerencial adentre no Brasil se percebe, de acordo com Edmundo ARRUDA JUNIOR “a 

título de reformar o estado abrem-se espaços para o reforço de novos feudos -, ou 

melhor, de novos patrimonialismos (interesses privados na esfera pública), presentes 

nos espaços impuros do público, estatal ou não-estatal. A única mediação estatal passa a 

ser o Deus-mercado”26.  

Ademais, a busca desenfreada pela eficiência parece ser insossa, tendo 

em vista que a legalidade (constitucionalidade), de per si, fomenta ações eficientes por 

parte do Estado. Neste viés não se deve criar legislações que busquem a eficiência em 
                                                 
24 Idéias trazidas em consonância com o pensamento de Romeu Felipe BACELLAR FILHO na abertura do 1º Evento 
de Iniciação Científica organizado pelo Curso de Direito da Escola de Direito e Relações Internacionais das 
Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil. 
25 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Da administração pública burocrática à gerencial. A influência de Max 
Weber. In:___ Crítica jurídica. Revista Latinoamericana de política, filosofia y derecho. nº. 24. Curitiba: UniBrasil, 
2005. p. 49. 
26 ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de. Direito e século XXI: conflito e ordem na onda neoliberal pós-moderna. 
Rio de Janeiro: Luam, 1997. p. 82. 
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detrimento da constitucionalidade e seus desdobramentos em especial a moralidade 

administrativa. 

Neste ensejo, qual seja, a de constitucionalidade dos atos 

administrativos é que advém o princípio da moralidade administrativa, que pode ser 

conceituado, nos moldes propostos por Celso Antônio Bandeira de MELLO como o 

dever de: 
A Administração e seus agentes têm de atuar na conformidade 
de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio 
direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a 
invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta 
jurídica na conformidade do art. 37 da Constituição. 
Compreendem-se em seu âmbito, como é evidente, os 
chamados princípios da lealdade e boa-fé (...). Segundo os 
cânones da lealdade e boa-fé, a administração haverá de 
proceder em relação aos administrados com sinceridade e 
lhaneza, sendo-lhe interdito qualquer comportamento 
astucioso, eivado de malícia, produzido de maneira a 
confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por 
parte dos cidadãos27. 

O princípio da moralidade28, por certo, será aplicável em cada caso 

concreto, de modo a possibilitar que a Administração Pública observe os preceitos 

éticos produzidos pela sociedade, não se exaurindo, portanto, em um rol numerus 

clausus. 

Neste mesmo sentido a jurisprudência Supremo Tribunal Federal já 

destacou: 
A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional 
de sua incidência, está necessariamente subordinada à 
observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na 
consagração constitucional do princípio da moralidade 
administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação 
do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma 
pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem 
positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade 
administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder 
estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do 
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 
pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. 
O princípio da moralidade administrativa — enquanto valor 
constitucional revestido de caráter ético-jurídico — condiciona 
a legitimidade e a validade dos atos estatais. A atividade 

                                                 
27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20º ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 
107. 
28 Interessante observação a respeito da moralidade, enquanto princípio faz Maria Sylvia Zanella DI PIETRO: 
“Antiga é a distinção entre Moral e Direito, ambos representados por círculos concêntricos, sendo o maior 
correspondente à moral e, o menor, ao direito. Licitude e honestidade seriam os traços distintivos entre o direito e a 
moral, numa aceitação ampla do brocardo segundo o qual non omne quod licet honestum est (nem tudo o que é legal 
é honesto). DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19º ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 92. 
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estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 
incidência, está necessariamente subordinada à observância de 
parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração 
constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse 
postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, 
confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos 
sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. (ADI 
2.661, Relator: Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2002). 

Ademais, o controle jurisdicional do ato administrativo pelo viés da 

moralidade, já foi consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal, conforme exposto: 
O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – 
ENQUANTO VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO 
DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO – CONDICIONA A 
LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. 
- A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional 
de sua incidência, está necessariamente subordinada à 
observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na 
consagração constitucional do princípio da moralidade 
administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação 
do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma 
pauta de valores éticos sobre os quais se funda a ordem 
positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade 
administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder 
estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do 
Poder Público que transgridam os valores éticos que devem 
pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais. 
(...). (ADI 2.600, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJ 25/10/2002). 

Parece ser este que o caso da concessão administrativa de serviços ao 

estado é típico de desrespeito aos mandamentos constitucionais, ao principio da 

moralidade administrativa e em última análise ao Princípio da Indisponibilidade do 

Interesse Público, que é um dos princípios que fundamentam o regime jurídico 

administrativo.  

Na medida em que, os autores que defendem o ideal das Parcerias 

Público-Privadas asseveram que a concessão administrativa visa desviar dos 

mandamentos impostos pela lei geral de licitações (lei 8.666 de 21 de Junho de 1993), 

percebe-se a desvinculação ao princípio da moralidade, deixando fora do centro de foco.  

Tentando trazer fundamento para a concessão administrativa de 

serviços ao Estado Carlos Ari SUNFELD versa que: 
A concessão administrativa de serviços ao Estado é uma 
espécie do gênero contrato administrativo de serviços ao 
Estado. Esse é gênero que inclui duas espécies: o contrato 
administrativo de serviços, da lei de licitações, cujo objeto se 
restringe ao fornecimento de serviços; e o contrato de 
concessão administrativa de serviços ao Estado, cujo objeto 
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inclui também a realização de investimento privado para criar, 
ampliar ou recuperar a infra-estrutura pública29. 

Entretanto, não parece ser isto o que se verifica. Primeiramente, 

porque no contrato administrativo de prestação de serviços, por inúmeras vezes, o 

parceiro privado tende a arcar com um investimento mínimo inicial para o início da 

empreitada, em especial, tendo em vista a possibilidade de o particular não invocar o 

exceptio non adimplenti contractus (exceção do contrato não cumprido).  

Neste sentido, Gustavo BINENBOJM, assevera: 
O grave risco ensejado pelas concessões administrativas de 
serviços ao Estado é o do seu uso com desvio de finalidade. De 
fato, é possível – ou mesmo previsível – que administradores 
públicos descompromissados com a moralidade administrativa 
venham a pretender usar a disciplina jurídica da Lei das PPPs, 
na modalidade de concessão administrativa de serviços ao 
Estado, para as mesmas situações em que seria exclusivamente 
aplicável a disciplina dos contratos administrativos da Lei de 
Licitações (Lei n° 8.666/93). É de todo inconcebível que 
simples contratos de vigilância, de limpeza, de manutenção de 
equipamentos, ou outros que tais, possam ter prazos de 
vigência de até 35 (trinta e cinco) anos, sem que qualquer 
investimento inicial de vulto o justifique30.  

Torna-se evidente que a concessão administrativa de serviços ao 

Estado será mero contrato administrativo de prestação de serviços31, portanto. Será, 

nada mais, que um contrato administrativo com maiores garantias ao particular. Será, 

isto posto, imoral contratar por esta via, pois se estará beneficiando um particular em 

detrimento dos cidadãos e de outros particulares contratados nos moldes impostos pela 

Lei 8.666/1993. 

Ademais, Juarez FREITAS assevera que: 
Com efeito, o parceiro público deve agir de acordo com 
padrões que não admitem calotes, nem máximas de conduta 
que coloquem em risco os liames alicerçados na boa-fé. O 
reconhecimento autônomo dos deveres de probidade (inclusive 
no Direito Privado - vide, neste caso, o art. 422 do Código 
Civil) representa avanço na marcha do principialismo eficaz, a 

                                                 
29 SUNFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas... p. 31. 
30 Nesses casos, aplicam-se os prazos máximos de um ano, prorrogáveis até o limite de cinco anos, conforme previsto 
no art. 57, caput, II, da Lei n° 8.666/93. BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPs) e a 
constituição... p. 5. 
31 Existe diferença no contrato de prestação de serviços e no contrato de prestação de serviços públicos. Conforme 
Celso Antônio Bandeira de MELLO, “na prestação de serviços públicos, o Estado desempenha atividades materiais 
que, ele, inadmite estarem relegadas à livre iniciativa, assumindo, desta forma, como atividades suas, por considerar 
que é seu dever a prestação destes serviços. No mínimo o estado patrocina estas atividades de modo a satisfazer às 
necessidades sociais. Assim sendo, parece certo o caráter de fundamentalidade, para os cidadãos, da prestação de 
serviços públicos, pois, buscam a concretização de um direito fundamental, ao revés do mero contrato de prestação de 
serviços, que parece visar, muito mais, a organização administrativa”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 
de direito administrativo... p. 629-630. 
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iluminar também as PPPs, intensamente blindadas contra 
práticas desleais32. 

Entretanto, maior obrigação, do agir de modo probo, por parte da 

Administração, se dá em face do cidadão, do administrado, que merece que a 

administração, em suas contratações, haja de modo a resguardar de forma plena o 

interesse público. Neste sentido, ademais, existe a vinculação do princípio da boa-fé33 

objetiva com o da moralidade administrativa, fazendo com que, na relação entre cidadão 

e administração, veracidade, confiança, honestidade e lealdade sejam cânone 

procedimental nos atos por esta realizados perante aquela34. 

Celso Antônio Bandeira de MELLO constata que na concessão 

administrativa (lato sensu):  
O que a Administração teria de pagar para acobertar os 
dispêndios da prestação do serviço, embora devesse uma tarifa, 
não seria tarifa alguma, mas uma remuneração contratual como 
qualquer outra – o que, evidentemente descaracteriza a parceria 
como uma concessão. Deveras, não basta chamar um contrato 
de prestação de serviços como concessão para que ele adquira, 
como em um passe-de-mágica, esta qualidade (...). Assim, 
percebe-se que o que a lei visa, na verdade, por meio 
transversos, não confessados, é a realizar um simples contrato 
de prestação de serviços – e não uma concessão –, segundo um 
regime diferenciado e muito mais vantajoso para o contratado 
que o regime geral dos contratos. Ou seja: quer ensejar aos 
contratantes privados (os parceiros), nas “concessões” 
administrativas tanto como nas patrocinadas, vantagens e 
garantias capazes de atender aos mais venturosos sonhos de 
qualquer contratado35. 

No caso da concessão administrativa de serviços públicos36 não parece 

pairar dúvida sobre a sua devida legalidade e sua necessária utilização quando não 

                                                 
32 FREITAS, Juarez. Parcerias Público-Privadas (PPPs): Características, Regulação e Princípios. In:___ Revista 
interesse público. Belo Horizonte: Fórum, nº. 29, 2005. p. 47. 
33 Sobre a boa-fé no direito administrativo discorre Ana Claudia FINGER: “tem-se que a utilização da boa-fé no 
Direito Público, como elemento para recuperar a crença e a eficácia nas relações entre a Administração Pública e os 
particulares, a ser necessariamente pautada por deveres éticos de retidão, lealdade e autêntica fidúcia mútua, é 
princípio de fundamental importância num Estado Democrático de Direito, eis que se traduz num instrumento 
jurídico que permite a aproximação do agir estatal o mais próximo possível dos ideais de justiça material”. FINGER, 
Ana Claudia. O princípio da boa-fé no direito administrativo. Disponível em: 
<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/2618>. Acesso em 28 de agosto de 2007. 
34 LIMA, Cíntia Zara Messias de. Moralidade administrativa: conceito e controle. In:___ SOUZA JUNIOR, José 
Geraldo de (org). Sociedade democrática, direito público e controle externo. Brasília: Tribunal de Contas da 
União, 2006. p. 72. 
35 MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo... p. 731-732. 
36 Carlos Ari SUNFELD assevera: “a concessão administrativa de serviços públicos é aquela em que, tendo por 
objeto os serviços públicos a que se refere o art. 175 da CF, estes sejam prestados diretamente aos administrados sem 
a cobrança de qualquer tarifa, remunerando-se o concessionário por contraprestação versada em pecúnia pelo 
concedente (em conjunto, ou não, com outras receitas alternativas). Nesse caso, embora os administrados sejam 
beneficiários imediatos das prestações, a Administração Pública será havida como usuária indireta, cabendo a ela os 
direitos e responsabilidades econômicas que, de outro modo, recairiam sobre eles”. SUNFELD, Carlos Ari. Parcerias 
público-privadas... p. 29. 
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restarem outros meios menos onerosos para que a administração preste o serviço 

público de forma adequada. 

Bastante adequado é o exemplo de Paulo MODESTO no tocante à 

referida concessão e como ela pode possibilitar a prestação adequada de serviços 

públicos: 
Figure-se a hipótese de a União Federal pretender a instalação 
de um hospital para atendimento gratuito e especializado a 
portadores de cardiopatias em um Município carente. Não 
dispondo a União de recursos orçamentários para a construção 
e operação de um novo hospital no referido município, nem 
havendo auto-sustentabilidade econômica do projeto, pela 
incerteza da demanda e pelo caráter gratuito do atendimento, 
nem sendo possível a aquisição direta do serviço através de 
hospitais privados, por ausência de prestadores locais, pode-se 
cogitar a utilização do modelo da concessão administrativa, 
remunerando-se o concessionário que assuma a construção e 
operação do novo hospital mediante a previsão contratual de 
um percentual de acréscimo aplicável sobre a tabela geral de 
procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de uma 
estimativa de utilização mínima de procedimentos médicos. 
Em contrapartida aos investimentos e obras exigidos para a 
construção do hospital, para aquisição das instalações e 
manutenção dos serviços, além da remuneração paga a todo 
empreendedor proprietário de hospital credenciado junto ao 
SUS, o Poder Público asseguraria ao concessionário uma 
remuneração estimada (de forma semelhante ao pedágio-
sombra) ou aplicaria sobre a efetiva utilização de usuários um 
percentual adicional sobre a tabela de procedimentos-padrão do 
SUS, com vistas à formação da PPP. O usuário não seria 
onerado com o custo de procedimentos médicos, o Estado não 
precisaria arcar imediatamente com o investimento de 
implantação do serviço e a amortização do capital privado 
investido ocorreria ao longo do tempo, assumindo o parceiro 
privado os riscos econômicos da demanda (maior ou menor 
quantidade de usuários) e outros que lhe sejam assinalados ao 
vínculo que formar com a Administração37. 

Entretanto, no caso da Concessão Administrativa de Serviços ao 

Estado não resta dúvida o quão fere a moralidade administrativa a referida modalidade 

(de concessão) advinda com a lei das parcerias público-privadas. Não passa de um mero 

contrato de prestação de serviços em que o particular terá maiores garantias e regalias, 

onde usufruirá de todos os instrumentos expostos na referida lei (alguns deles inclusive 

inconstitucionais, como é o caso da utilização da arbitragem, da vinculação de receitas e 

do Fundo Garantidor das PPP´s38), sendo que o contrato de prestação de serviços é 

                                                 
37 MODESTO, Paulo. Reforma do estado, formas de prestação de serviços ao público e parcerias público-privadas. 
In: SUNFELD, Carlos Ari. Parcerias público-privadas... p. 482. 
38 Melhor reflexão sobre o tema faz Celso Antônio Bandeira de Mello. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso 
de direito administrativo... p. 740-742. 
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regido pela lei 8.666/1993 (lei de licitações) que assegura de forma plena a supremacia 

do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, pedras de toque do 

regime jurídico administrativo.  

Afastar a aplicabilidade da lei 8.666/1993 é afastar os referidos 

princípios e fazer com que impere a imoralidade no seio da administração. Estará 

vigorando a ausência de boa-fé entre a administração pública e seus administrados-

cidadãos, que necessitam dos serviços públicos e que os mesmos sejam disponibilizados 

de forma racional e menos onerosa39, de modo que todos os interessados e influenciados 

pelo contrato administrativo (administração, particular e cidadão) saíam beneficiados. É 

a imposição do princípio da moralidade administrativa no âmbito de seus contratos. O 

agir probo, de boa-fé e de respeito ao interesse público40 no âmbito dos contratos 

administrativos é a efetivação plena do princípio da moralidade administrativa. 

Diante disto, não resta dúvida que, qualquer cidadão, em sendo 

efetivado o contrato pela via da concessão administrativa de serviços ao Estado, poderá 

atacar a decisão administrativa e a referida contratação, pela via da ação popular41, com 

fundamento no artigo 5º, LXIII, da Carta Constitucional de 1988, tendo em vista que o 

referido negócio jurídico celebrado pela administração pública vem a ferir a moralidade 

administrativa. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Posto isto, a utilização por parte da administração pública da 

concessão administrativa de serviços ao Estado trazida no bojo da lei 11.079 de 30 de 

Dezembro de 2004, que institui normas de cunho geral para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública, está em descompasso 

                                                 
39 A própria lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 (lei de concessões e permissões), traz no seu artigo 6º, § 1º o 
conceito de serviço adequado, sendo aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
40 Sobre o conceito de interesse público ver: JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo... p. 37-47. 
41 A lei nº. 4.717 de 29 de Junho de 1965 regulamenta a ação popular. Segundo Marçal JUSTEN FILHO “a ação 
popular é uma ação constitucional destinada a proteger interesse difuso e objetivo de qualquer cidadão em obter o 
provimento jurisdicional de anulação de ato praticado por agente estatal ou, se privado, beneficiário de recursos 
públicos, lesivo ao patrimônio, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo... p. 790. 
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pleno com o princípio constitucional da moralidade administrativa esculpido no artigo 

37 de nossa Carta Constitucional. 

Nem mesmo a aplicabilidade desta modalidade como ultima ratio do 

sistema de contratação por parte do Poder Público pode ser alicerce fundante da 

legalidade do referido diploma contratual. 

Assim sendo, parece eivado de plena inconstitucionalidade o referido 

instituto, podendo, até mesmo, ser atacado via ação popular, nos moldes impostos pelo 

artigo 5º, LXII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, caso o 

Poder Público busque a utilização deste instrumento. 

7129



 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARRUDA JUNIOR, Edmundo Lima de. Direito e século XXI: conflito e ordem na 
onda neoliberal pós-moderna. Rio de Janeiro: Luam, 1997. 

BERBERI, Marco Antonio Lima. Os princípios na teoria do direito. Rio de Janeiro – 
São Paulo: Renovar, 2003.  

BINENBOJM, Gustavo. As Parcerias Público-Privadas (PPPs) e a Constituição. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador: Instituto de Direito 
Público da Bahia, nº. 2, 2005. Disponível em: <www.direitodoestado.com.br>. Acesso 
em 2 de Julho de 2007.  

COSTA, Éder Dion de Paula. Povo e cidadania no estado democrático de direito. In:___ 
Revista da Faculdade de direito da Universidade Federal do Paraná. Porto Alegre: 
Síntese, v. 36, 2001. 

FINGER, Ana Claudia. O princípio da boa-fé no direito administrativo. Disponível 
em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/2618>. Acesso em 28 de Agosto de 
2007. 

FORTINI, Cristiana; MIGUEL, Frederico Costa. Parcerias público-privadas: aspectos 
relevantes. Revista interesse público. Belo Horizonte: Fórum, nº. 40, 2006.  

FREITAS, JUAREZ. Parcerias Público-Privadas (PPPs): Características, Regulação e 
Princípios. Revista interesse público. Belo Horizonte: Fórum, nº. 29, 2005.  

GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São 
Paulo: Dialética, 2002.  

HARADA, Kiyoshi. Parcerias público-privadas. Parecer. Disponível em 
http://www.haradaadvogados.com.br/?Sessao=Public. Acesso em 04 de Julho de 2007.   

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 

LIMA, Cíntia Zara Messias de. Moralidade administrativa: conceito e controle. In:___ 
SOUZA JUNIOR, José Geraldo de (org). Sociedade democrática, direito público e 
controle externo. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2006. 

MODESTO, Paulo. Reforma do estado, formas de prestação de serviços ao público e 
parcerias público-privadas: demarcando as fronteiras dos conceitos de “serviço 
público”, “serviços de relevância pública” e “serviços de exploração econômica” para as 
parcerias público-privadas. In:___ SUNFELD, Carlos Ari (coord). Parcerias público-
privadas. São Paulo: Malheiros, 2005. 

MONTEIRO, Vera. Parcerias Público-Privadas: Principais aspectos da legislação 
federal e estadual. In:___ WORKSHOP sobre PPP. Universidade corporativa do serviço 
público – SEFAZ – Salvador BA. Disponível em: 
<www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/Apres_Vera_Monteiro_Sunfeld_Advogados.
ppt>. Acesso em 17 de Julho de 2007. 

PEREIRA, Carlos Eduardo de Queiroz. Parcerias público-privadas: novo modelo 
brasileiro de concessão de serviços públicos e novos desafios para o controle. In:___ 

7130



 

SOUZA JUNIOR, José Geraldo de (org). Sociedade democrática, direito público e 
controle externo. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2006. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração pública burocrática à gerencial. 
Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.AdmPublicaBurocraticaAGerencial.p
df>. Acesso em 21 de Agosto de 2007. 

SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Da administração pública burocrática à gerencial. 
A influência de Max Weber. In:___ Crítica jurídica. Revista Latinoamericana de 
política, filosofia y derecho. nº. 24. Curitiba: UniBrasil, 2005. 

STRECK, Lênio Luiz. Teoria da constituição e estado democrático de direito: ainda é 
possível falar em constituição dirigente?. Disponível em: <www.leniostreck.com.br>. 
Acesso em 20 de Outubro de 2005. 

SUNFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias público-privadas. In:___ 
SUNFELD, Carlos Ari (coord). Parcerias público-privadas. São Paulo: Malheiros, 
2005. 

 

7131



ÉTICA, MORAL, CIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 
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“(...) em vez de caminhar em direção à 

uniformidade a evolução da humanidade acentuará 

os contrastes criando o novo e restabelecendo o 

reino da adversidade. Romper hábitos milenares, 

essa é talvez a lição de sabedoria que um dia 

haveremos de aprender das vacas loucas”. 

(LEVI-STRAUSS. Apud. DUPAS, 2006. p. 203) 

 

RESUMO 

No artigo que ora se apresenta tenciona-se enfocar, “en passant”, quatro temáticas 

presentes na sociedade de uma maneira geral, tão complexas quanto contraditórias: a 

ética, a moral, a ciência e os direitos humanos. Outrossim, mesmo que elas sejam 

abordadas objetivando detectar as especificidades dos campos de conhecimento que as 

compõem; tenciona-se demonstrar que eles  só adquirem sentido quando inseridos no 

contexto econômico-sócio-político-cultural, no qual foram engendrados e 

personificados. Vale dizer, não se nega a necessidade da produção de conhecimento em 

cada área específica que compõe as ditas ciências humanas e naturais. No entanto, é 

preciso para compreendê-los em dimensão, utilizar como instrumento de análise daquilo 

que se convencionou denominar interdisciplinaridade; ou seja, horizontalizar a produção 

de conhecimento verticalizada dada a especificidade de cada área que compõe as 

ciências. 
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ABSTRACT 

This article intends to focus, "en passant", four thematics present in the society in a 

general manner, as complicated as contradicting: the human ethics, the morals, the 

science and human rights.  Moreover, even if that they are tackled ex objectifying to 

detect the especifcs qualities of the fields' knowledge that compose them; it intends to 

demonstrate that they only acquire sense when they are inserted in the economic 

sociological politician and cultural context, in which they had been engendered and 

personified That is to say, it doesn't reject the necessity of the production of knowledge 

in each specific area that composes said human and natural sciences. However, it is 

necessary to understand them in dimension, to use as an  instrument of analysis of that 

was stipulated to be called that is in common with other subjects; or rather, to equalize 

the knowledge's production verticalized given to the especifcs qualities of each area that 

composes the sciences.   

 

KEYWORDS 

ETHICS,: MORALS: SCIENCE; HUMAN RIGHTS; KNOWLEDGE'S 

PRODUCTION. 

 

INTRODUÇÃO 

O extrato acima proferido por um dos maiores antropólogos vivos, Claude Levi-

Straus, torna-se alvissareiro porquanto a espécie humana parece ter libertado tudo, ou 

quase tudo do que havia de mal na Caixa de Pandora, deixando para o “final” apenas a 

esperança. Palavra tão emblemática quanto apocalíptica. 

 De forma indelével, suas palavras atingem as bases sobre as quais assentam o 

conhecimento humano, tanto do ponto de vista ético e moral, grosso modo, valores e 

regras de conduta, como do ponto de vista da ciência, visto que a chamada doença das 

vacas loucas encefalopatia espongiforme bovina, demonstra cabalmente que o 

paradigma sobre o qual alicerçou-se por século a biologia foi posto em xeque, além de 

se fazer repensar não só os direitos humanos, mas sobretudo, as relações do homem com 

os seus semelhantes e com as espécies que compõem a natureza. 

 
1. DA ÉTICA E DA MORAL 

 
Existe uma indagação milenar que perpassou o tempo e chegou aos dias coevos: 

o que se pode entender por ética e moral e, se realmente existe uma total diferenciação 
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entre ambos os termos, quer do ponto de vista etimológico, quer do ponto de vista da 

práxis. A idade de tal indagação aponta para a cautela que deve ser tomada, visto que, 

qualquer resposta dada diante dela corre o risco da presunção pois tanto a ética quanto a 

moral são decorrentes de um dado momento histórico em uma dada cultura. Vale dizer, 

estes valores e estas regras de conduta correspondem a dados anseios específicos de 

cada época histórica: Na idade média, o clero e a nobreza cultuavam a fé, o ascetismo e 

os ideais de glória e honra, com eles acreditavam ter acesso ao paraíso; na modernidade 

estas crenças são substituídas por outras, personificadas no lucro das transações 

comerciais. 

Diante do exposto, há que se ter claro que tanto os valores como as normas de 

conduta moldam de alguma forma as ações humanas. Ressalte-se, portanto, que as 

formas de poder engendradas pela história se apropriaram disso em busca, a qualquer 

custo, de legitimar a submissão da maioria à uma minoria, quer em nome das 

realizações, quer em nome dos sistemas políticos, quer em nome do que quer que seja. 

Em outras palavras, os homens nascem, vivem e morrem sob uma cultura de 

legitimação de formas de poder de um dado grupo social sobre outro. Nas sociedades 

greco-romana, onde a escravidão era legitima, o filho de um escravo era criado desde os 

primeiros dias de vida sob o da inevitabilidade de sua posição de submissão; com o 

intuito de jamais pensar em romper com os “modus vivendi”, no qual fora criado. 

Outrossim, o mesmo acontecia com o servo de gleba, ou vilão, no feudalismo, 

porquanto era educado para ser subalterno a uma ordem social ditada e legitimada pela 

religião, que lhe prometia trocar as misérias do tempo mundano pelas maravilhas do 

tempo eteno do paraíso. Igualmente, o mesmo se deu e se dá com o assalariado 

contemporâneo, que busca de um lado, manter um emprego, mesmo que sob condições 

aviltantes, de outro luta, sem cessar por melhores condições de vida. 

Mesmo no mundo coevo, o proletário é condicionado a não contestar o poder do 

capital. (COMPARATO, 2006. p. 27). Não obstante, ser comum ouvir que o proletário é 

coisa do passado. Entretanto, mister se faz, atentar-se para o sentido etimológico da 

palavra: aquele que não tem senão a oferecer àqueles que monopolizam a produção da 

riqueza os filhos, daí proles, como força de trabalho. Os seus corpos são a única 

mercadoria vendável no mercado, sejam eles de crianças ou de mulheres. (EAGLETON, 

2005. p. 71). A globalização ao contrário do que muitos pensam, veio alimentar a 

proliferação das proles da miséria. 
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Entretanto, duas indagações nascem como que naturalmente: qual ou quais 

leitimotivs, alimentam estes paradigmas de valores e de regras de comportamento; qual, 

ou quais razões, levam a rompê-los? 

 Conquanto se corra o perigo dos anacronismos, na medida em que a ética e a 

moral respondem a condicionantes de cada momento histórico, impossíveis de ser 

detectados de maneira segura e inconteste, um deles pode ser discutido. 

 Consoante a hipótese de Nelson Levy em trabalho recente, “(...) a continuidade 

de cada tempo histórico transcorre sob a ilusão da infinitude: cada época resiste à 

mudança enquanto os seus valores fundamentais estiverem sendo avaliados como os 

melhores para o grupo e até para a humanidade”. (2004, p. 57). Todavia, esta mesma 

ilusão da infinitude destes valores e normas, acaba por dar lugar aos desejos de 

mudança, na medida em que são açodados pór descrenças de toda ordem. Se não como 

se explicaria as mudanças aludidas? Conquanto não se processem um total rompimento 

com a ordem anterior: pois a exploração do escravo persiste no servo, e a dele no 

proletário. Mas é certo, outrossim, que um paradigma cultural acaba com o tempo 

entrando em crise e com ela cirando condições para a sua transcendência. 

 

2. DA CIÊNCIA 

 Repetidas vezes é possível se deparar com esta pergunta: se os gregos já 

conheciam o princípio prático da turbina desde Péricles, século VI-V- a.C.. por que a 

sociedade humana teve de esperar mais de 2.000 anos para que fosse inventada a 

máquina de vapor quando da Revolução Industrial, século XVIII? 

 Alguns historiadores atribuem a isso o fato de os gregos não se importarem com 

a tecnologia posto que viviam sob uma cultura cujo trabalho era escravo e, portanto, 

toda forma de ocupação que fizesse uso das mãos e do corpo era vista com desprezo daí 

a palavra banausia, ou seja, aversão ao trabalho manual, algo banal. Contudo, essa 

consideração não se sustenta por si só, pois e necessário contextuá-la no lodo da cultura. 

Em síntese, toda forma de conhecimento, considerado científico, ou não, para ser 

compreendido depende do contexto sócio-cultural do qual faz parte. 

 Durante três séculos, ou um pouco mais, alguns ramos do conhecimento 

científico conheceram a glória, talvez nem tanto por desvendar os enigmas da natureza, 

mas porque passaram a ser os novos inquisidores em nome da razão que substituía 

Deus. Um dos grandes expoentes neste sentido foi o controvertido gênio da física Isaac 
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Newton (século XVIII), nem sempre escrupuloso para com a obtenção de dados que 

viessem corroborar com as suas hipóteses (WHITE, 2003, p. 40. passim). 

 Isaac Newton foi o grande construtor do paradigma da física moderna com a sua 

mecânica e a gravitação; teorias que perpassaram o tempo chegando aos dias de hoje, 

em que pesem suas reduções e seus limites diante da mecânica quântica e da teoria da 

relatividade. (ROSA, 2005. p. 53) 

 Suas pesquisas e teorias, bem como as apropriações por parte do “status quo“ de 

então, acabaram por aprofundar o fosso existente entre as chamadas ciências naturais e 

as humanidades. Neste extrato de autoria de Newton, dá para se ter uma noção da 

dimensão deste o fosso. 

               O mundo natural inteiro, que consiste nos céus e na terra, significa o mundo 
político inteiro que consiste nos tronos e no povo (...) Os céus com o que há 
neles significam os tronos e as dignidades e aqueles que os gozam; a terra com 
o que há nela gente inferior, e as partes mais da terra, chamadas hades ou 
inferno, a mais baixa porção do povo. (NEWTON, Apud. FONTANA, 1998. 
p. 55). 

 
É indiscutível diante deste documento que aqueles que se dedicaram às 

chamadas ciências naturais não se consideravam habitar o mesmo plano daqueles que 

integravam as humanidades. Esta concepção do conhecimento, bem como a sua 

aplicação fizeram escolas, permanecendo até os dias coevos. Contudo, já nem tanto 

como as mesmas pretensões de verdades absolutas como outrora. 

 Hoje, o novo paradigma do conhecimento contesta os saberes sagrados tanto da 

física quanto da matemática; pois nem tudo é tão exato assim: 

 

 (...) o princípio criador reside na matemática, a sua certeza é absoluta, 
enquanto se trata de matemática abstrata, mas diminui na razão direta de sua 
concretização (...) as teses matemáticas não são certas quando relacionadas 
com a realidade e enquanto certos não se relacionam com a realidade. 
(EINSTEIN, apud, LOPES JR. In: GAUER, 2004 p. 158). 

 
 Nos dias que correm as certezas estão sendo substituídas pelas probabilidades, 

porquanto estas deixaram de ser entendidas como mera ignorância do sujeito 

cognoscente. (CASANOVA, 2006. p. 32) 

 Talvez o maior exemplo desta mudança de paradigma: da certeza absoluta das 

ciências naturais para a probabilidade resida no fato de que o dito conhecimento 

científico é relativamente novo na cultura humana, mas já demonstrou um lado, que a 

maioria dos cientistas não esperava ser tão monstruoso quanto a sua apropriação e 
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utilização, a ponto de por em xeque a vida do planeta. O ecocídio instalou-se em nome 

do progresso da ciência.  

 Um dos grandes exemplos neste sentido que demonstra a probabilidade do 

conhecimento do homem e não a certeza absoluta da ciência, no tocante à sua relação 

com a natureza é citado na epígrafe deste artigo: a doença das vacas loucas. 

 Nos anos 80 a sociedade inglesa tomou conhecimento de uma nova e terrível 

doença que assolou o rebanho daquele país. Seu nome científico é encefalopatia 

espongiforme bovina (EEB), que ao contaminar o animal tornava-o totalmente 

descontrolado em seu comportamento, matando-o em seguida. 

 A atitude do governo inglês diante disso, foi assegurar à sociedade que a doença 

não podia ser transmitida para os seres humanos. Contudo, os acontecimentos 

subseqüentes acabaram por desmentir “in totum” os pronunciamentos do governo, visto 

que em 1995 ficou comprovados óbitos de pessoas causadas pela encefalopatia 

espongiforme bovina. 

Deve-se ter claro que os pronunciamentos das autoridades foram feitas com o 

intuito de amenizar os alarmistas sobre os perigos e a dimensão da doença. Todavia, 

aliados a um total desconhecimento da endemia. Há que se ressaltar, outrossim, não só 

por parte das autoridades, obviamente; mas da própria comunidade científica britânica. 

 Destarte, após um período de pesquisas descobriu-se uma das causas da EEB. 

Dado que o gado confinado se alimentava com ração composta por ingredientes de 

origem animal: ossos e carne de ovinos e bovinos infectados, a doença começou 

alastrar-se. 

 De inicio imaginou-se ser um novo tipo de ‘scrapie’, doença que atacava os 

carneiros e já era há muito tempo conhecida pelos cientistas e que até os anos 80 nunca 

havia acontecido óbito humano. Contudo, a comunidade científica constatou que a nova 

doença era diferente da ‘scrapie’, pois ao acometer o ser humano era letal. 

 No entanto, mesmo sendo diferente da ‘scrapie’ havia entre ela e a encefalopatia 

espongiforme bovina (EEB) um elo de ligação, qual seja, diferentemente das demais 

doenças que são causadas e transmitidas por vírus ou bactérias, ambas o são por uma 

proteína chamada príon. 

 A descoberta da príon deu-se por volta do ano de 1983 graças às pesquisas de 

um biólogo chamado Stanley Prusimer. Contudo, por se tratar na verdade de uma 

proteína encontrada no sistema nervoso dos animais, tal descoberta não foi levada à 

sério pela comunidade científica inglesa; na medida em que punha sob suspeita o 
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secular paradigma das ciências biológicas, que assegurava ser as doenças transmitidas 

contraídas e transmitidas por vírus e bactérias. Esquecia a comunidade de cientistas do 

milenar aforismo aristotélico: o conhecimento caminha da luz para as trevas; do 

conhecido para o desconhecido. 

 Descobriu-se, portanto, que se uma quantidade insignificante da príon penetrar, 

via corrente sanguínea, no sistema nervoso do animal, engendrará um processo de 

mutação em todas as proteínas normais como se fosse um efeito dominó, deformando as 

células nervosas que contém a príon, fazendo com que a infecção decorrente dela atinja 

o cérebro do animal infectado fazendo-o parar de funcionar paulatinamente e, por 

conseguinte, causando-lhe a morte. (LEE, 2006. p. 43) 

Até hoje a comunidade científica desconhece a verdadeira dimensão de uma 

epidemia provocada pela doença das vacas loucas entre os humanos, visto que, de um 

lado, nem sempre as medidas de prevenção já adotadas são seguidas quer pelos 

criadores, quer pelos açougueiros; de outro, porquanto também não se sabe do período 

de incubação da doença. 

 O exemplo citado no pequeno extrato por Claude Levi-Straus, permite um link 

entre a ética, a moral e a ciência no que se refere a ingerência do homem sobre a 

natureza. 

 A doença das vacas loucas foi indubitavelmente decorrente da tentativa humana 

de transformar animais herbívoros em carnívoros. Como se a prática do canibalismo 

assaz conhecida pelo homem, que faz uso dela há milênios, fosse normal. 

Comportamento este que, indelevelmente, justifica e personifica as palavras que se 

seguem: 

 
Nada, realmente – nem as grandes feras, nem os micróbios -, poderia ser mais 
terrível para o homem do que uma espécie inteligente, carnívora, cruel capaz de 
compreender e frustrar a inteligência humana e cuja a finalidade fosse 
precisamente a destruição do homem. Essa espécie evidentemente é a nossa. 
(Jean Paul Satre. Apud. SAINT-SERNIN, 1998. p. 140). 

 

 Diante do exemplo dado aflora miríade de indagações sobre a produção do 

conhecimento e a sua utilização. Mas uma pergunta corta como navalha todo o corpo da 

ciência, parafraseando Elias Canetti (1983. p. 317). A ciência e a tecnologia estão a 

serviço de quem? Do homem ou do poder exercido sobre ele de maneira ubíqua pelo 

capital? Inquestionavelmente, a tecnociência e o poder andam juntos. Talvez não exista 

exemplo maior de fundamentalismo. 
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 Há que se repensar, urgentemente, o fato de o saber científico ser o único a 

produzir conhecimento. Mesmo que seja o mais sistematizado, ele necessita dialogar 

com outras formas de saberes. Vale dizer o conhecimento científico é engendrado por 

milhares de outros saberes; por isso também passível de erros colossais. Veja-se dois 

exemplos no tocante à intervenção do homem na realidade vivida. 

 O primeiro deles demonstrou que foi por intermédio da ciência que se tornou 

possível a chegada do homem à Lua em 1969. 

 O segundo, é que todo este conhecimento de nada adiantou para manter a 

biodiversidade. Sabe-se hoje, que a maior parte da biodiversidade é mantida por 

comunidades que desconhecem completamente os meandros da ciência. (SANTOS, 

2007. p. 33). Nada mais corrobora com o que foi dito do que esta passagem 

emblemática proferida em um tom apocalíptico: 

 
 (...) Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas 

irmãs. O urso, o gamo, a grande águia, são nossos irmãos.(...), o corpo do pônei 
e o homem todos pertencem a mesma família. A água brilhante que se escoa nos 
ribeiros e nos rios não é somente água, mas o sangue dos nossos ancestrais. (...) 
O que acontece à terra acontece aos filhos da terra. (...). A terra não pertence ao 
homem. O homem pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas, como o 
sangue, que nos une a todos. O homem criou a teia da vida; nela ele é apenas um 
fio. O que ele faz para a teia, fa-lo para si mesmo. (Cacique Seatte – 1865. 
Apud. FIGUEIREDO, 2002. p. 275). 

 
 Felizmente, conquanto muito recentemente, alguns cientistas e pensadores de 

todos os matizes, atentaram-se, mesmo que de forma incipiente, para a questão do 

ecocídio. 

 Nos anos setenta uma palavra começou a fazer parte do vocabulário que 

permeava o chamado conhecimento científico, especismo. Este termo foi criado em 

Oxford por um grupo de cientistas liderados por Richard Ryder, com o intuito de se 

rediscutir os valores e suas justificativas que determinaram a superioridade do homem, 

ser considerado racional e autoconsciente diante daqueles que são vistos como seres 

irracionais e sencientes, porquanto sentem dor. 

 A luta contra o especismo nascido há milênios, conforme o demonstra esta 

passagem do gênesis: Toda coisa viva será alimentada para ti. (...) Inspirará medo e 

terror em todas as bestas da Terra. (...) Elas serão entregue em tuas mãos. (...) Domina a 

Terra e subjuga-a. (Apud. BURKE: ORNSTEIN, 1998. p. 121), começa a ganhar força 

e adeptos, pondo em xeque os paradigmas milenares que vem sustentando o discurso 

  7139



que procura legitimar a superioridade do homem sobre as demais espécies que 

compõem a natureza. Como atestam os recentes estudos de pensadores renomados 

DIAMOND, 2005, FERNANDEZ – ARMESTO, 2007, GRAY, 2005; SINGER 2002; 

WAAL; 2007. 

 Portanto o binômio racionalismo-irracionalismo é posto em questão, de maneira 

cabal. Os exemplos são inúmeros, mas alguns são indeléveis. 

 O secular aforismo “homo homini lupus”, o homem é lobo do próprio homem, 

criado pelo poeta latino Plauto (254-184 a.C.), imortalizado por Thomas Hobbes, autor 

do clássico em política Leviatã, carece de fundamentos, pois ao que se sabe, o lobo, 

assim como a maioria dos chamados “animais irracionais”, não ataca os membros da 

própria espécie, não pratica genocídio e muito menos colocou em xeque a existência da 

natureza;  pois o ecocídio relatado na teoria de Gaia de James Lovelock, são feitos deste 

ser que se autoproclama racional e autoconsciente; muito embora não se dê conta que é 

um desvio da natureza, inteiramente acidental, e que ela é completamente indiferente à 

sua cultura. (GRAY, 2005. p. 47). 

 É no mínimo curioso salientar que a busca ideológica de sedimentar a pretensa 

superioridade do “racional” sobre o irracional, não conhece limites atingindo todos os 

planos da cultura produzida pelo homem, quer para justificar a escravidão animal como 

força matriz de tração; quer para atacar membros da própria espécie detentores de um 

poder maior. Haja vista, o expediente milenar das fábulas nascidas no Ocidente, ao que 

se sabe, na Grécia no século VI a.C., cujo o grande expoente foi Esopo, praticada, 

outrossim, em Roma por Pedro (século I d.C.), chegando ao ápice no neoclassicismo 

com La Fontaine. (1621-1695). 

 Dentre elas, talvez a mais conhecida seja a do lobo e o cordeiro. É 

impressionante a capacidade humana de transformar aquilo que não conhece, mas lhe 

interessa, no bem e no mal. 

 Assim, o lobo ao personificar a maldade, criada, indubitavelmente, pelo homem, 

e transferida para o animal, transforma-se em um monstro; conquanto se saiba que está 

extinto em várias regiões do planeta e correndo o risco de extinção em vários outros; na 

medida em que ousou enfrentar a racionalidade, não se deixando, facilmente, ser 

domesticado. Enquanto o cordeiro representa o bem, pois é considerado um ser dócil e 

facilmente domesticado, para servir ao homem como fonte de calor e alimento. Nem 

sempre apenas isso como ficou demonstrado com a doença das vacas loucas. 
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 Entretanto, o especismo não se circunscreve apenas ao universo dos seres 

sencientes e irracionais, pois ele estende-se, também ao mundo racional e auto-

consciente, transmitido com outras denominações: sexismo e racismo. E sobre isso que 

irá tratar terceira e última parte deste artigo, os direitos humanos: 

 
3. DOS DIREITOS HUMANOS 

 
a) sexismo 

         Dentre todos os animais não havia nenhum que pudesse ser para Adão um 
interlocutor adequado. Então Deus cria Eva a partir do lado de Adão. Comumente 
se fala de forma errônea que Deus criou Eva da costela de Adão. Em hebraico se 
usa a palavra zela que significa propriamente lado e não costela. É uma metáfora 
para significar que Eva foi tirada não da cabeça de Adão, para ser sua senhora. 
Nem dos pés para ser sua escrava. Mas de seu lado, do lado do coração, para ser 
sua companheira. (Apud. BOFF, 1998. p. 39-40). 

 
 Inquestionavelmente, se se permanecer restrito às palavras deste extrato bíblico, 

elas, aparentemente, concedem à mulher o mesmo plano ocupado pelo homem. 

Todavia, quando se depara com o décimo mandamento do decálogo, nota-se um 

paradoxo sem paralelos: “Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem 

o seu campo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença”. 

(Apud. DURAND, s/d. p. 222) 

 Depreende-se do décimo mandamento, sem grandes ilações que a mulher 

tornava-se um dos bens que compunham a propriedade do homem, em total contraste 

com o Gênesis. 

 Claro está que a vertente sexista do especismo não pode ser restrita apenas aos 

devaneios teológicos, pois ela, quer se queira ou não permeou e permeia, a cultura 

humana como um todo. Veja-se as observações que se seguem. 

A primeira delas, talvez uma das mais emblemáticas que se conhece é que as 

raízes dos nomes, em termos de gênero humano, sobretudo nas línguas ocidentais, 

prepondera o gênero masculino: anthiropos, homo, l’homme, el hombre, l’ uomo, 

chevoleck, der mesch, man, homem. (TARNAS, 1999. p. 468) 

 O mesmo ocorrendo, outrossim, com os considerados grandes expoentes da 

cultura ocidental: Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Lutero, Copérnico, 

Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Darullon, Marx, Nietzsche, Freud, dentre outros. 

Parece que a espécie é hermafrodita. 

 Uma outra, refere-se à posição da mulher em uma cultura que serviu de gênese 

para a sociedade ocidental; isto é, a grega. Os considerados pais da democracia assim se 
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posicionaram diante do nascimento de uma filha, nas palavras do poeta Posidipo (século 

III a.C.): “Todos, mesmo os pobres, criam um filho varão; uma filha, mesmo que sejam 

ricos, expõem-na”. (Apud. VERNANT, 1994.p. 78). 

 Exposição significava que a menina recém-nascida era abandonada dentro de 

uma espécie de vaso à beira de uma estrada; a qual se não fosse morta ou devorada por 

algum animal, acabara sendo recolhida por traficantes de escravos, que, muito embora 

fosse proibido por lei, a criava para se tornar prostituta. 

 Não foram apenas os gregos que expunham crianças, sobretudo as meninas. Os 

romanos também o faziam, comumente. Quando do nascimento de uma criança, 

competia ao pai aceitá-la ou rejeitá-la. Havia todo um ritual a ser cumprido. O rebento, 

menino ou menina, era colocado no chão para que o pai o pegasse e o erigisse em 

direção dos presentes. Caso não o fizesse, ele o estava rejeitando por qualquer motivo. 

Então a criança era levada para ser exposta em um monturo público e teria a mesma 

sorte que a criança grega. Certamente, a maioria pertencia ao gênero feminino; pois a 

posição da mulher em Roma em nada diferia daquela da mulher grega. Outrossim, o pai 

romano tinha direito de vida e de morte sobre os filhos bem como poderia vendê-los: I- 

Que seja morta, segundo a Lei das XII Tábuas, a criança monstruosa; II- Se o pai 

vendeu por três vezes o seu filho, que seja libertado do pai”. (Apud. LERIAS, 2005. 

Apêndices). 

 Na cultura oriental a posição da mulher não era diferente, pois se equiparava ao 

Ocidente e, as vezes, era muito pior. No contexto social indiano o pai deveria ter um 

filho varão; se por alguma razão isso não viesse a ocorrer tendo ele apenas filhas, era 

motivo de vergonha e discriminação. Entretanto, este problema era resolvido de acordo 

com as leis compiladas no Código de Manu (século II a.C.): “Art. 542. Aquele que não 

tem filho macho pode encarregar sua filha de maneira seguinte de criar um filho 

dizendo: que o filho macho que ela puser no mundo seja meu e cumpra em minha honra 

e cerimônia fúnebre”. (LÉRIAS, op.cit). Este filho tornava-se o primogênito, portanto 

irmão da mãe e passava a ser responsável pela divisão da herança quando da morte do 

avô. 

 Mas este expediente que choca até os dias de hoje a cultura Ocidental, não é o 

único e está longe de ser o mais horripilante, quando se analisa a prática do Sati, 

também na Índia. O Sati se processava quando da morte do marido, vale dizer, quando 

isso ocorria, a mulher era obrigada a imolar-se com ele: se fosse enterrado ela o seria 

também viva; se fosse cremado o mesmo acontecia. Este ritual foi proibido pelos 
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ingleses em 1829, mas continua ainda em algumas regiões deste país. (COMPARATO, 

2006. p. 22). 

 Na China a sorte das mulheres não era diferente, pois era comum as mulheres 

camponesas chinesas não terem nome. A mãe de Mão Tse-tung não tinha nome e era 

conhecida apenas como a sétima irmã Wen, porquanto era a sétima filha do clã Wen. 

Além de sofrer a tortura para possuir os chamados “lírios dourados de três polegadas; 

isto e, os seus pés haviam sido comprimidos e amarrados desde crianças (HALLIDAY, 

CHANG, 2006. p. 20). 

  O mesmo ocorria no mundo islâmico com a utilização do véu e da burca dos 

talibãs, além da monstruosidade de excisão ao estirpar o clitóris da mesma. Há uma 

passagem no corão, no versículo 233, intitulado A Vaca, que estabelece que as 

“mulheres são vossos campos, penetraios, então, à vontade” (Apud. BURUMA; 

MARGALIT, 2006. p. 131) como se fosse uma permissão aos maridos que fizessem 

com as suas mulheres o que bem quisessem sexualmente. 

 É sabido que o direito das mulheres no Ocidente foi consubstanciado com a 

Revolução Francesa, século XVIII (26/08/1789). O que não quer dizer: posto em prática 

de fato, pois está infinitamente longe disso, mesmo porque os seus artigos só se referem 

aos homens e nunca às mulheres. 

 Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela 

Assembléia-Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, conquanto em seu 

artigo primeiro esteja escrito: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos” (...), ele enseja uma pergunta, todos somos livres e iguais sob o 

ponto de vista de quem? A mesma indagação irá surgir em seu artigo 2º cada um pode 

se prevalecer de todos os direitos e de todas as liberdades (...) se nenhuma distinção de 

raça, cor, sexo, língua, religião... (...)  (Apud. BRANDÃO, 2001. p 97 passim), sob a 

ótica de quem? 

 Os exemplos e críticas podem ser citados ‘ad nauseum’, porquanto a distância 

entre o discurso e a realidade é abissal. Veja-se senão. 

 As mulheres francesas começam a votar nos anos quarenta, depois das 

brasileiras que conseguem obter este direito com a constituinte de 1933. Enquanto na 

Suíça, país considerado mais avançado politicamente, apenas no ano de 1970, e até a 

pouco tempo, havia um Cantão no qual as mulheres não votavam, ainda. 

 Destarte, é bastante recente na história ocidental a ascensão da mulher enquanto 

realmente indivíduo sujeito. Pode-se dizer que isso começou em finais dos anos de 1960 
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com os movimentos feministas. Contudo, há que se ressaltar que neste movimento 

atinge apenas algumas democracias do Ocidente e, com restrições, haja vista no tocante 

aos empregos e salários. 

 No entanto, ainda no século XXI, a transformação da mulher em indivíduo 

sujeito é bastante lenta e difere de cultura para cultura, mesmo no Ocidente, mas em que 

pesem os avanços e recuos, conquistas há. Quiçá uma das maiores delas é a de decidir 

livremente ter ou não ter filhos, ou seja, terei filho, se eu quiser e quando quiser. Até 

muito pouco tempo o homem fazia o filho e ao qual ela dava o filho. Portanto, é na luta 

pela reivindicação de uma sexualidade independente das funções reprodutoras e de 

maternidade que as mulheres avançam ganhando espaço no mundo masculino. 

(TOURAINE. Op. Cit. P. 217). 

 Outrossim, há uma outra frente que a mulher no Ocidente tem se destacado no 

tocante à luta diante da imagem construída pela publicidade midiática, que procura 

transformá-la em uma mercadoria de consumo, o mito da sexy-simbol; outro expediente 

utilizado por aqueles que consideram ainda ser a sociedade humana propriedade da 

macho. 

 b) O racismo 

 Outra face produzida pela metamorfose do especismo estão outras formas de 

discriminação; isso quer em nome da prática de eugenia germânica com o mito da raça 

pura; quer também em nome de uma eugenia seletiva em busca de marginalizar 

socialmente as minorias, gays, lésbicas, indígenas, grupos étnicos etc; quer também em 

nome de uma eugenia seletiva biológica em busca de coibir a transmissão hereditária 

daqueles considerados anormais, o que ocorreu nos E.U..A., nos anos de 1920, ocasião 

em mais de 60 mil indivíduos foram esterilizados compulsoriamente por apresentarem 

sintomas de insanidade ou retardo mental. (OUTHWAITE, BOTTOMORE, 1996, p. 

289). 

 Dada a dimensão e complexidade temática o enfoque desta parte do artigo irá se 

restringir à questão específica do racismo em especial no Brasil, diante do desrespeito 

de parte da sociedade e de parte das autoridades que a compõe, no que tange a omissão 

por parte delas dos direitos humanos já consagrados, pelo menos do ponto de vista dos 

discursos. 

 Quando se busca as raízes históricas do racismo notamos serem elas 

consideradas de matiz religiosa, mais especificamente de cunho teológico hebraico 

cristão. 
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 Sabe-se que a partir da sedentarização, paulatina dos agrupamentos humanos 

com a Revolução Agrícola, grosso modo, por volta do décimo milênio antes de cristo, 

alguns deles começaram a se especializar no plantio de determinados gêneros 

alimentícios: trigo, cevada, aveia, grão-de-bico, cana-de-açúcar, dentre outros. Surgindo 

daí a premência por força matriz para fazer mover os instrumentos agrícolas de então. 

Para tanto, animais foram domesticados eqüinos, bovinos, muares, etc. Mas nos lugares 

em que estes animais não existiam o expediente utilizado foi a substituição deles por 

seres humanos. Pode-se afirmar em rápidas palavras que Revolução Agrícola e 

escravidão são sinônimos. 

 Fizeram uso dela as grandes “civilizações” da antiguidade como a sumeriano, a 

egípcia, a babilônica, a grega, a romana, dentre outras. 

 Entretanto, os gregos foram, ao que se sabe, os precursores no sentido de 

justificar a existência de homens livres e escravos, aos quais denominavam aschalóis, 

ou seja, aqueles que não tinham tempo livre. Para eles, a maior responsável pela 

existência de homens livres (cidadãos) e de escravos (bárbaros) era a natureza, pois ela 

havia criado o cidadão para pensar e o bárbaro para trabalhar. Disso decorreu a aversão 

do grego pelo trabalho manual, mecânico, dando nome de banausia a esta prática, isto é, 

ocupação banal. Conquanto, os gregos atribuíssem a existência da escravidão a um 

capricho da natureza, eles não eram racistas, no sentido que conhecemos hoje. Ao se 

referirem aos africanos eles utilizavam do termo etíope, aquele que tem pele escura. 

 Os romanos também utilizavam em larga escala da mão-de-obra escrava, 

sobretudo, por intermédio da guerra. Para eles o que justifica a escravidão residia no 

fato da lei  facultar-lhes a propriedade de um homem sobre outro homem. É interessante 

observar que entre os romanos havia os vicarius, ou seja, escravo proprietário de 

escravo. 

 O que se quer demonstrar aqui é que escravidão não significava cor de pele, pois 

a própria palavra inglesa para escravo, “slaves”, quer dizer eslavos, pois o grande 

problema causador da morte de milhões de seres humanos, surge a partir do momento 

em que a escravidão humana passa a ser sinônimo de cor, ou seja, a cor negra africana. 

É assaz sabido que os grupos étnicos africanos praticavam a escravidão da mesma 

forma que os demais povos, conforme os citados. Todavia, quais as razões que levaram 

a escravidão africana a tornar-se, infelizmente, a chaga do racismo? 

 O racismo personificado na cor da pele tem a sua gênese atribuída ao 

pensamento hebraico-cristão, conforme pode-se inferir da passagem que se segue: 
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 Especulação rabínicas iniciadas no século VI d.C. procuraram explicar por que 
alguns dos descendentes de cão adquiriram uma pele negra sugerindo outra 
maldição anterior, mas sem ligá-los explicitamente a escravidão. Assim no 
Talmuld babilônico (...) há uma história sobre como cão atingido na pele porque 
como o corvo e o cão copulara na Arca violando assim a determinação de 
abstinência feita por Noé, esta história poderia ligar cão e sua desistência à cor 
da pele, mas podem ser feitas outras interpretações e a história não menciona a 
escravidão. O Talmude de Jerusalém contém considerações sobre o fato de que 
cão, saiu da Arca, estará da cor do carvão e o... Rabbah diz que a semente de cão 
ficou escura. (Apud. BLACKBURN, 2003. p. 89) 

 
 O extrato não afirma categoricamente existir uma ligação direta entre cor de pele 

negra e a escravidão, mas sub-repticiamente permite ilações neste sentido. 

 Já os cristãos latinos equiparavam frequentemente a cor negra com o diabo, ao 

pecado e à licenciosidade sexual, e procuraram demonstrar que o calor dos trópicos 

degrada seus habitantes. (BLACKBURN,op.cit. p. 91) 

 Evidentemente que as considerações feitas não são suficientes para afirmar que o 

discurso fundador do racismo é só de origem teológica hebraico-cristã, mesmo porque 

foram inúmeros os fatores que engendraram a escravidão moderna, de acordo com o 

estudo de autores já consagrados pela historiografia. (BOXER, 1969, COOPE, HOLT, 

SCOTT, 2005, WILLIAMS, 1975), dentre outros. Sabe-se que a escravidão moderna 

africana serviu de locomotiva para a acumulação capitalista européia e com ela a 

Revolução Industrial. 

 Criou-se justificativas de toda ordem para manter o africano sob o acicate do 

escravismo. Uma delas de origem teológica dizia que os indivíduos provenientes da 

África não tinham alma. Outra, de cunho biológico era a inferioridade racial do africano 

diante dos brancos. Dentre outras, a teoria do clima chama a atenção, isto porque, 

segundo ela, a escravidão, a poligamia e o despotismo, resultam a apatia geral dos 

habitantes de climas quentes, pois o calor provocava o relaxamento das fibras nervosas. 

 Todas essas justificativas, muitas buscando escorarem-se no cientificismo, a 

exemplo de Jorge Luis Leclerc Buffon (1707-1788) que afirmava em sua História 

Natural, que os efeitos do cruzamento entre cavalo e asno, dava origem ao mulo, 

incapaz de se reproduzir, assim sendo, a palavra mulato é derivada de mulo e, a 

miscigenação do branco com o negro, raças puras, segundo ele, geraria igualmente um 

indivíduo hibrido, portanto estéril, iam construindo, paulatinamente, o discurso racista. 

(VENTURA, op. cit. p.57) 
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 Existia e ainda existe uma visão mítico-ideológica que os portugueses não eram 

racistas, porquanto miscigenavam-se mais facilmente que os outros europeus. A 

passagem que se segue desconstrói cabalmente este discurso: 

 Não faltam eminentes autoridades contemporâneas que afirmam que os 
Portugueses (sic) nunca tiveram quaisquer preconceitos raciais (...). O que essas 
autoridades não explicaram e a razão pela qual, nesse caso os portugueses, 
durante séculos puseram uma tal tônica no conceito de limpeza ou pureza de 
sangue, não apenas de um ponto de vista classista mas também de um ponto de 
vista racial, nem a razão por que expressões raças infectas se encontram com 
tanta freqüência em documentos oficiais e na correspondência privada até o 
último quartel do século XVIII. (BOXER, op.cit. p. 279) 

 
 São incontáveis os exemplos, mas um deles é emblemático e sugere reflexões 

porque partiu do considerado primeiro historiador brasileiro, Francisco Adolfo 

Varnhagen (1816-78), também conhecido por Heródoto brasileiro, autor de “A História 

Geral do Brasil”. Além de ser um grande defensor da Dinastia dos Braganças, 

Varnhagen foi um dos criadores da teoria do branqueamento, vale dizer que o grande 

problema sócio-econômico-cultural advinha da miscigenação da tríade: branco, índio e 

negro, sendo que a saída para isso era uma questão de tempo, pois a cor branca iria 

acabar sendo preponderante diante das demais (REIS, 1999, p. 23 et passim). 

 Outro que corrobora com o exposto ocorreu quando da permanência no Brasil da 

Família Real Portuguesa (1808 – 1821). Ao se compor as tropas e milícias da Capitania 

do Rio Grande do Sul, por ordem do Príncipe Regente D. João, assim ficou 

determinado: “todos os milicianos serão tirados da classe dos brancos, e serão reputados 

como tais aqueles cujos bisavós não tiverem sido pretos, e cujos pais tenham nascido 

livres”. (ALVES, 2005. p. 83) 

 É no mínimo instigante observar, que após a emancipação política do Brasil, 

nossas elites deixaram de se referir à teoria do branqueamento, quiçá por que a maioria 

que a compõe tem no sangue a miscigenação com os afros. 

 Todavia, isso não quer dizer que não haja racismo no Brasil destoando por 

completo da tese da Democracia Racial de Gilberto Freyre. 

 Conquanto Freyre tenha trazido incomensuráveis contribuições para com a 

cultura brasileira, como atestam: Casa-grande e Senzala (1933), Sobrados e Mucambos 

(1936), Ordem e progresso (1959), somando às quais o rompimento no plano teórico do 

paradigma racista de matiz biológica, graças aos ensinamentos que ela adquiriu de 

Franz Boas, para o de teor cultural, ou seja, os indígenas e africanos não eram inferiores 

biologicamente, mas sim marginalizados culturalmente por não poderem ter acesso à 
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educação destinada aos brancos, tudo isso não consegue explicar a exclusão da grande 

maioria dos miscigenados em todos os planos. 

 Alguns dados recentes sobre os desrespeitos aos direitos humanos e 

constitucionais são alarmantes, porquanto a desigualdade tem natureza racial: 

 O analfabetismo em 1997 era de 9% entre os brancos e de 22% entre negros e 
pardos, os  brancos tinham 6,3 anos de escolaridade, os negros e pardos 4,3, 
entre os brancos, 33,6% ganhavam até um salário mínimo, entre os negros, 58% 
estavam nesta situação e 61,5% entre os pardos. A renda média dos brancos era 
de 4,9 salários mínimos, a dos negros, 2,4, e a dos pardos, 2,2. (CARVALHO, 
2001. P. 208). 

 
 Em que pese o fato destes dados terem sido coletados há uma década, em que 

pesem as políticas assistencialistas de governos passados e presentes, sabe-se que muito 

pouca coisa mudou no Brasil no tocante à exclusão, haja vista os noticiários que 

permeiam a mídia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O principal escopo do presente artigo foi tentar demonstrar a necessidade de 

inter-relação entre ética, moral, ciência e direitos humanos em um sentido 

interdisciplinar e multidisciplinar, sem omitir o campo vertical do conhecimento que dá 

especificidade a cada uma destas palavras, conquanto sejam por excelência 

polissêmicas. Necessário se faz, portanto, quando se busca a compreensão e a dimensão 

que congregam cada um destes termos acrescentar um outro, horizontalização. 

Horizontalização da especificidade de cada área do conhecimento, buscando com isto 

contextualizar as ações humanas em um imenso complexo que convencionou-se 

denominar natureza em seu sentido mais amplo. Diante do efeito estufa, do ecocídio, da 

violência das mutações climatológicas é chegado o momento de os seres humanos 

repensarem “in totum” o que pensam que sabem. 

 Em uma primeira instância discutiu-se a ética e a moral, suas aproximações e 

distanciamentos em que pese a sinonímia histórico-cultural destas palavras de 

etimologia grega e romana. Ressaltou-se que cada momento histórico engendra os seus 

valores e suas regras de conduta, transformando-os em paradigmas que se pretendem 

eternos. Mas que ao passar do tempo vão sendo substituídos por outros valores e regras 

de conduta, que também buscam a eternidade. Sabe-se que nenhum paradigma consegue 

substituir totalmente aquele a que veio substituir. Nos dias coevos convivem valores e 

condutas milenares com outros que nascem sem se conseguir compreendê-las de 
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maneira plausível. A escravidão humana em suas novas formas, campeia a mídia em 

todo mundo; a violência contra a mulher também. Os genocídios não são coisas do 

passado. E, no entanto nunca se discutiu tanto o sentido da ética e da moral. 

 Num segundo momento objetivou-se debater o impacto do conhecimento sobre a 

realidade vivida, tanto a social como aquela que compreende a natureza. 

 Ipso facto, esta interferência do homem por intermédio da ciência, da tecnologia 

e de todas as formas convencionadas científicas, acabou gerando conseqüências 

negativas tanto para o homem, quanto para a natureza, da qual ele tanto depende. Isto 

porque, aquilo que se convencionou chamar ciência, acabou por desprezar, ou mesmo 

omitir, práticas de conhecimentos milenares, muito anteriores à febre tecnológica com 

todas as suas pretensões de verdades absolutas, mas que ainda conseguem preservar o 

meio ambiente, represando de alguma forma o ecocídio. Edgar Morin disse certa feita 

que o “conhecimento humanístico” nem sempre conseguia dar respostas a todos os 

problemas que se lhe apresentaram; diferentemente do conhecimento técnico-científico 

que, no mais das vezes, consegue, mas não sabe o que fazer com as respostas. A 

interferência humana na natureza o comparava haja vista a doença das vacas loucas. 

 O especismo cultuado milenarmente pelo homem tem que ser revisto, mesmo 

porque, quer se queira ou não ele é antes de mais nada um animal e, ao que tudo indica, 

desviante da natureza. Parafraseando John Gray o homem tem de deixar de lado os seus 

erros cometidos em relação à natureza e aceitar que a sua existência enquanto espécie é 

um acidente. 

 Por fim analisou-se, em grandes linhas o sexismo e o racismo, como decorrentes 

do especismo na medida em que as atitudes adotadas pelo homem diante dos animais 

ditos irracionais, nada diferem daqueles em relação ao gênero que lhe completa e torna 

possível a sua reprodução e àqueles considerados diferentes por ele. 

 O sexismo, isto é, a tentativa de submeter a mulher ao total controle exercido 

pelo homem em todos os sentidos, fez da lustona do gênero feminino, com raríssimas 

exceções, em verdadeiro circo dos horrores. Grande parte das culturas antigas 

transformou as mulheres em simples instrumentos falantes; sem desejos, vontades ou 

direitos. 

 Como ficou demonstrado, uma das principais referências da cultura ocidental, a 

grega, tratava a mulher da mesma forma que tratava o escravo, pois, como se sabe, a 

mulher entre os gregos não era considerada cidadã era comum a prática de atima em 

relação a ela, ou seja, a perda do direito de aparecer em público. 
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 Não foi diferente na cultura romana e, muito menos, no medievo, período em 

que os próprios maridos entregavam as mulheres à Inquisição, acusando-as de bruxaria, 

porque sentiam orgasmo. 

 Registrou-se, outrossim, que muito embora os direitos das mulheres tenham 

surgidos com a declaração dos direitos humanos da Revolução Francesa, estes 

permaneceram no plano do discurso. E quando se analisa da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, proclamada pela ONU em 1948, em nenhum de seus artigos 

aparece a palavra mulher. 

 Portanto, em que pese o fato de a mulher ocidental não ter sofrido os horrores do 

Sati, da Índia; de não poder ter sequer um nome e ser obrigada ao enfaixamento dos pés 

na China; de ser obrigada à excisão no mundo árabe; isto não quer dizer de forma 

alguma que ela não foi e é discriminada, a começar pela exploração sexual, bem como, 

pelo padrão eugênico imposto pela indústria da beleza, causando bulimias e anorexias, 

chegando mesmo àquelas que contraem estas doenças, terem problemas de ordem 

psíquica ou chegando mesmo à morte. 

 O racismo, outra derivação do especismo pode ser considerado um dos maiores 

males que assolam a sociedade coeva. Procurou-se demonstrar que ele não deve ser 

vinculado apenas à escravidão, na medida em que esta é muito anterior a ele. Discorreu-

se sobre as raízes desta e sua prática nas civilizações antigas, ficando claro que nelas 

não havia a discriminação decorrente da cor da pele e sua ligação, segundo estudos 

renomados, à teologia hebraico-cristã. 

 Entretanto, foi com a escravidão moderna assentada nas etnias africanas que o 

racismo tornou a forma que se conhece hoje; período em que teologia e ciência aliaram-

se para tentar dar sustentação à superioridade do homem branco e com ela a busca, a 

qualquer preço, de justificar todos os tipos de discriminação e atrocidades contra os 

indivíduos afros, negando-lhes as conquistas mais elementares dos direitos humanos. 

 Discutiu-se sobre o racismo no Brasil e os expedientes utilizados com o intuito 

de tentar amenizá-lo, pelo menos no plano do discurso, pois a realidade registrada pelas 

pesquisas recentes ressalta o nível de discriminação racial que permeia a sociedade 

brasileira, a exemplo da porcentagem de acesso dos indivíduos de origem afro, muito 

menor do que a dos brancos no que se refere à educação e ao trabalho. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a inter-relação entre a teoria dos direitos 

humanos e a jurisdição penal internacional, tendo por pressuposto a análise de seus 

fundamentos históricos e filosóficos. Em um primeiro momento, proceder-se-á ao 

estudo da fundamentação dos direitos humanos, abordando a discussão entre o 

universalismo e o particularismo. Em um segundo momento, passa-se ao estudo do 

desenvolvimento da concepção de uma jurisdição penal internacional dentro da teoria 

dos direitos humanos e da ONU. Em terceiro lugar, apresentam-se os fatos que 

transcorreram durante a Conferência de Roma que deu origem ao Tribunal Penal 

Internacional. Em seguida, realiza-se uma breve abordagem do Estatuto de Roma que 

lançou as bases de uma Jurisdição Penal Internacional. Por fim, conclui-se que a 

edificação de uma jurisdição penal internacional significa mais um passo no sentido de 

reforçar e promover a defesa dos direitos humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to discourse about the relation between the theory of 

human rights and the international criminal court, having as presupposition the analysis 

of their historical and philosophical foundations. At first, there will be a study of the 

recital of human rights, approaching the discussion between the universalism and the 
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particularism. Secondly, it will happen the study of the development of the conception 

of an international criminal court inside of the theory of human rights and of UN. In 

third place, we will present the facts that elapsed during the Conference of Rome that 

created the International Penal Tribunal. Afterwards, it will take place a short approach 

of the Statute of Rome that threw the bases of an International Criminal Court. Finally, 

the conclusion will be that the construction of an international criminal court means one 

more step in the sense of to reinforce and to promote the defense of human rights. 

 

KEYWORDS 

HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL CRIMINAL COURT; UNIVERSALISM; 

PARTICULARISM. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

É a partir da década de 90 que o discurso sobre os direitos humanos entra, de 

forma definitiva, na agenda política e social dos Estados. Temas como a valorização e a 

proteção de minorias, direitos dos presos, proteção dos refugiados, conflitos étnicos, 

dentre outros, passam a constituir a preocupação primeira dos lideres mundiais na 

formulação de suas políticas internas e de seus processos decisórios. Ocorre nesse 

período, a multiplicação dos instrumentos internacionais de proteção que vão contar 

com ampla adesão dos Estados soberanos, mesmo aqueles, que se declaram, 

abertamente, não democráticos. 

Nesse contexto, e após as maciças violações aos direitos humanos ocorridas no 

início dos anos 90, na ex-Iugoslávia e em Ruanda, pelo qual ressurgiram as hostilidades 

contra as minorias étnicas que, de certa maneira, permaneceram latentes durante os anos 

de guerra fria, a comunidade das nações retoma o debate em torno da criação e do 

estabelecimento de uma jurisdição penal internacional. A ONU figura nesse cenário 

como a grande articuladora e assume o papel de mediar os interesses divergentes, 

promovendo uma política conciliatória que tem no respeito e na cordialidade suas armas 

principais. 

Assim, a proposta deste trabalho é analisar as imbricações entre a teoria dos 

direitos humanos e a jurisdição penal internacional, ressaltando o papel da ONU nessa 
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relação. Questiona-se ainda, em que medida, o surgimento de uma jurisdição penal 

internacional contribui para efetivamente promover e proteger os direitos humanos. 

 

 

2 SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: O 

UNIVERSALISMO E AS PERSPECTIVAS DO PARTICULARISMO 

 

 

Ao se tratar da teoria dos direitos humanos, duas formas de análise se 

apresentam. A primeira que cuida de uma teoria jurídica dos direitos humanos, ou seja, 

do conjunto de tratados, convenções e instrumentos normativos que visam defini-los e 

delimitá-los e a segunda que se refere ao problema da fundamentação desses direitos. 

Desde o início da discussão sobre os direitos humanos ocorreu uma ênfase nos 

aspectos que envolviam a sua teoria jurídica, restando ao aspecto da fundamentação um 

plano secundário, marginal, como afirma o professor Vicente Barretto1: 

 
Desde a elaboração, por um grupo de filósofos, intelectuais, cientistas sociais 
e juristas, do texto da Declaração dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas, em 1948, tinha-se como acordado que a questão dos direitos 
humanos deveria ficar adstrita aos mecanismos garantidores desses direitos, 
tendo em vista, como escrevia o filósofo francês Jacques Maritain (1976), 
que não poderia haver uma concordância a respeito dos fundamentos dos 
direitos humanos entre concepções religiosas, culturais e políticas diversas da 
natureza da pessoa humana e da sociedade. O acordo entre culturas 
diferenciadas somente seria possível em torno de um conjunto de direitos 
mínimos e, principalmente, de mecanismos de controle da observância dos 
direitos proclamados pelos estados signatários da Declaração. Os autores da 
Declaração de 1948 rejeitavam, portanto, a possibilidade de haver uma 
fundamentação universalmente aceita dos direitos humanos. 

 

A preocupação em justificar os direitos humanos, em encontrar seus 

fundamentos, somente se intensifica e ganha vulto no transcorrer da década de 902, 

                                                 
1 BARRETTO,  2007. 
2 O professor J. A. Lindgren Alves (2007) comentando os anos 90: “A década de 90, que se iniciou tão 
cheia de esperanças, encerra-se com perplexidade e incertezas. As expectativas otimistas de um novo 
mundo de cooperação e respeito pelos direitos humanos, propiciadas pelo desmonte do Muro de Berlim, 
logo se desvaneceram. A idéia de liberdade, que inspirava a onda democratizante da virada do decênio, 
viu-se rapidamente reduzida à da liberdade de mercado. Intrinsecamente desinteressado em valores não-
monetários e comprovadamente incapaz de produzir por si só a democracia, o mercado livre da economia 
mundializada convive, sem problema de escrúpulos, não somente com o desemprego e a exclusão 
‘estruturalizados’, mas também com os fundamentalismos mais esdrúxulos, religiosos e seculares. 
Enquanto a volatilidade do capital financeiro ergue e derruba economias com a rigidez do fogo-fátuo, as 
‘limpezas étnicas’ e as tentativas de impedi-las marcam o cenário deste fim de século. Se, por um lado, a 
tranqüilidade e a convivência pluricultural pacífica, esperadas no início da década, cedo deram lugar ao 
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quando então, novas questões se apresentam pondo em evidência a ineficácia do sistema 

protetor. 

Norberto Bobbio3, ao discorrer sobre a fundamentação dos direitos humanos, 

coloca que o problema não é justificá-los, mas protegê-los, tratando-se não de uma 

questão filosófica, mas política e ensina que 

 
para a realização dos direitos do homem, são freqüentemente necessárias 
condições objetivas que não dependem da boa vontade dos que os 
proclamam, nem das boas disposições dos que possuem os meios para 
protegê-los. Mesmo o mais liberal dos Estados se encontra na necessidade de 
suspender alguns direitos de liberdade em tempos de guerra; do mesmo 
modo, o mais socialista dos Estados não terá condições de garantir o direito a 
uma retribuição justa em épocas de carestia. Sabe-se que o tremendo 
problema diante do qual estão hoje os países em desenvolvimento é o de se 
encontrarem em condições econômicas que, apesar dos programas ideais, não 
permitiam desenvolver a proteção da maioria dos direitos sociais. O direito 
do trabalho nasceu com a Revolução Industrial e é estreitamente ligado à sua 
consecução. Quanto a esse direito, não basta fundamentá-lo ou proclamá-lo. 
Nem tampouco basta protegê-lo. O problema da sua realização não é nem 
filosófico nem moral. Mas tampouco é um problema jurídico. É um problema 
cuja solução depende de um certo desenvolvimento da sociedade e, como tal, 
desafia até mesmo a Constituição mais evoluída e põe em crise até o mais 
perfeito mecanismo de garantia jurídica. A efetivação de uma maior proteção 
dos direitos humanos está ligada ao desenvolvimento global da civilização 
humana. 

 

No cerne do debate sobre a fundamentação dos direitos humanos repousa a velha 

querela entre os universalistas e os particularistas. Os primeiros defendendo a 

possibilidade de uma moral geral, universal, baseada em valores comuns aos diversos 

agrupamentos humanos, sendo atemporal e apriorística, decorrendo, em última análise, 

da essência humana. Os demais combatendo essa possibilidade, por entender, que a 

moral e os valores de uma sociedade, somente são devidamente compreendidos 

levando-se em conta o local, o que no fundo remete à discussão filosófica travada entre 

                                                                                                                                               
desassossego e à intolerância, por outro os direitos humanos, ainda que apreendidos de forma seletiva,  
permanecem em alta posição no discurso contemporâneo. Integram agora, regularmente, qualquer agenda 
de discussões interestatais, multi ou bilaterais; respaldam a institucionalização de instâncias judiciais 
supranacionais, como o tribunal penal aprovado pela Conferência de Roma de 1998 ou propostas de 
cortes ad hoc, a exemplo das existentes para a ex-Iugoslávia e Ruanda, para o julgamento de responsáveis 
por violações antigas e recentes, no Cambódia, no Kossovo e em Timor Leste; embasam iniciativas 
processuais previstas em convenções anteriores, mas nunca implementadas até recentemente, como o 
pedido de extradição do General Pinochet; motivam sanções coletivas contra diversos países; dão 
margem a campanhas internacionais menos seletivas do que nos tempos da Guerra Fria, como se pode 
notar da presente massa de denúncias da Anistia Internacional contra os Estados Unidos; pautam ações 
armadas disciplinadoras, com ou sem aval das Nações Unidas. Para tudo isso – e muito mais – contribuiu 
decisivamente a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, em junho de 1993.”  
3 BOBBIO, 1992, p. 44 et. seq. 

7157



Herder e Kant sobre se os destinos de um povo eram determinados por questões locais, 

nacionais ou universais. 

Herder4, em sua obra “Sobre a filosofia da história para a educação da 

humanidade” (Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menscheit), 

defende que a origem do homem somente é compreensível se tomada dentro de uma 

raça, de um povo, não fazendo sentido o cosmopolitismo francês do final do século 

XVIII. Entendia ele que cada povo tinha uma identidade específica, própria, logo os 

seus costumes e predileções somente poderiam ser valorizados dentro desta realidade, o 

que inviabilizaria falar-se em uma moral fora do grupo, tampouco em critérios de 

justificação universal. 

O pensamento de Herder está intimamente ligado à corrente relativista ou 

particularista que sustenta que a moral possui apenas um valor relativo, não havendo a 

possibilidade de se aceitar critérios de validade universal em sua definição. 

Segundo Wolfgang Kersting5

 
O relativista defende a tese de que os sistemas morais só possuem validade 
relativa, não podendo, por conseguinte, reivindicar uma validade universal, 
uma validade supratemporal e invariável de cultura para cultura. A 
convicção, particularmente das teorias-padrão de filosofia moral da era 
moderna, de que se poderia fundamentar uma moral universalista, formular 
princípios normativos de compromissividade geral, merecedores de 
reconhecimento geral, sensatamente queridos por todo o mundo, no marco de 
procedimentos de justificação que, por sua vez, mereceriam reconhecimento 
geral e seriam aprovados por todos, baseia-se, para o relativista, numa ilusão 
arquimédica. 
O relativista é hegeliano e hermeneuta: ninguém – esta é sua convicção- pode 
saltar por cima de seu tempo, ninguém logra subtrair-se aos preconceitos 
constitutivos de seu ambiente cultural, ninguém consegue assumir um ponto 
de vista não-partidário, objetivo. Por isso, estão fadados ao fracasso todos os 
cenários de fundamentação da filosofia moral que pretendam transcender o 
próprio contexto cultural já existente, com procedimentos tomados 
furtivamente das ciências naturais. A moral sempre só existe numa forma 
particular; as pessoas, que são membros de uma comunidade moral, que 
formam sua identidade individual e cultural no horizonte de convicções 
partilhadas acerca de valores, obviamente consideram a moral vigente como 
um sistema de valores que é objetivamente vinculante e sobrepuja interesses 
conflitantes. Mas os limites de validade dessa moral terminam nas fronteiras 
da área de influência cultural que expressa sua peculiaridade nesse sistema 
moral. 
 

                                                 
4 Johann Gottfried Herder (1744-1803) teólogo e filósofo alemão que foi aluno de Immanuel Kant em 
Königsberg, tornando-se um de seus principais opositores. Seguiu as idéias de Johann Georg Hamann, o 
principal pensador do irracionalismo alemão do século XVIII. 
5 KERSTING, 2003, p. 82. 
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O discurso universalista, ao contrário, sustenta a existência de valores comuns 

da humanidade. Aposta em uma natureza humana que perpassa os diversos 

agrupamentos e sociedades; à crítica levantada pelos relativistas da desnecessidade de 

uma moral geral, pois bastaria a “tolerância fundamentada pela prudência para 

possibilitar uma coexistência das diferentes culturas”6; rebate afirmando que todas as 

conquistas a partir do movimento das luzes se pautaram em um homem ideal, que 

carrega em si valores observáveis em todos os povos. O universalimo está na base de 

todos os instrumentos normativos de direito internacional que tutelam os direitos 

humanos. È o pensamento kantiano a referência fundamental dessa corrente. 

Como uma saída para esse impasse entre particulatistas e universalistas, 

Wolfgang Kersting aposta em um universalismo sóbrio7 que segundo ele seria 

 
Diferentemente do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o universalismo não pede 
que se sacrifique o próprio filho por causa da pessoa mais distante ou mesmo 
que se equipare o interesse das pessoas, que nos são próximas, ao interesse de 
todas as outras. A saída apropriada do dilema da hipertrofia não consiste em 
sacrificar o universalismo, mas em salvá-lo de tendências autodestrutivas. A 
saída consiste num universalismo sóbrio, num munimalismo rigoroso no 
tocante aos direitos humanos. Precisamos salvar a idéia dos direitos humanos 
desse desgaste declamatório, submetê-la a um tratamento semântico, a fim de 
purificá-la da escória e devolver-lhe sua devida forma. Mediante essa 
minimalização, o conceito de direitos humanos vai adquirir resistência contra 
o relativismo e o particularismo, a par de também dissipar o temor de um 
missionarismo hipermoral e disposto à volência, relacionado aos direitos 
humanos e à democracia, do Ocidente. A filosofia política das relações 
internacionais, particularmente a ética da intervenção, necessita, com 
urgência, de tal conceito de direitos humanos que tenha sido tornado 
aproveitável em termos de teoria da fundamentação. 

 

 

3 A ONU, OS DIREITOS HUMANOS E O DESENVOLVIMENTO DA 

JURISDIÇÃO PENAL INTERNACIONAL 

 

 

O fim da segunda guerra representou não apenas o fim de mais um conflito 

internacional, mas o despertar para um novo elenco de conjunturas que passaram a 

influenciar o cotidiano de todos os países que viveram, ou não, as suas mazelas  

 É a partir de 1945 que a temática dos direitos humanos entra, de forma incisiva, 

na agenda dos Estados que, perplexos com os acontecimentos ocorridos durante a 

                                                 
6 Ibid., p. 85. 
7 Ibid., p. 90. 
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guerra e com os julgamentos que a sucederam, passaram a destinar uma preocupação 

especial a matéria. 

Um dos capítulos importantes desse período foi a criação, em 24 de outubro de 

1945, da ONU em substituição à antiga Liga das Nações8. A edificação da ONU marcou 

um novo rumo na busca da paz mundial, pois como ensina Celso Mello9: 
 

é de se repetir a opinião de Franz Schurman de que a Sociedade das Nações 
estava mais no espírito do século XIX de um congresso das nações, enquanto 
a ONU é pela primeira vez na História ‘a concreta institucionalização de uma 
idéia de governo mundial’. 

 

A ONU10 nasceu com diversos objetivos: manter a paz e a segurança 

internacional; empreender esforços para a cooperação internacional no plano dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais; estimular a cordialidade entre 
                                                 
8 Cuidando da Liga das Nações, Flávia Piovesan (2006, p. 110 et. seq.) observa: "Tinha como finalidade 
promover a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas contra a 
integridade territorial e a independência política de seus membros. A Convenção da Liga das Nações, de 
1920, continha previsões genéricas relativas aos direitos humanos, destacando-se as voltadas ao mandate 
system of the League, ao sistema das minorias e ao padrão internacional do direito ao trabalho – pelo qual 
os Estados comprometiam-se a assegurar condições justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e 
crianças. Estes dispositivos representavam um limite à concepção de soberania estatal absoluta, na 
medida em que a Convenção da Liga estabelecia sanções econômicas e militares a serem impostas pela 
comunidade internacional contra os estados que violassem suas obrigações. Redefinia-se, deste modo, a 
noção de soberania absoluta do Estado, que passava a incorporar, em seu conceito, compromissos e 
obrigações de alcance internacional, no que diz respeito aos direitos humanos.”  
9 MELLO, 2002, p. 624. 
10 No texto a ONU e os direitos humanos Celso Lafer (2007) observa que: “Foi necessária a catástrofe da 
Segunda Guerra Mundial para que os direitos humanos passassem a receber, no sistema internacional, no 
direito novo criado pela Carta da ONU, uma abordagem distinta daquela com a qual vinham sendo 
habitualmente tratados. Os desmandos dos totalitarismos que terrorizavam vários países da Europa e que 
levaram ao megaconflito haviam consolidado a percepção kantiana de que os regimes democráticos 
apoiados nos direitos humanos eram os mais propícios à manutenção da paz e da segurança 
internacionais. Daí a necessidade de apoiar em normas internacionais o ideal dos direitos humanos. 
Sobretudo, insinua-se, entre os líderes democráticos, a percepção de que os direitos humanos não podem 
mais constituir matéria do domínio exclusivo dos Estados e que algum tipo de controle internacional faz-
se necessário para conter o mal ativo e passivo prevalecentes no mundo. Trata-se, à luz do que tinha sido 
o horror da guerra e o horror do holocausto, da incorporação da idéia kantiana do direito à hospitalidade 
universal, sem o qual nenhum ser humano pode, diante da soberania estatal, sentir-se à vontade e em casa 
no mundo. Já durante a Segunda Guerra, nos exercícios de reflexão sobre a futura organização 
internacional, que acabariam levando à criação da Organização das Nações Unidas, essas preocupações 
estavam presentes entre os líderes das democracias ocidentais, apesar de associadas também a 
considerações de Realpolitik. Nesse contexto, havia o problema da União Soviética, aliado fundamental 
no esmagamento do nazi-fascismo. A participação da URSS na nova organização mundial era 
fundamental para que esta pudesse revelar-se de alguma utilidade, enquanto órgão destinado à 
manutenção da paz. Como convencer um regime, inequivocamente totalitário no longo consulado de 
Stalin, a endossar documentos que promoviam valores incompatíveis com a sua natureza? Essa era uma 
das questões fundamentais que se colocavam.A saída para tal dificuldade, na prática, beneficiou-se do 
fato de que a União Soviética, a essa altura, já havia desenvolvido sua própria concepção de direitos 
humanos, caracterizada por uma interpretação própria dos direitos civis e políticos e por uma ênfase nos 
direitos econômicos e sociais. O fato permitiu que se adotassem muitas vezes documentos consensuais 
contendo uma linguagem aceitável para todos, cuja leitura era, entretanto, diversa. É o que podemos ver 
na Declaração das Nações Unidas, de 1942, nos documentos de Dumbarton Oaks e, na própria Carta de 
São Francisco.” 
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as nações, e, sobretudo, atuar, eficazmente, pela promoção e proteção internacional dos 

direitos humanos. Com o passar do tempo, novas necessidades foram se agregando, 

elastecendo a atuação da entidade, porém a defesa dos direitos humanos permaneceu 

como o objetivo principal. 

Em 1946, é criada a Comissão de Direitos Humanos, que, segundo Celso Lafer, 

formulou uma agenda para a ONU na área de direitos humanos “sob o conceito de uma 

Carta Internacional dos Direitos Humanos, que compreendia a elaboração de uma 

Declaração Universal, de uma Convenção de Direitos Humanos e o estabelecimento de 

medidas de implementação”11. 

Em 1948, a ONU dá início a estudos sobre a criação de um Tribunal Penal 

Internacional. Nesse mesmo ano, adota a Declaração Universal sobre os Direitos 

Humanos e a Convenção para a prevenção e punição do crime de Genocídio.  

As conclusões dos estudos sobre a jurisdição penal internacional são 

apresentadas em 1949, todavia a divisão bipolar do mundo e o clima de guerra fria que 

dominam o cenário internacional, impedem qualquer avanço na temática. 

Para Hobsbawm12: 
 
A peculiaridade da Guerra fria era a de que, em termos objetivos, não existia 
perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica 
apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os 
governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças 
no fim da segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilibrio de poder 
desigual mas não contestado em sua essência. A URSS controlava uma parte 
do globo, ou sobre ela exercia predominantemente influência - a zona 
ocupada pelo Exército Vermelho e/ou outras Forças Armadas comunistas no 
término da guerra – e não tentava ampliá-la com o uso de força militar. Os 
EUA exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, 
além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da velha 
hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha 
ma zona aceita de hegemonia soviética. 

 

A guerra fria, apesar de ter paralisado a discussão sobre a corte penal 

internacional, não impediu que a discussão sobre os direitos humanos avançasse. Um 

exemplo disso é o processo de internacionalização dos direitos humanos que 

encontrando seu marco inicial na Declaração Universal de 1948, verá sua importância 

ampliada pela elaboração dos pactos de direitos civis e políticos e de direitos 

econômicos, sociais e culturais, ambos de 1966, cumprindo a estratégia da Comissão de 

                                                 
11 Ibid. 
12 HOBSBAWM, 1997, p. 224. 
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Direitos Humanos da ONU de conceber uma Carta Internacional dos Direitos Humanos, 

a International Bill of Rights. 

Os pactos tiveram por objetivo judiciarizar a Declaração, que não possuía força 

jurídica, com caráter meramente recomendatório, simples peça de soft law, na 

terminologia do direito anglo-saxão; esses, uma vez em vigor, criavam obrigações para 

os Estados-partes a serem observadas e passíveis de cobrança. Os pactos surgem como 

decorrência do processo de intensificação da luta pelos direitos humanos que se 

processa, principalmente, a partir da década de 60. 

Jack Donnelly, citado por Flávia Piovesan, diz:  
 
Na ordem contemporânea, os direitos elencados na Carta Internacional de 
Direitos representam o amplo consenso alcançado acerca dos requisitos 
minimamente necessários para uma vida com dignidade. Os direitos 
enumerados nessa Carta Internacional podem ser concebidos como direitos 
que refletem uma visão moral da natureza humana, ao compreender os seres 
humanos como indivíduos autônomos e iguais, que merecem igual 
consideração e respeito.13

 

É desse período também a realização da I Conferência Mundial de Direitos 

Humanos14, ocorrida entre os dias 22 de abril e 13 de maio de 1968, em Teerã, no Irã, 

com a participação de 84 Estados, além de representantes  de organismos 

                                                 
13 PIOVESAN, 2006, p. 198. 
14 Cuidando da Conferência de Teerã, que nomina de precedente esquecido, assevera Lindgreen Alves 
(2007): “Em 1968, o sistema internacional emergia a custo da fase "abstencionista" de promoção dos 
direitos humanos, ainda sem qualquer mecanismo para sua proteção. A Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial havia sido adotada pela Assembléia Geral em 
1965, e os dois Pactos Internacionais, sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, em 1966, mas nenhum desses instrumentos conseguira o número de ratificações 
necessárias à sua entrada em vigor. Não dispondo de tratado jurídico abrangente a respaldar com força 
cogente os direitos proclamados na Declaração de 1948, o sistema não contava com os comitês previstos 
nos textos dos pactos e convenções para acompanhar sua observância pelos Estados-partes (os chamados 
treaty bodies, ou "órgão de implementação"), nem, muito menos, de mecanismos de monitoramento 
extraconvencionais (relatores ou grupos de trabalho estabelecidos por simples resoluções) habilitados a 
denunciar violações. A noção clássica de soberania como atributo "absoluto" dos Estados apresentava-se 
formalmente sacrossanta, não podendo a Comissão dos Direitos Humanos tomar qualquer atitude diante 
da comunicações de violações que recebia, ou aprovar resoluções sobre países específicos, sem incorrer 
na acusação de infringir o princípio da não-intervenção em assuntos internos, previsto no artigo 2º, 
parágrafo 7º, da Carta das Nações Unidas.3 As ONGs atuantes eram poucas, pouquíssimas as 
credenciadas para assistir como observadoras aos trabalhos da ONU, não lhes sendo facultado criticar 
países nas sessões dos órgãos competentes – os quais eram, sem embargo, por elas regularmente 
denunciados na imprensa internacional. Limitada em sua atuação pelas disputas ideológicas Leste-Oeste, 
a ONU contava em seu ativo sobretudo com os avanços obtidos no processo de descolonização. Estes se 
traduziam no grande número de países afro-asiáticos recém-emersos do sistema colonial e acolhidos na 
Assembléia Geral, todos mobilizados contra o colonialismo, a discriminação racial e o regime aparteísta 
sul-africano, de efeitos sensíveis por toda a África Austral. Em contraste com os apenas 58 Estados 
soberanos que haviam participado, em Paris, da votação da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
em 1948 (dois terços da humanidade viviam, na época, em territórios coloniais), da Conferência de Teerã, 
em 1968, já participaram delegações de 84 países independentes”. 
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internacionais e organizações não-governamentais. Nas palavras de Antônio Augusto 

Cançado Trindade15, a maior contribuição de Teerã foi a “asserção de uma nova visão, 

global e integrada, de todos os diretos humanos”. 

Em 1989, o mundo inteiro assiste à queda do muro de Berlim  que representou 

não somente o fim da guerra fria, mas do embate ideológico que dividiu o mundo entre 

leste e oeste por mais de 40 anos.  

Derrubados os pilares do antigo sistema, a década de 90 começa cheia de 

esperanças. Simboliza um novo momento na teoria dos direitos humanos, em que se 

acentua a especificidade desses direitos e se multiplicam os instrumentos internacionais 

de proteção. O entusiasmo toma conta de todos. Parecia que nada podia impedir o 

reconhecimento dos direitos humanos como um tema global; os pronunciamentos 

oficiais, os argumentos dos militantes, os relatórios das ONGS, davam a entender que, 

finalmente, avizinhava-se uma linguagem comum. Era possível o diálogo. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que tudo progredia para o consenso, a década 

de 90 exibiu o retorno da barbárie, dos nacionalismos, do desrespeito pelas minorias 

étnicas, estimulado, principalmente, pelo fim do artificialismo que comandou a Europa 

por várias décadas.  

 
Os conflitos nacionais que despedaçam o continente na década de 1990 são 
as galinhas velhas do Tratado de Versalhes voltando mais uma vez para o 
choco. O remapeamento do Oriente Médio se deu ao longo de linhas 
imperialistas – divisão entre Grã-Bretanha e França – com exceção da 
Palestina, onde o governo britânico, ansioso por apoio internacional judeu 
durante a guerra, tinha, de maneira incauta e ambígua, prometido estabelecer 
“um lar nacional” para os judeus. Essa seria outra relíquia problemática e não 
esquecida da Primeira Guerra Mundial.16

 

Os conflitos da Bósnia e, em seguida, de Ruanda, ocorrendo de forma, 

praticamente, simultânea à Convenção de Viena17 de 1993 mostraram que a discussão 

sobre os direitos humanos estava apenas começando, que existia um longo e incerto 

caminho a percorrer, em que, cada vez mais, novos questionamentos e preocupações 

                                                 
15 TRINDADE, 2003, p. 26. 
16 HOBSBAWM, 1997, p. 224. 
17 O passo mais significativo – ainda que não “definitivo” – no caminho da universalização formal da 
Declaração de 1948 foi dado na Conferência Mundial dos Direitos Humanos , realizada em Viena, em 
Junho de 1993. Maior conclave internacional jamais reunido até então para tratar da matéria, congregando 
representantes de todas as grandes culturas, religiões e sistemas sócio-políticos, com delegações de todos 
os países (mais de 170) de um mundo já praticamente sem colónia, a Conferência de Viena adotou por 
consenso – portanto, sem votação e reservas- seu documento final: a Declaração e Programa de Ação de 
Viena. Este afirma, sem ambiguidade, no Artigo 1º: “A naturezal universal desses direitos e liberdades 
não admite dúvidas”. (ALVES, 2005, p. 25). 
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surgiam, tornando necessário avançar na compreensão do real significado dos direitos 

humanos. 

Se o grande problema da ONU18, logo após a segunda guerra mundial, era o de 

se afirmar perante a comunidade das nações como um fórum depositário das 

reivindicações entre os estados e o de inseri-los no debate sobre os direitos humanos, 

cooptando sua participação; a ONU na década de 90 enfrenta problemas maiores; 

nacionalismos, particularismos, práticas terroristas, genocídio, apatridia, dentre outros, 

são conceitos que retratam esse novo período das relações internacionais, em que o 

papel mediador da ONU, vem sendo questionado e posto à prova. 

Sem dúvida, a ONU se impôs como a grande mediadora das relações 

internacionais, fomentando uma política externa baseada na cordialidade entre as nações 

e no respeito à dignidade humana, contudo os acontecimentos que a sacudiram nos 

últimos 15 anos lançaram perguntas ainda não devidamente respondidas.  

Afinal como lidar com conflitos que se apresentam cada vez mais fragmentados? 

Como promover uma política voltada para os direitos humanos se os seus maiores 

violadores são também os maiores financiadores da instituição? Como expandir o 

processo de internacionalização dos direitos humanos em tempo de globalização? Todas 

essas questões têm inquietado seus dirigentes, bem como todos os defensores dos 

direitos humanos espalhados pelos cinco continentes. O caminho para as respostas ainda 

está em construção 

 

 

4 A CONFERÊNCIA DIPLOMÁTICA DE ROMA E A CRIAÇÃO DO 

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

 

 
Eu gostaria de felicitar os 66 Estados que ratificaram o Estatuto de Roma. Eu 
gostaria de encorajar aqueles que ainda não seguiram o mesmo exemplo. A 
melhor defesa contra os criminosos será um corte onde todos os países façam 
parte. Nos devemos fazer da Corte Penal Internacional um instrumento eficaz 

                                                 
18 Como informa Celso Lafer (2007), “a estrutura normativa atual de direitos humanos no quadro das 
Nações Unidas é integrada também por diversas Convenções como a Convenção sobre a Prevenção e a 
Punição do Crime de Genocídio, a Convenção sobre o Status dos Refugiados, a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, as Convenções sobre Escravidão (a primeira das 
quais remonta a 1926), a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Punições Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, e mais recentemente, a Convenção sobre os Direitos da Criança.” 

7164



que venha a dissuadir os criminosos em potencial e que proporcione 
esperança aos inocentes e aos fracos19. (tradução nossa) 
 

Com estas palavras, Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, anunciou, 

em abril de 2002, ter sido alcançado o número mínimo de assinaturas a permitir a 

instalação do Tribunal Penal Internacional20. Foi um dia histórico. Finalmente, tornava-

se realidade todo o esforço empreendido desde a década de 50, pela ONU e pelos 

movimentos de direitos humanos, no sentido de se criar um Tribunal Penal permanente 

apto a julgar os crimes que de forma mais horrenda afetam a humanidade. 

Entretanto, até este pronunciamento, foi necessário percorrer um longo caminho 

que tem início logo após o fim da segunda guerra mundial e a realização dos 

julgamentos de Nuremberg e de Tóquio. Nessa ocasião, é criada, no âmbito da ONU, a 

Comissão de Direito Internacional formada por um corpo de especialistas que tinham 

por missão promover a codificação e o progressivo desenvolvimento do direito 

internacional. 

                                                 
19 “Je voudrais féliciter les 66 États qui ont ratifié le Statut de Rome. Je voudrais encourager ceux qui ne 
l'ont pas encore fait de suivre le même exemple. La meilleure défense contre les méchants sera une cour 
où tous les pays prendront part. Nous devons faire de la CPI un instrument efficace qui dissuadera les 
méchants potentiels et donnera espoir aux innocents et aux faibles.” Kofi Annan (2007), Secretário-geral 
das Nações Unidas, durante um coletiva de imprensa, em Roma na Itália, no dia 11 de abril de 2002, logo 
após ter sido alcançado o número mínimo de assinaturas que permitiram a instalação do Tribunal Penal 
Internacional. 
20 Precedendo as palavras de Kofi Annan, em 11 de abril de 2002, Hans Corell, Conselheiro da ONU, por 
ocasião do depósito dos instrumentos de ratificação necessários para a entrada em vigor do Estatuto de 
Roma. Ressaltou “On behalf of the Secretary-General, I wish you all a warm welcome to this historic 
event. The purpose of this ceremony is to allow you, and all those who follow it through the media, to 
witness the treaty actions that will bring the Rome Statute of the International Criminal Court into force. 
Present in this room are a large number of delegations and members of civil society who have 
participated in the work leading up to this solemn occasion. The Secretary-General of the United Nations 
is in Rome. He is following the event and will shortly make a statement. My role here is to receive, on his 
behalf, the instruments of ratification of the Rome Statute by ten States. This will bring the number of 
ratifications past the sixty required for the entry into force of the Statute. […] I now invite the 
representatives of the ten States to present their instruments of ratification of the Rome Statute of the 
International Criminal Court. • H. E. Ambassador Mirza Kasljugi, Permanent Representative of Bosnia 
and Herzegovina to the United Nations; • H. E. Ambassador Stefan Tafrov, Permanent Representative of 
Bulgaria to the United Nations; • H. E. Mr. Sithong Neav, the Minister of Justice of Cambodia; • H. E. 
Ambassador Atoki Ileka, Permanent Representative of the Democratic Republic of the Congo to the 
United Nations; • H. E. Ambassador Richard Ryan, Permanent Representative of Ireland to the United 
Nations; • H.R.H. Ambassador Prince Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, Permanent Representative of Jordan 
to the United Nations; 1 Announcement by Mr. Brad Smith. • H. E. Ambassador Enkhsaikhan, Permanent 
Representative of Mongolia to the United Nations; • H. E. Ambassador Ousmane Moutari, Permanent 
Representative of Niger to the United Nations • H. E. Ambassador Ion Diaconu, Secreatray-General of 
the Ministry of Foreign Affairs of Romania; • H. E. Ambassador Peter Tomka, Permanent Representative 
of Slovakia to the United Nations. Excellencies,Ladies and gentlemen, With the simultaneous deposit of 
these ten instruments the number of ratifications stands at sixty-six. The required number of sixty 
ratifications for the entry into force of the Rome Statute has been reached. As a consequence and in 
accordance with its Article 126, the Rome Statue of the International Criminal Court will enter into 
force”. (Disponível em: <http://www.iccnow.org/documents/Corell 
TreatyEvent11April02.pdf on the first day of July 2002>. Acesso em: 21 jun. 2007). 
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Uma das primeiras tarefas da CDI foi elaborar um projeto de Estatuto para o 

estabelecimento da Corte Criminal Internacional prevista na Convenção sobre o 

Genocídio, de 09 de Dezembro de 1948. 
 
Artigo VI: As pessoas acusadas de genocídio ou de qualquer dos outros atos 
enumerados no Artigo III serão julgadas tentadas pelos tribunais competentes 
do Estado em cujo território foi o ato cometido, ou pela Corte penal 
internacional competente com relação às Parte Contratantes que lhe tiverem 
reconhecido a jurisdição. (grifo nosso) 
 

Ao mesmo tempo, fora a Comissão também encarregada de realizar estudos 

sobre o que ficou conhecido como os “Princípios de Nuremberg”, que correspondiam a 

um conjunto de enunciados previstos pelo Estatuto do Tribunal Militar de Nuremberg e 

reconhecidos na sentença final que condenou os líderes nazistas, e que foram, 

posteriormente, adotados pela Assembléia-Geral da ONU, na década de 50. Outra tarefa 

foi preparar um Código de crimes contra a paz e a segurança da humanidade, o que 

exigiu um notável empenho de seus componentes que tornaram públicas suas 

conclusões em 1954. 

Nesse período, a Assembléia-Geral das Nações Unidas resolveu constituir outra 

comissão, paralela aos trabalhos realizados pela CDI, para elaborar um esboço de uma 

Corte Penal Internacional Permanente. As conclusões deste trabalho somente foram 

apresentadas em 1952 ano em que foi constituída uma comissão revisora pela 

Assembléia-Geral.  

No entanto, o clima de guerra fria que dominava o cenário internacional e a 

conseqüente corrida armamentista, acompanhada da disputa por zonas de influência 

entre as superpotências, impediram qualquer entendimento ou discussão sobre o tema. 

Somente em 1989, com a queda do muro de Berlin e o fim da bipolaridade que 

dominava o planeta, é que o assunto é retomado e reinserido na agenda da ONU. 

William Schabas21, referindo-se aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

Comissão de Direito Internacional da ONU e à preocupação de criar uma CPI, afirma: 

                                                 
21 “That aspect of the work was only initiated in 1989, the year of the fall of the Berlin Wall. Trinidad and 
Tobago, one of several Caribbean States plagued by narcotics problems and related transnational crimes 
issues, initiated a resolution in the General Assembly directing the international criminal court to consider 
the subject of an international criminal court within the context of its work on the draft code crimes. 
Special Rapporteur Doudou Thiam made an initial presentation on the subjet in 1992. By 1993, the 
Comission had prepared a draft statute, this time under the direction of special Rapporteur 
JamesCrawford. The draft statute was examined that year by the General Assembly, which encouraged 
the Comission to complete its work. The following year, in 1994, the Comission submitted the final 
version of its draft statute for an international criminal court to the General Assembly”. (SCHABAS, 
2004, p. 9). 
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Este aspecto do trabalho somente foi iniciado em 1989, ano da queda do 
muro de Berlin. Trinidad e Tobago, um dos vários Estados caribenhos 
afetados pelo tráfico internacional de drogas, apresenta um projeto de 
resolução à Assembléia-geral propondo que a Comissão de Direito 
Internacional considere a proposta de criação uma corte penal internacional 
como fazendo parte de seu trabalho sobre o estabelecimento de um código de 
crimes. O relator especial Doudou Thiam realizou uma apresentação inicial 
da matéria em 1992. Em 1993, a comissão tinha preparado um projeto do 
código, neste momento sob a direção do relator especial James Crawford. O 
projeto de código foi apreciado naquele ano pela Assembleia Geral que 
encorajou a comissão a completar seu trabalho. No ano seguinte, em 1994, a 
comissão submeteu a versão final do projeto de estatuto de uma corte 
internacional criminal à Assembleia-Geral. 

 

É a partir de 1994 que a ONU decide trabalhar, de forma efetiva, no sentido do 

estabelecimento de uma Corte Penal Internacional, tomando como referência o projeto 

oriundo da Comissão de Direito Internacional. 

Dessa forma, é criado pela Resolução 49/53 um comitê Ad hoc, aberto a todos os 

Estados Membros, com o objetivo de examinar as principais questões substantivas e 

administrativas contidas no projeto da CDI. Findo o prazo estabelecido para o 

funcionamento do comitê, e havendo ainda a necessidade de discussões adicionais, a 

Assembleia Geral resolve instituir e convocar um comitê preparatório (PrepCom) que 

realiza 06 sessões entre os anos de 1996 e 1998, quando então, fica decidida a 

convocação de uma Conferência de Plenipotenciários a se realizar na cidade de Roma, 

Itália em Julho de 1998. 

Conforme o embaixador Gilberto Vergne Sabóia22

O Comitê Preparatório levou em conta o importante trabalho efetuado pela 
Comissão de Direito Internacional e o projeto por ela submetido à 
Assembléia Geral. No entanto, durante o curso dos debates no Comitê e na 
Sexta Comissão, sob a influência já da experiência com os tribunais ad hoc e 
diante da evolução da situação internacional, verificou-se tendência a valer-se 
também de trabalhos e contribuições oriundas de outras fontes. Cite-se, entre 
elas, o chamado projeto Siracusa, elaborado pelo Comitê de Peritos do 
Instituto Internacional de Altos Estudos em Ciências Criminais, que se reuniu 
na cidade do mesmo nome, em 1996, e apresentou sugestões para 
incorporação ao projeto da CDI. Este texto, circulado como documento do 
Prepcom, ampliava em vários aspectos o escopo do TPI, ao eliminar a 
cláusula de jurisdição facultativa, prever a possibilidade de iniciativa 
autônoma do promotor para iniciar investigações e ao atribuir maior 
independência em relação ao Conselho de Segurança.O Prepcom, apesar das 
sérias controvérsias que marcaram suas sessões, logrou elaborar um 
documento de trabalho, submetido à Conferência de plenipotenciários de 
Roma, que unificava, num único texto, as principais opções em debate sobre 
o projetado Tribunal. 

                                                 
22 SABÓIA, 2007. 
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Entre os dias 15 de Junho e 17 de Julho de 1998, nas instalações da Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), foram realizados os 

trabalhos da Conferência Diplomática que iria tratar do estabelecimento da Corte Penal 

Internacional. Convergiram para Roma delegações de mais de 160 países23, além de 

representantes de várias organizações governamentais e de centenas de Organizações 

não-governamentais. As negociações foram duras e exaustivas, transcorrendo por todo o 

dia e se estendendo até a madrugada. 

William Schabas24 ressalta que: 
 
A conferência de Roma teve seus primeiros  
dias dedicados a discursos formais de figuras políticas, autoridades da 
Nações Unidas e altas personalidades envolvidas na persecução de crimes 
internacionais, incluindo os presidentes dos dois Tribunais ad hoc e seus 
procuradores. A partir desse momento a conferência se dividiu em uma série 
de grupos de trabalho com a responsabilidade de tratar questões como 
princípios gerais, procedimento e penalidades. Várias dessas questões 
envolviam detalhes que criaram, de forma desarrazoada, dificuldades 
insuperáveis aos poderes que os delegados dispunham para o sucesso de seus 
esforços. Mas um punhado de questões centrais – a jurisdição, a forma de 
desenvolver a persecução, o papel do Conselho de Segurança – remanesceu 
sobre as asas da agência. Estas questões problemáticas não eram em geral 
debatidas pela maioria presente na conferência, embora muita negociação 
tenha sido realizada informalmente. (tradução nossa) 

 

 Finalmente, foi a proposta de criação da Corte Penal Internacional colocada 

para votação. O resultado foi de 120 estados a favor e apenas sete contra (Estados 

Unidos25, China, Israel, Índia, Turquia, Filipinas e Sri Lanka), ocorreram 21 abstenções, 

dentre estas, a de vários países árabes e estados islâmicos. 

                                                 
23 Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros (2006) cuidando da participação brasileira na Conferência 
ressalta “Segundo Roy S. Lee, pesquisador imparcial, que recentemente publicou a extensa obra ‘The 
international Criminal Court — the Making of the Rome Statute`(The Hague: Kluwer, 1999), o Brasil em 
Roma ´permanentemente expressou seu firme apoio ao estabelecimento da nova jurisdição. Durante a 
Conferência, coordenou dois grupos informais de negociações sobre tópicos relevantes para o futuro 
funcionamento do tribunal. Um desses grupos dedicou-se aos poderes do promotor, particularmente aos 
poderes ‘ex-officio’. O outro grupo examinou a questão capital das armas arroladas na definição de 
crimes de guerra´”. 
24 The Rome Conference began with a few days of formal speeches from political figures, United Nations 
officials and personalities from the growing ranks of those actually involved in international criminal 
prosecution, including the presidents of the two ad hoc tribunals and their Prosecutor. Then the 
conferende divided into a séries of working groups with responsibility for matters such as general 
principles, procedure and penalties. Much of this involved details, unlikely to create insurmountable 
difficulties to the extent that the delegates were committed to the success of the endeavour. But a handful 
of core issues – jurisdiction, the ´thigger mechanism`for prosecutions, the role of the Security Council – 
remained under the wing of the Bureau. These difficult questions were not publicly debated for most of 
the Conference, although much negotiating took place informally. (SCHABAS, 2004, p. 17). 
25 Dentre todas as dificuldades encontradas em Roma: Divergências entre os membros dos grupos de 
trabalho, pacientes negociações, a elaboração de demorados acordos; a oposição americana à aprovação 
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Após a aprovação do Estatuto, a Conferência de Roma adotou uma ata final em 

que ficou decidida a criação, pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, de uma 

Comissão Preparatória da Corte Penal Internacional. A Comissão foi encarregada de 

várias tarefas, destacando-se, o projeto de um código de procedimentos e provas.  A 

comissão funcionou até a instalação da Corte Penal Internacional, realizando 10 sessões, 

sendo dissolvida apenas em setembro de 2002. 

 

 

5  O ESTATUTO DE ROMA 

 

 

O Estatuto de Roma, que estabeleceu as bases do Tribunal Penal Internacional, 

possui a natureza jurídica de um tratado de direito internacional, além de instituir uma 

nova concepção de responsabilidade penal, pois em seu texto estão dispostas regras de 

direito material e direito processual, que estabelecem uma jurisdição internacional 

permanente de caráter penal. 

A Carta, como um tratado internacional de direitos humanos, adotou vários dos 

modernos princípios penais, como os da responsabilidade penal subjetiva, da legalidade 

estrita, da imputabilidade penal, da exigência de dolo, entre outros. Cuidou ainda de 

princípios específicos, em face da singularidade dos crimes de que trata, prevendo 

princípios como os da irrelevância de função oficial, da responsabilidade de 

comandantes e outros superiores, da imprescritibilidade dos crimes sujeitos à jurisdição 

do tribunal. 

As normas do Estatuto estabelecem um novo modelo jurídico-penal, procedendo 

à internacionalização deste ramo do direito. A edificação do Tribunal Penal 

Internacional imprime um compromisso para os países signatários de repensar o direito 

penal interno, introduzindo, quando não presentes, os princípios adotados pela carta de 

Roma. 

O Estatuto adota o modelo acusatório, no qual as funções de acusar, defender e 

julgar são entregues a sujeitos processuais diversos, assegurando ao acusado o pleno 
                                                                                                                                               
do Estatuto de Roma foi a maior. Durante todo o encontro a delegação americana se opôs, ferrenhamente, 
ao Estatuto, inclusive, nos momentos finais, tentou, sem sucesso, convocar uma reunião contra a sua 
aprovação.  
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exercício do contraditório e da ampla defesa, logo, o réu é tratado como sujeito de 

direitos e não mero objeto da persecução penal, fato que leva a concluir pela adoção do 

modelo garantista26. 

Segundo as palavras de Hans-Jörg Berhrens27

 
O Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI) é, em muitos aspectos, uma 
quebra de paradigmas existentes. Não apenas porque codifica partes do 
direito penal internacional, inclusive uma parte de princípios gerais a ser 
aplicada a todos os casos, mas porque também estabelece uma série de regras 
para o procedimento que deve ser seguido na investigação e no julgamento. 
Este código básico do direito internacional penal teve um grande impacto no 
cenário internacional. Pela primeira vez, os grandes sistemas legais do 
mundo forma convidados a estabelecer um código de processo que seja 
aceitável por todos eles 

 

Informa Tarcísio Dal Maso Jardim28, que foi coordenador do Grupo de Trabalho 

“Estatuto de Roma”, criado pela portaria no 1.036, de 2001 do Ministério da Justiça, 

que: 

 
O Tribunal Penal Internacional é um produto do esforço conjunto e 
democrático dos Estados, das Organizações Internacionais e das ONGs. 
Portanto, é único, não possui paralelo histórico, significando a primeira 
jurisdição internacional permanente de caráter penal, que de forma não 
seletiva e desvinculada de uma guerra específica procura pôr fim à era de 
atrocidades que presenciamos. Como o próprio preâmbulo do Estatuto 
menciona: “atrocidades que desafiam a imaginação e comovem 
profundamente a consciência da humanidade 

 

A competência do Tribunal está delimitada no art. 5º, sendo este órgão 

jurisdicional apto para o julgamento do crime de genocídio, dos crimes contra a 

humanidade, dos crimes de guerra e do crime de agressão. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve por objetivo cuidar da inter-relação entre a teoria dos direitos 

humanos e a jurisdição penal internacional, tendo por referencial a análise de seus 

                                                 
26 Sobre a teoria do garantismo jurídico FERRAJOLI, 1998. 
27 BEHRENS, 2000. 
28 JARDIM, 2006. 
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fundamentos históricos e filosóficos. Assim, buscou traçar linhas gerais sobre os 

aspectos teóricos mais relevantes, permitindo uma melhor compreensão do tema. 

A edificação do Estatuto de Roma representou uma conquista para o sistema de 

proteção dos direitos humanos, pois como leciona Flávia Piovesan29: 

 
A importância de um sistema internacional de justiça para o julgamento de 
graves violações de direitos humanos foi também enfatizada pelo programa 
de Ação de Viena de 1993, ao estabelecer, em seu §92: ‘A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos recomenda que a Comissão dos Direitos 
Humanos examine a possibilidade de melhorar a aplicação dos instrumentos 
de direitos humanos existentes em níveis internacional e regional e encoraja a 
Comissão de Direito Internacional a continuar seus trabalhos visando ao 
estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional’. Note-se que a 
importância da criação de uma jurisdição internacional para os graves crimes 
contra os direitos humanos foi revigorada na década de 90, em face dos 
genocídios que a marcaram ( vide os conflitos da Bósnia, Ruanda, Kosovo, 
Timor Leste, dentre outros), confirmando as previsões de Samuel P. 
Huntington, para quem o fim da Guerra Fria demarcaria a transição do 
conflito bipolarizado Leste/Oeste para a explosão de conflitos étnicos e 
culturais. 

 

As normas do Estatuto reforçam a promoção e a defesa dos direitos humanos, 

pois criam mais uma instância apta a conhecer e punir as violações perpetradas. O 

Tribunal surge, então, como um instrumento de proteção dos direitos humanos, 

coroando os esforços de todos os estudiosos que sempre sonharam com uma instituição 

independente e descompromissada apta a julgar os delitos que de forma mais cruel 

afetam o ser humano. 

E como afirma André de Carvalho Ramos30: 

 
Em resumo, as regras constantes do estatuto de Roma demonstram a 
preocupação da comunidade internacional em evitar que a impunidade dos 
agentes responsáveis pelas condutas tipificadas possam servir de estímulo a 
novas violações. Além disso, tais regras demonstram também a preocupação 
da comunidade internacional pelo estabelecimento de um due processo of 
law, que possibilitaria a adequada investigação, processamento e condenação 
dos responsáveis pelos atos odiosos descritos como crimes no próprio 
Estatuto. Assim, não podemos reduzir o Estatuto a um conjunto de regras 
instituidoras de uma corte internacional permanente. Pelo contrário, desde 
seu preâmbulo, o Estatuto faz menção a uma missão de proteção às vítimas 
de graves atrocidades, que têm o direito de exigir justiça. Como estabelece o 
preâmbulo, os Estados reconhecem que, neste século, milhões de crianças, 
mulheres e homens têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que 
chocam profundamente a consciência da humanidade. 

 

 
                                                 
29 PIOVESAN, 2006, p. 206. 
30 RAMOS, 2000, p. 95. 
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DIREITO AO CORPO COMO POSSIBILIDADE DE UMA CIDADANIA 

RECONFIGURADA 

 

Silvana Beline Tavares*

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir o paradigma dominante que se percebe nos direitos 

humanos uma vez que estes são construídos com base nos direitos civis e políticos, 

deixando excluídos os direitos do espaço privado, impedindo uma cidadania plena das 

mulheres relativamente aos seus direitos reprodutivos. A discussão far-se-á a partir das 

abordagens de gênero e justiça proposta por Fraser (2002) que interpreta redistribuição e 

reconhecimento como duas dimensões de justiça mútuas, submetendo ambas as 

dimensões à norma abrangente de paridade participatória.  
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ABSTRACT 

The objective of this work is to argue the dominant paradigm that perceives in the 

human rights once these are constructed on the basis of to the civil laws and politics, 

leaving excluded the rights of the private space, hindering a full citizenship of women 

relatively to them reproductive rights. The quarrel will become from the boardings of 

gender and justice proposal for Fraser (2002) that interprets redistribution and 

recognition as two mutual dimensions of justice, submitting both the dimensions to the 

including norm of participation parity.  
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INTRODUÇÃO 

Desde a ilustração a teoria feminista tem buscado incessantemente a 

igualdade como condição da autonomia individual. O que não significa a negação de 

diferenças tanto biológicas como culturais que existem entre homens e mulheres, mas o 

reconhecimento que a partir dessas diferenças tem-se sempre trazido prejuízos às 

mulheres ao invés de promover um desenvolvimento autônomo e igualitário das 

capacidades individuais. Deve-se lembrar que a construção da igualdade passa pela 

desestruturação da ordem social que hierarquiza as diferenças e as transforma em 

desigualdades (Ávila, 2002). 

Partindo do iluminismo a reivindicação de direitos pelas, e para as mulheres, 

atravessa a modernidade até os dias atuais nos quais movimentos feministas e 

movimentos de mulheres continuam levantando novas discussões para que o objetivo de 

pôr fim a desigualdade em suas múltiplas faces seja alcançado. Importante lembrar que 

os direitos são históricos nascidos em certas circunstâncias caracterizadas por lutas para 

obtenção de novas liberdades contra velhos poderes mas “não todos de uma vez e nem 

de uma vez por todas” (Bobbio, 1992, p.5). 

As feministas desafiaram a prática de excluir mulheres da cidadania, com o 

argumento de que as diferenças de sexo não sinalizavam  maior ou menor capacidade 

social, intelectual e política (Scott, 2002). A perspectiva feminista tem buscado a 

redefinição de um conjunto de direitos humanos no século XXI, pois, “o conceito de 

direitos humanos não é um conceito estático ou propriedade de um só grupo, mais 

ainda, seu significado se amplia no tempo que a cidadania redefine suas necessidades e 

seus desejos na relação com eles” (Folguera, 2006, p.89). Combinar a crítica às 

suposições do discurso pelos direitos com uma permanente contextualização dos 

direitos nos sistemas de relações sociais especialmente de gênero seria uma saída 

estratégica política para fazer a constante adequação de direitos no que se refere as 

mulheres em sua diversas diferenças (Jelin, 1994, p.126). 

Este trabalho tem por objetivo discutir o paradigma dominante que é 

percebido na questão dos direitos humanos uma vez que estes são construídos com base 

nos direitos civis e políticos, deixando excluídos os direitos do espaço privado, 
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impedindo uma cidadania plena das mulheres relativamente aos seus direitos 

reprodutivos. A discussão far-se-á a partir das abordagens de gênero e justiça proposta 

por Fraser (2002) que interpreta redistribuição e reconhecimento como duas dimensões 

de justiça mútuas, submetendo ambas as dimensões à norma abrangente de paridade 

participatória.  

Reconhecimento dos Direitos Humanos das mulheres na era das 
globalizações. 

A reivindicação de direitos pelos movimentos feministas e por mulheres em 

geral, nasce da fragmentação entre a afirmação de princípios universais de igualdade e 

as realidades da divisão desigual dos poderes entre homens e mulheres. A luta por 

direitos elaborada pelo feminismo só pode emergir na relação com uma 

conceitualização de direitos humanos universais, pois se adentra nas teorias dos direitos 

da pessoa cujas primeiras formulações são originárias das revoluções americana e 

francesa1 (Fougeyrollas-Schewebel, 2002). As discussões sobre “os conceitos de 

gênero, cidadania e direitos humanos refletem a dinâmica de relações sociais e 

estruturas de poder vigentes no plano nacional e internacional” (Pitanguy 2002, p.111). 

Para a autora falar sobre cidadania e direitos humanos deve-se necessariamente fazer 

referência ao processo histórico que possibilita o enunciado e a afirmação destes 

conceitos, “porque os direitos só adquirem existência social na medida em que são 

enunciados em normas, legislações e tratados, configurando o espaço da cidadania 

formal, que não se confunde com o da cidadania efetiva e cuja fronteira não tem um 

traçado definitivo” Pitanguy (2002, p.111). A autora refere-se a uma espécie de mapa de 

linhas convergentes, que se reconfiguram a partir da dinâmica política do embate dos 

atores. Assim, o conceito de cidadania por ser demarcado pela ação política fica sujeito 

a avanços e retrocessos. Os movimentos de mulheres tem sido um ator político que 

coloca questões como gênero, raça e etnia, sexualidade, violência doméstica entre 

outros nesta atual gramática “desempenhando um papel crucial na criação de novas 

                                                 
1 Cabe lembrar que embora as Declarações de Direitos dos Estados Norte-americanos e da Revolução 
Francesa marquem uma passagem do dever de súdito para o direito de cidadão, nesse contexto os direitos 
são protegidos, mas apenas dentro do âmbito do Estado. Um outra fase é definida com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos em 1948, que favoreceu a emergência, embora débil, tênue e 
obstaculizada do indivíduo, no interior de um espaço antes reservados aos Estados soberanos. (Bobbio, 
1992, p.5). 
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identidades coletivas enquanto sujeito de direitos diante de violações e discriminações 

específicas” Pitanguy (2002, p.113). 

O processo de construção dos direitos humanos2 como nos é apresentado 

atualmente tem uma história de múltiplas faces, demandas, idiossincrasias culturais, 

prioridades e condicionantes espaço/temporais que nomeadamente no fim da segunda 

guerra mundial levou à formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948 (Santos, 2005). Os Direitos humanos nem sempre existiram no formato com que 

nos aparece, pois ao longo dos últimos três séculos o conceito de dignidade humana 

considerado hoje como universal por várias instâncias de direito internacional sofreu 

importantes transformações associadas “quer à manutenção de velhas formas de 

exclusão, quer a novos esforços de inclusão” (Santos, 2005, p.42). Podemos dizer que 

houve um processo evolutivo que pode ser percebido pelo alargamento de temas 

pautados posteriormente como questões como violência doméstica, saúde reprodutiva, 

sexualidade e meio ambiente se incorporam nesse processo à esfera dos direitos 

humanos. 

A luta dos movimentos sociais em embates nacionais e na arena política das 

Nações Unidas traz a emergência de um novo conceito de humanidade não mais calcada 

no homem enquanto indivíduo abstrato, mas no interior do qual a diversidade ocupa 

papel central. A noção de direitos humanos vem simultaneamente universalizando-se e 

adquirindo maior especificidade no reconhecimento da própria diversidade do conceito 

de humanidade. Neste contexto de novos traços no conceito de cidadania, de ampliação 

das fontes e instrumentos de direitos humanos, a idéia de humanidade comporta 

diferenças, mas, não admite que estas demarquem hierarquias entre cidadãos de 

primeira e segunda categorias (Pitanguy, 2002). O fato de ser cidadania na sua origem 

um conceito que exclui as mulheres deve-se buscar, portanto, uma igualdade 

constitutiva da cidadania que gera uma ruptura com a hierarquia naturalizada entre as 

pessoas, pois onde não existe cidadania e sua correlata, a democracia, já está dado que 

                                                 
2 Os primórdios da codificação escrita da dignidade humana remontam, pelo menos, ao século XVII. Na 
sua trajetória pode-se notar a carta inglesa datada de 1689, passando pela Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 após a Revolução Francesa, até a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos em 1776, posteriormente alargada a abolição da escravatura em 1863 e culminando no 
pós-guerra e, mais precisamente no julgamento de Nuremberg, e depois de avanços e bloqueios aparecem 
em outros lugares do mundo ocidental (Santos, 2005). 
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os direitos humanos não são respeitados. Assim, a apropriação do conceito se faz pela 

própria transformação de seu significado e pela instituição das mulheres como sujeito 

político da sua reconstrução, alterando não só as relações diretas entre homens e 

mulheres, mas também a organização da vida social (Ávila, 2002). Uma questão que é 

colocada é que o paradigma dominante nos direitos humanos é construído com base nos 

direitos civis e políticos dos indivíduos, ficando de fora as violações a esses direitos na 

esfera privada gerando na dicotomia público/privado uma mutilação na cidadania das 

mulheres (Jelin, 1994).  

Questões relativas ao âmbito privado como a reprodução e sexualidade com 

liberdade e igualdade foram postas à discussão por movimentos feministas que 

entenderam a necessidade de políticas públicas, elaboração de leis e outros elementos de 

mediação das relações sociais. Entre os direitos colocados pelos movimentos na arena 

nacional, como internacional, incluem os direitos reprodutivos e também 

especificamente o aborto. 

São inúmeras as formas de abordar o tema dos direitos humanos relativos às 

mulheres com exceção do reconhecimento da historicidade das demandas. O processo 

de debate, diálogo e luta é mais fluído, dinâmico e mútavel (Jelin,1994). Se a luta pelos 

direitos das mulheres em suas múltiplas vertentes não é uma discussão acabada e muito 

menos pacífica, a questão toma dimensões mais acaloradas quando põe-se nessa arena 

temas como o aborto.  

Obviamente não existe uma única fonte de direitos humanos presentes em 

Constituições nacionais, em tratados regionais e internacionais e, em convenções que 

tem força de lei em Estados nacionais. Com o objetivo de proteção específica às 

mulheres dentre os tratados internacionais destaca-se a Convenção para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres de 1979. Documento relevante, 

no que se refere a desigualdade de gênero que relata um conjunto de princípios e 

medidas que tem por objetivo alcançar a igualdade de estatutos para as mulheres.A 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as 

Mulheres ou Convenção do Belém do Pará é representativa do âmbito regional. 
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Particularmente, mas não só nos anos de 1990, houve um processo de 

ampliação do conceito de direitos humanos por meio da ação política da sociedade civil 

gerando vários eventos.3 Para Pitanguy (2002) estes eventos apresentaram uma 

contribuição fundamental no sentido de denunciar a configuração de cidadania de 

segunda categoria. Importante lembrar que os Planos e Declarações conseqüentes dessas 

conferências, diferentemente dos Tratados e Convenções, não têm força de lei. Questões 

como violência doméstica, saúde reprodutiva, sexualidade e meio ambiente se 

incorporam nesse processo à esfera dos direitos humanos. 

A autora chama a atenção para o fato de que “sem os avanços consolidados 

no plano nacional, os governos não tomariam a iniciativa de apoiar convenções, tratados 

ou declarações que fossem ao encontro das legislações vigentes nos respectivos países” 

(Pitanguy 2002, p.116). 

Importante lembrar que, 

 

O processo de expansão dos direitos humanos na década 

de noventa foi, portanto, caracterizado por intensa mobilização 

internacional, envolvendo governos, organizações da sociedade 

civil e outros grupos, com interesses freqüentemente 

conflitantes, atestando o caráter eminentemente político dos 

instrumentos de direitos humanos, cujo conteúdo expressa  o 

jogo de alianças, tensões e embates nas arenas nacionais e 

internacionais. (Pitanguy 2002, p.117) 

 

                                                 
3 Conferências Internacionais das Nações Unidas de Meio Ambiente, no Rio de janeiro em 1992; 
Conferência Internacional de Direitos Humanos organizada pela ONU em Viena em 1993; (a extensão 
dos direitos humanos às mulheres como condição da universalidade daqueles é reafirmada) de População 
e Desenvolvimento no Cairo em 1994; a Cúpula Social na Dinamarca em 1995; Conferência da Mulher 
em Pequin 1995; (a Plataforma de Ação define as responsabilidades dos organismos internacionais, dos 
governos e da sociedade civil) a Conferência sobre o Habitat em 1996; Conferência Mundial Contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata na África do Sul, 2001. 
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Foi recomendado ao Estado brasileiro por meio dos comitês da ONU sobre 

os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a mulher (CEDAW), que fossem adotadas medidas que garantem 

o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Foi enfatizado por ambos a 

necessidade de revisão da legislação punitiva em relação ao aborto, a fim de que o 

mesmo seja discutido como problema de saúde pública. O Brasil é signatário de 

documentos de conferências das Nações Unidas que entendem ser o aborto um grave 

problema de saúde pública (Cairo, 1994), (Bejing, 1995) e 11º Conferência Nacional de 

Saúde (2001), (Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras, 2002).  

Perante essas questões, o governo brasileiro não pode se omitir diante da 

realidade e deve também buscar entender que o exercício dos direitos humanos, só 

ocorre literalmente em um Estado laico. A grande confusão se dá porque a junção de 

Estado e Religião traz a adoção de valores incontestáveis, que na imposição de uma 

moral única, impedem uma sociedade múltipla. A moral religiosa não pode ser elemento 

de construção da ordem jurídica, pois assim contraria-se o Estado Democrático de 

Direito, impedindo inclusive a liberdade religiosa. 

A luta dos movimentos feministas e de mulheres tem sido empreendidas em 

contextos relativo ao espaço e ao tempo de maneiras diferenciadas e pautadas por 

múltiplas visões ideológicas. Tornar visível a sexualidade e expor a opressão sexual da 

maioria das mulheres tem sido segundo Jelin (1994) um sucesso significativo para o 

movimento, mas o reconhecimento público e político dessa forma de opressão e das 

mudanças a impulsionar tem sido lento e controverso. Uma questão colocada pela 

autora como obstáculo em projetos legais de mudanças em propostas de serviços de 

saúde e de educação pública é a forte presença da Igreja Católica e do tradicionalismo 

ideológico que culpabilizam a vítima. No caso de interrupção de gravidez como via 

possível para muitas mulheres, valores e crenças religiosas contrapõem-se à essa 

possibilidade de optar pelo aborto. “Instala-se, assim, uma situação de tensão entre esses 

valores e a solução encontrada de recorrer ao aborto. Mesmo no caso de uma mulher 

que esteja segura da validade moral de sua decisão por interromper a gravidez, enfrenta 

o peso do tratamento social dessa sua escolha” (Nunes, 2005, p.108). Para a autora 

constitui-se um dever urgente para legisladoras/es, bem como para as forças organizadas 
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da sociedade civil, em um imperativo ético, para “detectar e se contrapor às formas 

múltiplas pelas quais a agenda religiosa vem se articulando a determinados discursos 

laicos, isto é não-religiosos, para impedir transformações no que diz respeito aos 

direitos de cidadania das mulheres” (Nunes, 2005, p.110). Importante lembrar que um 

Estado democrático deve necessariamente ser laico para garantir o exercício da 

cidadania a todas as pessoas inclusive para garantir a liberdade e diversidade religiosa. 

Assim, “estados democráticos devem assumir a responsabilidade para uma sociedade 

diversa e plural, impedindo que crenças religiosas influam sobre o trabalho político, 

ainda que se reconheça o quanto seus valores e normas estão enraizados na cultura 

local” (Nunes, 2005, p.110-1). 

Direito aos Direitos Reprodutivos como condição para a cidadania: o 
velho caso do aborto 

De acordo com Jelin (1994) o corpo da mulher recebe valor social especial 

pelo fato de gerar vida. A necessidade de controle do corpo da mulher advém da 

propriedade e da transmissão hereditária desta propriedade. Mudanças na modalidade de 

apropriação ocorreram com a industrialização e a modernidade trazendo novas técnicas 

para evitar gravidez e combate da esterilidade, novo ideal de família com poucos filhos 

e os meios de comunicação de massa que transformaram o corpo da mulher num objeto 

de consumo. No entanto, sexualidade e reprodução são campos que apenas 

recentemente foram diferenciados e somente a pouco tempo começaram as mulheres a 

reivindicar direito sobre o seu próprio corpo4.  

Para Nunes (2005) a reprodução humana colocada como escolha tão livre 

quanto possível, colocando-a no campo dos direitos reprodutivos, nos permite tratá-la 

como uma questão tanto do campo da cidadania, como do campo da ética e da moral. 

Talvez esteja aí “elementos para enfrentarmos de maneira adequada as forças 

                                                 
4 Até a emergência do feminismo de segunda onda, o que se falava do corpo das mulheres não era 

produto de suas próprias vozes. “Los discursos disciplinadores de ese cuerpo y la construcción de la 

naturaleza feminina a partir de alli, son representations masculinas, hechas por los hombres e 

introjectadas por las mujeres” (Ávila, 1999, p.64).  
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fundamentalistas - religiosas e laicas, isto é, não-religiosas - que parecem querer minar 

as bases de uma sociedade justa, pluralista e democrática” (Nunes, 2005, p.106). 

Nos anos de 1970 a expressão ‘nosso corpo nos pertence’ reivindicava um 

lugar de constituição de existência própria como indivíduo. (Ávila, 1999). 

 

 A garantia de que o corpo da mulher não será submetido a 

práticas sem o consentimento e vontade implica no 

reconhecimento dos direitos humanos básicos. (...) Neste 

sentido, a violação é uma forma extremada de violência 

corporal, como é o caso também da imposição de métodos 

anticoncepcionais. (...) e o seu oposto, a negação do direito de 

contar com serviços de saúde que assegurem a capacidade de 

regulação da sexualidade e da reprodução (...) o direito de uma 

mulher violentada de interromper a gravidez não é reconhecido 

em muitos países, a sexualidade das mulheres poucas vezes é 

exercida como prática de liberdade. (Jelin, 1994, p. 140)  

 

A questão que se coloca quanto ao direito a interrupção de uma gravidez 

não desejada parte-se necessariamente de dois pontos que se entrelaçam. O primeiro, 

baseado na autonomia da vontade que gera poder de decisão sobre a vida reprodutiva 

como princípio básico para uma democratização da vida privada e, o segundo, baseia-se 

numa dimensão fundamental da democracia moderna fundada na concepção de Estado 

laico. Mas é exatamente nesta questão que se percebe que, 

 

determinadas dimensões sofrem entraves maiores que outras 

para serem nomeadas e reconhecidas enquanto parte do universo 

dos direitos humanos. A introdução de dimensões como 

reprodução e sexualidade na esfera de direitos humanos ainda 
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suscita grandes controvérsias (...) existem assim diversas frentes 

de luta, voltadas para ampliar ou refrear o escopo deste 

universo. (Pitanguy 2002, p.117) 

 

No Brasil a Igreja Católica tem vetado sobre vários pontos dos direitos 

reprodutivos, colocando sua maior força repressiva na tentativa de impedir a 

descriminalização da prática do aborto. “Esse poder da Igreja sobre o Estado afeta o 

exercício da democracia uma vez que seguir a norma da Igreja em lugar da liberdade de 

escolha torna-se imposição garantida pelo Estado para todas as pessoas, independente 

de sua crença ou filiação religiosa” (Ávila, 2002, p.136). Com isso, o discurso moral do 

campo religioso busca apoio do Estado no campo político e jurídico que, com sanções 

legais, estabelece elementos através de valores transcendentes criando normas para o 

corpo do outro – precisamente da outra. Deixando assim indivíduos com corpos 

femininos vinculados compulsoriamente aos valores construídos pela moral do outro, ou 

seja, uma mulher de qualquer religião ou não-religião, tem no seu próprio corpo as 

marcas de um discurso que não é o seu, mas que em muitos casos a partir da violência 

simbólica (Bourdieu, 1999) acaba tendo uma atitude de conformidade com o discurso 

dominante. No caso do aborto impor a uma mulher católica ou de qualquer outra 

religião “uma norma que restringe sua liberdade é impedi-la de exercer direitos de 

cidadania. É desrespeitar sua capacidade moral de julgamento e decisão. É negar-lhe sua 

humanidade” (Nunes, 2005, p.111). 

O aborto entendido como uma experiência que ocorre especificamente no 

corpo da mulher, tem sido discutido na trajetória de lutas para sua descriminalização 

pelos movimentos feministas no Brasil a partir de direitos sociais como a questão da 

saúde pública, as realizações em condições precárias, o índice de mortalidade e seqüelas 

decorrentes de aborto mal sucedido, assim como a injustiça que a restrição legal gera às 

mulheres pobres, obviamente as principais vítimas. Tal procedimento “parecem melhor 

traduzir as necessidades da maioria das mulheres, mobilizar apoios e promover 

coalizões, do que a formulação que valida o acesso ao aborto como um exercício de 

soberania das mulheres sobre seus corpos” (Sorj, 2002, p.102).  
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Entendo ser esta uma estratégia importante que atende ao contexto brasileiro 

devido às forças conservadoras contrárias ao aborto5 que estão tanto nas instituições 

jurídicas e religiosas quanto pulverizadas na sociedade brasileira como um todo6. 

Porém, a grande questão em relação às mulheres é a normativização moral e jurídica7 

sobre seus corpos, impedindo o exercício pleno da cidadania a partir dos direitos 

individuais que se expressam numa questão de ordem primária: a soberania dos 

indivíduos sobre seus corpos. Neste caso no Brasil deixa-se de lado ou pouco menciona 

este tema como ocorre em outros países onde a questão é colocada a partir da política 

dos direitos individuais das mulheres de decidirem sobre seus corpos. Pois “o Estado 

não pode regular a vida social a partir da norma de uma Igreja sem prejuízo da liberdade 

dos indivíduos” (Ávila, 1999, p.71-2). As questões discutidas no Brasil são reais, mas 

secundárias, no momento em que o acessório é colocado em pauta como questão 

principal tirando do foco o direito individual de decisão da mulher sobre seu corpo, 

questão que se resolvida desconstrói e reorganiza uma grande parte das outras.  

Mas precisamente, no que concerne as relações de gênero, especificamente 

sobre o não direito da mulher ao próprio corpo, como resolver a questão? Como 

desconstruir um discurso cristalizado como o relativo à proibição do aborto e que se 

encontra em campos que se interagem para sua manutenção impedindo a possibilidade 

de uma cidadania plena? Como construir formas de desestruturação desta realidade e 

articulá-la ao processo de mudanças geradoras de uma cidadania integral?  

Reorganizando o olhar sobre gênero e justiça: uma proposta de solução a 
partir de Nancy Fraser 

No Brasil, a redemocratização trouxe um fortalecimento para a sociedade 

civil, mas muitos dos direitos de cidadania relativos a gênero e classe na questão do 

aborto ainda não foram conquistados restringindo assim mudanças referentes ao tema.  

                                                 
5 Ao argumentar que a vida fetal é um dom divino, as forças conservadoras e religiosas procuram 
mobilizar apoio para a afirmação e execução de sanções legais na defesa de um valor moral cuja 
autoridade é intemporal e inegociável, adotando assim uma moralidade absolutista e fundamentalista. 
(Sorj, 2002) 
 
6 Em pesquisa elaborada entre os dias 28 e 30 de abril de 2007, a Vox populi constatou um índice de 81% 
de entrevistados que são contra a permissão do aborto quando a gravidez não for desejada.  
 
7 Juntamente com a criminalização jurídica está a penalização moral que além de produzir uma coerção 
externa pela sociedade, elabora um trabalho de construção de sentimentos de culpa, vergonha e medo.  
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Assim, “a democracia formal foi necessária para as mudanças parciais nesse tema, mas 

não foi suficiente para transformações mais profundas, que deverão ser associadas ao 

conteúdo dessa democracia, no que diz respeito aos avanços quanto à questão da 

igualdade nas relações sociais no Brasil” (Rocha, 2006, p. 374). 

Fraser (2002) propõe uma análise de gênero cuja proposta fornece recursos 

conceituais para responder o que a autora chama de ‘política-chave’ de nossos dias. 

Segundo a autora as lutas pelo reconhecimento ecoaram por todos os lados em 

discussões sobre multiculturalismo, direitos humanos e autonomia nacional, enquanto 

que as lutas pela redistribuição igualitária estão declinando. 

Para o movimento feminista essa mudança também se mostra como uma 

faca de dois gumes, pois, se por um lado tem-se a virada para o reconhecimento que 

representa uma expansão nas lutas de gênero sendo que a justiça de gênero não se 

restringe mais a questões meramente distributivas, mas engloba questões de 

representação, identidade e diferença, por outro, já não está tão claro que as lutas 

feministas estejam servindo para suplementar, enredar e enriquecer as lutas pela 

redistribuição igualitária. Pelo contrário, no contexto de um neoliberalismo ascendente, 

essas lutas podem estar servindo para deslocar essa redistribuição e, neste caso, os 

recentes ganhos na teoria de gênero estariam entrelaçados a uma trágica perda. Pois, ao 

invés de englobar tanto o paradigma da redistribuição quanto do reconhecimento 

estaríamos trocando um paradigma por outro – “uma economicidade truncada por um 

culturalismo truncado” (Fraser, 2002, p.63), gerando um desenvolvimento combinado 

desigual, pois os recentes ganhos formidáveis no eixo do reconhecimento iriam 

coincidir com um avanço paralisado ou perdas diretas na distribuição. 

Para Fraser, somente uma concepção que siga uma proposta de gênero 

bidimensional poderá apoiar uma política feminista viável. Propõe uma abordagem que 

enxergue gênero de uma forma bifocal que, através de uma lente, gênero tem afinidades 

com classe, e através da outra, é ligado a status. Por meio do uso simultâneo em 

superposição das duas lentes, pode-se focalizar o aspecto da subordinação da mulher, e 

gênero aparece neste ponto como uma categoria híbrida, um eixo de categoria que 

alcança tanto a dimensão da distribuição, que contém uma face política e econômica 

quanto uma face discursivo-cultural na dimensão do reconhecimento, levando assim a 
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uma interação embora cada dimensão tenha uma independência relativa em relação a 

outra. Para se reparar a injustiça de gênero é necessário uma mudança tanto na estrutura 

econômica quanto no que a autora chama de hierarquia de status da sociedade 

contemporânea, pois a mudança em uma delas em separado não seria suficiente. 

A autora afirma que é necessário para se desenvolver esta abordagem uma 

concepção de justiça tão ampla quanto a visão de gênero como categoria bidimensional. 

Deve englobar as preocupações tradicionais das teorias da justiça distributiva, 

notadamente a pobreza, a exploração, a desigualdade e os diferenciais de classe, ao 

mesmo tempo em que vincule as questões ressaltadas na filosofia do reconhecimento, 

como o desrespeito, o imperialismo cultural e a hierarquia de status. Deve assim haver 

uma acomodação das duas perspectivas teorizando má distribuição e reconhecimento 

equivocado num modelo normativo comum, sem reduzir qualquer uma das duas faces 

em função da outra, gerando assim uma concepção de justiça bidimensional. 

Fraser propõe uma concepção de justiça centrada no princípio de paridade 

de participação. Segundo este princípio, a justiça requer acordos sociais que permitam 

que todos os (adultos) membros da sociedade interajam uns com outros como pares. 

Deve ser obedecidas pelo menos duas condições para que a paridade participatória seja 

possível.  

 

Primeiramente, a distribuição de recursos materiais precisa ser 

feita de tal forma que assegure independência e “voz’ aos 

participantes. Essa condição “objetiva” evita formas e níveis de 

dependência econômica e desigualdade que impedem a paridade 

de participação. Assim sendo, evitam-se arranjos sociais que 

institucionalizam a privação, a exploração e as enormes 

disparidades de riqueza, renda e tempo para lazer, que acabam 

negando a algumas pessoas os meios e as oportunidades de 

interagir com outros como seus pares. Em comparação, a 

segunda condição para a paridade participatória é a “inter-

subjetividade”, que requer dos modelos institucionalizados de 
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valores culturais que expressem o mesmo respeito a todos os 

participantes e assegurem oportunidades iguais a alcançar estima 

social. (Fraser, 2002, p.67)8

 

Para a paridade participatória é necessário as duas condições, sendo que 

qualquer uma em separado não seria suficiente. A primeira associada a justiça 

distributiva relacionadas a estrutura econômica  da sociedade e aos diferenciais de 

classe, definidos economicamente. Enquanto que a segunda focaliza preocupações 

ressaltadas pela filosofia do reconhecimento relacionadas à ordem do status da 

sociedade, às hierarquias de status, definidas culturalmente. Tem-se aqui uma 

concepção bidimensional da justiça que focaliza tanto a redistribuição quanto o 

reconhecimento sem reduzi-la nenhuma à outra. 

Esta abordagem combina com a conceituação de gênero proposta por Fraser 

anteriormente, pois ao interpretar redistribuição e reconhecimento como duas dimensões 

de justiça mútuas, amplia-se a compreensão usual de justiça ao englobar tanto o aspecto 

de status quanto o de classe na subordinação de gênero. E ao submeter ambas as 

dimensões à norma abrangente de paridade participatória, tem-se um único padrão para 

avaliar a ordem de justiça de gênero.  

A norma de paridade participatória serve, portanto, para identificar e 

condenar, a injustiça de gênero ao longo destas duas dimensões. Esse padrão aplica-se a 

outros eixos da diferenciação social que inclui classe, raça, sexualidade, etnicidade, 

nacionalidade e religião. É importante ressaltar que na medida em que os arranjos 

sociais impedem a paridade de participação ao longo de qualquer um desses eixos, ou 

pela má distribuição ou pelo reconhecimento equivocado, há uma violação dos 

requisitos de justiça, pois, para Fraser,  

                                                 
8 Para a autora essa condição tolhe os modelos de valores institucionalizados que, sistematicamente, 
depreciam algumas categorias de pessoas e as qualidades a elas associadas. Assim, ficam barrados esses 
modelos de valores institucionalizados que negam a alguns o status de parceiros plenos na interação – 
seja sobrecarregando esses uns com a imputação de uma “diferença” excessiva ou não tomando 
conhecimento de suas distinções (Fraser, 2002, p.67). 
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justiça requer paridade participatória no cruzamento de todos os 

eixos principais de diferenciação social, portanto, não só de 

gênero mas também de “raça”, etnicidade, sexualidade, religião 

e nacionalidade. (...) a paridade participatória fornece um padrão 

normativo para avaliar a justiça reinante em todos os arranjos 

sociais, ao longo das duas dimensões e em cruzamento com os 

múltiplos eixos de diferenciação social. Como tal, ela representa 

uma contrapartida justa a uma conceituação de gênero que 

englobe não só a dimensão de reconhecimento guiada pelo 

status, mas também a dimensão de distribuição como classe. 

(Fraser, 2002, p.70) 

 

Ávila (1999) ressalta que a reflexão sobre o cotidiano e a cidadania deve 

considerar a inserção social das pessoas em termos de classe, pois as dificuldades 

assinaladas como desigualdades de gênero no campo prático e do ponto de vista tanto 

legal quanto moral tornam-se dramáticas na situação de pobreza. Lembra também que 

no campo reprodutivo a lógica do assistencialismo ainda predomina como política 

social colaborando com a manutenção da exclusão social e não com sua alteração. 

É a paridade participatória o procedimento apropriado para justificar 

reivindicações para o reconhecimento e redistribuição, pois permite uma política 

feminista não identitária que pode veicular os conflitos entre as reivindicações centradas 

em gênero e as centradas em outros eixos transversais de subordinação (Fraser, 2002, 

p.74). 

Fraser faz considerações sobre as implicações dessas conceituações para 

políticas feministas, iniciando em primeiro lugar com a política do reconhecimento vista 

geralmente como política de identidade do gênero feminino. Deve-se lembrar que “o 

reconhecimento equivocado consiste na depreciação de tal identidade feita por uma 

cultura patriarcal e o conseqüente dano ao sentido de self das mulheres. Para se corrigir 

7188



esse mal, faz-se necessário o engajamento em uma política feminista de 

reconhecimento” (Fraser, 2002, p.70-1). Esta política tenta recuperar o deslocamento do 

self por meio de contestação de representações androcêntricas que degradam a 

feminilidade. Imagens que devem ser rejeitadas pelas mulheres ao mesmo tempo em 

que elaborem novas representações e que mostrem publicamente essa nova identidade 

para alcançar respeito e estima na sociedade como um todo. “No modelo de identidade, 

uma política feminista de reconhecimento significa política de identidade” (Fraser, 

2002, p.71). Para a autora, este modelo de identidade contem alguns insights em relação 

aos efeitos psicológicos do sexismo, mas é deficiente em pelo menos duas áreas:  

 

Primeiro, ele tende a coisificar a feminilidade e a 

obscurecer os eixos transversos da subordinação. Como 

conseqüência, esse modelo freqüentemente recicla estereótipos 

de gênero dominantes ao promover o separatismo e o 

politicamente correto. Em segundo, ele trata o reconhecimento 

equivocado sexista como um dano cultural isolado, 

obscurecendo, portanto, suas ligações com a má distribuição 

sexista e atrapalhando os esforços para o combate simultâneo 

desses dois aspectos do sexismo. (Fraser, 2002, p.71) 

 

Para a autora, os conceitos de gênero e justiça que propõe implicam uma 

política feminista alternativa de reconhecimento como uma questão de status social. 

Pois para ela “não é a identidade feminina que requer reconhecimento, mas sim a 

condição das mulheres como parceiras plenas na interação social” (Fraser, 2002, p.71). 

Neste caso o reconhecimento equivocado não significa deformação e depreciação da 

feminilidade, pois significa ao contrário, uma subordinação social no sentido de impedir 

a participação feminina na vida social em pé de igualdade (como um de seus pares). A 

autora afirma que para que haja compensação de injustiça, é necessário uma política 

feminista de reconhecimento que não significa política de identidade. No modelo de 

status,  
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significa uma política que busca vencer a subordinação por meio 

do estabelecimento das mulheres como membros plenos da 

sociedade, capazes de participar  lado a lado com os homens, 

sendo seus pares. Explico. A abordagem via status requer um 

exame dos padrões institucionalizados de valor cultural para 

verificar seus efeitos na posição (standing) relativa das 

mulheres. Se e quando tais padrões constituírem as mulheres 

como pares, capazes de participar na vida social em iguais 

condições com os homens, então, poderemos falar em 

reconhecimento recíproco e igualdade de status.  (Fraser, 2002, 

p.71-2).  

 

Fraser argumenta que, quando os padrões institucionalizados de valor 

cultural constituem as mulheres como excluídas, inferiores e invisíveis, como 

totalmente o outro e muito menos do que parceiras plenas na interação social, é 

necessário falar em reconhecimento equivocado sexista e subordinação de status. O 

reconhecimento equivocado sexista neste modelo é uma relação social de subordinação 

suprido pelos padrões institucionalizados de valor cultural que estejam de acordo com 

as normas androcêntricas que impedem a paridade.9 Portanto, o reconhecimento 

equivocado visto em termos de status constitui uma séria violação de justiça. A autora 

ressalta que as lutas pelo reconhecimento não objetivam somente a valorização da 

feminilidade, mas vencer a subordinação, pois, “buscam estabelecer as mulheres como 

parceiras plenas da vida social, capazes de interagir com os homens como seus pares e 

iguais. Ou seja, almejam a desinstitucionalização dos padrões androcêntricos de valor 

cultural que impedem a paridade de gêneros e a substituição desses padrões por outros 

que dêem suporte a essa paridade” (Fraser, 2002, p.72). 

                                                 
9 A autora exemplifica: leis criminalistas que ignoram estupro marital; programas de assistência social 
que estigmatizam mães solteiras como caçadoras sexuais irresponsáveis, e políticas de asilo que 
consideram a mutilação genital como uma “pratica cultural” igual a qualquer outra. A interação é então 
regulada por um padrão androcêntrico de valor cultural. 
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O modelo proposto possibilita uma política de reconhecimento não 

identitária e se aplica tanto a gênero quanto a outros eixos de subordinação, pelo fato de 

incluir “raça”, sexualidade, etnicidade, nacionalidade e religião. Podendo assim as 

feministas conferir os casos onde as reivindicações pelo reconhecimento colocadas a 

partir de um eixo de subordinação se imponham sobre reivindicações colocadas por 

outro eixo. 

Para Fraser somente uma política feminista bidimensional que articule a 

política do reconhecimento com a política da redistribuição pode evitar o conluio com o 

neoliberalismo. Isso não significa ser uma tarefa fácil, pois, não é somente agregar a 

política da redistribuição à política do reconhecimento, mas tratá-las como esferas 

totalmente entrelaçadas.  

Deve-se então reconhecer que “injustiças de gênero na distribuição e no 

reconhecimento são tão completamente interligadas que nenhuma das duas pode ser 

compensada de uma forma totalmente independente da outra” (Fraser, 2002, p.76) 

Importante lembrar que, “somente mediante uma abordagem que realinhe a 

desvalorização cultural do “feminino” precisamente dentro da economia (e onde mais se 

fizer necessário) pode-se chegar a uma séria redistribuição e a um reconhecimento 

genuíno” (Fraser, 2002, p.76-7). Neste mesmo sentido, 

 

a importância dos direitos reprodutivos no cotidiano é 

justamente de garantir condições legais e materiais para as 

mulheres e para homens em suas eleições reprodutivas, porque 

um instrumento que habilita e autoriza essa possibilidade traz na 

prática, a exigência de transformações das desigualdades, uma 

vez que estes fatos não sucedem em contextos vazios de 

significado social. Sucedem como parte de relações sociais nos 

contextos cultural, econômico e político que lhes dão 

significados e estão regidos por relações de poder. Por isso não 

se trata de obter mecanismos, direitos legalizados, mas que 
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implica também uma reestruturação de relações sociais e trocas 

simbólicas. (Ávila, 1999, p.77-8) 

 

   Necessário se faz segundo Jelin (1994) uma proposta de exercer as 

responsabilidades de cidadania através da participação das políticas públicas no espaço 

público de debate, por meio de novas formas de relação entre o Estado e a sociedade 

civil. Para a autora a conquista desses direitos não é fácil nem está assegurada, pois,  

 

primeiro existe uma barreira cultural: a socialização do gênero e 

a identidade das mulheres continuam muito associadas à 

maternidade e ao controle de nossa sexualidade e capacidade 

reprodutiva por parte de outros. Segundo, porque há uma 

barreira material e instrumental: a autonomia de cada mulher 

para decidir pessoalmente sobre a sua sexualidade e reprodução 

somente será possível se ela dispuser de condições adequadas 

(qualidade de vida). (Jelin, 1994, p.142) 

 

    Assim, somente pelas lentes das abordagens integradoras, que unam 

reconhecimento e redistribuição, poderemos preencher todos os requisitos para a 

existência de uma justiça para todos. 

Considerações finais 

Esta abordagem que compreende tanto gênero quanto justiça como 

categorias bidimensionais, pode ser utilizada na discussão relativa ao aborto, uma vez 

que a paridade participatória pode/deve ser o elemento para reparar os danos causados 

aos sujeitos coletivos que são vítimas de injustiça – no caso as mulheres.  

Importante lembrar que reconhecimento e redistribuição se entrelaçam se 

discutirmos a questão do aborto como direito das mulheres a uma maternidade livre. 
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Esta proposta quebra com as desigualdades de classe nas quais somente as mulheres que 

tem poder econômico para a compra de privilégios, tanto para a efetuação do aborto, 

quanto para uma maternidade responsável, consciente e segura, têm possibilidade de um 

tratamento digno. 

Para Bourdieu (1999) diversas instituições sociais se conjugam para 

assegurar a reprodução da dominação masculina, e vemos neste modelo de categorias 

híbridas uma estratégia possível para que os dominados possam lutar contra o efeito de 

dominação simbólica. Na busca das categorias propostas por Fraser (2002) pode-se 

efetuar uma transferência de capital simbólico, pois as mulheres podem numa ação 

subversiva a partir da busca pela paridade participatória desconstruir a ordem 

androcêntrica estabelecida pelo/no campo jurídico e religioso como espaços homólogos 

e interligados que asseguram estrategicamente a manutenção da  injustiça de gênero 

relativa à interdição do aborto. 

A aplicação dessas categorias visa a (re)configuração da cidadania das 

mulheres, uma vez que, os direitos sexuais e reprodutivos só serão adquiridos a partir de 

uma justiça econômica e cultural que inclua a liberdade financeira e de escolha à 

maternidade, uma vez que busca o  reconhecimento social relativo ao corpo como 

território autônomo das mulheres e não somente como função procriativa sem direito à 

escolha. 

 

 A valorização de tarefas ligadas a reprodução como 

constituintes da vivência da cidadania inspira novas práticas e 

implica uma maior distribuição das riquezas da vida material. 

Assegurados os direitos reprodutivos, a vida real das pessoas 

ganha mais qualidade quando exercem essas atividades na vida 

privada e se relacionam afetiva e sexualmente.(...) Os direitos 

reprodutivos se constituem exatamente em um instrumento que 

se deve extender a vida diária das pessoas, liberando-as dos 

jugos seculares que todavia são considerados, em muitos casos, 

como próprios da condição humana. (Ávila, 1999,p.82) 
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Se as categorias bidimensionais de gênero e de justiça alcançarem a 

paridade participatória, poderão enfim as mulheres exercerem seus direitos -  a começar 

pela autonomia de seu próprio corpo num exercício primeiro de democracia sustentável 

baseada em justiça social e direitos humanos que ultrapasse a possível e desejada 

descriminalização do aborto pelos movimentos feministas e de mulheres 

correspondendo literalmente a uma transformação social emancipatória. 

Para tanto é necessário que o Estado propicie as/aos cidadãs (ãos) condições  

para a realização de suas decisões relativas à procriação. Isso implica “a legalização do 

aborto, a universalização do acesso à anticoncepção e ao aborto seguro, realizado em 

condições dignas, tanto quanto a universalização do acesso a serviços públicos que 

permitam levar a termo uma gravidez desejada ou assumida” (Nunes, 2005, p.109).  

Isso implica não somente a redistribuição como também o reconhecimento (Fraser, 

2002) do estatuto das mulheres com uma cidadania plena. 

Deve-se lembrar que o Estado encontra-se num contexto de crise de bem-

estar, de redução de serviços, de privatização e mercantilização das tarefas e serviços 

levando assim a repensar as tarefas sociais da reprodução neste novo contexto. Isso 

mostra mais uma vez que o movimento feminista ao propor a busca de redistribuição e 

reconhecimento como elementos possíveis para descriminalizar a mulher pela prática de 

aborto, é também um elemento de luta pela desconstrução do neoliberalismo. 
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DIREITO DE RESPOSTA – UM MEIO DE GARANTIA DA DIVERSIDADE 

EM MEIO À MULTIPLICIDADE 

 

 

Tatiana Stroppa∗

 

RESUMO 

A influência dos meios de comunicação no cenário político contemporâneo impõe 

uma reflexão sobre qual o tipo de participação democrática que está sendo 

efetivamente promovido na República Federativa do Brasil. Sendo assim, o texto 

aborda a necessidade da existência de um fluxo de informações que sejam 

diversificadas para que seja possível uma participação efetiva do povo na tomada das 

decisões políticas e não uma mera aceitação do status quo. A partir daí, enfoca o 

direito de resposta enquanto verdadeiro direito-garantia apto a auxiliar na 

concretização da pluralidade informativa ao permitir que as pessoas tenham acesso 

aos meios de comunicação.  

 

PALAVRAS-CHAVES 

DEMOCRACIA; DIREITO DE INFORMAR; MEIOS DE COMUNICAÇÃO; 

DIREITO DE RESPOSTA. 

 

ABSTRACT 

The influence of the means of communication in the actual political scene imposes a 

reflection about what kind of democratic participation is actually being promoted in 

the Federal Republic of Brazil. As a result, the text starts from the statement of the 

necessity of the existence of an information flux which is diverse and which makes it 

possible for the public to effectively participate in the political decision making and 

not just an accepting of the status quo. From this point, it focuses on the reply right 

                                                      
∗     Mestre  em  Direito  Constitucional  pelo  Centro de Pós-Graduação da  ITE de 

Bauru. Professora de Direito Constitucional da Faculdade Iteana de Botucatu/SP. 
Integrante do Núcleo de Pesquisa e Integração do Centro de Pós-Graduação da 
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as a real guarantee-right apt to help with the concretization of informative plurality 

allowing people to have access to the means of communication.    

 

KEY WORDS 

DEMOCRACY; INFORMING RIGHT; MEANS OF COMMUNICATION; REPLY 

RIGHT. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Um estudo da formação empresarial de que se revestiram os meios 

responsáveis pela comunicação permite que seja colocada em xeque a afirmação 

liberal que preconizava que a multiplicidade de meios informativos garantiria a 

pluralidade informativa. 

 

Ao contrário. Se o processo de desenvolvimento tecnológico permitiu que o 

mundo tivesse ciência, em tempo real, dos mesmos acontecimentos ele fez também 

com que apenas os mesmos acontecimentos e sob o enfoque dos detentores dos 

meios de comunicação fossem conhecidos. 

 

Uma das saídas que se afigura possível para a superação dessa realidade passa 

pela democratização do acesso aos meios de comunicação. Isso porque a maioria do 

povo continua afastada da possibilidade de disseminar o seu ponto de vista sobre os 

fatos e os acontecimentos. 

 

Assim, o presente trabalho parte de duas constatações: da importância do 

direito de informação para o aperfeiçoamento e a concretização da democracia e da 

necessidade de democratização do acesso aos meios de comunicação para a garantia 

de um pluralismo informativo. 

 

Diante desse cenário, buscou-se na Constituição Federal de 1.988 pela 

existência de um direito que proporcione aos indivíduos um mecanismo de defesa 

frente ao determinismo informativo que se presencia: o direito de resposta. 
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Todavia, não obstante a importância desse direito para a pessoa que dele 

possa se valer, bem como para a densificação do Estado Democrático de Direito, 

verifica-se, ao menos no Brasil, que ele é pouco ou erroneamente utilizado. 

 

Sendo assim, adotando como premissas a liberdade editorial e a 

impossibilidade de censura faz-se imprescindível a busca e o enaltecimento de meios 

que permitam, mesmo diante do status quo,  o acesso aos meios de comunicação. 

Dentre esses meios, certamente encontra-se o direito de resposta. 

 

Dessa maneira, o presente artigo, em virtude da impossibilidade de esgotar o 

tema em todo o seu conteúdo e implicações, procura demonstrar a necessidade da 

democratização do acesso aos meios de comunicação enfocando o direito de resposta 

como um direito materialmente fundamental e apto a possibilitar que referido 

objetivo aconteça. 

 

1. O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E A NECESSIDADE DA 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Tendo como norte o objetivo do presente estudo, o princípio democrático será 

estudado a partir da ordenação normativa a ele dada pela Constituição Federal de 

1.988 (CF/88). Mais precisamente dos dispositivos inseridos em seu título VIII, 

capítulo V, porque objetivam, em última análise, a estruturação de um sistema que 

ofereça ao cidadão o recebimento de informações plúrimas e verazes. 

 

A análise da Constituição Federal de 1.988 permite perceber que o  

Constituinte não considerou a democracia apenas como uma espécie de regime 

político expressado na célebre definição feita por Abrahan Lincoln no sentido de a 

democracia ser um “governo do povo, pelo povo e para o povo”. O intuito foi fixar 

um processo de realização de os objetivos fundamentais constantes no Art. 3º da 

CF/88. 

 

Sendo assim, o princípio democrático se espraia pelo texto constitucional 

conduzindo a estruturação do Estado. Por isso, não apenas as normas que claramente 

dispõem sobre a titularidade e o exercício do poder soberano devem ser consideradas 
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como concretizações desse princípio, mas também aquelas que visam fornecer a 

matéria-prima para que seja possível uma participação consciente. 

 

Destarte, o princípio democrático vai além da garantia formal de participação 

igualitária dos cidadãos na tomada de decisões. Ele propugna que tenham igual 

acesso aos demais direitos os quais, no mais das vezes, são garantidos pelo Estado 

Social. Portanto, o sistema democrático deve ser entendido como uma via de mão-

dupla em que a democracia sustenta o respeito e o cumprimento dos direitos e o 

acesso a estes permite a melhora do regime democrático porque proporciona a 

autodeterminação do povo que consegue participar e não simplesmente autorizar. 

 
Portanto, se a democracia implica necessariamente a concepção de que o 

poder político tem como fonte o povo, ela exige também que este tenha condições 

materiais para participar substancialmente, ou seja, de forma efetiva e esclarecida, 

das decisões que lhe são apresentadas, bem como na fiscalização do exercício do 

poder que atribui àqueles que escolhem como seus representantes. 

Então, o reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa humana vai 

além da garantia de um âmbito de autodeterminação individual livre da ingerência 

estatal. Abarca a concepção do “indivíduo livre através da participação autónoma na 

cidade”,1 ou seja, impõe que os governados saibam o que os seus governantes estão 

fazendo, ou não, na condução da coisa pública.  

 

Por isso, Artemi Rallo Lombarte afirma que atualmente a legitimidade 

democrática das instituições não se assenta tanto na celebração de eleições limpas 

como na capacidade de os cidadãos poderem expressar um voto que seja o reflexo 

de uma vontade livremente formada pelo intercâmbio de idéias e do contato com 

informação suficiente.2 A mera aceitação do povo tem que ser substituída pela 

participação de tal maneira que o voto  represente o ato culminante do processo de 

reflexão sobre as informações recebidas e a correlata formação de uma opinião 

sobre o que o cidadão acredita ser a melhor escolha. 

 

                                                      
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999,  p. 07. 
2 LOMBARTE, Artemi Rallo. Pluralismo informativo y Constitución. Valencia: Tirant Lo Blanch, 

2000, p. 63. 
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Por conseguinte, se a democracia traz como traço essencial a participação 

política dos cidadãos assentada em um processo de livre decisão, fica óbvio que ela 

impõe a conformação de um livre fluxo de informação, ingrediente indispensável 

para a propagação dos acontecimentos e das opiniões que convergem para a 

formação de uma opinião pública3 livre. 

 

Estudando o Art. 1º da Constituição Federal de 1988, Pinto Ferreira afirma 

que a democracia deve ser entendida como o império da opinião pública calcada na 

busca pela distribuição igualitária de instrução e educação, arrematando que: 

“Democracia, numa visão integrativa, é tudo isto: o governo constitucional das 

maiorias, que, sobre a base da liberdade e igualdade, concede às minorias o direito de 

representação, fiscalização e crítica ao Parlamento”.4

A análise dessa passagem demonstra, primeiramente, que os direitos 

individuais consagrados no modelo jurídico do Estado de Direito, sobretudo a 

liberdade e a igualdade, precisam ser revisitados sob a perspectiva do Estado Social e 

Democrático de Direito.  

 

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho, explicando que a concepção 

de Estado de Direito e Estado Social devem ser complementares, elucida:  
 
Se quiséssemos adoptar uma fórmula de síntese, poderíamos dizer que o 
Estado social de direito só será Estado de direito se, como reclamavam os 
liberais e exigem agora os neoliberais, reconhecer a função estruturante 
dos princípios fundamentais do direito civil assente nos direitos da 
vontade dos sujeitos económicos (ou seja, dos proprietários, empresários) 
e dos princípios norteadores desses direitos (a livre iniciativa económica e 
a autonomia contratual). Contudo, o Estado de direito só será social se 
não deixar de ter como objectivo a realização de uma democracia 
económica, social e cultural e só será democrático se mantiver firme o 
princípio da subordinação do poder económico ao poder político5. 

 

Realmente fica cada vez mais patente que o exercício real da soberania pelo 

povo pressupõe a efetivação de um plexo de direitos sociais que dêem elementos 

para a concepção de uma consciência política como, por exemplo, o acesso à 
                                                      
3      Segundo Nuno e Sousa,  opinião pública significa: “...o conjunto dos juízos e sentimentos 

dominantes do povo, acompanhados da convicção de que tais juízos e sentimentos são 
compartilhados por toda a colectividade; não é a opinião de uma classe social, de um partido ou 
de especialistas”. In: A liberdade de imprensa. Coimbra: Almedina, 1984, p. 25, nota de rodapé 
nº 01. 

4 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira: Arts. 1º a 21. São Paulo: Saraiva, 
1989, p. 36-37. 
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educação, à saúde e à cultura, pois é infrutífero exigir uma participação competente 

sem permitir que os cidadãos adquiram conhecimentos. 

 

Em segundo lugar, a passagem transcrita de Pinto Ferreira, revela que há a 

adoção da definição de democracia como um governo de opinião,6 ou seja, que se 

legitima pela opinião pública e tem nela o ponto de referência permanente para as 

decisões, de modo que a opinião pública erige-se em instituição da democracia. 

Então se o poder popular é exprimido através de opiniões externadas em decisões, 

principalmente nas eleições, a preocupação que deve sobressair é com o modo de 

formação dessas opiniões. 

 

Ocorre que, de longa data, a opinião pública vem sendo informada e formada, 

sobretudo, pelos meios de comunicação social e o problema consiste justamente no 

fato de que a  restauração democrática promovida pela CF/88 ocorreu quando o rádio 

e a televisão já haviam se consolidado mediante uma formação oligopolizada e 

extremamente empresarial. 

Veja-se, a propósito, a afirmação de Giovanni Sartori: 

 
O poder eleitoral torna-se per se a garantia mecânica do sistema, mas a 
garantia substantiva é conferida pelas condições sob as quais os cidadãos 
obtêm a informação necessária e são expostos à pressão dos articuladores 
da opinião. Eleições são o meio para um fim determinado – o de um 
“govêrno de opinião” do gênero tão habilmente descrito por Dicey, isto é, 
um governo correspondente à opinião pública e perante ela responsável.7

 

Portanto, a estruturação dos meios de comunicação de massa é imprescindível 

para a efetivação, ou não, da democracia e em virtude da essencialidade da atividade 

que exercem devem cumprir certas determinações constitucionais.  

 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 ao regulamentar a comunicação 

social dirigiu atenções para: evitar a formação de monopólios e/ou oligopólios; 

identificar os detentores dos meios de comunicação; e impedir que sejam controlados 

pelo capital estrangeiro.  

                                                                                                                                                      
5       CANOTILHO, 1999, p. 39. 
6     SARTORI, Giovanni. Homo videns: televisão e pós-pensamento. Tradução de 

Antonio Angonese. Bauru: EDUSC, 2001, p.50-51. 
7      Teoria democrática. Rio de Janeiro: Editôra Fundo de Cultura S.A., 1965, p. 88-89. 
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Em outras palavras, é preciso notar que a construção normativa de regras e 

princípios positivados no capítulo V do título VIII da CF/88 não se limitou a conferir 

direitos subjetivos a todas as pessoas (liberdade de manifestação do pensamento, de 

criação, de expressão e de informação – Art. 220, caput) e especificamente aos 

profissionais da informação (liberdade de informação jornalística – § 1º do Art. 220). 

 

Houve o cuidado com a proteção da atividade dos meios de comunicação, 

desde o momento da recolha da informação até o da sua divulgação, mas não como 

um fim em si mesma. Ou seja, a proteção diferenciada da atividade ocorre por ela ser 

instrumento para a informação/formação da liberdade individual de opinião e, 

sobretudo, da opinião pública. 

 

Ora, a consciência da influência dos meios de comunicação de massa nas 

relações sociais, tanto entre os indivíduos, como entre estes e o Estado, enquanto 

institutos de poder que atuam sobremaneira na formação da opinião pública, 

certamente remeteu o Constituinte a buscar não somente a proteção da liberdade de 

informação jornalística. Houve a busca pela imbricação desta com a imposição de 

que os meios de comunicação de massa se organizem e atuem no sentido de atender a 

uma verdadeira responsabilidade social de informar no seio de um Estado 

democrático, no entendimento de que “o poder implica o dever de reconhecer a 

dependência de outras pessoas e o de usá-lo de maneira judiciosa”.8

 

Assim, há que ter em vista que a consagração de um direito de informar 

foi moldada para assegurar às pessoas a disponibilidade e acessibilidade às 

informações que possibilitem a efetividade da cidadania (Art. 1º, inc. II, CF/88) 

e da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, inc. III, CF/88) e a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária (Art. 3º, inc. I, CF/88) apta a promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (Art. 3º, inc. IV, CF/88), na qual sejam 

                                                      
8 DENI, Elliott. Bases para a responsabilidade dos meios de informação. In: Jornalismo 

versus privacidade. Tradução de Celso Vargas. Deni Elliott (coord.). Rio de Janeiro: 
Nórdica, 1986, p. 39. 
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respeitados os valores éticos e sociais da pessoa e da família (Art. 221, inc. IV, 

CF/88). 

 

Portanto, se aparentemente a regulamentação constitucional parece não ter 

tido em conta o dever de informar dos meios de comunicação, a interpretação à luz 

dos direitos fundamentais e dos princípios e objetivos abraçados pela Constituição 

torna clara a vinculação dos detentores destes meios ao cumprimento do direito do 

público de ser informado. 

 

Assim, as restrições à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens, a teor do Art. 222 da CF/88, não teve como escopo 

subsidiar as empresas nacionais, mas, sim, impedir que o exercício de uma atividade 

tão estreitamente ligada ao exercício da soberania fique subjugado às ideologias e 

idéias de uma empresa estrangeira.  

 

É o caso, ainda, da proibição específica da formação de monopólio ou 

oligopólio constante no Art. 220, § 5º, da CF/88. Patente que a preocupação não foi 

meramente com a defesa da concorrência, disciplinada, aliás, em outros artigos da 

Constituição Federal como, por exemplo, no Art. 173, § 4º. Houve, sobretudo, o 

cuidado em assegurar que as pessoas tenham acesso a fatos divulgados e 

interpretados sob mais de uma perspectiva, não sendo o combate à concentração dos 

meios de informação senão uma das formas de garanti-lo, pois certamente a 

existência de diversos meios de comunicação resta esvaziada quando todos 

pertencem aos mesmos titulares. 

A mesma inquietação está na exigência constante no § 5º do Art. 222 da 

CF/88, no sentido de que qualquer alteração de controle societário das 

empresas de que trata o §1º do mesmo artigo seja comunicada ao Congresso 

Nacional, com o intuito de se salvaguardar a manutenção das condições 

determinantes da concessão, permissão ou autorização, que não podem se 

compadecer com a formação posterior de monopólios ou de oligopólios. 

Em complementação, o Art. 223 da CF/88 deixa bem claro que a outorga ou 

renovação da concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão de 
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sons e de sons e imagens deverá observar a complementaridade entre os sistemas 

privado, público e estatal, sendo que o Art. 21, inc. XII, alínea ‘a’ da CF/88 fixa a 

competência da União para explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão 

ou autorização, os serviços enfocados. 

Então, partindo da observância específica do § 5º do Art. 220 c/c. o Art. 223, 

caput, é plausível aceitar que deve haver a intervenção estatal para obstar a formação 

de monopólios ou oligopólios informativos ou ainda para desmantelar os formados, 

sobretudo mediante a não renovação da concessão ou permissão. Frise-se, todavia, 

que não se desconhece que o direito de informar exige, em um primeiro momento, a 

abstenção do Estado, que fica proibido de impor quaisquer empecilhos. Mas, em um 

segundo momento, a má utilização desse direito pode impor ao Estado uma atuação 

para garantir o seu bom desempenho consoante os princípios constitucionais. 

 

Além disso,  a fixação de princípios nos incisos do Art. 221 da CF/88 que 

devem ser obedecidos quando da elaboração da produção e da programação das 

emissoras de rádio e de televisão corrobora um dever de bem e corretamente 

informar. Aliás, nesse artigo encontram-se positivações da preocupação com a 

diferença, pois há imposição da promoção da cultura nacional e regional e o estímulo 

à produção independente que objetive a sua divulgação (II) e a regionalização da 

produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei 

(III). 

  

Além disso, no Art. 220, § 3º, inc. II, houve a determinação para que lei federal 

estabeleça os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 

defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto 

no Art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente. Disposições estas que, sem dúvidas, demonstram que 

há o dever de bem e corretamente informar. 

 

Ademais, os direitos conferidos aos jornalistas de acesso às fontes de 

informação e de sigilo profissional (Art. 5º, inc. XIV, da CF/88), bem como a 

proibição de censura (Art. 220, § 1°, da CF/88) possibilitam a refutação de 

intromissões no exercício da profissão e, conseqüentemente, oferecem condições 
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para a coleta, processamento e divulgação das mais diversificadas informações, 

não se justificando a coincidência das notícias estampadas nos meios de 

comunicação social. 

 

Sendo assim, é evidente que a maneira mais adequada para que os meios de 

comunicação mantenham-se livres de uma atuação positiva do Estado reside exatamente 

no cumprimento da liberdade de informar com responsabilidade ética e não apenas com 

as prerrogativas de uma empresa privada que estabelece a sua agenda segundo os 

interesses econômicos dos seus financiadores. 
 

Portanto, o reconhecimento do direito da coletividade a ser livre e 

corretamente informada encontra-se plenamente assegurado no ordenamento jurídico 

brasileiro, haja vista que este pretende impedir que o fluxo informativo seja 

simplesmente mercadoria nas mãos dos informadores, de tal forma que o exercício 

do direito de informação focalize o público como um autêntico destinatário e tenha 

como objetivo último contribuir para uma real e efetiva informação/formação. 

 

Todavia, em que pese a preocupação do Constituinte com a conformação de 

um sistema informativo, na prática, não tem sido o suficiente para afastar a 

formação/manutenção de oligopólios e monopólios, especialmente familiares, e a 

utilização política da possibilidade de conferir as concessões de rádio e de televisão, 

ou seja, estas competências continuam sendo tidas como moeda de troca entre os 

políticos brasileiros. 

Assim, ciente da lacuna, ainda, existente entre o que prescreve o texto 

constitucional e o que se pratica entende-se que uma melhora pode ser alcançada por 

meio da busca por formas alternativas de democratização do acesso aos meios de 

comunicação, dentre as quais se encontra o direito de resposta. 

 

2. O DIREITO DE RESPOSTA: Breves considerações sobre a sua consagração, 

o seu conceito e as suas funções.  
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O direito de resposta foi consagrado legalmente pela primeira vez na lei de 

imprensa francesa de 18229. Após, foi sendo difundido para os outros países. Em 

1831 foi acolhido pela Bélgica, após pela Grécia, alguns cantões suíços, Sardenha e 

Piemonte. Por volta de 1850, pela Baviera, Dinamarca, Espanha e Prússia.  Na 

década seguinte, pela Áustria, Romênia, Luxemburgo, Saxônia, Berna e pela 

Alemanha, em 1874. Posteriormente, por Portugal, Tchecoslováquia, Sérvia, Egito, 

Colômbia e Uruguai, seguindo-se outros países.10

 

No Brasil, o direito de resposta foi concebido pela primeira vez no artigo 16 

da Lei 4.743, de 31 de outubro de 1923, conhecida como Lei Adolfo Gordo e, 

posteriormente, pelo Decreto nº 24.776/34 e pelas Lei nº 2.083/53 e nº 5.250/67.11 

Encontrando-se, atualmente, no inciso V do Art. 5° da CF/88. 

 

Partindo da análise dessas datas, nota-se que o direito de resposta não foi 

reconhecido juntamente com a liberdade de imprensa exatamente porque a 

preocupação inicial das revoluções burguesas era assegurar esta frente às 

interferências estatais, com o fito de garantir a livre propagação das informações para 

toda a sociedade, sem as manipulações indesejadas que deformavam a realidade. 

 

Mas o avanço tecnológico criador de novos processos de produção e 

exteriorização de informações fez com que os meios de comunicação se 

transformassem  em um “poder social” e o seu objeto, a informação, em “principal 

fonte de riqueza ou recurso estratégico na ‘sociedade pós-industrial’ ou ‘sociedade 

da informação’”.12

 

                                                      
9      Cf. MOREIRA, Vital. O direito de resposta na comunicação social. Coimbra: Coimbra Editora, 

1994, p. 43 e ss. 
10    BALLESTER, Eliel C. Derecho de respuesta. Buenos Aires: Astrea, 1987, p. 4 e 22, informa que 

os países anglo-americanos resistem a reconhecer este direito. Derecho de respuesta, p. 4 e 22. A 
mesma informação é trazida por Vital Moreira  que explica esta resistência em virtude destes 
países considerarem impossível limitar a gestão editorial dos meios de comunicação social. Cf. O 
direito de resposta na comunicação social, p. 179. 

11   CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso 
à informação verdadeira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 72. 

 
12   GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de 

regulação na sociedade de informação, p. 7. 
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Então, frente a esse cenário, constatou-se que não seria suficiente assegurar a 

liberdade de imprensa;  necessário era, da mesma forma, garantir meios de proteção 

dos indivíduos em face da imprensa e, dentre esses, exsurgiu o direito de resposta.  

 

Não há muita discussão sobre o conceito desse direito. Segundo Vital 

Moreira: 
 
...o direito de resposta consiste essencialmente no poder, que assiste a 
todo aquele que seja pessoalmente afectado por notícia, comentário ou 
referência saída num órgão de comunicação social, de fazer publicar ou 
transmitir nesse mesmo órgão, gratuitamente, um texto seu contendo 
um desmentido, rectificação ou defesa.13 (destacado no original). 
 

Pode assim ser traduzido, respeitados os requisitos exigidos em cada país, 

como direito subjetivo conferido àqueles que forem afetados pelos meios de 

comunicação social  para fazerem veicular um texto trazendo a sua versão ou mera 

correção acerca daquilo que foi transmitido.  

 

Por conseguinte, o direito em testilha é um direito derivado, porque exige, 

para o seu exercício, a anterior referência feita em um meio de comunicação social, 

podendo destinar-se tanto à apresentação da versão correta dos fatos (direito de 

retificação), como para contraditar os juízos de valor (direito de réplica ou de 

resposta stricto sensu).14

 

Já, quanto às funções do direito de resposta existem diversas correntes15: a) 

instrumento de defesa dos direitos da personalidade, sobretudo a honra e o bom 

nome; b) direito de acesso aos meios de comunicação expressando manifestação do 

direito de informar através de um direito individual à expressão; c) garantia do 

pluralismo informativo, possibilitando verdadeiro contraditório público ao oferecer 

ao indivíduo a possibilidade de apresentar a sua versão acerca dos fatos ou opiniões 

divulgados; d) garantia da veracidade informativa; e) sanção ou indenização em 

espécie ou, ainda, caráter de legítima defesa. 

 

                                                      
13    O direito de resposta na comunicação social, p. 10. 
14    Cf. MOREIRA, op. cit., p. 13 e ss. 
15    Ver MOREIRA, op. cit., p. 24 e ss; BALLESTER, op. cit.,  p. 10 e ss. 

7208



 

Mormente, não se pode ainda olvidar de seu “efeito preventivo”16, à medida 

que incentiva os meios de comunicação a buscarem a veracidade17 das informações 

que irão transmitir, sob pena de se verem obrigados a divulgar a versão daquele que 

foi molestado e, conseqüentemente, terem a sua credibilidade abalada perante a 

opinião pública. 

 

Importante acentuar que esse direito não possibilita o mero acesso de seu 

titular aos meios de comunicação. Impõe, isso sim, que a resposta seja transmitida 

em condições iguais ao texto anteriormente difundido, ou seja, ela deve ostentar o 

mesmo relevo, a mesma localização e forma, conforme prescrição do “principio da 

igualdade de armas ou da equivalência”18  entre o texto pioneiro e o derivado com o 

escopo de que a resposta possa atingir as mesmas proporções e o mesmo público da 

mensagem pioneira. 

 

O direito de resposta vem regulamentado infraconstitucionalmente no 

capítulo IV da Lei 5.250/67 lei esta cujos dispositivos precisam ser avaliados sob o 

enfoque constitucional para que seja constatado quais foram recepcionados pela 

Constituição Federal. Como exemplo, cite-se o § 3° do Art. 29 que preconiza a 

extinção do direito de resposta com o exercício de ação penal ou civil contra o jornal, 

periódico, emissora ou agência de notícias, com fundamento na publicação ou 

transmissão incriminada.  Ora, se o inciso V do Art. 5 da CF/88 assegura o exercício 

do direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou à imagem é 

óbvio que não é possível admitir a recepção do mencionado parágrafo, o qual oferece 

restrições ao uso do direito de resposta não admitidas pela CF/88. 

  

                                                      
16     MOREIRA, op. cit., p. 181. 
17    ARMAGNAGUE, Juan F. (director); ÁBALOS, María G; ARRABAL DE CANALS, Olga P. 

(coords.). Derecho a la información, hábeas data e internet. Buenos Aires: Ediciones La Rocca, 
2002, p.66, esclarece que há distinções de significado entre o que se deve entender por 
informação veraz e verdadeira. Em síntese, a verdade implica consciência subjetiva da verdade; 
enquanto a veracidade implica a informação suficientemente corroborada por diversas fontes. 
Justamente por isso é que se exige a veracidade da informação, ou seja, que os profissionais da 
informação procurem comprovar razoavelmente a credibilidade do que vão transmitir,  nunca se 
contentado com meros rumores, insinuações despidas de dados objetivos que indiquem a mínima 
coerência acerca da situação.  

18      MOREIRA, op. cit, p. 135 e ss. 
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De resto, analisadas, ainda que brevemente, a consagração, o conceito e as 

possíveis funções creditadas ao direito de resposta, passa-se à verificação desse 

direito enquanto direito-garantia da diversidade em meio à multiplicidade. 

 

2.1. O direito de resposta - um  meio de garantia da diversidade na 

multiplicidade 

 

A consagração do direito de resposta no inciso V do Art. 5° da CF/88 ganha 

muita importância quando se nota que não houve o reconhecimento de um direito 

(genérico) que permita que os indivíduos exijam acesso aos  meios de comunicação 

social existentes, embora tenha havido o reconhecimento do direito de informar. Em 

outras palavras: atribui-se a todos o direito de expressar os seus conhecimentos, mas 

não de exigir que seja dado acesso aos meios capacitados para dar amplitude a tais 

manifestações. 

 

Por outro lado, a existência do dever de informar por parte dos meios de 

comunicação, ora defendida, não investe as pessoas, e nem sequer o Estado, no 

direito de exigir que os meios divulguem uma informação específica segundo o que 

entendam pertinentes de comunicação em respeito à liberdade editorial. 

 

Portanto, é preciso perceber que a existência de um sistema em que haja a 

simples multiplicidade de meios de comunicação não é suficiente para a garantia de 

um pluralismo informativo calcado na diversidade e, por isso, a importância da 

previsão constitucional do direito de resposta. 

 

Acerca dessa constatação, António Monteiro Cardoso, Alberto Arons de 

Carvalho e João Pedro Figueiredo avaliam que: 

 
Se é certo que a pluralidade de meios significa maior oferta, a realidade 
demonstra que nem por isso a sua integridade e mesmo diversidade está 
assegurada. Pelo contrário, uma vez que o cenário económico onde 
actuam os meios de comunicação social se caracteriza, cada vez mais, 
pela consolidação económica através da concentração de empresas, com 
vistas à redução de custos que permita obter vantagens competitivas e 
alcançar uma posição estratégica no mercado, a informação tende a ser 
considerada uma mercadoria cujo consumo é necessário maximizar. Tal 
não pode deixar de constituir um factor de pressão sobre a liberdade 
editorial, condicionando-a no sentido da satisfação dos interesses 
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comerciais que a actividade dos órgãos de comunicação social visa, em 
última análise, satisfazer. Por outro lado, a circulação de conteúdos 
informativos acaba por ser dominada pela lógica da concentração, 
favorecendo a propagação das mesmas mundividências e, assim, a 
uniformização da informação transmitida.19

 

Ora, a afirmação da democracia traz como postulado inicial o princípio do 

pluralismo como instrumento necessário para a convivência social que pressupõe o 

respeito e a aceitação das minorias pela maioria. Tanto assim que o pluralismo 

político foi consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil no inc. 

V do Art. 1º, impondo a  existência e a convivência entre as diversas correntes de 

opinião. 

 

Mas não é somente isso. O pluralismo político exige que essas diversas 

correntes de opinião possam sair da invisibilidade e quebrar o silêncio ao fazerem as 

suas vozes ecoar por intermédio dos meios de comunicação de massa, porque a 

discussão pública é “o único modo viável para a disseminação e refinamento de 

nossos pensamentos sobre tais questões, e seu aprimoramento constitui uma pré-

condição absoluta para a existência de uma sábia política pública em um estado 

democrático”.20  

 

Por conseguinte, o pluralismo informativo é uma forma de assegurar o 

pluralismo político; constituindo, conseqüentemente, exigência do Estado 

Democrático, de modo que o tratamento constitucional dos meios de comunicação de 

massa deve estar voltado para maximizar a comunicação social que permita às 

pessoas o contato com os acontecimentos e com as diversas opiniões acerca deles, 

como defendido no item 1. 

 
Imperioso ainda é ter em mente que a idéia de pluralismo informativo 

abrange duas vertentes inseparáveis: multiplicidade e diversidade, ou seja, “além de 

um aspecto quantitativo, nela intervém um factor qualitativo decisivo para o alcance 

jurídico que lhe é reconhecido. Pluralismo significa variedade, mas sobretudo 

                                                      
19 CARDOSO; CARVALHO; FIGUEIREDO, 2003, p. 46. 
20 HODGES, Louis W. Definindo a responsabilidade da imprensa: uma abordagem funcional. In: 

Jornalismo versus privacidade. Tradução de Celso Vargas. Deni Elliott (coord.). Rio de Janeiro: 
Nórdica, 1986, p. 26-27. 
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diferença”.21 Em outras palavras: ao pluralismo quantitativo, revelado pela 

multiplicidade de informações advindas dos diversos meios de comunicação, é 

preciso ser agregado o pluralismo qualitativo, que implica a existência de diversidade 

de opiniões e de fontes de informação. 

 
Sendo assim, a melhora do exercício da soberania popular reclama a 

democratização dos meios de comunicação, haja vista que a realização dos valores 

democráticos da igualdade e da liberdade depende da possibilidade de que todos os 

segmentos sociais não apenas tenham o direito de receber, mas sobretudo o de 

manifestar o que defendem sobre os assuntos que importam ao país. Ao se garantir 

isso, garantem-se, ao mesmo tempo, o princípio da igualdade (todos com 

oportunidades de expressão de suas opiniões) e o princípio da liberdade, pois quanto 

mais informações e críticas diversificadas houver, maior é a possibilidade de 

escolher aquilo que aparenta ser mais percuciente.  

 

Nessa ordem de idéias, se o pluralismo, tanto na sua perspectiva interna 

(diversidade de notícias e de críticas em cada veículo), como na sua perspectiva 

externa (propagação de diferentes mundividências e não simplesmente daquelas 

que satisfazem os interesses econômicos), é difícil de ser alcançado 

espontaneamente, é preciso verificar que a Constituição Federal, além  de trazer 

um capítulo direcionado exclusivamente aos meios de comunicação social, 

consagrou o direito de resposta. 

 

Veja-se que, em que pese o Constituinte ter primado pela segurança da 

liberdade na veiculação das informações como revelam os incisos IV e IX do Art. 5º 

e sobretudo o Art. 220, o direito de resposta precisa ser reconhecido como a 

positivação do direito de acesso aos meios de comunicação. 
 

Destarte, justamente desse aspecto (pessoa ter o direito de exercer sua defesa perante 

aquele e naquele meio que lhe agravou) extrai-se a eficácia horizontal22 ou privada do direito 

de resposta porque confere àqueles que foram afetados pelos meios de comunicação de 

                                                      
21 CARDOSO; CARVALHO; FIGUEIREDO, 2003, p. 43. 
22    Sobre a eficácia horizontal, confira-se, dentre outros: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os 

direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1998. 
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massa o poder para exigirem destes a veiculação de um texto trazendo as suas próprias 

versões ou correções acerca daquilo que já foi transmitido, ou seja, impondo a veiculação da 

resposta do indivíduo agravado nos mesmos moldes da notícia pioneira. 

 

Esse pioneiro aspecto do direito de resposta revela a sua fundamentalidade, 

pois  permite que as pessoas exerçam a sua capacidade de autodeterminação frente à 

massificação informativa, garantindo, portanto, a preservação da dignidade da pessoa 

humana que pode defender a sua identidade frente à veiculação de fatos errôneos ou 

de juízos de valor formulados a seu respeito e transmitidos para a sociedade. 

 

À luz dessas considerações, infere-se que o direito de resposta, além de 

garantir que o indíviduo se defenda, assegura a opinião pública livre ao ampliar a 

pluralidade de informações permitindo, destarte, um verdadeiro contraditório 

público. 

 

 Ademais, é lógico que, ao garantir a opinião pública livre, o direito de 

resposta irradia reflexos na própria sustentação do regime democrático que tem nela 

um de seus pilares de sustentação. Isso porque, conforme já mencionado, o tempo 

demonstrou que a pluralidade não vem simplesmente da quantidade; a esta precisa 

ser agregada a diversidade.  

 

Ao cabo de contas, vê-se claramente que o direito de resposta não é apenas 

um direito fundamental (garante a dignidade e o desenvolvimento humano), mas, 

também, garantia para a formação de uma opinião pública livre ao possibilitar que 

seja dado um  enfoque diferente para o mesmo fato, ou ainda o enfoque veraz. 

 

Por conseguinte, o direito de resposta vai ao encontro das expectativas do 

Estado Social e Democrático de Direito porque, ao permitir que os indivíduos 

agravados  divulguem a sua própria  versão sobre os fatos, democratiza o acesso aos 

meios de comunicação social. 

 

Assim, apesar da necessidade de anterior agravo (exigência do nosso 

ordenamento), o direito de resposta assegura a todos  o direito à manifestação nos 

meios de comunicação, compondo (e não contrariando) os direitos de expressão e de 
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informação (este em seus aspectos do direito de informar e ser informado). Sem 

dúvida, avulta inegável que o direito de resposta complementa estes direitos, porque 

a resposta agrega-se à divulgação pioneira e permite que sejam aclaradas eventuais 

falsidades ou inexatidões insertas na informação divulgada. 

 

Tendo isso em mente, resta infundado o argumento baseado na limitação da 

liberdade editorial para impugnar o direito de resposta. Os direitos fundamentais não 

são absolutos ou ilimitados e, por isso, os casos aparentes de conflito devem ser 

harmonizados para que todos existam e consigam proteger o bem ou valor para o 

qual foram concebidos. Então, quando o meio de comunicação decide, justamente 

em razão de sua liberdade editorial, publicar ou transmitir informações falsas, 

inexatas, enfim, agravantes, desbordando da sua função social de bem e corretamente 

informar, nada mais condizente que a ele seja imposta a obrigação de divulgar a 

resposta formulada pelo agravado. 

 

Por fim, verificada a importância desse direito para a garantia de um fluxo 

informativo há que se pensar na utilização de um direito de resposta coletivo23 para a 

tutela do direito do povo ser bem e corretamente informado. 

 

Assim nos casos de informação inverídica, manipulada, distorcida que viole 

referido direito coletivo o direito de resposta seria um  meio de permitir que fosse 

dado aos “consumidores” daquelas notícias outra versão dos fatos, com correções, 

explicações ou mesmo uma outra interpretação da situação enfocada. 

 

Nesse espeque, cite-se uma ação coletiva movida pelo Centro de Estudos das 

Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), pelo Instituto Nacional da Tradição e 

Cultura Afro-Brasileira (Intecab) e pelo Ministério Público Federa pleiteando direito 

de resposta coletivo e que resultou na condenação da Rede de TV Record e da Rede 

Mulher a exibirem, por sete dias consecutivos, um programa de tevê com uma hora 

de duração, cuja finalidade foi o exercício do direito de resposta e de esclarecimento 

contra as acusações discriminatórias veiculadas em programas religiosos das 

                                                      
23   Nesse sentido, confira-se: COMPARATO, Fábio Konder. A democratização dos meios 

de comunicação de massa. In: Direito constitucional: estudos em homenagem a 
Paulo Bonavides. Eros Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho (orgs.). São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 165-166. 
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referidas emissoras. Estas também tiveram que inserir três chamadas diárias durante 

as suas programações (uma pela manhã, uma à tarde e outra à noite), comunicando a 

exibição e o horário do programa em que a  resposta seria transmitida.24

 

Portanto, a diversidade e o pluralismo nas informações propagadas pelos 

meios de comunicação de massa são metas a serem realizadas em um Estado que 

quer ser, substancialmente, democrático e que certamente a correta utilização do 

direito de resposta contribuirá para que sejam alcançados tais desideratos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio democrático consagrado na Constituição Federal de 1.988 traz 

como postulado inicial o princípio do pluralismo como instrumento necessário para a 

convivência social que pressupõe o respeito e a aceitação das minorias pela maioria. 

Tanto assim que o pluralismo político foi consagrado como fundamento da 

República Federativa do Brasil no inc. V do Art. 1º, impondo a  existência e a 

convivência entre as diversas correntes de opinião. 

 

A análise dos dispositivos inseridos no capítulo V do título VIII da 

Constituição Federal de 1.988 permite concluir que o Constituinte não buscou apenas 

a proteção da liberdade de informação jornalística. Houve a busca pela imbricação 

desta com a imposição de que os meios de comunicação social se organizem e atuem 

no sentido de atender a uma verdadeira responsabilidade social de informar no seio 

de um Estado democrático. 

 

O direito da coletividade a ser livre e corretamente informada encontra-se 

plenamente assegurado no sistema constitucional brasileiro, haja vista que este 

pretende impedir que o fluxo informativo, necessário para a formação de uma 

opinião pública livre, seja simplesmente mercadoria nas mãos dos detentores dos 

meios de informação. 

 

                                                      
24    Disponível em: <http://www.prsp.mpf.gov.br/outroslinks/informes/clipping.htm>.Acesso 

em: 03. jan. 2006. 
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Todavia, em que pese a preocupação do Constituinte com a conformação do 

sistema informativo ainda não houve uma democratização do acesso aos meios de 

comunicação que se mantêm organizados em oligopólios e monopólios mantidos 

pela maneira em que se operam as concessões e as permissões. 

 

A existência do dever de informar por parte dos meios de comunicação não 

investe as pessoas, e nem sequer o Estado, no direito de exigir que os meios 

divulguem uma informação específica segundo o que entendam pertinentes de 

comunicação em respeito à liberdade editorial. 

 

A melhora do exercício da soberania popular reclama a democratização dos 

meios de comunicação, porque o pluralismo informativo, que é uma forma de 

assegurar o pluralismo político, não é obtido pela simples multiplicidade de meios de 

comunicação. 

 

O direito de resposta vai ao encontro das expectativas do Estado Social e 

Democrático de Direito porque, ao permitir que os indivíduos agravados tenham 

acesso aos meios de comunicação social para divulgarem a sua própria  versão sobre 

os fatos, democratiza o acesso aos meios de comunicação social, contribuindo para a 

formação de uma opinião pública livre. 

 

Há que ser admitida a utilização de um direito de resposta coletivo para que 

seja possível a tutela do direito do povo ser bem e corretamente informado. 

 

A democratização do acesso aos meios de comunicação pode começar 

mediante a utilização correta e eficaz do direito de resposta, haja vista ser 

instrumento que assegura aos indivíduos agravados, e à coletividade agravada, a 

divulgação de suas versões sobre os fatos pioneiramente divulgados. 
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	DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E TÍTULOS DE CRÉDITO:
	RAZÕES, CONSEQÜÊNCIAS E DESAFIOS
	Muitas das resistências que ainda havia sobre a eficácia e relevância da informática no Direito caíram por terra a partir do uso em larga escala da Internet. 
	 Os títulos e documentos de crédito fazem parte dessa nova realidade, destarte, exigem do legislador e da sociedade um tratamento específico e consentâneo com os avanços científicos.
	Deve-se, no entanto, esclarecer que nos títulos causais ou impróprios, além dos títulos de crédito, existem os denominados comprovantes de legitimação, os quais na maioria das vezes são declarados intransferíveis. 
	Waldírio Bulgarelli1 realizou um estudo sobre os comprovantes de legitimação e títulos de legitimação. Segundo o doutrinador, comprovantes de legitimação são “aqueles em que o direito do titular não deriva do documento, mas de um contrato, mas de um contrato, constituindo-se simples prova”. Consideram-se comprovantes de legitimação, por exemplo, passagens de ônibus, os recibos de depósito e fichas de atendimento. Títulos de legitimação são, todavia, documentos transferíveis, probatórios, “operando a cessão independente de notificação, ficando, portanto, o devedor obrigado a cumprir a obrigação”. São exemplificados neste caso os vales postais. Apesar disso, qualquer um desses documentos pode assumir a forma eletrônica, mas tendo em vista a importância da primeira categoria, os títulos de crédito terão destaque no trabalho. 
	Assim, a informática que de início era uma novidade, muitas vezes desconfortante e desconfiável, posteriormente tornou-se um imperativo como forma de aprimorar a qualidade de vida e as relações existentes. Atualmente ainda é um enorme desafio a inclusão digital tendo em vista as dificuldades encontradas em diversos setores da sociedade para que ela se faça presente.
	Passa-se então, a debater a desmaterialização2 de documentos, até então existentes e necessários para a vida social.
	            
	Tratando sobre a noção de documento, Adriana Valéria Pugliesi Gardino3 cita a definição de Stefano Nespor:
	O documento pressupõe a escrita. Considera-se escrita qualquer sinal (arábico, numérico, estenográfico, datilográfico, cifrado, etc...) expresso em qualquer linguagem, ou ainda por meios mecânicos, para que transmita uma mensagem que se conserve por um certo tempo; sendo por outro lado, irrelevante o suporte físico sobre o qual é impressa a mensagem (não é necessário escrever sobre um meio móvel e circulável como aqueles cartulares: é possível também existir  também um documento escrito sobre um muro). Portanto, também o documento informático é um documento, enquanto pressupões um escrito inserto no fluxo eletrônico, gravado na memória de um disco rígido ou de um floppy, enquanto os bits são uma espécie de alfabeto.
	Quanto ao documento eletrônico, conforme explicação de Ricardo Lorenzetti4, ele pode ser dividido em duas partes, uma denominada docência e a outra suporte. Trata-se a primeira da capacidade do documento de incorporar e realizar a transmissão de uma certa declaração, como por exemplo, a escrita. A segunda é apenas a coisa que foi utilizada, ou seja, o papel ou a fita magnética.
	Assim, o que diferencia o documento eletrônico daquele inserido em uma cártula é a forma e não a declaração de vontade. O documento possui a mesma validade, e por isso, o documento eletrônico deve ser adotado nas mesmas formas do documento tradicional, exceto quanto às suas conseqüências jurídicas, que devem ser estudadas mais profundamente em razão da ainda pouca utilização no mercado dos títulos eletrônicos, quando comparados ao título tradicional em papel.
	Tratando da desmaterialização das operações de crédito, Moema Augusta Soares de Castro5, comentou:
	Damos destaque à expressão sem suporte de papel, porquanto desde o surgimento da letra de câmbio que uma das suas características básicas tem sido a cartularidade. Com o advento da cibernética podemos verificar outros importantes aspectos da questão: a desmaterialização das operações de crédito e débito e o surgimento de nova modalidade de prova documental, a da fita magnética.
	Desta forma, quando se refere aos títulos de crédito, logo se depara com a iminente necessidade de adequar esse tão antigo instituto aos expedientes praticados no mercado atualmente, sendo certo que os títulos de crédito são altamente influentes no mundo para o desenvolvimento do mercado de crédito.
	Não se pode mais afastar o fato de que as transações efetuadas por meio eletrônico serem bastante úteis e ágeis na vida cotidiana. O que antes era feito somente nas agências bancárias, enfrentando filas assustadoras, com gasto de tempo e paciência, hoje em não mais que cinco minutos encontra-se resolvido pela Internet.
	No presente estudo tratar-se-á de analisar os denominados títulos de crédito “eletrônicos” que foram inseridos pelo legislador no Código Civil a partir do § 3º do artigo 889, mas ainda são questionados por alguns e originam dúvidas sobre suas conseqüências jurídicas, validade e segurança.
	1.1 O início da desmaterialização de documentos no mundo
	Desde meados dos anos 60 e na década de 70, para agilizar e garantir o funcionamento e estabelecer a segurança das informações nos computadores utilizados para fins militares, os Estados Unidos desenvolveram um sistema de interligação dos aparelhos em rede. Este projeto, inicialmente, somente buscava estabelecer um sistema de informações descentralizado e independente da cidade de Washington, para que a comunicação entre os cientistas e engenheiros militares resistisse a um eventual ataque à capital americana durante a Guerra Fria.
	Durante a Guerra Fria (décadas de 60/70 e meados da década de 80) um dos maiores temores dos norte-americanos era o de perder as informações hospedadas em servidores localizados dentro de “quartéis-generais” estratégicos. Se um ponto fosse bombardeado as informações importantes e essenciais não seriam perdidas. Assim, o Departamento de Defesa tentou estabelecer um sistema que interligasse vários pontos, de forma que não se centralizasse o comando em apenas um local. Para eles, com uma Rede onde não há um computador central, no caso de a Casa Branca ser atingida, as informações iriam para o Pentágono. E se o mesmo acontecesse no Pentágono, as informações já estariam salvas em outro lugar. Essa Rede era considerada à prova de bombardeio, pois o “sistema não caía” caso um desses pontos desaparecesse com qualquer eventual ataque.
	Inicialmente a Rede era denominada ARPANET e era fechada, ou seja, somente os funcionários do Departamento de Defesa tinham acesso a ela. Com o tempo todos passaram a utilizar-se dela para enviar mensagens eletrônicas através de correio pessoal (o atual e-mail). Posteriormente, a rede de computadores foi chamada de INTERNET, provocando enormes alterações na sociedade e, com seu advento, o mundo viu nascer um campo inteiramente novo em respeito às relações entre os indivíduos, sejam elas pessoais, profissionais, jurídicas ou comerciais.
	A primeira lei internacional que tratou do assunto foi a Lei Modelo6, de 1996, sobre o Comércio Eletrônico da UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law), que reuniu diversos países para se que pudesse estabelecer e adaptar a legislação. 
	A legislação do Mercosul já contém duas Resoluções7 sobre o comércio eletrônico, o que demonstra a preocupação da América Latina com o tema. 
	O Chile instituiu a assinatura digital e os documentos eletrônicos da administração estatal por meio do Decreto Supremo nº 81 de 1999, a Colômbia mediante a Lei nº 527, de 1999, e a Argentina tratou do documento digital com o Decreto nº 427, de 1998. 
	A desmaterialização dos títulos de crédito é uma realidade internacional que teve seu início juntamente com o desenvolvimento tecnológico e com os avanços das leis e estudos doutrinários em diversos países, em decorrência de se estar em um meio em que a informatização a cada dia é mais assídua e necessária para o próprio desenvolvimento sustentável do planeta.
	1.2 A desmaterialização no Brasil
	No Brasil, a Internet teve seu início em 1988, sendo inicialmente restrita às universidades e centros de pesquisa, como nos Estados Unidos. 
	Posteriormente, em maio de 1995, possibilitou-se a sociedades provedoras de acesso a comercialização da Internet, em nota conjunta do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia8, onde afirmaram que para tornar efetiva a participação da sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso da Internet, seria constituído um Comitê Gestor, que contaria com a participação do Ministério das Comunicações e Ministério das Ciências e Tecnologias, de entidades operadoras do sistema, de representantes de provedores de acesso ou de informações, de representantes de usuários e de toda a comunidade acadêmica.
	O Comitê Gestor da Internet (CGIbr) foi criado a partir do Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, que dispõe dentre outros pontos, sobre o uso e o desenvolvimento da Internet no Brasil9. 
	Um dos primeiros passos no aspecto legislativo para a emissão de documentos na forma eletrônica se deu em 24 de agosto de 2001, quando foi instituída a MP nº 2200-2, que criou a Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP Brasil). Há de se ressaltar que foi um marco a edição da MP para fomentar significativamente a discussão sobre a validade do documento eletrônico, principalmente no que tange aos títulos de crédito, matéria em que a cartularidade até então era uma necessidade incontestável.
	É certo que antes da vigência da MP nº 2200-2 já se tratava do documento eletrônico quanto à sua utilização no mercado de capitais, segundo a doutrina de Modesto Carvalhosa10, referindo-se às ações escriturais. Este jurista explica que a Lei nº 6404/76, estabeleceu no artigo 20 três tipos de ações quanto à forma: nominativas, endossáveis e ao portador. Posteriormente, com a vigência da Lei nº 8.021/90, esta modificou o referido artigo e passou em sua nova redação, a estabelecer que as ações devem ser obrigatoriamente nominativas, extinguindo as demais formas.
	Modesto Carvalhosa esclarece que as ações escriturais não se caracterizam como bens móveis por não terem existência material; são bens incorpóreos, escapando à classificação de bens fungíveis ou infungíveis. Sendo assim, não havendo certificado material, as ações escriturais não preenchem os requisitos declaratórios do artigo 24.
	Tendo em vista as alegações acima, certo é que quando se passou a emitir um documento pela forma eletrônica com amparo na legislação brasileira, um caminho novo se abriu no mercado empresarial, onde as transações comerciais na Internet passaram a ter maior procura, conferindo certa confiança aos negócios, uma vez que os documentos eletrônicos passaram a ter validade para todos os fins legais, fossem eles públicos ou privados11. Foi então que surgiu a necessidade de se criar outras leis e atos normativos que pudessem dar maior capacidade de utilização e circulação dos documentos no meio eletrônico.
	Outro avanço para a desmaterialização dos títulos de crédito deu-se com a entrada em vigor do atual Código Civil, em 10 de janeiro de 2003. O Código autorizou no § 3º do artigo 889 a emissão dos títulos de crédito através de dados armazenados em computador ou outro meio técnico equivalente. Ou seja, basta que conste no título de crédito os elementos indispensáveis para sua emissão, previstos no caput do art. 889, não se importando o legislador quanto a forma que este deva ter. A intenção do legislador foi diminuir o tempo e o desgaste no comércio, dotando as partes de meios capazes para expressar a vontade e realizar o negócio objetivado, sem que para isso haja perdas, tanto de tempo e de dinheiro, como danos ao meio ambiente.
	Desta forma, como houve autorização para a emissão dos títulos emitidos pela forma eletrônica com o mesmo efeito da tradicional, não se poderia concluir pela improcedência da equiparação do documento eletrônico ao cartular.
	É curial lembrar que a Medida Provisória nº 2200-2 de 24 de agosto de 2001, foi clara quando equiparou o documento eletrônico ao emitido em cártula, não fazendo distinção entre um e outro para sua validade, in verbis:
	Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
	§ 1° As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil12. 
	O legislador, nesse ponto, ficou a meio caminho do reconhecimento pleno dos títulos chamados virtuais. Admitindo o Código o registro eletrônico como documento, no artigo 225, deveria permitir, por coerência, a criação do título de crédito por meio de caracteres eletrônicos, desde o momento que é colocado em circulação, está emitido.
	A idéia que o título “poderá” ser emitido a partir dos caracteres criados em computador está aquém da própria realidade no Brasil, dado que as ações escriturais, previstas na Lei de Sociedades por Ações, são documentos que só existem, efetivamente, no meio eletrônico.
	Destarte, quando um título de crédito contenha a data da sua emissão, a indicação precisa dos direitos que estão sendo conferidos, a assinatura que afirme a real intenção de dar valor àquele documento, e que seja criado por meio eletrônico ou outro técnico equivalente, está configurado um novo modelo de documento a ser utilizado pela sociedade, de acordo com o que estabelece a Medida Provisória nº 2200-2.
	2.1 Vantagens
	Como vantagens, podem ser citadas: a) preservação de meio ambiente; b) celeridade nos negócios e c) modernidade e praticidade.
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	 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2003. p. 803.
	As Resoluções 122 e 123 do INPI E a VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

	É através do princípio da especialidade que se torna possível a convivência de marcas semelhantes, ou até mesmo idênticas, por parte de empresas diferentes, no mesmo mercado e sem que exista qualquer vinculação entre elas. 
	O Brasil como signatário da Convenção de Paris, deve seguir o acordo firmado na mesma para a proteção da propriedade industrial, aplicando assim a Classificação Internacional de Produtos e Serviços também conhecida como Classificação de Nice. 
	Não obstante a existência de uma Classificação Nacional de Produtos e Serviços, editada pelo Ato Normativo n° 51/81 do INPI, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é bem mais ampla e atende melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do tempo e com o processo de globalização da economia, aplicando de forma efetiva o princípio da especialidade. 
	Para que se tenha uma idéia a Classificação Nacional é composta de 41 classes, sendo 35 referentes a produtos e 6 a serviços. Por sua vez a 9ª edição da Classificação Internacional de Nice é constituída por uma lista de 45 classes e uma lista alfabética de produtos e serviços. Dentre as classes estão listadas 34 referentes a produtos e 11 a serviços.
	A titulo de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe n° 38, item n° 20 e n° 30), ao passo que a 8ª edição da Classificação Internacional, descrimina em 25 modalidades distintas do serviço de “transporte” (classe nº 39).
	O Conceito Marca
	Antes de adentrar a questão trazida a debate com as resoluções 122 e 123 editadas pelo INPI, cumpre tecer breves considerações a respeito da marca e seu conceito.
	 O conceito de marca disponibilizado pelo próprio INPI, “segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”1.
	O magistério de Denis Borges Barbosa ensina que :
	“(...) marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviço. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da existência destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado”.3 
	As Resoluções 122 e 123 do INPI.

	A Resolução n° 122/05 do INPI foi posteriormente revogada pela publicação da Resolução n° 123/2006, esta, entretanto, dispõe de forma idêntica sobre a suspensão do item 3, do Ato Normativo n° 150/99.
	Ocorre que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é muito mais ampla que a Classificação Nacional, atendendo melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do tempo e com o processo de globalização da economia. 
	Desta feita, os registros de marcas cujos pedidos foram depositados antes de 1999, bem como as marcas registradas anteriormente que venham a ser renovadas, ao não se adequarem a Classificação Internacional de Produtos e serviços, em muitos casos deixarão de atender ao Princípio da Especialidade.
	Dentre as conseqüências que poderão advir da Resolução n° 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI, está a existência de marcas defensivas, por serem registradas abarcando uma classificação demasiadamente genérica, qual seja, a Nacional. Importa dizer que uma marca registrada para identificar um produto ou serviço específico, cuja previsão encontra-se em uma categoria genérica, poderá incluir outros produtos ou serviços distintos, não oferecidos pelo titular da marca. 
		
	A titulo de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe n°38, item n°20 e 30), ao passo que pela Classificação de Nice, em sua 9º edição, descrimina em 26 serviços distintos a classe “transporte” ( classe nº 39).10
	Desta forma, quando o efeito prático destas resoluções atinge o âmbito das relações mercadológicas e concorrênciais das empresas, os problemas começam a se alastrar pelo Judiciário. Isto porque empresas que pleitearam o registro de determinada marca na vigência da adoção da Classificação Internacional, poderão ser administrativa (INPI) e judicialmente atacadas por aquelas que se dizem titular de marca registrada pela égide da Classificação Nacional. 
	A Classificação Nacional de Produtos e serviços instituída pelo Ato Normativo 51/81 do INPI, deixa a desejar quanto a observância do principio basilar da especialidade. Assim, ao suspender a eficácia do item 3 do Ato Normativo 150 de 09/09/99, após seis anos de sua vigência, pela publicação da Resolução n° 122/2005 e 123/2006, o INPI, além de promover um notável recuo, permite que marcas criadas em uma realidade completamente distinta continuem e existir sem que contudo obedeçam requisitos  tais como  o vínculo indissociável entre o produto/serviço prestado e a marca; a exteriorização deste produto/serviço objeto de concessão de marca na realidade fática, dentre outros. 
		
	Notadamente, também é impossível aceitar o desrespeito impingindo por tal resolução ao acordo internacional retratado pela Convenção de Paris a qual o Brasil é signatário. 
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